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 ، ناپذیریگروه گروهی،
 معلم نقش زبان، به تسلط

 چکیده
آموزانی که به همان با افزایش تعداد گزارشات زبان خارجیافزایش محبوبیت کار گروهی در کالسهای زبان 

-عنوان گروههمراه بوده است. تأثیر این رفتار بر سایر اعضای گروه که به اندشتهمشارکت ندا یاندازه در کارگروه

تواند کار گروهی را به یک تجربه ناخوشایند تبدیل کند. این مطالعه با توجه به شود، میناپذیری شناخته می
اری گروهی آموزان خارجی را برای همکتئوری انتخاب عقالنی و نظریه فرهنگی اجتماعی، میزان توانایی زبان

نفر در  ۷۰سطح متوسط و در نفر  ۷۰شامل  آموززبان ۱۴۰. به این منظور، در مجموع ه استثر بررسی کردؤم
پژوهشگر ضمن آشنا کردن فراگیران با شفاهی مبتنی بر تصویر شرکت کردند.  گوییتبه انجام روایسطح پیشرفته 

ها نامهها پرداخته و بر روند پر کردن پرسشکالسبه مشاهده  ثرؤماصول نظریه انتخاب عقالنی و کار گروهی 
تأیید ناپذیری را تئوری انتخاب عقالنی در کاهش گروهتأثیر شناخت  نتایج تحقیق، توسط فراگیران نظارت داشت.

 سطح ویژه آنهایی که درکه فراگیران به بیانگر این است. عالوه بر این، تجزیه و تحلیل کیفی مشاهدات کرد
 گیعالقی و بیساززمینه عدم دالیلهمچنین تمایل دارند. عدم همکاری در گروه د بیشتر به متوسط هستن

معلمان :  شودمیشد. پیشنهاد فراگیران به کار گروهی و راهکارهای احتمالی برای کاهش این نگرانی مشخص 
اهداف فعالیتهای گروه را با توجه به تئوری انتخاب عقالنی به روشنی بیان کنند و اهداف خاص دوره را روشن 
کنند. با داشتن یک نظر شفاف در مورد اهداف دوره و درک نقش معلمان و فراگیران در کارهای گروهی، 

 موقعیت بهتری قرار می گیرند. در فراگیران 
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ABSTRACT 
The enlargement in popularity of group work in English language classrooms has been 
associated with a raise in the frequency of reports of learners not equally contributing 
to work in the groups. Termed as free- riding, the impact of this behavior on other 
group members can make group work an unpleasant experience. Informed by the 
RationalChoiceTheoryandVygotsky’ssociocultural theory, thisstudy investigated
the degree to which English as a foreign language learner could be directed towards 
effective group cooperation. For this purpose, a total 140 intermediate (N = 70) and 
upper-intermediate (N = 70) learners were engaged in picture-cued oral narrative tasks 
in groups. The teacher familiarized the learners with the tenets of rational choice 
theory and the effective group work. The classes were observed and learners filled out 
a free-riding questionnaire. Results statistical analysis demonstrated the effectiveness 
of knowledge about rational choice theory in the reduction of free-riding. 
Furthermore, qualitative analysis of the observations revealed that learners particularly 
those in the low-intermediate group were more inclined towards free-riding. The 
reasonsunderlyinglearners’lackofinterest ingroupworkandpossiblestrategiesto
reduce this concern were further specified. It is suggested: Teachers should clearly 
state the goals of the group activities according to the theory of rational choice and 
clarify the specific goals of the course. By having a clear view of the course objectives 
and understanding the role of teachers and learners in group work, learners are better 
placed to meet their expectations and goals. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.323340.837 
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 مقدمه.1

یادگیری زبان، عواملی وجود دارد  ای در بحثدر هر زمینه

کند. یکی از ضعیف میتکه جریان یادگیری را تسهیل یا 

مفاهیمی که برای تسهیل فرآیند یادگیری زبان ثابت شده 

-است، کار گروهی است که در آن تعامل فعال بین دانش

ها توانایی که قابلیت به اشتراک گذاشتن جود دارد آموزان و

. اگرچه به نظر را داردفراگیران  دیگری از های متنوعو زمینه

در زمینه یادگیری  یثرؤمعامل ی کار گروه که رسدمی

این یکی از که  نیز ایجاد کند موانعیاست، اما ممکن است 

 /عدم همکاری در کارهایناپذیریگروه تمایل به ،وانعم

 است. گروهی

که کار گروهی یک عنصر مهم در محیطهای از آنجایی

رود که منجر به بهبودی نتایج آموزشی فعلی است، انتظار می

یادگیری گردد و الزم است که برای همه اعضای گروه 

یادگیری زبان  هایزمینهجذاب باشد. اگرچه این موضوع در 

-بهستماتیک طور سیاز اهمیت باالیی برخوردار است، اما به

گیرد و آهستگی انجام میدر زمینه آموزش در ایران به ویژه

صادقی و خضرلو، همچنین مورد بررسی قرار نگرفته است )

(. از این رو، 2۰۱۷صادقی و همکاران،  ؛ 2۰۱۲، 2۰۱۴

مسئله  ناپذیریگروهشناسایی دالیل گرایش فراگیران به 

مهمی در تحقیقات یادگیری زبان دوم است. به منظور 

پرکردن خألهای ذکر شده در زمینه کار گروهی، تحقیق 

حاضر سعی دارد بسیاری از عواملی که ممکن است در 

نقش داشته باشد و روشهایی که روند کار  ناپذیریگروه

افراد گروه از جمله معلمان و مربیان و فراگیران را تسهیل 

 ، شناسایی و بررسی کند.کندمی

 

.پیشینهتحقیق2

ناپذیری.گروه1.2

های پرکاربردترین رویکردهای آموزشی در محیط یکی از

(. 2۰۱۲، و همکارانویلسون آموزشی، کار گروهی است )

هالستون و پاف، ؛ 2۰۱3دانیال وی و هاگ، مطالعات )

با وجود  اند( نشان داده2۰۰2می و گوالدینزوف، ؛ 2۰۰3

های آموزش از ساختارکه کار گروهی در مقایسه با برخی این

-تر ارائه مییری عمیقسنتی، امکانات زیادی را برای یادگ

اما کار گروهی نیز مانند هر رویکرد دیگری معایب و  دهد،

تواند منجر می ( و2۰۱7فرتاش و سیفوری، مزایایی دارد )

. شود ناپذیریگروهبه برخی مشکالت جدید مانند 

در بین دانشمندان، معلمان کار گروهی مدتهاست که پویایی 

؛  2۰۰2گالسوپ،  ) مورد توجه قرار گرفته است تاجران و

یادگیری در گروه، موقعیت یادگیری (. 2۰۰۷آلن و هارلی،  

های بیشتری کند تا فرصتان فراهم میفراگیرمثبتی را برای 

 .(2۰۱۰داکسبری و تاسی، در ارتباطات داشته باشند )

کنندگانی فعال و مستقل باشند. باید شرکت آموزاندانش 

-دانشعالوه بر این، در زمینه یادگیری گروهی، معلمان باید 

را در مورد چگونگی رسیدن به موفقیت راهنمایی  آموزان

طور قابل توجهی کنند. بنابراین، اگر یک عضو در گروه به

همکاری کند، باید چه اقدامی انجام گیرد؟ کمتر از دیگران 

و یا زمانی که سایر اعضای فعال گروه متوجه شوند که آنها  

دهند، این افراد نیز ممکن تنهایی انجام میهمه کارها را به

است بر تالش و پویایی گروه تأثیر بگذارند چون آنها نیز 

د کنند از مزایای کار دیگران در گروه استفاده کننسعی می

(. این یکی 2۰۱3وال و آلواردو، ؛  2۰۰۱مک گرو و تیدل، )

والنتاین و ترین موانعی است که بر عملکرد تیم )از اصلی

(، موفقیت در کار گروهی و یادگیری 2۰۰۷همکاران، 

 گذارد. ( تأثیر می2۰۱2خضرلو، ؛ ۱777جویس، مشارکتی )

مشکل عدم همکاری در کار »یا « ناپذیریگروه»این مانع 

این یک مشکل رایج است که در . »شودمینامیده « گروهی

خوبی مورد تحقیق قرار شناسی و تجارت بهزمینه جامعه

-بهو متخصصان حوزه آموزش  از این مفهوم « گرفته است

 آموزاندانشکنند. واکنش یک رفتار ناخواسته یاد می عنوان

ممکن است منجر به طفره رفتن از کارهای  ناپذیریگروهبه 

دیگر  شودمی(. این باعث 2۰۰7دیویس، اجتماعی شود )

ناپذیر تبدیل شوند. وی اعضای گروه نیز به افرادی گروه

اظهار کرد که اعضای دیگری از گروه نیز که احساس تعلق 

به این گروه را ندارد ممکن است تبدیل به افردی شوند که 

روند و در نتیجه  تالش از کارهای اجتماعی طفره می

ی دهند. طفره رفتن از کارهااعضای گروه را کاهش می

منجر به ایجاد مشکالتی شوند که پیروزی  تواندمیاجتماعی 

و منجر به  دهدمیو موفقیت یک سازمان را تحت تأثیر قرار 
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لو و همکاران، ) شودمیکاهش عملکرد اعضای گروه 

2۰۱3.) 

بندی گروهتوزیع  تواندمی تهای این مشکالحلیکی از راه

تیم  برای یا تعیین یک رهبر های متفاوت وافراد با توانایی

درست بر همسوسازی انگیزه و نظارت  باعث باشد که

در این . (۱77۲،گوالتی و سینفکارهای گروهی شود ) 

یادگیری گروهی از اهمیت  حیطهحالت، نقش معلم در 

؛ 2۰۱۴و همکاران، کاندلر)  باالیی برخوردار است

-میمعلمان  .(2۰۱۲یداختر و سیداصغری،  ؛2۰2۰خضرلو،

را راهنمایی  آموزاندانشرا تعیین کرده و  یوظایف توانند

هایی برای داشتن اعضای کنند و این مسئله نیاز به مهارت

جویس (. عالوه بر این، 2۰۰۲انی، یحسندارد )تر گروه ثرؤم

که انگیزه عامل مهمی در همکاری  کندمیاستدالل  (۱777)

 کندمی. او پیشنهاد دهدمیرا کاهش  ناپذیریگروهاست و 

کند با می وادار همکاریگروه را به  ایعضاوقتی فردی 

در نیز  عواقبید ربمیباال  را  انگیزه وجود اینکه این راه حل 

بسیاری از معلمان،  و با وجود این آگاهی هنوز همدارد بر

دالیل  در رأس امور خود قدرت حفظمدیران و رهبران با 

جویس، ؛  2۰۰3بروکس و آمونز، ) خاص خود را دارند

 (.2۰۱7خضرلو، ؛  ۱777

تعیین کار گروهی به تغییراتی بیش از تغییر در چیدمان 

(. اهمیت 2۰۱۲روزاسپاراز و همکاران، ها نیاز دارد ) صندلی

ر گروهی افکار و برداشت معلمان که بر هر تفسیری از کا

( 2۰۱۱وودز و کاکر،گذارد باید برجسته شود )تأثیر می

-دانشمانند و بنابراین معلمان در موقعیت قدرت باقی می

 ناپذیریگروهدر صورت بروز مشکالتی مانند مشکل  آموزان

توانند به معلم گزارش دهند. با این وجود، بدون این تنها می

به دلیل اینکه خود قادر  ناپذیریگروهها، تمایل به راه حل

-نیستند، افزایش می ثرؤمبه اجرای تنبیه به شکلی سریع و 

 یابد.

هاست که در بین محققان اجتماعی، مدت ناپذیریگروه

مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای  تجاری و آموزشی

 اخیر، دانشمندان علوم اجتماعی و بازرگانی نقش شخصیت

 مورد مطالعه قرار دادندناپذیری گروهو سرشت انسان را در 

در  (2۰۱۷مورفی ) (. 2۰۰۲وک و ناو،ک؛ 2۰۰2گالسپ، )

غلبه ناپذیری گروه ها بربا عنوان: چگونه اتحادیه مقاله خود

رغم امکان سوءاستفاده از دهد که علیتوضیح می ،نداهکرد

 مدل استفاده ازها با اتحادیهچگونه ها ، مزایای سنتی اتحادیه

باعث افزایش  در بعضی مشاغل  عضویت  و رسانه

دهد د. این تحقیق نشان مینشومی  هااتحادیهعضویت در 

 2/2، معلمانامسال از هر پنج گزارش مثال عنوانبهکه 

تأثیرات  اند کهپیوسته اتحادیه وبتبه عض درصد بیشتر

 دهد.بزرگی را نشان می

دو روش یادگیری مشارکتی کمک  (2۰۱۷چوی و مانتک )

به تفکر گروهی و بررسی گروه در یادگیری جمعی را با هم 

که روش یادگیری  دهدمیها نشان مقایسه کردند. یافته

مشارکتی کمک به تفکر گروهی قابلیت افزایش رضایت 

 ی زبان خارجی را دارد.هاکالسفراگیران و درک مطلب در 

های آموز از کلیه دانشکدهزبان 2۰۲این مطالعه شامل بررسی 

خواسته  آموزانزبانیک دانشگاه استرالیا بود که در آن از 

روهی ارائه دهند. شد تا نگرش خود را نسبت به کار گ

های فراگیران به صورت موضوعی مورد تجزیه و پاسخ

بیشترین  ناپذیریگروهتحلیل قرار گرفت و مشخص شد که 

های کمی حاصل از هاست. دادهنگرانی در تمام رشته

طور کلی، فراگیران کار گروهی را نظرسنجی نشان داد که به

ها ل پاسخدانند، اگرچه تجزیه و تحلییک تجربه مثبت می

های نشان داد که تعداد قابل توجهی از فراگیران با جنبه

 .نداهکردمختلف کار گروهی مشکالتی را تجربه 

.نظریهانتخابعقالنی2.2

 عنوانبه ناپذیریگروهدر ادبیات، بسیاری از دانشمندان از 

توان با را می ناپذیریگروهکنند. رفتاری ناخواسته یاد می

دیدگاه اقتصادی یا عقالنی توضیح داد. این استفاده از 

توان به تئوری انتخاب عقالنی و نظریه هزینه ها را میدیدگاه

طور ربط داد. طبق نظریه انتخاب عقالنی، افراد به معامالت

طبیعی منطقی هستند. این بدان معنی است که آنها فعال 

نتایج را هستند انگیزه دارند و تمایل دارند بیشترین منافع و 

 .کسب کنند

طبق نظریه هزینه معادالت، افراد به دنبال منافع شخصی با 

طلبانه عمل کنند. توانند فرصتعقالنیت محدود هستند و می

توانند خودخواهانه عمل در راستای هر دو نظریه، افراد می
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کنند و بنابراین منافع خود را باالتر از منافع گروه قرار دهند 

گران کار کنند. عالوه بر این، نظریه انتخاب و یا کمتر از دی

که عمل فردی با انگیزه رفتار هدفمند  دهدمیعقالنی نشان 

. هدف این فرد منافع شخصی خود است. با شودمیانجام 

این حال، نظریه انتخاب عقالنی وابستگی متقابل را نیز 

طور مشترک قابل . برخی از اهداف فقط بهکندمیتصدیق 

 پیوندند.ت. بنابراین افراد به یک گروه میدستیابی اس

تحقیق وش. ر3

اجتماعی، فرض بر این است که  -بر اساس نظریه فرهنگی

 وقعیتدر م فردیبهترین نوع آموزش از طریق کمکهای 

 ها و کمکهای ارائه شده باید در. دستورالعملستکالس ا

ملکه ذهن  تواندمیباشد. بنابراین،  آموزانزبانمحدوده رشد 

شود و با توجه به ترجیحات فردی آنها منجر به توسعه آنها 

شود. با توجه به اهمیت این موضوع معلمان زبان  یبین زبان

و  انگلیسی باید شرایطی را در نظر بگیرند که ارائه کمک

تواند به بنظارت بر نقش فراگیران در فعالیتهای مشارکتی 

راستا، مطالعه حاضر یادگیری فراگیران منجر شود. در این 

تالشی است برای ارزیابی تأثیر آموزش و میانجیگری از 

آموزان با استفاده از دانش هدایتطریق نقش فعال معلم در 

کمک، مشاهده، وساطت توسط معلم و همساالن تا ببیند آیا 

و  ناپذیرگروهافراد برای کاهش تعداد  را طیایشر توانندمی

 پیدا کنند. افزایش انگیزه فراگیران

طراحی مطالعه. ۱.3

شامل سه بخش برای پاسخ به  حاضر اکتشافی تحقیق  

االت مربوط به اینکه چگونه وال است. در ابتدا سؤچندین س

-گروهشناخت نظریه انتخاب عقالنی ممکن است بر مسئله 

تأثیر بگذارد و به مهارت زبان پرداخته شود. متعاقبا   ناپذیری

مداخله معلم بر اساس نظریه فرهنگ االت ؤپاسخهایی به س

بر اساس الگوی  هادادهاجتماعی فرهنگی ارائه شد. 

ی مختلف اجتماعی و همچنین هادیدگاهتفسیرگرایانه از 

عددی برای بررسی رابطه بین متغیر مورد های دادهمطالعه 

، این مطالعه نهایتتجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفتند. در 

 .استهای مختلط روش ر پایهیک تحقیق ب

.جامعهونمونهتحقیق2.2

-زبان ۱۴۰کنندگان در این مطالعه شامل تعداد کل شرکت

 سطح هر از نفر ۷۰) پیشرفته وآموز زبان خارجی متوسط 

زبان خارجی در آموزشگاههای زبان  معلم 3۰ و( مهارت

مرد و زن  آموزانزبانبوکان و ارومیه است. در این مطالعه 

سال و عالوه  2۲تا  ۱۲زن( در محدوده سنی ۲۷مرد و   ۲3)

زن   ۱7مرد و  ۱۱بر این، معلمان زبان خارجی زن و مرد )

-سال شرکت کردند. همه شرکت ۴۷تا  22در محدوده سنی 

کنندگان حداقل به دو زبان به جز انگلیسی صحبت میکردند 

و ارومیه به  کنندگان در بوکانزیرا زبان مادری اکثر شرکت

ترتیب کردی و آذری است. یادگیری زبان انگلیسی آنها تا 

یک زبان  عنوانبهحد زیادی تنها محدود به کالس رسمی و 

 بیگانه بود. 

. ابزارهای تحقیق 3.3

 تعیین سطحآزمون  :سریع آکسفورد تعیین سطحآزمون 

تعیین  سریع آکسفورد یک ارزیابی سریع و قابل اعتماد برای

طور که از نامش پیداست، توسط دانشگاه  است. همان سطح

ال است که باید وس۲۰آکسفورد ساخته شده است و شامل 

های در قالب سواالتدقیقه پاسخ داده شود.  3۰در 

ای هستند و شامل گرامر، واژگان و همچنین درک چندگزینه

تعیین هستند. نتایج عملکرد فراگیران در این آزمون  مطلب

متوسط در سطح در این مطالعه  کنندگانشرکتا که آی کرد 

 پیشرفته هستند. یاو 

به منظور ارزیابی میزان :  ناپذیریگروه نامه تمایل بهپرسش

،  محقق ناپذیریگروهبه  زبان خارجیتمایل فراگیران 

آموزان در آیا دانشرا به منظور بررسی اینکه ای نامهپرسش

هیه ت اند یا خیرروبرو بوده ناپذیریگروهکالسهای خود با 

آموزان در رویارویی با کرد. عالوه بر این، واکنش دانش

ارزیابی شد. همچنین با اجرای عباراتی که  ناپذیریگروه

کند و از در کارهای گروهی توصیف میرا  ناپذیریگروه

خواهد در مورد نگرش خود نسبت به آنها فراگیران می

یش آنها را ارزیابی کند. صحبت کنند، محقق توانست گرا

ای  از درجه ۲ماده در مقیاس  ۱2نامه شامل این پرسش

 است. تجزیه و تحلیل «کامال  موافقم»تا  «کامال  مخالفم»

-از طریق هدایت آلفای کرونباخ که نتایج رضایت اعتبار آن
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و نتایج تأییدگر پایایی  گرفت انجامدهد، بخشی را ارائه می

 (. 72/۰قابل قبول است )آلفا= 

آخرین ابزار این مطالعه،  عنوانبه :چک لیست مشاهده

محقق در تمام جلسات مطالعه حاضر شرکت کرد و چک 

های عملکرد آنها را در رابطه با تعامل آنها در کار لیست

گروهی و مداخالت معلمان در وظایف پر کرد. برای این 

ای استفاده شد که از های مشاهدهاز چک لیست منظور،

ها شامل منابع مختلف مواد ترکیب شده بودند. چک لیست

و  عوامل مختلف اجرای کار گروهی در داخل کالس بود.

 (. ۲7/۰نتایج تأییدگر پایایی قابل قبول است )آلفا= 

یکرد تحقیقرو. ۴.3

زبان  آموززبان ۱۴۰در مرحله اول، آزمون مهارت برای 

دانشجو با   ۷۰و متوسط دانشجو با سطح   ۷۰) خارجی

زبان انگلیسی تحصیل های ؤسسهسطح پیشرفته( که در م

قبل در  از کنندگانشرکتانجام شد. اگرچه  ردندکمی

، آزمون ردندکشرکت می و پیشرفتهسطوح متوسط کالسهای 

سریع برای اطمینان از سطح صحیح  تعیین سطحآکسفورد 

مهارت آنها انجام شد. قبل از روند اصلی مطالعه و به منظور 

یی هانامهپرسشاطمینان از معتبر بودن و قابل اعتماد بودن 

که در این مطالعه استفاده شده است یک مطالعه آزمایشی با 

 طوربهنفر  2۰انجام شد ) آموزانزبانگروه نمونه کوچکی از 

. پس از انتخاب شدند( کنندگانشرکتدفی از میان تصا

، در دو جلسه اول هانامهپرسشاطمینان از قابلیت اطمینان 

از چک  هاکالس، برای مشاهده هادادهآوری فرآیند جمع

در حالی که فراگیران برای کار . لیست مشاهده استفاده شد

مشارکتی از کارهای داستانی تصویربرداری شده برای 

هرگونه تغییر قابل توجه احتمالی  ردندکه استفاده میمشاهد

کار گروهی در کل و انجام  در طول تحقیق ناپذیریگروهدر 

 گوییتروایجلسات تحقیق مشاهده و بررسی شد. وظایف 

های مشارکتی مورد فعالیت عنوانبهشفاهی مبتنی بر تصویر 

 قابلدر م آموزانزباناستفاده قرار گرفت که در طی آن 

به اجرا پرداخته و معلم، در هنگام معلمان و همساالن 

 کرد.کمک می آموزانزبانشفاهی به  گوییتروای

تئوری  نظریهبا  فراگیران این محققان به منظور آشنایی 

 دادند که آموزانزباناین مورد به هایی را در ، جزوهعقالنی

شامل اطالعات و تصاویر متناسب با سطح  هااین جزوه

سازی بود. پس از توضیح و شفاف آموزانزباندرک 

پرسیده شد تا اطمینان حاصل  فراگیراناز  یاالتؤبروشور، س

ند. پس از اتمام اهرا کامال  درک کرد آنشود که آنها مفهوم 

جلسه به طول انجامید، محقق یادگیرندگان را  ۴این کار که 

که  دبه صورت مرحله به مرحله مشاهده کرد تا متوجه شو

 ناپذیریگروهتمایل آنها به ، آیا بعد از تمرین افزایش آگاهی

 .خیرتحت تأثیر قرار گرفته است یا 

زبان برای بررسی نقش مداخله معلمان در عملکرد فراگیران 

زبان ، محقق نیاز به نظارت و مشاهده کالسهای خارجی

تحت تأثیر  آموزانزبانداشت تا ببیند آیا عملکرد  خارجی

گیرد یا خیر. اول از همه، اهداف مشاهدات برای  قرار می

به انجام کار معلمان روشن شد و از آنها خواسته شد 

. بعالوه، معلم ی خود مبادرت ورزندهاکالسگروهی در 

در بعضی از فعالیتهای گروهی مداخله کند. محقق  تواندمی

کالس پیشرفته( مشاهده  ۴و کالس متوسط  ۴جلسه ) ۲

یک ساعت و نیم به طول انجامید. عالوه بر  کرد. این روند

این به منظور بررسی مداخله معلمان در عملکرد فراگیران، 

آموزان هنگام انجام کارهای گروهی دانش ناپذیریگروه

 مورد بررسی قرار گرفت.

ها.روشتحلیلداده3.2

داده1.3.2 کیفی تحلیل و تجزیه تحلیل. و )تجزیه ها

روندکارگروهی(

های مربوط به نقش معلم، محقق برای تجزیه و تحلیل یافته

های چک لیست مشاهده را بر اساس نظریه فرهنگی یافته

اجتماعی تحلیل کرد. از تفسیر تحلیل محتوا برای شناسایی 

مضامین اصلی و حرکات آموزشی مورد استفاده معلمان در 

طول دوره مشاهده استفاده شد. روش مقایسه ثابت 

-یک رویکرد انعطاف عنوانبه( ۱77۰استراس و کوربین، )

 پذیر برای تجزیه و تحلیل محتوا در این مطالعه استفاده شد.

داده2.3.2 کمی تحلیل و تحلیلتجزیه و )تجزیه ها

محصولکارگروهی(

 -های کولموگروفدر مرحله اول از طریق آزمون

آمده از طریق دستنرمال نمرات بهاسمیرنوف از توزیع 
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اطمینان حاصل شد. به دنبال این،  هانامهپرسشها و آزمون

 tهم آمار توصیفی و هم آمار استنباطی از طریق آزمونهای 

 های جفتی اجرا شد.نمونه

نتایجوبحثوبررسی. ۴

های کیفییافته. ۱.۴

چگونه آگاهی فراگیران ایرانی زبان در پاسخ به این سوال که 

-گروهبر گرایش آنها به  عقالنیانگلیسی از تئوری انتخاب 

به منظور درک گفت که:  توانمی ؟گذاردمیتأثیر  ناپذیری

بر  تواندمی عقالنیاینکه چگونه آگاهی فراگیران از انتخاب 

تمامی جلسات توسط  تأثیر بگذارد انآن ناپذیریگروهرفتار 

معلم در انواع مختلف  محقق از نزدیک مشاهده شد.

مثال، مداخالت رفتاری و  عنوانبهمداخالت مانند رفتاری )

 د.کرکمک شرکت و انی بز موضوعاتپشتیبانی مثبت( و 

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که در چند جلسه اول  

تر ضعیفی زبان لحاظ دانشاز  یی از گروه کهمطالعه، اعضا

ند. شتدا بیشتر تمایل به سکوت و فعال نبودن بقیه بودند از

 دالیل شناسایی شده عبارتند از:

 با کنندگانشرکت مورد در ویژهبه که پایین زبانی توانایی •

 کردصدق میر یشتب  متوسط سطح

 پایین انگیزه و نفس عزت سطح •

 خطا ارتکاب از ترس •

ود با تمسخر همساالن خ مثبت چهره حفظ برای تالش •

 خود

ت برقراری ارتباط با زبان برای اهمی در نظر نگرفتن •

 یادگیری آن به روشهای معنی دار.

تقویت انگیزه و  برایبا این حال، مداخالت معلمان 

با تشویق موفقیت آمیز بود آنها خودتنظیمی فراگیران 

 فراگیران برای عمل در راستای ترجیحات شخصی خود و

 باعث، بابت پرسیدن سؤال یا اشتباهات تحقیرساس عدم اح

، نقش معلم. عالوه بر جنبه رفتاری شدندمشارکت بیشتر 

معلم سعی کرد با ارائه بازخورد بیشتر به صورت بازخوانی 

 آموزانزبانمجدد و بازخورد غیرمستقیم، ابهامات را برای 

را برای  وانمندتریروشن کند و تالش کند تا اعضای گروه ت

کلی  طوربهدر درک زبان از بین ببرد.  آموزانزبانکمک به 

طور که  همان حمایت عاطفی و همچنین زبانی باعث شد تا

بتوانند  آموزانزبان مشهود بود، تمریناتدر طول دوره 

-گروهمشارکت خود را افزایش دهند و تا حد زیادی از 

 دور شوند. ناپذیری

در گروه  نقش معلم مداخله موفقیتبرای  دلیل دیگری که

وجود دارد این است که  پیشرفتهنسبت به گروه  متوسط 

. این روال کندمیکالس عادت  در مورد اول بیشتر به تعامل

منجر تا از سکوت به فعالیت بیشتر  کندمیبه آنها کمک 

-آموزان گزارش میرفتاری که نه تنها توسط خود زبان شود

 شود.مشاهده میشود بلکه توسط محقق 

بیش از فراگیران سطح متوسط ثالثا ، فراگیران سطح پیشرفته 

. اعتقاد بر کنندمیاز بازخورد همساالن و معلمان استقبال 

 طوربهکار را  توانندمی این است که فراگیران سطح متوسط 

تری انجام دهند و برای انجام کار به دیگران ثرؤممستقل و 

متوسط اعتماد کمتری دارند. از طرف دیگر فراگیران سطح 

تر به پشتیبانی بیشتری نیاز ثرؤمبرای تکمیل وظیفه و تعامل 

آموزان با سطح متوسط مثال، یکی از دانش عنوانبهداشتند. 

من از روند روایت  …»تأکید کرد: این شیوه بر مزایای 

هایم یاد ستم از همکالسیتوانمیبسیار لذت بردم، زیرا واقعا  

طور  پیشرفته، همان از طرف دیگر، فراگیران سطح «بگیرم.

که در مشاهدات ذکر شد، توضیحات یا توضیحات دیگران 

جای فرآیند را به میزان کمتری جستجو کردند. آنها بیشتر به

کار و یادگیری به سمت محصول )یعنی پایان دادن به 

 دریافت بازخورد مثبت( بودند.

 تواندمی ترتوسط فراگیران سطح پایین زبان اولاستفاده از 

شود و در نتیجه منجر به بهترباعث ایجاد تعامل و عملکرد 

مشارکت و مشارکت بیشتر فراگیران منفعل و کم حوصله 

ستند با استفاده از فارسی توانمیشود. به این ترتیب، آنها 

واضح نظرات خود را بیان کنند و بدین ترتیب با کامال  و 

ها گوییتروایهای خود در فعالیت، به اتمام ایفای نقش

: آموزانزبان ی ازیک به گفتهمثال  عنوانبهکمک کنند. 

استفاده از فارسی در کار گروهی ما بیشتر از انگلیسی مفید »

 یم به زودی به هدف خودتوانمیاست. زیرا از طریق فارسی 
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برسیم. اگر فقط انگلیسی توسط ما استفاده شود ممکن است 

احساس راحتی نکنیم. این احساس عجیب و غریب خواهد 

من فکر می ». یکی دیگر از فراگیران این گروه افزود: «بود

کنم استفاده از فارسی بهتر است. در غیر این صورت، اگر ما 

بین های ذهنی زیادی از انگلیسی استفاده کنیم، ترجمه

 «.فارسی و انگلیسی وجود خواهد داشت

یهای کم یافته. 2.۴

 زمونبه منظور بررسی نرمال بودن توزیع نمرات، آ

آزمون (. این ۱اسمیرنوف انجام شد )جدول  -کلموگروف

-دستعدد به و کندنرمال بودن توزیع نمرات را ارزیابی می

را بودن نمرات این مطالعه  ، نرمال(p> ۰۲/۰) آمده نتیجه،

 : دهدنشان می

 -کولموگروف اینمونه تک وننتایج آزم .۱جدول 

 اسمیرنوف

قبل از  ناپذیریگروهتایج ن  

 مداخله

بعد از  ناپذیریگروهتایج ن

 مداخله

 ۱۴۰ ۱۴۰ تعداد

a,,bپارامترهای عادی، میانگین 
 7۲۲۷/۴2 ۱2۱۴/۴7 میانگین 

 ۱2۷۰2/۱2 7۲3۴3/۱۱ انحراف معیار

 ۱۱۱/۰ ۰7۲/۰ مطلق شدیدترین تفاوتها

 ۰۲۷/۰ ۰۲۰/۰ مثبت

 ۱۱۱/۰ ۰7۲/۰ منفی

 3۱۲/۱ ۱3۷/۱ ایاسمیرنف دو نمومه -آزمون کولموگروف

 ۱۲۱/۰ ۱۲2/۰ 

 

ای برای سومین سؤال تحقیق که دو نمونه tنتایج آزمون 

که آیا آگاهی فراگیران از تئوری انتخاب  کندمی بررسی 

-گروهقابل توجهی بر تمایل آنها به  طوربه( RCTعقالنی )

 ارائه شده است : 3و  2و در جداول  گذاردمیتأثیر  ناپذیری

 ناپذیریگروهآمار توصیفی برای گرایش به . 2جدول 

 فراگیران قبل و بعد از مداخله

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد تعداد یانگینم وضعیت

قبل از  ناپذیریگروه ۱2۱۴/۴7 ۱۴۰ 7۲3۴3/۱۱ ۰۱۰2۲/۱ 
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 مداخله

بعد از  ناپذیریگروه

 مداخله

7۲۲۷/۴2 ۱۴۰ ۱2۷۰2/۱2 ۰2۴72/۱ 

 ناپذیریگروهنتایج آزمون تی برای تمایل به . 3جدول 

 فراگیران قبل و بعد از مداخله

 تفاوت t تفاوت دو تایی  

 

 

Sig. 

)جفت 

انحراف  میانگین   ای(نمونه

 استاندارد

میانگین 

خطای 

 استاندارد

اطمینان فاصله  ٪7۲

 اختالف

 باالتر پایین تر  

Pair 1 قبل از  ناپذیریگروه

 مداخله

 مداخلهبعد از  

۱3۲۷۱/۲ ۰۰۲۲2/۱2 ۰۱۴7۰/۱ ۱27۰۷/۴ ۱۴23۲/۲ ۰۴۲/۲ ۱37 ۰۰۰/۰ 

 

داری را بین جفتی از نظر آماری تفاوت معنی tنتایج آزمون 

ناپدیری فراگیران قبل و بعد از آگاهی از تمایل به گروه

 = t (139) = 6.04, p) دهدمیتئوری انتخاب عقالنی نشان 

گیری به این معنی است که درک اصول و (. این نتیجه000.

فراگیران، دقت، انگیزه و  شودمیاهمیت این نظریه باعت 

تالش بیشتری برای مشارکت در کار گروهی از خود نشان 

 .شودمیدهند و باعث کاهش رفتارهای بازدارنده در آنان 

همچنین نشان داد که  اتنتایج تجزیه و تحلیل مشاهد

ی عقالنآموزان از نظریه انتخاب مداخالت معلمان و دانش

بیشتر از فراگیران سطح برای یادگیرندگان سطح متوسط 

. یکی از دالیل این امر مربوط به مفید خواهد بردپیشرفته 

 توانندمی با سطح متوسط  آموزانزبانکه  استاین واقعیت 

سطح اضطراب خود را پس از مداخله کاهش دهند. دانش 

 رهایی اگرچه به در مورد کار گروهی مناسب و مزایای آن

-زباندر واقع برخی از  اما از احساس اضطراب کمک نکرد،

و به اینکه در کند بهتر می یاحساس داشتن را قادر به آموزان

دلیل به  اهآنفراگیران  مورد فراگیران سطح پیشرفته بیشتر

اعتماد به نفس قوی که دارند، چه با مداخله معلم و چه 

 د. دارنن اضطرابیبدون آن، هیچ احساس 

فراگیران  ناپذیریگروهدلیل دیگری که به کاهش گرایش به 

 آموزانزبانکمک کرد، استفاده از زبان اول در بین بیشتر 

بود که منجر به ارتباط بهتری با همساالن و سطح متوسط 

 هایافتهشد. به بیان متفاوت، ابی به اهداف مورد نظر میدستی

واسطه کار  عنوانبهکه استفاده از زبان اول  دهندمینشان 

های سطح گروهی، مشارکت فراگیران خصوصا  در گروه

 ناپذیریگروهو در نتیجه منجر به  کندمیتر را سادهمتوسط 

یک روش  عنوانبه. استفاده از زبان اول شودمیکمتری 

شناختی میانجیگری، کمکی قابل توجه و ابزار اصلی نشانه

کمک کند تا کنترل کار را حفظ کنند  آموزانزبانبه  تواندمی

 ZPDهای کمکی خود را در  منطقه مجاور رشد یاو نقش

 (.٠٢٠٢تقویت کنند )کیم، سانگ و کالگ،  آموزانزبان
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-که گروه دهدمیی این مطالعه شواهدی را نشان هایافته

صرفا  تالشی عامدانه )یا فقدان آن( برای جلوگیری  ناپذیری

تواند به تعدادی از عوامل مربوط از انجام کار نیست. این می

-تواند عدم توانایی ارتباطی زبانشود که یکی از آنها می

نیز ادعا کرده  (۱77۷وب )که  طور همانآموزان باشد. 

به دلیل  یا ممکن است غیرارادی باشد و ناپذیریاست، گروه

 ورد نظراحساس ناکافی بودن یا صالحیت نداشتن در زبان م

تواند در ویژه می. این امر بهباشد برای انجام وظایف محوله

های ارتباطی خود آموزانی که نگران مهارتمورد زبان

در  مطالعه حاضر کهمتوسط هستند، مانند یادگیرندگان سطح 

معرض تعامل در کارهای گروهی بودند صادق باشد. فرض 

بر این است که سطح پایین انگلیسی آنها دو برابر آنها را با 

 نیازهای وظیفه و همچنین مسائل ارتباطی به چالش می کشد

تر، مانند . حتی یک زمینه ساده(٠٢٠٢)هانش و نگل، 

ر را زده نتواند درک نیازهای کاخجالت فراگیراینکه یک 

را نیز روشن  ناپذیریای از گروهتواند نمونهکامل کند می

-که احساس بی کندمیهمچنین توصیه  (2۰۰۷) دومیر کند.

شرکت را به این باور برساند که  فراگیرتواند یک کفایتی می

، در حالی که اصال به چشم نیایددر کار گروهی  نکردن او

عمدی بدانند.  ناپذیریگروه ممکن است آن را اعضای گروه

 دهدمیای را ارائه نتایج مطالعه حاضر شواهد امیدوار کننده

که اگر فراگیران از هدف کار گروهی و نقش آنها آگاهی 

احساس عدم کفایت و  توانندمیکنند،  بیشتری پیدا

که مطابق با مطالعات قبلی است  بازدارندگی را از بین ببرند

عالوه، به .(2۰2۱مثال دویلد، برایسبارت و ایکمنز،  )برای

که برخی از  کندمینظریه انتخاب عقالنی را تأیید این نتایج 

طور مشترک قابل دستیابی است که سبب به اهداف فقط به

 .شودمیهم پیوستن افراد به یک گروه 

گیری.نتیجه۲

یک پدیده جدی و رایج در  ناپذیریگروهبدیهی است که 

است که هدف به کارگیری کارهای  زبان انگلیسی کالسهای

. به منظور افزایش در سیستم آموزشی را دارندگروهی 

مشارکت فراگیران و در نهایت افزایش توانایی زبانی آنها، 

باید اقدامات الزم خارجی  هم معلمان و هم فراگیران زبان

مطالعه و چندین مورد  ایندرطور که  را انجام دهند. همان

فراگیران ممکن  .(2۰۰۴، )زوو دیگر نشان داده شده است

در کار گروهی هدایت شوند  ناپذیریگروهاست به سمت 

به چندین عامل از جمله سهم نابرابر کار،  منجر تواندمیکه 

. شود سطوح مختلف مهارت، اهداف یادگیری و موارد دیگر

باید اهداف فعالیتهای گروه را  زبان خارجیبراین معلمان بنا

با توجه به تئوری انتخاب عقالنی به روشنی بیان کنند و 

اهداف خاص دوره را روشن کنند. با داشتن یک نظر شفاف 

در مورد اهداف دوره و درک نقش معلمان و فراگیران در 

کارهای گروهی، فراگیران برای تطبیق انتظارات و اهداف 

گیرند. آنها همچنین ایده خود در موقعیت بهتری قرار می

 .، خواهند داشتکنندمیبهتری از آنچه برای موفقیت کسب 

در  ناپذیریگروهطور که در مطالعات قبلی در مورد  همان

آرامش، استقبال و حمایت فراهم کردن شده بود  مطرح آسیا

محیط یادگیری  زبان خارجی درمعلمان  توسط از کالس

برای پیشبرد مشارکت فعال  (.2۰۰۴، و)زو ارزشمند است

معلمان  توسط آموزانزبانعالقه و انگیزه ایجاد  آموزانزبان

را برای برقراری ارتباط با استفاده از و راه بسیار مهم است 

مانند ارائه ی . موضوعات کمکدهدمی زبان مقصد افزایش

واژگان و جمالت چالش برانگیز و به لیستی از ساختارهای 

دنبال آن نقش آفرینی ممکن است به یادگیرندگان کمک کند 

احساس آرامش، تمایل بیشتری برای مشارکت در کار  با تا

-یافته. با توجه به این (۱77۴، پیجنت) گروهی داشته باشند

گیرند که آیا از رسد وقتی معلمان تصمیم می، به نظر میها

در کارهای گروهی استفاده کرد  توانمیفراگیران  زیان اول

 ، ماهیت کار گروهی باید مورد توجه قرار گیرد.یا خیر

که باید مورد توجه قرار گیرد.  تهایی داردمطالعه محدودیاین 

-گروه، تمام عواملی که ممکن است بر گرایش اینکه اول

. الزم اندهتحت پوشش قرار نگرفت گذار باشندتأثیر ناپذیری

به ذکر است که انجام یک مطالعه در کالس از اعتبار 

 باالیی برخوردار است در حالی که نقطه ضعف این محیطی

به شدت کنترل  توانمیاست که هرگز متغیرها را ن کار این

فراگیران مورد  گوییتروایعالوه، عملکرد وظیفه هکرد. ب

ا هدف اصلی این مطالعه درک بررسی قرار نگرفت زیر

فراگیران قبل و بعد از معرفی تئوری  ناپذیریگروهتمایالت 

ی بود. در آخر باید بیان داشت که متغیرهای عقالنانتخاب 

تفاوت فردی فراگیران مانند اضطراب، تمایل به برقراری 

مطالعه  زمینه ارتباط، حافظه فعال و استعداد آنها به دلیل
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است که متغیرهای  دشهوه است و مگرفتمورد توجه قرار ن

ای در کارآیی یک برنامه تفاوت فردی نقش تعیین کننده

و در  باید مورد توجه قرار گیرند. کهآموزشی خاص دارند 

آخر الزم به ذکر است که متأسفانه مطالعه حاضر از مصاحبه 

تر استفاده نکرده است که برای دستیابی به نتایجی دقیق

این مورد در مطالعات آتی مورد استفاده  شودپیشنهاد می

 قرار گیرد.

در کالسهای  ناپذیریگروهگیری و درک بهتراز برای نتیجه

گردد تحقیقات زبان دوم و زبانهای خارجی، پیشنهاد می

بیشتری با استفاده از روشهای کمی و کیفی با گروههای 

مختلف فراگیران در محیطهای مختلف انجام شود تا دالیل 

های بالقوه را بررسی کنند و استراتژی ناپذیریگروهمختلف 

کمک کند تا با اعتماد به  آموزانزبانرا بررسی کنند تا به 

-بهزبان مورد نظر شوند.  تر درنفس بیشتری فراگیرانی فعال

تر، مطالعات و بررسی طولی برای دستیابی به دقیق طور

فراگیران در طول زمان  ناپذیریگروهتری از درک روشن

برای برقراری ارتباط در کارهای گروهی مورد نیاز است. با 

ارتقاء سطح مهارت )و اعتماد به نفس( فراگیران، این یک 

 .دهدمییادگیری ارائه  تری را در زمینهتصویر جامع
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