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مقایسه تاثیر روشهای ارتباطی و سنتی آموزش زبان بر کیفیت زبان-
آموزی دانشآموزان پایه اول متوسطه
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر سبک ارتباطی و سنتی آموزش زبان انگلیسی بر مهارتهای زبان
آموزی دانش آموزان سال اول دبیرستان انجام شده است .این مطالعه به روش نیمهتجربی با طرح پیش
آزمون-پسآزمون با گروه کنترل انجام شده است .جامعه مورد مطالعه متشکل از همهی دانشآموزان پسر
سال اول دبیرستانهای شهر سنندج در سالتحصیلی  1050-50که تعداد آن برابر  0233نفر بود .ابتدا
به روش نمونهگیری تصادفی دو کالس پایه اول به تعداد  93نفر انتخاب شدند و پس از برگزاری پیش-
آزمون و اطمینان از عدم معنیداری تفاوتها ،گروه آزمایش و کنترل تشکیل گردید .ابزار اندازهگیری
سواالت محقق ساخته است که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس آلفای کرانباخ
 % 76تعیین گردید .بعد از اجرای آزمایش پسآزمون مشترک به عمل آمد و دادههای جمعآوری شده با
کمک شاخصهای آمار توصیفی و نیز آزمون  tتجزیه و تحلیل شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که میانگین مهارتهای زبانآموزی گروه آزمایش ( )17/02بیشتر از میانگین مهارتهای زبان آموزی
گروه کنترل( ) 19/81است و میانگین مهارت گفتاری و نوشتاری گروه آزمایش در پسآزمون  0/18و9
درحالی که گروه کنترل دارای میانگین  0/23و 0/62در این مهارتها است .مهارت شنیداری و خواندن
گروه آزمایش به ترتیب  0/01و 0/78و گروه کنترل میانگین  0/02و 0/08را داشته است .به عبارتی
دیگر با 59درصد اطمینان میتوان گفت که آموزش درس زبان با سبک تدریس ارتباطی بر مهارتهای
زبانآموزی دانشآموزان پایه اول دبیرستان تاثیر مثبتی داشته است.
واژگان کلیدی :سبک تدریس سنتی ،سبک تدریس ارتباطی ،مهارتهای زبانآموزی.

1تاریخ دریافت مقاله56/5/15 :

تاریخ پذیرش مقاله56/13/25 :

2دانشجوی دکتری برنامهریزی توسعه آموزشعالی دانشگاه کردستان و شاغل در آموزش و پرورش
slotfola@yahoo.com
0کارشناس ارشد مطالعات برنامهدرسی دانشگاه بوعلی سینا و شاغل در آموزش و پرورش
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مقدمه
همه زبانها و گویشهای امروزی از یک زبان واحد به نام زبان مادری سررررچشرررمه گرفته
اسررت و با بررسرری زبان رسررمی در هر کشرروری در مییابیم که در آن لهجهها و گویشهای
متنوعی وجود دارد و در کنار همه آنها با توجه به نیاز و ارتباط با اقوام و ملل گوناگون یک زبان
خارجی وجود دارد(چامسرکی .)1576 ،1عدهای از زبانشرناسران فرایند زبانآموزی را اکتسابی
وعدهای دیگر این فرایند را کامالً فطری و ذاتی میدانند .از جمله نوام چامسرررکی که فراگیری
زبان را امری ذاتی می داند و مراحل زبانآموزی را برای همه کودکان بطور طبیعی یکسررران در
نظر میگیرد.
زبان انگلیسرری امروزه به عنوان زبان رسررمی جهانی متداول شررده اسررت .چنانچه جامعه ما
بخواهد در جریان دسرتاوردهای علمی ،سیاسی ،اجتماعی ،فنی ،تکنولوژیکی و غیره جهانی قرار
بگیرد به ناچار باید زبان انگلیسری را یاد بگیرد .از طرف دیگر آموزش زبان انگلیسری آشررنایی با
فرهنگ و تمدن سایر ملل و نشر فرهنگها به سایر کشورها را امکان پذیر میسازد.
در کنار زبان بحث آموزش زبان هم اهمیتی اساسی دارد؛ زیرا زبان باید بخوبی آموزش داده
شررود تا سرریر تکاملی و توسررعه خود را بیش از بیش طی کند .آنچه بیش از همه مورد توافق
جمعی اسررت این اسررت که زبان در قالب مهارت های اصررولی آن بهتر قابل آموزش و یادگیری
اسرت .زبان دارای چهار مهارت اصرلی و اسراسری خواندن ،نوشتن ،گوشدادن و صحبت کردن
اسررت .هر کدام از این مهارت ها باید در هنگام آموزش زبان مورد تاکید قرار گیرد و در صررورت
بی توجهی به هر یک از آنها آموزش ،یادگیری و بکارگیری زبان با مشررکل مواجه میشررود .در
گذشرته شریوهها و سربکهای زیادی از قبیل سبک ترجمه ای ،مستقیم ،گفتاری شنیداری را
برای آموزش زبان اسررتفاده نمودهاند که هر کدام دارای نواقصرری بوده اند .اما سرربک ارتباطی از
جمله سربک های نوین آموزش زبان است؛ که هر چند محدودیتهایی از قبیل وقت گیر بودن
را بره دنبرال دارد امرا میتواند تا حدی کمی و کاسرررتی های دیگر سررربکها را جبران نماید.

. Chomsky
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صرراحبنظران یکی از مهمترین دالیل ناکامی در یادگیری و تسررلط بر زبان انگلیسرری را سرربک
تدریس آن میدانند(ملکی.)1077 ،
استفاده از سبکهای سنتی آموزش زبان برای اولین بار در سال های 1509 -1599مطرح
شرررد .در طول این مردت ایراالت متحرده آمریکرا در ابتردا بیشرررتر با زبانهای التین و یونانی
دانشآموزان را آموزش میدادنرد و در همین کالسها فراگیران بایسرررتی تا حد امکان گرامر و
سرراختار سررنتی زبان مورد نظر را فرا می گرفتند(بالیر .)1572،1سرربک ارتباطی از سرربک های
جدید و مورد قبول در آموزش زبان انگلیسری اسرت .این سبک اولین بار در سال  1572توسط
هایمز 2جامعه شرناس مشرهور در پاسرخ به نظریات نوام چامسکی مطرح شد .در ابتدا مخالفان
زیادی به همراه شد اما به تدریج گرایش عمومی نسبت به این سبک پیدا شد .در آمریکا دو تن
از زبانشناسان معروف در سال  1575به نام های جانسون و مارو 0این نظریه را به عنوان یکی از
سبک های مشهور در زمینه یادگیری زبان انگلیسی در انتقاد به روش های تدریس ترجمهای و
گرامری مطرح کردند و امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است(چستن.)1557 ،0
چسررتن( )1557مهم ترین ویژگیهای سرربک ارتباطی را در قالب شرررکت دانشآموزان در
ارتباطات کالسرری و خارج از کالس ،تبادل اطالعات به صررورت ارتباطات گفتاری و شررنیداری،
تراکید ویژه بر مهارت های گفتاری و شرررنیداری ،آزادی در بیان گفتهها و ارتباطات کالسررری،
تشکیل گروه های کالسی ،تمرین مهارت شنیداری و گفتاری به صورت ارتباطی ،ارتباط معلم با
دانشآموزان و ترغیب آنها به شرررکت در ارتباط کالسرری و رسرریدن به اهداف درسرری از طریق
گفتار و ارتباط در کالس و در محیط واقعی را توصیف مینماید.
سربک تدریس :عبارت است از شیوهای هدفمند که معلم آن را بر شیوهها و روشهای دیگر
خود ترجیح میدهد .به عبارتدیگر شررریوهای که معلم را در رسررریدن به اهداف درسررری یاری
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میدهرد ،سررربک نام دارد(مبینی .)18: 1078 ،سررربک تدریس ارتباطی :1شررریوهای نوین از
سربکهای آموزش است که در آن ارتباط ما بین فراگیران ،فعالیتهای گروهی و هدایت گری
معلم هسته اصلی کالس را تشکیل می دهد و فعالیت ها یادگیرنده محور است (چستن1557 ،
 .)112:سربک تدریس سرنتی :سربک های سنتی که تعداد آنها بسیار است سبکهایی هستند
که به طور سرنتی در هنگام آموزش زبان ،معلمان آن را به کار میگیرند و این سبکها مبتنی
بر کار انفرادی ،ترجمه و مهارت خواندن است(داویس.)05:1579 ،2

مهارتهای زبانآموزی
در هر زبانی مهارتهای اصررولی و اسرراسرری آن باید تقویت شررود و اگر به هر دلیلی به همه آن
مهارت ها و یا یکی از آنها توجه نشررود تکامل زبان با مشررکل مواجه میشررود و حتی بر ارتباط
موثر هم تاثیر میگذارد (اسکیهان .)1551 ،0مهارتهای زبان آموزی عبارتند از مهارت خواندن،
نوشررتن ،شررنیدن و صررحبت کردن که مهارتهای پایهای محسرروب میشرروند و توجه به همه
مهارتها اسرراس ارتباط زبانی را تشررکیل میدهد(آشررر .)75:1557،0مهارت گفتاری :9مهارتی
است که در یادگیری زبان جزء مهارتهای اصلی است و از طریق این مهارت ارتباط رو در رو و
یرا هر نوع ارتباط دیگر مابین افراد شرررکل می گیرد(ترل .)00:1577 ،6مهارت شرررنیداری :8از
مهارت های پایه ای و البته پیش نیاز زبان است که تا فرد در آن مهارت کسب نکند ارتباط به
وقوع نمی پیونردد و درک مفراهیمی صرررورت نمیگیرد(آلن .)68:1579 ،7مهارت خواندن :5از
1
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مهارت های مهم که در این مهارت بیشرتر درک متون نوشرتاری و یا تبدیل نوشته ها به زبان
مدنظر اسرررت(آلن .)120:1579 ،معلمان زبان اغلب خواندن را برای دو فرایند جداگانه در نظر
می گیرند ،در یک طرف خواندن دانشآموزان متون را با صرردای بلند میخوانند واز طرف دیگر
خواندن کاری اسرررت که به منظور درک معنی و پیام مورد نظر تدارک دیده میشرررود(آدامز،1
 .)1577در سرربک ارتباطی حتی در مهارت خواندن درک معنا و مفهوم در قالب ارتباط شررکل
میگیرد(بترام .)1575 ،2مهارت صرررحبت کردن :در مهارت گفتاری و یا صرررحبت کردن مهم
ارتباط در محیط واقعی اسرررت که این ارتباط واقعی از کالس درس شرررروع میشرررود .بعنوان
مهمترین مهارت تلقی میشرررود که ارتباط کالسررری و ارتباط واقعی فقط از طریق این مهارت
امکانپذیر است(مورشیا.)1579 ،0
مهرارت نوشرررتن :0یعنی تبدیل زبان و افکار به متن اسرررت که در قالب کلمات گوناگون دیده
میشررود و از خالقیتهای فردی هم به حسرراب میآید(بترام  .)116: 1575،در مراحل ابتدائی
یادگیری زبان مهارت نوشتن به عنوان یک فرایند ضروری تلقی میشود اما در مراحل باالتر این
مهارت بعنوان پایهی ارتباط تلقی میگردد.

سبک های آموزش زبان
اولین بار سبک های تدریس و آموزش زبان در سالهای  1503الی  1593در جامعه آمریکا
شروع شد(بن دیکت .)1577،9آموزش زبانهای خارجی در مدارس ایاالت متحده آمریکا تقریباً
از نیمه دوم قرن بیسرتم شرروع شد .احساس میشد که برنامهریزی درسی باالخص در رابطه با
سبکهای آموزش باید تغییر کند و به موضوعات مهم روز گسترش پیدا کند (مورنان.)1575 ،6
1
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در سبک های کالسیک و قدیمی نه به نیاز های جامعه توجه می شد و نه نیازها و خواستههای
فراگیران به عنوان هسرتهی مرکزی تدریس و آموزش توجه می شد .پاسخگویی به این نیازها و
برآورده شردن آنها فقط در سرایه سبک ارتباطی زبان و در کنار تجارب مربیان و معلمان خوب
انجام میشود(براد.)1578،1
سبک های سنتی آموزش زبان
توافق جمعی بر این اسرت که رازیاس )1507( 2با همکاری تعدادی از همکاران خود سبک
های سرنتی آموزش زبان را معرفی نموده اسرت(بالیر .)1572،از اهداف این سربک ها یادگیری
مکرانیکی و از مهمترین اهرداف آموزش زبران ،ادبیات و سررراختار بنیادین زبان بود .از اصرررول
سربکهای سرنتی تسرلط بر ادبیات ،لغات وگرامر زبان اسرت(.مورشیا .)1579 ،انواع سبک های
سرنتی آموزش زبان عبارتند از -1 :سربک ترجمه ای 0که برای اولین بار توسط پالتر)1505( 0
معرفی شرد .هدف اصرلی این سربک آموزش زبان تدریس مسرتقیم زبان بود -2.سبک گفتاری
شررنیداری 9که معلمان زبان در کالس های خود به سرربک مذکور آموزش می دادند .در کالس
های درس و در حین اسرتفاده از این سبک مهارت شنیداری و گفتاری بیش از سایر مهارت ها
مورد توجه قرار می گیرد -0 .سرربک آموزش مسررتقیم :6که فراگیران باید همان طور که زبان
مادری خود را فرا می گیرند در یک سا ختار تقریباً مشابه باید بتوانند بطور مستقیم زبان دوم را
هم یاد بگیرند (ریچاردز -0 .)2332،8سربک شناختی :7دراین سبک بیشتر فرایند های ذهنی و
درونی به عنوان اصول یادگیری زبان مورد تاکید قرار گرفت .یادگیرنده مهمتر از هر چیز دیگری
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مرکز یادگیری تلقی میشد (بندیکت -9 .)1577 ،سبک نظارتی :1این مدل بیش از این که یک
نوع سرربک باشررد بیشررتر به عنوان یک نظریه در باب آموزش زبان هم مطرح اسررت -6 .سرربک
گسرترده زبانی :2در این سبک از آموزش زبان تمارین کتبی و شفاهی اصل آموزش یادگیری را
در کالس درس تشکیل میدهد - 8.سبک پاسخیحرکتی :0که آشر( )1583معرفی کرد .هدف
او آموزش بهتر زبان در یک سراختار گفتاری البته بصورت خصوصی از طرف دانشآموز بود-7 .
سبک طبیعی :0در کالس ها الزم است که مسائل عاطفی و شناختی همزمان مدنظر معلم باشد
و از هرگونره بیانگیزگی و بیعالقگی کره فراگیران بررا خود بره همراه میآورنرد برایرد اجتنرراب
شرود(مورشیا -5 .)1579 ،سبک سکوت :9در سال  1580توسط ریچارد آموتو 6ارایه شد .گوش
کردن معلم و یا صررحبت نکردن او قبل از ارتباط گفتاری بچه ها از موارد و اصررول مهم در این
نظریه اسرت (پیرسرون -13 .)1553،8سربک تلقینی :7در اصرل این سبک روشی تخلیه درونی
بشررمار می رفت ،اصررول و کاربرد آن عبارت بود از یوگا ،موسرریقی که این هم خود جنبه های
روانی داشرت .باید ذهن فراگیران ابتدا از این عوامل اجتماعی تخلیه شود تا آنها بتوانند زبان را
یاد بگیرند(استوک.)1576،5
سبک ارتباطی
سربک ارتباطی آموزش زبان برای اولین بار توسرط مارو و جانسون( )1575معرفی شده است و
سرربک ارتباطی را بعنوان توانایی و فرفیت ارتباطی فراگیران در یک محیط ارتباطی دانسررتند.
پورتر( )1553هم از این نظریه دفاع کرد و آن را ،یک سررربک بسررریار مهم و موثر که تجارب و
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فعالیت های کالسی را به سمت ارتباطی سوق میدهد بیان نمود (ناتیو .)2333،1جانسون هدف
مهم این سربک را چگونگی درک فرایند ارتباطی زبان در محیط واقعی توصیف نمودند و عنوان
کردند که این سرربک ،محیطی ارتباطی را هم در کالس و هم در محیط خارج واقع در بیرون از
کالس که از آن بعنوان محیط واقعی زبان نام برده میشرررود فراهم میآورد .در این سررربک بر
خالف سرایر روش ها دانش آموزان به طور فعال در فعالیت های کالسی مشارکت و باهم ارتباط
دارنرد و مسررروولیرت یرادگیری را بر عهرده میگیرنرد .آنها با مذاکره و مباحثه ارتباط متعدد و
دوسرررترانره با همدیگر دارند و معلم در این فرایند فقط به راهنمایی و هدایت دانشآموزان می
پردازد .بنررابراین ارتبرراط و تعررامررل دانش آموزان در کالس و حتی در خررارج از کالس میزان
یادگیری و کاربرد زبان را باال میبرد و نسبت به سایر سبکهای دیگر دانشآموزان بیشتر درگیر
فرایندهای یادگیری زبان میشوند.
این سربک با توجه به مسرایل عاطفی ،شناختی و فراشناختی اهداف اصلی زبان انگلیسی را
در قالب ارتباطی مهیا و فراهم میسررازد(آلن .)1579 ،یکی از مهمترین اهداف سرربک ارتباطی
آموزش زبان انگلیسی کفایت و شایستگی ارتباطی است .ارتباط کالسی باید منجر به ارتباط در
محیط واقعی یعنی دنیرای خارج از کالس درس شرررود .در سررربک ارتباطی همه مهارت های
چهارگانه زبان آموزی تقویت می شوند .در سبک ارتباطی با توجه به ماهیت ارتباطیبودن آن و
نیز با توجه به این که گفتار در آن از بیشرترین اهمیت برخوردار است همه مهارتها مهم تلقی
میشرررونرد .فراگیران در حین ارتباط به همدیگر گوش میدهند ،مطالب را درک میکنند و در
این صرورت ارتباط برقرار می گردد .سربک ارتباطی این فرصت را در اختیار فراگیران میگذارد
کره بره این مهارت ها توجه داشرررته باشرررند و از طریق تقویت مهارت های زبان آموزی ،زبان
ارتباطی را هم یاد بگیرند .پژوهش های مختلفی اثرات سرربک ارتباطی بر یادگیری دانشآموزان
را در ابعراد گونراگون تراییرد نمودهانرد .یرادگیری دانش آموزان با سررربک ارتباطی بیشرررتر از
دانشآموزانی بود که با روش یادگیری سررنتی و متداول مشررغول یادگیری بودند .همیاری ها و
کرارهای گروهی پیشررررفت فراگیران را در یادگیری دروس به طور معناداری باال می برد ،باعث
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افزایش یادگیری در خزانه لغات ،درک مطلب ،امالی زبان انگلیسی و نیز تلفظ کلمات می شود،
یررادگیری معنی دار و ارتبرراط واقعی در بین فراگیران را افزایش می دهررد ،مهررارت ارتبرراطی و
گفترراری فراگیران را افزایش میدهررد ،کیفیررت آموزش را ارتقرراء می دهررد ،میزان یررادداری و
نگهداری مطالب آموخته شررده در صررورت اسررتفاده از روش های ارتباطی بین فراگیران بسرریار
بیشرتر از اسرتفاده از روش های سنتی و انفرادی قدیمی است ،آموزش زبان انگلیسی به سبک
ارتباطی در مقایسره با روش های سرنتی و انفرادی موثرتر اسرت ،پیشرفت زبانی در گروه های
ارتباطی به طور معناداری بیشرتر بود ،آموزش با سربک ارتباطی موجب نگرش مثبت نسبت به
یادگیری شررده اسررت و میزان پیشرررفت تحصرریلی فراگیران را به نسرربت زیادی افزایش داده
است(.ایوبی1088 ،؛ کنعانی1073 ،؛ قربانی1071 ،؛ رزمجو1079 ،؛ پاک منش1076 ،؛ مبینی،
1078؛ کوهن1553،1؛ پیندور1553 ،2؛ اسالوین1551،0؛ ناتیو2333،؛ جرسیو.)2335،0
زمینه های فرهنگی و اسرتفاده از سربک های ارتباطی و ایجاد مشارکت های کالسی رابطه
دارنرد ،روش های جدید و نیز سررربک هاو متدهای امروزی باید راه را برای تقویت مهارت های
زبان آموزی مهیا سرازد ،حدود  93درصرد از دبیران و مربیان زبان انگلیسرری در استفاده از این
سررربرک ،مکرالمره را بره عنوان مهمترین متد تلقی می کنند وحفظ کردن این مکالمه را برای
یادگیری سراختار دستوری و گرامر اصولی می دانند ،اگر در کالس های آموزش زبان به ارتباط
اهمیت داده شررود ،باعث تقویت مهارتها میشررود و نیاز درونی فراگیر که نیاز ارتباطی اسررت
برآورده می شود ،سبک ارتباطی توانایی ویژه ای را در فراگیران ایجاد می کند که باعث میشود
ارتباطات بعدی راحتتر و آسررانتر صررورت گیرد ،زبان ارتباط اسررت این ارتباط در کالس های
آموزش زبران باید مثل محیط بیرونی خارج از کالس راه را برای ارتباط هموار سرررازد (آدلینا،9
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2332؛ دوسرتی 1078،؛ عطری و موسوی1075 ،؛ ریک1555،1؛ ساندرا2332،2؛ ساوینگنون،0
 .) 2338هنگام اسرتفاده از سبک های نوین تدریس بویژه سبک ارتباطی الزم است که آن را با
سرربک گرامری سررنتی مقایسرره کنیم تا با اسررتفاده از این مقایسرره به اهمیت ارتباط و توانایی
ارتباطی سبک مذکور پی ببریم (ریچاردز.)2332،
بر اسراس آن چه گفته شد مساله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش بر اساس سبک
ارتباطی در مقایسرره با سرربک سررنتی تاثیری بر مهارتهای زبانآموزی دانشآموزان پایه اول
متوسطه دارد و این تاثیر در مهارتهای چهارگانهی زبان آموزی به چه طریقی است؟
روش تحقیق
این پژوهش ،به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس شیوه اجرا از نوع نیمه تجربی است .جامعه
آماری پژوهش را دانشآموزان پسرر سرال اول دبیرسرتانهای شهر سنندج در سال  50-50که
تعداد کل آنها « »0233نفر تشررکیل می دهد .از میان این دانشآموزان تعداد 93نفر به روش
نمونهگیری خوشررهای انتخاب و در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند .در این پژوهش از کالس
به عنوان واحد نمونه گیری اسرتفاده شد و گروه های آزمایش و کنترل به طور تصادفی انتخاب
شردند .گروه آزمایش در معرض متغیر آزمایشری یعنی سرربک تدریس ارتباطی قرار گرفت .ابزار
گردآوری اطالعات در این پژوهش سررواالت چهار مهارتی محققسرراخته بود .روایی ابزار ،پس از
تهیه آن توسرط محقق در اختیار 9نفر از نظر متخصرصران (معلمان زبان انگلیسرری) با سابقه و
مجرب با مدارک تحصرریلی مرتبط در زمینه آموزش زبان که در سررال اول دبیرسررتان تدریس
داشررتند مورد بررسرری قرار گرفت و از نظر روایی محتوایی ،روایی آزمون پس از اصررالحات الزم
مورد تراییرد قرار گرفت .پایایی آن نیز بر اسررراس روش آلفای کرانباخ از طریق نرم افزار spss

محاسبه گردیده است و ضریب  %76استخراج گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری
شده از روش های آمار توصیفی مانند میانگین ،فراوانی ،انحراف معیار ،درصد فراوانی ،تلخیص و
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طبقهبندی و روشهای آمار اسررتنباطی مانند آزمون  tدر گروه های مسررتقل در پیشآزمون و
پسآزمون استفاده شد.
روش اجرا پژوهش بشررررح ذیررل بود :بعررد از اجرای پیش آزمون از هر دو گروه کنترل و
آزمایش ،در یک دوره آموزشی  6جلسه ای ،سبک تدریس جدید (سبک ارتباطی) به معلم گروه
آزمایش آموزش داده شد .در این جلسات معلم مربوطه با سبک تدریس ارتباطی و متدهای آن
آشرنا شرد .سرپس مطالبی از کتاب سال اول دبیرستان بر اساس مهارت های چهارگانه ی زبان
آموزی و با توجه به سبک ارتباطی آموزش داده شد .مهارت نوشتاری در قالب دیکتهی جاخالی
و نوشرررتن جمالت کوتاه ،مهارت خواندن بر اسررراس خواندن متون ،مهارت گفتاری بر اسررراس
ارتباط رو در رو و نیز مهارت شررنیداری با توجه به ارتباط و پاسررخ به سررواالت متعدد در نظر
گرفته شرررد و طرح درس مربوطه تدوین و در اختیار معلم گروه آزمایش قرار گرفت ،معلم این
گروه نیز مطالب درسری را مطابق با سربک تدریس ارتباطی و جلسات آموزشی دقیقاً بر اساس
مهرارت هرای مختلف آموزش دادنرد .معلم این گروه فراگیران را وادار به خواندن و درک متون
مختلف ،نوشتن جمله های کوتاه ،گوش دادن به متون کتاب و نیز گوش دادن به سواالت معلم
و دانش آموزان می نمود و همچنین مهرارت مهم گفتراری در قرالرب ارتبراط گفتراری معلم با
دانشآموزان و نیز دانشآموزان با همدیگر ارزیابی شررد .گروه کنترل در این مدت با اسررتفاده از
سبک تدریس سنتی آموزش میدیدند و سبک تدریس ارتباطی در این کالس اجرا نمیشد .در
پایان کار از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون سواالت محققساخته به عمل آمد .نمرات
حاصل از پسآزمون در این کالس با کالس گروه کنترل مقایسه شد.
یافتههای پژوهش
ابتدا به منظور اطمینان از یکسانی توانایی دانشآموزان در دو گروه آزمایش و کنترل ،نتایج
پیشآزمون با اسرتفاده از شراخصهای توصریفی و آزمون  tدر گروههای مستقل مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .اطالعات ارائه شررده در جدول ( )0-1نشرران داد که میانگین گروه آزمایش و
کنترل در پیش آزمون به ترتیب  19/18و  19/30با انحراف اسرتاندارد  2/08و 2/00می باشد.
نتایج آزمون  tدر گروههای مسرررتقل نیز نشررران داد که بین میانگین دو گروه در پیش آزمون
26
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مهارتهای زبان آموزی تفاوت معنیدار در سرررطح ]( [)t=3/151( ، )df=07( ،)α=3/39وجود
ندارد و با اطمینان  59درصد واریانس دو گروه یکسان میباشد.
جدول 0-1داده های توصیفی میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف خطا

آزمایش

29

19/18

2/08

3/08

کنترل

29

19/30

2/00

3/05

جدول 0-2مقایسه میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون بر اساس آزمون  tدر
گروههای مستقل
متغیر

مقدارt

پیش آزمون 3/151

درجه

سطح معنی

آزادی

داری

07

3/705

میانگین تفاوتها

انحراف خطا

3/10

3/671

فرضیه اصلی :بین مهارت های زبان آموزی دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با
دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،تفاوت وجود دارد.
برای تعیین اثر روشهرای ارتباطی و سرررنتی آموزش زبان بر کیفیت مهارتهای زبانآموزی
دانشآموزان گروه کنترل و آزمایش از آزمون  tدر گروه های مسرتقل استفاده شد .نتایج آزمون
حاکی از آن است که بین میانگین مهارت های زبان آموزی دو گروه کنترل و آزمایش در سطح
]( [)t=9/27( ، )df=07( ،)α=3/31تفراوت معنیداری وجود دارد .در نتیجه می توان گفت که
بین پیشررررفرت مهرارت های زبان آموزی دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با
دانشآموزانی که با روش سرنتی آموزش دیدهاند ،با اطمینان  55درصد تفاوت معناداری وجود
دارد و میزان زبرران آموزی دانش آموزانی کرره بررا روش ارتبرراطی آموزش دیرردهانررد بیشرررتر از
دانشآموزانی اسررت که با روش سررنتی آموزش دیدهاند .بنابراین فرضرریه اصررلی پژوهش تأیید
میشود .اطالعات تفصیلی در جداول ( 0-0و )0-0ارائه شده است.
28
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جدول 0-0داده های توصیفی میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف خطا

آزمایش

29

17/02

1/27

3/26

کنترل

29

19/81

2/22

3/00

جدول 0-0مقایسه میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون بر اساس آزمون  tدر
گروههای مستقل
متغیر

مقدارt

درجه آزادی

پس آزمون

9/27

07

سطح معنی

میانگین

داری

تفاوتها

3/333

2/81

انحراف خطا
3/91

فرضریه ویژه شماره  :1مهارت گفتاری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با
دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،تفاوت دارد.
برای تعیین اثر روشهرای ارتبراطی و سرررنتی آموزش زبان بر مهارت گفتاری دانشآموزان
گروه کنترل و آزمایش از آزمون  tدر گروه های مسرتقل استفاده شد .نتایج آزمون حاکی از آن
اسرررت کره بین میرانگین مهرارت گفتراری دو گروه کنترل و آزمایش در سرررطح ] (,)df=20

 [)t=0/18 ،)α=3/31تفراوت معنیداری وجود دارد .در نتیجره می توان گفرت که بین مهارت
گفتاری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با دانش آموزانی که با روش سرررنتی
آموزش دیدهاند ،با اطمینان  55درصرررد تفاوت معناداری وجود دارد و میزان پیشررررفت مهارت
گفتاری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند بیشررتر از دانشآموزانی اسررت که با
روش سرنتی آموزش دیدهاند .بنابراین فرضیه شماره 1پژوهش تأیید میشود .اطالعات تفصیلی
در جداول ( 0-9و )0-6ارائه شده است.
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جدول 0-9داده های توصیفی میانگین مهارت گفتاری دو گروه آزمایش و کنترل در پس
آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف خطا

آزمایش

29

0/18

3856

3.16

کنترل

29

0/23

3706

3.17

جدول 0-6مقایسه میانگین مهارت گفتاری دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون بر اساس
آزمون  tدر گروههای مستقل
متغیر

مقدارt

درجه آزادی

پس آزمون

0.183

20

سطح معنی
داری
3/333

میانگین تفاوتها انحراف خطا
3.58

3/91

فرضریه ویژه شرماره  : 2مهارت نوشتاری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند
با دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،تفاوت دارد.
برای تعیین اثر روشهای ارتباطی و سررنتی آموزش زبان بر مهارت نوشررتاری دانشآموزان
گروه کنترل و آزمایش از آزمون  tدر گروه های مسرتقل استفاده شد .نتایج آزمون حاکی از آن
اسررر ت که بین میانگین مهارت نوشرررتاری دو گروه کنترل و آزمایش در سرررطح ] (,)df=20

 [)t=0.168 ،)α=3/31تفراوت معنیداری وجود دارد .در نتیجه می توان گفت که بین مهارت
نوشرتاری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با دانش آموزانی که با روش سنتی
آموزش دیدهاند ،با اطمینان  55درصرررد تفاوت معناداری وجود دارد و میزان پیشررررفت مهارت
نوشتاری دانش آموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیده اند بیشتر از دانش آموزانی است که با
روش سنتی آموزش دیدهاند .بنابراین فرضیه شماره  2پژوهش تأیید می شود .اطالعات تفصیلی
در جداول ( 0-8و )0-7ارائه شده است.
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جدول 0-8داده های توصیفی میانگین مهارت نوشتاری دو گروه آزمایش و کنترل در پس
آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف خطا

آزمایش

29

9

3.333

3.333

کنترل

29

0/62

1.397

3.12

جدول 0-7مقایسه میانگین مهارت نوشتاری دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون بر اساس
آزمون  tدر گروههای مستقل
متغیر

مقدارt

درجه آزادی

پس آزمون

0.168

20

سطح معنی
داری
3/333

میانگین تفاوتها انحراف خطا
3.07

3.12

فرضریه ویژه شماره  : 0مهارت شنیداری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند
با دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،تفاوت دارد.
برای تعیین اثر روشهای ارتباطی و سررنتی آموزش زبان بر مهارت شررنیداری دانشآموزان
گروه کنترل و آزمایش از آزمون  tدر گروه های مسرتقل استفاده شد .نتایج آزمون حاکی از آن
اسررر ت که بین میانگین مهارت شرررنیداری دو گروه کنترل و آزمایش در سرررطح ] (,)df=20

 [)t=0/320 ،)α=3/31تفاوت معنیداری وجود دارد .در نتیجه می توان گفت که بین پیشرفت
مهارت شنیداری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با دانش آموزانی که با روش
سررنتی آموزش دیدهاند ،با اطمینان  55درصررد تفاوت معناداری وجود دارد و میزان پیشرررفت
مهارت شنیداری دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند بیشتر از دانشآموزانی است
که با روش سرنتی آموزش دیدهاند .بنابراین فرضریه شرماره  0پژوهش تأیید میشود .اطالعات
تفصیلی در جداول ( 0-5و )0-13ارائه شده است.
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جدول 0-5داده های توصیفی میانگین مهارت شنیداری دو گروه آزمایش و کنترل در پس
آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف خطا

آزمایش

29

0.018

3.636

3.396

کنترل

29

0.02

1.397

3.211

جدول 0-13مقایسه میانگین مهارت شنیداری دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون بر
اساس آزمون در گروههای  tمستقل
متغیر

مقدارt

درجه آزادی

پس آزمون

0.320

20

سطح معنی
داری
3/333

میانگین تفاوتها انحراف خطا
3.558

3.396

فرضریه ویژه شماره  : 0مهارت خواندن دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با
دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند ،تفاوت دارد.
برای تعیین اثر روشهرای ارتبراطی و سرررنتی آموزش زبان بر مهارت خواندن دانشآموزان
گروه کنترل و آزمایش از آزمون  tدر گروه های مسرتقل استفاده شد .نتایج آزمون حاکی از آن
اسرررت کره بین میرانگین مهرارت خواندن دو گروه کنترل و آزمایش در سرررطح ] (,)df=20

 [)t=0/105 ،)α=3/31تفاوت معنیداری وجود دارد .در نتیجه می توان گفت که بین پیشرفت
مهرارت خوانردن دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند با دانشآموزانی که با روش
سررنتی آموزش دیده اند ،با اطمینان  55درصررد تفاوت معناداری وجود دارد و میزان پیشرررفت
مهارت خواندن دانشآموزانی که با روش ارتباطی آموزش دیدهاند بیشررتر از دانشآموزانی است
که با روش سرنتی آموزش دیدهاند .بنابراین فرضریه شرماره  0پژوهش تأیید میشود .اطالعات
تفصیلی در جداول ( 0-11و )0-12ارائه شده است.
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جدول 0-11داده های توصیفی میانگین مهارت خواندن دو گروه آزمایش و کنترل در پس
آزمون
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف خطا

آزمایش

29

0.78

3.27

3.398

کنترل

29

0.08

3.98

3.11

جدول 0-12مقایسه میانگین مهارت خواندن دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون بر
اساس آزمون  tدر گروههای مستقل
متغیر

مقدارt

درجه آزادی

پس آزمون

0.105

20

سطح معنی
داری
3/333

میانگین تفاوتها انحراف خطا
3.03

3.398

بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاکی از آن اسرررت که بین مهارت های زبان آموزی دانشآموزانی که با
سررربک ارتباطی آموزش دیده اند با دانشآموزانی که با سررربک سرررنتی آموزش دیدهاند تفاوت
معناداری وجود دارد و دانشآموزان آموزش دیده با سرربک نوین ارتباطی پیشرررفت بیشررتری را
داشررتهاند .از مهمترین دالیل منطقی این تفاوت این اسررت که سرربک های نوین و از میان آنها
سربک ارتباطی بیشرتر شراگردمدار اسرت و بر فرایند کالسی بیشتر از نتایج کار توجه دارد .در
سربک ارتباطی ارتباط بین فراگیران به حداکثر میرسرد و اغلب فعالیت های کالسی به صورت
گروهی و ارتباطی انجام میگیرد .مهارتهای زبان آموزی که اسررراس و بنیان زبان را تشرررکیل
میدهد در این سبک بیشتر از همه سبکهای سنتی تقویت میشود ،و گفتار و ارتباط گفتاری
از نتایج کار است.
نتایج پژوهشهای مختلفی اثرات سربک ارتباطی بر یادگیری و پیشرفت دانشآموزان تاکید
کردهانررد(.ایوبی1088 ،؛ کنعررانی1073 ،؛ قربررانی1071 ،؛ رزمجو1079 ،؛ پرراک منش1076 ،؛
مبینی1078 ،؛ اسررالوین1551 ،؛ ناتیو2333،؛ جرسرریو .)2335،نتایج پژوهشهای سرراوینگ
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نون( ،)2338پیندور( )1553و کوهن( )1553که در آنها اهمیت ارتباط و کار ارتباطی و گروهی
فراگیران و تاثیرات آن بر پیشررررفت مهارتهای زبان به تایید رسررریده اسرررت ،با این پژوهش
همخوانی دارد .بنرابراین سررربرک های نوین آموزش زبان معموال راه را برای تقویت مهارتهای
زبران آموزی هموار می سرررازد و فراگیران را در ارتبراط زبرانی بهتر کمرک مینمرایند .بنابراین
اسررتفاده از سرربک ارتباطی پیشرررفت در مهارتهای زبانی را به دنبال دارد و موجبات یادگیری
بهتر را در فراگیران فراهم مینماید .در مورد پیشرررفت در مهارت نوشررتاری دانشآموزانی که با
سبک ارتباطی آموزش دیدهاند با دانشآموزانی که با سبک سنتی آموزش دیدهاند نتایج تحقیق
بیانگر پیشرفت مهارت نوشتاری گروه اول یعنی آموزش دیدگان با سبک تدریس ارتباطی است.
در رابطه با مهارت شرنیداری دانشآموزانی که با سبک تدریس ارتباطی آموزش دیدهاند نسبت
به فراگیرانی که با سربک تدریس سرنتی آموزش دیدهاند ،تحقیق نشرران دهنده پیشرفت گروه
آموزش دیده با سربک ارتباطی است .نتایج تحقیق مهارت گفتاری دانش آموزانی که با استفاده
از تدریس ارتباطی آموزش دیده اند در مقایسرره با دانشآموزانی که با سرربک تدریس سررنتی
آموزش دیرده انرد را دارای تفراوت معنراداری می داند و پیشررررفت این مهارت را در گروه اول
چشررمگیر میداند و در نهایت نتایج این پژوهش در مورد مقایسرره مهارت خواندن در دو گروه
آموزش دیده با سبک تدریس ارتباطی و سبک های سنتی میزان تقویت این مهارت را در دانش
آموزان آموزش دیده با سرربک تدریس ارتباطی بسرریار بیشررتر میداند .در نتیجه کارایی درس
زبران در صرررورت اسرررتفاده از روش ارتباطی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد(ریچارد ام
فیلدر .)2330، 1و سرربک ارتباطی کارایی مهارت های گوناگون زبان را ارتقا میبخشررد(ریچارد
سی.)2330،2
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