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چکیده
تحقیق حاضر قصد دارد تا تصحیح خطاهای نوشتاری و راهبردها و شیوههای اجرای آن را از دیدگاه معلّمان ابتدایی مناطق
دوزبانۀ ترکیآذربایجانی-فارسی مطالعه نماید .ابتدا برگههای تصحیح شدۀ دانشآموزان از آموزشگاههای ابتدایی مناطق مرکزی
استان اردبیل (اردبیل ،مشگینشهر ،نیر و نمین) گردآوری شد و شیوههای مختلف بازخورد معلمان به خطاهای دانشآموزان،
طبقهبندی شد .سپس یک پرسشنامۀ محققساختۀ  10گویهای در طیف لیکرت براساس همین شیوههای تصحیح خطاهای
معلمان و مباحث نظری تحقیقات پیشین ،طراحی شد و در اختیار معلّمان مناطق مذکور قرار گرفت که در نهایت  305برگ
پرسشنامۀ تکمیلشده ،جمعآوری گردید و طبق آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت .گویۀ دیگر بهعنوان گویۀ یازدهم که
موافقت یا مخالفت معلّمان را با تصحیح خطاها ارزیابی میکرد براساس آزمون غیرپارامتریک خیدو بررسی شد .یافتهها،
حاکی از آن بود که اکثریت معلّمان با تصحیح خطاها موافقند و در نظر آنها ،تصحیح تمامی خطاهای نوشتاری (اعم از
مکانیکی ،دستوری و محتوایی) به عنوان پراهمیّتترین تصحیح انواع خطاها و اشارۀ معلم به محل خطاها در حاشیۀ برگهها و
تصحیح آنها توسط خود دانشآموزان به عنوان پراهمیّتترین راهبرد تصحیح خطاهای نوشتاری ،محسوب میشود .نتایج
تحقیق ،نشان داد که عالوه بر روشهای تمرین مهارت نوشتن مانند نوشتن فرایندی ،تصحیح خطاها نیز به ارتقا این مهارت
تولیدی دانشآموزان کمک مینماید .درنهایت پیشنهاداتی ارائه گردید که میتواند مورد توجه عالقمندان به حوزۀ تصحیح
خطاهای نوشتاری واقع شود.
کلیدواژه :تصحیح خطاها ،نوشتن به زبان دوّم ،دیدگاه معلمان

 .1مقدمه
1

نوشتن یک فرایند پیوستاری است که از نوشتن به صورت مکانیکی تا نوشتن خالقانه را دربردارد (اوماجیو ،

 .)1993تعدادی از معلّمان به بخش اوّل این پیوستار اهمیّت میدهند .این معلّمان ،نوشتن به خصوص نوشتن به زبان
دوّم را تمرینی برای یادگیری دستور زبان و افزایش دامنۀ لغت دانشآموزان فرض میکنند .تمرکز معلم دراین نوع
نوشتهها روی ویژگی های سطحی نوشتن است و نوشتن را یک واحد درسی در نظر میگیرد که باید نمرهگذاری
گردد ،بنابراین معلّم با خودکار قرمز خطاهای نوشتاری را روی برگهها مشخص مینماید و بهعنوان معیاری برای
ارزیابی دانشآموزان استفاده می کند .در مقابل معلّمانی هستند که معتقدند باید فرصت نوشتن و خلق ایدهها را به
دانشآموزان داد و از تصحیح خطاهای دستوری آنها چشمپوشی کرد چرا که آنها سرانجام خودشان متوجه
خطاهایشان شده و آنها را تصحیح خواهند کرد .مشخص کردن تمامی خطاهای امالیی جزئی ،دستوری و ...ممکن
است در دانشآموزان بازخورد منفی ایجاد کند و آنها را از بهکاربردن ساختهای پیچیده و لغتهای جدید باز دارد،

در این صورت بازخوردها نه تنها ثمربخش نخواهند بود بلکه ابتکار عمل را از دانشآموزان خواهند گرفت.
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رویکردهای مختلفی خطاهای دانشآموزان را در فرایند یاددهی-یادگیری مورد توجه قرار دادهاند .رویکرد
ساختارگرایی خطا را بهعنوان یک عامل نامطلوب در فرایند یاددهی-یادگیری فرض میکند که بایستی بالفور تصحیح
شود وگرنه به یک عادت بدزبانی تبدیل میشود .درحالیکه رویکرد ارتباطی در آموزش زبان بر توانائی انتقال معنا
تأکید دارد و خطاهای زبانآموزان در یادگیری زبان دوم را مرحلهای از مراحل طبیعی زبانآموزی میداند که نباید
حساسیت بیشتری به آن نشان داد .بنابراین توجه به تدریس صرف دستور زبان و تصحیح خطاهای زبان آموزان از
اولویتهای رویکرد ارتباطی هم نمیباشد.
محققان متعددی خطاهای زبانی را در چارچوب رویکردهای مختلف آموزش زبان (رویکردهای ساختارگرایی،

ارتباطی و  )...مورد مطالعه قرار دادهاند .محققانی نظیر کپنر ،)1991( 1تروسکات )1996( 2و پولیو و همکاران

3

( )1998معتقدند که تصحیح خطاها ناکارآمد است و ممکن است تأثیر بدی روی انگیزه افراد در نوشتن به زبان دوّم
بگذارد و بایستی از آن اجتناب شود .درحالیکه فریز 2003 ،1999( 4و  ،)2004آشویل )2000( 5و چندلر)2003( 6
بر تأثیر مثبت تصحیح خطاها در نوشتن به زبان دوّم تأکید دارند .بیشتر مطالعات به طبقهبندی خطاها ،اهمیّت
تصحیح خطاهای نوشتاری و اثربخشی انواع آن در نوشتار دانشآموزان توجّه کردهاند که در بخش بعدی تحقیق ،به
طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،درحالی که دیدگاه معلّمان و دانشآموزان نسبت به تصحیح خطاهای
نوشتاری ،کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .بنابراین دیدگاههای متفاوت محققان و معلّمان نسبت به تصحیح
خطاهای نوشتاری ،همچنین خطاهای زبانی متعدد دانشآموزان دوزبانۀ ترکیآذری-فارسی در نوشتن به زبان فارسی،

تحقیق حاضر را بر آن داشت تا تصحیح خطاهای نوشتاری را در مناطق دوزبانۀ ترکیآذربایجانی-فارسی مورد
مطالعه قرار دهد و دیدگاه معلّمان ابتدائی مناطق دوزبانۀ ترکیآذری-فارسی را ،در رابطه با تصحیح خطاهای
نوشتاری دانش آموزان تحلیل نماید .این تحقیق در پی پاسخ به پرسشهای زیر است :معلّمان مناطق دوزبانۀ
ترکیآذربایجانی-فارسی چه اولویّتی نسبت به روشهای مختلف تصحیح خطاهای نوشتاری قائل هستند؟ و تا چه
اندازه معلمان این مناطق با تصحیح خطاهای نوشتاری و ارائۀ بازخورد کتبی به دانشآموزان موافقند؟ در ادامه ،ابتدا
تصحیح خطاها و روش های مختلف معلّمان در تصحیح خطاهای نوشتاری همراه با نمونههایی ارائه میگردد ،سپس
مطالعات انجامیافته در باب تصحیح خطاهای نوشتاری ،تشریح میشود و درنهایت دیدگاه معلّمان مناطق دوزبانۀ
ترکیآذری-فارسی نسبت به تصحیح خطاهای نوشتاری مورد تحلیل قرار میگیرد.
 -2نوشتن به زبان دوّم و تصحیح خطاها
زامیل ) 1983( 7در ارتباط با مهارت نوشتن به دو دیدگاه اشاره دارد .یکی دیدگاه نتیجه گرایی است که اعتقاد دارد
یک نوشته خوب بایستی عاری از هرگونه غلطهای دستوری ،امالئی و آئین نگارشی باشد .در این نوع دیدگاه که
بیشتر با دانشآموزان مبتدی کار می شود ،تمریناتی از نوع پرکردن جاهای خالی با کلمات و توصیف کوتاه بعضی از
موضوعات عینی ،به عنوان تکالیف به دانشآموزان داده می شود امّا دیدگاه مقابل آن ،دیدگاه فرایندنگری است .در
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این دیدگاه تنها مهارت در زبان کافی نیست و اگر فرد توانائیهای شناختی شکلدهی به ایدهها در زبان اول خود را
داشته باشد ،میتواند همان ایدهها را در نوشتن به زبان دوم هم بهکارگیرد و با مهارت در زبان دوم ،نوشتههای
خوبی را خلق نماید .سوسِر ) 1994( 1معتقد است در نوشتن فرایندی دوعامل بسیار مهم است ،یکی آگاهی نویسنده
از مراحل نوشتن و دومی دخالت معلم و سایر همکالسی های او در فرایند نوشتن .نوشتن گروهی نمونۀ بارز نوشتن
فرایندی است .در نوشتن گروهی ،ابتدا دانشآموزان راجع به موضوع با یکدیگر بحث میکنند و موافقت و یا
مخالفت خود را درباره ابعاد مختلف آن موضوع به یکدیگر بیان میکنند ،به مقایسه و تقابل مطلب میپردازند،
اولویتها را مشخص می نمایند و از تجربیات شخصی خود در رابطه با آن موضوع صحبت میکنند و این باعث

میشود تا دانش پیشزمینه آنها افزایش یابد و مدلهای مختلفی را در رابطه با واقعیتهای جهان خارج در ذهن خود
درست کنند و به معنا و مفهوم موجود در ذهن خود سازماندهی داده و آنها را با استفاده از زبان برروی کاغذ
بیاورند .البته ،بازخورد یا تصحیح خطاهای نوشتاری در نوشتن گروهی مورد غفلت واقع نمیشود بلکه در مرحلۀ
آخر این نوع نوشتن انجام مییابد.
به هرحال فراگیران به خاطر دامنۀ محدود دانش زبانی مانند تعداد واژگان کم ،عدم تسلط کامل به ساختارهای صرفی
و نحوی در زبان دوم و یا عدم آشنایی کافی با سازماندهی محتوا و انسجام متن ،خطاهایی را درنوشتن به زبان دوم
مرتکب میشوند که میتوان بهصورت زیر طبقهبندی نمود:
الف) خطاهای صوری

 مکانیکی (عالئم نگارش و امالیی کلمات) دستوری (ساختواژی مانند فرایندهای اسمساز و  ...نحوی مانند ترتیب کلمات و ) ...ب) خطاهای مرتبط با محتوا و طرز سازماندهی آن
 کاربرد واژگان در بافت مناسب بیان مؤثر مطالب ابهام بودن عبارتها بسط موضوع -توجه به مواردی همچون مقدمه ،متن و نتیجهگیری

 سازماندهی جمالت در یک بندنوشت سایر امکانات زبانی انسجامبخش متنی.اکنون در بسیاری از محیطهای آموزش زبان ،دیگر بحث تصحیح یا عدم تصحیح خطاهای نوشتاری مطرح نیست
بلکه اکثر تحقیقات ،کارآیی انواع مختلف راهبردهای مورد استفادۀ معلّمان در تصحیح خطاهای نوشتاری را مطالعه
میکنند .وانگ )2010( 2اظهار میکند که اکثر م علّمان و دانش آموزان با تصحیح خطاهای نوشتاری موافق هستند امّا
در رابطه با راهبردهای تصحیح خطاهای نوشتاری با یکدیگر اختالفنظر قابلمالحظهای دارند.
محققانی نظیر فریز ( )2003و لی )2004( 3بر دو نوع راهبرد عمدۀ تصحیح خطاهای نوشتاری (مستقیم و
غیرمستقیم) تأکید دارند .معلّم در تصحیح مستقیم ،خطاها را در نوشتههای دانشآموزان مشخص مینماید و ممکن
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است صورت صحیح خطاهای دانش آموزان را در برگۀ آنها بنویسد امّا او در نوع غیرمستقیم ،فقط خطاهای نوشتاری
را با استفاده از شیوه هایی نظیر خط کشیدن زیر خطاها ،اشارۀ غیرمستقبم به آنها در حاشیۀ برگه و نشان دادن خطاها
از طریق عالئمی خاص ،مشخص مینماید بدون آنکه صورت صحیح آنها را ارائه دهد زیرا هدف آن است که خود
دانشآموزان به تصحیح خطاهایشان بپردازند ،برای مثال:

wf
WF
)(Wrong form
The strong of Hercules amazed them.
wt
WT
)(Wrong tense
I knew him years.
ws
WS
)(Wrong spelling
Seperate
با گذاشتن عالمت یا نمادهای ازپیش تعیین شده و مشخص ،دیگر الزم نیست که معلّم روی نوشتههای غلط

دانش آموزان توضیحاتی را بنویسد و یا شکل صحیح آن را بنویسد بلکه دانشآموزان خودشان با این روش ،به
تصحیح خطاهایشان میپردازند و یادگیری در آنها عمیقتر میشود.
پورت ) 1993( 1بر اهمیت خودتصحیحی تأکید دارد و چهار مرحله را برای خودتصحیحی پیشنهاد میکند .بعد از
نوشتن یک مقاله ،دانش آموزان باید آن را چهار بار بخوانند و هر بار سعی کنند به سواالتی که در هر یک از آن
چهار مرحله مطرح است ،جواب دهند .در مرحلۀ اول آنها باید فعلها و زمان فعلها را کنترل کنند ،در مرحلۀ دوم
روی حروف اضافه تمرکز کنند ،در مرحلۀ سوم به اسامی توجه کنند (امالی آنها و مطابقت فعل با فاعل) و سرانجام
سعی کنند که اشتباههای شخصی را تصحیح نمایند.
هاگج ( )1996معتقد است که نباید خطاها بهعنوان یک بیماری درنظر گرفته شود که بایستی فوراً درمان شود
مخصوصاً موقعی که معلمان بخاطر خطای بیشمار دانشآموزان ،صبرشان تمام میشود .البته منظور هاگج ()1996
این نیست که بایستی از تصحیح اجتناب کرد بلکه او اظهار میکند که نباید خطایی را که دانشآموز مرتکب می شود
بالفاصله تصحیح کرد ،زیرا تصحیح بالفاصلهای خطاها ،ممکن است نتایج منفی زیر را به دنبال داشته باشد:
 نگرانی ترس از مرتکب شدن خطا -توسعۀ راهبردهای خودداری از بهکاربردن ساختارهای مشکلساز و پیچیده

 انگیزۀ کم برای مشارکت در فعالیتهای کالس عدم عالقه به یادگیری ارادۀ کم برای خودتصحیحی عدم اعتماد کافی به معلمدر مورد خطاهای نوشتاری معموالً تصحیح فوری انجام نمیشود و معلّم بعد از این که برگههای نوشتاری
دانشآموزان را تحویل میگیرد ،اغلب چند روزی طول می کشد تا به تصحیح آنها اقدام نماید.
 -3پیشینۀ تحقیق

ضرورت تصحیح خطاهای نوشتاری دانشآموزان و چگونگی انجام آن توسط معلّمان ،ازجمله پرسشهایی است که
. Porte
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محقّقان از سال  1970مطرح کردهاند .تروسکات ( )1996مدّعی است که تصحیح خطاهای دستوری دانشآموزان
در نوشتن به زبان دوّم ،ناکارآمد است .زیرا کسب زبان یک فرایند تدریجی است و نمیتوان از طریق انتقال دانش
دستور زبان ،به آن سرعت بخشید ،بنابراین معلّمان باید به جای تصحیح خطاهای دستوری به محتوا و سازماندهی
متن نوشتاری دانشآموزان خود اهمیّت دهند .مخالفت تروسکات ( )1996با تصحیح خطاهای دستوری در نوشتن به
زبان دوّم ،آغازی برای بحث و جدل بین او و فریز ( 2003 ،1999و  )2004شد .فریز ( )1999اظهار میکند که
تروسکات ( )1996مطالعاتی را که به مسئلۀ تصحیح خطاهای دستوری نگاه مثبت داشتهاند ،نادیده گرفته است و از
تمایل اکثریت دانش آموزان به تصحیح خظاهایشان توسط معلّم ،غفلت کرده است .فریز ( )2004با مقایسۀ مقاالتی

(الالنده1982 ،1؛ فتمن و والی1990 ،2؛ پلیو و همکاران 1998 ،و فریز و روبرتس )2001 ،3که در حوزۀ تصحیح
خطاهای نوشتاری انجام شده است ،استدالل میکند که این مقاالت از نظر نوع بازخورد به دانشآموزان ،تعداد
نمونهها ،طول دورۀ مطالعه و روش اندازهگیری پیشرفت دانشآموزان با یکدیگر همخوانی ندارند بنابراین این
مطالعات بجای اینکه به مقایسه انواع سیبها بپردازند به مقایسه سیب و پرتغال مبادرت کردهاند .درنهایت فریز
( )2004نتیجهگیری میکند که کفّه ترازو به نفع مطالعاتی ،سنگینی میکند که بر مثبت بودن تصحیح خطاهای
دستوری تأکید دارند هرچند مطالعاتی نظیر کپنر ( )1991و پلیو و همکاران ( ،)1998نقطهنظر تروسکات ( )1996را
تأیید میکنند.
الالنده ( ) 1982دو گروه از فراگیرانی را که انگلیسی را بهعنوان زبان دوّم یاد میگرفتند و خطاهای نوشتاریشان با

استفاده از بازخورد مستقیم و غیرمستقیم تصحیح میشد ،مورد مطالعه قرار داد و درنهایت نتیجهگیری کرد که
گروهی که بازخور د غیرمستقیم دریافت کرده بودند در پایان ترم نسبت به گروه دیگر در نوشتههایشان دقّت بیشتری
کرده بودند .ایریل و بولوت )2007( 4دو گروه از فراگیران ترکزبان انگلیسیآموز (بهعنوان زبان خارجی) را انتخاب
کردند تا تأثیر دو نوع بازخورد مستقیم و غیرمستقیم را در نوشتههای آنها بررسی کنند .مقایسۀ دوره به دورۀ دو گروه
( تقسیم یک ترم به سه دوره) نشان داد بین دو گروه در پایان دورۀ اوّل ،تفاوت چندانی وجود نداشت امّا از دورۀ
دوّم به بعد ،تفاوت بین گروه ها ظاهر شد و گروهی که بازخورد غیرمستقیم دریافت کرده بود نسبت به گروه دیگر
در نوشتههای خود دقّت بیشتری میکردند .عابدی و همکاران ( )2010هم در تحقیقی مشابه به این نتیجه رسیدند که
آن گروه از فارسیزبانان انگلیسیآموز که در نوشتار خود ،بازخورد غیرمستقیم دریافت کرده بودند نسبت به گروه

دیگر پیشرفت بهتری در نوشتههای بعدی خود داشتند.
مطالعات متعدد دیگری در کشورمان نظیر پروانۀ ( ،)1383علویمقدم و خیرآبادی ( ،)1391عزیزی و کهزادی
( ،)1393منشیزاده و خانبابازاده ( ،)1393میردهقان و دیگران ( ،)1393متولیاننائینی و ملکیان ( )1393و کاظمی
( ) 1393در زمینۀ انواع خطاهای نگارش فارسی در دوزبانه های مختلف انجام یافته است .این تحقیقات عمدتاً
تحلیلهای آماری از تعداد و نوع خطاها ارائه کردهاند و در ادامه ،مطابق با دستهبندیهای کوردر ، )1975( 5براون

6

( )2007و  ...از خطاها ،به تفکیک خطاها پرداختهاند وعلل و منابع آنها را مطالعه کردهاند .پروانۀ ( )1383و عزیزی و
1

. Lalande
. Fathman & Whalley
3
. Ferris & Roberts
4
. Erel & Bulut
5
. Corder
6
. Brown
2

 / 96سومین همایش بینالمللی آموزش زبان فارسی بهمن 1397

کهزادی ( ،)1393خطاهای درونزبانی را مهمترین علل خطاهای دانشآموزان معرفی کردهاند (خطاهای درونزبانی از
تداخل متقابل واحدهای زبانی در درون زبان مقصد بهوجود میآید) .اما میردهقان و دیگران ( ،)1393متولیاننائینی و
ملکیان ( )1393و کاظمی ( )1393خطاهای بینزبانی (تداخل زبان اول در زبان مقصد) را علّت اصلی خطاهای زبانی
زبانآموزان گزارش کردهاند .اما تحقیق حاضر قصد دارد دیدگاه معلّمان ابتدائی مناطق دوزبانۀ ترکیآذربایجانی-
فارسی را ،در رابطه با تصحیح خطاهای نوشتاری دانشآموزان تحلیل نماید.
 -4روش پژوهش

تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل یافته است :در بخش اوّل ،نوشتههای تصحیح شدۀ دانشآموزان پایههای پنجم و
ششم دورۀ ابتدایی ( 400برگ انشا) از آموزشگاه های مختلف مناطق مرکزی استان اردبیل (اردبیل ،مشگینشهر ،نیر
و نمین) گردآوری شد و شیوههای مختلف بازخورد معلمان به خطاهای دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت .ابزار
پژوهش بخش دوّم تحقیق حاضر را یک پرسشنامۀ محققساختۀ  10گویهای در طیف لیکرت (پیوست )1 ،تشکیل
میدهد که براساس روش های مختلف تصحیح خطاهای نوشتاری معلمان ابتدایی استان اردبیل و مباحث نظری
تحقیقات پیشین ،طراحی شد 5 .گویه در ارتباط با تصحیح انواع مختلف خطاهای نوشتاری بود و  5گویۀ دیگر
راهبردهای معلمان در تصحیح خطاها را ارزیابی میکرد .عالوه بر آن ،با طرح یک گویۀ دیگر به عنوان گویۀ یازدهم
پرسشنامه ،موافقت یا مخالفت معلمان پاسخدهنده نسبت به تصحیح خطاهای نوشتاری مورد پرسش قرار گرفت.

برای حصول اطمینان نسبت به روایی پرسشنامه ،قبل از اجرا ،پیشنویس آن در اختیار  25نفر از معلّمان ابتدائی
باتجربۀ مدارس شهرستان مشگینشهر قرار گرفت تا نکتهنظر خود را نسبت به گویههای تهیهشده ،در محلی که برای
این منظور تعیین شده بود ،ارائه دهند .با لحاظ نظرات آنها ،تغییراتی در پیشنویس بعمل آمد و نسخۀ نهایی مورد
تأیید تعدادی از متخصصین روش تحقیق قرار گرفت .اجرای آزمون آلفای کرانباخ نشان داد که پایایی پرسشنامه
 ./873بود 350 .برگ پرسشنامه توسط پژوهشگر در اختیار معلّمان مناطق مرکزی استان اردبیل (اردبیل ،مشگینشهر،
نیر و نمین) قرار گرفت که در نهایت  305برگ پرسشنامۀ تکمیلشده ( 155نفر مرد و  150نفر زن) ،جمعآوری شد.
 10گویه براساس آزمون فریدمن و گویۀ یازدهم طبق آزمون غیرپارامتریک خیدو مورد تحلیل قرار گرفت .همۀ این
پاسخدهندگان ،معلّمان دورۀ ابتدائی بودند و مد رک تحصیلی حداقل فوق دیپلم و حداکثر کارشناسی ارشد داشتند و

سنوات خدمتشان بین  5تا  29سال در نوسان بود.
 -5نتایج تجزیه و تحلیل آماری
برای پاسخ به سؤاالت تحقیق حاضر ،دادههای جمعآوریشدۀ بخش دوّم ،از طریق نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل
شد .جدول  ،1نتایج آمار توصیفی 10گویه را از دیدگاه معلّمان ،و جدول  ، 2نتایج آزمون فریدمن را در همین ارتباط
نشان میدهد .چنانکه در جدول  2مشهود است ،تفاوت رتبۀ میانگین ( )the mean rankدر ارتباط با تصحیح
انواع خطاها و راهبردهای معلم برای تصحیح آنها ،دارای تفاوت آماری معنیداری است.
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χ2)8( = 211/65, p > 0/001
جدول  .1آمار توصیفی
صدک
گویهها

تعداد

 75اُم

50اُم (میانگین)

 25اُم

گویۀ 1

305

5/00

5/00

4/00

گویۀ 2

305

5/00

4/00

4/00

گویۀ 3

305

5/00

5/00

4/00

گویۀ 4

305

5/00

5/00

4/00

گویۀ 5

305

5/00

4/00

3/00

گویۀ 6

305

5/00

5/00

4/00

گویۀ 7

305

5/00

4/00

3/00

گویۀ 8

305

5/00

4/00

4/00

گویۀ 9

305

5/00

5/00

4/00

گویۀ 10

305

5/00

4/00

3/00

جدول  .2نتایج آزمون فریدمن
تعداد
χ

2

305
211/65

درجات آزادی

8

سطح معنیداری

0/000

در نظر معلّمانی که به پرسشنامۀ تهیه شده پاسخ دادند ،تصحیح انواع خطاها و راهبردهای اجرای آنها از وزن برابری
برخوردار نبودند بلکه هرکدام ،وزنهای متفاوتی داشتند .نگاهی به رتبۀ میانگین گویهها حاکی از آن است که معلّمان
پاسخدهنده ،تصحیح تمامی خطاهای نوشتاری (اعم از مکانیکی ،دستوری و محتوایی) را به عنوان پراهمیّتترین
تصحیح انواع خطاها و اشاره معلم به محل خطاها در حاشیۀ برگهها و تصحیح آنها توسط خود دانشآموزان را به
عنوان پراهمیّتترین راهبرد تصحیح خطاهای نوشتاری ،به شمار آوردند.
دادههای گویۀ یازدهم که از معلّمان شرکتکننده در پژوهش حاضر خواسته بود تا موافقت یا مخالفت خود را نسبت
به استفاده از تصحیح خطاها ابراز دارند ،با استفاده از آزمون غیرپارامتریک خیدو مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج
بدست آمده-که در جدول  3قابل رؤیت است -نشان داد که تفاوت موجود بین موافقت و مخالفت معلّمان با این
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گزینه از فر اوانی مورد انتظار فاصله داشت و تفاوت موجود در بین این دو گزینه ،دارای تفاوت آماری معنیدار بود.
χ2 )2( = 374/74, p > 0/001
نگاهی به فراوانی گزینهها نشان داد که از بین  305معلّم 261 ،نفر نسبت به استفاده از تصحیح خطاهای نوشتاری
نظر موافق داشتند و تنها  44نفر با این رفتار زبانی موافق نبودند.
جدول  .3نتایج آزمون خی 2
تعداد
χ

2

305
374/74

درجات آزادی

2

سطح معنیداری

0/000

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
یک نوشتۀ خوب ،نوشتهای است که عاری از خطاهای صوری (خطاهای مرتبط با آئین نگارش ،امالی کلمات) و
محتوایی (خطا در کاربرد مناسب واژهها و عدم انسجام متن) باشد .روشها ،شیوهها و تمرینات متنوعی برای ارتقا
مهارت نوشتاری دانشآموزان وجود دارد که در بخشهای قبلی بررسی شد؛ برای مثال از خواندن تا نوشتن یکی از
این تمرین هاست ،چنان که از اسم این نوع تمرین پیداست دانشآموزان ابتدا یک متن یا یک داستان را میخوانند و
سپس دریافتها و ادراک خود را به صورت خالصه بر روی کاغذ میآورند یا نوشتن گروهی که در آن تأکید بر
نوشتن فرایندی است ،از اقدامات عملی دیگری برای بهبود تواناییهای نوشتن دانشآموزان میباشد و بالخره
بازخورد و تصحیح خطاهای نوشتاری گام نهایی در تقویت این مهارت تولیدی است .اما در ارتباط با اثربخشی
تصحیح خطاهای نوشتاری توسط معلم ،نه تنها خود معلمان بلکه محققان هم اختالف نظر دارند .در همین راستا
تحقیق حاضر کوشیده است تا دیدگاه معلّمان ابتدائی مناطق دوزبانۀ ترکیآذری-فارسی را ،در رابطه با تصحیح
خطاهای نوشتاری دانشآموزان تحلیل نماید .طبق شیوههای مختلف بازخورد همین معلمان به خطاهای دانشآموزان
و مباحث نظری محققان ،یک پرسشنامۀ محققساختۀ  10گویهای در طیف لیکرت طراحی شد و پرسشنامههای
تکمیلشده ،براساس آزمون فریدمن تحلیل شد و گویۀ یازدهم که موافقت یا مخالفت معلّمان را با تصحیح خطاها
ارزیابی میکرد براساس آزمون غیرپارامتریک خی دو مورد بررسی قرار گرفت .معلّمان ابتدائی شاغل در تعدادی از
مدارس استان اردبیل ،دیدگاه های خودشان را در مورد اهمیّت تصحیح خطاهای نوشتاری و ارائۀ بازخورد در یک
نظام رتبهبندی  1تا  5پرسشنامه تحقیق حاضر ،ابراز داشتند که به ترتیب زیر از پراهمیّتترین تا کماهمیّتترین آنها
در ارتباط با تصحیح انواع خطاها و راهبردهای اجرایی معلّمان ،به طور جداگانه ردهبندی شده است.
 -1-6تصحیح انواع مختلف خطاهای نوشتاری:
 -1-1-6معلّم تمامی خطاهای نوشتاری اعم از دستوری ،امالیی و خطاهای مرتبط با انتخاب لغت ،محتوا و

سازماندهی متن را تصحیح نماید.
 -2-1-6معلم خطاهای دستوری (مانند زمان فعلها و مطابقت فاعل با فعل) را تصحیح نماید.
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 -3-1-6معلم خطاهای مکانیکی (امالیی و آئین نگارش) را تصحیح نماید.
 -4-1-6معلم خطاهای مرتبط با انتخاب لغت ،محتوا و سازماندهی متن را تصحیح نماید.
 -5-1-6معلّم از خطاهای کماهمیّت (امالی جزئی کلمهها مانند تشدید و آیین نگارش) صرفنظر کند و فقط
خطاهای پراهمیّت (خطاهای دستوری و محتوایی) را تصحیح نماید.
 -2-6راهبردهای معلم برای تصحیح خطاهای نوشتاری:
 -1-2-6معلّم در پایین یا حاشیۀ برگه ها به محل دقیق خطا (مثالً سطر سوّم) اشاره کند تا دانشآموزان خود به

تصحیح خطاهایشان بپردازند.
 -2-2-6معلّم تمامی خطاهای نوشتاری را با خط کشیدن زیر خطاها یا با خط کشیدن دور آنها مشخص کند.
 -3-2-6معلّم در رابطه با خطاهای مرتبط با محتوا و سازماندهی متن و همچنین ساختار جمالت ،توضیحاتی را در
حاشیۀ برگهها ارائه دهد.
 -4-2-6معلّم عالئمی را که معرّف انواع مختلف خطاها هستند و برای دانشآموزان تعریف شده است در باالی
خطاها بنویسد ،تا آنها خود خطاهایشان را تصحیح کنند.
 -5-2-6معلّم عالوه بر مشخص کردن تمامی خطاها ،الزم است که صورت صحیح آنها را نیز در برگۀ دانشآموزان
بنویسد.

نتیجۀ تحقیق حاضر نشان داد که هیچ کدام از تصحیح انواع خطاها و راهبردهای اجرایی آنها ،به طور کامل توسط
معلّمان ردّ نشد و آنها با تصحیح خطاهای نوشتاری و ارائۀ بازخورد موافق بودند ،هر چند دربارۀ اهمیّت این موارد با

یکدیگر اختالفنظر داشتنند .از دیدگاه معلّمان ،تصحیح تمامی خطاهای نوشتاری (اعم از مکانیکی ،دستوری و
محتوایی) به عنوان پراهمیّت ترین تصحیح انواع خطاها و اشاره معلم به محل خطاها در حاشیۀ برگهها و تصحیح آنها
توسط خود دانشآموزان به عنوان پراهمیّتترین راهبرد تصحیح خطاهای نوشتاری ،محسوب میشود .درنهایت،
تحقیق حاضر پیشنهاداتی را ارائه میکند که میتواند مورد توجه عالقمندان به حوزۀ تصحیح خطاهای نوشتاری به
ویژه معلمان واقع شود.
 تصحیح خطاها باعث میشود که آگاهی فراگیر بر تولیدات زبانی خود بیشتر شود و به روند رشد یادگیری او درزبان دوم کمک کند .اما اگر خطاها تصحیح نشود ،ممکن است به دلیل پدیدۀ فسیلشدگی در نظام زبانی دانشآموز
تثبیت گردد و تا مدتها در گفتار یا نوشتار او ظهور و بروز پیدا کند.
 با تمایز بین خطاهای مهم و مخل در ارتباط و خطاهای جزئی و قابل اغماض ،میتوان تصحیح خطاها را کارآمدو مؤثر ساخت.
 معلّم میتواند قبل از بازخورد و تصحیح خطاها ،ویژگیهای خاص دانشآموزان خود مانند اعتماد به نفس وتوانائی های یادگیری آنها را بسنجد ،زیرا دانشآموزانی که دارای اعتماد بنفس باالیی هستند حتی از تصحیحهای
جزئی هم سود میبرند درحالی که دانشآموزان مضطرب ،از این موضوع بهرهمند نمیشوند و بهتر است که فقط
خطاهای عمدۀ آنها مورد تصحیح قرار گیرد.
 معلم بایستی در تصحیح و نمرهدهی نوشتههای دانشآموزان خود به اولویتبندیهای زبانی توجه نماید .تمرکزصرف روی دستور باعث می شود که دانش آموزان فکر کنند در نوشتن فقط روی دستور تأکید می شود و بیشترین
نمره به آن داده میشود.
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 با توجه به انواع خطاها ،بایستی انواع تصحیح خطاها نیز انجام یابد .در مورد بعضی از خطاها بهتر استدانشآموزان به خود تص حیحی دست بزنند اما در مورد بعضی از خطاهای عمده مانند ساختارهای پیچیده زبانی،
بهتراست که تصحیح مستقیم صورت پذیرد.
 تصحیح خطاها از نوع مستقیم برای نوشتار دانش آموزان سطوح پایین و مبتدی و تصحیح خطاهای غیرمستقیم درپایهها و سطوح باالتر مناسب است.
 در رابطه با تصحیح نوع غیرمستقیم ،معلمان فهرستی از نمادها و نشانههایی که معرّف انواع خطاها هستند برایدانشآموزان مشخص نمایند تا موجب سردرگمی دانشآموزان در خودتصحیحی نشود.

 معلمان برای ارتقا مهارت نوشتن بهتر است روشی مانند روش ترکیبی اتخاذ کنند تا هم خطاهای نوشتاری موردتصحیح قرار گیرد و هم فرصت ایده سازی به دانش آموزان داده شود و این روش با دیدگاه فرایندنگری در نوشتن
مطابقت دارد که در آن هم تصحیح خطاها و هم خالقیت در نوشتن مورد توجه قرار گرفته است.
 دانش آموزان سطوح پایین در نوشتن به زبان دوم ،به ویژه در انتخاب واژههای مناسب به مشکل برمیخورند،بنابراین بایستی لغات و کلمات مناسب به طرق مختلف در اختیار آنان قرار گیرد.
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پیوست .1
بهنام خدا
همکار گرامی با عرض سالم و خسته نباشید:
پرسشنامۀ حاضر به بررسی نحوۀ اجرای بازخورد کتبی معلمان به هنگام تصحیح نوشتههای دانشآموزان میپردازد .از شما خواهشمندم با دقت سؤاالت
پرسشنامه حاضر را مطاالعه فرمایید و با کمال صداقت به آنها جواب دهید و مطمئن باشید که جوابهای شما صرفاً برای اهداف تحقیقی مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .از همکاری شما تشکر میکنم.
 -1جنسیت :زن  مرد 

 -2مدرک تحصیلی............................................... :

 - 3سابقۀ خدمت .......... :سال

تصحیح خطاهای دانشآموزان در نوشتن (انشاء):

5

4

3

2

1

در ارتباط با تصحیح انواع مختلف خطاهای نوشتاری ،معتقدم که:

کامالً موافقم

موافق
م

مطمئن نیستم

مخال
فم

کام ً
ال
مخالفم

معلم خطاهای دستوری (مانند زمان فعلها و مطابقت فاعل با فعل) را تصحیح
نماید.
معلم خطاهای مکانیکی (امالیی و آئین نگارش) را تصحیح نماید.
معلم خطاهای مرتبط با انتخاب لغت ،محتوا و سازماندهی متن را تصحیح نماید.
معلّم تمامی خطاهای نوشتاری اعم از دستوری ،امالیی و خطاهای مرتبط با
انتخاب لغت ،محتوا و سازماندهی متن را تصحیح نماید.

1
2
3
4

 5معلّم از خطاهای کماهمیّت (امالی جزئی کلمهها مانند تشدید و آیین نگارش)
صرفنظر کند و فقط خطاهای پراهمیّت (خطاهای دستوری و محتوایی) را
تصحیح نماید.
در ارتباط با راهبردهای معلم برای تصحیح خطاهای نوشتاری ،معتقدم که:

6

معلّم تمامی خطاهای نوشتاری را با خط کشیدن زیر خطاها یا با خط کشیدن
دور آنها مشخص کند.
معلّم عالوه بر مشخص کردن تمامی خطاها ،الزم است که صورت صحیح آنها را
نیز در برگۀ دانشآموزان بنویسد.

8

معلّم در رابطه با خطاهای مرتبط با محتوا و سازماندهی متن و همچنین ساختار
جمالت ،توضیحاتی را در حاشیۀ برگهها ارائه دهد.

9

معلّم در پایین یا حاشیۀ برگهها به محل دقیق خطا (مثالً سطر سوّم) اشاره کند تا
دانشآموزان خود به تصحیح خطاهایشان بپردازند.
معلّم عالئمی را که معرّف انواع مختلف خطاها هستند و برای دانشآموزان
تعریف شده است در باالی خطاها بنویسد ،تا آنها خود خطاهایشان را تصحیح
کنند.

7

10

کامالً موافقم

موافق
م

 -11آیا شما با تصحیح خطاهای نوشتاری و ارائۀ بازخورد کتبی به دانشآموزان موافقید؟  -1بلی 

مطمئن نیستم

 -2خیر 

مخال
فم

کام ً
ال
مخالفم

