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چکیده
آموزش درونداد-محور و برونداد-محور ،دو رویكرد متعارف در آموزش فرم و معنا-محور ميباشند .این رویكردها،
با اولویت قرار دادن معنا ،راهبردهایي را برای جلب توجه زبانآموزان به فرم ارائه ميدهند .هدف از انجام پژوهش
حاضر ،مقایسه تأثير سه راهبرد آموزش فرم و معنا-محور بر تفسير ،توليد و بازسازی یكي از سا ختارهای وارونه
زبان انگليسي است .بدین منظور 122 ،زبانآموز ایراني به چهار گروه آموزش پردازشي ،ویرایش متن ،برجسته-
سازی متني و کنترل تقسيم شده و پس از شرکت در پيشآزمون ودریافت آموزش مربوطه ،در پسآزمونها
شرکت کردند .با توجه به نمره آنها در این آزمونها ،عملكرد زبانآموزان ارزیابي شد .نتایج تحليل واریانس یک
طرفه ،نشان دهنده برتری عملكرد گروه آموزش پردازشي و ضعف عملكرد گروه برجسته سازی متني بود .یافتههای
مربوط به عملكرد این دو گروه ،حاکي از آن است که راهبردهای صریح آموزشي درونداد-محور برای یادگيری
ساختارهای پيچيده ،مؤثرتر از راهبردهای ضمني درونداد-محور هستند .همچنين ،نتایج نشان داد اگرچه آموزش
پردازشي ،براساس درون داد است ،اما تأثير آن قابل انتقال به فعاليتهای بروندادی ميباشد .عالوه بر این ،بر
اساس یافتههای پژوهش حاضر ميتوان گفت ویرایش متن  -بهعنوان راهبردی برونداد-محور مي تواند در بهبود
عملكرد زبان آموزان در تفسير و در توليد ساختار مورد نظر ،تأثير چشمگيری داشته باشد .بر اساس یافتههای این
پژوهش ،آموزش صریح ساختارهای گرامری همراه با فعاليتهای معنادار درونداد-محور توصيه مي شود.
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ABS TRACT

دستوری گوناگون و نقش توجه در هر كدام بيپاسخ

.1مقدمه و بیان مسئله
تأثير

آموزش

درونداد -محور

) instructionو برونداد -محور

(input-based

مانده است.
بعضي پژوهشها (برای مثال رجوع شود به ونپتن

(output-based

) instructionبهعنوان راهبردهای آموزش فرم و معنا -

و وانگ2004، VanPatten and Wong ،؛ باک،

) (focus-on-form instructionيكي از

 ) 2006 ، Buckبه تأثير آموزش پردازشي (processing

محور

از يک سو ،پژوهشهای متعددی به بررسي نقش آموزش

محور اشاره نموده اند ،اما يافتهها در مورد تأثير اين

درونداد -محور در يادگيری پرداخته اند (برای مثال ،رجوع

آموزش در مقايسه با ساير راهبردهای آن (مانند برجسته -

شود به لئو 2001 ، Leow ،؛ لي 2007 ، Lee ،؛ فارلي و

سازی متني) و راهبردهای آموزش برونداد  -محور در

اسالن )2012 ، Farley and Aslan ،و نشان داده اند

پژوهشهای متفاوت يكسان نيست .بنابراين ،پژوهش

كه جلب توجه زبانآموزان ) (noticingبه فرم برخي از

حاضر به بررسي تأثير آموزش پردازشي و مقايسه آن با

ساختارها در آموزش درونداد -محور باعث جذب بهتر

برجستهسازی متني )(textual enhancement

دادههای زباني ميشود (گس  .)2003 ، Gass ،از طرف

پرد اخته است .عالوه بر اين ،از آنجا كه يكي از تأثيرات

ديگر ،مطالعات بي شماری بر نقش آموزش برونداد -

قابل توجه اين راهبرد ،قابل يت انتقال مهارتها به فعاليت

محور تأكيد نموده اند .سوين ) )1995( (Swainنياز به

های برون دادی است (برای مثال رجوع شود به مکنالتي،

توليد زبان را محركي مي داند كه باعث ميشود زبانآموز

 2010، McNulty؛ كيتينگ و فارليKeating and ،

به نحوه توليد زبان توجه كرده و بتواند مفهوم موردنظر را

 ، ) 2008 ، Farleyاين پژوهش به مقايسه تأثير آن با

به درستي انتقال دهد .پژوهشهای متعددی با روشهای

ويرايش متن ) ، (text editingبهعنوان يكي از راهبرد -

متفاوت به بررسي اين دو رويكرد پرداخته اند ،اما از آنجا

های

تفسير

كه تعداد پژوهشهای انجام شده برای مقايسه راهبردهای

) ، (interpretationتوليد ) (productionو بازسازی

هر يک از اين رويكردها كافي نبوده ،همواره پرسشهای

آموزش

)(reconstruction

برونداد -محور،

يكي

از

در

ساختارهای وارونه

زي ادی در مورد ميزان تأثير راهبردهای متفاوت آموزش

) (inversion structuresانگليسي در زبانآموزان

درونداد -محور و برونداد -محور بر يادگيری ساختارهای

ايراني پرداخته است .مطالعۀ حاضر ،از برخي مباني نظری
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مباحث مهم در يادگيری زبان خارجي يا زبان دوم است.

) ، instructionيكي از راهبردهای آموزش درونداد -
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زير الهام گرفته كه چهارچوب نظری آن را تشكيل مي -

ارائه مي نمايند كه استراتژیهای نادرست زبانآموزان را

دهند.

تغيير داده و توجهشان را به فرم افزايش مي دهد .هدف

راهبردهای مورد بررسي در پژوهش

اين فعاليتها تبديل درون داد به درونبرد )(intake

آموزش پردازشي يكي از راهبردهای آموزش فرم و معنا -

است ،بدون اينكه از آنها خواسته شود فرم موردنظر را

محور است كه بر اساس مدل پردازش درون داد ونپتن

توليد كنند .ونپتن ( )2004اين فعاليتها را به دو دسته

(  2002؛  )2004ميباشد .اين مدل ،شامل اصولي است كه

رجوعي ) (referentialو انفعالي ) (affectiveتقسيم

استراتژیهای پردازشي مورد استفاده زبانآموزان برای

ميكند .در فعاليتهای رجوعي ،از زبانآموز خواسته مي -

درک دادههای زباني را توصيف ميكند .از نظر لي و ون -

شود جواب درست يا غلط را انتخاب كند ،در حاليكه در

پتن ) )1995( (Lee and VanPattenنهادينه كردن

فعاليتهای انفعالي  ،پاسخ مناسب ،طبق نظر و يا تجربه

دستور زبان در ذهن زبانآموز به درون داد معنا -محور

شخصي زبانآموز انتخاب ميشود.

وابسته است و برون داد قادر به انجام اين مهم نيست .از

برجسته سازی متني يكي ديگر از راهبردهای درونداد-

آنجا كه هدف اصلي آموزش پردازشي ،تغيير استراتژی -

محور مورد بررسي در پژوهش حاضر است .مفهوم

های نادرست زبان آموزان در درک و ايجاد ارتباط بهتر

برجستهسازی درونداد ) (input enhancementبرای

بين فرم و معنا است ،ونپتن ( )2002قراردادن زبانآموزان

اولين بار توسط شاروود -اسميت(Sharwood- ،

در معرض درون داد را بهتنهايي كافي نمي داند .ونپتن

) )1993( Smithمطرح شد .يكي از راهبردهای برجسته -

( )2004آموزش پردازشي را راهبردی معرفي ميكند كه

سازی درون داد ،برجستهسازی متني است كه مطابق با

سه مؤلفه اصلي دارد :الف) آموزش صريح به زبانآموز

الزامات آموزش فرم و معنا -محور است (دوتي و ويليامز،

درمورد چگونگي عملكرد فرم موردنظر ،ب) ارائه

 .)1998 ، Doughty and Williamsبرجستهسازی

اطالعات صريح به آنها درمورد استراتژی پ ردازشي خاصي

متني با استفاده از تكنيكهای چاپي مختلف نظير درشت

كه مانع پردازش صحيح درون داد ميشود و ج) انجام

نوشتن ،خط كشيدن زير فرم موردنظر ،ايتاليک كردن و يا

(structured

رنگي كردن فرم ،توجه زبانآموز را به جنبههای خاصي از

فعاليتهای درون دادی ساختاريافته

) .input activitiesاين فعاليتها به اين دليل ساختار -

درون داد جلب ميكند (نساجي و فوتوسNassaji ،

يافته ناميده ميشوند كه درون داد را بهگونه ای طراحي و

.)2011 ، and Fotos
168

مورد بررسي در اين پژوهش كه ميتواند بهصورت

شد .طبق اين اصل ،زبان آموزان برای درک بهتر معنای

انفرادی يا گروهي اجرا شود ،ويرايش متن است .در اين

درون داد ،بيشتر به واژههای دارای محتوا توجه ميكنند و

راهبرد برونداد -محور ،از زبانآموزان خواسته ميشود به

واژههای دستوری ) (function wordsرا ناديده مي -

منظور درک معنا ،متني را بخوانند و يا به آن گوش دهند

گيرند .ونپتن ( )2004معتقد است اين واژهها ،ارزش

(نساجي و فوتوس .)2011 ،سپس ،نسخه ای از همان متن

ارتباطي كمي دارند و توجه كمتری را به خود جلب مي -

با غلطهايي كه عمداً در ساختار موردنظر ايجاد شده در

كنند .برای مثال ،در عبارت  so do Iهمه واژهها

اختيار آنان قرار داده شده و از آنها خواسته ميشود تا حد

دستوری هستند .طبق اين اصل پردازشي ،يادگيری اين

امكان ،آنها را تصحيح كنند .درنهايت ،نسخه اصلي جهت

ساختار برای زبان آموزان دشوار است؛ بنابراين ،در

مقايسه و ويرايش نهايي در اختيار زبانآموزان قرار مي -

پژوهش حاضر  ،تالش شد با استفاده از راهبرد آموزش

گيرد.

پردازشي ،استراتژی نادرست ارجحيت واژگان دارای

ساختار مورد نظر

محتوا را در شركتكنندگان تغيير داده و تأثير آن با دو

از آنجا كه ايجاد ساختارهای وارونه انگليسي مستلزم

راهبرد برجستهسازی متني و ويرايش متن مقايسه شود.

تغيير در ترتيب معمول واژهها است ،يادگيری آن برای

 .2چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش

زبان آموزان دشوار است .داليل نظری و آموزشي انتخاب

فرضيه توجه ) – (Noticing Hypothesisكه توسط

يكي از اين ساختارها در پژوهش حاضر به اين شرح

اشميت ) )1994( (Schmidtپيشنهاد شده است –

است :اول اينكه فرم دستوری so/neither + do/does

چهارچوب نظری هر سه راهبرد مورد بررسي در اين

 + noun/pronounكه برای اعالم موافقت با جمالت

پژوهش كه هدفشان جلب توجه زبانآموزان به يک

مثبت و منفي بهكار برده ميشوند  ،در دورههای راهنمايي

ساختار زباني است  ،مي باشد .يكي از چهارچوبهای

و دبيرستان آموزش داده نشده و شركتكنندگان چنين

نظری آموزش پردازشي كه آن را از ساير راهبردهای مورد

درون دادی را قبال دريافت نكرده بودند .دوم اينكه اين فرم

بررسي در اين پژوهش متمايز ميكند ،مدل پردازش

با توجه به اصل ارجحيت واژگان دارای محتوا

درون داد ونپتن ( )2004است .بر اساس اين مدل،

) (primacy of content words principleكه يكي

پردازش تنها توجه به يک فرم نيست ،بلكه برقراری
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يكي ديگر از راهبردهای آموزش فرم و معنا -محور

از اصول آموزش پردازشي ونپتن ( )2004است ،انتخاب
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ارتباط بين فرم و معنا است؛ يعني زبانآموز بايد به فرم

 )2014به بررسي تأثير آموزش پردازشي در مقايسه با

توجه كرده و معنا و عملكرد آن را نيز تشخيص دهد.

آموزش سنتي در تفسير و توليد ساختارهای مختلف در

راهبردهای آموزش پردازشي و برجستهسازی متني درون -

سطح جمله پرداخته اند .منظور از آموزش سنتي ،ارائه

داد -محور هستند ،در حاليكه ويرايش متن ،برونداد -

توضيحات صريح درمورد يک ساختار و سپس تمرينهای

محور است و از اين نظر با دو راهبرد قبلي تفاوت دارد.

برون دادی كنترل شده مي باشد .نتايج اين پژوهشها،

مطالعه حاضر از پژوهشهايي الهام گرفته كه با بررسي

حاكي از آن است كه عملكرد گروه آموزش پردازشي به -

تأثير آموزش پردازشي و ن يز مقايسه آن با ساير راهبردهای

طور چشمگيری از گروه آموزش سنتي بهتر بوده است .از

فرم و معنا -محور ،نتايج را با توجه به نقش آموزش

ميان پژوهشهای انجام شده برای مقايسه اين راهبرد با

تلويحي ) (implicit instructionو صريح (explicit

آموزش برونداد -محور معنادار  ،نتايج يكساني بهدست

) instructionبه چالش كشيده اند .در اين پژوهش ،تأثير

نيامده است .در چندين پژوهش (برای مثال ،رجوع شود

آموزش پردازشي با ساير راهبردهای درونداد -محور

به فارلي 2004 ،؛ مورگان -شورت و بودنMorgan- ،

(برای مثال ،برجستهسازی درون داد) و نيز راهبردهای

 2006 ، Short and Bowden؛ كيتينگ و فارلي2008 ،؛

برونداد -محور همچون آموزش سنتي و آموزش برون -

فارلي و اسالن ،) 2012 ،تفاوت معناداری بين عملكرد دو

(meaningful output-based

گروه در تفسير ساختارهای مورد بررسي نشان داده نشد.

) instructionمقايسه شده است .آموزش پردازشي

هر چند در پژوهشهای ديگر (برای مثال ،رجوع شود به

براساس آموزش صريح و دو راهبرد ديگر – يعني

فارلي 2001 ،؛ بناتي 2005 ،؛ لي و بناتيLee and ،

برجستهسازی متني و ويرايش متن  -براساس آموزش

 2007 ، Benati؛ ونپتن و همكارانVanPatten, ،

تلويحي هستند .طبق تعريف نساجي و فوتوس (، )2011

 ،)2008 ، Farmer, and Clardyعملكرد گروه

در آموزش تلويحي ،توجه زبانآموزان بهطور ضمني به

آموزش پردازشي در تفسير ساختار مورد نظر بهتر بوده

ساختار مورد نظر در قالب فعاليتي معنادار جلب ميشود.

است .نتايج برخي از پژوهشها (برای مثال ،رجوع شود

پژوهشهای زيادی (برای مثال ،رجوع شود به بناتي،

به فارلي 2004 ،؛ بناتي )2005 ،نشان داده اند كه هر دو

 2001 ، Benati؛ ونپتن و وانگ2004 ،؛ بناتي 2005 ،؛

گروه آموزش پردازشي و آموزش برونداد -محور معنادار

بالغيزاده و سحرخيزBaleghizade and Saharkhiz ،

در توليد ساختار مورد بررسي ،عملكرد يكساني داشتهاند،

داد -محور معنادار
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اما فارلي و اسالن ( )2012در اين خصوص ،چنين نتيجه -

تفاوت معناداری بين عملكرد دو گروه آموزش پردازشي

ای را گزارش نكرده اند .بنابراين ،بهطور كلي بهنظر مي -

و برجسته سازی متني در انتخاب صحيح زمان حال و

رسد آموزش پردازشي در مقايسه با آموزش بروندادی

گذشته ساده انگليسي وجود ندارد.

مبتني بر معنا  ،در تفسير و توليد در سطح جمله مؤثرتر

به طور كلي ،نتايج بررسي تأثير راهبرد برجستهسازی

باشد .به جای تكرار پژوهشهای قبلي ،پژوهش حاضر به

متني بر يادگيری را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد :الف)

مقايسه تأثير آموزش پردازشي با نوع جديدی از راهبرد -

نتايجي كه به تأثير چشمگير آن اشاره كرده اند (برای مثال،

های برونداد -محور يعني ويرايش متن پرداخته است.

رجوع شود به شوک1994 ، Shook ،؛ جوردنايز و

همانگونه كه در باال ذكر شد  ،هر دو راهبرد آموزش

همكارانJourdenais, Stauffer, Boyson, and ،

پردازشي و ويرايش متن ا ز لحاظ نظری مبتني بر آموزش
فرم و معنا -محور هستند.

 1995 ، Doughty؛ سيمارد ،)2009 ، Simard ،ب)
نتايجي كه تأثير نسبي آن را نشان داده اند (برای مثال،

درون دادی ،با توجه به آموزش ساختارهای دستوری

2002؛ لي )2007 ،و ج) نتايجي كه هيچ تأثيری را نشان

متفاوت در زبانهای مختلف نتايج متفاوتي به دست آمده

نداده اند (برای مثال ،رجوع شود به لئو 1997 ،؛ 2001؛

است .جعفری گهر و جاللي ( )2014تأثير آموزش

اوراستريت .)1998 ، Overstreet ،با توجه به متناقض

پردازشي را با برجسته سازی متني بر يادگيری ساختارهای

بودن اين نتايج و برای مقايسه تأثير اين دو راهبرد درون -

سببي انگليسي مقايسه كردند .انتخاب اين ساختار با در

داد -محور و چهارچوب نظری ذكر شده ،در پژوهش

نظر گرفتن اصل اولويت اسم )(first noun principle

حاضر اين مقايسه صورت گرفت.

بود .نتايج مطالعه آنها نشان داد گروه آموزش پردازشي هم

يكي ديگر از عوامل مشوق در انجام اين پژوهش،

در تفسير و هم در توليد ،نهتنها عملكرد بهتری نشان داده

نتايج پژوهشهايي بوده كه تأثير آموزش پردازشي را به -

بلكه تأثير اين راهبرد ،پايدارتر نيز بوده است؛ در حاليكه،

عنوان راهبردی درون دادی در توليد در سطح

تأثير آموزش در گروه برجستهسازی متني ،پايدار نبود .در

گفتمان ) (discourse- levelنشان داده اند .ونپتن و سنز

(Ghasemi

) )1995( (VanPatten and Sanzنشان دادند گروه

مقابل ،قاسمي ترکآباد و فضيلتفر

) )2014( Torkabad and Fazilatfarنشان دادند
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در مقايسه آموزش پردازشي با ساير راهبردهای

رجوع شود به وايت 1998 ، White ،؛ ايزومي، Izumi ،
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آموزش پردازشي در مقايسه با گروه كنترل ،عملكرد

سا ختار ذكر شده .پرسشهای زير در اين پژوهش بررسي

بهتری در دو فعاليت مبتني بر برون داد داشته است.

ميشوند:

مکنالتي ( )2010نيز تأثير آموزش پردازشي را بر

 . 1آيا تفاوت معناداری بين عملكرد گروههای آموزش

نوعي فعاليت نگارشي هدايت شده بررسي كرد .ساختار

پردازشي ،ويرايش متن ،برجستهسازی متني و كنترل در

موردنظر ،وجه شرطي در زبان اسپانيايي و اصول پردازشي

تفسير ساختارهای وارونه موردنظر در طول زمان وجود

مربوطه ،دو اصل اولويت واژگان دارای محتوا و موقعيت

دارد؟

جمله بود .نتايج پژوهش ،تأثير آموزش پردازشي را بر

 2.آيا تفاوت معناداری بين عملكرد گروههای آموزش

توليد وجه شرطي در سطح گفتمان نشان داد .همچنين،

پردازشي ،ويرايش متن ،برجستهسازی متني و كنترل در

ونپتن و اولوداگ )(VanPatten and Uludag

توليد ساختارهای وارونه موردنظر در طول زمان وجود

( )2011ضمن اشاره به عملكرد بهتر زبانآموزان در گروه

دارد؟

آموزش پردازشي در مقايسه با گروه كنترل در بازسازی

 . 3آيا تفاوت معناداری بين عملكرد گروههای آموزش

جمالت مجهول انگليسي نتيجه گرفتند اين راهبرد،

پردازشي ،ويرايش متن ،برجستهسازی متني و كنترل در

قابليت انتقال مهارت به توليد ساختار زباني مورد نظر

بازسازی ساختارهای وارونه موردنظر در طول زمان وجود

حتي در سطح گفتمان را نيز دارد .انتخاب اين ساختار با

دارد؟

توجه به اصل پردازشي اولويت اسم بود .در نتيجه ،با

 .3روش انجام پژوهش

توجه به يافتههای مطالعات پيشين و همسو با دو جريان

اين پژوهش به شيوه پيشآزمون -پسآزمون و نيمهتجربي

اصلي پژوهشهای مربوط به آموزش پردازشي ،اهداف

انجام شد .با توجه به اهداف پژوهش ،زبانآموزان در سه

پژوهش حاضر ،عبارتند از :الف) مقايسه تأثير آموزش

گروه آموزش و يک گروه كنترل در مطالعه حاضر شركت

پردازشي با برجستهسازی متني بهعنوان يكي ديگر از

كردند .متغير مستقل ،نوع آموزش (آموزش پردازشي،

راهبردهای درون دادی مبتني بر آموزش فرم و معنا -محور

برجسته سازی متني و ويرايش متن) و متغي رهای وابسته،

و ب) مقايسه تأثير آموزش پردازشي با ويرايش متن به -

نوع فعاليت (تفسير ،توليد و بازسازی ساختار) و زمان

عنوان يكي از راهبردهای برون دادی مبتني بر آموزش فرم

(پيشآزمون ،پسآزمون بالفصل و پسآزمون تأخيری)

و معنا -محور ،بر تفسير و خصوصاً توليد و بازسازی

بودند.
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شركتكنندگان اين تحقيق  122دانشجوی كارشناسي

انحراف معيار از ميانگين ،بيشتر يا كمتر بود.

دختر سال اول دانشگاه آزاد بودند كه در واحد زبان

 .3برای اندازهگيری تأثير هر يک از راهبردها بر عملكرد

عمومي ثبت نام كرده بودند و بين  18تا  25سال سن

شركتكنندگان ،سه نوع آزمون در سه نسخه طراحي شد

(NELSON

كه هر يک شامل سه خردهمقياس تفسير ،توليد و بازسازی

) Proficiency Testشركتكنندگاني انتخاب شدند كه

بود .برای اطمينان از كيفيت آزمونها و همانندی سه

سطح مهارت زباني آنها پيشمتوسط بود .سابقه يادگيری

نسخه ،جزئيات آزمون با استفاده از مشخصات آزمون

زبان انگليسي آنها به دوره راهنمايي و دبيرستان محدود

فولچر و ديويدسون )(Fulcher and Davidson

بود .از آنجا كه ساختارهای وارونه موردنظر ،در سرفصل

( )2007مشخص گرديد .عالوه بر اين ،گروهي از

اين دو دوره نبوده ،فرض بر اين گذاشته شد كه شركت -

مدرسان زبان انگليسي ،آزمونها را از نظر همسو بودن با

كنندگان نسبت به اين ساختارها دانشي ندارند و از نتايج

اهداف آموزشي پژوهش بررسي و تأييد كردند .پايايي

پيش آزمون برای اثبات آن استفاده گرديد.

آزمونها ،قبل از انجام پژوهش اصلي ،با گروهي متشكل

ابزارها

از  15زبانآموز با مشخصاتي مشابه با شركتكنندگان

 .1ويژگيهای شركتكنندگان از طريق يک پرسشنامه

اصلي و با استفاده از روش پايداری دروني (internal

گردآوری شد.

) consistencyآزموده شد .ضريب آلفای كرونباخ برای

 .2برای اطمينان از يک دست بودن مهارت زباني شركت -

خردهمقياس تفسير (به ترتيب نسخه الف ،ب و ج)

كنندگان ،از آزمون نلسون سری  150بي (فولر و كو،

 0.72،0.68،0.74برای خردهمقياس توليد ، 0.76 ، 0.81

 )1976 ، Fowler and Coeاستفاده شد .فولر و كو،

 0.75و برای خردهمقياس بازسازی  0.73 ، 0.78و 0.76

روايي ) (validityآزمون و توزيع گزينهها را تأئيد كرده -

نشان داد كه آزمونها از سطح پايايي قابلقبولي

اند .عالوه بر اين ،پايايي ) (reliabilityاين ابزار نيز در

برخوردارند .هر سه نسخه بهعنوان پيشآزمون ،پسآزمون

پژوهشهای متعددی گزارش شده است (شاهيوند و

بالفصل و پس آزمون تأخيری برای هر گروه با ترتيب

پاژخ .)2012 ,Shahivand and Pazhakh ،برای

متفاوت در پژوهش اصلي مورد استفاده قرار گرفت.

داشتند .با استفاده از آزمون نلسون

اطمينان از پراكندگي كمتر نمرات ،شركتكنندگاني برای
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جامعه آماری

مراحل بعدی پژوهش انتخاب شدند كه نمرات آنها يک

مراحل انجام کار

استراتژی نادرست زبان آموزان در درک ساختار موردنظر،

يكي از پژوهشگران  ،آموزش و اجرای آزمونها در گروه -

از آنها صريحاً خواسته شد تا از به كار بردن آن بپرهيزند.

ها را بهعهده داشت .داده ها در  5جلسه از كالس درس

بدين منظور ،اطالعاتي در اختيار زبانآموزان قرار گرفت

شركت كنندگان جمعآوری شد .جدول  ، 1جزئيات جمع -

كه مربوط به مشكالت پردازشي آنها در درک اين

آوری دادهها را نشان مي دهد.

ساختارها بود .به آنها صريحاً گفته شد كه برای درک

جدول  .1مراحل انجام کار

معنای عباراتي كه با فرم so/neither + do/does +

جلسه اول

امضای رضايتنامه و پاسخ
به پرسشنامه دموگرافيک
( 5-10دقيقه)

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH, Volume 12, Number 1, Spring 2022, Page 165 to 187

آزمون مهارت ( 50دقيقه)
جلسه دوم (یک روز بعد)

پيشآزمون ( 50-45دقيقه)

جلسه سوم (یک هفته

آموزش ( 45-40دقيقه)

بعد)
جلسه چهارم (یک روز
بعد)

آموزش ( 45-40دقيقه)
پسآزمون بالفصل (- 50
 45دقيقه)

جلسه پنجم (دو هفته بعد) پسآزمون تأخيری (45- 50
دقيقه)

مطالب گروه آموزش پردازشي ،براساس دستورالعمل
ونپتن ( ، 2004صص  37الي  )43و نمونههای موجود در
ادبيات مربوطه تهيه شد .بهعنوان اولين مؤلفه آموزش
پردازشي ،ساختار مورد نظر به اختصار به فارسي معرفي و
سپس مثالهايي ارائه گرديد .ه ر مثال شامل دو جمله بود:
يک جمله با زمان حال ساده و ديگری جملهای كه
گوينده با استفاده از  soو  neitherموافقت خود را با آن
نشان مي داد .سپس بهعنوان مؤلفه دوم ،برای تغيير

 subjectذكر شده اند ،به جمله قبل رجوع و به استفاده
از فاعل در آخر جمله و بعد از فعل كمكي توجه كنند.
مثالهايي نيز با هدف نشان دادن دليل احتمالي بيتأثير
بودن استراتژی پيش فرض آنها ارائه گرديد .سپس ،در هر
جلسه آموزشي ،از شركتكنندگان خواسته شد متني را
بخوانند كه نمونههايي از ساختار مورد نظر در آن گنجانده
شده بود و بعد از خواندن يک يا بعضاً دو بند از هر متن،
به سؤاالت مربوط به فعاليتهای درون دادی ساختاريافته
پاسخ دهند .پنج فعاليت درون دادی ساختاريافته (سه مورد
رجوعي و دو مورد انفعالي) ،بهعنوان سومين مؤلفه اين
راهبرد ،در هر جلسه آموزشي ارائه شد.
متون استفاده شده در آموزش هر سه گروه آموزشي
يكسان بود ،با اين تفاوت كه ساختار موردنظر در هر يک،
طبق اصول راهبرد مربوطه طراحي و ارائه گرديد.
متون مربوط به گروه برجستهسازی متني بر اساس
مراحل ارائه شده توسط نساجي و فوتوس ( ، 2011ص
 ) 41طراحي شد .در اين متنها ،ساختار مورد نظر و جمله
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قبل از آن به صورت رنگي نشان داده شد .اين راهبرد به

آنها مربوط به ساختار موردنظر و نيم ديگر اشتباهات رايج

اين دليل انتخاب شد تا با استفاده از يک رنگ يكسان

زبانآموزان از جمله اشتباه در انتخاب زمان و فرم فعل،

برای دو جمله مرتبط ،توجه شركتكنندگان به ارتباط بين

فرم جمع و مفرد اسمها و استفاده از حرف تعريفها

آنها جلب شده و در نتيجه ،به درک به تر از معنای ساختار

(ژان )2015 ، Zhan ،بود .از شركتكنندگان خواسته شد

موردنظر كمک شود .در هر جلسه آموزشي ،شركت -

اشتباهات را تصحيح كنند و بعد از توزيع دوباره متن

كنندگان يكي از دو متن را خوانده و برای اطمينان از

اصلي از آنها خواسته شد متن را با نسخه اصالح شده

درک مفهوم متن ،از آنها خواسته شد دور واژههايي كه

خود مقايسه كنند .در نهايت ،بدون دريافت بازخورد

ممكن است بر درک آنها از معنا تأثيرگذار باشد ،خط

معلم ،هر دو متن جمعآوری شد.

در قالب جمالت ديگری به آنها معرفي ميكرد .سپس  ،از

كالس بدون اشاره به ساختار موردنظر شركت كرده و

شركتكنندگان صريحاً خواسته شد در حين خواندن متن

مانند بقيه گروهها ،در آزمونها شركت كردند.

به جملههای رنگي توجه كنند .در پايان ،برای معطوف

آزمونها

نگه داشتن توجه آنها به معنای متن ،از آنها خواسته شد به

هر آزمون شامل سه خردهمقياس تفسير و توليد در سطح

چند سؤال درک مطلب پاسخ دهند .الزم به ذكر است

جمله و توليد در سطح گفتمان بود .آزمونها در سه نسخه

هيچ نوع اطالعات فرازباني و يا دليل رنگي نشان دادن

با فرمت يكسان طراحي و بهعنوان پيشآزمون ،پسآزمون

اين ساختارها به شركتكنندگان ارائه نشد.

بالفصل تأخيری به كار برده شدند .برای كنترل متغيرهای

در هر جلسه آموزشي ،شركتكنندگان گروه ويرايش
متن ،يک فعاليت ويرايشي انجام دادند .در ابتدا ،معلم

احتمالي مربوط به آزمونها ،سؤاالت هر آزمون در هر
نسخه ،كمي با يكديگر متفاوت بود.

يكي از دو متن توصيف شده را در اختيار شركتكنندگان

خردهمقياس تفسير براساس اصول اليس )(Ellis

قرار داد تا آنر ا بخوانند ،به مفهوم آن توجه كنند و در

( )1995طرح شد و دارای دو قسمت بود :هر دو قسمت

صورت تمايل ،يادداشت برداری نمايند .سپس ،متن اصلي

شامل  15گفتگوی دوجمله ای بود كه  10تای آنها مربوط

جمعآوری و نسخه ای از اين متن توزيع شد كه دارای

به ساختار موردنظر و بقيه از  soو  neitherبا معنايي

اشتباهاتي بود .هر متن شامل  16اشتباه بود كه نيمي از

غير از معنای آنها در ساختارهای وارونه بود .در قسمت
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بكشند .معلم معنای اين واژهها را توضيح داده و آنها را

شركتكنندگان گروه كنترل در فعاليتهای هميشگي
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اول ،از شركتكنندگان خواسته شد جملهها را بخوانند و

برداری نداشتند .در پايان ،از آنها خواسته شد تا حد

از بين سه گزينه ،مناسبترين معنا را برای هر يک از

امكان ،متن را شبيه به متن اصلي بازسازی كنند.

گفتگوها انتخاب كنند .در قسمت دوم ،از آنها خواسته شد

تجزیه و تحلیل دادهها

گفتگوها را بخوانند و گزينه ای را انتخاب كنند كه با

برای هر يک از شركتكنندهها ،نمرههای مربوط به تفسير،

معنای جمله دوم مطابقت داشته باشد.

توليد و بازسازی جداگانه محاسبه شد .در خردهمقياس

خردهمقياس توليد شامل سه قسمت بود .در قسمت

تفسير ،هر پاسخ درست يک نمره داشت .در خردهمقياس

اول ،از شركتكنندگان خواسته شد  10جمله بخوانند و با

توليد و بازسازی ،نمرهگذاری بر اساس يک روند نمره -

استفاده از  soو  neitherجاهای خالي را پر كنند .تكميل

دهي تحليلي از پيش تعيين شده انجام گرفت .دامنۀ نمرات

 5جمله مستلزم استفاده از ساختار موردنظر بود و  5جمله

ممكن در هر يک از اين خردهآزمونها از صفر تا  20بود.

ديگر انحرافي بودند .در قسمت دوم  ،از شركتكنندگان

به منظور ارزيابي پايايي با روش توافق بين ارزيابها

خواسته شد  5جمله را بخوانند و با استفاده از  soو

)reliability

 neitherموافقت خود را با آن جمالت نشان دهند .در

خردهمقياسها توليد و بازسازی توسط دو مصحح نمره -

قسمت آخر ،از آنها خواسته شد  5جمله ديگر بخوانند و

گذاری شد .ضريب همبستگي اسپيرمن (Spearman

با استفاده از  soو  neitherموافقت ديگران را با آن

) correlation coefficientبرای بررسي توافق بين

جمالت نشان دهند.

افراد ارزياب برای خردهمقياس توليد بهترتيب ، 0.85

(inter-rater

سؤاالت

مربوط

به

در خردهمقياس بازسازی ،شركتكنندگان بعد از

 0.87 ، 0.83برای پيشآزمون ،پسآزمون بالفصل و پس -

گوش دادن به درون داد ،به توليد آن در سطح گفتمان

آزمون تأخيری و برای خردهمقياس بازسازی ، 0.89 ، 0.84

پرداختند .اين قسمت شامل  10متن سه جمله ای بود كه با

 0.83برای پيشآزمون ،پسآزمون بالفصل و پسآزمون

سرعتي عادی توسط يک انگليسيزبان خوانده و قبالً

تأخيری سطح قابلقبولي را نشان ميدهد.

توسط پژوهشگر ضبط شده بود .محدوده تعداد واژهها در

برای بررسي تأثير هر يک از راهبردها و تفاوت بين

متنها مشخص و جمله مياني هر مت ن دربرگيرنده ساختار

گروهها در تفسير ،توليد و بازسازی ساختارهای وارونه

وارونه موردنظر بود .شركتكنندگان به هر متن دو مرتبه

مورد نظر با در نظر گرفتن عوامل ميانگروهي (راهبرد

گوش دادند و در حين گوش دادن ،اجازه يادداشت -

آموزشي) و درونگروهي (زمان) از محاسبات مكرر
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تحليل واريانس يک طرفه با اندازهگيریهای مكرر استفاده

آزمايشي و كنترل در هر يک از خردهمقياسهای تفسير،

شد .سپس برای توضيح اين تفاوتها ،مجموعه ای از

توليد و بازسازی ساختارهای وارونه مورد نظر استفاده

آزمونهای تعقيبي توكي ( )Post hoc Tukey testبه

شد .بر اساس نتايج بهدستآمده در جدول  2ميتوان

كار برده شد.

نتيجه گرفت تفاوت آماری معنا داری بين شركتكنندگان

 .4تحلیل نتایج

در سطح معناداری  p < 0/05در پيشآزمونهای تفسير

پيش از بررسي تأثير راهبرد های ذكر شده بر نتايج پس

)= 1.03

آزمونها ،همگن بودن واريانس نمرات شركتكنندگان در

بازسازی ) (F (3 , 118 ) = 2.09وجود نداشت و در نتيجه

پيش آزمونها مورد بررسي قرار گرفت .به اين منظور ،از

عملكرد  4گروه در تفسير ،توليد و بازسازی اين

تحليلهای واريانس بين ميانگين نمرات گروههای

ساختارها يک دست بوده است.

) (3 , 118

 ، (Fتوليد )= 1.26

) ( 3 , 118

 (Fو

جدول  .2تحلیل واریانس نمرات تفسیر ،تولید و بازسازی در مرحله پیشآزمون
مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات F

معناداری

تفسير
درونگروهي

151/474

118

1/284

كل

155/475

121

توليد
بينگروهي

2/665

3

0/888

درونگروهي

82/598

118

0/700

كل

85/263

121

بينگروهي

2/193

3

0/731

درونگروهي 40/789

118

0/349

43/981

121

1/269

0/288

بازسازی

كل

2/094

0/071

بر اساس نتايج آزمونهای تعقيبي توكي ،عملكرد هر

ويرايش متن ( )x̄ =15/17 ، SD =2/38معنادار نشد و

سه گروه آزمايشي بهتر از گروه كنترل بود و تنها اختالف

اين اختالف بين ساير گروهها از لحاظ آماری معنا دار شد.

ميانگين نمرات تفسير در مرحله پسآزمون بالفصل برای

نتايج ،اختالف ميانگين نمرات تفسير در مرحله پسآزمون

گروههای آموزش پردازشي ( )x̄ =14/46 ، SD =3/33و

تأخيری را در بين تمام گروهها معنادار نشان داد (آموزش
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بينگروهي

4/001

3

1/334

1/039

0/378
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پردازشي ( ،) x̄ =13/90ويرايش متن (،) x̄ =11/57

 x̄ =15/17 ، SD =2/38و  )x̄ =11/73 ، SD =2/44و

برجستهسازی متني ( ) x̄ =8/46و كنترل (.) x̄ =1/90

پسآزمون تأخيری (به ترتيب  x̄ =11/57 ، SD =2/45و

عالوه بر اين ،نتايج نشان داد كه گروه برجستهسازی متني

 ) x̄ =8/46 ، SD =3/02از لحاظ آماری با هم تفاوت

تنها در مقايسه با گروه كنترل عملكرد بهتری داشته است.

معنا داری داشتند .مقايسه نمرات تفسير در گروه كنترل در

همچنين ،نتايج مقايسات درونگروهي آزمونهای توكي

مراحل پيشآزمون ( ،)x̄ =1/78 ، SD =1/13پسآزمون

نشان داد در گروه آموزش پردازشي  ،اختالف ميانگين

بالفصل ( )x̄ =2/42 ، SD =1/09و پسآزمون تأخيری

نمرات تفسير بين دو مرحله پيشآزمون (، SD =0/96

( )x̄ =1/90 ، SD =1/23تفاوت معنا داری را نشان نداد.

 )x̄ =2/25و پس آزمون بالفصل و همچنين بين نمرات

برای پاسخ به سؤال دوم و به منظور مقايسه تأثير سه

دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون تأخيری (، SD =2/49

راهبرد آموزشي بر توليد ساختار موردنظر در مرحله پس -

 )x̄ =13/90از لحاظ آماری معنادار است ،ولي اختالف

آزمون بالفصل و تأخيری ،مجدداً از تحليل واريانس

اين نمرات در دو مرحله پسآزمون بالفصل و پسآزمون

استفاده شد .نتايج جدول  3نشان مي دهد راهبردهای

تأخيری معنادار نميباشد .اختالف نمرات تفسير در

آموزشي مورد بررسي ،بر توليد ساختار موردنظر توسط

گروههای ويرايش متن و برجستهسازی متني در هر سه

زبانآموزان در پسآزمون بالفصل = ) (F(3,118

مرحله پيشآزمون (به ترتيب  x̄ =2/01 ، SD =1/21و

) 187.867, p < .05و پسآزمون تأخيری ) (F(3 , 118

 ،)x̄ =2/16 ، SD =1/20پسآزمون بالفصل (به ترتيب

).05

<

p

114.33.

=

مؤثر

بودهاند.

جدول  .3تحلیل واریانس نمرات تولید در مرحله پسآزمون بالفصل و پسآزمون تأخیری
مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

معناداری

پسآزمون بالفصل
بينگروهي

2751/792

درونگروهي 457/508
كل

3209/300

3

1017/264

118

4.708

187/867

0/000

121
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پسآزمون تأخیری
بينگروهي

1750/503

درونگروهي 602/216
كل

2352/719

3

583/501

118

5.104

114/333

0/000

121

بر اساس نتايج آزمونهای تعقيبي توكي ،در مرحله

اختالف نمرات توليد در گروه برجستهسازی متني در هر

پس آزمون بالفصل ،تفاوت معناداری بين گروههای

سه مرحله پيشآزمون ( ،)x̄ =1/21 ، SD =0/97پس -

ويرايش متن ( )x̄ =10/91 ، SD =2/51و آموزش

آزمون بالفصل ( )x̄ =7/14 ، SD =2/62و پسآزمون

پردازشي ( )x̄ =9/80 ، SD =2/41وجود نداشت  ،هر

تأخيری ( )x̄ =4/1 ، SD =2/33از لحاظ آماری با هم

چند كه ميانگين نمرات گروه ويرايش متن بيشتر است.

تفاوت معنا داری داشتند .مقايسه نمرات توليد در گروه

اختالف ميانگين نمرات توليد در مرحله پسآزمون

كنترل در مراحل پيشآزمون (،)x̄ =1/09 ، SD =0/86

تأخيری نيز در بين تمام گروهها به جز آموزش پردازشي

پسآزمون بالفصل ( )x̄ =1/65 ، SD =0/87و پسآزمون

( )x̄ =9/22 ، SD =2/36و ويرايش متن (، SD =3/05

تأخيری ( )x̄ =1/31 ، SD =0/87تفاوت معنا داری را

 )x̄ =10/6 2معنادار بود.

نشان نداد.

نشان داد در گروه آموزش پردازشي و ويرايش متن،

آموزشي بر بازسازی ساختار موردنظر در مرحله پس -

اختالف ميانگين نمرات توليد بين دو مرحله پيشآزمون

آزمون بالفصل و تأخيری نيز تحليل واريانس به كار برده

(به ترتيب  x̄ =0/89 ، SD =0/68و ، SD =0/80

شد .بر اساس نتايج جدول زير  ،راهبردهای آموزشي به -

 )x̄ =1/27و پس آزمون بالفصل و همچنين بين نمرات

كار برده شده بر عملكرد زبانآموزان در بازسازی ساختار

دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون تأخيری از لحاظ

موردنظر نيز در پسآزمون بالفصل =

(F

آماری معنادار است ،ولي اختالف نمرات دو مرحله پس -

) 120.68, p < .05و پسآزمون تأخيری = ) (F (3 , 118

آزمون بالفصل و پسآزمون تأخيری معنادار نميباشد.

73.17.

179

).05

<

p

تأثير

) ( 3 , 118

داشتهاند.
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نتايج مقايسات درونگروهي آزمونهای توكي نيز

برای پاسخ به سؤال سوم و مقايسه تأثير سه راهبرد

جدول  .4تحلیل واریانس نمرات بازسازی در مرحله پسآزمون بالفصل و پسآزمون تأخیری
مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات F

معناداری

پسآزمون بالفصل
بينگروهي

1526/048

3

508/683

درونگروهي

497/368

118

4/215

كل

2023/416

121

120/684

0/000

پسآزمون تأخیری
بينگروهي

652/730

3

217/577

درونگروهي

350/875

118

2/974

كل

1003/605

121
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بر اساس نتايج آزمونهای تعقيبي توكي ،تنها اختالف

73/171

0/000

مرحله پسآزمون بالفصل و پسآزمون تأخيری معنادار

ميانگين نمرات بازسازی در مرحله پسآزمون بالفصل

نيست .اختالف نمرات بازسازی در گروههای ويرايش

برای گروههای آموزش پردازشي (=7/51 ، SD =2/04

متن و برجستهسازی متني در هر سه مرحله پيشآزمون

̄ )xو ويرايش متن ( )x̄ =9/35 ، SD =2/79معنادار نبود،

(به ترتيب  x̄ =0/57 ، SD =0/59و =0/30 ، SD =0/41

ولي اين اختالف بين ساير گروهها از لحاظ آماری معنا دار

̄ ،)xپسآزمون بالفصل (به ترتيب x̄ =9/35 ، SD =2/79

بود .در مرحله پسآزمون تأخيری نيز ميانگين نمرات

و  )x̄ =4/75 ، SD =2/18و پسآزمون تأخيری (به

بازسازی در بين تمام گروهها به جز آموزش پردازشي

ترتيب  x̄ =5/46 ، SD =2/45و )x̄ =2/45 ، SD =1/24

( )x̄ =6/87 ، SD =1/99و ويرايش متن (، SD =2/45

از لحاظ آماری با هم تفاوت معنا داری داشتند .مقايسه

 )x̄ =5/46اختالف معنا داری را نشان داد.

نمرات بازسازی در گروه كنترل در مراحل پيشآزمون

همچنين ،نتايج مقايسات درونگروهي آزمونهای توكي

( ،)x̄ =0/46 ، SD =0/49پسآزمون بالفصل (=0/59

نشان داد كه در گروه آموزش پردازشي ،اختالف ميانگين

 )x̄ =0/57 ، SDو پسآزمون تأخيری (، SD =0/57

نمرات بازسازی بين دو مرحله پيشآزمون (، SD =0 /70

 )x̄ =0/65تفاوت معنا داری را نشان نداد .شركتكنندگان

 )x̄ =0/50و پس آزمون بالفصل و همچنين بين نمرات

هر سه گروه آموزشي در هر سه خردهمقياس ،در مرحله

دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون تأخيری از لحاظ

پس آزمون بالفصل بيشترين نمرات و در مرحله پيش -

آماری معنادار است ولي اختالف ميانگين نمرات دو

آزمون كمترين نمرات را داشتند.
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 .5بحث و بررسي

كوتاهتر ،مؤثرتر از برجستهسازی متني بهعنوان آموزشي

نتايج مطالعۀ حاضر نشان مي دهد راهبردهای آموزشي فرم و

ضمني است.

توليد و بازسازی ساختار وارونه مورد نظر در اين پژوهش

ساختارهای وارونه آموزش ديده بود ،عدم وجود تفاوت

تأثيرگذار بودند .زيرا همانطور كه مطالعات پيشين (بهطور

معنا دار بين عملكرد اين گروه و گروه آموزش پردازشي در

مثال مهراني و همكاران Mehrani, Modarresi, and ،

تفسير اين ساختارها در پسآزمون بالفصل قابل توجه است.

 )2018 ، Loghmanianثابت كرده است تكاليف فرم و

طبق فرضيه برونداد سوين ( ، )1985توليد برون داد قابل

معنا -محور برای مدرسان امكان بيشتری فراهم ميآورد تا

درک ،ساختار مورد نظر را نهادينه ميكند ،هر چند مقايسه

بتوانند به گونه ای نظاممند توجه زبانآموزان را به سوی

نتايج پس آزمون بالفصل و تأخيری تأثير برتری آموزش

نكات آموزشي مورد نظر هدايت كنند .برتری عملكرد گروه

پردازشي را در مقايسه با ساير راهبردهای آموزشي فرم و

آموزش پردازشي در مقايسه با گروه برجستهسازی متني در

معنا -محور در تفسير ساختارها نشان دادند .عالوه بر اين،

تفسير اين سا ختارها توسط زبانآموزان ايراني با يافتههای

برتری عملكرد گروه آموزش پردازشي نسبت به گروه

جعفریگهر و جاللي ( )2014مطابقت دارد .بر اين اساس

ويرايش متن در پسآزمون تأخيری و برتری عملكرد گروه

ميتوان گفت آموزش ضمني درونداد -محور ،بهتنهايي در

ويرايش متن نسبت به گروه آموزش پردازشي در پسآزمون

نگهداری اطالعات در حافظه بلندمدت كافي نيست.

بالفصل را ميتوان اينگونه توضيح داد كه تأثير تمرينهای

نتايج پژوهش حاضر با يافتههای شوک ( )1994و سيمارد

درون دادی و برون دادی ،ماهيتي مهارتمحور دارند؛ به اين

( )2009كه تأثير چشمگير برجستهسازی متني را نشان

معني كه آموزش درونداد -محور مهارتهای درک زبان و

دادند ،تطابق ندارد .دليل اين عدم تطابق ممكن است به دليل

آموزش برونداد -محور مهارتهای توليد زبان را به طور

تعداد بيشتر جلسات آموزش در اين پژوهشها (بيشتر از دو

چشمگيری بهبود ميبخشد ( .ديكيسر و سوكالسكي،

جلسه) باشد؛ به عبارت دقيقتر ،آموزش ضمني در مقايسه با

.)1996 ، Dekeyser and Sokalski

آموزش صريح ،اغلب كند و دشوار است و برای مؤثر بودن

عليرغم عدم تفاوت معنا دار بين گروههای ويرايش متن

به زمان بيشتری نياز دارد (اليس .)1997 ،بنابراين ،ارائه

و آموزش پردازشي در توليد ساختار وارونه موردنظر،

اطالعات صريح بهعنوان يكي از مؤلفههای مهم آموزش

ميانگين نمرات گروه ويرايش متن در هر دو پسآزمون

پردازشي در ايجاد تغيير در توانايي زبانآموز در مدت زمان

باالتر بود و اختالف معنا داری بين نتايج پسآزمون بالفصل
و تأخيری در اين دو گروه وجود نداشت .اين نتيجه حاكي
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معنا -محور مورد بررسي  ،بر عملكرد زبانآموزان در تفسير،

با توجه به اينكه گروه ويرايش متن ،صرفاً در توليد
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از تأثير چشمگير آموزش پردازشي ،بهعنوان راهبردی درون -

برون داد سوين ( )1985توليد زبان ،زبانآموز ان را در

داد -محور ،در توليد ساختار موردنظر مي باشد .اين يافتهها با

پردازش معنای واژهها و پردازش ساختار دستوری درگير

نتايج لي و بناتي ( )2007تطابق دارد .آنها نشان دادند كه

ميكند.

آموزش پردازشي با تغيير ا ستراتژی پردازشي زبانآموزان،

عملكرد ضعيف گروه برجستهسازی متني در همۀ

درون برد بهتری را به سيستم يادگيری در حال پيشرفتشان

خردهمقياس ها حتي در تفسير ،در مقايسه با گروه ويرايش

مي دهد .در نتيجه ،هم در تفسير و هم در توليد ،عملكرد

متن ،تأثير چشمگير توضيحات صريح فرازباني را بر

بهتری نشان مي دهند .در واقع ،هدف اصلي آموزش

يادگيری تائيد ميكند .اين يافتهها با يافتههای پژوهشهای

پردازشي نيز تغيير همين استراتژی و كمک به زبانآموزان

پيشين (برای مثال رجوع شود به النن1995 ، Alanen ،؛

در درک صحيح ساختار موردنظ ر است (ونپتن.)2004 ،

لئو 1997 ،؛  )2001مطابقت دارد .اين پژوهشها نشان دادند

عدم تفاوت معنا دار بين گروههای ويرايش متن و

كه آموزش درون دادی فرم و معنا -محور در ايجاد تغيير در

آموزش پردازشي در هر دو پسآزمون بازسازی نشان داد كه

عملكرد زبان آموزان تأثير چنداني ندارد .ك ين ، Qin ،

آموزش پردازشي در توليد ساختار موردنظر ،نهتنها در سطح

( )2008معتقد است آموزشهای ضمني نظير برجستهسازی

جمله بلكه در سطح گفتمان نيز مؤثر است .اين نتايج ،هم -

متني نميتوانند فرآيندهای شناختي الزم جهت عملكردهای

سو با پژوهشهايي است (برای مثال ،رجوع شود به ونپتن

زباني را فعال كنند .ردوان ) )2005( (Radwanنيز يادآور

و اولوداگ 2011 ،؛ سنز و مورگان شرت Sanz and ،

ميشود كه برجستهسازی درون داد ،فقط امكان تبديل درون -

 2004 ، Morgan-Short؛ مک نالتي )2010 ،كه نشان دادند

داد به درون برد را افزايش ميدهد .لئو ( )1997نشان داد كه

اين راهبرد آموزشي ،مهارتهايي را در زبانآموزان بهوجود

سطح توجه زبان آموزان به ساختارهای برجسته و ميزان

ميآورد كه فراتر از مهارتهايي هستند كه در طول دوره

قرارگيری در معرض اين راهبرد آموزشي ميتواند

آموزش ،تمرين كرده اند .بناتي ( )2010نيز تأثير آموزش

ناكارآمدی اين آموزش ضمني را توجيه كند .رابينسون

پردازشي را در تفسير زمان گذشته ساده انگليسي هم در

) )1997( (Robinsonنيز نشان داد كه آگاهي زبانآموزان

سطح جمله و هم در سط ح گفتمان نشان داد؛ با اين حال،

در سطح توجه (يادگيری يک ساختار) كافي نيست و برای

تأثير ويرايش متن در عملكرد زبانآموزان ،هم در تفسير و

اينكه يادگيری اتفاق بيفتد آگاهي در سطح درک (يادگيری

هم در توليد ساختار وارونه مورد نظر ،بهقدری چشمگير

قانون دستوری آن) الزم است .آگاهي در سطح درک ،اشاره

است كه نميتوان آن را ناديده گرفت .بر اساس فرضيه

به آموزش صريح قوانين انتزاعي و زيربنايي ساختارهای
182

دستوری دارد بهگونه ای كه زبانآموزان در معرض انبوه

زيرا هر يک از اين موارد ممكن است به نحوی بر عملكرد

اطالعات شناختي قرار نگيرند و يادگيری زبان (يادگيری

هر يک از گروهها خصوصاً گروه برجستهسازی متني تأثير

فرم و معنا) را يادگيری درمورد زبان (يادگيری فرم) تلقي

بگذارد .عالوه بر اين ،با توجه به تأثير چشمگير راهبرد

نكنند.

ويرايش متن بر عملكرد شركتكنندگان در تفسير و توليد

 .6نتیجهگیری

ساختار موردنظر ،پيشنهاد مي شود پژوهشهای بيشتری به

نتايج اين پژوهش ،شواهد بيشتری را برای استفاده از

منظور بررسي و مقايسه تأثير اين راهبرد برونداد -محور با

آموزش پردازشي جهت تدريس آن دسته از ساختارهای

آموزش پردازشي انجام شود.

دستوری فراهم ميكند كه بر اساس اصل ارجحيت واژگان
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