پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان
(علمی– پژوهشی)
سال هشتم ،شمارهی اول (پیایی ،)17بهار و تابستان 1931

استنباط واژگانی و یادگیری واژهها :مقایسهی تأثیر تمرین واژه
و ارزشیابی پویای گروهی
خسرو بهراملو

1

نویسندهی مسئول ،دکتری آموزش زبان انگلیسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
سامان عبادی

2

دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
عادل اسماعیلی

2

دانش آموختهی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان.
قزوین .ایران.

چکیده
هدف از این پژوهش مقایسهی تأثیر تمرین واژه و ارزشیابی پویای گروهی بر میزان واژهآموزی ،از بریق استنباط
واژگانی است .با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،از میان دانشآموزان ترکزبان سه مدرسهی ابتدایی پسرانه در
منابق روستایی شهرستان ارومیه 43 ،فارسیآموز انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار داده
شدند .چهار متن انتخاب شد که درمجموع حاوی  32کلمه ناآشنا بود .فراگیران روزی یک متن را خواندند و به
پرسشهای درکمطلب آن پاسخ دادند .پس از خواندن هر متن ،فراگیران گروهِ «ارزشیابی پویا» به استنباط معنای
واژههای ناآشنا پرداختند و یکبار دیگر متن را خواندند .فراگیران گروهِ «تمرین واژه» برای هر واژهی ناآشنا دو
تمرین انجام دادند .فراگیران گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» به استنباط معنای واژههای ناآشنا
پرداختند و برای هر واژهی ناآشنا یک تمرین انجام دادند .یک روز پیش از مداخله ،پیشآزمون واژههای ناآشنا
برگزار شد .یک روز و یک ماه پس از مداخله ،به ترتیب پسآزمونهای یادگیری و یادداری واژههای ناآشنا برگزار
گردیدند .نتایج تحلیل مانووا نشان داد که در آزمونهای یادگیری و یادداری ،میانگین گروههای «ارزشیابی پویا»
و «تمرین واژه» تفاوت معناداری نداشتند؛ ولی میانگین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» بهبور
معناداری از میانگینهای دو گروه دیگر باالتر بود .با بررسی یافتهها این نتیجه گرفته شد که تمرین واژه و ارزشیابی
پویای گروهی تأثیر تقریباً یکسانی بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی دارند؛ ولی استفاده همزمان از این دو
شیوه ،واژهآموزی بیشتری را به دنبال دارد.
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 .1مقدمه
یکی از مشکالت فراگیران زبان فارسی به یادگیری واژگان مربوط میشود .به دلیل کمبود وقت و هزینه
نمیتوان همهی کلمات فارسی را به بور مستقیم در کالس تدریس کرد و فراگیران باید بیشتر کلمات زبان
فارسی را به شیوههای دیگر فرابگیرند .یکی از راههای یادگیری کلمات ،استفاده از راهبرد استنباط واژگانی
است .استنباط واژگانی به کشف معنای کلمات ناآشنای ی ک متن از بریق مراجعه به سرنخهای موجود در
متن یا دانش خود فرد اشاره دارد .در نظر (« )Haastrup, 1991, p. 13در فرایند استنباط واژگانی،
حدسهای مستدلی دربارهی معنی یک کلمه ارایه میشود که مبنای آنها سرنخهای زبانی ،ابالعات عمومی
فراگیر ،آگاهی او از محیط کلمه و دانش زبانی اوست» .استنباط واژگانی در اصل یک راهبرد درک مطلب
خوانداری است که محصول جانبیاش یادگیری کلمات ناآشنا است (.)Wesche & Paribakht, 2010
پس از مرور تحقیقاتی که استنباط واژگانی در زبان دوم را بررسی کردهاندParibakht & Wesche, ( ،
 )1997به این نتیجه رسیدند که یادگیری کلمات از بریق خواندن ممکن است؛ ولی این یادگیری
غیرقابلپیشبینی و ناکارآمد است .آنها پیشنهاد کردند برای بهبود واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی ،پس
از خواندن متن ها بهتر است فراگیران به تمرین و تکرار کلمات هدف بپردازند .مطالعات آنها
( )Paribakht & Wesche, 1997; Wesche & Paribakht, 1998, 2000نشان داد که تمرین
کلمات موجب افزایش برجستگی کلمات جدید و تعمیق پردازش آنها میشود و واژهآموزی از بریق خواندن
را ارتقا میدهد.
در این پژوهش ،راهکار دیگری برای ارتقای واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی ارایه میگردد .در تحقیقات
پیشین ( Day et al., 1991; Dupuy & Krashen, 1993; Horst et al., 1998, Hulstijn,
;1992; Paribakht & Wesche, 1997; Pitts et al., 1989; Waring & Takaki, 2003
 ،)Wesche & Paribakht, 1998, 2000; Zahar et al., 2001درخصوص نحوهی استفاده از راهبرد
استنباط واژگانی به فراگیران آموزشی داده نشده بود؛ یعنی این مطالعات بهصورت ضمنی پذیرفته بودند که
فراگیران در استنباط واژگانی مهارت دارند .اما ممکن است این فرض درخصوص همهی فراگیران صادق نبوده
باشد .لذا برای افزایش واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی ،پیشنهاد میگردد استنباط واژگانی به فراگیران
آموزش داده شود .برای این منظور میتوان از چارچوب ارزشیابی پویای گروهی 6بهره گرفت که در قسمت
چارچوب نظری به شرح آن پرداخته خواهد شد.
لذا هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ارزشیابی پویای گروهی بر میزان واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی
(گروه ارزشیابی پویا) و مقایسهی آن با تأثیر تمرینهای واژه بر میزان واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی
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. group dynamic assessment
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(گروه تمرین واژه) بود .بدین منظور ،سؤال پژوهشی ذیل مطرح گردید .از میان سه حالت تمرینهای واژه،
ارزشیابی پویای گروهی و تمرینهای واژه بهعالوهی ارزشیابی پویای گروهی ،کدام حالت به واژهآموزی بیشتر
از بریق استنباط واژگانی میانجامد؟

 .2چارچوب نظری
پریبخت و وشه مطالعات مربوط به استنباط واژگانی را به دو دسته تقسیم کردهاند که عبارتاند از مداخلهای
و غیر مداخلهای .در تحقیقات غیر مداخله ای ،فراگیران از وجود کلمات ناآشنا در متن آگاه نبودهاند ،ولی در
تحقیقات مداخلهای فراگیران نهتنها از وجود کلمات ناآشنا در متن آگاه بودهاند ،بلکه درخصوص آن کلمات
ابالعات یا تمریناتی دریافت کردهاند ( .)Paribakht & Wesche, 1997پس از مرور تحقیقاتی که
بهصورت غیرمداخلهای استنباط واژگانی در زبان دوم را بررسی کردهاند ،به این نتیجه رسیدند که «از بریق
خواندن ،فراگیران نمیتوانند مقادیر متنابهی کلمه بیاموزند یا در مورد کلمات خاص مدنظر ،دانش واژگانی به
دست آورند» ( .)Paribakht & Wesche, 1997, p. 177اگرچه مطالعات مداخلهای استنباط واژگانی
( )Paribakht & Wesche, 1997; Wesche & Paribakht, 1998, 2000از بریق افزایش
برجستگی کلمات جدید و تعمیق پردازش آنها موجب افزایش واژهآموزی از بریق خواندن شدهاند؛ اما این
دسته مطالعات از نظر رویکردشان نسبت به یادگیری و ارزشیابی ،تفاوت فاحشی با مطالعات غیرمداخلهای ندارند.
در مطالعات غیرمداخلهای ( Day et al., 1991; Dupuy & Krashen, 1993; Horst et al.,
1998, Hulstijn, 1992; Pitts et al., 1989; Waring & Takaki, 2003; Zahar et al.
 ), 2001و مداخلهای ( Paribakht & Wesche, 1997; Wesche & Paribakht, 1998,
 ،)2000درخصوص نحوه ی استفاده از راهبرد استنباط واژگانی به فراگیران آموزشی داده نشده بود.
بهبیان دیگر ،در این مطالعات محصوالت استنباط واژگانی (کلمات استنباط شده) بر فرایند استنباط واژگانی
(روش استنباط معنای کلمات) برتری داشته است .تفاوت عمده بین مطالعات مداخلهای و غیرمداخلهای در
این مورد بوده است که در مطالعات مداخلهای ،محصوالت استنباط واژگانی (کلمات هدف) بهصورت عامدانه
مورد تمرین قرارگرفتهاند .در بی فرایند تکالیف استنباط واژگانی ،رابطهای یکبرفه بین مربی و فراگیر برقرار
بوده است که در آن فراگیر تنها میتوانسته به استنباط کلمات موردنظر مربی بپردازد و نمیتوانسته مربی را
مخابب قرار دهد و از او سؤالی بپرسد یا توضیحی بخواهد.
برای افزایش واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی ،می باید استنباط واژگانی را به فراگیران آموزش داد.
برای این منظور میتوان از چارچوب ارزشیابی پویا 1بهره گرفت .ارزشیابی پویا بر پایهی تعریف ویگوتسکی بر
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حوزهی رشد محتمل 1بنا شده است ( )Lantolf, 2009و به عینیتهای مختلف این حوزه در عرصههای
مختلف تعلیم و تربیت میپردازد .حوزهی رشد محتمل یک فراگیر شامل «فاصله بین سطح رشد محقق شده
او ،چنانکه در حل مسئله به بور مستقل نمود مییابد و سطح رشد محتمل او ،چنانکه در حل مسئله به
کمک بزرگترها یا در همکاری با همساالن تواناتر نمود مییابد ،است» ( .)Vygotsky, 1978, p. 86به
بیان ( ،)Poehner, 2011ارزشیابی پویا به رویکردهای مختلفی اشاره دارد که سعی دارند بهصورت مشارکتی
به حوزه ی رشد محتمل عینیت بخشند .در این رویکردها ،فراگیر را درگیر تکالیفی میکنند که اندکی از
توانایی فعلی فرد باالتر هستند .فراگیر تالش میکند با کمک مربی به اهداف تکلیف یادگیری دست یابد .مربی
بین فراگیر و تکلیف یادگیری میانجیگری 2میکند و از بریق سرنخهایی که از ضمنیترین به آشکارترین
مرتب شدهاند ،به فراگیر کمک میکند تا بر موانع یادگیری غلبه کند و اهداف تکلیف یادگیری را محقق
گرداند )Stenberg & Grigorenko, 2002( .بر این عقیدهاند که در ارزشیابی پویا محصوالت و فرایند
یادگیری هر دو به میزان الزم مورد توجه قرار میگیرند .مربی در جریان ارزشیابی مداخله میکند و با ارایهی
سرنخهای درجهبندیشده به فراگیر آموزش میدهد .بدینصورت ،رابطهای دوبرفه بین مربی و فراگیر شکل
میگیرد که در آن فراگیر نیز میتواند از مربی سؤال بپرسد و در مواقع الزم از او توضیح یا کمک بخواهد.
با انتخاب ارزشیابی پویا ،در مطالعات استنباط واژگانی توجه بر توسعهی مهارت استنباط واژگانی (فرایند
استنباط واژگانی) متمرکز میشود و واژهآموزی از بریق این راهبرد بهعنوان محصول جانبی خواندن (محصول
استنباط واژگانی) در نظر گرفته میشود .مربی در فرایند استنباط مداخله میکند و به دانشآموزانی که
نمیتوانند بهبور مستقل معنای کلمات ناآشنا را استنباط کنند ،سرنخهای میانجی ارایه میکند .بسته به نیاز
فراگیر ،میتوان این سرنخها را بهبور فزایندهای صریحتر کرد تا جایی که فراگیر معنای کلمه را بهدرستی
استنباط نماید .رابطهی تعاملی و دوسویهای بین مربی و فراگیر شکل میگیرد که بی آن فراگیر هم میتواند
آغازگر سؤال باشد و برای استنباطهای خود بازخورد بخواهد و هم در صورت نیاز سرنخهای آشکارتری را
بطلبد.
چون ارزشیابی پویا مستلزم تعامل یکبهیک بین مربی و فراگیر است اجرای آن وقتگیر است و هزینهی
زیادی میبلبد )Poehner, 2009, p. 471( .بر این عقیده است که در کالسهای زبان دوم «اجرای
تعامالت یکبهیک که تاکنون مشخصهی بارز ارزشیابی پویا بوده است ممکن نیست» .او ارزشیابی پویای
گروهی را بهعنوان جایگزینی برای ارزشیابی پویای سنتی پیشنهاد کرده است .در این نوع ارزشیابی پویا ،مربی
با گروهی از فراگیران تعامل میکند نه با فردفرد فراگیران .هدف ارزشیابی پویای گروهی این است که بهصورت
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2

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هشتم ،شمارهی اول (پیاپی ،)17بهار و تابستان 7/ 1931

مشارکتی حوزهی رشد محتملِ گروهی از فراگیران را در تکالیف یادگیریای عینیت بخشد که اندکی از کنترل
مستقالنهی تک تک اعضای گروه خارج هستند .مربی تعاملی دوسویه با کل گروه برقرار میکند و درخصوص
موانع حل مسئله ،سرنخهای میانجی به گروه ارایه میکند .اما این بدین معنی نیست که هیچ تعامل یا
میانجیگری بین مربی و افراد گروه شکل نمیگیرد .قطعاً در فضای اجتماعی گروه ،تعامالتی بین مربی و
اعضای گروه بهعنوان تعامل کنندگان ردهی اول صورت میگیرد ،ولی مبادالت میانجیانهای که بی این
تعاملهای انفرادی اتفاق میافتد گروه را مخابب قرار میدهد و دارای پتانسیل میانجیانه برای بقیهی گروه
بهعنوان تعامل کنندگان ردهی دوم است .به گزارش ( ،)Poehner, 2009دو شیوه برای اعمال ارزشیابی
پویای گروهی وجود دارد .در شیوهی هم زمان ،همانند تدریس کالسی ،مربی کل گروه را مورد خطاب قرار
میدهد .البته هرازگاهی ،مربی با برخی از فراگیران گروه تعامل میکند ،اما او بالفاصله توجه خود را از تعامل
کنندگان ردهی اول به تعامل کنندگان ردهی دوم معطوف میکند تا تکلیف یادگیری را در راستای حوزهی
رشد محتمل کل گروه ،حفظ نماید .در شیوهی انباشته ،مربی چرخهای از تعاملهای یکبهیک با اعضای گروه
را تدارک میبیند تا کمک کند گروه در مهارت هدف تسلط به دست آورد .چون همهی تعاملهای انفرادی
یک هدف یکسان را دنبال میکنند ،تعاملهای بعدی از سرنخهای ارایه شده در تعامالت قبلی بهره میبرند و
به گروه در رسیدن به تسلط بر هدف تکلیف کمک میکنند.

 .2پیشینهی پژوهش
مطالعات مداخلهای استنباط واژگانی نشان دادهاند که معطوف کردن توجه فراگیران به کلمات ناآشنای متنها
از بریق حاشیهنویسی ،معادل نویسی در حاشیه ،تمرینهای تولید ،استفاده از واژهنامههای دوزبانه ،یا
تمرینهای واژه ،منجر به بهبود قابلمالحظهی واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی میشود ( & Chun
& Plass, 1996; Hulstijn et al., 1996; Hulstijn & Laufer, 1998; Hulstijn
;Trompetter, 1999; Knight, 1994; Min, 2008; Paribakht & Wesche, 1997
 .)Watanabe, 1997; Wesche & Paribakht, 1998, 2000از این مطالعات ،چهار تحقیق ( Min,
 )2008; Paribakht & Wesche, 1997; Wesche & Paribakht, 1998, 2000بهبور اختصاصی
به بررسی تأثیر تمرینهای واژه بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی پرداختهاند.
پریبخت و وشه از  23فراگیر زبان انگلیسی خواستند که دو سری متن را بخوانند .در سریِ «فقط خواندن»،
فراگیرا ن چهار متن اصلی را خواندند و به سؤاالت درک مطلب پاسخ دادند و سپس به خواندن متنهایی
پرداختند که از لحاظ موضوعی به متنهای اصلی مرتبط بودند و بهشکلی نگارش شده بودند که دربرگیرندهی
کلمات ناآشنای متنهای اصلی باشند .در سری «خواندن بهعالوهی تمرین واژه» ،همان فراگیران چهار متن
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اصلی دیگر را خواندند و به سؤالهای درک مطلب مربوبه پاسخ دادند .سپس ،آنها برای هر کلمهی ناآشنای
متنها سه تمرین واژه انجام دادند .چون همهی فراگیران در هر دو مداخله مشارکت داشتند ،آنها بهعنوان
گروه کنترل خود عمل میکردند ( .)Paribakht & Wesche, 1997برای ارزیابی دانش واژگانی فراگیران
پیش و پس از مداخله ،از مقیاس دانش واژگانی  )Wesche & Paribakht, 1996( 1VKSاستفاده شد.
نتایج نشان داد که مداخلهی «خواندن بهعالوهی تمرین واژه» به واژهآموزی بیشتر منجر شده بود.
در مطالعهی ( )Wesche & Paribakht, 2000که از نوع دروننگر 2بود  62فراگیر سطح متوسط زبان
انگلیسی یک متن را خواندند و تعدادی تمرین واژه انجام دادند .از تکنیک بلند فکر کردن همزمان 3برای
بررسی فرایندهای ذهنی فراگیران در حین انجام تمرینهای واژه استفاده شد .هریک از تمرینها به یک
جنبهی ویژه ی دانش واژگانی نظیر شکل کلمه ،معنای کلمه ،یا نقش دستوری/گفتمانی کلمه میپرداخت .این
محققان میخواستند دریابند چرا «خواندن بهعالوهی تمرین واژه» به واژهآموزی بیشتر میانجامد .پس از
خواندن یک متن ،فراگیران هشت تمرین واژه انجام دادند و در حین انجام تمرینها افکار خود را بلند بازگو
کردند .بازگویه های فراگیران ضبط و بررسی شد تا الگوهای انفرادی و اشتراکی در پاسخهای آنان شناسایی
گردد .نتایج نشان داد که «خواندن بهعالوهی تمرین واژه» برجستگی کلمات هدف را افزایش میدهد؛ فراگیران
را تشویق میکند که بعداً در مورد کلمه تحقیق کنند؛ در مقایسه با خواندن متنهایی که از نظر موضوع مرتبط
هستند ،مستلزم تالش فکری بیشتری است؛ فراگیران را وادار میکند چندین بار به متن مراجعه کنند؛ استفاده
از کلمات هدف در تولیدات گفتاری و نوشتاری را به دنبال دارد و کمک میکند فراگیران متوجه نقص دانش
واژگانی خود درخصوص کلمات هدف شوند.
همچنین ( 02 )Min, 2008فراگیر سطح متوسط زبان انگلیسی را به دو گروه مساوی تقسیم کرد .در
گروه «فقط خواندن» ،فراگیران پنج متن را بهصورت هفتهای یک متن خواندند .در همهی متنها درمجموع
 02کلمه ناآشنا وجود داشت .پ س از خواندن هر متن ،فراگیران به سؤاالت درک مطلب جواب دادند .سپس
آن ها دو یا سه متن مرتبط با هر متن اصلی را که توسط محقق نوشته شده بود ،خواندند .در این متنهای
جانبی ،هریک از کلمات هدف درمجموع دو یا سه بار تکرار شده بود .در گروه «خواندن بهعالوهی تمرین
واژه» ،فراگیران پنج متن را بهصورت هفته ای یک متن خواندند و پس از هر متن به سؤاالت درک مطلب
جواب دادند .سپس برای هر کلمه ی هدف ،سه یا چهار تمرین واژه انجام دادند .از بریق مقیاس VKS
(  ،)Wesche & Paribakht, 1996دانش واژگانی فراگیران درخصوص کلمات هدف سه بار سنجیده شد،
بار اول قبل از مداخله ،بار دوم بالفاصله بعد از مداخله و بار سوم سه ماه بعد از مداخله .نتایج نشان داد که در
1

). vocabulary knowledge scale (VKS
. introspective
3
. concurrent think-aloud
2
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پسآزمونهای فوری و تعویقی ،عملکرد گروه «خواندن بهعالوهی تمرین واژه» بهبور معناداری از گروه «فقط
خواندن» بهتر بود.
اگرچه در مقایسه با مطالعات غیرمداخلهای استنباط واژگانی ،مطالعات مداخلهای به واژهآموزی بیشتری
منجر شدهاند ،اما آن مطالعات هم بر اندازهگیری میزان واژهآموزی متمرکز بودهاند و به فراگیران درخصوص
فرایند استفاده از راهبرد استنباط واژگانی آموزشی نداده بودند .برای پرداختن به فرایند استنباط واژگانی ،در
قسمت مقدمه و مبانی نظری پیشنهاد شد که از رویکرد ارزشیابی پویا جهت کاوش درخصوص واژهآموزی از
بریق استنباط واژگانی استفاده شود.
بهمنظور بررسی تأثیر ارزشیابی پویا بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی )Hayes, 2011( ،مطالعهای
را ترتیب داد که در آن  33دانشآموز پایهی چهارم ابتدایی که زبان مادریشان انگلیسی بود شرکت کردند.
او از دو متن خودنوشته که هریک حاوی پنج کلمهی ناآشنای علمی بود ،بهعنوان ابزار مداخله استفاده کرد.
او پیشآزمون و مداخله را بهصورت فردی به هر دانشآموز ارایه کرد .او قبل از مداخله ،ده کلمهی هدف را به
هر دانشآموز ارایه کرد و از آنها خواست که معنی آنها را بهصورت شفاهی بیان کند .در مرحلهی مداخله،
او از دانش آموز خواست که متن اول را با صدای بلند بخواند .سپس او از فراگیر خواست که معنی اولین کلمهی
هدف متن را بیان کند .اگر معنی کلمه نادرست بود ،محقق اولین سرنخ میانجی را ارایه میکرد و با اشاره به
کلمهی هدف در متن ،از او می خواست که معنی درست را بیان کند .اگر معنی ارایهشده درست نبود ،محقق
از فراگیر میخواست در پس و پیش کلمه ی هدف به دنبال سرنخ بگردد و به این صورت به او فرصتی دیگر
برای ارایهی جواب درست میداد .اگر فراگیر به جواب درست نمیرسید ،محقق با انگشت به سرنخ متنی اشاره
میکرد و آن را با صدای بلند می خواند تا فراگیر به کمک آن سرنخ ،معنی کلمه را کشف کند .درصورت ارایهی
معنی غلط ،محقق از فراگیر میخواست که بجای کلمهی هدف ،واژه دیگری قرار دهد و ببیند جمله بامفهومی
به دست می آید یا خیر و سپس معنی کلمه را بیان کند .اگر در این مرحله یا هریک از مراحل قبلی ،فراگیر
به جواب درست میرسید باید بهعنوان پسآزمون ،کلمه هدف را در جملهای بهکار میبرد .برای تمام کلمات
هر م تن ،این چرخه تکرار گردید .نتایج بیانگر تفاوت معنادار بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون بود.
( )Hayes, 2011نتیجه گرفت که ارایهی سرنخهای درجهبندیشده در حین استنباط واژگانی میتواند
موجب افزایش دانش واژگانی درخصوص کلمات هدف گردد .چون سرنخهای درجهبندیشده  36درصد بهبود
دانش واژگانی از پیشآزمون تا پسآزمون را توجیه می کرد ،او استفاده از رویکرد ارزشیابی پویا را به دیگران
هم توصیه کرد.
مشکل مطالعهی ( )Hayes, 2011این بود که از مدل سنتی ارزشیابی پویا استفاده کرده بود که مستلزم
تعامل یکبهیک بین مربی و فراگیر بود .بهکار بستن این مدل از ارزشیابی پویا وقت زیادی میبلبد و هزینهبر
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است )Poehner, 2009, p. 473( .معتقد است که ارزشیابی پویای سنتی «مدلی غیرواقعی به معلمان
کالسی که معموالً با کالسهای  60الی  22نفره مواجهاند ارایه میکند» .برای رفع این مشکل چند راهکار
ارایه شده است که یکی از آنها ارزشیابی پویای رایانهای است.
در ارزشیابی پویای رایانهای ،میانجیگری بین فراگیر و تکلیف یادگیری از بریق کامپیوتر ممکن میشود.
بدین شکل ،نیازی به تعامل یکبهیک بین مربی و فراگیر نیست و درصورت فراهم بودن چندین رایانه،
درآنواحد میتوان میانجیگری را به چندین فراگیر عرضه کرد .برای بررسی واژهآموزی از بریق استنباط
واژگانی ،عبادی و همکاران یک نرمافزار ارزشیابی پویای رایانهای براحی کردند .هشتاد فراگیر سطح متوسط
زبان انگلیسی به صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شدند .فراگیران پنج متن کوتاه را خواندند که درمجموع
حاوی  32کلمه ناآشنا بودند .در حین خواندن هر متن ،فراگیران باید معنی چهار کلمهی مشخصشده را از
متن استنباط میکردند و روشن میکردند از میان پنج گزینهی داده شده برای هر واژه ،کدامیک مترادف
کلمهی هدف است .در گروه آزمایش که مداخلهی ارزشیابی پویای رایانهای دریافت کرد ،هرگاه گزینهی
نادرست انتخاب میشد نرم افزار با ارجاع به متن ،چهار سرنخ میانجی را که از ضمنی به آشکار مرتب شده بود،
بهصورت یکی پس از دیگری به فراگیر عرضه میکرد تا به جواب درست دست یابد یا جواب توسط نرمافزار
ارایه شود .برای سنجش تغییرات در دانش واژگانی فراگیران درخصوص کلمات هدف ،از یک پیشآزمون و دو
پس آزمون استفاده شد .نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل که میانجیگری دریافت نکرد ،گروه
ارزشیابی پویای رایانهای بهبور معناداری کلمات بیشتری را یاد گرفتند و پس از چهار هفته آنها را به خابر
داشتند (.)Ebadi et al., 2018
اگرچه مطالعات مبتنی بر ارزشیابی پویای رایانهای نظیر ( )Ebadi et al., 2018مشکل تعامل یکبهیک
بین مربی و فراگیر را حل میکنند ،اما آنها مستلزم دسترسی به کامپیوتر برای هر فراگیر میباشند که در
بسیاری از کالسهای عادی این امکان وجود ندارد .بنابراین مطالعهی حاضر از مدل ارزشیابی پویای گروهی
که ( )Poehner, 2009پیشنهاد کرده است ،جهت بررسی واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی استفاده
میکند .در قسمت چارچوب نظری ،ارزشیابی پویای گروهی تشریح شد .ارزشیابی پویای گروهی بر ارزشیابی
پویای رایانه ای برتری دارد ،زیرا برای اجرای آن نیازی به کامپیوتر نیست و بجای یک فرد ،میانجیگری را به
یک گروه ارایه می کند .جستجوی گسترده در اینترنت و منابع در دسترس توسط نگارندگان نشان داد که
درخصوص تأثیر ارزشیابی پویای گروهی بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی ،پژوهشی گزارش نشده است.
این موضوع ،پژوهشگران حاضر را ترغیب کرد تأثیر ارزشیابی پویای گروهی بر واژهآموزی از بریق استنباط
واژگانی را بررسی نمایند و آن را با تأثیر تمرینهای واژه بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی مقایسه کنند.
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 .5روش پژوهش
 .1 . 5شرکتکنندگان
جامعهی آماری این پژوهش را دانشآموزان ترکزبان پایهی سوم ابتدایی سه مدرسه روستایی شهرستان
ارومیه تشکیل میدادند .برای انتخاب شرکتکنندگان از نمونهبرداری هدفمند استفاده شد .در نمونهبرداری
هدفمند ،فراگیرانی برای شرکت در تحقیق انتخاب میشوند که مطابق اهداف تحقیق دارای ویژگی خاصی
هستند ،مثالً در سطح خاصی از دانش زبانی قرار دارند .پیشآزمون واژههای هدف از دانشآموزان ترکزبان
پایهی سوم ابتدایی سهی مدرسه روستایی در شهرستان ارومیه گرفته شد .از  629دانشآموز 43 ،نفر با بیش
از  30درصد کلمات هدف ناآشنا بودند .این  43نفر برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند و بهصورت تصادفی
در سه گروه مساوی قرار داده شدند .گروه اول در چارچوب ارزشیابی پویای گروهی به استنباط واژگانی
پرداخ تند .گروه دوم پس از استنباط واژگانی ،درخصوص کلمات هدف به تمرین واژه پرداختند .گروه سوم در
چارچوب ارزشیابی پویای گروهی به استنباط واژگانی پرداختند و سپس تمرینات واژه مربوط به کلمات هدف
را انجام دادند .فراگیران  2الی  66سال سن داشتند و همگی پسر بودند .زبان اول فراگیران ترکی آذری بود.

 .2 . 5انتخاب متنها و کلمات هدف
پانزده داستانک فارسی  222الی  122کلمه ای به سه آموزگار مقطع ابتدایی که هریک بیش از پنج سال
سابقهی تدریس در پایهی سوم ابتدایی داشتند ،داده شد و از آنها خواسته شد متنها را از نظر سختی و
جالب بودن برای فراگیران ارزیابی کنند .وقتی دو آموزگار یک متن را تایید میکردند ،آن متن برای استفاده
در تحقیق انتخاب میشد .بدین بریق ،چهار متن انتخاب شد .متنها  ،023 ،214 ،230و  234کلمه داشتند
و
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ترتیب
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 ،http://www.peykneka.irو  http://hdmmsr.blogfa.comبارگیری شده بودند.
چهار متن انتخابی به  39دانشآموز پایهی سوم ابتدایی دو مدرسهی روستایی دیگر در شهرستان ارومیه
داده شد .از فراگیران خواسته شد متنها را بخوانند و زیر کلمات ناآشنا خط بکشند .کلماتی که برای بیش از
 32درصد فراگیران ناآشنا بود انتخاب شدند .برای یافتن سرنخ برای هریک از کلمات ناآشنا (پیوست  ،)6متن
مربوبه مورد بررسی قرار گرفت .برای برخی از کلمات سرنخی یافت نشد .در این حالت ،با تغییراتی مختصر
در متن ،برای کلمه هدف ،سرنخ استنباط ایجاد گردید .درصورتیکه ایجاد سرنخ از بریق تغییرات متنی ممکن
نبود ،آن کلمه حذف میشد و بجای آن کلمهای آسانتر قرار میگرفت .بدین بریق در چهار متن تحقیق
درمجموع  32کلمه هدف برگزیده شد .ازنظر ردهی دستوری 62 ،کلمه اسم 4 ،کلمه فعل 3 ،کلمه صفت و 6
کلمه قید بود .برای هر متن ،چند سؤال درک مطلب تشریحی برح گردید.
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 .2 . 5ابزارها
 .1 .2 . 5مداخلهها
در چهار متن انتخابی (پیوست  ،)3زیر کلمات هدف خط کشیده شد و آنها با قلم غلیظ نوشته شدند .برای
هر کلمهی هدف ،حداقل یک سرنخ استنباط در خطوط قبلی یا بعدی وجود داشت .البته سرنخها نشانگذاری
نشدند .برای هر متن ،چند سؤال درک مطلب تشریحی مطرح شد .در گروه «تمرین واژه» و گروه «ارزشیابی
پویا بهعالوهی تمرین واژه» ،برای هر کلمهی هدف به ترتیب دو و یک تمرین واژه تهیه شد.
 .2 .2 . 5پیشآزمون و پسآزمونهای کلمات هدف
برای ارزیابی تغییراتی که در دانش واژگانی فراگیران نسبت به کلمات هدف به وجود آمد ،بار اول یک روز
پیش از مداخله و بار دوم و سوم به ترتیب یک روز و یک ماه پس از مداخله ،از مقیاس  VKSاستفاده شد.
ترتیب سؤاالت در سه اجرای مقیاس متفاوت بود .مقیاس  ،VKSدر قالب یک بیف که از دانش صفر نسبت
به یک کلمه شروع و به دانش کامل از آن ختم میشود دانش واژگانی را میسنجد (شکل  6و  .)3برای
محاسبهی نمرهی یادگیری و یادداری خالص ،نمرهی پیشآزمون هر فرد از نمرههای پسآزمون او کسر شد.
مقیاس  ،VKSعمق دانش واژگانی درخصوص کلمات هدف را میسنجد ،ولی میتوان از آن برای سنجیدن
دامنهی دانش واژگانی (تعداد کلمات یاد گرفتهشده) نیز استفاده کرد .برای این منظور ،باید

نحوهی

نمرهگذاری مقیاس را تغییر داد ( .)Paribakht & Wesche, 1997لذا برای ردهی اول و دوم مقیاس،
نمرهی صفر و برای ردههای سوم تا پنجم ،نمرهی یک منظور گردید .برای دانستن اینکه چه تعداد از کلمات
هدف فراگرفته شدهاند ،نمرههای پیشآزمون و پسآزمونها به این شیوه مجدداً محاسبه شدند.

نمرهی

پیشآزمون هر فرد از نمرههای پسآزمون او کسر شد تا تعداد خالص کلمات یاد گرفتهشده در پسآزمونهای
فوری و تعویقی مشخص گردد.
جدول  .6ردههای خودارزیابی مقیاس ( VKSاقتباس از )Paribakht & Wesche, 1997
√

ردههای خودارزیابی
6
3
2

............
............
............

4

............

0

............

توضیح رده
من قبالً هرگز این کلمه را ندیدهام.
من قبالً این کلمه را دیدهام ،ولی معنی آن را نمیدانم.
من قبالً این کلمه را دیدهام و فکر میکنم که معنیاش را بدانم.
معنی کلمه..................................................................... :
(مترادف کلمه یا ترجمه آن به زبان اول)
من مطمئنم که معنی این کلمه را بلد هستم.
معنی کلمه..................................................................... :
(مترادف کلمه یا ترجمه آن به زبان اول)
من میتوانم با این کلمه یک جمله بسازم.
جمله من........................................................................................ :
(اگر این رده را جواب دادید حتماً باید رده چهار را هم پاسخ دهید)
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جدول  .3ردههای نمرهگذاری مقیاس ( VKSاقتباس از )Paribakht & Wesche, 1997
ردههای

نمرههای

خودارزیابی

ممکن

6
3
2

معنی نمرهها

6

این کلمه کامالً برای فرد ناآشناست.

3

این کلمه برای فرد آشناست ولی فرد معنی
آن را نمیداند.

2

فرد مترادف درست کلمه یا ترجمه درست
آن را به زبان اول ارایه کرده است.

4

4

0

0

فرد با این کلمه جملهای ساخته است که از
نظر معنایی صحیح است.
فرد با این کلمه جملهای ساخته است که از
نظر معنایی و دستوری صحیح است.

 .5 . 5فرایند پژوهش
یک روز قبل از ارایهی اولین متن ،پیشآزمون برگزار شد .سپس ،مداخله بی چهار روز و بهصورت روزی یک
متن اعمال گردید .در مرحلهی اول هر جلسه ،فراگیران متن را برای درک مطلب خواندند و بهصورت انفرادی
به سؤاالت درک مطلب جواب دادند و جوابهای خود را با جوابهایی که مربی ارایه کرد مقایسه کردند .پس
از پنج دقیقه استراحت ،مرحله دوم هر جلسه برگزار شد که در گروههای تحقیق متفاوت بود.
در مرحله دوم هر جلسه ،در گروه «ارزشیابی پویا» مربی از یک فراگیر خواست که بند حاوی اولین کلمهی
هدف را بلند بخواند .سپس با اشاره به کلمه ی هدف ،او از فراگیران خواست که سعی کنند معنی کلمه را به
کمک متن استنباط کنند و برای بیان حدسهای خود داوبلب شوند .از فراگیرانی که مطمئن بودند معنی
کلمه را قبل از خواندن متن میدانند ،خواسته شد سکوت کنند .اولین داوبلب حدس خود را بیان میکرد و
درصورت درست بودن ،باید توضیح می داد چگونه به این استنباط رسیده است .درصورت غلط بودن حدس،
مربی نادرست بودن پاسخ را اعالم میکرد و داوبلب دیگری میخواست .اگر جواب او هم غلط بود ،مربی متن
را بر روی پرده دیتاپرژکتور میانداخت .قسمتهایی از متن که حاوی سرنخی برای استنباط معنی کلمه هدف
بودند ،با رنگ زرد مشخص شده بود .مربی از فراگیران خواست با در نظر گرفتن آنها معنی کلمه هدف را
استنباط کنند و داوبلب شوند .اگر داوبلب جوابش نادرست بود ،مربی درخصوص رابطهی قسمتهای رنگی
و کلمهی هدف توضیح مختصری میداد و داوبلب دیگری میخواست .اگر داوبلب چهارم هم نمیتوانست به
جواب درست برسد ،معلم جواب درست را ارایه میکرد و با کالس به سراغ بند حاوی کلمهی هدف بعدی
میرفت و چرخهی باال تکرار میشد .پس از استنباط همه ی کلمات هدف در آن متن ،فراگیران پنج دقیقه
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استراحت کردند .سپس از آنان خواسته شد یکبار دیگر کل متن را بخوانند .درنتیجهی فرایند باال ،فراگیران
سه بار با هر کلمه هدف مواجه شدند ،بار اول از بریق خواندن ،بار دوم از بریق استنباط مبتنی بر ارزشیابی
پویا و بار سوم از بریق خواندن مجدد متن.
در مرحلهی دوم هر جلسه ،هریک از فراگیران گروه «تمرین واژه» یک برگه دریافت کردند که حاوی دو
تمرین برای هر کلمهی هدف آن متن بود .فراگیران بهصورت انفرادی تمرینها را انجام دادند و سپس
جوابهای خود را با پاسخهای مربی مقایسه کردند .در این گروه ،فراگیران سه بار با هر کلمهی هدف مواجه
شدند ،بار اول از بریق خواندن و بار دوم و سوم از بریق تمرینهای واژه.
در مرحلهی دوم هر جلسه ،گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» ابتدا همانند گروه «ارزشیابی پویا»
به استنباط معنی کلمات هدف پرداختند .سپس بعد از پنج دقیقه استراحت ،هر فراگیر برگهای دریافت کرد
که حاوی یک تمرین برای هریک از کلمات هدف آن متن بود (پیوست  .)2فراگیران بهصورت انفرادی تمرینها
را انجام دادند و جوابهای خود را با پاسخ های مربی مقایسه کردند .در این گروه نیز فراگیران سه بار با هر
کلمه هدف مواجه شدند ،بار اول از بریق خواندن ،بار دوم از بریق استنباط مبتنی بر ارزشیابی پویا و بار سوم
از بریق تمرینهای واژه.
یک روز و یک ماه پس از آخرین جلسه مداخله ،پسآزمونهای فوری و تعویقی برگزار شدند تا به ترتیب
میزان یادگیری و یادداری کلمات هدف سنجیده شود.

 .4ارائه و تفسیر دادهها
 .1. 4تغییرات در عمق دانش واژگانی
جدول  6میانگین و انحراف معیار گروهها در آزمونهای یادگیری و یادداری را نشان میدهد .در هر دو متغیر،
میانگینهای گروه «ارزشیابی پویا» و «تمرین واژه» تقریباً برابر بود و میانگین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی
تمرین واژه» از دو گروه دیگر بیشتر بود.
تعداد

انحراف معیار

جدول  .6آمار توصیفی
گروه
میانگین

64

66.64

42.42

ارزشیابی پویا

64

63.21

42.09

تمرین واژه

64

63.232

03.14

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه

64

2.212

33.31

ارزشیابی پویا

64

63.022

32.36

تمرین واژه

64

2.221

46.64

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه

یادگیری

یادداری
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چون این تحقیق یک متغیر مستقل (آموزش با سه سطح) و دو متغیر وابسته (یادگیری و یادداری کلمات)
داشت ،به کمک نسخه  61نرمافزار  SPSSبه تحلیل مانووا پرداختیم تا دریابیم آیا آموزش (متغیر مستقل)
به بور کلی بر یادگیری و یادداری کلمات از بریق استنباط واژگانی (متغیرهای وابسته) تأثیر دارد یا خیر.
تحلیل مانووا (جدول  ) 3نشان داد که مداخله تأثیر معناداری بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی داشته
است.
F (4, 76) = 2.80, p<0.032; Wilk's Λ = 0.76, partial η = 0.12.
چون سطح معناداری از  2.20کمتر بود فرضیه صفر مبنی بر عدم تأثیر آموزش بر میزان یادگیری و یادداری
2

رد گردید.
جدول  .3نتایج تحلیل مانووا
مجذور

سطح

اتا

معناداری

2.633

2.223

درجه آزادی درجه آزادی
فرضیه
خطا
91

4

F

مقدار

تأثیر

2.91

Wilks'Lambda

3.326

گروه

برای این که معلوم شود آیا تفاوت در نوع آموزش بر میزان یادگیری و یادداری کلمات تأثیر دارد یا نه،
آزمون تأثیرات بینگروهی به عمل آمد .آزمون تأثیرات بینگروهی (جدول  )2نشان داد که در متغیرهای
یادگیری و یادداری ،میانگین گروهها بهصورت معنادار از یکدیگر متفاوت بود.
 (2, 22) = 4.42, p<0.063; partial η2= 0.18.یادگیریF
 (2, 22) = 1.22, p<0.020; partial η2= 0.32.یادداریF
چون سطح معناداری کمتر از  2.20بود فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر نوع آموزش بر میزان یادگیری و
یادداری کلمات رد گردید.
جدول  .2نتایج آزمون تأثیرات بین-گروهی
مجذور اتا

سطح

درجه

مجموع مجذورات

متغیر

آزادی

نوع سوم

وابسته

6291.222

یادگیری

6212

یادداری

معناداری

F

مجذور میانگین

2،639

2.263

4.421

133.619

3

2.320

2.220

1.223

13120

3

منشأ
گروه

برای این که مشخص شود چه نوع آموزشی به بیشترین یادگیری و یادداری منجر شده است ،از بریق
آزمون تعقیبی ،میانگین گروهها در متغیرهای وابسته دوبهدو مقایسه شد .آزمون تعقیبی (جدول  )4نشان داد
که در هر دو متغیر وابسته ،میانگین گروههای «ارزشیابی پویا» و «تمرین واژه» تفاوت معناداری نداشتند .در
هر دو متغیر ،میانگین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» بهبور معناداری از دو گروه دیگر باالتر بود.
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چون میانگین گروههای «ارزشیابی پویا» و «تمرین واژه» در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری نداشت،
روشن ش د که این دو نوع مداخله تأثیر تقریباً یکسانی بر میزان یادگیری و یادداری واژهها دارند .اما ازآنجاکه
میانگین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» در متغیرهای وابسته بهبور معناداری از میانگینهای دو
گروه دیگر بیشتر بود مشخص گردید که «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» به واژهآموزی بیشتری انجامیده
است.

 .2. 4تغییرات در دامنهی دانش واژگانی
نتایج مندرج در جدول  0نشان میدهد که در هر دو متغیر یادگیری و یادداری ،تفاوت چندانی بین میانگین
گروههای «ارزشیابی پویا» و «تمرین واژه» وجود نداشت .اما میانگین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین
واژه» در هر دو متغیر از میانگینهای گروههای دیگر بیشتر بود.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی
سطح

انحراف

تفاوت

معناداری

معیار

میانگین

2.291

4.191

2.642

ارزشیابی پویا -تمرین واژه

2.262

4.191

63.364

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه -ارزشیابی پویا

2.264

4.191

63.296

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه-تمرین واژه

2.22

4.221

2.209

ارزشیابی پویا -تمرین واژه

2.224

4.221

63.331

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه -ارزشیابی پویا

2.220

4.221

66.232

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه-تمرین واژه

تعداد

انحراف معیار

متغیر

گروهها

وابسته
یادگیری

یادداری

جدول  .0آمار توصیفی
گروه
میانگین

64

2.132

9.14

ارزشیابی پویا

64

2.312

9.29

تمرین واژه

64

2.223

66.21

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه

64

3.400

0.36

ارزشیابی پویا

64

3.931

0.29

تمرین واژه

64

2.09

3.31

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه

یادگیری

یادداری

نتایج تحلیل مانووا (جدول  )1حاکی از آن بود که واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی بهبور معناداری
تحت تأثیر مداخلهی آموزشی قرار داشت.
F (4,76) = 3.38, p<0.013; Wilk's Λ = 0.72, partial η2 = 0.15.
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جدول  .1نتایج تحلیل مانووا
مجذور اتا
2.606

سطح
درجه آزادی
درجه
فرضیه
معناداری آزادی خطا
2.262

4

91

F

مقدار

2.236

2.936

تأثیر
 Wilks' Lambdaگروه

بر اساس آزمون تأثیرات بینگروهی (جدول  ،) 9معلوم شد که تفاوت در نوع آموزش بر میزان یادگیری و
یادداری کلمات تأثیر دارد.
 (3,22) = 0٫96, p<2٫229; partial η2= 2٫33.یادگیریF
 (3,22) = 9٫33, p<2٫223; partial η2= 2٫39.یادداریF
جدول  .9نتایج آزمون تأثیرات بین-گروهی
مجذور

درجه

مجموع مجذورات

متغیر

میانگین

آزادی

نوع سوم

وابسته

2.339

2.229

0.960

90.36

3

606.162

یادگیری

2.393

2.223

9.331

14.403

3

633.220

یادداری

مجذور اتا

سطح
معناداری

F

منشأ
گروه

بر اساس آزمون تعقیبی (جدول  ،)3میانگین گروههای «ارزشیابی پویا» و «تمرین واژه» در هر دو متغیر
وابسته ،تفاوت معناداری نداشتند .میانگین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» در هر دو متغیر بهبور
معناداری از دو گروه دیگر باالتر بود .این نتایج نشان داد که دو مداخلهی اول تأثیر تقریباً یکسانی بر میزان
یادگیری و یادداری واژهها دارند و «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» به واژهآموزی بیشتری منجر شده
است.
جدول .3نتایج آزمون تعقیبی
سطح

انحراف

تفاوت

معناداری

معیار

میانگین

2.13

6.299

2.096

ارزشیابی پویا -تمرین واژه

2.26

6.299

*2.964

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه -ارزشیابی پویا

2.222

6.299

*4.331

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه-تمرین واژه

2.2

6.634

2.642

ارزشیابی پویا -تمرین واژه

2.223

6.634

*2.142

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه-ارزشیابی پویا

2.223

6.634

*2.931

ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه-تمرین واژه

گروهها

متغیر
وابسته
یادگیری

یادداری
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
این پژوهش در پی بررسی و مقایسهی تأثیر تمرین واژهها و ارزشیابی پویای گروهی بر واژهآموزی از بریق
استنباط واژگانی بود .یافتههای تحقیق نشان داد که تمرین واژهها و ارزشیابی پویای گروهی تأثیر معناداری
بر یادگیری و یادداری کلمات ناآشنای متنها دارند .یافتههای این پژوهش مؤید یافتههای پژوهشهای پیشین
در زمینهی تأثیر تمرین واژه و ارزشیابی پویا بر واژهآموزی از بریق استنباط واژگانی است .همانند مطالعات
( )Weshe & Paribakht, 2000( ،)Paribakht & Wesche, 1997و ( ،)Min, 2008در این مطالعه
نیز تمرین کلمات ناآشنا تأثیر معناداری در یادگیری و یادداری آن کلمات داشت و در مقایسه با مطالعات غیر
مداخلهای استنباط واژگانی ( Day et al., 1991; Dupuy & Krashen, 1993; Horst et al.,
1998, Hulstijn, 1992; Pitts et al., 1989; Waring & Takaki, 2003; Zahar et al.,
 )2001که در آنها کمتر از  32درصد کلمات هدف فراگرفته شده بودند ،به یادگیری  20درصد کلمات هدف
انجامید .در تحقیق حاضر در گروه ارزشیابی پویای گروهی 23 ،درصد کلمات هدف فراگرفته شد که در مقایسه
با مطالعات غیرمداخلهای بهبور قابلمالحظهای بیشتر است .در مطالعهی ( )Ebadi et al., 2018که همانند
تحقیق حاضر در آن از ارزشیابی پویا برای استنباط واژگانی استفاده شد 19 ،درصد کلمات هدف تحقیق
فراگرفته شد.
دیگر یافتهها نشان داد که تغییرات در عمق و دامنهی دانش واژگانی در گروههای «تمرین واژه» و «ارزشیابی
پویا» تفاوت معناداری نداشتند .تفاوت بین گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» و گروههای «تمرین
واژه» و «ارزشیابی پویا» معنادار بود .برای تبیین این یافتهها میتوان از چارچوب

واژهآموزی ( Hulstijn,

 )2001استفاده کرد .در این چارچوب ،برای آنکه یک کلمه به حافظهی بلندمدت سپرده شود ،فراگیر باید
درخصوص کلمهی هدف به پردازش گسترده ،تمرین عامدانه و تمرین تسلط بپردازد .پردازش گسترده ،به
عمق و کیفیت پردازشی اشاره دارد که در مواجهه با کلمات جدید اتفاق میافتد .تمرین عامدانه به تمرین
عمدی کلمات تازه آموختهشده در متن یا خارج از متن اشاره دارد .تمرین تسلط به تمرینهایی اشاره دارد که
هدفشان کسب خودکاری در دسترسی به کلمهی هدف در جریان مراودات زبانی است.
نبود تفاوت معنادار بین گروههای «تمرین واژه» و «ارزشیابی پویا» میتواند ناشی از این مسئله باشد که
هریک از این گروهها به یکی از عناصر سهگانهی چارچوب واژهآموزی ( )Hulstijn, 2001پرداخته بودند.
اگر چه دو گروه از نظر نوع مداخله متفاوت بودند ،در این موضوع اشتراک داشتند که هریک در یک جنبه از
عناصر سهگانهی واژهآموزی آموزش دیده بودند .در گروه «ارزشیابی پویا» ،مربی در فرایند استنباط واژگانی
مداخله کرد و با ارایهی سرنخهای میانجی ،به فراگیران کمک کرد بهصورت عملی به سرنخهای موجود در متن
مراجعه کنند و با موفقیت معنی کلمات موردنظر را دریابند .مراجعه به سرنخهای متنی فراگیران را وادار به
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پردازش عمقی و کیفی کلمات جدید کرد .برعکس ،در گروه تمرین واژه ،پردازش گسترده رخ نداد ولی
فراگیران بهصورت عمدی به تمرین کلمات هدف پرداختند که این امر در گروه «ارزشیابی پویا» صادق نبود.
واژهآموزی بهتر در گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین واژه» را میتوان به این امر نسبت داد که این
گروه در دو مقوله از سه جنبهی چارچوب واژهآموزی ،آموزش دریافت کرده بود ،درحالیکه دو گروه دیگر
تحقیق تنها در یک جنبه آموزش دریافت کرده بودند .بهبیاندیگر ،در گروه «ارزشیابی پویا بهعالوهی تمرین
واژه» استفاده از تکنیکهای ارزشیابی پویای گروهی به پردازش گستردهی کلمات هدف انجامیده بود و
استفاده از تمرینهای واژه ،ممارست عامدانهی آن کلمات را ممکن کرده بود ،لذا نتیجهگیری میشود که
تمرین کلمات و ارزشیابی پویای گروهی تأثیر تقریباً برابری بر یادگیری واژگان از بریق استنباط واژگانی دارند
و اگر این دو باهم مورد استفاده قرار گیرند موجب بهبود واژهآموزی میشوند.
بر اساس یافتههای این پژوهش به آموزگاران فارسی پیشنهاد میشود برای توسعهی عمق و دامنهی دانش
واژگانی فراگیران ،آنها را به خواندن متنهای فارسی ترغیب کنند .توصیه میشود برای افزایش واژهآموزی از
بریق استنباط واژگانی ،در کالسهای درک مطلب خوانداری ،آموزگاران توجه فراگیران را به کلمات ناآشنای
متنها جلب کنند؛ از فراگیران بخواهند معنی آنها را استنباط کنند؛ با ارایهی سرنخهای استنبابی مهارت
استنباط واژگانی را به فراگیران بیاموزند و پس از اتمام خواندن ،فراگیران را درگیر تمرین کلمات جدید نمایند.
ببق چارچوب واژهآموزی ( ،)Hulstijn, 2001پس از پردازش گسترده و تمرین عامدانهی کلمات ناآشنای
یک متن ،فراگیران باید کلمات جدید را در جریان گفتوشنود و دیگر مراودات زبانی بهکار گیرند تا بدین
بریق بر آن کلمات تسلط یابند .یکی از محدودیت های تحقیق حاضر این بود که امکان اجرای تمرین تسلط
فراهم نگردید .لذا پیشنهاد میگردد که مطالعات بعدی تأثیر تمرینهای تسلط بر واژهآموزی از بریق استنباط
واژگانی را مورد بررسی قرار دهند .محدودیت دیگر این پژوهش این بود که شرکتکنندگان در تحقیق از یک
جنسیت (مذکر) بودند .توصیه میشود پژوهشگران ،موضوع این پژوهش را در فراگیران مؤنث نیز مورد کاوش
قرار دهند.
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پیوست .1سرنخهای استنباطی ارائهشده برای واژه های ناآشنای یکی از متون
واژه هدف

نوع سرنخ/دانش

تملک

هم-بافت

معاوضه

گفتمان

سرنخ
مردی ،اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بینندهای را به خود
جلب میکرد .همه آرزوی تملک آن را داشتند.
بادیهنشین ثروتمندی بود که دوست داشت اسب اصیل مال او باشد.
پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر عوض کند ،اما مرد موافقت نکرد .حتی
حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیهنشین عوض کند.
بادیهنشین ثروتمندی بود که دوست داشت اسب اصیل مال او باشد.
پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر عوض کند ،اما مرد موافقت نکرد .حتی
حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیهنشین عوض کند.
بادیهنشین با خود فکر کرد :حاال که او حاضر نیست اسب خود را با تمام
دارایی من معاوضه کند ،باید به فکر حیلهای باشم.
روزی خود را به شکل یک گدا درآورد و درحالیکه تظاهر به بیماری

رنجور

میکرد ،در حاشیه جادهای دراز کشید .او میدانست که مرد با اسب خود از
گفتمان و هم-بافت

آنجا عبور میکند .همین اتفاق هم افتاد.
مرد با دیدن آن گدای رنجور ،سرشار از همدردی ،از اسب خود پیاده شد
بهبرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزدیک پزشک ببرد.
بادیهنشین ریشخندکنان فریاد زد :چرا باید این کار را انجام دهم؟

ریشخند
کنان

گفتمان

مرد گفت :سخن مرا به مسخره نگیر .چون ممکن است ،زمانی بیمار
درماندهای کنار جادهای افتاده باشد .اگر همه این جریان را بشنوند ،دیگر
کسی به او کمک نخواهد کرد.
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پیوست .2یک نمونه از متنهای مورداستفاده
نام.................................... :
فراگیر گرامی،
متن صفحه بعد را بخوانید.
سپس ،به سؤاالت درک مطلب جواب دهید.
بادیهنشین و اسب اصیل
مردی ،اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بینندهای را به خود جلب میکرد .همه آرزوی تملک آن را
داشتند.
بادیه نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر عوض کند ،اما مرد موافقت نکرد .حتی حاضر نبود اسب خود
را با تمام شترهای مرد بادیهنشین عوض کند.
بادیه نشین با خود فکر کرد :حاال که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند ،باید به فکر حیلهای
باشم.
روزی خود را به شکل یک گدا درآورد و درحالیکه تظاهر به بیماری میکرد ،در حاشیهی جادهای دراز کشید .او
میدانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور میکند .همین اتفاق هم افتاد.
مرد با دیدن آن گدای رنجور ،سرشار از همدردی ،از اسب خود پیاده شد بهبرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد
که او را نزدیک پزشک ببرد.
مرد گدا نالهکنان جواب داد :من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم .روزهاست که چیزی نخوردهام و نمیتوانم از جا
بلند شوم .دیگر قدرت ندارم.
مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود .بهمحض اینکه مرد گدا روی زین نشست ،پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و
بهسرعت دور شد.
مرد متوجه شد که گول بادیهنشین را خورده است .فریاد زد :صبر کن! میخواهم چیزی به تو بگویم.
بادیهنشین که کنجکاو شده بود ،کمی دورتر ایستاد.
مرد گفت :تو اسب مرا دزدیدی .دیگر کاری از دست من برنمیآید ،اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا
برآورده کن.
برای هیچکس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی.
بادیهنشین ریشخندکنان فریاد زد :چرا باید این کار را انجام دهم؟!
مرد گفت :سخن مرا به مسخره نگیر .چون ممکن است ،زمانی بیمار درماندهای کنار جادهای افتاده باشد .اگر همه این
جریان را بشنوند ،دیگر کسی به او کمک نخواهد کرد.
بادیهنشین شرمنده شد .بازگشت و بدون اینکه حرفی بزند  ،اسب اصیل را به صاحب واقعی آن پس داد.
درک مطلب
 -1چرا در آخر داستان بادیهنشین شرمنده شد؟
 -2برای این داستان چه عنوان دیگری میتوان انتخاب کرد؟
 -2پیام اخالقی این داستان چه بود؟

 /14استنباط واژگانی و یادگیری واژهها :مقایسهی تأثیر تمرین واژه و ارزشیابی پویای گروهی

پیوست  .2یک نمونه از تمرینهای واژه
فراگیر گرامی،
برای هر یک از کلمات زیر پنج گزینه داده شده است .مشخص کنید کدام گزینه هممعنی آن کلمه است.
میتوانید به متن مراجعه کنید و از آن کمک بگیرید.
 -1تملک
الف -به فروش گذاشتن چیزی
ب -چیزی را به اجاره گرفتن
ج -چیزی را مال خود کردن
د -امانت بردن چیزی
ه -از دست دادن چیزی
 -2معاوضه
الف -عوض کردن
ب -فروختن
ج -خریدن
د -بخشیدن
ه -خراب کردن
 -2رنجور
الف -خندان
ب -سرحال
ج -بیدار
د -بیمار
ه -خوابآلود
 -5ریشخندکنان
الف -با جدیت
ب -با مسخرگی
ج -با اندوه
د -باخشم
ه -با شرمندگی

