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دستوری، و شناختی در فهم منظورشناختی زبان -منظورشناختی، واژگانی-راهکارهای اجتماعی

  دخترو  پسرآموزان ایرانی زبان ی : راهکارهای مورد استفادهانگلیسی

 علی مالمیر

  ران، ایدانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

درخشانعلی   

، ایراندانشگاه گلستان  
 

وضوع ر ملعات بین مطارشناختی از همان بدو مطرح شدنش، به طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بیشتر اوتوانش منظ

نبود  ده است.شهای کالمی تمرکز داشته و درک و فهم منظورشناختی تقریبا مورد غفلت واقع تولید منظورشناختی و کنش

تحقیق  نابراین،بکند. هم صدق میفهم منظورشناختی در زبان خارجه  مطالعات کافی در مورد راهکارها و فرآیندهای درک و

سی بان انگلیزنی در آموزان ایرانحاضر تالش کرده است که به مطالعه راهکارهای درک و فهم منظورشناختی مورد استفاده زبا

چهارم رشته  وی سال سوم ودانشجنفر زن(  20نفر مرد و  20) 40کنندگان شامل مشارکتبه عنوان زبان خارجه بپردازد. 

 90ل از بین مون تافکه پس از آز المللی امام خمینی )ره( در شهر قزوین بودندمترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بینآموزش و 

لدین و ا)تاج اال باعتبار  ها به کار رفت. نخست، آزمون منظورشناختی باوری داده. سه ابزار برای جمع آآموز انتخاب شدندزبان

ضبط  احبه ثبت وآموزان در مصمان با پاسخ به سواالت تفکر زبانکنندگان داده شده و همز( به مشارکت2010دی صفا، ماح

و و  تی برگزارنظورشناخمآموزان در پاسخ به آزمون به کوتاهی درباره نحوه تفکر زبانها، مصاحشد. سپس در پایان این مصاحبه

 راهکارهای باطی سه دسته از راهکارها را مشخص ساخت:نماری توصیفی و استآضبط شد. نتایج به دست آمده از تحلیل 

، های ادبنبهمنظورشناختی شامل ج-اجتماعی ترین راهکارهایشناختی. مهم و دستوری،-واژگانی منظورشناختی،-اجتماعی

توری دس-اژگانیهای ود. راهکارنرسمی بودن کالم، مستقیم بودن یا غیر مستقیم بودن کالم، فاصله اجتماعی و روابط قدرت بود

م کل به هه کل و آموزان هم از راهکارهای پردازش جزء بک و فهم منظورشناختی بودند. زباندومین نوع از راهکارهای در

ختی سود نظورشنامهای متنی برای درک معنای منظورشناختی و هم از سرنخ-جتماعیجزء استفاده کردند، یعنی هم از دانش ا

توانند نگلیسی میاین زبان این تحقیق، معلمهای نقش معناداری در استفاده از سه نوع راهکارها نداشت. طبق یافته تجستند. جنسی

 اء دهند. ا ارتقآموزان ربه طور صریح بر آموزش و تقویت این راهکارهای تمرکز نمایند و درک و فهم منظورشناختی زبان
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 موضوعی مباحثتدریس در یسی به عنوان زبان خارجیلانگ یک معلم رفتار کالسیو باورها کاوش

چین سرزمین در  

لن ونگ  

لم ریکی  

 دانشگاه بپ تیست هنگ کنگ، هنگ کنگ
 

 یک مقاله این .است مهم تدریس اثربخشی برای معلمان انگلیسی به عنوان زبان خارجی رفتار کالسیو باورها مورد در تحقیقات

یسی به عنوان زبان انگل معلم یک شده بیان باورهای بین اختالفات و ها همگرایی مقایسه و بررسی به که است موردی مطالعه

 در .است داختهزبان دوم پر گفتار بر مبتنی موضوعی مباحث دوره یک آموزش به مربوط شده مشاهده کالسی رفتار خارجی و

 یدگاهد همچنین و موضوع یک طرف دو هر به پرداختن بر که است واحد محور دوره یک موضوعی مباحث چین، سرزمین

 غیر های رشته یبرا اختیاری دوره یک و اجباری انگلیسی های رشته برای دوره این. است مختلف مربوط به آن متمرکز های

در عمل نشان  سدر های کالس در داشت اعتقاد که را آنچه کلی طور به معلم که است آن از حاکی ها یافته .است انگلیسی

 عدم مانند دگیرندهیا عوامل همچنین و تدریس به بافت مربوط آن دالیل اما است، داشته وجود اختالفات برخی رچهگا .میداد

 آموزشی، عتقاداتا بر عالوه معلم این که دهد می نشان همچنین ها یافته این .است آنها زبان مهارت سطح و آنها آمادگی

 تفکر و نتقادیا تفکر مانند موضوعی مباحث آموزش برای که است داشته خود درنیز  را آموزشی مشترک باورهای از بسیاری

 بین روابط منظم ورط به انگلیسی به عنوان زبان خارجی معلمان الزام آن دارد که از حاکی نتایج .است اساسی بسیار منطقی

 داشته خود روزانه اررفت در هتریب نظارت بتوانند تا کنند بررسی فعالیت تاملی طریق از را کالسی اقدامات و خود اعتقادات

 .باشند
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و گفتمان مشارکتی همتایان بر تولید کنش های گفتاری در گروه های هم سطح  درستاثیر همیاری م

 و غیر هم سطح

 زهرا فاخر عجب شیر

 فاطمه پناهی فر

ن، ایرا دانشگاه بناب  
 

ب ده که اغلاعی بویر پارادایم از رویکردهای شناختی به سوی رویکردهای اجتمیتغ د، حوزه آموزش کاربردشناسی شاهاخیراٌ

فهوم گفتمان گیری از م اجتماعی می چرخند. پژوهش حاضر با بهره-حول مفاهیمی نظیر گفتمان مشارکتی و نطریه فرهنگی

ی می عذرخواه وگفتاری درخواست  و گفتمان مشارکتی همتایان بر تولید کنش های مدرسمشارکتی به بررسی تاثیر همیاری 

زبان (  وت در سطحی متفاپردازد. همچنین، تاثیر جفت های هم سطح )با توانایی مشابه در سطح زبان ( و غیر هم سطح )با توانای

سطح  رده دردر طول گفتمان مشارکتی بر تولید کنش های گفتاری بررسی شده است. برای این منظور، سه کالس دست نخو

روه کنترل گو  (PCD)(، گفتمان مشارکتی همتایان TS) درسن انگلیسی به طور تصادفی به سه گروه همیاری مامتوسط زب

یم شدند.  شناسی به جفت های هم سطح و غیر هم سطح تقس بر اساس نمرات پیش آزمون کاربرد PCDتقسیم شدند. گروه 

تمرکز بر ل مساله محردشناسی و به دنبال آن فعالیت های بجلسه به طول انجامید که هر جلسه شامل آموزش فراکار 11مداخله 

ر جفت در گروه همیاری معلم را دریافت می کرد، ه  TSکاربردشناسی بود. درحین انجام فعالیت ها، در حالی که  گروه 

PCD   ( با یکدیگر در جهت انجام فعالیت همکاری می کردند. نتایج تحلیل واریانسANOVA و آزمون تی )های  مونهن

یر هم نشان داد.همچنین، جفت های غ  TSرا بر گروه   PCD( برتری گروه Independent Samples t-testمستقل )

یری ر فراگدسطح  نسبت به جفت های هم سطح عملکرد بهتری داشتند. یافته ها حاکی از پتانسیل میانجیگری همتایان 

طح غیر هم س فت هایسی در نتیجه گروه بندی دانشجویان به صورت جاکاربردشناسی زبان دوم بوده و به بهبود دانش کاربردشن

 اشاره دارد.

 

شوند؟ یم یابیارز یکنند که به درست یدانش آموزان احساس م ایآ  

ایشیک علی  

، ترکیهدانشگاه ایستینیه  
 

 یدر آموزش زبان ها یو معتبر نقش مهم  حیحص یابی، ارزرندیگ یقرار م یابیاز زبان آموزان در معرض ارز کیاز آنجا که هر 

  بافتدر ی از ارزیابی زبان خارج زبان انگلیسی به عنوان درک دانش آموزان یچگونگ متمرکز برمطالعه  نیا .دارد یخارج



 
 
 
 
166                                                                Abstracts in Persian   

 
در  دانشگاه 8و  12-کی مدرسه سطح 24از  زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی  و دانشجوی  دانش آموز 481. یه می باشدترک

و مشاهده جمع  متعاقبپرسشنامه، مصاحبه  قیو داده ها از طر بهره بردمختلط  شیوهطرح پژوهش از  .مطالعه شرکت کردند نیا

 درستی از آنها یابیکنند که ارز یندارند و احساس نم تیرضا یابیارز یها وهینشان داد که دانش آموزان از ش جینتا .شد یآور

 یرسم اتیبا تمرکز بر خصوص یسنت کردیرواز دانش آموزان انجام  یابیهنگام ارزمشاهده شد که  نیهمچن .صورت می گیرد

 یبرا یالزام رسم کیاست و به عنوان  نییدر مدارس پا یابیارز تیفیشد که ک یافت، نیعالوه بر ا .استفاده میشود یسیانگل

شده  شنهادیموثر پ یابیارز یبرا ییها دهیمقاله، ا یانیپادانش آموزان کالس در نظر گرفته شده است. در بخش نمره دادن به 

 است

 

 ایرانی فراگیران سالست نوشتار و دقت پیچیدگی، بر در سه موقعیت متفاوت زمانی ریزی برنامه تأثیر

 زبان 

 انگیسی

 علی محمد فضیلت فر

 فروغ کثیری

 محمد نوبخت

ایران ،گاه یزددانش  
 

 سه تحت (دقیقه 20 و دقیقه 10 ، دقیقه 0 یعنی) ریزی برنامه زمان مختلف سناریوی سه متفات تأثیراتبه بررسی  حاضر مطالعه

 می پردازد. کلی ساختارهای و ها ایده ، ارائه موضوع( 3)و ها، ایده و ارائه موضوع( 2) ، ارائه موضوع( 1) :موقعیت متفاوت نوع

نوشتار فراگیران زبان  زبانی در سالست ودستوری  دقت ، متنی پیچیدگی نوع طراحی به شناخت هر چه بهتر سه عنصر عمدهاین 

به صورتی  ،داده شدندزمانی قرار  شرایط سه در تصادفی صورت به مرد و زن کننده شرکت هشت و صد. کمک می نماید دوم

گروه تحت  هر که به نحوی شده نفره تقسیم 12کوچکتر  گروه سه به ، خودزمانی گروه . هرباشند عضو 36 دارای کدام هر که

اهتمام  استداللی به نوشتن کهای گروهای مزبور مقایسه نتایج. به فعالیت پرداختند فوق الذکر زبانی یکی از سه نوع موقعیت

 گروه در نویسندگان و ،گذارد می یرتأث متون پیچیدگی بر داری معنا به صورت یزمان ریزی برنامه ورزیدند، آشکار نمود که
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 اگرچه،. کنند می تولید یزمان ریزی برنامهبدون  های گروه با مقایسه در را تری پیچیده متون ای دقیقه 20 یزمان ریزی برنامه

 یدگیپیچمعناداری بر سه عنصر  تأثیر هیچ و این سه موقعیت و ریزی برنامه زمان بین تعامل همچنین و سه موقعیت تعریف شده

اثر گذار بوده  نویسندگان عملکرد کلی دقت بر در هر سه موقعیت زبانی در بر نداشت ولی سالست ودستوری  دقت ، متنی

 موضوع ارائه با درمقایسه (3)موقعیت  کلی ساختارهای و ها ایده ، موضوع موقعیتدر زوجی نشان داد که مقایسات است.

 برای را مفیدی می تواند نتایج مطالعه این های یافته. نوشتار خود نشان داده اندی در نسبی بیشتر دقت ( فراگیران2)موقعیت 

در بر  سالست و دقت ، پیچیدگیهای  گانه سه به توجه با ویژه، به خود، نوشتار کیفیت توسعه در آموزان زبان و زبان مربیان

فراگیران مهر  نگارش یافته متون پیچیدگی ر ان بر سطحو تاثی نوشتار فعالیت  از قبل ریزی برنامه زمان براهمیت ، وداشته باشد

 .تایید بگذارد

 

ینآنال یسیاطالعات انگل یجستجو یاز استراتژزبان انگلیسی  یاناستفاده دانشجو  

چن چینگ-کیت زو چن  

 دانشگاه فناوری چائویانگ، تایوان
 

به عنوان زبان  یسیانگل یانکه دانشجوی می باشد یننالآ ییساطالعات انگل یجستجو یهایاستراتژ یمطالعه بررس ینهدف از ا

مشخص شود که آیا قرار گرفت تا  یمورد بررس یزن جوهر دانش یها یژگیو و یشینهپ .می دهندمورد استفاده قرار  یخارج

 یاستراتژ امهپرسشنشکل تجدید نظر شده مطالعه از  ینادر  .یا نه می گذارند جویاندانش یجستجو یها یبر استراتژ یریتأث

از یازده  دانشجو 537تعداد  میانپرسشنامه این  .استفاده شده است( 2009) سای  شده توسط ین طراحیاطالعات آنال یجستجو

به میزان  استراتژی های جستجوی اطالعات انگلیسی آنالین از پاسخ دهندگاننشان داد که  یجنتا .توزیع شد یواندانشگاه تا

استراتژی های جستجوی اطالعات  از جویاندر نحوه استفاده دانش یدار ی، تفاوت معنینعالوه بر ا. دمی نمایناستفاده متوسط 

 ینبصورت آنال ی کهو مدت زمان ینخواندن آنال ی، اهدافشان برایسیخواندن انگل ییتوانابه  بهبود بخشیدندر  انگلیسی آنالین

استراتژی های جستجوی اطالعات انگلیسی  ، در استفاده ازیقبل یها یافته، بر خالف ینعالوه بر ا .وجود داردسپری می کنند، 

 نندهمنحرف ک یاز استفاده از راهکارهاجویان ، اکثر دانشدر نهایت .یاقت نشد یدار یتفاوت معن انو مرد انزن ینب آنالین
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ی جستجوی اطالعات انگلیسی ها استراتژی موجود در مورد یاتدهد که ادب یرا ارائه م یاطالعات یقتحق ینکردند. امی اجتناب 

 .را تکمیل مینمایدیان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دانشجو یرا برا آنالین

 

ی، آموزش انسان گرایانه: تاثیر بازخوردهای اصالحی بر مشارکت شناختی، عاطفی، و رفتاراعتالی 

 انگلیسیانگیزه و یادگیری زبان فراگیران زبان 

 افسانه غنی زاده 

امیری  آذین  

 صفورا جاهدی زاده

، ایرانانشگاه بین المللی اما رضا )ع(د  

 

پرداخته است. به صورت   انسان گرایانه حاضر به واکاوی تاثیرات بازخورد اصالحی معلمان به عنوان مصداق آموزش  مطالعه 

ررسی قرار گرفته اند. این مطالعه در حوزه مشارکت کالسی، انگیزه درونی،  و موفقیت زبان آموزان مورد بخاص، این تاثیرات 

 منظور به. بودخانم با سطح زبانی پیشرفته  آموز زبان 42 شامل آماری جامعه. شد انجام ، ایرانمشهد در زبان مؤسسه یک در

 روشهای از متشکل رویکرد تلفیقی از آموزان، زبان پیشرفت و رونی،د ه یانگیز مشارکت، بر بازخورد اصالحی تاثیر بررسی

. شدند تقسیم کنترل و آزمایش گروه دو به کنندگان شرکت. شد استفادهمشاهده(  و مصاحبه) کیفی و( آزمایشی)  کمی

 ،نتایاهم توسط تصحیح شامل اصالحی بازخورد روش سه با آزمایش گروهشرکت کنندگان در  صحبت کردن خطاهای

 اصالح معلم توسط مستقیماً کنترل گروه در ندگانکن شرکت کردن صحبت خطاهای که حالی در. شد تکراراصالح و استخراج،

 از آموزان زبان مشارکت .شد استفاده (1991)پینتریچ و همکاران،  MSLQ پرسشنامه از ،درونی انگیزه سنجش برای. شد

 کند می ارزیابی را تحصیلی مشارکت شناختی و ،عاطفی رفتاری، ایه جنبه که شد، تعیین مدرسه-ابزار مقیاس طریق

 تأثیر بررسی برای. شد استفاده زبان مهارت ارزیابی برای بابل آزمون از(. 2005 پاریس، و ، فریدل ، بلومنفلد ،سیکفردر)

 درونی انگیزه افزایش در را حیاصال بازخورد اثربخشی ،نتایج. شد اجرا مستقل تی آزمون ،انگیزه ی درونی بر اصالحی بازخورد

 در اصالحی بازخورد نقش بررسی برای  (MANOVA) طرفه یکبین گروهی  یریمتغ چند واریانس تحلیل از. کرد اثبات

 تفاوت بیشترین و گرفته قرار تاثیر تحت مشارکت نوع سه هر که شد مشخص. شد استفاده عاطفی و ،رفتاری شناختی، مشارکت

 که است آن از حاکی یجنتا زبان، پیشرفت در مورد. شد مشاهده رفتاری مشارکت در تفاوت مترینک و مشارکت عاطفی در

 از پس کنندگان شرکت کل از درصد پنج و بیست. شود میزبانی بیشتر  موفقیت باعث آزمایش گروه در اصالحی بازخورد

 .بود کمی مرحله نتایج با مطابق MAXQDA افزار نرم طریق از شده تحلیل های یافته. شدند مصاحبه دوره پایان


