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Abstract 

Given the differences between first language and second language learning in 

adults, simulating first language learning can help us have an improved picture of 

the nature of second language learning. During first language learning, we learn 

the concepts in our interactions with the immediate environment. In second 

language learning, however, the relevant world knowledge is transferred from the 

first language and we only learn the word knowledge. Thus, in the current study, 

we sought to simulate first language learning and introduce the null experimental 

research method with its roots in the emotioncy model. This research method 

applies to those studies in which adult language learners deal with some concepts 

that they have no knowledge about and begin to learn them in the class. Reviewing 

the conventional research methods, we explained the null experimental research 

method and provided an example from an electroencephalography (EEG) 

experiment. The behavioral and electrophysiological results revealed that, as we 

have more interactions with the sensory environment, the retrieval of word 

knowledge and world knowledge is facilitated. 
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 چکیده

متفههاوت اسهه ،  سههالیبزرگبهها یههادریر  زبههان دو  در  زبههان اوّلیههادریر   کهههازآنجایی

 کمه  زبهان یهادریر  ماهیّه  از مها فههم بهه توانه مهی دو  زبهان یهادریر  سهاز شبیه

 ،شههودمههی آموختههه پیرامههون جهههان همههراه بههه کلمههه زبههان اوّل در. نمایهه  شههایانی

 فقهه  فراریههر و اسهه  شهه ه آموختههه ،قبلههاً ،پیرامههون جهههانِ ،دو زبههان  در کهههدرحالی

 زوایها  کشه  بهه رو ج یه  ا دریچهه توانه مهی زبهان سهاز شهبیه. آمهوزدمی را کلمه

 سهاز شهبیه هه   بها تها بهرآنیم پهووه  ایه  در ،روازایه . کن  باز زبان یادریر  پنهان

 اتادبیّهه از برررفتههه کههه صههفر تجربههی تحقیهه  روش معرّفههی بههه دو ، زبههان یههادریر 

 هههاییپههووه  در ارتبههاب بهها صههفر تجربههی تحقیهه  روش. بپههردازیم ،اسهه  «هَیَجامَهه »

 چیههز هیچ کههه آموزنهه می را و کلمههاتی مفههاهیم سههالبزرگ فراریههران آن در کههه اسهه 

 ایه  در. کننه مهی آنهها یهادریر  بهه شهرو  در  کلها  در و داننه نمهیها آن مورد در

 معرّفههی صههفر تجربههی تحقیهه  روش رایهه ، تحقیهه  ههها روش مههرور از پهه  مطالعههه

 نهو  ایه  تبیهی  بهه مغهز  امهوا  ثبه  هها پهووه  از ا نمونه ذکر با سپ  .ررددمی

 .کنیممی بیان را آن احتمالی کاربردها  و پردازیممی تحقی  روش

 ، ثبه هَیَجامَه  صهفر، تجربهی تحقیه  روشتحقیه ،  روش زبهان، آمهوزش :هاکلیدواژه

 مغز  اموا 
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 مهمقدّ. 1

تها بهه  کهه دهه مهی نشهان زبهان آمهوزش حیطه  در پووهشهی مطالعهات رونه  به نگاهی

 اسهه  بههوده علههو  سههایر پووهشههی مختلهه  رویکردههها  تههیثیر تحهه  حههوزه ایهه امههروز، 

 طههی در ،اشا رشههتهمیان ماهیّهه  بههه توجّههه بهها ،زبههان آمههوزش رههرای  .(7442، 1)دورنیههه

 ،7یکمّه مته اول تحقیه  هها روش از اسهتفاده بهه ترغیه  را پووهشهگران رذشهته هها دهه

 5«تجربههی تحقیهه  روش» ی،کمّهه رایهه  مطالعههات میههان از. اسهه  نمههوده 0ترکیبههی و 3کیفههی

 ، جههاکوبز، سورن هه  و ار) اسهه  بههوده زبههانی تحقیهه  روش انههوا  تههری متهه اول از یکههی

 قههرار اسههتفاده مههورد زبههانی شناسههیروش حههوزۀ در ،عمومههاً ،. ایهه  روش(7410، 6واکههر

 ههها روش ان ههانی علههو  حههوزۀ در. اسهه  شهه ه بن  تق ههیم مختلهه  انههوا  بههه و ررفتههه

 کنتهرل را شهرای  تمها  تهواننمهی زیهرا ؛شهون مهی انجها  سهختیبه ،معمولهاً ،تجربی تحقی 

 مواجهه میهزان عوامهل،ایه   ازیکهی . نمهود حهذ  را زائه  تیثیررهذار مختله  عوامل وکرد 

و  طباطباییهان قه  ،پهی  کهه اسه  مطالعهه مهورد مفهاهیم بها کنن رانشهرک  هیجانی-ح ی

 و 9«هیجههان» واژۀ دو از ترکیبههی کههه هَیَجامَهه  .انهه نامیهه ه 2«هَیَجامَهه » را آن( 1381) نههاور 

 شهناخ  و فههم تغییهر باعه  کهه دارد حهوا  از منهت  هیجانهات بهه اشهاره ،اس  8«ب ام »

 خهورده و دیه ه را آن یها شهنی ه چیهز  مهورد در فقه  کهه زمهانی دافهرا هیجانهات. شودمی

 افهراد حقیقه ، در. کنه مهی ن هبی موضهو  بهه ن هب  را ههاآن فههم و اسه  متفهاوتباشن  

. باشهن مهی( منفهی و خنثهی مثبه ،) متفهاوت هیجانهات دارا  مختله  ح هی هها تجربه با

 ها هَیَجامَه ) 17آرهاهیبهرون ،(11صهفر هَیَجامَه ) 14آرهاهیههیچ انهوا  بهه هَیَجامَه  ،روازایه 

                                                           
1. Dörnyei 

2. quantitative  

3. qualitative 

4. mixed methods  

5. experimental research 

6. Ary, Jacobs, Sorensen, & Walker 

7. emotioncy 

8. emotion 

9. frequency  

10. avolvement 

11. null emotioncy 

12. exvolvement 
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 و 5نهههیدرو ها هَیَجامَههه ) 0آرهههاهیدرون و( 3حرکتهههی-لم هههی و 7دیههه ار  ،1شهههنی ار 

 کهه دهه مهی رخ زمهانی صهفر هَیَجامَه (. 7415، قه  پهی ) اسه  شه ه بن  تق یم( 6جامع

. شهودیمه مواجهه آن بها بهار لهی اوّ بهرا  و اسه  ن یه ه و نشهنی ه را نظهر مورد مفهو  فرد

 ایهه  در تحقیهه  و آیهه مههی پههی  کمتههر سههالانبزرگ در دو  زبههانیههادریر   در شههرای ایهه  

  محقّهه کودکههان، بههه مربههوب زبههانی تحقیقههات در کهههازآنجایی .کنهه مههی سههخ  را حههوزه

 هَیَجامَهه مههورد نظههر  مفهههو  و واژه بههه ن ههب کودکههان  کههه اطمینههان حاصههل کنهه  توانهه می

 اسه  حهالی در ایه . شهودمهی انجها  بیشهتر   دقّه بها حهوزه ای  در تحقیقات دارن ،صفر 

 آنههها و نهه ارد وجههود تضههمینی چنههی  سههالانبزرگ بههه مربههوب زبههانی تحقیقههات در کههه

 خهود مهادر زبهان  در قبلهاً را آن مفهاهیم و ن ارنه  مفهاهیم بهه ن هب  صفر هَیَجامَ  ،معمولاً

)و نههه دانهه  جهههانی آن(  واژه بههه ن ههب  صههفر هَیَجامَهه  اسهه  ممکهه  ولههی ،انهه آموختههه

 ،معمولهاً، شهود اسهتفاده تجربهی تحقیه  روش از باشه  قهرار ارهر مبنها، ایه  بر. باشن  داشته

 را پههووه  ههها یافتههه خههود ایهه  کههه شههودنمههیلحهها   کننهه رانمشههارک  هَیَجامَهه  میههزان

 علهو  در رهر،م اخلهه بهه دلیهل وجهود عوامهلبهر خلها  علهو  دقیقهه، . کنه مهی دارخ شه

 مهرور بها داریهم قصه  مطالعهه ایه  در اسها ، ایه  بهرشهود. نمی ایجادشرای  صفر  ان انی

 روش معرّفهی بهه ،جربهیویهوه تبهه ،تحقیه  مختله  هها روش بهه نگاهی و هَیَجامَ  مفهو 

 نشههان 9مغههز  امههوا  ثبهه  پههووه  در راآن  کههاربرد وبپههردازیم  2صههفر تجربههی تحقیهه 

 .دهیم

  

                                                           
1. auditory emotioncy 

2. visual emotioncy 

3. kinesthetic emotioncy 

4. involvement 

5. inner emotioncy 

6. arch emotioncy 

7. null experimental research method 

8. electroencephalography (EEG) 
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 پژوهشپیشینۀ . 2

 هَیَجامَد. 1. 2

، نهاور  قه  پهی  توسه ( 1887) 1ررین هپ  تفکهراتاز الهها   بها بهار نخ تی  هَیَجامَ 

( 7413) 7شای ههته و آدام ههون قهه  ،پههی  توسهه  سههپ و  معرّفههی( 1381) یههانئطباطباو 

 درجهات خهودپیرامهون  دنیها  بها همواجهه در افهرادکهه  بودنه ایه  بهاور  بهر آنها. ش  تبیی 

. دههه میقههرار  تههیثیر تحهه  را آنههها شههناخ کههه  کننهه را تجربههه مههی هَیَجامَهه  از مختلفههی

 حههوا  از اسههتفاده از ناشههی هیجانههات بههه هَیَجامَهه  شهه ، اشههاره تههرپی  کههه رونههههمههان

قه  ، جهاجرمی )پهی  کنه مهی ن هبی را پیرامهون جههان از مها درککهه  دارد اشهاره مختل 

 کههه ک ههی فهههم بهها خههورده را خاویههار کههه ک ههی فهههم ،نمونههه عنوانبههه. (7416و شای ههته، 

 یمختلفهه انههوا  بههه را هَیَجامَهه ( 7415) قهه  پههی . اسهه  متفههاوت شههنی هآن  مههورد در فقهه 

 هَیَجامَهه ؛ دانهه نمههیمفهههو   بههه راجههع چیههزهیچ فههرد: صههفر هَیَجامَهه : کنهه مههی بنهه  تق ههیم

 مفههو  مهورد در فهرد: دیه ار  هَیَجامَه ؛ اسه  شهنی ه فقه  مفههو  مهورد در فرد: شنی ار 

 را آن شههنی ه، مفهههو  مههورد در فههرد: حرکتههی-لم ههی هَیَجامَهه ؛ اسهه  دیهه هرا  آن و شههنی ه

 یها کهرده مصهر  را آن قبهل، مهوارد بهر افهزون: درونهی هَیَجامَه ؛ اسه  کهرده لم  و دی ه

 نیههز پههووه آن  مههورد در قبههل، مههوارد بههر افههزون: جههامع هَیَجامَهه ؛ اسهه  بهها آن کههار کههرده

 .کش را به تصویر میهیجانی -ح ی توالیای   1 شکل .اس  داده انجا 

 
 (2112قدم، د )برگرفته از پیشجامَیَسطوح هَ .1شکل 

                                                           
1. Greenspan 

2. Pishghadam, Adamson & Shayesteh 
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 شههنی ار ،) آرههاهیبههرون ،(صههفر) آرههاهیهههیچ بههه هَیَجامَهه ، دیگههر  بن  تق ههیم در

. شههودمههی بن  تق ههیم( جههامع و درونههی) آرههاهیدرون و( حرکتههی-لم ههی و دیهه ار 

یه  مفههو   بهه ن هب  مثبه  هیجانهات ،احتمالهاً ،ه هتن  بالهاتر  هَیَجامَ  دارا  که افراد 

 را هَیَجامَهه  (7416) قهه  پههی  تکمیلههی، پووهشههی در. انهه کرده تجربههه بیشههتر را آن و دارنهه 

 اسه  نمهوده تق هیم حه  و هیجهان ب هام ، بهه را آن و کهرده ریهر انه ازهی به شکل کمّه

 (.7 شکل)

 
 (2112قدم، )برگرفته از پیش هَیَجامَدمقیاس سنجش  .2شکل 

 

 مطالعههاتنههو   ایهه  در آن کههاربرد و اسههتفاده هَیَجامَهه  از زبههانی مختلهه تحقیقههات  در

 هَیَجامَهه  معرّفههی بههه( 7416) شای ههته وقهه   پههی  پووهشههی در. اسهه  شهه ه داده نشههان

 سهه رو  خهود پهووه  در آنهها. انه پرداختهه زبهانی واژرهان انتخها  برا  معیار  عنوانبه

 مناسهه  معیههار توانهه می هَیَجامَهه  کههه دادنهه  نشههان پههایی  و متوسهه  بالهها، اجتمههاعی طبقهه 

 را هَیَجامَهه ( 7416) پههوربرسههی دیگههر، پووهشههی در. باشهه  تهه ری  بههرا  واژرههان رههزین 

 هَیَجامَه  بهه توجّهه بها آمهوزانزبهان کهه اسه  اذعهان کهرده و کهرده بررسی خوان ن متون در

 همههی  در. دهنهه می نشههان ودخهه از مختلفههی ههها واکههن  ،خوانهه ن بههه مربههوب موضههوعات

 محاسهب  محهورخواننه ه ملهاک عنهوانهبه را هَیَجامَه ( 7416) نهوادا عبّه و قه  پهی  راستا،

مه ل  تهیثیرهمچنهی ، مطالعهات مختله  دیگهر  نیهز  .انه کهرده معرّفهی مهت  خوانایی میزان

شای ههته، و  قهه  بوسههتانی، پههی کردنهه  ) تیییهه را بههر رو  فهههم جملههات انگلی ههی  هَیَجامَهه 
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؛ 7474و شای ههته،  قهه  ، جههاجرمی؛ پههی 7471و شای ههته،  قهه  ، دانشههورفردپههی ؛ 7471

 (7474خ اورد ، و  ق  ، پی شای ته

 تجربی تحقیق روش. 2. 2

کههه ههها  فل ههفی متفههاوتی ه ههتن   راهی و کیفههی برررفتههه از دیههکمّههتحقیهه  ههها  روش

روش  کهههدرحالیدهنهه . قههرار مههی تههیثیررا تحهه   آور  و تحلیههل دادهجمههعنحههوۀ  عمهه تاً

در فرضهیاتی دارد کهه افهراد  ریشهه اسهتوار اسه ، روش کیفهی 1«ررایهیاثبهات»پایه  ی بر کمّ

آمههوزش از حیطهه  از دیربههاز، پووهشههگران در دههه . آنههها ارتبههاب مههیپیرامههون را بههه دنیهها  

 .(7410  و همکاران، )ار کردن استفاده می ها، بی  از سایر روشیها  کمّروش

شههود. تق ههیم مههی 7«تجربههی غیههر»و  «تجربههی»شههاخ  بههه دو خههود ی تحقیهه  کمّهه

 طههور کههه ه ههتن  مههورد  م ههتقل همههانتجربههی متغیرههها غیههر اتدر تحقیقهه کهههدرحالی

پووهشههگر  ،تجربههی اتتحقیقههدر شههون ، کههار  نمههیو دسهه  ریرنهه بررسههی قههرار مههی

 آزمههای  انجهها  را بهها هههاآن بههی  معلههولی و  علّهه رابطهه  کنهه  ومههیرا کنتههرل  متغیرههها

 صههورتبهکننهه ران انتخهها  شههرک کههه کنتههرل متغیرههها  خههارجی و هنگههامیسههنج . مههی

اسههتفاده  0«آزمایشههیپههی »و  3«آزمایشههینیمههه»ههها  از روش پههذیر نباشهه امکههانتصههادفی 

آزمایشهی تحقیقهات نیمهه ایه  دو روش تحقیه  در ایه  اسه  کهه درعمه ۀ تفاوت شود. می

چنهی   آزمایشهیهها  پهی در پهووه  ولهی ،شهون کنتهرل مهی الامکهانیحتّبیرونهی عوامل 

 ،کاملهاً ،بهه لحها  رهزین  5«تجربهی حقیقهی»، روش تحقیه  درنتیجهه کنترلی وجهود نه ارد.

 2و خههارجی 6از بالهاتری  اعتبهار داخلهیبیشهتری  کنتهرل عوامههل خهارجی اعمهال تصهادفی و 

حهوزۀ ی کهه در یههااغله  پهووه ، ههایافتهه بهر اسها . (7442)دورنیهه،  برخوردار اسه 

 چراکههه ؛تجربههی دارنهه نیمههه یمههاهیّتشههود   مههیآمههوزش انجهها مخصوصههاًعلههو  ان ههانی و 

                                                           
1. positivism 

2. non-experimental research 

3. quasi-experimental method 

4. pre-experimental research 

5. true experimental research 

6. internal validity 

7. external validity 
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 .(7410)ار  و همکههاران،  طههور کامههل قابههل اجههرا نی هه کنتههرل عوامههل خههارجی بههه

تهه  »ههها  طههر بههه دو دسههته نیههز  بههر اسهها  تعهه اد متغیرههها  م ههتقلتحقیقههات تجربههی 

عههاملی،  در مطالعههات طههر شههون . تق ههیم مههی( 7طههر  عههاملی) «چنهه  متغیههره»و  1«متغیههره

ا، رو  متغیهر واب هته بررسههی متغیرهها  م هتقل را بهه شههکل مجهزّ تههیثیرتنهها پووهشهگر نهه

 لکه قادر اس  اثر تقابل متغیرها  م تقل را نیز تحلیل کن .کن ، بمی

ههها  تهها جههایگزینی بههرا  روش برآم نهه  درصهه دقههان میلههاد ، محقّ 74از اواخههر قههرن 

اسههتفاده از چنههی   چراکههه (،1889، 3یههنکل آمههوزش بیابنهه  )روبهها و ل حههوزۀ دری کمّهه

کننهه ران متفههاوت شههرک ، تجربیههات و اح اسههات شهه هکنترلهههایی، تحهه  شههرای  روش

هها  کیفهی پیشهنهاد شه . اسهتفاده از روشررفه . بهرا  جبهران ایه  کاسهتی، را نادی ه مهی

، 0ول)کههر  بههه وجههود آمهه  «روش تحقیهه  ترکیبههی»، از ترکیهه  ایهه  دو روش، درنهایهه 

پووهشههگران از ههها  قابههل اطمینههان، داده آور بههرا  جمههعههها  اخیههر، در سههال(. 7449

مهوزش نیازمنه  انه  کهه آبهه ایه  نتیجهه رسهی هانه  و بهور کهردهی و کیفهی عها  کمّهروش

ایهه   کههردن رپ ههبههرا   (.7447، 5ههها  تحقیهه  موجههود اسهه  )برلینههرترکیبههی از تمهها  روش

هههایی کههه در ، جهه ا از روشهههاییچنههی  آزمههای تبههار و تقویهه  اع یدر مطالعههات کمّهه خلههی

ات و اح اسهات متفهاوت افهراد یهکهه تجرب ررفه  نظهردر  چنهی تهوان بالا عنوان شه ، مهی

 کههه روش زیههاد  قابههل کنتههرل ه ههتن . در بخهه  بعهه ، بههه تبیههی  ایهه  دیهه راه نیههز تهها حهه ّ

حیطه  در شهود، خهواهیم پرداخه . بها ایه  هه  ، آزمایشهی صفر نامی ه مهی تجربی تحقی 

ی تجربههی دارد را مههاهیّتثبهه  امههوا  مغههز  کههه اسههتفاده از بهها آمههوزش زبههان انگلی ههی 

 نمونه بررسی خواهیم کرد. عنوانبه

 

 

                                                           
1. single-variable design 

2. factorial design 

3. Guba & Lincoln 

4. Creswell 

5. Berliner 
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 روش پژوهش. 3

دورۀ و په  از یه   رانههوا  پهن حه بهر تیکیه  بها در ای  پووه  سعی بر ای  بود کهه

 ثبهه  طریهه  از 7درک افههراد از جملههات انگلی ههی ،1هَیَجامَهه کوتههاه آمههوزش زبههان مبتنههی بههر 

 ،دریافهه  آمههوزش از پهه  کهههبهه ی  شههکل . سههنجی ه شههودمغههز  الکتریکههی ههها  الیّههفعّ

 قههرار ارزیههابی مههورد 3جملههه  تعیههی  صههحّ تکلیهه  یهه  وسههیل به افههراد رفتههار  عملکههرد

 معنههایی ههها  مغههز  در پههردازشبهتههر از واکههن فهههم  منظوربههه آن، دنبههال بههه. ررفهه 

سههپ   و ثبهه  0واب ههته بههه رویهه اد ههها پتان ههیل در حههی  انجهها  تکلیهه ،، جملههات

ههها  ح ههی افههراد نقهه  کلیهه   در فهههم آنههها از تجربههه ازآنجاکههه. ن شهه  وتحلیلتجزیههه

 ، از روش تحقی  تجربی صفر استفاده ش .ن جملات انگلی ی داشت

 کنندگانشرکت. 1. 3

آموختنهه  مههی خههارجی زبههان عنوانبهههرا  انگلی ههی کههه زبههان زبانفارسههی 64 درمجمههو 

 19 و زن 78) آنههها از نفههر 02 تعهه اد آزمههای  شههرک  کننهه . ایهه  درکههه  شهه ن  داوطلهه 

متوسه   رانکننه سهط  زبهان انگلی هی شهرک . شه ن  دعهوت ثبه  در شهرک  برا ( مرد

. بههود (7.63، انحههرا  از معیههار   77.0)میههانگی     سههال 34 تهها 74 بههی سهه  آنههها و 

 دچهار اختلالهاتداشهتن  و  شه هاصلا  یها طبیعهی دیه بودنه ،  دسه راس  کننه رانشرک 

 ازحهه بی  حرکهه   علّهه بههه مههورد 6 ،کنن هشههرک  02 از. بودنهه ن عصههبی و شههناختیزبان

 شههرو  از قبههل. شهه ن  حههذ  نهههایی وتحلیلتجزیههه در عضههلانیههها  آرتیفکهه  و چشههم

مشههه   فردوسههی دانشههگاه اخلهها  کمیتهه  توسهه  کههه ا نامهرضههای  تحهه  افههراد مطالعههه،

 .خود را برا  شرک  در ای  آزمای  اعلا  کردن  رضای  بود، ش ه تصوی 

 

 

                                                           
1. emotioncy-based language instruction (EBLI) 

2. sentence comprehension 

3. sentence acceptability task 

4. event-related brain potentials (ERPs) 
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 ابزار پژوهش. 2. 3

 هاآزمونیشپ. 1. 2. 3

خههارجی،  متغیرهها  ناخواسهته اثههرات کنتهرل وکننه ران رک سهاز  شهههمگه  منظوربهه

)بههرا  تشههخیص سههط   1تعیههی  سههط  آک ههفورد آزمههون اسههتفاده شهه . آزمههونتعهه اد  

 زمههونآ، (3)بههرا  تعیههی  هههوش کلههامی( 1891) 7سههالانبزرگآزمههون هههوش وک ههلر زبههان(، 

، مقیهها  بههودن( دسهه راس )بههرا  تعیههی  ( 1821، 5اول فیلهه ) 0ادینبههورگ برتههر  دسهه 

مقیها  سهنج   و( 1887، 2)پلهاینر و هابه ن 6هها  ج یه هها و خهوراکیتر  از موقعیه 

 )برا  اطمینان از ن اشت  تجربیات ح ی(.( 7416پور، )برسی 9هَیَجامَ 

 ت جملهتکلیف تعیین صحّ. 2. 2. 3

کننهه ران کههه شههرک  ههها  ج یهه  و میههوه هاسههبز متشههکل از غههذاها، کلمههه  8تعهه اد 

ایه  کلمهات در  شه ن .هیچ شناختی از آنهها در زبهان فارسهی و انگلی هی ن اشهتن  انتخها  

 .بههرا  هههر کلمههه( ا جملهسهههدسههت   17) کوتههاه انگلی ههی قههرار ررفتنهه   جملههه 370

ذیهل نمونه  تفهاوت داشهتن .  بهاهمه لحا  آخهری  کلمهه ههر جملهه بجملات هر دسته فق  

اسهه  کههه چههارچو  اصههلی  شههایان یههادآور . دههه میرا نشههان  ا جملهسهههدسههت  یهه  

و هالهه ،  (7440) 8رورت، هالهه ، ب تیان هه  و پیترسههونههها  هههامطالعهههپایهه  تکلیهه  بههر 

 طراحی ش ه اس . (7446) 14ب تیان   و هارورت
 A cranberry is small.  

 (جملها  که به لحا  دان  کلمه11 و دان  جهانی17 صحی  اس )

                                                           
1. Oxford Quick Placement Test 

2. The Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS) 

3. verbal IQ 

4. The Edinburgh Inventory of Handedness 

5. Oldfield  

6. The Neophobia Scale 

7. Pliner & Hobden 

8. The Emotioncy Scale 

9. Hagoort, Hald, Bastiaansen, & Petersson 

10. Hald, Bastiaansen, & Hagoort 

11. word knowledge 

12. world knowledge 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ اوّل                                                     142 

 

 A cranberry is strong. ( که به لحا  دان  کلمه غل  اس   اجمله ) 

 A cranberry is big. ( که به لحا  دان  جهانی غل  اس   اجمله ) 

بههه نیههز  1کننهه هپر جملهه  149د جملههات صههحی  و غلهه ، بههرا  ایجههاد تعههادل بههی  تعهه ا

 لی   اضافه ش .

 پژوهش فرآیند. 3. 3

 از پههی  زبههانی ههها کلمههه بهها ویورههی 35 صههفر، هَیَجامَهه بهها کلمههه  8بههرا  انتخهها  

 کهه نفهرهشهتاد قهرار ررفتنه .  ارزیهابیمهورد  ،هَیَجامَه مقیها  سهنج   وسیل به ،ش هتعیی 

ههها را علامهه  ن آشههنایی خههود بهها آیههتممیههزا ،کننهه ران اصههلی آزمههای  نبودنهه جههزو شههرک 

ریهاه  فی هالی ، کینهوآ، رله ، رمبوتهان، افهراد بهه کلمهات منگوسهتی ،از  %83زدن . حه ود 

 اسهها  بههر آزمههای  انجهها  .صههفر داشههتن  هَیَجامَهه  کرانبههر  و لونگههان سههالاک، ترشهه ،

 سهاز شهبیه بهرا . اسه  صهفر تجربهی تحقیه  روش معرّفهی بهرا  ا پایهه ،7«تهی مفاهیم»

 ،تحقیههه  روش ایههه  بههر اسههها  ،بههرا  یهههادریر  زبهههان دو  واقعهههی زنههه ریشههرای  

ن هب  بهه آنهها  قبلهی تجربه  یها دانه  ههیچ ههاآزمهودنی کههشهون  ی رزی ه مهیموضوعات

 ن ارن .

 بهههه ،هَیَجامَههه از طریههه  آمهههوزش مبتنهههی بهههر  کلمهههه، 8ایههه  در روز آزمهههای ، 

 3 کننه رانشهرک  ،هها  ح هی متفهاوتبهرا  ایجهاد تجربهه. کنن ران ته ری  شه شرک 

 ا کلمهسهههآموختنهه .  آرههاهیدرونکلمههه را بههه شههکل  3و  آرههاهیبههرونکلمههه را بههه شههکل 

کلمههه، افههراد  6از میههان قههرار داشههتن  آمههوزش داده نشهه ن .  آرههاهیهههیچدر رههروه هههم کههه 

کلمه  بهرا   ، به ون ههیچ تصهویر ، فقه  آمهوزش شهفاهی دریافه  کردنه .لاوّکلم  برا  

کلمه  شه . بهرا   ای  آموزش بها نشهان دادن تصهاویر  از خهوراکی مهورد نظهر همهراهدو ، 

کههه خههوراکی را از  ، امکههان ایهه  را داشهه کننهه ه علههاوه بههر توضههی  و عکهه سههو ، شههرک 

چهههار ، پههنجم و ششههم، آزمههودنی  کلمههاتلمهه  کننهه . در ارتبههاب بهها  نزدیهه  ببیننهه  و

مهزۀ هها را بهو و میهل کنه  و بها بافه  و خهوراکیتوان   علاوه بر امکانات مراحل قبهل، می

                                                           
1. filler sentences 

2. null concepts 



 149...                                                      سالان ساز  یادریر  دان  زبانی و جهانی برا  بزرگشبیه 

 

را در  کلمهه 3ایه  دقیقهه  3 تمه ّ کهه بهرا  شه خواسهته  از فهرد همچنهی آنها آشنا شهود. 

دقیقههه آمههوزش،  34از  پهه اینترنهه  ج ههتجو کنهه  و مطههالبی را در مههورد آنههها بخوانهه . 

 ها  واب ته به روی اد آماده ش .کنن ه برا  ثب  پتان یلشرک 

رفتهار   هها دادهکانهال انجها  شه .  73کلاه ثبه  نهوار مغهز  بها  ثب  با استفاده از ی 

 شه ن ؛ چشهمی و عضهلانی حهذ  7هها یفکه شه ن . آرت 1«متله »افهزار وارد نر  و مغز 

ریههر ، پهه  از میههانگی اسههتخرا  شهه ن .  3هههافیلترههها  مختلهه  اعمههال شهه ن  و اپههوک

 تههها 644( و N400) ثانیههههمیلی 554تههها  354زمهههانی  هههها پنجرهمختلفهههی در  0ها مؤلفهههه

شهه ن .  مشههاه هکههه مربههوب بههه پههردازش معنههایی جملههات بودنهه ، ( LPC) ثانیهههمیلی 954

بها اسهتفاده  ،ا  کهه در بالها بهه آنهها اشهاره شه در سه م ل جملهه هامؤلفهای   5دامن میانگی  

 مقای ه ش ن . باهم ،6مکرر ها ریر ان ازه با واریان  از تحلیل

 پژوهش هاییافته. 4

پهردازیم. نتهای  از نتهای  حاصهل از ایه  آزمهای  مهی ا خلاصههدر ای  بخه  بهه بیهان 

کننه ران   پاسه  بهه جملهات( نشهان داد کهه شهرک رفتهار  )زمهان و دقّهها  داده تحلیل

درون آرههاهی )درریههر  کامههل و م ههتقیم  وسههیل به  جملههاتی کههه کلمههه اصههلی آنههها صههحّ

و  F (2, 80) = 406.35, p < .001, η) 2(92. =حههوا ( تهه ری  شهه ه بههود را بیشههتر 

 . F (2, 80) = 275.15, p < .001, η) 2(93. =تشخیص دادن   ترسریع

 

 

 

 

 

                                                           
1. MATLAB Software  

2. artifact 

3. epochs 

4. components 

5. amplitude 

6. repeated measures ANOVA 
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 ت پاسخ به جملات()زمان و دقّ های رفتاریداده نتایج تحلیل .1جدول 

 
 

هها  مغهز  نیهز نشهان داد کهه در جملهاتی کهه بهه لحها  دانه  جههانی لتحلیل سهیگنا

 F (2, 80))متفهاوت بهود  هَیَجامَه در پاسه  بهه آمهوزش مبتنهی بهر  N400 دامن غل  بودن ، 

= .71)2 = 22.50, p < .01, ηآرهاهی هها  ههیچ. کلمهاتی کهه در رهروه(M = 1.88 µV)  و

آرهاهی قهرار داشهتن  ن هب  بهه آنههایی کهه در رهروه درون (M = 2.21 µV)آرهاهی بهرون

رهر درریهر  بیشهتر مغهز در بیشهتر  داشهتن  کهه بیهان N400دامنه   (M = 2.57 µV) بودنه 

 .(3 شکل) رونه جملات بودفهم ای 
 

 
در پاسخ به فهم جملات غلط )به لحاظ دانش نگی فعالیت الکتریکی قشر مغز توپوگرافی ر .3 شکل

 )قابل مشاهده در نواحی قدامی با رنگ آبی( بعد از تحریک ثانیهمیلی 221تا  311جهانی( در بازه 
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ا  غلهه  بودنهه . کلمههه فقهه  در جملههاتی مشههاه ه شهه  کههه از نظههر دانهه ِ «LPC» مؤلفهه 

شه  خواننه ه مهردد قه ر  سهاده و واضه  بهود کهه باعه  مهیکلمه بههب ی  معنی که نقض 

جملهه را در کنهار ههم قهرار دهه  و جملهه را تحلیهل کنه . متفهاوت   شود و بار دیگر اجهزا

آرهاهی بودنه  بیشهتر در واکهن  بهه کلمهاتی کهه در رهروه بهرون «LPC» دامن قبلی،  مؤلف با 

. بهه ایه  معنهی .p < .01, η(F (2, 80) = 106 ,35 2(78. =از کلمهات دو رهروه دیگهر بهود 

آرهاهی و درریهر  حهوا  کمتهر آمهوزش داده بهرون صهورتبهکه جملهات بها کلمهاتی کهه 

و  (M = 1.41 µV)آرهاه چن هب  بهه جملهات بها کلمهات ههی (M = 1.85 µV)شه ه بودنه  

، بیشهتر در (M = 1.62 µV)آرهاهی آمهوزش داده شه ه بودنه  درون صهورتبهکلمهاتی کهه 

 .(0 )شکل ش ن افراد بازتحلیل می ذه 
 

 

در پاسخ به فهم جملات غلط )به لحاظ دانش کلمه( الکتریکی قشر مغز توپوگرافی رنگی فعالیت  .4 شکل

 )قابل مشاهده در نواحی خلفی با رنگ قرمز( بعد از تحریک ثانیهمیلی 021تا  211در بازه 
 

 گیرینتیجه و بحث. 2

و دو ، در ایهه   زبههان اوّل دانهه  زبههانی و جهههانی دریههادریر   سههاز شبیهبهها ههه   

ایه  روش،  بهه تصهویر کشهی ن. بهرا  بهتهر شه  معرّفهیمطالعه روش تحقی  تجربهی صهفر 

کننه ران از جملهات صهحی  و و فههم شهرک شه  اسهتفاده  «هَیَجامَه »از آموزش مبتنهی بهر 

. قههرار ررفهه مههورد سههنج  رفتههار  و الکتروفیزیولههوژیکی شههیوۀ دو  هبههغلهه  انگلی ههی 

ههها  بیشههتر بههه کههه بهها اضههافه کههردن حهه  حههاکی از آن بههودنتههای  رفتههار  فهههم جملههه 

نههی ، سههرع  شههود. همچانگلی ههی تقویهه  مههی ملههاتج درونهه ادها  زبههانی، فهههم افههراد از
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رهردد. نیهز ت هریع مهی ههم درسهتی از جملهاترسهی ن بهه ف در جهه هها  مغهز  پردازش

بهها کههه نتهای  رفتههار ، نشهان داد  تیییهه ، بهها زیولهوژیکیههها  الکتروفییافتههدر همهی  راسههتا، 

شهود. ت ههیل مهی بهه دانه  جههانی، دسترسهی عاملهات ح هی بها دنیها  پیرامهونافزای  ت

کهه بهار  درونه ادهایی دانه  کلمهه، بازیهابیدر رسهی  کهه چنهی  بهه نظهر مهیافزون بر ای ، 

 .رذارن تر  را پش  سر میی پیچی هبازتحلیلفرآین  ، کمتر  دارن  ح ی

، بوسهتانیپیشهی  )بهرا  مثهال، مشهابه و مطالعهات آزمهای  ایه  نتهای  از کهه  طورهمان

 دانشهورفرد، قه  پهی ؛ 7416، شای هتهو  ، جهاجرمیقه  پهی ؛ 7471، شای هتهو  قه  پی 

؛ 7412قهه   و شای ههته، پههی ؛ 7471، شای ههتهو  جههاجرمی، قهه  ؛ پههی 7474، شای ههتهو 

همههراه آنههها  هیجانههاتحههوا  و ، سهه حههاکی( 7474، خهه اورد و  قهه  ، پههی شای ههته

تقابههل بها محههی   ،روازایه قهرار دهنهه .  تهیثیررا تحهه  افهراد  7و ادراک 1تواننه  شههناخ مهی

کهه باعه  ایجهاد  شهون مهیعهواملی مح هو   ازجملهه ح هیهها  تجربهپیرامون و ک   

یهادریر  زبهان  بالهیخصیهادریر  و در بحه   ههاتفهاوتایه  شهون . ها  فرد  مهیتفاوت

، دانهه  کلمههه و دانهه  زبههان اوّلدر رونهه  فراریههر  . ا  برخههوردار ه ههتن   ویههوهیّههاز اهمّ

  وجهود دانه  جههانی ولهی در زبهان دو ، بهه علّه ،شهون زمان باهم آموخته مهیجهانی هم

، قه  )پهی  شهودآمهوز فقه  بها دانه  کلمهه مواجهه مهیشود، زبانمنتقل می زبان اوّلکه از 

و زبههان دو ، نیههاز  زبههان اوّلسههاز  یههادریر  بههرا  شههبیه. (1381، یههانطباطبایو  نههاور 

ههها  چراکههه تجربههه ؛موختههه شههون بههاهم آاسهه  کههه در زبههان دو  نیههز هههر دو نههو  دانهه  

 آوردن کلمات و مفاهیم دارن . خاطر بهح ی و دان  جهانی نق  شایانی در 

ترکیبهی مهورد بحه  و بررسهی هها  کیفهی و ال در پهووه فعّه صهورتبههها تجربه ای 

انه . ی نادیه ه ررفتهه شه هدر مطالعهات کمّه ،عمومهاً ،ولهی (7449ول، )کهر  انه قرار ررفته

حهوا  در رهر م اخلههازی  رو، در ای  تحقیه  سهعی بهر آن بهود کهه پووهشهگران از نقه  

 بن  دسهتهجایگهاه تحقیه  تجربهی صهفر را در  5شهکل . شهون آرهاه  ههاپهووه ای  نهو  

 ده .ی نشان میق یمی روش تحقی  کمّ

                                                           
1. cognition 

2. perception 
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 یبندی تحقیقات کمّتقسیم .2شکل 

 

در آنههها انجهها  شهه ه اسهه  بههه دوشههاخه  1م اخلهههتحقیقههاتی کههه ، شههکل بالههابههر اسهها  

مههورد  مختلهه بههاز مطههر  بههوده و در مطالعههات رشههون . روش تجربههی کههه از دیتق ههیم مههی

 شه استفاده قرار ررفته اسه . در کنهار ایه  دیه راه کلاسهی ، روش تجربهی صهفر پیشهنهاد 

داشهته بیشهتر  شهباه   زبهان اوّلو یهادریر  شرای  آزمهای  بهه زنه ری واقعهی که در آن 

کهه در کنهار متغیهر م هتقل نتهای  آزمهای  عهاملی  عنوانبهههیجانی افهراد -ربیات ح یتجو 

 کهاربرد در ایه  نهو  تحقیه رهزین  تصهادفی  د.شهوکنتهرل مهی دهه قرار می تیثیررا تح  

 درح هی  کهه بهه لحها  تجربه  شهون وارد آزمهای   افهراد  لاز  اسه  زیرا ،چن انی ن ارد

کنتههرل عوامههل  ،حههالباای . در سههط  صههفر قههرار داشههته باشههن  ارتبههاب بهها موضههو  ههه  

 خارجی امر  ضرور  اس .

در توانهه  روش تحقیهه  مههینههو  ایهه  جهه ا از مباحهه  آمههوزش و یههادریر  زبههان، 

چنهی   درمجمهو داشهته باشه . کهاربرد و علهو  شهناختی  علهو  ان هانی ها  مختله هحوز

 در و باشهه  محتمههل دقیقههه علههو  در شههای  صههفر تجربههی تحقیهه روش  کههه رفهه  تههوانمی

صهفر مطله   ،اصهولاً ،ان هانی علهو  در ولهی نمهود عملیهاتی آن را بشهود آزمایشگاهی محی 

 روش بهها ،حههالباای  .نمههود ایجههاد را صههفر شههرای  راحتیبههه تههواننمههیوجههود نهه ارد و 

                                                           
1. treatment 

می
 ک

یق
حق

ش ت
رو با مداخله

تجربی
پیش آزمایشی
نیمه آزمایشی

آزمایشی حقیقی

تجربی صفر
پیش آزمایشی
نیمه آزمایشی

بدون مداخلهآزمایشی حقیقی غیر تجربی
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 شهرای  ایه  امکهان وجهود دارد کهه هَیَجامَه  الگهو  از اسهتفاده و مطالعهه ایه  در پیشنهاد 

کهه نتهای  حاصهل از ایه  بهاوجود، درنهایه  .کهرد سهاز شبیهزیهاد   تها حه ّ را زبانیصفر 

ایهه  روش تحقیهه  از اعتبههار بالههایی برخههوردار اسهه ، یههافت  موضههوعاتی کههه افههراد 

، درنتیجههن ب  به آنها تجربهه ح هی پیشهی  ن اشهته باشهن  کهار آسهانی نی ه .  سالبزرگ

 کن .انتخا  چنی  موضوعات و مفاهیمی، استفاده از ای  روش را مح ود می

 نامهکتاب

فراریر   ها نظریهتفکر انتقاد  و کاربرد  (. 1381و طباطباییان،  .  . ) ، ، ص.ق  ، ر.، ناورپی 
 . مشه ، ایران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشه .: از پی ای  تا تکوی زبان اوّل
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