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 چكيده
عنوان زبان خـارجي  نـسبت   آموزان زبان انگليسي بهبررسي رويكرد معلمان و زبان    مطالعة حاضر به  

 زبان آموز، نسخة تعـديل  88 معلم و 71همين منظور، به. آموزش ضمني و صريح تلفظ پرداخته است   به
 1 كه توسط ساردينيا، لـي و كاسـي  "تلفظهاي  زبان آموزان نسبت بهگرايش و انگيزه"شده از پرسشنامة  

نتايج نشان داد .. طراحي شده بود را كامل كردند( 2000(ي ديگري را كه توسط  لي  و پرسشنامه)2014(
در مقايسه بـا  . تري در زمينه آموزش تلفظ داشتندمعلمان گرايش و نگرش مثبتنسبت به آموزانكه زبان

آمـوزش تلفـظ    تـري نـسبت بـه    آموزان با سطح متوسط  نگـرش مثبـت     مبتدي و پيشرفته، زبان   فراگيران  
. آموزش ضمني تلفظ از خود نشان دادند افزون بر اين معلمان، زبان آموزان هم تمايل بيشتري به. داشتند

مـوزش  هاي ضمني آ   سوي روش  آموزان به  اي طراحي شوند كه زبان     گونه در نتيجه، مواد آموزشي بايد به     
در اين ضـمن، معلمـان نيـز زمينـة الزم را بـراي فراگيـري ضـمني تلفـظ توسـط            .  تلفظ ترغيب شوند  

  .آموزان در محيط كالس بايد فراهم كنند زبان

 .گرايش، آموزش ضمني، آموزش صريح، تلفظ: هاي كليدي واژه
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 مقدمه -1
ياري بـه آن سـخن    اسـت كـه مـردم بـس    المللي  بينيعنوان زبان   زبان انگليسي در كل دنيا به     

، دو افـزون بـر ايـن   ). 2011، 1تاكامـاتو و شـيباتا   (اسـت  در حال افزايش    ميگويند كه اين شمار   
 زبـان انگليـسي، موجـب يـك ديـدگاه            كـاربرد  رشـد    كـه رونـد رو بـه       پژوهشگر بـاور دارنـد    

ي از آنجا كه زبـان انگليـس      . شود كه انگليسي جهاني نام دارد       اين زبان مي    نسبت به  2يگراي  كثرت
كننـد،   زبان انگليسي صحبت مي  بومي يا غير بومي كه به      مردمالمللي تبديل شده،      يك زبان بين    به

هاي جديد يـادگيري زبـان     بنابراين، در بحث  . راحتي با ديگران ارتباط برقرار كنند       بايد بتوانند به  
، در حـال از  زبانان صـحبت كننـد    غير واقعي كه فراگيران بايد همانند بومي     انگارة انگليسي، اين 

  ).2003بارنز، (بين رفتن است 
تـرين   رسد كه صحبت كردن يا گفت و گو، مهم نظر مي   در ميان چهار مهارت اصلي زبان، به      

 كه برخالف خواندن و نوشتن، گفـت و         باور دارد ) 2003 (3 نونان ).1996يور،   (بخش آن باشد  
هـاي    وانند آنچه را كه در كالس     ت  راحتي نمي   دهد و فراگيران، به     گو در يك زمان حقيقي رخ مي      

هـاي فرعـي گفـت        در ميان مهـارت   . كار برند   هاي حقيقي به    اند، در موقعيت     آموخته 4گوگفت و 
عنـوان    زبان انگليسي بـه   ( EFL5وگو، تلفظ، يكي از عناصر اصلي موفقيت در ارتباط در فضاي            

تا زماني كه تنها    ). 2014،  6براون(شود  بسياري  آن توجه      بايد به  شدت  كه به  است) زبان خارجي 
با مـشكل  ) EFL(عنوان زبان خارجي  با نوشتن سر وكار داشته باشيم، فراگيران زبان انگليسي به        

ميـان   رسـد، بحـث تلفـظ بـه     گو مـي  گفت و رو نخواهند شد، اما همين كه نوبت به   خاصي رو به  
 افـزون لفـظ،  ، ت)2010 (7طبق نظر كـامكين . شود تلفظ نادرست موجب كج فهمي مي  كه  آيد    مي

و زبـر  ) صـداها در سـطح واج  ( زنجيـري   هـاي  ست كه شامل ويژگي   ا  جهاني يبر اينكه ساختار  
ناپذير گفت و گـو نيـز محـسوب            بخش جدايي  شده كه ) ، سجع و لحن   )فشار(تاكيد  ( زنجيري

دقـت در آمـوزش تلفـظ، نـه تنهـا           "نشان داد كـه     ) 248، ص   2007 (8عالوه، هارمر   به. شود  مي
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سـازد، بلكـه عـدم       آشنا مـي  ) ها و معناي آن  (هاي آنان     ا صداهاي مختلف و ويژگي    فراگيران را ب  
  ".بخشد گيري آنها را در گفت و گو بهبود مي قابليت اندازه

ي ها ينهآموزان مختلف و پيش     ترين كارهاست، چرا كه با دانش       انگيز  آموزش، يكي از چالش بر    
وجـود   هاي زيادي بـراي معلمـان بـه    ا، چالشه اين تفاوت.  سر و كار داردها  آموزشي متفاوت آن  

آمـوزان   دانشاداي آن از سوي  ، وجود تفاوت در تلفظ و       ها چالشترين اين     يكي از مهم  . آورد  مي
ناپـذيرترين    ترين و جـدايي      كه تلفظ، يكي از برجسته     بر اين باورند  ) 1997 (1مدن و موور  . است

عنـوان   نيز تلفظ را بـه ) 3، ص 2002 (2الددر اين راستا، مك دون. آموزان است  بخش مهارت زبان  
  .ه است معرفي كرد"هاي شفاهي در زبان دوم  مهم براي كسب مهارتي  عنصر"

كننــد، وجــود   زمــين زنــدگي مــيةهــاي مختلفــي از كــر  در بخــشمــردماز آنجــايي كــه 
) 1993 (3هبرت. رو كرده است    هاي زباني، درك و قابليت تفهيم آن را با مشكل رو به             گوناگوني

هـاي واژگـاني مناسـب و ترتيـب درسـت       بيان كرده است كه قابليت درك، نه تنها شـامل آيـتم     
هاي  محيطدر   آن   ناپذير  شود كه بايد بخش جدايي      صداشناسي نيز مي  شامل  واژگاني است، بلكه    

چنـين افـزود كـه     وي .باشـد عنـوان زبـان دوم و زبـان خـارجي،       آموزشي زبـان انگليـسي، بـه      
. شود   پيام مي   دريافت غلط و ناصحيح    موجب،  و لحن نادرست  ) تاكيد(س  جايگذاري غلط استر  

، 4مـورلي (نـه تلفـظ بـدون نقـص         ،   است "تلفظ قابل فهم  " آموزش تلفظ،    ةيكي از اهداف اولي   
، وينظـر   ، بـه    سـت    كه تلفظ صحيح، عنصر مهمي از قابليت ارتبـاطي          است معتقدوي  . )1991

كه منطقي، كاربردي و مناسـب   است  واقعييافتلفظ بدون نقص، هدف نيست، بلكه تعيين اهد      
نفـس،    ، فراگير بايد داراي دانش و ارتباطات عملكردي، اعتماد به         باور وي به  . براي ارتباط باشد  

  . اصالح گفتاري باشدراهبردهايهاي نظارت بر گفت و گو و  توانايي
 امـا   آمـوزش تلفـظ وجـود دارد،       و ضمني نـسبت بـه      5هاي مختلف صريح  هر چند، ديدگاه  

كـت  (آمـوزان دارد      نشان از آثار مثبت آموزش يا فراگيري صريح بر روي دانش          ،  چندين مطالعه 
آمـوزش صـريح، منجـر      ). 1995 اليـوت،    ;1999،  7 كنـوز و لكـامبري     ;1970،  6فورد و پيزونـي   
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تواند از طريق قياس، يعني بـا توصـيف قـانون             شود كه مي     مي يتحصيل آگاهي فرازباني قانون     به
دسـت   ها به  ها براي كشف قانون از داده       آن  يعني با كمك به   ،  يران و يا از طريق استنتاج     براي فراگ 

، عدم صـالحيت كـافي كـه در آمـوزش تلفـظ      با توجه به. )2009،  2 اليس ;2008،  1ديكيسر(آيد  
 كـه   گفـت تـوان  شود، چنـين مـي   مشاهده مي خارجي، عنوان زبان  ويژه در فضاي انگليسي به به

سلس (فراگيران، آموزش داده شود  هاي درس به  ري تلفظ، بايد خارج از كالس     ي فراگي راهبردها
 خـاص آمـوزش،     راهبردهاياز  ) 1990(تعريف آكسفورد   ). 1996،  3مورسيا، برينتون و گادوين   

 يونـد رشـود تـا يـادگيري تلفـظ را بـه       ست كه توسط فراگير اعمـال مـي     ا هاي خاصي   فعاليت
 تبـديل   نـو هاي تر به موقعيت تر، موثرتر و قابل انتقال گردان تر، خود بخش تر، لذت  تر، سريع   آسان

عنوان زبان خارجي، نـسبت     مطالعة حاضر به بررسي نگرش معلمان و فراگيران انگليسي به         . كند
آمـوزش صـزيح و ضـمني        عالوه، نگرش معلمان و فراگيران نسبت بـه        به. تلفظ پرداخته است   به

در پايـان متغيـر   . هـداف تحقيـق كنـوني بـوده اسـت         تلفظ زبان انگليسي بطور خـاص نيـز از ا         
تلفظ نيـز مـورد بررسـي قـرار      آموزان و تاثير آن بر نگرش فراگيران نسبت به عمومي زبان  دانش

  ..گرفت

  پيشينه تحقيق مروري بر -2
عنـوان زبـان خـارجي،        عنوان زبـان دوم و انگليـسي بـه          هاي انگليسي به    متاسفانه، در كالس  

در صورتي كه تلفظ    ،  ين نتيجه رسيد  ا هب) 1987 (4وانگ. افي توجه نشده است    ك ةانداز  تلفظ به   به
هـا عـالي       لغات آن  ةتر از سطح خاصي باشد، حتي اگر دستور زبان و دامن            افراد غير بومي، پايين   

او همچنين افزود كه عدم دانـش تلفـظ، حتـي بـر روي          . ارتباط موثر نخواهند بود     باشد، قادر به  
هر چند براي آموزش   ،  اين بخش مهم از زبان    . گذارد  كلمات نيز تاثير مي   خواندن و هجي كردن     

 در تمـام دنيـا ناديـده گرفتـه شـده و يـا از آن                  تا اندازة زيـادي    تلفظ انگليسي اهميت دارد، اما    
معاني موجود در زبان با صـداهاي گفتـه شـده و حـروف     ). 1991مورلي، (شود  پوشي مي  چشم

). 1991، 5كوك(هاي صداست  بخشترين   تلفظ، يكي از مهم     كه دشو  نوشته شده، انتقال داده مي    
__________________________________________________________________ 
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بـدون شـك تلفـظ، نـسبت        ،  نويـسد   مـي ) 2000 (1اما مشكل، همچنان ادامه داردچرا كه هاقس      
، )2004 (2 بـاررا پـاردو  نـا بـه گفتـه     كند و ب    ديگر عناصر آموزش زبان، دومين نقش را ايفا مي          به

. ايي همچون گفت و گو و شنيدار در آمـده اسـت           هاي اجر    مهارت ةنقش ثانوي   آموزش تلفظ، به  
شود،   هاي درس ناديده گرفته مي      دهد كه نه تنها تمرين تلفظ در كالس         اين موضوعات نشان مي   

  .شود هاي درسي نيز بدان توجه كافي نمي ها و كتاب بلكه در كالس

  ميدانيطالعات  م-2-1
   مطالعات انجام شده در خارج از ايران-2-1-1

 15 تـا 10 طـي  تلفـظ در  زمينـه آيد، گزارشي از مطالعات انجام شده در   ادامه مي  آنچه كه در  
  :سال گذشته است

نقش لهجه و قابليت  انجام شد، گرايش معلمان را نسبت به  ) 2000 (3اي كه توسط لي     مطالعه
هـاي    اجـراي كـالس   زمينـه اهـداف مطالعـه در   مربوط به هاي داده. درك آن در تايوان نشان داد     

نتايج نشان داد كـه     . آوري شد    سوالي جمع  10 ةفظ ابتدايي با استفاده از يك پرسشنام      آموزش تل 
. معلمان بر اين باورند كه تلفـظ، در اولـين مراحـل يـادگيري زبـان انگليـسي ضـروري اسـت                     

ي بومي است، هـر چنـد   ا لهحهكردند كه هدف تلفظ، كسب  ها تصور مي   عالوه، بسياري از آن     به
 استاندارد خاص در ذهن     لهجةشد، هيچ تصور واضحي از         مورد سوال مي   ها در اين    وقتي از آن  

 مهم در اين مطالعه، تمركـز بـر روي سـن فراگيـران بـود كـه در       ةيك نكت. ها وجود نداشت  آن
گـرايش فراگيـران    ) 2002 (4كلچ و سـانتانا ويليامـسون     . آموختن زبان جديد بسيار اهميت دارد     

 در اي هدر دانـشكد  آموزش تلفظ معلمان بومي و غير بومي ا بهعنوان زبان دوم ر زبان انگليسي به
هاي زبـاني مختلـف از جملـه          زمينه  كنندگان، داراي پيش    شركت. جنوب كاليفرنيا بررسي كردند   

ها پس از شنيدن متون صوتي ضبط شده كـه توسـط سـه                آن. اي و ويتنامي بودند     اسپانيايي، كره 
هاي بومي را از غيـر بـومي    اي را پر كردند تا لهجه امهفرد بومي و غير بومي خوانده شد، پرسشن     

هـاي انگليـسي    پيـشينه معلمـان بـا     نتايج نشان داد كه گرايش فراگيران نسبت به       . تشخيص دهند 
 ة اينكـه آيـا لهجـ    يـا سـت يـا خيـر   ا بيشتر بر اين مطلب است كه آيا خود گوينده بومي  متفاوت  
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آموزان با اين لهجه توضـيح ديگـري بـراي نتـايج              آشنايي ابتدايي دانش  . ست يا نه  ا گوينده بومي 
 1كانـگ . هـا قابـل تعمـيم نباشـد     ديگـر زبـان   نتايج اين مطالعه ممكن است به  . دست آمده بود    به
عنوان زبان دوم را در نيوزلنـد      چشم انداز مطالعات تلفظ فراگيران بالغ زبان انگليسي به        ) 2010(

عنـوان    آموزان زبـان انگليـسي بـه        ، انتظارات دانش  در اين مطالعه  . و اياالت متحده شناسايي كرد    
 انگليسي معلمان مورد مطالعه قرار      ةلهج  ها نسبت به    هاي تلفظ و گرايش آن      زبان دوم از آموزش   

بـر  . اي و ژاپنـي بودنـد   كنندگان، داراي سوابق زباني مختلفي چون ماندارين، كره     شركت. گرفت
آمـوزش   هـاي مربـوط بـه     نوشته شدند تـا داده    هايي طراحي و    اين اساس، مطالعات و پرسشنامه    

اي   اين موضـوعات در مقيـاس شـش درجـه         . آوري كنند    انگليسي معلمان را جمع    ةتلفظ و لهج  
كننـدگان    دسـت آمـده، تقريبـا تمـام شـركت           اساس نتايج به    بر.ليكرت مورد ارزيابي قرار گرفتند    

، عالوه  به.  برايشان اهميت دارد   اهميت تلفظ توافق داشتند و بيان كردند كه اين موضوع           نسبت به 
كيفيت كنـوني تلفـظ وجـود         نتايج نشان داد كه هيچ تفاوت چشمگيري بين گرايش دو گروه به           

. دار را متوجـه شـوند    توانند تفاوت بين تلفظ بومي و لهجـه         ها مي    درصد آن  80ندارد و بيش از     
را نـسبت   ) وبي و مالزيـايي    جنـ  ةژاپني، كر (گرايش فراگيران آسيايي    ) 2011(توكوماتو و شيباتا    

. ها انگليسي نبـود      شركت كننده، تنها يك نفر از آن       128از ميان   .  انگليسي بررسي كردند   ةلهج  به
ارزيابي پاسـخ دهنـد و بـر    - موردي خود 12 ةيك پرسشنام   كنندگان، خواسته شد تا به      از شركت 

ايـن  .  قضاوت كننـد   هاي اجتماعي   اساس مواردي چون قابليت فهم، تاييد، شايستگي و جذابيت        
عناصـر شـناختي،    :  گـرايش فراگيـران يعنـي      ة تشكيل دهنـد   ةگان  موارد براي ارزيابي عناصر سه    

 بيان كننـد كـه      ؛در پايان از شركت كنندگان خواسته شد      . كاربردي و رفتاري طراحي شده بودند     
لعه نشان داد كـه     نتايج مطا . تر است يا انتقال معني با استفاده از شواهد          مانند مهم -آيا تلفظ بومي  

دار بودند، اما دو گروه ديگر، يعنـي   انگليسي لهجه دانش آموزان مالزيايي، داراي گرايش مثبتي به      
هاي ديگـر انگليـسي را دوسـت نداشـتند و تلفـظ انگليـسي بـومي را         ها لهجه اي ها و كره    ژاپني

  .ترجيح دادند
 ديگري توسـط    ةنزي، مطالع  در اندو  عنوان زبان دوم   انگليسي به  زبان    آموزش در يك محيط  

آمـوزان سـال اول را    هاي دانش او در اين مطالعه عقايد و گرايش  . انجام شد ) 2014 (2اونه پوتي 
هـا بـا    داده. تلفظ انگليسي در يك واحد درسي گفت و گوي بين شخصي بررسي كرد     نسبت به 

__________________________________________________________________ 
1- Kang, O. 

2- Uneputty, A. R. 
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ايـن  . ت يابـد  اهـداف مطالعـه دسـ       آوري شد تـا بـه       جمعي  ساختار  هاي نيمه   استفاده از مصاحبه  
) 3استعداد درتلفظ،     ها به   عقايد و گرايش  ) 2تلفظ در زبان انگليسي،       گرايش به )1 ;اهداف، شامل 

تلفظ به  ها نسبت     عقايد و گرايش  ) 4نفس،    اعتماد به / آمدي  كار  ها نسبت به خود     عقايد و گرايش  
نظـر عمـومي    ) 1: شرح زير بود    نتايج به .  آموزش زبان بودند   راهبردهاي) 5بومي و غير بومي و      

ارزش بـاالي ايـن مهـارت در     گان بـه دكه در آن بيشتر پاسـخ دهنـ    تلفظبارهكنندگان در شركت
هاي ديگر، اگر فـردي قـصد تبـديل شـدن      شد برخالف مهارت ارتباط معتقد بودند و تصور مي     

ان نظر آنها در مـورد تلفـظ خودشـ   ) 2هاي كافي ببيند و        موفق رادارد، بايد تمرين    ةيك گويند   به
  .تلفظ خود بودند ها داراي عقايد و گرايش منفي نسبت به  آنةكه تقريبا هم

  مطالعات انجام شده در ايران -2-1-2
ايـن موضـوع در    كند، اما توجـه زيـادي بـه    هر چند، تلفظ، نقش مهمي در ارتباطات ايفا مي  
در ايـران، توجـه     . شود، مبذول نشده اسـت      ايران كه از آن به عنوان يك زبان بيگانه استفاده مي          

. سرعت آن است    تلفظ صحيح كلمه نيست، بلكه توجه به        معناي توجه به    مبحث گفت و گو، به      به
هاي زبـان انگليـسي مـشكل اسـت، امـا             هر چند، استفاده از تلفظ صحيح، در بسياري از كالس         

ايـن دو محقـق چنـين       ). 2012هاشميان و حيدري،    (شود    متاسفانه آموزش آن ناديده گرفته مي     
دسـت   شـوند، بـه    فراگيران زبان بـا آن مواجـه مـي        ةفرض كردند كه مشكل اصلي كه تقريبا هم       

شود گوينـدگان زبـان بـومي منظـور را متوجـه            ست كه موجب مي   ا هاي قابل قبولي    آوردن تلفظ 
عناصـر زبـاني همچـون نحـو،      ها در ادامه تاييد كردند كه بسياري از اين فراگيران، بـه             آن. شوند

ند، اما وقتي نوبت به صداشناسـي  ا هاي بومي چيره   و حتي معنا در حد شايستگي     تحوالت لغوي   
  .رسد، كامال ناتوانند مي

آموزان فارسي زبان بررسـي       ، اهميت آموزش تلفظ زبان انگليسي را به دانش        )2010(حياتي  
 معلـم در خوزسـتان توزيـع    230 موردي را در ميـان     28 ةمنظور، او يك پرسشنام     همين  به. كرد

هاي بله، خير يا نظري ندارم را         كنندگان خواسته شده تا جواب      در اين پرسشنامه از شركت    . ردك
نتايج نـشان داد كـه بزرگتـرين        . از ليست انتخاب كنند و در مربع مربوطه عالمت تيك بگذارند          

گيـري    او چنـين نتيجـه    . هاست  آموزان دبيرستاني ايراني، كتاب     مشكل در آموزش تلفظ به دانش     
هـاي درس   هـا در كـالس    دليل كوتاهي معلمان در آموزش تلفظ، عـدم زمـان كـافي آن           كرد كه 

،  دبيرسـتان  ةهـاي درسـي انگليـسي دور        بـر ايـن عقيـده بـود كـه كتـاب           ) 2010(حياتي   .است
همين دليـل   به. باشند ي موضوع، تمرين تلفظ و انتخاب متن مي         هايي در بخش ارائه     نقص داراي
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 درس اولويـت آمـوزش خـود را بـر روي آمـوزش تلفـظ                هـاي   است كـه معلمـان، در كـالس       
  .گذارند نمي

  هاي ضمني و صريح آموزش -2-1-3
 آموزش اين است كه آيا آموزش ضمني بر آموزش صـريح            زمينههاي رايج در    يكي از سوال  

هـا بـراي       دومين پرسش اين است كـه كـدام يـك از ايـن روش              ؟عكسرشود ي   ترجيح داده مي  
 آمـوزش ضـمني يـا صـريح،         باره بحث در  ؟زرگساالن قابل اجراست  كودكان و كدام يك براي ب     

 آمـوزش تلفـظ،     نـة در زمي . خود جلب كرده اسـت      پردازان را به    بسياري از پژوهشگران و نظريه    
تواند سطح هوشياري را در فراگيران        اين است كه آموزش صريح مي     ) 1998 (1پيشنهاد پنينگتون 

شناسـي، الگوهـاي تلفـظ و مشكالتـشان آشـنا              آوا شيند آمـوز  اافزايش دهد تا بيشتر بتوانند فر     
بررسـي آثـار زنجيـري و زبـر زنجيـري روي تلفـظ                به) 1998 (2دروينگ مونرو و ويب   . شوند

 آزمون نشان داد    -پس از ده هفته آموزش، نتايج پس      . عنوان زبان دوم پرداختند     فراگيران زبان به  
 بخشد  و گوي كنترل شده بهبود مي      كه هر دو نوع آموزش، قابليت درك را در يك آزمون گفت           

بهبود قابليـت درك در يـك آزمـون گفـت و گـوي بداهـه                  و آموزش زبر زنجيري نيز، منجر به      
  .شود مي

نتايج نـشان داد كـه     . بررسي كرد آموزش تلفظ صريح      ، گرايش فراگيران را به    )2003 (3كوپر
، آمـوزش آوا شناسـي       وي باور به. دهند  كنندگان، آموزش صريح را ترجيح مي       بسياري از شركت  

 را  افـزايش     هـا  صريح، تعداد كلي خطاهـاي تلفـظ را در فراگيـران كـاهش و قابليـت درك آن                 
، اثـر فـوري آمـوزش صـريح تلفـظ را بـر روي خطـاي حـذف          )2006(بعدها، كـوپر    . دهد  مي

يكـي  . آزمون انجام شد    در اين مطالعه، دو پس    . ها و تاثير طوالني مدت آن بررسي كرد         همخوان
متوسـط  .  هفتـه بعـد انجـام شـد    12و ديگري، اي  ههفت   پس از پايان آموزش دو     درنگ يز آنها ب  ا

% 5/7 آزمـون بـه     كاهش و در دومـين پـس      % 5/5به  % 9/19آزمون، از     ميزان خطاها در اولين پس    
نتايج نشان داد كه آموزش، موثر بوده و اين افزايش در طـول زمـان حفـظ شـده          . افزايش يافت 

  .است

__________________________________________________________________ 
1- Pennington, M. C. 
2- Derwing, T. M., Munro, M. J., & Wiebe, G. 
3- Couper, G. 
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عنـوان زبـان خـارجي         فراگير زبان انگليسي بـه     588اي را بر روي       ، مطالعه )2007 (1كاتاياما
)EFL( اصالح خطاهاي شفاهي در كالس درس بـسنجد  ها را نسبت به انجام داد تا گرايش آن .

اصـالح خطاهـاي معلمـان ديـدگاه مثبتـي       آموزان نسبت بـه  نتايج اين مطالعه نشان داد كه دانش      
، آمـوزش صـريح، موجـب افـزايش آگـاهي      )2008(و اليس ) 2008(سر  طبق نظر ديكي  . داشتند

و يـا  ) فراگيـران  بـا توضـيح قـوانين بـه    (تواند از طريق قيـاس     شود كه مي     مي يفراشناختي قانون 
آمـوزش   تحقيقات اخيـر، كارآمـدي    . دست آيد   به) ها براي كشف قوانين     آن  با كمك به  ( استنتاج

چـرا كـه آمـوزش صـريح، توجـه و آگـاهي را در       دهـد،   صريح را بر آموزش ضمني نشان مـي   
چنين ) 2010( 3اسكميت). 2010، 2اسپادا و تاميتا(دهد   هاي آموزش زبان دوم افزايش مي       كالس

دست آورند كه در زبان اول وجود         اي را به    هاي زباني   ادامه داد كه اگر فراگيران بخواهند ويژگي      
  .نداشته، توجه زيادي را بايد مبذول كنند

 يونـان انجـام شـد،       5در شهرتسالونيكي ) 2011 (4 مقدماتي كه توسط پاپا كريستو     ةلعدر مطا 
آمـوزش داده     اول دبيرسـتان   ة ششم ابتدايي و پاي    ةآموزان در پاي    دانش دو گروه آموزشي    تلفظ به 

هـاي ديگـري     گروه اول، از طريق نوشتن، آموزش مستقيم و گـروه دوم از طريـق فعاليـت               . شد
. دار و غيره، آموزش غير مستقيم دريافت كردند        تمرين تمايز حروف صدا    و تكرار،    نچون شنيد 

نتايج نشان داد . منظمصورت  ها تدريس شده بود، اما نه به آن ناگفته نماند كه تا حدودي تلفظ به    
شكل بومي در فراگيـران يونـاني داراي          دار انگليسي به    طور كلي، كيفيت اداي حروف صدا       كه به 

كميت حروف صدادار، نشان داده شد كـه آمـوزش ضـمني بـا موفقيـت                  بهبا توجه   . مشكل بود 
  .تر بودند  مانند موفق-دار بومي بيشتري همراه بود و گروه شاهد يا كنترل در توليد حروف صدا

پيـشرفت    آمـوزان بـراي كمـك بـه         ين نتيجه رسيد كه اصالح خطاي دانش      ه ا ب) 2011 (6بيو
يك  تا بتوانند به،  آموزان باخبر باشند     از شخصيت دانش   هايشان الزم است و معلمان، بايد       مهارت

برخي از دانش آموزان، بيـشتر بـر روي شـكل تمركـز     . يابندبروش درست تصحيح خطا دست     
، در  اند تصحيح صريح نياز دارند، اما برخي ديگر، كمتر داراي چنين ويژگي            كنند، در نتيجه به     مي

  .دهد ها دست مي آن شدن به اداحساس انتق، نتيجه در اثر اصالح بيش از حد
__________________________________________________________________ 
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 بازخورد مستقيم يا غير مستقيم تلفظ بر روي         بارةاي در   مطالعه) 2011(زاده و داداشي      بالغي
در اين مطالعه، دو كالس از دو روستاي متفـاوت          . آموزان انجام دادند    كردن دانش   آموزش هجي 

سر پها   نفر از آن22دند و بر سر مي  سالگي به  15 و   14كنندگان كه در سنين       شركت. انتخاب شد 
اولـين مدرسـه، گـروه بـازخورد مـستقيم و دومـين             .  شدند قسيمبودند، به دو گروه  آزمايشي ت      

صـورت    اول به ةآموزان مدرس   خطاهاي دانش . مدرسه، گروه بازخورد غير مستقيم را تشكيل داد       
ي اشاره شد و    صورت ضمن   ي دوم تنها به     آموزان مدرسه   مستقيم تصحيح شد، اما خطاهاي دانش     

 كـه بـراي اصـالح    گر آن بـود دسـت آمـده نـشان    نتايج به. آموزان بود  دانشةتصحيح آن بر عهد   
خورد مـستقيم   زبازخورد غير مستقيم، بسيار موثرتر از با      ها،    واژهكردن    خطاهاي موجود در هجي   

  .است
لفـظ  بررسي نقش آموزش صريح با روش متمركز بر روي فرم در بهبود ت              به) 2013 (1ساتيو

 فراگير زبان انگليـسي از كـشور ژاپـن در طـول دو هفتـه                35 او،   ةدر مطالع . زبان دوم پرداخت  
شناسي صريح مازاد را در آغاز      آواها آموزش     آموزش متمركز بر فرم را فرا گرفتند و نيمي از آن          

يح  صـر ةها نشان داد كه فراگيراني كه آموزش متمركز بر فرم را بـه شـيو     تحليل. دوره فراگرفتند 
افرادي داشتند كه تنهـا آمـوزش متمركـز بـر فـرم را                دريافت كردند، پيشرفت بيشتري نسبت به     

  .دريافت كردند
اهميـت آمـوزش       بـه   و معلمـان   هاي فراگيران   هدف از اين مطالعه، بررسي عقايد و گرايش       

آن، ايـن مطالعـه،        بـر  افـزون .  اسـت  تلفظ و تاثير آن بر روي آموزش و فراگيري زبان خـارجي           
هاي خصوصي    ديدگاه فضاهاي آموزشي مختلف همچون آموزشگاه       هاي جديدي نسبت به     ينشب

در  ضمني و صريح تلفـظ آموزش   نگرشي نسبت به  موضوع تفاوت   و به   كسب ها  زبان و دانشگاه  
درك بهتـر تلفـظ    تمامي موارد گفته شده، بدون شك، منجر به. .پردازد معلمان و زبان آموزان مي    

 آمـوزش    زمينـة   معلمان زبان خارجي خواهد شد و راه را براي معلمـان در            از سوي فراگيران و   
پيشينة تحقيق، مطالعة حاضـر   بنابراين با توجه به. هاي درس باز خواهد كرد بهتر تلفظ در كالس  

 :ها پاسخ خواهد داد اين پرسش به
  تلفظ چگونه است؟  نگرش معلمان و فراگيران زبان انگليسي نسبت به-1
  عمومي زبان فراگيران چه تاثيري بر نگرش ايشان بر اهميت تلفظ دارد؟ سطح دانش-2
  نگرشي بين آموزش ضمني و صريح تلفظ وجود دارد؟  از نظر معلمان، آيا تفاوت-3

__________________________________________________________________ 
1- Saito, K. 
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از نظر فراگيران زبان انگليسي، آيا تفاوت نگرشي بـين آمـوزش ضـمني و صـريح تلفـظ                 .4
  وجود دارد؟

  روش مطالعه -3
  ژوهش شركت كنندگان پ-3-1

دانشگاه در  همچنين استادان   هاي زبان خصوصي و        از آموزشگاه  معلم 71 حاضر،   ةدر مطالع 
ها به صورت حـضوري،        نفر آن  37ها از طريق ايميل و         نفر آن  34اين مطالعه شركت كردند كه      

 سـال بودنـد و همـه    50 تا بيش از 25هاي سني   اين افراد در گروه   . پرسشنامه را دريافت كردند   
 36دهنـدگان،     در ميـان پاسـخ    .  نفر مرد بودند   25ها زن و       نفر آن  46. كردند  ان زندگي مي  در اير 

 از بـسياري . پايان رسـانده بودنـد    نفر، دكتراي خود را به5 نفر فوق ليسانس و   30نفر، ليسانس،   
اي كـه پـر كـرده      پرسـشنامه   بنـابر  . سال زبان انگليسي را آموزش داده بودند       10 تا   5ها براي     آن

هاي مادري تركي     درصد باقيمانده از زبان    9 و   ها فارسي بود     درصد از آن   91ند، زبان مادري    بود
  .و عربي بودند

در حـال مطالعـه يـا       و دانـشجوي     دانش آمـوز     88اين مطالعه،   گروه ديگر شركت كننده در    
اده و  ها بودند كه ابتدا آزمون تافل را د         هاي خصوصي زبان يا دانشگاه       از آموزشگاه  آموخته دانش

 سال بود و همگي در ايـران زنـدگي          40 تا   16ها بين     سن آن . سپس پرسشنامه را تكميل كردند    
 ة نفـر، دور   27دهنـدگان،     در ميـان پاسـخ    .  نفـر مـرد بودنـد      38ها زن و       نفر از آن   50. كردند  مي

مقطـع دكتـري را      نفـر    1ومقطع كارشناسـي ارشـد       نفر   28 نفر مقطع كارشناسي،     32 ،دبيرستان
ها فارسي زبـان       درصد از آن   8/86 ،  بودنداي كه تكميل كرده        پرسشنامه بنابر. كرده بودند تكميل  

 .هاي مادري تركي و عربي بودند  درصد باقيمانده از زبان2/13 و بودند

   جزئيات شركت كنندگان:1جدول 

  زبان مادري  تعداد گروه سني  مقطع تحصيلي/ مدرگ  كنندگان شركت

اسي كارشن -كارشناسي  معلمان
 -فارسي - تركي  71  25-50  دكتري -ارشد

  عربي

 -كارشناسي -ديپلم  فراگيران
 -فارسي - تركي  88  16-40  دكتري -كارشناسي ارشد

  عربي
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  بزار ا-3-2
   معلمانةرسشنام پ-3-2-1

 LAMP2 ة، اصـالحات انـدكي در پرسـشنام       1به دليل مالحظات فرهنگي، قيـاس و تطبيـق        
با مقياس ليكرت است، انجـام      اي    هپنج درج ة   يك پرسشنام  كه) تلفظ  به نسبت ةگرايش و انگيز  (

تمرين و يادگيري تلفظ انگليسي       سبت به  ن ها  نگرشها و     اين پرسشنامه، براي بررسي انگيزه    . شد
طراحي شـده  ) 2000( توسط لي  رفته در اين تحقيق   كار     ديگر به  ة و پرسشنام  استطراحي شده   
 "ه و قابليت تفهيم در تلفظ امـروزي در تـايوان          نقش لهج    معلمان نسبت به   نگرش"و عنوان آن    

اي و     اطالعـات پـيش زمينـه      بـارة ها در   ، يكي از آن   استاين پرسشنامه، شامل سه بخش      . .است
در بخش اوليه، از معلمان خواسته شـد تـا          .  است تلفظ   معلمان نسبت به   نگرش زمينهديگري در 

شخص كننـد و در دومـي كـه     آموزشـي و غيـره را مـ   ة تدريس، پيش زمين ةسن، جنسيت، سابق  
 تلفظ، آمـوزش و اهميـت آن      باره درستي هاي عمومي در    ، پرسش معلمانسوال بود، از    25شامل  

  .پرسيده شد

   فراگيرانةپرسشنام -3-2-2
هـا و     دليل انطباق   اصالحات، به . است LAMP اصالح شده از     اي نسخه فراگيران،   ةپرسشنام

نام اطالعـات   اين پرسشنامه، شامل بخشي به. اند  شده هاي اجتماعي و فرهنگي اعمال      محدوديت
بخـش  .. اسـت همچون جنسيت و مدت زمان فراگيري زبان انگليسي   )  جمعيت به  وابسته(آماري  
آمـوزش و تمـرين تلفـظ انگليـسي بـود كـه از طريـق                  به  نسبتآموزان   زبان نگرش بارهدوم در 

 بنــابرهــاي آن  گزينــه اي بــا مقيــاس ليكــرت انجــام شــدكه  درجــه5 ســوالي 40 اي پرســشنامه
  .استقابل اطمينان و معتبر تنظيم شده ي تحقيق با اسبتناستانداردهاي م

  آزمون تافل 3-2-3
هـا آزمـون تافـل و         ترين آن   حاضر، دو مورد از رايج    دانش عمومي زبان    هاي    در ميان آزمون  

ه ايـن آزمـون بـا       ك  اول اين : داليل زير از آزمون تافل استفاده شد        به در اين مطالعه  . آيلتس است 
كه، دانش عمومي فراگيـران را در مقايـسه بـا          دوم اين .  انجام شده سازگارتر است    ةمفهوم مطالع 

آزمون انتخاب شـده، يكـي از كـاملترين    .دهد تر است، مورد ارزيابي قرار مي  آيلتس كه آكادميك  
__________________________________________________________________ 

1- adaptation 
2- Learner attitudes and motivations for pronunciation 
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 طراحـي و شـامل دو بخـش اصـلي     ) 2003(توسـط فيليـپس     است كه   هاي آمادگي تافل      آزمون
توانـايي  سـنجش     كه بـه   است سوال   40 شامل   "ساختار و بيان كتبي   "بخش اول، يعني    . شود  مي

از ايـن   . زدپـردا    استاندارد مـي   نوشتاريشناسايي زبان مناسب براي انگليسي       در   كنندگان  شركت
. . مرتبط با انگليسي نوشـتاري اسـت        بقيه مورد 25 ساختار و    ارتباط با  در   مورد 15چهل سوال،   

توانايي فراگيران در خوانـدن و درك متـون كوتـاه           درك مطلب، براي سنجش    يعني ،بخش دوم 
  . سوال بود50شامل پنج متن و ه و طراحي شد) از لحاظ موضوع و سبك(مشابه 

   روش پژوهش-3-2-4
 در  پرسـشنامه 87ابتـدا،  . كار برده شـد    مراحل روش شناسي زير براي كامل كردن مطالعه به        

پاسخ . تاي آنها حضوري تحويل داده شد 37ايميل و با  ها    تاي آن  50كه  ميان معلمان توزيع شد     
دهندگان، ابتدا بخش اطالعات آمار نفوس را با نوشتن نام و ديگر اطالعات مورد نياز و سـپس            

تعـداد   از كـه اسـت    بايـسته يـادآوري   . هـاي تلفـظ را پـر كردنـد          پرسـش   هـاي مربـوط بـه       پاسخ
پـس از آن و درسـت در همـان زمـان،      . نشدپاسخ دادهها   تاي آن16ه  هاي ايميل شد    پرسشنامه

از ي اول،     در مرحله . آوري شد  نيز گرد  كنندگان، يعني همان فراگيران     هاي گروه دوم شركت     داده
. سـنجيده شـود  هـا   تا سطح مهـارت زبـاني آن  عمل آمد  دانش عمومي زبان  به    آزمون  فراگيران،  

متوسـط و پيـشرفته تقـسيم       مبتـدي،    گروه   سه بهها     به دست آمده، آن    هاي هسپس، بر اساس نمر   
  . كه جزئيات آن در جدول زير آمده استشدند

   سطح بندي زبان آموزان بر اساس دانش زبان عمومي:2جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه
  74/16  62/147  29  مبتدي
  36/14  66/150  35  متوسط
  14/19  08/139  24  پيشرفته
  03/17  50/146  88  مجموع

صـورت   تلفظ، تنها به  انگيزش و گرايش فراگيران بهةپرسشنامهمانگونه كه در آمار گفته شد،     
هاي شخـصي پاسـخ       داده  هاي مربوط به    گزينه  ها ابتدا به    حضوري ارائه شد، اما همانند معلمان، آن      
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. ام شـد ها انجـ   آنبارهها در اي ليكرت با تيك زدن يكي از گزينه  درجه5 ةدادند و سپس پرسشنام 
 بعـد، از طريـق آزمـون        ةمرحل. شد  كنندگان داده مي    شركت  هر جا كه الزم بود توضيحات الزم به       

هـا را مـورد آزمـون قـرار           اولين بخش، ساختار انگليـسي آن     . برگزار شد كه شامل دو بخش بود      
ر ها را براي شناسـايي زبـان مناسـب د         اولين بخش، توانايي آن   . داد و شامل دو زير شاخه بود        مي

انگليسي كتبي استاندارد با انتخاب بهترين كلمه يا عبارت براي تكميل جمله مورد ارزيـابي قـرار     
هايي بود كه هر كدام شامل چهار كلمه يا عبارت مـشخص شـده    داد و دومين بخش شامل جمله   

كنندگان خواسته شده بود تا مشخص كنند با تغييـر    از شركت . بودند) ها خط كشيده شده     زير آن (
كننـدگان در   در بخش دوم كه براي ارزيـابي توانـايي شـركت     . شود  ام كلمه، جمله تصحيح مي    كد

كنندگان خواسته شده بود تا چندين متن         خواندن و درك متون كوتاه طراحي شده بود، از شركت         
  .هاي متعاقب انتخاب كنند را بخوانند و بهترين گزينه را در پرسش

   نتايج-4
  تلفظ و فراگيران نسبت به معلمان  مقايسة نگرش-4-1

هـاي تحقيـق انجـام      بررسي پرسـش  با هدف   آنوا ةسويه و دو سوي     هاي پارامتري يك    آزمون
در . اند ها و همگني متغيرهاي گروه گذاشته  هر دو آناليز آماري فرض را بر نرمال بودن داده         . شد

، بر اسـاس نتـايج   با اين وجود.  دوم  بحث خواهد شد   ة گزين بارههنگام گزارش نتايج اصلي، در    
هـاي   نـسبت . اسـت  نرمال بودن صحيح    ةتوان گفت كه فرضي     ، مي 3نمايش داده شده در جدول      

  . بودند96/1چولگي و كشيدگي بر خطاي معيار، كمتر از ارزش مطلق 

   نرمال بودنةآزمون فرضي: آمار توصيفي :3جدول 

  كشيدگي  چولگي تعداد  

خطاي   آمار  آمار جنسيت  گروه
خطاي   مارآ نسبت  معيار

  نسبت  معيار

 معلمان  0,09-  90.  08.- 125-  46.  57.-  25  مرد
 -11/1 68/0 -76/0 20/0 35/0 07/0 46  زن

دانش  -21/1 74/0 -89/0-89/0 37/0-33/0 39  مرد
 49/0 66/0 32/0-01/1 34/0-34/0 49  زن آموزان
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 و 49/1= ، خطـاي معيـار  29/146= مرد( نشان داده شده، فراگيران 4همانطور كه در جدول  
، خطـاي  53/72= مـرد ( از معلمـان  تري نگرش مثبت) [149.24 ,143.35]فاصله اطمينان % 95

  .تلفظ داشتند نسبت به) [75.94 ,69.12]فاصله اطمينان% 95 و 72/1= معيار

   به تلفظ در گروه هانگرش: آمار توصيفي 4:جدول 

  فاصله اطمينان% 95      
  كران باال  كران پايين  رخطاي معيا  ميانگين  گروه

 94/75 12/69 72/1 53/72  معلمان
 24/149 35/143 49/1 29/146  دانش آموزان

نـسبت  ) عنوان زبان خـارجي     به( فراگيران زبان انگليسي     نگرش  بر "دانش عمومي زبان  "تاثير -4-2
  تلفظ به

سيم بـر  براي بررسي دومين سوال تحقيق، فراگيران بر اسـاس منفـي و مثبـت ميـانگين، تقـ        
، 5جـدول   . سه گروه با سطوح مهارتي باال، متوسط و پايين تقسيم بندي شـدند              خطاي معيار، به  

 و اولـين و سـومين       20/17 خطـاي معيـار      ةو مد آزمون مهارت را به عـالو         ميانگين، ميانه  ةنمر
 بود، گروه   65 و   25ها بين      آزمون مهارت آن   ةافرادي كه نمر  . دهد   نشان مي  82 و   65,67چارك  

 بـود، گـروه مهـارت سـطح متوسـط و      82 و 64ها بين   آنةهايي كه نمر  مهارت سطح پايين، آن   
  .دادند  و باالتر بود، گروه مهارت سطح باال را تشكيل مي82ها   آنةافرادي كه نمر

  آزمون مهارت : آمار توصيفي :5جدول 

  88  قابل اطمينان
N 71  از دست رفته 

 93/69    ميانگين
 00/74    ميانه
 82    مد

 20/17    خطاي معيار
 00/82 66/66  درصد 67/65 33/33
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تلفـظ    هاي مهارت سطوح مختلف نسبت به        گرايش گروه  ةبراي مقايس  يك آنواي يك سويه   
تا دومين پرسـش تحقيـق     ،  كار برده شد    عنوان زبان خارجي به    فراگيران زبان انگليسي به   در ميان   

 همگنـي  ةبايد گفته شود كه فرضـي  ،   نتايج اصلي  بارهپيش از بحث در   . را مورد بررسي قرار دهد    
  ).6جدول ) (F) 2/85 = 50/1 ،P.=229(متغيرها برقرار بود 

  آزمون برابري متغيرهاي خطاي لونز :6جدول 

F df1 df2 Sig. 

50/1  2 85 229/0 

توان نتيجه گرفت كه فراگيران سطوح متوسـط     ، مي 7طبق نتايج نمايش داده شده در جدول        
)M=66/150 (   هاي سطح مهارت پـايين       كه پس از آن گروه     تلفظ بودند   داراي بيشترين تمايل به
)M =62/147 ( و سطح مهارت باال)M =08/139 (قرار داشتند.  

  گرايش به تلفظ با توجه به سطح مهارت: آمار توصيفي :7جدول 

  فاصله اطمينان براي ميانگين% 95  

انحراف  ميانگينتعداد  
  معيار

خطاي 
  بيشينه  كمينه كران باال كران پايين  ارمعي

 183 120 99/153 25/141 62/14774/1610/3 29  پايين

 186 124 59/155 72/145 66/15036/1442/2 35 متوسط

 167 96 17/147 00/131 08/13914/1990/3 24  باال

 186 96 11/150 89/142 50/14603/1781/1 88  كل

 ة نشان دهنـد   F) 02/85 = (3,57  ،P.= 032  ،ω2. =055 (8دول   در ج  طرفه  نتايج آنواي يك  
هاي چشمگير اما متعادلي در ميان گرايش سه گـروه            نشان داد كه تفاوت   ) يك اندازه اثر متوسط   

دليـل     صفر مورد قبول واقع نشد، هرچنـد نتـايج بـه           ةبنابراين، دومين فرضي  . تلفظ وجود دارد    به
  .ا احتياط تعبير شود بايد ب055. ارزش اثر متوسط ةانداز
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  گرايش به تلفظ با توجه به سطوح مهارت مختلف: آنواي يك طرفه :8جدول 

 Df  مجذور كل  
مجذور 
  F Sig  ميانگين

 032/0 57/3 72/980 2 45/1961  ها بين گروه

   07/274 85 54/23296 ها  گروهوندر

    87 00/25258  كل

 انجـام  ةنشان داد كـه از سـه مقايـس   ) 9دول ج( Scheffe’s هاي  آزمون هاي پس نتايج آزمون
= MD(هاي سطوح متوسط  و سطوح باال  وجود دارد             شده، تنها يك تفاوت چشمگير بين گروه      

57/11 ،P.=035 ،95 %(گــروه ســطح متوســط ). [22.51 ,64.] اطمينــان ةفاصــلM = 150.66( ،
 هـر چنـد نتـايج بايـد     : داشت(M = 139.08)تلفظ از گروه سطح باال  نسبت بهتري   مثبتنگرش

  .تفسير شوددقت  به) 55/22(و باال ) .64(فاصله اطمينان پايين % 95 زياد بين ةدليل فاصل به

  سطوح مهارت مختلف  تلفظ با توجه به گرايش به: هاي چندگانه مقايسه :9جدول 

  %95فاصله اطمينان           
سطح 
 )I(مهارت 

سطح 
)J(مهارت 

تفاوت 
)I-J(ميانگين 

خطاي 
  كران باال كران پايين Sig  اندارداست

 92/19 -85/2 181/0 56/4 53/8  باال  پايين

 39/13 -32/7-766/0 15/4 03/3  پايين
  متوسط

 51/22 64/0 035/0 38/4 57/11  باال

  . چشمگير است0,05 تفاوت ميانگين در سطح *

  آموزش صريح و ضمني تلفظ بهنسبت  معلمان  نگرش-4-3
 ة نـشان دهنـد   t(t (70) = 11.33, p = .000; r = .804 آزمـون  ةت شدهاي جف نمونه نتايج

دهـد كـه تفـاوت چـشمگير بـين گـرايش معلمـان             نشان مـي  ) 10يك اندازه اثر بزرگ، جدول      
  .آموزش ضمني و صريح تلفظ وجود دارد به
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  آموزش ضمني و صريح گرايش به: t آزمون ةهاي جفت شد نمونه :10جدول 

  هاي جفت شده تفاوت
تفاوت فاصله اطمينان

انحراف   انگينمي 95%
  معيار

خطاي 
  معيار

  باال  پايين
T  df 

sig 
 )دامنه دو(

33/9 94/6 82/0 69/7 98/10 33/11 70 000/0 

 (M = 29.63; SD = 3.21)  نشان داده شده، آمـوزش ضـمني   11همانطور كه در جدول 

  .باشد  مي(M = 20.30; SD = 3.80)داراي ميانگين باالتري از آموزش صريح 

  آموزش ضمني و صريح نسبت بهمعلمان  نگرش: آمار توصيفي :11جدول 

 ميانگين خطاي معيار  انحراف معيار تعداد  ميانگين  
 38/0 21/3 71 63/29  آموزش ضمني

 45/0 80/3 71 30/20  آموزش صريح

  آموزش صريح و ضمني آموزش تلفظ  فراگيران به نگرش-4-4
آمـوزش صـريح و        گرايش فراگيـران نـسبت بـه       ةبراي مقايس  t آزمون   ةشد  هاي جفت   نمونه

 نـشان داده شـده، ميـانگين آمـوزش ضـمني            12همانگونه كه در جـدل      . ضمني تلفظ اجرا شد   
(M = 35.52; SD = 6.27)     تلفظ بـسيارباالتر از آمـوزش صـريح(M = 13.91; SD = 5.19) 

  ).انحراف معيار= SD. (است

  آموزش صريح و ضمني  بهفراگيران نسبت  نگرش :آمار توصيفي :12جدول 

  ميانگين خطاي معيار  انحراف معيار تعداد  ميانگين  
 66/0 27/6 88 52/35  آموزش ضمني

 55/0 19/5 88 91/13  آموزش صريح
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 ةدهنـد  نشان (t (t (87) = 19.86, p = .000; r = .905) آزمون ةهاي جفت شد نتايج نمونه
فراگيـران   بـين گـرايش      معنـي دار  دهد كه يك تفاوت       نشان مي ) 13( بزرگ، جدول    ياثر  اندازه

  .آموزش ضمني و صريح تلفظ وجود دارد بهنسبت 

  آموزش ضمني و صريح بهنگرش فراگيران  نسبت : t آزمون ةهاي جفت شد نمونه :13جدول 

  هاي جفت شده تفاوت
تفاوت فاصله 

انحراف  ميانگين %95اطمينان 
  معيار

خطاي 
  معيار

  باال  پايين
T  df 

sig 
  )دامنه دو(

61/2120/10 08/1 45/19 77/23 86/1987 000/0 

  بحث -5
تـري در     نگـرش مثبـت    نـشان داد كـه فراگيـران      بكار رفته در اين پژوهش      نتايج پرسشنامه   

در ) 2011(هاي تحقيق كانلو      اين نتايج با يافته   . فظ انگليسي داشتند  تل   معلمان نسبت به   مقايسه با 
 ، در مقايـسه بـا  تلفـظ  بـه نـسبت   فراگيران تر نگرش مثبتيكي از داليل  . ان همخواني داشت  يون

كننـد و توجـه كـافي     يند آن تمركز مـي    امعلمان اين بود كه معلمان، بيشتر بر روي آموزش و فر          
دليـل  . جزئيـات توجـه دارنـد       هاي مشابه ندارند، در حاليكه فراگيران، بيشتر به         تلفظ و مهارت    به

تمركز بر روي كسب چيزهايي باشد كه دوسـت دارنـد              ممكن است تمايل فراگيران به     ديگر آن 
كنـد مـوثر و جـذاب     ها كمك مـي  آن ها تلفظ بومي است كه به  كه يكي از آن ندواقعيت بپيوند   به

صـحبت    شـديدي بـه  ةاي از آموزش انگليسي، عالق روي هم رفته، فراگيران، در هر دوره   .باشند
 بصري بسياري وجود دارد كـه تحـت تـاثير آن      -معيس، چرا كه منابع     دارندزبان بومي     كردن به 
 و بـومي بـسيار شـيك و قابـل تحـسين             مليزبان    ، صحبت كردن به   اين افزون بر . گيرند  قرار مي 

  .شود محسوب مي
هـا نـسبت     آن نگـرش بـر اي   همالحظـ   قابـل  تاثيرآموزان   دانش عمومي زبان  سطح  بطور كلي   

 متوسـط و    ،مبتـدي  ميان سه گـروه      ازنتايج پرسشنامه نشان داد كه      ولي  . اهميت تلفظ نداشت    به
جالـب اسـت كـه گـروه     .اهميت تلفظ داشـت  تري نسبت به   پيشرفته، گروه متوسط نگرش مثبت    

توجيه اين گـرايش    .  بودند اهميت تلفظ زبان انگليسي    نگرش نسبت به  ترين    مثبتمتوسط داراي   
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زبـان    فكر ايجاد ارتباط به     راگير در مراحل شروع، تنها به     در ميان فراگيران احتماال اين است كه ف       
سـطح    اما وقتي همـين فراگيـران بـه       . جزئياتي چون تلفظ ندارد     انگليسي است و توجه زيادي به     

نتـايج بـا    .كننـد  روند، بيشتر بر روي جوانب تكميلي زبان همچون تلفظ تمركـز مـي    متوسط مي 
چرا كه در ايـن مطالعـه فراگيـران بـا           .  نداشت ، در هنگ كنگ همخواني    )1999( پيكاك   ةمطالع

آموزان باالتر از سطح متوسط در تحقيـق حاضـر،      دانش .عقيده بودند   سطوح مختلف مهارتي هم   
توان گفت كه فراگيران در اين سطح بيشتر نگـران   مي. تلفظ نشان دادند  گرايش كمتري نسبت به   

هـا بيـشتر بـر     وه، محتواي توليـدي آن به عال.  بودند  دستورزباني سليس بودن و پيروي از اصول     
آن توجـه   شـود و يـا كمتـر بـه     هايي چون تلفظ ناديده گرفته مي       مهارت  درپي اساس معناست و  

  .اين موضوع حساسند شود، هر چند دانش آموزاني هستند كه همچنان به مي
عنـوان زبـان خـارجي نـسبت      معلمان و فراگيران زبان انگليسي بـه       بين   نگرشيهيچ تفاوت   

مطالعـات   توان گفت كه اين نتايج با نتـايج         نمي .آموزش صريح و ضمني تلفظ وجود نداشت        به
رسد هيچ تحقيقـي بـر روي گـرايش معلمـان بـر            نظر مي   ديگرهمخواني دارد يا خير، چرا كه به      

 انجام تحقيقي با عمليـاتي كـردن        .انجام نشده است  ) صريح و ضمني  (روي انواع آموزش تلفظ     
توانـد بـسيار سـازنده و      تلفظ توسط آموزگاران در محيط كالسـي مـي     آموزش صريح و ضمني   

هـا در   هاي خاص خود را نيز دارد كه يكـي از مهمتـرين آن           البته اين كار چالش   . مثمر ثمر باشد  
گيـري از اســتاداني توانــا در زمينـة تلفــظ زبــان    اختيـار داشــتن الگــوي مناسـب تلفــظ و بهــره  

ي تخصـصي آمـوزش ضـمني و صـريح تلفـظ زبـان              هاي آموزشـ   برگزاري دوره . است خارجي
  .رسد نظر مي انگليسي براي آموزگاران ضروري به

. از نظر فراگيران، هيچ تفاوت چشمگيري بين آموزش صريح يا ضمني تلفظ وجـود نـدارد               
خـود را جالـب      هـاي درسـي     هـاي تلفـظ كتـاب       فراگيران تمرين  يك دليل ممكن اين است كه     

 صوتي و تصويري    هاي فايلدر نتيجه، هر آنچه را كه در      . كنند  ل نمي بينند و اغلب آن را دنبا       نمي
به عالوه، از آنجا كه تلفظ بـه        . شود   گفته مي  "رويكرد طبيعي "آن    كنند كه به    تقليد مي ،  شنوند  مي

شـوند كـه از    شود، فراگيران، در يك ارتباط واقعـي درگيـر مـي    صورت غير مستقيم تدريس مي   
اي زبان همچون تلفظ تمركز كنند، در نتيجه اين         وي جوانب حاشيه  بر ر  شود    ها خواسته نمي    آن

، معلمـان در چنـين      افـزون بـر ايـن     . گيرنـد   مهارت زبان را به صورت موفقيت آميزتري فرا مي        
نتايج اين مطالعـه،  . آن را ندارند هاي مربوط به شرايطي، دانش الزم براي تدريس تلفظ و مهارت 

دادنـد    كـه آمـوزش صـريح را تـرجيح مـي          ) 2013(و سـاتيو    ،  )2003(با نتايج مطالعات كـوپر      
معتقدند كـه يـادگيري     ) 2009(و اليس   ) 2008(بايد توجه داشت كه ديكيسر       . همخواني ندارد 

صورت قياسي يا استنتاجي      تواند به   شود كه مي     مي يصريح موجب افزايش آگاهي فرازباني قانون     



  343 آموزش ضمني و صريح تلفظ ارجي نسبت بهعنوان زبان خ  بهليسيبررسي رويكرد معلمان و فراگيران زبان انگ

 آمـوزش صـريح بـسيار كارآمـدتر از آمـوزش            ،)2010(دست آيد و طبق نظر اسپادا و تاميتو           به
  .شود هاي درس مي ضمني است، چرا كه موجب افزايش آگاهي و توجه در كالس

   نتيجه گيري-6
 تـري  نگـرش مثبـت   طور كلي فراگيران زبان انگليسي،        دهد كه به    نتايج اين مطالعه، نشان مي    

ن مطالعـه مـشخص شـد كـه     در ايدرضمن، .  معلمان داشتنداهميت تلفظ در مقايسه با      به نسبت
هـر چنـد    . تلفـظ نـدارد      فراگيران يا معلمان به    نگرشسزايي بر روي      تاثير به دانش عمومي زبان    

تري در مقايسه با ساير سـطوح دانـش عمـومي زبـان              گروه متوسط نگرش مثبت    ، خاص طور  به
مـان و   كننـدگان اعـم از معل      در مورد نگرش شركت   .  از خود بروز دادند    فراگيري تلفظ   نسبت به 

آموزش صـريح و ضـمني تلفـظ زبـان انگليـسي، آمـوزش صـريح تلفـظ از                    فراگيران نسبت به  
  .ارجحيت بيشتري برخوردار بود

منـابع زيـادي      در ايران امروزي، درست همانند كشورهاي غيـر بـومي ديگـر، فراگيـران بـه               
بنـابراين،  . ندهاي ويدئويي دسترسي دار هاي زبان اصلي و فايل    همچون اينترنت، تلويزيون، فيلم   

بـدين شـكل،    . ممكن است از اين منابع استفاده كنند و در نتيجه، در معرض زبان قـرار گيرنـد                
شود و به صورت غير مـستقيم آن را فـرا             ها شناسايي مي    هچون تلفظ، به آن   ،  هاي فرعي   مهارت

ي شود كه تمركـز بـر رو    هاي خصوصي زبان ديده مي      چنين مواردي، بيشتر در كالس    . گيرند  مي
  .تلفظ و مكالمه است

تلفظ، تنها بخش مهم فراگيري زبان نيست، اما طبـق نتـايج ايـن مطالعـه، نقـش مهمـي در                     
 حاضر، فوايـد زيـادي بـراي معلمـان،          ةنتايج مطالع . زبان خارجي دارد    افزايش توانايي ارتباط به   

اي درسـي   هـ   اول اينكه، طراحان كتاب   . هاي درسي دارد    فراگيران زبان خارجي و طراحان كتاب     
صـورت    هـاي تلفـظ بـه       هايي براي معلمان و فراگيران طراحي كنند كه در آن تمـرين             بايد كتاب 

دوم اينكه، معلماني كه نقـش مهمـي در ايـن رابطـه دارنـد، بايـد آگـاهي              . ضمني تدريس شود  
آمـوزان   هاي كافي براي دانـش  آموزش تلفظ ضمني افزايش دهند و فرصت        فراگيران را نسبت به   

و در آخر، فراگيران بايد اهداف خود       . تري تمرين كنند    طور دقيق   ند تا اين مهارت را به     فراهم كن 
هـا بـراي     آنةهاي مناسبي به دسـت آورنـد، چـرا كـه همـ       راهبرديا راهبرد را در نظر بگيرند و   

 آمـوزش  ويژه دربـاره  ، بهبايد در نظر داشت كه نكات باال . هاي گوناگون مناسب نيستند     موقعيت
عنوان زبان خارجي همچون ايـران كـاربرد          به،   صريح، بيشتر در فضاهاي آموزش زبان      ضمني يا 

  .كار برده نشود عنوان زبان دوم به دارد و ممكن است براي فضاي آموزش زبان به
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