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Background and Objectives: In the world of second language learning and teaching, educational
structures based on communication skills have emerged, leading to the mastery of social and functional
use of language rules and vocabulary instead of merely learning them slowly. Thus, the skill and knowledge
of pragmatics, that is, the ability to use language and understand meanings in social interactions, has
become a major part of second language skills, so that lack of this skill leads to misunderstanding or serious
communication weakness. Meanwhile, one of the most important aspects of language semantics skills is the
ability to interpret and produce correct speech acts, which in recent years in the field of language teaching
has attracted special attention. This study investigated the effects of sociocultural instruction on developing
the speech act of criticizing.
Methods: 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.

Findings: The results revealed that the experimental group signiﬁcantly improved and performed better

* Corresponding author
tavakoli@fgn.ui.ac.ir

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.

Conclusion: This study shows the short-term and long-term effects of educational methods with a
sociocultural approach on the promotion of pragmatic knowledge of Iranian language learners with
emphasis on speech act of criticizing. In this study, we tried to apply the important principles of sociocultural
theory in the field of teaching the purpose of second language. The results showed that these methods are
very effective in the short and long term, and this effect was not limited to the positive results of learning
promotion, but such methods also had positive psychological effects for language learners. The results of
this research can help the practical dimension of second language teaching. The research findings increase
teachers' understanding of the important role of sociocultural teaching methods in a context such as Iran
and show them ways to apply theories that have just entered the field of second language terminology.
Also, because it takes into account the emotions of language learners, this research can be effective for any
discussion in the field of educational psychology.
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پیشینه و اهداف :در دنیای یادگیری و آموزش زبان دوم ،ساختارهای آموزشی بر مبنای مهارت های ارتباطی پدید
آمده اند ،و منجر به این شده اند 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 منظور شناسی ،یعنی توانایی استفاده از زبان و
درک معانی در تعامالت اجتماعی ،تبدیل به بخش عمده ای از مهارت زبان دوم شده است به طوری که نداشتن این
مهارت منجر به سوءتفاهم یا ضعف جدی در ارتباطات می شود .حال در این میان ،یکی از مهم ترین ابعاد مهارت منظور
شناسی زبان ،توانایی فرد در تفسیر و تولید صحیح کنش های گفتاری است که در سالهای اخیر در حوزه ی آموزش
زبان توجه خاصی را به خود جلب کرده است .این پژوهش تأثیر روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقاء
دانش منظور شناسی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی ،با تأکید بر کنش گفتاری انتقاد کردن بررسی می کند.
روشها :شرکت کنندگان دو کالس  25نفره از دانشجویان زبان انگلیسی بودند (گروههای ازمایش و کنترل) .سعی
بر آن شد که در این روش در گروه آزمایش ،زبان آموزان تحت اصول رویکرد اجتماعی -فرهنگی عمل کنند ،یعنی
یادگیری حین انجام کارهای مشارکتی .در این روش از دانشجویان خواسته می شد تا از تکالیف همدیگر به صورت
شفاهی انتقاد کنند .معلم هم آموزش فردی و خصوصی منطبق با نیاز هر فرد را ارائه می داد .در هر دو گروه آزمایش
و کنترل ،میزان یادگیری زبان آموزان از طریق پیش آزمون ،پس آزمون های فوری و تأخیری بررسی شد .آزمون های
استفاده شده ،آزمون تکمیل گفتمان و آزمون ایفای نقش بودند .اطالعات جمع آوری شده و به کمک آزمون تی زوجی
و مستقل تحلیل شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد که دانش منظور شناسی زبان آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری بهبود پیدا کرد و
آنها خیلی بهتر از گروه کنترل عمل کردند که نشان دهنده ی تأثیر فوق العاده عالی این روش تدریس بود .سپس از
طریق مصاحبه با شرکت کنندگان ،محققان به احساسات مثبت آنها در طی آموزش تحت این روش پی بردند (سطوح
باالی هیجان و انگیزه ،اضطراب کم ،اوقات خوش ،واضح بودن دستورالعمل ها و توضیحات) که خود سندی بر تأثیرات
مثبت این روش است.

نتیجهگیری :این پژوهش تأثیرات کوتاه و بلند مدت روشهای آموزشی با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقاء دانش
منظور شناسی زبان آموزان ایرانی با تأکید بر کنش گقتاری انتقاد کردن نشان می دهد .در این مطالعه سعی شد تا
اصول مهم نظریه اجتماعی-فرهنگی درحوزه ی آموزش منظور شناسی زبان دوم عملی شود .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 روشها اثرات روحی و روانی مثبتی هم برای زبان آموزان به همراه داشتند .نتایج این تحقیق می تواند به بعد عملی
آموزش زبان دوم کمک کند .یافته های تحقیق ،درک معلمان را از نقش مهم روشهای آموزشی فرهنگی-اجتماعی در
بافتی مثل ایران باال می برد و به آنها راههای عملی کردن نظریه های تازه ورود یافته به حوزه ی منظور شناسی زبان
دوم را نشان می دهند .همچنین به خاطر در نظر گرفتن احساسات زبان آموزان ،این تحقیق می تواند برای هر گونه
بحثی در زمینه روانشناسی آموزشی مؤثر باشد.

مقدمه
در دنیای یادگیری و آموزش زبان دوم ،ساختارهای آموزشی بر مبنای
مهارت های ارتباطی پدید آمده اند ،و منجر به این شده اند 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
منظور شناسی ،1یعنی توانایی استفاده از زبان و درک معانی در تعامالت
اجتماعی ،تبدیل به بخش عمده ای از مهارت زبان دوم شده است
به طوری که نداشتن این مهارت منجر به سوءتفاهم یا ضعف جدی در

ارتباطات می شود[ .]1حال در این میان ،یکی از مهم ترین ابعاد مهارت
منظور شناسی زبان ،توانایی فرد در تفسیر و تولید صحیح کنش های
گفتاری 2است که در سالهای اخیر در حوزه ی آموزش زبان توجه خاصی
را به خود جلب کرده است[.]2
کنش های گفتاری به تالش کاربران زبان برای انجام کنش و
واکنش های خاص زبان ،مانند تعارف ،عذر خواهی ،و درخواست کردن
گفته می شود .انجام این کنش ها نه تنها دانش زبانی فرد ،بلکه میزان
آگاهی او از اطالعات اجتماعی-فرهنگی مربوط به آن زبان را هم نشان
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می دهد[ .]3به عنوان مثال ،زبان آموزان باید بدانند که در انگلیسی چه
ساختارها و کلماتی برای بیان رد یا پذیرفتن دعوت کسی مناسب است
و یا اینکه از چه کلماتی برای بیان درخواست مؤدبانه از کسی استفاده
کنند.
با توجه به اهمیت یادگیری درست کنش های گفتاری ،آموزش آنها
به زبان آموزان ضروری است .در این مورد ،مطالعاتی انجام شده و
نتایج آنها نشان داده که زبان آموزان بدون آموزش دیدن ،نمی توانند
دانش منظور  شناسی خود را بهبود دهند .این مطالعات بر لزوم آموزش
منظور شناسی زبان به خصوص در محیطی که در آن افراد در معرض
مشاهده ی استفاده طبیعی از زبان دوم قرار نمی گیرند تأکید دارند[, 6
 .]1, 4 , 5در بافتی مانند ایران  ،به علت عدم قرار گرفتن زبان آموزان
در معرض استفاده از زبان دوم در شرایط واقعی ،و نداشتن تعامل زبانی با
انگلیسی زبانان ،نیاز به آموزش بعد منظور شناسی و کنش های گفتاری
اهمیت زیادی پیدا می کند .حال ،سوال بعدی که مطرح می شود این
است که چه نوع روش تدریسی در حوزه ی منظور شناسی زبان مؤثرتر
است .پژوهشگرانی مانند تاتیاما [ ،]7الکن سولر[ ،]8قبادی و فهیم [،]9
و لی [ ]10تأثیرات روشهای مختلف آموزش کنش های گفتاری زبان
دوم را بررسی کرده اند اما به گفته تاگوچی [ ،]1به دلیل تعدادی از
مسائل و محدودیت ها ،این مطالعات منجر به نتایج مشخص و جامعی
نشدند.
یکی از مشکالت تحقیق هایی که تاکنون در حوزه ی آموزش
منظورشناسی زبان دوم انجام شده اند این است که این تحقیقها به
روش تدریسهای معمول و رایج اکتفا کرده اند .روشهایی مانند آموزش
غیر مستقیم (ضمنی) و آموزش مستقیم (صریح)  .هر دو روش ،برگرفته
از نظریه های شناختی 3مانند نظریه "توجه "4اشمیت []11و مدل
"آگاهی انگیزی "5شاروود اسمیت [ ]12هستند .نظریه "توجه" بر این
اصل استوار است که بعضی از کلمات و ساختارهای زبانی باید طوری
ارائه شوند که برای دانش آموزان "جلب توجه" کنند ،زیرا در حالت
عادی ،بعضی ساختارهای زبانی ممکن است هرگز مورد توجه زبان آموز
قرار نگیرند ،بنابراین باید با پررنگ کردن آنها در متن ،یا خط کشیدن
زیر آنها ،مورد توجه ضمنی زبان آموز قرار بگیرند .روشهای آموزشی ای
که این اصل را به کار می گیرند ،روشهای تدریس ضمنی یا غیر مستقیم
نامیده   شده و به طور غیر مستقیم ،باعث یادگیری کلمات و ساختارهای
زبان دوم می شوند.
از طرف دیگر ،مدل "آگاهی انگیزی" بر این اصل تأکید دارد که کلمات
و ساختارهای هدف ،باید به طور مستقیم توضیح داده شوند یعنی معلم
باید ساختارها و کلمات را به صورت شفاف توضیح دهد و به این ترتیب
آگاهی انگیزی کند .این نظریه و روشهای مبتنی بر آن ،معتقدند که
"جلب توجه" به طور حتم منجر به یادگیری نمی شود بلکه توضیحات
شفاف توسط معلم هم الزم هستند.
روشهای تدریس آموزش منظورشناسی که تا کنون مورد مطالعه
قرار گرفته اند فقط محدود به روشهای مستقیم و غیر مستقیم هستند
در حالی که نظریه ها و روشهای جدیدتری در حوزه ی آموزش زبان
دوم مطرح شده اند که هنوز در زمینه ی آموزش منظورشناسی زبان
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به کار گرفته نشده اند .یکی از این نظریات ،نظریه ی فرهنگی-اجتماعی
است که اولین بار توسط ویگوتسکی [ ]13مطرح شد .این نظریه و
روشهای تدریس مشتق شده از آن بر این اصل تأکید دارند که یادگیری
زبان حین داشتن تعامل و ارتباط با دیگران اتفاق می افتد .در این نظریه،
دو مقوله ی ناحیه ی مجاور رشد 6و داربست حمایتی 7که به اصول
گفتگوی مشارکتی ،تعامل و همکاری مرتبطند نیز مطرح می شود.
به گفته ی ویگوتسکی ،ناحیه ی مجاور رشد به« فاصله بین سطح
پیشرفت 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 (ص  .)86به عبارت دیگر ناحیه مجاور رشد بر این
نکته تأکید دارد که ضمن ارتباط زبانی با دیگران ،یادگیری ای فراتر
از یادگیری زبان به صورت مستقل و بدون تعامل زبانی صورت می گیرد
و افراد می توانند کلمات و ساختارهای زبانی را خیلی بهتر فرا بگیرند.
داربست حمایتی هم به کمکهایی گفته می شود که زبان آموزان ضمن
داشتن ارتباط زبانی ،از یکدیگر دریافت می کنند .این کمک و حمایت
باعث می شود که یادگیری در زبان آموز درونی شده و او قادر باشد در
زمانهای بعد ،مسائل را به طور مستقل هم حل کند .به نظر ویگوتسکی،
یک داربست خوب به  6عامل بستگی دارد )1( :جلب توجه زبان آموز()2
ساده کردن شرایط ( )3کمک به زبان آموز برای رسیدن به یک هدف
خاص و باال بردن انگیزه ( )4برجسته کردن نکات مهم ( )5بررسی عالئم
یأس در نتیجه شکست احتمالی ( )6فراهم کردن الگو برای زبان آموز.
این موارد به صورت یک زنجیره به هم پیوسته هستند و می توانند از
ضمنی ترین تا صریح ترین نوع ممکن باشند[ .]13به طور کلی ،داربست
حمایتی بر این تأکید دارد که یادگیری یک فرآیند تعاملی و متغیر است
و نمی توان آن را به صورت یک جریان ثابت و یک طرفه در نظر گرفت.
از آنجایی که منظور شناسی زبان دوم بعدی از زبان است که طبیعت
ارتباطی و تعاملی دارد ،به نظر می رسد که بهتر است تحت روشهای
تدریس مربوط به نظریه های اجتماعی-فرهنگی ،مانند نظریه های
ویگوتسکی هم بررسی شود .محققان بزرگی مانند الیس [ ]3و تاگوچی
[ ]1معتقدند که اگر اصول نظریه فرهنگی-اجتماعی ویگوتسکی مانند
ناحیه مجاور رشد ،داربست حمایتی ،گفتگوی مشارکتی ،تعامل و
همکاری را عملی کنیم ،مطمئناً اجرای این اصول منجر به فرآیندهای
فکری عمیق تر و یادگیری بهتر مفاهیم زبانی می شوند .اما با وجود این
همه تأکید بر آموزش بر مبنای این اصول ،تاکنون تنها تعداد محدودی
تحقیق در این زمینه انجام شده است ،و نیاز است مطالعات بیشتری
صورت گیرد [ .]14پژوهش حاضر سعی می کند این موضوع مهم را
محور کار قرار داده ،اصول مهم نظریه اجتماعی-فرهنگی را عملی کرده،
و تأثیرات آنها را بر ارتقا دانش فراگیران بررسی کند.
غیر از مسأله ی نادیده گرفته شدن اصول نظریات اجتماعی-فرهنگی
در تحقیقات مربوط به روشهای تدریس منظور شناسی ،الیس []3
و تاکاهاشی [ ]15مشکالت بیشتری را برشمرده ،و معتقدند که
تحقیقات مختلف ،معموال فقط از پس آزمون فوری استفاده کرده اند،
و نتوانسته اند از طریق پس آزمونهای تأخیری ،اثربخشی نسبی انواع
مختلف روشها را در دراز  مدت بررسی کنند .عالوه بر اینها سطح مهارت
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زبانی افراد عاملی مهم است که باید در نظر گرفته شود و یا در مطالعه
کنترل شود.
همچنین ،استفاده ی هم زمان از انواع مختلف ابزارهای ارزیابی کمی
و کیفی مانند آزمون تکمیل گفتمان ،8ایفای نقش ،9پرسشنامه و
مصاحبه در چنین تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا
ابزارهای مختلف دارای ماهیت های متفاوتی هستند و بررسی تحقیقات
مختلف نشان می دهد که روشهای آموزشی خاصی توسط بعضی
ابزارهای سنجش ،مؤثرتر گزارش می شدند و توسط برخی دیگر از
ابزارها ،آنچنان تأثیر گذار نبودند[ .]1به عنوان مثال ،ابزارهایی مانند
آزمون تکمیل گفتمان و آزمون ایفای نقش احتیاج به سطوح متفاوتی
از پردازش فکری داشتند و منجر به نتایج متفاوتی می شدند .به طور
کلی ،آزمون تکمیل گفتمان دارای طبیعت نوشتاری بوده و فراگیران
می توانند بهتر از آزمون ایفای نقش در آن پاسخهای خود را آماده سازی
کنند زیرا آزمون ایفای نقش شفاهی بوده و احتیاج به این دارد که
فراگیر ،هم زمان عوامل مختلفی را در نظر بگیرد .بنابراین این دو آزمون
ممکن است نتایج متفاوتی را در مورد تأثیر یک روش آموزشی خاص از
خود نشان دهند .برای حل این مشکل و برای اطمینان از نتایج تحقیق،
محققانی مانند تاکاهاشی [ ،]15گوین ،فم و فم [ ]16و تاگوچی []1
معتقدند که بهتر است از این ابزارها در کنار هم استفاده شود و تحقیق
فقط بر یک ابزار تکیه نکند .با این وجود ،بیشترمطالعات در زمینه ی
تدریس منظور شناسی ،از انواع مختلف ابزارها در کنار هم استفاده
نکرده اند[.]15
با در نظر گرفتن این مسأله ،تحقیق حاضر تأثیرات تدریس منظور شناسی
با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را از طریق هر دو آزمون تکمیل گفتمان
و ایفای نقش مورد سنجش قرار داد .همچنین ،در این مطالعه ،عالوه
بر این دو آزمون ،مصاحبه ای هم انجام شد تا بتوان به درک واضحی
از احساسات و تجربیات فراگیران در طی این نوع آموزش دست یافت.
این مصاحبه ،ما را با نظریات آگاهانه و غیرآگاهانه افراد آشنا کرد و دید
عمیق تری از دنیای درونی آنها حین تجربه ی این روش آموزشی خاص
به ما ارائه داد.
آخرین مسأله مهمی که باید در نظر گرفته شود ،انتخاب کنش گفتاری
مورد تحقیق است .لی[ ]10معتقد است که بعضی از کنش های گفتاری،
راهبرد های جهانی دارند که به راحتی از زبان اول به دوم قابل انتقال
هستند مانند راهبرد بیان دلیل برای کنش گفتاری درخواست کردن.
برای این نوع کنش گفتاری ،تأثیر روشهای آموزشی مختلف نمی تواند
به خوبی ارزیابی شود .از طرف دیگر ،در تحقیقی توسط گوین ،فم و
فم [ ، ]16نشان داده شد که کنش های گفتاری پیچیده ای مانند
انتقاد کردن بهتر از کنش های گفتاری ساده می توانند تأثیر روشهای
تدریس را نشان دهند .آنچه که کنش های گفتاری مانند انتقاد کردن
را پیچیده و سخت می کند ،این است که اوالً این کنش ها به چندین
راهبرد متفاوت نیاز دارند و دوماً مخصوص به فرهنگ خاص هستند .به
همین دلیل فراگیران زبان انگلیسی مخصوصا آسیایی ها معموالً متفاوت
از انگلیسی زبانان کنش گفتاری انتقاد را انجام می دهند [ .]16به
طور کلی هرچه سطح سختی کنش گفتاری بیشتر باشد ،این کنش ها
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ساختار مناسب تری برای ارزیابی تأثیر روشهای تدریس بر یادگیری
آنها می شوند [ .]7عالوه بر این ،به گفته تاگوچی [ ،]1کنش های
گفتاری مثل درخواست کردن ،عذرخواهی ،پیشنهاد و شکایت کردن،
رایج ترین ساختار های هدف در تحقیقات بوده اند .بنابراین ،کنش
گفتاری انتقاد کردن به عنوان یک کنش مهم نادیده گرفته شده و الزم
است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود .به همین دلیل در
مطالعه ی فعلی ،محققان بر این کنش گفتاری تمرکز کرده اند.
به طور خالصه و در مجموع ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تأثیرات
کوتاه مدت و بلند مدت روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی
بر یادگیری منظور شناسی زبان انگلیسی ،با تکیه بر کنش گفتاری
انتقاد کردن است .
سوال های تحقیق در این پژوهش عبارتند از :
آیا روش تدریس منظور شناسی با رویکرد اجتماعی -فرهنگی بر ارتقاء
دانش فراگیران از کنش گفتاری انتقاد کردن مؤثر است؟
آیا تأثیرات این روش تدریس منظور شناسی در دراز مدت هم حفظ
می شود؟
در طی آموزش بر اساس این روش ،فراگیران چه احساسات و نظراتی
داشتند؟

پیشینه ی پژوهش
بدون شک نظریه اجتماعی -فرهنگی و روشهای تدریس مبتنی بر
آن ،تا به حال تأثیر زیادی بر مسائل آموزش و یادگیری مهارتهای
مختلف زبان دوم داشته ولی به ندرت در آموزش منظور شناسی زبان
دوم استفاده شده اند .بیشتر تحقیقات انجام شده ،در زمینه ی تأثیر
روش تدریس های مبتنی بر نظریه ی فرهنگی-اجتماعی بر یادگیری
مهارتهای خواندن و نوشتن بودند و یافته های آنها نشان داده که آموزش
با چنین رویکردی می تواند به طور قابل توجهی در بهبود مهارتهای
خواندن و نوشتن مفید باشد .با این حال هیچ کدام از این تحقیق ها در
حوزه ی منظورشناسی زبان نبودند و تعداد پژوهشهای انجام شده در این
زمینه بسیار محدود است.
در مورد لزوم انجام تحقیق در مورد تاثیر روشهای تدریس بر پایه ی
نظریه ی فرهنگی-اجتماعی بر میزان دانش منظورشناسی زبان آموزان،
محققانی مانند شایر [ ]17معتقدند که اجرای اصول ویگوتسکی در
آموزش منظورشناسی به احتمال زیادی منجر به بهبود فرآیندهای فکری
و اجتماعی درگیر با یادگیری بعد منظورشناسی می شود و برای آزمودن
این موارد تحقیقات بیشتر در این زمینه باید انجام شود.
همچنین ،دوناتو [ ]18و ون الیر []19معتقدند که بکارگیری روشهای
تدریس فرهنگی-اجتماعی برای آموزش منظورشناسی می تواند با بهبود
وضعیت روحی و روانی فراگیران همراه باشد و این به نوبه ی خود باعث
یادگیری بهتر ساختارهای زبانی می شود.
در تحقیقی که تاکیموتو [ ]20انجام داد به این نتیجه رسید که فراگیران
زبان می توانند از طریق تعامل و مذاکره ،دانش منظور شناسی خود را
ارتقا دهند .در این پژوهش ،فراگیران در مورد جنبه های منظور شناسی
زبان با هم صحبت کرده و مهارت منظور شناسی را تقویت می کردند
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زیرا در این کار ،با به زبان آوردن و بازگو کردن دانش و آگاهی خود ،آنها
وارد الیه های عمیقی از پردازش فکری می شدند .اما ،در این تحقیق،
محقق اطالعات بدست آمده را تجزیه و تحلیل نکرد تا مدرکی مستند بر
یادگیری بدست آورد و در این مورد مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
در پژوهشی دیگر ،ون کامپرنول []21به فراگیران کمک کرد تا از طریق
تعامل بین فراگیر و معلم خصوصی در شرایطی بر پایه ی ناحیه ی مجاور
رشد ،تفاوت بین تو/شما را در زبان فرانسه یاد بگیرند .این تحقیق،
چارچوبی بسیار عالی و مفید برای کاربردی کردن و عملی کردن آموزش
منظور شناسی بر پایه ی روشهای اجتماعی-فرهنگی ارائه داد .اما،
مشکل این تحقیق این بود که فقط به" درک و فهم" ساختار زبانی
محدود بود و اثر بخشی این روش را در "تولید" ان ساختار زبانی بررسی
نکرده بود .آنچه که در این میان حائز اهمیت زیادی است در نظر گرفتن
این نکته است که همین تعداد محدود پژوهش انجام شده در این زمینه،
مربوط به بافتی مانند ایران نیست .در ایران ،یادگیرندگان به میزان کافی
در معرض استفاده واقعی از زبان انگلیسی نیستند و با انگلیسی زبانان
هیچ تعاملی ندارند .به دلیل خأل موجود در این زمینه ،پیشنهاد شده
است که تحقیقات بیشتری برای آموزش مهارت های منظور شناسی
زبان آموزان انجام شود [ .]14تنها تحقیقی که اصول فرهنگی-اجتماعی
را در آموزش منظورشناسی به فراگیران ایرانی مد نظر قرار داد ،توسط
دومکانی و فلفلیان [ ]22انجام شد .هر چند در این تحقیق هیچ اشاره ای
به کنش های زبانی نشد و منظورشناسی 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 منظور شناسی زبان آموزان ایرانی بررسی کند.
روش تحقیق
جامعه ی اماری
شرکت کنندگان در این تحقیق ،دانشجویان زبان انگلیسی در یک
دانشگاه دولتی در ایران بودند .انتخاب شرکت کنندگان بر اساس
نمونه برداری غیر شانسی انجام شد .محققان ،دو کالس را به عنوان
گروههای آزمایش و کنترل (هر کالس با  25نفر جمعیت) انتخاب
کردند که از هر دو جنسیت زن و مرد ،با طیف سنی  18تا  23سال و
سطح زبانی متوسط بودند.

ابزارها
آزمون تافل
در ابتدای پژوهش  ،برای اطمینان از یک دست بودن سطح زبانی
شرکت کنندگان ،از آزمون تافل برای تعیین میزان مهارت انگلیسی
دانشجویان استفاده شد.
آزمون تکمیل گفتمان
این آزمون نوشتاری بوده و در مورد کنش گفتاری انتقاد کردن بود و
برای اولین بار توسط گوین [ ]23طراحی شد و  8موقعیت انتقادی
داشت .مثال:
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موقعیت  :1اگر فکر می کنید در مقاله ی دوستتان بندها به صورت
منطقی به دنبال هم نیامده اند به او چه می گویید؟

آزمون ایفای نقش
در این تحقیق یک آزمون ایفای نقش در مورد کنش گفتاری انتقادکردن
استفاده شد که شفاهی بوده و از آزمون طراحی شده توسط گوین ،فم و
فم []16گرفته شده و دارای  6صحنه ی نمایش است .این نمایش ها در
واقع یک نوع شبیه سازی از تعامالتی هستند که افراد در شرایط خاص
انجام می دهند .در این آزمون ،فراگیران یار خود را انتخاب می کردند و
از آنها خواسته می شد که خود را در شرایط فرضی تصور کرده  ،نقشی
را بر عهده گرفته و به هم دیگر باز خورد های انتقادی بدهند  .به عنوان
مثال :
صحنه ی نمایش ( :)1دو دانش آموز در این صحنه با هم تعامل دارند .
آنها هر دو در یک کالس نگارش زبان دوم هستند  .از آنها خواسته شد
که مقاالت یکدیگر را خوانده و باز خورد انتقادی ارائه دهند .دانش آموز
(الف) فکر می کند که دانش آموز (ب) کار زیادی روی موضوع و محتوای
مقاله انجام نداده است .دانش آموز (الف) این انتقادات از دانش آموز
(ب) را بازگوکرده و به او پیشنهاد می کند که باید مطالب بیشتری را
بخواند تا بتواند کیفیت مقاله اش را بهبود دهد.
مصاحبه
برای اینکه بدانیم فراگیران در گروه آزمایش چه احساسات ،عقاید و
نظراتی در مورد تجربیاتشان در طی این روش آموزشی منظور شناسی
انگلیسی داشتند ،از یک مصاحبه نیمه ساختار  یافته و انعطاف پذیر
استفاده شد.
روش اجرا
کنش گفتاری هدف در این تحقیق  ،انتقاد کردن بود .به نظر گوین،
فم و فم [ ]16دو راهبرد اصلی انتقاد کردن ،مشخص کردن مشکل و
ارائه پیشنهاد هستند .برای مثال ،در عبارت "من نتیجه گیری شما را
ندیدم" راهبرد مشخص کردن مشکل به کار رفته است و یا در عبارت"
شاید بخواهید کاما را در این قسمت حذف کنید" از راهبرد ارائه ی
پیشنهاد استفاده شده است .همچنین ،دو توصیف گر اصلی انتقاد کردن
عبارتند از )1 :توصیف گر های خارجی 10مانند راهکار های دالیل آوری
یا پیش بینی وجود اشکال در انتقاد (مثال :شما تعدادی غلط امالیی
دارید ولی فکر می کنم به این دلیل است که خیلی سریع می نویسید).
11
و تعارف (مثال :مقاله ی جالبی است)  )2توصیف گرهای داخلی
شامل تعدیلگرهایی 12مانند تا حدی ،یک جورهایی ،یک نوعی(مثال:
این جمله تا حدی مبهم است ،).فعل های کمکی وجهی مانند ممکن
بودن و توانستن ،عبارات نامطمئن (مثال :من مطمِئن نیستم که
بهترین عبارتی که شما می توانستید استفاده کنید چه می توانست
باشد)،کمرنگ کننده ها مانند کمی ،یک خرده (مثال :مقدمه ی شما
کمی طوالنی به نظر می رسد) ،استفاده از زمان گذشته (مثال :شما
می توانستید این را کمی بیشتر توضیح دهید) ،و استفاده از جمالت
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سوالی (مثال :ایا ایده ی اصلی مقاله را خالصه کرده اید؟)
در این تحقیق ،تمرکز اصلی تدریس بر روی این توصیف گرها و راهبرد ها
بود .این مطالعه در دو کالس آموزش مهارتهای زبان انگلیسی برای
دانشجویان زبان انجام شد (گروههای آزمایش و کنترل) .برای تعیین
پیشرفت زبان آموزان در یادگیری کنش انتقاد کردن  ،از دو پیش آزمون،
دو پس آزمون فوری و دو پس آزمون تأخیری استفاده شد .در این
پژوهش ،آزمون های استفاده شده برای سنجش یادگیری به صورت
آزمون تکمیل گفتمان و آزمون ایفای نقش بودند .نتایج پیش آزمون در
ابتدای تحقیق برای هر دو گروه جمع آوری شد.
سپس اجرای تحقیق شروع شد و تا  10هفته ادامه داشت (یک جلسه ی
 90دقیقه ای در هر هفته) .در  30دقیقه ی اول ،معلم که یکی از
محققان مطالعه بود ،به شرکت کنندگان طبق برنامه ی اصلی کالس،
آموزش می داد .مث ً
ال در بحث مقاله نویسی انگلیسی ،چگونگی نوشتن
یک بند ،مقدمه ،بدنه ی مقاله ،نتیجه گیری و غیره تدریس می شد .در
 60دقیقه ی بعدی  ،فراگیران در گروه آزمایش ،روش آموزشی مبتنی
بر نظریه ی فرهنگی-اجتماعی را برای یادگیری کنش گفتاری انتقاد
دریافت می کردند .در اجرای این روش ،محقق سعی می کرد که اصولی
مانند تعامل ،گفتگو ،همکاری و داربست های حمایتی را عملی کند.
مث ً
ال از دانش آموزان خواسته شد که تکالیف خود را انجام دهند ،مقاله
بنویسند و سپس به مقاله ی هم کالسی خود باز خورد انتقادی دهند
و یا به عبارتی کنش گفتاری انتقاد را در شرایط واقعی و در ارتباط با
هم کالسی های خود استفاده کنند  .معلم شرایط الزم را فراهم می کرد
و برای هر فرد ،آموزش منطبق بر نیاز او را ارائه می داد.
برای ایجاد شرایط الزم برای تدریس با رویکرد فرهنگی -اجتماعی،
محققان از معیار تدریس لنتلف و پونر []24که مربوط به تدریس
فرهنگی -اجتماعی با هدف ایجاد داربست حمایتی بود ،استفاده کردند.
طبق این معیار ،برای زبان آموزان ،اشکال مختلف میانجیگری و کمک،
بسته به پاسخ ها فراهم می شود.
در جلسه ی اول ،زبان آموزان بحث کالسی در مورد انتقادکردن داشتند.
در این جلسه ،آنها در مورد تجربیاتشان از انتقاد کردن در هر دو زبان
فارسی و انگلیسی صحبت کردند و همچنین یار خود را برای جلسات
آینده انتخاب کردند .
فعالیت های تعاملی دوتایی داده
در جلسه ی  2تا  ، 5به دانشجویان
ّ
شد تا تعامالت اجتماعی بین آنها بروز پیدا کند .در طی این جلسات ،از
فراگیران خواسته شد تا از تکالیف هم به صورت شفاهی انتقاد کنند و در
فعالیت در این تحقیق برای ایجاد تعامالت
واقع این فعالیت ،مهمترین
ّ
اجتماعی و داربست حمایتی بود .مث ً
ال زبان آموزان بر اساس معیار هایی
مانند واژگان ،قواعد ،ساختار مقاله و محتوا ی آن ،از مقاالت همدیگر
انتقاد می کردند .این فعالیت از تحقیق گوین [ ]23روی دانش آموزان
استرالیایی و ویتنامی گرفته شد.
فعالیتها در همه ی جلسات یکی
اگر چه که ماهیت و نحوه ی انجام
ّ
بودند ،ولی در هر جلسه روی یک بعد متفاوت مربوط به کنش انتقاد کار
می شد .مث ً
ال در جلسه دوم  ،در  30دقیقه ی اول ،فراگیران یک مقاله
نوشتند ،سپس در  60دقیقه ی بعدی به صورت گروه های دو نفری،
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مقاالت همدیگر را خوانده و باز خورد انتقادی به کار هم می دادند ،در
همین حین جمالت انتقادی خود را ضبط می کردند .همچنین ،معلم
به دانش آموزان در مورد عبارات انتقادی شان کمک فردی می داد و بر
روی راهبردهای انتقاد تأکید می کرد .جلسه ی سوم مانند جلسه ی دوم
بود ولی زبان آموزان این کار را روی مقاالت متفاوتی که جدیدا ً نوشته
بودند ،انجام دادند .همچنین در این جلسه ،معلّم نه تنها روی راهبردهای
انتقاد کردن تأکید می کرد ،بلکه ضمن کمک به فراگیران ،سعی می کرد
که آنها را متوجه توصیف گرهای خارجی هم بکند .جلسه ی سوم مثل
جلسه ی چهارم بود ولی دوباره با مقاله ای متفاوت ،و این بار معلّم هم
بر راهبرد های انتقاد تأکید می کرد ،هم بر توصیف گرهای خارجی هم
داخلی .جلسه ی پنجم دقیقاً مانند جلسه ی چهارم بود.
در جلسات  6تا  ،10شرکت کنندگان کار گروهی کردند ،در هر جلسه،
 5تمرین "پر کردن جای خالی" و  5سوال "درک مطلب" در مورد
راهبرد ها و توصیف گرها انجام می دادند.
گروه کنترل ،هیچ روش تدریس خاصی برای منظورشناسی زبان دریافت
نکردند بلکه فقط برنامه ی معمول کالس و روش تدریس رایج را
دنبال می کردند .برای این گروه ،تمرکز بر روی کتابی بود که توسط
دانشگاه انتخاب شده بود و به عنوان مثال ،اصول مقاله نویسی انگلیسی
مانند چگونگی نوشتن مقدمه ،بدنه و نتیجه گیری را آموزش می داد.
منظورشناسی و کنش های گفتاری مانند انتقاد کردن ،محدود به همان
مواردی بودند که در کتاب عنوان شده بود.
بعد از  10هفته ،پس آزمون فوری و بعد از  3ماه پس آزمون تأخیری از
طریق دو آزمون تکمیل گفتمان و ایفای نقش از زبان آموزان گرفته شد.
داده های حاصل از آزمونها جمع آوری شده و بر اساس طرح طبقه بندی
گوین [ ،]23دسته بندی شدند .در مرحله ی بعد ،طبق معیار برگرفته
شده از مارتینزفلور و فوکویا [ ،]25به درست یا نادرست بودن عبارات
انتقادی زبا ن  آموزان از 0تا  5نمره داده شد.
برای پاسخ به آخرین سوال تحقیق ،یکی از محققان با  15داوطلب از بین
شرکت کنندگان گروه آزمایش مصاحبه کرد و از آنها خواست تا در مورد
روش آموزش خاصی که دریافت کرده اند صحبت کنند 15 .مصاحبه
انجام ،ضبط و نوشته شدند .سپس داده های به دست آمده به دقت
تحلیل و طبقه بندی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
نتایج
برای پاسخ به اولین و دومین سوال تحقیق ،ازآزمون تی زوجی برای
بررسی میزان پیشرفت فراگیران در هر گروه و از آزمون تی مستقل برای
مقایسه ی میانگین نمرات دو گروه استفاده شد و نمرات دانشجویان دو
گروه در پیش آزمون ،پس آزمون فوری و پس آزمون تأخیری در هر دو
آزمون تکمیل گفتمان و ایفای نقش با هم مقایسه شدند.
آمار توصیفی همراه با نتایج آزمون تی برای آزمون تکمیل گفتمان در
جداول  1و  ،2و برای آزمون ایفای نقش در جداول  3و  4گزارش
شده اند.
همانطور که جداول نشان می دهند ،در ابتدا تفاوت معناداری بین دو
گروه وجود نداشت .همچنین ،نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که در
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ی
آزمون تکمیل گفتمان (پیشآزمون ،پسآزمون فوری و تأخیری)
پسآمار
آزمون:1 ،
توصیف در آزمون تکمیل گفتمان (پیش جدول
خیی)
آزمون فوری
جدول  .1آمار
توصیفی ودرتأ ر
Table 1. Descriptive statistics on Discourse Completion
)Test (DCT) statistics on Discourse Completion Test (DCT
Table 1: Descriptive
Posttest 2

Posttest 1

Pretests-posttest
gain

SD

M

3.620
0.060

0.900
1.896

7.040
3.480

.جدول 2
نتایج آزمون یت مستقل درآزمون تکمیل گفتمان

Pretest

Pretests-posttest
gain

SD

M

SD

M

N

3.700
0.340

0.971
1.696

7.120
3.760

1.766
1.512

3.420
3.420

25
25

Group
EXP
CON

Test
DCT

جدول  :2نتایج آزمون تی مستقل درآزمون تکمیل گفتمان

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

Sig.
)(2-tailed
1.000

df

t

48

.000

1.000

46.885

.000

.000

48

8.595

.000

38.209

8.595

.000

48

8.482

.000

34.306

8.482

Sig.

F

.669

.185

.034

4.754

.001

11.885

Pre-test

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Post-test 1

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Post-test 2

Equal variances not assumed

ی
آزمون ایفای نقش ( پیشآزمون ،پسآزمون فوری و تأخیری )
در
جدولپس :3آمار
خیی )
آزمون فوری و
توصیف در آزمون ایفای نقش ( پیشآزمون،
جدول  .3آمار
توصیفیتأ ر
)Table 3. Descriptive statistics on Role Play test (RP) Table 3: Descriptive statistics on Role Play test (RP
Posttest 2

Pretests-posttest
gain

SD

M

2.760
-0.720

1.803
0.614

4.800
1.280

جدول  4.نتایج آزمون یت مستقل درآزمون ایفای نقش

Pretest

Posttest 1

Pretests-posttest
gain

SD

M

SD

M

N

3.000
0.060

1.645
0.939

5.0402.0
60

1.0200.8
66

2.0402.0
00

25
25

Group

Test

EXP
CON

RP

جدول  :4نتایج آزمون تی مستقل درآزمون ایفای نقش

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

Sig.
)(2-tailed
.882

df

t

Sig.

F

48

.149

.438

.611

.882

46.772

.149

.000

48

7.866

.000

38.136

7.866

.000

48

9.242

.000

29.489

9.242

Equal variances assumed

Pre-test

Equal variances not assumed
.099

2.834

Equal variances assumed

Post-test 1

Equal variances not assumed
.001

هر دو آزمون تحلیل گفتمان و ایفای نقش ،فراگیران گروه آزمایش
در پس آزمونهای فوری و تأخیری با اختالف معناداری بهتر از پیش
آزمون عمل کردند اما گروه کنترل هیچ پیشرفتی نداشتند .جداول نتایج
آزمون تی مستقل نشان می دهند که در آزمونهای فوری و تأخیری،
گروه آزمایش به طور معناداری بهتر از گروه کنترل عمل کرده اند که
نشان دهنده ی تأثیر عالی روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی بر
یادگیری کنش گفتاری انتقاد کردن است.
برای پاسخ به سوال آخر ،بر اساس مصاحبات انجام شده با گروه آزمایش،

12.334

Equal variances assumed

Post-test 2

Equal variances not assumed

چند موضوع کلی بیرون کشیده شد .شرکت کنندگان به طور مستقیم یا
ضمنی ،به نتایج با ارزش آموزش کنش گفتاری اشاره می کردند.
مث ً
ال یکی از زبان آموزان گفت" :تدریس این بعد زبان خیلی خوب و
مؤثر بود. .قب ً
ال ،بدون چنین آموزشهایی ،من انتقاداتم نسبت به کار کسی
را مستقیم و بدون در نظر گرفتن احساسات او بیان می کردم .اما االن
می دانم چگونه باید این را عنوان کنم".
عالوه بر این ،تقریباً همه ی شرکت کنندگان در مصاحبه عنوان کردند
که فعالیت ها و آزمونهای استفاده شده در این روش آموزشی مانند آزمون

الهه زعفرانیه و همکاران

ایفای نقش و یا فعالیت مربوط به دریافت بازخورد انتقادی ازمقاله های
یکدیگر ،بسیار جالب بودند .آنها معتقد بودند که انجام فعالیت های دو
نفره با دوستان صمیمی ای که خودشان به عنوان یار انتخاب کرده
بودند ،بسیار جذاب و جالب بود.
از 15شرکت کننده در مصاحبه 11 ،نفر اشاره به این موضوع داشتند که
این  10جلسه تدریس تحت این روش جالب باعث شده که آنها نسبت
به نحوه ی بیان انتقادهایشان در زبان فارسی هم حساس تر شوند .مث ً
ال
یکی از آنها گفت" :االن دیگر فکر می کنم خدای انتقاد کردن هستم (در
حال خندیدن) .این محدود به انگلیسی نیست .االن حتی وقتی با هم
کالسی هایم به فارسی صحبت می کنم محتاط تر هستم .سعی می کنم
از راهبردهایی که در انگلیسی یاد گرفتم ،در اینجا هم استفاده کنم".
در این مصاحبه ،همه ی شرکت کنندگان 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
نتیجه ی بدست آمده از مصاحبه هم این بود که شرکت کنندگان به
بحث "وضوح و شفافیت" در تعالیم و توضیحات اشاره کردند.
بحث
هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش منظور شناسی با رویکرد
اجتماعی-فرهنگی بر یادگیری کنش گفتاری انتقاد کردن در انگلیسی
بود .نتایج تحقیق در هر دو آزمون تکمیل گفتمان و ایفای نقش نشان
داد که این روش هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بسیار مؤثر است.
این یافته ،نقش مؤثر "تدریس" بر ارتقاء دانش منظورشناسی را تأیید
کرده و در تطابق با مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه است
[ .]4,5,9,21این یافته ها می تواند به این دلیل باشد که چنین روش
تدریسی ،منطبق بر نیازهای لحظه به لحظه ی افراد است و در آن
زبان آموزان در هر لحظه از معلم خود بازخورد خصوصی و فردی دریافت
می کنند .این یافته ها در راستای نتایج حاصل از مطالعاتی هستند که
بر بازخورد تعاملی و نقش مشارکت و همکاری بر یادگیری جنبه های
مختلف زبان دوم تأکید داشتند [.]24-22
در همین راستا ،دوناتو []18اظهار می کند که "داربست حمایتی" که
در واقع ،اصل و پایه ی روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی است،
می تواند ازطریق درگیرکردن زبان آموزان در کارهای مشارکتی وتعاملی
عملی شود .در این صورت ،فراگیران می توانند از زبان برای اهداف واقعی
استفاده کنند ،مسائل و مشکالت را بازگو کنند ،و سعی کنند آنها را
حل کنند و در نهایت ،همه ی اینها به عمیق شدن دانش آنها ازکنش
گفتاری هدف و یادگیری آنها حتی برای مدت طوالنی منجر می شود.
این دقیقاً در تطابق با نظریه ی"سطوح پردازش "13است که بر اساس
آن ساختارهای زبانی ازطریق تعامالت زبانی ،عمیقاً پردازش شده وبرای
مدت طوالنی تری یاد گرفته می شوند[.]25
در رابطه با آخرین سوال تحقیق ،تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که
شرکت کنندگان معتقد بودند که تدریس کنش انتقاد مؤثر بود و این در
راستای نتایج پس آزمونهای فوری و تأخیری بود .همچنین آنها اظهار
کردند که فعالیتها و آزمونها در این تحقیق بسیار جذاب بودند و بیشتر
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این جذابیت را به فعالیت انتقاد از مقاالت یکدیگر به صورت شفاهی ،و
آزمون ایفای نقش نسبت می دادند .این فعالیت به دلیل داشتن ماهیت
تعاملی طبیعی ،اثرات روحی و روانی مثبتی بر فراگیران دارد .این
یافته ها در راستای اظهارات کینگ [ ]26هستند که معتقد است که
چنین فعالیتهای طبیعی و غیر ساختگی ،بسیار انگیزشی و جالبند زیرا
به فراگیران این فرصت را می دهند تا فرهنگ زبان دوم را با جزییات ریز
و از زوایای متفاوتی کنکاش کنند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،شرکت کنندگان در مصاحبه معتقد بودند که
این روش تدریس کنش گفتاری انتقاد کردن در انگلیسی ،آنها را به
نحوه ی انتقاد در زبان فارسی هم حساس تر کرده و این در راستای
اظهارات کینگ [ ]26است که می گفت یادگیری زبان دوم همراه با
اصول فرهنگی و اجتماعی خودش ،باعث تأثیراتی روی شالوده ی فکری
افراد در زبان مادری شان می شود و در نهایت منجر به حساسیت بیشتر
و اگاهی بیشتر آنها نسبت به جنبه های منظور شناسی زبان مادری می
شود.
موضوع دیگر حاصل از مصاحبه این بود که شرکت کنندگان اظهار
می کردند که سطوح باالیی ازهیجان ،انگیزه و اوقات خوش را تجربه
کردند .به نظر می رسد که تعامل کالسی و همکاری ای که در این
روش تدریس وجود دارد باعث ایجاد چنین جوی شده است .این نتایج
با یافته های محققانی چون دورنیه [ ]27و توراک [ ]28در یک راستا
هستند زیرا آنها معتقدند که تعامل و مشارکت در گروههای همساالن و
همکاری بین آنها باعث ایجاد انگیزه و هیجان بین زبان آموزان می شود.
در رابطه با اخرین موضوع ،فراگیران اینطور گزارش کردند که در طول
این روش تدریس ،در توضیحات معلم ،دستورالعمل ها ،اشکاالت ،دالیل
آنها و چگونگی مرتفع کردن آنها ،هیچگونه ابهامی تجربه نکردند زیرا
معلم به صورت فردی و مطابق با نیازها به آنها کمک می کرد .به طور
کلی ،تمامی این نکات مثبت که ازصحبت های شرکت کنندگان برداشت
شده ،تحت اصول کلی روش تدریس جدید در این مطالعه قابل توضیح
و توجیه است.
نتیجه گیری
این پژوهش تأثیرات کوتاه و بلند مدت روشهای آموزشی با رویکرد
اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقاء دانش منظور شناسی زبان آموزان ایرانی
با تأکید بر کنش گقتاری انتقاد کردن نشان می دهد .در این مطالعه
سعی شد تا اصول مهم نظریه اجتماعی-فرهنگی درحوزه ی آموزش
منظور شناسی زبان دوم عملی شود .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 روشها اثرات روحی و روانی
مثبتی هم برای زبان آموزان به همراه داشتند.
نتایج این تحقیق می تواند به بعد عملی آموزش زبان دوم کمک کند.
یافته های تحقیق ،درک معلمان را از نقش مهم روشهای آموزشی
فرهنگی-اجتماعی در بافتی مثل ایران باال می برد و به آنها راههای
عملی کردن نظریه های تازه ورود یافته به حوزه ی منظور شناسی
زبان دوم را نشان می دهند[ .]20همچنین به خاطر در نظر گرفتن
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 این تحقیق می تواند برای هر گونه بحثی در،احساسات زبان آموزان
.زمینه روانشناسی آموزشی مؤثر باشد

Pragmatics
Speech acts
3
Cognitive theories
4
Noticing
5
Awareness raising
6
Zone of Proximal Development (ZPD)
7
Scaffolding
8
Discourse Completion Test (DCT)
9
Role-play test (RP)
10
External modifiers
11
Internal modifiers
12
Hedges
13
Levels of processing
1

پی نوشت

2

مشارکت نویسندگان
.تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند
تشکر و قدردانی
در پایان شایسته است که از همکاران محترم خود در دانشگاه اصفهان و
 سپاسگزاری،دانشگاه مشهد که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند
.نماییم
:سپاسگزاری از حمایت مالی.
این پژوهش هیچ کمک هزینه خاصی ازهیچ موسسه سرمایه گذار در
..است   تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده،بخش عمومی
تعارض و منافع
».«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است
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