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ياربردكرديكرويك:يسيدرنگارشزبانانگليدستور
*مجيدنعمتي

 دانشيار گروه انگليسي دانشكده زبانها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران،

 تهران، ايران

**ابوالفضلمسگرشهر
 از دانشگاه تهران، يسيآموزش زبان انگل يراتكد

 رانيتهران، ا
 (2482آبان تاريخ چاپ:  ،23/18/82تاريخ تصويب:  ،12/12/82تاريخ دريافت: )

دهكيچ

در  يواژگوان  يهوا  ت دسوته ياهم به يا ژهيزبان دوم توجه و يريادگي ةنيگ شته، محققان در زم يها در طول سال

 يها مهارت يريها در جهت فراگ س آنيتدر يرامون اثربخشيپ كيد. اما مطالعات اندان داشته يمختلف زبان يها جنبه

اربرد كو بور   يواژگوان  يهوا  ح دسوته يس حرير تدريتأث يبررس انجام شده است. پژوهش حاضر بر آنست تا به يزبان

نخورده  الس دستك 1ن راستا، يبپردازد. در ا يرانيآموزان ا زبان يسيدر نگارش زبان انگل يواژگان و ححت دستور

دانشوگاه   ينترل در جهاد دانشوگاه كگروه  يكگر در قالب يد ةنخورد الس دستك 1ش و يگروه آزما يكدر قالب 

 يهوا  تيو ردند، اموا فعال كن شده توس  آموزشگاه را دنبال ييمعمول تع يتهران انتخاب شدند. دو گروه روند آموزش

 يسيآزمون نگارش زبان انگل يكش حورت گرفت. يگروه آزما ، تنها دريواژگان يها ح دستهيس حريمرتب  با تدر

نتورل  كش و يهردو گروه آزما ( بهيواژگان يها ح دستهيس حري)تدر ةآزمون( از مداخل آزمون( و بعد )پس شيقبل )پ

 اربرد واژگوان و كو آموزان از لحوا    نگارش زبان خبر بودند، به يه از پژوهش حاضر بكاب باتجربه يارائه شد. دو ارز

توانسوته اسوت    يواژگوان  يهوا  ح دسوته يس حور يه تدركج نشان داد ينتا يل آمارينمره دادند. تحل يححت دستور

ند. كجاد ينترل اكگروه  ش نسبت بهيگروه آزما ياربرد واژگان و ححت دستوركت يفكي يدر ارتقا يتفاوت معنادار

 .     شوند يبح  گ ارده م آن به يآموزش يها همراه داللت ج پژوهش بهينتا

اربرد واژگوان،  كو ، ي، حوحت دسوتور  يواژگان يها ح دستهيس حري، تدريواژگان يها دسته: هايكليديواژه

 .آموز زبان يخودمختار
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مقدمه-8
 يريادگيو  ةمحققوان در گسوتر   ،2يا رهيكو پ يشناس شرفت زبانيگ شته با پ يها در طول سال
انود )ادونول،    ( نشوان داده 4يكفرمول يها ها دنبالي) 1يواژگان يها دسته به ياريزبان دوم عالقة بس

، 2ري  موون 1111، 0ي  ر2888، 8نگوان ينوراد، و ف كچ، يوهانسون، لو يبر، ي  با1124، 3سيرومر و ال
نظور   ه بوه كا منقطع، يوسته يلمات، پكاز  يا عبارتست از هر مجموعه يدستة واژگان يك(. 1121
ل واژه كش ، نه بهيلك يلكن مجموعه بهشياه كا ثابت باشد، بدان معنا يساخته و  شيرسد از پ يم
 يك(. در واقع، لغات در 1111، ي  ر1112، 2لنديشود )ها يافت ميحافظه سپرده و باز واژه، به به

شووند   يحافظه سوپرده مو   به« لغت بزرگ» يكعنوان  ه بهكهستند « دهيهم چسب به» يدستة واژگان
زبوان آسوان    يوك ان يبوم يبرا يواژگان ياه ن دستهياربرد اكو  يي(. شناسا1118، 2880س، ي)ال

ت يستند )اشميها ن از آن حيو استفادة حح ييشناسا قادر به يخوب آموزان به ه زبانك ياست در حال
 (. 1121، 21ندزترومبرگي  بوارز و ل1113، 8و آندروود
نز و يانود )موارت   زبوان  يهوا  ( مهوارت يريو در )فراگ يت فراوانيحائز اهم يواژگان يها دسته
ه كو  يا گونوه  در زبان دارند بوه  يا ها حضور گسترده ن دستهي(. ا1121، 21  وود1121، 22تياشم
درحد زبوان موورد اسوتفاده توسو       21ه تا كاند  ن زدهي( تخم2882، 24ن )آلتنبرگيمحقق يبرخ
اند  يت پردازشيمز يز داراين يواژگان يها گر، دستهيد يدارد. از طرف 23يكت فرموليان ماهيبوم
  ا دريو د يو اربران زبوان تول كو توسو    يلو ك يلكش ها به ن دستهيا ةدهند لكيان تشه واژگكچرا 
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  وود، 1124، 1شون ي  ن1121ت، ينز و اشوم ي  مارت1113، 2نيت، و گالپيشوند )آندروود، اشم يم
رسند،  يثمر م به يواژگان يها ق انوا  مختلف دستهيغالباً از طر 4اربردهاكو  يشتر معاني(. ب1121
، 3وياريكو نگر و ديوجوود دارد )نوات   يواژگان يا ، دستهياز ارتباطيهر ن يازا باً بهيقره تك يلكش به

، اسوتفاده از  يواژگوان  يها دسته يحضور گسترده و سهولت پردازش ن، با توجه بهي(. بنابرا2888
 يارتبواط  يبرقورار  متر حورت گرفته و بهك يتر و با بار ذهن سيسل ياربران بومك يزبان از سو
ن رو، يو (. از ا1121ت، ينز و اشوم ي  موارت 1112، 8تين و اشوم يلكانكو ) نود ك يم كمك  اثربخش
مختلوف   يهوا  در جنبوه  يواژگوان  يها گاه دستهيجا يبررس اند تا به انجام گرفته ياديمطالعات ز

(  در 1122، 0رمول، برانفوات و آلدرسوون   كزبان دوم بپردازند: در خوانودن )  يريدر فراگ يزبان
(  در دسووتورزبان 1110  وود، 1121، 2ييو شمسووا ي  خووداداد1124 ،2گفووت و شوونود )ابوورگ

ن در ي(  و همچنو 1120وپر، ك  1121، 21سيمپسن والچ و الي(  در واژگان )س1124، 8ورتسك)
 (.1122، 24  روان2882، 21  گرنگر1114، 22ورتسكنراد و كبر، ينگارش )با

عنووان بسوتر    بوه  يبوان ز يهوا  مهوارت  يدر ارتقا يواژگان يها س دستهيتدر يبح  اثربخش
اپول، اسوتنگرز و   كموانز،  يكرود. )بوارز، ا يشمار م به يواژگان يها رامون دستهيپ يمهم يپژوهش
ح و يحح ةتواند در استفاد يآموزان م زبان يبرا يواژگان يها (. فراگرفتن دسته1110، 23ريليدمچ

موجوود در   يشووار پژوهشوگران، د  يه، بنوابر نظور بعضو   كو رگ ار باشد يتأث ييروان زبان تا جا
ن يو ح از ايحوح  ةو اسوتفاد  يريادگيو تواند با عودم   ي، ميمهارت زبان يسطو  باال به يابي دست
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ن يو (. بوا ا 2880، 4  هوووار  1121، 1لزي  موا 1111، ي  ر1123، 2يها مرتب  باشد )حاتم دسته
 يها مهارت يها در ارتقا ن دستهيس ايتدر ياثربخش يبا هد  بررس يوجود، مطالعات معدود

ن عودم وجوود   يو همچنو  يواژگان يها دسته يساز ياتيدر عمل يانجام شده است. دشوار يزبان
  1118، 3هين امر دانست )درنيل ايتوان از دال يها را م س آنيدر تدر ياربردكمنسجم و  يروش
 يها آموزش اثربخش دسته يو اجرا يه طراحك يين، از آنجاي(. بنابرا1112، 8يكتزپاتريو ف ير

را سورعت و قووت بخشود،     يمختلوف زبوان   يهوا  مهارت يريند فراگيد بتواند فرآيشا يواژگان
ا يو ه آكو ن موضو  بپردازد يا يبررس به ياربردك يروش ةپژوهش حاضر در حدد است تا با ارائ

 ياربرد واژگان و ححت دستوركت يفكي يتواند در ارتقا يم يواژگان يها ح دستهيآموزش حر
 ر.يا خيثر باشد مؤ يسيدر نگارش زبان انگل

پرسشپژوهش-2
اربرد واژگان و كت يفكي يبر ارتقا ير مثبتيتواند تأث يم يواژگان يها ح دستهيس حريا تدريآ

 داشته باشد؟ يرانيآموزان ا زبان يسيدر نگارش زبان انگل يححت دستور

نهپژوهشيشيپ-3
يواژگانيهادسته-3-8

در اسوتفاده، پوردازش، و    ياساسو  ينقش يواژگان يها ه دستهكن باورند يمحققان بر ا يبرخ
قوات  ي(. تحق1110  وود، 1121ت، ينز و اشمي  مارت1111، يا دوم دارند )ريزبان اول  يريادگي

شوود،   ياربران انجوام نمو  كو  يواژه از سو حورت واژه به  ه پردازش زبان اغلب بهكاند  نشان داده
ت، يشود )اشوم  يد ميا تولي، فهم «(يا دسته»گر يدعبارت  )به يا ا لقمهي يا هكل تكش ه زبان بهكبل

رغم نقوش  يو (. عل1112، 0ر و گرانگري  مون1111، 2888، ي  ر1113ت و آندروود، ي  اشم1113
 يشرفته زبوان يدر سطو  پ يآموزان حت ها در زبان، زبان ربودن آنيو فراگ يواژگان يها مهم دسته
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  بوووارز و 1113، 2شوواپيننوود )بكسووتفاده هووا ا ان از آنيوود قووادر نباشووند هماننوود بوميهووم شووا
 (.  1112، 1بلي  و1123، ي  حاتم1121ندزترومبرگ، يل

ق با يف دقيتعر يك ة، ارائيواژگان يها رامون دستهيپ يقاتيتحق يها ن چالشياز مهمتر يكي
 4و دامنوه  ي(. فراوانو 1121ت، ينز و اشوم يها بوده است )مارت ن دستهياز ا يساز ياتيت عمليقابل
مورد اسوتفاده   يواژگان ةدست يكعنوان  هر چند واژه به يمعرف يه براكاند  بوده يارياً دو معغالب
در  يواژگوان  ةدسوت  يوك عنووان   چند واژه به يها اشاره بهتعداد رخداد ياند. فراوان گرفته يقرار م
رراً در كو م يواژگوان  ةدسوت  يكه كست يه دامنه بدان معنيكخاص دارد، در حال يزبان ةحوز يك
 يچ عدد قطعيهر حال، ه (. به1113ورتس، ك  1112لند، يشود )ها يدار ميمختلف پد يها وزهح
شودن آن بهعنووان    ييمنظور شناسوا  هر چند واژه به ياز برايمورد ن ين تعداد رخدادهاييتع يبرا
« يواژگوان  يهوا  دسوته »ن، ي(. بنوابرا 1121ت، ينز و اشوم يوجود ندارد )موارت  يواژگان ةدست يك
ب واژگوان را پوشوش   كيو از تر يمتنوع يها ه گونهكشود  ياستفاده م يلكاحطال   يكعنوان  به
 (: 1112  ر و گرانگر،يدهد )مون يم

 ( kind of, you know) 3ها نندهك. پر2
 ( commit a crime; densely populated) 8نينش . لغات هم1
 ( come up with) 0يا لمهك. افعال چند 4
 ( consider sb/sth as sb/sth; make sb do sth) 2ها . فرمول3
 ( research has shown that; it’s worth it) 2استاندارد ثابت يها واره ها و جمله . جمله8
 ( … if I were you, I would) 8يدستور يها واره . جمله0
 (  و kick the bucket) 21. احطالحات2
 (.no pain, no gain) 22ها المثل . ضرب2
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 ياديو ، مطالعوات ز يمختلف زبان يها در جنبه يواژگان يها دسته ةحضور گسترد با توجه به
ن موضوو  در بخوش   يو ( زبان دوم بپردازند. ايريادگيها در ) نقش آن يبررس اند تا به انجام شده
 شود. يبح  گ ارده م بعد به

يزبانيهاومهارتيواژگانيهاراموندستهيپژوهشپ-3-2
در  يواژگوان  يهوا  هش حاضر، مطالعوات در بواب نقوش دسوته    پژو يهد  احل با توجه به

رد. در گوروه اول  كو م يدو گوروه عموده تقسو    تووان بوه   يزبان را م يريادگيپردازش، توسعه، و 
در  يواژگان يها استفاده از دسته ةويهمانند ش يمسائل يبررس شتر بهيه بكحضور دارند  يمطالعات

و  يواژگوان  يهوا  ان دستهي(، ارتباط م1112، 2نارد يوالچ، و م مپسونيس، سيزبان اول و دوم )ال
 يواژگوان  يها  (، پردازش دسته1118  وود، 1122، 1ينز و مرفي)مارت يمختلف زبان يها مهارت

در سطو  مختلف  يواژگان يها دسته يريادگي ةويا شي(، و 1113، 4نيت، و گَلپي)آندروود، اشم
رمول و  كراً توسو   يو مطالعة جالب اخ يكمثال،  يپردازند. برا ي( م1122زبان )روان،  يريفراگ
و مهوارت خووانش    يواژگوان  يهوا  ن دسوته يه در آن رابطة بك( انجام شده است 1122گران )يد

، بوا  يزبان خارج يكعنوان  به يسيآزمون زبان انگل يكن مطالعه، نمرات يشود. در ا يم يبررس
دهندة  لكيتوانند تش يه مك يتلفل شده تا عوامل مخيه و تحلي، تجز3يمدل معادلة ساختار كمك

 يلو كه مفهووم  كو داد  ج نشوان  يشووند. نتوا   ييباشوند، شناسوا   يسيمهارت خوانش در زبان انگل
ف يدر توحو  يو لغوو  يدسوتور  يسونت  يرهاينسبت بهمتغ يتر نقش پررن  يواژگان يها دسته

 ند. ك يفا ميمهارت خوانش ا
 يبررسو  ه بوه كاند  يشيمطالعات آزما ينواژگا يها دسته ةاما گروه دوم از مطالعات در گستر

پردازنوود )بووواِرز و  يموو يزبووان يهووا مهووارت يبوور ارتقووا يواژگووان يهووا س دسووتهير توودريتووأث
  وود، 1113، 8وود ين موضو  )جوونز و هو  يا يت آموزشيرغم اهمي(. عل1121ندزترومبرگ، يل

در بواال، انجوام    رشوده كگوروه اول ذ  ن گروه، نسبت بوه يدر ا يمتركمراتب  (، مطالعات به1121
حاضور   ةه مطالعو كو  ييح داده خواهود شود. از آنجوا   ين امر در ادامه توضيل ايه دالكاند،  گرفته
در  ياربرد واژگوان و حوحت دسوتور   كو بور   يواژگوان  يها ح دستهيس حرير تدريتأث يبررس به

دان منو  از گروه دوم مرور خواهند شد. عالقه ين قسمت، نمونه مطالعاتيپردازد، در ا ينگارش م
 __________________________________________________________________  
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ر و گرانگور  ي(، موون 2881و )ياركو  ينگر و دينوات  تواننود بوه   يدر گوروه اول مو   يپژوهش ةحوز به
 نند. ك( رجو  1121س )يوالچ و ال مپسنين سي(، و همچن1112)

ا يو )و  يرامون ارزش آموزشو يپ كيقات اندينون تحقكه در باال هم عنوان شد، تاكهمانگونه 
نودزترومبرگ،  ي  بووارز و ل 1123، يشوده اسوت )حواتم    انجام يواژگان يها س( دستهير تدريتأث

ن يو ا يسواز  ياتيو ق و عمليو ف دقيل عدم سهولت در تعريدل تواند به يم ين تا حدودي(. ا1121
 يهوا  س ثمربخش دستهيتدر يگر، بح  چگونگيد ي(. از طرف1118ه، يباشد )درن يدة زبانيپد

، يوك تزپاتريو ف يهوا بووده اسوت )ر    ن دنبالهيرامون اين مباح  پيسازتر لكاز مش يكي يواژگان
چ ي(، ه1113وود،  ي  جونز و ه1122، 2انيمحققان معتقدند )رافئ يه برخك(، و، همانگونه 1112
 ها وجود ندارد.  ن دنبالهيس ايتدر يبرا ياستوار يچ احول نظريا هي  ت شدهيروش تثب

 ةمطالعو  توان به يم يواژگان يها دسته ياز معدود مطالعات انجام شده در باب ارزش آموزش
ها بور مهوارت گفتوار     ن دستهيس ايتدر يه در آن، اثربخشكرد ك( اشاره 1110گران )يبوارز و د
م ينترل تقسو كش و يدو گروه آزما گان به نندهك تك، شريتجرب ةن مطالعيشده است. در ا يبررس

ه شود، در  ارتقوا داد  يدر موواد درسو   يواژگوان  يها ش از وجود دستهيگروه آزما يشدند. آگاه
سواعته،   11دورة  يوك ة معمول در دوره را پشت سر گ اشتند. بعود از  ينترل روكه گروه يكحال

ل يو قورار گرفوت. تحل   يابيمورد ارزش يق دو مصاحبة شفاهيهر دو گروه از طر يمهارت گفتار
نتورل از لحوا  سالسوت در    كگوروه   نسبت بوه  يرد بهتركش عمليه گروه آزماكج نشان داد ينتا

 ييو شمسوا  ي(، خوداداد 1118(، وود )1114) 1ر سوان  يو نظ يگرياند. مطالعات د شتهگفتار دا
 يهوا  س دسوته يق تودر يو از طر يمهوارت گفتوار   ي( هم در باب ارتقا1124(، و اُبرگ )1121)

 يهوا  بر جنبه يواژگان يها س دستهير مثبت تدرين تأثياند. ا افتهيدست  يج مشابهينتا به يواژگان
در  يا ا دسوته يو  يلو كل كشو  ها بوه  ن دستهيه اكشود  يز آنجا حاحل ما يمختلف مهارت گفتار

ل يو آمووز تحم  را بور زبوان   ياديو ز يآنها بوار ذهنو   يابيجه، بازيشوند، و، در نت يره ميحافظه ذخ
، 4نودزبرومبرگ يارمغوان آورد. )بووارز و ل   روان زبوان را بوه    د و دريتواند تول ين ميند. اك ينم

 (.1121، 0  وود1121، 8تينز و اشميرت  ما1121، 3مكيم و كي  1121
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 يج متفواوت يدر مهارت نگوارش نتوا   يواژگان يها س دستهيتدر يقات در باب اثربخشيتحق
دنبالوة   31مثوال، تعوداد    ي(، بورا 1123) 2راسخ ي، و اسالمييرايتك، ياظمكدست داده است.  به

هسوتند را انتخواب و   ار معموول  يبسو  ياربردكو  يشناسو  ده مؤلفان، در زبوان يعق ه، بهك يكفرمول
آمووزش دادنود. از    يزبان خارج يكعنوان  به يسيسانس آموزش زبان انگليان فو  ليدانشجو به
موضو ، قبل و بعد از آموزش  يك ةمقاله دربار يكن مطالعه خواسته شد تا يگان ا نندهك تكشر
 يواژگان يها تهن تعداد محدود دسيس ايه تدركج نشان داد يسند. نتايبنو يواژگان يها ن دستهيا

همووراه آورد.  ان بووهينگووارش دانشووجو يلووكت يووفكيدر  يقابوول توووجه يتوانسووته اسووت ارتقووا
در  يواژگان يها س دستهير تدريتأث يبررس ( هم به1122) 1راسخ ي، و اسالميتابك، يآباد شمس

ش يپرداختنود. دو گوروه آزموا    كيمختلوف پزشو   يهوا  ان رشوته يدانشجو يسينگارش زبان انگل
دام كو ( هور  يواژگوان  يهوا  س دسوته ينترل )بدون تدرك( و يواژگان يها س دستهيه تدرهمرا )به
زبوان   يه قبول و بعود از دورة آموزشو   كو ن پژوهش حضور داشتند يدانشجو در ا 31ل از كمتش
ج يردنود. نتوا  كت كشر يسيآزمون نگارش زبان انگل يكارائه شده توس  دانشگاه، در  يسيانگل

نتورل معنوادار   كش و گروه يان گروه آزمايان مينگارش دانشجو يلكت يفكيه تفاوت كنشان داد 
 ير قابل تووجه ياز عدم وجود تأث كيه حاكاند  ز انجام شدهين ين وجود، مطالعاتيبوده است. با ا

مثوال،   ي(، بورا 1110ورتس )كو اند.  بر مهارت نگارش بوده يواژگان يها س دنبالهيتدر ياز سو
در نگوارش، قبول و بعود از     يواژگان يها ستفاده از دستهدر ا يرينتوانسته است تفاوت چشمگ

گوان نسوبت    ننوده ك تكشور  ةو عالقو  يش آگاهين محقق از افزايند، اگرچه اكدا يس آنها پيتدر
ر چنودان قابول   يز توأث يو ( ن1113وود ) ين جونز و هيخبر داده است. همچن يواژگان يها دسته به

 ردند.كآموزان مشاهده ن ت نگارش زبانبر مهار يواژگان يها س دستهياز تدر يا مالحظه
 يها ح دستهيس حريتدر ياز معدود مطالعات انجام شده در باب اثرگ ار ين مرور اجماليا
ج ينتا ه، با توجه بهكنيته باشد. اول اكانگر چند نيتواند ب يم يزبان يها مهارت يبر ارتقا يواژگان

از است تا بتوان نظرات ين يشتريب يها شن، قطعاً پژوهيشيدست آمده از مطالعات پ ناسازگار به
چ روش يه، هو كو نيرد. دوم اكو حوادر   يواژگوان  يها س دستهيتدر يدر باب اثربخش ياستوارتر

ارائه نشده  يواژگان يها ح دستهيس حرين مطالعات در باب تدريتوس  ا يمنسجم و سامانمند
 ةتو كلعوات گ شوته باشود. ن   ج مطاينتوا  يبر عدم سازگار يليتواند دل ين خود ميه البته اكاست، 
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انود. بوا    ها پرداختوه  ن دستهياز ا يس تعداد محدوديتدر ه، مطالعات انجام شده تنها بهكنيگر ايد
از  يز محودود بور تعوداد خاحو    كو ن تمريدر زبان، ا يواژگان يها دسته ةحضور گسترد توجه به
ارمغوان   هوا را بوه   هن دسوت يو ا يريآموز در فراگ زبان يد نتواند خودمختاريشا يواژگان يها دسته

 بگ ارد.  يزبان يها بر مهارت يدارير قابل توجه و پايداشته و تأث

ياربردواژگان،وصحتدستورك،يواژگانيهادسته-3-3

 ين در ححت دستورياربرد واژگان و همچنكو  يريادگيدر  ينقش مهم يواژگان يها دسته
 كيت يها واژه يريادگيل آموزش و كش به واژگان اغلب يريادگيرامون يقات پينند. تحقك يفا ميا

ل سوهولت در  يو دل ها بوه  واژه كه تكرسد، چرا  ينظر م به يهيبد ين در واقع امريه اكبوده است 
انود   شوده  ين زبان در نظر گرفته مياديبن يها عنوان سازه ، همواره بهيابيس، و ارزي، تدرييشناسا
ل واژه كشو  اربران معموالً زبان را بوه ك  شد، ه در باال هم بحك(. اما، همانگونه 1121ت، ي)اشم
ل ياربر تحمك را به ينيسنگ يزبان، بار ذهن ةواژ ه پردازش واژه بهكنند، چرا ك يواژه پردازش نم به
ب كيو ه ترك يي(. از آنجا1113ت و آندروود، يشود )اشم يو فهم روان زبان م  رده و مانع درك

، نوه واژه بهوواژه،   يلو ك يلكهوا بهشو   ن دستهيبوده و انسبتاً ثابت  يواژگان يها واژگان در دسته
 ي، سالست و حوحت زبوان  يواژگان يها توانند با استفاده از دسته ياربران مكشوند،  يپردازش م
، 2888، ي  ر1113ت و آنودروود،  ي  اشوم 1113ت، يبدست آورند )اشم ين بار ذهنيمتركرا با 
ح و متداول واژگوان را  ياربرد ححكمعموالً  يواژگان يها اربرد واژگان، دستهك(. از لحا  1111
، it’s a pity that ،have an effect onماننود   ييها مثال در دسته يرند. برايگ يدر برم يخوببه

ش داده ينمووا waste، و pity ،effect يهووا ح واژهياربرد حووحكوو، waste precious timeو 
ح از واژگوان  يناحوح  ةان اسوتفاد كو ام توانود  يمو  ييها ن دستهياز وجود چن يشود. عدم آگاه يم
 ش دهد.يور را افزاكم 

انود.   يمختلف دستور يشامل ساختارها يواژگان يها ، دستهين از لحا  دستور زبانيهمچن
از يو ، بودون ن يواژگان يها توانند، با استفاده از دسته ياربران زبان مك(، 1124ورتس )كطبق نظر 

 يلكش را به يدستور ياز ساختارها يعداد قابل توجه، تيمسائل دستور امل نسبت بهك يآگاه به
درواقوع مسوائل    يواژگوان  يهوا  موارد، دسته ياريه، در بسكنيتر ا جالب ةتكار برند. نك ح بهيحح
 the يواژگوان  ةمثوال در دسوت   يشوند. برا يشامل م يبكيتر يلكش را به يو دستورزبان يواژگان

only thing that mattersفاده از واژه ح استيحح ةوي، هم شmatter   ةتو كوجوود دارد و هوم ن 
ه كو رد كو نگونه ادعوا  يد بتوان اين، شايت شده است. بنابرايفاعل و فعل رعا يسازگار يدستور
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دانش  يارتقا به يا قابل مالحظه ةانداز تواند به يم يواژگان يها دسته يمناسب رو يگ ار هيسرما
ن سوؤال  يو (. حال ا1111، 2انزتك  1110، گرانيند )بوارز و دك كمك يو دستور زبان يواژگان
ن يو ا بوه  ي. در بخش بعود يحيا تلويح باشد يد حريها با ن دستهيا آموزش ايه آكشود  يمطر  م
 م. يپرداز يموضو  م

؟يواژگانيهادستهياضمنيحيسصريتدر-3-4
هنووز   ،يواژگوان  يهوا  مستمر و مؤثر از دسته ةآموزان در استفاد زبان يمنظور توانمندساز به

س يد تودر يو با يواژگوان  يها ا دستهيه آكن موضو  وجود ندارد يدر باب ا ينظرات چندان قطع
شون و  ي  ن1113وود،  ي)جوونز و هو   يا ضومن يح باشد يد حريس باين تدريا ايا نه، و آيبشوند 

ه در كو ها، همانگونوه   ن دستهيس ايتدر ةن در گستريشيج مطالعات پي(. اگرچه نتا2882، 1وتنين
س يتودر »ه كو ن باورنود  يشتر بر اي(، پژوهشگران ب1118اند )وود،  بح  شد، ناهمسان بودهباال 
تووان در   يرا م يليداشته باشد. دال يردها برتريكگر رويدتواند نسبت به يها م ن دستهيا« حيحر
در منوابع   يواژگان يها دسته ةرغم حضور گسترديه، علكنيرد. اول اكان يه بين فرضيت از ايحما

آمووزان، مطالعوات نشوان     زبان يها از سو ن دستهيا ةوستيافت پيجه، دريو، در نت يزبان مختلف
ن يو از ا يهوم از برخو   شورفته، آن يتواننود تنهوا در سوطو  پ    يآموزان بزرگسال م ه زبانكاند  داده
و  يووكهارل - ي  بوواردوو1112ح داشووته باشووند )آلتنبوورگ و گرانگوور، يحووح ةهووا، اسووتفاد دسووته
(، 1118) 3سور و جوافس  كي ي(. طبوق نظور د  1121نودزترومبرگ،  ي  بوواِرز و ل 1122، 4نگرياستر
ز كه همان عدم وجود تمرك) 8محور-معنا  يآموزان بزرگسال تنها در معرض ورود ه زبانك يزمان
 يزبوان  يهوا  يژگو يمؤثر و يريدر فراگ يتر فيرند، احتمال ضعيگ ياند( قرار م حيس حريا تدري

ه كنست يا يواژگان يها ح دستهيس حريت از تدريمهمتر در حما گر ويل ديدل يكوجود دارد. 
ن اسوت بارهوا   كو آموز مم ه زبانك يا گونه رسند به ينظر م ساده به يا بندهيل فركش ها به ن دستهيا

 ةدسوت  يوك عنووان   ده باشد اما نتوانسوته باشود آن را بوه   يد يرا در منابع زبان يواژگان ةدست يك
ورتس، كو   1113شواپ،  ي  ب1112، 0يريبر و بوارب ينود )بوا  كتفاده و از آن اسو  ييشناسا يواژگان
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و  يگسوتردگ  ةآمووزان دربوار   زبوان  يش آگواه يه افوزا كنظر برسد  نگونه بهيد اي(. پس، شا1110
هوا بتوانود در    آن يريارگكو  و بوه  يريادگي يها وهيو آموزش ش يواژگان يها سودمند بودن دسته

 اثربخش باشد.   يزبان يها مهارت يارتقا

پژوهشحاضر-4
 يهوا  ح دستهيس حريا تدريه آكن موضو  بپردازد يا يبررس پژوهش حاضر در نظر دارد به

آموزان  زبان يسينگارش زبان انگل ياربرد واژگان و ححت دستوركبر  يريتواند تأث يم يواژگان
س يد بور تودر  كيو ان شود، تأ يه در باال بك يلين مطالعه، بنا بر دالير. در ايا خيداشته باشد  يرانيا

ن يو سواختار ا  ةگور دربوار  يد ةتك. نيا ضمني يحيس تلوياست تا تدر يواژگان يها ح دستهيحر
ت يفكيدر نگارش )در مقابل  ياربرد واژگان و ححت دستورك يها ه تنها مؤلفهكنست يمطالعه ا

ت يو ن نشوان از اهم يشو يه، اوالً، مطالعوات پ كو رنود، چورا   يگ يقرار م ينگارش( مورد بررس يلك
ن ي( و همچنو 1121ت، ينز و اشوم ي  موارت 1120وپر، كو اربرد واژگوان ) كو در  يواژگان يها هدست

نگوارش، هماننود محتووا     يهوا  گر مؤلفهياً، دياند، و، ثان ( داشته1124ورتس، ك) يححت دستور
 انسوجام، ) يا سوازمانده يو و  موضوو (  مرتب  و بس  ات،يجزئ ارائة موضو ، دربارة معلومات)

 يواژگوان  يهوا  اربرد دسوته كو بوا   يميد ارتباط مستقي(، شايمنطق يده بيرتو ت ت،يشفاف ،يروان
 نداشته باشند. 

ف، يو ن تعريشود. طبق ا يارائه م يواژگان يها از دسته يتر ف جامعيدر پژوهش حاضر، تعر
 ةدسوت  يوك باشود،   2ييمعنا ةلقم يك يآموز حاو زبان يه براكشتر يا بياز دو واژه  يبكيهر تر به

رمل و كه كد يز نامين 1يشناس واره توان دانش جمله يف را مين نو  تعريشود. ا يم گفته يواژگان
 يهوا  د بور دسوته  كيو ن مطالعوه، نوه تنهوا تأ   ين در اياند. بنابرا ردهك( از آن استفاده 1122گران )يد

آمووز آمووزش    زبوان  ه بهكباشد، بل ين ميشيقات پيتحق يشده طبق استانداردها ييشناسا يواژگان
اسوت.   ييمعنوا  ةلقم يك يه حاوكباشند  يا واره هر نو  جمله يريدنبال فراگ شود تا به يداده م
مطور  شوده در    يارهوا ياز چنود واژه توسو  مع   يبو كيتر يوك ه كو ان وجود دارد كن اميپس ا

 ةلقمو  يوك عنووان   محسوب نشود اما همچنوان بوه   يواژگان ةدست يكعنوان ن، بهيشيمطالعات پ
ن مطالعوه،  يو ف ارائوه شوده در ا  يو مثال، طبق تعر يشود. برا يز تلقآمو د توس  زبانيمف ييمعنا
محسووب نشوود    يواژگان ةدست يكد بهعنوان يشا feel down and defeated يب واژگانكيتر

 __________________________________________________________________  

1- a meaningful chunk  

2- Phraseological knowledge 
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 ييمعنوا  ةچ لقمو يه يحاو experience but rather يد است، وليمف ييمعنا ةلقم يك ياما حاو
 رد.  يگ يتوجه قرار نمآموز مورد  زبان ين، از سويست، و بنابراين

 طرحپژوهش-4-8

)دو  يشو يگوروه آزما  يوك الس دست نخورده در قالوب  كآموزان در چهار  دو گروه از زبان
 يوك ن دو گوروه در  يو ن مطالعه حضور داشوتند. ا يالس( در اكنترل )دو كگروه  يكالس( و ك

ش بعود از مداخلوه،   آزمون، و در همان آزمون نگار شيعنوان پ آزمون نگارش قبل از مداخله، به
چ يگوان هو   ننود ك تكه شور كو است  يادآوري ةستيته باكن نيردند. اكت كآزمون، شر عنوان پس به
 يه فق  بورا كن مطالعه، يگرفته در ا حورت ةن آزمون نگارش نداشتند. مداخلياز انجام ا يآگاه

هش معموول در آموزشوگاه محول انجوام پوژو      يآموزشو  ةه شده بود، در برناميش تهيگروه آزما
نتورل  كو  يشو يدو گوروه آزما  گوان بوه   نندهك تكشر يه گمارش تصادفك ييگنجانده شد. از آنجا

 بوده است.  يشيآزما  و ن طر  مطالعة حاضر شبهير نبود، بنابرايپ  انكام

نمونةپژوهش-4-2
 يسو يزبوان انگل  يريادگيو ه مشغول ك يرانيآموز ا زبان 84ل بود از كن پژوهش متشينمونة ا

 2ن سوطح ييج آزمون تعيدانشگاه تهران بودند. نتا يدر جهاد دانشگاه يزبان خارج يكعنوان  به
ن يو بودنود. در ا  1ا متوسو  بواال  يو شورفته  يپ يسوطح زبوان   يآمووزان دارا  ن زبوان يه اكنشان داد 

سال در قالب  3شرفته، حدود يتا پ ي، از مبتديسيمحور زبان انگل -المهكم يها آموزشگاه، دوره
تورم( در قالوب    2ماهه ) 4 يبازة زمان يكانجامد. مطالعه حاضر در  يطول م به ترم سه ماهه 20
گان  نندك تكشر ةاملتر درباركانجام شد. اطالعات  يا قهيو پنج دق  ساعت و چهل يك ةجلس 11
  آمده است. 2ن پژوهش در جدول يا

 نپژوهشينندهدراكتكاتدوگروهشري.جزئ8جدول

تعداد
لكتعداديتوانشزبانيهسنردآقاخانمالسك

 12 متوس  باال سال 31تا  22از  21 22 1 يشيگروه آزما
 18 متوس  باال سال 31تا  22از  2 22 1 نترلكگروه 

 __________________________________________________________________  

1- PET 

2- upper-intermediate 
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ةپژوهشيرو-4-3

آزمون،  شيعنوان پ ، بهيسيآزمون نگارش زبان انگل يكن جلسة ترم، هر دو گروه در يدر اول
ش توس  محقق مطالعة حاضر انجام يدهندة گروه آزما ليكالس تشكس دو يردند. تدركت كشر

نتورل را بور عهوده داشوت. در دو     كالس گروه كس در دو يمدرس باتجربه هم تدر يكشد، و 
گور  يدر د يواژگوان  يهوا  ح دسوته يس حور يمورتب  بوا تودر    يهوا  تيش، فعاليالس گروه آزماك
ة معمول )بودون  ينترل روكالس گروه كه دو يكالس گنجانده شد، در حالكمعمول  يها تيفعال
ان ترم، همان آزموون نگوارش   يش گرفتند. پس از پاي( را در پيواژگان يها ح دستهيس حريتدر

 نترل گرفته شد. كو  يشيآزمون از هر دو گروه آزما آزمون بهعنوان پس شياستفاده شده در پ

مداخله-4-4

نودزترومبرگ  يوارز و لبو  يشوده از سوو   مطر  يلكبه اهدا   يابيدنبال دست ن پژوهش بهيا
آموزان از وجوود آنهوا    زبان يش آگاهيو افزا يواژگان يها دسته ي( معرف2( بوده است: )1121)

  يواژگوان  يها دسته ييدر شناسا يآموزان بهخودمختار ب زباني( ترغ1  )يدر مواد مختلف زبان
عوالوه،   . بوه ياژگانو يها و استفاده از دسته يريمنظور فراگ گوناگون به يها روش ي( معرف4و )

آمووزان   ت زبوان يشد تا ذهن ين مطالعه سعي(، در ا1111انزت )كشده توس   مطر  يةبنابر توح
واژه از زبان نداشته باشند و در عوض زبان  ه تصور واژه بهك يلكش زبان عوض شود به نسبت به

ننود.  كپوردازش   ،يواژگوان  يها ا همان دستهيواژه،  يكتر از  بزرگ يها هكرا همواره در قالب ت
الس و كو از آنهوا در   يه بخشو كشدند  يطراح يمختلف يها تين اهدا ، فعاليا دن بهيرس يبرا
ا بوا الهوام از   يو ( 1هوا )جودول    تيو ن فعاليو شدند. ا يار در خانه دنبال مكعنوان  گر بهيد يبخش
ح يل توضو يتفص ه در ادامه بهكاند  شده يات نگارنده طراحيتجرب ا با توجه بهين و يشيقات پيتحق

 داده خواهند شد. 
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يواژگانيهاحدستهيسصريمنظورتدرشبهيانجامگرفتهدرگروهآزمايهاتي.فعال2جدول

ويواژگانيهادستهيمعرف
آموزاناززبانيآگاهيارتقا

تآنهادرزبانياهم

انواعمختلفييشناسا
درمنابعيواژگانيهادسته

يمختلفزبان

هازواستفاديريارگكب
درگفتاريواژگانيهادسته

ونوشتار

 يهووا انوووا  دسووته يمعرفوو 
  يواژگان

 يها از دسته ييها ر مثالكذ 
  يدر فارس يواژگان

 آمووزان از   زبوان  يساز آگاه
 يواژگوان  يها ت دستهياهم

مختلوووف  يهوووا در جنبوووه
  يزبان

 انوووا   ييو شناسووا يمعرفوو
 يوك در  يواژگان يها دسته

 .يسيمتن انگل

 موجوود   يها نمت يزن شخم
خووانش و   يها تيدر فعال
الس، ابتودا  كو در  يداريشن

دونفووره و  يهووا در گووروه
 سپس با نظارت مدرس 

 يگر منابع زبانيد يزن شخم 
تاب داسوتان(  كمثال  ي)برا

ار در خانووه و كووبهعنوووان 
در  يابيو سپس مورور و ارز 

 الس با نظارت مدرس ك

 يهووا روان دسووته ةترجموو 
 يسووووياز انگل يواژگووووان

 .يفارس به

  يهوووا اسوووتفاده از دسوووته 
شوده در   ييشناسوا  يواژگان
خوووانش و  يهووا تيووفعال
 ةخالحوو ةو ارائوو يداريشوون

ت بهصووورت يوومووتن فعال
  يا نوشتاري يشفاه

  يهوووا اسوووتفاده از دسوووته 
شوده در   ييشناسوا  يواژگان
تووواب داسوووتان توسووو   ك

 ةخالحو  ةآموزان و ارئ زبان
 گر يديكداستان به

 يهوا  بوا دسوته   يساز جمله 
هوا در   نوشتن آن و يواژگان
 ها  دفترچه

 وتواه در  ك يشفاه يزهايوئك
 يهووا هوور جلسووه از دسووته 

 جلسات قبل. يواژگان

 حورت گرفت: ياحل ةن مطالعه بر اساس سه مؤلفيدر ا يواژگان يها س دستهيتدر
هوا در   آن يو سوودمند  يآموزان از گستردگ زبان يآگاه يو ارتقا يواژگان يها دسته يمعرف
اد شده در يمورد  2)رجو  شود به   يواژگان يها انوا  مختلف دسته ي( و معرف اول ةزبان )مؤلف
مختلوف   يهوا  هوا در جنبوه   آن ةحضور گسترد ةآموزان دربار زبان يش آگاهي( و افزا2-4بخش 
باشد )جونز و  يواژگان يها س دستهيتدر يروش هدفمند برا يكن گام در يتواند اول يم يزبان
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 يهوا  ه دستهكبرخوردار است، چرا  يا ژهيت وين مؤلفه از اهمي(. ا1112شن، ي  ن1113وود،  يه
ن موضوو  موجوب   يرسوند. همو   يبهنظور مو   يهي، ساده و بديا بندهيل فركمعموالً بهش يواژگان
ح يحوح  يلكشو  نداشته و نتوانند به يها در منابع زبان آن به يا ستهيآموزان توجه با شود تا زبان يم

ن مطالعه، ابتدا انووا   ين در اي(. بنابرا1110ورتس، ك  1112، يريو بارب بريها بهره ببرند )با از آن
 ييهوا  و مثال يح معرفيحر يلكش به« ييمعنا ةلقم»ن مفهوم يو همچن يواژگان يها مختلف دسته

زبوان   يريادگيو مختلوف   يها ها در جنبه ت آنيآموزان از اهم زبان يساز ارائه شدند. سپس آگاه
 يهوا  دسوته  يگستردگ ةه ابتدا درباركحورت بود  نيبد يساز ن آگاهيحورت گرفت. ا يسيانگل
ب كو را مرت يجرمو »ماننود   ييها آورده شد )مثال ييها ، ححبت و مثاليدر زبان فارس يواژگان
 يزيو بهچ»، «در معرض انقوراض بوودن  »، «حر  زدن يسكپشت سر »، «غصه خوردن»، «شدن

ه حجم قابل كآموزان نشان داده شود  زبان تا بهگر( يد ياري، و بس«لين دليهم به»، «عادت داشتن
 يوك ، فق  بوا  ياز واژگان در فارس يبرخ يدارد. حت يكفرمول يز قالبين ياز زبان فارس يتوجه
ار رود كو  به ييتنها ه اگر واژة مورد نظر بهك يلكرند بهشيگ ين خاص مورد استفاده قرار مينش هم
 يا معنوا يو درنو  متوجوه نشوود     يآن واژه را بو  زبان، يه شنوندة فارسكان وجود دارد كن اميا
ا واژة يو و « ضرب و شتم»ن ينش در هم« شتم»مثال واژة  يذهنش برسد )برا از آن واژه به يگريد
قوه  يدق 21مدت  ها، مدرس به ن مثالير اكپس از ذ«(. ردنكراد يرا ا يسخنان»ن ينش در هم« راديا»

 يواژگان يها رد: دستهكارائه  ياتكن يزبان يها در مهارت يواژگان يها دسته يديلكنقش  ةدربار
م يم، بتووان يشونو  يامول نمو  كه كو لغات را  يلم، برخكمت هنگام گوش دادن به نند تا بهك يم كمك

تور   تر و روان حيحح يانيتوان ب يم يواژگان يها دسته كمك م  بهيم و شخص را بفهميحدس بزن
د  و مهوارت  يو آ  دسوت  تور بوه   راحت يواژگان يها ه بر دستهكيتواند با ت يم يخوان داشت  روان
توانسوت بواور    يات مو كن نيرد. ايبهره بگ يواژگان يها اربرد دستهكد بتواند از ينگارش هم شا

 ند.    كت يتقو يواژگان يها سودمندبودن دسته آموزان را به زبان
موتن   يكدر زبان،  يواژگان يها ت دستهيآموزان از اهم زبان يآگاه يو ارتقا يپس از معرف

از واژگوان را   يبكيآموزان خواسته شد تا هر گونه تر انتخاب و از زبان يتاب درسكدر  يسيانگل
آمووزان   شوند. پوس از آن، زبوان   كر آن خ  بيرده و زك ييبود شناسا ييمعنا ةلقم يك يه حاوك
 راركو گر تيديكو اتفوا    شوده پرداختوه و آنهوا را بوه     ييشناسوا  يها مرور دسته همراه مدرس به به
پواراگرا    يكا يامل و كجملة  يكشد تا  يآموزان خواسته م موارد از زبان يردند. در برخك يم
ن يو ننود. ا ك يبوردار  يپو كهاشوان   بودند در دفترچه ياديز يواژگان يها دسته يه حاوكامل را ك
هموراه   ، بوه يحوورت نوشوتار   ا چه بوه ي يحورت شفاه ، چه بهيواژگان يها دسته« رارشدنكت»
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آمووز   زبوان  يريادگيدر  يتواند نقش مهم يح داده خواهند شد، ميه در ادامه توضك ييها تيفعال
آن موؤثر   يريدر فراگ يواژگان ةدست يكشدن با  رار تعداد دفعات مواجهكه تكداشته باشد، چرا 
 (. 1121ندزترومبرگ، ياست )بوارز و ل
ن مؤلفوه  يو دوم( و ا  ةآمووزان )مؤلفو   زبان يج خودمختاريو ترو يواژگان يها دسته ييشناسا

ن بود يد بر اكيداشته باشد. تأ يواژگان يها دسته يريفراگ به كمكدر  ينقش اساس يكتواند  يم
 يواژگوان  ةدسوت  يوك عنوان  تواند به يباشد م ييمعنا ةلقم يك يه حاوك يب واژگانكيه هر ترك

ه طبق آن، كشد،  م دادهيآموزان تعل زبان به« 2متن يزن شخم»ن راستا، شگرد يمحسوب شود. در ا
نجوا هوم جموالت    يشدند. منظور از موتن در ا  يم ييشناسا يموجود در هر متن ييمعنا يها لقمه
خوانش و  يها تيالمات و فعالكموجود در م يها مختلف است و هم متن يها تيدر فعال كيت
 د:يرير را در نظر بگيز ة، جمليزن ن شخمياز ا يا عنوان نمونه . بهيداريشن

Research has shown that people who consider shopping to be a priority in 

their lives often tend to experience more anxiety and depression as well as a 

lower level of well-being than those who don’t.    
 رد عبارتند از:ك يين جمله شناسايتوان در ا يه مك يواژگان يها دسته
شوود.   ير عنوان مو ييه همواره ثابت و بدون تغك« research has shown that»واره  . جمله2
ن يو در ا« research»ر قابول شومارش بوودن واژة    ين غيامل و همچنكح زمان حال ياربرد ححك

ن يو ، از اين مووارد دسوتور  يو دانستن ا از بهيآموز بدون ن ن، زبانيامال مشهود است. بنابراكدنباله 
 ند كح استفاده يحح يلكش تواند به يه موار جمله
واره  مثوال جملوه   يتواند ثابوت فورض شوود. بورا     يهمواره م« people who»واره  . جمله1
«people which »وجود ندارد  يسيدر زبان انگل 

 دهد  يرا نشان م« consider»ح فعل ياربرد ححك« consider sth to be sth». فرمول 4
 ياربردكو م مشوابه  يان مفواه يتواند در ب يم« consider sth to be a priority»واره  . جمله3

 At the moment, I consider learning English to be a priority in my» باشود، ماننود  

life.» 

  «in their lives»واره  . جمله8
  «often tend to do sth»واره  . جمله0

 __________________________________________________________________  

1- text plowing 
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 ييمعنوا  ةلقمو  يوك  يحواو « experience more anxiety and depression»واره  . جمله2
 است 
 رود  يار مك ب بهكين تريشه با هميهم« as well as»واره  . جمله2
 «.a lower level of sth»واره  . جمله8

 يهوا  تيو مثوال، در فعال  يالس وجوود داشوت. بورا   ك يها تيدر تمام فعال يزن شگرد شخم
ها خواسته  آموزان، از آن توس  زبان 2تكخوانش، بعد از انجام مراحل معمول مانند خوانش سا

 يوك آمووزان   بپردازند. سپس، زبان يواژگان يها دسته ييشناسا دونفره به يها شد تا در گروه يم
آن جملوه   يزنو  شوخم  ردند و پس از هر جمله، مدرس بوه ك يخوانش بلند متن م شرو  به يك به
 يه، معنوا كو نيشود. اول ا  يمو  تيو متن رعا يزن ار مهم در هنگام شخميپرداخت. دو مورد بس يم

زبوان   ح عبوارت بوه  يق توضو يو ا از طريو شد. وضوو  معنوا    يان ميوضو  ب به يواژگان يها دسته
ه، عالوه بر وضو  كنيگرفت. دوم ا يحورت م يروان فارس ةترجم ةق ارائيا از طريو  يسيانگل
مثوال،   يشد. بورا  يم آموزان نشان داده زبان استفاده از آن هم به ةوي، شيواژگان ةدست يك ييمعنا

رد و از كو  يان مو يو ب يفارسو  جملوه بوه   يوك ، مودرس  يواژگوان  يهوا  دسته يبرخ يپس از معرف
 يسو يانگل رده و آن جملوه را بوه  كو مربوطه اسوتفاده   يواژگان ةخواست تا از دست يآموزان م زبان

آمووزان   ، همواره از زبوان يلكطور  سند. بهيشان بنويها برگردانند و سپس آن جمله را در دفترچه
دفترچوه   يوك هسوتند در داخول    يواژگوان  يها دسته يه حاوكرا  يشد تمام جمالت يخواسته م

ردن كو راركهموراه ت  ت بهين فعاليشند. اكدر آن جمله خ  ب ييمعنا ةر لقميرده و زك يبردار يپك
 كمو كفورم در حافظوه     - قدرت گورفتن ارتبواط معنوا    توانست به يم يواژگان يها دسته يشفاه
 (.2881، 1يند )بدلك ياريبس

 يمول بورا  كم ين مطالعه در آنجا انجام شد، مواد زبوان يه اك يآموزشگاه يآموزش ةدر برنام
آمووزان   ن از زبوان يز وجوود داشوتند. بنوابرا   يتاب داستان( نكا خواندن )يدن يت مهارت شنيتقو

ز خو   يو ا نهو  ر آنيو و ز ييرا شناسا يواژگان يها مربوطه، دسته يها تابكشد تا در  يخواسته م
دو  يهوا  الس، در گروهكشد، و سپس در  يف در خانه انجام ميلكعنوان ت ت بهين فعاليشند. اكب
آمووزان وقوت داده    زبان گرفت و به يال انجام مكو رفع اش ينيا سه نفره با نظارت مدرس، بازبي
رت تواب مهوا  كمثوال، در   يننود. بورا  كشوده اسوتفاده    ييشناسوا  يواژگوان  يها شد تا از دسته يم

 __________________________________________________________________  
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2- Baddeley  
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الموات  كردنود و م ك ياستفاده م يواژگان يها دونفره از دسته يها آموزان در گروه ، زبانيداريشن
ردند. در طول ك يف ميگر تعريديك يشده را برا ا داستان مشخصيردند، و ك ين ميتاب را تمرك
را  يواژگوان  يهوا  سودمند بوودن دسوته   آموزان به رد تا اعتقاد زبانك يند، مدرس تالش مين فرايا
شود،   يرار مو كو ن بار در مواقع مختلوف ت ي، چنديواژگان ةدست يكمثال، اگر  يند. براكت يتقو
ثابت در مووارد مختلوف    يلكش توانند به يم يواژگان يها ه دستهكشد  يم يادآوريآموزان  زبان به
 ارگرفته شوند. ك به

 يها دسته يريادگي توان از يم يسوم( و زمان  ة)مؤلف يواژگان يها دسته يريارگكو ب يابيباز
هوا را   ن دنبالوه يو هوا بتواننود ا   ه آنكو رد كو نان حاحول  ياطم يآموزان تا حد توس  زبان يواژگان
ن موضو  ي(. ا1112شن، ينند )نكخود استفاده  يو نوشتار يدات گفتاريح در توليحح يلكش به
مراحول   و خووانش، پوس از انجوام    يداريشن يها تيه، در فعالكنيشد. اول ا يل بررسكدو ش به

انجوام داده و از   يار گروهك يكشد تا  يآموزان خواسته م ها، از زبان تين نو  فعاليمعمول در ا
 ي، داسوتان يداريت شون يفعال يكمثال، در  ينند. براكاند استفاده  فراگرفته يتازگ ه بهك ييها دنباله
ب يو عج يلكش به يشور خارجك يك ه در مسافرت بهكشد  يت ميروا يا ساله 8پسربچة  ةدربار

ه كرند يگ يم مين پسر تصميپدر و مادر ا يشود، ول يشته مكتفنگدار  يكو ناجوانمردانه توس  
نند. پس از انجام مراحل كاهدا  يشور خارجكازمند در آن يماران نيب بدن فرزندشان را به ياعضا

هموراه   هتخته نوشوته و بو   يرا رو يواژگان يها ، مدرس تمام دستهيداريت شنين فعاليمعمول ا
ن يو دو نفوره از ا  يهوا  آموزان خواسته شود توا در گوروه    ردند. سپس از زبانكرار كآموزان ت زبان
 كمو ك يدوم بورا  ةويننود. شو  كگر دوبواره نقول   يديكو  يرده و داستان را بورا كها استفاده  دنباله
لسه ه پس از گ شت هر سه جكنيعبارت بود از ا يواژگان يها از دسته ةآموزان در استفاد بهزبان
ادگرفتوه بودنود،   يه در سه جلسوه  ك يواژگان يها شد تا از تمام دسته يآموزان خواسته م از زبان
الس فرحوت داده  كآموزان در داخل  زبان د بسازند. پس از آن، بهيجد يها نند و جملهكاستفاده 

  نند.كال كاند، ححبت و رفع اش ه نوشتهك ييها جمله ةدونفره دربار يها شد تا در گروه يم
خووانش   يمتوداول بورا   يها تيه فعالك، بعد از آنيت خوانشيفعال يكمشابه، در  ي ا گونه به

تموام   ييشناسوا  دو نفوره بوه   يهوا  شود در گوروه   يگرفت، از زبان آموزان خواسته م يحورت م
ت را يو جوة فعال ياتفوا  مودرس نت   آموزان به در متن بپردازند. پس از آن، زبان يواژگان يها دسته
در آن پواراگرا    يواژگوان  يهوا  پاراگرا  انتخاب و تموام دسوته   يكردند. سپس ك يم يابيارز
دو نفوره و بوا    يها آموزان در گروه شد. پس از آن، زبان يرار مكآموزان ت ن بار توس  زبانيچند
از  يه برخو كنيا ايسند. و ياغ  بنوكه كت يكردند آن پاراگرا  را در ك يم يبسته سع يها تابك
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آموزان  شد و از زبان يتخته نوشته م يرو يتصادف يا گونه در آن پاراگرا  به يانواژگ يها دسته
ن يو نار هم قرار داده و پاراگرا  را دوباره بسوازند. ا كح يحح يلكش ها را به شد، آن يخواسته م

 ار اثربخش بود. يبس يواژگان يها ح از دستهيوة استفاده ححيحافظه سپردن و ش ها در به تيفعال
اد يو رار زكو بوود، ت  2يل مجهول افعال وجهكش ةه دربارك يت دستوريفعال يكدر  سرانجام

رد. جملوة  كو  يمو  كمو كن ساختار يتر ا روان يريادگي مختلف، به يافعال وجه ين ساختار برايا
«Some animals need to be taken care of.» ه در مواقوع مناسوب و در   كو مثوال،   ي، بورا

 يتوانسوت بورا   ينند مكرار كاد آورده و تي شد تا به يواسته مآموزان خ مختلف از زبان يها بح 
م يرا هوم تعمو   ية افعوال وجهو  يل مجهول بقكبسازد تا بر اساس آن بتوانند ش ييالگو يكها  آن

 دهند.   

ابزارها-4-5

آزمون، قبل و بعد از مداخلوه   آزمون و پس شي، در قالب پيسيآزمون نگارش زبان انگل يك
( 4)جدول  ياربرد واژگان و ححت دستورك ةدو مؤلف يابيارز ةويگرفت. ش مورد استفاده قرار
ن هوم موورد   يشو يه در مطالعات پكاست  يسينگارش زبان انگل يلك يابياز ارز يدر واقع بخش

، 3گوران يوبز و ديكو   ج1120، 4يوي دا و قربوان  ياري  سو 1112، 1استفاده قرار گرفته است )باچوا 
ار دو مودرس  يجا در اختيكحورت  آزمون به ش و پسيدر پنگارش دو گروه  يها (. برگه2822
ن يبو  ييايو از اهدا  پژوهش نداشتند قورار داده شود. پا   يچ آگاهيه هك يسيزبان انگل ةبا تجرب
ق يو اب اتفوا  نظور نداشوتند، از طر   يو هوا دو ارز  ه در آنك ي/. بود، و موارد24برابر با  8ابانيارز

 گفتگو حل شد. 
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 آزمونشوپسيآموزاندرپنگارشزبانيبايارزيها.مللفه3جدول

اربردواژگانك

ح واژگوان  يرة واژگان، استفادة ححيدا
ح نوو   يحوح  ةو احطالحات، اسوتفاد 

اربرد كد(، يلمه )اسم، حفت، فعل، قك
 يررسميا غي يح رسميحح

 ف يضع يلي: خ8تا  2از 
 ف ي: نسبتاً ضع24تا  21از 
 : متوس  تا خوب 22تا  23از 
 .يخوب تا عال يلي: خ11تا  22از 

يصحتدستور

ساختار جمالت، تطابق فاعل و فعول،  
ب يو زمان، حوحت در اسوتفاده از ترت  

حوورو  اضووافه، حوورو      واژگووان،
  ريف، ضمايتعر

 ف يضع يلي: خ21تا  8از 
 ف ي: نسبتاً ضع22تا  22از 
 : متوس  تا خوب 12تا  22از 
 .يخوب تا عال يلي: خ18تا  11از 

هاهلداديتحل-5
آزموون،   آزمون و پس شيآموزان در پ آمده از آزمون نگارش زبان ج بدستين قسمت نتايدر ا
ت يو فكيدر  يريتوأث  يواژگان يها ح دستهيس حريا تدريه آكشد تا مشخص شود  يل آماريتحل
ر. يو ا خيو ش در نگارش داشوته اسوت   يآموزان گروه آزما زبان ياربرد واژگان و ححت دستورك

آزمون از  ش و پسيرد دو گروه در پكاز عمل يلك يريتصو 3ئه شده در جدول ارا يفيآمار توح
 دهد. يدست م در نگارش را به ياربرد واژگان و ححت دستوركلحا  

آزمونشوپسينترلدرپكشويرددوگروهآزماكعمليفي.آمارتوص4جدول

 نهيمك نهيشيب

يخطا
استاندارد

 نيانگيم

انحراف
 اريمع

   نوعآزمون تعداد نيانگيم

اربرد ك آزمون شيپ 12 40/21 24/1 /.84 2 22
گروه  واژگان

 شيآزما
 آزمون پس 12 41/28 30/4 /.03 21 11

ححت  آزمون شيپ 12 18/24 81/4 /.00 0 12
 آزمون پس 12 18/20 24/4 /.21 21 13 يدستور

اربرد ك آزمون شيپ 18 81/21 40/1 /.32 2 22
گروه  واژگان

 نترلك

 آزمون پس 18 12/24 21/1 /.80 8 11

ححت  آزمون شيپ 18 13/24 01/4 /.21 8 12
 آزمون پس 18 13/23 38/4 /.08 2 11 يدستور
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انود   نترل توانسوته كش و يآزمون، هر دو گروه آزما ش و پسيها در پ ن گروهيانگيم با توجه به
د بوه يو نند. حال باكحاحل  يشان در نگارش بهبودياربرد واژگان و ححت دستوركت يفكيدر 
اربرد واژگوان و  كو ت يو فكيشوده  در   مشواهده  يهوا  ا تفواوت يه آكم ين موضو  بپردازيا يبررس

ن منظور، از دو ير. بديا خياند  دو گروه معنادار بوده يآزمون برا ش و پسيدر پ يححت دستور
 استفاده شد. 2انسيواركآزمون 

اربرد واژگان دو كه معنادار بودن تفاوت كدهد  يانس را نشان ميواركج آزمون ينتا 8جدول 
نود.  ك يمو  يآزموون بررسو   شيج پو يآزمون را با در نظر گرفتن نتا نترل در پسكش و يگروه آزما
آزمون نداشته اسوت   اربرد واژگان در پسكدر  يريآزمون تأث شيشود، پ يه مشاهده مكهمانگونه 

(18/1p >). و 41/28ن = يانگيو ش )ميان گروه آزموا يآزمون م اربرد واژگان در پسكتفاوت  يول
( معنوادار بووده   21/1ار = يو و انحورا  مع  12/24ن = يانگيو نترل )مك( و 30/4ار = يانحرا  مع
 است.

 اربردواژگانكبريواژگانيهاحدستهيسصريرتدريتأثيانسباهدفبررسيوارك.آزمون5جدول


حاصلجمع

هامربع3نوع
درجه

يآزاد
مربع

هانيانگيم
اف

سطح
يمعنادار

 181/1 28/4 18/41 1 82/03 ح شدهيمدل تصح

 111/1 32/82 20/822 2 20/822 نترسپتيا

اربرد كآزمون  شيانس )پيوارك
 واژگان(

83/8 2 83/8 83/1 440/1 

 110/1* 18/8 83/84 2 83/84 ها گروه

   22/21 81 01/818 خطا

*α < 18/1 

 يك، از يبر ححت دستور يواژگان يها ح دستهيحرس يتدر ياثربخش يبررس ينون براكا
 آمده است.  0ن آزمون در جدول يج ايم. نتاينك يگر استفاده ميانس ديواركآزمون 

 __________________________________________________________________  
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 اربردواژگانكبريواژگانهايحدستهيسصريرتدريتأثيانسباهدفبررسيوارك.آزمون9جدول


حاصلجمع

هامربع3نوع
درجه

يآزاد
مربع

هانيانگيم
فا

سطح
يمعنادار

 122/1 03/1 21/48 1 13/21 ح شدهيمدل تصح

 111/1 22/08 48/812 2 48/812 نترسپتيا

آزمون ححت  شيانس )پيوارك
 (يدستور

23/8 2 23/8 34/1 823/1 

 141/1* 28/3 80/03 2 80/03 ها گروه

   12/24 81 30/003 خطا

*α < 18/1 

بور   ير معنوادار يموون نتوانسوته اسوت توأث    آز شيمشخص است، پ 0ه از جدول كهمانگونه 
در  ي. اموا تفواوت حوحت دسوتور    (< 18/1pآزموون داشوته باشود )    در پوس  يححت دسوتور 

ن = يانگينترل )مك( و 24/4ار = يو انحرا  مع 18/20ن = يانگيش )ميان گروه آزمايآزمون م پس
 ( معنادار بوده است.38/4ار = يو انحرا  مع 13/23

نتورل در  كش و يآمده از نگارش دو گوروه آزموا   ل نمرات بدستيتحلج يطور خالحه، نتا به
توانسوته اسوت    يواژگوان  يها ح دستهيس حريه تدركنست يآزمون، نشانگر ا آزمون و پس شيپ
در نگوارش داشوته باشود. در     ياربرد واژگان و حوحت دسوتور  ك  تيفكي يبر ارتقا ير مثبتيتأث

 . م پرداختيج خواهين نتايح ايتشر قسمت بعد به

بحث-9
ح يس حور ي)بوا تودر   يشو يآمووزان در گوروه آزما   ه زبوان كو ج پژوهش حاضر نشان داد ينتا
ح يس حور ينترل )بدون تودر كآموزان در گروه  زباننسبت به يرد بهترك( عمليواژگان يها دسته
در نگوارش زبوان    ياربرد واژگوان و حوحت دسوتور   كو ت يو فكي ي( در ارتقايواژگان يها دسته
و  يواژگوان  يهوا  ح دستهيس حريت تدريل موفقيح داليتشر ن بخش بهي. در ااند داشته يسيانگل
اربرد واژگوان و  كو نتورل در  كگوروه   ش نسبت بهيگروه آزما ياز برتر ييها ن آوردن مثاليهمچن

 م پرداخت.يخواه يححت دستور
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رد: كو سه گروه عمده بخوش   ن مطالعه، بهيش را در ايت گروه آزمايد بتوان عوامل موفقيشا
و  يالسو ك يهوا  تي، و )ج( فعاليواژگان يها ف دستهيتعر ة، )ب( نحويل روانشانسي( دال)الف
 م.يپرداز ين عوامل مياز ا يح مختصريتوض ار در خانه. در ادامه بهك

 يها ح دستهيس حريت تدرين عوامل موفقياز مهمتر يكيد يشا – يل روانشناسي)الف( دال
 ةا سوه جلسو  يدو  يش، طيآموزان در گروه آزما ه زبانكن قرار بود ين مطالعه از ايدر ا يواژگان

د و يو توانود مف  يمو  يواژگوان  يهوا  دسوته  يريادگيه توجه و كده بودند ين باور رسيا اول ترم، به
 يواژگوان  ةدسوت  يوك د بوا اسوتفاده از   يو آنهوا در سواختن جموالت جد    ييباشد. توانا ياربردك
توجوه   يها برا آن ةزيخود انگ ةنوب ن بهيا هكند، كشرفت القا  ياحساس پ يكها  آن توانست به يم
آمووزان در گوروه    از زبان يكيمثال،  يرد. براك يشتر ميرا ب يواژگان يها شتر دستهيب يريادگيو 
 ان داشت:ينگونه بيان ترم ايخود را در پا ةش تجربيآزما

ا يو نم. كو د اسوتفاده  يو با ييهوا  ه چوه موقوع از چوه فعول    كو ل داشتم كشه مشيمن هم»

د يو ه شوما گفت كو  يمناسب هستند. اما با روشو  ييها تيچه موقع يبرا يتم چه لغاتدانس ينم

ش ييمعنا يها قول شما تمام لقمهنم و بهك ينم الگوبرداريب يه مك يزينم از هر چك يم يسع

 «.درست باشند يسازم از لحا  گرامر يه مك ينم تا جمالتكدا يرو پ

زه را در يو ن انگيو زبوان ا  يريو در فراگ يگوان واژ يهوا  سوودمندبودن دسوته   ن اعتقاد بهيبنابرا
 ياربرد در هور منبوع زبوان   كپر ييمعنا يها ار لقمهكآورد تا همواره بهدنبال ش يد ميآموز پد زبان

ا  يبوا اشوت   يواژگوان  يهوا  اربرد دسوته كو ل يو تسه يريادگي ياز برايمورد ن يها تيبوده و فعال
 انجام دهد.   يشتريب

در  يواژگوان  يها س دستهيبارز در تدر يژگيو يك – يگانواژ يها ف دستهيتعر ةوي)ب( ش
شوتر  يه پكو بود. همانگونوه   يواژگان يها ف دستهينشدن در تعر ت قائليپژوهش حاضر، محدود
 يه حواو كعبارت بود از هر گروه از لغات  يواژگان ةدست يكن مطالعه، يهم ححبت شد، در ا

وجوود   يواژگوان  يهوا  از دسوته  يفو ين تعريچن يكاتخاذ  يل برايباشند. دو دل ييمعنا ةلقم يك
ت يه محودود كو دهود   ينشان م يواژگان يها س دستهينگارنده در تدر ةه، تجربكنيداشت. اول ا
 يواژگوان  ةدسوت  يكعنوان  از واژگان به يگروه يين در شناسايشيمطالعات پ كسب قائل شدن به

ن يو ت از اياكآموز همواره شو  ه زبانك يلكش وجود آورد به به يآموز سردرگم زبان يتواند برا يم
وسوته از فرهنو    يبشناسد و مجبوور اسوت پ   يخوب را به يواژگان ةدست يكست يه قادر نكدارد 

د يه شوا كو ننده است، چورا  كدياوقات ناام ير و گاهيگ ار وقتين البته بسيه اكند، كلغت استفاده 
 يارين، در بسو ين براواژه نباشد. افزو يك يبرا يواژگان يها فرهن  لغت شامل تمام دسته يك



8391پاييز،3،شمارة9دورة،هايخارجيهايزبانشناختيدرزبانپژوهش 666

ختوه وجوود دارنود    يآم يلكش به يواژگان يها موارد مفهوم واژگان و دستورزبان در مفهوم دسته
 يواژگوان  ةدسوت  يكا يه آكنيح داده شده است(. اير مثال توضكبا ذ 4-4ن موضو  در بخش ي)ا
آمووز   زبوان  يسوردرگم  توانود بوه   يمو  يمفهوم دستور زبوان  يكا يست يمفهوم واژگان يكشتر يب
 ين سوردرگم يشد تا از ا يسع« ييمعنا يها لقمه»د بر كين مطالعه با تأين رو، در ايانجامد. ازايب

خوود   يشخصو  يارهوا يآموز بر طبوق مع  ف، زبانين نو  تعريرا با ايشود، ز يريجلوگ يتا حد
 پوردازد. پوس   يمو  يواژگان يها دسته ييشناسا آموز بودن( به زبان يبرا ييمعنا ةلقم يك ي)حاو
محسووب   يواژگوان  ةدست يكآموز،  زبان يك ياز واژگان برا يه گروهكان وجود دارد كن اميا

ل ير. دليگر خيآموز د زبان يك يه برايكد است، در حاليجد ييمعنا ةلقم يك يشود، چون حاو
 يهوا  دسوته  يريادگيو آمووز در   زبوان  ي، بحو  خودمختوار  يفو ين تعريچن يكاتخاذ  يدوم برا
ا فرهنو   يو مدرس  از بهيه او بتواند بدون نكن معناست يآموز بد زبان يرست. خودمختايواژگان

ن يو ن مطالعه ايشده در ا ف ارائهيند. تعركرا دنبال  يواژگان يها دسته يريادگيو  ييلغت، شناسا
الس و بدون نظوارت مودرس، حور     كرون از ي، بيشتريدهد تا زمان ب يآموز م زبان ان را بهكام

گفتوة   نود. بوه  كهوا   ن دسوته يا يريادگيمرتب  با  يها تيو انجام فعال يانواژگ يها دسته ييشناسا
 يساز و جمله يبردار يپك، يواژگان يها دسته يي، شناسايشيآموزان در گروه آزما از زبان يبرخ
از يو ن، نيشده بود. بنوابرا  يهنگام مطالعة منابع مختلف زبان د بهيهد  جد يك ل بهيها، تبد با آن
ه او كدارد  يدر جهت برطر  شدن گام برم يزمان يواژگان يها در دسته يافكش دان آموز به زبان

 ها باشد. ار با آنكدنبال  الس بهكبتواند فراتر از 

ن يو ه در اكو ار در خانوه  كو ا ي يالسك يها تيفعال –ار در خانه كو  يالسك يها تي)ج( فعال
ن يو ه، اكو ني. موورد اول ا شودند  ين مورد دنبوال مو  يشدند با در نظر گرفتن چند يمطالعه طراح

رار كو ن تيو ه اكو اد در آنها گنجانده شده بود، يز« راركت»ه كگرفتند  يانجام م يا گونه ها به تيفعال
متن، هر  يكمثال، در خوانش بلند  يگرفت. برا يانجام م يو هم نوشتار يحورت گفتار هم به
 يشود. گواه   يرار مو كو ن تآمووزا  بلند توس  مدرس و زبان يا سه بار با حدايدو  يواژگان ةدست
ا از يو شودند و   يمو  يبوردار  يپو كهوا   ا در دفترچوه ي يواژگان يها دسته ياز جمالت حاو يبرخ
ل كو رار كو ت گر بهياتفا  مدرس با همد شان را ببندند و بهيها تابكشد تا  يآموزان خواسته م زبان

ه كو وار باشوند، بل  يد طووط يرارها نباكه تكنست يرار اكت ةار مهم درباريبس ةتكجمله بپردازند. ن
موورد دوم   توه موا را بوه   كن نيو هوا واقوف باشوند. ا    ح دستهيحح يمعنا امالً بهكد يآموزان با زبان
د بر كين مطالعه همواره تأياست. در ا يواژگان يها دسته« معناداربودن»رساند و آن هم بح   يم

ح آن يا با توضو يار كن ياه كنند، ك  را در يواژگان يها ق دستهيدق يآموزان معنا آن بود تا زبان
 يهوا  رار معنادار دسوته كگرفت. ت يحورت م يق فارسيمعادل دق ةا با ارائيو  يسيانگل ها به دسته
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 يها ردن از دستهكسپردن و استفاده  حافظه تواند در به يم يا نوشتاري يحورت گفتاربه يواژگان
خصوص  ار در خانه، بهكو  يالسك يها تيفعال يه، بعضكنياثربخش باشد. مورد سوم ا يواژگان

 يريادگيو خوود را در  « يخودمختوار »داد توا   يآمووز مو   زبوان  ن اجوازه را بوه  ي، ايزن شگرد شخم
آموزشوگاه،   يتواب درسو  كالمات موجوود در  كمثال، در م ينند. براكت يتقو يواژگان يها دسته
 يواژگوان  يهوا  هدسوت  ييشناسوا  دونفره بوه  يها شد تا در گروه يآموزان داده م زبان به يافكزمان 

ار كو و  يالسك يها تيفعال ةنند. و سرانجام در آخر، درباركدا يآنها را پ يپرداخته و معادل فارس
و  يريارگكو ب»دنبوال   انجوام گرفتوه بوه    يها تيه فعالكست عنوا شود يبا ين مطلب ميدر خانه ا
در  كيا جمالت تيو  ها متن يزن هنگام شخم بودند. به يواژگان يها آموزان از دسته زبان« ةاستفاد
شوده   ييشناسوا  يواژگوان  يهوا  شد تا از دسته يآموزان خواسته م آموزشگاه، از زبان يتاب درسك

شوتر مواقوع مودرس    يسوند. در ب يشان بنويها د بسازند و در دفترچهينند تا جمالت جدكاستفاده 
 يواژگوان  ياهو  آمووزان بوا اسوتفاده از دسوته     رد و زبوان كو  يان مو يب يفارس د را بهيجد يها مثال
آمووزان   هوا هوم از زبوان    گرداندند. مورور دفترچوه   يبرم يسيانگل شده آن جمالت را به ييشناسا

قبول، موورد سوؤال قورار      ةجلسو  يواژگوان  يهوا  در هر جلسه، دسوته  يا گونه شد به يخواسته م
 نند.كح زبان را تجربه يد ححيتوانستند تول يآموزان م نگونه زبانيگرفت. ا يم

اختصوار در جودول    توان به يرا م يواژگان يها ح دستهيس حريت تدريل موفقين، داليبنابرا
 رد.كان ير بيز

نمطالعهيدرايواژگانيهاحدستهيسصريتتدري.عواململثردرموفق9جدول

اركويالسكيهاتيفعاليواژگانيهافدستهيتعريلروانشناسيدال
درخانه

 و  يسوووودمند اعتقووواد بوووه
 يهوا  دسوته  بوودن  ياربردك

  يواژگان
 يريادگي يزه برايجاد انگيا 
 .يواژگان يها شتر دستهيب

   در  يعدم وجوود سوردرگم
 يهوووا دسوووته ييشناسوووا
  يواژگان

 زبوان   يج خودمختوار يترو
 يريادگيووووآموووووزان در 

 .يواژگانهاي  دسته

 يو نوشتار يگفتار-راركت  
 يهووا معنووادار بووودن دسووته 

  يواژگان
 يسووووويترجموووووه از انگل 

 س كع هو ب يفارس به
 و  ييدر شناسا يخودمختار
 يهوووا دسوووته يريارگكوووب

 يهووا تيوودر فعال يواژگووان
 ار در خانه كا ي يالسك
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در  ياربرد واژگوان و حوحت دسوتور   كو ش در يگروه آزموا  ير دو مثال از برتركنون به كا
وانوات  يت حيو اهم» ةآزمون دربار ش و پسيم. موضو  نگارش پيپرداز ينترل مكسه با گروه يمقا

ه در آن كو وجوود داشوت    ياريبود. موارد بسو « ها محافظت از آن يانسان و چگونگ يدر زندگ
ننود.  كان يو را ب  مفهوم مشوتر  يكنترل قصد داشتند كش و يآموزان در گروه آزما از زبان يبرخ
آمووزان   ، زبان«وانات در معرض خطر انقراض هستنديح يبرخ»ان مفهوم يمنظور ب مثال، به يبرا

 يحياربرد ححكچ مورد يه در هكرده بودند كآزمون استفاده  ر در پسيت زنترل از جمالكگروه 
 از واژگان و دستور زبان وجود ندارد:

 Some animals will extinct …  

 ... those animals that locate in the danger to extinct. 

 ... animals are become extinction. 

 are on the verge of» يواژگوان  ةسته بودند از دستش توانيآموز در گروه آزما اما سه زبان

extinction »نند. اگر واژة كح استفاده يحح يلكش به«verge »در  يسوع  يا واژه كحوورت تو   به
 يا ژهيو اتفوا  نخواهود افتواد، اموا اگور توجوه و       يثمربخشو  يلو يخ يريادگيآن شود،  يريادگي
 يريادگيشود آنگاه « to be on the verge of extinction»وارة  ن واژه در جملهيگان ايهمسا به

خواهود   يشوتر يآمووز بوا سوهولت و حوحت ب     تر باشد و زبان تواند ثمربخش يواژة مورد نظر م
امالً ك يواژگانهاي  واژه در قالب دسته يكگان يهمسا ند. توجه بهكن واژه استفاده يتوانست از ا

 د.مشهود بو يشيآموزان گروه آزما آزمون زبان در نگارش پس
هوم   ين از لحوا  گرامور  يهمچن يشيآموزان گروه آزما ت نگارش زبانيفكي يه ارتقاكنيو ا

هور دو   ه بوه كو بوود   يساختار گرامر يك« ل مجهول افعال مدالكش»عنوان مثال،  مشهود بود. به
ش در مجمو  توانسوتند از  يآموزان گروه آزما س شده بود. اما زبانينترل تدركو  يشيگروه آزما

ن يو ه ايكو مورد موفق باشوند، در حال  12، در ين ساختار گرامريالش در استفاده از امورد ت 13
ن سواختار در  يو اد ايو رار زكتالش بود. ت 22مورد موفق از  3نترل كآموزان گروه  زبان يرقم برا

ن يهوا، و همچنو   ن سواختار در دفترچوه  يو ا يجمالت حاو يبردار يپك، يواژگان يها قالب دسته
در  يشو يآموزان گوروه آزما  زبان يل برتريتوان از دال ين ساختار را ميبا ا يساز تالش در جمله
ار يبسو  يهوا  نتورل برشومرد. مثوال   كآمووزان گوروه    زبان نسبت به ين ساختار گرامرياستفاده از ا

نتورل  كگروه  نسبت به ياربرد واژگان و ححت دستوركش در يگروه آزما يبرتر ةدربار يگريد
 ان نشدند. يمبود فضا بكل يدل ه بهكز وجود داشتند ين
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يآموزشيهاوداللتيريگجهينت-0
  شيپ ةج آنها را با مطالعينون انجام نگرفته است تا بتوان نتاكتا يمشابه ةچ مطالعيمتأسفانه ه

ه كو رد كه ارائه ين فرضيت از ايدر حما يهر حال، پژوهش حاضر شواهد رد. اما بهكسه يرو مقا
 ياربرد واژگان و ححت دسوتور كت يفكي يتواند در ارتقا يم يواژگان يها ح دستهيس حريتدر

، همانگونوه  يواژگوان  يها دسته يريارگكو به يرياثربخش باشد. فراگ يسيدر نگارش زبان انگل
ند توا: )الوف(   ك كمكآموزان  زبان تواند به ياند، م دهين عقي( هم بر ا1112) يكتزپاتريو ف يه رك

اهند  )ب( ححت و سالست در گفتار و نوشتار را ارتقوا  كب يند زبايهنگام تول به ياز فشار ذهن
ده يو گوران فهم يه توس  دكنيان داشته باشند  )ت( از ايبوم و شبه يعيطب يد زبانيدهند  )پ( تول

شورفت  ياز پ يتور  ت قابول لموس  ينند  و ) ( احساس رضاكحاحل  يشترينان بيشوند اطم يم
محور  المهكم يها در دوره يواژگان يها س دستهيت تدريموفق يخود داشته باشند. برا يريادگي

 چند داشته باشد:  ييشنهادهايتواند پ ين مطالعه ميران، ايزبان در ا يها آموزشگاه
 يها ها در جنبه ت آنيداشته و از اهم يواژگان يها از دسته يافكد دانش ي. مدرس خود با2

 آگاه باشد   يمختلف زبان
د ارتقوا  يو با يمختلف زبوان  يها در جنبه يواژگان يها دستهت يآموزان از اهم زبان ي. آگاه1

 داده شود 
 د ارتقا داده شود يبا يواژگان يها دسته يآموزان نسبت بهسودمند . اعتقاد زبان4
 يهوا  تيو بواً تموام فعال  يد در تقريو با يواژگوان  يها دسته يريارگكو تالش در ب يي. شناسا3
 گنجانده شود  يالسك

از  يد جزئو يو ، هوم در گفتوار و هوم در نوشوتار، با    يواژگوان  يهوا  رار معنوادار دسوته  ك. ت8
 باشد  يالسك يها تيفعال
 ق شود.يد تشويبا يواژگان يها دسته يريادگيآموزان در  زبان ي. خودمختار0
ه كو داشوته باشود    يسو يمدرسوان زبوان انگل   يام را براين پيتواند ا يج پژوهش حاضر مينتا
ات كو ن باشند. توجه بوه  يالسكمختلف  يها تينون توجه فعالاكد بتوانند يشا يواژگان يها دسته
هوا، راهبردهوا، و    ح روشياربرد حوح كو هموراه   ن مطالعوه بوه  يو شوده در ا   مطر  يو عمل ينظر
 يرو يرات مثبتو يتوانود توأث   يها بح  شد، مو  آن ةن پژوهش ارائه و درباريه در اك ييها تيفعال

زبوان   يو آموزشو  يشته باشند. اگور موواد درسو   دا يرانيآموزان ا زبان يمختلف زبان يها مهارت
 يواژگوان  يهوا  اربرد دسوته كو ، و يي، شناسوا يمعرف يدر راستا ييها تيفعال يهم حاو يسيانگل

 داشته باشند.    يشتريب يد بتوانند اثربخشيباشند، شا
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محودود   يا ج را توا انودازه  ينتوا  يده تيد عموميه شاكوجود دارند  يه، مواردكنيان ايدر پا
 يگان با مهارت زبان نندك تكمحور، با حضور شر المهكآموزشگاه م يكپژوهش حاضر در  نند.ك

در نگارش  ياربرد واژگان و ححت دستورك يماهه، و بر رو 4 يبازة زمان يكمتوس  باال، در 
 يهوا  س دستهي  تدريشرا ياز است تا بررسيمورد ن يشتريقات بيانجام شد. تحق يسيزبان انگل
آمووزان بوا    هوا، بوا حضوور زبوان     ا دانشوگاه يو ماننود مودارس    يز آموزشكمرا گريدر د يواژگان
گور  ير آن بور د يتور، و توأث   وتواه ك يزموان  يها ان، در بازهيژه مبتديو  به يمختلف زبان يها مهارت
ه كو ، توا آنجوا   يركو قابول ذ  ةچ مطالعو يمثوال، هو   يرد. بورا يانجام پ  يمختلف زبان يها مهارت
را بور   يواژگوان  يهوا  س دستهير تدريد، انجام نشده است تا تأثده ينگارنده اجازه م يجستجو
مثوال   ياز مطالعوات )بورا   يج برخو ينتا ند. با توجه بهك يبررس يداريخوانش و شن يها مهارت

 يشوتر يبا سوهولت و سورعت ب   يواژگان يها اند دسته ه نشان دادهك( 1113گران، يآندروود و د
ح يس حور يا تودر يو ه آكو ه پرداخوت  ين فرضو يو ا يبررسو  توان به يشوند، م يم  پردازش و در

 يهوا  ند. دسوته ك كمكز ين يداريخوانش و شن يها مهارت يارتقا تواند به يم يواژگان يها دسته
 ياز سوو  يشوتر يان توجوه ب يه شوا كو اسوت   يسيگسترة نوپا در آموزش زبان انگل يك يواژگان

 محققان است.
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