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های گفتاری زبان انگلیسی با استفاده از تکنیک  تأثیر تکرار فعالیت 

 1جنوبی آموزان تیزهوش خراسان بر روانی و صحت گفتار دانش  4/ 3/ 2
 فرناز ایمانپور2

 چکیده 

فعالیت تکرار  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  از  از های  هدف  استفاده  با  انگلیسی  زبان  گفتاری 

  به   مشغول  دختر  آموزانآموزان تیزهوش بود. دانشبر روانی و صحت گفتار دانش  2/3/4تکنیک  

خراسان   تیزهوشان  مدارس  هشتم  پایه  در  تحصیل -1401  تحصیلی  سال  در  جنوبیاستان 

میان تعداد    1400 این  از  را تشکیل دادند.  پژوهش  این  آماری  با  شدان  22جامعه  آموز دختر 

 12آموزان در کالس زبان انگلیسی خود طی  گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشروش نمونه 

دار با استفاده  های گفتاری منطبق با کتاب درسی به صورت زمانجلسه در معرض تکرار فعالیت

دقیقه و  قرار گرفتند. مقیاس سنجش روانی گفتار تعداد واژه بیان شده در هر    2/3/4از تکنیک  

افتاده در هر   اتفاق  از شمارش تعداد    100تعداد مکث  برای سنجش صحت کالم  بود و  کلمه 

در هر   افتاده  اتفاق  و دستوری  واژگانی  داد که    100خطاهای  نشان  نتایج  استفاده شد.  کلمه 

و آموزان تأثیر مثبت  بر روانی گفتار دانش  3/4/ 2های گفتاری با استفاده از تکنیک  تکرار فعالیت

)معنی است  داشته  مداخله p>01/0داری  این  از  آنان  گفتار  که صحت  است  حالی  در  این   ،)

تواند  داری در آن روی نداده است. نتایج پژوهش حاضر میتأثیر نپذیرفته است و تغییر معنی

دوره راه طراحان  راستای گشای  در  انگلیسی  زبان  مدرسان  و  معلمان  آموزشی،  محتوای  و  ها 

است و  تکنیک  انتخاب  از  هوشمندانه  بیش    2/3/4فاده  چه  هر  پرورش  کالم  برای  روانی  تر 
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The effect of repeating English-speaking activities using the 2/3/4 

technique on the fluency and accuracy of speech of talented 

students in South Khorasan 

Farnaz Imanpoor1 

 

 The purpose of this study was to investigate the effect of repeating English-

speaking activities using the 2/3/4 technique on the fluency and correctness 

of speech of talented students. Female students studying in the eighth grade 

of talented schools in South Khorasan Province in the academic year of 

1400-1401 formed the statistical population of this research. Among these, 

22 female students were selected using available sampling method. During 

12 sessions, the students in their English class were exposed to repeating 

speaking activities according to the textbook in a timed manner using the 

2/3/4 technique. The scale of speech fluency was the number of words 

spoken per minute and the number of pauses per 100 words, and the number 

of lexical and grammatical errors per 100 words was used to measure speech 

accuracy. The results showed that the repetition of speaking activities using 

the 2.3.4 technique had a positive and significant effect on the fluency of 

students' speech (p<0.01), while the correctness of their speech improved 

from this intervention. It has not been affected and there has been no 

significant change in it. The results of the present research can open the way 

for designers of courses and educational content, teachers and instructors of 

English language in order to choose and use the 2/3/4 technique intelligently 

to develop the language fluency of language learners as much as possible. 

Key words: repetition, speaking activities, 2/3/4 technique, fluency of 

speech, accuracy of speech. 
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 مقدمه 

  شود   می   اشاره  آن  به  حاضر  حال  در   که  طورهمان  یا   1زبان   دستور  بر  متمرکز  آموزش  وضعیت

 زبان   آموزش  ظهور.  است  گرفته  قرار  مجدد  ارزیابی  مورد  1970  دهه  از  2فرم   بر  متمرکز  آموزش

شد و در نتیجه تغییراتی   زبان دستور بر مبتنی آموزش رفتن  بین از به ( منجرCLT) 3ارتباطی

  (.2002اساسی به وقوع پیوست )ریچاردز، 

-3-3با شمایل نظام    1391-1392طرح تغییر نظام آموزشی کشور که در سال تحصیلی  

( لزوم تغییر محتوای آموزشی را 2015زاده،  محمدامینسازی شد )در سیستم آموزشی پیاده  6

تحت تأثیر روند    Prospectمطرح ساخت. کتب نونگاشت زبان انگلیسی شامل سری سه تایی  

های شرح داده شد قرار گرفته و با رویکردی ارتباطی تدوین گشت. رویکردی که در آن  نوگرایی

نتقال یافته از معلم نیست و خود در فرآیند  آموز دیگر مانند گذشته تنها پذیرنده دانش ادانش

گیرد. این رویکرد بر  یادگیری مشارکت فعال داشته و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده می

و   فردی  زندگی  لمس  قابل  نیازهای  اساس  بر  ارتباط  توانایی  ایجاد  و  تعامل  روحیه  تقویت 

 (.  1394و همکاران،   4مقدماجتماعی استوار است )علوی

دانش  یادگیری  زهاینیا نیاز  آموزانمختلف  تدوین  لزوم  آشکار   متنوع  هایبرنامه  به  را 

متناسب   آموزاندانش  نیازهای  با  باید  محتوای آموزشی  مواد و  ساختار،  به بیان دیگر،.  سازدمی

  تربیت  و   (. در راستای این که تعلیم2016،  5)افروز  ارتقا بخشد  را  آنان  یادگیری  توانایی   و   بوده

فرصتی است  تالش  در  به  همواره  اهداف    سوی  به  افراد  استعدادهای  رساندن  فعلیت  برای 

آورد؛   مطلوب نیز  پرورش  و  آموزش  فراهم  نیل  تیزهوشان  قصد    ویژه خود  اهداف  به  در جهت 

 آموزشی   پیچیدگی   و  چالش  باالی   سطوح  به  را  بااستعداد  و  6تیزهوش   آموزاندانش  تا  دارد

تان   )نیلهارت  برساند آن   . (2016،  7و  این  جاییاز  می  متفاوت  آموزاندانش  که    و   کنندفکر 

  نیازهای  نیز قطعاً  پرورش  و  حوزه آموزش   دارند، در  ایویژه  عاطفی  و  اجتماعی  علمی،  هاینیاز

فردی به  و 2010،  8)موجی  داشت   خواهند  منحصر    شان، آموزشی  نیازهای  شناخت  عدم  ( 
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(. برای رشد و  2009،  1)هرتزبرگ داویس   بخشدآنان قوت میرا در    علمی  شکست  احتمال خطر

می جامعه  بیشپیشرفت  توجه  آموزشی،  بایست  فضای  قبیل  از  تیزهوشان  آموزش  به  تری 

آموزان  (. این دانش1397امکانات و خدمات آموزشی معطوف گردد )ابراهیمی، ناطقی و فقیهی، 

هایی استفاده کنند که متفاوت از  و از فعالیتمند گشته  پذیر بهرهباید از برنامه درسی انعطاف

دانشبرنامه مدارس های  این  معلمان  ویژه  آموزش  بدون  مهم  این  البته  و  است؛  عادی  آموزان 

های آموزشی مفید  سازی فعالیتریزی برای پیاده(. برنامه2014،  2میّسر نخواهد بود )پومرتسوا 

اجرای خاص میبه همراه شیوه از تواند زمینه های  این گروه  بالقوه  استعدادهای  ساز شکوفایی 

 آموزان و بازدهی هر چه بیشتر برنامه آموزش زبان در مدارس تیزهوشان باشد. دانش

های گفتاری موسوم هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی تأثیر نوع خاصی از تکرار فعالیت

تکنیک   دانش  2/3/4به  بالقوه  توانایی  رساندن  فعلیت  به  تیبر  مهارت آموزان  در  زهوش 

های زیادی در حیطه بازگویی  شان در دو بُعد روانی و صحت کالم است. اگرچه پژوهشگفتاری

فعالیت تکرار  پژوهشیا  است،  شده  انجام  جهان  در  گفتاری  بههای  به  معطوف  کارگیری های 

جو در  باشد و تا جایی که جستتر میتر و به ویژه در محیط کشور ایران نایابکم  2/3/4تکنیک  

پیاده در خصوص  تحقیقی  داد  نشان  پژوهش  دانشپیشینه  بین  در  تکنیک  این  آموزان  سازی 

اتخاذ   با  آن  شکوفاسازی  امکان  که  دارند  فراوانی  بالقوه  استعدادهای  و  توانایی  که  تیزهوش 

تکنیک و  پی  راهبردها  پژوهش حاضر در  رو  این  از  است.  نشده  انجام  است  فراهم  های خاص 

 باشد: دو سوال عمده ذیل می گویی بهپاسخ

بر   2/3/4های گفتاری زبان انگلیسی با استفاده از تکنیک گیری از تکرار فعالیت. آیا بهره1

 داری دارد؟آموزان تیزهوش تأثیر مثبت معنیروانی گفتار دانش

  بر 2/3/4های گفتاری زبان انگلیسی با استفاده از تکنیک گیری از تکرار فعالیت. آیا بهره2

 داری دارد؟ آموزان تیزهوش تأثیر مثبت معنیصحت گفتار دانش

 

 پیشینه پژوهش 

در فرآیند    «3ارتباطی   های  فعالیت »گیری از انواع  قلب تپنده آموزش زبان ارتباطی، بهره

ها را افزایش  تواند بازدهی آنها میدر شیوه اجرای این فعالیت  یادگیری است. نوآوری -یاددهی

و   آن دانشداده  از  بردن  بهره  به حداکثر  را  دهد. آموزان مستعد  ارتباطی  فعالیت  ها سوق  های 
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  فراگیران و  سایر   به   دادن  گوش  کردن و   صحبت  به   تشویق  را  فراگیر  هایی هستند کهفعالیت

 که  است  این  ها فعالیت  نوع  این  متمایز  هایویژگی  از  یکی.  کنندجامعه می  افراد  سایر  چنینهم

 صحبت   موانع،  شکستن  اطالعات،  یافتن  به عنوان مثال)  واقعی  مقاصد  برای  آنها  از  آموزاندانش

دوم    زبان  اکتساب  مورد  در  تحقیقات.  نمایند می  استفاده(  فرهنگ  یادگیری  و  خود  مورد  در

  های فعالیت   در  آموزاندانش  کردن  درگیر  طریق  از  را  یادگیری  امکان  توانکه می  دهدمی  نشان

معلم    رهبری  که تحت  سنتی  هایکالس  جای   به  پویا   یادگیری  محیط  یک  در  مرتبط  ارتباطی

  به  تواندشوند می  اجرا  و  طراحی  که خوب  ارتباطی  هایفعالیت  ارائه.  رساند  حداکثر  به  باشند می

 (. 2003، 1فلدمن )ماس و راس کند  کمک  بخشلذت و  امن فعال،  مکانی به درس کالس  تبدیل

و نوع خاصی از اجرای آن که ناظر به بازگویی یا تکرار    2های گفتاریفعالیتگیری از  بهره

فعالیت کالس می  3ها این  در  کرّات  به  که  است  چیزی  دیده  باشد  کنونی  انگلیسی  زبان  های 

  بین  تفاوت.  سازدمی  ممکن  را  یکسان  فعالیت  یک  از  متفاوت  تجربه  دو  فعالیت  شود. تکرارمی

مواجهه با یک    تجربه  اولین.  است  گویندگان  دانش   متفاوت  هایوضعیت  دلیل تجربه به    دو  این

 یک موقعیت جدید   به  بایستمی  است که در آن یادگیرنده  تجربه  ترینخالقانه  فعالیت احتماالً

در   مثال  برای  است،  گوینده  دوش  بر  بزرگی  بار  برخورد  اولین  در  بنابراین.  دهد  پاسخ باید    او 

تولید کند پیام  یت، فعال  انجام  نحوه  مورد باید  تصمیمآن  تولید  نحوه  و  هایی که  .  گیری کندها 

آن فعالیت،حال  با  مواجهه  تجربه دوم   کرده  آوریجمع   ارزشمندی  تجربیات  یادگیرنده  که در 

خود  قبالً  او.  است صحبت    دهی سازمان  ارتباطی  واحدهای  در  را  آن  کرده،  تولید  را  محتوای 

  به.  است  درآورده  به تلفظ  را  آن  و  کرده   پیدا  معانی  انتقال  برای  مناسب را  های زبانی آیتم  کرده،

دیگر   این  بر  عالوه  بلکه  است،  آماده  شناختی  نظر  از  تنها  نه  آموززبان   دوم  برخورد  در  بیان 

  در   که  دارد  وجود  احتمال  این   که  طوری  به  حاضر و در دسترس است؛  او  زبان  دستور  و  واژگان

پیچیدهزبان  دوم  نوبت زبانی  تولید    طیف  انتخاب  و   ترغنی  زمینهپس  ارائه  مانند   تریآموز 

 (. 2005، 4پیام داشته باشد )بایگیت و سامودا  بندیفرمول هایروش  از تریوسیع

زمان تکرار  از  خاصی  فعالیتنوع  تکنیک  دار  به  موسوم  گفتاری  این    2/3/45های  است. 

کال روانی  ارتقای  بر  متمرکز  ابتدا   6متکنیک  تکنیک  این  در   را   ایدقیقه  چند  آموززبان  است. 
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 چه آن  به  فقط   مدت او   این  در .  کندمی  معیّن  موضوع  درباره یک   صحبت خود  سازیآماده  صرف

دارد نیست  برداری  یادداشت  و   کندمی  فکر  بگوید   قصد  مجاز    با   آموززبان  سپس.  مفصّل 

تشکیل    دیگری  آموززبان دونفره    دقیقه  چهار  مدت  به  موضوع  آن  مورد  در  و   دهدمیگروه 

شنونده.  کندمی  صحبت مدت  این  او   در   وظیفه.  پرسدنمی  سوالی  و  کندنمی  قطع   را  حرف 

هم.  است  دادن  گوش  فقط  شنونده گوینده  آن  از    گوینده.  کندمی  عوض  را  خود  گروهی پس 

  سه   فقط  او  بار  این  اما  کند،می  صحبت  جدید  شنونده  با  موضوع  همان  مورد  در  دوباره  اکنون

  دوباره   یادگیرندگان   پس از پایان این مرحله،.  دهد  ارائه  را  اطالعات  همان   تا   دارد  فرصت  دقیقه

  خود  جدید شریک با  را رانیسخن همان  بار  سومین برای  گوینده.  دهندمی تغییر را خود شریک

موظف است درباره یک    گوینده  بنابراین،.  دارد  فرصت  دقیقه  دو   فقط   بار  این  اما  دهد،می  انجام

 (. 1989، 1کند )نیشن صحبت متفاوت  شریک یک با کمتر زمان در بار موضوع معیّن، هر

دارد وجود  تکنیک  این  در  کلیدی  ویژگی  هر  گوینده .  1:  سه    مخاطب   صحبت  بار  در 

نمیمخاطب    اگر.  بود  خواهد  پیام  انتقال  به  او  توجه  بنابراین  دارد،   متفاوتی تغییر  کرد  کالم 

نماید    اضافه  جدیدی به صحبت خود  اطالعات   داد تا ممکن است گوینده را به سمتی سوق می

  شدمی  تشویق  گوینده  است  ممکن  چنینهم.  مند نگه داردعالقه  تکرارها  طول  را در  شنونده  تا

  ارزش   امر  این  که  کند،  متمرکز  خود  رانیسخن  رسمی  هایویژگی  بر  بیشتر  را  خود  توجه  تا

  را  صحبت  همان  گوینده.  2.  دهدمی  کالم محور کاهش   روانی  فعالیت   یک  عنوان  به  را  تکنیک

  موفق اعتماد  رانییک سخن  ارائه  در   خود  توانایی  به  او  که  است  معنی  بدان  این.  کندمی  تکرار

زبانیآیتم  به  دسترسی  در  و  کندمی  تری کم  مشکل  دارد  نیاز  رانیسخن   ارائه  برای  که  های 

  در  زمان.  3  و  کند می  فراهم  روانی گفتار  توسعه  برای  آلایده  فرصت  یک  تکرار،.  داشت  خواهد

  روانی   هایمشوق   از  دیگر  یکی  این.  یابدمی  کاهش  ارائه  بار  هر  با   رانیسخن   ارائه  برای  دسترس

  فکر  به  نیازی دهد، می ارائه ترروان را خود  رانیسخن گوینده  که  جاییآن از  به عالوه. کالم است

 (.1989نیست )نیشن،  اضافه موجود زمان کردن پر برای  جدید مطالب به کردن

شود. فهیم،  های تجربی انجام شده در این حوزه پرداخته میدر ادامه، به بررسی پژوهش

پژوهش2015)  2پناه شریعتی و معصوم به مرور  بر  (  تأثیر تکرار فعالیت  انجام شده درباره  های 

های  توسعه زبان دوم پرداختند. مطالعات انجام شده حاکی از تأثیر مثبت تکرار فعالیت بر جنبه 

هم بود.  متفاوت  درجات  با  زبانی  نظاممختلف  صورت  به  فعالیت  تکرار  میچنین  به  مند  تواند 

 
1 Nation 
2 Fahim, Shariati, & Masoumpanah 
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پاییزبان سطوح  بیشنآموزان  نفس  به  اعتماد  با  تا  کند  کمک  زبان  تر  از  استفاده  به  تری 

 بپردازند.

بریزمستر و  اقدام2017)  1مولینا  در  تکنیک  (  تأثیر  درباره  شده  انجام  بر    2/3/4پژوهی 

روانی صحبت کردن زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در بین دانشجویان شیلیایی به این  

های اتفاق افتاده کمتر شد و  کلمات در واحد دقیقه بیشتر و مکث  نتیجه دست یافتند که تعداد

 بنابراین در حالت کلی روانی کالم به میزان کمی بهبود یافت.  

بر روانی    2/3/4( به مقایسه تأثیر دو تکنیک نقشه مفهومی و  2021)  2قاسمی و مذاهب

زبان آنگفتار  پرداختند.  ایرانی  ادامآموزان  یا  و  مهاجرت  از کشور ها قصد  تحصیل در خارج  ه 

های آمادگی آیلتس شرکت کرده و پس از تعیین سطح در رده متوسط قرار داشتند و در کالس

از شرکت نیمی  بودند.  نیمی دیگر در گروه  گرفته  نقشه مفهومی و  آزمایش  کنندگان در گروه 

ی آماری برتری هاهای موردنظر را دریافت کردند. تحلیلقرار گرفتند و مداخله   2/3/4آزمایش  

گفتار  روانی  توسعه  بر  تکنیک  دو  هر  و  نرساند  اثبات  به  را  دیگری  بر  تکنیک  یک 

دهنده این بود  های انجام شده نشانکنندگان موثر گزارش شدند. تحلیل کیفی مصاحبهشرکت

ها اظهار داشتند  تری نسبت به تکنیک نقشه مفهومی داشتند. آن آموزان دیدگاه مثبتکه زبان

 نیک تکرار فعالیت ممکن است در بلندمدت جذابیت خود را از دست بدهد.  که تک

رازمان   تکرار  نقش(  2011)  3پرفتی   و  جانگ دانشجویان    گفتار  روانی  رشد  در  دار گفتار 

آموزش انگلیسی به عنوان زبان    های کالس  در  شده   نامثبت  دانشجویان.  کردند  آمریکایی بررسی

 از   برخی.  کردند  ضبط  ایدقیقه   2  و  3  ،4  ترتیب  به  رانیسخن   سه  آموزشی  جلسه  طی سه  دوم

 سه   مورد  در  دیگر  برخی  که  حالی  در   کردند،  صحبت  موضوع  یک  مورد  در  بار  دانشجویان سه

  آموزش   طول  در  گروه  دو  هر  برای  روانی کالم  که  شد  مشخص.  کردند  صحبت  مختلف  موضوع

 تکرار  را  خود  هایصحبت  که  دانشجویانی  توسط  تنها  آزمونپس  نتایج در   اما   است،   یافته  بهبود

  کار  به  هارانیسخن   در  مکرر  طور  به  را  بیشتری  کلمات  دانشجویان  این.  شد  حفظ  کرده بودند 

  که  شودمی  استدالل.  نبودند  مرتبط  موضوع  به  خاص  طور  به  آنها  تربیش  که  بودند   برده

به نوبه خود   که  شودمی  زیربنایی  شناختی   هایکارساز و    در  تغییر  باعث   زبانی  دانش  سازیرویه

 گردد.گفتار می بهبود روانی به منجر
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  از  برگرفته گفتارهای  پیچیدگی  و  1صحت ( در مطالعه خود به بررسی روانی،1989نیشن )

پرداخت.  4/ 2/3  تکنیک زبان خارجی  عنوان  به  انگلیسی  زبان  یادگیری  محیط   و   اولین  او  در 

  در  تعداد کلمات )  گفتار  سرعت  افزایش   نتایج نشان دهنده .  کرد  مقایسه  هم  با   را  گفتار  آخرین

صحت .  بود(  اوم  اوه و  مانند)   تردیدها  و  تکراری  کلمات  غلط،  شروع  تعداد  کاهش  و(  هر دقیقه

  که  الخصوص زمانیعلی  یافت،  بهبود  کنندگانشرکت  از  نیمی  برای  اندکی و آن هم فقط  کالم

.  بودند  وندهاوندها و پسپیش  شامل  که  خطاهایی  برای  نه  اما  شد،می  تکرار  دستوری  هایزمینه 

  شامل  کردند می  استفاده  کمتر  زمان  در   گفتارشان  تناسب  برای  رانانسخن  که  راهبردهایی

 جمالت   موارد به تولید  برخی  در  که  بود  دستوری  ساختارهای  تغییر  و  اهمیتبی  جزئیات  حذف

 . منجر شد تریپیچیده

در2013)  2ینگجی   میان  در  2/3/4  تکنیک  اجرای  مورد  در  موردی  مطالعه  یک  ( 

  به  کلی   مهارت  در وهله اول،  که  دریافت  چین  در  روستایی  دانشگاه  یک  کارشناسی  دانشجویان

  دوم،.  یافت  افزایش  کنندگانکردن در میان شرکت  صحبت  نفس   به  اعتماد  و   کالم  روانی  ویژه

  صحت  حال  این   با.  یافت  بهبود  تحقیق  دوره  از  پس  زانآموزبان   بیشتر  زبان  دستور  ساختار

فزاینده   کردن   صحبت  هنگام  زیرا  یافت،  کاهش  آموزدانش  دو  زبان  دستور طرز  سرعت به  ای 

معنی گشت انتقال  قربانی شدن  به  منجر  امر  این  که  بردند  باال  را  خود    این،   بر  عالوه.  گفتار 

 .است یافته آموزان افزایشزبان انگیزه  گفتار، روانی  تمرین با که داد  نشان نتایج

بر روانی و صحت کالم دانشجویان زبان   2/3/4( تأثیر تکنیک  2018)  3چنین، یوفریزالهم

اندونزیایی را مورد مطالعه قرار داد. یافته از بهبود روانی، صحت دستوری و انگلیسی  ها حاکی 

 کنترل محتوای گفتار بود.

( درباره تأثیر تکرار فعالیت با  2021) 4ی که سایتانگساک و ایکایوکایا ادر مقابل، در مطالعه

آموزان تایلندی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند  بر توانایی صحبت کردن دانش 2/3/4تکنیک 

 که روانی کالم افزایش یافت ولی تغییری در صحت و محتوای گفتار حاصل نشد. 

( و وقتی  3/3/3شود )( تأثیر تکرار فعالیت وقتی زمان ثابت نگه داشته می2020)  5بوآی 

آموز دختر چینی ( را در یک دانش2/3/4شود )که زمان در تکرارهای دوم و سوم محدود می

یافت،   بهبود  حالت  دو  هر  در  گفتار  روانی  چه  اگر  داد.  قرار  مطالعه  مورد  سنگاپور  به  مهاجر 
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گفتار  آخرین  برتری  نشان  مقایسه  تکنیک    8/13دهنده  لحاظ    3/3/3بر    2/3/4درصدی  از 

 ظاهر شد.  3/3/3موثرتر از  2/3/4سرعت گفتار بود. به عالوه، در بعد صحت کالم تکنیک 

آموز ( در مطالعه موردی خود که بر روی یک زبان 2020)  1در پژوهشی مشابه، گارساید 

بر مهارت گفتاری او در هنگام    3/3/3و    2/3/4خانم ژاپنی انجام شد به مقایسه تأثیر تکنیک  

دهنده افزایش روانی کالم در هنگام استفاده از  های مکرر پرداخت. نتایج نشانگوییتولید تک

ها منجر به افت پیچیدگی و صحت کالم  بود، اما طبق فرضیه مبادله این افزایش  4/ 2/3تکنیک  

 شد. 

آموزان ویتنامی پرداختند.  حالت در بین زبان  ( نیز به مقایسه این دو2015)  2تای و بوارز 

بیشتر از   2/3/4ها به این نتیجه دست یافتند که روانی گفتار در هنگام استفاده از تکنیک  آن 

داری در پیچیدگی و صحت  حالتی که زمان ثابت نگه داشته شد بهبود یافت، ولی تغییر معنی

  تر کم  ثابت نگه داشتن زمان  شرایط  گفتار در   یروان  افزایش  گفتار اتفاق نیفتاد. در مقابل اگرچه

 مقارن شد.  صحت گفتار و پیچیدگی   در اندکی افزایش با افزایش این اما  بود، مشهود

رزی رفنالدیپرماتا،  و  تکنیک  2019)  3مال  تأثیر  بررسی  به  صحبت   2/3/4(  توانایی  بر 

زبان گواه  کردن  و  آزمایش  گروه  دو  پرداختند.  اندونزیایی  آزمایش  آموزان  گروه  شد.  تشکیل 

پس نمرات  و  کردند  دریافت  را  مذکور  معنیتکنیک  طور  به  آنان  کردن  از  آزمون صحبت  دار 

 گروه گواه باالتر بود. 

 4آموزان دختر عراقی انجام شد، جاسم و حمید عباس در پژوهشی مشابه که در بین دانش

آموزانی که تکنیک ند که دانش( با تشکیل دو گروه آزمایش و گواه به این نتیجه رسید2020)

نمرات پس  2/3/4 دریافت کردند  تکنیک در دیدگاه  را  این  نیز  و  باالتری کسب کردند  آزمون 

 شان درباره یادگیری و صحبت کردن به زبان مقصد موثر واقع شد. آنان نسبت به خودکارآمدی

 

 پژوهش  شناسی روش

شبه حاضر  پژوهش  دانشروش  آماری  جامعه  است.  گواه  گروه  بدون  دختر  آزمایشی  آموزان 

استان خراسان تیزهوشان  پایه هشتم مدارس  در  به تحصیل  جنوبی در سال تحصیلی  مشغول 

آموز دختر یکی از مدارس تیزهوشان به عنوان  دانش  22بودند. از این بین تعداد    1401-1400
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انتخاب شدن انتخاب گردیدند.  کنندگان به شیوه نمونهد. شرکتگروه نمونه  گیری در دسترس 

آن سنی  هیچ  4/14ها  میانگین  و  بود  خود سال  تحصیلی  دوران  در  را  تحصیلی  جهش  کدام 

 تجربه نکرده بودند. 

  یکی از ابزارهای پژوهش را کتاب درسی مصوّب وزارت آموزش و پرورش برای پایه هشتم با نام

Prospect 2    فعالیت گفتاری که منطبق بر کتاب درسی تدوین شدند    24تشکیل داد. تعداد

پیش پسو  و  بودند.  آزمون  پژوهش  در  استفاده  مورد  ابزارهای  سایر  از  نیز  گفتاری  آزمون 

و منطبق بر محتوای پوشش داده شده در دروس    1های گفتاری در قالب توصیف تصویر فعالیت

است.   4و روستای من  3، شهر من2اوین این دروس سالمتی منکتاب درسی بودند. عن  6و    5،  4

فعالیت دانشدر  ابتدایی  جلسه  چهار  در  شده  اجرا  درباره های  تصاویری  توصیف  به  آموزان 

بیمارستان مراجعه می به  افرادی که  پرداختند، در چهار جلسه بعدی  کنند  مشکالت سالمتی 

کردند و در چهار جلسه پایانی درباره  ا توصیف  شهرهای به تصویر کشیده شده و امکانات آن ر

آن  هوای  و  آب  و  مردم  بود،  شده  کشیده  تصویر  به  مجله  یک  در  که  روستاهایی  جا  تصاویر 

های انجام شده در هر جلسه با جلسه دیگر متفاوت  کردند. الزم به ذکر است که فعالیتصحبت 

رم، پنجم تا هشتم و نهم تا دوازدهم  بود؛ تنها تشابه، موضوعات یکسان در جلسات اول تا چها

 3آزمون گفتاری نیز از نوع توصیف تصویر و به ترتیب از محتوای دروس  آزمون و پسبود. پیش

 بود.   7و 

دانش مداخله همه  از  قبل  و  پیشابتدا  در  توصیف آموزان  نوع  از  طراحی شده  گفتاری  آزمون 

دقیقه شرکت کردند. بازه مداخله    3زمان  ( در مدت  5های من )توانایی  3تصویر مربوط به درس  

از تکنیک  هفته طول کشید و دانش  12 آموزان در هر هفته در یک جلسه کالسی که در آن 

دانش  2/3/4 جلسه در معرض تکنیک مذکور   12آموزان  بهره گرفته شد شرکت کردند. جمعاً 

دقیقه از آن به مداخله   40دقیقه به طول انجامید و تقریباً    80قرار گرفتند. هر جلسه کالسی  

شد. در ابتدای  مانده روند معمول کالس دنبال  دقیقه باقی  40مورد نظر اختصاص یافت و در  

دانش کالسی  جلسه  تیمهر  صورت  به  گروهآموزان  نفره  دو  در  های  البته  که  شدند؛  بندی 

ابتدا کارتها تغییر  تکرارهای دوم و سوم ترکیب گروه تصویر را  در  های حاوی  کرد. معلم در 

گروه دانشبین  نمود.  توزیع  گروه  ها  هر  در  گوینده  و    10آموزان  تولید  برای  وقت  دقیقه 
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الی    5چنین مجاز بودند  ها در این بازه زمانی همدهی مطالب در ذهن خود داشتند. آنسازمان

گوینده به  کلیدواژه یادداشت نمایند تا طی ارائه خود از آن استفاده کنند. سپس در هر گروه،  6

کرد. پس از آن تیمی خود توصیف  همدقیقه تصاویر کارتی که در دست داشت را برای    4مدت  

گروه زمان  ترکیب  در  جدید  عضو  برای  را  تصاویر  همان  گوینده  حال  شد؛  عوض  دقیقه   3ها 

ها تغییر کرده و این بار گوینده توصیف تصاویر کارت را برای  توصیف کرد. مجدداً ترکیب گروه

دقیقه انجام داد. در این مدت تنها گوینده مجاز به صحبت کردن بود و   2گروهی جدید در  هم

 اش صرفاً شنونده بود.  گروهیهم

از   دنبال    30بعد  کالس  معمول  روند  آن  در  که  استراحت  و  دقیقه  شنونده  جای  شد 

شده و  ها توزیع  ههای مربوط به فعالیت جدید در بین گروکرد. کارتها تغییر  گوینده در گروه

،  4این بار افرادی که در دور قبلی ساکت بودند گوینده شده و به توصیف تصاویر به ترتیب در  

آموزان در پس آزمون گفتاری که از پرداختند. پس از اتمام دوره مداخله، دانشدقیقه    2و    3

درس   من)سرگرمی   7محتوای  ز1های  مدت  در  و  کرده  شرکت  بود  گردیده  طراحی    3مان  ( 

پیش پرداختند.  مربوطه  تصاویر  توصیف  به  پسدقیقه  و  دانشآزمون  تک  تک  آموزان  آزمون 

 ضبط شد و سپس از لحاظ روانی و صحت گفتار توسط دو ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 هایافته

نیز تعداد مکثتعداد واژه دقیقه و  بیان شده در هر  افتاده در هر  های  اتفاق  کلمه    100های 

)نیشن،   گرفت  قرار  شمارش  مورد  کالم  روانی  میزان  سنجش  خطاهای  1989برای  تعداد   .)

افتاده در هر   اتفاق  و دستوری  برای سنجش صحت کالم شمرده شد    100واژگانی  نیز  کلمه 

برای  2003،  2)اسکهان  شرکت  10(.  ارزیاب درصد  اظهارنظر  بین  پایایی  محاسبه    هاکنندگان، 

محاسبه شد و بنا بر درصد باالی   91و در صحت کالم % 93انی کالم %شد. پایایی در مقیاس رو

گرایی آرای ارزیابان و نزدیکی به استاندارد بود، عملکرد گفتاری سایر  دهنده همتشابه که نشان

 کنندگان نیز توسط آنان مورد بررسی قرار گرفت. شرکت

ان را در دو بُعد روانی و  آموز، آمار توصیفی مربوط به عملکرد گفتاری دانش1جدول شماره

 دهد. آزمون گفتاری نشان میآزمون و پسصحت گفتار در پیش
  

 
1 My Hobbies 
2 Skehan 
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 گفتار  صحت  و  یروان  بُعد   در  یگفتار  عملکرد : آمار توصیفی  1جدول شماره

 مالک  ُبعد 
 آزمون پس آزمون پیش

 معیار انحراف میانه  میانگین  معیار انحراف میانه  میانگین 

 روانی گفتار 
18/43 واژه در دقیقه   50/43  42/4  81/43  44 38/4  

50/7 7/45 مکث  73/1  63/6  7 17/2  

 صحت گفتار 
59/8 خطای واژگانی   8 08/2  40/8  8 26/2  

77/8 خطای دستوری   8 92/2  50/8  50/8  85/2  

آید، در بُعد روانی گفتار میانگین تعداد واژه بیان شده  گونه که از جدول فوق برمیهمان

پیش در  دقیقه  هر  پس  43/ 18آزمون  در  در  و  به  بود  تعداد  این  یافت.    81/43آزمون  افزایش 

بود و    45/7آزمون  کلمه در پیش  100های اتفاق افتاده در هر  چنین، میانگین تعداد مکثهم

میانگین تعداد خطای واژگانی اتفاق    در بُعد صحت گفتارکاهش یافت.    63/6ون به  آزمدر پس

هر   در  پیش  100افتاده  در  پس  59/8آزمون  کلمه  در  و  شد  به  گزارش  کاهش    40/8آزمون 

افتاده در هر   اتفاق  میانگین تعداد خطای دستوری  به   77/8آزمون  کلمه در پیش  100یافت. 

 کاهش یافت.  50/8ه آزمون باثبات رسید و در پس

رتبه  آزمون ویلکاکسون  از  استفاده  با  نبود،  برقرار  آزمون تی  اینکه مفروضات  به  با توجه 

های رویت شده پرداخته شد که نتایج در جدول شماره  داری تفاوتبه بررسی معنی  1دارعالمت

از آن   2 فراوانی  آوری شده در این پژوهش شامل شمارش  های جمعجایی که دادهآمده است. 

برخوردار   ناپارامتریک  ماهیت  از  بنابراین  و  بوده  و صحت کالم  روانی  یعنی  وابسته  متغیرهای 

 (.2013، 2زاده و اسدی نماید )بالغیبودند استفاده از آزمون مذکور موجّه می

گفتار  صحت  و  یروان  بُعد   در: نتایج آزمون ویلکاکسون عملکرد گفتاری  2جدول شماره  

 ( .sigداری ) مقدار معنی zمقدار  مالک  ُبعد 

 روانی گفتار 
-613/2 واژه در دقیقه   009/0  

-803/2 مکث  004/0  

 صحت گفتار 
-746/0 خطای واژگانی   453/0  

-120/1 خطای دستوری   262/0  

فوق،   جدول  اساس  واژهبر  بهتعداد  آماری  لحاظ  از  دقیقه  هر  در  شده  بیان  طور  های 

یافته است )معنی افزایش  اتفاق ( و تعداد مکث009/0>0/ 01دار  کلمه    100افتاده در هر  های 

 
1 Wilcoxon Signed-Rank Test 
2 Baleghizadeh & Asadi 
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معنی به )طور  است  یافته  کاهش  گفتار  004/0>01/0دار  روانی  کلی  حالت  در  بنابراین،   .)

 آموزان بهبود یافته است.دانش

آزمون نسبت به  صحت گفتار، اگرچه میانگین خطاهای واژگانی و دستوری در پس  در بُعد

است، هیچپیش یافته  آماری معنیآزمون کاهش جزئی  لحاظ  به  مقادیر  این  از  نبوده  کدام  دار 

 آموزان حاصل نشده است.داری در صحت گفتار دانشاست. به بیان دیگر، هیچ تغییر معنی

 

 گیری بحث و نتیجه

آزمون گفتاری از طریق تحلیل آماری تعداد آزمون و پسآموزان در پیشعملکرد دانش  مقایسه

کلمه نشان داد    100های اتفاق افتاده در هر  های بیان شده در هر دقیقه و نیز تعداد مکثواژه

فعالیت تکرار  تکنیک  که  از  استفاده  با  گفتاری  گفتاری    2/3/4های  عملکرد  بهبود  باعث 

بُعد روانی کالم شده است. اما در بُعد صحت گفتار، نتایج تحلیل آماری تعداد    آموزان دردانش

غم کاهش جزئی  کلمه نشان داد که علی  100خطاهای واژگانی و دستوری اتفاق افتاده در هر  

 داری رخ نداده است.تعداد خطاها، تغییر معنی

بر بهبود   2/3/4تکنیک  دار  در بررسی یافته اول این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی

دانش گفتار  همروانی  شده  کسب  نتایج  تیزهوش،  یافتهآموزان  با  بریزمستر سو  و  مولینا  های 

(2017( مذاهب  و  قاسمی  جانگ 2021(،  )(2011)  پرفتی   و   (،  نیشن  ینگجی 1989،   ،)  

(2013( یوفریزال   ،)2018( ایکایوکایا  و  سایتانگساک   ،)2021( بوآی  گارساید  2020(،   ،)

 باشد.  ( می2015( و تای و بوارز )2020)

بهبود روانی کالم در    2/3/4های انجام شده قبلی، به هنگام اجرای تکنیک  بنا بر پژوهش

می اول  به  نسبت  دوم  و  دوم  به  نسبت  دلیل  تکرار سوم  دو  به  به  تواند  اول  دلیل  افتد.  اتفاق 

می  1سازی آماده اشاره  و دستوری  ساختارهای  واژگانی  و  واژگان  وقتی  که  ترتیب  این  به  کند؛ 

تری الزم است که به نوبه خود منجر به کاهش تعداد و طول  دستوری آماده هستند، گفتار کم

در دسترس   3ابل توجه انجام شده قبلی و منابع ق   2های ریزی شود. دلیل دوم برنامهها میمکث

دانش باید گفت که  دلیل  این  توضیح  و سوم میاست. در  تکرارهای دوم  دانند چه آموزان در 

ساختارهای   و  واژگان  بازیابی  برای  بیشتری  منابع  و  بیاورند  زبان  بر  را  آن  چگونه  و  بگویند 

 
1 Priming 
2 Planning 
3 Attentional resources 
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و طول مکث تعداد  باعث کاهش  دارند که مجدداً  )جها میدستوری در دسترس  و  گردد  انگ 

 (. 2011پرفتی، 

آموزان تیزهوش  البته در تبیین یافته اول پژوهش حاضر مبنی بر بهبود روانی کالم دانش

ها وجود داشته است و  جایی که تغییر موضوع در عرض فعالیتآزمون باید گفت  از آندر پس

دانش صحبت  موضوع  ویژه  پسبه  در  پیشآموزان  از  متفاوت  است، آزمون  بوده  آزمون 

نمی انشد به آموزان  را  فعالیت  یک  در  شده  استفاده  کلمات  و  شده  تولید  منابع  توانستند 

آزمون نیز برقرار بود. بنابراین  های بعدی منتقل و از آن استفاده کنند. این امر در پسفعالیت

شده   توان به تغییرات ایجادیزی قبلی میرتر از آماده سازی یا برنامهافزایش روانی گفتار را بیش

چنین، این احتمال همآموزان نسبت داد.  در دانش زیربنایی و ساز و کار پردازش ذهنی دانش

گذر مداخله انجام شده مراحل کدگذاری تولید زبان از قبیل تولید ساختار  وجود دارد که از ره

و شبه دانشجمله دستعبارت  باشد.  تغییراتی شده  توانایی  خوش  این  به  است  آموزان ممکن 

سیده باشند که قوانین جدیدی برای بیان کالم تولید کنند و از طریق تکرار آن را مستحکم ر

(  2011دهنده روانی کالم خواهند بود. مشاهدات جانگ و پرفتی )سازند. این قوانین قطعاً یاری

 کند. نیز موارد ذکر شده را تایید می

( 2015)  ( و تای و بوارز2021ایکایوکایا )در خصوص یافته دوم پژوهش، سایتانگساک و  

معنی تغییر  و  یافتند  دست  حاضر  پژوهش  مشابه  نتایج  به  کالم نیز  صحت  در  داری 

پژوهشآزمودنی مقابل،  در  نداد.  رخ  )هایشان  نیشن  )1989های  ینگجی  یوفریزال  2013(،   ،)

(2018( بوآی   ،)2020( گارساید  و  متفاوتی حکایت می2020(  نتایج  از  این کرد(  تبیین  در   .

تواند از موضوع باید گفت بهبود در صحت کالم در صورتی که موضوع گفتارها یکسان باشد، می

سازی ساختارهای دستوری در بیان اول و انتقال ساختارهای صحیح به تکرارهای  گذر آمادهره

ه بین  ( و افت صحت کالم با این دید ک2021پذیر باشد )قاسمی و مذاهب،  و سوم توجیه دوم  

توجیه دارد  تنگاتنگی وجود  ارتباط  مبادله تالش  روانی و صحت کالم  نظریه  است. طبق  پذیر 

دهد )گارساید،  برای بهبود یکی، دیگری را با مشکل مواجه کرده و تحت تأثیرات منفی قرار می

برقرار می2020 این دو حالت تعادل  پژوهش (. گاه بین  نتیجه آن چیزی است که در  شود و 

 به آن دست یافتیم. فعلی  

 

 های آتیپیشنهادات برای پژوهش

میپژوهش بعدی  بههای  با  را  حاضر  مطالعه  و  توانند  روانی  سنجش  معیارهای  سایر  کارگیری 

ها با نتایج کسب شده فعلی بحث و  صحت کالم تکرار نمایند و درباره مشابهت یا مغایرت یافته
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به با  فعلی  پژوهش  تکرار  انجام دهند.  فعالیتکبررسی  تصویر ارگیری  توصیف  از  متفاوت  هایی 

هایی درباره ارتباط متقابل بین عوامل فردی  نیز خالی از لطف نخواهد بود. ضمناً، انجام پژوهش

تواند  نماید و مینظیر استعداد، انگیزه، اضطراب و ... و خروجی گفتاری تکرار فعالیت بدیع می

 بر غنای ادبیات پژوهش بیافزاید. 

ها و محتوای آموزشی مورد استفاده قرار تواند توسط طراحان دورهوهش حاضر مینتایج پژ

های جدی برنامه آموزش زبان ها و دغدغهجایی که بهبود مهارت گفتاری از چالشگیرد. از آن

فعالیت چنین  ادغام  تکنیک است،  و  افزایش  ها  باعث  کتب  محتوای  و  درسی  برنامه  در  هایی 

آنان در حوزه   نیز میاثربخشی  انگلیسی  زبان  توانند  ذکر شده خواهد شد. معلمان و مدرسان 

زبانعلی با  مواجهه  دانشالخصوص هنگام  و  استعدادهای  آموزان  بروز  پی  آموزان ساعی که در 

بهره برده و گام مهمی در جهت بهبود روانی شان هستند از نتایج حاصل در کالس خود  نهفته 

 ی مهارت گفتاری است بردارند. کالم که عاملی بنیادی در ارتقا
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