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چكيده:

كليدواژهها:

با توجه به شرایط محیطی کشور ایران و همسایگی اش با کشورهاِی عربی یادگیری زبان عربی 
به منزلۀ زبان دوم اهمیت فراوانی دارد. به این منظور، زبان عربی در دورۀ اول و دوم مقطع متوسطه 
آموزش داده می شود. این مقاله به مقایسۀ روش های تدریس در حفظ و یادسپاری واژه های عربی 
دانش آموزان پسر در دورۀ متوسطۀ اول شهرستان اهواز می پردازد. به منظور یادسپاری 200 واژه، 
پس از آموزش افراد در کالس های مرســوم و آموزش تکمیلی در سه گروه مطالعاتی به سه روش 
تدریس مرسوم، بر اســاس طرح تحقیق، فلش کارت های دیجیتالی و پویانمایی تهیه شد. طبق 
این مقایسه، 8 هفته پس از شــروع آموزش ها، در پس آزمون، روش فلش کارت های دیجیتالی و 
پویانمایی با ضریب خطای 0/0۵ تفاوت معناداری با روش تدریس مرســوم داشتند. اما با گذشت 
1۶ هفته از آموزش ها و در مرحلۀ پیگیرْی روش به یادسپارِی واژه ها با استفاده از پویانمایی فقط با 
ضریب خطای 0/01 تفاوت معناداری در مقایسه با روش تدریس مرسوم و فلش کارت های دیجیتال 

داشت. همچنین این روش با میانگین به یادسپاری بیش از 128 واژه موفق بوده است. 
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 مقدمه
يکی از مهارت های ويژۀ انســان گفتار اســت. اين وجه تمايز اگرچه ريشــه در انديشه و فرايندهای 
روان شــناختی دارد، از طريق نشانه های بیرونی ای همچون صحبت کردن و نوشتن قابل مشاهده است. به 
همین علت، اين ويژگی خود ابزاری برای مطالعۀ انديشه و فرايندهای روان شناختی شده است تا شیوۀ 
ادراک انسان در يادگیری زبان و اجزای آن  بررسی شود. از سوی ديگر، زبان دوم باعث گسترش مهارت  ها 
و روابط فرد در دنیای پرشــتاب امروزی می شود. يادگیری زبان عربی به منزلۀ يکی از شش زبان رسمی 
سازمان ملل متحد که کشورهای بسیاری در همسايگی ايران از آن استفاده می  کنند از اولويت  های نظام 
آموزشــی ايران اســت. هم  اکنون زبان عربی در مدارس به منزلۀ زبان دوم تدريس می  شود و روش های 

متفاوتی نیز برای تدريس اين درس به کار گرفته می شود.
محققان ابزارهای متفاوتی را برای ســنجش يادگیری زبان دوم در يادگیرندگان پیشــنهاد کرده  اند. 
مطابق با طبقه بندی میلیگان1 و همکاران )2007(، اين ابزارها درکل به صورت زير طبقه  بندی می شوند: 
ابزارهايی که توانايی کلی زبان را می  ســنجند، ابزارهای معناشــناختی، ابزارهای ســنجش خزانۀ لغات 
دريافتی، ابزارهای نحو  شناســی و ابزارهای حافظۀ مکمل. به  طور جزئی  تر می  توان به ابزار جدول کلمات 
متقاطع و يافتن کلمات، هجی کردن و تکمیل کلمات ناقص به منزلۀ ابزار سنجش خزانۀ لغات، متن خوانی 
و برقراری ارتباط به منزلۀ ابزار درک معنا و اســتفاده از روش  های يادســپاری نرم  افزاری به منزلۀ حافظۀ 
مکمل اشــاره کرد )ما2، 2017؛ بلیال و آرچیباد3، 2018(. توجه به اين نکته ضروری است که يادسپاری 
بــا يادگیری ارتباط نزديکی دارد. محققان يادســپاری را بخش مهمــی از يادگیری می دانند و آن را به 
حفظ کردن و مهارت های ذهنی معطوف می کنند. اما يادگیری به امری وســیع تر اشاره دارد که عالوه بر 
مهارت های ذهنی به مهارت های عملی و نگرش ها نیز اشاره دارد )ديويس4، 2019؛ تولوينگ5، 2000(.

در فراتحلیلی که میلیگان و همکاران )2007( روی انواع ابزارهای اندازه  گیری توانايی  های زبانی انجام 
دادنــد دريافتند که آزمون های خزانۀ واژه های دريافتــی آزمون  هايی اند که خالص  ترين اندازه از توانايی 
زبانی مجزا را به دست می  دهند و کمترين هم پوشانی را با ديگر توانايی  ها دارند. از سوی ديگر، برخی از 
پژوهشــگران ازجمله هايبرت و کامیل6 )2005(، ماتسوکا و هیرش7 )2012( و القمدی8 )2019( اشاره 
کرده اند که يادســپاری    لغت تأثیر بسزايی در يادگیری مهارت  های زبانی و مهارت خواندن در زبان دوم 
دارد. به همین علت، شناسايی روش هاِی آموزشی که باعث افزايش گنجینۀ لغات يادگیرندگان می شود 
می  تواند به منزلۀ روش های مناســبی برای آموزش زبان دوم، به ويژه زبان عربی، به شــمار رود )مصرای و 
میلتون9، 2019(. هر  چند محققان بسیاری به بررسی شیوه  های يادگیری اجزای زبان  های دوم پرداخته   اند 
که گاه نتايج متعارضی نیز به  دســت آورده اند )جونز10، 2009؛ اســتاد و آسکلند11، 2008؛ ماسکارنو12، 

2008؛ هال13، 2014؛ وفايی و اشعری تبار، 1396(. 
از همه مهم تر، اکثر زبان شناسان انتقال معنا بدون داشتن خزانۀ لغت مناسب را نا  ممکن می  دانند و 

سر متوسطۀ اول شهرستان اهواز
ش آموزان پ

ت دیجیتالی و پویانمایی در یادسپاری واژه های عربی دان
ش کار

شی فل
اثربخ
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بر فراگیری آن به شیوۀ صحیح به منزلۀ يکی از مهم ترين بخش  های يادگیری زبان تأکید دارند )نیشن14، 
2014 ؛ ماتسوکا و هیرش، 2012 و گروث15 و همکاران، 2020(. از  اين  رو، اين بُعد از دانِش زبانی همواره 
مورد توجه بوده و است و در آموزش و فراگیری زبان دوم، به ويژه زبان عربی، تأثیر بسزايی دارد. دراين باره، 
تأکید اصلی درس های کتب عربی دورۀ اول متوسطه نیز بر آموزش واژه هاست. مؤلفان کتب درس عربی 
در مقدمۀ اين کتب در هر ســه  پايه توضیح داده اند که دانش آموزان در ســاِل نهم 223 لغت و در ساِل 
هشتم 200 لغت پرکاربرد عربی را خواهند آموخت و اگر اين لغات را با 400 لغت آموخته شده در سال 
هفتم جمع کنند، درمجموع بیش از 800 لغت عربی را که با احتساب جمع  های مکسر 860 لغت می  شود 
به خاطر می سپارند. اين خزانۀ لغات برای خواندن و فهم قرآن، احاديث، روايات، متون عربی و حتی متون 

فارسی به کار دانش  آموزان می آيد )سازمان پژوهش و برنامه  ريزی آموزشی، 1398(. 
آشــکار است که يادســپاری واژه ها اغلب بايد به صورت اتفاقی و ازطريق شنیدن و خواندن به وجود 
آيد )نیشن، 2014؛ مصرای و میلتون، 2019(. اين مسئله يکی از عللی است که به اهمیت وجود برنامۀ 
آموزشــِی وسیع و قابل توجه در يادگیری زبان عربی اشاره می  کند. برنامه  های آموزشی اين فرصت را به 
فراگیران زبان عربی می  دهند تا به خواندن حجم بسیاری از مطالب و موادی که در سطح سواد آن هاست 

بپردازند. يادگیری زبان عربی ازطريق تکرار، بازيابی، استفادۀ خالقانه و توجه کامل به وجود می  آيد. 
مؤلفان کتب عربی دورۀ اوِل متوســطه فعالیت  هايی مانند اجرای گروهی مکالمه، نـــمايش، سرود، 
ترجمۀ تصويری و داستان  نويســی را به منزلۀ کار عملی در درس عربی پیشــنهاد داده اند. همچنین در 
مدارســی که وقت اضافه دارند يا در مدارس خاص می  توان، به منزلۀ فوق برنامه، دانش آموز را در چنین 
زمینه  هايی فعال کرد و فعالیت های جانبی و متفاوتی را پیش گرفت. تأکید مؤلفان بر اين است که بايد 
در جمله به معنای کلمات جديد  توجه کرد. به عبارت ديگر، نبايد در پايه های هفتم، هشتم و نهم معنای 
کلمات را خارج از جمله از دانش آموز خواست و او بايد عبارت و متن را درست بخواند و کلمات جديد آن 

را با توجه به قرائن موجود در جمله معنا کند )سازمان پژوهش و برنامه ريزی، 1398(.  
اما برخی ديگر از محققان، شــرايط يادسپاری لغات در حین خواندن را به شیوه های متفاوتی چون 
باريک  خوانــی يا محدودخوانی)خواندن متون صرفاً در يــک زمینه(، خواندن مجدد، خواندن و ارتباط با 
مهارت  های ديگر، خواندن و بحث کردن، صامت خوانی، اســتفاده از رايانه، فلش  کارت، فیلم و پويانمايی و 
روش هايی از اين دست مرتبط دانسته اند )الموسوی16، 2017؛ ريدينگ و آلن17، 2013؛ يونس18، 2014(. 
ابراهیمیــان و نبی فــر )1394( نیز افزوده   اند که يکی از راهبرد  های يادســپارِی لغت اســتفاده از 
فلش  کارت هاست. درکل، توجه به اين نکته ضروری است که فعالیت  های رايانه  ای با فراهم کردن فرصتی 
برای يادگیرِی عمدی در يادگیری و يادسپاری يادگیرندگان مؤثر واقع می شوند. يافته  های پژوهشگران 
نیــز حاکی از آن اســت که محیط  های يادگیری مبتنــی بر فناوری اطالعات و ارتباطات و اســتفاده از 
چند  رســانه ای  ها می  تواند باعث بهبود عملکرد تحصیلی و افزايش انگیزۀ يادگیرندگان )ناعمی و ناعمی، 
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2017( و خودکارآمدی و نظم آنان شود )الستاد و کريستوفرسن19، 2017(.
در انجمن مديريت منابع اطالعاتی20 )2019( روش های گوناگونی درزمینۀ آموزش زبان دوم پیشنهاد 
شــده است که از جملۀ آن ها می توان به کالس درس معکوس، محیط های يادگیری مجازی، گوشی های 
همــراه، گفت وگوی مجازی، فلش کارت ها، پويانمايی و بازی های کامپیوتری اشــاره کرد. در اين انجمن 
ابزاری همچون فلش کارت و پويانمايی به طور ويژه برای افزايش دامنۀ لغات و يادسپاری واژه ها مورد توجه 

است. 
در ايران درزمینۀ استفاده از پويانمايی يا فلش کارت های ديجیتالی برای گسترش واژه ها، به خصوص 
در زبــان عربی، پژوهش مهمی صورت نگرفته اســت. اما می  توان به پژوهش  های کیارســی و همکاران 
)1396( مبتنی بر اثرگذاری مثبت پويانمايی در آموزش واژه  های فارسی به کودکان دوزبانه با زبان مادری 
عربی و همچنین پژوهش حیدريان و اسالم پناه )1397( مبتنی بر اثرگذاری پويانمايی در آموزش حروف 

الفبا به دانش  آموزان دارای اختالل يادگیری و کسب نتیجۀ مطلوب اشاره کرد.
از طرف ديگر، به رغم اهمیت يادســپاری واژه ها به منزلۀ بخشی اساســی در يادگیری زبان عربی و 
وجود روش های آموزشی مناسب، بر اساس نتايج تحقیقاتی که در اين زمینه صورت گرفته، در آموزش 
زبان عربی مشکالتی وجود دارد. ازجمله مهم ترين پژوهش ها در اين زمینه پژوهش پیروی و فلسفی نژاد 
)1397( اســت. آن ها با بررســی نمرات خام آزمون دهندگان کنکور به اين نتیجه رسیدند که کمترين 
میانگین درصد در کل کشور در آزمون دروس عمومی، با 18 درصد، به درس عربی تعلق دارد. تقی زاده 
و برقی )1399( نیز اظهار داشــته  اند که مهارت های پايه ای و اســتفاده از ابزار آموزشــِی مناسب تأثیر 
چشمگیری در يادگیری زبان عربی دارند. با توجه به اهمیت روزافزون ابزارهای نوآورانه در دنیای امروز و 
همچنین توجه به تحقیقاتی که در آن ها به کاربرد فلش کارت های ديجیتالی در يادسپاری واژه ها، به منزلۀ 
بخش اساسی يادگیری زبان دوم، پرداخته شده است، هدف اصلی از اين پژوهش مقايسۀ تأثیر روش های 
تکمیلی آموزش رســمی با کمک فلش  کارت و پويانمايی در يادسپاری واژه های عربی دانش آموزان پسر 

متوسطۀ اول شهرستان اهواز است.

فرضیه های اين پژوهش عبارت است از:
 آموزش به وسیلۀ روش تکمیلی استفاده از فلش کارت ديجیتالی در مقايسه با آموزش های مرسوم 

در يادسپاری واژه های عربی دانش آموزان پسر متوسطۀ اول شهرستان اهواز اثر متفاوتی دارد.
 آموزش به وسیلۀ روش تکمیلی استفاده از پويانمايی در مقايسه با آموزش های مرسوم در يادسپاری 

واژه های عربی دانش آموزان پسر متوسطۀ اول شهرستان اهواز اثر متفاوتی دارد.
 آموزش به وســیلۀ روش تکمیلی استفاده از فلش کارت با روش تکمیلی استفاده از پويانمايی در 

يادسپاری واژه های عربی دانش آموزان پسر متوسطۀ اول شهرستان اهواز اثر متفاوتی دارد.
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 پیشینۀ پژوهش
با توجه به اهمیت استفاده از اين ابزارها برای يادسپاری واژه ها، توجه به مطالعات اين بخش ضرورت 
دارد. ابراهیمیان و نبی فر )1394( بیان کرده  اند که بســیاری از محققان از ابزار فلش کارت برای استفاده 
در آمــوزش زبان های دوم اســتفاده کرده و به گزارش نتايج مثبــت آن پرداخته   اند. به گفتۀ آن ها، اين 
روش برای افزايش ســرعت خواندن نیز قابل اســتفاده است. محققان ديگری همچون واندا21 و همکاران 
)2016( نیز بیان کرده اند که اســتفاده از فلش کارت  ها به  علت ايجاد احساس مناسب در يادگیرندگان و 
ارائۀ بازخوردهای تمرينِی مناســب تأثیر بسزايی در يادگیری آنان دارد. در ادامه، در تحقیقات جديدتر 
نیز به اثربخشی استفاده از فلش  کارت های ديجیتالی در افزايش چشمگیر خزانۀ لغات يادگیرندگان اشاره 
شــده است؛ هرچند انتخاِب واژه ها توجه به توانمندی و همچنین توجه به اهداف آموزشی دانش آموزان 
را بسیار پراهمیت کرده است )رينولد و شیه22، 2019(. هانگ23 )2015( نیز در اين زمینه به اثرگذاری 
فلش  کارت های ديجیتالی در يادسپاری    واژه های زبان دوم و تأثیرگذاری آن در نوع ارتباطات افراد صحه 
گذاشته است. به عالوه، او از اين روش به منزلۀ روشی مناسب برای فعالیت های مشارکتی در کالس درس 
و همچنین جايگزينی مناسب برای روش های تدريس معمول دفاع می  کند. در مقابل، نیک پور و کاظمی 
)2014( در خصوص تأثیر فلش  کارت های سنتی و ديجیتالی در يادسپاری    لغات بیان کرده اند که شواهد 
کافــی مبنی  بر تأثیرگذاری اين ابزار در يادســپاری    لغت  های زبان دوم وجود ندارد. هر  چند ابراهیمان و 
نبی فر )2015( در پژوهش خود، بر دانش آموزان پايۀ ســوم دبیرســتان، ايــن روش را در کوتاه مدت و 
بلندمدت مؤثر دانسته اند. از سوی ديگر، در پژوهش  هايی نیز به بررسی نسل جديد فلش  کارت ها پرداخته 
شده است. ازجملۀ اين پژوهش ها می  توان به نتايج تحقیق ساگ24 و همکاران )2020( اشاره کرد که بر 
يادسپاری واژه ها در زمان کوتاه  تر ازطريق فلش  کارت های ديجیتالی در مقايسه با فلش  کارت های سنتی 
تأکید می کنند. در اين باره نیز چن و چان25 )2019( بیان کرده اند که فلش  کارت های واقعیت افزوده ،که 
گونه  ای از فلش  کارت های ديجیتالی اند، تأثیر بیشتری از فلش  کارت های سنتی دارند. با توجه به تحقیقات 
فوق و با بررســی تاريخچۀ مطالعات در اين زمینه، مشخص می  شود که در ايران توجه فراوانی به روش 
يادسپاری واژه ها با استفاده از فلش  کارت ها در آموزش زبان عربی در قیاس با زبان انگلیسی نشده است. 
اين محدوديت در مطالعات ســاير کشورها نیز به چشم می  خورد. از سوی ديگر، به رغم اطالعات محدود 
و متناقضی که دربارۀ کاربرد فلش  کارت ها در يادســپاری واژه  ها، به ويژه واژه های عربی، وجود دارد هنوز 
نتايجی از پژوهش دربارۀ استفاده از فلش  کارت های ديجیتالی در آموزش زبان  های عربی يا انگلیسی در 

ايران نیز منتشر نشده است. 
در کنار فلش کارت ها پويانمايی نیز برای يادسپاری واژه ها اهمیت فراوانی دارد. به گفتۀ رمضان علی 
و فايز26 )2019( پويانمايی   ها به علت پويا بودن و توجه به يادگیری موقعیتی و همچنین پوشــش دادن 
سبک  های يادگیری گوناگون نتايج مثبت و چشمگیری در يادسپاری واژه ها دارند. کايوگلو27 و همکارانش 
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)2011( نیز اشــاره کرده  اند که اســتفاده از پويانمايی ها برای آموزش لغات، به منزلۀ روشــی مناسب، 
قابل اســتفاده اســت زيرا توجه دانش آموزان را جلب می کند و آنان را بیشتر درگیر يادسپاری می کند. 
هرچند که حمدان و علی28 )2015(، ضمن اشــاره به مزيت  هايی همچون يادگیری تعاملی و چندجانبۀ 
پويانمايی   های آموزشی در آموزش لغت و تلفظ به دانش  آموزان، بیان کرده اند که در بعضی مواقع ممکن 
است درگیری احساسی منفی به شخصیت  ها يا داستان پويانمايی شکل گیرد و يادگیری کیفیت بااليی 
نداشــته باشــد. اما درکل اين روش را روشی مناسب برای گسترش دامنۀ لغات افراد و يادسپاری واژه ها 
دانسته  اند. فردانش )1398( نیز بیان می کند که استفاده از ابزار نوين در آموزش معموالً تا 8 هفته برای 

فراگیران جذاب است، اما ابزارها بعدازآن جذابیت خود را از دست می دهند. 
برعکس فلش کارت های ديجیتالی که تحقیقات چندانی دربارۀ کاربرد آن ها در يادســپاری واژه های 
زبان عربی صورت نگرفته است، تحقیقات مناسبی دربارۀ کاربرد پويانمايی در يادسپاری واژه های اين زبان 
وجود دارد. ازجمله پژوهش های جالب توجه در اين زمینه پژوهش هت29 و همکاران )2017( است که به 
بررسی اثربخشی استفاده از پويانمايی در آموزش زبان عربی به دانشجويان دانشگاه سلطان زين العابدين 
مالزی پرداخته اند. طبق نتايج اين پژوهش، اســتفاده از پويانمايی می تواند باعث پیشــرفت دانشجويان، 
ايجــاد انگیزه و بهبود محیط يادگیری شــود. بنتی مختار30 )2019( نیز بیان می کند که اســتفاده از 
پويانمايی باعث پیشرفت يادسپاری واژه های عربی در دانش آموزان شده است. البته وی پیشنهاد می کند 
از پويانمايی به منزلۀ روشی تکمیلی و نه روش اصلی آموزشی استفاده شود. در پژوهش ديگری که فوداه31 
و همکاران )2020(، در اندونزی، دربارۀ يادســپاری واژه های عربی در دانش آموزان صورت گرفته نتايج 
مشــابهی به دست آمده اســت. اين محققان بیان می کنند که پويانمايی تأثیر چشمگیری در يادسپاری 

واژه های جديد داشته است. 

 روش شناسی پژوهش
روش اين پژوهش، با توجه به موضوع و هدف آن، کّمی و از نوع شبه آزمايشی و کاربردی است. نوِع 
پژوهش شبه آزمايشی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از يک گروه گواه و دو گروه آزمايش 
است. اين پژوهش کاربردی است زيرا نتايِج آن امکان استفادۀ مستقیم را در نظام آموزشی دارد. جامعۀ 
آماری دانش آموزان پسر پايۀ نهم شهرستان اهواز بود که در بازۀ زمانی آذر تا اسفنِد سال تحصیلی 
1398-1399 بررسی شدند. روش نمونه گیرِی اين پژوهش خوشه ای چندمرحله ای بود. برای اين منظور، 
از میان 4 ناحیۀ آموزشی شهر اهواز 1 ناحیه انتخاب شد و در اليۀ دوِم نمونه گیری از میان دبیرستان هاِی 
اين منطقه 3 دبیرستاِن پسرانه تصادفی انتخاب شد. در اليۀ سوِم نمونه گیری از میان کالس های اين 
مدارس نیز تصادفی 6 کالس انتخاب شد که با برگزاری پیش آزمون و بررسی همگنی کالس ها 3 کالس 

برای اجرای پژوهش انتخاب شدند. 
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  طرح آزمایشی پژوهش
اول، گذراندن 4 ساعت )2 جلسه(  دبیرستان دورۀ  مواد درسی  آموزشی  برنامۀ  اساس  بر 
با هماهنگی مدارس  اين منظور،  برای  اجباری است.  برای دانش  آموزان  درس عربی در هفته 
مورد پژوهش در شهرستان اهواز و معلمان، از روش طرح آزمايشی و نمونۀ پژوهش اشاره شده 
در جدول 1 استفاده شد. طرح آزمايشی پژوهش به اين صورت اجرا شد که در ابتدا يک آزمون 
200 لغتی با واژه های جديد سال نهم به منزلۀ پیش  آزمون از دانش  آموزان گرفته شد و پس از 
طی دوره های آزمايشی، به مدت 8 هفته، مجدداً آزمون برگزار شد و نتايج در بخش پس  آزمون 
مقايسه شدند. مجدداً اين آزمون پس از 8 هفته بعد از آزمون مرحلۀ پس آزمون و 16 هفته بعد از 
پیش  آزمون برگزار شد تا تثبیت يادسپاری    در روش  های اشاره شده در بخش پیگیری بررسی شود. 
طرح پژوهش به اين صورت بود که همۀ گروه های مطالعه اعم از گواه و آزمايش 4 ساعت 
و  موجود  آموزشی  ضوابط  اساس  بر  رسمی  آموزش های  اين  کردند.  دريافت  رسمی  آموزِش 
هماهنگی معلمان 3 کالس بود. پس ازآن دانش آموزان در قالب کالس فوق برنامه، به مدت 8 
هفته، هر هفته 2 جلسۀ يک ساعته آموزش های تکمیلی دريافت کردند و درنهايت پس از 8 
هفته، پس آزمون و پس از 16 هفته نیز در قالب مرحلۀ پیگیری پس آزمون ديگری برگزار شد. در 
آموزش های تکمیلِی ارائه شده آموزش مرسوم مدارس که ادامۀ فرايند رسمی است به گروه گواه 
ارائه شد. اما در مقابل برای گروه های آزمايش، در کالس های فوق برنامه که آموزش های تکمیلی 
ارائه شده است، از دو روش ارائۀ واژه ها ازطريق فلش کارت ديجیتالی و پويانمايی استفاده شد. 

ويژگی  های نمونه و طرح آزمايشی در جدول 1 آمده است.

 جدول 1.   توزیع نمونۀ پژوهش                                                                                                                                         

 گروه  های 
مورد مطالعه

تعداد 
افراد

 طرح آزمایشی پژوهش 
)تعداد ساعت(

 گروه گواه
)روش مرسوم(

 هر هفته 4 ساعت جلسه آموزش رسمی27 نفر
 متغیر مورد بررسی: 16 ساعت روش های مرسوم 
)به صورت هر هفته 2 جلسۀ يک ساعتۀ فوق العاده(

 گروه آزمایش 1
)فلش کارت دیجیتالی(

 هر هفته 4 ساعت جلسۀ آموزش رسمی26 نفر
 متغیر مورد بررسی: 16 ساعت روش فلش کارت ديجیتالی 

)به صورت هر هفته 2 جلسۀ يک ساعتۀ فوق العاده(

 گروه آزمایش 2
)پویانمایی(

 هر هفته 4 ساعت جلسۀ آموزش رسمی27 نفر
 متغیر مورد بررسی: 16 ساعت روش پويانمايی 

)به صورت هر هفته 2 جلسۀ يک ساعتۀ فوق العاده(
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  ابزار پژوهش
پسر  دانش آموزان  در  تکمیلی  روش های  به وسیلۀ  عربی  واژه های  يادسپاری  مقايسۀ  برای 
متوسطۀ اول شهر اهواز، از فهرست 200 کلمه ای استفاده شد. اين فهرست شامل کلماتی بود که 
دانش آموزان بايد در سال نهم فرامی گرفتند. به همین علت، اين فهرست را معلمان سه کالس 
انتخاب کردند و سرگروه آموزش عربی منطقۀ مورد نظر و يک استاد دانشگاه در رشتۀ عربی آن 
را تأيید کردند. درحقیقت، فهرست واژه های مورد ارزيابی از نگاه روايی محتوايی  بررسی و تأيید 
شد. همچنین، برای بررسی پايايی ابزار مربوط از روش کودر ـ ريچاردسون32، که معموالً برای 
آزمون های لغت به کار می رود، استفاده شد. ضريب پايايی ابزار اشاره شده 0/863 برآورد شد که بر 

اساس مالک پايايی قابل قبول به میزان حداقل 0/70، ابزار اشاره شده پايايی خوبی دارد.

 یافته های پژوهش
میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گروه های آزمايش و کنترل در 

متغیر تعداد واژه های ياد سپاری شده در جدول 2 ارائه شده است. 

 جدول 2.   میانگین و انحراف معیار نمرات واژه های یادسپاری شــده در گروه هــای آزمایش و گواه در مراحل پیش  آزمون، 
پس  آزمون و پیگیری 

عضویت گروهیمتغیر
پیگیریپس  آزمونپیش  آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

واژه ها

20/781/96114/263/8286/114/49گواه

 آزمایش 1 
)فلش  کارت دیجیتالی(

21/081/54128/424/6192/043/84

 آزمایش 2 
)پویانمایی(

20/071/41146/193/87128/524/82

با توجه به نتايج به دســت آمده در جدول 2، میانگین تعداد واژه های يادسپاری شده در گروه گواه در 
پیش  آزمون )که درواقع نشــان دهندۀ دانش قبلی دانش آموزان در هر سه گروه مورد مطالعه است( برابِر 
20/78 با انحراف معیــار 1/96 و در پس  آزمون برابر 114/26 با انحراف معیار 3/82 و در مرحلۀ پیگیری 
86/11 با انحراف معیار 4/49 است. از طرف ديگر، میانگین تعداد واژه های يادسپاری شده در گروه آزمايش 
1 )آموزش به روش فلش  کارت های ديجیتالــی( در پیش  آزمون برابر 21/08 با انحراف معیار 1/54 و در 
پس  آزمون 128/42 با انحراف معیار 4/61 و در مرحلۀ پیگیری برابر 92/56 با انحراف معیار 3/84 اســت. 
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در انتها، میانگین تعداد واژه های يادسپاری شــده در گروه آزمايــش 2 )آموزش به روش پويانمايی( در 
پیش  آزمــون برابر 20/07 با انحراف معیار 1/412 و در پس  آزمــون 146/19 با انحراف معیار 3/87 و در 
مرحلۀ پیگیری برابر 128/52 با انحراف معیار 4/82 است. با توجه به نتايج به دست آمده، تعداد واژه های 
يادسپاری شــده در مرحلۀ پس  آزمون در مقايسه با پیش  آزمون در هر سه روش رشد چشم گیری داشته 
که در روش سوم )آموزش به روش پويانمايی( بیشترين افزايش مشاهده می شود. اما در مرحلۀ پیگیری 

تعداد واژه های يادسپاری شده در قیاس با پس آزمون کاهش يافته است. 
برای بررســی و تجزيه وتحلیل فرضیه های پژوهش از روش تحلیــل واريانس مختلط دوراهه )طرح 
آمیخته( استفاده شد. در تحلیل واريانِس مختلط اثر متغیر پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری و اثر اصلی 
متغیرهــای آموزش ها در گروه های آزمايش و کنترل به همراه هرگونه تعامل احتمالی موجود میان اين 
دو متغیر کشف می شــود. تحلیل واريانس مختلط دوراهه به يک متغیر مستقل همبسته )پیش آزمون، 
پس آزمون و پیگیری( و يک متغیر ناهمبســته )آموزش با فلش  کارت ديجیتالی، آموزش با پويانمايی و 
گــروه کنترل( نیاز دارد. اين روش زمانی به کار می رود کــه پژوهش يک عامل بین گروهی )در پژوهش 
حاضر مداخله با سه ســطح آموزش با فلش  کارت ديجیتالی، آموزش با پويانمايی و گروه کنترل( و يک 
عامل درون گروهی داشته باشد که در اينجا شامل سه سطح )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( می شود.

به منظور بررســی يکسانی واريانس خطای سطوح متغیر مداخله در هر سه شرايِط مطالعه از آزمون 
F لوين33، که در جدول 3 اشــاره شــده، استفاده شد. ســطح معنی دار بزرگ تر از 0/05 در اين آزمون 

نشان دهندۀ يکسانی اين واريانس های خطاست.

 جدول 3.   نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس خطا                                                                                                                                    

درجۀ آزادی اول Fنوع آزمونمتغیر
)Df1(

درجۀ آزادی دوم 
)Df2(

سطح معنی داری

واژه ها

2/3512770/102پیش آزمون

1/6502770/199پس آ زمون

1/4332770/245پیگیری

سطح معنی داریشاپیروکشیدگیچولگیمتغیر

0/3121/5030/8450/254واژه ها
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در جــدول 3 نتايج آزمون لوين برای ســنجش برابری واريانس خطــا در پیش آزمون، پس آزمون و 
پیگیری در متغیرهای پژوهش نشــان داده شــده اســت. با توجه به نبود معنی داری مقدار F در سطح 
خطــای کوچک تر از 0/05 بايد گفت که واريانس خطای متغیرهای پژوهش در ســطوح متغیر مداخله 
در پیش آزمــون، پس آزمون و پیگیری باهــم برابر بود. ازاين روی، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد و فرض 
يکسانی واريانس های خطا برقرار است. برای اطمینان از برقراری فرض نرمال بودن توزيع نمرات متغیرهاِی 
پژوهش از دو شاخص چولگی و کشیدگی و همچنین آزمون شاپیرو استفاده شد. طبق نتايج جدول 3، 
ضرايب چولگی میان 3- و 3 و ضرايب کشیدگی بین 9- و 9 است. همچنین مقدار آمارۀ آزمون شاپیروـ  
ويلک34 برابر 0/845 و سطح معناداری آزمون بیشتر از 0/05 است، بنابراين شرط اولیه برای نرمال بودن 

نمرات متغیر پژوهش وجود دارد.

36 جدول 4.   نتایج آزمون ام باکس   و ماچلی   برای بررسی فرض یکسانی ماتریس کوواریانس در واژه ها                                                                                                                                   35

درجۀ آزادی اول آزمون باکس
)Df1(

درجۀ آزادی دوم
)Df2( 

Fسطح معنی داری

18/72912286461/4720/126

سطح معنی داریDfخی دوآزمون ماچلی

0/7781/04520/371

با توجه به نتايج جدول 4، مقدار ســطح معناداری به دســت آمده بزرگ تر از 0/05 است. بنابراين 
ماتريــس کوواريانس پیش آزمــون، پس آزمون و پیگیری در گروه ها با همديگر برابر اســت. همچنین 
آزمون کرويت ماچلی نیز با استفاده از اجرای يک آزمون کرويت روی متغیر وابسته تبديل شدۀ نرمال، 
ســاختار ماتريس ـ کوواريانــس را تأيید و اثبات می کند. به طور مفروض، شــکل ماتريس واريانس ـ 
کوواريانس متغیر وابســته بايد کروی باشد. بر اساس جدول 4، مقدار آزمون کرويت ماچلی )0/778( 
در ســطح خطای کوچک تر از 0/05 معنی دار نیســت، بنابراين می توان کرويــت ماتريس واريانس ـ 

کوواريانس متغیر وابسته را پذيرفت. 
برای بررســی فرضیه های اول و دوم پژوهش، که در آن بــه تفاوت اثر آموزش با روش تکمیلی با 
اســتفاده از فلش کارت با روش تکمیلی آموزش با استفاده از پويانمايی در يادسپاری واژگان عربی در 
برابر روش های مرسوم اشاره شد، از روش آماری تحلیل واريانس چند متغیره استفاده شد. نتايج آزمون 
تحلیل واريانس چند متغیره در میان گروه های آزمايش و کنترل در تعداد واژه ها در جدول 5 گزارش 

شده است.
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 جدول ۵.   نتایـج آزمون تـحلیل واریانس چنـد متغیـره در میـان گروه های آزمایش و کنترل در تعداد واژه ها در مراحل 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 

منبع متغیر
تغییرات

روند 
آزمایشی

مجموع 
میانگین Dfمجذوات

Fsigمجذورات
مجذور سهمی اِتا 

)Eta(

تعداد 
واژه ها

514038/82257019/420282/40/0000/996مراحل*درون گروهی

1951/4915412/672خطا

25974/07212987/03940/870/0000/961مداخله**بین گروهی

1062/847713/803خطا

16230/7644057/69320/2080/0000/893مراحل مداخلهتعامل

* مراحل: يعنی تغییرات در بین سه مرحلۀ پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است.

** مداخله: يعنی تغییرات ايجاد شده بین گروه های آزمايشی فلش  کارت، پويانمايی و کنترل است.

در جــدول 5، معناداری يا نبود معناداری کل الگو و همچنین تأثیرات جداگانه هريک از متغیرهای 
زمان و مداخله و تعامل اين دو در متغیر تعداد واژه ها نشــان داده شــده است. همان گونه که در جدول 
مشــاهده می شــود، اثر متغیر درون گروهی زمان  بر تعداد واژه ها معنادار است. به اين معنا که گذشت 8 
هفته و 16 هفته از برگزاری آزمون دارای تأثیر متفاوتی بوده اســت. يعنی در تعداد واژه های گروه ها در 
پس آزمــون و پیگیری در برابر پیش آزمون تفاوت معنــی دار وجود دارد. همچنین اثر متغیر بین گروهی 
مداخله ها نیز در افزايش تعداد واژه های يادسپاری شــدۀ گروه ها معنادار بوده است. يعنی اجرای مداخلۀ 
آموزش به روش فلش کارت ديجیتال و پويانمايی يادســپاری تعداد واژه ها را نسبت به گروه کنترل ارتقا 

داده است.
تعامل میان زمان و مداخله و تأثیر هم زماِن اين دو متغیر در يادســپاری تعداد واژه ها نیز به لحاظ 
آماری معنادار است. به عبارت ديگر، تعداد واژه های يادسپاری شده در هر مداخله طی زمان های گوناگون 
با همديگر متفاوت اســت. به منظور بررســی درون گروهی و برون گروهی داده ها، بر اساس جدول 6، از 
آزمون های تعقیبی استفاده شد. آزمون تعقیبی بونفرونی، به علت کم بودن تعداد جفت های محدود، برای 
مقايسه های دوتايی مداخله ها در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در تعداد واژه ها نیز به کار رفت. طبق 

نتايج اين آزمون، میان هر سه گروه آزمايش تفاوت معنی دار وجود دارد.
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 جدول ۶.   نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسۀ دو تایی گروه ها در تعداد واژه ها                                                                                                                                  

سطح معناداریانحراف استانداردمیانگین  تفاوت هاگروه 2گروه 1متغیر

تعداد 
واژه ها

6/7970/5890/000*کنترلفلش کارت های  ديجیتالی

17/7460/5890/000-*پويانمايیفلش  کارت های ديجیتالی

24/5430/5840/000*کنترلپويانمايی

سطح معناداریانحراف استانداردمیانگین  تفاوت هاگروه 2گروه 1متغیر

تعداد 
واژه ها

108/980/4870/000-*پس  آزمونپیش  آزمون

81/580/4970/000-*پیگیریپیش  آزمون

27/400/6830/000*پیگیریپس  آزمون

برای پاســخ به فرضیۀ ســوم پژوهش، مبنی بر تفــاوت اثر آموزش با روش تکمیلی با اســتفاده از 
فلش کارت با روش تکمیلی آموزش با اســتفاده از پويانمايی در يادســپاری واژه هــای عربی، از آزمون 
بونفرونی استفاده شــد. طبق نتايج جدول 7، از آزمون بونفرونی برای مقايسه های دو تايی مداخله ها در 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در يادســپاری واژه ها استفاده شــد. طبق نتايج اين آزمون، در میان 
مراحــل پیش  آزمون و پس  آزمون و میان پیش  آزمون و پیگیــری و مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت 

معنی  داری وجود دارد.

 جدول 7.   نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسۀ دو تایی گروه ها در مراحل آزمون های  تعداد واژه ها                                                                                                                                  

میانگین  گروه 2گروه 1متغیر
تفاوت ها

انحراف 
استاندارد

سطح 
معناداری

تعداد 
واژه ها

پیش آزمون

1/0030/4560/093پويانمايیفلش  کارت های ديجیتالی

0/2990/4560/99کنترلفلش  کارت های ديجیتالی

0/7040/4520/371-کنترلپويانمايی

پس  آزمون

17/7621/1310/000-*پويانمايیفلش  کارت های ديجیتالی

14/1641/1310/000*کنترلفلش  کارت های ديجیتالی

31/9261/1200/000*کنترلپويانمايی

پیگیری

36/4801/2120/000-*پويانمايیفلش  کارت های ديجیتالی

5/9271/2120/000*کنترلفلش  کارت های ديجیتالی

42/4071/2010/000*کنترلپويانمايی
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طبق نتايج مرحلۀ پیش  آزمون، میان روش ها اختالف معناداری وجود ندارد اما در مرحلۀ پس  آزمون 
و پیگیری میان روش های آموزش اختالف معناداری مشــاهده شده است. همچنین میانگین اختالفات 
نشــان دهندۀ برتری روش پويانمايی بر فلش کارت های ديجیتالی و کنتــرل در هر دو مراحل برگزاری 

آزمون های پس آزمون و پیگیری بوده است.

 بحث و نتیجه گیری  
زبان، برای انسان، ابزاری اســت که با آن به بیان ديدگاه  های خود و درک 
ديدگاه سايرين می  پردازد. اهمیت زبان ها نیز زمانی آشکار می  شود که تفاوت  های 
فرهنگی، فکری، عقیدتی، سیاسی و غیره نیز مورد توجه باشد. با توجه به سرعت 
روزافزون تغییرات در دنیای امروز، گســتردگی شبکه  های اجتماعی و تسهیِل 
ارتباطات يادگیری زبان های دوم و خارجه به منزلۀ ابزاری برای ارتباط با افراد و 
فرهنگ ساير کشورها امری ضروری و اجتناب  ناپذير شده است. ازجمله زبان های 
مهم در کشــور ما زبان عربی اســت زيرا ايران ازيک طرف دارای همســايگان 
عرب زبان است و از طرف ديگر زبان قرآن مجید و اصلی  ترين منبع اسالمی  دين 
رســمی آن است. به اين منظور، آموزش زبان عربی در مدارس اهمیت ويژه ای 

دارد و دانش  آموزان از دورۀ اول متوسطه اين زبان را فرامی گیرند. 
از ســوی ديگر، در مســیر يادگیری زبان دوم، تحقیقات علمی گوناگونی، 
همچون هايبرت و کامیل )2005( و ماتســوکا و هیــرش )2012( و القمدی 
)2019(، آمده است که يادسپاری    واژه ها در زباِن دوم مهم ترين بخش يادگیری 
زبان اســت. به اين علت، روش های تدريســی که به يادســپاری    واژه ها منجر 

می  شوند در نظام  های آموزشی اهمیت بااليی دارند. 
در اين پژوهش به بررســی اثربخشی سه روِش مرســوم، فلش  کارت  های 
ديجیتالی و پويانمايی در يادسپاری واژه ها پرداخته شده است. طبق نتايج حاصل 
از اين پژوهش، يادســپاری    واژه ها با روش های مرسوم تدريس )در کالس  های 
فوق  العاده و بر اســاس طرح آزمايشی پژوهش( دارای کارايی پايینی است. پس 
از گذشــت 16 هفته فقــط حدود 43 درصد از لغــات در حافظۀ دانش آموزاِن 
مورد مطالعــه باقی ماند. اما با به کارگیــری روش های تدريس تکمیلی از قبیل 
فلش  کارت  های ديجیتالی و پويانمايی )به میزان زمان برابر با روش های مرسوم 
تدريس( اين يادسپاری    بهبود پیدا کرد. بر اساس داده های موجود، آشکار است 
که روش فلش  کارت های ديجیتالی و پويانمايی ها در کوتاه مدت )پس از 8 هفته( 
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مؤثر بوده اند، اما روش فلش  کارت های ديجیتالی در درازمدت )16 هفته( تأثیر 
خود را در يادســپاری و يادآوری واژه ها از دســت دادند. امــا در مقابل، روش 
پويانمايی همچنان تأثیر خود را حفظ کرد و يادآوری واژه ها را تسهیل کرد که 
پس از گذشت 16 هفته از يادسپاریِ    واژه ها چیزی نزديک به 65 درصد از آن ها 

قابل يادآوری بود. 
قاعدتــاً تأثیرگذاری فلش  کارت  ها در کوتاه  مدت به  علت جذابیت اين روش 
بوده است. اين اثرگذاری با نتايج تحقیقاتی که فردانش )1398( به آن ها اشاره 
کرده اســت مطابقت دارد. امــا توجه به اين نکته ضروری اســت که جذابیت 
ابزارهای آموزشــی متفاوت از اثرگذاری آن هاست. درواقع با توجه به اينکه در 
اين روش يادســپاری واژه ها در قالب موقعیت واقعی و به شــکل معنادار و در 
حقیقت به طور زنده اتفاق نیفتاد )که از اين منظر مشــابه روش تدريس مرسوم 
اســت(، در درازمدت به حفظ و تثبیت بیشتر يادسپاری واژه ها کمک نکرد. از 
سوی ديگر، آشــکار است که يادســپاری واژه ها با روش پويانمايی با توجه به 
به خاطر سپردن واژه ها در موقعیت و شرايِط واقعی يادسپاری و يادآوری واژه ها را 
تسهیل می کند. اين تفاوت، ضمن اينکه در مهارت  های کالمی دانش  آموزان در 
مشاهدات میدانی معلمان حاصل شد، آشکار است با روش های آماری اشاره شده 

در اين مقاله نیز تأيیدشده است. 
نتايج پژوهــش حاضر درزمینۀ آمــوزش با فلش کارت هــای ديجیتالی با 
پژوهش هــای ابراهیمیان و نبی فر )1394(، واندا و همکاران )2016(، رينولد و 
شیه )2019( و هانگ )2015(، که به اثربخشی اين روش در يادسپاری واژه ها 
باور دارند، ناهم خوان است. البته توجه به اين نکته ضروری است که در تمامی 
پژوهش هاِی فوق يادســپاری پس از برگزاری پس آزمون فوری ارائه شده است 
و در مرحلۀ پیگیری به بررســی نتايج پرداخته شــده است. اما درکل می توان 
اين گونــه بیان کرد که فلش کارت های ديجیتالــی در کوتاه مدت اثر مثبتی در 
يادسپاری واژه ها دارند، اما در بلندمدت اين اثرگذاری ماندگار نیست. به همین 
علت، نتايج به دســت آمده با نتايج نیک پور و کاظمــی )2014( مبتنی بر نبود 
وجــود نتايج قاطع در تأثیرگذاری اين روش هم خوانی دارد. در همین زمینه و 
از نگاه ســاگ و همکاران )2020( و چن و چان )2019(، که مبتنی بر مزيت 
فلش کارت های ديجیتالی بر روش ها و ابزار سنتی است، پژوهِش حاضر  تأيید و 
حمايت نمی شــود؛ هرچند که در نتايج کوتاه مدت هم خوانی وجود دارد، درکل 
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مجید حمدانی

تفاوت ها چشمگیر است. 
 از ســوی ديگر، درزمینۀ اثربخشی پويانمايی در يادسپاری واژه ها می توان 
گفت که نتايج پژوهش حاضر با تحقیقات داخلی کیارسی و همکاران )1396( 
مبتنی بر مؤثر بودن پويانمايی در يادسپاری واژه ها و با اندکی انعطاف با پژوهش 
حیدريان و اســالم پناه )1397( در راســتای تأثیر مثبــت در يادگیری حروف 
هم خوانی دارد. اما مهم تر آن است که نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش های 
ديگــری همچون رمضان علــی و فايز )2019(، کايوگلــو و همکاران )2011(، 
حمدان و علی )2015(، هت و همکاران )2017(، بنتی مختار )2019( و فوداه 
و همکاران )2020( که با نمونه های متفاوت در ســنین متفاوت و در ســطوح 
علمی و کشــورهاِی محل پژوهش صورت گرفته است هم خوانی دارد و از نتايج 
آن پژوهش ها مبتنی بر اثربخشــی روش پويانمايی در يادســپاری و يادآوری 

واژه های عربی به منزلۀ زبان دوم حمايت می کند.
نکتۀ قابل  توجه  تر آنکه به رغم اهمیت يادســپاری واژه ها در يادگیرِی زباِن 
دوم در تحقیقات علمی کشور کمتر به اين نکته توجه شده و تحقیقات عمده  ای 
به ويــژه دربارۀ زبان عربی صورت نگرفته اســت. از طرف ديگر، روش  های نوين 
يادسپاری واژ ه ها نیز به چالش کشیده نشده و نتايج آن به صورت ملموس بیان 
نشده است. عالوه بر  اين، پیشنهاد می  شود روش های تدريس معلمان در مدارس 
و روش های آموزشــی مورد تأيید کتِب درســی اصالح و بازبینی شود يا اينکه 
حداقل با روش های تکمیلی مبتنی بر فناوری همراه شود تا نتايج بهتری در اين 

خصوص حاصل شود. 
روش های به کارگرفته شده و بررسی شــده در اين پژوهش عبارت بودند از: 
ســه روش متفاوت روش های مرسوم، فلش کارت های ديجیتالی و پويانمايی. بر 
اساس نتايج به دست آمده پیشنهاد می شود از پويانمايی   ها به منزلۀ روش تکمیلی 
مهم در نظام آموزشی برای يادسپاری واژه های عربی استفاده شود. بديهی است 
که به ســاير محققان نیز پیشنهاد می  شــود دربارۀ میزان اثربخشی روش  های 
ديگر تدريس يا نحوۀ بهبود کیفیت يادســپاری واژه ها ازطريق فلش کارت های 

ديجیتالی نیز پژوهش  هايی انجام دهند.
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Considering the environmental situation of Iran, and its neighborhood with Arab 
countries, learning Arabic as a second language is very important. For this purpose, 
Arabic language is taught at the junior and senior high schools of Iran. This paper deals 
with comparing the teaching methods on memorizing the Arabic vocabulary by junior 
high school male students in Ahvāz. In order to memorize 200 words, digital flashcards 
and animations were prepared based on the research design, after training people in
the conventional classes and additional training in three study groups using three 
conventional teaching methods. According to this comparison, 8 weeks after the beginning 
of the training, the results of the post-test showed that the methods of teaching based
on using digital flashcards and animation have a significant difference with the
conventional teaching method with error coefficient of 0.05. However, after 16 weeks of 
training and in the follow-up phase, the method of memorizing words using animation 
had a significant difference with the conventional teaching method and digital
flashcards with error coefficient of 0.01. Also, this method has been successful with
a mean memorization of more than 128 words. 


