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 يواژگان دانش) self assessment( يابيخودارز) reliability(  پايايييپژوهش حاضر به بررس

)lexical knowledge(اين پـژوهش در سـه مرحلـه    . پردازد ي بر آن، مي در متن و نقش توانش زبان
 خود كزان دري را پاسخ گفتند و مينخست، زبان آموزان، آزمون توانش زبان در مرحلة. انجام شده است

 تا ترجمه،   ها خواسته شد    در مرحلة دوم، از آن    . ردندكن  ييرا تع  مشخص شده در متن       واژة 40 ياز معنا 
رده كـ  خـود از آنهـا را مـشخص    كزان دريه در مرحله قبل مكح  واژگاني را  يا توض يترادف، متضاد و    م

زان دانش خود از واژگان مشخص شـده در مرحلـة اول را             يم ها  در مرحله سوم آن   . بودند، فراهم آورند  
ـ تبـر ن  زبان آمـوزان مع    يابيه خودارز كج اين پژوهش نشان داد      ينتا. ردندكارزيابي   ست و  تحـت تـاثير   ي

از اين رو پژوهش حاضر پيشنهاد مي كند كه مدرسان زبان ضمن تشويق             . ها  قرار دارد      آن يتوانش زبان 
ها را بـه طـور مـستمر بـه بـازنگري و بررسـي معنـاي         ه حدس واژگان ناآشنا در متن، آن   بزبان آموزان   

  . زده ترغيب كنند حدس

  . واژگاني استنتاج معناپايايي، ،ي توانش زبان،ياژگان دانش و،يابي خودارز:يديلك يها ژهوا



  سيد محمد علوي/ پناه  شيوا كيوان  70

  مقدمه
ــر ــرط يمهمت ــن ش ــان دوميريادگي ــت باي در، زب ــاف ــان ي ــداد زب ــم يسته درون ــل فه   قاب

)comprehensible input(ــت ــود ا.   اس ــا وج ــب ــ ي ــوزان در ط ــان آم ــ دورة ين، زب  يريادگي
به همـين   . اندر قابل فهم  ي غ ،نال وجود واژگاني ناآش   يه به دل  ك  را پردازش مي كنند      ييدروندادها

 يبـرا .  ننـد ك واژة ناآشنا، از راهبردهاي متنوعي استفاده مـي          يكدليل آنان به هنگام برخورد با       
 آن واژه را در فرهنـگ لغـت   ينند؛ معناك يپوش توانند از واژة ناآشنا چشم     يمثال، زبان آموزان م   

، ) الفـر (مطالعات پژوهـشگران   . بزنند واژه را از بافت متن حدس       يند؛ و يا  معنا    يجستجو نما 
 يكـي  واژگان از مـتن را   ياستنتاج معنا ) 2004ان،  كي؛  2004 بخت ،    ي؛ پر 2001 نگ، يي؛  1998

 . ه بيشتر از راهبردهاي ديگر استفاده شده استكاز راهبردهايي دانسته اند 

ه زبـان آمـوزان   كـ ق مـتن آن اسـت     يـ  واژگـان از طر    ي در حدس زدن معنـا     يفرضية اصل 
ـ با وجـود ا . را حدس بزنند   ناآشنا   لماتك يرده و معنا  كتوانند متن را پردازش       يم  از يكـي ن ، ي

توانند  از  يه زبان آموزان فقط در صورتي م     كالت استفاده از اين راهبرد آن است        كن مش يمهمتر
textual clues(عالئم متن

ا نند كه اين عالئم رك واژگان ناآشنا استفاده يبراي حدس زدن معنا)  
استفاده از متن براي يافتن معناي واژگان       )  2001(انو  يبا اشاره به اين مشكل، الفر و        .  بشناسند

را يـ شه مفيـد باشـد، ز   يتواند هم   ين راهبرد نم  يه ا كن باورند   يآنان بر ا  . اند  د ندانسته يناآشنا را مف  
 حـدس بزننـد،       واژة ناآشـنا را     يند تا معنـا   ك كمكن است به زبان آموزان      كه مم ك يعالئم متن 

 يـافتن معنـي واژگـان از     ييارآكـ  نـا    يبرخي از داليلي كه برا    . ده انگاشته شود  ين است ناد  كمم
  . خواهند شدير بررسيدر بخش ز) 2001انو، ي؛ الفر و 1990، يلك(اند  طريق متن پيشنهاد شده

   واژگان ناآشنايعوامل مؤثر بر حدس زدن معنا
ه  بر يافتن معناي واژگان از متن    كاند    يعامل مهم  دو   ،هاي خواننده و متن     مجموعه ويژگي 

  .  دهند ير قرار مي زبان آموزان را تحت تأثيريادگيزان يتاثير به سزايي  داشته و م

  هاي خواننده ويژگي
 عبارتند از ،عوامل مربوط به خواننده كه به طور خالصه در بخش زير بررسي خواهند شد           

  ،ي و شـناخت  ي تـالش ذهنـ    ،اتيـ  توجـه بـه جزئ     ،ين مهـارت زبـا    ، دانـش گرامـر    ،دانش واژگان 
  .هاي خواننده ويژگي

زان يـ د بـه م   يهاي ناآشنا از متن، خوانندگان با        واژه ي حدس زدن معنا   يبرا: دانش واژگان 
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معتقدنـد   ) 2005 بخـت،  ي، پر1989بارنت ، (پژوهشگران .  داشته باشنديي با واژگان آشنا   يافك
 واژگان از مـتن     يها در يافتن  معنا       آن يي بر توانا  يير به سزا  يه دانش واژگاني زبان آموزان، تأث     ك

شتر از واژگـان آشـنا اسـت، زبـان آمـوزان      يـ ه تعداد واژگان ناآشنا بك يگر، زمانيدارد؛ به بيان د 
  .نديند، بهره جوك كمك واژگان ناآشنا ين است به يافتن معناكه ممك يتوانند ازعالئم متن ينم

 از راهبردهـاي مهـم    يكي واژگان از متن را      يحدس زدن معنا  ) 1985(و و نيشن    ياگرچه ل 
د از متن، زبان آموزان ي واژگان جدي حدس زدن معنا   يه برا كها معتقدند      مي دانند، آن   يريادگي

ران بـا  يـ ه فراگكـ  ي در صـورت ين، حتيعالوه بر ا. متن را بدانند%) 95( واژه 20 واژه از  19د  يبا
 واژگان ناآشنا را بـه      يها بتوانند معنا    ه آن ك وجود ندارد    يليل متن آشنا باشند، د    يكواژگان  % 95

ه بافـت  كـ  يفقـط در صـورت  «پيشنهاد مي كند ) 1990 (يلكدر اين راستا    .   حدس بزنند  يدرست
ه كـ  يافتـد، و در صـورت   ين امر در واقع به ندرت اتفـاق مـ         يه ا كار محدود شده باشد،     يمتن بس 

د يين رابطه توسط بافت متن تأياآشنا وجود داشته باشد و ا    ن واژة آشنا و ظاهر واژة ن      ي ب يا  رابطه
  )203ص (» . واژگان ناآشنا را حدس بزنندي معنايتوانند به درست يشده باشد، زبان آموزان م

 واژگـان ناآشـنا را      ي حـدس زدن معنـا  ييدانش گرامـر زبـان آمـوزان توانـا    : دانش گرامر 
زبـان  ) 2004( بخـت،    يو  پـر   ) 1999( و وِِِِشـه     بخت   يبه اعتقاد پر  . ر قرار مي دهد   يتحت تأث 

دانـش  . نـد يجو  ي واژگان ناآشنا بهره  مـ      ي خود  براي حدس زدن معنا      يآموزان از دانش گرامر   
اول، به زبان آموزان كمك مي كند تا با اسـتفاده از تجزيـة واژه               . گرامر از دو نظر سودمند است     

هـا    دوم، با استفاده از دانش گرامري، آن      . نندبه اجزاي سازندة آن، بتوانند معناي آن را حدس بز         
  يها فرصـت بهتـري بـرا    توانند اطالعات نامربوط و اضافه را شناسايي كنند؛ بدين ترتيب آن   مي

  . حدس زدن معناي واژگان ناآشنا دارند
 ي زبـان آمـوزان بـستگ   ي واژگان به سطح مهارت زبانيح معنايحدس صح : يمهارت زبان 

ه در سـطوح  كـ  ييهـا   زبان دوم هستند و آن    يريادگي يه در سطوح مقدمات   كزبان آموزاني   . دارد
بارنـت،  . ( واژگان نا آشنا را حـدس بزننـد        ينند تا معنا  ك ي م يگران سع يشتر از د  ياند، ب   شرفتهيپ

 از واژگـان و     ياري بـا بـس    ييل ناآشـنا  ي قرار دارند، به دل    يه در سطوح مقدمات   ك ييها  آن). 1989
ننـد تـا    ك ي مـ  ي واژگان ناآشـنا، سـع     ي يافتن معنا  ي از فرهنگ لغت برا     استفاده يل برا يعدم تما 

شرفتة تـوانش زبـاني     يـ ه در سطح پ   كزبان آموزاني   . دانند حدس بزنند    يه نم ك واژگاني را    يمعنا
 ي معنـا يشتر سعي مي كنند تا بـا اسـتفاده از عالئـم متنـ    يقرار دارند به دليل آشنايي با واژگان ب     

آن را )  1997 ( يودكـ ايـن چيـزي اسـت كـه      . ق مـتن حـدس بزننـد   يواژگان ناآشنا را از طر  
 در  زبـان بـا اشـاره بـه تـالش مدرسـان     .  ناميده است» )beginners paradox(تناقض نوآموز «
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وي معتقـد اسـت     ،   افزايش دانش واژگان   يتشويق زبان آموزان به حدس زدن معني واژگان برا        
ه در مهـارت خوانـدن   كـ ه زبـان آمـوزاني      كـ ننـد   ك يته توجـه نمـ    كن ن يكه مدرسان معموال به ا    

 حدس ي واژگان ناآشنا را به درست  يا معنا ي متعددي را خوانده و      يها  توانند متن   ياند، نم   فيضع
 كـم  انتظـار داشـت از دانـش     يبدين ترتيب  نمي توان از زبان آموزان بـا  تـوانش زبـان           . بزنند

د از  يـ  يادگيري واژگـان جد    ي،  برا  ت در خواندن است   يه الزمة موفق  ك يافك ي و گرامر  يواژگان
  .نديق خواندن بهره جويطر

ص دهند  ي متن را تشخ   ين است نتوانند واژگان ناآشنا    كزبان آموزان مم  : اتيتوجه به جزئ  
شناسـند   يه در واقـع حتـي آن واژگـان را نمـ    ك يدانند، در حال  يها را م     آن ينند معنا كر  كا ف يو  

ن كـ دهند، مم يص ميها واژة ناآشنا را تشخ      ه آن ك يارد در مو  ين، حت يعالوه بر ا  ). 1997الفر،  (
  .نندك يپوش دانند، از آن چشم ي نمي مطلب ضرورك دري آن را برايه معناكل آنياست به دل

ار مهم  ي زبان آموزان به هنگام خواندن بس      ي و شناخت  يتالش ذهن : ي و شناخت  يتالش ذهن 
 در پـردازش مـتن   يزان تـالش ذهنـ  يهر چه م  ) 1999 بخت و وشه،     ي، پر 1999فريزر،  . (است

        ، افـزون بـر ايـن      .شتر اسـت  يـ آن ب واژگـان ناآشـناي      يشتر باشد، احتمـال حـدس زدن معنـا        يب
زان ي ذهني زبان آموزان به هنگام برخورد با واژة ناآشنا، م          يها  تيبخت و وشه معتقدند فعال    يپر

 معنـاي واژگـان را   يريادگيـ هـم و  زان فيها به واژه ناآشنا م ت و عمق پاسخ آن  يها، ماه   توجه آن 
  . دهد ير قرار ميتحت تأث

هاي خواننـدگان، از      د ويژگي يگويم) 2005(بخت  يه پر كهمانطور  : هاي خواننده   ويژگي
، دانش حضوري، توجـه     يات قبل ي با موضوع متن، تجرب    ييها، عالقه و آشنا     نه آن يش زم يجمله پ 
 يد بودن اطالعـات ي واژگان، و مفي از معناي آگاهل به استفادة مؤثر از متن،    يات متن، تما  يبه جزئ 

   .دهد ير قرار ميها را تحت تأث  آنيريادگيزان يدانند، م  يه از قبل مك

  هاي متنويژگي
ر قـرار   ي واژگـان ناآشـنا را تحـت تـأث         ي حدس زدن معنا   ييه توانا كعوامل مربوط به متن     

.  با موضوع متن  يي و آشنا  ،يالئم متن  وجود ع  ، سختي متن  ،هاي واژه   ويژگي: دهند، عبارتند از    يم
  . اين عوامل به طور خالصه در بخش زير بررسي خواهند شد

 برخوردار يافك برخورد با واژگان ناآشنا از اطالعات        يد برا يران با يفراگ: هاي واژه   ويژگي
 ين اسـت بـه تمـام   كـ مم كنـد،  يپيـشنهاد مـ  )  2001(شن يه نكگونه ن اطالعات همانيا. باشند

ه كـ  يتوانند از خـود واژه، متنـ   يزبان آموزان م . واژه مربوط شوديكربوط به دانستن جوانب م



 73  ...آموزان در  بررسي پايايي خودارزيابي زبان

ر واژگـان   يا ارتباط واژة ناآشـنا بـا سـا        ي و   يساز  هي مرجع،  از شب    يكار رفته، از    كواژه در آن به     
  ِ.دست آورند حدس زدن معنا  بهياطالعات الزم را برا

: عبارتند ازه  واژ عوامل مربوط به     ،نديگو  يم) 1991( بور   يت د يا و و  يه موندر كطور  همان
 بودن آن واژه، مشخص بـودن سـاختار واژه، احتمـال حـدس زدن،             ينيعا  ي بودن   يزان انتزاع يم
ـ          ي واژه در زبان دوم ومعنـا      ي ارجاع ين معنا يزان ارتباط ب  يم ن ي آن در زبـان مـادري، شـباهت ب

  . زبان آموزانير واژه در زبان مادي معناي آن و فراوانيشكل واژه و معنا
 واژگـان   يه دقت حـدس زدن معنـا  ك است يگر از عواملي ديكي متن   يسخت: سختي متن 

ل كار مـش  ياگر متن بس  ).  2003، فرنتزن ،    1999 بخت و وشه،     يپر(دهد    ير قرار م  يرا تحت تأث  
ند نك واژگان ناآشنا استفاده     ي حدس زدن معنا   ي برا يتوانند از عوامل متن     يباشد، زبان آموزان نم   

  .رقابل استفاده مي شونديها غ  آنين واژگان در عمل براين ترتيب ايو بد
را  واژگـان ناآشـنا، مـتن   ياز حـدس زدن معنـا  قبـل  زبان آموزان بايـد : يوجود عالئم متن

ن يبـرا ) 1999 بخـت و وشـه،       ي، پـر  1993نـز ،    ي، ه 1985شن،  يو و ن  يل(پژوهشگران  . بخوانند
 در     . براي حدس زدن معني واژگان ضروري استي و زبانيي معنايها ه وجود نشانهكباورند 

 معني منطقي واژه در متن و       يكه زبان آموزان به جستجو    گويد زماني مي) 1990 (ياين رابطه كل  
بخـت  يه      پـر ك يعوامل متن. ها معناي واژگان را حدس مي زنند يا در جمله مي پردازند، آن    

 كت واژة ناآشـنا بـراي در  يـ از تعداد واژگان ناآشنا، اهمند، عبارت است ك ي م ييشناسا) 2005(
  . مشخصيم واژگان ناآشنا در متن، طول متن و وجود عالئم متنكمتن، ترا

 يا   با موضوع متن نقش عمـده      ييرد، آشنا كان  يب) 1990 (يلكه  كگونه  همان: موضوع متن 
 بخـت   يپژوهش پـر  .  ندك يفا م ي واژگان ا  يت زبان آموزان در حدس زدن معنا      يزان موفق يدر م 

 حدس زدن معنا اسـتفاده      ي خود برا  يه چگونه زبان آموزان از اطالعات قبل      كنشان داد   ) 2004(
 واژگـان  ي باشـد، حـدس زدن معنـا   يا انتزاعي و ين اگر موضوع ناآشنا، تخصص  يبنابرا. نندك يم

  .ناآشنا دشوار خواهد بود
ق مـتن را چنـدان مفيـد       يـ ر واژگـان از ط  يحدس زدن معنـا   ) 1997(و الفر   ) 1990 (يلك

 ي حـدس زدن معنـا     ي را بـرا   يافكـ شه اطالعـات    يـ ه متن، هم  كن باورند   يها بر ا    آن. نمي دانند 
ر و معنـا    يـ  تعب يكش از   ي از مواقع ب   ياريواژگان  در اختيار زبان آموزان قرار نمي دهد و در بس           

سه حالـت   ) 1997(الفر  ن ارتباط   يدر ا . براي واژگان ناآشناي شناسايي شده در متن وجود دارد        
 واژگان ناآشـنا وجـود ندارنـد و         ي حدس زدن معنا   ي برا ي عالئم متن  يگاه: ندك يرا مشخص م  

ار رفته اسـت، حـدس   كه در آن به ك يق متني واژه را از طريتوانند معنا  ين خوانندگان نم  يبنابرا
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ل يند و به  همين دليا خوانندگان ناآشني وجود دارند، اما برا   يگر، عالئم متن  ي د يدر مواقع . بزنند
 ي واژگـان را بـه درسـت   ي خواننـدگان معنـا  ،ين مواقعيدر چن. ها وجود ندارند   توان گفت آن    يم

ق مي كنـد تـا بـا        ينندة متن زبان آموزان را تشو     ك عالئم گمراه    ،در حالت سوم  . زنند  يحدس نم 
نا از آن استفاده     واژه ناآش  ي مشخص ساختن معنا   يه برا ك يگرين واژه ناآشنا و واژه د     يسه ب يمقا

ـ امـا در ا   . رنـد ي واژه ناآشـنا در نظـر بگ       ي بـرا  يتـر    گـسترده  ي معنا ، شود يم ن صـورت، اگـر     ي
 واژة ناآشـنا بـه      يشف معنـا  كـ  يه برا ك يا  يعني واژه (ننده  ك واژه مشخص    يخوانندگان از معنا  

معنـا را   آن واژه را حدس بزنند و حتـي اگـر      يتوانند معنا   يآگاه نباشند، نم  ) ندك ي م كمكها    آن
  . اشتباه خواهد بود،اريحدس بزند، حدس آنان به احتمال بس

 واژگـان ناآشـنا از مـتن اشـاره          ي در حـدس زدن معنـا      يگريالت د كبه مش ) 1990 (يلك
 يزمـان . بر است  واژگان ناآشنا، زمان ي حدس زدن معنا   ي برا ياستفاده از عالئم متن   ،  اول. ندك يم
ه كـ ر واژگـان را  ين واژة ناآشـنا و سـا  يد رابطة بيخورند، با يه خوانندگان به واژگان ناآشنا برم     ك

 يهـا   ا پـاراگراف  يـ ند و در جملـه، جمـالت و         ك كمك واژه   ين است به حدس زدن معنا     كمم
د چند مرتبه يك متن را بخوانند تـا         ي زبان آموزان با   ين، گاه يبنابرا. رندي در نظر بگ   ، باشد يبعد

ق يـ  آنهـا را از طر يه زبان آموزان معناك دوم، واژگاني . واژة ناآشنا را حدس بزنند   يبتوانند معنا 
ـ اند، بـه نـدرت        متن حدس زده   ن باورنـد              يـ اگـر چـه پژوهـشگران بـر ا    . شـوند  ياد گرفتـه مـ   ي

توانند اطالعات را به خـاطر        ي متن را بخوانند، بهتر م     يشتريه زبان آموزان با دقت ب     ك يدرصورت
ه زبـان آمـوزان     كـ  ي واژگـان آشـنا در صـورت       ين معنا  حدس زد  يبسپارند، آموزش و سودمند   

ن و  ين مطلب، هولـشتا   يدر تاييد ا  .  به واژه بدهند،  چيزي جز ضرر نخواهد بود         ي نادرست يمعنا
 بـار  يـك  واژگـان ناآشـنا را درمـتن بـا       يه زبان آموزان معنا   كنند  كياظهار م )  1996(اران  كهم

ن يه خوانندگان ب  ك است آن قدر اضافه باشد       نك مم يسوم، اطالعات متن  . رنديگ  ياد نم يخواندن  
د را حـدس بزننـد،   يـ  واژة جد يند تا معنا  ك كمكها    ن است به آن   كه مم ك يواژة آشنا و واژگان   

، خوانندگان با اطالعات اضـافه  سـردرگم شـده و            ين موارد يدر چن . نندكنتوانند ارتباط برقرار    
هـا   ان واژگـان ، آن يـ جه به متن و ارتباط مب بدون تو  ين ترت يبد. نندك يواژة ناآشنا را فراموش م    

 يت خاصـ يـ رار واژه از اهمكـ  تيچهارم، فراوان .  واژگان ناآشنا را حدس بزنند     يتوانند معنا   ينم
شتر اسـت،   يـ شوند، ب   يرار م كن بار در متن ت    يه چند ك واژگاني   يريادگياحتمال  . برخوردار است 

رد، زبـان آمـوزان فرصـت       يـ گ  ي قـرار مـ     در متن  ي مختلف يه واژة ناآشنا در جاها    ك يرا هنگام يز
 ي را بـرا   ي نادرست ين است معنا  كپنجم، خوانندگان مم  . رندياد گ ي آن را    ي دارند تا معنا   يشتريب

  .ها اشتباه است ه حدس آنك متوجه نباشند يرند و حتيواژة ناآشنا در نظر بگ
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 معنـاي  با توجه به اين مشكالت، پژوهشگران نگراني خود را دربـاره اعتبـار حـدس زدن               
 را در  يشـواهد ) 2001(انو  يـ راً،  پژوهش الفـر و       ياخ. اند   كرده بيانواژگان ناآشنا از طريق متن      

 خوانندگان از وجود واژگان ناآشـنا در مـتن،          يدر ارتباط با عدم آگاه    ) 1997( الفر   يد ادعا ييتأ
ننـد  كر مـي    كـ فوي نشان داد كه در بيشتر مواقع، زبان آموزان          .  ار پژوهشگران قرار داد   يدر اخت 

 يهـا معنـا   ب آنيـ ن ترتيبد. ستين نيه در واقع چن   ك يدانند، در حال    يد را م  ي واژگان جد  يمعنا
ن رو، در اين پژوهش از ميان عوامـل مـوثر           ياز ا . رنديگ  ي واژة ناآشنا در نظر م     ي را برا  ينادرست

  : اند  زير مطرح شدهيها در حدس زدن معناي واژگان ناآشنا، پرسش
   يابيـ  واژگـان ناآشـنا ارز     يآموزان زبان دوم، از دانش خود در ارتباط با معنـا          ا زبان   يآ -1

   دارند؟يدرست
  زبان آموزان تاثير گذار است؟ي دانش واژگانيابي خود ارزي بر درستيا توانش زبانيآ -2

  ها يآزمودن
ات يـ  سـال اول و دوم رشـتة زبـان و ادب           يدانـشجو )  زن 88 مـرد و     22( زبان آمـوز     110

  .ردندكت كن پژوهش شري در ايسي زبان انگلي و مترجميسيانگل
ECPE ، از آزمون زبـان       ين سطح توانش زبان   يي تع يبرا

از زبـان آمـوزان     .   اسـتفاده شـد    1
ن و انحـراف  يبا اسـتفاده از ميـانگ    . قه اين آزمون را پاسخ گويند     ي دق 50خواسته شد تا در مدت      

ننـدگان در هـر گـروه در        ك تكتعداد شـر  . دم شدن ي زبان آموزان  به سه گروه تقس       ،ار نمرات يمع
  . آمده است1جدول 

  تعداد شركت كنندگان در سطوح مختلف توانش زباني : 1  جدول 

 تعداد سطح

 43 متوسط پايين

  38 توسط

  29  متوسط باال

                                                           

1- Examination for the Certificate of Proficiency in English 
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  شيوة اجراء
ه كـ ها خواسته شد تا واژگـاني را    نفر از زبان آموزان داده شد و از آن  25وتاه به   كسه متن   

  . واژة ناآشنا انتخاب شدند40ها،  بر اساس پاسخ آن. نندكها ناآشنا است، مشخص   آنيبرا

  ابزار پژوهش

  آزمون زبان عمومي 

 استفاده شد كه  شـامل  ECPE زبان آموزان، از آزمون زبان       ين سطح توانش زبان   يي تع يبرا
  . تست خواندن بود10 تست گرامر و 20 تست واژه، 20

  ابي اوليخودارز

ها مشخص شده بود، بـه زبـان     واژة ناآشنا درآن40ه ك)  واژه 580(مرحلة اول سه متن     در  
هـا   از آن. ردندكافت ي دريابي برگ  خود ارزشيكها  ها، آن افت متنيپس از در . آموزان داده شد  

ده يشكـ رآنها خط ي واژگاني كه زي خود را از معناكها را خوانده و ميزان در     خواسته شد تا متن   
  . نندك با استفاده از معيار زير مشخص 3 تا 0 از ياسي مقي، بر روشده بود

  .دانم ين واژه را نمي ايمعنا -0
 .دانم ين واژه را مي ايزنم معنا يحدس م -1

 .دانم ين واژه را مي اي معنايتا حد -2

 .دانم ين واژه را مي ايامالً معناك -3

هـا مـشخص شـده     ن ناآشنا در آن   ه واژگا كهايي    پس از جمع آوري خود ارزيابي اول متن       
  .ران قرار داشتيار فراگي همچنان در اخت،بود

  آزمون واژگان

 يـك  زبـان آمـوزان از دانـش واژگـاني خـود،      يابيزان دقت خودارز  يص م يبه منظور تشخ  
ه ك واژه   40 همان   يدر اين آزمون، از زبان آموزان خواسته شد تا برا         . آزمون واژگان برگزار شد   

 هم معني، متـضاد، ترجمـه و يـا توضـيح     يكرده بودند، ك يابينش خود را ارز   در مرحلة قبل دا   
  .  نندكفراهم 
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   دوميابيخودارز
هـدف  .  را تكميل كنند   يابيهاي خودارز   از زبان آموزان خواسته شد تا  براي بار دوم برگه          

ن يـ در ا .  بـود  يابيـ  بـر خودارز   ي آزمـون واقعـ    يكر  يزان تأث يردن م ك دوم مشخص    يابيخودارز
  .ار زبان آموزان قرار داشتنديها در اخت ز متنيحله نمر

  جينتا

 يابيـ  خودارزي نمره برايك. دست آمدبا انجام پژوهش براي هر شركت كننده سه نمره به     
براي احتساب نمرات   .   و يك نمره  براي خود ارزيابي دوم        ، آزمون واژگان  ي نمره برا  يك ،اول

 120 و حـدكثر نمـره   0 بدين ترتيب حداقل نمـره       . جمع بسته شد   3-0ها، نمرات     خود ارزيابي 
ق نبودنـد، امـا     يـ ه دق كـ  ييهـا    پاسخ ي، برا 3 هر پاسخ درست نمره      ي برا ،در آزمون واژگان  . بود

 هر پاسخ غلط نمره     ي و برا  5/1ردند، نمره   ك ي مشخص م  ي زبان آموزان را تا حدود     كزان در يم
  . ارائه شده است2نتايج نمرات  در جدول شمارة . صفر در نظر گرفته شد

   اول و دوم يابيميانگين نمرات در خودارز: 2جدول 

  دوميابيخودارز  اوليابيخودارز

 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين حد اكثر حداقل
انحراف 

 معيار
 حد اكثر حداقل

81/18 44/50 نمره واقعي  50/10  00/99 44/50  81/18  50/10  00/99  

61/76 يابيخودارز  29/17  00/31  00/114  50/74  12/18  00/25  00/115  

17/26 تفاوت  65/15  27-  62 06/24  96/14  29- 71 

.  استفاده شـد   t-test زبان آموزان، از آزمون      يابيزان  دقت  خودارز    يردن م ك مشخص   يبرا
 2ها ونمرة واقعي درجـدول      اطالعات مربوط به خود ارزيابي اول و دوم و تفاوت خود ارزيابي           

 زبان آموزان   يابيدهد، خودارز   ي نشان م  3ج در جدول شمارة     يه نتا كمانطور  ه. مشاهده مي شود  
 زبـان  كن دري بـ  يانگرتفاوت معنـادار  يج، ب ي نتا ،به بيان ديگر  . ق نبود ياز دانش واژگاني خود، دق    

ه كـ نجاست يتة جالب توجه در اكن. باشند ي م،دانند يها واقعاً مه آنكها و آنچه   آموزان از دانسته  
ه انتظار مي رود زبان آموزان را نسبت به معناي واژگـان        ك آزمون واژگان،    ي برگزار  پس از  يحت

 زبـان   يابيـ ش دهـد، ارز   يزان دانش واژگاني افزا   يحساس كرده و خودآگاهي آنان را نسبت به م        
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 (r = 0.86) اول و دوم يابيـ ان خودارزي مي بااليگر، همبستگيبه عبارت د. ردك نيآموزان تفاوت
 يـك  بـا وجـود   يورزند و حت يه زبان آموزان بر شناخت نادرست خود اصرار م    كدهد    ينشان م 

  .شوند ي خود نميها ، متوجه نادانستهينيآزمون ع

 ها در آزمون واژگان  خود ارزيابي زبان آموزان در مقايسه با نمرات  واقعي آن:  3جدول 

 ميانگين 
تفاوت 

 ها ميانگين

انحراف 
 معيار

t 
درجه 
 آزادي

 سطح
 يمعنادار

  اوليابي خودارز–آزمون واژگان 
61/76  

44/50  
17/26  65/15  53/17  109 000/0  

  دوميابي خودارز–آزمون واژگان 
50/74  

44/50  
06/24  96/14  87/16  109 000/0  

 پاسـخ،   يبـرا . پردازد  ي م يابي بر خودارز  ي نقش توانش زبان   يق به بررس  ين سؤال تحق  يدوم
ميانگين نمرات  در سطوح مختلـف تـوانش         . اده شد  استف ANOVA  ين سؤال از روش آمار    يا

  .است  ارايه شده4زباني  در جدول 

  ميانگين نمرات در سطوح مختلف توانش زباني: 4جدول 

  سطح

 توانش زباني
 انحراف معيار ميانگين

تفاوت ميانگين اولين 
 خودارزيابي و آزمون واژگان

81/71  12/18  07/29  

63/75  79/14  81/24   اوليابيخودارز 

  متوسط پايين
  متوسط

03/85 متوسط باال  49/16  69/23  

74/42  45/17   

82/50  48/16  آزمون واژگان  

  متوسط پايين

  متوسط

34/61 متوسط باال  65/18   

32/68  99/16   

31/74  98/15   دوميابيخودارز  

  متوسط پايين

  متوسط

93/83 متوسط باال  90/18   
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شود، سطح توانش  يه مشاهده مكهمانطور .  ارائه شده است5در  جدول ANOVA ج ينتا
سة تفـاوت   يـ مقا. راني وآزمون واژگـان دارد    يابي زبان آموزان ا   ي بر خودارز  يير به سزا  ي تأث يزبان

هـا بـه نـسبت سـطح          يابيه دقت خودارز  كانگر آن است    ي ب ين نمرات در سطوح مختلف زبان     يب
 دانـش واژگـاني     يابيـ گـر، خودارز  ي عبـارت د   بـه . نـد ك ير مـ  ييـ  زبـان آمـوزان تغ     يتوانش زبان 

  .تر است قي برخوردارند، دقي بهتريه از دانش زبانكآموزاني  زبان

   براي بررسي تاثير توانش زبانيANOVAنتايج  : 5جدول 

 منبع تغيير
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداري

64/3083 ها بين گروه  2 82/1541  588/5  005/0  
  اوليابيخودارز

31/29522 ها درون گروه  107 91/275    

99/6000 ها بين گروه  2 49/3000  848/9  000/0  
 آزمون واژگان

87/32601 ها درون گروه  107 69/304    

97/4219 ها بين گروه  2 98/2109  146/7  001/0  
  دوميابيخودارز

51/31595 ها درون گروه  107 28/295    

. نـد ك يد مـ  ييرا تأ ) 2001(انو  يق الفر و    يج تحق ي پژوهش حاضر، نتا   يها  افتهيب  ين ترت يبد
ه كـ دهنـدة آن اسـت      رد بهتر زبان آموزاني  كه از توانش زباني بهتري برخوردارند، نـشان            كعمل

threshold level (يسطح آستانه اي زبان
گـر،  يبـه عبـارت د  .  اسـت ي درك بهتر ضـرور يبرا)  

نتـايج آزمـون   . ات اسـت ي از ضرورواژگان واژگان، دانش گرامر و    رد بهتر در آزمون   ك عمل يبرا
Scheffe   و آزمون واژگـان مربـوط بـه تفـاوت     يابين تفاوت در دو خودارز    يشتري ب  نشان داد كه 

  .ن و متوسط استيين زبان آموزان سطح پايب

  بحث

. است يريادگين راهبردهاي يدتري از مفيكي واژگان  با استفاده از متن،    يحدس زدن معنا  
 ي تهيه شده اند تا بـه  زبـان آمـوزان كمـك كننـد، معنـا                 ي آموزشي خاص  يها  تيها وفعال   تابك

ه پيشتر به آنهـا اشـاره شـد، بـه           كهايي    پژوهش. واژگان ناآشنا را با استفاده از متن حدس بزنند        
گر ي د تواند توسط زبان آموزان استفاده شود، پرداخته اند و ابعاد           يه م ك ي انواع عالئم متن   يبررس



  سيد محمد علوي/ پناه  شيوا كيوان  80

ق حاضـر  ين، در تحقيبنابرا.  را كمتربررسي نموده اند   يابياز جمله دقت زبان آموزان در خودارز      
.  شودي بررسي زبان آموزان در سطوح مختلف توانش زبانيابي بر آن شد تا پايايي خودارز    يسع
د،  خـو يزان دانش واژگاني زبان آموزان از ميابيانگر آن است كه خودارزيج پژوهش حاضر ب   ينتا

 يه در مواقع خاص   كد آن است    يهاي اين پژوهش مؤ     افتهيج و   يگر، نتا يبه عبارت د  . ستيدقيق ن 
ـ يزبان آموزان ا    بـين  سه يـ مقا» داننـد؟  ي را مـ يـك واژة مـشخص    يا معنـا  يـ آ«داننـد      ي نمـ  يران

معنـي  ن در عـدم شـناخت       زبـان آمـوزا   ه  كانگر آن است    ي ب زبان آموزان   اول و دوم   يابيخودارز
رده و نـشان داد     كـ د  ييرا تأ ) 2001(انو  يج الفر و    ين،  پژوهش حاضر نتا    يبنابرا. ندات ثاب واژگان

كه حدس زدن معناي واژگان از متن مي تواند در مواقعي بي فايده باشد، زيـرا هـيچ رابطـه اي                  
 پـژوهش   يها  افتهين ،   يبا وجود ا  . بين حدس زبان آموزان و معناي واقعي آن واژه وجود ندارد          

تواننـد    يمدرسان م .  واژگان باشند  ينار گذاشتن راهبرد حدس زدن معنا     ك ي به معنا  ديحاضر نبا 
هـا    واژگان ناآشنا را حدس بزننـد، امـا آن       ينند تا معنا  كق  يدر مواقع خاص زبان آموزان را تشو      

د بـه زبـان     يـ مدرسان با .  مناسب نيست  ي هرمتن ين راهبرد در تمام مواقع و برا      يه ا كد بدانند   يبا
 واژگان ناآشنا را    يچ نشانه اي در متن، معنا     يد بدون وجود ه   يه نبا كنند تا بدانند    ك كمكآموزان  

ه در كـ  شـوند  ي طراحـ ياگونه بايد  بهي مطالب درس، به زبان آموزان كمك يبرا.  حدس بزنند 
 زبان آمـوزان    ييتوانند آشنا   يها م   ب آن ين ترت يبد.  برجسته و مشخص شده باشد     يآن عالئم متن  

.  برخوردار استيا ژهيت ويز از اهم يانتخاب متن براي آموزش ن    . ش دهند ي افزا ي متن را با عالئم  
ران يـ ار فراگ يـ  در اخت  يشوند، فرصـت    يرار م كمرتبه ت ن  ي ناآشنا چند  واژگانها    ه در آن  ك ييها  متن

  .  واژگان ناآشنا را حدس بزننديدهند تا معنا يقرار م
ت زبان آمـوزان در حـدس زدن   يفقزان مويه مكهاي پژوهش حاضر مشخص ساخت       يافته

ه در سـطح  كـ در واقـع، زبـان آمـوزاني    .  دارديها بستگ  آني واژگان به سطح توانش زبان  يمعنا
تـر اسـت، از       فيهـا ضـع      آن ي زبان ييه توانا ك ييها   قرار دارند، نسبت به آن     يي باال يتوانش زبان 
را ) 1990( هـستراپ    يهـا   افتـه يج پژوهش حاضـر     يب نتا ين ترت يبد.  برخوردارند يدقت بيشتر 

 واژگان مي داند و معتقـد       ي عامل مهم در حدس زدن معنا      يك را   ياو توانش زبان  . ندك يد م ييتأ
توانند از راهبردهاي حـدس زدن        ياست  فقط پس از رسيدن به سطح آستانه اي زبان آموزان م            

 حـدس   يا برا  وي دانش آستانه اي واژگان وگرامر ر       ،بدين طريق . ندي واژگان استفاده نما   يمعنا
را در صـورت عـدم وجـود واژگـان آشـنا  كـه         ي مي داند؛ ز   ي واژگان ناآشنا  ضرور    يزدن معنا 

تواننـد    يار روند، زبان آمـوزان نمـ      ك واژگان ناآشنا به     ي مشخص ساختن معنا   يممكن است برا  
ز ز ا ي ن ي گرامر ي با ساختارها  ييآشنا.  حدس بزنند  ،ها ناآشنا است    معناي واژگاني را كه براي آن     
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ـ           به  را  يز.  برخوردار است  يت خاص ياهم ن واژگـان در    يزبان آموزان كمك مـي كنـد از رابطـه ب
شـود   يه مـ ي توصـ ، حاضـر يج پژوهـش ين، بر اساس نتا  يبنابرا. نديجهت حدس زدن استفاده نما    

 واژگـان  ناآشـنا را در        ي قـرار دارنـد معنـا      ينييه در سطح توانش پا    كنوآموزان و زبان آموزاني     
تواننـد از زبـان       يشرفته، مدرسـان مـ    يـ گر در سطوح پ   ياز طرف د  . تحو نمايند فرهنگ لغت جس  

هـا   اما در عين حال بايد از آن  .  از واژگان ناآشنا را حدس بزنند      ي بعض يآموزان بخواهند تا معنا   
ـ ا. ننـد كخواسته شود تا درستي حدس خود را با استفاده از فرهنگ لغت كنتـرل                ن در  ين تمـر  ي

دام كـ رده و بداننـد     ك يهاي خود را بررس     يابيرد تا ارز  ك خواهد   كمك درازمدت، به خوانندگان  
  . واژة ناآشنا مؤثر باشديص معنايتواند در تشخ ي ميعالئم متن

 ي دائمـ يريادگيـ ت زبـان آمـوزان در   كه سبب مشارك مؤثر است  ي، در صورت  يابيخودارز
 يابيـ  بدانند دقت در خود ارزد به گونه اي آموزش داده شوند، تا   ين، زبان آموزان با   يبنابرا. باشد

ها نمي تواننـد بـه      است بدون آموزش آن    يهيبد.  برخوردار است  يا  ژهيت و يو پايايي آن از اهم    
درحقيقـت انتظـار   .   خود را باال ببرند    يها  اهميت دقت در خود ارزيابي پي برده و دقت حدس         

 كـه ريـشه در واقعيـت      هـايي   مي رود زبان آموزان از طريق آموزش ياد بگيرند كه خود ارزيابي           
 بلكه مانع بـسيار مهمـي در تـالش بـراي رسـيدن بـه              ،ندارند نه تنها سبب پيشرفت نمي شوند      

توانـد مـؤثر باشـد، آن     ين هدف مـ يل به اي نيه در راستاك ين اصولي از اول  يكي. موفقيت است 
think aloud( بلند افكـار خـود   يه از زبان آموزان خواسته شود با صداكاست 

 هنگـام  را بـه )  
توانـد بـه      يد و به جـا از ايـن روش مـ          ياستفادة مف .  واژگان ناآشنا  بيان كنند     يحدس زدن معنا  

 ،شـود   ي واژگـان ناآشـنا مـ      ي را كه سبب حدس درست معنا      يند تا  عوامل   ك كمكپژوهشگران  
  . شناسايي كرده و به زبان آموزان معرفي نمايند

  گيري نتيجه
. پـردازد  ي واژگـان مـ  ي حدس زدن معنـا يكنك تيارآمدك يج پژوهش حاضر به بررس    ينتا

 يشه از وجـود واژگـان ناآشـنا در مـتن آگـاه         يران هم يه فراگ كرد  كج اين پژوهش مشخص     ينتا
     ي دانـش واژگـان  يابيـ ه خودارزكـ د آن اسـت  يـ ؤج پژوهش حاضـر م    ين، نتا يعالوه بر ا  . ندارند

  .ستيزبان آموزان  قابل اعتماد ن
. پـردازد   ي نمـ  ي و نابـستگ   يل وابستگ ي از قب  يريادگي كسبر  ي تأث يپژوهش حاضر به بررس   

.  آنهـا داشـته باشـند      يابيـ  در خودارز  يا   زبان آموزان نقـش عمـده      يريادگي كن است، سب  كمم
 واژگان  ي حدس زدن معنا   يه زبان آموزان برا   ك يزان اطالعات متن  ين مشخص ساختن م   يهمچن
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 يتوانـد بـه بررسـ    ي مـ يهايت، مطالعات بعـد در ن. تواند موثر باشد ينند، م ك يها استفاده م    از آن 
  . بپردازديابيش دقت خودارزينقش آموزش در افزا
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