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  مقدمه
شـمار زيـادي از     ل،  ين دل يهمبه. د دارد ي زبان جد  يريادگي در   يديلك يها نقش واژه يريادگي

 بـوده    متمركـز   آن يريادگيـ ت  يـ فكيآموزش واژه و بـاالبردن      برزبان دوم    يري فراگ يهاپژوهش
س و ي طـرف، نـور  يك از.ها از دو گونه آموزش آشكار و دروني نام برده اند     اين پژوهش  .است

رتگا    بـه آمـوزش   وابـسته آمـوزان بزرگـسال را    گسترش و باالبردن مهارت زباني زبان     ) 2000(آُ
 بزرگـساالن   ي آموزش را بلوغ ذهنـ     نتيجه بخشي ل  يها دل  آن  دانند؛ ي م ي زبان ي ساختارها آشكار

 از ياديـ  تعداد زيريعامل فراگ) آشكاربدون آموزش  (دروني يريادگيگر، ياز طرف د  . داننديم
س، 2009اران، كس و همياِل( شده است يواژگان معرف   ).1999؛ گَ

دفعات ) 2001(ن  ي، هالستا ها به صورت دروني   ه واژ يريادگيت  يفكيدرپژوهش خود درباره    
 يو. نـد ك ي مـ  ي معرفـ  آنن عوامل در به خـاطر سـپردن         ي را مهمتر  واژه پردازش   شيوهرار و   كت

 ي تـر ي مدت زمان طوالن يها  شود، برا   واژهر  يشتر درگ يآموز ب  ذهن زبان  ه هر چه  كمعتقد است   
د يـ جد واژگـان    يريادگي يردن ذهن برا  كر  ي درگ ي از راه ها   يكي. اد خواهد داشت  ي را به    هاآن

 از جملـه  ي مختلفـ يهـا  مولفـه  بـه  توفيق در يافتن معنـاي واژه  .  از متن است   ها اي آن  معن يافتن
ت مـتن و نـوع   يـ ماه،  هاي فـردي  تفاوت، ) مطلبك دريي توانا همانند(آموز   توانش زباني زبان  

 مقـدم،   يوان پنـاه و سـلطان     كيـ ؛  2007و2005؛ رات،   1999بخت و وشـه،   يپر( دارد   ي بستگ واژه
ن و ي هالــستاو) 2011(م در ايــن ميــان، كــي). 1991؛ هــستراپ، 2004و 2003،يساج؛ نــ2012
ـ   ك بار معنايي  دريافتت  يزان موفق ي م در ير بار ذهن  ي تاث يبه بررس ) 2001(لوفر د و لمه پرداخته ان

 ك  سعي در در    ي معان دريافتآموزان هنگام     هاي اتخاذ شده توسط زبان     با استخراج راهبردهاي  
  . داشته انديري تاثنيشتر چنيهر چه ب

 آن  يه معنـ  دريافت معني واژه ايند ك    آموزان هنگامي كه درصدد      رسد ذهنيت زبان   به نظر مي  
ـ  .  كه بايد مورد توجه پژوهشگران نبوده اسـت گونه دانند آن  يرا نم   ي تالشـ ،ش رويپـژوهش پ

 يهـا   واژههنگام برخورد بـا آموزان  زبان ي پرداختن به اين مقوله بوده است كه  چالش ذهن   يبرا
 توسـط    در پيش گرفته شده    يها  وهمچنين راهبردهاي  يسي انگل هاي  متنهنگام خواندن    بهناآشنا  

 .ها را بررسي كند آن

   پژوهشهپيشين
 ويژه  بهها   د و آموزش آن   ي زبان جد  يها يادگيري واژه  ي چگونگ هبسياري دربار  يها پژوهش

 ه مجموعـ بررسـي  بيشتر معطوف بـه  از در آغها پژوهش .دارد وجود  زبان دوميريفراگ هدرگستر
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، يقادسـ (  بوده انـد آموزش ي براواژگان يها  فهرستهبه منظور تهي) نوشتجات و گفته ها(آثار 
 زبـان  يـك  يه سـتون اصـل  كن بود يها ا استدالل اين دسته از پژوهش   . )1997مرمن،  ي؛ ز 1979

د يـ آموزان با واژگان جد نزبان رو، آشنا شدن ياز ا . است ينار دانش دستور  ك در   يدانش واژگان 
ها همچنـان ادامـه    فهرستنگونه يه و انتشار اياگرچه ته. ه استديرس همواره ضروري به نظر مي   

بر ايـن  س يلو. راتي شديين روند دچارتغيا) 1997(س ي لو"1يرد لغويكرو"دارد، پس از ظهور     
جـه،  يدر نت.  اسـت  برخـوردار يژه ايت ويد از اهمي جديها  واژه يريادگي يه چگونگ ك بود   باور

هـا در    پـردازش آن يهـا  سـازوكار ندها و ي واژگان بر فرآهگسترر در يتوجه مطالعات دو دهه اخ  
ه كـ  ايـن مدعاسـت    هـا   ك آن  مشتر هنقط كه   ارائه شده هايي   نظريهها و    ز شده و مدل   كذهن متمر 

 زبـان    مطلـب بـه    ك در بـويژه  كي ادرا يها هاي جديد از راه دريافت مهارت      واژه بيشتر يريفراگ
  .پذيرد انجام ميمورد نظر 

  بـر آن لـوفر   بناهكها دانست  نمونه بارزي از اين نظريه پردازيتوان  يرا م 2يه بار ذهنيفرض
 و  "جـستجو " ،   "ازيـ ن" واژه در سـه سـطح        يريـ ه فراگ كـ ن باورنـد    يـ بر ا ) 2001(ن  يو هالستا 

در واقـع،   . ندك ي مآشكاره ها را نوع پردازش واژ   آن نبودنا  ي و   بودنه  ك دهد   ي رخ م  "يابيارز"
عد انگ  نياز ردن مفهوم جمله   كامل  ك ي دهد و برا   يل م كيه را تش  ين فرض ي ا يرشناختي و غ  يزشيب

عد شناخت  ، ارزيابي  و جستجواما     .الزم است  دهنـد  يل م كيه را تش  يفرض) ها  دادهپردازش   (ي ب  .
 ،فرهنگ لغـت در (واژه   يك يافتن معن يه زبان آموز به دنبال      كرد  ي گ ي صورت م  ي زمان جستجو

 مـورد   واژه در مـتن يكاربرد ك نادرستي يا درستي هدربارصميم ، ت ارزيابي .است) عنوان مثال  به
  . ندك ار ذهني براي يك واژه را مشخص ميزان بين سه مورد مي اكاربستن، يبنابرا. استنظر

ان قـرار گرفتـه      از پژوهـشگر   ياري بـس  ه زمان ارائه تا كنون مورد استفاد       از يه بار ذهن  ي فرض
ازجملـه  . انـد   نتايج قابل تعميم نبـوده     ن پژوهش ها،  يثر موارد به علت نواقص ا     ك در ا  ياست ول 

 زبان آمـوزان هنگـام   ي موثر در بارذهنيرهاي از متغيردن بعض ك توان به اعمال ن    ين نواقص م  يا
بـه  . اشـت  اشـاره د   هـا از مـتن      مثل سطح توانش زباني  و يا ميزان آشـنايي آن            واژگان يريادگي

 گرفتـه  صـورت  يزمان ي فرجه كي از پس ها پژوهش نيا از يتوجه قابل تعداد ليتحلعالوه،  
  . ها همزمان با وقوع آن نبوده است  آنيابيجه، ارزي؛ در نتاست

 واژه،  يريـ ن بـر فراگ   ير انـواع تمـر    ي تاث هدربار) 2012 (يلسن و اسالم  يدر مطالعه هوانگ، و   

__________________________________________________________________ 
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كـاركرد بهتـري نـسبت بـه      ،انجام دادنـد را  1 برونداد يها رين تمه ك يمشاهده شد زبان آموزان  
 يلـ ي را دل  برآيندن  يها ا  آن. انجام نداده بودند   را   يين ها ين تمر يه چن ك داشتند   يآموزان ديگر زبان 

 يريادگيـ  باالتر به    يه بار ذهن  ك چرا ،دانستند) 2001(ن  يابات فرضيه بار ذهني لوفر و هالست      بر اث 
واژه در  يـك ه زمان اختصاص داده شده بـه  كن بود يگر اي د هجينت.  بودشتر منجرشده ي ب واژگان

ر ژانـرِ   ين مطالعه تاث  يات ا كگر ن ياز د .  بهتر يريادگيشتر،  ي زمان ب  :يادگيري آن نقش مثبت داشت    
 يريادگيباعث  3 يتيبا روا 2 يحيب ژانر توض  كيه تر كآنها متوجه شدند    .  بود  بريادگيري واژه  متن

 .  شوديم) يتيا رواي يحيتوض( ژانريكسه با استفاده ازفقط يقا در ميشتريواژگان ب
د در مـتن    يـ  جد ي هنگام پـردازش واژه هـا      ي ذهن يندهايه به عمق فرآ   ك يقاتيان تحق يدر م 

). 2012( و هـو يو نـساج ) 2008(فرنانـدز  -نزيمارت:  ردكتوان به دو مورد اشاره  يپرداخته اند م 
 يجاد مـ ي ايشتري بيه بار ذهنك يين هايه تمر كد  يجه رس ين نت يار خود به ا   كفرناندز در   -نزيمارت

ه ي فرضينيش بيپيافته هم جهت با ن ي ااما شوند ي را سبب م  ي از آگاه  ي مختلف ينند سطح ها  ك
 برخـوردار بـود     ين بـارذهن  يشتريـ ه از ب  كـ  ي آزمون زيرا نبود) 2001(ن  ياني لوفر و هالست   بار ذه 
د يـ مو)  2008(فرناندز -نزيج پژوهش مارتي از نتاييك.   سطح واژه نشديريادگين يشتريباعث ب 

فت پردازش متفـاوت  كي از لحاظ    ي خال ي و جا  ينه ا ي چهارگز ين ها يه  تمر  كن مطلب است    يا
د ييتوان به تاين پژوهش ميج ايگر نتاياز د.  نداردي با سطح بار ذهن  ين تفاوت ارتباط  يهستند و ا  

 يريادگيـ  و نقـش پررنـگ تـر آن در           ير ذهن جاد با ي در ا  "جستجو" نسبت به    "يابيارز" يبرتر
  . ردك مطلب اشاره كواژه هنگام در

 يه بـار ذهنـ  كـ  از آن اسـت  كيزحـا يانجام دادنـد ن ) 2012( و هويه نساج ك يج پژوهش ينتا
 ناشناخته نقـش  يلمه هاك ي اتخاذ شده هنگام استنباط معن    ي ها راهبردن در نوع    يحاصل از تمر  

هـا را بـه   راهبرد از ي متفـاوت ي الگوهايمختلف با سه بار ذهنن ي، سه تمريبه عبارت.داشته است 
 ي هـا  راهبـرد شتر از   ي شد زبان آموزان ب    ي باال باعث م   يافته ها بار ذهن   يبر اساس   . همراه داشت 

 .اورنديلمات فراگرفته شده را به خاطر بك ي ترينند و مدت زمان طوالنكلمه محور استفاده ك
ه بـه  كـ  يين هـا  يه تمـر  كـ دهد  ي  ن دست نشان م   ي از ا  قاتير تحق يج و تفاس  ي نتا يجمع بند 
 فرم  ي ها يشتر تداع يت ب يم وتقو كي شوند باعث تح   ي در ذهن منجر م    يق تر ي عم يپردازش ها 

 واژه يريادگيگر، در يبه عبارت د). 2003امز، يلي؛ رات و و 2007،  2005رات  ( شوند   يو معنا م  
__________________________________________________________________ 
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ن يبنـابرا .  باشـد  يدازش آن واژه ها مـ     زان عمق پر  يت زبان آموزان منوط به م     يد، موفق ي جد يها
د در حافظـه بلندمـدت      يـ ه واژه جد  كـ ن باشـد    يـ د ا ي تواند مو  ي توان گفت عمق پردازش م     يم

بـه  . ابـد ين موضـوع را در يـ ه  صحت و سقم ا   كش رو بر آن بوده      يپژوهش پ . ره شده است  يذخ
شـناخته   ناواژگـان  ي معنـ دريافـت  هنگـام  ي نقش بـار ذهنـ  ي به بررس  اين پژوهش ن منظور يهم

د و رابطه   يلمات جد كن پردازش   ي زبان آموزان ح   يرك ف يندهايپرداخته است و كم و كيف فرآ      
  .  استكرده يشان را بررسيريادگيت در يآنها با موفق

  پژوهش ي اصلي هاپرسش
 دريافـت  يآموزان برا  آيا بار ذهني ناشي از تمرين بر راهبردهاي اتخاذ شده توسط زبان            -1

  گذارد؟ير مي تاث ناآشناواژگان يمعن
 يآموزان بـرا  راهبردهاي اتخاذ شده توسط زبانت ي موفقدرن  ي از تمر  ي ناش يا بار ذهن  يآ -2

 ؟موثراست ناآشنا واژگان ي معندريافت

  پژوهشروش 
   آماري هجامع

 در تهران با محدوده     يسي زبان آموز از دو موسسه آموزش انگل       9  آماري اين پژوهش   هجامع
دانشجو و يـا   ي داروساز، مديريت، و، اقتصادي مهندسيها  در رشتهها آن .بودند 38 تا 21 يسن

 563 از   شركت كنندگان در اين پـژوهش       ه هم pbt تافل   يه نمره   كاز آنجا . آموخته بودند  دانش
 در حـد متوسـط بـه بـاال و     يسيـ ها  از لحاظ توانش زبـان انگل   توان گفت آني بود، م 590تا 

ل ي و تحل  يه از لحاظ توانش زبان    كداد  ي محدود نمره ها نشان م      هن، گستر يشرفته بودند؛ همچن  يپ
  هكـ ن بـود  ي و متوسط اي مقدماتيردن سطح هاكل انتخاب نيدل. ه هم بودنديش شبيمابك يزبان

ستند يــ را معمــوال دارا ني اســتنباط موفــق معــاني الزم بــرايين ســطح توانــايــزبــان آمــوزان ا
 و هـر گـروه       شد مي تقس ي به سه گروه سه نفر     يادف به صورت تص    جامعه آماري  ). 1997لوفر،(

  . ن را انجام دادي از سه نوع تمريكي

  پژوهش يابزارها
   هدفواژگان مطلب و كمتن در

 ين هـا  ي زبـان آمـوزان بـود، تمـر        ي ذهن يندهاياوش در فرا  ك پژوهشن  يه هدف ا  كاز آنجا 
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 مـتن مـورد     .)2012 و هـو،     ي ؛ نـساج   2007دو،  يـ پول( مطلب بـود     ك بر در  يمورد استفاده مبتن  
 "يرات اجتمـاع  يتـاث "نترنت تحت عنوان    ي متن معتبر دانلود شده از ا      يكن مطالعه   ياستفاده در ا  

 مـورد اسـتفاده    ACT مطلـب  ك دري از نمونـه آزمـون هـا   يكـي  در ين متن دانشگاهيا . بود
 ييزان آشـنا يـ م .بـود  11,5 متن نمونه ي براFlesch-Kincaidب خوانش يضر .قرارگرفته است

ت ك از شـر يـك چ يه هـ كـ از آنجا  .نترل شدك ي موضوع اجتماعيكنندگان با انتخاب كت كشر
ل نبودنـد، همـه     يا فارغ التحـص   يل  يا مانند آن درحال تحص    ي و   ينندگان در رشته علوم اجتماع    ك

ه زبان آموزان   كنان حاصل شد    ي، اطم يازطرف. ن موضوع بودند  ي با ا  يي سطح از آشنا   يكها در  آن
 ي با موضوع مـ ييآشنا هك نباشند، چرا ي مربوط به علوم اجتماعينه هايار در زمك تجربه يدارا

س، يال( شود   يريادگي بهتر مطلب و سهولت      كنندگان از نظر در   كت  ك از شر  يتواند به نفع برخ   
  ).2002، ي ؛ نساج2003دو، ي؛ پول2001

ه كاصل شد   نان ح يت داشت، اطم  ين پژوهش اهم  ي در ا  ي واژگان دريافتت  يه موفق كاز آنجا   
 خواننـده  يلمات ناآشنا بـرا ك با تنها پنج درصد از      ي انتخاب متن  يبرا) 1985(شن  يو و ن  يار ل يمع

  . دهديش ميق را افزاي احتمال حدس زدن دقيطين شرايچن . ت شوديرعا
 و  يالت احتمـال  كص و رفع مش   ي، تشخ ي واژگان دريافت ي هدف برا  واژگانافتن  يبه منظور   

 يه سطح زبان  ك زبان آموز    5، با   پژوهش هدف   ي متن مورد نظر برا    ن محرز شدن تناسب   يهمچن
ن پـنج نفـر   يـ ازا. اجرا شـد 1 يشي مطالعه آزمايكنندگان در مطالعه داشتند،     كت  ك با شر  يمشابه

لمـات  ك. شندك خط بي دانستند آنها را نميه معنك يلماتكر يه متن را بخوانند و ز  كخواسته شد   
ن تعـداد  يشتريـ ب . لمـات هـدف بودنـد   كعنـوان    بيل احتماينه هاي مشخص شده گزكمشتر

 ٪4,58ن مـورد  يـ  در ايعنـ ين يـ لمه بود و ا   ك 17  يشيلمات ناآشنا در مطالعه آزما    كگزارش از   
  . ت شده استيلمات آشنا رعاك ٪95ارحداقل يلمات ناآشنا بودند؛ بنابراين، معك

 جمـع آوري داده هـا   ار در موسسات محلكه مشغول به كاز دو گروه سه نفره از مدرسيني     
تن انتخـاب شـده بـراي شـركت كننـدگان            خواسته شد تا در مورد مناسب بودن سطح م         ،بودند

ن شش نفـر، دو جملـه از لحـاظ سـاختاري سـاده تـر شـدند و                  يشنهاد ا يطبق  پ  . ننداظهارنظرك
آمـوزان آشـنا     ممكـن بـود بـراي زبـان    كلمات سخت تر جايگزين كلماتي شدند كه به نظر آنها      

  . باشند
لمـات  كلمه از آن در آزمون ها به عنوان         كه دوازده   كلمه بود   ك 371 متن شامل    يينسخه نها 

__________________________________________________________________ 
1. Pilot Study 
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د بود كه همگـي از  ي ق1 فعل، و6صفت، 2 اسم، 3لمه شامل كن دوازده يا. انتخاب شدند هدف
عالوه بـر لـزوم محتـوايي بـودن كلمـات هـدف بـراي         .)1ضميمه (طبقه كلمات محتوا هستند

در ايـن مطالعـه زبـان       (اول   زبـان    ي هـا  سرنخ  نشانه ها و   )1991( هستراپ   استنباط ، طبق نظر   
 و اول زبـان  ي از نـشانه هـا  يبكي، تر)يسيزبان انگل (ي برون زبانسرنخ هاي  نشانه ها و  ،)فارسي

 نـشانه   يـك ر از احتمـاال     يـ  غ يچ نـشانه زبـان    ي هـ  يه حـاو  ك يلماتك( نشانه   ي و متن  يدرون زبان 
هـم   كه اين شرايط اطمينان حاصل شد.  موفق الزم هستندياژگان استنباط ويبرا) يكيمورفولوژ

 در مـتن    ، اسـت  ين استنباط واژگـان   يا انواع نشانه الزم ح    يه مبتني بر استفاده از منابع دانش و         ك
  . وجود داشته باشد

 ها آزمون
  يا گزينه سه يها  با پاسخنيي پايبارذهن: آزمون اول

ـ .  متفاوت در نظر گرفته شديلف با بار ذهن سه نسخه از متن به عنوان سه آزمون مخت         ن ياول
بـراي   .لمه هدف بـود   كدوازده   ه متن درك مطلب و دربردارند     يك شده در قالب     ينسخه طراح 
شـركت كننـدگان بايـد از       . ه ي متن وجود داشت    ينه  در حاش   يهدف، سه گز  واژگان  هركدام از   

دف اسـت و بـه مـتن ميخـورد           هـ  واژهكردند هم معنـي      بين اين سه گزينه يكي را كه فكر مي        
را يـ نـد ز ي كجاد مين سه آزمون اي را بين درجه بار ذهنين تريين نسخه پا يا. انتخاب مي كردند  

شركت كننـدگان بـراي فهميـدن مـتن بـه      ). 2005رات،  ( متن ارائه شده بود    يه  ي در حاش  يمعان
ارزيـابي قرارمـي    احتياج داشتند و گزينه انتخابي خود را بايـد در بافـت مـتن مـورد             واژهمعني  

از آنجـا كـه   ). 1=يابيـ  ، ارز  0=، جستجو 1=ازين (مي باشد  2 يجه،  مجموع بار ذهن    يدادند؛ در نت  
 هـشت سـوال   آموزش ضمني واژه مورد نظر است و بايد تمركز آزمون بـر درك مطلـب باشـد     

  . ده شده بودينندگان از متن پرسكت ك  مطلب شرك سنجش دريان براي در پاينه ايچهارگز

  نهي متوسط با استنباط بدون گزيبار ذهن: ون دومآزم
ن تفـاوت  ي هدف است با اواژه شده در قالب همان متن شامل دوازده        ين نسخه طراح  يدوم

 ين نـسخه درجـه بـار ذهنـ      يـ ا. نداشـت ه متن وجود    يلمات هدف در حاش   ك ي برا ينه ا يه گز ك
 مـورد نظـر در مـتن        يلمـه   ك حدس زدن    يند زيرا شركت كنندگان برا    ك يجاد م ي را ا  يمتوسط

به عـالوه، آنهـا معنـي اسـتنباط شـده           . ابندي را ب  ي احتمال يبپردازند تا سرنخ ها    د به جستجو  يبا
جـه مجمـوع   ي؛ در نت)2012 و هو، ي؛ نساج2011م، كي.  ( قرار دهند  يابيرابايد در متن مورد ارز    
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 يبـرا  انيـ پا در يا نـه يچهارگز سوال هشت). 1=يابي ، ارز  1=، جستجو 1=ازين( بود   3 يبار ذهن 
  .بود شده دهيپرس متن از نندگانك تكشر مطلب  كدر سنجش

  ي خاليردن جاهاك باال با پريبار ذهن: آزمون سوم
ن نـسخه   يـ ا.  است ي خال ي شده در قالب همان متن شامل دوازده جا        ين نسخه طراح  يسوم

 ي خـال  ين جاهـا  ردكـ  پر ين آزمون، زبان آموزان برا    يدر ا . ندك يجاد م ي باال را ا   يدرجه بار ذهن  
ف شده  ي تعر ينه بعنوان معن  يبراي هر آيتم سه گز    ( مورد نظر را از بين دوازده آيتم         يلمه  كد  يبا

 ي با توجه به سـرنخ هـا    كلمه يازمند استنباط معن  ين آزمون ن  يا). 2ضميمه  (ردند  ك يدا م يپ) بود
ـ  2011م،  كي(ست بود   ي آن در ل   ي و جستجو  ي خال يموجود در متن در دو طرف جا        و  يساج؛ ن

ه به دنبـال اقـسام      ك داشتند، بل  يينندگان نه تنها دغدغه معنا    كت  كن آزمون شر  ي؛ در ا  )2012هو،  
ـ ك. هم بودند) ... فعل، اسم ويا(ي مناسب 1كلمه  د جـزء  يـ عنـوان هـدف با  ه لمات ارائه شده ب
لمـات  كگري با د  ي در بافت متن وهمخوان    يح دستور ياربرد صح ك ي با متن داشتند و برا     يمتناسب
 خواهـد  4 يجه مجموع بار ذهنيدر نت.  شودي را سبب م2 ي قويابين ارزي شدند و اي م يبررس
 انيپا در يا نهيچهارگز سوال هشتمانند دو آزمون قبل     ). 2=يابي ، ارز  1=، جستجو 1=ازين(بود  

  .بود شده دهيپرس متن از نندگانك تكشر مطلب  كدر سنجش يبرا

  2فكري يالمك يها پروتكل
 ي داده هـا در روانـشناس  ي جمـع آور ي به عنـوان ابـزاري مهـم بـرا       يالمك يال ه كاز پروت 

ه بـه  كـ  ي شـناخت يندهايبه منظور ارائه اطالعات در فرآ  زبان دوميري، آموزش و فراگيشناخت
وان پنـاه و    كي؛  1993اريكسون و سيمون،    (ست، استفاده شده است     يم قابل مشاهده ن   يطور مستق 

ف ينندگان هنگام انجام وظـا    كت  ك شده از شر   ثبت گفته هاي ه  ل ها ب  كن پروت يا). 2008،  يعلو
ه انجام ك ييارهاكان ينندگان به بكت كدر استنباط واژه از متن، شر .خاص در آزمون اشاره دارد

 فكـري  يالمك يل هاكپروت.  دهندين استنباط گزارش ميالتشان را ح ك دهند پرداخته و مش    يم
 ماننـد  ين، اثـرات عـوامل  يبنـابرا  . شـوند ي مـ يآورار در حال انجام است جمـع  كه ك يدر حال
 يـك ن روش به ي ا.)1991هستراپ، ( رسد  يا ارائه اطالعات نادرست به حداقل م      ي و   يفراموش

__________________________________________________________________ 
1. Parts of Speech 

2. Introspective Verbal Protocols 
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 و  يپرسـل (ل شده اسـت     ي در حال خواندن تبد    ي استنباط واژگان  يق بر رو  يابزار معمول در تحق   
 ذهنيـت و واكـنش هـاي جامعـه           از آنجا كه هدف اول دراين پژوهش بررسي        ).1995آفلرباخ،  

آماري در مواجهه با كلمات ناآشنا است، پروتكل هاي كالمي فكري اين امكـان را فـراهم مـي                   
كرد كه راهبرد ها و تعدادشان استخراج شود چراكه هر يك از شركت كنندگان به بيان آنچه كه                  

  .در ذهن داشتند مي پرداختند

  VKS1 يدانش واژگان اسيمق
 هـر   يبرا. در شود و پنج سطح دا     يه گزارش م  ي به صورت خودگو   ري واژه آزمون يادگي ن  يا

.  خواهد بود  5نه نمره   يشي و ب  1ن نمره   يمتركجه  يدر نت . ابدي ي نمره اختصاص م   يكسطح دانش   
اين ابزار، ميزان يادگيري دانش واژگاني را مي سنجد و به منظور بررسي موفقيـت راهبردهـاي                  

  ).سوال دوم( گرفته شده استاتخاذ شده در اين پژوهش به كار

  ياس دانش واژگانيمق:  1جدول 

 

  ها داده يروش گردآور
چ ي داننـد و هـ  ي كلمات هدف را نمـ  ينندگان معن كت  كنان حاصل شود شر   يه اطم كني ا يبرا

ها خواسـته  ست كلمه ها داده شد و از آني از آنها ليكها ندارند، به هر   از آني  جزئ ي حت يدانش
. سنديـ بنو) ... ح و يترجمـه، متـرادف ، متـضاد، توضـ        (دانند  ي  ها م   آن  ه در بار  يزيشد تا هر چ   

__________________________________________________________________ 
1. Vocabulary Knowledge Scale 

I. I don’t remember having seen this word before. 

II. I have seen this word before, but I don’t know what it means. 
III. I have seen this word before, and I think it means ------------- 
IV. (synonym or translation).I know this word, it means ------------- 

(synonym or translation) 
V. I can use this word in a sentence: --------------- 

             (Write a sentence.) 
             (If you do this section, please also do Section IV.) 
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 مطالـب و    كننده به خوانـدن مـتن بـه منظـور در          كت  ك از سه آزمون سه شر     يكسپس، در هر    
آنهـا  . ننـد كان يـ ار خود را بكاز آنها خواسته شد تا اف    .  به هشت سوال آخر پرداختند     ييپاسخگو

م ين تصم يل ا يدل. ار را انجام دهند   كن  يا) يسيا انگل ي يفارس(تار بودند به زبان انتخابي خود       مخ
ان آنچـه   يق به ب  يه در آن بتوانند به صورت دق      ك بود   يطيجاد شرا يبرداشتن فشار از ذهن آنها و ا      

  و ي آنها ضبط شده و بعدا مورد بررس       يصحبتها). 2005بخت،  يپر(ه در ذهن داشتند بپردازند      ك
 . لمات ديگر متن را بپرسندك يتوانستند معني ر از كلمات هدف، آنها ميغ. ل قرار گرفتيتحل

  ها بررسي داده
 يهـا، منـابع دانـش و سـرنخ هـا     راهبرد در اسـتفاده از  ي احتمـال ي بردن به الگوها  ي پ يبرا

 جـدول (استفاده شـد  ) 2004(بخت  يل و پر  ي ارائه شده توسط بنگل    يموجود در متن از طبقه بند     
 ي شده و براساس طبقـه بنـد  يسيه ضبط و ثبت شده بود بازنو    كنندگان  كت  ك شر يگفته ها ). 2

، رابطه ي احتماليها و الگوهاراهبردص يپس از تشخ  .  شدند ي هر سه گروه دسته بند     يفوق برا 
ت در سـه    يزان موفق ين م يسپس ا .  شد يلمات ناآشنا بررس  كت در استنباط    يزان موفق ي آنها با م   ي

لمـات  كزان دانـش آنهـا از       ين آزمون، م  ي هفته پس از ا    يكبعد از   . سه شدند يد مقا آزمون موجو 
  . ناآشنا با مقياس دانش واژگاني اندازه گيري شد

  پرسش نخست
 ن بـر نـوع     ي از تمـر   ي ناشـ  ير بـار ذهنـ    ي تـاث  يق بـه بررسـ    يـ ن تحق يه سوال اول ا   كاز آنجا   
نندگان گـروه  ك از شـر   يـك  هـر    يها ، گفته  پردازد ي اتخاذ شده توسط زبان آموزان م      راهبردهاي

 جـواب  هكدهد  نتايج نشان مي.  شدنديدگذارك يك جدول ي مختلف با توجه به طبقه بند يها
بـر  ه كـ  اتخاذ شده، بليهانوع بار ذهني نه تنها بر تعداد راهبرد    سوال اول پژوهش مثبت بوده و     

 ير زبـان  يـ  غ يهـا  ازسرنخسرنخ هاي زباني خيلي بيشتر     سه گروه از   اگرچه موثر است    ها   آن عانوا
  .)1شكل  (بهره برده اند
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  )2004بخت، يل و پريبرگرفته از بنگل( متن ي ها، منابع دانش و سرنخ هاراهبرد يبند طبقه: 2جدول 

  .I  منابع زباني  
A .منابع درون زباني  
 سطح واژه. 1

 واج شناسي
 همĤوايي

 تداعي واژه
 
  سطح جمله. 2

 معني جمله 
 شينيروابط هم ن

 روابط جايگزيني
 زبان دستور

 نشانه گذاري
 

 سطح متن. 3
 معني متن
 ها الگو واره

 
B .منابع بين زباني 

 دانش واژگاني
 همايي كلمه

 جمع. 4
 

II .منابع غير زباني 
 دانش موضوعي  
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  راهبردهاي استفاده شده توسط سه گروه: 1شكل 

ه در  يكـ در حال ) 35(م  يو سرنخ را شاهد بود    راهبرد  اد  ن تعد يمتركن  يي پا يدرآزمون بار ذهن  
ن يـ  ايعمده  . ها استفاده شد  راهبرد بار از اين     56و  74ب  ي متوسط و باال به ترت     يآزمون بار ذهن  

ن يـ ثـر ا كه اكـ ر اسـت  كـ ان ذيشـا  %.64,8 يعنـ يها و سرنخ ها در سطح جمله بوده انـد         راهبرد
، ترجمه كـردن    يبه عبارت . بوده است  %) 29,1(ها مربوط به ترجمه متن در سطح جمله           راهبرد
 هـر سـه آزمـون داشـته         ياربرد را برا  كن  يشتريه كلمه ي هدف درآن استفاده شده ب       ك يجمله ا 

 بار استفاده از ترجمه توسـط       19 متوسط با اختصاص دادن      يان، آزمون بار ذهن   ين م يدر ا . است
امـا  . ردي گي قرار م 14 و   15 با تعداد    ن و باال  ييگر پا ي باالتر از دو گروه د     كينندگان اند كت  كشر

ننـدگان گـروه   كت كنـزد شـر  راهبـرد  ن  يه ا كم  ي شو يبا احتساب درصد استفاده ازآنها متوجه م      
 از درصـد    25 و   25,6سه بـا    يـ  در مقا  كه درصد موارد    42,8 يعنياربرد را دارد    كن  يشترين ب ييپا

  . برخوردار استيباالتر
ن منبع دانش   يا.  در آزمون دوم و سوم بود      ينش گرامر رر از دا  كگر استفاده م  يته جالب د  كن
؛ امـا در    )ن گـروه  ي ا ي ها راهبردل  ك سوم   يك(ار گمارده شده است     ك بار در آزمون سوم به       19

مورد استفاده قرارگرفتـه اسـت   %) 5,7( بار 2و در آزمون  اول فقط %) 16,2( بار 12آزمون دوم  
  ). 3جدول (
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  دانش استفاده شده توسط سه گروه بار ذهنيها و منابع راهبرد درصد :3جدول 

 ها گروه

 پايين
)3=n(   

 متوسط
)3=n(  

 باال
)3=n(  

  تركيب
 ها گروه

 

n % n % n % n % 
  .I  منابع زباني          

A .منابع درون زباني          
        1 .سطح واژه 

 6 10 5.3 3 6.7 5 5.7 2واج شناسي
 2.4 4 1.7 1 4 3 0 0همĤوايي
 4.2 7 3.5 2 5.4 4 2.8 1تداعي واژه

 12.7 21 10.5 6 16.2 12 8.5 13جمع
        2 .سطح جمله

 29.1 48 25 14 25.6 19 42.8 15معني جمله
 7.8 13 10.5 6 5.4 4 8.5 3روابط هم نشيني
 7.3 12 3.5 2 8.1 6 11.4 4روابط جايگزيني

 20 33 33 19 16.2 12 5.7 2زبان دستور
 0.6 1 0 0 1.3 1 0 0نشانه گذاري

 64,8 107 72 41 56.7 42 68.5 224جمع
        3.سطح متن 

 7.3 12 7 4 6.7 5 8.5 3معني متن
 3 5 3.5 2 4 3 0 0ها الگو واره

 10.3 17 10.5 6 10.7 8 8.5 33جمع 
B .منابع بين زباني         

 4.2 7 3.5 0 6.7 5 5.7 2دانش واژگاني
 3.6 6 3.5 2 4 3 2.8 1همايي كلمه

 7.8 13 3.5 2 10.7 8 8.5 43جمع
II .منابع غير زباني         

 4.8 8 3.5 2 5.4 4 5.7 2دانش موضوعي  

 4.8 8 3.5 2 5.4 4 5.7 2جمع 

100.0 100.0165 100.056 100.074 35جمع كل         
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هدف، از تركيب دو و يا بيشتر از دو راهبرد هم عـالوه             سه گروه هنگام دريافت معني واژه       
 مـشخص اسـت گـروه بـاال و     2همانگونـه كـه در شـكل     . راهبردها سود مي بردند     براتخاذ تك 

متوسط به مراتب بيشتر از گروه پايين به تركيب راهبردها رو آوردنـد در حاليكـه گـروه پـايين                    
 درصـد   59 كرده اند؛ اين در حاليست كه در           درصد موارد به استفاده از يك راهبرد اكتفا         71در

 درصد موارد گروه باال از تركيب راهبردها براي پـي بـردن بـه معنـي                 72موارد گروه متوسط و     
 درصدي گروه باال از دو راهبرد از ديگر نكات قابل     57استفاده  . كلمات نا آشنا استفاده كرده اند     

  .توجه است

  
   سه گروه تركيب راهبردها توسطچگونگي: 2شكل 

  پرسش دوم
 اتخـاذ  هـا راهبرد تيموفقدر نيتمر از يناش يذهن بارسوال دوم اين مطالعه به بررسي نقش  

نه ها  يبا توجه به حضور گز    . پردازد مي ناآشنا واژگان يمعن استنباط يبرا آموزان زبان توسط شده
ـ   يـ  درست در ا   ين و باال، تعداد حدس ها     يي آزمون پا  يبرا ون متوسـط  ش از آزمـ ين دو گـروه ب

 و 7 مورد حدس درسـت ، در آزمـون  متوسـط    10,6ن   يانگين م يي پا يدر آزمون بار ذهن   . است
 9 سـه آزمـون از     ي بعـد از برگـزار     سـاعت  يكهمچنين،  .  گزارش شد  9ن  يانگيدرآزمون باال م  
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  .  پاسخ دهند VKSلمات هدف درقالب آزمون كننده خواسته شد به كت كشر
نمـرات آنهـا   ،  هدفواژگانمعني  دريافت در نظر گروه مورد    سهموفقيت   يابيبه منظور ارز  

  VKSو با يك فرجه زماني يـك سـاعته پـس از آن در آزمـون     ) سنجش اول( دريافتن يدرح
به صـورت درصـد گـزارش شـده         نمرات  ه  كر است   كالزم به ذ  . ارائه شده است  ) سنجش دوم (

 .است

  سنجشنمرات افراد هر گروه در دو : 4جدول 

   دومسنجش   اولسنجش  فراتن  ها گروه
    / 

   / / 

  /  

بار ذهني : گروه اول
  پايين

  /  /  
   / 

   /  

   / / 

بار ذهني : دوم گروه
  متوسط

  /  /  
     

   /  

   /  

بار ذهني : گروه سوم
  باال

      

 انجام شده   سنجش افراد مورد مطالعه در دو       هاين نمر يانگيسه م يمقا ي  دهنده  نشان 5جدول
 بـر خـالف   ، گروه اولينمرات اعضادردهد  يها نشان م  از گروه  يك هر   كيكيسه تف يمقا. است

ه كـ  اسـت    ين معن ين بد يا.  انجام شده وجود دارد    شسنج در دو    زيادي تفاوت   ،گريدو گروه د  
نه  يكي را به عنـوان معنـي كلمـه هـدف             يشركت كنندگان در گروه اول كه بايد از ميان سه گز          

آنهـا بـا    .گذارنـد  يش مـ  ي به نما  سنجش را در نمرات دو      يتفاوت قابل توجه  انتخاب مي كردند    
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 ضـعيف تـرين   مـا در سـنجش دوم       ا بهترين عملكرد را حـين اسـتنباط دارنـد         % 88,8ميانگين  
ت قلمداد يتوان در مرتبه دوم موفق ي سوم را مآزمون،  از طرفي  ).30,5ميانگين(عملكرد را دارند    

 قابـل توجـه   ن گـروه    يـ  ا ي انجام شـده بـرا     سنجشن دو   يه هر چند تفاوت ب    ك ين معن يبد. ردك
ن يـ ا. وه دوم است  شتر از گر  ي ب سنجشن گروه در دو     ين ا يانگي اما اختالف فاصله م    )30 (ستين

بـدين  . ز قابـل مـشاهده اسـت   يـ  نسنجشها در دو   از گروهيكن نمرات هر    يانگيت در م  يوضع
ترتيب، گروه دوم موفق ترين گروه بـا بـاالترين نمـره در سـنجش دوم وكمتـرين اخـتالف در                

  .بود) 12,2(دوسنجش 

   سنجشها در دو   از گروهيك هر هاين نمريانگيسه ميمقا: 5جدول 

  ميانگين  سنجش ها  ها  گروهيها هنمر
  گروه اول /   
   /  
  گروه دوم  /   
   /  
  گروه سوم    
     

  يريگ  و نتيجهبحث 
آموزان هنگام خواندن متون زبان دوم به تعداد          زبان ،ينتايج نشان داد كه با باال رفتن بار ذهن        

 راهبـرد اتخـاذه     165 شوند به طوريكه ازتعـداد كلـي         ي متوسل م  يشتري ب يها وسرنخها  راهبرد
 راهبرد به گروه بارذهني     74 مورد آن مربوط به گروه بارذهني پايين،           35شده توسط سه گروه،     

ه مـتن هـا بـه       كـ  رسـد    يبه نظر م  .   مورد هم به  گروه بار ذهني باال تعلق داشت          56متوسط و   
 كـه بـراي فهميـده شـدن منجـر مـي شـوند راهبردهـاي زبـان آمـوزان را           فراخور چالش هايي  

در اين پژوهش، فهم متن اول براي زبان آموزان ساده تـر بـود؛ در               . دستخوش تغيراتي مي كنند   
نتيجه، راهبردهاي كمتري هم مورد نياز بود كه خود تاييدي بر نتـايج پـژوهش نـساجي و هـو                    

   .مي باشد) 2012(
 راهبـرد  ، رودي بـاال مـ    يه چـالش ذهنـ    كـ  وقتـي  دهد   ي نشان م  روپيش   پژوهش   ،نيهمچن
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 بطوريكه در متن هاي پايين، متوسط و بـاال ايـن   دي آي زبان آموزان مكمكبه بيشتر   زبان  دستور
 به عبارتي، دانش گرامـري مـي   . بار مورد استفاده قرار گرفته است19 و 12، 2راهبرد به ترتيب  

ن جديد زبان آموزان حين خواندن متن هاي پيچيده نقـش           تواند در دريافت و گسترش واژه گا      
اين منبع دانش در  دو متن متوسـط و      ). 2014؛ كارتر و مك كارتي،      2000كنزت،  (داشته باشد   

 يي هـا  فعاليت  طراحي  به دتواني  مدرنظرگرفتن اين موضوع    . باال بيشتر مورد استفاده قرارگرفت    
  .منجر شود دستوريدانش ي با استفاده از انت هر چه بهتر دانش واژگي آموزش و تقويبرا

% 29,1(لمات ناآشنا توسط هر سه گـروه        ك ي معن دريافت يرر از معني جمله برا    كاستفاده م 
 ي زبـان ي هـا يژگـ يگـر و يوكم توجهي بـه د   )  كل راهبردها،باالترين درصد در تركيب گروه ها      

نتايج پژوهش نساجي و هو     موجود در متن از يافته هاي ديگر اين پژوهش بود كه هم جهت با               
در مطالعه نساجي وهو، بار ذهني پايين موجب استفاده زبان آموزان از راهبردها       . نيست) 2012(

در سطح متن مي شد وبا افزايش بار ذهني، راهبردهاي بيشتري در سطح كلمـه مـورد اسـتفاده                   
 كلمه ي هـدف     اما در اين پژوهش مشاهده شد كه زبان آموزان عمدتا درسطح          . قرار مي گرفت  

ستم آموزش زبـان نـسبت بـه گنجانـدن وتـدريس            ي س يغفلت احتمال . به جستجو مي پرداختند   
ن پـژوهش   يدر ا .  از جمله پاراگراف مي تواند عامل اين قضيه معرفي شود          يساختارهاي نگارش 

 يه بعـضا بـرا    كـ  شـدند، بل   يار گرفتـه مـ    كم به   ك يلين منابع دانش خ   يه نه تنها ا   كمشاهده شد   
  .ننده هم بودندكوزان گمراه آم زبان

ها نـشان     هدف و يادگيري احتمالي آن     واژگان معني   دريافتمربوط به موفقيت     يها افتهي از
 ممكن است باعث يـادگيري كوتـاه مـدت    متن درحاشيه ناآشنا كلمات معنيمي دهد كه حضور  

ده و بـا  دار نبـو يـ پاعميـق و   يريادگيـ نـوع  ن يه ا ك است   اينن  ي اما شواهد مب   چشمگيري شود، 
 از مـتن    ي معنـ  دريافـت  يسـنت در روش   امـا   . شود يد مواجه م  ي با افت شد   اندك زماني گذشت  

. ميشـو  ي مواجه مـ   يج متفاوت ي با نتا  ) ناآشنا درحاشيه متن   واژگانبدون فرهنگ لغت و يا معني       (
فوري از بازده   سطوح بارذهني   گر  يسه با د  يدر مقا بار ذهني متوسط    ن  يه هر چند ا   كل  كن ش يبد

مـي   كيافـت انـد   دچـار    ،ت پس از گذشت زمان    ين وضع ي اما ا  ،ستي برخوردار ن  ييان باال چند
گـر  ي د روشتـر از دو      را موفـق   معنـي از مـتن       دريافت روش سنتي    توان ي م ،ثين ح ياز ا . شود

  .دانست
 اشاره شد، در مورد نقش روش اسـتنباط در درسـت حـدس زدن           5همانطور كه در جدول     

 بـاال رفـتن تعـداد       ي لزومـا بـه معنـا      يه باال رفتن بار ذهن    كرا داشت   ن استدالل   يتوان ا ي م يمعان
 ي  بـارذهن يه در گـروه هـا  ك، چرا)2012نساجي و هو،(ست  ي درست توسط آنها ن    ياستنباط ها 
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 يژگـ يردن و كـ  رسد اگرچه با اضـافه       يبه نظر م  .  استنباط شد  يمتركمتوسط و باال تعداد كلمه      
ار حـدس زدن  كـ لمـه ناآشـنا،   ك ي ي متن به عنوان معنـ نه درحاشيه يجاد گز ي به متن مثل ا    ييها

 ماننـد   ي نم ي در ذهن باق   ي بوده و معان   ي آن ها   آن يرگذاري تاث يق تر شده ول   يمعاني آسان ترو دق   
 به خاطر سپردن    يبرا.  شود   ي معان يختگين است باعث در هم آم     ك در دراز مدت مم    يا حت يو  
 باشـد  ي مـ ي ضـرور "راركـ ت" ، يفه  بار ذهنـ  د، ظاهرا عالوه بر مول    ي جد يلمه ها ك يريادگيو  
   ).2007؛ وب، 2014چن و تروسكات، (

 پرداخته شـد و فـرض بـر آن     واژه يريادگيت  يموفق ر ب بارذهني تنها به اثر     ،ن پژوهش يدر ا 
ه محتمـل   كـ  اسـت    ين در حـال   يا. گر شباهت دارند  يديكجهات با   ديگره افراد از    كگذاشته شد   

 تفـاوت  ي ذهنـ يهـا  ر هوش و مهارت   يها نظ  يژگي از و  يت در برخ   از جها  يا است افراد از پاره   
 بنـابراين،   .رديـ تـر قـرار گ       جامع مورد مطالعه    ي آت يها هشوتواند در پژ   ين امر م  يا. داشته باشند 

اعمال كردن مولفه هاي هوش زباني و مهارت پردازش نتايج دقيق تري در پژوهش هاي آينـده                
 بـودن قـسمت عمـده       يفكي و  موجود يها تيل محدود يدلبه  همچنين،  . به همراه خواهد داشت   

 رو،ن يـ از ا. سر نبـود يـ ن پژوهش ميت در ا  ك مشار يشتر برا ي افراد ب  يآور ، امكان فراهم  پژوهش
  .  ردياط انجام گيد با احتيها با افتهيم ي تعمدر نتيجه،.  بوده استك پژوهش اندهنمون
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 كلمات هدف:  1هضميم
lure (v) 
plethora (n) 
corroborated (v) 
intriguing (adj) 
vied (v) 
briskly (adv) 
sheer (adj) 
expedite (v) 
weariness (n) 
lambast (v) 
gusto (n) 
abate (v) 

  سوم آزمون :2 ضميمه
Social Influence 

Of the many influences on human behavior, social influences are the most 

pervasive. The main influence on people is people. When we hear the term 

social influence, most of us think of deliberate attempts of someone to ----A----- 

us into altering our actions or change our opinions. The television 

commercial comes to mind. But a -------B------- of forms of social influence are 

unintentional, and some of the effects we humans have on one another occur 

because we are in each other's physical presence. 
In 1898, a psychologist named Triplett made an ------C--------- observation. 

In looking over speed records of bicycle racers, he noticed that better speed 

records were obtained when cyclists --------D------ with each other than when 

they raced against the clock. This observation led Triplett to perform the first 

controlled laboratory experiment ever conducted in social psychology. He 

instructed children to turn a wheel as fast as possible for a certain period of time. 
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Sometimes two children worked at the same time in the same room, each with 

his own wheel; at other times, they worked alone. The results -------E------ his 

theory: Children worked more --------F------ in co-action, that is, when another 

child doing the same thing was present, than when they worked alone. 

Soon after Triplett's experiment on co-action, it was discovered that the --G-- 

presence of a passive spectator (an audience rather than a co-actor) was 

sufficient to ------H------- the process. This was discovered accidentally in an 

experiment on muscular effort and -------I------- by Meumann (1904), who 

found that subjects lifted a weight faster and farther whenever the psychologist 

was in the room. Later experiments have confirmed this audience effect. 

It appears that co-action and audience effects in humans are caused the 

individual's "cognitive" concerns about competition and the evaluation of 

performance that others will make. We learn as we grow up that others praise or 

------J--------, reward or punish our performances. This raises our drive level to 

perform with ------K-------- when others are present. Thus, even the early studies 

of co-action found that if all elements of competition are removed, co-action 

effects either ------L------ or disappear. Similarly, audience effects are a function 

of the subject's interpretation of how much he is being evaluated. 

1- Corroborated 

- confirmed 

- invested 

- placed 

2- briskly 

- unknowingly 

- manually 

- quickly 
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3- gusto 

- illness and disease 
- tiredness and fun 
- eagerness and energy 

4- vied 

- competed 
- highlighted 
- watched 

5- plethora 

- only 
- many 
- rare 

6- intriguing 

- insecure 
- interesting 
- annoyed 

7- abate 

- decrease 
- work 
- do 

8- weariness 

- duration 
- tiredness 
- shortness 
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9- sheer 

- just 

- difficult 

- financial 

10- expedite 

- speed up 

- look after 

- see off 

11- lambast 

- explain 

- act 

- criticize 

12- lure 

- show 

- persuade 

- increase 


