
فصلنامۀ علمي- پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال ششم، شمارۀ 13، زمستان  1393

 
 
 
 
 

 نویسه از طریق داستانهم -آواآموزش واژگان هم
 

 1نژادرضا پهلوانمحمد
 2زهرا سادات حسینی

 
 28/4/90 تاریخ دریافت:
 18/6/91 تاریخ تصویب:

 
 چکیده

با چهار مهارت زبانی در ارتباط استت: نتدی،ن     اًمیادگیری زبان عمو
صحبت کردن  خوان،ن و نونتن. هر یک از این چهار مهارت نقت   

گیری دارد. اما پرورش این مهارت نیازمدت،  دای در امر یاو ویژهبسزا 
عواملی چد، ازجمله مطالب آموزنی مداسب  معلت  آگتاه بته اصتو      

، استت. مطالتب   کارآم ها و راهکارهای آموزنیآموزش و نیز نیوه
 هتای معتین تهیته   ختا  و ویژگتی   یهتا ریگیآموزنی بای، با جهت

 و ن،ه باند،  معل  زبتان بایت، بتا اصتو  آموزنتی زبتان آنتدا بانت،        
وزش بخت  آمت  ها و راهکارهای نتوین و نتیجته  روشسرانجام بای، از 

بررستی ایتن نکتته     ه،ف از این پتژوه   زبان نهایت استفاده را ببرد.
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آموزنتی در   عدتوان یتک نتیو    توانت، بته  آیتا داستتان متی    است کته  
. بترای بررستی میتزان موفقیتت     یتا نته   آموزش زبان دوم به کار بترود 

در یتتک بررستتی میتت،انی   هتتای داستتتانی در آمتتوزش زبتتان دومداده
زبتتان فارستتی  در دو گتتروه   ةنویستت هتت  -آواتعتت،ادی از وااگتتان هتت 

آموز زبتان فارستی بتا    اندانشجوی خارجی زب 7 به   کدتر (آزمای )
بترای بررستی    .استفاده از داستان و بت،ون داستتان آمتوزش داده نت،    

بتا  استتفاده نت،ه استت.     t هتا  از آزمتون  نتایج و تجزیه و تحلیل داده
 (sig=0.00) 05/0 کمتر از tکه سطح معداداری آزمون توجه به این

گروه کدتتر    نمر  گروه آزمای  با نمر   توان گفت کهمی  بان، می
دهت، کته   می نشانهای پژوه   یافته بدابراین وتفاوت معداداری دارد 

مداسب برای آمتوزش  آموزنی   عدوان یک نیوتوان از داستان بهمی
مت،د جستت و ایتن نتیوه یتادگیری را      نویسته  هت   -آواهای هت  وااه

 .کد،تسهیل و جذاب می
 

هتای آمتوزش    نتیوه  نویسه ه  -آواوااگان ه  :های کلیدی واژه
 داستان کوتاه

 
 . مقدمه1

انت،  همگتی در ایتن متورد     نویسه توجته دانتته  ه  -آواه   نداسی که به پ،ی،محققان زبان
نویسه در مورد وااگتانی مطترا استت کته دارای صتورت      ه  -آواکه ه  هستد، القو تفقم

 یکسان و معانی متفاوت باند،.
 کد،:وااگان را به سه دسته تقسی  میاین پس از تعریف کلمات مشابه  1لبدر

                                                           
1 Lobnner 

و در  دارنت، عتانی متفتاوت   مکلماتی که صورت تلفظی و  نونتتاری یکستان ولتی    
هستد، و بته سته   کلمات متشابه   ای هستد، ج،اگانه های لغت دارای م،خل فرهدگ

 دسته تقسی  می نون،.
 ،نونتتاری متفتاوت   اما به لحتاظ  این کلمات اگر از لحاظ تلفظی یکسان بان 

 .و.. ماند،: خوار و خار  قضاو غذا ؛هستد، «آوا ه » باند، 

 بانتتد، اگتتر در صتتورت نونتتتاری  یکستتان و در تلفتتر بتتا یکتت،یگر متقتتاوت 
 ماند،: گُل و گِل  دَر ودُر و... ؛هستد، «نویسه ه »

   ،کلمتات متشتابه کامتل      اگر صورت آوایی و نونتاری یکسانی دانتته بانتد
 .(43: 2002لبدر ) سیر گلماند،: اسفد،  نیر  ؛ هستد،

 
 نویسههم -آوامعیارهای آموزش واژگان هم .1. 1

 عبارتد، از: نویسهه  -آوامعیارهای آموزش وااگان ه 
( در 133: 1995)1آموزش داده نشتون،. انتمیت و انتمیت    زمان ه طور وااگان به .1

 گوید،:باره می این

آمتوزش داد  اگتر    زمان ه  طور بهدیگر نباهت دارن، را نبای، یک اکه ب ییهاوااه
هتایی کته    ستازد  امتا آمتوزش وااه   را آسان متی ها  یادگیری دهی وااهچه سازمان

بتر   آمتوزان عتهوه   زبان کدد،ه بان،. ضمداًگیجتوان،اهت زیادی به ه  دارن،  مینب
و  )انتمیت  کد، بیاموزنت،  را از ه  متمایز می هانشی که آنیادگیری دو وااه بای، دا

 .(133: 1995انمیت  
 

هتتایی کتته بتتا یادگیری وااهعدتتایی آمتتوزش داده نتتون،.وااگتتان براستتاا بستتام، م .2
هتایی استت کته بتین     وااهتتر از  هماید،ی مستحکمی دارن،  مشکل ة،یگر رابطیک

دو  هماید،ی ضعیفی برقرار است. یکتی از راهکارهتایی کته از تت،اخل     ةآنها رابط
آمتوزش   ةهای پربسام، در مراحل اولیوااه آموزشکد،  مشابه جلوگیری می  واا

                                                           
1 Schmitt & Schmitt 
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و در  دارنت، عتانی متفتاوت   مکلماتی که صورت تلفظی و  نونتتاری یکستان ولتی    
هستد، و بته سته   کلمات متشابه   ای هستد، ج،اگانه های لغت دارای م،خل فرهدگ

 دسته تقسی  می نون،.
 ،نونتتاری متفتاوت   اما به لحتاظ  این کلمات اگر از لحاظ تلفظی یکسان بان 

 .و.. ماند،: خوار و خار  قضاو غذا ؛هستد، «آوا ه » باند، 

 بانتتد، اگتتر در صتتورت نونتتتاری  یکستتان و در تلفتتر بتتا یکتت،یگر متقتتاوت 
 ماند،: گُل و گِل  دَر ودُر و... ؛هستد، «نویسه ه »

   ،کلمتات متشتابه کامتل      اگر صورت آوایی و نونتاری یکسانی دانتته بانتد
 .(43: 2002لبدر ) سیر گلماند،: اسفد،  نیر  ؛ هستد،

 
 نویسههم -آوامعیارهای آموزش واژگان هم .1. 1

 عبارتد، از: نویسهه  -آوامعیارهای آموزش وااگان ه 
( در 133: 1995)1آموزش داده نشتون،. انتمیت و انتمیت    زمان ه طور وااگان به .1

 گوید،:باره می این

آمتوزش داد  اگتر    زمان ه  طور بهدیگر نباهت دارن، را نبای، یک اکه ب ییهاوااه
هتایی کته    ستازد  امتا آمتوزش وااه   را آسان متی ها  یادگیری دهی وااهچه سازمان

بتر   آمتوزان عتهوه   زبان کدد،ه بان،. ضمداًگیجتوان،اهت زیادی به ه  دارن،  مینب
و  )انتمیت  کد، بیاموزنت،  را از ه  متمایز می هانشی که آنیادگیری دو وااه بای، دا

 .(133: 1995انمیت  
 

هتتایی کتته بتتا یادگیری وااهعدتتایی آمتتوزش داده نتتون،.وااگتتان براستتاا بستتام، م .2
هتایی استت کته بتین     وااهتتر از  هماید،ی مستحکمی دارن،  مشکل ة،یگر رابطیک

دو  هماید،ی ضعیفی برقرار است. یکتی از راهکارهتایی کته از تت،اخل     ةآنها رابط
آمتوزش   ةهای پربسام، در مراحل اولیوااه آموزشکد،  مشابه جلوگیری می  واا

                                                           
1 Schmitt & Schmitt 
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هتای  ختوبی فراگرفتدت،  بایت، وااه   ها را بهآموزان این وااهه زبانکاست. بع، از این
 .(134: 1995  تنقل از انمیت و انمی )به وزش داددیگر را آم

کته   معتقت، استت   (1981)1. پالمراده نوددر بافت زبانی مداسب آموزش دوااگان  .3
ها بستیار بااهمیتت استت. وااگتان     آوردن معدی آن یاد ها و بهمتن در یادگیری وااه

، در بافت ارائه نتون، و ست س   ج،ی  اصطهحات مربوط با واا ةوسیل هج،ی، بای، ب
 آموز فرصت آن را دارد که با وااه در بافت ارتباط برقرار کد،.زبان

( 5: 2008) 2وااه را آمتوزش داد. میفدتگ   یتک توان معدای براساا عدوان متن می .4
بردن وااگان کاران معدای وااه را ح،ا زد. بهتو می از عداوین مشهورمعتق، است 

آوا و معدتا  هت   ر مواردی چون وااگان متشتابه  چدت،  دد،ه دکگمراهطور بهفه  قابل
چدت،انی  آموزان تمایل دارن، تا به متن توجه ده، که این زباننشان می طهحاتاص

 کدد،  متکی نون،.نکدد، و به دانشی که از خود وااه دریافت می

آمتوزان را  نتباه بیان،ازد و معل  بایت، زبتان  اما این روش ممکن است که فرد را به ا
وااه بسد،ه نکدد، و براساا چدتین بردانتتی از معدتای     صورت  بهآگاه کد، تا فقط 

-ین راهبردهای آموزنتی را بت،ون چتک   دوااه  جمله را معدا نکدد،. معلمان بای، چ

 دارایعدتوان ماتا  اگتر متدتی     بته ان تعلتی  ن،هد،. آموز زبانکردن معدی در بافت به 
هتای نتیر در    وااه ةآموز نبای، تصور کد، کته همت   زبان بود  «نیر در جدگل»عدوان 

و نای، این وااه به  نیر خوراکی و یا نتیر آب   استمعدای نیر حیوانی  این متن به
اش دنبتا   دادن بته بهته  : روباه در جدگل برای نیرةد، جمله  اناره دانته بان، مان

 غذا بود که ناگهان خرگونی را دی، که در کدار درختی خوابی،ه است...   

( معتقت، استت کته    137: 2002) 3رایت سط تصاویر آموزش داده نون،. ها تووااه .5
موضتوعی  چته    کد، تا ح،ا بزنی  متن دربتار میاطهعات غیرزبانی به ما کمک 

تتر دریتابی .   ستری   کد، تا معدی راکردن به ما کمک میبیدیاست. این قابلیت پی 
بتتانی اطهعتتات محستتوب نتتون،. در  زعدتتوان مدتتاب  غیتتر تواندتت، بتتهتصتتاویر متتی

                                                           
1 Palmer 
2 Mei-fang 
3 Wright  

ت آموزان بترای استتفاده از اطهعتا   زباناسی ارتباطی بر ضرورت آموزش ند روش
 زبانی  در ارتباط تأکی، ن،ه است. اطهعات زبانی در کدار غیر

( معتقت،  52: 1384های معدایی آمتوزش داده نتون،. کیماستی)   ها توسط حوزهوااه .6
معدتایی مربتوط     هایی که به یک حوزین روش وااهاست  برای آموزش وااه در ا

نتون،  فروش و غیره با ه  آمتوزش داده متی  ورت  خری،هستد،  ماند،: پست  مساف
چرخدت، و ایتن ختود    خا  متی  مدظ  حو  یک موضوع صورت بهها وااهچرا که 
 مربوط به همان حوزه هستتد، را بته   هایی کهکد، که وااهآموزان کمک می به زبان

هتای ج،یت، نیتز فتراه      د بتا وااه خوبی فرا بگیرن، و در هتر حتوزه امکتان برختور    
 گردد. می

( 147: 1381زنت،ی)  به گفتتة  گونه آموزش داده نون،.وااگان توسط جمهت طدز .7
کلماتی ماند، نیر و گاز با یک صورت لفظی مشترک برای اناره به چد، مص،اق 

بتا   .و نتیر)ابزار(  ماند،: نتیر)حیوان وحشتی(  نتیر)لبدی(    ؛رون،مختلف به کار می
معدتایی جلتب    ةکودکان را به این رابطت توان توجه زیر می ةگفتن جمهت طدزگون

 :کرد

هتا  آن را در لیتوان ریختت  و ختوردم. بهته     نترسی،م  فوراً ا دی،م اصهًنیر ر -الف
 مدظورم ک،ام نیر است؟

رفت  جلو تا در یک ثانیه نیر را بخورم  اما تا دهان  را باز کردم  نیر دهتد    -ب
هتا حتام مدظتورم کت،ام     بهه ذانت .ای کشی،. من ه  پا به فرار گرا باز کرد و نعره

 نیر است؟

مادرم به من گفت: برو آن نیر را ببد،. ترسی،م و با ص،ای بلد، گفت : من! متن   -ج
کته دستت و پتای  را ببدت،م.     کد  به نیر نزدیک بشوم چه رس، به اینجرأت نمی

دفعه  ها اینکد،. بهه را نبد،ی  آب تمام خانه را پر میمادر دوباره گفت: اگر نیر 
 مدظورم ک،ام نیر است؟
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ت آموزان بترای استتفاده از اطهعتا   زباناسی ارتباطی بر ضرورت آموزش ند روش
 زبانی  در ارتباط تأکی، ن،ه است. اطهعات زبانی در کدار غیر

( معتقت،  52: 1384های معدایی آمتوزش داده نتون،. کیماستی)   ها توسط حوزهوااه .6
معدتایی مربتوط     هایی که به یک حوزین روش وااهاست  برای آموزش وااه در ا

نتون،  فروش و غیره با ه  آمتوزش داده متی  ورت  خری،هستد،  ماند،: پست  مساف
چرخدت، و ایتن ختود    خا  متی  مدظ  حو  یک موضوع صورت بهها وااهچرا که 
 مربوط به همان حوزه هستتد، را بته   هایی کهکد، که وااهآموزان کمک می به زبان

هتای ج،یت، نیتز فتراه      د بتا وااه خوبی فرا بگیرن، و در هتر حتوزه امکتان برختور    
 گردد. می

( 147: 1381زنت،ی)  به گفتتة  گونه آموزش داده نون،.وااگان توسط جمهت طدز .7
کلماتی ماند، نیر و گاز با یک صورت لفظی مشترک برای اناره به چد، مص،اق 

بتا   .و نتیر)ابزار(  ماند،: نتیر)حیوان وحشتی(  نتیر)لبدی(    ؛رون،مختلف به کار می
معدتایی جلتب    ةکودکان را به این رابطت توان توجه زیر می ةگفتن جمهت طدزگون

 :کرد

هتا  آن را در لیتوان ریختت  و ختوردم. بهته     نترسی،م  فوراً ا دی،م اصهًنیر ر -الف
 مدظورم ک،ام نیر است؟

رفت  جلو تا در یک ثانیه نیر را بخورم  اما تا دهان  را باز کردم  نیر دهتد    -ب
هتا حتام مدظتورم کت،ام     بهه ذانت .ای کشی،. من ه  پا به فرار گرا باز کرد و نعره

 نیر است؟

مادرم به من گفت: برو آن نیر را ببد،. ترسی،م و با ص،ای بلد، گفت : من! متن   -ج
کته دستت و پتای  را ببدت،م.     کد  به نیر نزدیک بشوم چه رس، به اینجرأت نمی

دفعه  ها اینکد،. بهه را نبد،ی  آب تمام خانه را پر میمادر دوباره گفت: اگر نیر 
 مدظورم ک،ام نیر است؟
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 روش تحقیق .2
ی کتتاربردی دارد. روش آن نتتوع نظتتری استتت و نتتتایج و پیامتت،ها     از پتتژوه  حاضتتر 

نداسی کتاربردی  مطالعات زبان توصیفی است. این پژوه  در حوز  –ای  تحلیلی  کتابخانه
نویسته  هت   -آوامداستب در آمتوزش وااگتان هت      عدوان یک نتیو  دارد و داستان را به قرار

   کد،.های آماری تحلیل میو نتایج این نیوه را با روش کد،مطرا می
 
 تحقیقة پیشین .3

یری گکتار  ثر  بته ؤا برای آموزش و یادگیری عمیق و مت هثرترین اق،امؤترین و میکی از مه 
هایی است که فراید، یادگیری را تسهیل و تستری  کدت،. محققتان و پژوهشتگران زبتان      نیوه

انت، کته   کار بترده هایی را بهآموزان  روشسدجی زبانزمانی و نیاز ةگرفتن برهر نظرد دوم با
بتا آغتاز    زمان ه هایی که در اواخر قرن نوزده  )هر یک دارای مزایا و معایبی است. روش

 بر ساختار و قواع، دستوری زبان متکی بود. نونان  پردازی زبان دوم( اتخاذ ن،  بیشترنظریه
هتای ستدتی کته نقت      روش  معتق، است ( 5213: 2010 1)به نقل از اریکن و ترف( 1999)

ی نامداستب و  آموزنت   دهدت، آمتوزان نستبت متی   را به زبان اصلی را به معل  و نق  مجهولی
 .ارتباط با نیازهای زبان آموزان است بی

جوامت  دیگتر    ط بتا  با تحومت علمی و لزوم ایجاد ارتبا زمان ه اما از قرن بیست  به بع، 
آمتوز بتا زبتان دوم توجته     امل و اهمیت برقراری ارتباط زبانن،ه بیشتر به تعهای اتخاذروش

 نت،ه در آمتوزش زبتان دوم   هتای آمتوزش وااگتان مطترا    نواع نتیوه جا  به ادر ایندانت. 
 پردازی : می

 
( معتق،ن، کته آمتوزش   1570: 2009) 2کیفتیک و اوسترحدس زدن معنا در بافت: -1

توانت، از ایتن جهتت    متی   دهت، اربرد و نق  وااه را نشتان متی  وااگان ج،ی، در بافتی که ک
 کد،. می آندا از متن هواا ح،ا زدن معدای ا راهبردآموز را ببااهمیت بان، که زبان

                                                           
1 Arikan & Taraf 
2 Ciftic & Uster 

کردن لغات مدظور حفربه  آموزان(  بر این باور است که زبان440: 2010) 1ودمیر کیگل
ببرنت،. ایتن کتار     بته کتار  آنها را ها در یک بافت مداسب مواجه نون، و در ذهدشان بای، با آن

وااگان تقویتت   ةرقرار بمان، و بدابراین در نبککد، تا ارتباطشان با دیگر وااگان بکمک می
 نون،.می

ندایی با فرهدگتی کته   ( معتق، است درواق  درک صحیح کلمات  ب،ون آ1386لطافتی)
تقابل متتن و  م ةو نیازمد، نداخت کافی از رابط آن کلمات است  کاری مشکل  در برگیرن،

ختوبی   ر بافتشان  مفهتوم کلمتات در کتل بته    ن،ن مفهوم کلمات دکلمات  است. با رونن
 نود.  آنکار می

 
توانت، بترای   لغتت متی   ( فرهدگ281: 2006) 2نیشنبه گفتة  لغت:استفاده از فرهنگ -2

-ی،  درک و یتادگرفتن( کمتک   توان، به یادگیرن،گان در )تولمیهایی به کار رود و ه،ف

 کد،.
 
ان ( بی1975( به نقل از کروز )112: 1385ضیاءحسیدی )استفاده از ساخت واژگان:  -3

به حساب  آموز زبانتوان، تدها مهارت مه  برای وااه می یکد، که توانایی تشخیص اجزامی
آندا در های ناتوان، از تع،اد وااهآی، تا وی را در درک خوان،ن یاری ده،. این مهارت می

 های آندا بیفزای،.بر تع،اد وااهذهن او بکاه، و 
 
ای  بایت، محتیط یتادگیری    (  معتق،ن، معل 2010و ترف ) اریکن استفاده از انیمیشن: -4
از آنجتا  تصتویری ب،هدت،.    -های درسی صوتیکمکان آموز زبانخلق کد، که در آن به  را
هتا  استتفاده از آن   دهدت، در قالب بافت مداسب ارائه متی  رونن تر و زبان را پویا نمایی ها  که

اش کتها درا را  های بصتری و گرافیکتی  خاطر جذابیت بهکه در آموزش زبان ضمن آن
زبان آموزان زبتان را  می نود و صورت غیر مستقی   آموزش زبان به  موجب کد،جذاب می

 موزن،.آمیصورت نیمه خود آگاه  به
                                                           
1 Demircioglu.  
2 Nation 
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کردن لغات مدظور حفربه  آموزان(  بر این باور است که زبان440: 2010) 1ودمیر کیگل
ببرنت،. ایتن کتار     بته کتار  آنها را ها در یک بافت مداسب مواجه نون، و در ذهدشان بای، با آن

وااگان تقویتت   ةرقرار بمان، و بدابراین در نبککد، تا ارتباطشان با دیگر وااگان بکمک می
 نون،.می

ندایی با فرهدگتی کته   ( معتق، است درواق  درک صحیح کلمات  ب،ون آ1386لطافتی)
تقابل متتن و  م ةو نیازمد، نداخت کافی از رابط آن کلمات است  کاری مشکل  در برگیرن،

ختوبی   ر بافتشان  مفهتوم کلمتات در کتل بته    ن،ن مفهوم کلمات دکلمات  است. با رونن
 نود.  آنکار می

 
توانت، بترای   لغتت متی   ( فرهدگ281: 2006) 2نیشنبه گفتة  لغت:استفاده از فرهنگ -2

-ی،  درک و یتادگرفتن( کمتک   توان، به یادگیرن،گان در )تولمیهایی به کار رود و ه،ف

 کد،.
 
ان ( بی1975( به نقل از کروز )112: 1385ضیاءحسیدی )استفاده از ساخت واژگان:  -3

به حساب  آموز زبانتوان، تدها مهارت مه  برای وااه می یکد، که توانایی تشخیص اجزامی
آندا در های ناتوان، از تع،اد وااهآی، تا وی را در درک خوان،ن یاری ده،. این مهارت می

 های آندا بیفزای،.بر تع،اد وااهذهن او بکاه، و 
 
ای  بایت، محتیط یتادگیری    (  معتق،ن، معل 2010و ترف ) اریکن استفاده از انیمیشن: -4
از آنجتا  تصتویری ب،هدت،.    -های درسی صوتیکمکان آموز زبانخلق کد، که در آن به  را
هتا  استتفاده از آن   دهدت، در قالب بافت مداسب ارائه متی  رونن تر و زبان را پویا نمایی ها  که

اش کتها درا را  های بصتری و گرافیکتی  خاطر جذابیت بهکه در آموزش زبان ضمن آن
زبان آموزان زبتان را  می نود و صورت غیر مستقی   آموزش زبان به  موجب کد،جذاب می

 موزن،.آمیصورت نیمه خود آگاه  به
                                                           
1 Demircioglu.  
2 Nation 
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ست ردن وااگتان   خاطر( معتق، است که به440: 2010)و کیگلدمیر نمایش:استفاده از  -5
هتای یتادگیری  متفتاوتی    کته دارای هتوش و ستبک   آموزان با توجه به ایتن ج،ی، برای زبان

کهستی کارآمت، استت کته     ، متت  کها زبان یکا تئاتر خهقانه در هستد،  مشکل است. ام
هتا را  ن بتا آن نداسی و مدطقی  انگیزه برای یادگرفتن وااگان و لذت کتارکرد ابزارهای روان

عدتوان یتک ابتزار سترگرمی     ردن جتو کهستی کته در آن وااگتان بته     ککد،. خلقایجاد می
هتای طبیعتی خطتا    توانت، پتادزهری دربرابتر بستیاری از تترا     بان، و بازی با وااگان  می می

کدد،  حرکت و پتانتونی  عضتو   ان وااگان را حس و معدا میآموز زبانکه کردن بان،. زمانی
عدوان یتک تکدیتک   ( معتق، است تئاتر به442)همان: وی بان،.فعالی در تقویت وااگان می

ترغیتب   آموزان را بترای تفکتر   زبانتوان، محیط احساسی و عقلی ایجاد کد،که آموزنی می
 کد،.  

 
عدوان انگیزه برای ( معتق، است که تصاویر به136: 2002رایت ) استفاده از تصاویر:  -6

کردن  گیرد. صحبتمورد استفاده قرار مین،ن موضوع روننبرای چدین ان و ه آموز زبان
آنهتا   یمحترک بته ارتقتا    عدتوان  بته تواند،  تصاویر می که هستد، و نونتن دو مهارت تولی،ی

هتایی کته در آنهتا از    های نتدی،ن و خوانت،ن نیتز در طتو  تمترین     کمک کدد،. البته مهارت
ترجمته  در   -تصاویر حتی در روش سدتی دستتور  نون،.نود  تقویت میعکس استفاده می

 کردن،. آموزش معدی ایفای نق  می
 
هتای   وااه شکارگیری بازی در امتر آمتوز  ه( معتق، است ب1384ریاحی چلوانی)بازی:  -7

تتر و  بتازی یتادگیری را ستری     ایتن استت کته     دهدت،  دبستانی نشتان  پایه برای کودکان پی 
کد، و نق  مؤثری در ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی میان کودکان دارد. بتازی  تر می آسان

کد، تا فارغ از موقعیت و بافت  افکار نخصی و عقای، ختود را بتروز   به کودکان کمک می
 عدتوان  بته مستتقی  انجتام گیترد     غیر صورت بهوزش در سدین کودکی  هرچه بیشتر دهد،. آم

 ده،.نمونه با استفاده از بازی رغبت و یادگیری را افزای  می

زمانی کته از موستیقی بترای      ( معتق، است19: 2008) 1نیشکوا موسیقی:استفاده از  -8
نتود و  یتادگیری مشتابه متی    کدی   الگوهایآموزش دادن وااگان زبان خارجی استفاده می

  موستیقی  ةوستیل هرست،. بت  نود و با یک ارتباط مفی، به پایتان متی  این کار با ندی،ن آغاز می
وااگتان در    دهی  و در ترانهان قرار میآموز زبانهای معتبری از زبان دوم را در معرض ماا 

نتود و  آوردی متی ستانی یتاد  آ  ان بتا ملتودی آهدتگ بته    نتون، و تلفتر وااگت   بافت ارائه می
ها پتر از  گیرن،. بسیاری از آهدگان بیشتر اوقات در معرض وااگان ج،ی، قرار میآموز زبان

هتای روزانته بته کتار     در موقعیتت  طبیعتی  طتور  بته باند، و ایتن زبتان   وااگان زبان عامیانه می
 از این زبان اطهع یابد،.  بای،رود و  می
 
کتتردن داستتتان بتته  ( معتقتت، استتت کتته  حفتتر 2001) 2متتورو داستتتان:استتتفاده از  -9

بخشت،. ایتن   ده، تا دوباره به داستان برگردن، و درکشان را بهبتود متی  ان اجازه میآموز زبان
تتوان   ضتمن آن کته متی   ان مفاهی  وااگان را گسترش دهد، آموز زبان تاکد، کار کمک می
 .کردارزیابی نیز آموزان را سطح زبان فعلی زبان به کمک آن 

  بترای ارزیتابی درک   قبتو  ( معتق،ن، که  داستان  ابتزاری قابتل  2002) 3مک گی و ریهگلز
حتواد  را   ةکد، تا سلسلآموزان فراه  مینکردن داستان فرصت را برای زبابان،. حفرمی

را گستترش   ختود کتار ببرنت، و نیتز درک وااگتانی     ،هی کدد،  وااگان داستان را بته سازمان
 های زبانی مورد نیاز است.ها برای گسترش مهارتب،هد،. این نوع فعالیت

 یتک ابتزار آموزنتی کتاربردی قتوی بته       گویی( معتق،ن، داستان2010)و دیگران  4تسو
ان جتذاب  آمتوز  زبتان گویی برای که قصهخصو  برای یادگیرن،گان زبان است و از زمانی

راحتتتی داستتتان را درک کددتت، و ستتاختار آن را بتته یتتاد بیاورنتت،.   تواندتت، بتتههتتا متتینتت،  آن
آورنت، بیشتتر وااگتان و جمتهت را بته ختاطر       ها را به یتاد متی  که داستانان زمانیآموز زبان
نتتایج  آفریدی کددت،.  ان، ک ی و بازان، و ندی،هوان،ههه که خان،. آنها تمایل دارن، از آنس رده

 .کد،می  ی زبان را برای زبان آموزان آسانهای پیهی،هاین کار جمهت بلد، و مهارت
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زمانی کته از موستیقی بترای      ( معتق، است19: 2008) 1نیشکوا موسیقی:استفاده از  -8
نتود و  یتادگیری مشتابه متی    کدی   الگوهایآموزش دادن وااگان زبان خارجی استفاده می

  موستیقی  ةوستیل هرست،. بت  نود و با یک ارتباط مفی، به پایتان متی  این کار با ندی،ن آغاز می
وااگتان در    دهی  و در ترانهان قرار میآموز زبانهای معتبری از زبان دوم را در معرض ماا 

نتود و  آوردی متی ستانی یتاد  آ  ان بتا ملتودی آهدتگ بته    نتون، و تلفتر وااگت   بافت ارائه می
ها پتر از  گیرن،. بسیاری از آهدگان بیشتر اوقات در معرض وااگان ج،ی، قرار میآموز زبان

هتای روزانته بته کتار     در موقعیتت  طبیعتی  طتور  بته باند، و ایتن زبتان   وااگان زبان عامیانه می
 از این زبان اطهع یابد،.  بای،رود و  می
 
کتتردن داستتتان بتته  ( معتقتت، استتت کتته  حفتتر 2001) 2متتورو داستتتان:استتتفاده از  -9

بخشت،. ایتن   ده، تا دوباره به داستان برگردن، و درکشان را بهبتود متی  ان اجازه میآموز زبان
تتوان   ضتمن آن کته متی   ان مفاهی  وااگان را گسترش دهد، آموز زبان تاکد، کار کمک می
 .کردارزیابی نیز آموزان را سطح زبان فعلی زبان به کمک آن 

  بترای ارزیتابی درک   قبتو  ( معتق،ن، که  داستان  ابتزاری قابتل  2002) 3مک گی و ریهگلز
حتواد  را   ةکد، تا سلسلآموزان فراه  مینکردن داستان فرصت را برای زبابان،. حفرمی

را گستترش   ختود کتار ببرنت، و نیتز درک وااگتانی     ،هی کدد،  وااگان داستان را بته سازمان
 های زبانی مورد نیاز است.ها برای گسترش مهارتب،هد،. این نوع فعالیت

 یتک ابتزار آموزنتی کتاربردی قتوی بته       گویی( معتق،ن، داستان2010)و دیگران  4تسو
ان جتذاب  آمتوز  زبتان گویی برای که قصهخصو  برای یادگیرن،گان زبان است و از زمانی

راحتتتی داستتتان را درک کددتت، و ستتاختار آن را بتته یتتاد بیاورنتت،.   تواندتت، بتتههتتا متتینتت،  آن
آورنت، بیشتتر وااگتان و جمتهت را بته ختاطر       ها را به یتاد متی  که داستانان زمانیآموز زبان
نتتایج  آفریدی کددت،.  ان، ک ی و بازان، و ندی،هوان،ههه که خان،. آنها تمایل دارن، از آنس رده
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 زبان دوم آموزش جایگاه داستان در .4
ت،ریس زبان  موضوعی است که از دیرباز در بین جوام  با ه،ف برقتراری ارتبتاط  مطترا    

وری و اطهعتات دستتخوش تغییترات    آبتا گستترش فتن    زمتان  هت  بوده و روش ت،ریس آن 
 متفاوتی گشته است.

کتردن   ارتبتاط استت: نتدی،ن  صتحبت     با چهار مهتارت زبتانی در   اًیادگیری زبان عموم
ای در امتر یتادگیری دارد.   و ویتژه  چهار مهارت نق  بسزا خوان،ن و نونتن. هر یک از این

جمله مطالب آموزنی مداسب  معل  آگتاه بته   این مهارت نیازمد، عواملی چد، ازاما پرورش 
ستتت. مطالتتب آموزنتتی بایتت، بتتا کارهتتای آموزنتتی کارآمتت، اهتتا و راهاصتتو  و نیتتز نتتیوه

های معین تهیه ن،ه باند،  معل  زبان بای، با اصو  آموزنتی  ها خا  و ویژگیگیری جهت
هتا و راهکارهتای نتوین و    و نکات علمی امتر آمتوزش زبتان آنتدا بانت،  سترانجام از روش      

 بخ  آموزش زبان بای، نهایت استفاده را برد.  نتیجه
گتویی در  بانت،. مبتانی قصته   بتانی متی  استفاده از داستان در آموزش زبان دوم براساا م

زیتر بیتان    صتورت  بته ان آمتوز  زبتان به سن و ستطح   ( نسبت34: 2006)1کها درا  را روم
گویی استتفاده از بتازی و تمترین    قصته  مداستب کارکردن روی قصته    ةکد،: انتخاب قص می

 نونتن قصه. های آموزنی وبرمبدای پایه

 
 شنیدن .1 .4
ت ندی،ن مطرا ن،ه استت و ایتن مهتارت یتک     رهای ج،ی،ی بر اهمیت مهاامروزه نظریه 

ان بایت، یتاد   آمتوز  زبانمعتق، است که  (17: 1387نود. فیشر)فراید، بسیار فعا  محسوب می
بترای  دی های زیابگیرن، که چگونه مطالب را از راه ندی،ن بیاموزن،. در عصر ما که فرصت

یتت،ن و هونتتمد،انه بتتا کلمتتات آوردن توانتتایی نتتدی،ن  فهمدستتت نتتدی،ن وجتتود دارد  بتته
اه گوش ندی،ه و درک  نت،ه استت    ای که  از راهمیت است. کلمهرون،ن بسیار حائز هروب
 نود.تر خوان،ه میمراتب آسانبه

                                                           
1 Relat 

در  انآمتوز  زبتان کتردن  بترای راهدمتایی  را معیارهتای گونتاگونی   معلمان ممکتن استت   
گتزید    های خود به کار ببرنت، کردن مهارت ندی،ن در کهاانتخاب مطالبی برای تقویت

: 1366)چمبترز    .هتایی بانت،  دی،ن بای، دارای ویژگیمطالب مداسب برای تقویت مهارت ن
بردن مهارت ندی،ن در زبان آموزان  بای، آنها را آماده کترد   کد، که برای بام( بیان می101
طور خهصه  زبان آموزان را بای، راهدمتایی کترد    چیزی و چگونه گوش ب،هد،. بهه چه که ب

تا نه تدها لزوم ندی،ن را درک کدد،  بلکه به اهمیت آن نیز پی ببرن،. داستتان چدتین فرصتتی    
دنبتا  کتردن    دهدت، و آورد. زبان آموزان به داستان گوش میآموزان فراه  میرا برای زبان

 کد،.ها را سازمان یافته میداستان  گوش کردن آن
 

 صحبت کردن .2. 4 
ی  از صترف دانستتن عداصتر پیتامی     مطتالبی بت    یرنت، گرکتردن بته زبتان دیگتر درب    صحبت

توجه کدد،  این استت کته چته     ترین موضوعاتی که معلمان بای، به آنبان،. یکی از مه  می
کددت،.   کمتک ان را در مهتارت ارتبتاطی   آموز زبانببرن، تا  ج،ی، و پربارتری را به کار  نیو

کتردن مهتارت   هتایی کته در تقویتت   بعضتی از برنامته  معتق،ن، ( 106: 1369فهد و سالوا )
کتردن  گفتارهتای رستمی و یتا     کردن  مصتاحبه تلفن :عبارتد، از  هستد،کردن موثر صحبت

. فتهد و  ..جمعی وسرودهای دسته  نیوکردن بهگویی  صحبترسمی  ایفای نق   قصهغیر
انی کته در فعالیتت   آمتوز  زبانان، که  اظهار کرده( 1977به نقل از مان،لر و جانسون ) سالوا

کددت،  بته ستطح بتامتری از درک مطالتب      خوانی نترکت متی  گویی یا ساعات داستانقصه
 ان،. خوان،نی  دان  لغوی و وااگان دست یافته

 
 نوشتن .3. 4

یابدت،.  ان در مراحتل پیشترفته بتر آن چیرگتی متی     آموز زبانای است و نونتن مهارت پیهی،ه
هتای گونتاگون را   ان مزم است در معرض نونتن قرار گیرنت، و نونتتن بته ستبک    آموز زبان

دهد،. فتهد  های گوناگون زبانی را پرورش میتمرین کدد،. انواع گوناگون نونتاری مهارت
 نویستی  نویستی  نامته  نویسی  نعرمقالهنویسی   داستانماند، مواردی  (180: 1369و سالوا)
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در  انآمتوز  زبتان کتردن  بترای راهدمتایی  را معیارهتای گونتاگونی   معلمان ممکتن استت   
گتزید    های خود به کار ببرنت، کردن مهارت ندی،ن در کهاانتخاب مطالبی برای تقویت

: 1366)چمبترز    .هتایی بانت،  دی،ن بای، دارای ویژگیمطالب مداسب برای تقویت مهارت ن
بردن مهارت ندی،ن در زبان آموزان  بای، آنها را آماده کترد   کد، که برای بام( بیان می101
طور خهصه  زبان آموزان را بای، راهدمتایی کترد    چیزی و چگونه گوش ب،هد،. بهه چه که ب

تا نه تدها لزوم ندی،ن را درک کدد،  بلکه به اهمیت آن نیز پی ببرن،. داستتان چدتین فرصتتی    
دنبتا  کتردن    دهدت، و آورد. زبان آموزان به داستان گوش میآموزان فراه  میرا برای زبان

 کد،.ها را سازمان یافته میداستان  گوش کردن آن
 

 صحبت کردن .2. 4 
ی  از صترف دانستتن عداصتر پیتامی     مطتالبی بت    یرنت، گرکتردن بته زبتان دیگتر درب    صحبت

توجه کدد،  این استت کته چته     ترین موضوعاتی که معلمان بای، به آنبان،. یکی از مه  می
کددت،.   کمتک ان را در مهتارت ارتبتاطی   آموز زبانببرن، تا  ج،ی، و پربارتری را به کار  نیو

کتردن مهتارت   هتایی کته در تقویتت   بعضتی از برنامته  معتق،ن، ( 106: 1369فهد و سالوا )
کتردن  گفتارهتای رستمی و یتا     کردن  مصتاحبه تلفن :عبارتد، از  هستد،کردن موثر صحبت

. فتهد و  ..جمعی وسرودهای دسته  نیوکردن بهگویی  صحبترسمی  ایفای نق   قصهغیر
انی کته در فعالیتت   آمتوز  زبانان، که  اظهار کرده( 1977به نقل از مان،لر و جانسون ) سالوا

کددت،  بته ستطح بتامتری از درک مطالتب      خوانی نترکت متی  گویی یا ساعات داستانقصه
 ان،. خوان،نی  دان  لغوی و وااگان دست یافته

 
 نوشتن .3. 4

یابدت،.  ان در مراحتل پیشترفته بتر آن چیرگتی متی     آموز زبانای است و نونتن مهارت پیهی،ه
هتای گونتاگون را   ان مزم است در معرض نونتن قرار گیرنت، و نونتتن بته ستبک    آموز زبان

دهد،. فتهد  های گوناگون زبانی را پرورش میتمرین کدد،. انواع گوناگون نونتاری مهارت
 نویستی  نویستی  نامته  نویسی  نعرمقالهنویسی   داستانماند، مواردی  (180: 1369و سالوا)
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نویستی: یتک   . داستتان انت،  عدوان انواع نونتار معرفی کترده  را بههای تحقیقی نونتن گزارش
هتای نونتتاری ایتن استت کته      روش برای پرورش درک دستور زبان و پیشرفت در مهارت

ر تجربیتات  هتای خودنتان تشتویق کدتی . نونتتار مبتدتی بت       ان را به نونتتن داستتان  آموز زبان
رود. نویستتی بتته نتتمار متتینتتروع ختتوبی بتترای داستتتان ة  اغلتتب نقطتتآمتتوز زبتتاننخصتتی 

داستتان بیتان کددت،. چدتین      صورت بهطبیعی مشتاقد، که تجربیات خود را  طور بهان آموز زبان
 ةنکاتی ماند، سرآغاز  مطلب  نقطسازد که در نونتار خود  ان را ملزم میآموز زبانای نیوه

 پایانی مداسب را مدظور کدد،.اوج  بخ  

 
 خواندن .4. 4

را به ایجاد ارتباط بتا دنیتای ختارج قتادر      آموز زبانمهارت خوان،ن  مهارت مهمی است که 
برای تقویتت ایتن    ن،ریزبان، و معلمان ناگدر یادگیری میسازد  دارای مراحل چد،گانه می

داستانی را  بخشتی از یتک    ةنونت( 1976ستفاده کدد،. بوور )های گوناگون امهارت از نیوه
گتذارد او را در درک  هایی که در اختیتار خواندت،ه متی   دان،  که با طراساخت آگاهانه می

 .(119: 1369 و سالوا به نقل از فهدبورر  کد،)آنهه خوان،ه است  کمک می

 
 ش دستورزآمو .5. 4

دستتور زبتان     نونتتن استت نته آمتوختن    گفتن و درستسخن اساا یادگیری زبان  درست
 رد که بسیار بشدود  بسیار سخن بگوی،  بسیار بخوان، و بسیار بدویس،.یگکسی زبان را فرا می

بترای نتداخت    ان نیتازی بته فراگیتری دستتور ن،ارنت،      آمتوز  زبتان البته به این معدا نیست که 
نیتز بترای ستهولت یتادگیری زبتان دوم        مداستب وااگتان و   درست و علمی زبان و گزید 

 توان، سودمد، بان،.ختن دستور اگر ضرورت ن،انته بان، میآمو
هتا  موزش افعتا  و زمتان  ویژه آاز داستان برای تمرین و ممارست نکات دستوری زبان به

ان آمتوز  زبان(  بر این باور است که داستان به 2: 2003)1خوبی بهره جست. نیئمان توان بهمی
متان گذنتته را بیاموزنت، و بتا     مختلتف ز  هتای تا کاربردهای معتبتر و نتکل   ده،فرصت می

                                                           
1 Niemann    

ی بتا داستتان آنتدا نتون،      آمتوز  زبان یةالبته اگر در مراحل اول سه کدد،.های دیگر مقای زمان
بیدی کدد، و افعا  را انتباه بردانتت  های مختلف زمان گذنته را پی نکلممکن است که 

 کدد،.  

 
 ش واژگان از طریق داستان آموز .6. 4

بانت،.  ندی،ن( می نونتن  صحبت کردن و راستای چهار مهارت )خوان،ن آموزش زبان در 
هه که مسل  است عامل اساسی در یتادگیری ایتن چهتار مهتارت  فراگیتری      با این وجود آن

بانتت،. غیرمستتتقی  در تقویتت چهتتار مهتارت تأثیرگتتذار متی    صتورت  بتتهوااگتان استتت کته   
 ن امکان پذیر نیست.درحقیقت یادگیری یک زبان خارجی ب،ون یادگیری وااگا

( معتق، است یک داستتان  17: 1387داستان در آموزش معانی وااگان موثر است. فیشر)
یتک کتل    عدتوان  بته تتوان آن را  ستاختی متی   موفق  یک کل است  انسجام دارد و ماتل هتر  

نت،ه   پرداختته   و  ختوبی ستاخته  هتای معتروف و بته   د. حتتی در داستتان  یک ارچه بررسی کتر 
کدتی  آنهتا را   درک ما از کل وجود دارد  نیز عداصتر مبهمتی کته ستعی متی     هایی در چال 

لتف مربتوط   ؤاگفتمانی وجود دارد که بته نیتات م  ها فرترین داستانمعدادار کدی . در معروف
اجتمتاعی؛ و دانت     -بافتت سیاستی   نود: چرا این داستان گفته ن،؛ و مسائل مربتوط بته  می
نت،. هتر داستتان در دنیتایی جتای       جا و چه وقت خلقای در این باره که داستان کزمیدهپس
 گیرد و از چه جهاتی به دنیای ما نبیه یا متفاوت از آن است؟ می

. متاهً  ک داستتان کمتک کترد   تتوان کتودک را در تفستیر مفتاهی  یت     هایی متی  ئوابا س
 آموز پرسی،: توان از زبان می

 توان به داستان داد؟به نظر نما چه عدوان دیگری می
وااگتان   ةتوان فرصت معداداری را بترای ارائت  کردن داستان در کها درا مییکتهبا د

انت،اختن  کاربه -1 ها را نامل:( این فرصت2: 2010) 1. چریست و دیگرانردج،ی، فراه  ک
 طبیعتی   صتورت  بهرفتن وااگان کاربردن قانون یادبه -2  سرگرمی صورت بهدان  وااگان 

وااگتانی    ةکردن از ستاختن نتبک  حمایت -4 مستقی   صورت بهدادن معدای وااگان یاد -3

                                                           
1 Christ & Wang & Chiu  
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ی بتا داستتان آنتدا نتون،      آمتوز  زبان یةالبته اگر در مراحل اول سه کدد،.های دیگر مقای زمان
بیدی کدد، و افعا  را انتباه بردانتت  های مختلف زمان گذنته را پی نکلممکن است که 

 کدد،.  

 
 ش واژگان از طریق داستان آموز .6. 4

بانت،.  ندی،ن( می نونتن  صحبت کردن و راستای چهار مهارت )خوان،ن آموزش زبان در 
هه که مسل  است عامل اساسی در یتادگیری ایتن چهتار مهتارت  فراگیتری      با این وجود آن

بانتت،. غیرمستتتقی  در تقویتت چهتتار مهتارت تأثیرگتتذار متی    صتورت  بتتهوااگتان استتت کته   
 ن امکان پذیر نیست.درحقیقت یادگیری یک زبان خارجی ب،ون یادگیری وااگا

( معتق، است یک داستتان  17: 1387داستان در آموزش معانی وااگان موثر است. فیشر)
یتک کتل    عدتوان  بته تتوان آن را  ستاختی متی   موفق  یک کل است  انسجام دارد و ماتل هتر  

نت،ه   پرداختته   و  ختوبی ستاخته  هتای معتروف و بته   د. حتتی در داستتان  یک ارچه بررسی کتر 
کدتی  آنهتا را   درک ما از کل وجود دارد  نیز عداصتر مبهمتی کته ستعی متی     هایی در چال 

لتف مربتوط   ؤاگفتمانی وجود دارد که بته نیتات م  ها فرترین داستانمعدادار کدی . در معروف
اجتمتاعی؛ و دانت     -بافتت سیاستی   نود: چرا این داستان گفته ن،؛ و مسائل مربتوط بته  می
نت،. هتر داستتان در دنیتایی جتای       جا و چه وقت خلقای در این باره که داستان کزمیدهپس
 گیرد و از چه جهاتی به دنیای ما نبیه یا متفاوت از آن است؟ می

. متاهً  ک داستتان کمتک کترد   تتوان کتودک را در تفستیر مفتاهی  یت     هایی متی  ئوابا س
 آموز پرسی،: توان از زبان می

 توان به داستان داد؟به نظر نما چه عدوان دیگری می
وااگتان   ةتوان فرصت معداداری را بترای ارائت  کردن داستان در کها درا مییکتهبا د

انت،اختن  کاربه -1 ها را نامل:( این فرصت2: 2010) 1. چریست و دیگرانردج،ی، فراه  ک
 طبیعتی   صتورت  بهرفتن وااگان کاربردن قانون یادبه -2  سرگرمی صورت بهدان  وااگان 

وااگتانی    ةکردن از ستاختن نتبک  حمایت -4 مستقی   صورت بهدادن معدای وااگان یاد -3

                                                           
1 Christ & Wang & Chiu  
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نون، که چته  ان با تع،اد زیادی از لغات آندا میآموز زبانکلی از این طریق  طور به داند،.می
 کد،.خوانی و چه در مکالمه به آنان کمک میدرکتاب
 

 هاائة درس و تجزیه و تحلیل دادهار .5
تتوان از  مدظتور تستهیل تت،ریس و افتزای  کیفیتت یتادگیری  متی        زبتان بته   در امر آموزش

 های مداسب است.گیری از داستانهاین امکانات بهر ات مختلفی استفاده کرد. ازجملهامکان
 
 روش ارائة درس .1. 5

ان اع  از سن  جدس  میتزان تحصتیهت و   آموز زبانهای مطالب آموزنی با توجه به ویژگی
ن،ه است. ه،ف او از  گرفتهدر نظر  خواه، یاد بگیرد او از زبانی که می سطح دان  زبانی

یتابی بته آن هت،ف نیازهتای     یادگیری زبان دوم را  م، نظر قرار دادیت  و در راستتای دستت   
  استاا آمتوزش استت. ضیاءحستیدی     آمتوز  زبانرا مشخص کردی . ه،ف و نیاز  آموز زبان
ای توانت، بته گونته   هتای کهستی نمتی   فعالیت( معتق، است که روش آموزش زبان و 1385)

 مشخص نود. آموز زبانانتزاعی و فارغ از نیاز و ه،ف 
نویسته را در نظتر بگیترد و در آمتوزش     ه  -آواهای ه معل  بای، معداهای مختلف وااه 
هتایی  ستعی کدت، کته معدتای       از آمتوزش چدتین وااه   پی   ها را در نظر بگیردها  اولویتآن

هتا را  بشداسد، و طبیعی است که بای، آن دارای بسام، و کاربرد بیشتری هستد، راوااگانی که 
 ان بیاموزد.  آموز زبانهای دیگر به زودتر از وااه

 آموزنی در نظر گرفته ن،ه است: ةمرحل دوبرای هر درا 
هتایی را  : فعالیت بی  از خوان،ن استت. در ایتن مرحلته  معلت  پرست      نخست ةمرحل
-اهدمایی کد،. این پرس  باعت  فعتا   ان را در درست خوان،ن رآموز زبانکد، تا مطرا می

هتا و  ان بتا ستاختارها  وااه  آمتوز  زبتان نود. در این مرحله  میان آموز زبانن،ن دان  پیشین 
 نون،.ترکیبات کلی،ی آندا می

ان آمتوز  زبانهایی در ارتباط با معدی در اختیار ابت،ا  پرس  : در این مرحلهدوم ةمرحل
خواند،  در صورت ها میها متن ادبی را با ه،ف یافتن پاسخ پرس گیرد و س س آنقرار می

هتا را  ی پرست  مان پاسخ تمتا آموز زبانتوان، در چد، نوبت تکرار نود تا نیاز این مرحله می
ستاختار   ازهتا  آگتاهی   میان جملته  ةیی در ارتباط با آگاهی از رابطهاتمرین س س پی،اکدد،.

هتای پیشتین   هتای دستتوری متتن و مقایسته بتا دانت       آگتاهی بتا بعضتی از نکتته    کلی متتن   
 بان،.ان و ادبیات آنان میآموز زبان

 
 هاآزمودنی .2. 5

انی هستد، که با ه،ف آندایی بتا متتون ادبیتات فارستی بته فراگیتری       آموز زبانها  آزمودنی
ی آمتوز  زبتان هتای  ترین روشتوان، یکی از مفی،ات داستانی میادبی پردازن،.زبان فارسی می

دانتتن  ماند، اند،  بآندا با فرهدگ و متون ادبی زبان مقص، ان آموز زبانبان،  اما بهتر است 
مفاهی  ادبی چون استعاره  تشتبیه  تشتخیص  جدتاا و... کته موجتب        اطهعات کلی دربار

ان انتختاب  زآمتو  زبتان درک بهتر متن و از خوان،ن متون لذت بیشتری ببرن،. بدابراین سطوا 
 باند،.  گروه آزمای  و ناه، میو نفر در د 7سطح متوسط  به تع،اد ن،ه 

 
 ابزار آزمون .3. 5

-آوارداختد، که آموزش وااگتان هت   پنویسه میه  -آواهر دوگروه به آموزش وااگان ه 
 نود.آموزنی متغیر وابسته محسوب مینویسه متغیر مستقل و نیو  ه 

کردن  استتفاده از فرهدتگ   جمهنویسه را با استفاده از تره  -آواگروه کدتر  وااگان ه 
نویسه را بتا استتفاده از   ه  -آواگرفتد، و گروه آزمای  وااگان ه لغت  تصاویر و... فرا می

ی و برگزی،ه نت،ه بتود   بها بیشتر از متون ادکه داستانگرفتد،. ضمن آنمتون داستانی فرا می
جلسه به اتمتام برست،    کوتاه بودن، به این دلیل که درا در یک هایها دارای متنو اغلب آن

 آورد.آموزان به همراه میزدگی را برای زبان بودن متن درا خستگی و د  نیز طومنی و
 

 اجرای آزمون شیوة .4. 5
یتتک از جلستتات درا   جلستته کتتها درا بتتوده استتت. در هتتر 5آموزنتتی نتتامل  ر دو

هتا  ن،. بترای تحلیتل داده  آموزش یکی از معانی پرداخته میها به برحسب بسام، معانی وااه
آموزنی به عمل آم،  آزمون یتادگیری وااگتان    نی از هر دو گروه در پایان جلسةنیز آزمو
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هتا را  ی پرست  مان پاسخ تمتا آموز زبانتوان، در چد، نوبت تکرار نود تا نیاز این مرحله می
ستاختار   ازهتا  آگتاهی   میان جملته  ةیی در ارتباط با آگاهی از رابطهاتمرین س س پی،اکدد،.

هتای پیشتین   هتای دستتوری متتن و مقایسته بتا دانت       آگتاهی بتا بعضتی از نکتته    کلی متتن   
 بان،.ان و ادبیات آنان میآموز زبان

 
 هاآزمودنی .2. 5

انی هستد، که با ه،ف آندایی بتا متتون ادبیتات فارستی بته فراگیتری       آموز زبانها  آزمودنی
ی آمتوز  زبتان هتای  ترین روشتوان، یکی از مفی،ات داستانی میادبی پردازن،.زبان فارسی می

دانتتن  ماند، اند،  بآندا با فرهدگ و متون ادبی زبان مقص، ان آموز زبانبان،  اما بهتر است 
مفاهی  ادبی چون استعاره  تشتبیه  تشتخیص  جدتاا و... کته موجتب        اطهعات کلی دربار

ان انتختاب  زآمتو  زبتان درک بهتر متن و از خوان،ن متون لذت بیشتری ببرن،. بدابراین سطوا 
 باند،.  گروه آزمای  و ناه، میو نفر در د 7سطح متوسط  به تع،اد ن،ه 

 
 ابزار آزمون .3. 5

-آوارداختد، که آموزش وااگتان هت   پنویسه میه  -آواهر دوگروه به آموزش وااگان ه 
 نود.آموزنی متغیر وابسته محسوب مینویسه متغیر مستقل و نیو  ه 

کردن  استتفاده از فرهدتگ   جمهنویسه را با استفاده از تره  -آواگروه کدتر  وااگان ه 
نویسه را بتا استتفاده از   ه  -آواگرفتد، و گروه آزمای  وااگان ه لغت  تصاویر و... فرا می

ی و برگزی،ه نت،ه بتود   بها بیشتر از متون ادکه داستانگرفتد،. ضمن آنمتون داستانی فرا می
جلسه به اتمتام برست،    کوتاه بودن، به این دلیل که درا در یک هایها دارای متنو اغلب آن

 آورد.آموزان به همراه میزدگی را برای زبان بودن متن درا خستگی و د  نیز طومنی و
 

 اجرای آزمون شیوة .4. 5
یتتک از جلستتات درا   جلستته کتتها درا بتتوده استتت. در هتتر 5آموزنتتی نتتامل  ر دو

هتا  ن،. بترای تحلیتل داده  آموزش یکی از معانی پرداخته میها به برحسب بسام، معانی وااه
آموزنی به عمل آم،  آزمون یتادگیری وااگتان    نی از هر دو گروه در پایان جلسةنیز آزمو
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دتایی  ترکیبتات استمی و فعلتی      هتای مع روابتط معدتایی  حتوزه   نویسه از لحتاظ  ه  -آواه 
 مت  بته هتر  ان بته ستئوا  آمتوز  زبانکرد؛ و بر اساا نوع پاسخ و... را ارزیابی می هاآیی باه 

 ا میتزان یتادگیری  یادگیری این دو گروه براستا  گرفت. نتیجةای تعلق مینها نمرهیک از آ
هتای  ها بررسی ن، و کیفیت این روش  با روشآموزنی در این کها طی یک دور  آنها

 آماری سدجی،ه ن،ه است.  
 

 هاتحلیل داده .5. 5
استتفاده نت،ه استت. ایتن آزمتون        t ها  از آزمتون برای بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل داده

دو میتانگین نمترات  انحتراف معیتار و واریتانس       ةنی آماری است که از طریتق مقایست  آزمو
 .پردازدمی عملکرد آنها  ةگروه آزمای  و ناه،  به مقایس

 
 : میانگین نمرات1جدول شمارة 

 خطای استان،ارد میانگین انحراف استان،ارد میانگین تع،اد گروه 

 نمره
 47380/0 25357/1 2857/16 7 کدتر 

 47380/0 81650/0 0000/19 7 آزمای 

 
کدی،  نمرات گروه آزمای  از میتانگین  مهحظه می 1ی گونه که در ج،و  نمارههمان

آزمتون در هتر دو گتروه      نمرات گروه کدتر  بامتر است. با توجه به یکسان بودن محتوای
توان تفتاوت بتین ایتن دو رقت  را نانتی از تتأثیر روش تت،ریس گتروه آزمتای   یعدتی           می

 آموزش از طریق داستان دانست.
 

 t : آزمون2جدول شمارة 
 t-testآزمون 

 tسطح معداداری  tمق،ار  fسطح معداداری آزمون  (fآزمون برابری واریانس ها )مق،ار 

814/0 385/0 800/4- 000/0 

تر تفاوت موجود دو عملکترد دو گتروه    آم،ه  برای بررسی دقیقدستبر اساا آمار به
نشتان   2ی قرار دادی ؛ همتان طتور کته جت،و  نتماره      tهای آماری خود را در آزمون داده
و بتا توجته بته ایدکته      (f=0.814  sig=0.385)ها ده، با فرض پذیرش برابری واریانس می

گفتت کته نتیجتة    تتوان  بانت، متی  متی  (sig=0.00) 05/0 کمتتر از  tسطح معداداری آزمون 
تر  تفتاوت  آماری بوده  و بین نمرات گروه آزمای  و کد تعمی  به جامعةآم،ه قابلدست به

 نویسه با استتفاده از نتیو   ه  -اآو معداداری وجود دارد وگویای برتری آموزش وااگان ه 
 بان،.می .کردن  استفاده از فرهدگ لغت  و..هایی چون ترجمهتان نسبت به نیوهداس

  
 گیرینتیجه .6

ج،یت،ی را در بتافتی جتذاب و گیترا ماتل        ان، که اگر معل   واااین نکتهها گویای بررسی
 صتورت مستتقی  و بتا تکترار    ان بیاموزد  بهتر از آن است کته وااه را بته  آموز زبانداستان به 

 آموزش ده،.
ای کته بترای آنهتا کمتی     انی که داستان را در اختیار دانتد،  با برخورد با وااهآموز زبان

وقتت زیتادی صترف نکردنت، و بته      دانستتد،  در آن  معدتای آن را نمتی   ناآندا بود و یا اصهً
کته متتن   انی آموز زبانکه  ان،. در حالیکردن داستان پرداختد، و متن را تا انتها خوان،ه دنبا 

نت،ه در  رهدانستتد، و بته اطهعتات ذخیت    که معدای یک وااه را نمیداستان را ن،انتد،  زمانی
از  کردنت، و ایتن یکتی   متشتابه تت،اخل ایجتاد متی       کردنت، و بتا واا  خود مراجعه می ةحافظ

کته در   ایها وااه را انتتباه از وااه ه آنکزیرا امکان این مشکهت آموزش این وااگان است
اد خود دانتد، به کار ببرن، و درک کدد، و یتا معدتای وااه را انتتباه حت،ا بزندت،  زیت      ذهن 

 بان،.  نویسه میه  -آواهای ه بودن وااهخاطر مشابهاست و آن ه  به
دیگتر کته   ة نکتت  این مشکل را تا ح،ی حتل کترد.   تواناما با استفاده از بافت مداسب می

ن،انتتد،  از معلت  بستیار پرست       را در اختیتار  انی کته متتن  آمتوز  زبتان حائز اهمیتت استت    
انی کته  آمتوز  زبانی بیان کد، اما یهادائ  برای آنها نمونه طور بهکردن، و معل  مجبور بود  می

کردنت، و ایتن بیتانگر ایتن نکتته استت کته        هتای کمتتر متی   داستان در اختیار دانتد، پرس 
بته اهت،اف آموزنتی پتی      آمتوز  زباننود که آموزش از طریق بافت زبانی مداسب باع  می

 ببرد و نیاز کمتری به معل  دانته بان، وخود برای درک بهتر بیشتر تهش کد،.  
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تر تفاوت موجود دو عملکترد دو گتروه    آم،ه  برای بررسی دقیقدستبر اساا آمار به
نشتان   2ی قرار دادی ؛ همتان طتور کته جت،و  نتماره      tهای آماری خود را در آزمون داده
و بتا توجته بته ایدکته      (f=0.814  sig=0.385)ها ده، با فرض پذیرش برابری واریانس می

گفتت کته نتیجتة    تتوان  بانت، متی  متی  (sig=0.00) 05/0 کمتتر از  tسطح معداداری آزمون 
تر  تفتاوت  آماری بوده  و بین نمرات گروه آزمای  و کد تعمی  به جامعةآم،ه قابلدست به

 نویسه با استتفاده از نتیو   ه  -اآو معداداری وجود دارد وگویای برتری آموزش وااگان ه 
 بان،.می .کردن  استفاده از فرهدگ لغت  و..هایی چون ترجمهتان نسبت به نیوهداس

  
 گیرینتیجه .6

ج،یت،ی را در بتافتی جتذاب و گیترا ماتل        ان، که اگر معل   واااین نکتهها گویای بررسی
 صتورت مستتقی  و بتا تکترار    ان بیاموزد  بهتر از آن است کته وااه را بته  آموز زبانداستان به 

 آموزش ده،.
ای کته بترای آنهتا کمتی     انی که داستان را در اختیار دانتد،  با برخورد با وااهآموز زبان

وقتت زیتادی صترف نکردنت، و بته      دانستتد،  در آن  معدتای آن را نمتی   ناآندا بود و یا اصهً
کته متتن   انی آموز زبانکه  ان،. در حالیکردن داستان پرداختد، و متن را تا انتها خوان،ه دنبا 

نت،ه در  رهدانستتد، و بته اطهعتات ذخیت    که معدای یک وااه را نمیداستان را ن،انتد،  زمانی
از  کردنت، و ایتن یکتی   متشتابه تت،اخل ایجتاد متی       کردنت، و بتا واا  خود مراجعه می ةحافظ

کته در   ایها وااه را انتتباه از وااه ه آنکزیرا امکان این مشکهت آموزش این وااگان است
اد خود دانتد، به کار ببرن، و درک کدد، و یتا معدتای وااه را انتتباه حت،ا بزندت،  زیت      ذهن 

 بان،.  نویسه میه  -آواهای ه بودن وااهخاطر مشابهاست و آن ه  به
دیگتر کته   ة نکتت  این مشکل را تا ح،ی حتل کترد.   تواناما با استفاده از بافت مداسب می

ن،انتتد،  از معلت  بستیار پرست       را در اختیتار  انی کته متتن  آمتوز  زبتان حائز اهمیتت استت    
انی کته  آمتوز  زبانی بیان کد، اما یهادائ  برای آنها نمونه طور بهکردن، و معل  مجبور بود  می

کردنت، و ایتن بیتانگر ایتن نکتته استت کته        هتای کمتتر متی   داستان در اختیار دانتد، پرس 
بته اهت،اف آموزنتی پتی      آمتوز  زباننود که آموزش از طریق بافت زبانی مداسب باع  می

 ببرد و نیاز کمتری به معل  دانته بان، وخود برای درک بهتر بیشتر تهش کد،.  
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 منابع
ثریتا قتز  ایتاغ  مرکتز نشتر         ترجمتة «گتویی و نمتای  ختهق    قصه»(  1366دیویی  ) چمبرز 
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