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 آهَزش اصطالح ضٌاسی زباى دٍم بِ هعلواى از طریق اقذام پژٍّی

 جاى لیًَتاس

 داًطگاُ فلَریذای جٌَبی، اهریکا

ٌَّص ّن هی تایؼت هقاالت آهَصؿی دس  ٬اصغالح ؿٌاػی ّؼتِ ًظشیِ صتاى ؿٌاػی هی تاؿذ.ػلی سغن سٍاج اصغالحات دس صتاى

ایي هقالِ ًتایح  ٬هضایای آهَصؽ اصغالح دس کالػْای صتاى دٍم سا هَسد تَخِ قشاس دٌّذ. تا اؿاسُ تِ ایي هْن ٬هدالت حشفِ ای

گاّْا ٍ دٍ هذیش تشًاهِ صتاى د س دٍ یک تحقیق اکتـافی کیفی سا گضاسؽ هی کٌذ کِ تا ؿاًضدُ آهَصؿیاس صتاى دٍم دس داـً

ظشیِ ّای آًاى  دس ساتغِ تا  داًـگاُ تضسگ دس خٌَب غشتی )ایاالت هتحذُ اهشیکا( اًدام ؿذ کِ دس آى داًؾ خَد اػاتیذ ًٍ 

اصغالحات صتاى دٍم هَسد کاٍؽ قشاس گشفت .اعالػات تذػت آهذُ اص تشسػی ٍ هصاحثِ ًـاى هی دّذ کِ آهَصؿیاساى 

ی تْتشیي سٍؽ تذسیغ اصغالحات ٍ ػٌدؾ داًؾ اصغالحات صتاى دٍم صتاى  داًـگاّْا ٍ هذیشاى تشًاهِ صتاى دس تاسُ

آهَصؿیاساى داًـگاّْا ٍ هذیشاى تشًاهِ صتاى ّش دٍ  . ایي ًتیدِ تِ دػت هی آیذ کِ اهَصاًؼقایذ ٍ فشضیِ ّای هـتشکی داسًذ

قیق پَیا تؼیاس تْثَد یاتذ. دس ساػتای ًقؾ هْوی دس تَػؼِ ػلن تؼلین اصغالح داسًذ ٍ چٌیي ػلن تؼلیوی هی تَاًذ اص عشیق تح

پیـٌْاداتی اسائِ ؿذّاػت ٍ ّوچٌیي هضاهیي تذسیغ خْت تَػؼِ تواسیي  ٬افضایؾ هغالؼات پیشاهَى اصغالحات صتاى دٍم

 .هؼٌاداس آهَصؿی کِ هٌاػة تشای استقاء یادگیشی اصغالحات هی تاؿٌذ  تشسػی گشدیذُ اػت

 

ر بافت ٍ هتي: هطالعِ ی رٍضْای آهاری اکتطافیًوَدار اًگیسُ در زباى دٍم ٍ تاثی  

 لَئیسا ٍاتریک ٍ کیس دی بات

 ، ّلٌذيداًطگاُ گرًٍیٌگ

دٍ هغالؼِ تِ هٌظَس ایداد  اؿکال هتفاٍت اًگیضؿی دس داًؾ آهَصاى اًدام ؿذُ اػت: آصهَى ساّی کِ دس آى هتي تش الگَّای 

یافتِ ّا تا ػیؼتن خَداًگیضؿی صتاى دٍم. پشػؾ ّای تحقیق دس ایي اًگیضؿی هَثش تَدُ ٍ تالؽ تشای تـشیک هؼاػی ایي 

هغالؼِ تِ تصذیق ایي هَضَع پشداختِ کِ ایا هی تَاى   الگَّای هدضای داًؾ آهَصاى سا تشحؼة اؿکال اًگیضؿی آًاى 

ؿی هیـَد. ؿشکت ؿٌاػایی کشد یا خیش ٍ تا چِ اًذاصُ خٌثِ ّای هختلف اًگیضؽ هٌدش تِ ؿٌاػایی  اؿکال هختلف اًگیض

تیؼت ٍ ؿؾ فشاگیش تضسگؼال صتاى  ٬چْل ٍ دٍ داًـدَی ّلٌذی صتاى اًگلیؼی ٍ دس هغالؼِ دٍم ٬کٌٌذگاى دس هغالؼِ اٍل

سٍیِ ّای  آهاسی هختلف  ٬اًگلیؼی اص یک هذسػِ صتاى اًگلیؼی دس ػیذًی اػتشالیا تَدًذ . تِ هٌظَس ایداد اؿکال اًگیضؿی

ی اصلی ٍ آًالیض ؿاخِ ای اًدام گشفت . ًتایح تِ دػت آهذُ حاکی اص آى اػت کِ قَت ػَاهل  اکتـافی ؿاهل آًالیض ػٌصش

هؼتخشج اص هشحلِ ػٌصشی اصلی تؼتِ تِ هتي ّش هغالؼِ هتفاٍت اػت . تِ ػالٍُ اؿکال اًگیضؿی کِ دس عَل آًالیض ؿاخِ ای 

 .ػغَح هختلفی اص ٍیظگیْای هـتشک تَدًذ صیش گشٍّْای هدضا اص فشاگیشاًی سا هـخص کشد کِ داسای ٬ؿکل گشفتٌذ
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 عَاهل هَثر در کاربرد درست ٍ غلط داًص آهَزاى از هٌابع داًطوٌذاى در ًَضتار ٍ پاسخْای هذرساى

 جاى سیَل

 داًطگاُ براک، کاًادا

تٌاقض چـوگیش تا ضؼف ّای گشاهشی یا لغَی کِ یقیٌاً ًاچیض ؿوشدُ ًـذُ  -دس اٍلیي ًگاُ اخوالی هایِ ؿگفتی اػت کِ دس 

هؼتٌذ ػاصی ًا هٌاػة هٌاتغ داًـوٌذاى اغلة هَخة تشاًگیختي  –اًذ ٍلی تِ ًذست تا خـن اؿکاس یا خصَهت تشخَسد هی ؿًَذ 

ن یک سٍیکشد اهَصؿی ػاصًذُ کِ اًتغاس هیشٍد دس تشاتش خغاّای دیگش ًَؿتاسی هداصات ّای ػخت صیادی هی ؿَد. ػلی سغ

ػشدسگوی ٍاؿتثاُ ًظشی  ٬چشا ها اغلة ؿاّذ اسصیاتی ػشیغ هٌفی اص اًچِ تایذ تاؿین کِ چیضی خض اعالػات غلظ ٬صَست گیشد

ـوٌذاى ٍ تِ ػثاست دیگش دستاسُ تاصتیٌی هَخَد ًیؼت؟ الثتِ ًَؿتِ ّای صیادی دستاسُ ساُ حل ّای اػتفادُ غیش هَثش اص هٌاتغ داً

حَی ٬ایي تٌاتش ٬ٍ هداصات تشای ػشقت ادتی تؼوذی ٍخَد داسد دیگش گضیٌِ ّا کاهال ػادُ تِ ًظش هی سػذ. اها تصوین   ٬تًِ 

 احؼاػاتی کِ گیشی ّا دس ساػتای صهاى اتخار دیذگاُ ّایی هشتثظ تش تِ ػلن تؼلین ٍ اًضثاط  تا ٍخَد ػَاهلی ػخت ٍ احتواال

. لزا ایي ًَؿتِ تِ ساّکاسّای ػلن تؼلین ٍاًضثاط کِ  پیچیذُ هی ؿًَذ٬دلگشهی ٍقضاٍت دسػت سا تشّن تضًذ ٬هی تَاًذ آساهؾ

ذ پشداخت تلکِ تِ چْاسچَتی تشای تفکش کاهل قثلی دس پشداصؽ فکشی  خَّا هوکي اػت تشای هَسدی هفشٍضوٌاػة تاؿذً 

کاستشد ًاؿیاًِ ی هٌاتغ داًـوٌذاى  ءدیذگاُ دستاسُ ی ػلل هوکي ؿخص تی گٌاُ  دس صَست  ػَتَخِ داسد . تِ کـف چٌذیي 

پشداختِ ؿذُ اػت کِ هوکي اػت تِ تصوین ًْایی  ٬تا تاکیذ تش تؼذادی هٌاتغ اسصًذُ اها احتواال هَسد غفلت ٍاقغ ؿذُ

ِ تش سٍی خغا-آهَصؿیاساى سُا یاتذ  اتْاهات احتوالی دس تؼییي  ٬هذیشیت اؿتثاُ  ٬ی اًؼاًیهاًٌذ دیذگاُ ؿٌاختی ٍ سٍاًـٌاػًا

 .ایٌکِ چِ چیضّایی ٍاقؼأ ػشقت ادتی هحؼَب هیـًَذ ٍ چالؾ ّای استثاعی

 

 َّیت سَادآهَزی ٍ آهَزش زباى اًگلیسی

 باًی ًَرتَى

 داًطگاُ بریتیص کلوبیا، کاًادا

حَُ تاثیشپزیشی ػَاد  آهَصی اص هواسػت ّای خَاهغ ٍ ػاصها ى ّا  ٍ ًیض چگًَگی دس صهیٌِ تذسیغ  صتاى اًگلیؼی اهشٍصًُ 

اص  آگاّی ضوي  ٬هَسد تَخِ سٍصافضٍى ٍاقغ ؿذُ اػت  . هي دس ایي هتي  ٬اػوال قذست تِ ٌّگام دسگیشی فشاگیشاى تا هتي

ًگلیؼی  دًثال ػَاد ٍ تذسیغ صتاى ا  ٬خظ ػیش تحقیق خَد سا دس َّیت ٬ًظشیِ ّای ػشهایِ گزاسی ٍ اختواػات تذاػی ؿذُ

گلیؼی دس کاًادا  پاکؼتاى ٍ اٍگاًذا ًـاى هی دّذ کِ اگش فشاگیشاى حغ  –هی کٌن .اعالػات هشتَط تِ کالػْای صتاى ًا

َّیت ّایی تشقی یافتِ تِ دػت خَاٌّذ آٍسدٍ  دس یادگیشی ػَاد حضَسی  ٬دس ایي هقام ٬هالکیت تش هؼٌی ػاصی داؿتِ تاؿٌذ

حقیق هذسػاى صتاى سا دس تَخِ تِ تواسیي آهَصؿی ؿایؼتِ ٍ هغلَب دس اهش تذسیغ ًٍیض ّش گًَِ فؼال تشخَاٌّذ داؿت. ایي ت

تِ  ٬هواسػتی کِ تِ فشاگیشاى کوک هی کٌذ تا ظشفیت تصَس َّیتْای هختلف تیـتشی  سا دس تؼذ صهاى ٍهکاى تَػؼِ تخـٌذ

تغییشات َّیتی ّن دسهذسػاى ٍّن دس فشاگیشاى چالؾ هی علثذ .اص تحقیق حاضشاػتٌثاط هیـَد کِ چٌیي تواسیٌی  هَخة 

 خَاّذ ؿذ.
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در آهَزش زباى دٍم  "ٍیگاتسکی"هطالعِ ی هعاًی هفاّین    

 بْرٍز عسبذفتری

 داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تبریس، ایراى

تشای فشاگیشی  صتاى دٍم تپشداصد .تِ ایي  "تکَیي  رّي "ایي هقالِ تالؽ داسد تا تِ پی تشدى تِ هؼاًی سٍیکشد  ٍیگاتؼکی  دس  

هٌظَس ًَیؼٌذُ دٍ دیذگاُ هشتَط تِ گزؿتِ ) آًچِ تا کٌَى دس صهیٌِ صتاى خاسخی اخشا ؿذُ اػت( ٍ هشتَط تِ آیٌذُ ) آًچِ 

کی  هثٌی تش سٍؽ فشٌّگی  ٍیگاتؼ –ٍاتؼتِ تِ تفکشات کًٌَی دس فشاگیشی صتاى دٍم هی تاؿذ( ساتا تشػین ًظشیِ اختواػی 

اتخار ًوَدُ اػت. اص ایٌشٍ ایي هقالِ ؿاهل دٍ تخؾ اصلی اػت : تخؾ اٍل  ًگاّی اخوالی ٍػشیغ تِ  ٬تذسیغ اهَصؽ صتاى دٍم

ظشیِ اختواػی  هی تاؿذ ٬ًظشیِ ّا ٍ توشیي ّای تذسیغ صتاى دٍم کِ دس گزؿتِ هشػَم تَدُ اًذ ٍ تخؾ دٍم  تِ هؼاًیً 

تغِ تا فشاگیشی صتاى دٍم  ٍ دس ًتیدِ تِ تؼلین ٍ تشتیت هذسػاى صتاى دٍم هیثشداصد . سٍیکشد فشٌّگی ٍیگاتؼکی  دس سا

ٍ تِ ٍیظُ استقاء سٍؽ تذسیغ صتاى  ٬ٍیگاتؼکی دس تکَیي رّي  ٍظیفِ هْن  تْثَد ػیؼتن ّای اختواػی خاهؼِ سا تِ عَس کلی

تـکیل  رّي اًؼاى ًـاًِ ای اص چگًَگی ساّْایی اػت  ٬ٌکِدٍم سا تش ػْذُ کاسؿٌاػاى اهَصؿی  قشاس هی دّذ .خالصِ ػخي ای

 کِ خاهؼِ تِ عَس تاسیخی ٍ فشٌّگی تَػؼِ یافتِ اػت .

 

 تاثیر دضَاری تکلیف بر کیفیت ًَضتار هباحثِ ای زباى آهَزاى ایراًی

 زّرا هصلیٍ  کرین صادقی

 ، ایراىداًطگاُ ارٍهیِ

( اًدام یافتِ اػت، 5002( ٍ هذل ظشفیت تَخِ هحذٍد اػکیْاى )5005ى )تحقیق حاضش کِ تش پایِ ی ًظشیِ ؿٌاخت ساتیٌؼَ

تالؽ داسد تا تِ تشسػی تاثیش دؿَاسی تکلیف تش کیفیت ًَؿتاس هثاحثِ ای اص ًظش پیچیذگی ٍاطگاًی، ػالػت ٍ سٍاًی، صحت 

ًفش  60هٌاتغ تؼییي ؿذ. ّوِ ی  -گشاهشی ٍ ًیض پیچیذگی ًحَی تپشداصد.دؿَاسی تکلیف اص عشیق تِ کاس گیشی اتؼاد پشاکٌذُ

ُ، ٍ  5هَضَع،  2ؿشکت کٌٌذگاى ایي تحقیق تغَس تصادفی دس یکی اص گشٍُ ّای : هَضَع + ایذُ +  3هَضَع + ایذ

دام ؿذ. ًتایح   ًـاًگشّای گفتاسی خا گشفتٌذ. سٍؽ آهاسی ٍاسیاًغ یک عشفِ تشای تؼییي تفاٍت ّای هؼٌا داس تیي ػِ گشٍُ ًا

ّیچ تفاٍت هؼٌاداسی سا دس پیچیذگی ٍاطگاًی )صهاًی کِ اص عشیق ًؼثت  2حاکی اص آى تَد کِ افضایؾ دؿَاسی تکلیف: 

ذاصُ گیشی ٍاطگاى لغَی تِ ٍاطگاى دػتَسی اًذاصُ گیشی ؿذ( ایداد ًکشد ٍلی تاػث تفاٍت هؼٌاداس دس پیچیذگی ٍا طگاًی )ًا

صتاى صحیح  3تاػث ایداد ًَؿتاسی تا هیضاى سٍاًی ٍ ػالػت کوتشی ؿذ،  5ؿذُ تَػظ ًؼثت ًَع تِ ًـاًِ تخؾ ؿذُ( ؿذ، 

حَی ایداد کشد  4تشی سا )تِ لحاػ گشاهشی( دس هقایؼِ تا تکلیف ساحت تش تَلیذ کشد ٍ  تفاٍت هؼٌاداسی سا دس پیچیذگیً 

ؿتاسی تَػظ ًؼثت ػثاستْای ٍاتؼتِ تِ کل ػثاستْا اًذاصُ گیشی ؿذ(. یافتِ ّاع تیـتش ٍ هفاّین آًْا )صهاًی کِ ایي کیفیت ًَ

 دس هتي هقالِ آٍسدُ ؿذُ اًذ. 
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  بررسی تأثـیر بالقَُ جٌسیت افسایص خَدهختاری فراگیراى زباى دٍم با رٍش ارزیابی کار فردی:

 هحوَد ّاضویاى ٍ بتَل فذائی

راى، ایداًطگاُ ضْرکرد  

ِ، تش خـَدهختاسی صتاى  ّذف هغـالؼِ کـًٌَی تـشسػی تأثـیش اسصیـاتی کاس فشدی، تِ ػـٌَاى هکاًیـؼـوی خْـت یـافتـ

آهَصاى ػغح پیـشفتِ ایشاًی هی تاؿذ. هَضَع ٍیظُ ایي هغالؼِ، تا دس ًظش گشفتي تَاًایی ًَؿتاسی، تشسػی تأثیش تالقَُ ی 

صتاى آهَص هشد ٍ صى دس ػغح پیـشفتِ اًتخاب ؿذًذ. تِ هٌظَس کؼة اعویٌاى اص  00خٌؼیت تش ایي اسصیاتی اػت. تذیي هٌظَس، 

( هَسد اػتفادُ قشاس 5005ّوگي تَدى ایي صتاى آهَصاى اص ًظش خَدهختاسی، پشػـٌاهِ ی خَدهختاسی صتاى آهَصاى کاؿفیاى )

دس آصهَى آصهایـی اػتفادُ ؿذ. ػپغ، گشفت ٍ تِ هٌظَس تشسػی تؼٌذگی صتاى آهَصاى، فشم هختصشؿذُ ای اص آصهَى تافل 

هشد دس کالع ب(  50صى دس کالع الف،  50گشٍُ آصهایـی ) 5گشٍُ تقؼین ؿذًذ:  4ؿشکت کٌٌذگاى تِ صَست تصادفی تِ 

هشد دس کالع د(. تِ هٌظَس تشسػی افضایؾ خَدهختاسی ٍ ّوچٌیي  تشسػی تأثیش  50صى دس کالع ج،  50گشٍُ کٌتشل ) 5ٍ 

دس تَاًایی ًَؿتاسی ؿشکت کٌٌذگاى، دس گشٍُ آصهایـی، سٍؽ اسصیاتی کاس فشدی هَسد اػتفادُ قشاس گشفت. تالقَُ خٌؼیت 

ذٍى ) ًٍذ خوغ آٍسی،  3( اتخار گشدیذ. ایي هذل اص 5000هذل اسصیاتی تِ کاس سفتِ دس هغالؼِ کًٌَی اص هذل لوپ لیًَض ٍ کًا س

آصهَى  5ٍُ کٌتشل، سٍؽ اسصیاتی ػٌتی اػتفادُ ؿذ. دادُ ّا اص عشیق  اًتخاب ٍ تاصتاب تـکیل ؿذُ اػت. دس حالی کِ دس گش

تؼت، هیاًگیي ٍ اًذاصُ ی تأثیش هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتٌذ. ًتایح ًـاى داد کِ سٍؽ اسصیاتی کاس فشدی،  تیهؼتقل 

 خَدهختاسی ؿشکت کٌٌذگاى سا تِ هیضاى صیادی افضایؾ هی دّذ. ػالٍُ تش ایي، خٌؼیت تأثیشی تش ایي اسصیاتی ًذاسد.

 

 


