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 1مقدمه
تاریخ ادبیات از جمله مواردی است که در همهی متون و برنامههای درسی بدان اشااره شاده
و از موضوعاتی است که در آموزش زبان بسیار تاثیر گذار بوده است؛ این امر در آموزش زبان فارسی
به غیر فارسی زبانان نیز اهمیت پیدا میکند و طراحان کتب درسی هماواره کوشایدهاناد تاا در متاون
آموزشی خود بخشی را به تاریخ ادبیات اختصاص دهناد و زباانآماوز خاارجی را باا تااریخ ادبیاات
فارسی و موارد مرتبط آشنا کنند .در ایان مقالاه بارآنیم تاا بارای آماوزش تااریخ ادبیاات فارسای باه
غیرفارسی زبانان طرح درسی بر مبنای رویکرد نوین آموزشی تکلیف محور داشاته باشایم و بتاوانیم از
این باب غیرفارسی زبان خارجی (سطح مبتادی مخاتک کودکاان و نوجواناان) را باا تااریخ ادبیاات
فارسی بیشتر آشنا کنیم .در ابتدا نگاهی میاندازیم به تعاریفی که در مورد ادبیات به طور کلی و تاریخ
ادبیات به طور خاص مطرح شده است.
 1-1ادبیات و تاریخ ادبیات
ادبیات مجموعهای از تظاهرات هنری هر قوم است که در قالاب کاالم در آماده اسات و باه
همین منوال ادبیات کودک و نوجوان نیز شاخهای از ادبیات است کاه باا توجاه باه محادودیتهاای
تجربه ی کودکان از فرآیندهای شناختی در تالش اسات تاا متاون الزم را بارای کودکاان و نوجواناان
فراهم آورد (حجازی .)7324 ،هوگارت (به نقل از جعفرنژاد )7333 ،هدف از تاریخ ادبیات کاودک را
کشف ،بازآفرینی و جستجوی معنا دانسته و استدالل میکند که کودکان برای دستیابی به معناا و فکار
کردن در مورد اسرار باید به درجهای از آگاهی برسند و اهدافی از ادبیات کودک را برمیشمارد کاه از
مهمترین آنها می توان به آماده کردن کودک برای شاناخت ،دوسات داشاتن ،سااختن محایط ،سارگرم
کردن کودک و عالقهی وی به مطالعه اشاره کرد .در واقع مقالهی ما نیز از این جهت دربارهی ادبیاات
کودک و نوجوان نکات شناختی را در نظر گرفته و سعی کرده است که در هماهی تکاالیف آموزشای
سطح کودک و نوجوان را در نظر بگیرد.
نگاهی گذرا به تاریخچهی ادبیات کودک در در سالهای اخیار نشاان مایدهاد کاه موضاو
ادبیات کودک امروزه به موضوعی جهانی تبدیل شده است و حتی باه ساطحی رسایده اسات کاه در
دانشگاه های مختلف جهان این امر به موضوعی مورد عالقهی محققان قرار گرفته است و رشاتههاای

دانشگاهی در این مورد بر این عقیده هستند که ادبیات کودک و نوجوان پایهگذار ادبیات بزرگان است
(فتوحی)7332 ،
 2-1اهمیت تاریخ ادبیات
محمود فتوحی ( )7332در مورد اهمیت تاریخ ادبیات چنین میگوید که:
تاریخ ادبیات هر قوم نمایشگاه هویت اوست .وجود تاریخ ادبیات خاوب و قابال اعتمااد در
یک تمدن نمایندهی غنای ادبی و روشمندی و سازمانیاافتگی پاژوهشهاای ادبای و فرهنگای در آن
تمدن است .از دیگر طرف تاریخ ادبیات با تاریخ و فرهنگ و سیاست و ارزشهای معناوی هار قاوم
گره خورده است .تاریخ ادبی تطورات روحی و فکری یک قوم و در یک عباارت تااریخ حرکات باه
سوی خودآگاهی آدمی است.
وی سه مرحله را برای تاریخ ادبیات در نظر میگیرد که در این تحقیاق مرحلاهی دوم تااریخ
ادبیات یعنی جریانشناسی ادبی و دورهبندی تاریخی مد نظر است .7دلیل این کار نیز این است کاه در
این مرحله با رویکردهای تحلیلی به ردهبندی رویدادها و آثاار ادبای ،دورهبنادی تااریخی و جریاان-
شناسی توجه میشود و مورخ ادبی از رویدادهای جزئی و واقعیتهای محسوس گذشته پا فراتر می-
نهد و رویدادهای همسو ،جریانهای کلی و نظامها و دورههای ادبی را شناسائی میکند و به توصایف
آنها میپردازد.
در اینجا همچنین گذشته برش میخورد و تحوالت و تغییرات در محور زمان ترسیم میشود.
هدف بنیادین مورخ ادبی ترسیم روند تکاملی ادبیات است و تحلیلها یوی بار اسااس هماین هادف
شکل میگیرد .در واقع هنگامی که تصاویر کالن و تحلیل از سرگذشت ملت و یا قاومی ارائاه گاردد
دیگر ملتها می توانند تاریخ ادبیات تحلیلی ادبیات خویش را ترسیم نمایناد و از نگااههاای باومی و
ارزشهای قومی فراتر رفته و ارزش ها و خصایک روحی خاویش را در فرآینادهای تکااملی جهاانی
بجویند و مقدمات الزم را برای ورود به عرصهی ادبیات جهانی فراهم آورده میشود (صفا.)7347 ،
 1دو مرحلهی دیگر را نگارش رویدادهای پراکنده و ادبی و پژوهش های منفرد و تحلیل و ارزیابی تاریخ ادبیات با نگاارش مااانی و
فلسفی است.

به همین دلیل است که در تحقیق پیش روی سعی کردهایم که تاریخ ادبیات فارسی را به غیار
فارسی زبانان آموزش دهیم و از این خلل تاریخ غنی ادبیاات فارسای را باه صاورت جهاانی شاده و
تحلیلی برای خارجیانی که قصد یادگیری زبان فارسی را دارند ،فاراهم ساازیم .فای الواقاع در ماورد
آموزش تاریخ ادبیات فارسی به خارجیان اگر نگوئیم هیچ تحقیقی به جرات میتوانیم ادعاا کنایم کاه
تحقیقات بسیار اندک و شاید هم انگشت شماری صورت گرفته اسات .پاس در تالشایم تاا جریاان-
شناسی و سرگذشت گذشتگان را در قالب انوا فعالیتهای آموزشی به صاورت رویکاردی شامول-
محور 7در آموزش ت کلیف محور به انجام رسانیم .حاال مبناای نظاری تحقیاق یعنای هماان رویکارد
تکلیف محور را بررسی کرده و این نکته را مطالعه می کنایم کاه ایان رویکارد در آماوزش زباان چاه
مواردی را مد نظر قرار میدهد و در چه صورتی میتواند تاریخ ادبیات را به غیرفارسیزبانان آماوزش
دهد.
 2رویکرد تکلیف محور در آموزش زبان؛ ویژگیها و مالحظات
در این قسمت به معرفی مختصری از رویکرد تکلیف محور در برنامهریزی درسی میپردازیم
و بر این نکته تاکید میکنیم که رویکرد تکلیف محور در آموزش زبان و برنامهریزی درسی از مزیات-
هائی برخوردار است که این رویکرد را نسبت به دیگر رویکردها از کاارآئی خاصای برخاوردار کارده
است و در این میان ویژگیهای منحصر به فردی را برای این رویکرد برمیشماریم که به درک هر چه
بیشتر این رویکرد و نقش تکلیف در آن کمک میکند .همچنین با تعاریفی که از این رویکرد برمیآیاد
میتوانیم نتیجه بگیریم که چگونه این رویکرد میتواند تایخ ادبیاات را باه نحاوی آماوزش دهاد کاه
خارجی غیرفارسی زبان تاریخ ادبیات فارسی را یادگرفته و بتواند این مهم را در خالل انجاام تکاالیف
فرابگیرد.
کارل کرانکه )7832( 7از ویژگیهای این رویکرد به ایان نکتاه اشااره مایکناد کاه رویکارد
تکلیف محور از فعالیتهائی استفاده میکند که زبانآموز باید به عنوان اهداف غیر آموزشی در خاار

)Through Approach in Task-based Language Teaching (Ellis, 3002
Karl Krahnke

1
3

از کالس انجام دهد تا فرصت یادگیری را برای خود فراهم آورد .تکالیف از دیگار فعالیاتهاا بادین
جهت متمایز می شوند که اهداف غیرآموزشی داشته و نتایج قابل اندازهگیری دارند .به دیگر بیان مای-
توان گفت که تکلیف یعنی جهان واقعی را در کالس پیاده کنیم .در طارح تکلیاف محاور ،زباان فای
نفسه و به خودی خود آموزش داده نمیشود بلکه برای تکمیل تکلیف از آن استفاده میشود.
 1-2ویژگیهای رویکرد تکلیف محور مرتبط با آموزش تاریخ ادبیات
کرانکه ( )7832در توصیف ویژگیهای این رویکرد به موارد زیر اشاره میکند:
 تکالیف ایستا نیستند چون فرآیند توسعه و دستکاری اطالعات را شامل میشوند.
 تکالیف باید فرآیندهای شاناختی ارزشایابی ،انتخااب ،ترکیاب ،تعادیل و یاا تکمیال
(موسوم به مهارتهای فکری سطح باال) را با ترکیبی از اطالعات قدیمی و جدیاد در
بر میگیرد.
به عنوان نمونهای از تکالیف میتوان به تهیه و تدوین راهنمائی دانشآموزان بارای مدرساه و
یا برنامهای برای استفادهی واقعی نام برد .هدف از برنامهی درسی تکلیف محاور اساتفاده از نیازهاای
واقعی زبانآموزان و فعالیتهائی به عنوان تجارب یادگیری اسات تاا از ایان طریاق بتاوان باه روش
ارتباط انگیزهی الزم برای زبانآموز را فراهم کرد.
در کل می توان گفت که یادگیری تکلیف محور به سمت و سوی یادگیری زباان ساوپ پیادا
کرده است زیرا تکالیف بخشی از زبان و محیط یادگیری هستند کاه باه گساترش و توساعهی داناش
کمک میکنند .بن ابراین با ادغام این رویکرد در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان میتوان نتیجه
گرفت که باید تکالیفی به غیر فارسیزبان داده شود تا با انجام آنها خارجی بتواند تااریخ ادبیاات را از
طریق تعامل و حل مسئله انجام دهد.
ایدهی اصلی آموزش تکلیف محور همان «نظریهی یادگیری کرشن »7است که در سال 7837
مطرح شده است .این نظریه چنین استدالل میکند که توانائی استفاده از زبان از طریق مشاارکت و در
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معرض بودن در آن زبان ایجاد میشود .در نتیجهی این موضو  ،تجربه اهمیت خاصی پیدا مایکناد و
آموزش نقش کلیدی ندارد.
نحوهی انتخاب مطالب و تکالیف نیز -همانطور که کرانکاه ( )7832مایگویاد -بار حساب
آمادگی زبانشناختیِ زبانآموزان است .پس در آموزش تاریخ ادبیات کودک و نوجوان باید حتماً ساطح
زبانشناختی کودک را در نظر بگیریم و به آنها تکالیفی ارائه گردد که در سطح مبتدی باشاند و آنهاا را
ترغیب کند تا از طریق تعامل و ارتباط حین تکلیف تاریخ ادبیات را یاد بگیرناد .عاالوه بار ایان نیااز
زبان آموز به گفتمان خاصی و یا نو خاصی از تعامل و دسترسی به منابع جهت انجام تکالیف نیاز در
این گزینش تاثیرگذار است .البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که چنادین عامال در انتخااب ناو
تکالیف موثر هستند؛ حال در مورد اولویت تکالیف و ویژگیهای مرتبط با تاریخ ادبیات به چند مورد
اشاره میکنیم:
 تکالیف کوتاهتر و سادهتر باید پیش از تکالیف بلند و پیچیده مطارح شاوند .در ایان
مورد چون کودک و نوجوان را برای آموزش انتخاب کردهایم باید طاوری گازینش
تکلیف 7داشته باشیم که تکاالیف از حاد ساطح مبتادی فراتار نرفتاه و پیچیادگی
زبانشناختی -روانشناختی 7نداشته باشند.
 تکالیفی که به اطالعات از پیش نیاز دارند باید پیش از اطالعاتی مطرح شوند کاه باه
اطالعات جدید نیاز دارند؛ یعنی باید در آموزش تاریخ ادبیاات مایتاوان اطالعاات
پیشین زبان آموزان را از تاریخ ادبیات فارسی در نظار گرفتاه و سابس بناابر هماان
داده ها تکالیف جدید به آنها ارائه گردد .این همان رویهی شناختی تکلیف است که
اِلیس و فوتوس ( )7887از آن با عنوان رویهی شناختی تطبیق 3یاد میشود.
 تکالیفی که برای تحلیل اطالعات با توانائیهای کنونی نیاز دارند باید قبل از تکالیفی
مطرح شوند که به انوا جدیدی از پردازش شناختی نیاز دارند .به بیان دیگار بایاد
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تکلیف را در سطح پردازش فکری کودک و نوجوان در نظر گرفات و باه صاورتی
عمل کرد که زبانآموز خارجی که قصد یاادگیری تااریخ ادبیاات را دارد در کانش
متقابل حین تکلیف 7دچار سردرگمی نشود.
 تکالیفی که برای کودکان در نظر گرفته میشاوند بایاد کوتااه باشاند و اطالعااتی را
استخرا کنند که آنها از قبل دارند و همچنین اطالعاتی را نیز بارای تولیاد جدیاد
فراهم آورند .این همان نکتهایست که در این تحقیق بدان توجه شده است و ساعی
گردیده است که تکالیف کوتاه و مبتنی بر دادههای پیشین کودکان ارائه گردند.
 افراد سطح مبتدی نباید تکالیف تحلیلای و ارزشایابی 7انجاام دهناد زیارا ایان ناو
تکالیف برای آنها مشکل است .تکالیف تحلیلی از جمله تکاالیفی اسات کاه بارای
افراد سطح متوسط به باال و پیشرفته مناسب بوده و کودکان نمیتوانند این تکاالیف
را به دلیل پردازش های شناختی مشکل انجام دهند .پس تکاالیف تااریخ ادبیاات را
باید طوری تعریف و طرحریزی کرد که کنکاشهای زبانشناختی نداشته باشند.
 برای افراد سطح مبتدی تکالیف ساده و ترکیبی بسیار مفید هستند و در حالیکه افاراد
سطح پیشرفته باید تکالیفی انجام دهند که در چند روز و یا یک هفته انجام میشود
و به اطالعات جدید بیشتری نیاز دارد ،همچنین به پردازش پیچیاده ملال ارزیاابی،
مقایسه و حتی انسجام نیاز دارند .منظور از تکالیف ترکیبای در طارحریازی تااریخ
ادبیات همان تکالیفی است که چند جمله را به هم پیوند میدهد و به بیان ساادهتار
سعی دارد که از گذر آموزش تاریخ ادبیات در قالب جمالت ساده ذهن زباانآماوز
را در انجام تکالیف درگیر سازد.
ملالهائی از برنامهی درسی تکلیفمحور برای سطح مبتدی در جهت آماوزش تاایخ ادبیاات
فارسی باید مورادی را در نظر بگیرند که از مهمترین آنها میتوان به عناصر زیر اشاره کرد:
Task Talk Interaction
Critical and Evaluative Tasks
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 تکالیف باید سیر تاریخی و تطور را در نظر بگیرند.
 تکلیف طرح ریزی شده بایاد حتما ًا تحاوالت زباانی را شاامل گاردد و از جمالتای
استفاده کند که باعث شود زبانآموز خارجی با کلیدواژههای زبان فارسی در زمینهی
تاریخ ادبیات آشنا گردد.
 2-2ویژگیهای مثبت تدریس تاریخ ادبیات با استفاده از رویکرد تکلیف محور
حال این سوال ممکن است مطرح گرد که چرا این رویکرد را برای آموزش تاریخ ادبیاات در
نظر گرفتهایم با تلفیق نظریات فیزیاک ( )7834در مورد ویژگیهای ملبت رویکارد تکلیاف محاور در
برنامهی درسی میتوان چنین ادعا کرد که:
 این رویکرد بسیار مورد استفاده میباشد و ایان گساتردگی اساتفاده مایتواناد در هار
زمینهای کاربرد داشته باشد .در زمینههای آموزش دستور زبان این رویکارد باه گفتاهی
الیس ( ،)7003نوبویوشی و الیس ( )7883و فوتوس ( )7883این رویکرد جواب داده
است و زبانآموزان خارجی با استفاده از حل تکلیف توانستهاناد کاه بار دساتور زباان
مقصد مسلط شده و آگاهی خود را از زبان مقصد افزایش دهند.
 برای همهی سنین و پیشینههای تحصیلی مفید است؛ به معنای دگر میتوان گفات کاه
این رویکرد سن خ اصی را برای آموزش تاریخ ادبیات و اماوزش ایان حاوزه در نظار
نگرفته است .پس رویکرد تکلیف میتواند برای سطح مبتدی که در این تحقیق در نظر
گرفته شدهاند بسیار مناسب باشد.
 مسائل مهم و اساسی در آموزش زبان ملل مسئلهی انتقال را به طور مستقیم با اساتفاده
از تکالیف واقعی و فعال به عنوان فعالیتهای یادگیری ماورد بررسای قارار مایدهاد.
انتقال از مفاهیمی است که در رویکرد تکلیف محور باه ارتبااط و تعامال اشااره دارد،
یعنی از گذر زمان تکلیف و حل آن میتاوان تااریخ ادبیاات را بارای افازایش آگااهی
زبانآموز پیادهسازی کرد.

 هنگامی که در یک برنامهی درسی تکلیف محور ،زبانآموزان در فعالیتهای خاار از
کالس شرکت میکنند این نو برنامهی درسی بسیار مفید واقع خواهاد شاد .در واقاع
این ویژگی به همان گفتگوی حین تکلیف است که در زبانآموزان ایجااد شاده و آنهاا
بدون آنکه بر یاادگیری خاود زباان تمرکاز کنناد مایتوانناد آگااهی و تمرکاز را بار
ساختارهای موجود در تاریخ ادبیات فارسی ارتقاا بخشاند و ایان حاوزه را بهتار یااد
یگیرند.
 برای زبان آموزانی که نیاز مستقیم به استفاده از زبان برای اهداف مشاخک دارناد ایان
برنامهی درسی بسیار مفید میباشد .بحث آموزش مستقیم در تکلیف از جمله ماواردی
است که در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته بدان اشاره شده اسات .نسااجی ()7888
چنین میگوید که آموزش صریح میتواند زبانآموز را نسبت به آنچه در زباان مقصاد
روی میدهد آگاه کرده و در نتیجهی همین کار وی میتواند تمرکز خود را بیشتر کند.
 یادگیری تکلیف محور برای زبانآموزانی به انوا سنتی یادگیری کالسی عادت ندارناد
و یا به یادگیری مهارت های شناختی ،فرهنگی به همراه زبان نیاز دارند بسیار مناسب و
حائز اهمیت است .یادگیری سنتی بیشتر بر موارد رویکردهای دستور -ترجمه متمرکاز
شده و در تالش بوده تا از طریق ترجمه و حفظ لغات و واژگان زبان را آموزش دهاد.
این رویکردها به طور عام در آموزش زبان و به طور خاص در آموزش تااریخ ادبیاات
منسوخ بوده و تعامل و رویکردهای ارتباطی نیز این موارد را به اثبات رساندهاند.
 این نو برنامهی درسی معلم محور نبوده و کامالً زبانآماوز محاور اسات .تمرکاز بار
محوریت زبانآموز میتواند آنها را در بیان ایدهها آزاد گذاشته و همین امر منجر به این
می شود که آنها دیگر احساس نکند که معلم به عنوان یک فرد مسلط به آنها ماینگارد
بلکه تکلیف باعث میشود که معلم نقش تسهیلکنندگی 7داشته باشد.

Facilitation Role of Teacher
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 3-2نکات خاص در تدریس تاریخ ادبیات بر اساس رویکرد تکلیف محور
البته این رویکرد مشکالتی نیز دارد که نباید از آنها غافل گردیم .فیزیااک ( )7834و فوتاوس
( )7883در مورد ویژگیهای منفی رویکرد تکلیف محور در برنامهیدرسی به مواردی چاون مشاکل
بودن پیاده سازی برنامه ،نیاز داشتن به منابع فراتر از کالس و برنامهریزی دقیق اشاره میکناد .البتاه در
مواردی که ما به عنوان رویکرد تکلیف محور در آموزش تاریخ ادبیات فارسی برشامردهایام و آنهاا را
در قالب تکلیف ارائه کردهایم این موارد را در نظر گرفته و سعی کردهایام کاه هماواره تکاالیفی ارائاه
کنیم که زبانآموز بتواند آنها را به صورت واقعی 7ایجاد کند.
از کارکردهای رویکرد تکلیف محور در آموزش زبان میتوان به محیطهاائی اشااره کارد کاه
فعالیتهای واقعی زبانآموزان کشف میشوند و همچنین محیطهائی که خار از کالس هساتند و باا
اتکا به منابع خوب و مفید جهت انتقال اطالعات در زبان مقصد کار میکنند نیز در حوزهی استفاده از
کارکردهای رویکرد تکلیف محور میگنجند.
 3طرح درس تدریس تاریخ ادبیات بر اساس رویکرد تکلیف محور
در این قسمت برای آشنائی بیشتر با نمونه درس در جهت آموزش تاریخ ادبیاات ،تکلیفای را
ارائه کردهایم که ویژگیهای گفته شده درمورد نکات ملبت رویکرد تکلیف محاور در آماوزش تااریخ
ادبیات فارسی را در بر میگیرد .توضیحات مرتبط با نو و شرایط تکلیاف در زیار طارح درس ذکار
شده است:

نوع تکلیف :تکلیف ضمنی مفهوم بنیاد ()Implicit Meaning-focused Task
موقعیت و شرایط تکلیف :گروههای دو و یا سه نفره
هدف و تمرکز تکلیف :هدف از این تکلیف آموزش شرح زندگی و آثاار فردوسای در زباان
Implementation in the Real Life Situation
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فارسی به غیرفارسیزبانان در سطح مبتدی است؛ به همین دلیل تکلیف مورد نظر بار افازایش آگااهی
( )consciousness-raisingتمرکز میکند و توصیفی از زندگی این شاعر پرآوازهی ایرانی را بارای
غیرفارسیزبانان مشخک کرده است .در این تکلیف ،زبانآموزان در گروههای مشخک شده در ماورد
این شاعر بزرگ بحث کرده و همچنین بر روی کارتی که در اختیار آنها قرار داده شده است نکااتی را
به صورت کلیدی مطرح کردهایم که زبانآموزان به صورت متناوب از همدیگر در ماورد ویژگایهاا و
دادههای این شاعر از همدیگر سوال پرسیده و دیگر اعضای گروه باید به این سواالت پاسخ دهند .در
واقع این امر تعامل ،ارتباط حین تکلیف و کارگروهی را افزیش داده و باعث میشود کاه خاارجی در
مورد ساختارهای موجود بر روی کارت فکر کند و فرصت فکر کردن هست کاه یاادگیری را فاراهم
میآورد.
دستورالعمل اجرای تکلیف برای زبانآموزان :بر روی هر کدام از کارتهائی کاه در اختیاار
شماست اطالعاتی در مورد زندگی و آثار فردوسی نوشته شده است .این اطالعات را مطالعاه کارده و
در گروه های خود تمرین کنید و به بحث بگذارید .سبس هر یک از اطالعااتی کاه در کاارت موجاود
است را از دیگر اعضای گروه خود ببرسید.

ابوالقاسم فردوسی
 .1شاعر قرن چهارم هجری
 .2متولد طوس
 .3دارای کتاب شاهنامه به نظم
 .4مشهور به شاعر وطنپرست و زندهکنندهی زبان فارسی
 .5بهترین اتفاقی که در زندگیام رخ داده است.

نتیجهگیری
در این مقاله با شرحی از تاریخ ادبیات و لزوم حفظ و آموزش آن به بررسی رویکردی جدید
رد آموزش تاریخ ادبیات فارسی پرداخته و سعی بر آن داشتیم تا طرحدرسی را مبتنی بر آموزش تاریخ
ادبیات فارسی به غیرفارسیزبانان آماده ساخته و نکات ملبت و منفی این طارح را در آماوزش تااریخ
ادبیات برشماریم .رویکرد تکلیف محور در تالش است تا با استفاده از انجام تکالیف آموزشی توساط
زبان آموزان راهی را فراهم آورد که آنها بتوانند فرصت تعامال و ارتبااط داشاته باشاند و آگااهی آنهاا
نسبت به ساخت ارهای تاریخ ادبیات در زباان فارسای افازایش یاباد .هماین امار باعاث مایشاود کاه
غیرفارسی زبان در گذر و در حین انجام تکلیف با اطالعاتی مواجه شود که با اعضاای گاروه در میاان
بگذارد ،در مودر آن بحث کند و در نهایت نیز در مورد آن ایده مطرح کند .پاس در نهایات یاادگیری
صورت پذیرفته و زبانآموز می تواند با تمرکز بر تعامل ایجاد شده به نحوی خود را بر موضاو ماورد
بحث (در اینجا شرح زندگانی حکیم ابوالقاسم فردوسی) مسلط سازد .در کل تااثیر رویکارد تکلیاف
محور در آموزش تاریخ ادبیات را میتوان به صورت ذیل ترسیم کرد:

ارتباط تالیفی

تعامل

آگاهی

یادگیری

همین شکل که مدلی محقق ساخته بوده نشان از تاثیر عوامل مختلف بر یادگیری تاریخ ادبیات
توسط فارسیزبان دارد .تعامل ،ارتباط تکلیفی (حین تکلیف) منجر به افزایش آگاهی شاده و هار ساه
این عوامل در نهایت یادگیری را نتیجه میدهند.
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