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  دهكيچ
 ،محورا مبتني بر چارچوب بـسط بافـت معنـا      ر يا صورت تجربي برنامه   بهست   ا آن  بر ،پژوهشاين  

هاي زبان  ر در كالسمحوميانگين مدت زمان بافت معناا بر ر آن ري و تاثكند  اجرا   ،ان آموزش معلم  يبرا
انتخـاب شـده و    يآموز به طور تـصادف   زبان300 و  معلم30ن منظور، يبد. ندك ي بررس يسي انگل ةخارج
  از،ن دو گـروه يه بي تفاوت معنادار اول   نبودنان از   يپس از اطم  . م شدند ينترل تقس ك و   يشيدو گروه آزما   به

ـ  گـروه آزما   ان معلم ي مورد نظر برا   ي آموزش ةفت معنامحور، برنام  نظر ميانگين مدت زمان با      اجـرا   يشي
داري شد و ميـانگين مـدت زمـان         لم بر ي ف ،مدت سه جلسه    به ان معلم ة كالسي هم  كنشي همسپس،  . شد
ن دو گروه با اسـتفاده از آزمـون   يقه محاسبه و ب  ي دق يها بر مبنا   هاي معنامحور در هر يك از كالس       بافت
بافـت معنـامحور     آوري شده نشان داد كه چارچوب بـسط       گرد يها ده دا بررسي. دشسه  ي مستقل مقا  يت
  . داشتيسي انگلة زبان خارجيالسكدر گفتمان  ن نوع بافتي بر مدت زمان اير معناداريتاث

، گفتمـان   ، بافـت معنـامحور، چـارچوب بـسط بافـت          يتامل آموزش،  ان آموزش معلم  :هاي كليدي  واژه
  .يالسك
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  مقدمه -1
هـم   اي پيچيـده و پويـا از بافـت هـاي بـه             متـشكل از مجموعـه    ،   زبـان دوم   يالسكن  گفتما

ريـزي و دنبـال      پـي هـا    گوناگون آموزشي در دل توالي نوبـت      اهداف   ه در آن  ك است يا وستهيپ
ي كـه از گفتمـان    متعـدد يهـا  از ميان بافت).  الف2006،  2؛ والش 2004،  1د هاوس يس( شود مي

ه هـدف  كـ  چـرا  ، برخـوردار اسـت   يت خاصـ  ي از اهم  3نامحوررد، بافت مع  يگ كالسي نشأت مي  
ابراز وجود و صـحبت در       ها به   ترغيب آن  راهت زبان آموزان از     كش فرصت مشار  ي آن افزا  ياصل
 يهـا  بـا ايـن وجـود، يافتـه       . استره  ي و غ  يات شخص يحات، تجرب يد، احساسات، ترج  ي عقا بارة

 يسيـ انگلة   زبان خارج  يها  در كالس  كنشي  همن نوع بافت    يه ا كن نشان داده    يشي پ يها پژوهش
ـ     ،ي آموزش يها  آن در دوره   يها ه معلم ك ييها  حتي در كالس   ،شوند يبسط داده نم   يش  اعـم از پ

  ).2015، 4ي و علويپورحاج. (اند  شركت كرده،از خدمت و ضمن خدمت
آموزش با هدف  هك ي هنگامه دادنشان 5انمعلمآموزش ة نيدر زم ها پژوهشگر، ي دياز سو

 از ابزار    همچنين  و توام باشد  يالسك و گفتمان    كنشي  هم نسبت به    ان معلم يش سطح آگاه  يافزا
ت آمـوزش و گفتمـان      يفكيتواند بر    ، مي ندك مشخص استفاده    ي منظور ي خاص برا  يو چارچوب 

ب،  2006؛ والـش،  2016، 7يلك و تويتابكان، ياوشك؛ 1990، 6جانسون(ر گذار باشد ي تاثيالسك
2013.(  

 بر يرا مبتن يآموزشة اي تجربي، يك برنام العهدر مطر درصدد است ضحا پژوهش ن،يبنابرا
 يبـرا ) 2017،  9يپورحـاج  (8 و با استفاده از چارچوب بـسط بافـت معنـامحور           يالسكگفتمان  
هـاي    در كـالس كنـشي  هـم ن نوع بافت  ين مدت زمان ا   يانگير آن را بر م    ي و تاث  ندك اجرا   انمعلم

  . ندك يبررس يسي انگلةزبان خارج
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  پرسش پژوهش-2
 كنـشي  همن نوع بافت    ين مدت زمان ا   يانگيتواند بر م   يا چارچوب بسط بافت معنامحور مي     آ

   داشته باشد؟ير معناداريعنوان زبان خارجه تاثي به سي زبان انگليالسكدر گفتمان 

 پژوهشة پيشين -3
   زبان دوميالسك بافت در گفتمان -3-1

 يسيـ ن واژه در فرهنـگ واژگـان انگل   يـ  ا يجستجو. است ي متعدد ي معان ي دارا 1بافتة  واژ
  :دهد  را ارائه ميزير هاي فيتعر) 384 ة، صفح2014 (2معاصر النگمن

 آن كشما در در شوند و يا به    اي مربوط مي   ويدادها، و اطالعاتي كه به مقوله     ها، ر  موقعيت. 1
 . نندك مي كمكمقوله 
وم آن كمـك   مفهـ كنـد و بـه در  يآ اي مـي  ملـه  بعد و يا قبل از كلمه و يا ج       هك هايي  واژه. 2
  . نندك مي

ي، فرهنگي، زبـاني و غيـره اطـالق    اسي، س ي، اجتماع يانك، م يت زمان يموقع به بنابراين، بافت 
هـاي    گفتمـان ايـن جنبـه   بررسي ي اصليردهايك از رويكي به عنوان   3ياوكاما گفتمان . گردد مي

ننـدگان گفتمـان در دل      ك ها توسـط شـركت     جنبهاين   به) 1( مگر اينكه    ،رديگ بافت را ناديده مي   
 اثـر گـذار باشـند       كنـشي   هـم  يريـ گ هـا بـر شـكل      اين جنبه ) 2( اشاره شود و     كنشي  همساختار  

ورزد  گفتمانكاوي بر اين نكته تاكيد مـي      ). 2016،  6نگي؛ وور 2015،  5كي؛ مار 1992،    4شگالف(
 كنـشي  هـم ر در سـاختار  ييـ تغو ) 1997، 7تجيهـر (رد  يگ  شكل ميكنشي همالم و   كه بافت در    ك
ـ يط ب ي اگر عوامل و شرا    ي حت ،ر دهد ييتواند بافت را تغ    مي  بماننـد   ي ثابـت بـاق    كنـشي   هـم  يرون

  ). 2004دهاوس، يس(
دگاه يـ  وجـود دارد، د    ين نگرش ي واحد بدانند، اگرچه اغلب چن     يالس را بافت  كه  ك آن يجا به
هـا را     با هـم بافـت     ،م و شاگرد   اعم از معل   ،يالسكنندگان گفتمان   كت  كه شر كن است   ي ا حاضر
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. دريگ كل مي  ش يالن و خرد آموزش   ك و در ارتباط با اهداف       كنشي  همها در متن     فتبا. سازند مي
  )16 ة الف، صفح2006، والش(

 طرحواره هـاي    ها در گفتمان كالسي زبان دوم به       بافت يا بهتر است بگوييم بافت     جه ،   يدر نت 
شي كالن وسط معلم و شاگردان در ارتباط با اهداف آموز   ه ت كند  شو ي اطالق  م   ييايمتعدد و پو  

ه كن سوال   يا پاسخ به ). 1997تج،  ي؛ هر 2011؛ والش،   2004دهاوس،  يس(رند  يگ و خرد شكل مي   
تـوان در بخـش    مـي باشـند را   مـي   زبان دوم چـه يالسكا در گفتمان ي متعدد و پويها بافتن يا

  .  ردك جستجو يبعد

  ها   شناسايي بافت -3-1-1
 زبـان دوم  يالسـ كه در گفتمـان  كـ  ييها فت باييمنظور شناسا ي به بسيار يها ا كنون تالش  ت

؛ 2015،  ي و علـو   يپورحـاج (رفته است   ي صورت پذ  ،رنديگ  و شاگردان شكل مي    ها توسط معلم 
 نـشان  زيـر ه در جـدول  كگونه   همان .)1988،  1ئري الف؛ وان ل   2006؛ والش،   2004دهاوس،  يس

) 1988(ئـر  ينـه توسـط وان ل  ين زميـ  در اها پژوهشن ي از اوليكي يمان از نظر ز  ،داده شده است  
  .رفته استيانجام پذ

 چهار نوع بافت    ،يالسك يها بين استفاده از زبان و فعاليت     ة  با بررسي رابط  ) 1988(وان ليئر   
گيـرد كـه معلـم     زماني شـكل مـي     ؛محور محور و كمتر فعاليت    اول، بيشتر زبان  . را شناسايي كرد  

 تبادل اطالعات   ،ن نوع بافت  يدر ا .  بدهد يا سخنران ي و   هنگام آموزش  بهشاگردان   ي را به  اطالعات
 بـه   ؛محـور  محور و بيشتر فعاليت    دوم، كمتر زبان  . گويي دارد  بسيار ناچيز بوده و اغلب معلم تك      

سـوم،  .  دارند يار گروه كا  ين قواعد و    ي مانند تمر  يه روند مشخص  ك شود  گفته مي  ييت ها يفعال
اختار از پيش تعيـين شـده مربـوط    با سها  كنشي هم محور، كه به محور و بيشتر فعاليت  زبان بيشتر
محـور و كمتـر    چهـارم، كمتـر زبـان    . داسـتان يان شـفاه يـ ا بيـ  مـصاحبه و  ، مثالي برا ؛شود مي

ن يشتريـ  دارد و در آن زبـان آمـوزان ب   بـسيار  روزمـره شـباهت   هاي كنشي  هم  بهه  كمحور   فعاليت
   .  دارندان راي بيآزاد

__________________________________________________________________ 
1. Van Lier 



 57 پژوهشي تجربي: هعنوان زبان خارج هاي معنامحور در گفتمان كالسي زبان انگليسي به بسط بافت

  ها در گفتمان كالسي زبان دوم شناسايي بافت. 1جدول 

  ها بافت  ها پژوهش

  )1988(وان ليئر 
محور و  بيشتر زبان
 محور كمتر فعاليت

محور و  كمتر زبان
 محور بيشتر فعاليت

محور و  بيشتر زبان
 محور بيشتر فعاليت

محور و  كمتر زبان
 محور كمتر فعاليت

  اجرايي)2004(سيدهاوس 
صورت و صحت 

  كالم
 معنا و رواني كالم  كارمحور

 محور حالت كتاب  حالت مديريتي) الف2006(والش 
ها و  حالت مهارت
  ها سيستم

حالت بافت 
  كالسي

پورحاجي و علوي 
)2015(  

  محور معنا محور مهارت زبانيمحور صورت زباني  محور مديريت

رده و  كـ  ي را بررسـ   كنـشي   هم ن آموزش و  ي ب ةرابط) 2004( ديگر، سيد هاوس     پژوهشيدر  
در آن معلـم سـعي در مـديريت        ه  كـ  يـي اول، بافـت اجرا   . ردكـ  ييچهار نـوع بافـت را شناسـا       

كـالم كـه هـدف تمـرين و تـسلط بـر             دوم، بافت صورت و صـحت       .  دارد يالسك يها فعاليت
 ي براي انجـام   آموزان از زبان تبادل    محور كه در آن زبان    رسوم، بافت كا  . استاي زباني   ه صورت

م كـه هـدفش ترغيـب       الك ي چهارم، بافت معنا و روان     سرانجامو  . نندك كاري خاص استفاده مي   
  . است يالسك همكاريت در كابراز وجود و مشار آموزان به زبان

رده و چهـار  كـ  ي و استفاده از زبـان را بررسـ        ياهداف آموزش ة  رابطز  ين)  الف 2006(والش  
 يه معلـم سـع  كـ  يتيرياول، حالت مد. ردك ييسا را شنايالسك كنشي هم "1حالت"ا  ينوع بافت   

 حول محور مطالب كنشي همه در آن  كمحور   دوم، حالت كتاب  . موزش دارد ند آ يات فر يريدر مد 
 يالن و خـرد زبـان  ك هاي مهارتد بر كيه تاكها  ها و سيستم مهارتسوم، حالت   . گردد كتاب  مي  

ي قـدرت بيـان و روانـي كـالم          قـا  آن ارت  يه هدف آموزشـ   ك يالسكچهارم، حالت بافت    . دارد
  . استآموزان  زبان
و والـش   ) 2004(دهاوس  ي، سـ  )1988(ئر  يه وان ل  ك ييها بهامات و اشكاالتي در انواع بافت     ا

ان ليئر ايـن اسـت كـه         و يبند براي مثال، مشكل طبقه   . وجود دارد ردند  ك ييشناسا)  الف 2006(
ـ ي مـ يار گروهـ كـ  نمونه،   ي برا .ندكجاد  ي نوع بافت را ا    يكش از   يتواند ب  يك فعاليت مي   د  توان

__________________________________________________________________ 
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متر كمحور و    يا كمتر زبان  محور باشد و     محور و بيشتر فعاليت    روند مشخص داشته و كمتر زبان     
. دارنـد  موضوعي بيان مي ان آزادانه نظرات خود را راجع به     آموز محور بوده كه در آن زبان      ليتفعا
 ابهـام   يمحـور دارا   يعني بافـت كـار    بافت سوم   . را دارد ل  كن مش يز هم يدهاوس ن ي س يبند طبقه
 چـه ار  كـ نـوع    كه فعاليتي هدفمنـد اسـت و بـسته بـه           بل ،ستي ن ي هدف آموزش  ،اركرا  ي ز ،است
ـ  (2زكمتمرنا چه و   1زكمتمر . توانـد متفـاوت باشـد       نيـز مـي    كنـشي   هـم ت  يـ  ماه ،)2010،  3سيال
حـور و ديگـر   م  زيرا تمايز بـين حالـت كتـاب    است،ز مبهم   ي ارائه شده توسط والش ن     يبند طبقه
 ،ز بـدان اشـاره داشـته   يـ ن) 2014 (4نكيندسـ كه كـ گونه  همان. ستي روشن و واضح ن  ،ها حالت

طور همزمان    به ،نندك يار م كتاب خود   ك خاص در    ي مطلب ك در يآموزان بر رو   هنگامي كه زبان  
  .رنديگ محور شكل مي محور و مهارت و سيستم دو نوع بافت كتاب

وي  و علـ   ين، پورحـاج  يشيـ  پ يهـا  بنـدي  ت موجود در طبقه   ابهامات و اشكاال  منظور رفع    به
ن گفتمان و اهداف ي بة گفتمانكاوي و بررسي رابط    شيوة گيري از  تالش كردند تا با بهره    ) 2015(

هـا   جـه، آن يدر نت . ننـد ك يي را شناسا  كنشي  هم  يها  بافت ،  يسيالس زبان انگل  ك 52 در   يآموزش
  :ردندك ي معرف خوديها  دادهبررسيچهار نوع بافت را در 

 يريادگيـ نـد آمـوزش و      يا مـديريت فر   ، كه در آن هدف    كنشي  هم :5محور بافت مديريت . 1
 .ندك بندي مي ي مثال فعاليتي را معرفي و يا جمعه معلم براك آنجا ،توسط معلم است

 ي زبـان  يصـورت هـا    آمـوزش  ،ه در آن هـدف    كـ  كنشي  هم :6محور بافت صورت زباني  . 2
 . استآموزان  به زبان ها  ديگر وابسته، تلفظ و ، دستور زبانههمچون واژ

آمـوزان در    زبان  آموزش و كمك به    ،ه در آن هدف   ك كنشي  هم :7محور مهارت زباني بافت  . 3
 . است ي و نوشتاري، خوانشي، گفتاريداري شنيها يادگيري مهارت

يـب  آموزان و ترغ    افزايش فرصت مشاركت زبان     آن ه هدف ك كنشي  هم :8محوربافت معنا . 4
ره يـ  و غ  يات شخـص  يـ حات، تجرب ي، احساسات، ترج  باورها دربارةابراز وجود و صحبت      آنان به 
  . است

__________________________________________________________________ 
1. Focused 
2. Unfocused 
3. Ellis 
4. Can Daskin 
5. Management-oriented context 
6. Form-oriented context 
7. Skill-oriented context 
8. Meaning-oriented context 
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  ها توزيع بافت -3-1-2
؛ 2015،  ي و علـو   يپورحـاج (هـا     شناسايي بافت  ة پيشين در زمين   هاي  پژوهش كوجه مشتر 

نتـرل  كزان  ي م بنابرها   اين است كه بافت   ) 1988ئر،  ي الف؛ وان ل   2006؛ والش،   2004دهاوس،  يس
كالسـي  ت  يريز بر مد  كه تمر كه بافت اول    كن معنا   ياند، بد  ي مرتب شده  السك كنشي  هممعلم بر   

يچ فضا و فرصت مشاركتي را به       بأ ه يسپارد و تقر   معلم مي  ور كامل به  ط دارد، كنترل گفتمان را به    
ابـراز وجـود     آمـوزان بـه     ترغيب زبان  ه هدف آن  كه بافت چهارم    يك در حال  ،دهد آموزان نمي  زبان
بيـان   بـه . دهـد  آموزان مـي   و فرصت مشاركت را به زبانن فضايشتريمحور بوده و ب ، شاگرد است

ن يشتريـ ن و بيمتـر كآموز با دو حد   زبانكنشي هم ي فضا1وستاري پيها را بر رو  ديگر، اگر بافت  
رين محـور در حـد بيـشت    ور در حد كمترين فضا و بافت معنـا     مح بافت مديريت م،  يفضا قرار ده  

 كمتـر و     بـه حـد    ميـل )  محور يزبان فت صورت با (يكيز  يگر ن يدو بافت د  . رنديگ فضا جاي مي  
  ).1ل كش(شتر دارد ي به حد بميل) محور بافت مهارت زباني(ديگري 

  
  آموزان زبان كنشي هم يوستار فضاي پي بر روكنشي هم يها بافت. 1ل كش

 ينتـرل، برقـرار   كاعمال    شامل 2زكمر  حد كمترين فضا را نيروي ميل به       ،نيشي پ هاي  پژوهش
 شـامل  3ز كـ ز از مريـ  گريرويـ ن فـضا را ن يشتري توسط معلم و حد بيارك ةاجراي برنامنظم و   
آمـوزان در     مبـادرت زبـان    دييـ تا و   يـك  نزد ةآموزان، ايجـاد رابطـ     زبان تكفرصت مشار  ياعتال

 و  ي؛ علـو  2004،  5ي فل  و ي؛ پائولت 1986،  4نيباخت( رده است ك يمعرف ، زبان دوم  يالسكگفتمان  
نگتـون و   ينـگ، رد  ي؛ وور 2016نـگ،   ي؛ وور 1996ئـر،   ي؛ وان ل  2007،  6نيويـ ؛ ن 2017،  يپورحاج

__________________________________________________________________ 
1. Continuum 

2. Centripetal force 

3. Centrifugal force 
4. Bakhtin 

5. Paoletti & Fele 

6. Nguyen 



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 60

  ). 2016، 1يكتاد
وان ( تعادل وجـود داشـته باشـد    ،وستارين پي اين دو سويد بيه با كن است   ياجماع نظر بر ا   

 و  يپـائولت  (اسـت معلـم    ة تعادل بر عهد   ني ا يت برقرار يو مسئول ) 2016نگ،  ي؛ وور 1996ئر،  يل
ا وسـتار ر ين دو حـد پ ي تعادل الزم ب ها ا معلم يه آ ك مسئلهن  ي ا ي بررس ي راه برا  يك). 2004،  يفل

. هـا اسـت   آن توسـط  يالسكها در گفتمان   مديريت توزيع بافتةرعايت مي كنند يا خير، مطالع  
 السكـ  52 ةالعـ با مط . مورد مطالعه قرار گرفت   ) 2015 (ي و علو  يه توسط پورحاج  ك يا لهئمس
 بزرگساالن و با سـطوح مختلـف   ي سن ةدر باز  يآموزان با زبان  يسي انگل ةاي زبان خارج    دقيقه 90

رده كـ ت  كش و ضمن خـدمت شـر      ي آموزش پ  يها  كه از پيش در دوره     اني و معلم  يتوانش زبان 
 براي هر يك    ها مدت زمان اختصاص داده شده توسط معلم      ) 2015 (ي و علو  يبودند، پورحاج 

  )2جدول (ردند كها را محاسبه  فتاز با

، 2015، ي و علويپورحاج (يسي انگلة زبان خارجيها  در كالسينشك هم يها بافتتوزيع . 2جدول 
  ) 111. ص

  (%)درصد   )دقيقه(مدت زمان   ها بافت
  16,5  15  محور تيريمد

  36,5  33  محور يصورت زبان
  35,5  32  محور يمهارت زبان
  11,5  10  محور معنا

  100  90  مجموع

را از  %) 11,5(ين سـهم    تركوچكمحور  ، بافت معنا  بينيم  مي 2 ةول شمار ده در ج  ك گونه همان
ل كـ از  ) قـه ي دق 15( درصد   16,5محور   د در حالي كه بافت مديريت      دار يالسك يها توزيع بافت 

 دريافتنـد كـه بافـت صـورت    ) 2015(وي  و علـ يپورحـاج . دهـد  ان كالسي را تشكيل مي گفتم
 درصـد از كـل گفتمـان        35,5 و   36,5ب  يـ ترت يك به محور هر    ت مهارت زباني   باف محور و  زباني

  . دهند خود اختصاص مي كالسي را به

__________________________________________________________________ 
1. Waring, Reddington & Tadic 
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 تعـادل بـين   جـاد ي عـدم ا ة نـشان دهنـد  ان توسـط معلمـ  كنشي هم يها وزيع بافت ن نوع ت  يا
از يـ ن آنچه. است يسي انگل ةي زبان خارج  السكز در گفتمان    كز از مر  يز و گر  كمر نيروهاي ميل به  

 ي خاصـ  ي آموزشـ  ة نيازمنـد برنامـ    نيـز ن  يه ا ك است   انمحور توسط معلم   بسط بافت معنا   ،است
  .است

   1ان و آموزش معلميالسك گفتمان -3-2
 تـا بـه     يالسـ كه بر گفتمان    كي با ت  ان آموزش معلم  ة در زمين  بسياري يها  و برنامه  ها  پژوهش

ان، ياوشـ ك؛  1990 جانسون،   هاي پژوهشتوان به     جمله مي  ه از آن  ك  است رفتهي صورت پذ  كنون
  . ردكب اشاره  2006 و والش، 2016، يلك و تويتابك

 يا برنامـه  زبـان دوم در  انه در آن معلمـ كـ ن انجام داد   ي را در چ   پژوهشي) 1990(جانسون  
 يش آگـاه ي افـزا ،هدف برنامـه . ردندكت ك ساعت شر15مدت    به  "السكزبان  "نام   به يآموزش
هاي افـزايش مـشاركت   راهبرد از يريگ  بهرهبرايها  ود و آموزش آن نسبت به گفتمان خ    ها معلم
 بحـث  هـاي  ه در جلـس ها شگاه زبان، معلميپس از شش ساعت آموزش در آزما   . آموزان بود  زبان

 گفتمـان   بررسـي  و بر اساس چارچوب      ديدندشان را   دالس خو ك از   ييها شركت كرده و ويديو   
. بررسـي كردنـد   و يابيرده و آن را ارزكر ك خود تف به گفتمان  راجع) 1975،  2لتهاردكلر و   كنيس(

 هـا   معلم يتواند آگاه  دريافت كه آموزش مي   ) 1990(انسون  ، ج ي آموزش ةاجراي برنام ة  در نتيج 
  . گفتمان خود باال ببردي و آموزشي، ارتباط)ت صدايفكي (يكيولوژيزي فيها جنبه را نسبت به

 يآگـاه  تـالش كـرد  )  ب2006(ي، والـش  رلند شمالي ايها  دانشگاه از يكي در   پژوهشيدر  
او از هـشت معلـم      .  بـاال ببـرد    3يا  مـشاوره  يتـامل نش  كـ  راهگفتار خـود از       را نسبت به   ها معلم

 يابيـ رده  و آن را بـر اسـاس چـارچوب خـود ارز             كالس خود را ضبط     ك از   يخواست تا بخش  
اهـداف  رده و   كـ  را مـشخص     كنـشي   هـم  يهـا  ن چـارچوب بافـت    يا. نندك يبررس 4گفتار معلم 

ز يـ  نها معلم. ندك ها توصيف مي  آن بافت ازيك را در هر    ها  معلم ي گفتار يها آموزشي و ويژگي  
ق آن گفتار با اهـداف      ي تطب ي و با بررس   ،عنوان مشاور   به پژوهشگراسب گفتار خود را با كمك       تن

رد كار   برگز ها  از معلم  يك با هر    ي بازخورد يا ه، والش مصاحب  سرانجام. ردندك يابي ارز يآموزش
__________________________________________________________________ 

1. Classroom Discourse and Teacher Education 
2. Sinclair & Coulthard 

3. Guided reflective practice 

4. Self-evaluation of teacher talk (SETT) 
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 كمك  ان معلم يش سطح آگاه  يافزا تواند به  ر معلم مي   گفتا يابيه چارچوب خود ارز   كافت  يو در 
  . رگذار باشدي تاثيالسكها در گفتمان   آنيها گيري كرده و بر تصميم

 يتـامل  آموزش ي برايراهبردعنوان  برداري را به تاثير فيلم) 2016(كتابي و توكلي   ان،  ياوشك
 ة كالس هشت معلم را براي يك جلس      ها آن. ردندك ي بررس يسي انگل ةارجهاي زبان خ   در كالس 

يي را كامـل    هـا  برگهده و   ي خود را د   يالسكلم  ي خواستند ف  انرده  و از معلم    ك ضبط   يا  دقيقه 90
 خـود را  يار  قبلـ كـ رده و كـ  يبـردار   ديگر فيلمةها را براي يك جلس سپس دوباره كالس . كنند
 ترتيب  ان را با معلم   يا ها مصاحبه  ، آن يتامل آموزش يافتن محتوا ي ي، برا سرانجام. ردندكرار  كت

بـا  . ردكـ دا يـ ش پي در نوبت دوم افزاان معلميابي خود ارزة آن دريافتند كه نمرةدادند و در نتيج  
 يتور الگـو  ك بـا هـشت فـا      يها، آنها چارچوب   ها و مصاحبه    برگه،  يتامل آموزش ي محتوا بررسي

ح خطاهـا، ظـاهر معلـم،       يالس، تـصح  كـ ت  يريالس، مـد  كـ  ي احساس يالس، فضا كارتباط در   
  . ردندك معلم ارائه ي و تسلط زبانيا ، رشد حرفهها ها و راهبرد شگرد

 ،ديـ آ ي بر م  يالسك آموزش معلم و گفتمان      ة پيشين در زمين   هاي  پژوهش يه از بررس  كآنچه  
ت يـ فكي و   انمات معلمـ  ي بـر تـصم    يالسـ كگفتمان    نسبت به  ان معلم يش آگاه يه افزا كآن است   
ه والـش   كـ گونـه    همـان . ستيـ  ن يافكـ  يتـامل نش  كاما صرف   . ر گذار است  ي تاث يالسكگفتمان  

  :ز اشاره داشتهين) 2013(

 و مناسب  از ابزار مشخصها ه معلمك موفق خواهد بود ي زمانيتاملنش كمن معتقدم 
 يافكـ  ركـ تف  بـه  ها صرف دعوت از معلم   . نندك خود استفاده    يالسك يها براي تفكر بر داده   
  )18ة صفح. ( تغييراتي نامشخص ختم شود مبهم وينشيب ن است بهكنبوده و تنها مم

سـي باشـد، ابـزار و يـا         الك معنامحور در گفتمان     يها نابراين، هنگامي كه هدف بسط بافت     ب
كـز كـرده و      گفتمـان تمر   ةيـن جنبـ   طور مشخص بر ا    بهه  ك الزم است    يتر چارچوب  طور دقيق  به
ئـه شـده   ن منظـور ارا   يه بد ك ييها از جمله ابزار  .  سمت و سو ببخشد    انلمنش مع يرات و ب  كتف به

  . باشد  چارچوب بسط بافت معنامحور مي،است

  محور چارچوب بسط بافت معنا -3-3
 يه توسـط پورحـاج    كـ اوانـه   ك اسـت گفتمان   ي چـارچوب  1محورچارچوب بسط بافـت معنـا     

__________________________________________________________________ 
1. MOC Sustainability Framework 
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 بـسط  2يهـا   و بازدارنـده 1هـا  ننده به صورت داده بنيان ايجاد كن چارچوبيا. دشارائه  ) 2017(
 . ندك محور را شناسايي و توصيف مي بافت معنا

، 4نيي بـا نواخـت پـا      ينـش ك وا يهـا ، پـاره گفتار   3يل شخص ين چارچوب،  تفص   يبر اساس ا  
 شـمردن   كوچـ كده انگاشـتن و     يـ رش، ناد ي، عـدم پـذ    5يز بر صورت زبـان    ك متمر يآن بازخورد

ـ  ي، بازخورد احساس8ها ميل نوبت، تك7، زمان انتظار محدود6مبادرت شاگرد   بـستن ، 9ي مثبـت آن
 معنـا   يهـا  هاي حفظ و بـسط بافـت       عنوان بازدارنده   به 11يي، و خود پاسخگو   10 آزاد يها پرسش
  . شدنديمعرف

 يهـا  ، پـاره گفتـار  13ييپاسخگو ، دعوت به12 اظهارات زبان آموزان ةبنا نهادن تعامالت بر پاي    
ز بـر صـورت     كـ متمر تـاخيري  ، بـازخورد  15محتوا برمتمركز   ، بازخورد 14 با نواخت باال   ينشكوا
 مثبـت بـا   ي، بازخورد احساس18گسترده، زمان انتظار 17مبادرت شاگرد  ، تاييد و رجوع به 16يزبان
هـاي بـسط    عنـوان ايجـاد كننـده     به21 صحت برداشتي و بررس  20، درخواست رفع ابهام   19ريتاخ
 . معنا شناخته شدنديها بافت

__________________________________________________________________ 
1. Promoters 
2. Impeders 
3. Self-elaboration 
4. Low-pitch back-channels 
5. Immediate form-focused feedback 
6. Rejecting, bypassing and downgrading learner initiatives 
7. Limited wait-time 
8. Turn-completion 
9. Immediate positive affective feedback 
10. Closing open-ended elicitations 
11. Self-answering 
12. Building on learner contributions 
13. Invitation to reply 
14. High-pitch back-channels 
15. Content-focused feedback 
16. Delayed form-focused feedback 
17. Validating and orienting to learner initiatives 
18. Extended wait-time 
19. Delayed positive affective feedback 
20. Clarification requests 
21. Confirmation checks 
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  )115 ة، صفح2017پورحاجي، (محور چارچوب بسط بافت معنا. 3جدول 
  توصيف  هاي گفتار معلم ويژگي  بسط  بافت

تشريح و توضيح اظهارات توسط معلم  تفصيل شخصي
پاره گفتارهاي واكنشي با 

  نواخت پايين
 و غيرهmm ،uh-huh ،yeahاستفاده از 

  با لحن افتان
بازخورد  آني متمركز بر 

  صورت زباني
د آني در مورد واژگان، تلفظ، بازخور

  دستور زبان و غيره
عدم پذيرش، ناديده انگاشتن 
و كوچك شمردن مبادرت 

  شاگرد

رد كردن، عبور كردن از و كوچك 
شمردن صحبت بدون اجازة 

  آموزان زبان
مكث كمتر از يك ثانيه قبل و بعد از   زمان انتظار محدود

  ها نوبت
  ناتمام زبان آموزانتكميل سخنان   ها تكميل نوبت

 و good ،excellentاستفاده فوري از  بازخورد احساسي مثبت آني
  از اين قبيل پس از كالم زبان آموز

  آزادهاي  بستن پرسش
هاي كوتاه و  پرسش سواالت با پاسخ

محدود بالفاصله پس از سواالت با 
  پاسخ آزاد و نامحدود

  :ها بازدارنده
باني هاي ز ويژگي

كنشي  هممعلم كه 
بحث را مسدود 
كرده و فرصت 

مشاركت 
  راآموزان زبان

  .كنند محدود مي

  دپاسخ معلم به سواالت خو  خود پاسخگويي
بنا نهادن هم كنشي بر پايه 

  آموزان اظهارات زبان
استفاده از اظهارات زبان آموزان به 

  تعامل اساسعنوان 

  دعوت به پاسخگويي
آموزان براي  ز زباندرخواست ا

پاسخگويي و اظهار نظر راجع به 
  ها صحبت

پاره گفتارهاي واكنشي با 
  نواخت باال

 و غيرهmm ،uh-huh ،yeahاستفاده از 
  با لحن خيزان

بازخورد راجع به محتواي صحبت نه   بازخورد  متمركز بر محتوا
  صورت زباني

بازخورد  تاخيري  متمركز 
  بر صورت زباني

خورد با تاخير در مورد واژگان، باز
  تلفظ، دستور زبان و غيره

مبادرت  تاييد و رجوع به
  شاگرد

توجه و تشويق صحبت مربوط ولي 
  بدون اجازة زبان آموز

 ها اي بين نوبت مكث بيش از سه ثانيه  زمان انتظار مبسوط
بازخورد احساسي مثبت با 

  تاخير
 وgood ،excellentاستفاده با تاخير از 

  آموز از اين قبيل پس از كالم زبان
 ها درخواست روشن سازي بيشتر گفته  درخواست رفع ابهام

  :بافت معنامحور
 كه در آن كنشي هم

هدف افزايش 
فرصت مشاركت 
زبان آموزان و 

ترغيب آنان به ابراز 
وجود و صحبت 

، ربارة باورهاد
احساسات، 
ترجيحات، 

تجربيات شخصي و
  .باشد غيره مي

 :ها ايجاد كننده
هاي زباني  ويژگي
كنشي   هم معلم كه

را بسط داده، بحث 
را باز نگه داشته و 

زبان آموزان را 
ترغيب به مشاركت 

  .مي كنند
  

  بررسي فهم درست گفتة زبان آموز  بررسي صحت برداشت
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 1 يا  پسا مشاهدههاي نشست براي كنشي همفت پنج با استفاده از ، چارچوب ي اجرابايستة

هـا   البتـه يكـي از بافـت      .  اسـت   سويه  دو يا مشاوره يلتامدر گفتمان   ) 2017،  2012،  2سيهار(
چـارچوب بـسط بافـت       ين، شش قدم اجـرا    يبنابر ا . دوش ميدو بار استفاده    ) پژوهندگيبافت  (

  :معنامحور عبارتند از
 از پژوهنـدگي  شـروع گفتمـان     يبـرا . پرسـد  مـي  معلـم از   را   سـوالي  يمرب: 3 پژوهندگي. 1

 تـا   خواهـد   مـي   از معلـم   يه مرب كن معنا   يبد) 2003،  5ليال (شود  مي استفاده   4يزشي انگ يادآوري
 يصـورت شـفاه   اين سوال به  و سپس بهديدهمحور   فيلم كالسي خود را در بافت معنا        از يبخش

د، يـ ه د كـ  ييوهايديـ عنـوان معلـم در و      گفتمـان خودتـان بـه      نظر شما راجع بـه    "د كه   پاسخ ده 
  "ست؟يچ

ت ي با محور  كنشي  هم. شود  محور مواجه مي   چوب بسط بافت معنا    با چار   معلم: 6يريتفس. 2
  . رديپذ  صورت مي معلميها معرفي چارچوب و پاسخگويي به پرسش

 يها نمونه اده از چارچوب معرفي شده راجع به      خواهد تا با استف    مي  از معلم  يمرب: 7يتامل. 3
  ). 2013والش، (شند ياندي خود بيالسك

گفتمـان خودتـان بـه عنـوان      نظر شما راجع به حاال"پرسد،  مي  از معلميمرب: پژوهندگي. 4
  "ست؟يمعلم چ

محـور را   هاي بسط بافت معنـا  صورت مشاركتي و جمعي روش مربي و معلم به  : 8يياجرا. 5
ن يـ د ا يا چگونـه توانـست    يـ د و   چگونـه مـي توانيـ     "سد،  پر مربي از معلم مي   . گذارند  ميبحث   به
  "د؟يالس خود بسط دهك را در كنشي هم

د نظـر را    الس مـور  كـ محور در   و معلم در عمل روش بسط بافـت معنـا          يربم: 9يشينما. 6
د چگونـه  ينشان ده  من توانيد به آيا مي"پرسد،  مربي از معلم مي. كنند صورت نمايشي اجرا مي    به
  "د؟يالس خود بسط دهك را در كنشي همن يد اي توانيم

 اجـرا كنـد،   آن را در تـالش اسـت   ينـون كحال بدان نپرداختـه شـده و پـژوهش      آنچه تا به  
__________________________________________________________________ 

1. Post-observation conferencing 
2. Harris 
3. Exploratory 
4. Stimulated recall 
5. Lyle 
6. Expository 
7. Reflective 
8. Procedural  
9. Demonstrative  
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ن يانگيـ ر آن بر م   ي تاث ي و بررس  ي آموزش يا چوب بسط بافت معنامحور در برنامه      چار يريارگك به
  .  است يسي انگلهاي زبان خارجة كنشي در كالس همن نوع بافت يمدت زمان ا

   روش پژوهش-4
   طرح پژوهش-4-1

و ) تجربي (1يشي، طرح پژوهش آزما   است علت ومعلول    ي بررس ،ه هدف پژوهش  كاز آنجا   
رح پژوهش آزمايشي حقيقي شامل     ها، ط  هگرو  به نمونه ي ارجاع تصادف  ةواسط تر به  طور دقيق  يا به 
  )2010،  3ه و سورنـسن   يوبز، رضـو  كجـا  ،يريـ ا (2نترلكهمراه گروه    آزمون به  و پس آزمون   پيش
 صادفي بـه طور تـ  كنندگان اين پژوهش به    به تفصيل آمده، شركت    زيره در   ك گونه همان .باشد مي
ـ  (ي زمـان ة بـاز دو ردشان دركنترل ارجاع داده شده و عملك و يشيگروه آزماو د پـس از   ش ويپ

ه گروه  كن قرار بود    ين دو گروه از ا    يتنها تفاوت ب  .  قرار گرفت  يمورد مشاهده و بررس   ) مداخله
  .رده بودكافت نيدررا  ينترل آموزشكرده اما گروه كافت  دري را آموزشيشيآزما

   پژوهشةن نمو-4-2
ه بـه صـورت    كآموز بزرگسال بودند      زبان 300 معلم زبان انگليسي و      30ن پژوهش   يا ةنمون
 شـده    انتخـاب  يهـا  معلـم .  در مازندران انتخاب شدند    يسي زبان انگل  ة نه موسس  ني از ب  يتصادف

 يهـا  هـا از پـيش در دوره        آن يهمگـ .  بودنـد  38 تـا    25 ي سـن  ةدر باز )  مذكر 18 مونث و    12(
س يش از پنج سال تدر    ي ب ة تجرب ها  معلم همة. رده بودند كت  ك وضمن خدمت شر   شي پ يآموزش

از . س را دارا بـود    ي سه سـال تـدر     ة تجرب ، داده يه در زمان جمع آور    ك نفر   يك مگر  ،را داشتند 
 آمـوزش  يهـا   در يكي از رشتهليحال تحصو يا درآموخته  دانش ي، همگي دانشگاهكنظر مدر 

آموز   زبان 300. بودند)  نفر 5 (يسي زبان انگل  يو مترجم )  نفر 8 (يسيات انگل ي، ادب ) نفر 17(زبان  
 مـورد اسـتفاده   ريـ متغ ؛انتخاب شـدند   4 شده يبند تصادفي طبقه يبردار  نمونهشيوة بهپژوهش 

 در  يه از لحـاظ سـن     كـ  بودند   زنگر  ي د يمي و ن  دآموزان مر  در نتيجه، نيمي از زبان    . سيت بود جن
ي دنبـال كـرده و در    را بـا اهـدف عمـوم   يسيـ ها زبان انگل    آن يگهم.  سال بودند  29 تا 19 ةباز

__________________________________________________________________ 
1. Experimental 
2. Pretest posttest control group design 

3. Ary, Jacobs, Razavieh & Sorensen 

4. Stratified random sampling 
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از . ردنـد ك اسـتفاده مـي  ) 2011، 2ساسلو و آشر (1ناچ هاي تاپ كتابمجموعه  موسسات خود از
ودنـد و آزمـون پايـان تـرم كتـاب           ا همان متوسطه ب   ي 1 در سطح ب   ي، همگ يلحاظ توانش زبان  

آمـوزان از    موسساتي كـه زبـان    . رده بودند ك يت در موسسات خود سپر    يناچ دوم را با موفق     تاپ
تـاب  ك زشي همگن بودند بدين معنا كه      آمو ة همگي از لحاظ برنام    ها انتخاب شده بودند    ن آن يب

  ).    2013، 3تاز و جانستونيگوئر( موسسات بود همة آموزشي ة برنامةكنندن يي تعي واحديدرس

   داده يآور شيوه جمع -4-3
 گـروه  15 و مـرد  گـروه  15 نفره شامل 10) السك( گروه 30 به يطور تصادف  آموزان به  زبان

 و يشيـ  آزمايهـا  گـروه  صـورت تـصادفي بـه     شكل گرفته به  الس  ك 30سپس  . م شدند ي تقس زن
 دالس مـر  كـ  و هشت    زنالس  ك شامل هفت    يشي، گروه آزما  سرانجام. نترل ارجاع داده شدند   ك
 30سـپس،   . دندل دا كيترل را تش  نك گروه   مردالس  ك و هفت    زنالس  كه هشت   ك ي در حال  ،بود

 موجـود در دو گـروه ارجـاع داده          يهـا  يكي از كـالس    صورت تصادفي به   معلم انتخاب شده به   
  . شدند
بـه  .  ايت الزم كـسب شـد     نندگان رضـ  ك  شركت همگي، از   پژوهشت اخالق   يمنظور رعا  به
ن يـ  بـا ا ، داده شـد يتـاب زبـان تـرم آتـ    كد ي بن خر ،ننده در پژوهش  كت  كآموزان شر   زبان همة

آمـوزان گـروه      درصـدي و زبـان     50هـايي بـا تخفيـف        آموزان گروه كنتـرل بـن      كه زبان تفاوت  
 ،امل پژوهش كن، پس از اتمام     يهمچن. ردندكافت  ي در ي درصد 25ف  ي با تخف  ييها  بن ،آزمايشي
 و يمحور معرفـ ي كه در آن چارچوب بسط بافت معنـا      آموزش ينشست گروه كنترل در     يها معلم

  . ردندكت ك، شراجرا شده بود
 يـك  بـا  ييمنظـور آشـنا   ساعته بـه   نيماي جلسهها  آوري داده، هر يك از كالس     پيش از جمع  

 از  يكنندگان در پژوهش، به هر      ك  رضايت از شركت   دريافتدر آن جلسه پس از      . گر داشتند يد
ها خواسته شد تا بخش مـورد نظـر را     محول شد و از آن     4ناچ كتاب سوم تاپ   از   ي بخش انمعلم

  . نندكس يقه تدري دق90مدت   و هر جلسه بهدر سه جلسه
.  تدريس كردنـد    محوله را در طول سه جلسه      يها  بخش ، در هر دو گروه    ان از معلم  يكهر  

__________________________________________________________________ 
1. Top Notch Series 
2. Saslow & Asher 

3. Guerrettaz & Johnston 

4. Top Notch 3 
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 نـه روز از طريـق    متـر از  كل شدند و داده در مدت       كيها دو بار در هفته تش      تقريبا تمامي كالس  
و داشته   1گر مطلق   نقش مشاهده،ژوهشن پي اگرپژوهش.  شديها جمع آور السك يبردار فيلم

زش ، آمـو يشيـ  در گروه آزماها  از معلميكسپس، هر . ت نداشتكها شر  در هيچ يك از كالس    
 ينتـرل آموزشـ   كامـا گـروه     . ردنـد كافـت   يمحور بـود را در     كه همان چارچوب بسط بافت معنا     

ن مداخلـه   تحـت عنـوا  ،ش بعـد  آن در بخـ ي اجرا يت آموزش و چگونگ   يماه. ردندكافت ن يدر
 ،تـاب ك از همان    ي بخش ان از معلم  يك دوباره هر    يا يك هفته  ةپس از يك وقف   . شود تشريح مي 
كرده و آن بخش    افت  ي را در  ،ها داده شده بود    ش از مداخله به آن    ي متفاوت از آنچه پ    يالبته بخش 

ـ     آن جلـسات نيـز بـه      . ردنـد كس  ي تـدر  يا  دقيقه 90 ةرا در مدت سه جلس     ش از يهمـان روش پ
  .  شديبردار فيلم ،لهمداخ

   مداخله-4-4
 گـروه   ان از معلمـ   يـك  سـه جلـسه، هـر        درنـاچ     بخشي از كتاب سوم تاپ     آموزشس از   پ

ـ    پژوهش بـه ني اگر با حضور پژوهش ي انفراد يا آزمايشي در جلسه   ت ك معلـم شـر  يعنـوان مرب
 دو  يا مـشاوره  يتـامل د و بـر اسـاس گفتمـان         يطول انجام  مدت دو ساعت به    آن جلسه به  . دندرك
 3يد انجام دهند، گفتمـان انتقـال  ي باانز آنچه معلمي تجويجا معنا كه بهن  يبد. ل شد كي تش 2هيسو

والـش،  (د يـ ورز  تاكيـد مـي    ان از معلمـ   يـك ه با هر    ي دو سو  همكاري بر   ي، مرب )2015،  4يكچ(
 ي آموزشـ يهـا   از كنشان معلميرا هدف آن باال بردن سطح آگاه    ي ز ، بود يتاملگفتمان  ). 2013
هـا بـود     خـود آن يهـا  برداري شده از كـالس  هاي تصوير نمونه  تفكر نقادانه راجع به  راهاز  ود  خ
دو  اي بـود، آن هـم بـه      ، گفتمان صورت گرفته مشاوره    سرانجامو  ). 2010،  5تيچاردز و اشم  ير(
ق يـ  از طر  انات معلمـ   تفكـر   بـه  و)  ب 2006والـش،   ( داشـته    يا ي مشاوره  نقش ياول، مرب : ليدل

ر كـ  تف ي بـرا  ي ابـزار خاصـ    ان از معلم  يكد و دوم، هر     ي بخش ي سمت و سو م    يبازخورد شفاه 
  . محور بود ند كه همان چارچوب بسط بافت معناداشت

 فيلم كالسي خـود      از يبخشها خواست تا     شي، مربي ابتدا از هر يك از معلم       آموزدر جلسة   
__________________________________________________________________ 

1. Complete observer 

2. Dialogic-guided-reflective talk 
3. Transmissive talk 

4. Chick 

5. Richards & Schmidt 
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پس از  .  بيان كنند  ن خود ماگفت راجع به  خود را    نظر رده و سپس  كمحور مشاهده   را در بافت معنا   
 خود را بر اسـاس آن     يالسك آشنا شده و گفتمان      محور بافت معنا ا چارچوب بسط     ب ها آن، معلم 
صورت شفاهي بيان كرده      نتيجة بررسي و تحليل خود را به       ها  معلم ،سرانجامدر  . ندردك واكاوي

 هـا  ز معلـم   ا يـك  هفته پـس از مداخلـه، از هـر           يكمتر از   كدر  .  نشان دادند  يصورت عمل  و به 
  .  نندكس يتاب سوم تاپ ناچ را ظرف مدت سه جلسه تدرك از يگريخواسته شد تا بخش د

   داده ليتحل ةشيو -4-5
) قبـل و بعـد از مداخلـه    (ي زمانةها در دو باز   برداري از كالس   از آنجا كه داده يا همان فيلم      

  . دو گونه استز يها ن  دادهيبررس شد، يجمع آور
: 2ي و گروه    شيآزما: 1گروه  (ش از مداخله برگرفته از هر دو گروه         ي پ يسالك يها اول، فيلم 

) 2015 (ي و علـو   ي ارائه شده توسط پورحـاج     كنشي  هم يها بندي بافت  بر اساس طبقه  ) كنترل
 ةمحور در داد  كالسي در بافت معنا    كنشي  هم مورد   154، در مجموع تعداد     در نتيجه . بررسي شد 

 كنـشي  هم نمونه 78 و   يشي نمونه در گروه آزما    76. قرار گرفت  يي مورد شناسا  ، شده يآور جمع
محـور در هـر يـك از         سپس، ميـانگين مـدت زمـان بافـت معنـا          . نترل وجود داشت  كدر گروه   

 1 مطلـق  ير مستقل صـور   ي متغ يكه  كاز آنجا   . قه محاسبه شد  ي دو گروه بر حسب دق     يها كالس
 2وسـته  ي پةوابـست ر يـ  متغيـك و ) نترلك: 2 و گروه يشيآزما: 1گروه (با دو سطح    ) يگروه بند (
ايـسه   مقي برا 3 مستقليها وجود داشت، آزمون تي نمونه) قيقهد مدت زمان بافت معنامحور به(

ـ  ميانگين مـدت زمـان بافـت معنـا         هـدف،  . نتـرل اجـرا شـد     ك و   يشيـ ن دو گـروه آزما    يمحور ب
ـ   از عدم وجود تفاوت معنادار از لحاظ مدت زمان بافت معنـا            يابي  ناطمينا  ،ن دو گـروه   يمحور ب

  . ش از مداخله بوديپ
لـه   پـس از مداخ يهـا  داده بررسـي  ي برا ،ش از مداخله  ي پ يها  داده بررسي ةدوم، همان شيو  

 بـر اسـاس      ،و گـروه   پس از مداخله برگرفتـه از هـر د         يالسك يها بيان ديگر، فيلم    به. تكرار شد 
 ي و بازنگر  يبررس) 2015 (ي و علو  ي ارائه شده توسط پورحاج    كنشي  هم ي بافت ها  يبند طبقه
 قرار ييمحور مورد شناسا  كالسي در بافت معناكنشي  هم مورد   159، در مجموع    در نتيجه . شدند
نگين ايـ سـپس، م . نترل وجود داشـت ك مورد در گروه 76 و يشي نمونه در گروه آزما  83. گرفت

__________________________________________________________________ 
1. Categorical variable 

2. Continuous dependent variable 

3. Independent-samples t-test 
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سـبه  قـه محا  ي دو گـروه بـر حـسب دق        يهـا  محور در هـر يـك از كـالس         مدت زمان بافت معنا   
ـ   به منظور بررسي وجود تفـاوت معنـا   مستقلي، آزمون ت سرانجام.شد  ن دو گـروه از نظـر  يدار ب

  . محور اجرا شدميانگين مدت زمان بافت معنا

  ها يافته -
محـور بـر    اجراي چارچوب بـسط بافـت معنـا   ر ي تاثبارةهاي پژوهش در در اين بخش، يافته   

يـسي بـه عنـوان زبـان         زبان انگل  يالسكفتمان   در گ  كنشي  همن نوع بافت    ين مدت زمان ا   يانگيم
ـ  ي زمان ةها در دو باز     داده بررسي و   يآور از آنجا كه جمع   . شود خارجه ارائه مي   يش و پـس از      پ

  . دشو س از مداخله ارائه ميش و پيز در دو قسمت پي پژوهش نيها مداخله اجرا شد، يافته

  ش از مداخلهي پ-5-1
يـشيني از   دار پ  تفـاوت معنـا    نبـود  از   يابي  ناني اطم ،يا  انجام مشاهدات پيش مداخله     از هدف

 دو گـروه از     يا آمار توصيفي پيش مداخلـه    . ن دو گروه بود   يمحور ب  لحاظ مدت زمان بافت معنا    
  .دشو ي ارائه مزيرمحور در جدول  لحاظ ميانگين مدت زمان بافت معنا

  محور ت زمان بافت معنان مديانگي دو گروه از لحاظ ميا ش مداخلهي پيفيآمار توص. 4جدول 

انحراف  نيانگيم تعداد  گروه  
  اريمع

 يخطا
استاندارد 

  نيانگيم
  نهيشيب  نهيمك

مدت زمان بافت   14  7 57/0  2,22  10,33  15 يشيآزما
  13  8  47/0  1,82  10,20  15  نترلك  معنا محور

 يشيـ محـور در گـروه آزما       نـشان داده شـد، بافـت معنـا         4 ةگونه كه در جدول شمار     همان
 ،  10,20= ن  يانگيـ م(نتـرل   ك گـروه    ةانـداز  تقريبا به ) 2,22 =ار  ي ، انحراف مع   10,33= ن  يانگيم(

حور در م ميانگين مدت زمـان بافـت معنـا   بيشينة و   كمينه. بسط داده شد  ) 1,82= ار  يانحراف مع 
  .  بودند13نترل هشت و ك و در گروه 14ب هفت و يترت گروه آزمايشي به

ن يمحور ب  ميانگين مدت زمان بافت معنا     ة از جنب  هيا تفاوت اول  ي آ هكله  ئن مس ي ا يبررسبراي  
  .  مستقل اجرا شدي ت آزمونيكا نه، ي معنا دار بوده و يدو گروه از نظر آمار
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  ن دو گروهيمحور ب  معنايها  بافتيا  پيش مداخلهةراي مقايس مستقل بيآزمون ت. 5جدول

آزمون لوين 
براي برابري 
  1ها واريانس

    2ها براي برابري ميانگينآزمون تي 

  
اطمينان بازة % 95

    3اختالف

اف
سطح معني  4
 

داري
5  

تي
6  

درجة آزادي
7  

سطح معني
 

داري
 

)
دوسويه

تفاوت ميانگين  )8
9  

ضريب اشتباه  استاندارد 
تفاوت ميانگينها

10
  

پايين
11

  

باال
12

  

فرض برابري 
  1.654  1.387-  742.  133.  859.  28 180.  382.  789.  13ها واريانس

  عدم فرض
برابري 
  ها واريانس

    .180 26.94 .859  .133  .742  -1.390  1.657 

__________________________________________________________________ 
1. Levene’s Test for Equality of Variances 
2. T-test for Equality of Means 

3. Confidence Interval of Difference 
4. F 
5. Sig. 

6. T 

7. df 
8. Two-tailed 

9. Mean Difference 

10. Standard Error Difference 
11. Lower 

12. Upper 

13. Equality of variances assumed 



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 72

ي از لحاظ ميـانگين مـدت    دار معنا ، تفاوت شد نشان داده    5 ةدر جدول شمار   هك گونه همان
 ، مقدار  18.) = 28(ينترل وجود نداشت، ت   ك و   يشين دو گروه آزما   يمحور ب هاي معنا  زمان بافت 
ـ  ين، تفاوت اول  يبرابنا. )هيدو سو  (86. = 1احتمال گـروه از لحـاظ مـدت زمـان بافـت           ن دو   يه ب

  .دار نبودمعنامحور از نظر آماري معنا

   پس از مداخله -2-
ن دو گـروه    يتفاوت معنادار ب  يابي از نبود      اطمينان و   يا س از انجام مشاهدات پيش مداخله     پ

ه همـان   كـ ظـر    آمـوزش مـورد ن     يشيـ محور، گـروه آزما   لحاظ ميانگين مدت زمان بافت معنا     از  
تر در بخـش روش پـژوهش تحـت          اي كه پيش   ط بافت معنامحور  بود را به شيوه       چارچوب بس 

 يهدف، بررسـ  . ردكافت ن ي در ينترل آموزش كاما گروه   . ردكافت  يح شد، در  يعنوان مداخله تشر  
افـت در گفتمـان كالسـي    ن نوع بين مدت زمان ايانگير چارچوب بسط بافت معنامحور بر م يتاث

مدت سـه جلـسه    هها ب پس از مداخله، هر يك از كالس      ن خاطر،   يبد.  بود يسي انگل ةزبان خارج 
  .  قرار گرفتندبررسي و يبردار مورد مشاهده، فيلم

محور در لحـاظ ميـانگين مـدت زمـان بافـت معنـا       دو گروه از   يا آمار توصيفي پسا مداخله   
  . است زير بازتاب داده شدهجدول 

 محورا لحاظ ميانگين مدت زمان بافت معن دو گروه ازيا آمار توصيفي پسا مداخله. 6جدول 

انحراف   ميانگين  تعداد  گروه  
  معيار

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

  بيشينه  كمينه

مدت زمان   19  11 56.  2.17  15.20  15 يشيآزما
  14  8  46.  1.81  10.53  15  نترلك بافت معنامحور

 در  يشتريـ  معنـامحور بـسط ب     يهـا   نشان داده شد، بافـت     6 ةگونه كه در جدول شمار      همان
= ن يانگيـ م(نتـرل  كنسبت بـه گـروه   ) 2,17= ار ي، انحراف مع15,20= ن يانگيم( يشيگروه آزما 

اين نـوع بافـت     ن  يانگي مدت زمان م   بيشترين و   كمترين. داشتند) 1,81= ار  ي، انحراف مع  10,53
  .  بود14نترل هشت و ك و در گروه 19 و 11ب يترت در گروه آزمايشي به

__________________________________________________________________ 
1. Probability value 
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ن دو گـروه در مـدت زمـان         ي ب يا هاي پسا مداخله   له كه آيا تفاوت   ئمنظور بررسي اين مس    به
 مستقل اجرا ي آزمون تيكا نه، ي معنادار بوده و    ي تفاوت ين بافت معنامحور از لحاظ آمار     يانگيم

  . شد
ي از لحاظ ميـانگين مـدت    دار نشان داده شد، تفاوت معنا     7 ةدر جدول شمار   هك گونه همان

، مقدار  6.38) = 28(ينترل وجود داشت، ت   ك و   يشين دو گروه آزما   يمحور ب  هاي معنا  بافتزمان  
 ،  4.66= ن  يانگيـ تفـاوت م  (هـا    ها بين ميانگين    بزرگي تفاوت  ةمرتب). دو سويه  (000.= احتمال  

 يهـا  بنـابر رهنمـود  .  )59.= مربـع اتـا   (اد بـود  يـ ار زيبس) 6,164 ي ال 3,17: ناني اطمةباز% 95
هـا بـين      بزرگـي تفـاوت    ةمرتبـ ه  كـ  دهـد    يدست آمده نشان مـ     ه ب ي،  مربع اتا   )1992( 1وهنك

  .   اد بوديار زيبس ها ميانگين

 ن دو گروهي معنامحور بيها اي بافت  پسا مداخلهةآزمون تي مستقل براي مقايس. 7جدول 
آزمون لوين براي 
  ها برابري واريانس

    ها آزمون تي براي برابري ميانگين

  
طمينان بازة ا% 95

    اختالف

اف
  

سطح معني داري
  

تي
  

درجة آزادي
  

سطح معني
 

داري
 

دو(
س

ويه
تفاوت ميانگين  )

ضريب اشتباه    
استاندارد تفاوت 

ميانگين
ها 

  

پايين
باال  
  

فرض برابري 
  6.164 3.170  731.  4.66  000.  28  6.38  581.  313.  ها واريانس

 فرض عدم 
برابري 
  ها واريانس

    6.38  27.08  .000  4.66  .731  3.168 6.166 

 يه تفـاوت معنـادار    كـ دهند    بزرگي بسيار زياد نشان مي     ةمرتب و   05.متر از   كمقدار احتمال   
ن مدت زمان بافت معنامحور وجود داشته و چارچوب بسط بافـت  يانگين دو گروه از لحاظ م  يب

__________________________________________________________________ 
1. Cohen 
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 هـاي  بررسـي بـا مقايـسه     . ن نـوع بافـت داشـت      يـ  بـر مـدت زمـان ا       ير معنـادار  يمعنامحور تاث 
ن مـدت زمـان بافـت       يانگيـ ه م كـ افـت   يتـوان در   اي مي  هاي پسامداخله  بررسي با   يا مداخله پش

ه كـ  ي در حـال ، داشـت يشيدر گروه آزما) 4,87 (يا طور تقريبي پنج دقيقه    افزايشي به معنامحور  
  ). 33.(ز بود يار ناچينترل بسكش در گروه ين افزايا

   بحث  -6
ن نـوع   يـ ن ا يانگيـ محور را بر مدت زمـان م       معنا  تاثير چارچوب بسط بافت    ي،نونكپژوهش  

داده ها نـشان     يبررس. كرد يبررس عنوان زيان خارجه   بان انگليسي به   ز يالسكبافت در گفتمان    
چـارچوب  گـر،   يان د يبه ب . آمدوجود   بهنترل  ك و   يشين دو گروه آزما   ي ب يه تفاوت معنادار  كداد  

صـورت    را در گـروه آزمايـشي بـه         نـوع بافـت    نيـ ن مدت زمـان ا    يانگيمحور م بسط بافت معنا  
  . ش دادي افزايمعنادار

نتـرل  كو گـروه  ) 10,33 =ن يانگيـ م (يشيمحور در گروه آزماميانگين مدت زمان بافت معنا
 يـك نزد )10,26 =ن يانگيـ م (ين مدت زمـان يانگيم بهار يش از مداخله بسيپ) 10,20= ن يانگيم(

ه بـسط  كدهد  اين يافته نشان مي .  بودند  گزارش داده   آن را  )2015 (ي و علو  يه پورحاج كاست  
ـ  يالسـ كآمـوزان در گفتمـان       ر نتيجه ارتقاي فرصـت مـشاركت زبـان        بافت معنامحور و د    ان  زب

 نبـود  ةله نـشان دهنـد  ئاين مـس . رسد مينت به نظر    ي اولو يدارا ،انگليسي به عنوان زبان خارجه    
 يك توسط معلم از  يارك ة اجراي برنام   كنترل، حفظ نظم و    ز اعمال كمر تعادل بين نيروي ميل به    

 نزديـك و تاييـد   ةمشارك زبان آموزان، ايجـاد رابطـ       فرصت   يز اعتال كز از مر  ي گر يرويسو و ن  
ن، يبـاخت (اسـت  يسيـ  انگلةيگر در گفتمان كالسـي زبـان خارجـ     د يآموزان از سو   مبادرت زبان 

؛ 1996ئــر، يوان ل؛ 2007ن، يويــ؛ ن2017، ي و پورحــاجي؛ علــو2004، ي و فلــي؛ پــائولت1986
 ،زكـ مر  بـدين معنـا كـه نيـروي ميـل بـه          )2016،  يكنگتون و تاد  ينگ، رد ي؛ وور 2016نگ،  يوور

 . استز كز از مري گريرويتر از ن تر و قوي بزرگ
 يهـا   در آن آموزش تاثيري بر بـسط بافـت         هك) 2015 (ي و علو  ي پورحاج ةبرخالف مطالع 

ش شـرط را در  ياگر دو پ ،ان آموزش معلميها هن داد كه برنامپژوهش نشااين ، ردمعنامحور ندا
ش يد افـزا يـ  باان آموزش معلمـ يها اول، برنامه.  داشته باشند  ييسزا انند تاثير به  تو مي ،رندينظر گ 

مـادامي كـه ايـن دسـت     .  دهند را هدف خود قراريالسكگفتمان   نسبت بهان معلميسطح آگاه 
رزنـد،  د بوكيـ  تايالسـ كت يريها و مـد  ت مهارآموزشها، روش   روش تنها بر آموزش     ،ها برنامه
 يدرسـت  بـه ) 2013(گونـه كـه والـش     همان. ار دشوار خواهد بودي بس شده، ياد به هدف  يابدستي

  :اشاره دارد
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 ايـن اسـت كـه چگونـه         ، آمده دست  هاي به  بنابر پژوهش ها   يكي از بزرگترين چالش   
ـ .  بـرد   بـاال  يالسـ ك هـاي   كنـشي  هـم   را نسبت بـه    مان معل يتوان سطح آگاه   مي سياري از  ب

 يزيار نـاچ ي توجه بـس   ،ش از خدمت و ضمن خدمت     ي اعم از پ   ،ان آموزش معلم  يها برنامه
محـور و    هـاي موضـوع    هـا آمـوزش    ، اين برنامـه   بطور كلي .  دارند يالسك هاي  كنشي هم هب

مـن  .  در سراسـر دنيـا رواج دارد      هكـ ل از دو رونـد      ك متـش  اي  طرحوارهمحور دارند؛    روش
 يه به طور اختـصاص كشاهد باشم ان  آموزش معلميها ي را در برنامهمخواهم روند سو   مي
  )19 يصفحه . (ورزد  كالسي تاكيد ميهاي كنشي همبر 

  را نـسبت   هـا   معلـم  يالزم است تا سـطح آگـاه      )  مشخص يچارچوب (اي  ويژه يدوم، ابزار 
  .  باال ببرديالسك هاي كنشي هم از گفتمان و ي خاصيها جنبه به

يند آمـوزش و  ا در فرها كنشي هم ينقش محور  نسبت بهان معلميش آگاه يهدف افزا 
بافـت   ند آگاهي بهتـر و بـاالتري نـسبت بـه           بتوان ان آن معلم  ةواسط ري است كه به    ابزا ةارائ

 ابـزار  انه معلمكابد ي بود مي بهي زمانيالسكند يا فر ،من معتقدم . خاص خود بدست آورند   
والـش،  .  (باشند و بتوانند آن را بهبود ببخشند       خود را دارا     يش سطح آگاه  ي افزا يالزم برا 
  )9 ة، صفح2013

هـا   توانـد يكـي از آن ابـزار         مي ،اين پژوهش نشان داد كه چارچوب بسط بافت معنامحور        
 بلكـه   ، نه تنها ميانگين مدت زمـان بافـت معنـامحور را افـزايش داد              يادشده،چارچوب  . باشد

ز مركـز اعـتالي مـشاركت زبـان آمـوزان در            نيـروي گريـز ا     زمينه را براي تقويت بخشيدن به     
؛ وورينـگ،   1996؛ ون ليئـر،     1986بـاختين،   ( انگليسي بـاال بـرد       ةگفتمان كالسي زبان خارج   

2016 .(  

  يريگ  نتيجه-7
ي، مبتنـي بـر چـارچوب بـسط          آموزشـ  يا ي، بررسي تاثير اجراي برنامه    نونك هدف پژوهش 

. تمان كالسي زبـان انگليـسي بـود        در گف   كنشي همن نوع بافت    يمحور بر مدت زمان ا    بافت معنا 
سه يـ  مقا يشينترل و آزما  كن مطالعه مدت زمان بافت معنا محور را در دو گروه            ين منظور، ا  يا به
صورت  يشي به افت نشد، گروه آزما   يش از مداخله    ين دو گروه پ   ي ب ياگرچه تفاوت معنادار  . ردك

 محور صـرف بافـت معنـا      ز مداخلـه  نترل پس ا  كگروه   داري مدت زمان بيشتري را نسبت به      معنا
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ن نوع بافت يمحور بر مدت زمان ا    رچوب بسط بافت معنا   ر معنادار چا  ي تاث دهندة نتايج نشان . كرد
  .  بوديسي زبان انگليالسك در گفتمان كنشي هم

 و افـزايش    جادي در ا  ي محور ي نقش ،ه معلم كجه گرفت   يتوان نت  پژوهش مي ن  ي ا يها از يافته 
براي آن كـه معلـم ايـن نقـش را           . ) الف 2006والش،  (آموزان دارد    نفرصت مشاركت براي زبا   

ان گفتـار خـود و هـدف        يـ  م ي درسـت از رابطـة      شناخت ،ه معلم كند، الزم است    كفا  ي ا يدرست به
ش ي افـزا  محور بـوده و هـدف آن       معنـا   كنشي همه  ك يد بداند هنگام  يمعلم با . ندكدا  ي پ  كنشي هم

، بـارة باورهـا    بـه ابـراز وجـود و صـحبت در          هـا  ب آن يـ آمـوزان و ترغ     مـشاركت زبـان    فرصت
، گفتـار خـود را در جهـت رفـع موانـع             استصي و غيره    ات شخ يحات، تجرب ياحساسات، ترج 

ر معنـادار چـارچوب بـسط بافـت         يتـاث . نـد كت  يريآموزان مـد   كنشي براي زبان   هم يجاد فضا يا
 كنشي  هم تمان و ت گف ي آموزش معلمان با محور     اهميت اجراي دورة   ،پژوهشن  يمعنامحور در ا  

ن مطالعه توانست شناخت و    ي در ا  يالسك بر گفتمان    يرا آموزش مبتن  ي ز ،ندك ميد  يي را تا  يالسك
  .   معلم فراهم آوردي را برايالسكدن به اهداف يت گفتار در جهت رسيري مدي الزم برايآگاه

   پژوهشيها ها و پيشنهاد محدوديت  -8
ين، ابنـابر . كـرد  يط بافـت معنـامحور را بررسـ    چارچوب بسيرات آنيتنها تاث،  پژوهشاين  
ا بـر ميـانگين مـدت زمـان     ن چـارچوب ر ي اي اجرايريرات تاخيتوانند تاث ي م ي آت يها پژوهش

آموزان بـا    زبانن پژوهش تنها شامل   ين، ا ي بر ا  افزون.  قرار دهند  يمحور را مورد بررس   بافت معنا 
 سـطح  ةتواننـد مـسئل   هاي آتي مي وهش پژ، با تجربه بود  يها  متوسط و معلم   يسطح توانش زبان  

 چـارچوب   ي معنـامحور و اجـرا     ي معلم را در بسط بافت ها      ةزان و تجرب  آمو توانش زباني زبان  
طـور   كار رفته بـه    هاي پژوهش آن است كه چارچوب به       از ديگر محدوديت  . نندكل  ي دخ يادشده
ي هـا   بـسط بافـت    ةلئمسهايي در آينده الزم است كه        پژوهش. ر گفتمان معلم تاكيد دارد    عمده ب 
و .  قـرار دهنـد    يدگاه گفتمـان شـاگرد مـورد بررسـ        ي از جمله بافت معنامحور را از د       كنشي  هم

محور را بـر  اثير اجراي چـارچوب بـسط بافـت معنـا       ت ،يصورت تجرب  ، اين پژوهش به   سرانجام
 بنيـان   صورت داده  و تاثير آن را بر گفتمان معلم به        نشان داد    كنشي  همن نوع بافت    يمدت زمان ا  

 را بـر    يادشـده ر چـارچوب    يه تـاث  كاوانه الزم است    ك گفتمان ين، پژوهش يبنابرا. ديشكر ن يتصو به
    .ندك يها بررس گفتار معلم در توالي نوبت
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