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 چکیده

را بهه وهود اواصها  زبهان  فهه  آناز  ایبخه  ممه ه ههر زبهان واژگهانکهه ییازآنجا

 اسه  دشهواری کهار آمهوزانزبهان بهرای واژگهان از زیهاد حجه ایه   یهادگیری، دهن می

 آن انجههام سهههول  و پههریریامکان جههه  وهها  هههایروش از اسههاداده بههه نیههاز کههه

 یادسهااری و یهادگیری بهرای مهثرر روشهی منوانبهه ،تکهرار. شهودمی احسها  وضوحبه

بههه ن ههر  ،وجودبههاای . اسهه  بههوده مطههرح زبههان آمههوزش امههر در دیربههاز از ،واژگههان

در کلها  در  کماهر  نحهوه و تعه اد تکهرار مهثرر واژگهان جهه  ته ری کهه رس  می

 زبهان انللیسهی اهرار گرفاهه اسه . م رّسهانآن  تبعبههزبهانی و  ههایپژوه  توجّهمورد 

کههه  یههادگیری امههر در آمههوزانزبههان احساسههات اهمّیّهه  گههرفا ، بهها در ن ههر روازایهه 

ایهه  مطالعههه بهها  ،اسهه  گرفاههه اههرار تأکیهه  مههورد زبههان آمههوزش ۀتاریخچهه در پیوسههاه

شهیوه  بهه بررسهی ،بسهام ( هیجهان و ۀ)تلدیه  دو واژ «یَجامَه هَ» اللهویاز  کمک گرفا 

 شهه هانجام هههایپژوه پرداواههه و بههر اسهها  مههرور تکههرار واژگههان ارههربخ  تعهه اد  و

را تبیههی  تکههرار بافاصههله  مههثرر ، روشهههای زبههانی و روانیناسههی شههناوایدر حوزه

 زبهانِ ماوسه ِ کنن ه، بها سهطب بسهن گیِندهر شهرک  011تعه اد . ب ی  من هور، نمای می

اههرار  تکههرار( 0، و 3، 6، 0بهه ون تکههرار،  )گههروهِ گههروه 5تصههادفی در  طوربهههانللیسههی، 

مههادری  ی در زبههانِاطّلامههاتکنن گان هههی  واژه کههه شههرک  05سهها  تعهه اد  گرفانهه .

 ۀبههرای میایسهه آنلههاه،وههود نسههب  بههه آنههها ن اشههان ، جههه  تهه ری  اناخهها  شهه ن . 

. شهه اسههاداده  «مههاملیتحلیههو واریههان  یک» از آزمههونِ ،ناههایآ آزمههون یههادآوری واژگههان

تکههرار نیههان داد.  6بهه ون تکههرار و  هههایگروها بههی  تدههاوت معنههاداری ر تحییهه ،ناههایآ 

D
o

i:
 1

0
.2

2
0
6

7
/l

ts
.v

5
4
i3

.7
0
8

5
5

 

شی
وه
 پژ

الۀ
مق

 



 مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                   6 

 

در ن ههر همچنههی  و  بافاصههله روش بههه تکههرار 6 تعهه اد شههود کهههپییههنهاد می، در پایههان

و تعه اد تکهرار بهینهه  منوانبههتوانه  میآموزان نسهب  بهه واژگهان،   زبهانجامَیَگرفا  هَ

 در کلهها  در  واژگههان یههادگیری در بسههزایی نیهه مههثرر بههرای تکههرار واژه،  یروشهه

 .نمای  ایدا

، یناسهی شهناوای ، روانجامَهیَتکهرار، هَ آمهوزش زبهان انللیسهی، واژگهان،ها: کلیدواژه 

 شناسی زبانمصب

 مهمقدّ. 1

 اهمّیّهه  از وههارجی هههایزباندر فراینهه  یههادگیری لغههات  ۀدامنهه و گسههارشواژگههان 

فراگیههری لغههات آن یههادگیری زبههان،  گههام در اوّلههی  کهههطوریبهفراوانههی بروههوردار اسهه  

نسههب  بههه گرامههر زبههان دارنهه .  براههراری ارتبهها در نیهه  کلیهه ی واژگههان  .اسهه زبههان 

بهه ون  امّها ،تههوان بهه میههزان کمهی ارتبهها  براهرار سههاو ، به ون دانسهها  گرامهر میدروااهع

ری ملههاوه بههر ایهه ، فراگیهه(. 0796، 0ویلکینههزواژه اههادر بههه براههراری ارتبهها  نخههواهی  بههود )

زبهان  دیلهرِ ههایمهارتبلکهه در افهزای   ،شهودآنهها مناههی نمیواژگان تنهها بهه یهادگیری 

، 6103، 6)نییهه  کنهه و شههنی ن نیههز نیهه  بسههزایی ایدهها می از ابیههو ووانهه ن، نوشهها 

(، دانسهها  تعهه اد لغههات بییههار بههه یههادگیری 6110) 3فههول  ۀبههه مییهه  ،همچنههی  .(0770

آموز را اههادر ، ایهه  امههر زبههاندیلرمبارتبهههکنهه   بییههار و بهاههر لغههات ج یهه  کمههک می

درسههای سههازد تهها بهها اسههاداده از دانهه  واژگههان وههود معنههی کلمههات ج یهه  در مهها  را بهمی

 از زیههادی حجهه  رواضههب اسهه  کههه یههادگیریپُتر یههاد بلیههرد. نههها را راحهه حهه   زده و آ

 جهه ، روازایه   آیه می حسها به آمهوزان زبهان بهرایامهری دشهوار  وهارجی زبان واژگان

آنههها  تههری مه ه شهه ه کههه از بسههیاری توصههیّ هههایروش آن انجههام سهههول  و پههریریامکان

در مکاهب رفاهارگرایی بها  0ههاتکهرار یهادآور تمهری  ۀل، واژدر نلهاه اوّ.اسه  «تکرار» روشِ

 اتّدهها تکههرار  ۀوسههیلبه 5گیری مههادتایهه  بههاور اسهه  کههه یههادگیری زبههان از طریهه  شههکو

                                                           
1. Wilkins 

2. Nation 

3. Folse 

4. drills 

5. habit formation 
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در آمههوزش زبههان  0گداههاری-ای کههه سههبک شههنی اریدر دوره(. 6106افاهه  )احمهه یان، می

های اصههلی آمههوزش زبههان یکههی از شههالوده منوانبهههپههی در، تکرارهههای پیرواج داشهه 

هههای گیری مادتشههکو من وربهههآموز ای بههرای کمههک بههه زبههانوسههیله انمنوبهههوههارجی و 

های نههوی  یههادگیری و هن ریّهه، از دیهه گاه وجودبههاای  آمهه .می شههماریههادگیری صههحیب بههه

انهه ، تکههرار بههه ملههوم روانیناسههی شههناوای شههکو گرفاه ۀتهه ری  کههه بههر پایهه هههایروش

 دیلرمبارتبههو به ون تدکهر، یها  معنای به زبهان آوردن کلمهات یها مبهارات از روی مهادت

هههه ز از تکهههرار، فهههراه  آوردن فرصههه  بهههرای بلکهههه  ،نیسههه  وارطهههوطی صهههورتبه

اههادر سههاوا  او بههه تولیهه  آنههها و زبههانی های مخالهه  آموز بههه شههکویابی زبههاندسهه 

 .(6111)داز،  اس وودکار و وودبرانلیخاه  صورتبه

در  زبههان انللیسههی م رّسههانی پژوهیههلران و همچنههی  یکههی از مسههاهو مههه  پههی  رو

 ۀبههه اینکههه دامنهه توجّهههبهها ، تعهه اد تکههرار لههازم و روش مههثرر انجههام آن اسهه . تکههرار ۀزمینهه

بسهزایی در یهادگیری واژگهان  اهمّیّه لغات زبهان انللیسهی بسهیار گسهارده اسه  و تکهرار 

روش انجههام آن جههه   واژگههان مهها در ایهه  مطالعههه بههرآنی  تهها ارههر تعهه اد تکههرار ودارد، 

تعهه اد مناسههب و روش مههثرر تکههرار حهه ااو و  را بررسههی نمههوده انللیسههی لغههاتیههادگیری 

 لغات بیابی . ۀواژگان در کلا  در  را جه  کسب اطمینان از یادگیری بهین

 پژوهش ۀپیشین. 2

 در یادگیری زبان خارجیواژه تکرار . 1. 2

 بههه منجههر و افههزوده دانهه  اهه رت و  کیدیّهه بههه کههه اسهه  ایهه  تکههرار ۀبرجسهها  مزیّهه

 و فراگیههران ند امامادبههه افههزای  بامهه  وههود نوبههۀبه کههه شههودمههی هههامهارت بههر تسههل 

، تکههرار را یکههی از (0770) 6کههو  (.0361د )نییهه ، شههودر آنههها می ند تمههزّ ایجههاد

هههای مربههو  بههه یههادگیری زبههان  الیّارزشههمن تری  و مههثررتری  فعّتری ، بخ تلههرّ

آموز بههه ههه ز ارزشههمن  وههود یعنههی دارد تکههرار بامهه  رسههی ن زبههانو اظهههار مههیدانسههاه 

                                                           
1. audiolingualism 

2. Cook 
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( بههر 6106) 0اویهههمچنههی ، سههینهانای و کلایارک شههود.می از زبههان وااعههی و ارتبههاطی ۀاسههاداد

  نوشهاه شهون  تبلن مه ّ ۀدر حاف هشهود کهه هها بامه  میشنی ن مکهرر واژه ای  باورن  که

از سههوی دیلههر، آنههها معای نهه   شههون .می نلاشههاهتوسهه  چکهه  روی سههن   کهههچنانآن

داشههاه  یههادگیریارههر مندههی بههر  توانهه می دروااههع محهه ود، ۀدور یههک در ازحهه بی  تکههرار

 .باش 

بها تأکیه  بهر سهاو  و ملهوم شهناوای  وپرورشآمهوزشدیه گاه مه رن از طرز دیلهر، 

مههواد آموزشههی را لههازم و ضههروری  ۀفراگیههران دربههار ۀر نیادانههدانیههی ه فمنهه  و پویهها، تدکّهه

دار و ای معنههی، یههادگیری حیییههی بههه در  مههواد آموزشههی بههه شههیوهدیلرمبارتبهههدانهه . می

 ۀاسههادادنمونههه،  منوانبههه، دروااههعی اسهه . وار ماکّههطههوطی صههورتبهنههه بهها تکههرار 

 دانهه  بها ج یهه  اطّلامهات ادغهام و فراشههناوای کناهرل شههناوای، ههایمهارت از اسهاراتژیک

 نههوو و میههزان بههه توجّهههو همچنههی   (6105و فیلیاسههون،  3، فیلیاسههون6)یههو کههو ابلههی

اهه م و شایسههاه، هههای مخالهه  )پی نسههب  بههه واژه آموزانزبههان هیجانههاتاحساسههات و 

 تسهههیو را وههارجی زبههانواژگههان  یههادگیری رونهه  ه فمنهه ، تکرارهههای بهها همههراه (،6102

 .بخی و به آن مم  می کرده

 ،(6100)نییهه ،  زبههان یههک واژگههان یههادگیری در تکههرار اساسههی نیهه  وجههود بهها

در  لغههات یههادگیری کههه تهها حهه ودی را یواصههّ  تکههرار تعهه اد حهه ااو تههاکنونههها پههژوه 

در مههورد  توجّهههاابههو  ۀنکاهه. انهه بررسههی اههرار ن اده مههورد، کنهه  تضههمی  راکلهها  در  

کهه آنهها بهه بررسهی ارهر تکهرار واژه در مها  و  اسه  ایه در ای  زمینهه  ش هانجاممطالعات 

بروههورد بهها آن واژه در مهها  مههورد مطالعههه  ۀواسههطبهآموز یههادگیری آن توسهه  زبههان

 صههورتبه، احامههال یههادگیری واژگههانی را کههه ممکهه  اسهه  دیلرمبارتبهههانهه   پرداواه

آنههها  0ضآموز و تنههها در ارههر اههرار گههرفا  در معههروهها  زبههان توجّهههناوودآگههاه و بهه ون 

 (، بییههاری 6100) 5ویهه ال، مثالمنوانبهههانهه . فههرا گرفاههه شههون  را مههورد بررسههی اههرار داده

                                                           
1. Sinhaneti & Kalayar Kyaw  

2. YL Ku 

3. Phillipson 

4  . exposure 

5. Vidal 
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 ن ههر در (، بهها6119) 0یافهه . و  ووانهه ن در تکههرار سههه تهها دو بههی  را یههادگیری افههزای 

 غنهی دانه  ۀتوسهع را بهرای تکهرار 01 حه ااو دانه ، از بالها نسهبااً اسهاان ارد یهک گرفا 

تکههرار را جههه   06(، حهه ااو تعهه اد 6113) 6وارینهه  و تاکههاکیدانسهه .  نیههاز مههورد

 شهه هبن یدرجه مهها  یههک در کههه دریافانهه  همچنههی  آنهههایههادگیری واژگههان لههازم دانسههان . 

 سهه در کلمهه آوردن وهاطر بهه بهرای ٪51 شهان  داشها  بهرای کلمهه یهک تکرار 8 ح ااو

 05اذمههان داشههان  کههه ( 6103) 0و چانهه  3ملههاوه بههرای ، و ، نیههوت . بههود لههازم مههاه بعهه 

زیهادی یهادگیری را افهزای   تها حه ّ شه هبن یدرجهمبارات ج یه  در یهک مها  مواجهه با 

 ده .می

تهوان پهی بهرد کهه بسهیاری آمهوزش زبهان انللیسهی، می ۀتاریخچه ۀ، با مطالعهکلّیطوربه

تکههرار در یههادگیری زبههان وههارجی را مههورد تأکیهه   اهمّیّهه های فراگیههری زبههان، هاز ن ریّهه

ات ، ن ریّهه5تعههاملی اسههلابی -تههوان بههه رویکههرد شههناوایمی مثالمنوانبهههانهه  کههه اههرار داده

اشههاره کههرد  9یههادگیری زبههان هههایروشمربههو  بههه  هههایپژوه و همچنههی   2پیونهه گرایان

در پههی داشههاه اسهه  (. بهههره بههردن از تکههرار شههداهی واژگههان ناههایآ سههودمن ی 6111)داز، 

، بهه ن هر وجودبهاای  مهورد اسهاداده و تحییه  اهرار بلیهرد.توان  در سطب ن هری نیهز که می

، م رّسهانای کهه مغهز و شهیوه در براهراری انطبها  بهی  مملکهردِ رس  که چهال  اصهلیمی

 (.6106، 8کنن ، وجود داشاه باش  )شانکرا سازمان هی و اراهه می اطّلامات

 یههک انهه  کهههدریافاه ذههه ، فههردی هایجنبههه مههورد مطالعههه در بهها روانیناسههان،

 بهههرای نمونهههه،- دیلهههر هایجنبهههه از مسهههایو -شهههناو  بهههرای نمونهههه،- جنبهههه

 تنههها در صههورتی شههناوایروان ملهه  کههه شههودمی ر، تصههوّدروااههع .نیسهه  -احساسههات

منسههج   طوربههه را وههود هاییافاههه نحههوی بههه حههوزه دو ایهه  کنهه  کههه پییههرف  توانهه می

                                                           
1. Webb 

2. Waring & Takaki 

3  . Newton 

4. Chang 

5. Slobin's cognitive-interactionist approach 

6. connectionist 

7. language learning strategies 

8. Schunk 
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 افهراد رفاهار بها بایه  تنهانهه هاهن ریّه اسها ، ایه  (. بهر0775، 0کننه  )ان رسهون ادغام باه 

 مغههز مههورد در آنچههه بهها بایهه  بلکههه باشههن ، سههازگار ایسههنّ روانیناسههی هههایآزمای  در

(. در همهی  راسهاا، 0778، 6مطابیه  داشهاه باشهن  )بهایرنز و فهاک  اسه  نیهز ش ه شناواه

یهابی  کهه تکهرار، بهه نحهو مهثرری بهه تسههیو رونه  رون  تأریر تکرار در مغز درمی ۀبا مطالع

 کن .یادگیری واژگان ج ی  کمک می

(، تکههرار را یکههی از ابزارهههای مبانههی بههر مغههز در 6117) 3اسههکادان نمونههه، منوانبههه

 کاملهاً فراینه ی دایه ، حاف هۀ یهک فی نموده و بها امایهاد بهه اینکهه داشها کلا  در  معرّ

 بها کهه دارد وجهود حاف هه مادهاوت مسهیر پهنآ کهه کهرد بیهان اسه ، آن بازیابی از ماداوت

از:  انهه مبارتکنی . ایهه  مسههیرها هسههان  و مهها از آنههها اسههاداده مههی در ارتبهها  یکهه یلر

 بهه مربهو  حاف هۀ: 0روه ادی -6تصهاویر   و کلمهات بهه مربهو  وااعهی حاف هۀ: معنایی -0

واکههن   -0اههوی   احساسههات بههه مربههو  حاف ههۀ: هیجههانی -3حههواد    و مکههان زمههان،

 جهه اول ای،پایههه حیههای  ماننهه  اسهه ، شهه ه داده آمههوزش کههه وودکههار : واکههن 5شههرطی

 نوشها  فرآینه ها، ماننه  ۀحاف ه و فهه : 2ایهرویّه -5  شه هآموواه نهومی رفاهار یها ،هازمان

 مسهیرهای بهی  (، ارتبها 6117). بهه امایهاد اسهکادان رویپیهاده یها کده ، بسها  بنه  نامهه،

 بهها مههورد یههک تر، اگههرشههود. بههه مبههارت روشهه مخاههو می چیههز تری کوچههک بهها حاف ههه

 کهه شهودمی ایجهاد شهکنن ه یهک ارتبها  شهود، داده آمهوزش حاف هه مسهیر یهک از اساداده

 چنانچهه آمهووا ، جهه  نیهاز مهورد مهواد حیییه ، در .بهرود بهی  از آسهانیبه اس  ممک 

از طریهه   شههون ، بایهه  بازیههابی حاف ههه از بعهه ، مراحههو در و بخواهنهه  بههوده ارزشههمن 

 اتّدهها توانهه  توسهه  تکههرار ه فمنهه  ایهه  امههر می .شههون  ح اکثرمسههیرهای ممکهه ، ذویههره

 بیافا .

                                                           
1. Anderson 

2. Byrnes & Fox 

3. Scaddan 

4. episodic 

5. conditioned reflex 

6. procedural 



 9 ...                                                                   واژه در یادگیری واژگانبررسی تع اد مثرر تکرار  

 

 طوربهههو  روشههنیبه نیههز «الکاروانسههدالوگرافی» ماننهه  «الکاروفیزیولوژیههک» مطالعههات

 دههه می انسههان نسههب  بههه تکههرار، واکههن  نیههان مغههز کههه دههه می نیههان ایااطعانههه

 آوریشههلد  طههرز بههه هاانسههان(. 6119، 0و فههرانک  درمیههراسههاری ، ورکههوهیج ، ون)ون

 وههود مههاهر هسههان   اطههراز محههی  در مخالهه  اشههیا  بهها تعامههو و بنهه یطبیه در ، در

 تسههیلاتی چنهی  شهود. از لحهار رفاهاری،افهراد تن هی  می 6ابلهی دانه  ۀوسیلبه که ظرفیای

 پاسه  زمهان کهاه  همچنهی  و پاسه   داّه افهزای  ۀواسهطبه اسه ، تجربهه به وابساه که

 ج یهه ، هههایمحر  بهها میایسههه در تکههراری هههایدر مههورد محر  میههخص، کههار یههک بههه

 کههاه  همییههه بهها رفاههاری ارههرِ ایهه  .(6161، همکههارانو  3)کورزنیوسههکا شههودمی میهههود

شهود )کههواک  نامیهه ه می 0«سههرکو  تکهرار»اسهه  کهه  در مغههز همهراه مصهبی ههای الیّفعّ

  انجههام کههار و همچنههی  رسهه  کههه سههرم  و داّهه(. بههه ن ههر می6102، 5و شههوینبرگر

مصههبی مغههز، مثیهه  تسهههیو فرآینهه های ذهنههی در طههی  هایسههلولسههرکو  تکههرار در 

(. 6117، 2)هههورنر اسهه ل و سهها  دفعههات بعهه ی بروههورد بهها محههر  بههرای بههار اوّ

ههها در سیسهها    تعهه اد زیههادی از نورونالیّههیههک واژه، فعّ ۀ، بهها تکههرار اراهههمثالمنوانبههه

کهه طهوریهیابه  بهمصبی مرکزی بهه طهرز صهریحی تحه  تهأریر اهرار گرفاهه و کهاه  می

 شود.تر در مغز تب یو میآموز به فراین ی سادهفراگیری آن واژه برای زبان

و  N400  ۀکههاه  دامنهه تکههرار بههر ارربخیههیمطالعههات گونههاگون ملههاوه بههر ایهه ، 

 و )بههرای نمونههه، ون پهها  انهه تسهههیو یههادگیری واژه در ارههر تکههرار را نیههان داده درنایجههه

، دروااهههع. (0770، 8آیزا مههک نههر وی  ون پهها ، کوتهها ، کلونهه ر، میچ0771، 9کوتهها 

 )داوناههورت و کنهه آسههانی پههردازش معنههایی را مههنعک  می ۀدرجهه N400 مههوج  ۀدامنهه

های مههرتب  بهها زبههان در مطالعههات مثلدههه تههری مه کههی از ی، N400. (6100، 7کولسههون
                                                           
1. Van Strien, Verkoeijen, Van der Meer, & Franken  

2. background knowledge 

3. Korzeniewska 

4. repetition suppression 

5. Kovacs & Schweinberger 

6. Horner 

7. Van Petten & Kutas  

8. Van Petten, Kutas, Kluender, Mitchiner, & McIsaac 

9. Davenport & Coulson 
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ای الکاروفیزیولههوژیکی بههه پ یهه ه ،(6103، 6  بههوش6100، 0شناسههی )لههو مصب ۀحههوز

نسهب   رانیههمیلی 011شود که در آن یهک مهوج بها اطبیه  مندهی و تهأویر حه ود اطلا  می

فیاههز و ) سههازدایههان مینمهههای معنههایی در مغههز را بههه زمههان تحریههک، فرآینهه  پردازش

 .(0388طالبی،   6107، 3چان 

 ۀفاصهل اهمّیّه اهرار بلیهرد،  توجّههدیلهری کهه بایه  در ارتبها  بها تکهرار مهورد  ۀلسأم

 زبهان در وسهالی احسها  بامه  وارطهوطی تکهرار کهه اسه  رواضهببی  تکرارها اس . پُ

 آمهوزش ههایروش در ایسهنّ طوربهه کهه فکهر به ون تکرارههای ولهاز . برشودمی آموزان

و  گیرنه می بهر در را دارمعنهی مدهاهی  کهه تکرارههایی گرفانه ،می اهرار اسهاداده مهورد زبان

 وهود یهادگیری تها کننه می کمهک آموزانبهه زبهان مهثرری طوربهه ،شهون می اراههه فاصله با

 بهه تمایهو آمهوزانزبهان صهورت، ایه  غیهر در باشهن ، معنهادار بای  تکرارها .بخین  بهبود را

 حدهه  در ایملاح ههه اابههو طوربههه، 0تکرارهههای بافاصههله. دارنهه  آنههها از پوشههیچی 

 (.6113، 5آموزان به یادگیری زبان مثرر هسان  )تالهایمرزبان من یملااه

 ورکههوهیج ، اسههاری  وونشناسههی، ناههایآ مطالعههات بسههیاری )ملهه  مصب ۀدر حههوز

سهههودمن ی و ارربخیهههی تکرارههههای  (،0727، 2  هیناهههزم 6119 فهههرانک ، و درمیهههرون

( 0727انهه . بههرای مثههال، هیناههزم  )بافاصههله در میایسههه بهها تکرارهههای پیوسههاه را نیههان داده

 یههک ۀحاف هه نمایهه : مسههیرتوصههی  می گونهههای بههی  تکرارههها را  ۀرویهه اد تکههرار و فاصههل

ل شههامو یههک وضههعی  زودگههرر، بسههیار اوّ ۀکنهه . مرحلههمی مبههور مرحلههه دو از رویهه اد

ت اسههه . دوم شهههامو وضهههعیای مانههه گارتر و بلن مههه ّ ۀمرحلههه ت مههه ّپایههه ار و کوتاهنا

ت، بییهار بههه تهأور رویهه اد بسهالی دارد تهها بهه فراوانههی مهه ّاهه رت مسهیر کوتاه کههدرحالی

 ۀت بههه میههزان تحکههی  و تیههویای بسههالی دارد کههه در مرحلههرویهه اد، اهه رت مسههیر بلن مهه ّ

ت، بییههار بههه بلن مهه ّ ۀتههوان گدهه  کههه مرحلههبنههابرای  می  افاههاده اسهه  اتّدهها ت مهه ّکوتاه

                                                           
1  . Luck 

2. Busch 

3. Fitz & Chang 

4. spaced repetitions 

5. Thalheimer  

6  . Hintzman 
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یههک رویهه اد، یعنههی تکههرار، بسههالی دارد. ماغیههر دیلههری کههه بههر اهه رت  اتّدهها فراوانههی 

بههی  تکرارهههای یههک رویهه اد اسهه   تکرارهههای  ۀگههرارد، فاصههلت تههأریر میبلن مهه ّ ۀمرحلهه

تکرارههای پیوسهاه  تحکهی  و تیویه  بییهار مطالهب نسهب  بهه ۀبهه فراگیهران اجهاز بافاصله

 ۀبهها در ن ههر گههرفا  ارههر فاصههل شههود.بامهه  یادسههااری بهاههر مطالههب می درنایجهههدههه  و می

  هیناههزم  0727هیناههزم ، ، نمونهههیههان )بههرای ای از محیّبههی  تکرارههها، تعهه اد اابههو ملاح ههه

کننهه  کههه مهها میادّ الهه ( 0727، 3  آنهه روود0793، 6  هیناههزم  و راجههرز0791، 0بلهها  و

واطرسههااری و به شههودمی حاصههوحاف ههه از طریهه  نمههای  مکههرر مطالههب بهاههر مملکههرد 

 دیلرمبارتبهههبافاصههله یهها  صههورتبهافاهه  کههه ایهه  مطالههب می اتّدهها زمههانی  ،تمهه ّطولانی

. بههه امایههاد آنههها نمههای  مطالههب شههون مههیزمههانی نسههب  بههه ههه  نمههای  داده  ۀدر فاصههل

 ارههر» ایهه  بروههوردار اسهه . بههر یههادگیری از تههأریر کماههری سههره   پیههو  0پیوسههاه طوربههه

 طوربههه و اسهه  شهه ه داده نمههای  مخالهه  هههایجمعی  بهها مخالهه ، مههوارد در «5فاصههله

(، بهها تأکیهه  بههر تکههرار 6113، تالهههایمر )مثالمنوانبههه .اسهه  شهه هپریرفاههه ایگسههارده

تهها  31 طورمعمولبهههلیههه مامههو یههادگیری، اظهههار کههرد کههه تکرارهههای اوّ تههری مه  منوانبههه

بخیهه . درصهه  مملکههرد حاف ههه را بهبههود می 05تهها  05درصهه  و تکرارهههای اضههافی  011

درصه  یها  01تها  5ت مطالهب را وی نیهان داد کهه فاصهله، یهادآوری بلن مه ّملاوه بر ایه ، 

 ن رصههرز یههادآوری، در هههاتکرار ۀفاصههل ریرأتهه مههورد در پههژوه  بخیهه .بییههار بهبههود می

 بههرای 2اللههو یههک رمزگههراری، مخالهه  شههرای  از حاف هههروهه اد  زمههان مسههایو بههودن از

تکرارههها نیههان  ۀفاصههل ۀمطالعههات گونههاگون دربههار .دههه می اراهههه ااطعانههه گیریتصههمی 

زمههانی کههه مههوارد دیلههر در میههان مههورد مکههرر،  طوربهههیههک مههورد  ۀدههه  کههه اراهههمی

شهود تها یهادآوری آن میبهبهود بههای بامه  فزاینه ه شهکوبهه  ،گیرنه اهرار میتکرارشون ه 

 بههرای .(0791، 9ملاههون    0727آنهه روود، ) شههودپیهه  سههر ههه  تکههرار  صههورتبهاینکههه 

                                                           
1. Block 

2. Rogers  

3. Underwood  

4. massed 

5. spacing effect 

6. paradigm 

7. Melton 
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 ۀفاصهلتکرارههای با بها حاف ههبهه  کمهک رویه ادهمچنهی   و ههابهی  تکرار «0تأویر ارر» ای 

نمونهه،  منوانبهه .اسه  شه ه اراههه مخالدهی ههایتوضهیب ،پیوسهاه تکرارهای جایبه ،زمانی

ان  کههه فاصههله، ک گههراری اظهههار داشههاه( 0791 ، ملاههون،نمونهههدی )بههرای یههان ماعهه ّمحیّ

بامهه  تیویهه  ، 6هههای بازیههابی  ملام بهها افههزای  کمیّهه وتوسههعه داده مامههایز مطالههب را 

مخالدهی، بها تصه ی  مطالعهات  .(6106، 3و ویمه  )لوگهان، کسهاو شهودیادآوری آنهها میبه

آیهه  شههمار میایهه  وااعیهه  کههه تکههرار یههک شههر  ضههروری بههرای یههادگیری به ۀگسههارد

آمهههوزش و  ۀهای گونهههاگون در زمینهههآن را از جنبهههه(، 6100نییههه ،   6113، تالههههایمر)

تههوان بههه انهه . بههرای نمونههه، مییههادگیری زبههان وههارجی مههورد تحییهه  و بررسههی اههرار داده

لهههافر و   6101، 0شهههانزه و اشهههمی -پلیسهههرگیری واژگهههان )تکهههرار و یهههادبهههی  ارتبههها  

 مملکهههرد بهههر 2تکلیههه  تکهههرار ارهههرات ،(6100  نییههه ، 6100، 5روتبلههه -سهههکیرزو

زاده   بههالیی6100)احمهه یان و تههوکلی،  9ینههروا و  صههحّ پیچیهه گی، لحههار از آموزانزبههان

  6110، 8لی لیهههن  و مهههک  6100 سهههعی ی و رحیمهههی کهههازرونی،   6103و اسههه ی، 

تکههرار آزمههون بههر یههادگیری  رتههأری(  6105، 7و بیمههو گوچاههه، براکسههما، ریجلارسهه مدوون

ههها و ههها، ویژگینی بررسههی  (  و6103، 00ماسههامورون   6119، 01کارپیههک و رودیلههر)

 (0778، 03  لیسههار6111، 06داز) وههارجی زبههان هههایکلا موااههب تکههرار در گدامههان 

ای تکهرار در یهادگیری در ن هر گهرفا  نیه  پایههرآنی  تها بها بهدر ایه  مطالعهه  اشاره کهرد.

در  آگاهانههه طوربهههتعهه اد و روش مههثرر تکههرار واژگههان حهه ااو ، بههه بررسههی زبهان وههارجی

                                                           
1. lag effect  

2. retrieval cues 

3. Logan, Castel, & Viehman 

4. Pellicer-Sanchez & Schmitt  

5. Laufer & Rozovski-Roitblat 

6. task repetition 

7  . complexity, accuracy, & fluency 

8. Lynch & McLean  

9. Van de Guchte, Braaksma, Rijlaarsdam, & Bimmel  

10. Karpicke & Roediger  

11. Metsämuuronen 

12. Duff 

13. Lyster 
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، 1یَجامَهه فههی مدهههوم هَهنلههام تهه ری  در کلهها  در  باههردازی . افههزون بههر ایهه ، بهها معرّ

 یجانههاتهو  هههاح در ن ههر گههرفا   اهمّیّهه زبههان انللیسههی را بههه  م رّسههان توجّههه

 کنی .آموزان نسب  به واژگان ت ری  ش ه جلب میزبان

 دجامَیَهَمفهوم . 2. 2

 6هههای فههردی مبانههی بههر ارتبهها تداوت -لیاللههوی تحههوّ ، برگرفاههه از جامَههیَمدهههوم هَ

 0376در سهههال اههه م، طباطباهیهههان و نهههاوری توسههه  پی  ،(0777)گرینسههها  و وایههه ر، 

و هیجههان   (، حههوا بسههام  )کیدیّهه ۀسههه مثلدهه ۀکههه دربرگیرنهه   جامَههیَهَ فههی شهه .معرّ

مدهههومی ج یهه  در  منوانبههه، (0372اهه م و فیروزیههان پوراصههدهانی، )پی  اسهه  ( )کمیّهه

ههها و هیجانههات در فههه  و یههادگیری فراگیههران تأکیهه  نیهه  ح  اهمّیّهه شناسههی، بههر روان

  هههر واژه مبههارت اسهه  از جامَههیَ، هَبههر ایهه  اسهها (. 6109اهه م و شایسههاه، ورزد )پی مههی

واژگهان ههر زبهان بهرای افهراد گونهاگون در بها  مواجهههمیادیر ماداوتی از هیجان کهه در ارهر 

اهه م و شایسههاه،   پی 0372 ،و همکههاران )ابراهیمههی شههودزبههانی ایجههاد می ۀیههک جامعهه

و لمهه   یههک فههرد نسههب  بهه یههک واژه از طریهه  شههنی ن، دیهه ن ۀتجربهه کهههنلامی (.6102

  آن فههرد نسههب  بههه آن واژه در سههطب بالههاتری اههرار گرفاههه و جامَههیَیههار باشهه ، هَکههردن بی

 .(6107ا م و بیایی، )کرمی، پی  تر وواه  ش در  فرد از آن واژه ممی 

 3«بسههام »و  «هیجههان»کههه تلدییههی از دو مدهههوم  (6105اهه م، )پی   جامَههیَهَاللههوی 

آموزان در یههادگیری نو هیجانههات زبهها احساسههاتبهها ااهههو شهه ن نیهه  اساسهی بههرای  اسه 

مراتبی روی سلسههله صههورتبهدر شهه  درجههه را   یههک واژه جامَههیَسههطوح هَ، زبههان دوم

 0  تههیجامَهیَاز: هَ انه مبارتایه  درجهات بهه ترتیهب  .(0)شهکو  دهه یک طی  اهرار مهی

( و 6) 9(، دیهه اری0) 2  شههنی اریجامَههیَهَ  گیههرداههرار می 5آگههاهیهی  ۀ( کههه در حههوز1)

                                                           
1. emotioncy 

2. developmental, individual differences, relationship-based model 

3. emotion & frequency 

4. null 

5. avolvement 

6. auditory 

7. visual 
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( و 0) 3  درونههیجامَههیَهَ شههون  وااههع می 6گههاهیآبههرون ۀکههه در حههوز (3) 0حرکاههی-لمسههی

فراگیههر بهها گههرر از مراحههو ابلههی و افههزای  بسههام  آنههها  ۀواسههطبه( کههه 5) 0جههامعهَیَجامَهه  

 درنهایهه و در  جههامعی از مدهههوم  درنایجهههشهه ه و  5گههاهیآدرون ۀوزحههتجربههه، وارد 

 (.0372 ،همکاران و اهیمیابر) گیردمی شکویادگیری ممی  آن مدهوم 
  

 
 (2112، قدمپیشبرگرفته از ) دجامَیَ. سطوح ه1َشکل 

 

ئ یها شهیهک  ۀآموز دربهار(، زمهانی کهه زبهان0  )شهکو جامَهیَبر اسا  اللوی سهطوح هَ

  تههی اهرار جامَهیَنسهب  بهه آن نه ارد، در سهطب هَ یفاا  آگاهی بهوده و ههی  حسه ،مدهوم

تصهویر آن را  شهنود،آن شهئ یها مدههوم می ۀدر مراحو بعه ی، چنانچهه فهرد دربهارگیرد. می

حرکاهی -و لمسهی   شهنی اری، دیه اریجامَهیَبهه ترتیهب هَ کنه آن را لمه  می یها و بین می

از آن، شههکو وواههه  گرفهه .  کلّههیشههناوای  درنهایهه نسههب  بههه آن واژه کسههب نمههوده و 

آموز افهزای  بسهام  آن، زبهان کارگیری آن شهئ یها مدههوم واده یها بههاسهاد ۀسا ، با تجربه

 ۀ  درونی دسه  یافاهه و بهه دنبهال آن در صهورت انجهام تحییه  و جسهاجو دربهارجامَیَبه هَ

کههه در ایهه  پههژوه  در  توجّهههاابههو  ۀنکاهه کنهه .  جههامع صههعود میجامَههیَآن بههه سههطب هَ
                                                           
1. kinesthetic 

2. exvolvement 

3  . inner 

4. arch 

5. involvement 
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اسهه  کههه در فراینهه  یههادگیری واژگههان    لحههار شهه ه اسهه ، ایهه جامَههیَارتبهها  بهها مدهههوم هَ

تواننه  آینه  کهه میکارگیری حهوا  مخاله ، هیجانهاتی بهه وجهود مییک زبان، در ارهر بهه

  6102اهه م و شایسههاه، )پی  شههناو  افههراد را از آن واژگههان تحهه  تههأریر اههرار دهنهه 

در هههر سههطب  ،آموزانزبههان. بههه ایهه  معنهها کههه (6102اهه م، جههاجرمی و شایسههاه، پی 

واژه دارنه  و بهر  آنی نسهب  بهه ، حه  واصهّ یهک واژه ۀو بسهاه بهه بسهام  تجربه  جامَیَهَ

  جامَههیَ  را در االههب هههرم هَجامَههیَ(، سههطوح ه6102َاهه م )پی  .انهه ماداوت بههاه اسهها  آن 

 :(6کی  )شکو به تصویر می گونهای آموزشی 
 

 

 (2112قدم، د آموزشی )برگرفته از پیشجامَیَ. هرم ه2َشکل 

 پژوهش روش. 3

 کنندگانشرکت. 1. 3

انجهام گرفه ، مایهکو از  در دسهار  گیریِنمونهه بهر اسها کهه  تجربهی پهژوه  ای 

در  کنن گانشههرک  ۀهمهه .سههال بههود 31تهها  08سههنی  ۀدر بههاز زن( 59مههرد و  03) ندههر 011

و زبهههان و بازرگههانی( دولاهههی  هههایگرای ) ی مههه یری هامیطههع کارشناسهههی در رشههاه

شهههر میههه   هههای مخالهه دانیههلاه در آمههوزش و مارجمههی زبههان( هههایگرای انللیسههی )

 0نه  و سهطب بسهن گی دانه  زبهان انللیسهی آنهها در سهطب ماوسه میغول به تحصیو بود

                                                           
1. intermediate 



 مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                   00 

 

 0«آکسهدوردفهوری تعیهی  سهطب  آزمهون»ارار داش . بهرای تعیهی  سهطب بسهن گی زبهان از 

 اساداده ش . (0776، 6)آل 

 ابزار پژوهش. 2. 3

در ایهه  مطالعههه بههود.  شهه هاسادادهابههزار  اوّلههی  ،آکسههدورد فههوری سههطب تعیههی  آزمههون

کلههوز کههه شههامو  و از دو اسههم  تیههکیو شهه ه اسهه  بههودهسههثال  21دارای  آزمههونایهه  

کههه  آزمههونایهه  . اسهه و در  مطلههب  گرامههر، واژگههان ایچهارگزینهههسههثالات و  3تسهه 

های آکسههدورد و کمبههریآ طراحههی گردیهه ه اسهه ، سههطب بسههن گی دانهه  توسهه  دانیههلاه

زمههان اواصهها  داده شهه ه بههه  سههنج .می کلّیطوربهههآموزان را زبههان انللیسههی زبههان

مهورد اسهاداده در ایه  پهژوه  ابهزار دیلهری کهه  .اسه داییهه  31پاسخلویی ای  آزمهون 

بههرای کسههب اطمینههان از سههطب  پرسیههنامه ایهه  .بههود « جامَههیَهَ ۀپرسیههنام»اههرار گرفهه ، 

بهها ااابهها  از  و جههه  تهه ری  شهه هاناخا هههای نسههب  بههه واژه کنن گانشههرک   جامَههیَهَ

 ۀواژ 08 ایهه  پرسیههنامه شههامو طراحههی و اجههرا گردیهه . (6102پور،   )برسههیجامَههیَهَ ۀسههنج

را میههخص   افههراد نسههب  بههه واژگههان جامَههیَگزینههه بههود کههه سههطب هَ 5بههه همههراه  ج یهه 

در مهورد ایه   -6  تههی(  جامَهیَدان  چیسه  )هَنمهی -0ها مبهارت بودنه  از: کرد. گزینههمی

ام و در مههورد ایهه  کلمههه مطلبههی شههنی ه -3  شههنی اری(  جامَههیَام )هَبههی شههنی هکلمههه مطل

ام، تصههویر در مههورد ایهه  کلمههه مطلبههی شههنی ه -0  دیهه اری(  جامَههیَام )هَتصههویر آن را دیهه ه

 کلمههه ایهه  مههورد در -5حرکاههی(  -  لمسههیجامَههیَام )هَکههرده ام و آن را لمهه آن را دیهه ه

   درونی(.جامَیَام )هَام و چیی هکرده لم  را آن ام،دی ه را آن تصویر ام،شنی ه مطلبی

  

                                                           
1. Oxford Quick Placement Test 

2. Allan 

3. cloze test های مناسب پر کرد(وابساه به آزمون فه  و ادرا  )که در آن جاهای والی ما  را بای  با واژه  
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 هاآوری دادهجمع ۀشیو. 3. 3

 و(  جامَههیَهَ) داده اههرار تههأریر تحهه  را انسههان هیجانههات ، واحهه کههه بههاور ایهه  بهها

اه م، جهاجرمی و دهنه  )پهی  اهرار وهود الیهعاوتحه  را انسهان ادرا  توانن می هیجانات

شههه ن  کهههه واژگهههان جهههه  تههه ری  بایههه  طهههوری اناخههها  می ،(6102شایسهههاه، 

یهها  ( تهههی  جامَههیَبههه آنههها ن اشههاه )هَ نسههب  کنن گان در پههژوه  هههی  حسههیشههرک 

ی در زبههان مههادری وههود هههی  آشههنایی و بروههوردی بهها آن واژگههان حاّهه ،دیلرمبارتبههه

و در  بروهوردار بهودهمسهاوی نسهب  بهه واژگهان  یهک حه ّاز افهراد  ۀن اشاه باشن  تا همه

یههک از هههی  ،، از لحههار حسههیترتیبای بههه یکسههانی اههرار گرفاههه باشههن .  جامَههیَهَسههطب 

جههه  اناخهها  واژگههان  بهه ی  من ههور،کنهه .   پیهه ا نمیکنن گان بههر دیلههری مزیّههشههرک 

 ههها و سههبزیجات()میوه کههه هملههی نههام نههومی وههوراکی کلمههه 08اباهه ا بههرای تهه ری ، 

  جامَههیَهَ ۀپرسیههناماناخهها  و بههر اسهها  آن ایهه  مطالعههه توسهه  پژوهیههلران  بودنهه ،

ندههر تکمیههو  051توسهه  بههه روش تصههادفی توزیههع و سهها  پرسیههنامه طراحههی گردیهه . 

یهههک از کهههه هی  واژه 05تعههه اد  ،واژه 08ها، از بهههی  از بررسهههی پاسههه  پههه .  شههه

، 6، مانلوسههای 0ههها مبههارت بودنهه  از: پیاایههاواژه دانسههان ، اناخهها  شهه .دهن گان نمیپاسهه 

، 00، رامبوتههان01سههالا ، 7، آرتییههو8، کیاههر9بههری، کرن2، فوجیهها5، میزونهها0، سههورل3کههامکوات

کنن ه ندههر شههرک  011بعهه ، تعهه اد  ۀدر مرحلهه کینههوا. و 00، لونلههان03، کلرابههی06فیسههالی 

مناخههب بهها اسههاداده از  واژگههانههها گروه ۀگههروه اههرار گرفانهه . در همهه 5تصههادفی در  طوربهه

                                                           
1. Pitaya 

2. Mangosteen 

3. Kumquat 

4. Sorrel 

5. Mizuna 

6. Feijoa 

7. Cranberry 

8. Caper 

9. Artichoke 

10. Salak 

11. Rambutan 

12. Physalis 

13. Kohlrabi 

14. Longan 
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آنههها  هههایویژگیههها و توضههیب مههرتب  بهها واژه «نمههای  تصههویر»و  «پاورپوینهه »افههزار نرم

 زمانتمهه ّههها گروه ۀتهه ری  واژگههان در همهه توسهه  یکههی از پژوهیههلران تهه ری  شهه ن .

  جامَههیَآمههوزش واژگههان، هَ ۀافههراد در مرحلهه ۀهمهه ترتیبای بهههداییههه بههه طههول انجامیهه .  31

پهه  از تهه ری  واژگههان، جههه  دیهه اری نسههب  بههه واژگههان مناخههب کسههب نمودنهه . 

دیلهر، از افههراد  سهویبهههای ته ری  شه ه کنن گان از واژهمعطهوز کهردن حهوا  شهرک 

در تایی بیهمارن . های سههمعکهو  بها فاصهله طوربههد یهک تها سهی وواساه ش  تها از مه 

 آزمهههون ،از افهههراد 0سههازپرتان ی  آزمهههونبلافاصههله پههه  از )بههه ون تکهههرار(،  0گههروه 

بههه ایهه  صههورت طراحههی شهه ه بههود کههه افههراد، در  آزمههونواژگههان گرفاههه شهه .  6یههادآوری

نه  و بایسهای نهام آن دی ههای ته ری  شه ه را میهای زمهانی میهخص، تصهویر واژهفاصله

، پهه  از )یههک تکههرار( 6در گههروه  نوشههان .وههود می ۀرا بههه وههاطر آورده و روی پاسههخنام

راه تصهاویر آنهها یهک بهار هها بهه همه، نمهای  واژهسهازپرتان ی  آزمهونآموزش واژگهان و 

بههه انجههام رسههان ن . ایهه  فرآینهه  در یههادآوری را  آزمههون ،افههراد آن از بعهه تکههرار شهه  و 

)چهههار تکههرار( نیههز بههه همههی  ترتیههب اجههرا  5و  )سههه تکههرار( 0)دو تکههرار(،  3 هههایگروه

. شهایان (0)جه ول  هها در ههر گهروه مادهاوت بهودتعه اد تکهرار واژه ش  با ای  تدهاوت کهه

بافاصههله انجههام گرفهه  بههه ایهه  صههورت کههه  صههورتبهههها واژه اسهه  کههه تکههرار یههادآوری

تکهرار بعه ی بهه همهان ترتیهب نمهای  داده در  ،05تها  0از واژگان، په  از نمهای  کامهو 

 ش ن .می
 

 هاآوری داده. مراحل جمع1جدول 
 4 مرحلۀ 3 مرحلۀ 2 مرحلۀ 1 مرحلۀ گروه

 یادآوری واژگان آزمون ب ون تکرار سازپرتان ی  آزمون آموزش واژگان 0

 یادآوری واژگان آزمون تکرار 0 سازپرتان ی  آزمون آموزش واژگان 6

 یادآوری واژگان آزمون تکرار 6 سازپرتان ی  آزمون واژگانآموزش  3

 یادآوری واژگان آزمون تکرار 3 سازپرتان ی  آزمون آموزش واژگان 0

 یادآوری واژگان آزمون تکرار 0 سازپرتان ی  آزمون آموزش واژگان 5

                                                           
1. distractor test 

2. recall test 
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 های پژوهشیافته. 4

تکههرار  0 و 3 ،6 ،0 تکههرار، بهه ون هههایگروه در واژگههان یههادگیری توصههیدی هههایآماره

میهانلی   بهی په  از ته ری  واژگهان، بهرای یهافا  اینکهه آیها  اراهه ش ه اس . 6در ج ول 

واژگههان در یههادگیری  0و  3، 6، 0بهه ون تکههرار و تعهه اد تکرارهههای  هههایگروه نمههرات

تحلیهههو واریهههان  »از آزمهههون  ،تدهههاوت معنهههاداری وجهههود داردآموزان توسههه  زبهههان

بهه ی  من ههور اباهه ا نرمههال بههودن و یکسههانی واریههان  ماغیههر  اسههاداده گردیهه . 0«مههاملییک

سههطب بههه اینکههه  توجّهههمههورد بررسههی اههرار گرفهه . بهها  6«آزمههون لههون»وابسههاه از طریهه  

. نیه هها رد نرمهال بهودن داده ۀ، مدروضهبهودبییهار  15/1( از 29/1) «لهون»معناداری میه ار 

آزمههون  کنن هگههروه شههرک  5در بههی  میههزان یههادگیری واژگههان  ۀجههه  میایسهه ،آن از پهه 

 .انجام ش  «تحلیو واریان »
 

 تکرار 4و  3، 2، 1بدون تکرار،  هایگروههای توصیفی یادگیری واژگان در آماره .2جدول 
 نمره

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد

 آماره آماره آماره آماره آماره

 305/6 75/6 8 1 07 ب ون تکرار

 007/6 88/6 7 1 02 یک تکرار

 989/6 20/01 05 2 66 دو تکرار

 100/6 15/06 05 8 66 سه تکرار

 026/6 56/06 05 8 60 چهار تکرار

 

 مههاملییکتحلیههو واریههان   ناههایآ، شههودمیههاه ه می 3کههه در جهه ول  گونههههمان

 کنن هگههروه شههرک  5 در بیههانلر آن اسهه  کههه تدههاوت معنههاداری بههی  میههانلی  نمههرات

 .(F(4, 95)= 77.193; p= .000) وجود دارد

 
 

                                                           
1. One-way Analysis of Variance (ANOVA) 

2. levene test 



 مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                   08 

 
 3، 2، 1بدون تکرار،  هایگروهدر یادگیری واژگان  ۀعاملی برای مقایسنتایج تحلیل واریانس یک. 3جدول 

 تکرار 4و 
 سطح معناداری تحلیل واریانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع واریانس

 111/1 073/99 925/050 0 157/0819 بی  گروهی

   856/5 75 780/555 یگروهدرون

    77 101/6323 کو

 

 6«تههوکی 0تعییبههی»ههها از آزمههون میههخص کههردن محههو تدههاوت بههی  گروه من وربههه

در  میههانلی  نمههراتتدههاوت معنههاداری بههی  ناههایآ ایهه  آزمههون نیههان داد کههه اسههاداده شهه . 

تکهرار وجهود دارد. همچنهی ، ناهایآ حهاکی از آن اسه  کهه  6گروه به ون تکهرار بها گهروه 

 .(0ج ول ) ن اردتکرار تداوت معناداری وجود  0و  3، 6 هایگروهبی  
 

 4و  3، 2، 1بدون تکرار،  هایگروهدر یادگیری واژگان  ۀنتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایس. 4جدول 

 تکرار

 تعداد واریانس منابع
 12/1=  آلفا

1 2 

  88/6 02 تکرار یک

  75/6 07 تکرار ب ون

 20/01  66 دو تکرار

 15/06  66 سه تکرار

 56/06  60 چهار تکرار

 000/1 111/0  معناداری سطب

 

 واژگههان تهه ری  از بعهه تههوان دریافهه  کههه می شهه همیاه ه ناههایآ بههر اسهها بنههابرای ، 

 توسهه  واژگههان یههادگیری در سههزاییهبهه نیهه  بافاصههله طوربههه تکههرار 6 تعهه اد انللیسههی،

 توان گد :ولاصه می طوربه .کن می ایداآموزان زبان

                                                           
1. post hoc test 

2. tukey 
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 گیرینتیجهبحث و . 2

 واژگههان مهه یری  ۀنحههو وههارجی، زبههان آمههوزش در وتأمّهه اابههو هههایحوزه از یکههی

بههه نیهه  بنیههادی  تکههرار واژه در  توجّهههبهها . اسهه  آنههها آمههوزش مههثرر روش و ج یهه 

کلهها  در  در فههه  و بههه واطرسههااری واژگههان در  اهمّیّهه یههادگیری آن و همچنههی  

آموزان نسههب  بههه   زبههانجامَههیَبهها در ن ههر گههرفا  تههأریر هَ حاضههر، ۀتهه ری ، مطالعهه هنلههام

پرداواههه و روشههی کارآمهه  واژگههان تهه ری  شهه ه، بههه بررسههی حهه ااو تعهه اد تکههرار مههثرر 

 0و  3، 6، 0ارربخیههی تعهه اد  ،در ایهه  پههژوه  دههه .ههها اراهههه میجههه  تههوالی تکههرار واژه

تکههرار و همچنههی  شههرای  بهه ون تکههرار پهه  از تهه ری  واژگههان در کلهها  در ، مههورد 

 مطالعه ارار گرف .

بهها  تدههاوت معنههاداری ،بافاصههله تکههرار 6تعهه اد  کههه داد نیههانهای ایهه  پههژوه  یافاههه

بهر اسها   کنه .در میهانلی  نمهرات آزمهون یهادآوری واژگهان ایجهاد میشرای  ب ون تکرار 

پهه  از آموز گونههه تدسههیر کههرد کههه زبههانتههوان ایهه  تدههاوت را ای ، می(0727هیناههزم  )

کههه اگههر تکههرار  کنهه وههود میت مهه ّکوتههاه ۀوارد حاف هه را رم آنفُههاباهه ا بروههورد بهها واژه، 

معنهای واژه  بهه آموززبهان توجّهه ،یهک تکهرارفراموش وواهه  شه . په  از  سرم بهنیود 

شههود و در ایهه  حالهه  بییههار، کلمههاتی را کههه نسههب  بههه بییههه، تههأور دارنهه  بههه جلههب می

در ، فاصههلهبا صههورتبهآموز، زبههان کههههنلامید. سهها ، آوربههه یههاد مههیوههاطر سههارده و 

کههه فراوانههی بروههورد بهها واژه افههزای  بههه این توجّهههگیههرد، بهها اههرار می معههرض تکههرار دوم

ت، تحکهی  و تیویه  شه ه و بهر اه رت مسهیر مه ّکوتاه ۀیافاه اسه ، واژه در مسهیر حاف ه

تههوان نایجههه می (،0791ملاههون ) بههر مبنههای ایهه ، بههر افههزون .افزایهه میت حاف ههه بلن مهه ّ

  گههراری مامههایز واژه را در مغههز فههراه  نمههوده و بههاتکههرار دوم، فرصهه  کُ گرفهه  کههه

هههای بازیههابی در مغههز رم و معنههای واژه، بههر تعهه اد ملام آموز بههر فُههتمرکههز بییههار زبههان

از ناهایآ  .شه ه اسه یادآوری واژگهان بامه  بهبهود و تیویه  بهه ایه  امهر کههش ه افزوده 

 تکرار چهار/ سه/ دو >تکرار یک/ ب ون
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 3تکهرار ر  داده اسه  و از ایه  بابه  بها  6 ۀدر مرحله اتّدها آی  کهه ایه  ای  مطالعه برمی

 ت معناداری ن ارد.بار تکرار تداو 0و 

 اسه  شناسهیمصهب ۀحهوز ههایپژوه  بها همسهو حاضهر پهژوه  رسه مهی ن هر به

 فرآینهه  در مغههز شههرای  در کیدههی تغییههر ۀدربردارنهه  هههاواژه تکههرارانهه  داده نیههان آن در کههه

 افههزای  بهها ،دیلرمبارتبههه (.6103)آلمیهه ا و پوپههو،  اسهه  دوم و لاوّ هایاراهههه پههردازش

نمهای   کههطوریبه یابه و کهاه  مهی اهرار گرفاههتهأریر تحه   N400نوسهان  ۀدامن ،تکرار

)ون پها ، کوتها ،  کنه تسههیو میرا آینه  پهردازش معنهایی در مغهز رواژه برای بهار دوم، ف

و فهههرانک ،  درمیهههراسهههاری ، ورکهههوهیج ، ون  ون0770آیزا ، نهههر، مهههککلونههه ر، میچی

 منوانبههههه 0«بهِهههه» ۀن ریّهههه همچنههههی ، ناههههایآ ایهههه  پههههژوه  در راسههههاای .(6119

مغههز از طریهه   هایسههلول. اسهه  ،یادآوری مغههزتری  مهه ل یههادگیری و بهههشهه هپریرفاه

نامیهه ه  6«شههلیک مصههبی»انایههال سیناپسههی بهها یکهه یلر در ارتبهها  هسههان  کههه ایهه  ارتبهها  

 اتصهال بهی  آنهها منجهر بهه اهوی شه نمغهز بها یکه یلر،  هایسهلولارتبا  مکهرر شود. می

کهه در آن  یهایمصهب دهی ،زمهانی کهه کهاری را انجهام مهیتر، بهه مبهارت روشه  .شودمی

سهلولی  ۀکهرده و یهک شهبک های الکاریکهیسهیلنال شهروو بهه شهلیک شهون کار درگیهر می

پیههه غلههاز یهها همههان  «میلههی »افههزای   ،یکههی از ارههرات تکههراردهنهه . ال را تیههکیو میفعّهه

و کارآمههه تر  ترسهههریعها اسههه  کهههه بامههه  پهههردازش در اطهههراز ایههه  شهههبکه مصهههبی

 ۀبههر اسهها  ن ریّهه .شههودمیمملکههرد بهاههر فههرد در آن کههار  درنایجهههو سههلولی  هایسههیلنال

در  کههه یواصههّ  هایسههیناپ  هایشههلیک زمههانه  تکههرار ب،هِهه 3پههریری سیناپسههیانعطاز

 داهمههی فیزیولههوژیکی تغییههر موجههب ،دههه می ر  وهها  محههر  یههک بههه پاسهه  پههردازش

توانه  از طریه  فرآینه های بیوشهیمیایی یهک مهورد یهادگیری میبهه ایه  معنها کهه   شودمی

در شههون ، تههر میو بهها تکههرار ارربخ  کننهه ها منایههو میسههیناپ  ۀوسههیلبهرا  اطّلامههاتکههه 

هایی کهه مصهبارهر تکهرار در مغهز معایه  اسه  کهه  ۀدربهارب ، هِهدروااعتثبی  شود. مغز 

، بها تعه اد تکهرار درنایجهه .(6117)گیهک،  شهون شهون ، بهه هه  ماصهو میشهلیک می باه 

                                                           
1. Hebb 

2. neuronal firing 

3. synaptic plasticity 
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مههورد  گههردد.دکههار تبهه یو مههیبههه امههری وو ،مطالههب فراگرفاههه شهه ه ندیادآوربهههکههافی، 

بهه آن اشهاره کهرد،  و ارربخیهی تکهرار حاضهر ۀتهوان در جهه  ناهایآ مطالعهدیلری که می

محهه ودی  (، 0752طبهه  میلههر ) اسهه . 0کههاری ۀفضههای حاف ههافههزای  بههر  ،تههأریر تکههرار

ال شه ن بها فعّهتوانه  بلافاصهله، می طوربهه اطّلامهات سهازیذویهره توانهایی کاری در ۀحاف 

 ت انایال یابن .بلن م ّ ۀتکرار، برطرز ش ه و مطالب به حاف  ۀواسطبهآن 

آموزان نسهب    زبهانامَهجاسه  کهه در ن هر گهرفا  هیَ یهادآوریشهایان  افزون بهر ایه ،

تهر بههه آن کهه پی  طورهمهانبالههایی بروهوردار اسه .  اهمّیّه ههای تکهرار شه ه از بهه واژه

اسه . ایجهاد هیجهان مثبه   «بسهام »و  «هیجهان»  مایهکو از دو بخه  جامَههیَاشاره شه ، 

کههه مسههیول یههادگیری اسهه  همههراه  مغههز ایههر جلههویی آموز بهها ترشههب دوپههامی  دردر زبههان

مهورد مغهز تهأریر گراشهاه و انلیهزه و اه رت  هایسهلولبهر شهلیک مصهبی  کهطوریبه بوده

 ، بسههام ، بهها جامَههیَاسههم  دوم هَ .(6117)گیههک،  دههه یههادگیری را افههزای  مینیههاز بههرای 

بسهام  مواجههه بها یهک واژه افهزای   کهه ههر چهه ترتیبای بههاسه ،  راسهااه هِب  ۀن ریّ

بها تکهرار  کههطوریبهشهود مصهبی منایهو می هایسهلول  درپهی بهیپی صهورتبهیاب ، پیام 

فراگیههری آن بهها اهه رت بییههاری  ،درنایجهههو  شهه هانجام ترسههریعایهه  روهه اد، انایههال پیههام 

نمونههه،  منوانبهههو )مانههوّ هههایروشبهه یهی اسهه  چنانچههه تکرارههها بههه  پههریرد.صههورت می

فراگیههران( در کلهها  هههای مخالهه  گیههری از ح   و بهها بهرهجامَههیَطبهه  سههطوح مخالهه  هَ

و در پههی آن ایجههاد در مغههز دوپههامی   6واسهه  مصههبید، بامهه  افههزای  در  انجههام گیههر

   ش .ار جه  یادگیری واژگان ج ی  وواهانلیزه و توانایی بیی

 انه مبارتداشهاه اسه  کهه  ههایی را بهه همهراهاز سوی دیلهر، ایه  مطالعهه محه ودی 

آمهههاری و اناخههها   ۀگسهههاردگی جامعههه  شههه هانجامپهههژوه  بهههود کهههار میهههابه ن از:

محهه ود شهه ن ناههایآ بههه   سههطب ماوسهه  بسههن گی زبههان انللیسههی درکنن گان، تنههها شههرک 

اسهههاداده از اللهههوی   زبهههان انللیسهههی ۀواژ 05از تههه ری  تنهههها  آم هدسههه به اطّلامهههات

از  آم هدسهه به اطّلامههاتها بههه محهه ود شهه ن یافاهههو  ، تنههها تهها سههطب دیهه اری  جامَههیَهَ

                                                           
1. working memory 

2. neurotransmitter 
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بییههار در  هههایپژوه بههرای انجههام  .سههال 31تهها  08سههنی  ۀدر بههاز ، تنهههاکنن گانشههرک 

آموزان بهها سههطوح دیلههر بسههن گی زبههان یههان از زبههانشههود کههه محیّایهه  زمینههه پییههنهاد می

تواننهه  می ،همچنههی  . اسههاداده کننهه سههال 31از  یهها بییههار 08از  و بهها سههنی  کماههر انللیسههی

 بها تعه اد تکهرار لهازم نسهب  بهه واژگهان، ارتبها  آن را آموزان  زبهانجامَیَسطب هَ با بررسی

جهه  مهورد دیلهر کهه در ایه  حهوزه  مهورد بررسهی اهرار دهنه . ،برای یهادگیری واژگهان

میههانلی  ارههر آنههها بههر  ۀشههود بررسههی تعهه اد تکرارهههای بییههار و میایسههپییههنهاد میتحییهه  

 .اس آموزان نمرات زبان

بسههیاری بههرای آمههوزش و  هههایروشاسهه  اگرچههه  یههادآوریلههازم بههه  در پایههان،

ههها در صههورت همههراه شهه ن بهها ایهه  روش ۀیههادگیری واژگههان پییههنهاد شهه ه اسهه ، همهه

بلن مهه ت اههرار  ۀ، رمههربخ  بههوده و در حاف ههبافاصههله صههورتبه وصههو به، تکههرار

 هههایزبان آمههوزش ۀحههوز م رّسههانبههه  مطالعههه،بههر اسهها  ناههایآ ایهه  وواهنهه  گرفهه . 

پهه  از تهه ری  واژگههان، آنههها را  شههود کهههتهه ری  واژگههان توصههیه می ۀوههارجی در زمینهه

بههرای بالهها بههردن  افههزون بههر ایهه ، بههار و بافاصههله در کلهها  در  تکههرار کننهه . 6حهه ااو 

بهر ممه   ههای مخاله  بکوشهن  تها از ایه  طریه آموزان نسهب  بهه واژه  زبانجامَیَسطب هَ

 بیافزاین . آناندان  واژگان  0ۀو گسار

 نامهکتاب

(. بررسی تأریر اساداده از اللوی هیجام  0372یزدی، ا. )و امی  ا م، ر.ابراهیمی، ش.، اسااجی، ا.، پی 

 .0-30، 51(6، )مطالعات زبان و ترجمهآموزان. برنلرش به یادگیری زبان

های فراگیری زبان تحلیو کاربردی و انایادی ن ریه(. 0376و ناوری،  . ) ا م، ر.، طباطباهیان، م.پی 
 . میه ، ایران: انایارات دانیلاه فردوسی میه .اول: از پی ای  تا تکوی 

منوان ابزاری مثرر در پریرش (. معرفی هیجام  به0372و فیروزیهان پوراصهههدههانی، آ. ) اه م، ر.پی 

 .97-015، 8(5) جساارهای زبانی،بان و اد  فارسی. های مصو  فرهنلساان زنوواژه

                                                           
1. depth and breadth 
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 نویسندگان بارۀدر

میههه   یدکاههرآ آمههوزش زبههان انللیسههه دانیههلاه فردوسهه ۀآموواههدان  یج  اجرم هی  هان

و  یناسهههنیروا ،یشناسهههمصهههب یهههانیا ۀمهههورد ملااههه یپژوهیههه ۀباشههه . حهههوزیمههه

 زبان اس . یشناسجامعه

 یدانیههلاه فردوسهه یاههیترب یو روانیناسهه یسههیاسههااد آمههوزش زبههان انلل ق  دمشیرض  ا پ  

آمههوزش زبههان،  یروانیناسههمصههب یو ۀمههورد ملااهه یپژوهیههۀ میههه  اسهه . حههوز

 باش .یم یآموزش زبان و شناو  اجامام یشناسجامعه

 یپژوهیه  یمیهه  اسه . ملها یدانیهلاه فردوسه یپزشهک یمهن سه اریدانیه یمیسحر مق

 ۀدر مغههز و مطالعهه یییپههردازش سههاواار موسهه ،یملههوم امصهها  شههناوا ۀنههیدر زم یههانیا

 EEG یهههالنالیسهه ویههبهها اسههاداده از ربهه  و تحل یوههوا  بهها حاف ههه و فراموشهه ۀرابطهه

 باش .یم


