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 چکیده

به مقایسه روش کلمات همنشین با روش سنتی حفظ کردن پژوهش حاضر 

کلمات و همچنین مقایسه روش کد گذاری کلمات با روش کلمات 

همنشین )همایند( برای یاد گیری بهتر واژگان زبان انگلیسی توسط 

. نمونه ی آماری این تحقیق دانش آموزان پایه دوازدهم می پردازد

دانش آموز دختر( از  40دانش آموز پسر و  20دانش آموز ) 60شامل 

مدارس شهر دیشموک بود. دانش آموزان به سه گروه تقسیم شدند. یک 

و دو گروه آزمایش. به گروه آزمایش اول روش کد  گروه کنترل

را وش کلمات همنشین موزش داده شد و گروه آزمایش دوم رگذاری آ

دریافت کرد. گروه کنترل هم روش سنتی حفظ کردن کلمات را دریافت 

گرفته شد که نتیجه با  کرد. از سه گروه ابتدا یک پیش آزمون

متجانس بودن گروهها را نشان  استفاده از روش واریانس یک طرفه

 بعد از دریافت متغیر گرفته شد.دو هفته پس آزمون یک داد و سپس 

ره با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه نتیجه پس آزمون دوبا

کلمات نشان داد که بین روش کلمات همنشین و روش سنتی حفظ کردن 

تفاوت معناداری وجود ندارد و روش کلمات همنشین بر روش حفظ 

از طرفی، از طریق نتیجه همین آزمون  کردن کلمات برتری ندارد.

روش کلمات  معلوم شد که روش کد گذاری کلمات اثر بیشتری از

و دانش  توسط دانش آموزان داردهمنشین برای یادگیری واژگان 

آموزان با استفاده از این روش واژگان را بهتر و سریعتر یاد 

 میگرفتند.

کد گذاری کلمات، کلمات همنشین، روش سنتی حفظ  کلمات کلیدی:

 کردن، واژگان زبان انگلیسی
 . مقدمه1

 اهمیت واژگان 1. 1

 واژگان و لغتیک باور عمومی و پذیرفته شده اینست که یادگیری 

نقطه عطفی برای یادگیری زبان است. اهمیت زبان را زمانی میتوان 

درک کرد که تمرکز روی گرایشی عملی در زبان باشد و محققین 

عالقمند به ارتباط از طریق معنی و ساخت معنا باشند )ریچاردز و 

( همچنین بیان کردند که 2009ود و ِکِسر )هارمون، و(. 2001راجرز، 

توسعه واژگانی فراگیران زبان یک جنبه ی مهمی از توسعه ی زبانی 

در واقع، یادگیری کلمات جدید افق جدیدی برای بهبود  آنها است.

چهار مهارت اصلی یادگیری زبان باز میکند و به یادگیرندگان این 
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ند، زبان را درک کنند قدرت را میدهد که فراتر از سطح جمله برو

مهارت خوب داشتن از  نند. محروم ماندنو گفتمانی منسجم تولید ک

را میتوان به عنوان یکی از موانع اصلی معلمان و دانش  یواژگان

رت های دریافتی اپیشرفتشان در زبان بویژه مه آموزانی دانست که

غیر ممکن شود )تورنِبری،  زبان مثل مهارت شنیداری و خواندن

درک مطلب مدتهاست که اثبات  تیموفق نییلغت در تع تیاهم (.2002

به  دیمف یابیدست ییکلمات و توانا یشده است.داشتن دانش معان

 یدر درک مطلب شناخته شده اند )عل یضرور یدانش بعنوان عامل نیا

 کنندیم انی( ب2012و قادرپور ) نالی(. مقدم، ز2012 وب،یو محمد ا

را در متن بلد نباشد،  یادیز لماتک یخواننده معنا کی یکه وقت

که  شودیپردازش متن م ییو کارا ریمانع از تاث یطیشرا نیدر چن

آورد. از  یخواننده در درک متن بوجود م یرا برا یخود مشکالت

 شود،یبه لغت اغلب مانع درک م یکلمه و دسترس صیتشخ کهییآنجا

 ددرک مطلب کمک کن آموزش واژگان ممکن است به بهبود مهارت

شرط  یدرک متون هر زبان یبرا ،ی(. از طرف2001و النگو،  سی)کرت

آنهاست  یریبکارگ ییاز واژگان و توانا یانبوه یدرک معنا ،یاساس

 یمهارت ها قیواژگان از طر نیبرخورد و تمر ازمندیامر ن نیو ا

کلمات  شماریتعداد ب نی)همان(.  بهرحال، ا باشدیچهارگانه م

چگونه آنها را  دانندیاز دانش آموزان را که نم یاریممکن است بس

که به  ابداع شده ییها کیروشها و تکن حفظ کنند دلسرد کند. عیسر

حفظ  یدوره طوالن یدهد تا کلمات را برامیقدرت را  نیا رانیفراگ

. رندیفراگ یتا واژگان را بطور دائم میکنند و به آنها کمک کن

 یلغت که توسط مطالعات پژوهش یریادگیمختلف  یراهبردها نیدر ب

انجام شده، محقق بر آنست تا بررسی کند که آیا روش کد گذاری 

کلمات نسبت به روش سنتی حفظ واژگان و کلمات همنشین تاثیر 

 بیشتری روی بخاطر سپاری واژگان دارد یا نه.

 در یادگیری زبان دوم کلمات همنشین 2. 1

همنشین اشاره دارد به اینکه چگونه کلمات چه در مفهوم کلمات 

(. بدون 2013نوشتار و چه در گفتار با هم اتفاق می افتند )ِکِندی، 

آگاهی مناسب از کلمات همنشین، روان و سلیس صحبت کردن غیر ممکن 

میشود. در واقع، بمنظور صحبت کردن مثل بومی یک کشور، الزم است 

(. بنابراین، درک و فهم 2014)آن، در مورد کلمات همنشین بدانند 

کلمات همنشین در محیطهایی که زبان را بعنوان زبان خارجی و 

لگوهای کلمات زبان دوم یاد میگیرند بسیار مهم است. اگرچه ا

همنشین برای گویندگان بومی یک زبان به یک نگاه اجمالی ساده 

عرض قابل تشخیص میباشد، اما فرگیران زبان خارجی اگر قبال در م

چنین مفهومی قرار نگرفته باشند ممکن در فهم آنها با مشکل 

(. در نتیجه، بسیاری از محققان زبان 2000مواجه شوند )لوویس، 

اثر راهبرهای مختلف آموزش را روی کلمات همنشین بررسی کرده اند 

طبق اظهارات یو لینگ  (.2003ِنِسل ُهوف،  ؛2000لوویس،  ؛2013)ِکِندی، 

نی اصلی  فراگیران زبان خارجی برای یادگیری واژگان (، نگرا2005)

و حفظ واژگان یاد گرفته شده جدید است. در واقع، بخاطر سپاری 

وقتی دانش آموزان شروع به خواندن متنی میکنند، آنچه که به 
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ذهنشان خطور میکند اینست که چگونه واژگان جدید را یاد بگیرند 

(، بنظر 2015زاده و دارابی )و بخاطر سپارند. طبق اظهارات نقی 

میرسد که مثال در ایران برای یادگیری واژگان جدید، اکثر 

فراگیران زبان خارجی کلمات را با معانی شان با چند بار تکرار 

کردن آنها را حفظ میکنند. بهر حال، با چنین روشهایی ممکن است 

 واژگان در ذهن نمانند.

 ماتروش کلمات کلیدی یا کد گذاری کل 3. 1

روش کلمه کلیدی یا کد گذاری کلمه برای اولین بار توسط 

( در یک تحقیق تجربی مطرح شد. تاکنون، این روش 1975َاتکینسون )

در چندین تحقیق برای بررسی اثرش روی بخاطرسپاری واژگان زبان 

( 1975دوم یادگیرندگان انجام شده است. مثال، َاتکینسون و راف )

ی به یادگیرندگان کمک کرد تا اسامی دریافتند که روش کدگذار

در میان راهبردهای مختلف اسپانیایی را با موفقیت یاد بگیرند. 

ویرا، لوسون یادگیری لغت که بوسیله مطالعات پژوهشی گسترده مثل 

( حمایت شده است، روش کد گذاری کلمات یکی از 2007و هانگی )

ات ِهنِسن و راهبرهایی است که بخوبی مستند شده است. طبق اظهار

(، کد گذاری کلمات یکی از موثر ترین راهبرهایی است که 1999ِاِلر )

به فراگیران کمک میکند تا لغت جدید را بیاد آورد. همانگونه که 

( اشاره کردند، دانش آموزان عمدتا 1985هیگبی و کانی هارا )

کلمات جدید را با ربط دادن آنها به چیزی خاطره انگیز مثل یک 

در واقع، تکنیک کلمه کلیدی یا  یکی شی فرا میگیرند. کلمه یا

کدگذاری کلمه بعنوان یک روش دو مرحله ای برای بیاد آوردن 

کلمات جدید که مولفه ربطی دارند تعریف میشود )پِرسلی، ِلوین و 

(. برای استفاده از این روش، یک ارتباط صوتی، تصویری 1982ِدلنی، 

لمه در زبان اول باید ایجاد شود بین یک کلمه ی زبان دوم و یک ک

( بیان میکند که 1990)همان(. از دیدگاه روش کلمه کلیدی، نی ِشن )

در این تکنیک فراگیران ارتباطی غیرمعمول بین کلمات ایجاد 

ایشان همچنین افزودند که هرچه قوه ی تخیل قویتری میکنند. 

ن میکند ( بیا2001داشته باشید تکنیک مفیدتر خواهد بود. نی ِشن )

روش کد گذاری در درجه ی اول راهی برای ایجاد ارتباط بین که 

شکل یک کلمه ناشناخته و معنی اش میباشد. پژوهشگرانی مثل 

(، رودریگز و 1996(، َاویال و سادوسکی )1982پِرسلی، ِلوین و ِدلنی )

( معتقدند که این تکنیک ممکن است 1993( و کاسپر )2000سادوسکی )

  ان در تسهیل بخاطر سپاری کلمات زبان دوم کمک کند.به دانش آموز
( معتقد است که استفاده از روش کد گذاری سه 2012جن پاتاراکول )

اول، دانش آموزان میتوانند : اثر مثبت روی دانش آموزان دارد

مجموعه ای از کلمات جدید را ذخیره و بازیابی کنند. دوم، این 

آموزان را توسعه و تقویت میکند. روش قوه ی تخیل و خالقیت دانش 

این بدان معناست که هرچه قوه ی تخیل و خالقیت بیشتر باشد، دانش 

آموزان بهتر کلمات را حفظ میکنند. سوم، انگیزه دانش آموزان 

برای یادگیری واژگان جدید انگلیسی افزایش میابد زیرا زیرا 

استفاده انگیزه میتواند سطح مهارت دانش آموزان را باال ببرد. 
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 از روش کد گذاری در کالس درس میتواند به دانش آموزان کمک کند

تا کلمات را در حافظه بلند مدت نگه دارند و به آسانی آنها را 

(، بکار بردن روش کد 2008طبق اظهارات لین و ِشنگ ) ذخیره کنند.

گذاری باعث میشود یک رابطه ی قوی بین کلمات زبان مقصد و 

آید و بطور مثبت بر فرایند معنی در حافظه اثر تعاریفشان بوجود 

میگذارد. بنظر میرسد که روش کد گذاری کلمه اثر بیشتری از سایر 

روشهای معنی محور یا شرایط یادگیری کنترل شده دارد. عالوه بر 

ن خارجی و زبان این، این روش به اسانی با موقعیت های کالس زبا

ه بسیاری از یادگیرندگان همانطوریک دوم سازگاری دارد )همان(.

زبان ادعا میکنند که مانع اصلی در یادگیری یک زبان جدید 

یادگیری کلمات آن زبان است نه ساختار آن، هدف از این پژوهش 

بررسی تاثیر مقایسه ای روش کد گذاری کلمات با روش کلمات 

دانش آموزان پایه  توسطهمنشین روی یاد گیری لغات زبان انگلیسی 

، هدف از این پژوهش این مباحثمیباشد. با در نظر گرفتن  دوازدهم

 پاسخ دادن سواالت زیر است:

تر از روش کلمات همنشین موثرآیا استفاده از روش  پرسش اول:

سنتی حفظ کردن در یادگیری واژگان  توسط دانش آموزان پایه 

 دوازدهم  است؟

از روش تر تفاده از روش کد گذاری کلمات موثرآیا اس :پرسش دوم

کلمات همنشین در یادگیری واژگان  توسط دانش آموزان پایه 

 دوازدهم   است؟

 . مرور ادبیات تحقیق2

( معتقدند که یادگیرندگان موفق لغات 2007آتای و ُازبولگان )

بعنوان کاربران راهبردی فعال در نظر گرفته میشوند که از 

در  ؛نگه دارندیادگیری خودشان آگاه هستند و سعی میکنند آن ر ا 

حالیکه، یادگیرندگان ضعیف اطالعات کافی در مورد نحوه ی استفاده 

از راهبردهای مختلف برای یادگیری واژگان و یا ربط دادن کلمات 

به دانش قبلیشان ندارند. از این لحاظ، تحقیقات گسترده ای روی 

اثر کد گذاری کلمات و کلمات همنشین به تنهایی یا در مقایسه با 

به برخی  در زیر ادگیری واژگان انجام شده است کهدیگر روشهای ی

 از این تحقیقات می پردازیم.

( نقش کلمات همنشین را 2006در یک پژوهش فقیه و شرفی )         

روی میان زبان یادگیرندگان ایرانی که زبان خارجی یاد میگیرند 

را بررسی کردند. آنها دریافتند که اکثر خطاهایی که 

تولیدشان مرتکب میشوند ناشی از عدم مهارت در یادگیرندگان در 

بین دانش کلمات  را کلمات همنشین بود. تحقیقشان همبستگی شدیدی

همنشین و مهارت زبانی نشان داد. در تحقیق دیگری، جعفرپور و 

( به این نتیجه رسیدند که مشکل یادگیرندگان در تولید 2006کوشا )

ی و واژگانی نیست بلکه گفتاری و نوشتاری مربوط به دانش گرامر

در کلمات همنشین یا همان همایند   مربوط به عدم دانش کافی

 میباشد.
( تحقیقی روی 2013عیدیان، گرجیان و ارغوان )          

یادگیرندگان ایرانی متوسط به پایین که زبان خارجی می آموزند 
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انجام دادند تا اثر آموزش کلمات همنشین واژگانی را روی مهارت 

شتاری اندازه بگیرند. پنجاه یادگیرنده مذکر و مونث ایرانی نو

 آزمایشکه در این تحقیق شرکت کرده بودند به دو گروه کنترل و 

تقسیم شدند. گروه کنترل براساس روش سنتی آموزش نوشتاری آموزش 

براساس کلمات همنشین واژگانی  آزمایشدیدند در حالیکه گروه 

آموزش داده شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین 

  در نوشتن وجود داشت. آزمایشنمرات میانگین گروه کنترل و گروه 

( تحقیقی انجام داد تا اثر مستقیم آموزش 2010حسو )        

ندگان کلمات همنشین را در درک مطلب و یادگیری واژگان یادگیر

تایوانی بررسی کند. بعد از نه هفته آموزش، نتایج نشان داد که 

توضیحات زبان اول آموزش مستقیم کلمات همنشین و استفاده از 

بعنوان یک فعالیت تسهیل کننده لغت یادگیری لغت یادگیرندگان را 

افزایش داد و عملکرد یادگیرندگان را روی سه آزمون یادآوری 

این، یادگیرندگان تایوانی مادامی که آموزش  ارتقا داد. عالوه بر

کلمات همنشین را دریافت میکردند پیشرفت چشمگیری در درک مطلب 

 داشتند.

( اثر روش کلمه کلیدی را روی 2016طاهری و داوودی )        

یادگیری واژگان و بخاطر سپاری در دراز مدت بررسی کردند. داده 

داد که شرکت کنندگان در  های بدست آمده از نتایج تحقیق نشان

گروه کلمات کلیدی عملکرد بهتری نسبت به گروهی داشتند که کلمات 

در زمان را بصورت لیستی حفظ میکردند. آنها همچنین واژگان را 

 طوالنی تری بخاطر داشتند.

( 2014در پژوهش دیگری که توسط پیری بابادی و رحمانی )        

ات و روش کد گذاری روی یادگیری انجام گرفت، تاثیر روش لیست کلم

واژگان انگلیسی برای اهداف خاص در سطوح حرفه ای بررسی شد. 

نتایج مطاله نشان داد که روش کدگذاری نسبت به روش لیست کلمات 

 در یادگیری واژگان زبان انگلیسی برای اهداف خاص برتری داشت.

آن  ( تحقیقی انجام دادند که در2013توکلی و گرامی )        

اثرات مقایسه ای روش کدگذاری و روش تصویری روی یادگیری واژگان 

و بخاطر سپاری بررسی شد. تحقیق در یکی از موسسات زبان انگلیسی 

در یکی از شهرهای ایران بین دانش آموزان سطح مقدماتی انجام 

شد. پژوهشگران دریافتند که دانش آموزانی که از کدگذاری کلمات 

یتم های واژگانی را بهتر از آنهایی که از استفاده میکنند آ

 تکنیک تصویری استفاده میکنند ذخیره و بیاد میسپارند.

همانطوریکه در مرور ادبیات تحقیق مشاهده میگردد، اکثر         

تحقیقات اثر مقایسه ای دو روش را با روشهای دیگر انجام داده 

و روش کلمات است و هیچ تحفیقی اثر مقایسه ای روش کلمات کلیدی 

همنشین را برای یادگیری و بخاطر سپاری واژگان انجام نداده است 

 که تحقیق حاضر به این امر می پردازد.

 . روش تحقیق3

 شرکت کنندگان 1. 3

دانش آموز نفر  40ن تحقیق شرکت کردند که شصت دانش آموز در ای

 بودند. آنها دانش آموزان مدارس پسر دانش آموز نفر 20و  دختر
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شهر دیشموک یکی از شهرهای استان کهگیلویه  لزهرا و امام خمینیا

همه  بود. سال 18تا  17 بین و بویراحمد بودند. سن شرکت کنندگان

آنها زبان را به مدت شش سال آموخته بودند؛ سه سال متوسطه اول 

و سه سال متوسطه دوم. دلیل اینکه پایه دوازدهم انتخاب شد این 

مون ورودی دانشگاه آماده میشدند. بود که آنها برای آز

بنابراین، یک کالس تدریس واژگان هم برای اهداف این پژوهش و هم 

دانش آموزان به سه  برای توسعه دانش واژگانی آنها تشکیل شد.

و یک گروه کنترل. گروه آزمایش  گروه تقسیم شدند. دو گروه

 کلماتکد گذاری آموزش  دانش آموز دختر بودند 18اول که  آزمایش

دانش آموز دختر  22دوم که  آزمایشبه گروه را دریافت میکردند و 

 20که  . گروه کنترل همآموزش داده شد همنشین روش کلمات بودند

در پیش ی حفظ کردن کلمات را تروش سن دانش آموز پسر بودند

 گرفتند. 
 طرح پژوهش 2. 3

و هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای دو روش کدگذاری کلمات 

کلمات همنشین بر روی یادگیری واژگان توسط دانش اموزان پایه 

دوازدهم میباشد. طرح پژوهش حاضر یک طرح تجربی هست که در آن 

بر اساس نتایج آزمونهای پیش آزمون و  و کنترل آزمایشگروههای 

آموزش از طریق  آزمایشپس آزمون با هم مقایسه میشوند. گروههای 

ا دریافت میکنند ولی گروه کنترل آموزش کدگذاری و کلمات کلیدی ر

 خاصی دریافت نمیکند.

 ابزار تحقیق 3. 3

میباشد که توسط وزارت آموزش و  Vision 3ابزار اصلی تحقیق کتاب 

بمنظور جمع آوری داده، به چاب رسید.  97پرورش ایران در سال 

متناسب با دروس کتاب  سالهای گذشته کنکور سراسری تست 30محقق از 

کلمه  60( استفاده کرد. Vision 3درسی زبان انگلیسی پایه دوازدهم )

از میان کلمات کتاب درسی بعنوان آیتم های واژگانی توسط محقق 

انتخاب شدند. این کلمات تلفظی مشابه یا نزدیک به تلفظ زبان 

کردن به معنی اهدا " donate"فارسی و گویش لری داشتند. مثال کلمه 

که آنرا با تلفظ کلمه "دانستن" که در گویش لری میشود  میباشد

 خوب است." اهدا کردنخون  دونیتربط میدهند. " "دونیت"

 روش گردآوری داده و تحلیل داده4. 3

به سه طریق به دانش  بر گرفته شده از کتاب درسی کلمه شصت

دل کلمات انگلیسی به همراه معا یکبارآموزان آموزش داده شد. 

آموزش داده شد و  آزمایشبصورت کد گذاری شده به یک گروه  فارسی

 بار دیگر هم ودیگر  آزمایشیکبار بصورت کلمات همنشین به گروه 

فقط کلمات انگلیسی با معادل فارسی و بدون کد گذاری شده یا 

که باید معادل  بصورت لیست کلماتبدون آموزش روش کلمه همنشین 

در  هم به گروه کنترل آموزش داده شد. فارسی را حفظ میکردند

اول به دانش آموزان کمک میشد تا ارتباط ذهنی بین  آزمایشگروه 

کلمه انگلیسی جدید و معادل فارسی اش برقرار کند. در گروه 

دوم هم کلماتی که باهم بکار برده میشوند به دانش  آزمایش
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وزان آموزان آموزش داده میشد. در گروه کنترل فقط از دانش آم

کلمات  خواسته میشد که معادل فارسی را خودشان حفظ کنند.

دقیقه ای با استفاده از روشهای  70جلسه ی  چهارانگلیسی در 

 مذکور به شرکت کنندگان سه گروه آموزش داده شد.

کلمه بر گرفته شده  60سه گروه،  تجانسبرای اطمینان از        

آموزان داده شد و دو روز از کتاب درسی بصورت لیستی به دانش 

تست کنکور گرفته شد. سپس، دو هفته بعد  30یک پیش آزمون از  بعد

دوباره از تست های  پس آزمونیک از جلسه چهارم تدریس کلمات 

آمار توصیفی  SPSSمذکور گرفته شد. بعد با استفاده از نرم افزار 

 مثل میانگین و انحراف از معیار برای پیش آزمون و پس آزمون

 محاسبه شد.

 . نتایج و بحث تحقیق4

 گروهها تجانس 1. 4

بمنظور اطمینان از اینکه شرکت کنندگان این مطالعه در یادگیری 

و دانش واژگان از سطح یکسانی برخوردارند، داده های توصیفی 

بدست آمده از نمرات دانش آموزان گردآوری شد و با استفاده از 

 با هم مقایسه شدند.  طرفهتحلیل واریانس یک 

 آمار توصیفی این نمرات را نشان میدهد. 1جدول 
 1جدول 

 نمرات پیش آزمون سه گروه تجانسآمار توصیفی برای 

Groups N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

روش سنتی حفظ 

 کردن
20 9.3 2.51 3 13 

روش کد گذاری 

 کلمات
18 7.9 3.03 2 12 

 12 3 2.78 8.5 22 روش کلمات همنشین

نشان داده شده است، تفاوتی جزئی بین  1همانطوریکه در جدول 

میانگین نمرات سه گروه وجود دارد. برای اینکه بدانیم ایا این 

استفاده  طرفهتفاوت میانگین معنادار هست یا نه از واریانس یک 

 نشان داده شده است. 2میکنیم. نتایج در جدول 

 2جدول 
کنترل و دو گروه  گروه واریانس برای نمرات پیش آزمون تحلیل

 آزمایش

 Sum of squares df Mean square F Sig. 

Between Groups 17.58 2 8.79 1.137 .328    * 

Within groups 440.59 57 7.73  

 معنادار میباشد. 05/0نگین در سطح تفاوت میا*

نشان داده شده است، تفاوتهای معناداری  2همانطوریکه در جدول 

بین گروهها وجود ندارد و گروهها به لحاظ دانش واژگانی در سطح 

 (F (2, 57)= 1.137, p = 0.328 > 0.05)میباشند.  متجانسیکسانی قرار دارند و 
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 نمرات پیش آزمون ، توزیع نرمالهابودن گروه متجانسبرای نشان دادن 

 نشان داده ایم.زیر  1را در شکل  نمونه آماری

 
مشاهده میگردد، داده ها بصورت نرمال توزیع  1همانطوریکه در شکل 

شده اند. بنابرین، دانش آموزان در دانش واژگانی سطح یکسانی 

 دارند.

 

 

 هااثر متغیر

برای پاسخ به پرسشهای تحقیق، ابتدا آمار توصیفی نمرات سه گروه 

آزمونی که از دانش آموزان گرفته شد بدست می اوریم. را در پس 

نمرات را مقایسه  طرفهپس، با استفاده از روش واریانس یک س

آیا در نمرات دانش آموزان بعد از دریافت  میکنیم تا ببینیم

معنادار هست یا نه. و آیا این تفاوت  تفاوتی وجود دارد  متغیر

نشان داده شده  3جدول  آمار توصیفی نمرات پس آزمون سه گروه در

 است.

 3جدول 

 آمار توصیفی برای نمرات پس آزمون سه گروه

Groups N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

ی حفظ کردنتروش سن  20 12.65 2.87 8 18 

 26 8 5.18 18.61 18 روش کد گذاری کلمات
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 20 9 3.47 14.95 22 روش کلمات همنشین

میتوانید مشاهده بفرمایید، دانش آموزانی  3همانطوریکه در جدول 

که از طریق روش سنتی آموزش داده شدند میانگین نمراتشان برابر 

. دانش آموزانی که از طریق روش کد گذاری آموزش 65/12است با 

و همینطور  61/18داده شدند میانگین نمراتشان برابر است با 

نی که از کلمات همنشین استفاده کردند میانگین نمرات دانش آموزا

. پس در ظاهر ما تفاوت های عددی در این 95/14برابر است با 

میانگین ها مشاهده میکنیم ولی برای اثبات معنادار بودن این 

استفاده کنیم. نتایج  طرفهتفاوت ها الزم است از روش واریانس یک 

 است. در زیر نشان داده شده 4در جدول  طرفهواریانس یک 

 4جدول 
تحلیل واریانس برای نمرات پس آزمون گروه کنترل و دو گروه 

 آزمایش

 Sum of squares df Mean square F Sig. 

Between Groups 340.40 2 170.20 11.205 .000    * 

Within groups 865.78 57 15.18  

 معنادار میباشد. 05/0*تفاوت میانگین در سطح 

همانطوریکه در باال مشاهده میشود، تفاوت بین میانگین ها 

 .(F (2, 57) = 11.205, p = 0.000 < 0.05)معنادار میباشد. 
بعبارتی دیگر، عملکرد سه گروه در پس آزمون مشابه نبوده و 

گروههای با نمره میانگین بیشتر عملکرد بهتری داشتند. برای 

یانگین تفاوت م بینیمب و اینکه مقایسه عملکرد گروهها باهم

 Post تعقیبی از آزمون ر بوده استکدام دو گروه معنادابین نمرات 

Hoc  گروهها  نمرات ، مقایسه میانگین5استفاده میکنیم. در جدول

 نشان داده شده است.

 

 

 5جدول 

 برای مقایسه میانگین نمرات گروهها باهم Post Hocتحلیل آزمون تعقیبی 
95% Confidence Interval Sig. Std. Error Mean Difference 

         (I-J) 
Groups J Groups I 

Upper Bound Lower Bound 

 روش حفظ کردن 2.30455 1.20 169. 722.- 5.33

 سنتی
 

روش کلمات 

روش کدگذاری  3.65657- 1.23 017. 6.76- 543.- همنشین

 کلمات

 میباشد. معنادار 05/0*تفاوت میانگین در سطح 
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دیده میشود، تفاوت بین میانگین نمرات  5همانطوریکه در جدول 

گروه کنترل و گروهی که از روش کلمات همنشین استفاده میکرد 

( و این بدان معناست که P = .169 > 0.05تفاوت معناداری مشاهده نشد) 

عملکرد دو گروه مذکور در یادگیری و بخاطر سپاری واژگان یکسان 

مورد تفاوت میانگین نمرات گروهی که طریق کلمات  میباشد. در

همنشین آموزش داده شدند و گروهی که از طریق کد گذاری کلمات 

 > P = .017مورد تعلیم قرار گرفتند، تفاوت معنادار مشاهده شد )

(. این تفاوت حاکی از آنست که عملکرد گروه آزمایش اول بهتر 0.05

ست و نتیجه اینکه روش کد از عملکرد گروه آزمایش دوم بوده ا

گذاری کلمات تاثیر بیشتری بر یادگیری دانش آموزان در واژگان و 

 بخاطر سپاری آنها دارد.
بر اساس نتایج بدست امده، اکنون میتوانیم به پرسشهای تحقیق 

 بصورت زیر پاسخ دهیم.

آیا استفاده از روش کلمات همنشین موثرتر از روش  پرسش اول:

در یادگیری واژگان  توسط دانش آموزان پایه سنتی حفظ کردن 

 دوازدهم  است؟

، دو گروه کنترل و 5با استفاده از نتایج بدست آمده از جدول 

در یادگیری و بخاطرسپاری واژگان در سطح یکسانی  2گروه آزمایشی 

 2مایشی ی گروه آزقرار دارند و استفاده از روش کلمات همنشین بر
روهی که کلمات را بصورت لیستی حفظ تفاوت معناداری نسبت به گ

نداشت و این فرضیه که  میکردند و متغیری دریافت نمیکردند

استفاده از کلمات همنشین موثرتر از روش سنتی حفظ کردن کلمات 

است رد میشود. نتایج این تحقیق در تضاد با نتایج بدست آمده از 

ت همنشین اثر مستقیم آموزش کلمااست که  (2010حسو )نتایج تحقیق 

 را در درک مطلب و یادگیری واژگان یادگیرندگان تایوانی بررسی

یادگیرندگان تایوانی مادامی که کرد و به این نتیجه رسید که 

آموزش کلمات همنشین را دریافت میکردند پیشرفت چشمگیری در درک 

دلیل اختالف این دو تحقیق  داشتند. و یادگیری واژگان مطلب

جام تحقیق برگردد و اینکه دانش آموزان این میتواند به محیط ان

منطقه به روش حفظ کلمات به شیوه سنتی عادت کرده بودند و این 

احتمال وجود دارد که اکثر انها برای یادگیری کلمات از روش 

 نشین اصال استفاده نکرده باشند.کلمات هم

آیا استفاده از روش کد گذاری کلمات موثرتر از روش : پرسش دوم

ت همنشین در یادگیری واژگان  توسط دانش آموزان پایه کلما

 دوازدهم   است؟

میتوان نتیجه گرفت که با استفاده  5با استفاده از اطالعات جدول 

از روش کد گذاری کلمات تاثیر چشمگیری در نمرات دانش آموزان 

مشاهده شد و اختالف میانگین نمرات دانش آموزانی که روش کد 

یافت کرده بودند با دانش آموزانی که از روش گذاری کلمات را در

کلمات همنشین استفاده کردند معنادار بود و روش کد گذاری 

موثرتر از روش کلمات همنشین در یادگیری واژگان توسط دانش 

آموزان پایه دوازدهم عمل کرد. نتایج حاصله از پژوهش حاضر هم 
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شرکت که بیان داشتند  (2016طاهری و داوودی )راستا است با نتایج 

کنندگان در گروه کلمات کلیدی عملکرد بهتری نسبت به گروهی 

. تحقیق حاضر داشتند که کلمات را بصورت لیستی حفظ میکردند

داشت  (2014پیری بابادی و رحمانی )همچنین نتایجی مشابه نتایج 

روش کدگذاری نسبت به روش لیست کلمات در یادگیری که در آن 

احتماال دلیل  انگلیسی برای اهداف خاص برتری داشت. واژگان زبان

تاثیرپذیری چنین روشی به نوع کد گذاری که روی کلمات انجام 

میشد و برای دانش آموزان حالتی سرگرم کننده و خنده دار داشت 

برگردد. طبق اظهارات خود دانش آموزان، در این روش کلمات 

میشدند. اگر معنی سریعتر خوانده میشدند و زود هم یادگرفته 

کلمه ای فراموش میشد با استفاده از کد کلمه و ارتباطی که با 

 تلفظ معنی آن داشت کلمه بیاد آورده میشد.

 . نتیجه گیری5

نتیجه گیری اصلی که هر شخص میتواند از این تحقیق بگیرد اینست 

که یادگیری واژگان جزء مهمی از زبان است که بدون آن فرایند 

یادگیری یک زبان تقریبا غیر ممکن خواهد بود. برای یادگیری یک 

زبان و تسلط بر آن، فرگیران زبان خارجی الزم است که دایره ی 

صد را یاد بگیرند تا بتوانند بر مشکالت وسیعی از واژگان زبان مق

ارتباطی در آن زبان غلبه کنند. برای یاد گیری هرچه بهتر 

و اساتید دانشگاهی باید راهبردهای مختلف یاد واژگان، معلمان 

گیری لغات را امتحان کنند تا هم برای دانش آموزان خسته کننده 

مشتاقان به نباشد و هم مسیر یادگیری زبان را برای فرگیران و 

این مسیر تسهیل کنند. نتایج بدست آمده از این تحقیق میتواند 

برای متخصصان زبان، معلمان و دانش آموزان در محیطی که انگلیسی 

را بعنوان زبان خارجی یاد میگیرند مفید باشد. دانش آموزان 

میتوانند به آسانی این تکنیک را در یک دوره ی کوتاه مدت یاد 

یف و آیتم های واژگانی را در مقایسه با دیگر بگیرند و تعار

 روشهای یادگیری مثل روش حفظی و روش کلمات همنشین بیاد آورند.

این  اگر زمان کافی وجود داشته باشد، بنابراین، توصیه میشود که

به کالسهای درسی که روی زبان کار میکنند اضافه کنند تا روش را 

معنی نیست که ما میتوانیم  به نتایج بهتری دست یابند. این بدان

برای همه کلمات از کد گذاری استفاده کنیم. خوبی این روش اینست 

که بعد از چند جلسه آموزش، هر دانش آموز خودش میتواند برای 

کلمات کد بسازد و روند یادگیری را برای خودش تسهیل کند. 

 معلمان با درخواست های زیادی از طرف دانش آموزان مواجه اند که

به چه روشی کلمات را سریعتر حفظ کنند و دیرتر فراموش کنند. 

این روش میتواند پاسخگوی درخواست ها و نیازهای دانش آموزانی 

باشد که انگلیسی را بعنوان زبان دوم در مدارس و موسسات یاد 

 میگیرند.
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