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- یادگیري زبانراهبردهايفارسی به چینی زبانان براساسآموزش واژگان
آموزان

*زهره صدیقی فر

**زهراسادات حسینی

چکیده:
ي شیوهبراي مقابله با این مشکل، بایدیادگیري واژگان یک چالش بسیار مهم براي زبان آموزان است و 

و راهبردهاي یادگیري زبان ها سبکاز نیاز است که مناسبي. براي اتخاذ شیوهاستفاده شودمناسبی
به بررسی راهبردهاي )1987این پژوهش سعی داردبا استفاده از پرسشنامه رید (. آموز آگاه باشیم.

-نتایج این بررسی نشان مییادگیري واژگان زبان فارسی توسط  زبان آموزان چینی در ایران  بپردازد.
ي آموزشیو نیز با توجه به آن شیوهندنکراهبرد اجتماعی بیشتر استفاده میدهد که زبان آموزان از 

پس آزمون با گروه -روش پژوهش، روش آزمایشی با طرح پیش آزموناست. شدهاتخاذ انیمیشن
فارسیهاي ژهت معنادار در یادگیري واها بیانگر تفاو.. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهاستکنترل

را فارسیهاي و گروه از فراگیران بود و نشان داد که آموزش  مبتنی بر انیمیشن، یادگیري واژهدر این د
کند چرا که این شیوه براي  فراگیران جذابیت تسهیل و دانش واژگانی زبان آموزان  را تقویت می

بیشتري دارد و فراگیران ارتباط بهتري با ان برقرار می کنند. 

انیمیشن.راهبردهاي یادگیري، آموزش واژگان زبان فارسی، فارسی آموزان چینی،ها: کلید واژه
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zohrehsedighifar@gmail.comعضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین*

Imsh.2650@gmail.comدانشجوي دکتري زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل**

1818

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقدمه:

زبان یک فرایند شناختی و اجتماعی است و ما از طریق هم کنشی با دیگران و تالش ذهنی 
توانند از طریق راهبردهاي گیریم. این بدان معناست که فراگیران میآگاهانه آن را فرا می

توان ، نقش فعالی داشته باشند. راهبردهاي یادگیري زبان را مییادگیري در یادگیري خود
توانند با تواند زبان آموزي خود را بهبود بخشد. معلمان مییادگرفت و بدین طریق هرکسی می

آموزش راهبردهاي یادگیري به زبان آموزان، فرایند زبان آموزي را آسان کنند. راهبردهاي 
هاي آموزش زبان به شمار آورد.ها و روشظریهتوان مکمل نیادگیري زبان را می

هاي متفاوت از راهبردهاي یادگیري پژوهشگران و محققان آموزش زبان دوم،  تعاریف و نظریه
اي هاي جداگانهاند. برخی از آنان راهبردهاي یادگیري و راهبردهاي ارتباطی را جلوهارائه داده

ي بیرونی دارد و ارتباط جنبه«گوید:) می87: 1980(1دانند. براوناز رفتار زبان آموزان می
و نیز معتقد است که تعمیم قواعد، اجتناب و قطع پیام راهبرد ارتباطی » ي درونی یادگیري جنبه

انجامد.است و این راهبردها به یادگیري نمی

: استه دري را به سه گروه تقسیم بندي نمو) راهبردهاي یادگی1985(2ارتیکپولیتنرر و مک
رفتار کالسی، رفتارهاي یادگیري در طی مطالعه انفرادي، تعامل با دیگر زبان آموزان در 

کالس.

کنند که شامل: ، مدلی را معرفی می1980ي ) از نتایج تحقیقات دهه1990(3اومالی و شاموت
) 56- 37: 1990آکسفورد (است. اما » اجتماعی / عاطفی«و » فراشناختی«، »راهبردهاي شناختی«

هدف دخیل زبان ،در مستقیمداند. راهبردرا مستقیم و غیر مستقیم میراهبردهاي یادگیري زبان

1 Brown
2Politzer, R.L., &McGroarty, M
3 O’Malley &Chamot
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است. به سه گروه حافظه، شناختی و جبرانی تقسیم و نیاز به پردازش ذهنی از زبانهستند 
این .کمک می کندزبان آموزان در ذخیره و بازیابی اطالعاتحافظه به اند.  راهبردهاي شده

، امادهد ارتباط دیگرمفاهیمبازبان دوم را  مفاهیم کند تا کمک میراهبرد به زبان آموزان
ندفعال کمیتواند زبان آموز را استراتژي هاي مختلف حافظهت.شامل درك عمیق اسماالزا

براي یادگیري و بازیابی اطالعات موجود در یک رشته منظم (به عنوان مثال، کلمات 
از طریق اطالعات را و کنند یادگیري را خلق میاختصاري)، در حالی که روشهاي دیگر 

(به عنوان مثال، قافیه)، تصاویر (به عنوان مثال، یک تصویر کنند صداهاي همراه بازیابی می
کلید یا معناي کلمه)، ترکیبی از صدا و تصویر (به عنوان مثال، روشذهنی از خود کلمه 

)، وسایل مکانیکی (به عنوان کاملحرکت بدن (به عنوان مثال، پاسخ فیزیکیواژگان)،
و مثال هاي ) )، و یا محل سکونت (به عنوان مثال، در یک صفحه یا تخته سیاهفلش کارتمثال،

)13: 2003. (آکسفورد متعدد
درك و تولید زبان جدید به معنی هاي درراهبردهاي شناختی یادگیرندگان را که حالیدر

زبان را در راه درسیموادتاراهبرد یادگیرنده را قادر می سازداین . کندتوانمند میمختلف
، یادداشت کردن، تجزیه و تحلیلکردن، به عنوان مثال، از طریق استداللاداره کندمستقیم
سازماندهی اطالعات براي ،کردن، ترسیمترکیب کردن، نویسی کردنخالصه، کردنبرداري

گسترش دادن طرحواره (ساختار دانش)، تمرین کردن ساختار و صداها به طور رسمی. راهبرد 
)12: 2003شناختی  به طور قابل توجهی با  مهارت زبان دوم ارتباط دارد. آکسفورد (

دهد از شکاف موجود بین زبان و میهاجازبان آموزان زبه هاي جبران از سوي دیگر، راهبرد
کند. اشتباهات کمک میکردنراهبرد به زبان آموز براي جبراناین دانش خود استفاده کنند.

صحبت "گوش دادن و خواندن، با استفاده از مترادف و از متن در (به عنوان مثال، حدس زدن
صحبت کردن و نوشتن، با استفاده از حرکات هنگام فراموش کردن واژه در "کردن در اطراف
هاي جبرانی که راهبرداظهار داشت که (1998))کوهن در صحبت کردنیا کلمات مکث
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هاي ارتباطی شناخته می راهبردبراي صحبت کردن و نوشتن (که اغلب به عنوان یک نوع از 
به عنوان بایدت اما سااز زبان در نظر گرفته شده فقط براي استفادهو شود) استفاده می شود

)14: 2003شود. (آکسفورد، در نظر گرفته نیک راهبرد مختص به یادگیري زبان
را  هاي غیر مستقیم که زیر بناي کسب یادگیري زبان است)راهبرد155- 135: 1990آکسفورد (

هاي .راهبردده استرکراهبردهاي فراشناختی، عاطفی، و اجتماعی تقسیم به سه گروه 
این راهبرد شامل ؛کنترل کنندشناخت خود راتااجازه می دهد به زبان آموزان فراشناختی

به عنوان است.تاکید بر یادگیري، برنامه ریزي از یادگیري، ارزیابی از یادگیريراهبردهاي 
، جمع آوري تکالیف زبان دوم، برنامه ریزي براينیازها و  ترجیج سبک یادگیريمثال، شناسایی

نظاراتتنظیم فضاي مطالعه و برنامه زمانبندي،برنامه ریزي و،درسیو سازماندهی مواد
. یادگیريراهبردهاي، و ارزیابی موفقیت هر نوع ازتکالیفاشتباهات ، و ارزیابی موفقیت 

)12: 2003آکسفورد (
کند. این به زبان آموز کمک میها تنظیم احساسات، انگیزه ها و نگرش راهبرد عاطفی در 

راهبردهاياست.کاهش اضطراب، تشویق خود، آگاهی از احساسات خودراهبرد شامل 
سطح اضطراب، صحبت کردن در مورد شناساییو،عاطفی مانند شناسایی خلق و خوي

.خود براي عملکرد خوبدادن به احساسات، پاداش
به هاي اجتماعیراهبردکند.راهبرد اجتماعی به زبان آموزان در تعامل با دیگران کمک می

(به عنوان د و فرهنگ زبان هدف را درك کند.نکند با دیگران تمرین کنیادگیرنده کمک می
یک نقطه گیج کننده است، تبیینمثال،  پرسیدن سوال براي گرفتن تایید، درخواست براي 

زبان، صحبت کردن با یک شریک مکالمه تکالیفدر انجام کردنمکدرخواست براي ک
استراتژي هاي اجتماعی به طور قابل .زبان بومی، و کاوش در هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی)

)14: 2003زبان دوم در ارتباط است. (آکسفورد،توجهی با مهارت
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ط به وکند مربراهبرد غیر مستقیم همان طور که زبان آموز را به طور غیر مستقیم هدایت می
شود. راهبردهاي غیر مستقیم همانند راهبردهاي مستقیم در تقویت چهار زبان مقصد هم می

مهارت زبان(خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن) موثر است.

ي تحقیق:پیشینه

هاي تدریس معلمان و کتب توان روشیري زبان آموزان میبا کشف راهبردهاي غالب یادگ
که درسی را با آنان هماهنگ نمود. عالوه بر این،معلمان و مولفان با کشف راهبردهاي موثري

توانند زبان آموزان ضعیف تر را با آن راهبردها کنند میزبان آموزان پیشرفته از آن استفاده می
ان کمک نمایند.معلمان و مولفان با آگاهی کامل از آشنا نمایند و به پیشرفت زبان آن
توانند شکاف میان تدریس و تالیف با یادگیري را کمتر میراهبردهایی یادگیري زبان آموزان ، 

به باور ) اما 2: 1387نمایند و از به هدر رفتن هزینه و وقت افراد جلوگیري نمایند.(پیشقدم،
مختلفی جهت یادگیري زبان اهبردهاي یادگیريرهاي مختلف از محققان، افراد در فرهنگ

در مورد راهبردهاي یادگیري چینی زبانان که موضوع پژوهش حاضر است .گیرندبهره میدوم 
وکیلی فر و خالفی ایران در نیز تحقیقاتی در مناطق مختلف دنیا انجام گرفته است. براي مثال

اي، آذربایجانی، ملیت (کره13میان ادگیري زبان فارسی را در راهبردهاي ی) 1392زاده (
سومالی ستانی، ترك،عراقی، بحرینی، چینی ، سوري، لبنانی، هندي،فلسطینی وتاجیکستانی، پاک

هاي آموزان با ملیتدهد که فارسیهاي حاصل از پژوهش نشان می. یافتهبررسی کرده اند)
کنند و فقط در خصوص میمختلف به یک میزان از راهبردهاي یادگیري زبان فارسی استفاده

شود. هایی مالحظه میملیت تفاوت13ها در انتخاب نوع راهبردهاي بین هاي آنترتیب اولویت
فارسی آموز) راهبردهاي اجتماعی و فراشناختی را بیشتر و 2ها (با ها به جز بحرینیهمه ملیت

در نتایج ضمن آنکه برند.کار میاي را کمتر از سایر راهبردها بهراهبردهاي عاطفی و حافظه
فارسی آموزان چینی راهبردهاي اجتماعی را بیشتر از دهد که نشان می،پژوهش حاضر
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اما در ایران پژوهشی که معطوف به چین زبانان دهند.راهبردهاي دیگر مورد استفاده قرار می
صورت نگرفته است.باشد ، 

) با بررسی راهبرد یادگیري مهارت خواندن زبان انگلیسی توسط زبان 1996(4لی و مونبی
دانش پس زمینه، از راهبردهاي چینی زبانان که  ندآموزان چینی در کانادا به این نتیجه رسید

ترجمه، خود پرسش، خالصه، پیش بینی براي برنامه ریزي، نظارت، ارزیابی و اصالح فهم خود 
کنند.استفاده می

دانش آموزان دوم و سوم چینی در یادگیري 353درباره )1996(5و آکسفوردلهاي بدسیبرر
و د کنناستراتژي جبراناستفاده می اغلب زبان آموزان  از نشان داد کهزبان انگلیسی

ها حافظه حداقلین کاربرد را دارد. استراتژي
به این نتیجه رسیده اند آموزانچینیزبان انگلیسی در یادگیري واژگان ) 1996(6وا و  جانسونگ

کنند.استفاده میانتخابی و نظارت بر خود که اغلب زبان آموزان  از راهبرد دقت
چینی در تقویت مهارت شنیدن زبان انگلیسی از ) نشان داد که زبان آموزان2002ا (7گو

.یق غالبا بیشتر استاستنتاج، توجه به کارگردانی، بسط، زمینه، و اعتماد به نفس تشوراهبردهاي 
) درباره زبان آموزان پیشرفته چینی در بررسی مهارت شنیداري به این نتیجه 2002(8ونگ

راهبردهاي شناختی و از برنامه ریزي، نظارت، خود ارزیابی بیشتر از رسیده است که آنها 
کنند.اجتماعی استفاده می

یر ارتباطی در کالس درس زبان انگلیسی ) با پژوهشی که درباره راهبرد ارتباطی و غ2002(9روآ
انجام داد، نتیجه گرفت که زبان آموزان بیشتر به فعالیت هاي غیر ارتباطی تا فعالیتهاي ارتباطی 

4 Li & Munby
5Bedell and Oxford
6Gu and Johnson
7Goh
8 Wang
9 Rao
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وضعیت کنونی آموزش زبان انگلیسی در کالس در کالس درس عالقه مند هستند. این نتایج  
به تدریج به کالس درسبان روش آموزش ارتباطی زگرچهمنعکس میکند. اهاي درس چینی

س روش غالب در بسیاري از کالس هاي در، 1980از اوایل که چینی معرفی شد زبان دوم، 
مشکالت درك زبان آموزان چینی به خاطر آموزش زبان ارتباطی زبان دوم تبدیل شده است.

از است. که تفاوت منابع درسی بین تئوریهاي آموزش در چین و کشورهاي غربی است و نی
است که متدهاي آموزش زبان انگلیسی بر اساس نیازهاي زبان آموزان چینی به روز شود و نه 

بر اساس تئوریهاي کشورهاي غربی.
خواندن فشرده به تاکید دارند: برعوامل زیر راهبردهاي یادگیري زبان آموزان چینی بیشتر 

درگیري ذهنی دقیق،  اغلب بیشترین تالششان بر ساختار ،عنوان پایه اي براي مطالعه زبان
ستفاده از حافظه و یادگیري طوطیوار به عنوان هاي ارتباطی،ادستوري و عدم توجه به مهارت

در نوشتن و گفتن، تاکید قوي بر روي تصحیح اشتباهاتمبنایی براي فراگیري،یک روش 
;Maley, 1983; Scovel, 1983)استفاده از ترجمه به عنوان یک راهبرد یادگیري.

Barlow and Lowe, 1985; Harv, 1985

راهبردهاي یادگیري زبان آموزان چینی پژوهشی پیرامون)2008(10هاي  من و وو نتایج بررسی
دهد که آنها از راهبرد اجتماعی و عاطفی بیشتر استفاده در فراگیري زبان انگلیسی، نشان می

کنند.می

)  راهبردهاي مورد استفاده زبان آموزان چینی را در سه نسل مختلف 2009(11جیانگ و اسمیت
نتایج پژوهش وي بیانگیر آن است که راهبرد حفظ کردن یا به یادسپاري به بررسی کرد و 

عنوان رایچ ترین راهبرد مورد استفاده است.

10Manfred Man-fat Wu
11Jinag., & Smith,
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و عادت خاصی  ) زبان آموزان چینی در یادگیري زبان انگلیسی، برنامه منظم 2011(12بیزنگ
ندارند به این علت که آنها احساس نیازي در زندگی خود براي یادگرفتن زبان انگلیسی ندارند 
و زبان انگلیسی را به عنوان یک واحد درسی میدانند و آنها فقط به انجام دادن تکالیف خود که 

راهبرد یادگیري يتوسط معلم ارائه میشوند، زبان انگلیسی را میخوانند. با پژوهشی که درباره
نشان می دهد که نقطه واژگان انگلیسی در زبان آموزان چینی انجام شد، نتایج حاصل از آن  

هستند، تمایل به استفاده از ترکیب که داراي بازده یادگیري خوبزبان آموزانی مشترك 
آنها را به یک عادت یادگیري خوب و نگرش مثبت هاي یادگیري هستند و این شیوه روش

بنابراین، دانشجویان با نگرش مثبت، با استفاده از این دهند. سوق میسبت به زبان انگلیسین
.روش غالبا و حفظ یادگیري یک عادت خوب می تواند به بهره وري یادگیري بهتر منجر شود

امروزه، چین در حال اصالح برنامه آموزشی است. قدند کهتمع13)138: 2011هی و دیگران (
است. به منظور دستیابی "ییادگیري جمع"ترویج شیوه تدریسفلسفه زیر بناي این اصالحات 

سبک هاي تدریس و دیدگاه خود را در مورد تدریس و باید چینی علمانمبه این هدف، 
زبان آموزانآنها می توانند سبک یادگیري با توجه به یادگیري جمعی انطباق دهند.یادگیري

را از تجربه غیر مستقیم و بیرون به زبان آموزان، تمرکزکنندبرنامه محور تبدیلرا از انفعال به
تغییر دهند. از سوي دیگر ، همواره میتوانند نه تنها دانش زبان آموزان را تجربه درونی و مستقیم

.بلکه احساسات و نگرش آنان را تغییر بدهند

فارسی آموز چینی مناسب است، ضمن این است که  کدام شیوه براي آموزش واژگان بهسؤال 
رراهبردهاي یادگیري و مبتنی بریس و افزایش کیفیت یادگیري شدهآنکه  موجب تسهیل تد

.زبان آموزان باشد

12Bei Zhang
13Hea, Valckeb&Zhuc
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براي دستیابی به این هدف، واژه ،یادگیري زبان برقراري ارتباط استهدف اصلی از آنجا که 
بدون واژه غیر ممکن است. پرورش و تقویت کند. چرا که ایجاد ارتباط نقش مهمی ایفا می

واژگان نیازمند عواملی چند از جمله مطالب آموزشی مناسب، معلم آگاه به اصول آموزش و 
ي معلمان زبان دوم بوده ها و راهکارهاي آموزشی کارآمد است و آنچه همیشه دغدغهنیز شیوه

هاي زبانی زبان تقویت مهارتتوان اتخاذ کرد تا ضمناي را میاست؛ آن است که  چه شیوه
در یادگیري زبان دوم، انتخاب مطالب آموزشی و باشیم. هداشتیآموزان، کالس درس جذاب

محققان و پژوهشگران زبان دوم با در نظر گرفتن اتخاذ شیوه تدریس مناسب نقش مهمی دارد. 
هر یک داراي مزایا و اند کهکار بردههایی را بهآموزان، روشي زمانی و نیازسنجی زبانبرهه

پردازي زبان دوم) هایی که در اواخر قرن نوزدهم (همزمان با آغاز نظریهمعایبی است. روش
به نقل از اریکن و ()1999اتخاذ شد، بیشتر بر ساختار و قواعد دستوري زبان متکی بود. نونان(

فرعیم و نقشهاي سنتی که نقش اصلی را به معلمعتقد است که روش)5213: 14،2010ترف
.  استآموزان زبانهاينیازو بی ارتباط بامناسب نادهند؛  آموزشی آموزان نسبت میرا به زبان

-همزمان با تحوالت علمی و لزوم ایجاد ارتباط با جوامع دیگر، روش،اما از قرن بیستم به بعد
ان دوم توجه داشت. آموز با زبهاي اتخاذ شده بیشتر به تعامل و اهمیت برقراري ارتباط زبان

هاي محققان و پژوهشگران زبان دوم معتقدند که استفاده از متون ادبی مناسب در کالس
هاي اخالقی و آداب و رسوم و فرهنگ آموزش زبان دوم، عالوه بر تقویت رشد زبانی، ارزش

علمی و اما از قرن بیستم به بعد همزمان با تحوالتدهدآموزان انتقال میآن زبان را به زبان
هاي اتخاذ شده بیشتر به تعامل و اهمیت برقراري لزوم ایجاد ارتباط با جوامع دیگر، روش

هاي آموزش واژگان مطرح ارتباط زبان آموز با زبان دوم توجه دارد. در اینجا، به انواع شیوه
پردازیم:شده در آموزش زبان دوم می

14Arikan&Taraf.
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) معتقدند که آموزش 1570: 2009(15کیفتیک و اوستر. حدس زدن معنا در بافت: 1
باید صورت بگیرد چرا که این دهد واژگان جدید در بافتی که کاربرد و نقش واژه را نشان می

کند.ي ناآشنا در متن آماده میزبان آموز را با راهبردهایی براي استنباط واژهبافت

حفظ کردن لغات در منظور آموزان به )  بر این باور است که زبان440: 2010(16دمیر کیگلو
ها در یک بافت مناسب مواجه شوند و آنها را به کار ببرند. این کار کمک ذهنشان باید با آن

شوند.ي واژگان تقویت میکند تا ارتباطشان با دیگر واژگان برقرار بماند و بنابراین در شبکهمی

اهداف راي تواند بفرهنگ لغت می): 281: 2006(17نیشن. استفاده از فرهنگ لغت:2
کند. به کار رود و  به زبان آموزان ( در تولید، درك و یادگرفتن) کمک میمتفاوت اموزشی

- ) بیان می1975) به نقل از کروز (112: 1385ضیاءحسینی (. استفاده از ساخت واژگان: 3
تا تواند تنها مهارت مهم براي زبان آموز به حساب آید کند که توانایی تشخیص اجزاء واژه می

آشنا در ذهن او هاي ناتواند از تعداد واژهوي را در درك خواندن یاري دهد. این مهارت می
هاي آشنا بیفزاید.بکاهد و بر تعداد واژه

) معتقد است که تصاویر به عنوان انگیزه براي 136: 2002(18رایت. استفاده از تصاویر:4
گیرند. صحبت کردن و ده قرار میموضوع مورد استفاکردن زبان آموزان و همچنین روشن 

ها کمک توانند به عنوان محرك به ارتقاء آنهستند که تصاویر مینوشتن دو مهارت تولیدي 
ها از عکس استفاده هایی که در آنهاي شنیدن و خواندن نیز در طول تمرینکنند. البته مهارت

ه، در آموزش معنی، ترجم- شوند. تصاویر حتی در روش سنتی دستورشود، تقویت میمی
کردند. ایفاي نقش می

15Ciftic, &Uster,
16Demircioglu,.
17Nation
18 write
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هاي کارگیري بازي در امر آموزش واژههبنتایج ) معتقد است 1384ریاحی چلوانی(. بازي: 5
ي این است که بازي یادگیري را سریعتر و آسانتر نشان دهنده، پایه براي کودکان پیش دبستانی

اجتماعی میان کودکان دارد. بازي به کودکان کند و نقش مؤثري در ایجاد ارتباط و تعامل می
کند تا فارغ از موقعیت و بافت، افکار شخصی و عقاید خود را بروز دهند. آموزش کمک می

در سنین کودکی، هرچه بیشتر به صورت غیر مستقیم انجام گیرد، به عنوان نمونه با استفاده از 
دهد.بازي، رغبت و یادگیري را افزایش می

) معتقد است زمانی که از موسیقی براي 19: 2008(19شیشکوااز موسیقی:. استفاده6
شودو این کار کنیم، الگوهاي یادگیري مشابه میآموزش دادن واژگان زبان خارجی استفاده می

هاي معتبري ي موسیقی مثالرسد. بوسیلهشود و با یک ارتباط مفید به پایان میبا شنیدن آغاز می
شوند و دهیم و در ترانه واژگان در بافت ارائه میمعرض زبان آموزان قرار میاز زبان دوم را در

شود و زبان آموزان بیشتر اوقات در تلفظ واژگان با ملودي آهنگ به آسانی یاد آوردي می
باشند و ها پر از واژگان زبان عامیانه میگیرند. بسیاري از آهنگمعرض واژگان جدید قرار می

رود و ضروري است براي زبان آموزان هاي روزانه به کار میر طبیعی در موقعیتاین زبان به طو
تا از این زبان اطالع یابند. 

) معتقد است که حفظ کردن داستان به زبان آموزان 2001(20مورو. استفاده از داستان:7
به زبان این کار بخشد. درکشان را بهبود میاین امر دهد تا دوباره به داستان برگردند و اجازه می

آموزان را کند تا مفاهیم واژگان را گسترش دهند و نیز سطح زبان فعلی زبانکمک میاموزان 
ارزیابی کنند.

19 - Šišková,
20Morrow.
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) معتقدند که داستان، ابزاري قابل قبول براي ارزیابی درك 2002(21مک گري و ریچگلز
ي کند تا سلسلهآموزان فراهم میباشد. حفظ کردن داستان فرصت را براي زبانمفاهیم می

کار ببرند و نیز درك واژگانی شان را دهی کنند، واژگان داستان را بهحوادث را سازمان 
هاي زبانی مورد نیاز است.ها براي گسترش مهارتگسترش بدهند. این نوع فعالیت

) معتقدند داستان گویی یک ابزار آموزشی کاربردي قوي به خصوص 2010(22تسو و دیگران
ها گویی براي زبان آموزان جذاب شد، آنکه قصهبراي یادگیرندگان زبان است و از زمانی

که توانند به راحتی داستان را درك کنند و ساختار آن را به یاد بیاورند. زبان آموزان زمانیمی
ها تمایل دارند از اند. آنآورند بیشتر واژگان و جمالت را به خاطر سپردهیها را به یاد مداستان

-اند کپی و باز آفرینی کنند. نتایج این کار جمالت بلند و مهارتاند و شنیدهچه که خواندهآن
کند.هاي زبان را پیچیده  می

محیط یادگیري ها باید )  معتقد است که معلم2010اریکنو ترف (. استفاده از انیمیشن:8
بدهند. ارائهتصویري-هاي درسی صوتید که در آن به زبان آموزان کمکنمناسبی را خلق کن

هاي معتبر ، راه قابل دسترسی بافتمندي کردن  و فصیح کردن زبان به که کارتوندر حالی
دهد.را به زبان آموزان ارائه میتصویري-ي تهیه کردن دروندادهاي صوتیوسیله

ي آموزشی در هاي منحصر به فردش به عنوان یک شیوهاز انیمیشن به خاطر جذابیتامروزه
هاي مختلف آموزش استفاده می شود و انیمیشن ها به عنوان  یک نهاد اجتماعی کننده عرصه

دهند. از این رو، سازندگان انیمیشن به شناخته شده و بسیاري از مفاهیم فرهنگی را انتقال می
هایی حرکت کرده اند که درسناریوي آنها از متون ادبی استفاده شده و یشنسمت طراحی انیم

از لحاظ گرافیک بسیار به زندگی روزمره شبیه و نزدیک است تا بتوانند مخاطب را به دنیاي 

21MaGee,&Richgels.
22Tsou,,  Wang,, &Tzeng,.
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واقعی نزدیک تر کنند و ذهن مخاطب را تحت تاثیر مفاهیم و پیامهاي مورد نظر خود قرار 
و هاي موثر در تقویت تواند یکی از شیوهر آموزش زبان دوم میدهند.کاربرد انیمیشن در ام

هاي آموزش زبان دوم، در فراگیري زبان به زبانی باشد و در راستاي نظریهتوسعه دامنه واژگان
زبان آموزان کمک کند.

اش کالس درس هاي بصري و گرافیکیکه انیمشن به خاطر جذابیتبر این نظرندبیشتر محققان 
زبان آموزان زبان را به موجب می شود کند و آموزش زبان به صورت غیر مستقیم میرا جذاب 

) در مورد آموزش گرامر معتقد است که  90: 2009موزند. اریکن (بیاصورت نیمه خود آگاه 
به کار بردن با رود تا اگر چه تدریس گرامر به صورت موقعیتی است، اما از معلم انتظار می

ها میتواند با به کاربردن س را از صورت موقعیتی در آورد. این روشهاي جدید آن درروش
ابزارهاي سمعی و بصري، استفاده از تصاویر و تعریف کردن داستان، حل مسائل و مثال زدن و 

در آورد و آشکار و ضمنی روشیتدریس را به ،انیمیشني به شیوهنشان دادن کاربرد گرامر
ماناتر نماید.موضوع را در ذهن زبان آموزان 

زبان بهتر است که ترین عاملی که باید مد نظر داشت این است که در حین آموزش البته مهم
- )  توضیح می1947(24) و هارویل1969(23اولیشوند، همان طور که يآموزان درگیر یادگیر

ها منجر به رشد زبان ها در کالسي عکس، پوسترها، نمودارها و کارتوناستفاده"دهند: 
فعالیت "اي داشته باشند.شود، فقط اگر زبان آموزان در یادگیري مشارکت فعاالنهموزان میآ

شود:زبان آموزان در به کار بردن انیمشن باعث می

. زبان آموزان در مورد انیمیشن تفکر کنند.1

. در مورد معناي آن بحث و گفتگو کنند.2

23Eulie
24Harvill
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کنند. . در صورت امکان تصاویري از انیمیشن را نقاشی 3

کند تا در مورد آن موضوع تصاویر نقاشی شده، زبان آموزان را تشویق می. 4
فکر کنند و نظر خود را ابراز کنند.

داراي ویژگی هایی در محیط آموزشی ابزارهاي موثر یادگیري،انیمیشن به عنوان یکی از 
کاربرد ل منطقی دلیندمعتقداین ویژگی ها را برشمرده اند.آنان ) 2001(25بیشاپ و کتاست. 

هاي جالب و تدریسآن است که انیمیشن داراي شخصیتي یک شیوهبه عنوان انیمیشن
بر بیشتر محققان این در حالی است که، هاي لذت بخش است. رنگارنگ، صداها و موسیقی

کند ) بیان می1996برد. نیجز (اال میکه انیمیشن انگیزه یادگیري زبان آموزان را باین نظرند
کند تا نسبت به یادگیري نگرش مثبتی داشته باشند و در انیمیشن به زبان آموزان کمک می

هاي آموزشی به رقابت بپردازند و موفقیت آنان را در یادگیري زبان خارجی افزایش صحنه
تواند: باعث ایجاد و ) اظهار میدارد که استفاده از انیمیشن در تدریس می1969(اولیدهد؛ و می

) به 2006(26. عالوه براین، دمیرنمایدزبان آموزان را به فکر کردن تشویق شده و قه حفظ عال
موثر بودن این ابزار در آموزش به خاطر تغییر نگرش منطقی زبان آموزان نسبت به یادگیري 

هاي توجه و استنباط زبان مهارت،که با بکاربردن انیمیشنمی دارداشاره می کند و نیز اظهار 
خواهند داشت. در عین حال،ي بیشتري براي یادگیري انگیزهآنانوزایش می یابدافآموزان 

گیرد.هاي پنجگانه زبان آموزان از قبیل دیدن، شنیدن و تفسیر کردن را به کار میانیمیشن حس

که  ماهیت انیمیشن را ابزار آموزشی موثري دانسته و معتقد است ) 310: 20011(27کالیوگا
به عنوان مثال، بخش ده و حجم ارائه مطالب زیاد نباشد.طرح مناسبی کنترل شتصاویر باید با

یادگیري را در حافظه دراز مدت تاثیراتکوچک بخش کردن انیمیشن به واحدهاي معنادار

25Bishop and Cates
26Da demir,
27Kalyuga
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ي زبان آموزان، به حافظهاضافی کندو با کاستن بار و بار شناختی را کم میدهد و افزایش می
است که: )1390حسینی (تنها نمونه از کاربرد این شیوه، ،کند.می عنوان حامی حافظه عمل 
انیمیشن به فارسی آموزان آموزش داده است اما در این استفاده از واژگان زبان فارسی را با 

هم نبوده تحقیق ملیت خاصی در نظر نبوده است و براساس راهبردهاي یادگیري زبان اموزان
آموزان چینی، چه سوال این پژوهش ان است که با توجه به راهبردهاي یادگیري فارسیاست.
اي براي آموزش واژگان مناسب است؟ شیوه

:روش تحقیق

هاي تشخیص راهبردهاي زبان آموزي اختالف نظر دارند. البته نظریات ي روشمحققان درباره
) بسیار استفاده شده SILLي او (است و از پرسشنامهآکسفورد با اقبال بیشتري روبه رو شده

، 2002، آلیوارس کوهات 1993، نایکوز و آکسفورد 1998است. (کوهن، وي ور ولی
). از این پرسشنامه در 2000، وارتون1995، آکسفورد و بري استوك 1990،1996آکسفورد 

یادگیري همچون سبک تحقیقات مربوط به همبستگی راهبردهاي یادگیري با دیگر متغیرهاي 
،بروئن1996بدلوآکسفورد.( استفادهشدهاست–یادگیري، جنسیت، توانش زبانی و فرهنگ 

و جهت بررسی پایایی پرسشنامه ترجمه شده به زبان فارسی ، بر )1995،گرینوآکسفورد2001
)1387(و مطالعات پیشقدم9/0) آلفاي به دست آمده 1387اساس مطالعات فراهانی و نجاتی (

است و 9005/0آلفاي کرونباخ محاسبه شده 5/11گونه spssه با استفاده از نرم افزار ک
ي ترجمه شده داراي پایایی قابل قبولی شود، پرسشنامههمانطور که از نتایج محققان مشاهده می

) در این پژوهش مورد استفاده 1990نامه راهبردهاي یادگیري زبان آکسفور (باشد. پرسشمی
ها یک گروه از بخش است که هریک از آن6ته است. این پرسشنامه شامل قرار گرف

و براي تحلیل پرسشنامه، بر اساس معیار لیکرت پاسخ گیرد.راهبردهاي یادگیري را در بر می
گیرد. بعد از بررسی راهبردهاي هرگز را در بر می1همیشه  تا 5داده شده است که از عدد 
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ها بررسی شد و ش آزمونی گرفته شد، سطح دانش واژگانی آني، از زبان آموزان پییادگیر
گروه تقسیم شدند و در گروه آزمایش سپس زبان آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل 

اند و گروه کنترل فراگرفتهانیمیشن ي را به شیوهواژگانآموز که نفر زبان30آزمایش شامل 
اند. سن فرا گرفتهترجمه - دستوريشیوهآموز که مطالب درسی را به نفر زبان30شامل 

آموزش قزوین در حال مشغول به . که در مرکزسال است34تا 16آموزان بین زبان
ي دورهانیمیشنبود.با توجه به راهبرد یادگیریشان، ابزار پژوهش در گروه آزمایشتحصیلند.

-ر کالس استفاده نمیجلسه کالس درس بود. از زبان واسطه یا زبان مادري د2آموزشی شامل 
پس از در گروه کنترل تري نسبت به معلم داشتند.آموزان نقش محوريدر این روش، زبانشد.

یعنی روش دستور،ترین روشترین و متداولاز سنتی،بررسی راهبردهاي یادگیري زبان آموزان
آموزش واژگان کرد. معلم نقش محوري در کالس ایفا می،شد. در این روشاستفادهترجمه و

توضیح انگلیسی به زبان هاو سپس معناي آنندشدگونه بود که ابتدا روي تابلو نوشته میبه این
براي درك و زبان آموزان شد.البته بیان میهاآنفارسی معادل ،شد و در اغلب مواردداده می

کردند.لغت دوزبانه استفاده میاز فرهنگ،هافهمیدن بهتر واژه
آموزشی با يشان طی یک دورهي یادگیري این دو گروه بر اساس میزان یادگیرينتیجه
آموزان گروه اي در ذهن زبانگونهبه،ي انیمشنفیلمنامههاي . روایتآزمون بررسی شدپس

آن واژه ،شانها براي نشان دادن یادگیريآزمایش نقش بسته بود که در پاسخ به سواالت واژه
به کار انیمیشنرا درهاننظیر آها،شخصیتکردند و یا جمالتی را نوشته بودند که را ترسیم می

يهاي گردآوري شده، دادهي زبان فارسیبر یادگیرانیمیشنمنظور بررسی تاثیر برده بودند. به
آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آزمون و پسپیش

قیق:هاي تحارائه داده ها و یافته
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هاي تحقیق در قالب جداولی در زیر ارائه شده است و  سپس محتواي هر جدول و یافتهها داده
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

1ي نمودار شماره

دهد که زبان آموزان چینی در یادگیري زبان فارسی در ایران، نشان می1ي نتایج نمودار شماره
کنند وبیشتر راهبردهاي غیر مستقیم را به استفاده میبه طور کلی از راهبردهاي مستقیم کم تر 

برند. و  راهبرد شناختی کمترین و راهبرد اجتماعی بیشترین راهبردي که توسط زبان کار می
شود  آموزان کاربرد دارد. شاید بتوان گفت به این دلیل راهبرد اجتماعی بیشتر به کار گرفته می

پردازند و با سخنوران زبان هدف ه فراگیري زبان میچون زبان آموزان در محیط زبان هدف ب

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

میانگین

1834

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي مختلف چینش شده است، آنها براي برقراري در تعامل هستند و کالس درس از ملیت
- کند . و دیگر عامل را میهاي خودالزاما با زبان هدف ارتباط برقرار میارتباط با هم کالسی

به عوامل مختلفی چون جنسیت، سن و توان فرهنگ دانست که  راهبردهاي یادگیري وابسته 
از اشاره می کند که فرهنگ یکی از عوامل مؤثر بر استفاده ) 1996آکسفورد (فرهنگ هستند. 

ي هاي انیمیشن، انیمشن را به عنوان شیوهبا توجه به ویژگیراهبردهاي یادگیر زبان است.
آموزشی انتخاب کردیم. 

میانگینتعدادروش
انحراف 
استاندارد

خطاي استاندارد 
میانگین

1015.50انیمیشن
001.77951.56273

102.400سنتی
02.75681.87178

1جدول شماره

کنید، نمرات گروه آزمایش از میانگین نمرات مالحظه می1گونه که در جدول شماره همان
توان میگروه کنترل باالتر است. با توجه به یکسان بودن محتواي آزمون در هر دو گروه، 

تفاوت بین این دو رقم را ناشی از تاثیر روش تدریس گروه آزمایش، یعنی آموزش از طریق 
انیمیشن دانست.

تست برابري میانگین تست برابري واریانس

Fسطح معناداريT
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین

تفاوت 
خطاي 

فاصله اطمینان
کران باالکران پایین
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استاندارد
فرض 

برابري 
واریانس

.423.52412.62518.00013.100001.0376310.9200315.27997

فرض 
عدم 

برابري 
واریانس

12.62515.391.00013.100001.0376310.8932315.30677

2جدول شماره 
- گروه، دادهتر تفاوت موجود بین عملکرد دو بر اساس آمار به دست آمده، براي بررسی دقیق

نتایج به دست 2ي قرار دادیم؛ همان طور که جدول شمارهtهاي آماري خود را در آزمون 
آمده از آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل نشان می دهد که میانگین تفاضل نمرات پیش 

است و با توجه به اینکه 2.40و در روش سنتی 15.50آزمون و پس آزمون در روش انیمیشن 
) است بنابراین می توان گفت که نتیجه sig=0.000(0.05کمتر از tح معناداري آزمون سط

به دست آمده قابلیت تعمیم به جامعه آماري را دارد و تفاوت میانگین دو روش سنتی و انیمیشن 
معنادار می باشد یعنی روش انیمیشن تأثیر بیشتري نسبت به روش سنتی در میزان یادگیري دارد. 

ه گیري:نتیج

یادگیري واژگان یک چالش بسیار مهم براي زبان آموزان است و براي مقابله با این مشکل، ما 
ي اتخاذ شده باید بر اساس شیوهباید از یک شیوه مناسب براي ارائه  واژگان بپردازیم. 

ي آموزشی  مناسب می شیوهبه کارگیريدر واقعراهبردها و نیازهاي فارسی آموزان باشد. 
دهد؛ سوالی که در واند دستیابی به واژگان و تسهیل فراگیري زبان دوم را تحت تاثیر قرار میت
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بین دو روش ،یادگیري اجتماعیبا توجه به راهبردکه آیااین است این راستا مطرح شود 
سطح متوسط، تفاوت چینیآموزش سنتی و روش آموزش از طریق انیمیشن به زبان آموزان

؟میزان فراگیري زبان فارسی در این زبان اموزان مشاهده می شوددر معنا داري 

به زبان آموزان فارسیي تدریس واژگان زبان ي شیوههاي میدانی در زمینهآنچه از بررسی
ي تدریس ي تدریس انیمشن نسبت به شیوهایرانی به دست آمد، گویاي آن است که  شیوه

ژگان تاثیر بیشتري دارد.سنتی در میزان یاددهی و یادسپاري  وا

که انیمیشن ترکیب عناصر بصري با متون نوشته شده در فرم دیالوگ است و با توجه به این
بسیاري از اصول یادگیري مانند هم ذات پنداري، تمرین، تکرار و پاداش و تقویت را به کار 

واژگان بیت دامنههاي زبانی و افزایش و تثگیرد؛ و به طو ر غیر مستقیم در تقویت مهارتمی
تاثیر گذار است؛ زبان آموزان در کالس درس فارغ از موقعیت رسمی و کسل کننده کالس 

هاي  انمیشن است که انگیزه پردازند وجذابیت، یکی دیگر از ویژگیبه فراگیري واژگان می
ها نا اي که براي آندهد و هنگام مواجه شدن با واژهیادگیري را در زبان آموزان افزایش می

کنند آن واژه صرف نمیدانند، تمرکز و وقت زیادي براي معنايآشنا است و معناي آن را نمی
کنند. این بیانگر این نکته است که زبان آموزان به اهداف و روایت انیمیشن را دنبال می

د. با کنناند و نیاز کمتري به معلم دارند و خود براي درك بهتر بیشتر تالش میآموزشی پی برده
توان انیمیشن میهاي هنري و خالق و تاثیر روانشناختی انیمیشن در یادگیري،توجه به ویژگی

مطرح کرد. فارسیي کارآمد در آموزش واژگان زبانرا به عنوان یک شیوه
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.208شماره - ،انسانی تبریز
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