بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژ شناسی بر آگاهی صرفی زبان آموزان

چکیده
ارزشییابی پویا رششیی یوید ر آموزز زبان اسیه

یظریۀ اجتماعی-فرهنگی شیگوتسیکی بنا شده اسه .ر اید

براسیا

رشز آموزز ش ارزیابی زبانآموزان ب صیور تاامیی ش با اراه ی م

هایی صیور میگیر  .هدف پژشهش حاضر ،بررسی

تأثیر ارزشییابی پویا بر آگاهی صیرفی زبانآموزان ش هدف یگر پژشهش بررسی ارتباط بید ارزشیابی پویا ش غیر پویای آگاهی
صیرفی بو  .بدید منظور 05 ،زبان آموز ایون زبان ایران ب

ش گرشه ارزشییابی پویا ش غیر پویا تسسییش شدید .آزمون ساختار

صیرفی ب هر ش گرشه ر مراحل پیشآزمون ش پسآزمون اراه شد .پس از پیشآزمون ،مایّش ب گرشه ارزشیابی پویا بازخور
ش راهنمایی الزم بر اسا

ارزشیابی پویای آگاهی صرفی اراه

ا ش یمرا آن ها را ثبه ر

غیرپویا عمیکر مسیتسل آن ها مدّ یظر بو  .یافت ها یشیان ا

ر صورتی

ر گرشه ارزشیابی

ارزشییابی پویا ر ارتسای آگاهی صرفی زبانآموزان بسیار

مؤثر بو ه اسیه .ازسیوی یگر بید آزمون های ارزشییابی پویای آگاهی صرفی با آزمون ساختار صرفی ،همبستگی مانا اری
شجو

اشییه

حا ی از اعتبار اید رشز ارزشیییابی یوید رحوزۀ آموزز زبان ایگییسییی بو  .یتایج اید مطالا از آن جهه

چشش ایداز جدیدی از ارزشیابی پویا ر حوزۀ آگاهی صرفی زبان آموزان اراه میدهد حاهز اهمّیه اسه .تکرار اید مطالا
با حجش یموی بزرگتر موج اسیه ش ممکد اسه یتایج تامیش بیشتری را ر حمایه از استفا ه از ارزشیابی پویا برای ارزیابی
آگاهی صرفی ر زمین زبان ایگییسی ر بر اشت باشد.
شاژگان ییدی :ارزشیابی پویا  ،امنۀ رشد تسریبی ،آگاهی صرفی زبان آموزان ،تکواژ شناسی
.1مسدم
ب عنوان یی
سنتی را

مایّیش بایید بیاشر اشیه ی هیر زبیانآمیوز اابیییه رشید ش ییا گیری را ار بی شیرط آیکی میا آن ابیزار
بیدشن توجی بی تفاشتهیای فیر ی  ،بی

یبیا ییافتد یسطی ضیا هاسیه رهیا نییش ش ابیزاری بسیازیش ی

توایایی های اش را شناسایی ند  ،بی زبیان آمیوز اعتمیا بی یفیس ببشید ش براسیا

ایید بیاشر عمیل نید ی آمیوزز ش

ارزشیییابی فرآینیید هییایی ر هییش تنیییدهاییید ش اگییر آمییوزز فرآینییدی اسییه ی حییداال بی ایییدازه ی شران زبییانآمییوزی
زمییانبییر اسییه  ،ارزشیییابی هییش ب ی همییید میید زمییان ییییاز ار  .یمییی تییوان ش یف یۀ ارزشیییابی را ب ی پایییان هییر شره
آموزشی ش زمیان چنید سیاعت مدیدش

یر زییرا اضیطراب ش تیر
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از یدایسیتد ش یتوایسیتد ،تمیام تیوان اش را سیی میی

نیید ش حاصیییی جییز یییا آشری یسییاط ضییا اش یییدار  .ارزشیییابی باییید فرهن ی

موفّسیییه را ر ییا

حییا ش نیید ش اییید

تفکر باید ر ضمیر یهان همۀ مایّمان یها ین شو .
ارزشیییابی پویییا 1بییرعکییس سیینجشهییای سیینتی ش ایسییتا بییر اییدر افییرا ش رفیییههییای آنهییا ر بهییرهگیییری از
آمییوزز ش تییدریس تأ ییید مییی نیید ش بییر همکییاری مایّ یش ش یا گیریییده اصییرار مییی شرز  .از اییید یییدگاه توایییاییهییای
یییا گیری یانییی آیای را ی مییی تییوان یا گرفییه تییا حیدّ اابییل تییوجهی ت ییییرپییریر اسییه .سیینجش ش تیدریس پویییا بییا
تأ یدی

بر مداخیۀ 2فاّا

هدف اصیی اغیی

ار  ،ی تنهیا بی ت یییر مدتیوای تفکّیر بیکی بی ت یییر سیاختار آن یییز مربیوط میی شیو .

سنجشیهای یفیی – توصییفی بی شییژه ارزشییابی پوییا شیناخه تواییایی ییا گیری اییشآمیوزان بی

منظییور س ی اطاعییا

ییییدی بییرای آمییوزز تأثیرگییرار اسییه .ر حییالی ی یمییره هییا ش میییایگیدهییا ی شییالو ۀ

سنجش ایستا 3را تشکیل می هنید ،اغیی

بی بررسیی شضیایه عمیکیر فاییی زبیانآمیوزان مدیدش مییگر یید .چنیید

شضایتی یبستید بار توسط شیگوتسکی ( )1791مور شناسایی ارار گرفه.
شیگوتسییکی ( )1791عسیییده اشییه یی شضییایه یییا گیری بهنجییار بییرای ایییش آمییوز ،ی ی

فاالیییه جماییی

مانا ار اجتماعی اسیه .نشیهای جدیید شیناختی ش یاتواییاییهیای ییا گیری از تاامیلهیای بیید فیر ی یشیأ گرفتی
ش باییداج جنب ی

رشنفییر ی یافت ی ش ت ییییر شییکل مییی یابنیید ش فرآینییدهییایی شییناختی  ،رشیییی مییی گر ییید .بنییابراید ،ر

مواایههای جمای یا عمیکر همراه بیا ییاری ،ممکید اسیه اییشآمیوزان ینشهیای فیوری از خیو یشیان هنید ی
هنوز رشیی یشده باشند .بر طبق یظیر شیگوتسیکی ایید ینشهیا بی
نشهایی اماج رشد یافت

امنیۀ رشید تسریبیی 4تایّیق اشیت

ی

ر مسابیل

ی بی حیوزۀ رشید شااایی تاییق اریید مدسیوب میی شیو  .هیر چنید امنیۀ رشید تسریبیی

یتایج ارزیابی آمیاری حیا ی از شجیو تواییاییهیای اییشآمیوز میی باشید ،امیا تدیییل امنیۀ رشید تسریبیی بی میا ایید
امکان را می هد تا تواییایی ییا گیری ایشآمیوز ر تاامیل بیا مایّیش ییا همتاییان بیا صیاحیهتیر را میور بررسیی ایرار
هیییش  .چنییید توایییایی یییا گیری  ،پیییش بینییی ننییدۀ خییوبی بییرای ییازهییای تدلییییی ایییش آمییوزان میییباشیید.
شیگوتسییکی امن یۀ یییی مییداخا تاییامیی امکایهییریر ی

ر ارزیییابی امنییۀ رشیید تسریبییی اسییتفا ه مییی شییو ماینیید

سییؤاال هییدایه ننییده  ،الگوسییازی  ،شییرشح ییر ن ب ی حییل مسییاهل ش رخواسییه از ایییش آمییوزان بییرای ا ام ی آن ش
مایند اینها را خاطریشیان یر ه اسیه امیا شییوه ای اسیتایدار بیرای ارزییابی حیوزۀ تسریبیی رشید اراهی ییدا ه اسیه .ر
اید مطالا سای بر آن اسه تا با استفا ه از ارزشیابی پویا  ،اید مساهل بررسی شو .
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یکییی از شییاخ هییای زبییان شناسییی ی یسییش مهمییی ر مهییار خوایییدن متییون ایگییسییی ار آگییاهی صییرفی
اسه .آگاهی صرفی زمایی بارز خواهد شید ی خواینیده شاژه هیا را بی لدیا صیرفی بی تکواژهیای صیرفی 6تجزیی

0

نید

یا ارتباط صیرفی بیید شاژههیا را شناسیایی نید .ش ایید آگیاهی بی خیوبی میی توایید صیده ش سیرعه خواییدن را پییش
بینییی نیید .بییا توجی بی اهمیییه اییید شییاخ از زبییان شناسییی  ،یظریی هییای متفییاشتی بییرای تییدریس اییید ببییش زبییان
پیشیینها شییده اسییه .اخیییرا الرسیید ش ییهییید ( ، )2559تمییرید ارزشیییابی پویییای صییرفی را تهییی
ابزارمناسییبی بییرای ارزیییابی آگییاهی صییرفی ش ییییز تشییبی

ییر ه اییید یی

میییزان آمییوزز صییرفی الزم بییرای زبییانآمییوزان بییو ه اسییه.

اید ابزار طراحی تنهیا بیرای اییش آمیوزان آمریکیایی سیا ششیش بررسیی شیده اسیه ش تدسیسیا بیشیتری الزم اسیه
تا اعتبار 9ش تأثیر آن برای زبیانآمیوزان ایراییی یییز بررسیی شیو  .تیابی حیا  ،مدسّسیان ر میور اینکی

یدامی

از رشز

های ارزیابی اثرببشیی بهتیری اریید بی اطاییه یرسییده ایید .رشزهیایی ی تیا نون پیشینها شیده ایید بیا مشیکا
مبتیفییی مواجی هسییتند .همییایطور ی اههتییا ( )2550پیشیینها مییی نیید ،اسییتفا ه از مطالاییۀ شیگوتسییکی ر تییدریس
اید مهار می تواید راهکاری برای حل اید مشکا باشد.
بنییابراید مطالاییۀ حاضییر بییا اسییتفا ه از رشز ارزشیییابی پویییا

ر تییدریس ش آزمییون آگییاهی صییرفی سییای ر یییافتد

راهکاری جدید برای افیزایش مییزان آگیاهی صیرفی بیرای زبیانآمیوز ار  .همانیید ر ایید مطالای سیای بیر آن اسیه
رششییی مناس ی ش ماتبییر بییرای تییدریس ش سیینجش آگییاهی صییرفی اراه ی شییو  .ر حییوزۀ ارزشیییابی صییرفی ،الرسیید ش
ییهید ( )2559تدسیسیاتی را بیر رشی زبیانآمیوزان ایجیام ا ه ایید .امیا با یی چیون پیوهنر ( )2557بیر ایید باشریید ی
تدسیسیا

ر مییور ارزشییابی پویییا ر حییوزه ی زبیان شناسییی ییاربر ی 1بسییار ایییدس اسییه .بنیابراید ،ر اییید تدسیییق

ارزشیابی پویا از زاشی ای یو میور بررسیی ایرار خواهید گرفیه تیا مشیب

شیو ی ارزشییابی پوییا تیا چی مییزان بیر

رشی آگاهی صرفی زبانآموزان ر فراینید ارزشییابی تیأثیر مییگیرار ش مییزان اعتبیار آن چی مسیدار اسیه .بیا توجی بی
موار فوق اید تدسیق ر صد پاسخ ب سؤا های زیر اسه:
 .1آیا بید آگاهی صیرفی زبیانآمیوزان گیرشه ارزشییابی پوییا ش زبیانآمیوزان گیرشه ارزشییابی غییرپوییا تفیاشتی شجیو
ار ؟
 .2آیا ارتباط مانا اری بید آزمونهای ارزشیابی پویا ش ایستا(سنتی) شجو
 .2پیشین تدسیق
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ار ؟

.2-1ارزشیابی پویا
ر حییوزه ی زبایشناسییی ییاربر ی ،بییر پایی ی یوشییت هییای

ارزشیییابی پویییا ب ی عنییوان چییارچوبی یظییری بییرای مطالا ی

شیگوتسیکی ر زمینیۀ یظرییۀ رشایشناسیی اجتمیاعی -فرهنگیی ،7مفهییوم امنیۀ رشید تسریبیی ش یگیر مفهیوم میرتبط بییا
آن یانییی پشییتیبایی مییی باشیید(هی شش ش لیییدز ;2559،لنتییاف ش ثییورن  . )2556،امنییۀ رشیید تسریبییی براسییا
شیگوتسییکی بی فاصیییۀ بییید سییطو توایییایی شاااییی فییر
مس ی

ب شاسطۀ راهنمایی ش ییا تاامیل اش بیا افیرا

رحییل مسی ی ش سییطو اابییل امکییان رشیید فییر
یگیر بی

تاری ی

رفراینیید حییل

سیه میی آیید اطیاق میی شیو (شیگوتسیکی .)1791،

ذ راید یکت حاهز اهمییه اسیه ی شیگوتسیکی خیو از اصیطاز ارزشییابی پوییا اسیتفا ه یکیر ه اسیه  ،امیا ر یوشیت
هایش ب تمامی طی تایاما

ی

ر حیید ارزییابی امنیۀ رشید تسریبیی ایجیام میی شیو ماینید پرسیش ،الگوسیازی ش

راهنمایی اشیاره یمیو ه ر حیالی ی رشز اسیتایدار ی بیرای ارزییابی امنیۀ رشید تسریبیی اراهی ییدا ه اسیه( وزلید ش
گییارب  .)2552،ارزشیییابی پویییا ب ی عنییوان رششییی یییوید ر زمین ی ی ارزشیییابی اطاعییا بسیییاری را ر مییور توایییایی
افییرا بی شاسییط ی فییراهش یمییو ن می

ر طییو میید ارزیییابی فییراهش مییی نیید .ر اییید یییوح ارزشیییابی ،آمییوزز ش

ارزیابی ب عنیوان امیری بی هیشپیوسیت توصیی میی شیو (پوهنر ش لنتیاف .)2550 ،بطیور مامیو  ،گسیتره متنیوعی از
شیوه های سنجش شناختی پویا ر سیتر

ی تمیام ایید شییوههیا را بی هیش پیویید میی هید تکیی

میباشید .آیای

بر الگوی آزمیون -آمیوزز  -آزمیون بیو ه ش آیای آیهیا را از هیش متمیایز میی سیاز ماهییه آموزشیی اسیه ی

ر بیید

پیییشآزم یون ش پییسآزمییون صییور مییی گیییر ( .هییی شش ش تزشریییل .)1772 ،برخییی مدسسییید رسیینجشهییای پویییا از
گامهییای ییاماج اسییتایدار شییده ش متییوالی اسییتفا ه مییی ننیید ،ر حییالی یی سییایر مدسسییید (از ابیییل فورسییتید ش
همکییاران )1715،ایییواح مبتی ی تاییامیی ش ایاطییاف پییریری از ااییداما مطییابق بییا ییازهییای شیییژۀ زبییانآمییوزان ر حییید
ارزیابی را مور استفا ه ارار می هند.
تدسیسییا ارزشیییابی پویییا ر حییوزۀ رشایشناسییی ش آمییوزز ر رشسییی ش یگییر یسییاط جهییان رش بی افییزایش اسییه (هییی
شش ش لییدز ، )2559،امیا ر حیوزۀ زبیان شم ،ر سیا هیای اخیییر تدسیسیاتی ر ایید زمینی ایجیام شیده اسیه .برخییی
مدسّسییید ماینیید الجفییرا ش لنتییاف ( )1774ش آیتییون ( )2557ر زمینیی ی ارزشیییابی پویییای یگییارز ،پنییا ش یگییران
( )1772ش رسیییترپو ( )2559ر زمینیییۀ ارشییییابی پوییییای ل یییه ،بیرجنیییدی ش عبیییا ی ( )2512ر زمینیییۀ تیییأثیر
ارزشیییابی پویییا بییر رشیید زمین ی ی اجتمییاعی-ااتلییا ی زبییانآمییوزان از طریییق شب  ،شییبایی ( )2512تییأثیر ارزشیییابی
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پویییا ی خوایییدن متییون ایگییسییی بییر رس مطی ی زبییانآمییوزان ش مهییار شیینیداری آیهییا  ،ییوزلید ش گییارب ()2512
تأثیر ارزشیابی پویا بر رشی مهار

رس مطی زبیانآمیوزان ایگییسیی بی عنیوان زبیان شم میور بررسیی ایرار ا هایید.

همانید ،عیوی ش همکاران ( )2512ب بررسی ارزشیابی پویای گرشهی زبانآموزان پر اخت اید.
 .2-2آگاهی صرفی
آگییاهی صییرفی ب ی توایییایی فهییش ش تشییبی

ببییش هییای مانییا ار سییازیدۀ یمییا ماینیید پیشییوید  ،ریش ی ش پسییوید

اطاق مییشیو  .بی بییان یگیر ،آگیاهی صیرفی شیامل تواییایی فیر بیرای تشیبی
جدید اسه.آگاهی صرفی مرتبط بیا سیطوز سیازمان یافتیۀ زبیایی مییباشید ی

تکواژهیا ش چگیویگی خییق یمیا

ارای شاحید هیای مانیایی یوچکتر بی

یام تکواژ صرفی اسیه( یفیر ش لوسیا س . )2551،ت شاژشناسیی ییا صیرف ببشیی از سیتورن زبیان اسیه ی ساختیییارن
شاژه را مور ن تجزی تدییل ارار می هید .بی سیبدن یگیر ،سیاخهنشاژه بی شیناخهن تکواژهیا ش راههیاین هشیشیینین آیهیا بیا
یکییدیگر ر اال هییای یدییوی ش ییییز ر شاژهسییازی میپییر از (بیومفیییید  .)1773،تکییواژ صییرفی ییوچکترید شاحیید
یدوی ش شاژگایی اسه ی

ارای ماناسیه .بنیابراید یی

تکیواژ میی توایید یی

یمی ییا ببشیی از یمی باشید (پاسیکو

ش یگییران .)2556 ،از آنجییا یی تکواژهییا ارای شیژگیییهییای مانییایی ،15یدییوی 11ش آشایییی 12هسییتند ،ش ییییز زیییرا ر
آنها صدا ش مانا بی رشزهیای یظیام منید تر یی میی شیو  ،بیرای فهیش اجیزای زبیان ،اییش یمی ش مهیار فرازبیایی
مور ییاز اسه .عاشه بیر اییش مانیایی ش مهیار فرازبیایی ،زبیانآمیوزان بایید از اییش یدیوی  -چگیویگی عمیل یر ن
ی

پسوید یدوی ر یم – برای تجزی ش تدییل ایق یما پیایده برخور ار باشند.

بسیییاری از مطالاییا یشییان ا هاییید ی خواینییدههییای مییاهر از پییر ازز اطّاعییا صییرفی هنگییام خوایییدن ت ی تیی
یمییا اسییتفا ه مییی ننیید ( ییو ش همکییاران  .)1779ییو ش ایدرسییون ( )2553یسییش آگییاهی صییرفی ر یییا گیری
ل ییا ش مهییار

ر خوایییدن را بررسییی ر ییید .آن هییا تدسیییق خییو را بییر رشی و ییان پای ی ی شم  ،چهییارم ش ششییش

ابتدایی آمریکایی-چینیی ایجیام ا یید .یتیایج آزمیونهیا یشیان ا ی آگیاهی صیرفی بی طیور تیدریجی ش بیا تجربییا
زبایی ایشآموزان رشید میی یابید ش ایید ییوح آگیاهی بیرای سی ل یا آمریکیایی چینیی ش مهیار
الزامی اسیه .یفیر ش لوسیا س ( ، )2551یسیش تکیواژهیای صیرفی را ر رس مطیی

ر خواییدن آن هیا

و یان اسیهاییایی زبیان ی

ر

حا یا گیری زبان ایگییسی بو ید را مور مطالای ایرار ا یید .ماحلیل ایید پیژشهش چنیید بیو ی اگیر تیأثیر خزاییۀ
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شاژگییایی ش آگییاهی شاجشناسییی مییور نتییر اییرار بگیییر  ،ارتبییاط بسیییار اییوی بییید آگییاهی صییرفی ش رس مطی ی تییا
ابل از مسطع راهنمیایی شجیو خواهید اشیه .بیا توجی بی ایید ی یکیی از ابیزار آمیوزز ش ارزییابی آگیاهی صیرفی ،
ارزشیییابی پویییا اسییه ش ر اییید زمین ی پژشهشییی ر حییوزۀ زبییان خییارجی صییور یگرفت ی اسییه  ،اییید پییژشهش تن یأثیر
ارزشیابی پویا ر آگاهی صرفی زبانآموزان را مور بررسی ارار ا .
 .3رشز پژشهش
مطالاۀ حاضر با رشیکر ی تجربیی ر بافیه زبیان ایگییسیی بی عنیوان زبیان خیارجی بی بررسیی آمیوزز ارزشییابی پوییا
بر میزان آگاهی صرفی زبیانآمیوزان پر اخیه .ایید تدسییق ی
مرحی ی

یاربر ی ش رشز تدسییق آن تجربیی 13بیو

رطیی سی

ر فوری ی ی  2510صییور گرفییه ش 05یفییر از زبییانآمییوزان سییطو متوسییط ییایون زبییان ایییران ر مدییدش ۀ

سنی  10تا  20سا شر ه ر یید .بیرای اجیرای ایید پیژشهش ش ابیزار اصییی میور اسیتفا ه ایرارگرفیه ی

ر ذییل

بدایها اشاره میشو .
.3-1آزمون ارزش یابی پویای آگاهی

صرفی11

بیرای مطالایۀ حاضییر ،تمییرید اصیییی تجزیی ش تدییییل صییرفی ی توسییط الرسیید ش ییهییید ( )٧٠٠٢ایجییا شییده بییو  ،بییا
مییی ت ییییر مییور اسییتفا ه اییرارگرفییه .ر اییید تمییرید از زبییان آمییوزان خواسییت شیید تییا  ٠٠ل ییه پیایییده از لدییا
صرفی را توضیو هند .ایید ل یا
توضیو یم یبو  ،م
ا سا

ارای ریشیۀ پرتاید امیا پسیوید اشیتساای یش تاید بو یید .اگیر زبیان آمیوز ایا ر بی

هایی اراه میی شید ش ییا سیواالتی پرسییده میی شید تیا تاییید نید ی آییا مانیای یمی بیر

یشای هیای صیرفی اسیه ییا خییر تیا زمیایی ی پاسیخ صیدیو ا ه میشید ش ییا می

هیا تمیام میی شید .ایید

آزمییون بییا اسییتفا ه از تسییه آلفییای رشیبییا  13مییور بررسییی اییرار گرفییه .ضییری حاصییی ( ).61حییا ی از پایییایی
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آزمون بو .
 .3-2آزمون ساختار صرفی

11

اییید آزمییون ااتباسیی از آزمییون آگییاهی صییرفی ارالیییل ( )٧٠٠٠بییو ی از ش اسییمه تشییکیل شییده اسییه .ر اشلییید
ببییش تمییرید  ،تمییرید اشییتساق  ،16ییییاز بی تولییید یمی ی مشییتق شییده بی منظییور اتمییام جمیی بییو  .تمییرید یگییر
،تمییرید تجزیی  ،19ییازمنیید تجزیی ی یمییا مشییتق شییده بییو ش زبییانآمییوز مییی بایسییه بییرای اتمییام جمیی  ،یمییا

6

اشتساق یافتی را تجزیی

از ببیش هیای تولیید ش تجزیی بی ترتیی  .١٠ش  .١١بیو

نید .آلفیای رشیبیا بیرای هیر یی

یشان هندۀ پایایی اید آزمون بو .

فاز ی  :پیش آزمون
ر ابتدا تمامی زبانآموزان اید پژشهش

ر سطو متوسط مهار عمومی زبان ایگییسی بر اسا

سطو بندی موسس بو ید ب

ش گرشه ارزشیابی پویا ش ارزشیابی غیر پویاتسسیش شدید ش آزمون ساختار صرفی ر بید هر ش گرشه توزیع شید تیا شضیایه اشلییۀ
آگاهی صرفی زبان آموزان مشب

شو .

فاز  :٧ارزشیابی پویا
ر اید مرحی  ،شرۀ آموزشی ارزشیابی پوییا ی متشیکل از  15ل یه بیو بیرای ت یییر سیطو آگیاهی صیرفی زبیانآمیوز
ا ه شید .ایید ارزشییابی بیا اسیتفا ه از سیتورالامل الرسید ش ییهیید

ب سطو مور هدف بی گیرشه ارزشییابی پوییا اراهی

( )٧٠٠٢ایجام شد .ب عنوان یموی  ،ستور الامل با یم ی ” “equalizeب شرز زیر اسه :
 .1#یم ی " "equalizeب چ ماناسه؟
اگر زبانآموز ب
اگر زبانآموز ب

رستی پاسخ می ا  ،مایّش یمۀ شم را مطرز می ر .
رستی پاسخ یمی ا  ،مایّش م

 .2#چگوی مانای ل ه را حد
ر صورتی
ر صورتی
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شم را مطرز مییمو .

ز ید؟

توضیدا زبان آموز ب تکواژهای سازیدۀ شاژه اشاره می ر مایش ب سراغ یمۀ بادی میرفه.
زبانآموز ب تکواژها اشاره یمی ر  ،م

 ٣اراه میشد.

 .3#آیا یمۀ ” “equalizeببشهای وچکتری ار ؟آیا میتوایید اید ببش ها را یام ببرید؟
اگر زبانآموز ب

رستی جواب می ا  ،مایّش می پرسید حا می توایی بگویی مانای یم چیسه؟

اگر زبانآموز پاسخ رستی اراه یمی ا مایش ب سراغ م

 ٤میرفه.

 .#4ببشهای وچکتر اید یم ” “equalش"“ izeهستند .حا میتوایی بگویی اید یم ب چ ماناسه؟

7

رستی پاسخ یمی ا مایّش یم ی بادی را مطرز می ر .

اگر زبانآموز ب

 .#0ب اید جمی گوز بده ش بگو ” “equalizeب چ ماناسه؟
رستی پاسخ میدا  ،مایش ب سراغ یم بادی می رفه.

اگر زبانآموز ب

اگر زبان آموز پاسخ رستی یمی ا مایش م
 .#6دام ی

 ٦را مطرز می ر .

از اید گزین ها ب مانای یمۀ " “ equalizeاسه؟ ( 3گزین ب زبانآموز اراه میشد).

یمره هی ارزشیابی پویا:
 0امتیاز :ر صورتی

زبانآموز م

های  1#ش  2#را امل ش رسه پاسخ می ا .

 4امتیاز :زبانآموز پس از م

 3#یم را ب

رستی مانا می ر .

3امتیاز :زبانآموز پس از م

 4#یم را ب

رستی مانا می ر .

 2امتیاز :زبانآموز پس از م

 0#یم را ب

رستی مانا می ر .

 1امتیاز :زبانآموز پس از م

 6#یم را ب

رستی مانا می ر .

 5امتیاز :زبانآموز یم را ب

رستی مانا یمی ر .

بنابراید حدا ثر یمره بیرای هیر یمی  ٥ش حیداال یمیره  ٠بیو .یمیره هیی بیرای تمیایز تفیاش هیای فیر ی بیر اسیا
میزان می

میور یییاز بیرای تاریی موفسییهآمییز یی

یمی تاریی شیده بیو  .از ایید رشز جهیه تاییید امنیۀ

رشد تسریبی فر استفا ه شد.
فاز .3پس آزمون
آزمون ساختار صرفی ب عنوان پس آزمون ب زبانآموزان ا ه شد تا تأثیر شره آموزشی بر افیزایش اگیاهی صیرفی زبیان آمیوزان
مور ارزیابی ارار گیر  .ب شسییۀ اشلید سنجش ،سهس ایجام ارزشیابی پویا ش سهس سنجش شباره ،آزمویگر میی توایسیه امنی
ت ییرا

یا گیری را تشبی

هد.

ر فرایند تجزی ش تدییل آماری ،ا ه ها دگراری ش با استفا ه از یرم افزار بسیتۀ آمیاری بیرای عییوم ایسیایی ) (SPSSشا یاشی
آماری شدید .ب منظور ستیابی ب اهداف تدسیق ش یتیج گیری ،از مداسبا آمار توصیفی (میایگید 17ش ایدراف مایار)25ش آمیار
استنباطی (آزمون تی مستسل 21ش آزمون همبستگی پیرسون  )22استفا ه شد.
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 .4تجزی ش تدییل یتایج
یافت های اید مطالا براسا

پرسشهای تدسیق

اشلید پرسش تدسیق اید بو

ر باال ذ ر شد ب ترتی زیر اراه میشو :

آیا بید آگاهی صرفی زبان آموزان گرشه ارزشیابی پویا ش زبان آموزان گرشه ارزشیابی غیرپویا

تفاشتی شجو ار یاخیر .یتایج تجزی ش تدییل توصیفی ر مرحی پیش آزمون ر جدش  ٠یشان ا ه شده اسه .یتایج یشایگر
آن اسه

ر اید فاز ،ش گرشه ارزشیابی پویا ش غیر پویا از لدا

آگاهی صرفی تفاش

چندایی یداشت اید (اختاف

میایگید=.)0/41
جدش  .1میایگید ش ایدراف مایار ر ش گرشه ارزشیابی پویا ش غیرپویا ر پیش آزمون
آگاهی صرفی
تادا

گرشه

میایگید

ایدراف مایار

ارزشیابی غیرپویا

20

15/05

4/53

ارزشیابی پویا

20

15/36

3/71

جدش  2تجزی ش تدییل توصیفی برای گرشه ارزشیابی پویا ش گرشه ارزشیابی غیر پویا ر مرحیۀپس آزمون را یشان می هد.
همانطور

جدش  2یشان می هد ،میایگید یمره برای گرشه ارزشیابی غیرپویا 15/02بو

ر حالی

میایگید یمره برای

گرشه ارزشیابی پویا14/16بو (اختاف میایگید= .)64/3ایدراف مایار باالتر از گرشه ارزشیابی غیرپویا گویای آن اسه
یمرا بیشتری راید گرشه شجو

ار .

جدش  .2میایگید ش ایدراف مایار ر ش گرشه ارزشیابی پویا ش غیرپویا ر پس آزمون
گرشه

آگاهی صرفی

تادا

9

تنوح

میایگید

ایدراف مایار

ارزشیابی غیرپویا

20

15/02

3/15

ارزشیابی پویا

20

14/16

2/11

عییاشه بییر اییید ،یمییرا میییایگید بییرای هییر ی ی

از یمییا

ر جییدش  3اراهی شییده اسییه .آن هییا ر مدییدش ۀ 1/14تییا

 3/14بو ید .شوارترید یم  fearsomeش سا ه ترید یم  puzzlementبو .

جدش  .3میایگید ش ایدراف مایار یما
تادا زبان
ایدراف مایار

میایگید

آموزان

.97980

2.2800

Cookery 25

1.21381

2.8400

Equalize 25

.81240

2.0800

Oddity 25

1.08012

3.8000

puzzlement 25

1.02794

3.8400

wishful 25

.58310

2.4400

fearsome 25

.90921

3.0800

dramatize 25

.80984

3.9800

flowery 25

.68799

1.8400

secretive 25

.98234

3.0600

preventive 25
25
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Valid N
)(listwise

برای یافتد پاسخ ب پرسش اش تدسیق  ،آزمون تی مستسل اجرا شده تا میایگید یمرا

آزمون آگاهی صرفی زبان آموزان ش
گرشه ارزشیابی پویا ش

اختاف
اختاف میایگید با %91اطمینان
حد باال

حد پایید

0/06

1/91

میایگید

مانا اری

شو  .همان گوی

با

 %99اطمینان
3/64

ش گرشه ارزشیابی غیر پویا تفاش مانا اری شجو
یشان می هد

سطو

رج آزا ی

میزان تی

غیر پویا با هش مسایس

جدش  4یشان می هد
41

5/55

ار زیرا مسدار ارزز  pمتر از ی

3/11

بید گرشه ارزشیابی پویا

صدم اسه ) .(p=0/001اید یتایج

ارزشیابی

جدش  .3آزمون تی برای ارزیابی مانا اری ر ش گرشه ارزشیابی پویا ش غیر پویا

پویای آگاهی صرفی تأثیر اابل توجهی بر رشی توایایى صرفی زبانآموزان اشت اسه.

شمید پرسش تدسیق اید بو

آیا ارتباط مانا اری بید آزمون آگاهی صرفی ش آزمون ارزشیابی پویا شجو

ار یا خیر.

برای یافتد پاسخ ب اید پرسش ش بررسی فرضیۀ تدسیق ،آزمون
همبستگی پیرسون اجرا شده تا ارتباط آزمون آگاهی صرفی ش آزمون ارزشیابی پویا ر ش گرشه ارزشیابی پویا ش غیر پویا بررسی
شو .
ر مرحیۀ پس آزمون تایید شو  .یتایج جدش  0بیایگر آن بو
مانا اری شجو ار ) (r=.736بدان مانا

بید آزمون ارزشیابی پویا ش آزمون آگاهی صرفی ارتباط

آزمون آگاهی صرفی ساختاری مشاب با آزمون ارزشیابی پویا را ایدازه می گیر .

بنابراید ،فرضی ی شم تدسیق ییز تأیید شد.
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جدش  .1میزان همبستگی آزمون آگاهی صرفی با آزمون ارزشیابی پویا
سییطو مانییی

شاخ
های تاییییییییدا
آماری آزمون ()N

آماره آزمون

اری

( )r

R2

مت یر
20

ارزشیابی پویا

5/936

5/55

5/04

.1بدث ش تفسیر یافت ها
هدف اید مطالا  ،بررسیی اسیتفا ه از ارزشییابی پوییا ر حیوزۀ آمیوزز ش ییا گیری زبیان شم بیو  .بی طیور اییق تیر،
هیدف سیوا اشّ پیژشهش  ،بررسیی تیأثیرا ارزشییابی پوییای یمیا بیررشی ارتسیای تواییایی شاژهشناسیی زبیانآمییوزان
سییطو متوسییط بییو  .یتییایج یشییان ا ی ارزشیییابی پویییا بییر آگییاهی صییرفی زبییانآمییوزان تییأثیر اشییت اسییه .یکییی از
الیل برتری ارزشیابی پویا را می تیوان ایید گویی توجیی

یر ی ارزشییابی ایسیتا (سینتی) ،تواییایی هیای رشید یافتی

( نویی) فر را می سینجد ر صیورتی ی ارزشییابی پوییا عیاشه بیر تواییایی نیویی فیر پتایسیل شی را یییز بیا اسیتفا ه
از پشییتیبایی مایییش را ییزمییور ارزیییابی اییرار مییی هیید .بیی عبییار
سنجش اسه

یگییر ارزشیییابی پویییا ارای ش جنبییۀ آمییوزز ش

خو می تواید از اضطراب ایشآموزان بکاهد.

همانید لیتل ( ) 1771ر ایید میور گفتی اسیه اگیر میا بی جنبی هیای شیناختی ش عیاطفی یظیرا فراگییران توجی
نیش ش تکنیکهای آموزشی ارزشیمندی را یییز ایجیا

نییش ،ممکید اسیه بتیواییش از جهتیی مید زمیایی را ی فراگییر

ب مطالای زبیان اختلیاي میدهید را بیفیزاییش ش از سیویی یگیر مییزان موفسییه اش را ر آمیوزز زبیان افیزایش هییش.
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ارزشیابی پوییا یکیی از راههیای توجی بی یظیرا فراگییران اسیه ،چیرا ی فراگییر را تشیویق میکنید تیا جزهیی از یل
پرشس یا گیری زبان شو ش ازپیشرفه فر ی خو آگاهی یابد.
لیل یگر عمیکر بهتر گرشه ارزشییابی پوییا را میی تیوان بی آشیکار شیدن سیاختار صیرفی یمیا بیرای زبیان آمیوزان
اشاره ر  .آزمیون ارزشییابی پوییای آگیاهی صیرفی بی ایید منظیور طراحیی شیده بیو تیا تواییایی تدیییل شاژگیان را بیا
پرسییش از زبییان آمییوزان ر مییور یمییا پیایییدۀ ییش تایید ی

ارای ریش ی هییای پرتایید هسییتند را مییور مطالا ی

ارار هد .زبیان آمیوزان شیر ه ننیده ر ایید مطالای مشیکل زییا ی ر رابطی بیا رس یسیش هیای یدیوی ش مانیایی
پسییویدها ر تاییاری خییو

اشییتند .بییرای مثییا  ،بسیییاری از پاسییخ هییای زبییان آمییوزان بیییایگر ایییش ریش ی امییا فاایید

ایش پسوید بو .
ی

یموی از پاسخ ها

بیایگر اید یکت اسه ب شرز زیر می باشد:

هنگیامی ی از یکییی از زبیانآمیوزان خواسییت شید تیا شاژۀ ""equalizeرا مانییا نید ،پاسیخ شی اییید بیو  :ایید شاژه بی
مانای " همانید " اسیه .هنگیامی ی از شی خواسیت شید تیا پیشیوید ش پسیوید هیای تشیکیل هنیده آن را مشیب
نید  ،زبیان آمییوز پاسیخ ا “equal” :ش ” . “izeر اییید زمیان از زبیان آمییوز خواسیت شیید تیا ایید شاژه را مانییا نید.
شی پاسخ ا " هنگامی ی

شچییز بی هیش شیبی هسیتند :برابیر"  .ر شاایع ،زبیان آمیوز ایا ر یبیو تیا صیده یاربر

گرامییری پسییوید را ر توضیییدش مشییب

نیید .ر هییی

ییدام از پاسییخ هییایش شی آگییاه یبییو ی پسییوید”“ize

اسییتفا ه ی پر ییاربر ” “equalب ی عنییوان صییفه را ب ی فاییل تبییدیل ییر ه اسییه .حتییی پییس از اییید ی جمی ی ای
شامل یم ” “equalizeب اش ا ه شید  ،همانیان فیر ایا ر یبیو تیا از یاربر

یمی

ر جمیی بیرای توضییو اییق

”“ equalizeبیی عنییوان فاییل اسییتفا ه نیید .همانییید ،اش یمییی توایسییه متییرا ف صییدیو ( )to matchرا از سیی
گزین ایتباب ند با شجو ایید ی مانیای ریشی را امیل میی ایسیه .ایید تدسییق بییایگر آن اسیه ی زبیانآمیوزان
عاشه بر ایستد ریش

یم  ،بایید مانیای پیشیوید ش پسیوید را فیرا بگیریید تیا بی آن هیا ر فهیش مانیای یمیۀ پیاییده

از لدا صرفی م

ند.

یکی یگر از یتایج اابل ماحظۀ ایید تدسییق ایید بیو ی زمیایی ی
اییرار مییی گرفییه ،یم یۀ اسییمی مشییتق شییده

23

یمی بیر اسیا

ییوح آن میور تجزیی ش تدیییل

شییوارترید ببییش بییرای شییر ه ننییدگان بییو  .یم یۀ اسییمی مشییتق

شیده ،یمیا پیاییده از یظییر صیرفی هسیتند ی ایتهیای اشیتساای آن از فاییل ییا صیفه برگرفتی شیده اسیه ( ماینیید
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 )oddityش یییا اسییش جدیییدی مییی باشیید ی مانییایش را از اسییمی ی تییا حییدی ت ییییر یافتی برگرفتی اسییه (ماینیید
 .)organist-organر مییوار ی یگییر پسییوید اشییتساای ،اسییمی را از یمیی ای مییی سییاز یی یسییش گرامییری آن
ت ییییر مییی نیید (ماینیید  )cookery-cookیی

ر آن ”“ cookمیییتواییید هییر شیسش اسییمی (بیی مانییای آشییهز ) ش

فایی ( ب مانای آشهزی ر ن ) را اشیت باشید .ر شاایع ،اشلیید گیرشه یمیا

شیوار ایید مطالای

ی

متیرید یمیره

را بیی خییو اختلییاي ا ه بو ییید ،ش یمییۀ اسییمی اشییتساای ( )cookery, oddityبو ییید ش فاییل )(equalize
شمید گرشه از یظر شواری بو .
مییی رمییور ارزشیییابی پویییای مهییار شاژگییان ر مدیییط زبییان خییارجی ایجییام شییده اسییه .ر حییوزۀ

تدسیسییا

یییا گیری زبییان اش مشییاب بییا اییید مطالا ی  ،پنییا ،ییوهید ش ایگییسیییا

( )٠٩٩٧از رشز ارزشیییابی پویییا بییرای بررسییی

مهییار هییای شاژگییان و ییان پیییش بسییتایی آمریکییایی-آفریسییایی ش پرشرتوریکییویی اسییتفا ه ر ییید .بییر خییاف اییید
مطالا  ،ابزار سنجش شاژگانها آزمون تلویری شاژگیان بییایی یی
ایییدازه گیییری شاژگییان اسییتفا ه مییی شیید ر حییالی ی

یمی ای بیو ی مامیوال بی عنیوان ابیزار ییرم بیرای

ر اییید مطالا ی از ابییزار یوشییتاری شاژگییان اسییتفا ه شیید .ر آن

مطالای  ،یمییرا پییشآزمییون ر بیید و ییان شزبایی یییا یی زبایی تفیاش مانییا اری یداشیه ،امییا پیس از ارزشیییابی
پویا  ،تفاش بید یمرا پیشآزمون ش پسآزمون ش گرشه را متمایز ر

مشاب با اید مطالا بو .

همانیید اش ریتیییز ،هارپیل ،شالییش ش ویییل ( )2555ارزییابی  ٧٣ییو س آمریکیایی را بییا اسییتفا ه از ارزشییابی پویییا ی
طبس بندی ل یا را بیر اسیا

ارتباطیا مانیایی ل یا بیو ایجیام ا یید .هماینید ایید مطالای ،تمیرید ارزشییابی پوییا

شامل پیشآزمون ش پسآزمیون بیو ی هیر یدام  ٧٠ایسی طیو میی شیید ش بیرخاف ایید مطالای

ی

ارای یی

مرحیی آمییوزز بییو  ،مطالایۀ آنهییا ش مرحیی آمییوزز اشییه ی هییر ییدام  ٣٠ایسی بی طییو مییی ایجامییید .یتییایج
یشان ا

یمیرا پیس آزمیون ش بازخور هیا بیرای زبیان آمیوزان ایوی تیر یسیبه بی زبیان آمیوزان ضیای تیر بسییار

بیشتر بو

ر ایید مطالای از زبیانآمیوزان بیا سیطو مشیاب متوسیط اسیتفا ه شیده بیو .همانیید ،یتیایج

رصورتی ی

اییید تدسیییق مشییاب بییا یتییایج مطالا ی ی الرسیید ش ییهییید ( )٧٠٠٢اسییه بییا اییید تفییاش
مطالا

ایشآموزان ششیش بسیتان بو یید ر حیالی ی

ی شییر ه نن یدگان ر آن

ر ایید مطالای زبیانآمیوزان بزرگسیا سیطو متوسیط شیر ه

ر ه بو ید.
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پرسییش باییدی ر مییور اییید بییو ی آیییا ارتبییاط مانییا اری بییید آزمییونهییای ارزشیییابی پویییا ش سیینتی شجییو

ار یییا

خیر .اعتبیار همزمیان24آزمیون ارزشییابی پوییا بیا اسیتفا ه از بررسیی همبسیتگی پیرسیون بیید آزمیون ارزشییابی پوییا ش
آزمییون آگییاهی صییرفی سیینجیده شیید .یتییایج حییا ی از ارتبییاط اییوی ش مثبییه بییید اییید ش آزمییون بییو ش سییندی بییرای
اعتبار اید آزمون شد.
یکی یگر از یافتی هیای ایید پیژشهش ،سیتیابی بی پاییایی اابیل ابیو پرسیش یامیۀ ارزشییابی پوییا بیو یانیی ابیزار
ر تدسیسا ابییی بی ییدر از آن اسیتفا ه میی شید .تدسیسیا موجیو بیررشی ارزشییابی پوییا  ،گزارشیهای

تجربی

مدییدش ی ر مییور پایییایی اییید ابییزار فییراهش ییر ه اسییه (ماینیید فییری ش یگییران  .)2556 ،اییید امییر ب ی

لیییل ذا

سیییاختاری ارزشییییابی پوییییا اسیییه ییی اغیییی طیییوالیی ش بیییدشن اسیییتایدار سیییازی اسیییه (فورسیییتاید;1797 ،
بییا اف .)1719،ب ی هییر حییا  ،از آن جییایی ی اییید مطالا ی بییا اسییتفا ه از م ی

تییدریجی بییو  ،رشز تبمییید پایییایی

امکان پیریر بیو  .پاییایی آزمیون سیطو اابیل ابیولی از پاییایی ی توسیط یوییالی( )1719مطیرز شیده اسیه را اشیه.
بنابراید اید ستاشر
تدسیق م

ی ارزشییابی پوییای آگیاهی صیرفی میی توایید پاییایی اابیل تیوجهی اشیت باشید بی پیشیین ی

اابل توجهی می یماید.

.6یتیج گیری
اگر چ ارزشیابی پویا توجی بسییاری را ر سراسیر جهیان بی خیو جیی

یر ه اسیه  ،امیا پیژشهشهیایی ی تجربیی

باشید ش تیأ ثیرا آن را ر فراینیید یییا گیری زبییان شم بررسییی نیید بسیییار مدییدش اسییه .اییید مطالای  ،اباییا تییازه ای را
ر حییوزه هییای ارزشیییابی پویییا ش یییا گیری زبییان شم ب ی شجییو آشر ه اسییه ش ییییز مییی تواییید یسییش مهمییی ر ارتسییای
مهییار شاژه شناسییی ر حییوزه ی زبییان شم ایفییا نیید .ر شااییع ،اییید تدسیییق اشّلییید مطالایی

ر زمینیی ی تجزییی ش

تدییل شاژه با استفا ه از ارزشیابی پویا ر حوزه ی زبان شم میباشد.
یتایج ب

سه آمیده ی بیر پاییایی ش اعتبیار آزمیون ارزشییابی پوییا اللیه ار  ،امیدشار ننیده اسیه .ر ایید تدسییق ،

ابییزار ارزشیییابی پویییا از رشایییی رشیییی
یشان ا
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ییافی برخییور ار بییو  .هنگییامی ی اعتبییار ارزشیییابی پویییا بررسییی شیید ،یتییایج

آزمون ارزشیابی پویا همان سیاختار را اییدازه میی گییر ی آزمیون آگیاهی صیرفی اییدازه میی گرفیه .اگیر

ابزار ارزشییابی پوییا همیراه بیا یگیر آزمیون هیا اسیتفا ه شیو مییتوایید می

اابیل تیوجهی ر ارزییابی زبیان آمیوزان

ند .ر مجموح ،ارزشیابی پویا ییا گیری زبیان آمیوز را بی یدیوی اییدازه مییگییر ی مجیزا از تواییایی ر حیا حاضیر
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فر اسه .ب طور خاي ،آزمیون هیای اسیتایدار عمومیا تواییاییهیای ر حیا حاضیر زبیانآمیوزان را اییدازه میی گیریید،
ر حالی

ابزارهای ارزشیابی پویا  ،یشان هندۀ پتایسیل زبان آموز برای یا گیری اطّاعا جدید اسه.

اگرچ اید مطالا بسیار یوید ببیش اسیه ،امیا تدسیسیا بیشیتری الزم اسیه تیا ایدر پییش بینیی ننیدۀ ایید ابیزار،
پاسبگویی زبان آموزان ب آمیوزز ا ه شیده ش مناسی بیو ن آزمیون رامیور بررسیی ارار هید .عیاشه بیرایید بایید هیر
ش جنبی مانییایی ش یدییوی شاژه ر طراحییی بریامی هییای آموزشییی آینییده بی سییب

میییایجیگییری ر یظییر گرفتی شییو

اید ب یوبۀ خو ب بررسی بیشتری احتیاج ار .
 .7پی یوشه ها
1. dynamic assessment
2. mediation
3. static assessment
4. zone of proximal development
5. morphological awareness
6. morphology
7. validity
8. applied linguistics
9. socio-cultural theory
10. meaning
11. syntactic
12. phonological
13. experimental
14. reliability
15. test of morphological awareness
16. the Production task
17. the decomposition task
18. prompt
19. mean
20. standard deviation
21. t-test
22. Pearson correlation test
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23. nominal
24. concurrent validity
25. internal reliability

The Effect of Morphological Dynamic Assessment on EFL Learners’ Morphological awareness

Abstract- DA is grounded in the Vygotskyan concept of the Zone of Proximal
Development (ZPD) and includes mediated teacher-learner dialog during the assessment
procedure. The purpose of this study was to investigate the effect of dynamic assessment
on EFL learners’ morphological awareness. A secondary aim of the study was to examine
whether there was a relationship between dynamic assessment and static assessment
measures. To fulfill these aims, 50 Iran Language Institute intermediate EFL learners
were divided into dynamic and non-dynamic groups. In the pre-test and post-test, the
static test of morphology was administered to both groups. After the pre-test, the abilities
of 25 EFL learners in the dynamic group were assessed using a dynamic assessment
procedure following Larson and Nippold (2007). The results indicated that dynamic
assessment of morphology has been effective in improving EFL learners’ morphological
awareness. Furthermore, there was a relationship between dynamic assessment and static
assessment measures which indicates the validity of morphology dynamic assessment.
The results of the study are of great importance as they open a new horizon in the field of
dynamic assessment of morphology. Replication of this study with a larger sample size is
warranted and may yield more generalizable results in support of using a DA to assess
morphological awareness in the EFL context.
Key terms: Morphological Awareness, Dynamic Assessment, ZPD, Morphology
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