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چکیده
با الهام از یافتههای مربوط به نقش عبارتها در رشد زبانی ٬پژوهش حاضر تأثیر آمـوز
مقابلهای بازترکیب عبارتها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق بـا مراحـ دسـتوری
(نحوی) نظریة پرداز پذیری را مورد بررسی قرار داد .به تعبیر دقیقتر ،هدف این پژوهش
بررسی پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری بود مبنی بر اینکه آموز

فقط زمانی مؤثر است که به

یک مرحله باالتر از سطح دانش فعلی زبانآموزان مربوط شود .برای این منظور ،سـه گـرو
از فراگیران زبان انگلیسی از بین گرو بزرگتری از زبانآموزان انتخاب شدند .به یک گرو
آموز

مقابلهای در رابطه با مفهوم و ساختار عبارتهای زبان فارسی و انگلیسی داد شد،

در حالیکه گرو دوم همین آموز

را فقط به زبان انگلیسی دریافـت کـرد و گـرو سـوم

بهعنوان گرو مقایسه در نظر گرفته شد .نتایج این پژوهش نشان داد که آموز

مخصوصـاً

از نوع مقابلهای آن بهطور معنیداری به فراگیری مراح دستور زبـان ارائـهشـد در نظریـة
پرداز پذیری در تولید شفاهی و نوشتاری کمک کرد و پیشبینـی فرضـیة تعلیمپـذیری را
نقض نمود .تفسیر نظری نتایج در قسمت بحث و بررسی پایانی ارائه میشود.
کلیدواژهها :آموز

بازترکیب عبـارتهـا ،نظریـة پرداز پـذیری ،فرضـیة تعلیمپـذیری،

فراگیری مراح دستوری ،صحت دستوری ،آموز

____________________________
تاريخ دريافت 9302/90/42 :تاريخ پذيرش9301/90/42 :
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 .1مقدمه

مبانی نظری از قبی گرامر جهـانی چامسـکی ( ،(5318دسـتور واژگـانی-نقشـی 5برسـنان
( )5371و نظریــة پرداز پــذیری 1پیــنمن ( (5337 ،5371و نیــز یافتــههای پژوهشــی ،نقــش
عبارتها در رشد دانش زبانی را تأیید کرد اند .براساس اص وابستگی به ساز  9گرامر جهـانی
چامسکی ،دانش زبانی و دانش مربوط به عملیات زبانی از قبی جابهجـایی همگـی بـه روابـط
ساختاری درون جمله متکی هستند نـه بـه ترتیـب و تـوالی خطـی کلمـهها .همچنـین ،پیـنمن
( )5337 ،5371اظهار داشت که دانش زبانی به روابط دسـتوری درونعبـارتی و میـانعبـارتی

1

وابسته است .روابط درونعبارتی ،انتخاب کلمهها و گرو بندی آنهـا را در هـر عبـارت تنظـیم
کرد  ،ولی روابط میانعبارتی جایگا و نوع هر عبارت را در ارتباط با دیگر عبـارتهـای یـک
جمله مشخص میکند .همچنین ،پژوهشها حاکی از آن است که در فراگیری ساخت واژگـانی
و دستوری ،دانش زبانی اولیة کودکان از عبارتها و گرو هـای یکپارچـه تشـکی شـد اسـت
(تومازلو )1222 ،و دانش زبان اول کودکان و بزرگساالن به عبارتهـای چنـدواژ ای ک گونـة

1

یکپارچه وابسته است (آرنون1252 ،؛ برانت ،ورهاگن ،لیون ،و تومازلو.)1223 ،
بر خالف کودکان ،بهنظر میرسد که فراگیران بزرگسال ،زبان دوم را بهصـورت واحـدهای
بخشبخششد  6پرداز

میکننـد بـدون آنکـه آن واحـدها را بـهصـورت هـمآراسـتهـای

8

(پیکربندیهای) یکپارچه منطبق با ساختارهای زبانشناختی و روانشناختی زبان در نظر بگیرند
(در این مقاله دو واژة زبان دوم و زبان خـارجی بـهجـای همـدیگر بـهکار رفتهانـد) .براسـاس
پژوهش آرنون ( )1252این امر بر یادگیری زبـان دوم توسـط فراگیـران بزرگسـال تـأثیر منفـی
میگذارد .برای مثال ،پیبردن به همخوانی اسم و حرف تعریـ ،،نخسـت از طریـق توجـه بـه
عبارتهای اسمی بهعنوان یک ک یکپارچه و سپس با در نظر گرفتن اجزای تشکی دهنـد آن

1. Lexical-Functional Grammar
2. Processability Theory
3. Constituent-dependency principle
4. Intra-phrasal and inter-phrasal grammatical relationships
5. Whole-form multi-word phrases
6. Segmented
7. Configurations
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عبارتها میتواند به نتیجه بهتری منجر شود تا یادگیری از طریق بههم پیوستن اجزایی که قـبالً
بهصورت تجزیه شد و بدون توجه به ک عبارت در نظـر گرفتـه شـد باشـند .تـاکنون نقـش
عبارتها و آموز

مبتنی بر عبارتها در فراگیری زبان دوم ،مخصوصاً از منظر گرامـر جهـانی

چامسکی و تدریس سـاختارهای دسـتوری مبتنـی بـر دسـتور زبـان واژگـانینقشـی در قالـب
ساختهای ساز ای( 5ثومان )1221 ،چنـدان مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت .در مجمـوع،
هموار اختالف نظر شدیدی در رابطه با نقـش آمـوز

دسـتور زبـان در مباحـث مربـوط بـه

فراگیری زبان دوم وجود داشته است (آلیس1227 ،؛ کرشن5339 ،؛ پینمن .)5371 ،یک دیـدگا
معروف دربارة اثربخشی آموز

دستور زبان عبارت اسـت از فرضـیة تعلیمپـذیری 1کـه یـک

سلسله مراتب شش مرحلهای از رشد دانش دستور زبان را مطرح کرد است کـه زبـان آمـوزان
بایستی طی فرایند یادگیری دستور زبان ٬به ترتیب از آن مراحـ عبـور کننـد (پیـنمن.)5371 ،
براساس این فرضیه ،آموز

فقـط در صـورتی مـؤثر خواهـد بـود کـه مهارتهـای پردازشـی

زیرساختی مورد نیاز برای پرداز

ساختارهای زبانی مربوط به یک سطح باالتر از سطح فعلـی

دانش فراگیران در آنان توسعه یافته باشد .به بیان دقیقتر ،فقط آموزشی که به یک مرحلـة بعـد
(باالتر) از سطح آمادگی تکاملی فعلی 9زبانآموزان مربوط باشد مـؤثر خواهـد بـود و آمـوز
مربوط به مراح باالتر از آن اثرگذار نخواهد بود (پینمن .)5373 ،5371 ،لذا ،پـژوهش حاضـر
به بررسی این سؤال پرداختـه اسـت کـه آیـا علیـرمم موانـت تکـاملی مطـرح شـد در فرضـیة
تعلیمپذیری ،آموز

مفهوم ،پیکربندی و ساختار عبارتهای زبـان انگلیسـی و روابـط خـا

درونعبارتی و میانعبارتی میتواند هم صحت دستوری فراگیران زبان انگلیسی را بهبود بخشد
و هم موجب فراگیری یک مرحلة دستوری بعد ،بعد  5 +و بعد  1 +شود.
 .2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

این پژوهش از برخی مبانی نظری به شرح زیر الهام گرفته است کـه چـارچوب و شـالودة
نظری پژوهش و مفاهیم مورد استفاد در آن را تشکی میدهد .مفهـوم عبـارت و نقـش آن در
)1. Constituent structure (C-structure
2. Teachability Hypothesis
3. Current developmental readiness
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دانش زبانی و دستور زبان از نظریة گرامر جهانی چامسکی نشئت گرفته است .در نظریة گرامـر
جهانی چامسکی ،نقش عبارتها در شک گیری دانش زبـانی مـورد تأکیـد بسـیار قـرار گرفتـه
است؛ بدین معنا که قرار گرفتن کلمات در جمله از یک الگوی خطی پیروی نمیکند بلکه ایـن
کلمات در گرو های مشخصی بهنام عبارت دستهبندی میشوند .دستور واژگانی-نقشی برسـنان
نیز مفهوم ساخت ساز ای را در همین راستا بهکار برد است .همچنین ،مفهوم عبارت و مفهـوم
روابط درونعبارتی و میانعبارتی از نظریة پرداز پذیری پینمن اقتبـاس شـد اسـت .در ایـن
نظریه ،رسیدن فراگیران زبان به مرحلة پرداز

روابط درون هـر عبـارت و میـان عبـارتهـای

مختل ،هر جمله بهعنوان زیربنای شک گیری دانش زبانی مطرح شـد اسـت .لـذا ،پیـرو ایـن
مبانی نظری ،پژوهش حاضر به بررسی نقش آموز

عبارتها در صحت دستوری زبانآمـوزان

پرداخته است.
پژوهشهای تجربی نیز حاکی از آن است که .5 :کودکان در مراح تولید زبان گفتاری ،بـه
فراوانی عبارتهای یکپارچه حساس هستند (بانارد و ماتیوس)1227 ،؛  .1دانش زبانی کودکـان
از عبارتهای چندکلمهای که بهعنوان یک ک در نظر گرفته میشوند تشکی میشود (تومازلو،
)1222؛  .9کودکان کالم را در واحدهای جملهوار ای بهصـورت عبارتهـای ک گونـه بهتـر از
گرو های بخشبخششد بهخاطر مـیآورنـد (منـدل ،جاسـیک ،و کلمـر-نلسـون)5331 ،؛ .1
کودکان در اوای تولید زبان گفتاری از عبارتهای یکپارچة چندکلمهای استفاد میکنند (پیترز،
 .)5379با این همـه ،فراگیـری زبـان دوم توسـط فراگیـران بزرگسـال حاصـ بـههم پیوسـتن
واحدهای زبانی بهصورت زنجیر های خطی 5از کلمههای بخشبخششـد اسـت بـدون آنکـه
فراگیران لزوماً به روابط متقاب دستوری میان آن کلمهها توجه داشته باشـند (داتـی و ویلیـامز،
 .)5337زبان گفتاری فراگیران زبان دوم املب متأثر از شکستن عبارتهای کام و همنشینیهـا
بهصورت زنجیر های بخشبخششد است (رأی و فیتزپاتریک .)1227 ،همچنـین ،یافتـههـای
پژوهشی نشان میدهد که نمود ذهنی عبارتها بهصورت بخـشبخـششـد مـانت از یـادگیری
زبان دوم توسط بزرگساالن است ،اما جهتدهی مجدد زبانآموزان بهسمت نمود کلی عبارتها
به یادگیری زبان دوم کمک میکند (آرنون1252 ،؛ باد .)1223 ،عالو بر این ،به اعتقاد کوک و
1. Linear sequences
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نیوسان ( ،)1228در کالس درس زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی ،مفاهیمی چون عبارت و
نیز جایگا هستة عبارتها 5را نمیتوان از درونداد زبـانی عـادی فراگرفـت .بنـابراین ،آمـوز
فرازبانی صریح و برانگیختن توجه زبانآموزان به این مفاهیم یک ضرورت بهنظر میرسد.
همچنین ،مبانی نظری و یافتههای پژوهشی ،نقش آموز

و درونداد مقابلهای 1در فراگیری

زبان دوم را تأیید میکند .تراویز ( )5336با این استدالل که سیستم زبان اول و دانش فرازبـانی

9

مربوط به آن بهعنوان فیلتری عم میکند که از طریق آنها فراگیران زبـان دوم دانـش خـود را
دربارة زبان دوم افزایش میدهند و ارزیابی میکنند ،بر نقـش نمودهـای فرازبـانی مقابلـهای در
روند یادگیری زبـان دوم تأکیـد کـرد اسـت .کـوپفربرگ و اولشـتاین ( )5336دریافتهانـد کـه
دروندادهای زبانی مقابلهای بـهطـور قابـ

تـوجهی عملکـرد تشخیصـی و تولیـدی را تسـهی

میکنند .آلیس ( )1221نیز چنـین اسـتدالل کـرد کـه «در شـرایطی کـه سـاختارهای زبـان دوم
برجستگی و وضوح کمی دارند ،دروندادهای اضافی هـی اثـری نـدارد و مـا یادگیرنـد را در
حالت فسی شد  1یا بهعبارت صحیحتر در حالت تثبیتشـد  1مـیبینیم» (

 .)911 .او اعتقـاد

داشت «را چار در این است که توجـه زبـانآمـوزان را نسـبت بـه موضـوع مـورد یـادگیری
برانگیزانیم» (

 .)911 .اینجاست که آموز

مقابلهای اهمیت مییابد و از طریق آن میتوان با

آگاهیبخشی در مورد ساختارهای زبان دوم و برجستهسازی تفاوتهای زبان اول و زبـان دوم
از سایهافکنی ،6مسدودسازی 8و بیتوجهی اکتسابی خودکار 7ناشی از تأثیر زبان اول جلـوگیری
بهعم آورد (آلیس .)1226 ،این پژوهش حول محور پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری دربارة نقش
آمــوز

دســتور زبــان انجــام گرفتـه اســت و در واقــت ،هــدف آن بررســی پیشبینــی فرضــیة

تعلیمپذیری دربارة تعلیمپذیر بودن مراح مختل ،دانش نحوی میباشد .از این رو ،به اختصار
به بررسی پژوهشهای مرتبط میپردازیم.
1. Head directionality
2. Contrastive input
3. Meta-linguistic knowledge
4. Fossilized
5. Stabilized
6. Overshadowing
7. Blocking
8. Automatically learned inattention

71

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

چندین پژوهش ،اعتبار فرضیة تعلیمپذیری را ارزیابی کرد و تأثیر آموز

شمارة چهارم

بر رشـد زبـانی

به موازات مراح فرضیة تعلیمپذیری را بررسی کرد اسـت .الشـاتر ( )1255و ژانـ

()1221

طی مطالعات خود به شواهدی در تأیید فرضیة تعلیمپذیری دست یافتنـد .پـژوهش دی بـایس
( )1228نیز نشان داد که آموز

مبتنی بر سلسلهمراتـب دسـتوری مطـرحشـد توسـط نظریـة

پرداز پذیری به رشد زبانی فراگیران زبان ایتالیایی منجر میشـود و در نتیجـه ،ایـن نظریـه را
تأیید کرد .منصوری و دافی ( )1221نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .بعضی از پژوهشهـا (از
قبی کری1251 ،؛ اسپادا و الیتباون )5333 ،تأثیر آموز

بیشتر از یک مرحله بر رشد نحـوی

را بررسی کردند و پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری را نقض کردند .فارلی و مـککـولم ( )1221و
کری ( )1251دریافتند که آموز

به فراگیری مراح باالتر از یک مرحله بعد کمـک میکنـد و

بنابراین آمادگی تکاملی به تعبیر فرضیة تعلیمپـذیری بـهتنهـایی نمـیتوانـد نقـش آمـوز

در

فراگیری زبان دوم را پیشبینی کند .اسپادا و الیتباون ( )5333اعتبار فرضیة تعلیمپـذیری را بـا
این استدالل زیر سؤال بردند که تأثیر زبان اول با آمادگی تکاملی در تعام بود و تعلیمپـذیری
خود تحت تأثیر شرایط و مؤلفههایی است که لزوماً ماهیـت تکـاملی ندارنـد .بـه عقیـدة آنـان،
پژوهشهای بیشتری در رابطه با تـأثیر آمـوز

مقابلـهای بـر پـیشبینـی فرضـیة تعلیمپـذیری

ضروری است .لذا ،با توجه به شواهد موجود در رابطه با نقش عبارتها ،آمـوز  ،و درونـداد
مقابلهای در فراگیـری زبـان ،پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی بیشـتر ابهامـات موجـود در
پژوهشهای پیشین با استفاد از ابزاری از حوزة زبانشناسی بهنام عبارت و آموز

بازترکیـب

عبارتها بهصورت مقابلهای انجام گرفت .بهطور مشخصتـر ،پـژوهش حاضـر در پـی یـافتن
پاسخ به سؤالهای زیر است.
 .5آیا آموز

بازترکیب عبارتها میتواند به فراگیـری مراحـ دسـتور زبـان مطـرحشـد

توسط نظریة پرداز پذیری در تولید نوشتاری کمـک کنـد؟ و اگـر ایـنطـور اسـت ،آیـا ایـن
تأثیرات بر حسب یک مرحلة بعد و مراح فراتر از آن متفاوت خواهد بود؟
 .1آیا آموز

بازترکیب عبارتها میتواند به فراگیـری مراحـ دسـتور زبـان مطـرحشـد

توسط نظریة پرداز پذیری در تولید شفاهی کمک کند؟ و اگر اینطور است ،آیا ایـن تـأثیرات
بر حسب یک مرحلة بعد و مراح فراتر از آن متفاوت خواهد بود؟

سال چه و نهم

 .9آیا آموز

تأثیر آموز
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بازترکیب عبارتها میتواند به صحت دستوری از نقطـهنظـر ترتیـب ارکـان

اساسی جمله یعنی نهاد و گزار کمک کند؟
 .3روش پژوهش
 .1 .3آزمودنیها

در مجموع  98زبانآموز دختر در یک آموزشگا زبان انگلیسـی در ایـن پـژوهش شـرکت
کردند .چندین پیشآزمون شفاهی و نوشتاری از آنها بهعم آمد تا اینکه  19نفر کـه از لحـا
دانش عبارتها ،صحت دستوری نوشتاری و مرحلة فعلی دستوری از منظر فرضیة تعلیمپذیری
در یک سطح بودند باقی مانند .این افراد قب از آمـوز

ایـن تعـداد از آزمـودنیهـا در تولیـد

نوشتاری در مرحلة چهارم و در تولید گفتاری در مرحلـة سـوم از مراحـ شـشگانـة فرضـیة
تعلیمپذیری قرار داشتند .لذا در این پژوهش منظور از مرحلة بعد در پسآزمون تولید نوشـتاری
مرحلة پنجم و منظور از مرحلة بعد  5 +مرحلة ششم اسـت .و در پـسآزمـون تولیـد گفتـاری
منظور از مرحلة بعد مرحلة چهارم ،منظور از مرحلة بعد  5 +مرحلة پنجم ،و منظـور از مرحلـة
بعد  1 +مرحلة ششم است .سرانجام ،آزمودنیها بـهصـورت تصـادفی در یکـی از سـه گـرو
بهصورت زیر گرو بندی شدند :گرو آزمایشی مقابلهای )CEG) 5شام  3نفر ،گرو آزمایشـی
میرمقابلهای )L2EG( 1شام  8نفر و گرو مقایسه )CG( 9نیز شام  8نفر.
 .2 .3ابزار پژوهش

آزمون زبان انگلیسی نلسون برای انداز گیری سطح بسندگی زبـانی 1آزمـودنیهـا اسـتفاد
شد .برای سنجش دانش عبارتی از دو آزمون دانـش عبـارتهـا و بـرای انـداز گیـری صـحت
دستوری نوشتاری از دو آزمون صحت دستوری جملههای خبری نوشتاری 1در پـیشآزمـون و
پسآزمون استفاد شد .دو آزمون همسان تفاوتهای تصویری( 6مورد استفاد توسـط اسـپادا و
)1. Contrastive experimental group (CEG
)2. L2-only experimental group (L2EG
)3. Comparison group (CG
4. General language proficiency
5. Written affirmative sentences grammatical accuracy test
6. Picture differences test
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الیتباون )5333 ،برای تعیین مرحلة فعلی در تولید گفتـاری در پیشآزمـون و تعیـین مراحـ
باالتر در پسآزمون مورد استفاد قرار گرفت .یک آزمون سؤاالت بههمریختة نوشـتاری مبتنـی
بر تصاویر( 5مورد استفاد توسط اسـپادا و الیـتبـاون )5333 ،بـرای تعیـین مرحلـة فعلـی در
مهارت نوشتاری بهکار گرفته شد و یک فرم همسان از همان آزمون برای پـسآزمـون طراحـی
شد .تعیین اعتبار آزمونهای طرحشدة جدید با همفکری تخصصی چند نفـر از صـاحبنظـران
انجام شد .سپس ،آزمون مزبور به گروهی آزمودنی داد شد و با اسـتفاد از نتـایج ،تغییـرات و
اصالحات الزم در آزمون انجام شد .متعاقب آن ،جلسة تخصصی دیگری برای توافق نهایی بـر
سر اعتبار آزمونها برگزار شد.
 .3 .3مرحلة آموزش و گردآوری دادهها

بعد از پیشآزمون ،آموز

مورد نظر به شرح زیر به دو گرو آزمایشی ارائه شد .به گـرو

آزمایشی مقابلهای ( )CEGبهمدت  8جلسه (هر جلسه به مـدت  1سـاعت آموزشـی) آمـوز
فرازبانی مقابلهای در چارچوب معرفی هستة (رأس) عبارتها ،1متممهای عبارتهـا ،9سـاختار
عبارتها ،چارچوب و پیکربندی عبارتها و نیز جایگا و نقش آنهـا در جملـههای خبـری و
مخصوصاً جملههای سؤالی داد شد .بهعنوان مثال ،در جملة انگلیسی
The clever student goes to school in the morning.

توجه زبانآموزان به نکات زیر معطوف شد:
ال )،تفکیک جمله به دو عبارت مجزا
)The clever student (NP) – goes to school in the morning (VP

ب) توجه به عناصر تشکی دهندة هر عبارت
}){(The) + (clever + student)} + {(goes) + (to + school) + (in) + (the + morning
پ) تفکیک بیشتر عبارت فعلی ( )VPبه دو قسمت کوچکتر
}}){{(goes) + (to + school)} + {(in) + (the + morning

ت) توجه به روابط موجود میان عبارتها و جایگا و نقش هر عبارت در ک جمله؛
ث) اجرای مراح فوق بر روی معادل فارسی جمله برای زبان آموزان؛ یعنی:
1. Picture-cued written scrambled questions test
2. Phrase head
3. Phrase complement

سال چه و نهم

تأثیر آموز

تفکیک جملة دانشآموز زرن
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صبح به مدرسه میرود به دو عبارت «دانـشآمـوز زرنـ »

و«صبح به مدرسه میرود»؛
ج) مقابلة ساختار جمله انگلیسی با معادل فارسی آن.
همچنین ،این افراد به تمرینهای مربوط به تقطیت درونعبارتی و میانعبـارتی 5و بازترکیـب
عبارتها که در بافت فعالیتهای متمرکز مبتنی بر معنی 1طراحی شد بود ،پرداختند .سرانجام،
تکلی ،منزل نیز برای توجه بیشتر به ساختارهای مورد نظر و پیدا کردن مصادیق و نیز بـهعنوان
درونداد بیشتر به آنان داد شد.
گرو آزمایشی دوم ( )L2EGهمـین آمـوز

را بـهصـورت میرمقابلـهای یعنـی بـه زبـان

انگلیسی دریافت کردند .به گرو مقایسه ( )CGفقط فعالیتهـای متمرکـز مبتنـی بـر معنـی بـا
استفاد از ساختارهای مورد نظر و تکلی ،منزل داد شد .سپس ،آزمودنیهـا بـه شـرح زیـر در
پسآزمون شرکت کردند .در آزمونهای شفاهیِ تفاوتهای تصویری ،یک نفـر از پژوهشـگران
یک کارت را از میان مجموعهای از کارتها (معادل چهار عدد کارتی که در اختیار آزمودنیهـا
قرار داشت) انتخاب میکرد .برای هر مجموعه از تصـاویر ،آزمـودنی پـنج سـؤال میپرسـید و
سپس با توجه به پاسخهای پژوهشگر سعی میکرد کارتی را که در دست پژوهشگر بود حدس
بزند .اطالعات گفتاری آزمودنیها ضبط میشد و سپس بر روی کامذ نوشته میشد و با توجـه
به معیارهای دقیق مربوط به ظهور 9ساختارها ارزیابی میشد .اطالعات نوشتاری نیز بـر همـین
اساس مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت .معیـار ظهـور هـر مرحلـه ،بـه تبعیـت از کـاواگوچی
( )1221و اسپادا و الیتباون ( )5333عبارت بود از تولید دو نمونـه (مصـداق) از سـاختارهای
مربوط به هر مرحله ،مشروط به اینکه آن ساختار در بافت واژگانی جدیدی (یعنی بـه صـورت
میر تکراری) بهکار رفته باشد.
 .۴ .3تجزیه و تحلیل دادهها
برای محاسبة ضریب پایـایی آزمـونهـای صـحت نوشـتاری جملـههای خبـری و دانـش
عبارتها از فرمول  KR-20استفاد شد .میانگین گرو هـا در آزمـونهـای صـحت نوشـتاری و
1. Intra-phrasal and inter-phrasal parsing
2. Focused meaning-centered tasks
3. Emergence
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دانش عبارتها از طریق آزمون تحلی واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAمقایسـه شـد.
برای تعیین همبستگی بین نمرات صـحت نوشـتاری و دانـش عبـارتهـا ،ضـریب همبسـتگی
پیرسون محاسبه شد .آزمون دقیق فیشر ( )Fisher Exact Testکه زیرمجموعـة آزمـون خـی 1
( )Chi-squareاست برای مقایسة درصد افرادی که در هر گرو مراح بعد و بعد  5 +یـا بعـد
 1 +را یاد گرفته بودند ،استفاد شد تا مرحلة یادگیری زبانآموزان در تولید گفتاری و نوشتاری
بعد از آموز

مشخص شود .برای مقایسة میانگین گرو هـا بـر حسـب مقـدار (میـزان) تولیـد

مصادیق ساختارهای مربوط به هر مرحله از فرضـیة تعلیمپـذیری ،از آزمـون تحلیـ واریـانس
یکطرفه ( )One-way NOVAاستفاد شد و در مواردی که پراکنـدگی نمـرات نرمـال نبـود از
آزمونهای ناپارامتری کروسکال-ولیس ( )Kruskal-Wallisو مـن-ویتنـی ()Mann-Whitney
استفاد شد.
 .۴نتایج

شاخص پایایی ( )Reliabilityآزمون دانش عبارتها در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب
 2/77و  .2/37بود ،و این شاخص برای آزمون صـحت دسـتوری نوشـتاری در پـیشآزمـون و
پسآزمون بهترتیب  .2/31و  .2/31بود.
جدول  .1تحلیل واریانس یکطرفه )( (One-Way ANOVAمقایسة دانش عبارتها)
جمع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذور

مقدار اف

اهمیت

بین گروهها

157/82

1

113/291

52/657

*225

درون گروهها

178/353

12

11/936

مجموع

5221/373

11

همانطور که در جدول  5آمد  ،تفاوت آماری معنیداری در دانش عبارتها بین سه گـرو
وجود داشت ( .)p=2/225باالترین میانگین ( )51/21متعلق به  CEGبود ،در حالی که میـانگین
 L2EGو  CGبهترتیب  52/93و  1/67بود .بنابراین ،بیش از همه ،آموز

مقابلـهای مبتنـی بـر

بازترکیب عبارتها به دانـش عبـارتی  CEGو سـپس بـه دانـش عبـارتی  L2EGکمـک کـرد،
بهطوریکه که این گرو از دومین میانگین باال بهر مند شد.

سال چه و نهم
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جدول  .2مقایسههای چندگانه
CG

L2EG

001

2/917

CEG

0/020

L2EG

همانطور که در جدول ( 1در مقایسههای پسین) میبینیم ،هی تفاوت معنیداری در دانش
عبارتها بین دو گرو آزمایشی که آموز

مبتنی بر عبارتها را دریافـت کـرد بودنـد وجـود

نداشــت ( .)p=2/917بنــابراین ،مــیتــوان چنــین نتیجــه گرفــت کــه هــر دو رو

مقابلــهای و

میرمقابلهای برای توسعة دانش عبارتها مؤثر بود اند؛ زیـرا مقایسـههای پسـین نشـان داد کـه
 CEGو  L2EGبهطور قاب توجهی در دانش عبارتها از  CGبهتر عم کرد بودند (بهترتیـب،

 p=2/225و .)p=2/213
جدول  .3تحلیل واریانس یک طرفه )( (One-Way ANOVAمقایسه صحت نوشتاری)
جمع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذور

بین گروهها

589/791

1

76/358

درون گروهها

119/196

12

11/588

مجموع

658/982

11

مقدار اف

اهمیت

9/353

*.298

جدول  9نشان میدهد که تفاوت معنیداری در نمـرات صـحت دسـتوری نوشـتاری بـین
گرو ها وجود داشت ( .)F (2) = 3.919, p=.037مقایسـههای چندگانـه بـا اسـتقاد از آزمـون
 Scheffeدر جدول  1حاکی از تفاوت معنیداری بـین  CEGو  CGوجـود میباشـد )=2/298
 .(pبنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که رو

مقابلهای بهطور قاب تـوجهی بـرای بهبـود صـحت

دستوری نوشتاری مؤثر بود است؛ زیرا  CEGتنها گروهی بود که از  CGبهتر عم کرد .البتـه،
آموز

میرمقابلهای نیز مؤثر واقت شد ،به این دلی که هرچند  L2EGاز  CGبهتر عم نکـرد،

سطحی از صحت دستوری نوشتاری مشابه با  CEGرا از خود نشـان داد؛ بـهطـوری کـه هـی

تفاوت معنیداری بین دو گرو آزمایشی وجود نداشت (.)p = .2/111

77

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
جدول  .۴مقایسههای چندگانه
CG

L2EG

2/298

2/111

CEG

2/986

L2EG

اختالف میانگین در درجه اهمیت  2/21معنادار است.

جدول  .5ضریب همبستگی میان دانش عبارتها و صحت نوشتاری
اهمیت (دو دامنه)

صحت

2/222

*2/395

دانش عبارات

ضریب همبستگی در آلفای ( 2025دو دامنه) معنادار است.

همانطور که در جدول  1مشاهد میشود ،دانش عبارتهای انگلیسی رابطة معنیداری بـا
صحت دستوری نوشتاری داشت ( )p=2/222و (* = 2/395ضریب همبسـتگی) .اگرچـه ایـن
رابطه لزوماً بهمعنای رابطة علیمعلولی نیست ،ایـن چنـین رابطـة بـاالیی ارز

آن را دارد کـه

ارتباط بین دانش عبارتها و صحت دستوری مورد توجه قرار گیرد.
جدول  .6فراگیری مراحل بر حسب گروه (به درصد) آزمون سؤاالت بههمریختة نوشتاری (دامنة ارزیابی:
پیشآزمون تا پسآزمون)
گرو

CEG

L2EG

CG

مرحله 1

 3از )%522( 3

 8از )%522( 8

 9از )%19( 8

مرحله 6

 7از )%73( 3

 6از )%76( 8

 2از )%2( 8

جدول  .7مقایسه گروهها بر حسب فراگیری مراحل دستوری در آزمون نوشتاری
1

آزمون خی
مقدار

آزمون دقیق فیشر

درجه اهمیت
آزادی 1دامنه

اهمیت اهمیت
1دامنه 5دامنه

تعداد

موارد معتبر

مقایسة ( (CEG × CG) 5 .8آزمون نوشتاری ،مرحله 6/718 )1

5

2/223

2/253 2/253

56

مقایسة ( )L2EG × CG) 1 .8آزمون نوشتاری ،مرحله 1/622 )1

5

2/257

2/291

51

2/282

مقایسة ( )CEG × CG( 9 .8آزمون نوشتاری ،مرحله 51/111 )6

5

2/222

2/225 2/225

56

مقایسة ( )L2EG ×CG) 1 .8آزمون نوشتاری ،مرحله52/122 )6

5

2/225

2/221 2/221

51
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همانطور که در مقایسة  5 .8آمد  ،تفاوت بین  CEGو  CGدر کسـب یـک مرحلـه بعدد
(مرحلة  )1در آزمون نوشتاری به اهمیت آماری رسید ( )p=2/253که اثربخشی رو
را نشان میدهد ،اما مشخص شد که اثرات هر دو رو

مقابلهای

در مرحلة بـاالتر از یـک مرحلـه بعدد

(مرحلة  )6در آزمون نوشـتاری قـویتـر بـود .مقایسـة  1 .8نیـز نشـان میدهـد هـی تفـاوت
معنیداری بین  L2EGو  CGدر فراگیری یک مرحله بعد (مرحلة  )1مشاهد نشد (.)p=2/282
این نتیجه مؤید این ادعا است که بهعلت نزدیکی یـک مرحلـه بعدد ( )Next stageبـا مرحلـة
آمادگی تکاملی فعلی زبانآموزان و در نتیجـه قابلیـت فراگیـری آن مرحلـه تقریبـاً بـرای همـة
زبانآموزان ،تأثیرات آموز

در این پژوهش بر یک مرحله بعد به انـداز تـأثیر آن بـر مرحلـة

فراتر از یک مرحله بعد مشهود نبود .نتایج موجود در مقایسة  9 .8حاکی از آن است که تفاوت
معنیداری بین  CEGو  CGدر رسیدن بـه مرحلـة بعـد ( 5 +مرحلـة  )6در آزمـون نوشـتاری
مبتنی بـر

وجود داشت ( .)p=2/225همچنین ،مقایسة  1 .8نشان میدهد که  L2EGکه آموز

بازترکیب عبارتها را بهصورت میر مقابلهای دریافت کرد بود در رسیدن به مرحلـة بعـد 5 +
(مرحله  )6در آزمون سؤاالت به هم ریخته نوشتاری بهطور قاب توجهی از  CGبهتر عم کرد
(.)p=2/221
جدول  .8فراگیری مراحل بر حسب گروه (به درصد) (آزمون تولید شفاهی خودگام)
گروه

CEG

L2EG

CG

مرحلة ۴

 7از )%73( 3

 8از)%522( 8

 1از)%18( 8

مرحلة 5

 7از )%73( 3

 1از)%85( 8

 5از)%51( 8

مرحلة 6

 7از )%73( 3

 6از )%76( 8

 2از )%2( 8

جدول  .0مقایسة گروهها بر حسب فراگیری مراحل دستوری در آزمون شفاهی
1

آزمون خی
مقدار

مقایسة ( )CEG × CG) 5 .3آزمون شفاهی ،مرحله )1

درجه اهمیت

اهمیت اهمیت

آزادی 1دامنه

1دامنه 5دامنه موارد معتبر

5

2/516

مقایسة ( )L2EG × CG( 1 .3آزمون شفاهی ،مرحله 5 9/757 )1

2/215

2/531

51 2/236

5

2/229

2/223

56

7/321

2/531

تعداد

2/161

مقایسة ( )CEG × CG( 9 .3آزمون شفاهی ،مرحله )1

1/556

آزمون دقیق فیشر

2/226

56
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مقایسة ( )L2EG × CG( 1 .3آزمون شفاهی ،مرحله 5 1/668 )1

2/295

51 2/215 2/529

مقایسة ( )CEG × CG( 1 .3آزمون شفاهی ،مرحله5 51/111 )6

2/222

56 2/225 2/225

مقایسة ( )L2EG × CG( 6 .3آزمون شفاهی ،مرحله 5 51/122 )6

2/225

51 2/221

2/221

براساس نتیجة ارائه شد در مقایسة ( 5 .3جدول  )3هی تفـاوت معنـیداری بـین  CEGو
 CGدر رسیدن به یک مرحلـه بعدد (مرحلـة  )1در آزمـون شـفاهی خودگـام وجـود نداشـت
( .)p=2/161آنگونــه کــه در مقایس ـة ( 1 .3جــدول  )3مشــاهد میشــود ( ٬)p=2/531نتیج ـة
مشابهی برای  L2EG × CGنیز بهدست آمد .مقایسههای بیشتر در خصو

دستیابی گرو ها به

مراح باالتر (بعد  )X +در آزمون شفاهی خودگام مورد نیاز بود تا بتوان اثربخشی آمـوز
این پژوهش را بیشتر مورد بررسی قرار داد .در خصو

در

مراح بعد ( X +مراحـ  1و  ،)6بـا

توجه به تفاوت معنیدار بین  CEGو  CGکه در جدول  3نیز آمد اسـت ،مـیتـوان اثربخشـی
این رو

برای کسب یک مرحله باالتر (بعد  )5 +را تأیید کرد .مقایسه  1 .3نشان میدهـد کـه

 CEGدر رسیدن به مرحلة بعد ( 5 +مرحلة  )1در آزمون شـفاهی خودگـام بهتـر از  CGعمـ
کرد ( .)p=2/223این نتیجه را میتوان بـهعنوان تأییـد اثربخشـی آمـوز

مـورد نظـر در ایـن

پژوهش برای فراگیری مراح فراتر از یک مرحله بعد تلقی کرد .براساس نتـایج ارائـهشـد در
مقایسة  1 .3هی تفاوت معنیدار آماری بین  L2EGو  CGدر کسب مرحلة بعـد ( 5 +مرحلـة
 )1در آزمون شفاهی خودگام وجـود نداشـت ( .)p=2/529در خصـو

مرحلـة  1در آزمـون
مبتنـی

شفاهی خودگام ،تنها تفاوت معنیدار به نفت  CEGبود که نشاندهندة اثربخشی آمـوز
بر بازترکیب عبارتها حداق در شک مقابلهای آن است .اگرچه در بیشتر موارد آمـوز

هـم

به شک مقابلهای و هم میرمقابلهای آن مؤثر واقت شد ،همانطور که در بیشتر مقایسـههای بـین
گرو ها مخصوصاً در مقایسههای بین  CEGو  CGمشخص گردید نوع مقابلـهای تنهـا روشـی
بود که بهطور مداوم اثربخشی خود را نشان داد.
در ک  ،نتایج بهدستآمد در در مقایسههای  1 .3و  6 .3اثربخشی رو

آموز

مبتنی بـر

عبارتها را ،صرف نظر از مقابلهای یا میرمقابلهای بودن آن ،بهطور مشهودتری تصدیق میکند.
همانطور که در مقایسههای  1 .3و  6 .3آمـد  ،گـرو هـای آزمایشـی کـه آمـوز

مبتنـی بـر
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عبارتها را دریافت کرد بودند بهتر از  CGعم کردند .نتایج موجـود در مقایسـههای  1 .3و
 6 .3نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین هر یک از گرو های آزمایشی و  CGوجود داشت
(بهترتیب  p=2/225برای مقایسه  CEG × CGو  p=2/221برای مقایسة  .)L2EG × CGهرچه
بیشتر بهسمت مراح باالتر به موازات سلسلهمراتب فرضـیة تعلیمپـذیری پـیش مـیرفتـیم بـه
نتایجی دست مییافتیم که اثربخشی این رو

برای رسیدن به مراحـ بـاالتر بـرای گرو هـای

آزمایشی را تأیید میکرد.
 .1 .۴خالصة نتایج

نتایج نشان داد که بـرای مرحلـة بعدد (مرحلـة  )1در خصـو

آزمـون نوشـتاری ،رو

آموزشی مقابلهای بهطور قاب توجهی به نفت  CEGمؤثر بود .بـهعـالو  ،آمـوز

بـهطور قابـ

توجهی هم به  CEGو هم به  L2EGدر رسیدن به مرحلة بعد ( 5 +مرحلة  )6بر حسب درصد
فراگیرانی که ظهور این مرحله را در آزمون نوشتاری نشان دادند ،کمک کرد .با در نظـر گـرفتن
فراگیری مراح در آزمون شفاهی خودگام ،هی تفاوت معنیداری بین گرو ها در یک مرحلـه
بعد (مرحلة  )1وجود نداشت ،اما در مرحلة بعد ( 5 +مرحلة  )1تفاوت به نفـت  CEGبـود ،در
حالیکه در مرحلة بعد ( 1 +مرحلة  )6هر دو گرو آزمایشی بهطور قاب توجهی از ایـن رو
بهر مند شدند.
بهطور کلی ،برای تولید شفاهی خودگام ،این رو

در مراح ِ بـاالتر از مرحلـه بعـد مـؤثر

واقت شد ،اما در تولید نوشتاری هم در مرحله بعد و هم در مراح باالتر مؤثر بود .ایـن امـر را
میتوان با اشار به این حقیقت توضیح داد که در آزمون نوشـتاری مرحلـه بعدد (مرحلـة  )1از
نظر زبانشناختی و شناختی دشوارتر از مرحلة بعد در آزمون شفاهی (مرحلة  )1بـود .موضـوع
در خور توجه این است که تأثیرات این رو

هم در آزمون شفاهی و هم در آزمون نوشـتاری

در مراح فراتر از مرحلة بعد آشکارتر بود .این یافته نشان میدهد که نوعی تعام بـین اثـرات
این رو

آموزشی و مراح رشد دستوری (نحوی) فرضیة تعلیمپذیری وجـود دارد .بـه بیـان

دیگر ،در مراحلی که بهلحا زبانشناختی و شناختی آسانتر هسـتند در تمـام فراگیـران ظهـور
ساختارها مشاهد شد ،اما در مراح باالتر (مراحـ بعـد  )X +کـه بـهلحـا زبـانشـناختی و
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شناختی دشوارتر بهنظر میرسند تنها برای زبانآموزانی که آموز  ،مخصوصاً از نوع مقابلـهای،
را دریافت کرد بودند ،ظهور ساختارهای مربوط مشاهد شد.
 .5بحث

پیرو فرضیههای نظری و یافتههای پژوهشی در خصو

نقش عبارتها در دانش و تولیـد

زبانی ،این پژوهش حول محور این فرضیه انجام گرفت که آموز

مقابلهای ساختار عبارتهـا

و نقش آنها در جمله بههمرا تمرینهای مربوط به بازترکیب عبارتهـا ،بـرخالف پـیشبینـی
فرضیة تعلیمپذیری ،میتواند به فراگیری یک مرحله بعد و مراح بعـد  5 +و بعـد  1 +کمـک
کند .در راستای شواهد نظری و تجربی مربوط به وابستگی دانـش زبـانی بـه عبـارتهـا ،ایـن
پژوهش نشان داد که اگر زبانآموزان توانایی تشخیص سـاختار و چـارچوب عبـارتهـا را در
خود ایجاد کنند ،قادر خواهنـد بـود بـهطـور همزمـان مراحـ مختلـ ،ارائـهشـد در فرضـیة
تعلیمپذیری را فراگیرند؛ چرا که تمامی آن مراح بهطور مشترک وابسته به یک عنصـر بنیـادی
بهنام عبارت هستند .تنها شرط الزم که در ایـن پـژوهش مـیبایسـت بـرآورد شـود یـادگیری
ساختار سؤالی بود که آنهم طی تمرینهای مربوط بـه تقطیـت میانعبـارتی جملـههای سـؤالی
محقق شد.
نتایج بهدستآمد در این پژوهش بـا نتـایج حاصـ از پـژوهش کـری ( )1251و اسـپادا،
الیتباون ،و وایت ( )1226که به شواهدی در نقض پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری دست یافتنـد
همخوانی دارد .بهعبارت دیگر ،این پژوهشها و نیز پژوهش پـیش رو ایـن پـیشبینـی فرضـیة
تعلیمپذیری را که مراح فراتر از یک مرحله بعد از طریق آموز
کردند .در این پژوهش ،این یافته که آموز

قاب یادگیری نیست ،نقـض

و درونداد مقابلهای بهطور قاب تـوجهی فراگیـری

را تسهی کرد یافتههای پژوهش کوپفربرگ ( ،5331نق شد در کوپفربرگ و اولشـتاین)5336 ،
و کوپفربرگ و اولشتاین ( )5336را تأیید میکند که دریافتند درونداد زبانی مقابلهای و آمـوز
صریح مقابلهای باعث برانگیختهشدن توجه زبانآموزان به ساختارهای مربوط و پیشرفت آنهـا
در آزمونهای تشخیصی و تولیدی زبان میشود .ایـن پـژوهش فرضـیة تعلیمپـذیری را نقـض
میکند و نشان میدهد که موانت تکاملی مطرح شـد در فرضـیة تعلیمپـذیری برطـرفناشـدنی
نبود و آموز

نباید لزوماً به یک مرحلة بعد مربوط و محدود شود؛ زیرا نتـایج نشـان داد کـه
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به فراگیری مراح باالتر از یک مرحله بعد نیز منجر میشود .به بیان دیگر ،نتـایج ایـن

پژوهش این دیدگا پیـنمن ( )1221را نقـض مـیکنـد کـه میگویـد « ...فرضـیة تعلیمپـذیری
محدودیتها و موانت سر را تعلیمپذیر بودن را تعریـ ،مـیکنـد ولـی شـرایط کـافی را بـرای
موفقیتآمیز بودن آموز

پیشبینی نمیکند» (

 .)89 .در واقـت ،بـهنظـر مـیرسـد شـرایطی

وجود دارد که میتواند تأثیر خود آن موانت و محدودیتها را تعدی نماید .نتایج بهدست آمد ،
یافتههای فارلی و مککولم ( )1221و اسپادا و الیت باون ( )5333را تأیید میکند دال بر اینکـه
آمادگی نمیتواند معیار مناسبی برای پیشبینـی یـادگیری باشـد؛ زیـرا در پژوهشهـای مـذکور
دستیابی زبانآموزان آماد به مراح باالتر از دستیابی زبانآمـوزان بـدون آمـادگی بیشـتر نبـود.
بهعبارت دیگر ،این پژوهش به موازات دو پژوهش مذکور نشان داد کـه آمـادگی تکـاملی تنهـا
عام تعیینکنندة یادگیری نبود بلکه آموز

نیز میتواند مهم و تأثیرگذار باشد.

اما ،نتایج این پژوهش با نتایج بهدستآمد در مطالعات الشاتر ( ،)1255دی بایس (،)1228
و منصوری و دافی ( )1221در تضاد است؛ چرا که آنها معتقد بودند آموز

منطبق بـا ترتیـب

ارائهشد توسط نظریة پرداز پذیری موثرتر واقت میشـود .همچنـین نتـایج فعلـی بـر خـالف
یافتههای دومان ( )1251است که نتیجـه گرفـت زبـانآمـوزانی در مرحلـة  1بودنـد موفـق بـه
یادگیری جملهوار های انگلیسی شدند ولی آنهـایی کـه در مرحلـة  1قـرار داشـتند پیشـرفت
چندانی نکردند .احتماالً میتوان این تفاوت را با اشار به تفاوت در رو
توجیه کرد؛ چرا که مطالعات قبلی عمدتاً بر آموز

آموزشی دو پژوهش

از نقطـهنظـر ترتیـب مراحـ مطـرحشـد

تمرکز کرد بودند و در پژوهش دومان ( )1251آموز

صرفاً بر یک مرحلـه (جملـهوار هـای

وصفی) متمرکز بود .اما پژوهش حاضر از یک چارچوب منطبق با اصـول نظـری و یافتـههـای
پژوهشی استفاد کرد است که نقش روابط دسـتوری درونعبـارتی و میانعبـارتی را بـهعنوان
یک عنصر اساسی از رشد نحوی تأیید میکند.
عالو بر مقایسة گرو ها بر حسب ظهور مراح نحوی ،تحلی های بیشتری بهعم آمد تـا
میزان (کمیت) تولید ساختارهای مربوط به هر مرحله را بین گرو ها مقایسه کنیم .اگرچه معیـار
نظریة پرداز پذیری عبارت است از ظهور ساختارها بهعنوان نشانة فراگیری مراح و توانـایی
پرداز

آن مراح  ،شمار

ساختارهای تولید شد بهعنوان مصادیق هر مرحله نیـز مـیتوانـد

31

شمارة چهارم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

بینشی دربارة فراوانی ساختارهای مربوط بـه آن مراحـ را فـراهم کنـد کـه میـزان اسـتفاد از
ساختارها بعد از ظهور و پیدایش آنها را نشان میدهد (کری1251 ،؛ کاواگوچی و دی بـایس،
1251؛ مککی .)5333 ،بنابراین ،طی تجزیه و تحلی بیشتر مشخص شد که علیرمـم همگـونی
گرو ها از لحا درصد فراگیـری یـک مرحلـه بعـد ( )Next stageدر آزمـونهـای شـفاهی و
نوشتاری ،هر دو گرو آزمایشی از لحا مقدار (کمیت) تولید سـاختارها بسـیار بهتـر از گـرو
مقایسه عم کردند و این خود میتوانـد دلیلـی بـرای اثرگـذاری آمـوز

مـورد نظـر در ایـن

پژوهش قلمداد شود.
شاید این حقیقت را که آموز

مورد نظر به اختالف معنیداری در رابطه با فراگیـری یـک

مرحله بعد بین گرو ها منجر نشد ،بتوان بهعنوان گـواهی بـر آن قسـمت از پـیشبینـی فرضـیة
تعلیمپذیری تعبیر کرد که بیان میکند یک مرحله بعد بهدلیـ قـرار داشـتن در محـدودة رشـد
در این پژوهش

تکاملی زبانآموزان بیشتر قاب یادگیری است؛ اما این یافته را که اثرات آموز

در مراح باالتر از یک مرحله بعد بهمراتب مشهودتر بود ،میتوان مؤید این مطلب تلقـی کـرد
که اگرچه فراگیری یک مرحله بعد تقریباً برای همـه زبـانآمـوزان محتمـ اسـت ،رسـیدن بـه
مراح باالتر از آن ،بر خالف پیش بینی فرضیة تعلیمپذیری ،منـوط بـه آمـوز
اینکه آموز

اسـت (یعنـی

میتواند اثرگذار باشد).

در مجموع ،هم آموز

مقابلهای و هم آموز

میرمقابلهای نسبت به آموز

ارائهشد بـه

گرو مقایسه اثرگذارتر بود؛ اما ،چه از نظر تأثیر بر رشد دانش عبـارتهـا ،چـه ترتیـب مبنـایی
ارکان جمله و چه پیشرفت بهسوی مراحـ بعـد  5 +و بعـد  ،1 +آمـوز
مؤثرترین رو

آموز

مقابلـهای بـهعنوان

ظاهر شد .بـا ایـن حـال ،الزم اسـت ایـن نکتـه را متـذکر شـویم کـه

کوچکبودن گرو ها و نبودن پسآزمون تـأخیری در ایـن پـژوهش مـیتوانـد ادعاهـای مـا را
تضعی ،نماید .البته این امکان وجود دارد که یک دورة آموزشی طوالنیتر میتوانست به نتـایج
بهتری نیز منجر شود.
 .6نتیجهگیری

در ک  ،با در نظر گرفتن مباحث مربوط به نقش و تأثیر آموز
پتانسی محدود آموز

دستور زبـان و مخصوصـاً

از منظر فرضیة تعلیمپذیری ،یک سؤال مهـم کـه علـیرمـم مطالعـات

تأثیر آموز

سال چه و نهم
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خاصـی از آمـوز

میتواند بر اثرات بازدارندة محدودیتها و موانت مطرحشد در فرضیة تعلیمپـذیری فـائق آیـد.
ضمن تأیید یافتههای بعضی از پژوهشهای پیشین ،پژوهش حاضر این دیدگا را کـه آمـوز
برای اثربخش بودن باید با مرحلة زبانی فعلی زبانآمـوزان منطبـق باشـد بـه چـالش مـیکشـد.
برخالف فرضیة تعلیمپذیری ،این پژوهش مـا را بـه ارائـة تعریـ ،جدیـدی از نقـش آمـوز
بهعنوان تسهی کنند تشویق کرد و بهسوی برداشتی نوین دربارة تأثیر محدودیتهای تکـاملی
سوق میدهد که میتوان آنها را با استفاد از ابزار مناسب آموزشی برطرف کرد .از نتایج چنین
فهمید میشود که برای موفقیت در یادگیری نحو زبان دوم الزم است زبـانآمـوزان از سـاختار
عبارتها آگا شوند .توانایی بازترکیب عبارتهـا از زنجیـرة کلمـههایی کـه مالبـاً بـهصـورت
بخشبخششد تلقی میشوند میتواند به رشد نحوی زبانآموزان کمک کند .از دیگر یافتههای
این پژوهش آن است که درونداد مقابلهای و آموز
زبانآموزان به ویژگیهای دستوری خا

فرازبانی این احتمال را افزایش میدهد که

زبان دوم مانند پیکربندی عبارتهـا از طریـق فیلتـر

دانش زبانی زبان اولشان توجه میکنند .بنابراین ،نتیجة کلی حاص از این پـژوهش آن خواهـد
بود که آموز

بازترکیب عبارتهـا و تمرینهـای مربـوط ،مخصوصـاً در قالـب مقابلـهای آن،

تکنیکی مفید برای کمک به زبانآموزان جهت یادگیری یک مرحله بعـد و مراحـ بـاالتر از آن
است؛ یعنی با بهکارگیری تکنیک مناسـب بـرای آمـوز

دسـتور زبـان دوم ،محـدودیتهـای

مطرحشد در فرضیة تعلیمپذیری چندان نگرانکنند نخواهد بود.
همانطور که در باال اشار شد ،یکی از عوام احتمالی تفاوت میان نتـایج ایـن پـژوهش و
پژوهشهای قبلی تفاوت در رو

آموزشی پژوهش فعلی است .بنابراین ،سـؤالی کـه نیـاز بـه

بررسی بیشتری دارد مقایسة تأثیرات احتماالً متفاوت رو های مختل ،آمـوز

بـر فراگیـری

مراح فرضیة تعلیمپذیری است .بهعبارت دقیقتر ،اگر قـرار اسـت آمـوز  ،محـدودیتهـا و
موانت مطرحشد در فرضیة تعلیمپذیری را تعدی کنـد ،الزم اسـت بـه بهتـرین و مناسـبترین
شک ممکن عملیاتی شود .این بدان خاطر است که تا کنون سؤال مورد بررسی عمدتاً آن بـود
است که آیا آموز

مبتنی بر ترتیب مراح فرضـیة تعلیمپـذیری ،بـار

درونـداد ،و آمـوز
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 میتواند پیشبینی فرضیة تعلیمپذیری را نقض کند یا خیر؛ اما هنوز این سؤال کـه5مبتنی بر فرم
،میتواند به بهترین نتایج ممکن برحسب فرضیة تعلیمپـذیری منجـر شـود

آموز
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