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محور بدون ترجمـه و      تمحور با ترجمه، آموزش صور     ر آموزش صورت  ي تاث ةسيمقا  به ن پژوهش يا
 يرستانيآموز پسر دب  دانش79 پژوهش نيدر ا. پردازد ي واژگان زبان دوم ميريادگيمحور بر  آموزش معنا

در انجـام   . ردنـد كت  ك شـر  يآموزشـ  گروه سه در انتخاب شدند    ي تصادف طوره ب ك ،از شهرستان قوچان  
 زبـان  از كيمـشتر  واژگـان  يفـاوت مت لكشـ  به  ،ي آموزش يها  از گروه  يكهر   به ه، جلس 10 در،  پژوهش

 بـود؛  واژگـان  يريادگي نيتمر نوع آموزش در هر گروه شامل انجام دو  روند. شد داده آموزش يسيانگل
 هكـ  داد نشان پژوهش جينتا.  از متن انجام شد    استفادهن دوم بدون    يتمر  و ، متن يكن اول همراه با     يتمر

آموزان   دانشط واژگان توس يري در فراگ  ي متفاوت جي نتا جاديور باعث ا  ك مذ ي آموزش يها استفاده از روش  
 يهـا   برتـر از گـروه     ،بـا ترجمـه    محـور   گـروه صـورت    ردكاركه  ك داد نشان پژوهش يها افتهي. شود يم

ة ية توجه و فرض   يدست آمده با درنظر گرفتن نظر      بهج  ينتا. محور است  محور بدون ترجمه و معنا     صورت
 .ه شديارا زيپژوهش ن ي آموزشيردهااربك . مورد بحث قرار گرفتيريحجم درگ

 صورت محور بدون ترجمـه،  فيلكمحور با ترجمه، ت     صورت فيلك فعال، ت  يبازخوان :هاي كليدي  واژه
  . واژگانيريادگيمحور،  ف معنايلكت
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  مقدمه-1
عنـوان   بـه  همـواره    ، زبـان  يريادگيـ  در ي اساسـ  يها  از مولفه  يكيعنوان    به واژگان يريفراگ

 يريـ فراگ مـسئلة  متياه ، به نيكل). 2006،  1ساگارا و آلبا  (توجه بوده است    مورد   يموضوع مهم 
 اسـت  شـده  توجـه  متـر ك ، ترجمـه  مهـارت  آمـوزش  هدف با آن موثر يها روش زين و واژگان،

 ، آمـوزش زبــان نـة يزم در و پژوهــشگران پـردازان  هيـ نظر از ي، برخــكنـ يا). 2009، 2گانـدروا (
عنـوان مثـال،     بـه . انـد  محـور انجـام داده      تعامل يها سالك نقش ترجمه در     با رابطه در يقاتيتحق

 يريادگيـ  ي در ترجمه را بـرا     3 محور فيلك ت يها تي فعال ي، سودمند )2009 (ي و محمد  ياتيح
 آمــوزش روش يريارگكــ آنــان، بيهــا افتــهيبــر اســاس . انــد ردهكــ ي واژگــان بررســ4ياتفــاق

 . شود يم واژگان ناآشنا تر قي و عم موثرتريريادگي به منجر ،، با استفاده از ترجمه5محور صورت
 آمـوزش   ةنـ يطور عمده در زم    محور، به  آموزش صورت بارة   در يقات تجرب ي تحق ، گذشته در
 واژگان پرداختـه نـشده      يريفراگموضوع    منظر به  ني بوده است و از ا     زبان چهارگانه يها مهارت
ــ(اســت  ــ د؛2001، 6سيال ــگ؛1998، 7سركي ــا). 1991، 8 الن ــك در ام ــاخ دهــة ي ــوزش ر،ي  آم
، 9لـوفر ( از پژوهشگران واقع شده اسـت        ي توجه برخ  مورد ، آموزش واژگان  يبرامحور   صورت
ن يشيـ  از مطالعـات پ ياري، بـس حال نيا با). 2006، 11ترزي؛ پ2003، 10ل و لوفر  ي؛ ه 2006،  2005

انـد    قـرار داده   ي را مـورد بررسـ     واژگان يريادگي در   ي مختلف آموزش  يهااركراه يه سودمند ك
، نوشـتن جمـالت    يا خروجـ  يـ  يره معنـا در ورود    كاستفاده از فرهنگ لغت، مذا    ار  كراه مانند(

ا يـ  خـود، و     يمحور را به خود    در واقع، آموزش صورت   ) رهي، و غ  يوتريامپك ياه ني، تمر ياصل
 ي اثـر بخـش  ديمو هك يتنها شواهد ن،يبنابرا. اند ردهك يمحور بررس  معنايها سه با روشيدر مقا

__________________________________________________________________ 
1. Saggara & Alba 
2. Goundareva 
3. Task-based activities  

4. Incidental learning 

5. Form-focused Instruction 
6. Ellis 

7. DeKeyser 

8. Long 
9. Laufer 

10. Hill & Laufer 

11. Peters 



  391 ترجمه بر فراگيري واژگانمحور بدون  و صورت،باترجمه محور هاي معنامحور، صورت تاثير آموزش

 يهـا  روش بـر  در عمـل  ه  كـ  اند ييها  پژوهش است،در آموزش واژگان      محور صورتآموزش  
  . اند  بودهزكمتمرمحور   معنايآموزش

، 1شنين(نند ك يفا مي اانآموز زبان ترجمه  يها سب و توسعه مهارت   كدر   ي نقش مهم  ،واژگان
 يريـ  فراگرشـتة  واژگـان، در  يريادگينه آموزش و يقات در زمي دو دهه گذشته، تحق   در). 1990

 مطالعـات   امـا ). 21991من و النـگ،     يالرسن فـر   (است بوده پژوهشگران توجهان دوم مورد    زب
 گـر يد زبـان  بـه  زبان يك واژگان از   ة ترجم محور رامونيپشتر  ي ترجمه، ب  ة در رشت  گرفته صورت

ه كـ  وجـود دارد  يك انـد ييها پژوهش ن حال،يبا ا). 32008، يرسايلوفر و گ( است گرفته انجام
 يهـا  يبررس. ندك توجه   زيند ترجمه ن  ي واژگان در فرا   نقش به واژگان بپردازد و     يريفراگ توامان به 

 رانيـ شور اكـ ه بطور خاص در     ك نشان داد    ، پژوهش صورت گرفت   ني انجام ا  يه برا ك يمقدمات
 دسـترس  در بپـردازد،  واژگـان    يريـ  زبـان اول و زبـان دوم و فراگ         ةن ترجم يتمر بهه  ك يقيتحق

ن يلمه، و همچن  كل  كجستجو درباره معنا، شناخت ش     از به يبان دوم ن   زبان اول و ز    ةترجم. ستين
 يگونـاگون  عوامـل  به واژگان   يري در فراگ  گر،ي طرف د  از. لمه دارد كد  ي در تول  ي بعد يها استفاده

ه كـ  ردكـ  اشـاره  تـوان  يم رهي و غ  ،ييرار، قرابت معنا  ك مانند، توجه، ت   زبان يروانشناس گسترة در
  .  قرار دهدريزان را تحت تاثآمو رد زبانك عملتواند يم

 زيزبـان اول تمـا     لمـات از زبـان دوم بـه       ك ةن ترجم ي ب است شده تالش   رو شيپ پژوهشدر  
) 2002 (4هـال .  توجـه شـده اسـت      ژهي واژگان بطور و   يابي معادل  راستا، به  ني هم در. شود جاديا

ـ م زبـان دوم   يه با مفا  ،م زبان اول  ي اوقات مفاه  يه گاه ك است   باور نيبرا  ةجـ ي نتهكـ   اسـت ربراب
 ي مفهـوم  يهـا  نظام ي مختلف دارا  يها ه زبان كاما، از آنجا    . ننده خواهد بود  ك يترجمه هم راض  

دا يـ  در زبـان دوم پ     يقـ يچ معادل دق  يلمات زبان اول، ه   ك از   ياري بس يستند، برا ي ن يسانيك يلكب
نـسه اسـت، امـا    در فرا »maison« ةلمك معادل يسي در انگل»خانه« ةلمكعنوان مثال،  به. شود ينم

 ةلمكدر مقابل  (ي و راحت يمني خانه مفهوم ا   ةلمك. ستنديامل معادل هم ن   كصورت   لمه به كن دو يا
house (  ان نشده است  ي ب ين مفهوم در معادل فرانسو    يه ا ك است   ين در حال  يند، و ا  ك  يرا القا م .

 يبازسـاز  رونـد  يـك ح آن، ي با مشخـصات صـح  ، موجود در زبان دومةلمكمنظور استفاده از   به
  .افتيد ي با رايك نزدييمعنا

__________________________________________________________________ 
1. Nation 
2. Larsen-Freeman & Long 

3. Laufer & Girsai 

4. Hall 



  1397پاييز و زمستان ، 2، شمارة 8دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 392

 مـورد   زيـ ن ي مقاصـد ارتبـاط    يلمات بـرا  ك درست   ة ترجم حاضر، پژوهش در ن،يبرا افزون
لمـات  كه  كـ شـود    يآموز گفته مـ     دانش يك ه به كد  ينك مثال، تصور    يبرا. است گرفته قرارد  كيتا
 ديـ ه او با  ك ي، زمان  حال ني درس دادن است، با ا     يمعنا  به ي در زبان فارس   »آموزش« و   »سيتدر«

 يه معـادل  كـ شد  ياند يابد، با خود م   ي ب يسي، معادل انگل  »ردنكت  يم و ترب  يتعل«لمه  ك ة ترجم يبرا
 جـه، ي آموخته اسـت، و در نت      »درس دادن «لمه را به عنوان     ك يه او  معن   ك رايداند، ز  ي آن نم  يبرا

  .شود ي فعال ميخوان  او در بازيناتوان  منجر به،اشتباه ترجمه
 و بهبود آن در     ينشك هم و   واژگان آموزش   ةنين در زم  يشي پ يارهاك ي با بررس  قي تحق ني ا در

محـور   ، آموزش صورت  1محور  آموزش شامل آموزش معنا    گونه سه   ريتاثمحور،   آموزش صورت 
 مـورد آمـوزان     واژگان دانـش   يري فراگ يرو،  3محور بدون ترجمه   آموزش صورت  ، و 2با ترجمه 

 مهـارت  بـر  فـوق  روش سـه  ريتاث پژوهش   ني در ا  ن،يافزون برا  .  قرار گرفت   سهي و مقا  يبررس
  ازه مـراد    كـ  اسـت    يادآوريـ ستة  يـ  با .گرفت قرار يبررس مورد زين آموزان دانش فعال يبازخوان

زبـان دوم،   ، بـه ي زبان فارسيعني فرد در ترجمه از زبان اول،  يعمل يي به توانا  4» فعال يبازخوان«
  ).2001، شنين(است  يسي زبان انگليعني

 يافتن پاسـخ مناسـب بـرا      يـ  تـوان يق را م  يـ ن تحق يـ ف ا اهـد ا فوق، حاتيتوض به تيعنا با
  : دانست ري زيها پرسش
محـور    صورت فيلكمحور با ترجمه، ت     صورت فيلك ت يآموزش يها روش يريارگكب ايآ. 1

   توسط دانش آموزان دارد؟واژگان يريفراگ بر يسانيك ريتاثمحور   معنافيلكبدون ترجمه و ت
محـور    صورت فيلكمحور با ترجمه، ت     صورت فيلك ت ي آموزش يها  روش يريارگك ب ايآ. 2

 يآمـوزان در آزمـون بـازخوان      رد دانـش  ك بر عمل  يسانيك ريمحور تاث   معنا فيلكبدون ترجمه و ت   
  دارد؟فعال 

__________________________________________________________________ 
1. Meaning-focused instruction  
2. Form-focused instruction with translation 
3. Form-focused instruction without translation 

4. Active recall 
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 قي تحقنةيشي پ-2
  زبان دوميريمحور در فراگ محور و آموزش معنا  آموزش صورت-2-1

تـوان بـه دونـوع       ي زبان دوم را م    يريند، آموزش فراگ  ك  يان م يب) 2010 (1ه لوون كهمانطور  
ـ  نيبنـابرا . محـور  محور و آمـوزش صـورت      آموزش معنا : ردك يبند ميتقس  دكيـ تا) 2001(س  ي ال

 نه ارتباط توجه دارند، و از زبان        يبرقرار  به شتريآموزان ب  محور، زبان  در آموزش صورت  ند،  ك يم
محـور،   گر، در آموزش صـورت    ي د ياز سو . برند ي ابزار بهره م   يكان  عنو ه به ك بل هدف، عنوان به

 لي تـسه ايـ ردن و كـ  فعـال   يه بـرا  ك اصول   ةيمند و برپا    قاعده يهر تالش «عنوان   آموزش زبان به  
اد يـ ،  »ديـ آ يد مـ  يـ پد آن   دره  كـ  يطي شـرا  ايـ  و   يريادگي اركسازو ريي تغ قي زبان از طر   يريادگي
 آمـوزش صـورت محـور در        يرگـذار يزان تاث يـ م). 3 .، ص 2005،  2رارديـ هاسـن و پ   (شـود    يم

  .است بوده موضوع مورد بحث ره زبان دوم هموايريفراگ
. شـود  يار گرفته مـ   ك ب ي مختلف ي آموزش يها طي در مح  زي آموزش معنامحور ن   گر،ي د طرف از

 »يعـ ي طبرديكـ رو «ةيـ ه بـر اسـاس نظر     كـ  آموزش زبان    يارهاكراه از   ياري مثال در بس   عنوان به
 روش ن،يـ ا بـر  افـزون . افتي توان يم را معنامحور آموزش اثر شده است،   هيارا) 1993 (3راشنك

انـادا  كشور  كـ ه بطور خاص در     ك »5وري  غوطه يآموزش يها برنامه« زي و ن  4محور محتوا يآموزش
ـ . اسـت  بـوده  بـر آمـوزش معنـامحور    ي مبتنـ شـد، يمـ  هيارا 1980 ة در دهان مهاجر يبرا  نيكل

 زيـ ن يانتقـادات  اسـت،  بوده يبررس و مداقه مورد گذشته يها دهه در نراشك ةينظر هك همانگونه
  .است شده وارد هم معنامحور يآموزش رديكرو به

 طيمحـ  محـور وابـسته بـه    ر آمـوزش صـورت  يه تاثك باور دارد ) 1993 (6راشنكه  ك يدر حال 
 ي و حت  نندهك لي تسه يعنوان عامل  محور به  ه آموزش صورت  ك دارد يم ابراز) 1997 (سياست، ال 
 نقـش آمـوزش     يبررسـ   مقالـه بـه    نيـ مـا در ا   .  زبـان دوم اسـت     ي دانش ضمن  ة توسع يالزم برا 
 بـر   ي مهـم بـا مـرور      نيـ ا. ميـ ا پرداختـه  يآموزشـ  يها روش گريد با سهيمقا در ،محور صورت

رد كـ  و عمليريادگيـ  بـر محـور    و آموزش صـورت معنامحور آموزش ريه تاثكمطالعات گذشته  

__________________________________________________________________ 
1. Loewen 
2. Housen & Pierrard 
3. Krashen 
4. Content-based instruction 

5. Immersion programs 

6. Krashen 
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 يري فراگي پژوهش بر روني ايز اصلك تمر هك يي از آنجا  اما. افتي تحقق   آموزان بوده است،   زبان
 بخـش  نيـ  در ا ،اند ز بوده ك موضوع متمر  ني بر ا  ژهيه بطور و  ك  را ييها  پژوهش زي ن واژگان است، 

   .مينك يم يبررس

  محور ومعنامحور در واژگان  آموزش صورت-2-2
 دسـتور زبـان     ي بـر رو   ترشيـ محـور ب    در آمـوزش صـورت     ي تجرب يارهاك نيشتريبنون  كتا
 ماننـد  ، از زبـان يگري ديند، جنبه هاك ياشاره م )2010(ه لوون كاما، همانطور . اند ز بودهكمتمر

در .  شـود  يمحـور بررسـ     آمـوزش صـورت    قيتواند از طر   ي م ياربرد شناس ك ايواژگان، تلفظ و    
 اسـت و  محـور    آمـوزش صـورت     بـه  معتقـد  پژوهـشگران  از   يكـ ي) 2006( واژگان، لوفر    نةيزم

 اريمحور بس   آموزش صورت  طيه شرا ك دي رس جهي نت نيا  انجام داد، به   2006 او در سال     يا مطالعه
ه آمـوزش  كجه گرفت ي نت،)2006(دست آورد  ه لوفر بهك ييها افتهي نيبر اساس ا  . سودمند است 

 لغـات زبـان     يريادگي در   ي اساس ي دارد، و نقش   يريادگي نةي در زم  يا ژهيت و ياهم محور صورت
 واژگان بـر    يريادگيه  ك آن است  دي مو ي پژوهش يها افتهي گري راستا د  ني هم در. ندك  ي م فايوم ا د
 يوحتـ ). 2007 ،1ارلم (دهد ي م شي را افزا  واژگان يريادگي سرعت   ، آموزش صورت محور   ةيپا

 جـه ي، و در نت   رنـد يار در دسترس قرار گ    كصورت دانش آش    به ياديه واژگان ز  ك شود يم موجب
ـ   از ين موضــوع آگــاهيــا)  2017 ،يمهرانــ ؛2001 س،يالــ( نــديآ  دريضــمنصــورت دانــش  هب
 زيـ  ن يدانـش ضـمن     بـه  ميطور مستق  تواند به  ي م ودهد   ي واژگان را گسترش م    ي اصول يها يژگيو
 در  يپژوهـش  يهـا  افتهي نيتر حي از  صر   يكي،  )1991( و النگ    مني الرسن فر  ةگفت به. ندك كمك

 را يريادگيـ توانـد سـرعت      يمحور مـ    آموزش صورت  هك است   ني زبان دوم ا   يريآموزش فراگ 
نـد  ك ي صـدق مـ  زيـ طور مسلم بر گسترش دامنـه واژگـان زبـان دوم ن     ج به ين نتا يا. دهد شيافزا

 دربـارة آمـوزش    يپژوهـش  نةيشيـ پ بـه  توجـه  بـا  هكـ  گفـت  تـوان  يمـ  نيبنـابرا ). 1982،  شنين(
نون ك تا ي اثرگذار ني ا ن،يكل. ندارد وجود يا شبه چندان آن يرگذاريتاث تيماه در محور صورت

 واقـع  مطالعـه  مـورد  محـدود  پژوهش چند در تنها مند نظام صورت به واژگان يريفراگ نةيزمدر  
  .است شده

 چنـد  در   زيـ  واژگـان ن   يريـ  فراگ ي بـرا  معنـامحور  آمـوزش  ياثرگذار زانيم گر،يد طرف از
 معنـامحور  وشر يريارگكـ به  ك افتيدر) 1996 (2يهارل مثال يبرا. ه است شد يبررس پژوهش
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 1جانـسون ). 9ص   (»ستيـ  ن ريتـاث  بـدون  آمـوزان  زبـان  واژگـان  زانيم شيافزا در يبطور قطع «
 بودند،  دهيلمات آموزش د  ك ي معن كه صرفاً با هدف در    ك يآموزان ه زبان ك نشان داد    زين) 1981(

 تگرفـ  جـه ينت تـوان  يمـ  اساس نيابر . رنديارگكلم بك از واژگان را در مهارت ت  يتوانستند برخ 
 احتمـال وجـود دارد      نيا نند،ك ي م زكل معنامحور تمر  كش  به 2يورود بر زبان رانيفراگ هك يزمان

 هيـ نظر ه بـه  كـ  ي انتقـادات  تبع به حال،   ني ا با.  شود 3يدرون به ليتبد يريادگيند  ي فرا در يه ورود ك
  آمـوزش ي اثرگـذار بارة عـدم  درزي نييها يزن  گذشته وارد شده است، گمانه     يها سالرشن در   ك

ه آمـوزش معنـامحور   كـ نـد  ك ي مـ انيـ  ببـاره  نيـ  ادر) 1996(النگ . معنامحور مطرح شده است 
 در سيتـدر  صـراحت  شـود  يم باعث ندارد، و    يات آموزش ك ن ي بر رو  يز خاص كگونه تمر  چيه
  .   دينما جلوه مترك يآموزش السك

   واژگانيري و فراگمعنامحور و محور صورت فيالك ت-2-3
 هكـ  يفيالكـ ت نـوع ه  كـ  دهـد  يم نشان واژگان يريفراگ با مرتبط يها پژوهش نهيشيپ يبررس

 4جـو  مثـال،  يبـرا . گـذارد  يم اثر آنان يريادگي يچگونگ و زانيم بر دهند ي انجام م  آموزان زبان
: انـد  ش داده ي افـزا  فيـ لكت چهار نوع    قيآموزان از طر   لمات را در زبان   ك يابيسرعت باز ) 1998(
ـ لمه اشـتباه    ك صيل جمله، تشخ  يمكت ، دهنـد  ي مـ رييـ  جملـه را تغ يه معنـا كـ  يا  واژه دونياز ب

 يك در يسيزبان انگل لمه از زبان مبدا به   ك يك ة جمله، و ترجم   يك ي برا حي صح ةلمك صيتشخ
 يريادگيـ  همچـون  يفيالكـ ت مختلـف   راتيتـاث ) 1998 (5رايـ ماب و   كـ هورست،  . يسيمتن انگل 

 ي خـال ي بـا جاهـا  ي فهرست لغات، متنن،ي آنال ةنام لمه، لغت ك كق استفاده از بان   يواژگان از طر  
 پـژوهش  دو هـر  جينتـا . دادند قرار يبررس مورد راها    بلند، و خود آزمون    يها ، متن نهيبدون گز 
 گـر ي د يها  مثال يبرا. اند  آموخته شده  فعال يبازخوان قيطر ازلمات  ك از   ياريه بس كند  دنشان دا 

مراجعـه  )  2005 (6وب ، به استور  مح  آموزش صورت  فيالك ت ياثرگذاره شامل   ك ياز مطالعات 
  . شود
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 شتريـ ب پژوهـشگران  ، واژگانيري در فراگ  محور صورت يها روش يريارگكب ريتاث هيتوج در
محـور اسـت،     آموزش صـورت ةي نظريربنايه زك هي فرض نيا. رنديگ ي بهره م  1 »توجه« ةي فرض از
 يخـوب   بـه  زيلمه را ن  كهر   يصورت آگاهانه صورت و معنا      به ديآموزان با  ه دانش كند  ك  ي م دكيتا

امـل بـدل    ك يريادگي رده و آن را به    ك استفاده   مطلوب نحو  به ي ورود نينند، تا بتوانند از ا    ك كدر
 غالـب   گفتمـان  در البته. ندك يم ادي ي ذهن ي همبستگ مفهوم با »توجه«از  ) 2001 (2تياشم. نندك

بطور ،  رديجه صورت گ   بدون وجود تو   يريادگي از انواع    ين است برخ  ك اگر چه مم   يسروانشنا
ه كـ از آنجـا  .  موفق اسـت   يريادگي در   ي ضرور يگامز شده   ك متمر ي اعتنا و توجه   وجود عمده،

ا از نظـر  يـ ت ، و يـ م اهمكـ  ،ي زبان دوم نـادر، مـستثن      ي ورود يها ها و مولفه   يژگي از و  ياريبس
 يريادگيـ  نيبنـابرا  و،  رندينگ قرار زبان   رانيفراگ توجه   موردن است   ك، مم ير ضرور ي غ يارتباط
  . افتدين اتفاق

 يمحتـوا  كدر بر آموزان زبان هيكهنگام ست، ني ا دي مو ي متعدد يها  پژوهش گر،ي د ي سو از
ـ  شوند، يم زكمتمر يدرس مطالب ـ  زيـ  واژگـان ن   3يسـاز  يدرون  دهـد  يمـ  رخ ياتفـاق صـورت    ه ب

 در ي زبـان فرانـسو  يور غوطـه  برنامةعنوان مثال، آموزش معنامحور در       به).  1972 ،4گنانيسو(
 اربرانكـ  زانيـ م بـه  واژگـان خـود را       ييتوانـا  توانـستند    فرانـسه آمـوزان    زبانه  كانادا نشان داد    ك

ـ  مـشاهدات  نيبـرا  افزون). 1978 ،5يسيجن(زبان فرانسه توسعه دهند      يبوم  توسـط  هكـ  يتجرب
ه ك است د آن يمؤ اند گزارش شده ) 1989 (7تبوني اسپادا و ال   نيو همچن ) 1984 (6نيسو و يهارل

انـد    توانـسته  رانيـ  بر صورت واژگان نبوده اسـت، فراگ       يز چندان كه تمر ك ي آموزش يالسهاك در
 هكـ  بـود  غافل دينبا تهكن نيا از البته.  موفق باشند  دي واژگان جد  يريادگي در   يقبول قابل زانيم به

. انـد  نمـوده  دكيتا معنامحور يريادگي در توجه عامل افزودن تياهم بر زين پژوهشگران از يبرخ
ه در آمـوزش    كـ ر  كـ  تف نيـ ه ا كـ معتقدند  ) 1997 (اسپادا همچون ينظران صاحب نمونه، عنوان به

 نيـ  و آموزگـار در ا     شـود،  ي از معنا معطـوف نمـ      ري غ يا تهك ن چيه  به راني فراگ »توجه«معنامحور  
 طرفداران آموزش ني چند دهه گذشته ب يه در ط  ك غلط است    ي تصور ندك ي نم فاي ا يند نقش يفرا

 در ديـ با را اشتباه تصور نيا يها شهير هك ندك يم استدالل يو. ود آمده است  محور بوج  صورت
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 تنهـا  زبـان را     يريـ ه فراگ كـ  بوده اند    ني ا يه مدع ك) 1982(راشن  كو  ) 1987 (1 پرابو يها هينظر
  . ردكسب ك توان ي مناسب ميزبان يورود ردنك فراهم قي طراز ناخودآگاه و صورت به

 در ي زبـان يژگـ ين وي و سـپس، تمـر     يي مـستلزم شناسـا    »توجه«،  )2003 (2نسونيگفته راب  به
 اسـاس، اگـر   نيـ  ابـر .  بلنـد مـدت اسـت     ة آن در حافظ   ةريت، ذخ ينها وتاه مدت و در   ك ةحافظ

 متقابـل  ي ارتباطةي با اراديبام، ينكا برجسته  ي را قابل توجه و      ي زبان خارج  يژگي و يكم  يبخواه
 آمـوزش  ةجـوهر  ياقـدام  نيچن. مييابل توجه نما آن در زبان اول، آن مورد را برجسته و ق          يبرا

ار بسته شود و هـم در آمـوزش        ك در آموزش معنامحور ب    توانديه هم م  كد  يآ ي م شمار  به يا مقابله
 در  هـا رديكن رو يـ  ا ي اثربخـش  ي برا ير شد، شواهد تجرب   ك ذ تر شيپه  كهمانطور  . محور صورت

 تـوان  يمـ  داد، آموزشوه  ي ش دو هر  به توان يه واژگان را م   ك يياز آنجا . دستور زبان مشهود است   
 و آمــوزش معنـامحور  لغـات در آمـوزش   يريادگيـ  در ي اثـرات مثبـت مــشابه  داشـت، انتظـار  
  .  اتفاق افتدزيمحور ن صورت

 ي زبـان  يهـا  ييتوانـا نند، و   ك  ي م ديآموزان زبان تول    زبان ي ، وقت  3»يخروج« ةيبر اساس فرض  
بـا توجـه    ). 1995،  نيسـو (بخـشند    يد را بهبـود مـ      زبان خو  دي، روند تول  رنديگ ي م اركبخود را   

 مـوثرتر از  اري بـس ي خروجـ يهـا  ني واژگـان، تمـر  يريادگيـ  نـة ي موجود در زم  يشواهد تجرب  به
 يشاخـص  نمونةترجمه از زبان اول به زبان دوم        ). 2006 م،يعبدالرح( است   ي ورود يها نيتمر

، اما  بپردازد يزبان ديتول به ديآموز با  زبان ترجمه،   نديفرادر  .  است ي خروج جادي زبان و ا   دي تول از
 از. ده است يچي پ يلمات و ساختارها  كازمند روبرو شدن با     ي ن ، خوب ة ترجم يكگر،  ي د ياز سو 

 دكيتا شوند، ي م يطراح ينشك هم ي با هدف برقرار   شتريبه  ك زي معنامحور ن  فيالك ت گر،يطرف د 
 يفيالكـ  انواع ت  ك از نقاط مشتر   يكي توان ي منظر م  ني ا از نيبنابرا. نندك يم ي زبان دي بر تول  ياديز
  .  در نظر گرفتي زباندي را تول، قرار گرفتي پژوهش مورد بررسنيه در اك را

   روش پژوهش-3
  نندگانك تك شر-3-1

 نفـر،   26=الس ب كـ  نفـر،    26=الس الـف  ك( متوسطه   ة دانش آموز پسر دور    79 در مجموع 
زهوشـان  ي ت ة مدرسـ  از پـژوهش  نيـ ا درت  ك شـر  ي بـرا  يصورت تـصادف   به)  نفر 27=الس ج ك

__________________________________________________________________ 
1. Prabhu 

2. Robinson 

3. Output 



  1397پاييز و زمستان ، 2، شمارة 8دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 398

ه بـا  كـ ،    بودنـد ازدهم  يـ  ةيپاآموز   دانشنندگان  ك  تك شر يهمگ. شدند انتخابشهرستان قوچان   
 پشت مدرسه نظام در ي اجبار درسعنوان   را به  يسي درس زبان انگل   گذشته سال   5  ي ط يهمگ

 گذشته يهاسال يط در شانيا يسيانگل زبان يآموزش يالسهاك ساعات زاني م .بودند گذاشته سر
ننـدگان،  ك تكه در انتخـاب شـر     كر است   ك ذ انيشا. است بوده هفته در ساعت دو متوسط بطور

 يالسـها كه بجـز    كـ ردنـد   كت در پـژوهش دعـوت       ك شـر  ي برا يآموزان محققان صرفاً از دانش   
منظـور    بهحال نيابا . رده بودندك نافتي دريگري گذشته آموزش ديها  مدرسه در سال   يآموزش

 يدرس يها ه نمرنيانگيمه  ك يآموزان نندگان از دانش  ك تك دست بودن شر   يك از ناني اطم حصول
 بودن دست يك ن،ي بر ا  افزون.  مطالعه انتخاب شدند   نيت در ا  ك شر ي بود، برا  17ها باالتر از     آن

 ادامـه  در هكـ  گرفـت،  قـرار  يبررسـ  مورد يواژگان آزمون يط زين ها نندهك  تكشر واژگان دانش
   .شود يم داده حيتوض

 ييآشنا و يفارس زبان بجز نندگانك  تكشر بود و    ينندگان فارس ك  تك شر يهمگ يزبان مادر 
 آمـوزان  دانـش  از گـروه سه    هر يسيمعلم انگل . دانستند ينم يگريد زبان ،يسيانگل زبان با ينسب
 آزمـون  در تكشـر  يبـرا  الزم يآمادگ سبك حال در آموزان دانش هك ييآنجا از و بود، فرد يك

 اساس  بر. داشتند واژگان دانش تيتقو و يريادگي يبرا يفراوان زةيانگ بودند، ها گاهدانش وركنك
 تيـ ثركا محققان قـرار داد،      اري اخت درآموزان   دانش يسيانگل و معلم    رستاني دب ريه مد ك ياطالعات

 ي فرهنگـ  ،ي متعلق بودند، و از سطح رفاه      جامعه متوسط طبقة به نندگانك تكشر اتفاق به بيقر
 در بودند، السك سه به متعلق آموزان دانش هكنيا به توجه با.  برخوردار بودند  ي مشابه يو اجتماع 

  .شد جاديا واژگان آموزش يبرا يمتفاوت يآموزش طيشرا السك هر

   ابزار-3-2
 در نظر گرفتن چنـد      با هك بود   يسي انگل يها  از واژه  يا اههيس،  پژوهش نيواژگان هدف در ا   

 ناآشـنا  يسيـ انگل واژه 60 شـامل  اههيسـ  يـك  ، انجام پژوهشاز شيپ. عامل انتخاب شده بودند 
 شـده  هيـ  تهشانيـ  اي درسـ يها ابتك يمحتوا و ،يزبان توان گرفتنآموزان با در نظر   دانش يبرا

 ، اسـت ك مشتريسي و انگليه در زبان فارسك يا  تالش شده بود از هر واژهواژگان ةي ته در. بود
. واژه بودنـد  ك از نوع ت   همه واژگان  و   نش نشد يز گز ين يبيكلمات تر ك ني برا افزون. اجتناب شود 

ه كـ  شـد    هي ته يا هي آزمون اول  واژگان، يمقدمات يها ياران و پس از بررس    ك با مشورت هم   سپس
 ديـ آمـوزان با    دانش د،ي بطول انجام  قهي دق 30 آن   يه برگزار ك آزمون   نيدر ا .  سوال بود  60شامل  

 نيـ ا يبرگـزار  زمـان  در. نوشـتند  يلمات را مـ  كز   ا يك هر   يسي مترادف انگل  اي و   يمعادل فارس 
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 ك دريگـر را بـرا    ي د كـي مكا ابزار   ي و   ليموبا ، فرهنگ لغت  ازآموزان حق استفاده      دانش آزمون
 ردنـد، ك ي آزمـون دنبـال مـ   نيـ  اي و برگـزار هي تهدر محققان هك ياهداف.  واژگان نداشتند  يمعنا

 در  آمـوزش  ي واژگان برا  نيي تع نيهمچن و   ،نندگانكت  ك دانش واژگان شر   ةي اول يي توانا يبررس
تـاب  ك مورد استفاده قـرار گرفـت، از   آزمونن يه در اكن واژگان ي از ا يبرخ. انجام پژوهش بود  

 درمـوزان  آ ه دانـش كـ  ي از واژگانزي نگري ديبرخ. دبودن هازدهم انتخاب شدي ةي پا يدرسالس  ك
 مورد اسـتفاده قـرار      ي انحراف تسواالعنوان    به ، آموخته بودند  گذشته يها سال يدرس يها تابك

  . گرفت
 منظـور  نيبـد . شـد  يطراحـ  زيـ ن يگـر يد ابزار   ه،ي از آزمون اول   آمده دست به جي اساس نتا  بر
 تـا  شـد  دقـت  آزمـون،  نيا سواالت انتخاب در. شد يطراح سوال 20 با يگريد واژگان آزمون

 حيصـح  پاسـخ  يسكـ  و نبوده، شده شناخته آموزان دانش يبرا شده انتخاب واژگان از يك چيه
 ةا ترجمي و يسي انگلمترادفه كآموزان خواسته شد    از دانش  زين آزمونن  يدر ا . باشد نداده آن با

 ريز موارد شامل گرفتند، قرار استفاده مورد آزمون نيا در هك يواژگان. سندي را بنو  ها واژه يفارس
  :بودند

Experiment, struggle, average, however, prepare, goal, silly, whether, 

unusual, improve, influence, degree, realize, viewer, choose, educate, forbid, 

rubbish, produce, daily 

ترجمـه از   ( فعـال    ي آزمون بازخوان  ،ن مطالعه مورد استفاده قرار گرفت     ي در ا  هك يابزار سوم 
ست يـ با يآمـوزان مـ    آن دانش يطو  شد   ي جمله م  20ه شامل كبود  ) يسيزبان انگل   به يزبان فارس 

 نيـ  مـورد اسـتفاده در ا      جمـالت . ردنـد ك ي ترجمه م  يسيزبان انگل   به يجمالت را از زبان فارس    
 مورد پژوهشگرآموزان انتخاب شد، و سپس با مشورت با هر سه             معلم دانش  ياركآزمون با هم  

  .  و اصالح قرار گرفتينيبازب

  ها  دادهيآورگرد روش -3-3
 2014 آغاز شـد و در نـوامبر   2014ه در سپتامبر ك د،يطول انجام  جلسه به10انجام پژوهش   

الـف،  11الس  كـ نـام    به ( ازدهمي ةيالس از پا  ك دوره معلم در هرسه      نيدر طول ا  . دي رس انيپا به
 با  السك هر   در. داد يم واژگان اختصاص    سيتدر الس را به  ك نخست قهي دق 30) ج11 ب و    11

 هر  در. شد يم دنبال واژگان يريفراگ نيتمر و سيتدر يبرا ياصخ روش،  قيتحق طرح توجه به 
 دوم  ني مـتن وتمـر    يـك  اول همراه بـا      نيتمر..  مورد استفاده قرار گرفت    نيتمرالس دو نوع    ك
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 مـواد  ايـ آمـوزان از فرهنـگ لغـت و      اول، دانشةه در مرحلكهمانطور . شد يمبدون متن انجام  
 را آن از اسـتفاده  اجازة زي مرحله ن  ني نبردند، در ا    واژگان بهره  ي معنا كدر ي برا ي آموزش كمك

 ي از بافت متن معن    اي ديبا يشدند، م  يمروبرو   نو ييها واژهآموزان با    ه دانش كهر زمان   . نداشتنند
ها را در سه گروه      ه معلم همه پاسخ   كاز آنجا   . دنديپرس ي م را آنا از معلم خود     يرده، و   ك كرا در 
  .  او بودديي مورد تازيها ن نيلمات هدف مورد استفاده در تمرك يمعن نيرده بود، بنابراك يبررس

  دونيـ  ا.ردك يمافت ي در ي در هر جلسه آموزش    ين ارتباط يدو تمر  گروه آموزش معنامحور  
نجـا، دو نمونـه از   يدر ا. بـود  دونفـره    يهـا   مطلـب و بحـث در گـروه        ك شامل متن در   ف،يلكت

  .شود يم ركذ مطلب از درس اول كسواالت در
1. Why is the experiment mentioned in the text? 

2. Complete the sentence: 

The writer wanted to know how families would behave if they 
سپس، . ردك  يم يها را بررس   آموزان پاسخ  ت فعال دانش  ك، معلم با مشار   فيالك ت انيپاپس از   

 از دو موضـوع   يكـي  نجـا بـه  يدر ا. شـد  يمـ ذاشته بحث گ شدند و سوال به  يم يآور ها جمع  متن
  :مينك يمورد بحث اشاره م

With your partner, discuss the following: 

Some people believe that watching TV has a bad effect on children while 

other people believe that watching TV is necessary for children because they 

can learn from TV.  

Agree or disagree. 
معلـم  . ردندك  يمار  ك هم   با دونفره   يها آموزان در گروه    نخست زبان  ف،يلك ت ني انجام ا  يبرا

 تيـ دنبـال فعال   بـه . داد يهـا ارائـه مـ       گـروه  ك تـ  كتـ   مختلف بازخورد خود را به     يها  دوره يط
لمـات  ك از   ي، برخ فيالك ت ني ا يدر ط . ردندك موضوع بحث    بارةل گروه در  ك دونفره،   يها گروه

 ،لمـات ك آن   هكـ   است يادآوريستة  يبان حال،   يبا ا . شد يمآموزان استفاده    مورد نظر توسط زبان   
  . بوديسي انگلتنهان گروه ي در اينشك همزبان . بود آموزش داده نشده شتريپ

 .نـد ردك افـت يمحـور در   ف صـورت  يـ لك دوت ،محور بـدون ترجمـه     گروه آموزش صورت  
ه كـ  ،ي خـال  ي مـتن بـا جاهـا      يـك و  ) يا نهي چهارگز يها نيتمر( واژگان هدف    ينا مع صيتشخ

 نيـ  از ا  ي مثـال  نجـا يدر ا .  مـتن ارائـه شـده بـود        اني در پا  »گروه واژه « يكلمات مورد نظر در     ك
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لمه در مـتن    ك يك درست   يانتخاب معن  آموزان ملزم به   ه در آن زبان   ك آورده شده است،     فيالكت
  .بودند

Daily (paragraph 5) 

(a) done these days 

(b) done everyday 

(c) done today 
  . است»influence« لمه مورد نظرك آورده شده است، ي خالي جاني از تمري مثالريزدر 

Does television -------------- people’s lives?  

د ييـ ه تا  الزم از جمل   يرد و بازخوردها  ك ي م يها را بررس   ، معلم پاسخ  فيلكپس از اتمام هرت   
  .  بوديسيزبان انگل  بهتنها ينشك هم نيا. داد يرا ارائه م  مورد نظريح معناي توضارائة ايو 

ح ي صر يا  مقابله آموزش همراه بهف ترجمه   يلك دو ت  ،محور با ترجمه   گروه آموزش صورت  
آمـوزان موظـف    ه در آن زبـان   كـ را   اول   ني مثال از تمـر    يك نجايدر ا . دندرك افتيمختصر در  و
ـ  نجـا ي بخش مورد نظـر در ا      .ميزبان اول بودند آورده ا      از زبان دوم به    يترجمه متن  به صـورت   ه ب

  .برجسته آورده شده است
1) They would watch only unusual  programs 

..........................................................................................  

 يسيـ انگل  بـه يآموزان خواسته شد تا همان جمله را از زبـان فارسـ     انش دوم، از د   فيلكدر ت 
  . شان انجام دهند يك شركمك و هم با ييتنها توانستند هم به ي را مفيالكت. نندكترجمه 

  .    ننديب ي را مبي عجيها ها فقط برنامه آن) 1
 هيبازخورد و اصالحرد، و ك  يم يها را بررس   ار، معلم پاسخ  ك انيپاگر، در   ي دو گروه د   همانند

 ارائـه   زيـ  را ن  حي صـر  يا  آموزش مقابله  يك نيف دوم، او همچن   يلكدر طول ت  . داد يم ارائه   زيرا ن 
  دادن يرو« و   »happen/اتفـاق افتـادن   «استفاده از زبان، اگـر چـه        بارة  به عنوان مثال، در   . ددا يم

take place/«اشـاره  اتفاق افتـادن ه ك راي ز،ار بردك به روش يك ها را به توان آن ي نماند،  مترادف 
 يزيـ ر  برنامـه يداديـ ه روكـ رود  يار مـ ك بيهنگام  دادنيرو شده دارد، اما     يزير موارد برنامه  به

  .  نشده باشد
از . ردنـد ك عيـ توز شـد،  داده حيتوض فوق بخش در هك  رايسوال 20سپس، محققان آزمون      

هـدف از   . سنديـ  را بنو  واژگـان  يس فار ة ترجم اي و   يسيه معادل انگل  كآموزان خواسته شد     دانش
 يبـرا ،  نيهمچن.  بود يآموزشآموزان در سه گروه      رد دانش ك عمل ني تفاوت ب  ين آزمون، بررس  يا
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 آزمـون  درآموزان، محققان از سه گروه خواستند تـا           فعال دانش  ي بازخوان يي توانا زاني م يبررس
ـ  يسيـ انگل بـه  يفارس زبان از جمالت ترجمة شامل هك فعال يبازخوان . ننـد ك تكشـر  زيـ ن ود،ب

 نوشـته شـده بـود، و        يزبـان فارسـ     آزمـون جمـالت بـه      ني در ا  ، داده شد  حيه توض ك همانگونه
  . ابنديرا ب آن يسيه معادل مناسب انگلكآموزان ملزم بودند  دانش

ـ  ح بـه يها، هـر پاسـخ صـح      برگه حيتصح در  ايـ از و هـر پاسـخ نادرسـت و    يـ  امتيـك  ةمنزل
ـ  يـي  فعـال، اشـتباهات امال     يدر آزمون بـازخوان   . شد ياد م  صفر قلمد  ةمنزل  به ،پاسخ عدم  ي جزئ

عنـوان   بـه . ديـ گرد يمـ  لحـاظ ، نمـره    دادنـد  ي قرار نم  ري تحت تاث  ياديطور ز  لمه را به  كتلفظ   هك
 »week«  تعلـق گرفـت، امـا   »التيتعطـ «عنـوان   بـه  »haliday«لمـه  ك امـل بـه  كاز ي امتيك مثال،

 رابطه بارةآموزان در  دانشيز آزمون بر روكه تمركنجا از آ. ردك ن افتي در يازي امت »weak« يبرا
 قـرار   ري تحـت تـاث    ياديـ لمـه تـا حـد ز      كه صـورت    ك يي خطاها نين چن يمعنا و صورت بود، ا    

آن دسـته از خطاهـا تعلـق         از بـه  يـ جـه امت  يشـدند، در نت    يم محسوب ن  ي جد يگرفت، خطا  ينم
  .گرفت يم

  جينتا -4
  ندست آمده از آزمون واژگا ه بجينتا -4-1

. شـد  يبررسـ  واژگـان،  آزمـون  درآموزان    دانش ردكعمل پژوهش، نخست    جي نتا ياوكوا در
 يهـا  گـروه  در آمـوزان  دانـش  يهـا  نمره نيانگيم دهد، يم نشان يك شمارة جدول هك همانطور
 نيبـرا  افـزون     .باشد يم معنامحور گروه در شده سبك يها نمره نيانگيم از باالتر محور صورت

دسـت   بـه  ة از گروه بدون ترجمـ     يباالتر نمرات ة صورت محور با ترجم    هگروآموزان در    دانش
  .آوردند

   آزمون واژگانارين و انحراف معيانگيم. 1جدول 

اريانحراف مع  ها گروه يفراوان نيانگيم
  معنامحورفيلكت 27 07/15 357/1
 محور بدون ترجمه  صورتفيلكت 26 12/16 633/1
 با ترجمهمحور   صورتفيلكت 26 00/17 386/1
 مجموع 79 05/16 648/1
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ه نشان داد    ك انجام گرفت    ني نخست آزمون تجانس لوو    ،ها  تفاوت گروه  ي بررس يسپس برا 
ن يـ ه ا كرا  ي ز شود، ينم نقض   انسي وار يبررسانجام آزمون    يبرا انسيفرض متجانس بودن وار   

 نمـرات   ي بر رو  هطرفيك انسي وار يبررس آزمون   ، اساس ني ا بر. است 05/0 بزرگتر از    آن مقدار
  . انجام شد

 نمـرات  انيـ در م p >05/0  در سـطح ي معنـادار ي اخـتالف آمـار  هك داد نشان آزمون جينتا
 مشخص، نيبنابرا. p = ،52/11)= 2 ،79 ([F 05/0[ دارد وجود يآموزشآموزان سه گروه  دانش

ر محـو   صـورت  فيـ لكمحور با ترجمه و ت      صورت فيلك معنامحور با ت   فيلكان ت ي تفاوت م  شد
، بـا اسـتفاده از      يبعـد  ةسين، در مقا  ي بر ا  افزون. است معنادار   واژگان يريبدون ترجمه در فراگ   

ف يلك ت يها ن نمرات گروه  يانگيه م ك نشان داد    ها نيانگي تفاوت م  ي بررس و،  كي تو يزوجآزمون  
ف معنـامحور   يـ لك ت گـروه محـور بـدون ترجمـه و          صـورت  فيـ لكمحور با ترجمه و ت     صورت

 بـدون  محـور  فيـ لكت يهـا  گـروه  نيبـرا  افزون. است متفاوت) p >05/0 (ي معنادار صورت به
ـ معنـامحور  و ترجمـه  محـور بـا    متفـاوت از گـروه صـورت   ) p  >05/0 (يصـورت معنـادار   ه ب
  . ندا ترجمه

   فعاليدست آمده از آزمون بازخوان ه بجينتا -4-2
 صـورت  فيالكـ ت ريتـاث  در رابطه بـا تفـاوت      قي پاسخ جواب سوال دوم تحق     افتنيمنظور   به

آمـوزان در    رد دانـش  كـ  عمل برمحور بدون ترجمه و معنامحور        صورت فيلكمحور با ترجمه، ت   
 نـشان  2ه جـدول  كـ همـانطور  .  نمـرات محاسـبه شـد   نيانگيـ  منخست فعال، يآزمون بازخوان 

ف يــلك، گــروه ت81/15محـور بــا ترجمـه    ف صــورتيــلكن نمــرات گـروه ت يانگيـ  مدهــد، يمـ 
  . است 26/14 معنامحور فيلك، و گروه ت77/14محور بدون ترجمه  صورت

   فعاليار آزمون بازخوانين و انحراف معيانگيم. 2جدول 

اريانحراف مع  ها گروه يفراوان نيانگيم
  معنامحورفيلكت 27 26/14 483/1
 محور بدون ترجمه  صورتفيلكت 26 77/14 046/2
 محور با ترجمه  صورتفيلكت 26 81/15 812/1
 مجموع 79 94/14 883/1
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 هكـ  يين انجام شد و از آنجا     ي آزمون لوو  نخست طرفه،يك انسيوار ليتحل آزمون انجام يبرا
. شـد  انجـام  نمـرات  يرو بر انسيوار ليتحل آزمون ،انس نقض نشد  يفرض متجانس بودن وار   

 وجـود  گـروه  نمرات سـه  ني در بp > 05/0   در سطحيه تفاوت معنادار آماركج نشان داد ينتا
ه تفـاوت  كـ  نشان داد كي تويزوج آزمون ن،ي بر اافزون. p = ،11/5 =) 79، 2 ([F 05/0[دارد 

محور بدون ترجمه با     محور با ترجمه و گروه صورت      ن نمرات گروه صورت   يانگي در م  يمعنادار
محـور بـدون     محور با ترجمه و گـروه صـورت         گروه صورت  نيكل ، دارد وجودگروه معنامحور   

  .ندندار يمعنادار تفاوتترجمه 

   بحث-5
رد افـراد   ك و عمل  ، واژگان يري فراگ يرو بر فيلك استفاده از سه نوع ت     ري تاث ، پژوهش ني ا در

 يريارگكـ ه ب كـ دست آمده نشان داد      ه ب جينتا.  قرار گرفت  ي مورد بررس  فعال يبازخوانبر آزمون   
 واژگـان و هـم در       يريـ  در فراگ  هـم  فيالكـ  ت گـر يد  بـه  نسبت ،محور با ترجمه    صورت فيلكت

 صـورت نـه  ي زمنيـ اه در   كـ  نيشي مطالعات پ  يها افتهي با جينتا نيا. است موثرتر فعال   يوانبازخ
 آموزش معنامحور، آمـوزش  انيتفاوت م )2008( يرساريگ لوفر و. دارد يهمخوان است، گرفته

 را  يا  مقابلـه  ليـ  و تحل  هيـ  صورت محور بـا ترجمـه و تجز        فيلك، و ت  ي تقابل ريمحور غ  صورت
محور با ترجمه    ه در گروه صورت   ك يآموزان ه دانش ك افتندي دست   جهي نت نيا دند، و به  رك يبررس

رد كـ  فعـال عمل   يهـا در آزمـون بـازخوان        گروه ري قرار داشتند، از سا    يا  مقابله لي و تحل  هيو تجز 
عنـوان   تواند بـه   يزبان دوم م   ند، ترجمه به  ك ياشاره م ) 2005 (1مزيه ج كهمانطور  .  داشتند يبهتر
 نياو همچنـ  . رديـ  لغات مورد استفاده قرارگ    ة در بسط و گسترش دامن     ها روش ني از موثرتر  يكي

 اجتنـاب   ي خوب امـر   ة در خلق ترجم   دهيچيلمات سخت و پ   ك از   يه وجود بعض  كمعتقد است   
او در . انـد   شـده ي و طراحدي تول، در زبان مبدا  يي و ساختارها  ها واژه نيه چن ك راي است، ز  ريناپذ
د دا واژگان ارائـه  يريادگي در زي آمتي موفقيعنوان عامل  را به ترجمه محور فيلك خود، ت  قيتحق

ننـدگان در   ك تكتعامـل شـر   .  فعال موثر بود   ي بازخوان افراد به هنگام   تي در موفق  ژهيطور و  ه به ك
 بـه   ييهـا  ني تمـر  نيچنـ  نيـ ه ا كـ ارمغـان آورد      را به  جهي نت ني ا دشوار زي چالش برانگ  ني تمر يك

 بـسپارند و از آنـان       اديـ    بـه  ي ها را به خوب    ييآ هم وانند واژگان و  ند تا بت  ك ي م كمكآموزان     زبان
  . نندكاستفاده 
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 صـورت محـور مختلـف و از         فيالكـ لمـات متفـاوت، ت    ك از تعـداد     ن،يشيپ يپژوهشها در
لـوفر    به شتري ب حاتي توض يبرا(اند   ردهك استفاده   يريادگي زاني سنجش م  ي مختلف برا  يها روش
 ،ي و مطالعات قبل   قي تحق نيه در ا  كل، در رابطه با دانش واژگان،        حا نيبا ا ).  مراجعه شود  2005

 مدرسـان  عنـوان  بـه س مـا    ي، تجربه تـدر   )2006،  2ائوي؛ ل 2008،  1وپهك( قرار گرفته    يمورد بررس 
 جينتـا . تواند دانش واژگان را باال ببـرد       يه ترجمه م  كن است   ي ا ياي گو ي زبان خارج  انآموز زبان

انجـام  ) 2001،  3نيهولـشتا لوفر و   (ه توسط     ك »فيلك نقش ت  ريتاث « مطالعه جةي مطالعه با  نت    نيا
لمات ك بهتر   يريادگيه  ك دنديرس جهينت نيا  خود به  قي در تحق  شانيا.  دارد يادي قرابت ز  زي ن ،شد
. سر خواهد بـود   ي م ند،ك يم يآموزش تهكن به منعطف را آموز دانش توجه هك يفيلك ت يريارگكبا ب 

آمـوزان   ه دانـش كرا ي دارد، زيي نقش بسزا، ترجمه محورفيلك، تقي تحقني ا يها افتهيبر اساس   
لمـات را از    كه  كـ  يآموزان  با دانش  سهي در مقا  زاني م نيا. رنديلمات مورد نظر را فراگ    كتوانند   يم

  .  استشتري باري بسرند،يگ ي معنامحور فرا مفيلك تقيطر
مول، مانند روش ترجمـه   معي سنتيها ه بر خالف روش  كدهد   يدست آمده نشان م    ه ب جينتا

 فيـ لك را بـه ت يا ژهيـ  وتيـ  اهمقي تحقنيردن است، اك  حفظينات آن بر مبنايه تمركو دستور   
توانند در ارائه ترجمـه بهتـر و         يشوند، م  يف با ترجمه ادغام م    يالك ت ني ا ياختصاص داد، و وقت   

 اشـاره شـده   تـر  شيپه ك همانطور ن،ي بر ا افزون. آموزان موثرتر باشد    زبان ي واژگان برا  يريادگي
 ترجمـه   يزبـان فارسـ     بـه  يسيـ طور نادرسـت از زبـان انگل        به رستانيدب  واژگان در  ياست، برخ 

  . ندك يل مكلمات دچار مشكاربرد درست ك زبان را در رندگانيادگي امر نيشود، و ا يم
 »توجـه « بـه احتمـال   واژگـان   يريادگيـ  درمحور با ترجمه      صورت فيالك ت ري تاث حيتوض در

آمـوزان را     توجـه دانـش    فيالكـ  نـوع ت   نيـ  ا رسـد،  ينظـر مـ    هه ب كچرا. ندك يم فايا ييبسزا نقش
ـ آموزان در     دانش هك يي و از آنجا   سازد ي منعطف م  يات خاص ك هدفمند به ن   يصورت هب  افتنيـ  يپ

 اتكن سمت به مند نظام صورت به اآنه توجه اند، يمتن هر در اصطالحات و واژگان يبرا معادل
ه واژه  كـ رد  كـ  ي گمـان مـ    يآموز  پژوهش دانش  ني ا دربه عنوان مثال،    . شود يم تيهدا يآموزش

»improve «خواسـت   ي تـرم مـ    انيـ ه او در امتحـان پا     ك  ي، اما هنگام  » است افتنيبهبود «يمعنا به
 نيـ  بـه ا يا ، او در ذهن خود واژه  اوردي ب ي معادل »ندك يتان را بهتر م    يسين انگل يتمر« ة جمل يبرا
.  نـشده اسـت    فيـ  او تعر  ي بـرا  ي معادل نيبا چن » improve«ه واژه   ك رايود، ز رده ب ك ن داي پ يمعن
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زبـان    را بـه   »ديـ گو يه او دروغ مـ    كـ ص داد   يس تشخ يپل«ه جمله   ك قادر نبود    يگريآموز د  دانش
 يسيـ  انگلزبـان  را در »ص دادنيتـشخ «لمه كرد معادل  ك يه او گمان م   ك راي برگرداند، ز  يسيانگل

چـه معناسـت، او در پاسـخ معـادل           بـه » realize «ةلمـ ك شد دهيپرس يو ازه  يكهنگام. داند ينم
ترجمـه از  ( مجهـول  ي مبهم در بـازخوان ة ترجمرسد يم نظر بهدر واقع، .  را آورده بود  »دنيفهم«

  .دشو ي مري همان سوء تعباي در ارتباط و تيعدم موفق منجر به) زبان اول زبان دوم به
ه توسـط   ك »يريدرگ حجم« ةيفرض به توان يم زين هشپژو نيا جينتا نييتب در ن،يا بر افزون

 زانيـ ه م كـ  نـد ك يمـ  دكيـ تا هيفرضـ  نيـ ا. ودك اشاره شده است    هيارا) 2001 (1 و لوفر  نيهولشتا
 جـستجو   از،ي ن زانيمه  ك معنا   نيا  است؛ به  فيلكت يري درگ حجم متاثر از    دي واژگان جد  يريفراگ

 نيـ ابر اساس ). 2014 ،يسرباز (گذارد يم رياثت ها آن يريادگي زانيم بر ديجد واژگان يابيو ارز 
 يريفراگ زانيم باشد، باالتر يابيارز و جستجو از،ين از شده ريدرگ حجم زاني م  هرچقدر ه،يفرض

آموز در انجـام   ه دانشك رسد يم نظر به). 2015 ،ي ساجدان،يرحمان ،يمانيسل( بود خواهد شتريب
 يابيـ ارز و مقـصد  زبـان  در معادل واژة فتناي ي در پ  وضوح به محور با ترجمه     صورت فيالكت

صـورت   فيالكـ  معنـامحور و ت    فيالك مانند ت  گر،ي د فيالك ت در نيكل. پردازد يم ترجمه از قيدق
در  و دارد، معـادل  واژه يجـستجو  ي بـرا  يمترك ازيمحور بدون ترجمه، دانش آموز احساس ن      

  .ستين دسترس در امر نيا يبرا ي موثريابي ابزار ارزجهينت

  يريگ جهيتن -6
. اسـت  واژگـان  يريـ فراگ در توجه عامل نقش شدن روشن پژوهش، نيا مهم جينتا از يكي
 تـا   آورد يمـ  فـراهم  مدرسـان  يبـرا  يشتريب انكام محور صورت فيالكت شد، ركذ هك همانطوز
 مهـم   نيـ ا. نندك تي هدا يات آموزش ك ن يسو آموزان را به   مند توجه دانش   صورت نظام  بتوانند به 

 نيا. شود يم محقق مترك پردازند، يم متن يمعنا كدر  به تنهاه در آن دانش آموزان      ك يفيالكدر ت 
ه كـ اسـت،   ) 1982 راشـن، ك (يعـ يطب يريادگيـ  ةيـ نظر طرفـداران  نظر با اركآش تضاد در جهينت

 بـا  تنهـا  و ناخودآگاه صورت به تلفظ زبان  و دستور زبان مانند گري د يند واژگان و اجزا   دار باور
  .شوند يم فراگرفته زبان معرض در گرفتن قرار

ه مطالعـات ترجمـه     ك ميافتي دست   جهي نت نيا   به  قي تحق ني ما در ا   يلكطور    به ن،ي بر ا  افزون
 ياركـ  ترجمـه    فيالكـ  ت يطراح. ندك كمك واژگان زبان دوم     يريفراگ  به يطور موثر  تواند به  يم
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ه از  كـ  ننـد ك  يموضوع بـسنده مـ     نيا  تنها به  تادان از اس  ياري است، و متاسفانه، بس    زيچالش برانگ 
 اريآموزان بـس    دانش ي برا ني تمر نيا.  نندك را در طول ترم ترجمه       يدانش آموزان  بخواهند متن    

 ي بهتـر ة ترجمـ يآموزان زمان دانش.  در آن وجود دارد    يك اند اري تنوع بس  رايننده است، ز  كسل  ك
تر يكله نزد ئ حل مس  ييتوانا را به ه آنان   ك ييها ني و تمر  فيالكه با انواع مختلف ت    كدهند   يارائه م 

 شتريـ هـا را ب   محور آنفيلكه آموزش تك ميدي رسجهي نتنيا  بهقي  تحقنيدر ا.  آشنا باشند دينما
، شـود  يتر مـ   ترجمه آنان به   تيفيكها، نه تنها     نين تمر يدر خالل ا  . ندك ي آشنا م  يبا مواد آموزش  

  . ابدي ي مشيز افزاي نشانيا  واژگان موثر دانش يها ه با استفاده از روشكبل
بهبـود   تواند به  يگر م ي د يها  متفاوت برگرفته از رشته    يها هيه نظر ك ميافتيدر پژوهش نيا در

ف و  يالكـ هـا را بـا اسـتفاده از ت          آن يرهايتواند متغ  يه محقق م  كرا  يند، ز ك كمكت ترجمه   يفكي
ر مطالعات ترجمـه رخ      مهم د  يريي گذشته، تغ  ةدر واقع، در طول دو ده     . ندك يريگ آزمون اندازه 

ر ييـ ن تغ يا.  است ياربردك ةمطالعات ترجم   به ي مطالعات ترجمه نظر   يت ازسو كداده، و آن حر   
 نـد ي زبـان دوم و فرا يريـ  فراگيهـا  هيـ  نظرني، مانند ارتباط بيا مسائل درون رشته پرداختن به

 يل سـبب  ن مدل ترجمـه مـد     يه موثرتر كن است   يا) 1995 (1يتوراستدالل  . گردد ي م زيترجمه ن 
ه آمـوزش  كـ م يافتيـ جه دست ين نتيا ، بهيشي آزماة مطالعيكق، با استفاده از   ين تحق يدر ا . است

  .م دارديرد ترجمه ارتباط مستقكمحور با ترجمه با عمل ف صورتيلكت
در . اسـت  طـرح  قابـل  نـه ي زمنيـ آمـوزان و معلمـان در ا     زبان ي جالب توجه برا   جةيچند نت 

شـان نـه تنهـا از زبـان           ترجمـه  تيـ فيكمنظـور بهبـود      آمـوزان بـه    ه دانـش  كرود   يانتظار م  واقع
 سـخت   يهـا  نيانجـام تمـر     مجبـور بـه    يفارسـ   بـه  يسيـ ه از زبـان انگل    كـ  بل يسيـ انگل به يفارس

زبـان اول، و    از دانـش خـود از  يمنـد   بهـره يار بـرا رگـذ ي راه مناسـب و تاث ديـ ها با آن .نباشند
 ياديـ  ارتبـاط مـوثر تـا حـد ز         يـك ه  كـ  رايند، ز ابي و روان در زبان دوم ب      سي سل يا ترجمه ةارائ

ه در روند ترجمـه بـه       كشود   ي م هيآموزان توص  دانش به. لمات دارد كاستفاده درست از     به يبستگ
 حادثـه و    داد،يـ  رو ةلمـ كعنوان مثـال،     به. ندي بنما يا ژهي آنان توجه و   يها انواع مترادف  لمات و ك

 هيـ  زاو نيـ لمـات از ا   ك يتمـام  ا در ترجمـه بـه     هـ  ه آن ك يدر واقع، زمان  . ندا رخداد همه مترادف  
شـوند   ي م واقف تهكن نيا د، و به  شو يار ترجمه بر آنان آسان م     ك ي و دشوار  يدگيچيند، پ شيانديب

. شـود  يو سوء تفـاهم مـ      يبدفهم  شتابزده منجر به   ةترجم.  ساده انگاشت  ديار ترجمه را نبا   كه  ك
 صورت قادر خواهـد بـود       نيه در ا  ك راي، ز محور باشند   صورت فيالك به دنبال ت   شتري ب ديآنان با 
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 دايـ  پ زيـ انگ  چـالش  يها ني تمر ي برا يتر  مناسب يها حل  در هر دو زبان راه     يصورت مقابله ا   هب
  .نندك

ه بـر اسـاس   كـ د نـ آمـوزان ارائـه ده   دانـش   را بـه يفيالكها و ت  تيمعلمان هم بهتر است فعال    
 دهند ياري يآموزان را طور توانند دانش ي منيآنها همچن.  ترجمه باشدنةي در زم  دي جد يها افتهي
 بتواننـد بـا اسـتفاده از        ديـ آموزان با  دانش.  انجام دهند  ييتنها م به كم  ك را   فيالك ت نيه بتوانند ا  ك
 آمـوزش .  ترجمـه انجـام دهنـد      رديكـ  صورت محـور را بـا رو       فيالك معلم ت  يي و راهنما  كمك

 يريارگك ب يها شده و آنان را با ظرافت     آموزان   مند توجه دانش    نظام تي زبان باعث هدا   يا مقابله
 ي را بـرا   ي مختلف فيالكها و ت   تي فعال دين با يمعلمان همچن .  واژگان آشنا خواهد ساخت    حيصح

در واقـع، طراحـان و      . ننـد ك يزيـ ر  و برنامـه   ي واژگان زبان طراح   سياستفاده از ترجمه در تدر    
محور با    صورت يها فيلكاز جمله ت   زبان دوم    يري فراگ يها هي از نظر  ديبا ي م ي درس زانير برنامه

ده اسـت   ركـ  ثابـت    نيشيه مطالعات پ  ك همانطور   راينند، ز ك استفاده   ي درس يها تابك ترجمه در 
 ترجمـه بهتـر عمـل خواهنـد     يها ني در تمر  ي زمان ،آموزان ، دانش )2001 ،1في و عبدالط  ابيش(
  . مند شوند  بهرهزي نيريادگي به عنوان ابزار ترجمه از بتواننده كرد ك

 در بستر خاص خود و      قات،ي تحق گري پژوهش، همانند د   ني ا جي نتا هك است يادآوريسته  يبا
 نيـ ه ا كـ ر شـد    ك متـذ  ديـ  راسـتا با   نيدر ا .  است ري تفس قابل آن   يها تيبا درنظر گرفتن محدود   

.  زبان نپرداخته اسـت    يريادگي گريد يها جنبه به و است بوده زكمتمر واژگان يريادگي بر قيتحق
.  داد مي زبان مانند دستور زبـان و تلفـظ تعمـ          گريابعاد د   به توان يسب شده را نم   ك جينتا نيبنابرا

 مـورد   قيـ  تحق نيـ  در ا  زيـ نهـا    المثل  و ضرب  جيرا عبارات اصطالحات، يريفراگ ن،يا بر افزون
 واژگـان  نسبت به ها زبان در يموارد ني چن يابي   معادل هكنيا با توجه به  .  قرار نگرفته است   يبررس

 مـستلزم  محـور  صـورت  فيالكت و ترجمه قيطر از آن يريفراگ است نكمم باشد، يم ردشوارت
در . رديـ  قـرار گ   توجـه  مـورد  يآتـ  يپژوهشها در ديبا هك باشد يگريد يارهاكراه يريارگك  به

 بـه   شانيـ  ا يسب تـسلط نـسب    كـ آمـوزان و      دانـش  ي دانـش زبـان    توسـعة  و شرفتيـ  با پ  ت،ينها
رد دانـش آمـوزان در      كن است عمل  كاربرد واژگان مم  كت   واژگان و تفاو   يريارگك ب يها ظرافت
 يي پژوهش، سطح توانـا ني اجي در استفاده از نتان،يبنابرا. ابدي بهبود  زي معنامحور ن  فيالكانجام ت 

  .    در نظر گرفتدي بازيآموزان را ن  دانشيزبان
__________________________________________________________________ 

1. Shiyab & Abollateef 
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