
 

 

 

یس فراگیاری  آموزش شاهدمحور زبان دوم: مجموعه مقاالتی دربااره تادر
شاان لوون)ویراساتاران(، نیویاورک: راتلاج، ، ماساتوشی ساتو و زبان دوم

 2صفحه. 352، 2212

 )دانشجوی دکترای فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز( 1فاطمه امیری

   5/9/9500، تاریخ پذیرش: 3/4/9311 :نقد و بررسی تاریخ دریافت

 

هاای  ایان موضاوع از جنباه های زیادی دربارۀ آموزش زباان نوشاته شاده و باه ها و پژوهش تاکنون کتاب
 یمطالعاا  تجربا، اولاین مجموعاۀ آماوزش شااهدمحور زباان دوممۀتلف پرداخته شده است. کتاب 

باا  ی،المللا ینمشاهور با این مطالعا  توسط پژوهشگراناست.  3 (ISLAفراگیری زبان دوم ) مربوط به
 ی ازجمله رویکردهااینظر رویکردهایبا استفاده از درس و  کالس ی بهآموزشهای  پژوهشانتقال  هدف

هاا و  چاارچوب یدارا حاضار کتااب ی انجام شده اسات.شناخت و یرهنگ، فسیشنا ، روانیشناس جامعه
(CLIL)شامل آماوزش تلفیقای زباان و محتاوا  یفنون مۀتلف آموزش

، آماوزش بنیااد هکاری، آماوزش پ5
 و، اصاالحا  برناماه یماوروث، آماوزش زباان تیتقو ،، تعامل همساالنی، بازخورد اصالحبنیاد مفهوم
نوشاتن، مهاار  ، یمهاار  شافاه مانند ISLA مۀتلف یها برنامه یکه برا ی استا انداز مداخله چشم

 یاامۀتلاف )کودکاان  رانیافراگ حضاور مطالعاا  باا نیاشاود. ا یآموزش معلماان اعماال ما و زهیانگ
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در چهاار  ور زباان دومآماوزش شااهدمحکتااب  .ه استبزرگساالن( در مناط  مۀتلف جهان انجام شد
 3دادهاای یاادگیری ، تمرکز بر بارون1، تمرکز بر فرایندهای یادگیری2بۀش کلی با عناوین تمرکز بر آموزش

هاای مۀتلاف و مقااالتی  تدوین شده و هر بۀش شامل فصال 5شناسی معلم آموز و روان و تمرکز بر زبان
 ۀهادف آنهاا ارائاکنناد کاه  کتاب اشااره مای عنوان ویراستاران مرتبط با همان بۀش است. ساتو و لوون به

، تحقا  هادف مزباور یبارا. اساتنسبتًا آسان  ی آن به کالس درساه افتهانتقال یاست که  هایی شپژوه
شناسای  که شامل آموزش، فرآیناد یاادگیری و پیامادهای آن و روان ها همقال نیا ِی آموزش یامدهایآنها بر پ

ارائاه  یمۀتصار پژوهشای هایشنهادیپپژوهشگران در هر فصل،  .کنند یم دیتأک معلم و یادگیرنده است
 باارۀخاود در نشیابآناان همچناین اسات.  بسایار ساودمند ISLA مندان حاوزۀ برای عالقهدهند که  یم

باه اشاتراک  و معلماان متۀصصاان درس را باادر کاالس  هاا نتاایج ایان پاژوهشاساتفاده از  یچگونگ
 د.ایشان قرار گیر آموزشی یها یریگ میتصم یتا مبنا گذارند می

کنایم:   نوشته شده است که به آنها اشااره مای پدایوژی شاهدبنراد زبان دومدو یادداشت کوتاه بر کتاب 
 یاها نهی، زمیپژوهش یکردهایاز رو یا گسترده فیطشامل با ارزش  عۀمجمو نیموجود در ا یها فصل»
 یعملا یهاا تیافعال ایکالس  یها در آموزش آموزان را دانش یریادگیمطالعا  و  هاست و زبان یریادگی

 امار پاژوهشباه  یتعهد واقع کی ،خورد یچشم م در سراسر کتاب به آنچهدهد.  یم ارقر یمورد بررس آنها
درخصاو   یا ژهیاو هایشنهادیهر فصل پ .سازدی را غن سیتدرفرآیند  تواند یم کارگیری آن، به است که

پژوهشاگران و معلماان پژوهشاگر  یبارا یغنا یمنبع، 4باون الیت باور دارد و بهپژوهش  ندهیو آ یپداگوژ
 9.«خواهد بود

یکای از اسات.  01زباان دوم در قارن  یریفراگ ۀنیدر زم شرفتهیپ یها پژوهش انگریمجموعه نما نیا»
 ،اساتعدادبرخی از مسائل مهام فراگیاری زباان دوم مانناد  به نویسندگانتوجه این کتاب  زدنی مثال نکا 

منظار از، گاریماوارد د یاریبساو  یبۀشا زهیانگ مهار  شنیداری، کاربردشناسی، بردن،  لذ ، اضطراب
 یی، توجاه باه ماتن و خواناا یاروش دق یریکاارگ لحااظ باه مطالعا  باه نی. هر بۀش از اتجربی است

 .  8(1اورتگا« )است یزدن مثال

 
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-Collection-
of-Instructed-Second/Sato-Loewen/p/book/9780815392538 

7. L. Ortega 

8. https://www.routledge.com/Evidence-Based-Second-Language-Pedagogy-A-Collection-
of-Instructed-Second/Sato-Loewen/p/book/9780815392538 
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عناوان  2«هاای پاداگوژیکی سوی پداگوژِی شاهدبنیاد زبان دوم: پیشنهادهای پژوهشای و توصایه به»
فصل اول کتاب حاضر است. موضوع فراگیری زبان دوم، درک موضوعا  یاادگیری و آماوزش زباان دوم 

هاای  کند تاا مهاار  آموزان کمک می های پداگوژیکی است که به زبان های آموزشی و مداخله در محیط
ای از فراگیاری زباان دوم  تواناد زیرحاوزه مای ISLAکار ببرند. در این راستا،  طور مؤثرتر به  زبان دوم را به

کناد. عاالوه بار ایان حاوزۀ پژوهشای، آنچاه  باشد که موضوعا  متنوِع مربوط به زبان دوم را بررسی می
ISLA های پاداگوژیکی اسات؛ پژوهشاگران  کاربستِن رویه کند، تالش پژوهشگران برای به را متمایز می
ISLA تجربی، پداگوژی شاهدبنیاد را به معلمان ارائاه دهناد. ایان های  کنند تا با انجام پژوهش تالش می

کند و معلمان و پژوهشگران را دعاو   فراهم می  فصل مسیر دیگری برای این نگاه پداگوژیکی در پژوهش
هاای یاادگیری  های بیشتری بین پژوهش و پداگوژی برقرار کنند. در فصل اول ابتدا نظریاه کند تا تعامل می

شود که اطالعا  ساودمندی بارای  هایی تأکید می شود و تنها بر نظریه مرور می ISLA زبان دوم در حوزۀ
هاای آموزشای را  کنند. ساتو و لوون در ادامۀ فصال، اناواع روش ارتباط بین پژوهش و پداگوژی فراهم می

زباان دهند. سپس به پنج عامل مهام در فرایناد یاادگیری  برند و شرح مۀتصری از هرکدام ارائه می نام می
هاای  هاای یادگیری/یااددهی و تفااو  ، بافت5، همراهی3، فراشناخت1کنند: توجه و آگاهی دوم اشاره می

و مساائل و عوامال  ISLAهاای  های یاادگیری در پاژوهش فردی. نویسندگان در ادامۀ فصل به خروجی
فصل، با ساؤال پردازند. در آخرین بۀش  شناسی می و روان 4مؤثر در آن ازجمله هدف آموزش، فراتحلیل

کنناد؟ و چارا  های پاداگوژیکی و راهنمایاان را امتحاان نمای شویم: چرا معلمان توصیه مهمی روبرو می
گیارد؟  طور خا ، شاکل نمای به ISLAطور کلی و پژوهشگران  گفتگویی بین معلمان و پژوهشگران به
هاا اساتفاده  د از پژوهشطور نیست که معلمان نۀواهن نویسند: این نویسندگان از قول چند پژوهشگر می

در عاالم »گویناد پژوهشاگران  بین معلمان وجود دارد! برخی از معلمان می 9«موانع نگرشی»کنند، بلکه 
( از قاول 513: 0219) 8کنناد. مادگیز گذاری اطالعاتشان تالشای نمای اشتراک  هستند و برای به 1«خود
رباط هساتند. او  هاا بای فضای واقعِی کالس های پژوهشی اغلب با گوید یافته ای دیگر از معلمان می عده

  اعتمادتری برای پاداگوژی کاالس هایشان ابزارهای مؤثرتر و قابل کند که شّم معلمان و تجربه استدالل می
کنناد  های متعددی را از زبان پژوهشگران و معلمان بیان می قول است. با تمام این مسائل، نویسندگان نقل

هاا و  چهره، برگزاری کارگااه به شتِر معلمان با پژوهشگران، مانند گفتگوهای چهرهگیرند تعامِل بی و نتیجه می
 های هر دو گروه نتایج بهتری داشته باشد. شود فعالیت هایی از این دست سبب می فعالیت

 
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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محاور: یاک انگااره بارای آماوزش معلام  محور برای آموزش مفهوم مفهوم آموزِش »عنوان فصل دوم 
بر تأثیر یک رویکرد خالقانه به آماوزش معلام زباان  3و استیو 1است. در این فصل تمرکز النتولف 2«زبان

 5ساازی معلماان تادریس عملای است که در دانشگاه بارسلونا اجرا شده است. هدف این رویکرد آمااده
رس د  مناد در کاالس عناوان فراینادی نظاام باه 4سازی آموزش ویگوتسکی برای اجرای اصول کلی مفهوم

(BFM)است. این برنامۀ خالقانه که با عنوان انگارۀ تکوینی بارسلونا 
شاود، برپایاۀ اصاول  شاناخته مای 9

تارین مفساران یعنای  فرهنگی ویگوتسکی است کاه بعادها توساط یکای از مهام نظریۀ رشدی اجتماعی
رنادگان تأکیاد شرح و تفسیر شد. این نظریه بر اهمیت دانش مفهومی برای ارتقای رشادِی یادگی 1گالپرین

دهناد و  ای از نظریۀ آموزشی ویگوتساکی را ارائاه مای دارد. در بۀش اوِل فصل دوم، نویسندگان خالصه
هاای مۀتلفای  هاای آموزشاِی گونااگون، در گاام بنیاد با توجه باه بافات شوند که آموزش مفهوم یادآور می

ای  نموناه»کناد:  بارسلونا را معرفی می( در ادامه انگارۀ تکوینِی 0219شود. استیو ) سازماندهی و اجرا می
یاک «. بنیااد در کاالس درس مفهاوم  از یک رویکرِد مؤثر برای کمک به معلمان در درک و اجرای آموزش

هاای تادریس  کناد از تغییار در روش که معلمان زبان را تشوی  می 8بنیاد فرهنگی انگارۀ تکوینی اجتماعی
شاان  هاای کاالس درس را کاه از تجرباه مفااهرم یجابای هااروزهنهراسند و تغییر را تجربه کنند و نقاش 

صاور   شاود کاه باه آورند، نادیده نگیرند. بۀش بعدِی مقاله با جدولی بسیار جامع آغاز می دست می به
بنیااد نشاان  بنیاد را برای کمک به معلمان باهادِف اجارای آماوزش مفهاومBFMاینفوگرافیک یک انگارۀ 

معلم بارای چهاار زباان مۀتلاف باا رویکارد  14ردی که در طول دو سال با دهد. سپس ده مطالعۀ مو می
BFM های معلمان آورده شده است.  ها و تجربه انجام شده است، با ذکر نمونه 
بنیااد  هاا در آماوزش پیکاره ساازی هاا و دیگرروشان ساازی هاا: خودروشان ساازی بازنگری روشن»

و همکاارانش در ایان پاژوهش از نتاایج  20گعنوان فصال ساوم کتااب اسات. هارلینا 6«کاربردشناسی
اناد. تمرکاز  رود، اساتفاده کارده کار می که برای آموزش زبان به 22ساخته بنراد معلم ابزارهای پرکاهپژوهش 

 21هاای کاربردشاناختی داِد معتبر برای آماوزش و یاادگیرِی روال این پژوهش بر این است که چگونه درون
، You’re rightهاایی مانناد  ، شامل عبار 23کاربردشناختی نوعی زبان قالبیهای  شود. روال فراهم می

That’s true  ، برای توافI agree but  بارای عادم توافا  وWhat I mean ساازی  بارای خودروشان
 
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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(CM)ای  آموزانی که فقط آموزش را باا شارایط مطالاب پیکاره است. نویسندگان برای ارزیابی، زبان
یاا  2

(CS)ای  فقط آموزش در شرایط جستجوی پیکره
دریافت کرده بودند، با یک گروِه آزمایشی جدید کاه از  1

شاوند هادف  اند، مقایسه کردناد. آنهاا در اداماه یاادآور مای بهره برده CSو  CMتلفی  آموزِش دو روش 
هاایی کاه  ه مجموعاه واژهآموزان است که آنها ب دادی برای زبان کردِن درون فراهم CMهای  اصلی فعالیت

منظاور  شاود، توجاه کنناد. باه ها در آن اساتفاده مای روال  سازند و بافتی که این روال کاربردشناختی را می
سازِی مکالمۀ دانشگاهی در کار گروهای طراحای  برای شبیه 3آزمون آزمون/پس تر، یک پیش ارزیابی دقی 

هااا بااه  سااازی . باارای مقایساۀ نتااایج روشاانکاارد شاد کااه امکااان مقایسااه بااین گوینادگان را فااراهم ماای
کناد تاا  سازی، به دانشجویان کمک می تقسیم شد. دیگرروشن ها سازی روشنو خود ها سازی روشندیگر

شاان محاک بزنناد .  گیارِی همکالسای درک خود را از نوبات منظور آنها چرستاغلب با پرسیدن اینکه 
ها و نمودارهایی به مقایسۀ نتایج روش تلفیقای باا دو روش  های بعدِی مقاله با جدول نویسندگان در بۀش

CM  وCS اناد در  آموزانی که از روش تلفیقی استفاده کرده گیرند که زبان پردازند و درنهایت نتیجه می می
 های کاربردشناختی نمرۀ باالتری کسب کردند. هردو زمینۀ کنش گفتاری و استفاده از روال

مثابۀ زباان دوم:   آموز به تلفیقی محتوا و زبان برای کودکان ماندارین های کالس»پژوهش فصل چهارم 
و همکاارانش باا تمرکاز بار  4ای اسات کاه توساط اولیاور اولین مطالعه 5«ای طولی ه یک مطالعۀ مشاهد

 CLILعنااوان زبااان دوم در کشااور اسااترالیا اجاارا شااده اساات.  در بافاات ماناادارین بااه CLILرویکاارد 
های آموزشِی اروپایی با هدف دسترسی به مهار  باالتر در یاادگیری زباان خاارجی  ای از برنامه مجموعه

هاای متناوعی کاه محتاوا و زباان را  است که برای مجموعه تمرین 9ای چترواژه CLILاست. درحقیقت، 
انجاام شاده  CLILهایی که باا رویکارد  رود. اغلب پژوهش کار می کنند، به صور  تلفیقی استفاده می به

ای اسات کاه   هایی بوده که با زبان انگلیسی مرتبط بودند و پژوهش حاضر اولاین مطالعاه طه با زباندر راب
شود. این مطالعه یاک پاژوهش طاولی )دوسااله، از  روی زبانی تا این حد دور از زبان انگلیسی انجام می

موزان زبان و محتاوا آ به زبان CLILدر  ساله اجرا شد. 1تا  4آموزان  ( است که برای دانش0219تا  0214
شود. نتایج پاژوهش نشاان  عنوان ابزار ارتباطی آموزش داده می زمان با استفاده از زبان مقصد به طور هم به

آموزان در هر سطن کاالس  آموزان ناامید بودند، سن دانش داد در حالی که معلمان از درک زبان دوم دانش
ی استفاده کنند. همچنین نتایج تأکید کارد ایان پاژوهش های تلفیقی آموزش معلمان را قانع کرد تا از روش

 کند. کمک می CLILهای  به ساخت نظریه دربارۀ فراگیری زبان دوِم کودک خصوصًا در موقعیت
عناوان  انگلیسای باه آموزان از نوشتن و گسترش واژگان زبان شیپ یمشارکت یها بحث»فصل پنجم بر 

 
1. Corpus-materials condition  2. Corpus-search condition       3. pretest/posttest   
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متمرکاز اسات. در ایان فصال  3«مشاارکت میازان و 1(LRE)مرتبط واژگانی  های زبان : بۀش2زبان دوم
های مشارکتی پژوهشی را انجام دادند. ماواد پاژوهش شاامل  با هدف تأثیر بحث 4و گونزالس 5مکدونوف

نوشتۀ مشارکتی، تکالیف نوشتارِی تشۀیصی، تکالیف نوشتارِی خروجی و یاک مقالاۀ  شش تکلیِف پیش
 ESLنوشتۀ مشارکتی/ گروهی توساط معلام  که گفتگوهای پیش تحلیلی بود. روال کار به این صور  بود

شد. نتایج این پژوهش نشان داد دانشاجویان  های درسی و کتابچۀ راهنمای معلم اجرا می با توجه به برنامه
ESL مرتبط واژگاانی خاود را  های زبان نوشتۀ گروهی توانستند با موفقیت بۀش در طول گفتگوهای پیش

 حل کنند.
مثاباۀ کلیاد  پژوهشگران حوزۀ آموزش زبان دوم، اتفاق نظر جمعی بار اهمیات باازخورد، باهدر میان 

درباارۀ مواضاع  فعالیت نظریۀ اندازی از چشم: همساالن بازخورد»مهمی در پیشرفت نوشتار وجود دارد. 
ری کاه آموزان دربارۀ بازخورد نوشتا عنوان فصل ششم کتاب است. معمواًل زبان 9«فرستندگان و گیرندگان

و  1کنناد. اساتروچ اند، بحث مای های نوشتاری خودشان دریافت کرده نویس اند یا دربارۀ پیش یا ارائه داده
کناد بیاان  ها متمایز می آنچه پژوهش آنان را از سایر پژوهش»نویسند:  دربارۀ پژوهش خود می 8الدوسری

. بنیان نظریاۀ پاژوهش حاضار «چرایی اتۀاد یک موضع خا  در نقش فرستنده یا گیرندۀ بازخورد است
شوند و عمل فارد زاییادۀ ایان  است و در این در نظریه انسان و محیط همراه با هم دیده می 6نظریۀ فعالیت

 (.  3: 1395)الوانی،  مراوده و تعامل است
 20«چاین در طاولی ماوردی جوان، یاک مطالعاۀ آموزان زبان انگلیسی یادگیری در همساالن نقش»

 در همسااالن نقاش بررسای در این پژوهش طولی باه 21و لیو 22عنوان فصل هفتم این کتاب است. گوتو
 ایان .پردازناد مای زماان گذشت با آنها عملکرد و EFL توسط یادگیرندگان جوان انگلیسی زبان یادگیری
 یعنای در هاای پویاا، جاوان در بافات آماوزان انگلیسای زباان زباان یاادگیری بهتار درک هدف با مطالعه

 اجتمااعی  اقتصاادی وضاعیت باه ای و در عاین حاال توجاه ویاژه گرفتاه صاور  اجتمااعی های شبکه
(SES) آموزان دانش

اسات. یکای از  نگرفتاه قارار بحاث ماورد ISLA قبلای های پژوهش در دارد که 23
مقصاد آماوز از زباان  توجه فزاینده به بافت، در درک پیشرفت زباان ISLA های مهم در پژوهش  پیشرفت

آموزان دبیرساتانی بودناد و   آموزان دبستانی و دانش کنندگان در این پژوهش از دو گروه دانش شرکت است.
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کنناد از  مد  سه سال مورد بررسی قرار گرفتند. نویسندگان این پژوهش طاولی اذعاان مای هر دو گروه به
 ی  هاا تحلیال ساایر باا ترکیاب در 2(SNAاجتمااعی ) های شبکه های تحلیل آنجا که در بررسی حاضر،

اسات. نتاایج پاژوهش فصال هفاتم  فارد باه ای منحصر گیرد، مطالعه مورد استفاده قرار می کیفی و کمی
 ارتبااطی آموزشای های محیط در جوان آموزان زبان زباِن  یادگیری با همساالن روابط که است آن از حاکی

 .دارد پویا و معنادار
های شناختی و عملکرد در تکلیاف شافاهی  ارتباط بین گرایش»در فصل هشتم این کتاب  3و فو 1لی

کنند. پژوهشاگران نقاش  را بررسی می 5«در شرایط آموزشی با/بدون آموزش دستور قبل از انجام تکالیف
بررسای مد ( را در دو موقعیت یاادگیری  )کوتاه 9و حافظۀ کاری 4دو عامل شناختِی توانایی تحلیلی زبان

 1(EITهماراه تکلیاف ) دو موقعیت این است که یک گروه تحت آموزش صرین باه کنند؛ تفاو  این می
قرار داشتند، درحالی که گروه دیگر هیچ آموزش مستقیمی دریافت نکردند )با طرح این وجه تمایز کاه آیاا 

ظار گرفات یاا پاس از عنوان بۀشی از آموزش کاالس در ن اجرای پیش از آموزِش صرین دستور را باید به
هاای معلام درباارۀ  بودند. آموزش دستور شامل توضین EFLآموز  زبان 50آموزان این پژوهش  آن(. زبان

باودن  آماوزان از دساتوری صور ، معنی و استفاده از وجه مجهاول انگلیسای اسات کاه قضااو  زباان
ا دو عامال شاناختِی تواناایی که گفته شد، در این پژوهش، متغیرها های مجهول را در پی دارد. چنان جمله

هاای  مد ( بودند که منظور از توانایی تحلیلی زباان، شاناخت نقاش تحلیلی زبان و حافظۀ کاری )کوتاه
نظار  بینی قواعد زبانی براساس مواد زبانِی ارائاه شاده اسات. درنهایات، باه دستورِی عناصر جمله و پیش

بینای  دو موقعیاِت یاادگیرِی ذکرشاده را پایش رسد توانایی تحلیلی زبان، نحوۀ انجاام تکلیاف تحات می
 بینی نیست. مد  قادر به این پیش که حافظۀ کوتاه کند، درحالی می

 حاین ییایاسپان های التزامی سازی وجه آماده»  بررسی به 6استیفنهافر لورا و 8میشل در فصل نهم، ماریج
پرداختاه و  20«منازل فیدر کالس و هنگام انجام تکاال یهمزمان: تعامال  همساالن آلمان ادیبن انهیارتباط را

ارزیاابی کردناد. در ایان  زبان دوم متنی چت های طول فعالیت در آموزشی ابزار یک عنوان را به 22سازی آماده
ایان  صور  زوجی در سه چت متنی با هم تعامل داشته و نتاایج به( نفر50)پژوهش فراگیران زبان اسپانیایی 

 پیشارفته نویساندگان، تولیاد سااختارهای (.نفار 39)شده اسات  گروه کنترل مقایسه از حاصل نتایج گروه با
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 از متفااو  و معتبار زمیناه دو در دیجیتالی متنی گفتگوی طول در( اسپانیایی برای مثال وجه التزامی در زبان)
آزماون و  پایشو مش  شب، را بررسی کردناد. همچناین آنهاا در طراحای  کالس در اکولوژیکی، یعنی نظر
 دهاد مای این پژوهش نشاان دادند. نتایج توجه قرار مورد وجه التزامی را گسترش و دقت استفاده، آزمون، پس

 آن اندک بماند. اثرا  اگر دارد حتی پیشرفته ساختارهای استۀراا در مهمی نقش تقویت، که
 در تاأثیری ماوروثی چاه زبان آموزش»ای با عنوان  مطالعه 1و بلویوریاتی 2در فصل دهم کتاب، باولز

ادعاای نویساندگان  انجام شاده اسات و باه 3«دارد؟ اسپانیایی موروثی زبان آموزان زبان مهار  نوشتاری
ساازی تجربای اثارا  آماوزش زباان ماوروثی بار پیشارفت  مطالعه درخصوِ  مستند اولین مقاله، این

آماوزان ماوروثی  دیادۀ نسال دوم زباانن دیاده و آماوزش های آموزش های نوشتاری با مقایسۀ گروه مهار 
های زودهنگام، همزمان یا متوالی هساتند کاه در کاودکی و  آموزان موروثی، دوزبانه اسپانیایی است. زبان

کنناد. در ایان  گیرند و زبان اکثریت را ازطری  تحصیل کساب مای در خانه درمعرض زبان اقلیت قرار می
(HLL) زباان ماوروثی آمااوز زباان 04مطالعاۀ طاولی 

آماوز زباان مااوروثی  زباان 04دیااده و  آماوزش 5
 10 گاروه دیگار و مطالعاه ابتدای در ندیده در سطن دانشگاهی، دو مقالۀ استداللی نوشتند؛ یکی آموزش

شاد. در گاام بعاد  سانجیده تسالط و دقات، پیچیادگی ازنظار هفتۀ بعد. در طول پژوهش پیشرفت زبان
 هاای ماتن دانشاجویان بتوانناد از گونۀ استداللی ارائاه شاد تااهایی  ، با مدل4بنیاد آموزش نوشتارِی گونه

 طاور آماوزان باه زباان آماوزش، ترم یک گذراندن از بنویسند. پس واقعی مۀاطبان برای را خود استداللی
های خاود، پیچیادگی نحاوی، روانای و پۀتگای واژگاانی بیشاتری نشاان دادناد،  توجهی در نوشته قابل

ندیده، تغییرا  چندانی مشاهده نشد. نویسندگان این پاژوهش باه ایان  آموزشکه در گروه کنترِل  درحالی
 بودناد کارده شارکت نوشاتاری دورۀ یاک در که دوم نسل زبان موروثی آموزان نتیجه دست یافتند که زبان

، تارم ابتادای باا درمقایسه و داشتند بیشتر نحوی پیچیدگی همراه با تر مسلط نگارشی توجهی قابل طور به
 دریافات کنترل که آموزشای گروه که همتایان کردند، در حالی استفاده تکرار بیشتری را کم های واژه انتها در

 .نگرفتند ای نتیجه چنین، نکرده بودند
از تکاالیف  آنهاا مطلاب درک و تکلیاف دانشجویان از دشاواری درک داد بر درون های ویژگی تأثیر»

 کمتار کاه تکاالیفی انواع بر یکی از حاضر عنوان فصل یازدهم این کتاب است. مطالعۀ 9«معتبر شنیداری
 8و مونتریاو 1مطالعاه کایم اسات. در ایان شده متمرکز گرفته، یعنی تکالیف شنیداری، قرار مورد پژوهش

گلیسای دانشگاهی برگرفته شاده و باا هادف ان 6های معتبر گیرند که از ارائه کار می تکالیفی شنیداری را به
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کادمیک طراحی شده است و سعی شده باا اساتفاده از ابزارهاای پاردازش زباان  (EAP) 2برای اهداف آ
 هاای دغدغاه مطالعاه صور  غیررسمی و کمی کنترل شاود. هادف طبیعی تا حد امکان دشواری متن به

پاساۀگویی اصالح متون شانیداری بارای  و EAP اصولی مواد شنیداری و مؤثر انتۀاب مورد در مربیان
شاد؛  اجارا و ایجاد بکر های کالس در پیچیده و ساده شرایط به نیازهای دانشجویان در کالس است. یک

 باه دانشاجویان، سااده شارایط در و دادند می گوش معتبر های سۀنرانی به دانشجویان، پیچیده شرایط در
 میاانگین بود. با اینکاه تر منسجم و کمتر پیچیدگی دارای واژگانی نظر از که دادند می گوش هایی سۀنرانی

 آمااری ازنظار اخاتالف ایان اماا، باود بااالتر بودناد ساده شرایط در که کسانی برای مطلب درک نمرا 
، دانشاگاهی طاوالنی هاای ساۀنرانی رسند که برای درنهایت، نویسندگان به این نتیجه می .نبود دار معنی

 ی دانشجویان تأثیری ندارد.بر درک مطلب شنیدار گفتمانی، واژگانی و پیچیدگی
هاای  بینای ویژگای پایش تاأثیر قادر »، 3مکینتاایر دی پیتار و 1دیوئال ماارک در فصل دوازدهم ژان

 هاای فراگیاری زباان اضاطراب و میازان لاذ  بار معلام و آموز متغیرهای زبان، فرهنگی شۀصیتی چند
شاود  انجام شده، یادآور مای دانشجو 942مطالعه که با شرکت  را مورد مطالعه قرار دادند. این 5«خارجی

(FLE)فراگیری زبان خارجی  ازبردن  لذ  که
(FLCA)با اضطراب در کاالس درس زباان خاارجی  4

9 
 داشاته FLE در تاری قاوی تاأثیر اجتمااعی، های زمینه رسد می نظر به، کلی طور دارد. به منفی همبستگی

 تقویات را باودن درجریان و مشترک هدف، همبستگی حس توانند می مثبت کالس های محیط زیرا، باشد
 اضاطراب منبع تواند می اوقا  گاهی بافت محیطی کنند که نویسندگان در این مطالعه مشۀ  می .کنند

 همسااالن و معلام توساط آنها عملکرد کنند می احساس کنندگان شرکت که زمانی است شود و آن شدید
 معلماان کاه اسات ایان مقالۀ فصال دوازدهام در آموزش اصلی درنهایت، نتیجۀ .شود می ارزیابی منفی

فراگیری  ازبردن  لذ ، آموزان دانش اضطراب در کالس زبان خارجی کاهش برای تالش جای به توانند می
 اسات درونای عامال یاک عمومااً  اضاطراب رساد مای نظار به که چرا دهند، ارتقا را ایشان زبان خارجی

 .است محیطی عوامل خارجی درمعرضفراگیری زبان  ازبردن  لذ  که درحالی
 در راستای افزایش انگیزۀ فراگیری زبان دوم : یک انداز مداخلۀ تعاملی چشم»عنوان فصل سیزدهم کتاب 

تواناد  پردازد کاه چگوناه انگیازه مای در این پژوهش به این موضوع می 8است. ساتو و الرا 1«کالسی مطالعه
، در شایلی و EFLهای آموزشی افزایش دهد. مطالعۀ پایش رو کاه در محایط  یادگیری زبان دوم را در محیط

شده باا تکاالیف ارتبااطِی کاالس  آموزان ابتدایی و دبیرستان انجام شد، یک مداخلۀ کالسِی تلفی  برای دانش

 
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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...شاهدمحور زبان دومآموزش   

 

 

قرار را مورد بررسی  2زبان دوم دورنیه  رویکرد خودانگیزشی درس است که افزایش انگیزۀ فراگیران زبان دوم در
(L2MSS)دهد. رویکرد دورنیه نظام خودانگیزشی زبان دوم اسات  می

دهاد آنچاه انگیازۀ  کاه نشاان مای 1
انداز و ناوع نگااه او باه زباان دوم اسات. نویساندگان،  دارد، چشم یادگیرندۀ زبان دوم را پایدار و ثابت نگه می

 (تجاار ، مثاال عناوان باه)ای  حرفاه اناداز مارتبط باا آینادۀ چشم تقویت و گیری هدف مقالۀ خود را شکل
که حمایت آموزشاِی بیشاتری بارای  گیرند می نتیجهپژوهشگران این فصل کنند.  عنوان می EFLیادگیرندگان 

 کنند. منتقل خود واقعی انگیزۀ با رفتارهای مثبتشان را به 3فراگیران زبان دوم نیاز است تا بتوانند خودهدایتِی 
 مطالعاه یاک: تادریس بر دریافت آنها تأثیر و زبان یادگیری های تجربه»زیر عنوان  فصل آخر کتاب،

 ، باه ایان موضاوع اختصاا  دارد کاه4سیزیر قلم کاتا به 5«مجارستان در انگلیسی معلمان ای با مصاحبه
معلمان از زباان دوم/خاارجی و چگاونگی تأثیرگاذاری تجرباۀ فراگیاری آن بار روش  توصیف های روش

صادای » افازودن باا مطالعاه کناد. ایان هاا و تادریس را پار مای معلامشان، چگونه شکاف بین  تدریس
همراه است. اهمیت بررسی صدای معلماان در « انگیزه در فراگیری زبان دوم»های  در پژوهش 9«معلمان
ISLA  امر بسیار ضروری است زیرا اغلبISLA محور است. در این پاژوهش ده مستلزم آموزش معلم 
 مطالعااۀ ایاان کردنااد در ماای کااار مجارسااتان در آموزشای مۀتلااف هااای زمینااه در کااه انگلیساای معلام

 تجربیاا  معلماان چگونه که دهد می نشان نتایج پژوهش خود نویسنده در .کردند محور شرکت مصاحبه
هاای مۀتلاف،  آورند و چگونه این تجربیا  روش تدریس ایشاان را از جنباه می خاطر به را خود یادگیری

ای در تادریس  عناوان عوامال برجساته شناسی، باه چراکه هویت و مسائل روشدهد.  تحت تأثیر قرار می
بۀشی این موضوع اسات کاه چگوناه تجرباۀ  پداگوژیکی این بۀش، آگاهی های تأثیرگذار است. توصیه

آماوزان  شاان را باا زباان تواند تدریس آنها و نحوۀ تعامل آموز خارجِی موف ، می عنوان یک زبان معلمان به
 آماوزان داناش و معلماان متفااو  چگونه تجربیاا ، موف  تحت تأثیر قرار دهد. ضمن آنکهموف  و کمتر

 .بگذارد تأثیر آموزان دانش نیازهای و یادگیری روند است بر ممکن
 دیاتأک راساتارانیکاه و طاور هماانتوان به این نکا  درباارۀ کتااب حاضار اشااره کارد:  در پایان می

مرباوط باه  یمجموعه مطالعا  تجربا نیاولعالوه بر اینکه ، شاهدبنرادپدایوژی زبان دوم ، کتاب کنند یم
ISLA  آنچاه و درس  یهاا کاالس نیشکاف ب هدف خود را پرکردنوضوح  است که بهجامعی است، اثر

 نیبر لزوم گفتگاو با، افتد، قرار داده است. گردآورندگان کتاب یزبان دوم اتفاق م یادگیری های پژوهشدر 
را بارای انجاام که گرچه معلماان غالباًا وقات و مناابع الزم  کنند و عنوان می دیتأک پژوهشگرانمعلمان و 

ممکان  پاژوهش یاه افتهیکنند  یکه احساس م ژهیو دارند، به یخاص ۀامر عالق نی، اما به اپژوهش ندارند

 
1. Dörnyei  2. L2 Motivational Self System  3. self-guide 
  
4. The Language Learning Experiences and their Perceived Impact on Teaching: An 

Interview Study with English Teachers in Hungary 

5. k. Csizér  6. teachers’ voice  
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 ...آموزش شاهدمحور زبان دوم

 

 

کید بسیار زیاد کتااب بار نظِر نگارندۀ این سطور، با توجه به تأ های آنان قرار گیرد. به زیربنای فعالیتاست 
تاوان  ها و نیز استفاده از مفاهیم تۀصصی آموزش زبان، ایان کتااب را بیشاتر مای کارگیری روش فرآیند به

رساد بارای  نظار مای منبعی غنی بارای پژوهشاگران برشامرد تاا معلماان در کاالس درس؛ بناابراین باه
عناوان بۀشای از فرآیناد تادریس خاود در  هویژه برای آنان که آموزش زبان را ب ترساختِن آن، به دردسترس

هاایی  ها و نتایج آنها، به ارائاه و اشااعۀ دساتورالعمل کنند، باید در کنار این پژوهش کالس درس دنبال می
کاربردی و ملموس پرداخت که بتواند راهنمای معلمان و مدرسان این حوزه قرار گیارد. پژوهشاگران ایان 

و  اثار، ناکارآماد عمومًا بای فراوان، نامصطلنو  یفن اصطالحا  با یه مقاالتکنند ک یم  یتصدکتاب نیز 
هاا و  برگازاری نشساتمعلماان و ی ویاژۀ اه ارگاهکچهره،  به چهره یخواستار گفتگوهابوده و  کاربردیریغ

های مورد مطالعه )ازحیاث گونااگونی زباان(، از  تنوع نظری، روشی و نمونه هستند. اجتماعا  کاربردی
هاای مۀتلاف  ست که این کتاب را در نوع خود متماایز سااخته اسات. نویساندگان بۀاشهایی ا ویژگی

هاای  دهندۀ نتایج پژوهش اند با ارائۀ جداول و نمودارهای مۀتلف که همگی انعکاس کتاب، غالبًا کوشیده
د خواهنا ها برای خوانندگانی که مای آنهاست، خواننده را در فهم موضوع مورد نظر یاری دهند. این جدول

ای، بررسای کنناد،  شده را، اغلاب باا نگااه مقایساه صور  خالصه مطالب مهِم بیان با یک نگاه کلی و به
پایاان هار  ِی و آموزشا یپژوهشا هایشانهادیپ طارح، بسیار سودمند است. یکی از نکا  برجستۀ کتااب

 های آتی محققان است. فصل برای پژوهش
دو حوزۀ مطالعا  آموزش زباان و مطالعاا  کاالس مندان هر  درمجموع، مطالعۀ این کتاب به عالقه

های بیشتری نظیار آنچاه در ایان  شود و امید است متۀصصان این حوزه بتوانند پژوهش درس، توصیه می
نگارش درآورند و راهگشا و مرجعی برای معلماان  گیرد به زبان فارسی به کتاب پیش روی خواننده قرار می

 و پژوهشگران ایرانی باشند.
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