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 مقدمه -1
م ی با آزمون دانـش واژگـان      نه ارتباط یدرزم اخیر شاهد نوزایی تحقیقات علمی       يهادر سال 

انـد و     نموده  نوین يهاز محققان اقدام به طراحی آزمون     ، گروهی ا  نهیزمدر این   ). 2000باکمن،  (
 پیرسـون، هیبـرت و کمیـل،    2000ریـد،  (اند  قه قرار دادهمدا ها را موردآن گروهی دیگر روایی

 حـاکی از توجـه عمـده محققـان بـه            ،آیـد    بر می  هاپژوهشآنچه از بررسی پیشینۀ این      ). 2007
رفـا   ماننـد ژ   ،ها به دیگر جوانب این دانـش       واژگانی واهتمام کمتر آن    یگستردگ درباره   پژوهش

)depth(ــ ــوان پذیرش ــال -ی، ت ــر(اســت ) receptive-productive( فع   2001 نیشــن، 2007دی
اند تا چارچوبی جامع براي توصیف توان    محققان برآن شده   هک از این روست     ).1996پریبخت،  

 ). 2004 و کایان و شجل 2001 رید و چپل -1999هنریکسن، (واژگان زبان ترسیم کنند 
 نظري است که بـراي توصـیف واژگـان          يها  از چارچوب   ب آن دسته    رو در قال  مقالۀ پیش 

 ب،یـ ن ترت یبـد . کنـد   رود و ابعاد کلی دانش واژگانی را بررسی می          فراگیران زبان دوم به کار می     
هـاي   از قبیـل تلفـظ و نگـارش، ویژگـی          ،هاي این دانش     زیر مجموعه  ی حاضر به بررس   ۀمطالع

 .دپردازیواجی، دستوري، معنایی و غیره نم
تر به واژه دارند، اغلب سنجش دو بعد وسعت و ژرفـا        ها که نگاهی کلی     در این چارچوب  

) 1999هنریکسن،  ( فعال   -ی، سه بعد کیفیت، کمیت و تسلط پذیرش       )2001رمر   :2001والتر،    (
 فعـال و سـامان یـافتگی      -ی، تسـلط پذیرشـ    )quantity(، کمیـت  )quality(و چهار بعد کیفیـت      

براي توصیف دانش واژگـانی پیشـنهاد   ) 2004کایان و سجل، ( )lexical organization( واژگان
 .شود می

 زبـان  پژوهش که به بررسی دانش واژگانی فراگیران زبان دوم مقارن با افزایش توانش   ن  یا
ــ  ایشـان مــی  ه نســبت بــه کـ  چـارچوب ســه بعــدي هنریکسـن اســتوار اســت   ۀپـردازد، بــر پای
نسـبت بـه    ) 2005(ارد و از طرفی بنا به قـول زروا          هاي دو بعدي جامعیت بیشتري د       چارچوب
 تصوري درست از    ۀها براي ارائ  یی آن اند و کارا  ه فقط در حد فرضیه    کهاي چاربعدي     چارچوب

 یاست، جامع تر مزبانی به روش تجربی آزموده نشدهتوانش  دانش واژگانی در سطوح مختلف      
 .باشد

مثال، ممکن      يبرا: وحی خاص بارزترند  رسد برخی ابعاد دانش واژگانی در سط        به نظر می  
 ی فراگیران سطح متوسط توانش زبان     ياست بعد وسعت واژگان در مقایسه با ژرفاي واژگان برا         

 بـه احتمـال،  ،  يادگیریـ ها باشد، زیرا واژگان ایشان بـه دلیـل نوپـایی             آن یلک دانش   ةدهند نشان
 بپـردازیم  ینیم تا به بررسـی عـوامل  ، دراین پژوهش برآتهکنبا توجه به این  . ژرفاي کمتري دارد  
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ن امـر   یـ ا. دهد یها ارائه م   با توجه به سطح زبانی آن      ،بینی بهتري از دانش واژگانی افراد       که پیش 
 ها بـه    یم آزمودن ینکم مشخص   یه اگر بتوان  کانجامد چرا    یآزمون م  ینشکهمبه افزایش شاخصۀ    

،  ندارنـد  یافکـ  دانـش    ی نوع سواالت   جواب دادن به چه    يبرا دهند و  ی بهتر پاسخ م   یچه سواالت 
را یـ ز ، دارديشـتر ی بياریـ همدام دسـته از سـواالت بـا سـازه آزمـون      کم ینکم مشخصیتوان یم

 ییجه با شناسایدر نت. )1996،من و پالمرکبا( ق دانش افراد با آزمون استی تطبيبه معنا ياریهم
 بـه کـاهش     ، متفـاوت  هاي مختلف با سطوح دانش       حذف بخش غیرمتعامل آزمون براي گروه      و

به هـر چـه   ) 1996(زمان و اجراي آسان آن و به طور کلی با توجه به چارچوب باکمن و پالمر       
  .شود ی مکمکمفیدتر شدن آزمون 

 پیشینۀ تحقیق-2

 تعریف دانش واژگانی-2-1
 از ي شـمار یبـا بررسـ  ) 2004(الفـر و گلدشـتین    . سـت یتعریف دانش واژگـانی آسـان ن      

؛ ریچـاردز،   1978؛ رینـگ بـام،      2001  و    1990نیشـن،   (ارائه شـده اسـت      تعاریفی که تا کنون     
 همچـون  ،هـم  بـه  مرتبطهاي پیوند یافته و       اي از خرده دانش     ، دانش واژگانی را مجموعه    )1976

دانش صورت شفاهی و کتبی، واجی، همنشینی، دستوري، معناي ضـمنی، تـداعی و آگـاهی از                 
بـه  ). 400ص( دانند   یهاي اجتماعی و غیره م      دودیتاز کلمات مانند مح     هاي استفاده   محدودیت

کل از سـطوح متعـددي   تشدانش واژگانی را م) 1984(سون   هاستراپ و فیلپ    طور مشابه فارچ،    
 . ردیگ یبر م ه از آشنایی ناقص با واژه تا توانایی استفاده آن در گفتار یا نوشتار را درکدانند  می

 آزمودن آنهاابعاد مختلف دانش واژگانی و نحوه -2-2
 خود در پژوهش دانش واژگان، سه بعد زیر را بـراي            ۀ با توجه به سابق    )1999(هنریکسن  

با همان وسعت  )partial-precise(بعد نسبی و دقیق   ) 1: (کند  سنجش دانش واژگانی پیشنهاد می    
بعد ژرفاي دانش که بـه      ) 2. (داند  دانش واژگانی که به معناي کمیت لغاتی است که شخص می          

 فعال که بـه     -یبعد پذیرش ) 3. (شود  فیت دانش واژگانی و آرایش واژگان در ذهن مربوط می         کی
هـاي شـنیدن و خوانـدن از یـک سـو و             ها بـراي اسـتفاده در مهـارت         تسلط فرد نسبت به واژه    

 .هاي نوشتنی و صحبت کردن از سوي دیگر مربوط استمهارت
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  وسعت دانش واژگانی2-2-1
 دانـش   یگسـتردگ  ، حـاکی از آن اسـت کـه پژوهشـگران          ،آید  میآنچه از پیشینۀ تحقیق بر    

 از بسـامدهاي مختلـف      ي  کـه و    یواژگانی را به معناي تعداد واژگان فرد  و همچنـین واژگـان            
هـا اسـتفاده       از فهرسـتی از واژه     یبـه طـور معمـول     اند و براي تخمین آن       داند، در نظر گرفته     می
 .اند ن مرتب شدهکنند که از پر بسامدترین به کم بسامدتری می

است کـه  ) Levels Test(  آزمون سطح واژگان،یکی از مشهورترین این ابزارهاي سنجش
هاي آموزش زبان دوم طراحی کرده   در کالسمعلمان ةدر دهۀ هشتاد میالدي براي استفاد    نیشن  
. سـنجد    پر بسامد زبان انگلیسـی را در پـنج دسـته بسـامدي مـی               واژه 10000این آزمون   . است
 تعریف کوتاه کـه  5 ی ال3 واژه را به3ن به این صورت است که آزمودنی باید در هر سوال  آزمو

 .کند مقابل آن در ستون خاص قرار گرفته اند، متصل 
شود، دانـش افـراد    نامیده می) Vocabulary Size( واژگان ةانداز آزمون دیگري که آزمون 

 ازشـود کـه    ین صـورت برگـزار مـ   ی به ا  آزمون. سنجد   می یسی اول زبان انگل   ةواژ 14000را از   
شـود و آزمـودنی بایـد در هـر            اي سنجیده می     واژه به صورت چهارگزینه    10 ییهردسته هزارتا 

ه در صورت آمده است، بین چهارگزینه انتخاب        کاي    اي را در غالب جمله      سوال هم معنی واژه     
توان از آن به عنـوان آزمـونی    ، میانده طراحان این آزمون     ک) 2007(به گفتۀ بگالر و نیشن    . کند

ن یـ ب، ا یـ ن ترت یبد. ردک یی زبان آموزان را شناسا    يها يالت و دشوار  کتشخیصی استفاده و مش   
 . ردی واژگان زبان آموزان مورد استفاده قرار گۀدامن ی تواند در بررسیآزمون م

را ه شـده اسـت،      یـ ته) 2001(گـران یمـن و د   کبه توسـط    کخیر   -هاي بله  همچنین آزمون 
تفاوت این آزمون با دوآزمون فوق،      ).  2000رید،  (هاي وسعت دانست     توان در شمار آزمون    می
آیـا ایـن واژه را   «ها است که باید با دیدن فهرستی از واژگان به سوال   پاسخ دادن آزمودنی ةنحو
 وسعت واژگان   ير آزمون ها  یمزیت این آزمون نسبت به سا     . جواب بله یا خیر دهند    » دانید؟  می

 دهـد،   ی خـود را نشـان مـ       یه زبان آمـوزان دانـش واقعـ       کن  یه براي اطمینان از ا    ک است   در آن 
تـوان تعـداد زیـادي واژه را در           ب، می ین ترت یبد. شده است  نما در آزمون گنجانده    تعدادي  واژه  

 آورد  بـه دسـت  ید بتوان فرمولیه باکن است یال استفاده از واژه نما ا    کاش .مدت کوتاهی آزمود  
داننـد،   یواژه نما را مـ  يمعنااند  ردهکه ادعا ک ي افرادي را برای منف ة نمر یا دقت خوب  ه بتواند ب  ک

 تـا فرمـولی     انـد  در تـالش  ) 2002هویبرگست، ادمیرال ومییرا،    (نون محققان   کهم ا . ندکحساب  
 . براي تصحیح خطا متناسب باتعداد و سبک پاسخ افراد بیابند
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  ژرفاي دانش واژگانی2-2-2
 بیشـتر لغـات پـر بسـامد سـنجیده      ،در بررسی ژرفاي دانش واژگانی )2004(به گفتۀ رید 

 نباشـد و آنـان دانـش    يی فراگیران با ایـن واژگـان صـور   یرود آشنا  چرا که انتظار می،شوند  می
معنــی  ، ویژگــی هــم)polysemy(هــاي چنــد معنــایی واژگــان   نســبت بــه ویژگــیيتــر غنــی

ــودن ــتوري آن)synonymy(بـ ــا  ، نقـــش دسـ ــایی  )grammatical properties( هـ ، الگوهـ
ســه بــا یدر مقا.  و غیــره داشــته باشــند) register(ي کــاربردۀ گونــ ،)collocation(ینشــین هــم

هاي ژرفا انجام شده اسـت، زیـرا طراحـی            آزمون ةبار در   يمترکقات  ی تحق ،هاي وسعت   آزمون
ه عمـق واژه  کـ  آن اسـت  يعلت دشوار. آزمونی که بتواند ژرفاي دانش را بسنجد، دشوار است    

تـوان در مـدت     چندین جنبه دارد و اگر قرار باشد جوانب مختلف یک واژه بررسی شود، نمـی              
 تسـامح بـرآن     کیانـد با  ) 1998(رید  ). 2000رید،  ( واژه را سنجید     10 تا   8یک ساعت بیش از     

 Words(ونـد کلمـات  یوي آزمونی را به نام آزمون پ.  جنبه از جوانب ژرفا اکتفا کند3شد تا به 

Associates Test (دهند و   که صورت سواالت را تعدادي صفت تشکیل میه استطراحی کرد
ـ    ین مناسـب  ین همنش یگر همچن ی د ید معن ی ها با  یدر قسمت جواب آزمودن    نـه هـا    ین گز ی را از ب

 . آن صفت انتخاب کننديبرا
ژرفـاي  نیز با الگوبرداري از پژوهش رید، آزمون مشابهی را با نـام آزمـون               ) 2002(کایان  
  چهل ،ن آزمونیدر ا. ردک یطراح )Depth of Vocabulary Knowledge Test (یدانش واژگان

 مربـوط بـه هـم       نه نخست یه در قسمت پاسخ چهار گز     ک شدند   ی، طراح ينه ا یسوال هشت گز  
 گزینه را از 4ها باید    آزمودنی  و اند گر مربوط به هم نشین    یمعنایی و چند معنایی و چهارگزینۀ د      

 . گزینه انتخاب کنند8 انیم

  فعال-ی بعد پذیرش2-2-3
:  فعـال را تعریـف کـرد   –توان بعد پذیرشی    به دو صورت می   ) 1999(بنا به گفتۀ وارینگ     

از نظر آموزشی، دانش پذیرشی یا فعال از واژگان به چهار مهارت اصلی خواندن، گـوش                ) الف
 .شود کردن،  صحبت کردن، و نوشتن مربوط می

 فعـال  -ی تشخیص و یادآوري براي بررسـی مفهـوم پذیرشـ     ة دو واژ  یاز نظر پژوهش  ) ب
براي نمونه، . ف، کیفیت پردازش ذهنی استی این دو در تعر   تفاوتبه نظر وي    . شود  استفاده می 
ژه است، در حالی    ی و يفه آزمودنی فقط تشخیص معنا    ی متداول وظ  ،اي  هاي چهارگزینه  در آزمون 
 براي ارزیابی واژگان در نوشـتار یـا گفتـار طراحـی     )analytical scale ( یهاي تحلیل که سنجه



 1387 مستانز، 50شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان   72

 

 Vocabulary(بـه عـالوه، سـنجۀ دانـش واژگـانی      . سـنجند  اند، جنبۀ فعـال دانـش را مـی    شده

Knowledge Scale (ایـن ابـزار را   . توان براي سنجش این بعد به کـار بـرد   ابزاري است که می
. ردک استفاده   يا  سنجش هر واژه   ي آن برا  توان از  یاند و م    طراحی کرده ) 1996(وشه و پریبخت    

ه در اثـر خوانـدن متـون حاصـل              کـ  یش دانش واژگـان   ین ابزار به افزا   یقات آن دو، ا   یبنا به تحق  
از آن  ) 2005(زروا  . ن دانش بسنجد  ی را در ا   کوچکرات  ییتواند تغ  ی حساس است و م    ،شود یم

 ابزار، در صورت سـوال تنهـا واژه   نیدر ا .  فعال استفاده کرده است    -براي سنجش بعد پذیرشی   
هـا   ها باید یکی از پنج عبارت زیر را که نشان دهندة دانش آن              وجود دارد و در جواب آزمودنی     

 .است انتخاب کنند
 .اصالً این واژه را ندیدام -1
 . ولی در خاطر ندارم،ام این واژه را دیده -2
ترجمـه یـا هـم معنـی     (نیستم کنم بدانم معناي این واژه چیست، ولی مطمئن  فکر می -3

 (.............. 
 .................................) ترجمه یا هم معنی(دانم  این واژه را میمطمئنم  -4
 .......................................)جمله (توانم این واژه را در جمله به کار ببرم  می -5

      خـود را نشـان   یند، دانش پذیرشک یاب م نخست را انتخۀگزین 3 يه زبان آموز  ک یهنگام
دهـد تـا     یان را مـ   کـ ن ام یگر ا  ند، به پژوهش  ی گز ینه آخر را برم   ی دو گز  يه و ک یدهد و زمان   یم

نان دارد و با استفاده از واژه در جملـه          یرا در آن از دانش خود اطم      ی را بسنجد ز   يدانش فعال و  
 .گذارد یش میآن را به نما

 تحقیق حاضر -3
بینـد و یـا از آن          را مـی   يا هر بـار کـه فراگیـر واژه       :  تدریجی است  يي واژگان امر  یادگیر
شود و آن واژه بیشتر در حافظـۀ فعـال وي              بیشتر می  ي و یکند، ژرفاي دانش واژگان     استفاده می 

 نـام گرفتـه اسـت     )incrementality(ن ویژگی که فزاینـدگی یبا در نظر گرفتن  ا. ردیگ  میيجا
هـاي ابعـاد    ه تا چـه حـد آزمـون   ک شود  ، این سوال مطرح می    )2007 کمیل،   پیرسون، هیبرت و  (

به سخن دیگر، بنا به ویژگی فزایندگی این .  داردییهمآوامختلف دانش واژگانی با سازة آزمون       
 اسـت؟ همچنـین آیـا بـراي داشـتن      یدانش، آیا سنجش ژرفاي دانش زبان آموزان مبتدي منطق      

 اسـت و    یافک یان آموزان، سنجش تمامی ابعاد دانش واژگان      توصیفی کامل از دانش واژگانی زب     
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 تر است، به طوري که      یکه سنجش برخی ابعاد در سطوحی خاصی از توانش زبانی منطق           ا این ی
 .گر به منظور سهولت آزمون نیازي به سنجش تمام ابعاد دانش واژگان نباشدید

 االت تحقیقؤس -3-1
 :میبه سواالت زیرهست پاسخ یق درپر شده، دراین تحقیکبا توجه به اهداف ذ

تواننـد بیشـترین     فعال دانش واژگانی مـی    -ی، ژرفا، و بعد پذیرش    یگستردگتا چه حد     -1
مقدار واریانس را در دانش کلی واژگان فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی توضـیح                

 دهند؟
نی فراگیـران در دو سـطح   بینی دانش واژگـا   پیشي را برايمترک يرهایتوان متغ آیا می  -2

 ف شناسایی کرد؟ی و ضعيقو

  روش تحقیق3-3
 ها  آزمودنی3-3-1

 سـال  25 تـا  18 دوره کارشناسی دختر و پسر با محـدودة سـنی     ي دانشجو 73ها    آزمودنی
 اصلی  ۀ که رشت  بودند)  نفر از دانشگاه پیام نور زنجان      57 زنجان و    ي نفر از دانشگاه سراسر    13(

ترجمی زبان انگلیسی بود و یا در مؤسسات خصوصی به فراگیري این زبـان              ها در دانشگاه م    آن
 از  یکـی ل پاسـخ نـدادن بـه        یـ  ها بـه دل    ی نفر از آزمودن   یکه  ی اول یپس از بررس  . اهتمام داشتند 

 .نار گذارده شدکآزمون ها 

  ابزار تحقیق3-3-2
ه قبل از سال     از یک نسخه آزمون تافل طراحی شد       ، افراد یابتدا، براي سنجش توانش زبان    

 سـؤال   15ن قسمت شـامل     یا:  سوال 40دستور  -1: هاي زیر استفاده شد      متشکل از بخش   1995
 سـپس، . شـد  یامـل مـ   کنـه هـا     ی از گز  یکیه بخش ناقص صورت سوال با       ک بود   يا نهیچهارگز
 ده شـده بـود و بـا       یشـ کهار قسـمت جملـه خـط        چر  یه در آن ز   ک سوال   25د به   یباها    یآزمودن
ه قبـل از    کـ  سـؤال بـود      30 شامل   آزمون واژگان : واژگان-2. دادند یغلط پاسخ م   ۀنی گز انتخاب

درك  -3 . شـده بـود    ی، طراحـ  ی سـنجش دانـش واژگـان      ي برا ETS توسط سازمان    1995سال  
ن آزمون مجموعاً   یا.  بود ی عموم یه متون علم  ی اول یی سنجش توانا  ي سوال برا  30شامل:  مطلب
 .گفتند  دقیقه پاسخ می75حداکثر  سوال بود که باید در زمان 100شامل 



 1387 مستانز، 50شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان   74

 

 در تحقیقـات بـر روي       بطور عمده ه  کدر این تحقیق هر یک از ابعاد فوق را با متغیرهایی            
 افراد ةواژن بعد وسعت را با آزمودن اندازة یشی پيپژوهش ها: ایم واژگان کاربرد دارند، سنجیده  

، بعد  )2005زروا،  (هاي متفاوت   ها از واژگان با بسامد      و دانش آزمودنی  ) 2007نیشن و بگالر،    (
و ) 2002کایان،  (نشین    ژرفا را با آزمودن دانش افراد از معانی مختلف واژگان، هم معنایی و هم             

ـ  فعال را با آزمودن توانایی افراد بـراي تشـخیص واژگـان   -یدر آخر بعد پذیرش  یح  توضـ ۀ، ارائ
مناسب به زبان مادري و اسـتفاده از         هم معنی و یا ارائه معادل        ۀ ارائ ها،  معانی آن  ةمختصر دربار 

مراحل تشـخیص و یـادآوري واژه   ) ن بخش از آزمون شامل الف    یا.  ده اند یواژه در جمله سنج   
 توضیح دربارة واژه و کاربرد آن در جملـه  ۀارائ)  ب. سنجد یاست که جنبۀ پذیرشی دانش را م     

  .شود ه به جنبۀ فعال مربوط میکاست 
براي سـنجش بعـد     . دن به اهداف فوق بهره جستیم     یر براي رس  ن پژوهش، از دو ابزا    یدر ا 

ه کـ  یتـ یفکی سـؤال بـا    40مشتمل بر   ) 2002(ان  یاک) ی دانش واژگان  يآزمون ژرفا (ژرفا از ابزار    
 سنجش ابعـاد  ي برا.قه بودی دق33ن آزمون یزمان پاسخ به ا. میردکن گذشت، استفاده یش از ا  یپ

 .حی شد فعال ابزاري نوین طرا-یوسعت و پذیرش
ــتی از   ــدا، فهرس ــالنیز     10000در ابت ــرة ک ــی از پیک ــان انگلیس ــامد زب ــزار واژه پربس  ه

 داشـت، اسـتخراج    ه فهرست حدود نود میلیون کلمهیه در زمان تهک) Collins Cobuild(کویبلد
 را  یکـی  واژه   150از هـر    .   گزیـدیم  ي  دسـته بسـامد    5 آن را بـراي سـنجش        ةواژ 61کردیم و   

 در نظـر گرفتـه      (taboo)ند  ی خاص و لغات ناخوشـا     یام انتخاب واژگان اسام   به هنگ . میدیبرگز
 هاي سره از ناسره      تشخیص پاسخ  يسپس، برا . ا بعد آن ها انتخاب شدند     ی قبل و    ةنشدند و واژ  

ه ی شب ين آزمون از نظر صور    یا . واژه نما را به صورت پراکنده بین سواالت جاگزاري کردیم          29
بـراي پاسـخ بـه ایـن     . ار گرفته شدک بود که با اندکی تصرف به  (1996)آزمون وشه و پریبخت

 10آزمـون بـه صـورت آزمایشـی بـا           ). آزمـون اولیـه   (م  یـ  دقیقه زمان اختصاص داد    70آزمون  
 دانشجوي مترجمی انگلیسی اجرا شده و پس از رفع نـواقص در          6دانشجوي موسسات زبان و     

 .ار گرفته شدکتحقیق اصلی به 

  شیوة اجرا3-3-3
ها ابتدا به آزمون ژرفاي دانش واژگانی پاسخ گفتند و سپس، به سـواالت آزمـون                  مودنیآز

 15ن دو آزمـون، بـه مـدت    یپس از پاسخ به ا  . فعال مشغول شدند  _ ی و پذیرش  یگستردگابعاد  
 پاسـخ   75ها سـؤاالت آزمـون تافـل را در مـدت             سپس، آن .   شد ییرایها پذ  یآزمودنقه، از   یدق
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 . گفتند

 يمره گذار روش ن3-3-4
 بودند؛  هر جواب صـحیح یـک   یاي  و بدون نمره منف      هاي تافل و ژرفا چند گزینه      آزمون
 نمـره  ،دیـ  آیر مـ یـ ه در زک يبینی کننده به گونه ا      در آزمون دیگر، به عوامل پیش     . امتیاز داشت 

 . داده شد
ه توسـط پژوهشـگران     کـ  فعـال    -یشریپذ آزمون سنجش وسعت و بعد     ي نمره گذار  يبرا

 از ی بخشـ ة دهنـد ه نشـان ک(   را2 و 1ه عبارت ک ينمره دادن به افراد يبرا  شده بود، یطراح
اسـتفاده  ) 2002(رده بودند، از فرمول تصحیح هیبرت و دیگران کانتخاب )  استیرشیدانش پذ 

  . انتخاب واژه نما است ي برای محاسبه نمره منفين راه های از بهتریکین فرمول یرا ای ز،شد
ح یا توضـ ی معادل ید هم معنی ها با یه در آن ازمودن   ک،  4 و 3ح به عبارات    ی صح يپاسخ ها 

را هـر واژه  یـ ز شـدند    150نوشـتند، جمـع  و ضـرب در           ی واژه مورد آزمون مـ     ي برا يمختصر
 ام بـه  850 ةه از واژکـ ن یـ ل ایـ دل.  در فهرست واژگان بود  10000 تا 850ن  ی واژه ب  150 ةندینما

داننـد در    یهـا را مـ      آن ی ما تمام  ي ها یم آزمودن یبا مطمئن بود  یه تقر کن بود   یم ا یدیبعد را سنج  
  .شد ی شروع م850از همه از یجه امتینت

 مـورد آزمـون     ي بسامد ۀ دست 5 از   یکح از هر    ی صح ير بسامد، پاسخ ها   ی سنجش تاث  يبرا
 ي بسامدۀواژه از دست 5 به  ی مثال، اگر شخص   يبرا. میردک ي نمره گذار  ۀ دست ۀبا توجه به رتب   را  
 يهـا   نمـره سرانجام. میردک ضرب   3 بود را در عدد      5ه  ک ي و ةداده بود، نمر  ح  یوم پاسخ صح  س

 . مختلف با هم جمع شدنديها ح به واژگان  از دستهی صحيافراد ازپاسخ ها
ه نشان دهنده بعـد  ک 4 و  3 و 2ح به عبارات      یفعال پاسخ صح   -یرشی سنجش بعد پذ   يبرا
ر است  کالزم به ذ  . میدر نظرگرفت  بعد فعال است،     ةندیا را نم  5ح به   یدانش و پاسخ صح    یرشیپذ
ح ی صح  پاسخ  در شمار  ي و ۀ جمل  نوشته بود،  ي جمله ا  4 بدون جواب به بخش      یه اگر شخص  ک

واژه آن را در    ح از   ی صـح  كن است شـخص بـدون در      ک مم امالکرا  یآمد، ز  ی به حساب نم   5به  
 سنجش بعد فعال الزم ي برا 5 و 4به  ح  ین رو پاسخ صح   یاز ا ). 2000د،یر(ار ببرد   ک به   يجمله ا 

 .گرندیدیکو ملزوم 
ون اسـت،   ی ما در آزمـون رگرسـ      كا مال یر وابسته   یه متغ ک افراد   ی سنجش دانش واقع   يبرا

 .میردک محاسبه و با هم جمع 3 و2 و 1ب با ضرائب ی را به ترت4 و 3 و 2ح به یپاسخ صح
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 ها ل دادهیه وتحلی تجز3-3-5
 محاسـبه آن اسـتفاده   ي برا-21KR ه از فرمولک بود = r/. 87   شده ی آزمون طراحییایپا

       ییایـ ن آزمـون بـا پا     یـ  ا ییای پا . آزمون است  ی انسجام درون  ة باال، نشان دهند   ییایب پا یضر. شد
 .سه بودی قابل مقا )2005زروا، (  مشابهيابزار ها

ون تافـل بـه دو      درآزمـ ) 02/12(ار  یو انحراف مع  )34(ن  یانگی م ة ها بر اساس نمر    یآزمودن
رت      .م شدندی تقسيف وقویگروه ضع نمودار سـاقه و بـرگ دو مـورد پـ)outlier(   را در گـروه

 .نار گزارده شدندکل یق تحلیه از طرک نشان داد يقو
. فی گـروه ضـع  يرهـا نرمـال بـود بـه جـز بعـد فعـال بـرا        ی تمـام متغ يع نمرات برا یتوز

 آزمـون متوجـه     يعال با مراجعه به برگـه هـا       ل نرمال نبودن دانش ف    یافتن دل ی يپژوهشگران برا 
 نگرفتـه   يه سنجش توان فعال بـود، جـد       کن بخش را    ی ها سواالت ا   ی از آزمودن  يا  عده ،شدند

ن یـ جه، ایدر نت.  دانستند، جمله نساخته بودندی آن را م يه معنا ک از واژگان    ی برخ يبودند و برا  
ف ی وضـع  يها را در دو گره قو      یزمودننمرات آ . نار گذاشته شد  ک یلکبه طور   ) بعد فعال (ر  یمتغ

 . ارائه شده است1در جدول 

 يف و قوی نمرات دو گروه ضع-1جدول 

 اریانحرف مع نیانگیم تعداد 

 يقو فیضع يقو فیضع يقو فیضع گروه

 67/24 42/17 44/74 50/75 29 41 ژرفا

 8,74142 36/5 15,3506 20/11 28 40 یرشیپذ

 59/1515 51/1048 4696/42 00/3160 28 40 اندازه

 45/39 65/22 07/86 35/47 28 40 بسامد

 58/32 21/22 20/88 90/51 28 40 یلکدانش 

ح یه از پاسـخ صـح     کـ  واژگـان    ی دانـش واقعـ    یعنـ ی،  كر مال ین متغ ی رابطه ب  ی بررس يبرا
ـ یـ دست آمده بود و چهـار متغ ه  واژه آزمون ب 61 به   4و  3 و   2 ينه ها ی ها به گز   یآزمودن ش یر پ

ره استفاده  یون چند متغ  ی از آزمون رگرس   یرشی پذ -4 ي بسامد -3 ژرفا   -2 اندازه   -1  ةنندک ینیب
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 . رها همزمان وارد آزمون شدندیتمام متغ. میردک
. ن بود یش ب یر پ ی و چهار متغ   ین دانش واژگان  یدار ب  معنا ۀ رابط ةآزمون رگرسون نشان دهند   

ه چهار ک نشان داد = P<0,00, f(4,23) 125ي  و قو= P<0.00, f(4.30) 332فیج گروه ضعینتا
مجـذور  ( R2مقـدار   : ننـد ک یه مـ  یـ انس را توج  یباً تمام وار  ی تقر ،ن در هر دو گروه    یش ب یر پ یمتغ
 يبـرا . دسـت آمـده اسـت    ه ب948/0ي گروه قو يو برا 975/0ف  ی گروه ضع  يتعدیل شده برا  )آر
ر ها  ی، متغ يف و قو  ی ضع  واژگان زبان آموزان دوگروه    ی واقع ینیش ب ی پ ين مدل برا    یافتن بهتر ی

  .ون گام به گام شدند یوارد رگرس
 بـا  ین، انـدازه دانـش واژگـان   یش بی پکف در مدل ت  یه در گروه ضع   کد  ننیانگر ا یها ب  افتهی
 بـا مقـدار   یرشین، اندازه واژگان و دانش پذیش ب ی و در مدل دو پ     952/0 تعدیل شده    R2مقدار  

R2   ون گام به گـام     یل رگرس یج تحل ینتا. دان نندهک ینیب شی پ يرهاین متغ ی بهتر 976/0   تعدیل شده
 . آمده است2ف در جدولی گروه ضعيبرا

 فی گروه ضعيون گام به گام برایل رگرسی تحل-2جدول 

 گام
 ير هایمتغ

 وارد شده در معادله
ب یضر
 بتا

 t نسبت
سطح 
 t يمعنادار

ب یضر
 نییتع

ار ی معيخطا
 برآورد

 نسبت 

F 
سطح 

 F يمعنادار
 ثابت 1

 دازه واژگانان
0,976 - 5,354 

25,502 
0,000 
0,000 

-14,106 

0,021 
2,635 

0,01 
650,327 0,000 

 ثابت 2

 اندازه واژگان
 یرشیبعد پذ

 

0,889 
0,183 

8,949- 

29,723 
6,132 

0,000 

0,000 
0,000 

16,658- 

0,019 
0,773 

1,861 

0,001 

0,126 

 

704,576 
 

0,000 
0,000 

  واژگانیلکدانش : كر مالیمتغ
ه بسـامد واژگـان   کـ ن، نشانگر آن است    یش ب ی پ ک در مدل ت   يها در گروه قو    افتهی یبررس

 یرشی و پذين، دانش بسامدیش بی و در مدل دو پ926/0 تعدیل شده) مجذور آر  (R2با مقدار 
.  دهنـد یح مـ یر وابسته توضیانس را در متغیزان وارین میشتری  ب  946/0 تعدیل شده    R2با مقدار   

 . آمده است3 در جدولي گروه قويون گام به گام برایرگرسل یج تحلینتا
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 ي گروه قويون گام به گام برایل رگرسیتحل: 3جدول  

 گام
 ير هایمتغ

 وارد شده در معادله
ب یضر
 بتا

ت بنس
 ت

سطح 
 يمعنادار

 نییب تعیضر
ار ی معيخطا

 برآورد
 F نسبت

سطح 
 F يمعنادار

 ثابت 1
 يدانش بسامد

0,964 4,821 
18,383 

0,000 
0,000 

19,698 

0,796 
4,086 
0,043 

338,050 0,000 

 ثابت 2

 يدانش بسامد
 یرشیبعد پذ

0,937 
0,147 

0,041 
20,522 
3,224 

0,967 
0,000 
0,004 

0,288 
0,774 
18,994 

6,966 
0,038 
5,892 

235,273 0,000 

  واژگانیلکدانش  :كر مالیمتغ

 جه ی بحث و نت– 4
 :ق عبارت بود از یپرسش نخست تحق

ن مقـدار  یشـتر ی تواند بی م ی فعال دانش واژگان   یرشی و ژرفا و بعدپذ    یگستردگا چه حد    ت
 ح دهد؟یران توضی واژگان  فرا گیلکانس را در دانش یوار

ـ   کره نشان داد    یون چند متغ  یآزمون رگرس  ـ  یه چهار پ  انـدازه،   یعنـ ین دانـش واژگـان      یش ب
ها در هر دو  ی آزمودنی واژگانیلکنش انس را در دای واریباً تمام ی تقر یرشی، ژرفا، و پذ   يبسامد

  و   975/0  تعدیل شده     R2ف، مقدار   یدر مورد گروه ضع   . دهند یح م ی توض يف و قو  یگروه ضع 
ه کـ  آنسـت    ةن نشـان دهنـد    یا. دست آمد ه   ب 948/0  تعدیل شده     R2 مقدار   يدر مورد گروه قو   

     ح ی هـا توضـ  ین آزمودن واژگایلکانس را در دانش یدر صد وار97/0   تا 95/0ن یها ب ینیش بیپ
 . دهندیم

بینـی دانـش       کوچکتر از عوامـل متضـمن پـیش        ۀدست ییدوم پژوهش شناسا   هدف پرسش 
 .ف بودی و ضعيواژگانی براي فراگیران در دو سطح قو

ون گام به گـام     یر ها وارد رگرس   ی متغ يف و قو  ی دوگروه ضع  ين مدل برا  یافتن بهتر ی يبرا
ـ  کف، در مدل ت   یدر گروه ضع  . شدند ـ  ی پ   تعـدیل شـده        R2ن، انـدازه واژگـان بـا مقـدار          یش ب
 976/0  تعـدیل شـده       R2 بـا مقـدار      یرشـ ین وسـعت و دانـش پذ      یش ب یو در مدل دو پ    952/0

  ف ی واژگـان زبـان آمـوزان ضـع        يه سنجش انـدازه     ک آن است    يافته به معنا  ین  یا. شنهاد شد یپ
نظـر   شـان در  ی ا یل دانش واژگان  ک ةندیها بوده و به عنوان نما      تواند نشانگر دانش واژگان آن     یم
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البتـه، اگـر دو بعـد انـدازه و     . هـا دارد   را با دانـش آن ياریهمن یشترین بعد ب  یرا ا یشود، ز  گرفته
 دهـد، در  یرخ نم)ل شدهیمجذور آرتعد (R2  در مقداریر چندانییم، تغیهم بسنج  را بایرشیپذ
 . نداردی صرفه چندانیملر از نظر عین متغیردن آزمون با سنجش اک یجه طوالنینت

تعدیل شده  )مجذور آر   (R2ن، بسامد واژگان با مقدار      یش ب ی پ ک، در مدل ت   يدر گروه قو  
 تعدیل شده )مجذور آر  (R2 با مقدار یرشی و پذين، دانش بسامدیش بی و در مدل دو پ926/0

 باال، با دانـش     ين گروه، دانش افراد از واژگان با بسامد ها        یجه در ا  یدر نت .شنهاد شدند ی پ 946/0
. ن افـراد اسـت    یـ  دانـش ا   ةننـد ک ینـ یش ب ین پ ی دارد و بهتر   يشتری ب ياریشان هم یگان ا  واژ یلک

را استفاده یز:  نداردی صرفه چندانیرشیر پذیه افزودن متغک از آن است    کیافته ها حا  ین،  یهمچن
 کمـ ک بهتـر    ینـ یش ب ی صدم درصد به پ    20 فقط   ی سنجش دانش واژگان   ي برا ینیش ب یاز مدل پ  

 .ز استیار ناچیه بسکند ک یم
 بـا  یه ابعـاد مختلـف دانـش واژگـان    ک پژوهش حاضر، مشخص شد يافته ها یبا توجه به    

 سـطوح مختلـف تـوانش    يه بـرا کن معنا  یبه ا .  ندارد یسانیک مختلف، تعامل    ی زبان يها توانش
جـه،  یدر نت . اشند ب ی م يننده بهتر ک ینیب شیند و پ    از دانش واژگان بارزتر    ی مختلف يها  جنبه یزبان
 انتخـاب و   یل دانش واژگـان   ک از   یندگین را به نما   یب شی پ یکتوان تنها    ی سنجش م  ی آسان يبرا

 واژگـان  ةتوان انداز یف میدر گروه ضع. وتاه تر است  که  کردک ی را طراح  یمتناسب با آن، آزمون   
 مختلف را   يدها توان واژگان با بسام    ی تر م  يدر گروه قو  . دین سنج یب شین پ یرا به عنوان  بهتر    

 یا تـوانش زبـان  یـ اند و   آوردهي زبان رويریه تازه به فراگک ي افرادين عمل برای اید، ول یسنج
ـ ن  ی، بهتر ه اوال کرا  ی ز :ستی مناسب ن  ياربردک و   ی دارند از لحاظ منطق    يمترک ـ  یپ  ي بـرا  نیش ب

نـش   مختلـف بـا دا  يهـا  سـامد ن دانش واژگـان از ب یش بیف اندازه واژگان است و پ    یگروه ضع 
 شـود، آن آزمـون      ی آنـان طراحـ    ي بـرا  ین آزمون یران نوپا تعامل ندارد، و اگر چن      یفراگ یواژگان

ـ  یـ دهد، ز   ن افراد ارائه  ی ا ی واژگان یلک از دانش    یر درست ینخواهد توانست تصو    را ینـ یش ب یرا پ
  از يس، اگر در گروه قو    کو برع .  ندارد ییهمآوان دسته از زبان آموزان      یه با دانش ا   کسنجد   یم

 ی ول، داردییهمآوان سازه  ین گروه با ا   یآزمون اندازه واژگان استفاده شود، اگر چه دانش افراد ا         
مـا  کن افراد از نظر اندازه واژگـان  ی ایعنی:  ستیها ن  آن یی توانا ی تمام ة نشان دهند  نیب شین پ یا
ها  به دسـت      نان آ ی افتراق را م   نیشتریم بسامد ب  کها از واژگان      اما دانش آن    حدند، یکش در   یب
 استفاده شـود     يه آزمون واژگان از فهرست بسامد     ی ته ي شود برا  یشنهاد م ین، پ یبنا بر ا  . دهد یم

 . ران استی فراگیم آزمون واژه مناسب سطح توانش زبانیتا مطمئن شو
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