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اطالعات مقاله

فرهنگی را بر ارتقاء دانش منظورشناسی زبان انگلیسی در زبانآموزان-این پژوهش تأثیر روش تدریس با رویکرد اجتماعی
 نفره از دانشجویان زبان انگلیسی25  شرکتکنندگان دو کالس. با تأکید بر کنش گفتاری انتقادکردن بررسی میکند،ایرانی
 زبانآموزان تحت اصول رویکرد، سعی بر آن شد که در این روش در گروه آزمایش.)بودند(گروههای ازمایش و کنترل
 در این روش از دانشجویان خواسته میشد تا. یعنی یادگیری حین انجام کارهای مشارکتی، فرهنگی عملکنند-اجتماعی
. معلم هم آموزش فردی و خصوصی منطبق با نیاز هر فرد را ارائه میداد.از تکالیف همدیگر به صورت شفاهی انتقاد کنند
 پسآزمونهای فوری و تأخیری بررسی، میزان یادگیری زبانآموزان از طریق پیشآزمون،در هر دو گروه آزمایش و کنترل
 اطالعات جمعآوری شده و به کمک آزمون. آزمون تکمیل گفتمان و آزمون ایفای نقش بودند، آزمونهای استفاده شده.شد
 نتایج نشان داد که دانش منظورشناسی زبانآموزان در گروه آزمایش به طور معناداری.تیزوجی و مستقل تحلیل شدند
.بهبود پیدا کرد و آنها خیلی بهتر از گروه کنترل عمل کردند که نشاندهندهی تأثیر فوقالعاده عالی این روش تدریس بود
- محققان به احساسات مثبت آنها در طی آموزش تحت این روش پی بردند،سپس از طریق مصاحبه با شرکتکنندگان
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This study investigated the effects of sociocultural instruction on developing the speech act of
criticizing. The participants were second language learners in two English learning classrooms as
experimental and control groups. The participants in the experimental group operated under the
basic principles of the socio-cultural approach with interactive tasks, cooperation, and scaffolding.
They were asked to read and criticize a peer’s work orally. For this group, the teacher provided
fined tuned instruction and mediated individual tutor feedback. For both the experimental and
control groups, the learners’ pragmatic development was measured through pre-tests, immediate
and delayed posttests performance of discourse completion and role-play tests. The researchers
analyzed the results of tests through statistical procedures such as paired and independent t-tests.
The results revealed that the experimental group signiﬁcantly improved and performed better than
the control group, indicating the successfulness of sociocultural instruction. Next, the researchers
interviewed the participants to find about their feelings. After interviewing the participants, the
researchers found positive feelings of learners about this kind of instruction including low degrees
of stress, high levels of excitement, fun, motivation, and clarity that provided another evidence for
worthwhile impacts of sociocultural instruction.
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 .1مقدمه
در دنیای یادگیری و آموزش زبان دوم ،ساختارهای آموزشی بر
مبنای مهارتهای ارتباطی پدید آمدهاند ،و منجر به این شدهاند
که به جای یادگیری محض قواعد و کلمات زبان ،تسلط در
استفاده اجتماعی و کارکردی از آنها هم اهمیت زیادی پیدا کند.
بنابراین ،مهارت و دانش منظورشناسی ،1یعنی توانایی استفاده از
زبان و درک معانی در تعامالت اجتماعی ،تبدیل به بخش عمدهای
از مهارت زبان دوم شده است بهطوری که نداشتن این مهارت
منجر به سوءتفاهم یا ضعف جدی در ارتباطات میشود] .[1حال
در این میان ،یکی از مهمترین ابعاد مهارت منظورشناسی زبان،
توانایی فرد در تفسیر و تولید صحیح کنشهای گفتاری 2است که
در سالهای اخیر در حوزهی آموزش زبان توجه خاصی را به خود
جلبکردهاست].[2
کنش های گف تاری به تالش کاربران ز بان برای ان جام کنش و
وا ک نشهااای خااا زبااان ،مااا ننااد تعااار  ،عااذر خوا هی ،و
درخواسااتکردن گفته میشااود .انجام این کنشها نه تنها دانش
ز بانی فرد ،بل که میزان آ گاهی او از اطال عات اجت ماعی-فرهنگی
مربوط به آن ز بان را هم نشاااان می د هد] .[3به عنوان م ثال،
زبانآموزان باید بدانند که در انگلیساای چه ساااختارها و کلماتی
برای بیان رد یا پذیرفتن دعوت ک سی منا سب ا ست و یا اینکه از
چه کلماتی برای بیان درخواست مؤدبانه از کسی استفاده کنند.
با توجه به اهمیت یادگیری درسااات کنشهای گفتاری ،آموزش
آنها به زبانآموزان ضااروری اساات .در این مورد ،مطالعاتی انجام
شده و نتایج آنها ن شان داده که زبانآموزان بدون آموزش دیدن،
نمیتوانند دانش منظور شناسی خود را بهبود دهند .این مطالعات
بر لزوم آموزش منظور شنا سی زبان بهخ صو در محیطی که در
آن افراد در معرض مشاااهدهی اسااتفاده طبیعی از زبان دوم قرار
نمیگیر ند تأک ید دار ند] .[1, 4 , 5 , 6در بافتی مان ند ایران ،
بهعلت عدم قرارگرفتن زبانآموزان در معرض استفاده از زبان دوم
در شرایط واقعی ،و نداشتن تعامل زبانی با انگلیسیزبانان ،نیاز به
آموزش بعد منظورشااناساای و کنش های گفتاری اهمیت زیادی
پیدا میکند .حال ،سوال بعدی که مطرح می شود این ا ست که
چه نوع روش تدریساای در حوزهی منظورشااناساای زبان مؤثرتر
ا ست .پژوه شگرانی مانند تاتیاما] ، [7الکن سولر] ،[8قبادی و
فهیم ] ،[9و لی ] [10تأثیرات روشهای مختلف آموزش کنشهای
گفتاری زبان دوم را بررسااایکردهاند اما به گفته تاگوچی ] ،[1به
دلیل تعدادی از مساااائل و محدودیت ها ،این مطالعات منجر به
نتایج مشخص و جامعی نشدند.
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منصور توکلی و همکاران

یکی از مشاااکالت تحقیق هایی که تاکنون در حوزهی آموزش
منظور شنا سی زبان دوم انجام شدهاند این ا ست که این تحقیقها
به روش تدری سهای معمول و رایج اکتفا کردهاند .رو شهایی مانند
آموزش غیرمستقیم (ضمنی) و آموزش مستقیم (صریح)  .هر دو
روش ،برگرفته از نظریه های شاااناختی 3مانند نظریه "توجه"4
ا شمیت ] [11و مدل "آگاهی انگیزی "5شاروود ا سمیت ][12
هسااتند .نظریه "توجه" بر این اصاال اسااتوار اساات که بع اای از
کلمات و ساختارهای زبانی باید طوری ارائه شوند که برای دانش
آموزان "ج لب تو جه" کن ند ،زیرا در حا لت عادی ،بع ااای
ساااختارهای زبانی ممکن اساات هرگز مورد توجه زبانآموز قرار
نگیرند ،بنابراین باید با پررنگکردن آنها در متن ،یا خطکشاایدن
زیر آن ها ،مورد توجه ضااامنی زبانآموز قرار بگیرند .روشااا های
آموزشااایای که این اصااال را بهکارمیگیرند ،روشاااهای تدریس
ضمنی یا غیرم ستقیم نامیده شده و به طور غیرم ستقیم ،باعث
یادگیری کلمات و ساختارهای زبان دوم میشوند.
از طر دیگر ،مدل "آگاهیانگیزی" بر این اصااال تأکید دارد که
کلمات و ساااختارهای هد  ،باید به طور مسااتقیم توضاایح داده
شااوند یعنی معلم باید ساااختارها و کلمات را به صااورت شاافا
توضااایح دهد و به این ترت یب آ گاهیانگیزی ک ند .این نظریه و
روشاااهای مبتنی بر آن ،معتقدند که "جلب توجه" به طور حتم
منجر به یادگیری نمی شود بلکه تو ضیحات شفا تو سط معلم
هم الزم هستند.
رو شهای تدریس آموزش منظور شنا سی که تاکنون مورد مطالعه
قرارگرفتهاند فقط محدود به روشااهای مسااتقیم و غیرمسااتقیم
هساااتند درحالیکه نظریهها و روشاااهای جدیدتری در حوزهی
آموزش زبان دوم مطرح شااادهاند که هنوز در زمینهی آموزش
منظورشااناساای زبان بهکارگرفته نشاادهاند .یکی از این نظریات،
نظریهی فرهنگی-اجتماعی ا ست که اولین بار تو سط ویگوت سکی
] [13مطرح شد .این نظریه و رو شهای تدریس م شتق شده از آن
بر این اصال تأکید دارند که یادگیری زبان حین داشاتن تعامل و
ارتباط با دیگران اتفاق میافتد .در این نظریه ،دو مقولهی ناحیهی
مجاور رشد 6و داربست حمایتی 7که به اصول گفتگوی مشارکتی،
ت عا مل و هم کاری مرتبط ند نیز مطرح میشاااود .بهگف تهی
ویگوت سکی ،ناحیهی مجاور ر شد به« فا صله بین سطح پی شرفت
واقعی در حل مسأله به صورت مستقل و سطح پیشرفت بالقوه در
حل مسأله تحت هدایت بزرگساالن و یا در همکاری با همساالن»
گفته می شود (  .)86به عبارت دیگر ناحیه مجاور ر شد بر این
نکته تأکید دارد که ضااامن ارتباط زبانی با دیگران ،یادگیریای
فراتر از یادگیری زبان به صاااورت مساااتقل و بدون تعامل زبانی
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صااورت میگیرد و افراد میتوانند کلمات و ساااختارهای زبانی را
خیلی بهتر فرابگیرند.
داربساات حمایتی هم به کمکهایی گفته میشااود که زبانآموزان
ضااامن داشاااتن ارتباط زبانی ،از یکدیگر دریافت می کنند .این
کمک و حمایت باعث میشاااود که یادگیری در زبانآموز درونی
شده و او قادر باشد در زمانهای بعد ،مسائل را به طور مستقل هم
حل کند .به نظر ویگوتساااکی ،یک داربسااات خوب به  6عامل
ب ستگی دارد )1( :جلب توجه زبانآموز( )2سادهکردن شرایط ()3
کمک به زبان آموز برای رساایدن به یک هد خا و باال بردن
انگیزه ( )4برجسااتهکردن نکات مهم ( )5بررساای عالئم یأس در
نتیجه شکست احتمالی ( )6فراهم کردن الگو برای زبان آموز .این
موارد به صورت یک زنجیره به هم پیو سته ه ستند و میتوانند از
ضاامنیترین تا صااریحترین نوع ممکن باشااند] .[13به طورکلی،
داربسااات ح مایتی بر این تأک ید دارد که یادگیری یک فرآی ند
تعاملی و متغیر اسااات و نمی توان آن را به صاااورت یک جریان
ثابت و یکطرفه در نظرگرفت.
از آنجایی که منظورشااناساای زبان دوم بعدی از زبان اساات که
طبیعت ارتباطی و تعاملی دارد ،به نظر میرساااد که بهتر اسااات
تحت روشاااهای تدریس مربوط به نظریههای اجتماعی-فرهنگی،
مانند نظریههای ویگوتسااکی هم بررساای شااود .محققان بزرگی
مانند الیس ] [3و تاگوچی ] [1معتقدند که اگر اصاااول نظریه
فرهنگی-اجتماعی ویگوت سکی مانند ناحیه مجاور ر شد ،دارب ست
حمایتی ،گفتگوی مشاااارکتی ،تعامل و همکاری را عملیکنیم،
مطمئناً اجرای این اصاااول منجر به فرآیندهای فکری عمیقتر و
یادگیری بهتر مفاهیم زبانی می شوند .اما با وجود این همه تأکید
بر آموزش بر مب نای این اصاااول ،تاکنون تن ها ت عداد م حدودی
تحقیق در این زمینه انجام شااادهاسااات ،و نیاز اسااات مطالعات
بیشااتری صااورت گیرد ] .[14پژوهش حاضاار سااعی میکند این
موضااوع مهم را محور کار قرارداده ،اصااول مهم نظریه اجتماعی-
فرهنگی را عملی کرده ،و تأثیرات آنها را بر ارتقا دانش فراگیران
بررسیکند.
غیر از مساااألهی نادیده گرفتهشااادن اصاااول نظریات اجتماعی-
فرهنگی در تحقیقات مربوط به رو شهای تدریس منظور شنا سی،
الیس ] [3و تاکاهاشاای ] [15مشاکالت بیشااتری را برشاامرده ،و
معت قد ند که تحقی قات مختلف ،معموال فقط از پسآزمون فوری
اسااتفاده کردهاند ،و نتوانسااتهاند از طریق پسآزمونهای تأخیری،
اثربخ شی ن سبی انواع مختلف رو شها را در درازمدت برر سیکنند.
عالوه بر اینها ساطح مهارت زبانی افراد عاملی مهم اسات که باید
در نظر گرفتهشود و یا در مطالعه کنترلشود.
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همچنین ،اساااتفادهی همزمان از انواع مختلف ابزارهای ارزیابی
کمی و کیفی مان ند آزمون تکم یل گفت مان ،8ای فای نقش،9
پرساااشااانامه و مصااااحبه در چنین تحقیقاتی از اهمیت زیادی
برخوردار هستند زیرا ابزارهای مختلف دارای ماهیتهای متفاوتی
هسااتند و بررساای تحقیقات مختلف نشااان میدهد که روشااهای
آموز شی خا صی تو سط بع ی ابزارهای سنجش ،مؤثرتر گزارش
میشاااد ند و توساااط برخی دیگر از ابزار ها ،آنچ نان تأثیر گذار
نبودند] .[1به عنوان مثال ،ابزارهایی مانند آزمون تکمیل گفتمان
و آزمون ایفای نقش احتیاج به سطوح متفاوتی از پردازش فکری
داشااتند و منجر به نتایج متفاوتی میشاادند .به طور کلی ،آزمون
تکمیل گفتمان دارای طبیعت نوشتاری بوده و فراگیران میتوانند
بهتر از آزمون ایفای نقش در آن پاسااخهای خود را آمادهسااازی
کنند زیرا آزمون ایفای نقش شااافاهی بوده و احتیاج به این دارد
که فراگیر ،همز مان عوا مل مختلفی را درنظربگیرد .ب نابراین این
دو آزمون ممکن اساات نتایج متفاوتی را در مورد تأثیر یک روش
آموز شی خا از خود ن شاندهند .برای حل این م شکل و برای
اطمینان از نتایج تحقیق ،محققانی مانند تاکاها شی ] ،[15گوین،
فم و فم ] [16و تاگوچی] [1معتقدند که بهتر است از این ابزارها
در کنار هم استفاده شود و تحقیق فقط بر یک ابزار تکیه نکند .با
این وجود ،بی شترمطالعات در زمینهی تدریس منظور شنا سی ،از
انواع مختلف ابزارها در کنار هم استفاده نکردهاند].[15
با در نظرگرفتن این مساااأله ،تحقیق حاضااار تأثیرات تدریس
منظورشاااناسااای با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را از طریق هر دو
آزمون تکم یل گفت مان و ای فای نقش مورد سااانجش قرار داد.
همچنین ،در این مطالعه ،عالوه بر این دو آزمون ،م صاحبهای هم
انجام شااد تا بتوان به درک واضااحی از احساااسااات و تجربیات
فراگیران در طی این نوع آموزش د ستیافت .این م صاحبه ،ما را
با نظریات آگاهانه و غیرآگاهانه افراد آشااانا کرد و دید عمیقتری
از دنیای درونی آنها حین تجربهی این روش آموزشی خا به ما
ارائه داد.
آخرین مسااأله مهمی که باید در نظر گرفته شااود ،انتخاب کنش
گفتاری مورد تحقیق اساات .لی] [10معتقد اساات که بع اای از
کنشهای گفتاری ،راهبردهای جهانی دارند که به راحتی از زبان
اول به دوم قابل انتقال هساااتند مانند راهبرد بیان دلیل برای
کنش گفتاری درخواستکردن .برای این نوع کنش گفتاری ،تأثیر
روشااهای آموزشاای مختلف نمیتواند به خوبی ارزیابی شااود .از
طر دیگر ،در تحقیقی توساااط گوین ،فم و فم ] ، [16نشاااان
دادهشااد که کنشهای گفتاری پیچیدهای مانند انتقادکردن بهتر
از کنشهای گفتاری سااااده میتوانند تأثیر روشاااهای تدریس را
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نشااااندهند .آنچه که کنش های گفتاری مانند انتقاد کردن را
پیچیده و سخت میکند ،این است که اوالً این کنشها به چندین
راهبرد مت فاوت ن یاز دارند و دوماً مخصاااو به فره نگ خا
هساااتند .به همین دلیل فراگیران زبان انگلیسااای مخصاااوصاااا
آسایاییها معموالً متفاوت از انگلیسایزبانان کنش گفتاری انتقاد
را انجام میدهند ] .[16به طورکلی هرچه سااطح سااختی کنش
گفتاری بیشااتر باشااد ،این کنشها ساااختار مناساابتری برای
ارزیابی تأثیر روشاااهای تدریس بر یادگیری آنها میشاااوند ].[7
عالوه بر این ،به گف ته تاگوچی ] ،[1کنش های گف تاری م ثل
درخوا ستکردن ،عذرخواهی ،پی شنهاد و شکایتکردن ،رایجترین
سااااختارهای هد در تحقیقات بودهاند .بنابراین ،کنش گفتاری
انتقادکردن به عنوان یک کنش مهم نادیده گرفتهشاااده و الزم
اساات که تحقیقات بیشااتری در این زمینه انجام شااود .به همین
دل یل در م طال عهی فعلی ،محق قان بر این کنش گف تاری تمرکز
کردهاند.
بهطور خالصاااه و درمجموع ،هد اصااالی این تحقیق ،بررسااای
تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت روش تدریس با رویکرد اجتماعی-
فرهنگی بر یادگیری منظورشااناساای زبان انگلیساای ،با تکیه بر
کنش گفتاری انتقادکردن است .
سوالهای تحقیق در این پژوهش عبارتند از :
 )1آ یا روش تدریس منظورشااا ناسااای با رویکرد اجت ماعی-
فره ن گی بر ارتقاااء دانش فراگ یران از ک نش گ فتاااری
انتقادکردن مؤثر است؟
 )2آیا تأثیرات این روش تدریس منظورشااناساای در درازمدت
هم حفظ میشود؟
 )3در طی آموزش بر اساس این روش ،فراگیران چه احساسات
و نظراتی داشتند؟
 .1.1پیشینهی پژوهش
بدون شاک نظریه اجتماعی -فرهنگی و روشاهای تدریس مبتنی
بر آن ،تا به حال تأثیر ز یادی بر مساااا ئل آموزش و یادگیری
م هارت های مختلف ز بان دوم داشااا ته ولی به ندرت در آموزش
منظور شنا سی زبان دوم ا ستفاده شدهاند .بی شتر تحقیقات انجام
شاااده ،در زمی نهی تأثیر روش تدریس های مبتنی بر نظر یهی
فرهنگی-اجتماعی بر یادگیری مهارتهای خواندن و نو شتن بودند
و یافتههای آنها نشان داده که آموزش با چنین رویکردی میتواند
به طور قابل توجهی در بهبود مهارتهای خواندن و نوشاااتن مفید
باشااااد .با این حال هیچ کدام از این تحقیق ها در حوزهی
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منظور شنا سی زبان نبودند و تعداد پژوه شهای انجام شده در این
زمینه بسیار محدود است.
در مورد لزوم ان جام تحقیق در مورد تاثیر روشااا های تدریس بر
پایهی نظریهی فرهنگی-اجتماعی بر میزان دانش منظور شنا سی
زبانآموزان ،محققانی مانند شایر ] [17معتقدند که اجرای ا صول
ویگوت سکی در آموزش منظور شنا سی به احتمال زیادی منجر به
بهبود فرآی ند های فکری و اجت ماعی درگیر با یادگیری ب عد
منظورشناسی می شود و برای آزمودن این موارد تحقیقات بیشتر
در این زمینه باید انجام شود.
همچنین ،دو ناتو ] [18و ون الیر ] [19معت قد ند که ب کارگیری
رو شهای تدریس فرهنگی-اجتماعی برای آموزش منظور شنا سی
میتواند با بهبود وضااعیت روحی و روانی فراگیران همراه باشااد و
این به نوبهی خود باعث یادگیری بهتر ساختارهای زبانی میشود.
در تحقیقی که تاکیموتو ] [20انجام داد به این نتیجه رسااید که
فراگیران زبااان میتواننااد از طریق تعاااماال و مااذاکره ،دانش
منظورشااناساای خود را ارتقا دهند .در این پژوهش ،فراگیران در
مورد جنبه های منظور شناسی زبان با هم صحبت کرده و مهارت
منظورشاااناسااای را تقویت میکردند زیرا در این کار ،با به زبان
آوردن و بازگوکردن دانش و آ گاهی خود ،آن ها وارد ال یه های
عمیقی از پردازش فکری میشااادند .اما ،در این تحقیق ،محقق
اطالعات بدست آمده را تجزیه و تحلیل نکرد تا مدرکی مستند بر
یادگیری بد ست آورد و در این مورد مطالعات بی شتری مورد نیاز
است.
در پژوهشاای دیگر ،ون کامپرنول ] [21به فراگیران کمک کرد تا
از طریق تعامل بین فراگیر و معلم خصوصی در شرایطی بر پایهی
ناحیهی مجاور رشااد ،تفاوت بین تو/شااما را در زبان فرانسااه یاد
بگیرنااد .این تحقیق ،چااارچوبی بسااایااار عااالی و مفیااد برای
کاربردیکردن و عملیکردن آموزش منظورشاااناسااای بر پایهی
رو شهای اجتماعی-فرهنگی ارائه داد .اما ،م شکل این تحقیق این
بود که فقط به" درک و فهم" سااااختار زبانی محدود بود و اثر
بخشاای این روش را در "تولید" ان ساااختار زبانی بررساای نکرده
بود .آن چه که در این م یان حائز اهم یت ز یادی اسااات در نظر
گرفتن این نکته است که همین تعداد محدود پژوهش انجام شده
در این زمی نه ،مربوط به بافتی مان ند ایران نیسااات .در ایران،
یادگیرندگان به میزان کافی در معرض اساااتفاده واقعی از زبان
انگلی سی نی ستند و با انگلی سیزبانان هیچ تعاملی ندارند .به دلیل
خأل موجود در این زمینه ،پیشااانهاد شاااده اسااات که تحقیقات
بیشتری برای آموزش مهارتهای منظورشناسی زبانآموزان انجام
شاااود ] .[14تنها تحقیقی که اصاااول فرهنگی-اجتماعی را در
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آموزش منظورشناسی زبان انگلیسی با رویکرد اجتماعی -فرهنگی

آموزش منظورشناسی به فراگیران ایرانی مد نظر قرار داد ،توسط
دومکانی و فلفلیان ] [22انجام شااد .هر چند در این تحقیق هیچ
اشاارهای به کنشهای زبانی نشاد و منظورشاناسای به طور کلی
بررسی شد.
با توجه مطالعات کمی که در این راستا انجام شده ،پژوهش حاضر
سعی کرد اثرات روشهای تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را
در توسعه دانش منظورشناسی زبان آموزان ایرانی بررسیکند.

صااحنهی نمایش ( :)1دو دانشآموز در این صااحنه با هم تعامل
دارند  .آنها هر دو در یک کالس نگارش زبان دوم هستند  .از آنها
خواسته شد که مقاالت یکدیگر را خوانده و بازخورد انتقادی ارائه
دهند .دانشآموز (الف) فکر میکند که دانشآموز (ب) کار زیادی
روی مو ضوع و محتوای مقاله انجام نداده ا ست .دانشآموز (الف)
این انت قادات از دانشآموز (ب) را بازگوکرده و به او پیشااان هاد
میکند که باید مطالب بیشااتری را بخواند تا بتواند کیفیت مقاله
اش را بهبود دهد.

 .2روش تحقیق
 .1.2جامعهی اماری

 .4.2.2مصاحبه

شرکتکنندگان در این تحقیق ،دانشجویان زبان انگلیسی در یک
دانشگاه دولتی در ایران بودند .انتخاب شرکت کنندگان بر اساس
نمونهبرداری غیرشاااانسااای انجام شاااد .محققان ،دو کالس را به
عنوان گروههای آزمایش و کنترل (هر کالس با  25نفر جمعیت)
انتخاب کردند که از هر دو جن سیت زن و مرد ،با طیف سنی 18
تا  23سال و سطح زبانی متوسط بودند.

برای اینکه بدانیم فراگیران در گروه آزمایش چه احساسات ،عقاید
و نظراتی در مورد تجرب یاتشااااان در طی این روش آموزشااای
منظور شناسی انگلیسی داشتند ،از یک مصاحبه نیمه ساختاریافته
و انعطا پذیر استفاده شد.

 .2.2ابزارها
 .1.2.2آزمون تافل

در ابتدای پژوهش  ،برای اطمینان از یکد ست بودن سطح زبانی
شااار کتکن ند گان ،از آزمون تا فل برای تعیین میزان م هارت
انگلیسی دانشجویان استفاده شد.
 .2.2.2آزمون تکمیل گفتمان

این آزمون نوشاااتاری بوده و در مورد کنش گفتاری انتقاد کردن
بود و برای اولین بار تو سط گوین ] [23طراحی شد و  8موقعیت
انتقادی داشت .مثال:
موقعیت  :1اگر فکر میکنید در مقالهی دوستتان بندها به صورت
منطقی به دنبال هم نیامدهاند به او چه میگویید؟
 .3.2.2آزمون ایفای نقش

در این تحقیق یک آزمون ای فای نقش در مورد کنش گف تاری
انتقادکردن استفاده شد که شفاهی بوده و از آزمون طراحی شده
توساااط گوین ،فم و فم ][16گرفته شاااده و دارای  6صاااحنهی
نمایش اسااات .این نمایشها در واقع یک نوع شااابیهساااازی از
تعامالتی هستند که افراد در شرایط خا انجام میدهند .در این
آزمون ،فراگیران یار خود را انتخاب میکردند و از آنها خواساااته
می شد که خود را در شرایط فرضی تصور کرده  ،نقشی را برعهده
گرفته و به همدیگر بازخوردهای انتقادی بدهند  .بهعنوان مثال :

 .3.2روش اجرا
کنش گف تاری هد در این تحقیق  ،انت قادکردن بود .به نظر
گوین ،فم و فم ] [16دو راهبرد اصلی انتقادکردن ،م شخصکردن
مشاااکل و ارائه پیشااانهاد هساااتند .برای مثال ،در عبارت "من
نتیجهگیری شما را ندیدم" راهبرد م شخصکردن م شکل بهکار
رفتهاساات و یا در عبارت" شاااید بخواهید کاما را در این قساامت
حذ کنید" از راهبرد ارائهی پیشاانهاد اسااتفاده شاادهاساات.
همچنین ،دو توصااایفگر اصااالی انت قادکردن ع بارت ند از)1 :
توصااایفگر های خارجی 10مان ند راه کار های دال یلآوری یا
پیشبینی وجود اشکال در انتقاد (مثال :شما تعدادی غلط امالیی
دارید ولی فکر میکنم به این دلیل اسااات که خیلی ساااریع می
نویسید ).و تعار (مثال :مقالهی جالبی است)  )2توصیفگرهای
داخلی 11شامل تعدیلگرهایی 12مانند تاحدی ،یک جورهایی ،یک
نوعی(م ثال :این جمله تا حدی مبهم اسااات ،).فعل های کمکی
وجهی مانند ممکن بودن و توانستن ،عبارات نامطمئن (مثال :من
مطمِئن نیساااتم که بهترین ع بارتی که شااا ما میتوانسااات ید
ا ستفادهکنید چه میتوان ست با شد)،کمرنگکنندهها مانند کمی،
یک خرده (مثال :مقدمهی شااما کمی طوالنی بهنظر میرسااد)،
اسااتفاده از زمان گذشااته (مثال :شااما میتوانسااتید این را کمی
بیشااتر توضاایح دهید) ،و اسااتفاده از جمالت سااوالی (مثال :ایا
ایدهی اصلی مقاله را خالصه کردهاید؟)
در این تحقیق ،تمرکز اصاالی تدریس بر روی این توصاایفگرها و
راهبرد ها بود .این م طال عه در دو کالس آموزش م هارت های ز بان
انگلیساای برای دانشااجویان زبان انجام شااد (گروههای آزمایش و
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کنترل) .برای تعیین پیشااارفت زبان آموزان در یادگیری کنش
ا ن تقاااد کردن  ،از دو پ یشآز مون ،دو پسآز مون فوری و دو
پسآزمون تأخیری اساااتفاده شاااد .در این پژوهش ،آزمونهای
اسااتفاده شااده برای ساانجش یادگیری بهصااورت آزمون تکمیل
گفتمان و آزمون ایفای نقش بودند .نتایج پیشآزمون در ابتدای
تحقیق برای هر دو گروه جمعآوری شد.
سپس اجرای تحقیق شروع شد و تا  10هفته ادامه دا شت (یک
جل سهی  90دقیقهای در هر هفته) .در  30دقیقهی اول ،معلم که
یکی از محققان مطالعه بود ،به شااارکتکنندگان طبق برنامهی
اصلی کالس ،آموزش میداد .مثالً در بحث مقالهنویسی انگلیسی،
چگونگی نوشاااتن یک بند ،مقدمه ،بدنهی مقاله ،نتیجهگیری و
غیره تدریس میشاااد .در  60دقیقهی بعدی  ،فراگیران در گروه
آزمایش ،روش آموزشاای مبتنی بر نظریهی فرهنگی-اجتماعی را
برای یادگیری کنش گفتاری انتقاد دریافت میکردند .در اجرای
این روش ،محقق سااعی میکرد که اصااولی مانند تعامل ،گفتگو،
همکاااری و داربسااااتهااای حمااایتی را عملی کنااد .مثالً از
دانشآموزان خواسااتهشااد که تکالیف خود را انجام دهند ،مقاله
بنویسااند و سااپس به مقالهی همکالساای خود بازخورد انتقادی
دهند و یا به عبارتی کنش گفتاری انتقاد را در شااارایط واقعی و
در ارتباط با همکالسیهای خود استفاده کنند  .معلم شرایط الزم
را فراهم میکرد و برای هر فرد ،آموزش منطبق بر نیاز او را ارائه
میداد.
برای ایجاااد شااارایط الزم برای تاادریس بااا رویکرد فرهنگی-
اجتماعی ،محققان از معیار تدریس لنتلف و پونر ] [24که مربوط
به تدریس فرهنگی -اجتماعی با هد ایجاد داربسااات حمایتی
بود ،اساااتفاده کردند .طبق این معیار ،برای زبانآموزان ،اشاااکال
مختلف میانجیگری و کمک ،بسته به پاسخ ها فراهم میشود.
در جلسااهی اول ،زبانآموزان بحث کالساای در مورد انتقادکردن
داشتند .در این جلسه ،آنها در مورد تجربیاتشان از انتقادکردن در
هر دو زبان فارسی و انگلیسی صحبت کردند و همچنین یار خود
را برای جلسات آینده انتخاب کردند .
در جلسااهی  2تا  ، 5به دانشااجویان فعالیّتهای تعاملی دوتایی
داده شد تا تعامالت اجتماعی بین آنها بروز پیدا کند .در طی این
جلسااات ،از فراگیران خواسااته شااد تا از تکالیف هم به صااورت
شااافاهی انتقاد کنند و در واقع این فعالیت ،مهمترین فعالیّت در
این تحقیق برای ایجاد تعامالت اجتماعی و دارب ست حمایتی بود.
مثالً زبانآموزان بر اساس معیارهایی مانند واژگان ،قواعد ،ساختار
م قا له و محتوای آن ،از م قاالت ه مدیگر انت قاد میکرد ند .این
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ف عال یت از تحقیق گوین ] [23روی دانشآموزان اساااترال یایی و
ویتنامی گرفته شد.
اگر چه که ماهیت و نحوهی انجام فعالیّتها در همهی جلساااات
یکی بودند ،ولی در هر جلساااه روی یک بعد مت فاوت مربوط به
کنش انتقاد کار می شد .مثالً در جلسه دوم  ،در  30دقیقهی اول،
فراگیران یک مقاله نوشاااتند ،ساااپس در  60دقیقهی بعدی به
صااورت گروههای دو نفری ،مقاالت همدیگر را خوانده و بازخورد
انتقادی بهکار هم میدادند ،در همین حین جمالت انتقادی خود
را ضااابط میکرد ند .همچنین ،معلم به دانشآموزان در مورد
عبارات انتقادیشاااان ک مک فردی میداد و بر روی راهبرد های
انتقاد تأکید میکرد .جلسااهی سااوم مانند جلسااهی دوم بود ولی
زبانآموزان این کار را روی مقاالت متفاوتی که جدیداً نوشاااته
بودند ،انجام دادند .همچنین در این جلساااه ،معلّم نهتنها روی
راهبرد های انت قادکردن تأک ید میکرد ،بل که ضااامن ک مک به
فراگیران ،سعی میکرد که آنها را متوجه تو صیفگرهای خارجی
هم بکند .جلسااهی سااوم مثل جلسااهی چهارم بود ولی دوباره با
مقاله ای متفاوت ،و این بار معلّم هم بر راهبرد های انتقاد تأکید
میکرد ،هم بر تو صیفگرهای خارجی هم داخلی .جل سهی پنجم
دقیقاً مانند جلسهی چهارم بود.
در جلسااات  6تا  ،10شاارکتکنندگان کار گروهی کردند ،در هر
جلسه 5 ،تمرین "پرکردن جای خالی" و  5سوال "درک مطلب"
در مورد راهبردها و توصیفگرها انجام میدادند.
گروه کنترل ،هیچ روش تدریس خا صی برای منظور شنا سی زبان
دریافت نکردند بلکه فقط برنامهی معمول کالس و روش تدریس
رایج را دنبال میکردند .برای این گروه ،تمرکز بر روی کتابی بود
که توسط دانشگاه انتخاب شده بود و به عنوان مثال ،اصول مقاله
نویساای انگلیساای مانند چگونگی نوشااتن مقدمه ،بدنه و نتیجه
گیری را آموزش میداد .منظورشناسی و کنشهای گفتاری مانند
انتقادکردن ،محدود به همان مواردی بودند که در کتاب عنوان
شده بود.
ب عد از  10هف ته ،پسآزمون فوری و ب عد از  3ماه پسآزمون
تأخیری از طریق دو آزمون تکم یلگفت مان و ای فای نقش از
زبانآموزان گرفته شاااد .داده های حاصااال از آزمونها جمعآوری
شده و بر اساس طرح طبقهبندی گوین ] ،[23دستهبندی شدند.
در مرح لهی ب عد ،طبق مع یار برگرف ته شاااده از مارتینزفلور و
فوکو یا] ، [25به درسااات یا نادرسااات بودن ع بارات انت قادی
زبانآموزان از 0تا  5نمره داده شد.
برای پاسخ به آخرین سوال تحقیق ،یکی از محققان با  15داوطلب
از بین شرکتکنندگان گروه آزمایش مصاحبه کرد و از آنها
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همانطور که جداول نشان میدهند ،در ابتدا تفاوت معناداری بین
دو گروه وجود نداشاات .همچنین ،نتایج آزمون تی زوجی نشااان
داد که در هر دو آزمون تحلیل گفتمان و ایفای نقش ،فراگیران
گروه آزماایش در پسآزمونهاای فوری و تاأخیری باا اختال
مع ناداری بهتر از پیش آزمون ع ملکرد ند ا ما گروه کنترل هیچ
پیشااارفتی نداشاااتند .جداول نتایج آزمون تی مساااتقل نشاااان
میدهند که در آزمونهای فوری و تأخیری ،گروه آزمایش به طور
معناداری بهتر از گروه کنترل عمل کردهاند که نشااااندهندهی
تأثیر عالی روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی بر یادگیری
کنش گفتاری انتقادکردن است.
برای پا سخ به سوال آخر ،بر اساس م صاحبات انجام شده با گروه
آزمایش ،چند موضوع کلی بیرونکشیده شد .شرکتکنندگان به
طور مساتقیم یا ضامنی ،به نتایج با ارزش آموزش کنش گفتاری
اشاره میکردند.

خواست تا در مورد روش آموزش خاصی که دریافت کردهاند
صحبت کنند 15 .مصاحبه انجام ،ضبط و نوشته شدند .سپس داده
های بهدستآمده بهدقت تحلیل و طبقهبندی شده و مورد بحث و
بررسی قرار گرفتند.
 .3نتایج
برای پاسااخ به اولین و دومین سااوال تحقیق ،ازآزمون تی زوجی
برای برر سی میزان پی شرفت فراگیران در هر گروه و از آزمون تی
م ستقل برای مقای سهی میانگین نمرات دو گروه ا ستفاده شد و
نمرات دانشاااجویان دو گروه در پیش آزمون ،پسآزمون فوری و
پسآزمون تأخیری در هر دو آزمون تکمیل گفتمان و ایفای نقش
با هم مقایسه شدند.
آمار توصیفی همراه با نتایج آزمون تی برای آزمون تکمیلگفتمان
در جداول  1و  ،2و برای آزمون ای فای نقش در جداول  3و 4
گزارش شدهاند.

جدول  .1آمار توصیفی در آزمون تکمیل گفتمان (پیشآزمون ،پسآزمون فوری و تأخیری)
)Table 1. Descriptive statistics on Discourse Completion Test (DCT
Pretest
Posttest 1

Posttest 2
Pretestsposttest gain

SD

M

SD

M

N

Group

Pretests-posttest
gain

SD

M

3.620

0.900

7.040

3.700

0.971

7.120

1.766

3.420

25

EXP

0.060

1.896

3.480

0.340

1.696

3.760

1.512

3.420

25

CON

Test

DCT

جدول  .2نتایج آزمون تی مستقل درآزمون تکمیل گفتمان
Sig.
)(2-tailed
1.000

df

t

Sig.

48

.000

.669

1.000

46.885

.000

.000

48

8.595

.000

38.209

8.595

.000

48

8.482

.000

34.306

8.482

Table 2. Independent t-test results for the groups’ performance on DCT
F
.185

Pre-test

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

4.754

.034

Post-test 1

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

11.885

.001

Post-test 2

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

جدول  .3آمار توصیفی در آزمون ایفای نقش ( پیشآزمون ،پسآزمون فوری و تأخیری )
)Table 3. Descriptive statistics on Role Play test (RP
Pretest
Posttest 1

Posttest 2
Pretestsposttest gain

SD

M

SD

M

N

Group

Pretestsposttest gain

2.760

1.803

4.800

3.000

1.645

5.0402.

1.0200.

2.0402.

25

EXP

-0.720

0.614

1.280

0.060

0.939

060

866

000

25

CON

SD

M

Test

RP
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جدول  .4نتایج آزمون تی مستقل درآزمون ایفای نقش
Sig.
)(2-tailed
.882

df

t

Sig.

48

.149

.438

.882

46.772

.149

.000

48

7.866

.000

38.136

7.866

.000

48

9.242

.000

29.489

9.242

Table 4. Independent t-test results for the groups’ performance on RP
F

Equal variances not assumed
.099

2.834

Equal variances assumed

Post-test 1

Equal variances not assumed
.001

مثالً یکی از زبانآموزان گفت" :تدریس این بعد زبان خیلی خوب
و مؤثر بود. .قبالً ،بدون چنین آموز شهایی ،من انتقاداتم ن سبت به
کار ک سی را م ستقیم و بدون در نظر گرفتن اح سا سات او بیان
میکردم .اما االن میدانم چگونه باید این را عنوان کنم".
عالوه بر این ،تقریباً همهی شاارکتکنندگان در مصاااحبه عنوان
کردند که فعالیت ها و آزمون های اساااتفاده شاااده در این روش
آموزشااای مانند آزمون ایفای نقش و یا فعالیت مربوط به دریافت
بازخورد انتقادی ازمقاله های یکدیگر ،بسااایار جالب بودند .آنها
معتقد بودند که انجام فعالیتهای دو نفره با دو ستان صمیمیای
که خودشاااان به عنوان یار انتخاب کرده بودند ،بسااایار جذاب و
جالب بود.
از 15شاارکت کننده در مصاااحبه 11 ،نفر اشاااره به این موضااوع
داشااتند که این  10جلسااه تدریس تحت این روش جالب باعث
شده که آنها نسبت به نحوهی بیان انتقادهایشان در زبان فارسی
هم حسااااستر شاااوند .مثالً یکی از آنها گفت" :االن دیگر فکر
میکنم خدای انتقاد کردن هستم (در حال خندیدن) .این محدود
به انگلی سی نی ست .االن حتی وقتی با هم کال سیهایم به فار سی
صحبت میکنم محتاطتر هستم .سعی میکنم از راهبردهایی که
در انگلیسی یادگرفتم ،در اینجا هم استفاده کنم".
در این مصاحبه ،همهی شرکتکنندگان در مورد جو مثبت کالس
صحبت کرده و گفتند که آنها در کل ،یک محیط کالسی پر از
هیجان ،پر از اوقات خوش ،با جوی جدید و با انگیزه را تجربه
کردند .آخرین نتیجهی بدست آمده از مصاحبه هم این بود که
شرکتکنندگان به بحث "وضوح و شفافیت" در تعالیم و
توضیحات اشارهکردند.
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.611

Equal variances assumed

Pre-test

12.334

Equal variances assumed

Post-test 2

Equal variances not assumed

 .4بحث
هد این تحقیق برر سی تأثیر آموزش منظور شنا سی با رویکرد
اجت ماعی-فرهنگی بر یادگیری کنش گف تاری انت قادکردن در
انگلیسااای بود .نتایج تحقیق در هر دو آزمون تکمیل گفتمان و
ایفای نقش نشاااان داد که این روش هم در کوتاه مدت و هم در
درازمدت بسیار مؤثر است.
این یافته ،نقش مؤثر "تدریس" بر ارتقاء دانش منظور شنا سی را
تأیید کرده و در تطابق با مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه
اسااات ] .[4,5,9,21این یافتهها میتواند به این دلیل باشاااد که
چنین روش تدریساای ،منطبق بر نیازهای لحظه به لحظهی افراد
اسااات و در آن ز بانآموزان در هر لح ظه از معلم خود بازخورد
خ صو صی و فردی دریافت میکنند .این یافتهها در را ستای نتایج
حاصااال از م طال عاتی هسااات ند که بر بازخورد ت عاملی و نقش
مشاااارکت و همکاری بر یادگیری جنبه های مختلف زبان دوم
تأکید داشتند [.]24-22
در همین راستا ،دوناتو] [18اظهار میکند که "داربست حمایتی"
که در واقع ،اصااال و پایهی روش تدریس با رویکرد اجتماعی-
فرهنگی اساااات ،میتوا ند ازطریق درگیرکردن ز بانآموزان در
کارهای م شارکتی وتعاملی عملی شود .در این صورت ،فراگیران
میتوانند از زبان برای اهدا واقعی اساااتفاده کنند ،مساااائل و
مشاااکالت را بازگو کنند ،و ساااعی کنند آنها را حل کنند و در
نهایت ،همهی اینها به عمیق شااادن دانش آنها ازکنش گفتاری
هد و یادگیری آنها حتی برای مدت طوالنی منجر می شود .این
دقیقاً در تطابق با نظریهی" سطوح پردازش "13است که بر اساس
آن ساختارهای زبانی ازطریق تعامالت زبانی ،عمیقاً پردازش شده
وبرای مدت طوالنیتری یادگرفته می شوند].[25
در رابطه با آخرین سوال تحقیق ،تجزیه و تحلیل اطالعات ن شان
داد که شرکتکنندگان معتقد بودند که تدریس کنش انتقاد مؤثر
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بود و این در راساااتای نتایج پسآزمون های فوری و تأخیری بود.
همچنین آنها اظهار کردند که فعالیتها و آزمون ها در این تحقیق
بساایار جذاب بودند و بیشااتر این جذابیت را به فعالیت انتقاد از
مقاالت یکدیگر به صااورت شاافاهی ،و آزمون ایفای نقش نساابت
میدادند .این فعالیت به دلیل داشاااتن ماهیت تعاملی طبیعی،
اثرات روحی و روانی مثبتی بر فراگیران دارد .این یاف ته ها در
را ستای اظهارات کینگ ] [26ه ستند که معتقد ا ست که چنین
فعالیتهای طبیعی و غیر ساختگی ،ب سیار انگیز شی و جالبند زیرا
به فراگیران این فرصااات را میده ند تا فره نگ زبان دوم را با
جزییات ریز و از زوایای متفاوتی کنکاش کنند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،شرکتکنندگان در مصاحبه معتقد بودند
که این روش تدریس کنش گفتاری انتقادکردن در انگلی سی ،آنها
را به نحوهی انتقاد در زبان فارساای هم حساااستر کرده و این در
راسااتای اظهارات کینگ ] [26اساات که میگفت یادگیری زبان
دوم همراه با اصاااول فرهنگی و اجتماعی خودش ،باعث تأثیراتی
روی شااالودهی فکری افراد در زبان مادریشااان میشااود و در
نهایت منجر به ح سا سیت بی شتر و اگاهی بی شتر آنها ن سبت به
جنبههای منظورشناسی زبان مادری می شود.
موضااوع دیگر حاصاال از مصاااحبه این بود که شاارکت کنندگان
اظهار میکردند که سطوح باالیی ازهیجان ،انگیزه و اوقات خوش
را تجربه کردند .به نظر میرسااد که تعامل کالساای و همکاریای
که در این روش تدریس وجود دارد باعث ایجاد چنین جوی شده
ا ست .این نتایج با یافتههای محققانی چون دورنیه ] [27و توراک
] [28در یک راساااتا هساااتند زیرا آن ها معتقدند که تعامل و
م شارکت در گروههای هم ساالن و همکاری بین آنها باعث ایجاد
انگیزه و هیجان بین زبانآموزان میشود.
در رابطه با اخرین مو ضوع ،فراگیران اینطور گزارش کردند که در
طول این روش تدریس ،در توضااایحات معلم ،دساااتورالعملها،
اشااا کاالت ،دال یل آن ها و چگونگی مرتفع کردن آن ها ،هیچگو نه
ابهامی تجربه نکردند زیرا معلم به صورت فردی و مطابق با نیازها
به آن ها ک مک میکرد .به طور کلی ،ت مامی این نکات مث بت که
از صحبتهای شرکتکنندگان بردا شت شده ،تحت ا صول کلی
روش تدریس جدید در این مطالعه قابل توضیح و توجیه است.
 .5نتیجهگیری
این پژوهش تأثیرات کوتاه و بلندمدت روشهای آموزشی با رویکرد
اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقاء دانش منظورشااناساای زبانآموزان
ایرانی با تأکید بر کنش گقتاری انتقادکردن نشاااان میدهد .در
این مطالعه سااعی شااد تا اصااول مهم نظریه اجتماعی-فرهنگی

درحوزهی آموزش منظورشااناساای زبان دوم عملی شااود .نتایج
نشان دادند که این روشها در کوتاه و درازمدت بسیار مؤثر هستند
و این تأثیر فقط محدود به نتایج مثبت ارتقاء در یادگیری نبود
بلکه این گونه روشاااها اثرات روحی و روانی مثبتی هم برای زبان
آموزان بههمراه داشتند.
نتایج این تحقیق میتواند به بعد عملی آموزش زبان دوم کمک
کند .یافته های تحقیق ،درک معلمان را از نقش مهم روشااا های
آموزشااای فرهنگی-اجتماعی در بافتی مثل ایران باال میبرد و به
آن ها راه های عملیکردن نظر یه های تازه ورود یاف ته به حوزهی
منظورشناسی زبان دوم را نشان میدهند] .[20همچنین به خاطر
درنظرگرفتن احساااسااات زبانآموزان ،این تحقیق میتواند برای
هرگونه بحثی در زمینه روانشناسی آموزشی مؤثر باشد.
سپاسگزاری
در پایان شای سته ا ست که از همکاران محترم خود در دان شگاه
اصاافهان و دانشااگاه مشااهد که ما را در انجام این پژوهش یاری
رساندند ،سپاسگزاری نماییم.
.سپاسگزاری از حمایت مالی:
این پژوهش هیچ کمکهزینه خا صی ازهیچ مو س سه سرمایهگذار
در بخش عمومی ،تجاری یا غیرانتفاعی دریافتنکردهاست.
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