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 دهکیچ
آموزان  ان زبانی، میسیدستور زبان انگل يریر فراگزبان ب يریادگی يا انهیرا يها ير بازیق تاثین تحقیا

رنـده  یادگی 40قـرار داده اسـت. تعـداد     یرا مورد بررسـ  یجیشرفت تدریق پیاز طر يسطح مبتد یرانیا
و  یشـ یگـروه آزما  یـک سطح، بصورت همگـن در   نییسال بر اساس نمرات آزمون تع 12تا  8ن یر بکمذ
س حال یتدر يزبان برا يریادگی يا انهیرا يها  ياز باز یشیردند. در گروه آزماکت کنترل شرکگروه  یک

 يهـا  نتـرل از روش کاستفاده شـد و در گـروه    ي، گذشته ساده، و گذشته استمراريساده، حال استمرار
 یـک در شـش نوبـت (   یسـوال  40 يا نـه یمجموعه آزمون چهارگز یکق از یتحق يها . دادهیمتداول سنت

 يآمـار  يها ج آزمونیشده است. نتا ي) گردآوريریآزمون تاخ پس یکآزمون، و  آزمون، چهار پس شیپ
ـ  ها نسبت بـه  آزمون در پس یشیرد بهتر گروه آزماکاز عمل کیحا  يه تفـاوت آمـار  کـ آزمـون بـوده    شیپ

 يهـا  شناسان و طراحان برنامه آموزان، روش استادان و زبان يق برایتحق يها افتهیمشاهده شد.  يمعنادار
 انه ارزشمند است.  یرا کمک ارشناسان آموزش زبان بهکو شناسان  ، زبانیدرس
، یجیشـرفت تـدر  ی، پیسـ ی، دسـتور زبـان انگل  يآموزان مبتـد  ، زبانيا انهیرا يها يباز: هاي کلیدي واژه

 .انهیرا کمک آموزش زبان به
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 مقدمه -1
ت در یـ ، همـواره از موضـوعات حـائز اهم   یزبان خارج یکبعنوان  یسیس زبان انگلیتدر

از مطالعـات انجـام    ياریبخش نبوده است. بس تیبا رضایج آن تقریرفته، اما نتا یشمار م هران بیا
انـد.   بـوده  یو اسـتنتاج  ییل اسـتقرا یس دستور زبان از قبین روش تدریافتن بهتریدنبال  شده به

س یزبان بـر تـدر   يریادگی يا انهیرا يها ير استفاده از بازیبر آن دارد تا تاث یق حاضر سعیتحق
 قرار دهد.  یمورد بررس یسیزبان انگل يآموزان سطح مبتد ان زبانیرا در م یسیور زبان انگلدست

هـا   از آن کیصورت گرفتـه، امـا تعـداد انـد     يادیقات زیدستور زبان، تحق يریادگینه یدر زم
 ه مدرسان زبانک یالتکاز مش یکیاند.  دستور زبان پرداخته يریادگیبر  يا انهیرا يها ير بازیتاث به

ـ حـل ا  يان است. بـرا کودک س زبان بهیننده بودن تدرک اند، خسته همواره با آن مواجه ل، کن مشـ ی
جـذابتر شـدن    يزا بـرا  زهیـ روش فـرحبخش و انگ  یـک بعنوان  ياز مدرسان از شگرد باز یبرخ
 ).2013، 1سلنینند (دک یاستفاده م يریادگیند یآموزان در فرا شتر زبانیردن بکر یالس و درگک

ل شـده  یتـال تبـد  یجید یجهان است و جهان اطراف ما به يم مملو از فناوریکو  ستیقرن ب
ه بـا  کـ افته اسـت  یش یافزا يقدر به يافزار/ باز انه و نرمیر، استفاده از رایاخ يها است. در سال

ـ زبان بدست خواهـد آمـد. ا   يریادگینه یافزار در زم نرم يشماریمختصر، تعداد ب ییجستجو ن ی
انـد. از   شـده  یبـاالتر طراحـ   ان سـطح متوسـط بـه   یبزرگساالن و دانشجو يبرا شتریافزارها ب نرم
ن یهـا نبـوده و همچنـ    ياسـتفاده از بـاز   یراحتـ  ان، بـه کودک يافزار برا ه استفاده از نرمک ییآنجا

 يبـرا  یمخصوص يها ينرو بازیافزار، از ا ند تا نرمی  ها ياستفاده از باز مند به شتر عالقهیان بکودک
 ند. کر یان پذکآنان ام يرا برا یسیزبان انگل يریادگیاند تا  شده یاحان طرکودک

ن مطلب بود یدن ایق حاضر، فهمیدارد، هدف تحق يریادگیبر  یو مثبت یرات منفی، تاثيباز
ـ از سامانه آمـوزش در نظـر گرفـت     یه بتوان آن را بخشکد است یمف يا اندازه به يا بازیه آک ا ی
آمـوزان از هـدف    ه سبب سلب توجـه زبـان  کرد کتوان مطرح  یونه منگیرا ا یرات منفیر. تاثیخ

 يت محور بودن بازیفعال رات مثبت بهیاست، خواهد شد. در مقابل، تاث يریادگیه همان ک یاصل
ـ ها را خودشان انجام دهند، بهتر آن را  تین فعالیان اکودکه هر اندازه کاشاره دارد  اد خواهنـد  ی
ـ هـا در جر  يه بازکن است یق این تحقیا یته اصلکگرفت. ن ان آمـوزش مـورد اسـتفاده قـرار     ی
هـا   ين بـاز یه اکنیته دوم اکباشد. ن يباز یکه صرفا کنید دارد نه اکیتا يریادگیه بر کاند  گرفته

 باشند.  یشگیمعمول هم يها يه بازکنیا اند، نه زبان بوده يریادگیمختص 
 __________________________________________________________________  

١- Dislen, G.  
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ردن کـ مـا در صـحبت    ییتوانـا  يدستور زبان اساس ساختار"د: یگو ی) م2004( 1ستالیرک
 یالم و اثربخشـ کـ  يم معنـا یتوان یم، بهتر میرد آن باخبر باشکعمل یاست. هر اندازه از چگونگ

ش ین دسـتور زبـان، سـبب افـزا    یم. همچنـ ینک یابیگران را ارزیاستفاده از زبان توسط خود و د
ـ . افـزون بـر ا  شود یم یسیالم در زبان انگلکح از یات مبهم، و استفاده صحکشف نکدقت،  ن، ی

هـا.   ه مدرسان تمـام رشـته  ک، بلیسیند، نه تنها مدرسان زبان انگلک یم کمکهمه  دستور زبان به
 "شود. یمعنا م كت سبب دریس دستور زبان در نهایرا تدریز

ـ ست، زین یپوش زبان هرگز قابل چشم یکدستور زبان  يریادگیت یاهم ـ  یکـی را ی ن یاز اول
مورد مطالعـه   يادیز يها راگرفتن دستور زبان آن زبان است. روشهر زبان، ف يریادگی يها گام
شـه گفتـه شـده    یدا شود، اما همیدستور زبان پ يریادگیس و ین روش تدریند تا بهترا گرفته قرار

ـ  يها که سبکدستور زبان، وجود ندارد، چرا  يریادگی يبرا "ن روشیبهتر"ه کاست   يریادگی
 یاساس یدستور زبان، نقش يریادگیآموزان با هم متفاوتند.  ان زبانیدر م يریادگی يارهاکو راه

ن، رشـد و توسـعه   ینـد، بنـابرا  ک یفا مـ یمناسب ا یزبان ییار داشتن تواناینه در اختیو مهم در زم
ندگان یت گوین سبب موفقیمنجر شده و همچن یزبان يها ییتوسعه توانا تواند به یدستور زبان م

ران یـ ان و فراگکـ ودک يزبان بـرا  يریتساب و فراگکه اکرسد  یشود. بنظر م ارتباط يدر برقرار
آمـوزان بـر    ه زبـان کـ  ییفتد، جـا یبخش اتفاق ب ، و لذتیزشیآرام، انگ یطیشتر در محیجوان، ب

 نند.ک یز مکها تمر ح آنید و استفاده صحیموضوعات جد
زبان، بخـش خسـته    يریادگی يبرا یالسکط یاوقات، مح یه برخکن است یا یل اصلکمش

در  يرارکـ ت يهـا  نیها و تمـر  تیآموزان از فعال ن، زبانیشود. بنابرا یمحسوب م يریادگیننده ک
 یالسـ کط یمحـ  بـه  یزشـ یانگ يهـا  تمیو آ يردن شادکخسته خواهند شد. اضافه  يریادگیطول 

 ل باشد.کن مشیا يبرا یتواند راه حل مناسب یم
/ یل استرس و نظام قبـول یاز قب یشناس ردن موانع روانکه برطرف کده دارند یارشناسان عقک
ـ مطالـب جد  يریادگیمدرسه و  ه از رفتن بهکآموزان جوان  زبان به يمردود د، تـرس و واهمـه   ی
آمـوزان،   شـتر دانـش  یب يه همـواره بـرا  کـ  یاز موضـوعات  یکـی نـد.  ک یمـ  یانیشا کمکدارند، 
ـ  ین خـارج زبا یکد است. امروزه، دانستن یزبان جد یک يریادگیز بوده است، یبرانگ چالش ا ی

رود.  یشـمار مـ   همگان ضـرورت بـه   ي، برایالملل نیب یعنوان زبان به یسیژه انگلیو زبان دوم، به

 __________________________________________________________________  
١- Crystal, D. 
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ر یسـا  نند، نسبت بـه ک یم کیودکن یزبان در سن یک يریادگی ه اقدام بهک یسانکاثبات شده است 
 .1)2011، ين، پریی، وکآن زبان موفقترند (وولفول يریادگیافراد در 

انـه و علـم   ین رایارتباط ب ياند، برقرار ردهکان یب 2)2013( یمانیزاده و بر یراقه نکهمانطور 
دنبال خواهد داشـت.   به يا انهیشناسان و محققان را مدرسان، زبان يبرا یج خوبینتا یشناس زبان

تسـاب زبـان فـاش    کاز اسـرار ا  ی، برخيا انهیشناسان و محققان را ن زبانیبا گسترش وحدت ب
س مـوثرتر و  یتـدر  يفـراهم شـدن بسـتر مناسـب بـرا      ن امر خـود منجـر بـه   یه اکخواهد شد 

 ).2013، یمانیزاده و بر یر شده در نراقکذ 1990نگ، ینکنگ و ینکخواهد شد ( يتر یاصول
 يهـا  السکـ ه در کرد آن است ید مد نظر قرار گیبا يریادگیند یه در فراک يا تهکن نیمهمتر

 یارتباط يها تیاند، در قالب فعال ه فراگرفتهکاز آنچه را د فرصت استفاده یآموزان با ، زبانیدرس
ا و یـ ر شـده در فتـوت ن  کـ ، ذ2002ن، ی، 1991و، یسوی، س2003، ی، ل1997س، یباشند (ال داشته

ـ دانش آموزان جهـت   به کمکه بمنظور ک ییافزارها ها و نرم يثر بازک. ا3)2013نامجو،   يریادگی
ادگرفته شـده در  یات کاستفاده از ن يرا برا ییها صتن فریاند، چن شده ید طراحیزبان جد یک
 نند.ک یمناسب فراهم م يبستر

ها  توان از آن یم یو در هر زمان یطیه در هر شراکن است یا يباز یاصل يها تیاز مز یکی
 يهـا  السکـ در  یتیچ محـدود یه هـ کرسد  ین بنظر میرد. همچنکاستفاده  یدرس يها السکدر 
 4)2013( ي، و مقصـود ی، مـدن يوجود نداشـته باشـد. جعفـر    يز بازنه استفاده ایدر زم یدرس
ـ رد زکـ اسـتفاده   یسـنت  يهـا  نـار روش کتـوان در   مـی  هـا را  يه بازکده دارند یعق هـا   يرا بـاز ی
ه سـبب  کـ ر شـده  یـ آن درگ يهـا  ینشک و هم يریادگیند ینند تا در فراک یم کمکآموزان  زبان به

دنبال خواهـد   معنادار را به يها امر، فراهم شدن داده نیشود. البته ا یز آنها بر موضوعات مکتمر
 شد. خواهد يت پردازش نحویتقو ه منجر بهکداشت 

ق حاضـر  یه تحقکن است یشود، ا یق حاضر با مطالعات گذشته میز تحقیه سبب تماکآنچه 
ـ د دارد. اکیـ زبان تا يریادگیمختص  يا انهیرا يها يبر استفاده باز  ریامال از سـا کـ هـا   ين بـاز ی

ندارند.  يگریاربرد دکاند و  شده یزبان، طراح يریادگیژه با هدف یو ها متفاوت بوده و به يباز
ـ آنال يهـا  يشتر از بازیق مشاهده خواهد شد، محققان بینه تحقیشیه در بخش پکهمانطور  ن و ی

 __________________________________________________________________  
١- Woolfolk, A. E., Winne, P. H., Perry, N. E.  
٢- Naraghizadeh, M., Barimani, Sh.  
٣- Fotovatnia, Z., Namjoo, M.  
٤- Jafari, D., Madani, D., Maghsoudi, M.   
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ان یـ م هـا،  ينگونـه بـاز  یه در اکرد کد اذعان یاند. البته با ردهکشده، استفاده  يساز هیشب يها يباز
ـ مخـتص   يهـا  يه در بازکست  ین در حالیوجود دارد و ا ینشک هم ينان مقداریکباز  يریادگی

ـ گـر ا یتـه د کچشم نخواهـد خـورد. ن   نان بهیکان بازیم ییها ینشک ن همیزبان، چن ه کـ ن اسـت  ی
ه کبدست خواهد آورد  يل بازکش ت مورد نظر بهیع بعد از انجام فعالیسر يرنده بازخوردیادگی

 ند.کدا یند تا نقاط ضعف و قوت خودش را پک یم کمکرنده یادگیبه 
ان کـ ودک آموزش دستور زبان به يسته برایدرخور و با یافتن روشیق حاضر، یهدف از تحق

بـوده اسـت،    یسـ یمدرسـان زبـان انگل   يبزرگ بـرا  یاست. آموزش دستور زبان همواره چالش
 يریادگیمختص  يا انهیرا يها يه از بازرات استفادیداشته است تا تاث ین مطالعه سعین، ایبنابرا

ـ دستور زبان را بسـنجد.   يریادگیزبان بر   يبـرا  يتـا حـدود   یسـ یدسـتور زبـان انگل   يریادگی
 يمناسب برا یافتن روشینرو یننده است، از اکان، خسته کودکژه یبو يآموزان سطوح مبتد زبان

 یچگونگ یق و بررسی. تحقق استین تحقیگر ایدستور زبان از اهداف د يریادگیجذابتر شدن 
سـه آن  یآموزش دستور زبان و مقا ي) براCALLانه (یرا کمک روش آموزش زبان به ياثرگذار
 یس سـنت یرود. تـدر  یشـمار مـ   ق بـه یـ ن تحقیا يها گر هدفیس، از دیتدر یسنت يها با روش

در  یموزشآ کمکعنوان ابزار  ه در آن مدرس از تابلو بهکند ک یاشاره م يریادگی يها تیموقع به
انـه،  یرا کمـ ک ه آموزش زبان بهیکرد، در حالیگ یآموزان بهره م با دانش یسنت يها ینشک نار همک
 نگرد.  یم یابزار آموزش یکعنوان  نصب شده در آن، به يها يانه و بازیاستفاده از را به

 یدرسـان م يتواند برا یم ینونکق یج تحقیها و نتا افتهیم وجود ندارد، اما یان تعمکاگرچه ام
ن، ید باشـد. بنـابرا  یل دارند، ارزشمند و مفکزبان مش يریادگینه یآموزان خود در زم ه با دانشک

الت کردن مشـ کآموزان بمنظور برطرف  مدرسان و زبان يالس براکط یردن محکجذاب و شاد 
 ارامد خواهد بود.ک يموجود، امر

 يق فرزنـدان خـود بـرا   یتشـو  ياهـا در راسـت   ين بازیتوانند از ا یز میآموزان ن ن زبانیوالد
 یدرسـ  يها البسیشناسان و طراحان س نند. روشک، استفاده يریادگیند یشتر در فرایت بکمشار

 یتر طراح جامع یالبسیق را دارند، تا بتوانند روش و سین تحقیا يها افتهیان استفاده از کز امین
ـ   زبان يبرا يشتریب يها زهیو انگ يه شادکنند ک ن سـبب  یشـته باشـد و همچنـ   دا یآمـوزان در پ
 مدرسان شود.  يها ن آموزش دستور زبان از شانهیاهش بار سنگک

تواننـد   یز، مـ یـ ن يا انـه یرا يهـا  يها و باز ارشناسان و متخصصان آموزش، طراحان برنامهک
جهـت اهـداف    يتـر  مناسـب  يهـا  يافزارهـا و بـاز   نـرم  یطراحـ  يق حاضر بـرا یج تحقینتا از
ـ یند. البته در انکزبان استفاده  يریادگی ـ ن باین ب ـ آ د بـه ی آمـوزان و   ل سـن زبـان  یـ از قب ییهـا  تمی
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ها مدنظر قـرار   يافزارها و باز ن نرمیز توجه داشت، تا در این یات دستور زبانکن يدشوار سطح
 رند.یگ

 قیات تحقینه و ادبیشیپ -2
ـ یآمـوزان ا  ان زبـان یدر م یسیدستور زبان انگل يریادگیق حاضر بر یتحق اشـته  توجـه د  یران

قـرار   یگر، مورد بررسید يشورهاکگرفته در  قات صورتیتحق یار، برخک ياست، اما در ابتدا
ـ جامع از مطالعات صـورت گرفتـه در ا   یقیات تحقیخواهند گرفت و سپس ادب ز ارائـه  یـ ران نی

از آمـوزش   یعنوان بخشـ  زبان، به يریادگیمختص  يا انهیرا يها يه بازییکخواهد شد. از آنجا
ز یـ ن انهیرا کمک آموزش زبان به ه بهک یقاتیشود، آندسته از تحق یانه محسوب میرا کمک زبان به

 خواهند شد.  يادآورین بخش یاند، در ا اشاره داشته
را پشـت سـر    ی، مراحـل مختلفـ  انـه یرا کمک آموزش زبان بهشتر، یا بیسال گذشته  40در 

انـه  یفناورانه در عرصه را يها تشرفیو پ یآموزش يها شهیر در اندییه نشانگر تغکگذاشته است 
س و آمـوزش رابـه سـه بخـش     یدر تـدر  انـه یرا کمک آموزش زبان بهتوان استفاده از  یاست. م

ه ادعـا  کـ انه یرفتارگرا انهیرا کمک آموزش زبان به. یبکی، و تریانه، ارتباطیرد. رفتارگراکم یتقس
، دسـتور زبـان و لغـت،    رارکـ سـاختار عادتگراسـت، بـر اسـتفاده از ت     یـک رد زبان اصوال ک یم

و  یمعرفـ  1950ه در سـال  کن مدل ید دارد. اکینات تایها و تمر ، مشقيا نهیچهارگز يها آزمون
ن یگزیجـا  یگـرفتن و حتـ   یشـ ید، پیـ ت تقلیبا قابل ینیانه را ماشیر شد، رایفراگ 1960ل یدر اوا

ـ ها در ا نیل، ماشین دلیهم پنداشت. به یشدن با استاد م دلخـواه   يهـا  نـه ین مـدل از جملـه گز  ی
 .1)1997، يروند (لو یشمار م به يریادگیس و یتدر

بمنظـور   يا انـه یرا يهـا  يا بـاز ی انهیرا کمک آموزش زبان بهاستفاده از  ه بهکق یتحق يشمار
و مطالعـه   یالسـ ک یسـنت  يها تیفعال ه بهک ییها اند را با روش س دستور زبان توجه داشتهیتدر
بـر   یمبنـ  یچ گزارشـ یقات، هـ ین تحقیاز ا یم. برخیا ردهکسه یااند، مق ردهکد کیتا ياغذمحورک
 کمـ ک آموزش زبان بهه ک ییها السکسه با یدر مقا انهیرا کمک آموزش زبان بهت استفاده از یمز
گـروت،   ي، د2003ال فونته،  ي، د2004اند (بوولز،  شود، ارائه نداده یها استفاده نم در آن انهیرا

 انـه یرا کمـ ک آمـوزش زبـان بـه   از استفاده  یج مثبتیقات، نتایتحق ی، اما در مقابل، برخ2)2000
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د؛ یجه رسـ ین نتیبه ا 2)1986ش (یگر کن می. همچن1)2004، يودکو و کاند (توز ردهکگزارش 
 يار بهتـر یج بسـ یشـود، نتـا   یدر آنهـا اسـتفاده نمـ    انـه یرا کمک آموزش زبان بهه ک ییها السک

 یمتعـدد و مختلفـ   يهـا  انجام مطالعات خود از روش ياقات برین تحقیدام از اکاند. هر  داشته
 اند. ردهکاستفاده 

رد کـ س دسـتور زبـان بـر عمل   یانه در تـدر یر استفاده از رایتاث یبررس به 3)2012مطالعۀ نبا (
انـد. در   فرا گرفتـه  یعنوان زبان خارج را به یسیه زبان انگلکپرداخته است  یدانش آموزان اردن

و چهار  یشیدر چهار گروه آزما یآموز دورة متوسطه بطور تصادف انشد 212ق، تعداد ین تحقیا
آموزان در  رد دانشکبر عمل يافزار ر برنامه نرمیافتن تاثیشدند. بمنظور  يم بندینترل تقسکگروه 

آزمون  آزمون و پس شیعنوان پ ه بهکرده ک یشرفت طراحیآزمون پ یکنۀ دستور زبان، محقق یزم
 يهـا  ل دادهیـ ه و تحلیرده است. بمنظور تجزکنترل، استفاده کو  یشیماآز يها گروه ياز آن برا

ر ی) استفاده شده است، تـا تـاث  يل همگردیه و تحلی(تجز ANCOVAز از روش یبدست آمده ن
 ده شود.ینه جمالت مجهول، سنجیشرفت شاگردان در زمیبر پ یبرنامۀ آموزش

ـ  يرمعنـادا  يآمـار  يهـا  ه تفاوتکق نبا نشان داد یج تحقینتا ن نمـرات آزمـون   یانگیـ ن میب
 يهـا  افتـه ی، وجود داشته اسـت. بـر اسـاس    یشینترل و آزماک يها ن گروهیشرفت شاگردان بیپ

انـه محـور   یرا يها از آموزش یسیه مدرسان زبان انگلکشنهاد شده است یق مورد بحث، پیتحق
 نند.کس خود استفاده یدر تدر
 یبررسـ  ، بهیمطالعۀ شبه تجرب یکدر  4)2014( یفراهان یجانیمک، خان محمد، و يندرکاس

ـ یآمـوزان جـوان ا   ان زبـان یـ در م یسیدستور زبان انگل يریادگیها در  ير استفاده از بازیتاث  یران
 يت داشـتند. در ابتـدا  کق شـر یـ ن تحقینترل در اکگروه  یکو  یشیگروه آزما یکاند.  پرداخته

نندگان داده شـده اسـت. تعـداد    کت کشر نه دستور زبان بهیآزمون در زم شیپ یک یدورة آموزش
دسـتور زبـان    یو روش آمـوزش سـنت   یشـ یگـروه آزما  يمحـور بـرا   يباز یجلسه آموزش 24

ت کآزمـون شـر   نترل برگزار شده است. سرانجام، دو گروه در پسکگروه  يح محور) برای(توض
مسـتقل   يهـا  ل نمونـه یه و تحلیق تجزیز از طریها ن ق بدست آمدند. دادهیتحق يها رده و دادهک
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، یشـ یننـدگان گـروه آزما  ک تکه شـر کـ ج نشـان دادنـد   یقرار گرفتند. نتا ی، مورد بررسtآزمون 
 اند. نترل داشتهکگروه  تر نسبت بهیبهتر و قو يردکعمل

ه ک یدانشگاه شیآموزان دورة پ انجام شده دانش 1)1998ه توسط نوتا (ک يگریدر مطالعه د
محور  محور و معلم انهیدو روش آموزش را رفته بودند، بهگ عنوان زبان دوم فرا را به یسیزبان انگل
سـب مهـارت   که در تمام مراحل کاز آن بوده است  کیج حایرده است. نتاکسه یگر مقایبا همد

نتـرل  کباالتر و بهتر از گـروه   یانه محور) نمراتی(را یشیآموزان گروه آزما ، دانشیسیزبان انگل
ـ  يچ تفـاوت معنـادار  ین حـال، هـ  یاند. در ع وردهآزاد بدست آ يها محور) در آزمون (معلم ن یب

چشـم   نتـرل بـه  کو  یشـ یدو گـروه آزما  یخال يردن جاهاکو پر يا نهینمرات سواالت چهارگز
رگـذار بـر   یتاث یتواند روشـ  یمحور م انهیه آموزش راکدادند  ج نشانین نتاینخورده است. همچن

 آموزش دستور زبان دوم باشد.
ن بردن ترس درس دسـتور زبـان   یراه از ب یکه کن باورند یا بر 2)2012وسف (یس و یپار
زبان، جهـت   يریادگی يها يزبان است. باز يریادگی يها يان زبان آموزان، استفاده از بازیدر م

ـ اوش در مزاکـ ها با هـدف   ند. مطالعه آنیاریت بسیحائز اهم یجان در دروس زبانیجاد هیا  يای
ه از کـ هـا   ق آنیتحق يها س دستور زبان انجام شد. دادهیدرت يبرا يا تختههاي   ياستفاده از باز

ـ     يآور جمع TESLآموزان دورة قبل از  دانش ، جـدول  یشده بود، بـا اسـتفاده از جـدول فراوان
ه گـروه  کـ داد  یج نشـان مـ  یل قرار گرفـت. نتـا  یه و تحلیمورد تجز tو آزمون مستقل  ينمودار
ه اسـتفاده از  کـ رد کـ تـوان ادعـا    یه بـود و مـ  ردکـ نترل عمـل  کمراتب بهتر از گروه  به یشیآزما
 دستور زبان دارد. يریادگیبر  یرات مثبتیتاث يا انهیرا يها يباز

خـود   یات درسـ یتوانند همواره محتو یاستادان م"ه کاعتقاد داشتند  3)2009ن (یمحمد و ام
ننـد.  کادارتر آموزان، معن زبان يرا برا يریادگیند یس خود و فرایرده تا تدرک یرا خالقانه طراح

 يدستور زبان را بـرا  يریادگیتوانند  یاز استادان باتجربه و ماهر م يریگ ز با بهرهیآموزان ن دانش
ز بـا اسـتفاده از عناصـر    یـ ات طرح درس دستور زبـان را ن یخود جذابتر و موثرتر سازند. محتو

 کمـ کآمـوزان   نـش دا ن امـر بـه  یه اکرد کت یتوان تقو یها م ارتونکدئو و یمانند و يا چندرسانه
 "نند.ک كرا بهتر در یده دستور زبانیچیم پیرد تا مفاهکخواهد 
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شـتر مطالعـات انجـام شـده در عرصـۀ      یه بکاند  ردهکادعا  1)2010ن و لوو (ین انگویهمچن
و  يه استفاده از فنـاور کاند  ردهکها، ثابت  يژه بازیو و به يق فناوریدستور زبان از طر يریادگی
داشته و استادان و مدرسان  يریادگیند یبر فرا یرات مثبتیتاث يریادگیس و یدرنۀ تیانه در زمیرا
 نند.کزبان استفاده  يریادگی يها السکارگشا در ک يعنوان ابزار به ين فناورید از ایبا یم

هـا انجـام    داده يآور جمـع  یمـ کند یبا فرا یتجرب ق شبهیتحق یک 2)2013و مرزبان ( یقربان
انـد.   الن بـوده یرسـتان در گـ  یآموزان سـال دوم دب  ر و از دانشکها مذ ان آننندگک تکاند. شر داده

ـ شـرفت  یبـر بهبـود و پ   انهیرا کمک آموزش زبان بهر یتاث یها بررس ق آنیهدف از تحق  يریادگی
بـا   KET يا نـه ین منظـور، آزمـون چهارگز  یهمـ  ان زبان آموزان بوده است. بهیدستور زبان در م

عنـوان   نفـر بـه   64ها تعـداد   ان آنیه از مکرنده داده شده یادگی 127اد تعد به 0,79ت اعتبار یقابل
انـد.   م شـده ینفـره تقسـ   32دو گروه  به ینندگان همگن انتخاب شده و بصورت تصادفک تکشر

ار کـ ، یس سـنت ینترل با روش تدرکو گروه  انهیرا کمک آموزش زبان بهبا روش  یشیگروه آزما
آزمـون بدسـت آمـده، نشـان داده      پـس  یکه پس از کق یتحقن یج ایاند. نتا ردهکخود را شروع 

آموزش زبان ن، ینترل بوده است. بنابراکمراتب بهتر از گروه  به یشیرد گروه آزماکه عملکاست 
آمـوزان   آموزان و زبان س دستور زبان به دانشینه تدریارامد در زمکاز جمله ابزار  انهیرا کمک به
ـ ب اکیـ ه ترکـ دند یجـه رسـ  ین نتیا هز بیرود. محققان فوق ن یشمار م به  یدر طراحـ  ين فنـاور ی
 يهـا  يانه و فنـاور یرا يریارگکموثر بوده و ب يران سطح مبتدیجهت فراگ یدرس يها البسیس

 نند.کالس را آسانتر کدستور زبان در داخل و خارج از  يریادگیتوانند؛  یز میمرتبط با آن ن
در  انهیرا کمک آموزش زبان بهاربرد کز ین 3)2016( یائیپناه، و ض نیگشاده، ام ، دستيغفور

طـرح   یکمنظور،  نیاند. بد ق قرار دادهیو تحق یرا مورد بررس يمهارت نوشتار يات دستورکن
سـفورد  کن سطح آییق انتخاب شده است. آزمون تعیجهت انجام تحق یمکو روش  یشبه تجرب

)OPTست اسـتفاده شـد   یل کش چیرایو و ينگار ل پاراگرافکش آزمون به آزمون و پس شی)، پ
ـ رنـده سـطح متوسـط همگـن بدسـت آ     یادگی 50ان تعداد یق از میاز تحقیمورد ن يها تا داده د. ی

ز بصـورت  یـ هـا ن  انـد. داده  وان بودهیان دانشگاه آزاد واحد مرینندگان از جمله دانشجوک تکشر
قـرار   یسمورد برر ANCOVA يل آماریه و تحلیبا استفاده از روش تجز یو استنتاج یفیتوص

ده شـود.  یآموزان سنج زبان يبر مهارت نوشتار انهیرا کمک آموزش زبان به يگرفتند، تا اثرگذار
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ـ ک تکنفر از شر 25تعداد  ل یـ از قب ییجلسـه موضـوعات محتـوا    10 یطـ  ینندگان گروه تجرب
وتاه مرتبط بـا آمـوزش را   ک يها لمیبرگرفته از ف يها س و متنک، عيریو تصو یصوت يها لیفا
 یدرس يها تابکل یاز قب یسنت يها ز از روشینترل نکماندة گروه  یردند و نفرات باقکت افیدر

ـ  يه تفاوت معنـادار کق نشان داد ین تحقیج ایردند. نتاکاستفاده  يمهارت نوشتار ن یانگیـ ن میب
ق ین تحقینترل وجود داشته است. اکسه با گروه یدر مقا یشیگروه آزما ينمرات مهارت نوشتار

آمـوزان مـورد توجـه     زبـان  يانه در آموزش مهارت نوشتاریرا يریارگکه بکاده است شنهاد دیپ
ز از یـ آموزان ن ت شده و مدرسان و زبانیز تقوین مهارت در چارچوب نیرد تا ایقرار گ يشتریب

 برخوردار باشند. يمهارت نوشتار يبرا یافکزة یانگ
ـ نه یقات در زمیتحق یه برخکقابل مشاهده است  یته بخوبکن نیا  کمـ ک زبـان بـه   يریادگی
ـ آنال يهـا  يها از باز ثر آنکدستور زبان انجام شده است، اما ا يریادگیانه و یرا  يهـا  ين، بـاز ی
از  ياریانـد. در بسـ   ردهکـ اسـتفاده   یعنوان موارد آموزشـ  به يریادگی يافزارها ا نرمی، و یکیزیف

ـ ند یبر فران امر یه اکوجود دارد  ینشک نان همیکن بازین، بیآنال يها يباز جـه آن  یو نت يریادگی
بـوده   ینشک تم همینترل شده است، آکق به دقت ین تحقیه در اکر خواهد گذاشت. اما آنچه یتاث

را  يبـاز  ییتنها وجود نداشته و به يارکچ عنوان همیه نان بهیکان بازیه مکن صورت یاست. بد
 يرنـده تنهـا از خـود بـاز    یگادین، اصالحات همنوعـان وجـود نداشـته و    یاند. بنابرا انجام داده

 بازخورد الزم را گرفته است.
تـۀ  کآموزان نشـده اسـت. ن   ن زبانیب ینشک به هم یادشده، توجهیقات یدام از تحقکچیدر ه

نند، کا در منزل استفاده یالس درس کدر  يآموزان از باز ه اگر زبانکن است یگر ایقابل توجه د
رنـد بـر   یگ یمـ  آموزان دستور زبـان را فـرا   زبان ه در آنک یطیچشم خواهد خورد؟ مح به یتفاوت
 اند. ر نشدهکن مطالعات ذین امر در ایه اکر خواهد گذاشت یتاث يریادگیند یفرا

 قیسواالت تحق -3
ـ سـوال ز  بر آن داشته است تا به یق حاضر سعیقبل، تحق بخش  ر شدهکبر اساس موارد ذ ر ی

 پاسخ دهد:
بـر   يمعنـادار  يرات آمـار یزبان، تـاث  يریادگیتص مخ يا انهیرا يها يا استفاده از بازیآ

 دارند؟ یسیدستور زبان زبان انگل يریادگی
ق، مـورد  یـ تحق يها افتهیق حاضر بر اساس یز مطرح و در تحقیه نیفرض یکن اساس، یبر ا
 قرار گرفت: یبررس
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 دستور زبان يریادگیبر  يریچ تاثیزبان ه يریادگیمختص  يا انهیرا يها ياستفاده از باز
 ندارند. یسیزبان انگل

 یروش شناس -4
 طرح -4-1

است.  سر نبودهینندگان مک تکشر یرا انتخاب تصادفیبوده، ز یشبه تجرب ینونکق یطرح تحق
ـ کنترل شرکگروه  یکو  یگروه تجرب یکز یق نین تحقیدر ا  12تعـداد   یت داشتند. گروه تجرب

، گذشته ساده، و گذشته يستمرارحال ساده، حال ا يها دستور زبان شامل زمان یجلسه آموزش
ه تحـت نظـارت محقـق و توسـط خـود      کـ رد کافت یدر يا انهیرا يها يق بازیاز طر ياستمرار
را بـر   ینترل، همان موضـوعات دسـتور زبـان   که در گروه یکشد. در حال یگروه انجام م ياعضا

ـ کافـت  یح دریو صـر  یحیس تلویس دستور زبان شامل تدریتدر یسنت يها اساس روش د. ردن
محـور   ير وابسته و آمـوزش بـاز  یعنوان متغ آموزان به زبان یدانش دستور زبان یجیشرفت تدریپ
 شدند. یر مستقل قلمداد میعنوان متغ به يا انهیرا

 نندگانک تکشر -4-2
ران زبان در تهـران  یه در آموزشگاه اکآموز پسر بودند  دانش 40ق، ین تحقینندگان اک تکشر
ج آزمـون اسـتاندارد   یآموز و بر اسـاس نتـا   نفر دانش 100ان یات از من نفریردند. اک یل میتحص

) اسـتخراج شـده از دانشـگاه    YLE( يآمـوزان جـوان مبتـد    مختص زبان یسیمهارت زبان انگل
ــرک ــ) انتخــاب شــدند. ا2013ج (یمب ــور تعی ــون بمنظ ــین آزم ــودن  ی ن همگــن و همســطح ب

سـان بـودن سـطح مهـارت     یکقق از ه محکشد  ین امر سبب مینندگان ارائه شده بود. اک تکشر
ه نمرات ک یآموزان زبان YLEج آزمون ینان خاطر داشته باشد. بر اساس نتاینندگان، اطمک تکشر
ـ   20ور بودند، انتخاب شده و در دو گـروه  کنمره برتر آزمون مذ 50ها جزو  آن و  ینفـره تجرب
ـ نترل بر اساس روش راکشدند. گروه  يبند مینترل تقسک ه همـان  کـ وزشـگاه  س در آمیج تـدر ی

 يا انـه یرا يبر اسـاس دو بـاز   یبود، تحت آموزش قرار گرفتند. اما گروه تجرب یروش استنتاج
خود را  يها ، آموزشیتاب درسکداخل  ین مواد آموزشیدستور زبان و همچن يریادگیمختص 

 ردند.کافت یدر
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 ابزار مورد استفاده -4-3
آزمون مورد استفاده قرار  آزمون و پس شیل پیاز قب یق، ابزار پژوهشین تحقیبمنظور انجام ا

 يهـا از هـدف اجـرا    ن آنیو والـد  ینندگان گروه تجربک تکگرفتند. قبل از شروع آموزش، شر
ـ ن در جرکـ باخبر شده تا هرگونه سوء تفـاهم مم  يو روش باز یآموزش يها السک ان رونـد  ی
 رود. یشمار م به پژوهش ياجرا یز از جمله اصول اخالقیار نکن یبرطرف شود. ا یالسک

 آزمون همگن شدن -4-4
 ESOLز کــبــوده و توســط مر YLEه نســخۀ اســتاندارد آزمــون کــآزمــون مهــارت زبــان 

 /http://www.cambridgeenglish.org تیمنتشـر شـده از سـا    2013ج سـال  یمبرک دانشگاه

younglearners آمـوز   ننفر زبا 20 يبرا یتشافکا یشیمطالعۀ آزما یکعنوان  انتخاب شده و به
ـ ، ارائـه شـده اسـت. ا   یننـدگان اصـل  ک تکشر سان نسبت بهیکو سطح دانش  یط سنیبا شرا ن ی

ارائه شده و سـپس   یشیآزمون استاندارد بوده، اما بهرحال ابتدا بصورت آزما یکآزمون اگرچه 
و اصـالح قـرار    ینینان، مورد بازبیت اطمین قابلیو تخم NRT يل موردیه و تحلیق تجزیازطر
سـوال   25و  يداریمطلب شـن  كدر سوال آن به 15ه کسوال داشت  40ن آزمون، یت. ااس گرفته
 نندگان مرتبط بود.ک تکشر يمطلب و مهارت نوشتار كخواندن و در آن به

 آزمون آزمون و پس شیپ -4-5
سـفورد و  کا ماننـد آ یـ تعداد شش آزمون استخراج شده توسـط اسـتادان از منـابع معتبـر دن    

مـورد اسـتفاده    يریتـاخ  آزمـون  پـس  یـک آزمون، و  آزمون، چهار پس شیپ یکعنوان  ج بهیمبرک
 يسـاز  ارشناسـان آزمـون  کها توسط سه نفر از  ن آزمونیقرارگرفتند. بعد از استخراج سواالت، ا

ـ قـرار گرفـت. سـپس، ا    یمـورد بررسـ   ییت اعتماد محتـوا ینان از قابلیبمنظور حصول اطم ن ی
نفر از  20شتر به یش بیآزما يز برایم گرفت و سرانجام نو اصالحات الزم انجا ینیها بازب آزمون
 ، ارائه شد.ینندگان اصلک تکسطح با شر آموزان هم زبان

 یمواد آموزش -4-6
ـ  يهـا  مورد استفاده جهت گـروه  یاصل یتم آموزشیآ  Let's Go 3تـاب  کنتـرل،  کو  یتجرب

درس بوده  8تاب شامل کن یانز، و گراهام بوده است. کیر، هاسیاتا، فرازکنا  ش سوم نوشتۀیرایو
تاب کشامل  ین بسته آموزشیشود. ا یدر نظر گرفته م یترم آموزش یک يدرس آن برا 4ه هر ک
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ـ اسـت. چهـار درس دوم ا   یآموز و لوح فشرده آموزش ار دانشکتاب ک، یاصل  يتـاب بـرا  کن ی
 ق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. یتحق

 Bubbles ،Phraseگرفته شـدند، عبـارت بودنـد از:    ار کق حاضر، بیه در تحقک ییها يباز

Making،  وFalling Clouds اند. شده یطراح یسیدستور زبان انگل يریادگی يه براک 
نند تا دسـتور  ک یم يساز رده و جملهک یکلکها  حباب يآموزان رو ، زبانBubbles يدر باز
 یکلکواژگان درست  يوزان روآم زبان ،Phrase Making ينند. در بازکرا مرور  یسیزبان انگل

ت دادن کـ د با حریآموزان با ، زبانFalling Clouds يامل بسازند. و در بازکنند تا عبارات ک یم
اقـدام   یسـ ین ساختار جمـالت در زبـان انگل  یو تمر يساز ردن ابرها نسبت به جملهکو جابجا 

 نند.ک

 ند اجرایفرا -4-7
منتشر شده توسط  یسیست مهارت زبان انگلآزمون، ت يدر مرحلۀ اول و با هدف معتبرساز

نندگان گذاشته شـد.  ک تکار شریسوال بود، در اخت 40 يه حاوکج یمبرکدانشگاه  ESOLز کمر
ز با خواندن و یسوال ن 25و تعداد  يداریمطلب شن كدر ن آزمون مربوط بهیسوال از ا 15تعداد 

آمـوز پسـر سـطح     نفر زبان 100 ران در ارتباط بود. تعدادیفراگ يمطلب و مهارت نوشتار كدر
نفر از  40ج بدست آمده، یرده و برابر نتاکت کن آزمون شریران زبان در ایدر آموزشگاه ا يمبتد
گـروه   یـک  ق بـه ینندگان تحقک تکعنوان شر رده بودند، بهکافت یها را در ن نمرهیه باالترکها  آن
ـ  یکعنوان  شدند. سپس به يبند میتقس یگروه تجرب یکنترل و ک  40تسـت   یـک آزمـون،   شیپ

ج اسـتخراج شـده   یمبـر کسـفورد و  که توسط محقق از منابع معتبر مانند آک یدستور زبان یسوال
ج بدسـت آمـده از   یو نتـا  ين وجود، هر دو گروه از نظر آماریآموزان ارائه شد. با ا بود، به زبان

سـطح   یـک از  ه نفـرات کـ نان حاصل شود یسه شدند تا اطمیگر مقایآزمون مورد بحث، با همد
آزمـون   شین پیق حاضرند. ایت در تحقکط شریبرخوردار بوده و واجد شرا یدانش دستور زبان
ه قـرار بـود در   کـ  یاتکد. البته نیسنج ینندگان در هر دو گروه را مک تکشر یدانش دستور زبان

ـ  یک( یالسکجلسه  12طول  ) يا قـه یدق 90م، شـش هفتـه، و هـر هفتـه دو جلسـه      یو ماه و ن
ج بدست آمده در هر ین نتاین آزمون بود. معناداربودن تفاوت بیز مد نظر ایداده شود، نآموزش 

 مشخص شد. يل آماریق تحلیگروه از طر
زمـان   یـک مشـابه اسـتفاده شـد و در     یآموزان در هر دو گروه از مـواد آموزشـ   زبان يبرا

ـ نندگان گروه ک تکشر ياستثنا تحت آموزش قرار گرفتند، به یسانیکمشخص و  ه بـا  کـ  یتجرب
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ـ ک یار مک، یزبان در هر جلسه آموزش يریادگی يا انهیرا يها يباز  يدو بـاز  یردند. گروه تجرب
هـا و   تیـ ردنـد. فعال کافـت  یداشـت، در  یهـر جلسـه همخـوان    یه با موضوعات دستور زبـان ک

ـ ک ییها يباز ـ شـرح ز  هـا را انجـام دادنـد بـه     آن یه گروه تجرب الس، کـ اسـتاد   -)1ر اسـت: ( ی
آمـوزان   زبان -)2ارائه داد. ( یزبان فارس نندگان بهک تکشر يرا برا يهر باز يمل اجرادستورالع
مطلـع   ين از اهـداف بـاز  یشـوند و همچنـ   ير بازیها درگ له آنیه قرار بود بوسک ییها از روش
آموزان در خصوص نحوة انتخـاب موضـوعات مـرتبط و     الزم به زبان يها آموزش -)3شدند. (
آموزان آموزش داده شد تـا از   به زبان -)4، داده شد. (يو ادامه روند باز سواالت به ییپاسخگو

 ییهـا  يند. بـاز یفزایز بیالس نکخود در  ییدانش و توانا برند، به یه لذت مکن حال یدر ع يباز
ه هر ک یات دستور زبانیبا محتو یآموزان قرار داده شده بود از لحاظ موضوع ار زبانیه در اختک

 يها تینندگان در فعالک تکت شرکمشار -)5شد، مرتبط بودند. ( یآموزش داده مها  آن جلسه به
ازات، اصالحات، و نشـان  یق امتیاز طر يه بازخورد هر بازیکدقت مد نظر بود، بطور به یالسک

ـ  ک تکد. نفرات شریگرد یآموز، اخذ م هر زبان نادرست به يها دادن جواب  یننده در گـروه تجرب
ـ مختص  يا انهیرا يها يه در منزل هم با بازکبودند  دهیها را د ن آموزشیا ار کـ زبـان   يریادگی
 یات دستور زبانکن ها در منزل، به يباز يشد تا ضمن اجرا یز داده میزه نین انگیها ا نند، به آنک

هـا را   رده تا پاسخ درست و مناسب آنک کاشتباه خود را چ يها رده و جوابکتوجه  يهر باز
خود در  ییها، توانا يباز يرد تا ضمن لذت بردن از اجراک یم کمکها  آن بهن مسئله یابند. ایدر

 ش دهند.یرا افزا یتوسعه زبان خارج
رد. موضـوعات دسـتور   کـ  یت مـ کالس حرک ينترل با روند عادکگر، گروه ید یاما از طرف

ز یـ ح نیروش صر یشدند و تجارب دستور زبان یس میح تدریو صر یحیدو روش تلو به یزبان
دادنـد،   یالمات گـوش مـ  کم نترل بهکو  یشد. هر دو گروه تجرب یالس، مشخص مکان یجردر 
دانـد، در خصـوص    یتـاب را انجـام مـ   کوتـاه داخـل   کگر داشتند، متـون  یبا همد ییها الوگید

ت کپرسش و پاسـخ شـر  هاي  تیردند، در فعالک یالس بحث و گفتگو مکد در یموضوعات جد
ردنـد، و سـرانجام بـر اسـاس     ک یت مکشر یو گروه يفرد ينوشتار يها تیردند، در فعالک یم

ت داشتند. البتـه هـر دو   کتاب، مشارکمندرج در هر فصل  يموضوعات مربوط به مهارت گفتار
دادنـد. آمـوزش    یز انجـام مـ  یـ خود را ن یتاب درسکمندرج در  یدستور زبان يها نیگروه، تمر

 90شـامل   یالس آموزشکشد. هر  هفته برگزار 4جلسه در  12 یق حاضر، طیدستور زبان تحق
الزم را  يهـا  استاد آموزش یکنندگان هر دو گروه توسط ک تکقه و سه بار در هفته بود. شریدق
ـ ننـده در ا ک تکآموزان شـر  رد زبانکعمل یابیردند. ارزک یافت میدر ـ ق از طریـ ن تحقی ق روش ی
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ه از کـ ن صـورت  یرفت؛ بـد ی) صورت پـذ Microgenetic Development( یجیشرفت تدریپ
آزمون گرفته شد و در جلسات سوم، ششـم،   شیآموزان در هر دو گروه در جلسه نخست پ زبان

آزمون گرفته شد. بعد  آموزان پس ات دستور زبان، از زبانکز پس از آموزش نینهم، و دوازدهم ن
ننـدگان در هـر دو گـروه    ک تکاز شـر  يریتـاخ  آزمون جلسه و پس از دو هفته، پس 12از اتمام 
ـ یش شانزدهم، نتایرایو SPSS يآمار يافزار شد. با استفاده از برنامه نرم گرفته آزمـون و   شیج پ
 شد.  یسه و بررسیها هر دو گروه با هم مقا آزمون پس

 یج و بحث و بررسینتا -5
 جینتا-5-1

س مـورد اسـتفاده در طـول    یتدر يارهاک، و راهیابی، ابزار ارزیشناس ، روشیدر بخش قبل
ن یق، ارائـه شـده و همچنـ   یـ تحق يها افتهیز ین بخش نیقرار گرفته و در ا یآموزش مورد بررس

برنامـه   هـا بـه   شـده از نمـرات آزمـون    يآور جمـع  يهـا  خواهد شـد. داده  یابیها ارز ت آنیاهم
ج یو نتا يل آماریه و تحلین تجزیداده شده است. مراحل انجام ا 16ش یرایو SPSS يافزار نرم

ج بـا توجـه   یح داده خواهنـد شـد. سـرانجام، نتـا    ین بخش توضیا ها در نمرات آزمون مربوط به
 قرار خواهند گرفت. یمطرح شده، مورد بحث و بررس يها هیق و فرضیتحق يها پرسش به

 یگروه تجرب یفیآمار توص -5-2
 يهـا  يه از آمـوزش دسـتور زبـان توسـط بـاز     ک یل نمرات گروه تجربیه و تحلیطبق تجز

)، نمـرات  یـک بدست آمده بودنـد (منـدرج در جـدول شـماره      زبان يریادگیمختص  يا انهیرا
 آزمون مورد توجه قرار گرفته است. آزمون و پس شیپ مربوط به ير اطالعات آمارین و سایانگیم

 نترلکو  یتجربهاي  آزمون گروه شیمربوط به پ یفیآمار توص: یکجدول شماره 

 آمار گروه
 استاندارد يطان خیانگیم اریانحراف مع نیانگیمتعداد گروه 

 0,56 2,54 12,37 20 یشیآزما آزمون شیپ
 0,29 1,31 12,57 20 نترلک 
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و  یشـ یآزمون هـر دو گـروه آزما   شیپ یفیج مندرج در جدول فوق، آمار توصیبر اساس نتا
ـ یانگیـ ه مشخص است نمرة مکاند. همانطور  سهینترل قابل مقاک  یشـ یآزمـون گـروه آزما   شین پ

نـان از معنـادار بـودن    یبـود. بمنظـور حصـول اطم    12,57نتـرل  کگروه ن یانگیو نمرة م 12,37
 گردد. یر مکاست، ذ tه آزمون کر یج جدول زیها، نتا تفاوت

 ها انسیوار يتساو ين برایآزمون لوو: جدول شماره دو

 ها انسیوار يتساو ين برایآزمون لوو

درجه  
يمعنادارتفاوت tيمعناداريآزاد

هیدوسو
اختالف 

نیانگیم

تفاوت 
 يخطا

استاندارد

ش یپ
آزمون

 يها انسیوار
 يمساو

 مفروض
5,1180,219 -0,31338 0,756 -0,20000,63985

 
 يها انسیوار

 يمساو
رمفروضیغ

  -0,31328,4240,757 -0,20000,63985

ه کـ بوده  t(38) = -0.313, p > 0.001باشد،  یه در جدول فوق قابل مشاهده مکهمانگونه 
ـ یب يه تفاوت معنادارکرد ک يریگ جهینگونه نتیتوان ا یم آزمـون   شین دو گروه بر اساس نمرات پ

 وجود ندارد.

 نترلکو  یتجرب يها آزمون گروه پس مربوط به یفیآمار توص: جدول شماره سه

 آمار گروه
 استاندارد ين خطایانگیم اریانحراف مع نیانگیمتعداد گروه 
 0,31 1,41 16,07 20 یشیآزما آزمون پس

 0,37 1,69 12,80 20 نترلک 
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مربـوط   یفیشـود، اطالعـات توصـ    یقابل مشـاهده مـ   یه در جدول فوق بخوبکهمانگونه 
ن دو یانگیـ آزمون ارائه شده اسـت. طبـق جـدول فـوق، م     نترل در پسکو  یشیآزما يها گروه به

 .12,80نتـرل  کن گـروه  یانگیـ و م 16,07 یشـ ین گـروه آزما یانگیـ گر متفاوتنـد: م یگروه با همد
ر، یا خیمعنادار است  ين از نظر آماریانگین تفاوت در نمره میا ایه آکن مطلب یافتن ایمنظور  به

 شود. یهر دو گروه است، نشان داده م tآزمون  رنده اطالعات مربوط بهیه دربرگکر یجدول ز

 ها انسیوار يتساو ين برایآزمون لوو: جدول شماره چهار

 ها انسیوار يتساو ين برایآزمون لوو

درجه  
يمعنادارتفاوت tيمعناداريآزاد

هیدوسو
اختالف 

نیانگیم

تفاوت 
 يخطا

استاندارد

پس 
آزمون

 يها انسیوار
 يمساو

 مفروض
1,2160,277 6,62638 0,000 3,27 0,49 

 
 يها انسیوار

 يمساو
رمفروضیغ

  6,62636,8280,000 3,27 0,49 

جـه گرفـت؛ تفـاوت    یتـوان نت  یه مـ کـ است  t(38) = 6.62, p < 0.001برابر جدول فوق، 
شـرفت  یمنظـور مشـاهده پ   هـا وجـود دارد. بـه    آزمون آن ن دو گروه با توجه به پسیب يمعنادار

نـد  یآمـوزان در طـول فرا   ج چهار آزمـون اخـذ شـده از زبـان    یآموزان، محققان نتا زبان یجیتدر
ـ ا یسبرر يبرا يرد آماریکن رویاند. بهتر ردهک یرا بررس يریادگی هـا اسـتفاده از روش    ن دادهی

ـ ج ایاسـت. نتـا   يرارکـ ت يها یابیبا ارز ANOVAل یه و تحلیتجز ـ ن روش تجزی ل یـ ه و تحلی
 ر است:یشرح جدول ز به
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 یجیشرفت تدریپ يها آزمون یفیآمار توص: جدول شماره پنج

 یفیآمار توص
 آموزان تعداد زبان اریانحراف مع نیانگیم 

 20 1,93632 14,4750 1آزمون شماره 
 20 1,84444 14,6750 2آژمون شماره 
 20 1,58529 15,2500 3آزمون شماره 
 20 1,45999 16,0000 4آزمون شماره 

 يهـا  آمـوزان در آزمـون   رد زبـان کـ مربـوط بـه عمل   یفیجدول شماره پنج فوق، آمار توصـ 
گر یهمد ن چهار آزمون بایانگیه مشخص است مکدهد. همانطور  یرا نشان م یجیشرفت تدریپ

ن یانگیـ ب میـ ترت بـه  16,0000، و 15,2500، 14,6750، 14,4750ه کـ ن صـورت  یمتفاوتند. بـد 
ا آمـار بدسـت   یه آکن مطلب یمنظور فهم ا باشند. به ی، دو، سه، و چهار میکشماره  يها آزمون

 ن مطلب خواهند بود:یا ير پاسخگویج جدول زیر، نتایا خیآمده، معنادارند 

 یت موخلیروکن آزمو: جدول شماره شش

 یت موخلیروکآزمون 
Measure: MEASURE_1 

Within 

Subjects 

Effect 

Mauchly's 

W 
Approx. 

Chi-Square
df Sig. Epsilonb 

     Greenhouse-

Geisser 
Huynh-

Feldt 
Lower-

bound 
factor1 .393 16.542 5 .006 .627 .694 .333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
a. Design: Intercept 
Within Subjects Design: factor1 
b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 



 781 ...آموزان ایرانی سطح مبتدي با استفاده از  بررسی پیشرفت تدریجی در یادگیري دستور زبان انگلیسی میان زبان

باشـد، آمـار    یم 0,393آن  W یه عدد موخلک یت موخلیروکآزمون  برابر جدول مربوط به
 بدست آمده عبارتست از:

df = 0.5, p > 0.006 ـ روکه یه فرضـ کـ د خواهد شد یجه عاین نتین ایبنابرا ت رد شـده و  ی
 ره ارائه شود. یج آزمون چندمتغینتا یستیبا

 رهیآزمون چندمتغ: جدول شماره هفت

 رهیچندمتغ يها آزمون

 Value F Hypothesis dfError df Sig.
Partial Eta 

Squared 
Pillai's trace .521 6.175a 3.000 17.000 .005 .521 

Wilks' lambda .479 6.175a 3.000 17.000 .005 .521 
Hotelling's trace 1.090 6.175a 3.000 17.000 .005 .521 

Roy's largest 

root 1.090 6.175a 3.000 17.000 .005 .521 

Each F tests the multivariate effect of factor1. These tests are based on the linearly independent 
pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
a. Exact statistic 

ـ ه اکهمانطور   ,Wilks Lambda = 0.479, F(3.57) = 6.17دهـد،   ین جـدول نشـان مـ   ی

p = 0.005 رد گـروه  کـ در عمل يه تفاوت معنادارکن مطلب است یانگر این امر بیه اکباشد  یم
ـ ه منشـا ا کـ  ییآموزان بوجود آمده اسـت. از آنجـا   زبان یجیشرفت تدرینسبت به پ یشیآزما ن ی

 م. ینکرا اجرا  post hocد آزمون یم، بایدان یتفاوت معنادار را نم
دهد که هیچ تفاوت معناداري بـین   نشان می Bonferroniبر اساس  post hocنتایج آزمون 

امـا تفـاوت معنـاداري بـین      P (1,2) = 1.000هـاي مرحلـه اول و دوم وجـود نـدارد.      آزمـون 
و همچنـین تفـاوت معنـاداري نیـز بـین       p = 0.04خـورد:   هاي دوم و سوم به چشم می آزمون
 .p = 0.004هاي سوم و چهارم مشاهده شده است:  آزمون



 1398پاییز ، 3، شمارة 9دورة ، هاي خارجی هاي زبانشناختی در زبان پژوهش 782

 دوبدو (جفت جفت) يها سهیمقا: جدول شماره هشت

 دوبدو (جفت جفت) يها سهیمقا

Measure: MEASURE_1 
(I) 

factor1
(J) 

factor1
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error 
Sig.b

95% Confidence Interval for 
Differenceb 

     Lower Bound Upper Bound

1 2 -.200 .179 1.000 -.727 .327 
 3 -.775* .228 .018 -1.446 -.104 
 4 -1.525* .347 .002 -2.546 -.504 
2       

 3 -.575* .189 .041 -1.133 -.017 
 4 -1.325* .360 .009 -2.384 -.266 
3       

       
 4 -.750 .287 .002 -1.594 .094 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 یبحث و بررس -6
ـ مخـتص   يا انـه یرا يها ياستفاده از باز يرگذاریمسئله تاث ینونکق یتحق يها افتهی  يریادگی

و  يندرکرد. اسکار کرا آش یرانیا يآموزان سطح مبتد ان زبانیزبان در توسعه دستور زبان در م
ور بهبـود  ننده بمنظکل یتسه يریادگی يتورهاکعنوان فا به یآموزش يها ي) از باز2014ن (یریسا

افتنـد. نوتـا   یدسـت   يد و مـوثر یـ ج مفینتـا  ردند و بهکآموزان استفاده  ان زبانیدستور زبان در م
آمـوزان را اثبـات    زبـان  يبرا يا انهیرا يها يق بازیآموزش دستور زبان از طر ی) اثربخش1998(
ـ س و یتدر 1)2011هان (یز دین یردند. از طرفک ـ از طر یسـ یزبـان انگل  يریادگی  ياهـ  يق بـاز ی
 اند. دانسته يو پرانرژ كار محریآموزان، بس زبان يتال را برایجید
 __________________________________________________________________  

١- De Hann, J.   
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ق یات تحقیدر خصوص ادب يا جامع و گسترده ینیانجام بازب دست به 1)2010توان و دوان (
دند یته رسکن نیا زدند و به يق بازیاز طر یسیس زبان انگلیتدر يمطالعات انجام شده در راستا

 يها يق بازیو آموزش زبان از طر يرات مثبت بازی، تاثیام شدة قبلبا تمام مطالعات انجیه تقرک
در  يرا ابـزار  انـه یرا کمـ ک آموزش زبان بـه ) 2013و مرزبان ( یاند. قربان ردهکد یرا تائ يا انهیرا

بـا   يه ادغـام فنـاور  کـ انـد   ردهکـ دانسته و عنوان  ین دستور زبانیآگاهانۀ قوان يریادگیخدمت 
مرتبط با  يها يانه و فناوریاربردن راکان مثمرثمر خواهد بود و بیمبتد يبرا یآموزش يها برنامه
) 2012الس، آسـانتر سـازد. ابونبـا (   کدستور زبان را در داخل و خارج از  يریادگیتواند  یآن م

رات مثبـت  یآمـوزان تـاث   رد زبانکانه بر عملیرا کمکس دستور زبان به یه تدرکرده است کان یب
ه روش آمـوزش  کـ انـد   ردهکـ مطـرح   2)2014انگ و ونگ (ین، یه بر اداشته است. عالو يادیز
آمـوزان   شـرفت تلفـظ زبـان   ین مهـارت گفتـار و پ  یلغات، تمر يریادگینه یانه در زمیرا کمک به
 دارد. ییرات بسزایتاث

ـ شـرفت  یه سـبب توسـعه و پ  کها  يباز يها یژگیو ارشناسان بهکاز  یبرخ مـوثرتر   يریادگی
هـا   يمتعدد استفاده از باز يها تیمز 3)35، صفحه 1995( یاند: ل برده یشوند، پ یدستور زبان م

و چـالش   كمحر" ،"یالسک يوقفۀ مورد عالقه در روند عاد"شمرد:  یالس درس را بر مکدر 
ـ و نا یندسیل "گوناگون. يها در مهارت ین زبانیتمر"و  "يریادگی يتالش برا " ،"زیبرانگ ت ی

مقـدار   ها، بـه  آموزان به آن ش از اندازه زبانیب يمند و عالقه یرمل سرگیدل ها به ياز باز 4)2010(
هـا   يتواننـد از بـاز   یاستادان م"ه کاند  ردهکن اشاره یها همچن اند. آن ردهکر کر و تشیفراوان تقد

خـود   ینه مهـارت ارتبـاط  یشتر در زمینات بیانجام تمر يبه شاگردان خود در راستا کمک يبرا
ـ ه باکـ رونـد   ید و مـوثر بـه شـمار مـ    یـ مف يها ابـزار  يصه، بازبطور خال "نند.کاستفاده  د در ی

ردن، کجذابتر  يبرا یها به عنوان روش يباز يریارگکرند. بیگ زبان مورد استفاده قرار يها السک
 یسـ یات زبـان انگل یـ در ادب يا ها به طور قابل مالحظه ردن درسکردن و موثرتر کتر  بخش لذت

س زبـان  یتـدر  يهـا  نـه یدر زم یقات قبلیتحق يها افتهیق با یقتح يها افتهیسفارش شده است. 
، يا هیداشته است. البته بصورت فرضـ  ی) همخوانSLAزبان دوم ( يری) و فراگELT( یسیانگل
. 5)1978، کیگاتسـ یرد (وکـ اسـتفاده   ZPDاز ابزار توسعه  یکیعنوان  توان به یز میها را ن يباز

 __________________________________________________________________  
١- Tuan, L. T., Doan, N. T. M. 
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هـا در   يبـاز  يریارگکز در بین ی، و خوداصالحیصالحا ، استادیاصالح رات همنوعین تاثیهمچن
 كالرکـ ه کـ تـوان مـدنظر قـرار داد. همانگونـه      یآموزان را م زبان یزبان یلک ياریهوش يراستا

ر یان پـذ کـ هـا ام  يباز يریارگکق بیاز طر یدستور زبان یختن آگاهیرده برانگکعنوان  1)2009(
ان یـ در توسـعه زبـان دوم در م   یتیعامـل حمـا   یکرا  يز استفاده از بازین 2)1988بوده و اور (

هـا در   يباز يریارگکبا ب یکدر ارتباط نزد یت به اقدامات عملیآموزان دانسته است. با عنا زبان
ر حضـور  یآمـوزان، تـاث   زبان زه دادن بهیو انگ يو بمنظور انرژ یسیآموزش زبان انگل يها السک

 يمتـر، ملمـوس تـر و جـو    کبـا اسـترس    یطیدر مح یزبان يها و اجزا در توسعه مهارت يباز
 مشهود است. یدوستانه تر، بخوب

 يریگ جهینت -7
مخـتص   يا انـه یرا يهـا  يبـاز  يریارگکه استفاده و بکار ساخت کق آشین تحقیا يها افتهی

مثبـت در   یتوانـد نقشـ   ی، مـ يآموزان سطح مبتـد  زبان زبان در آموزش دستور زبان به يریادگی
از رد شدن  کیز حاین يل آماریه و تحلیآموزان داشته باشد. تجز انزب یتوسعه دانش دستور زبان

شـرفت  یمعنـادار بـر پ   یراتیتاث يا انهیرا يها يه استفاده از بازکمعنا  نیق بود. بدیفرض تحق پوچ
جۀ یل نتیدل ز بهیق نیه تحقیداشته است. فرض یرانیا يآموزان سطح مبتد زبان یدانش دستور زبان

آزمـون   نتـرل در پـس  کو گـروه   ین نمرات گروه تجربیانگیسه میظور مقاه بمنک tآزمون مستقل
زبان  يریادگیمختص  يا انهیرا يها ير مطمئن بازیت از تاثیاکن امر حیاخذ شده بود، رد شد. ا

 ی، بررسـ ینونکق یتحق یدارد. اگرچه هدف اصل یرانیآموزان ا ان زبانیزه در میجاد انگیجهت ا
 یه تمـام کـ رسـد   یران در تهـران بـود، امـا بنظـر مـ     یزشگاه زبان اآمو يآموزان سطح مبتد زبان
 یزبـان  يهـا  ییه توانـا کـ شرفته یباال و پ ژه سطوح متوسط بهیو آموزان در سطوح مختلف به زبان
تـر   دهیـ چیپ يهـا  يتوانند از باز یبرخوردارند، م یشرفته تر زبانیپ يها دارند و از مهارت يبهتر

 نند.کخود استفاده  یدرس يها السکزبان در  يریادگی
 یشـرفت دانـش دسـتور زبـان    یبهبـود و پ  يتـوان در راسـتا   یق حاضر را مـ یتحق يها افتهی
ـ  يا انهیرا يها يق بازیاز طر یرانیآموزان جوان ا زبان زبـان، مـورد اسـتفاده قـرار داد.      يریادگی
ـ ا آمـوزان در  زبـان  يبـرا  یمفاد آموزش یطراح يق در راستاین تحقیا يها افتهین یهمچن ران و ی

 __________________________________________________________________  
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محققـان جهـت    يتوانـد راه را بـرا   یج مـ ین نتایاربرد دارد. اکز یها ن س دستور زبان به آنیتدر
و  يریادگیگر ید يها نهیزبان در زم يریادگی يا انهیرا يها يگر در عرصه بازیقات دیانجام تحق

ـ  يا انـه یرا يهـا  ير استفاده از بـاز یق حاضر بر تاثیند. تحقکزبان، هموار  يگر اجزاید  يریادگی
د داشـته اسـت.   کیـ ، تايآموزان سطح مبتد ان زبانیدر م یزبان بمنظور توسعه دانش دستور زبان

رد. یـ مد نظر قـرار گ  یقات آتیتواند در تحق یز میآموزان سطوح باالتر ن زبان یدانش دستور زبان
لـه  توانـد از جم  یز  مـ یـ ن یمحور و توسعه موضـوعات فرهنگـ   يس دستور زبان بازیر تدریتاث
ق حاضر در سطح مدارس انجام نشـده اسـت،   یه تحقک یینده باشد. از آنجایقات آیتحق يها تمیآ

ان یـ را در م یتوسـعه دانـش دسـتور زبـان     يدر راسـتا  يا انهیرا يها ير بازیتوان تاث ین میبنابرا
ق مد نظر قـرار نگرفتـه   ین تحقیه در اک یز انجام داد. از جمله موضوعاتیآموزان مدارس ن دانش

د کین موضوع توجه و تایتوانند بر ا یز مین یقات آتیه تحقکاست  يفرد يها بود، بحث تفاوت
آموزان مـد نظـر قـرار     تلفظ دانش یدستور زبان، واژگان، و حت يریادگیداشته و رابطه آن را با 

ت داشتند کآموزان پسر شر ، تنها زبانینونکق یموجود در انجام تحق يها تیل محدودیدهند. بدل
 قات باشد.یج تحقیرگذار در نتایل و تاثیدخ یتواند عامل یت میز جنسین يدر مطالعات بعد هک
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