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واژگان غن تري برخوردار بودند .پس از تهیة  3درس .ه هر یك داراي

 27شبكة فعل پربسامد زبا فارس بود و آموزش آ ها بيه روش مسيتقیم
(آشييكار) بييود .در پایييا هيير درس یييك پييسآزمييو (در مجمييوس سييه

پسآزمو ) شامل پرسشهاي استنتاج و جایگزین اجرا گردید .درسها

به گونه اي طراح شد بودند .ه فعلها به شيكل خوشيهاي یيا شيبكهاي

تدریس گردد و مدرس زبا فارس بيراي هير شيبكة فعلي زميا ازم را

صرف نماید .پس از برگزاري آزميو هيا ،نمير هياي زبيا آميوزا در دو
ب ش پرسشهاي استنتاج و جایگزین با روشهاي آماري تحلیيل شيد.

یافتههاي پژوهش نشا داد زبا آموزا توانسته بودند بيه .ميك آميوزش
مستقیم شبكههاي فعل زبا فارس به پرسشهاي استنتاج و جيایگزین

پاسخ دهند .همچنین یافتههاي مقایسة پارامترها ،اختالف معناداري را بيین
میانگین آزمو هاي استنتاج و جایگزین نشا نداد.

واژههاي کلیددي :شيبكة واژگيان  ،شيبكة فعلي  ،آميوزش مسيتقیم،
پرسشهاي استنتاج  ،پرسشهاي واژگان

 .1مقدمه
زمان .ه فارس آموزِ غیرایران به سح هاي پیشرفتهتر زبا آموزي م رسيد ،تصيور غاليب
بر این است .ه آموزش به مرحلة پایان آ نزدیك شد و توانسته با تكیيه بير مهيارتهياي

ا.تساب محیط آموزش را رها .ند .اما نباید این موضوس را نادید گرفت .ه فارسي آميوز

باید به سحح از توانش و .نش زبان رسید باشد تيا بتوانيد انسيجام .يالم را حفي .نيد،

دانش قبل را با بافت تحبیق دهد و حت بر گفتار خود .نترل و نظارت .ند .زبا آموز باید

در این مرحله بتواند بدو .مك و راهنمای مدرس این مهارتها را به دسيت آورد .یكي

از مسائل .ه توجه به آ در مرحلة آموزش پیشرفته براي فارس آميوز و ميدرس ضيرورت

دارد ،بررس هاي تقابل و محك زد میزا پایداري یيادگیري زبيا آميوز اسيت .یكي از

بررس هاي تقابل .ه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته ،پاسخگوی فارس آموزا بيه
پرسييشهيياي اسييتنتاج و جييایگزین اسييت .آمييوزش شييبكههيياي فعلي  ،تييأثیر بسييزای در

یادگیري و به خاطرسپاري زبا آموزا غیرفارس زبا دارد ( Raghibdoost & Jamshidi,
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 .)2012عالو بر این ،استفاد از پرسشهاي اسيتنتاج و جيایگزین در درسهيای .يه بيه
صورت تكلیف -محور طراح شد اند ،این امكا را براي پژوهشگرا فراهم نميود .يه بيا

استفاد از پاسخهاي زبا آموزا  ،پژوهش حاضر را طراح نمایند.

اتكینسن و شفرین ( )Atkinson & Shiffrin, 1986بر این باورند .ه سيه نيوس انباشيت

حافظه به نامهاي انباشت حس  ،1انباشت .وتا مدت 2و انباشت بلندمدت 3بير اسياس نظریية

پردازش اطالعات 4وجود دارد .ه داد هيا بيا عبيور از هير .يدام ،بيه گونيهاي تغییير شيكل

م دهند ( .)Field, 2002, p. 18هنگام .ه خوانند یك واژ را مي خوانيد ،تصيویري از

این واژ در حافظه یا انباشت حسي اش ذخیير مي شيود .آ گيا صيورت واژ بيه انباشيت

.وتيا ميدت  -جيای .يه اطالعيات جياري را ذخیيير مي .نيد  -انتقيال مي یابيد .انباشييت

.وتا مدت اطالعات ضروري را نگيه مي دارد تيا در زميا ضيرورت ،بيه سيرعت از آ هيا

استفاد .ند .به بیا دیگر ،انباشت .وتا مدت چیيزي بيیش از یيك انبيار اسيت چيرا .يه
عالو بر نگهداري اطالعات ،وظیفة زبان را نیز برعهد دارد و به هميین دلیيل ،نيام حافظية

.اري 5را براي آ به.ار م برنيد .خواننيد بيراي شناسيای واژ و معني آ بيه جسيتجوي
واژگان در انباشت .وتا مدت م پردازد و پس از پایيا یيافتن پيردازش ،در صيورت .يه

ب واهد معن واژ را در ذهن ذخیر .نيد ،بایيد آ را بيه انباشيت بلندميدت منتقيل نمایيد

(هما  )19 ،تا اطالعات واژگان از انباشت بلندمدت بازیاب م شوند.

در صورت .ه زبا آموز واژ را در انباشت حس ذخیر .رد باشد ،فقيط بيا شيكل آ

آشنا شد و قادر خواهد بيود بيه پرسيشهياي جيایگزین پاسيخ مناسيب بدهيد .اگير روش
آموزش صحی بود باشد ،بر مبناي داد هياي روا شناسي زبيا  ،زبيا آميوز داد هيا را بيه

انباشت بلندمدت خود منتقل م .ند .بنيابراین ،زميان .يه در حافظية خيود پاسيخ سي ال را

جستجو م .ند ،شبكهاي از افعيال هيممعني را پيیش رو خواهيد داشيت و بيه آسيان قيادر

خواهد بود به پرسشهاي استنتاج پاسخ دهيد .بير ایين مبنيا ،ميتن درسهيا و پرسيشهياي

جایگزین و استنتاج این پژوهش با الگوبرداري از .تان «خواند » تاجالدین (Tajaddin,
1
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 )2003و مجموعة .تانهاي « »Active skills for readingنوشيتة اندرسين ( Anderson,

 )2006طراحي شيد انيد و پژوهشيگرا بير آميوزش واژ بيهویيژ  ،افعيال شيبكهاي تأ.یيد

.رد اند .همچنین ،در این پژوهش از تحلیيلهياي محققيا حيوزو روا شناسي زبيا بيراي

بررس علتها و عوامل پاسخهای .ه بيه رد یيا تأییيد فرضيیه مي انجاميد ،اسيتفاد شيد و
پيژوهشهياي شيور (. ، )Schur, 2001يالینز و .يوئیلین (Quillian, 1969, 1970, 1972

&  ،)Collinsاپسكو و دي ( )Luppescu & Day, 1993و نایت ( )Knight, 1994مبيان
اصل به شمار م روند.

 .2پیشینة پژوهش
روا شناسا در حوزو یادگیري زبا دوم ،بر این باورند بيا بررسي دقیيق جزئیيات واژ هيا،

ماندگاري آ ها در حافظه بیشتر م شود .این به آ معنا است .ه توجه بیشيتر بيه جنبيههياي
صوري و معنای واژ ها و پیوندهاي غن تر .ه بيا اسيتفاد از دانيش قبلي حاصيل شيد انيد

(براي نمونه ،به شكل تعیین شباهتهيا و تضيادها میيا اطالعيات پیشيین و جدیيد) ،امكيا

نگهداري اطالعات در حافظه را افزایش م دهنيد ( .)Laufer & Hulstijn, 2001. P. 1بير
مبناي گفتة هولستیجن ( ،)Hulstijn, 1992زمان .ه از زبا آموزا خواسيته مي شيود تيا بيا

انت انِ معن ِ درست از میا چندگزینه ،معناي واژ ها را استنتاج .نند ،بازیاب پ درپ ایين

واژ ها بهتر از زمان است .ه در هنگام آميوزش خوانيد هيممعني واژ هيا بيهآ هيا ارائيه

م شيود .اپسيكو و دي ( )Luppescu & Day, 1993و نایيت ( )Knight, 1994دریافتنيد
دانشجویان .ه یك متن را خواند و واژ هاي ناآشنا را در فرهنگ واژ پیدا مي .ننيد ،در
مقایسه با دانشجویان .ه متن را بدو فرهنگ واژ م خوانند ،آ واژ ها را بهتير بيه خياطر

م سپارند .بر این مبنا ،نم توا دریافت آیا در حالت دوم زبيا آميوزا سيع .يرد انيد تيا
معناي واژ هاي ناآشنا را استنتاج .نند ،یا بهسادگ آ ها را نادید گرفتيهانيد .هولسيتیجن و

همكارا ( )Hulstijn et al., 1996دریافتند واژ هاي خویشاوندي .ه در زما خواند متن
در فرهنگ واژ .نتيرل مي شيوند ،در آزميو پایيداري نميرات بازیياب بسيیار بيااتري در

مقایسه با واژ هاي استنتاجشد از متن بهدست م آورنيد ( Laufer & Hulstijn, 2001. P.

. .)10الینز و .وئیلین ( )Collins & Quillian, 1969, 1970, 1972بر پایية پيژوهشهياي
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خود توانستند شبكههاي واژگان شكلگرفته در ذهن افراد را ترسیم نمایند .در این مدلهيا،
مفاهیم شبیه بيه واژ هيا در دو شيبكه از روابيط یعني روابيط طبقيهبنيدي و روابيط انتسياب ،

بازنمای شد بود .روابط طبقهبندي دربرگیرندو شمول معنای  ،چندمعنای و همپيایگ بيود
و روابط انتساب نشا م داد .ه .يدام ویژگي هيا را مي تيوا بيه عناصيري در سيح هياي
م تلف شبكه نسبت داد .به این مدلها ،مدلهاي شبكهاي سلسلهمراتب  1م گویند.

پژوهشهاي محدودي به بررس دانش قبل یا استنتاج از متن بيا غنياي معنيای متفياوت

پرداختهاند .آدامز ( )Adams, 1982دریافيت جمالتي .يه در ميتن ،موضيوس را توصيیف

م .نند ،استنتاج واژگان را براي زبا آموزا مبتدي زبا فرانسه در هنگيام خوانيد بنيدها

تسهیل م .نند .بر این مبنا ،این جملهها بهتر است توصیف .نندو یك موضوس روزمر مثيل

یك اتفاق عادي در زندگ باشند .ل ( )Li, 1988آزمایش بر روي زبيا آموزهياي چیني

.ه انگلیس را بهعنوا زبيا دوم یياد مي گرفتنيد ،انجيام داد .او دو دسيته جمليه در اختیيار

زبا آموزا قرار داد .ه یيك دسيته جمالتي .يه از نظير معنيای غني بودنيد و دسيتة دوم

جمالت .ه بار معنای ضعیف داشيتند .لي ( )Li, 1988موفقیيت و سيهولت بیشيتري بيراي

حدس زد جمالت .ه از نظر معنای غن بودند (بر پایه رتبهبندي مقیاس لیكرت) گزارش

داد .همچنین موندریا 2و ویت د بوئر ( )Mondria & Wit–de Boer, 1991بیيا .يرد انيد

زبا آموزا فرانسوي .ه هلندي یاد مي گرفتنيد و سيح دانيش زبيان آنيا متوسيط بيود،

جملههای را .ه از نظر معنای غن بودند ،بهتر استنتاج م .ردند .بنيابراین ،مي تيوا ادعيا
.رد دانش قبل و متون با معان غن  ،استنتاج واژگان را تحيت تيأثیر قيرار مي دهنيد .لي

( )Li, 1988مانييدگاري معنياي صييحی واژ در ذهيين زبيا آمييوزا را در گيرو اسييتفاد از

اشارات و نشانههاي مناسب در ضمن آموزش دانسيتهاسيت .رات ( )Rott, 2000نیيز بيه یياد
آورد معان واژ هاي هدف 3را زمان موفق م داند .ه زبا آميوزا از دانيش قبلي بيراي

حدس زد معان استفاد .رد باشند.

در پييژوهش انجييام شييد در زبييا فارسيي  ،بييه پييژوهش رقیييب دوسييت و جمشييیدي

( )Raghibdoost & Jamshidi, 2012م توا اشار .رد .ه به موضوس آموزش شبكههاي
1
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معنای فعل در زبا دوم پرداخته و میزا تأثیر این نوس آميوزش را بير فراینيد زبيا آميوزي

زبا آموزا غیرفارس زبا ارزیاب .رد اند .در این پژوهش پيس از اجيراي پيیشآزميو ،

تعداد  30نفر همگن براي انجام پژوهش انت ان شدند .در آ  27فعيل ميورد اسيتفاد قيرار

گرفتهاند و با دو روش صری و غیرصری تيدریس شيدند 27 .فعيل هميرا بيا شيبكة افعيال

هممعناي آ ها به روش صری به زبا آموزا غیرفارس زبا آموزش داد شدند و در پایا

هر درس ،زبا آموزا در دو ب ش پرسشهاي استنتاج و جایگزین مورد آزميایش قيرار

گرفتند .در واقع پرسشها به گونه اي طير شيد .يه مشي د شيود میيزا بيه خاطرسيپاري

زبا آموزا به حد .فایت رسید است یا خیر .یافتههاي آزمو نشا داد .يه روش مسيتقیم

تأثیر بسیاري بر یادگیري زبا آميوزا داشيته و گيرو آزميایش عملكيرد بهتيري از گيرو

.نترل داشتهاست.
 .3مباني نظري

در پژوهشهاي انجامشد بر روي ا.تسان زبيا دوم مي تيوا دو شياخة اصيل بررسي را

شناسای .رد :رویكرد معنامحور .ه بیا ِ مفاهیم معنای را از طریق ابزارهاي زبان م تليف
بررس م .ند و رویكرد صورتمحور .ه توزیع صيرف فعلي را بيهعنيوا یيك شياخد

نظام معنای بینازبان بررس م .ند .برخالف بررس هاي آوای و ترتیب تكيواژ ،پيژوهش

دربارو هر دو روشنشا م دهد .ه ویژگ هاي معنای براي بسیاري از زبا هيا ،و نيه بيراي

همة آ ها ،قابل اعمال هستند .هر دو رویكرد معنامحور و صيورتمحيور داراي چشيمانيداز
بینازبان بود و مسألة بینازبان را بهعنوا یك نظام مستقل از زبا هدف توصیف مي .ننيد

( .)Bardovi-Harlig, 2000, p. 7

معناشناس  1ب ش از دانش زبان است .يه .يانو توجيه خيود زبيا قيرار مي گیيرد و

معناشناس با محالعة معن به دنبال .شف چگونگ عملكرد ذهين انسيا در در

معني از

طریق زبا است و در اصل بازنمودهاي ذهين آدمي را بياز مي .ياود ( Safavi, 2008, p.

 .)28یك از قدیم ترین پژوهشهيا در حيوز ي معني بيه قير  4قم و رسيالة .راتیليوس
افالطو باز م گردد .افالطو واژ را واحد معن در نظر گرفتيه بيود و معتقيد بيود واژ بيه
semantique

1
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چیزي در جها خارج دالت م .نيد (هميا  .)54 ،محالعية مفهيوم حيوزو واژگيان  ،یعني

هما حوز از واژ های .ه گاه در تقابل با یكدیگرند ،اما برحسب ویژگ اي معنيای بيه
یكدیگر مربوط م شوند ،به سالهاي آغازین پیدایش زبا شناس جدید باز م گيردد .ایين

بررس ها با تمام گوناگون هایشا به شكل به یكدیگر مربيوط مي شيوند و تماميات تحيت

تأثیر ساختگرای سوسوري قرار دارند ( .)Cruse, 2005, p. 130نقحة آغاز بحث معناشناس

را باید دیدگا میه 1دانست .ه معتقد بود زبا در نوس خود سياخت رابحيهاي دارد و در ایين

ساخت هر واحد به حضور واحدهاي دیگر پیوند خورد است .این اصيل در محالعية تميام

جنبههاي زبا  ،از واجشناس گرفته تا معناشناس  ،رعایت م شود .بيهاعتقياد سوسيور ،نظيام

زبا در همة سحو خود شامل مجموعيهاي از روابيط جانشيین  2اسيت .يه بير روي محيور

همنشین  3در تر.یب با یكدیگر قرار م گیرد .هلیدي همین موضوس را با عنيوا «زنجیير و
انت ان» بیا .رد است .هر چند ،دیدگا سوسور بسیار قحعي تير از آ اسيت .يه در نگيا

اول به چشم م خورد .به گفتة وي ،هیچ واحد زبا  ،از هر نوع .ه باشد ،بهصورت منفيرد
و بدو ارتباط بيا واحيدهاي دیگير ،مع ني نيدارد ،بلكيه آنچيه بيه یيك واحيد زبيا معني

م ب شد ،ارزش است .ه این واحد در هيمنشيین و جانشيین بيا واحيدهاي دیگير .سيب

م .ند (هما ) .آ گونه .ه اینز 4بیا م .ند ،پیامد ایين پیونيد دروني ِ میيا ِ واژ هيا ایين

است .ه .ود.ا یا حت بزرگساا نم توانند معني یيك واژ را بيدو یيادگیري دیگير
واحدهاي آ مجموعه بیاموزند (هما .)131 ،

به گفتة اولمن ( ،)Ullmann, 1962, p. 7تریر ( )Trier, 1931واژگا زبيا را بيهمثابيه

نظام انسجامیافته در نظر گرفت .ه برحسب روابط واحدهاي سازند اش تعریف مي شيد.

او واژگا زبا را موزائیكهاي تشكیلدهندو چنین نظام م پنداشت و باور داشت واژ ها

در گرو هاي خاص خود ،حوز هاي م تليف معنيای را شيكل مي دهنيد .ایين حيوز هياي

معنای همچو موزاییكهای در .نار هم قرار م گیرند و .ل واژگيا زبيا را بيه وجيود

م آورند .این واحدهاي اولیه و ثانویه تمام قلمرو واژگان زبا را پوشش م دهنيد .تریير

1

A. Meillet
paradigmatic relations
3
syntagmatic relation
4
J. Lyons
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( )Trier, 1931تمام این نظام را همچو فنري م دید .ه هر گونه تكا و تغییري در هير

نقحهاش ،به تكا و تغییري در نقياط دیگير نظيام مي انجاميد (هميا  .)131 ،فیليد ( Field,

 )2003, p. 63م گوید« :آزمایشهاي تجرب ِ مربوط به پیوند واژ ها نشا م دهد ،معموات
محر

از جنبة معنای بیشتر عمل م .ند تا صورت یعن پیوند معنای در واژگا  ،قويتر

از پیوندهای بر پایة شباهت آوای یا حرف است .بزرگساا معموات تمایل دارند واژ های

را .ه در طبقة واژگان یكسان هستند ،به.ار برند .پیوند معنای نیز بیشتر بر پایة گرو هياي

معنای است تا شباهت فیزیك » .بنابراین ،اگر از منظر آموزش زبا به این موضوس بنگيریم،

م توانیم بگوییم در آموزش زبا دوم به بزرگساا  ،شیوو تهیه و تدوین مواد درس نقيش
مهم دارد .چرا.ه م توانیم با تهیية درسهيا برپایية اسيتفاد از پیونيدهاي معنيای بيه آنيا

.مك .نیم .ه واژ ها را بهتر به خاطر بسپارند .بر این اساس ،اگر به زبا آميوزا بیياموزیم

.ه فعل مانند متوجه شد با فهمید و در

.رد هممعن است و با استفاد از تكلیيف-

ها و تمرینهاي گوناگو  ،این سه فعل را جانشيین یكيدیگر .نيیم و بيا تغییير داد سياختار
دستوري جمله محابق با فعل مورد نظر ،همنشینهاي آ فعيل را نیيز آميوزش دهيیم ،سي ن

گفتن و برقراري ارتباط برایشا سهلتر خواهد شد و با استفاد از این محلب قادرند انسيجام

بیشتري به متنهاي نوشتاري و تعامالت گفتاري خود بب شند.

یك از اقدامات مناسب براي رشد یادگیري واژ هاي زبا دوم ،فرضیة بيار مشيار.ت

1

( )Laufer & Hulstijn, 2001است .ه در آ بیا م شود به خاطرسپاري واژ هاي جدیيد
به میزا «نیاز»« ،جستوجو» و «ارزیاب » در حيین خوانيد بسيتگ دارد« .نیياز» یيك جنبية

انگیزش است و موقعیت را با نقش انحباق م دهد« .جستوجو» شامل تالش بيراي رسيید

به معن یك واژو ناشناخته م شود و «ارزیاب » تصمیمگیري دربارو «مناسب بود معنيای و

رسيم واژ و ميتن آ » را در برمي گیيرد ( .)Laufer & Hulstijn, 2001. P. 15در ایين
فرضیه پیشبین م شود .ه مشار.ت بیشتر در یك تكلیيف ،باعيث مي شيود پایيداري آ

تكلیف در ذهن بیشتر شود .بنابراین ،بهمنظور ایجاد ارتباط فرم -معنا بيراي واژ هياي جدیيد

از طریق خواند  ،باید به واژ هاي جدید توجه ویژ  ،و به اندازو .اف در نظير گرفتيه شيود.

.یفیت فرایند پردازش در حین خواند و یا هر .ار دیگري .يه بيه تسيهیل ادغيام واژگيا

the involvment load hypothesis

1
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جدیيد بیانجاميد ،اهمیيت بسيیاري دارد .بيه عيالو  ،پيردازش و در

محليب ميتن متيأثر از

عوامل است .ه به زبا آموز ارتباط م یابد مانند دانش قبل و مهارت در زبا دوم .با ایين

حال پژوهشهاي .نترلشد و اند

دربارو تأثیر و تعامل میا این عوامل زبيا آموزمحيور

در زمینة استنتاج واژگان  1و بهخاطرسپاري زبا دوم انجام شد است (.)Pulido, 2007

یافتههاي پژوهشها نشا م دهند .ه هر چه دانش قبل بیشتر باشد ،توجيه بيه درو داد

در طول خواند افزایش م یابد .به این ترتیب ،تفسیر متو غن تر امكا پذیر شيد و نتیجية

این امر ،عملكرد بهتر حافظه در انتقال اجزا بيه حافظية بلندميدت اسيت .در طيولِ خوانيد ،
دانش نحوي ،معنای و .اربردي .ه در حافظه فعال و نگهداري م شوند و در پردازش متن

بهصورت برخط به .ار م روند ،م توانند باعث محدود شد تعبیر واژگان و متن شيوند.

مدلِ دي بيوت و همكيارا ( )De Bot et al., 1997از پيردازش واژگيان در زبيا دوم در
طول خواند زیرفرایندهای را تعریف م .ند .ه در جهيت فعيالسيازي انيواس دانيش ،در

زميا ایجياد ارتبياط میيا صيورتهياي واژگيان جدیيد (یعني واژ  ،شيامل ویژگي هيياي
آواشناس و صيرف ) و ویژگي هياي معنيای و نحيوي آ هيا (ميدخل واژگيان آ ) عميل

م .نند .براي نمونه ،خوانند ها م توانند براي تش ید واژ ها همچو یافتن یيك واژ در

فرهنگ واژگا  ،از اطالعات معنای فعالشد دربارو ارتباطات معنای و حوز هاي معنيای ،

و براي تفسیر معن واژ هياي ناآشينا از اطالعيات .ياربردي دربيارو .اربردهياي متيداول و

قیاس واژ ها و اصيحالحات بهير گیرنيد .زميان .يه خيود خواننيدگا واژ هياي جدیيد را
پردازش م .نند ،م توانند براي رسید به نشانههاي راهنما دربيارو طبقية واژ  ،م لفيههياي

معنای واژ  ،نقيش دسيتوري و نقيشهياي معنيای آ  ،اطالعيات صيرف (ميثالت ریشيههياي
مر.ب ،مشتقها یا تكواژهاي اشتقاق ) را به.ار گیرند .عالو بر این ،خوانندگا مي تواننيد

هنگام تجزیة جمله از اطالعات نحوي مانند ترتیيب و سياختار واژ هيا اسيتفاد .ننيد .نقيش
دانش قبل ذخیر شد در حافظة درازمدت تا حد زیادي بيا .یفیيت پایية ميتن .يه در طيول

خواند ایجاد م شود ،تعیین م گردد.ه خود متأثر از مهارت فرد در پردازش ميتن (یعني

توانای شناسای واژ و فراینيدهاي نحيوي ،تجزیية جمليه و اسيتفاد از سياختارهاي دانيش
بالغ و عل و معلول ) و حافظة .اري است.

lexical inferencing

1
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به طور .ل در تميام پيژوهشهيا ،در بررسي یيك نمونية صيرف اسيتنتاج واژگيان ،

راهبردها و دانش قبل .ه زبا آموز براي استنتاج معان واژ از آ ها استفاد م .ند ،مورد
توجه قرار مي گیيرد .پيژوهشهياي چير ( )Chern, 1993و نسياج ( )Nassaji, 2003بيا

شر.ت فراگیرا زبيا انگلیسي بيهعنيوا زبيا دوم در سيحو میيان و پیشيرفته و نیيز در
پيژوهش هاسيترا ( )Haastrup, 1989بيا حضيور مبتيدیا زبيا انگلیسي بيهعنيوا زبيا

خارج نتایج نشا م دهند .ه زبا آموزا در تمام سحو براي حيدس زد معيان واژ

به دانش قبل خود تكیه .رد اند .رات ( )Rott, 2000نیز با استفاد از روش «بیا افكيار بيه

محض ایجاد» 1دریافتهاست .ه تعداد محدودي از زبا آموزا متوسط زبا آلمان از دانش

قبل خود در طول استنتاج استفاد م .ردند .همچنيین دي بيوت و همكيارا ( De Bot et

 )al., 1997و پييري ب ييت و وش ( )PariBakht & Vesche, 1999گييزارش دادنييد .ييه

فراگیييرا زبييا انگلیس ي بييه عنييوا زبييا دوم در سييح میييان در روش «بييه زبييا آورد

محتویات ذهن» .متر از دانش قبل خود در مقایسه با دانش دستوري استفاد م .ننيد .لي

و ولف ( )Lee & Wolf, 1997در یك پيژوهش مقحعي مشياهد .ردنيد .يه گویشيورا

بوم زبا اسپانیای بیش از همه براي استنتاج معن از دانش قبل استفاد م .ردنيد و پيس

از آ ها ،زبا آموزا زبا اسپانیای سحو پیشرفته ،میيان و سيپس پایيه ،رتبيههياي بعيدي
استفاد از دانش قبل در بحث استنتاج را داشتند .بهطور .ل  ،پژوهشها نشيا داد انيد .يه

زبا آموزا سح پایه و میان تا حدي از دانش قبل خود استفاد م .ننيد و زبيا آميوزا
سح پیشرفته بیش از سح هاي دیگر به دانش قبل خود متك هستند (.)Pulido, 2007

به نظر م رسد .ه آشنای با موضوس بر استنتاج واژگان تأثیر قابيل تيوجه دارد .چيرا

.ه وقت زبا آموزا متن دربارو موضوعات آشناتري م خوانند ،در مقایسه بيا موضيوعات
ناآشنا ،استنتاجهاي درستتري دارند .داشتنِ دانشِ پیشینِ مناسب ،بيه زبيا آميوزا .ميك

م .ند تا هنگام خواند یك داستا ِ آشنا ،توجه مستقیم بیشتري به دروندادها داشته باشيند.

نشانهها و اشار هاي متني .يه دانيش نحيوي ،معنيای و .ياربردي خواننيد را بيراي در

درست معناي در متن فعال م سازند ،در حافظة .اري نگهداري شد و تفسيیرهاي متني را
محدود م سازند .به بیا ساد تر ،براي واژ هاي جدید ،زبا آموز با دید نشانهها ،میيانبري
think aloud
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براي در

معنا با توسل به دانش قبل ایجاد م .ند و در عوض انرژي وي براي تثبیت فرم

و معناي واژ هاي جدید به .ار گرفته م شود.

همچنین نقحههاي آشنا در متن در فرایند ایجاد ارتباطات فرم -معنا براي واژ هاي جدید

در حین خواند نقش م ثري دارند .با افزایش واژ هاي آشناي متن ،قابلیت استنتاج درسيت
معان افزایش م یابد .تشي ید واژ هيا ،حاصيل دسترسي بيه معنيا اسيت .وقتي دسترسي

واژگان دشوار و یا نادرست باشد ،منيابع پيردازش ميورد نیياز بيراي تجزیية نحيوي ،تولیيد

گزار اي ،به خاطرسپاري اطالعيات در حافظية .ياري و دسترسي بيه اطالعيات در حافظية

بلندمدت محدود م شود .زمان .ه زبا آموزا واژ هاي بیشتري از متن را م داننيد ،بافيت

و نشانههاي بیشتري در اختیار دارند تا با .مك آ ها روابط میا افكار و واژ هاي جدیيد را

تفسیر .نند .این یافتهها ،براساس مشاهدات قبل دربارو نقش واژ هاي آشناي ميتن در طيول

استنتاج واژگان و با استفاد از یك معیار مستقل براي طیف از واژ هياي مربيوط بيه متيون
.ه خواند شد اند ،گسترش یافتهاند.

همچنین ،باید اشار نمود لولت ( )Levelt, 1989میيا سيحو مفهيوم و زبيان تولیيد

زبا تمایز قائل م شود .به این ترتیب یك طبقهبندي فراینيدمحيور بير مبنياي دو «خيانوادو

راهبرد» 1بنا م شود .ه مشتمل بير «خيانوادو راهبيرد زبيان » 2و «خيانوادو راهبيرد مفهيوم »

3

هستند .اگر زبا آموزا از طریق دانش زبان براي یك واژو فراموششد  ،جایگزین بیابنيد
به آ ها آموزش داد شد تا از راهبرد زبان استفاد .نند .درحيال .يه اگير بيا اسيتفاد از

دانش مفهوم استنتاج .ننيد و معيادل پیيدا .ننيد از آميوزش راهبيرد مفهيوم برخيوردار

بود اند .لیتل مور ( )Littlemore, 2001, p. 6نیز معتقد است .يه راهبردهياي زبيان بيه دو

گرو فرع تقسیم م شوند .اگر زبا آموزا از قيوانین اشيتقاق صيرف بيراي ایجياد شيبكة

واژگان در زبا دوم استفاد .نند ،گفته م شود .ه آ ها از خالقیت صرف سود م برنيد.

در حال .ه اگر از شباهتهاي میا زبا اول و دوم استفاد نماینيد گفتيه مي شيود .يه از
یك راهبرد انتقال بهر م گیرند .راهبردهياي مفهيوم نیيز بيه دو گيرو قابيل دسيتهبنيدي

هستند .از راهبردهاي مفهوم تحلیل زمان استفاد م شود .يه گویشيور بيه ویژگي هياي

1

strategy families
linguistic strategy family
3
conceptual strategy family
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ش ء اشار م .ند .این راهبردها را م تيوا راهبردهياي توصيیفبنیيا نامیيد .راهبردهياي
مفهوم .ل زمان .اربرد دارند .ه گویشور به مفهوم مورد نظير بيا اسيتفاد از یيك واژ
براي یيك مفهيوم ميرتبط اسيتفاد مي .نيد .ایين راهبردهيا راهبردهياي قیياسبنیيا نامیيد

م شوند.

در این پژوهشهاي پیشین .است های وجود دارد .به این معنا .ه بررسي هيا در حيوز

اسييتنتاج ،اغلييب بييه خاطرسييپاري واژ هيياي اسييتنتاجشييد را ارزیيياب نكييرد انييد و بيير روي

جملههاي جداگانه و نه پردازش متن متمر.ز بود اند .بنابراین ،حافظه بیشيتر محيدود شيد -
است ،زیرا خوانند باید معان را فقط در میا مرزهاي جمله بسازد ،ادغام و ذخیر .ند .در

پژوهش حاضر سع بر این بود .ه ایين .اسيت از طریيق بررسي تيأثیر دانيش قبلي روي
استنتاج و به خاطرسپاري واژگان براي پردازش متن از بيین مي رود .بيه ایين منظيور ،ابتيدا

پیشآزمون طراح شد و میزا اطالعات زبا آموزا دربيار ارتبياط معنيای شيبكههياي

فعل سنجید شد و سپس در طراح درسها از دانش قبل زبا آميوزا (سيح پیشيرفته)

استفاد شد است .پرسشها در دو گرو استنتاج و جایگزین قرار داد شد و در نهایيت،
میزا پاسخگوی صحی زبا آموزا به این دو گرو پرسش با هم مقایسه شد است.

در این پژوهش با استفاد از یافتههاي پژوهشهاي پیشین چنین فرض شد .ه آشنای بيا

موضوس تأثیر به سزای بر روي استنتاج و به خاطرسپاري واژگيان مي گيذارد و زميان .يه

زبا آموزا با یك موضوس خاص بیشتر آشنا باشيند ،یافتيههياي قابيل قبيولتيري بيه دسيت
م آید .پژوهشگرا انتظار داشتند آشنای با موضوس قدرت استنتاج زبا آموزا را افيزایش

دهد و احتمال م رفت .ه زبا آموزا بتوانند در طيول خوانيد ميتن از دانيش قبلي خيود

اسييتفاد نماینييد .بيير پایييه داد هيياي روا شناسي زبييا  ،بييا افييزایش واژ هيياي آشييناي مييتن،

زبا آموزا باید واژ هاي .متري را فرا گیرند و به هميین دلیيل ،محيدودیت .متيري روي

حافظه دارند و م توانند واژ هاي جدید را عمیقتر پردازش و سپس ساد سازي نمایند و بيه

خاطرسپاري واژ ها نیز برایشا ساد تر خواهد بود.

در پایا این ب ش م توا به صورت خالصه اشار نمود در پيژوهش رقیيب دوسيت و

جمشیدي ( )Raghibdoost & Jamshidi, 2012میزا تأثیر آموزش آشيكار بير یيادگیري

زبا آموزا به طور .ل مورد بررس قرار گرفتهاست .در پژوهش حاضر ،پژوهشيگرا بيا
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علم به این موضوس .ه آموزش مستقیم تيأثیر مثبتي بير عملكيرد زبيا آميوزا دارد ،بير آ

بود اند تا پژوهش را گام جلوتر برند و تفاوت میيا بيه یادسيپاري آميوز هيا را بيه شيكل

استنتاج و گزینش مورد بررس قرار دهند .در واقع آ ها م خواستند به پاسخ این پرسش
دست یابند .ه میزا تأثیر آموزش مستقیم بير نحيوو بيه.يارگیري شيبكههياي واژگيان در

پاسخگوی به پرسشهاي استنتاج  ،نمود بیشتري م یابد یا پرسشهاي جایگزین  .به بیيا

دیگر ،پرسش پژوهش این است .ه آیا با آموزش مستقیم شبكههاي فعل تفاوت معنياداري

میا پاسخ هاي زبا آموزا به س اات استنتاج و گزینش وجود دارد.

 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوس تجرب و مقایسهاي است .ابتدا پیشآزمون طراح و اجرا شد اسيت

و افرادي .ه از نظر آشنای با شبكههاي معنيای افعيال قيويتير بيود انيد انت يان شيد انيد.

طراح ي درسهيياي ایيين پييژوهش بيير اسيياس اصييول آمييوزش تكلیييفمحييور 1ریچيياردز
( ،)Richards, 2001ویليیس و ویليیس ( )Willis & Willis, 2007و نونيا ( Nunan,

 ،)2003انجام شد است .در این درسها بر پایة مهارت خواند بیشتر تأ.ید شيد اسيت .اميا
مهارتهاي دیگر ،از جمله مهارتهاي گفتاري ،شنیداري و نوشيتاري نیيز در آ گنجانيد

شد است تا امكا رشد مهارتها در .نيار یكيدیگر فيراهم گيردد .آميوزش شيبكهاي ف،

چنا چه در ب ش مبان نظري مورد بحث قرارگرفت ،م تدِ زبيا آميوزا سيح پیشيرفته
است .با توجه به این.ه زبا آموزا در این سح واژ هاي اصل را بهخيوب فراگرفتيه و بيا

شیو نگارش و دستور زبا آشنای یافتهاند ،آميوزش افعيال شيبكهاي مي توانيد در تقویيت

مباحثه ،بیا عقاید و تهیة مقاله به آنا .مك نماید .پژوهشگرا سع داشتهاند انواس فعلها

ازجمله فعلهاي ساد  ،مر.ب ،پیشوندي ،ازم ،متعدي و اسنادي را در طير درس بيه.يار
گیرند تا محور همنشین (بهعنوا مثال ،لزوم همنشین مفعيول ،را و فعيل متعيدي) در .نيار
محور جانشین (بيهعنيوا مثيال ،جانشيین شيد افعيال محسيون شيد و شيمرد شيد در

شبكههاي معنای ) به زبا آموزا یادآوري شود.

در هر درس از سه درس آموزش  27شبكة فعلي و بيا زیرمجموعيهي آ هيا  107فعيل
task based language teaching

1
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تدریس شد است .در پایا درسها ،پرسشهاي آزمو در دو ب ش ،یك ب ش اسيتنتاج

(به شكل درست یا نادرست) و ب ش دیگر ،جایگزین (با جایگزین .رد افعال همشيبكه)

در اختیار زبا آموزا قرار داد شد و زبا آموزا به آ ها پاسخ داد انيد .آ گيا پاسيخهيا
مورد بررس و تحلیل قرار گرفته و باهم مقایسه شد انيد .نيرمافيزار بيه.ارگرفتيهشيد بيراي

سنجش داد هاي آماري نرمافزار اس پ اس اس است .پرسشهاي درس در ایين پيژوهش
به شكل طراح شد اند .ه زبا آموزا عالو بر استفاد از خالقیتهاي صرف  ،با اسيتفاد

از دانش قبل خود ،معناي فعيلهيا را در

.يرد و بيا اسيتفاد از مفهيوم معنيای و شيبكة

معنای فعلها .ه بهعنوا درو داد ارائه م شوند ،پرسشها را بررس نميود و بيا نتیجيهاي

.ه به دست م آورند پاسخ را ارائه نمایند.

نام مرحلة پژوهش
پیشآزمو
جلسة توجیه شبكهسازي
تدریس سه درس فوتبال،
رژیم غذای و هكرها
پسآزمو اول
پسآزمو دوم
پسآزمو سوم
انت ان شبكه و
شبكهسازي

جدول  :1مراحل و شیوة اجراي پژوهش
شیوو اجرا
آزمو به شكل  25پرسش چهارگزینهاي
ارایة مثال و آموزش ترسیم شبكههاي فعل

خواند متن ،بحث و تبادلنظر راجع به افعال هممعن
ارایية برگية آزمييو در دو ب يش انت يان درسييت یيا نادرسييت و
انت ان فعل صحی از میا فعلهاي داد شد با تعداد بیشيتر بيراي
پر.رد جاي خال در درس فوتبال
ارایية برگية آزمييو در دو ب يش انت يان درسييت یيا نادرسييت و
انت ان فعل صحی از میا فعلهاي داد شد با تعيداد بیشيتر بيراي
پر.رد جاي خال در درس رژیم غذای
ارایية برگية آزمييو در دو ب يش انت يان درسييت یيا نادرسييت و
انت ان فعل صحی از میا فعلهاي داد شد با تعداد بیشيتر بيراي
پر.رد جاي خال در درس هكرها
ارائة  105فعل .ه تدریس شد بود و تبيدیل افعيال بيه شيبكههياي
فعل توسط زبا آموزا

زما اجرا
 25دقیقه
 30دقیقه
هر درس 40
دقیقه
 15دقیقه
 15دقیقه
 15دقیقه
 30دقیقه

 .5ارائه و تفسیر دادهها

 .1 .5پیشآزمون
در پژوهش حاضر ،پیشآزمو شامل  25پرسش است .ه در سه ب ش ارائه شيد اسيت .در

ب شِ ن ست پیشآزمو  ،از زبا آموزا خواسته شد .يه از بيین چهيار گزینية داد شيد ،
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نزدیكترین گزینه به معن فعل مورد پرسش را انت ان .نند .در ب ش دوم از زبا آميوزا

درخواست شد ،گزینهاي .ه با فعل ميورد سي ال هيممعني نیسيت را برگزیننيد و در ب يش
سوم ،در هر پرسش شبكة معنای یك فعل ارائه شد و از زبا آميوزا خواسيتهشيد ،گزینية

تكمیل.نندو این شبكه را انت ان نمایند .انت ان بهصيورت گيزینش یيك فعيل پربسيامد و
استفاد از آ بهعنوا هستة شبكه انجام گرفتهاست .همچنيین ،از تعيداد  20نفير آزمونيورا

شر.ت.نند در پژوهش 15 ،نفير در مجميوس پذیرفتيه و  5نفير بيه دلیيل ا.تسيان نميرات
پایینتر از حد نصان حذف شدند 7 .نفر از آزمونيورا  ،یعني  ،%53/33نميرو بيااتر از 20

.سب .ردند .جدول زیر نمرات .ل پیشآزمو را نشا م دهد.

نام
آمنه
هدیل
هدا
فاتن
سمانه
نور
خراما
امان
امیه
مینچین
النورا
ریحا
دیمه
پوتري
تق
میانگین

10
پرسش
نخست
10
10
10
10
10
10
9
10
10
8
8
10
10
7
9
9/4

جدول  :2نمرات پیش آزمون
درصد
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%90
%100
%100
%80
%80
%100
%100
%70
%90
%94

10
پرسش
دوم
10
9
10
9
9
9
9
7
6
4
4
1
1
4
0
6 /2

درصد
%100
%90
%100
%90
%90
%90
%90
%70
%60
%40
%40
%10
%10
%40
0
%62

5
پرسش
سوم
5
5
4
5
5
4
5
3
2
5
4
4
2
2
4
3/93

درصد

نمرة کل

درصد

%100
%100
%80
%100
%100
%80
%100
%60
%40
%100
%80
%80
%40
%40
%80
%78/6

25
24
24
24
24
23
23
20
18
17
16
15
13
13
13
19/47

%100
%96
%96
%96
%96
%92
%92
%80
%72
%68
%64
%60
%52
%52
%52
%77/88

 .1 .1 .5بخش اول پیشآزمون
در ب ش ن ست ،پرسشهاي پیشآزمو از زبا آموزا خواسيته شيد از میيا گزینيههياي
داد شد  ،فعل هممعناي آ را پیدا .نند 10 .نفير از زبيا آميوزا  ،یعني  %66/66آ هيا ،بيه
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تمام پرسشها پاسخ درست دادند .مابق زبا آموزا نیز مابین  7تا  9پاسخ درست داشتند.
زبا آموزا در این ب ش به شبكههاي فعلي تصيور .يرد ( 2ميورد) ،فهمیيد ( 2ميورد)،
تدار

دید ( 2مورد) ،شر داد ( 3مورد) و رشد .رد ( 1مورد) پاسيخ اشيتبا دادنيد.

ب ش ن ست ،بهدلیل انت ان یك گزینة صيحی از چهيار گزینيه ،ن اشيتبا هياي .متيري
صورت گرفت.

 .2 .1 .5بخش دوم پیشآزمون
در ب ش دوم پرسشهاي پیشآزمو از زبا آموزا خواسته شد پاسيخ متفياوت بيا معنياي

فعل مورد پرسش را از بین چهار گزینة ارائهشد پیدا .نند .فقط  2نفر از آزمونورا در ایين

ب ش نمرو .امل گرفتند یعن  %13/3از آزمونورا به هر  10پرسش پاسخ درسيت دادنيد.

آزمو دهندگا به شبكههاي رویید  ،تفاوت داشتن و ذخیير .يرد (هير یيك  6ميورد)،

نفرت داشتن و دریافتن (هر یك  7ميورد) ،تمیيز .يرد  ،روییيد  ،توصيیف .يرد و فيرار
.رد (هر یك  4مورد) و ارتباط داشتن ( 5مورد) پاسخ اشتبا دادند.

 .3 .1 .5بخش سوم پیشآزمون
در ب ش سوم پرسشهاي پیشآزمو از زبيا آميوزا خواسيته شيد ادامية شيبكه را از بيین

چهار گزینة داد شد پیدا .نند 6 .نفر ،یعن  % 40از آزمونورا به هر  5پرسش این قسيمت
پاسخ صحی دادند .آزمو دهندگا به شبكههاي فرض .يرد ( 3ميورد) ،رشيد .يرد (4

مورد) و فكر .رد  ،ارزش داشتن و ساختن (هر .دام  1مورد) پاسخ اشتبا دادند.
جدول  :3آمار توصیفي پیش آزمون
عنوان
آمار توصیف ب
آمار توصیف ب
آمار توصیف ب
نتیجة .ل

ش اول پیشآزمو
ش دوم پیشآزمو
ش سوم پیشآزمو
پیشآزمو

تعداد

میانگین

15
15
15
15

9/40
6/13
3/93
19/47

انحراف
استاندارد
0/986
3/543
1/163
4/685

خطاي معیار میانگین
0/254
0/915
0/300
1/203

 .2 .5طراحي درسها
متنهاي خواند براي این گرو با توجه به معیارهاي آزمایش آشكار طراح شد و بير پایية
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اصول ویلیس و ویلیس ( )2007از رنگ .رد  ،تيوپر .يرد و زیيرخطدار .يرد فعيلهيا

استفاد گردید تا توجه زبا آميوزا جليب شيود .در هير درس ،همسيو بيا فرضيیة درونيداد
قابلفهم .رشن ( 7±2 ،)1985فعل انت ان و هممعن هاي آ ها در بالن در گوشية صيفحه
نمييایش داد شييد اسييت .مييدرس در آغيياز .ييار هييدف از تيدریس ،فعييلهيياي هييممعني و

شبكهسازي را بهطور .امل براي زبا آموزا شر داد و پس از انجام پیشتكلیيفهيا ،ميتن
درس خواند شد .براي هر فعل  3تا  5دقیقه زما درنظر گرفته شد و درمورد هممعني هياي
آ فعل در .الس بین زبا آموزا و مدرس تبادلنظر صورت گرفت .فعلهاي هممعني از

واژ نامة ده دا و معین اسيت راج شيد بودنيد و زبيا آميوزا نیيز گياه بيه افعيال اشيار

م .ردند .ه در بافتهاي مش ص با فعل مورد نظر هممعني بودنيد .زبيا آميوزا از ایين

روش اسييتقبال بسييیاري .ردنييد و پیشيينهاد م ي دادنييد بييراي زبييا آمييوزا خييارج چنييین

واژ نامهاي تهیه شود و بهطور اختصاص افعيال بيه شيكل شيبكهاي آميوزش داد شيوند .از

آنجا .ه شبكهسازي راهبرد بسیار خوب براي بهخاطر سپرد هير چيه بهتير افعيال هيممعني

است .بهطور .ل  ،در طراح درسها ،سع پژوهشگرا بر این بود .ه دانش واژگان پیشيین
زبا آموزا را فعال .نند و با ارایة شبكههاي فعل  ،ذخیرو واژگان آنا را تقویت نماید.
 .3 .5تجزيه و تحلیل نمرات پسآزمون

 پرسشهاي استنتاجي :در این ب ش ،با استفاد از محالب درس و با هدف تشي ید
فعلهاي هممعن توسط زبيا آميوزا  5 ،پرسيش بيراي هير درس طراحي گردیيد و از

زبا آموزا خواسته شد در مقابل هر پرسش ،گزینة درست یا نادرست را عالمت بزنند.
در برخ از پرسشها از افعال هممعن با افعيال درس اسيتفاد شيد ،ولي طير پرسيش

بهگونهاي بود .ه محلب ارائهشد در درس را نقض م .رد .زبا آموزا در ایين ب يش
باید به ذهن خود رجوس .رد  ،با استفاد از قوو اسيتنتاج ،پاسيخ درسيت یيا نادرسيت را

انت ان م نمودند .شيبكههياي فعلي .يه در درس فوتبيال ارائيه شيد مشيتمل بير دیيد

آورد  ،غلبه .رد  ،تصرف .رد  ،باعث شد و رودررو شد هستند .زبا آميوزا در

این ب ش به شبكههاي فعل پدیيد آورد ( 8ميورد) ،غلبيه .يرد ( 2ميورد) ،تصيرف

.رد ( 0مورد) ،باعث شد ( 3مورد) و رودررو شد ( 3مورد) پاسخ اشتبا دادند.
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 شبكههاي فعل درس رژیم غذای عبارت اند از پایین آورد  ،مصرف .يرد  ،اسيتفاد
.رد  ،تدار

دید و وابسته بود  .زبا آموزا در این ب ش به شبكههاي فعل پيایین

آورد ( 2مورد) ،مصرف .رد ( 4مورد) ،استفاد .رد ( 4مورد) ،تدار

مورد) و وابسته بود ( 0مورد) پاسخ اشتبا دادند.

دیيد (2

 شبكههاي فعل درسِ ربایندگا ِ داد هاي اینترنت  ،1دربرگیرندو زیيا رسياند  ،آسيیب
زد  ،محسون شد  ،بهحسان آمد و تعمیر .رد هستند .زبا آميوزا در ایين ب يش

به شبكههاي فعل زیا رساند ( 2ميورد) ،آسيیب زد ( 1ميورد) ،محسيون شيد (2
مورد) ،بهحسان آمد ( 0مورد) و تعمیر .رد ( 0مورد) پاسخ اشتبا دادند.

 پرسشهاي جايگزيني :در این ب ش ابتدا شش فعل .يه در درس ارائيه شيد بيود،
بهعنوا گزینه ارائه شد و پس از طراحي  5پرسيش ،بيا حيذف فعيل ،از زبيا آميوزا

خواسته شد ،فعل درست را جایگزین .نند .بایيد اشيار نميود در طراحي پرسيشهياي
پسآزمو  ،فعلهاي ازم ،متعدي و افعال اسنادي به.ار گرفته شد اند و مدرس بهطيور
ضمن به محورهاي جانشین افعال و لزوم درنظر داشتن آ ها توسط زبا آموزا تأ.یيد

داشتهاست .شبكههاي فعل ارائهشد در درس فوتبال مشتمل بير پدیيد آورد  ،روبيهرو
شد  ،معروف بود  ،محسون شد و تصرف .يرد هسيتند .فعيل «آفریيد اسيت» نیيز

بهعنوا گزینة اضاف و انحراف داد شد .زبا آموزا در این ب ش به شبكههياي فعلي

پدید آورد ( 4مورد) ،روبهرو شد ( 3مورد) ،معروف بود ( 6مورد) ،محسون شد

( 3مورد) و تصرف .رد ( 7مورد) پاسخ اشتبا دادند.

 شبكههاي فعل ارائهشد در درس رژیم غذای مشتمل بير وابسيته بيود  ،آمياد شيد ،
استفاد .رد  ،مصرف .رد و سفارش .رد بودند .فعل «ضرورت داشيتن» بيهعنيوا

گزینة اضاف و انحراف داد شد .زبا آموزا در این ب ش به شيبكههياي فعلي وابسيته
بود ( 0مورد) ،آماد شيد ( 0ميورد) ،اسيتفاد .يرد ( 2ميورد) ،مصيرف .يرد (5

مورد) و سفارش .رد ( 1مورد) پاسخ اشتبا دادند.

 شبكههاي فعل درس ربایندگا داد هاي اینترنت شيامل فكير .يرد  ،بيهشيمار آميد ،
 1در اینجا ،به جاي واژ « »hackerاز معادل فارس «ربایندگا ِ داد هاي اینترنت » ،بهر گرفته شد است.
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.شف .رد  ،تعمیر .رد و آسیب زد بودند .فعل .نترل .رد بودنيد .يه بيهعنيوا

گزینة اضاف و انحراف داد شد .زبا آموزا در این ب يش بيه شيبكههياي فعلي فكير

.رد ( 0مورد) ،بهشمار آميد ( 0ميورد). ،شيف .يرد ( 2ميورد) ،تعمیير .يرد (0
مورد) و آسیب زد ( 1مورد) پاسخ اشتبا دادند.

جدول  :4نمرههاي پسآزمون زبانآموزان
نام

پرسشهاي استنتاجي

پرسشهاي جايگزيني

مجموع

آمنه
امان
امیه
دیمه
هدیل
مین چین
پوتري
ریحا
هدا
فاتن
تق
نور
سمانه
النورا
خراما

15
12
12
13
15
14
10
10
13
14
14
13
14
10
14

15
10
12
11
11
14
9
11
15
15
15
15
14
10
15

30
22
24
24
26
28
19
21
28
29
29
28
28
20
29

میانگین

12/86

12/8

25/6

 .4 .5مقايسة عملكرد زبانآموزان در پاسخگويي به پرسشهداي اسدتنتاجي و
جايگزيني
در این ب ش ،ابتيدا میيانگین نمير هيا در دو ب يش پرسيشهياي اسيتنتاج و پرسيشهياي

جایگزین محاسبه شد و سپس با استفاد از آزمو ت مستقل ،معناداري تفاوت میا نميرات

دو ب ش مورد بررس قرار گرفت .میانگین آزمو اسيتنتاج (میيانگین  ،10/20انحيراف

استاندارد . )3/36م بهتر از آزميو جيایگزین (میيانگین  ،9/73انحيراف اسيتاندارد
 )2/98بود .جدول زیر این نتیجه را بهخوب نشا م دهد.
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گروه
استنتاجي
جايگزيني

جدول  :5آزمونهاي استنتاجي و جايگزيني
میانگین
10/20
9.73

تعداد
15
15

انحراف استاندارد
3/364
2.987

خطاي معیار میانگین
0/868
0/771

شكل  :1نمودار نمرات آزمون هاي گروه کنترل و آزمايش

یافتههاي آزمو ت مستقل (ت ( ،0/05 > P ،0/73 )14شاخد اندازو اثر )0/19 R

اختالف معناداري را بین میانگین آزمو هاي استنتاج و جایگزین نشا نم دهد .بنيابراین،

م توا چنین نتیجيهگرفيت فرضيیة پژوهشيگرا مبني بير موفقیيت بیشيتر زبيا آميوزا در

پاسخگوی به پرسشهاي جایگزین رد شد و در آموزش شبكهاي فعلها بهروش مستقیم،
اختالف معناداري بین نمرات زبا آموزا در ب يش پرسيشهياي اسيتنتاج و پرسيشهياي

جایگزین وجود ندارد .به بیا دیگر ،پیشرفت زبيا آميوزا در روش آميوزش آشيكار ،در
یادگیري جایگزینها و در

ب شهاي استنتاج تقریبات به یك میزا بود است.

جدول  :6آزمون تيوابسته آزمونهاي استنتاجي و جايگزيني
میانگین
0.467

انحراف
استاندارد
2.475

اختالفات
خطاي
معیار
0.639

فاصلة اطمینان ()%95
پايین
پايین
1.873
-0.904

t

درجة
آزادي

احتمال

0.730

14

0.477
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 .6يافتههاي پژوهش
در این پژوهش س ال محر شد .ه براي پاسخگوی به آ  ،ابتدا م بایست جامعة آمياري
مناسب فراهم و سپس دروس ميورد نظير تيدریسمي شيد و در نهایيت ،بيا بررسي نميرات

پسآزمو  ،پاسخ ایين سي اات داد مي شيد .از آ جيا .يه در ایين پيژوهش دانيش قبلي

زبا آموزا اهمیت ویژ اي داشيت ازم بيود نسيبت بيه همگيو سيازي گيرو اقيدام شيود.

بنابراین ،ابتدا پرسشهاي پیشآزمو در سه ب يش طراحي و پيیشآزميو بيا شير.ت 20

زبا آموز اجرا گردید .پیشآزمو مشتمل بر  25پرسش در سه ب ش بيود و از هير یيك از
گرو هاي شر.ت.نند در آزمو  15 ،نفر .ه نمرات بااتر از  13اخذ .رد بودند ،انت ان

شدند یعن زبا آموزان براي گرو .نترل و آزمایش انت انشدند .ه حداقل بيه نیمي از
پرسشها پاسخ درست داد بودند.

نمر هاي زبا آموزا مورد بررس قرار گرفت و هر یك از ب شهاي پیشآزمو ابتدا

بهشكل جداگانه و سپس بهصورت .ل ميورد بررسي آمياري قيرار گرفتنيد .بير ایين مبنيا،

هرچيه مهييارت زبييا آمييوزا در تشي ید واژ بیشيتر باشييد ،هنگييام پييردازش معييان و نیييز
بازسييازي پایيية مييتن تفاسييیر غن ي تيير و مشييار.ت شييناخت .ارآمييدتري خواهنييد داشييت.

زبا آموزا مستقل .ه بیشتر بر مبناي دیدگا هاي خود و به صورت خود انگی تيه اقيدام بيه
یييادگیري م ي .ننييد ،درسهيياي اسييتنتاج را بهتيير فرام ي گیرنييد و تمایييل بييه اندیشييید

تحلیلگرانه و فعالیتهاي منحق دارند .در حال .ه زبا آميوزان .يه وابسيته بيه زمینيه در
پردازش و است راج اطالعات به منبيعهياي خيارج توجيه دارنيد و متيأثر از فضيا و میيدا

یادگیري پیرامو خود هستند ،در درسهای قیاس موفق ترنيد .از آ جيا .يه زبيا آميوزا

ضعیفتر در استنتاج واژگان موفقیت .متري دارند ،بهتر است همسحح زبيا آميوزا در
آزمو ها مورد توجه قرار گیرد .به همین منظور ،در ب ش پیشآزمو پژوهش ،افرادي .يه
نمرو پیشآزمونشا از حد نصان پایینتر بود ،حذف شدند.

با اسيتفاد از نيرمافيزار اسپي اساس ،میيانگین نميرات و انحيراف معیيار تعیيین شيد و

پژوهشگرا با توجه به یافتههاي بهدستآمد بررس گرو را همگن تشي ید دادنيد .پيس

از انجام پیشآزمو و اطمینا پژوهشگرا از همگون تقریب گرو  ،برنامية تيدریس آغياز

شد .پژوهشگرا افعال شبكهاي هممعن را در حاشيیة درس ارائيه .يرد بودنيد و بيراي هير
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شبكه به زبا آموزا توضیحات م دادند و محورهاي همنشيین در افعيال ازم و متعيدي و
نحوو جایگزین افعال اسنادي را نیز تلویحات روشن م ساختند .پس از پایا یافتن هير درس،
پسآزمون گرفته شد .ه نمر هاي آ پاسي گوي پرسيش پيژوهش بيود .پيسآزميو هير

درس شامل  10پرسش بود .ه  5پرسيش از نيوس اسيتنتاج و  5پرسيش از نيوس جيایگزین

طر شد بودند .در ب ش جایگزین افعال ،یك گزینه نیز بيهعنيوا گزینية انحرافي ارائيه

شد بود.

داد هاي پس آزمو گرو با این هدف ميورد بررسي قيرار گرفيت .يه مشي د شيود

میزا پاسخگوی زبا آموزا گرو آزمایش به پرسشهاي استنتاج چه تفاوت بيا پاسيخ-

گوی آ ها به پرسشهاي جایگزین دارد .میيانگین آزميو اسيتنتاج (میيانگین )10/20

اند .بهتر از میانگین آزمو جایگزین (میانگین  ،9/73انحراف استاندارد  )2/98بيود،

اما نتایج آزمو تي مسيتقل (تي ( ،0/05 > P ،0/73 )14شياخد انيدازو اثير )0/19 R
اختالف معناداري را بین میانگین آزمو هاي استنتاج و جایگزین نشا نم داد.

 .7نتیجهگیري
هدف پژوهشگرا از انت ان موضوس شبكههاي معنای افعال و انجام این پيژوهش ،بررسي

تقابل پاسخگوی زبا آموزا به پرسشهاي استنتاج و جایگزین بود .پژوهشگرا قصيد

داشتند با به.ارگیري روش آموزش آشكار ،شبكة افعال هممعن را به زبا آموزا بیاموزنيد
و سپس با استفاد از ابزارهاي آماري ،میزا تأثیر این نيوس آميوزش بير بهبيود پاسيخگيوی

زبا آموزا به پرسشهاي استنتاج را بسينجند .پژوهشيگرا بيا طير دروسي حيدود 27

شبكهي معنای از افعال پربسامد را به گرو آزمایش آموزش داد و با برگزاري پسآزميو

و سنجید گرو با استفاد از ابزار آماري به این نتیجيه دسيت یافتنيد .يه آميوزش مسيتقیم

شبكههاي معنای فعل تأثیر مثبت بر یادگیري آ ها و .اربردشا در موقعیيتهياي مناسيب

دارد .بنابراین ،م توا در آموزش زبا فارسي بيه غیرفارسي زبانيا  ،آميوزش شيبكههياي
معنای فعل را نیز درنظر داشت .چرا .ه یادگیري این مقوليه سيبب مي شيود زبيا آميوزا

سح پیشرفته در موقعیتهاي حساس ،نظیر ارایة گزارش یا داد .نفرانس ،تسيلط بیشيتري

بر ارتباط .الم داشته باشند .همچنین با فراموش .رد یك فعيل رشيتة .يالم را از دسيت
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ندهند و با جایگزین .رد فعل .ه با فعل اصل هممعن است یيا بيه.يارگیري محورهياي

همنشین صحی آ فعل ،به ارایة محلب ادامه دهند.

پژوهشگرا این مسوله را بررس .ردند .ه آیا زبا آميوزا گيرو آزميایش در ب يش

پرسشهاي استنتاج بهتر عمل .رد اند یا به پرسشهاي جایگزین پاسيخ بهتيري داد انيد.

یافتههاي پژوهش نشا داد .ه در این دو ب ش ،عملكرد گرو آزمایش تقریبات یكسا بيود
یعن با آموزش مستقیم شبكههاي فعل  ،زبا آموزا در دو زمینة استنتاج و جایگزین .رد

فعلها رشد چشمگیري داشتند .بنابراین ،با آموزش شبكههاي فعل و گنجانيد ایين مقوليه

در .تان هاي آموزش زبا فارس در سح پیشرفته م توا به پیشرفت زبا آموزا .مك
.رد .تمام زبا آموزا مایل بودند شبكههاي معنای فعلي تيدریسشيد را بيراي بررسي

آیند در اختیار داشته باشند و حت از پژوهشگرا درخواست م .ردند واژ نامهاي بيا ایين
محتوا به آ ها معرف نمایند .زبا آموزا گرو آزمایش با پایا یافتن .السهاي آموزشي

بیا م .ردند .ه این .السها به آ ها .مك .رد تا زبا فارس خيود را بهبيود ب شيند.

بنابراین ،تألیف فرهنگ شبكههاي فعل زبا فارس بيراي غیرفارسي زبانيا ميورد پیشينهاد

پژوهشگرا است.
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Extended Abstract
1. Introduction
The present study explores the direct effects of teaching Persian lexical
network on the level of foreign Persian language learners with respect
to inferential and substitution questions. Raghibdoost and Jamshidi
(2012) state that direct teaching of lexical network significantly
improves the learning ability of foreign Persian language learners.
Moreover, adaptation of inferential and substitution questions in taskbased modules has enabled the authors of the current research to
develop the present study based on the learners’ responses.
When learners read a word, an image is stored in their sensory
memory which is then transferred to short-term memory (where one’s
current and temporary memories are stored) to be retrieved
immediately in the cases of emergency. In other words, short-term
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memory serves as the information storage while functioning verbal
tasks. It is, therefore, known as functional memory also. To identify
and find the meaning of a word or a term, one searches the shortmemory, and if needed, it can be transferred and stored in the long-term
memory (Filed, 2002:19). The word information shall then be retrieved
from long-term memory.
When learners store a word in their short-term memory, they
would only be familiar with its image and answer substitution
questions. However, according to psychologists’ findings and reports,
if the appropriate teaching method is applied, the learners transfer the
acquired data into their long-term memory. Thus, when learners search
for the answer of a question, they come across a network of related
words and can easily answer inferential questions.
2. Objectives of the study
The present study attempts to investigate the impact of explicit teaching
of Persian verbal networks on the responses learners provide to the
inferential and substitution questions. It seeks to show how learning
lexical network contributes to better answering the inferential and
substitution questions, as well as identifying the questions that are
attempted most frequently.
3. Methodology
The present study adopts an experimental and comparative approach.
First, a preliminary test was given and administered to select learners
who were more familiar with lexical networks. It is worth noting that
the principles of task-based teaching were used to design the modules
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of this research. The study focuses more on reading skill but also
contains listening, speaking and, writing skills to provide for parallel
development of all skills.
Each of the three modules taught consists of 27 verbal networks
which amounts to 107 verbs overall including their subsection. At the
end of the teaching session, exam questions were given into two
categories of ‘inferential (in the form of True or False)’ and
‘substitution (substituting verbs in the same network)’. Learners’
answers were analyzed and compared using SPSS software.
Inferential questions: Based on the syllabus covered in each module,
and the hope for measuring learners’ ability to identify synonymous
words, five True/False questions were given. The applicants were
required to refer to their memory to provide the correct answer.
Substitution questions: In this part, initially, six verbs presented in the
module were given as choices in five questions eliminating the verb in
each question. The applicants were asked to substitute the correct verb
for each question. It is worth noting that in designing post-test
questions, transitive, intransitive, and linking verbs were used and the
instructor implicitly emphasized the substitution principles.
4. Research Findings
Post-test results were analyzed to measure the difference in the
performance of applicants in answering inferential or substitution
questions. The obtained mean of inferential questions (10.20) was
higher than that of substitution questions (9.73; SD= 2.98). However,
the results of t-test (P>0.05, 0.73=14) and the effect size indicator
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(R=0.19) showed no significant difference between the means of
inferential and substitution questions.
5. Conclusion
The present study suggests innovative ways of teaching lexical network
and the use of connections between verbs in teaching Persian. The
findings show that all learners were keen on benefiting from this
semantic network of verbs. They, even, requested the researchers for
the design of a dictionary for this purpose. Learners of the experimental
group stated that attending classes helped them improve their
knowledge of Persian. It can, therefore, be concluded that compiling
Persian lexical network is of crucial importance to helping foreign
Persian language learners.
Keywords: lexical network, verbal network, explicit teaching,
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