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چکیده
ب سیاری از متخ ص صان آموزش زبان بر این باورند که به کارگیری متون ادبی در کنار آثار نو شتاری دیگر ،می-تواند
فرآیند د شوار و پیچیدة زبانآموزی را برای فراگیران زبان دوم یا زبان بیگانه ت سهیل کند .م سأله پژوهش حا ضر این ا ست
که چگونه میتوان از متن ادبی برای آموزش زبان فارسییی ،به ونوان زبان دوم ،اسییت ادد کرد و چه فتالیتهایی را میتوان در
راسییتای آموزش مهارتهای چهارگانه اراحی ندودم منانی نیری این پژوهش بر اسییاا چهارچوبهای پیدیینهادی گی یان
الزار در زمینه مهارت های زبانی )خواندن ،شنیدن ،گ توگو ،نگارش( اراحی شدد ا ست .در این را ستا کتاب خدرد به
ونوان متنی ادبی به  66ن ر از زبانآموزان مرکز آموزش زبان فار سی دان دگاد فردو سی م دهد آموزش و نتایج بر ا ساا
شاخ صهای آماری میانگین و انحراف از متیار تح یل شد .نتایج این پژوهش ن دان میدهد که اختالف متناداری بین دو
گرود کنترل ) آموزشدادد شدد (و شاهد) آموزشدادد نددد (وجود دارد که ندان دهندد اثر آموزش برای سطح پیدرفته )
سییه و چهار( آموزش زبان فارسییی بر گرود های ندونهنرداری اسییت .هدچنین بررسیییها ندییان میدهد با توجه به وجود
مالکهای آموزشییی الزم در کتاب خدرد ،مانند تأکید بر ونا ییر م ی و فرهنگی ،تنوخ سییاختهای نحوی ،کاربرد واژهها و
ا طالحات روزمرد ،میتوان این کتاب به ونوان متنی برای آموزش زبان فارسی انتخاب کرد.
کلیدواژهها :هوشنگ مرادی کرمانی ،خدرد ،گی یان الزار ،آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

 .1مقدمه
ادبیات و تت یم و تربیت به اور وام و ادبیات و آموزش زبان ،بویژد در سییه دها اخیر ،هدوارد موضییوخ بحا محافل تت یم و
تربیت و نیریهپردازان حوزة آموزش زبان دوم یا زبان بیگانه بودد ا ست .در این میان ،احب-نیران ب سیاری بر این باورند که
به کارگیری متون ادبی )اوم از دا ستان کوتاد ،رمان ،شتر ،گزین گویه ،ضرب الدثل ،فکاهی ،ندای دنامه و جز آن( در کنار آثار
نوشتاری دیگر در زمینه آموزش زبان ،امر دشوار و پیچیدد زبان آموزی را برای فراگیران زبان دوم یا زبان بیگانه تسهیل میکند؛
به هدین سنب در دهههای اخیر والقا شدیدی به ا ست ادد از متون ادبی برای آموزش زبان در کالاهای درا به وجود آمدد
است.
یکی از نیریه پردازانی که بر به کارگیری ادبیات در آموزش زبان تأکید دارد ،گی یان الزار ا ست .او متتقد ا ست که آموزش
متدرکز به فرم (توجه داندیییویان به شییکل و متنای یخ سییاختار دسییتوری خا ) برای یادگیری گرامر آنها سییودمند اسییت.
د ستور ودل متدرکز بر فرم ،مدکن ا ست برای هدا دان دیویان گرود سودمند با شد ،حتی اگر زبان دوم ننا شد .والود بر این،
وظایف شامل تتدادی از ا ول برای ارتقای آگاهی زبان از جد ه بحا در مورد زبان به لحاظ تح ی ی ،ا ست ادد از فتالیتهای
کدف تدرکز منتنی بر یادگیرندد و مدارکت داندیویان به ورت واا ی و شناختی است.
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این رویکرد ن دانهگذاری د ستورالتدل باال به پایین مطابق با رویکرد مهارت مطالته برای تدریس نو شتن را ن دان میدهد
(الزار . )83 :1380،
در پژوهش حا ضر که بر ا ساا چارچوب نیری الزار انیام شدد ا ست ،برر سی ندوددایم که چگونه میتوان از متن ادبی
برای آموزش زبان فارسیییی ،به ونوان زبان دوم ،اسیییت ادد کرد و چه فتالیتهایی را میتوان در راسیییتای آموزش مهارتهای
چهارگانه زبان) خواندن ،شییینیدن ،گ تگو ،نگارش (اراحی ندودم هدف نگارندگان در این تحقیق ،اراحی فتالیتهایی برای
ا ست ادد از متن ادبی و به اور م دخص ،دا ستان ،در آموزش زبان فار سی ا ست .دا ستانی که به ورت موردی به ونوان متن
آموزشیییی در این پژوهش مورد اسیییت ادد بودد ،کتاب خدرد ،اثر هوشییینگ مرادی کرمانی اسیییت .این پژوهش با بهکارگیری
راهنردهای گی یان الزار در آموزش زبان دوم انیام شییدد و در آن ندییان خواهیم داد که اسییت ادد از متون ادبی تا چه اندازد در
یادگیری زبان دوم مؤثر است .
از آنیا که تدامی تحقیقات انیام گرفته در این زمینه ،تاکنون نیری بودد و تحقیقی به ییورت ود ی ارا ه ندییدد اسییت و
هدچنین با توجه به نقش پررنگ داستان در رویکرد ارتناای آموزش زبان ،این تحقیق میتواند در این زمینه راهگدا باشد.
 1-1پیشینة پژوهش
بر روی کتاب خدرة هوشیینگ مرادی کرمانی تا کنون پایاننامههایی با وناوین «مقایسییه شیییودهای انزپردازی در آثار هوشیینگ
مرادی کرمانی ،فرهاد ح سنزادد و شهرام ش یتی» (زاروی جالل آبادی « )1393 ،نقد و برر سی آثار هو شنگ مرادی کرمانی
برا ساا نیریه چدنرز» (ابراهیدی بهدانی « ،)1395،برر سی شخ صیت قهرمان و ضد قهرمان در دا ستانهای کودک دد
بهرنگی ،نادر ابراهیدی ،هو شنگ مرادی کرمانی» (رحدانیان « )1395،ا طالحات در ادبیات کودک :خدرد اثر هو شنگ مرادی
کرمانی» (رمضانی  )1390،کار شدد است .در حوزد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان نیز ،کارهای زیادی مانند «بررسی
ویژگیهای مدرسان موفق آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و مهارتهای ارتناای)کالمی و غیر کالمی( آنها در مراکز آزفا
م دهد» (قا دی پور « ،)1396،برر سی فار سی گ تاری در منابع آموزش زبان فار سی» («برزویی  )1391،و غیرد انیام گرفته
ا ست؛ اما تاکنون هیچ پژوه دی بر ا ساا نیریه گی یان الزار در ایران انیام نگرفته ا ست و تحقیق حا ضر در نوخ خود بدیع
است.
 1-2روش تحقیق
این پژوهش ،یخ پژوهش آزمایدی است که به ورت گروهی انیام شدد است .ستی پژوهدگران بر این بودد که با است ادد
از مطالتات پی دین مرتنط و با به کارگیری راهنردهای گی یان الزار به برر سی مهارتهای زبانی بپردازند .بر این ا ساا با تکیه بر
یافتههای پیدین و با روایت ا ول آزمونسازی و آمادهسازی مواد درسی مطابق با ا ول تک ی ددار ،دروسی تهیه و با تدریس
این دروا به چند گرود آزمای دی نتاییی حا ل شد .متغیر م ستقل در این پژوهش ،آموزش پی درفته با راهنرد گی یان الزار و
متغیر وابسته ،میزان یادگیری و انگیزد تحت تاثیر متغیر مستقل است.
جامته آماری پژوهش  66 ،ن ر از زبان آموزان مرکز آموزش زبان فار سی دان دگاد فردو سی م دهد بودند .از میان آنها ،هر
گرود بین  4تا  11ن ر به روش ندونهگیری در دسترا و به اور تصادفی به  4گرود آزمایش (منتنی بر آزمون) و  4گرود کنترل
تقسیم شدند .انتخاب جامته آماری به ورت کامالً تصادفی ورت گرفت و به دلیل آنکه م یّت واحدی در دسترا ننود ،از
تدام م یّتهای موجود در مرکز آموزش زبان فار سی دان دگاد فردو سی م دهد در این پژوهش شرکت کردند .از آنیا که سطح
آموز شی زبانآموزان ،تو سط مرکز آموزش زبان تتیین شدد بود ،پیش-آزمونی برای زبانآموزانی که سطح  3یا  4را تدام کردد
بودند ،برگزار شد و  66ن ر در این آزمون پذیرفته شدند.
 .2بحث و بررسی
 2-1آموزش زبان دوم؛ عوامل و متغ یرها
یادگیری زبان دوم ،امری ب سیار پیچیدد و زماننر ا ست .آ شنایی ک ی ،احااا کامل ،تأثیرهای ک ّی ج سدانی ،وقالنی و اح سا سی
در زبان دوم ضییروری اسییت .اهدیت آشیینایی زبانآموزان با فرهنگ زبان مقصیید ،برای فراگیری کامل زبان امری بدیهی اسییت.
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بهترین روش برای نیل به این هدف ،تهیا متون و فتالیتهایی اسیییت که آنها را با تدیییابهات و اختالفات بین زبان اول و دیگر
فرهنگها آ شنا می سازد) جاوید ( 1395 :287،در واقع ،هر زبانی ری ده در فرهنگ یخ م ت دارد و هدانند آیینهای ا ست که
اوتقادات ،ارزشها و آداب و رسوم آن م ت را منتکس میکند (روح االمینی به نقل از نامور .)270 :1388،
در فرآیند یادگیری ،ااالوات جدید به ااالوات شناختی از قنل موجود مت صل ا ست ) آ سوبل  .(1968 :108،در این
فرایند یادگیری ،متغیّرهای زیادی درگیرند .یادگیری ،زمانی ود ی میدیییود که یخ تغییر فیزیکی در متن به وقوخ بپیوندد )
برا س ورد به نقل از چ ستن ( 60: 1379،به گ ته ژیرار«بهترین دلیل برای وجود آموزش پیش از پیدایش و م زبان دنا سی این
است که مت دان زبان توانستند مدتها بدون زباندناسی زبان را آموزش بدهند »(نوروزی به نقل از ژیرار.)1365 :11 ،
در ندودار زیر ووامل مؤثر بر یادگیری زبان دوم ندان دادد شدد است.

نمودار .1عومل مؤثر در یادگیری زبان دوم

متغیرهای یادگیری زبان را میتوان سن )کودک ،نوجوان ،بزرگ سال ( شناخت ،زبان مادری ،درونداد) دادهها (حوزة
واا ی ،پی دینا تح صی ی) با سواد ،بی سواد (دان ست) یوریو به نقل از براون  .)61 :1976،بر ا ساا اهدیتی که یخ
نیریهپرداز به هر یخ از ووامل و متغ ّیّرهای آموزش زبان دوم میدهد ،رو شها و شیوههای تدریس گوناگونی تدوین و
ارا ه شدد است .النته باید توجه داشت که «آموزش زبان فقط به روشها و گرایدها تقسیم ندیگردد؛ ب که مت م باید بتواند
رویکردی منطقی و درخور کال سهای مت اوت دا شته با شد که این رویکرد بر مننای ا ولی ا ست که برا ساا آن ،مت م
میتواند مراحل و تکنیکهای خا ی را برای آموزش زبان در بافتهای خا انتخاب کند» )براون  .(15 :1381،والود بر
این « ،در آموزش زبان باید تدرین  ،تدرین و باز هم تدرین ندود .کافی اسیییت دقت الزم به چگونگی یادگیری زبان
مادری از سوی یخ کودک وجود دا شته با شد .او بارها و بارها تکرار میکند .یادگیری زبان ا سا ساً نووی تق ید ا ست،
زبانآموز باید یخ مق د با شد؛ در ست مانند یخ کودک و کودکوار هده چیز را تق ید کند .ابتدا دا و بتد هم ک دات و
سییپس جدالت هر یخ به اور جداگانه تدرین میدییود» )اسییترن به نقل از براون( 58 -57 :1370،با تغییر تاکید از
دستور زبان ونحو به سوی است ادد از زبان برای کارکرد های ارتناای در موقتیت های واقتی در کالا ،جریانی شروخ
شد که به انقالب فرهنگی در زمینه آموزش زبان انیامید) ستیدی به نقل از هایدز.)1072 :205 ،
 2-2روشهای آموزش زبان دوم
«کراشییین متتقد اسیییت که هدف از آموزش این اسیییت که زبانآموزان را تا حدی برسیییانند که بتوانند از درونداد انیتی در
دسترا ،در خارج از کالا است ادد ندایند (کراشن به نقل از چستن )61 :1983،
«سییوویگنون تأکید میکند که هدف از تدریس زبان دوم ،باید دسییتیابی قابل ّیّت ارتناد در زبان باشیید که به نیر منطقی
میرسد»)سوویگنون به نقل از چستن)1983،
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امروزد ،ا ست ادد از رویکردهای زبان دناختی در آموزش زبان دوم کاربرد ب سیاری پیدا کردد ا ست .ا ول و نیریات
زباندیییناسیییی شیییناختی در برنامهریزی درسیییی و تهیه ،تدوین مواد درسیییی و آموزش زبان دوم به کار رفته اسیییت
(پورمحدد،وناسی)1395،
چاموت( )112 :2005راهکارها را در سییطح گسییترددتری به ونوان «مراح ی که یادگیری را تسییهیل می-ندایند...
راهکارها آگاهانه و هدفدند هستند» تتریف میکند.
در این پژوهش به بررسی دو روش برای آموزش زبان دوم توجه بیدتری شدد است که یکی از این روشها به لحاظ
ساختاری-دستوری و دیگری به لحاظ رواندناختی آموزش زبان دوم را مورد بررسی قرار میدهند:

 روش تدریس شنیداری -گ تاری  )The Audiolingual Methodاقتناا از پراتورو س س -مور سیا)1979
رویکردهای این روش بر اساا موارد زیر تو یف میدود :موضووات قالب گ ت و شنود ،وابستگی به تق ید ،ح ظ
س س ه ونارات و آموزش افراای ،تنییم ساختارها بر اساا تح یل مقاب های و آموزش به ترتیب زمانی متین ،تدرینهای
تکراری ،ودم تدییریح نکات دسییتوری مگر اندک ،آموختن دسییتور زبان به جای توضیییح اسییتنتاجی از اریق قیاا
اسییتقرایی ،محدودبودن دایرة لغات و در قالب متن بودن ،اسییت ادد از نوار و آموزشییگاد زبان و ابزارهای تصییویری ،مهم
بودن ت ظ ،است ادد محدود از زبان مادری ،تقویت و تثنیت جوابهای درست ،واداشتن زبانآموز به تولید گ تاری واری از
غ ط ،میل به برخورد ماهرانه به هنر زبان و غ ت از محتوا.

  Community Language Learningیادگیری جدتی زبانانقالب چام سکیایی در زبان شنا سی ،زبان دنا سان و مت دان زبان را به سدت "ژرف ساخت" سوق داد .هدف این
تالش رو شن ساختن و برج ستهندودن ووامل روان دناختی در موفقیت یادگیرندگان زبان بود .چالرز کران )  (1972در
مدل آموزشییی" یادگیری مدییورتی" تحت تأثیر نیریا آموزش کارل راجرز ) (1951بود ،پیوسییتن در محیطی که هر
شخص احترام و ارزش خود را دارد ،تدویش و اضطراب حا ل محیط آموزشی را کم میکند .حضور مت م تهدید ت قی
ندی دود؛ ب که م داور ا ست که توجه خود را به نیاز زبانآموزان متطوف میکند .هدینطور که یادگیرندد بی دتر و بی دتر با
زبان خارجی آشنا میدود ،به شرد آنکه ااالوات و ترجدا مستقیم کدتر و کدتر شود ،ارتناد مستقیم بیدتری میتواند با
م داور ورت پذیرد تا اینکه بتد از ج سات زیاد ،شاید ماهها و سالهای زیاد ،یادگیرندد در زبان گ تاری به روانی و
سالست دست یابد .در این نقطه است که یادگیرندد مستقل میدود )براون( 174-168 :1387،
به اور ک ی چیزهایی که ما در زندگی روزمرد مینینیم ،نقش مهدی در جذب ما و هدچنین ااالورسیییانی دارند و این
مهم میتواند در امر آموزش نیز به کار آید) محامدی و کامیابی گل و الیا سی به نقل از رایت ( :1989) ،ک دات و ت صاویر
متدوالً هددیگر را تکدیل میکنند و با هم  ،م اهیم میدد را به روشییینی بیان میندایند )محامدی؛کامیابی گل؛الیاسیییی
،(1395)،وجود لوح فدییردد نیز به زبانآموزان کدخ میکند تا بتوانند هم زمان با گوشییدادن به متون ،بر سییاختارهای زبان
مقصد مس ّط شوند )اناانایی؛ نتیدایی والی؛ نویدی؛ آقایی؛ اورنگ (.1395 :169،
 2-3نظریه فراگیری زبان دوم
پیشنهادات نظریة فراگیری زبان دوم از نظر الرسن فریمن(:)1997
 -از دوگانگیهای نادرست بر حذر باشید.

 -از نگرش سطحی برای نیریهپردازی برحذر باشید .

 -از تتدیم افراای برحذر باشید و به جز یات توجه کنید.

 از ت کرات کاهدی برحذر باشید ) باون به نقل از براون ( .433-421 :2000،داگالا براون ( ،)374-371 :1387چهار م دخ صه مربود به هم و جدان ددنی زیر را برای ساده سازی به
ونوان تتریف " تدریس زبان خارجی" پیدنهاد میکند:
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 اهداف کالا ،روی تدام اجزاء و ابتاد توانش ارتناای متدرکز شیییدد و به کار توانش زبانی و دسیییتور زبانمحدود ندیدود.

 تکنیکهای زبان ابداخ شدهاند تا افراد یادگیرندد برای رسیدن به نتایج متنیدار ،به و م متنی و است ادة کاربردنو حیح زبان بپردازند .
 روانی و درستی و دقت ،به ونوان ا ول کام کنندد پس از تکنیکهای ارتناای در نیر گرفته شدهاند . در کال سهای ارتناای ،در نهایت زبانآموزان باید بتوانند زبان را هم به ورت درک و هم انتقال ،در متون ازپیش تدرین نددد است ادد کنند.

 2-4آموزش زبان دوم با استفاده ازمتون ادبی
امروزد ،متون ادبی به دالیل مخت ی در برناما آموزش زبان دوم قرار گرفته اسیییت .از جد ا این دالیل میتوان به موارد زیر
اشارد کرد :کدخ به پیدرفت توانش زبانی زبانآموزان ،آموزش فرهنگ و آموزش متن ادبی .توجه به این نکته ضروری است
که آموزش زبان ،یخ هدف مهم برای توسته فرهنگی ایران و گسترش ن وذ تددن کهن ایرانی و اسالمی است .امروزد میتوان
گ ت با توسییته نیریا آموزش ،مناسیینترین راد آموزش زبان فارسییی ،آموزش ارتناای اسییت که با رویکرد داسییتانگویی و
قصهخوانی انیام پذیرد (تقوی و حاجی زادد .)5 -1 :1395،
 2-4-1استفاده از داستان به عنوان متنی ادبی برای آموزش زبان دوم
در میان متون ادبی ،شاید داستان ،بهترین رسانه برای مترفی زبان جدید به نوآموزانی است که هنوز با آن آشنایی ندارند .در
این متون ،میتوان به دسییتور زبان ،ییرف و نحو ،لغات ،فرهنگ ،جهاننینی و بسیییاری مطالب دیگر دسییت یافت که با وجود
هدراهداشییتن اننوهی از ااالوات ،هدچنان جذابیت خود را نیز ح ظ میکند .داسییتانهایی که زمان آنها حال یا ماضییی سییادد
اسییت ،متن قاب هدی دارند .موضییووات جدید زبان بیگانه ،ییرفاً به ونوان یخ سییاختار قالب ی متنیدار تدریس میدییود.
داستان ،وسی های ندادین برای ندایش و ورضه زمان گذشته سادد است.
هدچنین با وجود داستانها و تدرینهای مربود به آنها ،بچهها میتوانند دانش خود را نسنت به لغات اارافدان بیدتر کردد و
تواناییهای خویش را در جهان به وسی ه فرضیهها ،مقایسهها ،گروهنندی ،مرتب کردن و جز آن در مورد منااق مخت ف جهان
بیان کنند (رایت )293-4 :1384،
در آموزش زبان دوم با است ادد از داستان ،باید به نکات زیر توجه کرد:
 -باید هدف یا اهداف مدّرّ ا در داستانهایی که تتریف میکند ،مدخصددد و روی آن تدرکز نداید.

 مدرا باید کدخ کند تا ذهن زبانآموزان به سدت داستان متدرکز شود تا بتوانند تدرینهایی که از آنهاخواسته شدد را انیام دهند.
 -گزینههای ک یدی زبان جدید باید مدخص شود.

 داستانی انتخاب شود که در هدان چند سطر اول ،برای فراگیر جذاب باشد .به اور ک ی ،دا ستانها به فراگیران کدخ میکنند تا درک دان ن سنت به مطالب بی دتر شود و با داها و ک دات در زبان
خارجی آ شنا شوند .هدچنین با آ شنایی با ساختار وناوین و جد ههای جدید ،بدون ضرورت و اجنار ،می-توانند گنیینهای
از لغات جدید را برای خود بسازند تا زمانی که وقت است ادد از آن فرا برسد )رایت )22-21 :1384،متدوالً بیدتر داستانها
قدرت آگاهی ،تیزیه و تح یل و تیربه فراگیران را تقویت میکنند ،بنابراین آنها میتوانند دربارة مسیییا ل فرهنگی ،اجتداوی،
ج رافیایی ،تاریخ ،ریاضی و و دی مطالته کردد و با آنها ارتناد برقرار کنند (رایت.)33-30 :1384،
 2-4-2راهبردهای گیلیان الزار برای آموزش زبان دوم
در نیریه گی یان ،بیش از هر نیریه دیگر به برر سی آموزش انواخ مخت ف ادبیات پرداخته شدد ا ست که شامل سرف ص های
اسیییت ادد از ادبیات در کالا زبان ،موضیییووات بحا ،گزینش و ارزیابی مطالب ،خواندن ادبیات در فرهنگهای مخت ف ،تهیه

 / 268چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی 1399 -

مطالب و ارح درا )رمانها و داسیییتانهای کوتاد ،شیییتر ،ندایدییینامه( ،تأمل دربارد درا ادبیات ،ادبیات و خودگزینی منابع
میشود .در نیریه گی یان به آموزش واژگان تأکید شدد است.
از نیر وی ا ست ادد از ادبیات در آموزش فراگیران الزم ا ست؛ زیرا ادبیات ب سیار شوقانگیز ا ست ،شامل مطالب ا یل
ا ست ،دارای ارزش آموزش ودومی ا ست ،جزء ب سیاری از برنامههای در سی ا ست ،به فراگیران کدخ میکند فرهنگ دیگری
را بدناسند ،انگیزهای برای آموختن زبان است ،بر توانایی ،تتنیر و ت سیر فراگیران میافزاید ،برای فراگیران لذتنخش و جذاب
ا ست ،از ارزش باال و جایگاهی رفیع برخوردار ا ست(.الزار )15-14 : 1380،از دید الزار ،به کارگیری ادبیات در آموزش
زبان ،برای زبانآموز دارای مزایای زیر است:
 -مقایسا مطالب ادبی زبان خود با زبان جدید

 امکان دسترسی به فرهنگ مردمی که زباندان را میآموزد ترغیب به پیداکردن پیدینا اجتداوی و سیاسی و تاریخی یخ رمان یا ندایدنامه -آگاهی از واکنش اجتداخ در اوضاخ و احوالی خا

 تسییریع در آموختن زبان با تدرکز بر تکالی ی که بر انق آن ،فراگیران باید واکندییهای فردی خود را نسیینت بهسطوح چندگانه متنا بیان کنند
 -افزایش آگاهی زبانی فراگیران و حساسددن آنها نسنت به ویژگیهای ک ّی زبان

 پرورش شیییخصییی یت فرد و برانگیختن قوة تخ یل ،باالبردن توا نایی ن قادی و افزایش آ گاهی واا یفراگیران(الزار.)90-80 :1380،
 2-4-3نحوه انتخاب و تنظیم مطالب
گی یان الزار در کتاب آموزش زبان خود ،برای مترفی چگونگی انتخاب و تنییم مطالب آموزشی برای مدرا  ،شیوههایی را
مترفی میکند تا بستری مناسب برای انتقال هرچه بهتر مطالب آموزشی از مدرا به زبانآموز فراهم آورد.
گی یان الزار روشهای زیر را برای نحود انتخاب و تنییم مطالب مترفی کردد است:
 .1روش زباندحور یا منتنی بر زبان ) مالحیات روش شناختی( :تح یل دقیق زبان متن ادبی فراگیران ،در رسیدن به تتنیر
و ت سیییرهای متنادار یا ارزیابیهای آگاهانه از متن یاری خواهد کرد و آگاهی و ادراک ک ّی آنان از زبان را افزایش خواهد داد
و با اسیییت ادد از مت ومات مأنوا دسیییتوری ،واژگانی یا گ تدانی خود برای داوریهای زینایی-شیییناختی دربارد متن ترغیب
میدوند.
مزایای این روش :به نحو سودمندی به ورضه یا ا الح دستور زبان و واژگان در بافت های تازد و جذاب می-پردازند
و هدف ا ی فراگیران یتنی توستا دانش زبانی آنان را محقق میسازد.
متایب این روش :بدون راهندایی فراگیران برای مقاب ه با پیچیدگیهای زباندناختی متن ،به حد الزم واکنش شخصی آنان
را ا ب میکند .امکان فا ییی ه بتضیییی متنها با تیربا فراگیران و یا ودم تدایل بتضیییی فراگیران به بحا اجناری دربارد
احساسات و واکندهای فردی ،از دیگر متایب این روش است.
 .2ادبیات به منزله محتوا :مالحیات رو ش دناختی :این روش قدیدیترین رو شی ا ست که اغ ب در آموزش دان دگاهی به
کار میرود .مو ضوخ دروا ،زمینههایی مانند تاریخچه ،ویژگیهای نه ضتهای ادبی ،پ سزمینههای اجتداوی ،سیا سی و تاریخی
متن ،انواخ ادبی و فن متانی و بیان را در بر میگیرد.
مزایای این روش  :این روش ،فراگیر را در مقام فردی کامل درگیر میکند و بر این اسیییاا به اور بالقود انگیزد-بخش
است .هدچنین با قرار دادن ادبیات در کنار متون غیر ادبی ،آنان را از پردة ابهام بیرون میآورد.
متایب این روش :تح یل متن بر مننای ا ول زبان دناختی رف و باقی ماندن میالی برای بردا شت شخ صی از متایب
این روش است .هدچنین روشی بسیار مکانیکی و دلسردکنندد است و درآن مدکن است به پسزمینههای تاریخی ،اجتداوی و
سیاسی توجه کافی منذول ندود.
 .3ادبیات برای استغنای فردی )مالحیات روش شناختی( :برای ترغیب فراگیران به بهرهگیری از تیربیات ،احساسات و
وقاید خود ابزار م یدی است .
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مزایای این روش :از آنیا که این روش ،درک داندیویان از متون را از اریق قراردادن آنها در بافتهای ادبی و تاریخیدان
افزایش میدهد ،روشی کامالً آموزشی است و متون متتنر بسیاری در اختیار فراگیران قرار میگیرد.
متایب این روش :مدکن ا ست برای گرود ن سنتاً نخنهای "دارای ذهنی ادبی" ب سیار منا سب با شد .شاید متون از نیر
زباندناختی بسیار مدکل و برای داندیویان در حد متوسط دلسرد کنندد باشد(الزار)50-40 :1380،
باید توجه داشییت که در انتخاب متون ادبی ،نوخ درا ،سییطح داندیییویان ،انگیزد فراگیران ،نوخ فارسییی مورد نیاز اول
دورد ،نوخ داندیییو ،سیین ،رشیید وقالنی ،درک واا ی ،وال ق ،زمینا فرهنگی ،مهارت زباندییناختی ،زمینه ادبی از متیارهای
مهدی محسوب میدود .در دسترسنودن متون ،حیم متن ،قاب یت است ادد ،هداهنگی با برناما درسی ،از دیگر ووامل وابسته به
متن هستند.
از آنیا که یکی از مهدترین مدییکالتی که فراگیران در اسییت ادد از داسییتان با آن مواجهاند ،درک واژگان اسییت ،بنابراین
توجه به نکات ذیل ضروری است:
-1لغات در نیر گرفته شدد باید در درک موضوخ ا ی داستان به داندیویان کدخ کند.

-2لغات مورد نیر به گونهای باشد که حدا متنای لغات در متن ،برای داندیویان غیر مدکن باشد.

 -3لغات مورد نیر ،آنهایی باشد که اادینان دارید داندیویان ندیدانند.

 -4لغات مورد نیر ،در پاسخگویی به امتحانات تدریحی برای داندیویان م ید باشد.
 -5لغاتی را بگنیانید که فکر میکنید داندیویان در ودل میتوانند آنها را به کار برند (الزار.)122 :1380،
 2-4-4راههای نیل به مقصود
الزار راهکارهایی را برای رسیدن به مقصود در آموزش پیدنهاد میکند که از این قرار است:
 .1فتالیتهای پیش از خواندن:
کدخ به داندیییویان برای درک زمینه فرهنگی داسییتان ،ج ب والقا داندیییویان به داسییتان ،بحا دربارة واژگان پیش از
تدریس
 .2فتالیتهای هدزمان با خواندن:
کدخ به دان دیویان برای درک پیرنگ دا ستان ،کدخ به دان دیویان در شناختن شخ صیتهای دا ستان ،کدخ به دان دیویان در
درک متنای لغات دشوار متن ،کدخ به داندیویان در تدخیص سنخ و زبان متن.
 .3فتالیتهای پس از خواندن:
کدخ به داندیییویان در تتنیر و ت سیییرهای متن ،تدییخیص دیدگاد روایت داسییتان،فتالیتهای نگارشییی ،تدرین تکدی ی برای
فصاحت(الزار.)130-110 :1380،
 .3کاربرد نظریه گیلیان الزار بر روی زبانآموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه فردوسی مشهد
در این بخش به روشییهای آموزش فراگیران با اسییت ادد از نیریه گی یان الزار میپردازیم .آغاز پروژد با سییه مدرا در مورد
"گرامر حیح" و روشهایی که در موارد نقد و بررسی که در تکالیف داندیویان اییاد شدد ،آغاز شد.
سییه گرود داندیییو که گرامر ضییتیف آنها مورد توجه این پژوهش بود :گروهی از افراد که زبان مادری آنها انگ یسییی
بود)گرامر متدول جوامع مح ی لندن( ،سییه زبانه یا دو زبانه که به ییورت منیم از اشییکال دسییتوری اسییت ادد میکردند)در
انگ ی سی ،هندی یا نیییریهای قاب قنول بودد اما در بریتانیایی غ ط بودد ا ست( ،دان دیویان بینالد ی که بخ دی را در ک دور
خودشییان آموخته ،در نهایت چندزبانه و اغ ب پناهندگان که در خانوادد با یخ زبان ییحنت می-کردند که وارد انگ سییتان
شدند و مینور به یادگیری زبان نددند.
تصدیم بر این شد که چهار ج سه یخ ساوته"دستور زبان" ارا ه شود .شصت و نه در د پس از ارا ه ج سات از پیدنهاد
کدخ قدردانی ،و سی و یخ در د احساا ناراحتی میکردند.
آزمودنیها از م یتهای مت اوتی بودند .با توجه به محدودیتهای پژوهش ،پژوهدییگر قادر به هدسییانسییازی م یتها ننودد ،اما
ستی بر آن بودد که سوالهای پیدآزمون به گونهای ارح شود که زبانآموزان سطح پیدرفته در این پژوهش شرکت دادد شوند.
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مدکن ا ست این م سأله به ذهن خوانندد خطور کند که زبانآموزان گرود آزمای دی ،بی دتر ورب ه ستند و زبان فار سی را بهتر
میدانند و این مو ضوخ سنب خواهد شد که ندرات پ سآزمون آنها بهتر از دیگران با شد .در پا سخ به این م سأله نیز باید گ ت
که شییاید زبانآموزان ورب دامنا واژگانی بهتری از دیگر م تها داشییته باشییند ،اما دربارة درک مهارت خواندن به این ییورت
ندیتوان قضاوت کرد و گاهی اوقات حتی از لحاظ درک مهارت خواندن از زبانآموزان اروپایی و کرهای پایینتر هستند.
فرهادی ،جت رپور و بیرجندی ( ،)1999 :251-252سیییه روش مهم را برای آزمونهای درک مهارتهای چهارگانه بر
شدردهاند که ونارتاند از :پرسدهای چندگزینهای ،آزمون ک وز یا تکدیل متن و آزمون کوتهپاسخ .در این پژوهش از سه ابزار
تتیین سطح ،درسهای محقق ساخته و آزمون است ادد شدد است که در اداما بحا به اور م صل به آنها خواهیم پرداخت.
 تتیین سطحپژوهدگر برای پژوهش خود ،سطح پیدرفته زبانآموزی را مد نیر قرار دادد و برای این انتخاب به مرکز آموزش زبان فارسی
به غیر فار سی زبانان دان دگاد فردو سی م دهد مراجته کردد و دان دیویان سطح  4و  5این مرکز را انتخاب و شروخ به کار
کردد است
 متون محقق ساختهدر اراحی دروا این پژوهش ،سییتی پژوهدییگر بر این بودد که با در نیر داشییتن ا ییول و نیریههای تهیه و تدوین مواد
درسی برای مهارتهای خواندن  ،نوشتن ،گ توگو و شنیدن کاری متتنر و قابل قنول ارا ه دهد .در این پژوهش کتاب خدرد اثر
هو شنگ مرادی کرمانی به ونوان متن ادبی انتخاب شد .و ت انتخاب این متن این بود که در این دا ستان ،واژگان متا ر به
کار رفته و به ونوان ندایندهای در این زمینه میتواند به ما کدخ کند .هدچنین این اثر موفق که تا کنون برندة جوایز زیادی
شدد ،بیش از یخ د هزار بار به چاپ رسیدد و به زبانهای آلدانی ،اسپانیایی ،ه ندی ،فرانسوی ،انگ یسی ،آلنانیایی ،ترکی و
استاننولی ترجده شدد است .کارولین کراسکری مترجم ایران شناا آمریکایی ،خدرد را به زبان انگ یسی ترجده کردد ا ست.
این اثر نامزد جایزة موسسا توستا ادبیات خاورمیانه آمریکا  2016شدد است .خدرد ،توسط بنیاد ستدی به دو زبان منتدر
شدد و متنی مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان است .است ادد از ضربالدثل ها و آداب و رسوم وامه ،کاربرد
واژگان محاورهای و آمیختگی نیم و نثر از ویژگیهای آثار هو شنگ مرادی کرمانی ه ستند که در این کتاب نیز دیدد می دود
(فیضی .)1388 :200-30،
پژوهدگر ،پنج متن آموزشی را با محوریت داستان خدرد هوشنگ مرادی کرمانی تهیه کرد و این متنها به اساتید آموزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ارا ه شد و از آنها خواسته شد تا متون را از نیر محتوا  ،سطح دشواری و جدیدبودن مطالب
ارزیابی کنند .سپس با توجه به نیرات و پی دنهادات ا ساتید تغییراتی در متنها اودال شد  .در انتخاب متنها به دو متیار جدید
بودن آنها و تناسییب محتوا با سییطح دانش زبانآموزان توجه شیید .و ت تأکید بر جدیدبودن متنها این بود که ااالوات قن ی
آزمودنیها تأثیری در نتایج نداشته باشد.
درسها با مقدمه آغاز میدود .مقدمه شامل چند سؤال در مورد موضوخ درا است که زبانآموزان به ورت ش اهی پاسخ
میدهند و با یکدیگر به گ توگو در مورد موضوخ میپردازند .در واقع ،مدّرّ ا با مطرح کردن موضوخ درا و ارا ه ک یدواژهها
به زبانآموزان کدخ میکند هر آنچه در ذهن خود راجع به مط ب مورد بحا دارند ،فتال کنند تا در خالل تدریس از آن
مط ب اسییت ادد کنند و ک داتی که شییاید برای زبانآموزان جدید باشیید را مطرح میکند و به وسییی ه تصییویر و مترادفهای آن
ک دات به زبان آموزان کدخ میکنند تا متنی هر واژد را بیابند و از دانش پیدین خود است ادد کنند.
ستی شدد واژههایی که مدکن است برای زبانآموز ناآشنا هستند ،قنل از شروخ خواندن متن به وسی ه تصویر رمزگدایی
و متنا شوند .در مرح ه دوم که مرح ا خواندن متن است ،استاد ،متن را کامل میخواند و سپس راجع به ابهامات متن از جد ه
ضربالدث ها  ،کنایهها و آداب و رسوم ناآشنا برای زبانآموزان با آنها به گ توگو میپردازد و تدابهات و ت اوتهای فرهنگی متن با
آنها را شرح و ت سیر میکند .در مرح ه سوم ،بتضی از جد ههای متن را به کدخ زبانآموزان تیزیه و تح یل میکند و در انتها
سؤاالتی از متن به ورت ش اهی از آنها میپرسد.
 آزمونهدانطور که پیدتر اشارد شد ،در پایان هر درا سواالتی از زبانآموزان پرسیدد میدد که در هدا گروهها یکسان بود و
آنها به یخ روش آزمودد شدند  .برا ساا محتوای متون آموز شی  ،سوالهایی به منیور برر سی درک مط ب آزمودنیها تهیه
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شد .سه روش مهم را برای آزمونهای درک مهارتهای چهارگانه بر شدردهاند که ونارتاند از :پرسدهای چندگزینهای ،آزمون
ک وز یا تکدیل متن و آزمون کوتهپاسییخ .این سییه روش برای این پژوهش انتطافپذیری زیادی دارند و محدودة وسیییتی از
تواناییها را مورد سنیش قرار میدهند و زبانآموزان آنها را به آزمونهای دیگر ترجیح میدهند و از هده مهدتر این که با وینیت
باالیی قابل تصحیح هستند .پژوهدگر والود بر این روشهای سنیش،آزمون درک مط ب را هم جهت بررسی روایی وری
و محتوایی متن تو سط زبانآموز در این پ سآزمون قرار دادد و در نهایت آزمون به تأیید ا ستادان راهندا ر ساندد شد و پس از
اودال ا یییالحات و تغییرات الزم ،متنهای کامل آزمون را تأیید ندود  .با اتدام این روند ،این آزمون برای اجرا به یییورت
آزمایش اولیه در یکی از کالسییهای درا که تقریناً شییرایط یکسییانی با گرود زبانآموزان ا یی ی)از نیر سییطح دانش زبانی(
داشتهاند ،آمادد گردید و پس از اجرای آزمایدی آمادد اجرای نهایی گردید.
در این پژوهش  4گرود آزمایش و  4گرود کنترلندییدد )شییاهد( شییرکت داشییتند .در اول آزمایش 4گرود با روشییهای
یکسییان و مطالب آموزشییی یکسییان در کالسییهای مت اوت آموزش دیدند و  4گرود دیگر بدون آموزش در آزمون شییرکت
کردند. .اجرای این پژوهش از مهر  97تا مهر  98اول کدید و در سه مرح ه انیام شد.
مرح ه اول :تتیین سطح
تتیین سطح بر اساا متیارهایی چون متوسط اول جد ه ،کی یت گ تار ،تتداد خطاها ،تتداد واحدهای جد ههای ا ی
و متت قات آن ،تتداد تو ی کنندد ،مقیاا حت مطالب دستوری ،کاربرد ساختارهای مدخص انتقالی ،اکتساب ساختارهای
مدخص انیام شد.
اگر ندرد کسب شدد توسط داندیو حدود  10ندرد باشد در سطح کتاب یخ هستند ،اگر حدود  10تا  20باشد در سطح
کتاب دو ،بین  20تا 30در سطح کتاب سه ،بین  30تا  40کتاب چهار و اگر بین  40تا  50یا بی دتر با شد در سطح کتاب
پنج که باالترین سطح مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان داندگاد فردوسی مدهد هست ،قرار میگیرد.
مرح ه دوم :آموزش
پژوهدگر در این قسدت بر اساا نیاز پژوهش ،کتاب خدرد هوشنگ مرادی کرمانی را در ه ت قسدت خال ه کردد و
در اختیار فراگیر قرار دادد ا ست .در این ق سدت م دکالتی که مدکن ا ست فراگیران هنگام خواندن یا مطالته دا ستان کوتاد با
آنها روبرو شوند برر سی شدد ا ست که ونارتاند از :شناخت پیرنگ دا ستان ،درک زبان نگارش دا ستان و ت دخیص نوخ
روایتگری که به نقل داستان میپردازد .از جد ه مدکالت دیگری که فراگیر می-تواند با داستان داشته باشد میتوان به شناخت
پیدینا فرهنگی داستان  ،درک و تدخیص سنخ نگارش ،تدایل به تدرکز بر تخ تخ ک دات به جای پرداختن به متنای ک ی
متن ،درک مط ب ،درک واژگان ،تتنیر وت سیییر متن ،راهنردهای مطالتاتی نامناسییب ،درک ابهامات متن ،اوتداد به تتنیرها و
ت سیییرهای خود ،انگیزد ،فقدان اوتداد به ن س ،جذابننودن محتوای داسییتانها ،بی ارتناد بودن داسییتان کوتاد با امتحانات و
مطالته کم فراگیران حتی به زبان مادری خودشان اشارد کرد.
بتد از انتخاب متون به کدخ استادان راهندا و با است ادد از نیریه گی یان الزار ،پژوهدگر با توجه به زمان محدود پژوهش
و محدودیت زمانی که مرکز آموزش زبان فارسی مدخص کردد بود،شش ج سا چهل و پنج دقیقه-ای اراحی کرد که ه ت
ج سه آموزش متون از پیش محققساخته بود و یخ ج سه برای آزمون پایانی که با مدارکت اراح آزمون مرکز آموزش زبان
فارسی مدهد و اساتید راهندا انیام شد.
متن با حضور پژوهدگر در تدامی ج سهها ،به تخ تخ زبانآموزان و استاد کالا دادد میدد و قنل از شروخ خواندن متن
فتالیتهایی انیام میگرفت از جد ه :کدخ به فراگیران برای درک زمینه فرهنگی دا ستان ،ج ب والقه دان دیویان به دا ستان و
توضیح واژگان به کدخ تصویر قنل از شروخ تدریس.
بتد از شروخ خواندن متن با م دارکت ا ستاد کالا ستی میکردیم تا به زبانآموزان کدخ کنیم پیرنگ دا ستان را درک
کنند ،شخ صیتهای داستان را بدناسند ،متنای لغات دشوار متن را درک کنند و سنخ و زبان متن را تدخیص دهند؛ ما برای
اادینان از این که زبانآموزان موضوخ داستان خدرد را دریافتهاند ،سؤاالتی ک ّی از آن ها می-پرسیدیم و از آنها میخواستیم که
خال ه آنچه را فهدیدهاند به ما بگویند و اگر در کدور خودشان شرایط مدابه با فضای داستانی خدرد دارند تتریف کنند و
یا از آنها میخواستیم که پای تخته بیایند و جد های را از نیر رفی و نحوی تیزیه و تح یل کنند.
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پس از اتدام خواندن متن ،در هر ج سییه به داندیییویان کدخ میکردیم تا متن را تتنیر و ت سیییر کنند و دیدگاد روایت
داستان را تدخیص دهند؛ در این مرح ه ،با شروخ ت سیرهای انتقادی از داستان ،فراگیران وارد بحا میددند .نقش مت م در
این روش ،هدا یت کردن کالا بود؛ به ب یان دیگر اگر زبا نآموزان به ک دخ هدکالسیییی های خود م طا لب درا را متو جه
ندیددند ،سؤاالت خود را از مت م میپرسیدند .در نهایت ،گروهها با هدکاری مت م به جدع بندی مطالب میپرداختند.
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
اکنون به تو یییف و تیزیه و تح یل آماری دادههای حا ییل از سییه مرح ا تتیین سییطح ،تدریس ،آزمون میپردازیم .به این
منیور ،با ا ست ادد از رو شهای آمار تو ی ی ،شاخ صهای میانگین و متیار ،به تو یف دادهها و هدچنین با ا ست ادد از آمار
استنناای و آزمونهای آماری مناسب) لون ،تح یل واریانس آنوا ،آزمون تتقینی دانکن و آزمون تی یکطرفه( ،به بررسی میزان
متناداری ت اوت دادهها در هر گرود خواهیم پرداخت .بخش آخر نیز به بحا تح یل نتایج حا ل از تو یف و نتایج آزمون
آماری اختصا دارد.
پس از ندرد گذاری آزمون ها ،نتایج به د ست آمدد با ا ست ادد از شاخ صهای آماری میانگین و انحراف از متیار محا سنه
شدد و کل دادهها در قالب جدول و ندودار ندان دادد میدود.
پژوهدییگر پس از بررسییی پیدییینا مهارتهای چهارگانه ،ووامل مؤثر در یادگیری این مهارتها را شییناسییایی کرد .یکی از
مدییکالت مهدی که زبانآموزان به هنگام مطالته یخ متن با آن مواجه میدییوند ،این اسییت که آنها اغ ب در زمان مطاله متن،
خود را درگیر متن ندیکنند .هدین امر باوا افت یادگیری و بیانگیزهنودن آنها در یادگیری میدود .
بنابراین شیییوهای نو برای آموزش آنها در نیر گرفته شیید و آن اموزش زبان فارسییی از اریق داسییتان اسیت .این شیییود،
ااالواتی جدید از فرهنگ و آداب و رسییوم زبان مقصیید به آنها یاد میدهد و هدچنین وجود رشییتههای پیوسییتگی هر قطته از
داستان در هر ج سه آنها را به متن وابسته میکند .در پژوهش حاضر ،این شیود با است ادد از شیوة گی یان الزار به کار گرفته شد
که یکی از راهنردهای نوین آموزشی در زبان فارسی است و نقش مهدی در یادگیری و یادسپاری مطالب و تقویت انگیزد دارد.
به هدین منیور  ،در این پژوهش به بررسی تأثیر داستان در درک مط ب و انگیزد در هدت گرود پرداخته شد .
در این پژوهش  66ن ر از هر دو جن سیت )مذکر و مؤنا( و از م یتهای وراقی ،اروپایی ،کرد جنوبی ،ودانی و پاک ستانی
شرکت داشتند که در  8گرود آزمایش و کنترل جای گرفتند .
در کل ندونه بی دترین دختر  9ن ر ا ست که در گرود  1کنترل ددد و کدترین دختر  1ن ر ا ست که در گرود  3کنترل ددد
جای داشتند
در میدوخ  %47شرکتکنندگان در پژوهش ،پسر و  %53دختر بودهاند .
در گرود آزمایش 23 ،ن ر پسر و  12ن ر دختر و در گرود کنترل  10پسر و  21دختر قرار گرفتند .
تتداد شرکتکنندگان کرد جنوبی ،انگ ستان و پاکستان در گرود آزمایش بیش از گرود کنترل بودد است و در گرود کنترل،
شرکتکنندگان پاکستانی و انگ ستانی حضور نداشتند و شرکتکنندگان وراقی ،ودانی ،فرانسوی و آلدانی در گرود کنترل بیدتر
از آزمایش بودد است .
در کل ،بیدییترین ندونه م یت وراقی  51/51در یید و کدترین ندونه م یت پاکسییتان 1/52در یید در گرود آزمایش
میناشد .بیدترین ندونه م یت وراقی  42/42در د و کدترین ندونه م یت فرانسه و آلدان1/52در د در گرود کنترل میناشد.
م یتهای ودانی ،فرانسوی ،آلدانی در گرود آزمایش و م یتهای پاکستان و انگ ستان در گرود کنترل شرکت نداشتند.
دادههای این پژوهش در چهارچوب برنامه (اا ،پی ،اا ،اا  )16تیزیه و تح یل شیییدد اسیییت .در این قسیییدت به
تح یل دادههای متغیر مستقل ) نیریه گی یان الزار( بر متغیرهای وابسته )درک مط ب و انگیزد( میپردازیم.
 .5تحلیل دادههای تأثیر نقشه مفهومی بر درک مطلب
در این بخش ،ابتدا هدسطحی دانش آزمودنیهای چهار گرود آزمایش و چهار گرود کنترل را بررسی میکنیم .
سپس نرمالنودن آزمونها را سنییدد و در نهایت به ارزیابی فرضیهها میپردازیم.
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هدانطور که ذکر شد با مداهدة تتیین سطح مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،سطح دانش شرکت-کنندگان
سنییدد و ندونهها انتخاب شدند .هدف تتیین سطح ،اثنات یکسان بودن توانایی گروهها قنل از انیام مرح ه آزمایدی است.
از تح یل واریانس یکطرفه) آنوا( برای مقایسه ود کرد هدت گرود است ادد شد.
چنان که جدول شدارد)  (1ن دان میدهد ،ندرات این آزمون دارای پراکندگی نرمال ا ست .هدینطور ،ن سنت شاخ صهای
چولگی و کدیدگی به مقدار انحراف متیار آنها از قدر مط ق  1/96کوچکتر است و این به متنای نرمالنودن ندرات است.
جدول)  .(1آزمون نرمالبودن توزیع دادهها در پیش آزمون

چولگی
تتداد

گروهها

33

گرود -1
کنترلددد
)آزمایش(

گرود  -2شاد

د32

ترل ندییییدد

د

انییحییراف
متیار

آمارد

0.409

-1.08

-0.585

کدیدگی
نسنت

آمارد

-2.64

انییحییراف
متیار

1.015

-1.43

0.798

نسنت
1.28

-1.44

-0.585
0.409

0.414

)شاد

بر اسیییاا آمار مندرج در جدول ( )2نیز میتوان چنین نتییهگیری کرد که والود بر پیش فرض نرمال بودن
دادهها  ،واریانس گرودها نیز هدگن ا ست .نتایج آزمون لون ( ) f 5/126 =449.0و ( ) p =919.0ن دان میدهد که
اختالف متناداری بین پراکندگی ندرات دو گرود آزمایدی و کنترل وجود ندارد که ندان دهندد ندونهگیری حیح
در هر دو گرود است.
جدول).(2آزمون همگونی واریانس لون

درجه آزادی1

شاخص
0.10

درجه آزادی 2

7

احتدال
0.919

128

ن تایج جدول ( )3نیز ندیییان مید هد که  49.5ندرد اختالف بین باالترین م یانگین گرود اول آزمایش ( م=
 –)62.9و کدترین میانگین – گرود چهارم شاهد (م=  )2وجود دارد .میانگین گروهها به ترتیب نزولی ونارت است
از:
گرود اول آز مایش( م=  )62.9گرود چ هارم آز مایش (م= )41.9گرود سیییوم آز مایش (م=  ،)4.9گرود دوم
آزمایش (م=  )25.9گرود دوم شییاهد (م=  )65.2گرود سییوم شییاهد(م=  )57.2گرود اول شییاهد (م=  )5.2و گرود
چهارم شاهد (م= .)2
جدول( .)3آمار تو ی ی
میانگین

تتداد
گرود 1کنترلددد

8

9.62

گرود کنترلددد

10

9.25

انحراف متیار
0.52
0.6
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گرود  3کنترلددد

11

9.4

گرود  4کنترلددد

4

9.41

گرود  1کنترلنددد

8

2.5

گرود 2کنترلنددد

10

2.65

گرود 3کنترلنددد

11

2.57

گرود  4کنترلنددد

4

2

0.42
0.41
0.8
1.42
1.42
0.76

نتایج آزمون تح یل واریانس ( آنوا( جدول  ( 5f/126= 344.0 ) 4و  p=794.0ندیییان میدهد که اختالف متناداری
بین میانگین چهار گرود کنترل ن ددد ( شاهد) م داهدد ندی شود .بنابراین میتوان چنین نتییهگیری کرد که تدام گروههای
کنترل نددد از لحاظ توانایی درک مط ب هدگون بودداند .
جدول(  .)4تحلیل واریانس (آنوا) :کنترل نشده

میدوخ میذورات

درجه آزادی

میانگین میذورات

بین گرود ها

1.274

3

0.425

درون گروهها

35.786

29

1.234

جدع

37.061

32

احتدال

F

0.794
0.344

هدچنییین در ندودارهییای سییتونی زیییر ،ندییرات گروههییا در دو بخییش کنتییرل شییدد) ندییودار( 2و کنتییرل ندییدد)
ندییودار ( 3مقایسییه شییدد اسییت و بییاالترین و کدتییرین ندییرات بییرای گروههییا را ندییان میدهیید و نیییز گویییای اییین نکتییه
اسییت کییه میییانگین ندییرات چهییار گییرود کنتییرل شییدد و چهییار گییرود کنتییرل ندییدد بسیییار بییه هییم نزدیییخ هسییتند و
اخییتالف متنییاداری بییین میییانگین آنهییا مدییاهدد ندیدییود .بنییابراین میتییوان چنییین نتییهگیییری کییرد کییه چهییار گییرود
کنترلنددد )شیاهد( و چهیار گیرود کنترلدیدد )آزمیایش( ود کیرد هدگیونی داشیتهاند .ایین بیدان متنیا اسیت کیه تدیامی
زبانآموزان دو گرود از لحاظ توانایی مهارت خواندن هدسطح بودداند.

میانگین نمرات گروه های کنترل نشده
4.00
2.00

0.00

گروه 4

2

گروه 3

2.57

گروه 2

گروه 1

2.65

2.5

نمودار ()3میانگین نمراتگروههای کنترلنشده (شاهد )
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میانگین نمرات گروه های کنترل شده
10.00
9.50
9.00

0

0

9.4

9.41

0

0

9.25

9.62

نمودار( )2میانگین نمرات گروههای کنترل شده (آزمایش)

میانگین نمرات گروه هایکنترل نشده

وکنترلشده

کنترل نشده
کنترل شده

گروه 3

گروه 4

گروه 1

گروه 2

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

نمودار ( .)4گروههای کنترلشده وکنترلنشده
قنل از گزارش تح ی ی نتایج ،باید نرمالنودن دادهها نیز بررسییی شییود .هدانطور که در جدول( )5ندییان دادد شییدد
است ،نسنت شاخصهای چولگی و کدیدگی به خطای متیار آنها از قدر مط ق  1/96کوچکتر و این بدان متنا است

که دادههای آزمون گرود کنترل و آزمایش نرمال بودد است .
جدول)  .(5آمار تو ی ی
تتداد

میانگین

انحراف متیار

کدینه

کنترل شدد

33

9.42

0.49

8.5

10

کنترل نددد

32

2.51

1.076

1

4.5

نتایج آزمون تح یل واریانس (آنوا( )f 5/120 =823.0و  p =492.0ندیییان میدهد که اختالف متناداری بین میانگین

گرودهای کنترل شدد (آزمایدی) وجود نداشته است که ندان دهندد هدگن بودن افراد در چهارگرود آزمایش است.
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جدول( .)6تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) :کنترل شده

میدوخ میذورات

درجه آزادی

0.601

3

درون گروهها

7.06

29

جدع

7.66

32

بین گروهها

میییییانییگییییین
میذورات

f

احتدال

0.823

0.492

0.2
0.243

نتایج آزمون تی نیز ندان میدهد که اختالف متناداری بین دو گرود کنترل و شاهد وجود دارد که ندان دهندة اثر آموزش

بر سطح پیدرفته (سه و چهار) آموزش زبان فارسی بر گرود های ندونه برداری است.
جدول)  (7آزمون تی یک طرفه

آزمون تی یکطرفه

آماردt

درجه آزادی

Sigدوارفه انحراف متیا

ت اوت میانگی

ن

 95%فا ه اادینان

دامییینیییه
پایین

با فرض برابریواریانسها

با فرض مت او
دن واریانسها

33.625

ت
-625.33

دامنه باال

64

0.0

0.2

-6.92

-7.43

-6.51

44.69

0.0

0.21

-6.92

-7.33

-6.5

نتیجه گیری
ا ست ادد از متون ادبی در آموزش زبان دوم یکی از راهکارهایی ا ست که باوا ت سهیل امر یادگیری می دود .این روش آموزش
که در دهههای اخیر توجه بسیاری از پژوهدگران را به خود ج ب کردد ،میتواند در مورد آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
نیز ا ست ادد شود .در این پژوهش ،این شیوة آموزش زبان بر ا ساا نیریا گی یان الزار و با ا ست ادد از کتاب خدرد هو شنگ
مرادی کرمانی به ونوان ندونهای از متن ادبی ،بر روی  66زبانآموز مرکز آموزش زبان داندییگاد فردوسییی مدییهد به کار گرفته
شد .در اول آزمایش  4گرود با روشهای یکسان و مطالب آموزشی یکسان در کالسهای مت اوت آموزش دیدند و چهار گرود
دیگر بدون آموزش در آزمون شیییرکت کردند .نتایج این پژوهش ندیییان میدهد که اختالف متناداری بین دو گرود کنترل)
آموز شدادد شدد( و شاهد) آموز شدادد ن ددد( وجود دارد که ن دان دهندة اثر آموزش بر سطح پی درفته ) سه و چهار( آموزش
زبان فار سی بر گروههای ندونه برداری ا ست .بنابراین کتاب خدرد با توجه به ویژگیهایی چون تأکید بر ونا ر م ی و فرهنگی
و هدچنین دارابودن قاب یت آموزشیییی باال در زمینه نحو و واژگان و ا یییطالحات میتواند در برنامه ریزی و انتخاب متون بر
اساا نیریه گی یان الزار برای آموزش زبان فارسی مورد است ادد قرار بگیرد.
هدچنین ،بررسیها ندان داد که آموزش متدرکز به فرم (توجه داندیویان به شکل و متنای یخ ساختار دستوری خا )
برای یادگیری گرامر آنها سودمند ا ست .النته د ستور ودل متدرکز بر فرم ،مدکن ا ست برای هدا دان دیویان گرود سودمند
باشیید ،حتی اگر زبان دوم نناشیید .والود بر این ،وظایف شییامل تتدادی از ا ییول برای ارتقاء آگاهی زبان از جد ه بحا در
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مورد زبان به لحاظ تح ی ی ،است ادد از فتالیتهای کدف تدرکز منتنی بر یادگیرندد و مدارکت داندیویان به ورت واا ی
و شناختی است.
این رویکرد ندییانهگذاری دسییتورالتدل باال به پایین ،مطابق با رویکرد مهارت مطالته برای تدریس نوشییتن را ندییان
میدهد.
نتییا این پروژد اییاد چند تنش نیز بود :بسییییاری از داندییییویان والقهمند به یادگیری قوانین در مورد گرامر بودند و
تدایل دا شتند هر گونه انحراف از زبان ا ستاندارد را به ونوان ا شتناد انقهنندی کنند؛ یکی از وظایف متخ صص نو شتن این
ا ست که دان دیویان را ت دویق به پر سش و یرر سی آنها جهت ا الح نگر شهای مربود به گرامر کند ( دان دیویان سپاا
گذار بودند که پیچیدگی هویت زبانی آنها ارزشییدند و به ونوان یخ مننع دیدد شییدد) .تنش دیگر ،دسییتور زبان ابزاری برای
اییاد متنا ست و شواهدی از حا شیهنوی سی آنها که فرمهای ا ستاندارد باید یا با تأکید بر این یا ارا ه فرمهای حیح برای
داندیویان اجرا شوند.
چنین رویکردی ا ساتید دان دگاهی را قادر می سازد تا بی دتر درک کنند که گرامر ا ست ادد شدد تو سط دان دیویان رف ًا
یخ ویژگی سطح متن نیست ،ب که اغ ب ندان دهندد پیچیدگی هویت داندیویان است.
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