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 چكيده

توجه به پديدة  .است شيفرامو دستخوش يادگيري ديگر هاي زمينه همانند خارجي زبان يادگيري
، زيرا اين دو حوزه، نمود  داردخاصي اهميت بيان گفتاري و نوشتاري در زبان خارجي درفراموشي 

 .آموز هستند هاي زبان توانش و مهارت

 در) زبان فرانسه(خارجي  هاي زبان حوزة يادگيري در پديدة فراموشي بررسي هدف با تحقيق اين

سازي  ذخيره و حافظه فراموشي، با هاي مرتبط  براي بررسي نظريه.استسطح توليد زباني صورت گرفته 
 كلمات از استفاده با ميداني تحقيق يك طي ادامه، در. كرديم استفاده  تحليلي-اطالعات از روش توصيفي

دو  قالب در كلمات را  فراموشي.پرداختيم خارجي زبان در حوزة كلمات فراموشي بررسي به ذهني و عيني
 ميان در زبان فرانسه، كلمات داخل متن به و كلمات جداي از متن منبع متفاوت، يعني ليست دو پاية رب آزمون

 . سال بررسي كرديم40 تا31و  سال 30 تا25 ردة سني دو مرد با و زن آموزان زبان

ت كلمات ذهني، نسبت به كلما و زباني است كلمات نوع به وابسته فراموشي،  كه داد نشان پژوهش نتايج
 بر معناداري ها تأثير جنس آزمودني و سن كه اند نيز ثابت كرده ها  داده.شوند فراموش مي عيني بيشتر

 كلمات ها و نوع كلمات، زماني كه جنس آزمودني تر، سن و به بيان دقيق. دارند ذهني و عيني كلمات فراموشي

  عينيكلمات فراموشي  سال30 تا 25 روهگ در كه طوري  باشند، بر فراموشي تأثيرگذارند، به متن يك قالب در

 سال، نتايج 40 تا 31بوده است، ولي در گروه سني   درصد بيشتر از زنان82/1مردان معنادار و  بين در
  .  درصد بيشتر شد5/2 زنان فراموشي ميزان عكس بود و بر

 

  .آموزان ايراني  فراموشي، يادگيري، زبان خارجي، زبان:واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
دهد كه مطلب، اسم فرد يا مكان خاص يا اطالعات ديگر را  ر زندگي روزمره مواردي رخ ميد

دهند؛  همة اين موارد جزئي، به نوعي اختالل در عملكرد حافظه را نشان مي. كنيم فراموش مي
اين پديده به . به اين ترتيب كه حافظه نتوانسته به اطالعاتي كه قبالً ذخيره كرده دست پيدا كند

  . شود م فراموشي شناخته مينا
ويژه  فراتر از مسائل روزمره، شاهد تأثير اين پديده در روند يادگيري زبان هستيم، به

اي  لذا، اشاره. شود آموز مطرح مي عنوان عاملي بازدارنده براي زبان زماني كه فراموشي به
موشي اطالعات آوري، حفظ، بازيابي اطالعات و فرا كوتاه به توانايي مغز انسان در جمع

ها، سه مفهوم اساسي  يادگيري، حافظه و  اين پديده. كند تر مي ذخيره شده، موضوع را روشن
  . كنند كه در عين حال ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند فراموشي را تداعي مي
گنجاند، حافظه  از طريق يادگيري، اطالعات جديدي را در مغز ميسيستم عصبي 

مسئوليت ذخيره و بازيابي اطالعات را بر عهده دارد و فراموشي ) دتم مدت، دراز كوتاه(
شده به داليل مختلف از دسترس حافظه خارج  شود اطالعات ذخيره عاملي است كه باعث مي

  . (Saprano & Narbona, 2009 : 24)شوند 
دست  شود كه اطالعاتي را از دست بدهيم كه با تالش زياد به  مياهميت موضوع زماني بيشتر

توليد زباني، نمود . افتد آموز مي عنوان مثال، در روند يادگيري زبان، اين اتفاق براي زبان اند؛ به آمده
/ تواند نقاط قوت و ضعف روند ياددهي راحتي مي آموز است كه به ظاهري توانش زباني زبان

خود، آمادة نوشتن هاي زباني  آموز، بر پاية آموخته درست زماني كه زبان. يادگيري را آشكار كند
دنبال پاسخ براي  در اين تحقيق به. شود يا صحبت كردن است، با پديدة فراموشي مواجه مي

  : سؤاالت زير هستيم
  دهند؟ ها بيشتر در كدام نوع از كلمات عيني و ذهني رخ مي فراموشي. 1
آموزان، نظير سن و جنس بر فراموشي تأثير  هاي فردي زبان يك از ويژگي كدام. 2

  گذارند؟  يم
را در روند توليد زبان ) كلمات عيني و ذهني(براي پاسخ به سؤاالت باال ميزان فراموشي 

در اين مقاله، به . كنيم آموزان زبان فرانسه بررسي مي خارجي در سطح نوشتار در ميان زبان
ز پردازيم و در ادامه ا شناسي شناختي مي ن توصيف و تحليل پديدة فراموشي از ديدگاه روا
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ها و تأثير متغيرهاي سن و جنس را بر ميزان فراموشي بررسي  طريق مطالعة ميداني، نظريه
  . خواهيم كرد

  

  پيشينة تحقيق. 2
، پيشگام 1 توسط ابينگهاوس1885عنوان يكي از اختالالت حافظه در سال  فراموشي به

 ,Godefroid)تحقيقات در زمينة حافظه، به شيوة آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت 

  . و پس از آن، تحقيقات بسياري در اين حوزه انجام شده است (388: 2008
شده در ايران در حوزة حافظه و يادگيري و ارتباط آن با  هاي انجام  پژوهشاز ميان

اشاره ) 1386(توان به پژوهش دكتر حسين زارع  متغيرهاي فردي ازجمله سن و جنس مي
بر عملكرد ) آزمايشگاهي و معمولي(ن و نوع اطالعات هاي س كرد كه با هدف بررسي تفاوت

دهد كه عملكرد حافظة آشكار و  نتايج نشان مي. حافظة آشكار و ناآشكار انجام شده است
ها از دو گروه سني  آزمودني. هاي سني و نوع اطالعات است تأثير تفاوت ناآشكار تحت

آموزان و   كودكان از دانشگروه. صورت تصادفي انتخاب شدند  بزرگساالن و كودكان به
در ) 1380(هاي كرمي نوري  پژوهش. گروه بزرگساالن از دانشجويان تشكيل شده بودند
طور  دهد كه حافظة آشكار و ناآشكار به زمينة حافظه در افراد عادي و نارسا نيز نشان مي

ه در بر اساس شواهد، اين دو نوع حافظ. پذيرند متفاوت از متغيرهاي گوناگون تأثير مي
ديگري در تحقيق . متفاوت هستند... پذيري از متغيرهايي از قبيل سطح پردازش، توجه و تأثير

 وثير عمق پردازش يك واژه أتكه مرتبط با آموزش زبان انگليسي و يادگيري واژگان است، 
آموز ايراني زبان انگليسي  زبان 98 روي  جديد ةواژ 20  ثير ميزان تماس با آن در يادگيريأت
 كهاست  هنتايج آناليز واريانس نشان داد. ر توانش خواندن و نوشتن بررسي شده استد
ه است و ثير چهار بار تماس با واژه يكسان بودأثير يك فعاليت با عمق پردازش باال با تأت

ولي بعد از دو هفته  ه،عامل تماس نسبت به عامل عمق پردازش بيشتر باعث توليد لغت شد
 ).1383اسالمي مغاني، ( است هدي در هر دو گروه يكسان بودميزان يادگيري تولي

هاي خود در زمينة  در پژوهش) 1388(و اميري ) 1387(محققان ديگر ازجمله ميالني 
هاي فردي، ازجمله سن و جنس را در روند برقراري ارتباط  آموزش زبان انگليسي، اثر تفاوت

 
1
 Ebbinghaus 
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  . اند ه بررسي كرد
افظه در زبان فرانسه نيز به بررسي ميزان يادآوري مطالعات انجام شده در زمينة ح

شوند و نتايج حاكي از برتري ميزان يادآوري كلمات عيني در مقايسه با  مطالب محدود مي
  .كلمات ذهني است
هاي فردي و يادگيري  صورت جداگانه به مطالعات مربوط به تفاوت شده به تحقيقات انجام

عملكرد حافظه و يادگيري زبان خارجي محدود زبان خارجي يا به مطالعات مربوط به 
شوند و بررسي همزمان ميزان عملكرد حافظه از طريق فراموشي در يادگيري زبان  مي

آموزان ايراني در زبان فرانسه مورد  زبان) سن و جنس(هاي فردي  خارجي با توجه به ويژگي
  . بحث نبوده است

    
  نظريات پيرامون پديدة فراموشي . 3
  2ة تداخلنظري. 1-3

بنابر نظرية تداخل فراموشي در اثر تداخل اطالعات معين با يادآوري ساير اطالعات اتفاق 
توان گفت در حوزة يادگيري زبان،  طبق اين نظريه مي). 297: 1389استرنبرگ، (افتد  مي

كند، يعني  آموز براي درك يا توليد گفتاري يا نوشتاري، يادآوري خود را تحريف مي زبان
عبارت ديگر، برخي از اطالعات، مانع  هاي پيشين او بر يادآوري او تأثيرگذارند؛ به شناخت

شوند و اختالل در اثر تداخل اطالعات در فرايند جذب و انطباق رخ  يادآوري اطالعات ديگر مي
  . دهد مي

بنابراين . شود  تقسيم مي4گستر  و تداخل پيش3گستر نظرية تداخل به دو دستة تداخل پس
  . آيد وجود مي  ها نوعي تعامل به ، ميان آموختهنظريه
  
  
  

تأثير اطالعاتي كه در حال يادگيري  تحت) 1اطالعات (آموز  كه اطالعات پيشين زبان زماني
عنوان مثال در زبان  كنيم؛ به گستر صحبت مي قرار بگيرد، از تداخل پس) 2اطالعات (آن است 

 
2
 Interference theory / Théorie des interférences  

3
 Retroactive/ Rétroactif  

4
 Proactive/ Proactif  

1عات اطال 2اطالعات    
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كار ببرد و به جاي آن از ماضي استمراري   بهآموز ماضي نقلي را اشتباه فرانسه اگر زبان
كه اطالعاتي كه فرد در حال يادگيري آن  زماني. گستر رخ داده است استفاده كند، تداخل پس

گستر  قرار بگيرد، با تداخل پيش) 1اطالعات (تأثير اطالعات قبلي وي  تحت) 2اطالعات (است 
مراري از ماضي نقلي استفاده كند، تداخل آموز به جاي ماضي است مواجهيم، بنابراين اگر زبان

ها  شباهت ميان اطالعات بر تعامل آن«توان گفت كه  نظريه ميدر اين . گستر رخ داده است پيش
   .(Lieury, 2005 :204)شود  گذارد و به نوعي مانع تلقي مي تأثير مي

  
  5نظرية زوال. 2-3

شوند و  جايي اثر حافظه فراموش مي ه جابهدليل ناپديد شدن تدريجي ن اين نظريه اطالعات به بنابر
بر اساس اين نظريه، فراموشي از فاصلة زماني ميان ارائة مطلب و ). 302: 1389استرنبرگ، (

عنوان  شود؛ به اين نوع فراموشي بر اثر كمبود تمرين ذهني ايجاد مي. شود يادآوري آن ناشي مي
البي را كه در ابتداي ترم خود آموخته، آموز مط كه در كالس زبان خارجي، زبان مثال، زماني

  .    كند، با نظرية زوال مواجهيم دليل عدم تمرين فراموش مي به
  :شود فراموشي به داليل زير ايجاد مي

صورت عميق  خوبي در ذهن كدگذاري نشده باشند؛ يعني به كه اطالعات به  زماني -
شوند،  راحتي فراموش مي بهپردازش نشده باشند و در قسمت پردازش سطحي باقي بمانند، 
شود، زيرا پردازش عميق،  بنابراين در آموزش زبان از يادگيري معنادار صحبت مي

  . معنابخشي به يادگيري است
. شوند سرعت از حافظه پاك مي خوبي در حافظه تثبيت نشوند، به كه اطالعات به  زماني -

در اين قسمت، اطالعات از گيرد كه در صورت اختالل  تثبيت اطالعات در كرتكس صورت مي
 . اين بخش از فراموشي بيشتر علت پاتولوژيكي دارد. روند بين مي

اي از اطالعات پوشش ساير اطالعات را دچار اختالل كند، فراموشي  كه دسته  زماني -
 .  گيرد بندي جاي مي  در اين دسته؛ لذا نظرية تداخل(Nicolas, 2002 :80)شود  ميايجاد 

  
   در يادآوري كلمات عيني و ذهني6ذاري دوگانهنظرية كدگ. 3-3
ويژه اشياء ملموس  كلماتي كه مربوط به اشياي و به(اساس مطالعات پيشين، كلمات عيني  بر

 
5
 Decline theory / Théorie du déclin  

6
 Dual coding theory / Théorie du double codage  
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كلماتي كه به مفاهيم (در مقايسه با كلمات ذهني ) شوند موجود در محيط پيرامون مي
 دليل اين برتري، آشنا .شوند ميتر به ذهن سپرده  سريع) گردند، مانند صداقت يا عدالت مي بر

از . كند  به ويژگي خاص كلمات عيني اشاره مي7پِويو. آموز با اين نوع كلمات است بودن زبان
دهد  تأثير قرار مي خاطرسپاري را تحت نظر او اين كلمات تصاوير ذهني دارند و اين ويژگي، به

(Cordier, Gaonac’h, 2010 :91).   
بر اساس . توجيه اين مسئله، فرضية كدگذاري دوگانه را پيشنهاد داد براي 1968پِويو در سال 

  : شود فرضية وي، تصوير يك شئ يا موقعيت در حافظه به دو شكل زير كدگذاري و ذخيره مي
 كند؛ اي است كه شئ مورد نظر را بازنمايي مي  شكل كالمي كه مربوط به كلمه -

را نشان ) نظر به كلمة موردمربوط (هاي تجسمي تصوير   شكل تصويري كه ويژگي -
  .(Mareau et al., 2011 :136)دهد  مي

، براي بررسي صحت فرضية پِويو به كمك تعداد زيادي از 1968 در سال 8اسميت و اويل
ها  تر، آن تعداد قابل توجهي از كلمات را بررسي كردند؛ به بيان دقيق» درجه تصويري«افراد 

 تصوير ذهني در سه نوبت مورد آزمايش قرار ميزان سادگي يك كلمه را در تداعي يك
آيد، تصوير تداعي  سختي به ذهن مي آيد، تصوير به اند؛ تصوير بالفاصله به ذهن مي داده
ها با استفاده از كلمات داراي  آن. دادند ها مواد آزمايش را تشكيل مي اين داده. شود نمي

بعضي . ي متفاوت را ايجاد كردندكلمات با درجة تصوير هايي از جفت فركانس مشابه، فهرست
و ...) پيراهن زنانه، هتل، نامه و(برخوردار بودند، ) ب(از تصاوير از ارزش تصويري باال 

به اين ترتيب ...) كيفيت، نياز، تالش و(داشتند ) ض(برخي ديگر، ارزش تصويري ضعيف 
ر  ض قرا- ب و ض- ض، ض- ب، ب-ب: كلمات در چهار الگوي هايي از جفت فهرست

 خاطر سپرده بودند، به ياد  هايي را كه به ها بايد جفت در مرحلة آزمون، آزمودني. گرفتند مي 
گفت و افراد بايد كلمة دوم  آوردند، به اين ترتيب كه آزمونگر، اولين كلمه از هر جفت را مي مي

مونگر كلمة بود، آز»  كيفيت–لباس زنانه «نظر  براي مثال، اگر جفت مورد. آوردند را به ياد مي
نتايج اين تحقيق نشان داد . آوردند را به ياد مي» كيفيت«گفت و افراد كلمة  را مي» لباس زنانه«

و )  ب-ب(هاي شامل كلمات با قدرت تصوير ذهني باال  ها در جفت كه عملكرد حافظة آزمودني
  . بود)  ض- ب و ض-ض(كلمات با قدرت تصويري ضعيف   ، بهتر از جفت) ض-ب(

اند، از  ها در حفظ كردن كلمات بهره برده ان براي مشخص كردن روشي كه آزمودنيدر پاي
 

7
Paivio 

8
 Smythe, Yuille 
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  ايد؟  آيا از تصوير ذهني كلمه استفاده كرده: ها درخواست شد به سؤاالت زير پاسخ دهند آن
  ايد؟  صورت كالمي تكرار كرده آيا كلمات را به

 از تصاوير ذهني استفاده كنند، اند بيشتر ها تمايل داشته ها نشان دادند كه آزمودني  پاسخ
همچنين ميزان يادآوري . اند كه كلمات از قابليت تصويري برخوردار بوده ويژه زماني به

  .بيشتر از ديگر موارد بودند)  ض- ب و ب-ب(كلمات  جفت
طور همزمان كدگذاري كالمي  مادة آزمايشي داراي تصوير ذهني باال، بهبه اين ترتيب، 

كدگذاري «اي است كه در  اين نكته.  تصويري را ممكن ساخته استاطالعات و كدگذاري
 خاطر  تر به كند، ساده گانة اطالعات را ممكن مي اي كه كدگذاري دو ماده. نهفته است» گانه دو

   .(Cordier, F., Gaonac’h, 2010 :92)شود  سپرده مي
 صورت كدگذاري كالمي اساس نظرية كدگذاري دوگانه پِويو، يادآوري از طريق يكي از دو بر

كلمات عيني به اين . و تصويري منجر به يافتن پاسخ مرتبط با آنچه ياد گرفته شده، خواهد شد
شوند و كلمات  تر بازيابي مي شوند، راحت دليل كه به دو صورت كالمي و تصويري كدگذاري مي

هاي حافظه،   تستدليل نبود تصوير ذهني، در شوند و به ذهني فقط از طريق كالمي كدگذاري مي
شده در اين  بندي تحقيقات انجام  جمع.(Mareau et al., 2011 :137)تري دارند  سطح بازيابي پايين

تر به  كند كه كلمات عيني در مقايسه با كلمات ذهني به اين دليل كه آسان روشني بيان مي زمينه به
  .تر يادآوري و بازيابي خواهند شد شوند، راحت حافظه سپرده مي

  
  تأثير سن بر عملكرد حافظه. 4

به عقيدة لومر عملكرد . حافظه رابطة معكوس دارنداند كه سن و عملكرد  تحقيقات نشان داده
برخالف باور قديمي، . (Lemaire, 2005 :371)يابد  حافظه در كودكان با افزايش سن ارتقاء مي

بلكه كودكان در سنين اين كودكان كم سن و سال نيستند كه از حافظه برتري برخوردارند، 
 ,Lieury) سال است 25 تا 15بهترين عملكرد حافظه بين سنين . باالتر حافظة بهتري دارند

هاي شناختي كودكان نيز بهترين ميزان موفقيت را در  تحقيقات در زمينة مهارت (39: 1997
هاي  كه مهارتتوان گفت  بر اساس اين تحقيقات مي. اند ميان كودكان با سنين باالتر نشان داده

  .يابند شناختي با افزايش سن بهبود مي
تر حافظة كودكان در سنين پايين در مقايسه با كودكان در سنين باالتر به  عملكرد ضعيف
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طبق نظر سيگلر، كودكان در سنين پايين به اطالعات . شود شيوة كدگذاري اطالعات مربوط مي
توان گفت با  لذا مي ؛ (Siegler, 2001 :198)ند ده اللفظي بيشتر از اطالعات اساسي اهميت مي تحت

هاي  شوند، حتي بدون در نظر گرفتن ويژگي اللفظي زودتر فراموش مي توجه به اينكه اطالعات تحت
 .شود فردي، كم اهميت بودن اين نوع اطالعات براي كودكان كم سن و سال منجر به فراموشي مي

تر اساس رويدادها را  مانند كودكان بزرگسن و سال  وي معتقد است حتي اگر كودكان كم
بر اين اساس او معتقد است كه . دهند ها اهميت نمي كدگذاري كنند، باز به اندازة بزرگترها به آن

  . كنند هاي شناختي افراد با افزايش سن رشد مي حافظه و مهارت
عملكرد كه  در حالي. شود رابطة معكوس سن و عملكرد حافظه در دوران پيري نمايان مي

يابد، افزايش سن در بيشتر افراد مسن در دوران  حافظه، با افزايش سن در كودكان بهبود مي
  .(Belmin et al. 2003 :109)شود  پيري منجر به كاهش عملكرد حافظه مي

هاي ذهني انسان در  عنوان شروع كاهش توانايي برخي از محققان سنين ميانسالي را به
داند،   سالگي مي65، ميانسالي را 1989 در سال 9ي به نقل از شاييكُرمي نور. اند نظر گرفته

تر است، در   سالگي ضعيف58طور محسوسي از   سالگي به65عملكرد انسان در يعني 
شود   سالگي مشخص نمي53 سالگي و 60كه اين تفاوت آشكار در مقايسة دو دورة  حالي

  ). 257: 1386كُرمي نوري، (
عنوان اختاللي ضمني در دوران پيري با   از عملكرد حافظه بهعقيدة محققان، شكايت به

تأثير قرار داده است   سال را تحت50 درصد افراد باالي 50روند طبيعي، رايج است و 
(Dubois, Agid, 2002 :108) .كنند كه  نشان مي بر اساس مطالعات اخير، اين محققان خاطر

 درصد از افراد مسن از 25 تا 15رود و   ميشدت شكايت از عملكرد حافظه با افزايش سن باال
اين پديده خود شاهدي است بر كاهش ميزان توجه كه . برند  متناوب رنج ميهاي فراموشي

هاي مربوط به  شكايت. كند سازي يا بازيابي اطالعات را دچار مشكل مي توانايي ذخيره
طور قطع  يار رايج است، به ساله بس50ميان بيش از نيمي از افراد كاركردهاي شناختي كه در 

هاي  هاي مغزي يا آنچه در بيماري به اين معنا نيست كه اين اختالالت حافظه ناشي از آسيب
  .(Belmin et al. 2003 :108)كنيم، است   مشاهده مي10ديگر مانند آمنزيا

در مورد نقش سن در يادگيري زبان خارجي، نظرات متفاوتي وجود دارد و بيشتر موارد 
همچنين نظرية ). 136: 1383مشيدي، ( داللت دارند گيري بهتر زبان در دوران كودكيبر ياد

 
9
 Schaie 

10
جه انواع آسيبآمنزيا يا« .  تيجه مصرف الكل يا بيماري علت اين آسيب ممكن است ناشي از ضربه. آيد هاي مغزي به وجود مي  فراموشي مرضي در نتي يا ضايعات مغزي در ن شد اي به سر و  لمندي با زي و يا سا يمار. هاي عفوني مغ زيا، ب ا آگاهي از اطالعات گذشته را كمتر از دست ميادر حالت آمن وال احساس هويت ي يادآوري اطالعات جديد  ن معم وش ميدچار مشكل هستنددهند و بيشتر در  ها را بسرعت فرام    ).1386 : 257كُرمي نوري، (» ند كن  و آن
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 تا حدود 2( لنبرگ با تأييد اين مطلب فقط سنين اولية كودكي 11»آموزي بحران زبان«مرحلة 
   ).8: 1379زماني، (داند  را براي زبان آموزان مناسب مي)  سالگي10

في كه طرفداران اين نظريه در توجيه عدم توانايي با استناد بر عوامل مختل) 1991 (12كوك
اند، به عوامل فيزيكي اجتماعي و بعد شناختي اشاره  بزرگساالن در فراگيري زبان ارائه داده

 آن را 13»سوگرايي«و » پذيري مغز كاهش انعطاف«از عوامل فيزيكي و جسماني . كرده است
. كند  در سنين بزرگسالي اشاره مي14لزند و در مورد بعد شناختي به مسئله تداخ مثال مي

شود كه محققان معتقدند در سنين  تأثير نظرية تداخل در يادگيري زبان از آنجا ناشي مي
دخالت زبان مادري در يادگيري زبان دوم بسيار اندك است )  سالگي10قبل از (كودكي 

  ).9: 1379زماني، (
كند  ر حدود سن بلوغ رشد ميمغز انسان د  فيزيولوژيك،−هاي عصبي  بر اساس پژوهش

كنند در يادگيري زبان با دشواري  و معموالً از اين مرحله به بعد بسياري از مردم احساس مي
نكته مهم اين است كه يادگيري زبان با بلوغ مغز ارتباط مستقيم ندارد؛ زيرا . رو هستند روبه

 يا سيزده سالگي زبان توانست بعد از سن دوازده گونه بود، هيچ فردي هرگز نمي اگر اين
  ). 137: 1383مشيدي، (كه در عمل چنين نيست  جديدي بياموزد، در صورتي

  

  تأثير جنسيت بر عملكرد حافظه. 5
در مورد تأثير جنسيت بر عملكرد حافظه تحقيقات فراواني صورت گرفته است، اما نتايج در 

 در خارجي زبان يادگيري بر جنسيت تأثير متفاوت نتايج. اند سنين متفاوت، يكسان نبوده

 دختران نفع به )از كالس هفتم(راهنمايي  دورة در اما كنند، چندان ظهور نمي دورة ابتدايي

 مختلف، سنين در جنسيت نقش نتيجه در شوند، ناپديد مي بعدي مراحل در و شوند مي نمايان

 موفقيت پسران به دختران نسبت خارجي، زبان فراگيري  در.كند مي پيدا متفاوتي نمودهاي

 ناموفق دختران به ناموفق پسران نسبت به بعد، سالگي 13 از و آورند مي دست به بيشتري

 را فرانسه مانند خارجي زبان سالگي 16در  كه دختراني نتيجه در و است چشمگير بسيار

 چنين وجود با حال، هر به. كنند عمل مي پسران از بهتر توجهي قابل طور به گيرند، فرامي

 در خارجي زبان يادگيري و ميزان بازند مي رنگ جنسيتي هاي تفاوت باالتر سنين در اوتي،تف

  .)18: 1386رحمتيان و اطرشي، (شود  مي يكسان آموز تقريباً زبان پسران و دختران
 

11
  Critical Period Hypothesis/ Hypothèse de la période critique  

12
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پس از بررسي اجمالي نظريات متفاوت پيرامون پديدة فراموشي و يادگيري زبان، براي 
ايم كه  آموزان زبان فرانسه پرداخته اي ميداني بين زبان  مطالعهپاسخ به دو سؤال پژوهش به

  . كنيم در قسمت بعد ارائه مي
   
  مطالعة ميداني. 6

كلمات (در مطالعة ميداني ميزان فراموشي در توليد نوشتاري زبان فرانسه، تأثير نوع محتوا 
اساس  بر. شدندها در يادآوري اطالعات بررسي  و نقش سن و جنس آزمودني) عيني و ذهني

عيني و (آموزان از يكي از اين دو نوع كلمه  شان، زبان بندي كلمات طبق تصوير ذهني تقسيم
هايي كه پيش از اين بررسي شدند، محققان بر پاية نظرية  اساس نظريه بر. كنند استفاده مي) ذهني

كلمات ذهني گانه، به عملكرد بهتر حافظه در مورد كلمات عيني در مقايسه با  كدگذاري دو
  . معتقدند كه اين امر به برتري در حفظ كردن و يادآوري منجر خواهد شد

در اين تحقيق از ميان توليد كالمي روان در سطح شفاهي و نوشتاري، ميزان فراموشي تنها در 
از ميان تحقيقات تجربي در زمينة توليد نوشتاري در حوزة . سطح نوشتاري بررسي شده است

هايي اشاره كرد كه اشتباهات رخ داده هنگام نوشتن، در  توان به آزمايش تي، ميشناسي شناخ روان
ها سعي بر شده است داليل اشتباهات بررسي  در اين آزمايش. 15اند جمالت و متون را بررسي كرده

 .هايي ارائه شود حل و راه

  

  معرفي جامعة آماري. 1-6
آموز بزرگسال زبان فرانسه انتخاب  بان ز47طور تصادفي از بين  جامعة آماري اين تحقيق، به

اين افراد به ). 2 و 1جدول شمارة (  نفر مرد بودند 17 نفر زن و 30شده كه از اين ميان، 
 تا 31 سال و 30 تا 25 سال تعلق داشتند كه در روند تحقيق به دو گروه 40 تا 25گروه سني 

ن فرانسه از دو شعبه مؤسسة آموزان زبا پيكرة تحقيق از بين زبان.  شدند  سال تقسيم40
چارچوب مشترك  A2قطب راوندي و كيش مهر در تهران انتخاب شدند كه همگي سطح 

تدريج  آموزان در مسير يادگيري به با توجه به اينكه اندوختة زباني زبان. داشتنداروپايي 
حد متوسط شود، براي جلوگيري از تأثير اين گزينه بر نتيجة آزمايش،  تر مي يافته و قوي رشد

 
15

) ).2005 : 340 - 345به نقل از لومر،  (1997و فَريولي  ؛ پيولت، لومر 1998 فَريولي، پيولت و لومر –) 1988( كلُگ –)1994(فايول، الرجي، لومر (15   
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نتايج تحقيقات نشان داده است كه هر چه معلومات .  در نظر گرفته شده استA2سطح زباني 
نتيجه  توانند كلمات جديد را به ذهن بسپارند و در تر باشد، بهتر مي زباني زبان آموزان غني

سطح آموزان  به اين ترتيب، اين تحقيق روي زبان.  ياد بياورند ها را به توانند آن بهتر مي
اثر بودن سطح زباني بر ميزان يادآوري اطمينان  ابتدايي يا پيشرفته صورت نگرفته تا از بي

  .    حاصل شود
  

  هاي سني  فراواني گروه1جدول 
 

 گروه سني فراواني درصد

  سال30-25 25 2/53

  سال39-31 22 8/46

 كل 47 0/100

  
   فراواني جنسيت2جدول 

 

 جنس فراواني درصد

 نز 30 8/63

 مرد 17 2/36

 كل 47 0/100

  
  مواد تحقيق. 2-6

. عنوان مادة تحقيق استفاده شده است در اين تحقيق از كلمات عيني و ذهني، به دو شكل متفاوت، به
در آزمون اول، با . آموزان از طريق دو آزمون مورد آزمايش قرار گرفته است توليد نوشتاري زبان

اي به   كلمه56صورت فهرست  ني و ذهني، كلمات بههدف بررسي ميزان فراموشي كلمات عي
در اين . است) 1999(اين فهرست برگرفته از آزمايش سزِون و همكاران . آموزان ارائه شدند زبان

براي سازگاري با اهداف . اند تايي عيني و ذهني تقسيم شده28فهرست كلمات به دو دستة مساوي 
 chaiseهاي  در ليست عيني، كلمه. جايگزين كرديمتحقيق، تعدادي از كلمات با همان هجا را 

  Sermentجايگزين  را Secretهاي ذهني  و در ليست كلمه  Fourneauو choux را جايگزين Fourchetteو
در . آيند شمار مي بسامد به  كلمات بسيار كمA2آموزان در سطح  كرديم، زيرا اين كلمات براي زبان
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 كلمات عيني و ذهني در حوزة توليد زباني، كلمات عيني و ذهني آزمون دوم با هدف بررسي فراموشي
 اثر شازده كوچولو متن مورد نظر بخشي از داستان. آموزان ارائه كرديم را در قالب يك متن به زبان

  . كلمة ذهني هستند54 كلمة عيني و 58 كلمه است كه 112آنتوان دو سنت اگزو پري، شامل 
شناسي و  ات به دو دستة عيني و ذهني، دو ديدگاه زبانبندي كلم در مورد مالك تقسيم

ها  شناسي، عيني و ذهني دو ويژگي خاص اسم از ديدگاه زبان. شناسي زبان وجود دارد روان
دهندة چيزي است كه از طريق حس قابل درك است،  در اين ديدگاه كلمة عيني نشان. هستند

دهد كه از طريق حس قابل درك نيست،  ميكن و كلمة عيني چيزي را نشان  مانند روسري و پاك
ويژگي عيني نمايانگر چيزي است كه به . (Cherdon, 1996 :12) مثل غم، دوستي و انتخاب

و ...) باغ، آتش، فرشته و( واقعيت تعلق دارد و از طريق حس قابل درك يا قابل تصور است 
 كه متعلق به موجودات يا هايي است ها و حالت ويژگي ذهني نمايانگر مفاهيم، روابط، ويژگي

   .(Breckx, 1996 :162) شود سازي واقعيت در نظر گرفته مي عنوان ذهني اشياء است، اما به
شناسي، مالك  بندي زبان شناسي زبان، به گفتة پِويو، با وجود تأييد تقسيم از نظر روان

. ختص اسامي نيستبندي كلمات عيني و ذهني ميزان تداعي تصوير است و بنابراين تنها م تقسيم
اي بتواند تصويري را تداعي كند يا  ايم؛ لذا اگر كلمه ما نيز در اين تحقيق از اين شيوه استفاده كرده

صورت تصوير، كدگذاري و ذخيره شود، به گروه كلمات عيني  به عقيدة پِويو بتواند در حافظه به
عنوان مثال  د؛ به همين دليل بهگير تعلق دارد و در غير اين صورت در گروه كلمات ذهني قرار مي

  .  در ميان كلمات ذهني قرار داده شده استدويدنفعل 
  : از نظر الكهارت سه نوع عمدة يادآوري وجود دارد

 اند؛  كنند كه ارائه شده ها را به همان ترتيبي يادآوري مي ها گويه  كه آزمودني16 يادآوري متوالي-

 خواهند؛ آورند كه خود مي ا به ترتيبي به ياد ميها ر گويهها  آزمودني كه 17يادآوري آزاد -

دهند،  ها نشان مي صورت زوجي به آزمودني ها را به  كه ابتدا گويه18دار  يادآوري نشانه -
ها  شود و از آن ها نشان داده مي اما در زمان يادآوري تنها يكي از اعضاي هر زوج به آن

  .  (Lockhart, 2000 :45-58) شود همتاي آن را يادآوري كنند خواسته مي
 

  تحقيقروش . 3-6
 كلمة عيني و ذهني را از طريق يك فايل 56ها ليستي از كلمات شامل  در آزمون اول، آزمودني

 
16

 Serial recall/ Rappel séquen tiel   
17

 Free recall/ Rappel libre  
18

 Cued recall/ Rappel indicé   
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. اي ضبط شدند  ثانيه4سزِون و همكاران، كلمات با يك وقفه مطابق آزمايش . ضبط شده شنيدند
صورت ليست كلمات عيني و  ات را بهكه در آزمايش خود كلم) 1999(بر خالف سزِون و همكاران 

. ايم كار برده صورت يك در ميان عيني و ذهني به اند، در اين تحقيق كلمات را به ذهني استفاده كرده
  هدف از اين كار جلوگيري از تأثير تكرار كلمات عيني يا ذهني در ليستي جداگانه بر يادآوري بوده

صورت  آموزان با يك تست يادآوري آزاد به  زبان بالفاصله بعد از شنيدن كلمات، توانش .است
اند، در  ذهن سپرده  اند و به  ها خواستيم كلماتي را كه شنيده از آن. نوشتاري سنجيده شد

. اي كه در اختيارشان قرار داده بوديم بنويسند و از نوع يادآوري آزاد استفاده كرديم پرسشنامه
 پاسخگويي مدت زمان خاصي تعيين نكرديم تا براي جلوگيري از تأثير عامل اضطراب، براي

  . آموزان در يادآوري كلمات از وقت كافي برخوردار باشند زبان
آموزان به  زبان. هاي آزمون اول انجام شد آوري پرسشنامه آزمون دوم پس از جمع

چه را كه فهميدند در  ها خواستيم هر بخشي از داستان گوش دادند و سپس از آن
شرايط زماني در يادآوري آزاد متن، مشابه آزمون اول در . يگري بنويسندهاي د پرسشنامه

كردند تا از اين  صورت كتبي يادآوري مي  هايشان را به آموزان بايد شنيده زبان. نظر گرفته شد
  .طريق ميزان فراموشي در توليد نوشتاري را بررسي كنيم

هدف از اين . ونگي تحقيق شنيدندبدون اطالع از چگشده را  ها كلمات يا متن ضبط آزمودني
 كه فرد از هايي از نظر سزون و همكاران در آزمون. كار جلوگيري از بهبود يادآوري بود

  . (Seron et al., 1998 :266)يابد  ها مطلع است عملكرد حافظه افزايش مي پرسش
وع ، ن)زن و مرد(، جنس ) سال40 - 31 سال، 30 –25(در اين آزمايش چهار متغير سن 

فراموشي كلمات عيني و فراموشي ( فراموشي و ميزان) كلمات عيني و كلمات ذهني(كلمه 
عنوان متغير وابسته  از ميان اين متغيرها، ميزان فراموشي به. بررسي شده است) كلمات ذهني

  . در نظر گرفته شده است) سن، جنس و نوع كلمه(به ديگر متغيرهاي مستقل 
 

  نتايج مطالعة ميداني . 7
هايي محاسبه كرديم كه افراد قادر به يادآوري  ها را با شمارش تعداد كلمه ميزان فراموشي كلمه

آموزان پرداختيم، در  از آنجا كه در اين تحقيق به بررسي توليد نوشتاري زبان. ها نبودند آن
ر نداده ها، خطاهاي امالئي را محاسبه نكرديم؛ البته تا جايي كه معناي كلمه را تغيي شمارش كلمه
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به اين ترتيب در هر . هاي عيني و ذهني را محاسبه كرديم در هر دو آزمون، فراموشي كلمه. باشند
براي مثال، براي نفر اول . آموز اختصاص يافت آزمون، دو داده و در كل چهار داده، به هر زبان

ة ذهني را  كلم52 كلمة عيني و 51دهند كه شخص مورد نظر  ترتيب نشان مي  به52 و 51اعداد 
  .  ها در آزمون دوم نيز به همين ترتيب است توضيح داده. فراموش كرده است
طبق قوانين آماري، فقط در مواردي . استفاده كرديم SPSSافزار  ها از نرم براي تحليل داده
توانيم نمودار مربوطه را رسم كنيم؛ لذا در اين  ها معنادار باشد، مي كه تفاوت ميان داده

هاي عيني و ذهني در آزمون اول  ايم آيا تفاوت ميان فراموشي كلمه تدا بررسي كردهتحقيق، اب
 و كمتر 05/0ها   طبق قوانين آماري، مواردي كه نشان معناداري  آن. معنادار شده است يا نه

هاي موجود بين متغيرها را از طريق  معناداري تفاوت. از آن بوده در نظر گرفته شده است
هاي آزمون دوم  نتايج حاصل از اين آزمون، تنها در مورد داده. كرديمبررسي  Tآزمون 

در . در بررسي اثر متقابل دو متغير سن و جنس نيز معناداري ديده شد. اند معنادار بوده
جدول (، نتايج معنادار فقط به كلمات عيني محدود شدند ) سال30 - 25(مورد گروه سني اول 

  ). 5جدول (م، اين محدوديت ديده نشد كه در گروه سني دو ، در حالي)4
 كه كلمات عيني و ذهني در قالب متن ارائه شدند، نتايج نشان داد كه 2در آزمون شمارة 

 1نمودار شمارة . اند  درصد بيشتر فراموش شده31/1كلمات ذهني در مقايسه با كلمات عيني 
   .دهند خوبي نشان مي هاي نتايج باال را به  داده3و جدول شمارة 

  
  2 درصد فراموشي كلمات عيني و ذهني در آزمون شمارة 3جدول 

  

  ميانگين  تعداد  گروه  
انحراف از 
  معيار

ميانگين انحراف 
  از معيار

فراموشي كلمات 
درصد فراموشي   27/0  87/1  **30/97  47  عيني

كلمات عيني و 
فراموشي كلمات   2ذهني در آزمون 

  19/0  31/1  **63/98  47  ذهني

  01/0 در سطح معناداري** 
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  2 فراموشي كلمات عيني و ذهني در آزمون درصد 1نمودار 
  

، درصد فراموشي 4هاي جدول شمارة  اساس داده  سال بر30 تا 25در بين گروه سني 
سپاري كلمات ذهني در اين  كه به ذهن در حالي. كلمات عيني در زنان كمتر از مردان است

  . ف معناداري ديده نشدگروه سني ميان مردان و زنان اختال
  

 در ميان زنان و مردان گروه سني 2 درصد فراموشي كلمات عيني و ذهني در آزمون 4جدول 
   سال30 -25

  
  

  ميانگين  تعداد  جنسيت    سن
انحراف از 

  معيار
ميانگين انحراف از 

  معيار

درصد فراموشي كلمات   41/0  69/1  *06/97  17  زن
  50/0  41/1  *88/98  8  مرد  عيني

  30/0  24/1  42/98  17  زن
25- 30  

درصد فراموشي كلمات 
  37/0  04/1  33/99  8  مرد  ذهني

  05/0معناداري در سطح * 
  

 ساله 40 تا 31دهند كه ميزان فراموشي زنان  خالف گروه سني باال، نتايج نشان مي بر
عيني و نتايج معنادار ميان دو گروه جنسي، فقط به كلمات ) 5جدول (بيشتر از مردان است 

  .گيرد برمي محدود نيست و كلمات ذهني را نيز در

00/99  
00/98  
00/97  
00/96  

30/97  
63/98  
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 در ميان زنان و مردان گروه سني 2 درصد فراموشي كلمات عيني و ذهني در آزمون 5جدول 
   سال40 -31

  

  ميانگين  تعداد  جنسيت    سن
انحراف از 

  معيار
ميانگين انحراف از 

  معيار

درصد فراموشي كلمات   43/0  56/1  **94/97  13  زن
  46/0  37/1  **44/95  9  مرد  عيني

  27/0  97/0  *11/99  13  زن
31- 39  

درصد فراموشي كلمات 
  54/0  62/1  *70/97  9  مرد  ذهني

  
دهندة روند معكوس فراموشي در ميان زنان و مردان هستند؛ به بيان  ها نشان داده

  ). 2مودار ن(تر، با افزايش سن، فراموشي در زنان افزايش و در مردان كاهش يافته است  دقيق
  

  
  

 2 فراموشي كلمات عيني زنان و مردان در دو گروه سني در آزمون 2نمودار 

  
 سال، باز هم 40 تا 31در مورد فراموشي كلمات ذهني، مانند كلمات عيني در گروه سني 

  ).3نمودار (اند  زنان بيشتر از مردان دچار فراموشي شده

00/100  
00/99  
00/98  
00/97  
00/96  
00/95  
00/94  
00/93  
00/92  

06/97  

88/98  
94/97  

44/95  

31-39  25-30  
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 2 سال در آزمون 39-31ان زنان و مردان  فراموشي كلمات ذهني مي درصد3نمودار 

  
  گيري  بحث و نتيجه. 8

دهد  كند و نشان مي هاي يادگيري را تأييد مي ه نتايج اين تحقيق نتايج تحقيقات گذشته در ساير حوز
شوند؛ اين برتري  خود را  كلمات عيني در زبان فرانسه بهتر از كلمات ذهني يادآوري مي

  . ي كلمات عيني نسبت به كلمات ذهني نشان دادصورت ميزان كمتر فراموش به
، تفاوت معناداري ميان ميزان فراموشي )فهرست كلمات(با توجه به اينكه در اولين آزمون 

صورت فهرست به افراد  كه كلمات به گيريم زماني كلمات عيني و ذهني ديده نشد، نتيجه مي
ميزان .  فراموشي نداشته استتأثيري بر ميزان) عيني يا ذهني(ارائه شدند، نوع كلمه 

، تفاوت معناداري داشت و ميزان )2آزمون شمارة (فراموشي كلمات عيني و ذهني داخل متن 
به اين ترتيب تأثير نوع ). 1نمودار (دست آمد   فراموشي كلمات عيني كمتر از كلمات ذهني به

كار   به) متن (19زشيكلمه بر ميزان فراموشي زماني است كه كلمات در يك منبع واقعي غيرآمو
به همين دليل امروزه در آموزش زبان، بر ياددهي كلمات در بافت يا در قالب يك متن . اند رفته

  . صورت كلمات منفرد و جدا از بافت شود، نه به تأكيد مي
دست   هاي به اساس داده بر. نتايج اين تحقيق نشان داد كه سن و جنس بر فراموشي تأثير دارند

 فراموشي زنان در مقايسه با مردان با افزايش سن، افزايش و در مردان كاهش يافت آمده، ميزان
البته بايد يادآور شويم كه اين روند تغيير ميزان فراموشي، فقط در مورد كلمات عيني ). 2نمودار (

 سال 40 تا 31ديده شد و در مورد كلمات ذهني نتايج فقط در ميان زنان و مردان گروه سني 
با اينكه ). 3نمودار (ماند  ثابت مردان به نسبت زنان فراموشي بيشتر ميزان شد، امامعنادار 

 
19

 Authentic document/ Document authen tique  

00/100  
50/99  
00/99  
50/98  
00/98  
50/97  
00/97  
50/96  
00/96  

11/99  

72/97  
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 سال را 25 تا 20هاي آماري، رابطة معناداري اختالف فراموشي كلمات ذهني در گروه سني  تحليل
ها مانند كلمات عيني ميزان فراموشي بيشتر مردان را نشان  نشان ندادند، اما در اين مورد داده

طور مستقل بر ميزان فراموشي تأثير  از آنجا كه متغيرهاي سن و جنس به). 4جدول (هند د مي
توان نتيجه گرفت كه در  شود، مي اند و نتايج معنادار به اثر متقابل اين دو متغير مربوط مي نداشته

تنهايي بر ميزان   سال، سن و جنس به40 تا 25اين تحقيق در ميان بزرگساالن در بازة سني 
طور  اموشي كلمات عيني و ذهني تأثيرگذار نيستند و در آموزش زبان بايد به هر دو متغير بهفر

 در مرد و زن آموزان زبان حضور زبان با هاي كالس بيشتر در كه متغيرهايي همزمان توجه كرد؛
   .شوند ديده مي مختلف سنين
  
  ها نوشت پي. 9

1. Ebbinghaus 

2. interference theory/ théorie des interférences  

3. retroactive/ rétroactif  

4. proactive/ proactif  

5. decline theory/ théorie du déclin  

6. dual coding theory/ théorie du double codage  

7. Paivio 
8. Smythe, Yuille 
9. Schaie 

علت اين آسيب ممكن است . آيد هاي مغزي به وجود مي  انواع آسيبة فراموشي در نتيجآمنزيا يا« .10
هاي عفوني مغزي يا   مصرف الكل يا بيماريةاي به سر يا ضايعات مغزي در نتيج اشي از ضربهن

ن معموال احساس هويت يا آگاهي از اطالعات گذشته را ادر حالت آمنزيا، بيمار. سالمندي باشد
ها را   و آندچار مشكل هستنددهند و بيشتر در يادآوري اطالعات جديد  كمتر از دست مي

  ).257: 1386كُرمي نوري، (» كنند  فراموش ميسرعت   هب
11. critical period hypothesis/ hypothèse de la période critique  

12. Cook 
13. lateralization/ latéralisation  

14. interference/ interférence  

 1997ريولي  ؛ پيولت، لومر و ف1998َ فَريولي، پيولت و لومر –) 1988( كلُگ –)1994(فايول، الرجي، لومر  .15
  ).345 – 340: 2005به نقل از لومر، (

16. serial recall/ rappel séquentiel   
17. free recall/ rappel libre  
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18. cued recall/ rappel indicé   

19. authentic document/ document authentique  

  
 منابع. 10

.  الهه حجازيكمال خرازي و ترجمة سيد. شناسي شناختي روان). 1389. (استرنبرگ، رابرت •
 .سمت: تهران
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