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 چکیده
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 مقدمه -1

، 1هایی همچون اصزالت فاده از متون ادبی را به دلیل ویژگیآموزش زبان، است رویرردهای نوین

هزای  ، در برنامزه 2غنای فرهنگی و زبانی، و گستردگی این متون در سزوو  متفزاوتی از ادبیزت   
آمزوزان  های رویررد ارتباطی زبان، آشنایی زباننمونه، از دغدغه رایاند. بآموزشی خود قرار داده

تر با آنزان اسزت و   برقراری ارتباط موفقدر زبانی مقصد  ۀمعبا فرهنگ و رفتارهای اجتماعی جا
یزابی بزه ایزن نتیجزه،     تواند در دسزت میخود هویت فرهنگی و ایدئولوژیری  ۀادبیات، به واسو

نیزا سزهم بسزاایی     3شناسی آموزشیجدیدی به نام سبک ۀ. به وجود آمدن رشتباشدسودمند 

 .  استهداشتهای آموزش زبان در گنجاندن ادبیات در سرفصل
 6اکنون شرایوی ایجاد شده که بتوان متون ادبی را به مثابه منابعی غنزی، ارزنزده و اصزیل        

توجزه گزردد   باید لبته به این نرته آموزش زبان به خارجیان استفاده کرد. اهای درس در کالس
مفهزوم   انزد. بسزیار متفزاوت  « آموزش زبان از طریق ادبیزات »و « آموزش ادبیات»که دو مفهوم 

یک مویزو  محتزوایی همچزون     عنوانبهدارد و با ادبیات  تثکیدنخست بر آموزش خودِ ادبیات 

 تثکیزد های زبزان  ها و نرامکند، و مفهوم دوم بر آموزش مهارت... برخورد می اقتصاد، فیایک و
 ۀبا دو پدیزد نگرد. بر این مبنا های زبانی میابااری برای بهبود مهارت عنوانبهبه ادبیات رد و دا
تزر  رو خزواهیم بزود و چنانچزه ژر    هروبز « آموزش ادبیات»و « آموزش زبان»چندان متباینِ نه

   کند.میرهنمون « ادبیات»و « زبان»بنگریم، این دو مفهوم ما را به تفاوت 
ادبیزات،   امزا گیرند، برقراری ارتباط با یردیگر به کار می رایها بزبان نرامی است که انسان     

بزرای  « چندان متبزاین نه»کارگیری زبان در قالب متعالی و هنری آن است و کاربرد ویژگی ه ب
این دو مفهوم از این جهت است که زبان، بستر رخداد ادبیات است و ادبیات، رویزدادی هنزری   

میاان لزذت  تعیین اینره  برعالوهنری بودن این رویداد، جۀ هدهد و دراست که در زبان رخ می
رک زیبزایی ایزن رخزداد مشزخ      تالش وی را نیا برای د، چگونگی ز این اثر هنریمخاطب ا

آن متونی به سادگی زبان روزمزره   کند که در یک سویادبیات طیفی را ایجاد می پسد. کنمی

قرار دارند، و در سوی دیگر متونی کزه فقزم مخاطزب آگزاه از بالغزت و آشزنا بزا اعتقزادات و         
بیزانگر  ادبی نرم، شعر و نثزر   ۀر به درک آنهاست. وجود سه گونباورهای فرهنگی یک ملت قاد

ایزن متزون در محتزوای     کزارگیری بزه غافل بزود کزه   نباید همین مفهوم است. از این نرته نیا 

                                                           
1. authenticity 

2. literariness 

3. pedagogical stylistics 

4. authentic 
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د و بر این مستقیم داروۀ های زبانی رابآموزان بر مهارتهای آموزشی، با میاان تسلم زباندوره
 شود.  یک یرورت مور  می عنوانهبمبنا نیاز به گاین  متون ادبی 

، و بزه روش میزدانی   گیری از متون ادبی در یاددهی زبان فارسزی این مقاله در بررسی بهره

زبزان از طریزق   آمزوزان عزرب  آموزش واژه به فارسیکه  گویی به این پرس  استصدد پاسخدر

 ر؟ونثمتر است یا از طریق متون مؤثرم کارآمدتر و ونرممتون 

آمزوزان  آموزش واژه به فارسزی  به طر  این فرییه پرداخت کهتوان مین پرس  ایۀ بر پای

 تر و کارآمدتر است.مؤثر متون منثوردر مقایسه با م ونرمزبان از طریق متون عرب

متون ادبی، بزه عبزارت    یمن بررسی فرایند آموزش زبان از طریق استهسعی شد در مقاله

بنزدی  سزازی و تقسزیم  ش میزدانی و در قالزب همگزن   زبان، بزه رو  1محوردیگر آموزش ادبیات

آزمون سزنج  واژه، آمزوزش   زبان در دو گروه آزمون و گواه، برگااری پی آموزان عربفارسی

آزمون، به تحلیل آماری نتزایج  و برگردان نثر آنها، و برگااری پس متون منرومواژه در دو شرل 

 پژوه  پرداخته شود.
 

    بنای تفاوت آموزش زبان و آموزش ادبیاتتفاوت زبان و ادبیات؛ م -2

 ۀبزدان اشزاره گردیزد، نتیجز     یکگونه که در بخ  تمایا آموزش زبان از آموزش ادبیات، همان

هزایی در ادبیزات   یژگزی وتفاوت زبان و ادبیات است. اکنون باید به این نرته پرداخت کزه چزه   

هزای  جزای متزون زبزانی در کزالس    متون ادبی به  کارگیریبهوجود دارد که مدرّس زبان را از 

تقریباً تمزامی کسزانی کزه بزه مویزو        ،در پاسخ باید اظهار داشت .نمایدآموزش زبان منع می

 عنزوان بزه انزد.  هایی همسان بهره جستهاند، از استداللتفاوت زبان ادبی با زبان روزمره پرداخته

 7و ادبزی )شزعری(   3همدلی ،6، فرازبانی6، ارجاعی3، ترغیبی2نمونه یاکوبسن ش  نق  عاطفی

گیری پیام به سوی خود پیزام  شمارد و معتقد است در نق  ادبی زبان، جهترا برای زبان برمی

بزویژه   ،گیزرد. اشرلوفسزری روس و صزورتگرایان چزک    کانون توجه قزرار مزی  ذاتاً  است و پیام

تند. به اعتقزاد  هس 1سازیو برجسته 3موکارفسری و هاورانک قائل به دو فرایند زبانی خودکاری

                                                           
1. literature based 

2. emotive 

3. cognitive 

4. referential 

5. met linguistic 

6. phatic 

7. poetic 

8. automatisation  
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هاورانک، خودکاری فرایندی است که در آن، عناصر زبان به قصد بیان مویوعی، بزدون توجزه   

عناصزر زبزان بزه نحزوی      کزارگیری بهسازی، د، ولی برجستهشوبیان، به کار گرفته می ۀبه شیو

یزتِ  بیان جلب نرر کند و غیرمتعار  باشد. موکارفسری نیا زبان شزعر را در نها  ۀاست که شیو

بزه  )کنزد  های هنجار زبان قلمداد مزی همؤلفسازی را انحرا  از داند و برجستهسازی میبرجسته

 (.36-31: 1331نقل از صفوی، 

نخسزت آنرزه نسزبت    »پذیر است: سازی به دو شرل امرانلیچ بر این باور است که برجسته     

ه قواعدی بر قواعد ازاکم زبزان   به قواعد ااکم بر زبان خودکار، انحرا  صورت پذیرد و دوم آنر

هنجززارگریای و  ۀسززازی از طریززق دو شززیوخودکززار افززاوده شززود. بززه ایززن ترتیززب، برجسززته

نمایزد. بزه اعتقزاد او،    تعیزین مزی   اد و مرز ،وی برای این دو«. افاایی تجلی خواهد یافتقاعده

سزازی  ، و برجسزته تواند تا ادی پی  رود که در ارتباط، ایجاد اختالل ننمایدهنجارگریای می

یروی  نیا این مویزو  را  بی(. 61و  61)همان: که قابل تعبیر باشد رود بپی  مجاز است تا آنجا 

 ۀکند. وی معتقد است ساخت زبان شزعر، مااصزل عملرزرد دو مقولز    ای دیگر بیان میبه گونه

م، گیرنزد و دو های عزادی زبزان قزرار مزی    های ثانوی که روی ساختکلی است؛ نخست ساخت

 ۀمثزالی از نمونز   عنزوان بزه شزود. وی  هایی که نسبت به ساخت عادی زبزان ایجزاد مزی   انحرا 

سازی معنزایی  آن در شعر انگلیسی، نوعی قرینه ۀکند که نتیجنخست، به قافیه و وزن اشاره می

گیزرد کزه اسزتنتا     ر ایزن مبنزا نتیجزه مزی    او باست.  و ...و نحوی، تضاد معنایی، تشابه، تررار 

های شعری و درک آنها نیا تابع قواعدی شبیه به قواعد زبان عادی اسزت کزه وی آن را   ساخت

خواند؛ دستوری که در برابر دسزتور زبزانی کزه تزوان  زبزانی را توصزیف       دستور زبان شعر می

دوم را انحرا  از قواعد موجزود زبزانی و    ۀپردازد. وی مقولکند، به توصیف توان  شعری میمی

نمونه، بزه قوعزه شزعری از     عنوانبهداند و قواعد شعری )دستور زبان شعر( میاتی انحرا  از 

 اسزت ه( را به صزورت متعزدی بزه کزار بزرد     dieنماید که در آن، فعل مردن )کامینگا اشاره می
   (.166-164: 1376یروی ، )بی
ده اسزت کزه   شمارد و بر این عقیز تر برمیفالک برای زبان دو کاربرد ادبی و کاربرد معمولی     

زبان متفزاوت اسزت؛ زیزرا     ۀزبان ادبی در بیشتر مواقع، بویژه در شعر، از کاربرد معمول و روزمر
است که با این انزوا ، در زبزان    یی واجیهاهای نحوی و توالیمتشرل از عناصر واژگانی، ساخت

االصزول  علیزبان »شناس نیا بر این باور است که اق(. 671: 1371)فالک، محاوره متفاوت است 
خورد؛ اال آنره ادبیات یزرورتاً در  یک نرام، یعنی نرام زبان با جهان هستی برمی ۀدر محدود

                                                                                                                                              
1. foregrounding 
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نرزام   ۀوی صزورت بازسزازی شزد   «. دو نرام: یری همان زبان، و دیگری نرام ادبیزات  ۀمحدود
، ادبیات را فنون ادبی )عزرو،، قافیزه، بزدیع، معزانی     ۀزبان را دستور زبان و شرل بازسازی شد

برخورد زبانی، ابااری است در خدمت دانز    ۀداند و معتقد است که زبان در اوز( میو ...بیان 
 (.16-13: 1371شزناس،  )ازق برخزورد ادبزی، ابزااری اسزت در خزدمت آفرینشزگری        ۀاوز و در
. بزدین  کندتعیین می« شاعرانه» ۀاسینی بر این باور است که دستور زبان ادبی را مختصییاء

، عدم محدودیت زبزانی در  [شاعرانه +] ۀزبان ادبی را با در نرر داشتن مختص ۀی قاعدترتیب، و
. بر این مبنا و با این تویزی   (267و  263: 1333اسزینی،  )ییاءنماید انتخابِ دستوری توصیف می

تزوان بزه مشزروط بزودن     زبان ادبی با زبزان خودکزارر روزمزره، مزی     تفاوتمختصر در خصوص 
 بع غنی متون ادبی در محتوای دروس آموزش زبان پی برد.                  گیری از منبهره
 
 های آموزش زبان  گیری از ادبیات در کالسرویکردهای رایج در بهره -3

هزای آمزوزش زبزان شناسزایی     استفاده از متون ادبی در کزالس در توان دو رویررد کلی میطوربه
آمزوزش   1درسزی  ۀمتون ادبزی در برنامز   گیریکاربهای یمن برشمردن فواید و ماایای کرد؛ عده

هزای آمزوزش زبزان دعزوت     را به استفاده از متزون ادبزی در کزالس    ، مدرسان2زبان دومر خارجی
نرزران، یزمن فهرسزت کزردن معایزب ایزن امزر، پیشزنهاد         تعدادی دیگر از صااب اما، کنندمی
کزاربرد آن محزدود گزردد.     میااندرسی آموزش زبان اذ ، یا  ۀدهند ادبیات از محتوای برناممی

 .زیمپردامیدر ادامه به بخشی از نررات موافقان و مخالفان 
 
   درسی آموزش زبانمۀ های موافقان استفاده از ادبیات در برنااستدالل -3-1

درسزی   ۀبرنامز گیری از متزون ادبزی در   که در اظهارات بیشتر موافقان بهره یتقریباً یری از فواید
نقزل  به ؛ 2116) گونه متون است. اسرریونراین خورد، اصالترجی به چشم میآموزش زبان دومر خا

انزد و بزه طزور    داند که با اهدا  آموزشی آماده نشزده متون اصیل را متونی می( 2116از چلیرندی، 
بنزدی  متون اصزیل دسزته   ۀطبیعی در زبان وجود دارند. النگ بر این باور است که ادبیات در زمر

واقعزی  های زبانی گیرند، فعالیتهایی که در خالل متون ادبی شرل میفعالیت ،رواین ازگردد؛ می
آر قزرار   (.2112نقزل از داسرالوفسزرا و دیمزوا،    بزه  ؛ 63: 1433)النگ،  شوندمحسوب می - نه ساختگی -

های پیشرفته در معر، انوا  متنزوعی از متزون ادبزی معتبزر بزه همزراه       آموزان دورهگرفتن زبان
دانزد و  انزد را بسزیار مهزم مزی    هایی که با رویررد به زندگی واقعی طراای شزده و پرس  ترالیف

                                                           
1. curriculum  

2. teaching second/foreign language 
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ا بزرای  هزایی ر ، فرصزت کنزد د انگیاه میآموزان ایجاینره در زبانا برعالوهمعتقد است این متون، 
آموزان از توانایی خزوان  متزون ادبزی در    این، آگاهی زبان برعالوهد. آوربحث و لذت به وجود می

بزه  ؛ 166: 1443)آر، ال منجزر خواهزد شزد    رو این ازقالب اصلی خود، به ااساس ریایتمندی آنان 

آمزوزش و یزادگیری زبزان     ۀرسزان »نیزا ادبیزات را   ( 2116)شزازو   (.2112نقل از داسرالوفسرا و دیموا، 
زبزان  گونه دارد که اینساخت تلقی کردن زبانِ ادبیات، اظهار میداند. وی یمن خوشمی« معتبر
 چلیرنزدی  .آمزوزان را افزاای  دهزد   زبزان های تفرر انتقزادی  های زبانی و مهارتتواند مهارتمی

نیا متون ادبی را از این ایث که برای اهدا  آموزشی خلق نشده، بلره برای ایجزاد لزذت   ( 2116)
متزون  گونزه  نماید و معتقد اسزت ایزن  ن اصیل قلمداد میمتو ۀ، در زمرانددر مخاطب آفریده شده

 .کننزد آمزوزی بزرآورده   زبزان  ۀتوانند در فراگیران ایجاد انگیاه کرده، نیازهای آنزان را در ازوز  می
های متون ادبی را از این نرر که با هد  اباار شدن برای آموزش زبان خلزق  نمونه( 1337)لوافتی 
طبیعزی در راه   ایوسزیله انزد،  یابی به اهزدافی غیزر از ایزن پدیزد آمزده     دسترای اند، بلره بنشده

آمزوز خزود   شود که زباندر بردارندگی این ویژگی سبب می به نرر او . کندتلقی میآموزش زبان 
گونزه  عاطفی با ابااری اینای هبه ایجاد رابو ،آموزش ااساس نرند یرا درون یک دستگاه مصنوع

هزای  درنتیجه، مهارتو ند ر یادگیری و تعامل خود را در ارتباط با آن فعال ک، شعوزدپردابطبیعی 
   .دهدافاای  خود را زبانی 

نمونزه، کزولی    ؛ برایداردنیا ، فواید دیگری های آموزش زبانمتون ادبی در برنامه کارگیریبه

اصالت، سه ویژگی غنای فرهنگی، غنای واژگانی، و قابلیزت مشزارکت    برعالوه، (3: 1441) و اسالتر

خویزب   .کندزبان را به استفاده از ادبیات مجاب می که مدرسکنند شخصی را از دالیلی ذکر می

آمزوزش زبزان انجزام دادنزد،      ۀنرران اوزصااب یهایی که در آراطی بررسی( 2111) و همراران 

گونزه  زبزان دومر خزارجی را ایزن    عنزوان بزه در آمزوزش زبزان انگلیسزی    ماایای استفاده از ادبیات 

فرهنگزی  آموزان، افاای  آگاهی فرهنگی و میزان زبان شمارند: داشتن اصالت، ایجاد انگیاه دربرمی

زان، افزاای  دانز    آمزو خزوانی در زبزان  خزوانی و فشزرده  ، ایجاد توانایی گسزترده آموزاندر زبان

آموزان با استفاده از متزونی همچزون درام، افزاای     شناختی زبان در زبانکاربردشناختی و جامعه

آمزوزان، تقویزت هزوش    هزای زبزانی زبزان   فزاای  مهزارت  آموزان، ادان  واژگانی و دستوری زبان

های دشزوار، و تقویزت   آموزان با ایجاد توانایی کنترل عواطف و ااساسات در موقعیتهیجانی زبان

نیا قابل دسترس بودن متزون ادبزی، ایجزاد انگیزاه در     ( 2116)شازو  .آموزانتفرر انتقادی در زبان

ای بزرای معرفزی مفرویزات فرهنگزی و     بزه مثابزه رسزانه    آموزان، و وجود ادبیزات بسیاری از زبان

 .شماردمیهای آموزش زبان بردبیات در دورهاستفاده از زبان را از ماایای استفاده از ا
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یرزی از فوایزد اسزتفاده از ادبیزات در      (2112نقل از داسرالوفسرا و دیمزوا،  به ؛ 3: 1441)رائه مک

سزت ایزن امزر،    نمایزد و معتقزد ا  دگیری پویا بیان مییابی به فرایند یارا دست های زبانکالس

نقزل از  بزه  ؛ 34: 1442) و واالسکنزد  طور خودجوش به عناصری فعال تبدیل میآموزان را بهزبان

کزه در   1خال  متزون ارجزاعی  بر این باور است کزه متزون ادبزی بزر     (2112داسرالوفسرا و دیموا، 

ای کزه دارنزد، بزه    توانند با پتانسزیل معنزایی  میشوند، های درسی زبان خارجی یافت میکتاب

بزر ایزن بزاور اسزت کزه بایزد ادبیزات را در        تعامل میان متن و خواننده بینجامنزد. ویدوسزون   

های تفسیری را بزه صزورتی متمرکزا    های آموزش زبان دومر خارجی گنجاند تا مهارتسرفصل

 ۀادبیزات را بزه منالز   ( 11: 2111)پارکینسزون و رِیزدتوماس    (.1331کارتر، نقل از به )پرورش دهد 

فیزت  مبرا .کننزد فرایند یادگیری قلمداد می ۀکنندای مناسب برای خوب نوشتن و تسهیلانگاره

هزای آمزوزش زبزان    نیا چند مایّزت بزرای اسزتفاده از ادبیزات در کزالس     ( 227: 1433)و کارتر 

دهد، به خزاطر لزذتی   ای  میآموزان را افاشمرند. از جمله اینره ادبیات دان  زبانی زبانبرمی

را از یزک  هزا  برد، و درک آنآنان را با متن باال می ۀمواجه ۀکند، انگیاآموزان میکه نصیب زبان

گیزری از  معتقد است آمزوزش زبزان بزدون بهزره     (2112)هدا . دهدفرهنگ خارجی افاای  می

 .دانزد استفاده از زبان مزی رو  و ناکارآمد است. او ادبیات را موتور محرک ادبیات، غیرجذاب، بی

کنزد و الزم  معتقدند ادبیات نقشی اساسی در یادگیری زبان خارجی ایفا می (2116)بابایی و وَن 

آمزوزان بزا   آنهزا آشزنایی زبزان    به نرزر  سوو  آموزشی گنجانده شود. ۀاست متون ادبی در هم

زبزانی، بزه آنهزا در    تزر  هایی همچون نمایشنامه، رمان و داسزتان کوتزاه در سزوو  پزایین    گونه

افاای  دان  شزناختی آنزان را در پزی     کند ومیکمک  و ...یادگیری اصوالاات، زبان عامیانه 

کند تزا بتواننزد   آموزان فراهم میهای زیادی برای زباند ادبیات فرصتگویمی (2114)وان . دارد

 ردی و فرهنگی خود را ارتقا بخشند.دان  نحوی، کارب

توانزد دسترسزی مزدرس و    بزر ایزن باورنزد کزه ادبیزات مزی       نیا( 2112)اوزن و محمدزاده  

وسیعی از متون جذاب، انگیاشی و کاربردی، در هر سن و سزوحی فزراهم    ۀآموز را به اوززبان

آمزوزان را از  مدّنرر قزرار دادن توسزعه و پیشزرفت توانزایی ادبزی زبزان       (1376)آورد. برومفیت 

محور باید در کنارِ افاودن متزون ادبزی بزه جریزان     ادبیاتدرسیِ  ۀد که یک برنامدانمیاهدافی 

عزۀ  موال ۀتزرین فایزد  بارگ (1332)آباد آذری نجف .آموزی سو  پیشرفته، بدان دست یابدزبان

تزر آنزان در   ان و نفزوذ عمیزق  آمزوز آموزی را افاای  ذوق ادبی زبزان متون ادبی در فرایند زبان

                                                           
1. referential texts 
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 گویزد می تحقیقات برخیبا بررسی  (1341)عابدفتری . نمایدفرهنگ کشور زبان مقصد تلقی می

نخسزت، بزازنمود مزراودات     ۀای بر این باورند که زبان به کار رفته در متزون ادبزی در وهلز   عده

دوم، دلنشین و زیباسزت و بزه    ۀهای گوناگون زندگی اجتماعی است و در وهلطبیعی در عرصه

ش هزای آمزوز  گیری از ادبیات را در کزالس رهبه ،رواین ازانجامد؛ آموز( میجذب مخاطب )زبان

 پندارند.زبان، الزم و یروری می
 

     درسی آموزش زبان ۀگیری از شعر در برنامبهرهدستاوردهای  -3-1-1

در این میان، افرادی همچون پاناولّی و ساراچ و اَلَبی نیا به طور خزاص بزه ماایزای اسزتفاده از     

اید اسزتفاده  وف( 2113به نقل از آنتیرا، ؛ 2111)اند. پاناولّی های آموزش زبان پرداختهشعر در کالس

یک منبع ارزشزمند و اصزیل    عنوانبهشعر  -1شمارد: گونه بر میدر کالس درس اینرا از شعر 

آمزوزان  فرصزتی بزرای زبزان    -2گزردد.  مزی آموزان منجر های زبانی زبانزبان، به تقویت مهارت

بزا ایجزاد    -3دان  واژگزانی خزود بیفااینزد.     ۀبر گستر مؤثرو آورد تا با روشی جدید فراهم می

بزه   -6بزرد.  را برای یادگیری زبان بزاال مزی  ها آن ۀآموزان، انگیاهای عاطفی قوی در زبانواکن 

زبزان مقصدشزان    1متقابل فرهنگی خود را که بزه روانزی   دهد که آگاهیآموزان بینشی میزبان

 ۀهزای جامعز  که شعر بزا مویزوعات جهزانی و نگرانزی    آنجااز  -6گردد، توسعه دهند. میمنجر 

آمزوزان در  بشری در ارتباط است، به ایجاد فرصت عاطفی و ااساسیِ مشزارکت شخصزی زبزان   

نگزارش را   ۀآمزوزان، مخصوصزاً در ازوز   زبزان  ۀهای خلّاقانایده -3کند. این خصوص کمک می

 دهد.توسعه می

فراگیران افق دیزد متفزاوتی    برایمعتقد است شعر ( 2116اوغلو،  ؛ به نقل از هیشمان2113)ساراچ 

-هکه آگاهی از قواعد و کاربرد دستور زبان، نحو و واژه از دستاوردهای آن اسزت. بز   کندترسیم می

گزری  ، بزه جلزوه  کنزد مزی کافی ندارند، به تفسیر و بررسی ترغیب  ۀعالوه، خوانندگانی را که انگیا

آموزان را با تشبیه، اسزتعاره،  گردد. همچنین، زبانان منجر میااساسات و افرار در قلب و ذهن آن

   .سازدآشنا می - فصل مشترک ادبیات و شرل گفتاری زبان - و ...کنایه، جاندارپنداری 

آموزان از این نرر که توجزه آنزان   که آموزش شعر به زبان استنیا بر این باور  (2116)اَلَبی 

ع خسزتگی آنزان در   کند، مزان زبان شعر می 2غیرمعمول های کشف الگویرا معوو  به ترنیک

 شود.کالس درس می

                                                           
1. fluency 

2. unusual pattern 
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 درسی آموزش زبان   ۀاستفاده از ادبیات در برنام های مخالفاناستدالل -3-2

اشراالتی را از منتقدان به فرایند آمزوزش زبزان انگلیسزی از طریزق     ( 2111)خویب و همراران 

انزد و انحزرا  آنهزا از    اشزعار قزدیمی، پیچیزده    متون ادبی، خصوصاً -1: کنندادبیات مور  می

های متون ادبی قزدیمی در انگلیسزی امزروزی بزه     واژه -2هنجارهای زبان خودکار محرز است. 

برخزی بزر ایزن باورنزد کزه در متزون ادبزی، انحزرا  از هنجزار نرزام            -3شزوند.  کار برده نمی

تواند بزه مزانعی   ها میبرخی واژه تغییر شمول معنایی -6شناختی وجود دارد. آواشناختی و وا 

 آموزان و هم برای مدرسزان گاین  مواد درسی، هم برای زبان -6برای فراگیران تبدیل گردد. 

 .وابسته اسزت  و ...های بسیاری همچون سن، جنسیت، دان  پیشین همؤلفدشوار است؛ زیرا به 

همچزون   یا بیانگر مشزرالتی لیبی ن ۀمتوسو ۀدر مدارس دوزبان (2116)نتایج پژوه  ابوختّاله 

هزا و سزاختارهای دسزتوری برخزی     نوس بودن واژهای از متون ادبی و نامثختار پارهدشواری سا

دارد گروهی نق  ادبیات را در آمزوزش زبزان دومر   نیا اظهار می( 1341)عابدفتری  .متون است

هزای زبزانی   اعد و اسزلوب ویژه شعر، با قوخارجی ویرانگر دانسته، معتقدند از آنجا که ادبیات، به

 .آموزان منجر گرددتواند به تحریم مبانی دستوری زبان در زبانهمخوانی ندارد، نمی
 

 های آموزش زبانگزینش محتوای ادبی برای دوره -4

های آمزوزش زبزان وجزود دارد کزه بزه      گاین  محتوای ادبی برای دورهبارۀ نررات متفاوتی در

فرهنگزی،   ۀچون پیشزین هایی توجه به ویژگی( 62: 1443)الزار بخشی از آنها اشاره خواهد شد. 

هزایی همچزون جزذابیت،    آمزوز، و ویژگزی  ادبی، سن و سو  درکِ زبزان  ۀمهارت زبانی، پیشین

قابلیت دسترسی، و مناسب بودنِ متون را در گاین  محتوای ادبی برای آمزوزش زبزان بسزیار    

 ۀاز آثزار نویسزندگان بزارگ کزه دربردارنزد     انتخاب و آمزوزش صزفحاتی    .نمایدمهم قلمداد می

گورچیزو در راسزتای گزاین     های مهمی از زبان و فرهنگ است، پیشنهادی است که دلسویه

 (.  1337گورچیو؛ نقل از لوافتی، )دل نمایدمحتوای ادبی به منرور آموزش زبان ارائه می

ون نویسزندگان معاصزر و   به گزاین  متز  که  کندمی پیشنهاد (1337نقل از لوافتی،  )بهیو که

های آموزش زبان پرداخته شود؛ زیرا نادیری این متون به زبان رایزج  آنها در کالس کارگیریبه

آمزوزان ملمزوس و   زبان روز بودن مویوعات مورواه در آنها، مسائل را برای تمامو درنتیجه به

های آمزوزش زبزان،   هدر بیان اهمیت گاین  محتوای دور (66: 1371)کی مه .کنددرک میقابل

کلمات الزم را بزرای سزفارش دادن   »داند که ای میافراد زیادی را آگاه به واژگان ادبی گسترده

وی در اثبات ادعای خوی ، به نقل مزاجرایی از زبزان ژولیزان گزرین، یرزی از      «. دانندغذا نمی
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نامزدار فرانسزوی بزر     ۀرغم اینره این نویسزند دارد علیپردازد و اظهار میدوستان آندره ژید می

نریزر او از آثزار شرسزپیر و کنزراد     هزای بزی  واژگان ادبی زبان انگلیسی تسلم داشت و ترجمزه 

اتوبوسی در لندن )برای پیاده شزدن(   ۀگواهی بر این مدعاست، نتوانست منرور خود را به رانند

 ۀیزد عالقزه، پیشزین   بر این باورند که در انتخاب متزون با  (3: 1441)کولی و اسالتر  .تفهیم نماید

هزای  از داسزتان  کنزد پیشنهاد می( 1341)ریی . آموزان لحاظ گرددفرهنگی و سو  زبانی زبان

محتوای درسی استفاده گردد؛ زیرا ایزن   عنوانبهمعاصر که نثری نادیک به زبان امروزی دارند، 

تقویزت   ۀزمینز هزای گفتزاری خلّزاق هسزتند،     گونه ۀدهنداینره بازتاب برعالوهدسته از متون، 

در نرر گزرفتن سزو  زبزانی     (1337)لوافتی . آورندآموزان فراهم میگونه از زبان را در زباناین

. وی بر این باور اسزت کزه چنانچزه    کندآموز را در گاین  متون ادبی بسیار مهم تلقی میزبان

دهزد.  شزان مزی  محتوای درسی ناتوان باشد، به آنها واکزن  ن  عنوانبهآموز از درک متونی زبان

وی متون ادبی معاصر را به دلیل دربردارنزدگی دو ویژگزی طزراوت و خالقیزت، ازائا      عالوه، هب

آمزوز را  تواند زبزان این دو ویژگی می، چنانره ددانمیمحتوای آموزشی  عنوانبهشرایم انتخاب 

 .  زبانی مقصد رهنمون سازد ۀبه زبان جاری جامع

-مزالک انتخزاب شزعر     عنوانبهباورند که نباید دشواری را بر این  نیاای عده ،در این میان

برای تدریس به خارجیان قرار داد؛ زیرا هد  از آموزش شزعر بزه آنزان،     -ای ادبیگونه عنوانهب

آمزوز  سازی ذهنی برای زوداندیشی، ایجاد مهارت در زبانآشنایی با نقد شعر، خوان  آن، آماده

 (.1373)آزادی کنزاری،  و ایجاد ااساس شادی در وی اسزت  شعر در ساعات بیراری  ۀبرای موالع

هزا و  توان سو  زبانی متون ادبی را از طریزق واژه نیا معتقد است هرچند می( 1376)برومفیت 

هزای ادبزی را   شزناختی سزنجید، اهمیزت قالزب    ساختارهای دستوری و برمبنای الگوهای زبان

تزوان متزونی را شناسزایی کزرد کزه از منرزر       گونه ارزیابی کرد. بر ایزن مبنزا مزی   توان ایننمی

در قالزب متزون ادبزی ایجزاد      بسزیاری گردند، ولزی مشزرالت   شناختی ساده محسوب میزبان

تزر  توانند اشزرال قزدیمی  نیا بر این باور است که اتی اشعار تاریخی می( 2111)راش  کنند.می

ها آگزاه شزوند.   الت زبان در طول قرنآموز بشناسانند تا آنها از این طریق، از تحوزبان را به زبان

در کالس آمزوزش   کارگیریبهرای ها را باو همچنین معتقد است که باید اشعاری با این ویژگی

شزعرهایی کزه    -2اشعاری که دارای سو  مناسبی از پیچیدگی هستند.  -1زبان گاین  کرد: 

اشزعاری شزامل    -3ننزد.  ککشند، ولی در آنهزا ایجزاد هزراس نمزی    آموزان را به چال  میزبان

اشزعاری کزه    -6 نماینزد. آمزوزان را بزه خوانزدن ترغیزب مزی     مویوعات و محتواهایی که زبان
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شعرهایی کزه   -6نماید. کند و آنها را به نرر واادی نادیک میران را به بحث تشویق میفراگی

اشزعاری کزه منجزر بزه      -3کنزد.  نیزاز مزی  آموزان را از اضور مدرس و توییحات وی بزی زبان

 .شودآموز میتحریک عواطف زبان

مزروزی، و  توان معیارهای دشزواری، نادیرزی بزه زبزان ا    گردید، می مالارهگونه که همان

آموز را پربسزامدترین معیارهزای گزاین  محتزوای ادبزی در میزان       تناسب با سو  زبانی زبان

مزل  ثبزا انزدکی ت   آمزوزش زبزان معرفزی کزرد.    ۀ های پژوهشگران اوزاظهارات و نتایج پژوه 

آموزان نیا به توان دریافت که دو معیار نادیری به زبان امروزی و تناسب با سو  زبانی زبانمی

نزوعی نگزاه    ۀمعیار نخست، یعنی دشواری است که خود زاییزد  ۀعی صورت تغییر شرل یافتنو

. البتزه نگزاه   های آمزوزش زبزان اسزت   ادبی برای دورهگاین  محتوای  ۀگرایانه به مقولساخت

ادبی، تا ازدود زیزادی ایزن     ۀسه گون عنوانبهشناختی به ادبیات، با طر  نرم، شعر و نثر زبان

راهرزاری   عنوانبهادبی  ۀرسد پرداختن به این سه گونکه به نرر می استهداد معضل را سامان

های آمزوزش زبزان یزروری باشزد؛ چراکزه بزه نزوعی        علمی جهت گاین  محتوای ادبی دوره

 نماید.ترلیف گاین  محتوا را اداقل در زبان فارسی مشخ  می

هزای  یعنزی صزورت و سزاخت    آن، ۀای از ادبیات دانست کزه بزر برونز   گونه راتوان نرم می

غیرمعنایی، و عمدتاً بر ساخت واجی زبان استوار است. وزن عرویی، قافیه و صزنایعی همچزون   

توان نرزم را از نرزر معنزایی همچزون     می ،اند. درواقعترصیع، جناس، و لفّ و نشر از این دسته

زبزان،   ۀعر بزر درونز  . در مقابل، شاستهزبان معیار دانست که به لحاظ صوری از آن فاصله گرفت

در  تاًیعنی بخشی از زبان همچون تشبیه، استعاره، کنایه، و تمامی مجازهای معنایی، کزه عمزد  

 ۀند، استوار است. اما نثزر معیزار، نزه بزه برونز     شومیزبان موالعه  یسو  معناشناسی و محتوای

، متزون منثزور  ایر آن؛ درست در وسم زبان قرار دارد و جایگاه سز  ۀزبان کاری دارد و نه به درون

توان نثرهزایی همچزون   شود. بر این مبنا مینرم و شعر تعریف می ۀبرمبنای نادیری به دو گون

کزه از صزورت و   « نثر ادبی»، - بو  کور هدایتمانند  - که جوهری شعری دارد« ثر شاعرانهن»

 ۀقم با برونز که در آن ف «شدهنثر یله»، و - گلستان سعدیمانند  -گیری شده معنا در آن بهره

را شناسایی کرد. همچنزین   - نادره ۀمثل دُرّ -زبان بازی شده و گرای  آن بیشتر به نرم است 

س آن فزر،  ادبزی در سزه ر    ۀارزشیابی متون ادبی باید مثلثی در نرر گرفت که سه گون برای

ی محزور  نمونه، شعر اافظ در رو رایبشوند، و بر این مبنا، جایگاه این آثار را مشخ  کرد. می

 اسزت ههای شعر و نرم اسزتفاده شزد  گیرد؛ زیرا در آن به یک اندازه از گونهشعر و نرم قرار می
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 ۀافاایی بر نثزر، و شزعر را نتیجز   نرم را مااصل قاعده (66-63: 1331)صفوی  (.1371شناس، )اق

یزک   گیزرد کزه در  داند. وی نثر را به صورت طیفی در نرر مزی گریا از قواعد دستوری زبان می

زبزان، ویژگزی نرزم را پیزدا      ۀافاایی بر برونز که با اعمال قاعده -سوی آن نثر مسجّع یا منروم 

 .قرار دارد - افاایی استشعری که فاقد قاعده -، و در سوی دیگر آن شعر منثور - کرده
 

 پژوهش ۀپیشین -5

فارسی بر آمزوزش واژه  و شعر  متون منروم کارگیریبه تثثیر، پژوهشی که به در منابع هابا بررسی

آمزوزان از طریزق شزعر    پرداخته باشد، یافت نشد، و از میان تحقیقاتی که به آموزش واژه به زبزان 

از نرر روش، قرابزت بیشزتری بزا پزژوه ِ اایزر      ( 2112) ، پژوه  اوزن و محمدزادهاندپرداخته

آمزوز سزو    ن انگلیسزی آمزوزا آموزش واژه و دستور از طریق شعر بر دانز   تثثیربه  این دو،دارد. 

آنزان یزمن پزنج جلسزه آمزوزش واژه و      انزد.  پرداختزه متوسمِ سال هفتم کالجی در ترکیه پی 

نفری آزمون و گزواه، بزه سزنج  دانز       26دستور در دو قالب شعر و متون درسی در دو گروه 

ی اسزت  . نتایج پژوه  آنزان ازاک  اندپرداختهها واژگانی و دستوری آموزش داده شده به آزمودنی

تزر از گزروه گزواه    که گروه آزمون )آموزش واژه و دستور از طریق شعر( به طزور معنزاداری موفزق   

هزای آمزوزش   را در کزالس « شزعرمحور » ۀهزای آمزوزش واژ  تزوان فعالیزت  و می استهعمل کرد

 های آموزش واژه از راه متون درسی کرد.    زبان خارجی، جایگاین فعالیت عنوانبهانگلیسی 

 امزا آمزوزش واژه از طریزق شزعر صزورت پذیرفتزه،       ۀنیا در اوز دیگریتحقیقات هر چند 

در پاسخ به ایزن   (2113)اوغلو نمونه آیدین. برای نمایندفعالیتی بسنده می یالگوی ۀبیشتر به ارائ

هزای زبزانی و دانز  ادبزی     پرس  که آیا ممرن است با آموزش واژه از طریزق شزعر، مهزارت   

دهزد کزه در طراازی آنهزا از اصزول      هایی را پیشنهاد مزی بخشید، فعالیتآموزان را بهبود زبان

نیزا   (2116) . اَلَبینداهای چندگانه بهره بردهرویررد واژگانی، تفرر خالق، تفرر انتقادی و هوش

کزه  را هزایی  ای از فعالیزت اوغلو با محور قرار دادن یک شعر انگلیسی، مجموعزه همچون آیدین

 کند.    آموزان منجر شود، پیشنهاد میواژگانی زبان تواند به رشد دان می
 

 روش پژوهش -6

هزا و ابزاار   تحلیلی است کزه ذیزالً بزه معرفزی آزمزودنی      -روش این پژوه  میدانی و توصیفی

 کار رفته در پژوه  پرداخته خواهد شد.  ه گیری باندازه
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 هاآزمودنی -6-1

زبزان مرکزا آمزوزش زبزان فارسزی      ان عزرب آمزوز نفر از فارسی 33های این تحقیق را آزمودنی

ملیّزت )جزدول    3زن( و بزا   4مزرد و   24دو جنس ) )ره( از هر المللی امام خمینیدانشگاه بین

مرکزا   ۀپیشزرفت  ۀدور زبزانِ عزرب  آموزاننفر از فارسی 63دهند. نخست، ( تشریل می1 ۀشمار

آمزوز عزرب و   فارسزی  211 د)ره( از ازدو  المللی امام خمینیآموزش زبان فارسی دانشگاه بین

و  متزون منرزوم  هایی که قرار بود در قالزب  آزمونی، واژهپی  باغیرعرب انتخاب گردید. سپس 

بدین ترتیزب  سنج  شد، برگردان نثر آنها به دو گروه آزمون و گواه ارائه و آموزش داده شود، 

رفته در متون مزذکور   کاره ب ۀواژ 26 (1)ۀکه از این دسته خواسته شد در مدتی معیّن به ترجم

درصزد از   26درسزتِ بزی  از    ۀنفر که موفزق بزه ترجمز    6ها، بپردازند. پس از تصحی  آزمون

پژوه   ۀجمعیت نمون عنوانبهمانده نفرِ باقی 33 و ندواژه( شده بودند، اذ  گردید 3ها )واژه

شزد. در گزروه   آزمون و گزواه سزازماندهی    ۀنفر 14. سپس این تعداد در دو گروه ندانتخاب شد

 ۀآزمون، سه متنِ خوانداری نرمِ روایی متناسب با سو  زبانی جمعیزت نمونزه بزا تعزدادی واژ    

و در  شزد ها تدریس بر آموزش واژه تثکیدزمانی یک روز با  ۀدرسی با فاصل ۀناآشنا در سه جلس

متزون  در کزار رفتزه   ه های بگروه گواه، برگردان همان متون به نثر ساده با محوریت همان واژه

شده در آغزاز  آزمونِ اجرادر روز چهارم پی  ،، و با همان توالی زمانی تدریس شد. سپسمنروم

 هزای هزر دو گزروه قزرار گرفزت تزا      آزمون در اختیار آزمودنیپس عنوانبهسازی فرایند همگن

 آزمون دست یابند.  آزمون و پسهای صحی  هر دو گروه در پی نگارندگان به پاسخ

 ها در هر گروهلیت، جنسیت و تعداد آزمودنیم. 1جدول 
 ردیف ملیت تعداد گروه آزمون گروه گواه زن مرد

 1 عراقی 13 3 7 1 12

 2 لبنانی 13 3 3 6 11

 3 سوری 4 6 6 3 3

 کل --- 33 14 14 4 24

 

 ابزار -6-2

آزمزون   که در قالب پزی  استپرس ِ واژه  26گیری این پژوه  آزمونی متشرل از اباار اندازه

هزا را  ها موظف بودند در زمان معیّنی معادل عربی این واژهآزمودنی. گردیدآزمون برگاار و پس

 .  بنویسنددر مقابل آنها 
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 پایایی ابزار پژوهش -6-2-1

گیری است. این مفهوم با ایزن امزر سزروکار    های فنی اباار اندازهاز ویژگی د،قابلیت اعتماپایایی یا 
 دهد.تا چه اندازه نتایج یرسانی به دست می ،گیری در شرایم یرسانازهدارد که اباار اند

دیگزری   ۀو مجموعز  ،ایبل و فریسبی این مفهوم را همبستگی میان یک مجموعه از نمرات 
 اسزت هکه به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمد ،از نمرات در یک آزمون معادل

از صفر )عزدم ارتبزاط(    ،یریب قابلیت اعتماد ۀدامن معموالً ،با توجه به این امر اند.تعریف کرده
گیزری تزا   که اباار انزدازه دهد می این یریب نشان است. در تناوب تا مثبت یک )ارتباط کامل(

 .سنجدهای متغیر و موقت آن را میهای باثبات آزمودنی و یا ویژگیچه اندازه ویژگی

هزای مختلفزی بزه کزار بزرده      گیزری، شزیوه  اندازهاباار  یریب قابلیت اعتمادِ ۀمحاسب برای
، کزردن(  ه)دو نیمز  تنصزیف  ،آزمون )روش بازآزمایی( ۀاجرای دوبار هایروشاز جمله  شودمی
 .نباخوآلفای کرو  ریچاردسون - کودر

هزای  در این پژوه  به صورت جزواب  شدهاستفاده ۀبا توجه به اینره نمرات خام آزمون واژ
ریچاردسزون   - ( بوده، برای بررسی پایایی آن، از روش کزودر 1و  1ای صحی  و غلم )دوگاینه

به دست آمده بزه   مقدار رقمهر قدر استفاده شد. روش کار در این آزمون بدین ترتیب است که 
یعیف  معموالً 1ر3یریب آلفای کمتر از  همچنین .ی داردبیشتربار اعت آزموننادیک باشد،  1
 .  استخوب  1ر7و بی  از  ،قابل قبول 1ر7تا  1ر3 ۀدامن د؛شوی میتلقّ

؛ شزد امتحزانی ترمیزل شزده بررسزی      ۀبرگ 16 شامل اولیه ۀنمون ابتدااجرای آزمون،  برای
از  اسزتفاده  بزا  سزپس ثبت گردیزد و   1های درست با عدد و پاسخ 1های نادرست با عدد پاسخ

 - کزودر  روش بزا  مزاد اعت یزریب  میزاان  ،1اکسزل  افزاار نزرم  کمزک ا بها و آزمون اینی هاداده
میاان  ۀبه دست آمد و از آنجا که این عدد در محدود 1ر73که مقدار  شد محاسبهریچاردسون 
 که آزمون در سو  پایایی قابل قبولی قرار دارد. گفتتوان گنجد، میقابل قبول می

 
   ها    ارائه و تحلیل داده -7

شزناختی  العزات جمعیزت  های توصزیفی همچزون اط  در این بخ ، یمن پرداختن به شاخ 
نتایج آن از طریق تحلیل آمزاری   ۀپژوه ، و ارائ ۀ، به بررسی فرییو ...پژوه   ۀجمعیت نمون

 پرداخته خواهد شد.     
 

                                                           
1. Excel 
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 های توصیفی  یافته -7-1

شناختی جمعیت نمونزه، و  های توصیفی، شامل اطالعات جمعیتشاخ  ۀدر این بخ  به ارائ
آزمزون و  دو گروه آزمون و گزواه در پزی    ۀربوط به آزمونِ واژمیانگین و انحرا  معیار نمرات م

 آزمون پرداخته خواهد شد.پس
 
 شناختیاطالعات جمعیت -7-1-1

 

 پژوه  ۀشناختی نموننتایج آمار جمعیت ۀخالص .2جدول                      

 آماره        

 گروه
 درصد تعداد زیرمجموعه

 آزمون
 73ر4 16 مرد
 21ر1 6 زن

 گواه
 73ر7 16 مرد
 23ر3 6 زن

 آزمون
 62ر1 3 لبنانی
 23ر3 6 سوری
 31ر3 3 عراقی

 گواه
 62ر1 3 لبنانی
 21ر1 6 سوری
 33ر3 7 عراقی

 
درصد( با ملیّزت لبنزانی    73ر4در گروه آزمون، اکثریت افراد را مردان ) که شودمالاره می

درصد(  بزا ملیزت    73ر7یا اکثریت افراد، مرد )اند، و در گروه گواه ندرصد( تشریل داده 62ر1)

 درصد( هستند. 62ر1لبنانی )
 

 های توصیفی مربوط به نمرات آزمون واژهیافته -7-1-2
 

 آموزان در دو گروه آزمون و گواهزبان ۀآمار توصیفی نمرات آزمون واژ .3جدول 

 

 

 

 

 مرحله گروه میانگین نمرات انحراف معیار

 آزمون 3ر313 1ر113
 مونآزپی 

 گواه 3ر734 1ر132

 آزمون 17ر316 2ر634
 آزمونپس

 گواه 13ر116 3ر134
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کزه ایزن    اسزت  3ر734و  3ر313بزه ترتیزب    آزمون و گزواه آزمون در دو گروه نمرات پی 

 .  استهتبدیل شد 13ر116و  17ر316آزمون به ترتیب به نمرات در پس
 

 آمار استنباطی              -7-2

 اسزت هپرداخته شزد  1ورداییپژوه  از طریق آزمون تحلیل هم ۀررسی فرییدر این بخ  به ب

 هزایی فزر، وردایی مستلام بررسی پی گیری از تحلیل همگونه که متداول است، بهرهو همان

 پژوه  و متغیرهای مربوط به آن اجرا گردد. ۀاست که باید درمورد فریی
 
 تحقیق ۀبررسی فرضی -7-2-1

وردایزی بهزره گرفتزه    های تحلیل همفر،پی پژوه ، از  ۀبررسی فرییرای در این قسمت، ب

 خواهد شد.
 
 بودن توزیع نمرات 2بررسی بهنجار -7-2-1-1

هزای  با توجه به اینره در بررسی تغییرات متغیرهای وابسته تحت متغیرهای مسزتقل در طزر   
 بهنجزار هزا،    آزمزون و شرط استفاده از این نزو  استهای فراسنجی آزمایشی، اولویت با آزمون

، ایزن امزر بزا اسزتفاده از     استبودن متغیر است، اطمینان از بهنجار بودن این متغیرها یروری 
بزرای بررسزی ادعزای    قابزل دسترسزی اسزت. ایزن آزمزون       3اسزمیرنو   -آزمون کولمزوگرو  

های آمزاری مربزوط   د. فر،شوهای یک متغیر کمّی استفاده میشده درمورد توزیع دادهمور 
 شود:ه توزیع بهنجار به صورت زیر مور  میب

1H.متغیرها دارای توزیع بهنجار هستند : 

1H.متغیرها دارای توزیع بهنجار نیستند : 
 

 اسمیرنو  در مورد نمرات -نتایج آزمون کولموگرو  .6جدول                 
 آزمون ۀنتیج سو  معناداری آزمون ۀآمار نمرات

1ر133 نآزمون گروه آزموپی  ۀنمر 1ر173   بهنجار 
1ر136 آزمون گروه آزمونپس ۀنمر 1ر133   بهنجار 
1ر136 آزمون گروه گواهپی  ۀنمر  بهنجار *211ر1 
1ر161 آزمون گروه گواهپس ۀنمر  بهنجار *211ر1 

 * اد پایین سو  معناداری                

                                                           
1. Covariance 
2. normal 
3. Kolmogorov–Smirnov test 



 74 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... زبان از طریقآموزان عربآموزش واژه به فارسی

 

رنو  برای تمزام  اسمی - سو  معناداری آزمون کولموگرو که  شودمالاره میدر جدول 

 شود.ادعای بهنجار بودن توزیع نمرات پذیرفته می ،رواین ازاست؛  1ر16نمرات بیشتر از 
 

 آزمونآزمون و پسخطی بودن همبستگی بین نمرات پیش آزمون -7-2-1-2

آزمزون در سزو    نمرات پزی   F(، مقادیر 6 ۀبراساس نتایج ااصل از این آزمون )جدول شمار

آزمزون و  فزر، همبسزتگی بزین نمزرات پزی      دهزد پزی   که نشان می ستمعنادار ا 1ر111

 .استهآزمون رعایت شدپس
 

 آزمونآزمون و پسنتایج آزمون خوی بودن همبستگی پی  .6جدول                  

 سو  معناداری (Fآزمون ) ۀآمار متغیر

 1ر111 12ر334 آزمون واژه ۀنمر
 
 1آزمون همگونی وردایی -7-2-1-3

اسزتفاده شزد.    2آزمزون از آزمزون لزون   آزمون و پزس ی بررسی همگونی وردایی نمرات پی برا
آزمون، و فزر، مقابزل، عزدم    آزمون و پسفر، صفر این آزمون، همگونی وردایی نمرات پی 

 همگونی وردایی نمرات این دو آزمون است.
 

 نتایج آزمون همگونی وردایی در مورد نمرات آزمون واژه .3جدول 
 سو  معناداری 2آزادی  ۀدرج 1آزادی  ۀدرج آزمون ۀآمار متغیر

 1ر324 33 1 1ر167 آزمون سنج  واژهپی  ۀنمر

 1ر233 33 1 1ر173 آزمون سنج  واژهپس ۀنمر

آزمزون و  شود که سو  معناداری آزمون لون برای تمام نمرات پزی  جدول مالاره میدر 
د و بزدین ترتیزب،   شزو مزی ییزد  ثفر آزمزون ت فر، صز  روازایناست،  1ر16آزمون بیشتر از پس
 آزمون دارای وردایی همگون هستند.  آزمون و پسکه نمرات پی  گفتتوان می

وردایی بزرای بررسزی   با توجه به فراهم بودن شرایم اولیه، از آزمون تحلیل هماین،  برعالوه
آمزوزان  بزه فارسزی  فارسی را بر آمزوزش واژه   متون منروم کارگیریبه تثثیرپژوه  که  ۀفریی
وردایزی در  آزمون تحلیل هزم  ۀ. نتیجاستهاستفاده شد داند،می متون منثورزبان بیشتر از عرب

 .استهآمد 7جدول 
                                                           
1. Variances 

2. Leven test 
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 وردایی نمرات آزمون واژهنتایج آزمون تحلیل هم ۀخالص .7جدول              
 سو  معناداری (Fآزمون ) ۀآمار میانگین مربعات منبع تغییرات

 1ر111 76ر671 666ر736 تاثر ثاب

 1ر111 12ر334 77ر236 آزموناثر پی 

 1ر133 3ر131 13ر361 اثر گروه

 --- --- 3ر113 اثر خوا

آزمززون واژه معنززادار نیسززت  ۀرغززم عملرززرد بهتزر گززروه آزمززون، اثزر گززروه بززر نمزر   علزی 

وزان آمز فارسزی بزه فارسزی    متزون منرزوم  (؛ بدین معنا که آمزوزش واژه در قالزب   <1sigر16)

نها در قالب برگردان همان متون به نثزر، اثزر بیشزتری    ه آزبان، در مقایسه با آموزش واژه بعرب

 گردد.پژوه  رد می ۀندارد و بدین ترتیب، فریی
 

 گیرینتیجه -8

در مقایسزه بزا    متون منرومزبان از طریق آموزان عربدر این پژوه  به آموزش واژه به فارسی

پرسز  سزنج  واژه برگزاار     26آزمزونی متشزرل از   . نخست پزی  پرداخته شد متون منثور

زبان مرکا آمزوزش زبزان فارسزی دانشزگاه     آموزان عربنفر از فارسی 33 گردید و بدین ترتیب،

آزمزون و   ۀنفزر  14های همگن در قالب دو گزروه  آزمودنی عنوانبه)ره(  المللی امام خمینیبین

ناآشزنا و بزا    ۀخوانداری نرزمِ روایزی بزا تعزدادی واژ     گواه انتخاب شدند. در گروه آزمون، متون

ها و در گروه گواه، برگردان همان متون به نثزر سزاده بزا محوریزت     بر آموزش همان واژه تثکید

با توالی زمزانی یرسزان تزدریس شزد. پزس از آن،       متون منرومکار رفته در ه های بهمان واژه

هزای  آزمون در اختیزار آزمزودنی  پس عنوانبه، سازیشده در آغاز فرایند همگنآزمونِ اجراپی 

هزای صزحی  هزر دو گزروه در     بزدین ترتیزب، نگارنزدگان بزه پاسزخ      هر دو گروه قرار گرفت تا

آزمون هر دو گزروه  آزمون و پسنتایج نمرات پی  ،آزمون دست یابند. سپسآزمون و پسپی 

چزه درمجمزو ، گزروه آزمزون     اگر شزد. وردایی تحلیل آزمون و گواه از طریق آزمون تحلیل هم

پژوه  کزه   ۀعملررد بهتری از گروه گواه داشت، این تفاوت معنادار نبود و بدین ترتیب، فریی

را بیشزتر از   متزون منرزوم  زبزان از طریزق   آموزان عربآموزش واژه به فارسی تثثیرکارآمدی و 

 دانست، به اثبات نرسید.می متون منثور

متزون  )و نه معنادار( گروه آزمزون )آمزوزش واژه از طریزق    شاید بتوان دالیل عملررد بهتر 

 ( را دستاورد عوامل زیر دانست:منروم
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های جمزالت در قالزب الگزوی    کشف الگوی غیرمعمول زبانِ نرم و تالش برای تنریم سازه -1
های به کزار رفتزه در   آموزان با واژهمعمول زبان خودکار فارسی، منجر به درگیری بیشتر فارسی

گردیده و درنتیجه به یادگیری بهتر آنزان   - داده شده های آموزشاز جمله واژه - منروممتون 
 .استهمنجر شد

هزای  این به یادگیری بهتزر واژه  ونشیند می اافرهدر آهنگین بودن  دلیلبه  متون منروم -2
اافرزه   واردی آهنگین کند؛ به عبارت دیگر از آنجا که این متون در فراینداین متون کمک می

 افتد.اتفاق نمیبه آسانی  هاها و واژهشوند، فراموشیِ سازهمی
متزون   ۀنفزس ناشزی از توانزایی آنزان در ارائز     بزه آموزان در دستیابی به اعتمادفارسی ۀانگیا -3

هزای بزه کزار    های تولیدی، آنان را به یادگیری بهتر این متون و درنتیجه واژهدر مهارت منروم
 .استهیب کردرفته در آنها ترغ

نیسزت؛ چراکزه    تزثثیر پژوه  در به دست آمدن نتزایج بزی   ۀزبان بودن جمعیت نمونعرب -6
انزد.  هزم نادیزک   مشترکی دارند و تا ادّ زیادی بزه  ۀاوزان و بحور عرویی فارسی و عربی ریش

هجایی اشزعار زبزان مزادری خزود      آهنگمتفاوت از  آهنگیکه جمعیت نمونه با بنابراین از آنجا
 .استهتری مواجه بودرو نبوده، با فرایند یادگیری آسانهبرو

های همسو ذکر دو نرته یروری اسزت: نخسزت اینرزه    نتایج پژوه  با پژوه  ۀدر مقایس
و دیگزر اینرزه از    اسزت هنشزد زبان فارسی  ۀتر پژوهشی در مویو  پژوه  اایر در اوزپی 

هزای مشزترک   همؤلفز یزل دارا بزودن   توان بزه دل های یادشده در بخ  ششم، صرفاً میپژوه 
رو بزا  پزژوه  پزی ِ   ۀگیری از فعالیت میدانی و روش تقریباً همسان، بزه مقایسز  همچون بهره

پژوه  اایزر،   ۀکه نتیج گفتتوان پرداخت. بر این مبنا می( 2112) تحقیق اوزن و محمدزاده
ییزد  ه از طریق شزعر را تث آموزش واژمعنادار  تثثیرکه )همزان(  تحقیق اوزن و محمدزاده  ۀبا نتیج
 1کند، همخوانی ندارد.می

 
 نوشتپی
ها به صورت شانسزی و تصزادفی را   گویی صحی  به پرس ای، امران پاسخهای چندگاینهاز آنجا که پاسخ .1

 های انتخابی، فارسی سره بودند. بر این، تمامی واژهها استفاده شد؛ عالوهواژه ۀدر بر دارد، از روش ترجم

افظ الگوی طبیعی زبان فارسی، افزظ   ر، سعی گردید مواردی همچونونثمم به ونرمبرگردان متون  در .2

 بافت جمالت، و توالی روایت رعایت گردد.

                                                           
المللزی امزام خمینزی )ره( کزه امرزان اجزرای ایزن        سی دانشگاه بینوالن محترم مرکا آموزش زبان فارؤنگارندگان از مس -1

 نمایند.  پژوه  را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگااری می
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