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Abstract
The purpose of this study was to identify the
effects of instruction through play on English
academic achievement and self- assertiveness of
language learners of 8 to 12 years old. Statistical
population consists of two language schools
located in the west part of Tehran that introduce
the most number of courses for children in fall
1390. The method of this research was quasiexperimental with pretest-posttest design and
control group. Participants were randomly
assigned to experimental and control groups. In
order to gather data, institute final assessment
for academic achievement to be tested and
assertiveness questionnaire of (AI),Gambrill and
Richy (1975) were used. For analyzing data t –
test was used to compare differential means of
experimental and control groups, results showed
that instruction through play leads to an increase
in scores of English academic achievement and
self -assertiveness of young language learners
(α<0.05).
Keywords: Instruction through play, English
academic achievement, self -assertiveness
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مقدمه
پیشررر ت نولوژررو گ و ش رر رش ارنباطررا کالمرری و
نوش ارگ نیاز به یادشیرگ زبان انگلی ی را در اکثر اقشار
جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان نقویت مریکلر  .برا
نب یل جهران بره ددور ه جهرانی از درر رردگ ان رار
می رود که ب ه به نیاز خود و جامعه و ارنباطا جهانی
به یادشیرگ زبان انگلی ی بپردازد .زبان نوسعهیا ه نرین
ابزار ورگ است که براگ برقرارگ ارنباط بین ان اندرا و
جوامع ان انی به کار شر ه می شود .از اواخر دده 13۳0
و اوایررل ددرره  1370جهررتشیرررگ عم ر هاگ درزمیل ر
یادشیرگ زبان و آموزش زبان با نأکی بیش ر بر یادشیرگ
و یادشیرن شان به جاگ معلمان و آموزش صرور شر ره
است (صر یقی زرا شران  200۳بره نقرل از مدمر گ
معین کیا و بابالن .)2009
در دنیاگ امروزگ عم هنرین د ف یادشیرگ زبران در
کشرروردایی کرره زبرران انگلی رری زبرران دوی آنرران نلقرری
میشود صدبت کرردن و مواژمره اسرت .بر ین مل رور
معلمان انگلی ی بای برا اسر داده از شریوهدراگ مر رن
نولی رکدرراگ مخ ل ر و ح رری نر ل ر داگ آموزشرری در
یادشیرن شان ج ار شهامت پاسخ شویی طرح سؤال و
ابراز وجود را نقویت کلل  .ابراز وجود ر ارگ اسرت کره
شخص را قادر می سازد به ندع خرود عمرل کلر بر ون
درشونرره اررریرابی روگ پرراگ خررود بای ر اح اسررا
واقعی خود را صادقانه ابراز کلر و برا نوجره نمرودن بره
1
حقوق دیگرران حرخ خرود را بگیررد (آژبرنری و آمرونز
 .)19۹2به ن ر می رس که درص باالیی از دانش آموزان
در ابراز پاسخ داگ اج مراعی و طریقره برقررارگ ارنبراط
اج ماعی و حر ه اگ با دیگران مشول دارنر (اسردردر و
النگ 2به نقل از درویشینژاد  .)13۹۱ب ین مل ور به ر
است روحیا یادشیرن شان و ضاگ کالس مرورد نوجره
خاصی قرار بگیرد نرا ب روان انگیرزه الزی را در راشیررگ
زبان در یادشیرن شان ایجاد کرد.
2. Scheroder /long
4. Eisele

پژودشدا نشان داده است که  ۳0درص دانشجویان
در ابراز وجود نانوان و دچار کمروگ د ل و ایرن عر ی
نوانایی در  ۱0درص موارد بر یادشیرگ و کارایی عملری
آندا نأثیر میشذارد (نی ی و شهیلی .)2001
به دژیل آنوره بخرش قابرلنروجهی از ا رت ندصریلی
دانش آموزان ناشی از ع ی برقرارگ برا کارکلران و مدری
آموزشی اسرت مدری دراگ نلری از مدبرت و اموانرا
آموزشی مورد نأکیر و نوجره روانشلاسران بروده اسرت.
دمواره ضاگ آموزش ندوه ن ریس و اموانرا آموزشری
ملاسب در ایجاد انگیزه و پیشر ت ندصیلی یادشیرنر شان
مورد ادمیت بوده است (شعبانی .)129 :13۹۱
آموزش زبان با حدظ مدییی شاد عرال و عرارگ از
نلش و اریراب در کودکران رصرت ج ر جو و کشر
م ائل را می دد زیررا کره زبران آمروز خرود در رایلر
یادشیرگ دخیل می شود و انگیزه داگ درونی و به دنبرال
آن اموان برروز خالقیرت در او ا رزایش میابر (ابر اژی
 .)13۹7شای ب روان برازگ را یوری از راهدراگ مرؤثر در
ایجاد عالقرهملر گ و عراملی نشراطآور در امرر آمروزش
نامی ر  .ندقیقررا ب رریارگ بررر نررأثیر بررازگ بررر رش ر و
یادشیرگ کودکان نأکی میکلل (ورنیویلا .)2003 3ژذا
به ن ر میرس که یوی از به ررین راهدراگ آمروزش بره
کودکان بازگ است .درشاه دانش آموزان از آنده در حال
یادشیرگ اش د ل ژذ ببرن میلب را بره سرادشی و
به طور کامل یاد خوادل شر ت .درر یادشیرنر هاگ روش
یادشیرگ خاص و ملدصرربه رردگ دارد وژری به ررین و
مؤثرنرین روش آموزش زبان انگلی ی به کودکان روشی
آمیخ ه از ایداگ نقش بازگ شعر خوانر ن و اسر داده از
حرکا دسرت و صرور و مرواد کمرکآموزشری چرون
کار پوس ر پاپت یلم نقّاشی و نیرره کره بره نروعی
دربرشیرن ة نمامی روش دا می باش می دانر  .دمدلرین
نقش عال یادشیرن ه در آمروزش ادمیرت ب ریارگ دارد
(ایزل.)200۱ 1
1. Allberti & Emmons
3. Verenikina
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بر طبخ ن رر زبران شلاسران مهرار دراگ اساسری
1
یادشیرگ زبان به نرنیب اوژویت عبرار انر از شرلی ن
صدبت کردن 2خوان ن 3و نوش ن.۱
شیوه داگ جرارگ در آمروزش زبران انگلی ری داراگ
ادرر اف از پرریش نعیررینشرر هاگ بررر مبلرراگ ا ررزایش
مهار داگ خوان ن شوش کردن صدبت کردن نوش ن
و نرجمه اسرت .نلهرا راه ایجراد انگیرزه و ابرراز وجرود و
ش رش مهار داگ خوان ن و صدبت کرردن بره زبران
انگلی رری رررادم آوردن شررراییی اسررت کرره در آن
یادشیرن شان ب وانل با انجای نمریلا کا ی در ش ر رش
مهار داگ یرادشیرگ بره خرود اطمیلران پیر ا کللر و
مدررادیم را ملیبررخ بررر در شررلاخ ی خررود ب انلرر
(دوجل.)200۱ 5
ن ریهپردازان یادشیرگ ندول زبان را میابخ قروانین
یادشیرگ و مب لی بر نقلی نقویرت و نلبیره مریدانلر .
وژیون از دی شاه اج ماعی ر شلاخ ی یادشیرگ زبان در
مراحررل اوژیرره از طری رخ مشرراد ه و نقلی ر و اژگوسررازگ
صور میشیرد و بع کودکران بره دژیرل ک رب قواعر
دس ورزبان قاع هسازگ ا راطی ا عال بیقاع ه را شررو
م ریکلل ر نرره از طری رخ نقلی ر  .میررابخ ن ری ره روان-
زبان شلاخ ی ۳نعامل عوامل مدییی چرون مواجهره برا
شد ار دیگران و نقویت و نمایل یرگ که نوای چام وی
( )1991 19۹0آن را  LAD7می نام بره ک رب زبران
کمک زیرادگ مریکلر (رانروس ۹نرجمر ابواژمعراژی و
دمواران .)3۹۳ :13۹۳
در آمرروزش زبرران انگلی ری روشدررا و م ر دایی بررا
نئورگ زیربلایی روانشلاخ ی که اساس و پایره آن روش
را نشویل میدد جهت کمک به آساننر ن ریس کردن
معلمین معرر ی شر ه است .ایرن روشدرا عبار ان از:
2. speaking
4. writing
6. Psycho-linguistic theory
8. Rathus
10. Direct Method
12. Cognitive code learning
14. Larsen-Freeman
16. charts

روش نرجمرره )G.T.M( 9روش م ر قیم (د ر ایتش ر ه)
( 10)D.Mروش شرررلی ارگ  -شد رررارگ )A.L( 11روش
یادشیرگ رمزشلاخ ی ( 12راادراکی) نلقیلی 13و صامت برا
نئورگ داگ زیربلایی ر ارشرایی شلاخ ی ان ان شرایری و
اس ع ادگ (الرسرن رریمن 2003 1۱سرایی ی .)2005
در این ندقیخ از نرکیبی از این روشداگ آموزشی مذکور
اس داده میشود که به آن روش اژ قاطی 15شد ه میشرود.
در در یک از روشداگ نای برده از برازگدرایی مب لری برر
رادبرددرراگ راشررلاخ یاگ چررون نورررار و مرررور جهررت
نگه ارگ میاژرب در حا ره دقرت و نمرکرز یرادآورگ
نقلی جهت ایداگ نقش و پرسش و پاسرخ اسر داده شر ه
اسررت" .بررازگدرراگ طراحری شر ه در روش شررلی ارگ ر
شد ارگ براگ نورار و نمرین ساخ ارداگ دس ورگ ن ریس
ش ه و دمدلین ابراز اح اسرا دانرش آمروزان و درشیرر
کردن آندا با زبان انگلی ری از طریرخ صردبت کرردن و
شلی ن میباشل "( رریمن  .)۱9 :2003دمدلرین الزی
است میابخ روش نلقیلی که به معلاگ به کار ب ن علرم
نلقین در آموزش است ضاگ آموزشی را شراد و مدررح و
نلرری از عالئررم یررادشیرگ چررون پوسرر رداگ آموزشرری
ج اول 1۳درسری و نیرره کررد (الرسرن رریمن .)2003
دمینطرور حرذف موانرع روانشرلاخ ی چرون مشروال
زبررانی اررریراب و نررلش عرر ی داشرر ن عررز ندررس
مهار داگ ارنباطی رعی و ع ی ابراز وجود و اس داده از
عاژیت دراگ مخ لر کالسری ایدراگ نقرش برازگدراگ
آموزشی شعر و موسیقی به پرورش خالقیرت و ن رهیل
17
یادشیرگ در کودکان کمک زیادگ میکلر (پاپامیهیرل
 2002رش دی و کیواندر .)2007
برره کررار بررردن بررازگ در کررالس دررم یررادشیرگ را
ژذ بخش میکلر و دم ملجرر به ایجراد نوانراییداگ
1. listening
3. reading
5. Hojel
7. Language acquisition Device
9. Grammar translation method
11. Audio Lingual
13. Suggestopedia
15. eclectic
17. Pappamihiel
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مخ لر در یادشیرنر شان مریشرود .یلیرپس)1997( 1
اظهار میدارد کره برازگ کرردن در کرالس زبران حرس
مشارکت رقابت ب ون خشونت و بازنر شی و برنر شی را
در کودکان نقویت میکل (اژزبی .)2007
نوجه به مبدث ابراز وجود در دو دده اخیر نشانددل ة
ادمی رت ای رن بع ر از نمررایال اج مرراعی اسررت .برخ ری از
م خصصان ابراز وجود را داراگ چهار مرنبه زیر میدانل :
اژ  :رد نقاراگ نامعقول دیگران
ب :جلرررب اح اسرررا مثبرررت دیگرررران و طررررح
درخواستداگ خود
ج :ابراز اح اسا مثبت و ملدی
د :شرو ادامه و خانمه دادن به شد گودا.
ابراز وجود نوعی مهار اج مراعی اسرت کره نقرش
مهمی در رواب بین ردگ برازگ مریکلر (کوپراران 2و
دمورراران  2009صررادقزاده  .)13۹۹از مهررمنرررین
روشداگ آموزشی این مهار در زنر شی عبرار انر از:
بارش مغزگ ایداگ نقش نشویل شرروه دراگ کوچرک و
بدث و ملراظره (روش سرؤال کرردن) کره درر یرک در
جایگاه خود به ا زایش اع مادبرهندرس ابرراز اح اسرا
مثبت و نعامل با دیگران میپردازن .
ازجمله عوامل مؤثر در ایجاد و برقررارگ ابرراز وجرود
در کودکان مشارکت و شروه بل گ در بازگداگ آموزشی
بازگ شرودی رقابت سازن ه و اثر شروه بر روگ رد است.
نقاشرری کشرری ن بررهعلرروان یررک زبرران سررمبوژیک و
داس انسرایی و قصهشویی از روشداگ برروز اح اسرا
در کودکان میباشل (مدم اسرماعیل  .)13۹9بلروی و
یرراکوی ( )199۳اع قرراد دارنرر کرره بررازگ رادبرددرراگ
انگیزشی دانشآموزان را براگ نمررین مهرار درا بهبرود
م ریبخش ر و پایررهاگ قرروگ بررراگ یررادشیرگ آندررا بلررا
م ریسررازد .از ن ررر ژ ر و دمورراران ( )200۱اس ر داده از
بازگ درا در کرالس درس برهمل رور ن رهیل یرادشیرگ
سالداست میان معلمان م اول بوده است.
2. Koparan, S
4. Klimovaa
6. Lach et
8. Murat Tekin et

شلون ن و آژرری )2005( 3؛ کره برازگدراگ آموزشری
موجب نعامل اج ماعی و بهبود مهار دراگ اج مراعی در
طی بازگ میشون که مینوان به ایجاد جامعهاگ در برین
ا راد درشیر در بازگ کمک کلر و یرادشیرگ م مرکرز برر
۱
دانررشآمرروزان را ارنقرراد دد ر  .ن ررای پررژودش کلیمررووا
( )2015در خصوص بازگ در آموزش زبان انگلی ی نشان
میدد که بازگداگ آموزشی به نشویخ یادشیرگ سیاژی
کالی و مهرار دراگ مدراورهاگ کودکران کمرک شرایان
نوجهی کرده است .ساژی ( )199۹در ندقیقی نشران داد
که بازگدا به رین شیوه ان قال یادشیرگ کودکان است .به
کمک بازگ که برشر ه از طبیعت کودکی است مرینروان
ج ار قاطعیت دموارگ با دم راالن و ابرراز عقیر ه و
انگیزه باالگ یادشیرگ در زبانآموزان کود را پرورش داد
در دمین خصوص اژزبری )2003( 5اظهرار مریدارنر کره
وجررود بررازگ در کررالسدرراگ درس یادشیرن ر شان را برره
اج ماعی بودن دموارگ برا یور یگر اح ررای بره قواعر
آموزش دم االن و یادشیرگ مشارک ی نشویخ میکل .
اس داده از بازگدا در کالس درس بهمل رور ن رهیل
یادشیرگ سالدا میان معلمین م اول بوده است (ژر و
دمورراران .)200۱ ۳میاژعرره ماک ررول و دموررارانش
( )200۱نشان میدد که برازگدراگ آموزشری موجرب
7
ارنقا یادشیرگ عال در دانش آمروزان مریشرود .الوالن
( )2005مع ق است که بازگ وسیلهاگ مدی و ق رنمل
براگ یادشیرگ است .بر اساس ن ر این مدقخ با در ن رر
شررر ن شرررای یررادشیرگ دانررشآمرروزان اسرر داده از
بازگ داگ آموزشی در ایجاد انگیزه یوی از عوامرل اصرلی
پیشر ت ندصیلی است.
مورا نوین 1و دموارانش ( )2009در ندقیقری بره
بررسی نرأثیر برازگ دراگ آموزشری برر میرزان ج رار
دانشآموزان دب انی پرداخ ل .ن یجه پرژودش بیرانگر
آن بود که بازگ داگ آموزشی بر ش رش میزان ج ار
کودکان دب انی مؤثر است.
1. Phlips
3. Glendon & Ulrich
5. Al Zaabi
7. Lau Whelan
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ن ای بهدستآم ه از ندقیخ آقاجانی ( )2011که بره
بررسی نقش برازگ در مهرار دراگ اج مراعی و دروش
کودکان ایرانی پرداخ ه نشان داد که بازگ بازگدرمرانی
و ح ی نو اسباب بازگ مهار داگ اج ماعی کودکران را
ا زایش میدد  .دمدلین کوواوا 1و دموارانش ()2011
در پژودشی نأثیر بازگداگ موسیقی و عاژیتداگ ایداگ
نقش بر خود پلر اره و ارنبراط برا دم راالن را بررسری
کردن یا هداگ این پژودش بیانگر این اسرت کره ایرن
نو عاژیتدا مهار داگ اج ماعی کودکان را ش ر رش
میدد .
نأثیر بازگ بر عوامل مخ لدی چون خالقیت کودکران
ششساژه (امامی و دمواران  )2011بیش عاژی و ع ی
نمرکز در کودکان (برزشرگ و زمیلی  )2011یرادشیرگ
مهررار درراگ اج مرراعی کودکرران بررهخصرروص کودکرران
پیشدب انی و دمدلین نأثیر بازگ و داس انشرویی برر
ا زایش عز ندس عاژیرتدراگ م رسرهاگ و اج مراعی
ش ن دانشآموزان (رحمانی نائمی  )2010ب یار مرورد
بدث و ندقیخ قرار شر ه است وژیون با بررسی پیشیله
T2
T2

X

مربوط به م غیرداگ ابراز وجود پیشر ت زبان انگلی ری
و بازگ مالح ه مریشرود کره در مرورد نرأثیر برازگ برر
یادشیرگ زبان انگلی ی و ابراز وجود در کودکان  ۹نا 12
ساژه ندقیقی ح اقل در چل سال اخیر در ایرران انجرای
نگر ه است .ژذا با نوجه به ادمیت بازگ برر جلبرهدراگ
مخ ل یادشیرگ الزی است اثرا برازگ برر حروزه دراگ
مخ ل مورد میاژعه قرار شیرد .با نوجه به میاژب میرح
ش ر ه د ر ف از انجررای ایررن پررژودش شلاسررایی اثرررا
آمرروزش از طریررخ بررازگ بررر روش بررازگ بررر پیشررر ت
ندصیلی درس زبان انگلی ی و مهار ابراز وجرود زبران
آموزان  ۹نا  12ساژه است.
روش پژوهش
روش ندقیخ در پژودش حارر از نو شبه آزمایشی برا
طرح پیش آزمون پس آزمون با شروه کل رل بود .نمودار
طرح به شول زیر است.

T1

E

T1

C

شکل  .2نمودار طرح تحقیق

جامع آمارگ در این پژودش شامل دو شعبه از یرک
آموزشگاه زبان واقع در نرب نهرران برود کره بیشر رین
سیوح (نری) آموزشی زبران را برراگ کودکران  ۹نرا 12
ساژه در نری پاییز  1390ارائه میکردن .
براگ ان خراب نمونره اب ر ا از روش نمونرهشیررگ در
دس رس اس داده شر  .بر ین نرنیرب کره  2شرعبه از ۳
شعبه یوی آموزشگاهداگ نرب نهران که شرای یو انی
از ن ر ارائه بیش رین سیوح آموزشی زبان براگ کودکان
 ۹نا  12ساژه داش ل ان خاب ش  .سرپس از درر یرک از
آموزشگاه دا یک کالس با سیح (نری) آموزشری یو ران
ان خاب ش  .از بین دو کالس مل خب یوری بره نصرادف

شروه آزمایشی و دیگرگ براگ شروه کل رل در ن ر شر ه
ش  .جهت برآورد حجم نمونه از ج ول کرودن (سررم
بازرشان حجازگ  )13۹7با نوجه بره انر ازه اثرر  0 /5و
نوان آزمون  9۳حجم نمونه معادل  22ندر در درر شرروه
برآورده ش .
ابزار سلجش پیشر ت ندصیلی درس زبان انگلی ری
آزمون پایان نری زبان موجود در آموزشگاه برود کره ایرن
آزمررون شررامل  3۳سررؤال از انرروا جررور کردنرری در
میلررب جملررهسررازگ چل شزیلررهاگ سررلجش مهررار
شلوایی و سیّاژی کالی بود .در ایرن آزمرون برا نوجره بره
سیح معلیدارگ برهدستآم ه کره معرادل صدرر است
1. Kouvava et
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آژداگ کرونباخ معلیدار بوده و پایایی کل آزمرون برا 3۳
سؤال معادل  0/۳7است.
در ایررن پررژودش بررراگ آمرروزش زبرران انگلی ری از
شعرداگ ساده اس داده ش و کودکران برا ایدراگ نقرش
بلل خوانی پری ن به طرر ین و برا اسر داده از حرکرا
دسررت و صررور نجررارب اح اسررا و موقعیررتدرراگ
ج ی گ را ک ب میکردن  .درواقع این پژودش با نأکی
بر ایجاد ضایی انگلی یزبان با نأکی برر  3سراخ ار در
معرض قرار شر ن 1انگیزة برقررارگ ارنبراط 2و رصرت
بوار ب ن آن 3طراحی ش ن .
پرسشلامه ابراز وجود ( :)AIایرن پرسشرلامه نوسر
شمبریل و ریوی )1975( ۱سراخ ه شر ه اسرت و داراگ
چهل سؤال است .در سؤال بیرانکللر ة یرک موقعیرت
است که آزمودنی بای درج ناراح ی خود را در قبال در
سررؤال مشررخص سررازد .پایررایی آزمررون  0/۹1برره روش
پیشآزمون -پسآزمون به دست آماده است (شمبریرل و
ریوی  .)1975در این پژودش آزمون مذکور بره مل رور
مداسب پایایی به روش باز آزمایی دو برار بره اصرله دو
دد ه بر روگ  22کود که مشابه نمونره اصرلی بودنر
اجرا ش و پایایی با اسر داده از ایرن روش معرادل 0/7۳
مداسبه ش  .بهعالوه با اس داده از روش دم انی درونری
آژداگ کرونباخ این آزمون معادل  0./۹۳بره دسرت آمر .
روایی این آزمون از طریرخ بررسری نلاسرب سرؤالدراگ
آزمون با اد اف آن نوس م خصصین مورد نأییر قررار
شر ت و پیشلهادداگ اصالحی آنان اعمال شردی .
این پژودش در  3مرحله به شرح زیر اجرا شردی :
 .1در روز شرو نری قبل از نر ریس ک راب ج یر
شروهداگ آزمایشی و کل رل پریشآزمرون درس زبران و
پرسشلامه ابراز وجود را نومیل کردن .
 .2شروه آزمایشی به روش برازگ و شرروه کل ررل بره
روش سررل ی آمرروزش داده ش ر ن  .روش کررار در شررروه
آزمایشی بر این مبلا بود که کلیه عاژیتدا و برازگدراگ
کالسی بهصور شرودی در درر جل ره انجرای شرود .در
2. Motivation to communicate
4. Gambrill & Richy

کلیرره بررازگدررا در صررور دادن پاسررخ صرردیح پرراداش
شرودی داده ش .
 .3پس از پایران  1۹جل ره یرک سراعت و نیمره در
شروه آزمایشی شروهداگ آزمایشی و کل رل پرسآزمرون
را نومیل کردن .
نحوة ارائة کاربندي آموزشي (آموزش مبتن ي ب ر
بازي) در جلسات
آموزشي (عناوین ،اهداف ،ابزار و شرح ب ازيه اي
به کار گرفته شده)
بازي  :2نمایش صامت
هدف :برقرارگ ارنباط با شرکتکلل شان و معار ه با آنان
و شروه بلر گ یرادآورگ اصریالحا ان قرال مدهروی برا
اس داده از حرکا دست و صور .
ابزار :کار داگ آموزشی
شرح بازي :نع ادگ از کار دراگ  actionرا روگ میرز قررار
داده یک ندر مثالً زبانآموز  1از شروه  1کارنی را کشری ه
و اداگ آن عمرررل (مرررثالً )get dressed :را درمر ریآورد
زبانآموز  1از شروه  2بای آن عمل را ح س بزن .
بازي  :1نمایش صامت زمان
هدف :یادآورگ و نورار اصریالحا ان قرال مدهروی برا
اس داده از حرکرا دسرت و صرور کراربرد اصریالح
ج ی شلاسایی نصویر و خوان ن زمان
ابزار :ساعت کار داگ آموزشی
شرح بازي :کار داگ  actionرا روگ میز قرار داده یرک
ندر مثالً زبانآموز  3از شروه  1کارنی را کشری ه و اداگ
آن عمل (مثالً )eat breakfast :را درمیآورد زبرانآمروز
 3از شروه  2به کمک ساعت زمان مربوط به آن عمرل را
نشان میدد  .در بار یوری از ا رراد در درر شرروه پاسرخ
میدد .It’s 7: 00. It’s time to eat breakfast .
بازي  :2ح س بزن کیه؟
هدف :داس انشویی بهبود مهار صدبت کردن و ابرراز
وجود پرورش خالقیت.
1. exposure
3. opportunities to use
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ابزار :م اد و کانذ
شرح بازي :چهار شخصیت در داس ان ک اب وجود دارد
در زبران آمروز برح رب عالقره یوری از شخصریتدرا را
ان خرراب کرررده و شرررح کونررادی در مررورد آن شررخص
می دد ا راد شرود دیگرر برا نوجره بره اوصراف نرای آن
شخص را ح س مریزنلر he climbs he lives in…".
.....the trees
1
بازي  1و  1و  :0پرناب کن و بگو
هدف :حرکت در کالس یادآورگ ژغا نمرکز و نوجه.
ابزار :نوپ
شرح بازي :روش اول بازي :کودکان به شول حلقه
در کالس میای ل معلم با شد ن کلمهاگ کره برا
ص اگ " " شرو میشود نوپی بهطررف یوری از
بده دا پرناب می کل او نیز با شد ن کلمه دیگررگ
که با دمان ص ا شرو شود نوپ را به رد دیگررگ
پرناب میکل ..
روش دوم بازي :کودکان با شد ن کلمه دیگرگ کره
با آخرین ص اگ کلمه قبلی شرو شود نروپ را بره
رد دیگرگ پرناب میکل
روش سوم بازي :کودکران برا کلمره اگ کره شرلی ه انر
جملهاگ خل هدار میسازن و با شدر ن کلمرهاگ دژخرواه
نوپ را به رد دیگرگ پرناب میکل .
2
بازي  :1پرناب کن و بپرس
هدف :حرکت در کالس یادآورگ ژغا نمرکز و نوجره
نمرین ساخت سؤال.
ابزار :نوپ کار آموزشی
شرح بازي :کودکران برا در دسرت داشر ن یرک کرار
آموزشی به شول حلقه در کالس مریای ر ل معلرم برا
طرح سؤاالنی چرون ?what color is it? What is this
… (نوپ را به طرف یوی از کودکان پرنراب مریکلر او
نیز با طرح سؤاژی نوپ را به سمت کود دیگرگ پرناب
میکل و )...
3
بازي  :1ح س زدن اشیا
2. throw and ask

هدف :آموزش ماژویت کاربرد کلمرا پرسشری دقرت
نوجه نمرین پرسش و پاسخ مشارکت.
ابزار :وسایل شخصی دانشآموزان.
شرح بازي :از در دانش آموز یک وسیله مریشیرریم و برا
نورار نای رد آن را روگ میز قررار مریددریم .سرپس از
بدهدا میخوادیم که نای رد و وسیلهاش را به یراد آورد.
مرثالً .… Parsa’s bag Ali’s sharpner :سرپس یرک
ندر از شروه  1در مقابل میز میای اد پس از مرور اشریا
با نای ا راد ندر دیگرگ از شروه  2از او سؤال مریپرسر :
"?"whose bag is this

بازي  :3آن چی ت؟
هدف :سرؤاژی کرردن و پاسرخ کونراه دادن اسر داده از
حواس الم ه نورار و مرور.
ابزار :نع ادگ حیوان عروسوی یک ع د شال
شرح بازي :نع ادگ حیوان عروسوی در کی هاگ برزر
ریخ ه و از در شروه یک ندرر را صر ا مریکلریم .از ررد
شروه  1میخوادیم که چشرمان ررد شرروه  2را ببلر د
سررپس عروسرروی برداش ر ه و برره دس ر ش مرریدد ر  .او
عروسک را ژمس کرده و مثالً میپرس "?"is it a dogو
عضو شروه  2میشوی  No it isn’t.” ” yes it isح اقل
 3سؤال می پرس اشر ن وان رت حیروان را حر س بزنر
ام یاز به شرودش نعلخ نمیشیرد.
بازي  26و  :22شغل را ح س بزن!
هدف :کاربرد مشانل نقویت مهار شرلی ن و صردبت
کردن برقررارگ ارنبراط جمرال برا یرک وا ه (شرغل)
سؤاژی کردن.
ابزار :کار داگ آموزشی
شرح بازي .1 :یوی از زبان آموزان شروه  1را به داوطلرب
جلوگ کالس میآوریم و یوی از کار داگ مشانل را بره
او میددریم .زبرانآمروز در مرورد آن شرغل نورریدانی
میدد  .در این حال ا راد شروه  2با نوجه به نورریدا
آن رد بای شغل مربوطه را ح س بزنلر  .مرثالً” He :
he gets up he stands all day wears a uniform
…. “ early
1. throw and say
3. object guessing game
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 .2در نو دیگر بازگ ررد شرروه  1یوری از کرار دراگ
مشانل را نصراد ی ان خراب مری کلر و در جراگ خرود
می نشیل  .دیگر ا رراد شرروه  2بره نرنیرب برا پرسری ن
سؤاالنی از ا راد شروه  1شغل مربوطه را ح س میزنل .
مثالً:
-Does he work
“ ?on shifts

?“-Does he work in a hospital

در این پژودش بهمل ور نوصی دادهدراگ آمرارگ از
رسم ج اول نوزیع راوانی شاخص ح وس میرانگین
شاخص پراکل شی اندراف معیار و شراخص دراگ نوزیرع

(کجررری و کشررری شی) اسر ر داده شر ر ؛ و برررهمل رررور
نجزیه وندلیل داده داگ آمارگ از آزمون  tدر شرروهدراگ
م قل به مل ور مقای ر میرانگین نمررهدراگ نداررلی
اس داده ش  .با نوجه به ایلوه سیح ان ازهشیررگ م غیرر
واب ه اصلهاگ است نوزیع نمررا ا رراد در دو م غیرر
نرمال است و شرط دم انی واریانسدا برقررار اسرت از
آزمون  tبرراگ مقای ره شرروه دراگ کل ررل و آزمایشری
اس داده ش .
یافتههاي پژوهش

جدول  .2توصیف آماري پیشآزمون و پسآزمون ابراز وجود و پیشرفتتحصیلي
تعداد

میانگین

انحراف

کجی (اریبی)

کشیدگی

شاخص

خطای

شاخص

خطای

آماری

معیار

آماری

معیار

پیشآزمونپیشرفتتحصیلی

24

6/90

2/5

9/220

9/565

-9/265

9/717

پسآزمونپیشرفتتحصیلی

24

42/4

6/2

-9/722

9/565

-9/500

9/717

پیشآزمون ابراز وجود

24

65/5

12/0

9/624

9/565

9/579

9/717

پسآزمون ابراز وجود

24

57

12/7

9/655

9/565

9/021

9/717

آزمودنیها

بر اساس ج ول ( )1مقادیر میانگین و اندراف معیرار
در پسآزمون پیشر ت ندصیلی از پیشآزمون آن بیش ر
است .دمین طرور مقرادیر میرانگین و اندرراف معیرار در

معیار

پسآزمون ابراز وجود از پیشآزمون دمان م غیرر کم رر
است.
مقادیر کشی شی و ناقریلگی بین  1و  -1اسرت ژرذا
نوزیع به سمت نرمال میل میکل .

جدول  .1توصیف آماري تفاضل نمرات پیشرفت تحصیلي و ابراز وجود
انحراف

کجی (اریبی)

کشیدگی

معیار

خطای معیار

خطای معیار

9/56

9/71

9/56

9/71

تعداد آزمودنیها

میانگین

تفاضل نمرات پیشرفت تحصیلی

24

44/29

6/05

تفاضل نمرات ابراز وجود

24

-6/55

11/45

در ج ول ( )2مقادیر کشی شی و ناقریلگی برین  1و
 -1است ژذا نوزیع به سمت نرمال میل میکل .

آیا آموزش به روش بازي منجر به افزایش پیشرفت
تحصیلي زبانآموزان ميشود؟

تأثیر آموزش به روش بازي بر پیشرفت تحصیلي درس زبان انگلیسي و مهارت ابراز وجود زبانآموزان  1تا  21ساله 213 /
جدول  .2توصیف نمرات تفاضلي پیشرفت تحصیلي در گروهها

نمرات تفاضلی پیشرفت تحصیلی

گروه

تعداد آزمودنیها

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

آزمایشی

44

46/29

2/29

9/9052

کنترل

49

12/99

6/50

1/27

آزمایشی از شروه کل رل بیش ر است اما اندرراف معیرار
شررروه آزمایش ری از شررروه کل رررل کم ررر مرریباش ر ژررذا
پراکل شی نمررا در شرروه کل ررل از آزمایشری بیشر ر
است.

دمانطور که در ج ول ( )3مالح ه میشرود نعر اد
آزمودنی دا میانگین و اندراف معیار دو شروه آزمایشی و
کل رل با یو یگر مقای ه ش ه است .مالح ره مریشرود
که میانگین ندارل نمرا پیشرر ت ندصریلی در شرروه

جدول  .1آزمون  tنمونههاي مستقل
آزمون لوین ،شرط

آزمون  tبهمنظور مقایسة میانگینهای تفاضلی

همسانی واریانسها
F
تفاضل نمرات پیشرفت تحصیلی
(با فرض شرط همسانی واریانسها)

5/27

سطح

T

معناداری

2/09

9/95

دمانطور که در ج ول ( )۱مالح ه میشود از آنجرا
که  Leven’s p>0/05است شرط دم انی واریرانسدرا
برقرار میباش و ن بت  Fدر سیح  0/05معلیدار است.
ن ای بهدست آم ه از ج ول ( )۱بیانگر این است که
بین میانگین ندارل نمرا پیشر ت ندصریلی دو شرروه
آزمایشی و کل رل (در سیح  )p= 0/001نداو معلادار
وجررود دارد .ایررن مق ر ار ندرراو بررا نوجرره برره مقررادیر

درجة

سطح معناداری

میانگین

خطایمعیار

آزادی

(دو دامنه)

تفاوتها

میانگین

29

9/991

2/29

1/71

میانگینداگ شروهداگ آزمرایش و کل ررل نشرانددلر ة
رش پیشر ت ندصیلی در شروه آزمایشی ن بت به شروه
کل رل میباش .
آیا آموزش به روش بازي منجر ب ه اف زایش اب راز
وجود زبانآموزان ميشود؟

جدول  .1توصیف نمرات تفاضلي ابراز وجود در گروهها
گروه
نمرات تفاضلی ابراز وجود

تعداد

خطای معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایشی

44

-11/90

7/26

1/67

کنترل

49

-1/15

14/45

4/75

آزمودنیها

دمانطور که در ج ول ( )5مالح ه میشرود نعر اد
آزمودنی دا میانگین و اندراف معیار دو شروه آزمایشی و
کل رل با یو یگر مقای ه ش ه است .مالح ره مریشرود
که میانگین نمرا ندارلی ابراز وجود در شروه آزمایشی

میانگین

از شروه کل رل بیشر ر اسرت امرا اندرراف معیرار شرروه
آزمایشی از شروه کل رل کم ر مریباشر ژرذا پراکلر شی
نمرا در شروه کل رل از آزمایشی بیش ر است.
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جدول  .0آزمون  tنمونههاي مستقل
آزمون لوین ،شرط

آزمون  tبهمنظور مقایسة میانگینهای تفاضلی

همسانی واریانسها
F
تفاضل نمرات ابراز وجود
(با فرض شرط همسانی واریانسها)

4/14

سطح
معناداری
15/9

دمانطور که در ج ول ( )۳مالح ه میشود از آنجا
کررره  Leven’s sig>0/05اسرررت شررررط دم رررانی
واریررانسدررا برقرررار مرریباشرر و ن رربت  Fدر سرریح
 sig=0/15معلیدار است.
بلا بر ن ای بهدستآمر ه از جر ول  ۳میرانگین ندراو
نمرررا ابررراز وجررود در دو شررروه کل رررل و آزمایش ری
معلاداراسررت .ژررذا ایررن مقرر ار ندرراو بررا نوجرره برره
میانگین داگ شروه آزمایش و کل رل نشانددل ة ا زایش
ابراز وجود در شروه آزمایشی ن بت بره شرروه کل ررل و
بیانگر رد رض صدر میباش .
بحث و نتیجهگیري
در این پژودش نأثیر روش آموزش با بازگ بر پیشرر ت
ندصیلی درس زبان انگلی ی زبرانآمروزان مرورد نأییر
قرار شر ت .ن یجه این پرژودش برا پرژودش مدیر گ و
سبزه ( )13۹۹دمیربیلک 1و دموارانش ( )2010دم و
میباش .
دمدلین در این پرژودش نرأثیر روش آمروزش برا
بازگ بر ابراز وجود زبان آموزان مورد نأیی قرار شر رت.
این ن یجه با ن ای پرژودشدراگ امرامی و دمورارانش
( )2011آقاجانی و دموارانش ( )2011مورا نویلا و
دموارانش ( )2009کوواوا و دموارانش ( )2011دم و
میباش .
بررازگ عرراژی ی برشر رره از طبیعررت دوران کررودکی
است و به کمک آن مینروان مدییی شرراد و مدرررّح
2. Varga

T
-5/16

درجه

سطح معناداری

میانگین

خطایمعیار

آزادی

(دو دامنه)

تفاوتها

میانگین

29

9/995

-0/02

5/12

طراحی کرد نا میل و رنبت کودکان به یرادشیرگ زبران
انگلی ری را ایجرراد و درنهایرت نقویررت کرررد .برخ ری از
پژودشررگران بررازگ را از جلبرره نررأثیرگ کرره بررر وجرروه
شوناشون زنر شی اج مراعی مانلر ارنبراط و نعامرل برا
دم االن و بزر نردا و د ا از خود میشرذارد مرورد
میاژعه قرار داده ان (وارشا1991 2؛ شلیر من.)200۱ 3
برخی دیگر آن را از مل ر اثرشرذارگ برر رشر عراطدی
میاژعه کردهان (مهجرور  )1370و شرودری نیرز نرأثیر
بازگ را بر رش روانی-حرک ی و رش شلاخ ی کودکران
مورد کاوش قرار دادهانر  .جلبرهاگ از برازگ کره کم رر
مورد نوجه پژودشگران قرار شر ه است نأثیر برازگ برر
پیشر ت ندصیلی درس زبان و ابراز وجود زبرانآمروزان
است.
یا ررهدرراگ ایررن پررژودش بررا نوجرره برره دیرر شاه
ن ریهپردازان ازجملره شللر ون وآژرری ( )2005سراژی
( )199۹ماک رررول ( )200۱و الوالن ( )2005ژررر و
دمواران ( )201۱در حوزه آموزش به روش بازگ قابرل
نبیین است.
بلابراین در راس اگ پژودش حارر سایر پژودشدرا
نیز نشان می ددل که بازگ و سرشرمی عالوه برر ایجراد
دیجان و شادگ براگ کودکران مرینوانر عامرل رشر
درسی و ابرراز وجرود آنران باشر  .ازایرنرو الزی اسرت
چشمان ازگ نو ن بت به بهرهشیرگ از بازگدرا داشرت و
آن آموزش با بازگدا به کمک ابزارداگ کمکآموزشی و
بهرهشیرگ از مدی دایی شاد و مدرّح است.
1. Demirbilek
3. Gleitman
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بر اساس یا ره دراگ ایرن پرژودش پیشرلهاددراگ
:کاربردگ ذیل ارائه میشردد
 پژودش حاررر در ضرایی اجررا شر کره اکثرر.1
یادشیرن شان بهمل ور یادشیرگ زبان و داوطلبانه در این
کالسدا شرکت میکردن ژذا به ر است ایرن پرژودش
بر روگ ا رادگ که نمایل چلر ان زیرادگ بره یرادشیرگ
زبان ن ارن و یا در مدی م رسه کره یادشیرنر شان برا
نمایال و آمادشی داگ م داو حضور دارنر نیرز اجررا
.شود
12  نا۹  ندقیخ حارر بر روگ یادشیرن شان پ ر.2
ساژه اجرا ش به ر است بر روگ دخ ران نیز میاژعهاگ
.صور شیرد
 نمونه ایرن ندقیرخ جهرت بررسری نورارپرذیرگ.3
.ن ای در سایر آموزشگاهدا نیز اجرا شردد
 به ن ر میرس جهت ا رزایش کیدیرت آمروزش.۱
نلینر ساخ ن وسایل کمکآموزشی ازجمله کار دراگ
. آموزشی پاپت یلم و نیره مدی باش
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