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چکیده

تجربة تدریس نشان می دهید هیگ هیا ریشیگشناسی می توانید ییادهیر

واژهان زبان دوم را بهبود بخشد و بعض اوقات دانستن واژ ها مترادف
بگ افزایش دانش واژهان زبانآموزان همک م هند .از آنجا هیگ ایین دو

روش از روشها متیداو آمیوزش زبیان هسیتند بنیابراین موضیو ایین
پژوهش ارزیاب نقش آموزش ریشگشناسی در مقایسیگ بیا ارا یة واژ هیا

مترادف آشنا در یادهیر واژهیان می باشید .از آنجیا هیگ مییزان توانیای
زبییانآمییوزان در اسییت اد از واژ هییا در فواصییم مخت ی
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شد .شرهتهنندهان  120زبانآموز دانشیگا الزهیرا(س) در تهیران ،اییران

بودند .بر اساس نتایج آزمون  ،PETآنهیا بیگ دو سیطب مبتید و پیشیرفتة

مهارت زبان تقسیم شدند .واژهان از دو طریق ریشگشناس و ارا یة واژ -
ها مترادف بگ آنها تیدریس شید .نتیایج ایین بررسی نشیاندهنیدة تیأثیر

قابمتوجگ ریشگشناس واژ ها در افزایش دانش واژهان در ااف ة هوتا -
مدت و ب ندمدت زبانآموزان سطب پیشرفتة مهارت زبان است.

واژههای کلیدی :یادهیر واژهان زبان دوم ،ریشگشناسی  ،متیرادف،

سطب مهارت زبان

 .1مقدمه

واژهان در یادهیر زبیان دوم ملل یگا ضیرور می باشید .بیدون واژهیان ،مهیارتهیا
یادهیر زبان همچون شینیدن ،صیتبت هیردن ،خوانیدن و نوشیتن بیگطیور هامیم ااصیم

نم شود؛ بنابراین بگمن ور افزایش مهارت زبان  ،زبانآموز بایید تعیداد واژهیان بسییار را
فراهیرد .بسیار از متققان بیر رابطیة نزدییک دانیش واژهیان و سیطب مهیارت زبیان دوم

تأهید م هنند (چاتزیساواس1996 ،1؛ مکارت 2007 ،2؛ وب2007 ،3؛ ز لیانی

.)2010 ،4

میرا 5م هوید« :اهر تمام شرایط یکسان باشند ،زبانآموزان هگ دانیش واژهیان بیشیتر

دارند ،در مقایسگ با زبانآموزان با دانش واژهان متدودتر ،در مهارتها هسیترد زبیان
تس ط بیشتر دارند» (میرا .)37 :1996 ،در مییان روشهیا بسییار همچیون هدهیاار ،
طرح معنای  ،ادس معنا از متن ،رجو بیگ فرهنی

ل یتهیا ییکزبانیگ و دوزبانیگ ،ارا یة

واژ ها مترادف و متضاد ،ترجمگ ،تعری  ،و ریشگشناس واژ ها هگ برا آموزش واژهان
است اد م شوند ،ارا ة ریشگشناس و ترادف واژ ها ن ر بسیار از متققان را ج یب نمیود
است.
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در خصوص ریشگشناس  ،تعاری
دو تعری

هوناهون ارا گ شد هگ از میان آنها م توان بیگ ایین

هامم اشار نمود .بگ اعتقاد پیرسون« 1مطالعة ع م ریشگها و تاریخ ت ییر شکم و

معنییا واژ هییا» (پیرسییون )57 :1989 ،ریشییگشناس ی نامییید م ی شییود .تهینییگ)6 :2010( 2
م هوید :ع م ریشگشناس با «معنا ریشگها و وندها (پیشوند ،پسوند ،مییانونید) تتیین و
یونان مرتبط م باشد» .زمان هگ زبانآموز نم تواند واژ های را هگ قبالً بیا آنهیا برخیورد

داشتگ است بگ یادآورد ،ممکن است بگ این دلیم باشد هگ آنها را بگطور ملثر ذخییر نکیرد
و این واژ را با واژ های هگ شامم وندها و ریشگ م باشند و پیشتر آموختگ ،مرتبط ننمیود

است .ن ریة طراوار  3بر همین اساس م باشید (نسیاج « .)2007 ،4طرایوار ییک ذخییرة
مرجع م باشد هگ شخص ،دانش میرتبط موجیود را از آن بازییاب می هنید و ییا اطالعیات
جدید را بگ آن مرتبط م نماید» (ریچاردز 5و اشمیت .)469 :2002 ،6ریشگشناس هیگ یکی

از «من مترین ،لاتبخشتیرین و م ییدترین را هیا افیزایش واژهیان» می باشید ،توانیای
تشخیص واژ ها ناآشنا و مشکم را «بدون ارجا مداوم بگ منابع ب ربط» افزایش می دهید
و شخص با یادهیر ریشگشناس واژ ها انگ یس  ،م تواند «واژ ها را بیا اطمینیان بیگهیار
برد» (هاشم و عزیزنژاد.)103 :2011 ،
بر اساس این توضیتات ،ریشگشناس م تواند بگ زبانآموزان همک نماید تیا واژهیان
را هگ تاز آموختگاند ،با واژهان مشابگ در ذهن خود مرتبط نمایند .زمان هگ شیخص معنیا
ریشگ ،پسوند یا پیشوند تتین یا یونان را م داند ،بهتر و آسانتر م تواند معنا واژهیان را

هگ از این اجزا هرفتگ شد اند ب همد ،یادآورد و ادس بزند (ب ومو1999 ،7؛ بیومن2003 ،8؛

چاتزیسییاواس2005 ،9؛ هییولمز 10و ه ییر1995 ،1؛ نیشیین2006 ،2؛ یامییازاه  3و یامییازاه ،
.)2005
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روش دیگر هگ در این پژوهش مورد است اد قرارهرفتگ است ،ارا ة واژ ها متیرادف
آشنا برا واژ ها جدید م باشد .اهیر واژ هیا جدیید ،بیا واژ هیای هیگ قیبالً یادهرفتیگ

شد اند مرتبط باشند ،یادهیر زبانآموزان تسهیم م شود (اشمیت .)2003 ،4اشمیت و میرا
اینطور بیان م هننید هیگ «ارتباطیات واژهیان  ،پیونیدهای هسیتند هیگ واژ هیا را در ذهین
شخص بگ هم مرتبط م سازند (اشمیت و میرا .)19 :1997 ،ترادف «پدیید ا اسیت هیگ در
آن چندین واژ دارا یک معنا م باشیند» (تی یر .)264 :2001 ،5برخی از پاییگهیا ن یر

آموزش واژهان زبان دوم از طریق ترادف را م تیوان در م یاهیم همچیون «ن رییة ایوزة

معنای » 6در زبیانشناسی  ،و «ن رییة فعالییت معنیای » 7و «اصیم ارتبیاط » 8در روانشناسی

شناخت یافت .بر اساس «ن ریة اوزة معنای » ،واژهان یک زبان شامم مجموعگهیای اسیت

هگ با اوز ها معنای خاص مرتبط م باشند (هیروز .)1986،9بیر اسیاس «ن رییة فعالییت
معنای » واژهیان در ذهین از طرییق سیاختارها ذهنی بیگنیام «هیر » 10پیردازش می شیوند

(هولینز 11و تفتوس .)1975 ،12اهر یک هر فعا شود ،روند فعا شدن از طریق پیوندها

متصم بگ م اهیم مرتبط ،هسترش م یابد و آنها را برا پردازش شناخت بعد آمیاد می -

هند (بالوتا 13و لورچ .)1986 ،14بر اساس اصم ارتباط «اهر موارد میرتبط ،هیمزمیان ارا یگ
شوند ،روند دسترس بگ اطالعات تسهیم م شود» (هاشیم و قداسییای  ،2005 ،بیگ نقیم از
اندرسون .)344 :1995 ،بنابراین اهر واژ ها در واژهان ذهن ما از طریق شبکگها ارتبیاط
بگ هم متصم باشند ،ارا ة مجموعگها واژهان ممکن است روند یادهیر واژ ها را تسهیم

نماید (آچینسون .)1987 ،15متققیان مخت ی تیأثیر تیرادف را بیر دانیش واژهیان بررسی
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نمود اند و نتیجگ هرفتگانید هیگ تیرادف ،ییادهیر واژ هیا را تسیهیم می نمایید (هاشیم و

قداسیای 2005 ،؛ مونرو2006 ،1؛ پاپاساناسیو2008 ،2؛ تی ر2001 ،؛ وب.)2007 ،

هاشم و قداسیای ( )2005بر این باورند هگ یک روش خاص بیرا آمیوزش واژ هیا،
نم تواند برا زبانآموزان بیا سیطوح مخت ی

مهیارت زبیان بیگ ییک انیداز م یید باشید.

بنابراین ایین طیور بییان نمودنید هیگ سیطب مهیارت زبیان زبیانآمیوز بیر ییادهیر واژ هیا
تأثیرهاار م باشد (هاشم و قداسیای  .)2005 ،همچنین ممکن است ییک روش آمیوزش
واژ ها برا زبانآموزان یک سطب مهارت زبان  ،م یدتر از زبانآموزان بیا سیطب مهیارت
زبییان دیگییر باشیید؛ بنییابراین زبییانآمییوزان سییطوح مهییارت زبییان مخت ی  ،ممکیین اسییت
روشها هوناهون را برا یادهیر واژ ها جدید بگهارهیرند.
با توجگ بیگ ایین امیر هیگ از ییک سیو اطالعیات ریشیگشناسی بیرا ییادهیر واژهیان
زبانآموزان م ید م باشد ،و از طرف دیگر ،ارا ة واژ ها مترادف در بهبود دانیش واژهیان
ملثر م باشد ،در این پژوهش سع بر آن اسیت تیا تیأثیر سیطب مهیارت زبیان (پیشیرفتگ و
مبتد ) و روش تدریس واژ ها (ریشگشناس و ترادف) و زمان (هوتا مدت و ب ندمدت) را
بر عم کرد زبانآموزان بررس نماییم.
این پژوهش بر آن است تا تأثیر آموزش ریشگشناس در مقابیم تیرادف را بیر ییادهیر
واژهان زبانآموزان سطوح مهارت زبان مخت

در هوتا مدت و ب ندمدت بررس نمایید.

در واقع این پژوهش بگ دنبا پاسخهوی بگ سئوا زیر م باشد :تیأثیر سیطب مهیارت زبیان
(پیشرفتگ و مبتد ) و روش تدریس ل ات (ریشگشناس و ترادف) بر بگخاطرسیاار واژ هیا
در ااف گ هوتا و ب ندمدت چیست؟
 .2روش تحقیق

 .1 .2شرکتکنندگان

بگمن ور انجام این پژوهش ،نمونگا شامم  170شرهتهننید داوط یب زن (بیین  18تیا 27
سا ) هگ در دانشگا الزهرا(س) در رشتگها مخت

بگجز زبان انگ یس تتصیم م نمودند،
Munro
Papathanasiou

1
2
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انتخییاب شییدند و در آزمییون مقییدمات زبییان ( 1)PETشییرهت نمودنیید ،هییگ بییر اسییاس آن
شرهتهنندهان بگ دو سطب زبان پیشرفتگ و مبتد تقسیم شدند .ساس هر هدام از سیطوح
مهارت زبان بگ صورت تصادف بگ دو هیرو تقسییم شیدند (ریشیگشناسی سیطب پیشیرفتگ،
ترادف سطب پیشرفتگ ،ریشگ شناس سیطب مبتید  ،تیرادف سیطب مبتید ) .در هیر هیدام از
هرو ها  30شرهتهنند وجود داشت.
 .2 .2ابزار

برا مرا ة تدریس این پژوهش  60واژة انگ یس انتخاب شد .بگ همین من ور ،زبانآمیوزان

در پیشآزمون 2هگ شامم  100واژ انتخابشد از هتابها

An American Etymological

3

( Dictionaryروه ین  )2007 ،و English Vocabulary for High School Students

(لوین 4و دیگران )2005 ،بود ،با هدف تعیین واژ های هیگ بیرا آنهیا آشینا و ناآشینا بیود،
شرهت نمودند .برا همگون

5

زبانآموزان و تقسییم آنهیا بیگ دو هیرو بیا سیطب مهیارت

زبان پیشرفتگ و مبتد  ،یک نمونگ آزمون  PETهرفتیگ شید .بعید از انجیام مرا یة تیدریس
(ریشگشناس و ترادف) ،هر چهار هرو در پسآزمون 6هگ شامم  30واژة بیگطیور تصیادف

انتخابشد از مجمو واژ ها تدریسشد بود ،شرهت نمودند تا بگیادساار هوتا مدت
آنها بررس شود .برا انداز هیر تأثیر هار زمان بر بگیادساار واژ ها ،همان پسآزمون

ذهرشد بگعنوان پسآزمون بافاص ة 7دو ه تگ بعد (مک  8و هس )2005 ،9اجرا شد.
 .3 .2مراحل پژوهش

در ابتدا ،بخشها خواندن ،نوشتن و شنیدن آزمون ) PET(2010اجرا شد .آنها  120ن ر
از  170زبانآموز بر اساس نتایج آزمون  PETانتخاب شیدند 60 :زبیانآمیوز هیگ نمراتشیان
1
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یک انتیراف معییار بیاتتر از مییانگین بیود ،بیگعنیوان پیشیرفتگ ،و 60زبیانآمیوز دیگیر هیگ
نمراتشان یک انتراف معیار پایینتر از میانگین بود ،بگعنوان مبتد هرو بنید شیدند .ایین
بدان معناست هگ  50شرهتهنند از آزمون ااف شیدند .سیاس زبیانآمیوزان پیشیرفتگ و
مبتد بگطور تصادف بگ چهار هرو مخت

تقسیم شدند هگ باید واژ ها میورد ن یر را از

طریق دو روش تدریس م آموختند (هرو پیشرفتگ در دو هرو ریشیگشناسی و تیرادف ،و
مبتد نیز در دو هرو ریشگشناس و ترادف) .همة شیرهتهننیدهان در پییشآزمیون هیگ
شییامم  100واژ از هتییابهییا

( An American Etymological Dictionaryروه یین،

 )2007و ( English Vocabulary for High School Studentsلیوین و دیگیران)2005 ،
بود ،شرهت نمودند .از آنها خواستگ شد هگ معنا فارسی  /انگ یسی ییا متیرادف واژ هیا را
بنویسند .در پایان این آزمون 60 ،واژ از واژ های هیگ بیرا هیید هیدام از هیرو هیا آشینا
نبود ،انتخاب شد .واژ ها مورد ن ر در هشت ج سگ یکساعتگ تدریس شد .در هیر ج سیگ

هشت واژة جدید (با توجگ بگ پیشنهاد هیرنز 1و ردمین )2006( ،2مبنی بیر ارا یة هشیت واژة
جدید در هر بار) تدریس شد .در هر ج سیگ ،هیرو هیا ریشیگشناسی  ،واژ هیا را از طرییق

دریافت ریشگ و مشتقات آنهیا فرامی هرفتنید (بیرا مایا heterogeneous→ hetero = :

 )different + gene = kind + ous = adjective makerو هیرو هیا تیرادف ،همیان
هشت واژ را از طرییق واژة متیرادف آشینا می آموختنید ).(heterogeneous = different

البتگ در ج سة آخر ،تنها چهیار واژة بیاق مانید تیدریس شید .دو روز پیس از پاییان مرا یة
تدریس ،آزمون شامم  30واژ برا هر چهار هرو اجرا شید (پیسآزمیون بالفاصی گ) .3از

آنها خواستگ شد هگ معن واژ ها را بگ فارس  /انگ یس و یا مترادف آنها را بنویسیند .بیگ هیر
روش معنا واژ ها را م نوشتند ،امتیاز یکسان دریافت م نمودند .پیس از دو ه تیگ (طبیق
روش است اد شد در مک و هس )2005 ،همان آزمون بگعنوان پسآزمون بافاصی گ بیرا
بررس میزان بگیادساار واژ ها مورد ن ر تکرار شد.

1

Gairns
Redman
3
immediate post-test
2
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 .3نتایج

نمیودار توزییع نرمیا نمیرات آزمیون  PETاز طرییق آزمیون هولموهیوروف-اسیمیرنوف

1

بررس شد  .نتایج نشان داد هگ نمرات آزمون  ،PETتوزیع نرما داشتند = (Z = 0/859, p

) .0/452آمار توصیی

هیر دو نیو روش تیدریس واژ هیا در دو سیطب مهیارت زبیان در

پسآزمون بالفاص گ و بافاص گ در جدو  1نشان داد شد است.
جدول :1آمار توصی

نو روش تدریس در سطوح

مهارت زبان پسآزمون بالفاص گ و بافاص گ
میانگین

انتراف معیار

تعداد

پسآزمون بالفاص گ ،مبتد  ،ریشگشناس

19/07

5/024

30

پسآزمون بالفاص گ ،مبتد  ،ترادف

16/03

3/908

30

پسآزمون بالفاص گ ،پیشرفتگ ،ریشگشناس

23/80

4/701

30

پسآزمون بالفاص گ ،پیشرفتگ ،ترادف

22/30

5/377

30

پسآزمون با فاص گ ،مبتد  ،ریشگشناس

15/20

2/398

30

پسآزمون با فاص گ ،مبتد  ،ترادف

13/57

2/648

30

پسآزمون با فاص گ ،پیشرفتگ ،ریشگشناس

19/10

1/807

30

پسآزمون با فاص گ ،پیشرفتگ ،ترادف

18/00

1/114

30

با مقایسة پسآزمون بالفاص گ و بافاص ة هر دو هرو  ،نشان داد شد هگ میانگین نمیرات
پسآزمون بالفاص ة هر دو هرو تدریس از طریق ریشگشناس و تیرادف بیاتتر از مییانگین
پسآزمون بافاص ة آنها بود .همچنین ت یاوت بیین دانیش واژهیان زبیانآمیوزان پیشیرفتگ و
مبتد در هر دو پسآزمون بالفاص گ و بافاص گ ،بگ ن ع زبانآموزان پیشرفتگ بود .از آنجا هیگ
تمام مت یرها تنها دو سطب دارند ،هرو بودن 2اشکال بگ وجیود نمی آورد و لیاا تت ییم

واریانس مکرر  3انجام شد.

1

K-S test
sphericity
3
repeated measure ANOVA
2
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جدول  :2آزمونها تأثیر زمان ،سطب مهارت زبان  ،روش تدریس واژ ،
و تأثیر متقابم آنها بر اساس تت یم واریانس مکرر
منبع

مجمو توانها
نو سوم

درجة
آزاد

توان
میانگین

زمان

52777/004

1

52777/004

خطا (زمان)

1349/746

59

22/877

9462/704

1

9462/704

خطا (سطب)

380/046

59

6/441

هرو

949/219

1

949/219

خطا (هرو )

2307/531

119

19/391

17018/504

1

17018/504

خطا (زمان*سطب)

462/246

59

7/835

زمان*هرو

125/052

1

125/052

خطا (زمان*هرو )

537/698

119

7/093

15041/667

1

15041/667

659/833

59

11/184

سطب مهارت زبان

زمان*سطب مهارت
زبان

سطب مهارت
زبان *هرو
خطا (سطب*هرو )

F

2/307
1/469
48/951

2/172

17/764

1/345

معنادار
0/000
0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

توان
جز
0/975
0/961
0/291

0/974

0/130

0/958

بر اساس نتایج جدو  ، 2تأثیر معنادار بیرا زمیان ]، [F (1, 59) = 2/307, p<0/05
و سییییطب مهییییارت زبییییان ] ،[F (1, 59) = 1/469, p<0/05و نییییو روش تییییدریس
] [F (1, 119) = 48/951, p<0/05وجیود داشیت .همچنیین ،تیأثیر متقابیم زمیان و سیطب
مهارت زبان ] ،[F (1, 59) = 2/172, p<0/05و تیأثیر متقابیم زمیان و نیو روش تیدریس
] ،[F (1, 119) = 17/764, p<0/05و تأثیر متقابم سطب مهارت زبان و نو روش تدریس
] [F (1, 59) = 1/345, p<0/05نیز معنادار بود.

بر اساس معیار هگ توسط هوهن ارا گ شد  ،میزان اثر 0/14 1و باتتر از آن قو  1است

(هوهن .)1988 ،2بنابراین توان جز  0/976 3برا زمان 0/961 ،برا سیطب 0/291 ،بیرا

effect size

1
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روش تدریس 0/974 ،برا تأثیر متقابم زمان و سیطب 0/958 ،بیرا تیأثیر متقابیم سیطب و
روش تدریس ،نشاندهندة معنادار بودن قو یافتگها می باشید و  0/130بیرا تیأثیر متقابیم
زمان و نو روش تدریس متوسط 4م باشد.

 .4بحث

یافتگها نشان داد هیگ آمیوختن واژ هیا جدیید از طرییق ریشیگشناسی منجیر بیگ ییادهیر
هوتا مدت بهتر نسبت بگ آموختن از طریق ترادف م شود .ایین نتیجیگ بیا نتیجیة پیژوهش

برخ متققین (ب ومو1999 ،؛ بومن و همکیاران2003 ،؛ بیورز2007 ،5؛ هارلیسیم1995 ،6؛

هورسییون1995 ،7؛ هییولمز و ه ییر1995 ،؛ پیرسییون1989 ،؛ تهینییگ2010 ،؛ ویسییوه  8و

جنکینز1987 ،9؛ یامازاه و یامازاه  )2005 ،همسو است .در پژوهشها افیراد میاهور،
زبانآمیوزان هیگ از آمیوزش مسیتقیم ریشیگهیا تتیین بهیر می بردنید ،در بهبیود دانیش
واژهان شان موفق بودند .این یافتگ در راستا نتایج پژوهش بور و نیشن بود هگ بیان نمودند
«اصم مهم در واژ ها همخانواد این است هگ زمان هگ واژة پایگ و یا ات واژة مشتقشید
یاد هرفتگ م شود ،تشخیص اعضا دیگر خانواد نیازمند تالش بسیار همی اسیت» (بیور و
نیشن .)253 :1993 ،همچنین این یافتگ ،ن ریة طرایوار را تأییید می نمایید .بیر اسیاس ایین
توضیتات ،ریشگشناس م تواند بیگ زبیانآمیوزان همیک نمایید تیا واژ هیای را هیگ تیاز
آموختگاند با واژ ها مشابگ موجود در ذهنشان مرتبط نمایند.
نتایج نشان داد هگ زبانآموزان هرو ریشگشناسی  ،هیم در پیسآزمیون بالفاصی گ و هیم
بافاص گ نمرات باتتر را هسب نمودند .این نتیجیگ بیا نتیجیة پژوهشی هیگ توسیط پیرسیون
( )1989انجام شید ،مطابقیت داشیت .او بیگ ایین نتیجیگ دسیت یافیت هیگ تیدریس از طرییق

1

strong
Cohen
3
partial eta squared
4
moderate
5
Boers
6
Carlisle
7
Corson
8
Wysocki
9
Jenkins
2
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ریشگشناس  ،هگ با اطالعات آموختگشدة پیشین مرتبط است ،نسیبت بیگ ییادهیر بیگ شییوة
ا ی  ،م یییدتر اسییت .او نتیجییگ م ی هیییرد هییگ دانییش ریشییگشناس ی بییرا زبییانآمییوزان
متوسط/پیشرفتگ بگعنوان ابزار برا افزایش واژهانشان م ید م باشد.
از طرف دیگر ،این یافتگ هگ عم کرد هرو ترادف بگخوب عم کرد هرو ریشیگشناسی
نبود ،با نتایج هیگا هگ ج تها مترادف ،زمان بیشتر را نسیبت بیگ ج یتهیا ییرمیرتبط
م ط بند ،سازهار بود (وب ،2007 ،بگ نقم از هیگا .)1963 ،نتایج نشان داد ااتما ایین هیگ
زبانآموزان ،واژ های را هگ از ن ر معنیای مشیابگ هسیتند بیگ نسیبت واژ هیای هیگ ارتبیا
معنای ندارند ،با هم اشیتبا هننید ،بیشیتر اسیت .همچنیین پیژوهشهیا انجیامشید توسیط

تینکهام )1997( 1و وارین

 )1997( 2نشان داد هیگ ییادهیر ج یت واژ هیای هیگ از ن یر

معنای مشابگ هستند ،سختتر از یادهیر واژ های است هگ از ن ر معنیای میرتبط نیسیتند.
این دو پژوهش این طور بیان م هنند هگ تیدریس واژ هیا متیرادف بیا هیم ممکین اسیت
ااتما یادهیر را هاهش دهد.
اما یافتگها پژوهش ااضر با یافتگها

وب ( )2007در تضاد بود .او تأثیر ترادف را بیر

دانش واژهان  84زبان آموز ژاپن بررس نمود و بیگ ایین نتیجیگ رسیید هیگ تیرادف ممکین
است یادهیر واژ ها را تسهیم نماید .همچنین یافتگها ،با نتایج مونرو ( )2006هیگ تیدریس
معان واژ ها و مترادفها را بررس و نتیجگهیر نمود هگ زبانآموزان م توانند با اسیت اد
از ترادف ،دانش واژهان خود را بهبود بخشند ،سازهار نبود.
با توجگ بگ سطب مهارت زبان  ،یافتگها این پژوهش نشیان داد هیگ زبیانآمیوزان سیطب
پیشرفتگ نسبت بگ زبانآموزان سطب ابتدای در بگیادساار هوتا مدت و ب ندمیدت عم کیرد
بهتر داشتند هگ این با نتیایج پاپاساناسییو ( )2009هیمسیو بیود .او بیر ایین بیاور اسیت هیگ
زبانآموزان متوسط یا پیشرفتگ هگ تاهنون واژ ها بسیار را آموختگاند ،زمان هیگ بیا واژة
جدید مواجگ م شوند «آن را بگ ذخییرة موجیود اضیافگ می نماینید ،بیگجیا آن هیگ فضیا
جدید را برا ذخیر آن ایجاد هنند» (پاپاساناسیو.)319 :2009 ،

Tinkham
Waring

1
2
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در این پژوهش ،با مقایسة نمرات هرو ها ریشگشناس و ترادف پس از دو ه تیگ ،ایین
نتیجگ ااصم شد هگ فراموش در هر دو هرو وجود داشت ،اما میزان آن در هرو تیرادف
بیشتر بود .بگ عبارت دیگر ،با در ن رهرفتن جنبة مابیت ییادهیر واژ هیا زبیان دوم ،ایین
هرو ریشگشناس بود هگ عم کیرد بهتیر نسیبت بیگ هیرو تیرادف داشیت ،و همچنیین بیا
درن رهرفتن جنبة من

فراموش واژ ها زبان دوم ،بار دیگر این هرو ریشیگشناسی بیود

هگ میزان فراموش همتر نسبت بگ هرو ترادف داشت .بنابراین هرو ریشگشناسی بیشیتر
بگ دست آورد و همتر از دست داد .همچنین مقایسة نمرات زبیانآمیوزان بیا سیطب مهیارت
زبان پیشرفتگ و مبتد نشان داد هگ پس از هاشت زمان ،میزان فراموشی در هیر دو سیطب
وجود داشت ،اما مقدار آن در زبانآموزان با سطب مهارت زبان پایین ،بیشتر بود.
همانطور هگ اشمیت م هویید ،فراموشی در زمیان هوتیاه پیس از مرا یة ییادهیر
ات اق م افتد (اشمیت ،2008 ،بگ نقیم از بیدل  .)1990 ،همچنیین اشیمیت تأهیید نمیود هیگ
یادهیر واژ ها ،روند دوران  1دارد هگ در آن برخیورد بیشیتر بیا واژ هیا ،منجیر بیگ تسی ط

بیشتر بر آنها م شود .عالو بر این ،او اشار نمود هیگ اهیر زبیانآمیوز واژ هیای را هیگ تیا
ادود یادهرفتگ ،با است ادة مکرر در ذهنش تابیت ننماید ،آنها ااتمیاتً فرامیوش خواهنید
شد (اشمیت .)2008 ،بنابراین ،این یافتگ هگ نمرات در پیسآزمیون بافاصی گ هیاهش یافتنید،
بگدلیم فراموش طبیع بود هگ ناش از تکرار ننمودن واژ ها در فاص ة زمان بین دو آزمون
بود .همچنیین نتیایج ایین پیژوهش ن یر اشیمیت و دیگیران ( )2001را نییز تأییید نمیود هیگ
درن رنگرفتن زمان برا تکرار ،منجر بیگ فراموشی بسییار از واژ هیای هیگ تیا ایدود
یادهرفتگ شد اند و از بین رفتن تالشهای هگ صرف یادهیر آنها شد  ،م شود.
 .5نتیجهگیری

یافتگها این پژوهش نشان داد هگ اطالعات ریشگشناس  ،در مقایسیگ بیا اطالعیات تیرادف،
بگطورقابممالا گا در بهبود توانای بگیادساار واژهیان زبیانآمیوزان بیگوییژ در سیطب
مهارت زبان پیشرفتگ ،نقش دارد .از آنجا هگ براساس نتایج این پیژوهش ،ییادهیر واژ هیا
ازطریق ریشگشناس م تواند در هوتا مدت و ب ندمدت م یید باشید ،پیشینهاد می شیود هیگ
cyclical process

1
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 از ریشیگشناسی بیشیتر از تیرادف، بیرا تیدریس واژهیان زبیان،مع مان و ملل ان هتابها
 باید، همچنین زبانآموزان هگ م خواهند واژهان را بگطور مستقم فراهیرند.است اد نمایند
 بگوییژ،بدانند هگ یادهیر آنها از طریق ریشگشناس هم در هوتا مدت و هم در ب ندمدت
. م یدتر است،برا زبانآموزان با سطب مهارت باتتر
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