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تاااکنون مطالعااات بااایار باار چیااو ی یااادگیر واژه توساا بزرگسااالان در زبااان
دوم بااه ا جااام رساای ه اساا ب بااایار از م ّ ااان معد اا یااادگیر واژه در باای
زبااان ،ما ناا «رو

فراگیااران ُردسااام مدواااوت بااوده و شاایوههااا ج یاا شمااوز

تکلیفم ور» که بار اسادواده و تولیا زباان دوم تأکیا دار ا  ،بارا ایا افاراد مناسا
یادن ب ها

مطالعاۀ حاضار ،بررسا تطبی ا دو اور رو
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در م ابااب بااروندادم ااور) باار یااادگیر و بااهیادساارار واژگااان ا یلیااا در میااان
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دروندادم ااور و بااروندادم ااور ت ااایش شاا
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ظر با اسدواده از تکاالیف باروندادم اور باه شارک کننا گان شماوز
رو

داده شا ؛ امّاا در

دروندادم ااور ،لغااات ما ظاار بهصااورت تکااالیف دروندادم ااور بااه ش هااا ارا ااه

ش و هیچگو اه تولیا زباا
ااور شزمااون واژگااا

از ش هاا در واسا

یردیا ب پاد از  0هوداه تا رید ،دو

(درا شاانی ار و تولی ا ) بااهعنوان پاای شزمااون ،پاادشزمااون و

پاادشزمااون تااأ یر از ش ااان گرفدااه شا ب دااای ت لیااب دادههااا شااان داد کااه میااا یی
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باارونداد باااهش یکاااان ،امّااا بااهطااور معنااادار از میااا یی

ماارات پاادشزمااون و

پدشزمون تأ یر گروه کندرم بیشادر اسا ؛ بناابرای بار اسااا ایا
ای

دیجه رسی کاه هار دو رو

منجار باه افازای

دا ا

داای م تاوان باه

درکا  ،شانی ار و تولیا
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( )1101مبن بر ای

کاه هار یا

کده اسا

و قااوّت ااود را دار اا و ترکیاا
مشخصات زبانشموزان م توا
کلیدددواژههددا رو

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

زباان ااف ضاعف

از رو هاا شماوز

مناسااب از همااۀ رو هااا ،بااا توجّااه بااه یاااز و

دای مثبد در پ داشده باش ب
تاا رید تکلیاافم ااور ،رو

تاا رید بااروندادم ااور ،رو

ت رید دروندادم ور ،فراگیران ایرا  ،فراگیر واژگان
 .1مقدّمه

ظاار بااه اهمّیّ ا
شموز

واژه در فراین ا شمااوز

و یااادگیر زبااان دوم ،رویکردهااا مخدلااف

زبان یاز دیا گاههاا مدوااوت را درباارۀ اهمّیّا

و چیاو ی شماوز

واژه مطار

کاااردها ااا (ساااودمن افشاااار)1110 ،ب باااهعنوانمثام ،در رویکردهاااا کلاسااای  ،ما نااا
دساادور-ترجمااه ،0تأکی ا ب ار شمااوز

واژه بهصااورت ااارا از باف ا  1و از طریاام معرّف ا

معااادم زبااان اوّم اس ا ب درحال کااه از منظاار رویکردهااا ا یاار (رویکردهااا شاانا د و
یااا ارتباااط ) ،یااادگیر واژه در بافاا
اهمّیّ

و فااراهش شوردن فرصاا

جهاا

اساادواده از شن

دارد و به یادگیر منجر م گرددب
مااوده ،ا

اص ا را در یااادگیر زبااان دوم دریاف ا
ّ
یکا از مباااحث کااه توجّااه

تااأریر تکااالیف درونداد 3و بااروندادم ااور 0باار یااادگیر اجاازا مخدلااف زبااا
رو

و

اساا ب

دروندادم ااور ،اگرچااه زبااانشمااوزان را در معاارز زبااان دوم قاارار م دهاا  ،امّااا

منجاار بااه اجبااار باارا تولیا زبااان دوم در ش هااا م شااودب در م ابااب ،رو
زبااان شمااوزان را بااه تولیاا و اساادواده از زبااان دوم ترغیاا
بایار از م ّ ی و همی طور کداا هاا و منااب شماوز

بااروندادم ااور

م مایاا (الااید)1101 ،1ب

زباان ،ضام تأکیا بار رویکارد

بروندادم ور معد ا کاه تنهاا باا ا جاام تکاالیف بروندادم اور اسا

کاه یاادگیر زباان

و توا اااای تولیااا و اسااادواده از شن حاصاااب مااا گاااردد (الاااید1113 ،؛ لا ااا )1101 ،6ب
1. grammar translation
2. context
3. input-based
4. output-based
5. Ellis
6. Long

تأریر رو
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ت رید درون داد م ور در م ابب برونداد م ور ببب

باااای وجود ،تعاا اد از پژوهشاایران (الاارام 0و الااید1102 ،؛ شاایندا  )1100 ،1باار ایاا
باور کاه ممکا اسا

دروندادم اور بارا زباان شماوزان ُردساام بهدار و ما ررتر

رو

باشاا ب یکاا از دلایااب ایاا اساا
اتّوااام م افد ا و بااه علّ ا

کااه یااادگیر زبااان اوّم از طریاام رو

دروندادم ااور

فاصاالۀ کااش میااان یااادگیر زبااان اوّم و دوم ،فراین ا یااادگیر

زبان اوّم باه زباان دوم قاباب ا د اام اسا

(شایندا )1100 ،ب باای حاام ،مدأساوا ه ت ی اات

کاااف دربااارۀ ایاا موضااور ،صوصاااً در مااورد زبااانشمااوزان ُردسااام ایرا اا صااورت
یرفده اس ؛ بنابرای  ،پژوه
0ب شیاااا رو

دروندادم اااور یاااادگیر واژگاااان زباااان دوم را بااارا فراگیاااران

ُردسام ایرا
1ب شیااا رو

حاضر قص دارد تا به پرس ها زیر پاسخ ده :
تاهیب م کن ؟

بااروندادم ااور یااادگیر واژگااان زبااان دوم را باارا فراگیااران

ُردسام ایرا

تاهیب م کن ؟

3ب اگاار هاار دو رو

درونداد و بااروندادم ااور یااادگیر واژگااان زبااان دوم را

تاهیب م کنن  ،کا امیا

بارا زباانشماوزان ُردساام ایرا ا ما ررتر واها

بود؟
در ایا راساادا ،در ابدا ا هاار کا ام از رو هااا درونداد و بااروندادم ااور و همی طااور
پیشااینۀ ت یاام توضااید داده م ا شااودب در ادام اه ،بااه ب ااب دربااارۀ رو
حاصب از ا جام پژوه

ت یاام و دااای

پردا ده واه ش ب

 .2پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظری

از سااام  0991میلاااد  ،تمرکااز پژوهشاایران از شمااوز
زبان مادر و یاادگیر عناصار زباا

باهصاورت ج اگا اه ،باه اسادوادۀ بیشادر یاا من صاراً

از زبااان م صا و یااادگیر عناصاار زبااا
ایاا اساااا ،ظریّااههااا ج یاا

زبااان دوم از طریاام اساادواده از

در کنااار هااش و در بافا

تغییاار یافدااه اسا  .باار

ما ناا ظریّااۀ «توجّااه» 3و «درونداد» 0مطاار شاا
1. Erlam
2. Shintani
3. noticing hypothesis
4. input hypothesis
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(غلااام و فااروردی )1107،ب ایا
م ص ا و یااادگیر در درون باف ا
رو های اسا

ظریّااههااا باار یااادگیر شگاها ااه ،توجّااه بااه عناصاار زبااا
تأکی ا م ا کنن ا ب رو

کاه باعاب افازای

ما شااودب بااه عناصاار زبااا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

شمااوز

درونداد یااز از جملااه

توجّاه و درا عمیام از عناصار زباا

کااه فراگیاار در یا

بافا

ارتباااط دریافا

در درون بافا
ما کنا درونداد

م گوینا ( مااز دوسا  ،صاابر دهکارد و شاویع 1109 ،؛ گاد و مکا )1117 ،0ب بار
اساااا تعریااف الااید ،1101( 1صب  ،)121رو

تاا رید دروندادم ااور روشاا اساا

کااه «زبااانشمااوزان را درگیاار دساادکار  3و پاارداز  0دادههااای م مایا کااه در معاارز شن
قرار گرفداه و یاا ملازم باه پارداز
ت ایش م شود ،بلکه عناصر زبا
و ا

اهمّیّا

ش هاا شا ها  .در ایا رو  ،زباان باه عناصار ج اگا اه
در کنار هش و در درون باف

ارزیاب م شو ب»

درونداد در یااادگیر زبااان همااواره ماورد توجّااه م ّ اای بااوده اسا ب

بااهعنوانمثام ،کرشاا  0921 ،0921( 1و  )0992بااا ارا ااۀ فرضاایّۀ درونداد ،بیااان مااود کااه
اساادواده از تکااالیو کااه باار تولیاا زبااان تأکیاا دار اا  ،تااأریر واقعاا و ماااد یش باار
زبااانشمااوز

ار اا و تنهااا پاارداز

م گرددب و بارا ادّعاا

درونداد قابااب توهاایش 6منجاار بااه یااادگیر زبااان

اود دلایاب زیار را بیاان ماود -0 :هایچ ماادن ات و شاواه

مبناا باار یااادگیر زبااان از طریاام باارونداد وجااود اا ارد؛  -1امکااان بااه دساا
تااوا

بالااا زبااا

با ون باارونداد وجااود داردب در هماای راساادا ،لا ا

بر فرضایّۀ درونداد کرشا  ،ضام ارایاۀ تئاور تعاماب

7

شوردن

( )1101بااا تکیااه

اود بیاان ماود کاه تنهاا شارای

لااازم باارا یااادگیر زبااان دوم ،درونداد ساااده و قابااب فهااش و تعامااب و همکااار در
پاارداز

درونداد اس ا ب همچناای ارلااام و الااید )1102( 2دو دلیااب عم ا ه باارا اساادواده

از تکالیف دروندادم اور و تاأریر شن بار یاادگیر زباان دوم برشامرد  -0 :بار اسااا ظار
1. Gass & Mackey
2. Ellis
3. manipulation
4. processing
5. Krashen
6. comprehensible input
7. interaction hypothesis
8. Erlam & Ellis

تأریر رو

ت رید درون داد م ور در م ابب برونداد م ور ببب

اشاامی  ،)1110( 0دا ا
از دا

تولی

ادراک ا
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صوص ااً در مااورد یااادگیر واژگااان زبااان دوم ،زودتاار

م شیا ؛  -1توجّاه 1بار اسااا ظریّاهها کرشا

به دس

ا

باهسازای

در یاااادگیر زباااان دوم دارد و اسااادواده از تکاااالیف دروندادم اااور باعاااب توجّاااه
زبانشموزان به اجزا زبا
در م ابااب ،ه ا

م گرددب

از شمااوز
ما نا صا ب

فعّالیّ هاا تولیا

بااروندادم ااور ،برقاارار ارتب ااف و ا د ااام پیااام از طریاام
کاردن و وشاد اسا

(کیاوانپنااه ،علاو و راو ا

1111؛ م مودشباااد و ساالیما )1100 ،ب در ایاا رو  ،شمااوز
واژه ،در قال ا

فعّالیّ ا هااا تولی ا

درواقاا توجّااه بااه رو
ت ی ااات

ما ناا

و بااهصااورت گودااار یااا وشاادار ا جااام م پااریردب

بااروندادم ااور و اهمّیّاا

شااأت گرفاا

عناصاار زبااا

،

شن در یااادگیر زبااان دوم از دااای

کااه شااان داد اا تنهااا در معاارز قاارار دادن زبااانشموزان بااه

درونداد قابب فهاش کااف

و درساد  3زباان دوم را توساعه دها ب

باوده و م توا ا صا ّ
اااطر اسا

درواقا ای ا اماار بااه ایا

باارا تولی ا زبااان دوم و دریاف ا

کااه زبااانشموزان در چناای شاارایط فرص ا

باااز ورد و در دیجااه توجّااه بااه اجاازا زبااا

کاااف

را ار ا

( ااج و تینا)1101 ،0ب
از ظاار سااویی  ،)1111 ,0991( 1باارونداد دارا سااه کااارکرد مهااش اساا ب اولاااً تولیاا
باارونداد و باااز ورد کااه زبااانشموز در مااورد باارونداد ااود دریافاا

ماا کناا منجاار

م شود تا و به فاصلۀ موجاود بای زباان دوم ،باه صاورت کاه او اسادواده م کنا و زباان
دوم ،به صورت کاه گاوی وران زباان دوم اسادواده م کننا  ،پا بباردب درواقا  ،زماا
زبااانشمااوزان بااه تولی ا و اساادواده از زبااان دوم ترغی ا
اساادوادۀ درساا

از شن بااوده و درصاا د برطاار

واهنا بااودب دوماای

ا

کاه

م شااو  ،درم یابن ا کااه قااادر بااه

کااردن مشااکلات ااود در ایاا زمینااه

باارونداد شزمااودن فرضایّه اسا ب درواقا  ،وقدا زبااانشمااوز از

هشکلاس یا معلّش اود بااز ورد دریافا

ما کنا  ،باه درساد یاا ادرساد درا و تولیا
1. Schmitt
2. noticing
3. accuracy
4. Nassaji & Tian
5. Swain

012

مطالعات زبان و ترجمه

ااود از زبااان دوم پاا ماا باارد و بااهای ترتی
جلااوگیر ماا کناا (فااا ر عج شاایر ،در دساا
باارونداد ،ا

شن اس ا ؛ ترغی ا

فرازبااا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

از فایبشاا گ  0دا اا

زبااا

ااود

چااا ؛ رسااای )1107 ،1ب اا

ش اار

زبااانشموزان بااه اساادواده از زبااان دوم ،موج ا

توجّه بیشدر ش هاا باه ایا امار م شاود کاه در چاه زماا

و در مواجهاه باا چاه کاا چاه

بیوین و از چه سا دارهای اسدواده ماین ( ااج و تینا)1101 ،ب
شاایندا

( )1100معد اا اساا

لغات ،م توا نا دسادهبن
را در ذه

کااه کودکااان در یااادگیر زبااان مااادر قبااب از تولیاا

ها مدعا ّد از اشایا پیراماون اود و لغاات مرباوف باه ش هاا

ود ایجااد ماینا ؛ بناابرای باا کمداری تمااا باا زباان ماادر و با ون تولیا

شن م توا ن لغات بایار را فرا گیر ب لارا باا توجّاه باه فاصالۀ کمدار میاان یاادگیر زباان
اوّم و دوم در کودکاااان در م ایااااه باااا بزرگساااالان ،باااه ظااار م شیااا کاااه رو
دروندادم ااور بااایار ماا ررتر باشاا ب باای حااام مدأسااوا ه ت ی ااات بااایار کماا در ایاا
زمینه صورت گرفده اس

(ارلام و الید1102 ،؛ شیندا )1100 ،ب

باااهعنوانمثام ،شااایندا
شمااوز

( )1100در پژوهشااا تجربااا باااه م ایااااۀ تاااأریر دو رو

درونداد و بااروندادم ااور باار یااادگیر واژگااان توساا زبااانشمااوزان ُردسااام

پردا ا ب ای ا پژوهشاایر در گااروه باارونداد از رو
گااروه درونداد از تکااالیف «گااو

س انّد (ارا ااه ،تمااری و تولی ا ) و در

باا ه و ا جااام باا ه »3باارا شمااوز

ا یلیا اسدواده مودب با اینکاه زباانشماوزان هار دو گاروه داای یکااا
واژگان باه دسا

 10لغاا

زبااان

در شزماون تولیا

شورد ا  ،گاروه درونداد در شزماون درا واژگاان داای بهدار باه دسا

شوردب از ظاار شاایندا
سااری اس ا ؛ بااه بیااا

( ،)1100یکا از ویژگا هااا زبااانشمااوزان ردسااام ،شااهبااردار
دییاار ،زبااانشمااوزان از طریاام در معاارز قاارار گاارفد و مشاااه ۀ

اشیاء ،واژگاان را یااد ما گیر ا ب درواقا در ایا رو  ،زباان دوم ما نا زباان اوّم باهطاور
طبیع و از طریم تعامب با معلّش و دییار زباانشماوزان یااد گرفداه ما شاود؛ امّاا ایا ت یام

1. fossilization
2. Rassaei
3. Listen & do

تأریر رو
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باا تعا اد معا ود از زباانشموزان ژاپنا  ،در کلااهااا با کشوکاسا  0و در یا
صوصاا ا جااام گرفاا ؛ بنااابرای سااطد زبااا

م رسااۀ

ش هااا قابااب کنداارم بااودب همچناای ایاا

ت یاام بار رو دساادههااا م ا ود از واژگااان صااورت گرفا ب لاارا ضاارور اسا

تااا

ت ی ااات مشااابه در شاارای مدواااوت و در م ی هااا یااادگیر گو اااگون ا جااام پااریرد
تا بدوان در مورد چیو ی تأریر هر ی

از ای رو ها دیجهگیر درسد ا جام دادب

ارلااام و الااید ( )1102در ت یاام ااود تااأریر رو

دروندادم ااور را باار یااادگیر

واژگااان و شااا ههااا جماا باار رو دو گااروه از زبااانشموزان حاا وداً  03ساااله باارا
شمااوز

 03لغاا

زبااان فرا اااه مااورد شزمااای

قاارار داد اا ب در گااروه اوّم ( 09واار) از

زبااانشمااوزان واسااده شاا تااا ی ساار تکلیااف درونداد هاا
درحااال کااه در گااروه دوم ( 01واار) از رو هااا س انّد جه ا

دار را ا جااام دهناا ب
لغااات و علااا ش

شمااوز

جم ا در زبااان فرا اااه اساادواده ش ا ب دااای ت یاام شااان داد کااه گااروه شزمااای  ،دا ا
ادراک ا بهداار را از واژگااان و شااا ههااا جم ا در م ایاااه بااا گااروه شاااه بااه دس ا
شورد ؛ امّا مدأسوا ه هماانگو اه کاه اشااره شا  ،ت ی اات باایار کما بار رو تاأریر ایا
دو رو

باار یااادگیر زبااان دوم در میااان کودکااان صااورت گرفدااه اساا ب لاارا پااژوه

حاضاار در پاسااخ بااه دعااوت م ّ ینا ما نا ارلااام و الااید ( )1102از پژوهشاایران جها
بررس تأریر ای دو رو

در م ی ها شموزش و فرهنی

مخدلف صورت گرف .

 .3روش پژوهش

مطالعاۀ تجربا حاضار بار مبناا «پاای شزماون» و «پادشزماون» و مدشاکب از دو گااروه
شزمااای

و یا

حاضاار 01 ،زبااانشموز

گااروه کنداارم اس ا ب شاارک کنن ا گان در پااژوه

ُردسااام د داار باای  6تااا  7سااام و از یکاا از م ساااهها شمااوز

زبااان ا یلیااا در

شا

ب ایا زبااانشمااوزان

ایاران بود ا کااه باار اساااا « مو ااهگیار در دساادرا» 1ا دخااا

تجربۀ سه مااه زباانشماوز داشادن و در اارا از شموزشایاه هایچ شموزشا

یا ه بود ا ب

1. intact class
2. convenient sampling
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شارک کننا گان در ایا پاژوه

بار اسااا شزماون تعیای ساطد شموزشایاه و

مرات ترم قبب ش ها بررس و کندرم گردی ب

 31واژۀ ج ی در دراهای مشاابه ،اّماا باا رو
شمااوز

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

شموزشا مدوااوت ،باه هار ساه گاروه

داده شاا ب از ایاا  31واژه 12 ،واژه اسااش و  0واژه صااو

اسشها و صو هاا ،یاادگیر شساانتر ایا

بود اا ب علّاا

ا دخااا

اور واژگاان بارا زباانشماوزان ُردساام اسا

(الید)1113 ،ب کلیاۀ اساشهاا و صاو هاا از کداا

ا یلیاا شمریکاای اوّلای دوسادان 0کاه
ش ا ه ،ا دخااا

توس ا ا دشااارات شکاااوورد باارا کودکااان در ای ا س ا چااا

گردی ا .

واژگان شموز دادهش ه در جا وم ( )0ارا اه شا ها ا ب قباب از شارور ت یام ،ج یا باودن
لغات از طریم پی شزمون مورد بررس قرار گرف ب
جدول  .1لغات مورد استفاده در تحقیق حاضر

مرحلااۀ پاای شزمااون یاا

هودااه قبااب از شاارور پااژوه

ا جااام شاا ب ساارد افااراد

شرک کننا ه در ت یام ،باهطاور تصاادف باه ساه گاروه درونداد ( 01وار) ،بارونداد (01
ور) و گروه کندرم ( 01ور) ت اایش شا

ب شارور پاژوه

هشزماان باا شارور تارم ج یا

بااودب در گااروه کنداارم ،زبااان شمااوزان واژگااان ج یاا را ما ناا قبااب و مطااابم بااا بر امااۀ
شموزشااا شموزشااایاه یااااد گرفدنااا ب در گاااروه بااارونداد ،شماااوز
فعّالیّ ها باروندادم اور باه زباانشماوزان شماوز

واژگاااان در قالااا

داده شا ؛ امّاا در رو

دروندادم اور
1. First Friends

تأریر رو
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از تکالیف دروندادم ور اسادواده شا و ضارورت بار تولیا گوداار واژگاان باودب در هار
هودااه دو جلا اه کلاااا شمااوز

زبااان برگاازار ش ا ب پااد از چهااار هودااه شمااوز  ،مرحل اۀ

پاادشزمااون برگاازار ش ا ب پاادشزمااون بااا ت اأ یر یااز دو هودااه پااد از مرحل اۀ پاادشزمااون
برگاازار شاا ب در هاار مرحلااه ،دو شزمااون درا شاانی ار و تولیاا گودااار برگاازار شاا ب
از ای شزماونهاا ،سانج

ه

دا ا

واژگاا

داده شا ه) زباانشموزان

(واژگاان شماوز

بودب
 .1 .3تکالیف مورد استفاده در گروه دروندادمحور

در ایاا رو  ،شمااوز

و یااادگیر واژگااان از طریاام ا جااام تکااالیف دروندادم ااور

صااورت گرف ا ب در پااژوه
مناس

ک ا و ا جااام ب ا ه» کااه

حاضاار ،از تکااالیف درونداد «گااو

یاادگیر زباان در کودکاان اسا  ،اسادواده شا ب ایا تکاالیف واکن هاا زباا

غیرزبا

منجر م گرددب قام

گاااو

دادن باااه دسااادورالعمبهای کاااه باااه زباااان ا یلیاااا هاااادن ا جاااام م گیاااردب

بهعنوانمثام ،زما

غیار زباا

شاامب یا

واکان

فیزیکا اسا

و

کاه پاد از

که معلّش به زباان ا یلیاا باه زباانشماوز م گویا « :لطوااً کاارت مدعلام

به پیراه را بردار!» ،زبانشماوز ما بایاا

بای کاارتهاا موجاود ،کاارت کاه پیاراه را

شان م ده بردارد و به معلّش شاان دها ب در ایا گاروه ،تولیا یاا واکان
اش ب شاایان یاادشور اسا

کاه در ابدا ا،

زباا

اهمّیّا

اوۀ ا جاام تکاالیف باه زباان فارسا بارا

زبااانشمااوزان بیااان ش ا ؛ ول ا در ادامااه ،باارا اجاارا تکلیااف از زبااان ا یلیا ا اساادواده
گردی ب
 .1 .1 .3تکلیف اوّل به اعضای خانوادۀ خود کمک کن

در ای ا تکلیااف ،از زبااانشمااوزان واسااده ش ا تااا بااا ا دخااا
کارتها موجود باه اعااا

اا وادۀ اود کما

کااارت ص ا ید از باای

کننا ب  31کاارت کاه اساام و صاوات

مورد اسدواده در ایا ت یام را بهصاورت مصاوّر شاان ما داد باه هار یا

از زباانشموزان

داده ش ب سارد ،معلّاش دسادورالعمب لاازم را باه زباانشماوزان ما دادب باهعنوانمثام ،باه ش هاا
گودااه م شاا « :کو هااا عمااو کوچاا

هااادن »ب زبااانشمااوزان م بایااا

بااه ترتیاا

031
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کااارتهااا مدعلاام بااه عمااو ،کو ا
پاسخها درس

زباانشموزان ربا

و کوچ ا
شا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

را ا دخااا

و بااه م ا رّا شااان م داد ا ب

و در پایاان ماورد شامار

قارار گرفدنا ب جها

جلااوگیر از ت ل ا  ،زبااانشمااوزان بااه ااو در کلاااا قاارار گرفدااه بود ا کااه قااادر بااه
کر بااردار از حرکااات یک ا ییر بود اا ب همچناای از ش هااا واسااده شاا تااا کااارتهااا
ا دخاب را با دس

ود پوشا ه و سرد همه ،بهی باره ش ها را رو میز بیرار ب

 .2 .1 .3تکلیف دوم حیوان خانگی خود را رنگ کن

در ای تکلیاف ،ما اد ر یا و تصااویر مرباوف باه حیوا اات اا ی بای زباانشماوزان
توزیاا شاا ب ساارد بااه زبااان ا یلیااا  ،دساادورالعمبهااا لااازم بااه ش هااا داده ماا شاا ب
بهعنوانمثام ،معلّش از ش ها م

واس

کارت را که تصویر لاااپشا
شن را ر

تاا لاااپشا

را بانو

کننا ب زباانشماوزان بایا ابدا ا

رو شن باود پیا ا م کرد ا و سارد باا ما اد ر یا بانو

م کرد ب

 .3 .1 .3تکلیف سوم مهمانی

در ای تکلیف ،از زبانشماوزان واساده شا تاا باا پیا ا کاردن کاارتهاا مربوطاه ،باه
مهمااا

ااا وادگ

ااود کماا

کنناا ب معلّااش دساادورالعمبها لااازم را بااه زبااانشموزان

مااا دادب باااهعنوانمثام ،از ش هاااا م

واسااا

بااارا مهمانهاااا باااادن بیاور ااا ب سااارد

زبانشماوزان بایا در میاان کاارتهاا موجاود ،کاارت را کاه تصاویر باادن رو شن باود
پی ا م کرد و به معلّش شان م داد ب
 .4 .1 .3تکلیف چهارم ترسیم اعضای بدن

در ای تکلیف ،تصاویر اقصا از با ن ا ااان در ا دیاار زباانشماوزان قارار گرفا

و از

ش هااا واسااده ش ا تااا باار اساااا دساادورالعمبها معلّااش ،اجاازا مربوطااه را کامااب کنن ا ب
تاا ا یشادان دسا

را بکشان ب سارد

بهعنوانمثام ،معلّاش باه ا یلیاا از ش هاا ما

واسا

زبانشموزان با هار باار ترسایش درسا  ،امدیااز لاازم را م گرفدنا ب جها

بررسا درا ش هاا

از صااوات مااورد مطالعااه ،ماا رّا در پایااان برگااۀ زبااانشموزان را بررساا ماا کاارد و باار

تأریر رو

ت رید درون داد م ور در م ابب برونداد م ور ببب

اساا شاکب ترسیششا ه ،دسادورالعمبها ج یا
بیان م کرد« :ا یشدان دس  ،کوچ
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باه ش هاا ما دادب باهعنوانمثام ،ما رّا

هادن ب ا یشدان را بزرگ بکشن »ب

 .2 .3تکالیف مورد استفاده در گروه بروندادمحور

در رو

بااروندادم ااور ،تمرکااز باار تولی ا واژگااان بااود و معلّااش بیشاادر از تکااالیف و

تمااری هااا «ارا ااه» «تکاارار» «تولیاا » اساادواده ماا کااردب در ابداا ا ،بااه زبااان فارساا ،
دساادورالعمبها لااازم بااه زبااانشموزان داده ش ا و در ادامااه ،سااه ااور تکلیااف باارا ای ا
گروه در ظر گرفده شا ب تمرکاز ایا تکاالیف بار تولیا واژگاان ماورد مطالعاه باودب گودنا
اس

که در صاورت یااز ،اسادواده از بااز ورد اصالاح بهصاورت تکارار جاوا

جه

اصلا اشدباهات زبانشموزان در دسدور کار قرار م گرف ب

درسا ،

 .1 .2 .3تکلیف اوّل گوش دادن و تکرار کردن

در ایاا تکلیااف ،لغااات از طریاام اساادواده از فل کااارت در ا دیااار زبااانشموزان قاارار
م گرف ا ب ساارد از زبااانشموزان واسااده م ا ش ا تااا بهصااورت گروه ا و تک ا ش هااا را
تکرار ماین ب
 .2 .2 .3تکلیف دوم ببین و بگو

در ایاا تکلیااف ،زبااان شمااوزان در گروههااا دو وااره باااهش کااار م کرد اا ب یکاا از
زبانشموزان کارت ود را باه دییار

شاان ما داد و او م بایاا

لغدا را کاه کاارت ما

ظاار شااان ماا داد تکاارار م مااودب در صااورت یاااز ،ماا رّا اشاادباهات زبااانشمااوزان را
اصلا م کردب
 .3 .2 .3تکلیف سوم حدس زدن

در ایاا تکلیااف ،لغااات مربااوف بااه هاار گااروه ما ناا مهمااا

(بااهجز یاا

بهصااورت یک یک ا بااه زبااانشموزان شااان داده م ا ش ا و از ش هااا در واس ا
لغ

حر ش ه را ح ا بز ن و شن را بیان کنن ب

مااورد)،
م ش ا تااا
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 .3 .3ابزار پژوهش

باااهمنظور سااانج
تولی

دا ااا

تهیّهشا ه از جا ا

زباااانشماااوزان ،از دو شزماااون درا شااانی ار و

واژگاااا

شموزشایاه زباا

کاه ت یام حاضار در شن ا جاام شا  ،اسادواده

گردی ا ب باارا بررس ا پایااای و روای ا شزمااونهااا مااورد اساادواده ،ابد ا ا از چن ا م ا رّا
باساب ه در حاوزۀ شماوز

زباان در واسا

شا تاا ایا شزماونهاا را ماورد بررسا قارار

دهن ا ب ساارد هاار دو شزمااون درا شاانی ار و تولی ا
سااطد م اا ّمات شموزشاایاه کااه در ا جااام پااژوه
ضااری

باار رو گروه ا از زبااان شمااوزان
شاارک

اشاادن شزمااای

«شلوااا کرو بااا » باارا شزمااونهااا درا شاانی ار و تولیا

 1/70باه دسا

بااه ترتیا

شاا

و

 1/77و

شما کااه بیاا یر پایااای و همباادی مااورد اطمیناان ایا شزماونهااا اسا ب

شزمااونهااا درا شاانی ار و تولیاا

در سااه مرحلااۀ «پاای شزمااون»« ،پاادشزمااون» و

«پدشزمون باا تاأ یر» ،از ظار ساا دار هااهر و ساخد مشاابه بود ا ب در هار دو شزماون،
هم اۀ  31واژۀ شمااوز
یز ،رو

داده ش ا ه مااورد ارزیاااب قاارار گرف ا ب قبااب از برگاازار شزمااونهااا

پاسخده به س الات به فارس برا زبانشموزان توضید داده ش ب

 .4یافتههای پژوهش

همانطور که قبلااً اشااره شا  ،در ایا پاژوه

ساه گاروه بارونداد ،درونداد و کندارم،

در سااه مرحلااۀ پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر ،در شزمااونهااا درا
شاانی ار و تولیااا

شاارک

کرد ااا ب ابداا ا ،رماااام بااودن دادههاااا از طریاام شزماااون

«کولمااوگرو -اساامیر و » 0بررساا و ساارد حااا

مااورد باارا م ایاااۀ گااروههااا ،از

شزمااونهااا «پارامدری ا » و یااا « اپارامدری ا » اساادواده گردی ا ب رمااام و یااا ا رمااام بااودن
دادههااا بااا علاماا

«سااداره» در جاا وم دااای مشااخص شاا ه اساا ب بااهمنظور پاسااخ بااه

سا امها  0و  1و بررسا تااأریر هاار کا ام از رو هااا باارونداد و درونداد باار یااادگیر
و بهیادساارار واژگااان ا یلیااا توساا زبااانشمااوزان ُردسااام ایرا اا  ،ابداا ا میااا یی
مارات بهدسا شم ه در سااه مرحلاۀ پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزماون بااا تااأ یر در هاار
1. Kolmogorov–Smirnov test

تأریر رو
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کا ام از گاروههاا باا اسادواده از شزماونهاا «ویلکاکااون»« ،0تا وابااده» 1و «فریا ما »

3

بهصورت ج اگا ه م ایاه گردی ب
جا وم  1میااا یی و ا اارا

اساادا ارد ماارات سااه گااروه درونداد ،باارونداد و کنداارم

را در شزمااون تولی ا  ،در سااه سااطد پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر ،همااراه
با م ایاۀ سه سطد ارا اه م دها ب داای ت لیاب شماار

شاان داد کاه بارا هار ساه گاروه

درونداد (شمااااره  13/01و ساااطد معناااادار  ،)1/11بااارونداد (شمااااره  10/69و ساااطد
معناااادار  )1/11و گاااروه کندااارم (شمااااره  13/10و ساااطد معناااادار  ،)1/11برابااار
میااا یی

ماارات سااه سااطد پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر رد م ا شااودب

دای شزمونها تع یبا  0بارا هار ساه گاروه (جا وم  ،)1شاان داد کاه میاا یی

مارات

پدشزمون و پدشزماون باا تاأ یر شنهاا بااهش توااوت معناادار دار ا و باهطور معناادار
از میا یی

مرات پی شزمون بیشدر اس ب
جدول  .2میانگین و انحراف از معیار و نتیجۀ مقایسۀ سه سطح آزمون تولید در گروهها

1. Wilcoxon test
2. Dependent T-Test
3. Friedman test
4. Post hoc tests

مطالعات زبان و ترجمه

036

ج ا وم  3میااا یی و ا اارا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

اساادا ارد ماارات سااه گااروه در شزمااون درا شاانی ار

در سه سطد پی شزمون ،پدشزماون و پدشزماون باا تاأ یر را هماراه باا م ایااۀ ساه گاروه
ارا ه م دها ب بارا شزماون درا شانی ار

یاز داای ت لیاب شماار

شاان داد کاه در هار

سااه گااروه درونداد (شماااره  13/21و سااطد معنااادار  ،)1/11باارونداد (شماااره  11/13و
ساااطد معناااادار  )1/11و کندااارم (شمااااره  13/01و ساااطد معناااادار  ،)1/11برابااار
میااا یی

ماارات سااه سااطد پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر رد م شااودب

دای شزمونها تالاال بارا هار ساه گاروه (جا وم  )3شاان داد کاه میاا یی
پدشزمون و پدشزمون باا تاأ یر هار ساه گاروه بااهش توااوت معناادار
معنادار از میا یی

مارات

ار ا و باهطاور

مرات پی شزمون بیشدر اس ب

جدول .3میانگین و انحراف استاندارد و نتیجۀ مقایسۀ سه سطح آزمون درک شنیداری در گروهها

بنااابرای  ،در پاسااخ بااه ساا امها  0و  1ت یاام حاضاار ،م تااوان ایاا گو ااه دیجااه
گرفاا

کااه هاار دو رو

درونداد و باارونداد تااأریر مثبداا باار یااادگیر و بهیادساارار

واژگان ا یلیا توس فراگیران ُردسام ایرا

دار ب

تأریر رو
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بااهمنظور پاسااخ بااه ساا ام  3و م ایاااۀ میااا یی

ماارات سااه گااروه در مراحااب

پاای شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر ،از شزمونهااا «کراسااکام والااید»

0

اسدواده گردی ب ج وم شمارۀ ( ،)0داای م ایااۀ ساه گاروه را شاان م دها ب باا توجّاه باه
صور باودن مارات پی شزماون تماام زباانشماوزان در ایا مرحلاه یااز باه شزماون بارا
م ایاۀ برابار ساه گاروه وجاود ا اردب در پدشزماون تولیا  ،برابار میاا یی ساه گاروه
درونداد و باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  09/37و سااطد معنااادار  1/11رد ماا شااود؛
بنابرای  ،در پدشزماون تولیا ساه گاروه توااوت معناادار بااهش دار ا ب داای شزماونهاا
تع یب ا

شااان م ده ا کااه میااا یی

ماارات پاادشزمااون تولی ا گااروه درونداد و باارونداد

باهش یکاان اس  ،امّا باهطاور معناادار از میاا یی

مارات پدشزماون تولیا گاروه کندارم

بیشاادر اس ا ب در پدشزمااون بااا تااأ یر تولی ا یااز براباار میااا یی سااه گااروه درونداد و
باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  07/66و سااطد معنااادار  1/11رد ماا شااود؛ بنااابرای  ،در
پدشزمون با تأ یر تولیا یاز ساه گاروه توااوت معناادار بااهش دار ا ب داای شزماونهاا
تع یبا مشااخص مااود کااه میااا یی

ماارات پدشزمااون بااا تااأ یر تولیا گااروه درونداد و

باارونداد باااهش یکاااان اسا  ،امّاا بااهطور معنااادار از میااا یی

ماارات پاادشزمااون تولیا

گروه کندرم بیشدر اس ب

1. Kruskal–Wallis test
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جدول .4نتایج مقایسۀ گروهها در سه سطح آزمون تولید

جااا وم ( ،)1میاااا یی و ا ااارا

از معیاااار ساااه ساااطد پی شزماااون ،پدشزماااون و

پدشزمااون بااا تااأ یر درا شاانی ار در سااه گااروه درونداد ،باارونداد و کنداارم را همااراه
با م ایااۀ ساه گاروه ارا اه م دها ب در پای شزماون ،برابار میاا یی ساه گاروه درونداد،
برونداد و کندارم باا شماارۀ  1/33و ساطد معناادار  1/20پریرفداه ما شاود و بناابرای  ،در
پی شزمون ،سه گروه بااهش توااوت معناادار

ار ا ب در پادشزماون ،برابار میاا یی ساه

گااروه درونداد ،باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  11/91و سااطد معنااادار  1/11رد م شااود و
در پاادشزمااون ،سااه گااروه تواااوت معنااادار باااهش دار اا ب دااای شزمااونهااا تع یباا
مشخص مود کاه میاا یی

مارات پادشزماون گاروه درونداد ،باهطاور معناادار بیشادر از

میااا یی پاادشزمااون گااروه باارونداد و گااروه کنداارم اس ا
گااروه باارونداد یااز بااهطاور معنااادار از میااا یی
اسا ب در پدشزمااون بااا تااأ یر درا شاانی ار

و میااا یی

م ارات پدشزمااون

ماارات پاادشزمااون گااروه کنداارم بیشاادر
یااز ،براباار میااا یی سااه گااروه درونداد و

باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  11/03و سااطد معنااادار  1/11رد م شااود و در پدشزمااون
بااا تااأ یر ،سااه گااروه تواااوت معنااادار باااهش دار اا ب بااا اساادواده از شزمونهااا تع یباا
مشخص گردی کاه میاا یی

مارات پدشزماون باا تاأ یر گاروه درونداد و بارونداد بااهش

تأریر رو
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یکاااان اسا  ،امّاا بااهطاور معنااادار از میااا یی

039

ماارات پاادشزمااون گااروه کنداارم بیشاادر

هادن ب
جدول .5نتایج مقایسۀ گروهها در سه سطح آزمون درک شنیداری

 .5بحث و نتیجهگیری

دااای پااژوه
اااب

حاضاار شااان داد کااه هاار دو گااروه باارونداد و درونداد ،دااای بهداار

بااه گااروه کنداارم ،در دو شزمااون درا شاانی ار و تولیا و در دو سااطد پاادشزمااون

و پدشزمون با تأ یر کا
کااه هاار دو رو

کرد ب لرا بار اسااا ایا یافداهها ما تاوان ای گو اه بیاان کارد

م توا ن ا تااأریرات مثبد ا باار یااادگیر و بااهیادساارار واژگااان توساا

فراگیااران ُردسااام داشااده باشاان ب باار اساااا ظاار م ّ ااا

ما نا ارلااام و الااید ( )1109و

کرشا ( ،)0921وقدا زبااانشمااوزان در معاارز تکااالیف درونداد قاارار ما گیر ا  ،بااهطاور
طبیعاا بااه پاارداز
رساای

و ت لیااب واژههااا ج یاا پردا دااه و هنیام کااه بااه درا کامااب

 ،بهصااورت ودکااار و ب ا ون اجبااار ،واژگااان ج ی ا را تولی ا ماا کنن ا ب از ظاار

کرش ا ( ،)0929توا ااای تولی ا زبااان دوم دیج اۀ یااادگیر اس ا
ای رو  ،زبانشموز باا ترغیا

معلّاش ،دادههاا زباا

پردا ده و به اساد لام در یاادگیر دسا

ااه علّ ا

شن .درواق ا در

را درهششمیخداه و باه کشاف قواعا

ما یابا ب در ایا راسادا ،باایار از رویکردهاا

001
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یز تأکی م کننا کاه یکا از وهاایف مهاش معلّاش ،تااهیب کاردن فراینا یاادگیر

و قابااب فهااش کااردن دادههااا اسا ب هااشچناای لا ا

( )1101وسااو ی ( )0921معد ا کااه
بارونداد باعاب

برونداد همیاام باا درونداد ،یاادگیر زباان دوم را تااهیب ما کنا ب رو

توجّااه ،بازیاااب و حوااو واژگااان زبااان دوم ماا شااودب از ظاار کااو  ،)1116( 0باارونداد
عامااب م اارا توجّااه بهصااورت و معنااا عناصاار زبااا
تمااری دا ا
عناصر زبا

زبااا

اساا ب درواقاا باارونداد باعااب

ما شااود و بااه زبااان شمااوزان اجااازه ما دها تااا بهصااورت ودکااار

را تولی کنن و از دا

ود در م ی واقع اسدواده کنن ب

زبا

دااای ای ا ت یاام م توا ا از ظریّ اۀ پژوهشاایرا ما ن ا لا ا
( )0990حمایاا
شموزش

مایاا کااه اساادوادۀ ا صااار از یاا

رو

( )1101و رابیناااون

درساا

1

یااا ب هاار رو

ااف ضاعف و قاوّت اود را دارد؛ بناابرای ما رّا باا توجّاه باه شارای م ای

شموزشاا و یاااز زبااانشمااوزان بایاا ترکیباا از رو هااا مخدلااف را اعمااام مایاا ب
امیریوساااو ( )1106و رابینااااون )0990( 3معد ااا کاااه پااارداز

اطّلاعاااات از حافظاااۀ

کوتاهم ّت به بلنا ما ّت ماادلزم تکارار تکاالیف باه صاورتهاا مخدلاف اسا ب در رو
درونداد ،واژههااا ج ی ا در قال ا

مااد و باف ا

حافظااۀ کوتاهم ا ّت جااا م ا گیر ا ب در رو

بااهطور ا ودشگاااه پاارداز

ش ا ه و در

باارونداد ،واژههااا ج ی ا تکاارار و تثبی ا

شاا ه و از حافظااۀ کوتاهماا ّت بااه حافظااۀ بلن ماا ّت مند ااب ماا شااو ب در ح ی اا ،
زباانشمااوزان در قالا
عناصر زبا

تکااالیف باارونداد و درونداد مخدلااف ،بااه پاارداز  ،تمااری و تولیا

م پرداز ؛ بهطور ا ودشگااه دا ا

هشزمان سرع

و کیویّ

یادگیر

از پااژوه هااا پیشاای

زباا

اود را ارت اا ما دهنا و باهطاور

اود را بهباود ما بخشان ب ایا

یااز همخااوا

دیجاه ،باا داای بر ا

دارد (رسااای 1107 ،؛ شاایندا 1100 ،؛ شاایندا

و

الااااید1103 ،؛ زیوهااااوی )1101 ،0ب بااااهعنوانمثام ،زیوهااااوی ( )1101در پژوهشاااا
دریافاا

کااه هاار دو رو

درونداد و بااروندادم ااور اا

مهماا در رباا  ،دسدرساا
1. Kwon
2. Robinson
3. Robinson
4. Xiaohui
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سااری و تشااخیص واژههااا ج یاا دار اا ب ایاا پژوهشاایر اسااد لام کاارد کااه تکااالیف
درونداد به زباانشموزان کما
رب

م کنا تاا واژههاا ج یا را در حافظاۀ کوتااهما ّت اود

کننا ب علااوه بار ایا  ،تعاماب و گوا وگاو در حای ا جاام تکاالیف درونداد ،زمیناه را

برا پرداز

و درو

کردن واژگان ج ی فراهش م سازدب

در پاسخ به سا ام ش ار ،م ایااۀ دو گاروه درونداد و باروندادم اور شاان داد کاه هار
دو گااروه دااای یکاااا

شوردها ا ؛ امّ اا در شزمااون

را در شزمااون تولی ا واژگااان بااه دس ا

درا واژگااان ،گااروه درونداد عملکاارد بهداار داشاادها ا ب یافدااهها ای ا پااژوه
ای ا اس ا

کااه هاار دو رو

درونداد و باارونداد زمینااه را باارا پاارداز  ،ایجاااد شگاااه ،

توجّااه و تولیاا واژگااان ج یاا فااراهش ماا ساااز ب باااای حااام ،در رو
بیشدر بار پارداز

دادههاا زباا

درونداد و بااه ت ریاا

م گیردب در ای رو

کاه باه شماادگ کاماب رسای

 ،واژههاا ج یا را تولیا

باارونداد ،در همااان ابد ا ا تولی ا واژگااان ج ی ا مااورد توجّااه قاارار
از صورت باه معناا حرکا

ماا یاباا ب درواقاا تواااوت رو

ما کنایش و زباانشماوز در حای تولیا و

باارونداد و درونداد ایاا اساا

تولیاا  ،دیجااه و م صااوم پاارداز

اساا ؛ امّااا در رو

م صااوم تولیاا اساا ؛ بنااابرای  ،در رو
در شزمونها ادراک و دریافد به دس

واژگاان ج یا دسا
کااه در رو

دادههاا دسا

و درا واژههااا در اولویاا
ما یابنا و داای بهدار

م شور ب

بااهطورکلّ  ،دااای ت یاام حاضاار شااان داد کااه رو هااای ما ن ا رو
دار

تکلیاافم ااور

تأکیا دار ا و بارا یاادگیر زباان دوم در بای بزرگساالان م بوبیّا

یز م توا نا بارا زباانشماوزان ُردساام تأریرگارار باوده و در کناار دییار رو هاا

مورد اسدواده قرار گیر ا ب در ایا راسادا ،معلّماان و طراحاان کداا  ،باا شماوز
قال ا

درونداد،

باارونداد ،پاارداز  ،دیجااه و

درونداد ،پاارداز

و زبانشماوزان ساری تار باه درا و پارداز

که بر تولی زباا

تکاالیف

واژههااا ج یاا پردا دااه و پااد از

تکرار واژگان ج ی  ،باه مرحلاۀ توجّاه ،شگااه و سارا جام پارداز

اس

درونداد ،تأکیاا

اسا ب در ایا رو  ،زباانشماوزان در قالا

معلّااش ،بااه درا و پاارداز

مرحلۀ توجّاه و شگااه و زماا
م ا کنن ا ؛ امّ اا در رو

بیااا یر

تکااالیف مخدلااف باارونداد ودروندادم ااور ،م ا توا ن ا فراین ا شمااوز

واژگاان در
و یااادگیر
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، تعا اد، واژگان را بارا زباانشماوزان تااهیب کننا ب از جملاه م ا ودی ها ایا پاژوه
زبااانشمااوزان بااودب پااژوه هااا شین ا ه را م ا تااوان بااا تع ا اد بیشاادر و

سااطد و جنااای

جنااای هااا و سااطو مخدلااف زبااانشمااوزان بررسا کااردب همچناای بااه ظاار ما رسا بااا
 دااای،طولااا ماا ّت و رو هااا مخدلااف ت لیااب داده

اساادواده از پااژوه هااا کیواا
م شی ب

دقیمتر به دس
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