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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.
Keywords: Language Education, Research Methods, Null Experimental Research
Method, Emotioncy, Electroencephalography (EEG)
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چکیده
ازآنجاییکههه یههادریر زبههان اوّل بهها یههادریر زبههان دو در بزرگسههالی متفههاوت اس ه ،
شبیهسهاز یهادریر زبهان دو مهیتوانه بهه فههم مها از ماهیّه

یهادریر زبهان کمه

شههایانی نمایهه  .در زبههان اوّل کلمههه بههه همههراه جهههان پیرامههون آموختههه مههیشههود،
درحالیکههه در زبههان دو  ،جهههانِ پیرامههون ،قبلههاً ،آموختههه شهه ه اسهه

و فراریههر فقهه

کلمه را میآمهوزد .شهبیهسهاز زبهان مهیتوانه دریچهها ج یه رو بهه کشه
پنهان یادریر زبان باز کن  .ازایه رو ،در ایه پهووه

بهرآنیم تها بها هه

زوایها

شهبیهسهاز

یههادریر زبههان دو  ،بههه معرّفههی روش تحقیهه تجربههی صههفر کههه برررفتههه از ادبیّههات
«هَیَجامَ ه » اس ه  ،بپههردازیم .روش تحقی ه تجربههی صههفر در ارتبههاب بهها پههووه هههایی
اس ه

کههه در آن فراریههران بزرگسههال مفههاهیم و کلمههاتی را میآموزن ه کههه هیچچیههز

در مورد آنها نمهیداننه و در کلها
مطالعههه پهه
میرردد .سپ

در

شهرو بهه یهادریر آنهها مهیکننه  .در ایه

از مههرور روشههها تحقیهه رای ه  ،روش تحقی ه تجربههی صههفر معرّفههی
با ذکر نمونها از پهووه هها ثبه

امهوا مغهز بهه تبیهی ایه نهو

روش تحقی میپردازیم و کاربردها احتمالی آن را بیان میکنیم.
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 .1مقدّمه

نگاهی به رونه مطالعهات پووهشهی در حیطه آمهوزش زبهان نشهان مهیدهه کهه تها بهه
امههروز ،ای ه حههوزه تح ه

تههیثیر رویکردههها مختل ه

(دورنیههه .)7442 ،1رههرای

آمههوزش زبههان ،بهها توجّههه بههه ماهیّ ه

دهههها رذشهته پووهشهگران را ترغیه

پووهشههی سههایر علههو بههوده اس ه
میانرشههتها اش ،در طههی

بهه اسهتفاده از روشهها تحقیه مته اول کمّهی،7

کیفههی 3و ترکیبههی 0نمههوده اس ه  .از میههان مطالعههات رای ه کمّ هی« ،روش تحقی ه تجربههی»
یکههی از مت ه اولتههری انههوا روش تحقی ه زبههانی بههوده اس ه

5

(ار  ،جههاکوبز ،سورن ه و

واکههر .)7410 ،6ایهه روش ،عمومههاً ،در حههوزۀ روششناسههی زبههانی مههورد اسههتفاده قههرار
ررفتههه و بههه انههوا مختل ه

تق ههیمبن

ش ه ه اس ه  .در حههوزۀ علههو ان ههانی روشههها

تحقی تجربی ،معمولهاً ،بهسهختی انجها مهیشهون ؛ زیهرا نمهیتهوان تمها شهرای را کنتهرل
کرد و عوامل مختله

تیثیررهذار زائه را حهذ

نمهود .یکهی از ایه عوامهل ،میهزان مواجهه

ح ی-هیجانی شهرک کنن ران بها مفهاهیم مهورد مطالعهه اسه

کهه پهی قه  ،طباطباییهان و

نههاور ( )1381آن را «هَیَجامَهه » 2نامیهه هانهه  .هَیَجامَهه کههه ترکیبههی از دو واژۀ «هیجههان» 9و
«ب ام » 8اس  ،اشهاره بهه هیجانهات منهت از حهوا

دارد کهه باعه

تغییهر فههم و شهناخ

میشود .هیجانهات افهراد زمهانی کهه فقه در مهورد چیهز شهنی ه یها آن را دیه ه و خهورده
باشن متفهاوت اسه

و فههم آنهها را ن هب

با تجربههها ح هی مختله

بهه موضهو ن هبی مهیکنه  .در حقیقه  ،افهراد

دارا هیجانهات متفهاوت (مثبه  ،خنثهی و منفهی) مهیباشهن .

ازایه رو ،هَیَجامَه بهه انهوا ههیچآرهاهی( 14هَیَجامَه صهفر ،)11بهرونآرهاهی( 17هَیَجامَه ها
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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شهههنی ار  ،1دیههه ار  7و لم هههی-حرکتهههی )3و درونآرهههاهی( 0هَیَجامَههه ها درونهههی 5و
جامع )6تق یمبن

(پهی قه  .)7415 ،هَیَجامَه صهفر زمهانی رخ مهیدهه کهه

شه ه اسه

فرد مفهو مورد نظهر را نشهنی ه و ن یه ه اسه

و بهرا اوّلهی بهار بها آن مواجهه مهیشهود.

ای ه شههرای در یههادریر زبههان دو در بزرگسههالان کمتههر پههی
حههوزه را سههخ

مههیآیه و تحقیه در ای ه

مههیکنهه  .ازآنجاییکههه در تحقیقههات زبههانی مربههوب بههه کودکههان ،محقّهه

میتوان ه اطمینههان حاصههل کن ه کههه کودکههان ن ههب
صفر دارن  ،تحقیقات در ای حهوزه بها دقّه

بههه واژه و مفهههو مههورد نظههر هَیَجامَ ه

بیشهتر انجها مهیشهود .ایه در حهالی اسه

کههه در تحقیقههات زبههانی مربههوب بههه بزرگسههالان چنههی تضههمینی وجههود نهه ارد و آنههها
معمولاً ،هَیَجامَ صفر ن هب

بهه مفهاهیم ن ارنه و آن مفهاهیم را قبلهاً در زبهان مهادر خهود

آموختهههان ه  ،ولههی ممک ه اس ه

هَیَجامَ ه صههفر ن ههب

بههه واژه (و نههه دان ه

جهههانی آن)

داشته باشن  .بر ایه مبنها ،ارهر قهرار باشه از روش تحقیه تجربهی اسهتفاده شهود ،معمولهاً،
میههزان هَیَجامَ ه مشههارک کنن ه ران لحهها نمههیشههود کههه ای ه خههود یافتهههههها پههووه
خ شهدار مهیکنه  .بهر خلها
ان انی شرای

را

علهو دقیقهه ،بهه دلیهل وجهود عوامهل م اخلههرهر ،در علهو

صفر ایجاد نمیشهود .بهر ایه اسها  ،در ایه مطالعهه قصه داریهم بها مهرور

مفهو هَیَجامَ و نگاهی بهه روشهها مختله

تحقیه  ،بههویهوه تجربهی ،بهه معرّفهی روش

تحقیهه تجربههی صههفر 2بپههردازیم و کههاربرد آن را در پههووه

ثبهه

امههوا مغههز  9نشههان

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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 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2هَیَجامَد

هَیَجامَ نخ تی بهار بها الهها از تفکهرات ررین هپ  )1887( 1توسه پهی قه  ،نهاور
و طباطبائیههان ( )1381معرّفههی و سههپ

توسهه پههی قهه  ،آدام ههون و شای ههته)7413( 7

تبیی ش  .آنها بهر ایه بهاور بودنه کهه افهراد در مواجههه بها دنیها پیرامهون خهود درجهات
مختلفههی از هَیَجامَ ه را تجربههه مههیکنن ه کههه شههناخ

آنههها را تح ه

تههیثیر قههرار میده ه .

همههانرونههه کههه پی تههر اشههاره شهه  ،هَیَجامَهه بههه هیجانههات ناشههی از اسههتفاده از حههوا
مختل

اشهاره دارد کهه درک مها از جههان پیرامهون را ن هبی مهیکنه (پهی قه  ،جهاجرمی

و شای ههته .)7416 ،بهههعنوان نمونههه ،فهههم ک ههی کههه خاویههار را خههورده بهها فهههم ک ههی کههه
فقه در مههورد آن شههنی ه متفههاوت اسه  .پههی قه
تق ههیمبنه

( )7415هَیَجامَه را بههه انههوا مختلف هی

مههیکنه  :هَیَجامَه صههفر :فههرد هیچچیههز راجههع بههه مفهههو نمههیدانه ؛ هَیَجامَه

شنی ار  :فرد در مهورد مفههو فقه شهنی ه اسه ؛ هَیَجامَه دیه ار  :فهرد در مهورد مفههو
شههنی ه و آن را دی ه ه اس ه ؛ هَیَجامَ ه لم ههی-حرکتههی :فههرد در مههورد مفهههو شههنی ه ،آن را
دی ه و لم

کهرده اسه ؛ هَیَجامَه درونهی :افهزون بهر مهوارد قبهل ،آن را مصهر

کهرده یها

بهها آن کههار کههرده اسه ؛ هَیَجامَه جههامع :افههزون بههر مههوارد قبههل ،در مههورد آن پههووه

نیههز

انجا داده اس  .شکل  1ای توالی ح ی-هیجانی را به تصویر میکش .

شکل  .1سطوح هَیَجامَد (برگرفته از پیشقدم)2112 ،
1. Greenspan
2. Pishghadam, Adamson & Shayesteh
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دیگههر  ،هَیَجامَهه بههه هههیچآرههاهی (صههفر) ،بههرونآرههاهی (شههنی ار ،

دیهه ار و لم ههی-حرکتههی) و درونآرههاهی (درونههی و جههامع) تق ههیمبن
افراد که دارا هَیَجامَ بالهاتر ه هتن  ،احتمالهاً ،هیجانهات مثبه

ن هب

دارنه و آن را بیشههتر تجربههه کردهانه  .در پووهشههی تکمیلههی ،پههی قه
به شکل کمّهی انه ازهریهر کهرده و آن را بهه ب هام  ،هیجهان و حه

بهه یه

مههیشههود.
مفههو

( )7416هَیَجامَه را
تق هیم نمهوده اسه

(شکل .)7

شکل  .2مقیاس سنجش هَیَجامَد (برگرفته از پیشقدم)2112 ،

در تحقیقههات مختلهه

زبههانی از هَیَجامَهه اسههتفاده و کههاربرد آن در ایهه نههو مطالعههات

نشههان داده شهه ه اسهه  .در پووهشههی پههی قهه
بهعنوان معیار برا انتخها

و شای ههته ( )7416بههه معرّفههی هَیَجامَهه

واژرهان زبهانی پرداختههانه  .آنهها در پهووه

خهود رو سهه

طبق ه اجتمههاعی بالهها ،متوس ه و پههایی نشههان دادن ه کههه هَیَجامَ ه میتوان ه معیههار مناس ه
رههزین

واژرههان بههرا ت ه ری

باش ه  .در پووهشههی دیگههر ،برسههیپههور ( )7416هَیَجامَ ه را

در متون خوان ن بررسی کهرده و اذعهان کهرده اسه

کهه زبهانآمهوزان بها توجّهه بهه هَیَجامَه

موضههوعات مربههوب بههه خوانه ن ،واکههن ههها مختلفههی از خهود نشههان میدهنه  .در همههی
راستا ،پهی قه

و عبّها نهواد ( )7416هَیَجامَه را بههعنهوان ملهاک خواننه همحهور محاسهب

میزان خوانایی مهت معرّفهی کهردهانه  .همچنهی  ،مطالعهات مختله

دیگهر نیهز تهیثیر مه ل

هَیَجامَه را بههر رو فهههم جملههات انگلی ههی تیییه کردنه (بوسههتانی ،پههی قه

و شای ههته،
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7471؛ پههی قهه  ،دانشههورفرد و شای ههته7471 ،؛ پههی قهه  ،جههاجرمی و شای ههته7474 ،؛
شای ته ،پی ق

و خ اورد )7474 ،

 .2 .2روش تحقیق تجربی

روشههها تحقیه کمّهی و کیفههی برررفتههه از دیه راهههها فل ههفی متفههاوتی ه ههتن کههه
عم ه تاً نحههوۀ جمههعآور و تحلیههل داده را تح ه

تههیثیر قههرار مههیدهن ه  .درحالیکههه روش

کمّی بر پایه «اثبهاتررایهی» 1اسهتوار اسه  ،روش کیفهی ریشهه در فرضهیاتی دارد کهه افهراد
را بههه دنیهها پیرامههون آنههها ارتبههاب مههیده ه  .از دیربههاز ،پووهشههگران در حیط ه آمههوزش از
روشها کمّی ،بی

از سایر روشها استفاده میکردن (ار و همکاران.)7410 ،

تحقیهه کمّههی خههود بههه دو شههاخ «تجربههی» و «غیههر تجربههی» 7تق ههیم مههیشههود.
درحالیکههه در تحقیقههات غیههر تجربههی متغیرههها م ههتقل همههانطههور کههه ه ههتن مههورد
بررسههی قههرار مههیریرنهه و دسهه کههار نمههیشههون  ،در تحقیقههات تجربههی ،پووهشههگر
متغیرههها را کنتههرل مههیکنهه و رابطهه علّهه

و معلههولی بههی آنههها را بهها انجهها آزمههای

مههیسههنج  .هنگههامیکههه کنتههرل متغیرههها خههارجی و انتخهها

شههرک کنن ه ران بهصههورت

تصههادفی امکههانپههذیر نباشهه از روشههها «نیمهههآزمایشههی» 3و «پههی آزمایشههی» 0اسههتفاده
میشود .تفاوت عمه ۀ ایه دو روش تحقیه در ایه اسه

کهه در تحقیقهات نیمههآزمایشهی

عوامل بیرونهی حتّیالامکهان کنتهرل مهیشهون  ،ولهی در پهووه هها پهی آزمایشهی چنهی
کنترلی وجهود نه ارد .درنتیجهه ،روش تحقیه «تجربهی حقیقهی» 5بهه لحها رهزین  ،کاملهاً،
تصهادفی و اعمهال بیشهتری کنتهرل عوامههل خهارجی از بالهاتری اعتبهار داخلهی 6و خههارجی
برخوردار اسه

(دورنیهه .)7442 ،بهر اسها

یافتهههها ،اغله

2

پهووه ههایی کهه در حهوزۀ

علههو ان ههانی و مخصوص هاً آمههوزش انجهها مههیشههود مههاهیّتی نیمهههتجربههی دارن ه ؛ چراکههه
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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کنتههرل عوامههل خههارجی بهههطههور کامههل قابههل اجههرا نی هه
تحقیقههات تجربههی بههر اسهها

(ار و همکههاران.)7410 ،

تعه اد متغیرههها م ههتقل نیههز بههه دو دسههته طههر ههها «ت ه

متغیههره» 1و «چن ه متغیههره» (طههر عههاملی )7تق ههیم مههیشههون  .در مطالعههات طههر عههاملی،
پووهشهگر نههتنهها تههیثیر متغیرهها م هتقل را بهه شههکل مجهزّا ،رو متغیهر واب هته بررسههی
میکن  ،بلکه قادر اس

اثر تقابل متغیرها م تقل را نیز تحلیل کن .

از اواخههر قههرن  74میلههاد  ،محقّقههان درص ه د برآم ن ه تهها جههایگزینی بههرا روشههها
کمّههی در حههوزۀ آمههوزش بیابنهه (روبهها و لیههنکل  ،)1889 ،3چراکههه اسههتفاده از چنههی
روشهههایی ،تح ه

شههرای کنترلش ه ه ،تجربیههات و اح اسههات متفههاوت شههرک کنن ه ران

را نادی ه مهیررفه  .بهرا جبهران ایه کاسهتی ،اسهتفاده از روشهها کیفهی پیشهنهاد شه .
درنهایهه  ،از ترکیهه

ایهه دو روش« ،روش تحقیهه ترکیبههی» بههه وجههود آمهه (کههر ول،0

 .)7449در سههالههها اخیههر ،بههرا جمههعآور دادهههها قابههل اطمینههان ،پووهشههگران از
روشها کمّهی و کیفهی عبهور کهردهانه و بهه ایه نتیجهه رسهی هانه کهه آمهوزش نیازمنه
ترکیبههی از تمهها روشههها تحقی ه موجههود اس ه
خلههی در مطالعههات کمّهی و تقویه

(برلینههر .)7447 ،5بههرا پ هر کههردن ای ه

اعتبههار چنههی آزمههای هههایی ،جه ا از روشهههایی کههه در
کهه تجربیهات و اح اسهات متفهاوت افهراد

بالا عنوان شه  ،مهیتهوان چنهی در نظهر ررفه
نیههز تهها حه ّ زیههاد قابههل کنتههرل ه ههتن  .در بخه

بعه  ،بههه تبیههی ایه دیه راه کههه روش

تحقی تجربی صفر نامی ه مهیشهود ،خهواهیم پرداخه  .بها ایه هه
آمههوزش زبههان انگلی ههی بهها اسههتفاده از ثبهه

 ،آزمایشهی در حیطه

امههوا مغههز کههه مههاهیّتی تجربههی دارد را

بهعنوان نمونه بررسی خواهیم کرد.

1. single-variable design
2. factorial design
3. Guba & Lincoln
4. Creswell
5. Berliner
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 .3روش پژوهش

سعی بر ای بود کهه بها تیکیه بهر حهوا

در ای پووه

از یه

پهن رانهه و په

دورۀ

کوتههاه آمههوزش زبههان مبتنههی بههر هَیَجامَه  ،1درک افههراد از جملههات انگلی ههی 7از طریه ثبه
فعّالیّ ه ههها الکتریکههی مغههز سههنجی ه شههود .ب ه ی شههکل کههه پ ه
عملکههرد رفتههار افههراد بهوسههیل ی ه

تکلی ه

تعیههی ص هحّ

از دریاف ه

آمههوزش،

جملههه 3مههورد ارزیههابی قههرار

ررفهه  .بههه دنبههال آن ،بهههمنظور فهههم بهتههر از واکههن ههها مغههز در پههردازش معنههایی
جملههات ،در حههی انجهها تکلیهه  ،پتان ههیلههها واب ههته بههه رویهه اد 0ثبهه
تجزیهههوتحلیل شهه ن  .ازآنجاکههه تجربهههههها ح ههی افههراد نق ه

کلیهه

و سههپ

در فهههم آنههها از

جملات انگلی ی داشتن  ،از روش تحقی تجربی صفر استفاده ش .
 .1 .3شرکتکنندگان

درمجمههو  64فارسههیزبان کههه زبههان انگلی ههی را بهههعنوان زبههان خههارجی مههیآموختن ه
داوطل ه

ش ه ن کههه در ای ه آزمههای

مرد) برا شهرک

در ثبه

شههرک

دعهوت شه ن  .سهط زبهان انگلی هی شهرک کننه ران متوسه

و سهه آنههها بههی  74تهها  34سههال (میههانگی
شرک کننه ران راس دسه

کنن ه  .تع ه اد  02نفههر از آنههها ( 78زن و 19
 ،77.0انحههرا

از معیههار  )7.63بههود.

بودنه  ،دیه طبیعهی یها اصلا شه ه داشهتن و دچهار اختلالهات

زبانشههناختی و عصههبی نبودن ه  .از  02شههرک کنن ه 6 ،مههورد بههه علّ ه
چشههم و آرتیفک ه ههها عضههلانی در تجزیهههوتحلیل نهههایی حههذ
مطالعههه ،افههراد تح ه
تصوی

حرک ه

بی ازح ه

ش ه ن  .قبههل از شههرو

رضههای نامها کههه توس ه کمیت ه اخلهها دانشههگاه فردوسههی مشههه

ش ه بود ،رضای

خود را برا شرک

در ای آزمای

اعلا کردن .

)1. emotioncy-based language instruction (EBLI
2. sentence comprehension
3. sentence acceptability task
)4. event-related brain potentials (ERPs
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 .2 .3ابزار پژوهش
 .1 .2 .3پیشآزمونها

بههمنظور همگه سهاز شهرک کننه ران و کنتهرل اثههرات ناخواسهته متغیرهها خههارجی،
تعهه اد آزمههون اسههتفاده شهه  .آزمههون تعیههی سههط آک ههفورد( 1بههرا تشههخیص سههط
زبههان) ،آزمههون هههوش وک ههلر بزرگسههالان( )1891( 7بههرا تعیههی هههوش کلههامی ،)3آزمههون
دس ه

برتههر ادینبههورگ( 0اول فیل ه ( )1821 ،5بههرا تعیههی راس دسهه

بههودن) ،مقیهها

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

تر

سهنج

هَیَجامَ ( 9برسیپور( )7416 ،برا اطمینان از ن اشت تجربیات ح ی).
 .2 .2 .3تکلیف تعیین صحّت جمله

تعه اد  8کلمههه متشههکل از غههذاها ،سههبز ها و میههوهههها ج ی ه
هیچ شناختی از آنهها در زبهان فارسهی و انگلی هی ن اشهتن انتخها

کههه شههرک کنن ه ران
شه ن  .ایه کلمهات در

 370جملههه کوتههاه انگلی ههی قههرار ررفتنهه ( 17دسههت سهههجملها بههرا هههر کلمههه).
جملات هر دسته فق به لحا آخهری کلمهه ههر جملهه بهاهم تفهاوت داشهتن  .نمونه ذیهل
یه

دسههت سهههجملها را نشههان میدههه  .شههایان یههادآور اس ه

کههه چههارچو

اصههلی

تکلیهه

بههر پایهه مطالعهههههها هههارورت ،هالهه  ،ب تیان هه و پیترسههون )7440( 8و هالهه ،

ب تیان

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

)جملها که به لحا دان

کلمه 11و دان

جهانی 17صحی

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

142

مطالعات زبان و ترجمه

)جملها که به لحا دان
)جملها که به لحا دان

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

کلمه غل اس (  A cranberry is strong.
جهانی غل اس (  A cranberry is big.

بههرا ایجههاد تعههادل بههی تعه اد جملههات صههحی و غله  149 ،جمله پرکننه ه 1نیههز بههه
اضافه ش .

لی

 .3 .3فرآیند پژوهش

بههرا انتخهها

 8کلمههه بهها هَیَجامَهه صههفر 35 ،کلمههه بهها ویورههیههها زبههانی از پههی

تعیی ش ه ،بهوسیل مقیها

سهنج

جههزو شههرک کننه ران اصههلی آزمههای

هَیَجامَه  ،مهورد ارزیهابی قهرار ررفتنه  .هشهتاد نفهر کهه
نبودنه  ،میههزان آشههنایی خههود بهها آیههتمههها را علامه

زدن  .حه ود  %83از افهراد بهه کلمهات منگوسهتی  ،رمبوتهان ،رله  ،کینهوآ ،فی هالی  ،ریهاه
ترشهه  ،سههالاک ،لونگههان و کرانبههر هَیَجامَهه صههفر داشههتن  .انجهها آزمههای

بههر اسهها

«مفاهیم تهی» ،7پایهها بهرا معرّفهی روش تحقیه تجربهی صهفر اسه  .بهرا شهبیهسهاز
شههرای زنههه ری واقعهههی بههرا یهههادریر زبهههان دو  ،بههر اسههها
موضوعاتی رزی ه مهیشهون کهه آزمهودنیهها ههیچ دانه

ایههه روش تحقیههه ،

یها تجربه قبلهی ن هب

بهه آنهها

ن ارن .
در روز آزمهههای  ،ایههه  8کلمهههه ،از طریههه آمهههوزش مبتنهههی بهههر هَیَجامَههه  ،بهههه
شرک کنن ران ته ری

شه  .بهرا ایجهاد تجربهههها ح هی متفهاوت ،شهرک کننه ران 3

کلمههه را بههه شههکل بههرونآرههاهی و  3کلمههه را بههه شههکل درونآرههاهی آموختنه  .سهههکلمها
هههم کههه در رههروه هههیچآرههاهی قههرار داشههتن آمههوزش داده نش ه ن  .از میههان  6کلمههه ،افههراد
برا کلم اوّل ،به ون ههیچ تصهویر  ،فقه آمهوزش شهفاهی دریافه

کردنه  .بهرا کلمه

دو  ،ای آموزش بها نشهان دادن تصهاویر از خهوراکی مهورد نظهر همهراه شه  .بهرا کلمه
سههو  ،شههرک کننه ه علههاوه بههر توضههی و عکه  ،امکههان ایه را داشه
نزدیهه
میتوان

ببیننهه و لمهه

کههه خههوراکی را از

کننهه  .در ارتبههاب بهها کلمههات چهههار  ،پههنجم و ششههم ،آزمههودنی

علاوه بر امکانات مراحل قبهل ،خهوراکیهها را بهو و میهل کنه و بها بافه

و مهزۀ

1. filler sentences
2. null concepts

شبیهساز یادریر دان
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آنها آشنا شهود .همچنهی از فهرد خواسهته شه کهه بهرا مه ّت  3دقیقهه ایه  3کلمهه را در
اینترنهه

ج ههتجو کنهه و مطههالبی را در مههورد آنههها بخوانهه  .پهه

شرک کنن ه برا ثب
ثب

از  34دقیقههه آمههوزش،

پتان یلها واب ته به روی اد آماده ش .

با استفاده از ی

کلاه ثبه

نهوار مغهز بها  73کانهال انجها شه  .دادههها رفتهار

و مغز وارد نر افهزار «متله » 1شه ن  .آرتیفکه هها  7چشهمی و عضهلانی حهذ
اعمههال شهه ن و اپههوکههها 3اسههتخرا شهه ن  .پهه

فیلترههها مختلهه

شه ن ؛

از میههانگی ریههر ،

مؤلفههههها  0مختلفهههی در پنجرههههها زمهههانی  354تههها  554میلیثانیهههه ( )N400و  644تههها
 954میلیثانیههه ( )LPCکههه مربههوب بههه پههردازش معنههایی جملههات بودن ه  ،مشههاه ه ش ه ن .
میانگی دامن  5ای مؤلفهها در سه م ل جملهها کهه در بالها بهه آنهها اشهاره شه  ،بها اسهتفاده
از تحلیل واریان

با ان ازهریر ها مکرر ،6باهم مقای ه ش ن .

 .4یافتههای پژوهش

در ای بخه

بهه بیهان خلاصهها از نتهای حاصهل از ایه آزمهای

تحلیل دادهها رفتهار (زمهان و دقّه
صهحّ

مهیپهردازیم .نتهای

پاسه بهه جملهات) نشهان داد کهه شهرک کننه ران

جملههاتی کههه کلمههه اصههلی آنههها بهوسههیل درون آرههاهی (درریههر کامههل و م ههتقیم

حههوا ) ت ه ری

ش ه ه بههود را بیشههتر ) (F (2, 80) = 406.35, p < .001, η2 = .92و

سریعتر تشخیص دادن ).(F (2, 80) = 275.15, p < .001, η2 = .93

1. MATLAB Software
2. artifact
3. epochs
4. components
5. amplitude
6. repeated measures ANOVA
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جدول  .1نتایج تحلیل دادههای رفتاری (زمان و دقّت پاسخ به جملات)

تحلیل سهیگنالهها مغهز نیهز نشهان داد کهه در جملهاتی کهه بهه لحها دانه
غل بودن  ،دامن  N400در پاسه

جههانی

بهه آمهوزش مبتنهی بهر هَیَجامَه متفهاوت بهود )(F (2, 80

) .= 22.50, p < .01, η2 = .71کلمهاتی کهه در رهروههها ههیچآرهاهی ( )M = 1.88 µVو
بهرونآرهاهی ( )M = 2.21 µVقهرار داشهتن ن هب

بهه آنههایی کهه در رهروه درونآرهاهی

بودنه ( )M = 2.57 µVدامنه  N400بیشهتر داشهتن کهه بیهانرهر درریهر بیشهتر مغهز در
فهم ای رونه جملات بود (شکل .)3

شکل  .3توپوگرافی رنگی فعالیت الکتریکی قشر مغز در پاسخ به فهم جملات غلط (به لحاظ دانش
جهانی) در بازه  311تا  221میلیثانیه بعد از تحریک (قابل مشاهده در نواحی قدامی با رنگ آبی)
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مؤلفه « »LPCفقه در جملههاتی مشههاه ه شه کههه از نظههر دانه ِ کلمههها غله بودنه .
ب ی معنی که نقض کلمه بههقه ر سهاده و واضه بهود کهه باعه

مهیشه خواننه ه مهردد

شود و بار دیگر اجهزا جملهه را در کنهار ههم قهرار دهه و جملهه را تحلیهل کنه  .متفهاوت
بهه کلمهاتی کهه در رهروه بهرونآرهاهی بودنه بیشهتر

با مؤلف قبلی ،دامن « »LPCدر واکهن

از کلمهات دو رهروه دیگهر بهود ) .(F (2, 80) = 106.35, p < .01, η2 = .78بهه ایه معنهی
که جملهات بها کلمهاتی کهه بهصهورت بهرونآرهاهی و درریهر حهوا
شه ه بودنه ( )M = 1.85 µVن هب

کمتهر آمهوزش داده

بهه جملهات بها کلمهات ههیچآرهاه ( )M = 1.41 µVو

کلمهاتی کهه بهصهورت درونآرهاهی آمهوزش داده شه ه بودنه ( ،)M = 1.62 µVبیشهتر در
ذه افراد بازتحلیل میش ن (شکل .)0

شکل  .4توپوگرافی رنگی فعالیت الکتریکی قشر مغز در پاسخ به فهم جملات غلط (به لحاظ دانش کلمه)
در بازه  211تا  021میلیثانیه بعد از تحریک (قابل مشاهده در نواحی خلفی با رنگ قرمز)

 .2بحث و نتیجهگیری

بهها ههه

شبیهسههاز یههادریر دانهه

زبههانی و جهههانی در زبههان اوّل و دو  ،در ایهه

مطالعه روش تحقی تجربهی صهفر معرّفهی شه  .بهرا بهتهر بهه تصهویر کشهی ن ایه روش،
از آموزش مبتنهی بهر «هَیَجامَه » اسهتفاده شه و فههم شهرک کننه ران از جملهات صهحی و
غل ه انگلی ههی ب هه دو شههیوۀ رفتههار و الکتروفیزیولههوژیکی مههورد سههنج

قههرار ررفهه .

نتههای رفتههار فهههم جملههه حههاکی از آن بههود کههه بهها اضههافه کههردن ح ه ههها بیشههتر بههه
درونه ادها زبههانی ،فهههم افههراد از جملههات انگلی ههی تقویه

مههیشههود .همچنههی  ،سههرع
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رسهی ن بهه فههم درسهتی از جملهات نیهز ت هریع مهیرهردد.

در همهی راسههتا ،یافتههههها الکتروفیزیولهوژیکی ،بهها تیییه نتهای رفتههار  ،نشهان داد کههه بهها
افزای

تعاملهات ح هی بها دنیها پیرامهون ،دسترسهی بهه دانه

افزون بر ای  ،چنهی بهه نظهر مهیرسهی کهه در بازیهابی دانه
ح ی کمتر دارن  ،فرآین بازتحلیلی پیچی هتر را پش
همانطور کهه از نتهای ایه آزمهای
پی قه

جههانی ت ههیل مهیشهود.
کلمهه ،درونه ادهایی کهه بهار

سر میرذارن .

و مطالعهات مشهابه پیشهی (بهرا مثهال ،بوسهتانی،

و شای هته7471 ،؛ پهی قه  ،جهاجرمی و شای هته7416 ،؛ پهی قه  ،دانشهورفرد

و شای ههته7474 ،؛ پههی قهه  ،جههاجرمی و شای ههته7471 ،؛ پههی قهه
شای ههته ،پههی قهه

و خهه اورد  )7474 ،حههاکیسهه  ،حههوا

مهیتواننه شههناخ  1و ادراک 7افهراد را تحه
پیرامون و ک

و هیجانههات همههراه آنههها

تهیثیر قهرار دهنه  .ازایه رو ،تقابههل بها محههی

تجربههها ح هی ازجملهه عهواملی مح هو

تفاوتها فرد مهیشهون  .ایه تفهاوتهها در بحه
از اهمّیّه

و شای ههته7412 ،؛

مهیشهون کهه باعه

یهادریر و بالهیخص یهادریر زبهان

ویههوها برخههوردار ه ههتن  .در رون ه فراریههر زبههان اوّل ،دانه

جهانی همزمان باهم آموخته مهیشهون  ،ولهی در زبهان دو  ،بهه علّه
که از زبان اوّل منتقل میشود ،زبانآمهوز فقه بها دانه

ایجهاد

کلمههه و دان ه

وجهود دانه

جههانی

کلمهه مواجهه مهیشهود (پهی قه ،

نههاور و طباطباییههان .)1381 ،بههرا شههبیهسههاز یههادریر زبههان اوّل و زبههان دو  ،نیههاز
اسه

کههه در زبههان دو نیههز هههر دو نههو دان ه

ح ی و دان

جهانی نق

بههاهم آموختههه شههون ؛ چراکههه تجربهههههها

شایانی در به خاطر آوردن کلمات و مفاهیم دارن .

ای تجربههها بهصهورت فعّهال در پهووه هها کیفهی و ترکیبهی مهورد بحه

و بررسهی

قرار ررفتهانه (کهر ول )7449 ،ولهی ،عمومهاً ،در مطالعهات کمّهی نادیه ه ررفتهه شه هانه .
ازی رو ،در ای تحقیه سهعی بهر آن بهود کهه پووهشهگران از نقه

م اخلههرهر حهوا

در

ای نهو پهووه هها آرهاه شهون  .شهکل  5جایگهاه تحقیه تجربهی صهفر را در دسهتهبن
ق یمی روش تحقی کمّی نشان میده .
1. cognition
2. perception
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پیش آزمایشی
تجربی

نیمه آزمایشی
پیش آزمایشی
نیمه آزمایشی

تجربی صفر

آزمایشی حقیقی

غیر تجربی

بدون مداخله

روش تحقیق کمی

آزمایشی حقیقی

با مداخله

شکل  .2تقسیمبندی تحقیقات کمّی

بههر اسهها

شههکل بالهها ،تحقیقههاتی کههه م اخلههه 1در آنههها انجهها شه ه اسه

بههه دوشههاخه

تق ههیم مههیشههون  .روش تجربههی کههه از دیربههاز مطههر بههوده و در مطالعههات مختله

مههورد

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

بهه زنه ری واقعهی و یهادریر زبهان اوّل شهباه

بیشهتر داشهته

و تجربیات ح ی-هیجانی افهراد بههعنوان عهاملی کهه در کنهار متغیهر م هتقل نتهای آزمهای
را تح

تیثیر قرار میدهه کنتهرل مهیشهود .رهزین

چن انی ن ارد ،زیرا لاز اسه
ارتبههاب بهها موضههو ه ه

افهراد وارد آزمهای

تصهادفی در ایه نهو تحقیه کهاربرد
شهون کهه بهه لحها تجربه ح هی در

در سههط صههفر قههرار داشههته باشههن  .باای حههال ،کنتههرل عوامههل

خارجی امر ضرور اس .
جهه ا از مباحهه
حوزهها مختله
میتههوان رف ه

آمههوزش و یههادریر زبههان ،ایهه نههو روش تحقیهه مههیتوانهه در
علهو ان هانی و علهو شهناختی کهاربرد داشهته باشه  .درمجمهو چنهی

کههه روش تحقی ه تجربههی صههفر شههای در علههو دقیقههه محتمههل باش ه و در

محی آزمایشگاهی بشهود آن را عملیهاتی نمهود ولهی در علهو ان هانی ،اصهولاً ،صهفر مطله
وجههود نهه ارد و نمههیتههوان بهههراحتی شههرای صههفر را ایجههاد نمههود .باای حههال ،بهها روش
1. treatment

 شمارۀ اوّل،دورۀ پنجاه و پنجم
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پیشنهاد در ایه مطالعهه و اسهتفاده از الگهو هَیَجامَه ایه امکهان وجهود دارد کهه شهرای
 بهاوجود ایه کهه نتهای حاصهل از،  درنهایه.صفر زبانی را تها حه ّ زیهاد شبیهسهاز کهرد
 یههافت موضههوعاتی کههه افههراد، ایهه روش تحقیهه از اعتبههار بالههایی برخههوردار اسهه
، درنتیجهه. به آنها تجربهه ح هی پیشهی ن اشهته باشهن کهار آسهانی نی ه

بزرگسال ن ب

.  استفاده از ای روش را مح ود میکن،چنی موضوعات و مفاهیمی

انتخا
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