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چکیده

رویکرد مفهومسازی گزینه-محور از طریق آموزش صورت و معنا محور،

نمایانگر آن است که در محیطهای آموزشی غیر انگلیسییزبیان ،کیه در

آن زبان مادریِ معلم و زبانآموزها یکسان است ،یکی از گزینیههیای کیه

در اختیییار معلییم قییرار دارد ،اسییتفاد از زبییان مییادری بییرای آمییوزش

زبانآموزها است .در این راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تیا بیه بررسیی
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ت یأثیر زبییان مییادری در آمییوزش  80زبییان آمییوز در دو س ی

متوسییط و

پیشرفته بپردازد .در این راستا ،زبانآموزها به چهار گرو  20نفیر تقسییم
شییدند .بییرای دو گییرو  ،از آنهییا آمییوزش صییورت و معنییا-محییور بییا

میانجیگری زبان مادری (زبان فارسیی) و در دو گیرو دیگیر آمیوزش بیه

زبان انگلیسی ارائه شد و عملکیرد شیفاهی ایین دو گیرو از زبیانآموزهیا

انداز گیری شد .یافتههای پژوهش با استفاد از آزمیون تیی نشیان داد کیه

س

متوسط آمیوزش زبیان انگلیسیی بیا مییانجیگری زبیان میادری تیأثیر

بسیاری در میزان دقت و روانبودن بیان شفاهی زبانآموزها داشیتهاسیت و

از این جنبه ،تفاوت آشکار و معناداری میان آموزش بیا مییانجیگری زبیان
مادری در مقایسه با زبان انگلیسی مشاهد شید .آمیوزش زبیان ،در سی

پیشییرفته نیییز اسییتفاد از زبییان مییادری تفییاوت معنییاداری در دقییت گفتییار

زبانآموزها ایجاد کرد ،اما این تفاوت در زمینه روانبیودن گفتیار معنیادار
نبود .درنهایت ،یافتههای این پژوهش ،با تکیه بر حوز روانشناسی زبان و

عوامل مؤثری که بر پردازش داد های زبانی تأثیر میگذارند ،مورد بحی
و بررسی قرار گرفت.

واژههااای کلیاادی :آمییوزش صییورت و معنییا-محییور ،بییرانگیختن
هوشیاری ،آموزش صورت و معنا-محور با میانجیگری زبان مادری

 .1مقدمه
بیتردید یادگیری زبان دوم بدون هیچ آموزشی ،برای بزرگساالن دشوار ،کنید و بیه دور از

موفقیت خواهد بود ( .)Ellis, 2012اثربخشی آموزش زبان دوم ،ارتباط مستقیمی با این امیر

دارد که چگونه داد های زبانی برای زبانآموزها در کالس تعیدیل و تفهییم 1مییشیوند .بیر

مبنای دیدگا کومارا وادیولو ( ،)Kumaravadivelu, 2006تعدیل و تفهیم داد های زبیانی

در آموزش زبان به سه صورت صورت -محور ،2معنا -محور ،3و صورت و معنیا محیور،4
1
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انجام میشود .رویکرد صورت -محور به آموزش ویژگیهای صوری زبان مییپیردازد کیه
در آن بر ساختارهای دستور زبان به عنوان هستههیای اصیلی زبیان تأکیید دارد .پیژوهشهیا

نشان داد است که این نوع تفهیم زبانی ،طبیعیت زبیان دوم را بیرای زبیانآمیوز بیه صیورت

مصنوعی دستکاری میکند و زبانآموزها را از پیشیروی مهیارتهیای ارتبیاطی زبیان بیاز

مییدارد ( .)Noriiss & Ortega, 2000بیه دلییل کاسیتی یادشید  ،گونیه دومیی از تفهییم

داد های زبانی به وجود آمد که به جای تمرکز بر ویژگیهای سیاختاری زبیان ،بیر اصیالت
معنایی آن تکیه میکند .این گونه ،مشهور بیه رویکیرد معنیا-محیور اسیت کیه تحیت تیأثیر

دیدگا کراشن ( )Krashen, 1985قرار دارد .بر مبنای این رویکرد ،زبیان دوم ،زمیانی فیرا

گرفته میشود که زبانآموزها را غرق در داد های معنادار زبانی کنیم و از نگرش صورت-
محور به آموزش زبان فاصله بگیریم .این نوع از تفهیم زبان دوم نیز با مخالفتهایی روبیهرو

شد است .برای نمونه ،اشمیت ( ،)Schmidt, 1993فین پیتن ( ،)Van Patten, 1990سیوین
( )Swain, 1991دریافتند که تأکید بسیار بر تعدیل معنا -محور در نهایت منجر بیه ایین امیر

میشود که زبان آموزان زبان دوم را با انبوهی از ساختارهای نادرست دستوری بیاموزنید .از

آنجایی که رویکردهای صورت -محور و تعدیل معنا-محور به آموزش زبان دوم از قابلیت

کافی برای دستیافتن به نتایج اید آل برای زبانآموزان برخوردار نبود است ،پژوهشیگران
آموزش زبان به تلفیقی از هر دو نوع تعدیل روی آوردند .یکی از پژوهشیگران پیشیگام در

این زمینه النگ ( )Long, 1991بود که بر ایین بیاور اسیت در هیر نیوع آمیوزش زبیان دوم
بایستی هم به معنا و هم به صورت توجه کند .هر چند او معتقد است کیه توجیه بیه صیورت
باید در بستر معنا رخ دهد.

1

 .1 .1نگرش گزینه  -محور به آموزش صورت و معنا محور
بسیاری از پژوهشها در زمینه آموزش زبان دوم کمابیش ،در پیونید بیا آمیوزش صیورت و
معنا محور به انجام رسید است ( Ellis, 2002, 2012; Lowen, 2005; Nassaji & Fotos,

 .)2004; Tomita & Spada, 2013; Uysal & Bardakci, 2014تأکید بسیار بر این نیوع

آمیوزش ،بییه دلییل مفهییومسییازیهیای جدیییدی از آن اسییت کیه بییرای نمونییه مییتییوان بییه
option-based focus-on-form instruction

1
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مفهومسازی گزینه -محیور الیی

( )Ellis, 2012اشیار کیرد .وی بیر ایین بیاور اسیت کیه

آموزش گزینهمحور به معنایِ توجه به ابزارها و امکاناتی است که معلمهای زبیان در اختییار

دارند تا با بهر گیری از آنها بهتر بتوانند به تفهیم داد های زبیان بیه زبیانآموزهیا بپردازنید.
یکی از ابزارها و امکاناتی که در ایران ،در اختیار معلمهای زبان انگلیسی قرار دارد ،استفاد

از زبان مادری برای زبانآموزهای (فارسی) است .بر این مبنا ،پژوهش حاضر در پی ترکیب
زبان فارسی با زبان انگلیسی به منظور ارائه یک آموزش صیورت و معنیا محیور بیا تکییه بیر
رویکرد گزینهمحوری است.

 .2. 1نقش زبان اول به عنوان گزینهای برای تعدیل و تفهیم دادههای زباان

دوم
اثربخشی کاربرد زبان اول برای آموزش زبان دوم ،هموار بح

برانگیز بود است .نگرش-

های گوناگونی در توافق یا مخالفت با بهر گیری از زبان اول برای آموزش زبان دوم وجود

دارد .موهنییا ( )Mouhanna, 2009بییر اییین بییاور اسییت کییه اییین مسییئله ریشییه در چیرگییی

تاریخی -سیاسی بریتانییا و اییاالت متحید بیر روششناسیی آمیوزش زبیان دارد .بیا میرور

پژوهشهای پیشین مشاهد میشود که هموار توافق عمومی در زمینه استفاد انحصیاری از
زبان دوم برای آموزش آن وجود داشتهاست .اما به نظر میرسد که در محیطهایی که زبیان
انگلیسی به عنوان زبان خارجی 1آمیوزش داد مییشیود و نیه زبیان دوم ،2اجبیار معلیمهیا و

زبانآموزها به استفاد انحصاری از زبان دوم نه من قی بود و نیه من بیق بیر حقیوق هیویتی

آنان است .متأسفانه این اجبار بهویژ در موسسههای خصوصیی آمیوزش زبیان در اییران در

دستور کار قرار گرفتهاست.

فیلیپسن ( )Philipson, 1992بر این باور است که اییدة اسیتفاد انحصیاری از زبیان دوم

برای آموزش آن ،به دلیل چیرگی اقتصادی – سیاسی ایاالت متحد و بریتانیای کبییر رواج

یافته است که نوعی استیال و امپریالیسم زبانی 3را بیه بیار آورد اسیت .الیی
مینویسد بهر گیری از زبان اول برای تدری

()Ellis, 2012

زبان دوم میتواند به پیشرفت بهتیر زبیان دوم

1
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بیانجامد .ویدوسن ( )Widdowson, 2003نیز معتقد است فراگییری زبیان دوم اساسیاً ییک

تجریه همگامسازی دو زبانه است که در آن زبانآموزها تالش میکنند ،زبیان اول و دوم را
به صورتی هماهنگ با یکدیگر در ذهن خود نگه دارنید .هیال ( )Hall, 2011بیر ایین بیاور

است که استفاد از زبان مادری زبانآموزان ،نقش کاربردی در توضی ها ،تبییین تایادها و
روشنسازی مفاهیم زبان دوم دارد .همچنین استفاد از زبان اول باع

میشود زبیانآموزهیا

درک بهتری از هویت ،فرهنگ و زبان خود پیدا کننید .کیوک ( )Cook, 2001پیشینهاد

میکند اگر زبان اول به عنوان یک استراتژی بتوانید تمیامی منیابا دانیش زبیان را تحرییک

کند ،در تدری

زبان دوم به کار گرفته شود .الی

( )Ellis, 2012مینویسد:

آنچه در پژوهشهای آموزش زبان به چشم نمیخورد ،م العاتی است کیه بیه بررسیی
استفاد متنوع از زبان اول و تأثیر آن بر فراگیری زبیان دوم بپیردازد .در واقیا بحی

و

جدلها دربار ارتباط زبان اول و دوم فاقد مدارک استوار است (.)Ellis, 2012, p. 131

در مدرس یههییای مق ییا متوس ی ه کشییور ،بییه ویییژ در مدرس یههییای دولتییی ،معلییمهییا و

زبانآموزان به استفاد بیرویه از زبان فارسی برای تیدری
که این مسئله باع

شد زبانآموزها پ

زبیان انگلیسیی روی آورد انید

از چندین سال آمیوزش زبیان انگلیسیی نتواننید از

آن به عنوان ابزار ارتباطی بهیر برنید (.)Amini & Heidari, 2013; Abbasi et al, 2009

از سوی دیگر ،در مؤسسههای خصوصی زبان انگلیسی تأکید انحصاری بر اسیتفاد از زبیان
دوم باع

شد است که زبانآموزها نتوانند زبان انگلیسی را درست و بیدون اشیتبا بیه کیار

گیرند ( .)Abbasi et al, 2009به نظیر مییرسید بیهکیارگیری نگرشیی میانیه و نیه اسیتفاد

انحصاری از زبان اول یا زبان دوم ،را گشا باشید .بیر ایین اسیاس ،پیژوهش حاضیر در پیی

ترکییب زبییان فارسیی بییا زبیان انگلیسییی اسیت تییا در ییک آمییوزش صیورت و معنییامحور،

اثربخشی آن را بیازماید.

در ارتباط با بهیر گییری از زبیان فارسیی بیرای تیدری

زبیان انگلیسیی ،بیا میروری بیر

پژوهشهای ایرانی میتیوان مشیاهد نمیود پیژوهشهیای پیشیین ،بیشیتر در راسیتای انجیام

پرسشنامه ،مشاهد تدری

و بررسی عقاید و نگرشها بود است .در این راسیتا ،مییتیوان

بییه آثییار بزرگیییان و فییال پییور ()Bozorgian & Fallahpour, 2015؛ محبییی و علییوی
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()Mohebi & Alavi, 2014؛ نظری ()Nazary, 2008؛ هاشمی و خلیلی ثابت ( Hashemi

)& Khalilisabet, 2013؛ یعقوبی و پورامید ()Yaghoubi & Pouromid, 2012؛ یوسیفی

و خاکسار ( )Yousefi & Khaksar, 2014اشار کیرد .پیژوهشهیای مییدانی در پیونید بیا

اثربخشی زبان فارسی در این حوز به ندرت به چشم میخیورد .النیگ ( ،)Long, 1991بیه

عنوان ابداعکنندة آموزش صورت و معنامحور ،بیر ایین بیاور اسیت کیه ایین نیوع آمیوزش
بستگی مستقیمی به انگیختهشدن توجه زبانآموزان و پر تکیرار بیودن داد هیای زبیانی دارد

که در معرض آنها قرار میگیرند .در محیطهایی که زبیان انگلیسیی در آن زبیان خیارجی

محسوب میشود نه زبان دوم ،مانند مدرسهها و موسسههای آموزشی کشور ،و زبانآموزهیا
کمتر در معرض داد های زبیان مقصید هسیتند ،اسیتفاد از آمیوزش صیورت و معنیا محیور

نیازمند در نظر گرفتن این محدودیت و از بین بردن آن است (.)Poole, 2005

به نظر میرسد اگر تدابیری اندیشید شود کیه در راسیتای آن آمیوزش صیورت و معنیا

محور پیش از تمرینهای ارتباطی رخ دهد ،مشیکل نبیود تکیرار داد هیای زبیانی تیا انیدازة

بسیاری از بین رود .بر این اساس ،پژوهش حاضر در پی بررسی اثربخشی آمیوزش صیورت

و معنا محور بیا اسیتفاد از فعالییت هیای خیوانش – محیور 1اسیت .چیرا کیه فعالییتهیای

خوانش -محور موقعیتهای مناسبی را برای آموزش صورت و معنامحور فراهم میسیازند.
در هنگام انجام این فعالیتها ،زبیانآمیوزان ،آشینایی مقیدماتی بیا صیورت هیای زبیان دوم
مییابند که باع

میشود توجه آنها در حین تدری

از پردازش داد های زبیانی منحیر

نشود ( .)Skehan, 1996در این راستا ،پیشفرض اولیه پژوهش حاضر بیانگر این است کیه
مقایسه زبان مادری و زبان انگلیسی و ترکیب ایین دو در فعالییتهیای خیوانش -محیور در

قالب آموزش صورت و معنا محور امکانپذیر ،مفید و را گشاست .در این راسیتا ،پیژوهش

حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهای « آیا تفاوت معناداری میان تیأثیر مییانجیگری زبیان
اول و دوم در آموزش صورت و معنا محیور وجیود دارد »« ،آییا ایین تفیاوت احتمیالی در

دقت 2گفتار زبانآموزان اثربخش است یا در روانبودن گفتار آنها » و « آیا س
زبان آموزان نقش تعدیلکنند ای در این زمینه دارد » است:

مهیارتی

reading-based activities
accuracy

1
2
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 .2روش انجام پژوهش
 .1 .2شرکتکنندهها

شرکتکنند های پژوهش حاضر ،مشتمل بر  80زبانآموز پسر از موسسه کانون زبان اییران

است که در دو س

مهارتی متوسط و پیشرفته ،پ

از گذراندن س

های پایه ،مشغول بیه

یادگیری زبان انگلیسی بودند .در این مؤسسه استفاد از زبان فارسی به وسیله زبانآمیوزان و

معلمها پرهیز شد بود که این امر حالت م لوبی را برای دستیافتن به هد هیای پیژوهش

حاضر به وجود آورد .زبانآموزان و معلمها اهل یک شهر بودند و زبان فارسی را به عنیوان
زبان مادری صحبت میکردند .سنِ شرکتکنندگان بین  16تا  25سال برای سی

و بین  27-17سال برای س

متوسیط

پیشرفته بود .همه زبانآموزها ییادگیری زبیان انگلیسیی را در

مؤسسه کانون زبان آغاز کرد بودند و پیش از این پژوهش در دور هیای آموزشیی پییدر-

پی ،زبان انگلیسی را میآموختند .این دور های آموزشی برای سی
سال و نیم و برای س
به س

متوسیط حیدود ییک

پیشرفته حدود سه سال بود .در این مؤسسه زبانآموزهیا بیرای ورود

باالتر بایستی از نوعی سیستم نمر دهی عبور کننید کیه شیامل  60درصید عملکیرد

شفاهی کالسی و  40درصد عملکرد آزمون کتبی است.

 .2 .2ابزار گردآوری دادهها
داد های پژوهش حاضر به سه شیو گردآوری شد اند؛ شیو نخسیت پییشآزمیونهیایی را
در بر میگرفت که محتوای آموزشی آنها ،صورت و معنا محور بودند .اگر چه این محتیوا

از برنامه درسی زبانآموزها اقتباس شد بود که هنوز آن را پوشش نیداد بودنید ،امیا بیرای

اطمینان از آشنا نبودن آنها با محتوای آموزشی ،پیشآزمونهای اشار شد اجرا شدند .این
پیشآزمونها شامل  5پرسش باز-پاسخ بود و از زبانآموزان خواسیته مییشید بیه آنهیا بیه
صییورت کتبییی پاسییخ دهنیید .پاسییخ بییه اییین پرسییشهییا فقییط بییا رجییوع بییه نکتییه دسییتوری

هد گیریشد  ،ممکن بود .دسته دوم داد ها ،بیر مبنیای فعالییتهیای گفتیاری خیوانش-
محور گردآوری شدند که بر مبنای این فعالیتها ،زبانآموزان متنهایی را میخواندند .این

متنها مشتمل بر صورتهای زبانی بودند که در فعالیتهای گروهی به صورت گفتیاری بیه

کار برد میشدند .دسته سوم از ابزار گردآوری داد ها ،شامل پ آزمونهایی بود که تأثیر
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آموزش صورت و معنا محور را انداز گیری میکردنید .محتیوای ایین آزمیونهیا از کتیاب

« »Grammar Practice In Contextنوشته بولتن و گیودی (،)Bolton & Goodey, 1997
برگرفته شد بودند و  5مقوله باز-پاسخ را در بر میگرفت که زبانآموزان باید بیه صیورت

متناسب و شفاهی به آن پاسخ میدادند .به این معنا که این مقولهها آنها را وادار بیه رجیوع

و استفاد از محتوای تدری شد  ،میکرد .در پیوند با روایی 1آزمونها باید اشار کرد کیه

در این مقاله روایی محتوایی 2مورد نظر بود است .چراکه هد

پژوهش ،بررسی اثربخشیی

آموزش صورت و معنا محور در ارتباط با پرسشنامههیای انتخیابی از برنامیه درسیی زبیان-

آموزها بود است.

 .3 .2روش انجام پژوهش
شرکتکنند های پژوهش حاضر  80نفر بودند که به  4گرو  20نفر تقسیم شدند (شیکل
 .)1در این میان ،دو گرو در س

متوسط و دو گیرو در سی

پیشیرفته بودنید .آمیوزش

صورت و معنا محور برای دو گیرو (یکیی متوسیط و یکیی پیشیرفته) بیا مییانجیگری زبیان

فارسی و برای دو گرو دیگر (یکی متوسط و یکی پیشرفته) بیا مییانجیگری زبیان انگلیسیی

اجرا شد.

س

مهارتی

پیشرفته
گرو گوا -
میانجیگری زبان
انگلیسی

متوسط
گرو آزمایش-
میانجیگری زبان
فارسی

گرو گوا -
میانجیگری زبان
انگلیسی

گرو آزمایش-
میانجیگری زبان
فارسی

شکل  :1گروهبندی شرکتکنندههای پژوهش

validity
content validity

1
2
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پ

از آنکه زبانآموزها ،آموزش الزم را کسب کردند ،به فعالیتهیای گروهیی 4ییا 5

نفر سوق داد شدند که بر مبنای آن باید صورتهای تدری شد را بیه صیورت گفتیاری

تمرین میکردند .هر گرو از زبانآموزها ،طی  4جلسه تحت آمیوزش قیرار گرفتنید .بیرای
گرو های س

متوسط ساختار گرامری « »enough/tooو برای گرو های پیشیرفته سیاختار

گرامری « »future perfectهد گذاری شد .گرو های س

هیای مشیابه دقیقیاً ییک نیوع

آموزش را دریافت کردند ،با این تفیاوت کیه بیرای دو گیرو ایین آمیوزش فقیط بیا زبیان

انگلیسی و برای دو گرو دیگر آموزش با میانجیگری زبان فارسی انجام شید .نکتیه ای کیه

باید یادآور شد این است که منظور از میانجیگری زبان فارسی ،اسیتفاد انحصیاری از زبیان

فارسی نیست ،بلکه منظور بهر گیری از زبان فارسی برای توضی صورتهیای زبیانی اسیت
که تمامی آنها ،با تکیه بر تکنیک «برانگیختن هوشیاری »1ارائه میشد.

هر جلسه آموزشی  90دقیقه به طول انجامیید و چنیدین مرحلیه را در بیر مییگرفیت .در

مرحله اول ،متنهایی که مشتمل بر صورتهای زبانی بودند ،به زبانآموزهیا ارائیه شیدند تیا

معلم و زبانآموزان به تجزیه و تحلیل آنها بپردازند .در مرحله بعد ،توجیه زبیانآموزهیا بیه

صورتهای زبانی سوق داد میشید .در نهاییت ،زبیانآمیوزان در بحی هیا و تمیرینهیای

گروهی مرتبط با صورتهای زبانی شرکت داد میشدند .دو پ

زبانآموزها داد شد ،یکی بالفاصله پ

آزمیون بیه هیر گیرو از

از آموزشها و یکی دو هفته بعید از آن  .عملکیرد

زبانآموزان در این آزمونها به وسیله مدرس مربوطه در دو زمینه دقیت و روانبیودن 2بییان
شفاهی (گفتار) بر مقیاسی پینج قسیمتی ارزشگیذاری شید .از آنجیایی کیه هیر دو آزمیون

توسط یک معلم نمر دهی میشد ،پایایی 3نمر دهی معلم  ،براساس ارتباط بین پی آزمیون

اول و دوم محاسبه شد که ضریب همبستگی قابل قبولی ( )r=75را نشان میداد.

 .4 .2تجزیه و تحلیل دادهها
پژوهش حاضر در پی بررسی نقش زبان مادری و میزان اثربخشی آن در آموزش صیورت و
معنا محور است که آن را از طریق مقایسه با زبان دوم محقق میسازد .در واقیا گیرو هیایی

1

consciousness raising
fluency
3
reliability
2
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که برای آنها آموزش صورت و معنا محور با میانجیگری زبان فارسی ارائه شید ،بیه عنیوان

گرو های آزمایش و گرو های دیگر به عنوان گیرو هیای گیوا در نظیر گرفتیه شیدند .بیه
منظور تجزیه و تحلیل داد ها و مقایسه گرو های همس

از آزمون تیمستقل 1استفاد شد.

همچنین برای ارزیابی عملکرد شفاهی زبانآموزها در زمینیه دقیت و روانبیودن گفتیار ،از
مقیاس  5نمر ای قراردادی زیر بهر گرفته شد.

دقت در گفتار :زبان آموز توانست پرسشنامیههیای میوردنظر را -4 ،کیامال درسیت -3

رضایت بخش -2تا حدودی درست  -1نادرست  -0ناتوان در استفاد به کار برد.

روانبودن گفتار :زبان آموز توانست پرسشنامهفرهای مورد نظیر را -4 ،کیامال روان-3

رضایت بخش -2تاحدودی روان  -1غیر روان -0ناتوان در استفاد به کار برد.

دلیل تمرکز بر دو عامیل دقیت و روانبیودن گفتیار زبیانآموزهیا آن اسیت کیه ایین دو

نشانگرهای اصلی برای انداز گیری هر آزمون شفاهی زبان هستد .دقت در گفتار به معنیای

تولید جملههایی با ساختار دستوری بینقص و روانبودن گفتار به معنای تولید جملههایی بیا
آهنگ ،تلفظ و سرعت هنجار است (الی .)2012

 .3یافتههای پژوهش

 .1 .3پیشآزمونها
همانطور که اشار شد ،به هر گرو از زبانآموزها ،پیشآزمونهایی ارائه شد که مشتمل بر

 5آیتم باز-پاسخ بودندکه پاسخ به آنها نیازمند رجیوع بیه صیورتهیای دسیتوری هید -
گیریشد بود .از آنجایی که محتیوای ایین پییشآزمیونهیا از برنامیه درسیی زبیانآمیوزان
انتخاب شد بود که هنوز به آن نپرداخته بودند ،همانطور که پیشبینی میشد هییچییک از

زبان آموزان قادر به کسب نمر از این آزمونها نشدند.
 .2 .3پسآزمونها
همانگونه که پیش از این بیان شد ،پ

از گذراندن آموزشهای صورت و معنا-محور ،هر

 4گرو زبانآموزان در آزمونهای شفاهی شرکت کردند و عملکرد آنها توسیط ارزییاب
independent sample t-test

1
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نمر دهی شد .نمر های بهدست آمد به نرم افزار اس .پیی.اس.اس 1نسیخه  20بیا احتمیال 5

درصد خ ا ،ارائه شد تا توزیا نرمال نمر ها مورد بررسی قرار گیرد (جدول .)1

جدول  :1بررسی توزیع نرمال نمرههای زبانآموزها در هر چهار گروه
گرو ها

آزمون کولموگرو -
اسمیرنو
تجانب
کی-اس
دوسویه

درجه
اوج

چولگی

انحرا
از معیار

میانگین

پیشرفته با میانجیگری زبان فارسی

0.334

0.945

-1.12

-0.388

1.43

2.20

پیشرفته با میانجیگری زبان انگلیسی

0.162

1.12

-0.653

-0.318

1.18

1.85

متوسط با میانجیگری زبان فارسی

0.055

1.37

0.665

-1.269

1.36

2.80

متوسط با میانجیگری زبان انگلیسی

0.279

0.992

-0.396

-0.083

1.10

1.80

با مشاهد جدول باال میتوان دریافت ،همه شاخصها ،نشانگر توزییا نرمیال نمیر هیای

زبانآموزها در گرو های مختلف هستند .شاخصهای درجیه اوج و چیولگی در بیاز قابیل

قبول ( )2و ( )-2قرار گرفتهاند و مقدار تجانب دو سویه برای آزمیون «کیی-اس »2بیاالتر از
احتمال پیش فرض ( )0 .05است که استفاد از آزمون تییمسیتقل را بیرای گیرو هیای هیم

س

تأیید میکند.

 .1 .2 .3پس آزمون اول و دوم برای سطوح پیشرفته
بر مبنای داد های جدول ( )2باید اشار نمود آموزش صیورت و معنیا محوربیا مییانجیگری

زبییان فارسییی ت یأثیر نسییبی بیشییتری از همتییای انگلیسییی خییود در زمینییه روانبییودن گفتییار
زبانآموزها داشتهاست که البته آزمون تیمستقل این تفاوت را معنادار نشان نیداد .در زمینیه

دقت در گفتار ،برتری با میانجیگری زبان فارسی بود که این برتیری بیا آزمیون تیی مسیتقل
معنادار تشخیص داد شد.

spss
K-S

1
2
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جدول  :2آزمون تی و مقایسه نمرات زبان آموزان سطح پیشرفته
دقت در گفتار روانبودن گفتار

انحرا

میانجیگری فارسی

تعداد
20

میانگین
2.20

1.43

میانجیگری انگلیسی

20

1.95

1.09

میانجیگری فارسی

تعداد
20

میانگین
2.85

1.26

میانجیگری انگلیسی

20

2.00

0.97

از معیار

انحرا

آزمون تی

از معیار

آزمون تی

در دو مقیاس روانبودن و دقت در گفتار در پس آزمون اول

معناداری
تی
درجه
آزادی
معناداری
تی
درجه
آزادی

0.54

0.61
38
0.02

2.37
38

در پ آزمون دوم نیز محاسبات ،شرایط نسبتاً یکسانی را نشیان مییداد .بیدین معنیا کیه

برتری با آموزش از طریق میانجیگری زبان فارسی بود (جدول شمار .)3

جدول  :3آزمون تی و مقایسه نمرات زبان آموزان سطح پیشرفته

وانبودن گفتار
دقت در گفتار

میانجیگری فارسی
میانجیگری
انگلیسی

تعداد
20

میانگین
1.95

1.39

20

1.80

1.15

تعداد
20

میانگین
2.75

1.01

20

1.80

1.00

انحرا

از معیار

آزمون تی

میانجیگری فارسی
میانجیگری
انگلیسی

انحرا

از معیار

آزمون تی

در دو مقیاس دقت و روانبودن گفتار در پس آزمون دوم

معناداری
تی
درجه
آزادی
معناداری
تی
درجه
آزادی

0.71

0.37
38
0.00

2.96
38

 .2 .2 .3پس آزمون اول و دوم برای سطوح متوسط
در س متوسط ،زبان آموزانی که معلم آنها از زبان فارسی بهر گرفتیه بیود ،از همتاهیای

خود هم در دقت و روانبودن گفتار در پ آزمونهای اول و دوم پیشیی گرفتنید .همچنیین

برتری این زبانآموزان توسط آزمون تییمسیتقل تأییید شید کیه ایین امیر نماییانگیر مییزان

اثربخشی باالتر آموزش صورت و معنا محور با میانجیگری زبان فارسی در بین زبانآمیوزان
س

متوسط بود (جدولهای  4و.)5
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جدول  :4آزمون تی و مقایسه نمرههای زبانآموزان سطح متوسط
دقت در گفتار روانبودن گفتار

میانجیگری فارسی
میانجیگری
انگلیسی

تعداد
20

میانگین
2.80

1.36

انحرا

20

1.80

1.10

تعداد
20

میانگین
3.05

1.19

20

1.85

1.18

از معیار

انحرا

آزمون تی

میانجیگری فارسی
میانجیگری
انگلیسی

از معیار

آزمون تی

در دو مقیاس دقت و روانبودن گفتار در پسآزمون اول

معناداری
تی
درجه
ازادی
معناداری
تی
درجه
آزادی

0.01

2.55
38
0.01

3.19
38

جدول  :5آزمون تی و مقایسه نمرههای زبانآموزان سطح متوسط
دقت در گفتار روانبودن گفتار

میانجیگری فارسی

تعداد
20

میانگین
2.45

1.27

میانجیگری انگلیسی

20

1.45

0.99

میانجیگری فارسی

تعداد
20

میانگین
2.50

1.10

میانجیگری انگلیسی

20

1.55

1.19

انحرا

از معیار

آزمون تی

انحرا

از معیار

آزمون تی

در دو مقیاس دقت و روانبودن گفتار در پسآزمون دوم

معناداری
تی
درجه
آزادی
معناداری
تی
درجه
آزادی

شکلهای ( )2و ( ،)3خالصة عملکرد زبانآمیوزان در پی آزمیون اول و پی

0.00

2.76
38
0.01

2.62
38

آزمیون

دوم را در گرو های مختلف نشان داد است و به مقایسه آنها از جنبیة دقیت و روانبیودن

گفتار میپردازد.

 .4بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد کیه بهیر گییری از زبیان میادریِ زبیانآمیوزان در آمیوزش
صورت و معنا-محور میتواند اثربخشتر از تأکید انحصاری بر زبان دوم باشد .این یافتیههیا
با نتایج پژوهش ناکاتسوکاسا و لوین ( )Nakatsukasa & Loewen, 2015سیازگار اسیت.

آن ها دریافتند که استفاد از زبان میادری در هنگیام آمیوزش صیورت و معنیا محیور ،تیأثیر
بسیاری در عملکرد زبانآموزها دارد .همچنین بر مبنیای یافتیههیای مقالیه حاضیر ،آمیوزش
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صورت و معنا محور با میانجیگری زبان مادری برای دانشآموزان س

تأثیرگذارتر است .هر چند در س

متوسط و پایینتیر،

پیشرفته هم مشاهد شد که این نوع آمیوزش اثربخشیی

معناداری در زمینه دقت در گفتار زبانآموزها دارد .در واقا ،هنگیامی کیه زبیانآموزهیا در
حال تولید شفاهی زبان هستند ،بیشتر بر معنا توجه دارند تا صورت .این مسئله باع

پدییدار

شدن اشتبا های صوری در گفتار آنها مییشیود .بیه نظیر مییرسید تلفییق زبیان میادری بیا
آموزش صورت و معنا محور برای زبان آموزان شرای ی را ایجاد مییکنید کیه اشیتبا هیای

صوری کمتری رخ دهد .پیشتر نییز قیومییان و زارعیی ()Ghayoomian & Zarei, 2015
در پژوهش خود به این نتیجیه رسییدند کیه بهیر گییری از زبیان میادری ،تیأثیر بسییاری بیر

عملکرد نوشتاری زبان آموزان میگذارد.

شکل  :2مقایسه عملکرد گروهها در زمینه روانبودن گفتار در پسآزمونهای اول و دوم

شکل  :3عملکرد گروهها در زمینه دقت در گفتار در پسآزمونهای اول و دوم
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یافتههای بهدستآمید در پیژوهش حاضیر را مییتیوان از جنبیههیای گونیاگون ،میورد

واکاوی قرار داد .از دیدگا روانشناسیزبان میتیوان اسیتدالل کیرد کیه زبیانآموزهیا ،بیا
محدودیتهای بسیاری در پردازش داد های زبانی در حافظه کاری 1خیود روبیهرو هسیتند.

چرا که آنها مجبورند به صورت همزمان بیه معنیا و صیورت بپردازنید و ایین مسیئله بیرای
حافظه کاری محدود چالشبرانگیز است .هنگامی که زبیانآمیوزان مشیغول تولیید شیفاهی

زبان دوم هستند ،این مسئله میتواند باع

بروز اشتبا های صوری در تولید جملههای آنهیا

شود ( .)Hu, 2010بر این مبنا ،رجوع به زبان مادری میتواند بخشی از چالش یادشد را بیه
عنوان یک منبا کمکی از بین ببرد .همان وریکه سواین و لپکیین ( )Lapkin, 1998اشیار

میکند ،زبان مادری میتواند به عنوان واسی های بیرای تولیید صیورتهیای زبیانی در نظیر
گرفته شود .از آنجایی که تولید شفاهی زبان بیرخال

تولیید کتبیی آن ،بیه شیدت تحیت

تأثیر عنصر زمان است ،این مسئله پردازش پیشتولید زبان را متأثر میکند و منجر به پدیدار

شدن اشتبا های صوری در تولید شفاهی زبانآموزها میشود .در این میان ،یادگیری زبان بیا

استفاد از زبان مادری حجم زمانی برای پیردازش داد هیای زبیانی را کیاهش مییدهید .بیه

طوریکه زبانآموز قادر به کنترل بیشتری بر تولید شفاهی خود خواهد بود.

در واقا همانطور که اشمیت ( )Schmidth, 2001مینویسد بهر جستن از زبان میادری

در آموزش زبان آموزان ،این فرصت را برای معلم فراهم میآورد تا بیه آنهیا کمیک کنید
دانش زبانی مدونی از زبان دوم را در ذهن خود نهادینه سازند که در هنگام تولید زبیان دوم

به کار آید .در واقا ،از این طریق زبانآموزان به نوعی دانیش فرازبیانی از زبیان دوم دسیت

میییابنید .بیر مبنیای دییدگا هیای سیوین ( )Swain, 2005, 2006, 2010دانیش فرازبیانی
میتواند به پژوهش بیشتر بر زبان منجر شود که باع

روشنسازی معنا ،نهادینهشیدن دانیش

زبانی و در نهایت تمرکز و توجه بیشتر درهنگام پیردازش داد هیای زبیانی خواهید شید .در

هنگییام انجییام اییین پییژوهش ،نمونییههییایی از کیینش و واکیینشهییای فرازبییانی مییابین معلییم و

زبانآموزان و زبانآموزان با یکدیگر در کالسهایی که در آن زبان فارسی استفاد میشد،
مشاهد شد .در حالی کیه ایین نمونیههیا در کیالسهیایی کیه فقیط از زبیان انگلیسیی بهیر

میگرفتند ،به چشم نمیخورد .نمونهای از این گونه کنش و واکنشها در زیر آمد است:
Working memory

1
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زبان آموز :ببخشید استاد ،منظورتون اینه که زمان آیند کامل با آیند ساد فرق دار

معلم :بله ،در آیند کامل تکیه بر اتمام انجام کار در یک زمان مشخص در آیند است.

زبان آموز :ببخشید ،این زمان در زبان فارسی بر کدوم صورت ساختاری من بقه

معلم :در زبان فارسی این صورت وجود ندار  .در واقا این مفهوم با اسیتفاد از کلمیات

دیگه در زبان فارسی بیان میشه .مثالً....

این کنش و واکنش بین معلم و زبانآموز ادامه مییابد تا زمانیکه زبیانآمیوز م لیب را

فرا گیرد .همانطور که هو( )Hu, 2010مینویسد این کنش و واکنشهیای فرازبیانی باعی

میشوند که زبانآموزان در ذهن خود ،بین صورت و معنا ارتباط بهتری برقرار کنند .بر ایین

مبنا ،یافتههای پژوهش حاضر را میتوان با تکیه بر مفهوم «فااسازی برای یادگیری »1والش
و لیی ( )Walsh & Li, 2013تفسییر کیرد .بیر مبنیای ایین مفهیوم ،معلیمهیا بایید بیه دنبیال

روشهایی باشند که امکان شرکت بیشتر زبانآموزها در فرایند یادگیری را فراهم آورد .در
پژوهش حاضر ،ارائه مجوز به معلم و زبانآموزان برای استفاد از زبیان میادری شیرای ی را

بوجود آورد که زبانآموزهای بیشتری ،از جمله زبانآموزهای ضعیفتر ،خود را در فراینید
یادگیری شریک بدانند .این امر منجر به مشارکت و تولید بیشتر زبان به وسیلة زبیانآمیوزان

شد .آزکارای و میو ( )Azkarai & Mayo, 2015نیز پیشتر اشار کرد بودند که اسیتفاد
از زبان مادری باع

مشارکت تعاملی شفاهی بیشتری برای زبانآموزها میشود.

با مروری بر پژوهشهای پیشین میتوان مشیاهد نمیود کیه جایگیا نقیش زبیان اول در

آموزش زبان دوم هموار بح

برانگیز بود است که این مهم ،نمایانگر نظریههیای موافیق و

مخالف پژوهشگران آموزش زبیان در دهیههیای گذشیته بیود اسیت .هیر چنید پیامید ایین

مناقشهها ،به توافقی نسیبی در زمینیه اسیتفاد انحصیاری از زبیان دوم در تیدری

زبیان دوم

منجر شید اسیت امیا بیه نظیر غییر واقعیی و غییر علمیی منتهیی شید اسیت (Cook, 2001؛
Karathanos, 2009؛  .)Levine, 2003بر مبنای یافتههای پژوهش حاضر ،استفاد درست،
من قی و به هنگام از زبان مادری برای تدری

حذ

زبان دوم راهکار مناسبتیری در مقایسیه بیا

آن است .به نظر میرسد آنچه در زمینه آموزش زبان باید انجام داد ،ارزیابی مجیدد

نقییش زبییان مییادری و اثییر بخشییی آن در یییادگیری زبییان دوم اسییت .بییا اییین توصیییف ،در
space making for learning

1
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محیطهای آموزشی که معلیم و زبیانآمیوزان ،زبیان میادری یکسیان دارنید ،اسیتفاد از آن
میتواند بسیار مفید باشد .در واقا آمیوزش صیورت و معنیا محیور ایین قابلییت را دارد کیه

بهر گیری از زبان مادری در آموزش زبان دوم به درستی انجام پذیرد .هر چند آشکار است

که استفاد بیرویه و بیانداز از زبان مادری در تدری

زبان دوم مییتوانید فراینید طبیعیی

یادگیری زبان دوم را مختل سازد .چرا که ایین امیر سیبب مییشیود زبیانآموزهیا کمتیر در

معرض داد های زبان دوم قرار گیرند و در نتیجه برونداد کمتری داشته باشند.
با توجه به آنچه مورد بح

و بررسی قرار گرفت ،یافتههای ایین مقالیه مییتوانید بیرای

چند گرو مفید باشد .نخست ،برای معلمهیای زبیان کیه بیه دنبیال ییافتن روشهیای جدیید
آموزش زبیان انگلیسیی بیه وییژ در زمینیه دسیتور زبیان هسیتند .دوم ،بیرای اسیاتید تربییت

معلمهای زبان انگلیسی اهمیت دارد تا یافتههای آن را عمیقتر مورد واکیاوی قیرار دهنید و
در صورت لزوم در برنامه خود بگنجانند .سوم ،برای مسئولین عالی امر آموزش که بایید بیه

این نکته توجه کنند که سیاست «ییادگیری زبیان انگلیسیی صیرفاً از طرییق زبیان انگلیسیی»

میتواند در دراز مدت به کمارزشی زبان مادری و در نهایت به نیوعی از اسیتحاله فرهنگیی
منجر شود .توجه بیه ایین موضیوع بیه وییژ در کتیابهیای جدیید آمیوزش زبیان انگلیسیی
ضروری به نظر میرسد .در نهایت ،باید اشار نمود این مقالیه محیدودیتهیایی بیر سیر را

خود داشتهاست .به نظر میرسد انجام پژوهشهایی از این دسیت در محییطهیای آموزشیی
گوناگون بر روی زبانآموزان در س

های مختلف ،بهتر بتواند زواییای پنهیان نقیش زبیان

مادری در فراگیری زبان دوم را روشن سازد .در مقالة حاضر به س

بندی مؤسسیه میذکور

بسند شد که البته بیشتر به خاطر داشتن زبانآموزهیایی بیود کیه بیه لحیاا مهیارت شیفاهی

همگونی داشته باشند .هر چند ،انجام س

بندی از طریق آزمونهای استانداردی مانند تافیل

نیز امکانپذیر بود .در نهایت ،پژوهش در این زمینه ،به ویژ در ارتباط با دیگر مهیارتهیای

زبانی مانند مهارتهای خواندن ،نوشتن و شنیداری بهتیر مییتوانید افیقهیای پیژوهشهیای

جدید را پژوهشگران بگشاید.
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