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Abstract
Given the important role of oral corrective feedback (OCF) in developing language learning

and due to the fact that no study has ever investigated Persian language teachers’ attitude
toward providing oral corrective feedback, the purpose of the present study was to investigate

and critically analyze the attitude and performance of Persian language teachers while

providing OCF. To this end, 15 Persian language teachers were selected and given a

questionnaire to complete. The questionnaire included both 5-point Likert scale and open-

ended items. The findings revealed that Persian language teachers had a positive attitude

toward OCF and that elicitation feedback was the most frequently used type of OCF, while

repetition, clarification request and metalinguistic feedback were observed to be the least

frequently used type of feedback. It can be concluded that Persian language teachers’ positive
attitude toward OCF resulted in the effective use of feedback in the process of Persian

language teaching. It can also be claimed that Persian language teachers made use of a variety

of feedback types; the most frequent of all was elicitation feedback. The findings of this study

have implications for Persian language teachers, researchers, and teacher educators.
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بازخورد تصحیحیۀتحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائ
شفاهی در کالس درس
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چکیده
فقـدان یادگیري زبـان و  شرفتپینقش مهم بازخوردهاي تصحیحی شفاهی در به باتوجه

خصوص مدرسان زبـان فارسـی، بـه    پژوهش کافی درخصوص نگرش مدرسان زبان، به
و نقـد نگـرش   ،بازخورد تصحیحی شفاهی، هدف پژوهش حاضر بررسی، تحلیـل ۀارائ

هـا در کـالس   بازخورد شفاهی و نیـز بررسـی عملکـرد آن   ۀمدرسان زبان فارسی به ارائ
مـدرس زبـان فارسـی از میـان مدرسـان زبـان فارسـی بـه        دهپـانز ،منظـور . بدیناست

نامـه پرسشدادند. این مورداستفاده پاسخۀنامشدند و به پرسشانتخابزبانان غیرفارسی
جاي و سـؤاالت بازپاسـخ بـود. نتـای    گزینهپنجدر مقیاس لیکرت پاسخ بستهسؤال بیست 
زبانـان  غیرفارسـی فارسـی بـه  داد که مدرسـان زبـان   کمی و کیفی نشانهاي دادهتحلیل 

ین فراوانـی از نظـر   تـر بیشبازخوردهاي تصحیحی شفاهی دارند و درقبالنگرش مثبتی 
درخواسـت  ین فراوانـی تکـرار  تـر کـم فراخـوانی و بـرد راهنوع بازخوردهـا در کـالس  

توان نتیجه گرفـت کـه نگـرش مثبـت مدرسـان زبـان       و فرازبانی است. میسازي روشن
که استفاده از آن در عملکردشـان  استشفاهی باعث شدهرد تصحیحیفارسی به بازخو
توان ادعا کرد که مدرسان زبان فارسی از طیف متنـوعی از  ، میچنینهمنیز آشکار شود. 

ولـی بـازخورد فراخـوانی بسـامد بـاالتري دارد. نتـایج ایـن        ،کنندبازخوردها استفاده می

zandmoghadam@atu.ac.ir، )ولئمسةی (نویسندیه طباطبادانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه عالم*
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و نیز طراحـان  ،گران این حوزهی، پژوهشکمک مدرسان زبان فارستواند بهپژوهش می
مدرس زبان فارسی آید. هاي تربیتدوره

.شفاهی، نگرشزبانان، بازخورد تصحیحیغیرفارسیآموزش زبان فارسی بهها:کلیدواژه

مقدمه. 1
انـدرکاران  دستتوسط بسیاري از محققان و آموزي خارجی/دومزبانهاي تدریس در محیط

) meaning-focused(محـور : تدریس معنـا دشومیبنديطبقهدو رویکرد ساس براامر آموزش 
). بـازخورد  form-focused(صـورت و هـم بـر معنـا    و تدریس با رویکردي متمرکز هـم بـر  

که بر صحت تلفظ، دسـتور، آهنـگ   استموضوعی اساسی در رویکرد دومین کننده تصحیح
ورزد. بـازخورد تصـحیحی توانـایی    مـی أکیدآموزي تهاي یادگیري و زباندیگر جنبهو،صدا
کنـد مـی را در درك سـاختارهاي واژگـانی و دسـتوري در یـک جملـه تقویـت      آموزان زبان

)Spada and Lightbown از پــنج دهــه محققــان و متخصصــان علــم آمــوزش بــیش. )1993
هـاي  نـد کـه در آن تأثیرگـذاري عملکرد   ادادهرا موردتوجـه قـرار  محور یادگیرندهرویکردي 

هاي آمـوزش و  فراینـد بازخورد تصحیحی وابسته بـه تأییـد نقـش کلیـدي یادگیرنـدگان در      
Elissیادگیري است ( Chaudronاز دیدگاه چـادرن ( ).2007 ) بازخوردهـاي تصـحیحی   1997

آموزان بسـیار مؤثرنـد و تـوانش ارتبـاطی آنـان را      عملکرد صحیح زبانپیشرفتمدرسان در 
نند.کمیتقویت

اسـت تـا ارتبـاط بـین     آن داشـته هاي بازخورد تصـحیحی محققـان را بـر   بردراهاهمیت 
دوم/عملکـرد مدرسـان زبـان در بافـت آمـوزش زبـان      به باتوجه،راآموزي زبانبازخورد و 

Alkhammashنند (کبررسی،خارجی and Gulnaz دوم زبـان محققان آموزش ). هرچند2019
شد زبان و نیز مؤثرترین نوع بازخورد در کـالس  ر ردبه تأثیر بازخوردهاي تصحیحی تربیش
و نیـز زمـان اصـالح و    آموزان زباناند؛ معلمان به اصالح یا عدم اصالح خطاهاي دهکرتوجه

اسـت کـه مدرسـان از    موفـق الزم آمـوزي  زبـان کننـد. بـراي   میتوجهکننده اصالحشخص 
آمـوزان  زبانشده بازخورد ارائهباشند که آیا و توجه داشتهباشندبازخورد آگاهۀچگونگی ارائ

را د. اگر مدرسان زبـان بازخوردهـاي تصـحیحی    کررا در نیل به اهداف نهایی کمک خواهد
بـود  خواهـد تـر جـذاب دهند، فضاي یادگیري اثرگذارتر وشایسته و صحیح ارائهاي شیوهبه
)Sultana آنـان در  گیـري ها و باورهاي مدرسان بـراي تصـمیم  نگرشة). پژوهش دربار2015

Ernestاست (مفیدکالس درس بسیار Richardson). ریچاردسون (1989 دارد) بیان مـی 1996
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تأثیر عوامل و متغیرهاي زیادي ازجمله طول مـدت  تحتبوده و یدهچکه باورهاي مدرسان پی
تـأثیر باورهـاي آنـان    تحـت ا. عملکرد مدرسان در کالس آشکاراستتجربیات تدریس آنان 

و آموزش زبان و نیز عواملی است که از نظر مدرسـان در ایجـاد محیطـی    آموزي زبانةدربار
Sepehrinia(استاثربخش شایسته براي یادگیري و یاددادن and Mehdizadeh 2016  .(

احسـاس منـد تـوان ، نیاز به مدرسـانی  زبان فارسیگسترش روزافزون آموزش به باتوجه
و رنـد آمـوزان دا زبـان ناپـذیر  اجتنـاب خطاهـاي  د که بینش و درایت کافی را در رفـع شومی

شـفاهی را درجهـت تقویـت زبـان و     هاي بازخورد تصـحیحی بردراهترین بهترین و مناسب
ةچراکه عـدم درك صـحیح مدرسـان و اسـتفاد    ؛دهندآموزان مورداستفاده قرارزبانپیشرفت

و ودشـ آمـوزان  بـان انگیزگـی ز بـی باعـث  تواند میصحیحی تنامناسب از انواع بازخوردهاي 
ند.کها تبدیلآموزي را به چالشی بسیار دشوار براي آنزبانفرایند

پژوهشۀ. پیشین2
شفاهی و انواع آنبازخورد تصحیحی1.2

کـرد. مهـم ایـن   بدون هرگونه بـازخوردي تصـور  توان نمیهیچ کالس و محیط آموزشی را 
مدرسـان  ،دیگرکنند و ازسوییدریافتآموزان از مدرس خود همواره بازخورد است که زبان
Sultanaننـد ( کفـراهم و مؤثر در کـالس  دار معنیدارند تا بازخوردهاي نیز مسئولیت 2015 .(

دو نوع اساسـی و  توان میشود، میاگرچه انواع مختلفی از بازخورد در محیط کالس استفاده
شـفاهی تصـحیحی گرفـت: بـازخورد  نظـر بسیار متداول در بافـت کـالس را بـراي آن در   

)verbal ) و بازخورد تصحیحی کتبـی (ibid.  هـاي  زمـان تصـحیحی در ). اصـطالح بـازخورد
است.اي مشابه تعریف شدهشیوهمتفاوت به
:  دارندمیبیانهمکارانوالیس 

خطـا دارايکـه اسـت آمـوزان زبانازهاییگفتهبهپاسخصورتبهیحیتصحبازخورد
ب) ؛خطـادار صورتباراههممدرسپاسخ) الفشاملتوانندمیهاپاسخاین. باشندمی

یـا خطـا  یتماهةدرباریو ج) اطالعات فرازبان؛هدفزبانصحیحصورتکردنفراهم
.)Ellis et al. 2006(باشدهااز آنیبیترک

کـه  اسـت عبـارت بدسـاخت تولیدشـده    بـه شـده  ارائـه هـاي  پاسخ«تصحیحی بازخورد
Brown(»آیدآن برمیوز متوجه اشتباه خود شده و درصدد اصالحآمآن زبانموجب به 2007،
).1393مقدم و علیزاده از زندنقلبه
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Sheenبندي شین (طبق طبقه شـده هفت نوع بازخورد تصحیحی شفاهی شناسایی)2011
).1(جدول است

)2011(شینبندي طبقه. 1جدول 

گرددمیارائهفرم صحیح شودمیفرم صحیح فراخوانی
)recastبازگویی (تکرار

شدهتصحیح فراخوان)elicitationفراخوانی (
meta(سرنخ فرازبانی – linguistic clue(

فرازبانیتوضیحاتراه باهمتصحیح آشکار
)explicit correction( 1زبان بدن

)clarification request(توضیحدرخواست

Kagimoto)کاگیموتوو راجـرز ( دیگري نیز توسط بندي تقسیم and Rodgers نجـام ا2007
).2(جدول دند کرمعرفیکه شش نوع بازخورد تصحیحی را گرفت

)2007(کاگیموتو و راجرزبندي طبقه. 2جدول 
فراخوانیآشکاری تصحیح
تکرارسازيواضحدرخواست 

بازگوییبازخورد فرازبانی

Lysterلیستر و رانتا ( and Ranta ـ   ) بـازخورد تصـحیحی  1997 ۀشـفاهی را در شـش مقول
انـد عبارتها مقولهبازخورد صریح این سمت بهاز بازخورد ضمنی دند.کربنديتقسیماصلی 

و تکـرار.  ،از بازگویی، فراخوانی، درخواست توضیح، بـازخورد فرازبـانی، تصـحیح صـریح    
Ferissفریس ( توانـد هـم   شـفاهی مـی  بازخورد تصـحیحی  ۀاست که ارائبر این باور)2001

ولی بازخورد کتبی کـاري  ،گیردصورتمستقیم و هم غیرمستقیم بدون صرف وقت ةشیوبه
دوم از نقش و اهمیت بـازخورد تصـحیحی در آمـوزش زبـان    .استبرانگیز بر و چالشزمان

مدرسی به مدرس دیگر متفاوت است. و این بسـتگی بـه آمـوزش پیشـین و نیـز ریشـه در       
Hernandes(موزي هر مدرس داردآتجربیات زبان and Reyes 2012  .(

Longالنگ ( آمـوزي  دارد که بـازخورد تصـحیحی در محـیط زبـان دوم    می) بیان2006
اند که بـازخورد تصـحیحی باعـث بهبـود     دادهمطالعات نشانتربیشبسیار سودمند است. 

اســت شــدههــاي زبــانی ) صــورتretention(خاطرســپردن بــهو ،ورزي، فراگیــريتوجـه 
)Leeman 2003 .(
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شدههاي انجامپژوهش2.2
بـارة ها و باورهاي مدرسان دراست که توجه بسیار اندکی به دیدگاهتحقیقات اخیر نشان داده

ـ  Sepehriniaاسـت ( بازخوردهـاي تصـحیحی شـفاهی شـده    ۀارائ and Mehdizadeh 2016.(
) اشاره2019الخماش و گولناز (پژوهشتوان بهمیبارهایندرشده انجامهاي درمیان پژوهش

) بـه بررسـی باورهـاي مدرسـان زبـان     Taifد که در تحقیقی تجربی در دانشـگاه طـائف (  کر
و اثـر آن بـر   ،شـفاهی ، درك آنـان از بـازخورد تصـحیحی   خـارجی زبانعنوان به،انگلیسی

ـ نامهپرسشنفر در یک مرکز زبان به 57آموزان پرداختند. عملکرد زبان ا مقیـاس لیکـرت   اي ب
ین اولویـت مدرسـان اسـتفاده از    تـر بـیش داد کـه  دادنـد. نتـایج پـژوهش آنـان نشـان     پاسخ

و درانتها بازخورد صریح است.  ،بازگویی،هاي فراخوانی، تکرارتکنیک
هـاي خودشـان را بـا درك و    داد که مدرسان بایسـتی شـیوه  ) نشان2007پژوهش براون (

Jean(. جین و سـیمارد دهندآموزان تطبیقبرداشت زبان and Simard نیـز در پـژوهش   )2011
کنند که در ارتباط خللـی  خود به این نتیجه رسیدند که مدرسان تنها اشتباهاتی را تصحیح می

را و سـخنان آنـان  ردگـذا مـی آموزان اثـر نفس زبانهایی که بر اعتمادبهکند و نه آنمیایجاد
.ندکمیقطع

دادند و بازخوردهاي تصـحیحی  اي را انجام) تحقیقی مشاهده2011(امیرزادهوآهنگري
خـارجی در محـیط دانشـگاه    عنـوان زبـان  انگلیسـی بـه  هاي درس زبانشفاهی را در کالس

هاي آنـان، مدرسـان ایرانـی از انـواعی از بازخوردهـاي تصـحیحی       دند. طبق یافتهکربررسی
ها متفـاوت بـوده  آنو توالی،، کاربردهاکتکنیاما فراوانی هرکدام از ،انددهکرشفاهی استفاده

و ،هـاي فرازبـانی، تکـرار   ، سـرنخ دادنتوضیحاست. در سطح مقدماتی مدرسان از بازگویی، 
است.ین کاربرد را داشتهتربیشسطح متوسط، بازگویی دند. درکرتصحیح آشکار استفاده

Sepehrinia(زاده مهديو نیا سپهري and Mehdizadeh ر پژوهش خود به بررسـی  ) د2016
هـاي درنظـر  اولویـت تصـحیح شـفاهی خطـا و نیـز     ةباورها و عملکردهاي معلمـان دربـار  

زبـان انگلیسـی (از   معلـم هفتکالس. در این پژوهش، اندپرداختهتوسط معلمان شده گرفته
اسـت (بـراي   گرفتهجلسه مشاهدات کالسی انجامچهارده و ه شدمعلم) انتخاب37مجموع 

معلم کـه همگـی مـرد بودنـد و در مؤسسـات      37). شده استدو جلسه مشاهدههر کالس
دنـد.  کرمصـاحبه شـرکت  فراینـد نیـز در  ،بودندخصوصی زبان انگلیسی به تدریس مشغول

نتایج این پژوهش تفاوتی آشکار را بین باورهاي معلمان و عملکـرد واقعـی آنـان در کـالس     
کـه معلمـان از   رسـد  مـی نظـر بـه ي این پژوهش، هایافتهبراساس ،چنینهماست. دادهنشان
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عـاطفی آن توجـه  هاي جنبهبه تربیششناختی تصحیح خطا آگاهی کافی ندارند و هاي جنبه
بـه  تـر بیشتربیت مدرس و توجه هاي دورهۀبا ارائکهدهند مینهاد پیشکنند. نگارندگان می

داد.این ضعف معلمان را کاهشتوان میاین ابعاد 
اهمیـت  ةهـاي متفـاوت دربـار   ) پس از بیـان دیـدگاه  1396االسالمی و صحرایی (اعتماد
خارجی توصیفآموزان فارسیهاي هاي مختلف در کالسراه مثالهمرا بهانواع آن،بازخورد

طور عـام شـش   بهآموزي زبان دومهاي است که در کالسدادهاند. نتایج پژوهش نشاندهکر
و ،صریح، غیرصـریح، فرازبـانی، درخواسـت توضـیح، فراخـوانی     هاينوع بازخورد با عنوان

بر این موارد دو نـوع  عالوهخارجی آموزان فارسیهاي در کالسچنینهمتکرار کاربرد دارد. 
رفته است.کاربه» دهینوبتتصحیح با تغییر «و » درسهمبازخورد «دیگر با عنوان
زبانـان  بـه غیرفارسـی  بـان فارسـی  زهـاي آمـوزش   گونه در محـیط اینهایی ازپژوهش
در این پـژوهش قصـد  محقق با درنظرگرفتن این خأل،. بنابرایناستشمار انگشتتعدادشان 

دهد:دارد به سؤاالت زیر پاسخ
زبانان بـه بازخوردهـاي تصـحیحی    غیرفارسیفارسی بهنگرش مدرسان آموزش زبان.1

است؟  شفاهی چگونه
ین و تـر بـیش وردهاي تصحیحی شفاهی در کالس خـود  کدام نوع از بازخاز مدرسان .2

؟دبرنمیین بهره را ترکمیکاز کدام

پژوهششناسی روش. 3
کنندگانشرکت1.3

فارسـی دانشـگاه فردوسـی   مرکـز آمـوزش زبـان   زبانان غیرفارسیاز مدرسان زبان فارسی به
مرکز آمـوزش  مدرس ازپانزدهنند و درنهایت کد که در این پژوهش شرکتشمشهد دعوت

ـ زبان فارسـی قبـول    در شـان  هاینظردنـد تـا   کرد و در انجـام ایـن پـژوهش مشـارکت    کردن
مـدرس مـرد در ایـن پـژوهش     دومـدرس زن و  سـیزده  گیرد. موردبررسی قرارهنامپرسش
نفـر در سـطح   پـنج نفر در سـطح مقـدماتی،   چهار،سطح آموزشیبه باتوجهداشتند. حضور

، مـدرك تحصـیلی  نظـر تـدریس بودنـد. از  ه مشغول بهرفتشپیحسطنفر درششو ،میانی
نفر داراي مدرك دکتـري  سه دکتري وارشد و دانشجويداراي مدرك کارشناسینفردوازده

).3بودند (جدول 
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شناختیجمعیتي هاویژگیتوزیع فراوانی و درصد مدرسان برحسب .3جدول 
(%)درصد (f)فراوانی شناختیي جمعیتهاویژگی
7/86 13 زن 3/13جنس 2 مرد 
6/26 4 مقدماتی

4/33سطح آموزشی 5 میانی
40 6 هرفتپیش
80 12 ارشد و دانشجوي دکتري 20تحصیالت 3 دکتري

ابزار پژوهش2.3
اي نامـه پرسـش شـد  کیفـی) انجـام  ـ (کمـی ترکیبـی ةشـیو جهت انجام این پژوهش که بـه 

گرفت.  قراربخشی مورداستفادهدو

نامهپرسشبخش اول 1.2.3
اي بـراي تعیـین نگـرش    گزینـه پنج) با مقیاس لیکرت پاسخبستهسؤالی (بیستاي نامهپرسش

گرفـت (بخـش   اختیـار مدرسـان قـرار   شـفاهی در مدرسان به انواع بازخوردهاي تصحیحی
ۀپیشــینبراســاس ) و 2019کــه در پــژوهش الخمــاش و گولنــاز (نامــهپرســشکمــی). ایــن 

گرفت. ایـن  قرارمورداستفادههایی تعدیلپس از انجام ،بودشدهي متعدد طراحیهاپژوهش
بـازخورد تصـحیحی  هاي تکنیکةزیربخش ازجمله باور مدرسان درباردر چهار نامهپرسش
هـاي بـازخورد تصـحیحی   بـرد راهمـورد کلی مدرسان در)، عملکرد5تا1(سؤاالت شفاهی
هـاي خاصـی از بـازخورد تصـحیحی    بردراهمدرسـان از  ة)، استفاد11تا6(سؤاالت شفاهی

(ســودمندي) اســتفاده از گــذاريو درك مدرســان از تــأثیر،)16تــا12(ســؤاالت شــفاهی
بـا  نامـه پرسـش بود. پایـایی  ) تنظیم شده20تا17(سؤاالت بازخوردهاي تصحیحی شفاهی

کـه قابلیـت   اسـت دهبـو 80/0شـده . ضـریب حاصـل  دشمحاسبهخ نباوکري آلفااز استفاده 
دهد.را نشان میاطمینان باالیی

نامهپرسشبخش دوم 2.2.3
در بخـش دوم  خسـؤاالت بازپاسـ  ةخود را دربـار هاينظردر پژوهش کننده شرکتمدرسان 

کـه بـر عملکـرد واقعـی     را،این سـؤاالت نگارندگان مقالۀ حاضر.دادندانعکاسنامهپرسش
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شفاهی در بافـت کـالس و نیـز    بازخورهاي تصحیحیۀئمدرسان آموزش زبان فارسی در ارا
هـاي خـاص بـازخورد تصـحیحی    بردراهین کاربرد یا عدم استفاده از تربیشبیان علت براي 

ۀنامـ پرسـش و بـه بخـش   کردنـد طراحـی ،بودآموزشی متمرکزشفاهی در سطوح مختلف
،ایی انـواع بازخوردهـا  و با استفاده از تحلیل محتـو شدبررسیها پاسخ. افزودندسؤالی بیست
د.شو فراوانی انواع بازخوردها محاسبهشدبنديطبقه،سطح آموزشیبه باتوجه

هادادهروش گردآوري 3.3
آمـوزش زبـان فارسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد در روزهـاي        که مدرسان مرکـز جاییازآن

حققان درطی چنـد  داشتند، متدریس اشتغالفارسی بهمختلفی از هفته در مرکز آموزش زبان
خود پرداختند و از مدرسـانی کـه بـه شـرکت در ایـن پـژوهش       هاي آوري دادهجمعروز به 

موردنیـاز،  هـاي  دادهبراي گردآوري .نندکرا تکمیلنامهپرسشدند تا کرداشتند دعوت تمایل
فارسـی بـه   اختیـار مدرسـان مرکـز آمـوزش زبـان     درشـده  آمـاده هـاي کاغـذي   نامهپرسش

در شـده  توزیـع هـاي  نامهپرسشگرفت. از بین بانان دانشگاه فردوسی مشهد قرارزغیرفارسی
، نگارنـدگان  نامهپرسششد. در زمان تکمیل تکمیلنامهپرسشپانزده فقطفارسی مرکز زبان
شـده بـا   ارائـه هاي پاسخدهند. سپس داشتند تا به سؤاالت احتمالی مدرسان پاسخنیز حضور

گرفت. در بخـش دوم  موردتحلیل و بررسی قرار25ۀنسخاس اسپیساافزار استفاده از نرم
و ایـن  نـد دادتشـریحی گـزارش  هـاي  صورت پاسخبهخود را هاينظر، مدرسان نامهپرسش

د.شو تحلیل،بنديطبقهبررسی، هانظر

هاداده. ارائه و تحلیل 4
زبانـان  ارسـی غیرففارسی بـه هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش مدرسان آموزش زبان

اي بـا دو  نامهپرسشکالس با استفاده از شفاهی و عملکرد آنان دربازخورد تصحیحیةدربار
.دشومیپژوهش گزارشهاي یافتهدرادامه، بود. پاسخ بازو پاسخ بستهبخش سؤاالت 

کمی)(بخشنامهپرسشهاي یافته1.4
یک:ةپرسش شمار

زبانان در رابطه با بـازخورد تصـحیحی   رفارسیغیمدرسان آموزش زبان فارسی بهنگرش 
است؟چگونهشفاهی 
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شـفاهی از  بـازخورد تصـحیحی  بـارة درراي بررسی نظر مدرسان آموزش زبان فارسـی ب
(از 5تـا  1مقیاس لیکـرت از  براساس که استفاده شدبازخورد تصحیحی شفاهیۀنامپرسش

معنـی بـه 2و 1نمـرات  ،دیگـر عبارتبه.بودشدهگذارينمرهبسیار مخالفم تا بسیار موافقم) 
.اسـت خوب نگرش معنی به5و 4و نمرات ،متوسطنگرشمعنیبه3ةنمر،ضعیفنگرش
،چنـین هـم شـد. مقایسـه )یعنـی مقـدار متوسـط   (3ةمدرسان با نمرنگرش نمرات ،بنابراین
شـفاهی،  یحیبازخورد تصـح ۀنامپرسشهايهاي مؤلفهپرسشتعداد بودن متفاوتبه باتوجه

نظر مدرسـان ۀبراي مقایس،به همین منظورو تراز شدند. سازي سانها یکمؤلفهنمرات تمام 
one-sample(گروهی یکآزمون تیاز (میانگین نظري)مقدار متوسطبا  T-testد.شستفاده) ا

هايهمؤلفنظر مدرسان آموزش زبان فارسی درخصوص ةمیانگین و انحراف معیار ترازشد.4جدول 
شفاهیبازخورد تصحیحیۀنامپرسش

معیارانحرافمیانگینبیشینهکمینهفراوانیشفاهی هاي بازخورد تصحیحیمؤلفه
152.204.402.930.62شفاهیتصحیحیبازخوردهاي تکنیکةباور مدرسان دربار

بازخوردهاي تکنیکةکلی مدرسان دربارعملکرد
152.834.003.400.34شفاهییتصحیح

152.604.203.640.45شفاهییتصحیحدهاي خاصبازخورازمدرسانةاستفاد
152.254.754.100.69شفاهیتصحیحیبازخوردسودمنديدرك مدرسان از

152.654.203.480.36شفاهیتصحیحیبازخوردکلیةنمر

مدرسان آموزش زبـان فارسـی  نگرش ةمیانگین و انحراف معیار نمرات ترازشد4جدول 
5در جـدول  آمـده  دستهاي بهمیانگین. دهدنشان میشفاهی بازخورد تصحیحیمورددررا
اند.شدهمقایسهدیگریکبا 

شفاهی با مقدار متوسطبازخورد تصحیحیۀنامپرسشهاي زیربخشمیانگینۀ. مقایس5جدول 
)3(میانگین نظري) (میانگین نظري =

) بازخورد ۀ(مؤلفهايزیربخش
شفاهی تصحیحی

Test Value = 3

ارزش
t

درجات 
آزادي

d.f

سطح معناداري
P

تفاوت 
میانگین

%95تفاوت در سطح 
حد باالحد پایین

باور مدرسان در رابطه با بازخورد
0.28- 0.41- 42/0140.680.07-شفاهییتصحیح

عملکرد کلی مدرسان در رابطه با
001/00.400.210.59(**)4.5814شفاهییتصحیحخوردباز
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بازخوردهايازمدرسانةاستفاد
001/00.640.390.89(**)5.5314شفاهییخاص تصحیح

سودمنديدرك مدرسان از
001/01.100.721.48(**)6.2014شفاهیتصحیحیبازخورد

بازخوردکلیرةنم
001/00.480.280.68(**)5.1914شفاهیتصحیحی

01/0معناداري در سطح (**)

فارسـی درخصـوص   میانگین نظر مدرسـان آمـوزش زبـان   ۀمقایسةدهندنشان5جدول 
(میـانگین نظـري)   شـفاهی بـا مقـدار متوسـط    بازخورد تصحیحیۀنامپرسشهاي زیربخش

بطـه بـا   شفاهی شامل باور مدرسان در رابازخورد تصحیحیۀنامپرسشهاي زیربخشاست. 
شـفاهی،  تصـحیحی بـازخورد شفاهی، عملکرد کلی مدرسان در رابطـه بـا  تصحیحبازخورد

و درك مدرسـان از سـودمندي   ،شـفاهی بازخوردهاي خاص تصـحیحی مدرسان ازةاستفاد
،شـود مـی مشاهده5که در جدول گونهشفاهی است. همانتصحیحی(تأثیرگذاري) بازخورد

بـازخورد تصـحیحی  هـاي  زیـربخش فارسی در تمام ش زبانمدرسان آموزهاينظرمیانگین 
شـفاهی  تصـحیحی جز زیربخش باور مدرسان در رابطه با بازخوردکل بهةو نیز نمرشفاهی 

با میانگین نظري از نظـر  آمده دستهاي بهمیانگینباالتر از میانگین نظري بوده و تفاوت میان 
دهـد کـه مدرسـان    مینتایج نشان،دیگرعبارت) معنادار است. بهP>01/0آماري در سطح (

. امـا عملکـرد   انددانستهخود اثرگذار هاي کالسهاي بازخورد شفاهی را در بردراهاستفاده از 
کسـب میـانگین   بـه  باتوجـه شـفاهی،  تصحیحیکالس در رابطه با بازخورددرکلی مدرسان

ته از بازخوردهـاي تصـحیحی  شایسـ ةمدرسـان بـه اسـتفاد   تـر کمتوجهةدهندنشان،ترپایین
شفاهی در بافت واقعی کالس و نیز تنوع بسیار زیاد در الگوي پاسخ مدرسان است.

(بخش کیفی)نامهپرسشهاي یافته2.4
دو:ة پرسش شمار
ین و از تـر بـیش شفاهی در کالس خـود  کدام نوع از بازخوردهاي تصحیحیاز مدرسان 

؟دبرنمیین بهره را ترکمیککدام
اسـتفاده از بازخوردهـاي   مـورد درمدرسان آموزش زبـان فارسـی  عملکرد راي بررسی ب

بـا اسـتفاده از تحلیـل    نامـه پرسـش در بخـش دوم  شـده  هـاي ارائـه  پاسخشفاهی، تصحیحی
شد و فراوانی و درصد هرکدام از انواع بازخوردهـا محاسـبه  و کدگذاريبندي طبقهمحتوایی 

).6د (جدول ش
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مدرسان در کالسةمورداستفادشفاهیتوزیع فراوانی و درصد انواع بازخوردهاي تصحیحی.6جدول 
(%)درصد (f)فراوانی مدرسانةشفاهی مورداستفادانواع بازخوردهاي تصحیحی

33.3 5 فراخوانی
13.3 2 صریحبازخورد 
13.3 2 بازگویی
6.7 1 تکرار
6.7 1 بازخورد فرازبانی
6.7 1 وضیحدرخواست ت
20 3 تمام موارد
100 15 جمع

اسـتفاده بـه بازخوردهـاي    ین مـورد تـر بـیش ، شودمیمشاهده6که در جدول گونههمان
. فراوانی هرکدام از انـواع بازخوردهـاي   شودمی%) مربوط33.3(شفاهی فراخوانیتصحیحی
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ین بازخورد مورداستفاده بـه بـازخورد   تربیش،شودمیمشاهده1که در نمودار گونههمان
فـر از  . ایـن موضـوع در پاسـخ دو ن   شـود مـی %) مربـوط 33.3(شفاهی فراخوانیتصحیحی
ایـن بـه ،اسـت ین کاربرد را در کالس من داشـته تربیشفراخوانی «است:شدهبیان مدرسان 

.)7ة (مدرس شمار» کندمیرا به تفکرکردن تشویقآموزان زبانکه دلیل
از تکـرار و فراخـوانی   ،ملیـت و سـطح آموزشـی   بـه  باتوجـه ،گو البتهودر مهارت گفت«
.)12ة شمار(مدرس» برممیین بهره راتربیش

بازخورد صریح یکی دیگـر از انـواع بازخوردهـا بـا فراوانـی متوسـط در کـالس اسـت         
دهکـر دارد. مدرسی چنین نظرش را بیـان و استفاده از آن به نوع مهارت نیز بستگی%) 13.3(

در سـطح مقـدماتی از   وگـو گفتمختلف متفاوت است و در مهارت هاي مهارتدر «است: 
کـنم و در مهـارت نوشـتن هـم در سـطح مقـدماتی از       مـی ح استفادهتکرار و بازخورد صری

.)4ة(مدرس شمار» برممیبهرهبازخورد صریح 
دهکـر اشـاره  شـده  ارائهبر نوع بازخورد » آموزانزبانملیت «مدرس دیگري به تأثیر عامل 

رس دارند بـازخورد صـریح از مـد   تمایلتربیش،ویژه عراقیبه،دانشجویان غیرایرانی«است: 
» کنـد مـی کمـک فراخـوانی نیـز بـه تصـحیح خطاهایشـان بسـیار      بردراهالبته .کننددریافت
.)9ةشمار(مدرس

%). مدرسـی بـه ایـن نـوع بـازخورد      13.3هاي کارآمد دیگر است (بردراهبازگویی نیز از 
راه بـا آهنـگ   صحیح گفتار همةبا شیوآموزان زبانشود میبازگویی سبب«است:داشتهاشاره

.)2ة(مدرس شمار»شوندالم آشناک
شـفاهی  سطح آموزشی نیز عاملی مهم در استفاده از نوع خاصی از بـازخورد تصـحیحی  

در سطح مقدماتی بهتر اسـت  «خود بر این باور است: ۀتجرببراساس است. یکی از مدرسان 
کـار  بـه تـر بـیش ه فراخوانی و بـازگویی  رفتپیششود و در سطح از بازخورد صریح استفاده

.)11ة(مدرس شمار»رود
ۀبـه مرحلـ  آمـوزان  زبـان آمـوزي رسـیدن   زبـان فراینـد در پیشـرفت هـاي  نشانهیکی از 

اسـت: شـده بیـان گونه ایناست که توسط یکی از مدرسان )self-correctionخودتصحیحی (
اسـت. مـن   آمـوز  زبـان ها براي درك و تصحیح خطا توسط خود بردراهفراخوانی از بهترین «

.)15ة(مدرس شمار» کنممیه از این نوع بازخورد استفادهرفتپیشدر سطح ویژه به
سطح آموزشی و نوع مهارت از عواملی بودند که مدرسان در کاربرد انـواع بازخوردهـاي   

داشـتند. از نظـر مدرسـان در سـطح مقـدماتی و در     هـا اشـاره  شفاهی بسیار به آنتصحیحی
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شـود و در سـطوح   ازخوردهـاي صـریح اسـتفاده   آموزش مهـارت دسـتور بهتـر اسـت از ب    
هـایی ازجملـه فراخـوانی و بـازگویی     بردراهتـر و در آمـوزش مهـارت گفتـاري از     هرفتپیش
برد.بهرهباید

. بحث5
و زبانـان  غیرفارسـی فارسـی بـه  بررسی نگرش مدرسان آموزش زبـان منظور بهاین پژوهش 

بخـش  هاي حاصل ازگرفت. دادهنجامبازخوردهاي تصحیحی شفاهی اقبالعملکرد آنان در
. تـی ۀ) بـا اسـتفاده از آمـار توصـیفی و آزمـون مقایسـ      پاسخبسته(سؤاالت نامهپرسشکمی 

(کیفـی) کـه   نامـه پرسـش از بخش دوم شده گردآوريهاي د. براي دادهشگروهی تحلیلیک
ات انجـام و کدگـذاري اطالعـ  ،بنديطبقهبازپاسخ بودند تحلیل محتوایی، هاي پرسشحاوي 

درقبـال اسـت کـه مدرسـان از نگـرش خـوبی      دادههر دو بخش نشانهاي دادهشد. تحلیل 
است که از میزان متوسط بـاالتر  3.48کلیةبازخوردهاي تصحیحی شفاهی برخوردارند. نمر

،د توجـه شـود  شـو . اگر به سؤاالت زیربخش اول که مربوط به باورهاي مدرسـان مـی  است
کـامالً «هـاي  گزینـه د. اکثـر مدرسـان   کـر در این بخش را تأییدترمککسب میانگینتوان می

در شـده  هـاي داده پاسـخ (جـدول  اندکردهانتخاب3و 1براي سؤاالت را»مخالفم و مخالفم
تنهـا بـازخورد تصـحیحی    دارنـد کـه نـه   مدرسان اعتقاد،). بنابراین10، جدول استپیوست 

دهنـد  مـی رسد که مدرسان تـرجیح مینظر بهلکه ب،نشدهآموزان زبانسردي شفاهی باعث دل
را آموزان کنند تا زبانمیتالشوباشندکه فقط خودشان در تصحیح خطا نقش اول را نداشته

درسان هـم مزایـاي زیـادي ازجملـه     تصحیح توسط همدهند.خودتصحیحی سوقۀبه مرحل
این نتایج ).Hernandez and Reyes 2012دارد (راه همآموزان بهزبانافزایش آگاهی زبانی را در 

.خوانی داردهمحدود زیادي ) تا2019گولناز (در پژوهش الخماش وشده نتیجۀ حاصلبا 

شفاهییتصحیحبازخوردمورد . زیربخش اول: باور مدرسان در6جدول 
ند.کرا فقط خودش تصحیحآموزان زبانیک مدرس باید خطاهاي گفتاري ،نظر منبه. 1

.دهندمیترجیح کالسی همتصحیح خطا توسط مدرس را به تصحیح خطا توسط آموزان زبان،نظر منبه.2
و انگیزه بیو آنان را ردگذامینفس آنان ر اعتمادبهدتأثیري منفی آموزان زبانتصحیح خطاهاي ،نظر منبه.3

.کندمیسرد دل
.شوندمیهه (بدون آمادگی قبلی) دچار خطاهاي زیادي البدادر تکالیف گفتاري فیآموزان زبان،نظر منبه.4

ند.کرا تصحیحآموزان زبانیک مدرس نباید خطاهاي گفتاري ،نظر منبه.5
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استفاده از بازخوردهـاي تصـحیحی  قبالدر زیربخش دوم که به عملکرد کلی مدرسان در
توسـط اسـت. در ایـن    مدرسـان بـاالتر از میـزان م   ةنمـر ،) اشاره دارد3.40شفاهی (میانگین 

ـ کدام هیچشود که مدرسان میزیربخش، از پاسخ اکثر مدرسان چنین نتیجه بـازخورد ۀبا ارائ
سـو بـا   هـم نیستند. این نتیجه نیـز کـامالً  شفاهی بالفاصله پس از بیان خطا موافقتصحیحی

ــاز (   ــاش و گولن ــژوهش الخم ــت) 2019پ ــژوهشاس ــوال . در پ 1Fungula(فونگ 2013،
Alkhammashزانقلبه and Gulnaz ست و مدرسـان بـاور  اشده) نیز همین نتایج حاصل2019

گسـیخته ازهـم انافکارشـ ۀگرفت تا رشترا نادیدهآموزان زبانداشتند که گاهی باید خطاهاي 
.شودمی) نیز مشاهده2011با نتایج پژوهش جین و سیمارد (سویی همنشود. این 

شفاهیتصحیحیبازخوردقباللی مدرسان در. زیربخش دوم: عملکرد ک7جدول 
د.شوشان تقویتآموزان و تسلط گفتاريتا درك زبانکنم میاز یک بار تکرار تربیشتکلیف مهارت گفتاري را . 6

.دهممیخطاهایشان پس از اتمام تکلیف گفتاري بازخورد ةدربارآموزان زبانبه .7
ها دارد.گیرم که این بستگی به سطح تسلط زبانی آنمیخود بهرهآموزان زباني گوناگون تصحیح خطا براهاي تکنیکاز . 8

.کنممیرا بالفاصله تصحیح آموزان زبانخطاهاي زبانی .9
کنند و نه خطاهاي مربوط به تلفظ و واژگان.نم که در انتقال معنا خللی واردکمیفقط خطاهایی را تصحیح.10

دارد.که در گفتار آنان اشتباهاتی وجودکنم میزد ها گوشو به آنام نشدهکه پیامشان را متوجه یم گوآموزان میزبانبه . 11

اســتفاده از بازخوردهــاي مـورد خــود را درهــاينظردر زیـربخش ســوم، نیــز مدرسـان   
اسـت و از میـزان   3.64. میانگین این زیربخش نیزانددادهانعکاسشفاهی خاصی تصحیحی

ند که باید در هر شرایط (سطح آموزشی متفـاوت،  امدرسان آگاه،. بنابراینستامتوسط باالتر 
برنـد. در ایـن   هاي متفاوت) از نوع خاصی از بازخوردها نیـز بهـره  و ملیت،مهارت متفاوت

انـد. اکثریـت   شدهشفاهی ارائهبازخوردهاي تصحیحیترین متداولچندین نوع از ،زیربخش
ـ نامهپرسشدر یافته انعکاسهايپاسخبه باتوجه،مدرسان ،مخـالفم و مخـالفم)  کـامالً ۀ(گزین

شـده  حاصل. نتایج اندگرفتهنظر) در12ةحداقل نمره را براي بازخورد صریح (پرسش شمار
هـاي  ) که در آن اولویت مدرسان استفاده از تکنیک2019با نتایج پژوهش الخماش و گولناز (

خـوانی  هـم ،اسـت نتها بازخورد صـریح قـرار گرفتـه   فراخوانی تکرار و بازگویی است و درا
هـاي  پاسـخ (از بخـش کیفـی پـژوهش   آمده دستبهاین نتایج با نتایج ،چنینهمکاملی دارد. 

ین فراوانـی در  تربیش،1تقریبی برخوردار است. طبق نمودار سویی همتشریحی مدرسان) از 
راه هـم ) بـه 13.3(ه بازخورد صـریح ) و فراوانی متوسط ب33.3(انواع بازخوردها به فراخوانی

ین امتیـاز را از نظـر فراوانـی    ترکمکهبراینعالوه،دارد. بازخورد فرازبانیبازگویی اختصاص
سـؤاالت  به باتوجه،لهئترین نوع بازخورد نیز بود. این مسشدهشناختهدربین مدرسان کم،دارد

بود.  ماهیت این نوع بازخورد مشهودبارةمدرسان درةشدمطرح
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شفاهیخاص تصحیحیبازخوردهايازمدرسانة. زیربخش سوم: استفاد8جدول 
.دهممیو صورت صحیح را ارائهاستها نادرست بودهکه جمالت آنگویم آموزان میزبانبه ،صریحطور به.12
مستقیم به ةدون اشارو گاهی صورت صحیح را بکنممیزد گوشراآموزان زبانخطاهاي شفاهی ،ضمنیطور به.13

دهم.میبودن جمالت ارائهنادرست
کنم و گاهی اطالعاتی را مطرح میآموزان زبانبراي » ؟گوییممیآیا این جمله را به این صورت «مانندراسؤاالتی.14

.دهممینم ارائه کها صورت درست را بیان که براي آنبراي بیان صحیح جمالت بدون این
تا خطاهایشان را کنم میرا ترغیب آموزان زبانیک سؤال عنوان نمونه با استفاده ازفراخوانی بههاي تکنیکاز .15

نند.کاصالح 
و گاهی خطاهاي کنمها را جلبتا توجه آنکنم میا با تغییر آهنگ صدا تکرار رآموزان زبانخطاهاي شفاهی .16

.دهممیآنان را در یک پرسش انعکاس 

اثربخشـی بازخوردهـاي   ةکه مربـوط بـه درك مدرسـان دربـار    ،ارمدر زیربخش چه
نگـرش  خوبی به) 4.10با اختالف آشکاري (شده کسبمیانگین ،تصحیحی شفاهی است

،دهـد. بنـابراین  مـی شفاهی نشانمدرسان را در سودمندي انواع بازخوردهاي تصحیحی
ـ  ی شـفاهی رسـیدن   بازخوردهـاي تصـحیح  ۀمدرسان بر این باورند که هدف نهایی ارائ

بنابـه بـاور   ،شـفاهی خودتصحیحی است. بازخوردهاي تصحیحیۀبه مرحلآموزان زبان
مهارت پیشرفتدر ویژه به،موافقم)موافقم و کامالًهاي گزینهاکثریت مدرسان (انتخاب 

شـده  هـاي انجـام  پـژوهش مؤثر است. این نتایج با نتایج حاصـل از  آموزان زبانگفتاري 
دارد. مدرسان زبان انگلیسی نیـز  خوانی هم) 2011(آهنگري و امیرزادهازجمله پژوهش

نـد. در پـژوهش   اهـا واقـف  و به اثربخشی آنبرند میاز انواع بازخوردها در کالس بهره
کـرده  ) کسـب  4.16) نیز این زیـربخش بـاالترین میـانگین را (   2019(الخماش و گولناز

کـاملی بـا پـژوهش    خـوانی  هـم وهش شـده در ایـن پـژ   حاصـل نتـایج ،. بنـابراین است
دارد.ذکرشده

شفاهیتصحیحیبازخوردسودمندي. زیربخش چهارم: درك مدرسان از9جدول 
شفاهی از جانب مدرس خطاي خود را پس از گرفتن بازخورد تصحیحیآموزان زبانام که هشدمتوجه.17

.کنندمیاصالح
تصحیح خطاي شفاهی در تدریس هاي تکنیکپس از اجراي وزان آمزبانتغییراتی را در توانایی گفتاري .18

.امدهکرخود مشاهده 
توانند میها برخی از آن،نهنمورايب. امدهکرخود مشاهده آموزان زبانهایی در مهارت گفتاري پیشرفت.19

کنند.خطاهاي شفاهی را خودشان تصحیح
توانایی گفتاري پیشرفتتواند به می،درس باشدنظارت متحتکه اگر خودتصحیحی ام شدهمتوجه.20

.دکنکمکآموزان زبان
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گیري. نتیجه6
فارســی در ایــن مرکــز نگرشــی مثبــت بــه اســتفاده از انــواع  مدرســان آمــوزش زبــان

کـاربرد دقیـق و مـؤثر   کهرسدمینظر بهاگرچه ،شفاهی داشتندبازخوردهاي تصحیحی
فت واقعی کالس بستگی به عوامـل بسـیاري   انواع بازخوردهاي تصحیحی شفاهی در با

تدریس مدرسان، سطح آموزشی، نـوع  ۀبه میزان تجربه و سابقتوان میجمله آندارد. از
و حتـی  ،آمـوزان زبـان ، ملیـت  آمـوزان زبـان هاي فردي ، تفاوتشدهتدریسهاي مهارت
شـفاهی  مدرسان به نوع خاصی از بازخورد تصـحیحی دادن سوقدر آموزان زبانترجیح 

فارسی نیز به هـر  داشتند که در یک کالس آموزش زباند. مدرسان حتی اذعانکراشاره
هرگونه آموزان زبانشود. برخی از آموز باید بازخوردي متناسب با روحیات او دادهزبان

گرفت کـه  چنین نتیجهتوان میمدرسان هاي پاسخ. از دانندمیسردکننده تصحیحی را دل
. داننـد می(خودتصحیحی) را مفیدآموزان زبانخود تصحیح توسط خود مدرسان پس از 

باعـث ایجـاد حسـی از عـدم اطمینـان در      درسـان  هـم بنابه باور آنان، تصـحیح توسـط   
.  شودآموزان میزبان

ي به مدرسـانی متخصـص در امـر    تربیش، نیاز آموزيفارسیبا افزایش تعداد مشتاقان به 
هـاي  دورهد. بخشـی از ایـن تخصـص بـا حضـور در      وشـ میفارسی احساسآموزش زبان

شـده  هاي انجـام پژوهشۀیابی است. بخشی دیگر نیز با مطالعدستقابلمدرس تربیتکارآمد 
د و بخش مهم دیگر مربوط بـه آگـاهی از اصـول    شدر این زمینه کسب خواهدهایی کتابو 

ـ   اسـت تدریس شناسیروان شـفاهی  تصـحیحی شایسـته بـازخورد   ۀتـا مدرسـان را در ارائ
رساند.یاريآموز فارسیمتناسب با روحیات هر 

بختانه تعداد بسـیاري از  خوشکهبااینراه است. همهایی محدودیتانجام هر پژوهشی با 
ۀدلیـل فاصـل  ننـد، بـه  کمیفارسی تدریسمدرسان زبان فارسی در مراکز متعدد آموزش زبان

هاي مشابه بـراي  د. پژوهششک مرکز گردآورياي از ینامهپرسشمکانی و زمانی اطالعات 
و مدرسـان زبـان   کنـد تواند به غنـاي پژوهشـی کمـک   مراکز دیگر در سراسر کشور نیز می

سازد.مندتوانتربیشفارسی را هرچه 

نوشتپی
Yaoیائو (.1 کرد.اضافهبردي دیگر عنوان راهبهبدن را زبان)2000
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پیوست

نامهپرسشپاسخ بستهاالت ؤمدرسان به سهاي پاسخ. توزیع 10جدول 
Case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q1 1 1 2 2 4 1 3 4 2 2 1 1 1 4 4
Q2 1 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 2 5 3 4

Q3 5 4 5 3 3 5 4 5 5 1 4 5 2 3 5

Q4 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4
Q5 2 2 2 3 1 4 3 4 2 3 4 2 3 4 5
Q6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
Q7 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4
Q8 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
Q9 1 2 1 4 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3
Q10 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 4
Q11 4 1 1 4 2 4 3 4 4 2 3 5 2 3 4
Q12 1 1 1 4 2 1 3 3 4 4 2 1 5 4 3
Q13 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4
Q14 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 5 4 2 5
Q15 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5
Q16 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 . 4
Q17 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5
Q18 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 4 4 2 4
Q19 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
Q20 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4
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