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 چکيده 

های انگليسی وجود دارند. هدف از مختلفی در مورد چگونگی آموزش لغتآموزشی  هایروش

 یادگيری در غيرکالمی هایکنندهکمک عنوان به هاژست و پژوهش حاضر بررسی نقش تصاویر

آزمایشی بود. دبستانی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبهپيش کودکان در انگليسی زبان لغت

ساله بودند که  6تا  4پسر(  30دختر و   30) دبستانیکودک پيش 60این پژوهش  کنندگانشرکت

انتخاب شدند. توانایی کودکان در  شش شهر تهران ةهای منطقبه روش در دسترس از مهدکودک

لغت به  ةگيری مکرر در سه موقعيت ارائهای جدید با استفاده از یک طرح اندازهیادگيری لغت

کودکان  ةگيری شد. هملغت به همراه تصویر اندازه ةلغت به همراه ژست و ارائ ةتنهایی، ارائ

گيری تکميل پي ةمچنين در مرحلآزمون یادآوری معنا و آزمون درک مطلب را پس از آموزش و ه

 ةلغت به همراه ژست و ارائ ةها حاکی از آن بود که کودکان در موقعيت آموزشی ارائکردند. یافته

ها در همچنين عملکرد آن ،لغت به تنهایی عمل کردند ةلغت به همراه تصویر بهتر از موقعيت ارائ

لغت به همراه تصویر بود. در مرحله  ةلغت به همراه ژست بهتر از موقعيت ارائ ةموقعيت ارائ

پيگيری گروه ارائه لغت به همراه ژست از دو گروه دیگر ثبات بيشتری در آزمون درک نشان 

های کنندهکمک نقش تعدیل کننده جنسيت در یادآوری و درک مطلب لغات معنی دار نبود. دادند.

کننده غيرکالمی ژست با کمکها هغيرکالمی در افزایش یادگيری تاثيرگذار هستند. پایداری آموخت

  ها است.کنندهتر از سایر کمکمناسب

 یادآوری معنا، درک مطلب، ژست، تصویر، لغتهاي کليدي: واژه
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 مقدمه
 خود به هاییژست لغت تدریس هنگام به و کالس در معلمان که دهندمی نشان هاپژوهش

 عنوان به ژست از کنندمی تدریس خارجی هایزبان که معلمانی (.2004، 1الزاراتون)گيرند می

  ؛2005، 2کازاناگی)کنند می استفاده شودمی آموزانزبان در لغت یادگيری موجب  که ابزاری

 هالغت یادگيری هنگام به اگر .دارند هم دیگری هایکارایی هاژست(. 2008، 3عزم نيک -طالقانی

 کالمی صورت به تنها زمانی که با مقایسه را، در حافظه شوند توليد جدید هایعبارت یا

 مک)اندازند می خيرأت به را فراموشی و (الف 2001 ،4دهند )زیمرمی شوند، افزایش رمزگذاری

 را بازیابی عبارت، ميزان یا لغت یادگيری هنگام به ژست یک اجرای (.2012، 5کریشتاین و دونيا

 و والوتون فوسارو،) دهدمی گيرد، افزایشمی صورت کالمی یادگيری تنها که زمانی به نسبت

 هایکنندهکمک عنوان به توانندمی هستند خاص مفاهيمی معرف که هاییژست(. 2014، 6هریس

پرواز  حال در ةپرند یک دادن نشان برای هادست کردن باز مثال عنوان باشند، به مفيد غيرکالمی

 گذاردب تاثير بازیابی و یادآوری روی بر تواندمی ژست که اندداده نشان مطالعات(. 1992 نيل، مک)

 (.2008، 8یر ؛ تلی 7،2013اوبریج و کرونکه، مولر، فریدریچی)گردد  بهتر یادآوری به منجر و

 درک و زبان توليد بازشناسی، حافظه، یادگيری، بر ژست ثيرأت ةزمين متعددی در هایپژوهش

 وگنر و ميدو گولدین ؛2008یر،  تلی ؛2013همکاران، و کرونگه)است  گرفته صورت مطلب

 (.12،2011هوستتر ؛2011، 11تئو ، تانویاپ، سوو ؛2008، 10 روداک و کلی، منينگ ؛2012، 9اليبالی

 و دونيا مک) کنندمی بازی را نمادها نقش کلمات هم و تصاویر هم سالبزرگ افراد برای

 را نمادها این .اندپيرامون جهان اشيایة نمایند تصاویر و کلمات از بسياری (.2012کریشتاین،

 دارد اشاره خاص سگی به یا و کل طوربه هاسگ به «سگ» ةکلم مثالً .داد ارجاع ءاشيا به توانمی

 به یا و کل طوربه هاسگ به است ممکن نيز سگ یک تصویر آن با مشابه (.من سگ پاپی،: مثالً)

 توانندمی ماهگی 18 سن اوایل در کودکان (.2004، 13کری و پریسلر)کند  اشاره خاص سگی

کنند  شناسایی واقعی دنيای در را شده یاد گرفته کلمات و کنند درک را تصاویر ماهيت نمادین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 .جست مدد انگليسی هایلغت یاددهی برای توانمی تصاویر از (. 2013، همکاران و  )روو

تير، )شوند می سبب را اطالعات ترعميق پردازش و کنندمی تسهيل را لغت یادگيری تصاویر

؛ 2008، 3دلوچی و  پيکارد گانيه، ؛2004 کری، و ؛ پریسلر2،2012؛ کوهن1979، 1ليشت و منليس

، 6و کولهاوی ؛ آندرسون1998، 5و گانجيسر ؛ سادوسکی، گوئتز2006 ،4بریسبای و بست، دوکرل

1972 .) 

های کالمی و تلفيق مکانيزمثر ( ا1991) 7ة کالرک و پایویورمزگردانی دوگانة ظریبراساس ن

های محرک، وقایع شوند با توجه به تکاليف ارائه شده، ویژگیغيرکالمی که منجر به یادگيری می

کالرک و ) های فردی از جمله جنسيت، متفاوت استمربوط به گذشته و حال و تفاوت

اند، کردههای جنسيتی در یادگيری زبان دوم را بررسی های متعددی تفاوت. پژوهش(1991پایویو،

اند که دختران توانایی باالتری در یادگيری زبان دوم در مقایسه با و برخی به این نتيجه رسيده

 9( و در تکاليف کالمی برتر از آنان هستند )مک کوبی و  ژاکلين2011، 8پسران دارند )پاین و لين

، 12؛ رینل2004، 11بورنشتاین، هان و هاینز؛ 2000، 10و پلومين ؛ گالس وورثی، دیون، دیل1974،

(. مطالعاتی نيز وجود دارند مبنی 1998، 14؛ نيوکامر و هميل1984، 13و سيکتچی ؛ اسپرو، باال1985

بر اینکه تفاوت جنسيتی در یادگيری زبان وجود ندارد و دختران و پسران عملکرد یکسانی را نشان 

 ،18کيمورا ؛2006  ،17راشتون و جکسون ؛2000 ،16هالپرن  ؛2012 ،15 همکاران و دهند )الندورفرمی

 (.2008 ،19تری کرینرو رایان، ؛1999

 لغت یادگيری در غيرکالمی هایکنندهکمک عنوان به هاژست و تصاویر در پژوهش حاضر نقش

انگليسی به . با توجه به اهميت یادگيری زبان شددبستانی بررسی پيش کودکان در انگليسی زبان

گيری زبان انگليسی بررسی ثر در یادباط کالمی در دنيا، و نقش آموزش مؤعنوان نخستين زبان ارت

ها بسيار راحت و کم هزینه ویژه آنکه استفاده از آنتواند مفيد باشد، بهها در آموزش مینقش ژست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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14 Newcomer & Hammill 
15 Allendorfer et al. 
16 Halpern 
17 Jackson & Rushton 
18 Kimura 
19 Ryan, Kreiner & Tree 



 131 ...یريادگیدر  یرکالميغ یهاها به عنوان کمک کنندهو ژست رینقش تصاو

دست کند. بهتر میبخش تر و فرحها برای کودکان آموزش را متنوعاست. از طرفی استفاده از ژست

 کشور در انگليسی زبان هایکالس به خارجی مطالعات هایآوردن شواهدی در مورد بسط یافته

 ةکنندتعدیل دیگر بررسی نقش ةیک نکت های درس توجيه کند.تواند کاربرد آن را در کالسنيز می

 پرسيد: توانمی ترتيباینهای انگليسی است بهآموزش لغت در جنسيت

لغت به  ةهای انگليسی تحت شرایط ارائآوری و درک مطلب لغتال یکم: آیا یادؤس

 لغت با ژست متفاوت است؟  ةلغت با تصویر و ارائ ةتنهایی، ارائ

لغت به  ةهای انگليسی تحت شرایط ارائآوری و درک مطلب لغتال دوم: آیا یادؤس

 ران و دختران متفاوت است؟ لغت با ژست در پس ةلغت با تصویر و ارائ ةتنهایی، ارائ

 روش پژوهش

ة هر یک از کودکان در سه موقعيت آزمایشی ارائ. شد آزمون تک گروهی استفادهپس طرح از یک

شرکت کردند. برای تقویت  ژست همراه به لغتة ارائ و تصویر همراه به لغتة ارائ تنهایی، به لغت

آموزش  از پس .شد داده آموزش لغت سه مرحله هر روایی، طرح در دو مرحله اجرا شد و در

 دومة مرحل در. شدند گرفته لغت سه این از مطلب درک آزمون و معنا یادآوری آزمون مرحله اول،

برای کنترل اثر ترتيب، . شدند داده آموزش و ارائه آموزشی موقعيت یک در لغت هر لغت، سه نيز

 آموزش، از پس نيز مرحله این درانتخاب روش مداخله در هر موقعيت به صورت تصادفی بود. 

 در را جدید لغت شش رفتههمروی اجرا شد هر کودک مطلب درک آزمون و معنا یادآوری آزمون

آزمون  آموزش، از پس هفته یک .گرفت فرا موقعيت، هر در لغت دو آزمایشی، موقعيت سه

  .اجرا شد پيگيری

 کنندگان پژوهششرکت

بودند.  1393ر تهران در سال شش شه ةهای منطقکودکان مهدکودک ةمورد مطالع ةجامع

در دسترس از چهار ة ساله بودند که به شيو 6تا  4پسر(  30دختر و  30کودک ) 60کنندگان شرکت

سال بود.  6تا  4کنندگان ة سنی شرکتشش شهر تهران انتخاب شدند. دامنة مهدکودک منطق

ميانگين و انحراف  ،بود 11/5 ± 71/0گروه دختران به ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد سن در 

کنندگان در دو بود. متوسط سن شرکت 92/4 ± 0/ 66 استاندارد سن در گروه پسران به ترتيب

 (.df05/1 =, t05/0 >P ,= 58داری نداشت )گروه از نظر آماری تفاوت معنی
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 ابزارهاي پژوهش

موقعيت هایی بود که آموزش داده شده بودند. در هر شامل لغتاین آزمون  :آزمون يادآوري معنا

های های متفاوتی استفاده شده بود. برای آزمون یادآوری معنا، لغت)تصویر، ژست، لغت( از لغت

شد. بدین معنا که پژوهشگر نام فارسی شش ها ثبت میهر موقعيت از کودک پرسيده و پاسخ

ه زبان انگليسی بگوید. ها را بخواست تا آنگفت و از او میءای را که کودک فرا گرفته بود میشی

 گيریدر اندازه هالغت شد. ترتيبداده می تغيير ميز روی گيری هر لغت، ترتيب اشيایدر اندازه

شود که کودک  اطمينان حاصل تا متفاوت بود هاآن لغت آموزش یادآوری معنا از ترتيب زمان

 تعداد طریق از کودک هرة ها را یادآوری کند. نمرآن اینکه صرفاً ترتيبها را یاد گرفته و نه لغت

ميانه ضریب ثبات آزمون یادآوری با فاصله یک هفته در سه  .شد محاسبه درست هایپاسخ

 است. 56/0موقعيت 

موقعيت  هر در .بود شده داده آموزش که بود هاییلغت شامل آزمون این :مطلب درک آزمون

درک مطلب  گيریبه منظور اندازه .بود شده استفاده متفاوتی هایلغت از( لغتتصویر، ژست، )

پژوهشگر مکس )نام عروسکی که به کودک نشان داده شده بود و از او خواسته شده بود اشيای 

 نام کودک که ایءشی شش و ها را فرا گرفته بود به او بدهد(انگليسی آنة بيانگر کلماتی که واژ

درخواست کرد که  سپس از کودک. چيد ميز روی بر فرا گرفت آموزشة مرحل در را هاآن انگليسی

 را ءشی کودک اینکه از بعد «بدهی؟ مکس به را Sunflower هميش»بدهد مکس  به را خاصی ءشی

ها لغتة ترتيب هماینچيد و به ميز روی را بر ءاشيا دیگر ترتيبی با پژوهشگر دوباره کرد انتخاب

 در هالغت شد. ترتيبداده می تغيير ميز روی گيری هر لغت، ترتيب اشيایدر اندازهسنجيده شدند. 

شود که  اطمينان حاصل تا متفاوت بود هاآن لغت آموزش از ترتيب زمان مطلب درک گيریاندازه

 –ها را یادآوری کند. از هر کودک شش لغت آن نه اینکه صرفاً ترتيبها را یاد گرفته، کودک لغت

 محاسبه درست هایپاسخ تعداد طریق از کودک هرة پرسيده شد. نمر -که آموزش داده شد لغاتی

 بين از کودک و شدند ارائه شدند داده آموزش که ها به همان ترتيبیلغت پيگيری،ة شد. در مرحل

 کند. انتخاب تاییسه از بين دو سری اینکه نه زد انتخاب به دست ءشی شش

  
 روش اجراي طرح پژوهش

مقدماتی انجام شد. در این مطالعه  ةقبل از اجرای فاز اصلی پژوهش، یک مرحله مطالع گام اول:  

های انگليسی کودکان بررسی شد و شش لغت که کودکان آموزش ندیده بودند لغتة ابتدا دایر

 «انجير»و  «قيچی»، «فرش»، «آدامس»، «زبان»، «گردانگل آفتاب»ها شامل انتخاب شدند. این لغت

ی مورد نظر را به کودک نشان داد و از او درخواست هاء مربوط به لغتودند. پژوهشگر شش شیب
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داند یا را شناسایی کند تا تعيين شود که آیا کودک نام آن اشياء را به انگليسی می ءکرد که آن اشيا

 خير.

را به کودک معرفی کرد و توضيح داد که مکس اهل  «مکس»پژوهشگر عروسکی به نام  گام دوم: 

 دهد کهمی نامی ءاشيا به ، همچنينگویدمی سخن ما زبان مکانی دیگر است و به زبانی متفاوت از

 .دهيممی ما کهاست  نامی از متفاوت

که در آزمایش  از اشيایی بودندجدید انتخاب کرد که متفاوت  ءپژوهشگر دو شی گام سوم:

. این کار در واقع تمرینی بود تا کودک برای اشيای آشنا لغتی انگليسی بياموزد. شدنداستفاده 

، پس از «این چيست؟» را به کودک نشان داد و از او نام فارسی آن را پرسيد ءپژوهشگر اولين شی

 hat در زبان مکس به کاله،»( پژوهشگر توضيح داد که کالهء را شناسایی کرد )اینکه کودک آن شی

شد پژوهشگر طور آنی متوجه نمیهاگر کودک ب «چيست؟  hatپس»سپس پرسيد  «شود.ه میگفت

 داد. این فرآیند برای کلمةجدید را برای او توضيح میة دوباره به هر تعداد دفعاتی که نياز بود کلم

را به معنای پرنده است، نيز تکرار شد تا اطمينان حاصل شود که کودک این مفهوم bird بعدی که 

 تواند در زبانی دیگر نامی متفاوت داشته باشد را درک کرده است.می ءکه یک شی

 تصویر، همراه به لغت آموزش شامل در این گام پژوهشگر سه موقعيت یادگيری گام چهارم:

تنهایی را برای آموزش شش لغت جدید انتخاب  به لغت ژست و آموزش همراه به لغت آموزش

 ت آموزش داده شد.کرد. در هر موقعيت دو لغ

 تصویر، همراه به لغت آموزش شامل در این گام سه لغت در سه موقعيت یادگيری گام پنجم:

 «گردانآفتاب گل» تنهایی آموزش داده شدند. لغت به لغت ژست و آموزش همراه به لغت آموزش

(Sunflowerبه همراه تصویر آموزش داده شد، لغت ) «زبان» (Tongue ) آموزش به همراه ژست

آموزش لغت به همراه تصویر  ة( به تنهایی آموزش داده شد. شيوGum) «آدامس»داده شد و لغت 

( Sunflower) «گردانگل آفتاب»شد که به زبان مکس به صورت بود که به کودک گفته میاینبه

 توانیمی» گفتشد. سپس پژوهشگر به کودک میشود و این گفته با تصویر همراه میگفته می

 داد؛ این فرآیندنمی نشان به کودک عکس پرسيدال را میؤس این وقتی« ؟(Sunflower) بگویی

شد ال میؤنهایت س در کودک به خوبی توجه کرده است. که حاصل شود اطمينان شد تامی تکرار

 با کودک کردصبر می و «؟... شودمی» تصویر(ة گردان )به همراه ارائگل آفتاب مکس، زبان در پس»

، «شودمی( Sunflower)بله/خير» با کودک پاسخ را تکميل کند و به جمله مناسب انگليسیة کلم

شد که به صورت بود که به کودک گفته میاینآموزش لغت به همراه ژست به ةداد. شيوپاسخ می

شد. ژست مربوط به شود و این گفته با ژست همراه میگفته می (Tongue) «زبان»زبان مکس به 

کرد و آن را به کودک نشان صورت بود که پژوهشگر زبان خود را از دهان خارج میاینلغت به این
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 پرسيدمیال را ؤس این وقتی (Tongue) ؟بگویی توانیمی» شدداد. سپس به کودک گفته میمی

 کودک به خوبی که حاصل شود اطمينان شد تامی تکرار گرفت؛ این فرآیندژست آن را به خود نمی

 ژست(ة زبان )به همراه ارائ مکس، زبان در پس»شد ال میؤنهایت س در توجه کرده است.

 کودک پاسخ را تکميل کند و به جمله مناسب انگليسیة کلم با کودک کردصبر می و  «؟... شودمی

صورت بود که به اینآموزش لغت به تنهایی بهة داد. شيو، پاسخ می«شودمی (Tongue)بله/خير » با

شود. سپس به کودک گفته گفته می (Gum) «آدامس»شد که به زبان مکس به کودک گفته می

کودک به  که حاصل شود اطمينان شد تامی تکرار . این فرآیند(Gum)بگویی؟  توانیمی» شدمی

صبر  و  «؟... شودآدامس می مکس، در زبان پس»شد ال میؤنهایت س در خوبی توجه کرده است؛

 (Gum) «بله/خير» با کودک پاسخ را تکميل کند و به جمله مناسب انگليسیة کلم با کودک کردمی

ها آموزش و پرسش لغت ها آموزش داده شدند، مجدداًداد. پس از اینکه لغتشود، پاسخ میمی

 گرفته است یا خير.ها را فراتکرار شد تا تعيين شود که کودک آن لغت

 آن سه پژوهشگر دوباره شدند، داده و آزمون آموزش هالغت اول سری اینکه از پس گام ششم:

 داده آموزش که گرفتندقرارمیموقعيتی  همان در به همان ترتيب و ها بایدلغت .کرد مرور را لغت

  شدند.

 تصویر، همراه به لغت آموزش شامل در این گام سه لغت در سه موقعيت یادگيری گام هفتم:

( به Rug)« فرش» تنهایی آموزش داده شدند. لغت به لغت ژست و آموزش همراه به لغت آموزش

آموزش داده شد و لغت به همراه ژست  (Scissors) «قيچی» همراه تصویر آموزش داده شد، لغت

دوم ة های جدید در مرحلداده شد. مراحل آموزش و سنجش لغت( به تنهایی آموزش Fig) «انجير»

مرور شدند و سپس  آموزش داده شدند، مجدداً هااول بود. پس از اینکه لغتة همانند مرحل

 سنجيده شدند.

 سه آن دوباره پژوهشگر شدند، آزمون و داده آموزش هالغت دوم سری اینکه از پس گام هشتم:

 داده آموزش که گرفتندقرارمی موقعيتی همان در و ترتيب همان به باید هالغت. کرد مرور را لغت

 گزارش شده است. 1در جدول  هاها و روش آموزش آنلغت .شدند

 یک هفته پس از آموزش، پيگيری از کودکان به عمل آمد. پژوهشگر به کودک گيري:ة پيمرحل 

 بعضی کودک اگر که کرد نشان خاطر و گرفتند یاد چيزهایی چه هم با قبالً که آورید یاد به گفت

ها نام فارسی یادآوری لغت باشد ایرادی ندارد. پژوهشگر به منظور سنجش کرده فراموش ها رالغت

ها را ها را به زبان انگليسی بگوید و پاسخشش لغت را از کودک پرسيد و از او خواست تا نام آن

 ثبت کرد. 
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 هاها و روش آموزش آن: لغت1جدول 

 مراحل
 که با تصویر آموزش هاییلغت

 داده شدند

 ی که با ژست آموزشهایلغت

 داده شدند

تنهایی ی که به هایلغت

 آموزش داده شدند

 Sunflower Tongue Gum 

 

 
 آدامس زبان گردانگل آفتاب

 یکة مرحل

 

پژوهشگر زبان خود را از 

آورد و آن را به دهان بيرون می

 دادمی کودک نشان

- 

 Rug Scissors Fig 

 انجير قيچی فرش 

 دوة مرحل

 

پژوهشگر دستان خود را به 

آورد، صورت قيچی در می

داد انگشتان خود را حرکت می

 کردو باز و بسته می

- 

 

 هاروش گردآوري داده

گيری کتبی اخذ شد. آموزش و اندازهة نامکودکان برای شرکت در مطالعه رضایتة از والدین هم

طور اجرا شد. هر جلسه برای هر فرد بهعملکرد کودکان به صورت انفرادی توسط پژوهشگر 

کودکان در مجموع دو هفته به طول انجاميد ة طول انجاميد. آموزش به هممتوسط بيست دقيقه به 

طول انجاميد. عات در مجموع یک ماه بهآوری اطال. جمعپيگيری شدندو کودکان یک هفته بعد 

( 2باشند؛  داشته قرار دبستانی پيش سن در کودکان( 1 :از ورود به پژوهش عبارت بودند هایمالک

 کنندگانشرکت (1 :از عبارت بودند های خروجمالک بگذرانند و را زمایشآ آموزشی بخش بتوانند

 .مطالعه نداشته باشند در شرکت به کودکان تمایل(2بگذرانند؛  را آموزش آزمایشی بخش نتوانند
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 هاروش تجزيه و تحليل داده

 موقعيت سه. شد  استفاده توصيفی آمار هایشاخص از ابتدا هاداده تحليل و تجزیه منظوربه

 هاداشت که آزمودنی وجود ژست همراه به لغت و تصویر همراه به لغت تنهایی، به لغت آموزشی

 درک و معنا یادآوری وابسته شدند )عامل درون موردی(، متغيرهای گيریاندازه موقعيت سه هر در

 .داشت وجود نيز ایهفته یک پيگيری مرحله یک آموزشی، موقعيت سه بر عالوه. بودند مطلب

 .شد استفاده مکرر گيریاندازه یک تحليل این ترتيب، ازبه

 هايافته

ت و ميانگين و انحراف استاندارد یادآوری معنا و درک مطلب در سه موقعيت آموزشی تصویر، ژس

ها گزارش شده است. یافته 2ها در پس آزمون و پيگيری در جدول لغت به تنهایی به تفکيک گروه

های یادآوری و درک مطلب لغات در موقعيت ارائه لغت با ژست بهتر از موقعيتدهد که نشان می

پيگيری هم یادآوری و درک مطلب در ة لغت به تنهایی است. در مرحل ةلغت با تصویر و ارائ ةارائ

 لغت با ژست بهتر از دو موقعيت دیگر بود.  ةموقعيت ارائ

های های مکرر استفاده شد. نخست مفروضهها از مدل تحليل واریانس اندازهبرای تحليل داده

منظور بررسی فرض برابری کوواریانس متغيرهای وابسته از استفاده از این روش بررسی شد. به

یيد أاستفاده شده است. نتایج آزمون ام. باکس فرض برابری کوواریانس را ت 1آزمون ام. باکس

 2کرویت با استفاده از آزمون موشلی(. فرض P, 07/1= F, 30/107=Box's M >05/0کند )می

 ترتيب در متغير یادآوریدهد که فرض کرویت بهها نشان میبررسی شد. یافته

(05/0 < p ،96/0  =Mauchly’s W( و درک مطلب )05/0 < p ،86/0  =Mauchly’s W )

ه نشان داد ک ها براساس آزمون لون بررسی شد. نتایجهمسانی واریانسة برقرار است. مفروض

و برای  ،شودپيگيری رد میة ها فقط در مورد درک مطلب ژست در مرحلفرض یکسانی واریانس

 بقيه صادق است. 

 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Box' s M 
2 Mauchly's Test 
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 پيگيري ة ميانگين و انحراف استاندارد يادآوري و درک مطلب در مرحل  :2جدول 

 و در سه موقعيت آموزشی بر حسب جنسيت

 

 موقعيت

 

 متغير

 

 جنس

آزمونپس  پيگيری 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

لغت با تصویر ةارائ  
53/0 دختر یادآوری  62/0  56/0  62/0  

60/0 پسر   56/0  40/0  56/0  

 
20/1 دختر درک مطلب  66/0  43/1  50/0  

06/1 پسر   52/0  06/1  52/0  

لغت با ژست ارائة  
03/1 دختر یادآوری  80/0  00/1  83/0  

06/1 پسر   78/0  86/0  81/0  

مطلبدرک  43/1 دختر   62/0  73/1  44/0  

16/1 پسر    74/0  50/1  62/0  

لغت به تنهایی ةارائ  
20/0 دختر یادآوری  40/0  20/0  40/0  

20/0 پسر   48/0  26/0  52/0  

26/1 دختر درک مطلب   69/0  16/1  79/0  

93/0 پسر    78/0  93/0  73/0  

عبارت دیگر بين دو . بهاستدار های چند متغيری نشان داد که اثر عامل جنسيت معنینتایج آزمون

های مختلف )پس تنهایی( و در زمانبه های مختلف )ارائه لغت با ژست/تصویر/جنس در موقعيت

 وجود داشت یدارمطلب تفاوت معنیهای یادآوری و درکآزمون/پيگيری( در اندازه

 ختلفهای ماین معنا که در موقعيتدار بود، بهعامل موقعيت معنی(. همچنين، اثر 3)جدول 

های یادآوری و درک مطلب تفاوت داشتند. اثر عامل تنهایی(، اندازه)ارائه لغت با ژست/تصویر/به

های مختلف عبارت دیگر در زماندار بود. بهآزمون/پيگيری( نيز معنی)پس زمان

وجود داشت. اثر  یداریادآوری و درک مطلب تفاوت معنیهای آزمون/پيگيری( بين اندازه)پس

های یادآوری و درک مطلب در دار بود، یعنی بين اندازهمعنینيز موقعيت در زمان ة تعامل دوراه
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های مختلف )پس آزمون/ های مختلف )ارائه لغت با ژست/تصویر/به تنهایی( و در زمانموقعيت

 ةجنسيت و موقعيت، اثر تعامل دو راه ةمشاهده شد. اثر تعامل دو راه یدارپيگيری( تفاوت معنی

(. با 3دار نبودند )جدول موقعيت، زمان و جنسيت معنی ةجنسيت و زمان، و اثر تعامل سه راه

های موقعيت و زمان از آزمون ةداری اثر جنسيت، موقعيت، زمان، و اثر تعامل دو راهتوجه به معنی

 يری استفاده شد.تک متغيری برای پيگ

 ها: نتایج آزمون چند متغيری در مورد اثر جنسيت و اثرهای درون گروهی زمان، موقعيت و تعامل آن 3جدول 

 مجذور اتا F hdf edf P مقدار آماره منبع اثر

 16/0 008/0 57 2 31/5 84/0 الندای ویلکز جنسيت گروهیبين

 گروهیدرون

 54/0 001/0 55 4 87/15 46/0 الندای ویلکز موقعيت

 - 97/0 55 4 12/0 99/0 الندای ویلکز موقعيت در جنسيت

 10/0 04/0 57 2 27/3 89/0 الندای ویلکز زمان

 - 39/0 57 2 96/0 96/0 الندای ویلکز زمان در جنسيت

 16/0 04/0 55 4 59/2 84/0 الندای ویلکز موقعيت در زمان

ویلکزالندای  موقعيت در زمان در جنسيت  91/0 35/1 4 55 26/0 - 

ة لغت به تنهایی، ارائ ةهای انگليسی تحت شرایط ارائال یکم: آیا یادآوری و درک مطلب لغتؤس

های تک متغيری نشان داد که اثر نتایج آزمونلغت با ژست متفاوت است؟  ةلغت با تصویر و ارائ

(. نتایج 4دار است )جدول معنیعامل اصلی موقعيت )تصویر، ژست و کلمه( بر یادآوری لغات 

 ةدهد که در یادآوری لغات انگليسی بين سه موقعيت ارائنشان می 5های زوجی در جدول مقایسه

های تک داری وجود دارد. همچنين، نتایج آزمونتفاوت معنی لغت به تنهایی، با تصویر و ژست

 با لغت ةارائ تنهایی، به لغت ةارائ شرایط تحت انگليسی هایلغت درک مطلب متغيری نشان داد که

نشان  5های زوجی در جدول نتایج مقایسه. (4است )جدول  متفاوت ژست با لغت ةارائ و تصویر

لغات با تصویر ة لغت به تنهایی و ارائة دهد که در درک مطلب لغات انگليسی بين موقعيت ارائمی

 داری وجود دارد. یة لغت با ژست تفاوت معنو ارائ

 ةلغت به تنهایی، ارائ ةهای انگليسی تحت شرایط ارائدوم: آیا یادآوری و درک مطلب لغتال ؤس

در این مطالعه اثر تعامل لغت با ژست در پسران و دختران متفاوت است؟  ةلغت با تصویر و ارائ
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ترتيب، شواهدی به دست نيامد که یادآوری ایندار نبود. بهموقعيت در جنسيت بر یادآوری معنی

های انگليسی تحت شرایط ارائه لغت به تنهایی، ارائه لغت با تصویر و ارائه لغت با ژست در تلغ

(. همچنين، اثر تعامل موقعيت در جنسيت بر درک مطلب 4پسران و دختران متفاوت است )جدول 

های انگليسی تحت شرایط ترتيب، شواهدی به دست نيامد که درک مطلب لغتایندار نبود. بهمعنی

رائه لغت به تنهایی، ارائه لغت با تصویر و ارائه لغت با ژست در پسران و دختران متفاوت است ا

 (.4)جدول 
 : نتایج آزمون تک متغيری در مورد اثر جنسيت و اثرهای درون گروهی زمان، 4جدول 

 ها بر یادآوری و درک مطلبموقعيت و تعامل آن 

 مجذور اتا SS df MS F P  منبع اثر

 جنسيت گروهیبين

 - 82/0 05/0 04/0 1 04/0 یادآوری

 12/0 007/0 74/7 14/6 1 14/6 مطلبدرک

 گروهیدرون

 موقعيت

 37/0 001/0 37/34 27/18 2 54/36 یادآوری

 18/0 001/0 09/13 63/4 2 27/9 مطلبدرک

 موقعيت در جنسيت

 - 88/0 13/0 07/0 2 14/0 یادآوری

 - 97/0 03/0 01/0 2 02/0 مطلبدرک

 زمان

 - 17/0 91/1 28/0 1 28/0 یادآوری

 - 09/0 81/2 47/1 1 47/1 مطلبدرک

 زمان در جنسيت

 - 17/0 91/1 28/0 1 28/0 یادآوری

 - 63/0 05/0 025/0 1 025/0 مطلبدرک

 موقعيت در زمان

 - 35/0 07/1 19/0 2 37/0 یادآوری

 06/0 02/0 02/4 01/1 2 02/2 مطلبدرک

موقعيت در زمان در 

 جنسيت

 - 35/0 06/1 19/0 2 38/0 یادآوری

 - 39/0 93/0 23/0 2 46/0 مطلبدرک



 1398بهار و تابستان ، اول شمارة، یازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  140  

 به لغت ةارائ شرایط تحت انگليسی هایمطلب لغتآوری و درکفرض شد که یاد پژوهش این در

دارد. نتایج نشان داد اثر  ثبات پيگيریة مرحل در ژست با لغت ةارائ و تصویر با لغت ةارائ تنهایی،

 توان گفت یادآوری( لذا نمیp > 0/05دار نيست )تعاملی چند متغيری موقعيت و زمان معنی

. همچنين، نتایج نشان داد که دارد یداراز لحاظ پایداری تفاوت معنی سه موقعيت در هاآزمودنی

(، و موقعيت p < 0/001ها در موقعيت ژست در مقایسه با موقعيت تصویر )مطلب آزمودنیدرک

پایداری بيشتری نشان داد. بين موقعيت تصویر و لغت به تنهایی در  (p < 0/001لغت به تنهایی )

 داری در پيگيری مشاهده نشد.درک مطلب تفاوت معنی
 های ارائه لغت به تنهایی، با تصویر و ژستزوجی یادآوری لغات برحسب موقعيتة مقایس:  5 جدول

ها در یادآوریتفاوت ميانگين وضعيت وضعيت ها در درک مطلبتفاوت ميانگين   

 *0/26- *0/46- ژست تصویر

 0/11 *0/30 لغت به تنهایی 

 *0/26 *0/46 تصویر ژست

تنهایی به لغت   0/77* 0/38* 

تنهایی به لغت  0/11- *0/30- تصویر 

 *0/38- *0/77- ژست 

*P< 0/05                                                                 

 بحث و نتيجه گيري

 در غيرکالمی هایکنندهکمک عنوان به هاژست و تصاویر نقش درصدد بررسی حاضر پژوهش

پژوهش حاضر در مورد نقش  هاییافته .بود دبستانیپيش کودکان در انگليسی زبان لغت یادگيری

های غيرکالمی در یادگيری لغت زبان انگليسی در کودکان کنندهها به عنوان کمکتصاویر و ژست

ها در یادگيری لغت زبان انگليسی بوده است. کنندهدبستانی گویای اثربخشی این کمکپيش

های آموزشی قرار داشت. های انگليسی تحت تاثير موقعيتنخستين یافته این بود که یادآوری لغت

لغت به همراه تصویر ة لغت به همراه ژست و ارائة رائکه کودکان در موقعيت آموزشی اطوریبه

الف(،  2001های زیمر)ی عمل کردند. این یافته با پژوهشلغت به تنهای ةبهتر از موقعيت ارائ

(، مک 2011هوستتر) (،2008تلی یر)(،2013) کرونگه و همکاران(،2014فوسارو و همکاران)

کالمی در دو سيستم جداگانه که یکدیگر را ( همسو بوده است. اطالعات کالمی و غير1992نيل)

شوند اطالعات با شوند. این دو سيستم موجب میکنند، پردازش میمتقابل حمایت میطوربه
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صورت کالمی و چه به -صورتیکنسبت اطالعاتی که تنها بهسرعت بيشتری بازیافت شوند و به

فراخوانی بهتر اطالعات ارائه شده به دو اند این شيوه منجر به ارائه شده -صورت غيرکالمیچه به

شود. رمزگذاری اطالعات به چندین صورت روی حافظه تاثيرگذار است زیرا در صورت می

ویژه تصویر های غيرکالمی بهکنندهکمک گذارد. احتماالًسيستم حافظه ردهای بيشتری برجای می

گذارند، و فراگيران نياز کمتری به کاری میة در حين رمزگذاری لغت جدید بار کمتری بر حافظ

رو یادآوری را تسهيل کشد؛ ازاینمورد نظر را به تصویر می ءاستفاده از منابعی دارند که شی

(. 1962سطوح پردازش است)کریک  الکهارت،  ةکند. یک تبيين احتمالی دیگر براساس نظریمی

مق بيشتری در مقایسه با متن شود پردازش اطالعات با عسبب می استفاده از تصویر احتماالً

 شود.رو یادآوری تسهيل میصورت گيرد، ازاین

های ثير موقعيتأهای انگليسی تحت تمطالعه این بود که درک مطلب لغت اینة یافتدومين 

ة لغت به همراه ژست و ارائة طوری که کودکان در موقعيت آموزشی ارائبهآموزشی قرار داشت. 

های لغت به تنهایی عمل کردند. این یافته با پژوهشة از موقعيت ارائ لغت به همراه تصویر بهتر

 و (، آندرسون1999سندهوفر) و ميدو (، گولدین1992(، مک نيل)2008(، تلی یر)2011هوستتر)

خود، کاری دشوار است زیرا کلمات خودیآموزی به( همسو بوده است. کلمه1972کولهاوی)

کنند ارتباط ذاتی ندارند. این بدین ای که به آن اشاره میکلمهنمادهایی قراردادی هستند که با 

ميز ارتباط دهد.  ءرا به خود شی «ميز»ة طور مثال واژمعناست که چيزی نيست که به

زیرا اطالعات معنایی اضافه  ،توانند برای یادگيری لغت مفيد باشندهای غيرکالمی میکنندهکمک

هيم مرتبط با کلمات فراهم آورد و در نتيجه درک مطلب را تری از مفاتواند بازنمایی قویمی

 افزایش دهد.

 ةارائ شرایط تحت انگليسی هاییادآوری و درک مطلب لغت که بود این مطالعه دیگر اینة یافت

اگرچه  .نيست متفاوت دختران و پسران در ژست با لغت ةارائ و تصویر با لغت ةارائ تنهایی،به لغت

مطالعات بسياری، هم در مورد کودکان و هم در مورد بزرگساالن، وجود دارند مبنی بر اینکه 

شود رشد ساختارهای برترند در این دسته از مطالعات گفته میدختران در تکاليف زبانی از پسران 

؛ 2006؛ جکسون و راشتون 2013)روو و همکاران،  تر استمغزی مربوط به زبان در دختران سریع

. به (1998؛ نيوکامر و هميل، 1984؛ اسپرو و همکاران، 1985؛ رینل، 2004بورنشتاین و همکاران، 

های جنسيتی در یادگيری زبان که تفاوتلعات نيز وجود دارند مبنی بر اینهر حال تعدادی از مطا

و همکاران،  ؛  رایان1999؛ کيمورا، 2000؛ هالپرن، 2012)الندورفر و همکاران،  دار نيستمعنی

ة یافتشواهد نشان می دهد که رشد ساختارهای مغزی زبانی در دو جنس مشابه است.  . این(2008

   با تبيين اخير هماهنگ است.حاضر ة مطالعهای 
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 با لغت ةارائ تنهایی، به لغت ةارائ شرایط تحت انگليسی هایلغت دیگر این بود که یادآوریة یافت

 مطلب تفاوتی ندارند، اما درک از نظر ثبات پيگيریة مرحل در ژست با لغت ةارائ و تصویر

 تفاوت دارند.  از نظر ثبات پيگيریة مرحل مذکور در سه شرایط تحت انگليسی هایلغت

شود ژست نه تنها به یادآوری بيشتر در مقایسه با دو موقعيت دیگر منجر می با لغت در واقع، ارائة

دهد که آموزش نتایج نشان می طور،فهم نيز بيشتر است. همين ها در بعد درک وبلکه ثبات آموخته

منحصر به فرد این  ةکنند. این یافتهای غيرکالمی به یادآوری لغات کمکی نمیکنندهمبتنی بر کمک

یادآوری در هيچ یک از مطالعات ة دهد که ثبات مولفمطالعه است. مرور شواهد پژوهشی نشان می

شيفرین ) اولسون  –ای خبرپردازی اتکينسون سه مرحلهة اساس نظریبر  است. نشدهقبلی بررسی 

شود که ژست به های غيرکالمی مانند ژست سبب میکننده(، استفاده از کمک1390و هرگنهان، 

کوتاه ة به مطالب حافظ 1بلند مدتة محيطی عمل کند و اطالعات را در حافظة عنوان یک قرین

های ر شود. این مسئله سبب ایجاد نظامدامرتبط ساخته و این یادگيری برای فرد معنی 2مدت

ة ها را تبيين کند. یافتتواند پایداری آموختهای مبتنی بر تصویر در فرد خواهد شد که میگزاره

 (، آندرسون و کولهاوی2013) مطالعات انجام شده توسط روو و همکارانة حاضر با یافتمطالعة 

 .( همسو بوده است2011) (، هوستتر1998) (، سادوسکی و همکاران1972)

های در نخستين محدودیت این مطالعه آن بود که نمونه مورد مطالعه از نوع در دسترس بود. نمونه

دست های بههای مختلف تفاوت دارند. لذا یافتههای تصادفی از جنبهدسترس در مقایسه با نمونه

ها شبيه نمونه مورد مطالعه باشد. محدودیت های آنبه افرادی هستند که ویژگی پذیرآمده تعميم

شش تهران  ةهای منطقمهد کودک دردوم این مطالعه مربوط به قلمرو مکانی آن بود. این مطالعه 

دهند. محدودیت دیگر مجاز هشدار میهای غيرلذا پژوهشگران نسبت به تعميم ،استانجام شده 

آزمون تک گروهی شرکت کنندگان در یک طرح پسوط به طرح آن است. شرکتاین مطالعه مرب

ها به دليل نداشتن گروه کنترل دارای بعضی از مشکالت ذاتی )انتقال یادگيری، داشتند. این طرح

گيری است. هر آشنایی با اصول، تست آشنایی( هستند. محدودیت دیگر مربوط به ابزارهای اندازه

کنندگان به دليل سن های مقدماتی نشان داد که شرکتکلمه است. بررسیآزمون متشکل از شش 

های رو، تعداد کلمات برای آزموناینتر ندارند. ازهای طوالنیکم توان الزم را برای اجرای آزمون

هرحال، این یادآوری و درک مطلب، در کل شش لغت و در هر موقعيت دو لغت انتخاب شد. به

ها، اعتبار کم و...( است. محدودیت دیگر تعداد کم مادههایی )ای محدودیتگيری دارة اندازهشيو

ها، یادآوری لغت در مقایسه با مربوط به کنترل بعضی از مواد در آزمایش است. تعداد لغت

ساله بودند،  6تا  4کنندگان کودکان یادآوری توالی در این مطالعه کنترل نشد. از آنجاکه شرکت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Long-term Memory 
2 Short-term Memory 
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د شد تا کودکان تحمل اجرای آزمایش را متناسب با سن داشته باشند. پيشنهاد ها محدوتعداد لغت

ها فراهم گردد. شود مطالعه روی کودکان سایر نقاط کشور اجرا شود تا شواهدی از بسط یافتهمی

به نتایج این مطالعه، توجهتر استفاده شود. باشود از ابزارهایی با اعتبار مناسباز طرفی پيشنهاد می

زمان را جهت افزایش معلمان موقعيت آموزشی ژست و تصویر به صورت هم شودمیشنهاد پي

 ميزان یادگيری در محيط آموزشی لحاظ کنند.
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Introduction 

Children learn languages in their early years of life and can effectively communicate 

with people around them. Given the complexities of today's societies and the movement 

of societies towards globalization, the need is felt for a common language to make 

possible the transmission of concepts and messages. From the various existing languages, 

English is considered an international language, which people of different ages are trying 

to acquire. There are different instructional methods for teaching English vocabulary 

(Badeley, 1990). The aim of the present study was to examine the role of pictures and 

gestures as nonverbal aids in facilitating the preschoolers' learning of the vocabulary of a 

novel language. 

 

Research questions 

Q1: Is there any significant difference in the preschoolers’ recall and comprehension 

of new words when presented under the following conditions: the word alone, the word 

with pictures, and the word with a gesture?  

Q2: Is there any significant difference between female and male preschoolers in their 

recall and comprehension of English words when presented under the following 

conditions: the word alone, the word with pictures, and the word with a gesture?  

Methods 

The present study was conducted through a one - shot design. Sixty 4 to 6- year-old 

preschool children (30 females, 30 males), selected through the available sampling 

method from the kindergartens of region 6 in Tehran, consisted the participants of the 

study. Before the implementation of the main research phase, a pilot study was conducted. 

In this study, the students’ range of vocabulary was examined and six words that were 

not taught before were selected. The words included "sunflower", "tongue", "gum", 

"Rug", "scissors" and "Fig". Six objects per word were shown to the children and they 

were asked to identify those objects. The child was introduced to a puppet named "Max" 

and was told that Max comes from a different country and speaks a language different, 

and thus gives objects different names as they do. Three words were taught under three 

learning conditions, the words presented along with pictures, along with a gesture, or 

alone. The word "sunflower" was taught along with the picture; the word "tongue" was 

taught along with the gesture and the word "gum" was presented alone. The participants 

were then tested for their recall and comprehension of the new words using a Recall Test 

and a Comprehension Test. Of course, the words were tested in a different order from the 

one in which they were taught to make sure they had learned the words, rather than their 

order.  After the first series of vocabulary was taught and tested, they were reviewed again 
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in the same order and manner as they were taught. Following that, in the second phase of 

the study, three different words were taught in the stated ways, i.e. with a picture, with a 

gesture, and alone. The words were then tested and reviewed in the same manner as they 

were in Phase 1. One week after the training, a follow up was used to examine the 

students’ recall and comprehension of the six new words. Accordingly, a repeated 

measures design was used to analyze the data, with the learners’ comprehension and recall 

scores functioning as the dependent variables and the three different instructional 

approaches being considered as the independent variables.  

 

Results 

The results suggested a significant effect for the way words are presented (i.e. with a 

picture, with a gesture, and alone) (ŋ2 = 0.37) and comprehension of words (ŋ2 = 0.18). 

Nevertheless, no significant difference was found between males and females in their 

recall and comprehension of the words presented in the stated ways. Overall, the 

participants demonstrated a better comprehension and recall of the words presented with 

picture and gesture, as compared to those that were presented without any of these 

teaching/learning assets. However, comparing these two teaching/learning assets (i.e. 

picture and gesture), the learners showed a better comprehension and recall of the words 

presented with gesture, as compared to those presented with a picture. The same results 

were observed for their performance on the follow-up Comprehension Test. 

Discussion and Conclusion 

Based on the results, it can be argued that nonverbal aids are effective in increasing 

learning. The stability of learning using gesture is higher than the other two 

teaching/learning approaches, namely using pictures and no nonverbal aids. Therefore, 

the use of gesture to teach is an important method for increasing the learners’ long-time 

learning. It is an effective way to recall and understand words. Practical implications of 

findings were discussed. 
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