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به نظر هيچ كس امروزه انگليسي صحبت نمي كند :بهبود ارزيابي و آموزش در انگليسي حمل و نقل هوايي

دن داگالس
دانشگاه ايالتي آيووا ،آمريکا
سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) در سال  ،3002مقرراتي را مبني بر در دسترس قرار گرفتن انگليسي در جهت
ارتباط راديو-تلفني بين المللي ،تقويت بخشيد .ايكائو همچنين معيارهايي را براي مهارت انگليسي خلبانان بين المللي و اداره
كنندگان حمل و نقل هوايي تدوين نمود .با اين وجود ٬اين معيارها در كشورهاي مختلف به طرق متفاوت انجام مي شوند و در
هيچ كشوري بومي زبانان انگليسي به هنگام ارتباط بين فرهنگي براي قدرتشان در به كار بستن آنچه "توانايي تعاملي" ناميده مي
شود ٬ارزيابي نمي شوند .در اين زمينه مسائل مرور گرديده و پيشننهاداتي جهت توسعه ارزيابي و آموزش انگليسي ارائه مي گردد.

تفاوتهای ناشي از جنسيت و رشته تحصيلي در استفاده دانشجويان انگليسي با اهداف ويژه از
راهبردهای فراشناختي
زهره سيفوری
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،ايران
فراشناخت به معناي تفكر آگاهانه در مورد آموزش خويش است .اجراي راهبردهاي فراشناختيبه فرد آموزنده امكان مي دهد تا
با تعيين اهداف آموزشي  ،عملكرد خود را برنامه ريزي و ارزيابي نمايد ،و با جستحوي فرصتهاي ارتباطي و استفاده كاربردي از
دانش زباني خويش توجه خود را ا ز يک سو به داده هاي زبانيدريافتيمعطوف نموده و از سويي با توجه به نارساييهاي زباني
خويشدرجهت رفع اين خطا ها و بهبود دستاوردهاي آموزشي خود گام بردارد .تحقيق حاضر با دو هدف خاص انجام گرفت:
سنجش ميزان استفاده هشت گروه از دانشجويان سال اول رشته هايمهندسي مكانيک ،مهندسي كامپيوتر ،مديريت و روانشناسي از
راهبردهاي فراشناختي در درس انگليسي با اهداف ويژه و نيز محاسبه ميزان تفاوتهاي موجود ناشي ازرشته تحصيلي و جنسيت
دانشجويان .پس از سنجش همگني اوليه گروههاي تحقيق با استفاده از يک آزمون استاندارد سطوح مبتدي ،بخش راهبردهاي
فراشناختي پرسشنامه راهبردهاي آموزش زبان دوم آكسفورد ( )5891در گروهها اجرا گرديد .تحليآلماري واريانس بين
گروههايداده هاي تحقيق مويداستفاده بيشتردانشجويان رشته هاي كامپيوتر و مهندسي مكانيک از راهبردهاي فراشناختي بود.
متغير جنسيت تنها در كاربرد راهبرد خود-ارزيابي تاثيرناچيز و غير معناداري را نشان داد .نتايجتحقيق حاضر نياز دانشجويان دختر
و پسر هر چهار رشته رابه آموزش راهبردهاي فراشناختي در درسانگليسي با اهداف ويژه مورد تاكيد قرار داد.
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شکل گيری گفتمانمدار انگيزش زدايي فراگيران دانشگاهي ايراني زبان انگليسي
ناصر رشيدی ،محمد رحيمي و زهرا عليمراد
دانشگاه شيراز ،ايران
بررسي اينكه چگونه گفتمان فراگيران به عنوان واسطه براي شكل گيري انگيزش زدايي آنها عمل مي كند زمينه پژوهشي نسبتا
نويني است .اين تحقيق به بررسي شكل گيري گفتمانمدار انگيزش زدايي چهار (دو پسر و دو دختر) دانشجوي ايراني زبان
انگليسي در دانشگاه شيراز مي پردازد .با بكار گيري چارچوب تحليل انتقادي گفتمان فركالف ( )3002اين پژوهش نشان داد كه
انگيزش زدايي تک بعدي و ايستا نيست .بلكه پويا و چند بعدي و پييچيده است كه در تعامل دايم بين فرد و بافت اجتماعي به
شيوه گفتما نمدار شكل مي گيرد .يافته هاي تحقيق همچنين نشان داد كه شكل گيري انگيزش زدايي شامل تعامل همزمان روابط
بين فردي چند اليه فراگيران ،خود راهنماهاي آينده شان ،عوامل سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي در سطح خرد و كالن است.

تأثير توليد اجباری بر صحت و رواني گفتار فراگيران ايراني
آرام رضا صادقي بنيس و وحيد عدالتي بزاز
دانشگاه سمنان ،ايران
مطالعه حاضر اقدام به ايجاد داده هاي كمي جهت اثر توليد اجباري بر روي دو جزء مهارت گفتاري (به عنوان مثال صحت و
رواني گفتار) نموده است .براي رسيدن به اين هدف 20 ،زبان آموز دختر با استفاده از مصاحبه شفاهي آيلتس از جمعيت  10نفري
انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و شاهد تقسيم گرديدند .زبان آموزان در گروه آزمايشي تحت شرايط
توليد اجباري قرار گرفتند ،در حاليكه زبان آموزان در گروه شاهد تحت شرايط توليد غير اجباري بودند .داده ها از طريق آزمون
آيلتس براي سنجش مهارت گفتاري هم در پيش آزمون و هم پس آزمون جمع آوري شدند و مصاحبه هر زبان آموز به صورت
جداگانه ضبط و سپس رونويسي و كدگذاري شد تا صحت و رواني گفتار اندازه گيري شود .سپس جهت تجزيه و تحليل داده
هاي جمع آوري شده از آزمون تي مستقل استفاده شد .نتايج آماري نشان داد كه گروه آزمايشي در صحت گفتار از گروه شاهد
بهتر عمل كردند.در مقابل ،يافته ها ثابت مي كند كه توليد اجباري هيچ تاثيري بر رواني گفتار ندارد .اثر مثبت ارائه شده توليد
اجباري در اين مطالعه با ساختار فرضيه توليد اجباري سويين ( )5891همخواني دارد .نتايج اين مطالعه مي تواند برخي از بينش
هاي مفيد را در برنامه درسي و تدريس زبان انگليسي ارائه نمايد.
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تاثير مرور سواالت ،تکرار درون داد ،و آشنايي با موضوع بر درک شنيداری زبان آموزان ايراني
افسر روحي
دانشگاه پيام نور واحد اردبيل ،ايران
سيده معصومه نبوی
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل ،ايران
حسن محبي
دانشگاه تهران  -پرديس البرز ،ايران
پژوهش حاضر به بررسي تاثير مرور سواالت ،تكراردرون داد ،و آشنايي با موضوع بر درک شنيداري زبان آموزان انگليسي مي
پردازد .در اين راستا 501 ،دانش آموز مقطع دبيرستان به صورت تصادفي در  1گروه مرور سواالت ،تكرار درون داد ،آشنايي با
موضوع و گواه قرار گرفتند .در گروه مرور سواالت،آزمودني ها سواالت درک مطلب را قبل از گوش دادن به متن و پاسخ دادن
به سواالت مطالعه كردند .گروه آشنايي با موضوع از متن هاي مرتبط با موضوع اصلي كه به زبان فارسي ترجمه شده بودند و
مرور سواالت بهره بردند و سپس به متن هاي اصلي گوش داده و به سواالت پاسخ دادند .گروه تكرار درون داد قبل از پاسخ
گويي به سواالت دو بار به متن ها گوش داده و در هر دفعه به مرور سواالت پرداختند .گروه گواه قبل از پاسخ دادن به سواالت
فقط يک بار به متن ها گوش دادند .نتيجه به دست آمده از تحليل داده ها بيانگر اين بود كه گروه آشنايي با موضوع عملكرد
بهتري در مقايسه با ساير گروههاي شركت كننده داشت .آزمودني هاي گروه تكرار درون داد نيز به نوبه خود بهتر از آزمودني
هاي گروه مرور سواالت عمل كردند .با اين حال ،تفاوت معني داري بين گروه مرور سواالت و گروه تكرار درون داد مشاهده
نشد .بر اساس نتايج به دست آمده مي توان چنين استدالل نمود كه آشنا كردن زبان آموزان با موضوع يا فعال كردن دانش پيش
زمينه اي آنها و ت كرار متن شنيداري ميتواند توانش درک شنيداري زبان آموزان را در كالس هاي آموزش زبان انگليسي بهبود
بخشد .يافته ها و پيشنهاد هاي آموزشي اين پژوهش به تفصيل شرح داده شده است.
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نقش انگيزه ابزاری و يکپارچه در پيش بيني سطح تمايل به برقراری ارتباط با استفاده از زبان دوم
در ساختار يادگيری زبان انگليسي در ايران
مهسا قنبرپور
دانشگاه تهران ،ايران
از آنجا كه ارتقاء توانش زباني يادگيرندگان زبان دوم يكي از اركان مهم رويكردهاي ارتباطي در آموزش زبان است ،تعداد
مطالعات انجام شده بر روي تمايل به برقراري ارتباط ) (WTCدر زبان دوم ،كه بر گرايش افراد به شروع مكالمه با استفاده از
زبان دوم اثر مي گذارد ،از اواخر دهه  90ميالدي افزايش يافته است .اهداف اصلي پژوهش حاضر عبارتند از( :الف) بررسي
ارتباط ميان انگيزه ابزاري و انگيزه يكپارچه زبان آموزان و تمايل آنان به برقراري ارتباط به زبان دوم(،ب) سنجش ميزان تاثير
انگيزه ابزاري و انگيزه يكپارچه در توضيح سطح تمايل به برقراري ارتباط به زبان دوم( ،ج) بررسي اينكه كداميک از دو نوع
انگيزه مذكور از قابليت بهتري در پيش بيني سطح تمايل به برقراري ارتباط به زبان دوم برخورداراست ،و (د) آزمودن اينكه آيا
تفاوت معناداري ميان  2گروه از زبان آموزان با سطح پايين ،متوسط ،و بااليي از انگيزه ابزاري و يكپارچه از لحاظ سطح تمايل
آنان به برقراري ارتباط به زبان دوم وجود دارد .به منظور دستيابي به اين اهداف 599 ،دانشجوي ايراني كه همگي زبان آموزان
زبان انگليسي بودند از طريق نمونه برداري تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه تمايل به برقراري ارتباط به زبان دوم و نيز پرسشنامه
انگيزه يادگيري زبان را پركردند .نتايج تحليل مسير و رگرسيون چندگانه استاندارد نشان داد كه عليرغم اينكه هردونوع انگيزه -
ابزاري و يكپارچه -نقش چشمگير و معناداري در توضيح سطح برقراري ارتباط به زبان دوم داشتند ،انگيره ابزاري ،كه به تنهايي
 %2/۷از ميزان تغيير در سطح برقراري ارتباط به زبان دوم را تبيين مي كند ،از قدرت باالتري در پيش بيني متغير وابسته برخوردار
است .همچنين با استناد به نتايج آناليز واريانس يک طرفه بين گروه ها ،تفاوت معناداري ميان ميزان تمايل به برقراري ارتباط در
 2گروه يادگيرندگان زبان انگليسي ،كه از سطوح متفاوتي از انگيزه ابزاري و يكپارچه برخوردار بودند ،مالحظه شد .اين يافته ها
بر اطالعات موجود در زمينه ارتباط ميان انگيزه و تمايل به بر قراري ارتباط به زبان دوم در ساختار يادگيري زبان انگليسي در
ايران خواهند افزود ،و وجوهي چند از پويايي و پيچيدگي فرايند تمايل به برقراري ارتباط با استفاده از زبان دوم را آشكار خواهند
ساخت.
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تاثير بازخورد تعاملي شفاهي بر صحت و پيچيدگي نگارش زبان آموزان ايراني :اصالح فوری غلط و
به خاطرسپاری
رويا اكبرزاده ،مهناز سعيدی و مهتاج چهره
دانشگاه آزاداسالمي واحدتبريز ،ايران
نقش تعامل و همكاري بين معلم و دانش آموز در حل مشكالت زباني اخيرا محور اصلي پژوهشهاي مربوط به يادگيري زبان دوم
بوده استت .بر اين استاس ،پژوهش حاضرتاثير بازخورد تعاملي شفاهي را با استفاده از فراخواني و اشارات فرازباني بر صحت و
پيچيدگي نوشتتار زبان آموزان ستطح مت وستط ايراني در اصتالح فوري انشا و پس آزمون مورد بررسي قرار داده است .پس از
حصتول اطمينان از همگن بودن مهارت زباني شركت كنندگان،محققان با استفاده از پيش آزمون  10 ،دانشجوي سال دوم را به
صورت تصادفي و در دو گروه 31نفريتحت عنوان گروه بازخورد تعاملي شفاهي و گروه بازخورد صريح انتخاب كردند .شركت
كنندگان گروههاي فوق به ترتيب بازخورد تعاملي شتفاهي شتامل فراخواني و اشتارات فرازباني ،و اصالح صريح شفاهي را در
خصتوص غلطهاي نوشتتاري خود دريافت كردند .بازبيني هاي فوري شركت كنندگان نسبت به انشاهايشان كه نشانگر اصالح
فوري غلط ،و ي ک پس آزمون كه نشتانگر به خاطرستپاري تاخيري بود براي جمع آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفتند.با
بكارگيري آزمون آنكووا محققان دريافتند كه از نظر صتحت و پيچيدگي در انشتاهاي بازبيني شده و همچنين در پس آزمون،
گروه بازخورد تعاملي شتفاهي عملكرد بهتري نسبت به گروه با زخورد صريح داشتند .نتايج بدست آمده از اين مطالعه مي تواند
معلمان زبان را به استتفاده بيشتتر از بازخورد تعاملي شتفاهي با استفاده از فراخواني و اشارات فرازباني در اصالح غلطهاي زبان
آموزان ايراني در گفتمان نوشتاري ترغيب كند.

