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خالصه
گیرند تا در یـادگیري پیشـرفت   آموزان آگاهانه بکار میهاي خاصی هستند که زبانراهبردهاي یادگیري، رفتار و تکنیک: مقدمه

راهبردهـاي یـادگیري واژگـان انگلیسـی دانشـجویان سـال اول و آخـر        مقایسهدف از انجام این مطالعهه. بیشتري داشته باشند
.بوده استدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

و همچنـین دانشـجویان ورودي   1390ورودي در این مطالعه توصیفی، مقطعی کلیـه دانشـجویان سـال آخـر    : هامواد و روش
8کـه  اطالعـات پرسشـنامه گـو و جانسـون بـود     آوريابزار جمـع . د بررسی قرار گرفتندبه روش سرشماري مور)1393(جدید

"هرگز، بندرت، گاهی اوقات، معمـوالً، همیشـه  "هاي دانشجویان با انتخاب یکی از گزینه. کنداستراتژي یادگیري را بررسی می

هاي آماري توصیفی و تحلیلی با استفاده از آزموناطالعات .نمودندمیهاي خود را در یادگیري زبان انگلیسی مشخص استراتژي
. تجزیه و تحلیل شدند) طرفه، تی مستقل و مجذور کايیکANOVAتست دقیق فیشر، آزمون (

درصـد 5/47ال اول و از آنهـا را دانشـجویان سـ   ) نفر236(درصد5/52نفر بود که 449تعداد دانشجویان مورد بررسی :نتایج
ها براي یادگیري زبان مورد استراتژي حفظ کردن، بیشتر از سایر استراتژي. دادندرا دانشجویان سال اخر تشکیل می) نفر213(

اجتمـاعی، توجـه خـاص، نـت بـرداري، حفـظ       هاي داري از استراتژيدانشجویان سال اول به طور معنی. گرفتاستفاده قرار می
ایـن اخـتالف در   .)p>05/0(کردنـد  بیشتر از دانشجویان سال آخر اسـتفاده مـی  استفاده از دیکشنري را کردن، حدس زدن و

. دار نبودهاي استقالل و سبک یادگیري، معنیمورد استراتژي
س، هاي جدیـد آموزشـی حـین تـدری    ها و فناورياستفاده بیشتر اساتید دروس زبان انگلیسی دانشگاه از تکنولوژي:گیرينتیجه

هـاي مختلـف،   استفاده از اسـتراتژي آشناسازي دانشجویان با راهبردهاي مختلف یادگیري زبان انگلیسی و تشویق دانشجویان به
.تأثیر بسزایی در تسهیل یادگیري این زبان خواهد داشت

راهبردهاي یادگیري، زبان انگلیسی، واژگان، دانشجو:هاي کلیديواژه
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مقدمه
آموزش و یادگیري زبان انگلیسی از اهـداف مهـم آمـوزش    

یادگیري زبان دوم امري ساده نیسـت  . شودعالی محسوب می
آمـوزان  هاي خاص از سوي زباني استراتژيو نیازمند بکارگیر

از دهـه هفتـاد بـه    ي یادگیري زبان دومهااستراتژي. باشدمی
ایـن  . نـد اجه محققین آموزش زبان قرار گرفتهاین سو مورد تو

آمـوزان  هاي خاصی هستند که زبـان راهبردها، رفتار و تکنیک
ه گیرند تا در یادگیري پیشرفت بیشتري داشتآگاهانه بکار می

ــند ــه  .]1-2[باشـ ــاس نظریـ ــر اسـ ــتفاده از اOxfordبـ سـ
تر، لذت تر، سریعآموزش زبان را سهلي یادگیري،هااستراتژي

هــاي جدیــد تــر، مــؤثرتر، و قابــل انتقــال بــه موقعیــتبخــش
. ]3[سازدمی

خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن همگی از ارکـان  
کـی از ایـن   باشند و بـدون یـادگیري ی  مهم یادگیري زبان می

دانسـتن  ،در ایـن میـان  . ]4[ارکان، آموزش زبان ناکافی است
و اسـت کلمات جدید در هر زبانی از اهمیت خاصی برخوردار 

هر چه دامنه لغات فرد بیشتر باشد، شخص با تسلط بیشـتري  
. کندتکلم می
هـاي  هاي جدید آموزش زبان دوم، بیشتر بـر مکـانیزم  روش
مطالعات زیادي در . أکید دارندت) Communicative(ارتباطی 

اسـت ولـی   صـورت گرفتـه  خصوص تغییـر متـدهاي آمـوزش    
آموزان در مـورد  مطالعات انجام شده جهت بررسی نظرات زبان

. باشـند چگونگی یادگیري زبان و مخصوصاً واژگان، انـدك مـی  
هـا در کشـورهاي   عالوه بر این، واژگان و طریقـه یـادگیري آن  

یادگیري واژگان در . رار گرفته استآسیایی کمتر مورد توجه ق
گیـرد،  این کشورها معموالً اتفاقی و بر اساس متن صـورت مـی  

مطالعـات نشـان   . بان بر پایه ترجمه و گرامر استزیرا آموزش ز
ز خـود را در  تواند تمامی لغات مورد نیااند که دانشجو نمیداده

هاي یادگیري کلمـات استراتژيآموزش کالس درس بیاموزد و 
. ، روش مؤثري در خصوص یادگیري خواهد بـود یانه دانشجوب

هاي یادگیري کلمات با توجـه بـه نظـرات محققـین،     استراتژي
بهبـود دراین راهبردهـا  . مختلف و داراي ابعاد زیادي هستند

. ]5[دارندتأثیرزبانیادگیريمؤثرند و برزبانساختار
O'Malley وChamot راهبردهـاي اصـلی نـوع سـه

-عـاطفی وشـناختی فراشـناختی، یري را راهبردهـاي یـادگ 

ــی  ــی م ــاعی معرف ــداجتم ــال Stern.]6[کنن در 1983در س
و در سـال  ] 7[اسـت استراتژي نام برده 10خود ازبنديطبقه

:ازعبارتنـد بندي نمود کهگروه طبقه5راهبردها را در 1992
شـناختی، ریـزي، راهبردهـاي  برنامـه ومـدیریتی راهبردهاي

وفـردي میـان تجربـی، راهبردهـاي  –ارتبـاطی بردهـاي راه
.]8[عاطفیراهبردهاي

آمـوزش  متخصصان آموزش زبـان دوم بـر ایـن باورنـد کـه      
کنـد  به دانشجویان کمک مـی ي یادگیري کلمات،هااستراتژي

ها به تنهایی بتوانند کلمات جدید را بیاموزند و آنها خود تا آن
ها به همچنین این استراتژي. را در مکالمه و نگارش بکار گیرند

و مسئولیت یـادگیري را بـر   دهند قدرت و کنترل میآموززبان
انـد کـه   برخی محققین بر ایـن عقیـده  . ]9[گذارندعهده او می

هاي متنـوع و بیشـتري بـراي    تر، از استراتژيآموزان موفقزبان
در Nemati.]10-12[برنـد یادگیري زبان انگلیسی بهـره مـی  

"هـاي یـادگیري کلمـات   اسـتراتژي "تحت عنوان مطالعه خود

توانـد  هـاي یـادگیري مـی   گزارش نمود که آمـوزش اسـتراتژي  
داري مدت کلمات در حافظه را به طور معنـی ماندگاري طوالنی

با مقایسه دانشجویان سـال اول  Mongkol.]13[افزایش دهد
و دوم به ایـن نتیجـه رسـید کـه دانشـجویان سـال دوم بـراي        

نـالیز ریشـه   آهاي راهبردي جهت لمات از استراتژيیادگیري ک
کردنـد  کلمات و ضمائم مانند پیشوندها و پسوندها استفاده می

هـاي کلمـه   و در مقابل، دانشجویان سـال اول، از هـم خـانواده   
این بدین معنی است که . بردندجهت یادگیري کلمات بهره می

ادگیري ثرتري جهت یؤدانشجویان سال اول استراتژي بهتر و م
اي کـه در دانشـگاه ولـی عصـر     در مطالعه مشابه].14[داشتند

رفسنجان انجام شد تفاوت خاصی در بکارگیري اسـتراتژي هـا   
در حـالی کـه در مطالعـه    ] 15[گزارش نگردیـد بین دو جنس 

Marttinen ــر از اســتراتژي ــاي بیشــتري دانشــجویان دخت ه
.]16[کردنداستفاده می
ها اورند که آگاهی از استراتژيبر این باین پژوهشمحققین

بــه اســاتید و ،در یــادگیريدانشــجویان هــاي فــردي و تفــاوت
ریزان زبان انگلیسی کمک خواهـد کـرد کـه راهکارهـاي     برنامه

بـدین منظـور مطالعـه    .ارائه دهندآموزش زبان جهتجدیدي 
هاي یادگیري کلمات از دیـدگاه  حاضر، با هدف مقایسه راهبرد

ل و آخر دانشگاه علـوم پزشـگی رفسـنجان    دانشجویان سال او
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.طراحی گردید
هامواد و روش

ــن  ــه ای ــیفی مطالع ــوع توص ــه  -از ن ــت و کلی ــی اس مقطع
ورودي (دانشگاه علوم پزشکی رفسـنجان دانشجویان سال آخر 

دانشگاهی، زبان عمـومی  که واحدهاي زبان انگلیسی پیش)90
ذرانـده و زبان تخصصی را در طی دوران تحصیل در دانشگاه گ

) 1393ورودي (دانشـجویان ورودي جدیـد   همچنـین  و ند بود
بـه روش سرشـماري مـورد    ، )اولعنـوان دانشـجوي سـال    به (

پرسشـنامه دو  اطالعـات  آوريابـزار جمـع  .قرار گرفتندبررسی 
سؤال در مورد سـن دانشـجو،   6قسمتی بود که در قسمت اول 

جنسیت، رشـته تحصـیلی، درصـد زبـان انگلیسـی در کنکـور      
هاي آموزش زبـان انگلیسـی   سراسري، سابقه شرکت در کالس

هـاي آموزشـی و   خارج از مدرسـه و سـابقه اسـتفاده از برنامـه    
غیرآموزشی تلویزیون یا ماهواره به زبان انگلیسی گنجانده شده 

بود کـه  ) Johnson)1996وGuپرسشنامه بود و قسمت دوم، 
ShokrpurوSeddighپایایی و روائی آن در مطالعات داخلی

. ]17-19[شده اسـت تأییدJohnsonوFan ،Guمطالعات و 
ها پس از اداي توضیحات الزم توسـط پژوهشـگران،   پرسشنامه

JohnsonوGuپرسشـنامه  . در اختیار دانشجویان قرار گرفـت 

ــا در خصــوص روش برخــورد عبــارت 45داراي  دانشــجویان ب
ایـن  . کنـد میاستراتژي را ارزیابی8باشد که کلمات جدید می

7(دیکشـنري اسـتفاده از  اسـتراتژي  -1: شـامل هـا  استراتژي
ترجیحات -3، )عبارت3(استراتژي حدس و گمان-2، )عبارت

14(کـردن  اسـتراتژي حفـظ  -4، )عبـارت 3(سبک یادگیري
نـت  اسـتراتژي  -6، )عبارت5(استراتژي استقالل-5، )عبارت
-8و ) عبارت3(ص وجه خااستراتژي ت-7، )عبارت6(برداري

دانشجویان با انتخاب . باشندمی) عبارت4(استراتژي اجتماعی 
، 2=گـاهی اوقـات  ، 1= ، بندرتصفر=هرگز"هاي یکی از گزینه

هـاي خـود را در یـادگیري    ، استراتژي"4= همیشه،3= معموالً
هـاي  نمـره کـل اسـتراتژي   .نمودنـد میزبان انگلیسی مشخص 

اطالعـات بـا   .متغیـر خواهـد بـود   180تا 0محاسبه شده بین 
هاي آماري توصیفی آزمونو SPSSافزار آماري استفاده از نرم

ست دقیق فیشر،ت(و تحلیلی)فراوانی، میانگین، انحراف معیار(
تجزیه )ی مستقل و مجذور کايتطرفه، یکANOVAآزمون 

.دار در نظر گرفته شدمعنیp>05/0.ندشدو تحلیل 
هایافته

نفر بـود  449انشجویان مورد بررسی در این مطالعه تعداد د
نهـا را دانشـجویان سـال اول و    از آ) نفر236( درصد5/52که 

تشــکیل را دانشــجویان ســال اخــر) نفــر213(درصــد5/47
از دانشـجویان  ) نفـر 290(درصـد 6/64در مجموع، . دادندمی

از دانشـجویان  . دنـد مـذکر بو ) نفـر 159(درصد4/35مؤنث و 
4/30دانشجویان دختـر و  را) نفر164(درصد6/69ل اول، سا

این تعداد . دادندرا دانشجویان پسر تشکیل می) نفر72(درصد
و ) نفر122(درصد 3/57ه ترتیب  براي دانشجویان سال آخر ب

آزمون دقیق فیشر اختالف جنسیت . بود) نفر91(درصد7/42
دار نشــان داد هــاي اول و آخــر معنــیرا در دانشــجویان ســال

)005/0=p .(
هاي یادگیري زبان انگلیسـی  در بررسی و مقایسه استراتژي

دانشجویان سال اول و آخر مشخص گردید که میـانگین نمـره   
هـاي یـادگیري   کل استفاده دانشجویان سال اول از اسـتراتژي 

زبان انگلیسی، نسبت به دانشجویان سال آخر بیشتر بوده است 
میانگین 1جدول ). p=000/0(ارش شد دار گزو اختالف معنی

گانـه یـادگیري   هاي هشتو انحراف معیار استفاده از استراتژي
هـاي اول و آخـر نشـان    زبان انگلیسی را در دانشـجویان سـال  

نتایج حاکی از این است که دانشجویان سال اول براي . دهدمی
اکثــرداري ازیــادگیري زبــان انگلیســی بــه طــور معنــی     

مورد بررسـی بیشـتر از دانشـجویان سـال آخـر      هاياستراتژي
هـاي  کردند و این اختالف تنها در مـورد اسـتراتژي  استفاده می

.دار نبوده استاستقالل و سبک یادگیري، معنی
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ل و آخرگانه یادگیري زبان انگلیسی در دانشجویان سال اوهاي هشتاستفاده از استراتژينمره میانگین و انحراف معیار -1جدول 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

استراتژي
سنوات تحصیل

اســــــتفاده از حدس زدنحفظ کردنیادگیريسبک استقاللبردارينتتوجه خاصاجتماعی
دیکشنري

35/14±36/662/4±03/2851/2±41/620/7±33/786/1±07/940/4±01/664/4±44/868/2±71/2سال آخر
06/15±95/685/4±82/3171/2±49/637/8±59/791/1±52/1199/3±00/709/5±61/937/2±04/3اولسال 

P value* 000/0* 000/0* 000/026/0221/0* 000/0* 000/0033/0*
T test *p< 05/0

هاي یادگیري زبان انگلیسـی بـه طـور    استفاده از استراتژي
بیشـــتر از ) 52/92±85/22(کلـــی در دانشـــجویان دختـــر 

دار بود ولی اختالف معنـی ) 85/88±10/25(دانشجویان پسر 
میـانگین و انحـراف معیـار    2جدول ). p=138/0(گزارش نشد 

گانه یادگیري زبان انگلیسـی را  هاي هشتاستفاده از استراتژي
. دهدبر حسب جنسیت نشان می

در دانشجویان گانه یادگیري زبان انگلیسی بر حسب جنسیتهاي هشتياستفاده از استراتژنمره میانگین و انحراف معیار -2جدول 
سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

استراتژي
جنسیت

ــتفاده از حدس زدنحفظ کردنسبک یادگیرياستقاللبردارينتتوجه خاصاجتماعی اســـــ
دیکشنري

36/8مذکر ± 08/351/6 ± 66/289/9 ± 75/444/8 ± 16/426/6 ± 07/220/28 ± 41/858/6 ± 78/292/4±44/14
39/9مؤنث ± 82/250/6 ± 59/263/10 ± 20/586/6 ± 12/454/6 ± 80/190/30 ± 10/874/6 ± 55/267/4±80/14
P value010/0 *619/0807/0003/0 *296/0309/0293/0999/0

05/0T test *p<

ویان دختـر و  هاي مورد استفاده دانشـج بیشترین استراتژي
هـاي حفـظ کـردن، اسـتفاده از     استراتژي: پسر عبارت بودند از

در مجمـوع اسـتراتژي حفـظ کـردن،     . بـرداري دیکشنري و نت
ها براي یادگیري زبـان مـورد اسـتفاده    بیشتر از سایر استراتژي

ــی ــرار م ــتق ــره  . گرف ــار نم ــانگین و انحــراف معی مقایســه می
سب جنسیت اخـتالف  هاي استقالل و اجتماعی بر حاستراتژي

بــدین صــورت کــه اســتفاده ). 2جــدول (دار نشــان داد معنــی
دانشجویان پسر از اسـتراتژي اسـتقالل، بیشـتر از دانشـجویان     
دختر بود در حالی که دانشجویان دختر نسبت به دانشـجویان  

. بردندپسر، از استراتژي اجتماعی بیشتر بهره می
هاي یـادگیري  راتژيمیانگین و انحراف معیار استفاده از است

هـاي آمـوزش   زبان انگلیسی در دانشجویانی که قبالً در کـالس 
زبــان انگلیســی خــارج از مدرســه شــرکت کــرده بودنــد      

تر از دانشجویانی بود که سـابقه شـرکت   بیش)17/22±64/98(

آزمـون تــی  . )52/85±21/23(داشــتندنهـا را  ایـن کــالس در
). p=000/0(ن داد دار نشـا ها را معنیمستقل اختالف میانگین

هـاي آمـوزش زبـان انگلیسـی     دانشجویانی که قـبالً در کـالس  
هـاي اجتمـاعی، حـدس    شرکت کرده بودند بیشتر از استراتژي

هـاي مـورد   اسـتراتژي . نمودنـد زدن و توجه خاص استفاده می
هــاي اســتفاده در دانشــجویانی کــه ســابقه شــرکت در کــالس

داشـتند بـه ترتیـب    آموزش زبان انگلیسی خارج از مدرسه را ن
اجتمـاعی، توجـه خـاص و حفـظ     اسـتراتژي : عبارت بودنـد از 

ــردن ــی  . ک ــتالف معن ــر اخ ــق فیش ــون دقی ــین آزم داري در ب
هـاي  و دانشـجویان سـال  )p=502/0(دانشجویان دختر و پسر 

هاي آمـوزش  اول و آخر دانشگاه از نظر سابقه شرکت در کالس
).p=338/0(زبان انگلیسی نشان نداد 

هــاي آموزشــی و  از دانشــجویان از برنامــه درصــد8/19
غیرآموزشی تلویزیون و یا ماهواره بـه زبـان انگلیسـی اسـتفاده     
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میــانگین و انحــراف معیــار نمــره کــل اســتفاده از . کردنــدمــی
ایـن گــروه از  هــاي یـادگیري زبــان انگلیسـی بــراي   اسـتراتژي 

و بــراي دانشــجویانی کــه بهــره 48/103±03/21دانشــجویان
بردنــد هــاي تلویزیــونی انگلیســی زبــان مــیز برنامــهکمتــري ا

دار مـاري را معنـی  آزمون آماري اختالف آ. بود28/23±36/88
). p=000/0(گزارش نمود 

در رشــته درصــد6/16از کــل دانشــجویان مــورد مطالعــه، 
هوشـبري،  درصـد 5/17دندانپزشـکی،  درصـد 3/12پزشکی، 

ــوم آزمایشــگاهی، درصــد7/10 6/6ایی، مامــدرصــد 6/13عل
در رشـته  درصـد 8/9رادیولوژي و درصد13اتاق عمل، درصد

میـانگین و انحـراف معیـار نمـره     . کردنـد پرستاري تحصیل می

هاي یادگیري زبان انگلیسی به طـور کلـی   استفاده از استراتژي
، دانشـجویان  36/99±62/25در دانشجویان رشته اتاق عمـل  

، 79/95±03/19، رادیولـــــوژي 16/99±04/19پزشـــــکی 
ــکی  ــگاهی 82/91±11/19دندانپزش ــوم آزمایش ±23/27، عل

و 53/85±18/26، هوشبري 30/89±56/23مامایی ، 43/89
آزمون آماري اختالف میـانگین  . بود18/81±47/26پرستاري 

هاي یادگیري زبان انگلیسی بر حسـب  کل استفاده از استراتژي
3در جدول . )p=001/0(دار نشان داد رشته تحصیلی را معنی

هـاي مختلـف   میانگین و انحراف معیـار اسـتفاده از اسـتراتژي   
یادگیري زبان انگلیسی بر حسب رشـته تحصـیلی نشـان داده    

.شده است

در دانشجویان هاي یادگیري زبان انگلیسی بر حسب رشته تحصیلیاستفاده از استراتژينمره میانگین و انحراف معیار -3جدول 
ی رفسنجاندانشگاه علوم پزشک

استراتژي
رشته تحصیلی

اســـــــتفاده از حدس زدنحفظ کردنسبک یادگیرياستقاللبردارينتتوجه خاصاجتماعی
دیکشنري

48/16±53/710/4±42/3141/2±72/688/6±40/877/1±58/1107/4±46/713/4±70/931/2±20/3پزشکی
33/15±55/621/4±21/2931/2±75/691/6±94/842/1±44/1088/3±37/672/3±39/830/2±75/2پزشکیدندان

42/14±08/624/5±32/2869/2±40/651/8±79/603/2±32/916/4±56/568/5±72/847/2±80/2هوشبري
07/15±75/631/4±96/3155/2±70/685/8±92/691/1±76/1155/4±00/761/5±41/986/1±95/2اتاق عمل
38/14±45/638/5±09/2902/3±30/657/8±45/752/2±96/967/4±72/610/5±70/876/2±64/2علوم آزمایشگاهی
13/13±02/740/4±21/3149/2±03/694/8±07/689/1±77/1074/3±63/655/5±95/887/2±88/2مامایی
72/15±61/631/4±36/3145/2±87/699/6±94/744/1±89/1023/4±45/665/4±89/978/2±81/2رادیولوژي
16/12±37/669/4±73/2702/3±72/550/9±08/697/1±51/869/3±14/667/5±50/885/2±38/3پرستاري
P value005/0 *003/0 *004/0 *027/0 *006/0 *039/0 *055/0*000/0

One-Way ANOVA*05/0p<

بحث
اسـت و یکـی از   یادگیري زبان انگلیسـی امـروزه یـک نیـاز    

هاي مهمی است که هر فـرد، بـه خصـوص افـراد داراي     مهارت
تحصیالت دانشگاهی، بایستی براي ارتقاء دانش و به روز بـودن  

هـاي مختلفـی   ها و استراتژيروش. اطالعات آن را کسب کنند
ــدارس و    ــان انگلیســی در م ــدریس زب ــا ت ــادگیري و ی ــراي ی ب

ــدهــا بکــار مــیدانشــگاه حاضــر مقایســه هــدف مطالعــه. رون
هـاي  هاي یادگیري زبان انگلیسـی در دانشـجویان سـال   راهبرد

. رفسنجان بوده استدانشگاه علوم پزشکیاول و آخر 
بررســی نتــایج نشــان داد میــانگین نمــره کــل اســتفاده از  

هاي یادگیري زبان انگلیسی، در دانشجویان سال اول استراتژي

ت و اخـتالف  نسبت به دانشجویان سال آخـر بیشـتر بـوده اسـ    
داري بـین  با وجود اینکه اخـتالف معنـی  . دار گزارش شدمعنی

هـاي آموزشـی   این دانشجویان از نظر سابقه شرکت در کـالس 
زبان انگلیسی مشاهده نگردید، دلیل احتمالی ایـن اخـتالف را   

تـوان ارتقـاي شـیوه آمـوزش زبـان انگلیسـی در مـدارس،        می
انگلیسی و آشناسـازي  موزش زبانهاي نوین آاستفاده از شیوه

هاي مختلف یادگیري زبـان انگلیسـی   آموزان با استراتژيدانش
بـل  ااستفاده از ابزارهـاي مناسـب آموزشـی تـأثیر ق    . ذکر نمود

جـاد  آموز و کمکی بـراي ای توجهی در ارتقاء رشد شناختی زبان
]. 7[شودمحسوب می"جهش شناختی"

ه از مقایســه میــانگین و انحــراف معیــار نمــره اســتفاد     
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هـاي اول و آخـر   گانه در دانشجویان سـال هاي هشتاستراتژي
هـاي  ها به جز در مورد استراتژينشان داد که اختالف میانگین

دار بوده است و استقالل و سبک یادگیري، در سایر موارد معنی
ــتراتژي  ــال اول از اس ــتفاده  دانشــجویان س ــاي بیشــتري اس ه

يهارهکاســتفاده از رابـا ا محققـین عقیـده دارنـد   . کردنـد مـی 
حافظهودمحدظرفیتننقصاتوانـد  است که انسان میمختلف

ن انگلیسـی  باي زگیرداـیزةوـحاین مسئله در. نمایدانجبررا
ياــ هرهکاراازآمـوزان ناــ بچنانچه زی ـیعنکند صدق مینیز

. تـر خواهنـد بـود   در امر یادگیري موفقکننددهستفاابیشتري
Andersonدانـد کـه  مـی ايرا اعمـال آگاهانـه  ارهاراهکاین

. ]20[گیرنـد مـی کـار بـه یادگیريبهبودمنظوربهفراگیران
Chamotهاییروش"نیز بر این عقیده است که این راهکارها

به نقـل  (Graham. ]1[کنندمیآسانرایادگیريکههستند
در بررســی دانشــجویان انگلیســی کــه در حــال  ) Chamotاز 

فرانســه بودنــد متوجــه شــد دانشــجویانی کــه یـادگیري زبــان 
اند ظاهراً از نقش این راهکارها در موفقیت کمتري کسب نموده

.]1[اندبهبود یادگیري مطلع نبوده
هاي در مطالعه حاضر نمره کل استفاده از استراتژي

یادگیري زبان انگلیسی در دانشجویان دختر بیشتر از 
هشوپژدر. دار نبوددانشجویان پسر بود ولی اختالف معنی

Mohammadi]21[ وPishghadam]22[وتتفانیز
بیندريگیردیايهادهبررايگیرربهکابینداريمعنی

و Leeولی در مطالعه .نشدهمشاهدجنسیتباننشجویادا
Oxford]11 [ بهختردزانموآنباد و زبودارنیمعوتتفااین

يهادهبرراازپسرزانموآنبازازبیشترايمالحظهقابلزطر
. ردندمیکدهستفاايگیردیا

داري بـیش  در مطالعه حاضر، دانشجویان پسر به طور معنی
به . کردنداز دانشجویان دختر از استراتژي استقالل استفاده می

ــاعی در    ــتراتژي اجتم ــتفاده از اس ــاوت اس ــوس، تف ــور معک ط
نتیجه گـزارش  . دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود

حاکی از ایـن اسـت کـه    ]Pishghadam]22شده در مطالعه 
. انـد کـرده پسران بیشـتر از اسـتراتژي اجتمـاعی اسـتفاده مـی     

استراتژي اجتماعی، به صورت غیرمسـتقیم در یـادگیري زبـان    
سـؤال از دیگـران،   : انگلیسی تأثیر دارد و شـامل چهـار راهکـار   

الح خطـا  سؤال از استاد، صحبت با انگلیسی زبانان بومی و اصـ 

باشد که در ایـن مطالعـه توسـط دانشـجویان     توسط استاد می
.دختر بیشتر استفاده شده بود

ــتراتژي    ــن مطالعــه، بیشــترین اس مــورد اســتفاده  در ای
ــان انگلیســی،   دانشــجویان دختــر و پســر جهــت یــادگیري زب

آموزان در بیشتر موارد کلمات را زبان. حفظ کردن بوداستراتژي
تادهـد  این امکـان را مـی  استراتژي به آنهااین . کنندحفظ می

دهستفاامناسب موقعدروکردههرـخیذوبیـخبهراتطالعاا
دانشـجویان برتـر اسـتراتژي    ]Fan]19بر اساس نظـر  . ندنمای

. کننــددیکشــنري را بــیش از دانشــجویان دیگــر اســتفاده مــی
Baxter]23[      نیـز اسـتفاده از دیکشـنري یـک زبانـه را روش
دانـد زیـرا   هـت یـادگیري کلمـات در دراز مـدت مـی     بهتري ج

گـردد نـه زبـان مـادري     آموز بیشتر متکی بر زبان دوم میزبان
گیـــري کردنـــد کـــه نتیجـــه]Johnson]17و Gu. خـــود

دانشجویان برتر آنان از استراتژي حدس و گمـان و اسـتفاده از   
ولی باید .کردندهاي دیگر استفاده میدیکشنري بیشتر از گروه

هایی که در دانشجویان مـورد بررسـی   ادآوري نمود استراتژيی
گرفتنـد یعنـی   بیشتر مورد استفاده قـرار مـی  حاضر در مطالعه 
برداري و  هاي حفظ کردن، استفاده از دیکشنري و نتاستراتژي

صرفاً تکیه بر محیط مبتنی بر مـتن، روش قابـل قبـولی بـراي     
. یادگیري زبان انگلیسی نیست

هاي یـادگیري دانشـجویانی کـه قـبالً در     اتژيمقایسه استر
ــد   کــالس ــرده بودن ــان انگلیســی شــرکت ک ــوزش زب ــاي آم ه

ــا ) هــاي اجتمــاعی، حــدس زدن و توجــه خــاص اســتراتژي( ب
هـاي آمـوزش زبـان    دانشجویانی که سـابقه شـرکت در کـالس   

اجتمـاعی،  اسـتراتژي (انگلیسی خـارج از مدرسـه را نداشـتند    
دهــد کــه در نشــان مــینیــز ) توجــه خــاص و حفــظ کــردن 

ــتم ــی  سیس ــاي آموزش ــان   ه ــادگیري زب ــراي ی ــد، ب ــه جدی ب
.شودهاي بیشتري پرداخته میاستراتژي

هاي یـادگیري  میانگین و انحراف معیار استفاده از استراتژي
هاي آمـوزش زبـان   زبان انگلیسی در دانشجویانی که در کالس

ــر از    ــد کمت ــرده بودن ــرکت نک ــارج از مدرســه ش انگلیســی خ
ها را داشـتند و  انشجویانی بود که سابقه شرکت دراین کالسد

تعـداد  . دار نشـان داد ها را معنیآزمون آماري اختالف میانگین
هـاي آمـوزش زبـان انگلیسـی خـارج از      آموزان دز کالسدانش

هـا در  آموزان این کـالس مدرسه به مراتب کمتر ار تعداد دانش
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آورد کـه  راهم مـی ایـن امـر ایـن امکـان را فـ     . باشدمدارس می
آموزان مطلع شده مدرسین بتوانند از راهبردهاي یادگیري زبان

هاي بیشتري براي بادگیري آشنا سـازند و  و آنها را با استراتژي
هاي محتلف و افـزایش رونـد یـادگیري    در بکارگیري استراتژي

هاي یـادگیري پـس از   الزم به ذکر است که سبک. مؤثر باشند
یا نهاد آموزشی قابل کنتـرل و هـدایت   مدتی توسط مدرس، و 

.]24[باشدمی
هـاي  میانگین و انحراف معیـار نمـره اسـتفاده از اسـتراتژي    
هـاي  یادگیري زبان انگلیسی بـراي دانشـجویانی کـه از برنامـه    

آموزشی و غیرآموزشی انگلیسی زبـان تلویزیـون و یـا مـاهواره     
هـا  ن برنامهاز ایکه کردند بیشتر از دانشجویانی بود استفاده می

ایـن نتیجـه   . دار بـود بردند و این اختالف معنـی کمتر بهره می
آمـوزان اهمیـت اسـتفاده از راهبردهـاي     دهـد زبـان  نشان مـی 

.اندمختلف در یادگیري زبان انگلیسی را درك کرده
هـاي  میانگین و انحراف معیـار نمـره اسـتفاده از اسـتراتژي    

ی اخـتالف  بـر حسـب رشـته تحصـیل    یادگیري زبان انگلیسـی 
هـاي اتـاق   وري که دانشجویان رشـته .دار نشان داد به طمعنی

ها و دانشجویان هوشبري و عمل و پزشکی بیشتر از بقیه رشته
هاي یادگیري زبان از استراتژيهاي دیگر رشتهپرستاري کمتر 

بیشترین استراتژي مـورد اسـتفاده   .کردندانگلیسی استفاده می
بـا  . اسـتراتژي حفـظ کـردن بـود    ها،دانشجویان در کلیه رشته

توجه به این که درصد نمره زبـان انگلیسـی در آزمـون ورودي    
ها پزشکی از سایر رشتهدانشگاه در دانشجویان پزشکی و دندان

ــراي رشــته   ــان انگلیســی ب ــوده و مدرســین زب ــاي بیشــتر ب ه
باشند، طراحی مطالعاتی براي مشـخص  یکسان میپیراپزشکی 

. گرددر در این امر پبشنهاد مینمودن علل احتمالی مؤث
بـا توجـه بـه ایـن کـه در مطالعـه حاضـر،        :گیرينتیجه

دانشجویان سال آخر در مقایسه بـا دانشـجویان سـال اول، بـه     
میزان کمتري از راهبردهاي یادگیري واژگان انگلیسی استفاده 

اکثـر واحـدهاي   کردند و با در نظر گرفتن ایـن مطلـب کـه    می
، بـه  د بررسـی در سـال آخـر تحصـیل    مـور دانشجویان درسی 

ایجـاد  باشد، ارائه راهکارهایی براي صورت عملی و کارورزي می
انگیزه، تأکید بر اهمیت یادگیري و استفاده از راهبردهاي زبان 
انگلیسی و ملزم ساختن دانشجویان بـه انجـام تکـالیفی ماننـد     

.کمک کننده خواهد بودترجمه متون انگلیسی
تعارض منافع

گونه تعـارض در منـافعی از طـرف نویسـندگان     هیچ
.گزارش نشده است

سهم نویسندگان
نگـارش مقالـه، زهـرا    طراحی مطالعه وزهرا هاشمی

آوري اسداللهی تجزیه و تحلیل نتایج، مریم هادوي جمع
اطالعات و نگارش مقاله

تشکر و قدردانی
بــا صـبر، بردبــاري و صــداقت در  از کلیـه دانشــجویانی کـه   

هـا پژوهشـگران را در انجـام ایـن پـژوهش      رسشـنامه تکمیل پ
.شوداند، صمیمانه تشکر میهمکاري نموده
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Introduction: learning strategies are mindful beliefs and actions that learners apply in order to
acheive learning objective. The aim of this study was to compare the vocabulary learning strategies
among first and senior students at Rafsanjan University of Medical Sciences in 2011.
Materials and methods: In this cross- sectional study all the first year and last year students in
different fields of study were evaluated. The instrument utilized was a modified version of Gu and
Johnson questionnaire which consisted of 45 items related to the students' approach to vocabulary
learning.  The participants were asked to answer each item with a 5-point Likert-style frequency
scale as follows:) I never or almost never do this, 2) I don’t usually do this, 3) I sometimes do this,
4) I usually do this and 5) I always or almost always do this. The data were analyzed using Fisher’s
exact test,  one way Anova and independent T.
Results: Four hundred forthy nine students participated in this study. 52.5%  (236) were freshmen
(first year) and 47.5 percent (213) were seniors. The results indicated that memory strategy was
used more than the other stratgies. First year university students used more vocabulary learning
strategies including social, selective attention, taking notes and dictionary strategies compared to
the last year students (p<0.05), and this difference was statiscally significant, but the difference in the
use of autonomy and study style preferences was not significant.
Conclusion: It is sensible to suggest that English language teachers reconsider their teaching styles
and consider different techniques to promote vocabulary learning. Base on the results of this study it
could be concluded that the use of new teaching thechnologies and familiarzing the students with
the learning strategis could aid the ease of learning a second language for the medical sciences
students.
Keywords: Learning strategies, English language, Vocabulary, Students

Please cite this article as follows:

Hashemi Z, Hadavi M, Asadollahi Z. The comparison of Vocabulary Learning Strategies among
First Year and Senior Students at Rafsanjan University of Medical Sciences Community Health
journal 2016; 9(4): 81-89.

Funding: This study was funded by Rafsanjan University of Medical Sciences.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences approved
the study.


