آموزش شاهدمحور زبان دوم :مجموعه مقاالتی دربااره تادریس فراگیاری
زبان دوم ،ماساتوشی ساتو و شاان لوون(ویراساتاران) ،نیویاورک :راتلاج،
 352 ،2212صفحه.

2

فاطمه امیری( 1دانشجوی دکترای فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز)
تاریخ دریافت نقد و بررسی ،9311/4/3 :تاریخ پذیرش9500/9/5 :

تاکنون کتابها و پژوهشهای زیادی دربارۀ آموزش زباان نوشاته شاده و باه ایان موضاوع از جنباههاای
مۀتلف پرداخته شده است .کتاب آماوزش شااهدمحور زباان دوم ،اولاین مجموعاۀ مطالعاا تجربای
مربوط به فراگیری زبان دوم ( 3 )ISLAاست .این مطالعا توسط پژوهشگران مشاهور باینالمللای ،باا
هدف انتقال پژوهشهای آموزشی به کالس درس و با استفاده از رویکردهای نظری ازجمله رویکردهاای
جامعهشناسی ،روانشناسی ،فرهنگی و شناختی انجام شده اسات .کتااب حاضار دارای چاارچوبهاا و
فنون مۀتلف آموزشی شامل آماوزش تلفیقای زباان و محتاوا ) ،5(CLILآماوزش پیکارهبنیااد ،آماوزش
مفهومبنیاد ،بازخورد اصالحی ،تعامل همساالن ،تقو یت ،آماوزش زباان ماوروثی ،اصاالحا برناماه و
چشمانداز مداخلهای است که برای برنامههای مۀتلف  ISLAمانند مهاار شافاهی ،مهاار نوشاتن،
انگیزه و آموزش معلماان اعماال مایشاود .ایان مطالعاا باا حضاور فراگیاران مۀتلاف (کودکاان یاا
1. Masatoshi Sato and Shawn Loewen (Eds.). 2019. Evidence-Based Second Language
Pedagogy: A Collection of Instructed Second Language Acquisition Studies. New York, NY:
Routledge, 359 p.
2. ftm.amiri@gmail.com
3. Instructed Second Language Acquisition
4. Content and Language Integrated Learning
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بزرگساالن) در مناط مۀتلف جهان انجام شده است .کتااب آماوزش شااهدمحور زباان دوم در چهاار
3
بۀش کلی با عناوین تمرکز بر آموزش ،2تمرکز بر فرایندهای یادگیری ،1تمرکز بر باروندادهاای یاادگیری
و تمرکز بر زبانآموز و روانشناسی معلم 5تدوین شده و هر بۀش شامل فصالهاای مۀتلاف و مقااالتی
مرتبط با همان بۀش است .ساتو و لوون بهعنوان ویراستاران کتاب اشااره مایکنناد کاه هادف آنهاا ارائاۀ
ً
پژوهشهایی است که انتقال یافتههای آن به کالس درس نسبتا آسان اسات .بارای تحقا هادف مزباور،
آنها بر پیامدهای آموزش ِی این مقالهها که شامل آموزش ،فرآیناد یاادگیری و پیامادهای آن و روانشناسای
معلم و یادگیرنده است تأکید میکنند .در هر فصل ،پژوهشگران پیشنهادهای پژوهشای مۀتصاری ارائاه
میدهند که برای عالقهمندان حاوزۀ  ISLAبسایار ساودمند اسات .آناان همچناین بیانش خاود درباارۀ
چگونگی اساتفاده از نتاایج ایان پاژوهشهاا در کاالس درس را باا متۀصصاان و معلماان باه اشاتراک
میگذارند تا مبنای تصمیمگیریهای آموزشی ایشان قرار گیرد.
دو یادداشت کوتاه بر کتاب پدایوژی شاهدبنراد زبان دوم نوشته شده است که به آنها اشااره مایکنایم:
«فصلهای موجود در این مجموعۀ با ارزش شامل طیف گستردهای از رو یکردهای پژوهشی ،زمینههاای
یادگیری و زبانهاست و مطالعا یادگیری دانشآموزان را در آموزشهای کالس یا فعالیاتهاای عملای
آنها مورد بررسی قرار میدهد .آنچه در سراسر کتاب بهچشم میخورد ،یک تعهد واقعی باه امار پاژوهش
است که بهکارگیری آن ،میتواند فرآیند تدریس را غنی سازد .هر فصل پیشنهادهای و یاژهای درخصاو
پداگوژی و آینده پژوهش دارد و بهباور الیتباون ،4منبعی غنای بارای پژوهشاگران و معلماان پژوهشاگر
9
خواهد بود».
«این مجموعه نمایانگر پژوهشهای پیشرفته در زمینۀ فراگیری زباان دوم در قارن  01اسات .یکای از
نکا مثالزدنی این کتاب توجه نویسندگان به برخی از مسائل مهام فراگیاری زباان دوم مانناد اساتعداد،
اضطراب ،لذ بردن ،مهار شنیداری ،کاربردشناسی ،انگیزهبۀشای و بسایاری ماوارد دیگار ،ازمنظار
تجربی است .هر بۀش از این مطالعا باهلحااظ باهکاارگیری روش دقیا  ،توجاه باه ماتن و خواناایی
مثالزدنی است» (اورتگا.8)1

1. A Focus on Instruction
2. A Focus on Learning Processes
3. A Focus on Learning Outcomes
4. A Focus on Learner and Teacher Psychology
5. M. Lightbown
6. https://www.routledge.com/Evidence-Based-Second-Language-Pedagogy-A-Collectionof-Instructed-Second/Sato-Loewen/p/book/9780815392538
7. L. Ortega
8. https://www.routledge.com/Evidence-Based-Second-Language-Pedagogy-A-Collectionof-Instructed-Second/Sato-Loewen/p/book/9780815392538
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پداگوژی شاهدبنیاد زبان دوم :پیشنهادهای پژوهشای و توصایههاای پاداگوژیکی» 2عناوان
«بهسوی
ِ
فصل اول کتاب حاضر است .موضوع فراگیری زبان دوم ،درک موضوعا یاادگیری و آماوزش زباان دوم
در محیطهای آموزشی و مداخلههای پداگوژیکی است که به زبانآموزان کمک میکند تاا مهاار هاای
زبان دوم را به طور مؤثرتر بهکار ببرند .در این راستا ISLA ،مایتواناد زیرحاوزهای از فراگیاری زباان دوم
باشد که موضوعا متنوع مربوط به زبان دوم را بررسی میکناد .عاالوه بار ایان حاوزۀ پژوهشای ،آنچاه
ِ
 ISLAرا متمایز میکند ،تالش پژوهشگران برای بهکاربستن رویههای پاداگوژیکی اسات؛ پژوهشاگران
ِ
 ISLAتالش میکنند تا با انجام پژوهشهای تجربی ،پداگوژی شاهدبنیاد را به معلمان ارائاه دهناد .ایان
فصل مسیر دیگری برای این نگاه پداگوژیکی در پژوهش فراهم میکند و معلمان و پژوهشگران را دعاو
میکند تا تعاملهای بیشتری بین پژوهش و پداگوژی برقرار کنند .در فصل اول ابتدا نظریاههاای یاادگیری
زبان دوم در حوزۀ  ISLAمرور میشود و تنها بر نظریههایی تأکید میشود که اطالعا ساودمندی بارای
ارتباط بین پژوهش و پداگوژی فراهم میکنند .ساتو و لوون در ادامۀ فصال ،اناواع روشهاای آموزشای را
نام میبرند و شرح مۀتصری از هرکدام ارائه میدهند .سپس به پنج عامل مهام در فرایناد یاادگیری زباان
دوم اشاره میکنند :توجه و آگاهی ،1فراشناخت ،3همراهی ،5بافتهاای یادگیری/یااددهی و تفااو هاای
فردی .نویسندگان در ادامۀ فصل به خروجیهای یاادگیری در پاژوهشهاای  ISLAو مساائل و عوامال
مؤثر در آن ازجمله هدف آموزش ،فراتحلیل 4و روانشناسی میپردازند .در آخرین بۀش فصل ،با ساؤال
مهمی روبرو میشویم :چرا معلمان توصیههای پاداگوژیکی و راهنمایاان را امتحاان نمایکنناد؟ و چارا
گفتگویی بین معلمان و پژوهشگران بهطور کلی و پژوهشگران  ISLAبهطور خا  ،شاکل نمایگیارد؟
نویسندگان از قول چند پژوهشگر مینویسند :اینطور نیست که معلمان نۀواهند از پژوهشهاا اساتفاده
کنند ،بلکه «موانع نگرشی» 9بین معلمان وجود دارد! برخی از معلمان میگویناد پژوهشاگران «در عاالم
خود» 1هستند و برای بهاشتراکگذاری اطالعاتشان تالشای نمایکنناد .مادگیز )513 :0219( 8از قاول
واقعی کالسهاا بایرباط هساتند .او
عدهای دیگر از معلمان میگوید یافتههای پژوهشی اغلب با فضای ِ
استدالل میکند که ّ
شم معلمان و تجربههایشان ابزارهای مؤثرتر و قابلاعتمادتری برای پاداگوژی کاالس
است .با تمام این مسائل ،نویسندگان نقلقولهای متعددی را از زبان پژوهشگران و معلمان بیان میکنناد
شتر معلمان با پژوهشگران ،مانند گفتگوهای چهرهبهچهره ،برگزاری کارگااههاا و
و نتیجه میگیرند
تعامل بی ِ
ِ
فعالیتهایی از این دست سبب میشود فعالیتهای هر دو گروه نتایج بهتری داشته باشد.
1. Towards Evidence-Based Second Language Pedagogy: Research Proposals and
Pedagogical Recommendations
2. Attention and Awareness
3. metacognition
4. Engagement
5. Meta-Analysis
6. attitudinal barrier
7. in their own circle
8. P. Medgyes
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آموزش مفهوممحور برای آموزش مفهوممحاور :یاک انگااره بارای آماوزش معلام
عنوان فصل دوم «
ِ
زبان» 2است .در این فصل تمرکز النتولف 1و استیو 3بر تأثیر یک رویکرد خالقانه به آماوزش معلام زباان
5
است که در دانشگاه بارسلونا اجرا شده است .هدف این رویکرد آماادهساازی معلماان تادریس عملای
برای اجرای اصول کلی مفهومسازی آموزش ویگوتسکی 4باهعناوان فراینادی نظااممناد در کاالس درس
است .این برنامۀ خالقانه که با عنوان انگارۀ تکوینی بارسلونا ) 9(BFMشاناخته مایشاود ،برپایاۀ اصاول
نظریۀ رشدی اجتماعیفرهنگی ویگوتسکی است کاه بعادها توساط یکای از مهامتارین مفساران یعنای
رشادی یادگیرنادگان تأکیاد
گالپرین 1شرح و تفسیر شد .این نظریه بر اهمیت دانش مفهومی برای ارتقای
ِ
اول فصل دوم ،نویسندگان خالصهای از نظریۀ آموزشی ویگوتساکی را ارائاه مایدهناد و
دارد .در بۀش ِ
آموزشای گونااگون ،در گاامهاای مۀتلفای
یادآور میشوند که آموزش مفهومبنیاد با توجه باه بافاتهاای
ِ
تکوینی بارسلونا را معرفی میکناد« :نموناهای
سازماندهی و اجرا میشود .استیو ( )0219در ادامه انگارۀ
ِ
رویکرد مؤثر برای کمک به معلمان در درک و اجرای آموزش مفهاومبنیااد در کاالس درس» .یاک
از یک
ِ
8
انگارۀ تکوینی اجتماعیفرهنگیبنیاد که معلمان زبان را تشوی میکناد از تغییار در روشهاای تادریس
نهراسند و تغییر را تجربه کنند و نقاش مفااهرم یجابای هااروزه را کاه از تجرباههاای کاالس درسشاان
بعدی مقاله با جدولی بسیار جامع آغاز میشاود کاه باهصاور
بهدست میآورند ،نادیده نگیرند .بۀش ِ
باهادف اجارای آماوزش مفهاومبنیااد نشاان
اینفوگرافیک یک انگارۀ BFMبنیاد را برای کمک به معلمان
ِ
میدهد .سپس ده مطالعۀ موردی که در طول دو سال با  14معلم بارای چهاار زباان مۀتلاف باا رویکارد
 BFMانجام شده است ،با ذکر نمونهها و تجربههای معلمان آورده شده است.
«بازنگری روشنساازیهاا :خودروشانساازیهاا و دیگرروشانساازیهاا در آماوزش پیکارهبنیااد
کاربردشناسی» 6عنوان فصال ساوم کتااب اسات .هارلیناگ 20و همکاارانش در ایان پاژوهش از نتاایج
پژوهش ابزارهای پرکاهبنراد معلمساخته 22که برای آموزش زبان بهکار میرود ،اساتفاده کاردهاناد .تمرکاز
21
یاادگیری روالهاای کاربردشاناختی
داد معتبر برای آماوزش و
این پژوهش بر این است که چگونه درون ِ
ِ
23
فراهم میشود .روالهای کاربردشناختی نوعی زبان قالبی  ،شامل عبار هاایی مانناد ،You’re right
 That’s trueبرای تواف  I agree but ،بارای عادم توافا و  What I meanبارای خودروشانساازی
1. Concept-Based Instruction for Concept-Based Instruction: A Model for Language Teacher
Education
2. P. Lantolf
3. O. Esteve
4. Practicing teacher
5. L. Vygotsky
)6. Barcelona Formative Model (BFM
7. P. Gal’perin
8. sociocultural
9. Revisiting Clarifications: Self- and Other-Clarifications in Corpus-Based Pragmatics
Instruction
10. K. Harlig
11. teacher-developed corpus-based
12. pragmatic routine
13. formulaic language
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است .نویسندگان برای ارزیابی ،زبانآموزانی که فقط آموزش را باا شارایط مطالاب پیکارهای ) 2(CMیاا
1
گروه آزمایشی جدید کاه از
فقط آموزش در شرایط جستجوی پیکرهای ) (CSدریافت کرده بودند ،با یک ِ
آموزش دو روش  CMو  CSبهره بردهاند ،مقایسه کردناد .آنهاا در اداماه یاادآور مایشاوند هادف
تلفی
ِ
کردن دروندادی برای زبانآموزان است که آنها به مجموعاه واژههاایی کاه
اصلی فعالیتهای  CMفراهم ِ
روال کاربردشناختی را میسازند و بافتی که این روالها در آن اساتفاده مایشاود ،توجاه کنناد .باهمنظاور
3
سازی مکالمۀ دانشگاهی در کار گروهای طراحای
ارزیابی دقی تر ،یک پیشآزمون/پسآزمون برای شبیه ِ
شاد کااه امکااان مقایسااه بااین گوینادگان را فاراهم ماایکاارد .بارای مقایساۀ نتااایج روشاانسااازیهااا بااه
دیگرروشنسازیها و خودروشنسازیها تقسیم شد .دیگرروشنسازی ،به دانشجویان کمک میکناد تاا
گیاری همکالسایشاان محاک بزنناد .
اغلب با پرسیدن اینکه منظور آنها چرست درک خود را از نوبات ِ
بعدی مقاله با جدولها و نمودارهایی به مقایسۀ نتایج روش تلفیقای باا دو روش
نویسندگان در بۀشهای ِ
 CMو  CSمیپردازند و درنهایت نتیجه میگیرند که زبانآموزانی که از روش تلفیقی استفاده کردهاناد در
هردو زمینۀ کنش گفتاری و استفاده از روالهای کاربردشناختی نمرۀ باالتری کسب کردند.
پژوهش فصل چهارم «کالسهای تلفیقی محتوا و زبان برای کودکان ماندارینآموز بهمثابۀ زباان دوم:
یک مطالعۀ مشاهدهای طولی» 5اولین مطالعهای اسات کاه توساط اولیاور 4و همکاارانش باا تمرکاز بار
رویکاارد  CLILدر بافاات ماناادارین بااهعنااوان زبااان دوم در کشااور اسااترالیا اج ارا شااده اسااتCLIL .
آموزشی اروپایی با هدف دسترسی به مهار باالتر در یاادگیری زباان خاارجی
مجموعهای از برنامههای
ِ
9
است .درحقیقت CLIL ،چترواژهای است که برای مجموعه تمرینهاای متناوعی کاه محتاوا و زباان را
بهصور تلفیقی استفاده میکنند ،بهکار میرود .اغلب پژوهشهایی که باا رویکارد  CLILانجاام شاده
در رابطه با زبانهایی بوده که با زبان انگلیسی مرتبط بودند و پژوهش حاضر اولاین مطالعاهای اسات کاه
روی زبانی تا این حد دور از زبان انگلیسی انجام میشود .این مطالعه یاک پاژوهش طاولی (دوسااله ،از
 0214تا  )0219است که برای دانشآموزان  4تا  1ساله اجرا شد .در  CLILبه زبانآموزان زبان و محتاوا
بهطور همزمان با استفاده از زبان مقصد بهعنوان ابزار ارتباطی آموزش داده میشود .نتایج پاژوهش نشاان
داد در حالی که معلمان از درک زبان دوم دانشآموزان ناامید بودند ،سن دانشآموزان در هر سطن کاالس
معلمان را قانع کرد تا از روشهای تلفیقی آموزشی استفاده کنند .همچنین نتایج تأکید کارد ایان پاژوهش
ً
دوم کودک خصوصا در موقعیتهای  CLILکمک میکند.
به ساخت نظریه دربارۀ فراگیری زبان ِ
فصل پنجم بر «بحثهای مشارکتی پیش از نوشتن و گسترش واژگان زبانآموزان انگلیسای باهعناوان
1. Corpus-materials condition
2. Corpus-search condition
3. pretest/posttest
4. Content and Language Integrated Learning Classes for Child Mandarin L2 Learners: A
Longitudinal Observational Study
5. R.Oliver
6. Umbrella Term
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زبان دوم :2بۀشهای زبانمرتبط واژگانی ( 1)LREو میازان مشاارکت» 3متمرکاز اسات .در ایان فصال
مکدونوف 5و گونزالس 4با هدف تأثیر بحثهای مشارکتی پژوهشی را انجام دادند .ماواد پاژوهش شاامل
نوشتاری خروجی و یاک مقالاۀ
نوشتاری تشۀیصی ،تکالیف
تکلیف پیشنوشتۀ مشارکتی ،تکالیف
شش
ِ
ِ
ِ
تحلیلی بود .روال کار به این صور بود که گفتگوهای پیشنوشتۀ مشارکتی /گروهی توساط معلام ESL
با توجه به برنامههای درسی و کتابچۀ راهنمای معلم اجرا میشد .نتایج این پژوهش نشان داد دانشاجویان
 ESLدر طول گفتگوهای پیشنوشتۀ گروهی توانستند با موفقیت بۀشهای زبانمرتبط واژگاانی خاود را
حل کنند.
در میان پژوهشگران حوزۀ آموزش زبان دوم ،اتفاق نظر جمعی بار اهمیات باازخورد ،باهمثاباۀ کلیاد
مهمی در پیشرفت نوشتار وجود دارد« .بازخورد همساالن :چشماندازی از نظریۀ فعالیت درباارۀ مواضاع
ً
فرستندگان و گیرندگان» 9عنوان فصل ششم کتاب است .معموال زبانآموزان دربارۀ بازخورد نوشتاری کاه
یا ارائه دادهاند یا دربارۀ پیشنویسهای نوشتاری خودشان دریافت کردهاند ،بحث مایکنناد .اساتروچ 1و
الدوسری 8دربارۀ پژوهش خود مینویسند« :آنچه پژوهش آنان را از سایر پژوهشها متمایز میکناد بیاان
چرایی اتۀاد یک موضع خا در نقش فرستنده یا گیرندۀ بازخورد است» .بنیان نظریاۀ پاژوهش حاضار
نظریۀ فعالیت 6است و در این در نظریه انسان و محیط همراه با هم دیده میشوند و عمل فارد زاییادۀ ایان
مراوده و تعامل است (الوانی.)3 :1395 ،
20
«نقش همساالن در یادگیری انگلیسی زبانآموزان جوان ،یاک مطالعاۀ ماوردی طاولی در چاین»
عنوان فصل هفتم این کتاب است .گوتو 22و لیو 21در این پژوهش طولی باه بررسای نقاش همسااالن در
یادگیری زبان انگلیسی توسط یادگیرندگان جوان  EFLو عملکرد آنها با گذشت زماان مایپردازناد .ایان
مطالعه با هدف درک بهتار یاادگیری زباان انگلیسای زباانآماوزان جاوان در بافاتهاای پویاا ،یعنای در
شبکههای اجتمااعی صاور گرفتاه و در عاین حاال توجاه ویاژهای باه وضاعیت اقتصاادیاجتمااعی
دانشآموزان ) 23(SESدارد که در پژوهشهای قبلای  ISLAماورد بحاث قارار نگرفتاه اسات .یکای از
پیشرفتهای مهم در پژوهش  ISLAتوجه فزاینده به بافت ،در درک پیشرفت زباانآماوز از زباان مقصاد
است .شرکتکنندگان در این پژوهش از دو گروه دانشآموزان دبستانی و دانشآموزان دبیرساتانی بودناد و
)1. English as a second language (ESL
)2. language-related episodes (LRE
3. Collaborative Prewriting Discussions and ESL Students’ Vocabulary Development: LREs
and Depth of Engagement
4. K.McDonough
5. T. González
6. Peer Feedback: An Activity Theory Perspective on Givers and Receivers’ Stances
7. N. Storch
8. K. Aldossary
9. Activity theory
10. The Role of Peers in Young Learners’ English Learning: A Longitudinal Case Study in China
11 .Y. Goto
12. Y. Liu
13. Students’ socioeconomic status
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هر دو گروه بهمد سه سال مورد بررسی قرار گرفتند .نویسندگان این پژوهش طاولی اذعاان مایکنناد از
آنجا که در بررسی حاضر ،تحلیلهای شبکههای اجتمااعی ( 2)SNAدر ترکیاب باا ساایر تحلیالهاای
کمی و کیفی مورد استفاده قرار میگیرد ،مطالعهای منحصر باهفارد اسات .نتاایج پاژوهش فصال هفاتم
زبان زبانآموزان جوان در محیطهای آموزشای ارتبااطی
حاکی از آن است که روابط همساالن با یادگیری ِ
معنادار و پویا دارد.
لی 1و فو 3در فصل هشتم این کتاب «ارتباط بین گرایشهای شناختی و عملکرد در تکلیاف شافاهی
در شرایط آموزشی با/بدون آموزش دستور قبل از انجام تکالیف» 5را بررسی میکنند .پژوهشاگران نقاش
شناختی توانایی تحلیلی زبان 4و حافظۀ کاری( 9کوتاهمد ) را در دو موقعیت یاادگیری بررسای
دو عامل
ِ
1
میکنند؛ تفاو این دو موقعیت این است که یک گروه تحت آموزش صرین باههماراه تکلیاف ()EIT
قرار داشتند ،درحالی که گروه دیگر هیچ آموزش مستقیمی دریافت نکردند (با طرح این وجه تمایز کاه آیاا
آموزش صرین دستور را باید بهعنوان بۀشی از آموزش کاالس در نظار گرفات یاا پاس از
اجرای پیش از
ِ
آن) .زبانآموزان این پژوهش  50زبانآموز  EFLبودند .آموزش دستور شامل توضینهاای معلام درباارۀ
صور  ،معنی و استفاده از وجه مجهاول انگلیسای اسات کاه قضااو زباانآماوزان از دساتوریباودن
شاناختی تواناایی
جملههای مجهول را در پی دارد .چنانکه گفته شد ،در این پژوهش ،متغیرهاا دو عامال
ِ
تحلیلی زبان و حافظۀ کاری (کوتاهمد ) بودند که منظور از توانایی تحلیلی زباان ،شاناخت نقاشهاای
زبانی ارائاه شاده اسات .درنهایات ،باهنظار
ِ
دستوری عناصر جمله و پیشبینی قواعد زبانی براساس مواد ِ
یاادگیری ذکرشاده را پایشبینای
موقعیات
میرسد توانایی تحلیلی زبان ،نحوۀ انجاام تکلیاف تحات دو
ِ
ِ
میکند ،درحالیکه حافظۀ کوتاهمد قادر به این پیشبینی نیست.
در فصل نهم ،ماریج میشل 8و لورا استیفنهافر 6به بررسی « آمادهسازی وجههای التزامی اسپانیایی حاین
ارتباط رایانهبنیاد همزمان :تعامال همساالن آلمانی در کالس و هنگام انجام تکاالیف منازل» 20پرداختاه و
آمادهسازی 22را بهعنوان یک ابزار آموزشی در طول فعالیتهای چت متنی زبان دوم ارزیاابی کردناد .در ایان
پژوهش فراگیران زبان اسپانیایی (50نفر) بهصور زوجی در سه چت متنی با هم تعامل داشته و نتاایج ایان
گروه با نتایج حاصل از گروه کنترل مقایسه شده اسات ( 39نفار) .نویساندگان ،تولیاد سااختارهای پیشارفته
1. social network analysis
2. S. Li
3. M.Fu
4. The Associations Between Cognitive Aptitudes and Oral Task Performance Under
Instructional Conditions With or Without Pretask Grammar Instruction
5. language analytic ability
6. working memory
7. Explicit Instruction + Task
8. M. Michel
9. L. Stiefenhöfer
10. Priming Spanish Subjunctives During Synchronous Computer-Mediated Communication:
German Peers’ Classroom-Based and Homework Interactions
11. Priming
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(برای مثال وجه التزامی در زبان اسپانیایی) در طول گفتگوی متنی دیجیتالی در دو زمیناه متفااو و معتبار از
نظر اکولوژیکی ،یعنی در کالس و مش شب ،را بررسی کردناد .همچناین آنهاا در طراحای پایشآزماون و
پسآزمون ،استفاده ،دقت و گسترش وجه التزامی را مورد توجه قرار دادند .نتایج این پژوهش نشاان مایدهاد
که تقویت ،نقش مهمی در استۀراا ساختارهای پیشرفته دارد حتی اگر اثرا آن اندک بماند.
در فصل دهم کتاب ،باولز 2و بلویوریاتی 1مطالعهای با عنوان «آموزش زبان ماوروثی چاه تاأثیری در
مهار نوشتاری زبانآموزان موروثی زبان اسپانیایی دارد؟» 3انجام شاده اسات و باهادعاای نویساندگان
مقاله ،این اولین مطالعه درخصو ِ مستندساازی تجربای اثارا آماوزش زباان ماوروثی بار پیشارفت
مهار های نوشتاری با مقایسۀ گروههای آموزشدیاده و آماوزشندیادۀ نسال دوم زباانآماوزان ماوروثی
اسپانیایی است .زبانآموزان موروثی ،دوزبانههای زودهنگام ،همزمان یا متوالی هساتند کاه در کاودکی و
در خانه درمعرض زبان اقلیت قرار میگیرند و زبان اکثریت را ازطری تحصیل کساب مایکنناد .در ایان
مطالعاۀ طاولی  04زباانآمااوز زباان ماوروثی ) 5(HLLآماوزشدیااده و  04زباانآماوز زباان مااوروثی
آموزشندیده در سطن دانشگاهی ،دو مقالۀ استداللی نوشتند؛ یکی در ابتدای مطالعاه و گاروه دیگار 10
هفتۀ بعد .در طول پژوهش پیشرفت زبان ازنظار پیچیادگی ،دقات و تسالط سانجیده شاد .در گاام بعاد
نوشتاری گونهبنیاد ،4با مدلهایی از گونۀ استداللی ارائاه شاد تاا دانشاجویان بتوانناد ماتنهاای
آموزش
ِ
استداللی خود را برای مۀاطبان واقعی بنویسند .پس از گذراندن یک ترم آماوزش ،زباانآماوزان باهطاور
قابل توجهی در نوشتههای خاود ،پیچیادگی نحاوی ،روانای و پۀتگای واژگاانی بیشاتری نشاان دادناد،
کنترل آموزشندیده ،تغییرا چندانی مشاهده نشد .نویسندگان این پاژوهش باه ایان
درحالیکه در گروه ِ
نتیجه دست یافتند که زبانآموزان زبان موروثی نسل دوم که در یاک دورۀ نوشاتاری شارکت کارده بودناد
بهطور قابل توجهی نگارشی مسلطتر همراه با پیچیدگی نحوی بیشتر داشتند و درمقایسه باا ابتادای تارم،
در انتها واژههای کمتکرار بیشتری را استفاده کردند ،در حالیکه همتایان گروه کنترل که آموزشای دریافات
نکرده بودند ،چنین نتیجهای نگرفتند.
«تأثیر ویژگیهای درونداد بر درک دانشجویان از دشاواری تکلیاف و درک مطلاب آنهاا از تکاالیف
شنیداری معتبر» 9عنوان فصل یازدهم این کتاب است .مطالعۀ حاضر بر یکی از انواع تکاالیفی کاه کمتار
8
مورد پژوهش قرار گرفته ،یعنی تکالیف شنیداری ،متمرکز شده اسات .در ایان مطالعاه کایم 1و مونتریاو
تکالیفی شنیداری را بهکار میگیرند که از ارائههای معتبر 6دانشگاهی برگرفته شاده و باا هادف انگلیسای
1. M. Bowles
2.A. Bello-Uriarte
?3. What Impact Does Heritage Language Instruction Have on Spanish Heritage Learners’ Writing
4. Heritage language learners
5. Genre-based
6. The Effect of Input Characteristics on Students’ Perception of Task Difficulty and Their
Comprehension of Authentic Listening Tasks
7. Y. Kim
8. K. Monteiro
9. authentic
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برای اهداف آکادمیک (EAP) 2طراحی شده است و سعی شده باا اساتفاده از ابزارهاای پاردازش زباان
طبیعی تا حد امکان دشواری متن بهصور غیررسمی و کمی کنترل شاود .هادف مطالعاه دغدغاههاای
مربیان در مورد انتۀاب مؤثر و اصولی مواد شنیداری  EAPو اصالح متون شانیداری بارای پاساۀگویی
به نیازهای دانشجویان در کالس است .یک شرایط ساده و پیچیده در کالسهای بکر ایجاد و اجارا شاد؛
در شرایط پیچیده ،دانشجویان به سۀنرانیهای معتبر گوش میدادند و در شارایط سااده ،دانشاجویان باه
سۀنرانیهایی گوش میدادند که از نظر واژگانی دارای پیچیدگی کمتر و منسجمتر بود .با اینکاه میاانگین
نمرا درک مطلب برای کسانی که در شرایط ساده بودناد بااالتر باود ،اماا ایان اخاتالف ازنظار آمااری
معنیدار نبود .درنهایت ،نویسندگان به این نتیجه میرسند که برای ساۀنرانیهاای طاوالنی دانشاگاهی،
پیچیدگی واژگانی و گفتمانی ،بر درک مطلب شنیداری دانشجویان تأثیری ندارد.
در فصل دوازدهم ژان ماارک دیوئال 1و پیتار دی مکینتاایر« ،3تاأثیر قادر پایشبینای ویژگایهاای
شۀصیتی چند فرهنگی ،متغیرهای زبانآموز و معلام بار میازان لاذ و اضاطراب فراگیاری زباان هاای
خارجی» 5را مورد مطالعه قرار دادند .این مطالعه که با شرکت  942دانشجو انجام شده ،یادآور مایشاود
9
4
که لذ بردن از فراگیری زبان خارجی ) (FLEبا اضطراب در کاالس درس زباان خاارجی )(FLCA
همبستگی منفی دارد .بهطور کلی ،بهنظر میرسد زمینههای اجتمااعی ،تاأثیر قاویتاری در  FLEداشاته
باشد ،زیرا محیطهای کالس مثبت میتوانند حس همبستگی ،هدف مشترک و درجریانباودن را تقویات
کنند .نویسندگان در این مطالعه مشۀ میکنند که بافت محیطی گاهی اوقا میتواند منبع اضاطراب
شدید شود و آن زمانی است که شرکتکنندگان احساس میکنند عملکرد آنها توساط معلام و همسااالن
منفی ارزیابی میشود .درنهایت ،نتیجۀ اصلی آموزش در مقالۀ فصال دوازدهام ایان اسات کاه معلماان
میتوانند بهجای تالش برای کاهش اضطراب در کالس زبان خارجی دانشآموزان ،لذ بردن از فراگیری
ً
زبان خارجی ایشان را ارتقا دهند ،چرا که بهنظار مایرساد اضاطراب عموماا یاک عامال درونای اسات
درحالیکه لذ بردن از فراگیری زبان خارجی درمعرض عوامل محیطی است.
عنوان فصل سیزدهم کتاب «چشمانداز مداخلۀ تعاملی در راستای افزایش انگیزۀ فراگیری زبان دوم  :یک
مطالعه کالسی» 1است .ساتو و الرا 8در این پژوهش به این موضوع میپردازد کاه چگوناه انگیازه مایتواناد
یادگیری زبان دوم را در محیطهای آموزشی افزایش دهد .مطالعۀ پایش رو کاه در محایط  ،EFLدر شایلی و
ارتبااطی کاالس
کالسی تلفی شده باا تکاالیف
برای دانشآموزان ابتدایی و دبیرستان انجام شد ،یک مداخلۀ
ِ
ِ
1. English for Academic Purposes
2. J.-M. Dewaele
3. P. D. MacIntyre
4. The Predictive Power of Multicultural Personality Traits, Learner and Teacher Variables on
Foreign Language Enjoyment and Anxiety
5. Foreign language enjoyment
6. Foreign language classroom anxiety
7. Interaction Vision Intervention to Increase Second Language Motivation: A Classroom Study
8 .P. Lara
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درس است که افزایش انگیزۀ فراگیران زبان دوم در رویکرد خودانگیزشی زبان دوم دورنیه 2را مورد بررسی قرار
میدهد .رویکرد دورنیه نظام خودانگیزشی زبان دوم اسات ) 1(L2MSSکاه نشاان مایدهاد آنچاه انگیازۀ
یادگیرندۀ زبان دوم را پایدار و ثابت نگه میدارد ،چشمانداز و ناوع نگااه او باه زباان دوم اسات .نویساندگان،
هدف مقالۀ خود را شکلگیری و تقویت چشماناداز مارتبط باا آینادۀ حرفاهای (باهعناوان مثاال ،تجاار )
آموزشای بیشاتری بارای
یادگیرندگان  EFLعنوان میکنند .پژوهشگران این فصل نتیجه میگیرند که حمایت
ِ
خودهدایتی 3مثبتشان را به رفتارهای با انگیزۀ واقعی خود منتقل کنند.
فراگیران زبان دوم نیاز است تا بتوانند
ِ
فصل آخر کتاب ،زیر عنوان «تجربههای یادگیری زبان و تأثیر دریافت آنها بر تادریس :یاک مطالعاه
مصاحبهای با معلمان انگلیسی در مجارستان» 5بهقلم کاتا سیزیر ،4باه ایان موضاوع اختصاا دارد کاه
روشهای توصیف معلمان از زباان دوم/خاارجی و چگاونگی تأثیرگاذاری تجرباۀ فراگیاری آن بار روش
تدریسشان ،چگونه شکاف بین معلامهاا و تادریس را پار مایکناد .ایان مطالعاه باا افازودن «صادای
معلمان» 9در پژوهشهای «انگیزه در فراگیری زبان دوم» همراه است .اهمیت بررسی صدای معلماان در
 ISLAامر بسیار ضروری است زیرا اغلب  ISLAمستلزم آموزش معلممحور است .در این پاژوهش ده
معلام انگلیساای کااه در زمینااههااای مۀتلااف آموزشای در مجارسااتان کااار ماایکردنااد در ایاان مطالعااۀ
مصاحبهمحور شرکت کردند .نویسنده در نتایج پژوهش خود نشان میدهد که چگونه معلماان تجربیاا
یادگیری خود را بهخاطر میآورند و چگونه این تجربیا روش تدریس ایشاان را از جنباههاای مۀتلاف،
تحت تأثیر قرار میدهد .چراکه هویت و مسائل روششناسی ،باهعناوان عوامال برجساتهای در تادریس
تأثیرگذار است .توصیههای پداگوژیکی این بۀش ،آگاهیبۀشی این موضوع اسات کاه چگوناه تجرباۀ
خارجی موف  ،میتواند تدریس آنها و نحوۀ تعاملشاان را باا زباانآماوزان
معلمان بهعنوان یک زبانآموز
ِ
موف و کمترموف تحت تأثیر قرار دهد .ضمن آنکه ،چگونه تجربیاا متفااو معلماان و داناشآماوزان
ممکن است بر روند یادگیری و نیازهای دانشآموزان تأثیر بگذارد.
در پایان میتوان به این نکا درباارۀ کتااب حاضار اشااره کارد :هماانطاور کاه و یراساتاران تأکیاد
میکنند ،کتاب پدایوژی زبان دوم شاهدبنراد ،عالوه بر اینکه اولین مجموعه مطالعا تجربای مرباوط باه
 ISLAاست ،اثر جامعی است که بهوضوح هدف خود را پرکردن شکاف بین کاالسهاای درس و آنچاه
در پژوهشهای یادگیری زبان دوم اتفاق میافتد ،قرار داده است .گردآورندگان کتاب ،بر لزوم گفتگاو باین
ً
معلمان و پژوهشگران تأکید و عنوان میکنند که گرچه معلماان غالباا وقات و مناابع الزم را بارای انجاام
پژوهش ندارند ،اما به این امر عالقۀ خاصی دارند ،بهو یژه که احساس میکنند یافتههای پاژوهش ممکان
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نظر نگارندۀ این سطور ،با توجه به تأ کید بسیار زیاد کتااب بار
است زیربنای فعالیتهای آنان قرار گیرد .به ِ
فرآیند بهکارگیری روشها و نیز استفاده از مفاهیم تۀصصی آموزش زبان ،ایان کتااب را بیشاتر مایتاوان
منبعی غنی بارای پژوهشاگران برشامرد تاا معلماان در کاالس درس؛ بناابراین باهنظار مایرساد بارای
دردسترسترساختن آن ،بهویژه برای آنان که آموزش زبان را بهعناوان بۀشای از فرآیناد تادریس خاود در
ِ
کالس درس دنبال میکنند ،باید در کنار این پژوهشها و نتایج آنها ،به ارائاه و اشااعۀ دساتورالعملهاایی
کاربردی و ملموس پرداخت که بتواند راهنمای معلمان و مدرسان این حوزه قرار گیارد .پژوهشاگران ایان
ً
کتاب نیز تصدی میکنند که مقاالتی با اصطالحا فنی و نامصطلن فراوان ،عموما بایاثار ،ناکارآماد و
غیرکاربردی بوده و خواستار گفتگوهای چهرهبهچهره ،کارگاههای ویاژۀ معلماان و برگازاری نشساتهاا و
اجتماعا کاربردی هستند .تنوع نظری ،روشی و نمونههای مورد مطالعه (ازحیاث گونااگونی زباان) ،از
ویژگیهایی است که این کتاب را در نوع خود متماایز سااخته اسات .نویساندگان بۀاشهاای مۀتلاف
ً
کتاب ،غالبا کوشیدهاند با ارائۀ جداول و نمودارهای مۀتلف که همگی انعکاسدهندۀ نتایج پژوهشهاای
آنهاست ،خواننده را در فهم موضوع مورد نظر یاری دهند .این جدولها برای خوانندگانی که مایخواهناد
مهم بیانشده را ،اغلاب باا نگااه مقایساهای ،بررسای کنناد،
با یک نگاه کلی و بهصور خالصه مطالب ِ
بسیار سودمند است .یکی از نکا برجستۀ کتااب ،طارح پیشانهادهای پژوهشای و آموزشا ِی پایاان هار
فصل برای پژوهشهای آتی محققان است.
درمجموع ،مطالعۀ این کتاب به عالقهمندان هر دو حوزۀ مطالعا آموزش زباان و مطالعاا کاالس
درس ،توصیه میشود و امید است متۀصصان این حوزه بتوانند پژوهشهای بیشتری نظیار آنچاه در ایان
کتاب پیش روی خواننده قرار میگیرد به زبان فارسی بهنگارش درآورند و راهگشا و مرجعی برای معلماان
و پژوهشگران ایرانی باشند.
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