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 دبیرستان برواژه آموزی فراگیران كم درآمد

 

   چكیده

 4واقع درناحیه  شهید طاهر زادهدبیرستان ،دردر پایه اول متوسطه دوره دوم ٥4-٥٥ پژوهش حاضر در سال تحصیلی 

انگیزه كم و كم توانی دانش آموزان در یاد  ،ی مورد نظر مساله موز انجام شده است .نفر دانش آ ٥٠اصفهان و با فراوانی 

 رایب دانش آموزان ی هش ،افزایش انگیزهبوده است و هدف از انجام این پژو گیری واژگان و درک مفاهیم زبان انگلیسی

درفراگیری و ماندگار سازی عناصر  كار آمد بهره گیری بهینه از سبكهای یادگیری، واژه آموزی درس زبان انگلیسی 

بر این اساس ، پژو هشگر با استفاده از روش های علمی از منابع گوناگون  .ی ونیز درک مفاهیم آن بوده استواژگان

مظالعه كتابها ، مجالت رشدو اینترنت به  ، دانش آموزان،گروه آموزش زبان تحقیق مانند : نظر خواهی ازمدیر، همكاران

مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداخت.سپس به انتخاب  تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد

چندین راه كار عملی از میان راه حل های پیشنهادی دست زد و پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش ، به اجرای 

انی دیوار واژگگیری از  بهره ،ارزشیابی مستمرآنآموزه نمای واژگانی و یاری جستن ازآنها اقدام نمود كه عبارت بودند از:

. الزم به ذكر است ، بعد  مانند نقشه معنایی وفرهنگ واژگان دست ساز دانش آموزیمحور-وشگردهای نوین آموزه نما

از اجرای راه حل های فوق ، پژوهشگر توانست تا فراوانی دانش آموزان عالقه مند به واژه آموزی ژرف اندیشانه وخواندن 

به بیشتردرصد برساند. در پایان این نتیجه به دست آمد كه توجه ١٩درصد به ٥٨ز و درک مفاهیم زبان انگلیسی را ا

ه دنبال آن بیادگیری و آنها دربهره وری بهینه تراز سبكهای مختلف  فراگیران ،گوناگون تفاوتهای فردی ونیازها و عالیق 

مانند كمک اژه ها در ذهن ،آموزش شگردهای ماندگار سازی وبهره جستن از شیوه ی آموزش چند حسی وسرانجام 

ری باال بردن میزان عالقه به یادگی در ،نقشه معنایی وفرهنگ واژگان شخصی ،دیوار واژگانی،گرفتن از آموزه نمای واژگانی 

وافزایش خودجوشی ، خودباوری زبان آموزان مفاهیم انگلیسی بهتردرک ، مانایی بخشی آنها درذهن فراگیران، واژگان 

 اشته است.كارآیی چشمگیری د

 چندحسی چندگانه،آموزش هوشهای یادگیری، بكهایس،ف.و.ش.،نقشه معنایی دیوارواژگانی،،نما آموزه:ها واژه كلید
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 سپاس

سوولین مسپاس شایسته ی پروردگاری است كه این فرصت را در اختیار بنده قرار داد تا بتوانم با یاری وهم اندیشی 

 به بهترین رویاین پژوهش را به ،انگلیسی متوسطه دوره دوم زباندرگروه آموزشی  و همكاران عزیزم دبیرستانمحترم 

ازهمسرفداكار،خوشفكرودوراندیش خود كه با برنامه ریزیها،وساماندهی های پی در پی، محیطی مناسب  ،نیز برسانم؛ انجام

 دارم. برای پایش واجرای این پژوهش فراهم نمودند، سپاس ویژه

  

  

    

 

 تقدیم به

همكاران گرامی كه در عرصه زبان آموزی به جوانان برومند این آب وخاک همه  به تقدیم می نمایم این كار پژوهشی را

ه توان تالشگر كدانش آموزان  بیشینه ی بهره وری رابه كار می گیرندونیز به تمامی، ،از تمامی دانشها و پژوهشهای مفید

 قرارداده اند. ،مناسب درمسیرپیشرفت روزافزون خود و كشور سبكهای یادگیریذهنی خود رابا بكار گیری 
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  : مقدمه

درخور توجه و چالش برانگیزی بوده است. طی سالیان گذشته، نحوۀ لۀ اآموزش زبان انگلیسی در ایران، از دیرباز مس

آموزش زبان فراز و نشیب های بسیاری داشته است و كتب درسی، چند بار دستخوش تغییر شده اند. سال شروع آموزش 

دچار دگرگونی شده به اینطرف باز هم  ٨٥٥١به ویژه اینكه  دوره راهنمایی از سال   نیز تاكنون چند بار تغییر كرده است.

 ،شیوه ی جدیدی ازآموزش زبان ٥-٥-٨پایه های هفتم وهشتم نظام   به Prospect زبان انگلیسی نوین وبا ورود كتابهای

ی اشهل( همچنان همان خروجی های نظام پیشین با چا ٥4-٥٥راطلب می كند؛با این وجود،دانش آموزان این سال تحصیلی)

ه ب ضروریدر سال های گذشته، یادگیری زبان انگلیسی امری نه چندان  ان علمهج از دیداگرشاید خاص خود هستند. 

 اهد به طور جدی در مسیر رشدعلمیگریزناپذیر است. كشوری كه می خو ضرورت، امروز بی تردید یک نظر می رسید

ستور دخارجی و خواندن . از سفرهای دهدومورد بی مهری قرار سری بگیردسررا قرار بگیرد، نمی تواند یادگیری زبان علم

یک كاالی خارجی گرفته تا منوی تلفن های همراه و رایانه و اینترنت و ... ، همه و همه یادآور نیاز مستمر ما به زبان  كار

كسی كه انگلیسی نمی داند، درهای بخش عمده ای از دانش بشری كه در هزاران كتاب  .است نوینانگلیسی در دوران 

آن ی رباره د ،رویش بسته است. همین االن یک موضوع را در نظر بگیرید و ببینید چقدر متن بروزو سایت وجود دارد به 

تن فارسی ماست  ممكن مباحثبعضی درباره به زبان فارسی وجود دارد و چند برابر آن به زبان انگلیسی ؛ حال بماند كه 

 آموز ودانش پژوهی پوشیده نیست. هیچ دانش اهمیت زبان آموزی بر ازاین رو، ؛نداشته باشدوجود  اصالً

 له أبیان مس

برای درک متون هر زبانی شرط  واز پایانی آموزش زبان ، درک مطلب است كشور ما ایستگاهنظام آموزشی كنونی در  

ه بودن بی بهر . و توانایی به كارگیری آن هاستماندگارسازی اساسی، درک معنای انبوهی از واژگان ،یادسپاری صحیح ، 

 امیدی نا احساس ،درس زبان در هر جدید عناصر واژگانی یادگیریكار آمد برای های  راهبرد و واژگان گسترده دانش از

ای ه راهبرد از شماری با آموزان زبان است الزم بنابراین. گرددان راسبب می درزبان آموز نفس به اعتماد دادن دست از و

 یادسپاریراهبردهای مختلف و دهند گسترش را خودآشنا شوند تا گنجیه واژگانی  واژگان یادگیری برای مفید های

خوانش و نگارش(در ،گفتار،)شنیدارزبانی چهارگانه به منظور كسب مهارتهای وماندگارسازی عناصر این گنجینه را

ی ازتوانش ارتباط با بهره گیر اینكه برقراریبرآموزی رشناسان امر زبان كاتأكید در حالیكهدیگر، طرف از خودنهادینه سازند.

 طحدر س)ماسیاست زبانی درآموزش و پرورش تأكید ،می باشدزبانی  مهارت چهار هردر توانایی داشتن نیازمند ،زبانی

 و زبان دستور رب بینس تسلط بربیشتر (در پایین دست)انگلیسی زبان درسی كتب وبرنامه ریزی وتدوین( باالدستیو كالن

  االت آزمونهای پایانی یک سال تحصیلی یا نهایتاًؤسدانش آموزتنها بتواند از پس  ،گونه ای كهبه  ؛است مطلب درک

 رشاگفتارونگو...بر آیند. از این رو  آزمونهای جایابی استخدامی ،االت چهار گزینه ای آزمونهای ورودی دانشگاهها ؤس

 شود. نقش تعاملی دركاربرد زبان به بوته فراموشی سپرده می،ودر كل 
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 و ستها آن كارگیری به توانایی و واژگان از انبوهی معنای درکناگزیر از ،فراگیر، زبانی هر متون درک برای كه آنجا از

 exposure to vocabularyیعنی پرتودهی واژگانی یاهمان ] واژگانبرخورد فراون با  و تمرین نیازمند خودامر این

items]متون در جدید های واژه از زیادی حجم با آموزان دانش شدن روبروباشد، می چهارگانه های مهارت طریق از 

به دلیل ( 4-٥-٩نظام دربه ویژه اینكه دوره راهنمایی ) ؛كند می ایجاد ها آن برای را زیادی مشكالت دوم دبیرستان زبان

-باآموزش موضوع هم گنجینه واژگانی كوچک و ناكارآمدی كه تناسب زیادی،برای فراگیران  ،تدوین نا مناسب كتب

 درک و اند مواجه واژگان درک جدی لۀامس با دبیرستانی آموزان دانش دیگر، عبارت بهبه ارمغان می آورد .  ،محور ندارد 

 نزبا درس در آموزان دانش ضعف دالیل از دیگر یكی. باشد می لهامس این منفی تأثیر تحت خواندنی متون از ها آن

 انگلیسی بانز آموزش بهدرهفته   ساعت سه فقط ،دوم دبیرستان سال در متأسفانه كه است این ،شخوان ویژه بهو انگلیسی

شیوه  ،ر دیگ علت.ناكافی است ارتباطی-یادگیری به صورت تعاملی-كه برای فرآیند یاددهی است شده داده اختصاص

به آن دسته از فعالیتهای كالسی كه  وروی آوردن ،درسالهای پیش بودكه گذر ازآن  محور-های تدریس معلم

خود  ،ی خودجوش ،پویایی   كه به دنبال آن ،گریزناپذیرمی نمود امری محورباشند-یادگیری ،محوریا -بیشتریادگیرنده

 و مطالب انبوه حجم به توجه با و ترتیب این به  .بدمی یا افزایش  مختاری وخود باوری در فراگیران به میزان چشمگیری

 زمال )به دلیل اجباری كه در پیروی از برنامه ی درسی زبان خارجی دارند( آزادی انگلیسی زبان دبیران واژگان، ویژه به

 مشكلی به اندک اندک واژگان یادگیری ، نتیجه در ؛ندارند واژگان تمرین و تكرار بهدادن وقت كافی  برای اختصاص را

 می شود. آنانكه سبب درمانگی وناامیدی  می شود تبدیل دبیران و آموزان دانش همۀ برای عمومی

 ،در یكماه اول و پس ازآزمون آغازین ٬اصفهان  4درناحیه  شهید طاهر زادهدردبیرستان ،٥4-٥٥تحصیلی  سال ابتدای در

انجام بعضی از تمرینات گفتاری و نوشتاری درس اول  ،درس اول  Reading بخشاجرای نخستین طرح درس مربوط به 

آموزان وهمفكری با همكاران زبان درهمان دبیرستان وسرانجام بهره گیری ازنظریات و تجربیات همكاران توسط دانش 

 در آموزان دانش مشكل ترین اصلی كه بردم گرامی در گروه زبان انگلیسی و سرگروه محترم آقای دكتر احمدوند پی

در همان آزمون آغازین .است واژگان زمینۀ در ها آن ضعیف دانش ، زبان وعامل اصلی كم توانی آنها در درک متون درس

واژگان زیر را  »در صد بخش  ٥٨كمتر دانش آموزی بخش كلمات به هم ریخته را به طور صحیح پاسخ داده بود وفقط

بیشتر دانش آموزان در ساختن  ٬ ازاین گذشته را كامل و صحیح پاسخ داده بودند؛ « در جاهای خالی مناسب قرار دهید

وسردر گمی می  اظطراب ٬ دچار تردید ٬تشكیل می شود ساده  واژه ای 4ساده كه فقط ازیک نهاد ویک گزاره  یک جمله

شدند؛ چه در پاسخ به پرسشهای گفتاری وچه درپاسخ به تمرینها وپرسشهای نوشتاری .حتی در آزمون آغازین ودر بخش 

پاسخ نادرست یا  %٨٠برای جمله سازی بود نیز حدودكه آسانترین بخش « واژگان به هم ریخته ی زیر را مرتب كنید.»

متوجه شدم كه مشكل اساسی آنها در جمله سازی  ٬در كالس سواالتنوشته بودند ودر باز نگری این گونه  ٬درست-نیمه

چگونگی همنشینی واژگان در جمله  ٬نقش واژگان در جمله واز همه مهمتر ٬و نا آشنایی یا كم آشنایی با اجزای جمله

مترادف  ٬شمار زیادی از آنهادر یاد یاری معنا  ٬گر واژه ای راكه در سالهای پیش خوانده بودند می پرسیدم ا٬به عالوه  ؛بود

سطح تحصیلی ودانش زبانی خانواده های این دانش آموزان غالبا متوسط متضاد وحتی امالی آن دچارمشكل می شدند.  ٬

خانواده ها از اهمیت باال ی درس زبان  % ٥٨ ٬با این وجود ؛وبعضی دیگرمتوسطاما سطح در آمد بعضی از آنهاباال ٬پایین 

 هی نداشتند.ادر بخش واژگان آگ ولی از علل ناكار آمدی و ضعف آنها٬نسبتا آگاه بودند  درآینده ی فرزند خود انگلیسی

همسو نبودن سبكهای یادهی با سبكهای  ٬محور ونمره محور-شناسایی عوامل موثردر ایجادمساله یعنی : آموزش معلمبا 
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ضعف درامال وتلفظ صحیح  ٬كافی برای یادسپاری ویادیاری واژگان پربسامدوانگیزه ی  نفس به اعتماد نداشتن ٬یادگیری 

یادگیری -، یاددهیوتصاویر مبهم مربوط به آنها  ٬ساعات كم درس زبان وحجم باالی واژگان٬آموخته -پیش واژگان

ۀ ذهنی این پژوهشگر تبدیل شد و بر آن شدم تا به شیوه ای انگیزش بخش ، رستم وار، پای درهفت واژگان به دغدغ

با همیاری خودآنها در هم  خوان نهاده واژدهای خیالی راكه دانش آموزان از یادگیری واژگان در ذهن  خود ساخته بودند،

 شكنیم.

 : پژوهش اهداف

انكار ناپذیر است . چرا كه زبان انگلیسی ، زبان علم است و آموزش رشته امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت 

های مختلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت می گیرد. با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین 

رند گلیسی صورت می گیالمللی ، برنامه های رادیویی وتلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان ان

و عدم آشنایی به این زبان برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است. زبان انگلیسی از زبان های زنده و بین المللی 

دنیاست كه پر طرفدارترین زبان مكالمه ای دنیاست.و آنچه كه این زبان را به زبان های دیگر جهان متمایز می كند، 

 است. گفت و شنود ونگارش ودر كل ارتباطان و روان این زبان در آس وكاربرد یادگیری

جدایی ناپذیر پیشرفت تحصیلی می باشد. بر این اساس ، هدف كلی از  از اجزایآموختن این زبان برای دانش آموزان 

اهیم زبان ی دانش آموزان به یادگیری واژه ها و در نتیجه خواندن و درک مفسازپرداختن به این پژوهش ، عالقه مند

ن هدف این پزوهش ای  ،روشن تر بیاناست. به  همچنین آموزش شیوه های ماندگارسازی عناصر واژگانی  انگلیسی بوده

درک مفاهیم درس زبان  به دنبال آنخواندن و واژه آموزی دانش آموزان به انگیزه ی، میزان  بود كه پس از اجرای طرح

 افزایش یابد. آرمانی تربیشینه ای درصد به  ٥٨انگلیسی از 

  (٨ها)شواهد  داده آوری جمع

 خود اب مصاحبه ها، پاسخ بررسی و نامه پرسش ی تهیه با آموزان، موانع درک مطلب وواژه آموزی دانش یافتن منظور به

 و سواالتبررسی آثار عملكردی آنها مانند تكالیف نوشتاری در دفترچه هاویا پاسخهای شفاهی آنها به  آموزان، دانش

،ونیز آزمون های در آزمون آغازین ها آن واژگانی بخش دانش با رابطه در آموزان دانش شیابی ارز میانگیننمودار ی تهیه

 سكال این در موجود وضعیت بررسی به علمی، منابع ی تهیه و پژوهش اجرای از پیش كالسی مستمردر نوبت اول و

مرا در شناسایی  آمده دست به نتایج. ها در بخش پیوست ها آمده است()جداول ونمودار مربوط به این داده پرداختم

 :كرد خالصه زیر شرح به توان می عوامل موثردر ایجادمساله یاری نمود كه

 یوژرف آموزی واژگان انگلیس،برای واژه آموزی پایا تر یادگیری كار آمدو زایا راهكارها وسبكهای بر كافی تسلط .عدم٨ 

 گفت وشنود و های خوانش مهارت واژه های پیش آموخته در از گیری دربهره .ناتوانی١ 

 واژگان در گنجینه واژگانی كنونی خودازآغاز زبان آموزی گستراندن وماندگارسازی برای الزم ی انگیزه نداشتن .٥ 

 محور   ـ معلم سنتی روش جای به محور ـ آموز دانش شیوه ی از بهره نگرفتن .4 

 كافی برای یادسپاری ویادیاری واژگان پربسامد درمتون خواندنی هر درس نفس به اعتماد .نداشتن٩ 
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 ای ساده دارند .ناتوانی درمرتب كردن كلمات به هم ریخته ای كه تنها نهاد وگزاره٨

 .ضعف فراوان در تلفظ واژگان پیش آموخته وترس ازخواندن متون جدیددربرابربقیه فراگیران1

  : where ,were-two, too, toدواژگان هم آوا مانن .شک و تردید دركاربرد صحیح١

فتن تفاوتهای درنظرنگر،. با توجه به موارد باال ونیزبه دلیل ندیدن آموزش كافی دربهره گیری ازسبكهای یادگیری متفاوت ٥

فردی وبكاربردن سبک تدریس یكسان برای همه در سالهای پیش از دبیرستان واز همه مهمتر بهره نگرفتن از طرح درس 

نگارش  ،از مهارت خوانش ،بیشتراین دانش آموزان كه تازه به دبیرستان دوره دوم وارد شده بودند  ،از طرف همكاران 

بودند؛ از این رو، یک نیمسال طول كشید تا آنها باگذشت زمان با این موارد آشنا ودر وگفتاربسیارضعیفی برخوردار 

 فعالیتهای نوپدید، درگیرشوند.

 گوناگون زدم :   منابع از اطالعات گردآوری و مطالعه، به آموزان، دست دانش برای واژگان یادگیری آسان سازی جهت

چون ازقبل چند كتاب در زمینه واژه آموزی وراهبردهای انگیزشی برای جلب توجه فراگیران به ژرفای معنایی واژگان .٨

ای سبكه ،مقاله ودو اقدام پژوهی در زمینه واژه آموزی  بیست وهفتو با مطالعه سه مجله رشد زبان،مطالعه نموده بودم 

 یاددهی مختلف ونیز سبكهای یادگیری گوناگون ، آگاهی خودرانسبت به موضوع كاملتر نمودم. 

    .دریادگیری ویادسپاری واژگان در ها آن ضعف علل شدن وجویا آموزان، دانش به ای نامه پرسش . دادن١

 زبان انگلیسی، درس در خود ضعف علل مورد در را خود  نظر خواستم آموزان دانش از كالس، در سؤاالتی طرح با .٥

 .كنند بیان آزادانه نا آگاهی ازسبكهای گوناگون واژه اموزی، جمله از

داشتم و  4گروه آموزش زبان انگلیسی ناحیه  در خود همكاران كه به شكل رایان نامه ای وپیامک با هایی تماس طی. 4

 قایدع گیان كه در عین حال همكار ناحیه ای بنده نیز بودند،نیزنظرخواهی حضوری ازدو تن ازاساتید محترم دانشگاه فرهن

                         .واژه آموزی فراگیران دبیرستانی جویا شدم ویژه به و كلی ضعف علل زمینۀ در را ها آن

 ستم.جبیشینه ای  یبهره  ازنظرات همكاران بصورت حضوری ناحیه، آموزشی گروه درجلسات فعالیت به توجه با . ٩

 نام بی و آزادانه را خویش نظرات خواستم می آموزان دانش  از مختلف، های روش با گاهی از هر كار، جریان در.٨ 

 .كنم مطالعه و ارزیابی را كار روند تا دهند تحویل من به و بنویسند هایی برگه روی

س وبر محوردردقایق پایانی هر كال-عملكرد همچنین باارزیابی نتایج آزمونهای مستمر كالسی كه هفته به هفته باشیوه.1 

 اساس طرح درس روزانه وهفتگی به عمل می آمد پیشرفت كار را زیر نظر داشتم .

 تجزیه وتحلیل داده ها

 : شد حاصل زیر نتایج و گرفت قرار استفاده مورد اطالعات گردآوری برای باال، های روش مجموعۀبا  تشخیصی شواهد

كالن، ودر فراگیران بصورت  آموزشی بشكل سامانه حوررادركلم-یادگیری نمره عادات آموزی ، كنونی زبانی ه . برنام٨

 .محوررا كاهش داده است-ساخته است كه انگیزه الزم برای سازندگی ،زایایی ،یادگیری پویا وبر هم كنش نهادینه خرد،

اطی پوشش مد و ارتبآه باید به شكل كار داده شده به درس زبان، به نسبت تعداد صفحاتی از كتاب ك .ساعات اختصاص١

 داده شود، كم است. 
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 داروم -ترجمه جویای نكات دستوری، محور،-جزوه محور،-ست كه دانش آموزان را كتابای . .اهداف پایانی به گونه٥

 خودباخته بار می آورد.

 یعنی (GrammarTranslation Method)روش مبنایو بیشتر بر دیمیق ، سنتی ، .روش های تدریس اكثرهمكاران4

جمله وتاكید بر نكات دستوری و نیز ترجمۀ  است كه اساس آن حفظ واژگان در خارج از بافتGTM یاترجمه -دستور

متون انگلیسی به زبان مادری است. و این خود ریشه در ناكافی بودن بودجه اختصاص یافته به امر زبان  ه یجمله به جمل

دارد  ،ات كافی وعدم استقبال برخی مدیران چه در سطح آموزشگاه وچه در سطوح باالترازشیوه هایینبود امكان آموزی،

كه در آنهاصدای دانش آموزان را در حال اجرای فعالیتهای بر هم كنشی در محیط كالس می توان شنید.آنها بر این باورند 

 كه سكوت در كالس نشانگر مدیریت عالی دبیردر آن كالس است.

 كه سبب دلزدگی فراگیرمی شود.ودر بعضی موارد غیر سازنده است  .بیشتر تصاویر كتاب ،مبهم ،سوهان روح٩

باعث شده  وآمده است كه دارای تمرینات زیادی هم هست ساختارها و. در هر درس مطالب زیادی از دستورزبان ٨ 

 دانش آموزان بگیرد.آموزی را از ژرف سدوانگیزهومشكل بنظربر درس، سنگین٥با  دوم دبیرستانكتاب زبان انگلیسی  است

حفظ كردن، به یادسپاری  --. حجم باالی واژگان موجود در كتب درسی، اجازۀ بررسی وارزشیابی همۀ آن ها را نمی دهد.1

 .واژۀ جدید در هر درس(، سخت و عمال طاقت فرساست ٨٠تا  4٠بین (و كاربرد تمام واژگان برای دانش آموزان 

دوم به  ی هدف از تدریس واژگان آن است كه بتوانیم آنها را بكار بگیریم پس چرا  دبیران زبان در دوره متوسطه.اگر ١

زبان انگلیسی صحبت نكنند؟) خود اینجانب درآغازهمین سال در یكی ازدبیرستانهای نسبتا موفق، حتی برای جمالت 

وسپس مدیر آموزشگاه قرارگرفتم كه البته بدلیل نا آشنایی آنها با بسیار ساده و قابل فهم ،ابتدا مورد انتقاد دانش آموزان 

 سبكها و فنون كار آمد زبان آموزی بود.(

.برخی از دانش آموزان تصورشان بر این است كه نداشتن ابزارهای الكترونیک در منزل یادر كالسهای سالهای پیشین ٥

وان اقتصادی ت ید به هنگام اجرای شیوه های جدید و دادن تكالیف ، سبب كم توانی ها یا ناتوانی هایشان بوده؛ بنابراین، با

 محیط آموزشی را نیز در نظر گرفت.خانواده ها وامكانات موجود درمنازل فراگیران وهمچنین تجهیزات و امكانات درون 

 پژوهش پیشینۀ 

 احبص پیش، قرن نیم حدود از كه طوری به دارد؛ طوالنی ای پیشینه زبان، آموزش در كاربرد آموزه نما ودیوار واژگانی 

 این دیگر مهم نكتۀ .اند كرده تشویق زبان آموزش در آموزه نما ودیوار واژگانی استفاده به را معلمان آموزش، امر نظران

 السك وقت از بهینه استفادۀ حكم واژگان ارزشیابی یا آموزش برای و دیوارهای واژگانی آموزه نماها از استفاده كه است

 انآموز زبان یواژگان دایرۀ گسترده تر شدن به منجر طریق این از كه شود می سازندگی ایجاد ،كالس در كه چرا دارد را

 می انتقاد مدارس در واژگان متداول آموزش روش ازاست كه ( ٬٠٠٠٬نیشن )نیشن ،صاحبنطران یكی از اینشد.  خواهد

 به. تنیس مؤثری روش انگلیسی زبان وا آموزش در «بسپار خاطر به و كن نگاه» روش رسد می نظر به: گوید می و كند

اگرساختارهای " . «باشند داشته نیاز معلم به هم باز كلمه نوع و معنی برای است ممكن آموزان، دانش از بسیاری عالوه،

 "زبانی استخوان بندی زبان را تشكیل دهند، آنگاه این واژگان است كه اندامهای حیاتی و گوشت  آن رافراهم می آورد

درواقع  است كه یادگیری واژگان قلب ومحورزبان آموزی و كاربرد آن می باشد. دتقعم) ٬٩٩1٬لوفر)لوفر .(٬٩٩٩٬هارمر )
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-فراگیری واژگان آن چیزی است كه اساس هر زبان وبخش جبلی آموزش آن زبان را تشكیل می دهد.درپیشینه ی یاددهی

 ن باورندنیزبر ایبعضی  موضوعی است كه سالها مورد بحث بوده است. ،نادیده گرفتن و غفلت از واژگان،یادگیری زبان

  «زبان آموزی به آن اولویت كم داده شده یا در حاشیه قرار گرفته است درمتون كتابهای زبان وبرنامه های غالباً»كه:

واژگانی فراگیران وآموزش عناصر واژگانی، ی اخیراً اهمیت گنجینه »با این وجود   )١٠٠١ ٬ریچاردز و ریناندیه؛ ١٠٠١٬هج(

 آلن)آلناندیشمندانی چون.(١٠٠٥٬١٠٠٨گریفیت) «مورد توجه واذعان بیشتركاشناسان امر آموزش زبان قرارگرفته است

مانع در برقراری ارتباط زبانی با دیگران بوده سبب  مشكالت واژگانی مكرراًنشان داده اند كه  (٨٥١٩ ٬)باون (٨٥١٬٥

                                                  آموزش زبان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.شیوه های كارآمد،ن رو یاز ا؛است

 انتخاب راه حلهای جدید وموقتی

 ،انی واژگی برای افزودن به گستره ی گنجینه  ونزدیک ترین آنها به ذهن یک دبیر زبان ، راه حل معموال آسانترین.٨

ی برای باال بردن توان واژگانی در بازه ی زمان ،اما این امر ؛ومعنا یابی می باشددو زبانه، گیری فرهنگ واژگان بكارپیشنهاد

اعت خانه وغیر س ،در،دقیقه ای در یک كالس زبان فرآیندی كند و وقت گیرمی باشد وبهتر است از آن بیشتر ١٩ تقریباً

   آموزشی بهره گیری شود.

پارسی »به پیروی ازشعار ،است كه پژوهشگر Flash card یا Card lashVocabulary F كمک گرفتن از ،شیوه ی دیگر.١

و  «آموزه نما»سره ی ٙ  واژه  دو از ،آنهاجای به  ،به پندارخود،محور-وبا واژه گزینی به شیوه ی كاربرد «را پاس داریم! 

به كمک آموزه نماها می توان ژرفای معنایی . درسرتاسراین پژوهش بهره گرفته است «آموزه نما ی واژگانی »

هتر می آموزند بدوست -پویا و حتی بساوا-جنبشی ،شنیداری،ی فراگیرانی كه با سبک دیداری عناصرواژگانی را در گنجینه

  افزایش داد وبرمانایی آنها نیز افزود.،

به كار گیری دیوارواژگانی در درون كالس راهبرد دیگری برای افزایش گستره ی دایره واژگانی و مانایی هر چه بیشتر .٥

  فراگیر می باشد.عناصردر گنجینه ی واژگانی 

ر ارتباط بین عناص به فراگیران كمک كند تا .طراحی وآماده سازی نقشه ی معنایی راه حل دیگری است كه می تواند4

 بهتر درک نمایند .یک متن خاص را در واژگانی 

می توان ژرفای معنایی عناصرواژگانی را در گنجینه ی فراگیرانی كه با سبک دیداری نیز،با تصاویردر اندازه های متفاوت .٩

 نیز افزود. مانایی آنهابرافزایش داد و،بهتر می آموزند 

درون محیط آموزشی ونیز آنهایی كه دانش  (realia.راهكار مناسب دیگربهره وری بیشینه از تمامی اشیای حقیقی )٨

 می توانند از خانه بیاورند. ،هماهنگ با طرح درس مربوط به گروه خود ،آموزان

سرگرم كننده وگوناگون نیز در قالب فعالیتهای كالسی برای فراگیران دارای سبک های ،.بازی های آموزشی جذاب 1

 كارگر می افتد.بسیاردوست -پویا و حتی بساوا-جنبشی ،دیداری  ،شنیداری 

به ویژه اگر دارای وزن وردیف و قافیه زیبایی ،.اشعار انگلیسی ساده ودارای واژه های كلیدی موجود در متن ها ١

نگررا -واز بعد واژه آموزی سبک یادگیری تحلیل،با طبع شعر دوست وزیبایی خواه بیشتر دانش آموزان سازگار،باشند،نیز

  « away Keeps doctor                      An apple a day  «شعر  ٬براای نمونهسیراب می نماید.
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 برای سال ، [دانشگاه اصفهان ،ترجمه ازاستاد دكترتوانگرریزی ]  «پیش طبیب نروید     روزی یک سیب بخورید          »

 آموزنده و دوست داشتنی خواهدبود.( ،ودانش آموزان با دایره ی واژگانی كوچک  دوم دبیرستان

 ،ساز دانش آموزی( كه براساس واژگان كار شده در جلسات پیشین -خصی )دستشاژگان ورهنگ فبهره جستن از  .٥

 راهبرد دیگری است.،ساخته می شود ودر كالس درطول فرآیند یادگیری به كار می آید ،بدست خود دانش آموزان 

 آموزه نماها 
جنبه سرگرمی و جذابیت برای آموزش بسیار ( به دلیل داشتن Walls Wordدیوارهای واژگانی ) همچنینآموزه نماها و

زبانی دانش آموزان  ودرگیر نمودن بیشترآنها -ارزشمندند ودبیران می توانند از آن ها برای تقویت مهارت های ارتباطی

 ضرب المثل چینی وجود دارد كه می گوید: یک در فعالیتهای یادگیری بهره بگیرند.

«Tell me, I forget. Show me, I remember. Involve me, I understand». (Ancient Chinese Proverb)                                         

 ]درس جدید رابه شكل سخنرانی[ بگویی،ازخاطرم می رود. ]آن رابه روش دیداری[ به من نمایش دهی،به یاد می آورم. «

 .«ورت رابه خوبی[ در میابمظكنی،]من] اگرشش دانگ حواس[ مرا درگیر] یادگیری[ آن 

یكی از امتیازات اصلی آموزه نماها این است كه شخص می تواند در هر مكان آموزشی وحتی درمنزل ،پاركها وهر جایی  

كه وقت آزاد برای مطالعه ویادیاری عناصر واژگانی داشته باشد،از آنها بهره بر داری نماید.امتیازات دیگر آنها این است 

یادگیری واژه ها،درآموزش ساختارهای -چرا كه آنها عالوه بر یاددهی ساخت وپر كاربرد می باشند؛-هزینه، ساده كه كم

گوناگون زبان ، وگفت و شنود بر هم كنشی نیزكاربرد دارند. ازآموزه نما درموارد زیادی می توان بهره جست كه در زیر 

 به موارد مهم آن اشاره می گردد : 

نخستین برخورد ما با یک واژه به هنگام ،اگربهره می گیرند؛در واقع، ازآن هی آغازین یک واژه به فراگیر. برای پرتود٨ 

  آن بیشتر خواهد بود. آموختگی-ژرف خوانش یا شنیدار به كمک آموزه نما صورت گیرد

 ، برای مرورویادسپاری ماندگارتر      فراگیری آ غازین. پس از ١ 

 قصد دارند در بازشناسی واژگان پیش آموخته خود، موفق تر عمل كنند كه ،در درک مطلبضعیف  متن خوانهای .٥ 

 (ESL( ونیز به عنوان زبان دوم ) EFLدر آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ).4

    )٨٥٥1تان ونیكلسون(.در بهینه سازی و افزایش سرعت درک مطلب و خوانش ٩

ند از این می توان ،فراگیران با سبكهای متفاوت یادگیری ،درقالب شگردهای آموزشی نوین.به دلیل چند منظوره بودن و ٨

 یادسپاری وماندگار سازی عناصرواژگانی بهره جویند.   ،یادگیری رسانه ی كمک آموزشی ساده و كم هزینه برای

 دیوار واژگانی
تابلوی سفید یا ،تابلوی گچی،عبارت است ازگروهی ازواژگان كه در كالس درس روی دیوار همچنین دیوار واژگانی

كه درشتی آن دردیدرس همه فراگیران باشد ) بسته به  تابلوی آگهی ها نصب ونمایش داده می شوند.این واژگان با قلمی

 ٬ستند كه اجرای آن را دانش آموزان.اینها واژگان كلیدی هر درسی ه توان مالی دانش آموزان (نوشته یاچاپ می شود

 مهمترین كاربریها وامتیازات این گروه به گروه بر عهده گرفته ودرجلسه قبل باكمک آموزه نمای واژگانی اجرا نموده اند.

 رسانه كمک آموزشی در زیر آمده است :

  ست.ا كلیدواژه ها ی درون یک متنوفراگیری بهتر  ،كاربردهای فراوان در ژرفابخشی به واژه های پیش آموخته دارای.٨

 محوررا می افزاید.-همیارپویا و ،یادگیری مشركتی  ،فعایتهای گروهی  انگیزه یدانش آموزان در.١
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 نگرانی ناشی از اجرای فردی دربرابركالس به ویژه در فراگیران كم رومی كاهد.فشارروانی و ،.از میزان دلواپسی٥

 قوی چهو ضعیف چه فراگیران ی همه ،در فر آیند یادگیری ،وپرتوبخشی واژگانی پی در پیبه واسطه ی برخورد دهی  .4

  بطور چشمگیری كاسته می شود.نیز (Spellingازمشكالت امالیی آنها ) وسازد می درگیر یاگیری، گوناگون رادراشكال

دیوار وژگانی این  ؛می باشد ( ٨٥٨٩ آزوبل )بهره گیری از فعالیتهای معنا دار ،راهكارهای بهبود واژه آموزی .یكی از ٩

 .یابند می كمتردست ووابستگی بیشتر باوری خود به فراگیرانوبه كمک آن  ویژگی را دارا می باشد

 ازد.سدینه می انهمتون زبانی رادرآنهالیدی كرنگ ساخته ومفاهیم كمزی واژگان رادردیدآنهاوماندگارسایادسپاری  چالش .٧

   .ش.و.ف و ی معنایینقشه 

واز فراگیران می خواهد كه هر نوع تداعی  ،دبیر یک واژه یاگروه واژه را درون یک شكل هندسی مثال مستطیل می نویسد

به این ترتیب زمینه ی فعالسازی پیش  ؛درون شاخه های پیرامون آن بنویسند،كه از این واژه به ذهن آنها خطور كرده 

فراهم می نماید.به اینگونه  ،وتجربیات پیشین درباره ی آن واژه یا موضوع راآماده سازی طرحواره های ذهنی ،آموخته ها

 ( می گویند.mapping  semanticنقشه كشی معنایی ) ،طرحها 

یی جز ، (notebook ykeeping a vocabular (نامهواژه -گنج ( یا.ش.و.ازفرهنگ واژگان شخصی )ف بهره گیری

عالوه  ،هنگامی كه دانش آموز با واژه ای جدید برخورد می نماید حساب می آید.ازراهبردهای شناختی ماندگار سازبه 

و  متضاد ،مترادف  ،همنشین های مناسب  ،مشتقات دیگر ،جنبه های مهم دیگری همچون نوع واژه بیرون از جمله ،برمعنا

 یک جمله بافتاری برای آن یادداشت می نماید.

كم هزینه  ،سادگی ازجهت حمل ونقل ،سادگی از جهت ساخت  ،دهای چندگانه كاربر ،با در نظر گرفتن امتیازات باال

وزشی پژوهشگر تصمیم گرفت كه ازابزارهای كمک آم ،پاسخگو بودن به نیازفراگیران با سبكهای گوناگون یاگیری  وبودن 

به عنوان بهترین راه حل برای زدودن موانعی كه دانش  واژه نامه ها-گنجو  نقشه های معنایی ، دیوار واژگانیو  آموزه نما

 .داشتند بهره جوید دوم دبیرستانفراگیری واژگان ودرک متون زبان انگلیسی  برسر راهآموزان 

 بخشی به راه حل ها : روایی

ارای دبا تجربه و كارشناسانیدراین مرحله برای اینكه یافته های تحقیق علمی، دارای اعتبار باشد ضرورت داشت ، 

 شامل سرگروه همكاران گروه آموزشی زبان انگلیسی ناحیه چهار اصفهان از  از این رو، نمایند؛صالحیت آن را ارزیابی 

شهدای هاتف آقای قاسمی  آموزشگاه)دكترای آموزش زبان انگلیسی واستاد دانشگاه فرهنگیان (،ازهمكاران محترم 

گاه كه استاد دردانش یكی از همكاران گرامی شهید طاهر زادههمكاردیگر دردبیرستان نیزو )دانشجوی دكترای آموزش زبان(

 در موردآنان  پیشنهادات، تا از نظرات و نمودمبودند، را به عنوان منتقد و ناظر كار خود انتخاب  فرهنگیان اصفهان 

بان ز محترم سرگروههمكاران گرامی وبه لطف الهی ، راه حل های انتخابی مورد تایید  بهره مند گردم.پیشرفت طرح ،

 قرار گرفت . بنابراین توانستم با اطمینان بیشتر راه حل های انتخابی خود را به مرحله ی اجرا در آورم. انگلیسی

   اجرای راه حل ونظارت برآن در حین اجرا
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ای بایست آمادگیهمی این بود كه  ،درگزینش بهترین راه حل و اجرای كار آمد آننخستین چالش پیش روی پژوهشگر 

از این روتا ؛ گرفت میاز جهت آشنایی با یک طرح نوین زبان آموزی صورت ،الزم در دانش آموزان وحتی والدین آنها

وحتی آگاه نمودن آن دسته از والدین ،همفكری با مدیر وهمكاران زبان ،پایان نیمسال اول تنها به جمع آوری اطالعات 

كمیت پرسی وكیفیت پرسی  برای مربیان(-)چه به صورت مراجعه موردی وچه در قالب انجمن اولیاركه دست كم دو با

همزمان رخدادهای مهم و تاثیر گذار را زیر نظرداشتم ونكات الزم را یاد داشت  ؛می پرداختم فرزندان خودآمده بودندكار

اساتید دانشگاه دوتن ازوسر گروه زبان و به ویژه  ،همكاران گروه زبان انگلیسی دوره دوم می نمودم.هر از گاهی با 

  ، سبكهای یادگیری گوناگون  ،كو تاه اما مفیدی مقاله  چندمشورت و راهكارجویی می كردم. در این بین درفرهنگیان 

كه هر یک به نوبه ی خود می توانست در اجرای راه حل برگزیده  را نطریه ی هوشهای چندگانهو  آموزش چند حسی

انگیز  شگفت ،بازخوانی نمودم وبا آنچه ازبچه های كالس خود مشاهده كرده بودم مقایسه كردم .نتیجه ،یاریگر من باشد

موفق  اما،تالش می كردند  نسبتا آنهایی بودند كه برای یادگیری،ازشاگردانی كه در واژه آموزی ضعف داشتند %٨٨؛بود

پس چالش اصلی در چگونگی  هیچ تالشی نمی نمودند. با قی مانده هم %٨٥موفق یا نسبتا موفق بودند و %١٨ ؛نبودند 

و گرفته خ،محوروسبک سخنرانی در آموزش زبان -آنان برای یادگیری بود.همه به رهیافت معلمو انگیزش  سبكها،راهبردها،

 می شدم واز طرف از یک طرف باید سبكهای گوناگون را یادآور،ازاین رو؛بودند وراهكارهای دیگرراتجربه نكرده بودند

ا گزینی های متفاوت آنه-رسانه هایی برای آموزش بهره می جستم كه پاسخگوی نیازها وسبکفنون و ،دیگراز شیوه ها

 مند. می نا ) Multisensory) حسی چندآموزش سبک  باشد.چنین سبک تدریسی را

یاری توان یادگیری و یاد[افزایش]به  ،از طریق تلفیق آموزش مستقیم با راهبردهای چند گانه ی حسی آموزش چند حسی 

(.آموزش چند حسی برای فزونی بخشیدن به سطح یادگیری و ٨٥٥٨ ٬برشاطالعات در دانش آموزان كمک می كند)

بطور همزمان بهره مدار( -)لمس دوست-بساوا و جو-پویا یی ،شنیداری ،هر چهار سبک دیداریاز ،حافظه ی فراگیران

ی آنچه م،یعنی بین آنچه می بینیم )دیداری(  ،بین گذر گاههای گوناگون یادگیری ،این نوع آموزش  .می نماید گیری

جو( وآنچه كه همزمان با لمس اشخاص و اشیا -آنچه در قالب جنبش و پویایی می آموزیم )پویایی ،شنویم )شنیداری( 

با ،این راهبردها وفنون آموزشیدید می آورد.ارتباط پایا یی راپ ،فرامی گیریمدوست ( -)بساواوكاربری حس بساوایی 

ت نظر برخی پژوهشگران بر این اسیادگیری را درآنهامی دمد. ی  درگیرساختن چند سطحی دانش آموزان درفعالیتها،انگیزه

دگیری هستند كه آن را سبک یادگیری می نامند.پژوهش نشان اكه بسیاری از فرا گیران دارای یک توان حسی ویژه برای ی

ریعتر آنها آسانتر وس ،هی در راستای سبكهای یادگیری دانش آموزان قرار گیرددهد كه اگر فنون بكار رفته برای یادد یم

می توانند مفاهیم جدید را در حافظه نگهدارند تا در یادگیری آینده برای بازیابی در دسترس  ،همچنین؛یاد می گیرند

 الگس)برندبلذت  ،آنها ازگوناگونی شیوه های در گیر شدن در فعالیتهااین فنون آموزشی چندحسی سبب می شوندكه باشد.

 .(١٠٠٥ ٬دان

 فراگیران شش گانه وچگونگی آموزش واژگان به آنها 

نجام این ا اراهبردهایی را باید بر گزید كه با سبكهای یادگیری دانش آموزان سازگار باشند.ب،دریاددهی عناصر واژگانی 

كار ما قادریم انواع سبكهای یادگیری را در طرح درس خود بگنجانیم. همچنین به ما كمک می كند تا از جای نماندن 
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 ،یری فراگیران با شخصیتها وسبكهای گوناگون یادگبه تعریف اطمینان پیدا كنیم.در اینجا  ،شاگردانمان از یادگیری كارآمد

 :می پردازیمونیز فعالیتهای یادهی همراستا باآنها 

ودیدن تصاویر لذت می برند.غالبا ترجیح می دهند واژه های  ،آنهایی كه با دیدن بهتر می آموزند.از خواندن :دیداری.٨

 موختنی را ببینند.اینگونه فرا گیران به موارد زیر بهتر واكنش نشان می دهند:آ

                        ش(پوسترها       ر(جورچینها   د( كاربرگها    تصاویر رنگی ج(    (FCب(آموزه نماها )ابلو   الف( اطالعات روی ت

 نقشه ها   ض(نمودارها    ط( كتاب داستان مصوروكارتونها    ص( یوس(وید  ز(تصاویر وطراحی های رایانه ای 

  و زندآمو میآوازهاواشعارزودتر،با گوش دادن به آموزشهای گفتاری  ؛آنهایی كه با شنیدن بهتر می آموزند: شنیداری.١

 به موارد زیر بهتر پاسخگو هستند:

اشعار وضرب المثلها   د(آموزشهای كالمی   ر( فعالیتهای شنیداری         ج( گوش دادن به داستانها   ب( آوازها   الف( 

 خودرووقطار كه واژگان مربوط به آنها را یاد می گیرند،جانورانز( مشاركت در فعالیتهای كالمی    س(تقلید صدای 

( :آنهایی كه با لمس ودست كشی بر اشیا وتماس بدنی بهتر می آموزند وبه محركهای مدار-لمس) دوست-بساوا.٥

 زیر خوب پاسخ می دهند:

مرتبط به واژگان آن آواز   ج(بازیهای روی ی الف( طراحی ساده روی تابلو    ب( آوازها همزمان با بساویدن اشیا 

 سازپس ازشنیدن دستور كار -انجام كارهای دست د(   (legos) گوهالِ طعه ها وجا اندازی قتابلو    د(انجام بازیهای 

 با عروسک خیمه شب بازیكارز(    ر( لمس اشیای حقیقی وتلفظ واژه مربوط به آنها  «لمس كن و بگو»بازیذ(  

 آنهایی كه با جنبش وتكاپوی بدنی بیشتر می آموزند به محركهای زیر بهتر پاسخ می دهند :  : جو-پویایی.4

بكاررفته( : بازیی كه برای  Charadeانگلیسی كه هردو به جای واژه ی  «نمایی-دگر»)یا  «او نمایی  -چون»الف( بازی 

 كل بدن به جنبش در می آید.    ب( بازیهایی كه نیاز به حركت به جلو وعقب كالس دارد    چیزیانجام وانمود به 

 ،) مثال اجازه دهیم كه اوساز       د( انجام كاری پس ازشنیدن دستور كار      ذ( تجربه آموزی-انجام كارهای دست ج( 

 تجربه كند. (٨رابا تولید بخار از دهان خود در زمستان وهمزمان با یادگیری درس  steamی  واژه

جمالت یا واژگان تمركز بیشتری دارند وبه محركهای ،مانند قوانین دستورزبان ،آنهایی كه بر اجزای زبان  :تحلیلگرا.٩

 زیر بهتر پاسخگو هستند : 

 گام به گام      ج( اهداف و تكالیف روشن وشفافتركیب وشسته رفته    ب( آموزشهای -دروس خوشالف( 

 جورچینها كه نیاز به تفكرژرف دارند    ذ( آموزه نماهای واژگانیود( تمرینهای مقایسه ای 

)كه  «آویز-مرد حلق »بازی ر( كار با كار برگهای كالسی و خانگی    ز( مرتب كردن كلمات به هم ریخته    س( 

 و پر كردن آنها است.(امالیی می باشد وویژه ی حروف جا افتاده   hangman game  ترجمه گروه واژگانی 

بیشتربه دنبال مطالب جذاب ؛ریز ه یادگیری تمركز می كنند و نه براجزا ونكاتآنهایی كه بر كل مجموع :نگر-كلی.٨

 كند :  یرابیشتر جلب مای زیر توجه آنها ومحركه،تا دروسی كه روند پیشرفت آنها كند وكسل كننده است ،وجالب هستند

 ودقطع نش ،الف (بازیهای آموزشی    ب( فعالیتهای كنشی         ج( فرصتهایی كه در آن كالم آنها برای غلط گیری

 د( فعالیتهای گروهی        ذ( بازیهای رایانه ای
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 چالشی تازه، راهكاری نوین

می توان همه ی این سبكهای گوناگون را در قالب چگونه »پس از خواندن سبكهای باال این فكر به ذهنم رسید كه :

یلگرا با نگر بابعضی دیگر مانند تحل-آری سبكها زیادند وبعضی مانند سبک كلی «یادگیری گنجاند ؟-فعالیتهای یاددهی

.كلید حل مشكل این است كه سبكهای گوناگون رادرنقاط زمانی در دو سوی طیف سبكها قرار دارندوهم در تضادند 

هنگام یاددهی چند واژه ی جدید ازآموزه نما كمک بگیرید وتوجه  ،زطرح درس خود باید گنجانید.به عنوان مثالمختلف ا

همه ی فراگیران رابه این جلب كنید كه به شما گوش دهند وواژگان آن بخش را با صدای بلند وواضح تلفظ كنید در 

از  شنیداری( سپس-به فراگیران نشان می دهید)برای سبكهای دیداریحالیكه تصاویر مربوط به آنها را روی آموزه نما 

 بازی]راتقلید كنند (٨و٩) در دروس  trainو  ,bull, cow, carآنها بخواهید كه صدای بعضی از واژگان مانند 

 » Charade«  راانجام دهید  «لمس كن وبگو»اكنون بازی ؛(  جو-)برای سبک پویا[«الل بازی » یا همان «اداواطوار»یا

  birdاز بعضی بخواهید كه طرح ساده ای ازشكل یک واژه مثال بعد  ،تا حدس بزنندكه اشیای داخل كیف چیست؟

یک واژه ه مربوط بقطعات  ،آنگاه به آنها بگویید كه بشكل گروهی ؛(دوست-(راروی تابلو بكشند)سبک بساوا1)دردرس

نجام و سر ا ؛نگر(-را به هم بپیوندند وپیوسته ی آن را به بقیه كالس نشان دهند)كلی steam engineانگلیسی مانند 

نیاز به انجام فعالیتهای حدس پاسخ یا مقایسه ای دارند بكارببرید وتكالیف آنها را به یک كاربرگ كه با آن دانش آموزان 

 آنها بگویید)سبک تحلیلگرا(.

بلكه به صورت متنوع ودر جای جای درس  ،بكها را در هر نكته پیاده كنیدنیازی نیست كه تمام س ،به عنوان یک دبیر

بگنجانید به گونه ای كه نیاز همه فراگیران لحاظ شود.حال اگرتوانستید گونه های شخصیتی وسبكهای متفاوت دانش 

به   ،انگیزه شده اند در هر نقطه ازدرس كه احساس كنید آنها دچار مشكل یادگیری یا كاهش،آموزانتان را شناسایی كنید 

به هر ؛آسانی می توانید راهبردهای یاددهی خود را با سبكهای آنها سازگاروهمسونمایید تا مشكل بر طرف شود

ون آنرا در ،گنجانیدن سبكهای گوناگون در طرح درس به دانش آموزان ما كمک می كند تا درس را بهتر بفهمند،صورت

 خود نهادینه سازند واز آن لذت ببرند.

 واژگان یادگیری-یاددهی فرآیندوكاربرد آن در ((MITنظریه ی هوشهای چندگانه 

فلسفه  بنیانگذارو كمک مهمی به علوم شناختی)٨٥٥٨ ٨٥١٥٬ ٬هاواردگاردنر (گاردنرهاوارد ی گانهدچن هوشهای ی نظریه 

نیزرهیافتی ؛كه در آن فراگیران افرادی منحصر بفرد هستند عامه پسند بیانگر شیوه هایی رهیافتی  ؛استمحور-دانش آموز ای

این .(٨١٥ ص  ١٠٠٨٬ ریچاردز و راجرز)بخشدفزونی ،باشد این منحصربفردبودن  پاسخگویكه آموزش راتاسطحی كه 

 پاسخی بود به نیازبرای رسیدن به درک بهتراز اینكه چگونه ،تكامل آن نماید و نوع هوش گوناگون راتوصیف می ٥نظریه 

زبان -كالمی ،منطقی-ریاضی: هوشهای ،در كالس توجه نمودوآنهارا رشد داد. گاردنر تفاوتهای شناختی افراد می توان به

  گاردنر) هستی شناختیو طبیعت گرا ،فضایی-دیداری ،درون فردی،بین فردی ،پویاجو -بدنی ، موزون-آهنگین ،شناختی

 بسپارگرا)كثرت گرا( ازتفاوتهای فردی فراگیران بازتاب چشم اندازی،این هوشهای متفاوت  كرد. را شناسایی (٨٥٥٥٬

مطالب جدید را بخوبی  ،آن در اختیاردارد تا بكمک  است. این هوشها را می توان ابزارهایی شخصی دانست كه هر فرد

ک ازهوشهای هیچی كند.تواند آنها را بازیابی بنماید كه هنگام نیاز به آسانی  بفهمد وآنها را درحافظه بگونه ای ذخیره سازی
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 هگرچ ؛وجود دارند  دیگری برتری ندارند بلكه همه ارزش یكسانی دارندو اساسا در همه افراد تا اندازه ایچند گانه بر

زش غییر پذیر وآموت،یک از این هوشها خودجوش بقیه در فرد نمود داشته باشند.هرا ممكن است بیشتر از برخی از آنه،

یكی ازمهمترین پیشرفتها .(٨٥٥٥٬ گاردنر)همیاری می نمایند،هم با ،فردند وبرای كمک به حل مشكالت روزانه پذیر

انجام شده واذعان می دارد كه دانش آموزان در  سبكهای یادگیریی پژوهشهای فراوانی است كه درحوزه  ،درآموزش 

الیف بهره گیری ازفعالیتهاو تكمتفاوتی برخوردارند.در این كالسها با كالسهای زبان آموزی از نیمرخ های یادگیری كامال 

نگیزه افعالسازی ودر نتیجه  ،را  معنا از درک یاگانه دشیوه های چن ،گوناگون كه در برگیرنده ی هوشهای متفاوت باشد

 ،شها و موانع سر راه لزیادی درفراگیران ایجاد می كنند . بنابر این دانش آموزان اطمینان حاصل می كنند كه با وجود چا

این احساس توانمندی اثری مثبت برخودباوری آنها دارد ومیزان موفقیت آنها را  ؛بر آیند زبان می توانند از عهده یادگیری

 ژه آموزی می افزاید.در زبان آموزی و به ویژه وا

 مراحل اجرای راه حل

دیوار  ،و(-ن-و روش صحیح ساخت  آموزه نما ها ی واژگانی )آ ،آموزش چگونگی آماده سازی ابزار : گام اولالف( 

ه ب ،و نیز نمایش نمونه هایی از آنهام(-ک-ش( ونقشه كشی معنایی )ن-و-فرهنگ واژگانی شخصی )ف ،و( -واژگانی )د

)كه می ١٠×٨٩یک قطعه مقوای سفید در اندازه های .روندگام اول راتشكیل می داد دوم دبیرستاندانش آموزان پایه ی 

رنگهای مختلف برای ه كفش و... كه درمنزل موجود است استفاده نمود( وسه ماژیک ب ،شیرینی  ،توان ازجعبه های گز

 این موارد باید نوشته شود : روی مقواكاركافی است.  این

   parts of speech)). نوع واژه در بیرون از بافت ١                                (   dress. خود واژه ) مثال ٨

 (definitionتعریف ) .4     [ .ان.ان.فیا  گلیسیانگلیسی به انرهنگ فبرمبنای ] )pronunciation(تلفظ . ٥

 [ولی باهمان معنا؛ان-ان-ازمثالهای ف] (e.g.2) مثال دوم. ٨    [كتاب درسی  یک جمله از] ( (e.g.1مثال اول. ٩

 ( Antonym. متضاد )١                     (           synonym. مترادف )1

 باید نوشته شود :  پشت مقوامواردی كه 

                                   ( ٨٩×٨٥با بیشینه ی ؛. تصویر) مربوط به مثال اول یا دوم ٨٠. معنای فارسی )مربوط به جمله كتاب درسی (  ٥

درس  ٩نفرودروس باقی مانده  ٥٠نفره ) با توجه به اینكه شمار دانش آموزان  ٨گروه ٩گروه بندی به  : گام دومب( 

بر عهده بگیرد ودر هفته ی مربوط به خود كه برنامه  ،واژگان یک درس را به طور كامل ،بود ( به گونه ای كه هر گروه 

درهر گروه معموال دودانش آموزتوانمند تر از بقیه وجود دارند آن را اجرا نماید. ،ریزی آن با گروهها هماهنگ می گردد

ا به تک تک دانش آموزان موظفند تمامی واژگان آن درس ردر هر گروه  كه یكی از آنها نقش منشی را بر عهده دارد.

شكل آموزه نمای واژگانی در آورند ودر روزاجرا هریک فقط الزم است تعدادی از آن واژه ها را )كه خود گروه تقسیم 

 واژه را عهده دار شده( بازگو كند. ٨٠تنها  ،  1 واژه ی درس  ٩٠مثال نفر اول از ،بندی كرده

ش آموزان انكه ویژه د٩٨×٠١باتصویر تقریبا  كوچک نما ،باید تهیه نمود: یكی  دوكاربردآموزه نماها را به دوصورت وبا 

كه ویژه دبیران است و توسط  (٨٠×٨٩) بزرگنما و دیگری[؛موارد باال]گانه ی یک واژه است ٨٠برای فراگیری جنبه های
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بزرگنمایی می شود به گونه ای كه  ،یا امال دو جنبه ی خاص مثال از لحاظ تصویریا تلفظ خود آنها برای آموزش یک یا

 .دریافت كنندشفافتربا پرتودهی  ورا آسانتر واژه،آموز یا دیر آموز نیزكندفراگیران 

مراحل ومواردی را كه گروهها ممكن است در آن اشكال یا  ،دقیقه بصورت آزمایشی ١٠دبیرحدود  : گام سوم ج(

 خود اجرا می كند وبه سواالت پاسخ می دهد. ،ابهامی داشته باشند 

واژگان را  و هر گروه بر اساس برنامه ازپیش سازماندهی شده به روی سكو یا درجلوی كالس آمده : گام چهارمد( 

 نمایش می دهند. ،راهنمایی ونظارت دبیر همراه است ،كه با حمایت  ،یک به یک در قالب فعالیتهای گوناگون

كه ویژه بزرگنما آموزه نماهای از ،هرجا الزم است كه دبیر از یادگیری فراگیران اطمینان حاصل نماید  : گام پنجم ذ(

 )دیداری(است بهره خواهد جست.برای ارزشیابی فوری و مستمری دبیر 

   محوركه در طول یاددهی واژگان هردرس می توان انجام دادعبارتند از:-فعالیتهای كالسی آموزه نما : ششم گام(ر

برای مطالعه ی اولیه واژگان آغاز هر درس پیش از  ،تک تک دانش آموزان  [جدای از گروه مربوط به هر درس ]. چون ٨

را كه عهده  ٥گروه مثال  ،دبیر ،بهره گرفته اند وآمادگی اولیه را كسب نموده اند  ،از كتاب كمک آموزشی خط سفید ،

 به جلو فرا می خواند. ،می باشد پس از حضور وغیاب  1داردرس 

اگر اشتباهی  ،منشی گروه یكبار ازروی تمام واژگان با صدای بلند می خواند وبقیه ی كالس پس ازاو بلند تلفظ می كنند. ١

 شنیداری()نماید.تصحیح می انجام خود دبیروسر ،كالساگرنتوانستند بقیه ی  ،میخواهد آن را اصالح كند 1دبیرازگروه  ،بود

 ،رده تهیه ك )روی آموزه نما (نفر اول گروه )به ترتیب ایستادن( می خواهد كه به تصویری كه خود دانش آموز. دبیراز ٥

 دبیربه انگیسی می پرسد : ] مربوط به آن چیست ؟ی وبگوید كه واژه  بیاندازد ینگاهبه سرعت وكوتاه 

What’s this called?    : ودانش آموز هم به انگلیسی پاسخ می دهدa wagon] دیداری(-)شنیداری 

 ارزش هرپاسخ صحیح یک نمره )از صد نمره ی( مستمراست. ؛ازبقیه میپرسد  ،. اگر دانش آموز اولی نتوانست4

ی سمت غیر تصویر ؛شماری رابر می گزیند،. حركت آهسته : دبیر بسته ی آموزه نمای دانش آموز را در دست گرفته ٩

سانتی متر به سانتی متراز زیربقیه ی بیرون می  ،آموزه نمارا روبروی خود قرار می دهد وتنها تصویر را با حركت آهسته

ه یک نمر ،اگراوتوانست در این مرحله پاسخ صحیح بدهد ؛آورد و به شاگرد نشان می دهد ولی معنا را نمایش نمی دهد 

ثالها )كه اولویت با مثال دوم است( را می خواند واوآن را معنا می كند و می گوید كه كدام وگرنه دبیریكی از م می گیرد

دانش آموزبعدی آن را  ،نتوانست ؛واژه ی مورد نظر دبیر بوده است و یک نمره میگیرد،یک از واژگان آن جمله ی مثال 

 معنا میكند وواژه راهم نام می برد واولی فقط مثال اول آموزه نمای خودرا بازگو می كند و....

بازی پر هیجان وسرگرم كننده است كه  نام یک [ ɑ:d US ʃə'reid'rʃə*/ Charade/یا  ] «ادا واطوار»یا  «الل بازی». ٨

پچ پچ واژه ای را در گوش او ،سپس ؛طی آن دبیربه نفر بعدی گروه می گوید كه جلوتر بیاید تا بقیه صدای اورا نشنوند

حركات  كند با نمایش سعی می ز به سلیقه ی خودودانش آم ،آن آموزه نماها را به او نشان می دهد( می كند )یا تصویر

تند اگر نتوانس،اینجااولویت باگروه مربوط استدر ؛برای دیگران روشن سازدخودرا مورد نظرمعنای واژه ی منظورو ،بدنی

نمره وبقیه ی گروهی كه او در آن قرار دارد هر كدام یک نمره به  ١خودش ،هر كس از هر گروهی كه زودتر پاسخ داد 

و...  dress,pass,fly, ,turn onمانند یشمندپویا حركتی افعالیادگیری -دست می آورند.ازاین بازی بیشتر برای یاددهی

 )پویا جو( بهره می گیرند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
13 

نام بازی دیگری است كه بیشتر برای یاد  [ picture dictionary Pictionary =یا ]صور( ماژگان ورهنگ ف)م -و-ف . 1

واژه ای را روی آموزه نما به  ؛دبیر از نفر بعدی می خواهد كه به او نزدیک شود ؛آوری و بازآموزی واژگان كاربرد دارد

 ؛دشساده وقابل فهم برای دیگران می ك او نمایش می دهد ویا آن را در گوش او پچ پچ می نماید وا و روی تابلو طرحی

اولین كسی كه در كالس بتواند پاسخ صحیح بدهد نه تنهایک نمره می گیرد بلكه باید بیاید وبه همان واژه ی دیگری 

آموزش هستند را  [concrete]نمایاندنی  بیشتردر هر درس رااجرا كند وبه همین ترتیب می توان تما م آن واژه هایی كه 

مر بوط به فرد پاسخگو نیز می توان امتیازی در نظر گرفت تا انگیزه و یا مورد سنجش قرار داد.همچنین برای كل  گروه 

 (پویاجو-)بساواییحفظ شود. ،خودباوری در بقیه گروه هم 

ورد كه بگویند واژه ی مفعالیت دیگر این است كه خود دبیر تصویر ساده ای روی تابلو بكشد واز بچه ها بخواهد  . ١

آن  ،وبعدهر یک باید جمالت خودرا روی تابلو بنویسد وعضو دیگر همگروه اوجمله ای برای آن بسازند ،نطر چیست 

ن دسته از دانش آموزان كه استعداد وتوانمندی بیشتری دارند ممكن است بتوانند نكته اینجاست كه آ؛رابخواند ومعنا كند

تر واژگان بیش،ان می رسد ودیگركه متن درس مورد نظر به پای در پایان هر جلسه ،بنا براین ؛بیشتر از یک جمله بسازند

ی توان م [آنها سراغ داردفردكه دبیردر فردی یتفاوتهاهوشهای چند گانه وبا در نظر گرفتن همچنین  ] ژرف آموزی شده اند

به عنوان تكلیف جلسه ی  ،واز تواناترها حتی یک داستان كوچک چند جمله ای ،فقط یک یا دوجمله ،ازكم توانتر ها

 )تحلیلگرا(در خواست نمود. ،آینده 

 : نقشه ی معنایی، دیوار واژگانی :مهفتگام ز( 
یک ارزشیابی نوشتاری از دو درس انجام گرفت وتمامی واژگانی كه در پاسخ به  ،به پایان رسید ٨و ٩پس ازاینكه درس 

سه ی جلبرای پژوهشگریادداشت وكاربرد صحیح آنها دچار مشكل شده بودند توسط به دانش آموزان نسبت  ،سواالت

 : والبته به پهنا نوشته شد. طرح كلی به این صورت بود كه  ٩٠×٨٠٠به اندازه های یک مقوابعد آنهارا روی 

نوع  ،وبا خطی درشت ودر دیدرس همه نوشت شدبه ترتیب حروف الفبا كه ،سمت راست ستون اولواژه ی آموختنی در

همان  ]ه ی مثال برای آنستون سوم وجملمعنای فارسی در ،درستون بعدی  parts of speech)) واژه درخارج از جمله

درستون چهارم ودر صورت نمایاندنی  [روی آموزه نماها آورده بودند ، ٨و  ٩گروه قبلی برای دودرسمثال دوم هایی كه دو

در ااین دیواره ی واژگانی ر .از نمایندگان كالس خواستیم كهی مناسبی در ستون آخردرج شده بودبودن تصویریا نقاش

نصب كنند. در هنگامی كه دانش آموزان در مورد یكی از آن واژه ها  دیوارروی  [مثال باالی تابلوی گچی]جایی مناسب

ها هنگام تن ]وبهره های الزم را می بردند.مشكلی داشتند بدون صحبتی وگرفتن وقت كالس نگاهی به آن می انداختند 

نكته ی مهم این است كه این كار فقط جنبه نمایش و ارایه ی  خرداد ماه آنهارا از روی تابلوبرچیدیم.برگزاری امتحانت 

دیوار واژگانی  از،عالوه بر آموزه نما  ،درهفته های بعد ٥و ١ و1. برای اجرای دروس [یک نمونه برای دروس بعدی بود

 گرفتیم :ش نیز به صورت زیربهره -و-سرانجام ازفنقشه معنایی و ،

از آن یک دیوار واژگانی  ،مانند نمونه ی روی دیوار،از هر گروه خواسته شد كه پس از پایان درس مر بوط به خود . ٨

همچنین برای  ؛تهیه نمایند دكلیدواژه هایی كه به گونه ای دردسر سازهستند ونیاز به بازبینی وماندگارسازی بیشتری دارن

از آنها خواستم كه هر نكته ی دیگری غیر از مواردی كه در نمونه ی ،دادن خود آنها درتهیه مطالب آموزشی  همیاری
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 و boatیا واژگان هم آوا مانند  ،تلفظ بعضی واژگان كه دشوارتر بود  ،٥مثال با پیشنهاد خود گروه ]روی دیوارمی بینند

bought  اضافه نمایند. [نیزرا ، به مترادف یا متضاد بعضی واژه ها ٩نیاز گروه یا؛داخت نكه بعضی را به اشتباه می ا 

ز واژگان كار شده توسط گروه ا ، ،موظف بودنددر جلسات بعدی ،اجرا به عهده نداشتند،. گروهها یی كه در هر جلسه ١

كه نوبت اجرایش دو هفته ی دیگر بود می  ٨مثال گروه  ؛به صورتهای دیگری دیوار واژگانی تهیه كنند ،گیرنده عهده بر

          ،( verbs) فعل ،( nounsكه قبال كار شده بود به شكل مقوله بندی های : اسم ) ١بایست از واژگان درس 

( وهمچنین پسوند های صفات بر تر وصفات برترین را در مورد واژگان موجود در adverbقید) ، (adjectiveصفت )

سپس آن را در كنار  ؛( پیدا كرده و هر كدام را در ستونی جدا گانه روی دیوار واژگانی بچسباندReadingمتن خواندنی )

 كار با این نوع دیوار واژگانی به این شكل است كه:  دیوار واژگانی قبلی روی دیوار نصب نماید.

یان می كند واز اعضای گروه می خواهد را ب(definition)دبیرتعریف واژه ای ؛می آیدتهیه كننده جلوی كالس  الف( گروه

 .زودتر پاسخ داد یک نمره وبقیه گروه نیم نمره  هركس ؛كه آن واژه را از بین واژگان موجود در دیوارواژگانی بیابند

پس از هر پاسخ غلط دبیرساكت می  ؛ب( دبیر مترادف یا متضاد واژه ای را سوال می كند ویكی یا دیگری پاسخ می دهد

 وسرانجام خود آن را اصالح خواهد نمود. ،ماند تا ببیند بقیه گروهها می توانند پاسخ دهند

آن واژه را روی ،بقیه ،كندربه یكی از اعضا به شكل پچ پچ می گویدكه پای تابلوبرود وواژه ای راطراحی یا نقاشی ج( دبی

 دیوار واژگانی جستجومی نمایند.

دبیرروی تابلو چند حرف از حروف یک واژه را می نویسد  : [ hangman game مرد حلق آویز یا] بازی مردآویخته (د

می توانند پای تابلو ،وبقیه گروهها در وهله بعد ،اعضای گروه در درجه اول  ؛خط تیره می گذارد،وبه جای حروف افتاده 

بیر به آنها د ؛ [آنهایی كه در امالی انگلیسی ضعیف هستند بسیاركارآراستاین تمرین برای ]اژه را كامل كنند بروند وآن و

نمره می گیرد اما هركس كه هر حرفی از آن را ٨ ،همه ی  حروف افتاده ی آن را كامل كند تواندبهركس  :می گوید كه

كه  steam engineركب یک عضو از بدن مرد آویخته را برای ائ روی تابلو می كشم.مثال برای واژه ی م ،غلط بنویسد 

كند.دانش آموزان گروه یک به یک می آیند راپر می m خط تیره ویک حرف كامل شده مثال حرف٨٠ ،حرف دارد٨٨

سرمرد آویخته  ،در برابرحرف اول،درصورتیكه تمام اعضا همه حروف راغلط بنویسند ؛وحرفی از آن را پر می كنند

یا  ]ندنش كامل شود وهمه فریاد می زنند فالنی مثال حمید را حلق آویزكنیدگردنش و.... تا اینكه ،دربرابرحرف دوم ،

Hang Hamid] ویا[Hang group 3 آویزان ٥گروه! [. 

  نقشه ی معنایی :

مغزی وبه ذهن خطور دادن تداعی  ( برای ایجاد بارشpre-readingیک فعالیت پیش از خوانش ) گاهی اوقات به عنوان

دبیر یک واژه یاگروه واژه را درون یک شكل هندسی  ،های گوناگون از یک موضوع یا مفهومی كه در آن متن وجود دارد 

درون شاخه ،واز فراگیران می خواهد كه هر نوع تداعی كه از این واژه به ذهن آنها خطور كرده  ،مثال مستطیل می نویسد

یات ی وتجربذهنآماده سازی طرحواره های ،زمینه ی فعالسازی پیش آموخته هابه این ترتیب  ؛بنویسند های پیرامون آن

 پس از پایان خوانش یک متن ،فراهم می نماید.همچنین با بهره گیری ازاین شیوه  ،راژه یا موضوع او آن پیشین درباره ی

(Reading) ،  به عنوان یک فعالیت پس از خوانش،اطمینان حاصل نمایدبرای اینكه دبیرازدرک مطلب توسط فراگیرانpost-

reading) ) دبیر یک واژه ی كلیدی مثال  ؛ازگروهی كه اجرا نداشته می خواهد كه پای تابلو بیایندbird migration» »[ 
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سپس چندین شاخه از آن به چهار ؛كشد مستطیل یا یک بیضی دورآن می،را دروسط تابلومی نویسدو دایره  [ 1ازدرس 

با  معناییارتباط به خاطر می آورندكه  را گوید كه هر واژه ای از متنمیآنها به ؛چپ وراست می كشد ،پایین ،جهت باال 

 شاخه ها بگنجانند . ناز ایدرهر یک  ،تداعی می نماید كل داستان را بیشتردرذهن كند و این واژه پیدا می 

ازهر یک ازگروهها ی پنج گانه ی دانش آموزان خواست تا پس از اجرای  ،گام پژوهشگر دراین  : تمشگام هس( 

 ،آموزه نماهای هردرس مربوط به گروه خود را پس ازبرطرف نمودن اشكاالت  ،محور خود-گروهی فعالیتهای آموزه نما

به شكل دفترچه ای گردآوری شده در بیاورند تا در هنگام خوانش متن های كتاب در صورت نیاز از آنها به شكل كاملتری 

 . (واژه نامه-یا گنج .ش.و .ف)بهره وری نمایند

 :   (dictionary personal) .ش.و.ف

به  )٨٥٥٠) چاموت آكسفوردو )٨٥٥٠اومالی) ٬ (٨٥١1)ودیگران روبین،) ٨٥1١(نیمن درحالی كه پژوهشگرانی چون 

به طبقه بندی راهبردهای یادگیری  (٨٥٥1 اشمیت) ،و طبقه بندی راهبردهای یادگیری زبان دست زده اند،پژوهش ،توصیف 

 به ویژه یادگیری واژگان پرداخته است.درطبقه بندی وی دونوع راهبرداز هم متمایز شده اند:

 كه برای درک معنای یک واژه جدید به كار می روند نهایی آ:((discovery strategies كاوشی .٨

 دراز مدت راهبردهایی برای ذخیره ی واژه ی جدیددرحافظه ی :(( consolidation strategies. ماندگارسازی١

حافظه  ، فراشناختی ،شناختی ،تعیین كننده  هریک از این دو دسته كلی به نوبه ی خود به راهبردهای جزیی تروویژه تر

واژه -گنج راهبرد،(٨٥٥1اشمیت)راهبرد واژه آموزی موجود در طبقه بندی  ٩١.از بین تقسیم شده اند اجتماعیوای 

یی ازراهبردهای شناختی ماندگار جز، (.ش.و.یا فرهنگ واژگان شخصی )ف ((keeping a vocabulary notebookنامه

ی جنبه های مهم دیگر،عالوه برمعنا ،می نماید سازبه حساب می آید.هنگامی كه دانش آموز با واژه ای جدید برخورد

یک جمله بافتاری برای آن متضاد و  ،مترادف ،همنشین های مناسب ،مشتقات دیگر ،همچون نوع واژه بیرون از جمله

واژه نامه ابزاری بس كار آمد است كه فراگیربه كمک آن كارسازمان دهی ومدیریت دریادگیری -گنجیادداشت می نماید.

آن واژه را  ،واژه نامه ی خود مراجعه می كند-هربار كه او برای باز یابی واژه ای به گنجراخود به عهده می گیرد.واژگان 

در واقع  ،در كارهای كالسی به كار می برد یا جمله ی بافتاری خود را با هم گروهی های خود در میان می گذارد

به واژه آموزاین فرصت را می دهدكه دایره ی راهبردهای  .ش.و.ف ،بدین شكل؛ازراهبردی ماندگارسازبهره برده است

 واژه نامه عبارتند از:-بهره گیری از گنجواژه آموزی خود را گسترش دهد.مزایای 

 (٨٥٥1٬اشمیت و اشمیت ). باال بردن سطح مطالعه واژگان٨

 (١٠٠٥ان. دی. ٬لدبری )بافت. افزایش خود باوری دربه كار گیری فرهنگهای واژگانی وتوانمندی درحدس زدن از روی ١

 (٨٥٥٠ ٬نیشن   ؛١٠٠١ ٬فاول) . كمک به دبیران در پایش میزان پیشرفت فراگیران در امر واژه آموزی٥

 (١٠٠١ ٬فاول)در تالش برای زبان آموزی  خود كلی شاگردان -خودجوشی ومفهوم،افزایش انگیزه  .4

ط توسواژه نامه به صورت نظر خواهی ازنگرشها ورویكردهای دبیران ودانش آموزان -گنجهمچنین برخی از آثار مثبت 

Fowle و Tezgiden ( ١٠٠٨ ٬تزگیدن ؛١٠٠١ ٬)فاول مورد بررسی قرار گرفته است 
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 ( : ها حل راه اجرای در تغییرات و تعدیل ، اصالح) گام نهمس( 

ی وگفت وشنود ،ط انگلیسی ناحیه و سرگروه محترم، به شكل حضورینفراز همكاران گروه زبان  4٠نظر خواهی ازحدود 

 ،با كسب اجازه از سر گروه محترم ،جلسه ای كه در اردیبهشت ماه برگزار گردید، صورت گرفت. در این جلسه پژوهشگر

دقیقه ای روی تابلوی هوشمند  به نمایش گذاشت  و پس از آن به پیشنهادات 4٠روند اجرای راه حلهارابه شكل سخنرانی 

همكاران جهت زدودن اشكاالت احتمالی گوش فرا داد. مهمترین دغدغه ی دو همكار منتقد این روش، به چگونگی تنظیم 

شد كه پاسخ پژوهشگر)یعنی بهره وری ازیک طرح درس بسیار یادگیری مربوط می -وقت كالسی با فعالیتهای یاددهی

غایب بودن یكی از اعضای گروههای اجراكننده ی دانش آموزی، مشكالت پیش بینی نشده ای مانند ازپیش، دقیق كه 

ید پرس نیز دارا باشد( تا اندازه ی زیادی آنها را قانع نمود.همكار دیگری از اینجانب، وچگونگی جایگزین نمودن آنها را

همان آموزه نماها، تهیه كنند والبته این پیشنهاد بسیار  power pointكه چرا از همه ی فراگیران نخواستید بجای مقوا از 

شاگردان كالس من به فن آوریهای نوین خانگی  %٨٠، اضافه نمودم كه تنها خوبی بود و اینجانب باتشكر از ایشان 

هاد خوب سبب شد تابرای ماندگارسازی بیشتر واژگان ،پیش از پایان سال تحصیلی دسترسی داشتند ؛با این وجود این پیشن

هر گروه به صورت تقسیم كار،آموزه نماهای واژگان درس مربوط به خودرا به موافقندكه  : آیاكه بپرسم، از شاگردانم 

 ٥آزمایی ، به ازای كارخود بین ؛ به هر گروه پس از راستی دصورت پاور پوینت تهیه و تا پانزدهم خرداد ماه تحویل ده

 یک تكلیف اجباری ،خانه-در-می گرفت )البته بایدیادآورشد كه این كارنمره( تعلق ١٠)از مستمرارزشیابی نمره ی  ٩تا 

د با بین آنهایی كه از داشتن این امكانات محرومننبود ،بلكه بیشتر برای تشویق دانش آموزان به همیاری بیشتر گروهی، 

از آن برخوردارهستند،دربه كارگیری فن آوریهای نوین وبه شكل كامالاختیاری؛ ونمره ی آن هم به كل گروه آنهایی كه 

تعلق می گرفت وهیچ فشار روانی بر هیچ یک وارد نمی آمد(.به آنهایكی دودقیقه فرصت دادم تا پس از مشورت ،پاسخ 

 دهند وهمه گروهها آن را پذیرفتند.

 ( ١توصیف وضع مطلوب )شواهد 
 شاخص های كیفی  –الف 

تالشگر اما نسبتا ناموفق ، نسبت به واژه بسیاری از دانش آموزان دیدگاه ،  شاین پژو ه طولدر پس از اجرای راه حلها 

آموزی و دشواری های ناشی از آن ، به طور چشمگیری دچار دگرگونی شد ه بود.برخی كه در آغاز سال به اشكال 

و سر  پرسی درس خود-پاسخ شفاهی به زبان انگلیسی دادن ، آوردن والدین برای كیفیتگوناگون از پای تابلو آمدن ، 

تكالیف ، طفره می رفتند، حاال می آمدند و تقاضای اجرا با گروههای دیگر یا جایگزین شدن به جای انجام از نوشتن 

)مربوط به گروه خودش  1غایبین آن جلسه را می نمودند.حتی یكی از دانش آموزان متوسط، ازمن خواست كه در درس 

د؛ ولی چون همه ی شاگردان می بایست در )مربوط به گروه بعدی( به او اجازه دهم كه منشی هردو گروه باش ١ودرس 

شگفتی خود را از تغییر انگیزه ونگرش فعالیتهای یادگیری درگیرمی شدند این امكان وجود نداشت.سه نفر از والدین 

انش نظر خواهی ازخود د فرزندشان نسبت به زبان آموزی در نیمسال دوم ،  به مشاور و معاون دبیرستان ابراز نموده بودند.

 ان در پایان اردیبهشت ماه ، بیانگر كاهش دلهره، دلواپسی وترس از دیوپوشالی ودهشتزای واژه آموزی ومتن خوانیآموز

 درگفتار ورفتار آنها داشت؛ همچنین نشان از آمادگی بیشتر آنها برای آزمون پایانی خرداد ماه داشت.
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 شاخص های كمی  -ب  

با بررسی نتایج ارزشیابی پایانی در خرداد ماه مشخص شد كه اجرای این طرح اقدام پژ وهی نتیجه ی مطلوبی داشته و 

چهار دانش آموزان از قسمت واژ گان و درک مفاهیم نمره ی كمتری را از دست دادند و حتی می توان گفت ، بیش از 

و نیز درک ، كاربری آنها در بافت مناسب و  واژه شناسی سواالت بخشدر صد ( نمره ی كاملی از  ١٩كالس )  پنجم

 آمده است.در پیوست ها١طی جدول شماره ی مربوط به واژ گان و درک مفاهیم   را كسب كردند. فراوانیمطلب 

 ارزیابی و روایی بخشی اقدام جدید

یادگیری در فر آیند واژه آموزی ونیزبهره گیری ازرسانه ها یا -هدف از اجرای این پژوهش، بهبود شیوه های یاددهی

 آسان سازی بودكه با بهره گیری از آنهادرصددساخت ، كم هزینه اما پر كاربرد و كارآمد -ابزارهای كمک آموزشی ساده

بان آموزان ببودیم؛ حال برای اطمینان یافتن ازكار آیی وكار آمدی یادگیری، وافزایش مانایی عناصر واژگانی در ذهن ز

گزارش پژوهشی كه در  این بررسی جداول ونمودارهای هبدانش آموزان واژه آموزی بهبود سطح راه حلهای اجرا شده در

وزان در به نمرات و درصدفراوانی دانش آم است  مربوطبخش پیوست ها آمده است می پردازیم . این نماد آماری 

ارسازی فراگیری وماندگبكار گیری سبكهای گوناگون سطح توانمندی هرگروه درافزایش گروههای گوناگون،كه برپایه ی 

بیانگر این مطلب مهم است: كه در نوبت ١همان گونه كه مشاهده می شودآمارجدول شماره ی واژه ها گردآوری شده اند.

، صفر است؛ به )كم توان ها(بخش واژگان، اصال نتوانند نمره بیاورند دوم درصد دانش آموزانی كه احتمال می رفت از

ونه   1تا 4از دانش آموزان نمره ی بین صفرتاهفت )یعنی از %٥.٥حدود  ٥اگرچه بر اساس جدول شماره ی بیان بهتر، 

ه صحیح داد ازخودصفر(، آورده اند، هیچ یک دربخش واژگان كامال شكست نخورده و دست كم یكی دو سوال را پاسخ

یا  4توانا ترپیشرفت چشمگیری مشاهده می شود به گونه ای كه با بررسی جدول شماره ی اند.همچنین در گروههای 

)در بخش پیوست ها( به این مهم دست می یابیم كه : در نوبت دوم در صد واژه  ١و  ٨مقایسه ی نمودارهای شماره های 

توان افزوده شده است.آمار ستونهای -كاهش و به همان میزان به افرادمیان %١٠(، حدود ٨٠آموزان كم توان )بین صفر تا 

 توانهای پایین به شدت كاسته شده وبه-نشانگرتغییر شگفت آور دیگری است : ازگروه میان 4در جدول شماره ی  ٨تا ٥

مام ر امر واژه آموزی در تتوانهای باال تر، وپرتوانها افزوده گشته است.بطور كلی پیشرفت د-همان میزان ، بردرصدمیان

گردید؛از این رو،با اطالع رسانی به اعضای اصلی وسرگروههای محترم ناحیه واستان ونیز با اعالم آن در  گروهها مشاهده

، همكاران گرامی كه یک باردر جلسه ی گروه ،در اوایل اردیبهشت ماه با  4وبالگ گروه آموزشی زبان انگلیسی ناحیه 

ازاجرای موفق در پایان خردادماه ساز و كار این طرح آشنا ونظر مثبت خود را به روند آن اعالم نموده بودند، بار دیگر 

ه ی ضمن خدمت ادرجلسآن استقبال نمودندوسرگروه محترم نیز بنده را مورد لطف قرار داده ودر خواست نمودند ت

 برای همكاران عالقه مند دیگرسخنرانی شود.آن تابستانی در باره ی نحوه ی اجرای 

 نتیجه گیری : 

های چهارگانه است. به طوری كه مهارتو كارآتر سازی آموزی، توجّه به پرورش ی درسی زبانهدف اساسی برنامه

آموزان در گفت و شنودها شركت و ارتباط برقرار كنند و افكار، احساسات و نظرات خود را به دو صورت گفتار و دانش
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بهره ا شایسته است دبیران محترم ب؛از این رو،  نقشی اساسی را برعهده دارد، ؛دررسیدن به این مهم، دبیرنوشتار بیان كنند 

، اقدام به انجام فعالیت هایی نمایند تا از این طریق به هدف اصلی آموزش ساده وكم هزینه از ابزار كمک آموزشی ریگی

 توان به كار یک نقّاشرا می شیوه های گوناگون آموزشاز  بهره وریی در زمینه دبیریک  نقش .درحقیقت ،دست یابند.

هرگاه  ؛ندكهای مختلف استفاده میو خلق یک تابلوی نقّاشی از رنگكه یک نقّاش برای ترسیم  گونه تشبیه كرد. همان

 هم پس از آشنایی دبیریک  ؛خود را به بهترین شكل ممكن به وجود آورد یآمیزد تا اثر هنرالزم باشد، آنها را درهم می

شخیص موقعیّت و توجّه تواند با تی درس میدر عمل و هنگام ارائه یاددهیبا اصول و مراحل اجرای الگوهای گوناگون 

وناگون گ، تركیبی از الگوهای و سبكهای یادگیری مناسب با آن آموزان و بر حسب نوع مفهومدانشفردی های به توانایی

ازی واژگان درس یادگیری وماندگارس-شیوه های یاددهیبهبود حاضر كه عنوان آن ، پژوهش  در را به كار برد. یاددهی

درک مفاهیم زبان انگلیسی بوده است ، به منظور آگاهی بیشتر از وجود مساله ی بی و دبیرستاندوم زبان انگلیسی سال 

از  دهبه دست آمدرک مفاهیم درس زبان انگلیسی به بررسی داده های فراگیری واژگان وعالقگی دانش آموزان نسبت به 

منابع و روش های گوناگون علمی و نیز نظر سنجی از دانش آموزان و همچنین به تبادل تجربه با مدیر و همكاران محترم 

 ( ارایه گردید .٨در بخش شواهد ) ، كه گزارش آنیمپرداخت

 یبررس با كه آمد دست به اطالعاتی آموزان دانش با مصاحبه و همكاران ی نامه پرسش ، اینترنت مقاالت و مجالت از

 ذكر اردمو از  دیگر بار پیشنهادی های حل راه به دستیابی جهت نیز و.  گردید شناسایی مساله ایجاد در موثر عوامل آنها

 جراا ی مرحله به ، الزم بخشی روایی از پس نموده انتخاب را ها حل راه از برخی آنها بررسی از پس و شد استفاده شده

 در ،تدریس روشهای تنوع:  گرفت نتیجه چنین توان می طرح موفقیت كمی و كیفی های شاخص به توجه با.  آمد در

 و پژ امانج از پس.  دارد بسزایی تاثیر انگلیسی زبان مفاهیم درک و واژگان گیری یاد به آموزان دانش مندی عالقه ایجاد

 رمصو نمای آموزه قالب در ، شنیداری و دیداری ی حافظه افزایی توان كه یافت دست نتیجه این به پژوهشگر هش،

 در یبسزای سهم آموزی دانش-شخصی واژگانی وفرهنگ معنایی ی نقشه ، واژگانی دیوار مزایای از گیری بهره ، واژگانی

 هب كافی توجه كه یافت در ، همچنین وی ؛ دارد انگلیسی زبان واژگان یادگیری به آموزان دانش مندی عالقه افزایش

 زبان یردب یک دررساندن چندگانه، هوشهای ی برنظریه ومبتنی حسی چند ،آموزش آن ودرپی یادگیری گوناگون سبكهای

 باشد،یک می وگسترده پویا واژگانی ی گنجینه یک آوری وپدید واژگانی عناصر كارآمد هماناآموزش خود،كه هدف به

عالیق اوبه تفاوتهای فردی ونیازهبیشترتوجه  :كهمدبه دست آ یافته ی گرانسنگدر پایان این .نماید نیازگریزناپذیرمی

 به دنبال آن بهره جستن از شیوه ی آموزشیادگیری و آنها دربهره وری بهینه تراز سبكهای مختلف  فراگیران ،گوناگون 

كمک گرفتن از آموزه نمای واژگانی  :مانند،،آموزش شگردهای ماندگار سازی واژه ها در ذهن چند حسی وسرانجام 

ی آنها انایی بخش، مباال بردن میزان عالقه به یادگیری واژگان  در ،نقشه معنایی وفرهنگ واژگان شخصی ،یوار واژگانید،

 ته است.داش چشمگیری كارآیی،خودباوری زبان آموزان وخودجوشی  وافزایشمفاهیم انگلیسی بهتردرک درذهن فراگیران،
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 پیشنهادها و راه كارها :

 رایب دانش آموزان انگیزه بخشیدن به  وكه همان وضع مطلوب پژوهش،با توجه به مراحل اجرای طرح و رسیدن به آرمان 

خواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی بود، و نیز؛ با بهره بردن از تجربیات به دست آمده در این زمینه، نكاتی واژه آموزی ، 

 زیر ارایه می گردد:در قالب پیشنهادها و راه كارها به شرح 

والن محترم آموزش وپرورش پیشنهاد می گردد : ساعت آموزش درس زبان انگلیسی را افزایش داده تا دبیر ئبه مس -الف

 آموزش یژه یوبپردازد ونیز كالسی فراگیران  هبانگلیسی پایه ی واژگان بتواند با صبر و حوصله ی بیشتری به آموزش 

 بتوان انگیزه ی یادگیری را در فراگیران افزایش داد. تادر نظر بگیرند ویژه  تابا امكاندرس زبان انگلیسی 

آموزش زبان انگلیسی استفاده كرده، محیط كالس را  گوناگون به همكاران گرامی توصیه می شود : از روش های -ب

ری گوناگون سبكهای یادگی ،نیز؛شاد و با نشاط سازند تا دانش آموزان رغبت بیشتری به یادگیری این درس را داشته باشند

كم هزینه وساده ای مانندآموزه نماها،دیوارهای واژگانی ، نقشه های معنایی فراگیران،تفاوتهای فردی، رسانه های آموزشی 

 ، هوشهای چند گانه وآموزش چند حسی رادرطرح درسهاو اجرای فعالیتهای كالسی خودبگنجانند. وف.و.ش. ها

تری دبیران زبان همفكری بیشسطح زبانی فرزند خود با  افزایشموزان پیشنهاد می گردد: در آنش به اولیای ارجمند دا –ج 

انگلیسی  نقرار دادن امكانات آموزشی زبا ازشیوه هایی كه با آنها آشنایی ندارند ، ایستادگی ننمایند.در برابر داشته باشندو 

 هماهنگ بودن با فعالیتهای كالسی است. ٬مهمترهای آموزشی و ...  گوناگون، سی دی نظیر كتاب های داستانی

 خوانش ودانش دستور زبان بسندهمهارت  به تنها نباید ،زبانفراگیری  برای به دانش آموزان عزیز توصیه می شود: –د 

ز باید مهارتها واجزای دیگر نی، كامل برای یادگیری می شودو نمودچرا كه این تنها یک جزءازتوانش كلی زبانی محسوب

 )به بیان بهترتوانش زبانی ، باید با كنش زبانی همزمان وهمراستا باشد.(تا اثر بخشی آن افزایش یابد.آموخته شودهمزمان 

ویایی از سكوت وناپ نشانه ی انظباط كالسی ومدیریت كالس توسط دبیر ، به آن دسته ازمدیران محترم كه معتقدند،-ذ

وفقط یک بار وآن هم تنها در یک كالس  فقط اجازه ی چنین كاری را كار می شود پیشنهاد می شود كهآش شاگردان،

 ند.به بقیه مدیران نیزتوصیه نمایودر صورت رضایت  ، به دبیر ی كه خواستارچنین شیوه های آموزشی است بدهندزبان

نما تنها برای آموزش واژگان بهره جست ؛ دراینجا، پژوهشگربه خاطرموضوع و هدف ویژه ی پژوهش خود، ازآموزه -ر

 به همكاران پیشنهاد می شود كه برای آموزش ساختارها یا نقش های زبان نیزمی توانند از آن بهره جویند.
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 ....(تصاویر، دارها، پیوست ها )واژه نامه ، جدولها، نمو

 )واژه نامه ها(  ٨پیوست 

Glossary                                                                                                  واژه نامه انگلیسی به انگلیسی  

 *   charade /ʃə'rɑ:d  US ʃə'reid/= a game in which a person uses actions and no words to show the meaning 

of a word or phrase and other people have to guess what it is 

**  Craft activities = activities in which you make things with your hands, you usually need skill to do it 

***lego = a toy consisting of small plastic bricks that you fit together to build things 

                                        Action Research:    (Professional Development):  

              The Effect of using Flash Cards and Word Walls on Vocabulary Learning 
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 واژه نامه انگلیسی به فارسی 

 )جدول ها ی آماری(  ١ پیوست

  ٥4نیمسال نخستدرک مطلب  بخش واژگان و: فراوانی پاسخ به سواالت  ٨جدول شماره

           Flash Card                                                                                                                                                             نما آموزه

                                               Vocabulary Flash Card                                                                                 واژگانی نمای آموزه

 Multisensory Instruction                      حسی چند آموزش

 Hangman Game آویز-حلق مرد بازی

 Realia حقیقی اشیای

 Ward Wall                                                             واژگانی دیوار

Consolidation strategies ماندگارسازی راهبردهای            

 Discovery strategies                                                                                       یافتمانی( كاوشی) راهبردهای

   Learning  Styles یادگیری سبكهای

 Personal Dictionary .(ش.و.ف) شخصی واژگان فرهنگ

 Pictionary = picture dictionary (         مصور واژگان فرهنگ) م-و- ف

                                                                                     keeping ) a vocabulary notebook( نامه  واژه-گنج

                                                                                              Semantic Map                                                                                                          معنایی نقشه

 Semantic Mapping                                                                                                                  معنایی كشی نقشه

     Multiple Intelligences                                                                                     چندگانه هوشهای

میانگین نمرات مستمروپایانی  ٠-1 1-٨٠ ٨٠-٨4 ٨4-٨1 ٨1-١٠

 دربخش واژگان)نوبت اول(

 فراوانی ٥ ٩ ٨٠ ٥ ٥

 درصد ٨٠ 1.٨٨ ٥٥.٥ ٥٠ ٨٠
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 ٥4خردادماه درک مطلب  بخش واژگان و: درصد فراوانی پاسخ به سواالت  ١جدول شماره 

  ٥4دومنیمسال درک مطلب  بخش واژگان ودرصد فراوانی پاسخ به سواالت  : ٥جدول شماره   

 

 ٥4نمرات بخش واژه آزمایی درنوبت اول ودوم  مقایسه ی در صد فراوانی:  4جدول شماره ی  

 درصد فراوانی 0-7 7-10 10-14 14-17 17-20

 نوبت اول 10 16.7 33.3 30 10

 نوبت دوم 0 6.7 13.3 36.7 43.3

 تفاضل درصددو نوبت _10 _10 _20 6.7+ +33.3

 

 مورد

   

 

 كل

 افراد

 

 واژگان ازبخش كه افرادی

 كامل نمره مطلب درک و

 گرفتند

 

 واژگان ازبخش كه افرادی

 كامل نمره مطلب درک و

 نگرفتند

 

ازبخش واژگان   افرادی كه

نمره اصال درک مطلب  و

 گرفتندن

 ٠                  ٩                 ١٩              ٥٠ نفر

 ٠ ٨٩ ١٩ ٨٠٠  درصد

 (١پایانی نوبت) نمرات بخش واژگان ٠-1 1-٨٠ ٨٠-٨4 ٨4-٨1 ٨1-١٠

 فراوانی ٨ ٥ 1 8 11

 درصد ٥.٥ ٨٠ ١٥.٥ 1.١٨ 1.٥٨

 (١نمرات اجرای كالسی )مستمرنوبت  7-1 41-7 41-41 14-17 17-20 

 فراوانی 0 2 1 44 41

 درصد 1 37. 4131 1.37 1131
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 )نمودارها (  ٥پیوست  

 توان و پرتوان-میان ، : درصد فراوانی نمرات نوبت اول به تفكیک گروههای كم توان٨نمودار 

 پرتوان و توان-میان ، توان كم گروههای تفكیک به دوم نوبت نمرات فراوانی درصد: ١ نمودار

 )نمونه كارها وتصاویر(  4پیوست 

صفر تا هفت
10%

هفت تا ده
17%

ده تا چهارده
33% چهارده تا هفده

30%

هفده تا بیست
10%

صفر تا هفت هفت تا ده ده تا چهارده چهارده تا هفده هفده تا بیست
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 (٧ درس)واژگانی دیوار یک از ای نمونه

 ٬ درس از واژه یک-(ازروبرو)نما آموزه یک ی مونهن
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 ٬ درس از واژه همان-(ازپشت)نما آموزه یک ی نمونه
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 نمونه ای از یک نقشه ی معنایی

  (شخصی واژگان فرهنگ. )ش  .و.ف یک از ای مونهن
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