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  :چکیده

بـدان معنـی کـه از یـک سـو بـه       . پژوهش حاضر اساساً دو سویه اسـت   
ی به زمینه و از سـوي دیگـر   سبک هاي شناختی وابستگی و عدم وابستگ

به عبارت دیگر ، پژوهش فوق عمـدتاً  . به دانش واژگان مربوط می شود
به منظـور بررسـی ماهیـت دانـش واژگـان دانشـجویان در زمینـه دانـش         

واژگان در زبان خـارجی بـا در نظـر    ) کالمی( و فعال) درکی (غیرفعال
ی به زمینـه  گرفتن سبک  شناختی ارجح آنها در وابستگی و عدم وابستگ

نفر از دانشجویان سـال   60روش آزمایش چنین بود که . صورت گرفت
سوم انتخاب شده و بر اساس سبک هاي شناختی ارجحشان به دو گـروه  

ابزار سنجش شامل چهـار نـوع   . وابسته و غیروابسته به زمینه تقسیم شدند
، آزمون واژگان غیرفعـال   1000آزمون، آزمون سطح واژگان با فراوانی 

، آزمون واژگان فعال و آزمون گروه اشکال هندسی درونه اي بودند که 
نفر از دانش جویان رشته آمـوزش زبـان انگلیسـی دانشـگاه      60در مورد 

نتایج بدست آمـده حـاکی از آن بـود     .آزاد رودهن به کار گرفته شدند
که گروه غیر وابسته به زمینه در هر دو سـطح واژگـان فعـال و غیرفعـال     

نهایتـاً  . همتایان وابسته به زمینه خود برتري قابل توجهی داشتند نسبت به 
یافته هاي این پژوهش را مـی تـوان ایـن گونـه تفسـیر نمـود کـه سـبک         
  شــناختی وابســتگی و عــدم وابســتگی بــه زمینــه عــاملی کلیــدي قلمــداد 
می گردد که بر یادگیري واژگان دانشجویان در زبان خارجی اثرگـذار  
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Abstract 
This article is primarily bidirectional in that it is 
concerned with two fields of cognitive styles of 
field-dependence/independence on the one hand 
and breadth of vocabulary knowledge on the other 
hand. In other words, this research is primarily 
intended to investigate the nature of the students' 
vocabulary knowledge in the field of passive and 
active knowledge of L2 words as a whole with 
regard to their preferred cognitive style of field –
dependency/independency. The research method 
was that 60 juniors were selected. They were then 
bisected to two groups on the basis of their 
preferred cognitive styles of field-dependency / 
independency. Three types of tests, the passive 
version of Vocabulary Levels Test, the Productive 
Version of the Vocabulary Levels Test, and the 
Group Imbedded Figures Test were administered to 
a group of 60 undergraduate students majoring in 
the field of English Language Teaching. The 
conclusion drawn after the analysis of the data was 
that the participants in the field-independent group 
outperformed their field-dependent counterparts 
dealing with both passive and productive 
vocabulary levels. Finally, the findings of this 
research could be interpreted as being supportive of 
the idea that the field-dependent/independent 
cognitive style could be considered as an effective 
factor influencing the learners' vocabulary learning 
in the field of second language acquisition. 
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  مقدمه 

در میان اجزاء مختلـف زبـان، واژگـان همچنـان از جملـه        
ــم ــرین  مه ــرین    ت ــده ت ــوش ش ــشو فرام ــا  بخ   محســوب  ه

دالیلـی کـه انگلیسـی زبـان      تـرین   مهـم یکـی از  . می گردنـد 
میانجی دنیاي کنونی به شمار می رود این است که این زبان 
داراي کامل ترین ذخیره واژگان در میان زبان هاي مختلـف  

شایان ذکـر اسـت کـه امـروزه پژوهشـگران      . وز می باشدامر
اهمیت نسبی یـادگیري واژگـان را در زمینـه یـادگیري زبـان      

  .خارجی درك  کرده اند
کتابهاي جدیدي که جنبه هاي مختلف یادگیري واژگـان را  

هینـز و   ,هـاکین  : مورد بررسی دقیـق قـرار دادنـد عبارتنـد از    
ــرون، هــچ و )1995( 2، هــارلی)1993( 1کــودي ، )1995( 3ب

، )1997( 5، اشمیت و مک کـارتی )1997( 4کودي و هاکین
ــز ــت) 1998( 6اتکین ــد) 1999( 7وش و پریخ ، )2000( 8، ری
پر واضح است کـه بایـد   ). 2001( 10و نیشن) 2000( 9اشمیت

اهمیت یادگیري واژگان و واژگان فزاینده را امري جدي در 
  . یادگیري زبان خارجی تلقی نمود

ــه      ســال در         ــده اي نســبت ب ــر آگــاهی فزاین ــاي اخی ه
پژوهش در زبان دوم و یادگیري آن بوجـود آمـده اسـت تـا     
جنبــه هــاي شــناختی کــه اثــر انکــار ناپــذیري بــر آمــوزش و 

قابل ذکر اسـت  . یادگیري زبان دارند مورد بررسی قرار دهد
که اگر بر آن باشیم تا تئوري هاي یادگیري زبان خـارجی و  

هــاي   آن را کــه تنهــا براســاس ویژگــیهــاي آمــوزش   روش
روحی و روانـی طراحـی گردیـده انـد بـه کـار گیـریم، مـی         

نـایی هـاي   بایست از جنبه بنیادي انسـان کـه در برگیرنـده توا   
بنـابراین، دیـدگاه کلـی ایـن     .شـناختی اوسـت چشـم بپوشـیم    

اول : پـژوهش در مفهــوم کلــی از دو جنبـه قابــل ذکــر اســت  
هــاي موجــود درمــورد اهــدافی کــه چکیــده اي از پــژوهش 

ارتباط بین فراگیري واژگان و سبک هاي شناختی وابسـتگی  
و عدم وابستگی به  زمینه را فراهم می کنـد و دوم بـه حـوزه    

  . هایی اشاره دارد که نیاز بیشتري به تفحص و تحقیق دارند 

اگرچــه پــژوهش هــاي گونــاگونی در زمینــه فراگیــري       
ــد،اما     ــی باش ــود م ــان موج ــش واژگ ــر   دان ــی ب ــدگاه مبن دی

فاکتورهاي شـناختی کـه در پـژوهش حاضـر ارائـه گردیـده       
است می تواند پژوهش موجود را در چهارچوب وسیع تـري  
قرارداده و بدین ترتیب بـه حـوزه هـاي بـدیعی بـراي تـالش       

  .هاي آتی اشاره نماید
هر تحقیق و بررسی در مـورد فراگیـري واژگـان و دانـش         

مفاهیم بنیادي معنا شناسـی ،   واژگانی شامل درك و شناخت
این طـور بـه نظـر    . لغت نامه، دانش واژگان و لغات می باشد

می رسد که چنین بررسی دقیقـی مـی توانـد در زمینـه یـافتن      
گشـا    هایی بـراي ارزیـابی دانـش واژگـان راه      ابزارها و روش

   .باشد
معناشناسی را در قالـب بررسـی   ) 1995( 11هچ و برون       

هاي سیسـتماتیکی تعریـف کـرده انـد کـه آن        معانی و روش
  در همـین راسـتا لغـت نامـه     . مفاهیم در زبان بیـان مـی شـوند   

مـی توانـد در غالـب سیسـتمی کلـی شـامل اشـکال متفـاوت         
واژگان تعریف شود و چنانچه واژه شناسی را نیز بـه مفـاهیم   

هاي شـکل گیـري کلمـه      فوق اضافه نماییم، به بررسی روش
ــف    ــاي مختل ــان ه ــت در زب ــواهیم پرداخ ــر  . خ ــروزه اکث ام

پژوهشـگران بــرآن عقیــده انــد کــه بــه جــاي بررســی دانــش  
واژگان به عنوان یک پدیده مهم یا جزئی، دانـش فـوق مـی    
بایست به عنـوان یـک پیوسـتار شـامل چنـدین سـطح و بعـد        

 ;1998( 12لـوفر و پریبخـت  . دانش مورد تفحص قـرار گیـرد  
ته اند کـه پیوسـتار   ، در تأیید نظریه فوق اظهار داش) 337ص 

آگاهی از این امر که واحد مورد (فوق با فرم و یا شکل واژه 
آغـاز گـردد و بـا    ) نظر یک واژه در زبـان مقصـد مـی باشـد    

اي مناسـب در   توانایی انطباق و به کارگیري لغـت بـه شـیوه   
شایان ذکر است که ایده هـاي ارائـه    .زبان هدف خاتمه یابد
مورد دانـش واژگـان در    در) 1987( 13شده توسط پالمبرگ

جایگاه نخستین این پیوستار قرار می گیرد؛ به عبارتی دیگـر  
زبان آموز قادر به درك واژگانی است که اصـالً آنهـا را در   
گذشته ندیده و نشـنیده اسـت و او  صـرفاً بـه ایـن دلیـل کـه        
واژگان فوق با زبان اولش هـم ریشـه هسـتند قـادر بـه درك      
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سـت کـه واژگـان فعـال و غیرفعـال      قابل ذکر ا. آنها می باشد
  .منتها الیه دیگر پیوستار مورد نظر را اشغال می نمایند

دورنماي دیگري در رابطه با انـواع مختلـف واژگـان            
آنهـا تفـاوت   . ارائـه شـده اسـت   ) 1986( 14توسط شو و دیت

ــد      ــوان نمودن ــان عن ــف واژگ ــواع مختل ــین ان ــحی را ب . واض
حـاکی از   )1986(دیـت   و    نظریات ارائه شده توسط شـو 

این امر بود که هر شخص داراي سه نوع دانش واژگـان مـی   
واژگان فعال سخن گفتن، واژگان نوشتاري و واژگان : با شد

گـروه واژگــان فعــال در برگیرنــده  . بـالقوه شــناختی درکــی  
واژگانی است که افراد در فعالیـت هـاي محـاوره اي روزانـه     

نوشـتاري را مـی تـوان بـه     واژگـان   .خود به کار مـی گیرنـد  
عنوان لغاتی تعریف نمود که درنگارش از آنها اسـتفاده مـی   

بعضی از لغات این حیطـه را در کـالم و سـخن گفـتن     . کنیم
عالوه بر این دو نوع واژگان فعال شو و دیت . بکار نمی بریم

اصطالح واژه شناسایی یا درکی را ابـداع نمـود کـه    ) 1986(
 .می گیردحوزه وسیع تري را در بر 

ــده ) درکــی(واژگــان شناســایی           ــالقوه دربرگیرن یــا ب
واژگـانی هســتند کــه آنهــا را اساســاً بــه دلیــل وجــود بعضــی  
کلیدهاي مفهومی تشخیص داده  و تفسیر می نماییم اما قـادر  

. به بکار گیري آنها در نوشـتار یـا سـخن گفـتن نمـی باشـیم       
از دانـش   شایان ذکـر اسـت کـه واژگـان فـوق واقعـاً بخشـی       

واژگــان  محســوب نمــی گردنــد مگــر آن کــه تــالش کنــیم 
واژگــان مــورد نظــر را بــه کــار گرفتــه و از آنهــا بــه شــکلی  

الزمـه چنـین عملـی تـالش مسـتمر در      . کارآمد بهره جوییم 
زمینه تغییر این واژگان از فرم واژگان بالقوه به واژگان فعـال  

گـان بـه   می باشد که نخستین قدم در بهبود کیفـی دانـش واژ  
  . شمار می رود

از دیـدگاه دیگـري بـه    ) 369؛ ص 1998( 15لوفر و پریبخـت 
  : دانش واژگان نظر کردند 

ارتباط بین واژگان فعال و غیرفعال زبان آمـوزان  "  
نظریـات  . زبان دوم جالب اما کشف نشده بـاقی مانـده اسـت   

اظهار شده در این ارتباط مبهم و بی ثبات بوده و نویسندگان 
رض کرده اند که دامنـه واژگـان غیرفعـال فراتـر از     بسیاري ف

اما هیچکس قاطعانه نشان نداده اسـت  . واژگان فعال می باشد
که چقدر بیشتر هستند و یا این که آیا رشد واژگان غیرفعـال  
بطور خودکار به رشد واژگان فعال منتهی می شـود و دیگـر   

ی این که آیا شکاف بین این دو ثابت باقی مـی مانـد و یـا طـ    
  ."زمان تغییر می نماید

چندین روش  جهـت ارزیـابی پهنـاي دانـش واژگـان در           
از میـان  . مورد دانـش واژگـان فعـال و غیرفعـال وجـود دارد      

توسـط  ) VLT(برجسته ترین آنها، آزمـون سـطح واژگـانی    
نیشن به عنوان مقیاس گستره دانش واژگان زبان آمـوزان در  

نسـخه اصـالح شـده     1990پیشنهاد شد و در سال  1983سال 
، 2000(همانطور که اشمیت و همکـارانش  . آن ارائه گردید

بـه جـاي ارائـه رقمـی کـه بـه طـور        «: ذکر کردنـد  )  58 ص
صــرفاً  VLTخــاص انــدازه کــل واژگــان را تخمــین زنــد،  

 در. پروفایلی از دانش واژگان فراگیران را ارائـه مـی نمایـد   

خـاب شـده   سطح براي آزمون واژگـان انت  VLT  ،5آزمون 
واژه ، سـطح سـوم    1000سـطح دوم   :اسـت کـه عبارتنـد از    

واژه ، سطح آکادمیـک واژه   1000واژه ، سطح پنجم  1000
واژه اي از  60یـک نمونـه خـاص    . واژه  1000و سطح دهم 

واژه در هر سـطح   60. سطح طراحی گردید 5هریک از این 
واژه اي بر طبق نقش کلمه در جملـه گـروه    6به بلوك هاي 

سـپس واژگـان هـر بلـوك مـورد بررسـی قـرار        . ندي شدندب
گرفتند تا اطمینان حاصل شود که آنها در فرم و یا در معنـاي  

بــدین گونــه مــوارد انحرافــی در هــر  . مربوطــه مشــابه نیســتند
اشـمیت  ,اشمیت (.بلوك، منحرف کننده به شمار نمی رفتند

   )16,2001و کلپهم
جزئـی واژگـان    چنین موردي بـه زبـان آمـوزان بـا دانـش         

قابـل  . کمک خواهد کرد تا پاسخ درست را انتخـاب نماینـد  
بدسـت آوردن پیشـینه دقیقـی     VLTذکر اسـت کـه هـدف    

  است از آنچـه زبـان آمـوزان مـی داننـد و حتـی واژگـانی را        
واژه در هـر   3. می سـنجد کـه کـامالً یـاد گرفتـه نشـده انـد        

ورد واژه بطور تصـادفی انتخـاب شـدند تـا مـ      6بلوك از بین 
واژه دیگر در هر بلـوك، مخـرب هـا     3. سنجش قرار گیرند
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بودند، آزمون ها به جهت اعتبـار و صـحت   ) نکات انحرافی(
  .مورد بررسی قرار گرفتند

پس از بررسـی عقایـد متفـاوت در مـورد اهمیـت کسـب           
واژگان، مفهوم  واژگان، انواع مختلف واژگـان بـا توجـه بـه     

اندازه گیري گستره واژگان، واژگان زایا و غیرفعال و روش 
زمان آن فرا رسیده است تـا بـه بررسـی دومـین شـالوده ایـن       
ــدم     ــتگی و ع ــناختی وابس ــبک ش ــی س ــی یعن ــروژه پژوهش پ
وابستگی به زمینه و ارتباط آنها با دانـش واژگـان غیرفعـال و    

  .فعال به عنوان اولین حوزه این پژوهش بپردازیم
ارجحیت هـاي خـود را    ما به خوبی از این امر آگاهیم که    

با توجه به مواردي انتخاب می نماییم که مایـل بـه یـادگیري    
. آنها هستیم و این که چگونه مـی خـواهیم آنهـا را بیـاموزیم    

هـایی کـامالً اختصاصـی اطالعـات       عالوه بر اینها ما به روش
ــی       ــود م ــن خ ــا رادر ذه ــرده و آنه ــاب ک ــوردنظر را انتخ م

دهـیم کـه فعالیـت منفـرد     بعضی از مـا تـرجیح مـی    . پرورانیم
داشته باشیم و بعضی دیگـر از تجربیـات گروهـی لـذت مـی      

بعضی از ما در رویارویی با اطالعات عملکـرد بهتـري   . بریم
در طول سالیان دراز روان شناسـان و  . از خود نشان می دهیم

مربیان سعی نموده اند تا شناخت و توضیح عمیقـی از سـبک   
در نتیجـه نقطـه   . ائـه دهنـد  هاي یـادگیري افـراد ار    ها و روش

نظرات بسـیار متفـاوتی ظهـور کـرده و اصـطالحاتی بوجـود       
آمده تا سبک هاي مورد نظر را هرچـه صـریح تـر توصـیف     

؛ کرویشـنگ، جنکیـز و   1979، 17دالدورا و بالنکارد. (نماید
به عنوان مثـال الگـوي یـادگیري مـا مـی       .)2006، 18متکلف

الگـوي  . قـی گـردد  تواند به عنوان شخصـیت یـادگیري مـا تل   
فوق، الگوي بدون تغییري از رفتار و عملکردي است که مـا  

  .بکار می گیریم تا به تجربیات یادگیري دست یابیم
آشــناترین روش ســنجش و شــرح ســبک یــادگیري یــک     

ــو. شــخص در گــرو ســبک شــناختی اوســت  ) 2000( 19دمب
سبک شناختی را در قالب تکنیک هاي ثابتی تعریف نمـوده  

د در عکس العمل به دامنه وسیعی از فعالیت هـاي  که یک فر
 .ادراکی به آنها پناه می برد

هاي رفتـاري    در همین راستا سبک هاي شناختی، ویژگی    
  اســــلوبی گســــترده اي بــــه شــــمار مــــی رونــــد کــــه از  
توانایی ها و شخصـیت فـرد منشـعب گشـته و در بسـیاري از      

بر اینها، آنها عالوه . ها و رسانه ها جلوه گر می شوند  فعالیت
به نوشته هاي جامع پژوهشی گردآوري شده در زمینـه انـواع   
ــل ســبک هــاي    ســبک هــاي شــناختی و مفــاهیم مربــوط مث

ــد     ــاره نمودن ــر اش ــادگیري و تفک ــکی(ی ؛ 1982 20برادزینس
، کلداشـتاین و  1989 22؛ گلدبرسون و زلینکر1955 21فرنهام

ــک مــن  ــو و اســترنزبرگ 1978 23بل ؛ 1995 24؛ گریگورنگ
  27؛ اسـتنبرگ 1976 26، مسـر 1993 25وناسن و گرابوسـکی ج

ذکر شده در آناستازي ,1981،  28، ویتکین و گوداناف1994
  ). 2005( 29و اربینا

ــاي شــناختی در        ــرین ســبک ه ــه برانگیزت ــان مجادل در می
ادبیات می توان به وابستگی و عدم وابستگی به زمینـه اشـاره   

ینه در مقابل سـبک  سبک شناختی حساس نسبت به زم. نمود
  عدم وابستگی به زمینه توسط ویتکین و همکـارانش در سـال  

دانشجویان در طـول ایـن   . مطرح گردید 1981و  1962هاي 
پیوستار که بخشی از سبک شناختی هر فردي بـه شـمار مـی    

  . رود در جایگاههاي متمایزي قرار می گیرند
هـا در    در یک سـو دانشـجویانی هسـتند کـه بـه وضـعیت           

شان نظر می کنند، به عبارت دیگر یک الگوي کلی   تمامیت
ــد    ــی بینـ ــتالت را مـ ــا گشـ ــل را در قـــالبی   . یـ ــا جنگـ   آنهـ

. می بینند که مغایر با دیـدن تـک تـک درختـان درآن اسـت     
دانشـجویان  . میدانی می نامند –چنین دانشجویانی را حساس 

وابسته به زمینه یا به اصطالح حساس میدانی غالباً جمـع گـرا   
بـه عبـارت دیگـر آنهـا در ارتباطـات      . مردم مـدار هسـتند    یا

اجتماعی یا بین فـردي قیـاس هـاي مطلـوب تـري نسـبت بـه        
ــد    ــه شــان دارن ــه زمین ــته ب ــاي غیروابس ــه  . همتاه ــانطور ک هم

ذکـر کردنـد ایـن گـروه از افـراد      ) 2005(آناستازي و اربینـا  
  . نسبت به عالئم اجتماعی با دقت هستند

جه به نظرات ارائه شده توسط  کرویشنگ، بنابراین ، باتو     
این گروه از افراد دریادگیري )   2006 (30جنکینز و متکلف
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مسائل مربـوط بـه اجتمـاع ماننـد مطالعـات اجتمـاعی، علـوم        
  یکـی از ویژگـی    .اجتماعی و ادبیات عملکرد بهتري دارنـد 

هاي ثابت این گروه ایـن اسـت کـه آنهـا بـه سـختی متوجـه        
کار بامطالبی که به گونه اي سازمان نیافته جزئیات شده و در 

 .اند دچار مشکل می شوند ارائه شده

، )1981( به عنوان مثال، همانطور که ویتکـین و همکـارانش  
ذکر نمودند  این احتمال وجود دارد که دانشجویان حسـاس  
میدانی در اثـر عـدم شـناخت و تشـخیص صـحیح اطالعـات       

. دچار مشکل شوندمربوط و نامربوط در حل مسائل ریاضی 
عالوه بر اینها این نکته قابل ذکر است که دانشجویان فوق به 
ــوده و بطــور    ــر ب ــواع دیگــر تشــویق پاســخ ده ت تحســین و ان

از طـرف دیگـر دانـش     .نامساعدي از انتقـاد اثـر مـی پذیرنـد    
آموزان مستقل میدانی بر درختان یا جزئیات آسان تر تمرکز 

رنگـی و فرمـانبرداري   کنجکاوي، خودتوکلی، هم. می کنند
همـانطور  .  هاي اصلی این گروه است  کمتر از جمله ویژگی

ذکر کردند آنها بیشتر به ) 1981( 31که ویتکین و همکارانش
هــاي تکلیــف گــرا تمایــل دارنــد و در مــورد    انجــام فعالیــت

تکالیف بی ساخت مثل مسئله گشایی عملکـرد بهتـري ارائـه    
ز دانشـجویان مسـتقل   از طرف دیگر ایـن گـروه ا  . می نمایند

میدانی در یادگیري مفاد اجتماعی و کار با دیگران عملکـرد  
آنهــا در مقایســه بــا همتاهــاي حســاس . ضــعیف تــري دارنــد

میدانی شان کمتر تحت تأثیر انتقاد و ارزیابی آموزگـار قـرار   
  .می گیرند

) GEFT(آزمون گروهی اشکال حک شـده درونـه اي        
هـاي دیـداري     دانی در وضـعیت به عنوان مقیاس اسـتقالل میـ  

محض به شکل اسـتفاده از قلـم و کاغـذ در نظـر گرفتـه مـی       
تکنیک اصـلی در ایـن آزمـون معمـول بـراي سـنجش       . شود

بـه  )  GEFT(سبک شـناختی اسـتقالل و وابسـتگی میـدانی     
ــافتن اشــکال پنهــانی در یــک تصــویر    ــایی جســتجو و ی توان

کـه در  همگـی مـا بـه یـاد داریـم      . پیچیده مربوط مـی گـردد  
کتاب هاي رنگ آمیزي دوران کـودکی خـود بـه تصـویري     
با درختان و گلهاي زیبا توجه می نمودیم که با راهنمایی در 

میمــون هــاي پنهــان را در البــه ي  : زیــر تصــویر مــی گفــت 

با نگاهی دقیق، پیدا کـردن میمـون هـایی    . درختان پیدا کنید
  . یدکه بادرختان و خطوط استتار شده بودند، میسر می گرد

بدین گونه ما می بایست اشکال را از پس زمینـه اي مـبهم       
از آزمـون فـوق مـی تـوان در     . و گیج کننده انتخـاب نمـاییم  

تقســیم دانــش جویــان بــه دو گــروه افــراد مســتقل و  وابســته  
این احتمال وجـود دارد کـه دانشـجویان    . میدانی بهره جست

ــدا   ــه میـ ــته بـ ــان وابسـ ــه رقیبـ ــبت بـ ــدانی نسـ  ناســـتقالل میـ

 .خود نتایج موفقیت آمیزتري کسب نمایند )زمینه  (

در یادگیري زبان خارجی اغلب تشخیص موارد زبانی در      
بافتی که درآن قـرار دارنـد ضـروري مـی باشـد و در همـان       
زمان ما باید قادر به دسته بنـدي ایـن مـوارد در خـارج از آن     
بافت باشیم که چنین عملکردي با هدف درك مطالب فـوق  

افراد مستقل میـدانی  . صورت کاربردي صورت می پذیرد به
کسـب   GEFTنمره باالتري در آزمون) غیروابسته به زمینه(

دلیل چنین برتري را می تـوان در غالـب تفـاوت    . می نمایند 
در   )1986 ( 32فاحشی جسـتجو نمـود کـه چیـل و رابـرتس     

رابطه با دو گروه افراد مسـتقل و وابسـته میـدانی ذکـر نمـوده      
براساس گفته آنهـا یـک فـرد مسـتقل میـدانی تمایـل بـه        . دان

فعالیت مسئله گشایی به صورت تحلیلی دارد و این در حالی 
است که شخص وابسته میدانی به روش کلی مبادرت به ایـن  

  .امر می ورزد
در زمینه مسئله گشایی، فرد مستقل میدانی بـه خـوبی  بـه         

مجهز اسـت در حـالی   توانایی بررسی الگوها و خرده الگوها 
که فرد وابسته میدانی قادر به رهایی از پیچیدگی زمینـه نمـی   

  .باشـــد و غالبـــاً بـــا کلیـــت محـــرك درگیـــر مـــی گـــردد  
بـر ایـن بـاور  بـود کـه چـون       ) 16ص ,1997( 33اسریواستاوا 

GEFT    ــه اي ــی اســت، نظــري مقایس ــون گروه ــک آزم ی
این بدان معنی است کـه هـیچ نقطـه برشـی     . آشکار می شود

جود ندارد که نشان دهد سـبک شـناختی یـک فـرد صـرفاً      و
  .وابسته به زمینه و یا غیروابسته به زمینه می باشد

، ذکـر کردنـد   )2005( 34همانطور کـه آناسـتازي و اربینـا        
وابسـتگی  /براساس شواهد موجود سـبک شـناختی اسـتقالل    

ــل     ــوجهی درطــی کــودکی و اوای ــل ت ــات قاب ــه  ثب ــدانی ب می
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سد و به شماري از متغیرهاي شخصی چـون  بزرگسالی  می ر
تبعیـت اجتمـاعی   ) 1966، 35وینزبرگ و گرون فلـد (رهبري 

و دالیل مشـابه دیگـر ذکـر شـده توسـط      ) 1974، 36ویتیکن(
عـالوه  . مرتبط می گردد) 1993، 37جوناسون و گرابوسکی(

ــا   ــا، آناســتازي و اربین ــر اینه ــیعی از  ) 2005(ب ــه حــوزه وس ب
ختی وابسـتگی میـدانی اشــاره   پـژوهش در مـورد سـبک شـنا    

در این حوزه پهناور . نمودند که براستی تحسین برانگیز است
 38ویتکـین و گودنـاف  (می تـوان بـه  ارتباطـات میـان فـردي      

پیشرفت ریاضی ) 1976گودناف (یادگیري و حافظه ) 1977
ــنکی ( ــدا و چس ــاوت) 1980، 39وای ــی    تف ــان فرهنگ ــاي می ه
ــن و (ط کــاري و ارجحیــت هــاي محــی ) 1976،  40بــري( وت

  . اشاره نمود) 1994بارنرد سیلورف 
) 1962(، ویتکـین )1981(همانطور که ویتکین و گودناف     

اشاره نمودند در حالی کـه کـودك رشـد    ) 2007( 41و برون
می یابد و به بزرگسـالی مـی رسـد اسـتقالل میـدانی اش نیـز       

وابسـتگی بـه زمینـه و یـا عـدم      (افزایش می یابـد و یـک نمـا    
 .در او غالب می گردد) ی به زمینهوابستگ

اسـتقالل میـدانی   /عالوه بر اینها، تأکید شده که وابسـتگی      
)FID (به عنوان . گیرد  بر مبناي جنسیت و فرهنگ شکل می

مثال، مـردان در فرهنـگ غربـی بیشـتر غیروابسـته بـه محـیط        
اي کـه کـودك در آن     از نظر میان فرهنگی ، جامعه. هستند 

در شکل دهی سـبک شـناختی وابسـتگی و    پرورش می یابد 
عدم وابستگی به زمینه از کودکی تا دوران بزرگسـالی نقـش   

جوامـع  ) 121، ص2007(بر اساس نظریه برون . بسزایی دارد
  زراعی یا دیکتاتوري، که شـدیداً مردمـی شـده و از فعالیـت    

هاي محدود پرورشی بهره می گیرند افـراد وابسـته بـه زمینـه     
دهند و این در حالی است که در جوامع بیشتري پرورش می 

رقیب دموکراتیک، صنعتی، با هنجارهاي پرورشـی آزادتـر،   
افــراد غالبــاً غیروابســته بــه زمینــه یــا مســتقل میــدانی بیشــتري  

  .پرورش می یابند
، نقل شـده  1982( 42براساس نظریه دولی، برت و کرشن     

نـه  شخصیت هاي غیروابسـته بـه زمی  ) 2004، 43از آدامفولوس

به علت داشتن توانـایی تحلیـل گرایـی بهتـر     ) مستقل میدانی(
هاي فرا زبـان شـناختی از طـرق یـادگیري       در کسب مهارت

در حـالی کـه   . آگاهانه موفقیـت بیشـتري کسـب مـی نماینـد     
هـاي ارتبـاطی از     اشخاص وابسته میـدانی در کسـب مهـارت   

  . طریق یادگیري نیمه هوشیار عملکرد بهتري دارند 
روشن شدن این حقیقت می توان به تحقیقـی اشـاره   براي     

ــون    ــو و س ــط ل ــه توس ــود ک ــده در   1995( 44نم ــر ش ، ذک
انجـام پـذیرفت و بـه    ) 2006کروشینک، چیکنز و متلکـف،  

مقایسه نتایج آزمون هاي چند گزینه اي و ارزیـابی مبنـی بـر    
نتایج این بررسی حاکی از ایـن   .عملکرد اختصاص داده شد

) مسـتقل میـدانی  (یان غیروابسـته بـه زمینـه    امر بود که دانشجو
می توانند درمورد ارزیابی هاي مبنی بر عملکرد کـه نیـاز بـه    
شرکت فعال تري از سوي یادگیرنده دارد، عملکـرد بهتـري   

به عالوه نتیجه پژوهشـی کـه توسـط یمینـی و        .داشته باشند
انجـام گرفـت نشـان داد کـه دانشـجویان      )   2008 (45رهنما

نی در مورد مهارت درك مطلب خواندن نسـبت  مستقل میدا
امـا از  . به همتاهاي وابسته میدانی شان عملکرد بهتـري دارنـد  

 وابسـتگی میـدانی  /دیدگاه منطقی، انتهاي پیوسـتار اسـتقالل   

ترجیحاً . الزاماً بطور یکنواخت مطلوب یا نامطلوب نمی باشد
مقـدار انحـراف هـا در هـر دو جهـت بـه شـرایط موجـود در         

 . هاي خاص بستگی دارد  وضعیت

بنابراین آشنایی با انواع سبک هاي شـناختی بـراي مـا بـه          
ــانی      ــش زب ــا دان ــد ت ــی باش ــد م ــیار مفی ــار بس ــوان آموزگ عن
  دانشجویان را در محیط هاي مختلف با توجه به ایـن تفـاوت  

 هــاي انکــار ناپــذیر ارزیــابی نمــاییم و در نهایــت طراحــی 

ف پـذیرتر و پاسـخ   هـاي مـا بـه روشـی انعطـا       واجراي درس
شایان ذکر است که ایـن پـژوهش بـه    . دهنده تر انجام پذیرد

وابسـتگی میـدانی   /بررسی ارتباط بین سبک شناختی استقالل
ــا     ــش زایــ ــل دانــ ــان در مقابــ ــال واژگــ ــش غیرفعــ   و دانــ

ایـن پـژوهش    هـاي مهـم مربـوط بـه     پرسـش    .مـی پـردازد  
       :عبارتند از
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یان وابسـته و  آیا هیچ تفاوت چشم گیـري بـین دانشـجو    -1
واژگـان  ) درکـی (غیروابسته به زمینه و دانـش غیرفعـال   

 آنها وجود دارد؟

آیا هیچ تفاوت چشم گیـري بـین دانشـجویان وابسـته و      -2
واژگـان آنهـا   ) کالمی(غیروابسته به زمینه و دانش فعال 

 وجود دارد؟

 روش
پژوهش حاضراز نـوع توصـیفی مقایسـه اي اسـت کـه بـه           

ش واژگان دانشجویان و سبک شناختی بررسی رابطه بین دان
گرد آوري . وابستگی و عدم وابستگی به زمینه پرداخته است

و  با اسـتفاده از ابزارهـاي اسـتاندارد     اطالعات از نوع میدانی
 . انجام شده است

  جامعه ، نمونه، و روش انتخاب نمونه 
دانشـجوي    60 شرکت کنندگان در ایـن پـژوهش شـامل       

شگاه رودهن رشته مترجمـی زبـان انگلیسـی    سال اولی در دان
   2000در ابتـــــدا بـــــه آنهـــــا تســـــت فراوانـــــی . بودنـــــد

واژه اي داده شد تا اطمینان حاصل شـود کـه قـادر بـه درك     
دانشـجویانی  . سطوح لغاتی هستند که فراوانی بیشـتري دارنـد  

تست شده در ایـن بخـش بـه بیسـت وهشـت      که از سی واژه 
ه عنوان زبان آموزان با سـطح  واژه پاسخ صحیح ارائه دادند ب

نفـر   9بدین ترتیب . متوسط دانش واژگانی انتخاب گردیدند
  .در ابتداي پژوهش به علت توانایی پایین حذف شدند

آزمون هاي سـطح فراوانـی غیرفعـال و زایـا در دو جلسـه          
هفتـه اي بکارگرفتـه شـدند تـا اثـر       4جداگانه بـا یـک وقفـه    

اي کل  هفته 4پس از وقفه . احتمالی آزمون به حداقل برسد
به جهـت  بررسـی اعتبـار و    ) سطوح فعال و غیرفعال(آزمون 

در نهایـت بـه دانشـجویان،    . صحت آزمون بکـار گرفتـه شـد   
آزمـون گروهـی اشـکال حکـاکی شـده داده شـد تـا ســبک        

مشـخص  ) وابسـته و عـدم وابسـتگی بـه زمینـه     (شناختی آنهـا  
م حضور درهر نفر از شرکت کنندگان به دلیل عد 11. گردد

داده . دو مرحلـه آمـادگی آزمـون از پـژوهش حـذف شــدند     
شرکت کننـده بـاقی مانـده مـورد      60هاي نهایی با رجوع به 

  . بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  ابزار پژوهش 
نـوع آزمـون در ایـن پـژوهش بکـار       4قابل ذکر است که     

سـطح واژگـان،    1000آزمـون  : گرفته شدند کـه عبارتنـد از   
، نسخه آزمون  )نسخه اول (46غیر فعال آزمون سطح واژگان

و آزمـون گروهـی اشـکال     47سـطوح واژگـان فعـال کالمـی    
   .48حکاکی شده

  
  واژگان  1000آزمون سطح 

ارائـه   1993سطح واژگان که توسـط نیشـن    1000آزمون     
سوال است که هر سوال به شکل یـک جملـه    40شده شامل 

از دانشـجویان انتظـار   . ی باشـد کامل به همراه یک تصویر مـ 
و اگـر درسـت    Tمی رود اگر جملـه درسـت اسـت حـرف     

 Xو اگر جمله را متوجه نمی شـوند حـرف    Nنیست حرف 
تنها کلمات محتوایی چون اسـم، فعـل، صـفت و    . را بنویسند

  . قید مورد بررسی قرار گرفتند
  آزمون سطح واژگان غیرفعال درکی 

ــابی درك ) VLT(از آزمــون ســطح واژگــان      ــراي ارزی ب
مطلب معانی متداول و پایه اي تر جمالت هدف استفاده شد 

سطح فراوانـی را در بـر مـی گرفـت کـه       5که نمونه هایی از 
ــد از ــرین :  عبارتن ــداول ت ــرین  2000مت ــداول ت واژه اول ، مت

ــرین   3000 ــداول تـ ــان  5000واژه اول، متـ واژه اول، واژگـ
از دانشـجویان  . ولواژه ا 10000آکادمیک و متـداول تـرین   
کلمـه را بـا   6کلمه اي از میان  3انتظار می رود تا گروه هاي 

  . تفسیر هاي مربوطه به ترتیب زیر جفت کنند
1. birth 
2. dust…………game 
3. operation  
4. row ……………….winning 
5. sport 
6. victory ………………being born 
 

یـابی  قابل ذکر اسـت کـه هـدف اصـلی  ایـن آزمـون ارز          
دانش درکی واژگان دانشجویان است، یعنی تعداد واژگـانی  

ایـن  . که آنها خارج از متن و بـدون عالئـم درك مـی کننـد    
 5بخـش جداگانـه اسـت کـه بـه هریـک از        5آزمون شـامل  
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مـورد   18هـر بخـش شـامل    .سطح فراوانی تخصیص یافته اند
بـه کـل آزمـون تعلـق مـی       90نـی  است که بیشترین نمـره یع 

بـدین  . نمره دهی دوگانه به پاسخ ها اختصـاص یافـت  . گیرد
ترتیب که یک امتیاز براي هر پاسخ صحیح و صفر براي هـر  

  .پاسخ غلط یا خالی در نظر گرفته شد
  ) فعال کالمی(آزمون سطوح واژگان زایا

ــاي            ــان زای ــدازه واژگ ــابی ان ــدف ارزی ــا ه ــت ب ــن تس ای
ــوفر و نیشــن دانشــجویان ت ــد ) 1999(49وســط ل ــداع گردی . اب

این است که پاسخ ها  VLTتفاوت اصلی بین این آزمون و 
ــاه    ارائــه نمــی شــوند بلکــه ترجیحــاً از طریــق جمــالت کوت

امــااولین حــرف کلمــه هــدف بــراي : اســتخراج مــی گردنــد
اجتناب از گزینش کلمات غیـر هـدف کـه ممکـن اسـت بـا       

     .گردد  بافت جمله منطبق باشند، ارائه می
 She earns a high sal….as a lawyer                                                  
 به   عنوان مثال

سطح فراوانی است که هـر   5نیز شامل   VLTآزمون        
ــکل از   ــک متشــ ــاز    18یــ ــداکثر امتیــ ــا حــ ــورد بــ    90مــ

یعنـی بـه هـر    . مـی باشـد   نمره دهی بطـور دوگانـه  . می باشند
خ درست یک امتیاز تعلق می گیرد و هر پاسـخ غلـط یـا    پاس

به عالوه مواردي که شکل . بدون پاسخ امتیاز صفر می گیرد
مثالً  به کار گیري زمان حال به جاي (گرامري درستی دارند 

 .و یا اشتباهات نامحسوس امتیاز صحیح می گیرند) گذشته

  )GEFT(آزمون اشکال حکاکی شده درونه اي 
(GEFT)           نسخه اصالح شـده آزمـون اصـلی)EFT (

تفـاوت  . است و براي سـنجش گروهـی مناسـب   مـی باشـد     
ایـن اسـت کـه     EFTاصلی بین این آزمون و آزمون اصـلی  

تنها در مـدت بیسـت دقیقـه مـی تـوان گـروه بنـدي را مـورد         
بخـش    3به شرکت کنندگان آزمونی شامل . بررسی قرار داد

ان اسـتاندارد داده  مـورد آسـ   8و یک بخش جداگانـه شـامل   
اولین بخش شامل موارد بسیار آسـانی اسـت کـه صـرفاً     . شد

  .براي تمرین می باشند
ــدام شــامل             ــاي دوم و ســوم هرک ــکل  9بخــش ه ش

الزم به ذکر است که  محدودیت زمانی نیز  . پیچیده می باشد

شرکت کنندگان باید بعد از مشاهده . مد نظر قرار گرفته شد
تاندارد بـراي چنـد لحظـه، شـکل سـاده را در      موارد ساده اسـ 

 2اولین بخش باید بعـد از  . شکل هاي پیچیده جستجو نمایند
 .دقیقه کامل شود

از شـرکت  . ده دقیقه به بخش هاي دوم و سوم تعلـق گرفـت  
کنندگان انتظار می رفت موارد سـاده را از مـوارد پیچیـده بـا     

  .تیره کردن خطوط خارجی جدا سازند
  هاعملکرد آزمون 

در ابتـدا نسـخه   . جلسـه اجـرا گردیدنـد    4آزمون ها در       
. زایاي آزمون و به دنبـال آن نسـخه غیرفعـال فـراهم گردیـد     

و غیرفعـال شـرکت کننـدگان، از     براي محاسبه واژگان فعال
فرمـول زیـر بـراي ارزیـابی واژگـان      . لوفر استفاده شد روش

  .آموزان بکار گرفته شد  غیرفعال زبان
  غیرفعال سطح واژگان 

) 3000نمره غیرفعال ) + (2000نمره غیرفعال  2({  
نمـره  )+(5000نمره غیرفعال ) + (نمره واژگان آکادمیک+ ( 

نمره + 50000نمره غیرفعال ) + (5000نمره + 3000غیرفعال 
ــال  ــال  ) + 2*4) 10000غیرفعــــ ــره غیرفعــــ } 1000نمــــ

10000*330  

نشـجویان  از فرمول زیر براي تخمین دانـش واژگـان فعـال دا   
  :استفاده می شود

  سطح واژگان فعال 
نمـره  + 3000نمره فعـال  )+ 2000نمره فعال *2({  

نمـــره فعـــال +[ (نمـــره واژگـــان آکادمیـــک + 5000فعـــال 
نمره فعال  +5000نمره فعال ] + [(2)/5000نمره فعال +3000

 198*10000/}  10000نمره فعال ] + 2*4)/10000

ه اي هـر دو نسـخه آزمـون    هفتـ  5بعد از یک وقفـه            
ضـرایب همبسـتگی بدسـت    . براي دومین بار اجرا گردیدنـد  

براي نسخه هاي فعال و غیرفعـال بـه    92/0و  87/0آمده برابر 
. عنوان عالمت صحت و اعتبار آزمون در نظـر گرفتـه شـدند   

ــه اي بــه دانشــجویان آزمــون    در نهایــت ، در جلســه جداگان
GEFT داده شد .  
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 5ام تکـالیف مـورد نظـر در دومـین بخـش،      براي انج        
دقیقـه زمـان اختصـاص     5دقیقه و براي اتمام بخش سوم نیـز  

براي تقسیم دانشجویان به دو گروه استقالل میدانی . داده شد
کم و زیاد، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد بـراي هـر سـبک       

سـپس یـک چهـارم انحـراف هـاي      . شناختی محاسبه گردید

. از میانگین هاي مربوطه تفریـق شـدند   استاندارد جمع شده و
در این روش مـی تـوانیم گـروه متوسـطی داشـته و مرزهـاي       

در مجمـوع  . گروه هاي پایین تر و باالتر را مشـخص نمـاییم  
  .گروه ها به روش زیر تعیین گردیدند

  

+ میانگین 
4
1 SD  و باال =FD )یاد غیروابسته به زمینه، استقالل میدانی ز(  

-میانگین 
4
1 SD  و پایین =FD )وابسته به زمینه، استقالل میدانی کم(  

  
نمرات خام بـه دسـت آمـده از پرسشـنامه و سـطوح واژگـان       
غیرفعـال و زایــا بـه عنــوان اطالعـات خــام بـه برنامــه آمــاري     

SPSS سـپس نمـرات بـراي هـر قسـمت محاسـبه       . داده شد
اســتقالل ( FD/FIي گــروه هــاي گردیــد و کدگــذاري بــرا

  .تخصیص یافت) وابستگی میدانی/
   

  

  یافته ها
  : 1پرسش پژوهشی 

آیا هیچ تفاوت چشمگیري بین سـبک شـناختی وابسـته و    ) 1
غیروابسته به زمینه دانشجویان و دانش غیر فعال واژگان آنهـا  

 وجود دارد؟

ــرکت       ــال ش ــان غیرفع ــطوح واژگ ــراي س ــیفی ب ــار توص آم
  .به نمایش گذاشته شده است 1ل کنندگان در جدو

  وابستگی و عدم وابستگی به زمینه و دانش واژگان غیر فعال:  1جدول 
  واریا نس    ف استاندارد                   سبک هاي شناختی             حداقل                   حداکثر                   میانگین               انحرا  
  

  2/135591                     22/368                    84/3475                 3984                  2772نه             وابسته به زمی

  502905                       15/709                   21/4765                 6363                 3212  غیروابسته به زمینه      
 

  
ــتقالل             ــجویان اس ــت، دانش ــکار اس ــه آش ــانطور ک هم
در زمینه سطوح واژگان غیرفعال ) غیروابسته به زمینه(میدانی 

  وابسته (نسبت به همتاهاي وابستگی میدانی شان 

بدسـت  ) 84/3475(کـه نمـره میـانگین پـایین تـري      ) به زمینه
 .کسب نمودند) 21/4765(آوردند ، نمره میانگین باالیی 

  
  وابستگی و عدم وابستگی به زمینه و دانش واژگان غیر فعال  برايt  نتایج آزمون :   2ل جدو
درجه آزادي                اعتبار دو                        F               tمیانگین                            

  دامنه
36/1289                                85/7                    06/9                           02/52                                000/0 

  
بین شرکت کنندگان وابسته و غیروابسته به  tنتیجه آزمون   

زمینـه در مـورد سـطوح واژگــان غیرفعـال بـا درجــه آزادي      
گزارش شد کـه نشـانگر تفـاوتی     000/000و اعتبار  02/52

 .بوده استمعنادار بین دو گروه 
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بدین ترتیب که دانشجویان مستقل میـدانی عملکـرد بهتـري    
نسبت به دانشجویان وابسته میدانی در زمینه سطوح واژگـان  

 . غیرفعال داشتند

  2پرسش پژوهشی 

آیــا هــیچ تفــاوت چشــم گیــري بــین دانشــجویان بــا ســبک 
شناختی وابسته و غیروابسته به زمینه و دانـش واژگـان فعـال    

  ؟آنها وجود دارد
آمار توصیفی براي سطوح واژگان فعال شـرکت کننـدگان   

 .به نمایش گذاشته شده است 3در جدول 
  وابستگی و عدم وابستگی به زمینه و دانش واژگان فعال:  3جدول 

  استاندارد            واریا نس میانگین                  انحراف         سبک هاي شناختی            حداقل                      حداکثر             

 3/410731                88/640                    48/2261                   3510                    1035وابسته به زمینه               

 674986                  57/821                     38/2866                4469                     1313     غیروابسته به زمینه     
  

ایــن حقیقــت را آشــکار مــی ســازد کــه  3نتــایج جــدول      
میـانگین  ) غیروابسـته زمینـه  (شرکت کنندگان مستقل میدانی 

ــاالتري  ــاي وابســته  ) 38/2866(نمــره ب ــا همت را در مقایســه ب

به دسـت  ) 48/2261(وابسته به زمینه با میانگین نمره (میدانی 
  .آوردند

  واژگان فعالو دانش وابستگی و عدم وابستگی به زمینه   برايt     نتایج آزمون  : 4جدول 
  درجه آزادي           اعتبار دو دامنه                     F              tمیانگین                     

902/604                    61/2                  05/3                        57/0                                003/0 

  
تحلیــل هــاي مشــابهی در مــورد دو گــروه ســبک هــاي        

شناختی وابسته و غیروابسته به زمینه و سـطوح واژگـان فعـال    
و اهمیـت   57/0بـا درجـه آزادي    tنتـایج آزمـون   . انجام شد

به عبارت . گزارشگر تفاوت معنادار بین دو گروه بود 003/0
ــایج حاصــله از آزمــون   ــري شــرکت   tدیگــر نت نشــانگر برت

کنندگان غیر وابسته به زمینه در مقایسه با همتایـان وابسـته بـه    
                    . زمینه شان در مورد عملکرد واژگان فعال بود

  بحث و نتیجه گیري 
سبک شناختی وابستگی و عدم وابستگی به زمینـه ممکـن       

ناآشنا باشد، اما هم آموزگـاران و هـم تئـوري     است مفهومی
آموزگاران . پردازان این ساختار را تجزیه و تحلیل نموده اند

می دانند که برخی دانـش آمـوزان بطـور مثبـت تـري تحـت       
تأثیر راهنمایی شان قرار می گیرند در حالیکه بعضـی دیگـر   

ــد   ــري دارن ــداخل آموزگــار عملکــرد بهت ــژوهش . بــدون ت پ
نشانگر این امر است  که ارتباط )  SLA(دوم یادگیري زبان

مثبتی بین سبک شناختی وابستگی و عدم وابستگی بـه زمینـه   

زبان آموزان و دانـش زبـانی آنهـا در زمینـه هـاي مختلـف و       
  .توانایی یادگیري زبانی شان وجود دارد

تحقیق همچون پژوهش هاي  نتایج به دست آمده از این      
یا د گیري ابعاد متفاوت زبان دوم بـا  دیگري که در ارتباط با 

در نظر گرفتن سبک شناختی وابستگی و عـدم وابسـتگی بـه    
زمینه انجام گردیده به نفع گروه غیر وابسته به زمینه می باشد 

) اسـتقالل میـدانی  (چرا که زبان آموزان غیر وابسته بـه زمینـه   
 نمرات باالتري را در مقایسه با همتاهاي وابسته به زمینه خـود 

در هـر دو مــورد آزمـون واژگــان غیرفعـال و زایــا بـه دســت     
هایی که در ارتباط با یـا د گیـري     پژوهش از جمله . آوردند

ابعاد متفاوت زبان دوم همسو با این پـژوهش مـی باشـند مـی     
ذکر ) 1995( 50توان به تحقیق انجام پذیرفته توسط لو و سون

کـه   اشاره نمود) 2006(شده درکروشینک چیکنز و متکلف 
به مقایسه نتایج آزمون هاي چند گزینه اي و ارزیابی مبنی بر 

نتایج این بررسی حاکی از این امر بود که  .عملکرد پرداخت
مـی تواننـد   ) مسـتقل میـدانی  (دانشجویان غیروابسته بـه زمینـه   
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درمورد ارزیابی هاي مبنی بـر عملکـرد کـه نیـاز بـه شـرکت       
لکـرد بهتـري داشـته    تري از سوي یادگیرنده دارد، عم  فعاالنه
 51به عالوه  نتیجه پژوهشی که توسـط یمینـی و رهنمـا   . باشند

انجام گرفت نشان داد که دانشجویان مسـتقل میـدانی   )2008(
در مورد مهارت درك مطلـب خوانـدن نسـبت بـه همتاهـاي      

شـایان ذکـر اسـت    . وابسته میدانی شان عملکرد بهتري دارند
ــرت و کرشــن  ــی، ب ــه دول نقــل شــده از ، 1982( 52کــه نظری

نیز برتري شخصـیت هـاي غیروابسـته بـه     )2004آدامفولوس، 
گرایی   را به علت داشتن توانایی تحلیل)مستقل میدانی(زمینه 

ــارت  ــر در کســب مه ــان شــناختی از طــرق     بهت ــرا زب ــاي ف ه
 .یادگیري آگاهانه تایید نمود

نتــایج حاصــله از ایــن پــزوهش نشــانگر برتــري هــاي         
وه غیر وابسـته بـه زمینـه در ارتبـاط بـا      آشکاري در مورد  گر

بدین ترتیب که زبان آموزان غیر . باشد  یادگیري واژگان می
ــه   ــه زمین ــدانی(وابســته ب ــاالتري را در ) اســتقالل می نمــرات ب

مقایسه بـا همتاهـاي وابسـته بـه زمینـه خـود در هـر دو مـورد         
براي روشـن  . آزمون واژگان غیرقعال و زایا به دست آوردند

حقیقت، می توان نتیجه این بررسی را با موشکافی شدن این 
. دقیق محتوا و شکل آزمون هاي سطوح واژگان تأیید نمـود 

در رابطه با این آزمون وظیفه دانش آمـوزان پـردازش مـوارد    
بلکه بررسی اجمالی هر مورد بطور انتخابی . ارائه شده نیست

ظـر  واژه مـورد ن  3براي یافتن اطالعاتی معین با هدف انطباق 
. در سمت راست با جفت هایشان در سمت چـپ مـی باشـد   

مورد فوق خصوصاً در مورد بخش واژگان غیرفعـال صـادق   
می باشد چراکه این بخش نیـاز بـه توانـایی تحلیلـی بـاالتري      

از دیدگاه علمی آزمون فوق نمـادي کـل بـه جـزء در     . دارد
بررسی عملکـرد زبـانی اسـت کـه در بـه کـارگیري آن فـرد        

درآزمون باید همچون دانشـمندي بـا ذره بـین     شرکت کننده
یا میکروسکوپ تمامی جزئیات ارائـه شـده توسـط تسـت را     

بـه عبـارت دیگـر، عملکـرد بـاالي      . مورد بررسی قـرار دهـد  
شاید بـه دلیـل   ) مستقل میدانی(دانشجویان غیروابسته به زمینه 

این حقیقت باشد که از آنها انتظار می رود اطالعات مهـم را  
ــس ز ــده و آشــفته     در پ ــالقوه پراکن ــات ب ــه اي از اطالع مین

جستجو نمایند و بدین ترتیب به دنبال مفـاهیم کلـی و جهـان    
  .شمول نباشند

قابـل ذکـر اســت کـه یافتــه هـاي ایـن پــژوهش همسـو بــا           
او براین عقیده بـود کـه   . می باشند) 1981(53نظریات ویتکین

هـاي    م فعالیـت افراد غیر وابسته به زمینه تمایل بیشتري به انجا
تکلیف مدار دارند و در برخورد بـا سـاختارهاي نـامنظم کـه     
  در غالـب حـل یــک معمـا مـی باشــد عملکـرد بهتـري ارائــه       

  از سوي دیگـر نتـایج حاصـله از ایـن پـژوهش را      . می نمایند
ــل و       ــط چپ ــده توس ــه ش ــات ارائ ــب نظری ــوان در غال ــی ت م

یـه  مورد تجز) 2006 ،55، ذکر شده در برون1986(54رابرتس
به عبارت دیگر عملکرد قوي تر افراد غیـر  . و تحلیل قرار داد

وابسته به زمینه می تواند معطوف به این حقیقت باشد که این 
افراد به علت ویژگی هـاي شـناختی خاصشـان در مواجـه بـا      

در صورتی که همتایـان  . یک مسئله عملکردي تحلیلی دارند
دیـدگاه عمـومی   وابسته به زمینه آنها همان مسـئله را از یـک   

 .مورد بررسی قرار می دهند

به طور جامع این پژوهش بر این باور اسـتوار اسـت             
که شناخت و آگاهی از سبک یادگیري دانشجویان به همراه 
بررسی توانایی آنها در یک قلمرو خاص مانند حیطه واژگان 
شرایط رشد نقاط قوت طبیعـی را فـراهم مـی سـازد و زمینـه      

شـایان ذکـر   . ایجاد انگیـزش را فـراهم مـی نمایـد    پیشرفت و 
است که چنین آگاهی براي استادان و آموزگاران نیـز نتـایج   
سودمندي در زمینه انتخاب روش تدریس، شناسایی و درك 

ي بین فـردي و بهبـود درك متقابـل زبـان آمـوز و      ها  تفاوت
  .استاد را به ارمغان خواهد آورد

ن پـژوهش بـه بررسـی    قابل ذکر است که هدف اصلی ایـ     
سبک شناختی وابستگی و عـدم وابسـتگی بـه زمینـه محـدود      
می شود و بررسی ایـن ویژگـی نیـز بیشـتر بـه حـوزه گسـتره        

بخش بسیار مهم یـادگیري یـک   . واژگان اختصاص می یابد
زبــان جدیــد بــه کســب مهــارت در زمینــه واژگــان آن زبــان 

کـه  در حالی که بعضی بـر ایـن عقیـده انـد     . مربوط می شود
ــان دوم     ــد در ســاختار زب ــا بای ــا و ســاختار ه ــادگیري آواه ی
اولویت یابد، اما کسب یک ذخیـره لغـات محتـوایی کـه در     
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ارتباط تنگاتنگ با محیط و تجربیات زبان آموزان مـی باشـد   
می تواند یادگیري صداها و ساختارها را براي زبـان آمـوزان   

قـت  جاي تعجب است که با وجود حقی.بسیار جالب تر نماید
فوق الذکر  آموزگاران، تمایل اندکی به آموزش واژگان در 

یک شعار آموزگـار مـدار   . داشته اند شان  تدریسکالسهاي 
وجـود دارد کــه محــدود بــه زمـان خاصــی نمــی باشــد و آن   

ایـن همـه لغـت بـراي چـه خـوب       : عبارت است از ایـن کـه   
آنکه این فرض اشتباه آموزگـاران راجـع بـه     تر  مهماست؟ و 

زبان خارجی بطور کلی و آموزش واژگان بـه طـور    واژگان
خاص منجر به ایجاد ضعف دانش واژگان دانشـجویان زبـان   

  . خارجی در کشورمان گردیده است
کاربرد این بررسی به زمینه یادگیري زبان  ترین  مهمشاید      

نتیجـه ایـن بررسـی مـی توانـد بـراي       . انگلیسی مربـوط باشـد  
، آزمـون سـازان و طراحـان    تمامی آموزگاران زبان خـارجی 

از آنجا که افراد با سبک هاي . برنامه درسی مفید واقع گردد
شــناختی مختلــف عملکــرد متفــاوتی در یــادگیري زبــان       

  ویژگیخارجی دارند، ارزیابی دانش آموزان با توجه به این 

ي یادگیري و ایجـاد تمـایز میـان آنـان بـا توجـه بـه سـطح         ها
قیق تري از توانش زبـانی آنهـا   دانش واژگان آنان، ارزیابی د

را میسـر مــی ســازد کــه در نتیجــه مــی توانــد بــه راهبردهــاي  
  . موثرتري در آموزش و یادگیري زبان منجر گردد

از دیدگاه کاربردي درك آمادگی زبان آموزان در رابطه     
با سـبک شـناختی مـی توانـد شـالوده اي بـراي رشـد مـوارد         

ــراي     ــم ب ــالس درس و ه ــراي ک ــم ب ــی ه ــاي درس راهبرده
ــه ایجــاد کارگــاه هــاي   آموزشــی فــراهم نمایــد کــه منجــر ب

ي عملــی زبــان هــا  توانــاییکـامپیوتري گــردد کــه منطبــق بـا   
آموزان باشد و گرایش هاي طبیعی آنهـا را بـه شـیوه اي اثـر     

به عبارت دیگر ، براساس چنـین یافتـه   . بخش مدیریت نماید
ایط هایی می تـوان راهبردهـاي موجـود را بـراي تعـدیل شـر      

ــبی      ــور مناس ــه ط ــه ب ــوي ک ــه نح ــید ب ــود بخش آموزشــی بهب
این راهبردها . پاسخگوي  شرایط و نیازهاي دانشجویان باشد
از آنجـا کـه   . می توانند کارآیی یـادگیري را تقویـت نماینـد   

نقش برنامه درسی مناسب در یادگیري بسیار مهم می بـا شـد    

در شــرایط مناســب، بــا در نظــر گــرفتن چنــین ســبک هــاي  
، آموزگاران زبـان  ) وابسته و عدم وابستگی به زمینه(ختی شنا

خارجی با در نظر گرفتن راهبرد هاي فوق میـزان بـاالتري از   
شوق و اشتیاق به یادگیري را در زبان آموزان خـود مشـاهده   

  .خواهند نمود
هدف نهایی ایـن پـژوهش ایجـاد دیـدگاه شـفاف تـري از          

ــه هــاي عملــی و روانشــناختی یــادگیري      زبــان بــراي  جنب
آموزگاران است که آنها را قادر می سازد تـا دانشـجویان را   
در جهت یافتن سبک هاي شناختی شان یـاري نمـوده و هـر    
جـایی کــه الزم و امکـان پــذیر باشــد بـه پــرورش و اصــالح    
راهبردهاي یادگیري بپردازند که در نهایت بـه ارتقـاء دانـش    

  . واژگانی شان منجر گردد
در راستاي این پژوهش می توانـد شـامل    ي آتیها  فعالیت    

بررسی تعامل احتمالی بین سبک شـناختی وابسـتگی و عـدم    
وابستگی به زمینه زبان آموزان و سبک شـناختی اسـتادان بـه    
عنوان فاکتور تأثیر گذار بر پیشرفت و موفقیت باشد و یـا بـه   

وابسـتگی و  (بررسی رابطه بین سبک شناختی زبـان آمـوزان   
ــ  ــهعــدم وابســتگی ب ــا  روشو ) ه زمین ــی /ي اســتقراییه قیاس

  .    آموزش گرامر معطوف گردد
  

   یادداشت ها
1- Huckin , Haynes & Coady 
2- Harley 
3- Hatch & Brown 
4- Coady & Huckin 
5- Schmidt & Mc Carthy 
6- Atkins 
7- Wesch & Paribakht 
8- Read 
9- Schmidt 
10- Nation 
11- Hatch & Brown 
12- Laufer & Paribakh 
13- Palmberg 
14- Shaw & Date 
15- Laufer & Paribakht 
16- Schmitt ,Schmitt & Clapham 
17- Della-Dora & Blanchard 
18- Cruickshank, Jenkins & Metcalf 
19- Dembo 
20- Broadzinsky 
21- Fernham 
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22- Goldberson & Zelinker 
23- Goldstein & Blackman 
24- Grigorenko  & Sternsberg    
25- Jonassen & Grabowski   
26- Messer 
27- Stenberg 
28- Witkin & Goodenough 
29- Anastasi & Urbina 
30- Metkalf 
31- Witkin et al 
32- Chapelle and Roberts    
33- Srivastava 
34- Anastasi & Urbina 
35- Weissenberg & Gruenfeld 
36- Witkin 
37- Jonason & Grabowski 
38- Witkin & Goodenough 
39- Vaidya &Chanski   
40- Berry 
41- Brown 
42- Dulay ,Burt and Krashen    
43- Adamopoulos 
44- Lu & Swan 
45- Yamini & Rahnama 
46- receptive vocabulary 
47- productive vocabulary 
48- GEFT 
49- Laufer & Nation 
50- Lu & Swan    
51- Yamini & Rahnama 
52- Dulay ,Burt and Krashen    
53- Witkin 
54- Chappelle & Roberts 
55- Brown 
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