فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا
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سال ششم ،شمارة  ،13زمستان 1393

آموزش واژگان همآوا -همنویسه از طریق داستان
محمدرضا پهلواننژاد
زهرا سادات حسینی
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تاریخ دریافت90/4/28 :
تاریخ تصویب91/6/18 :

چکیده

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

بسزا و ویژهای در امر یادگیری دارد .اما پرورش این مهارت نیازمدت،
عواملی چد ،ازجمله مطالب آموزنی مداسب معلت آگتاه بته اصتو

آموزش و نیز نیوهها و راهکارهای آموزنی کارآم ،استت .مطالتب
آموزنی بای ،با جهتگیریهتای ختا

و ویژگتیهتای معتین تهیته

ن،ه باند ،معل زبتان بایت ،بتا اصتو آموزنتی زبتان آنتدا بانت ،و

سرانجام بای ،از روشها و راهکارهای نتوین و نتیجتهبخت
زبان نهایت استفاده را ببرد .ه،ف از این پتژوه
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است کته آیتا داستتان متیتوانت ،بتهعدتوان یتک نتیو آموزنتی در

آموزش زبان دوم به کار بترود یتا نته .بترای بررستی میتزان موفقیتت

دادههتتای داستتتانی در آمتتوزش زبتتان دوم در یتتک بررستتی میتت،انی
تعتت،ادی از وااگتتان هت آوا -هت نویستة زبتتان فارستتی در دو گتتروه

(آزمای

کدتر ) به  7دانشجوی خارجی زبانآموز زبتان فارستی بتا

استفاده از داستان و بت،ون داستتان آمتوزش داده نت .،بترای بررستی

نتایج و تجزیه و تحلیل دادههتا از آزمتون  tاستتفاده نت،ه استت .بتا

توجه به اینکه سطح معداداری آزمون  tکمتر از )sig=0.00( 0/05

میبان ،میتوان گفت که نمر گروه آزمای

تفاوت معداداری دارد و بدابراین یافتههای پژوه

با نمر گروه کدتتر

نشان میدهت ،کته

میتوان از داستان بهعدوان یک نیو آموزنی مداسب برای آمتوزش

وااههای هت آوا -هت نویسته مت،د جستت و ایتن نتیوه یتادگیری را
تسهیل و جذاب میکد.،

واژه های کلیدی :وااگان ه آوا -ه نویسه نتیوههتای آمتوزش
داستان کوتاه
 .1مقدمه

محققان زباننداسی که به پ،ی ،ه آوا -ه نویسه توجته دانتتهانت ،همگتی در ایتن متورد

متفقالقو هستد ،که ه آوا -ه نویسه در مورد وااگتانی مطترا استت کته دارای صتورت
یکسان و معانی متفاوت باند.،

لبدر 1پس از تعریف کلمات مشابه این وااگان را به سه دسته تقسی میکد:،

Lobnner
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کلماتی که صورت تلفظی و نونتتاری یکستان ولتی معتانی متفتاوت دارنت ،و در
فرهدگلغت دارای م،خلهای ج،اگانهای هستد ،کلمات متشابه هستد ،و بته سته
دسته تقسی می نون.،
 این کلمات اگر از لحاظ تلفظی یکسان بان ،اما به لحتاظ نونتتاری متفتاوت
باند« ،ه آوا» هستد،؛ ماند :،خوار و خار قضاو غذا و...
 اگتتر در صتتورت نونتتتاری یکستتان و در تلفتتر بتتا یکتت،یگر متقتتاوت بانتتد،
«ه نویسه» هستد،؛ ماند :،گُل و گِل دَر ودُر و...
 اگر صورت آوایی و نونتاری یکسانی دانتته بانتد ،کلمتات متشتابه کامتل
هستد،؛ ماند :،اسفد ،نیر سیر گل (لبدر .)43 :2002
 .1 .1معیارهای آموزش واژگان همآوا -همنویسه
معیارهای آموزش وااگان ه آوا -ه نویسه عبارتد ،از:

 .1وااگان بهطور ه زمان آموزش داده نشتون .،انتمیت و انتمیت )133 :1995(1در
اینباره میگوید:،
وااههایی که با یکدیگر نباهت دارن ،را نبای ،بهطور ه زمان آمتوزش داد اگتر
چه سازماندهی وااهها یادگیری را آسان متیستازد امتا آمتوزش وااههتایی کته
نباهت زیادی به ه دارن ،میتوان،گیجکدد،ه بان .،ضمداً زبانآمتوزان عتهوهبتر
یادگیری دو وااه بای ،دانشی که آنها را از ه متمایز میکد ،بیاموزنت( ،انتمیت و
انمیت .)133 :1995

 .2وااگتتان براستتاا بستتام ،معدتتایی آمتتوزش داده نتتون.،یادگیری وااههتتایی کتته بتتا
یک،یگر رابطة هماید،ی مستحکمی دارن ،مشکلتتر از وااههتایی استت کته بتین
آنها رابطة هماید،ی ضعیفی برقرار است .یکتی از راهکارهتایی کته از تت،اخل دو
واا مشابه جلوگیری میکد ،آموزش وااههای پربسام ،در مراحل اولیة آمتوزش

Schmitt & Schmitt
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است .بع ،از اینکه زبانآموزان این وااهها را بهختوبی فراگرفتدت ،بایت ،وااههتای
دیگر را آموزش داد (بهنقل از انمیت و انمیت .)134 :1995

 .3وااگان در بافت زبانی مداسب آموزش داده نود .پالمر )1981(1معتقت ،استت کته
متن در یادگیری وااهها و بهیادآوردن معدی آنها بستیار بااهمیتت استت .وااگتان
ج،ی ،بای ،بهوسیلة اصطهحات مربوط با واا ج،ی ،در بافت ارائه نتون ،و ست س
زبانآموز فرصت آن را دارد که با وااه در بافت ارتباط برقرار کد.،

 .4براساا عدوان متن میتوان معدای یتک وااه را آمتوزش داد .میفدتگ)5 :2008( 2
معتق ،است از عداوین مشهور میتوان معدای وااه را ح،ا زد .بهکاربردن وااگان
قابلفه بهطورگمراهکدد،ه در مواردی چون وااگان متشتابه چدت،معدتا هت آوا و
اصطهحات نشان میده ،که این زبانآموزان تمایل دارن ،تا به متن توجه چدت،انی
نکدد ،و به دانشی که از خود وااه دریافت میکدد ،متکی نون.،
اما این روش ممکن است که فرد را به انتباه بیان،ازد و معل بایت ،زبتانآمتوزان را
آگاه کد ،تا فقط به صورت وااه بسد،ه نکدد ،و براساا چدتین بردانتتی از معدتای

وااه جمله را معدا نکدد .،معلمان بای ،چدین راهبردهای آموزنتی را بت،ون چتک-

کردن معدی در بافت به زبانآموزان تعلتی ن،هد.،بتهعدتوان ماتا اگتر متدتی دارای
عدوان «نیر در جدگل» بود زبانآموز نبای ،تصور کد ،کته همتة وااههتای نتیر در
این متن بهمعدای نیر حیوانی است و نای ،این وااه به نیر خوراکی و یا نتیر آب
ه اناره دانته بان ،ماند ،جملة :روباه در جدگل برای نیردادن بته بهتهاش دنبتا
غذا بود که ناگهان خرگونی را دی ،که در کدار درختی خوابی،ه است...

 .5وااهها توسط تصاویر آموزش داده نون .،رایت )137 :2002( 3معتقت ،استت کته
اطهعات غیرزبانی به ما کمک میکد ،تا ح،ا بزنی متن دربتار چته موضتوعی
است .این قابلیت پی بیدیکردن به ما کمک میکد ،تا معدی را ستری تتر دریتابی .
تصتتاویر متتیتواندتت ،بتتهعدتتوان مدتتاب غیتترزبتتانی اطهعتتات محستتوب نتتون .،در
1

Palmer
Mei-fang
3
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روشنداسی ارتباطی بر ضرورت آموزش زبانآموزان بترای استتفاده از اطهعتات
غیرزبانی در کدار اطهعات زبانی در ارتباط تأکی ،ن،ه است.
 .6وااهها توسط حوزههای معدایی آمتوزش داده نتون .،کیماستی( )52 :1384معتقت،
است برای آموزش وااه در این روش وااههایی که به یک حوز معدتایی مربتوط
هستد ،ماند :،پست مسافرت خری،وفروش و غیره با ه آمتوزش داده متینتون،
چرا که وااهها بهصورت مدظ حو یک موضوع خا

متیچرخدت ،و ایتن ختود

به زبانآموزان کمک میکد ،که وااههایی که مربوط به همان حوزه هستتد ،را بته
خوبی فرا بگیرن ،و در هتر حتوزه امکتان برختورد بتا وااههتای ج،یت ،نیتز فتراه
میگردد.
 .7وااگان توسط جمهت طدزگونه آموزش داده نون .،به گفتتة زنت،ی()147 :1381
کلماتی ماند ،نیر و گاز با یک صورت لفظی مشترک برای اناره به چد ،مص،اق
مختلف به کار میرون،؛ ماند :،نتیر(حیوان وحشتی) نتیر(لبدی) و نتیر(ابزار) .بتا
گفتن جمهت طدزگونة زیر میتوان توجه کودکان را به این رابطتة معدتایی جلتب
کرد:
الف -نیر را دی،م اصهً نترسی،م فوراً آن را در لیتوان ریختت و ختوردم .بهتههتا
مدظورم ک،ام نیر است؟
ب -رفت جلو تا در یک ثانیه نیر را بخورم اما تا دهان را باز کردم نیر دهتد
را باز کرد و نعرهای کشی .،من ه پا به فرار گذانت  .بهههتا حتام مدظتورم کت،ام
نیر است؟
ج -مادرم به من گفت :برو آن نیر را ببد .،ترسی،م و با ص،ای بلد ،گفت  :من! متن
جرأت نمیکد به نیر نزدیک بشوم چه رس ،به اینکته دستت و پتای

را ببدت،م.

مادر دوباره گفت :اگر نیر را نبد،ی آب تمام خانه را پر میکد .،بههها این دفعه
مدظورم ک،ام نیر است؟
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 .2روش تحقیق
پتتژوه

حاضتتر از نتتوع نظتتری استتت و نتتتایج و پیامتت،های کتتاربردی دارد .روش آن

کتابخانهای تحلیلی – توصیفی است .این پژوه

در حوز مطالعات زباننداسی کتاربردی

قرار دارد و داستان را بهعدوان یک نتیو مداستب در آمتوزش وااگتان هت آوا -هت نویسته
مطرا میکد ،و نتایج این نیوه را با روشهای آماری تحلیل میکد.،
 .3پیشینة تحقیق

یکی از مه ترین و مؤثرترین اق،امها برای آموزش و یادگیری عمیق و متؤثر بتهکتارگیری

نیوههایی است که فراید ،یادگیری را تسهیل و تستری کدت .،محققتان و پژوهشتگران زبتان
دوم با در نظرگرفتن برهة زمانی و نیازسدجی زبانآموزان روشهایی را بهکار بتردهانت ،کته
هر یک دارای مزایا و معایبی است .روشهایی که در اواخر قرن نوزده (ه زمان بتا آغتاز
نظریهپردازی زبان دوم) اتخاذ ن ،بیشتر بر ساختار و قواع ،دستوری زبان متکی بود .نونان

(( )1999به نقل از اریکن و ترف )5213 :2010 1معتق ،است روشهتای ستدتی کته نقت
اصلی را به معل و نق

مجهولی را به زبانآمتوزان نستبت متیدهدت ،آموزنتی نامداستب و

بیارتباط با نیازهای زبان آموزان است.
اما از قرن بیست به بع ،ه زمان با تحومت علمی و لزوم ایجاد ارتباط بتا جوامت دیگتر
روشهای اتخاذن،ه بیشتر به تعامل و اهمیت برقراری ارتباط زبانآمتوز بتا زبتان دوم توجته
دانت .در اینجا به انواع نتیوههتای آمتوزش وااگتان مطترانت،ه در آمتوزش زبتان دوم
میپردازی :
 -1حدس زدن معنا در بافت:کیفتیک و اوستر )1570 :2009( 2معتق،ن ،کته آمتوزش
وااگان ج،ی ،در بافتی که کاربرد و نق

وااه را نشتان متیدهت ،متیتوانت ،از ایتن جهتت

بااهمیت بان ،که زبانآموز را با راهبرد ح،ا زدن معدای وااه از متن آندا میکد.،

Arikan & Taraf
Ciftic & Uster
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دمیر کیگلو )440 :2010( 1بر این باور است که زبانآموزان بهمدظور حفرکردن لغات
در ذهدشان بای ،با آنها در یک بافت مداسب مواجه نون ،و آنها را بته کتار ببرنت .،ایتن کتار
کمک میکد ،تا ارتباطشان با دیگر وااگان برقرار بمان ،و بدابراین در نبکة وااگان تقویتت
مینون.،
لطافتی( )1386معتق ،است درواق درک صحیح کلمات ب،ون آندایی با فرهدگتی کته
در برگیرن ،آن کلمات است کاری مشکل و نیازمد ،نداخت کافی از رابطة متقابل متتن و
کلمات

است .با روننن،ن مفهوم کلمات در بافتشان مفهتوم کلمتات در کتل بته ختوبی

آنکار مینود.
 -2استفاده از فرهنگلغت :به گفتة نیشن )281 :2006( 2فرهدگلغتت متیتوانت ،بترای
ه،فهایی به کار رود و میتوان ،به یادگیرن،گان در (تولی ،درک و یتادگرفتن) کمتک -
کد.،
 -3استفاده از ساخت واژگان :ضیاءحسیدی ( )112 :1385به نقل از کروز ( )1975بیان
میکد ،که توانایی تشخیص اجزای وااه میتوان ،تدها مهارت مه برای زبانآموز به حساب
آی ،تا وی را در درک خوان،ن یاری ده .،این مهارت میتوان ،از تع،اد وااههای ناآندا در
ذهن او بکاه ،و بر تع،اد وااههای آندا بیفزای.،
 -4استفاده از انیمیشن :اریکن و ترف ( )2010معتق،ن ،معل بایت ،محتیط یتادگیریای
را خلق کد ،که در آن به زبانآموزان کمکهای درسی صوتی -تصتویری ب،هدت .،از آنجتا
که پویا نمایی ها زبان را رونن تر و در قالب بافت مداسب ارائه متیدهدت ،استتفاده از آنهتا
در آموزش زبان ضمن آنکه بهخاطر جذابیتهای بصتری و گرافیکتیاش کتها درا را
جذاب میکد ،موجب آموزش زبان بهصورت غیر مستقی می نود و زبان آموزان زبتان را
بهصورت نیمه خود آگاه میآموزن.،
Demircioglu.
Nation
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 -5استفاده از نمایش :دمیرکیگلو ( )440 :2010معتق ،است که بهخاطرست ردن وااگتان
ج،ی ،برای زبانآموزان با توجه به ایتنکته دارای هتوش و ستبکهتای یتادگیری متفتاوتی
هستد ،مشکل است .اما تئاتر خهقانه در کها زبان یک متت ،کهستی کارآمت ،استت کته
ابزارهای رواننداسی و مدطقی انگیزه برای یادگرفتن وااگان و لذت کتارکردن بتا آنهتا را
ایجاد میکد .،خلقکردن جتو کهستی کته در آن وااگتان بتهعدتوان یتک ابتزار سترگرمی
میبان ،و بازی با وااگان میتوانت ،پتادزهری دربرابتر بستیاری از تتراهتای طبیعتی خطتا
کردن بان .،زمانیکه زبانآموزان وااگان را حس و معدا میکدد ،حرکت و پتانتونی عضتو
فعالی در تقویت وااگان میبان .،وی (همان )442:معتق ،است تئاتر بهعدوان یتک تکدیتک
آموزنی میتوان ،محیط احساسی و عقلی ایجاد کد،که زبانآموزان را بترای تفکتر ترغیتب
کد.،
 -6استفاده از تصاویر :رایت ( )136 :2002معتق ،است که تصاویر بهعدوان انگیزه برای
زبانآموزان و ه چدین برای روننن،ن موضوع مورد استفاده قرار میگیرد .صحبت کردن
و نونتن دو مهارت تولی،ی هستد ،که تصاویر میتواند ،بتهعدتوان محترک بته ارتقتای آنهتا
کمک کدد .،البته مهارتهای نتدی،ن و خوانت،ن نیتز در طتو تمترینهتایی کته در آنهتا از
عکس استفاده مینود تقویت مینون .،تصاویر حتی در روش سدتی دستتور -ترجمته در
آموزش معدی ایفای نق

میکردن.،

 -7بازی :ریاحی چلوانی( )1384معتق ،است بهکارگیری بازی در امتر آمتوزش وااههتای
پایه برای کودکان پی دبستانی نشتاندهدت ،ایتن استت کته بتازی یتادگیری را ستری تتر و
آسانتر میکد ،و نق

مؤثری در ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی میان کودکان دارد .بتازی

به کودکان کمک میکد ،تا فارغ از موقعیت و بافت افکار نخصی و عقای ،ختود را بتروز
دهد .،آموزش در سدین کودکی هرچه بیشتر بهصورت غیرمستتقی انجتام گیترد بتهعدتوان
نمونه با استفاده از بازی رغبت و یادگیری را افزای
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 -8استفاده از موسیقی :نیشکوا )19 :2008( 1معتق ،است زمانی کته از موستیقی بترای
آموزش دادن وااگان زبان خارجی استفاده میکدی الگوهای یتادگیری مشتابه متینتود و
این کار با ندی،ن آغاز مینود و با یک ارتباط مفی ،به پایتان متیرست .،بتهوستیلة موستیقی
ماا های معتبری از زبان دوم را در معرض زبانآموزان قرار میدهی و در ترانه وااگتان در
بافت ارائه مینتون ،و تلفتر وااگتان بتا ملتودی آهدتگ بتهآستانی یتادآوردی متینتود و
زبانآموزان بیشتر اوقات در معرض وااگان ج،ی ،قرار میگیرن .،بسیاری از آهدگها پتر از
وااگان زبان عامیانه میباند ،و ایتن زبتان بتهطتور طبیعتی در موقعیتتهتای روزانته بته کتار
میرود و بای ،از این زبان اطهع یابد.،
 -9استتتفاده از داستتتان :متتورو )2001( 2معتقتت ،استتت کتته حفتترکتتردن داستتتان بتته
زبانآموزان اجازه میده ،تا دوباره به داستان برگردن ،و درکشان را بهبتود متیبخشت .،ایتن
کار کمک میکد ،تا زبانآموزان مفاهی وااگان را گسترش دهد ،ضتمن آن کته متیتتوان
به کمک آن سطح زبان فعلی زبانآموزان را نیز ارزیابی کرد.

مک گی و ریهگلز )2002( 3معتق،ن ،که داستان ابتزاری قابتلقبتو بترای ارزیتابی درک

میبان .،حفرکردن داستان فرصت را برای زبانآموزان فراه میکد ،تا سلسلة حتواد را
سازمان،هی کدد ،وااگان داستان را بتهکتار ببرنت ،و نیتز درک وااگتانی ختود را گستترش
ب،هد .،این نوع فعالیتها برای گسترش مهارتهای زبانی مورد نیاز است.

تسو 4و دیگران ( )2010معتق،ن ،داستانگویی یتک ابتزار آموزنتی کتاربردی قتوی بته

خصو

برای یادگیرن،گان زبان است و از زمانیکه قصهگویی برای زبتانآمتوزان جتذاب

نتت ،آنهتتا متتیتواندتت ،بتتهراحتتتی داستتتان را درک کددتت ،و ستتاختار آن را بتته یتتاد بیاورنتت.،
زبانآموزان زمانیکه داستانها را به یتاد متیآورنت ،بیشتتر وااگتان و جمتهت را بته ختاطر
س ردهان .،آنها تمایل دارن ،از آنهه که خوان،هان ،و ندی،هان ،ک ی و بازآفریدی کددت .،نتتایج
این کار جمهت بلد ،و مهارتهای پیهی،هی زبان را برای زبان آموزان آسان میکد.،
1
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 .4جایگاه داستان در آموزش زبان دوم

ت،ریس زبان موضوعی است که از دیرباز در بین جوام با ه،ف برقتراری ارتبتاط مطترا

بوده و روش ت،ریس آن هت زمتان بتا گستترش فتنآوری و اطهعتات دستتخوش تغییترات
متفاوتی گشته است.
یادگیری زبان عموماً با چهار مهتارت زبتانی در ارتبتاط استت :نتدی،ن صتحبتکتردن
خوان،ن و نونتن .هر یک از این چهار مهارت نق

بسزا و ویتژهای در امتر یتادگیری دارد.

اما پرورش این مهارت نیازمد ،عواملی چد ،ازجمله مطالب آموزنی مداسب معل آگتاه بته
اصتتو و نیتتز نتتیوههتتا و راهکارهتتای آموزنتتی کارآمتت ،استتت .مطالتتب آموزنتتی بایتت ،بتتا
جهتگیریها خا

و ویژگیهای معین تهیه ن،ه باند ،معل زبان بای ،با اصو آموزنتی

و نکات علمی امتر آمتوزش زبتان آنتدا بانت ،سترانجام از روشهتا و راهکارهتای نتوین و
نتیجهبخ

آموزش زبان بای ،نهایت استفاده را برد.

استفاده از داستان در آموزش زبان دوم براساا مبتانی متیبانت .،مبتانی قصتهگتویی در

کها درا را روم )34 :2006(1نسبتبه سن و ستطح زبتانآمتوزان بتهصتورت زیتر بیتان
میکد :،انتخاب قصة مداستب کارکردن روی قصته قصتهگویی استتفاده از بتازی و تمترین
برمبدای پایههای آموزنی و نونتن قصه.
 .1 .4شنیدن

امروزه نظریههای ج،ی،ی بر اهمیت مهارت ندی،ن مطرا ن،ه استت و ایتن مهتارت یتک

فراید ،بسیار فعا محسوب مینود .فیشر( )17 :1387معتق ،است که زبانآمتوزان بایت ،یتاد
بگیرن ،که چگونه مطالب را از راه ندی،ن بیاموزن .،در عصر ما که فرصتهای زیادی بترای
نتتدی،ن وجتتود دارد بتته دستتتآوردن توانتتایی نتتدی،ن فهمیتت،ن و هونتتمد،انه بتتا کلمتتات
روبهرون،ن بسیار حائزاهمیت است .کلمهای که از راه گوش ندی،ه و درک نت،ه استت
بهمراتب آسانتر خوان،ه مینود.

Relat
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معلمان ممکتن استت معیارهتای گونتاگونی را بترای راهدمتاییکتردن زبتانآمتوزان در
انتخاب مطالبی برای تقویتکردن مهارت ندی،ن در کهاهای خود به کار ببرنت ،گتزید
مطالب مداسب برای تقویت مهارت ندی،ن بای ،دارای ویژگیهتایی بانت( .،چمبترز :1366
 )101بیان میکد ،که برای بام بردن مهارت ندی،ن در زبان آموزان بای ،آنها را آماده کترد
که به چه چیزی و چگونه گوش ب،هد .،بهطور خهصه زبان آموزان را بای ،راهدمتایی کترد
تا نه تدها لزوم ندی،ن را درک کدد ،بلکه به اهمیت آن نیز پی ببرن .،داستتان چدتین فرصتتی
را برای زبانآموزان فراه میآورد .زبان آموزان به داستان گوش میدهدت ،و دنبتا کتردن
داستان گوش کردن آنها را سازمان یافته میکد.،
 .2 .4صحبت کردن

صحبتکتردن بته زبتان دیگتر دربرگیرنت ،مطتالبی بتی

از صترف دانستتن عداصتر پیتامی

میبان .،یکی از مه ترین موضوعاتی که معلمان بای ،به آن توجه کدد ،این استت کته چته
نیو ج،ی ،و پربارتری را به کار ببرن ،تا زبانآموزان را در مهتارت ارتبتاطی کمتک کددت.،
فهد و سالوا ( )106 :1369معتق،ن ،بعضتی از برنامتههتایی کته در تقویتتکتردن مهتارت
صحبتکردن موثر هستد ،عبارتد ،از :تلفنکردن مصتاحبهکتردن گفتارهتای رستمی و یتا
غیررسمی ایفای نق

قصهگویی صحبتکردن بهنیو سرودهای دستهجمعی و ...فتهد و

سالوا به نقل از مان،لر و جانسون ( )1977اظهار کردهان ،که زبانآمتوزانی کته در فعالیتت
قصهگویی یا ساعات داستانخوانی نترکت متیکددت ،بته ستطح بتامتری از درک مطالتب
خوان،نی دان

لغوی و وااگان دست یافتهان.،

 .3 .4نوشتن

نونتن مهارت پیهی،های است و زبانآموزان در مراحتل پیشترفته بتر آن چیرگتی متییابدت.،

زبانآموزان مزم است در معرض نونتن قرار گیرنت ،و نونتتن بته ستبکهتای گونتاگون را
تمرین کدد .،انواع گوناگون نونتاری مهارتهای گوناگون زبانی را پرورش میدهد .،فتهد
و سالوا( )180 :1369مواردی ماند ،داستاننویسی مقالهنویسی نعرنویستی نامتهنویستی
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نونتن گزارشهای تحقیقی را بهعدوان انواع نونتار معرفی کتردهانت .،داستتاننویستی :یتک
روش برای پرورش درک دستور زبان و پیشرفت در مهارتهتای نونتتاری ایتن استت کته
زبانآموزان را به نونتتن داستتان هتای خودنتان تشتویق کدتی  .نونتتار مبتدتی بتر تجربیتات
نخصتتی زبتتانآمتتوز اغلتتب نقطتة نتتروع ختتوبی بتترای داستتتاننویستتی بتته نتتمار متتیرود.
زبانآموزان بهطور طبیعی مشتاقد ،که تجربیات خود را بهصورت داستتان بیتان کددت .،چدتین
نیوهای زبانآموزان را ملزم میسازد که در نونتار خود نکاتی ماند ،سرآغاز مطلب نقطة
اوج بخ

پایانی مداسب را مدظور کدد.،

 .4 .4خواندن

مهارت خوان،ن مهارت مهمی است که زبانآموز را به ایجاد ارتباط بتا دنیتای ختارج قتادر

میسازد دارای مراحل چد،گانه در یادگیری میبان ،و معلمان ناگزیرن ،برای تقویتت ایتن
مهارت از نیوههای گوناگون استفاده کدد .،بوور ( )1976نونتة داستانی را بخشتی از یتک
ساخت آگاهانه میدان ،که با طراهایی که در اختیتار خواندت،ه متیگتذارد او را در درک
آنهه خوان،ه است کمک میکد(،بورر به نقل از فهد و سالوا .)119: 1369
 .5 .4آموزش دستور

اساا یادگیری زبان درست سخنگفتن و درستنونتتن استت نته آمتوختن دستتور زبتان

کسی زبان را فرا میگیرد که بسیار بشدود بسیار سخن بگوی ،بسیار بخوان ،و بسیار بدویس.،
البته به این معدا نیست که زبتانآمتوزان نیتازی بته فراگیتری دستتور ن،ارنت ،بترای نتداخت
درست و علمی زبان و گزید

مداستب وااگتان و نیتز بترای ستهولت یتادگیری زبتان دوم

آموختن دستور اگر ضرورت ن،انته بان ،میتوان ،سودمد ،بان.،
از داستان برای تمرین و ممارست نکات دستوری زبان بهویژه آموزش افعتا و زمتانهتا

میتوان بهخوبی بهره جست .نیئمان )2 :2003(1بر این باور است که داستان به زبانآمتوزان
فرصت میده ،تا کاربردهای معتبتر و نتکلهتای مختلتف زمتان گذنتته را بیاموزنت ،و بتا
Niemann
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زمانهای دیگر مقایسه کدد .،البته اگر در مراحل اولیة زبانآمتوزی بتا داستتان آنتدا نتون،
ممکن است که نکلهای مختلف زمان گذنته را پی بیدی کدد ،و افعا را انتباه بردانتت
کدد.،
 .6 .4آموزش واژگان از طریق داستان

آموزش زبان در راستای چهار مهارت (خوان،ن نونتن صحبت کردن و ندی،ن) میبانت.،

با این وجود آنهه که مسل است عامل اساسی در یتادگیری ایتن چهتار مهتارت فراگیتری
وااگتان استتت کته بتتهصتورت غیرمستتتقی در تقویتت چهتتار مهتارت تأثیرگتتذار متیبانتت.،
درحقیقت یادگیری یک زبان خارجی ب،ون یادگیری وااگان امکان پذیر نیست.
داستان در آموزش معانی وااگان موثر است .فیشر( )17 :1387معتق ،است یک داستتان
موفق یک کل است انسجام دارد و ماتل هتر ستاختی متیتتوان آن را بتهعدتوان یتک کتل
یک ارچه بررسی کترد .حتتی در داستتانهتای معتروف و بتهختوبی ستاخته و پرداختتهنت،ه
چال هایی در درک ما از کل وجود دارد نیز عداصتر مبهمتی کته ستعی متیکدتی آنهتا را
معدادار کدی  .در معروفترین داستانها فراگفتمانی وجود دارد که بته نیتات مؤلتف مربتوط
مینود :چرا این داستان گفته ن،؛ و مسائل مربتوط بته بافتت سیاستی -اجتمتاعی؛ و دانت
پسزمیدهای در این باره که داستان کجا و چه وقت خلق نت .،هتر داستتان در دنیتایی جتای
میگیرد و از چه جهاتی به دنیای ما نبیه یا متفاوت از آن است؟
با سئوا هایی متیتتوان کتودک را در تفستیر مفتاهی یتک داستتان کمتک کترد .متاهً
میتوان از زبانآموز پرسی:،
به نظر نما چه عدوان دیگری میتوان به داستان داد؟
با دیکتهکردن داستان در کها درا میتوان فرصت معداداری را بترای ارائتة وااگتان

ج،ی ،فراه کرد .چریست و دیگران )2 :2010( 1این فرصتها را نامل -1 :بهکارانت،اختن
دان

وااگان بهصورت سرگرمی  -2بهکاربردن قانون یادرفتن وااگان بهصتورت طبیعتی

 -3یاددادن معدای وااگان بهصورت مستقی  -4حمایتکردن از ستاختن نتبکة وااگتانی
Christ & Wang & Chiu
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میداند .،بهطور کلی از این طریق زبانآموزان با تع،اد زیادی از لغات آندا مینون ،که چته
درکتابخوانی و چه در مکالمه به آنان کمک میکد.،
 .5ارائة درس و تجزیه و تحلیل دادهها

در امر آموزش زبتان بته مدظتور تستهیل تت،ریس و افتزای

کیفیتت یتادگیری متیتتوان از

امکانات مختلفی استفاده کرد .ازجمله این امکانات بهرهگیری از داستانهای مداسب است.
 .1 .5روش ارائة درس

مطالب آموزنی با توجه به ویژگیهای زبانآموزان اع از سن جدس میتزان تحصتیهت و

سطح دان

زبانی او از زبانی که میخواه ،یاد بگیرد در نظر گرفته ن،ه است .ه،ف او از

یادگیری زبان دوم را م ،نظر قرار دادیت و در راستتای دستتیتابی بته آن هت،ف نیازهتای
زبانآموز را مشخص کردی  .ه،ف و نیاز زبانآمتوز استاا آمتوزش استت .ضیاءحستیدی
( )1385معتق ،است که روش آموزش زبان و فعالیتهتای کهستی نمتیتوانت ،بته گونتهای
انتزاعی و فارغ از نیاز و ه،ف زبانآموز مشخص نود.
معل بای ،معداهای مختلف وااههای ه آوا -ه نویسته را در نظتر بگیترد و در آمتوزش
آنها اولویتها را در نظر بگیرد پی از آمتوزش چدتین وااههتایی ستعی کدت ،کته معدتای
وااگانی که دارای بسام ،و کاربرد بیشتری هستد ،را بشداسد ،و طبیعی است که بای ،آنهتا را
زودتر از وااههای دیگر به زبانآموزان بیاموزد.
برای هر درا دو مرحلة آموزنی در نظر گرفته ن،ه است:

مرحلة نخست  :فعالیت بی

از خوان،ن استت .در ایتن مرحلته معلت پرست هتایی را

مطرا میکد ،تا زبانآموزان را در درست خوان،ن راهدمایی کد .،این پرس
ن،ن دان

باعت

فعتا -

پیشین زبانآموزان مینود .در این مرحله زبتانآمتوزان بتا ستاختارها وااههتا و

ترکیبات کلی،ی آندا مینون.،

مرحلة دوم :در این مرحله ابت،ا پرس هایی در ارتباط با معدی در اختیار زبانآمتوزان

قرار میگیرد و س س آنها متن ادبی را با ه،ف یافتن پاسخ پرس ها میخواند ،در صورت
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نیاز این مرحله میتوان ،در چد ،نوبت تکرار نود تا زبانآموزان پاسخ تمتامی پرست هتا را
پی،اکدد .،س س تمرینهایی در ارتباط با آگاهی از رابطة میان جملتههتا آگتاهی از ستاختار
کلی متتن آگتاهی بتا بعضتی از نکتتههتای دستتوری متتن و مقایسته بتا دانت هتای پیشتین
زبانآموزان و ادبیات آنان میبان.،
 .2 .5آزمودنیها

آزمودنیها زبانآموزانی هستد ،که با ه،ف آندایی بتا متتون ادبیتات فارستی بته فراگیتری

زبان فارسی میپردازن .،ادبیات داستانی میتوان ،یکی از مفی،ترین روشهتای زبتانآمتوزی
بان ،اما بهتر است زبانآموزان با فرهدگ و متون ادبی زبان مقص ،آندا باند ،ماند ،دانتتن
اطهعات کلی دربار مفاهی ادبی چون استعاره تشتبیه تشتخیص جدتاا و ...کته موجتب
درک بهتر متن و از خوان،ن متون لذت بیشتری ببرن .،بدابراین سطوا زبتانآمتوزان انتختاب
ن،ه سطح متوسط به تع،اد  7نفر در دو گروه آزمای

و ناه ،میباند.،

 .3 .5ابزار آزمون

هر دوگروه به آموزش وااگان ه آوا -ه نویسه میپرداختد ،که آموزش وااگتان هت آوا-

ه نویسه متغیر مستقل و نیو آموزنی متغیر وابسته محسوب مینود.
گروه کدتر وااگان ه آوا -ه نویسه را با استفاده از ترجمهکردن استتفاده از فرهدتگ
لغت تصاویر و ...فرا میگرفتد ،و گروه آزمای

وااگان ه آوا -ه نویسه را بتا استتفاده از

متون داستانی فرا میگرفتد .،ضمن آنکه داستانها بیشتر از متون ادبی و برگزی،ه نت،ه بتود
و اغلب آنها دارای متنهای کوتاه بودن ،به این دلیل که درا در یک جلسه به اتمتام برست،
و نیز طومنیبودن متن درا خستگی و د زدگی را برای زبانآموزان به همراه میآورد.
 .4 .5شیوة اجرای آزمون

دور آموزنتتی نتتامل  5جلستته کتتها درا بتتوده استتت .در هتتر یتتک از جلستتات درا
برحسب بسام ،معانی وااهها به آموزش یکی از معانی پرداخته مین .،بترای تحلیتل دادههتا
نیز آزمونی از هر دو گروه در پایان جلسة آموزنی به عمل آم ،آزمون یتادگیری وااگتان
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ه آوا -ه نویسه از لحتاظ روابتط معدتایی حتوزههتای معدتایی ترکیبتات استمی و فعلتی
باه آییها و ...را ارزیابی میکرد؛ و بر اساا نوع پاسخ زبانآمتوزان بته ستئوامت بته هتر
یک از آنها نمرهای تعلق میگرفت .نتیجة یادگیری این دو گروه براستاا میتزان یتادگیری
آنها طی یک دور آموزنی در این کهاها بررسی ن ،و کیفیت این روش با روشهتای
آماری سدجی،ه ن،ه است.
 .5 .5تحلیل دادهها

برای بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل دادهها از آزمتون  tاستتفاده نت،ه استت .ایتن آزمتون

آزمونی آماری است که از طریتق مقایستة میتانگین نمترات انحتراف معیتار و واریتانس دو
گروه آزمای

و ناه ،به مقایسة عملکرد آنها میپردازد.
جدول شمارة  :1میانگین نمرات

نمره

گروه

تع،اد

میانگین

انحراف استان،ارد

خطای استان،ارد میانگین

کدتر

7

16/2857

1/25357

0/47380

آزمای

7

19/0000

0/81650

0/47380

همانگونه که در ج،و نمارهی  1مهحظه میکدی ،نمرات گروه آزمای

از میتانگین

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

یعدتی

آموزش از طریق داستان دانست.
جدول شمارة  :2آزمون t
آزمون t-test
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آزمون برابری واریانس ها (مق،ار )f

سطح معداداری آزمون f

مق،ار t

سطح معداداری t

0/814

0/385

-4/800

0/000
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بر اساا آمار بهدستآم،ه برای بررسی دقیقتر تفاوت موجود دو عملکترد دو گتروه

دادههای آماری خود را در آزمون  tقرار دادی ؛ همتان طتور کته جت،و نتمارهی  2نشتان
میده ،با فرض پذیرش برابری واریانسها ( )f=0.814 sig=0.385و بتا توجته بته ایدکته
سطح معداداری آزمون  tکمتتر از  )sig=0.00( 0/05متیبانت ،متیتتوان گفتت کته نتیجتة
بهدستآم،ه قابلتعمی به جامعة آماری بوده و بین نمرات گروه آزمای

و کدتر تفتاوت

معداداری وجود دارد وگویای برتری آموزش وااگان ه آوا -ه نویسه با استتفاده از نتیو
داستان نسبت به نیوههایی چون ترجمهکردن استفاده از فرهدگ لغت و ...میبان.،
 .6نتیجهگیری

بررسیها گویای این نکتهان ،که اگر معل واا ج،یت،ی را در بتافتی جتذاب و گیترا ماتل

داستان به زبانآموزان بیاموزد بهتر از آن است کته وااه را بتهصتورت مستتقی و بتا تکترار
آموزش ده.،
زبانآموزانی که داستان را در اختیار دانتد ،با برخورد با وااهای کته بترای آنهتا کمتی
ناآندا بود و یا اصهً معدتای آن را نمتیدانستتد ،در آن وقتت زیتادی صترف نکردنت ،و بته
دنبا کردن داستان پرداختد ،و متن را تا انتها خوان،هان .،در حالیکه زبانآموزانی کته متتن
داستان را ن،انتد ،زمانیکه معدای یک وااه را نمیدانستتد ،و بته اطهعتات ذخیترهنت،ه در
حافظة خود مراجعه میکردنت ،و بتا واا متشتابه تت،اخل ایجتاد متیکردنت ،و ایتن یکتی از
مشکهت آموزش این وااگان است زیرا امکان اینکه آنها وااه را انتتباه از وااهای کته در
ذهن خود دانتد ،به کار ببرن ،و درک کدد ،و یتا معدتای وااه را انتتباه حت،ا بزندت ،زیتاد
است و آن ه بهخاطر مشابهبودن وااههای ه آوا -ه نویسه میبان.،
اما با استفاده از بافت مداسب میتوان این مشکل را تا ح،ی حتل کترد .نکتتة دیگتر کته
حائز اهمیتت استت زبتانآمتوزانی کته متتن را در اختیتار ن،انتتد ،از معلت بستیار پرست
میکردن ،و معل مجبور بود بهطور دائ برای آنها نمونههایی بیان کد ،اما زبانآمتوزانی کته
داستان در اختیار دانتد ،پرس هتای کمتتر متی کردنت ،و ایتن بیتانگر ایتن نکتته استت کته
آموزش از طریق بافت زبانی مداسب باع

مینود که زبانآمتوز بته اهت،اف آموزنتی پتی

ببرد و نیاز کمتری به معل دانته بان ،وخود برای درک بهتر بیشتر تهش کد.،
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