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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ارزشیابی پویای رایانهای بر فراگیریِ واژگان فارسی از بریق استنباط واژگانی
بود .در این پژوهش شبهتجربی 50 ،فراگیر که فارسی را بهعنوان زبان خارجی میآموختند چهار متن را بی
چهار روز به صورت روزی یک متن خواندند و به سؤاالت درک مطلب پاسخ دادند .در گروه کنترل ،فراگیران از
وجود کلمات ناآشنا درمتنها بیابالع بودند .در گروه دوم ،فراگیران از وجود کلمات ناآشنا در متنها آگاهی
داشتند و باید معنی آنها را استنباط میکردند .در گروه سوم ،عالوه بر آگاهی از کلمات ناآشنا و استنباط آنها،
از رویکرد ارزشیابی پویای رایانهای نیز استفاده شد .نتایج پسآزمونهای فراگیری و یادداری واژههای ناآشنا،
نشان داد که آگاهی از وجود کلمات ناآشنا در متن و استفاده از رویکرد ارزشیابی پویای رایانهای ،واژهآموزی از
بریق خواندن را بهبود میدهد .همچنین پس از مطالعه ،با برح چهار سؤال دیدگاههای فراگیران گروه سوم
درخصوص کارآمدی واژهآموزی در چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این بررسی
نشان داد که فراگیران ،ارزشیابی پویای رایانهای را چارچوبی مناسب و مؤثر برای توسعهی دانش واژگانی میدانند
و از آن استقبال میکنند.
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 .1مقدمه
استنباط واژگانی به درک معنای یک کلمهی ناآشنا از متن اشاره دارد و یکی از راهبردهایی است که در
مواجهه با کلمات ناآشنا در فرایند درک مطلب خوانداری و شنیداری ،میتوان از آن بهره برد (نیشن و
کودی6233 ،؛ نیشن .)6222 ،استنباط واژگانی از آن جهت یک راهبرد مؤثر فراگیری واژگان بهشمار میآید
که اولین شرط از شرطهای سهگانهی هولستین ( )3226برای یادگیریِ واژگان را برآورده میکند .در نظر
هولستین ،برای یادگیریِ مؤثر واژگان جدید و یادداریِ بلندمدت آنها ،سه عامل گستردگیِ پردازش ،تمرین
و تکرار و تمرین دسترسیِ خودکار ضروری هستند .گستردگیِ پردازش به کیفیت و عمق پردازشی اشاره
دارد که در اولین مواجهه با یک کلمهی ناآشنا روی میدهد .منظور از تمرین و تکرار ،تمرین عامدانه و مکرّر
کلمات تازهآموخته است که میتواند بهصورت درمتن یا خارجازمتن باشد .تمرین دسترسیِ خودکار به
استفاده از واژهی جدید در فرایند ارتباط کالمیِ روان اشاره دارد که موجب تسریع دسترسی به واژه در مغز
میشود .اهمیت استنباط واژگانی بهعنوان یک راهبرد فراگیریِ واژگان ،در این است که زبانآموز را وادار به
پردازش گستردهی کلمهی ناآشنایی میکند که بی ارتباط کالمی با آن مواجه شده است .اگر پس از
استنباط واژگانی ،تمرین و تکرار و تمرین دسترسیِ خودکار نیز اتفاق بیفتند ،آنگاه کلمهی تازهآموخته به
حافظهی بلندمدت سپرده خواهد شد.
جالب است بدانیم با وجود اینکه استنباط واژگانی بهصورت گسترده مورد استفادهی فراگیران قرار
میگیرد (نساجی )3222 ،این امر به فراگیریِ چشمگیر واژگان منجر نشده است( .ورینگ و تاکاکی.)3222 ،
آگاه نبودن از وجود کلمات ناآشنا در متن میتواند یکی از عوامل این بازدهِ پایین باشد (بنگلیل و پریبخت،
 .)3224استفاده از چارچوب ارزشیابیِ ایستا میتواند دیگر عامل به وجود آورندهی این وضعیت باشد.
بههمیندلیل ،در این مطالعهی شبهتجربی ،واژگان ناآشنای متن نشانهگذاری شدند تا فراگیران متوجه
کلمات ناآشنا بشوند .همچنین ،برای بررسیِ فراگیری واژه از بریق استنباط واژگانی ،عالوه بر چارچوب
ارزشیابیِ ایستا ،از چارچوب ارزشیابیِ پویای رایانهای نیز استفاده شد.
لذا هدف این پژوهش بررسی فراگیری واژگان از بریق استنباط واژگانی در میان فراگیران زبان فارسی
بود .بدین منظور سه سؤال پژوهشی به شرح ذیل مطرح گردیدند .آیا آگاهی از وجود واژههای ناآشنا در
متن ،میزان فراگیری و یادداری آن واژهها را افزایش میدهد؟ آیا استفاده از رویکرد ارزشیابی پویای رایانهای،
فراگیری و یادداری واژههای ناآشنا از بریق خواندن را افزایش میدهد؟ دیدگاه فراگیران درخصوص
واژهآموزی در چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای چیست؟
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 .2ادبیات پژوهش
با وجود اینکه استنباط واژگانی پرکاربردترین راهبرد فراگیریِ واژگان است (نساجی ،)3222 ،این راهبرد
آنچنانکه انتظار میرفت منجر به فراگیری واژگان نشده است .مطالعات نشان از بازدهِ کم این راهبرد دارند
(ورینگ و تاکاکی3222 ،؛ بنگلیل و پریبخت3224 ،؛ پیتز و همکاران6232 ،؛ دی و همکاران6226 ،؛
هولستین6223 ،؛ دوپوی و کرشن6222 ،؛ هورست و همکاران6223 ،؛ زهار و همکاران3226 ،؛ مین،
 .)3223در مقایسه با فراگیران با بسندگیِ باال ،فراگیرانی که دارای بسندگیِ زبانی پایین و متوسط هستند،
موفقیت کمتری در استنباط معنای کلمات جدید از متنهای خوانداری دارند (بنگلیل و پریبخت3224 ،؛
موریسون.)6221 ،
اسحاقپور ( 12 )3222فراگیر سطح متوسط زبان انگلیسی را در دو گروه قرار داد و بی ده جلسه 622
واژه را به آنها آموزش داد .در گروه آزمایش ،واژگان از بریق استنباط واژگانی و در گروه کنترل ،واژگان
بهصورت صریح و خارج از متن آموزش داده شدند .نتایج نشان داد که گروه استنباط واژگانی ،واژگان
کمتری فراگرفتهاند.
هورست و همکاران ( )6223از  24فراگیر خواستند یک داستان  36222کلمهای را بی شش جلسهی
یکساعته بخوانند 32 .کلمهی ناآشنا در متن بود .یافتههای تحقیق بیانگر این بود که فراگیران  0کلمه
( )33%را یاد گرفتند .در مطالعهی زهار و همکاران ( 644 )3226فراگیر یک داستان کوتاه را در یک جلسه،
دو بار خواندند .در این متن 22 ،کلمهی ناآشنا شناسایی شده بود .دو روز پس از مداخله ،فراگیران معنیِ دو
کلمه ( )5%را به یاد داشتند.
ورینگ و تاکاکی ( ،)3222در یک داستان کوتاه 30 ،کلمهی ناآشنا شناسایی کردند و از  60فراگیر
خواستند آن متن را در یک جلسه بخوانند .در پسآزمونی که بالفاصله پس از مداخله انجام گرفت42% ،
کلمات ناآشنا در یاد فراگیران مانده بود .یک هفته بعد ،فراگیران معنیِ  22%از کلمات هدف را به یاد
داشتند .پس از سه ماه ،این میزان به  62%کاهش یافت .با در نظر گرفتن زمانی که در مطالعهی آنها و
دیگر تحقیقات ،صرف خواندن متنها شده بود ،آنها نتیجه گرفتند که میزان فراگیریِ حاصل از استنباط
واژگانی قابل مالحظه نیست و بهتر است از استنباط واژگانی برای تثبیت کلماتی که قبالً فراگرفته شدهاند،
استفاده کرد و نه برای فراگیریِ اولیهی کلمات ناآشنا .برای افزایش میزان فراگیریِ واژگان از بریق استنباط
واژگانی ،باید علل عمدهی این بازدهِ کم شناسایی گردد.
یکی از علت های بازده پایین استنباط واژگانی ممکن است این باشد که در بسیاری از مطالعات فوق ،تنها
از فراگیران خواسته بودند متنی را برای درک مطلب بخوانند و بالفاصله پس از خواندن یا پس از یک وقفهی
زمانی ،بدون ابالع قبلی ،از آنها آزمون واژگان ناآشنای متن گرفته بودند .این امکان وجود دارد که بهعلت
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تمرکز بر پیام متن ،فراگیران متوجه کلمات ناآشنا نشدهاند (بنگلیل و پریبخت .)3224 ،ازآنجاکه آگاهی
پیششرطِ یادگیری است (اشمیت ،)3226 ،نمیتوان انتظار داشت فراگیر اقدام به استنباط معنای واژهای
کند که متوجه ناآشنا بودنش نشده است.
عامل دیگری که ممکن است در بازده پایین استنباط واژگانی دخیل باشد ،رویکرد ایستا به ارزشیابی
است که در مطالعات استنباط واژگانی مورد استفاده بوده است (ورینگ و تاکاکی ،3222 ،بنگلیل و پریبخت،
3224؛ مین3223 ،؛ برون و همکاران3223 ،؛ پیگادا و اشمیت3221 ،؛ هورست .)3220 ،ارزشیابیِ ایستا
نوعی از ارزشیابی است که بر محصول رشد قبلی تمرکز دارد و آنچنانکه باید ،به فرایند رشد نمیپردازد
(اشتنبرگ و گریگورنکو .)3223 ،مطالعاتی که در چارچوب ارزشیابیِ ایستا صورت گرفتهاند ،به محصول
استنباط واژگانی پرداختهاند ،یعنی میزان فراگیریِ واژه و از فرایند استنباط واژگانی و رشد این راهبرد غافل
ماندهاند؛ یعنی آنها راهبرد استنباط واژگانی را مهارتی بدیهی در نظر گرفتهاند ،نه مهارتی درحال رشد.
آنها در زمینهی استنباط معنای واژگان ناآشنا از بافت ،به فراگیران آموزش یا کمکی ندادهاند و با وجود
این ،انتظار داشتهاند که فراگیران بهصورت خودجوش متوجه کلمات شوند ،معنای آنها را از متن استنباط
کنند و آنها را بیاموزند .هولستین ( )3226بر این عقیده است که پس از آگاهی از واژهی ناآشنا ،فراگیر
میباید درگیر پردازش گستردهی آن واژه شود .استنباط واژگانی در صورتی منجر به پردازش گسترده
میشود که فراگیر از همبافت ،گفتمان ،دانش موضوعی و عمومی ،ساختار کلمهی ناآشنا ،ساختار دستوریِ
جملهای که کلمه در آن قرارگرفته و دانش زبانیِ غیر از زبان دوم برای درک معنای واژهی ناآشنا بهره گیرد
(نساجی3222 ،؛ هاشتروپ6226 ،؛ دبو و همکاران .)6225 ،این درحالی است که در مطالعات پیشین ،برای
مشاهدهی فراگیران درحینِ استفاده از راهبرد استنباط واژگانی ،تالش چندانی نشده است و مهمتر از آن،
اینکه معلوم نیست آیا فراگیران واقعاً از منابع دانش فوق بهره میبردهاند یا خیر.
ارزشیابیِ پویا که در چارچوب نظریهی اجتماعی-فرهنگیِ رشدِ ذهنی مطرح شده است ،رویکردی تربیتی
به ارزشیابی است که تمایزی بین آموزش و ارزشیابی قایل نیست .بههمین دلیل ،در این رویکرد ،آموزگار
میتواند تعاملی دوسویه با فراگیر برقرار نماید و بدین صورت ،در فرایند ارزشیابی مداخله نموده ،از بریق
سرنخهای میانجیانهی درجهبندی شده ،به فراگیر مستأصل در رسیدن به پاسخ درست یاری رساند (الجفره
و لنتولف .)6224 ،منظور از سرنخهای میانجیانه ،اشاراتی است که بی آنها ،آموزگار با ارجاع به دانش خودِ
فراگیر یا نکات موجود در متنِ یادگیری ،به فراگیر کمک میکند به هدف یادگیری دست یابد .این سرنخها
را میتوان از ضمنیترین به آشکارترین مرتب کرد و به فراخور نیاز به فراگیر عرضه کرد .فراگیر تواناتر با
اشاره ضمنی به هدف یادگیری میرسد؛ ولی فراگیر ضعیفتر با سرنخهای آشکارتر به نتیجه میرسد .مثالً
در یک آزمون درک مطلب خوانداری که شامل سؤاالت چهارگزینهای است ،وقتی فراگیر گزینهی غلط را
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انتخاب میکند آموزگار با اشاره به غلط بودن انتخاب ،درواقع یک سرنخ ضمنی به فراگیر ارایه میکند .اگر
در تالش بعدی ،فراگیر نتواند به گزینهی صحیح برسد آموزگار میتواند با اشاره به بخشهایی از متن که به
سؤال مورد نظر مربوبند سرنخی نیمهضمنی به او ارایه کند .اگر باز هم فراگیر نتواند گزینهی صحیح را
بیابد ،آموزگار میتواند با ارایهی توضیحی مختصر دربارهی رابطهی بین بخشهایی از متن و سؤال موردنظر،
سرنخی نیمهآشکار به فراگیر دهد .درصورتیکه فراگیر نتواند جواب صحیح را بهدست آورد آموزگار میتواند
جواب صحیح را بیان کند و دلیل انتخاب آن را بیان کند.
بر اساس اصول ارزشیابیِ پویا ،عدم موفقیت فراگیران سطح مبتدی و متوسط در استنباط واژگانی را
می توان به این موضوع نسبت داد که در این فراگیران ،مهارت استنباط واژگانی درحالِ رشد است .یعنی این
مهارت در حوزهی رشدِ محتمل 6فراگیر قرار دارد .حوزهی رشد محتمل به تواناییهای بالقوهی فراگیر اشاره
دارد که در شرف ظهور قرار دارند و نشانههایی از آنها را میتوان در عملکرد فرد در تکالیفی که باالتر از
سطحش هستند مشاهده کرد .حوزهی رشدِ محتمل خود را در تکالیف یادگیریای نمایان میکند که فراتر
از توان فعلیِ فراگیرند ،ولی با وجود این ،فراگیر قادر است با همکاریِ فردی توانمندتر از خود ،آنها را انجام
دهد (پونر و لنتولف3222 ،؛ لنتولف و پونر .)3223 ،فرد توانمندتر بین فراگیر و تکلیف یادگیری میانجی
میشود و در تعاملی دوسویه ،مشروط به نیاز فراگیر ،به او سرنخهای درجهبندیشده در جهتِ رسیدن به
هدف یادگیری ارایه میکند .میانجیگری ،توان بالقوهی فرد برای رشد در آینده را معلوم میدارد و
درعینحال به تحقّق آن رشد محتمل کمک میکند (الجفره و لنتولف.)6224 ،
ارزشیابیِ پویا ،در شکل راستینش ،مستلزم تعامل یکبهیک بین معلم و فراگیر است که برای پیادهسازیِ
آن هزینه و وقت زیادی الزم است (پونر و لنتولف .)3262 ،چون پیاده سازیِ این مدل از ارزشیابیِ پویا
درموردِ گروه سوم این تحقیق ،که شامل بیست و سه نفر بود ،میسر نبود ،تصمیم بر آن شد که متنها و
سؤاالت درک مطلب ،کلمات ناآشنای نشاندار در متنها و سرنخهای میانجیانهی مربوط به هر واژهی ناآشنا،
در قالب نرمافزاری به فراگیران عرضه شود .با استفاده از این نرمافزار ،دیگر نیازی به تعامل یکبهیک بین
معلم و فراگیر نبود و میشد سرنخهای میانجیانه را در آنِواحد بر همهی شرکتکنندگان تحقیق اعمال کرد.
در چارچوب ارزشیابی پویا ،پیشقدم و برآبادی ( )3263یک آزمون درک مطلب رایانهای مختص فراگیران
زبان انگلیسی براحی کردند که شامل دو متن خواندن بود که برای هریک ،ده سؤال درک مطلب برح شده
بود .برای هر سؤال ،پنج سرنخ تهیه شده بود که از ضمنی به آشکار مرتب شده بودند .اگر فراگیر به سؤالی
جواب غلط میداد ،نرمافزار سرنخی به او ارایه میداد و فراگیر فرصتی دوباره برای پاسخگویی داشت .این کار
تکرار میشد تا فراگیر به پاسخ درست برسد یا نرمافزار جواب را به فراگیر عرضه کند .نرمافزار برای هر
.zone of proximal development
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فراگیر ،یک نمرهی پویا و یک نمرهی غیرپویا محاسبه میکرد .نتایج نشان داد که میانگین نمرات پویا از
میانگین نمرات غیرپویا بهصورت معناداری باالتر است.
برای سنجش مهارت شنیداری و خوانداری فراگیران زبان انگلیسی ،پونر ،ژنگ و لو ( )3260آزمونهای
پویای رایانهای تهیه دیدند .سؤاالت آزمونها بهصورت چندگزینهای بود و برای هر سؤال پنج سرنخ مهیا
شده بود .وقتی فراگیری به یک سؤال جواب غلط میداد سرنخی به او عرضه میشد .این کار تکرار میشد تا
فراگیر به جواب درست برسد یا نرمافزار آن را ارایه کند .البته بهازای هر سرنخ ،یک نمره از پنج نمرهی آن
سؤال کسر میشد .برای هر فراگیر ،نرمافزار یک نمرهی واقعی (بدون کمک) و یک نمرهی میانجی (با کمک)
محاسبه میکرد .در آزمونهای درک مطلب خوانداری و شنیداری ،میانگین نمرات میانجی بهبور معناداری
از میانگین نمرات واقعی باالتر بود.

 .2روش پژوهش
 .1 . 2جامعه و نمونه آماری
این تحقیق از نوع شبهتجربی بود .به این دلیل که تحقیقات گذشته نشان دادهاند که فراگیران با بسندگی
متوسط در فراگیری واژه از بریق استنباط واژگانی مشکل دارند (موریسون6221 ،؛ بنگلیل و پریبخت،
 )3224از نمونهگیری هدفمند استفاده شد 50 .فراگیر زبان فارسی که بر اساس ارزیابی محل فراگیری،
دارای بسندگی متوسط بودند برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند .شرکتکنندگان بهصورت تصادفی
در سه گروه  30نفره قرار داده شدند 0 .نفر از فراگیرانی که در گروه اول قرارگرفته بودند از شرکت در
تحقیق منصرف شدند .در گروه دوم 2 ،نفر از فراگ یران از شرکت در تحقیق منصرف شدند و سه نفر هم
تکالیف تحقیق را ناقص انجام دادند که دادههایشان حذف شد .در گروه سوم 3 ،نفر از فراگیران از شرکت در
تحقیق منصرف شدند .شرکتکنندگان ،فراگیرانی از ملیتهای آلمانی ،انگلیسی ،استرالیایی و آمریکایی
بودند که از  63تا  33سال سن داشتند .تحصیالت آنها از مقطع دیپلم متوسطه تا فوقلیسانس متغیر بود.
شرکتکنندگان در مدارس آموزش زبان فارسی در آلمان ،انگلیس ،استرالیا و آمریکا مشغول فراگیری زبان
فارسی بودند و از بریق اینترنت برای شرکت در تحقیق حاضر جذب شدند .پیشآزمون ،پسآزمونها و
مداخالت پژوهش از بریق اینترنت به فراگیران عرضه شد.

 .2 . 2ابزارها و شیوههای گردآوری و واکاوی دادهها
چهار متن فارسی متناسب با سطح شرکتکنندگان پژوهش به  32فراگیر غیر از شرکتکنندگان پژوهش
داده شد که بسندگی فارسی آنها هم متوسط بود .از آنها خواسته شد متنها را بخوانند و زیر کلماتی که
برایشان ناآشناست خط بکشند .کلماتی که برای  50درصد از فراگیران ناآشنا بودند برای بررسی بیشتر
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برگزیده شدند .با مراجعه به متن و دانشهای دخیل در استنباط معنی واژههای ناآشنا از متن ،برای هریک
از کلمات هدف سرنخهای استنباط جستجو شد .به دلیل نبودن سرنخهای استنباط ،برخی از کلمات از دور
خارج شدند و بهجای آنها کلمات مترادف ،ولی سادهتری قرار داده شد تا درک مطلب فراگیران مختل
نشود .درنهایت  32کلمه که دارای سرنخهای استنباط بودند ،بهعنوان کلمات هدف انتخاب شدند.
مداخلهی پژوهش شامل چهار متن بود که بی چهار روز و بهصورت روزی یک متن به فراگیران عرضه
شد .یک روز قبل از خواندن اولین متن ،پیشآزمون واژههای ناآشنا از فراگیران هر سه گروه گرفته شد.
اگرچه واژههای هدف  32عدد بودند ،پیشآزمون شامل  622کلمه بود تا احتمال بهخابرسپاری کلمات
هدف کمتر شود و کلمات هدف برمال نشوند .در این آزمون ،واژههای هدف بهصورت خارج از متن به
فراگیران عرضه شدند و از آنان خواسته شد اعالم کنند آیا معنی آن کلمات را میدانند یا نه .اگر آنها واژهی
را آشنا مییافتند باید جهت ابمینان ،معنی آن کلمه را روبرویش مینوشتند .برای هر جواب بله که معنی
کلمهاش درست نوشته شده بود یک امتیاز تعلق میگرفت و برای جوابهای خیر امتیاز صفر منظور
میگردید .البته تعداد کلمات ناآشنا برای هر فراگیر محاسبه و با دیگران مقایسه شد تا تفاوتی فاحش در این
زمینه وجود نداشته باشد .این بررسی نشان داد که حداقل  65کلمه از  32کلمه هدف برای همه فراگیران
ناآشنا بودند؛ یعنی حداقل  30درصد از کلمات هدف برای هر فراگیر ناآشنا بود.
یک روز بعد از خواندن آخرین متن ،پسآزمون فراگیری واژههای ناآشنا از فراگیران هر سه گروه گرفته
شد .همچنین سی روز بعد از خواندن آخرین متن ،پسآزمون یادداری واژههای ناآشنا از فراگیران هر سه
گروه گرفته شد .در پسآزمونهای فراگیری و یادداری ،هریک از واژههای ناآشنا در قالب یک جمله به
فراگیران عرضه شد .برای هر کلمه پنج گزینه وجود داشت و تنها یکی از پنج گزینه ،هممعنی کلمه ناآشنا
بود .ترتیب سؤاالت و ترتیب گزینههای هر سؤال در دو آزمون فرق داشت .برای هریک از فراگیران ،نمرهی
فراگیری و یادداری واژههای ناآشنا به شکل زیر محاسبه شد .در آزمون فراگیری ،برای هر انتخاب درست
یک امتیاز و برای هر انتخاب غلط امتیاز صفر منظور گردید .نمرهای که فرد در پیشآزمون واژه گرفته بود از
نمرهی آزمون فراگیری کسر شد تا نمرهی فراگیری خالص به دست آید .در آزمون یادداری ،برای هر انتخاب
درست یک امتیاز و برای هر انتخاب غلط امتیاز صفر منظور گردید .نمرهای که فرد در پیشآزمون واژه
گرفته بود از نمرهی آزمون یادداری کسر شد تا نمرهی یادداری خالص بهدست آید.
نحوهی اجرای مداخلهی پژوهشی در گروهها به شکل زیر بود .گروه اول متنهای حاوی کلمات ناآشنا را
خواندند و به سؤاالت درک مطلب هر متن جواب دادند .گروه دوم همان متنها را خواندند و به همان
سؤاالت درک مطلب جواب دادند؛ ولی در متنهای آنها زیر واژههای ناآشنا خط کشیده شده بود و از آنها
خواسته شده بود در حین خواندن ،معنای کلمات ناآشنا را به کمک متن و دانشهای خود استنباط کنند و
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معنی آنها را با انتخاب یکی از پنج گزینهی داده شده معین کنند .مداخلهی گروه سوم همانند مداخلهی
گروه دوم بود؛ ولی عالوه بر آن موارد ،در حین استنباط معنی هر واژهی ناآشنا به فراگیران مستأصل ،از
بریق یک نرمافزار سرنخهایی ارایه میشد که به آنها در استنباط معنی آن واژه کمک میکرد .در این
گروه ،فراگیران هر متن را برای درک مطلب خواندند و در حین خواندن ،سعی کردند معنای کلمات هدف را
از متن استنباط کنند و گزینهی مترادف با هر کلمه را انتخاب کنند .درصورتیکه فراگیر گزینهی صحیح را
انتخاب میکرد ،نرمافزار درستی انتخاب را اعالم میکرد و فراگیر به خواندن ادامه میداد .در صورت انتخاب
غلط ،نرمافزار سرنخ ضمنی را به فراگیر عرضه میکرد و به فراگیر میگفت که پاسخ غلط است و او باید
گزینه دیگری را انتخاب کند .اگر در این مرحله ،فراگیر گزینهی درست را انتخاب میکرد ،نرمافزار درستی
انتخاب را اعالم میکرد و فراگیر به خواندن ادامه میداد.
در صورت انتخاب غلط ،نرمافزار با ارجاع به متن یک سرنخ نیمهضمنی به فراگیر ارایه میکرد؛ یعنی
کلمهی هدف و قسمتی از متن را که به کلمهی هدف مربوط بود بهصورت رنگی نشان میداد و از او
میخواست گزینهی دیگری را برگزیند .اگر در این برهه ،فراگیر به گزینهی درست دست مییافت نرمافزار
درستی انتخاب را اعالم میکرد و فراگیر به خواندن ادامه میداد .در صورت اشتباه ،نرمافزار به متن مراجعه
میکرد و یک سرنخ نیمهآشکار به فراگیر ارایه میکرد .یعنی به فراگیر میگفت که ارتباط بین کلمهی هدف
و قسمت رنگی شده در متن چیست و از او میخواست که گزینهی دیگری را برگزیند .اگر فراگیر در این
مرحله به جواب میرسید ،نرمافزار درستی انتخاب را اعالم میکرد و فراگیر به خواندن ادامه میداد .در
صورت اشتباه ،نرمافزار سرنخ آشکار که درواقع گزینه صحیح بود را نمایش میداد و فراگیر به خواندن ادامه
میداد.

 .5تحلیل و بررسی یافتهها
جدول  ،6میانگین و انحراف معیار گروههای اول ،دوم و سوم در نمرات مربوط به متغیرهای وابسته را نشان
میدهد .در هر دو متغیر فراگیری و یاد داری ،میانگین گروه دوم بیشتر از میانگین گروه اول بود و میانگین
گروه سوم از میانگینهای هر دو گروه اول و دوم بیشتر بود.
تحلیل مانووای یکبرفه نشان داد که تفاوت گروهها در نوع مداخله دریافتی باعث تفاوت معنادار آنها
در میزان فراگیری و یادداری واژههای ناآشنا شده است:
F (2, 60) = 15،43, p<0،05; Wilk's Λ = 0،43
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جدول  .6آمار توصیفی متغیرهای فراگیری و یادداری در سه گروه تحقیق
پسآزمون
فراگیری

یادداری

تعداد
36
62
32
36
62
32

گروه
گروه 6
گروه 3
گروه 2
گروه 6
گروه 3
گروه 2

میانگین
6،5162
4،1343
5،3122
2،2034
2،3620
0،1205

انحراف
6،04163
3،63560
3،20225
6،02362
3،41302
3،33022

تحلیل تأثیرات بین گروهی (جدول  )3نشان داد که در نمرات مربوط به متغیر فراگیری تفاوت معناداری
بین میانگینهای گروه اول ،دوم و سوم وجود دارد:
F (2, 60) = 38،84, p<0،05;Partial Eta Squared = 0،56
در نمرات مربوط به متغیر یادداری نیز تفاوت معناداری بین میانگینهای گروه اول ،دوم و سوم وجود داشت:
F (2, 60) = 27،41, p<0،05; Partial Eta Squared = 0،47
این نشان میدهد که تفاوت گروهها در نوع مداخلهی دریافتی باعث تفاوت آنها در میزان فراگیری و
یادداری واژههای ناآشنا شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل تأثیرات بین گروهی در مورد نمرات فراگیری و یادداری در سه گروه تحقیق
مجذور اتا

سطح
معناداری

F

مجذور

درجه

میانگین

آزادی

مجموع
مجذورات
نوع سوم

متغیر
وابسته

2،014

2،222

23،342

610،234

3

226،213

فراگیری

2،455

2،222

35،464

632،363

3

345،132

یادداری

منشأ
گروه

جدول  ،2نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی را نشان میدهد .در هر دو متغیر فراگیری و یادداری ،تفاوت
میانگین گروه  6و  3معنادار بود .ازآنجاکه ببق جدول  6در هر دو متغیر ،میانگین گروه دوم بیشتر از
میانگین گروه اول بود و دو گروه از نظر آگاهی فراگیران از وجود واژههای ناآشنا در متن باهم تفاوت داشتند
میتوان نتیجه گرفت که آگاهی از وجود کلمات ناآشنا در متن ،فراگیری و یادداری آن واژهها را از بریق
خواندن بهبود میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون بن فرونی در مورد نمرات فراگیری و یادداری در سه گروه تحقیق
سطح معناداری
2،222
2،222
2،222
2،224
2،226
2،222

انحراف معیار
2،10444
2،14232
2،13235
2،15333
2،10334
2،14643

تفاوت میانگین
3،2332
3،0515
0،4222
3،3036
3،4306
4،5422

گروهها
گروه  ≤6گروه 3
گروه  ≥2گروه 3
گروه ≤6گروه 2
گروه  ≤6گروه 3
گروه  ≥2گروه 3
گروه ≤6گروه 2

متغیر وابسته
فراگیری

یادداری
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بر اساس نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی که در جدول  2منعکس شده ،در هر دو متغیر فراگیری و
یادداری ،تفاوت میانگین گروه  3و  2معنادار بودند .ازآنجاکه ببق جدول  6در هر دو متغیر فراگیری و
یادداری ،میانگین گروه سوم بیشتر از میانگین گروه دوم بود و دو گروه از نظر رویکرد ارزشیابی با هم تفاوت
داشتند ،میتوان نتیجه گرفت که استفاده از رویکرد ارزشیابی پویای رایانهای حین خواندن متنهای زبان
دوم ،فراگیری و یادداری واژهها را از بریق خواندن بهبود میدهد.
میانگین گروه دوم در آزمون فراگیری و یادداری به ترتیب  4،13و  2،3کلمه معادل  32،4و  61درصد از
واژههای هدف بود .این میزان فراگیری واژه بیشتر از چیزی است که در مطالعات دیگر گزارش شده است .در
بسیاری از مطالعات (پیتز و همکاران6232 ،؛ دی و همکاران6226؛ هولستین6223 ،؛ دوپوی و کرشن،
6222؛ هورست و همکاران6223 ،؛ ورینگ و تاکاکی ،)3222 ،درصد کمی از واژههای هدف در
پسآزمونها یی که فوراً پس از مداخله گرفته شدند در یاد فراگیران مانده بودند؛ ولی در مطالعهی حاضر و
در گروه دوم ،در پسآزمونی که یک روز پس از مداخله گرفته شد  32،4درصد از واژههای هدف فراگرفته
شده بودند .این موضوع نشان میدهد که آگاهی از کلمات ناآشنا میتواند بر فراگیری واژه از بریق استنباط
واژگانی تأثیر بگذارد .تفاوت عمدهی بین گروه دوم این پژوهش و مطالعات قبلی در این بود که در مطالعهی
حاضر ،در گروه دوم کلمات هدف در متن مشخص شده بودند و آشکارا از فراگیران خواسته شده بود معنای
آنها را از متن استنباط کنند .این یافتهها با نتایج تحقیق بنگلیل و پریبخت ( )3224هم سویی دارد .در آن
مطالعه ،یک متن  6222کلمهای به  62فراگیر انگلیسی با بسندگی متوسط و  5فراگیر با بسندگی باال داده
شد .فراگیران متن را دوبار خواندند ،یکبار برای درک کلی و بار دوم برای استنباط معنای واژههایی که
زیرشان خط کشیده شده بود .یافتههای تحقیق مؤید بهبود  32درصدی دانش واژگانی درخصوص کلمات
هدف بود.
گادفروید و همکاران ( )3262به بررسی تأثیر آگاهی از کلمات ناآشنای متن بر فراگیری آن کلمات
پرداختند .توجه فراگیران نسبت به واژههای ناآشنای متن از بریق تعقیب حرکات چشم فراگیران در حین
خواندن متنهای زبان دوم ارزیابی گردید .بوالنی شدن خیرگی چشم بر یک کلمهی ناآشنا نشان دهندهی
آگاهی فراگیر از آن کلمه ناآشنا بود .برای سنجش فراگیری واژههای ناآشنا یک پسآزمون اعالم نشده از
فراگیران گرفته شد .نتایج نشان داد که در مقایسه با کلمات آشنا ،فراگیران به مدت بوالنیتری بر کلمات
ناآشنا خیره می شدند و همبستگی مثبتی بین میزان آگاهی از کلمات ناآشنا و فراگیری آن واژهها وجود
داشت.
میانگین گروه سوم در آزمون فراگیری و یادداری به ترتیب  5،31و  0،12کلمه معادل  21،22و 33،40
درصد از واژههای هدف بود .در گروه سوم این تحقیق که رویکرد ارزشیابی پویای رایانهای در آن اتخاذ شده
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بود میزان فراگیری و یادداری واژهها بیشتر از میزان گزارش شده در مطالعاتی نظیر پیگادا و اشمیت
( )3221و برون و همکاران ( )3223بود که رویکرد ارزشیابی ایستا داشتهاند .با وجود آنکه فراگیران پیگادا
و اشمیت ( )3221چهار متن بلند شامل  22222واژه را خوانده بودند و در بی خواندن  0الی  32بار با
برخی از کلمات هدف برخورد کرده بودند ،آنها گزارش کردند که یک ماه پس از مداخله ،دانش واژگانی
فراگیران  60،4درصد بهبود یافته بود .بالفاصله ،یک هفته و سه ماه بعد از مداخله ،برون و همکاران ()3223
از فراگیران خود دو نوع آزمون یادگیری واژه (تشخیص و ترجمه) گرفتند .در بلندمدت تنها  2،05درصد از
کلمات هدف فراگرفته شده بود .از مقایسهی نتایج این دو تحقیق با یافتههای تحقیق حاضر و در نظر گرفتن
این نکته که تفاوت آنها در رویکرد ارزشیابی بوده ،میتوان چنین استنباط کرد که استفاده از ارزشیابی
پویای رایانهای میتواند منجر به فراگیری و یادداری بسیار بیشتر واژهها از بریق خواندن شود .این تفاوت
فاحش در فراگیری و یادداری را میتوان با مراجعه به مطالبی که در ادبیات تحقیق آمد توجیه کرد .در این
پژوهش از بریق یک نرمافزار به فراگیرانی که قادر به استنباط معنی واژههای ناآشنا از متن نبودند،
بهصورت گامبهگام کمک شد تا به انواع مختلف سرنخها و دانشهای دخیل در استنباط مراجعه کنند و
بدین بریق با موفقیت معنای آنها را کشف کنند .از این رهگذر ،توجهات به رشد مهارت استنباط واژگانی
معطوف شد .توجه به فرایند رشد این مهارت ،بهصورت ضمنی نحوهی برخورد با کلمات ناآشنا را به فراگیران
آموخت و آنها را با انواع مختلف سرنخها و دانشهای دخیل در فراگیری واژه از بریق خواندن آشنا کرد.
وقتی مهارت استنباط واژگانی با موفقیت بهکار بسته شد ،ناگزیر محصوالت یادگیری (میزان فراگیری
واژهها) نیز بهبود یافت .این در حالی است که در مطالعات دارای رویکرد ایستا معموالً فراگیران متنی را
میخواندند و اندکی بعد در آزمون فراگیری واژه شرکت میکردند .در چنین وضعیتی نمیتوان فهمید آیا
فراگیران با انواع سرنخها و دانشهای دخیل در فراگیری واژه از بریق متن و نحوهی کاربست آنها آشنا
بودهاند یا نه.

 .5بررسی دیدگاه های فراگیران
برای بررسی دیدگاههای  32فراگیر گروه سوم درخصوص واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی در چارچوب
ارزشیابی پویای رایانهای ،چهار سؤال به زبان انگلیسی مطرح گردید .در این بخش ،ترجمهی فارسی این
سؤاالت (جدول  )4و پاسخهای فراگیران به آنها ارایه میگردد.
درخصوص سؤال اول 65 ،فراگیر ( 54%فراگیران گروه) گزینههای متوسط تا خیلی زیاد را انتخاب کرده
بودند که نشان میدهد از نظر فراگیران ارزشیابی پویای رایانهای چارچوبی مناسب برای واژهآموزی از بریق
استنباط واژگانی است .در جواب سؤال دوم 60 ،فراگیر ( 10%فراگیران گروه) گزینههای متوسط تا خیلی
زیاد را برگزیده بودند که بیانگر تأثیر ارزشیابی پویای رایانهای بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی از
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دیدگاه فراگیران است 62 .نفر از فراگیران ( 33،0%فراگیران گروه) در پاسخ به سؤال سوم ،گزینههای
متوسط تا خیلی زیاد را عالمت زده بودند .این مسئله مؤید استقبال قابل توجه فراگیران از چارچوب مورد
استفاده است 64 .نفر از فراگیران ( 16%فراگیران گروه) در جواب سؤال چهار ،گزینههای کم و خیلی کم را
برگزیده بودند .این نتیجه بیانگر این است که ارزشیابی پویای رایانهای برای فراگیران تجربهای کماضطراب به
ارمغان آورده است .از پاسخهای ارایه شده به این سؤاالت چنین برمیآید که در کل فراگیران نگرش مثبتی
به واژهآموزی در چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای دارند.
جدول  .4سؤاالت بررسی دیدگاههای فراگیران
سؤال اول :هدف این پژوهش ،بررسی واژهآموزی از طریق خواندن در چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای بود .بهطور
کلی ،این چارچوب را تا چه حد برای واژهآموزی از طریق خواندن مناسب میدانید؟
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

سؤال دوم :سرنخهای ارائه شده توسط نرمافزار تا چه حد برای یادگیری کلمات هدف مؤثر بودند؟
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

سؤال سوم :اگر بخواهید باز هم از طریق خواندن به یادگیری کلمات بپردازید ،چقدر مایلید این تجربه در چارچوب
ارزشیابی پویای رایانهای باشد؟
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

سؤال چهارم :واژهآموزی در چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای چقدر برای شما اضطرابآور بود؟
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 .2نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی
یافتههای این مطالعه مؤید تأثیر مثبت آگاهی از وجود کلمات ناآشنا در متن و رویکرد ارزشیابی پویا بر
میزان فراگیری واژه از بریق خواندن بود .درصورتیکه تحقیقات بعدی هم نتایج مشابهی به دست آورند
آنگاه میتوان به فراگیران زبان فارسی توصیه کرد که در حین خواندن متنها ،آگاهانه به دنبال کلمات
ناآشنا باشند و با مراجعه به متن و دانش خود معنای آنها را استنباط کنند .میتوان آموزگاران زبان فارسی
را تشویق کرد که کلمات ناآشنا را در متنهای خواندن نشانگذاری کنند ،از فراگیران صریحاً بخواهند که
معنی آنها را از متن استنباط کنند و در حین استنباط ،به فراگیران مستأصل بهصورت تعاملی و بهاندازه
نیاز کمک کنند تا با موفقیت معنای کلمات را دریابند .از این رهگذر فعالیتهای آموزشی آموزگاران کارایی
بیشتری مییابد و یکی از مشکالت عمدهی فراگیران که مربوط به یادگیری واژهها است مرتفع میشود.
براحان مواد آموزشی میتوانند با استفاده از چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای ،کتابهای الکترونیکی
تهیه کنند که در آنها کلمات ناآشنا نشانگذاری شدهاند و برای هریک از آنها ،سرنخهایی ارایه شده است.
همچنین میتوان بسیاری از آزمونهای زبانی فعلی را که در چارچوب ارزشیابی ایستا تهیه شدهاند ،در
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 مزایای ارزشیابی ایستا و پویا، این آزمونهای بازتولید شده.چارچوب ارزشیابی پویای رایانهای بازتولید کرد
را یکجا جمع میکنند؛ یعنی هم بهصورت تعاملی به فراگیران سرنخ ارایه میکنند و هم میتوان آنها را در
. به فراگیران زیادی عرضه کرد،آنواحد
ِ
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