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Abstract 

Background & Objectives: Learning new language vocabulary is an essential step in the language learning process. Improving language 

learners’ lexical competence can help them attain proper mastery of language skills. Vocabulary knowledge can be developed through using 
strategies, such as word–connect, guessing, note–taking, semantic mapping, etc., i.e., related to the cognitive and psycholinguistic research 

paradigms. Vocabulary learning strategies are techniques used by language learners to acquire the meaning of unfamiliar words, retain words in 

their long–term memory, memorize these techniques in comprehension, and use them in language production. Empirical studies in the area of 
learning strategies application among language learners with speech production disorders are scarce. This study aimed to explore the potential 

differences between the stuttering and healthy English Vocabulary Learning (EVL) learners concerning their use of vocabulary learning 

strategies. 
Methods: This was comparative, descriptive, and analytical research. The statistical population of this study consisted of healthy and stuttering 

students in Rasht City, Iran. Forty eligible male and female students participated in this study in two matched groups, including subjects with 

childhood–onset fluency disorder and healthy controls (n=20/group). The convenience sampling method was used to select the required samples. 
The study participants were selected from two high schools among the clients who were referred to 3 speech therapy clinics. According to the 

speech therapists, all speech therapy clients developed stuttering and were homogeneous concerning the severity of stuttering. All of them were 
native speakers of Persian and their English language proficiency was at an introductory level, i.e., examined by the Nelson Proficiency Test 

(Fowler & Coe, 1976). The study participants also completed the Vocabulary Learning Strategies Questionnaire (Schmitt, 1997), using Google 

Forms due to the coronavirus pandemic. Descriptive statistics, including mean and standard deviation as well as Independent Samples t–test and 
Kolmogorov–Smirnov test, were employed in SPSS to analyze the obtained data. The significance level of the tests was considered 0.05. 

Results: The present research results indicated no significant difference in the mean values of decision–making strategies between students with 

stuttering and the healthy group (p=0.509); however, there was a significant difference in the mean scores of social strategies between the 
explored groups (p<0.001). Furthermore, each component of decision–making strategies revealed no significant difference between the research 

groups (p>0.05). The mean value of the component of "I use a monolingual English–English dictionary to find the meaning of words," was 

higher in the healthy subjects, compared to their stuttering counterparts; however, there was no significant difference between the research groups 
(p=0.900). Additionally, examining each component of social strategies, in 3 components, namely "I ask the teacher the meaning of new words" 

and "I ask the meaning of new words from my classmates," and "I work with my classmates on the new word to find its meaning", revealed a 

significant difference between the mean scores of the assessed groups (p=0.018, p<0.001, p=0.013, respectively). According to the Oxford Guide, 
the investigated groups were excellent in respecting applying decision–making strategies and moderate concerning implementing social 

strategies. 
Conclusion: According to the research findings, the examined healthy and stuttering students performed the same in using decision–making 
strategies and were not significantly different from each other; however, in using social strategies, healthy students performed better. The present 

study data provided insight into using EVL strategies. 

Keywords: Vocabulary learning strategies, Decision–Making strategy, Social strategy, Stuttering.  
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  .۵۸(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ شهریور برخط انتشار   

آموزان مبتال به لکنت زبان و های یادگیری واژگان زبان انگلیسی در دانشکاربرد راهبرد مقایسٔه
 آموزان عادیدانش

 1پریسا فرخ*
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های کاربرد راهبرد مقایسٔهحاضر  . هدف مطالعٔهاستآموزان با اختالالت تولید گفتار، محدود های یادگیری در دانشاستفاده از راهبرد مطالعات تجربی در زمینٔه زمینه و هدف:
 آموزان دارای لکنت زبان و عادی بود.در دانشزبان انگلیسی یادگیری واژگان 

اجرای این تحقیق  برای. تشکیل دادندآموزان عادی و دارای لکنت زبان در شهر رشت دانش را آماری ای بود. جامعٔهتحلیلی از نوع مقایسهاین پژوهش توصیفی بررسی:روش
آموزان عادی از دو دبیرستان در رشت و دانشانتخاب گیری دردسترس انتخاب شدند. آموز دارای اختالل لکنت زبان و عادی در دو جنس دختر و پسر با روش نمونهدانش چهل
آزمون بسندگی  کنندگان در پژوهش ازطریقمهارت زبان انگلیسی شرکت .صورت گرفتآموزان مبتال به لکنت زبان از میان مراجعان به سه کلینیک گفتاردرمانی در رشت دانش

. تحلیل را تکمیل کردند (1۹۹۷، )اشمیت یادگیری واژگان هایراهبرد ها پرسشنامٔههمچنین همٔه آن( ارزیابی شد که همه در سطح مقدماتی بودند؛ 1۹۷۶، فولر و کونلسون )
 .انجام پذیرفت ۰٫۰۵در سطح معناداری  ۲۵ نسخٔه SPSSافزار دو گروه توسط نرم مقایسٔه مستقل برای با استفاده از آزمون تی هاداده

بین میانگین راهبردهای  ؛ اماشتدار وجود ندااتفاوت معن آموزان عادیو دانش آموزان دارای لکنت زبانگیری در دانشمیان میانگین راهبردهای تصمیم ،نتایج نشان داد: هایافته
پیشنهادی آکسفورد، هر دو گروه از نظر استفاده از (. برطبق راهنمای p<۰٫۰۰1) مشاهده شددار اتفاوت معن عادی آموزانو دانش لکنت زبان دارایآموزان اجتماعی در دانش
 .ندو از نظر استفاده از راهبردهای اجتماعی در سطح متوسط بود عالیگیری در سطح راهبردهای تصمیم

ولی در  و با هم تفاوت معنادار ندارند؛ دگیری یکسان هستنگیری از راهبردهای تصمیمآموزان عادی و دارای لکنت زبان در بهرهدانشهای پژوهش، براساس یافته گیری:نتیجه
 . دهندآموزان عادی تمایل بیشتری از خود نشان میدانش ،اجتماعی هایگیری از راهبردبهره

 .راهبردهای یادگیری واژگان، راهبرد تصمیم، راهبرد اجتماعی، لکنت زبان ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
یادگیری زبان از تولید زبان دربارۀ های اخیر سیر تحقیقات در دهه

ها رخ یندهایی تغییر کرده است که یادگیری ازطریق آناسوی فربه
است که  1این تغییرات، ظهور راهبردهای یادگیری زبان دهد. نتیجٔهمی
عنوان ابزاری در کارآمدترکردن فرایند یادگیری زبان نقش بسزایی به

 . (1)اند کرده تأییدها را آندارند و بسیاری از محققان 
است.  ۲آموزییند زبانایادگیری واژگان زبان جدید گامی اساسی در فر

ها بر تواند در تسلط کامل آنآموزان میارتقای مهارت لغوی زبان
توان ازطریق استفاده های زبانی کمک کند. دانش واژگان را میمهارت

، زدنهای یادگیری واژگان مانند اتصال کلمه، حدساز راهبرد
های که مربوط به پارادایم... برداری معنایی وبرداری، نقشهیادداشت

های یادگیری ، توسعه داد. راهبرداست ۳شناختیتحقیق شناختی و روان
ها معنای آموزان با استفاده از آنهایی هستند که زبانواژگان، تکنیک

مدت طوالنی آورند، کلمات را در حافظٔهدست میکلمات ناآشنا را به
و از  آورندمیها را در درک مطلب به یاد دارند، این تکنیکخود نگه می

ند. محققان سعی در ارتباط این کنها در تولید زبان استفاده میآن
د که برخی از این هستن یادگیری واژگان زبان دارند و معتقدراهبردها با 

آموزان، تلفظ منجربه افزایش دانش واژگانی زبان دنتوانها میراهبرد
 ها در حافظٔهخاطرسپاری آنصحیح واژگان، یادگیری معنای واژگان، به

د. این شونبلندمدت و نیز کاربرد واژگان باتوجه به بافت و موقعیت 
. این (۲) شودراهبردهای یادگیری واژگان نامیده می ها،راهبرد

دنبال آموزان را بهتنها تقویت و بهبود دانش واژگانی زبانراهبردها نه
نقش بسزایی نیز آموزان گیری زبانبلکه در استقالل و خودجهت ،دندار

تنها راهبردهای یادگیری واژگانی نه ،. وایش معتقد است(۳)دارند 
بلکه مهارت گفتاری  ،شودآموزان میارت زبانی زبانباعث افزایش مه
در  4های واژگانیدرحقیقت، کسب مهارت ؛(۴) کندرا نیز تقویت می

زیرا با  ؛آموزان استزبان دوم یا خارجی چالشی بزرگ برای زبان
. (۵) توانند دانش واژگانی خود را بهبود بخشندها میاستفاده از آن

افزایش دانش تولید و درک واژگان و تسهیل همچنین، این راهبردها در 
آموزان را تشویق و زبان (۶) دنیندهای مرتبط با آنان نقش بسزایی دارافر

نظیر تالش برای درک و شناخت  ؛دنکنبه یادگیری واژگان می
 بلندمدت ها در حافظٔهکردن آنهای جدید واژگان و نیز ذخیرهساخت

(۷) . 
و کاربرد راهبردهای یادگیری واژگان نظر گرب و استولر، آموزش به

ها شود. همچنین آنهای زبانی نظیر خواندن میسبب بهبود مهارت
افراد برای یادگیری متفاوت است و افراد  توانایی بالقوۀ ،ندردکعنوان 

آن  دالیلین ترگیرند که از مهمدر شرایط یکسان، متفاوت یاد می
فراگیران اشاره کرد. آموزش و  ختلفتوان به راهبردهای یادگیری ممی

درگیــری تحصــیلی، شادابی،  تواند زمینٔهکاربرد ایــن راهبردها می
پذیری عــاطفی، سازندگی، خالقیت، بلوغ فکری و خودمسئولیت

زمان حس هم ؛ همچنیناجتماعی را در فراگیران فراهم آورد

                                                      
1. Language learning strategies  
2. Language learning process  
3. Cognitive and metacognitive paradigms  
4. Vocabulary learning skills 

کثر انرژی ها را درجهت یادگیری تقویت کند تا با حدانفس آناعتمادبه
های فعال را به امر یادگیری بپردازند و با مشارکت سایر فراگیران، گروه

فرآیندهای یادگیری کالس را آگاهانه زیر نظر  تمامیتشکیل دهند و 
 .(۸) داشته باشند

آموز سعودی به این نتیجه رسید که زبان ۹۴البیداوی در تحقیق خود بر 
 5آموزان، راهبرد اجتماعیزبان در یادگیری واژگان راهبردین تررایج
و تصمیم از  6راهبردهای فراشناختی ،. همچنین او گزارش کرداست

آموزان سعودی شده توسط زبانکارگرفتهراهبردهای به ینکاربردترکم
دانشجوی  11۰. در همین راستا تحقیقی توسط رابادی بر (۹)هستند 

 ،یج نشان دادزبان انگلیسی در هشت دانشگاه اردن انجام شد. نتا
عنوان راهبردهای یادگیری واژگان، به  ۷راهبردهای حافظه و شناختی

بین  . اشمیت رابطٔه(1۰)دارند  را بسامدین و کمتر ینترتیب بیشتربه
د. او کرها را بررسی کاربرد راهبردهای یادگیری واژگان و اثربخشی آن

زبان خارجی  آموزان به اهمیت دانش واژگان در یادگیریدریافت که زبان
 ها راهبردهای یادگیری واژگانی مفید را که بهاما آن ؛ندهست واقف

 (.1ند )سشنا، نمیکنندمییادگیری، ذخیره و بازیابی واژگان کمک 
آموزان دانش ،های پژوهش نوپرانتو و پورناوارمان نیز نشان دادیافته

طح متوسط یادگیری واژگان در س راهبردهایاندونزیایی از نظر کاربرد 
 ینتررایج ،گیریها گزارش کردند که راهبرد تصمیمند. همچنین آنهست

ای که . در مطالعه(11)است آموزان توسط دانش شدهراهبرد استفاده
آموز ژاپنی توسط اشمیت و مرا صورت گرفت، زبان پانصدروی 

-انگلیسی مشخص شد راهبردهای استفاده از فرهنگ لغت دوزبانٔه
 ،برداریکردن واژه و یادداشتژاپنی، تکرار کتبی و شفاهی واژه، هجی

در این بین کاربرد فرهنگ  هستند؛راهبردهای مؤثرتر یادگیری واژگان 
و راهبردهای بودند ها راهبردین تراز پرکاربرد ،لغت دوزبانه و تکرار واژه

 .(1۲)تند داشبسامد کمتری  «تصویرسازی و معناشناختی»مربوط به 
آموز مالزیایی نشان داد زبان 1۲۰و همکاران بر  هریاتیتحقیق  جنتای

اجتماعی  درمقایسه باگیری از بسامد بیشتری که راهبرد تصمیم
 نبرخوردار است. همچنین استفاده از فرهنگ لغت دوزبانه پربسامدتری

دانشجوی  1۵۰مراد و عثمان تحقیقی بر . عظیمی(1۳)است راهبرد 
منظور کشف راهبردهای یادگیری رایج برای یادگیری ی بهمهندس

 ابزار تحقیق، پرسشنامٔه اصطالحات تخصصی مهندسی انجام دادند.
گیری و ها دریافتند که راهبردهای تصمیماشمیت و مصاحبه بود. آن

توسط دانشجویان  شدههای استفادهراهبرد ینترجفراشناختی رای
  .(1۴)هستند مهندسی 
فرسانی راهبردهای یادگیری واژگان زبان انگلیسی را  امینی ونیکوپور 
آموزان از دانش ،دند. نتایج نشان دادکرآموزان ایرانی بررسی در زبان

انواع راهبردهای یادگیری زبان باتوجه به بافت و موقعیت استفاده 
های ها عنوان کردند که شناخت شخصیت و ویژگیند. همچنین آنکنمی

زیرا بین  است؛ها ضروری آموزان برای بررسی راهبردفردی دانش
. (1۵) های شخصیتی افراد رابطه وجود داردها و ویژگیانتخاب راهبرد

5. Social strategy  
6. Metacognitive strategies  
7. Memory and cognitive strategies  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               3 / 8

https://jdisabilstud.org/article-1-2233-fa.html


۳ 

انصاری و همکاران  مانند براساس گزارش برخی از پژوهشگران ایرانی
آموزان ایرانی بیشتر از راهبرد زبان( 1۷پور و ناوه )( و کافی1۶)

و  کنندمیاستفاده ی واژگان زبان انگلیسی در یادگیرفراشناختی 
راهبردهای اتخاذشده  ینبسامدترراهبردهای اجتماعی و حافظه از کم

راهبردهای  دربارۀ تی و همکاران پژوهشیصول .ها هستندآنتوسط 
ها بر ی واژگان جدید زبان انگلیسی و تثبیت آناپیداکردن معن

مشخص  دادند. نتایججام پزشکی و پیراپزشکی ان هایدانشجویان رشته
 زدن باتوجه به متن و فرهنگ لغت دوزبانٔهد که راهبرد حدسکر

راهبردهای پیداکردن معنای واژگان  ینفارسی از پرکاربردتر-انگلیسی
آموزان پزشکی و . راهبردهای اتخاذشده توسط زباناستجدید 

در پیراپزشکی برای تثبیت معنا شامل تکرار شفاهی، ایجاد تصویر واژه 
. اکبری (1۸) های جدید در کالس بودکردن واژهذهن و یادداشت

آموزان پزشکی و پیراپزشکی راهبردهای اتخاذشده توسط زبانین تررایج
های تصمیم و تبادلی گزارش پزشکی اصفهان را راهبرددانشگاه علوم

 .(1۹) دکر
فراوانی و اثربخشی راهبردها به عوامل مختلفی نظیر  که مسلم است

های شخصیتی، طح مهارت زبانی، موقعیت یادگیری، ویژگیس
آموزان، سن و سایر عوامل فردی بستگی خصوصیات بیولوژیک زبان

دلیل اختالل گفتاری است که در . انتخاب لکنت زبان به(۲۰) دارد
آموزان شود. این زبانآموزان مشاهده میدر میان زبان قعبعضی موا

ند و در حال حاضر هستجریان گفتار توجهی در درخورمشکالت دارای 
ثری ؤطور متواند بهاما می ؛هیچ درمانی برای لکنت زبان وجود ندارد

راهبردهای  . باتوجه به فقدان تحقیق در زمینٔه(۲1) مدیریت شود
آموزان دچار اختالالت گفتاری یادگیری واژگان زبان انگلیسی در زبان

قیق گرفته شد. هدف پژوهش نظیر لکنت زبان، تصمیم به انجام این تح
در راهبردهای یادگیری واژگان زبان انگلیسی  مقایسٔهحاضر 

  .بودعادی و مبتال به لکنت زبان  آموزاندانش

 بررسیروش 2
را آماری  جامعٔه ای بود.تحلیلی از نوع مقایسهتوصیفی ،این پژوهش

. در تشکیل دادندآموزان عادی و دارای لکنت زبان در شهر رشت دانش
آموز دختر و پسر واجد شرایط در دو گروه دانش چهلاین مطالعه 

آموزان دارای اختالل لکنت زبان و عادی شرکت مساوی شامل دانش
ها استفاده گیری دردسترس برای انتخاب نمونهدند. از روش نمونهکر

آموزان دارای آموزان عادی از دو دبیرستان در رشت و دانششد. دانش
از میان مراجعان به سه کلینیک گفتاردرمانی در رشت، لکنت زبان 

انتخاب شدند. با تشخیص گفتاردرمانگران مراکز گفتاردرمانی همگی 
همگن بودند. تمام لکنت، لحاظ شدت دچار لکنت رشدی و به

کنندگان با کسب اجازه از والدین و با رضایت خودشان به شرکت
آنان اطالع داده شد که به  ؛ همچنینمشارکت در مطالعه دعوت شدند

االت پرسشنامه و نیز عملکردشان در آزمون بسندگی ؤها به سپاسخ آن
 ۲۴ تعداد نخواهد داشت. نانر فرایند آموزشی آبثیری أت( ۲۲) 1نلسون
هر  .ندکردآموز دختر در این مطالعه شرکت دانش 1۶آموز پسر و دانش

 .سال سن داشتند 1۷تا1۳ کننده بود که عمدتاًشرکت بیستگروه شامل 

                                                      
1. Nelson Proficiency Test  

ها گویشوران بومی زبان فارسی بودند و مهارت زبان انگلیسی آن همٔه
؛ در سطح مقدماتی بود (۲۲) نلسونبسندگی ها ازطریق آزمون آن

( را 1) ۲یادگیری واژگان هایراهبرد کنندگان پرسشنامٔهشرکتهمچنین 
ها ارائه شد، ندلیل شیوع بیماری کرونا ازطریق لینک گوگل به آکه به

 آوری شد.ای جمعدوهفته دورۀ ها طی یکدند. پاسخکرتکمیل 
 کار رفت. در این پژوهش ابزارهای زیر به

بسندگی آزمون  1۹۷۶در سال فولر و کو آزمون بسندگی نلسون: -
سازی برای همگن (. این آزمون۲۲) دکردنتدوین را  نلسون
 د. مجموعهشها اجرا انگلیسی آنکنندگان از لحاظ مهارت زبان شرکت

که دوازده آزمون  استهای مجزایی آزمون بسندگی نلسون شامل آزمون
 پنجاه. این آزمون استآموزان آن مربوط به تأیید سطح مقدماتی زبان

های که مهارت کلی زبان انگلیسی را در بخش داردای ال چهارگزینهؤس
گرامر،  ،کلوز( یمتنصورت به ۸تا1االت ؤخواندن و درک مطلب )س

( ۵۰تا۴۶االت ؤ( و تلفظ )س۴۵تا۹االت ؤواژگان و مکالمه )س
صورت گرفت  ۵۰کننده از خام هر شرکت نمرۀ سنجد. محاسبٔهمی

آموزان عادی، های نلسون روی زبان. پایایی مجموعه آزمون(۲۲)
باتوجه  این، وجود با ؛(۲۳) بود ۰٫۸۷آمده دستهو آلفای بشد  محاسبه

در  ،کنندگان در این مطالعه از نظر داشتن لکنت زبانبه شرایط شرکت
 وپایایی آن مجدد ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه شد  حاضر پژوهش

 .دست آمدهب ۰٫۸۲
راهبردهای  برای مقایسٔه: یادگیری واژگان هایراهبرد پرسشنامٔه-

 پرسشنامٔه ازشده در این پژوهش، بررسییادگیری واژگان دو گروه 
که توسط اشمیت در سال  استفاده شد یادگیری واژگان هایراهبرد
اصلی این پرسشنامه شامل فهرستی از  . نسخٔه(1طراحی شد ) 1۹۹۷

طبق نظر بسیاری از  است؛ همچنینراهبرد یادگیری واژگان  ۴1
راهبرد یادگیری واژگان ٔه پرسشنامین ترو جامع ینترکامل ،پژوهشگران

 ۴1. از میان (۲۴،۲۵) استابی آن نیز آسان و استاندارد که ارزی است
د عدگیری و پنج راهبردهای تصمیم ها در حوزۀاز آیتم عددگویه، هفت 

بنابراین در این مقاله تنها  دارد؛راهبردهای اجتماعی قرار  در حوزۀ
منظور اطمینان از . بهصورت گرفتگویه  دوازدهاین  بررسی و مقایسٔه

مترجم به فارسی  آموزان، پرسشنامه توسط یکدقیق زبانهای پاسخ
 متخصص در رشتٔه ترجمه شد. محتوای پرسشنامه نیز ازطریق نظر یک

محتوایی  شیوۀو روایی آن بهشد آموزش زبان انگلیسی اعتبارسنجی 
گیری راهبردهای تصمیم . همچنین آلفای کرونباخ در حوزۀشد یدهسنج

که  دست آمدبه ۰٫۸۹و  ۰٫۷۶ترتیب برابر و راهبردهای اجتماعی به
محسوب پایایی مناسبی  (۲۶) براساس قانون کلی جورج و مالری

 .شودمی
از  گویه دوازدهشامل  یادگیری واژگان هایراهبرد ٔهدرنهایت پرسشنام

 بود، تعریف شده ایگزینهیادگیری که در مقیاس لیکرت پنج هایراهبرد
های الزم عملالآموزان ارسال شد. دستورزبان رایازطریق لینک گوگل ب

د. تکمیل شکنندگان ارائه تکمیل پرسشنامه به شرکت نحوۀ در زمینٔه
کنندگان اما به شرکت ؛دقیقه زمان نیاز داشت 1۵تا1۰پرسشنامه تقریباً 

اطالع داده شد که محدودیت زمانی برای تکمیل آن وجود ندارد. 

2. Vocabulary Learning Strategies Questionnaire 
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رسانی شد. از آموزان آگاهیباناهداف مطالعه به ز بارۀهمچنین، در
ها کنندگان خواسته شد صادقانه به پرسشنامه پاسخ دهند و به آنشرکت

هایشان به پرسشنامه و اطالعات شخصی اطمینان داده شد که با پاسخ
 شود.طور محرمانه برخورد میها بهآن

میانگین و  شاملشده از آمار توصیفی آوریهای جمعبرای تحلیل داده
گیری و راهبرد راهبرد تصمیم حراف معیار و برای بررسی و مقایسٔهان

آزمون مستقل و  آماری تی از روش هاهای آنلفهؤاجتماعی و م
سطح  استفاده شد. ۲۵ نسخٔه SPSS افزاراسمیرنف و نرملموگروفوک

 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ها معناداری آزمون

 هایافته ۳
گیری اتخاذشده میانگین راهبردهای تصمیم ،1نتایج جدول براساس 

بیشتر از میانگین  ۰٫۰۹آموزان دارای لکنت زبان توسط دانش

ولی  ؛آموزان عادی بودکاررفته توسط دانشگیری بهراهبردهای تصمیم
میان میانگین راهبردهای  مشخص کرد،مستقل  آزمون تی نتیجٔه

و  ۳٫۷۶میانگین )آموزان دارای لکنت زبان گیری در دانشتصمیم
و انحراف  ۳٫۶۷میانگین ) آموزان عادی( و دانش۰٫۳انحراف معیار 

عالوه به .(=۰٫۵۰۹p) داری وجود نداردا( تفاوت معن۰٫۴۸معیار 
گیری در این دو گروه های راهبردهای تصمیملفهؤبررسی هریک از م

نگ لغت از فره»یعنی  ۷ لفٔهؤ. میانگین مبوددار اتفاوت معن نبود بیانگر
انگلیسی به انگلیسی برای پیداکردن معنای کلمات استفاده  ٔهزبانتک
لکنت زبان  یآموزان داراآموزان عادی بیشتر از دانشدر دانش ،«کنممی
داری را میان این دو امستقل تفاوت معن هرچند آزمون آماری تی ؛بود

 هالفهؤسایر ممیانگین . (=۰٫۹۰۰p) نشان ندادآموزان گروه از دانش
آموزان عادی گزارش آموزان دارای لکنت زبان بیشتر از دانشدر دانش

 دار نبود.امعن تفاوتالبته این  ؛شد

 آموزان دارای لکنت زبان و عادیهای آن برای دانشلفهؤگیری و ممستقل درخصوص راهبردهای تصمیم . نتایج آزمون تی1 جدول

 هاگویه
 (n=۲۰)دارای لکنت زبان  (n=۲۰)د لکنت زبان فاق

 pمقدار 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 ۰٫۸۲۳ ۰٫۸۵ ۴٫۲۵ ۰٫۷1 ۳٫۹۰ م.کنکنم نقش دستوری کلمه را بررسی سعی می

 ۰٫۳۴۰ ۰٫۷1 ۳٫۹۰ ۰٫۹۴ ۳٫۶۰ کنم.اش تقسیم میکلمه را به اجزای سازنده
 ۰٫۴۲۳ 1٫۰۸ ۴٫۳۵ ۰٫۹۵ ۳٫۸۰ کنم.زبان فارسی پیدا میای مانند آن را در کلمه

م در متن برای پیداکردن معنای کلمه ئاز تصاویر و عال
 کنم.استفاده می

۳٫۶۰ ۰٫۸۸ ۳٫۸۵ ۰٫۸۷ ۰٫۵۷۴ 

معنای کلمه را باتوجه به کلمات دیگر یا جمالت متن حدس 
 زنم.می

۳٫۵۵ ۰٫۹۴ ۳٫۶۵ 1٫۴۲ ۰٫۸۹1 

انگلیسی به فارسی برای پیداکردن  از فرهنگ لغت دوزبانٔه
 کنم.معنای کلمات استفاده می

۴٫1۰ ۰٫۳ ۴٫۳۵ ۰٫۴۸ ۰٫۹۹۰ 

انگلیسی به انگلیسی برای پیداکردن  ٔهزباناز فرهنگ لغت تک
 کنم.معنای کلمات استفاده می

۳٫۲۰ 1٫۹۳ ۳٫1۵ ۰٫۷۸ ۰٫۹۰۰ 

 ۰٫۵۰۹ ۰٫۳ ۳٫۷۶ ۰٫۴۸ ۳٫۶۷ گیریراهبردهای تصمیم

 آموزان دارای لکنت زبان و عادیهای آن برای دانشلفهؤمستقل درخصوص راهبردهای اجتماعی و م آزمون تی . نتایج۲ جدول

 هاگویه
 (n=۲۰) دارای لکنت زبان (n=۲۰) فاقد لکنت زبان

 pمقدار 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 انحراف معیار میانگین

 ۰٫۰1۸ 1٫1۸ ۲٫۸۵ ۰٫۹۷ ۳٫۷۰ .پرسمهای جدید را از معلم میی کلمهامعن

 <۰٫۰۰1 1٫۳۹ ۲٫۶۰ ۰٫۳۹ ۴٫۰۵ پرسم.هایم میکالسیهای جدید را از همی کلمهامعن
ی آن را اکنم تا معنجدید کار می هایم روی کلمٔهکالسیبا هم

 پیدا کنم.
۳٫۵۰ 1٫۲۷ ۲٫۴۵ 1٫۲۷ ۰٫۰1۳ 

خواهم کنم و سپس از معلم میمی اخودم کلمٔه جدید را معن
 آن را چک کند.

۳٫۶۰ ۰٫۹۹ ۳٫1۵ 1٫۳۴ ۰٫۲۳۷ 

معنای کلمات جدید را از گویشوران بومی که زبان انگلیسی 
 پرسم.ست، میان ازبان اصلی/مادری آن

۲٫۲۰ 1٫۲۸ ۲٫1۵ 1٫۴۲ ۰٫۹۰۸ 

 <۰٫۰۰1 ۰٫۶۴ ۲٫۶۴ ۰٫۴۲ ۳٫۴1 راهبردهای اجتماعی

بین میانگین راهبردهای اجتماعی در  ،هددنشان می ۲جدول 
( ۴۲/۰انحراف معیار  و ۳٫۴1)میانگین  آموزان فاقد لکنت زباندانش

انحراف معیار  و ۲٫۶۴آموزان دارای لکنت زبان )میانگین و دانش
(. باتوجه p<۰٫۰۰1داری وجود دارد )ا( از نظر آماری تفاوت معن۰٫۶۴

آموزان دانش ،توان گفته میبه میانگین راهبردهای اجتماعی در دو گرو
در استفاده از  آموزان دارای لکنت زباندانش درمقایسه باعادی 

عالوه در بررسی هریک از راهبردهای اجتماعی برتری دارند. به
مشخص کرد، های راهبردهای اجتماعی در این دو گروه نتایج لفهؤم
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معنای کلمات »و  «خواهم آن را چک کندکنم و سپس از معلم میمی اد را معنخودم کلمٔه جدی» لفٔهؤدهی دو گروه به دو ممیزان نمره در
ان جدید را از گویشوران بومی که زبان انگلیسی زبان اصلی/مادری آن

، =۰٫۲۳۷pترتیب )به داری وجود ندارداتفاوت معن «پرسمست، میا
۰٫۹۸۰p=های جدید را ی کلمهامعن»دیگر یعنی  لفٔهؤسه مبرای اما  (؛

هایم کالسیهای جدید را از همی کلمهامعن»و  «پرسممعلم می از
ی آن اکنم تا معنجدید کار می هایم روی کلمٔهکالسیبا هم»و  «پرسممی

مشاهده داری میان میانگین نمرات دو گروه اتفاوت معن ،«را پیدا کنم
 (. مقایسٔه=۰٫۰1۸p= ،۰٫۰۰1p< ،۰٫۰1۳pترتیب به) شودمی

 نمرۀ ،دهدها در دو گروه نشان میلفهؤهای مرههای نممیانگین
آموزان دارای لکنت ها بیشتر از دانشلفهؤآموزان عادی در این مدانش
 است.

 آموزان با میانگین نمرۀبراساس راهنمای پیشنهادی آکسفورد، دانش
آموزان با میانگین در سطح راهبردی عالی، دانش ۳٫۵تر از یشراهبرد ب

میانگین استفاده  باآموزان راهبردی ضعیف و دانش ، در سطح۲٫۴تا1
 شوندمتوسط محسوب می راهبردیدارای ، ۳٫۵تا۲٫۴بین  از راهبرد

از دارای لکنت زبان و عادی  آموزاندانش بنابراین، هر دو گروه (؛۲۷)
گیری در سطح عالی و از نظر استفاده های تصمیمراهبردنظر استفاده از 

 در سطح متوسط بودند. از راهبردهای اجتماعی

 بحث ۴
از نظر آماری تفاوت معناداری در  ،نشان دادپژوهش حاضر نتایج 

اما  شت؛گیری بین دو گروه وجود نداهای تصمیماستفاده از راهبرد
طور بهآموزان دارای لکنت زبان آموزان عادی درمقایسه با دانشدانش

های . یافتهدکردناجتماعی بیشتری استفاده  هایاز راهبردمعناداری 
اهمیت  را دربارۀاکبری و نوایی  پژوهش حاضر نتایج مطالعٔه

آموزان با درمانی همراه با گفتاردرمانی برای درمان مشکالت دانشروان
 . (۲۸) دکنید مییلکنت در ایجاد روابط اجتماعی با دیگران تأ

استفاده از »راهبرد  پژوهش حاضر مشخص کرد،همچنین نتایج 
توسط دو گروه  شدهکارگرفتهبهراهبرد ین تررایج« فرهنگ لغت دوزبانه

بر استفاده از آموزان مبتال به لکنت زبان عالوهعالوه، دانشهب بود؛
مندی زیادی به استفاده از راهبرد هفرهنگ لغت دوزبانه، عالق

. شتندارسی داانگلیسی در زبان ف جو برای یافتن مشابه کلمٔهوجست
حدس معنای کلمه باتوجه به کلمات »اگرچه میزان استفاده از راهبرد 

لکنت زبان بیشتر از دارای آموزان توسط دانش «دیگر یا جمالت متن
آموزان دارای لکنت زبان، برای این راهبرد آموزان عادی بود، دانشدانش

ا گزارش گیری میانگین کمتری رسایر راهبردهای تصمیم درمقایسه با
آموزان دارای لکنت زبان به برقراری ارتباط با زباننداشتن دند. تمایلکر

تواند بردن به فرهنگ لغت دوزبانه، میها و پناهکالسیمعلم یا هم
ها تحمیل لکنت زبان بر آن واسطٔهههایی باشد که باز محدودیتناشی

 دارایافراد  که خود نتیجه گرفتند د. یائری و سیری در مطالعٔهشومی
های افزایش تسلط و تغییر ها و تکنیکزمینٔه راهبرد غالباً در زبان، لکنت

 .(۲۹) زندگی به کمک نیاز دارند بارۀنگرش و احساس در
پرسیدن معنای واژه از »در ارتباط با راهبردهای اجتماعی، راهبرد 

در بین دو گروه  ن کاربرد راریکمت« گویشوران بومی زبان انگلیسی
« کالسیپرسیدن از هم» هایگویههای اجتماعی، راهبردداشت. از میان 

توسط  اتخاذشدهراهبردهای  ینترترتیب رایجبه« پرسیدن از معلم»و 
آموزان دارای لکنت زبان بیشتر دانش ند؛ اماآموزان عادی بوددانش

و سپس ی کلمات جدید را بیابند اتمایل داشتند ابتدا خودشان معن
بر  پژوهشیدر و دیللو ند. منینگ کندرستی آن را با معلم خود بررسی 

 سیستمیک یمشکل ،لکنت زبان دریافت،آموزان دارای لکنت زبان دانش
و ممکن است  گیرددر برمیکه گفتار، افکار و احساسات گوینده را  است

هاتی . نتایج تحقیق حاضر از ج(۲1) بر ارتباطات افراد نیز تأثیر بگذارد
و  (1۳) و همکاران ، هریاتی(1۲) اشمیت و مرا اتبا نتایج تحقیق

راهبردهای » کهطوری؛ بههمخوانی دارد (1۸) صولتی و همکاران
از « زبانه و پرسیدن از معلمزدن، استفاده از فرهنگ لغت دوحدس

آموزان شده توسط زبانکارگرفتهراهبردهای یادگیری واژگان بهترین رایج
 . بودند

طور بهحاضر، میزان کاربرد راهبردهای اجتماعی  مطالعٔهنتایج براساس 
آموزان مبتال به لکنت آموزان عادی بیشتر از دانشدر دانشمعناداری 

( 1۶انصاری و همکاران ) اتزبان بود که از این حیث با نتایج تحقیق
زیرا براساس تحقیق این  است؛مغایر  (1۷)پور و ناوه و کافی

راهبردهای  ینبسامدترپژوهشگران راهبردهای حافظه و اجتماعی از کم
 د.برنکار میآموزان ایرانی بهکه زبان هستندیادگیری واژگان 

های پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات نیکوپور و فرسانی یافتههمچنین 
آموزان از ناز این لحاظ همسویی دارد که زبا (۲۰)آکسفورد و  (1۵)

های کنند و ویژگیانواع راهبردهای یادگیری واژگان استفاده می
های شخصیتی و آموزان نظیر سطح مهارت زبانی، سن، ویژگیزبان

موقعیت یادگیری بر انتخاب و میزان راهبردهای  نیزبیولوژیک و 
گذارد. شناخت راهبردهای اتخاذشده توسط یادگیری واژگان اثر می

زیرا در تدریس واژگان  ؛تواند برای مدرسان مفید واقع شودفراگیران می
سبب تقویت دانش واژگان این امر ها استفاده کنند و توانند از آنمی

 شود. میآموزان زبان
در این پژوهش مشخص شد که راهبرد استفاده از فرهنگ لغت 

آموزش  بنابراین رود؛شمار میبهکاربرد راهبردهای کم وزبانه جزیک
زبانه در سطوح مقدمانی ضروری مهارت استفاده از فرهنگ لغت یک

میزان  ،گونه که نتایج تحقیق حاضر نشان دادرسد. هماننظر میبه
طور بهآموزان مبتال به لکنت زبان کاربرد راهبردهای اجتماعی در دانش

آموزان . درحقیقت، دانشبودآموزان عادی کمتر از دانشمعناداری 
های اجتماعی های کافی برای استفاده از راهبردزبان انگیزهدارای لکنت 

از لکنت زبان آنان باشد که مانع ایجاد تواند ناشیمی امراین  ؛ندارند
بنابراین انتظار  ؛(۳۰) شودهایشان میکالسیویژه همارتباط با معلم و به

 کارگیری مناسب و صحیح سایر راهبردهای یادگیری بهبه رود نحوۀمی
آموزان از همان مراحل آغازین یادگیری زبان انگلیسی آموزش زبان همٔه

ها به طیف وسیعی از راهبردهای یادگیری واژگان دست داده شود تا آن
هستند که به انواع راهبردهای  افرادیآموزان موفق زیرا زبان ؛یابند

 کنندها استفاده میطور کارآمد از آنند و بهدار یییادگیری واژگان آشنا
آموزان مبتال به لکنت زبان را با توانند دانش. مدرسان می(۶)

ها ند که آنآورشرایطی فراهم  کنند؛ همچنینراهبردهای اجتماعی آشنا 
های یادگیریو در فعالیتکرده بتوانند از راهبردهای اجتماعی استفاده 
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۶ 

زیرا  ؛نیز تقویت شود نانآ 1جمعی مشارکت کنند تا توانش ارتباطی 
شده برای کارگرفتههم بزمکانی تنها دانش دربارۀراهبرد یادگیری کلمه نه
بلکه شامل مراحل و اعمالی است که توسط  ،یادگیری واژگان است

ها را در ی کلمات ناآشنا را بفهمد، آناشود تا معنآموز اتخاذ میزبان
ر آورد و در خاطرا به هابلندمدت نگه دارد، در مواقع دلخواه آن حافظٔه

های فردی و رو شناخت ویژگیازاین؛ (۲)کار برد هنوشتار و گفتار ب
های فیزیکی فراگیران، برای مدرسان شخصیتی و آگاهی از ناتوانی

زیرا اثربخشی راهبردها به عوامل مختلفی بستگی دارد  است؛ضروری 
. در اکثر مطالعات بین آموزش راهبردهای یادگیری واژگانی و (۲۰)
مطالعات وایش در  برای مثال ؛شرفت مهارت زبانی رابطه وجود داردپی
های راهبرد (۳1)و نیشن  بیچنر و (۸)گرب و استولر ، (۵)شن  ،(۴)

های های زبانی مانند مهارتیادگیری واژگانی سبب تقویت مهارت
آموزان، تلفظ صحیح گفتاری و خواندن و افزایش دانش واژگانی زبان

 ها در حافظٔهخاطرسپاری آنمعنای واژگان، بهواژگان، یادگیری 
بلندمدت و نیز کاربرد صحیح واژگان باتوجه به بافت و موقعیت 

آموزان هدف مهم بنابراین باتوجه به اینکه پیشرفت زبانی زبان ؛دشونمی
 یرود با آموزش و ارتقاانتظار می است،آموزش زبان انگلیسی 

کاربرد راهبردهای یادگیری از همان مراحل  در زمینٔه انمندی فراگیرتوان
 مشاهده شود. پیشرفت آنان  ،آغازین یادگیری زبان انگلیسی

باید با  این پژوهش نتایج تعمیمنمونه،  دلیل محدودیت در اندازۀبه
 مطالعات بیشتر در زمینٔهدادن به محققان آتی انجامد. گیرانجام  احتیاط

آموزان دارای لکنت زبان و عادی از های موجود بین زبانبررسی تفاوت
 د.شوهای یادگیری زبان انگلیسی پیشنهاد میلحاظ کاربرد سایر راهبرد

 گیرینتیجه ۵
آموزان عادی درمقایسه با دانش های پژوهش،براساس یافته

اجتماعی  هایاز راهبردطور معناداری بهآموزان دارای لکنت زبان دانش
که از نظر آماری تفاوت معناداری در لیدرحا؛ ندکنمیبیشتری استفاده 
 بنابراین رد؛گیری بین دو گروه وجود نداهای تصمیماستفاده از راهبرد

آموزش و کاربرد  منظوربههایی ها و برنامهضروری است دوره
آموزان عادی و راهبردهای یادگیری واژگان زبان انگلیسی توسط زبان

 مبتال به لکنت زبان، تدوین شود.

 تشکروقدردانی 6
د از همراهی و مساعدت مراکز گفتاردرمانی شهر دانمینویسنده الزم 
 گزاری کند.کننده در تحقیق سپاسآموزان شرکترشت و دانش

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

 کنندگان ومندی شرکتنکات اخالقی انجام پژوهش نظیر رضایت
کنندگان در پژوهش مدنظر قرار گرفت. تمامی شرکت رازداری در فرایند

ها اطمینان داده پژوهش دریافت کردند و به آن پژوهش اطالعاتی دربارۀ
شد که تمامی اطالعات محرمانه است و برای امور پژوهشی استفاده 

منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی به خواهد شد.
 کنندگان ثبت نشد.شرکت

 برای انتشاررضایت 
 این امر غیر قابل اجرا است.

 ها و موادبودن داده دسترس رد
 نویسنده دردسترس است.ایمیل ازطریق ارتباط با های پژوهش داده

 تزاحم منافع
 ندارد. وجود گونه تضاد منافعید هیچکننویسنده اعالم می

 منابع مالی
ن خاصی که بدون حمایت مالی سازما استاین مقاله پژوهش مستقلی 

 انجام شده است.
 مشارکت نویسندگان

رش مقاله توسط نویسنده صورت پردازی، اجرا و نگاتمامی فرایند ایده
 . گرفت
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