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 چکیده

های خصوصا در هنگام توليد انواع جفت كردنبرای ارتباط برقرارمنظورشناختي د كه دانش گردطوركلي عنوان ميبه

های زباني و و شكل بافت منظورشناختي ،فعاليت منظور شناختي ،بعالوه نيازی اساسي است. خارجه در زبان   كمينه

هميت بااليي از طريق تبادالت زبان دوم از ا های كمينه مكالماتيتوجهي برای ساخت انواع جفتغيرزباني به طرز قابل

 در مطالعاتاين رابطه  ،صورت نظری هبرخوردار هستند. برخالف ارتباط و پيوستگي مهم در بين عناوين فوق الذكر ب

های ، و صورتبافت، تحقيق حاضر  رابطه  بين فعالي،. درنتيجهكافي مورد بررسي قرار نگرفته است ميزانتجربي به 

تقاضا های كمينه تقاضا و ردآموزان زبان خارجه در توليد جفتشناختي زبانني در عملكرد منظور زباني و غير زبا

سطح متوسطه باال و پيشرفته بودند كه مهارت عمومي   موزآزبان 108كنندگان مشاركتگرفت. آزمايش قرارمورد 

عملكردشان  ی آنها بر اساسهای كالمي تقاضا و رد تقاضادانش كنشو  Oxfordبه كمک آزمون بسندگي  زبان آنها

مكالماتي كه كنندگان مي بايست نقش دونفر مشاركت  وری شد.جمع آ (WDCT)نوشتاری  گفتمان در آزمون

لمه مكا 300  درنهايت ، را بازی كنند.شامل توليد تقاضا برای تقاضا كننده و رد همان تقاضا برای پاسخ دهنده بود

استفاده ها داده تجزيه و تحليل نها ومكاملمات، دسته بندی آمكتوب كردن برای  MAXQDAضبط شد. از نرم افزار 

فراد كالمي و با تعامل اهای های كمينه تقاضا و رد تقاضا در بافتاجي نشان داد كه جفتمار توصيفي و استنتشد. آ

-مشاركت شده نيست. ريزینها فرايندی تعاملي و از قبل طرحسازی آو اينكه بازی شونددرگير در مكالمه بازسازی مي

های ساخت به نامتقاضا  رد و تقاضا كمينه هایجفت زباني متعددی برای تبادلهای زباني و غيركنندگان از صورت

 زبانيغير هایصورتبه طرز قابل توجهي بيشتر از  زباني هایصورتموزان از آزبان. استفاده كردند (TCUs) مكالماتي

در سطح جمله و بند بيشتر از عبارات و واژگان استفاده كردند.  های زبانيصورتز ا آموزانزبان ،كردند. بعالوهاستفاده

ها ند. اين يافتهگرفتقرارستفاده مورد ابيشتر نسبت به خنده واصطالحات زبان بدن  های ربطيساختمكث و  ،نهمچني



 

 

و  ،ت آن، بافمنظورشناختي فعاليت موزان  نسبت بهآزبان دانشموزشي برای مدرسين برخوردار است تا از اهميت آ

 د.نافزايش ده های كمينهفتجموجود در های كالمي باني و غير زباني را در ساخت كنشز هایصورت

 

های كمينه جفت ،شناختيبافت منظور ،شناختيفعاليت منظور ،زبانيهای غيرصورت ،زباني هایصورت ها:واژهکلید

 (TCUsمكالماتي )های ساختتقاضا و رد تقاضا، 

 

 

 چكيده كوتاه:

آموزان زبان های زباني و غير زباني در عملكرد منظور شناختي زبانبافت، و صورت ،تتحقيق حاضر  رابطه  بين فعالي

سطح متوسطه   آموززبان 108كنندگان . مشاركترا مطالعه كردهای كمينه تقاضا و ردتقاضا خارجه در توليد جفت

های كالمي آنها و دانش كنش Oxfordباال و پيشرفته بودند كه مهارت عمومي زبان آنها به كمک آزمون بسندگي 

. مشاركت كنندگان مي بايست نقش دونفر بودتعيين شده (WDCT)بر اساس عملكردشان در آزمون گفتمان نوشتاری 

ه و رد همان تقاضا برای پاسخ دهنده بود، را بازی كنند. درنهايت  مكالماتي كه شامل توليد تقاضا برای تقاضا كننددر 

لمات، دسته بندی آنها و تجزيه و تحليل مكابرای مكتوب كردن  MAXQDAمكالمه ضبط شد. از نرم افزار  300

كالمي و های های كمينه تقاضا و رد تقاضا در بافتها استفاده شد. آمار توصيفي و استنتاجي نشان داد كه جفتداده

شده ريزیسازی آنها فرايندی تعاملي و از قبل طرحشوند و اينكه بازیبا تعامل افراد درگير در مكالمه بازسازی مي

تقاضا به  رد و تقاضا كمينه هایجفت های زباني و غيرزباني متعددی برای تبادلكنندگان از صورتنيست.  مشاركت

به طرز قابل توجهي بيشتر از  زباني هایآموزان از صورتردند. زبان( استفاده كTCUsهای مكالماتي )نام ساخت

های زباني در سطح جمله و بند بيشتر از عبارات و از صورت آموزانكردند. بعالوه، زباناستفاده غيرزباني هایصورت

بيشتر مورد استفاده های ربطي نسبت به خنده واصطالحات زبان بدن واژگان استفاده كردند. همچنين، مكث و ساخت

آموزان  نسبت به فعاليت ها از اهميت آموزشي برای مدرسين برخوردار است تا دانش زبانقرارگرفتند. اين يافته

های كمينه های كالمي موجود در جفتهای زباني و غير زباني را در ساخت كنشمنظورشناختي، بافت آن، و صورت

 افزايش دهند.


