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چکیده

یادگیری واژگان انگلیسی تنها از طریق بهرهمندیی از دادههدای اابد فهد

برای زبان آموزان مقیور نیست و استنباط معنای واژگدان دییدی در بیردتر
موارد راهبردی موفق تلقی نمیگدردد در مطالعد ااردرت تدر یر  3شدگرد

متفاوت بر یادگیری واژگان دییی در چارچوب پارادای تودهبدهصدورت

مورد بررسی ادرار گرفتده اسدت بدرای نید بده ایدف هدیه پ،وهردیت 97

دانشآموز پای سوم دبیرستان بهشک تصادفی در  4گروه گمارده شدینی

ظره  4هفتهت به هم گروهها  4متف انگلیسی ارائه شی که در هر کدیام از

آنها  20واژۀ دییی گنجانیه شیه بود در متفهای تهیدهشدیه بدرای گدروه
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گواه تغییری داده نریه بود در متفهای گروه اول آزمایریت زیر واژگدان

دییی خط کرییه شیه بود؛ برای گروه دوم آزمایریت زیر واژگان دییی

خط کرییه شیه بود و معادل فارسی آنها نیز داده شیه بود و بدرای گدروه

سوم آزمایریت افزون بر آن که معادل فارسی واژگدان دییدی داده شدیه و

زیرشان خط کرییه شیه بودت معل در ادیف تدیری ت واژگدان دییدی را
یددب بددار تکددرار مددیکددرد مساسددبات مکددرر تسلید واریددان

دادههددای

پیشآزمونت پ آزمون بالفص و ترخیری سه سنج تولیییت تمیز صست

دستوری و چهارگزینه ای نران داد که ترکیب سه مؤلف توددهبدهصدورت

کدده گددروه سددوم آزمایرددی از آن بهددرهمنددی شددیه بددودت بددر رشددی واژگددان

دانش آموزان مؤ رتر از مواعیتی بود که ترکیدب دو مؤلفده در آن بده کدار

گرفته شیه بود و ایف مواعیت به نوب خود مؤ رتر از مواعیتی بود کده تنهدا

یب مؤلف تودهبه صورت در آن اعمال شیه بود در مجموعت هر  3گدروه
بهرهمنی از نمودهای مختلف توددهبدهصدورت بهتدر از گدروه گدواه عمد

کردنی

واژههای کلیددی توددهبدهصدورتت واژگدانت معدادل فارسدیت خدط
کریین زیر واژگان دیییت تکرار

 .1مقدمه

استنباط 1معنای واژگدان دییدی توسدط زبدانآمدوزان یکدی از راهبردهدای مدؤ ر و یدا اتدی

مؤ رتریف شیوه در یادگیری واژگان تلقی میشود (وش 2و پریبخت3ت )2010اما یافتههدای
مطالعات پ،وهری که در مسیطهای زبانآموزی انجام گرفتدهاندیت تدر یر مثبدت ایدف راهبدرد
یادگیری را در غنابخریین بر دامن واژگانی زبانآموزان در هالهای از ابهام فرو بدرده اسدت

(فریزر4ت )1999

1

inferencing
Wesche
3
Paribakht
4
Fraser
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 55 /

استنباط معنات ایس و گمان اریببهیقیف زبانآموز نسدبت بده معندای واژهای دییدی در
ا نای خوانین متنی با اتکا بر نرانههای زبانشناختی و غیرزبانشدناختی مدتف و وی،گدیهدای
مختلف زبانآموزان تعریف میشود (کیانت  )2005نگاهی دایدقتدر بده تعریدف ارائدهشدیه
اکایت از آن دارد که استنباط معنا ایف خوانین یدب مدتفت فرایندیی تدبمتغیدره نیسدت
بلکه مقیدی بده شدبکهای از عوامد مدرتبط بده مدتف و زبدانآمدوز اسدت کده تدا در کندار هد
دفتودور نرونیت نمیتوان برای استنباط معنای واژگان دییی توسط زبدانآمدوزان اعتبدار
چنیانی اائ شی

استنباط معنای واژگان دییی ریره در فرری پیشگزییه 1دارد که اساساً برای فراگیری

واژگان زبان مادری بیان شیه است طبق ایف فرریهت زبانآموز اادر است معنای واژگدان را

بهکمب نردانههدای موددود در بافدت ادیس بزندی (الفدر2ت 2005ب) علدیرغد ایدف کده
زبانآموزان در موادهه با واژگان نا آشدنا در بیردتر مدوارد بده ایدف راهبدرد یدادگیری دسدت

مییازنی (پریبخت و وشت )1999ت یافتد پد،وهشهدا اداکی از آن اسدت کده بدیش از 50
درصی ایف ایس و گمانها نادرست از آب در میآینی نسدادی ()2003ت بدهعندوان مثدالت
نران داد که از  199ایس زبانآموزان شرکتکننیه در مطالع اوت تنهدا  51مدورد ()%25/6
درستت  37مورد ( )%18/6تا انیازهای درست و بقی ایسها نادرست بودنی کیدوانپنداه و
علوی ( )2008بر اساس یافتههای خدودت ارزیدابی زبدان آمدوزان از اسدتنباط معندای واژگدان
دییی را فاای اعتبار دانستنی.

با ظهور پارادای تودهبهصورت 3در ده  90میالدی که به توده زبانآموزان بده دسدتور

زبان در کنار فعالیتهای صرفاً معنامسور 4ترکیی داردت توده آگاهانه به واژگدان دییدی نیدز
وارد نظریهها و پ،وهشهای تجربی آموزش زبان شی تودهبهصورتت کسب سطوح بداالی
توانش دستوری زبانآموزان را از طریق بهرهمنیی آنان صرفاً از طریق دادههای ااب فهد  5و
رویکردهای آموزشی صرفاً معنامسور ممکف نمیدانی و بر لزوم تودده بده عناصدر زبدانی در
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ا نای فعالیتهای معنامسور ترکیی دارد (ناری  1و ارتگدا2ت 2000؛ دیکدایزر3ت  )1998الفدر
(2005الف) معتقی است که لزوم بهدرهگیدری از تودده-4در معندای خداآ آن در پدارادای

تودهبهصورت-مختص به آموزش دستور زبان نیست و یادگیری واژگان نیز به ایف «تودده»
نیاز مبرم دارد
با ودود ایف که در ایران دانشآموزان دورۀ متوسدطه معندای اغلدب دمدالت مدتفهدای
کتاب درسی را از طریق معل یا کتابهای کمکی دریافت میکنندیت پیردرفت چندیانی در
یادگیری واژگان انگلیسی نیارنی؛ از آنجایی که ایف گروه از دانشآموزان با واژگان دییی
بهدفعات کافیت در بافتهای مختلف و در بطف فعالیتهای معنامیار زبان مواده نمیشدونیت
بنابرایف در ایف راستا توفیق چنیانی به دست نمیآورندی در تسقیدق ااردر بندا دارید تدر یر
مختلف سه نمود متفاوت توددهبدهصدورت یعندی خدط کردیین زیدر واژگدان دییدیت خدط
کریین زیر واژگان دییی و ارائ معادل فارسی آنهات و ترکیبی از خط کریین زیر واژگدان
دیییت ارائ معادل فارسی آنها و تکرارشان را بر یادگیری واژگان زبان انگلیسدی در مسدیط
میارس متوسطه مورد بررسی ارار دهی تر یر نمودهدای توددهبدهصدورت مدورد مطالعده بدا
تر یراستنباط معنای واژگان دییی از بافت مودود نیز مقایسه خواهنی شی به بیدانی متفداوتت
در مطالع اارر بر آن هستی که به سئوالهای زیر پاسخ دهی :
آیا الف استنباط معنا از بافت؛ ب خط کریین زیر واژههدای ناآشدنا؛  .خدط کردیین
زیر واژههای ناآشنا و ارائ معادل فارسی؛ د خط کریین زیر واژههای ناآشدنات ارائد معدادل
فارسی و تکرار آن واژههات بهعنوان نمودهدای مختلفدی از توددهبدهصدورتت تدر یر متفداوت
معنیداری بر یادگیری وافظ کوتاهمیت و بلنیمیت واژههای دییی در ایف خوانین مدتف
خواهنی داشت؟

1

Norris
Ortega
3
DeKeyser
4
noticing
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 57 /

 .2چارچوب نظری

1

در دهد  80مددیالدی -زمددانیکدده رویکددرد ارتبدداطی آمددوزش زبددانت اکسددیری بددرای آمددال

زبانآموزی المیاد میشی–در نظدر طرفدیاران رویکدرد ارتبداطیت فعالیدتهدای معنامدیار و
دادههای ااب فه برای رشی مهارت زبانی زبانآمدوزان الزم وکدافی معرفدی مدیشدی بدرای
چنی صباایت در کالسهایی کده زبدان بدا اسدتفاده از ایدف رویکدرد آمدوزش داده مدیشدیت
تیری

دسدتور زبدان از دروس زبدان رخدت بربسدت امدا طدولی نکردیی کده زبدانشناسدان

کاربردی که خود در کانون پ،وهشهای زبانی ارار داشتنیت با میااه در یافتههدای مطالعدات
دریافتنی که برنامههای صرفاً معنامیار اادر نیستنی توانش دستوری زبانآموزان را بده سدطوح
بدداالتری ارتقددا دهنددی (لیسددتر2ت 1994؛ الیدتبدداون 3و اسدددادا4ت  )1999بددا پیرددگامی الندگ

5

()1991ت نظریهپردازان زبانشناسی کاربردی تودهبهصورت را برای ایجاد توازنی کدارا بدیف
بیان منظور و رعایت دستور زبان پیرنهاد دادنی (دیکایزرت  )1998واژۀ صورت بده عملکدرد

ساختار زبدانی داللدت دارد (الفدر و گرسدای6ت  )2008بدهعندوان مثدالت صدورت  -sدر واژۀ
 flowersبر دمع بودن اس داللت دارد و توده به ایف نکته در ایف خوانین متف یدا گدوش
دادن به مطلبی شفاهی تودهبهصورت تلقی میگردد

تودهبهصورت در اص ردعت به رویکرد سنتی ساختارمیار 7آموزش زبان نیسدتت کده

به تیری

ساختارهای زبان بهطور مجزا ترکیی داردت بلکه پرداختف بده سداختارهای زبدان در

کنار فعالیدتهدای معنامدیار اسدت توددهبدهصدورت تالشدی اسدت بدرای دبدران بخردی از
رعفهای رویکرد معنامیار که یادگیری زبان را نتیج طبیعدی ارتبداط کالمدی و گفتگوهدا
میدانی (الفر و گرسایت )2008؛ اما رویکدرد سدنتی سداختارمیار کده متمرکدز بدر تدیری
ساختارها بهشدک مجزاسدتت زبدانآمدوزان را فراگیراندی مدیپندیارد کده زبدان را بدا تلفیدق

ساختارهای مجزایی که به آنها آموزش داده میشودت یداد مدیگیرندی (الدی 8ت  )2001ایدف
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پارادای دییی مسیود به دستور زبان نگردیی و گسترۀ آن تیری

واژههدا و اتدی تلفدظ را

نیز در بر گرفت
ایف خوانین متف یا گوش کردن به مطلبی شفاهیت ممکف است واژهای برای زبانآمدوز
ناآشنا باشی و معنای آن را از معل و یا زبانآموز دیگری دویا شود و یا ایف که بده فرهندگ
لغت مرادعه کنی ایف نوع دات و تالش برای یافتف معنای واژهای نداآشدنا در کندار فعدالیتی
معنامیار تودهبهصورت تلقدی مدیشدود و بدا افدظ کدردن واژگدان در غیداب فعالیدتهدای
معنامیار زبان -که آموزش ساختارمیار لساظ میشود -تفداوتی اساسدی دارد تدالش بدرای
یافتف معنای واژه در متف یا بسث شفاهیت نوعی فعالیت ددانبی در کندار اسدتفاده از زبدان بده
اساب میآیی در االی که یادگرفتف واژههدا بدهشدک مجدزا تالشدی بدرای آمدوختف زبدان
مسسوب میشود برتری تودهبهصورت نسبت به تودهبهسداختار بدا اتکدا بده تئدوری فرایندی

انتقالپذیری 1نیز ااب تودیه است

مطابق تئوری فرایندی انتقدالپدذیریت در صدورتی کده فرایندیهای شدناختی کده در زمدان
یادگیری مطلبی فعال میشدونی مردابه فرایندیهای زمدان بدهکدارگیری آن باشدنیت یدادآوری
آسانتر و بهتر صورت میگیرد (الیتباونت  )2008پروارح است که افدظکدردن معندای
واژه ای در خار .از متفت ترابه چنیانی به درک معنای آن در متف نیارد بنابرایف نمدیتواندی
بددهانددیازۀ یددادگیری معنددای واژه در داخ د مددتف -کدده بددا اسددتفاده از یکددی از راهبردهددای
تودهبهصورت مقیور است -مؤ ر باشی
 .3توجهبهصورت در یادگیری واژهها

مطالعات بسیاری تر یر شیوههای مختلف آموزش و یادگیری واژگان را مدورد بررسدی ادرار

دادهانی (الفر و رزوسکی-ریتبالت2ت 2011؛ کاک هی3ت  )2012اگرچده مطالعدات زیدادی
تر یر مثبت استنباط معنای واژههای دییی بر رشدی واژههدای زبدانآمدوزان را نردان دادهاندی

(هالستیف4ت 1992؛ پریبخت و وشت  )1999اما توافق چنیانی در مدورد پایدایی ایدف تر یرهدا
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ودود نیارد یافته ها ااکی از آن هستنی کده اسدتنباط معندا در بیردتر مدوارد درسدت نیسدت
تعیادی از مطالعاتت تر یر مثبت زبدان مدادری زبدانآمدوزان را بدر یدادگیری واژههدا دییدی
گزارش کردهانی (هال1ت 2002؛ سانیرمف 2و کرال3ت )2006

ارائ معادل زبان مادری واژههای دییی بهشک ااشیهنویسیت استفاده از فدفآوریهدای
میرنت بردسته کردن واژههدای دییدی بدا اسدتفاده از راهبردهدای مختلدفت موادهد مکدرر
زبانآموزان با واژههای دییی از دمله شگردهای آموزش واژههای دییی است کده توسدط
مسققان مختلف ایف ادوزه از آمدوزش زبدان در مسدیطهدای مختلدف آموزشدی در منداطق
مختلف دهان مورد بررسی ارار گرفتهانی
ااشیهنویسی برای واژههای دییی بیش از هر شگرد دیگری مورد تودده مسققدان بدوده
است (الفر و گرسایت  )2008ااشیهنویسی میتوانی شام ارائ معدادل زبدان مدادری بدرای
واژههای دیییت ارائ متراده واژه به همان زبانت و یا ارائ تصویر واژههای دییی باشدی در
تودیه استفاده از ااشیهنویسی میتوان گفت که امکان دسترسی به معنای واژه راادتتدر از
مرادعه به فرهنگ لغت استت توده زبانآموز را به واژۀ دییی و معنای آن دلب میکندی و

زبانآموز را به ارتباط بالفص واژهها و معنای آنهدا وادار مدیکندی (ناگاتدا4ت  )1999اغلدب
مطالعاتی که در ایف اوزه انجام گرفتهانی بر تر یر مثبت ااشدیهنویسدی بدر یدادگیری معندای

واژههای دییی صسه گذاشتهانی (دونز 5و پالس6ت )2002

کو )2005( 7در مطالعهای تر یر معدادل زبدان مدادری واژههدای دییدی و تدر یر متدراده

انگلیسی واژههای دییی را بر درک مطلدب  106نفدر از دانردجویان کدرهای مقایسده کدرد
یافتههای او نران داد گروهی که متراده انگلیسی واژگان دییدی را دریافدت کدرده بودندی
نسبت به گروهی که معادل کدرهای ایدف واژههدا را دریافدت کدرده بودندیت عملکدرد بهتدری
داشتنی نظرسنجی از دانرجویان نران داد که آنها بیرتر طالب استفاده از متدراده انگلیسدی
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واژههای دییی بودنی تا معادل کرهای آنها در مطالعهای دیگدرت کدو ( )2012نردان داد کده
تر یر ارائ معادل واژهها به زبان مادری و زبان انگلیسی در پ آزمون بالفص و تدرخیری بده
یب انیازه بر یادگیری واژههای دییی توسط دانرجویان مؤ ر بودنی
شگرد آموزشی دیگری که در پ،وهشهدای آمدوزش واژههدای انگلیسدی مدورد تودده
مسققان بوده استت تعیاد دفعات موادهه زبانآموز با واژههای دییی و یا بده دیگدر سدخفت

تعیاد دفعات تکرار واژههای دییی مدیباشدی هورسدت 1و همکداران ( )1998تعدیاد  8بدار
تکددرار را بددرای یددادگیری واژۀ دییددی الزم مددیداننددی رات ( 6 )1999بددار تکددرار را بددرای
یادگیری واژههای دییی کافی مدیداندی هورسدت و همکداران ( )1998در پ،وهردی نردان
دادنی که بیف دفعات موادهه با واژههای دییی و میدزان یدادگیری آنهدا ردریب همبسدتگی

 0/49ودود دارد اما نهایتاً پیرنهاد کلی آنها ایف بود که ادیاا  8بدار موادهده بدا واژههدای
دییی برای یادگیری آنها الزم است البته ایف الگوی یدادگیری از واژهای بده واژهای دیگدر
متفاوت بود ایدیری شهرردا و تدوکلی ( )2016موادهد تکدراری را بدرای ابعداد مختلدف
واژههای ناآشنا مؤ ر یافتنی

در مطالعهای پ،وهریت مانیریا )2003( 2دو شیوۀ یادگیری واژهها را با یکدییگر مقایسده

کرد؛ در یکی از ایف روشها زبانآموزان معنای واژههای ناآشنا را از بافت موددود اسدتنباط
میکردنی و آنگاه معنای استنباطشیه را بدا بهدرهگیدری از فهرسدت واژههدا راسدتیآزمدایی
میکردنی و در پایانت معنای واژه را افظ میکردنی (روش استنباط معندا) در روش دیگدرت
تردم واژههای دییی ارائه میشدی و آزمدودنیهدا بالفاصدله بده افدظکدردن آنهدا ترغیدب
می شینی در ایف انجام ایف مقایسهت میزان یادگیری در مراا مختلف روش اسدتنباط معندا
(استنباطت راسدتیآزمدایی و افدظ کدردن) نیدز مدورد بررسدی و مرداهیه ادرار گرفدت اهد
دستاوردهای تسقیق یادشیه به شرح زیر است )1 :میزان بهخاطرسداری واژههدای دییدی در
روش استنباط معنا و روش ارائ معندا یکسدان بدود بدا ایدف تفداوت کده روش نخسدت خیلدی
واتگیر و در نتیجه اابلیت ادرایی پاییفتری داشت  )2در هم سه مراله از اسدتنباط معندات
Horst
Mondria
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یادگیری واژهها صورت میگرفت اما میزان یادگیری در مرال افظکدردن بیردتر از سدایر
مراا بود و میزان یادگیری در مراا راستیآزمایی و استنباط یکسان بود البتده در تعمدی
یافتههای ایف تسقیق به زبانآموزان با توانش زبانی پاییفتدر بایدی داندب ااتیداط را مراعدات
کرد چون ایف گروه از زبانآموزان اغلب در امر استنباط و افدظکدردن مطالدب بدا چالردی
دیی روبهرو هستنی

میف )2008( 1در پ،وهری سعی کرد تر یر خوانین متف تدومم بدا فعالیدتهدای تمرکدز بدر

واژه بر یادگیری و یادآوری بلنیمیت واژههای زبانآمدوزان سدطح متوسدطه را در مسیطدی
آموزشی مورد بررسی ارار دهی گروه دیگر که منسصراً به خوانین متف (خوانین متفهدای
ارافی با همان موروع) پرداختت نقش گروه گواه را داشت میف در صدید یدافتف پاسدخی
به ایف سئوال بود که آیا خوانین متف بههمراه تمرینات تقویت واژهها مدیتواندی یدادگیری و
افظ واژههای زبان خاردی زبانآموزان دورۀ متوسطه را در مقایسه با زبانآمدوزانی کده بده
خوانین چنییف متف با همان موروع پرداختنیت افزایش دهی بیست و پنج داندشآمدوز پسدر
سال سوم با سطح توانش متوسط انگلیسی به میت پنج هفته و هفتهای دو دلسه در هر کیام
از مواعیتهای آموزشدی فدوش شدرکت کردندی از آزمدودنیهدای گدروه اول خواسدته شدی
متفهایی را بخواننی و تمرینات متنوع واژگانی را انجام دهنی از اعضای گروه دوم خواسدته
شی تا عالوه بر متفهای دادهشیهت مطالب ارافی مدرتبط بدا همدان موردوع را نیدز بخوانندی
گون چینی آزمون دانش واژگانی اصالحشیه دهت ارزیابی دانش زبانآمدوزان از  50واژه
مورد استفاده ارار گرفت نتایج اداکی از آن بدود کده آزمدودنیهدای گدروه خواندین مدتف
بههمراه فعالیتهای تقویت واژهها ( )RVدر مقایسه با اعضای گروهی کده منسصدراً مدتف را
خوانیه ( )NRو در کنار آن مکرراً به خواندین مقداالت مدرتبط بدا همدان موردوع پرداختده
بودنیت در آزمونهای یادگیری و بهخاطرسداری واژهها عملکرد بهتدر و معندیداری از خدود
نران دادنی
کیوانپناه و علوی ( )2008نران دادنی زبان آموزان به فراخور تدوانش در درک مفداهی
در استنباط معنای واژههای ناآشنا عملکرد متفاوتی دارنی به بیدانی متفداوتت افدرادی کده از
Min
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توانش درک مفاهی بهتری برخوردار هستنی در اسدتنباط معندای واژههدای ناآشدنا موفدقتدر
عمد مددیکننددی صدسرایی و اامددییاددادر ( )1394تددر یر دو مواعیددت یددادگیری مسددتقی و
تصادفی بر یادگیری  12واژۀ دییی را مورد آزمایش ارار دادنی و به ایف نتیجه رسدیینی کده
در مقایسه با یادگیری تصادفیت یادگیری مستقی (بردسدته کدردن واژههدای دییدی و ارائد
معنای آنها در ااشی متف) تر یر بیردتری بدر میدزان یدادگیری در سدطوح مختلدف تسدلط بدر
ارتباط صورت-معنی (یادآوری صدورتت تردخیص صدورتت یدادآوری معندی و تردخیص
معنی) دارد افزون بر ایف یافتههات آنها دریافتندی کده یدادگیری ااصد از مواعیدت مسدتقی ت
مانیگاری بیرتری نسبت به یادگیری ااص از مواعیت تصادفی دارد
 .4روش تحقیق

 .1 .4آزمودنیها

در ایف پ،وهشت  97دانش آموز پای سوم دبیرسدتان بدیف سدنیف  17-19از هردت کدالس در
مرگیفشهر شرکت کردنی برای کسب اطالع از تجرب زبانآموزی ابلیت پرسشنامهای بده
 200دانشآموز داده شی دانشآمدوزانی کده تجربد زبدانآمدوزی داشدتنی از تسقیدق کندار
گذاشته شینی تعیاد نهایی آزمودنیهدا  97داندشآمدوز ( 48پسدر و  49دختدر) بدود کده در
تمامی مراا تسقیق اضور داشتنی
 .2 .4متنها و واژههای هدف

دهت بررسی تر یر مواعیتهای مذکور بر یادگیری واژههای انگلیسدی چهدار مدتف بده کدار
گرفته شی یکی از متفها از کتاب سال سوم دبیرستان انتخاب شیه بود ایف کتاب با نظارت
وزارت آموزش و پرورش برای دانشآموزان دبیرستانی تهیده و تدیویف شدیه اسدت کتداب
مذکور ااوی شش درس و هر درس دارای بخشهای زیر میباشی :متفت اسمت دسدتوریت
نقشهای زبانیت تمریف تلفظ و فهرستی از واژههای دییی متف یکی از دروس ایف کتاب با

عنوان «بازیهای المدیب» و سه متف تقریباً مردابه از کتدابهدای تداریخ مختصدر بدازیهدای

المدیب (یانگ1ت  )2004و بازیهای المدیب :تاریخ بدازیهدای پیردرفته (گدالتمف1ت )2002
Young
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انتخاب شینی ایف متون که در هر یب از آنها 20واژۀ مرترک بدهعندوان واژههدای هدیه
(ناآشنا) انتخاب شیه بودت دهت ارائه در طول چهار دلسه و هر دلسده بدهمدیت سدی دایقده
تعییف شینی
بددا دسددتکاری در مددتفهددات چهددار گوندده از هددر مددتف تهیدده شددی؛ گونددهای کدده در آن
تودهبهصورت اعمال نریه بودت برای گروه گواه مورد استفاده ارار گرفت در گوند دیگدر
زیر لغات دییی خط کرییه شیه بود در گون سوم زیر واژههای دییی خدط کردییه شدیه
بود و معادل فارسی هر کیام از واژهها در داخد پرانتدز در داخد مدتف ارائده شدیه بدود در
گون آخرت زیر واژههای ناآشنا خط کرییه شیه بودت معادل فارسی آنها بالفاصله در داخد
پرانتز در داخ متف گنجانیه شیه بود و واژههای دییی بعی از خوانیه شین در متف مجدیداً
توسط معل تکرار میشینی در هم گونههات تردم دملهبهدمله بدهصدورت شدفاهی بدرای
زبانآموزان توسط مؤلف دوم که معل کالس نیز بود ارائه شی
 .3 .4روش اجرای تحقیق

دانشآموزانی که در تسقیق اارر شرکت کرده بودنی بهصورت تصادفی در یکی از چهار
گروه زیر گمارده شینی :گروه گواه (هیچگونه مؤلف توددهبدهصدورت دریافدت نکردندی)؛
گروه آزمایری اول (متفهایی را دریافت کردنی که در آنها زیر واژههای دییی خطکرییه
شیه بود)؛ گروه آزمایری دوم (متفهایی را دریافت کردنی که در آنها زیر واژههای دییدی
خدط کردییه شدیه بدود و معدادل فارسدی آنهدا نیدز داده شدیه بدود)؛ گدروه آزمایردی سدوم
(متفهایی را دریافت کردنی که زیر واژههای دییی خط کرییه شدیه بدودت معدادل فارسدی
آنها داده شیه بود و واژههای دییی تکرار میشینی) از  97دانشآموزی که در ایف تسقیق
شرکت کرده بودنیت  22نفر ( 10پسر و  12دختدر) در گدروه گدواهت  21نفدر ( 10پسدر و 11
دختر) در گروه آزمایری اولت  27نفر ( 14پسر و  13دختر) در گدروه آزمایردی دوم و 27
نفر ( 13پسر و  14دختر) در گروه آزمایری سوم ارار داشتنی
در ایف مطالع پ،وهریت دانش واژگان انگلیسی دانشآموزان بهعندوان متغیدر وابسدته در
نظر گرفته شی و از طریق سنجههای تولیییت تمیز صدست دسدتوری و چهارگزیندهای مدورد
Gultmann
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ارزیابی ارار گرفت تسلی واریان

یبسویهت همگف بودن چهار گروه شدرکتکنندیه در

تسقیددق اارددر را از لسدداظ دانددش واژههددای هددیه نرددان دادت F = .294, p = .830

آزمودنیها پ

از خوانین متفها در چهار دلسه در پ آزمدون بالفصد شدرکت کردندی

پ آزمون بالفص واژهها بعی از خوانین آخریف متف ادرا گردیدی و پد آزمدون تدرخیری
واژهها دو هفته بعی از پ آزمون بالفص بهعم آمی؛ برای ایف که بتوان با اطمینان بیردتری
گفت کهت از طرفی پیررفت مراهیهشیه در پ آزمدون بالفصد مدواتی نبدوده و از طدره
دیگر با طوالنی شین فاصل زمانی بیف پ آزمون بالفص و ترخیریت تر یر مراهیهشدیه در
پ آزمون بالفص با تر یر متغیرهای مزاا دره نیامیخته استت فاصدل زمدانی دو هفتدهای

بهعنوان مناسبتریف وافه بیف ایف دو آزمون پیرنهاد میگردد (لوون 1و پالنسدکی2ت )2015

تسقیق ااررمیت چهار هفته و هر هفته یب دلس یبونی ساعتی طول کریی دلسات بدا
اطددالع مسددئولیف میرسدده و اولیددای مستددرم دانددشآمددوزان در سدداعاتی ترددکی شددی کدده
دانشآموزان هیچ کالسدرسی نیاشتنی
 .4 .4سنجههای واژهها

دهت سنجش میزان آشنایی آزمودنیها با واژههای هیه سنجههای تولیییت تمیدز صدست

دستوری 3و چهارگزینهای اب از ارائ متفهدا اددرا گردیدی بدار دیگدر از همدان آزمدونهدا
دهت ارزیابی میزان یادگیری زبان آموزان بعی از خوانین متفها و بار آخر بهمنظور بررسدی
میزان بهخاطرسداری واژههای دییی دو هفته بعی از پ آزمون بالفص بهره گرفته شدی هدر
کیام از ایف سه سنجه شام  20سئوال (دمعاً  60سئوال) بودنی که بر 20واژۀ هیه تمرکدز

داشتنی سنجههای تهیهشدیه بده رؤیدت سده نفدر از از اعضدای هیئدت علمدی دانردگاه دارای
میرک دکترای آموزش زبان انگلیسدی رسدیی کده روایدی آنهدا را بدرای سدنجش واژههدای
هیه ترییی نمودنی رریب پایایی سنج چهارگزینهای کده بدا اسدتفاده از آزمدون کرونبدا
مساسبه شی  0/94بود
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سئواالت سنج تولییی از دمالتی ترکی شیه بودنی که زیر یکی از کلمدات آن خدط
کرییه شیه بود و آزمودنیها بایی معادل فارسی آن کلمده را در ددای خدالی مقابد دملده
مینوشتنی در سنج تمیز صست دستوری واژههات از داندشآمدوزان خواسدته شدی تردخیص
خددود دربددارۀ درسددتی یددا نادرسددتی معن دای دادهشددیه بددرای واژههددای دییددی را در داهددای
تعییفشیه بنویسدنی در سدنج چهارگزیندهایت از زبدانآمدوزان خواسدته شدی معدادل فارسدی
واژهای را که زیرش خط کرییه شیه بود از بدیف گزیندههدا انتخداب کنندی هدر یدب از سده
سنجه در برگ دیاگانهای طراای شیه بود آزمودنیهدا ابتدیا بده سدئواالت سدنج تولیدیی
پاسخ دادنی و بعی از تسوی اوراشت برگ سنج تمیز صدست دسدتوری را تسوید گرفتندی و
در پایان به سئواالت سنج چهارگزینهای پاسخ دادنی تودیه ترتیب ادرای سنجههدا بده ایدف
ارار است :در صورتی که نخست سنج چهارگزیندهای اددرا مدیشدیت ایدف ااتمدال وددود
داشت که زبانآموزان معنای بعضی از کلمات را افظ کنندی و در پاسدخدادن بده سدئواالت
سدنج تولیددیی از آنهددا بهددره بگیرندی و ایددف امکددان نیددز وددود داشددت کدده بخددش اصددلی و
گزینههای سئواالت سدنج چهارگزیندهایت سدرنخی بدرای ددواب دادن بده سدئواالت تمیدز
صست دستوری فراه کنی میتزمان  10دایقه برای پاسخگویی به هر یب از سنجههدا در
نظر گرفته شیه بود ایف میت زمان بر اساس تجربه سالهای متمادی مؤلف دوم در گدرفتف
امتسدان از دانددشآمددوزان دبیرسددتان لسدداظ گردیددی اولدیف مددتف یددب هفتدده پد

از ادددرای

پیشآزمون به زبانآموزان ارائه گردیی و در پایان دلس چهارم از زبانآموزان پد آزمدون
بالفص به عم آمی پ آزمون ترخیری دو هفته بعی از پ آزمون بالفص ادرا شی بدرای
هر یب از سئواالت سنجههای سهگانه یب نمره در نظر گرفته شی دمع نمدرات بدرای هدر
سنجه  20بود در سنج تولییی معدادل فارسدی واژههدای هدیه و متدراده آنهدا بدهعندوان
دواب صسیح لساظ شینی
 .5تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

آمار توصیفی نتایج نمرات پ آزمونهای بالفص و ترخیری سنج تولییی بهشدرح ددیول

 1میباشی
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جدول  1آمار توصیفی نمرات آزمون تولییی
پ آزمون بالفص

پ آزمون ترخیری

گروهها

تعیاد

میانگیف

انسراه معیار

میانگیف

انسراه معیار

گروه اول

21

7/09

3/73

10/22

4/06

گروه دوم

27

11/40

1/78

6/57

1/98

گروه سوم

27

13/11

3/33

12/74

3/89

گروه گواه

21

4/81

2/40

4/86

1/69

9/45

4/43

8/91

4/43

مجموع

97

دهت بررسی تفاوت ااتمالی مودود بیف گروههدای شدرکتکنندیه در تسقیدق ااردرت
مساسبات مکرر تسلی واریان

ادرا شی نتایج ااص از ایف مساسبات نران داد که چهدار

گدروه در سدنج تولیدیی عملکدرد متفداوتی داشدتنیت F = 39.96, p < .0001ت کده ایدف
نمایانگر تر یر معنیدار تودهبهصورت در یادگیری واژههای دییی بود اما عملکرد گروهها
در آزمون تولییی در پ

آزمون بالفص و ترخیری تفاوت معندیداری نیاشدتت F = .45,

 p = .503همچنیف تجزیه و تسلی آماری یادشیه نران داد که تعام معنیداری بدیف زمدان
و متغیر تودهبهصورت ودود نیاشتت F = 1.05, p = .374

مقایسههای بعی از تجربه نران داد که تفاوت بیف گروه گواه و سه گروه آزمایری و نیدز
تفاوت بیف ایف سه گدروه معندیدار بدود بدا لسداظ آمدار توصدیفی سدنج تولیدیی و تسلید
واریان

یب سوی بهکارگرفتهشیه بر پ آزمونها و با انجام مقایسههای چنیگاند نمدرات

ایف آزمونهات میتوان مقایسهها را به شرح دیول  2خالصده کدرد میدانگیف نمدرات گدروه
سوم ( 13/11در پ آزمون بالفص و  12/74در پ آزمون ترخیری) باالتر از سایر گروهها
بود میانگیف نمرات گدروه دوم ( 11/40در پد آزمدون بالفصد و  10/22در پد آزمدون
ترخیری) باالتر از گروه اول بود میانگیف نمرات گروه اول ( 7/09در پ آزمون بالفصد و
6/57در پد آزمددون تددرخیری) بداالتر از گددروه گددواه بددود پدداییفتددریف میددانگیف ( 4/81در
پ آزمون بالفص و  4/86در پ آزمون ترخیری) به گروه گواه تعلق داشت
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جدول  2مقایس گروهها در آزمونهای بالفص و ترخیری
مقایسهها

آزمونها

گروه دوم *< گروه سوم
گروه اول *< گروه دوم
گروه گواه *< گروه اول

پ آزمون بالفص

گروه دوم *< گروه سوم
گروه اول *< گروه دوم

پ آزمون ترخیری

*

گروه گواه < گروه اول

*تفاوت میانگیف در  p < .05معنیدار است

 .1 .5سنجۀ تمیز صحت دستوری

دیول  3آمار توصیفی پ آزمونهدای بالفصد و تدرخیری سدنج تمیدز صدست دسدتوری را
نمایش میدهی بهمنظور بررسی تفداوت ااتمدالی موددود بدیف گدروههدای شدرکتکنندیه در
تسقیقت مساسبات مکرر تسلی واریان

مورد استفاده ارار گرفدت عملکدرد چهدار گدروه در

سدنج تمیدز صدست دسدتوری تفداوت معندیداری داشدتت F = 4.45, p < .0001ت کده ایدف
نراندهنیۀ تر یر مثبت تودهبهصورت بدود امدا عملکدرد گدروههدا در پد آزمدون بالفصد و
تاخیری در آزمون تولییی تفاوت معنیداری نیاشت  F = 1.01, p = .317تعام معندیداری
بیف زمان و متغیر تودهبهصورت نیز ودود نیاشتت F = 1.5, p = .219
جدول  3آمار توصیفی نمرات سنج تمیز صست دستوری
پ آزمون بالفص
گروهها

تعیاد

میانگیف

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
گروه گواه
مجموع

21
27
27
22
97

7/23
8/33
10/37
7/77
8/53

انسراه
معیار

2/38
3/68
2/83
2/74
3/18

پ آزمون ترخیری
میانگیف
6/52
7/59
8/33
7/22
7/48

انسراه
معیار

2/31
3/54
2/92
2/46
2/77
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در سنج تمیز صست دستوریت عملکرد هرچهار گروه آزمدودنیهدا در پد آزمدونهدا
بهتر از پیشآزمون بود مساسبات مکرر تسلی واریان

نران داد که تفداوت بدیف گدروههدا

در پ آزمونها از لساظ آماری معنیدار بودت  F = 4.45, p < .0001مقایسههدای پد

از

تجرب سنج تمیز صست دستوری ااکی از آن بود کده هدیچگونده تفداوت معندیداری بدیف
گروههای اول و دوم آزمایری و همچنیف بیف گروههای دوم آزمایری و گواه و همدیفطدور
بیف گروههای اول و گواه ودود نیاشت اما تفاوت بیف گروههای اول و سومت دوم و سوم و
نیز سوم و گواه معنیدار بود با لساظ آمار توصیفی نمرات سدنج تمیدز صدست دسدتوری و
مساسبات مکرر تسلی واریان

انجامیافته برای پ آزمدونهدای بالفصد و تدرخیری و نیدز

مقایسههای چنیگان نمرات ایف سنجهت میتدوان تفداوت موددود بدیف گدروههدا را بده شدرح
دیول  4دمعبنیی کرد
جدول  4مقایس گروهها در سنج تمیز صست دستوری
آزمونها

مقایسهها
گروه دوم *< گروه سوم

پ آزمون بالفص

گروه گواه < گروه دوم

گروه اول < گروه گواه

گروه دوم *< گروه سوم
پ آزمون ترخیری

گروه گواه < گروه دوم
گروه اول < گروه گواه

*تفاوت میانگیف در  p < .05معنیدار است

در ایددف سددنجه نیددزت هماننددی سددنج تولیددییت میددانگیف نمددرات گددروه سددوم ( 10/37در
پ آزمون بالفص و  8/33در پ آزمون ترخیری) باالتر از سایر گروههدا بدود بدر خداله
سنج تولیییت در سنج تمیز صست دستوریت میانگیف نمرات گروه اول پداییفتدر از گدروه
گواه بود
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 .2 .5سنجۀ چهارگزینهای

دیول  5آمار توصیفی نتایج نمرات پ آزمونهای بالفص و ترخیری سنج چهارگزینهای
را نران میدهی
جدول  5آمار توصیفی نمرات سنج چهارگزینهای
پ آزمون بالفص
گروهها

تعیاد

میانگیف

انسراه
معیار

پ آزمون ترخیری
میانگیف

انسراه
معیار

گروه اول

21

13/19

2/48

12/28

2/98

گروه دوم

27

18/11

1/54

17/22

1/55

گروه سوم

27

18/29

1/58

17/14

2/14

گروه گواه

22

12/68

3/16

10/86

2/88

مجموع

97

15/86

3/42

14/69

3/70

به منظور بررسی تفداوت ااتمدالی موددود بدیف گدروههدای شدرکتکنندیه در تسقیدقت
مساسبات مکرر تسلی واریان

به کار گرفته شی گروهها در سنج چهارگزینهای عملکرد

متفاوتی داشتنیتF = 52.58, p < .0001ت که ایف نراندهنیۀ تر یر معنیدار تودهبدهصدورت
میباشی البته تعام بیف زمان و آمدوزش توددهبدهصدورت معندیدار نبدودت = F = 1.29, p

 .281در سددنج چهارگزینددهای عملکددرد سدده گددروه آزمایرددی و همچنددیف گددروه گددواه در
پ

آزمونها نسبت به پیشآزمون بهبود یافته بودت F = 6.62, p < .012

مقایسدههدای پد

از تجربده نردان داد کدده تفداوت موددود بدیف گدروههددای اول و دومت

گروههای گواه و دومت گروههای اول و سوم و گروههای گدواه و سدوم معندیدار اسدت بدا
لساظ آمار توصیفی سنج چهارگزینهای و مساسبات مکرر تسلی واریان

انجامیافتده روی

پ آزمونها و مقایسههای چنیگاند نمدرات سدنج چهارگزیندهای مدیتدوان خالصدهای از
تفاوت بیف گروهها را به شرح دیول  6ارائه کرد
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جدول  6مقایس گروهها در سنج چهار گزینهای
آزمونها

مقایسهها
گروه دوم < گروه سوم

پ آزمون بالفص

گروه گواه *< گروه دوم
گروه اول < گروه گواه
گروه دوم < گروه سوم

پ آزمون ترخیری

*گروه گواه < گروه سوم
گروه اول < گروه گواه

*تفاوت میانگیف در  p < .05معنیدار است

میانگیف نمرات گروه سوم در پ آزمون بالفص ( (M = 18/29باالتر از سایر گروهها
بود اما میانگیف نمرات گروه دوم در پ آزمون ترخیری ( )M = 17/22باالتر از گروه اول
بود میانگیف نمدرات گدروه اول ( 13/19در پد آزمدون بالفصد و  12/28در پد آزمدون
ترخیری) باالتر از گروه گواه بود الگوی میانگیفها در پد آزمدون بالفصد مانندی الگدوی
مودود در سنج تولییی بود اما در پ آزمون ترخیری ایف الگو انیکی متفاوت بود با ایدف
که میانگیف نمرات گروه سوم ( )18/29در پ آزمون بالفص باالتر از سدایر گدروههدا بدود
ولی در پ آزمون ترخیری میانگیف نمرات گروه دوم ( )17/22باالتر از بقی گروهها بود
 .6بحث و نتیجهگیری

نگاهی کلی به مجموع نتایج بهدستآمیه از سده سدنج تولیدییت تمیدز صدست دسدتوری و

چهارگزینهای که بهعنوان ابزار پ آزمون بالفص و ترخیری مدورد اسدتفاده ادرار گرفتندیت
اکایت از آن دارد که چهار گروه شرکتکننیه در تسقیق اارر به تناسب ندوع آموزشدی
که در طول ادرای تسقیق دریافت کرده بودنیت عملکرد متفاوتی داشتنی گروه گواهت که از
هرگونه نمود تودهبهصورت در یادگیری واژههای دییی مسروم بودت نسبت به بقی گروهها
پاییفتریف میزان رشی زبان را در بازۀ زمانی پیشآزمدون و پد آزمدون بالفصد و تدرخیری
داشت اما گروه سوم که از ترکیب سه نمود مختلف تودهبهصورت یعنی خط کریین زیدر
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واژههای دیییت دریافت معادل فارسی واژههای دییی و تکرار توسط معل هنگدام موادهده
با واژههای دییی در متون برخدوردار شدیت بداالتریف میدزان رشدی را از لسداظ درک معندای
واژههای دییی در پ آزمونهای بالفص و ترخیری داشت گدروه دوم کده از ترکیدب دو
نمود تودهبهصورت یعنی خط کریین زیر واژگان دییی و دریافت معادل فارسی واژههای
دییی برخوردار شدی نسدبت بده گدروه او ل آزمایردی کده تنهدا از نمدود خدط کردیین زیدر
واژههای دییی بهره برده بود عملکرد بهتری داشت
ایف یافتهها اکایت از آن دارنی که تودهبدهصدورت در یدادگیری مطالدب دییدی نقدش
عمددیهای بددازی مددیکنددی واتددی توددده زبددانآمددوزان در کنددار فعالیددتهددای معنددامسور بدده

صورتهای مسیودی معطوه میشودت امکان ددذب مطلدوب 1درونداد تدا ادی مطلدوبی
فراه میشود و به تبعِ آن یادگیری تسهی میگردد (اشمیت2ت )1990

نتایج بهدستآمیه ازسه سنج تولیییت تمیز صست دستوری و چهارگزینهای نردان داد
که در پ آزمون بالفص و ترخیریت گروه سوم آزمایری نسبت بده گدروههدای اول و دوم
آزمایری و گروه گواه عملکرد بهتر و معنیداری داشت عملکرد بهتر ایف گدروه گدواه آن
است که افزودن مؤلف تکدرار بدر دو مؤلفد دیگدر توددهبدهصدورت باعدث مدیشدود تودده
زبانآموزان به معنای واژههای دییی بیش از پیش دلب شدود و در یادسدداری آنهدا کمدب
شایانی بکنی ایف یافته از دهاتی بدا یافتدههدای هالسدتیف ()2001ت نیردف )2001( 3و ایدیری

شهررا و توکلی ( )2016در ترکیی بر نقش مؤ ر تکرار واژههدای دییدی بعدی از موادهده بدا
آنها در یب راستا ارار دارد
به سخف دیگرت خط کریین زیر واژههای دییی و ارائ معادل فارسی ایف واژههدا تودده
زبانآموزان را نسبت به معنای واژههدای دییدی بدر مدیانگیدزد و ایدف واژههدا در مقایسده بدا
واژههای دیگر مودود در متف بردستهتر میشونی و تکرار ایف واژهها پ

از بردسدتهسدازی

اولیه با دو شیوۀ ابلی تودهبدهصدورتت هرچده بیردتر در معدرو تودده ادرار مدیگیدرد و از
آنجاییکه ایف بردسته سدازی در ادیف فعالیدت معنامدیار خواندین و درک مطلدب صدورت
1
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Schmidt
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Nation
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میگیردت زبانآموزان را به شک دییتری در درک معندای ایدف واژههدای دییدی درگیدر
میسازد
گروه دوم آزمایری که از دو مؤلف تودهبهصدورت یعندی خدط کردیین زیدر واژههدای
دییی و معادل فارسی برخوردار بود در مقایسه با گروههای اول آزمایردی و گدواه در همد
سنجهها عملکرد بهتر و در سنج تولییی عملکدرد معندیداری داشدت ایدف نتیجده بدر تدر یر
مثبت برخورداری از معادل زبان اول واژههای دییی در کنار خط کریین زیر واژهها صدسه

میگذارد ایف یافته با یافتههای راماچانیران 1و رادی )2004( 2ت الفدر و شدمولی )1997( 3و
صسرایی و اامیی اادر ( )1394در یب راستا ارار دارد
در نگاه کلی میتوان استیالل کرد که ارائ معدادل زبدان اول واژههدای دییدی در کندار
خط کریین زیر ایف واژهها توده زبانآموزان را به ایف واژهها بیرتر دلب مدیکندی افدزون
بر آنت معادل زبان اول واژههای دییی ابزار شناختی مؤ ری برای یادگیری واژههای دییدی

لساظ میشود (کرافورد4ت )2004

عملکدرد بهتددر گددروه اول آزمایرددی نسددبت بدده گددروه گددواه در دو سددنج تمیددز صددست
دستوری و چهارگزینهای و تر یر معنیدار آن در سنج تولییی نمایدانگر تدر یر شدگرد خدط
کریین زیر کلمات دییی در مقایسه با مواعیدت بدیون توددهبدهصدورت در امدر یدادگیری
واژهها میباشی البته بایی یادآور شی که برتری معنیدار گروه اول نسبت به گروه گواه تنهدا
در سنج تولییی مراهیه شی و در سنجههای دیگر ایف تفاوت به مرز معندیدار نرسدیی ایدف
بیان معناست که برای زبانآموزان با سطح پاییف انگلیسی تنها خدط کردیین زیدر واژههدای
دییی در شرایط مختلف منجر به یادسداری معندیدار واژههدای دییدی نمدیشدود؛ تغییدر در
شرایط پ آزمون یا سطح توانش زبانی آزمودنیهات وی،گیهای مسدیط غالدب آموزشدی و
دیگر مؤلفههای مرتبط با توده و یادگیری ممکف است ا ربخری خط کریین زیر واژههدای
دییی را تستتر یر ارار دهندی امدا تدر یر ترکیبدی از مؤلفدههدای مختلدف توددهبدهصدورت
1
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میتوانی در مقاب تر یر شرایط یادشیه مقاومت بیرتری داشته باشی و با تغییرات دزئی دچار
نوسان معنیداری نرود
با در نظر گرفتف مجموع یافتههات عملکرد گروهها ماننی سنج تولییی بدوده اسدت:گروه

گواه < گروه اول < گروه دوم < گروه سومت تنها با ایف تفاوت که بدیف گدروه اول و گدواه
از لساظ آماری تفاوت معنیداری مراهیه نری گرچه گروه اول در بیف سه گروه آزمایری
ک تریف کارایی را در یادگیری واژگان زبان دوم داشتت در مجموع تر یر آن در مقایسده بدا
گروه گواه برتر بود که ایف خود مؤیی ا ر مثبت تودهبهصورت بهعنوان یکدی از شدگردهای
مفیی و مؤ ر در آموزش و یادگیری واژههای زبان دوم میباشی
یافت تسقیق اارر که بر تر یر مثبت نمودهای مختلف تودهبهصورت بر یدادگیری زبدان

صسه میگذاردت مطابق با نتایج چنییف مطالع پ،وهری است (هی  1و الفرت 2003؛ ماندیریات

2003؛ پیتددرز2ت 2006؛ صددسرایی و اامددیی اددادرت 1394؛ رات3ت 2005؛ رات و ویالمددز4ت
 )2003یافت دیگرت یعنی برتری تر یر ترکیبی معادل زبان اول و تکرارت در مقایسه بدا معدادل
فارسی بهتنهایی ونیز بقی گروههات نمایانگر تر یر ااب توده تکرار است که در مطالعات ابلی
به آن پرداخته نریه است تسقیقات پیریف ردرورت چندییف بدار تکدرار را بدرای یدادگیری
واژۀ دییی خاطر نران کردهانی (اییری شهرردا و تدوکلیت 2016؛ هورسدت و همکدارانت

1998؛ راتت 1999؛ ساراگی5ت نیرف و مایسدتر6ت 1978؛ واریندگ 7و تاکداکی8ت  .)2003امدا
ایف مطالعه نقدش کارآمدی یدب بدارتکرار همدراه بدا ارائد معدادل زبدان اول را در یدادگیری
واژههای دییی نران داد سخف آخر ایف که فعالیدتهدا و راهبردهدای آموزشدی کده تودده
زبانآموزان را به واژههای دییی دلب میکنیت یدادگیری ایدف واژههدا را تسدهی مدیکندی

چنانکه پ،وهشهای ابلی (الپسکو 9و دی10ت 1993؛ نایت1ت  )1994نیز گدزارش کدردهاندیت
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گروههایی که از نمودهای مختلف تودهبهصورت برخوردار میشونی نسبت به گدروههدایی
که از ایف راهبردها بهره نمیبرنیت در یادگیری واژههای دییی رشی بیردتری دارندی فرردی
«توده» که چارچوب نظری هم مطالعدات توددهبدهصدورت مسسدوب مدیشدودت یدادگیری
صورتهای دییی را منوط به دذب درونداد توسط زبانآموز میدانی و ایف ددذب بدیون
)1990 فعال ساختف آگاهی در سطح توده دستیافتنی نخواهی بود (اشمیتت
منابع
:) «آمدوزش مسدتقی واژه در مدتف1394( صسراییت رردامراد و شدهناز اامدیی ادادر
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