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 چکیده

به  انگلیسی زبان 1اي یادگیريراهبرده آموزش اثرات مورد زیادي در تحقیقات تاکنون
 2بافت به مربوط هايیافته حال، این با. است گرفته انجام زبان خارجی یا دوم عنوان زبان

کوشد تا با  می جستار این. چنین مطالعاتی چندان مدنظر قرار نگرفته است در انگلیسی زبان
راهبردهاي  وزشمربوط به آم تجربی هايپژوهش ، تاثیرات3فراتحلیلی يانجام مطالعه

مربوط به این حوزه را مورد  برانگیز بحث مسائل و برخی از انگلیسی یادگیري زبان
آموزش  تجربی مربوط به مطالعات آوري جمع براي جامعی جستجوي. کنکاش قرار دهد

بنیادین محاسبه  مطالعات 26 میزان اثربخشی براي. صورت گرفتراهبردهاي یادگیري 
 که دهدمی نشان هابدست آمد. یافته فرد به منحصر مونهن 84گردید و در مجموع 

بسیار بیشتر از  خارجی زبان به عنوان انگلیسی مربوط به زبان مطالعات 4کلی بخشیاثر
 6تصادفی و 5ثابت بخشیاثرمدل  در ارتباط با  دوم زبان مثابه به انگلیسی اثرات مربوط به

                                                        
1 Strategy-based instruction 
2 Context 
3 Meta-analysis 
4 Summary effect 
5 Fixed effect model 
6 Random effects model 
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شناختی روش عملی و نظري، هايرهیافت پیشنهاداتی در مورد در پایان این مقاله،. بود
 مطرح خواهد شد.  

  .تجربی مطالعات فراتحلیل، راهبرد محور، آموزش :هاکلید واژه

  مقدمه -1
زیادي در مورد راهبردهاي مورد استفاده  تجربی و تجربی در دو دهه اخیر تحقیقات شبه
 گرین ؛2006و تاکوچی، ایکیدا  ؛1989نیکوس،  و آکسفورد(زبان آموزان صورت گرفته است 

  ). 2003یاماموري، ایسودا، هیروموري و آکسفورد، ؛ 2007موگاوي و الیور،  ،1995 آکسفورد، و
 در زبان یادگیري در ارتباط با راهبردهاي آموزشی مختلف هايمدل اثربخشی مطالعات این
دورنیه،  ؛2005 ،2001 اموت،چ ؛2005 الیس،( هاي درسی را مورد بررسی قرار دادندکالس
مانند  - هاي مربوط به آموزش زبان دوم پژوهش همزمان با واقع، در. )2007گرنفیل،  ؛1995

 آموزش  - در یادگیري زبان دوم است معتقد به تاثیرگذاري آموزش که) 1983(النگ 
 (کوهن، یادگیريهاي دراهبر موسوم به آموزش(آموزان مورد توجه گرفت زبان راهبردهاي

 آموزانیادگیري زبان به زبان راهبردهاي اثربخشی آموزش این مطالعات اصلی . تمرکز))1998
  ).70 ص ،1998 کوهن،(زبان بود  یادگیري فرآیند کنترل در  آنان توانمندسازي و

 حال، این با. حوزه اطالعات زیادي در اختیار پژوهشگران قرار داد این در اولیه تحقیقات
به  تواندیزان پیچیدگی یا وسعت جامعه آماري آن نمیم از نظر موردي صرف يمطالعه هیچ

را بررسی  انگلیسی حوزه آموزش زبان راهبردهاي یادگیري در صورت جامع اثربخشی آموزش
 هاي مختلف نتایجها و در بافتانجام این مطالعات بر اساس معیارها، روش این، بر عالوهکند. 
 ؛ 2001اوستدام،  و برگ دن ون بیمل، مثال،( به همراه داشته است متفاوتی و برانگیز بحث

هاي موردي ممکن است به دلیل ویژگی نتایج مطالعات) 1998( به اعتقاد کوپر). 2002 ماکسیم،
  عامل احتمال متفاوت باشد.  و طراحی گیري،نمونه خطاي پژوهش، خاص تحلیل، محیط

 گروه از دم استفادهع هاي پیشین مانندپژوهش شناختیروش هايکاستی این، بر عالوه
متغیرهاي تاثیرگذار بر  پیچیدگی بندي غیرتصادفی،گروه ناکافی، نمونه حجم مقایسه،
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جامع  مدلی نبود و ابزارهاي قابل اطمینان و معتبر فقدان خارجی، زبان راهبردهاي یادگیري
رد، آکسفووجود آورده است (به آموزش راهبردهاي یادگیري اثربخشی مورد در تردیدهایی را

حسن،  ؛1995دورنیه،  ؛1996تامپسون و روبین،  ؛2001بیمل، ون دن برگ و اوستدام،  ؛1993
ن، ؛ مانچو2006؛ ماکارو، 1995و اکسفرود،  گرین ؛2005ماکارو، ناي، اسمیت و وندرپالنک، 

  ) 2006، زوالتر ؛2007؛ ناکاتانی و گوه، 2005ی، ناکاتان ؛ 2007روکا دالرویس و مورفی، 
هاي زیادي در ارتباط هاي موجود توصیهکتاب و در مقاالت که این وجود با این، رب عالوه

 چن،؛ 1996 روبین، و تامپسون(ارائه شده است آموزش راهبردهاي یادگیري با بررسی انتقادي 
 جامع درکی به ولی دستیابی )2007 اندرسون، و هریس اموت،چ روبین، ؛1995 دورنی، ؛2007

 اولیه تحقیقات هايیافته برآورد و آوريبه جمع نیازاهبردهاي یادگیري آموزش ر اثربخشی از
 مشترك دارد.  پژوهشی مشکالت به پرداختن با

تاثیر بافت در نتایج این آموزش راهبردهاي یادگیري  هايیافته مهم هايجنبه از یکی
 زبان به ستدری دهد که آموزش راهبردهاينشان می مطالعات برخی هايهاست. یافتهپژوهش

برخی  مقابل، در. در بافت زبان دوم موثر باشد انگلیسی تواند در یادگیري زبانآموزان می
به زبان آموزان در بافت زبان خارجی  راهبردهاي یادگیري آموزش براي مهمی نقش مطالعات

 در بافت تاثیر بهتر از درکی براي دستیابی به مطالعه فراتحلیلی به نیاز رو،قائل هستند. از این
شود. در این راستا، مطالعه حاضر سعی در به شدت احساس میآموزش راهبردهاي یادگیري 

 يحوزه درآموزش راهبردهاي یادگیري  اثربخشی گیريیافتن معیاري معتبر و کمی براي اندازه
 انگلیسی دارد.  زبان

 پژوهش يپیشینه -2

  فراتحلیل -2-1
 مختلف هاي حاصل از مطالعاتداده ترکیب براي يآمار هايروش از ايمجموعه فراتحلیل

). 2006 اورتگا، و نوریس( ) استروشاثربخشی یک ( از کلی دستیابی به برآوردي با هدف
را  وي فراتحلیل. شد آغاز درمانیدرباره روان) 1976( با کتاب گالس مطالعات فراتحلیلی
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ها هاي آنیافته سازيیکپارچه هدف با مستقل اي از نتایج مطالعاتگسترده بررسی مجموعه
. صورت گرفت 1904 سال در مختلف مطالعات نتایج کمی ترکیب حال، این باکند. می تعریف

مختلف از طریق محاسبه میانگین  هايیافته ترکیب براي آماري روشی پیرسون همچنین،
  .ارائه کرد حصبه تب جداگانه نمونه در پنج تلقیح و میر و مرگ بین همبستگی

 که شودفراتحلیلی امروزي محسوب می هايتکنیک ترین ساده از یکی پیرسون گیريیانهم
به  1950 در دهه حال، این با). 1997 هانت،( شوداستفاده می 1افتراقی هايروش در آن از

هاي مطالعات مختلف و دستیایی به درکی بهتر از مطالعات متعدد سازي تفاوتمنظور مرتفع
به تدریج  رو، محققانترکیبی بیشتري داشتند. از این مطالعات نیاز به انجام این حوزه، محققان

روانشناسی بهره  و پزشکی شناسی،جامعه مطالعات هايیافته ادغام براي هاي مختلفیروش از
  گرفتند. 

مربوط به  سازي مطالعاتیکپارچه ی برايیهانیز روش سایر محققان ،1970 در اوایل دهه
 روزنتال. ارائه کردند چندرسانه هايآموزش و کامپیوتر کمک به آموزش ،تدریس هايروش

 اثربخشی اندازه آوريروشی را براي جمع) 26، ص 1997 نقل شده در هانت، ،1974(
اي براي مشابه تکنیک از) 1976(در همین زمان، گالس . روانشناختی طراحی کرد مطالعات

 روزنتال استفاده کرد. در از تحقیقات آگاهی بدون نیدرما روان مربوط به اثرات ادغام مطالعات
را  "فراتحلیل" سطح باالیی موسوم به و جدید گالس تحلیل علمی ،1976 آوریل در نهایت

روش فراتحلیل گسترش قابل توجهی داشته است و محققان  و رویکرد زمان، آن ارائه کرد. از
  کنند.  هاي مختلف از آن استفاده می در رشته
 مربوط به آماري هاينظریه و ها روش متعددي در ارتباط با مفاهیم، هايکتاب رانتشا

 در فراتحلیل این، بر عالوه. سرعت بیشتري یافت 1980 در دهه فراتحلیل مختلف هاينسخه
قابل توجهی  بهداشتی گسترش پرورش و علوم و آموزش و به ویژه روانشناسی اجتماعی علوم
 است.   یافته

 
                                                        
1 Discriminating 
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  سنتی تحلیل مقابل در تحلیلفرا - ٢-٢
- گذشته محسوب می علمی مطالعات يبررسی پیشینه روشی براي به یک معنا، فراتحلیل

ایفا  علمی پیشرفت در مهمی نقش علم، مرورتحقیقات پیشین تجمعی ماهیت با توجه به. شود
فهرستی  آوريهر دو نیاز به جمع فراتحلیل و سنتی تحلیل). 1980 لویتون، و کوك(کرده است 
 اي خاص آنرابطه تعیین براي مطالعه هر يجداگانه نظري صورت گرفته و بررسی از مطالعات

اي در رویکردهاي مشابه کیفی مطالعات از بسیاري این، بر پژوهشی دارند. عالوه اهداف با
 سنتی، مطالعات در مقایسه با حال، این با .دارند در فراتحلیل آماري اهمیت نقش مورد

 ترکیب و در بررسی به محققان فراتحلیل گیرد. اصولزیادي را در برمی مطالعات یلفراتحل
. کندسنتی کمک می هايبررسی در بنیادین مشکالت به پرداختن همچنین و تحقیقات گذشته

بررسی سیر پیشرفت  به محققان امکان تحقیقاتی، مطالعات ترکیب سنتی هايروش از استفاده
  دهد.    را می هاي قبلیشپژوه هايتاریخی یافته

هاي گذشته هاي سنتی بررسی پژوهشمربوط به شیوه بالقوه مشکالت برخی) 1986( ولف
 شخصی دیدگاه بر اساس اي و عمدتاًسلیقه مطالعات انتخاب ،دهد. اوالًرا مورد نقد قرار می

مطالعات  ايهیافته تفسیر اهمیت ،ثانیاً. گرفتصورت می مطالعه هر نسبت به کیفیت محقق
مطالعات  هايهاي اشتباهی از یافتهاغلب برداشت ،ثالثاً. شدقبلی به وسیله محقق تعیین می

 ارائه و مطالعات هايویژگی بررسی گرفت. عالوه بر این، در روش سنتی امکان صورت می
- در نهایت، در روشیکسان وجود نداشت.  یا متفاوت براي دستیابی به نتایج احتمالی دالیل

 .مورد نظر وجود نداشت رابطه در کنندهتعدیل متغیرهاي اي سنتی امکان بررسیه

 سپس شوند وبندي میدسته آوري وجمع تحقیقاتی هايابتدا پروژه فراتحلیل، مطالعات در
-می رمورد بررسی قرا اولیه، هايداده تحلیل مورد استفاده در آماري هايروش از گیريبا بهره

آن را از طریق  هايویژگی و یک مطالعه نتایج بین ارتباط بررسی ه ما امکانب فراتحلیل. گیرند
 آماري هايتکنیک از استفاده و بررسی هدف بر اساس مطالعه مورد هايبندي ویژگیدسته
 ترترکیبی است که بسیار دقیق بررسی نهایی نتیجه دهد. بنابراین،آن می روابط دادن نشان براي

  .سنتی خواهد بود هاي بررسی از ترعینی و
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 در ادبیات بررسی روشی براي عنوان به فرا تحلیل از استفاده مزایاي) 1984( هال و گرین
 و روشی کمی در واقع فراتحلیل نوعی بررسی. را مورد کنکاش قرار دادند خاص زمینه یک

  باشد. هاي گسترده میبرداري از پژوهش براي خالصه کارآمد
را نداشتند  یک مطالعه تی امکان ارائه توصیفی کامل از همه نتایجهاي سنبررسی کهدرحالی

 زمانی صرف از پس مطالعات 600 از بیش تحلیل به هاي کمی نویسنده قادر ولی در فراتحلیل
-فراتحلیل این، بر عالوه. خواهد بود مطالعه مورد نتایج هايبندي ویژگیبراي دسته توجه قابل

به  بیشتري تمایل گرانهستند. فراتحلیل ترسنتی عینی هايسیا معموال در مقایسه با برره
مورد به بخشی بیارزش احتمال صورت گرفته دارند و مطالعات بررسی تمامکنکاش و 

 این، بر عالوه ها هستند بسیار کم است.هاي فکري آنگیريکه همسو با جهت مطالعاتی
 این صورت ممکن بود غیر ستند که درروابطی ه و روندها یافتن به قادر هاي آماريتحلیل
ثیرات متقابلی را أو ت اثرات توانندمی گران کمیمثال، تحلیل براي. گیرند قرار غفلت مورد

  وجود ندارد.  بررسی ها در سایر انواعبررسی کنند که امکان ارزیابی آن
 دازند بلکهپرمی یید یک فرضیهأبه بررسی شواهد ارائه شده در ت تنها نه گرانتحلیلفرا 
 منتقد دیگر، عبارت به. دهندمطالعه را مدنظر قرار می هايسایر ویژگی اثبات آن توسط میزان

هایی را که تا به حال در فرضیه تواند می ها،داده روابط متقابل در کنار بررسی فراتحلیل،
 هايخأل گرانفراتحلیل نهایت، در. اند مورد بررسی قرار دهدنشده آزمایش موردي مطالعات

 .تر بررسی کنندعمیق رویکردهاي پژوهشی را توانندرا شناسایی کرده و می ادبیات موجود در

 دوم زبان یادگیري در فراتحلیل -2-3

 به(مورد استفاده قرار گرفته است  زبان دوم آموزش و یادگیري حوزه در اخیرا فراتحلیل
 و نوریس؛ 2003 گاردنر، و مسگارت ؛2010 ؛ لی،2005 گالس و ماهونی رولستاد، مثال، عنوان

فراتحلیلی را در مورد ) 2000( اورتگا و نوریس ).2008 کویاما، و واتانابه ؛2000 اورتگا،
 تجربی منتشرشبه و تجربی هاياي از یافتهزبان دوم انجام داده و خالصه آموزش اثربخشی

میانگین  و آوريجمع قل رامست مطالعه 49 آنها. ارائه کردند 1998 و 1980 هاي سال بین شده
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آموزش به زبان دوم باعث  که داد نشان هاي آنان اثربخشی آنان را بررسی کردند. یافته ياندازه
صریح و روشن  آموزش آنان دریافتند که شود. همچنین،تسریع دستیابی به اهداف مدنظر می

ها حاکی از آن اي آنهیافته این، بر آموزش ضمنی و غیرصحیح است. عالوه از موثرتر بسیار
 ثیر مهم و قابل توجهی در یادگیري دارد.  أنیز ت 2و تدریس فرمی 1فرم بر است که تمرکز

- را در پژوهش دوم زبان موفقیت در نگرش و اثربخشی انگیزه ) 2003( گاردنر و مسگارت

مستقل  مطالعه 75همکارانش از طریق فراتحلیل مورد بررسی قرار دارند. آن ها  و هاي گاردنر
 با همکاران و گاردنر تمام این مطالعات به وسیله. را به این صورت مورد بررسی قرار دادند

 3پرسشنامه نگرش و انگیزه خودسنجی و و هاآزمون لفه موفقیت یعنی نمرات،ؤم سه از استفاده
 ر زباند مثبتی بین موفقیت ها حاکی از آن بود که همواره رابطهآن بررسی نتایج. شده بود انجام
 با بین انگیزه وجود داشت و رابطه گیريجهت انگیزه و نگرش، هاي مربوط بهلفهؤو م دوم

 انگیزه و نگرش، ثیرأت این، بر ها بود. عالوهلفهؤتر از سایر ممحکم یادگیري زبان در موفقیت
 همچنین،. بودند برابر هم با خارجی زبان و دوم زبان محیط در زبانی موفقیت بر رویکرد

-گیري تفاوت چندانی در میان دانشجهت و انگیزه نگرش، و زبان در موفقیت بین يرابطه

  ابتدایی، متوسطه و دانشجویان نداشت.  آموزان
میان  در تحقیقاتی برنامه فراتحلیلی را در مورد اثربخشی) 2005( همکاران ولستاد ور

. مطالعه را با یکدیگر ترکیب کردند 17 هايیافته آنها. دادند انجام انگلیسی زبان یادگیرندگان
ثرتر از آموزش انگلیسی به زبان انگلیسی ؤبسیار م زبانه دو آموزش ها،آن هايیافته بر اساس

 نسبت زبانه 4دو آموزش هاي توسعهها حاکی کارایی بیشتر برنامههاي آنیافته است. همچنین،
  .بود 5زبانه دو انتقالی آموزش هايبرنامه به

 در زبان  clozeمرتبط با آزمون هايفراتحلیلی در مورد پژوهش) 2008( کویاما و واتانابه
مربوط به آزمون  اولیه مطالعات آموزان درو زبان آزمون هايویژگی منظور بررسی به دوم

                                                        
1 Focus on form 
2 Form focus instrcution 
3 Attitude Motivation Test Battery 
4 Developmental bilingual education programs 
5 Transitional bilingual education programs 
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cloze  هاآنپایایی این آزمون انجام دادند.  بر حذف الگوي تاثیرگذاري ينحوه همچنین و 
دکتري را جمع آوري و مورد بررسی قرار دادند.  يرساله 16 ی از جملهتحقیقات مطالعات 212
یادگیرنده  هايویژگی هایی در ارتباط با شناساییکاستی مطالعات از در بسیاري که دریافتند آنها

 بر عالوه. وجود داشت توصیفی آمار و آزمون پایایی برآورد دهی، اطالعات نمره و توصیف
 الگوهاي ترین اعتماد قابل و تریندر زمره رایج منطقی حذف الگوهاي که دریافتند هاآن این،

 هستند.  حذف

. انجام داد دوم زبان یادگیري در اصالحی بازخورد اثربخشی فراتحلیل در مورد ) 2010( لی
 روش معیار 17 ها را بر اساسآوري و آنمقطع دکتري را جمع يرساله 11 و مطالعه 22 او

 کلی دهد که اثربخشیمی نشان وي مطالعه هايبندي کرد. یافتهدستهمحتوایی  و شناختی
 تاثیر بیشتري در مقایسه با  ضمنی بازخورد همچنین،. بود پایدار و متوسط اصالحی بازخورد
هاي دکتري یکسان بودند.  پژوهشی و رساله صریح داشت و اثربخشی مطالعات بازخورد

کالسی دارند و  مطالعات ثربخشی بیشتري در مقایسه با ا افزون بر این، مطالعات آزمایشگاهی
 انجام ) بلندتر دارند. در نهایت، مطالعاتروشثیر بیشتري در مقایسه با (أ) کوتاهتر تروش(

 ثیر بیشتري در مقایسه با مطالعات مربوط به زبانأت يدامنه خارجی هايزبان يزمینه در شده
  دوم دارد.  

 اکتساب در ضمنی و صریح هايآموزش اثر) 2010ا و تامیتا (اسپاد اي دیگر،مطالعه در
ها در آن. دادند قرار بررسی مورد انگلیسی را ساده زبان و پیچیده هاي دستوريویژگی

بودن  یا ضمنی بندي و صریحسادگی دسته و پیچیدگی را بر اساس مطالعه 41فراتحلیل خود 
 دهد که آموزشها نشان میآن بررسی هايیافته. بندي کردندها طبقههاي آموزش آنروش
ضمنی این  آموزش ثیر بیشتري در مقایسه با أت انگلیسی زبان پیچیده و هاي سادهویژگی صریح
 و آموزش زبان یادگیري مختلف هايحوزه در فراتحلیلی  مطالعات افزایش دارد. با هايویژگی

آموزش ر مورد تحقیقات مرتبط با مطالعه فراتحلیلی د به انجام نیاز زبان خارجی، یا دوم
اختالفات موجود  براي گسترش دانش ما در این حوزه و پرداختن بهراهبردهاي یادگیري 

 رسد. ضروري به نظر می
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 راهبردهاي یادگیري آموزش -2-4

 "موفق آموزان زبان" مطالعه راهبردهاي یادگیري زبان با  هاي مربوط به آموزشپژوهش
نایمان،  ؛1994 تامپسون، و روبین ؛1975 روبین، ؛1975 استرن،( حوزه این آغاز شد. محققان

آموزان در زبان دوم تصمیم زبان دالیل موفقیت توضیح ) با هدف1978فروهلیک و تودسکو، 
 ها وهدف درك بهتر راهبردهاي آن با آموزان این زبان يهافعالیت و هاویژگی توصیف به

مختلفی  هايویژگی خوب آموزانزبان حال، این گرفتند. باتر آموزان ضعیفزبان به آن آموزش
 دکربه یادگیري زبان دوم را دشوار میاي جامع نسبت  داشتند و این امر دستیابی به فرضیه

 تمرکز محققان ).  بنابراین،1985؛ پولیتزر و مک گراتی، 2004لیونز،  –(گان، هامفریز و هامپ 
  .دادند رتغیی زبان دوم را راهبردهاي بر خود
 یادگیري، هاي مختلفشیوه يدر حوزه به طور گستردهآموزش راهبردهاي یادگیري  

در  نوعی جامعیت عدم حال، این با. اندگرفته قرار بررسی اثربخشی مورد معیارهاي و مفاهیم
این  این، بر عالوه. است کامال آشکارآموزش راهبردهاي یادگیري  مربوط به ثانویه تحقیقات
 و مقاله 100 از بیش چه اگر. مند نیستندچندان نظام فراتحلیل روش با مقایسه در تحقیقات

 درآموزش راهبردهاي یادگیري  راجع به ارائه پیشنهادات مختلف و در ارتباط با بررسی کتاب
هنوز مدلی  و باشند می برانگیز بحث بسیار شده آوريجمع هايولی یافته است، دسترس

  ارائه نشده است. محکمی در این ارتباط 
) 1988 ،بارنت مثال، عنوان به( خارجی زبان در محیطآموزش راهبردهاي یادگیري موضوع 

- محدودیت به دلیل گرفته است. قرار بررسی مورد )1999 فریزر، مثال، عنوان به( دوم زبان و

یري در راهبردهاي یادگ از استفاده میان تفاوت به چندانی توجه اولیه مطالعات لجستیکی، هاي
 این دو محیط  درآموزش راهبردهاي یادگیري  اثرات مقایسه و زبان دوم و خارجی زبان

 . اندنداشته
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  پژوهش سوال -2-5
 گیريجهت دتوانمیانگلیسی  زبانآموزش راهبردهاي یادگیري  در مورد انجام فراتحلیل

انگلیسی را فراهم  انحوزه زب راهبردهاي با هدف تشریح مناسب مدلی الزم براي ارائه تجربی
 :گردید مطرح مطالعه این در زیر پژوهشی سوال بر این اساس،. کند

 چیست؟ انگلیسی زبان آموزش راهبردهاي یادگیريمختلف یادگیري بر  هايبافت نسبی اثر

 روش -3

 معیارهاي طریق مورد نظر از مطالعات حاضر، پژوهش يدامنه کردن مشخص از پس
شوند در فراتحلیل به کار گرفته می تحقیقات براي انتخاب که یارهايمع. انتخاب شدند اصولی

 هاي محکم در طیف وسیعی از مطالعاتیافته يباید از یک سو از گستردگی کافی براي ارائه
براي ) یا عملیاتی( متناسب با فراتحلیل برخوردار باشند و از سوي دیگر به لحاظ مفهومی

  ها محدود شده باشند. یافته نامناسب تجمیع اجتناب از
افراد انتخاب شده در جامعه آماري اطالعات الزم براي  مستقل طور که در مطالعاتهمان

در فراتحلیل مطالعات مستقل اطالعات مورد نیاز تحقیق را  کنند،را فراهم می اولیه تحقیقات در
از میان  ورت تصادفیص به افراد آن در که اولیه تحقیقات خالف بر حال، این کنند. بافراهم می

 جمعیتی انتخاب می شوند که قرار است یافته هاي پژوهش به آن تعمیم داده شود، پژوهش
 اي از وضعیت ارائه خالصه منظور به اولیه تحقیقات جمعیت گیري از کلنمونه سعی در ثانویه
حقیقات ت به دسترسی بر این اساس، براي ).1998 کوپر،( حوزه دارد یک در موجود هايیافته
 منابع مرکز اطالعات داده موضوعی در پایگاه و کلیدي جستجویی بر اساس کلمات اولیه،

) الف: (کلیدي زیر استفاده گردید کلمات از جستجو انجام گرفت. در این) ERIC( آموزشی
 .راهبردي مداخالت) ج( و دوم راهبردهاي زبان آموزش) ب( یادگیري، يراهبردها آموزش

 يمجله چندین. گرفت قرار استفاده مورد ند روش پژوهشی دیگر نیزچ این، بر عالوه
مروري در این  پژوهش برخی هاي مرجعبررسی و بخش مربوطه یافتن مطالعات براي علمی
 محدودیت هاي پیش رو در ارتباط با دسترسی به توجه به با( بررسی قرار گرفت مورد حوزه
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یا تهیه غیرمستقیم آن  ناشران خرید برخی آثار از اقدام به مستقیم طور به محقق مقاالت، تمام
 خاص کرد).  منابع به از افرادي با دسترسی

 ابزار پژوهش -3-1

 مزایاي از ) استفاده گردید. یکیCMA 2.0( "جامع فراتحلیل"افزار از نرم مطالعه این در
. است ورت همزمانصهاي مختلف بهداده مدیریت در آن پذیريانعطاف افزارنرم این از استفاده

-سفارشی امکانات منحصربفرد در و کاربري توان به سهولتافزار میاین نرم دیگر از مزایاي

 براي. است آموزشی اهداف افزار متناسب بااین نرم این، بر خروجی اشاره کرد. عالوه سازي
اثربخشی  زهاندا يمحاسبه براي استفاده هاي موردفرمول نمایش براي هايگزینه مثال، در آن

 پیش فرض شامل است. نسخه دسترس در مختلف هاينسخه در افزارنرم این. تعبیه شده است
 هايفرمت 50باال است و  وضوح با 1هاي جنگلیپالت و هاداده کردن وارد براي فرمت 50

  .است شده اضافه برنامه این پیشرفته هاينسخه در هاداده ورود براي دیگر

  ها در فراتحلیلخاب پژوهشانت معیارهاي -3-2
اشت. گذشته د اولیه هايپژوهش از میان تحقیقاتی مطالعات 300نگارنده سعی در شناسایی

 سواالت و تحقیق يمرتبط بودن آن با حوزه تعیین منظور ها بهبدین منظور، هر یک از گزارش
  . انتخاب شدند زیر معیارهاي بر اساس تحقیقاتی مطالعات. بررسی گردید پژوهش

  .باشد شده منتشر 2011 تا 1990 هاي سال بین باید مطالعه. 1
مطالعاتی که به  از دسته آن فقط. داشته باشد تجربیشبه یا تجربی باید روش مطالعه. 2

اند پرداختهآموزش راهبردهاي یادگیري  خاص هايشیوه اثربخشی بررسی صورت تجربی به
  ه شوند. اثربخشی استفاد اندازه در محاسبه تواندمی

                                                        
1 Forest plots 
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آموزش داده  تعداد راهبردهاي خاص، و عام راهبردهاي از عبارتند مستقل متغیرهاي. 3
آموزان و زبان مهارت سطح خاص، سن زبان خارجی، یا زبان دوم محیط آموزش، طول شده،
 .آموزانزبان

 .یاثربخش ياندازه و استاندارد انحراف ابزار، معیارها، وابسته عبارتند از متغیرهاي. 4

 مطالعات تحلیل -3-3

 مطالعاتی را  نمونه 84مطالعه که  26 تنها و از این میان آوريجمع مطالعه 246 مجموع، در
 حذف زیر دالیل به مطالعه 220. شدند انتخاب استفاده در فراتحلیل براي دهد،می پوشش
 و اسپانیایی فرانسوي، مانند دیگر هايزبان راهبردها در آموزش به بررسی مطالعه 54 شدند:

مطالعه بیشتر به موضوع  38تجربی بودند.  چارچوب فاقد مطالعه 47پرداختند. ایتالیایی می
 کیفی صورت به را خود هايیافته مطالعه 11. یادگیري راهبردهاي پرداختند تامی زبان یادگیري
کان ام .زبان اول اختصاص داشتند راهبردهاي مطالعه به آموزش 23کرده بودند.  گزارش

تنها چهار مطالعه محاسبات  نهایت، در. وجود نداشت نامهپایان 14 و مقاله 29 دسترسی به
 یک هر اثربخشی يباید اندازه اثربخشی را بیان کرده بودند. بنابراین، يآماري مربوط به اندازه

 ،نیاز مورد نمونه حجم مانند شده گزارش توصیفی آمار بر اساس مطالعه هاي موردنمونه از
 محاسبه براي نیاز مورد اطالعات مطالعه 11. گردیدمحاسبه می استاندارد انحراف و میانگین،

  .اثربخشی را نداشتند ياندازه

 دسته بندي مطالعات گزارش -3-4

این تحقیقات بر اساس محیط  مطالعه، معیارهاي تحقیقات متناسب با شناسایی از پس
 یادگیري زبان دسته بندي شدند. 
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 نتایج - 4

در دو  زبان انگلیسی را  آموزش راهبردهاي یادگیريمربوط به  مطالعات فراتحلیل 1 جدول
دهد که در  نشان می 1هجز gخارجی بر اساس  زبان و دوم زباندسته زبان انگلیسی به عنوان 

 مدل اساس بر شود،می دیده که طورها با یکدیگر مقایسه شده است. هماناثربخشی ياندازهآن 
 زبان که در آنآموزش راهبردهاي یادگیري  در مطالعات تصادفی، اثرات مدل و ثابت راث

 سوي از. بود 1,183 و 0,970اثربخشی به ترتیب  ياندازه خارجی دارد، زبان نقش انگلیسی
 نقش انگلیسی زبان آن که در آموزش راهبردهاي یادگیري مطالعات اثربخشی ياندازه دیگر،

  بود. 0,657 و 0,546 تصادفی به ترتیب اثرات و ثابت اثر هايحت مدلرا دارد ت زبان دوم
  

  . مقایسه اثر بخشی اموزش راهبردهاي یادگیري زبان انگلیسی در دو بافت زبان خارجی و زبان دوم1جدول 

هجز  بافت مدل g 
خطاي 
 استاندارد

 حد باال حد پایین واریانس

 ثابت
زبان 

 خارجی
0,97 0,04 0,002 0,889 1,050 

 متغیر
زبان 

 خارجی
1,18 0,13 0,018 0,920 1,446 

 0,613 0,480 0,001 0,03 0,54 زبان دوم ثابت
 0,850 0,465 0,010 0,09 0,65 زبان دوم متغیر

 
  تحلیل نتایج - 1- 4

 که تفسیردرحالی است، اثربخشی فرایندي ریاضی ياندازه يباید توجه داشت که محاسبه
 آماري قادر افزارهیچ نرم به بیان دیگر،. گیردوت انسان صورت میس قضااین اثربخشی بر اسا

با علم به این مطلب ) 1988( با این حال، کوهن. اثربخشی محاسبه شده نیست يبه تفسیراندازه
                                                        
1 Hedges' g 
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اثربخشی به صورت  ياندازه برخی معیارها را براي تفسیر ))2008( ولی با اکراه (به نقل ازهجز
که این  شودکند. وي در عین حال متذکر می می زرگ تعریفب و متوسط کوچک، مقادیر

معیارها تنها درصورت فقدان دانش کافی براي انجام قضاوت آگاهانه باید مورد استفاده قرار 
 اثربخشی به صورت کوچک، يتفسیرکورکورانه اندازه مورد به محققان در) 2008( لنث. گیرند

  نامد چرا که به اعتقاد ويمی 1اثربخشی تیشرتی يزهاندا ها راداده وآن بزرگ هشدار متوسط و

اي است که اینکار در واقع روشی پیچیده براي رسیدن به همان حجم نمونه"
به ( کوچک متوسط و بزرگ، يدرمطالعات گذشته علوم اجتماعی به صورت اندازه

وان هدف اثربخشی استاندارد به عن يدر این روش، اندازه. شده استاستفاده می) ترتیب
 يشود. اگر بیشتر دقت کنید متوجه خواهید شد که براي اندازهدر نظر گرفته می

خود یا  را بدون درنظرگرفتن دقت یا اعتبار ابزار n همان شما ،"متوسط" اثربخشی
واضح است که در اینجا برخی مالحظات . بریدکار میهاي خود بهمحدوده وتنوع نمونه

  .)3 ص ،2008( "!پیام مورد نظر نیست "متوسط" عاًقط. نادیده گرفته شده است

 با هابدون مقایسه آن بزرگ، اثربخشی به صورت کوچک یا يتفسیراندازه به عبارت دیگر،

اثربخشی مفهومی  يتفسیراندازه بنابراین،. خواهد بود دشوار هاي اثربخشی بسیاردیگراندازه
اي برخی استانداردهاي مقایسه از. باشدعه میمطال يزمینه اي و نسبی است که مبتنی برمقایسه

 مرد، زن و( هاي مربوطهشکاف بین گروه مانند هاي اثربخشی،اندازه بهتر توان براي تفسیرمی
هاي اندازه اي ازمجموعه یا) یک ساله رشد به عنوان مثال،( شاخص رشد) سفید سیاه و

تواند با اثربخشی می يتفسیراندازه در برخی موارد، همچنین،. اثربخشی مرتبط استفاده کرد
  صورت گیرد.  3دامنه میانچارکی مانند جمعیت، 2اثربخشی ناحیه تغییر طبیعی ياندازه يمقایسه
 است که این تنوع طبیعی بر اساس سطوح مختلف جمعیت چند شایان ذکر حال،این با

میانگین جمعیت مدارس در واریانس  براي مثال،. مختلفی داشته باشد مقادیر تواندمی ،4سطحی
                                                        
1 T-shirt effect size 
2 Natural range of variation 
3 Interquertile range 
4 Different levels of multilevel population 
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 بنابراین،). 2007هجزوهدبرگ، (کمتر ازتنوع کل خواهد بود  پیشرفت تحصیلی بسیار ارتباط با
 ممکن است در مقایسه با رسد،تنوع میانگین مدارس بزرگ به نظر می تفاوتی که درمقایسه با

  .کل پیشرفت تحصیلی بسیار کوچک باشد يدامنه

 تحقیق براي تفسیر يزمینه بدون توجه به کلیمعیارهاي  اي ازوعهاستفاده ازمجم بنابراین،
 توان سنجشبراي  فقط که چنین معیارهایی اثربخشی چندان قابل قبول نیست چرا ياندازه

پژوهشگران  رسدمی به نظر این حال، با. هاي اجتماعیپژوهش ارائه شده اند نه تفسیر مطالعات
 ياندازه سازي براي تفسیرزمینه. انددار کوهن نداشتهعلوم اجتماعی توجه چندانی به هش

کوچک بستگی به  اثربخشی به صورت بزرگ یا ياندازه اثربخشی بدین معنا است که تفسیر
 مرگ اثربخشی بسیار کوچک در مورد متغیري مانند ياندازه براي مثال،. پژوهش دارد يزمینه

مورد  در اثربخشی بسیار بزرگتر يکه اندازهیممکن است بسیار حائز اهمیت باشد درحال میرو 
عدم  عالوه براین، .متغیري مانند اضطراب ممکن است تبعات کمتري به همراه داشته باشد

تفسیرآن را تحت  قطعا) 1اطمینانپهناي بازه  براي مثال،( اثربخشی يقطعیت مربوط به اندازه
به نفس گسترده ممکن  هاي اعتماداثربخشی با بازه يدهد. به بیان دیگر، اندازهتاثیر قرار می

 عدم قطعیت کمتر داشته باشد.  نسبت به اثربخشی با است ارزش عملی کمتر

. صورت گیردبا توجه به ابهامات نمونه بردار اثربخشی باید  ياندازه تفسیر این، عالوه بر
هیت و چگونگی عدم قطعیت در درك بهتر ما اثربخشی به پژوهشگر ياندازه انحراف استاندارد

دارند  کاربرد مفیدتري نسبت به انحراف استاندارد اطمینانهاي کند. با این حال، بازهکمک می
دهند که در آن امکان دستیابی در اختیار محققان قرار می 2ها دامنه مقادیر ضمنیکه این بازه چرا

 واقعی بیشتر است.  اثر يبه اندازه

به نظر  مدل باال دو اثربخشی کلی بر اساس هر ياندازه مقادیرممکن است  درنگاه اول،
هاي اثربخشی اثربخشی حاصل باید با سایر اندازه يبراي درك بهتر، اندازه حال،بااین. برسد

اي نوپا محسوب که انجام فراتحلیل درزمینه یادگیري وآموزش زبان مقوله آنجا مقایسه شود. از

                                                        
1 The width of the confidence interval 
2 Implicit range of values 
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 به طورکلی،. هاي فراتحلیلی دراین زمینه انجام داددانی بین یافتهتوان مقایسه چننمی شود،می
 آموزش زبان دوم بسیار بزرگ بوده است يحوزه هاي انجام شده دراثرات کلی فراتحلیل

 رابطه با فراتحلیلی در ) در2006( واسپادا راسل براي مثال، ).2010 و پلونسکی، اسوالد(
میزان اثربخشی کلی مطالعات  ت یافتند. عالوه براین،دس 1,16 اصالحی به اثربخشی بازخورد

بر روي تعامل تکلیف ) 2008( ) و ابراهیم2006مبالکا (و و ونتورا تریسی شیا،یبریا کک،
  بود.  0,73 و 0,92 به ترتیب کوهن dبر اساس  1محور

آموزش زبان دوم  يبزرگی درتمام مطالعات حوزه اثر اثربخشی کلی چنین با این حال،
بین  يفراتحلیل جداگانه درمورد رابطه ) چهار2010اسپادا و تامیتا ( براي مثال،. د نداردوجو

 dاثربخشی کلی فراتحلیل آن ها بر اساس. هاي زبان دوم ونوع آموزش انجام دادندنوع ویژگی

در  )2008( هوانگ و در فراتحلیل لی عالوه براین،. متغیر است 0,88 تا 0,33 بازه بین کوهن
بود. در پژوهش حاضر، مقادیر   d = 0.22ورودي، اثربخشی کلی در حدود  بهبود مورد

-هب 0,953 و 0,722 کوهنd ثابت ومدل اثرات تصادفی بر اساس  اثربخشی کلی بر اساس اثر
  دست آمد. 
با اثربخشی کلی مطالعات  هاي کلی پژوهش حاضررسد یافتهاگرچه به نظر می بنابراین،

- ولی باید با نگاه نقادانه به آن نگریست. به بیان دیگر، درچنین مقایسه مشابه همخوانی دارد،

که  طورهمان. نادیده گرفته شود نباید خطاي استاندارد و اطمینانهایی، مقادیر مربوط به بازه 
تا  0,92و  1,05 تا 0,88 به نفس بین بازه اعتماد ٪95 مرزدقت شود،دربخش نتایج دیده می

بخشی اساس مدل اثر بر 0,85تا  0,46و  0,61 تا 0,48 ثابت و بخشیثربر اساس مدل ا 1,44
اي رسیدن به مدل بر دو هر در ناطمینا هايرسد بازهبه نظر می بنابراین،. تصادفی متغیر است

خطاهاي  رسد. عالوه براین،منطقی به نظر می فرا تحلیل اثربخشیاي سطح اطمینان کافی بر
هاي با افزایش فراتحلیل حال،این با. کندین تفسیري را توجیه میچن 0,01تا  0,002  استاندارد

 تفسیر و ثیرات تراکمی بیشتري براي مقایسه بهترأآموزش زبان دوم، ت يپژوهشگران در حوزه
  در اختیار محققان قرار خواهد گرفت. هایافته

                                                        
1 Task-based interaction 
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 یسه با بافتدر مقا خارجی در بافت زبان انگلیسی اثربخشی بیشتر آموزش راهبردهاي زبان
انگلیسی در  زبان فراگیران رودمی رسد زیرا انتظارعجیب به نظر می اول نگاه در دوم زبان

 تمرین براي بیشتري زبان انگلیسی و در نتیجه فرصت ارتباط بیشتري با دوم محیط زبان
 یاثربخشی بیشتر انگلیس حال، این ). با2005دورنیه، ( هاي راهبردي خود داشته باشندمهارت

زبان خارجی باشد. به  در چارچوب بیشتر آگاهی دلیل به است ممکن خارجی زبان در بافت
شود  گرفته است بدیهی در نظر ممکن زبان دوم چارچوب در یادگیري بیان دیگر، راهبردهاي

 ایران، موردي به يو توجه چندانی به آموزش این راهبردها به زبان آموزان مبذول نشود. اشاره
ها کمک یافته این بهتر تواند به دركرا دارد، می خارجی زبان نقش انگلیسی زبان آن در که

 آموزش و پرورش و همچنین این زبان در اما نیست مادري زبان انگلیسی ایران، کند. در
 اما است، فارسی ایران در ملی زبان شود. الملل به کار گرفته می بین مناسبات تجاري در سطح

شوند. در  اقلیتی صحبت می هاي گروه توسط عربی و کردي ترکی، جمله از نیز دیگر هايزبان
 این . باشودمیاستفاده  ايهاي گستردهحوزه و در است خارجی زبان در حکم ایران انگلیسی

 در اجباري دوم به صورت زبان ایران نیست. انگلیسی به عنوان رسمی دوم انگلیسی زبان حال،
-می تدریس خارجی هايسسات خصوصی آموزش زبانؤر مبه صورت انتخابی د و مدارس

 هايدارد و حتی برخی شبکه در ایران وجود انگلیسی به زبان دولتی روزنامه شود. چند
 به انگلیسی زبان . یادگیريکنندپخش می انگلیسی زبان هاي خود را بهنیز برنامه تلویزیونی
-د. این احتمال انتظار میشودنبال میسسات خصوصی به صورت جدي ؤم سطح در خصوص

فرصت چندانی  و شودبان خارجی در ایران تدریس میبه دلیل این که انگلیسی به عنوان ز رود
 زبان آموزش ،ندارد وجود درسی کالس چارچوب از خارج انگلیسی براي ارتباط با زبان

ی زبان رسمی، همانند یادگیري دروس دبیرستان، دارد و در این فضاي رسم يجنبه انگلیسی
 ينتیجه برند.تري از راهبردهاي یادگیري زبان انگلیسی سود میآموزان به صورت آگاهانه

   یید این فرض مناسب باشد.أشاید براي ت )2000( اورتگا و نوریستحقیق 
) 2000( اورتگا و نوریس تحقیقات گذشته عنوان شد، يپیشینه بررسی در که طورهمان

 مطالعات هايیافته يزبان دوم انجام داده و خالصه آموزش فراتحلیلی در مورد اثربخشی
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-آن هايیافته. بررسی کردند را  1998 و 1980 هاي سال بین شده منتشر تجربی شبه و تجربی

 ايیافته چنین. بسیار بیشتر از آموزش ضمنی است تاثیرگذاري آموزش صریح که داد نشان ها
زبان  در محیط انگلیسی زبان به عمدتا که ،یادگیري راهبردهاي دهد که آموزش نشان می

انگلیسی  اثربخشی بیشتري در مقایسه با محیط هایی دارد که در آن  گیرد،خارجی صورت می
 .است دوم زبان در حکم

    گیرينتیجه -5
پارادایم اول تمرکز بر محتوا . شناسایی کرد در میان دبیران زبان توانمی را اصلی پارادایم دو

روشنی را که  و واضح دوم تمرکز بر فرایندها دارد. در مورد اول، دبیران زبان روند و پارادایم
کنند. در این به زبان آموزان است دنبال می –انگلیسی در اینجا زبان -دانش  همان انتقال

منتقل  آموزان زبان "2ظرف"ت خود را به اهستند که اطالع "1پارچی"حالت، دبیران همانند 
شوند که در نظر گرفته می از دانش "بانکی" به صورت آموزان زبان پارادایم، نای کنند. در می

 در پارادایم فرآیند محور، دیگر، سوي تکمیل شود. از زبان یادگیري باالي قرار است در سطوح
آموزان در زبان شناسیآموزان دارند و روان زبان یادگیري روند توجه خاصی به زبان دبیران

 نگرش، عزت نفس، نفس، به اعتماد انگیزه، گیرد. بنابراین،اولویت قرار میدر  هاهاي آنآموزش
  یابند. آموزان در این پارادایم اهمیت میهاي زبانریسک پذیري و سایر ویژگی اضطراب،

 سی از بیش را براي پژوهشگران این حوزه و انگلیسی زبان دبیران مهمی که ذهن موضوع
 آیا است این سوال. است زبان یادگیري راهبردهاي آموزش ،به خود مشغول کرده است سال

 راهبردهاي آموزش تاثیري در اثربخشی شودمی در آن استفاده انگلیسی محیطی که زبان
زیادي در مورد اثربخشی  تحقیقاتی مطالعات تاکنون. انگلیسی دارد یا خیر زبان یادگیري

 مشکل حال، این با. است شده انجام هاي مختلفآموزش راهبردهاي یادگیري زبان در بافت
مسائلی که  است؛ مطالعات این هايعدم اجماع و اختالفات موجود بین یافته محققان رويپیش
با وجود استفاده از روش و رویکرد  بسیار مهم و قابل توجه هستند. برخی محققان بعضاً

                                                        
1 Jug 
2 Mug 
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محققان از  ست که برخیاختالفاتی باعث شده ا چنین. اندمتفاوتی بدست آورده نتایج یکسان
ثیر آموزش راهبردهاي أت رساندن حداقل سعی در به) 2008( الیس و )2005دورنیه ( جمله

 د.نیادگیري و ارائه استدالل هایی در مقابل آن داشته باش

آموزش راهبردهاي  يحوزه در تنها دهد که نهاین اختالفات نشان می دقیق بررسی
یادگیري زبان دوم، دلیل  يدیگر در حوزه برانگیز  بحث ئلمسا از بسیاري در یادگیري، بلکه

 داريمعنی سطح اساس بر هایافته نادرستی است که بعضا از اصلی بروز اختالفات تفاسیر
مورد بررسی  نمونه وابستگی آن به آماري داريمعنا سطح اصلی گیرد. مشکلصورت می آماري

 رو،یابد. از اینبیشتر افزایش می هايی نمونهبررس با فرضیه رد امکان است. به عبارت دیگر،
ختلفی از م با طراح و روش یکسان ولی جامعه آماري متفاوت سطوح ممکن است مطالعاتی

 روشی باشد و معیار آماري که مستقل از میزان نمونه به نیاز بنابراین،معناداري داشته باشند. 
 روش و اثربخشی ياندازه ماريمعیار آ چنین. شودمی به شدت احساس آن تحلیل براي

موردي مربوط به آموزش  مطالعه 84 براي بررسی آن فراتحلیل است. بر این اساس، مناسب
هاي مربوط به اثربخشی در راهبردهاي یادگیري براي دستیابی به درکی بهتري نسبت به یافته

 داد پژوهش نشان نتایج. انگلیسی به صورت فراتحلیل مورد بررسی قرار گرفتند زبان يحوزه
بهتر از  خارجی زبان در بافت انگلیسی زبان يدر حوزه شده انجام مطالعات اثربخشی که

  اند. که در بافت زبان دوم صورت گرفته اثربخشی مطالعاتی است
هاي آموزش راهبردهاي رهیافت درکی بهتر نسبت به ارائه حاضر با هدف پژوهش 

 ثانویه، مطالعات از بسیاري همانند که است ذکر شایان انجام پذیرفت. انگلیسی زبان یادگیري
اي است که اولیه مطالعات آماري يفراتحلیل وابسته به جامعه دقت حاضر و مطالعه جامعیت
زش آمو يهدر حوز شده مطرح دهی به برخی سواالتها براي پاسخهاي آنیافته از محققان

 زبان وظایف جامعه ينین تحقیقاتی درحوزهکنند. بررسی چراهبردهاي یادگیري استفاده می
باید رویکردي ترکیبی  رسیدگی جدي به این وظیفه خطیر، پژوهشگران براي. است انگلیسی

  ).2006 اورتگا، و نوریس( نسبت به مسئله اتخاذ کنند
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