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 چکیده 

ای زبان انگلیسی های پایههای آموزشی بر بهبود یادگیری مهارتحاضر با هدف بررسی تأثیر بازی مطالعه هدف:

 دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجام شد. 

آزمون استفاده شد. جامعه آزمون و پسروش پژوهش، آزمایشی بود و از طرح چهار گروهی سولومون با پیش روش:

گیری یان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه بود. از جامعه مذکور با استفاده از نمونهآماری شامل کلیه دانشجو

های های آزمایش و گواه جایگزین شدند و با استفاده از بازیطور تصادفی در گروهنفر انتخاب شدند و به 60در دسترس 

این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری آموزشی و روش معمول به مدت یک ترم تحت آموزش قرار گرفتند. در 

./. اعالم 82معادل دانشجویان از آزمون محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آزمون با استفاده از روش کودر ریچاردسون 

های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و برای بررسی فرضیه spss افزارشد. برای انجام محاسبات آماری از نرم

 اده شد.استف

 هایدر مؤلفه های آزمایش و کنترل،گروه نمرات میانگین ها نشان داد بینوتحلیل دادهنتایج حاصل از تجزیه ها:یافته

 و آزمونپیش تعامل و همچنین آزموناثر پیش دارد اما وجود داریمعنی گفتاری تفاوت دیداری، نوشتاری، شنیداری و

 باشد.دار نمیمعنی گروه
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 مسئلهو بیان  مقدمه

 تغییر کردهاخیر به طرز چشمگیری  هایسال مربوط به آموزش و یادگیری زبان در هایدیدگاه 

، برای المللیبینزبان  عنوانبهانگلیسی  ویژهبهامروزه، دانستن یک زبان خارجی یا زبان دوم،  است.

 یک زبان خارجی، همواره از عنوانبهتدریس زبان انگلیسی  .رودمیشمار همگان ضرورت به

 نبوده است بخشرضایت تقریباً، اما نتایج آن رفتهمیشمار موضوعات حائز اهمیت در ایران به

)2019Ghorbani,  .)تدریس  هایروشاسب، محتوای آموزشی نامن در توانمیوامل این ناکامی را ع

Nabilou ,2008 l,.a et Birjampour کرد جستجو  هاآموختهنبردن  کاربهبودن و  انگیزهبیناکارآمد، 

2019 ,.et al.) ی آنند که زبان دهندههایی که در مسیر یادگیری زبان دوم وجود دارند، نشاندشواری

های بهتری داشته باشند. ند که انتخابکمک کن هاآنهای آموزشی نیاز دارند تا به آموزان روش

کنند، عنوان تنها راهبرد یادگیری پیشنهاد میصورت عادت را بهرویكردهای سنتی روش یادگیری به

and Kargar ) زبانندنوبه خود بازتابگر رویكردهای نظری سنتی معطوف به یادگیری که آن نیز به

2020 aghagolzadeh,) .که بیشتر از الگوی  میابییدرمی تدریس زبان های سنتبا نگاهی به روش

و نقاط ضعف این  هاتیمحدودبه  توانیمخیلی زود  و شودیمارائه یک سویه و یک جانبه استفاده 

محرك  الذو  شودینمتدریس سنتی دیده  یوهیشنوآوری در  گونهچیه چراکهروش تدریس پی برد، 

امروزی  یهاپژوهش. ) ,2020Asgari) شودینم احساس آموززبانالزم در پیام دریافتی توسط 

مختلف شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن برای  یهامهارتاهمیت ارائه یكپارچه  دهندهنشان

به  یهامهارت( چراکه  Fathabadi, andBabae 2019است )دستیابی به نتایج بهتر در یادگیری زبان 

ان، تمرین و تكرار، تعمق و یادگیری درهم تنیده همزم یهاتیفعالبا  هستند که یاوابستههم 

 .اندشده

از  که(  Guilani,-Abdollahi andTaheri 2019)باشد یممهارت  نیتریاساسشنیدن اولین و      

و  نیتریاهیپاشنیدن یكی از . شودیمزمان دمیده شدن روح به بدن انسان در بطن مادر آغاز 

متولیان آموزش زبان  یتوجهمورد کمن است که تا حدود زیادی آموزش زبا یهامهارت نیتریاساس

صحبت کردن( نسبت به جنبه شنیداری آن دارای اهمیت زبان )جنبه تولیدی قرارگرفته است. 

که مهارت گوش دادن مهارتی  رفتیمچنین گمان  قبالًاست که  یدر حالثانوی است و این 

که فرایند گوش دادن زبان آموزان برخالف مهارت  غیرفعال و صحبت کردن مهارتی فعال است؛ زیرا

یک  ،نظر به اهمیت شنیدن در آموزش زبان خارجی و تجربه نیست. مشاهدهقابلصحبت کردن 

فقط یک کالس گفتاری باشد بلكه این کالس باید شامل تمرین گوش  تواندینمکالس آموزشی 

خالق خواهد بود و کارایی چندانی کالس غیرواقعی و یا غیر صورت نیا ریدر غدادن نیز باشد 

خواندن و یا  شودیمدر بدو فراگیری زبان با آن مواجه  آموززباننخستین چیزی که  نخواهد داشت.

با  ی ساده و پرکاربرد باشد وهاواژهنوشتن نیست بلكه شنیدن است و چه بهترکه این شنیدن با 

 بعدی را در آنان فراهم آورد. یهامهارتافزایش توانایی شنیداری، مقدمات گفتگو و پرورش 
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چهارگانه آموزش زبان است که در مرحله بعد از شنیدن  یهامهارتصحبت کردن دومین مهارت از 

از . در بین جانداران تنها انسان از این ویژگی برخوردار است. ردیگیمو قبل از خواندن و نوشتن قرار 

، تلفظ، گفتگو، حفظ تكرار کردنشنیدن و  مربوط به مهارت صحبت کردن: یهاکیتكن نیترمهم

آزادانه و انتخاب موضوعات مربوط برای متون  صورتبهکردن، صحبت کردن در مورد موضوعات 

 دهدیمسطوح این مهارت را تشكیل  نیترآسانو  نیترنییپاآموزشی است. ناگفته نماند که تكرار 

 ،در فرایند صحبت کردن. شودیمسطوح واقع  نیترسختدر حالیكه بیان آزاد و خالق در باالترین و 

 گوینده الزم است پارامترهایی را رعایت کند:

 برای شنونده واضح باشد. کهیطوربه هاآنتلفظ حروف از محل درست  -

 که هدف گوینده و شنونده هر دو را محقق کند. یاگونهبهرتیب و چینش کلمات ت -

 واژگان زبانی را به کارگیرد.. بگذارد تأثیر قواعد دستور زبان را رعایت کند. در شنونده -

 را داشته باشد. هاآن توجهجلبتوانایی در جهت برانگیختن شنوندگان و  -

 تكیه و زیر و بم و آهنگ موجود در کالم را رعایت کند. -

 .مكث مناسب و حرکات بدنی در کمک به ادای واژگان را به کارگیرد -

یادگیری زبان است، خواندن، فرایندی است فعال و خواندن یک مهارت اساسی و مكمل در     

اطالعات از مطالب چاپی است. خواندن فرایندی است  روند کسب، خواندن گریدعبارتبهادراکی؛ 

 یهامهارتو اطالعات و  نیاز دارد که توجه خود را به مطالب معطوف یاخوانندهتولیدی؛ زیرا به 

 یالهیوس ،خواندن همچنین نویسنده نوشته است درك کند.آشنای قبلی را یكپارچه کند تا آنچه را 

 کهیطوربه؛ شودیمموفقیت فراگیر محسوب  یهیپااساسی و ضروری برای مواد درسی است و 

. از شودیمدر مهارت خواندن مربوط  یتیکفایبزیادی به  تا حد تحصیلی یهابرنامهشكست در 

زبان، خواندن مهارتی است درخور توجه که محور آموزشِ  پردازانهینظردیدگاه کارشناسان و 

 Bagheri) ایند و انواع آموزش آن، بسیار اهمیت داردرو آگاهی از ف شودیمآموزش محسوب 

2020 ,.et al Masoudzadeh.) ویر نقش بسزایی در تفهیم مفاهیم، خواندن و صااست که ت ذکرانیشا

 .کندیمایفا  آموززباندرك مطالب توسط 

مهارت انتقال  آموززبانو دشوارترین مهارت زبانی است و در واقع  نیتردهیچیپارت نوشتن مه    

. این مهارت سطوح مختلفی دارد که از رمزگذاری ساده، یعنی ردیگیفرامپیام را در قالب نوشتار 

که برای  ییهاموضوع. شودیم رونویسی آغاز شده و به حد نهایی که نوشتن خالقانه است ختم

نیز در  ؛ وباید جالب باشد تا فراگیران را تحریک به نوشتن کند شودیمشتن از سوی مدرس ارائه نو

مراحل اولیه بهتر است موضوعاتی انتخاب شود که زبان آموزان اطالعات کافی درباره آن داشته 

مری ا اندآموختهدادن تكالیف نوشتاری به فراگیران زبان جهت تمرین نكاتی که از مدرس  باشند.

جایگزینی، تغییر شكل جمله، تصحیح  صورتبهن ینوشتن تمر: مانند؛ رسدیمضروری به نظر 
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نادرست. کامل کردن جمالت ناقص، ساختن کلمات معنادار، نوشتن انشا، نوشتن خالصه  یهاجمله

 .متن، حل جدول و از این قبیل

 ینهیزمجدید در  یامرحلهیجاد رایانه و ابزارهای فناوری در آموزش زبان باعث ا یریکارگبه    

 یشناسزبانارتباط بین رایانه و علم  یبرقرار (,Nushi 2020) آموزش و یادگیری زبان شده است

نتایج خوبی برای مدرسان و زبان  ،اندکردهبیان  (Naraghizadeh and Barimani, 2013) کههمانطور

راهم شدن بستر مناسب برای تدریس شناسان به دنبال خواهد داشت که این امر خود منجر به ف

جالب و جذاب  یدر فضامحتوای آموزشی تخصصی و هدفمند  یارائه خواهد شد. تریاصولو  مؤثرتر

است که در دوره کنونی برای ایجاد  یارزنده آموزشی از دستاوردهای هایبازیرایانه و در قالب 

مثبت در افزایش سطح دقت و توجه،  ثیرتأبیشتر در آموزش زبان و  یرگذاریتأثانگیزه و عالقه و 

مفید و  یارسانه عنوانبهآموزشی  هایبازی (et al., 2013 Asghariکند )یمنقش بسزایی ایفا 

قرار گیرند و با  مورداستفادهند توانمیرسمی و غیررسمی  یهاآموزشمختلف  در سطوحکارآمد 

شوند و پایدارتر  ترعیسردگیری ، موجب یااولدستفراهم ساختن تجاربی نزدیک به تجارب 

(AmiTimori, 2007.)  یهاتیفعالانجام انداختن حواس و  کاربه) یحرکتحسی  یهاجنبهبازی با 

 یتوجهقابلگروهی( از ارزش آموزشی  هایبازی) یاجتماعمعمایی( و  هایبازی) یهوشمختلف(، 

م ذهنی جدیدی دسترسی پیدا آموزشی، به مفاهی هایبازیخالل برخوردار است. فراگیران در 

بر این باورند، با انتخاب بازی . پژوهشگران کنندیمبیشتر و بهتری کسب  هایمهارتو  کنندیم

 ریپذامكاناز استعداد و توانایی  هراندازه، یادگیری برای هر فراگیری با موقعبهآموزش مناسب و 

فراگیران بازی مسیر را برای مشارکت  قیاز طریادگیری  .(and Asghari, 2006 Angabiبود )خواهد 

 معنادار جلوه هاآنری در نزد و یادگی یاددهی ندیفرا رونیازا. داردیمنگه پویا باز یهاتیدر فعال

ند با ایجاد توانمی کنندهسرگرم یهاتیفعالقالب آموزشی در  هایبازی .((Duffy, 2006شود میگر

فزایش عالقه و انگیزه درونی فراگیران برای یادگیری های فوری، به ادچالش، کنجكاوی و بازخور

 عنوانبهبازی  (Holmes, 2011). و پایدارتر کنند مؤثرتر، ترعیسرکمک نمایند و یادگیری را برای او 

جهان به  یهادهیپد ترقیعممحیطی اثرگذار با هموار ساختن مسیر برای زبان آموزان برای درك 

 تشان را در برخورد با واقعیات در باالترین سطح فعال نمایند. آموزشتا خالقی دهدیم امكان هاآن

و ضمن دریافت  سازدیمهموارتر  فراگیران اجتماعی و فردی رشد برای را راه بازی کمک زبان به

 اشیقبلسطوح مختلف بازی دانش که برای گذشتن از  داردیمبر آن  بازخوردهایی فوری فراگیر را

وجود دارد اما  یسیانگلامكان تمرین گروهی و خالقیت در کالس آموزش زبان  اگرچه را فعال سازد.

تلفیق با دنیای  مربی دربه  ازحدشیباین امكان در بازی در نبود اضطراب زبانی و کالسی و اتكای 

 (. ,Kavyari Roustai andZarei  ,2012CarolynYang, 2019) دارد سطح باالتری قرار واقعی در

از  استفاده همچون دوم واژگان زبان یادگیری تسهیل مختلف یهاوهیش بر ارههمو هاپژوهش

 ,Coady and Huckin,1997 and Elliot) اندداشته تأکیدآموزشی  هایبازی ها و یاچندرسانه
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 این هر یک از که است آشكار نكته این زبان یادگیری به تحقیقات مربوط پیشینه بررسی در(. 2010

 زبان هر واژگان معتقدند که از محققان بسیاری .پردازندیم از آموزش خاصی بخش به هاپژوهش

 دارای غالباًدستور  بخش در مختلف یهازبان کهیدرحال دهدیم تشكیل را زبان آن از مهمی بخش

 فراگیران بنابراین،؛ باشدیم واژگان قسمت در معموالً هاآن یعمده تفاوت هستند و فراوانی اشتراکات

 هستند. فراوانی مواجه مشكالت با قسمت در این غالباً دوم، زبان

زیادی انجام  یهاپژوهشکارآمد یادگیری واژگان زبان انگلیسی  هایروشبررسی  ینهیزمدر     

 Mirzaeian ;2020, Dehganzadeh andDehganzadeh,2020; ؛et al Khazaei., 2011است )گرفته 

 ;2019 Shafeie, andBaleghizadeh  ;2019., et al laeiMostafaei A ;2020 ,.et al Ganji

 andShahidipour  ;2019 ,.et al Khomeijani Farahani ;2019 Saeedi, andMansouri 

 ;2007 Ortiz ;2009 ,Robert and Gardner ;2012 Bekleyen, ;2012 Barani, 2018; Tahririan,

Żygadlo, 2007;Tokaç, 2005; Chan, 2004; Jarvis, 2002; Ghorban Darid Nejad, 2014) اما ؛

مختلف  هایروش یریکارگبه ینهیزمدر  ینظراتفاق ،صورت گرفته یهاپژوهشنتایج  بیشتردر 

ز پژوهشگران معتقدند ین پژوهشگران وجود ندارد. همچنین بعضی ابیادگیری واژگان زبان در 

 ;Jones, 2009) و یا درك مطلب فراگیران نداردبر یادگیری واژگان  تأثیریمعانی کلمات  استفاده از

Sakar and Ercetin,2005)  کارآمد  هایروشمتناقض بین استفاده از  یهاگزارشالبته با وجود

آموزشی و روش سنتی در یادگیری واژگان زبان انگلیسی باید گفت که اطالعات جامع و کاملی در 

بر . کندیمینه را برای تحقیقات بیشتر فراهم این زمینه وجود ندارد و وجود همین تعارضات زم

بر بهبود یادگیری  آموزشی هایبازیاز  استفاده تأثیر بررسی پژوهش، در این ما اساس هدف نیهم

حاضر این مطالعه در  در حالاگرچه  .باشدیم انگلیسی دانشجویان در زبان ایپایه هایمهارت

برای مدرسانی که با فراگیران  تواندمیو نتایج کنونی  هایافتها مقیاس کوچک انجام گرفته است، ام

روش شناسان و طراحان درسی رزشمند و مفید باشد. اخود در زمینه یادگیری زبان مشكل دارند، 

طراحی کنند و سبب  ترجامعتا بتوانند روشی  ی این تحقیق را دارندهایافتهنیز امكان استفاده از 

و متخصصان آموزش،  کارشناسان د.نمدرسان شو هایانهشکاهش بار سنگین آموزش زبان از 

 ترمناسبطراحی از نتایج پژوهش حاضر برای  توانندمیآموزشی نیز،  هایبازیو  هابرنامهطراحان 

 پژوهش حاضر فرضیات زیر تنظیم شده است: براساس جهت اهداف یادگیری زبان استفاده کنند.

 .است مؤثر هارت دیداری دانشجویانم بر آموزشی هایبازییادگیری از طریق  

 .است مؤثر نوشتاری دانشجویان مهارت آموزشی بر هایبازییادگیری از طریق 

 .است مؤثر شنیداری دانشجویان مهارت آموزشی بر هایبازییادگیری از طریق 

 .است مؤثر گفتاری دانشجویان مهارت آموزشی بر هایبازییادگیری از طریق 
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 شپژوه شناسیروش 

آموزشی پرداخته شد و در  هایبازیاول به طراحی  در مرحله. باشدمیطالعه شامل دو مرحله این م

 بر میزاندر محیط یادگیری، اثربخشی آن  مرحله دوم با اجرای عملی طراحی صورت گرفته

در د . بخش اول این مطالعه را بای، ارزیابی گردیدموردمطالعهدانشجویان  ایپایه هایمهارتیادگیری 

مطالعات تولیدی قلمداد نمود و بخش دوم مطالعه را از نظر هدف کاربردی و در شیوه و روش  گروه

و گروه کنترل، قلمداد نمود. در این پژوهش  آزمونپسو  آزمونپیشاجرا، جزء مطالعات آزمایشی با 

ایجاد خدشه و ممانعت از  آزمونپیش تأثیرجهت حذف شد )سولومون استفاده  چهار گروهی از طرح

سولومون دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل وجود  چهار گروهیدر اعتبار بیرونی پژوهش(. در طرح 

دریافت کردند و گروه آزمایش دوم  آزمونپسآزمایشی مداخله آزمایشی و  هایگروهدارد یكی از 

و گروه  آزمونپس دریافت کردند و در گروه گواه یک گروه آزمونپس، مداخله آزمایشی و آزمونپیش

دریافت کردند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانشجویان مقطع  آزمونپسو  آزمونپیشدوم 

در دسترس  گیرینمونهدر این پژوهش،  گیرینمونهشیوه بود.  نور کرمانشاهکارشناسی دانشگاه پیام 

 باشدیممشاوره و روانشناسی  رشته علوم تربیتی،نفر از دانشجویان  60بوده است. حجم نمونه شامل 

از  هاداده. برای گردآوری قرار گرفتندآزمایش و کنترل  هایگروهتصادفی در هر یک از  صورتبه که

آزمون محقق ساخته استفاده شد. آزمون هماهنگ با محتوای کتاب درسی زبان تخصصی آماده شد 

فتنی است که محتوای آزمون توسط انجام شد. گ هاگروهبین  آزمونپسو  آزمونپیش عنوانبهو 

استادان باتجربه و متخصص در  تأییدصوری و محتوایی مورد  صورتبهروایی آن پژوهشگر تهیه و 

این  .شد اعالم %82 این زمینه قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده از روش کودر ریچاردسون معادل

 آزمون شامل چهار قسمت بود:

 و کلمات، حروف صحیح شكل تشخیص آزمون شامل ت دیداریمهار آزمون جهت . پنج سؤال1

پنج  .2مرتبط است.  دیداری حافظه با که بازشناسی کلمات و کلمات و حروف تصویر ساختن مجسم

 کلمه بازنویسی کلمه، سازنده حروف صحیح نوشتن شكل شامل نوشتاری مهارت سنجش جهت سؤال

 با شنیداری مهارت جهت سنجش پنج سؤال .3ت. مرتبط اس حرکتی حافظه با کهآن توالی مناسب و

 و شودمیادا  جمالت و کلمات قالب در که صداهایی تشخیص کتبی شامل آزمون و رایانه از استفاده

 سنجش مهارت گفتاری سؤالدر نهایت پنج  .4است.  مرتبط شنیداری حافظه با که کلمه ادراك

 دانشجویان. دگیریعملكرد یا و واژگان زبان انگلیسی مهارت سنجش جهت

بازی ) دیجدتدریس در طول ترم برای گروه گواه به روش معمول و برای گروه آزمایش به شیوه     

 هایبازیبرای ارائه  که آنجا ازآموزشی( که نوعی روش تدریس فعال و مشارکتی است انجام شد. 

 درباره زمینهپیش شتندا مستلزمنیاز به استفاده از رایانه است و این مهم این پژوهش آموزشی 

مطالب با استفاده  ارائه ینحوهو استفاده از امكانات آن،  word محیط با آَشنایی رایانه، با کار چگونگی

 یارتباط فناورانه دیگر مهارت نیو چند مختلف یافزارهاو نرم اینترنت با کار چگونگیاز پاورپوینت، 
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 هاتیفعالسپس  یافت اختصاص هانهیزم این در ایشآزم گروه اولیه آموزش به جلسه دو لذا ،باشدیم

به شكل زیر اجرا شد.  یامداخله یبرنامهبه لحاظ محتوایی در بافتی منسجم و مرتبط تنظیم شد و 

جلسه اول: بازی با اشكال حروف. جلسه دوم: بازی با ترتیب حروف. جلسه سوم: بازی با دنباله 

ی آشنا. هاواژه. جلسه پنجم: بازی پازل. جلسه ششم: بازی با کلمات. جلسه چهارم: بازی با واژه مادر

جلسه هفتم: بازی جدول حروف. جلسه هشتم: استفاده از تكنیک کلمه کلید و تصویرسازی ذهنی با 

شامل: تكمیل کلمه،  یاانهیرا هایبازیاستفاده از نمایش تصاویر طراحی شده. جلسه نهم: استفاده از 

 تلفظ.تصویرخوانی، امالء، بازی حافظه و ، یسازکلمهتطبیق کلمات، 

و  کندیمنقطه شروع را بیان  درس. مباشدمیگروهی مشارکت  صورتبهاین روش تدریس که در    

. این نكته مهمی است چراکه دانشجویان در دهندیمبه دنبال آن دانشجویان با رغبت فراوان ادامه 

عملكرد  ینحوه دانشجویان یامداخله یبرنامهاین در  تدریس به روش معمول از آن محروم هستند.

 گوش ببینند، بخوانند، مؤثر طوربهکه  آموزندیم. رندیگیم از زبان انگلیسی را یاد مؤثر یاستفادهو 

 کاربهمختلف  یهاتیموقعدهند، بگویند و بنویسند و اینكه چگونه زبان را با اشكال گوناگون و در 

زبان و چگونگی استفاده  یدرباره، هاآن یمطالعهدرگیر شدن با واژگان و ببرند. همچنین از طریق 

چاپی و الكترونیكی و از  یهارسانهاز  که برای رسیدن به این مهم نندیبیماز آن، آموزش  مؤثر

است. اهداف مورد انتظار در این پژوهش، شامل چهار  شدهاستفادهمختلف  هایفناوریو  هاروش

تمرین و تكرار، تعمیق و  هایفعالیتکه با  است و گفتارینوشتاری، شنیداری مهارت دیداری، 

و به یكدیگر مرتبط هستند و پیشرفت در دستیابی به یک مهارت به  اندشده تنیدهدرهمیادگیری 

 .پیشرفت در اهداف دیگر بستگی دارد

به متون، واکنش فرایند کسب مهارت دیداری در این پژوهش مستلزم آن است که فراگیران     

شخصی و یا انتقادی نشان داده و دانش پیشین و تجارب شخصی خود را به متون نوشتاری ربط 

روابط بین صداها و حروف و درك  یدربارهدهند. برای خواندن مقدماتی، آگاهی واجی، کسب دانش 

 کاربهتوانایی مهارت خواندن،  هایمؤلفه متون نوشتاری انگلیسی ضروری است. از دیگر هایویژگی

به خاطرسپاری مطالب و نظارت بر درك  منظوربهمناسب متون مختلف  هایعكسبردن تصاویر و 

دیداری، ) نمادین هاینظامتا از  شودمیه مطلب است. در این پژوهش به فراگیران آموزش داد

خواندن با توجه به  نوشتاری و ...( برای انتقال معنا و برقراری ارتباط استفاده کنند. همچنین آموزش

 .گیردمیبافت زبانی و موقعیتی صورت 

متعددی برای کسب  هایفرصتآن فراگیران  وسیلهبهمهارت نوشتاری فرایندی پیچیده است که     

. فراگیران در فرایند آموزش نوشتن یاد کنندمیمهارت و تمرین نوشتن، ایده دادن و اصالح پیدا 

 هاآناختار و انتخاب درست واژگان، متن را تحلیل و اصالح کنند. اصالح س منظوربهکه  گیرندمی

خود تمرکز کرده و برای گسترش و بهبود آن اهدافی را مشخص و برای بررسی  یبرنوشتههمچنین 
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قرار  موردبررسی لحن، واژگان و محتوا را تأثیر و گیرندمیاز آرای دیگران بهره  هاآن دهیسازمانو 

 .شودمی تأکیدخصوص بر استفاده از فناوری اطالعات و تكنولوژی نیز  که در این دهندمی

گوناگون به  هایموقعیتتا در  شودمیخصوص مهارت شنیداری به فراگیران آموزش داده  در    

دادن عبارت است از فرایند شنیدن، دریافت،  گوش اطالعات منابع متفاوت با دقت گوش دهند.

چند  یمجموعهکالمی و غیرکالمی. پس گوش دادن  هایپیامکنش به و وا هاشنیدهساخت معنا از 

. با گوش دادن فعال، فراگیران زبان و ارتباطات گیردمیتكی و جدا صورت ن صورتبهفعالیت است و 

. فراگیران بسته به هدف گوش دادن مثل گوش دادن به صدای برندمیو از آن لذت  فهمندمیرا 

م، گرفتن اطالعات، ارزیابی پیام، از مهارت شنیداری متفاوتی استفاده ، فهشناختیواجحروف برای 

که بسته به  دهدمیموقعیت بر آموزش است و نشان  تأثیر یدهندهنشان. این خصوصیات کنندمی

ند توانمی. فراگیران اثرگذار شودمیتوصیه  یراهبرد خاصموضوع، هدف گوش دادن و اهمیت مطلب، 

 شنوندمی ی را کههایپیامح و پاسخ دهند و خنی را با بیان دیگر بگویند، توضیفعاالنه گوش دهند، س

 ارزیابی کنند و پاسخ مناسب به آن ارائه کنند.

تا برای سخن گفتن از زبانی موجز، واضح  شودمیدر آموزش مهارت گفتاری به فراگیران یاد داده     

واژگان مناسبی  شدهداده سؤالوجه به با ت مثالًو متناسب با مخاطب و هدف استفاده کنند. 

 زبان شفاهی، ابزاری قوی ازآنجاکهآمده پاسخ دهند.  سؤالو متناسب با هدفی که در  کارگیرندبه

است، آموزش این مهارت، ابزار مهمی را که فراگیران برای  یریادگیو برای برقراری ارتباط، تفكر 

 هاآنرك ساختار زبان انگلیسی الزم دارند در اختیار برقراری ارتباط با دیگران، یادگیری واژگان و د

و شیوا سخن گفتن در  نفساعتمادبهاهداف آموزش مهارت زبانی، با  نیترمهم. یكی از دهدمیقرار 

گروهی کوچک و  یهابحثگوناگون است. در راستای نیل به این هدف، فراگیران در  هایموقعیت

بتوانند در ارتباطات شفاهی و ارائه جزییات و توضیحات تا  شودمیوسعی  شدهدادهبزرگ شرکت 

 مؤثرآن است که برقراری ارتباط  یدهندهنشان هاتیفعالکنند. تعامل در این  نظرتبادلگسترده 

عوامل در آموزش مهارت سخن گفتن است. باید دانست سخن  نیتریضرورو  نیترمهمیكی از 

تبادل اطالعات، افكار و احساسات و این موارد نشان  گفتن فرایندی است برای ابراز، انتقال و

و انحصاری نیست، بلكه در این فرایند  یبعدتککه آموزش سخن گفتن فرایندی  دهندمی

ی هایموقعیت. در چارچوب برنامه آموزش این پژوهش، شودمیآموزش داده  هافعالیتاز  یامجموعه

نظیر پرسش، تبادل خود )سخن گفتن به اهداف مختلف تا با  شودمیگوناگونی برای فراگیران فراهم 

 بایستمیاطالعات یا کمک به دیگران( برسند. توجه به این مطلب خالی از لطف نیست که فراگیران 

 تأثیر هاآندر محتوا و تجارب  بینندمی و نویسندمی، خوانندمی، گویندمیمتوجه باشند که آنچه 

 .کندمیزبانی را تبیین  هایمهارتام این مهارت با سایر ، ارتباط و انسجتأثیردارد و این 
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 پژوهش هاییافته

طی، استنبانند میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار ما هاییشاخصبخش آمار توصیفی، از در 

نتایج  است. شدهاستفاده تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمونبرای بررسی فرضیات پژوهش، 

به تفكیک  هاآزمودنیمیانگین و انحراف معیار  1دامه ارائه شده است. در جدول در ا آمدهدستبه

 گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است.
 

 هاگروهمتغیرهای پژوهش به تفکیک  (سمت راست) اریمعسمت چپ( و انحراف ) نیانگیم (:1)جدول 
 2کنترل   1کنترل   2 شیآزما  1 شیآزما  مرحله  

 -  1.73±0.70  -  2.000±84  آزمونیشپ  مهارت دیداری

 2.06±0.79  2.33±0.97  4.20±0.56  4.46±0.83  آزمونپس 

 -  2.13±0.83  -  2.40±0.73  آزمونپیش  مهارت نوشتاری

 2.836±0.99  2.53±0.83  4.86±0.35  4.66±0.48  آزمونپس 

 -  1.00±0.65  -  0.80±0.77  آزمونپیش  مهارت شنیداری

 0.93±0.70  1.13±0.91  3.15±0.83  3.13±0.99  آزمونپس 

 -  0.53±0.74  -  0.73±0.70  آزمونپیش  مهارت گفتاری

 0.73±0.79  1.13±0.83  3.06±1.09  3.00±925  آزمونپس 

 

 هایگروهتفاوت بین  آزمونپیشیادگیری در مرحله  هایمؤلفهدر  دهدمینتایج جدول یک نشان     

کاه در  شاودمیتفااوت محسوسای مشااهده  آزمونپساما در مرحله  باشدمیکنترل و آزمایش کم 

بارای تحلیال  .شاودمیاز لحاظ آماری پرداختاه  هاآن داریمعنیبخش تحلیل استنباطی به بررسی 

حلیال واریاانس چناد متغیاره اساتفاده شاد. البتاه قبال از ارائاه ایان آزماون ت ی ازهاادادهآماری 

بارای بررسای  ارائه شاده اسات. هافرضپیشقرار گرفت که ابتدا این  موردبررسیآن  هایرضفپیش

، از آزمون کلماوگراف سامیرنف اساتفاده باشدمیمانوا  هایفرضپیشکه یكی از  هادادهنرمال بودن 

 شد. نتایج این آزمون در جدول دو ارائه شده است.

 
 هادادهنرمال بودن  برای بررسی فرض K-Sنتایج آزمون  (:2)جدول 

 داریسطح معنی  Zمقدار   متغیرها

 0.074  1.285  مهارت دیداری

 0.060  1.325  مهارت نوشتاری

 0.095  1.235  مهارت شنیداری

 0.066  1.306  مهارت گفتاری

 

 ترکوچک آمدهدستبه Zدر تمام متغیرها مقدار  گرددمیکه در جدول فوق مالحظه  گونههمان    

یكی دیگر از  .باشندمینرمال  هاداده( و P>0.05) ستیندار معنیو  باشدمیاز مقدار جدول 
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است، برای  موردمطالعه هایگروهاریانس خطای واستفاده از تحلیل مانوا، همگنی  هایفرضپیش

 ارائه شده است. 3 ه شد که نتایج این آزمون در جدولاز آزمون لوین استفاد فرضپیشبررسی این 

 
یادگیری هایمؤلفه در آزمون شاخص لوین (:3)جدول   

رمتغی   F  Df1  Df2  sig 

 0.123  56  3  2.00  دیداری

 0.26  56  3  1.33  نوشتاری

 0.093  56  3  2.247  شنیداری

 0.536  56  3  0.734  گفتاری

 

از مقدار  ترها کوچکمؤلفه در تمام شدهمشاهده Fبیانگر آن است که مقدار  3ج جدول ینتا    

بنابراین ؛ (P>0.05ندارد )وجود  دو گروهبین خطاهای واریانس  داریمعنیجدول است و تفاوت 

کوواریانس  -واریانس یهاسیماترهمگنی خطاهای واریانس رعایت شده است. همگنی  فرضپیش

یج این آزمون ارائه نتا 4 در جدول که باشدیم استفاده از آزمون مانوا یهافرضشیاز پیكی دیگر 

 است.شده 

 
 یادگیری هایمؤلفهنتایج آزمون ام.باکس در  (:4)جدول 

1 یآزاددرجه   F  ام باکس 2درجه آزادی    داریسطح معنی    

45.54  1.318  30  8622.12  0.11 

  

ن آزمون ای F مقدار آماره و 45.54 آماره ام باکس برابر با دهدمینشان  4جدول همانطورکه نتایج     

( بنابراین مفروضه همگنی P>0.05) ستین دارمعنیکه از لحاظ آماری  باشدیم 1.32 برابر

مانوا به  هایفرضپیش. با توجه به رعایت کوواریانس رعایت شده است -واریانس یهاسیماتر

 نتایج آزمون المبدای ویلكز ارائه شده است. 5، در جدول شودمیپرداخته  هاگروهمقایسه 
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 آزمونپسدر یادگیری  هایمؤلفهنتایج آزمون المبدای ویلکز بررسی میانگین (: 5)جدول 

 نام آزمون
 

 مقدار
 

F 
 DF 

 فرضیه
 DF 

 خطا
سطح  

داریمعنی  

 
 مجذور اتا

آزمون المبدای 

 ویلكز

 
0.833 

 
65.97 

 
4.00 

 
53.00 

 
0.001 

 
0.59 

  

آزمایش و  هایگروهیادگیری بین  هایمؤلفه ر یكی ازبیانگر آن است که حداقل د 5نتایج جدول     

 توانمیوجود دارد. با توجه به مقدار مجذور اتای آزمون المبدای ویكلز،  دارمعنیکنترل تفاوت 

به بررسی  6. در جدول کندمی نییتبدرصد از واریانس کل را  4/57تعیین کرد که عضویت گروهی، 

 .شودمیپرداخته  هاآنتعامل و  آزمونپیشاثر گروه،  داریمعنی

 
آزمون مانوا براساسیادگیری  هایمؤلفهآموزشی بر  هایبازی تأثیر (:6)جدول   

مجذور 

 اتا

سطح  

 داریمعنی

 

F 
میانگین  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

مجموع  

 مجذورات

 
   اتمنابع تغییر

 دیداری  68.267  1  68.267  105.026  0.001  0.625

 گروه

  

0.692 
 

.0010  
 

125.738 
 

64.067 
 

1 
 68.267 

64.067 

 
   نوشتاری

   شنیداری  66.150  1  66.150  87.921  0.001  0.611

   گفتاری  66.150  1  66.150  77.824  0.001  0.582

 دیداری  1.067  1  1.067  1.641  0.205  0.028

 آزمونپیش

  

   شتارینو  1.067  1  1.067  2.093  0.154  0.036

   شنیداری  0.150  1  0.150  0.199  0.657  0.004

   گفتاری  0.417  1  0.417  0.490  0.487  0.009

 دیداری  0.000  1  0.000  0.000  1.000  0.000

آزمون* پیش

 گروه

  

   نوشتاری  0.067  1  0.067  0.131  0.719  0.002

0.004  0.657  0.199  0.150  1  1500.    شنیداری  

   گفتاری  0.817  1  0.817  0.961  0.331  0.017

 دیداری  36.400  56  0.650      

 خطا

  

 
 

 
 

 
 0.510  56  28.533 

   نوشتاری 

   شنیداری  42.133  56  0.752      

   گفتاری  47.600  56  0.850      

 

میانگین نمرات دو گروه آزمایش  بین که شودیمگرفته نتیجه  6جدول در ه نتایج مندرج با توج    

 (، شنیداریF،01/0≥P=64.07) ینوشتار(، F،01/0≥P=68.26) دیداری هایمؤلفه کنترل، درو 

(66.15=F،01/0≥P و )یگفتار (77.82=F،01/0≥P تفاوت )اما اثر ؛ وجود دارد داریمعنی

توجه به اینكه با  .(P0/05) باشدنمی دارمعنیو گروه  آزمونپیشو همچنین تعامل  آزمونپیش
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میانگین و  7تعقیبی نیست و در جدول  یهاآزموننیازی به استفاده از  باشدنمی دارمعنیاثرتعامل 

 یادگیری گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است. هایمؤلفه شدهلیتعدخطای معیار 
 

 یادگیری هایمؤلفهه آزمایش و کنترل در گرو شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار نمرات  (:7)جدول 

های مؤلفه

 یادگیری
  میانگین  گروه 

خطای 

 استاندارد
 اطمینان 95% 

 کران باال کران پایین        

 دیداری

 4.628 4.038  0.147  4.333  آزمایش 

  کنترل 
2.200 

 
 0.147  1.905 2.495 

 نوشتاری
 5.028 4.506  0.130  4.767  آزمایش 

 2.961 2.439  0.130  2.700  کنترل 

 شنیداری

 

 3.451 2.816  0.158  3.133  آزمایش 

 1.351 0.716  0.158  1.033  کنترل 

 گفتاری
 3.371 2.696  0.168  3.033  آزمایش 

 1.271 0.596  0.168  0.933  کنترل 

 

 طوربهیادگیری  هایلفهمؤهمه  آزمونپسمیانگین نمرات  دهدمینتایج جدول فوق نشان     

که این حاکی از آن است که بازی  باشدمیآزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر  در گروه داریمعنی

 بوده است. رگذاریتأث هامؤلفه بر روی این داریمعنی طوربهآموزشی 

 

 یریگجهینتبحث و 

د به توانمی هاآنیكی از  هک شودیمبه عوامل متعددی مربوط  یسیانگلآموزش زبان  تیفیارتقاء ک

این پژوهش با هدف  .دهندمیبرای یادگیری در اختیار فراگیران قرار  درسانفنونی بازگردد که م

زبان انگلیسی انجام  ایپایه هایمهارتآموزشی بر میزان یادگیری  هایبازیاستفاده از  تأثیربررسی 

 هایمؤلفه ، درو کنترلگروه آزمایش  دو مراتبین میانگین نکه  شد. نتایج این پژوهش نشان داد

( و F،01/0≥P=66.15) یداریشن(، F،01/0≥P=64.07) ینوشتار(، F ،01/0≥P=68.26) یدارید

 طوربهبازی آموزشی  آن است گرانیبکه  وجود دارد داریمعنی( تفاوت F ،01/0≥P=77.82) یگفتار

ن یادگیری دانشجویانی که به این شیوه میزا بوده است و رگذاریتأث هامؤلفهبر روی  داریمعنی

، بیشتر انددیده، نسبت به میزان یادگیری دانشجویانی که به روش مرسوم آموزش انددهیدآموزش 

 Mirzaeian; 2020 Dehganzadeh, andDehganzadeh ,2020; ) جینتابا  آمدهدستبهاست. نتایج 

 ;2019 Shafeie, andBaleghizadeh  ;2019 ,.et al Mostafaei Alaei ;2020 ,.et al Ganji

 Tahririan,andShahidipour  ;2019 ,.et al Khomeijani Farahani 2019; Saeedi, andMansouri 

;2018  Żygadlo, ,2007Ortiz  ;2009 ,Robert and Gardner ;2012 Bekleyen, ;2012 Barani,
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2007; Tokaç, 2005; Chan, 2004; Jarvis, 2002; Ghorban Darid Nejad, 2014; Coady and 

Huckin,1997; Khazaei et al., 2011 Elliot, 2010;.)  بر نیز هاپژوهش این د.دارهماهنگی 

 و آموزشی هایبازی از استفاده همچون دوم، واژگان زبان یادگیری تسهیل مختلف هایشیوه

 حائز نقش دوم زبان واژگان یادگیری که اندداده و نشان اندداشته تأکید آموزشی ایچندرسانه

 این نكته است که در دهندهنشان هاپژوهشدارد. نتایج این  دانش شناختیِ نظام در رشد اهمیتی

 هایفعالیترغبتی به مشارکت در  معموالًفعلی آموزش، فراگیران  هایروشحالیكه با استفاده از 

موانع عدم انگیزه و اشتیاق فراگیران را د توانمینوین آموزشی  هایروش کارگیریبهآموزشی ندارند، 

 عامل ایجاد انگیزه برای فعالیت فراگیران در امور مختلف آموزشی عكسبهحذف یا کمرنگ کرده و 

 Jones,2009 and) البتهو لمس شود.  دركقابلمتفاوت شود تا موضوع مورد آموزش برای فراگیر 

Sakar and Ercetin, 2005 )که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو  اندکردهرش خالف این نتایج را گزا

بر یادگیری  تأثیریکه در بعضی موارد، استفاده از معانی کلمات  اندکردهگزارش  هاآن. باشدمی

آموزشی بر یادگیری را مورد تشكیک قرار  هایبازی تأثیرواژگان و یا درك مطلب فراگیران ندارد و 

 .اندداده

، تجربیات و تعامالت فراگیران و شرایطی است که هافعالیت ؛شامل ،ییادگیر هایفرصتایجاد     

تا تجربیات غنی و گوناگونی را متناسب با نقاط قوت و  دهندمیمعلمان و استادان آن را ترتیب 

غنی و با توجه به موقعیت و امكانات خلق کنند.  هاآن ی، سبک یادگیرهاآنضعف فراگیران، نیازهای 

 هایشیوه ط آموزشی و به فعالیت واداشتن فراگیران ازجمله مواردی است که درو جذاب کردن محی

ی که برای آموزش موضوعات مختلف هایروش. شودمیبسیار  تأکیدجدید آموزش و یادگیری بر آن 

باید به حدی جذابیت داشته باشند که فراگیر را به سمت خود جذب  شوندمی به فراگیران انتخاب

د توانمیعبارتی محیط جذاب یادگیری با آموزش موضوعات متفاوت، یا به کند. ترکیب بازی

تحقق چنین محیطی در جهت ایجاد مشارکت و شكوفایی خالقیت تلقی شود. فراگیران  ساززمینه

 کردند ، به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیداایجاد شده آموزشی هایبازیدر خالل این پژوهش 

. در حین بازی با کلمات، مطالب آموختنی بدون فشار و کردند ی را کسببیشتر و بهتر هایمهارتو 

 بخشلذت ایوسیلهکه بازی  شودمیمثبت از آنجا ناشی  تأثیرات. این شدمیل و رغبت فراگرفته 

، باعث کارگیریبه است. فراگیران انگیزه و عالقه بیشتری برای استفاده از آن دارند و این عالقه در

و باعث ایجاد آمادگی در  شودمیماعی، پیشرفت تحصیلی و رشد خالقیت در فراگیر رشد ذهنی، اجت

مختلف  هایشیوهآموزشی به  هایبازیو  ایچندرسانههای افزارنرماستفاده از . شودمیانجام کارها 

 .(Razavi, 2004) یادگیری شود هایمحیط شدن ترغنیهیل فرایند یادگیری و نیز د باعث تستوانمی

برای بازدهی مناسب این روش در مطالعه حاضر برشمرد. از دالیل موفقیت  توانمیامل چندی را عو

است، زیرا این روش باعث  ترقدیمیمعمول و  هایروشآن متفاوت بودن این روش نوین آموزشی از 

. شودمیواقعی و عینی، جذب یادگیرنده و سرعت در دریافت اطالعات  هایتجربهفراهم آوردن 
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چنین، هماهنگی با نیازهای فراگیر و مطابقت با سطح توانایی دانشجویان از دیگر دالیل اثربخشی هم

ذکر  دارمعنی صورتبهموفقیت این روش را باید یادگیری  عوامل گریداز  .(Mayer, 2005)است آن 

ر منسجم ذهنی کسب کنند و به مطالب یچراکه فراگیران با این روش توانستند یک تصو کرد

یادگیری  علت دیگر افزایش معنا دهند و موجبات تثبیت یادگیری را فراهم آورند. در مورد شدهرائها

 یاد به نیز یخوببه شود، گرفته یاد خوب موضوع یک کهیهنگام که گفت دانشجویان باید بین در

ر د تداخل و فراموشی علت که اندافتهی دست نتیجه این به متعددی تحقیقات .شودمیآورده 

ستند توانمیدانشجویان در این پژوهش  .است پایدار و یادگیری اصولیعدم اطالعات، یادآوری

 دلیل خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن درگیر شوند. هایمهارتی فعاالنه در صورتبه

 یک اجزای یادگیری بر تأکید و یادگیری شدن اصولی آزمایش، گروه در یادداری افزایش ترمهم

 سیستم در اطالعات معنادارشدن خاطر به علت این. شودمی یادداری افزایش موجب که بود وممفه

آموزشی باید طبق  هایبازیکه  چنین نتیجه گیری کرد توانمیبر این اساس  .افراد است شناختی

یادگیری طراحی شوند تا تمام مخاطبان از مزایای آن  یهاسبکفردی فراگیران و  هایویژگی

مشكل در این پژوهش، محدودیت زمان بود و این امر هماهنگی و  نیترمهم شوند. ندمبهره

در مطالعات  شودمیرا دشوار نمود و ناچارا جلسات تدریس فشرده برگزار شد. پیشنهاد  یزیربرنامه

آتی این روش تدریس در دروس متفاوت و در سایر مقاطع تحصیلی به اجرا گذاشته شود و نتایج آن 

به میزان جذابیت  شودمیهمچنین به طراحان آموزشی پیشنهاد  یندی طوالنی ارزیابی گردد.در فرا

مطرح  آموزشی در رابطه با موضوع مورد آموزش دقت نمایند. هایبازیو کارایی  یریپذانعطافو 

در ایجاد  تواندمیو یا اختصاص دادن بخشی جداگانه به آن  هادرس یالالبهکردن مباحث جذاب در 

ی گروهی در منبع هافعالیتو  هابحثباشد. همچنین گنجاندن  مؤثرعالقه بیشتر زبان آموزان 

در  قرار گرفتنهنگام  یچهارگانه زبان یهامهارتفراگیران زبان از  یریگبهرهآموزشی به افزایش 

کانون توجه  تواندمینتایج پژوهش حاضر . کندیممختلف کمک  یهاتیموقعها و معرض بافت

در این مطالعه به همراه  شدهمطرحی مختلف کالسی باشد. توجه به نكات نظری و عملی هاالیتفع

مثبتی روی  تأثیرات تواندمییی که در این پژوهش ارائه شد، هافعالیتو  هاروشکاربرد صحیح 

مختلف زبانی زبان آموزان داشته باشد. اگر مواد درسی و آموزشی زبان انگلیسی هم  هایمهارت

آموزشی باشند، شاید بتوانند اثربخشی بیشتری  هایبازییی در راستای کاربرد هافعالیتاوی ح

امید است این پژوهش و مطالعات بیشتر در این حیطه برای مدرسانی که در پی یافتن داشته باشند. 

 راهكارهای عملی برای افزایش آگاهی زبان آموزان هستند سودمند باشد.
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