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بر آموزش  ي شناختيشناس  برگرفته از زبانيزان اثر مواد درسي ميبررس
  EFLالس درس زبان آموزان ك در يسيحروف اضافه انگل

  *ارگركن ياسي
  ت مدرس،ي، دانشگاه تربياس زبان شنيترك ديدانشجو

 رانيتهران، ا

 **فردوس آقاگلزاده
  ت مدرس،ي، دانشگاه تربيار زبان شناسيدانش

 رانيتهران، ا

   )1398 يد: تاريخ چاپ ،02/09/98: تاريخ تصويب ،07/07/98: تاريخ دريافت( 
  دهكيچ

   راي و  مهميحال نقش اساس ني اما در ع،شود يزبان را شامل م از يمكً  ، اگرچه بخشحرف اضافه
ـ  دوره متوسطه زي درسيها باتك حروف اضافه در يريارگك زان بهيه مكنيا نظر به . ندك  يفا م يا اد اسـت؛  ي

 آن اربردكـ در  يتـر  رنـگ  مكـ ت يـ ماننـد و موفق  يها باز م     آن يريادگي يآموزان از تالش برا     دانش يگاه
ـ  يريـ گ  مقاله با بهـره   نيدر ا . شود يوزمره حاصل م   ر گفتارحروف در    منظـور    بـه ،ي از روش شـبه تجرب

 in ،on يسيـ  حروف اضافه زبان انگليريادگي بر ي شناختي آموزش الهام گرفته از زبانشناس ري تاث يبررس
 يدهاي اسـال  يگـروه شـناخت   . بودنـد ،  )n=44(ها برگرفته از دو گروه        يآزمودن.  پرداخته شده است   atو  

  راي سنتوهيش  بهي مواد آموزشيه گروه سنتك ي در حال، بودي و شناختيك ادراي ابزارهاياو ح،يريتصو
 مثبـت   اثـر رد، امـا    كـ آزمون عمل      در پس  يتوجه  طور قابل    به ي گروه شناخت  هكنيبا وجود ا  . ردك افتيدر

 جينتـا   ط بـه   مربـو  يهـا   افتـه ي. ار نـشد  ك آشـ  ،ريآزمون باتاخ    پس ي تا زمان اجرا   ي شناخت كسب  آموزش به 
آزمـون    در پـس يسـنت  بهتـر از گـروه      يتوجه  طور قابل    به يشناخته گروه   ك دهد ي افراد نشان م   يها  نمره

 .ردك عمل ريبالفاصله و باتاخ

  ليـ ، تحل يي فضا يربنديك، پ يساز  مفهوم؛  ي شناخت يشناس  ، زبان يسيحروف اضافه انگل  :  كليدي هاي  واژه
  .ييه چندمعناكشب
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  مقدمه -1
رات يتـاث ) L2(آموزش زبـان دوم        معطوف به  يردهايك رو يه همگ كنگر آنند   ها نشا   پژوهش

ـ 2001، كيالـس كسو و سركي يد(دارند ن يهمانند ، و )1993رنو، يادكـ  ؛ وان پـاتنو 2005س، ي؛ ال
 سـاختارها   يه برخ ك ين معن يا   متفاوتند؛ به   نشايريادگي ةويشلحاظ     به ي زبان ين ساختارها يهمچن

ه كـ  يين، ساختارهايافزون بر ا). 2001سر، كي يد و دريگولدشنا(رد يگ ي ماديتر  آموز زود را زبان
طور خاص     را به  يم خاص زبان  ي مفاه ،)شوند يادگرفته م يرتر  يد(از دارد   يزمان ن  بهها    آن يريادگي
و، كپـاولن  و  سيجـارو  (باشدها در زبان اول مشهود   آنيها ر و نشانهيه تاثكنند ك ي ميدگذارك

 يهـا  يژگي همان وat و، in ،on يسيحروف اضافه انگل). 2016سوپولو، كال و يامك؛ مورا2008
از يـ ز ن ي ن يادين زمان ز  ي بنابرا سازد، يمواجه م ل  ك مش باآموزان را    ه زبان ك  را دارند  ي خاص يزبان

 يريادگيـ  در ين دشـوار يـ ا). 1999من ، يالرسن فر و ايسلس مورس(اد گرفته شوند يه كاست 
ه كرد  ك يبند نگونه جمع يتوان ا  ين م ي خاص زبان نسبت داده شود ؛ بنابرا       ياه يژگيو  تواند به  يم

  ).2008و، كس و  پاولنيجارو(ها وجود ندارد  ن زباني حروف اضافه در بي برايكي به يكمعادل 
ن يچنـ  ز بـه يـ در زبـان دوم ن  شرفتهيشوران پي گويه حتكر نشان داده است ي اخيها پژوهش

 بارز و يها ه زبان اول و زبان دوم تفاوت    ك ي هنگام ،خصوص  ند، به ابي ي دست نم  يا يدانش زبان 
). 2016س ، يجـارو  و رنويادكـ آلنسو، ( داشته باشند يي روابط فضايساز  از لحاظ مفهومياديز

شرفته يـ آموزان پ  اربرد حروف اضافه توسط زبان    كسه  ي و مقا  يبررس  به) 2016(اران  كآلنسو و هم  
 يي فـضا ي سـاختارها يريارگكـ  بةويشـ ز بـر    كـ ، بـا تمر   يياي اسپان  و كي، دانمار ينه زبان يبا دو زم  

ر يزان تـاث يـ ن ميهـا همچنـ   آن. انـد   پرداختهيسي انگليشوران بومي گو at و   in  ،onحروف اضافه   
 حـروف اضـافه     يي فـضا  يهـا   سـاخت  ةويشوران بـر شـ    ي زبان اول گو   يي ساختار فضا  يالگوها

ار ي بـس  ،كيآموزان دانمـار   رد دانش كه عمل كافتند  يها در   آن. اند  قرار داده  ي را مورد بررس   يسيانگل
 از حـروف    ي انـواع مختلفـ    ييايآموزان اسپان   دانش برابر؛در  .  بود يسي انگل يشوران بوم يه گو يشب

 كيزبـان دانمـار   .ر زبـان اول نـسبت دادنـد   يتـاث  ج را بـه ين نتـا  يـ ها ا   آن. بردند يار م كاضافه را ب  
عنـوان   به(ند ا يسي در زبان انگلat و، in ،onضافه  با معادل حروف ا   يه تقر كحرف اضافه دارد     سه

، از حـرف  يياي اسـپان يشوران بوميگر، گوياز طرف د). VED = at، و PA = on ، I = in مثال 
. دهـد   ي را پوشش م   يسي زبان انگل  at و،   in  ،onه سه حرف اضافه     كنند  ك  ي استفاده م  ENاضافه  

 چـالش   كيآموزان دانمـار    زبان ي برا يسي انگل  زبان يي فضا ي ساختارها يريادگيگر،  يعبارت د   به
ه ي شـب  ي زبـان  يهـا  يدبندك و   يي فضا ي ساختارها ؛دو زبان ن  ياه  كرا  يند، ز ك  يجاد م ي را ا  يمترك
 و  يسيـ  حـروف اضـافه را ماننـد انگل        ي معـان  ؛ييايآمـوزان اسـپان    ه زبان ك يدرحال.  دارند يهم  به
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جه، يدر نت . شود  يانجام م  يلكان بصورت   كم انتقال مفهوم    :نند؛ مثال ك  ي نم يساز  مفهوم كيدانمار
رت دارد ي مغـا يياي زبـان اسـپان  يي فـضا ي با سـاختارها يسي حرف اضافه مناسب انگل   يريارگكب
  ).2016اران، كآلنسو و هم(

 يدبندك و   يي فضا ي ساختارها ،زبان ردك يشوران بوم يه گو كرد  كتوان استدالل    يگونه م  نيا
 يـك عنـوان      بـه  Laاضافه    حرف  . رنديگ يار م ك را ب  ييايسپان ا يشوران بوم ي با گو  يهمانند يزبان

، يسيـ شـود و در زبـان انگل   ي اسـتفاده مـ  يردكدر زبان ) انك م ةدهند نشان (يانكاضافه م   حرف  
 La (atو ) in) La Klas : in the class ( ،on) La sar miz : on the tableحـروف اضـافه   

Zamawan: at the party (يي فـضا يسـاز   مفهـوم ةويشباهت شـ  ا توجه بهب. دهد يرا پوشش م 
ه حـروف   كـ  يهنگـام ز  يردزبان ن كآموزان   ه زبان كرد  كتوان استدالل     ي، م يردك و   ييايزبان اسپان 
ـ  ين تاث يا. رنديگ  ير زبان اول خود قرار م     يتاث   ، تحت    برند يار م كب را   يسياضافه انگل   ين زبـان  ير ب

  . نشان خواهد داد نادرست حروف اضافهيها  انتخاببرخود را اثر 
 مورد استفاده   1هستار فضايي بين دو     ةافزون بر اين، حروف اضافه صرفا براي توصيف رابط        

و همچنـين بـراي توصـيف     )Mom is in the kitchenعنوان مثال در جمله  به(گيرند  قرار نمي
 I’m(ند ساز هايي كه مفهوم انتزاع را متبادر مي و موقعيت )I have a class on Monday(زمان 

in love .(نـامربوط و نـامنظم   2اين كاربردهاي چندگانه در دستور سنتي تحت عنوان اختياري ، 
كاربردهاي متمايزي كـه توسـط يـك حـرف اضـافه            ). 1995چامسكي،  (اند    در نظر گرفته شده   

هاي فراواني در اين زمينه حـاكي از        نتايج پژوهش . شوند ، ممكن است تصادفي باشند       منتقل مي 
هـاي شـعاعي معنـايي را        ند كه شبكه  ا  يياست حروف اضافه نيز شبيه ديگر كلمات چندمعنا       اين  

 ، و مفهوم انتزاعـي و زمـاني، كـه مـاهيتي            است  واقع 3دهند؛ مفهوم فضايي در هسته      تشكيل مي 
). 2002؛ تيلور،   2001وانز،  ي ا وتايلر  (شود   كشيده مي  4سمت محيط   ، به يندبيشتر استعاري را دارا   

مفهوم   طور استعاري و سامانمندي به      اضافه به   حرف   يك) ثانويه(ت ديگر، مفاهيم محيطي     عبار  به
 يادگيرنـده از نـوع         اگـر زبـان    ويژه  به -يادگيري و بكارگيري مفاهيم ثانويه      . ندا  اصلي آن مرتبط  

؛ پاولنكو،  1990كرزوفسي،  (شود    يندي دشوار تلقي مي   اآموزان فر    براي زبان  -5فعلي باشد -قالب
2008.(  

__________________________________________________________________ 
1- entity 
2- arbitrary  
3- core  
4- periphery  
5- verb-framed language 
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آمـوزان   ه زبـان  ك آنند   ةدهند  نشان ، زبان دوم وجود دارند    يريادگير  يه در مس  ك ييها يدشوار
.  داشـته باشـند  ي بهتريها  انتخابهك ندك كمكها  آن از دارند تا به ي ن ي مناسب ي آموزش يها  روش

 شنهاديـ  پيريادگيـ عنوان تنها راهبـرد     را به  1صورت عادت    به يريادگي  روش    ي سنت يردهايكرو
 زباننـد؛   يريادگيـ   معطـوف بـه    ي سنت ي نظر يردهايك رو بازتابگرنوبه خود     ز به يه آن ن  كنند،  ك يم

 ،رنـد يگ ي در نظـر مـ     يرمـرتبط و دلبخـواه    يم غ يعنوان مفاه   ه حروف اضافه را به    ك ييردهايكرو
ه اسـتفاده   كـ ن اسـت    يرد ا يكن نوع رو  يا   مربوط به  يمسئله اساس . شوند  ين اداره م  يبراساس قوان 

ـ  يها تين و محدود  ي توسط قوان  يسادگ  توان به  يه از زبان را نم    روزمر  در  ژهيـ و فـرض، بـه    شي پ
راستا   هم). 2007ماتوال،  (د  ركه  ياضافه محتمل است، توج      حرف يكش از   يه وقوع ب  ك ييها بافت

 يرد مبتن يك رو يكاستفاده از     از به ي، ن )2012(لر  يو تا ) 2016(اران  ك آلونسو و هم   يها با پژوهش 
ر ي تـاث  ي بررسـ  ي برا ين پژوهش و بررس   ي آموزش زبان محسوس است، و همچن      يبرارد  اربكبر  
  .از استي زبان مورد نيري بر فراگيرديكن رويچن

ن يـ داران ا  جانـب .  زبان اسـت   ي بررس ياربرد برا ك بر   ي مبتن يرديكرو،  ي شناخت يشناس  زبان
نـسون و  يراب( اسـت  3ربرداكـ  از 2 سـاختار   دادن زي تم يمعن   زبان به  يريادگيه  كاند   يرد مدع يكرو
روز، كـ رافت و ك( زبان است يريارگك حاصل ب،4 نوظهوريا دهي پدي؛ و دانش زبان   )2008س،  يال

 يا از قـو   ي و جـدا   5 نهـاد خودمختـار    يـك عنوان    ه زبان را به   ك يشيدگاه زا يبرخالف د ). 2004
 ينـدها يده فرآ ننـ ك سكه مـنع  كداند   ي زبان را معنامند م    ي شناخت يشناس پندارد ، زبان   يشناخت م 

ه معنـا  كـ ن اسـت  يـ ن فـرض ا يبنـابرا .  است6يبند  و مقوله ك مانند ادرا  ي انسان ي عموم يشناخت
رافـت و   ك) ( اسـت  ي و اجتماع  يكيزي ف يايحاصل تجربه ما با دن    (شود    يم) شده يجسم(تجسم  

ـ  ياربردهـا و سـودمند  ك زبـان،    ةبـار  در   يدگاهين د يچن). 2012لر،  ي؛ تا 2004روز،  ك  را ي فراوان
تلمور، يل( آورد يارمغان م   آموزان به   زبان ي زبان دوم برا   يريادگي ليدر تسه از  ي مطالب موردن  يراب

2009.(  
 يدانش آموزان را با ابزارهـا ) CL (ي شناختيشناس زبان الهام گرفته از يمطالب و مواد درس   

رار  ساختار هدف مـورد اسـتفاده قـ        يريادگي ي برا يه در روش سنت   ك يني، برخالف قوان  يشناخت
__________________________________________________________________ 

1- rote-memorization 
2- structure  
3- usage  
4- emerging property 
5- autonomous entity 
6- categorization  
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 و  يل زبـان  ك شـ  يـك م چندگانـه    ي و مفاه  ين معان ين ابزارها بر ارتباط ب    يا. ندك  ي، آشنا م  رديگ يم
رنده در دسـترس قـرار      يادگي ي برا ي فرازبان يتيصورت قابل   د دارند و به   كي تا 1يريطرحواره تصو 
 ي حـل مـسئله تلقـ   يتوانند راهبردهـا  ين ابزارها ميا). 2014گان، يجرن و آرنت(خواهد گرفت 

ه ابزارهـا در قالـب مـواد و مطالـب           يـ ارا. بخـشند  ي زبان را سرعت مـ     يريند فراگ ياه فر كوند  ش
وانز، يـ لر و اي؛ تـا 2008لر ، ي؛ تـا 2008ر، كالنگ(آموزان سودمند خواهد بود   دانش ي برا يآموزش
 بـر   ي مبتنـ  يهـا   اركـ راهاربرد را بـر     ك بر   ي آموزش مبتن  ي برتر ياگرچه مطالعات فراوان  ). 2003

م ي تعم ي برا يشتري، اما پژوهشات ب   )2012لر،  ي؛ تا 2010لر، مولر، و هو،     يتا(اند    ردهكابت  قانون ث 
ه كـ از اسـت  يـ ها ن گر زبانيآموزان د زبان يرو مختلف و   ي زبان يها خصوص در بافت    ها به   افتهي

 زبـان دوم منجـر      يريادگيـ بر   ي شناخت يشناس زبان در رابطه با نقش      ينش ضرورر يب  سرانجام به 
ز يـ  ن ييهـا  تين محدود يافزون بر ا  . اب است يمك يردكنه زبان   ي در زم  ييها  ن پژوهش يچن. شود
شتر مطالعـات   يـ انـد؛ ب   ردهكـ رو    روبه ي را با دشوار   يريادگيند  ياه فر كر وجود دارند    ي مس ني ا در

نـد؛   ردهكـ نندگان خود اسـتفاده     ك  تكعنوان شر   سال به   آموزان بزرگ  از دانش  ي شناخت يشناس زبان
متر كسن  (آموزان نوجوان    اد بر دانش  يبن ي شناخت يشناس زبان اثر آموزش    ةبار در   يمكاطالعات  

. سـت ها تيگر از آن دسته محـدود   ي د يكي ،ي مرب يريتعصب و سوگ  . موجود است )  سال 18از  
 و يافكـ دانـش     ه بـه  كـ انـد      بـوده  يشه پژوهشگران ين مطالعات هم  ي در ا  ي تجرب يها  ان گروه يمرب

انـد   رفتـه يرد را پذ  يكن رو يد بودن ا  ي مف يا گونه  اند و به    مجهز بوده  ي شناخت ي از زبانشناس  يمناسب
ه ك ييها اد توسط معلم  يبن يشناخت  يشناس زبانر ارائه مواد    ي و تاث  يياراكزان  يم). 2016وبسن،  كاي(

 تـالش   ن پـژوهش،  يـ ان، در   يبنـابرا . نون مـشخص نـشده اسـت      كستند تا يرد آشنا ن  يكن رو يبا ا 
و ) اديـ بن يشـناخت  يشناسـ  زبـان ارائه مطالب و مواد      (يشناخت كسب  بهاست تا اثرات آموزش      شده
، بـا   ) ي عـادت  يريادگيـ ها در قالب     ردن آن كارائه مواد و حفظ      (ي سنت كسب  ن آموزش به  يهمچن

 يياراكـ زان  يـ  م ي بررسـ  ،ن مقالـه  ي ا يلكهدف  . ور پرداخته شود  ك مذ يها  تيمحدود  پرداختن به 
الس كـ  در ي عـادت يسه بـا روش سـنت  يـ  در مقايشـناخت  يشناس  برگرفته از زبان   يروش آموزش 
  .استردزبان شهرستان سقز كآموزان  درس دانش

  at و in  ،onحروف اضافه  يشناخت يبررس -2
مـورد كـه چگونـه      ايـن   جزئيات و نتايج مطالعـه حاضـر، الزم اسـت در               از پرداختن به   پيش

منظور تدوين مبـاني نظـري        بهممكن است   شناختي    شناسي زبانحروف اضافه انگليسي از ديدگاه      
__________________________________________________________________ 

1- image schema 
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ـ براي توليد مواد آموزشي مناسب مورد بررسي قرار گير         در ايـن   . د، بحـث و تبـادل نظـر كنـيم         ن
عبارتي، داراي معاني و مفـاهيم مجـزا امـا             دارد؛ به  1اضافه خاصيت چندمعنايي    چارچوب، حرف   

كوشي مـا   رد كه از هماضافه مفهومي مركزي دا   كاربرد فضايي حرف    . باشد  مند مي   مرتبط و سامان  
). 2008النگكـر،  (است و بر ادراك حسي ما از محـيط اسـتوار اسـت             با عالم فيزيكي گرفته شده    

طـور كـامال منظمـي مـشتق      از مفهوم اصلي بـه ) كاربرد زماني و انتزاعي(ديگر معاني و كاربردها   
اسـت كـه نـشان     رداختـه  شبكه معنايي پ تجزيه و تحليل  بيشتر به، در اين زمينهها پژوهش. اند  شده
. شـود  دهد چگونه مفهوم اصلي و اوليه معاني كاربردهاي ثانويه را از طريق استعاره سبب مـي               مي
مثابه   زمان به  "بافت زماني از طريق استعاره         مفهوم فضايي به   2 يا نگاشت  عبارت ديگر، گسترش    به

گيـري    وان آن را انـدازه    ت ، كه مي  )2003ايوانز،  (گيرد     صورت مي  3"فضاي فيزيكي و يا يك جسم     
مثابـه    چيزهـاي انتزاعـي بـه   "كرد، در حالي كه گسترش معاني انتزاعي غيرزماني، توسط استعاره        

  ).1980؛ ليكاف و جانسون، 2003ايوانز، (شوند   نگاشت مي4"چيزهاي واقعي و عيني
 ي انتزاعـ  ي در امتـداد فـضا     ي گسترش معان  يه برا كز وجود دارند    يگر ن ي د يدو اصل شناخت  

 و روابـط    5يردكاركـ  يهـا   جنبـه : دهند  ي را نشان م   ي و انتزاع  يين بافت فضا  ي و ارتباط ب   ندالزم
 7لكل از شـ ك متـش ييرد، بافـت فـضا  ك مشاهده يسادگ توان به  يه م كهمانطور  . 6انكم  مربوط به 

)F(  ،8نـه ين زم يسهولت قابل مشاهده است، و  همچن        تر و به    كوچكه معموال   ك) G (   ،ه كـ اسـت
 يـك  يردكاركـ ، عنـصر  يلـ كطـور   بـه ). 2007رون، يد و رادن(باشد  يتر م مول بزرگطور مع به

ـ  كـ  اسـت   يمي و مفاه  ياضافه در بردارنده معان     حرف  سرچـشمه  نـه يزم و لكشـ ن يه از رابطـه ب
مـا    ه بـه  ك ييناي ب ك است، نه ادرا   ياربردكن جنبه   يقت، ا يدر حق ). 2003وانز،  يلر و ا  يتا(رد  يگ  يم
مفهـوم روابـط   ). 2007مـاتوال،  (م يدهـ  وندي پيمفهوم اصل افته را به يبسط   يند تا معان  ك ي م كمك

 يازيـ  حـرف اضـافه مناسـب، ن   يريارگكـ منظور انتخـاب و ب  ه به كدهد    يان نشان م  كم  مربوط به 
 آن يداريـ و ديم سـنار يتوان  يرا ما م  يم ؛ ز  ي توجه داشته باش   نهيزم و   لكشل و اندازه    كش  ست به ين

__________________________________________________________________ 
1- polysemous  
2- mapping 
3- time as physical space or physical object 
4- abstract objects as concrete objects 
5- functional aspects 
6- topological relations 
7- figure  
8- ground  
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ه ي تجزيدر بخش بعد.  استك مشتر1يي فضا- يكيزيش ف ي نما يكل از   كه متش كم  ينكرا خلق   
  .ه خواهد شدي ارا، حروف اضافه مورد نظرييه چندمعناكل شبيو تحل

-يكـي زيد ابعـاد ف يـ  قـرار دارد، با ييشـ  يكه در آن   ك يا  هين ناح يي تع ي برا يسيدر زبان انگل  
ه حـروف   كـ  يابعـاد داسـت،   يه پ كهمانطور  . مينك در آن قراردارد مشخص      ءيه ش ك  را يطيمح

بعد صـفر  . باشد يم) بعد(، دو و سه يكب صفر، يترت  سازند ؛ به   ي مشخص م  in و   at  ،onاضافه  
شود؛   ي در نظر گرفته م    لكشن  يي تع يعنوان نقطه مرجع برا      به نهيزمه  ك ي در زمان  atاضافه    حرف

ا يـ ، ) بعـد يـك ( خـط  يك بعنوان نه رايزمه ك ي زمانonاضافه  حرف. رديگ  يمورد استفاده قرار م   
 نـه يزمه  ك ي زمان inاضافه    حرف. شود يار برده م  ك؛ ب ميريگ يدر نظر گرفته م   ) دو بعد ( سطح   يك
در .  اسـت يه سـه بعـد  كـ رد،  يگ  ي مورد استفاده قرار م    ،شود  ي پنداشته م  2داره  درون يكعنوان    به
 يهـش ه امـروزه در بدنـه پژو      كـ  حـروف اضـافه      يرشناختي غ يها   آموزش ؛دركد اذعان   ينجا با يا

دن ي د يآموزان برا  دانش   به كمك ير، برا ي، مانند تصاو  يداريخورد، از ابزار د    يچشم م    به موجود
اسـت    بهره بردهييف روابط فضاي در توص،گريديك مختلف حروف اضافه با ي تفاوت معان  ةويش
ا يمورسـ (است   نهيزم در مورد بعد     يريگ  ميتصم  ق آموزان به  يگر، تشو ي د شگرد). 2012،  يمورف(

 يياربرد فـضا  كـ  ك در ي بـرا  ين است تا حـد    كها مم   ن روش يه ا ك يدر حال ). 1999من،  يفرو  
) 2(و  I’m at the  hospital and ) 1( ان دو جملهيه سخن از تفاوت مك يد باشند، اما زمانيمف

 I’m in the hospitalو مفهوم متفاوت حروف يص معنيآموز را در تشخ د، دانشيآ يان ميم  به 
ا مفهـوم   يامد  ي و پ  يردكعناصر عمل    به يا  چ اشاره يها ه   ن، آن يافزون بر ا  : رسانند ينم يارياضافه  
 حرف اضافه مورد استفاده ارائه ييرفضاي غي معان ك در ي برا يريچ نشان تصو  ينند، و ه  ك يآن نم 

 يهـا   د جنبـه  يـ افتـه، با  ي  گـسترش  يهـا    حروف اضافه در بافت    ياربردهاك ك در يبرا. دهند ينم
  .م مختلف آن را در نظر گرفتيرده و مفاهك يياضافه را شناسا  هر حرفيردكارك

 از رابطـه    يم مربوطه ناشـ   ي همراه با مفاه   يردكارك المان   يك ؛ه در باال اشاره شد    كهمانطور  
 نـه يزمان  ك در همان م   لكش،  at حرف اضافه    ةباردر  ). 1ل  كش (است نهيزم و   لكشن  ي ب ييفضا

 آن شـامل  ياربردكـ ن، جنبـه  يبنـابرا ). 2003وانز، يـ ر و ا  ليتـا (آن قـرار دارد        به يك نزد يانكا م ي
 بعـد صـفر اسـت،       ي دارا atن، حرف اضـافه     يهمچن. است) ا اشاره ي (4يريگ  و جهت  3مجاورت

__________________________________________________________________ 
1- spatial-physical representation 
2- containment  
3- proximity  
4- orientation  
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ز صـادق   يـ  ن on حرف اضافه    يم برا ين تعم يا.  نامشخص و نامرتبط است    نهيزم ييرا بعد فضا  يز
د يـ پدق جاذبـه    يـ ن تماس از طر   ي ا . است نهيزمم با سطح    ي در تماس مستق   لكش؛  ياست، بعبارت 

 در مقابـل    لكشـ  از   ي بصورت عملـ   نهيزم. ردي قرار گ  نهيزم ي رو لكششود    يه باعث م  ك ديآ  يم
رد يگ ي قرار م  نهيزم درون   لكش،  in حرف اضافه    يت، برا يدر نها . ندك ي م يباني جاذبه پشت  يروين
فهـوم، ازجملـه   ن مي چنـد ي دارايارگنـد  درويردكاركـ جنبـه  . شـود  يا درون آن محبـوس مـ      ي

  . استنهيزمط ي درون مح2تينترل فعالك و 1حفاظت

  
  )2007ماتوال،  (at و in ،onر مربوط به حروف اضافه يارائه تصو: 1ل كش

، ) 1(در نمونه   . متفاوت است ) 2(از  ) 1(م چگونه جمله    ينيند بب ك ي م كمكما    ح به ين توض يا
 لكشـ ت كـ ، حر)2(ه در نمونـه  كـ  ي آزاد است، در حال   hospitalط  يت در مح  ك حر ي برا لكش
 اسـت   يل بهداشـت  ي مسا يز برخ يه علت آن ن   كشود    ينترل م ك hospitalشدت توسط مقررات      به
 ما از   كه در كم  ينك فرض   ميتوان ي م ي شناخت يشناس زباندر چارچوب   . ندك يه آن فرد تجربه م    ك

ا، يكـ رزبي؛ و2003 وانز،يـ لر و اي؛ تـا 2003وانز، يـ ا(د يـ آ ي بدست ميي فضا3رق تصويزمان از طر 
 زمـان   يف روابـط در توپولـوژ     ي توصـ  ي برا يسيتوان از حروف اضافه انگل     ين م يبنابرا). 1993

 ،  "زمان فضا است  " حروف اضافه، از استعاره      ي زمان ياربردهاكح  ي توض يز برا يرد و ن  كاستفاده  
بـا روش  رد يكـ ن رويـ ا. ردكـ اسـتفاده   ) 2ل  كش(ها     آن يكي و روابط توپولوژ   ياربردك يها  جنبه
 ،ي درس يها  باتكارگرفته شده در    كدستور ب .  متناقض است  ي حروف اضافه زمان   يفي توص يسنت

گـر از   ي د يهـا   خي، روزها و تـار    atدادن زمان از حرف اضافه        نشان يه برا ك ند از آن  كياغلب حا 

__________________________________________________________________ 
1- protection  
2- control of activity 
3- conceptualization  
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بـا  ). 2012،  يمـورف (شود   ي استفاده م  inتر از حرف اضافه       ي طوالن يها   و دوره  onحرف اضافه   
  . ل دهدك را شيي و فضاي زمانكن ادرايتواند ارتباط ب ي نمينين قواني حال، چننيا

  
  )2007، رونيرادن و د (at و in ،on حروف اضافه ي زمانيبعدها: 2ل كش

 آن ي در فـضا اشـاره دارد، مفهـوم زمـان         يا  نقطـه    به at حرف اضافه    ييه مفهوم فضا  ك يزمان
 يا سـاعت عقربـه    يـك د از   ييـ اين مـساله، ب   ي بهتر ا  كدر يبرا. ندك ي نقطه در زمان اشاره م     يك به
 واحـد زمـان در قالـب عـدد     يـك سمت   بهيريگ ا جهت ي عمل اشاره و     ،ها عقربه: ميري بگ كمك

 مـا بـا     يهـا   تيـ ف ارتبـاط فعال   ياربرد توص ك،  on حرف اضافه    ةباردر  . دهند  يخاص را نشان م   
. مـد نظـر اسـت   ) شنبه صـبح يكـ ماننـد   ( از روز    ييها  ا بخش يو  ) شنبهيكعنوان مثال،    به(روزها  

. نـد ك يد مـ ييده را تاين ايم، اينك ي استفاده م  روزمرهم نمودن برنامه    ي تنظ يه ما از آن برا    ك يروش
عنوان   بهيان مشخص ي همراه با آغاز و پا     يعنوان چارچوب زمان     به نهيزم،  in حرف اضافه    ةباردر  

ـ  atاربردن حـرف اضـافه      كب. شود  يف م ي توص يمرز زمان   نـه يزمه  كـ  يالتـ يتعط   اشـاره بـه    يرا ب
چنـد   (ي بازه زمان  يكه  كبل)  دسامبر 25 يعني( روز خاص    يكنه تنها   ) سمسيركعنوان مثال    به(

ه حـرف اضـافه     كـ  يشود، مناسب است، در حال     يدرنظر گرفته م  )  دسامبر 25روز قبل و بعد از      
on داد  يه رو كرود   يار م ك ب ي زمان)F ( ن يـ ا. دهـد  ي رخ مـ "برست و چهـارم دسـام  يب"خ يدر تار
 in time.  مورد استفاده قرار دادon time و in timeن يح تفاوت بي توضيتوان برا يل را ميتحل
 اسـتفاده  ي در صـورت on timeه كـ  يافته اشـاره دارد، در حـال  ي  گسترشي چارچوب زمانيك به
م يتـوان   يمـ مـا هنـوز     ). 2007مـاتوال،   ( نداشته باشد    ي داخل ي اجزا يه چارچوب زمان  كشود    يم
ف ي توصـ يه بـرا كـ  ي حـروف اضـافه زمـان      يي فـضا  ياربردهاكن  يي تب ي برا ي مفهوم يابزارها  به

  ).2007رون، يد و رادن(م ينكشوند، رجوع  ي خاص استفاده ميها تيط و موقعيشرا
ن ي چنـد  يه حروف اضافه در واقع دارا     كند  ك يد م ييت را تا  ين واقع يشده در باال ا     هيج ارا ينتا

ه در كـ همانطور . ند  مرتبطمند نظامطور  ن حال بهيز و در عي متماي معان ي، دارا يعبارت  به ند؛يامعن
 چرا  ، باشد يا  ارزش نهفته  يتواند دارا   ي حروف اضافه م   ييه معنا كز شب يباال بحث شد، طرح آنال    

در . ننـد ك خـود اسـتفاده   ي شناختيعنوان ابزارها ل بهيه و تحليتوانند از تجز   يآموزان م  ه دانش ك
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گـر  ي د "يمعنـا " يك ه به ك است   يي معنا يريادگيتر از     افته آسان ي   مفهوم گسترش  يريادگيقع ،   وا
  ).1996نز، يكوك سارد، ويسون، ساندرا، بريفر( ندارد يارتباط

رد الهـام   يكـ  رو يياراكـ  بـر اثرگـذاربودن و       ي مبن ي ارائه شواهد  ي برا ،ي چندان يها پژوهش
لر يتـا . اسـت   انجـام شـده  يسيوف اضافه زبان انگلدر آموزش حر   ي شناخت يشناس زبانگرفته از   

 از  يگروه   به at و   to  ،for يسيه در آن حروف اضافه انگل     كند  ك  يدو مطالعه را مطرح م    ) 2012(
 يتنـام يان و ي از دانشجو  يو گروه ) 2010لر، مولر، و هو،     يتا (ييايتاليشرفته ا يآموزان سطح پ   زبان

. تر همگن بودند، آموزش داده شد      مكز  يگرفتند و ن   يم اعنوان زبان دوم فر      را به  يسيه زبان انگل  ك
وه يشـ   بـه يافت مواد زبانينندگان بعد از دركت كر شرشتيبه كدهد  ين دو مطالعه نشان م يج ا ينتا

 موفـق عمـل   يا دانـش حـرف اضـافه     بـه يابي در دسـت يتوجه زان قابليم ، به ي شناخت يشناس زبان
 يريادگيـ زان يـ  ميه و همسو با مطالعه حاضـر، بررسـ  نين زمي انجام شده در ا   يارهاكاز  . ردندك

ج بدسـت آمـده   ينتـا ). 2007مـاتوال،   (اسـت  at  وin ،on حروف اضافه     يي و فضا  يبافت زمان 
شرفت يـ رد، پ كـ   يافـت مـ   ي در يروش شـناخت     بـه  يه مـواد درسـ    كـ ش  يه گروه آزمـا   كنشان داد   

ن يا. آورد بدسترد، ك يفت ماي دري سنت كسب   به يه مواد درس  كنترل  كگروه     نسبت به  يتوجه قابل
ه بـصورت   كـ  يين و دستورها  يش از قوان  ينندگان گروه آزما  ك تكه شر كج همچنان نشان داد     ينتا

 يـك هـا خواسـتار       آن.  بودنـد  ي ناراض ،شده بود   هيحرف اصافه ارا   يك مختلف   ي از معان  يفهرست
 ي در اسـتفاده زبـان  اربرد حروف اضافهكه ك بودند يني از قوانيامل از فهرست  كتر و     ح جامع يتوض
  .ساخت يها را مشخص م  آنة روزمريزندگدر 

. طلبـد    بيـشتري را مـي     هاي  هايي براي مطالعه او وجود داشت، كه انجام پژوهش          محدوديت
كنندگان،   انجام شد كه در آن شركت   )ESL( عنوان زبان دوم     زبان انگليسي به   مطالعه او در بافت   

 زبان انگليسي در بافت. گرفتند قرار مي) زبان دوم (ن  در بافت خارج از كالس در معرض آن زبا        
 انجـام . ، ورودي زبـاني بـراي يادگيرنـده بـسيار محـدود اسـت             )EFL( عنوان زبان خـارجي     به

ن، يـ  بـر ا   افـزون .  داشـته باشـد    يجـه متفـاوت   ين اسـت نت   كـ  مم ،نـه ين زم يمطالعه مشابه در ا    يك
 از  يدر نظـر داشـتن گروهـ      . ندهـم داشـت      نـسبت بـه    ي متفـاوت  ينندگان او زبـان مـادر     ك  تكشر
ه اندازه و   ك بل ،سازد يار م ك را آش  يريادگي دارند؛ نه تنها اثر      ي مشابه يه زبان مادر  ك يآموزان زبان

 از يردكـ ه در باال بحث شد، زبان كهمانطور . دهد ي زبان خاص نشان م    يكز در   يزان آن را ن   يم
 ،ردزبـان كEFL آمـوزان    زبـان . اسـت يسيـ ار متفاوت از زبـان انگل ي بسيي فضايربنديكلحاظ پ

اضـافه منتقـل      له حـرف  يوسـ   ه بـه  كـ  ي خاصـ  يزات زبـان  يد و تما  ي جد يي فضا ي معان يريادگي به
از يـ ، نيسين مقوله در زبان انگل   يچند   به يردك مقوله در زبان     يكفت مقوله از    يز ش يشوند و ن   يم
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زان يـ بـر م   يشـناخت  يشناسـ  زبـان  كسـب   ر آموزش بـه   ي تاث ةبار در   ها  ن حال، پژوهش  يبا ا . دارند
) 2007(مـاتوال   . ن حال در دسترس است    ياز و در ع   ي، ن  يسيدانش حروف اضافه انگل      به يابيدست

ز يـ  ن ي بافـت انتزاعـ    كه در كنيا  با توجه به  .  را مورد توجه قرار داد     ي و زمان  ييتنها دو بافت فضا   
 ي مـواد درسـ    ا ارائـه  يـ ه آ كـ ن مـساله    ي ا يشود، بررس   ي م ي تلق يل بزرگ كآموزان مش    دانش يبرا
 يارينش حروف اضافه مناسب يآموز در گز    درست زبان  يها  انتخاب  تواند به   ي م يوه شناخت يش  به

  .ت استيبرساند، حائز اهم
 ةبـار  در   يگريپژوهشات د   از به ين در باال ن   يشي پ يها  بر پژوهش  ي، مرور يبند  عنوان جمع  به

 يرا ضـرور   ي شـناخت  ياسـ شن زبـان  بـر    ي مبتنـ  at و   in  ،on  آموزش حروف اضـافه    ياربردهاك
ن اسـت از  كرد مميكن رويا ايه آكم يا ن مسالهي اي تجربيدنبال بررس ، ما بهيلكطور    به. سازد يم

ه متعاقبـا بـا     كـ ردزبان مـوثرتر باشـد      كآموزان    زبان EFL بر قاعده در بافت      ي مبتن يرد سنت يكرو
  :ردك شروع يستير باي زيسواالت پژوهش

) ي و انتزاعـ   ي، زمان ييفضا( در سه بافت     يسيضافه انگل  حروف ا   آموزش ريزان تاث يم  .1
 ي روش سـنت   سه بـا  يـ  در مقا  ي شـناخت  يشناسـ   گرفتـه از زبـان      مطالب الهـام   كمك به
  ردزبان چگونه است؟ك EFLآموزان  زبان به

، در )ي و سـنت   يشـناخت  (رديكمطالب بر اساس دو رو     ارائه   ر مثبت و سودمند   يتاثا  يآ  .2
   است؟مدت دو هفته قابل استنتاج

  روش آزمون -3
  ها يآزمودن -3-1

ن مدرسـه  ي سال در چنـد   18 تا   15 يآموزان رده سن   ن مطالعه، از دانش   ينندگان در ا  ك تكشر
 بودنـد، از  ير پژوهـش ي مـس ةننـد ك نيـي ه تع كـ  مقـررات    ليدل به. در شهرستان سقز انتخاب شدند    

ن شـد   يـ م بر ا  يز تصم ينافته و   ي حضور   1ي نو يبازيه در آموزشگاه ر   كآموزان خواسته شد     دانش
 يبنـد  دو گـروه طبقـه   ها را به آن. نندكافت ي دريها مواد درس   ي، آزمودن يه در بافت آموزشگاه   ك
ش، دانـش آمـوزان از روش انجـام         يقبل از آزما  ). RI(يو گروه سنت  ) CL(يگروه شناخت : ميردك

زبـان  . سب شـد  كـ ش  ي آزمـا  ت در ك بر شر  يها مبن  ت آن يرضا. پژوهش و هدف آن مطلع بودند     
__________________________________________________________________ 

 نيـ  مربـوط بـه ا     يهـا  السكـ ت در   ك شـر  ي برا ياما همگ .  انتخاب شده بودند   يآموزان از مدارس مختلف    دانش -1
 حضرت عمر  ابانيخ – شهدا   دانيم –سقز  : آدرس. (ردندك داي پ حضور)راه نو  (ي نو يبازيپژوهش، در آموزشگاه ر   

  )ي نويبازير زبان آموزشگاه ساختمان – چهارم ابانيخ نبش –
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عنـوان   ه هفـتم دوره متوسـطه اول بـه      يـ ز از پا  ي را ن  يسيها بود و زبان انگل      آن ي زبان مادر  يردك
پـس از   ( انتخـاب شـده      يها ين حال، آزمودن  ي؛ با ا   بودند گذراندهالس درس   ك در   يواحد الزام 

ان نندگك  تكه شر ي اگر چه نمونه اول    . مورد نظر ناآشنا بودند    يا  با دانش حرف اضافه   ) آزمون  شيپ
ـ    70ه ك ييها  بود، آني آزمودن 85ل از   كمتش سب كـ آزمـون   شي درصد نمـره مـورد نظـر را در پ
ل حـذف  يـ ه و تحل يـ  تجز بخـش ، در   )ستيـ  از ب  14 نمره   يعبارت  ا به ي،  100نمره هفتاد از  (ردندك

در . انـد   از حروف اضافه در بافت مناسب را داشـته يافكه دانش كن بود يرا فرض بر ا   يشدند، ز 
  .)n=44 (آموز بود  دانش22ل از كوه متشان هر گريپا

  روش انجام آزمون -3-2
ار متخـصص او   يسنده و دسـت يـ نو. ديشكـ قـه طـول   ي دق70 ي و ارائه مواد آموزش  يساز ادهيپ

ز ينها   آننندگان و   كت  ك با شر  يمتخصص بصورت عاد  .  هر دو گروه انتخاب شد     يعنوان مرب   به
ـ  هفتـه    يـك مـدت     ده به سنين نو يهمچن.  آشنا بودند  يار مرب كبا روش     ،شي از انجـام آزمـا     شيپ

ــه ــ ب ــط يو روان ســاختن محــ  خــود و آشــنا شــدن يمعرف جــه يدر نت. الس درس پرداخــتك
 و يردكـ  از هر دو زبـان     يمرب. دن سواالت در طول درس مردد نبودند      ينندگان در پرس  ك  تكشر
طور   نندگان به ك  تكه شر كنان حاصل شود    يرد تا اطم  ك استفاده   ي ارائه مواد درس   ي در ط  يسيانگل

  .اند ردهك كامل موضوع را درك
 ين مطالعـه بـا بررسـ   يـ  در ايشـناخت  ي بسته آموزش:شناختي شيوه   ارائه مطالب آموزشي به   

، استعاره، و روابـط     ييچندمعنا (ين مطالعه، ما با اصول شناخت     يدر ا . متفاوت بود ) 2007(ماتوال  
ه معلـم   كـ  شـوند    ي معرفـ  يد زمان ياصول با ن  يم ا يرا معتقد بود  يم، ز يردكشروع ن ) يكيتوپولوژ

 يكـي زينش ف كت وا يچ فعال ين، ما ه  يافزون بر ا  . باشد وند داده يگر پ ي را با دو بافت د     ييبافت فضا 
 ي معرفـ  يد و پوسـتر بـرا     يدر عـوض، از اسـال     . ميالس در نظـر نگـرفت     ك طيشراعلت     به 1املك

نـت  ي پاورپو يدهاياسـال . بـود تـر     وتـاه كار  يش بـس  يجه زمان آزمـا   يم، در نت  ي گرفت كمكها   بافت
ننـدگان  ك تكاز همان ابتدا، شـر . ار گرفته شدندك  به يوشك دار و هم    يمنظور ارائه اطالعات معن     به

از . الس ارائـه شـود    كـ  در   يه قرار است در مورد حروف اضافه مورد نظر مطـالب          كمطلع شدند   
ف و  ي بالفاصـله تعـار    هكتواند داشـته باشـد     ي م يياضافه چه معنا    ه هر حرف  كها خواسته شد      آن
ان يـ  را بat حرف اضافه يردند، اما نتوانستند معنا  كه  ئ را ارا  on و   in حروف اضافه    يردك يمعان

__________________________________________________________________ 
1- total physical response 
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ه كـ ني و ايردكـ هـا در زبـان     بـا معـادل آن  يسيان تفاوت سه حرف اضافه انگل يسپس مرب . نندك
هـدف از   . دنـد ح دا ي مرتبط دارند را توضـ     ي معان مند  نظامطور     به يسيچگونه حروف اضافه انگل   

ان يـ  در روش ب   يردكـ  و   يسيـ  تفـاوت زبـان انگل     ةويشـ آمـوزان از      زبان يش آگاه يار افزا كن  يا
ر، يق تـصاو  يـ اضافه از طر     هر حرف  ي اصل ي و معنا  ياربردك ةسپس، جنب .  بود يي فضا يربنديكپ

د ي مرتبط با حروف اضافه در قالب اسـال      يها  و مثال ) حروف اضافه   ر مربوط به  يتصاو(نمودارها  
. ردندكافت  يب در يترت   را به  ينندگان سه مجموعه از مطالب آموزش     ك  تكشر. الس ارائه شد  كر  د

 ي براي اصلي و معانيردكارك يها ر همراه، جنبهيدر هر مجموعه، جمالت نمونه همراه با تصاو       
ز يـ ف نيـ لك هر بافت دو تيبرا. ه شدندي ارا1 معنا-نندگان از روابط صورت     ك  تك شر كارتقا در 

 يهـا    و جنبـه   يم اصـل  يف اول، نمودار درست را با مفـاه       يلكبعد از اتمام ت   ). وستيپ(د  ه ش ئارا
شـده در   داده  نـشان يها  خود را با پاسخ يها  ردند، سپس پاسخ  ك  يد مشاهده م  ي در اسال  يردكارك

ه چرا كدانستند  ي داشتند اما نمي متفاوتيها  ه اگر پاسخ  كها گفته شد      آن  به. ردندكسه  يد مقا ياسال
ف دوم،  يـ لكدر ت . نندكست شده مراجعه    ي ل يحات شناخت يتوض   به ،ستي مناسب ن  ان آن يها  پاسخ

 بـا   ي خال يردن جا كپر  "ت  يفعال: تر بود  نندگان پررنگ ك  تكشر   به يوه سنت يش   به يارائه مواد درس  
چ يهـ . رار شـد  كـ ز ت يـ ف ن يلكن ت ي ا يف برا يلكن ت ي اول ينترل برا كهمان روند   . "عبارت مناسب 

ه چگونه حروف اضافه    كته  كن ن ي ا يادآوري با   انجام، سر يمرب. ها ارائه نشد    اسخ پ ي برا يحيتوض
گر يديكـ  مند بـه  مطور نظا بافت به ه چگونه سهكني ايعني، ندزي متمايردكاضافه   از حرف  يسيانگل

ان يـ پا  حـرف اضـافه انجـام دهـد، بـه          يكبافت   ان سه ي م ينش مناسب يد گز يند و چگونه با   ا  مرتبط
  .رساند يم

جمله  ر همراه با سه   يتصو نندگان سه ك تكشر  ، به آغاز در   :سنتي   ةشيو   مطالب آموزشي به   ارائه
ر را بـا    يها خواسـته شـد تـا تـصاو          سپس از آن  . داده شد  ردند، نشان ك  يف م ير را توص  يه تصاو ك

ه شـامل   كـ ردنـد   كافت  ي در ي بسته آموزش  يكنندگان  ك تكپس از آن، شر   . ق دهند يجمالت تطب 
 كسـب    بـه  ي ارائه مواد درسـ    ةويبرخالف ش . ها بود  آن   مربوط به  يها ني تمر  دفترچه قواعد و   يك
دفترچه . اقتباس شدند) 2012 (يتاب دستور زبان مورف ك، مواد ما از     )2007( توسط ماتوال    يسنت

 نـشان دادن بافـت      ي بـرا  يا  ن ساده ي؛ قوان يي نشان دادن بافت فضا    ي برا يري تصاو يقواعد حاو 
چ يه.  بود يراستا  با فرض چارچوب سنت       ، هم  يشان دادن بافت انتزاع    ن ي برا ييها   و مثال  يزمان
ـ . ها صـورت نگرفـت     گر بافت ي و د  يين بافت فضا  يجاد ارتباط ب  ي ا ي برا يتالش ن ي همچنـ  يمرب

__________________________________________________________________ 
1- form-meaning 
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در . ردك يد ارائه مير مربوطه و دستور موجود در دفترچه را بصورت اسال       يجمالت نمونه، تصاو  
 بـا   ي خـال  ي فضا ردنك پر"ف  يلكنندگان ت ك  تك، شر يمربح توسط   يهر مرحله پس از ارائه توض     

. ردنـد ك يافـت مـ  يز دريآن را ن  مربوط بهيها  را انجام دادند و سپس پاسخ  "حرف اضافه مناسب  
شتر رجـوع  يح ب ي توض يدفترچه برا   ه به كنندگان گفته بود    ك  تكشر   به ي، مرب يشناخت گروه   همانند

  .داد ي قرار ميفه را مورد بررساربرد حروف اضاكمورد   سهيعاقبت، مرب. نندك

  آزمون آزمون و پس شيپ -3-3
ها بـا اسـتفاده       جمله ي خال يردن فضا كه مجزا جهت پر   ي گو 30دام شامل   كه هر   ك آزمون  سه

 موجـود مبود زمـان    كجهت     به آزمونن نوع   ياز ا .  شدند ياز حروف اضافه مناسب بودند، طراح     
 ، ييها حروف اضافه بافـت فـضا     ه در آن  ك يته جمال ينه گو . توسط مدارس نامبرده استفاده شد    

 قـرار داده بودنـد، تعـداد    ي را مورد بررسيز بافت انتزاعيگر نيه د ي و نه گو   يه بافت زمان  ينه گو 
 1نـه نادرسـت  يمانده از نـوع گز  يه باقيگو سه. دادند يل مك را شآزمون سه مجموع يها هيل گو ك

 ،ه در همان سن بودند    كآموزان    از دانش  يگري د ن آزمون با گروه   يا.  نشدند يازدهيه  امت  كبودند  
به عنوان مثـال؛    ( شوند   يي مبهم شناسا  ياربردهاكرده و   كن  يش را تضم  ياجرا شد تا وضوح آزما    

 يخطاهـا ). ه مشخص شوديگو كيحرف اضافه در  يكاربرد از   كا چند   ير بودن دو و     يان پذ كام
ه تنهـا   كـ  ييهـا   تميـ  مـبهم بـا آ     يهـا   تميو آ  قرار گرفتند    ينيلمه ناآشنا مورد بازب   ك و انتخاب    يفن
  .ن شدنديگزي جا، داشته باشندي قطعيها توانند پاسخ يم

  جينتا -4
رد كـ  عمل يسـنت گروه     نسبت به  يشناخته گروه   كدهند    ي نشان م  ،آزمون  شي پ يي نها يها  هنمر

ت بدست  ه تفاو كدهد    ي نشان م  2يتنيو ج آزمون مان  ين حال، نتا  يبا ا ). 1جدول  (اند    داشته يبهتر
گـر، دو گـروه در   يعبـارت د  بـه ). U =168.50, z = -1.745, p = 0.081( ستيدار ن يآمده معن

. سه بودنـد يـ مقا قابـل  ) ي و شـناخت يبه روش سـنت   (يافت مواد آموزش  يرد خود قبل از در    كعمل
آزمون عبـارت اسـت    شين نمره هر دو گروه در پيانگيشود، م يده مي د1ه در جدول كهمانطور  

 يسـنت  و يشـناخت ن گروه يانگي، ميق مواد آموزشيپس از تزر. RI = 14.14  وCL = 15.41: از

__________________________________________________________________ 
1- distractors  
2- Mann-Whitney 
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آزمـون بـا    در پـس ). RI = 15.45 و  CL = 18.23(افـت  يش ي افـزا 1آزمـون بالفاصـله   در پس
اهش كـ  يسنتن گروه يانگيه مك ي، در حال)15.73(افت يش ي افزا يشناختن گروه   يانگي، م 2ريتاخ

  ).8.91(افت ي

  يمار توصيفآ: 1 جدول

  آزمون پيش  آزمون بالفاصله پس  ري با تاخآزمون پس
SD  M  SD  M  SD  M 

  گروه

 يشناخت 15.41  2.9  18.23  2.70  15.73  2.07
  يسنت  14.14  2.5  15.45  3.20  8.90  2.40

ــهيبــرا ــرا،يتنــيو ن پــژوهش، از آزمــون مــانيــپرســش اول ا  پاســخ ب  نمــره ي بررســي ب
 دو گـروه    يلـ كرد  كاركـ ه  كـ داد   ج نـشان  ينتا. اصله انجام شد   بالف ،آزمون نندگان در پس  ك  تكشر
 يشناختز گروه   ي در استفاده از حروف اضافه در سه بافت متفاوت است، و ن            يتوجه  طور قابل   به

شرفت يـ زان پيم). Z = -3.304, p = .002( داشته است يرد بهترك عمليسنتسه با گروه يدر مقا
از ). Z = -3.851, p = .000(توجـه اسـت    ز قابـل يـ نآزمون  آزمون تا پس شي از پيشناختگروه 

 ينگـاه ). Z = -1.802, p = .072(توجـه نبـود     قابـل يسـنت شرفت گـروه  يزان پيگر، ميطرف د
ه گـروه   ك نشان داد    يافت مواد درس  يرد دو گروه در هر بافت بالفاصله پس از در         كارك تر به   قيدق
ن حـال،   يبا ا . تر بوده است    موفق ييت فضا دانش باف    به يابي در دست  ي شناخت گروه   نسبت به  يسنت

ن يهمچنـ . داد  نـشان ي و انتزاعـ   يسب دانش دو بافت زمـان     ك در   يشتريت ب ي موفق يشناختگروه  
 هـر بافـت   يآزمون در هر گروه بـرا  آزمون و پس   شي پ يها  ه نمر ي برا 3سونكاكليج آزمون و  ينتا

- = Z( داشته اسـت  يتوجه ابلشرفت قيزان پيم ي تنها در بافت زمانيشناخته گروه كنشان داد 

3.206, p = .001 ( ه هـا نـشان نـداد     در تمام بافتيتوجه شرفت قابليگونه پ چي هيسنتو گروه
 2 هـر بافـت در جـدول         يآزمـون بـرا    سب دانش حرف اضافه در پـس      ك ج مربوط به  ينتا. است
  .است داده شده نشان

__________________________________________________________________ 
1- immediate  
2- delayed  
3- Wilcoxon 
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  بالفاصله ونآزم پس به دانش بافت حرف اضافه در يابيميزان دست: 2 جدول
  فضايي  فضايي  فضايي  زماني  زماني  زماني انتزاعي انتزاعي انتزاعي

ميزان پيشرفت 
حاصل شده

  

س
پ

 
آزمون 
بالفاصله

  

ش
پي

 
آزمون

ميزان پيشرفت   
حاصل شده

  

س
پ

 
آزمون 
بالفاصله

  

ش
پي

 
آزمون

ميزان پيشرفت   
حاصل شده

  

س
پ

 
آزمون 
بالفاصله

  

ش
پي

 
آزمون

  

  

10.1% 56.5% 46.4% 14.1% 75.7% 61.6% 6.4%  70%  63.6% CL

8.7%  46%  37.3% -0.6%  70.6% 71.2% 8.6%  55.9% 47.3% RI  

آزمـون باتـاخير      ويتنـي بـراي نمـرات پـس         پرسـش دوم پـژوهش، آزمـون مـان          براي پاسخ بـه   
 برتـري قابـل   سـنتي گـروه    نـسبت بـه   شـناختي نتايج نشان داد كه گروه      . كنندگان انجام شد    شركت

 از شـناختي اگرچـه نمـرات و ميـانگين گـروه     ). Z = -5.509, p =.000(تـوجهي داشـته اسـت    
آزمـون    اما ميـانگين نمـرات در پـس   ،آزمون باتاخير كاهش پيداكرده بود  آزمون بالفاصله تا پس     پس

دار نيـست   ويتني نشان داد كه تفاوت معنـي  نتايج آزمون مان. آزمون بود باتاخير اندكي باالتر از پيش 
)Z = -.071, p = 943 .(از ،تـوجهي  طـور قابـل    بـه سـنتي  گـروه  هـاي  هاز طرف ديگر، ميانگين نمر 

كـسب ميـانگين كمتـر در          كـاهش يافـت كـه منجـر بـه          ،آزمون با تاخير    آزمون بالفاصله تا پس     پس
جدول (كرد هر دو گروه در هر بافت   كارلحاظ     به .شدآزمون    نمره پيش   آزمون با تاخير نسبت به      پس

 پيشرفتي سنتيي پيشرفت در بافت فضايي نشان داد، در حالي كه گروه             تنها اندك  شناختي، گروه   )3
اعمـال  حاصل از   ، اثر مثبت    شناختيپرسش دوم اين است كه در مورد گروه           پاسخ به . را نشان نداد  

دار نبوده است، در  آزمون با تاخير ادامه   روش شناختي و ارائه مواد درسي در اين چارچوب در پس          
  .آزمون با تاخير كاسته شده است ها در پس كرد آنكار، از سنتي حالي كه در مورد گروه

  ري با تاخآزمون  به دانش بافت حرف اضافه در پسيابيميزان دست: 3 جدول
ميزان پيشرفت   فضايي  فضايي  فضايي  زماني  زماني  زماني انتزاعي انتزاعي انتزاعي

حاصل شده
  

س
پ

 
آزمون

 با 
تاخ
ري

  

ش
پي

 
آزمون

ميزان پيشرفت   
حاصل ش

  ده

س
پ

 
آزمون

 با 
تاخ
ري

  

ش
پي

 
آزمون

ميزان پيشرفت   
حاصل شده

  

س
پ

 
آزمون

 با 
تاخ
ري

  

ش
پي

 
آزمون

  

  

-6.6%  39.8% 46.4% 0.0%  61.6% 61.6% 4.0%  67.3% 63.6% CL

-3.5%  33.8% 37.3% -37.9% 33.3% 71.2% -14.6% 32.7% 47.3% RI 



  1221 ...شناسي شناختي بر آموزش حروف اضافه انگليسي در كالس بررسي ميزان اثر مواد درسي برگرفته از زبان

  بحث -5
 ما نشان داد كه ارائه مواد درسـي  ةطالعم. دهد هاي جالبي را نشان مي    يافته ،نتايج اين پژوهش  

، برتـري قابـل     شـدند آزمـون ارزيـابي       ها  بالفاصله در پـس       ، زماني كه آزمودني    شناختيشيوه    به
 ميزان پيشرفت قابل توجهي در سـه  شناختيگروه  . داشتسنتيشيوه  تدريس به توجهي نسبت به

 پيـشرفت قابـل تـوجهي در        سنتيوه  كنندگان در گر   شركت. ويژه بافت زماني نشان داد      بافت و به  
گروه . اين نتيجه محصول ماهيت مواد درسي آموزشي در هر گروه بود          . بافت زماني نشان ندادند   

منظـور تفـسير      هـاي كـاركردي حـروف اضـافه بـه           معاني اصلي و جنبـه       مباني مربوط به   شناختي
اشـكال  . رند، دريافت كردگي  آن را بكار مي،اي كه گويشوران بومي زبان     شيوه  پيكربندي فضايي به  

در پـي   يند پيكربندي را تسهيل بخـشيد و        اها خواسته شد ترسيم كنند، فر       و نمودارهايي كه از آن    
هـا را   كردنـد، قـضاوت ادراكـي آن     هنگامي كه از زبان هدف براي ايجاد ارتباط اسـتفاده مـي         آن،

شـود    ادراكي را منجـر مـي      اثر اجراي اين روش بر پردازش ادراكي، يادگيري       . تاثير قرار داد    تحت
ــويس، ( ــن و دي ــه، آن). 2003؛ گولداســتون، 2002اوزگ ــصميمات   در نتيج ــد ت ــادر بودن ــا ق ه

اعمـال ايـن روش آموزشـي،       .  كاربرد مناسب حرف اضافه درسـت بگيرنـد        زمينةتري در     آگاهانه
. هـز كـرد   يافته مج   كنندگان را با ابزارهاي تحليلي براي اتصال معاني مركزي با معاني بسط             شركت

بدسـت  بافت موفقيت قابل توجهي  آموزان نيز با در اختيار داشتن اين ابزارها توانستند در سه       زبان
. اي را تسريع كرده اسـت       يند فراگيري دانش حرف اضافه    امسلما، بكارگرفتن اين ابزار، فر    . آورند

يافتـه   بـسط ، كه درك معنـاي  ) 1996(اين حقيقت، گواهي است بر استدالل فريسون و همكاران  
  .ستتر آموز در مقايسه با مفهوم نامربوط و غيرمرتبط آسان براي زبان

وه تفاوت حـروف اضـافه   ي شكدر  بهكمك ي برايريها تصاو ، اگرچه آنيسنت گروه   ةباردر  
 مختلف هر حرف اضـافه ارائـه   يها وه ارتباط بافتي و ش  ييردند، اما بازنما  كافت  يگر در يديكبا  

، چـون آن را در     يري نوع ارائه تصو   يك ن است به  كمم. ز حاصل نشد  ي ن يريادگيجه  ينشد، در نت  
ر همراه با جمالت نمونه     يتصاو   به يرده بودند، توجه داشته باشند و توجه چندان       كگذشته تجربه   
ن مربـوط   ين، دانـش آمـوزان فقـط قـوان        يـ افـزون بـر ا    . حات معلم نداشته باشند   يدر طول توض  

همپتـون،  (شـوند     ين آگاهانـه پـردازش مـ      يقوان. ردندكافت  ير را د  يير فضا ي غ ي معان يريادگي به
ن حال، دانستن قواعـد     يبا ا ). 2000،  يبدل(ند  ك يار م كت حافظه   ين پردازش با ظرف   ي، و ا  )2000

ت محـدود   يـ  را مرهون ظرف   ين برتر يه ا كست،  يد زبان ن  ين تول ي دانش در ح   يساز  مستلزم فعال 
 و كدر  موفـق بــه يسـنت ننـدگان در گــروه  ك تكرن، شـ يبنــابرا). 2016د، يـ گادفرو(م يـ ا حافظـه 

  . حروف اضافه نبودندياربردهاك تمام يريارگكب
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گـس،   و كـي م( اسـت  1"يخـستگ "ده عامـل  يـ ن پديـ ح اي توضيل موجود براي از داليكي
 –ف موردنظر يلكنندگان را هنگام انجام ت   ك  تكنش شر كتواند وا   يگر م  ن عامل مداخله  يا). 2005

 ةزيـ ه انگكن است يفرض ا. ر قرار دهديتاث  تحت-ار آزمون اجرا شده بودن ب يه چند كنيباوجود ا 
 ،رنـد يگ ي را فرا مـ    يط مدرسه زبان خارج   يه در مح  ك يآموزان زبان. رده است كفا  ي ا ينقش پررنگ 

ن كـ ن انجـام آزمـون مم     يزه الزم ح  ينبود انگ ). 2015،  يل( برخوردارند   يمتركزه  يمعموال از انگ  
 هنوز  يشناخته گروه   كقت  ين حق ين حال، ا  يبا ا .  افراد شود  ي برخ 2يتوجه يجاد ب ياست باعث ا  

 يت بـرا  يـ ن واقع يـ ان ا يـ ه ب كـ  يداده است، در حال    ت نشان ي در آزمون موفق   يتوجه  زان قابل يم  به
 ي ابزارهـا  يريارگكـ ب  حتمـل قـادر بـه     ي يشـناخت ه گـروه    ك داد    ست، نشان ي صادق ن  يسنتگروه  
ها را در ارائه پاسـخ        زه آن ي، انگ يسنت گروه   يبرا ري باتاخ آزمون  پس يساز ادهيپ. باشد ي م يشناخت

آمـوزان مجبـور     ه زبـان  كـ  اسـت  ي حائز توجـه و بررسـ      ين زمان يو ا . اهش داده است  كدرست  
 ةبـار  مـا در     ييفرض نها .  آزمون بودند  يجهت اجرا   ت محدود حافظه خود به    ياستفاده از ظرف    به
 و ارائـه مـواد      يه طـول دوره آموزشـ     كـ  است   نير ا يآزمون با تاخ   ج نامطلوب حاصل از پس    ينتا

وتاه كآموزان،   ده مورد استفاده زبان   يچي پ ييم معنا ي انتقال مفاه  ي برا يا  مالحظه  طور قابل    به يدرس
طـور عـادت و بارهـا ارائـه شـود              به ك محر يكه  كدهد    ي رخ م  ي در زمان  كي ادرا يريادگي. بود

 يها ك، تعداد محر  يس مطالب آموزش  يدر ت ي برا يت زمان يل محدود يدل  به). 2003گولداستون،  (
را مـدت     ي طـوالن  يريادگيـ ه در هر دو گروه ارائه شد، بالطبع         ك) ر و نمودارها  يتصاو (يريتصو

  .سبب شد
پـژوهش    بـه يشـناخت  يشناسـ  زباننه يه در زمك،  )2012لر، يبه عنوان مثال تا (يپژوهشگران

ننـده  كد  ييز تا يه در پژوهش حاضر ن    ك يجي نتا – يروش شناخت    آموزش به  ياند، اثربخش  پرداخته
ه حـروف اضـافه زبـان    كـ  يآمـوزان  زبـان . اند  رفتهي را پذ–رشده بودند  كده ذ ي بر ا  يو سند معتبر  

ننـد  ك ي خود از فضا را بازساز     ي مفهوم ي و مقوله بند   يربنديك پ يستيآموزند ، با    ي را م  يسيانگل
 عمـل  ي اصـل يعنـوان معـان    بـه هكـ  زبان هـدف  يي فضايها مند مقوله  نگاشت قاعدهاركسازوو  
اضـافه     حـرف  يـك  يريارگكب. نندك كرا در ) ي و انتزاع  يزمان (ييرفضاي غ ياربردهاك نند به ك يم
 آن در زبـان     ي و رمزگردان  يي روابط فضا  ك و در  يازمند بررس ي و ساختارمند، ن   يعي طب يا وهيش  به

د زبـان را  يـ جهـت تول  ن بـه ه قصد استفاده از آك يآموزان  زباني برا يندين فرآ يچن. باشد يدوم م 

__________________________________________________________________ 
1- boredom  
2- inattentiveness  
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 ي برا يشناختوه  يش  اگرچه اثر مثبت آموزش به    . رسد ينظر م    به يضرور) 1996ن،  ياسلوب(دارند    
ن يـ اعمـال ا   بهيسيب معلمان انگليق و ترغ  ي ما ماندگار نبود، اما تشو     يها  افتهي يدو هفته بر مبنا   

 ي اصـل ي نشان داد معـان  و برجسته ياربردكح و   ي صر يارائه مواد آموزش  .  است ي ضرور يكنكت
 حروف  يريارگكشوند هنگام ب   ي مختلف نگاشت م   يها ه در بافت  ك يياربردهاكز  يو ن ) يزكمر(

  .دهد ي جلوه مياضافه مناسب ضرور
ه كهمان طور . رسد ينظر م  نجا جالب به  ي در ا  يبحث در مورد نقش مرب      ن پرداختن به  يهمچن

وبـسن  كاي . داشـتند  يرد شناختيك رو خصوصدر يان، دانش نسبتا مناسبيتر اشاره شد مرب شيپ
س ي جهـت تـدر  يسانكـ تواند تنهـا توسـط    ي مي شناخت يه مواد درس  كند  ك ياستدالل م ) 2016(

انـد و    ردهكسب  ك يافكا  تجربه    ينه پژوهش انجام داده و      ين زم يه در ا  كرد  يمورد استفاده قرار گ   
. انـد  ردهكـ جـاد  ي روش را در خود انيا  آموزش بهي در رابطه با اثربخش ي مثبت ي و باورها   نگرش

ه ارائـه  كـ ز وجـود دارد    يـ ان ن كـ ن ام ياما ا . ن فرض صادق است   يه ا كدهد    ي ما نشان م   يها  افتهي
  .ده اثربخش باشديند ا آموزشي و يا رحرفهي توسط افراد غيمطالب آموزش

  يريگ جهينت -6
 at  و in ، onفه س حروف اضـا ي بر تدري نگرش شناختيبكي اثر تريبررس ن مطالعه بهيدر ا

 از آن است    كيج بدست آمده حا   يرد، نتا يك بلندمدت هر دو رو    ياثربخش  با توجه به  . پرداخته شد 
 مانـد و  ي بـاق ي تا دو هفته بعد از ارائه مواد آموزشـ يشناخته اثر مثبت مشاهده شده در گروه     ك

ج ينتـا   مربوط بـه يها افتهي .افتياهش كشدت  ر بهيآزمون باتاخ  در پسيسنتن گروه  يانگي م ةنمر
 در يسـنت  بهتـر از گـروه   يتـوجه  طـور قابـل    بـه يشـناخت ه گروه كدهد   ي افراد نشان م   يها نمره
 دوام و   يشـناخت  يرد؛ اگـر چـه اثـر مثبـت مـواد آموزشـ            كر عمل   يآزمون بالفاصله و باتاخ    پس

 ين پـژوهش طراحـ    يـ  در ا  يشناخت گروه   يه برا ك يفيالكت. شتر از دو هفته نداشت    ي ب يماندگار
ف مـورد اسـتفاده   يـ لكت. ابدي يشترينده بهبود بيها و مطالعات آ شي آزمايتواند برا   ي م ،شده بود 

 با اسـتفاده از حـرف       ي خال يردن فضا كپر"آموز تنها    شرفت زبان يزان پ يرد م ك سنجش عمل  يبرا
جـاد  ي ا  و ين اسـت باعـث خـستگ      كـ  گفته شد، مم   شتريپه  كه همان طور    ك بود،   "اضافه مناسب 

ف يـ ف مختلف بـا ط يالك از ت ،ي آت يها  پژوهش  در هكشود   يشنهاد م ين، پ يبنابرا. د شو يتوجه يب
ه در مطالعـه  كـ ر، همانطور يف تصوي و توصكعنوان مثال در به( بهره ببرند   يتر سنجش گسترده 

 يدرسـت   ه بـه  كـ دهـد     يان را مـ   كن ام يما ا   ن به يف همچن يالكن نوع ت  يا). است ماتوال استفاده شده  
ن، يـ  بـر ا   افـزون . مي قرار دهـ   يبافت را مورد بررس    ف اضافه مناسب در سه     حر يريارگكزان ب يم
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ج ينتـا  ن است منجـر بـه  ك ممي آتيها تر در پژوهش  گستردهي زمانة در بازيارائه مطالب آموزش 
 يه بـرا كـ  باشـد  يسانكـ  ير و نامناسب براين است وقت گ  كف ما مم  يلكن ت ياول.  شود يمتفاوت

ف اتخـاذ   يـ لك ت ي، نوع يه در مطالعات بعد   كم  ينك يشنهاد م يپما  .  ندارند ي مناسب يمهارت طراح 
ن يـ ا.  را بطلبدير مربوطه ارائه شده باشد و تنها انتخاب آن توسط آزمودنيه در آن تصاو كگردد  

. نـد ك دانش آموزان فـراهم      ي برا يشتري ب يري تصو كدهد تا محر    يمعلم اجازه م    ن به يار همچن ك
ر ارائـه   يها خواسته شـود تـا تـصاو         ه از آن  كن است   ي ا ي ارائه بعنوان خروج   يف برا يلك ت ينوع
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  1وست يپ

  مواد آموزشي براي گروه شناختي تكليف مربوط به
  1مرين ت

دهد  يه  مفهوم جمله نشان مك يلك هر جمله، ش   يبرا. دينك  ين مشاهده م  ييده جمله را در پا    
شـده توسـط جملـه را       ارائـه  يمعنـا . ديـ نكب مـشخص    ك را در شـ    G و   Fسپس  . دينكرا رسم   

ر مـشاهده  يـ مثال اول را در جدول ز     . ديسي جمله مشابه با هر جمله بنو      يكت،  يدر نها . ديسيبنو
  .دينك يم

No. Sentence  Diagram  Meaning  New Sentence  

1.  Ms. Anna is at the door.        
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  2وست شماره يپ

 مواد آموزشي شناختي اساليدهاي مربوط به

 
 

 


