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Abstract 

Given the growth of new technologies in the field of education, further research and 

development in this field can lead to the emergence of new educational methods for 

curriculum providers and teachers. Most teachers aim at raising learners’ noticing 

and developing their language learning competencies. The present paper investigates 

learners’ noticing and their achievement in certain grammatical structures in two 

cognitive and ecological perspectives on language learning. In doing so, the learners 

were assigned to four experimental groups and were taught certain grammatical 

structures in two different cognitive and ecological approaches through oral and 

writing modalities. The sample of the study included 120 students from Islamic Azad 

University and University of Applied Science and Technology in Tehran. Tools used 

to gather data were observation, interviews after each session, and one grammar test 

including target structures. The results of the study showed that there was a 

statistically significant association between learners’ noticing and the cognitive 

approach to language learning. However, the ecological approach was more effective 

in learning the given structures. The results of the analysis also revealed that 

learners’ noticing and their grammar learning were not statistically different in 

writing and oral groups. The ecological perspective, which is a new educational and 

ecological-driven approach and focuses on language tools in the space and 

environment and learners’ interactions, can act as an innovative approach in the 

education system of Iran. 

 
Keywords: Cognitive Language Learning; Ecological Language Learning; 

Modality; Noticing; Recast.

 
1. Corresponding Author. Email: pmaftoon@srbiau.ac.ir 



 

____________________________ 

 pmaftoon@srbiau.ac.ir* نویسنده مسئول           

 1401/ 03/ 23تاریخ پذیرش:                   1400/ 12/ 03تاریخ دریافت:  

          178- 153، صص  (1401)زمستان  ، شمارۀ چهارمپنجمدورۀ پنجاه و     مطالعات زبان و ترجمه 

 

  و  یشناخت یآموزش کرد ی رو دو  بر اساس  آموزانزبان ی ری ادگی و   توجّه  زانیم  بررسی

 گفتاری و نوشتاری  صورتبه  یطیمح
 

 ( ران ی تهران، ا   قات، ی واحد علوم وتحق   ، ی دانشگاه آزاد اسالم   ، ی س ی گروه زبان انگل فر ) افروز آرین 

 )گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران(   * پرویز مفتون 

 غفور رضایی )گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، سمنان، ایران( 

 

 چکیده

در ایددن   شددتریو توسددعه ب  قیدد در امددر ومددوزح، ت    نینددو   هدداییورندداتوجّه به رشددف  با  

کننددفنان هیدد ته یبددرا یشدد زومو  نینددو  یهدداروح اسدداییشنتوانددف موجدد  یمدد  زمیندده

، توجّددهسددط   بدداب بددردنان معلّمدد هددف   کددهییازونجاان شددود  معلّمدد و  یمطالدد  درسدد 

و  توجّدده زانیدد م یبررسدد  بددهحاضددر  پددهوه ومددوزان اسدد ، زبددان یریادن یدد و  یوندداه

 یسدد یمتفدداوت ومددوزح زبددان ان ل کددردیدو رو بددر اسددا ومددوزان زبددان یریادن یدد 

 یزبددان یسددااتارها در چهددار نددروه وزمایشددی، ومددوزانزبددان   یدد ترت نیبددف  پددردازدمددی

 یو نوشددتار ینفتددار صددورتبه «یطدد یم »و  «یشددناات» کددردینظددر را بددا دو رو مددورد

ونهددا  یریادن یدد و  معلّددم  یصددر ریدد ونهددا بدده بددازاورد   توجّدده زانیدد و م فنددفیومددوزح د

دانشدد اه وزاد   انینفددر از دانشددجو   120شددام     یومددار  ۀقددرار نر دد   جامعدد   یابیمورد ارز

 یجهدد  نددرداور ازیدد زار مددورد نبدد در تهددران بددود  ا یکدداربردیعلمدانشدد اه و  یاسدد م

 جیمددورد نظددر بددود  نتددا  یهدداوزمددون از سددااتار  کیدد ها شددام  مشدداهفه، مهدداح ه و  داده

 کددردیومددوزان و روزبددان توجّدده زانیدد م نیبدد  یدارمعنددا ۀنشددان داد کدده رابطدد   قیت    یروما

نظددر  مددورد یسددااتارها یریادن یدد در  یطدد یم  کددردیا رووجددود دارد، امّدد  یشددناات

 ۀهددا نشددان داد کدده حالدد  ارا دد داده  یوت لهیدد تجز نیبددوده اسدد   هم ندد  رنددرارتریتأث

و  توجّدده زانیدد بددر م یمتفدداوت تددأثیر یو نوشددتار ینفتددار صددورتبه یمددواد وموزشدد 

 فیدد جف یروح وموزشدد  کیدد  عنوانبدده یطدد یم  کددردیومددوزان نددفارد  روزبددان یریادن یدد 

ومددوزان بددا و تعامدد  زبددان طیموجددود در م دد  یوموزشدد کمکم ددور کدده بدده ابددزار  طیم دد 
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در ومددوزح کشددور مددورد اسددتفاده قددرار   ینددووور  کیدد   عنوانبددهتوانددف  یدارد م  تأکیفونها  

  ردین 

 بدددازاورد ،یو نوشدددتار ینفتدددار صدددورتبه یمدددواد وموزشددد  ۀارا ددد  :هاکلیددددوا ه

 توجّه میزان م یطی،   رانیری  ی،تشناا   رانیری  ، یرصری 

 مهمقّد. 1

در یدادنیری زبدان ان لیسدی اسد  و   ومدوزانزبدان  شدک ت عمدفۀیکدی از م  توجّدهعفم  

ومددوزان در زبددان یددادنیری و 1توجّددهمیددزان ان همددواره بدده دن ددا  راهددی بددرای ا ددزای  معلّمدد

 ییسدزاهب اهمّیّد همدواره  ومدوزان  زبدان  توجّده  زانیدم  ،رویدنازا  های وموزشدی هسدتنف م یط

از  یکددی( 2001،1990)  یاشددم  (2010، 2ی اشددم) اسدد داشددته  یوموزشدد یهدداطیدر م دد

زبددان دوم  یریادنیددو ن دد  ون در  توجّدده زانیددم ۀنظریّدد ۀنددیمطددرد در زم یهددا یشخهدد

از   یکدی  عنوانبده  «توجّده  زانیدم»ادود را مطدرد کدرده اسد ،    ۀنظریّدکده او    یاس   از زمان

( معت دف اسد  2001)   یبدوده اسد   اشدم  توجّدههمدواره مدورد    یریادنید  یاصل  یهامؤلفه

فددا  اّت «توجّدده»بددفون  یریادنیدداسدد  و  یریادنیدد ۀبزمدد یبدده موضددوو وموزشدد توجّددهکدده 

  یبده ومددوزح صددر ازیددزبددان ن یریادنید یومددوزان بددراا تددف  او معت دف اسدد  کدده زبدانینمد

 یریادنیدومدوزان جهد   کندف کده زبدانیمد  انید( ب2010)   یدارندف  اشدم  یزبدان  یسااتارها

کنندف تدا ون سدااتار بتواندف وارد آهدن ونهدا   توجّده  یبده  درم و سدااتار زبدان  فیزبان، ابتفا با

 شود 

در پوشد   ان ومدوزح زبدان ان لیسدی در  دو  چندف سدا  نرشدته همدواره سدعی  م  ّ

، 3و ناندد  یانددف )تدددر مطالعددات نرشددته داشددته توجّدده زانیددم ۀحددوز پهوهشددی یهددا شددکا

 سدتمیس  ،هدا همدراه اسد ، لدرا یدومدوزح همدواره بدا عدفم قطع  ۀندفیو  کهییازونجا(   2020

 نیدری ازو بدا بهدرهرو     یپد  یهداهدا و چدال  رصد   بررسدیبا    توانفیموموزح کشور ما  

در   یفیدفو م  یکده همدواره در حدا  بدروز اسد  اقدفامات منط د  یوموزشد  نینو  یهایورا ن

  ردین یوموزح کشور در پ ۀنفیو ۀحوز

 
1. noticing 

2. Schmidt 

3. Thi & Nhung 
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 میاز مفداه  یکدی  «توجّده»کده مفهدوم    اآعدان کدردتدوان  ی، مدیادشدفهبده مطالد     توجّهبا  

در   یشدتریب  هدایپدهوه   بایسد یم دان  در موضوو ومدوزح زبدان اسد   لدرا م  ّ  فهی یپ

 نیبندابرا؛ انجدام دهندف یمختلد  وموزشد یهداطیون در م د یاثرندرار زانیدو م توجّده  ۀنیزم

در  یزبددان اددارج عنوانبدده یسددیزبددان ان ل یریادنیددو  توجّدده زانیددم اهمّیّدد بدده   یددبددا عنا

  یریبدده مددف ییسددزاهتوانددف کمددک بیمدد نددهیزم نیدددر ا شددتریب هددایپددهوه  ران،یددا کشددور

  یجهد  ا دزا  یدرسد  کداربرد  یوموزشد  یهداروح  یسدازادهیدکشدور و پ  یوموزش  ۀنفیو

 نیددکدده در ا ی ددات یت   شددتریومددوزان داشددته باشددف  بزبددان یریادنیدد ییو توانددا توجّدده زانیددم

 نیدا  ن ارندفنان( اسد  و تدا ونجدا کده  2001)   یاشدم  ۀنظریّدبدر اسدا   ،  انجام نر ته  نهیزم

 یریادنیددو ن دد  ون در  «توجّدده زانیددم» ۀنددیدر زم ی دیانددف، تدداکنون ت  کددرده یم الده بررسدد

ون ( مطددرد شددفه انجددام ن ر تدده اسدد   2004) 2وریددط ون لکدده توسددّ  1یطددیم  کددردیدر رو

 انیدداسدد  و ب  یاشددم «توجّدده زانیددم» ۀنظریّددمعت ددف بدده  ،یطددیم  کددردی( در رو2004) وریددل

بدفون   یریادنید، او معت دف اسد  کده  حدا  یندرع  اسد    یریادنید  ۀبزمد  یکه ونداه  کنفیم

 هدای انیپشدت نیدکده بدا دادن ا  کندفیعدا مدادّ  ورید  ون لا تدفیفا  نمداّت  3یطیم   هایی انیپشت

 تددوانمیهسددتنف،  وموززبددان رامددونیپ طیکدده در م دد وموزشددیکمک رابددزا هرنونددهماننددف 

 داد    یزبان ا زا  یریادنی در  را وموزانزبان  یریادنیو   توجّه  زانیم

مطددرد شددفه  سددؤا  کدده مطددرد شددف، در پددهوه  حاضددر چهددار  ایپیشددینهبدده  توجّددهبددا 

 :اس 

در   یرصددریبدده بددازاورد   توجّدده زانیددم نیبدد داریمعنددا یومددارتفدداوت ویددا  .1

 ؟وجود دارد  یطیو م   یشناات  هاینروه

دسددتور زبددان  یسددااتارها یریادنیدد زانیددم نیبدد داریمعنددا یتفدداوت ومددار ایددو .2

 ؟وجود دارد  یطیو م   یشناات  هایدر نروه  یسیان ل

در   یرصددریبدده بددازاورد   توجّدده زانیددم نیبدد داریمعنددا یتفدداوت ومددارویددا  .3

 ؟وجود دارد  یو نوشتار  ینفتار  هاینروه

 
1. ecological 

2. Van Lier 

3. affordance 
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دسددتور زبددان  یسددااتارها یریادنیدد زانیددم نیبدد داریمعنددا یتفدداوت ومددارویددا  .4

 ؟وجود دارد  یو نوشتار  ینفتار  هایدر نروه  یسیان ل

 پژوهش پیشینۀ. 2

قددرار نر تدده اسدد   یادیدد ددان زم  ّ  یددمددورد حما  یاشددم «توجّدده زانیددم» ۀنظریّدد

، 2یدددو؛ ل2012، زادهیدددو عل  یددد؛ اط2012زاده و دراشددد ، یبدددال ؛ 2013، 1یزومدددیا)

و  ، م دددارکیاینیفیددد؛ نو2012، و رنج دددر ، ع دددفالهیانیدددیرزای؛ م2006، 3ی؛ مکددد2015

 ( 2019،  زادهملک

اسدتفب  کردندف   توجّده  زانیدم  ۀنظریّددر     یهمسدو بدا نظدر اشدم  یادشدفه ان  م  ّ  یتمام

( 2006) یاسدد   مکدد یورود ا ّ عدداتدرک  یبددرا یشددرال بزم و کددا  توجّدده زانیددکدده م

داشدتنف عملکدرد   توجّده  یزبدان  یهداکده بده  درم  یانوموززبدانکده    در پهوه  اود نشان داد

زاده و یداشدتنف  بدال    درید  یهدانسد   بده ندروه  یزبدان  یهدادر اسدتفاده از ون  درم  یبهتر

ان وموززبددانصدد    کددردن  ییو تکددرار را بددر توانددا توجّدده زانیدد( ن دد  م2012)دراشدد  

مث د  و معندادار   ۀرابطد  کیداز وجدود    یونهدا حداک  قیدت    جیقرار دادنف و نتدا  یمورد بررس

 بود   ریدو مت  نیا نیب

 توجّددده زانیدددم تدددأثیر ی( بددده بررسددد2012) همکدددارانو  یدددیرزایم  دددر،ید ۀدر حدددوز

 یدارمث دد  و معنددا ۀکردنددف رابطد تأییدفپردااتنددف و  یظ زبددانتلفّد یومددوزان بده ال وهددازبدان

نشدان داد کده   ی دیدر ت  نیدز  (  2015)  ویدلراسدتا بدا نظدر اشدمی ،  هدمونها وجود دارد     نیب

از ون   بیشدتری  یدادنیری  ،داشدتنف  یزبدان  یهدابده  درم  یشدتریب  توجّده  زانیدکه م  یوموزانزبان

 ها داشتنف  رم

 زانیداثدر م  ییشناسدا  ی( در راسدتا2017)  4کیدحاصد  از پدهوه  اج  یهدابررسی یا تده

انجددام  2016تددا  2008 یهدداسددا  کدده در  ییهدداقیددت  ر د ومددوزانزبددان یریادنیددبددر  توجّدده

مختلد    یهدامهدارت  یریادنیددر    ییسدزاهب  تدأثیر  توجّده  زانیددهدف میشفه اس ، نشدان مد

 
1. Izumi 

2. Leow   

3. Mackey 
4. Ögeyik 



 ، شمارۀ چهارم پنجم مطالعات زبان و ترجمه                                دورۀ پنجاه و                                                       158 

 

 

 توجّدده زانیدداثددر م زیدد( ن2019) همکددارانو  ایددنیفیددنو در پددهوه  دی ددر،  دارد یزبددان

ونهدا نشدان داد  قیدت   جیکردندف  نتدا یابیدصد    کدردن ونهدا را ارز ییبر تواندا  وموزانزبان

در  یبهتددر ییشددفنف توانددا یمطالدد  وموزشدد شددتریب توجّددهبدده  قیکدده تشددو یانوموززبددان

 ص    کردن داشتنف 

هددای نظریّدده ینتددرمهمیکددی از  (2001، 2010اشددمی  ) «توجّددهمیددزان » نظریّددۀ ،رویددنازا

  کنددفیمرا شددرال بزم جهدد  یددادنیری مطددرد  توجّددهیددادنیری زبددان ان لیسددی اسدد  کدده 

ونهددا  یریادنیددمهددم ومددوزان عامدد  زبددان توجّدده زانیددم  ی، ا ددزا1یشددناات کددردیدر رولددرا، 

ونداهی اشدمی  در ابتدفا بدا دیدفی سرسدختانه معت دف بدود کده بدفون داشدتن  شود   یم  یتل ّ

یادنیری امری  یرممکن اس   چندف سدا  بعدف او ل دن ادود را در رابطده بدا ایدن موضدوو 

در یدادنیری مدواد وموزشدی   یاکنندفهکمکتواندف ن د   ت ییر داد و بیان کرد کده ونداهی مدی

در یددادنیری زبددان ان لیسددی  توجّدده، او همیشدده بدده ن دد  اصددلی حددا  ینبااداشددته باشددف  

 کرده اس    تأکیف

( 2004) وریددلون ،یطددیم  فناهیدداز د توجّددهبددا ن دداه کددردن بدده موضددوو   ددرید یاز  ر دد

ا از امّد ؛اسد  یریادنیدقدفم جهد   نیلدو اوّ یریادنیدبزمده   توجّده  زانیدمعت ف اسد  کده م

 یعددفدر قددفم بَ  او معت ددف اسدد  سدد ین یریادنیدد ۀکننددفنیتضددم توجّدده زانیددم نیددنظددر او ا

کددرده اسدد    توجّددهبپددردازد کدده بدده ونهددا  هددایی عّالیّ بدده  فیددبا وموززبددان ،یریادنیددجهدد  

 یهددانیبدده تمددر ازیددشددفه ن نر تدده یدداد ا ّ عدداتنظددر اسدد  کدده  نی( بددرا1996) لیددورون

 وموز مانفنار شود زبان  ۀدارنف تا در حا ظ  یدارمعنا

کده در مدفار  واپدن انجدام دادندف بده   پهوهشدی( در  2010)  2و لدو  ، ون ، وند ، ووون

مفتدون داشدتنف     یومدوزان عملکدرد بهتدرداند   ،یطدیم   کدردیکده در رو  فنفیرسد  جهینت  نیا

  ،یصددرریموضددوو اشدداره کردنددف کدده در ومددوزح   نیددبدده ا زیدد( ن2012) یو شددکور

زبدان دوم دارد    یریادنیددر    یشدود ن د  مهمدیومدوز داده مدکه بده زبدان  م یطی  ا ّ عات

نتددایج ل ددات پردااتنددف و  یریادنیدددر  ین دد  بدداز یبدده بررسدد زیدد( ن2012) و صدد اد می هدد

 
1. cognitive 

2. Wen, Wang, Wang, Zhao, & Liu 
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 یطددیم  یهددای انیکدده ن دد  پشددت ییهددایکدده بدداز بیددان ر ون اسدد  حدداکی از پددهوه  ونهددا

بدون و    یدمشدابه، ب   یمث د  دارندف  در پهوهشد  تدأثیرومدوزان  زبدان  یریادنی  زانیدارنف بر م

معندادار درک  هدای عّالیّد  انجدام بدا ومدوزانکده زبدان  فنفیرسد  جدهینت  نی( به ا2013)  1اسپادا

  کننفیم  فایپ  یاز مطال  وموزش  یبهتر

سدط    بداب بدردنمسدوو     معلّدمکندف  ( بیدان مدی2004)  لیدورکه ون   ورهمان  وسیلهبفین

 وموزشددیکمکومددوزان در کدد   اسدد  و بایددف از هرنوندده وسددیله و ابددزار زبددانوندداهی 

و تعامدد  و همکدداری هددای وموزشددی نروهددی انجددام دهددف  عّالیّدد اسددتفاده کنددف و بددا ونهددا 

تدا  رایندف یدادنیری بهتدر و ماندفنارتری انجدام نیدرد  لدرا از نظدر او، م دیط و داشته باشدف  

شددود ن دد  مهمددی در یددادنیری مددواد اده مددیومددوز دهددایی کدده در م ددیط بدده زبددانپشددتی انی

 وموزشی دارد 

، بعضدددی از شدددنااتی و م یطدددیوموزشدددی  بدددرا   دو رویکدددرد  دددر،ید ییاز سدددو

و  (2002)3(، کدددددرا 1998)2تروسدددددکات(، 1320) یزومدددددیا دددددان از جملددددده م  ّ

بددر یددادنیری نددفارد   یریتددأثهددی   توجّددهکننددف کدده میددزان عددا مددی( اد1995ّ)4رابینسددون

از   نظریّدهکندف ایدن  اشدمی  اسد  و بیدان مدی  توجّدهمیدزان    نظریّدۀ( منت ف  1998تروسکات )

بده یدک   توجّدهکندف کده  عدا مدی( نیدز اد2006ّلیدو )  ل اظ نظری و تجربی  اقف اعت دار اسد  

 توانف منجر به درونی کردن ون  رم شود  رم زبانی نمی

 تأثیرندرارومدوزان  زبدان  توجّده  زانیدندف بدر متوانمیوجدود دارندف کده    زیدن  ی ریعوام  د

، 6)روسددز نیتمددر ی(، م تددوا2004، 5نی)شدد یبددا مطالدد  وموزشدد یق لدد ییباشددنف  وشددنا

، 8 لددویو ب رونیددت )حا ظدده   یدد، ظر (2003، 7رونیددو ت  سیومددوز )مددور، درک زبددان(2009

، 9)امددار و اسددپادا یزبددان عمددوم( و سددط  2008، نیومددوز )شدد، اضددطراز زبددان(2007
 

1. Lightbown & Spada 

2. Truscott 

3. Cross 

4. Robinson 

5. Sheen 

6. Révész 

7. Morris & Tarone 

8. Tarone & Bigelow 

9. Ammar & Spada 
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 یومدوزان مدورد بررسدزبدان  توجّده  زانیدونهدا بدر م  تدأثیرهسدتنف کده    ی( از جمله عوامل2006

 قرار نر ته اس  

 توجّدده زانیددم  یاز عوامدد  مهددم در ا ددزا یکددی عنوانبدده زیددن  یصددرریبددازاورد  

 و سددتو نیولددو(  2018، 1و سددتو نیبددوده اسدد  )لددوو توجّددهومددوزان همددواره مددورد زبددان

مکالمده   رایدز  ،اندواو بدازاورد اسد   نیتدرجیداز را  یکدی   یصدر  ریدمعت فنف که بدازاورد  

  یرصدری(، بدازاورد  1997)  2و رنتدا  سدتریل  ظدرکندف    دق نیومدوزان را قطدن نمدزبدان  نیب

ا امّدد ،کنددفیومددوز را تکددرار مددهمددان ع ددارت زبددان معلّددمشددود کدده ینفتدده مدد یبدده بددازاورد

کدده  ییهددا  ددق پددهوه  زیدد( ن2013و رنتددا ) سددتریو ل (2007) 3بندد    یصدد  صددورتبه

 زانومدورا بده زبدان   ی درم صد   اینکده  دلید   بده   یصدرریکده بدازاورد    ا تنفیانجام دادنف  

( 2020)4 راسدتا، ندو نیددارد  در ا  یدبدازاورد ارج    دریدهدف نسد   بده اندواو دیارا ه م

ومدوزان در کده بده زبدان  ییدرصدف بازاوردهدا  60رد کده حدفود  به این موضوو اشداره کد  زین

  اس    یصرریشود بازاورد  یداده م  یوموزش  ییهاطیم 

و یدادنیری  توجّدهبدر ن د  رویکردهدای وموزشدی شدنااتی و م یطدی بدر میدزان   ع وه

نفتداری و نوشدتاری   صدورتبهموزشدی  ومدواد     ده، در پدهوه  حاضدر ن د  اراوموزانزبان

 دهددۀدر دو   نیددردمیان مددورد مطالعدده قددرار وموززبدداندنیری و یددا توجّددهبددر میددزان نیددز 

بدر   یو نوشدتار  ینفتدار  صدورتبه  یارا ده مدواد وموزشدارت داال    زمیندۀنرشته ت  ی داتی در  

؛ 2017 ،5زال یددفیومددوزان هم ددون حا ظدده انجددام شددفه اسدد  )نیازهددای شددنااتی زبددان

، نیل ددرت؛ 2010 ،9؛ نرابسددکی2014، 8؛ کددورمس2007 ،7؛ کلدده2020، 6زال یددفی و سددانز

( 2020در ایددن حددوزه زال یددفی و سددانز )  (2012، 11؛ ویلیددامز2016 ، 10و وایلتددز مددان 
 

1. Loewen and Sato 

2. Lyster & Ranta 

3. Long 

4. Goo 

5. Zalbidea 

6. Zalbidea & Sanz 

7. Kellogg 

8. Kormos 

9. Grabowski 

10. Gilabert, Manch´on, & Vasylets 

11. Williams 
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در مددواد  تمددفّکوتاه هددای اجرایددی، واجددی و تهددویری حا ظددۀاسددتفب  کردنددف کدده مهددارت

 وموزشی نوشتاری عملکرد بهتری داشتنف 

 یموضددوو اسدد  کدده مطالدد  وموزشدد نیددا ان ریددب شددفهانجام هددایاز پددهوه  یبرادد

؛ 2014داشددته اسدد  )کددورمس،  یشددتریب تددأثیرومددوزان زبددان یریادنیدد زانیددبددر م ینفتددار

(، کلددده 2013) 1لمدددازیم ابددد ، ا ۀ(  در ن طددد2012 امز،یدددلی؛ و2016 ،همکدددارانو  ل دددرتین

 یددزانبددر م یشددتریب تددأثیر یکدده سدد ک نوشددتارنددف (، معت ف2010) یو نرابسددک (2007)

زبددان  ۀدر حددوز یمطالدد  وموزشدد ۀتهیدد  یّدداهمّ بدده توجّدده بددا  دارد ومددوزانزبددان یریادنیدد

 یمطالدد  وموزشدد ۀارا دد ینونددانون و کدداربرد یهدداجن دده شددفهانجامان لیسددی، مطالعددات 

 نکرده اس   یرا بررس  ینوشتار ایو   ینفتار  صورتبه

و  ینفتدار صدورتبه  یارا ده مطالد  وموزشدن د     یپهوهشدی در راسدتا  ایدن،بدر   وهع

انجددام نشددفه اسدد    در کشددورومددوزان زبددان و یددادنیری توجّدده زانیددبددر م ینوشددتار ایدد

مددواد  ۀارا دد یدر راسددتا یکدداربرد ا ّ عددات یوورجمددن منظوربدده پددهوه  درنتیجدده انجددام

ومددوزح زبددان ان لیسددی در  وینددفۀ در حددوزۀ یو نوشددتار ینفتددار صددورتبه یوموزشدد

  رسفمی  به نظر  یضرور  یامر  کشور

 توجّددهمیددزان  م ایسددۀ پددهوه اصددلی ایددن هددف  ن دده نفتدده شددف، وبدده  توجّددهبددا 

و  «شددنااتی»در دو رویکددرد و یددادنیری ونهددا  معلّددم بدده بددازاورد  یرصددری ومددوزان زبددان

 بدر  و نوشدتاری را نیدز  نفتداریمدواد وموزشدی    تدأثیر  پدهوه ایدن    ،ع وههباس      «م یطی»

حاضدر  پدهوه نتدایج   دهدفمدورد بررسدی قدرار مدی  ومدوزانزبدان  و یدادنیری  توجّدهمیزان  

و  یدانشدد اه وزاد اسدد مومددوزان زبددانو یددادنیری  توجّددهکنددف کدده میددزان مشددخص مددی

بیشددتر وموزشددی از ایددن دو رویکددرد  یککددفامدر  در تهددران یکدداربرد یعلمدددانشدد اه 

 ۀ دومدوزان بدا اراشدود زبداناواهف بدود  هم ندین بدا انجدام پدهوه  حاضدر مشدخص مدی

 یدادنیری  یتداًنهاو    توجّدهتوانندف میدزان  ی مدیریدا نوشدتاو  نفتداری    صدورتبهمواد وموزشی  

 بیشتری داشته باشنف 

 
1. Yilmaz 
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 پژوهش روش. 3

 یدانشدد اه وزاد اسدد م کدده در کارشناسددی دانشددجویان از نفددر 216 تعددفاد ت  یددق ایددن در

 ۀلیدداوّ ۀنموندد عنوانبدده بودنددف ت هددی  بدده مشدد و   در تهددران یکدداربرد یعلمدد دانشدد اهو 

 عنوانبدهنفدر  120تعدفاد  ،«وکسدفورد»وزمدون تعیدین سدط  بعدف از    انتخداز شدفنف   پهوه 

 کدد   ایددندر هشدد  پددهوه   کننددفنان ایددنشددرک   هددف  انتخدداز شددفنف نموندده

 چهددار نددروهِتهدداد ی بدده   وربددهو  حضددور داشددتنف زبددان متوسددطه سددط بددا  دانشددکفه

ت سددیم  ینوشددتار-یطددیم  و ینفتددار-یطددیم نوشددتاری، -شددنااتینفتدداری، -شددنااتی

 شفنف 

بددرای ارزیددابی میددزان  «وزمددون وکسددفورد»هددای پددهوه  از ووری دادهجمددن منظوربدده

پددی  ومددوزان هم ددن زبدداناسددتفاده شددف  ایددن وزمددون بددرای انتخدداز ومددوزان زبددان مهددارت

ولفددای »اسدد  کدده ضددری  پایددایی از  ریددق  شددایان یددادووری  شددودیمه اسددتفاده متوسددط

هدا وزمدون سدااتار ابدزار دی در جهد  ندرداوری دادهشدف     م اسد ه  87/0  بدا  برابر  «کرون اخ

 هیدته  پدهوه  دان ایدن  ط م  ّتشدری ی بدود و توسدّ نیمه  سدؤا  زبانی بود کده شدام  چهد   

مددورد اسددتفاده قددرار  وزمددونزمددون و پددسو یپدد عنوانبدده قیددت   یشددفه و در ابتددفا و انتهددا

 ،ی)سدد   یسددیزبددان ان ل یسدده سددااتار دسددتوروزمددون  ددو  شددام    (1)پیوسدد   نر دد 

 30 یوزمایشددی بددر رو ۀمطالعدد بدداوزمددون  نیددا ییایددپا  یبددود  ضددرو ورزو(  یشددر 

 (حاضددر کنندفنان در مطالعددهمشدابه بددا شددرک  یهددابددا ویهندیه )متوسددط سدط  ومددوززبدان

 یسددااتارها یکدده م ددفار ون بددرا فیددکرون دداخ م اسدد ه نرد یاز روح ولفددا انجددام شددف و

  (1جفو   ) ومف دس  به  80/0و   79/0،  78/0   یبه ترت   هرکفامو ورزو   یشر   ،یس  
 

 آزمون   پایایی ضریب .1 جدول

 آلفای کرونباخ 
  بر اساس آلفای کرونباخ 

 استانداردشده سؤاالت
 سؤاالتتعداد 

783/0 س  ی   784/0  15 

798/0 شر ی   795/0  9 

801/0 ورزو   801/0  9 
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و  توجّدده زانیددو م یسددیومددوزح زبددان ان ل کددردیدو رو یابیددارز حاضددر پددهوه  هددف 

 وموزشدی  مدواد  تدأثیر  هم ندین  پدهوه   ایدن   در ایدن دو رویکدرد بدود  وموزانزبان  یریادنی

 قددرار بررسددی مددورد راو یددادنیری ونهددا  مددوزانوزبددان توجّدده میددزان بددر نوشددتاری و نفتدداری

 در  شددف تددفریس نددروه چهددارهددر  بدده مددورد نظددرزبددانی  هایسددااتار ترتیدد  بددفین  داد

 از سددپسو  داشددتنف صددری  ومددوزح سددااتار هددر بددرای ومددوزانزبددان شددنااتی، رویکددرد

 رویکددرد در  (2 وسد ی)پ فشد پرسددیفه نوشدتاری یدا و نفتدداری سدؤا   بیسدد  ومدوزانزبدان

 هددر بددرای بلکدده نفاشددتنف؛ نظددر مددورد یسددااتارها بددرای یوموزشدد ومددوزانزبددان م یطددی،

 و ابدزار ۀلیوسدبه ونهدا و نر د  قدرار ونهدا ااتیدار در یاشدفه یتعر پدی  از  پدرووه  سااتار

تلفدن   دیکشدنری،  نرامدر،  ومدوزح  هدایکتداز  اندواو  مانندف  داشدتنف  دسدتر   در  که  امکاناتی

 در را پددرووه و کددرده پیددفا را نظددر مددورد سددااتار ون سدد یبایم پوسددتر و اینترندد همددراه، 

  (3  وس ی)پ دادنفمی  انجامنفتاری و یا نوشتاری    صورتبه اود  یهانروه

از دو ابدزار   ،معلّدمومدوزان بده بدازاورد  یرصدری   زبدان  توجّدهنیری میدزان  جه  انفازه

 بددازاورد بدده توجّدده هن ددام دسدد  کددردن بلنددفاسددتفاده شددف   «مهدداح ه»و  «مشدداهفه»

 نوشددتاری یهددانروه در سددااتار دور بدده کشددیفن اددط و نفتدداری یهددانروه در  یرصددری 

 ۀشددفض ط نددوار مشدداهفۀبددا  معلّددمبعددف از هددر جلسدده هم نددین،   بدا مشدداهفه انجددام نر دد 

هدر بدازاورد  یرصدری  از   بدا مشداهفۀ  معلّدم   انجدام داد  ومدوزانبدا زبدان  ایمهاح هک  ،  

 از ؟شددفنف معلّددم  یرصددری  بددازاورد توجّددهمویددا در ون ل ظدده  کدده مددوزان پرسددیفوزبددان

 ندروه  کدفام  در  کده  فنبرسد  نتیجده  ایدن  بده  نفتوانسدت  پدهوه   ان دم  ّ  ،ابزار  دو  این  مجموو

 و  تدفریس  اتمدام  از  بعدف   اسد   ا تداده  فدا اّت  یبیشدتر   یرصدری   بدازاورد  بده  توجّده  میزان

  ریددق از نظددر مددورد سددااتارهای تولیددف در هددایوزمودن توانددایی ک سددی، یهددا عّالیّ 

 سدؤا    چهد   شدام   و  بدود  شدفه  داده  پدهوه   ابتدفای  در  کده  مشدابهی  زبدان  دسدتور  وزمون

  نر    قرار  ارزیابی مورد بود  تشری ینیمه

 ی پژوهشهایافته. 4

 یددک کدده را ومددوزانزبددان توجّدده میددزان تددا اسدد  نو بددر حاضددر پددهوه  در   اوّ  رضددیّۀ

 ایددن در کددهییازونجا  کنددف م ایسدده م یطددی و شددنااتی هدداینددروه بددین اسدد  کیفددی مت یددر
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 قددرار بررسددی مددورد معلّددم  یرصددری  بددازاورد بدده ومددوزانزبددان توجّدده میددزان پددهوه 

 بازاوردهددای تعددفاد بددر ت سددیم ومددوزانزبددان توجّدده میددزان  راوانددی ابتددفا در لددرا نر دد ،

 و تأییدف منظوربده  شدف ضدرز صدف در سدپس  و  شدف  بودندف  کدرده  دریا د   کده   یرصری ی

 ومدداری وزمددون» ،ومددوزانزبددان توجّدده میددزان ارزیددابی جهدد  پددهوه    اوّ  رضددیّۀ رد یددا

 ومدداری نظددر از شددود مشددخص تددا نر دد  قددرار اسددتفاده مددورد «ویتنددی مددن کناپارامتریدد

ابتدفا ومدار توصدیفی   راسدتا  همدیندر    ؟ایدر  یدا  دارد  وجدود  ندروه  دو  بین  داریامعن  اات  

( 2) شددمارۀ جددفو   در توصددیفی هددایداده کدده  ورهمددان نر دد  ومددورد بررسددی قددرار 

 میددان ین کدده اسدد  ون از حدداکی «چددول ی ضددری » و «کشددیفنی ضددری » ،دهددفمددی نشددان

 مدن کرامتریدپانا وزمدون از اسدتفادهبده همدین دلید     و  نیسد   مت دارن  دو ندروه  توجّه  میزان

 ومدوزانزبدان  توجّده  میدزان  میدان ین  کده  دهدفمی  نشدانومدار توصدیفی     دشدومی  تأییف  ویتنی

  اس   (94/40)  م یطی نروه در ون  میان ین  از بیشتر  (84/60)  یشناات نروه در
 

 ی محیط و شناختی یهاگروه در توصیفی هایداده .2 جدول

 ضریب کشیدگی  ضریب چولگی انحراف معیار  میانگین تعداد 

444/86 45 شنااتی نروه توجّه میزان  94867/22  - 513/1  354/0  872/0  695/0  

9775/66 54 م یطی  نروه توجّه میزان  92681/27  - 104/0  325/0  - 367/1  639/0  

 

حاصدد  از وزمددون  ا ّ عددات شددود،ی( مشدداهفه مدد3) ۀشددمارکدده در جددفو    ورهمددان

 نددروه و ومددوزانزبددان توجّدده زانیددم نی( را بدد05/0از  ترکوچددک) داریمعنددا ۀرابطدد یتنددیومن

    دهفینشان م  شنااتی
 

  ویتنیمن  آزمون .3 جدول

 
 درصد توجّه 

 000/727 ویتنی من

 000/2212 ویلکوکسون

Z 681/3- وزمون 

 000/0 سط  معنادار 
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 یطدیو م   یدو ندروه شدناات  نیومدوزان بدزبدان  یدادنیری  دوم، بررسدی  ۀیّ رضد  هف  از

 جدفو    در  «تدی  مسدت  »  وزمدون  و(  4)  شدمارۀ  جدفو    در  هداداده  توصدیفی  ا ّ عدات   اس 

 را م یطددی و شددنااتی نددروه دو در ومددوزانزبددان یددادنیری میددزان بددین رابطددۀ، (5) شددمارۀ

  یو ضددر یفنیکشدد  یضددرهددای توصددیفی از  ریددق داده  فندددهمددی قددرار ارزیددابی مددورد

ی بددرای وزمددون مسددت   تدد بودنددف از کیددپارامترهددا داده کددهازونجاییشددف و  بررسددی یچددول 

 بدده توجّدده بددا  (4 جددفو  ) اسددتفاده شددف هنددرو دو در ومددوزانزبددان یریادنیدد زانیددمم ایسدده 

 یددادنیری میددان ین م یطددی نددروه در ومددوزانزبددان ،(4) مارۀشدد جددفو   توصددیفیومددار 

  کردنف کس (  77/15) شنااتی در نروه ون  میان ین به  نس  (  18/18)  بابتری
 

 شناختی و محیطی  هایگروههای توصیفی در داده .4جدول 

 
 ضریب کشیدگی  ضریب چولگی انحراف معیار  میانگین تعداد

77/15 70 نروه شنااتی  یادنیریمیزان   443/5  193 /  287/0  958/0-  566/0 

18/18 80 نروه م یطی  یادنیریمیزان   627/6  - 156/0  269/0  - 070/1  532/0 

 

 در دو نددروه تفدداوت معندداداری نفاشدد ، وزمددونی پ یهددانمرهمیددان ین  کددهازونجایی 

 نددروه دوبددین  انوموززبددان یددادنیری میددان ین رسددیبر بددرای تددی مسددت   وزمددون از ادامدده

قابدد  مشدداهفه اسدد   ( 5) شددمارۀ جددفو  در  تددی وزمددونت لیدد   نتددایج کدده شددف اسددتفاده

 بددین( 05/0از  ترکوچددک) یدارامعندد رابطددۀ وجددود از هدداداده وت لی تجزیددهبررسددی نتددایج 

 نددروه در مددوزانوزبددان ترتیدد ، بددفین اسدد   نددروه دوومددوزان در یددادنیری زبددان میددان ین

  داشتنف شنااتی نروه در وموزانزبان به  نس    بیشتری زبان دستور  یادنیری  م یطی
 

 تی  آزمون .5 جدول

 

ون برای  یآزمون ل
 برابری واریانس 

 برابری میانگین آزمون تی برای  

F Sig. t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معنادار

تفاوت 
 میانگین

تفاوت 
 انحراف معیار 

 % 95سطح اطمینان 

 بیشتر کمتر

 برابری واریانس  

  وزمونپس

 برابر ن ودن واریانس 

616/3  

 
  

059/0  

 
 

- 406/2  

 
- 438/2  

148 
 

 435/147  

017/0  

 
016/0  

- 404/2  

 
- 404/2  

999/0  

 
986/0  

- 378/4  

 
- 352/4  

- 429/0  

 
- 455/0  
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 و نفتدداری وموزشددی مددواد و ومددوزانزبددان توجّدده میددزان بددین رابطددۀ سددوم  رضددیّۀ در

 ،(6) شددمارۀ جددفو   توصددیفی هددایداده اسددا  بددر  نر دد  قددرار بررسددی مددورد نوشددتاری

 نمددرات بددودن ت ددارنمنا ۀدهنفنشددان چددول ی ضددری  و کشددیفنی ضددری  یهامؤلفدده

 ارزیددابی جهدد  را ویتنددیمن رامتریپددانا وزمددون از اسددتفاده و هسددتنف توجّدده میددزان میددان ین

 ۀم ایسدد  کنددفیم تأییددف نوشددتاری و نفتدداری یهددانروه در ومددوزانزبددان توجّدده میددزان

 میددزان میددان ین کدده اسدد  ون از حدداکی نددروه دو در ومددوزانزبددان توجّدده میددزان میددان ین

 نفتددداری ندددروه در ون میدددان ین از (51/55) نوشدددتاری ندددروه در ومدددوزانزبدددان توجّددده

  اس  بیشتر(  41/45)
 

 نوشتاری  و شفاهی یهاگروه در توصیفی هایداده .6 جدول

 

 دارمعنددا رابطددۀ وجددود عددفم از حدداکی( 7) شددمارۀ جددفو   در ویتنددیمن زمددونو نتددایج

 وموزشددی مددواد بددا نددروه و ومددوزانزبددان توجّدده میددزان مت یرهددای بددین( 05/0از  تددربزرگ)

  اس   نوشتاری
 

ی ویتنمن آزمون .7 جدول  

 میزان توجّه  

 000/967 ویتنی من

 000/2452 لکوکسونیو

 Z وزمون - 871/1  

 061/0 سط  معنادار 

                

 بددین زبددانی دسددتور سددااتارهای یددادنیری میددزان سددنج  جهدد چهددارم،  در  رضددیّۀ

 ونکددوا پارامتریددک وزمددون  ریددق از هدداداده نوشددتاری، و نفتدداری یهددانروه ومددوزانزبددان

 دو بددین داریمعنددا ااددت   ومدداری نظددر از شددود مشددخص تددا نر دد  قددراربررسددی  مددورد

 دهددفمی نشددان( 8) شددمارۀ جددفو   در توصددیفی هددایداده ؟ایددر یددا دارد وجددود نددروه

 
 ضریب کشیدگی  ضریب چولگی انحراف معیار  میانگین تعداد

- 18830/28 4506/71 54 میزان توجّه نفتاری  2888/0  325/0 - 486/1  639/0 

- 96475/25 5767/81 45 میزان توجّه نوشتاری  113/1  354/0 - 069/0  695/0 
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  سددتنفه مت ددارن یددادنیری میددزان میددان ین هددایهنمددر چددول ی ضددری  و کشددیفنی ضددری 

 نددروه در ومددوزانزبددان یددادنیری میددزان میددان ین کدده حدداکی از ون اسدد  ومددار توصددیفی

 .اس (  79/16)  نوشتاری نروه در ون  میان ین  از بیشتر  (28/18)  شفاهی
 

 نوشتاری  و شفاهی یهاگروه در توصیفی هایداده .8 جدول

 
 ضریب کشیدگی  ضریب چولگی انحراف معیار  میانگین تعداد

- 269/0 389/0 165/3 32/5 80 شفاهی وزمونی پ 847/0  532/0 

- 269/0 073/0- 119/6 15/18 80 شفاهی  وزمونپس 915/0  532/0 

- 287/0 167/0 757/2 07/4 70 نوشتاری  وزمونی پ 891/0  566/0 

- 287/0 158 218/6 72/15 70 نوشتاری  وزمونپس 958/0  566/0 

       70 تعفاد ک  

 

وزمددون مددن  نتددایج، هایددن  رضددیّ هایمؤلفددهی داربررسددی سددط  معنددا منظوربدده یدد درنها

 میددزان مت یرهددای بددین یدارمعنددا رابطددۀ دهددفمددی نشددان( 9) شددمارۀ جددفو   ویتنددی در

از  تددربزرگ) نددفارد وجددود نوشددتاری و نفتدداری وموزشددی مددواد و انوموززبددان یددادنیری

 بدده مددواد ومددوزانزبددان زبددانی دسددتور سددااتارهای یددادنیری میددزان ،دی ریانببدده  (05/0

  بست ی نفارد  نوشتاری و  نفتاری  وموزشی
 

 آنکوا  آزمون .9 جدول

 سطح معنادار F میانگین مربعات  درجه آزادی مجموع مربعات منبع 
 ی مربع اتا

 جزئی

561/3089 شفه ی ته مف    2 780/1544  016/86  000/0  539/0  

370/4279 م فأ عرض از   1 370/4279  282/238  000/0  618/0  

387/2883 وزمون ی پ  1 387/2883  551/160  000/0  522/0  

743/8 مودالیتی   1 743/8  487/0  486/0  003/0  

013/2640 اطا   147 959/17     

000/49352 ک    150     

573/5729 ک   شفهی ته   149     
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 گیریبحث و نتیجه. 5

 زانیددو م یسددیومددوزح زبددان ان ل کددردیارت دداال دو رو یابیددارزحاضددر بددا هددف   عددۀمطال

در  یکدداربردیعلمدانشدد اه و  یدانشدد اه وزاد اسدد مر د انوموززبددان یریادنیددو  توجّدده

 یهدداروح ۀدهنددفارا هبتوانددف  ،دانشدد اه هاییاسدد سهمسددو بددا تددا  انجددام شددف تهددران

 های وموزح زبان ان لیسی باشف ی در ک  راه رد  ی و یادنیریوموزش

 زانیددمارت دداال دو رویکددرد شددنااتی و م یطددی بددا بدده بررسددی پددهوه    رضددیّۀلددین اوّ

هدا تفداوت داده  وت لی یدهتجز  ۀنتیجدپردااد       یرصدریبده بدازاورد    ومدوزانزبدان  توجّه

دهددف  نشددان مددی ومددوزانزبددان توجّدده زانیددمو ی شددناات کددردیروبددین  را یمعنددادار

بدده بددازاورد  یشددتریب توجّدده زانیددم یومددوزان در نددروه شددنااتزبددان، ی ردع ارتبدده

ارت دداال بددین دو رویکددرد را بددا یددادنیری  ،پددهوه دوم   رضددیّۀ داشددتنف  معلّددم  یصددرریدد 

م یطدی   ومدوزان در ندروهزبدان  ومفهدسد به  یومدار  جی  دق نتداو    بررسدی کدرد  موزانوزبان

 ین  رضدیّۀ  سدومین و چهدارمدسدتور زبدان داشدتنف  ینسد   بده سدااتارها  بیشتری  یریادنی

و   توجّده  زانیدبدر م  یو نوشدتار  ینفتدار  صدورتبه  یمطالد  وموزشد  ۀ دارا  تدأثیربه    پهوه 

 نی  کدده بددسددا از ون یحدداک ومفهدسدد به یومددار جینتدداپردااتنددف   ومددوزانزبددانیددادنیری 

 یتفدداوت معنددادار یو نوشددتار یومددوزان در نددروه نفتددارزبددان یریادنیددو  توجّدده زانیددم

 وجود نفاش  

و    دانم  ّ  ،انمعلّمد  یی بدراتدوجّه  قابد   یکاربردهدا  تواندفیمحاضدر    ۀمطالعد  یهدایا ته

ان لیسددی داشددته باشددف  ومددوزح زبددان و  ییددادنیر مطالدد  درسددی در عرصددۀ کننددفنانیهته

 کددردیرو اهمّیّدد (، بددر 2001)  یبددا اشددم راسددتاهماز پددهوه  حاضددر  ومفهدسدد به جینتددا

 زیدن  ی دات یمطالعده، ت    نیدا  یدر راسدتا   دارد  تأکیدفومدوزان  زبدان  توجّده  زانیدبدر م  یشناات

 تأکیدفومدوزان  زبدان  توجّده  زانیدبدر م  یوموزشد  کدردیرو  تدأثیروجود دارندف کده همدواره بدر  

در   یصددرریددکننددف کدده بددازاورد  یمدد انیدد( ب2003) رونیددو ت  سیمثددا ، مددور یبددرا دارنددف 

ومددوزان بددر زبددان توجّدده زانیددم  یا ددزا یرا بددرا یشددتریب یهددا رصدد  یومددوزح شددناات

 1  و مدک دوندا  ، ندسیمکد  ۀحاصد  از مطالعد  جیوورد  نتدایمد  بده وجدود  یزبان  یسااتارها

 
1. Mackey, Gass, & McDonough 
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 یاجتمدداع یهدداطیومددوزان در م دددهددف زبددانی( نشددان مدد2007)  لددویو ب رونیددو ت  (2000)

بددر  انمعلّمدد کددهیدرحالدارنددف،  یزبددان یواحددفها یبدده معنددا توجّددهبدده  یشددتریب  یددتما

مددرت ط، بددر  ی ددات یت   ۀنیشددیبددا پ حاضددر همسددودارنددف  پددهوه   تأکیددف یزبددان یسددااتارها

و   ، باسدترکمنسیکندف )الدیمد  تأکیدفان  وموززبدان  توجّده  زانیدبدر م  یوموزشد  طیم د  اهمّیّ 

و  ی؛ ن دد2003 رون،یددو ت  سی؛ مددور2004، نی؛ شدد2003 ،2یو مکدد وریدد؛ ال2001، 1لددووین

 ( 2002، 3نیسو

 شددنااتی نددروه در ومددوزانزبددان کدده دهددفمددی نشددان مطالعدده نتددایج دی ددر، سددوی از

 زبدان  دسدتور  سدااتارهای  بده  نسد    کمتدری  یدادنیری  میدزان  بیشدتر،  توجّده  میزان  ر معلی

  سد ین  یریادنید  نیتضدم  توجّدهکده تنهدا داشدتن    تدوان نتیجده نر د بنابراین، مدی  ؛داشتنف

 توجّده ی درم زبدان  کید  ومدوز بدهکندف، ممکدن اسد  زبدانیمد  انی( ب2015)  ویکه ل   ورهمان

بدده  شددهیهم توجّدده(، 2001)  یبددر ادد   اشددم نیبنددابرا؛ نکنددف یا ون را درونددکنددف، امّدد

 توجّده  ر میبارهدا تجربده کردندف کده علد  انمعلّمدکده     ورهمدان   شدودیمنجر نمد  یریادنی

 یون  ددرم زبددان هدداینیا ونهددا قددادر بدده انجددام تمددرامّدد ،ی ددرم وموزشدد کیدد بدده ومددوزانزبددان

مثدا ،  یداشدته باشدف  بدرا یوموزشد طیبده م د یبسدت  تواندفیمد  یدن دب یاز ا  یکی   ستنفین

را  یتعددامل یریادنیدد طیبودنددف و م دد یطددیکدده در نددروه م  ومددوزانیزبددان قیددت   نیدددر ا

داشددتنف    ددرید هدداینددروه ومددوزاننسدد   بدده زبددان یشددتریب یریادنیددتجربدده کردنددف، 

کدده  حددا  یندرعو  بددود تددرتعدداملی ،ومددوزح زبددان ،یطددیم  کددردیدر رو ،دی ریع ارت بدده

 هدای الیّددر معدرض  عّ  شدتربی  کردندف،اسدتفاده می  وموزشدیکمکاز ابزارهدای  ومدوزان  زبان

( نیددز در پددهوه  1401اددفامرادی و م هددودی ) .نر تنددفقددرار  نیددز نونددهمعنددادار و واقددن

هدای هدای تعداملی  رصد شناسدی اجتمداعی، موقعید اود نشدان دادندف کده از منظدر روان

 کننف های  ردی  راهم میشایست ی  بیشتری را برای عرضۀ

مشددارک   دهددفنشددان مددی(، 2004) وریددهمسددو بددا نظددر ون ل قیددت   نیددا جینتددا

 ،درواقددن  اسدد  ومددوزانزبددان یریادنیدد کننفۀتضددمیندار معنددا هدداینیومددوزان در تمددرزبددان

 
1. Ellis, Basturkmen, & Loewen 

2. Oliver & Mackey 

3. Nabei, & Swain 
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 و تعامدد  جهدد  ومددوزانبدده زبددان یشددتری رصدد  ب یطددیم  کددردیدر رو یطددیم  طشددرای

و  1سیالد)اسد   یریادنید ندهیدر زم  تأثیرندراراز عوامد     نیدو ا  دهدفیمد   ریکدفی  با  ارت اال

در پددهوه  اددود  الددیس و همکددارانحاضددر،  قیددت   جی(  همسددو بددا نتددا2019، همکدداران

 یرا بددرا یشددتریب یریادنیددپددرووه م ددور  رصدد  تعامدد  و  ندداتینشددان دادنددف کدده تمر

  کنفیوموزان  راهم مزبان

م ددیط و ابزارهددای هددای پشددتی انیحاضددر بددر اسددتفاده کدداربردی از  طالعددۀهددای میا تدده

ومددوزان بددا دهددف کدده زبددان ددراوان دارد  پددهوه  حاضددر نشددان مددی تأکیددف وموزشددیکمک

م یطددی توانسددتنف یددادنیری بیشددتری وموزشددی  شددرایطدر  وموزشددیکمکاسددتفاده از ابددزار 

( 2020)  2و اسدپورن  ، ایزبد لدووین  هدای دی در داشدته باشدنف ومدوزان ندروهنس   بده زبدان

 تددا لپتلفددن همددراه و  هایدسددت اهنیددز در پددهوه  اددود نشددان دادنددف کدده چ وندده 

  و یددادنیری را ا ددزای  دهنددف باشددف مددؤثرسددااتارهای دسددتور زبددانی  ۀ دداارتوانددف در مددی

 بددازاورد کددهازونجایی کدده نر دد  نتیجدده تددوانمددی ومفهدسدد به نتددایج از هم نددین،

 بدر بهتدری تدأثیر م یطدی رویکدرد در ندف،کنمدی قطدن  را  انوموززبدان  بدین  ارت داال   یرصری 

در ( نیددز 2013) 4و نددو و مکددی (2013) 3و سدداتو ، سددتیولیسددتر  دارد مددوزانوزبددان یددادنیری

 ومدوزانزبدان  شدتریجهد  تعامد  ب   یرصدریکردندف کده بدازاورد    تأکیدفاود    هایپهوه 

 اس    تأثیرنرار اربسی

هددایی کدده در ایددن زمیندده انجددام شددفه براددی از پددهوه  بددا راسددتاهم حاضددر پددهوه 

 ،(2014 ،7بارالدد  وویددز-نورزینسددکی؛ 2016 ،6زی لددر ؛2013 ،5رینالددف اسددمیز و) اسدد 

 هددایکدد   در نفتدداری و نوشددتاری صددورتبه مطالدد  ه ددارا حالدد  کدده دهددفنشددان مددی

  نددفارد ومددوزانزبددان یددادنیری و توجّدده میددزان بددر یریتددأث ان لیسددی زبددان وموزشددی

 زبدان  یدادنیری  بدرای  ومدوزانزبدان  نیازهدای  از  نوشدتاری  و  نفتداری  هدایمهارت  کهازونجایی

 
1. Ellis 
2. Loewen, Isbell, & Sporn 

3. Lyster, Saito, & Sato 

4. Goo, & Mackey 

5. Smith & Renaud 

6. Zeiglr 

7. Gurzynski-Weiss & Baralt 
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 زبددان وموزشددی مطالدد  کننددفنانیهته و انمعلّمدد بددرای توانددفیم حاضددر پددهوه  اسدد ،

  باشف  اهمّیّ   حا ز  در تهران  یکاربرد  یعلمدانش اه و   یدانش اه وزاد اس م  ان لیسی

هددایی روبددرو اسدد  کدده پددهوه  حاضددر ماننددف سددایر ت  ی ددات علمددی، بددا م ددفودی 

مربدوال  هدا یم دفود نیداز ا یکدیها بایدف در نظدر نر تده شدود  هن ام تفسیر نتایج و یا تده

دو روح مشداهفه و مهداح ه اسدتفاده پدهوه  از    نیداسد  کده در ا  توجّده  یریدنبه اندفازه

 شف 

 یبددرا تددریمطمددون روح 2 «چشددم یابیددرد»(، اسددتفاده از 2010)1 ی  ددق نظددر اسددم

بندابراین،   ق ارا ده دهدف بده م  ّد  تدریقیددق  ا ّ عدات  تواندفیاسد  و مد  توجّده  یرنیانفازه

کدده  شددودمیدر مددورد ایددن موضددوو مددورد نیدداز اسدد  و توصددیه  یمطالعددات بیشددتر

از پدهوه  حاضدر   ومفهدسد به  جی  نتداچشدم صد ّ  یابیدبدا انجدام رد  یندفهو  هایپهوه 

دو  تددأثیرتددرم انجددام شددف و  کیدد، پددهوه  حاضددر در  ددو  نیکننددف  عدد وه بددرا یرا بررسدد

قددرار داد   بررسددی مددورد را ومددوزانزبددان تمددفّکوتاه یریادنیددبددر  یوموزشدد کددردیرو

 ا ّ عددات ومددوزانزبددان بلنفمددفت یریادنیددبددا بررسددی  توانددفمی نددفهیدر و شددتریمطالعددات ب

 اهمّیّد اسد  کده ضدرورت    شدایان یدادووری  ن،یارا ده دهدف  هم ند  نهیزم  نیدر ا  تریجامن

 یدر کشدور انجدام شدود و بده بررسد  یشدتریب  یکداربرد   داتی ل دف تدا ت  یموضوو مد  نیا

 تدریجدامن فیدبپدردازد تدا د  یطدیم   کدردیرو  رومدوزان دمختلد  زبدان  یهامهارت  یری ران

 نکددهیا دلیدد  بدده ،درنهایدد   میددوور دسدد  بدده یمناسدد  وموزشدد یکردهدداینسدد   بدده رو

تنهددا بددازاورد  یرصددری  را مددورد بررسددی قددرار داده اسدد  پیشددنهاد  حاضددر پددهوه 

اندواو بدازاورد را بدر میدزان   تدأثیر ی دات بیشدتری انجدام شدود و   ندردد تدا در ویندفه ت می

 موزان مورد ت  یق قرار دهنف وو یادنیری زبان  توجّه

 یبدرا  انیدانشدجو  یطدیم   کدردیدر رو  نکدهیبده ا  توجّدهبدا    این نکته بزم اسد  کدهبیان  

تلفددن  در م ددیط وموزشددی ماننددف وموزشددیکمک هددایبدده اسددتفاده از ابزار  یددومددوزح تر 

هددای و کتدداز نترندد یا، مددوزح بددانو و و  یددن ن یددنوهددای برنامدده، تددا لپهمددراه، 

 
1. Smith 

2. eye tracking 
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 نیبدد ا ّ عدداتکددردن  فایددجسددتجو و پ ۀیدداسدد  روح ازیددشددونف، لددرا نیمدد وموزشددیکمک

  های وموزشی داشته باشنفتری در ک  ا  و ن    عّ شود   یت و  انیدانشجو

کد   معلّدماسد  و  یشدناات کدردیکشدور مدا بدر اسدا  رو  یوموزشد  ستمیس  کهازونجایی

 دانشدد اهو  یدانشدد اه وزاد اسدد م انیدهددف، دانشددجویرا اددود ومددوزح مدد یدرسدد الدد مط

 یوموزشد  فیدجف  سدتمیبده اسدتفاده از س  یکمتدر   یدرسدف تمایبه نظدر مد  زین  یکاربرد  یعلم

 زیددان عزمعلّمدددهنددف  لددرا وقدد  ون اسدد  تددا ینشددان مدد وموزشددیکمکو ابددزار  یطددیم 

 یبدداب  تجربددهاز داندد  و  یریددنهو بددا بهددر رنددفین  یدر پدد یمتفدداوت  کددردیکشددورمان رو

و  قددفمپی  کننددف  یوموزشدد نینددو یهددابدده اسددتفاده از روح  یددوموزان را تر اددود، زبددان

یدک رویکدرد پویدا، مشدارکتی، معندا م دور و  رهند    کنندفمی  تأکیدف( نیدز  1401ابراهیمی )

 باشف   کارومفتوانف در این زمینه  م ور می

 کدددار( جدددا دارد در دسدددتور 1401پدددهوه  راسدددتی )   دددقدی دددری کددده  م ولدددۀ

ی نسددد   بددده کلّددد ندددراریبرنامهب ددد   قدددرار نیدددردومدددوزح کشدددور  انفرکاراندسددد 

در   انیاسد  دانشدجو  ازیدن  کدهازونجایی،  بده همدین جهد    زبدانی اسد های کارومف  سیاس 

 یهددا و امکانددات درسددو کدد   باتجربدده فیاز اسددات  یریددنبددا بهددره  ی ددو  دوران ت هدد

، یرنددف راناددود  یشد ل نددفهیو یمهدارت بزم بددرا کیدد عنوانبددهرا  یسدیدانشد اه، زبددان ان ل

 امددری کشددور عددالی ومددوزح سیسددتم در وموزشددی نددوین هددایروح و  ندداوری بدده نیددازلددرا 

بدا  یوموزشد نیندو یهداروح یکندون  یایددر دن  اینکده  بده  توجّدهبدا     اسد   یضدرور  و  مهم

 یسددیومددوزح زبدان ان ل فیدو مف نیندو یهددااز روح یاسد ، ونداه رییددسدرع  در حدا  ت 

سیسدتم وموزشدی   یهدا یدهمدواره از اولو  انیدانشدجو  یعلمد  ۀیدجه  باب بدردن تدوان و بن

 اس    کشور

 نامهکتاب 

مطالعات ی   و  رهن   یزبان  ی رهن ستان و زباهن ستان: دو با  تعال(   1401قفم، ر ، و ابراهیمی، ح  )ی پ

   1-29(، 3)55، ترجمهزبان و 

(  وسی  شناسی  رد جای زینی واونان بی انه در کت  درسی با  1401افامرادی، ا ، و م هودی، م  )

    63-31(، 3)55، مطالعات زبان و ترجمهواونان مهّوز  رهن ستان زبان و ادز  ارسی  
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ادبیات  ارسی در پرتو رهیا     زبان و رهن ستان  (  ن اهی ن ّادانه به  راینف واوه نزینی  1401راستی، و  )

    89-65(، 3)55، مطالعات زبان و ترجمهسیاس  نراری و برنامه ریزی زبانی  
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 هاپیوست

 1پیوست 

1- How often do you have your eyes (check)……….…? 

2- If I (live) ….....….. in Tehran, I would be working at a bank. 

3- If I have enough apples, I (bake) …........ an apple pie this afternoon. 

4- I didn’t know my friend was depressed. I wish she (tell) ……..…. me. 

5- The doctor made the patient (stay) ………… in bed. 

6- Would you mind if I (borrow) ……….…… your cell-phone? 

7- I really must get my eyes (test) …………. . I’m sure I need glasses. 

8- If I (eat) ……..… breakfast several hours ago, I would not be hungry now. 

9-  I wish we (not have) …………..… a test today. 

10-  We didn’t have a map, so we got (lose) ……………. 

 

 2 وستیپ

 گفتاری-شناختی

Ask students the following questions (answer with have):  

A) Do you repair your own refrigerator?      No, I don’t.                                                                            

Who does that for you?           I have the repairperson repair my refrigerator. 

1- A) Do you assemble your own DVD player?     Who does that for you? 

2- A) Do you fix your own car?     b) Who does that for you? 

 

 نوشتاری-شناختی

Change the sentences so that they use the structure 'have someone do something’.  

1- The cleaner cleaned the house. (have)    : I have the cleaner clean the house. 

2- The taxi driver took us to the airport.  

3- The mechanic fixed the brakes. 

 

3 وستیپ  

 گفتاری و نوشتاری-محیطی

You are in a very cold day in winter. You have an appointment with your friend, 

but she is late. She is late because she couldn’t have her car started in the morning.  

Have a conversation and suggest her to check the following items regularly. Use 

have causative verbs for your suggestions. 

- Radiator/ fill with anti freeze 

- Brakes/ test 

- Battery/ check 



 ، شمارۀ چهارم پنجم مطالعات زبان و ترجمه                                دورۀ پنجاه و                                                       178 

 

 

- Oil/ change 

- Tires/ check 

 

 

 

 دربارۀ نویسندگان

  دداتیدر دانشدد اه علددوم ت    یسدد یومددوزح زبددان ان ل  یدکتددر  یدانشددجو   فددرنی افروز آر

و ومددوزح زبددان دوم  بددازاورد ،یه، وندداهتوجّدد  یمددورد ع قدده و یپهوهشدد  ۀاسدد   حددوز

 .اس  

  دداتیواحددف علددوم ت   یدر دانشدد اه وزاد اسدد م یسدد یزبددان ان ل اریدانشدد  مفتددون ز یدد پرو

 یهددامهارت ، نوشددتن، ومددوزح زبددان دوم،ۀ ایشددانمددورد ع قدد  یپهوهشدد  ۀاسدد   حددوز

 اس      یموزشو  بسیس هیو ته زبان دوم یوموزش

واحددف نرمسددار   یدر دانشدد اه ازاد اسدد م  یسدد یزبددان ان ل  اریاسددتاد  گلندددوز  ییرضا  غفور

مسددا    ،یسدد یزبددان ان ل یشددناات یهامددورد ع قدده او جن دده یپهوهشدد  ۀاسدد   حددوز

 اس      یسیزبان ان ل  یابیو ارز  یشناسزبان

 


