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چکیده
تحقیق حاضر بهمنظور تسهیل آموزش و یادگیری واژه به بررسی آمووزش
مستقیم واژه پرداخته است و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا

صرف وقت در کالسِ خواندن آموزش زبان دوم بورای آمووزش مسوتقیم
واژه کوششی بیهوده و اتالف وقت است و زبانآموزان خوود بایود بوه آن

بپردازند یوا ایون کوه تویریر قابولقبوویی در یوادگیری واژه دارد از ایونرو،

مطایعة پیشِ رو به مقایسة تیریر دو موقعیت یادگیری میپوردازد :یوادگیری
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تصووادفی از طریووق خوانوودنِ تنهووا و آموووزش مسووتقیم واژه در مووتن 10

آزمودنی که پس از اجرای پیشآزمون انتخاب شده بودند در دو موقعیت
یادشده تحت آموزش قرار گرفتند پس از آمووزش ،چهوار سوط دانوش

واژگانی (یادآوری صورت ،یادآوری معنی ،تشخیص صورت و تشخیص

معنی) از طریق چهار مرحله پسآزمون (تکمیل صورت واژه ،ارائوة معنوی
یا ترجمة واژه ،انتخاب صورت درسوت و انتخواب معنوی درسوت واژه در

آزمون چندگزینهای) ارزیابی شد این پسآزمون با هدف سونشش میوزان

ماندگاری واژهها ،در دو دوره (بالفاصله بعد از آموزش و یک هفتوه بعود
از آموووزش) برگووزار شوود و نتووای مووورد مقایسووه قوورار گرفووت توص ویف

دادههووای حاصوول از آزمووونهووای یادشووده و نتووای آزمووونهووای آموواری،

آموزش مسوتقیم واژه در موتن را در تموام سوطو دانوش واژگوانی بسویار

مؤررتر از یادگیری تصادفیِ تنها نشان دادند بنوابراین یافتوههوای پوووهش

حاضر تیکیود بور بوهکوارگیری متعوادل دو رویکورد یوادگیری تصوادفی و
مسووتقیم بوورای آموووزش واژه دارد و ارزش تووالش و صوورف وقووت بوورای

آموزش مستقیم واژه در کالسهای خواندن آمووزش زبوان دوم را اربوات

میکند

واژههااای کلیادی :دانووش واژگووانی ،یوادگیری مسووتقیم ،یوادگیری
تصادفی ،سطو تسلط بر ارتباط صورت -معنی

 .1مقدمه

محققان ،مدرسان و زبانآموزان جملگی بر این باورند کوه رسویدن بوه یوک مهوارت زبوانی

سط باال مستلزم یوادگیری شومار زیوادی از واژههوای زبوان اسوت بوه اعتقواد ریچواردز 1و
رناندیا« ،)255 :2002( 2بدون یک دایرة واژگانی وسیع و بهکارگیری راهبردهای یوادگیری

واژه ،زبانآموزان اغلب به مهارت زبانی کمتور از توانوایی خوود دسوت خواهنود یافوت و از
Richards
Renandya
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فراهم ساختن فرصتهای یوادگیری زبوان در اطوراف خوود موییوس خواهنود شود» نیشون

1

( )267 :2002بر این باور است کوه «گسوترش دایورة واژگوان در فراگیوری زبوان بوه حودی
اهمیت دارد که شایستة طر ریزی ،کنترل و نظارت دقیق است» با توجه به اظهارات مشوابه
از سوی پووهشگران و نظر به این که دانش واژگانی بخوش مهموی از تووانش زبوانی اسوت،
میتوان دریافوت کوه اهمیوت آمووزش واژه درخوور توجوه خوا

اسوت از سووی دیگور،

یادگیری واژهها برای زبانآموزان تکلیفی طاقتفرسا و آموزش آن در کوالس درس بورای
مدرسان زبان دوم/خارجی بسیار وقتگیر است از اینرو ،محققان در حوزة آمووزش زبوان
دوم/خارجی همواره در جستشوی روشهای مؤررتر در آموزش و یادگیری واژه بودهاند
دو دیدگاه عام در یادگیری زبان دوم وجود دارد از یک منظر ،یادگیری زبان شوامل از
بر کردن شمار زیادی واژه و قواعد دستوری است دیدگاه دیگر ،با حوفف زحموت حفو
کردن واژهها و قواعد دستوری ،زبانآموزان را به وجه دیگری از یادگیری سوو مویدهود
در این دیدگاه ،یادگیری با دریافت تصادفی واژهها و ساختارها از میان بافوتهوای ارتبواطی
در فعاییتهایی چون خواندن و شنیدن اتفا میافتد و توجه زبانآموزان بور معنوی متمرکوز

میشوود نوه بور صوورت دیودگاه اول را «یوادگیری تعمودی »2و دیودگاه دوم را «یوادگیری

تصادفی »3مینامند هدف اصلی در رویکرد یادگیری تعمدی ،یادگیری مستقیم واژه خارج
از متن است که از طریق انشوام برخوی فعاییوتهوا حاصول مویشوود در حوایی کوه رویکورد

یادگیری تصادفی بر درک مطلب و پیام متن تمرکز دارد.
یادگیری واژه در زبان اول (زبانآمووزی کوودک) از طریوق یوادگیری تصوادفی اتفوا

میافتد (ناگی )1997 ،4از سوی دیگر ،تحقیقات در حوزة مهارت خواندن نشواندهنودة آن
است که فراگیری تصادفی واژه در یادگیری زبان دوم/خارجی نیز اتفا میافتد (وارینگ

5

و تاکاکی )2003 ،6با مالحظة نتای بهدستآمده از مطایعات محققانی چون دی ،7اُمورا 8و
1

Nation
intentional learning
3
incidental learning
4
Nagy
5
Waring
6
Takaki
7
Day
8
Omura
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هیراماتسو ،)1991( 1دوپُی 2و کرشن ،)1993( 3هُرست ،4کواب 5و میورا ،)1998( 6پیوتس،7

وایت 8و کرشن )1989( 9و هایستیشن )1992( 10میتوان دریافت کوه یوادگیری واژههوای

جدید از طریق خواندنِ تنها (یادگیری تصادفی تنها) تا حدی اتفا مویافتود اموا ایون میوزان
یادگیری رضایتبخش نیست از طرفی دیگر ،یادگیری مستقیم واژه خارج از متن ،کواربرد
واژه در بافت را آموزش نمیدهود (نیشون )2001 ،بنوابراین رویکورد یوادگیری تصوادفی و
مستقیم مکمول هوم هسوتند و بهتور آن اسوت کوه بوهطوور کارآمودی بوا هوم ترکیوب شووند

(اشمیت )330 :2008 ،11و با اضافه کردن آموزش مستقیم به موقعیت یوادگیری تصوادفی بوا

اسوتفاده از روشهوایی ماننود نوشوتن فهرسوت معنوای واژههوا در حاشویة موتن ،12اسوتفاده از
فرهنگ یغت ،و انشام تکاییف واژه پس از خواندن ،فرایند یادگیری کامول شوود برخوی از
پووهشهای پیشین نیز تیریر توجه مستقیم بر واژههای جدید هنگام خوانودن موتن و توومم بوا

یادگیری تصادفی را تییید میکنند پووهشهای انشوامشوده توسوط پوریبخوت 13و وشوه

14

( ،)1997زیمرمن ،)1997( 15رات ،16ویلیامز 17و کوامرون )2002( 18و مُنودریا )2003( 19از
آن جمله هستند همچنین معلمان زبان دوم/خوارجی نیوز دو رویکورد یوادگیری تصوادفی و
مستقیم را عمالً در آموزش واژه به کار میبرند از ایونرو ،مسوئلة موورد بحو

در پوووهش

پیشرو این است که آموزش مستقیم واژه تا چه اندازه به غنای یادگیری تصوادفی از طریوق
خواندن کمک میکند
1

Hiramatsu
Dupuy
3
Krashen
4
Horst
5
Cobb
6
Meara
7
Pitts
8
White
9
Krashen
10
Hulstijn
11
Schmitt
12
glossing
13
Paribakht
14
Wesche
15
Zimmerman
16
Rott
17
Williams
18
Cameron
19
Mondria
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طبقهبندیهای ارائهشوده از دانوش واژگوانی بور ایون حقیقوت دالیوت دارنود کوه دانوش

واژگانی پدیدهای همه یا هیچ نیست (نیشن2001 ،؛ بارکرفوت )2004 ،1بنوابر اعتقواد نیشون
( ،)2001چنانچه روند یادگیری ادامه یابد ،دانش هر فورد از یوک واژه ،یوک فراینود رو بوه
افزایش است به این معنی که دانش واژگانی یک فرد از یک واژه ،بر روی پیوسوتاری قورار
دارد که از فقدان تا دانش کامل از آن واژه ادامه دارد بنابراین زبانآموز با هر بار مواجهه با
واژه بخشی از جنبههای آن را میآموزد و با تکرار آن واژه در بافتهای گوناگون ،ارتبواط
صورت و معنی محکمتر و دانش واژگانی غنیتر میشود
اویین مرحلة یادگیری یک واژه و مهمترین جنبة آن ،فراگیری ارتبواط صوورت -معنوی
آن است یعنی زبانآموز قادر به تشخیص شکل نوشوتاری واژه و یوادآوری معنوی آن باشود

(اشمیت )2010 ،الفر  ،2ایدر ،3هیل 4و کانگدان )2004( 5این مرحله از یادگیری را بهطوور

گسترده بررسی کردند و چهار سط تسلط بر ارتباط صورت -معنی( 6یوادآوری صوورت،7

تشخیص صورت ،8یادآوری معنی 9و تشخیص معنی )10را ارائه کردند کوه در آزموودنیهوا

قابلاندازهگیری هستند اشمیت ( )2010برای شفافتر ساختن ایون ارتبواط در آزموونهوای
دانش واژگانی ،طبقهبندی جدول ( )1را ارائه نمود:
جدول  .1سطوح تسلط بر ارتباط معنی  -صورت (اشمیت)2010 ،
آزمونهای دانش واژگانی

جنبههای دانش
واژگانی
معنی
صورت

یادآوری

تشخیص

یادآوری معنی (ارائة تعریف واژه به

تشخیص معنی (انتخاب تعریف واژه به

زبان دوم /ترجمه به زبان اول)

زبان دوم  /ترجمة واژه به زبان اول)

یادآوری صورت (ارائه به زبان دوم)

تشخیص صورت (انتخاب به زبان دوم)
1

Barcroft
Laufer
3
Elder
4
Hill
5
Congdon
6
levels of mastery of the form-meaning link
7
form recall
8
form recognition
9
meaning recall
10
meaning recognition
2

 / 82آموزش مستقیم واژه در متن :مقایسة تأثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه

سنبل 1و اشمیت )2010( 2تیریر آموزش مستقیم واژههای جدیود را در سوه سوط تسولط
بر ارتبواط صوورت -معنوی (یوادآوری صوورت ،یوادآوری معنوی و تشوخیص معنوی) موورد
ارزیابی قرار دادند نتای حاصل از مقایسة آنها برتری یادگیری در آموزش مستقیم واژه در
این سه سط را تییید کرد همچنوین ،در ایون پوووهش دانوش واژگوانی زبوانآمووزان را در
اویین قدم یادگیری در هر چهار سط ارتباط صورت -معنی (یادآوری صوورت ،تشوخیص
صورت ،یادآوری معنی و تشخیص معنی) مورد آزمون و مقایسه قرار داده است
پووهش حاضر ،با هدف تقویت شیوههای آموزش واژگوان زبوان فارسوی بوه خارجیوان،
برای پاسخگویی به سه پرسش زیر شکل گرفت:
 )1موفقیووت در یووادگیری واژه ،در موقعیووت یووادگیری مسوووتقیم واژه در موووتن
(یادگیری تصادفی از طریق خواندن +آموزش مستقیم) در مقایسه با یوادگیری
تصادفی از طریق خواندنِ تنها چگونه است؟
 )2میزان یادگیریِ هر یک از سطو تسلط بر ارتباط صوورت -معنوی (یوادآوری
صورت ،تشخیص صورت ،یادآوری معنی و تشخیص معنوی) در دو موقعیوت
یادگیری تصادفی و مستقیم چگونه است؟
 )3مانودگاری یوادگیری واژه در موقعیوت یوادگیری تصوادفی بوههموراه آمووزش
مستقیم در مقایسه با موقعیت یادگیری تصادف ی از طریق خوانودنِ تنهوا چگونوه
است؟
متناظر با سه پرسش فو  ،سه فرضیه به شر زیر درنظر گرفته شده است:
ایووف) زبووانآموووزان در موقعی وت یووادگیری آموووزش مسووتقیم واژه در مووتن (از طری وق
خوانوودن+آموووزش مسووتقیم) ،نسووبت بووه یوادگیری تصووادفی از طریوق خوانوودنِ تنهووا ،بسویار
موفقترند

Sonbul
Schmitt

1
2
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ب) میزان یادگیری در هر یک از سطو تسلط بور ارتبواط صوورت -معنوی (یوادآوری
صورت ،تشخیص صوورت ،یوادآوری معنوی و تشوخیص معنوی) در دو موقعیوت یوادگیری
تصادفی و مستقیم ،متفاوت است
پ) یادگیری واژه در موقعیت یادگیری تصوادفی بوه هموراه آمووزش مسوتقیم (آمووزش
مستقیم واژه در متن) نسبت به موقعیت یادگیری تصادفی از طریق خواندن تنهوا ،مانودگاری
بیشتری دارد
 .2محدودیتهای پژوهش

معموالً مطایعات یادگیری واژه از طریق خواندن محدودیتهایی در اجورای آزموایش دارد

که نارساییهایی را در تفسیر آن ایشاد میکند عوواملی در تحقیوق حاضور وجوود دارد کوه
میتواند تفسیر و تعمیم نتای را محدود کند اشاره به این موارد موضوعاتی را برای بررسوی
بیشتر در مطایعات آینده پیشِ روی سایر پووهشگران قرار میدهد :
 )1آزمودنیهای این پووهش را تعداد محودودی از زبوانآمووزان سوط پیشورفته
تشکیل میدهند از ایونرو نتوای ایون مطایعوه را مویتووان بسویار محتاطانوه بوه
زبانآموزانی با سط مهارت زبانی دیگر تعمیم داد
 )2این تحقیق بدون درنظرگرفتنِ مؤیف ههای غ یرزبانیِ سن و جنسویت انشوام شوده
مؤیفهها میتواننود محودودیتهوایی را بور تفسویر نتوای

است در حایی که این
پووهش تحمیل کنند
 )3بهعلت محدودیت زمانی ،امکان اخف آزمون تیخیری سه ماه پوس از آمووزش
فراهم نشد بنابراین پووهشگران موفق به سنشش مانودگاری یوادگیری واژه در
طوالنیمدت نشدند
 )4با وجود تالش پووهشگران ،جلسات کمی از وقت زبانآموزان توسط مؤسسة
مربوطه در اختیار قرار گرفت بوه هموین دییول امکوان تشوکیل چنودین جلسوة
آموزشی وجود نداشت و پووهشوگران بوه یوک جلسوه آمووزش و سوه جلسوه
آزمون با یک گروه آزمایشی اکتفا کردند
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 .3آزمودنیها ،روش انجام پژوهش و سنجش دادهها

نوع پووهش حاضر تشربی و مقایسهای بوده اسوت .آزموودنیهوای ایون پوووهش ده نفور از
فارسیآموزان  23تا  30سایه مؤسسة بینایمللی آموزش زبان فارسوی دهخودا بودنود کوه در
سط باالتر از سط میانی این مؤسسه مشغول یادگیری زبان فارسی بودنود ابتودا  12نفور از
زبانآموزان در پیشآزمون شرکت کردند پس از مشواهدة نتوای پویشآزموون 10 ،نفور از
زبوانآمووزانی انتخواب شودند کوه از نظور دانوش زبوانی هومسوط و بوا واژههوای موووردنظر
پووهشگر ناآشنا بودند متن خوانداری تهیهشده حدوداً شامل  300واژه بود که سادهسوازی
شده بود  12واژة جدید در متن که همگوی از نووع اسوم و یوا بخوش اسومی افعوال مرکوب
بودند ،واژههای مورد آزمایش بودند  6واژه تحت یادگیری تصادفی و  6واژة دیگور بورای
آموزش مستقیم در متن آماده شدند در پایان متن ،پرسشهای درک مطلب آورده شد کوه
با واژههای سادهای میزان درک مطلب آزمودنیها را میسنشید در ادامه ،تمرینهایی برای
واژههای تحت آموزش مستقیم در متن آمد  12واژة جدید مدنظر پووهشگر بودند که ایون
واژهها در دو دستة ششتایی بهطور پراکنوده در موتن گنشانوده شودند دسوتة نخسوت بورای
آموزش مستقیم در متن آماده شد به این ترتیب کوه ایون واژههوا بوهطوور مشوخص برجسوته
شدند تا توجه شرکتکننده را جلب کنند هومچنوین معنوی یوا تعریوف سوادهای از آنهوا در
حاشیة موتن آورده شود دسوتة دوم ،واژههوایی بودنود کوه شورکتکننودگان تحوت شورایط
یادگیری تصادفی فقط از طریق خواندن دریافت میکردند در این راستا ،این واژهها بهطور
پراکنده و نامحسوس در متن گنشانده شدند و سعی بر آن بود که دستکم سه بوار در موتن
تکرار شوند متن طوری بازنویسی شود کوه امکوان حودس زدنِ معنوی ایون دسوته از واژههوا
وجود داشته باشد
چهار نوع آزمون طراحی شد تا دانش واژگانی زبانآمووزان را در چهوار سوط ارتبواط
صورت -معنی بسنشد این آزمونها در چهار مرحله برگزار شد که عبارتند از:
مرحلة اول (آزمون تشخیص صورت) :در این مرحله  12واژة انحرافوی در میوان  12واژة
مورد نظر گنشانده شد هور یوک از واژههوای انحرافوی از یحوا صوورت شوبیه بوه یکوی از
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واژههای مقصود بوود الزم بوود زبوانآمووزان صوورت واژههوایی را کوه در موتن دیودهانود،
تشخیص داده و عالمتگفاری کنند
مرحلة دوم (آزمون یادآوری صورت) :این مرحلوه بوا آزموون تکمیول کوردن 1سونشیده
میشد در این مرحله الزم بود آزمودنیها صورت واژهها را بوا کموک اطالعوات دادهشوده
کامل کنند بهعنوان مثال:

اَنا _ _ _ جایی است که کاال و محصول کشاورزی را در آن ذخیره میکنند

مرحلة سوم (آزمون یادآوری معنی) :در این آزمون ،فهرسوت  12واژة موورد نظور ارائوه
شد و آزمودنیها معنی یا تعریف آن را به فارسی و یا ترجموة آن را بوه انگلیسوی ،در مقابول
هر واژه مینوشتند
اَنبار( :

)

مرحلة چهارم (آزمون تشخیص معنی) :آزمون چندگزینهای 2که هر پرسوش پون گزینوه
داشت؛ یک گزینه پاسخ درست ،سه گزینه پاسخهای انحرافوی و گزینوة آخور «نمویدانوم»،
برای کاهش احتمال پاسخ حدسی
 .1 .3مراحل اجرای آزمایش

اجرای آزمایش در چهار جلسه صورت گرفت هر جلسه در زمانبندی و ترتیوب مشخصوی
اجرا شد که خالصة زمانبندی آن در جدول ( )2و شر آن در ادامه آورده شده است:

completion test
multiple-choice items

1
2
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جدول  .2خالصة ترتیب و زمانبندی اجرای آزمایش
جلسههای اجرا و نوع آزمونها
پیشآزمون

زمانبندی
یک هفته قبل از جلسة خواندن در  10دقیقه (تعداد
آزمودنیها12 :نفر)

خواندن ،آموزش مستقیم و انشام تکاییف
پسآزمون اول در چهار مرحله
پسآزمون دوم (تکرار پسآزمون اول)

 30دقیقه (تعداد آزمودنیها 10 :نفر)
بالفاصله بعد از آموزش و خواندن در  55دقیقه (تعداد
آزمودنیها)10 :
یک هفته بعد در  55دقیقه (تعداد آزمودنیها 9 :نفر)

*

* شمار آزمودنیها در پسآزمون دوم ده درصد کاهش داشتهاست (یکوی از دانشوشویان در جلسوة پوس آزموون
حاضر نشد )

 )1مرحلة پیش آزمون :این آزمون شوامل یوک فهرسوت  20واژهای بوود کوه 12
واژه مرتبط با متن و  8واژه دیگر انحرافی (یعنی غیرمرتبط با متن) بود پوس از
مشاهدة نتای پیشآزمون 2 ،نفر از زبانآموزانی که حدوداً نیموی از واژههوای
مووردنظور را مویدانسوتند ،حوفف شودند بوه ایون ترتیوب  10آزموودنی بوورای
آزمایش انتخاب شدند آزمودنیها از میوان  8واژة انحرافوی کوه بورای کنتورل
دشواری متن در آزمون گنشانده شده بود ،فقط با یک واژه ناآشنا بودنود کوه
در متن با یک واژة پربسامدتر جایگزین شد (پفیرفتن ← قبول کردن) به این
ترتیب دشواری متن نیز کنترل شد
 )2مرحلة آموزش :برگههای حاوی متن آموزشوی ،پرسوشهوای درک مطلوب و
تمرینها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت ابتدا از آنها خواسته شود هور یوک
بهتنهایی متن را در مدت زمان  15دقیقه در سکوت بخواننود و بوه معنوی شوش
واژة تحت شرایط آموزش مستقیم در متن که در حاشیة متن نوشته شده اسوت
توجه کنند همة زبانآموزان در مدت زمان تعیینشده متن را خواندند پوس از
سنشیدن درک مطلب آزمودنیها از طریق پرسوشهوای درک مطلوب ،شوش
واژة تحت شرایط آموزش مستقیم توضی داده شد معلم معنی هور واژه را بور
روی تابلو نوشت و برای توضی هر یک ،مدت یوک دقیقوه زموان اختصوا
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داد شش واژة تحوت شورایط یوادگیری تصوادفی از طریوق خوانودن تنهوا ،در
اجرای آموزش مستقیم عمداً نادیده گرفتوه شود چنانچوه آزموودنیهوا دربوارة
معنی این واژهها پرسشی داشتند ،معلم از آنها میخواسوت کوه معنوی آن را از
بافت حدس بزنند؛ اگر موفق به دریافت معنی واژة مورد نظر نمیشدند ،اجازه
داشتند آن را از فرهنگ یغت ببینند یا با دیگران مشوورت کننود و در صوورت
نیاز معلم بهطور مختصر اشارهای به معنی آن داشت
 )3مرحلة پسآزمون :پسآزمون در چهار مرحلوه و دو دوره برگوزارشود بورای
سنشش میزان مانودگاری واژگوان در دو موقعیوت یوادگیریِ موورد آزموایش،

یک هفته بعد دورة پسآزمون تیخیری 1اجرا شد که عینواً تکورار پوسآزموون
اول بود آزمودنیها از اجرای هر دو پسآزمون بیاطالع بودند
نمرهگزاری آزمونها به روش زیر صورت گرفت:

در مرحلة اولِ پسآزموون (آزموون تشوخیص صوورت) ،بورای تشوخیص صوورتهوای
درست ،یک نمره؛ برای صورتهای نادرست ( )-0/33نمرة اختصا

داده شد در مرحلوة

دومِ پسآزمون (آزمون یادآوری صورت) ،برای پاسوخ کوامالً درسوت ،یوک نموره؛ بورای
پاسخ کامالً نادرست ،صفر؛ برای پاسخهایی که در یک حرف اشتباه شده باشود ،نویم نموره
تعیین گردید در مرحلوة سووم پوسآزموون (آزموون یوادآوری معنوی) ،بورای پاسوخ کوامالً
درست ،یک نمره؛ برای پاسخ کامالً نادرست ،صفر؛ بورای پاسوخ نسوبتاً درسوت ،نویم نموره
تعلق گرفت و در مرحلة چهارمِ پسآزمون (آزموون چندگزینوهای تشوخیص معنوی) ،بورای
انتخاب گزینة درست ،یک نمره؛ انتخاب گزینة «نمویدانوم» ،صوفر و بورای انتخواب گزینوة
نادرست که حدسی انتخاب شده ) -0/33( ،نمره در نظر گرفته شد

delay post-test

1
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها

پس از نمرهگفاری آزمونها ،نتای بهدستآمده برای  10آزمودنی در پسآزموون اول و 9

آزمودنی در پسآزمون دوم بوهصوورت شواخصهوای آمواری میوانگین 1و انحوراف معیوار

2

محاسبه شد که خالصة آن در جدول ( )3ارائه گردیده است برای تحلیول دادههوا از برناموة
اسپیاساس (نسخة  )19اسوتفاده شود اویوین گوام در پوردازش دادههوای حاصول از ابوزار
تحقیق ،توجه به نوع فرضیههای مطر شده است که ایون فرضویههوا عمومواً از پرسوشهوا و
اهداف تحقیق مشتق میشوند ایون معیوار نقوش بسوزایی در انتخواب نهوایی آزموون آمواریِ
متناسب ،اعم از پارامتری و ناپارامتری دارد عوالوه بور ایون ،نووع مقیواس متغیرهوا و توزیوع
دادهها نیوز در انتخواب نووع آزموون آمواری نقوش دارنود نووع فرضویههوا در ایون پوووهش

مقایسهای است و همچنین خطای اسوتاندارد ضوریب چوویگی  )-2> 0/68 >+2( 3نشوانگر
توزیع طبیعی و در نتیشه پارامتری بودن دادهها است بنابراین بورای آموار اسوتنباطی و تعیوین
معنادار بودن اختالف میانگینها در آزمون فرضویة اول و سووم ،از آزموون توی جفتوی 4کوه

مناسب برای یک نمونه در دو موقعیت و دادههای پارامتری است ،استفاده شده است بورای
آزمون فرضیة دوم که مقایسوة میوانگین دادههوا در چهوار سوط دانوش واژگوانی اسوت نیوز

آزمون تحلیل واریانس (آنوووا )5و آزموونهوایِ چندگانوة تعقیبوی 6کوه بورای مقایسوههوای
چندگانة دادههای پارامتری مناسب است ،بهکار رفته است
در ادامه و برای سوهویت بحو  ،بوهجوای مفهووم موقعیوت یوادگیری تصوادفی از طریوق
خواندن تنها ،از یف «یادگیری تصوادفی» و بوهجوای مفهووم موقعیوت یوادگیری تصوادفی +
آموووزش مسووتقیم (آموووزش مسووتقیم واژه در مووتن) ،از یف و «ی وادگیری مسووتقیم» ،اسووتفاده
میکنیم

1

mean
standard deviation = sd
skewness
4
paired-samples t test
5
ANOVA
6
post hoc
2
3
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جدول  .3آمار توصیفی دادهها در پسآزمون اول و دوم در هر دو دوره پسآزمون
(پسآزمون اول 10 :نفر و پسآزمون دوم 9 :نفر ،میانگین نمرهها از  6نمره)

 :Mمیانگین

 :S.D.انحراف معیار

 .1 .4نتایج پسآزمونها

متناسب با پرسشهای تحقیق ،سه مقایسه صورت گرفت )1( :مقایسة نتوای

پوسآزموون در

دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم؛ ( )2مقایسة نتای پسآزمون در چهار سط دانوش
واژگانی؛ ( )3مقایسة نتای پسآزمون بالفاصله پس از آموزش بوا پوسآزموون تویخیری از
آنشایی که قبل از اجرای پسآزمون دوم ،چهوار نفور از آزموودنیهوا ،موتن آموزشوی را در
منزل مطایعه کرده بودند ،دادههای پسآزمون اول (بالفاصله بعد از آموزش) ،برای آزموون
فرضیههای اول و دوم ،مورد ارزیابی قرار گرفتند
 .1 .1 .4مقایسة نتایج در موقعیت یادگیری تصادفی و یادگیری مستقیم

با مقایسة میانگین نمرهها ،مشاهده مویکنویم کوه یوادگیری واژه بورای تموام سوطو ارتبواط
صورت -معنی در موقعیت یادگیری مستقیم نسبت به موقعیت یادگیری تصادفی ،بهتر بووده
اسووت سووط ی وادآوری صووورت واژه در موقعی وت ی وادگیری مسووتقیم بووا می وانگین نموورة 5
( ،)%83/33نسبت به موقعیت یوادگیری تصوادفی بوا میوانگین نمورة )%79/16( 4/75؛ سوط
یادآوری معنی ،در موقعیت یادگیری مسوتقیم بوا میوانگین نمورة  ،)%89/16( 5/35نسوبت بوه
موقعیت یادگیری تصادفی با میوانگین نمورة )%55( 3/3؛ سوط تشوخیص صوورت واژه ،در
موقعیت یادگیری مستقیم بوا میوانگین نمورة  ،)%99/33( 5/96نسوبت بوه موقعیوت یوادگیری
تصادفی با میانگین نمرة  )%92/66( 5/56و سط تشخیص معنی واژه ،در موقعیت یوادگیری
مستقیم با میانگین نمرة  ،)%95/5( 5/73نسبت به موقعیت یادگیری تصادفی با میوانگین نمورة
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 )%68/16( 4/09نتیشة بهتری را نشان میدهد بنابراین برای توصیف کلوی تفواوت میوانگین
نمرهها در دو موقعیت یادگیری تصادفی و یادگیری مستقیم ،در مشموع و بهطوور جداگانوه
در هر یک از سطو ارتباط صورت -معنی میتوان گفت در تمام سطو ارتباط صوورت-
معنی میانگین نمرهها در موقعیت یوادگیری مسوتقیم (خوانودن +آمووزش مسوتقیم) بیشوتر از
میانگین نمرهها در موقعیت تصادفی است این توصیف در نمودار ( )1نشان داده شده است

5/73
مستقیم
تصادفی

4/09

5/35

5
4/75

یادآوری معنا

یادآوری صورت

3/3

تشخیص معنا

تشخیص صورت

6
4
2

میانگین نمرهها

5/96
5/56

8

0

سطوح ارتباط صورت-معنای واژگان

نمودار  .1مقایسة تفاوت میانگین نمرهها برای دو موقعیت یادگیریِ
تصادفی و مستقیم در سطوح دانش واژگانی

با وجودی که آمار توصیفی ارائهشده گویوای برتوریِ میوانگین نمورههوای تموام سوطو
دانش واژگانی در موقعیت یادگیری مستقیم است ،جمعبندی نتوای آزموون توی و میوانگین
نمرهها در جدول ( )4نشوان مویدهود کوه ایون برتوری در نمورههوای یوادآوری و تشوخیص

«صورت واژهها» ( t =0/56و  ،p=0/29 <0/05یک دامنه) و ( t =1/4و ،p =0/19 < 0/05

یک دامنه) معنادار نیست؛ به این معنی که ایگوی مشاهدهشده درآمار توصیفیِ دادههوای دو
گزینة یادآوری صورت و تشخیص صورت« ،تصادفی» است و نتیشه ،حاصل از یوک تویریر
واقعی نیست در مقابل ،برتری میانگین نمرههای یادآوری و تشخیص «معنی واژههوا» (4/43

=  tو  ،p = 0/001 >0/05یک دامنه) و ( t =3/82و  ،p=0/002 > 0/05یک دامنه) معنادار
است؛ به این معنی که نتیشه ،حاصل از یک تویریر واقعوی اسوت هومچنوین برتوری میوانگین
مشموع نمرهها در موقعیت یادگیری مستقیم نسبت به موقعیت یوادگیری تصوادفی (t =3/51

و  ،p=0/003 > 0/05یک دامنه) معنادار و واقعی است
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جدول .4نتایج آزمونهای تی برای مقایسة تفاوت میانگین نمرهها
در دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم
میانگین ت

میانگین م

4/75
3/3
5/56
4/09
17/7

موقعیت

22/04

میانگین کل نمرهها در دو

5

تشخیص معنی

5/73

تفاوت میانگین نمرهها در

5/35

تشخیص صورت

5/96

تفاوت میانگین نمرهها در

با اطمینان % 99

یادآوری معنی

معنادار نیست

تفاوت میانگین نمرهها در

( t = 4/43و  ،p =0/001 >0/05یک دامنه)

معنادار است

یادآوری صورت

( t =1/4و  ،p=0/19 <0/05یک دامنه)

معنادار نیست

تفاوت میانگین نمرهها در

( t =0/56و  ،p=0/29 <0/05یک دامنه)

( t =3/82و  ،p=0/002 > 0/05یک دامنه)

معنادار است

مستقیم و تصادفی

( t =3/51و  ،p=0/003 > 0/05یک دامنه)

معنادار است

دو موقعیت یادگیری

نتای آزمونهای تی

ت موقعیت تصادفی م موقعیت مستقیم

 .2 .1 .4مقایسة نتایج در چهار سطح ارتباط صورت -معنی

برای تبیین معناداری یا عدم معناداری تفاوت میانگین نمرههوای سوطو دانوش واژگوانی بوا

یکدیگر ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 1استفاده شد که به آن آزمون  Fیا آنوووا نیوز
گفته میشود این آزمون برای مقایسوههوای چندگانوه مناسوب اسوت کوه در ایون پوووهش،
one-way analysis of variance = ANOVA

1
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تحلیل آن به همراه آزمونهای چندگانة تعقیبی از قبیول حوداقل معنواداری فیشور 1و آزموون
توکی 2صورت گرفت در این نووع آزموون ،یوک عامول وجوود دارد در چنود سوط

ایون

مقایسه برای دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم کوه هور کودام ،یوک عامول محسووب
میشوند در چهار سط ِ دانش واژگانی انشام شد الزم به ذکر اسوت کوه عامول موورد نظور
درونآزمودنی است زیرا دانش هر شرکتکننده در هر چهار سط مقایسه میشود
میانگین نمرههوای چهوار سوط ارتبواط صوورت و معنوی در هور دو موقعیوت یوادگیری
تصادفی و مستقیم با همدیگر متفاوتند مقودار آزموون فیشور در موقعیوت یوادگیری مسوتقیم
( )p =0/007 >0/05 ،F=4/48و در موقعیووووت یووووادگیری تصووووادفی (>0/05 ،F =5/12
 ،)p=0/005در سط خطای کوچکتر از  0/01و با اطمینان  0/99درصد ،نشان میدهد که
تفاوت میانگین نمرهها ،بین چهار سط یادگیری هوم در موقعیوت یوادگیری مسوتقیم و هوم
یادگیری تصادفی به یحا آماری معنادار است به این معنی که دستکم یکی از گوروههوا،
از نظر میانگین نمره با بقیه فر زیادی دارد
در مقایسة جفتی میانگین نمورههوا در سوطو دانوش واژگوانی بوهوسویلة آزموون تحلیول
واریانس جفتی روشن میشود که این تفاوت بوین میوانگین نمورههوای دو سوط «یوادآوری

صوووورت» و «تشوووخیص صوووورت» در موقعیوووت مسوووتقیم ( )p =0/007>0/05و دو سوووط

«تشخیص صورت» و «یادآوری معنوی» در موقعیوت تصوادفی ( ،)p =0/003 >0/05معنوادار
است دو سط دیگر در هر موقعیت ،مابین این دو قورار دارنود کوه یوادگیری آنهوا تفواوت

معناداری با سطو دیگر ندارد ( ) p≤0/05بوه هموین دییول رابطوة بوین آنهوا را بوا عالموت

بزرگتر یا مساوی (≥ ) نشان میدهیم به کمک آزمون تعقیبوی تووکی سوهویت یوادگیری
چهار سط دانش واژگانی رتبهبندی شد (جدول )5

Fisher least significant difference = fisher LSD
Tukey test

1
2
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جدول  .5رتبهبندی سهولت یادگیری سطوح تسلط بر ارتباط صورت -معنی
در دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم

موقعیت یادگیری واژه

رتبهبندی سهویت یادگیری سطو تسلط بر ارتباط صورت -معنی

موقعیت یادگیری

تشخیص صورت > یادآوری معنی

تصادفی
موقعیت آموزش مستقیم
واژه در متن

تشخیص صورت ≥ یادآوری صورت ≈ تشخیص معنی ≥ یادآوری معنی
تشخیص صورت > یادآوری صورت

تشخیص صورت ≥ تشخیص معنی ≈ یادآوری معنی ≥ یادآوری صورت

مطابق جدول فو  ،یادگیری در سط تشوخیص صوورت در هور دو موقعیوت یوادگیری
تصادفی و مستقیم ،بهترین رتبه را داشت در موقعیت یادگیری تصادفی ،برای یوادگیری در
سطو مربوط به یادگیری «صورت» واژه ،نسبت به سطو مربوط به یادگیری «معنی» واژه،
رتبة بهتری را مالحظه میکنید در موقعیت آموزش مستقیم واژه در متن ،یوادگیری سوطو
«تشخیص» صورت و معنی (دانش دریافتی) نسبت به یادگیری سطو «یادآوری» صورت و
معنی (دانش توییدی) رتبة بهتری کسب کرده است
 .3 .1 .4مقایسة نتایج پسآزمون اول و دوم

با مقایسة نتای پسآزمون اول با دوم ،میتوان میزان ماندگاری واژههای آموختهشوده را در
دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم مقایسوه کورد جودول ( )6درصود کواهش میوانگین
نمرهها در پسآزمون دوم را نسبت به پسآزمون اول نشان میدهد بهطوور کلوی تشوخیص
صورت در موقعیت یادگیری تصادفی با اختالف  ، %5کمتورین کواهش و سوط یوادآوری
صورت در موقعیت یادگیری مستقیم با اختالف تقریباً  %29/67بیشترین افوت نمورههوا را در
آزمون دوم نسبت بوه آزموون اول نشوان مویدهود (کمتورین و بیشوترین کواهش در جودول
بهصورت رنگی مشخص شده است) نکتة دیگری که در این جدول مالحظه میکنیود ایون
است که درصد کاهش میانگینها در هور دو موقعیوت یوادگیری تصوادفی و مسوتقیم ،بورای
سطو «یوادآوری» صوورت و معنوی ( %17 ،%29/67 ،%25/5و  )%21/66نسوبت بوه سوطو
«تشخیص» صورت و معنی ( )%7/12 ،%11/33 ،%11/17 ،%5بیشتر بوده است
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جدول  .6درصد کاهش میانگین نمرهها در پسآزمون یک هفته بعد از آموزش
نسبت به آزمون بالفاصله بعد از آموزش

سطو ارتباط صورت -معنی

موقعیت یادگیری تصادفی

موقعیت یادگیری مستقیم

یادآوری صورت

 % 25/5کاهش

 % 29/67کاهش

یادآوری معنی

%17کاهش

 %21/66کاهش

تشخیص صورت

 %5کاهش

 %11/17کاهش

تشخیص معنی

 %11/33کاهش

 %7/12کاهش

مطابق جدول ( )7و نمودار ( )2مالحظه میکنید که در هر دو موقعیت ،افوت نمورههوا و
فراموشی واژهها تا حدی اتفا میافتد اما نکتة قابلمالحظه این است که کاهش نمرههوا در
موقعیت یادگیری مستقیم به قدری است که میانگین نمرههوا در پوسآزموون دوم ()%74/62
تقریباً برابر با درصد میانگین نمرههای موقعیت تصادفی در آزمون اول ( )74/91شده اسوت
کوواهش نمووره در موقعی وت مسووتقیم ( )17/21ب ویش از کوواهش نمووره در موقعی وت تصووادفی
( )13/54است و این دور از انتظار است
جدول  .7درصد میانگین نمرهها در موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم بهطور کلی
بالفاصله بعد از آموزش %

یک هفته بعد از آموزش %

مقدار کاهش نمره %

تصادفی

74/91

61/37

13/54

مستقیم

91/83

74/62

17/21

یک هفته بعد از آموزش
موقعیت یادگیری تصادفی

موقعیت یادگیری مستقیم

نمودار  .2درصد نمرههای پسآزمونهای مکرر
در دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم

درصد نمرههای

بالفاصله بعد از آموزش

پسآزمونهای مکرر

%61/37

%74/91

%74/62

%91/83
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بنابراین مقایسة نتای دو آزمون مکرر نشوان داد کوه در تموام سوطو ارتبواط صوورت-
معنی برای هر دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم بوا کواهش میوانگین نمورههوا روبوهرو
هستیم خالصة نتای آزمونهای توی جفتوی در جودول( )8نیوز بیوانگر آن اسوت کوه سوط
معناداری کاهش نمرهها در آزمون تیخیری (یک هفته بعد از آموزش) برای هر دو موقعیت
یادگیری تصادفی و مستقیم ،با سط اطمینان  99درصد یکسان است به ایون ترتیوب در هور
دو موقعیت یوادگیری نمورههوای «سوط یوادآوری» صوورت و معنوی در آزموون تویخیری،
کاهش معناداری مشاهده میشود اما کاهش نمورههوای «سوط تشوخیص» صوورت و معنوی
معنادار نیستند
جدول  .8خالصة نتایج آزمونهای تی جفتی برای مقایسة میانگین نمرهها
در دو پسآزمون بالفاصله پس از آموزش و تأخیری

مقایسة دانش
واژگانی در دو
آزمون مکرر
یادآوری
صورت
یادآوری معنی
تشخیص صورت
تشخیص معنی

کاهش میانگین نمرهها در موقعیت

کاهش میانگین نمرهها در موقعیت

یادگیری تصادفی

یادگیری مستقیم

معنادار است ( t=3/1<2/00و

معنادار است ( t=2/78<2/00و

)p=0/005>0/05

)p=0/02>0/05

معنادار است ( t=2/49<2/00و >0/05

معنادار است ( t=2/51<2/00و

معنادار نیست ( t=1/02 > 2/00و

معنادار نیست ( t =1/77 > 2/00و

معنادار نیست ( t=1/49>2/00و

معنادار نیست ( t=1/00>2/00و

)p= 0/01

)p =0/16<0/05
)p=0/08<0/05

)p= 0/03>0/05
)p =0/2 < 0/05
)p=0/3<0/05

همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،در این پووهش سه فرضیه مطر شد که در ادامه ،بور
پایة دادهها و نتای پووهش ،به ارزیابی آنها میپردازیم
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فرضیة اول :زبانآموزان در موقعیوت یوادگیری آمووزش مسوتقیم واژه در موتن (از طریوق
خوانودن  +آموووزش مسووتقیم) نسوبت بووه یوادگیری تصووادفی از طریوق خوانوودن تنهووا ،بسویار
موفقترند مالحظه کردیم که بهطور کلی موقعیت یوادگیری مسوتقیم در فراگیوری معنوی و
صورت بهتر از موقعیت یادگیری تصادفی است اما این برتری در یادگیری معنوی مشوهودتر
و بهیحا آماری معنادار است از آنشایی که در آموزش و یوادگیری واژه یوادگیری معنوی
همیشه مهمتر بوده است ،فرضیة اول تییید میشود
فرضیة دوم :میزان یادگیریِ هر یک از سطو تسلط بر ارتباط صورت-معنوی (یوادآوری
صورت ،تشخیص صوورت ،یوادآوری معنوی و تشوخیص معنوی) در دو موقعیوت یوادگیری
تصادفی و مستقیم ،متفاوت است رتبوهبنودی سوهویت یوادگیری سوطو تسولط بور ارتبواط
صورت-معنی (یادآوری صورت ،تشخیص صورت ،یادآوری معنی و تشوخیص معنوی) در
دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم حاکی از آن بود کوه یوادگیری در سوط تشوخیص
صورت برای هر دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم ،بهترین رتبوه را دارد در موقعیوت
یادگیری تصادفی ،برای یادگیری در سطو تشوخیص و یوادآوری صوورت واژه نسوبت بوه
سطو تشخیص و یادآوری معنی واژه ،رتبة بهتری را شاهد بودیم اما در موقعیت آمووزش
مستقیم واژه در متن ،این رتبهبندی به شکل دیگری بود یادگیری تشخیص صورت و معنوی
(دانش دریافتی واژه) نسبت به یادآوری صورت و معنی (دانش توییدی) رتبة بهتری کسوب
کرده بود؛ یعنی میزان یادگیری هر یک از سطو تسلط بر ارتباط صورت-معنی (یادآوری
صورت ،تشخیص صوورت ،یوادآوری معنوی و تشوخیص معنوی) در دو موقعیوت یوادگیری
تصادفی و مستقیم متفاوت بودند بنابراین ،فرضیة دوم پووهش تییید میشود
فرضیة ساوم :یوادگیری واژه در موقعیوت یوادگیری تصوادفی بوههموراه آمووزش مسوتقیم
(آموزش مستقیم واژه در متن) نسبت به موقعیت یادگیری تصوادفی از طریوق خوانودن تنهوا،
ماندگاری بیشتر ی دارد مقایسة نتای دو آزمون مکرر نشان داد که در تمام سوطو ارتبواط
صورت-معنی برای هر دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم با کواهش میوانگین نمورههوا
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روبهرو هستیم نتای آزمونهای تی نیز بیانگر آن بود که سط معناداری کاهش نمرههوا در
آزمون تیخیری (یک هفتوه بعود از آمووزش) نسوبت بوه آزموون اول بورای هور دو موقعیوت
یادگیری تصادفی و مستقیم یکسان است به این ترتیب که در نمورههوای «سوط یوادآوری»
صورت و معنی در آزمون تیخیری ،کاهش معناداری مشاهده شد و کاهش نمرههای «سط
تشخیص» صوورت و معنوی ،معنوادار نبودنود بنوابراین ،مانودگاری دانوش واژگوانی پوس از
گفشت یک هفته ،برای هر دو موقعیت یادگیری تصادفی و مستقیم ،به یک شکل اسوت از
اینرو ،فرضیة سوم پووهش رد میشود
 .5بحث و نتیجهگیری

محققان بر این باورند که خواندن گسوترده بورای گسوترش دانوش واژگوانی بسویار کارسواز

است؛ به این ترتیب که ضمن خواندن ،ذهن زبوانآمووز واژههوا را بورای فراگیوری انتخواب
میکند ،در حایی کوه خوانودن بوا هودف صورف درک مطلوب صوورت مویگیورد برخوی
مطایعووات پیش وین ماننوود تحقیووق الفوور ( ،)2005ای ون بوواور را تییی ود نم ویکننوود زی ورا گوواهی
زبانآموزان هنگام خواندن متن ،واژههای جدید را نادیده میگیرند و باور دارند که توقوف
بر سور واژههوای ناآشونا ممکون اسوت پوردازش و درک مطلوب را متوقوف کنود یوا گواهی
زبانآموزان تصور میکنند که معنی واژة ناآشنا را درست حدس زدهاند در حوایی کوه ایون
طور نیست اما نتوای حاصول از پوووهش حاضور نشوانگر آن اسوت کوه موقعیوت یوادگیری
تصادفی از طریق خواندن تنها ،یادگیری  75درصود از واژههوا را در پوی داشوته اسوت ایون
میزان یادگیری نشوان مویدهود کوه اسوتفاده از روش یوادگیری تصوادفی از طریوق خوانودن
گسترده برای تثبیت آموختهها پس از آمووزش مسوتقیم تویریر بسوزایی در سورعت پیشورفت
دانش واژگانی خواهد داشت بنابراین یادگیری تصادفی از طریق خواندن تنها ،کافی نیست
و یادگیری تصادفی از طریق خواندن گسترده برای تثبیوت آموختوههوا مکمول خووبی بورای
آموزش مستقیم واژه است
در رویکرد یادگیری تصادفی ،نتیشة قابلمالحظوة یوادگیریِ بویش از نیموی از واژههوای
جدید ( )%75را شاهد بودیم اما این میزان یادگیری در مقابول روش آمووزش مسوتقیم واژه
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در متن که تقریباً یادگیری  92درصد از واژههای جدید را در پوی داشوت ،چنودان موفقیوت
چشمگیری نیست اشمیت ( ،)2008پریبخت و وشه ( )1997و دیگر پووهشگران نیز نشوان
داده اند که تلفیق دو رویکورد یوادگیری تصوادفی و مسوتقیم (خوانودن +آمووزش مسوتقیم)،
فرایند یادگیری واژه را بهوضو در سط باالیی گسترش میدهد بهرغم آنچه شایع است،
آموووزش مسووتقیم واژه در کووالس درس تالشووی بیهوووده و اتووالف وقووت نیسووت بلکووه
سرمایهگفاری زمان برای ساختن یک فهرست واژگانی ذهنوی از زبوان دوم اسوت ،اموا ایون
توصیف زمانی درست است که با خواندن گسترده و تکرار ،درصد ماندگاری آموختههوا را
افزایش دهیم نتای پوووهش حاضور بوار دیگور ایون دیودگاه را تیییود مویکنود و تلفیوق دو
رویکرد یادگیری تصادفی و یوادگیری مسوتقیم را از طریوق آمووزش مسوتقیم واژه در موتن،
یکی از روشهای مؤرر برای آموختن واژه و ماندگاری آموختهها میداند
در رتبهبندی سهویت یادگیری مالحظه شود کوه یوادگیری در سوط تشوخیص صوورت
بهترین رتبه را داشت و نتیشة بهدستآمده برای موقعیت یادگیری مستقیم تقریباً با رتبهبندی
سهویت یادگیری سطو واژگانی که توسط الفر و همکواران ( )2004و هومچنوین سونبل و
اشمیت ( )2010به دست آمد ،موافق بود آنها این رتبهبنودی را بورای سوه سوط از سوطو
ارتباط صورت و معنی ارائه دادنود کوه خالصوة نتوای

آن بوه ایون شوکل اسوت( :تشوخیص

معنی>یادآوری معنی>یادآوری صورت) بنابراین یافتههای پووهشهوای پیشوین و تحقیوق

حاضر از یک ایگوی کلی پیروی میکنند که دانوش دریوافتی (سوط تشوخیص صوورت و
معنی) آسانتر از دانش توییدی (یادآوری صورت و معنی) کسب میشود این ایگو اهمیت
صوورت کلموه را پررنوگتور مویکنود زیورا یوادآوری صوورت ،آخورین رتبوة سووهویت در
یوادگیری را دارد هوومچنوین در موقعی وت یوادگیری مسووتقیم ،آموختووههووای سووطو دانووش
واژگانی مربوط به «صوورت» واژههوا پوس از یوک هفتوه ،بویش از سوطو دانوش واژگوانی
مربوط به «معنی» از دست رفتهاند و باید توجه داشت که موادامیکوه مدرسوان زبوان دوم بور
آموزش معنی واژهها تیکید دارند ،در بسیاری از مووارد یوادآوری صوورت از مشوکلتورین
جنبههای یوادگیری زبوان دوم اسوت ایون نشواندهنودة اهمیوت «تکورار» در کسوب «دانوش
توییدی» و تثبیت یادگیری «صورت واژه» است
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برخالف انتظار پووهشگران این تحقیق ،پس از یک هفتوه ،مانودگاری واژههوای تحوت
آموزش مستقیم با واژههای تحت آموزش تصادفی یکسان بوود و حتوی میوانگین نمورههوای
موقعیت یادگیری مستقیم نسبت به موقعیوت یوادگیری تصوادفی درصود کواهش بیشوتری را
نشان دادند ،تا حدی که در آزمون تیخیری میانگین نمرهها در برخی سطو  ،بسیار نزدیوک
به میانگین نمرههای موقعیت تصادفی بود ،در حایی که عکس این نتیشه انتظار میرفت این
کاهش در هر دو موقعیوت یوادگیری تصوادفی و مسوتقیم ،بورای دانوش توییودی (یوادآوری
صورت و معنی) معنادار بود و افت بیشتری نسبت بوه دانوش دریوافتی (تشوخیص صوورت و
معنووی) داشووت بنووابراین بووهطووور کلوی مانوودگاری دانووش توییودی واژه در هوور دو موقعیوت
یادگیری تصادفی و مستقیم ،کمتر از ماندگاری دانش دریوافتی واژه اسوت ایون نتیشوه کوه
موافق یافتههای رات ،ویلیامز و کامرون ( )2002است ،نشان میدهد که اگر مراحول تثبیوت
یادگیری پس از آموزش ،از طریق تکورار دنبوال نشوود ،یوادگیری اوییوه از طریوق آمووزش
مستقیم بهویوه در مورد دانش توییدی ممکن است به کلی بیهوده باشد بنوا بور تفسویر فوو ،
«تکرار» یکی از کلیدهای تثبیت یادگیری واژه است که بدون آن ،پیشرفت حاصولشوده در
یادگیری ،فارغ از روش یوادگیری و آمووزش ،توا حود زیوادی از دسوت خواهود رفوت اموا
مشاهدة نتیشة (فقط) آزمون تیخیری بدون در نظر گورفتن میوزان کواهش میوانگینهوا در دو
آزمون اول و دوم ،تا حدی نشاندهندة برتری ماندگاری آموختههای واژگوانی در موقعیوت
آموزش مستقیم است همان طوور کوه درنتوای مالحظوه شود ،یوک هفتوه بعود از آمووزش،
آزمودنیها برای سط یادآوری و تشخیص «معنی» در موقعیت یادگیری تصادفی نسبت بوه
موقعیت یادگیری مستقیم نمرههای پایینتری کسب کردند ،در حایی که سط یوادآوری و
تشخیص «صورت» تقریباً برابر با نمرههای موقعیت یادگیری مستقیم بوود؛ یعنوی زبوانآمووز
بعوود از ی وک هفتووه در موقعی وت ی وادگیری تصووادفی ،بیشووترین اطالعوواتی کووه بووه فراموش وی
میسپارد ،مربوط به معنی واژهها است ،نه صورت آنهوا اموا در موقعیوت یوادگیری مسوتقیم
ماندگاری اطالعات معنی واژهها وضعیت بهتری دارند از آنشوایی کوه یوادگیری معنوی در
برنامة یادگیری واژه هدف مهمتری است و در موقعیت یادگیری مستقیم ماندگاری بیشتری
نسبت به موقعیت یادگیری تصادفی دارد ،میتوان گفت موقعیوت آمووزش مسوتقیم واژه در
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متن برای ماندگاری معنی واژه نسبت به موقعیت یادگیری تصادفی مؤررتر است و در برناموة
یادگیری واژه در اویویت قرار میگیرد
به زعم نگارندگان ،مهمترین دستاورد مطایعة حاضر این است که در هر برنامة آموزشی
واژه ،جایی که هدف ،دستیابی به عمیقترین سط دانش واژگانی اسوت ،آمووزش مسوتقیم
واژه در متن نسبت به یادگیری تصادفی ارجحیت دارد و رهاکردن زبانآموزان در موقعیوت
یادگیری تصادفی ،تیریر چندانی در تثبیت و ماندگاری «معنی» واژه در پوی نخواهود داشوت

همسو با یافتههای ساکمن  ،239 :1997( 1به نقل از اشمیت و سنبل )2010 ،مبنی بر ایون کوه
آونگ آموزش واژه از سوی آموزش مستقیم به سمت یادگیری تصوادفی حرکوت کورده و
اکنون بهطور قابلقبویی به سمت میانة این دو رویکرد باز میگوردد ،شوواهد تحقیوق حاضور
نیز تیکید دوباره بر این دیدگاه دارد و نشان میدهد که تلفیق دو رویکرد یوادگیری مسوتقیم
و تصادفی ،فراگیری واژه را تسهیل مویکنود و آمووزش مسوتقیم واژه ،بوهطوور قطوع ارزش
زحمت و صرف وقت در کالس را دارد
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