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چکیده

 تدریس، های شیوه و الگو انتخاب ریزی، برنامه نیازسنجی، چون عواملی است که شامل پیچیده فرآیندی آواشناسی آموزش
 رسد می نظر به مذکور عوامل میان از. باشد آن می آموزشی بازخوردهای و تدریس فنّ مناسب، آموزشی محتوای ی تهیه

 تهیه به شایانی کمک نظری و مشخص چارچوبی انتخاب چراکه آید می شمار به عوامل ترین مهم جزو کارآمد الگویی انتخاب
 هستند، دخیل یادگیری امر در که مختلفی عوامل میان از. نمود ی تدریس مدرس خواهد محتوای آموزشی و شیوه تدوین و

 اغلب را آواشناسی درس فارسی زبان فراگیران زیرا. نمود اشاره در تدریس فراگیران هیجانات و حواس کاربرد به توان می
 شناخت که است حالی در امر این و دارند آن یادگیری به نسبت کمتری ی عالقه و کرده تلقی خالقیت از عاری و روح بی

 اهمیت درس این تدریس در آموزان زبان هیجان به باید بنابراین،. است زبان این فراگیری در نخست گام فارسی زبان آواهای
 در حواس ی استفاده از ناشی هیجانات تأثیر به که است «بسامد» و «هیجان» ی واژه دو از ادغامی هَیَجامَد مفهوم. شود داده

 و( حرکتی-لمسی دیداری، شنیداری،) آگاهی برون ،(تهی) آگاهی هیچ  ی مرحله سه از متشکل و کند می اشاره مفاهیم یادگیری
 فارسی، زبان آواشناسی تدریس روش بخشی کیفیت منظور به تا کوشد می حاضر ی نوشته. است( جامع و درونی) آگاهی درون

 امر در مناسب الگویی عنوان به را الگو ، این(بسامد و حواس هیجان،) آن ی گانه سه های مؤلفه مفهوم و این نظرگرفتن در با
آموزان  آگاه را ایفا کرده و با درگیری حواس زبان براساس این الگو، مدرس نقش حس. دهد پیشنهاد آواشناسی مباحث تدریس

دهد.  آگاهی سوق می ی درون آگاهی به مرحله ی هیچ یادگیری آواهای زبان فارسی را از مرحلهتواند  مراتبی، می صورت سلسه به
آواهای زبان فارسی  عمیقی از درک آنان به و شده آموزان درونی زبان برای آواشناسی مطالب بیشتر حواس درگیری با نتیجه در

 زبان آواشناسی درس سنتی های روش برای مناسبی زینجایگ تدریس ی شیوه این رسد می نظر به بنابراین،. یابند می دست
 .ایجاد کند آموزان زبان در را بیشتری رغبت و میل تواند با درگیری حواس بیشتر،  و می یاشد می

 آگاهی، هَیَجامَد، آواشناسی، آموزش زبان فارسی حس کلیدواژه:

 

 مقدمه.1
امروزه تحوالت زیادی در امر یادگیری زبان به وجود آمده است. همگام با رشد تکنولوژی، چندزبانه بودن به عنوان 

آید که به افراد در تعامالت فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی کمک بسزایی شمار می ارتباطات، مزیتی بهراهگشای 
 و یادگیری 1توان گفت آواشناسیهای متفاوتی دخیل هستند که میهای زبانی، مؤلفهکند. در یادگیری مهارتمی

توان تولید صداهای زبانی محسوب شود. تلفظ را می ها تلقی مینیاز یادگیری این مهارتعنوان پیشزبانی به 2تلفظ
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فراگیران زبان با (. تدریس آواشناسی به 2016جانی،  گیلکشوند )کرد که با تکرار، تقلید و تصحیح آموخته می
اهداف متفاوتی مانند معرفی سیستم صوتی زبان، چگونگی تولید آواها، تشخیص آواها از یگدیگر و افزایش دانش 

ها و آشنایی با لحن و های زبان، تلفظ صحیح کلمات در گفتمانشناختی واج های زبان، معرفی صامت و مصوت

 پذیرد.  ی زبان صورت میتکیه
ای برخوردار است. اولویت گفتار در آموزش زبان، آموزش تلفظ به عنوان زیربنای گفتار از اهمیت ویژهبا توجه به 

صورت جداگانه اتالف وقت است و هدف از کنند و معتقدند پرداختن به تلفظ بهاما مدرسان توجه زیادی به آن نمی
آموزان نیز اغلب آن را  (. از سوی دیگر، زبان2001، 1آموزش زبان صرفاً برقراری ارتباط به زبان مقصد است )هارمر

رسد دهند. به نظر میی کمتری نسبت به یادگیری تلفظ صحیح از خود نشان میروح تلقی کرده و عالقهخشک و بی

به درس آواشناسی شده است، عدم نیازسنجی حساب شده و آنچه باعث ایجاد نگرش منفی در زبان آموزان نسبت 
ها و ساختارهای به کار رفته در های تدریس ناکارآمد آموزشی در انتقال مفاهیم است. آواها، واژهاستفاده از روش

بایست در سطح باالتری برای شوند، می صورت تئوری به فراگیران معرفی میبر اینکه بهدرس آواشناسی عالوه

آموز بتواند ارتباط مناسبی میان آواهای که زبانطوری صورت ملموس نیز نهادینه و کاربردی شوند. بهآموزان بهزبان
 ها در ساختارهای مرتبط معنایی برقرار نماید.شده و کاربرد آنتدریس

است، به نظر  ی تدریس مشخصی برای تدریس آواهای زبان فارسی درنظر گرفته نشدهباتوجه به اینکه تاکنون شیوه

رسد انتخاب الگویی کارآمد و انتخاب چارچوبی مشخص برای تدریس آواشناسی کمک شایانی به یادگیری آن می
ی تکرار و تقلید استوار هستند و تنها فرم و ساختار زبانی  های تدریس فعلی آواهای زبانی بر پایهخواهد نمود. شیوه

آموزی با تلفظ ی زبانآموزان تا پایان دورهشود اغلب زبان اعث میهایی بدهند. چنین تدریسرا مدنظر قرار می
مثبت  2رسد چنانچه تدریس با ایجاد هیجاننظر میصحیح کلمات مشکل داشته باشند. این امر در حالی است که به

خطاهای تلفظ  4( و با افزایش توانش ارتباطی1998، 3یابد )پکرانمیزان یادگیری ارتقا می آموزان همراه باشد،در زبان

که درگیری حواس مختلف و هیجانات در یادگیری و از آنجایی 5یابد. بنابراین، عطف به اهمیت حواسکاهش می
ی های یادگیری، آموزشی، ارتباطی و هیجانی او رابطهآموز داشته و با فعالیتاهمیت زیادی در شناخت و ادراک زبان

پردازند که مبتنی بر نقش حواس و  ژوهش حاضر به معرفی الگوی تدریسی میمستقیم دارند، نگارندگان در پ

و تلفیقی از دو  ( معرفی شده است2015قدم )بار توسط پیشنخستین 6هیجانات در تدریس است. الگوی هَیَجامَد
های حسی و به صورت شنیداری، است. با توجه به اینکه هَیَجامَد یک واژه از طریق تجریه 7ی هیجان و بسامدواژه

آموز است که با بازی حواس قادر است زبان 8آگاهآید، مدرس فردی حسوجود میحرکتی و غیره به-دیداری، لمسی

10آگاهیی درون )بدون دانش و آگاهی در مورد موضوع( به مرحله 9آگاهیی هیچ را از مرحله
)آگاهی کامل نسبت  

آموز را نسبت به یک واژه و یا ساختار آوایی باال به موضوع( برساند. براین اساس، چنانچه مدرس بتواند هیجان زبان
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عنوان الگویی مناسب جهت بنابراین، نگارندگان این الگو را بهاو تثبیت خواهد شد.  1ی بلندمدتببرد، واژه در حافظه
آموزان نسبت افزایی در زبانتدریس مباحث آواشناسی زبان فارسی پیشنهاد داده و راهکارهایی جهت هیجان مثبت

مثبت آموزان نسبت به این درس کمرنگ شده و با ایجاد هیجان دهند تا نگرش منفی زبانبه درس آواشناسی ارائه می

 در آنان از طریق درگیری حواس فرآیند یادگیری تلفظ صحیح زبانی تسهیل شود. 

 

 یپژوهشپیشینه.2
ای طوالنی است. با شروع جنگ  آموزش تلفظ در یادگیری زبان دوم دارای سابقهتوان گفت بحث طورکلی میبه

جهانی دوم و اهمیت آموزش زبان برای برقراری ارتباط، آموزش تلفظ از اهمیت بسیاری برخوردار شد. در روش 
که هدف از یادگیری زبان، افزایش اطالعات خواندن زبان مقصد  ( از آنجایی1940-1840های )دهه 2ترجمه-دستور

( اما 2000، 3فریمن-شد و تلفظ اهمیت چندانی نداشت )الرسنبود تنها به دستور و واژگان اهمیت زیادی داده می
آموزی مدنظر تر شدن نقش برقراری ارتباط به زبان مقصد، تلفظ از همان ابتدای زبان ، با پررنگ4ممستقی در روش
 ت.ها مبتنی بر تکرار و تقلید بوده اسی آموزش تلفظ در این روش (، اگرچه شیوه2011جانی، گرفت )گیلکقرار می

شناختی و تحلیلی تدریس تلفظ، مربوط به پایان ( معتقدند نخستین اطالعات زبان1996و همکاران ) 5سلس مورسیا 
، بنیانگذار 6شناسانی مانند پاول پاسیقرن نوزدهم و همزمان با جنبش اصطالحات تدریسی است که توسط زبان

شکل گرفته است. در این دوره، توجه زیادی به تلفظ در  9و یسپرسن 8، هنری سوییت7المللی آواشناسیانجمن بین

منظور تسهیل فرآیند یادگیری باید به تلفظ در آموزش توجه زیادی شود و این افراد معتقدند بههای درس میکالس
 شود. 

نیز جایگاه قابل توجهی برای تلفظ در آموزش قائل هستند  10گفتاری-در روش شنیداری 1950-1940های در دهه

زبان بیاموزد آموز فراهم شود که وی تلفظ زبان مقصد را مانند یک فرد بومیو معتقدند باید محیطی برای زبان
شدند یادگیری تلفظ صحیح از گفتاری اداره می-ی شنیداریهایی که به شیوه(. بنابراین، در کالس2007، 11)براون

شده است آموزی مدنظر بوده است و تلفظ از طریق تقلید و تحلیل اطالعات آوایی آموزش داده میهمان بدو زبان
 (. 1996)سلس مورسیا و همکاران،

فظ اعتقاد براین بود که فراگیری تل 13و روش تدریس صامت 12، با معرفی رویکرد شناختی1970-1960های در دهه

، 14زبان امری غیرممکن است و در این دوره جایگاه تلفظ تضعیف شد )لویس و لولزبان خارجی در حد فرد بومی
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ی کودکی و در شرایط طبیعی )مانند فراگیری زبان قد است که تلفظ زبان باید در دوره( معت1982) 1(. کراشن2010
اول( فراگرفته شود و آموزش کالس تأثیر چندانی بر یادگیری تلفظ زبان خارجی نخواهد داشت. پس از این دوره،  

ای در کالبد آموزش تلفظ دمیده شد که با دیدی متفاوت از جان تازه 1980ی در دهه 2با معرفی روش ارتباطی

( معتقد است چنانچه آموزش 1991) 3مورلی (.1390مقدم و همکاران،  شد )مرادیهای سنتی به آن پرداخته میسبک
و پس  1980ی طور کلی در دهه. بهآموز بودتوان شاهد ارتقای تلفظ زبان های ارتباطی همراه باشد میتلفظ با فعالیت

منظور دستیابی به ی خارجی یادگیرنده بهبردن کامل لهجهاین است که هدف آموزش تلفظ از بیناز آن اعتقاد بر 
کار بردن تلفظ نسبتاً صحیح بتوان در فرآیند ارتباط موفق عمل تلفظ دقیق نیست بلکه هدف نهایی این است که با به

 (.2007، 4کرد )بوسا

های متفاوت با چالش بسیاری روبرو بوده است و  در اکثر شود آموزش تلفظ در دورههمانگونه که مشاهده می
( 1997) 6( و دلگوس1995)5ی تدریس تکرار و تقلید برای آن درنظر گرفته شده است. الیوت ها تنها شیوهدوره

توان برای آن پیشنهاد داد. بنابراین، معتقدند تلفظ نقش چندانی در آموزش زبان ندارد و روش تدریس خاصی نمی

( 1993) 7موزان کافی خواهد بود. گیلبرتآهای تلفظی زبان اختصاص تنها چند دقیقه از زمان کالس برای فعالیت
اذعان دارد برای اینکه بتوانیم محیطی طبیعی شبیه محیط فراگیری زبان اول فراهم کنیم، استفاده از شعر و آهنگ 

نیز معتقد است تلفظ باید در قالب محاوره و با رویکرد  (1996مورسیا )کند و سلسکمک زیادی به آموزش تلفظ می

ی تولید، ی شیوهی توضیحاتی دربارهارتباطی آموزش داده شود. وی معتقد است آموزش تلفظ باید دربرگیرنده
 جایگاه تولید آوای مورد آموزش با استفاده از تصویر و ابزار صوتی باشد. 

س در حین تدریس آواشناسی یکی از راهکارهای تدریس تلفظ باشد، در رسد درگیری حواکه به نظر میاز آنجایی
 پردازند. ادامه نگارندگان به معرفی الگوی هَیَجامَد به منظور تدریس تلفظ زبان فارسی و مباحث مربوط به آن می

 

 هَیَجامَدمعرفیالگویتدریس.3

 8ی انسان شناختی تحول یکپارچه( با الهام از دیدگاه روان2015قدم )( و پیش1392قدم، طباطبائیان و ناوری ) پیش
ی (، با ادغام دو واژه1998، 9داند )گرینسپن و ویدرها را پایه و اساس تحول و یادگیری در زبان اول مینکه هیجا

اد مختلف هر واژگان هر زبان برای افرهیجان و بسامد، الگوی هَیَجامَد را معرفی کرده اند. براساس این تعریف، 

ای دارای هرچه واژه»شود. آن واژه نامیده می« هَیَجامَد»باشند که ی زبانی دارای درجاتی از حس عاطفی میجامعه
تر است و در حقیقت ارتباط مستقیمی میان ی باالتری از حس هیجانی برای فرد باشد، یادگیری آن راحتدرجه
 (.149، ص. 1392قدم؛ طباطبائیان و ناوری، )پیش« آموزی وجود دارد ی هیجانی واژگان و زباندرجه

 صورت ی حسی هر واژه و به نسبت میزان بسامد آن، شش سطح را به دادن تجربه( برای نشان2015قدم ) پیش
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(، 1) 2(، هَیَجامَد شنیداری0) 1که به ترتیب عبارتند از: هَیَجامَد تهیگیرد مراتبی  برای هَیَجامَد درنظر میسلسه
. در هَیَجامَد تهی، (5) 6( و هَیَجامَد جامع4) 5(، هَیَجامَد درونی3) 4حرکتی-(، هَیَجامَد لمسی2) 3هَیَجامَد دیداری

ی او نسبت به موضوع در سطح صفر است. اژه، شیء یا مفهوم ندارد و تجربهای در مورد یک وشخص هیچ تجربه

ای بار در مورد واژهکه فرد برای نخستینگونه اطالعاتی نسبت به موضوع مورد نظر ندارد. پس از آنیعنی هیچ
که  ت و زمانیکند، هَیَجامَد او با ارتقای به سطح شنیداری یک سطح ارتقا خواهد داشی شنیداری کسب میتجربه

شود، هَیَجامد نیز به سطح دیداری خواهد رسید. چنانچه به ی دیداری نیز میی شنیداری او همراه با تجربهتجربه
رسد. حرکتی می-ی فرد به سطح هَیَجامَد لمسیی لمسی نیز اضافه شود تجربهی شنیداری و دیداری، تجربهتجربه

شود، فرد  ی مستقیم از شیء نیز اضافه می اری، دیداری و لمسی، تجربهی شنیدی بعدی به تجربه چنانچه در مرحله

ی مستقیم  شود  و او قادر خواهد بود از تجربهی مستقیم از موضوع پیدا کرده و اطالعات برای وی درونی میتجربه
شتر دست به تر سخن بگوید. در آخرین سطح هَیَجامَد، چنانچه فرد برای کسب اطالعات بیخود نسبت به آن واضح

پژوهش و تفحص راجع به آن بزند، هَیَجامَد وی به سطح جامع خواهد رسید و در این سطح باالترین میزان حواس 

صورت درگیر شده را داریم. در تمامی مراحل فوق، هیجان فرد در اثر درگیری حواس بیشتر با افزایش بسامد، به
 صورت نمودار ذیل نشان داد:توان بهمی پلکانی در حال افزایش است و این سطوح چندگانه را

 

 
 (72015قدم : سطوح چندگانه هَیَجامَد )پیش1شکل

 
گونه دانشی نسبت به موضوع تدریس ندارد و فاقد هرگونه هَیَجامَد تهی فرد هیچی ، در مرحله1براساس شکل 

او قرار دارد. « 8آگاهیهیچ»ی حس و هیجان نسبت به آن است. در این سطح موضوع به لحاظ درک در حوزه
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ی صرفاً شنیداری هَیَجامَد آن موضوع با تجربه یشنود، درجهمیبار ظر را برای نخستینکه او موضوع موردن هنگامی
چه تصاویر مرتبط با آن موضوع را ببیند و یا حتی رسد و چنان)هَیَجامَد شنیداری( می یک از سطح تهی به سطح

کند. در این حرکتی صعود می -ترتیب به سطوح دیداری و لمسینماید، هَیَجامَد آن از سطح شنیداری، بهلمس 

گردد و فرد هنوز موضوع را از نزدیک تجربه نکرده مرحله، در مورد موضوعات موردنظر، شناختی کلی حاصل می
آگاهی، وارد ی هیچجامَد فرد از مرحلهسازی نشده است. بنابراین، هَیَاست و اطالعات موردنظر برای وی درونی

ی مرحله چه درشود که مربوط به کسب شناخت کلی در مورد موضوع است. چنانمی« 1آگاهیبرون»ی  مرحله
بعدی، تجربیات فرد از آن موضوع با کسب افزایش پیدا کند و فرد موضوع را از نزدیک تجربه کند، به تبع افزایش 

سازی خواهد شد. در شود و موضوع به لحاظ درک برای او درونی بسامد تجربه، هَیَجامَد درونی از آن واژه ایجاد می

تواند با انجام پژوهش و تفحص، به هَیَجامَد جامع از آن موضوع دست یابد و خود را به ی آخر، فرد می مرحله
برساند. در این مرحله، درک دقیقی از موضوع مورد نظر شکل خواهد گرفت که منجر   سازیی نهایی درونی مرحله

« 2آگاهیدرون»ی توان در حوزهبه یادگیری عمیقی خواهد شد. بنابراین، سطوح درونی و جامع را به لحاظ درک می

آگاهی توان در نقش فرد حسآگاهی مدرس را میآگاهی و درونگاهی، برونآی هیچ. براساس سه حوزهافراد قرار داد
آگاهی برساند. هرچه وی در این راه آگاهی به سطح درونآموز را از سطح هیچدرنظر گرفت که باید قادر باشد زبان

 آموز نیز افزایش خواهد یافت. تر عمل کند، میزان یادگیری زبان موفق

 
 

 
 
 

                                     
 آگاهیهیچ           آگاهی   آگاهی                بروندرون                                   

 

 تهی           حرکتی     دیداری    شنیداری   -جامع                   درونی     لمسی             
                        

543210 
 آگاهی مدرس و سطوح هَیَجامَدی حس: رابطه2شکل 

 

مراتبی صورت سلسلهتواند از روش تدریسی استفاده کند که فرد را به دهد، مدرس می نشان می 2همانگونه که شکل 
ی تدریسی که وی آگاهی( برساند. بنابراین، شیوهآگاهی( به سطح هَیَجامَد جامع )دروناز سطح هَیَجامد صفر )هیچ

ی تکرار و تقلید  ی تدریس او تنها بر پایهزیرا چنانچه شیوه کند از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. انتخاب می
ی بلندمدت او آگاهی باقی مانده و اطالعات در حافظهآموز در سطح برونصورت شنیداری باشد، زبانو به

ده شود )مانند استفاهای خالقانه که به درگیری حواس بیشتر منجر میسازی نخواهد شد. در مقابل اگر از شیوهدرونی
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 آگاهیحس
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سازی کند. با توجه به معرفی الگوی هَیَجامَد و تواند مطالب را بهتر نهادینهگیرد، میهای زبانی( بهرهاز انواع بازی
آگاه در کالس در ادامه به تبیین استفاده از این الگو در تدریس آواهای زبانی و اهمیت مدرس در نقش فردی حس

 شود.ش آنان پرداخته میهای هَیَجامدافزا برای آموزپیشنهاد تمرین

 

 استفادهازالگویتدریسهَیَجامددرآموزشآواهایزبانفارسی.4

درسی خشک و عاری از خالقیت و تنوع زبانی است. بنابراین، چنانچه درس آواشناسی و تلفظ آواهای زبانی، 
آموزان میزان یادگیری آنان را باال خواهد برد. تدریس مدرس با خالقیت همراه باشد با ایجاد هیجان مثبت در زبان

آموز ی تدریس آواهای زبانی را با درگیری حواس زباناگر مدرس براساس الگوی هَیَجامَد موفق شود شیوه
توانیم انتظار داشته باشیم براساس درگیری حواس مخاطب، هیجان صورت شنیداری، دیداری و غیره انجام دهد میبه

 مثبت نیز تولید شده و میزان یادگیری ارتقا یابد.

گونه آشنایی با آموز هیچآموزی و پیش از شروع فرآیند تدریس تلفظ، فرض براین است که زباندر آغاز زبان 
آگاهی او قرار دارد. مدرس تدریس آواهای زبان را نخست ی هیچآواهای زبان فارسی ندارد و اطالعات در حوزه

ی صوتی برای فشردهتوسط مدرس و استفاده از لوح توان از تلفظ آواهای زبانیکند. میصورت شنیداری آغاز میبه

آموز منتقل صورت شنیداری به زباناین مرحله اطالعات آوایی و تلفظ صرفاً بهاداهای آواهای زبانی استفاده کرد. در
ی  کند. بنابراین، در این مرحله شیوهآموز نیز پس از شنیدن آوای مذکور آن را پس از مدرس تکرار میشود و زبانمی

که، تنها شود. از آنجایی ی سنتی تکرار و تقلید است و خالثیت چندانی در آن مشاهده نمیها همان شیوهتدریس آوا

رود که هیجان کمی در وی تولید  شود. الزم به ذکر است بیشتر شود انتظار میآموز توجه میبه حس شنیداری زبان
های زبانی در این مرحله د. با استفاده از برخی بازیشونشیوه اداره میهای آواشناسی و تلفظ زبان فارسی بدینکالس

عنوان مثال، محوری صرف خارج ساخت. بهآموزان را ارتقا داده و کالس را از حالت مدرستوان هَیَجامَد زبانمی
ها را با یکدیگر خواهد صامت و مصوّتآموز میها و تلفظ آنان از زبانمدرس پس از تدریس صامت و مصوّت

شده را صدای بلند تلفظ کرده و شود کلمات ساختهها خواسته میی معنادار بسازند. سپس از آنرده و کلمهترکیب ک

گروه  تقسیم کرده و   6آموزان را به توان زبان های زبان فارسی نیز میسایرین نیز تکرار کنند. برای تدریس مصّوت
مصوّت بلند او/  3مصوّت بلند ای/ گروه  2بلند آ / گروه مصوّت  1ها را داد )گروه  به هر گروه نام یکی از مصوّت

مصوّت کوتاه اُ(. سپس مدرس کلماتی را که حاوی یکی  6مصوّت کوتاه  اِ و گروه  5مصوّت کوتاه اَ / گروه  4گروه 

 آموزان باید به دقت گوش کنند  و هر گروه که نام مصوّت گروه خود را درکند و زبانهاست تلفظ میاز مصوّت
های زبانی در این مرحله  ی نادرست نیز یکی دیگر از بازیهای خود را باال ببرند. تشخیص کلمه کلمه شنیدند دست

کند. در این بازی مدرس کلمات است که با درگیری حس شنوایی کمک زیادی به یادگیری تلفظ آوای مذکور می

آموزان که کند. هریک از زبانه عمد اشتباه تلفظ میخواند و تعدادی از کلمات را بشده را با صدای بلند میتدریس
آموز بقیه کلمات را تلفظ ی بعدی این زبانکلمه با تلفظ نادرست را زودتر تشخیص دهد برنده است. در مرحله

شود در این مرحله تنها حس شنیداری به یابد. همانگونه که مشاهده میمنوال ادامه میکند و بازی به همینمی
 کند و نیازی به ابزار خاصی نیست. درس کمک میتدریس م

ی شنیداری و دیداری است که مدرس های تدریس تلفظ و نکات آواشناسی تلفیق دو شیوهیکی دیگر از شیوه

آموز را نیز تحریک کند. پرواضح است که استفاده از تواند حس دیداری زبان صورت شنیداری میبر تدریس بهافزون
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شود. استفاده دهد و منجر به افزایش سرعت یادگیری میزشی بصری، بازده آموزشی را ارتقا میابزارهای کمک آمو
آموز شده و میزان یادگیری او را افزایش از تصاویر و فیلم و سایر ابزارهای بصری، باعث جلب توجه بیشتر زبان

هایی بر روی تخته زبان فارسی، شکل های بلند وکوتاه تواند برای تشخیص مصوّتعنوان مثال، مدرس میدهد. بهمی

آموزان بخواهد با دقت به تصاویر نگاه کرده و نوع هایی به آنان نشان دهد. سپس از زبانکارترسم کرده و یا فلش
صورت شفاهی یا به صورت نوشتاری از تواند بهها را در هر کلمه تشخیص دهند. تشخیص نوع مصوّت میمصوّت

تواند از موارد ارائه شده در کتاب ها و تصاویر ارائه شده میآموزان صورت پذیرد. شکلانطریق جای خالی توسط زب
ای یکسان توان از شیوههای زبان فارسی نیز می آموزان و یا خارج از کتاب انتخاب گردد. برای آموزش صامتزبان

گری برای آموزش آنهاست. در چنین های کلماتی که حاوی تلفظ آوای جدید هستند راه دیبندیاستفاده کرد. دسته

آموزان بخواهد آنان را تلفظ کنند. هایی نوشته و از زبانهای جدید را بر روی برگه تواند کلمهشرایطی مدرس می
آموز که گیرد و هر زبانکارت مورد نظر به او تعلق میآموز واژه را درست تلفظ کند، فلشچنانچه زبان

تواند  ی بیشتری کسب خواهد کرد. آموزش تقطیع هجایی نیز میوری کند نمرهآ های زیادتری جمعکارت فلش

آموزان تقسیم ها نوشته و بین زبانکارت صورت هَیَجامَد دیداری تدریس شود. مدرس انواع هجا را بر روی فلشبه
های کارت ی موردنظر نوع هجا را نیز تشخیص دهند. فلشخواهد پس از تلفظ کلمهکند. سپس از آنان میمی

آموزشی در این مرحله کمک زیادی به یادگیری آواها و تلفظ صحیح کلمه خواهد نمود و مطالب بهتر برای 

 آموز تثبیت خواهد شد. زبان
تواند از اشیاء برای انتقال تلفظ صحیح استفاده کند. هوپر و ی بعدی تدریس آواهای زبانی، مدرس میدر مرحله

توانند در هنگام پردازش و بررسی دقیق به خصوص در رابطه با اشیاء می»( معتقدند 21: 1999، 1هیلگرین
بنابراین، در این مرحله که «. کنند تحریک آموز شده و کنجکاوی او رافرآیندهای یادگیری باعث تحریک حواس زبان

تواند تدریس خود را با آوردن اشیایی که دارای یکی از آواهای مورد  حرکتی نام دارد، مدرس می-لمسیهَیَجامَد 

آموزان این امکان را دارند که شیء را از نزدیک مشاهده کرده و آن تدریس هستند آغاز کند. در چنین شرایطی زبان
یک آن را تلفظ کرده و آواهای واژه مذکور را دادن شیء از نزدتواند با نشانرا لمس کنند. بنابراین، مدرس می

گیرد حرکتی( را در برمی-آموزش دهد. استفاده از اشیاء در تدریس، انواع گوناگون حواس )شنیداری، دیداری، لمسی

آموز نشان داده تواند ابتدا شیء را به زباندر این شیوه مدرس می (.1984، 2شود )کلبو باعث ایجاد تعامل بیشتر می
که ابتدا خود کلمه را تلفظ کرده و سپس با و سپس از وی بخواهد آواهای آن را تشخیص داده و تلفظ کند و یا آن

آموزان زباندادن اشیاء مدرس از زمان از آنان بخواهد کلمه را تلفظ کنند. با نشانصورت هم دادن شیء بهنشان

های مشابه آموز با شنیدن واجهای هر کلمه را تشخیص داده و کلمات را تقطیع هجایی کنند. زبانخواهد واجمی
تر کند و یادگیری آواهای مشابه برای او ساده تر در ذهن پردازش میشیء مشاهده کرده در کالس تلفظ آن را سریع

ی مذکور جمله بسازند و جمالت را با صدای خواهد با واژهآموزان میخواهد بود. پس از این مرحله مدرس از زبان
شود شود. مشاهده میآموزان توسط مدرس تصحیح میبلند بخوانند. در هر مرحله از تدریس خطاهای تلفظی زبان

در  پذیرند و همزمان با مدرس تری در کالس میآموزان با درگیری حواس بیشتر نقش فعالکه در هر مرحله زبان

حرکتی هَیَجامَد است، مدرس -ی لمسی کنند. تا این مرحله که متناظر با مرحلهفرآیند یادگیری تلفظ نقش ایفا می
آگاهی ی برون آگاهی به مرحلهی هیچحرکتی از مرحله-آموزان را با درگیری حواس شنیداری، دیداری و لمسیزبان
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آموزی باال لمسی با موضوع سرعت درک و یادگیری زبان رسانده است. در این مرحله به دلیل برقراری ارتباط
 آموزان دارد. ی بیشتری برای تعامل با مدرس و سایر زبان رود و وی انگیزهمی

( 2005و همکاران ) 1صورت مشارکتی و گروهی صورت پذیرد. کوهتواند بهی بعدی آموزش تلفظ میدر مرحله

پذیری باعث افزایش میزان یادگیری خواهد شد. در این مرحله،  اذعان دارند درگیری افراد در فرآیند یادگیری و نقش
آموز درگیر کرده و دانش آوایی وی را به ی درونی هَیَجامَد است، مدرس حواس بیشتری از زبانکه معادل با مرحله

سازی کند و  شده جمله شود با کلمات تدریس آموز درخواست میعنوان نمونه، از زبان به کشاند.سطح کاربرد می
ی موردنظر خود را به لحاظ آوایی و هجایی با زبان مادری خود مقایسه کند. این مرحله برای جلسات سپس جمله

آموز شود. زباننهاد میپایانی تدریس آواهای زبان و برای تدریس مباحثی مانند تکیه و آهنگ زبان فارسی پیش

توان تواند متناسب با محتوای درس متنی را انتخاب نموده و شروع به خواندن نماید.در هنگام خواندن متن میمی
آموزان را به تفکر واداشت. بنابراین، در این های آوایی زبان مادری آنان را با زبان فارسی مقایسه نمود و زبانتفاوت

ماند. آموز میهای حسی و تفکر، مطالب مدت زمان بیشتری در ذهن زبانط دوسویه میان ورودیمرحله با ایجاد ارتبا

فعل(  –قید  –صفت  -تعجبی(  و تکیه ) اسم -پرسشی –این مرحله در مورد تدریس آهنگ انواع جمله ) خبری 
نیز قابلیت اجرا دارد. الزم به ذکر است در این مرحله، مدرس نقش ناظر را دارد و عمده فعالیت تلفظی توسط 

 پذیرد. آموزان صورت میشخص زبان

خواهد قسمتی از آموزان میی جامع هَیَجامَد است، مدرس از زبان ی تدریس که معادل با مرحلهدر آخرین مرحله
ی خود انتخاب کرده و آواهای زبان فارسی را در آن تشخیص دهند. پس از سلیقه ا بهیک آهنگ و یا فیلم ر

تشخیص آواهای زبانی و خواندن متن فیلم یا آهنگ مشخص شده، باید آن را تقطیع به واج و هجا کرده و با صدای 
اند، میزان  ا انتخاب کردهعنوان تکلیف درسی آهنگ رصورت شخصی و بهآموز بهکه زبانییبلند بخوانند. از آنجا

آموزان درخواست کرد نتایج تحقیق توان از زبان رسد. در این مرحله مییادگیری آنان در این مرحله به حداکثر می

حداکثر حواس در این صورت کنفرانس و در نقش مدرس به کالس ارائه دهند. بنابراین، شاهد درگیری خود را به
 رِیدرگ هایهرچه تعداد حسشده آگاهی(. پرواضح است که در تمامی مراحل اشارهی درون مرحله هستیم )مرحله

مدت  برای و شده تعامل وارد تر دوره(، آنان مشتاقانه کی طول در چه و زمانهم طور باشد )چه به شتربی آموزانزبان

 (.2008، 2کنند )بینزیرا در ذهن خود حفظ مآوایی مطالب  یشتریزمان ب
ی هَیَجامَد برای تدریس آواشناسی اشاره شد، تدریس براساس بسامد  گانههایی که در مراحل ششتاکنون روش
ی دیگر الگوی هَیَجامَد هیجان است بر بسامد، مؤلفهاست. با توجه به اینکه افزونی افراد با آوا ( بوده  )میزان مواجهه

)ایجاد احساس مثبت در کالس درس( تدریس آواشناسی نیز پیشنهاد  3افزاییمثبتدر ادامه راهکارهای برای هیجان
 شود. می

توان گفت عواطف و احساسات و گیرد و میتوجه به اینکه محیط مکانی است که یادگیری در آن شکل میبا 
صورت شنیداری، دیداری، (، مدرس ضمن درگیری حواس به1393پذیرد )موسوی، نگرش انسان از محیط تأثیر می

تواند عنوان مثال میایطی وی بهتواند عوامل محیطی کالس را نیز دخیل کند. در چنین شرحرکتی و غیره می-لمسی

لحاظ شنیداری تلطیف کند و با در هنگام تدریس آواهای زبانی، موسیقی مالیمی پخش کرده و فضای کالس را به
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ی موسیقایی کلمات را تلفظ کند. استفاده از شعرهایی که دارای وزن و الگوی آهنگین هستند نیز کمک زمینهپیش
ان فارسی خواهد کرد. آهنگ کالم و موسیقی موجب ماندگاری بیشتر مطالب در مغز زیادی در یادگیری آواهای زب

شود و  کند. ارتباط بین صدایی که شنیده میهای مغز را نیز فعال میشود و عالوه بر بخش شنیداری، سایر بخشمی

وزن که آهنگ و هممتواند روشی فعال برای یادسپاری و آموزش زبان باشد. کلمات ه تصویرهای موجود در مغز می
( نشان داده است 2000(. جنسن )169: 1391تر یاد گرفته شوند )اکبری،  توانند آساندارای هجاهای همانند باشند می

یابد. بنابراین، موسیقی کمک زیادی در ی چشمگیری رشد میگونهآموزان بهمطلب زبانبا وجود موسیقی، درک»که 
ها و المثل س آواشناسی خواهد کرد. اشعار ساده و کودکانه، استفاده از ضربباالبردن هیجان مثبت در کالس در

 کند. اصطالحات جزو عواملی است که کمک زیادی به تدریس آهنگین آواهای زبان فارسی می

های دارای رنگ ها و ماکتها و مجالت، پازلی دیداری، استفاده از عالئم رنگی، تصاویر روزنامهدر مرحله 
ی موردنظر با استفاده از قلم و کاغذ و یا کند. طراحی و ترسیم واژهنیز تولید هیجان مثبت در کالس می گوناگون

تواند با آموز میتواند تولید هیجان مثبت کند. در چنین شرایطی زبانآموز نیز میرسم واژه بر روی تخته توسط زبان

ی احساسات شخصی او است. در ادامه از د که در بردارندهاستفاده از خالقیت خود اشکال متفاوتی را نیز ترسیم کن
کار عالوه بر ایجاد شده را تلفظ کنند و با آن جمالت متعدد بسازند. اینخواهد شکل ترسیمآموزان دیگر میزبان

 خالقیت موجب تقویت قدرت تلفظی آنان خواهد شد. 

کند، تحرک در کالس است. رس کمک بسزایی میهایی که به تولید هیجان مثبت در کالس دیکی دیگر از مؤلفه
آور است. کننده و مالل آموز همراه باشد بسیار خستهپرواضح است آموزشی که با سکون رفتاری مدرس و زبان

بر تولید هیجان مثبت موجب تحریک حس بینایی حرکت موجب سرزندگی و پویایی کالس درس شده و عالوه
که بیشتر افراد دارای هوش  (. باتوجه به این1391کند )اکبری، روی درس متمرکز میها را بیشتر شود و آنافراد می

تواند کمک شایانی به یادگیری و حفظ مفاهیم زبان حرکتی و جسمانی هستند، استفاده از آن به هنگام تدریس می

آموزان آواهای زبانی را  زبانعنوان مثال چنانچه بکند )همان( و تدریس آواشناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به
 های متحرک انجام دهند. بروند، بلند شوند، بایستند و حتی بازیتوانند در کالس راهبا افعال حرکتی یاد بگیرند، می

توان جهت تدریس آواهای زبان فارسی بهره از عناصر فرهنگی ایران مانند البسه، غذاهای ایرانی و غیره نیز می 

شود. با  آموزان میها در کالس موجب خالقیت افزایش خالقیت زبانخاص وسایل و کاربرد آنجست. زیرا ساختار 
شود و بعد از معرفی و شناساندن آن توسط مدرس، تمام تالشش را زده میای جدید، وی هیجانمعرفی وسیله

مل محیطی سعی در باالبردن شده با درنظر گرفتن عواهای اشاره کند که روی آن تسلط کامل پیدا کند. تمامی روشمی

 آموز دارد. میزان هیجان زبان
 

 گیرینتیجه. 5
باشد، الزم است نیاز مهارت گفتگو میجایی که تلفظ آواهای زبانی در آموزش زبان نقش مهمی دارد و پیشاز آن

های تدریسی بهره ببرد که میزان یادگیری مباحث مربوط به تلفظ را ارتقا دهد. با توجه به این امر که مدرس از شیوه
های نوین تدریس برای  است و توجه چندانی به طراحی روش های آموزشی تلفظ مبتنی بر تکرار و تقلیدبیشتر روش

شود، در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است که الگوی تدریس نوینی برای آموزش تلفظ و درس آواشناسی نمی

تواند  ( مدرس می2015قدم ) گیری از الگوی هَیَجامَد پیشآواشناسی زبان فارسی ارائه شود. براین اساس، با بهره
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آگاه را داشته باشد که به نقش انواع حواس در یادگیری آگاهی دارد و سعی بر آن است که فرایند دی حسنقش فر
آگاهی برساند و آگاهی به سطح درونآموز را از سطح هیچای انجام دهد که دانش آواشناسی زبان گونهتدریس را به

آموز و اطالعاتی که به وی توجهی در ادراک زبانی بلندمدت او نهادینه کند. مدرس نقش قابل مطالب را در حافظه

( اذعان دارند هرچه مدرس از راهبردهای تدریس متنوعی در کالس 1992)1دهد، دارد. فرایمیر و تامسون ارائه می
یابد.  بنابراین، توجه به حواس و آموز افزایش میوی از جانب زبانی پذیرش ببرد، به همان میزان درجه درس بهره

آموز نقش مهمی در ارتقای توانش ارتباطی وی با مدرس دارد. در چنین شرایطی مدرس در نقش هیجانات زبان
تواند سه نقش متفاوت در تدریس بر عهده بگیرد. الف: در تعدادی موارد تدریس آوایی وی تصمیم آگاه میحس

آگاهی نگاه دارد و ترجیح وی برآن است که دانش فرد نسبت به کلمه ی هیچ آموزان را در مرحلهگیرد دانش زبانیم

ی تعدادی از مطالب آواشناسی ارتباطی با یادگیری زبان فارسی توسط و آوا در حد صفر باشد. زیرا درنظر وی ارائه
کند کند ب: مدرس در کالس درس محیطی را فراهم میناب میآموزان ندارد بنابراین از تدریس این موارد اجتزبان

گیرد آموز درگیر شود. در این محیط مدرس تصمیم میحرکتی زبان-که در آن حواس شنیداری، دیداری و لمسی

گیرد نه تنها کاهد. ج: مدرس تصمیم میآموز میبودن زبانآگاهی برساند و از منفعلدانش آوایی فرد را به سطح برون
آموز در هنگام تولید آوا درگیر شود بلکه حرکتی زبان-محیطی را فراهم کند که حواس شنیداری، دیداری و لمسی

ی تدریس شده تحقیق و جستجو کند و حتی آن را با زبان مادری خود  سازد که در مورد آوا و کلمهوی را وادار می

آموز به تفکر بیشتر، رساند و  با واداشتن زبانگاهی میآی درون مقایسه کند. در این مرحله مدرس فرد را به مرحله
ب(. بنابراین،  2016قدم،  برد )پیشی درگیری حواس و تولید هیجان مثبت باال می واسطه میزان یادگیری او را به

 د.کن گیرنده را در کالس ایفا میکننده و تصمیمشود در تمامی موارد مدرس نقش ادارههمانگونه که مشاهده می
ی سنتی و با تکرار و تقلید صرف صورت پذیرد، برای شیوهدهد چنانچه آواشناسی بهنتایج پژوهش نشان می

سپاری به مطالب ندارند و  ی کافی برای گوشکننده خواهد بود. در چنین شرایطی آنان انگیزهآموزان خستهزبان

تواند در هر جلسه خواهد شد. بنابراین، مدرس می شده برای مدت زمان کوتاهی در ذهن آنان تثبیتمباحث یادگرفته
حرکتی و غیره در تدریس خود بهره گیرد و آموزش آواهای زبان -تدریس از حواس شنیداری، دیداری، لمسی

آگاهی( در این نوع تدریس هرچه مدرس موفق آگاهی و درونفارسی را تبدیل به فرآیندی خالقانه کند )مراحل برون

یابد. این امر در راستای آموز نیز افزایش میآموز را درگیر کند، تمایل به ارتباط زباناز زبان شود، حواس بیشتری
ند تواآموزان با شرایط یکسان، میدر بین زبان ارتباطتعامل و اشتیاق به الف( است که  2016قدم )پژوهش پیش

  نیز باالتر خواهد بود. تعاملباالتر باشد، میزان اشتیاق به هَیَجامَد و هر چه سطح  ها باشدمالکی برای یادگیری بهتر آن

ث تلفظی زبان فارسی فاقد هرگونه آموز در مرحله پیش از آموزش نسبت به آواها و مباحطبق الگوی هَیَجامَد، زبان
ی ی شنیداری، درجهدر مرحلهآگاهی او قرار دارد. حس عاطفی بوده و به لحاظ درک آن موضوع در حوزه هیچ

رسد و چنانچه تصاویر مرتبط با مباحث آوایی را ببیند، هَیَجامَد آن واژه از سطح تهی به سطح هَیَجامَد شنیداری می
آموز شده و تمایل وی را به یادگیری نسبت به مرحله شنیداری افزایش د انگیزه در زبانوسایل دیداری سبب ایجا

ترتیب به سطوح  حرکتی با لمس ابزارهای آموزش، هَیَجامَد آن از سطح شنیداری، به-دهد. در مرحله لمسیمی

د و در مورد وشاگاهی میی برونکند و در این مرحله، هَیَجامَد فرد وارد حوزهحرکتی صعود می -دیداری و لمسی
آموز نقش ی بعدی خود زبانگردد. چنانچه در محلهی موردنظر و مباحث تلفظی آن شناختی کلی حاصل میواژه
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تواند با انجام آموز میشود و زبانمدرس را بپذیرد به تبع افزایش بسامد تجربه، هَیَجامَد درونی از آن واژه ایجاد می
پژوهش و تفحص، به هَیَجامَد جامع دست یابد و خود را به مرحله دروناگاهی برساند. در این مرحله، درک دقیقی از 

صورت که این الگو بهازآنجاییواهد شد. مباحث تلفظی شکل خواهد گرفت که منجر به یادگیری عمیقی خ

کند، طبیعی است که در سطوح باالی آن )درونی و جامع(  مراتبی و افزایشی در باال بردن سطح هیجان عمل میسلسه
حرکتی( که در -سطوح پایین )شنیداری، دیداری و لمسی آموزان در سطح دروناگاهی قرار گرفته و به نسبتزبان

نوروزی و محمدی  آورند.دست میافتد، سطح بیشتری از آگاهی و هیجان را بهسازی اتفاق میها فرآیند برونیآن
طورطبیعی در آموزان بهکه در آن زبان 2دادنو یادگیری از طریق انجام 1دارند یادگیری فعال( نیز اذعان می1393)

آموزند، منجر به افزایش میزان یادگیری شیوه میگیرند و زبان مقصد را بدیندار قرار میهای معنیمعرض فعالیت

اند کاربرد این ( نیز نشان داده2009نوری )(، خواجه1389براین، رحیمی و آژغ )آموزان خواهد شد. افزونزبان
( رابطه متقابل 1984) 3زعم پالینکسر و برونی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادگیری واژگان مؤثر است. بهشیوه

شود و این شیوه بر اساس افزایش میزان یادگیری می آموزان منجر بهآموز و مدرس و کارگروهی میان زبانبین زبان

 .دهد( است که نقش حمایتیِ معلم در فرآیند یادگیری را مدنظر قرار می1978های ویگوتسکی )دیدگاه
گردد این است که مدرسان در فرآیند آموزش مباحث آواشناسی های پژوهش پیشنهاد میبنابراین، آنچه برمبنای یافته
به  آموز را مدنظر قرار داده و با توجه به این دو مؤلفهزبانان، هیجانات و حواس زبانزبان فارسی به غیرفارسی

محور خارج شده و ردازند تا کالس آواشناسی از حالت خشک و مدرسآموزش تلفظ و مباحث مربوط به آن بپ
 صورت کابردی تدریس شود. مطالب به
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