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 چکیده
داستان « شنیدنحین خواندن »و « شنیدن»، «خواندن»یادگیری غیرمستقیم واژه را از طریق سه شیوه این پژوهش، تأثیر  

شد محدوده بسامدی متفاوت برگزیده 4واژه با  11شد و از هر داستان داستان همسطح انتخاب 3سنجد. بدین منظور، می
شد. هر داستان در یک شیوه اجرا شد و پس از آن جایگزینواژه با معنای کامالً متفاوت با متن داستان  11ها و به جای آن

ای تأخیری یابی و چندگزینهآزمون معادلای فوری و پس از گذشت دو روز، دو پسیابی و چندگزینهمعادل آزموندو پس
کنند. ستان بیانشد تا نظرشان را درباره داها دادهشد. همچنین، در پایان هر جلسه یک فرم نظرسنجی به آزمودنیبرگزار 

ها بر آن، نتایج تحلیل دادهشوند. عالوهمی صورت غیرمستقیم یادگرفتهشیوه به یک میزان به 3ها در هر داد واژهنتایج نشان
های نظرسنجی این شیوه به یک میزان است. پس از بررسی فرم 3روز در هر  2ها پس از داد میزان فراموشی واژهنشان

 دهند.ها ترجیح میرا بر سایر شیوه« خواندن»آموزان شیوه زباننتیجه حاصل شد که 
 

 شنیدن، داستان.حین  یادگیری غیرمستقیم، خواندن، شنیدن، خواندن: کلیدواژه
 

 مقدمه .1

ای (، بدون یک دایره واژه255: 2002) 2و رناندیا 1مطلب، خواندن و حتی نوشتن دارد. به گفته ریچاردزای در درکواژه نقش پایه
آموزان اغلب به مهارت زبانی کمتر از توانایی خود دست خواهند یافت و از کارگیری راهبردهای یادگیری واژه، زبانوسیع و به

 ترینهای یادگیری زبان در اطراف خود مأیوس خواهند شد. در واقع، واژه یکی از اصلیساختن فرصتفراهم
 3دادن، خواندن و نوشتن دارد )همان(. نیشنکردن ،گوشت زبانی است و بیشترین نقش را در چگونگی صحبتاجزای مهار

 ها توجه به این ابعاد ضروری است: که در هنگام یادگیری واژه ( هشت بعد دانش واژه را معرفی کرده1990)
  4معنی -1

 5تلفظ/صورت گفتاری -2

 6امال/صورت نوشتاری -3

 7رفتار دستوری -4

 8آییباهم  -5

 9گونه کاربردی -6
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 1هاتداعی -7

 .2بسامد -8
ها در زمینه مهارت خواندن حاکی از (. همچنین پژوهش3،1997شود )ناگیصورت غیرمستقیم یاد گرفته میواژه در زبان اول به

(. دو دیدگاه 2003،  5و تاکاکی 4افتد )وارینگآن است که فراگیری غیرمستقیم واژه در یادگیری زبان دوم/خارجی نیز اتفاق می
شمار زیادی واژه و قواعد دستوری  به خاطر سپردناز یک منظر، یادگیری زبان شامل  ؛عام در یادگیری زبان دوم وجود دارد

آموزان را به وجه دیگری از یادگیری سوق ها و قواعد دستوری، زبانکردن واژهاست. دیدگاه دیگر، با حذف زحمت حفظ
هایی چون های ارتباطی در فعالیتها و ساختارها از میان بافتیادگیری با دریافت غیرمستقیم واژهدهد. در این دیدگاه، می

یادگیری مستقیم یا »شود نه بر صورت. دیدگاه اول را آموزان بر معنی متمرکز میافتد و توجه زبانخواندن و شنیدن اتفاق می
نامند. هدف اصلی در رویکرد یادگیری تعمدی، یادگیری مستقیم می 7«فییادگیری غیرمستقیم یا تصاد»و دیدگاه دوم را  6«تعمدی

شود درحالی که رویکرد یادگیری غیرمستقیم بر درک ها حاصل میواژه خارج از متن است که از طریق انجام برخی فعالیت
واژه از بافت باید از طریق  (، کسب معنی1978) 8(. به گفته کری1394قادر، و احمدی صحرائیمطلب و پیام متن تمرکز دارد )

 (.1959، 9عنوان یک فرایند تدریجی شناخته شده است )دیتونشدن غیرمستقیم با واژه باشد. به همین دلیل یادگیری واژه بهمواجه
است. خواندن گسترده  10ها در زبان خارجی معموال در زمینه خواندن گستردههای حوزه یادگیری غیرمستقیم واژهپژوهش

« فرضیه درک مطلب»کند. آموزانش را تشویق به خواندن برای خودشان میبخش است که یک معلم دانشاندن لذتنوعی خو
( ادعا کرد که درونداد قابل فهم یک شرط الزم و کافی برای توسعه زبان است و خواندن گسترده این شرایط را 2003) 11کراشن

بردن است که روش مناسبی به منظور بهبود زبان عمومی و تقویت لذت کند. هدف اول خواندن گسترده، خواندن برایفراهم می
 (.1994)کراشن  شودمحسوب میانگیزه خواندن 

نوعی از خواندن گسترده که اخیرا معلمان زبان و پژوهشگران به آن توجه بیشتری دارند خواندنی است که همزمان به یک 
توان به افزایش مهارت شنیدن میحین  های خواندندهند. از مزیتش میخواند گوشده یا به داستانی که معلم میصدای ضبط

آموزان کمک تواند به زباندادن و توانایی درک احساسات از ریتم زبان اشاره کرد که به نوبه خود میکلی زبان به خصوص گوش
 (.1998، 13و بامفورد 12)دی دار را بخوانند و بشنوندهای معنیکند به جای انتخاب راهبرد کلمه به کلمه، گروه

های جدید آشنا آموزان را با واژهتوان زبانخواند، میهایی که معلم در کالس میبا گوش دادن به متن  ،14در شنیدن گسترده
(، 1989) 15ساختارهای دستوری واژه را به آنها آموزش داد. طبق پژوهش الی ها وآییکرد و نحوه استفاده از واژه در بافت، باهم

، منبع خوبی برای فراگیری واژه است. اکنون سؤالی که های جدید آموزش داده شود و چه نشودچه واژهبلند خواندن داستان 
توانند بدون توضیح معنی می« خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»آموزان از کدام روش آید این است که زبانپیش می

 ین سؤال انجام شد.اموزند. پژوهش حاضر، برای پاسخ به ها را بیاهای جدید، آنواژه
( انجام دادند به بررسی خواندن و یادگیری غیرمستقیم واژه در زبان 1991) 17و هیراماتسو 16در پژوهشی که دی، امورا

ف آن، بررسی کنند که هدها نتایج حاصل از پژوهشی را بیان میبه عنوان زبان خارجی پرداختند. در این مقاله، آنانگلیسی 
آموزان ژاپنی، در شیوه خواندن در عنوان زبان دوم توسط زبانتوانایی یادگیری غیرمستقیم واژه در کالس یادگیری انگلیسی به
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کند که آموزش غیرمستقیم واژه هم بر آمده از این پژوهش بیان میسکوت و برای سرگرمی در کالس است. نتایج به دست
 هم بر دانشجویان اثرگذار است.آموزان دبیرستانی و زبان

خواندن حین »، «خواندن»شیوه  3انجام دادند، یادگیری واژه را از  2008در سال  2کیوبا، وارینگ و دون1پژوهشی که براون
 کردندداستان را انتخاب کردند و سپس دو نوع آزمون تهیه 3ها صورت غیر مستقیم بررسی کردند. آنداستان به« شنیدن»و « شنیدن

های فوری آن های تأخیری را برگزار کردند. نتیجه آزمونشد و پس از آن آزمونکه فورًا باید پس از خواندن و شنیدن گرفته می
آموزان صورت غیرمستقیم یادگرفته شوند. زبانتوانند بهشیوه می 3ها( در هر های جدید )ولی تعداد بسیار محدود آنشد که واژه

های بر آن، نتایج آزمونشدند. عالوهها دیرتر فراموش میهای با بسامد باال داشتند و این واژهری واژهتمایل بیشتری به یادگی
 28آموزان با یاداوری خودانگیخته آزمایش شدند، فقط معنی یک واژه از که زبانماه زمانی 3تأخیری نشان داد پس از گذشت 

هایی را که در شیوه شنیدن یک از واژهتر آنکه معنی هیچطر داشتند. عجیببود به خاموردی را که در شیوه خواندن ارائه شده
 خاطر نداشتند.تنها بود به

انجام داد که « 4تفاوت تأثیر خواندن و شنیدن بر یادگیری غیرمستقیم واژه»پژوهشی را تحت عنوان  3ویدال 2011در سال 
ها به سه دسته تقسیم شدند: )الف( خواندن یاداوری آن را سنجید. آزمودنیتأثیر خواندن و شنیدن بر یادگیری غیرمستقیم واژه و 

سه متن علمی، )ب( تماشای سه سخنرانی و )پ( بدون دریافت هیچ دروندادی فقط با تکمیل آزمون سنجش واژه. این پژوهش 
نوع توصیف و تشریح و قابلیت  ، نوع واژه،همچنین روابط بین فراگیری واژه در هریک از این موارد، و عوامل بسامد واژه

کرد. موضوعات خواندن نسبت به شنیدن، نتایج بهتری را در هر چهار سطح مهارت بینی از صورت واژه را ارزیابی و مقایسهپیش
ن ها در شرایط خواندآموزان، تفاوت پیشرفت آنداد که با افزایش مهارت زباندو نشانها داشت. نظارت بر مقایسه دوبهدر واژه

آموزان با مهارت باال یادآوری است. نتیجه خواندن نیز آن شد که پس از گذشت یک ماه، بجز در زبانو شنیدن کاهش یافته
خواندن و شنیدن وجود نداشت. روابط بین  آزمون تأخیریهای پسشد. در این گروه تفاوت قابل قبولی بین نمرهخوبی انجامبه

 یادگیری واژه در دروندادها متفاوت شد.هرکدام از چهار عامل بررسی شد و 
« 9یادگیری غیرمستقیم واژه ازطریق داستان»( تحت عنوان 2013) 8و اشنایدر 7، نودکر6، لنهارد5در پژوهشی که سوگیت

ارد، گذاشتن داستان بر یادگیری واژه دکردن و به اشتراکروی کودکان سطح دو و چهار انجام دادند، تأثیراتی را که خواندن، بیان
ها بررسی کردند. کودکان سطح چهارم در آزمون یادگیری واژه نتایج بهتری گرفتند و نتیجه اصلی، بر شرایط داستان بود. آن

ها در شرایط بیان آزاد ها را یادگرفتند و بیشترین میزان یادگیری واژهخواندند کمترین تعداد واژهکه خودشان داستان را میزمانی
 داستان بود.
دادن و خواندن توأمان و گوش دادن به تأثیر خواندن، گوش»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ی سرمد در پایانمرتضو

دادن و خواندن توأمان دریافت که گوش 1390در سال « 10آموزان ایرانیداستان در یادگیری غیرمستقیم واژگان در انگلیسی
دادن رتبه آخر را به خود اختصاص ازطریق داستان است سپس خواندن و پس از آن گوش مؤثرترین شیوه برای یادگیری واژه

 داد.
آید و اهمیت آن حتی از یادگیری دستور نیز حساب میآموزی بهترین بخش زبانهمانطور که بیان شد، یادگیری واژه مهم

 زبان اول و هم درفراگیری خوانی و جذابیت این عمل هم در آموزان به داستانبرآن، به دلیل عالقه زبانبیشتر است. عالوه
و « شنیدن»، «خواندن»شیوه  3تا بهترین روش یادگیری غیرمستقیم واژه از طریق  زبان دوم، پژوهشگر سعی دارد یادگیری
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به  زیروجود آمد که در منظور نیل به این هدف چند سؤال بهآموزان معرفی کند. بهداستان را به فارسی« خواندن حین شنیدن»
 شود:ها پرداخته میآن

 ،«خواندن»ی غیرمستقیم واژه از طریق یادگیر آموزان خارجی از کدام یک از سه روشفارسی -1

 گیرند؟می های بیشتری را یادداستان واژه« خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»
 حینخواندن »و « شنیدن»، «خواندن»کدام یک از سه شیوه یادگیری غیرمستقیم واژه از طریق  -2

 شوند؟ها کمتر فراموش ژهشود واها بیشتر تأثیر دارد و باعث میداستان در فراخوانی واژه« شنیدن
 را« خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»آموزان خارجی کدام یک از این سه روش فارسی -3

 دهند؟ترجیح می
 است: شده فرضیات زیر درنظر گرفته ،برمبنای پاسخ به سؤاالت پژوهش

 است.« شنیدن»بیشتر از « شنیدنحین  خواندن»و « خواندن»آموزان از طریق ها توسط زبانمیزان یادگیری واژه -1

 هاست.بیشتر از سایر شیوه« خواندن حین شنیدن»ها از طریق میزان فراخوانی واژه -2

آموزان، هم زباناین شیوه در  زیرا .دهندترجیح میها بر سایر شیوهرا « خواندن حین شنیدن»آموزان شیوه زبان -3
 بشنوند.ها را توانند بخوانند و هم تلفظ واژهمی

 

 شناسیروش .2
 هااند. آنآموزان بنیاد سعدی است که توسط این مرکز در سطح میانی قرار گرفتهنفر از زبان 12جامعه آماری این پژوهش شامل 

ها به دلیل غیبت و یا عدم تکمیل تمام مراحل پژوهش نفر از آن 5اما  بودندسال  45تا  25زن در محدوده سنی بین  7مرد و  5
 25مرد در محدوده سنی بین  2زن و  5آموزان خارجی که نفر از فارسی 7در آخر آموزان ترک بود. ملیت این زبانحذف شدند. 

 دهد.می مشخصات مشارکان را توضیح 1جدول  سال بودند تمام مراحل پژوهش را تکمیل کردند. 35تا 
 

 . مشخصات مشارکان1جدول 
 سطح زبانی محدوده سنی تعداد مشارکان

 5 زن
 2 مرد میانیپیش 25-35

 7 تعداد کل

 
انتخاب واژه  300حدود  با تعداد های دکتر شهره سجادیآموزان از داستانمتناسب با سطح زبانداستان برای این پژوهش، سه     
دیوانه چو دیوانه »و « بردباد آورده را باد می»، «گیر جوانکشتی» اند ازها عبارتعناوین این داستانشد. اندکی ساده سازی و 

ها )از واژه از این داستان 33متناسب با اهداف این پژوهش، اصالحاتی بر روی متن هر داستان اعمال شد. «. ببیند خوشش آید
 دکتر، خانهکردند )مانند: ها ارائه میای را به آزمودنیشدهفاهیم مشترک شناختهواژه( که بسامد متفاوتی داشتند و م 11هر داستان 
ها، به این واژهها( جایگزین شدند که ارتباط با موضوع و محتوای داستانبیکامالً های دیگری )انتخاب شدند و با واژهو دست( 

« جیب»و « سیب»، «کلید»های عنوان مثال واژهکردند. بهه میدهد اشارشده که مفهوم مشترکی را نشان مییک واژه آشنا و شناخته
ها را این واژهاز این پس جایگزین شدند. « خانه»و « شاگرد»، «دست»های ها با واژهها و آزمونترتیب در متناز داستان سوم به

های اصلی داستان، یا زدن واژهسشناسیم. هدف از انجام این کار، سنجش میزان توانایی حدمی« های جایگزینواژه»با نام 
  ها از بافت بود.عبارت دیگر سنجش میزان یادگیری غیرمستقیم واژهبه

ها ها یا صفتزدن اسماز آنجایی که حدسعالوه هانتخاب شوند. ب بسامدهای متفاوت باهایی در این پژوهش الزم بود واژه
و راجرز  1997 2، الفر1965 1)هیگا ها انتخاب شدندها و صفتاسمهای ها از مقولهزدن قیدهاست، واژهتر از حدسراحت
  های متفاوت، انتخاب نشدند.ها و زمانشناسهوجود ها به علت فعل  (.  (.1969

                                                           
1 Higa 
2 Laufer 
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دیوانه »و « بردباد آورده را باد می»، «گیر جوانکشتی»داستان  3ها، مشخص شد توزیع بسامد در پس از بررسی تکرار واژه
قرارگرفتند. فرض  20-15و  15-10، 10-5، 5-1بندی دسته 4ها در که آنطوریبه استمناسب « ببیند خوشش آیدچو دیوانه 

حال واضح است که این موضوع برای همه افراد در همه دانند، بااینهای دیگر را میها همه واژهبراین گذاشته شد که آزمودنی
 افراد صحیح نیست. های متفاوتها خصوصاً با توجه به مهارتواژه

گیری بودند و همچنین اندازهدر هر داستان دیده آموزانزبان با بسامد متفاوتی که های هدفمنظور شناخت و فراخوانی واژهبه
( و براون، وارینگ و 2003های وارینگ و تاکاکی )ای نیاز بود. همسو با پژوهشهای جداگانهابعاد مختلف دانش واژه، آزمون

 طراحی شد:برای دو بازه زمانی متفاوت  2ایچندگزینهو  1یابیآزمون معادلپسدو نوع برای هر شیوه، (، 2008) کیوبادون

 ها گرفته شد.یابی بالفاصله پس از اتمام داستان از آزمودنییک آزمون معادل -1

 شد وگرفتهیابی آزمون اول دیگری که این هم فوراً پس از اتمام داستان و پس از آزمون معادلپس -2

 ای بود.این آزمون از نوع چندگزینه

 آزمون دوم، که با دو روز تأخیر و قبل از برگزاری جلسه بعدی و شروع داستان جدید ازپس -3

 یابی بود.شد. این آزمون نیز از نوع معادلها گرفتهآزمودنی

 و شروع داستان آزمون دوم دیگری که این نیز با دو روز تأخیر، قبل از برگزاری جلسه بعدیپس -4

 ای بود.شد. این آزمون نیز از نوع چندگزینهها گرفتهیابی از آنجدید و پس از آزمون معادل

خواسته شد ها آن ، ازشدها پرسیدهها معادل واژهواژه جایگزین در یک فهرست ارائه شد. از آزمودنی 11یابی، آزمون معادلدر 
دیوانه چو دیوانه ببیند »در داستان « سیب»طور مثال واژه ند یک مترادف را بنویسند. بهیا معادل دقیق یا پاسخی تقریبی، مان که

زبان  بهتوانند می آموزانزبانرا هم بنویسند صحیح است. « دانشجو»ها شده اما اگر آن« شاگرد»جایگزین واژه « خوشش آید
یابی اول مرحله معادل آزمونپس بنویسند. نمونه معادلهای جایگزین ، برای واژهزبان ترکی ،فارسی یا به زبان اول خودشان

  در پیوست وجود دارد.« خواندن حین شنیدن»
ای است که یک گزینه صحیح و سه گزینه انحرافی دارد. همچنین در این گزینه 4ای یک آزمون استاندارد آزمون چندگزینه
هایی شد دور واژهها خواستهپاسخ درست اضافه شد. از آزمودنیبرای جلوگیری از انتخاب تصادفی « نمیدانم»پژوهش یک گزینه 

عنوان های دستوری بودند. بهها از همان مقولهتمام گزینه تر است خط بکشند.های جایگزین نزدیککنند به معنی واژهکه فکر می
دیوانه چو دیوانه »در داستان « کلید داد.و با کفش،  کرد دراز را کلیدش آمد و جلوتر برنده»در جمله « کلید»مثال، واژه جانشین 

ترتیب، در است. بدین جایگزین شده« استاد»در همین جمله با واژه « کفش»و واژه جانشین « دست»با واژه « ببیند خوشش آید
بنابراین  هستنداسم  ،«کفش»و  «دست»عالوه، به دلیل اینکه است. به «استاد»به معنی « کفش»و  «دست»به معنی « کلید»اینجا 

های معنایی متفاوت های انحرافی از مجموعههای آزمون باید از مقوله اسم باشند. نکته مورد توجه این بود که گزینهتمام گزینه
(. 1996، 4؛ جو، نیشن و نیوتن1998، 1994، 3؛ جو2008کیوبا، وجود آمده باشند تا میزان محدودی از دانش را نشان دهند )دونبه

 در پیوست قرار دارد.« خواندن حین شنیدن»ای اول مرحله چندگزینه زمونآپس نمونه
جا شد تا اثر مثبت یادگیری از ها جابههای فوری و تأخیری، یکسان بود اما ترتیب آنمورداستفاده در هریک از آزموناقالم 

ها، امتحان ها بدون دیدن یا شنیدن دوباره داستانها بدون اطالع قبلی انجام شد. آزمودنیها را کنترل کند. تمام این آزمونآزمون
دقیقه و برای  10یابی های معادلهای جایگزین را ندیدند. میانگین زمان مورد استفاده برای آزموندادند و هرگز دوباره واژه

 دقیقه بود. 5ای های چندگزینهآزمون
کنند و هدف اصلی پژوهش نامه راهبردی یادگیری واژه شرکت ها در یک برشد که قرار است آنها گفتهابتدا به آزمودنیدر 

داستان برای یادگیری واژه بهتر « خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»های این است که مشخص شود کدام یک از روش
. شنویدخوانید و مییها تغییر کرده را مهای خاصی از آنشد که شما سه داستان که واژهها توضیح دادهبه آن ،است. همچنین

ها لذت ببرید و با استفاده از دانش پیشین خود، متن و بافت زبانی بهترین حدس را برای از خواندن و شنیدن داستان سعی کنید
 به عالوه،ها را ندارید. بههای جایگزین بزنید اما اجازه استفاده از فرهنگ لغت و پرسش سؤال درباره معنی واژههای واژهمعادل

                                                           
1 meaning-translation test 
2 multiple-choice test 
3 Joe 
4 Newton 
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صورت خالصه نظراتشان را درباره این تجربه و احساسشان را نسبت ها گفته شد بایستی پس از خواندن و شنیدن داستان، بهآن
 و با فاصله دو روز بود.  دقیقه 75ها بنویسند. مدت زمان هریک از این جلسات به محتوای داستان

یک جلسه به این موضوع اختصاص پیداکرد. در این جلسه،  شد وانجام« خواندن»با هدف اجرای پژوهش، در ابتدا شیوه 
شد. هرکس آموزان توزیعبین زبان« گیر جوانکشتی» داستان متن سپسابتدا مقدمه کوتاهی درمورد موضوع داستان گفته شد 

آزمون تأخیری ها تا زمان پسها با این هدف که آزمودنیداستان را برای خودش و با صدای آرام خواند. پس از آن، همه داستان
جلوگیری از انتقال دانش از ای برگزار شد. برای یابی و چندگزینههای  معادلآوری شد و آزمونجمع ،بار دیگر داستان را نبینند

درمورد این شیوه توسط  . در آخر نیز یک فرم نظرسنجیشدای گرفتهیابی قبل از چندگزینهیک آزمون به دیگر، آزمون معادل
درستی شیوه اجرای کار را متوجه نشدند. آموزان بهها مشخص شد زبانپس از بررسی نتایج آزمونآموزان تکمیل شد. زبان

های آن طراحی شد. در جلسه دیگری انتخاب و آزمون« طوطی و بقال»ها به نام سطح با سایر داستانداستان دیگری همبنابراین 
شد و فرم نظرسنجی مربوط به ای گرفتهیابی و چندگزینههای فوری معادلآزموناجرا شد و پس« خواندن»این داستان با شیوه 

ای تأخیری به منظور یابی تأخیری و چندگزینههای معادلس از گذشت دو روز آزمونپها تکمیل شد. این داستان توسط آزمودنی
 نیز برگزار گردید.ها بررسی میزان فراموشی یا  فراخوانی واژه

آموزان توزیع شد عکس مرتبط با محتوای داستان بین زبان 5بود. در این مرحله ابتدا « شنیدن»مرحله دوم، آموزش به کمک 
 که قبالً شدپخششد. پس از آن فایل صوتی داستان گفته« بردباد آورده را باد می»کوتاهی درباره موضوع داستان و سپس مقدمه 

کردند تا به دادند و حین شنیدن، به تصاویر نگاه میشده گوش میها باید به صدای ضبطبود. آزمودنیتوسط نگارنده ضبط شده
شد. سپس، ای اجرا یابی و سپس آزمون چندگزینهاتمام داستان، آزمون معادلها در پیشرفت داستان کمک کند. پس از آن

ای تأخیری این مرحله، به دلیل وجود یابی و چندگزینههای معادلها توزیع شد. آزمونبین آن« شنیدن»پرسشنامه مربوط به مرحله 
 تعطیالت یک روز بعد برگزار شد.

دیوانه چو دیوانه ببیند » این مرحله نیز مقدمه مختصری درباره موضوع داستان بود. در « خواندن حین شنیدن»مرحله سوم، 
ها باید همزمان با خواندن داستان به فایل ها توزیع شد. در این مرحله آنو پس از آن متن داستان بین آزمودنی بیان« خوشش آید
زدند. در این مرحله نیز مانند مراحل را حدس می های جایگزیندادند و معنی واژهشده توسط نگارنده نیز گوش میصوتی ضبط

های تأخیری این شد و پرسشنامه این مرحله نیز تکمیل گردید. آزمون ترتیب گرفتهای بهیابی و چندگزینهقبل دو آزمون معادل
 شد. مرحله، پس از گذشت دو روز اجرا

شد و ضبط شد.  باصدای بلند و با سرعت طبیعی خوانده، متن کامل داستان «خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»در مرحله 
 دقیقه بود. 4شده حدود های ضبطفایلزمان  و گویی تا حد امکان واضح و طبیعی بودداستانشایان ذکر است که 

یابی معادل هایهای جایگزین را فقط شنیده بودند و ندیده بودند، در آزمونها واژه، به دلیل این که آزمودنی«شنیدن»مرحله در 
فقط قسمت پاسخ وجود داشت. سپس،  به این معنی کهبود؛  در آن نوشته نشده سؤالیها توزیع شد ولی های امتحان بین آنبرگه

ای های چندگزینهها پاسخ خود را در قسمت مربوطه نوشتند. آزمونو آنها خوانده شد به صورت شفاهی برای آن سؤالصورت 
 شد.  و مصاحبه برگزار به صورت شفاهی« شنیدن»

همانطور که  لذابودند آزمایش شوند.  که آموخته همان صورتیها به آزمودنی ، الزم بودهادادهصحت برای حفظ اطمینان از 
و  ،صورت کتبیبودند آزمون به ها را دیده، متن داستان و صورت واژه«خواندن حین شنیدن»و « خواندن»ها در شیوه آزمودنی
 صورت مصاحبه برگزار شد.بودند آزمون به ها را ندیدهبودند و صورت واژه که فقط داستان را شنیده« شنیدن»در شیوه 

شده بود و در پایان هر جلسه یک فرم هر فرد نوشته پاسخ به سؤاالت، روی برگهزمان الزم برای  هاآزموندر شروع پس
 ( به سؤاالت زیر نمره بدهند:5-1ا خواسته بود با مقیاس )هشد که از آنها داده به آن نظرسنجی

 داستان برای خواندن یا شنیدن آسان بود. -1
 دانستم زیاد بود.هایی که میتعداد واژه -2
 همه داستان را فهمیدم. -3
 داستان جالب و جذاب بود. -4

 یر پاسخ دهند:سؤال ز 4شد به  ها خواستهپس از اجرای آخرین مرحله، در پرسشنامه دیگری از آزمودنی
 کدام داستان را بیشتر دوست داشتید؟ چرا؟ -1
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 تر بود؟ چرا؟کدام داستان آسان -2

 دادید؟ چرا؟کدام مرحله را ترجیح می -3

 به طور کلی نظرتان درباره این پژوهش چیست؟ -4

یابی نیز، هر عادلدر آزمون م و نمره داشت 1ای، هر پاسخ صحیح در آزمون چندگزینهها اینگونه بود که دهی آزمونشیوه نمره
ای که مشخص است معادل را پیدا کرده ولی خود واژه را نمره و واژه 5/0ای با معنی مشابه واژه ، امانمره 1پاسخ صحیح 

بدین معنی است که به عنوان مثال اگر جواب « واژه با معنی مشابه»نمره داشت.  25/0جا نوشته هجابآن را فراموش کرده و 
گرفت. از این طریق، نیم نمره برای دانش جزئی درباره نمره می 5/0تنها « دانشجو»بود  ولی آزمودنی نوشتهبود « شاگرد»صحیح 

توانستند دو معادل ها میها به دادن پاسخ صحیح، آنآن برای تشویق آزمودنی برشد. عالوه های جایگزین دادههای واژهمعادل
 بنویسند.

 
 هاارائه و واکاوی داده .3

آزمون دوم بررسی میزان فراخوانی و یا فراموشی آزمون اول در هر مرحله، سنجش مقدار دانش واژه و هدف از پسهدف از پس
محاسبه شد. در ادامه، به  11ها از آموزان نمرات آزمودنیهای زبانها و بررسی پاسخهای هدف بود. پس از برگزاری آزمونواژه

به منظور  کنیم.صورت جداگانه بررسی میبه« خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»حله ها را در هر مرترتیب نمرات آن
 شیوه با هم مقایسه کنیم. 3ها را در هر آزمونپاسخ به سؤاالت پژوهش، در ابتدا باید نتایج پس

کند. توصیف می« ین شنیدنخواندن ح»و « شنیدن»، «خواندن»های اول را در هر سه شیوه آزموننتایج حاصل از پس 2جدول 
« شنیدن»، مرحله 11از  28/3« خواندن»یابی بدین ترتیب است: مرحله های معادلآزمون اول، نمره میانگین برای آزموندر پس

و  29/2« شنیدن»، در مرحله 98/1« خواندن»در مرحله  1معیار. انحراف 11از  50/4« خواندن حین شنیدن»و مرحله  11از  75/3
 باشد.می 99/1« خواندن حین شنیدن»ه در مرحل

و مرحله  71/9« شنیدن»، مرحله 28/6« خواندن»ای نیز بدین ترتیب است: مرحله های چندگزینهنمره میانگین برای آزمون
خواندن حین »و در مرحله  25/1« شنیدن»، در مرحله 50/2« خواندن»در مرحله  معیار. انحراف 71/8« خواندن حین شنیدن»

به طور کامل  2های اول در جدول آزمونهای پسها و همچنین توصیف دادهآزمون معیاراست. میانگین و انحراف  89/1 «شنیدن
 است. نیز آمده 2و  1گزارش شده است. این اطالعات در نمودار 

یابی مرحله آزمون اول معادلها در پسشد میانگین نمرات آزمودنیها با هم، مشخصپس از بررسی نمرات و مقایسه آن
یابی، در مرحله آزمون اول معادلبیشتر است. همچنین پس« شنیدن»ای مرحله آزمون اول چندگزینهو پس« خواندن حین شنیدن»
 دهند.  بیشتری را نشان می معیارانحراف « خواندن»مرحله  ای، درآزمون اول چندگزینهو پس« شنیدن»

ای نیز مربوط به و در آزمون چندگزینه« خواندن»یابی، مربوط به مرحله آزمون اول در آزمون معادلکمترین میانگین در پس
و در « خواندن»رحله یابی مربوط به مآزمون اول در آزمون معادلدر پس معیارهمین مرحله است. همچنین کمترین انحراف 

 است.« شنیدن»ای نیز مربوط به مرحله آزمون چندگزینه
 

 آزمون اول. جدول توصیفی پس2جدول 

 «خواندن حین شنیدن»مرحله  «شنیدن»مرحله  «خواندن»مرحله  
 ایچندگزینه یابیمعادل ایچندگزینه یابیمعادل ایچندگزینه یابیمعادل

 7 7 7 7 7 7 تعداد
 4 75/4 3 25/6 7 5 دامنه

 7 75/1 8 5/1 3 5/1 کمترین مقدار
 11 5/6 11 75/7 10 5/6 بیشترین مقدار

 71/8 5/4 71/9 75/3 28/6 28/3 میانگین
 89/1 99/1 25/1 29/2 50/2 98/1 انحراف معیار

 .11* بیشترین نمره =  

                                                           
1Standard Deviation (SD)  
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 آزمون اولدر پس و در هر سه مرحله، در هر دو نوع آزمون داستان 3. نمرات میانگین برای هر 1نمودار 

 آزمون اولدر پس ، در هر دو نوع آزمون و در هر سه مرحلهداستان 3برای هر  معیار. انحراف 2نمودار 
 

، 11از  75/2« خواندن»یابی بدین ترتیب است: مرحله های معادلآزمون دوم، نمره میانگین برای آزموندر پس 3طبق جدول 
، در مرحله 75/1« خواندن»در مرحله  معیار. انحراف 11از  89/4« خواندن حین شنیدن»و مرحله  11از  71/2« شنیدن»مرحله 

 باشد.می 57/2« خواندن حین شنیدن»و در مرحله  54/1« شنیدن»
از  14/9« شنیدن»، مرحله 11از  71/5« خواندن»ای نیز بدین ترتیب است: مرحله های چندگزینهنمره میانگین برای آزمون

و در مرحله  34/1« شنیدن»، در مرحله 56/2« خواندن»در مرحله  معیار. انحراف 11از  28/8« خواندن حین شنیدن»و مرحله  11
های دوم در هر سه آزمونهای پسها و همچنین توصیف دادهآزمون معیاراست. میانگین و انحراف  11/1« خواندن حین شنیدن»

 4و  3به طور کامل گزارش شده است. این اطالعات در نمودار  3در جدول « دن حین شنیدنخوان»و « شنیدن»، «خواندن»شیوه 
 است. نیز آمده
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یابی مرحله آزمون دوم معادلها در پسشد میانگین نمرات آزمودنی ها با هم، مشخصپس از بررسی نمرات و مقایسه آن
یابی، در مرحله آزمون دوم معادلبیشتر است. همچنین پس« شنیدن»ای مرحله آزمون دوم چندگزینهو پس« خواندن حین شنیدن»
 دهند.  بیشتری را  نشان می معیارانحراف « خواندن»ای، در مرحله آزمون دوم چندگزینهو پس« خواندن حین شنیدن»

ای، مربوط به نهو در آزمون چندگزی« شنیدن»یابی، مربوط به مرحله آزمون دوم در آزمون معادلکمترین میانگین در پس
و در « شنیدن»یابی مربوط به مرحله آزمون دوم در آزمون معادلدر پس معیاراست. همچنین کمترین انحراف « خواندن»مرحله 

 است.« خواندن حین شنیدن»ای مربوط به مرحله آزمون چندگزینه
 آزمون دوم. جدول توصیفی پس3جدول 

 «خواندن حین شنیدن»مرحله  «شنیدن»مرحله  «خواندن»مرحله  
 ایچندگزینه یابیمعادل ایچندگزینه یابیمعادل ایچندگزینه یابیمعادل

 7 7 7 7 7 7 تعداد
 3 5/6 4 4 7 25/5 دامنه

 7 5/1 7 25/0 3 1 کمترین مقدار
 10 8 11 25/4 10 25/6 بیشترین مقدار

 28/8 89/4 14/9 71/2 71/5 75/2 میانگین
 11/1 57/2 34/1 54/1 56/2 75/1 معیارانحراف 

 .11* بیشترین نمره =  
 مآزمون دودر پس ، در هر دو نوع آزمون و در هر سه مرحلهداستان 3. نمرات میانگین برای هر 3نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آزمون دومدر پس ، در هر دو نوع آزمون و در هر سه مرحلهداستان 3برای هر  معیار. نمرات انحراف 4نمودار 
، میانگین نمرات «خواندن»آمد که در ادامه بیان خواهدشد. در شیوه دستیابی اول و دوم، نتایجی بههای معادلدر بررسی آزمون

نیز، میانگین نمرات « شنیدن»است. در شیوه  کاهش یافته 75/2آزمون دوم به بوده و در پس 28/3آزمون اول ها در پسآزمودنی
آزمون اول آموزان در پساست. نمرات میانگین زبان کاهش یافته 71/2آزمون دوم به بوده و در پس 75/3زمون اول آدر پس

دست آمد که یابی بهآزمون دوم معادلها در پسبوده، ولی آمار عجیبی برای میانگین نمرات آزمودنی 5/4« خواندن حین شنیدن»
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اند و نمره میانگین آزمون اولشان عمل کردهبهتر از پس« خواندن حین شنیدن»یابی عادلآزمون دوم مها در پسنشان داد آزمودنی
  است. افزایش پیدا کرده 89/4ها به آن

است.  کاهش یافته 71/5آزمون دوم به بوده که در پس 28/6« خواندن»ای در شیوه آزمون اول چندگزینهمیانگین نمرات پس
خواندن »براین، در شیوه است. عالوه کاهش یافته 14/9آزمون دوم به بوده و در پس 71/9« شنیدن»آزمون اول این نمرات در پس

 یافته کاهش 28/8آزمون دوم به اند که این نمره در پسیافته دست 71/8آزمون اول به میانگین ها در پس، آزمودنی«حین شنیدن
و آمار فراموشی  4در جدول  ای،یابی و چندگزینهاول و دوم معادل آزمونپسشیوه و در هر دو  3آمار فراموشی در هر است. 

 است.  آمده 6و  5آزمون اول و دوم، در نمودارهای ای در هر دو پسیابی و چندگزینهبرای هر دو آزمون معادل
 اول و دوم آزمونای در هر دو پسیابی و چندگزینههای معادل. میانگین نمرات آزمون4جدول 

 
 آزمون دومپس آزمون اولپس

 ایچندگزینه یابیمعادل ایچندگزینه یابیمعادل

 71/5 75/2 28/6 28/3 «خواندن»

 14/9 71/2 71/9 75/3 «شنیدن»

 28/8 89/4 71/8 5/4 «خواندن حین شنیدن»

 اول و دوم آزمونیابی در هر دو پس. نمرات میانگین آزمون معادل5نمودار 

 اول و دوم آزمونای در هر دو پسنمرات میانگین آزمون چندگزینه. 6نمودار 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده .4

شود.  ها توجه، باید به میانگین آزمون«خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»شیوه  3با هدف یافتن بهترین روش در بین 
عنوان نمره یادگیری ارد، جمع نمرات این دو آزمون را بهای دیابی و چندگزینهآزمون، دو آزمون معادلاز آنجا که هر پس

 گیریم.آموزان در روش آموزشی در نظر میزبان
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 آزمون دوماول + پس آزمون. آمار توصیفی پس5جدول 

آزمون اول پس 
 «خواندن»

آزمون دوم پس
 «خواندن»

آزمون اول پس
 «شنیدن»

آزمون دوم پس
 «شنیدن»

آزمون اول پس
 خواندن حین»

 «شنیدن

آزمون دوم پس
خواندن حین »

 «شنیدن

 7 7 7 7 7 7 تعداد

 50/8 75/8 25/9 75/9 00/4 50/4 کمترین مقدار

 00/17 00/17 25/15 75/18 25/16 50/16 بیشترین مقدار

 1786/13 2143/13 8571/11 4643/13 4643/8 5714/9 میانگین

 41478/3 95250/2 92493/1 32738/3 10139/4 35343/4 معیارانحراف 

بیش از باالتر از دو شیوه دیگر است. در نتیجه این روش « شنیدن»آزمون اول دهد، میانگین پسمی نشان 5همانطور که جدول 
براین، به دلیل عالوه. گیردقرار می« خواندن حین شنیدن»شیوه  آن. پس از تأثیر دارد ها بر یادگیری غیرمستقیم واژهسایر روش

ها است، این روش تأثیر بیشتری آزمون دوم سایر شیوهبیشتر از میانگین پس« خواندن حین شنیدن»آزمون دوم میانگین پساینکه 
کمترین « شنیدن»، «خواندن حین شنیدن»ها در این روش کمتر است. پس از ها دارد و میزان فراموشی واژهدر فراخوانی واژه

در یادگیری و « خواندن»بهتر از روش « شنیدن»دهد که روش این مقایسه نشان می میزان فراموشی را دارد. نتیجه حاصل از
خواندن حین »که این دو روش با هم ادغام شوند )بدین معنی که روش  است ولی زمانی ها عمل کردهخاطرسپاری واژهبه

 اجرا شود(، تأثیر بهتر و بیشتری در یادگیری خواهد داشت.« شنیدن
، از شیوه 3آموز در هر زبان 7کرد. در این پژوهش، های آماری استفادهحت نتایج فوق، باید از آزمونمنظور بررسی صبه

توان از کند. در این حالت، میها کمک میپذیر بودن روشکه این به مقایسهآموزان واحدی هستند جامعه آماری یکسان و زبان
انتخاب کنند. عمل بررسی « خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن» شیوه 3ها خواست تا بهترین شیوه را از بین آزمودنی

 شود.به طور کامل توضیح داده می ادامهها در شده توسط آزمودنیهای نظرسنجی تکمیلفرم
های متفاوت، این همبستگی بسیار ضعیف تا حدی همبستگی وجود دارد ولی به دلیل انتخاب داستانها آزمودنیبین نمرات 

یابی های معادلو همچنین آزمون شودهای آموزش زبان استفاده میبراین، از آنجا که معموال هر سه شیوه در کالسشود. عالوهمی
شیوه و  3آموزان با چگونگی اجرای هر زبان نبودن، بنابراین بحث آشنا شودها برگزار میای نیز در این کالسو چندگزینه

به دلیل اینکه همچنین،  است. غیرمنطقی ،ای در روش اول نسبت به روش آخریابی و چندگزینهمعادل برگزاری هر دو آزمون
کرد. برای شیوه استفاده 3های ناپارامتری برای مقایسه میانگین نمره یادگیری در این ها بسیار کم است، باید از آزمونحجم داده

با هم مقایسه  ،شیوه 3نمرات کلی این شوند و در نهایت، با هم جمع میها در یک شیوه آزمونانجام این مقایسه، نمرات تمام پس
 است.  شده آورده 6مناسب است که نتایج آن در جدول  1شوند که برای این کار آزمون کروسکال والیسمی

 . نتایج آزمون کروسکال والیس6جدول 
 

Tsum   ؟معادل فارسی  
 معادل فارسی؟
 معادل فارسی؟
 معادل فارسی؟

198/5 
2 
074/0 

Chi-Square 
 
Df 

 
Asymp. Sig* 

        میزان رضایت*         
 

                                                           
1 Kruskal Wallis Test 
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دهد میان سه روش دست آمده از روش آماری نشان میهای بهتفسیر دادهتوان گفت که می،  6 با توجه به نتایج جدول     
است،  05/0ندارد. با توجه به اینکه میزان معناداری بیشتر از  تفاوت معناداری وجود« خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»

شد . اگر از نمونه بیشتری استفاده میبه این مورد نسبت داد ها رامیان میانگین توان عدم معناداریها میبه دلیل حجم پایین نمونه
ه این حجم نمونه، تفاوت معناداری بین شد. بدین ترتیب، با توجه بشیوه( بیشتر می 3احتمال معناداری )وجود تفاوت بین 

به یک « خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»شیوه  3ها از نظر آماری مشاهده نشد و این به این معنی است که هر روش
 .شودفرضیه اول این پژوهش رد میگذارند. بنابراین، تأثیر میآموزان زبان رمیزان در یادگیری غیر مستقیم واژه ب

ای اول و دوم به آزمون آماری احتیاج است های چندگزینهیابی اول و دوم و آزمونهای معادلبرای فهم تفاوت بین آزمون
است.  آمده 7شد. نتایج این آزمون در جدول استفاده 1که به دلیل محدود بودن حجم نمونه از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون

 05/0کمتر از   2پی ارزش که اگرهای اول و دوم وجود نداشت. درصورتیآزمونپسبرطبق این جدول تفاوت معناداری بین 
 .شودفرضیه دوم این پژوهش رد میبنابراین،  شود بدین معنی است که تفاوت معناداری وجود دارد.
 . نتایج آزمون ویلکاکسون7جدول 

 «خواندن حین شنیدن» «شنیدن» «خواندن» 

 ایچندگزینه یابیمعادل ایندگزینهچ یابیمعادل ایچندگزینه یابیمعادل

 32/0 93/0 46/0 35/0 34/0 61/0 ارزش پی

آموزان شیوه برای زبانقابل مشاهده است. بر طبق این جدول،  8ها در جدول شده توسط آزمودنیهای تکمیلنظرسنجی نتایج
 .ه استبود« خواندن حین شنیدن»شیوه تر راحت« خواندن»و شیوه « خواندن»تر از شیوه راحت« شنیدن»

 های نظرسنجی. میانگین نمرات حاصل از فرم8جدول 

داستان برای خواندن یا  
 شنیدن آسان بود.

دانستید هایی که میواژه
 زیاد بودند.

همه داستان را 
 فهمیدید.

داستان جالب و 
 جذاب بود.

 مجموع

 41/14 85/3 28/3 28/3 4 «خواندن»
 7/14 4 42/3 57/3 71/3 «شنیدنخواندن حین »
 28/15 28/4 42/3 4 58/3 «شنیدن»

 5بیشترین نمره= 
باد »ها داستان آن %42.85و « طوطی و بقال»آموزان داستان زبان %57.14داد نتایج حاصل از بررسی فرم نظرسنجی نهایی نشان

 نداشتند.« دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید»ای به داستان عالقهها کدام از آزمودنیرا دوست داشتند. هیچ« بردآورده را باد می
طوطی »ها داستان آن %28.57و « بردباد آورده را باد می»ها  داستان آزمودنی %57.14ها، در پاسخ به میزان آسان بودن داستان

 برایشان سخت بود.داستان  3آموزان بر این باور بود که هر زبان %14.28را انتخاب کردند. « و بقال
هم  %14.28و « شنیدن»شیوه  %14.28، «خواندن حین شنیدن»شیوه  %28.57، «خواندن»شیوه  %42.85در سومین سؤال  

این نتایج در جدول  .شودفرضیه سوم این پژوهش نیز، رد میبنابراین،  را ترجیح دادند.« خواندن حین شنیدن»و هم « خواندن»
 آمده است. 9

اند و های زیادی از این دوره پژوهشی یادگرفتهاند واژهآموزان اجرای این پژوهش را مفید دانسته و گفتهبانز %100در آخر 
 شود. های جایگزین کمتر باشد نتایج بهتر میتر و یا تعداد واژهها کوتاهها پیشنهاد دادند که اگر داستانآن %57/28

را « طوطی و بقال»ها داستان برآن، آزمودنیبود عالوه« بردباد آورده را باد می»ن آموزاآسانترین داستان از نظر زبانبنابراین 
 ها ترجیح دادند.را بر سایر شیوه« خواندن»بیشتر دوست داشتند و شیوه 

 . جدول بیان درصد پاسخگویی به سؤاالت نظرسنجی نهایی9جدول 

 «دیوانه ببیند خوشش آیددیوانه چو » «بردباد آورده را باد می» «طوطی و بقال» 

 0% 42%/85 57%/14 کدام داستان را بیشتر دوست داشتند؟
 0% 57%/14 28%/57 تر بود؟کدام داستان آسان

 «خواندن حین شنیدن» «شنیدن» «خواندن» 
 28%/57 14%/28 42%/85 دهند؟کدام شیوه را ترجیح می

                                                           
1Wilcoxon  
2value -P  
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 گیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشینتیجه .5
 به دست آوردنپژوهش برای این آموزی دارد. داستان تأثیر بسیار زیادی در واژهاستفاده از براساس نظر پژوهشگران و محققان، 

طور کلی از نتایج حاصل د. بهشآموزان و معلمان انجام کمک زبان بهبهترین شیوه برای یادگیری غیرمستقیم واژه از طریق داستان 
داستان به یک میزان در یادگیری غیرمستقیم « خواندن حین شنیدن»و « شنیدن»، «خواندن»یابیم که از اجرای این پژوهش درمی

های آزمونبا مقایسه نتایج پسبرآن، دهند. عالوهها ترجیح میرا بیش از سایر شیوه« خواندن»آموزان شیوه واژه تأثیر دارند اما زبان
 . استها بسیار اندک ها تا دو روز بعد از اجرای داستانمیزان فراموشی واژهفوری و تأخیری دریافتیم 

آموزان نیز از فواید استفاده کار ببندند و فارسیهای آموزش زبان فارسی بهامید است معلمان استفاده از داستان را در کالس
 از داستان غافل نشوند.

 

 های پژوهشمحدودیت .6
های بعدی، ما را در دستیابی به نتایج بهتر و فع این موارد در پژوهشهایی مواجه شدیم که ردر پژوهش حاضر با محدودیت

 آموزان اشاره کرد.توان به تعداد محدود زبانها میترین  آنکند. از جمله مهمقابل اعتمادتر یاری می
ها در سطح آزمودنیآموزان، کمک شایانی به روند پژوهش خواهد کرد. در این پژوهش هایی در سطح زباناستفاده از داستان

رسید بودند( اما باز هم به نظر می سازی شدهها سادهها در سطح میانی بودند )الزم به یاداوری است که داستانمیانی و داستانپیش
 ها دشوار است.زمودنیها برای تعدادی از آداستان

ها باید بود. طبق برنامه اصلی پژوهش، کالس ها در ایرانمحدودیت بعدی که با آن مواجه بودیم زمان اندک حضور آزمودنی
 شد.آزمون دوم مرحله شنیدن یک روز بعد گرفتهدلیل کمبود وقت، پسشدند اما بهبا فاصله دو روز برگزار می

طوری که آموزان )بهطور کلی اگر این پژوهش با فاصله زمانی معین و بیشتر از یک هفته و برروی شمار بیشتری از زبانبه
آمد اما چنین دست میگروه تقسیم کرد و هر مرحله را به نوبت روی هر گروه آزمود( نتایج قابل اعتمادتری به 3ها را به ان آنبتو

 نشد. 
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