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 چكيده
پژوهش كنوني تالشي بود جهت يافتن تأثير چهارنوع راهبرد مختلف بر ساخت و درك اصـطالحات                

 سطح متوسط دانش زباني برخوردار بودنـد،        آموز دختر كه از     دانش 120بدين منظور تعداد    . زبان انگليسي 
پنج گروه تقسيم شـدند   كنندگان به شركت. اي و براساس دسترسي انتخاب شدند     برداري خوشه  از راه نمونه  

)  گروه آزمـايش و يـك گـروه كنتـرل    4(صورت تصادفي، تحت يكي از اين شرايط آموزش  و هر گروه به   
ون اصطالحات برگـزار شـد تـا از عـدم آشـنايي شـركت               آزم پيش از آغاز آموزش، يك پيش     . قرار گرفت 

آموزان هريك از چهار گـروه آزمايـشي،         زبان سپس، به . كنندگان با اصطالحات هدف اطمينان حاصل شود      
 راهبـرد سـنجش و راهبـرد    ،محور، راهبرد نظـارت  هاي استنباط واژگاني ازجمله راهبرد فرم  يكي از راهبرد  

آموزان در گروه كنترل، بـه شـيوة عـادي و بـدون بكـارگيري           كه زبان  معنامحور آموزش داده شد در حالي     
آزمـون   آزمون ساخت و يـك پـس        جلسه آموزش، يك پس    12بعد از   . ها مورد آموزش قرار گرفتند      راهبرد

هـاي بدسـت آمـده بـا اسـتفاده ازفراينـد تحليـل          داده. آمـوزان داده شـد     زبان درك اصطالحات انگليسي به   
محور به گونة معناداري هم در درك و هـم   نتايج نشان دادند كه گروه فرم    . وي شدند واريانس يكطرفه واكا  

چنين گوياي ايـن بـود كـه     ها هم يافته. هاي نظارت و كنترل عمل كرد    در ساخت اصطالحات بهتر از گروه     
هم در درك و هم در ساخت اصطالحات، گروه نظارت از گروه معنـامحور و گـروه معنـامحور از گـروه                      

هـا   ايـن يافتـه  .ها به لحاظ آماري به سطح معناداري نرسـيد  تفاوت ميان ديگر گروه.  بهتر عمل كردند  كنترل
  .آموزشي داشته باشند و نظري توانند در راستاي بهبود وضعيت آموزش زبان كاربردهاي مي

  . راهبردهاي استنباط واژگاني، درك اصطالحات، ساخت اصطالحات:هاي كليدي واژه
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 مقدمه -1
، و ايـن  )2008، 1اشـميت (كنـد   ري واژگان نقش مهمي در يادگيري زبان دوم ايفا مـي         يادگي

. عنوان يكي از مسائل بحـث برانگيـز در يـادگيري زبـان مطـرح بـوده اسـت         موضوع همواره به  
كارشناسان در گسترة يادگيري واژگان باوردارند كه دانش واژگـاني، موضـوع اصـلي يـادگيري                

طـور تنهـا و    هـا بـه   هرچند دانش واژگاني بـه دانـش واژه  ). 1997، 2كودي و هاكين(زبان است  
دانش واژگاني اغلب دربرگيرندة دانـش واژگـان تركيبـي و عبـارات             . شود  جداگانه محدود نمي  

  .مشخص مثل اصطالحات است
براي مثال، اصطالحات اغلب  .  اي برخوردارند  در كاربرد زبان، عبارات ثابت از اهميت ويژه       

افزون بر اين، عبارات ثابـت، اغلـب بـراي اهـداف         . كنند  گفتمان را برآورده مي    نيازهاي روزمره 
هاي ثابـت در زمـان تغييـر     طور مثال، عبارت به. روند هاي خاص ارتباطي بكارمي   خاص و مكان  

هاي اصلي است و مرتب بكـار   عنوان يك عبارت موجز كه دربرگيرندة نكته موضوع گفتگو و به   
طور كلي، آگاهي از نقش عملي عبارات ثابت         به). 1988،  3درو و هولت   (افتند روند اتفاق مي    مي
  ).2002، 4مكارتي و كارتر(ما بدهد  ها به تواند اطالعات بيشتري درباره ماهيت اين هم كنشي مي

آمـوزان را    هاي اخير، مهمترين دغدغة بسياري از زبانشناسان اين بوده است كه زبان            در سال 
بـه طـور    (در يادگيري زبان دوم آگاه سـازند        ) مانند اصطالحات ( ثابت   از ميزان اهميت عبارات   

ــال هــوارث ــاتينگر و ديكــاريكو1998، 5مث ــد1992، 6، ن ــسياري ). 2000، 7، ري پژوهــشگران ب
براين باورند كه دانش مناسب و استفاده  از اصطالحات در زبـان دوم،         ) 1996،  8همچون اليس (

افزون بر اين، براي سـاخت اصـطالحات و         . زباني است يكي از فاكتورهاي تعيين كنندة توانش       
  .پيشنهاد كرد) 1993، 9لوراتو(نام  ها، انگارة توانش تمثيلي را پژوهشگري به درك آن

تـرين مـسائل در      برخي براين باورند كه آموزش و يادگيري اصطالحات، يكي از پرچـالش           
هاي پژوهشگران در  ي از دغدغهدرنتيجه، يك ). 2013پور،   زارعي و شهيدي  (يادگيري زبان است    
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يكي از  . سازي يادگيري اصطالحات زبان بوده است      سالهاي اخير، يافتن راهكارهايي براي آسان     
. بري از راهبردهاي بهينه است     سازد بهره  هايي كه يادگيري اصطالحات زبان دوم را آسان مي         راه

اي متفـاوتي را در فرآينـد       آمـوزان موفـق و نـاموفق راهبردهـ         ها نشانگر آنند كـه زبـان       پژوهش
هـاي   بنـدي  در ايـن زمينـه، دسـته      ). 2014زارعي و بهارسـتاني،     (اند    آموزي خود بكار بسته    زبان

يكي از آن دسته راهبردها كه مـوردنظر  . متفاوتي براي راهبردهاي يادگيري زبان ارائه شده است 
رود، راهبردهـاي   سـازي يـادگيري اصـطالحات بكـار          تواند براي آسان   اين پژوهش است و مي    

محـور،   هـاي راهبـرد فـرم       دسـته بنـام    4راهبردهاي استنباط واژگاني شامل     . اند استنباط واژگاني 
  .اند محور، راهبرد نظارت و راهبرد سنجش راهبرد معنا

ها بر روي راهبردهاي يادگيري زبان و يادگيري اصطالحات انجام           شمار بسياري از پژوهش   
حـال، شـمار انـدكي از     بـا ايـن   ). 2014 زارعي و بهارسـتاني،   ؛2011، 1آكسفورد(گرفته است 

ها به منظور مقايـسة تـاثير راهبردهـاي اسـتنباط واژگـاني مختلـف بـردرك و سـاخت                   پژوهش
گنجـي كاشـان و   (انـد   اند كه در بيشتر موارد، نتايج متفاوتي پديـد آورده      اصطالحات انجام شده  

راين، ايـن پـژوهش، تـاثير راهبردهـاي اسـتنباط           بناب). 2014،  2؛ هو و نساجي   2015مال اميري،   
آمـوزاني كـه از سـطح متوسـط زبـاني            واژگاني مختلف برسـاخت و درك اصـطالحات دانـش         

طور مشخص، پژوهش پيش رو تالشي بـراي يـافتن           به. اند را بررسي كرده است     برخوردار بوده 
  :پاسخ دو پرسش پژوهشي زير بوده است

  محـور، راهبـرد    راهبرد فـرم  (ير راهبردهاي استنباط واژگاني     آيا تفاوت معناداري ميان تاث     -1
 آموزان وجود دارد؟ در درك اصطالحات زبان)  راهبرد سنجش،محور، راهبرد نظارت  معنا
  محـور، راهبـرد    راهبرد فـرم  (آيا تفاوت معناداري ميان تاثير راهبردهاي استنباط واژگاني          -2
 آموزان وجود دارد؟  ساخت اصطالحات زباندر) محور راهبرد نظارت، راهبرد سنجش  معنا

 پيشينه پژوهش -2
 اصطالحات -2-1

هاي تك و جداگانه نيستند، بلكـه        پژوهشگران براين باورند كه واژگان تنها دربردارندة واژه       
). 2000ريـد،   (داده اسـت     اي پوياست كه برامدهاي واژگاني بزرگتري را در خـود جـاي            سامانه

__________________________________________________________________ 
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هـا ابـزاري قدرتمنـد       كنند زيرا اين عبـارت      در زبان دوم بازي مي     هاي ثابت نقش مهمي    عبارت
  .اند كنشي اي و هم براي يادگيري فرهنگ، مفاهيم استعاره

هاي ثابت، ازآداب و رسوم و فرهنـگ گروهـي    هاي عبارت اصطالحات، يكي از دسته بندي   
اصـطالحات  . شـند توانند راهنماي ارتباطات اجتماعي مردم سرتاسـر جهـان با   اند كه مي  از مردم 
هاي ثابت كوتاهنـد،     عبارت. كنند هاي خاصي دارند كه افراد بسياري را به خود جلب مي           ويژگي

  ).2004، 1ميدر(مانند و در نمودهاي واقعي زندگي مفيدند  به راحتي در ذهن مي
اي را در ذهـن      دريافت، زماني كه سخنوران ساختارهاي از پيش تعيين شـده         ) 2007(ارمان  
يكـي از مهمتـرين ايـن سـاختارهاي     . شوند ندرت دچار وقفه در كالم خود مي   كنند، به  مرور مي 

اصطالحات تعريف مشخص و فراگيري ندارند؛ از ايـن رو، در    . ساخته اصطالحات هستند   پيش
  ).1998، 2مون(پيشينة پژوهش، تالش شده مفهوم اين واژه شرح داده شود 

. آينـد  حـساب مـي   زنـدگي در هـر زبـاني بـه    هاي   ترين عبارت  اصطالحات از جمله روزمره   
عنوان اجزاي زبانشناسي هر زباني، مفاهيم زندگي عادي خاص يـك فرهنـگ را               اصطالحات به 

هـاي    كنـد، عبـارت    عنـوان مـي   ) 1988 (3افزون براين، آنطور كه نيومـارك     . گذارند نمايش مي  به
  .آيند ه حساب ميترين موضوعات در فرايند ترجمه ب عنوان يكي از پرچالش اصطالحي به

بـر ايـن   ) 2004 (4گرنـت و بـائر   . شود اي اطالق مي   واژه-واحدهاي چند   به "اصطالح"واژة  
اي واحدهاي واژگاني هستند كـه دربرگيرنـدة دو يـا چنـد واژه               واژه-باورند كه واحدهاي چند   

اي يـك   سازد كـه ايـن واحـدهاي چنـد واژه          خاطر نشان مي  ) 2014(محمدي زنوزق   . باشند مي
. شـود  سازند كه معنايشان بواسطه تك تك اجـزا تعريـف نمـي      فرد مي   معنادار و منحصربه   واحد
-هـاي چنـد    يك عنوان كلي براي تمـامي عبـارت   "اصطالحات"كند كه    اشاره مي ) 1998(مون  
گيـرد كـه تغييـر     هاي ثابت زبـاني در نظـر مـي    وي اصطالحات را به عنوان نمونه   . اي است  واژه

همراه دارند كه از معناي تك تك اجـزا، قابـل        كنند و اغلب معنايي را به      اندكي در فرم ايجاد مي    
  .شناسايي نيست

هاي مختلفي پيـشنهاد شـده       ها و اصطالحات، مدل    منظور چگونگي درك مردم از استعاره      به
اي بواسطة دانش قبلي يا درك مستقيم مـردم از           يك احتمال اين است كه ساختار استعاره      . است

__________________________________________________________________ 
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فرضـية ديگـر مربـوط بـه موضـوع مـوازي           ). 1992،  1گيبـز (ي شكل گرفته است     ا زبان استعاره 
هـا و    و بر اين اصل استوار است كـه اسـتفاده از واژه           ) 1991،  2جكنداف و آرون  (ساختن است   

هاي ثابت براي شرح موضوعات دراين دو حوزه ريشه در ساختارهاي ادراكي مـوازي و           عبارت
سـازند،   اي را منعكس نمـي     اس، اصطالحات، مكاتبات استعاره   براين اس . ها دارد  مشابه اين زمينه  

مـدلي  ) 1979 (3پيش از ايـن، سـوييني و كـاتلر        . دهند ها را نشان مي    بلكه تشابه بين اين گستره    
در ايـن  . شـد  براي درك اصطالحات را پيشنهاد داده بودند كه فرضية نمايش واژگاني ناميده مي          

شدند كه در واژگان ذهني و در كنـار تمـامي            رفته مي مدل، اصطالحات واژگان طوالني درنظرگ    
نام فرضية   فرضية نمايش واژگاني را به مدل سومي به       ) 1984(گيبز  . گرفتند ها قرار مي   ديگر واژه 

اي يـك عبـارت، اصـطالحي رايـج و      كرد معناي استعاره دسترسي مستقيم  بسط داد كه ادعا مي      
اش، قابـل   يم و بدون هيچ ربطي بـه معنـاي لفظـي        آشنا براي بومي زبانان است كه به طور مستق        

كه معناي  اي مشترك دارند و آن اين به طور خالصه، هر سه مدل اصطالحات، فرضيه     . فهم باشد 
  .شوند اي بواسطة بازيابي حافظة مستقيم درك مي استعاره

پيشنهاد ) 2008 (4شود كه آن را ليو     مدل بعدي، مدل نمايش اصطالحي دو بخشي ناميده مي        
اين مدل با فرضيه . شود تري از فرايند اصطالحات در نظر گرفته مي        عنوان تصوير كامل   داده و به  

تحليل تركيبي در ارتباط است كه در آن درك اصطالحات، شامل پردازش زبانشناسي است كـه             
شوند، اما در خالل فراينـد درك مطلـب    اي بكار گرفته مي طي آن هر دو معناي لفظي و استعاره    

آن را حفظ كرده و بازيابي يك اصطالح از پيش ذخيره شدة تجزيه پذيز يا تجزيه ناپذيز را            نيز،  
  .دنبال داشته باشد تواند به مي

كوتــاه ســخن، پــژوهش  در زمينــة درك اصــطالحات زبــان اول و دوم، پيچيــدگي فراينــد 
بردهـاي  هـا و راه    آمـوزان مـدل    زبانـان و زبـان     اگرچه بومي . اصطالحات را آشكار ساخته است    

برند، اما فاكتورهاي زيـادي از جملـه آشـنايي،       چندگانه را براي درك معاني اصالحات بكار مي       
آموزان و نوع شناخت فكري و غيـره در          شفافيت در تحليل معنا، فضاي مورد استفاده، سن زبان        

  ).2008ليو، (درك آنان از اصطالحات تاثيرگذار است 
آيند  آموزان به شمار مي     مفيدي در يادگيري زبان    اصطالحات به واقع سختند؛ هرچند، بخش     

بيني، و اسـتفادة گـسترده از آنهاسـت          ناپذير، معناي غيرقابل پيش    دليل ساختار انعطاف   كه اين به  
__________________________________________________________________ 
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طور حتم، اصـطالحات، نقـش بـسيار مهمـي در            به). 1999،  1من سلسه مورسيا و الرسن فيري    (
اي  اندازة يادگيري دستور و اطالعات محاوره      بهيادگيري اصطالحات   . كنند يادگيري زبان ايفا مي   

كه توجه زيادي به اصطالحات شـده ايـن          دليل اين ). 2000،  2كسك و پاپ  (حائز اهميت است    
فر،  قادري و افشين  (هاي روزمره و حتي گفتمان رسمي پر از اصطالحات است            است كه عبارت  

 اصطالحات بايد در تمامي ابعاد      سازد كه آموزش   خاطر نشان مي  ) 2008(از اين رو ليو     ). 2014
بـا اسـتفاده از   . هاي آموزشي بكـار گرفتـه شـود        توانش زباني مورد توجه قرار گيرد و در برنامه        

هـاي بيـشتري را      هاي اصطالحي، روابط بين افراد بيشتر شده و گوينده و شنونده، انگاره            عبارت
  ).2012اكبريان، (كنند  ردوبدل مي

  بانراهبردهاي يادگيري ز -2-2
گرايي، استقبال زيـادي از يـادگيري زبـان و راهبردهـاي آن              بعد از پيدايش انقالب شناخت    

اند تا فرايند شناختي را درهمگي ابعاد يادگيري زبـان           پژوهشگران كوشيده . صورت گرفته است  
پژوهش روي راهبردهاي يادگيري زبان، كانون توجه اصلي خـود          ).  1992استرن،  (شرح دهند   

آموزان معطوف داشته  تا افراد  كارامدتري باشند و به گفتة پژوهـشگران توصـيفي از                  را بر زبان  
) 2011(آكـسفورد   ). 1992،  4؛ اسـترن  1975،  3روبـين (آموزان موفق ياد شـود       عنوان زبان  آنان به 

تري از راهبردهـاي شـناختي و        آموزان موفق افراديند كه استفادة هوشمندانه      معتقد است كه زبان   
توانند فراينـد يـادگيري را تحـت تـاثير قـرار       بدين معني كه اين راهبردها مي  ( دارند   شناختي فرا

اند كه بـه طـور مـؤثر و          آموزان موفق كساني   آكسفورد همچنين براين باور است كه زبان      ). دهند
  .جدي يادگيري خود را مديريت كنند

  هاي استنباط واژگاني راهبرد -2-2-1
آموزان  هايي كه زبان   هاي مختلف بردرك شيوه    صلي پژوهش هاي اخير، كانون توجه ا     در دهه 

). 2014هـو و نـساجي،   (برند، تا معناي كلمات ناشناخته را دريابند متمركزبـوده اسـت     بكار مي 
هـاي زبانـشناسي و ديگـر       سـرنخ  ، اسـتنباط واژگـاني بـه      )1996 (5هـاي موريـسن     براساس گفته 
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. رونـد  منظور حدس كلمات ناشناخته بكار مـي  كنند كه به   هاي اصلي در يك متن داللت مي       نكته
هـاي   استنباط، فرايندي است شناختي كه ويژگـي      ) 198، ص،   1999 (1به اعتقاد پريبخت و وش    

افزون براين، دانش معنايي كاملي     . برد آشنا و بافت متن را براي تشخيص عناصر جديد بكار مي          
واژگـاني اسـت، بيـشتر      -ي دستوري ها آوايي، و ديگر ويژگي    كه دربرگيرندة دانش كاربردي، هم    

  ).2005، 2هانت و بگلر(آيد  دست مي هاي جديد از راه استنباط واژگاني در متن به بواسطه كلمه
محـور، نظـارت و      محـور، معنـا    راهبرد فـرم  : چهار گونه راهبرد استنباط واژگاني وجود دارد      

. ها را توليد كنند    ديگر داده خواهد كه با همكاري يك     آموزان مي  محور از زبان   راهبرد فرم . سنجش
محـور بـه     آيد، بطورمعمول راهبـرد فـرم      اجرا درمي  محور در يك كالس به     زماني كه راهبرد معنا   

النـگ و   (دهـد    آمـوزان يـا معلمـان روي مـي         هـاي زبانـشناسي در زبـان       شكل تغيير در ويژگي   
شـكل   وجه به فرم، بـه آموزان براي ت محور كاربردي است كه زبان راهبرد فرم ). 1988،  3رابينسون

دليـل مـشكالت     محـور بـه    هـاي معنـا    راهبـرد ). 1997،  4اسـپادا (برند   مستقيم يا ضمني بكار مي    
اهميـت    توجه پژوهـشگران بـه     1980 و   1970هاي   در دهه . محور پيشنهاد شدند   راهبردهاي فرم 

اظهار ) 1997 (5سلسه مورسيا و درنيه و تارل     . محور جلب شد   يادگيري در خالل فعاليتهاي معنا    
محور، بيشتر اما نه بايسته، راهبردهـا، اصـول و قواعـد كلـي كـه                 كنند كه در راهبردهاي معنا     مي

آمـوزان بواسـطة تمـرين       هرچند زبان . شود سازند، آموزش داده مي    ارتباطات زباني را ممكن مي    
ن، نيازمنـد   آمـوزا  بنابراين، عملكرد مناسب براي زبـان     . بايد اين اصول را براي خود نهادينه كنند       

آمـوزان در ارتبـاط      هايي چون سـن زبـان      استفاده از منابع قابل فهم و درستي است كه با ويژگي          
  .از اين رو معلمان بايد زمان مناسب براي هر كالس را درنظر داشته باشند. است

همزمان، بررسـي عملكردهـاي    . در راهبرد نظارت بايد روي يادگيري تمركز و نظارت كنيم         
در واقع، ما نيازمند بررسـي فراينـدهاي        . شوند، بايد بررسي شوند    ب يادگيري مي  ذهني كه موج  

ميزانـي از آگـاهي بـراي رسـيدن          راهبـرد نظـارت بـه     ).  1975،  6الك(ايم   هنگام مطالعه  ذهني به 
) 1975 (7اسـميت . عنوان يك بعد اصـلي فراشـناختي مطـرح اسـت           كند و به   اهداف اشاره مي   به
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وانندگان ضعيف اغلب بر رمزگشايي از تك تك واژگان تمركز دارند         سازد كه خ   خاطر نشان مي  
تجربـه، آگـاهي    همچنين، خواننـدگان ضـعيف و بـي   . ها را دريابند   كوشند تا معناي جمله    و نمي 

راهبرد نظارت جنبة مهمي از خواندن متن و توسعه شناختي        . كمتري از فنون درك مطلب دارند     
  .تمايز قائل شدن بين خوانندگان مبتدي و باتجربه باشدتواند مهارتي براي  است و البته مي

آموزاني كه قصد سنجش درستي استنباطات خود را دارنـد،           راهبردهاي سنجش توسط زبان   
زيرمجموعـة بـازبيني و   : دو زير مجموعه براي اين دسته تعريف شده است . شود بكار گرفته مي  

آموزان بخـشي از مـتن را دوبـاره          زبان كه دهد بازبيني زماني روي مي   . پرسشي زيرمجموعة خود 
خوانند تا آن را اصالح كنند و يا استباط اوليه و درسـتي انتخـاب خـود را از مـتن ارزيـابي                        مي

آموزان استنباط اولية خود را بررسـي و مـورد پرسـش قـرار               دوباره كنند و درخودپرسشي، زبان    
  ). الف2003نساجي، (دهند  مي

  هاي مرتبط پژوهش -2-3
هاي مختلف راهبردها و يادگيري اصطالحات انجـام         هاي زيادي براي بررسي جنبه     پژوهش
آموزان انگليسي كه از آنان      راهبردهاي روزامد را در زبان    ) 1999 (1براي مثال، كوپر  . گرفته است 

. خواسته شده بود تا معاني اصطالحات را در يـك مـتن بكـار ببرنـد، مـورد بررسـي قـرار داد                      
روشي اكتشافي بـراي درك اصـطالحات        ش نشان داد كه شركت كنندگان به      هاي اين پژوه   يافته

آمـوزان در فراينـد    راهبردهـايي كـه زبـان   ) 2004 (2بولوت و سليك يـازيچي . اند مند شده  عالقه
آموزان  آنان گزارش كردند كه زبان. برند را مورد بررسي قرار دادند     يادگيري اصطالحات بكارمي  

 يادگيري زبـان اول، بـراي سـاخت معـاني اصـطالحات زبـان دوم،                راهبردهايي را كه به هنگام    
  .ياد دارند آموخته بودند به

شـكل مـؤثرتري مـورد      دريافت كه فرايندهاي استنباطي در بيـشتر مـوارد بـه          ) 1999 (3فريزر
 درصـد  78 درصـد مـوارد وبـا    65گيرند، به ويژه فراينـد اسـتنباط متنـي كـه در          استفاده قرار مي  

هـا، از    تأثير انواع مختلفي از چندرسانه    ) 2014(طباطبايي و ميرزايي    . شود فته مي موفقيت بكار گر  
جمله متن، تصوير، و متن بعالوه تصوير، روي يـادگيري اصـطالحات انگليـسي دانـشجويان را                  

اي و گـروه     هاي چند رسـانه    اين نتيجه رسيدند كه تفاوت آشكار بين گروه        آنان به . بررسي كردند 
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عبارت ديگر، نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده از           به. اصطالحات وجود دارد  كنترل در توليد    
  .ويژه يادگيري اصطالحات مؤثرند طور كلي روي يادگيري زبان و به ها به كامپيوتر و چند رسانه

اي اسـتنباط    انجام دادنـد، تـأثير مقايـسه      ) 2015(اميري   اي كه گنجي كاشان و مال      در مطالعه 
آوا  آموزاني كه در حال يـادگيري واژگـان هـم     رسيم نگاري روي زبان انگليسي زبان     واژگاني و ت  

ده .  زبان آموز دختر به دو گروه تقسيم شـدند 60بدين منظور، . بودند، مورد بررسي قرار گرفت 
آوا را با استفاده از اسـتنباط واژگـاني          گروهي واژگان هم   جلسه آموزشي برگزار شد كه در آن به       

در پايـان ايـن جلـسات، يـك     . گروه ديگر ترسيم نگاري آمـوزش داده شـد        و به  تدريس كردند 
آوا به هر دو گروه داده شد تا ببيند آيا تفاوت معناداري بين دو گروه به لحاظ              آزمون واژگان هم  

نتيجة تحليل آزمون تـي مـستقل نـشان داد كـه فـن              . عملكردشان در آزمون وجود دارد يا خير      
  .آوا تأثيرگذار بوده است  فن استنباط واژگاني روي يادگيري لغات هماندازه ترسيم نگاري به

پژوهـشي را انجـام دادنـد تـا راهبردهـاي يـادگيري زبـان را                ) 2013(پور   زارعي و شهيدي  
كنندگان در اين    شركت. بيني كنندة درك اصطالحات زبان دوم بررسي كنند        عنوان عوامل پيش   به

هـاي آمـوزش    سي و كارشناسي ارشد مرد و زن در رشته     دانشجوي ايراني كارشنا   112پژوهش،  
هـاي بدسـت آمـده از آزمـون       در ايـن پـژوهش، داده     . زبان انگليسي، مترجمي و ادبيات بودنـد      

بــا اســتفاده از روش ) اس آي ال ال(بـسندگي ميــشيگان، آزمـون درك مطلــب اصـطالحات و    
ه راهبردهاي يادگيري شناختي و     نتايج نشان داد ك   . رگراسيون استاندارد مورد تحليل قرار گرفت     

  .اند رها دردرك اصطالحات زبان دوم حسي كارامدترين فاكتو
دادن ابعاد مختلـف متغيرهـاي تحـت بررسـي توسـط             پيشينة پژوهشي باال شايد براي نشان     

سـازد معـدود     آنچه پژوهش كنـوني را موجـه و جالـب مـي           . چندي از پژوهشگران كافي باشد    
تا آنجا كه پژوهـشگران ايـن پـژوهش    . تركيبي از اين فاكتورهاستپژوهش انجام شده بر روي      

شـان روي    دانند، پژوهش چنداني در مورد راهبردهاي استنباط واژگاني به لحاظ تأثير بـالقوه             مي
اين پژوهش براين تـالش اسـت       . ساخت و درك اصطالحات زبان انگليسي انجام نگرفته است        

  .شاندكه شكاف موجود در پيشينة مربوطه را بپو

 روش پژوهش -3
  شركت كنندگان -3-1

آمـوزان ايرانـي دختـر كـه در سـطح متوسـط زبـاني مـشغول                   نفره از زبـان    139يك نمونه   
اي و بر اسـاس دسترسـي بـراي شـركت در ايـن               برداري خوشه  تحصيل بودند با روش نمونه     به
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اي الزهـرا   كنندگان فارسي زبان بودند و در مدرسـة فنـي حرفـه      شركت. پژوهش، انتخاب شدند  
.  سال بودند18 تا 16هاي سني  آموزان بين گروه   اين دانش . تحصيل بودند  شهر قزوين مشغول به   

. كنندگان را با استفاده از آزمون بسندگي ميشيگان سـنجيدند          پژوهشگران بسندگي زباني شركت   
يار از  بدين ترتيب كه ميانگين و انحراف معيار محاسبه شد و كساني كه بيش از يك انحراف مع                

دليـل   آموز به   دانش 19در نتيجه،   . ميانگين فاصله داشتند، از محاسبات بعدي كنار گذاشته شدند        
 120بنابراين  . نداشتن مهارت زباني يكسان با ديگران، از محاسبات بعدي پژوهش حذف شدند           

ه پنج دسته تقسيم شدند، كه چهـار گـروه آزمـايش و يـك گـرو          ها به  زبان آموز باقي ماندند؛ آن    
هر گروه به شكل تصادفي تحت يكي از شرايط آموزشـي قـرار     . عنوان گروه كنترل تعيين شد     به

ها شركت   اي در كالس    دقيقه 45 جلسة   12مدت   افراد شركت كننده دو بار در هفته و به        . گرفت
  .كردند

  ها ابزار گردآوري داده -3-2
آزمـون بـسندگي     لـه يـك   منظور تحقق هدف اين پژوهش، ابزارها و مواد آموزشي از جم           به

آزمون ساخت   پس اصطالحات و يك   درك آزمون پس آزمون اصطالحات، يك   پيش ميشيگان، يك 
  .گرفته شد كه هر يك در زير توصيف شده است اصطالحات بكار

  آزمون بسندگي ميشيگان -3-2-1
سازي شركت كنندگان به لحـاظ دانـش زبـاني، از يـك آزمـون ميـشيگان            به منظور همگون  

سـه    پرسش بود كـه بـه  100آزمون ميشيگاني كه در اين پژوهش بكار رفت، شامل         . ه شد استفاد
 پرسش دستوري در قالب مكالمه، بخش دوم؛  شامل          40بخش اول؛ شامل    . بخش تقسيم شدند  

بـا  .  پرسـش درك مطلـب  20 پرسش واژگان در قالب كامل كردن جمله و بخش سه؛ شامل             40
هاي مختلف مورد تاييـد قـرار گرفتـه،          ميشيگان در پژوهش   كه روايي و پايايي آزمون     وجود اين 

 استفاده شـد و پايـايي   KR-21براي براورد دوبارة پايايي اين آزمون در محيط جديد، از فرمول      
  . محاسبه شد88.آزمون 

  آزمون اصطالحات پيش -3-2-2
اي  مينـه ز كنندگان پيش  آزموني را برگزار كردند تا مطمئن شوند كه شركت         پژوهشگران، پيش 

 جملـه بـود كـه در هـر جملـه، يـك        150اين آزمون دربردارنـدة     . از اصطالحات هدف ندارند   
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منظور اطمينان از درستي كاربرد اصطالحات، هر اصطالح در فرهنگ           به. اصطالح بكار رفته بود   
در هـر جملـه،     . واژگان جستجو و جمله ارائه شده در فرهنگ واژگـان در آزمـون بكـار رفـت                

.  نظـر بـصورت پـر رنـگ تايـپ شـده بـود و زيـر آن خـط كـشيده شـده بـود                         اصطالح مورد 
بايد معني فارسي اصـطالح را در جـاي مـشخص شـده، در جلـوي جملـه                    كنندگان مي  شركت

كه هدف از اين آزمون اطمينان يافتن از تـازگي اصـطالحات بـراي شـركت              از آنجايي . بنويسند
درسـتي   نج نفر معني يـك اصـطالح را بـه   كنندگان و حذف اصطالحات آشنا بود، اگر بيش از پ     

هـاي   شـد و در آزمـون      نوشته بودند، آن اصطالح از فهرست اصطالحات مورد نظر خـارج مـي            
  .هاي اين آزمون در زير آمده است يك نمونه از پرسش. شد كار گرفته نمي پاياني به

Stop beating around the bush and answer my question. 

 ………………. 

  آزمون درك اصطالحات سپ -3-2-3
آزمون درك اصطالحات براي مقايسة تأثيرات راهبردهـاي       در پايان دورة آزمايشي، يك پس     

هـر  . اي داشـت   گزينـه   پرسـش چهـار    30اين آزمـون    . عمل آمد  مختلف بر درك اصطالحات به    
كننـدگان   پرسش يا يك جمله بود كه در آن زير يك اصطالح خط كشيده شـده بـود و شـركت                

هاي داده شده، انتخاب كنند و يـا يـك جملـه              معني اصطالح مورد نظر را از ميان گزينه        بايد مي
بود كه در آن يك جاي خالي وجود داشت كه بايد با يكي از چهار اصطالح داده شده، تكميـل                    

. اين آزمون توسط پژوهشگران و بر اساس اصطالحات آموزش داده شده، سـاخته شـد              . شد مي
براي .  آزمون دقيقا همان اصطالحات هدف بود، روايي آزمون بديهي بود         كه محتواي    از آنجايي 

  . برآورد شد81. استفاده شد و پايايي آزمون KR-21اطمينان از پايايي اين آزمون، از فرمول 

  آزمون ساخت اصطالحات پس -3-2-4
 پرسشي توسط پژوهشگران ساخته شـد       30براي اندازه گيري ساخت اصطالحات، آزموني       

در اين آزمون، هر پرسش بصورت يك جملة ناقص بود كـه در آن    . د استفاده قرار گرفت   و مور 
كلمـه  . شـد  بايد با يكي از اصطالحات مورد نظر تكميل مـي          يك نقطه چين وجود داشت و مي      
آموزان اصطالح مورد نظر را  اين امر بدين خاطر بود كه زبان. اول هر اصطالح نيز داده شده بود      

هاي ديگري كـه مناسـب مـتن بـوده، امـا الزامـا               تمال ساخت مترادف و يا واژه     بنويسند و از اح   
هاي  هم جمله (كه محتواي اين آزمون هم       از آنجايي . اصطالح مورد نظر نبودند، جلوگيري شود     
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دقيقا مطابق محتواي آموزش داده شده بود و سه اسـتاد           ) بكار رفته و هم اصطالحات مورد نياز      
براي براورد  . بودن آن را تائيد كردند، روايي آزمون بديهي شمرده شد         زبان انگليسي هم مناسب     

 استفاده شـد و پايـايي آزمـون        KR-21پايايي اين آزمون نيز، همانند دو آزمون ديگر، از فرمول           
  . براورد شد77.

  شيوة پژوهش -3-3
آمـوز بـا      زبـان  139نخـست،   . هـاي زيـر طـي شـد        براي تحقق هدف اين پژوهش، فراينـد      

كنندگان، يـك آزمـون بـسندگي        سازي شركت  براي همگون . شده، انتخاب شدند   هاي ياد  ويژگي
كننده كه بيش از يك انحراف معيار باالتر و پايين            شركت 19در نتيجه   . ميشيگان بكار گرفته شد   

كننـده نـسبتا     شركت120تر از ميانگين كسب كرده بودند از تحليل آماري كنار گذاشته شدند و          
آموزان از پيش با اصطالحات هدف    كه زبان  براي اطمينان از اين   .  باقي ماندند  همگن در پژوهش  

آموزان آشنا بود،  عمل آمد و اصطالحاتي كه براي زبان آزمون اصطالحات به  آشنايي ندارند، پيش  
 بار در   2اي   آموزان هفته  زبان. كنندگان در پنج گروه بودند     شركت.  ها قرار نگرفت   آزمون در پس 

معلم هـر   . پژوهش اختصاص داشت    دقيقه از هر كالس به     45كردند و حدود     ت مي كالس شرك 
شكل تـصادفي تحـت يكـي از ايـن شـرايط آزمايـشي               هر گروه به  . پنج كالس هم يك نفر بود     

  .قرار گرفت) راهبردهاي چهارگانه استنباط واژگاني(زير
هـا   اده شـد و از آن     آموزان آمـوزش د    زبان  اصطالح به  10محورهر جلسه    درگروه راهبرد فرم  

محـور   راهبردهاي فرم .  محور را بكار برند    خواسته شد در يادگيري اصطالحات راهبردهاي فرم      
آمـوزان آمـوزش داده      زبـان  اين سه مرحله بـه    . سازي و تكراراند   شامل سه مرحلة تحليل، مرتبط    

.  تاكيد شد كـه در يـادگيري اصـطالحات جديـد بايـد ايـن سـه مرحلـه را رعايـت كننـد                      شد
كردنـد، سـپس      ها نخست آن را تجزيه و تحليل مي        نگام رويارويي با يك اصطالح، آن      بنابراين،

دانـستند ارتبـاط ايجـاد كننـد و          كردند بين اصطالح جديد و اصطالحات ديگر كه مي         تالش مي 
اي را كه اصطالح در آن بود؛ چند بار با صـداي بلنـد تكـرار                 سرانجام، اصطالح جديد و جمله    

  .كردند مي
محـور   در گروه راهبرد معنامحور هم همان اصطالحات، ولي با استفاده از راهبردهـاي معنـا           

هـاي متنـي،     محور عبارتند از سـه تكنيـك اسـتفاده از سـرنخ             راهبردهاي معنا . آموزش داده شد  
بنابراين زبان آموزان اين گروه تشويق شدند تا با ديدن          . بكارگيري دانش پيشين و بازگويي متن     

هاي موجود در مـتن، معنـي اصـطالح را           كارگيري سرنخ  الح جديد تالش كنند و با به      يك اصط 
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همچنين از آنها خواسته شد، براي استنباط معني هر اصطالح، از دانـش و تجربـة                . حدس بزنند 
  .پيشين خود استفاده كنند و در آخر بخشي از متن كه اصطالح در آن بود را بازگويي كنند

تكنيك بيان سـختي، تعويـق     هم، همان اصطالحات با استفاده از سه     در گروه راهبرد نظارت   
توانستند با ديدن يك اصطالح جديد،  آموزان اين گروه مي زبان. داوري و تالش دوباره ارائه شد     

آنها آموزش داده شد كه تالش  همچنين به. آگاهانه دربارة دشواري يا سادگي آن اظهار نظر كنند        
ي با اصـطالح، معنـي آن را حـدس بزننـد و درك و داوري خـود از          نكنند در نخستين روياروي   

آمـوزان دوبـاره     پس از ديدن اصطالح در چند مثال ديگـر، زبـان          . تعويق بياندازند  اصطالح را به  
  .هاي پيشين خود را از اصطالح اصالح كنند كردند كه برداشت تالش مي

ون راهبـرد سـنجش شـامل    در گروه راهبرد سنجش هم، همان اصطالحات با بكار گيري فن          
آموز، نخست دربارة اصـطالح تـازه از         هر زبان . پرسشگري، رد و يا تاييد اظهار نظر ارائه شدند        

هـاي موجـود در      سپس با نشانه  . زد هايي مي  كرد و دربارة معني اصطالح حدس      خود پرسش مي  
ة معنـي اصـ         هاي خود را تاييد يا رد مي       زني متن، گمانه  طالح بـا توجـه بـه       كرد و در پايان دربارِ

  .كرد كارهاي انجام شده اظهار نظر مي
. گروه كنترل اين پژوهش هيچ كدام از راهبردهاي استنباط واژگـاني بـاال را دريافـت نكـرد                

گونـه   روش سـنتي و معمـول و بـدون هـيچ       اصـطالح را بـه     10اعضاي گروه كنترل، هر جلسه      
شد و با اشـاره      وسط معلم خوانده مي   در اين گروه، هرجمله ت    . آموزش راهبردها دريافت كردند   

  .شد به هر اصطالح، معني فارسي آن داده مي
آزمـون   هفته بـه   انجام آزمايش، يك   هفته به  طول انجاميد كه هشت     هفته به  10دورة آزمايشي،   

در پايان دورة آزمايشي، . ها اختصاص يافت آزمون هفته هم به پس  آزمون، و يك   ميشيگان و پيش  
منظـور   اي به  گزينه  پرسشي در قالب چهار    30آزمون؛ اصطالحات    يك. عمل آمد  آزمون به  دو پس 

 پرسـشي؛ در قالـب   30كنندگان از درك اصطالحات  و يك آزمون اصطالحات         سنجش شركت 
هـاي   داده. كنندگان از ساخت اصطالحات بكـار رفـت   منظور ارزيابي دانش شركت   نقطه چين به  

  .ليل واريانس يكطرفه مورد پردازش قرار گرفتدست آمده با استفاده از فرايند تح به

 نتيجه و بحث -4
  پرسش نخست پژوهش -4-1

پرسش نخست پژوهش، تالشي بود براي بررسـي تـأثير چهـار راهبـرد اسـتنباط واژگـاني                  
هـاي   بـدين منظـور نمـره     . بـر درك اصـطالحات    ) محور، نظـارت، سـنجش، و معنـامحور        فرم(
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آمار توصيفي در زير نمـايش داده       . حات، مقايسه شد  آزمون درك اصطال   كنندگان در پس   شركت
  :شده است

  ها در آزمون درك اصطالحات جدول توصيفي نمره: 1جدول 

  انحراف معيار ميانگين تعداد 
 2.65396 18.0000 24 محور راهبرد فرم

 2.56933 14.5833 24 راهبرد نظارت

 2.38959 16.3333 24 راهبرد سنجش

 2.65907 17.1250 24 راهبرد معنامحور

 2.51049 14.7083 24 گروه كنترل

 2.85106 16.1500 120 جمع 

كـه آيـا    ها تفاوت وجود دارد؛ براي يافتن ايـن    پيداست، ميان گروه   1كه از جدول     گونه همان
  .ها معنادار هستند يا نه، روش تحليل واريانس يكطرفه بكار رفت اين تفاوت

  رفه در آزمون درك اصطالحاتنتايج تحليل واريانس يكط: 2جدول 

 .F Sig ميانگين مجذور df  جمع مجذور منبع واريانس

 000. 8.194 53.638 4 214.550 گروهي ميان

   6.546 115 752.750 گروهي درون

  ω2 = .19 119 967.300 جمع 

ه  گـرو 5كه ميان ايـن      نشانگر آنندF   (F (4,115) = 8.194, p < .0005) مقدار ،2در جدول 
دهد كه   نشان مي(ω2 = .19) مقدار ضريب اثربخشي  در ضمن، . داري وجود دارد تفاوت معني

.  درصد كل تفاوت در آزمون درك اصطالحات بواسطه اين متغير مستقل ايجاد شـده اسـت                19
.  بكار رفـت post hoc Scheffeآزمون  هاي اين پژوهش،  دار بين گروه براي يافتن تفاوت معني

  .اند  خالصه شده3ول نتايج در جد
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  اتها در درك اصطالح مقايسه جفتي ميانگين: 3جدول 

(I)گروه  (J) تفاوت ميانگين  گروه (I-J)  Sig. 

 001. *3.41667 راهبرد نظارت

 285. 1.66667 راهبرد سنجش

 843. 87500. راهبرد معنا محور
  محور راهبرد فرم

 001. *3.29167 گروه كنترل

 237. 1.75000- راهبرد سنجش
 راهبرد معنا محور راهبرد نظارت

 گروه كنترل
-2.54167* 
-.12500 

.023 
1.000 

 886. 79167.- راهبرد معنا محور
 راهبرد سنجش

 310. 1.62500 گروه كنترل

 035. *2.41667 گروه كنترل  راهبرد معنامحور

داري بهتـر از     ونـة معنـي   گ محور بـه   دهد، ميانگين گروه فرم     نشان مي  3همانگونه كه جدول    
دهد كه گروه معنامحور، عملكرد     اين جدول همچنين نشان مي    . هاي نظارت و كنترل است     گروه

هـا بـه لحـاظ آمـاري      تفاوت ديگر گـروه . دو گروه كنترل و نظارت داشته است       بهتري نسبت به  
  .معنادار نيست

  پرسش دوم پژوهش -4-2
محور، نظـارت،    فرم(برد استنباط واژگاني    هدف پرسش دوم پژوهش بررسي تأثير چهار راه       

ــامحور ــود ) ســنجش و معن ــسي ب ــر ســاخت اصــطالحات انگلي ــدين منظــور نمــره . ب هــاي  ب
 4آمـار توصـيفي در جـدول      . آزمون ساخت اصـطالحات، مقايـسه شـد        كنندگان در پس   شركت

  .نمايش داده شده
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  هاي در آزمون ساخت اصطالحات آمار توصيفي نمره: 4جدول 

  انحراف معيار گينميان تعداد 

 2.94853 20.5417 24 محور راهبرد فرم

 2.49637 15.3333 24 راهبرد نظارت

 2.20013 18.1667 24 راهبرد سنجش

 2.26345 18.9167 24 راهبرد معنامحور

 2.00543 16.2500 24 گروه كنترل

 3.01536 17.8417 120 جمع 

محور است وگروه معنـامحور   گروه فرم متعلق به دهد كه باالترين ميانگين       نشان مي  4جدول  
گـروه   چهارمين جايگاه، بـه  . كند و سپس گروه سنجش قرار دارد       با فاصلة اندكي آن را دنبال مي      

هـا   كنندگان گروه نظارت به گونة چشمگيري پايين تر از ديگر گـروه            كنترل تعلق دارد و شركت    
ري، تفاوت معناداري بين گروهها وجود دارد يا        لحاظ آما  كه آيا به   براي دريافتن اين  . جاي دارند 

 بازتـاب  5دسـت آمـده در جـدول      نتايج به . نه، شيوة آماري تحليل واريانس يكطرفه بكار رفت       
  .داده شده است

  نتايج تحليل واريانس يكطرفه در ساخت اصطالحات: 5جدول 

 df جمع مجذور واريانس منبع
ميانگين 
 .F Sig  مجذور

 000. 18.031 104.258 4 417.033 گروهي ميان

   5.782 115 664.958 گروهي درون

  ω2 = .36                    119 1081.992  جمع
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 تفاوت معناداري  F (F (4.115) =18.31, p < .0005) مقدار  نگريم،   مي5چنانچه در جدول 
 36دهد كـه    مي نشان(ω2 = .36)بخشي  در ضمن مقدار ضريب اثر. ها وجود دارد ميان ميانگين

درصد از كل تفاوت مشاهده شده در آزمون ساخت اصطالحات بواسـطه متغيـر مـستقل بـوده                  
نتـايج ايـن   . هـاي معنـادار بكـار رفـت      بـراي تعيـين تفـاوت   post hoc Scheffeآزمون . است

  . به كوتاهي آمده است6هاي چندگانه در جدول  مقايسه

  ت اصطالحاتها در ساخ هاي جفتي ميانگين مقايسه: 6جدول 

(I) گروه (J) ها  تفاوت ميانگين  گروه(I-J) Sig. 

 000. *5.20833 راهبرد نظارت

 024. *2.37500 راهبرد سنجش

 249. 1.62500 راهبرد معنا محور
 محور راهبرد فرم

 000. *4.29167  گروه كنترل

 003. *2.83333- راهبرد سنجش

  راهبرد معنا محور راهبرد نظارت
 ه كنترلگرو

-3.58333* 

-.91667 
.000 
.782 

 883. 75000.- راهبرد معنا محور
 راهبرد سنجش

 114. 1.91667 گروه كنترل

 007. *2.66667 گروه كنترل راهبرد معنامحور

هـاي كنتـرل،     داري بهتـر از گـروه      گونة معنـا   محور به   ميانگين گروه فرم   ،6جدول   با توجه به  
گونـة معنـاداري     هاي سـنجش و معنـامحور بـه        ميانگين گروه همچنين  . سنجش و نظارت است   

براين، ميانگين گروه معنامحور باالتر از ميانگين گروه كنتـرل           افزون. باالتر از گروه نظارت است    
  .لحاظ آماري معنادار نيست هاي ديگر به تفاوت ميان ميانگين گروه. است
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  بحث -4-3
محـور، نظـارت، سـنجش،       فـرم ( نوع راهبرد    اين پژوهش تالشي بود براي يافتن تأثير چهار       

همانگونـه كـه نتـايج نـشان دادنـد،          . بر درك و ساخت اصطالحات زبـان انگليـسي        ) معنامحور
هـا در    سطحان خود در ديگر گـروه      محور، كاركرد بهتري نسبت به هم      كنندگان گروه فرم   شركت

 1نتگامري و اينـستين   اين يافته، در راستاي پژوهش مو     . درك و ساخت اصطالحات زبان داشتند     
آموزان را   تواند  واژگان و درك مطلب و زبان        محور مي  است كه نشان دادند راهبرد فرم     ) 1985(

  .ارتقا بخشد
آمـوزاني   به اين نتيجه رسـيد؛ زبـان  ) 1997(در تاييد اين موضوع، پژوهش ديگري از اسپادا        

از (اي   ري در مهارتهـاي محـاوره     كنند، كاركرد بهتـ    محور استفاده مي   كه بيشتر از راهبردهاي فرم    
  .آورند دست مي را به)  كردن جمله  واژگان، تلفظ و مهارت صحبت

. كننـدگان ايـن پـژوهش اسـت     محور، سن شـركت  شايد يكي از داليل كارآمدي راهبرد فرم   
فرايند شناختي باال    آموزان بزرگسال بودند و راهبردهاي استنباط واژگاني به        كه اين زبان   ازآنجايي

تـر   تر و پيچيده  مند بودن از نظام شناختي گسترده      دليل بهره  آموزان به  از دارند، اين دسته از زبان     ني
  .توانند موفقيت بيشتري داشته باشند مي

ها، شـايد بـه ماهيـت ايـن راهبـرد            محور بر ديگر راهبرد    دليل ديگر براي برتري راهبرد فرم     
. واژگـان اسـت   يداست، نيازمند توجه آگاهانه به    محور، چنانكه از نامش پ     راهبرد فرم . گردد بازمي

اي از دانـش     درجـه  نيـز بـه   ) درك يا ساخت اصـطالحات    (ها   از سوي ديگر، عملكرد در آزمون     
محـور عملكـرد بهتـري نـسبت         كنندگان گروه فـرم    همين دليل شركت   شايد به . آگاهانه نياز دارد  

  .اند ها داشته سطحان خود در ديگر گروه هم به
محور، راهبرد معنامحور  بر راهبرد فرم هاي اين پژوهش، اين بود كه افزون     ز يافته يكي ديگر ا  

اين يافته در راستاي اظهـارات سلـسه        . تر بود  هم از راهبرد نظارت در ساخت اصطالحات موثر       
آمـوزان نيازمنـد    گويند عملكرد مناسب بـراي زبـان   است كه مي) 1997(مورسيا و درنيه و تارل      

. عبارت ديگر، فهم معني براي عملكرد مناسب ضروري است         به. ع قابل فهم است   استفاده از مناب  
تواننـد مـوثرتر از راهبردهـايي        تاكيد به فهم معاني مي     هاي معنامحور با توجه به     از اينرو، فعاليت  

عنـوان عامـل     نقـش سـن بـه      ضمن اينكه سلسه مورسيا و ديگران هم به       . همچون نظارت باشند  
تـوان گفـت سـن     بنـابراين مـي   . كننـد  هـاي معنـامحور تاكيـد مـي        عاليـت كليدي در اثرگذاري ف   

__________________________________________________________________ 
1- Montgomery, C. & Einstein, M. 



  533  درك اصطالحات زبان انگليسيراهبردهاي استنباط واژگاني تأثيرگذار بر ساخت و

هـاي   وري آنـان از فعاليـت      در ميـزان بهـره    ) كه يزرگـسال بودنـد    (كنندگان اين پژوهش     شركت
  .معنامحور، اثر گذار بوده است

از سوي ديگر، شايد بتوان اين يافته را چنين توجيه كرد كه بكارگيري راهبردهـاي نظـارت                 
فراينـد   كه بتوانـد بـه   آموز براي اين اين بدان معناست كه زبان. طلبد ي از دانش را ميسطح باالتر 

يادگيري خود نظارت كند، نخست بايد مقدار مشخصي از دانـش را اندوختـه باشـد تـا بتوانـد               
در حاليكه راهبردهـاي  . فرايند يادگيري تسلط پيدا كرده و به آن نظارت كند    بواسطة آن دانش به   

كنـد   تاكيـد مـي  ) 1975(همين دليل است كه اسميت    به. چنين پيش فرضي ندارند     به ديگر نيازي 
توانند از راهبرد نظارت استفاده كننـد و        مندند مي  تنها كساني كه از سطح بااليي در خواندن بهره        

. برنـد  فراگيراني كه سطح خواندن و درك مطلب بااليي ندارند زياد ايـن راهبـرد را بكـار نمـي                  
كننـدگان   تواند سطح توانايي شركت    يل ديگر براي عدم اثر بخشي راهبرد نظارت، مي        بنابراين دل 

  .اين پژوهش در مهارت خواندن باشد
هاي پژوهش اين است كه راهبرد سنجش نيز با وجود برتري جزئي، بـه               يكي ديگر از يافته   

نـسبي راهبـرد    دليـل برتـري     . محور و معنامحور بـود     اثرتر از راهبردهاي فرم    راهبرد نظارت، كم  
سنجش، نسبت به راهبرد نظارت ممكن است، سطح توانايي زباني الزم براي استفاده از راهبـرد     

محـور   تراز راهبرد معنامحور و بـويژه فـرم    كم) سنجش(كه چرا اين راهبرد      اما اين . نظارت باشد 
ارگيري گويـد؛ بكـ    توجيه كرد كه مي   )  الف 2003(موثر است را شايد بتوان با اظهارات نساجي         

نيـاز  ) بازبيني و خودپرسـشي   (راهبرد سنجش نياز به زمان بيشتري دارد، چرا كه هر دو نوع آن              
تر تمام يا بخشي از متن دارد تا شخص بتواند معني ارائه شده در مـتن                 به مطالعة دوباره و دقيق    

  .را بازبيني كند و يا فهم خود از معني متن را در معرض پرسش و چالش قرار دهد

 گيري تيجهن -5
هاي اين پژوهش، شايد بتوان نتيجه گرفت كه معلمان زبان بايد اين راهبردهـا             براساس يافته 

آموزان شـرح    را در تدريس خود بكار برند و راهبردهاي مختلف استنباط واژگاني را براي زبان             
 نتيجـه   ايـن  توانـد مـا را بـه       محور در مقايسه با ديگر راهبردها مـي        برتري راهبردهاي فرم  . دهند

تـوان از   مـي . ثمـر خواهـد بـود    برساند كه يـادگيري اصـطالحات از طريـق ايـن راهبـرد مثمـر             
شكل مستقيم يـا ضـمني و ايجـاد آگـاهي      آموزان به  محور براي جلب توجه زبان     راهبردهاي فرم 

توان نتيجه گرفت كه معلمان با بكارگيري تركيبي از          بنابراين مي . دربارة فرم واژگان سود جست    
تواننـد بـراي ارتقـاي سـاخت و درك           محـور، مـي    ردها و تمركـز بيـشتر بـر راهبـرد  فـرم            راهب
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هـايي از    همچنين در آموزش اصطالحات، نيازمند توجه بيشتر بـر بخـش          . اصطالحات بكوشند 
بـراي يـادگيري بهتـر      . كـردن  سـاختن، و تكـرار     كـردن، مـرتبط    تحليـل : محوريم راهبردهاي فرم 

محور بدليل عملكرد بهتر اين راهبردها  را در بكاربستن راهبرد فرم    آموزان   اصطالحات، بايد زبان  
  .ياري كرد

محـور در سـاخت و درك اصـطالحات،          محور و معنـا    با دانستن مزاياي متفاوت راهبرد فرم     
هـدف و محتـواي راهبردهـا، بايـد گونـه ديگـري از               شايد بتوان نتيجه گرفت كه بـا توجـه بـه          

اين موضوع بدان معنـي اسـت كـه پيـروي از دسـتة      . كار بستراهبردهاي استنباط واژگاني را ب  
  .هاي مختلف اصطالحات كافي نيست ثابتي از راهبردها براي آموزش جنبه

هاي اين پژوهش حاكي از آن بود كه راهبردهاي نظارت و سنجش، با وجـود               همچنين يافته 
لـي بـا همـديگر      اثرتـر بودنـد، و     كه از راهبردهاي ديگر در درك و ساخت اصطالحات كـم           اين

همچنين، اختالف بين هر يك از اين دو گروه و گـروه كنتـرل هـم                . اختالف معناداري نداشتند  
توان نتيجه گرفت كه استفاده از هر نوع راهبرد استنباط واژگاني،           از اين يافته، مي   .  دار نبود  معني

ين شايد اصرار بر   بنابرا. شود بهبود وضعيت يادگيري واژگان و اصطالحات منجر نمي        ضرورتا به 
كند، بلكه  نه تنها يادگيري را آسان نمي     ) راهبردهاي نظارت و سنجش   (بكارگيري اين راهبردها      

  .كند بواسطة احساس اجبار، يادگيري را دشوارتر هم مي
كننـدگان مطالـب درسـي       آموزان، معلمان، و تهيـه     تواند براي زبان   هاي اين پژوهش مي    يافته

آموزان را از تأثيرات مثبت ايـن راهبردهـا بـراي پيـشرفت              مان بايد زبان  معل. كاربرد داشته باشد  
آموزان خود شيوة بكارگيري اين راهبردها را در يادگيري          آنان بايد به زبان   . يادگيري آگاه سازند  

آموزان را به بكـارگيري راهبردهـاي فـرم و معنـامحور ترغيـب               معلمان بايد زبان  . زبان بياموزند 
تواننـد مطالـب     تواند مفيد باشـد، چـرا كـه مـي          اين پژوهش براي مؤلفان نيز مي     هاي   يافته. كنند

آموزان را وادار و يا تشويق به بكارگيري نوع درست           اي طراحي كنند كه زبان     درسي را به، گونه   
هـا   همچنين اين يافتـه   . نمايند) درك يا ساخت اصطالحات   (راهبردها با توجه به هدف فالعيت       

آگاهي از اين موضوع كـه كـدام راهبـرد در درك يـا              .  آموزان نيز مفيد باشد    تواند براي زبان   مي
تري در  آموزان كمك كند تا تصميمات آگاهانه تواند به زبان  ساخت اصطالحات مؤثرتر است مي    

  .ها داشته باشند انتخاب اين راهبرد
 واژگاني بر بررسي بخشي از ابعاد تاثير راهبردهاي استخراج   گفتني است اين پژوهش تنها به     

آن  همانگونه كـه در بخـش بحـث نيـز بـه           . درك و ساخت اصطالحات انگليسي پرداخته است      
توانـد در    اشاره شد، سـطح تـوانش زبـاني فراگيـران، بـويژه در خوانـدن و درك مفـاهيم، مـي                    
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همچنـين،  . بكارگيري و نيز اثر بخشي راهبردهاي مختلف استخراج واژگاني عامل مهمي باشـد            
سـطح خاصـي از توسـعه     هاي استخراج واژگاني نياز بـه  سب و موثر برخي راهبرد بكارگيري منا 

هـاي   دليـل محـدوديت   در اين پـژوهش، بـه  . شناختي دارد كه خود تابع عواملي مانند سن است  
شـود در     مندان توصـيه مـي     عملي و زماني، عوامل ياد شده مورد بررسي قرار نگرفتند؛ به عالقه           

  .مل را نيز بررسي كنندهاي آتي خود اين عوا پژوهش
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