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در  یتخصص یسیلغات انگل یریادگیبر  یزبان فیتکال بینوع و ترت ریثأت

 یزبان آموزان دانشگاه علوم پزشک

 
 عزیزاله دباغی ،*راسخ ی، عباس اسالمرزادیش میمر

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یسیگروه آموزش زبان انگل
 12/5/95 :پذیرشتاریخ          29/3/95 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
زبان  یریادگیدانند که در  یاکثر زبان آموزان م

در مورد  نیشیپ قاتیدارند. در تحق یلغات نقش اساس

(. 1آموزش لغات بحث شده است ) تیانکار نقش و اهم

به عنوان زبان دوم  یسیکه درباره انگل یمحققان مختلف

زبان  یریادگینقش لغات در  تیکنند بر اهم یم قیتحق

لغات  شتریب تیبر اهم زین Krashenکرده اند.  دیکأدوم ت

: در دیگو یم Yuan. (2) کرد دیکأنسبت به گرامر ت

با مخاطب  یبدون دانستن گرامر ارتباط کم که یحال

 یارتباط گونه چیبدون دانستن لغت ه ،شود یبرقرار م

 .(3) توان برقرار کرد ینم

داده اند که نشان  گرید قاتیتحق نیبر ا عالوه

با دانش لغات آن  یکیزبان دوم رابطه نزد یریادگی اوالً

است و  یا دهیچیله پألغات مس یریادگی اًیثان زبان دارد،

 یبه معن کیاهداف آکادم یبرا یسیآموزش زبان انگل

 یزبان آموزان در خواندن متون تخصص ییباالبردن توانا

غات به گسترش دامنه ل ازیاست که ن ودشاندر رشته خ

 چکیده:
 یارتباط گونه چيبدون دانش لغات ه که یبه طور ،زبان دارند یريادگیدر  یواژگان نقش اساس زمينه و هدف:

روش ابتدا درون داد و سپس برون داد، ابتدا  3آموزش واژگان به  ريثأت یبه بررس قيتحق نی. در اشود یبرقرار نم
 یآموزان فارس بانز یتخصص یسيلغات انگل یريادگیس درون داد و روش درون داد صرف بر برون داد و سپ

 شده است.پرداخته 
 یمختلف پزشک یا در رشته شرفتهيزبان آموز سطح پ 45 لیذ یبه منظور انجام مطالعه شبه تجرب :یبررس روش

ک اس لغات مورد  ی)و یابیون ارزسطح تافل انتخاب شدند. پس از گذراندن آزم نييپس از شرکت در امتحان تع
شدند و آزمون  ميتقس یگروه مختلف آموزش 3شدند. زبان آموزان به صورت رندوم به  نيينظر جهت آموزش تع

 یو حفظ لغات تخصص یريادگی یهفته برا 3در طول  مختلف را یها آموزش سپس ؛از دوره را گذراندند شيپ
 .برگزار شد آموزش انیاز پا روز پس 2 ،کردند. آزمون پس از دوره افتیدر
 یسيانگل یو حفظ لغات تخصص یريادگیبر  یدار یمعن ريثأروش ت 3نشان داد که هر  جینتا ليتحل ها: افتهی

 نیواژگان ا یريادگیبه  تواند یروش م 3 نیاز ا کیو آموزش و طرح درس به هر  دارند یپزشک انیدانشجو
بر  یشتريب ريثأت یبيمدل ترک 2که  دهد یطرفه نشان م کی انسیوار زيوجود آنال نیکمک کند. با ا انیدانشجو

 است. داشته انیدانشجو یواژگان تخصص یريادگی
 یلغات تخصص یريادگیرا بر  ريثأت نیشتريب یبيروش ترک 2نشان داد که آموزش به  جینتا :یريگ جهينت

 توانند یم نینوع تمر 2ا استفاده از ب یمطالب درس نیو تدو هيدرس زبان در ته ديداشته است و اسات انیدانشجو
 .شوند انیدانشجو شتريب شرفتيباعث پ

 
برون داد،  هیدرون داد، آموزش بر پا هیدرون داد، آموزش بر پا فيبرون داد، تکال فيتکال های کليدی: اژهو

 ی.پزشک یواژگان تخصص
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لغات  3000 یال 2000 یریادگیپس از  یدارد. به طور کل

جهت دار و به  دیلغات با یریادگی یعموم یسیزبان انگل

با  یسیلغات در انگل. (5سمت تخصص زبان آموز باشد )

برخوردار  یخاص تیاز اهم لیبه چند دل ژهیاهداف و

رشته با دانش زبان  کی انشکه د نیاول ا تیاست. اهم

درک و استفاده از  نیتبط است. عالوه بر اآن رشته مر

است که فرد متعلق به  نینشان دهنده ا یلغات تخصص

بر طبق گفته  که نیا تاًیاز اجتماع است و نها یگروه خاص

  یشکل بر رو 4فقدان دانش لغات به  گریمحقق د

 ارتباط( شروع و حفظ 1 گذارد: یم ریثأزبان آموز ت

( شرکت در مجامع 2 ان،یدانشجو گریبا د یاجتماع

  ( درک مطلب در هنگام خواندن متون،3 ،یآکادم

 (.6( درک مطلب هنگام خواندن دستورالعمل ها )4

و  ژهیبا اهداف و یسیلغات در انگل تیذکر اهم با

که در صورت عدم دانش لغات زبان آموزان با  یمشکالت

لغات راهکار  یریادگی یجه هستند، دوره هااها مو آن

 ژهیبا اهداف و یسیگسترش دامنه لغات انگل یبرا یمناسب

آموزش  یرا برا یروش جامع Nationرسد.  یبه نظر م

 . روش (7) کرد یمعرف ژهیو افبا اهد یسیلغات انگل

لغات  یریادگیهماهنگ  یبرنامه ها جادیا یچهار بخش

بر معنا و برون داد با  دیکأکه با استفاده از درون داد با ت

سالست هدفمند  جادیو ا متمرکز یریادگیبر معنا،  دیکأت

همه  سیکه معلمان هنگام تدر دیگو یشده است. او م

 ری. در دوه دهه اخباشنددر نظر داشته  دیجوانب را با نیا

تمرکز بر  یو تخصص یعموم یسیدر آموزش زبان انگل

 (.8-10) نقش درون داد و برون داد بوده است

  لیرا تشک قیتحق نیکه اساس ا یا هیفرض 2

برون داد  هیو فرض Krashenدرون داد  هیفرض ،دهند یم

Swain یریادگیدر  یقبل قاتی. تحق(12،11) نام دارند 

 جهیکه استفاده از لغات نت دندیرس جهینت نیلغات به ا

 تیمحققان اهم نیبنابرا ؛لغات است یریادگی یعیطب

کردند.  دیکأدرون داد مرتبط را در ارتقا زبان دوم ت

Krashen زبان  یریادگینقش کاربرد زبان را در  هوستیپ

زبان دوم  یریادگیکند و باور دارد که  یدوم رد م

  یکم دیافتد که درون داد جد یاتفاق م یهنگام

 باشد.  ،دانند یمشکل تر از آنچه که زبان آموزان م

برون داد بر  فیتکال تیبر اهم Swain گرید یاز سو

ر خالف ب ،کند یم دیکأت یسیلغات انگل یریادگی

Krashen، Swain ییاعتقاد دارد که درون داد به تنها 

 دیگو یم Swainشود.  یزبان آموز نم شرفتیباعث پ

است بلکه باعث  یریادگی جهیکه برون داد نه تنها نت

شود. آن دسته از محققان که  یزبان دوم م یریادگی

شکاف  ،کنند یم تیبرون داد را حما -درون داد بیترت

د. نشومی خود و زبان هدف را متوجه  یدانش زبان نیب

از  یکه زبان آموز اطالعات زبان یکه هنگام یمعن نیبه ا

 سهیقادر به مقا ،کند یم افتیدر را یمنابع خارج

شود. از  یداند و زبان هدف م یآنچه م نیب یشناخت

باورند  نیدرون داد بر ا -طرفداران برون داد گرید یسو

  شتریعث تمرکز باست و با یوثرترروش م نیکه ا

 نیکه زبان آموزان متوجه اختالف ب یبه طور .شود یم

اختالف  نیا رایخود و زبان مقصد شوند ز یدانش زبان

نظر،  نیبرطبق ا نیبنابرا ؛شود یم شتریباعث تمرکز ب

جلب توجه زبان آموز به  یبرا یبرون داد ابزار مناسب

 نیباشد و همچن یزبان مقصد م یزبان یها یژگیو

کند تا  یم جادیدر زبان آموزش ا یدیشد زهیانگ

 خود را جبران کند. یزبان یکمبودها

 فیتکال بینوع و ترت ریثتأ یاریبس نیمحقق

 مطالعه  یسیلغات زبان انگل یریادگیرا در  یزبان

 جهیبه نت قاتیاز تحق کی چیه یول(؛ 14،13) کرده اند

 تریبا هم مغا جینتا نیا زین یاست و گاه دهینرس یجامع

نشان داده اند که برون داد  قاتیاز تحق یداشته اند. برخ

 یدر حالاست، لغات داشته  یریادگیدر  ینقش موثرتر

دانسته اند. عالوه  شتریدرون داد را ب ریأثت گرید یبرخ که

نوع و  ریثأت یبر رو یقیتحق گونه چیتاکنون ه نیبر ا

 یبرا یسیلغات انگل یبر رو یزبان فیتکال بیترت

 انجام نشده است. ژهیبا اهداف و یسیانگل

 انیدانشجو یبرا یعموم یسیزبان انگل کتاب

کشور  یعلوم پزشک یها که در اکثر دانشگاه یپزشک

در آموزش و گسترش  یچندان تیشود موفق یم سیتدر

 یقیتحق ی(. اکبر15نداشته است ) انیلغات دانشجو رهیدا
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لوم لغات در دانشگاه ع یریادگی یها یاستراتژ یبر رو

که کتاب فاقد  دیرس جهینت نیانجام داد و به ا یپزشک

 لغات یریادگی یها یاستراتژ شیو نما حیآموزش صر

لغات پر استفاده را از  یپزشک انیدانشجو نکهیاست. بدتر ا

 انیدانشجو نیا یبرا ،دهند ینم صیلغات کم استفاده تشخ

 انیدانشجو نیدارند. ا کسانی تیلغات ناآشنا اهم یتمام

 صرف  غتترجمه لغت به ل یبرا یادیت و تمرکز زوق

موثر،  یریادگی یاستفاده از استراتژ نیبنابرا؛ کنند یم

 یدانشگاه یها در کتاب دیمف یها نیو تمر ها کیتکن

  انیدر گسترش دانش لغات دانشجو ینقش موثرتر

  فینقش تکال قیتحق نیمنظور ا نیبه هم(. 16دارد )

نوع و  سهیزبان و مقا یریدگایدرون داد و برون داد بر 

 یتخصص یسیو حفظ لغات انگل یریادگیها در  آن بیترت

 قرار داده است. یمورد بررس

 نهیدر زم یروانشناس یها یتئور 1990دهه  در

کردند. برخالف  دایو زبان دوم گسترش پ قیتحق

ساختار  یبه چگونگ یشناخت یروانشناس ان،یرفتارگرا

 یروانشناس (.17ت )عالقه مند اس یریادگیمغز و 

 توجه  یریادگیمغز هنگام  تیبه روند فعال یشناخت

استفاده از ذهن و روند  یکه شامل چگونگ کند یم

 و  سیتدر یها ها، روش هی. فرضباشد یم یریادگی

زبان دوم از  یریادگیدر  یاریمختلف بس یها مدل

 یالهام گرفته اند. اصول نظر یشناخت یها دگاهید

 یریادگیاست که  یشناخت یاساس تئوربر  یمطالعه فعل

 نی. اردیگ یدر نظر م یذهن تیفعال کیرا به عنوان 

است که  یفرهنگ یاجتماع هیخالف نظررب هینظر

و آن را  کند یقلمداد م یاجتماع یرا روند یریادگی

 .داند یم یارتباط اجتماع جهینت

واژگان زبان دوم  یریادگی نهیدر زم قاتیتحق

تمرکز کرده اند و به  یمتفاوت یفاکتورها یبر رو

مدل  2اند. از ارائه  افتهیدست  یمتفاوت یها هیفرض

 نهیدر زم یاریبس یها افتهیدرون داد و برون داد 

از  یاریدست آمده است. بسه زبان دوم ب یریادگی

داد را بر  ونبر آموزش درون داد و ریثتأمطالعات 

 مکدا چیه یول ؛کرده اند یزبان دوم بررس یریادگی

 ریتأثدر رابطه با  یواحد جهیبه نت نیشیپ قاتیاز تحق

 یو حفظ لغات تخصص یریادگیبر  فینوع تکال

 بینوع و ترت ریثتأ یمطالعه به بررس نیاند. ا دهینرس

در  یو حفظ واژگان تخصص یریادگیبر  ها نیتمر

 .تزبان دوم پرداخته اس

 

 :یبررس روش
از  شیهفته با طرح آزمون پ 8مطالعه در طول  نیا

 انیآموزش، آموزش و آزمون بعد از آموزش و در پا

اجرا شد. در ابتدا با استفاده از آزمون تافل  ریخأآزمون با ت

پسر( در سطح  18دختر و  27) دختر و پسر یدانشجو 45

مختلف دانشگاه علوم  یدانشجو رشته ها 90 انیاز م شرفتهیپ

 نیا مطالعه انتخاب شدند. نمره نیانجام ا یبرا یکپزش

کل باالتر بود.  نیانگینمره از م 1در آزمون تافل  انیدانشجو

را به  یپزشک یعموم یسیدرس زبان انگل انیدانشجو نیا

 انیاخذ کرده بودند. دانشجو یاجبار یعنوان درس عموم

که  یشدند. گروه میتقس یگروه مساو 3به  یبه طور تصادف

داد و که ابتدا درون  یکرد، گروه افتیدرون داد در طفق

که ابتدا برون داد و  یکرد و گروه افتیسپس برون داد در

از آموزش با  شیکرد. در آزمون پ افتیسپس درون داد در

ک اس( دانش  یاستفاده از آزمون مخصوص لغات )و

با استفاده از  قرارگرفت و یمورد بررس انیلغات دانشجو

 %80انتخاب شد که  قیتحق یبرا یلغات مونآز جهینت

مطالعه  نیدانستند. آنچه در ا یلغت را نم یمعن نایدانشجو

برون داد و  ها نیو تمر فیتکال ایاست که آ نیمهم است ا

 نه ایلغات دارند  یریادگیبر  یریثأت یدرون داد به طور کل

 یطیهستند تحت چه شرا رگذاریثأت فینوع تکال نیو اگر ا

 نیکه در ا یآموزش طیگذارند. شرا یرا م ریثأت نیشتریب

 بیو ترت فی: نوع تکلریمتغ 2 ریثأت ،شد یبررس قیحقت

با توجه به گروه  انیبود. در هر جلسه دانشجو فیتکل

  یریادگی یرا برا یمختلف یها نیخود تمر یآموزش

 لغت انجام دادند. 15

جلسه انجام شد  کیکه در طول  یمختلف فیتکال

  نیا ها نیبود که در همه تمر دیلغت جد 15که شامل 

 فیآن تکل طیتکرار شد و فقط بسته به نوع شرا لغت 15
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دانشجو  فیتکال نیفرق کرد. در انجام همه ا نینوع تمر

روز بعد از  2. کرد یلغت مورد نظر توجه م یبه معنا دیبا

آزمون پس از آموزش برگزار  یا ههفت 3دوره آموزش 

به هم و شامل  هیدو شب شد. آزمون قبل و بعد از آموزش هر

واژگان  ی. بخش اول مربوط به دانش ادراکبخش بودند 2

 و ترجمه و بخش دوم شامل  یو به صورت چهارجواب

 بود. یو جمله ساز یخال یپر کردن جا

توسط  انیدانشجو یمطالعه دانش واژگان نیا در

 تست که تست نیشد. ا یابیاز آزمون ارز شیتست پ

 یابیارز یبرا 1996در سال  ،ک اس( نام دارد ی)و

را به عنوان  یسیکه زبان انگل یانیدانشجو یاندانش واژگ

تست گزارش  نیشده بود. ا هیآموزند ته یزبان دوم م

ها نسبت به  دانش آن زانیدر مورد م انیخود دانشجو

که  میخواه یم انی. از دانشجوباشد یم دیلغات جد

کنند و  انیاز لغات ب کی دانش خود را نسبت به هر

با آن جمله  ،دانند یلغت را م که یدر صورت نیهمچن

ک اس(  یتست لغت )و ییو روا ییایپا. (18) بسازنند

 (.19) محرز شده است قاتیاز تحق یاریدر بس

از آموزش استفاده  شیکه در آزمون پ یکلمات

مطابقت  یعموم یسیدرس زبان انگل ییشدند با متن ها

دارد. آزمون در کالس درس زبان برگزار شد و 

ه شرکت کنندگان به نداشت. ب یزمان تیمحدود

گفته شد که چگونه تست را انجام دهند.  یصورت شفاه

 نیاز ا بعدنبوده است.  ریامکان پذ یکشنریاستفاده از د

 یلغت انتخاب شده برا 45مربوط به  یها نیمرحله تمر

در هر جلسه  یمرحله آموزش آماده شد. در مرحله بعد

  آموزش داده شد. در انیلغت به دانشجو 15 یآموزش

با توجه به  ها نیتمر بیها نوع و ترت از گروه کیهر 

هفته آموزش  3. بعد از کرد یفرق م یگروه آموزش

شد. هدف آزمون پس از  برگزارآزمون پسا دوره 

بود.  یگروه آموزش 3 نیب یها تفاوت یابیآموزش ارز

 را گذراندند. یمشابه یها آزمون ها همه گروه

 ای ها نیتمر بینوع و ترت ریثأت یمنظور بررس به

 در  یو حفظ لغات تخصص یریادگیبر  یزبان فیتکال

طرفه  کی زیآنال یروش آمار از شرفتهیگروه پ 3

مختلف  یها گروه نیاستفاده شد و تفاوت ب انسیوار

 استفاده شد. یتوک یبیمشخص شد و سپس از تست تعق

 

 ها: افتهی
  یبیگروه ترک 2حاصل نشان داد که  جینتا

 نیشتریبرون داد ب + ون داد و درون داددر + برون داد

مطالعه از  نیدر ا را پس آموزش داشته اند. شرفتیپ

 نیها ب که سن آن 2و  1دختر و پسر ترم  انیدانشجو

استفاده شد. در ابتدا با استفاده از تست  ،بود 20-18

و  یها در همه گروه ها بررس هداد تهینرمال کیو رویشاپ

 .شد دییأت
 

 درون داد + برون داد و برون داد + گروه آزمایشی درون داد صرف، درون داد 3آمار توصيفی یادگيری در  :1شماره جدول 

 مراحل آزمون

 گروه ها

 ميزان معنی داری حداکثر حداقل %95فاصله اطمينان  خطای استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد

 کرانه باال کرانه پایين

 747/0 11 1 06/7 34/3 868/0 364/3 20/5 15 1گروه  پيش آزمون

 11 1 75/7 39/4 784/0 035/3 07/6 15 2گروه 

 11 0 70/7 03/4 856/0 314/3 87/5 15 3گروه 

 11 0 67/6 75/4 475/0 188/3 71/5 45 مجموع

 </001 38 22 92/31 54/25 021/1 955/3 73/29 15 1گروه  پس آزمون

 45 32 56/40 37/36 975/0 777/3 47/38 15 2 گروه

 44 27 71/39 22/33 511/1 854/5 47/36 15 3گروه 

 45 22 66/36 12/33 878/0 890/5 89/34 45 مجموع

 .= برون داد + درون داد3گروه ؛ = درون داد + برون داد2گروه د؛ = گروه درون دا1گروه 
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  ینمره ها یفیآمار توص 1 شماره جدول در

نشان داده شده است. با توجه  شرفتهیر سطح پگروه د 3

از  شینمرات آزمون پ نیانگیم 1شماره  به جدول

( 07/6= )درون داد + برون داد 2آموزش در گروه 

 1 گروه و (87/5 درون داد= + )برون داد 3از گروه  نسبتاً

 نی( باالتر بوده است. عالوه بر ا20/5 )درون داد=

  3و  2 ر گروهآزمون پس از آموزش د نیانگیم

و در گروه برون داد +  47/38 برون داد= + )درون داد

( باالتر 73/29 )درون داد= 1( از گروه 47/36 درون داد

 بوده است.

در هر  شرفتیها نشان داد که پ گروه هیکل جینتا

که  یمعن نیبه ا خورد، یبه چشم م یگروه آموزش 3

 دایپ شیافزا یگروه آموزش 3در هر  انیدانشجو جینتا

 تفاوت  ایآ که نیمشخص شدن ا یکرده است. برا

محقق از  ،وجود دارد یگروه آموزش 3 نیب یدار یمعن

 طرفه استفاده کرده است. کی انسیوار زیآنال

طرفه در ستون آخر جدول  کی انسیوار زیآنال

گروه  3 نیب ینشان داد که تفاوت قابل مالحظه ا 1شماره 

. خورد یبه چشم مدر آزمون پس از آموزش  یشیآزما

از آموزش نشان داد که  شیآزمون پ جینتا نیعالوه بر ا

از  شیگروه در آزمون پ 3 نیب یتفاوت قابل مالحظه ا

 یبیبعد، آزمون تعق مرحلهآموزش وجود نداشته است. در 

در  یشیگروه آزما 3 نیب قیانجام شد تا تفاوت دق یتوک

 آزمون پس از آموزش  مشخص شود.
 

 تست تعقيبی توکی :2 شماره جدول

 داریی سطح معن %95فاصله اطمينان  خطای استاندارد (I-Jميانگين اختالف ) Jگروه  Iگروه  متغير وابسته

 کرانه باال کرانه پایين

 <001/0 -63/4 -84/12 689/1 -733/8* 2گروه  1گروه  پس آزمون

 001/0 -63/2 -84/10 689/1 -733/6* 3گروه 

 001/0 84/12 63/4 689/1 733/8* 1وه گر 2 گروه

 469/0 10/6 -10/2 689/1 000/2 3گروه 

 

قابل مشاهده  2شماره که در جدول  طور همان

 دهد ینشان م یتوک یبیها در تست تعق آزمون جینتا ،است

درون داد  + برون داد و برون داد + که هر دو گروه درون داد

 .نسبت به گروه درون داد داشته اند یعملکرد بهتر

 

 گروه آزمایشی 3آزمون تی با نمونه های جفت برای : 3 شماره جدول

 داریی سطح معن درجه آزادی t %95فاصله اطمينان اختالف  انحراف معيار اختالف ميانگين اختالف گروه ها

 کرانه باال کرانه پایين

 <001/0 14 - -055/33 -011/26 669/2 - پيش آزمون 1گروه 

 600/35 533/24 پس آزمون

 <001/0 14 - -542/30 -258/34 355/3 - پيش آزمون 2گروه 

 400/37 400/32 پس آزمون

 <001/0 14 - -225/28 -975/32 290/4 - پيش آزمون 3گروه 

 629/27 600/30 پس آزمون
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 جدول جفت در یبا نمونه ها یآزمون ت جینتا

است که  نیا انگریداده شده است و ب شینما 3شماره 

قبل و بعد  یشیگروه آزما 3در هر  یقابل مالحظه ا شرفتیپ

روش  3که هر  یمعن نیاز آموزش وجود داشته است. به ا

 انیدانشجو یلغات تخصص یریادگیمثبت بر  ریثأت یآموزش

 .تداشته اس شرفتهیسطح پ

 

 :بحث
 ژهیبا اهداف و یسینگلاست که لغات در ا یهیبد

زبان آموزان  که یو در صورت کنند یم فایرا ا یاتینقش ح

نسبت به لغات نداشته باشند با مشکل مواجه  یدانش کاف

 اریآموزش واژگان راه بس یبرنامه ها نیبنابرا ؛شوند یم

. رسند یگسترش دانش واژگان به نظر م یبرا یمناسب

 جهینت نیا لغات به ادر رابطه ب نیشیپ قاتیتحق یبرخ جینتا

لغات  یریادگی یعیطب جهیکه کاربرد لغات نت دندیرس

  دیکأدرون داد مرتبط ت تیاست و محققان بر اهم

باورند که درون داد به  نیبر ا گرید ی(. برخ20کرده اند )

 یو برا شود یزبان آموزان نم شرفتیباعث پ ییتنها

آنچه را که داد دارد تا هر  برونبه  ازیزبان آموز ن شرفتیپ

 (.21گرفته به کار ببرد ) ادی

روش مختلف آموزش بر  3 ریثأت یفعل قیتحق در

مورد  شرفتهیزبان آموزان سطح پ یلغات تخصص یریادگی

گروه  2نشان داد که  قیتحق نیا جیقرار گرفت. نتا یبررس

مختلف  یها بیکه درون داد و برون داد را با ترت یبیترک

که فقط درون داد  یوهنسبت به گر ،کردند افتیدر

  نیبنابرا؛ داشته اند یشتریب شرفتیپ ،کردند افتیدر

است که بر  یا هینظر یدر راستا یفعل قیتحق یها افتهی

  دیکأت یسیواژگان انگل یریادگینقش برون داد در 

 جیبا نتا قیتحق نیا جینتا نی(. عالوه بر ا22) کند یم

داد  ز درونتر ا که نقش برون داد را مهم گرید قاتیتحق

 .(23منطبق است ) ،دانند یم

 ییبرون داد از آنجا یها نیتمر یطور کل به

 ،به طور همزمان دارند دیبه پردازش و تول ازین که

بر  یشتریب ریثأو ت زترندیسخت تر و چالش برانگ

 .(24) دارند یریادگی

هم راستا با  یریادگیمثبت برون داد بر  ریثأت گرچه

 جیمشابه بودن نتا یول ؛است یقبل یها قیاز تحق یاریبس

+ درون داد  اد و گروه برون داد+ برون د گروه درون داد

 نی(. در ا25دارد ) رتیمغا یقبل قاتیاز تحق یبرخ با

لغات  یریادگیبر  یبرون داد نقش برجسته تر قاتیتحق

 است. داشته

 

 :یریگ جهینت
که  دهد ینشان م قیتحق نیا جینتا یطور کل به

سطح  یپزشک انیتوسط دانشجو یات تخصصلغ یریادگی

 + برون داد و برون داد + گروه درون داد 2در  شرفتهیپ

 ؛بوده است شتریدرون داد نسبت به گروه درون داد صرف ب

گروه  3ها نشان داد که هر  گروه نیب جینتا نیعالوه بر ا

 یمعن نیداشته اند، به ا از آموزش بعد یریچشمگ شرفتیپ

 انیدانشجو شرفتیبه پ تواند یم یکه هر نوع آموزش

 .کمک کند

مثبت برون داد  ریثأت قیتحق نیا جینتا گرید یسو از

  بیکه ترک دهد یو نشان م کند یم دییأرا ت یریادگیبر 

 یریادگیرا بر  ریثأت نیبهتر تواند ینوع آموزش م 2

به کاربرد و  شتریموجب توجه ب داشته باشد و انیدانشجو

 .شود یلغات م یریادگی

به استادان و طراحان مطالب  قیتحق نیا جینتا

 یبرا یتر مناسب یها نیتا تمر کند یکمک م یدرس

 که یینجاآکنند. از  یتمرکز و توجه زبان آموزان طراح

خواندن و درک مطلب  ییاز توانا یواژگان بخش مهم

، شوند یکه لغات را شامل م ییها نیاستفاده از تمر، هستند

 هستند. یالزام ژهیوبا اهداف  یسیانگل یها در کتاب

 

 تشکر و قدردانی:
 کلیه افرادی که در انجام این تحقیق ازنویسندگان 
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Background and aims: Vocabulary plays the main role in the foreign language learning and 

without vocabulary knowledge is not established any communication. The current study was 

aimed to investigate the effect of input tasks, input plus output tasks, and output plus input task 

on vocabulary learning of advanced medical students. 

Methods: The participants of this pre-experimental study were 45 advanced students majoring 

different fields of medicine, selected after taking a TOEFL proficiency test. To collect the 

relevant data the students were randomly divided into three groups. After taking VKS test for 

choosing the vocabulary which the students don’t know, a pretest was administered. In the 

following three weeks the students received different types of treatment based on their group to 

learn the meaning of the intended vocabulary. A post-test was administered two days after the 

treatments were completed. 

Results: The analysis of the results showed that all three methods of treatment had an effect on 

the learning of students. However, one way ANOVA showed that the two groups receiving both 

input and output tasks with different sequences had a more significant improvement in their 

vocabulary learning. 

Conclusion: The results showed that the two mixed methods proved to be the most effectiveness 

to improve the learning of EAP vocabulary learning in students. The result of this study is useful 

for material developers and EFL teachers, especially those teaching English for academic 

purposes. 
 
Keywords: Input tasks, Output tasks, Input-based instructions, Output-based instructions, EAP 

vocabulary. 


