
چكيده:

توانایی فكرکردن دربارة تكواژها، آشنایی با قواعد واژه سازی انگليسی و استفاده از دانش ساخت- واژه 
برای حدس زدن معنی واژگان جدید همواره یكی از راهبردهای مؤثر یادگيری واژگان، و مورد توجه محققان 
زبان شناس�ی کاربردی بوده اس�ت. هدف از اجرای این پژوهش بررس�ی اثر آموزش صریح ساخت- واژه 
بر پيش�رفت یادگيری واژگان زبان انگليسی دانش آموزان دورة راهنمایی تحصيلی است. بدین منظور 90 
دانش آموز دورة راهنمایی ش�هر بندر ترکمن به صورت نمونة در دس�ترس انتخاب و به س�ه گروه، دو گروه 
آزمایش و یک گروه گواه، تقس�يم ش�دند. در حالي که در گروه گواه همان روش تدریس رایج و متعارف، 
که مبتنی بر ترجمه و ارائة معادل فارسی کلمات جدید است، استفاده شد، در گروه های آزمایش از آموزش 
تكواژهای اشتقاقی با استفاده از دو روش »تحليل« در گروه آزمایش 1 و »تلفيق« در گروه آزمایش2، جهت 
افزایش س�طح آگاهی ساخت- واژه دانش آموزان اس�تفاده گردید. داده های به دست آمده از پس آزمون با 
روش آماری آزمون تحليل واریانس یک عاملی، تجزیه و تحليل ش�دند. یافته های این تحليل نش�ان داد که 
تفاوت معناداري در نمرات پس آزمون برای س�ه گروه مذک�ور وجود دارد که در آن ميانگين نمرات دو گروه 
آزمایش به طور معناداري باالتر از ميانگين نمرات گروه گواه است. همچنين در آزمون متعاقب با استفاده از 
آزمون شفه مشخص شد که تفاوت معناداری بين دو گروه آزمایش وجود ندارد. نتایج این پژوهش نشان 
داد که استفاده از راهبرد آگاهی  ساخت- واژه بر روی پيشرفت زبان آموزان در یادگيری واژگان مؤثر است.
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ساخت- واژه در یادگیری واژگان انگلیسی
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مقدمه
هم��ة زبان ها دارای واژگان1 يعنی مجموعه ای از کلمات هس��تند که مبنای س��اخت و فهم جمالت 
هس��تند )میلر2، 1991(. در واقع، بدون دان��ش واژگانی نه تولید زبانی و نه درک زبان ممکن خواهد بود 
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)انگلین3، میلر و ويكفیلد4، 1993( از اين رو در يادگیری زبان انگلیس��ی هم واژگان بخش اصلی برنامة 
درس��ی آموزش اين زبان است و اهمیت بس��زايی دارد. در خصوص اهمیت يادگیری واژگان، اشمیت5 
)2000( معتقد است که دستور زبان از مجموعه قواعد محدودی تشکیل شده است در حالي كه يادگیری 

واژگان هرگز تمامی ندارد. 
محققان بسیاری، به نقش و اهمیت يادگیری واژگان در زبان آموزی پرداخته اند، نیشن6 )2001( معتقد 
اس��ت که واژگان بخش اصلی هر برنامة آموزش زبان اس��ت تا جايی که بی توجهی به آن يکی از موانع 
يادگیری زبان خارجی قلمداد ش��ده اس��ت ) ما7، 2009(. از طرفی، میلتن8 )2009( نیز معتقد اس��ت که 
واژگان هرگز بخش بی اهمیتی در آموزش زبان نبوده اس��ت. با توجه به چنین اهمیتی، يادگیری واژگان 
همواره يکی از اهداف گوناگون کالس آموزش زبان بوده است. در ضمن يادگیری واژگان باعث می شود 
تا يادگیری ساير مهارت های زبانی تسهیل شود. در واقع، دانش واژگانی باعث پیشرفت دانش آموزان در 
س��اير مهارت ها از جمله مهارت های شنیداری، نوشتاری و درک مطلب می شود )ناگی9، 2005؛ تننباوم، 

تورگسن و واگنر10، 2006؛ استر11، 2008؛ آگوستین الش و ترازاس گالیگو12، 2009(.
هرچند متخصصان زبان شناسی کاربردی هنوز نتوانسته اند در ارائة نظريه ای برای يادگیری واژگانی به 
توافق برس��ند )تاکاک13، 2008(، اما استفاده از راهبردهای يادگیری واژگان به طور گسترده ای مورد توجه 
بوده اس��ت. منظور از راهبردهای يادگیری، همان فنون يادگیری براس��اس پردازش ذهنی برای تقويت 
يادگیری، درک مطلب، و به يادس��پاری اس��ت )اومال��ی و چاموت14، 1990(. ري��در و گريوز15 )1994( 
تجزيه وتحلی��ل صرفی را از راهبرده��ای يادگیری واژه عنوان می کنند. موضوع مورد بحث آن ها ش��یوه 
خواندن کتاب های درسی است و اين که چگونه بايد برای دانشجويان ضمن آموزش کلیدواژه های يک 
متن، فهرستی از ريشه ها و وندهای متداول را تهیه کرد و در اختیار آنان قرار داد تا با فراگیری آن ها دايرة 

واژگانی شان به طور مؤثری افزايش يابد )به نقل از قندهاری، 1383(. 
آگاهی ساخت- واژه16 که کوو و اندرسون17 )2006( آن را توانايی فکرکردن دربارة تکواژها و قواعد 
واژه سازی می دانند، يکی از راهبردهای مؤثر يادگیری واژگان جديد است )مک برايد- چانگ، وگنر، میوز، 
چاو و ش��و18، 2005(. مطالعة ادبیات اين پژوهش نش��ان داد که موضوع آگاهی ساخت- واژه نه تنها در 
ايران عنصری مغفول بوده است، بلکه در ادبیات يادگیری زبان دوم در سطح جهان نیز به اندازة کافی به 
آن توجه نشده است. در حالي كه در حوزة واژه شناسی در يادگیری زبان اول پژوهش هاي زيادی انجام 
ش��ده اس��ت، اين مهم، در حوزة يادگیری زبان دوم مورد بی توجهی قرار گرفته است )ساندرا19، 1994(. 
هر چند مطالعات همبستگی در حوزة آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه نشان می دهدکه رابطة 
معناداری بین استفاده از راهبرد آگاهی ساخت- واژه و يادگیری واژگان زبان آموزان وجود دارد )به عنوان 
مثال، الفارس��ی20، 2008 و نورحمیدا21، 2007(، اما اس��تفاده از اين راهبرد در میان دانش آموزان ايرانی 
در دورة راهنمايی رايج نیست. يکی از مشکالت دانش آموزان در يادگیری واژگان زبان انگلیسی، حفظ 
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و بازيابی واژگان جديد بدون توجه به اجزای س��ازندة آن واژه اس��ت. در حالي كه آگاهی هر چه بیشتر 
از واژه های زبان دوم به همراه درک معانی اجزای س��ازندة آن به همراه درک معانی و کاربردهای آن، از 
عوامل اولیة باال بردن مهارت های زبانی اس��ت )قند هاری، 1383(. در بیشتر موارد برای تدريس واژگان 
جديد، معلم به طور مس��تقیم معنی فارس��ی کلمات جديد را در اختیار دانش آموزان قرار مي دهد يا خود 
دانش آموزان معنی واژگان جديد را با استفاده از فرهنگ انگلیسی و يا فرهنگ دو زبانة انگلیسی به فارسی 
کشف می کنند، اما چون سعی می کنند تا واژگان جديد را فقط از طريق تکرار و بدون فکر کردن دربارة 
ساختار هر کلمه ياد بگیرند، پس از مدتی کوتاه، معنی آن ها را فراموش می کنند. بنابراين آموختن تعدادی 
از اين راهبرد های مفید به دانش آموزان جهت افزايش سطح واژگان آن ها ضروری به نظر مي رسد. هدف 
اصلی اين پژوهش بررسی تأثیر راهبرد آگاهی ساخت- واژه در يادگیری واژگان دانش آموزان راهنمايی 

تحصیلی ]اکنون دورة اول متوسطه[ است. 
در مورد اهمیت استفاده از راهبرد آگاهی ساخت واژه در يادگیری واژگان زبان دوم می توان به موارد 
زير اشاره کرد: با استفاده از اين راهبرد دانش آموزان توانايی حدس معناي قطعي و قريب به يقین واژگان 
جديد را پیدا می کنند و کمتر به فرهنگ های زبان مراجعه می کنند )قندهاری، 1383(؛ همچنین اين راهبرد 
ب��ه دانش آم��وزان کمک می کند تا بتوانند واژگان جديد را از بر کنند )فري��د22، 1985(؛ و باالخره در اين 
روش يادگیری معانی واژه های انگلیس��ی و کاربرد آن ها را برای دانش آموزان آسان و لذت بخش می کند 

)انگلین، 1993(.
کارلیسل23 )1995( آگاهی ساخت- واژه را به عنوان »آگاهی داشتن از ساختار کلمات، تفکر در مورد 
آن ها و به کار بردن آن ساختارها« )ص 194( تعريف می کند. از اين تعريف چنین بر مي آيد که برای باال 
بردن سطح آگاهی ساخت- واژه، زبان آموزان بايد با نقش تکواژها24 در ساختمان کلمه آشنا شوند. آگاهی 
ساخت- واژه يکی از راهبردهای مؤثر يادگیری واژگان و مورد توجه محققان زبان شناسی کاربردی است.
آگاهی از نحوة ترکیب تکواژها به عنوان »آگاهی از ساختارتکواژها و دسترسی به آن ها در واژه هايی 
که متشکل از دو يا چند تکواژ هستند« نیز تعريف می شود )مک برايد– چانگ و همکاران، 2007، ص. 
104(. آگاه��ی زبان آموزان از نحوة ترکیب تکواژها را مي ت��وان هم از طريق تکواژ های صرفی و هم از 

طريق تکواژهای اشتقاقی سنجید.
ريشه ها25 و وندها26 از عناصر اصلی آموزشی تحلیل تکواژی هستند. ريشه »بخش اصلی کلمه است 
که معمواًل مؤلفة اصلی معنا را در بر مي گیرد و آن را نمي توان به اجزای س��ازنده اش تقس��یم کرد بدون 
اينکه ماهیت معنايی خود را از دست بدهد« )هريس و هاجز27، 1995 به نقل از ادواردز، فونت، بومان و 
بولند28، 2004، ص. 163(. به ريشه هايي كه مي توانند به تنهايی به عنوان کلمه به کار روند، تکواژهای آزاد 
و يا فقط کلمات ريش��ه ای مي گويند )از قبیل car، run، blue(. آن دسته از ريشه ها که بخش های معنادار 
کلمات هستند اما به تنهايی در جمله به کار نمي روند تکواژ بسته نامیده مي شوند. وند در واقع همان تکواژ 
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بسته است که وقتی به ريشة کلمه اي اضافه مي شود معنا و يا نقش کلمه را تغییر مي دهد.
تصريف29 و اش��تقاق30، دو مقولة اساس��ی و گسترده در فرايند واژه س��ازی اند. در تصريف، واژه به 
گون��ه ای درمي آي��د که با موازين دس��توری مطابقت می کند، مثاًل اضافه ک��ردن S در آخر يک فعل زمان 
حال ساده و سوم شخص مفرد در زبان انگلیسی، يك عمل تصريفی است. اشتقاق، بیرون آوردن لفظی 
از لفظ ديگر به طريقی اس��ت که در لفظ و معنی میان آن ها ارتباط وجود داش��ته باشد. در اين فرايند از 
وندها اس��تفاده می شود. برای مثال پسوند ion- فعل انگلیسی را به اسم بدل می کند و يا پیشوند dis- در 
اول واژه، ممکن است به آن معنای متضاد بدهد. بنابراين اشتقاق باعث تحوالت معنايی و ساختاری در 
واژه می ش��ود )کاتامبا، 1997، به نقل از قندهاری، 1383(. در واقع در تحلیل تکواژی اشتقاقی31 از قبیل 
پیشوندها )به عنوان مثال -un در کلمة unhappy که مفهوم متضاد happy را مي سازد(، پسوندها )به عنوان 
مثال ation– در کلمه examination نوع کلمه را تغییر مي دهد در اين مورد ريش��ة کلمه که فعل است به 
اس��م تبديل می ش��ود(، و مرکب ها32 )به عنوان مثال cowboy که با ترکیب دو تکواژ ريشة کلمه جديدی 
س��اخته می ش��ود: cow و boy(. از طرف ديگر دانش تکواژهای صرفی33 ک��ه بر روی تغییرات گرامری 
کلم��ات توج��ه دارد )به عنوان مثال s- در کلم��ه books به جمع بودن کلمه دالل��ت دارد و ed– در کلمه 

worked که به گذشته بودن فعل داللت می کند.

انگلین و همکاران )1993(، با اتکا به مطالعة ادبیات پژوهش های مرتبط با افزايش دانش واژگانی، 
س��ه رويکرد را پیش��نهاد می کنند: اول، تدريس مستقیم واژگان در مدارس؛ دوم، يادگیری واژگان و معنی 
آن ها در متن به ويژه در فعالیت های مهارت خواندن؛ و سوم، استفاده از دانش واژه شناسی برای استنباط 
مفاهیم کلمات. آن ها باور دارند که يادگیری ريش��ه ها و وندها به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند به 
اس��تنباط معانی واژگان ناآش��نا بپردازند. اين کار برای افزايش سطح واژگان و کسب مهارت خواندن و 

درک متن کمک مفیدی است.
تحلیل تکواژی ش��امل دو روش مکمل يکديگر يعنی روش تحلیل34 و روش تلفیق35 است. اين دو 
روش، دو بعد از دانش واژگانی س��اخت واژة يادگیرندگان را نش��ان مي دهد. روش تحلیل به شناس��ايی 
تکواژها يا تقسیم کلمات به عناصر معنادار اطالق می شود. به عنوان مثال کلمة )notebooks( را مي توان 
به جزءهاي )note-book-s( تجزيه كرد. اما روش تلفیق به تولید س��اختار واژگانی يا کنار هم گذاش��تن 
کوچک ترين قطعات )تکواژها( در کنار هم و ساختن کلمه مي گويند. اين گونه فرض می شود که يادگیرندگان 
می دانند چه قطعاتی به ترتیب کنار هم قرار مي گیرند تا معانی جديدی به کلمات داده ش��ود )مک برايد- 

چانگ و همكاران، 2005(. 
آگاهی ساخت- واژه ابعاد بسیاری دارد. دو مورد از اين ابعاد، توانايی تشخیص تکواژها و آگاهی از 
نحوة ترکیب تکواژهاست. توانايی تشخیص تکواژها، زبان آموز را قادر مي سازد که معنای کلمة جديد را 
از طريق شکس��تن کلمه به اجزای تشکیل دهندة آن يعنی تجزيه وتحلیل درک کند. آگاهی ساخت- واژه 
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در اين وجه يعنی آگاهی نسبت به اينکه تکواژهايی که تلفظ يکسان دارند ممکن است معناهای مختلفی 
داش��ته باش��ند. وجه دوم، آگاهی از نحوة ترکیب تکواژها، به عنوان توانايی ايجاد معانی جديد از طريق 

ترکیب تکواژها تعريف شده است )مک برايد - چانگ و همکاران، 2005(.
ويس��وکی و جنکینز36 ) 1987 به نقل از ادوادرز و همکاران، 2004( گزارش کرده اند که اس��تفاده از 
روش آموزش آگاهی س��اخت- واژه نس��بت به اس��تفاده از روش تدريس مستقیم )مثال: تدريس معنی 
واژگان به صورت س��اده و مس��تقیم، تکرار زياد و فعالیت های مربوط به اس��تفاده از واژگان نامه و تجزيه 
وتحلیل متنی( تأثیر زيادی بر پیش��رفت يادگیری واژگان دانش آموزان دارد. آن ها تجزيه و تحلیل کلمات 
جديد به اجزای تشکیل دهندة آن از قبیل ريشه، پسوند و پیشوند، دسترسی به معنای اجزای تشکیل دهنده 

و دستیابی به معنای کل کلمه بر اساس معنای اجزای آن را از عناصر اصلی اين راهبرد می دانند. 
انگلین و همکاران )1993( روند يادگیری واژگان، سرعت يادگیری واژگان و ترتیب يادگیری پنج نوع 
مختلف از کلمات را در سه پاية اول، دوم و سوم مطالعه کردند. نتايج نشان داد که روش تجزيه وتحلیل 
واژگانی را به طور کلی 40 درصد و 56 درصد دانش آموزان پاية اول در حین تالش برای فهمیدن معنای 
کلمات پیچیده به کار گرفتند. کالس پنجمی ها از روش حل مسئله 51 درصد به طور کلی و 65 درصد در 
حین تالش برای درک معنای کلمات پیچیده استفاده کردند. اين پژوهش نشان داد که استفاده از تجزيه و 
تحلیل واژگانی )روش حل مسئله( با افزايش سن و سطح تحصیلی دانش آموزان افزايش مي يابد. نتايج 
اين پژوهش به طور کلی نش��ان مي دهد که دانش آموزان از روش حل مس��ئله بیشتر از هر روش ديگری 
برای فهمیدن معنای کلمات استفاده می کنند. يافته های اين پژوهش بدين معنا است که آموزش مستقیم و 
يادگیری کلمات در چارچوب جمله ممکن است کارآمدترين و مؤثرترين راه برای يادگیری کلمات جديد 

توسط دانش آموزان نباشد.
کانینگهام و استانويچ37 )1997، به نقل از ماونتین38، 2005( در پژوهشی طولی نشان دادند که يادگیری 

سريع واژگان دانش آموزان سال اول توانسته است درک متن ده سال بعد آن ها را پیش بینی کند.
مورين39 )2003( پیشنهاد می کند که برای يادگیری واژگان جديد از آگاهی ساخت- واژه استفاده شود. 
او همچنین رشد آگاهی ساخت- واژه را برای يادگیری زبان دوم ضروری می داند. وی به منظور بررسی 
نقش آگاهی ساخت- واژه در توسعة واژگان زبان آموزان، به مطالعة نحوة کسب تکواژهای اشتقاقی زبان 

اسپانیايی توسط انگلیسی زبان ها پرداخت. پرسش های اصلی پژوهش عبارت بودند از:
1. آيا زبان آموزان مبتدی که از دانش تکواژهای اشتقاقی دريادگیری واژگان استفاده می کنند نسبت به 

کسانی که از اين روش استفاده نمی کنند، واژگان بیشتری ياد مي گیرند؟
2. آيا آن ها مي توانند از دانش آگاهی ساخت- واژه هم برای درک معنای کلمات و هم برای ساختن 

کلمات جديد استفاده کنند؟
3. آيا موفقیت آن ها به سطح مهارت آن ها در زبان دوم بستگی دارد؟
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نتايج نش��ان داد که آگاهی ساخت- واژه حداقل توسط زبان آموزان يک گروه آزمايش برای ساختن 
کلمات جديد مورد استفاده قرار گرفت. در اين گروه زبان آموزان ترم دوم قرار داشتند که تکواژهای زبان 
اسپانیايی به آن ها آموزش داده شده بود. همچنین يافته ها نشان داد که آموزش تکواژهای اشتقاقی باعث 

افزايش توانايی دانش آموزان در تشخیص تکواژها می شود.
النگ و رول40 )2004( تأثیر اس��تفاده از روش های آگاهی ساخت- واژه را بر گسترش دامنة واژگان 
زبان آموزانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم مي آموزند، بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که آموزش 

واژگان با استفاده از روش های آگاهی ساخت- واژه، مؤثرتر از روش های سنتی است.
قندهاری )1383( در پژوهش��ی س��عی کرده اس��ت تا می��زان تأثیر آموزش ريشه شناس��ی و تحلیل 
س��اخت واژه را بر يادگیری و افزايش واژگان و توانايی دس��توری دانش��جويانی که انگلیس��ی زبان دوم 

آن هاست، بررسی کند. وی سعی داشته است تا به سؤاالت زير پاسخ دهد.
1. آيا رابطه ای میان آموزش ريشه شناسی و تحلیل ساخت واژه در فراگیری، حفظ و بازيابی واژگان 

زبان انگلیسی برای دانشجويانی که رشتة تحصیلی شان غیر زبان انگلیسی است، وجود دارد؟
2. آي��ا اين آموزش به توانايی آن ها در درک بهتر مباحث دس��توری، به خصوص س��اخت واژه های 

تصريفی41 و اشتقاقی42 ياری مي دهد؟
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که يک آموزش معنادار در زمینة تجزيه وتحلیل واژه، مي تواند 
کمک شايانی به يادگیری و افزايش واژگان دانشجويان در وهله اول و باال بردن دانش دستوری آن ها در 

مرحلة بعد باشد.
مک برايد- چانگ و همکاران )2005( رابطة بین آگاهی س��اخت- واژه و دانش واژگانی را در میان 
کودکستانی ها و کالس دومی ها بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که آگاهی ساخت- واژه، مي تواند، 

پیشرفت واژگان دانش آموزان را پیش بینی کند.
پرس��لی، ديزنی و اندرس��ون43 )2007 ( در پژوهش��ی دربارة تأثیر آموزش آگاهی ساخت- واژه در 
يادگیری واژگان، به اين نتیجه رسیدند که تدريس تکواژها مي تواند توانايی درک معنای کلمات جديد را 

در کودکان و بزرگ ساالن بهبود ببخشد.
در پژوهشی ديگر، کوشا و سلیمیان )2010( به بررسی رابطة بین آگاهی ساخت- واژه و دانش واژگان 
انگلیس��ی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی پرداختند. شرکت کنندگان در اين پژوهش 70 دانش آموز 
در سنین 19-18 سال بودند. دانش واژگان دانش آموزان با استفاده از آزمون واژگان 2000 واژه اي نیشن 
اندازه گیری شد. برای ارزيابی آگاهی ساخت- واژه دانش آموزان، از آزمون آگاهی ساخت- واژه که دانش 
صرفی، اشتقاقی و کلمات مرکب آن ها را مي سنجید، استفاده شد. يافته های اين پژوهش نشان داد که رابطة 
معناداری بین آگاهی ساخت- واژه و دانش واژگان دانش آموزان وجود دارد و جنبه های مختلف آگاهی 

ساخت- واژه برای افزايش دانش واژگان مهم هستند.
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لطیفی، باقرزاده کس��مانی، طالبی و اس��ماعیل نیا ش��یروانی )2012( نیز در پژوهش��ی مشابه، به 
مطالع��ة رابط��ة بین آگاهی س��اخت- واژه و دان��ش واژگان و نحوة ارتباط آگاهی س��اخت- واژه با 
عملکرد دانش��جويان در برخورد با کلمات پیچیده پرداختند. ش��رکت کنندگان در اين پژوهش 60 نفر 
از دانش��جويان رشتة آموزش زبان انگلیس��ی بودند. به منظور پاسخ گويی به پرسش های اين پژوهش، 
آزمون واژگان و آزمون آگاهی ساخت- واژه )تحلیل و تلفیق( از دانشجويان گرفته شد. يافته ها نشان 
داد که دانش��جويان عملکرد بهتری در بخش تحلیل نس��بت به تلفیق داش��تند اما تفاوت چندانی بین 
عملکرد آن ها در اين دو بخش وجود نداش��ت. آگاهی س��اخت- واژه دانش��جويان در بخش پسوند 
نسبت به بخش پیشوند بهتر بود. اين پژوهش نشان داد که بین آگاهی ساخت- واژه و دانش واژگان 

رابطه وجود دارد. 
در مطالعه ای ديگر در ايران، خدادوس��ت، علیاس��ین و خس��روی )2013( درباره رابطة بین آگاهی 
س��اخت- واژه و وسعت دانش واژگانی دانشجويان دانش��گاه زنجان چنین نتیجه گیری کردند که رابطة 

معناداری بین عملکرد واژگانی دانشجويان و سطح آگاهی ساخت- واژه آن ها وجود دارد. 

سؤال هاي پژوهش
پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر راهبرد آگاهی ساخت- واژه بر يادگیری واژگان انگلیسی در میان 

دانش آموزان کالس سوم راهنمايی، به دنبال آن بود تا به پرسش های زير پاسخ دهد:
1. آيا از نظر يادگیری تفاوتی بین دانش آموزانی که با استفاده از شیوه های مرسوم آموزش داده شدند 

و آن هايی که با استفاده از راهبرد آگاهی ساخت- واژه آموزش داده شدند، وجود دارد؟
2. آيا از نظر يادگیری تفاوتی بین دانش آموزانی که با استفاده از روش تحلیل )گروه آزمايشی اول( و 

آن هايی که با استفاده از روش تلفیق )گروه آزمايشی دوم( آموزش داده شدند، وجود دارد؟ 

روش
اين پژوهش کّمی، در چارچوب طرح شبه آزمايش��ی، مبتنی بر پس آزمون با دو گروه آزمايش و يك 
گروه گواه است که هدف آن ارزيابی میزان پیشرفت يادگیری واژگان دانش آموزان دورة راهنمايی پس از 

آموزش راهبرد آگاهی ساخت- واژه است.

جامعه و نمونة آماري
 جامعة آماری اين پژوهش را دانش آموزان دختر کالس سوم راهنمايی شهرستان بندر ترکمن تشکیل 
مي دادند که در سال تحصیلی 92-1391 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. از بین جامعة مورد 
نظر 90 دانش آموز به صورت نمونة در دس��ترس از میان دانش آموزان س��ه کالس سوم راهنمايی يکی از 
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مدارس انتخاب ش��دند. هم س��طح بودن سه گروه در میزان آشنايی آنان با زبان انگلیسی از طريق روش 
آماری تحلیل واريانس يک عاملي بین گروهی با استفاده از نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

در ترم گذشته در درس زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت.
همان طور که در جدول 1، نشان داده شده تفاوت معناداری در سطح 0/05 در نمرات آزمون پیشرفت 
تحصیلی سه گروه وجود نداشت:F)2/87(=0/09, p= 0/90. اين نتیجه نشان داد که سطح زبان انگلیسی سه 
گروه تفاوت چندانی با همديگر ندارد و از آن ها مي توان به عنوان سه گروه مورد مطالعه در اين پژوهش 

استفاده کرد. 

 جدول 1.   نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عاملي پیشرفت تحصیلی بین سه گروه                                                                                                           

متغیر
مجموع 
مجذورات

میانگین 
مجذورات

Fدرجه آزادی
سطح 

معناداری

آزمون 

پیشرفت 

تحصیلی

2/281/142بین گروه ها

./.9./90 1005/7811/5687درون گروه ها

1008/0589کل

ابزارگردآوري اطالعات
برای پاس��خ گويی به پرس��ش های پژوهش از پس آزمون واژگان معلم س��اخته که شامل 20 سؤال بود، 
استفاده شد. هدف اين آزمون، ارزيابی تأثیر آگاهی ساخت- واژه بر رشد واژگان دانش آموزان بود. ارزش 1 
به جواب صحیح و 0 به جواب نادرست اختصاص داده شد. روايی پرسش های آزمون توسط سه متخصص 
آموزش زبان انگلیسی در گروه زبان انگلیسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی، پس از اعمال پیشنهادهای 
آنان، مورد تأيید قرار گرفت. پايايی آزمون از طريق اجرای آن بر روی 30 دانش آموز محاسبه شد. ضريب 
آلفای کرنباخ محاسبه ش��ده برای س��نجش پايايی آزمون برای گروه 30 نفره 0/82 اس��ت، در حالي كه اين 

ضريب در پژوهش حاضر برای گروه نمونه 0/85 مي باشد که هر دو پايايی خوبی را نشان مي دهد.

تجزیه وتحليل داده ها
در ارتباط با سؤال اول، جهت آزمودن تأثیر راهبرد ساخت- واژه بر يادگیری واژگان دانش آموزان، 
از تحلیل واريانس بین گروهِی يک عاملی و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و برای سؤال دوم، برای 
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آزمودن تفاوت بین نتايج پس آزمون میان گروه های آزمايش��ی 1 و 2 از آزمون تعقیبِی ش��فه اس��تفاده 
گرديد. 

اجرای پژوهش 
در حال��ی که گروه گواه )گروه 3( با روش های متع��ارف )يعنی آموزش واژگان جديد از طريق ارائه 
معادل فارسی آن ها( آموزش داده شد، برای آموزش گروه آزمايش 1 از »روش تحلیل« و برای آموزش 
گروه آزمايش 2 از »روش تلفیق« اس��تفاده ش��د که هر دو از جنبه های مختلف آموزش آگاهی ساخت- 
واژه هستند. از آنجا که اهداف آموزشی در اين گروه ها، همان آموزش واژگان کتاب انگلیسی کالس سوم 
دانش آموزان بود. بر اين اساس، تکواژهای آموزشِی همان وندهای کتاب درسی انتخاب شدند که شامل 
پس��وندهای full ،-less ،-ly- و er- و پیش��وند -bi می شود. دورة آموزشی برای گروه های آزمايش شامل 
مقدمه )دو جلسه(، تدريس وندها )پنج جلسه( و انجام تمرين های مرتبط )پنج جلسه( بود که در کل شش 

هفته به طول انجامید. 
در هر جلسة آموزشی، يک تکواژ با روش تحلیل برای گروه 1 و روش تلفیق برای گروه 2، آموزش 
داده ش��د. در هر دو گروه، 2 جلس��ة اول به آموزش نقش پس��وندها و پیش��وندها در ساختمان کلمه در 
انگلیسی اختصاص داشت. در توضیح اين وندها، آن ها با استفاده از تحلیل مقابله ای ساختمان کلمه در 
زبان انگلیسی و زبان فارسی آموزش داده شدند. سپس، توالی آموزش و تمرين در 2 جلسه در هر هفته 

ادامه يافت. 
فراين��د تدريس وندها در گروه آزمايش 1 ش��امل مراحل زير ب��ود: اول، معلم جمله ای را که دارای 
يک کلمة اش��تقاقی است بر روی تخته کالس مي نويسد. دوم، اين کلمة اشتقاقی را، به روش تحلیل، به 
اجزای سازندة آن يعنی يک تکواژ آزاد که همان ريشه است و يک تکواژ بسته که همان پسوند يا پیشوند 
است، تجزيه می کند. سوم، تمام اجزا و کل کلمه را معنی می کند. چهارم، دانش آموزان کالس را به چند 
گروه 2 تا سه نفره تقسیم می کند و سپس به هر گروه کارت هايي مي دهد که بر روی آن ها جمالتی نوشته 
شده که در آن جمالت زير کلمات اشتقاقی خط کشیده شده است، آن گاه از دانش آموزان مي خواهد اين 
 .) My father is a farmer:کلمات را به اجزای سازندة آن تجزيه کنند و معنی کلمه را حدس بزنند ) مثال
پنجم، يک نفر از هر گروه مأموريت مي يابد تا نتیجة کار گروهی خود را به ساير گروه ها ارائه کند. ششم، 
دانش آموزان به کمک معلم سعی می کنند تا کار گروه های ديگر را مورد قضاوت قرار دهند. در انتها، معلم 
تکالیفی را به دانش آموزان مي دهد تا اين فرايند تجزيه و تحلیل کلمات را در منزل تمرين کنند. اين فرايند 

از اوسولیوان و ابل43 )2004( اقتباس شد. 
فرايند تدريس وندها در گروه آزمايش 2 شامل مراحل زير بود: اول، معلم يک وند را بر روی تخته 
مي نويس��د و س��پس آن را معنی می کند. دوم، معلم کلمه ای را بر روی تخته مي نويسد که وند مورد نظر 
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در آن به کار رفته اس��ت. س��وم، توضیح مي دهد که چگونه با تلفیق اين وند به ريش��ه، کلمه ای جديد با 
مفهومی جديد س��اخته می شود. چهارم، در اين مرحله او با به کار بردن اين کلمه در جمله سعی می کند 
ت��ا دانش آموزان فه��م عمیق تری از معنا و کاربرد اين وند پیدا کنند. پنج��م، از دانش آموزان مي خواهد 
تا مثال های بیش��تری از کتاب درس و س��اير منابع مثل فرهنگ لغت پیدا کنند يا خودش��ان مبادرت به 
ساختن کلمات جديد کنند. در انتها، معلم تمرين های واژگانی مبتنی بر تلفیق را به عنوان تکلیف در میان 

دانش آموزان توزيع می کند. 
هر جلس��ه معلم تکالیف دانش آم��وزان را ارزيابی می کند. برای انجام اي��ن کار، او از دانش آموزان 
مي خواهد تا پاسخ هايشان را بر روی تخته بنويسند. تا اگر پاسخی اشتباه باشد، تصحیح کنند. در نهايت، 
معلم با بررسی پاسخ ها، سعی می کند با پرسیدن سؤال سطح آگاهی ساخت- واژه دانش آموزان را باالتر 

ببرد. 

یافته ها
میانگین، انحراف معیار، و نمرات حداقل و حداکثر برای هر سه گروه در جدول 2 ارائه شده است. 
میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون واژگان برای گروه های آزمايش و گواه نشان مي دهد که میان 

اين گروه ها تفاوت وجود دارد.

 جدول 2.   میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل نمرات برای گروه های آزمایش و گروه گواه در پس آزمون                                                                                                                                                                     

انحراف معیار میانگین حداکثر نمره حداقل نمره تعداد

3/11 17/43 20/00 8/00 30 روش تحلیل

3/12 17/63 20/00 9/00 30 روش تلفیق

4/29 8/90 19/00 2/00 30 روش متعارف

5/39 14/65 20/00 2/00 90 کل

ب��رای اندازه گی��ری می��زان تأثی��ر راهب��رد آگاه��ی س��اخت- واژه بر پیش��رفت يادگی��ری واژگان 
دانش آم��وزان، آزمون تحلی��ل واريانس يک عاملی مورد اس��تفاده قرار گرفت. همان ط��ور که جدول 3 
 نش��ان مي دهد تفاوت معناداری در س��طح 0/05 در نمرات آزمون واژگان برای س��ه گ��روه وجود دارد
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:F)2،87( = 59/02, p = 0/001 . اندازة بزرگی تفاوت میانگین بین گروه ها توس��ط ضريب تأثیر محاس��به 
شد. مجذورات 0/57 به دست آمد که اين رقم بدين معنی است که اختالف میانگین گروه ها زياد است. 

 جدول 3.   تایج تحلیل واریانس یک عاملی بین گروهی پس آزمون برای گروه گواه و گروه های آزمایشی                                                                                                                                                                             

سطح معناداری F درجة آزادی
 میانگین

مجذورات
 مجموع

مجذورات

0/001 59/02

2 745/64 1491/28 بین گروه ها

87 12/63 1099/03 درون گروه ها

89 758/27 2590/32 کل

بر طبق جدول 3، اين نتايج نشان مي دهند که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون در بین 
سه گروه وجود دارد. در واقع، آموزش راهبرد آگاهی ساخت- واژه تأثیر زيادی بر پیشرفت دانش آموزان 

در يادگیری واژگان دارد.
در پاس��خ به س��ؤال دوم، نتايج آزمون ش��فه بین دو گروه آزمايش��ی تحلیل و تلفیق نش��ان مي دهد 
 ک��ه تف��اوت چش��مگیری بی��ن گروه ه��ای آزمايش��ی 1 )روش تحلی��ل( و گ��روه تلفیق وج��ود ندارد
 )tc = 1/108> tα = 2 /49(. اين نتیجه بدين معنی اس��ت که تفاوت قابل توجهی بین میانگین گروه های 
تحلیل و تلفیق وجود ندارد. در واقع، آگاهی ساخت– واژه در هر حال و در هر دو روش باعث تقويت 

سطح آگاهی ساخت- واژه دانش آموزان می شود.

بحث 
هدف اول اين پژوهش بررسی تأثیر راهبرد آموزش آگاهی ساخت- واژه با استفاده از دو روش 
تحلیل و تلفیق بر پیشرفت يادگیری واژگان با پرسیدن سؤاالت زير بود: 1. آيا تفاوتی از نظر يادگیری 
بین دانش آموزانی که با اس��تفاده از ش��یوه های مرس��وم آموزش داده شدند و آن هايی که با استفاده از 
راهبرد آگاهی س��اخت- واژه آموزش داده شدند، وجود دارد؟ نتايج به دست آمده از تحلیل واريانس 
يک عاملی برای س��ؤال اول نش��ان مي ده��د که تفاوت معناداری بین میانگی��ن نمرات پس آزمون در 
بین گروه های آزمايش��ی از يک طرف و گروه گواه از طرف ديگر وجود دارد. بر اين اس��اس، آموزش 
راهبرد آگاهی ساخت- واژه تأثیر زيادی بر پیشرفت دانش آموزان در يادگیری واژگان دارد. اين نتیجه 
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با يافته های پژوهش��ی ويس��وکی و جنکینز )1987(، مورين )2003(، النگ و رول )2004(، مک برايد 
- چان��گ و هم��کاران )2005(، نورحمی��دا )2007( همخوانی دارد. هر چند ک��ه پژوهش حاضر با 
دانش آموزان دورة راهنمايی انجام ش��د، اما با نتايج پژوهش هايی که در میان دانش آموزان دبیرستانی 
يا دانش��گاهی انجام ش��ده است نیز همخوانی دارد. مک برايد- چانگ و همکاران )2005( رابطة بین 
آگاهی س��اخت- واژه و دانش واژگانی را در میان کودکس��تانی ها و کالس دومی ها بررس��ی کردند و 
به اين نتیجه رس��یدند که آگاهی س��اخت- واژه مي تواند دامنة واژگان دانش آموزان را پیش بینی کند. 
در واقع آن ها به دنبال پاس��خ اين س��ؤال بودند که آيا دانش آموزان کوچک تر هم مي توانند از آن گونه 
آموزش تکواژهای اشتقاقی بهره مند شوند که نیاز به سطحی از شناخت دارد که بتوانند، با روش های 
تحلیل و تلفیق تکواژها برای ساختن واژگان جديد، از آن ها برای درک معنی يا ساختن کلمات جديد 
اس��تفاده کنند. همچنین يافته های پژوهش پرس��لی نش��ان مي دهد که دانش آموزان گروه های آزمايش 
نمرات باالتری نس��بت به گروه گواه در آزمون واژگان کس��ب کردند، بدين معنی که آن ها توانستند از 
تکواژهای مشتق س��از آگاه ش��وند و معنی آن ها را درک کنند. دانش آموزان گ��روه گواه نمرات پايینی 
در آزمون واژگان به دس��ت آورند. ش��ايد علت اين نتیجه آن باش��د که دانش آموزان گروه گواه دانش 
تکواژهای مورد نظر را نداش��تند و يا به عبارت ديگر از تکواژهای مورد نظر آگاهی نداش��تند. اگرچه 
دانش آموزان گروه گواه قباًل در کتاب درس��ی خود تعدادی کلمه با وندهای مورد نظر را مطالعه کرده 
بودند اما آن ها نتوانس��تند آن وندها را در کلمات مش��تق آزمون تش��خیص دهن��د. اين نتیجه به طور 
ضمنی اش��اره می کند که حتی دانش آموزان کوچک تر هم توانايی بهره مندی از آگاهی س��اخت- واژه 
را دارند، بنابراين آگاهی س��اخت- واژه را بايد به دانش آموزان کوچک تر هم آموزش داد )پرس��لی 
و همکاران،2007 (. همچنین، پژوهش کانینگهام و اس��تانويچ )1997( نش��ان داد که يادگیری س��ريع 
واژگان دانش آموزان س��ال اول توانس��ته است چگونگي درک متن ده سال بعد آن ها را پیش بینی کند. 
اما در میان بزرگ س��االن بويژه دانش آموزان پیش دانشگاهی و دانش��جويان دانشگاه نیز پژوهش هاي 
مش��ابهی انجام ش��ده است از جمله مي توان به پژوهش کوشا و سلیمیان )2010( اشاره کرد که رابطة 
بین آگاهی س��اخت- واژه و دانش واژگان در زبان انگلیس��ی را در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی 
بررسی کردند. برای ارزيابی آگاهی ساخت- واژة دانش آموزان، از آن ها آزمون آگاهی ساخت- واژه 
که دانش صرفی، اش��تقاقی و کلمات مرکب را مي س��نجید گرفته شد. يافته ها نشان داد که رابطه معنی 
داری بین آگاهی س��اخت- واژه و دانش واژگان دانش آموزان پیش دانش��گاهی وجود دارد. همچنین 
نتايج نش��ان داد که جنبه های مختلف آگاهی س��اخت- واژه برای افزايش دانش واژگان مهم هستند. 
همچنین لطیفی و همكاران )2012( در پژوهش��ی در مورد رابطة بین آگاهی س��اخت- واژه و دانش 
واژگان و نح��وه ارتباط آگاهی س��اخت- واژه با عملکرد دانش��جويان در برخ��ورد با کلمات پیچیده 
را بررس��ی کردند که از اين پژوهش هم نتايج مش��ابهی گزارش ش��ده اس��ت. پژوهش هاي انگلین و 
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همکاران )1993( نیز نشان داده است که با افزايش سن و سطح تحصیلی دانش آموزان آن ها از روش 
تحلیل واژگانی مي توانند بهتر استفاده کنند. 

هدف دوم پژوهش حاضر، تعیین تأثیر کلی ش��یوه های آگاهی س��اخت- واژه، تحلیل/ تلفیق، در 
توسعه واژگان با پرسیدن دومین سؤال پژوهش بود:

آیا از نظر یادگیری تفاوتی بین دانش آموزانی که با اس��تفاده از روش تحلیل )گروه آزمایش��ی 
اول( و آن هایی که با اس��تفاده از روش تلفیق )گروه آزمایش��ی دوم( آموزش داده ش��دند، وجود 

دارد؟
نتیجة اس��تفاده از فرمول ش��فه نشان مي دهد که شیوه های آگاهی س��اخت- واژه به روش تحلیل 
ب��ا روش تلفیق تفاوتی قابل توجه��ی وجود ندارد. اين نتیجه با نتايج پژوهش��ی مک برايد- چانگ و 
همکاران، 2005 که نش��ان مي داد وجوه مختلف آگاهی ساخت- واژه ممکن است در توسعة واژگان 
زبان انگلیس��ی دانش آموزان مهم باشد، موافق نیست. اما اين نتیجه هم راستا با نتايج پژوهش لطیفی، 
و همكاران )2012( اس��ت. يافته های اين پژوهش نش��ان داد که دانشجويان عملکرد بهتری در بخش 
تحلیل نسبت به تلفیق داشتند اما تفاوت چندانی بین عملکرد آن ها در اين دو بخش وجود نداشت. 
يکی از وجوه آگاهی س��اخت- واژه، تش��خیص معانی مختلف بین هجاهای هم آوا مي باشد. اين 
مهارت امالی دانش آموزان را از طريق توانمند کردن آن ها در تشخیص تکواژهای هم صدا که امالی 
متفاوتی دارند بهبود مي بخشد. وجه ديگر آگاهی ساخت- واژه، آگاهی از نحوة ترکیب تکواژهاست 
که به معنی داش��تن توانايی برای ترکیب تکواژها به شکل های جديد است. اين مهارت ممکن است 
مفه��وم تعمیم واژگانی را تحت تأثیر قرار دهد )ويس��اکی و جنکن��ز، 1987(. زمانی که دانش آموزان 
متوجه ش��باهت بین کلمات مي ش��وند، مي توانند از وجه آگاهی از نح��وة ترکیب کلمات برای درک 
کلمات جديد استفاده کنند. شايد يک رابطة دوطرفه بین آگاهی از نحوة ترکیب کلمات و رشد واژگان 
وج��ود دارد. از طرف��ی با افزايش دانش واژگان، توانايی دانش آم��وزان برای تجزيه و تحلیل کلمات 
به اجزای س��ازندة آن ها بیشتر می ش��ود. از طرف ديگر آگاهی از تکواژهای اشتقاقی موجود در زبان 
انگلیسی به دانش آموزان کمک می کند تا از دانش تکواژهای اشتقاقی برای درک معنی کلمات جديد 
اس��تفاده کنند )تعمیم واژگانی(. اين نتیجه در يک مطالعه و در يک بازة زمانی خاص به دس��ت آمد و 
برای اطمینان از نتیجه، مطالعات آينده بايد درون چارچوب توس��عه ای انجام ش��ود. پژوهش حاضر 
به بررس��ی تأثیر آگاهی س��اخت- واژه بر پیش��رفت يادگیری واژگان دانش آموزان پرداخت. يافته ها 
نش��ان مي دهد که گروه های آزمايش نسبت به گروه گواه عملکرد بهتری در آزمون واژگان داشتند. در 
گروه های آزمايش دانش آموزان توانستند دانش تکواژهای اشتقاقی را برای درک کلمات مشتق جديد 
اس��تفاده کنند. همچنین يافته ها نش��ان مي دهد که شیوه های آگاهی ساخت- واژه به طور کلی )تحلیل/

تلفیق( به رشد واژگان کمک می کند. 
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نتيجه گيری

دانش آموزان در کالس های زبان انگلیسی با واژگان جديد فراوانی مواجه مي شوند. آن ها 
خیلی زود متوجه مي شوند که يادگیری واژگان، بخش اجتناب ناپذير آموزش زبان انگلیسی 
است چون آن ها مي دانند در يادگیری هر مهارت زبانی ديگر از قبیل شنیدن، مکالمه، خواندن 
و نوشتن با واژگان جديد سروکار دارند. نتیجه آن که در چنین شرايطی، استفاده از راهبردهای 
مناس��ب يادگیری واژگان برای فهمیدن و از بر کردن آن ها بس��یار ضروری است. يکی از 
اين راهبردها، باال بردن سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به ساختمان و اجزای کلمه يعنی 
ساخت- واژه است. راهبرد آگاهی ساخت واژه، دانش آموزان را با تکواژهای انگلیسی آشنا 
می کند که اين امر باعث می شود تا دانش آموزان با استفاده از دانش ساخت واژه بتوانند معنای 
کلمات جديد را حدس بزنند. هرچند به نظر مي رسد روش هايی همچون تجزيه و تلفیق 
اجزای واژگان برای دانش آموزان بزرگ سالي که از توانايی شناختی قوی تری برخوردارند، 
مناس��ب باشد اما اين پژوهش نشان داد که اين راهبرد در میان دانش آموزان راهنمايی هم 
مي تواند يادگیری واژگان را تسهیل کند. در اين پژوهش مشاهده شد که استفاده از راهبرد 
ساخت- واژه )گروه های آزمايشی( نسبت به استفاده از روش تدريس مستقیم )گروه گواه(، 
تأثیر زيادی بر پیشرفت يادگیری واژگان دارد. هر دو روش تجزيه و تلفیق کلمات انگلیسی 
مي تواند منجر به رش��د واژگانی دانش آموزان ش��ود. از اين رو الزم اس��ت تا معلمان زبان 
انگلیسی مدارس راهنمايی در هنگام توضیح واژگان اشتقاقی، توجه دانش آموزان را نسبت به 
ساختمان کلمه و اجزای سازندة آن، جلب کنند. برای انجام اين کار، معلمان مي توانند هر دو 
روش تجزيه و تلفیق را به دانش آموزان آموزش دهند. در واقع، فعال سازی و تقويت سطح 
آگاهی را مي ت��وان ابزاری فرازبانی قلمداد کرد که باعث خودآگاهی واژگانی دانش آموزان 
می شود. بر پاية يافته های اين پژوهش، به برنامه ريزان و نويسندگان کتاب های درسی زبان 
انگلیسی پیشنهاد می شود که در کتاب های درسی جديد دوره هاي تحصیلی مختلف، مفاهیم 
پیشوند، پسوند، ريشة کلمات و روش های تجزيه و تلفیق آن ها، بیشتر مورد توجه قرار گیرد 
تا دانش آموزان تبديل به يادگیرندگان مستقل شوند. اين امر باعث خواهد شد دانش آموزان 
در برخورد با واژگان جديد به جای مراجعه به فرهنگ لغت و يا معلم، سعی کنند تا خود 
مفهوم آن ها را با توجه به عناصر تشکیل دهنده، حدس بزنند. در پايان الزم به ذکر است که 
در اين پژوهش دانش آموزان از نظر جنسیت، مدرسه و منطقة جغرافیايی محدود بودند، و 
مطالعة حاضر فقط بر روی يک راهبرد متمرکز بود. بنابراين با توجه به اين محدوديت ها، 

تعمیم پذيری نتايج حاصل از اين مطالعه غیرممکن است. 
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