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 چکیده

آموزان خارجی  و شیوه ارائه آن می پردازد و درپی دستیابی به پاسخ به  مقاله حاضر به ضرورت تدریس دستور زبان به فارسی
گیرند، به دانش  ی دستوری قرار ها ان عرب صرفاً در معرض ساخت آموز ها است که آیا درصورتی که فارسی این پرسش

کار گیرند و در غیر این صورت،  به ی کالمی  ها را در مهارت  ها دستوری دست خواهند یافت و خواهند توانست این ساخت
آنان کمک  ی کالمی  ها ی مختلف زبانی به ارتقاء دانش دستوی و مهارت ها دستور زبان در بافت و در قالب مهارت  آموزش

ترجمه؟ برای پاسخ به این  دستور زبان به شیوه صریح و خارج از بافت مانند شیوه دستور  زشبیشتری خواهد کرد یا آمو
ترجمه و ارتباطی را با هم مورد مقایسه قرار گرفت. به سه -ها دو فرضیه در نظر گرفته شد و دو شیوه مختلف دستور پرسش

آزمون و تشکیل سه کالس همگن،  پس از برگزاری پیشان بزرگسال سطح میانی یک )زبان مادری: عربی(،  آموز گروه از فارسی
آزمون اخذ شد. تحلیل آماری ضرورت آموزش  مرکب و موصولی زبان فارسی به سه شیوه تدریس شد و در پایان پس جمالت 

را نشان  آموزان ترجمه در بهبود دانش زبانی و دستوری فارسی-دستور زبان را اثبات کرد و تأثیر مثبت به کارگیری شیوه دستور
آموزان را نشان  فارسی بهبود ارتباطات کالمی  کارگیری شیوه ارتباطی و تدریس صریح دستور زبان نیز بهترین نتیجه در  داد. به

  داری مشاهده نشد. های مختلف تفاوت معنی دهد. درنهایت میان شیوه می

 ترجمه، شیوه ارتباطی تدریس زبان-دستوردستور زبان، دانش دستوری، مهارت ارتباط، شیوه  کلیدواژه: 

 

 مقدمه.  1
 تدریس دستور زبان در آموزشی مختلف آموزشی،  هادر طول سالیان گذشته و با رواج و افول رویکردها و شیوه

های مختلفی درمورد ضرورت ی بسیاری شده است و امروزه نگرشها( دچار دگرگونیSLA) 1 زبان خارجی/ دوم

دستور زبان خارجی/ دوم  ی دور آموزشها ان خارجی وجود دارد. در گذشتهآموزآن به زبان  و چگونگی آموزش
ترجمه اساس این -دستور زبان در شیوه دستور رفته است. مثالً آموزشزبان به شمار می از آموزش بخش مهمی 

دهنده جایگاه مهم دستور زبان و در نامگذاری این شیوه نشان« دستور»ای که عبارت دهد، به گونهشیوه را تشکیل می

وص ناکارآمدی آن مطالب آن در این شیوه است. این شیوه همواره منتقدان سرسختی داشته و درخص آموزش
آموزان در برقراری ارتباط کنند، ناتوانی زبانبسیاری نگاشته شده است. مهمترین موضوعی که منتقدان به آن اشاره می

؛ ملکی، 2009؛ سیاهی اتابکی، 2006؛ محمدی 1986:19کالمی با گویشوران زبان مقصد است )ریچارد و وربر، 

 (.1392؛ فانی و همکاران، 39-46: 1388

شده و با ظهور شیوه ارتباطی در  دستور زبان ضروری تلقی می های پیش از شیوه ارتباطی آموزشهدر اغلب شیو
یوه ارتباطی که برخی از محققان شهایی به وجود آمده است. درحالیدستور زبان شبهه خصوص ضرورت آموزش
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دستور زبان در این شیوه  (، گروه دیگر بر نیاز به آموزش1987دانند )پرابهو، دستور زبان را ضروری نمی آموزش
(. در این پژوهش چند نکته 1985و  1982؛ کراشن، 2000؛ نساجی، 1990و1993کنند )الیتبون و اسپادا، تأکید می

زبان و آموزان در ایران و زندگی در جامعه فارسیتوجه به حضور فارسی که بامورد بررسی قرار گرفته است: اول این

آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم و نه زبان خارجی در ایران، آیا شیوه دستور ترجمه آنقدر که منتقدان این 
ر مشکل هستند؟ نکته آموزان به این شیوه در برقراری ارتباط کالمی دچاکنند، ناکارآمد است و فارسیشیوه ابراز می

زبان فارسی به خارجیان است. این  ی آموزش هابعد ضرورت تدریس دستور زبان فارسی و شیوه ارائه آن در کالس
ی  هاان صرفاً در معرض ساخت آموزها است که آیا چنانچه فارسیمقاله در پی دستیابی به پاسخ به این پرسش

ی  هارا در مهارت هاخواهند یافت و خواهند توانست این ساختدستوری قرار گیرند، به دانش دستوری دست 

ان سطح میانی یک مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد آموزبه کار گیرند؟ در این مقاله سه گروه از فارسیکالمی 
آموزان ن زبانعرب زبانان بزرگسالی بودند که به آموزش زبان فارسی در یکی از مراکز آموزشی اشتغال داشتند. از ای

ها ای که همه گروهآزمون در سه گروه همگن  قرار گرفتند، به گونهآزمون گرفته شد و براساس نتایج پیشپیش

مرکب و موصولی های زبانی یکسان برخوردار بودند. ساخت دستوری مورد نظر این تحقیق انواع جمالت مهارت

محتوای آموزشی  گروه اول آن در دو بند پایه و پیرو( بود. به زبان فارسی )با توجه به مرجع ضمیر موصولی و نقش 

محتوای آموزشی گروه دوم ش داده شد. به به شیوه ارتباطی تدریس شد و دستور زبان به شیوه صریح به آنان آموز

رت صریح مطرح نشد. داد معنادار بسنده شد و نکات دستوری به صوبه شیوه ارتباطی تدریس شد، اما به ارائه درون

ترجمه تدریس شد، بنابراین تعدادی تمرین ترجمه و دستور در -محتوای آموزشی به شیوه دستورگروه سوم به 

جانده شده بود. در پایان دو پس آزمون کتبی و یک پس آزمون شفاهی نتایج متفاوتی را از تدریس به محتوا گن

 ی مختلف به دست داد.هاشیوه

 

 های پژوهشها و فرضیهپرسش 1-1
 :است ها این پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش

-تر از شیوه دستورآیا در آموزش زبان فارسی به خارجیان مقیم ایران نتایج تدریس به شیوه ارتباطی مطلوب .1
 ترجمه است؟

آموزان کافی است یا تدریس ی کالمی فارسی هادار در بهبود دانش دستوری و مهارتداد معنی. آیا ارائه درون.2
 کند؟صریح دستور زبان در بافت به آنان بیشتر کمک می

 :برای پاسخ به این دو پرسش دو فرضیه اصلی مطرح است

 ترجمه در آموزش زبان فارسی دارد. -تری نسبت به شیوه دستور شیوه ارتباطی نتایج مطلوب . 1
ان ضروری است و )آنگونه که آموزفارسی ی کالمی هاتدریس دستور زبان برای ارتقاء دانش دستوری و مهارت. 2

زبان خارجی/ دوم مغفول  دستور زبان را از آموزش  توان آموزشبرخی از محققان شیوه ارتباطی معتقدند،( نمی
 دار اکتفا کرد. داد معنیگذاشت و صرفاً به ارائه درون

 
 

 . ادبیات پژوهش2



 163/  ان عرب سطح میانی آموز فارسی های کالمی  ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و مهارت آموزهای مختلف  بررسی تأثیر شیوه 

 19و اوایل قرن  18ترجمه به مفهوم روشی مشخص در آموزش زبان، برای اولین بار در اواخر قرن  -شیوه دستور
 19سوی متخصصان آموزش زبان در مراکز آموزش عالی اروپا مطرح شد. تحوالت مربوط به اروپای قرن میالدی از 

های سیاسی در اروپا، از جمله صنعتی شدن، گسترش مبادالت علمی و اقتصادی بین کشورها و نیز ظهور قدرت

شده بودند، برای بسیاری از افراد، به  های اروپایی از جمله انگلیسی و فرانسه را که جانشین زبان التینیادگیری زبان
مندان به تحصیل و پژوهشگران الزامی ساخته بود. این امر، مراکز آموزش عالی را بر آن داشت تا با ویژه عالقه

های دیگر بپردازند. ای علمی برای آموزش زبانهای التین و یونانی، به ابداع شیوهالگوبرداری از روش آموزش زبان
های التین ترجمه حاصل تجربیات مراکز آموزش عالی در زمینه آموزش زبان-توان گفت، شیوه دستور یاز این رو م

و یونانی باستان است. در این بین، ظهور دوره خردگرایی و توجه ویژه به علوم برهانی، نظیر منطق و ریاضیات، به 

ای که زبان نیز تأثیر گذاشته بود، به گونهجهت نقش آنها در پرورش فکری و ایجاد تفکر منطقی، بر تصور رایج از 
(. بر این 1370شد )روبینز،  مند و منطقی از ساختارهای نحوی تعریف میتحت این تأثیرات، زبان نیز نظامی قانون

اساس، به عقیده بسیاری از متخصصان آن دوران، آموزش زبان به معنای یادگیری تدریجی قواعد دستوری و در 

ای از قواعد سازنده ام زبان خارجی بود. با توجه به این مسأله، دستور زبان به مفهوم مجموعهنهایت تسلط به نظ
های ای در آموزش زبان برخوردار شد. نگرش فوق نسبت به زبان در طول قرنساختارهای زبانی، از اهمیت ویژه

)دوران  19تا اواخر قرن ترجمه  -ترجمه شکل گرفت. شیوه دستور-بعد نیز حفظ شد و به تدریج شیوه دستور

(. پس از آن نیز، اگرچه 1986:19رفت )ریچاردز و وربر، اصالحات آموزشی(، تنها شیوه آموزش زبان به شمار می
های جدیدتر داد، اما هیچگاه به طور کامل از حوزه آموزش زبان کنار گذاشته این شیوه کم کم جای خود را به شیوه

از جنگ جهانی دوم و حتی تا به امروز، استفاده از آن با قوت و ضعف متفاوتی، با که در قبل و بعد نشد، به طوری
گیرد. با توجه به اهمیت قواعد دستوری، به عنوان محور توجه به هدف دوره آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و می

به ترتیب عبارتند از  توان تدریس زبان را به سه مرحله کلی تقسیم کرد کهترجمه، می -اصلی در شیوه دستور

که این مرحله خود سه مهارت خواندن، نوشتن « کاربرد زبان»و « تمرین واژگان و قواعد دستوری»، «آموزش دستور»
 (.1993گیرد )نوینر و هون فلد، و ترجمه را در بر می

هایی با این شیوه درکشورهای اروپایی ابراز شد که منجر به ایجاد قرن نوزدهم به تدریج مخالفتدر اواسط و اواخر 

، شیوه تدریس ارتباطی زبان خارجی / دوم است. در هازبان گردید. یکی از این شیوه رویکردهای نوینی در آموزش
زبان   ( محققان آموزش1972یمز )هااز سوی دهه هفتاد میالدی، با طرح مفهوم توانش ارتباطی دربرابر توانش زبانی 

های زبانی خارجی به این باور رسیدند برای آنکه شخص بتواند در زبان مقصد ارتباط برقرار نماید، تسلط بر ساخت

( معتقدند، برای ایجاد ارتباط و 1978( و ویدوسون )1972یمز )هاهمانگونه که شرط الزم است، اما کافی نیست. 
باشد، بلکه توانش ارتباطی و اینکه بدانیم چه وقت و چگونه چیزی را به صرفاً توانش زبانی پاسخگو نمیمکالمه، 

کسی بگوییم، نیز الزم است. طرح این نوع نظریات، در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی به فرضیه شیوه 
1آموزش ارتباطی زبان

منجر شد. این شیوه با اذعان به وابستگی زبان به ارتباط و پذیرش توانش ارتباطی به عنوان   
فریمن،  -ی نمود )الرسنای نگرش نظری فرضیه ارتباطی را کاربردزبان دوم، به شکل گسترده هدف آموزش

قادر شود زبان دوم را  آموزارتباطی زبان آن است که زبان ( معتقد است هدف شیوه آموزش1981(. لیتل وود )2002
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 آموزنیازمند اطالعاتی درباره ساختار زبانی، مفاهیم و کارکردها است. زبان آموزصورت عملی به کار برد. لذا زبانبه
 تبادل مفاهیم و معانی با طرف مقابل را هدایت و مدیریت نماید. همچنین باید بتواند

، a1983،b 1983) 1های اولیه فرضیه تعامل النگدر ابتدا تا حد زیادی تحت تأثیر نسخه آموزش ارتباطی زبان

های درس خود ( قرار داشت. از آن زمان، مدرسان زبان دوم  به کاربرد شیوه ارتباطی برای تدریس در کالس1996
از طریق استفاده از  2دارتقریباً به طور انحصاری در تعامل معنی اند. نقطه کانونی آموزش ارتباطی زبان هتشویق شد

به شیوه ارتباطی وجود دارد، به عنوان   های مختلف برای آموزش گفتار در طول کار دونفره یا گروهی است. روش
 (. 1983شن و ترل، )کر 6و رویکرد طبیعی 5داد ساختمند، درون4تکلیف محور ، آموزش3مثال غوطه وری

دستور زبان است. در نظریه نظارت کرشن   نقش آموزش برانگیز آموزش ارتباطی زبانهای بحثیکی از جنبه 

بر اکتساب  دستور زبان امری غیرضروری است و اثر بسیار کمی ( این نکته مطرح است که آموزش1982و1985)
او بر این مفهوم تأثیر داشته است که تأکید صرف بر معنی  9دربرابر فرضیه یادگیری 8دارد. فرضیه فراگیری  7زبان دوم

کند که میان فراگیری و یادگیری تمایزی ( ادعا می1985کافی است. در این فرضیه کرشن ) در اکتساب زبان دوم

 10داد معناداروجود دارد. او معتقد است فراگیری به صورت طبیعی رخ خواهد داد، به شرطی که یادگیرندگان درون
؛ دالی و برت 1977کافی را دریافت کرده و این که با دانش فرا گرفته، بتواند به ارتباط کالمی روان دست یابد )ترل، 

ای برای عنوان وسیلهکند که تدریس صریح صورت تنها به کرشن پیشنهاد می 11(. همچنین فرضیه نظارت1973

ان قواعد دستوری را تنها برای نظارت بر درستی آموزان کاربرد دارد. یعنی زبانآموزنظارت بر ساخت زبانی زبان
  گیرند، که این عالوه بر چیزی است که فراگرفته شده است. به هرحال طرفداران آموزشود یاد میکاربرد زبان خ

کنند که این که تنها بر معنی تمرکز شود، برای فراگیری زبان دوم کافی نخواهد بود  صریح دستور زبان استدالل می
 (. 2002و الیس  2000، نوریس و اورتگا 1990، اشمیت 1991)داوتی 

12ژانگ
 :گویددراهمیت آموزش دستور زبان در تدریس زبان خارجی می (2009:184) 

آموزش دستور زبان در آموزش زبان انگلیسی موضوع مهمی است. دستور زبان پایه زبان انگلیسی است و به طور »
آموزان شود، بلکه نیازمند یادگیری است. برای یادگیری دستور زبان، ممکن است برخی از زبانطبیعی آموخته نمی

درست و روان به کار زبان انگلیسی را از دیگران داشته باشند، اما اگر فردی بخواهد  14تر13سبک یادگیری تحلیلی

ببرد، الزم است قواعد دستور زبان را یاد بگیرد .در یک کالم کوتاه، آموزش دستور زبان در آموزش زبان انگلیسی 
 «ضروری است.

 آورد:(درخصوص اهمیت دستور زبان در آموزش زبان می2010:319وانگ ) 

                                                           
1
 Interaction Hypothesis 

2
 meaningful interaction 

3
 immersion 

4
 task-based instruction 

5
 structured input 

6
 natural approach 

7
 Second Language Acquisition (SLA) 

8
 acquisition 

9
 learning 

10
 comprehensible input 

11
 Monitor Hypothesis  

12
 Zhang 

13
 analytical 

14
 analytical 



 165/  ان عرب سطح میانی آموز فارسی های کالمی  ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و مهارت آموزهای مختلف  بررسی تأثیر شیوه 

ضروری است. رابطه بین آموزش دستور زبان و ارتقای به عنوان قانون زبان در آموزش زبان امری دستور زبان »
های زبان نه یک تناقض که به معنی همزیستی و وابستگی متقابل است و این وابستگی متقابل پایه و اساس مهارت
ای برای دستیابی به دانش زبان ای برای ارتباط، بلکه وسیلهتنها وسیله ی زبانی نه های زبانی است و مهارت هامهارت

سازد که آموزش دستور زبان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدون است. ماهیت دستور زبان مشخص می
و احتمال درک و تولید کند دار تولید میتوانند جمالت معنیآموزان نمیگیری دانش دستوری زبان مقصد، زبانشکل

نادرست در ارتباطات شفاهی و کتبی از سوی آنان به میزان قابل توجهی وجود خواهد داشت. این امر به ویژه زمانی 
که زبان مادری و زبان مقصد در دستور زبان و ساختارهای مختلف به طور قابل توجهی ازهم متفاوتند بیشتر نمود 

 «یابد.می

اما باوجود شواهد بسیار در حمایت از تدریس دستور زبان، درباره نحوه تدریس آن، توافق چندانی حاصل نشده 
 (.1997؛ ساالبری 1991؛ فوتوس و الیس 1996است )دیکیزر و سوالسکی؛ 

داد ساختمند/معنادار های درونهای ارائه دستور زبان به شیوه ارتباطی این است که آن را از طریق فعالیتیکی از راه

ان را به توجه به زبان مقصد  آموزاست که زبان داد ساختمند نوعی از آموزش(. درون2003ارائه کنیم. )لی و ون پتن، 
های ان چگونه صورتآموزها این است که زبانارد. مفهوم اولیه این فعالیتدداد در آموزش وامیاز طریق تنظیم درون

داد ساختمند افزایش آگاهی های درونکنند. هدف از فعالیت سازی میدستوری را از طریق بافت معنامند درونی

 های مقصد دارای معنی است. ان از ساختآموززبان

های مختلف آموزشی صورت گرفته تاکنون تحقیقات مختلفی درخصوص کارامدی شیوه ارتباطی و مقایسه شیوه

، ، هتوم 2005، المی  2003ر ، هارم2003، بکس2003،  بل2001، براون 1985، ویدوسون 1985است )مایکل سوان 
های زبان مورد استفاده در کالس های آموزش ارتباطی( اثربخشی استراتژی2011(. لی )2013و ریچاردز 2006

آموزش  های ( کاربرد استراتژی2011:459کند که )لی، گیری میدانشگاه انگلیسی زبان را سنجیده و چنین نتیجه

وم پزشکی زبان در آموزش زبان انگلیسی هم برای مدرسان و هم برای دانشجویان انگلیسی دانشکده عل ارتباطی
 آموزش ارتباطی هایداری بین ارزیابی معلمان و دانشجویان در استراتژییوجیانگ بسیار موثر بوده و تفاوت معنی

ایفای نقش، مصاحبه، خأل اطالعات، بازی، تبادل زبان، نظرسنجی و کار گروهی پیدا نشد. مخافی و زبان شامل 

( در پژوهش خود به بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی نسبت به استفاده از رویکرد 113-98: 2011رمانی )
کنندگان در این مطالعه، کتارتباطی در آموزش زبان انگلیسی پرداختند. نتایج حاصل از ارائه پرسشنامه به شر

زبان به تولیدات  درصد از مدرسان به این موضوع اذعان داشتند که به کارگیری آموزش ارتباطی 58مشخص کرد که 

تور زبان را به عنوان راه حل این مشکل شود. آنان تمرکز بر تدریس دسآموزان منجر میروان اما نادرست زبان
اند از آن جمله ترجمه و ارتباطی را با هم مقایسه کرده-ها دو شیوه دستورکنند. برخی از این پژوهشپیشنهاد می

ترجمه و -( در پژوهش خود ضمن مقایسه دو شیوه تدریس دستور2013توان به پژوهش وانگ اشاره کرد. وانگ )می
ترجمه زبان مؤثرتر از شیوه تدریس زبان ارتباطی در -یابد که شیوه دستورین نتیجه دست میآموزش ارتباطی به ا

1آموزش ساخت 
BA- عنوان یک زبان خارجی به زبان مادری انگلیسی از نظر ترجمه به 2در زبان چینی ماندارین

در زبان چینی ماندارین  -BAساخت  ترجمه در آموزش-شیوه تدریس زبان ارتباطی مؤثرتر از شیوه دستور است و
 .جی به زبان مادری انگلیسی از نظر تولید شفاهی استبه عنوان یک زبان خار

                                                           
1
 ba-construction 

2
 Mandarin 
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 . روش تحقیق3
آموزان آزمونی طراحی شد تا براساس آن میزان دانش زبانی و دستوری فارسیبرای انجام این پژوهش ابتدا پیش

ظر سنجیده شود. همچنین محتوایی آموزشی برای تدریس در دوازده جلسه آماده شد که ساخت دستوری مورد ن
ی  هاانواع مختلف جمالت مرکب و موصولی در نظر گرفته شد. این ساخت دستوری براساس محتوای آموزشی دور

های آموزان و نیز سطح دانش زبانی آنان انتخاب شد. در این محتوا انواع گفتگو، متن خواندن، فعالیتقبلی فارسی

در محتوای آموزشی اعمال شده بود. این محتوا  ها طراحی و برای هر گروه اندکی تغییراتمختلف برای مهارت
 شامل هشت درس با موضوعات متنوع از زندگی روزمره یک دانشجوی خارجی در تهران بود. 

میانی بودند که پس از انجام آموزان عرب بزرگسال سطح پنجاه و چهار نفر فارسیهای این پژوهش آزمودنی
های گفتگو، خواندن، نوشتن، دانش دستوری و ترجمه( به سه گروه / کالس همگن آزمون )آزمون از مهارتپیش

ها توزیع شدند که هر سه کالس از سطح زبانی یکسانی ای در کالسهجده نفری تقسیم شدند. این افراد به گونه

کننده در این پژوهش با کار ترجمه آشنا بودند و از سوی  آموزان شرکتفارسیبرخوردار بودند. با توجه به این که 
ترجمه است، لذا در پیش آزمون و آزمون نهایی -های آموزش مورد نظر این پژوهش شیوه دستوردیگر یکی از شیوه

 آزمون ترجمه برگزار شد. روش تدریس به سه گروه آزمودنی به این شرح است:

 گروه اول: -
 به این گروه محتوای آموزشی به شیوه ارتباطی تدریس شد و دستور زبان به شیوه صریح به آنان آموزش داده شد. 

 گروه دوم: -
دار بسنده شد و نکات داد معنیبه این گروه محتوای آموزشی به شیوه ارتباطی تدریس شد، اما به ارائه درون

 دستوری به صورت صریح مطرح نشد. 

 گروه سوم: -
ترجمه تدریس شد، بنابراین تعدادی تمرین ترجمه و دستور زبان در -به این گروه محتوای آموزشی به شیوه دستور

 محتوا گنجانده شده بود. 
آزمون و تدریس در نهایت آزمون پایانی برگزار شد. در هر مرحله از آزمون، ابتدا نحوه پس از انجام مرحله پیش

ها شامل سه آزمون شفاهی، ها توضیح داده شد. این آزمونگر به آزمودنیها توسط آزمونپاسخگویی به پرسش
آموزان با ده شفاهی میزان درک و کاربرد جمالت مرکب و موصولی در گفتار فارسیعمومی و ترجمه بود. در آزمون 

های مختلف درک مطلب خواندن، نوشتن و پرسش مورد سنجش قرار گرفت. در آزمون عمومی/ دستور زبان پرسش

ئه شده آموزان ارادستور زبان طراحی شده بود و در ترجمه بیست جمله مرکب و موصولی برای ترجمه به فارسی
 بود. 

ی انجام شده چهار فرضیه جزئی تر در نظر گرفته شد.  هابرای اثبات دو فرضیه پژوهش، با توجه به تحلیل آزمون
 به این شرح هستند: هاهاین فرضی

 داری وجود دارد. : میان سه گروه )کالس( در آزمون دستور زبان تفاوت معنی1فرضیه جزئی 

 داری وجود دارد. : میان سه گروه )کالس( در آزمون ترجمه تفاوت معنی2فرضیه جزئی 

 داری وجود دارد. ی: میان سه گروه )کالس( در آزمون شفاهی گفتگو تفاوت معن3فرضیه جزئی 

 داری وجود دارد.  : میان عملکرد سه شیوه آموزشی تفاوت معنی4فرضیه جزئی 
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  ها. تحلیل و بررسی داده4
1تیاس و آزمون اسپی برای تحلیل و نتیجه گیری از نرم افزار اس

2آزمون آنوا 
 ابتدا ارزیابی و استفاده شد.   

 ی گرفته شده از هر کالس که توسط آزمون تی تحلیل شده است ارائه و و سپس  هابررسی و مقایسه نتایج آزمون
 گردد. ارائه می نتایج تحلیل چهار فرضیه که توسط آزمون آنوا تحلیل گردیده، 

 

 )آزمون تی( هاتحلیل داده 1-4
 ی گروه اول:هابررسی نتایج آزمون

بوده و معدل همین گروه در  2.4با انحراف استاندارد  16.16، میانگین گروه اول در آزمون شفاهی، 1طبق جدول 
 بوده است.  2.5با انحراف استاندارد  15.22آزمون دستور 

 
 گروه اول()های شفاهی و دستور زبان : نتایج آزمون1جدول 

Table 1: Oral and grammar tests (group 1) 
Classes Number Mean Standard 

deviation 

Group 1: oral test 18 16.16 2.4 

Group 1: grammar test 18 15.22 2.5 

 
 : مقایسه آزمون دستور زبان و آزمون شفاهی )گروه اول(2جدول 

Table 2: Comparison of grammar and oral tests (group 1) 
T-test Group 1: comparison of 

grammar and oral tests 
Significant Df t 

0.26 34 1.14 

 
داری( است. این بدان معناست که گروه اول در )سطح معنی sig=  0.26و  t=1.14حاکی از آن است که  2جدول 

 دار نیست.ای ندارند و ارتباطشان با یکدیگر معنیآزمون شفاهی گفتگو و دستور زبان تفاوت قابل مالحظه
 1های شفاهی و ترجمه گروه تایج آزمونن :  3جدول 

Table 3: Oral and tanslation tests  (group 1) 
Classes Numbe

r 

Mea

n 

Standar

d 

deviation 

Group 1: oral test 18 16.16 2.4 

Group 1: translation test 18 14.77 1.9 

 

بوده و معدل همین  2.4با انحراف استاندارد  16.16، میانگین گروه اول در آزمون شفاهی، 3های جدول طبق یافته
 بوده است.  1.9با انحراف استاندارد  14.77گروه در آزمون ترجمه 

                                                           
1  T- test 
2
 ANOVA 
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 های شفاهی و آزمون ترجمه )گروه اول(مقایسه آزمون:  4جدول

Table 4: Comparison of oral and translation tests (group 1) 
T-test Group 1 

Significan

t 

Df T 

0.0.6 34 1.88 

 

داری( است. این بدان معناست که گروه اول در )سطح معنی sig=  0.06و  t=1.88حاکی از آن است که  4جدول 
 90%ای با یکدیگر دارند و ارتباطشان با یکدیگر با  آزمون شفاهی گفتگو و آزمون ترجمه تفاوت قابل مالحظه

توان گفت که این گروه در آزمون شفاهی گفتگو بهتر از آزمون  می 90%دار است؛ یعنی با سطح اطمینان معنی

 ل کرده است. ترجمه عم
 

 و ترجمه )گروه اول( دستور زبانهای : مقایسه آزمون5جدول 

Table 5: Comparison of grammar and translation tests (group 1) 

Classes Numbe

r 

Mea

n 

Standar

d 

deviation 

Group 1: grammar test 18 15.22 2.5 

Group 1: translation test 18 14.77 1.9 

 
بوده و معدل همین گروه  2.5با انحراف استاندارد  15.22، میانگین گروه اول در آزمون دستور زبان، 5طبق جدول 

 بوده است.  1.9با انحراف استاندارد  14.77در آزمون ترجمه 
 های دستور زبان و آزمون ترجمه )گروه اول(: مقایسه آزمون6جدول 

Table 6: Comparison of grammar and translation tests (group 1) 
T-test Group 1: comparison of grammar 

and translation tests 
Significant Df T 

0.55 34 0.59 

 

داری( است. این بدان معناست که گرروه اول در  )سطح معنی sig=  0.55و  t=0.59حاکی از آن است که  6جدول 
دار نیسرت. بنرابراین   ای ندارند و ارتباطشان با یکدیگر معنری آزمون شفاهی گفتگو و دستور زبان تفاوت قابل مالحظه

 تر از دو آزمون دیگر عمرل کررده و در دو آزمرون دیگرر    توان نتیجه گرفت که گروه اول در آزمون ترجمه ضعیفمی
 )آزمون گفتگو و دستور زبان( نتایج یکسانی را اخذ کرده است.  

 

 ی گروه دوم:هابررسی نتایج آزمون

بوده و معدل همین  2.1با انحراف استاندارد  15.77، میانگین گروه دوم در آزمون شفاهی، 7های جدول طبق یافته

 بوده است. 2.2با انحراف استاندارد  13.94گروه در آزمون دستور زبان 
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 1گروه  دستور زبانهای شفاهی و : نتایج آزمون7جدول 

Table 7: Oral and grammar tests   (group 1) 

Classes Numbe

r 

Mea

n 

standar

d 

deviation 

Group 2: oral test 18 15.77 2.1 

Group 2: grammar test 18 13.94 2.2 

 
 های دستور زبان و شفاهی )گروه دوم(: مقایسه آزمون8جدول 

Table 8: Comparison of grammar and oral tests (Group 2) 
T-test Group 2: comparison of 

grammar and oral tests Significant df T 

0.17 34 2.50 

 
داری( است. این بدان معناست که گروه دوم در )سطح معنی sig=0.17و  t= 2.5حاکی از آن است که 8جدول 

دار نیست، زیرا سطح ای ندارند و ارتباطشان با یکدیگر معنیآزمون شفاهی گفتگو و دستور زبان تفاوت قابل مالحظه
 بیشتر شده است و این گروه در هر دو آزمون تقریباً یکسان عملکرد داشته است. 0/05ها از داری آنمعنی

 

 دوم( های شفاهی و ترجمه )گروهمقایسه آزمون :9جدول 

Table 9: Comparison of oral and translation tests (group 2) 

Classes Number Mean Standard 

deviation 

Group 2: oral test 18 15.77 2.1 

Group 2: translation test 18 14.11 2.5 

 

بوده و معدل همین  2.1با انحراف استاندارد  15.77، میانگین گروه دوم در آزمون شفاهی، 9های جدول طبق یافته
 بوده است.  2.5با انحراف استاندارد  14.11گروه در آزمون ترجمه 

 
 های شفاهی و ترجمه )گروه دوم(: مقایسه آزمون10جدول 

Table 10: Comparison of oral and translation tests (group 2) 
T-test Group 2:comparison of oral and 

translation tests Significan

t 

Df T 

0.43 34 2.09 

 

داری( است. این بدان معناست که گروه دوم )سطح معنی sig=  0.43و  t=2.09حاکی از آن است که  10جدول 
دار نیست، زیرا ای ندارند و ارتباطشان با یکدیگر معنیدر آزمون شفاهی گفتگو و آزمون ترجمه تفاوت قابل مالحظه

 بیشتر شده است پس این گروه در هر دو آزمون تقریباً یکسان عمل کرده است.  0.050ها از داری آنسطح معنی

 



 1397المللی آموزش زبان فارسی بهمن  سومین همایش بین/      170

 و ترجمه )گروه دوم( دستور زبانهای مقایسه آزمون :11جدول 
Table 11: Comparison of grammar and translation tests (group 2) 

Classes Number Mean Standard 

deviation 

Group 2: grammar test 18 13.94 2.2 

Group 2: translation test 18 14.11 2.5 

 

بروده و معردل    2.5برا انحرراف اسرتاندارد     14.11های جدول باال، میانگین گروه دوم در آزمون ترجمره،   طبق یافته
 بوده است. 2.2با انحراف استاندارد  13.94همین گروه در آزمون دستور زبان 

 

 های دستور زبان و ترجمه )گروه دوم(مقایسه آزمون:  12 جدول
Table 12: Comparison of grammar and translation tests (group 2) 

T-test Group 2: comparison of grammar and 

translation tests Significant Df T 

0.83 34 0.2- 

 

داری( است. این بدان معناست کره گرروه دوم   )سطح معنی sig=  0.83و  t=0.20حاکی از آن است که  12جدول 
دار نیسرت، زیررا   ای ندارند و ارتباطشان با یکدیگر معنری  در آزمون دستور زبان و آزمون ترجمه تفاوت قابل مالحظه

 بیشتر شده و در هر دو آزمون تقریباً یکسان عمل کرده است.   0.05ها از داری آنسطح معنی
 

 ی گروه سوم:هابررسی نتایج آزمون
بوده و معدل همرین گرروه    2.4با انحراف استاندارد  14.11گروه سوم در آزمون شفاهی،  13های جدول  طبق یافته

 بوده است.  2.6با انحراف استاندارد  16.16در آزمون دستور زبان 

 
 گروه سوم دستور زبانهای شفاهی و نتایج آزمون   :13 جدول

Table 13: Oral and grammar tests  ( group 3) 
Classes Number Mean Standard 

deviation 

Group 3: oral test 18 4.11 2.4 

Group 3: grammar test 18 16.16 2.6 

 

 های دستور زبان و شفاهی )گروه سوم(آزمون مقایسه : 14جدول

Table 14: Comparison of grammar and oral tests (group3) 
T-test Group 3: comparison of 

grammar and oral tests Significant Df T 

0.023 34 2.39- 

 
داری( است. این بردان معناسرت کره گرروه     )سطح معنی sig=  0.023و  t=2.39حاکی از آن است که  14جدول 

اند و ارتباطشان برا یکردیگر در    ای نشان داده سوم در آزمون شفاهی گفتگو و آزمون دستور زبان تفاوت قابل مالحظه
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کره گرروه سروم    کمتر شرده اسرت؛ ایرن یعنری ایرن      0.05ها از داری آندار است، زیرا سطح معنیمعنی %95سطح 
 در آزمون دستور زبان نسبت به آزمون شفاهی گفتگو داشته است. عملکرد بهتری

 

 های شفاهی و ترجمه )گروه سوم(مقایسه آزمون : 15جدول 
Table 15: Comparison of oral and translation tests (group 3) 

Classes Numbe

r 

Mean Standard 

deviation 

Group 3: oral test 18 14.11 2.4 

Group 3: translation test 18 16.33 2.1 

 
بروده و معردل    2.4برا انحرراف اسرتاندارد     14.11های جدول باال، میانگین گروه سوم در آزمون شفاهی،  طبق یافته

 بوده است.  2.1با انحراف استاندارد  16.33همین گروه در آزمون ترجمه 
 

 ترجمه )گروه سوم(و  های شفاهیآزمون مقایسه: 16 جدول
Table 16: Comparison of oral and translation tests (group3) 

T-test Group3: comparison of oral 

and translation tests Significant df t 

0.007 34 2.8- 

 
داری( است. این بدان معناست که گروه سوم )سطح معنی sig=0.007و  t=2.8حاکی از آن است که  16جدول 

 %99اند و ارتباطشان با یکدیگر در سطح ای داشتهدر آزمون شفاهی گفتگو و آزمون ترجمه تفاوت قابل مالحظه
کمتر شده است؛ یعنی گروه سوم عملکرد بهتری در آزمون  0.01ها از داری آندار است، زیرا سطح معنیمعنی

 ترجمه نسبت به آزمون شفاهی گفتگو داشته است.
 

 و ترجمه )گروه سوم( دستور زبانهای : مقایسه آزمون17جدول 

Table 17: Comparison of grammar and translation tests (group 3) 
Classes Number Mean Standard 

deviation 

Group 3: grammar test 18 16.16 2.6 

Group 3: translation test 18 16.33 2.1 

 
بوده و معردل   2.6با انحراف استاندارد  16.16، میانگین گروه سوم در آزمون دستور زبان، 17های جدول  طبق یافته

 بوده است.   2.1با انحراف استاندارد  16.33همین گروه در آزمون ترجمه 
 

 و ترجمه گروه سوم دستور زبانهای نتایج آزمون :18جدول 

Table 18: Grammar and tanslation tests   (group 3) 
T-test Group3: comparison of 

grammar and translation tests Significant Df T 

0.83 34 0.2- 
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داری( است. این بدان معناست کره گرروه سروم    )سطح معنی sig=  0.83و  t=0.2جدول باال حاکی از آن است که 
دار نیسرت؛ ایرن   و ارتباطشان با یکدیگر معنری  ای نداشته در آزمون دستور زبان و آزمون ترجمه تفاوت قابل مالحظه

بدان معناست که گروه سوم در آزمون ترجمه و آزمون دستور زبان عملکرد متفاوتی نداشرته و تقریبراً یکسران عمرل     

 ده است.  کر
 

 )آزمون آنوا( هاتحلیل داده  2-4
 داری وجود دارد. میان سه گروه )کالس( در آزمون دستور زبان تفاوت معنی: 1فرضیه جزئی 

گرروه )کرالس(، میرانگین و انحرراف معیرار نمرره        اطالعات آماری شامل تعداد افراد پاسخ دهنده هرر  19در جدول 
 مربوط به آزمون دستور زبان آنها ارائه شده است.  

 
 : آزمون دستور زبان 19جدول 

Table 19: Grammar test 

 
 T ،اسوت  0.05حاصل شده کووچکتر از   sigمقدار انجام گرفته از آنجاکه  آنوا با توجه به جدول زیر و آزمون

تفاوت( رد و فورض یو) )وجوود تفواوت(      دار بوده و فرض صفر )عدمآزمون معنی %95در سطح اطمینان 

 داری وجود دارد. پذیرفته می گردد. به عبارتی دیگر میان سه گروه )کالس( در آزمون دستور زبان تفاوت معنی

 

 : آزمون آنوا )آزمون دستور زبان(20جدول 
Table 20: Anova test (grammar test) 

 Sum of 

squares 

Degrees 

of 

freedom 

Mean 

squares 

Fisher 

statistics 

Significan

ce level of 

the test 

Between 

groups 

44.778 2 22.389 3.653 0.033 

Within 

groups 

312.556 51 6.129   

Sum 357.333 53    

 

دارای  دومضمن تأیید مطلب فوق نشان می دهد که گوروه  بندی زیر و آزمون دانکن انجام گرفته، جدول گروه

 کمترین میانگین نمره نسبت به دو گروه دیگر می باشد.  
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 : تایج آزمون دانکن گروهی21جدول 

Table 21: Duncan group test 
Group Numbe

r 

Mean 

1 2 

Group 2 18 13.9444  

Group 1 18 15.2222 15.222 

Group 3 18  16.1667 

Significance level of the 

test 

 0.128 0.258 

 

 ارائه می دهد. نمودار خطی زیر روند تغیرات میانگین نتیجه آزمون دستور زبان را برای سه گروه )کالس( 

 
 گروه 3نتایج آزمون دستور زبان در : 1نمودار 

Chart 1: Grammar test results in 3 groups 

 
 

 داری وجود دارد. میان سه گروه در آزمون ترجمه تفاوت معنی : 2فرضیه جزئی 
میرانگین و انحرراف معیرار نمرره     در جدول زیر اطالعات آماری شامل تعداد افراد پاسخ دهنده هر گرروه )کرالس(،   

 مربوط به آزمون ترجمه آنها ارائه شده است.  
 

 : آزمون ترجمه22جدول 
Table 22: Translation test 

Group Numb

er 

Mean Standard 

deviation 

Standard 

error 
95 %Confidence 

interval for mean 

Minimu

m 

Maxi

mum 

Lower 
limit 

Upper 
limit 

Group 1 18 14.7778 1.92676 0.45414 13.8196 15.7359 11.00 17.00 

Group 2 18 14.1111 2.58705 0.60977 12.8246 15.3976 10.00.0 18.00 

Group 3 18 16.3333 2.16930 0.51131 12.2546 17.4121 14.00 20.00 

Sum 54 15.0741 2.39380 0.52507 14.4207 15.7275 11.66 18.33 
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در  Tاست،  0.05حاصل شده کوچکتر از  sigانجام گرفته، از آنجاکه مقدار   آنوابا توجه به جدول زیر و آزمون 
دار بوده و فرض صفر )عدم تفاوت( رد و فرض یک )وجود تفاوت( پذیرفته می آزمون معنی %95سطح اطمینان 

 داری وجود دارد.گردد. به عبارتی دیگر میان سه گروه )کالس( در آزمون ترجمه تفاوت معنی
 : آزمون آنوا )آزمون ترجمه(23جدول 

Table 23: Anova test (translation test) 
 Sum of 

squares 

Degre

es of 

freedo

m 

Mean 

squares 

Fisher 

statisti

cs 

Significan

ce level of 

the test 

Between 

groups 

46.815 2 23.407 4.647 0.014 

Within 

groups 

256.889 51 5.037   

Sum 303.704 53    

ضمن تأیید مطلب فوق نشان مری دهرد کره گرروه سروم دارای      جدول گروه بندی زیر و آزمون دانکن انجام گرفته، 
 بیشترین میانگین نمره نسبت به دو گروه دیگر می باشد. 

 نتایج آزمون دانکن گروهی :24جدول 
Table24: Duncan group test 

Group Number Mean 

1 2 

Group 2 18 14.1111  

Group 1 18 14.7778  

Group 3 18  16.3333 

Significan

ce level of 

the test 

 0.377 1.000 

 ارائه می دهد.)کالس(  نمودار خطی زیر روند تغیرات میانگین نتیجه آزمون ترجمه را برای سه گروه
 

 گروه 3در ترجمه : نتایج آزمون 2نمودار 

Chart 2: Translation test results in 3 groups 
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 داری وجود دارد. میان سه گروه)کالس( در آزمون شفاهی گفتگو تفاوت معنی :3فرضیه جزئی 

 

)کرالس(، میرانگین و انحرراف معیرار نمرره       در جدول زیر اطالعات آماری شامل تعداد افراد پاسخ دهنده هر گرروه 
 مربوط به آزمون شفاهی گفتگو آنها ارائه شده است.  

 
 : آزمون شفاهی25جدول 

Table 25: Oral test 
Group Numb

er 

Mean Standard 

deviation 

Standard 

error 
95 %Confidence interval 

for mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

limit 

Upper 

limit 

 

Group 1 

18 16.667 2.43141 0.57309 14.9576 17.3758 12.00 19.00 

Group 2 18 15.7778 2.15722 0.50846 14.7050 16.8505 13.00 19.00 

Group 3 18 14.1111 2.49444 0.58794 12.8707 15.3516 10.00 18.00 

Sum 54 15.3519 2.48890 0.33870 14.6725 16.0312 10.00 19.00 

 

میباشد در سطح  0.05حاصل شده کوچکتر از  sigبا توجه به جدول زیر و آزمون آنوا انجام گرفته از آنجاکه مقدار 
دار بوده و فرض صفر )عدم تفاوت( رد و فرض یک )وجود تفاوت( پذیرفته می گردد. آزمون معنی %95اطمینان 

 داری وجود دارد.در آزمون شفاهی گفتگو تفاوت معنی )کالس( به عبارتی دیگر میان سه گروه
 

 : آزمون آنوا )آزمون شفاهی(26جدول 
Table 26: Anova test (oral test) 

 Sum of 

squares 

Degrees 

of 

freedom 

Mean 

squares 

Fisher 

statistics 

Significanc

e level of 

the test 

Between 

groups 

42.926 2 21.463 3.936 0.028 

Within 

groups 

585.389 51 5.596   

Sum 328.315 53    

 

ضمن تأیید مطلب فوق نشان مری دهرد کره گرروه سروم دارای      جدول گروه بندی زیر و آزمون دانکن انجام گرفته، 
 کمترین میانگین نمره نسبت به دو گروه دیگر می باشد.  

 : آزمون دانکن گروهی27جدول 

Table 27: Duncan group test 

Group Number Mean 

1 2 

Group 3 18 14.1111  

Group 2 18  15.7778 

Group 1 18  16.1667 

Significance level of the test  1.000 0.624 
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 ارائه می دهد. نمودار خطی زیر روند تغیرات میانگین نتیجه آزمون شفاهی گفتگو را برای سه گروه )کالس( 

 

 گروه 3در شفاهی : نتایج آزمون 3نمودار 
Chart 3: Oral test results in 3 groups 

 
 

 داری وجود دارد. : میان عملکرد سه شیوه آموزشی تفاوت معنی4فرضیه جزئی 

 

میرانگین و انحرراف معیرار نمرره      در جدول زیر اطالعات آماری شامل تعداد افراد پاسخ دهنده هر شریوه آموزشری،   
 مربوط به نمره آزمون آنها ارائه شده است.  

 : نمرات آزمون ها28جدول 

Table 28: Test score 

 
میباشرد در سرطح    0.05حاصل شرده بزرگترر از    sigانجام گرفته از آنجاکه مقدار  آنواتوجه به جدول زیر و آزمون 

دار نبوده و فرض صفر )عدم تفاوت( پذیرفته و فرض یک )وجود تفاوت( رد می گرردد.  آزمون معنی %95اطمینان 

 داری وجود ندارد. رتی دیگر میان عملکرد سه شیوه آموزشی تفاوت معنیبه عبا

 آزمون ها ت: آزمون آنوا: نمرا29جدول 

Table 29: Anova test (test score) 
 

 Sum of 

squares 

Degree

s of 

freedo

m 

Mean 

squares 

Fisher 

statistics 

Significa

nce level 

of the test 

Betwee

n 

groups 

26.716 2 13.358 2.201 0.114 
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Within 

groups 

965.093 159 6.070   

Sum 991.809 161 
 

   

 

ی آموزشی هاضمن تأیید مطلب فوق نشان می دهد که همه شیوهجدول گروه بندی زیر و آزمون دانکن انجام گرفته 
ک دسرته قررار   دارای یک عملکرد و نتیجه بوده اند به طوریکه میانگین نتایج مربوط به هر سه شریوه آموزشری در یر   

 گرفته است.  
 : آزمون دانکن گروهی30جدول 

Table 30: Duncan group test 

Methods Number Standard 

deviation 

Method 2 
 

54 14.6111 

Method 1 
 

54 15.3889 

Method 3 
 

54 15.5370 

Significance level of the test  0.066 

 نمودار خطی زیر روند تغیرات میانگین نتیجه آزمون را برای سه شیوه آموزشی ارائه می دهد.  
 

 گروه 3: نتایج بررسی شیوه های آموزشی در 4نمودار
Chart 4: Results of the teaching methods in 3 groups 

 
 

 توان خالصه کرد:را به این شرح می، آنوا و دانکن Tی هانتیجه آزمون

گروه اول در آزمون گفتگو و دستور زبان عملکرد مشابهی داشته و نتایج بهترری نسربت بره آزمرون ترجمره کسرب       
 کردند.  

 گروه دوم در هر سه آزمون نتایج یکسانی کسب کردند.  
 های دستور زبان، ترجمه و آزمون گفتگو نتایج بهتری کسب کردند.  گروه سوم به ترتیب در آزمون

 برای سه گروه به این شرح است: هاهمچنین مقایسه بهترین عملکرد درآزمون

 ؛در آزمون شفاهی گفتگو: گروه اول، گروه دوم، گروه سوم
 ؛در آزمون دستور زبان: گروه سوم، گروه اول، گروه دوم

 .گروه سوم، گروه اول، گروه دوم :در آزمون ترجمه
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صورت کلی ی مختلف به  هااین نتایج منطبق بر آزمون تی و آزمون آنوا و دانکن است. در مقایسه کلی نتایج شیوه
ی هاداری وجود ندارد، هر چند در آزموناین نتیجه به دست آمد که میان عملکرد سه شیوه آموزشی تفاوت معنی

 ف نتایج متفاوتی کسب شده است.لمخت

 

 گیری. نتیجه5
های مطررح  آموزان خارجی و شیوه ارائه آن بود. پرسشفارسیموضوع مقاله حاضر ضرورت تدریس دستور زبان به 

ی دستوری قرار گیرند، بره  هاان صرفاً در معرض ساختآموزدر این پژوهش عبارت بود از این که آیا چنانچه فارسی

یر؟ و کار گیرند یا خبهی کالمی هارا در مهارت هادانش دستوری دست خواهند یافت و خواهند توانست این ساخت
ی هرا ی مختلف زبانی به ارتقاء دانش دستوی و مهرارت هادستور زبان در بافت و در قالب مهارت نیز این که آموزش

-دستور زبان به شیوه صریح و خارج از بافت ماننرد شریوه دسرتور    آنان کمک بیشتری خواهد کرد یا آموزشکالمی 

ترری نسربت بره شریوه     طرح شد: شیوه ارتباطی نتایج مطلوبترجمه. برای پاسخ به این دو پرسش دو فرضیه اصلی م
 ی کالمری هاترجمه در آموزش زبان فارسی دارد و تدریس دستور زبان برای ارتقاء دانش دستوری و مهارت-دستور

ترجمره و  -هرا و تأییرد فرضریه هرا دو شریوه مختلرف دسرتور       ن پرسشان ضروری است برای پاسخ به ایآموزفارسی

ان عرب زبان بزرگسال سطح میانی یک پرس از  آموزارتباطی را با هم مورد مقایسه قرار گرفت. به سه گروه از فارسی
مرکب و موصولی زبان فارسی به سه شیوه تدریس شرد و  آزمون و تشکیل سه کالس همگن، جمالت برگزاری پیش

پایان پس آزمون اخذ شد. به گروه اول محتوای آموزشی به شیوه ارتباطی تدریس شرد و دسرتور زبران بره شریوه      در 

داد صریح به آنان آموزش داده شد. به گروه دوم محتوای آموزشی به شیوه ارتباطی تردریس شرد، امرا بره ارائره درون     
گرروه سروم محتروای آموزشری بره شریوه        دار بسنده شد و نکات دستوری به صورت صریح مطرح نشرد. و بره  معنی

ترجمه تدریس شد، بنابراین تعدادی تمرین ترجمه و دستور زبان در محتوا گنجانده شده بود. تحلیرل آمراری   -دستور
داری وجرود  )سه آزمون تی، آنوا و دانکن( نشان می دهد میان سه گروه )کالس( در آزمون دستور زبان تفاوت معنری 

دارای کمترین میرانگین نمرره نسربت     دومآزمون دانکن انجام گرفته نیز نشان داد که گروه  دارد. جدول گروه بندی و

داری وجرود دارد. جردول   به دو گروه دیگر می باشد. همچنین میان سه گروه )کالس( در آزمون ترجمه تفاوت معنی
نیز نشان داد که گروه سوم دارای بیشترین میانگین نمره نسبت بره دو گرروه   و آزمون دانکن انجام گرفته،  گروه بندی

داری وجرود دارد. جردول گرروه    دیگر می باشد. و نیز میان سه گروه)کالس( در آزمون شفاهی گفتگو تفاوت معنری 

وم دارای کمتررین میرانگین نمرره نسربت بره دو      نیز نشان می دهد که گروه سبندی زیر و آزمون دانکن انجام گرفته، 
 گروه دیگر می باشد.  

انجام گرفتره از آنجاکره   آنوا با توجه به آزمون  داری وجود دارد با این حالهرچند میان نتیجه سه آزمون تفاوت معنی

دار نبروده و فررض صرفر )عردم     آزمون معنی %95است، در سطح اطمینان  0.05حاصل شده بزرگتر از  sigمقدار 
ی دیگر میان عملکرد سه شیوه آموزشری تفراوت   تفاوت( پذیرفته و فرض یک )وجود تفاوت( رد می گردد. به عبارت

ضمن تأیید مطلب فوق نشران مری دهرد کره     داری وجود ندارد. جدول گروه بندی و آزمون دانکن انجام گرفته معنی
ی آموزشی دارای یک عملکرد و نتیجه بوده اند به طوریکره میرانگین نترایج مربروط بره هرر سره شریوه         هاهمه شیوه

ایرن پرژوهش   ی مختالف نتایج متفراوتی کسرب شرده اسرت.     هاهر چند در آزمونار گرفته، آموزشی در یک دسته قر

ترجمره در بهبرود دانرش زبرانی و     -کارگیری شیوه دستور ضرورت آموزش دستور زبان را اثبات کرد و تأثیر مثبت به
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بهبود کارگیری شیوه ارتباطی و تدریس صریح دستور زبان نیز بهترین نتیجه در وزان را نشان داد. بهآمدستوری فارسی
داری مشراهده نشرد.   های مختلرف تفراوت معنری   دهد. درنهایت میان شیوهآموزان را نشان میفارسیارتباطات کالمی 

ه )در آموزش زبان فارسی به عنروان زبران   همچنین نتایج این پژوهش به روشنی نشان می دهد که شیوه دستور ترجم

 دوم و نه خارجی( شیوه نتیجه بخشی است و نتایج چندان متفاوتی نسبت به شیوه ارتباطی ندارد.  
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 طرح مسأله.1 

اند که تفکیک آنها از یکدیگر، اگر نگوییم به قدری در هم آمیخته و به هم وابسته«  ادبیّات»و « زبان»دو مقولۀ مهم 

(. از یک 40: 1381شناس،زیرا مرز زبان و ادبیّات دقیقاً مشخص نیست )ر.ک. حق .قطعاً دشوار استغیرممکن 
ادبیّات است و از طرف دیگر، یکی از ابزراها و مواد آموزشی در هر زبان، طرف، زبان در حکم ابزار و مصالح کار 

های اخیر، سبب گسترش مطالعه پیرامون ادبیّات آن زبان است. این رابطۀ دوسویه بین این دو مقوله، در دهه

هایی در مخالفت و حمایت از کاربرد ادبیات در حوزۀ آموزش زبان شده و به ایجاد بحث کارکردهای ادبیّات در امر
 آموزش زبان، انجامیده است.

شویم شاید در نظر بسیاری از های دشوار و گاهی با معانی غامض مواجه میاز آنجا که در بخش ادبیّات کهن با واژه
صاحبنظران در حوزۀ آموزش زبان، این پیچیدگی زبان ادبی و وجود لغات کهن در متون ادبی، آموزش زبان را مختل 

تون، با قواعد دستوری زبان معیار را دلیلی بر کند، شاید بعضی از پژوهشگران این حوزه، عدم تطابق ساختار ادبی م

ات با فرهنگ، توجه فراگیر را ای بر این باور باشند که ارتباط عمیق ادبیکنند، یا عدهسردرگم شدن فراگیر معرفی می
ند و معتقد کند؛ و حتی برخی نیز زبان ادبی را فاقد کارایی در گفتار معیار و روزمره بدانآموزی منحرف میاز زبان

( 15-12: 1380کند.)ر.ک. رضای یزدی،باشند که استفاده از آن در آموزش زبان، تأثیر ارتباطی در فراگیر ایجاد نمی

تواند نقش مهمی در یادگیری یک زبان خارجی داشته ین میان برخی از صاحبنظران، معتقدند که ادبیات میاما در ا
 (.11-2: 1380باشد )ر.ک. الزار،

دهد که در هر نظام آموزشی، عالوه بر برخورداری از نگاهی به تاریخ آموزش زبان در جوامع مختلف، نشان می 

-دستاوردهای فکری و فرهنگی روزگار معاصر، از میراث فرهنگی گذشتگان که همانا ادبیات آن ملت است نیز بهره

گر شده است. به ترین و ماندگارترین شکل زبان در قالب ادبیات جلوهاریخ، برجستهاند. چراکه در طول تمند شده

 (.2)همان: « کننددن متون ادبی را در برنامۀ درسی فراگیران پیشنهاد میگنجانی»پردازان همین دلیل نظریه
ها در حوزۀ آموزش زبان فارسی و ارتباط آن با ادبیات فارسی نیز مطرح شده است و متأسفانه، در اغلب این بحث 

از بعضی ها با کاربرد ادبیّات در آموزش زبان فارسی بیشتر شده و تا جایی پیش رفته که در چند سال اخیر، مخالفت

درست اند که نه تنها شده و در پی حذف ادبیّات از این حوزهبعدی و انحصارطلب حاکم های تکنگاه آزفا، مراکز
 باشد.ای این حوزه نیز دور مینیست، بلکه از ذات بینارشته

های بسیار مهم فرهنگی هر جامعه ازگنجینه باید توجه داشت که زبان و فرهنگ الزم و ملزوم یکدیگرند و ادبیّات،

تواند پیوندی بین زبان و فرهنگ آن باشد، پس تفکیک یکی از دیگری درست نیست. این آید که میبه حساب می
رود امّا های کهن در دنیا به شمار مییرا اگرچه فارسی از زبانشود. زتر میموضوع در آموزش زبان فارسی برجسته

است. شهرت ادبیات کهن فارسی تا حدی است غنای ادبی دوران کالسیک آن نیز، همواره در جهان مورد توجّه بوده 

های حد خواندن متنکم در توان ادبیات فارسی را پشتوانۀ زبان فارسی دانست.  که کاربرد آن در آزفا، دستکه می
زبانان جذّاب باشد. به این ترتیب، تفکیک زبان، فرهنگ و ادبیات تواند برای غیرفارسیادبی و و آشنایی با آنها، می

 فارسی از یکدیگر نه تنها درست نیست بلکه غیر ممکن است.
توان از ادبیات فارسی و متون آن برای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم استفاده رسد میبنابراین به نظر می

هایی و در چه سطحی از کرد. اما مسألۀ اصلی اینجاست که با توجّه به ضرورت موضوع، چگونه و با چه روش

زبانان بگنجانیم، تا از مزایای آن توانیم ادبیات فارسی را در برنامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسییادگیری، می
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بهره ببریم؟ به این ترتیب، اساس این پژوهش پاسخ به این مسألۀ مهم است تا  ادبیّات و کاربردهای آن را در آزفا 
 مشخص کند. 

 

 وجه ممیزۀ تحقیقپیشینۀ پژوهش و .2 

های انجام زبانان انجام شده است. پژوهشتاکنون، تحقیقات ارزشمندی در زمینۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
هایی مربوط به تحلیل خطاهای فارسی آموزان برخی، پژوهش های مختلف است؛نامهشده، در قالب مقاالت و پایان

ها اند. در این دو نوع از پژوهشاست. بعضی دیگر از تحقیقات به کارایی فنّاوری در آموزش زبان فارسی توجه کرده
ه به تحلیل و ها کتوجهی به نقش ادبیات فارسی در آزفا نشده است )که البته جای کار دارد(. اما برخی از پژوهش

اند از ادبیات و متون آن غافل نبوده و چگونگی استفاده از این متون ارزیابی محتواهای درسی فارسی آموزان پرداخته
های ادبی برای استفاده از متن»نامۀ ارشد خود با عنوان اند؛ برای مثال، مریم رضای یزدی در پایانرا نیز بررسی کرده

های ادبی ( به رابطۀ ادبیات با آموزش زبان پرداخته، برخی از نمونه1380« )زبانانآموزش زبان فارسی به غیر فارسی

کند و طرح درسی برای هر کدام بیان کرده بندی کرده و چگونگی استفاده از آنها را بررسی میطبقهجهت آموزش را 
( چگونگی 1397« )بررسی کاربرد متون ادبی منثور در آزفا»دکتری خود با عنوان است. زهرا استاد زاده نیز در رسالۀ 

شی آزفا، توجه کرده و به تأثیر معنی داری که این منابع در نمرۀ استفاده از متون منثور ادبیات فارسی در برنامۀ آموز

سازی های سادهبررسی شاخص»نامۀ خود با عنوان فراگیران داشته است پرداخته است. عطیه جوادی راد نیز در پایان
( به معیارهای بازنویسی و ساده کردن متون منثور کهن فارسی توجه کرده است. 1392«)های کهن ادبی در آزفامتن

( به نقش 1385«)آموزان سطح متوسطمحور برای فارسیتهیۀ مطالب داستان»امیری نیز در پایان نامۀ خود با عنوان 

-هایی با این روش ارائه میهایی انتخاب کرده و طرح درسکند و بر این اساس متنادبیات داستانی در آزفا تکیه می

( طرح درسی 1393« )زبانانآموزش اشعار زبان فارسی به غیر فارسی»ای با عنوانرنگ در مقالهدهد. رضوی زاده و او

دهند براساس رویکرد تکلیف اند که در آن نشان میآموزان مبتدی طراحی کردهبرای آموزش اشعار فارسی به زبان
کند که به کارگیری متون توان از ادبیات بویژه شعر، در آموزش به زبان آموزان کودک بهره برد و تأکید میمحور می

 شود. آموزان میادبی در آموزش زبان، باعث افزایش انگیزه و ایجاد نگرش مثبت در زبان

ها نیز وجود دارد که قرابت بسیار زیادی به مسألۀ مورد بحث در این مقاله دارد؛ میرزایی ای دیگر از پژوهشاما دسته
(، به بررسی آموزش زبان و 1390« )یادگیری زبان و ادبیات فارسی از طریق نوشتن»ای با عنوانحصاریان در مقاله
کند که البته توجه او اش در آزفا تأکید میپردازد و در این راستا به کاربرد متون ادبی و تأثیرگذاریادبیات فارسی می

بیات به از اد»در این مقاله معطوف بر مهارت نوشتن و چگونگی تقویت آن است. او در پژوهشی دیگر با عنوان 
(، تنها راه کارآیی ادبیات در آزفا را از طریق ساده سازی متون ادبی 1387« )زبانانآموزش زبان فارسی به غیر فارسی

ای با عنوان بندی شده باشد. و در همین راستا در چکیده مقالهکه متناسب با سطوح مختلف فراگیران، طبقهداند می

(،صرفاً به طرح پیشنهادی مبنی بر قرار 1388« )زبانانهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیجایگاه ادبیات در دوره»
ای با پردازد. عشقوی نیز در مقالهزشی سطوح متوسط و پیشرفتۀ آزفا، میدادن نظم، نثر و شعر فارسی در برنامۀ آمو

گیری از شعر فارسی (،بیشتر به بهره1390« )زبانانگیری از ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیبهره»عنوان 
ای از منظر زبانشناسانه به اشعار ادبیات فارسی، به بررسی سطح پیشرفته توجه کرده است و با مطالعه در آموزش

-کند. گلهپردازد و دالیلی را برای آن بیان میتأثیرگذاری این اشعار در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم، می

(، به بیان طرحی مبنی بر نحوۀ استفاده 1387« )جایگاه ادبیات در آموزش زبان»ای با عنوان داری هم در چکیده مقاله
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کند که تمام اینها بان ادبی و زبان روزمره توجه میپردازد و در این راستا به اختالفات زاز ادبیات در آموزش زبان می
نقش و چگونگی »ای با عنواندر قالب چکیده باقی مانده و تحلیل نشده است. حسن ذوالفقاری نیز در چکیده مقاله

( به شاخۀ ادبیات عامه، به 1397«)زبانانکاربرد زبان، ادبیات و فرهنگ عامه در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی

 کند.ی آن را بررسی میعنوانی ابزاری آموزشی در زبان فارسی توجه کرده است و نقش فرهنگ
های انجام شده، غالباً به بُعد آموزشی محتواهای ادبیّات توجه شده است شود در اکثر پژوهشهمچنانکه مشاهده می

اند و یا به مقاله بوده و ناتمام مانده و تحقیقات دیگر در حوزۀ ادبیات و آزفا یا در حد طرح سؤالی در یک چکیده
اند. از آنجا که ادبیات مندی از آن در آزفا، نپرداختههای مختلف بهرهها و روشها و فواید ادبیات و شیوهتمام کارآیی

با هم مغفول مانده و بسیار کم، های موجود، ارتباط آنها ای هستند که در پژوهشو آزفا هر دو از مفاهیم بینارشته

ها محسوس بوده و این مقاله، پژوهشی جدیدی و نو به توجه شده، به این ترتیب، جای خالی این منظر، در پژوهش
 آید.حساب می

 

 بحث و بررسی: تحلیلی بر کارکردهای ادبیّات فارسی در آزفا.3 

توان در آموزش زبان بهره برد؛ پس باید از آنجا که از گنجینۀ ادبیات و متون ادبی کهن زبان فارسی، به آسانی نمی
به این ترتیب به کاربرد ادبیات فارسی در  شرایطی فراهم شود تا از آن، به عنوان ابزار و مواد آموزشی استفاده گردد.

  اندازیم.زبانان نگاهی میهای مختلف آموزش زبا فارسی به غیر فارسیقسمت
 

 های آن به عنوان محتوای آموزشی و کم) آموزشی در آزفااستفاده از ادبیات فارسی و متن 1-4
آموزش زبان بدون بهره بردن از مواد درسی مناسب، دشوار است. تهیه و تدوین مطالب درسی، یکی از مسائل مهم 

گیری از ادبیات در آموزش هر زبان است و آموزش موفق زبان به تهیۀ مطالب مناسب آموزشی وابسته است. بهره
زبانان، مفید باشد چرا که متن فارسی با توجه به قدمت و تنوع آن در محتواهای آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی

شک ادبیات کهن منبع غنی فرهنگی  از تمدن ایرانی به حساب تواند مثل هر برنامه درسی دیگر باشد. بیادبی می

آید. گنجانیدن این متون در محتواهای آموزشی آزفا، به جهت طبیعی و اصیل بودنشان، برای زبان آموزان جذاب می
توان زبان فراگیران را با فرهنگ زبان مقصد آشنا کرد که این موضوع در آنان انگیزه برای دارد؛ از خالل متون ادبی می
 کند.مطالعه و یادگیری ایجاد می

توان به همان دریس شود. نمیاما مسأله اینجاست که چه نوع متن ادبی و برای چه گروهی از زبان آموزان بایستی ت 
زبانان، زبان و ادبیات فارسی را بیاموزیم بلکه دهیم به غیر فارسیادبیات را آموزش میزبانان، هایی که به فارسیشیوه

 های آنان متون باید ساده و آسان باشد تا توجه زبان آموزان را جلب کند.در درسنامه
ر زمان، این آثار ادبیّات کهن فارسی، میراث معنوی زبان فارسی است که با توجه به تغییر و تحوالت زبانی در گذ 

اند. برای استفاده از آنها، به مثابۀ محتوای آموزشی باید این متون، ساده شده و به روزرسانی شوند. نیز تغییر پیدا کرده

روزرسانی، باید شأن و ارزش ادبی این متون حفظ شده و به آنها وفادار بمانیم. اینکه باید توجه داشت که در این به
صرف، نحو و واژگان دارد که سازی این متون، باید مبتنی بر چه اصولی باشد، نیاز به بررسی علمی در سطوح ساده

( باید و نبایدهایی در زمینۀ ساده سازی، بازنویسی و 1371( و هاشمی نسب)1387(، یوسفی)1388امثال پایور)



 185/  ان عرب سطح میانی آموز فارسی های کالمی  ش دستور زبان بر بهبود دانش دستوری و مهارت آموزهای مختلف  بررسی تأثیر شیوه 

( نیز 1989)3(، سیمسون1979)2( ، ویدسن1977)1اند و پژوهشگران غیر ایرانی همچون هانیفیلدبازآفرینی بیان کرده
 اند. به ساده سازی متون کهن و قواعد آن پرداخته

های خوب ساده سازی متون ادبی در اند و از نمونهتوجه داشته های آزفا، به استفاده از متون ادبینگارندگان درسنامه

 ( اشاره کرد.1386از پورنامداریان)« درس فارسی»های پایانی کتاب توان به بخشآموزان، میهای فارسیدرسنامه
باید توجه داشته باشیم هدف از تدریس این متون، آموزش زبان فارسی در بستری فرهنگی است نه آشنایی با  

ها با آن هیئت ادبی، برای زبان آموز تون و آوردن اصل آنارزش ادبی و هنری این آثار؛ در نتیجه ساده ندن این م
های آموزش زبان فارسی صول و نظریها»( و 1382« )فارسی بیاموزیم» هایی نظیردشوار است، برای مثال در درسنامه

هایی تواند فراگیر را با چالشهای دیریاب آمده است، می( که اصل متن آثار ادبی با واژه1385«)زبانانبه غیر فارسی

ه کند، البته این موضوع به سطح آموزشی فراگیر نیز بستگی دارد. رفع این مشکالت و استفادۀ بهینه از ادبیات و مواج
-زبانان میرسیهای آموزشی به غیر فامتون ارزشمند آن در محتوای آموزشی آزفا، سبب ارتقای سطح کیفی درسنامه

 شود.

 

 آموزی در آزفا های چهارگانۀ زباناستفاده از ادبیات فارسی در ارتقای همزمان مهارت 2-4
های نوشتن، گفتن و شنیدن(، از اهداف غایی اکثر روشهای زبان آموزی)خواندن، توجه همزمان به تمام مهارات

توانند با بکارگیری متون ادبیات ها و منابع کمک آموزشی میتدریسی است. به همین دلیل نویسندگان درسنامه
 ها به طور همزمان، استفاده کنند. فارسی، برای تقویت تمام این مهارت

نشیند، استفاده کرد، ها به ثمر میر مهارتتوان برای تقویت مهارت خواندن، که معموالً زودتر از دیگاز متون ادبی می
از آن گذشته، گستردگی و تنوع متون ادبی فارسی به این مسیر کمک بسیاری کرده و برای فراگیر جذاب است. 

-کند، زیرا با خواندن ادبیات به طور غیر مستقیم چگونه نوشتن را نیز میخواندن متون ادبی به نوشتن هم کمک می

شوند و به این گیری جمالت آشنا میها و شکلهای ادبی با نحوۀ کاربرد واژهفراگیران با خواندن متنآموزیم. 
های ادبی زبان فارسی، به عنوان منبعی برای تقلید در نوشتن استفاده کنند و چون متون ادبی، توانند از متنترتیب، می

در انجامد. جدای از آن، گاه متونی اصیل و کاربرد واقعی زبان هستند، این تقلید به درست نویسی فراگیران نیز می
شود که برخی از فراگیران تمایلی به صحبت کردن ندارند. این مسأله گاه به دلیل عدم های درس دیده میکالس

شود که این سکوت به گاه به دلیل عدم توانایی در گفتار؛ اما در برخی از موارد هم دیده میاعتماد به نفس است و 

دلیل نداشتن محتوا و تمایل نداشتن به صحبت کردن دربارۀ موضوعات شخصی اوست؛ اما  اگر زبان آموز متنی را 
که برایش جذاب باشد و محتوای الزم برای حرف زدن را به او بدهد، سکوت او شکسته شده و مهارت  بخواند

آموز در های جذاب است که محتوای الزم برای حرف زدن زبانشود. متون ادبی از همان متنگفتن نیز تقویت می

شود. نکتۀ حائز اهمیت اینکه گفتگو س باز میآورد و از این طریق، زمینۀ بحث و گفتگو در کالکالس را بوجود می
-م خوب گوش میهای هکردن با گوش دادن همراه است و وقتی فراگیران به بحث با یکدیگر بپردازند، به حرف

 توان از کتابشود. به غیر از این میدهند تا پاسخ مناسبی بدهند، این مسأله سبب تقویت مهارت شنیداری می
های چهارگانه، های ادبی نیز برای تقویت این مهارت استفاده کرد. جدای از مهارتهای صوتی و پادکستداستان

                                                           
1
- J.Honeyfield 

2
 - H.Widdowson 

3
 - A.Simensen 
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توان آورد که آن را میآموز بوجود میاستفاده از متون ادبی در آموزش زبان فارسی، مهارت پنجمی را نیز در زبان
های مختلف (  زیرا فراگیران از طریق متون ادبی، با جنبه116و  98: 1393مهارت فرهنگی نامید)ر.ک. حقی کومله،

   رساند.به درک زبانی آنها مدد میشوند و این آگاهی زندگی مردم ایران، آداب و سنن و فرهنگ آنان آشنا می

 

 استفاده از ادبیّات فارسی به عنوان محملی برای گسترش فرهنگ در آزفا  3-4
با تحوالت شگرف در جوامع بشری، نقش فرهنگ نیز در آموزش زبان مورد تأکید بسیار قرار گرفته است )ر.ک. 

های فته و هیچ ادبیاتی فاقد جنبه(. از آنجایی که فرهنگ هر ملتی در ادبیات آن ملت تجلی یا52: 1389صفار مقدم، 

های فرهنگی نیز تواند همراه با یادگیری زبان به آموزش نکتهفرهنگی مردمش نیست، پس استفاده از متون ادبی، می
بسیاری از  با آگاهی اززیرا کمک کند و از این طریق، آموزش زبان را به ابزاری برای انتقال فرهنگ مبدّل سازد. 

کنند و از مسائل فرهنگی پنهان شده در متون ادبی، زبان آموزان نحوۀ نگرش یک ملت را نسبت به جهان درک می

شود و این موضوع های روانی و هنجارهایی که در جامعه هست بیشتر آشنا میقوانین اجتماعی، ارزش این طریق با
 کند.او با مردم می 1کمک بسیاری در توانش ارتباطی

تواند راهی برای برای زبانان نیز، مید متون ادبی فارسی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیبه این ترتیب، کاربر

مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و حتی مذهبی، به جهانیان باشد. گزینش مناسب معرفی سبک زندگی مردم ایران و انتقال 
زبانان، بویژه ایرانیان گیری از آن در کتب آموزشیِ آزفابا عث معرفی بیشتر و بهتر فرهنگ فارسیاز متون ادبی و بهره

شود. این شیوه، فواید بسیاری دارد؛ از سویی برای گسترش فرهنگ ایرانی مهم است و از سوی دیگر به ارتقای می

 کند.دانش فرهنگی فراگیران کمک بسیار می
آموزان، فرهنگ زبان از طرف دیگر، ادبیات و متون ادبی، ویژگی جهانشمولی دارد و همانطورکه گفته شد زبان 

-کنند. از این راه، میگیرند و آن را با فرهنگ خودشان مقایسه میمقصد را از طریق متون ادبیِ آموزشی خود فرا می

توان تشابهات بسیاری را بین ملل مختلف شناسایی کرد. این اشتراکات فرهنگی که از راه متون ادبی به فراگیر منتقل 
آموز را با زبان مقصد در زبان را برای فراگیر فراهم کرده و حس قرابت و نزدیکی 2شود، توانشی بینافرهنگیمی

شود. جدای از اش میکند و باعث افزایش انگیزه در یادگیریآورد که او را به یادگیری زبان تشویق میبوجود می
تواند سبب کنجکاوی در شود که میهای فرهنگی نیز از این راه، مشخص میتراکات فرهنگی، بسیاری از تفاوتاش

هد که نتیجۀ آشنایی بیشتر دتر با جامعۀ زبانی سوق میفراگیران شود و آنان را به افزایش توان ارتباطی و پیوند عمیق

 با فرهنگ عامه و زبان عامیانه است. 
 

 عامیانه در آزفااستفاده از ادبیّات فارسی برای آشنایی با اصطالحات و کلمات  4-4
های مناسب وزش( قرار دارند، آم3زبان رسمی)گونۀ نوشتاریآموزش زبان آموزان، به دلیل آنکه همواره در معرض 

)ر.ک.  بینند در نتیجه اغلب از فهم زبان عامیانه ناتوان هستندهای آن نمیو ویژگی 4برای آموختن گونۀ گفتاری

از آنجا که ادبیات و کاربرد متون ادبی، آمیخته به (. 217-216: 1390فرد،و وکیلی 65-48: 1391صفارمقدم،

                                                           
1

 - communicative competence 
2
 - intercultural competence 

3
 - written variant 

4
 - spoken variant 
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کنند؛ هایشان از آنها زیاد استفاده میهای فراوان است که مردم در میان گفتگوها و صحبتالمثلاصطالحات و ضرب
دهد تا بتوانند فراگیران را در این در نتیجه استفاده متون ادبی در آموزش زبان فارسی، به مدرسان این امکان را می

 حوزه نیز تقویت کنند.
های ادبی بسیاری به نقل از شعرای بزرگ مثل حافظ، سعدی و نظامی وجود جدای از آن، در فارسی گفتاری،گزاره

برند. کاربرد متونی که حاوی این زبانان با توجه به عادات ذهنی خود، بدون آگاهی، آنها را به کار میدارد و فارسی

تواند آنان را با آموزان، هم میهای ادبی و امثال سایر امروزی است، به عنوان محتوای آموزشی برای فارسیگزاره
تر فهم دهد و از همه مهمزبانان افزیش میپیشینۀ این ترکیبات آشنا کند و هم توان ارتباطی آنها را در گفتار با فارسی

اش در دورۀ یشتر کرده و در نهایت درک درستی از فرهنگ ایران ادبیات کالسیک آن و پویاییمعنا را برایشان ب

زبانان چنین در زبان محاورۀ فارسی، تلمیحات و اشارات ادبی بسیاری وجود دارد که فارسیکنند. هممعاصر پیدا می
های تلمیحی توان بسیاری از این داستانتوانند آنها را درک کنند. میزبانان نمیشوند اما غیر فارسیآنها را متوجه می

های آزفا، به های تلمیحی در درسنامهاستانهای ادبیِ حاوی این ددر زبان محاوره را پیدا کرد و با گنجاندن متن

توان فرهنگ تلمیحات و فرهنگ امثالی نیز برای آزفا تألیف کرد. تمام فراگیران آموزش داد. در این راستا حتی می
با گونۀ گفتاری زبان فارسی و پیشینۀ کهن آن بیشتر آشنا شود. این آشنایی  کند تاآموز کمک میاین موارد به فارسی

 بخش است. شود و در نتیجه برای او جذاب و انگیزهسبب افزایش توان ارتباطی او در جامعۀ زبانی می

 

 های مختلف ادبی در آزفاها و قالبکاربرد گونه 5-4
آموزان بهرۀ فراوان برد. وزن و آوای شعر، واژگان، توان برای پیشبرد اهداف آموزشی برای زباناز شعر می الف(شعر:

توان از اشعاری تواند برای فراگیران در سطوح مختلف آموزشی مفید باشد. حتی میدستور متفاوت و معنی آن می

برد. شاید در ابتدا شعر، قالب ادبیِ آموزان دورۀ پیشرفته بهره ای نیز برای زبانعامیانه محاورهحاوی اصطالحات 
سختی برای تدریس به غیر فارسی زبان باشد هم به دلیل ساختار نابهنجار و هم به دلیل ارتباطش با عالیق فردی 

کند، با تعابیر آموز کمک میفراگیران، اما نباید از نظر دور داشت که تحلیل زبانی مفصل یک قطعه شعر به زبان

آموز خواست تا یک قطعه شعر را به صورت داستان بنویسد، بهاین توان از زباندار بیشتری آشنا شود. حتی میمعنی
 انجامد. شود. این تعامل فراگیر با محتوای آموزشی، به یادگیری بیشتر میترتیب مهارت نوشتن هم تقویت می

آموزش زبان است. با به کارگیری داستان به عنوان ب( داستان: داستان، ابزاری ساده و درعین حال نیرومند در 

آموزان، دیگر نیازی نیست مدرس، به آموزش واژگان خاص، اصطالحات و محتوای آموزشی به فارسی
تواند به راحتی طرح درسی برای ا سطح فراگیران، میکاربردهایشان بپردازد، بلکه با استفاده از یک داستان متناسب ب

کند، در یک  یا چند جلسه از کالس خود فراهم کند. خوانش داستان، به تقویت مهارت شنیداری فراگیران کمک می

باشد. های گویای موجود در بازار نیز استفاده کرد تا کالس از تنوع کافی هم برخوردار توان از کتاباین مورد می
شود که فراگیران را به صحبت کردن و بیان نظریات بعد از آن با بیان طرح کلی داستان، بحث در کالس آغاز می

آموزان خواست که حال به نگارش توان از زباندر تقویت مهارت گفتاری اهمیت دارد. میدارد که شخصی وامی
توانند ها، مینوشتن را نیز در آنان تقویت کرد. از آن گذشته داستان داستانی مشابه آن بپردازند و از این طریق مهارت

زبانان محسوب شوند و از آنجا که داستان دارای اجتماعی به غیر فارسی -ابزاری مهم در انتقال مفاهیم فرهنگی

کند. البته باید توجه کرد، در آموز انگیزه ایجاد میلطافت و خالقیّت است، کاربرد آن در کالس درس، برای زبان
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رسد را برای آموزش برگزید که دارای مشترکات فرهنگی باشد. به نظر میهایی ها، باید داستانانتخاب داستان
های ممکن در این زمینه باشند. زیرا این کتب به انتقال های گلستان سعدی و مثنوی معنوی از بهترین متنداستان

آموزان های مشترک ذهنی را برای فارسیتواند زمینهها پرداخته که میمفاهیم اخالقی عام و مشترک بین تمام انسان

از شاهکارهای ادبیات فارسی هستند که شهرت جهاانی داشته و از این جهت بوجود آورد، از سوی دیگر این کتب 
 کند. برای فراگیران جاذبه ایجاد می

های نمایشی و ایفای نقش در آن همه از نمایشنامه، گوش دادن به آن، به کارگیری فعالیّتج( نمایشنامه: خواندن 
های ادبیات فارسی را به محتوایی آموزشی در آموزش زبان تبدیل کند. با خوانش تواند نمایشنامهمواردی است که می

شود که با از برکردن مناسب و درست، آشنا می متن نمایشنامه، زبان آموز با الگوهای زبانیِ زبان دوم در موقعیت

ها و واژگان از سوی راوی یا گوینده و شود. با دقت به نحوۀ ادای جملهتر میآنها، یادگیری زبان و کاربری آن راحت
های موجود در نمایشنامه و شود. برعهده گرفتن نقشگوش دادن به نمایشنامه، مهارت شنیداری در فراگیر تقویت می

های توانند به تثبیت مهارتایفای آنها نیز نقش مؤثری در یادگیری دارد حرکات فیزیکی  که غیر زبانی هستند می

دهد. گفتگوها و یادگیری میآموز خاموش و خجالتی فرصت دیدن حرکات، شنیدن زبانی بینجامند و حتی به زبان
دهد تا روابط خود را با فراگیر مدام تغییر دهد و از آنجا که ها همچنین به مدرس نیز این امکان را مینمایشنامه

شود که مبادلۀ زبانی را به تلقی میای از محیط زنده نمایشنامه حاوی مسائل اجتماعی و فرهنگی است، نمونه

 کند. رساند و ساختار کالس را به کالسی ارتباطی تبدیل میحداکثر می
 

 استفاده از ادبیات فارسی معاصر  و نقد ادبی جدید در آزفا 6-4
های ادبیت موجود در آنها، از قبیل تخیّل، اگر تا قرن دوازدهم و سیزدهم هجری، متون ادبی را صرفاً بر مبنای نشانه 

گیری شعر و نثر معاصر، این کردند با تحوالّت صوری و محتوایی در ادبیات و شکلوزن، سجع و وزن بررسی می
نویسی و دوری از تزاحم عناصر بالغی از خصایص ادبی معاصر به حساب مروزه سادهها از ادبیات جدا شد. انشانه

آید. به طوریکه مرز ادبیات و زبان، بیشتر از قبل، به هم نزدیک شده و تفکیکشان را از یکدیگر دشوار ساخته می

شود به راحتی  از وزش زبان فارسی میاست. این سادگی زبان در ادبیات معاصر سبب شده، امروزه وقتی سخن از آم
را در مقایسه نقش ادبیات معاصر نیز در آن سخن گفت و نقش مکمل آن را در آموزش زبان کاربردر نظر داشت. زی

تواند در امر یادگیری با متون ادبی کهن، نسبت متون ادبی معاصر با زبان روزمرۀ فارسی نزدیکتر است؛ در نتیجه می

 آموزان تأثیرگذار باشد.انزب
تر است. گوش دادن به های کوتاه کالس، مناسبهای کوتاه معاصر، به دلیل کوتاهی، برای آموزش در جلسهنداستا 

دهد تا کلمات جدید را در بافتی معیار و نزدیک به زبان مردم کوچه و بازار، یاد آموز اجازه میها، به زباناین داستان

کند. به جز آن، شعر معاصر نیز به جهت سادگی، بگیرند. این شیوه بستری مناسب برای یادگیری را برای او فراهم می
های ادبی معاصر بسیاری نیز کمک نظریه توان ازآید. در این راستا میمنبع خوبی برای آموزش در آزفا به حساب می

تواند سرفصل یک درس را مشخص کند؛ به این شکل که داستانی شناسی و عناصر آن میگرفت، برای مثال روایت
آموزان خارجی به صورت آموزشی، طراحی شود از متون ادبی، با تکیه بر الگوی عناصر بنیادین روایت برای فارسی

های روایت، پرسش هایی از داستان استخراج گردد که در راستای آموزشی کردن داستان کارآمد ؤلفهو با توجه به م

آموز را در ت آموزش زبان، از داستان، تکالیفی طراحی شود که فارسیتوان برای هر  چهار مهارباشد. حتی می
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های ادبی، همچون تحلیل گفتمان و راستای درک هر چه بیشتر محیط زبانی و ادراکی داستان قرار دهد. دیگر نظریه
-امثال آن هم در آموزش زبان فارسی کارایی دارد که در اینجا محال بررسی مفصل آن نیست. اما همچنانکه دیده می

 توان به عنوان راهی برای تسهیل و تسریع یادگیری زبان فارسی استفاده کرد.شود، از نقد ادبی جدید نیز می
 

 های آزفااستفاده از ادبیات برای به کارگیری شیوۀ ارتباطی در کالس درس 7-4
آموزان پاسخ دهد. یک از ، در هر سطحی نیاز به نظامی آموزشی دارد که به نیازهای زبانآموزش زبان خارجی

های مختلفی برای تدریس وجود دارد از روش آموزان، روش تدریس مناسب است. روشای اصلی زباننیازه
و  4و تکلیف محور 3و محتوا محور 2که از قدیم مورد استفادۀ مدرسان بوده تا روش تدریس مستقیم 1ترجمه-دستور

 توان بهره برد.از ادبیات، در تمام آنها می های تدریس که دیگر روش

در ، هاروشترین ترین و کاربردیاز مهم 5زبانی ارتباط ها، روش تدریسهای اخیر، از بین تمام این روشر سالد 
و  1970آموزشی به اواخر دهۀ  . کاربرد این شیوۀاست معروف CLTشود که به روش زبان محسوب می آموزش

گردد. در این روش زبان آموزان باید برقراری ارتباط به زبان مقصد را بیاموزند و این موضوع برمی 1980اوایل دهۀ 
ای آموزشی نیست . در این صورت زبان صرفاً مقولهچیری بیش از توانش زبانی است و به توانش ارتباطی نیاز دارد

عی مطمح نظر است)ر.ک ای برای ارتباط است. در این رویکرد آموزشی استفاده از منابع اصیل وطبیبلکه وسیله

(. طبیعی و اصیل بودن منابع از این نظر که آن منابع، با هدف بازتاب زندگی 147-140: 1390الرسن و فریمن، 
هایی که صرفاً برای اهداف آموزشی نوشته شده باشند. از آنجایی که متون ادبی و به اند، نه متنواقعی نگارش شده

توانش ارتباطی توانند برای طورکلی، ادبیات هر جامعه، بازنمایی دنیای واقعی و نمایش فرهنگ آن جامعه است، می

به کار رفته و از مواد آموزشی در این شیوه به حساب آیند. متون ادبی قابلیّت جذب مخاطب بسیاری دارند و این 
آموز فعّال شده آن یادگیری در زبانشود که به تبع ویژگی در فرآیند آموزش زبان، باعث ارتباط بین فراگیر و متن می

 گردد.و منتج به کسب مهارت ارتباطی می

آموز کمک زبانان، به زبانمتون ادبیات فارسی نیز به سبب طبیعی و زنده بودن و کاربردی بودنشان در بین فارسی
ها استفاده کرده و توانش ارتباطی خود را های واقعی و در ارتباط با سخنواران بومی از آنکنند، تا در موقعیّتمی

الی این متون، با عقاید و نگرش افراد در فرهنگ مقصد آشنا شود که تواند از البهچنین فراگیر میگسترش دهند. هم
-این موضوع هم باعث دانش زبانی و هم سبب افزایش توان ارتباطی در او شده و انگیزۀ یادگیری را در او ارتقا می

دهد تا بتواند از گیری از ادبیات فارسی در آموزش زبان فارسی نیز، به مدرس امکان می.به این ترتیب، بهرهدهد

زبانان، ترین و مفیدترین رویکرد تدریسی، یعنی رویکرد ارتباطی، در آموزش زبان فارسی به غیر فارسیمناسب
که باید مورد توجه مند شود. اما متأسفانه این موضوع چناناستفاده کند و از فواید آموزشی و ارتباطی آن بهره

 متخصصان این زمینه قرار نگرفته است. 
 

 آزفااستفاده از ادبیات برای توسعۀ گردشگری ادبی در  8-4
 های مرتبط با نویسندگانگردشگری ادبی به عنوان یکی از اشکال شناخته شدۀ در بخش گردشگری است که مکان

                                                           
1
 - Grammar-translation 

2
 - The Direct method 

3
 - content-based 

4
 - Task- based 

5
 - Communicative Language Teaching 
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گیرد. این نوع از گردشگری، محصول دوران معاصر و ای را در برمیهای ادبی و تولیدات رسانه،شاعران، کتاب 
 ان است.نامۀ نویسندگنتیجۀ انتشار گستردۀ متون ادبی و آشنایی عموم مردم با ادبیات و و زندگی

ای ای دارد که هرکدام مهد شاعر یا نویسندهکشور ایران با آن پیشینۀ غنی از میراث ادبی، شهرهای آباد و تاریخی 

ای در زمینۀ گردشگری ادبی دارد که متأسفانه تاکنون مغفول مانده و شکوفا نشده نامدار بوده است، پتانسیل بالقوه
های ادبی وجهی به استفاده از ظرفیتتترین دلیل، بیتواند دالیل مختلفی داشته باشد اما مهمی میاست. این ناکام

 کشور است.
فرهنگ و ادب ایرانیان، به همیشه نیاز نیست، یک خارجی صرفاً با نام توریست وارد ایران شود و بعد از آشنایی با 

یران آموزان که داوطلبانه و برای یادگیری زبان فارسی به اتوان از همین فارسیگردشگری ادبی بپردازد؛ بلکه می

های ریزیزبانان،  از طریق برنامهتوان در مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیآمدند، گردشگر ادبی ساخت. می
ساخت. کاربرد ادبیات در آزفا های الزم برای شکوفایی گردشگری ادبی را ممکن اصولی، سازماندهی و بسترسازی

ادبیات، آموزان به شهرهای مختلف ایران باشد. تواند یکی از عوامل انگیزشی در برقراری سفرهای توریستی زبانمی

کند و از این راه آنان زبان آموزان را با متون ادبی، نویسندگان و شاعران کهن و یا معاصر و آثار هنری دیگر آشنا می
های مشاهیر، مشتاق کند. جدای از سفرهای بین شهری، بازدید از بسیاری از اماکن ها و آرامگاهرا به دیدن زادگاه

های گیرند؛ برای مثال بازدید از خانۀ صادق هدایت در تهران یا موزهگردشگری قرار می شهری نیز ذیل این نوعدرون

همه مصداق گردشگری ادبی هستند که با آشنایی با ادبیات و موجود در شهرهای مختلف از جمله تهران، همه و 
 واند رونق پیدا کند.تآموزان و با تدابیر درست مسئولین در مراکز آزفا، میمشاهیر آن به فارسی

 

 گیرینتیجه.4 

آموزان بوجود آورد و از یازهای انگیزشی را در فارسیهایی نیازمندیم که بیشترین ندر آموزش زبان فارسی به شیوه
های ادبی در امر آموزش این نظر ادبیات فارسی، بستری مناسب برای یادگیری زبان فارسی است. زیرا استفاده از متن

های زبانی همچون واژگان و دستور، با آموز، به طور همزمان، در کنار آگاهی از مؤلفهکند تا زبانزبان کمک می

 . های اجتماعی نیز آشنا شودهای فرهنگی و ارزشمؤلفه
آموزی مشکالتی را هم برای فراگیر و هم برای مدرس، توان منکر این شد که استفاده از ادبیات در زبانبا اینکه نمی

توان ادبیات را از برنامۀ آموزش زبان فارسی ای واضح و آشکار است که نمیکند؛ اما مزایای آن تا اندازهایجاد می

 حذف کرد. 
توانیم به چند هدف، به صورت همزمان رسی کردیم که در صورت استفاده از ادبیات در آزفا، میدر این جستار بر

جامۀ عمل بپوشانیم. اول اینکه محتواهای آموزشی مفیدی در جهت ارتباط بیشتر فراگیران با جامعۀ زبانی، فراهم 

شود، به غیر ایرانیان م؛ دوم اینکه متون ادبی کهن و معاصر خود را که بخشی از هویت فرهنگیمان محسوب میکنی
رم اینکه با کمک معرفی نماییم، سوم اینکه از ادبیات برای تأثیرگذاری بیشتر آموزش و یادگیری بهتر بهره ببریم؛ چها

های توانیم در آموزش زبان فارسی به خارجیان، گامی مؤثر در جهت ارتقا و تقویت همزمان مهارتهای ادبی میمتن
آموزان آموزی، برداریم؛ پنجم اینکه فرهنگ ایرانی را به راحتی و البته به صورت غیر مستقیم به فارسیچهارگانۀ زبان

تواند به انتقال دهیم؛ ششم اینکه با استفاده از ادبیات و کاربرد متون ادبی به عنوان متون اصیل و زنده، مدرس می

ترین رویکردهای آموزشی، یعنی رویکرد ارتباطی در زبانان از مناسبفارسیراحتی در آموزش زبان فارسی به غیر 
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های آن، کاربرد کمتری داشته مند شود، رویکردی که با داشتن فواید بسیار تاکنون آزفا و درسنامهکالس خود بهره
تواند رونق اقتصادی است و هفتمین کارکرد ادبیات در آزفا، رشد و توسعۀ صنعت گردشگری ادبی است که می

شود که در آموزش زبان فارسی به غیر مفیدی برای کشور ایران فراهم کند. همۀ این اهداف، زمانی محقق می

ای نظر بیفکنیم و در این راستا، به منظور ارتقای کیفی آزفا باید از زبانان، بدون تعصب و با نگاهی بینارشتهفارسی
 های مرتبط مانند ادبیات، زبانشناسی، ایرانشناسی و دیگر علوم مربوطه، مدد گرفت.تمام رشته
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