
 

 

 تحصیلی درگیری و واژگان یادگیری روی کامپیوتر پایه بر پویا سنجش اثربخشی  

 2زنوزق محمدی زهره دکتر ،1تاجدار مهران

 (.مسئول نویسنده. )ایران کرج، اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد انگلیسی، زبان آموزش دکتری دانشجوی .1

 .ایران کرج، اسالمی، آزاد دانشگاه کرج، واحد انگلیسی، زبان مترجمی و آموزش گروه .2

 538-522، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 16/07/1000تاریخ پذیرش:                                                    1/06/1000تاریخ وصول: 

 چکیده

. روش نجام شدایری تحصیلی واژگان و درگ یادگیری یرو یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو ربخشیاثبا هدف بررسی پژوهش حاضر 

جامعه آماری در این پژوهش، شامل  بود.ماهه  2، همراه با پیگیری با گروه گواه مونآزپس-پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون

گیری تصادفی که با استفاده از روش نمونهبود  0911-0011 دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی پسرآموزان تمامی دانش

آزمون ها از آوری داده. برای جمعجایابی شدندنفر(  01گواه )گروه و  نفر( 01) آزمایش در گروه پسراناین نفر از  91ساده تعداد 

بر  یاسنجش پوتحت آزمایش  آموزان گروهه شد. دانشاستفاد( 2100) همکاران( وانگ و SESS) مدرسهپت و مقیاس اشتیاق به 

اسخ دادند. ها پبه پرسشنامه دو گروهقرار گرفتند و در پایان و نیز پس از گذشت دو ماه در مرحله پیگیری، مجدداً هر  یوترکامپ یهپا

اقی ماند. بو در لیست انتظار  دریافت نکرد یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پوآموزش  از ایگونه مداخلههیچدر طی این مدت گروه گواه 

با واریانس  )تحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی 20نسخه  SPSSافزار نرم با استفاده ازآمده دستاطالعات به وتحلیلتجزیه

 یادگیری ث افزایشباع یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پونتایج نشان داد که  فرونی( انجام پذیرفت.بن آزمون تعقیبیو  گیری مکرراندازه

 آمدهدستهبنتایج . در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است تأثیرو این  شدهآزمایشآموزان گروه دانش یری تحصیلیو درگ واژگان

مان مؤثر آموزان در طول زدانش یری تحصیلیواژگان و درگ یادگیریافزایش در  یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پواز تحقیق نشان داد 

 د. در نظر گرفته شو وپرورشآموزشی وابسته به های مداخالتی مراکز مشاورهرنامهتواند جزء ببنابراین می ؛بود

 ر، یادگیری واژگان، درگیری تحصیلی.یوتکامپ یهبر پا یاسنجش پو کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

 و همکاران، 2ریو) رودآموزان به شمار میپیشرفت تحصیلی در دانش دهندهنشانهای شاخص ترینمهمیکی از  0تحصیلیدرگیری 

جود و. (2121 و همکاران، 9چئون) کندوزان را توصیف میآمبر فرآیندهای یادگیری دانش درگیرانهگذاری و رفتار که سرمایه (2101

، 0ریو و شینگ) دهدقرار  تأثیر تآموزان را نیز تحوه بر فرآیند آموزشی فرآیند اجتماعی شدن دانشالع توانددرگیری تحصیلی می

 گیردبرمیرا در  آموزانکه رفتار تحصیلی و اجتماعی دانش تاس 7و رفتاری 6، شناختی1عاطفیعد یر داری سه بُغاین مت چراکه. (2121

مسئله ا ب شدنمواجهش و پایداری در هنگام الی، نظیر تلتحصی مشاهدهقابلرفتارهای رفتاری، به درگیری  (.2121 و همکاران، ریو)

ای ضو تقا (2121، 8استورلی و تومی) مدرسهاز مقررات  کردن پیرویحضور در مدرسه و ، درسی فدر حین انجام تکالیو چالش 

 (.2108کاران، و هم 1ماتوس) دارددرسی اشاره  بیادگیری و درک مطال منظوربه دیگراناز  ککم

 عنوانبه( و 2107و همکاران،  ریو) داردکالس درس و مدرسه اشاره آموز در های عاطفی و هیجانی دانشبه واکنش درگیری عاطفی

 است هشدتوصیفوی در مدرسه  فراروی برانگیزچالشهای تحصیلی وی نسبت به موقعیت مندیعالقهآموزان و بردن دانش لذت

، و همکاران ژانگ) استنگام انجام تکالیف درسی ه فقدان هیجانات منفی مانند ناامیدی، اضطراب و خشم هک (2121، 01دونگ و لیو)

ل دهند و متشکقرار می مورداستفادهیادگیری جهت آموزان که دانش تناختی شامل انواع فرایندهای پردازش اسشدرگیری (. 2121

موضوعات درسی  یادگرفتنآمادگی برای به و  (2108و همکاران،  موندری) است 00از راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی

 (.2121و همکاران،  02باکادورووا) دارداشاره  مختلف

 تأثیرواژگان  یادگیری برافزایشتواند کند و میایفا می انگلیسیهای این درگیر و اشتیاق به تحصیل نقش مهمی در یادگیری مهارت

 أثیرتتواند بر بهبود یادگیری واژگان و درگیری تحصیلی مداخالت آموزشی می کارگیریبهپژوهش  بر اساس پیشینهداشته باشد. 

 (.0912احمدی صفا و حمزوی، ) باشدداشته 

فعل )سطح کنونی بال هایتواناییمبتنی بر نظریه فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی، محققان در سنجش پویا تالش دارند تا ضمن ارزیابی 

شناسایی کنند. به اعتقاد این پژوهشگران، شناخت دقیق سطح  موردمطالعهبالقوه افراد )رشد ذهنی( را در زمینة  هایتواناییرشد(، 

وتسکی، در یه ویگازنظرمتأثر . ریزی تحصیلی فراگیران و میزان موفقیت آنان در آینده مؤثر واقع شودتواند در برنامهرشد ذهنی، می

                                                           
1. academic engagement 
2. Reeve 
3. Cheon 
4. Reeve & Shin 
5. emotional 
6. cognitive 
7. behavioral engagement 
8. Storlie & Toomey 
9. Matos 
10. Dong & Liu 
11. metacognitive  
12. Bakadorova 
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شترک است که فصل م شدهانجامهای گوناگون برای ارزیابی سطح رشد ذهنی افراد در حوزه ایگستردهسنجش پویا، تحقیقات  حوزه

ری گتوان مبتنی بر نوع میانجیبنابراین رویکردهای موجود در سنجش پویا را می. تلفیق آموزش و سنجش استها این پژوهش همه

پوهنر  بندیطبقهها در سنجش پویا، بندیترین طبقهکلی حالدرعینترین و کرد. یکی از جامع بندیردهرایند سنجش )آموزش( طی ف

 (. 2101، 0پوهنر و لنتولف) شودگرا تقسیم میو تداخل گراتعاملاست که طبق آن سنجش پویا، به دو رویکرد کلی  و لنتولف

ارشاد  یوهشاین تعامل و  کهطوریبه ، تعاملی دوسویه در طول فرایند آزمون میان مربی و فراگیر در جریان است؛گراتعاملدر رویکرد 

، در عبارتی ، تمرکز در این شیوه، عمدتاً بر آموزش است تا سنجش. بهدرواقع. مطابق با نیاز آزمودنی، دائماً در حال تغییر است

، لزوم تعامل گراتعاملرویکرد  های متعددویژگی باوجود(. 2101پوهنر و لنتولف، ) کندآموزش محوریت پیدا می گراتعاملرویکرد 

گسترده  در سطح ویژهبهآزمونگر و آزمودنی در فرایند سنجش، قابلیت اجرایی این شیوه را در اماکن آموزشی،  یکبهیکمستقیم و 

و طی فرایند آزمون، در صورت  اندشدهتعیینهای آموزشی ثابت و از پیش گرا راهنماییدر مقابل، در رویکرد تداخل. دهدکاهش می

 (. 2101، پوهنر و لنتولف) گیرندر اختیار آزمودنی قرار مینیاز د

های آموزش زبان در طی پنج دهه اخیر سبب ی زبان از طریق کامپیوتر در کالسهای یادگیرگنجاندن مجموعه متنوعی از برنامه

های برنامه کنندهتعدیلغیرهای دام متک تأثیرگردیده است تا اهمیت یافتن پاسخ روشن به سواالتی نظیر اینکه تا چه میزان و تحت 

واحدی، ) شود ندوچندازبان داشته باشند، های سنتی در مقایسه با آموزش مؤثرتریتایج توانند نیوتر مییادگیری زبان از طریق کامپ

نتایج پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن  خأل، انجام پژوهش حاضر به دلیل پر کردن ذکرشدهبا عنایت به موارد (. 0011

 ؛ارد، ضرورت دو باال بردن سطح واژگان انگلیسی کارکردهای تحصیلی ازنظرآموزان مند کردن دانشدر حوزه تواناز آن  آمدهدستبه

اثربخش  لییری تحصیواژگان و درگ یادگیری یرو یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پوآیا  زااین سؤال اصلی پژوهش عبارت است بنابر

 ؟است

 ش پژوهشرو

-آزمونپیش، با طرح ها جزء تحقیقات کمی و از نوع آزمایشیاز منظر گردآوری دادهژوهش بر مبنای هدف کاربردی، پروش 

شهر  دورۀ اول متوسطه پسر آموزانِدانش کلیهدر این پژوهش جامعه آماری  ماهه بود. 2همراه با پیگیری  گواهآزمون با گروه پس

 01نفر انتخاب و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه  91تعداد آموزان ز بین این دانشابودند.  0911-0011تحصیلیتهران در سال 

گیری دازهتحلیل واریانس با ان) یاستنباطو  (انحراف معیار و میانگین) یفیتوصآمار با  شدهگردآوریهای یافتهنفر تقسیم شدند. 

و « 2آزمون تعقیبی بن فرونی»و پیگیری از  آزمونپسون، آزمتحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی مقایسه مراحل پیش (مکرر

 استفاده گردید. 20نسخه  SPSS افزارنرم

 

                                                           
1. Poehner & Lantolf 
2. Bonferroni 
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  پژوهش ابزار

 هایزبان بندیچارچوب مشترک سطح بر اساس آزمون است. این شدهاستفاده پت آزمون از ها داده آوریجمع جهت: 1آزمون پت

 است. این منتشرشده و تهیه نامهپاسخ همراه به و انتشارات آکسفورد بریجکم دانشگاه سوی از که است متوسط حسط در اروپایی

مدرک  این نیز مختلف کشورهای هایسنجد. دانشگاهمی روزمره کتبی و شفاهی ارتباطات در برقراری را آموزانزبان توانایی آزمون

 آن طی که شودمی سه قسمت تشکیل از پت رند. آزمونپذیمی آموزان زبانانگلیسی ابتدایی هایتوانایی برای معیاری عنوانبه را

 واژگان، انگلیسی زبان مهارت چهار هر تنهانهگیرد. قرار می مورد ارزیابی گفتاری و شنیداری خواندن، و نوشتاری هایمهارت

 مهم این ویژگی د. ازسنجمی زندگی واقعی هایموقعیت در نیز را هاآن کاربرد و زبان، واژگان بلکه دستور شنود گفت، نگارش،

 آزمون دارا باشند. این متوسطه حد در را زبان عمومی هایمهارت بایستمی آن در شرکت برای آموزانزبان که آن است آزمون

و با روش  81/1آزمون با استفاده از روش بازآزمایی  پایایی است. ضریب گردیده تنظیم و تهیه کمبریج المللیبین شرکت توسط

(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه بررسی و ضریب 0917ایمانی و همکاران، ) است شدهگزارش 81/1اخ آلفای کرونب

 به دست آمد. 12/1و پیگیری  81/1 آزمونپس، 80/1آزمون پیش

 همکارانو  0دارد و بر اساس نظریه فردریکز سؤال 29این مقیاس  :(2111) همکارانو  3( وانگSESS) 2مقیاس اشتیاق به مدرسه

، 0 سؤاالتبا  6؛ تمکین یا مطلوبیت مدرسه9و  2، 0 سؤاالتبا  1توجه یا دقت) یرفتاراست که سه خرده مقیاس  شدهتهیه( 2110)

و  00، 09، 02، 00 سؤاالتبا  8ای؛ ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه01و  1، 8 سؤاالتبا  7تعلق به مدرسه) یجانیه(، 7و  6، 1

گیری ( را اندازه29و  22، 20، 21 سؤاالت؛ کاربرد راهبرد شناختی با 01و  08، 07، 06 سؤاالت خودتنظیمی با) یشناخت( و 01

نمره، گهگاهی  2 ندرتبهنمره،  0هرگز  تقریباًکه  ترتیباینبهگیرد ای صورت میدرجه 1گذاری مقیاس در طیف لیکرت کند. نمرهمی

که  ترتیباینبهشوند می ریگذانمرهمعکوس  09و  02 سؤاالتگیرد. تعلق مینمره  1یشه باهمتقرینمره و  0نمره، خیلی اوقات  9

گیرد. در داخل ایران مینمره تعلق  0یشه باهمتقرینمره و  2نمره، خیلی اوقات  9نمره، گهگاهی  0 ندرتبهنمره،  1هرگز  تقریباً

 است شدهگزارش 80/1تا  70/1رایب در دامنه بین است که ض شدهاستفادهبرای بررسی همسانی درونی مقیاس از آلفای کرونباخ 

زاهد بابالن و ) است آمدهستدبهو کل مقیاس  86/1تا  82/1بین  هامؤلفه( و یک پژوهش دیگر برای 0912زاهد و همکاران، )

در (. 2100ان وانگ و همکار) اندمحاسبه کرده 78/1تا  71/1سازندگان مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه  (.0916همکاران، 

  به دست آمد. 11/1و پیگیری  70/1آزمون ، پس81/1آزمون پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه بررسی و ضریب پیش

                                                           
1. Preliminary English Test 
2. Student Engagement in School Scale (SESS) 
3. Wang 
4. Frederick 
5. attentiveness 
6. compliance 
7. school belonging 
8. valuing of school education 
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 ها یافته

 به تفکیک مراحل و گروهیادگیری واژگان و درگیری تحصیلی میانگین و انحراف استاندارد  .1جدول 

 مراحل متغیرهای وابسته
 گروه گواه یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 106/1 07/0 106/1 07/0 آزمونپیش یادگیری واژگان

 106/1 19/0 711/1 79/2 آزمونپس

 117/1 61/0 692/1 61/2 پیگیری

صیلی
ی تح

درگیر
 

 710/1 79/7 710/1 19/7 آزمونپیش توجه

 011/0 19/7 806/1 67/1 آزمونپس

 011/0 11/8 111/1 19/1 پیگیری

 880/1 19/01 890/1 87/01 آزمونپیش تمکین یا مطلوبیت مدرسه

 160/1 27/00 161/0 07/02 آزمونپس

 160/1 27/00 100/1 21/02 پیگیری

 711/1 27/8 709/1 07/8 آزمونپیش تعلق به مدرسه

 021/0 07/8 011/0 27/01 آزمونپس

 071/0 67/8 111/0 11/01 یریپیگ

ارزش گذاشتن به آموزش 

 ایمدرسه

 711/1 19/02 161/0 87/02 مونآزپیش

 816/1 01/09 987/0 27/01 آزمونپس

 101/1 07/09 916/0 09/01 پیگیری

 711/1 79/01 101/1 19/01 آزمونپیش خودتنظیمی

 160/1 17/00 089/0 61/02 آزمونپس

 160/1 17/00 100/0 21/02 پیگیری

 709/1 09/8 106/1 19/8 آزمونپیش کاربرد راهبرد شناختی

 009/0 67/8 711/1 27/01 آزمونپس

 107/0 67/8 862/1 21/01 پیگیری

حل در مرا یادگیری واژگان و درگیری تحصیلیهای آزمایش در های گروهشود نمرات آزمودنیحظه میالم 0که در جدول  طورهمان

ی به لحاظ آزمون و پیگیردر پس شدهحاصلآزمون و پیگیری تغییراتی داشته است. برای دانستن این مطلب که این تغییرات پس

استفاده از این آزمون مستلزم رعایت چند . گیری مکرر استفاده گردیدباشند یا خیر، از تحلیل واریانس با اندازهآماری معنادار می

باشد که ابتدا به بررسی این ها میها شامل نرمال بودن توزیع نمرات و همگنی واریانسفرضاین پیشفرض اولیه است، پیش

در  ویلکز-روشاپیمقادیر آزمون  کهازآنجاییاستفاده شد.  ویلکز-شاپیروها پرداخته شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون فرضپیش

باشد. جهت بررسی همگنی زیع نمرات نرمال میتوان نتیجه گرفت که تومی لذا، (P>11/1) دار نبوداز مراحل معنی یکهیچ

 ار نبوددنتایج، شاخص آماره آزمون لوین در سه مرحله ارزیابی به لحاظ آماری معنی قاز آزمون لوین استفاده شد. طب نیز هاواریانس

(11/1<P و )وواریانسک-های واریانسحقیق فرض همگنی ماتریسهای تداده .شد تائید هافرض برابری واریانسبدین ترتیب پیش 
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 آزمونپیشداری اثر تعامل گروه و سطح معنی(. <11/1P) فرض نیز رعایت شده استبنابراین این پیش ؛را زیر سؤال نبرد ام باکس()

 SPSSاکسپلور  ازهای پرت بررسی داده افزون بر این. بود 0رگرسیون خطشیبهمگنی  دهندهنشانو این  بود 11/1از  ترگبزر

یری گهای استفاده از تحلیل واریانس با اندازهفرضا توجه به اینکه پیشب. بود ها حاکی از عدم وجود داده پرتکه یافته استفاده شد

 آمده است. 0و  9، 2که نتایج آن در جدول  نمود توان از این آزمون آماری استفادهمکرر رعایت شده است، می

 یادگیری واژگان و درگیری تحصیلیتیجه آزمون کرویت موخلی . ن2جدول 

 معناداری درجه آزادی ضریب خی دو لیخمو W ضریب اثرات درون آزمودنی

 110/1 2 011/7 718/1 یادگیری واژگان

 110/1 2 272/01 221/1 توجه

 110/1 2 288/1 181/1 تمکین یا مطلوبیت مدرسه

 110/1 2 670/7 719/1 تعلق به مدرسه

 110/1 2 101/10 006/1 ایارزش گذاشتن به آموزش مدرسه

 110/1 2 008/20 012/1 خودتنظیمی

 110/1 2 018/91 261/1 کاربرد راهبرد شناختی

لی جهت بررسی همگنی ماتریس کوواریانس وخکرویت م فرضپیش، نتیجه گیری مکررتحلیل واریانس با اندازهقبل از اجرای 

مشاهده  وخلیم W معناداری ضریب حبا توجه به سطکه  است شدهارائه 2در جدول  گان و درگیری تحصیلییادگیری واژنمرات 

 شدهفادهاست یرزگ-هاوس ینفرض کرویت رعایت نگردیده است. بر همین اساس در تفسیر نتایج از ضریب گرگردد که پیشمی

 آمده است.  9که نتایج آن در جدول  است

 گروهیگروهی و برونگیری مکرر مربوط به اثرات درونواریانس با اندازه آزمون . نتایج3جدول 

 توان آماری تأثیرضریب  داریمعنی Fآماره  منابع تغییر  متغیرهای پژوهش

 111/1 600/1 110/1 011/00 زمان درون گروهی یادگیری واژگان

 111/1 198/1 110/1 111/91 گروه×زمان

 111/1 991/1 110/1 007/00 گروه بین گروهی

 111/1 118/1 110/1 888/28 زمان درون گروهی توجه

 111/1 979/1 110/1 661/06 گروه×زمان

 111/1 908/1 110/1 127/00 گروه بین گروهی

 111/1 011/1 110/1 171/01 زمان درون گروهی تمکین یا مطلوبیت مدرسه

 197/1 207/1 110/1 706/7 گروه×زمان

 612/1 071/1 122/1 122/1 گروه هیبین گرو

 111/1 172/1 110/1 011/97 زمان درون گروهی تعلق به مدرسه

 111/1 002/1 110/1 626/01 گروه×زمان

                                                           
1. homogeneity of regression 
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 811/1 280/1 110/1 189/00 گروه بین گروهی

-ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه

 ای

 111/1 101/1 110/1 117/99 زمان درون گروهی

 162/1 996/1 110/1 008/00 گروه×زمان

 121/1 919/1 112/1 072/02 گروه بین گروهی

 111/1 110/1 110/1 000/90 زمان درون گروهی خودتنظیمی

 111/1 981/1 110/1 001/07 گروه×زمان

 770/1 201/1 111/1 896/7 گروه بین گروهی

 111/1 112/1 110/1 110/90 زمان درون گروهی کاربرد راهبرد شناختی

 881/1 212/1 110/1 006/1 گروه×زمان

 110/1 001/1 110/1 211/21 گروه بین گروهی

(؛ >10/1P) معنادار است یادگیری واژگان و درگیری تحصیلیعامل زمان( بر ) گروهی دهد که اثر متغیر دروننشان می 9نتایج جدول 

آزمون بت به پیشآزمون و پیگیری نسدر پس یوترکامپ یهبر پا یاپو سنجش گروه یادگیری واژگان و درگیری تحصیلییعنی بین نمرات 

 ادار است.معن یادگیری واژگان و درگیری تحصیلینیز در افزایش  موردنظر گروهی مداخلهتفاوت معنادار وجود دارد. اثر متغیر بین

 آمده است.  0در جدول  درگیری تحصیلییادگیری واژگان و در  میانگین تعدیل مراحل آزمون دویدوبهی در ادامه مقایسه

 مرحلهسه  دریادگیری واژگان و درگیری تحصیلی فرونی بن تعقیبی آزمون نتایج. 4جدول 

 داریمعنی تفاوت میانگین تفاوت مراحل متغیرهای پژوهش

 110/1 667/1 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون یادگیری واژگان

 110/1 699/1 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 111/1 199/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس

 110/1 167/1 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون توجه

 110/1 199/1 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 111/1 199/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس

 110/1 167/1 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون تمکین یا مطلوبیت مدرسه

 110/1 899/1 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 111/1 099/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس

 110/1 111/0 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون تعلق به مدرسه

 110/1 167/1 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 111/1 199/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس

-گذاشتن به آموزش مدرسه ارزش

 ای

 110/1 099/0 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون

 110/1 011/0 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 111/1 199/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس

 110/1 211/0 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون خودتنظیمی

 110/1 111/0 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 162/1 211/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس
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 110/1 099/0 )اثر مداخله( آزمونپس-پیش آزمون کاربرد راهبرد شناختی

 110/1 011/0 پیگیری )اثر زمان(-پیش آزمون

 111/1 199/1 پیگیری )اثر ثبات مداخله(-آزمونپس

قیبی تع دارند از آزمون داریتفاوت معنی باهمدر کدام مرحله  تحصیلییادگیری واژگان و درگیری مشخص نمودن اینکه  منظوربه

بر  یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو دهد کهنشان می  0ها پرداخته است. جدول میانگین دودوبهفرونی استفاده شد که به مقایسه بن

جدول  که نتایج طورهمانداری داشته است. معنی تأثیرآزمون و پیگیری در هر دو مرحله پس یادگیری واژگان و درگیری تحصیلی

تفاوت »ز بیشتر و معنادارتر ا« آزمون با پیگیریتفاوت میانگین پیش»و « آزمونآزمون با پستفاوت میانگین پیش»دهد نشان می 0

درگیری  ری واژگان ویادگیبر  یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو آن است که دهندهنشاناست که این « آزمون و پیگیریمیانگین پس

 در برداشته است. در مرحله پیگیری را نیز  تأثیرداشته است و تداوم این  تأثیرآزمون در مرحله پس تحصیلی

 گیریبحث و نتیجه

. نتایج دیری تحصیلی انجام شواژگان و درگ یادگیری یرو یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو با هدف بررسی اثربخشیپژوهش حاضر 

و این  شدهشآزمایآموزان گروه دانش یری تحصیلیواژگان و درگ یادگیری باعث افزایش یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو نشان داد که

 افزایش یادگیریدر  ریوتکامپ یهبر پا یااز تحقیق نشان داد سنجش پو آمدهدستبهنتایج . در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است تأثیر

( 2101) لفلنتوپوهنر و  تحقیقاتیا نتایج  آمدهدستبهاین نتیجه آموزان در طول زمان مؤثر بود. شدان یری تحصیلیواژگان و درگ

نگی فره -یة اجتماعینظر ازمتأثر توان گفت که می آمدهدستبه( همسویی دارد. در تبیین این نتیجه 0917) همکارانو اکرمی و 

 هایی هستند که بتوانند توانایی رشد ذهنی و ظرفیتش به دنبال روشویگوتسکی، محققان در سنجش پویا، با ادغام آموزش در سنج

ن ریزی آموزشی آینده آنابرنامه جامع ارزیابی کنند و از اطالعات حاصل، برای طوربهیادگیری فراگیران را در حوزه مطالعاتی خاص 

ی راز پرسشنامه برای گردآوپژوهش در این  محدودیت پژوهش حاضر، ذکر این مطلب الزم است که عنوانبهدر انتها . بهره گیرند

راین کنندگان اثر گذاشته باشد، بنابشرکت دهیپاسخی مطلوبیت اجتماعی در نحوه راست و ممکن است سوگی هشداستفادهها، داده

هر متوسطه ش آموزان پسر دوره اولدانشاین پژوهش تنها بر روی همچنین  .دیرالزم است احتیاط الزم صورت گ هایافتهتعمیمدر 

دو  آموزان هریا با در نظر دانش نیز اجرا گردد دخترآموزان های آینده تحقیق روی دانشتوان در پژوهشبنابراین میانجام شد  تهران

بر اساس . قرارداد را مدنظریری تحصیلی واژگان و درگ یادگیری یرو یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پوجنس نقش جنسیت بر اثربخشی 

است پیشنهاد ؤثر مآموزان دانشیری تحصیلی واژگان و درگ یادگیریافزایش در  یوترکامپ یهبر پا یاسنجش پو ه شدنشان داده کنتایج 

یوتر کامپ یهابر پ یاسنجش پویری تحصیلی از واژگان و درگ معلمان زبان انگلیسی برای بهبود یادگیری ژهیوبهکه مدارس  شودمی

 یرگذاریأثتگردد محققان جزییات بیشتری از مطالعه را ارائه نمایند تا بتوان عواملی که بر ینده پیشنهاد میبرای تحقیقات آ استفاده کنند.

 .یا رد نمود تائیدهستند را  مؤثریری تحصیلی واژگان و درگ یادگیری
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 منابع

 در یادگیری و یادآوری  یادآور دواژهیکلآموزش به روش  بخشی(. مطالعه میزان اثر0912وف. )رئ، حمزوی ؛ وحمد، ماحمدی صفا

 .0-01(، 02)1، مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی. واژگان

 ترجمه ییتوانا یا یانهسطح را یینتع یبرا یمدل یو اعتبارسنج ی(. طراح0917. )وریاپ ی،و محمدعلم هزاد؛ب ی،و قنسول عظم؛ا ی،اکرم 

 .207-271(، 0)8ی، خارج یهادر زبان یزبانشناخت یهاپژوهش. یاسنجش پو یقاز طر یاندانشجو یبه فارس یسیانگل

 ( .اثر0917ایمانی، هما؛ احقر، قدسی؛ و سیف نراقی، مریم .)انگلیسی  زبان واژگان برافزایش( فبک) کودک برای فلسفه آموزش خشیب

 . 21-96(، 16)09فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، آموزان.  دانش

  ،یلیتحص اقیدر اشت یلیدر مدرسه و خودپندارۀ تحص یزندگ تیفینقش ک(. 0916غفار؛ و دشتی، ادریس. )زاهد بابالن، عادل؛ کریمیان 

 .71-10(، 0)02رویکردهای نوین آموزشی، ی. شهرستان ثالث باباجان ییپنجم و ششم ابتدا ةیآموزان پادر دانش 

 ( .0912زاهد، عادل؛ کریمی یوسفی، سیده هایده؛ و معینی کیا، مهدی.) فصلنامه علمی . های روانسنجی مقیاس اشتیاق به مدرسهژگیوی
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