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  دهكيچ
 آثـار  يمعرفـ  ةنـ يزم ،سـو  يـك در آمـوزش زبـان، از   فارسي روايي كهن متون گيري از بهره

يـادگيري و گسـترش    بـه  گـر، يد يازسو و كند مي آموزان فراهم به فارسي را يادب ةبرجست
مطلب  مهارتاز مدرسان آموزش ين به  باتوجه. كند آنان كمك مي يانمدر ياندارخو مهارت

 هـايي  پـژوهش كوشـيده شـد داسـتان     نيا هاي متنوع مناسب در خوانداري فارسي به متن
 درك تسـريع  و تسهيل سازي گرديد و براي ساده سپس و انتخاب كالسيك ادبيات انازمي
با  ،زمينه استفاده شد. دراينداستاني  نام نگاشت بردهاي فراشناختي به از يكي از راه متون اين

آمـوز   فارسـي  46 رويآزمـون   آزمـون و پـس   آزمايشي با طـرح پـيش   روش پژوهش شبه
مطلـب خوانـداري    مهارتبرد بر درك  اثرات اين راه ،رس در دست ةنمون مثابة غيرايراني به

ي هـا  برد بـر درك مـتن   المللي موردمطالعه قرار گرفت و عملكرد اين راه آموزان بين فارسي
دو ايـن   عملكـرد  ةمقايسـ  در دو گروه آزمايش و گواه مقايسه گرديـد.  دمنه و كليلهكتاب 
نشان آموزشي  ةطي يك دور درك مطلببراساس ميزان  آزمون پس آزمون و در پيش گروه

 فارسـي  روايـي  كهـن  متـون  برد نگاشت داستاني و ميزان درك كارگيري راه هداد كه ميان ب
برد براي آموزش درك  اين راه گيري از بنابراين، بهره؛ مستقيم و معناداري وجود دارد ةرابط
  .رديگ مدرسان زبان فارسي قرار ةمورداستفاد تواند يم يكالسك اتيادب متون
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  . مقدمه1
و تاحدودي در بالكـان جايگـاه    ،ادبيات كهن فارسي در خاورزمين، فرارود، آسياي كوچك

ادبيات فارسي رود.  شمار مي بخشي از فرهنگ ادبي به ،هند ةقار ويژه در شبه وااليي دارد و به
و يادگيري زبان  و هنري است ،سرشار از مضامين ادبي، عرفاني، اخالقي، تاريخي، فرهنگي

بسـياري از   .اسـت  مضـامين  آن راز و پررمزيابي به دنياي  و دستورود فارسي پلكاني براي 
نـه   ،محتوا و ادبيات غنـي فارسـي  كه با  دنا آنداران غيرايراني ادبيات فارسي مشتاق  دوست

ه اين هدف بلكه مستقيماً آشنا شوند. آنان براي رسيدن ب ،ها به زبان ديگر ياري برگردان آن به
  بگويند. سخنو  ،بفهمند، بنويسندزبان فارسي  د كه بهنا آندرپي 

و اصـول آموزشـي بـه     ،ها ها، روش فرضيه ةزبان با كاوش و مطالع يكاو زشدانش آمو
گيـري از   بـا بهـره   تـا  دهـد  مـي  اجـازه  افزارهـا  نـرم  و درسـي  منـابع  نويسندگان مدرسان و

شناسـي، ...   شناسي، زبان شناسي، روش جامعه شناسي، هايي چون روان وردهاي دانشآ دست
خواندن  از هدف كه است بديهي .زبان بپردازند يادگيري و ياددهي فرايندهاي سازي بهينه به

 هـاي  برنامـه  رو، ازاين ؛هاي نوشتاري است متن مفهوم و آوردن معنا دست  در آموزش زبان به
 ارتقـاي . شـوند  متمركز درك هاي مهارت بر بايد فارسي روايي كهن متون آموزش خواندن

 هاي روش زاغير به مختلف بردهاي راه از استفاده مستلزم خوانداري مطلب درك هاي مهارت
ـ  روايي كهن است. امروزه براي ياددهي درك مطلب متون تدريس ينتس يـك   ةفارسي ارائ

 ،ديگـر ها يـا مـتن،    و طرح چند پرسش از واژه ،هاي دشوار ، توضيح واژهانيدانشجومتن به 
هاي تدريس هنوز تغييرات اندكي  آيد. برخي از مدرسان در كنش شمار مي روشي منسوخ به

و  گونـه  رانـي  هاي سخن چنان در روش كنند و هم هاي آموزشي سنتي اعمال مي را در روش
تـوان از   مـي  فارسي روايي براي ياددهي درك متون كهن .ندتر خويش فعال ةمحوران مدرس

كه در آن  بهره گرفت برد آموزش درك مطلب خوانداري ها راه ش واژه و دهبرد آموز ها راه ده
بردها بايد آمـوزش داده   كنند. بسياري از اين راه مي  تري را بازي آموزان نقش محوري فارسي

هـا در درك   آموز قرار گيـرد تـا وي بتوانـد از آن    رس فارسي ابزاري در دست مثابة شود و به
  ساير متون بهره گيرد.

آمـوزان فارسـي    آن براي زبان ةپيچيدبه ساختارهاي   ميان، درك متون ادبي باتوجه دراين
الزار  گيليان ديدگاه از. داردهاي پيچيده  مضمون فارسي روايي كهن امري دشوار است. متون

كار  اي خودآگاهانه به زبان در اين نوع متون براي انتقال مضامين خاص به شيوه )33: 1380(
و كاربردهاي تـازه و غيرمنتظـره از زبـان را در اختيـار فراگيـران زبـان قـرار         شود گرفته مي
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دهد. همانند يك كتاب درسي كـاركرد متـون ادبـي مفيـدبودن نيسـت، بلكـه برگـردان         مي
و  شناسـي  زيبـايي  درپـي  خاصـي  ةشـيو  بـه  احساسات و هيجانـات نويسـنده اسـت. زبـان    

 آن بـا كـاركرد   ةشـاعران  كاركرد يا كاركرد بيان احساسات .هاي خاص ادبيات است صورت
  پيوندي ناگسستني دارد. آن روايت

 ديگر، عبارت به .نيست معمولي هاي ارتباط همانند خواننده و ادبي متن ميان ارتباط فرايند
(اثـر)   پيـام  خود و(خواننده)  يرندهگ  بين مستقيم ارتباط ،خوانيم مي را ادبي اثر يك كه زماني
: دارد خاصـي  هـاي  ويژگـي  گيرنـده  و فرستنده وضعيت ،ادبي ارتباطات در. گردد مي ايجاد

  .كنند مي صحبت او با كه است هايي شخصيت يا راوي و نويسنده ادبي متندر   فرستنده
 برقـرار  ارتبـاط  مـتن  هـاي  پيـام  و مفـاهيم  با خواننده كه است تعاملي فرايند متن درك
 يسـنده است كه خواننده بداند كه چگونه نو ينوابسته به ا فرايند اين از بخشي. كند مي
 كنـد  درك را مـتن  سـاختار  يعنـي  است؛ كرده بندي سازمان را خود مفاهيم و ها يشهاند
)Akyol 2006: 29(.  

يابنـد.   خوانندگان اطالعات متن را در اين فرايند تعاملي با شناخت ساختار مـتن درمـي  
كند كـه چگونـه    الگوهاي متنوع متن را توصيف و بيان ميساختار متن اصطالحي است كه 
 .دارد اند. هر متني ساختار مشخصي عناصر و مفاهيم در متن نظم يافته

) بــر ايــن بــاور اســت كــه خوانــدن Béguelin-Argimón 2016: 2ارژيمــون ( ـــ بگلــن
و ها و دانـش دسـتوري خطـي اسـت      دليل محدودبودن شمار واژه يادگيرندگان زبان دوم به

آمـوزان   شود. زبان ماند و مانع فهم عميق متن مي ها باقي مي تر در سطح رمزگشايي واژه بيش
 درك . براي)Santa et al. 2004: 167( نيستند متن اطالعات دهي سازمان به قادر اوقات گاهي
زبـاني اسـت كـه     درونزبـاني و   ها و ارجاعات بـرون  آگاهي از برخي از استفاده به نياز متن

هـا   اين آگاهي نداشته باشد. فقدان وجود دوم آموزان زبان زبان از نزد برخي در است ممكن
 درنهايـت، . بگـذارد  تأثير نيز و تاريخي ،فرهنگي اجتماعي، مفاهيم تفسير فهم و رد تواند مي

 از اسـت  ممكـن  باشـند،  داشـته  را خاص متن يك براي پيشين دانش آموزان زبان اگر حتي
بـرآن، از   عـالوه  .نـاتوان باشـند   جديد اطالعات به آن پيونددادن نيز اين دانش و كردن فعال

در نـزد يادگيرنـدگان زبـان     ويژه هب ادبي، متون هاي درك دشواري«ارژيمون ــ  ديدگاه بگلن
 گـاه  به گاهحتي در زبان مادري خويش  فراگيران از برخي اوقات يابد. اغلب مي افزايش دوم

» اسـت  نيافتـه  توسـعه  آنان )literary competence(ادبي  توانشاند و  بوده ادبيات خوانندگان
)Béguelin-Argimón 2016: 2.( 
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 چگونـه : گردد مي مطرح كلي پرسش يك ،باال سطور در ذكرشده هاي ويژگي به باتوجه
 آموزان فارسي در بهتر درك به تا بخشيم بهبود را فارسي روايي كهن متون در آموزش فرايند

 اخالقـي  و ادبي اثري كه انتخاب شد دمنه و كليلهكتاب  منظور، بدينمنجر گردد؟  يرايرانيغ
 به اثر اين. تاكنون رود يم شمار به جهان ادبيات متون ترين شده شناخته و ترين كهن از و است

 هـا  ترجمه كثرت و اهميت لحاظ به و است شده ترجمه جهان گوناگون هاي زبان از بسياري
 اثربخشـي  كـه  اسـت  ايـن  پـژوهش  هـدف . آيـد  مـي  حسـاب  بـه  تطبيقـي  ادبيات مباني از

 بـه  نسـبت  كهن يمتون ادب ين) را در درك اgraphic organizer( گرافيكي هاي دهنده سازمان
 پرسش به گويي پاسخ منظور به حاضر پژوهش رو، ازاين ؛بدهد قرار موردمقايسه سنتي روش
ـ  آموزان فارسي درك بر گرافيكي هاي دهنده سازمان آيا: است گرفته شكل ذيل  ياز متون ادب

  دارد؟ يركهن تأث
 مهـارت  رسـد مدرسـان بتواننـد در آمـوزش     نظر مي به ،شدن پاسخ اين پرسش با روشن

كمك  آموزان به فارسي كه كنند را اتخاذ هايي كار كهن راه ادبي متون دركويژه  بهو  خواندن
 دانـش  بـا  را جديـد  اطالعـات  باشند و بتوانند داشته تري فعال يادگيري نقش فرايند در كند
 دهند. ارتباط يرتمدآكارصورت  به شان قبلي

بـا اسـتفاده از مطالعـات پيشـين      انـد تـا   گران در اين پژوهش ميـداني كوشـيده   پژوهش
آموزشـي بـه    ةاز مداخلـ  كارگيري نگاشت داسـتاني پـس   هكاوي زبان دوم ازطريق ب آموزش

 بـرد  آموزان بپردازند. براي درك متون كهـن راه  روايي فارسي كهن بررسي ميزان درك متون
درك  براي اي را يافته سازمان چهارچوب داستاني به آنان آموزش داده شد تا بتوانند نگاشت
 ي،انتخاب تصـادف  ،يشيآزما پژوهشِ اين براي .ايجاد كنند روايي هاي داستان اصلي ساختار
  گرديد. اجرا آزمون پس و ،واهگ گروه و آزمايش گروه داشتن آزمون، پيش

  
  پژوهش ة. پيشين2

علمي براي تدريس و انتخاب محتواي آموزشي مناسـب   ةدر يادگيري زبان دوم، اتخاذ شيو
در علـومي چـون   زمـان بـا تحـوالت     هـم زبـان دارد.   كارامـد سـزايي در آمـوزش    هنقش ب
سـاختار و قواعـد   بر آمـوزش   مبتنيهاي  روش ،شناسي و روش ،شناسي شناسي، جامعه روان

توسـط  به تعامل و اهميـت برقـراري ارتبـاط    جاي خويش را تر  بيش و واژه دستوري زبان
هاي دشوار متن و دادن چنـد پرسـش    هايي چون توضيح صرف واژه روش. آموز دادند زبان
آموزش و يـادگيري  درپي گران زبان دوم  پژوهشكاوان و  آن منسوخ گرديد. آموزش بارةدر
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ـ  ري برآمدند كـه تعميق و مؤثر بردهـايي چـون نگاشـت داسـتاني يكـي از       راهكـارگيري   هب
گـران   پژوهش. بخشد به آن سرعت مي و دهكرآسان را  درك متن رواييست كه فرايند ها آن

انـد   كارگيري آن در آموزش مهارت خواندن زبان دوم پرداخته هب ةزمين دربه انجام مطالعاتي 
  آيد. مي ادامهكه در

 سـي  درك مطلب زبان انگليسي را ازطريق نگاشت داسـتاني بـه   )Anjani 2010انجني (
ابزار آموزشي در يك كالس  مثابة آموز سال دوم آموزش داده است. نگاشت داستاني به زبان

مهـارت   ،سـپس  ؛آزمـون گرفتـه شـد    ها پيش دادن آزمايش از آن انجاماز  بررسي شده و قبل
آزمون گرفتـه   از تدريس پس خواندن ازطريق نگاشت داستاني سه بار آموزش داده شد. پس

توجهي بين  دهد كه تفاوت قابل آزمون پژوهش نشان مي آزمون و پس شد. نتايج بررسي پيش
نگاشـت داسـتاني    ةوسـيل  تدريس ازطريق نگاشت داستاني و بعداز تدريس به از قبلنمرات 

نگاشـت داسـتاني در آمـوزش درك مطلـب      كـارگيري  هيجه گرفت كه بوي نت. وجود دارد
  هاي ديگر است. گزيني با شيوه مناسبي براي جاي ةخواندن زبان انگليسي شيو

ر درك خوانـدن  د) به بررسي تـأثيرات نگاشـت داسـتاني    Kurniawan 2013كورنياوان (
هـا از   آوري داده براي جمـع گر  آموز در اندونزي پرداخته است. اين پژوهش انگليسي دوازده

آمـوز   بازبينه و يادداشت استفاده كرد تا درك زبـان  ةابزار آزمون پيشرفت تحصيلي و مشاهد
هـا را   انگليسي سال نهم دبيرستان را در متن روايي بررسي كند و روند يادگيري آموزشي آن

ت داسـتان در  بـرد نگاشـ   گر آن اسـت كـه اسـتفاده از راه    ثبت كنند. نتايج اين پژوهش بيان
كمك  بهآموزان قادر بودند تا  برآن، زبان عالوه آموزش خواندن و درك مفاهيم مناسب است.

نتيجـه) را   و ، اهـداف، واكـنش،  مسـئله نگاشت داستان عناصـر اصـلي داسـتان (موقعيـت،     
  بود. مؤثركاربردن نگاشت داستان در درك داستان   تشخيص بدهند و نيز به

يك ابزار گرافيكي براي  مثابة به بررسي تأثير نگاشت داستان به )2012( خطيبي و فرجي
 انـد  آموز ايرانـي در دو گـروه گـواه و آزمـايش پرداختـه      انگليسي دوازدههاي  گسترش واژه

)Khatib and Faruji 2012(. داستان كه نقش  خواندن يآموزش ةجلس هشت ةدور يك از پس
آزمـون و   هر دو گروه پـيش  از ،گرفت قرار آزمايش گروه در آزمون پيش يك مثابة داستان به

شد و  استفاده يپرسش و پاسخ سنت . اما در گروه گواه از روشآزمون گرفته شده است پس
گر اين اسـت كـه    ها بيان آزمون را پاسخ دادند. واكاوي داده پسهر دو در يك زمان واژگان 

دارد و نيـز اسـتفاده از نگاشـت    تفاوت معناداري بين عملكرد گروه آزمايش و گواه وجـود  
 صـورت  بـه هـا را   آمـوزان واژه  داستاني براي فهم و درك داستان تأثيرگذار است و انگليسي

  گيرند. غيرآشكار فرامي



  1396، پاييز و زمستان سوم، شمارة هشتمسال ، نامة ادب پارسي كهن   110

ها ازجملـه ناآشـنابودن بـا فرهنـگ و ادبيـات ايرانـي،        آموزان با برخي محدويت فارسي
درآوردن ساختار متـون   نمايش ابزاري براي به رسد به مي نظر واژگاني ... به ةنبودن داير وسيع

آموز و مطالعات  ايرانيان انگليسي دربارة )2012( فرجي و روايي نياز دارند. پژوهش خطيبي
راگيران انگليسي ساير كشورها صورت گرفتـه  ف بارةدر )2013و كورنياوان ( )2010انجني (
 متـون  خوانـدن  مهـارت  بـر  بـرد  راه اين تأثيرات ةزمين رسد كه پژوهشي در نظر مي است. به
اسـت.   آموزان صورت نپذيرفته است يا احتمـاالً بسـيار انـدك    فارسي درميان فارسي روايي
كه  استپرسش  ينا پاسخ به يافتن پيدر يقتحق ينا ،زمينه اين در پژوهشي نبود به باتوجه

  ؟آنان دارد خواندارير درك مطلب د يريچه تأث ينگاشت داستان
 

  نظري چهارچوب. 3
رود  شمار مي به يو فرهنگ ،يشناخت زبان ،ياجتماع ،يآموزش يريادگي در ابزار مهمي تيروا
توان  مي رخدادها ردنك مرتبط هم به و مهم موضوعات ةدربار احساسات و اركاف انيب يبرا و
 و خـواه  دل نظـم  در داستاني را وقايع كه است يك صورت ادبي روايت. كرد استفاده آن از

رخدادهاي دور اسـت و   ةت بازگوكننديروا ،)16: 1383( ازنظر توالن .دهد قرار مي خاصي
 قصـه  و مخاطـب  بـه  ظـاهراً  و حاضـر  نـده ياما گو. دارند فاصله ما با يانكم و يزمان ازنظر
 ايـ  يواقعـ  دادهـاي  روي ةت را داسـتاني دربـار  يروا« الميگ ، گيالم، وپترسون است. يكنزد
 هـا،  زهيـ انگ ، هـا  نشكـ هـا،   تيشخصـ  هـا،  تيـ هـا، موقع  تركيب صحنهاز  هكدانند  مي يليتخ

  .)Petersen and et al. 2008: 117( »شود ساخته مي دادها برون و ،احساسات
 از يتـوال  تيروا«. براساس ديدگاه توالن دارند هاي مشتركي متون روايي عموماً ويژگي

 »انـد  افتـه ي اتصـال  هـم  بـه  يرتصـادف يغ طـور  بـه  هكـ  اسـت  ييرخدادها ةشد انگاشته  شيپ
 از تيـ حوادث است كـه روا  انيم ارتباط بودن يرتصادفيدليلِ همين غ . به)20: 1383  (توالن
ها در روايت اين است كه زمـان در روايـت دربرابـر     يكي از ويژگي .شود يم جدا فيتوص

 دارد، امـا در وجود  يانيپا و آغاز ةنقط يميتقو زمانِ يقرار دارد. برا زمان تقويمي يا واقعي
 زمـان  يطـوالن  سـير  از يا برهه ردنك مشخصزمان و نيز  انيپا و آغاز كيكتف بدون تيروا
دادها  روايي، توالي زماني روي ). در متون61: 1382 نيمارت( ديشك ريتصو  به را توان آن نمي

گفتـه  ه كـ  گونه همان ،. يك ويژگي ديگراند ديگر پيوسته به هم ي و معلوليعلّازطريق روابط 
وقـوع   بـه  زمـاني مـنظم   ريسـ  خط يك در و يمنطق يتوال يك در روايت در رخدادها ،شد
 بيرتت  به نسبت متن در عيوقا و زمان ارائة بيترت در ها ناهماهنگي گونه پيوندند. به اين نمي
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گويند. درواقع،  پريشي مي يا زمان )79: 1383 (توالن يگامنه نابه داستان ها در و زمان بروز آن
و نيـز   ،در سـيري منطقـي   زمـان  انيـ پا و حوادث، نبود آغـاز  انيم ارتباط بودن يرتصادفيغ
ـ  يآ بـه  گـذر  و) ينگـر  گذشته (پس به با گذر داستان بيترت در ينظم يب  )ينگـر  شينـده (پ

  افزايند. ها مي كه بر پيچيدگي درك آن اند هاي متون روايي ويژگي
هـاي   روايـي آن اسـت كـه خواننـده بتوانـد بـا پـردازش داده         توانابودن بر درك متـون 

آمده معنا و مفهوم مناسبي را در ذهن خويش از متن بسازد. در آموزش درك متـون   دست به
راهـي آنـان    آمـوزان يـا بـاهم    شماري براي فارسي هاي بي روايي فارسي بايسته است فعاليت

و شـناخت   ،هـاي ناآشـنا   دادهـا، درك واژه  گيري تـوالي روي  درآيند تا آنان را در پي اجرا به
  ها ياري كنند. شخصيت

 مثابـة  بـه  فارسـي  روايي كهن هاي كالسي براي آموزش درك متون تالش و تمركز فعاليت
گونه  ها درك اين كمك آن بهبردهايي است كه  ها يا راه بر آن روش زبان اول يا خارجي متمركز

دو متغيـر خواننـده و مـتن را كـه بـر فراينـد درك       رو، در ايـن بخـش    ازاين. يابد متون بهبود
متغير نخست مربوط به چگونگي فرايند درك خواننـده براسـاس    .كنيم تأثيرگذارند بررسي مي

 متغيـر  تر به آن خواهيم پرداخـت. دومـين   كه پيش است )schemata theory(» حوارهطر« ةنظري
داسـتان يـا    است. دسـتور ) story grammar( دستور داستان يا ساختار به مربوط نمت به وابسته

 سـاختارهاي  اسـت و  روايـت  سـاختار  بررسـي  براي مند روش و يافته سازمان متن رويكردي
  دهد. مي نشان چنين عناصر داستان را و هم ها روايت تكراري گاه و سان يك

نگاشـت   نـام  بـه  هـاي گرافيكـي   دهنده گران در اين پژوهش يكي از انواع سازمان پژوهش
گيرند تا  كار مي آموزان به درميان فارسي فارسي روايي كهن را در تدريس درك متون داستاني

هاي روايي و نيز  داستان بارةاي براي تفكر در يافته ارچوب سازمانهبه آنان كمك كند كه به چ
  دست يابند. ها آن ةپيچيد نسبتاً گاه )plot( رنگ ها و نيز پي اي داستان درك ساختارهاي پايه

  
  هاي گرافيكي دهنده سازمان 1.3
 و انـد  كـرده  جلـب  خود به را تري بيش توجه بصري نمايش هاي شكل ،گذشته هاي دهه در

 تأكيـد و والنـزا   مـارگوليس . كنند وارد مختلف هاي زمينه در را ها آن كنند مي تالش محققان
 تجسـم  ذهنمـان  در را ها بيان كنيم آن صورت واژه بهها را  كه ما انديشه آن از پيش كه كنند مي
 ،تجسـم  .)Margulies and Valenza 2005: 26( كنـيم  مـي  مـرتبط  مفاهيم با را ها آن و كنيم مي

تأثير شگرف  يادگيري يندهايافر بر ،نمايشي بصري اشكال ايجاد تصويركشيدن و به توانايي
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هـا بهتـر    مفـاهيم و ارتبـاط ميـان آن    تاكنند  و نمودارها كمك مي ،ها دارد. تصويرها، عكس
هاي ساختاري داستان و تمركز بر عناصر داستان روايي  لفهؤخاطر سپرده شوند. شناخت م به
 همكـارانش افزايـد. براسـاس ديـدگاه وكـا و      عنوان عنصر كليدي بـر سـرعت درك مـي    به

ها يكي از  كار ببرند آن گيرند كه چگونه ساخت تصويري را به آموزان ياد مي كه زبان هنگامي
هـاي مهـم مـتن را     دهد تا بخش اند كه به آنان اجازه مي درك خواندن را آموخته بردهاي راه

  .)Vacca et al. 2017:273( ها را با مفاهيم ارتباط دهند  شناسايي كنند و چگونگي انديشه
 بردهايي راه از گرافيكي يكي هاي دهنده سازمان از استفاده، همكارانشاز ديدگاه تيلور و 

. )Taylor et al. 2003: 20( اسـت  بـاالتري  سـطح  در مطلـب  درك دبهبـو  آن هدف كه است
 يـا  ،مفـاهيم  حقـايق،  ميـان  روابط كه است بصري ينمودار چون هم گرافيكي ةدهند سازمان
 چنـدين  از تواننـد  ميزبان  مدرسان ).Dunston 1992: 57( دهد مي نشان ها را در متن انديشه
 اسـتفاده  درس كالس در موجود مفاهيم درك افزايش براي گرافيكي هاي دهنده سازمان نوع

از بررسي  پيش است. گرافيكي هاي دهنده هاي سازمان كنند. نگاشت داستاني يكي از صورت
كـه  پـردازيم   مـي طرحـواره   ةعنـوان نظريـ   بـا هاي علمي  به يكي از نظريه ،نگاشت داستاني

  ها استوار است. هاي گرافيكي بر آن دهنده سازمان
  
  طرحواره ةنظري 2.3
 ايـن  طبـق . اسـت  اسـتوار  طرحواره ةنظري عنوان با اي نظريه بر حاضر پژوهش علمي مبناي
 طرحـواره  عنـوان  بـا  واحـدهايي  در) متن بارةدر و جهان بارةدر( پيشين هاي دانسته ،نظريه
 بيابـد.  تـر  راحـت  را ها آن ،درك كنش هر در بتواند خواننده تا اند شده دهي سازمان و ذخيره
 و اسـت  حافظـه  در شـده  ذخيـره  هـاي  دانسته انتزاعي ساختارشناختي اساس طرحواره يك
 وضـعيت  يـا  ،حـوادث  از اي دنبالـه  داد، روي كلـي  نماي ،ءشي كلي، روش يك دهندة  نشان

ــاعي ــت اجتم ــه ؛)Ausubel 2000: 2( اس ــوم ،درنتيج ــواره مفه ــراي طرح ــايي  ب بازنم
)representation (جمالت يا ها واژه معناي سطح از باالتر سطحي در ذهني ) هـاي  بازنمـايي 

 اسـت  انتزاعـي  چـه  هـرآن  و ،هـا  تجربه چيزها، تمام براي ها انسان ،بنابراين ؛است) اي گزاره
 .)Anders and LIoyd 2004: 326( دارند هايي طرحواره

 حالـت  دو به حداقل كه است اطالعات پردازش دروني يندافر ةنتيج شناختي ةطرحوار
 هـاي  جعبـه  خواننـده  كه شود مي داده نشان ارچوبهچ يك با حالت نخستين :كند مي عمل
 تـدريج  بـه  كـه  اسـت  طرحواره يك دوم حالت اما ؛كند مي پر خواندن طول در را آن خالي
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 اطالعـات  هـيچ  كـه  هنگـامي  ديگـر،  عبـارت  به. شود مي پديدار متن تحليل و تجزيه ازطريق
 اش ذهني انتظارات از استفاده با دارد تمايل خواننده ،شود نمي داده خالي ةجعب براي خاصي

 و شـوند  مي متصل ديگر يك به ها طرحواره اين). Armand 1994: 119( كند پر را خالي ةجعب
 اطالعـات  ميـزان  و) Anders and LIoyd 2004: 325( انـد  يافته سازمان مراتبي سلسله ازلحاظ

  ).Pardo 2004: 273( دهد مي افزايش را بلندمدت ةحافظ در يبازياب   ابلق
  :گيرد مي درنظر دسته ها را عموماً سه طرحواره

  هاي محتوايي)؛ موضوع متن (طرحواره ة. دانش قبلي خواننده دربار1
  يافته است (طرحوارهاي ساختاري)؛  كه متن چگونه سازمان اينبارة . دانش در2
ــناختي بـــراي تركيـــب طرحـــواره  .3 ــا هـــاي  دانـــش پـــردازش فراشـ محتـــوايي بـ

  ساختاري.  هاي طرحواره
اسـت   هـايي  طرحواره كنش با برهم در پيام يك از مستخرج اطالعات ،طرحواره ةدر نظري

 مسـتمر  طـور  بـه  خواننـده  آورد. راه مـي  هـم  بـه مـتن بـا خـود     پردازش در فرايند خواننده كه
كه  )assimilation( »سازي درون« دهد: مي يند توسعهادو فر ازطريق خود را ذهني هاي طرحواره
 در پـيش  از است كه چيزهايي درون در آن دادن جاي ازطريق تازه چيز يك فهم براي كوشش
 شناختي ساختارهاي تغيير كه همان فرايند )accommodation( »سازي برون« و داريم خود ذهن
 تشـخيص و  فقطسازي  درون .گردد متناسب شود مي درك چه آن با كه اي گونه به ،است پيشين

 ةگفتـ  به. است پيشين هاي طرحواره با جديد اطالعات تركيب و ساخت بلكه نيست، شناسايي
 منزلة بهمنابع گوناگون و نيز  آمده از دست به اطالعات ةچون پااليند هم سازي درون« گربووا ندر

. )Nader-Grosbois 2006: 60( »كنـد  مـي  عمـل  هـا  طرحواره اين جديد در تغييرات ةايجادكنند
 ها آن اصالح و افزودن با موجود هاي دهي طرحواره سازي تغيير و سازمان برون ينداسازوكار فر
  است. جديد ةشد پااليش اطالعات متناسب با

  
  دستورهاي داستاني 3.3

 بـارة كـه در  ،)Rumelhart 1975رملهـارت (  ) وKintsch 1974( گرانـي چـون كيـنچ    پژوهش
 هـاي  طرحـواره  بـه تـأثير   ،انـد  ها مطالعه كـرده  داستاندستور داستاني  يا دروني ساختارهاي

شـناختي كـه درميـان     زبـان   هـاي  انـد. يكـي از قيـاس    پرداختـه  مطلـب  درك ساختاري بـر 
ميان نحو يك جمله بـا سـاختار يـك روايـت      ةسيگرا رواج دارد مقا شناسان ساخت روايت

بيـان   ،كند ن تبعيت ميبيان يك جمله از قواعد نحوي معي كه گونه همانقياس،   اين است. در
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طوركه براي شناخت  همانرسد  نظر مي بهكليت داستان نيز تابع برخي قواعد مشخص است. 
بـراي دريافـت    ،ها و قواعد دسـتوري و نحـوي را دانسـت    معناي يك متن بايد معناي واژه

  و قواعد داستان را بدانيم. ،ها، كاركردها رفت مفهوم يك متن نيز بايد معناي پي
دهـد و بـراي    كـه سـاختار مـتن روايـي را نشـان مـي      دارد دستور داسـتان قواعـدي   

هـاي   ايـن قـوانين بخـش    .رود كار مي هاي منسجم در متن روايي به كردن ويژگي  توصيف
هـا   كنـد. داسـتان   ديگـر را بيـان مـي    ها با يك داستان را توصيف و چگونگي ارتباط بخش

 معموالً را ها اين بخش .لحاظ مفهومي جدا هستند بهفرد دارند كه  منحصربهچندين بخش 
ايـن   را براي بازيابي اطالعات و اسـتنباط  . ساختار داستان اصوليكند خواننده استنباط مي

صـورت آگاهانـه از    بـه  كـارگيري دسـتور داسـتان    بـه كند و خواننده با  ها فراهم مي بخش
 دو عمومـاً از  روايـي  هـاي  داستان هاي طرحواره كند. مي ساختار و عناصر متن اطالع پيدا

 و )charactersها ( شخصيت ةكه دربرگيرند )settingصحنه (: شوند  مي تشكيل اصلي دستة
) كـه  episodes( هاي فرعي صحنه از اي نيز مجموعه است و )story contextداستان ( بافت

 )،internal responses( درونـي  هـاي  پاسخ )،initiating eventsدادهاي آغازين ( شامل روي
هـاي ديگـران    واكـنش  و ،)consequences( مـدها آ پـي  )،actionها ( كنش )،plansها ( طرح

)reaction( .است  

  .1جدول 

  

    نگاشت داستاني
  بافت:

    مكان: ......................... ها:........................ زمان: ................ شخصيت

  
    

    لهئمس
    
    هدف
    

      ها كنش
    
    مدآ پي
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 و ،اهـداف  آغـازين،  دادهـاي  روي مهم، هاي صحنه همان عمده هاي ويژگي طوركلي، به
 رخ داسـتاني  كـنش  آن در كـه  اسـت  فضـايي  و جسماني ةزمين همان. صحنه مدهاستآ پي
 خيـالي  يـا  واقعـي  هاي موقعيت و ها حادثه متوالي ةكنش يا عمل داستاني به زنجير .دهد مي
 هـم  بـا  حـوادث   رشـته  ايـن  و دهد مي شكل داستان يتخيل ادبيات موضوع به گويند كه مي

 داسـتان  از بخشـي  يافتـه  اسـتقالل  ةفرعي يا حادث ةحادث .آورد مي فراهم را رنگ پي مقدمات
 دهد مي پيوند ديگر هاي بخش به را آن دروني منطقي اما است، كامل خود خودي به كه است

 است كه داستان در حوادث الگوي يا طرح همانرنگ نيز  پي .آورد مي وجود به را رنگ پي و
 دليـل  كـدامين  بـه  حادثه هر دهد كه مي نشان ادبي اثر هر در ومعلولي علت روابط بر تكيه با

  .نمايد رخ مي دليل چه به و حوادثي چه نيز آن از پس و روي داده است
  
 نگاشت داستاني 4.3

 هـاي گرافيكـي و يـك ابـزار فراشـناختي در      دهنده داستاني يكي از سازمان ةيا نقش نگاشت
 چـون  است. اين ابزار هم يادگيري براي ياددهي و )constructivism(گرايي  سازنده رويكرد

 يـك  كل يا بخشي از داستان و روابط ميان اجزاي اصلي آن بـه  برگردان براي ها جاده ةنقش
كـاوان زبـان دوم و خـارجي از نگاشـت      رود. آمـوزش  كار مي  به دوبعديگرافيكي و  شكل

 كنند. انواع توجه استفاده مي جلبداستاني براي نمايش ساختار داستاني در متون روايي براي 
 و ،وسط آغاز، ها بر آن ترين اصلي. دارد داستاني وجود نگاشت هاي دهنده سازمان از مختلفي
 هـاي  ويژگـي  رنـگ يـا   پي بر تر بيش تر پيشرفته هاي دهنده سازمان. تمركز دارند داستان پايان

  .كنند مي تمركز شخصيت
توجـه   نگاشت داستاني با اسـتفاده از نمـايش بصـري اطالعـات مهـم در مـتن روايـي       

كند تا اهداف و نتـايج هـر بخـش از داسـتان را      آموزان را به عناصر داستان هدايت مي زبان
، يعني روابط معنادار يك داستان برجسته شده كـه  )Boulineay et al. 2004: 106( درك كنند

بـرد عناصـر اصـلي     ). اين راهGardill and Jitendra 1999 : 2شود ( ميمنجر تر  به درك عميق
رفـت) را   و بـرون  ،، كـنش مسـئله ساختار روايي يا همان دستور داستان (بافت، شخصـيت،  

  دهند. مي  نمايش
آموزان براي  بهبود درك روايت با كمك به زبان نهدف آموزش با يك نگاشت داستا

ـ   تأكيـد  درك ساختار نمـود منسـجمي از داسـتان بـا      ي ميـان اهـداف   بـر ارتباطـات علّ
هاسـت   و نتـايج ايـن تـالش    ،يابي بـه اهـداف   ها براي دست هاي آن ها، تالش شخصيت

)Boulineay et al. 2004: 106كـه   است اين داستاني برد نگاشت استفاده از راه از ). هدف
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 عناصـر  برد ديداري اين راه از استفاده آموزان بتوانند بدون مشخص زبان زمان يك از پس
 بسازند. خود ذهن را در داستان

دهـد تـا    آمـوزان اجـازه مـي    برد فراشناختي اسـت كـه بـه زبـان     نگاشت داستان يك راه
چگونگي تركيب هاي مختلف داستان را تشخيص دهند. با تشخيص عناصر داستان و  بخش

گـردد.   آموزان در فرايند درك متن روايـي فعـال مـي    هر بخش از داستان تفكر انتقادي زبان
تـري در درك   بـا مشـكالت كـم    دارنـد  روايي متن ساختار از مناسبي درك كه آموزاني زبان

توانـد از فعاليـت    مـي  مـدرس  داستان ةنقش از استفاده با. شوند رو مي هنسبت به ديگران روب
مضـمون   ةگفتاري دربار  فراتر رود و به تمرين مهارت متن مطلب خوانداري شي دركآموز

هاي گرافيكي  اليس و هوارد معتقدند كه استفاده از سازنده ).Eren 2004: 46(داستان بپردازد 
آمـوزان بـر درك مفـاهيم و     بر ساختار متن براي اكثر زبان تأكيدازجمله نگاشت داستاني با 

  .)Ellis and Howard 2007: 3( بخشد گذار است و يادگيري واژگان را تسهيل مي محتوا تأثير
  

  . روش پژوهش4
  هاي پژوهش آزمودني 1.4

هاي تكميلي گـروه علـوم انسـاني مركـز آمـوزش زبـان        هاي دوره كالس ازميانها  آزمودني
كـه   آمـوزان دو كـالس انتخـاب شـدند     المللي امام خميني (ره) فارسـي  فارسي دانشگاه بين

هـاي   صـورت تصـادفي بـه دو گـروه آزمـايش و گـواه تقسـيم شـدند. شـمار آزمـودني           به
  بودند. آموز فارسي 46كننده در اين پژوهش  شركت
  
  ابزارهاي پژوهش 2.4

 روايـي  كهـن  آزمون، طراحـي دروس براسـاس متـون    بخش پيش سهابزارهاي پژوهش در 
  شوند. ميمفصل بررسي  طور بهبحث  ةاند كه در ادام گرفته شده درنظرآزمون  پس و فارسي،

  آزمون پيش 1.2.4
سـازي   دسـت  منظـور يـك   بهآموز سطح پيشرفته براي هر گروه  زباناز انتخاب تصادفي  پس

بخش طراحي و اجرا شد. بخش واژگـان   سه پرسش درچهل ها يك آزمون شامل  آزمودني
صورت  پرسش ديگر به بيست پرسش از واژگان متون آزمايشي بود و بيست است كه شامل

  درك مطلب طرح شد.
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هايي انتخاب شدند كـه حـداقل نيمـي از     ها آزمودني از انجام آزمون و تصحيح برگه پس
هايي كه موفق شدند از  تر، آزمودني صحيح عبارت بهدرستي پاسخ داده بودند.  ها را به پرسش
گـروه   شـش و در شدند شوندگان اصلي انتخاب  آزمون مثابة را كسب كنند به 25 ةنمرچهل 

  آزمايش و گواه جاي گرفتند.

  آزمون پس 2.2.4
آزموني از هر دو گروه آزمايش و گواه  در پايان هر درس پس ،تر اشاره شد يشپكه طور همان

هـا بـه يـك روش آزمـوده شـدند.       سـان بـود و آن   هاي هر دو گروه يك گرفته شد. پرسش
منظـور بررسـي درك مطلـب     هـايي بـه   فارسـي پرسـش   روايي براساس محتواي متون كهن

هاي اين آزمون براسـاس و بـا اسـتفاده از جـدول مشخصـات       ها تهيه شد. پرسش آزمودني
هاي  پرسش ،هاي آموزشي تهيه شد. در اين آزمون هدف ةبندي تجديدنظرشد آزمون و طبقه

  انديشه يا عنوان اصلي و توليدي گنجانده شده بود. و نادرست) /تشخيصي (درست
هــاي اوليــه توســط مدرســان آمــوزش زبــان فارســي بــه  از بررســي پــسايــن آزمــون 

صورت آزمايشي اجرا شد  آموزان خارجي به نفره از فارسييازده  زبانان روي گروه غيرفارسي
  ها و مدرسان تغيير يافت. هاي آن براساس نظر آزمودني ازآن، برخي پرسش پسو 

  
  پژوهش كاررفته در به فارسي روايي متون كهن 3.4

 بهره گرفته شد.، يادب مند ارزش و هنك يكي از متون، دمنه و لهيلك تابكدر اين پژوهش، از 
 بسياري گوناگون هاي حكايت ،پندآميز كتاب اين در كه شد انتخاب اظلح دانب دمنه و كليله
  :گويد مي كتاب اين ةدربار ويمين مجتبي. است آمده

 خردمنـد  مردمان كه است حكمت و دانش هاي مجموعه آن ازجمله دمنه و كليله كتاب
 ميـراث  بـه  خـويش  فرزنـدان  بـراي  از و نوشـتند  زبـان  هرگونه به و آوردند گرد قديم

 حكمـت  آن از و ،خواندنـد  مي داشتند، مي گرامي متمادي قرون و اعصار در و گذاشتند
  ).5: 1383( آموختند مي زبان و زندگي آداب و عملي

مـرد  «و  ،»مغـز  بـي   االغ«، »خوار موش آهن« ةشد هاي ساده كهن داستاناز اين كتب ادبي 
پـنج  است. اين متون بـه  اخالقي و اجتماعي  مي مفاه ةانتخاب شد كه دربرگيرند »شكن هيزم

تناسـب محتـوا، سـطح     زبانان داده شد تـا ازنظـر   مدرس آموزش زبان فارسي به غيرفارسي
نهادهـاي   براسـاس نظـرات و پـيش    ،سـپس  ؛جديدبودن مطالب ارزيـابي كننـد   و ،دشواري

  ها اعمال شد. مدرسان تغييراتي در متن
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 دربـارة تكليف اول شـامل چنـد پرسـش     پيش :شوند تكليف آغاز مي پيشها با دو  درس
كننـد و   ديگر تمرين مي صورت مهارت گفتاري با يك آموزان به موضوع درس است كه زبان

 ارائةكردن موضوع درس و  درواقع، مدرس با مطرحگويند.  صورت شفاهي به آن پاسخ مي به
مطلـب موردبحـث    دربـارة چه در ذهن خـود   كند هرآن آموزان كمك مي ها به زبان كليدواژه

تكليف شامل   دارند فعال كنند تا درخالل تدريس از آن مطالب استفاده شود. بخش دوم پيش
بخـش، مـدرس بـه     آمـوزان جديـد باشـد. در ايـن     كلماتي است كـه شـايد بـراي فارسـي    

كند تا معني هر واژه را بيابـد و آن را بـه واژه وصـل كنـد. در ايـن       آموزان كمك مي فارسي
تري براي  كنند و ذهن آمادگي بيش آموزان از دانش پيشين خود استفاده مي بخش نيز فارسي

 هـا در گـروه   شده است. متن ارائه متن خواندن ،كند. در بخش سوم دريافت مطالب پيدا مي
صـورت   آموزشي بودند كه تعدادي واژه در داخل متن بـه  فارسي روايي هاي كهن  گواه متن

هـاي   طرحي درسي كه بايد براي همان متن، پررنگ برجسته شده بودند و در گروه آزمايش
بـرد نگاشـت    راه با راه شد به طراحي تكاليف هم مي براي اين گروه تهيه  فارسي روايي كهن

  داستاني نياز داشت.
  
  اجراي پژوهش ةشيو 4.4
 درميـان  فارسـي  روايـي  منظور تعيين سطح مهـارت خوانـدن درك مطلـب متـون كهـن      به

آزمون طراحي شده بود كه ازلحاظ دشـواري واژه و   پيش مثابة آموزان متن داستاني به فارسي
هاي درك مطلـب   به پرسش آموزان سپس، فارسي ؛سان بود هاي درسي يك دستور با داستان

آموزان دو گروه گواه و آزمايش انتخاب شـد و   از ارزيابي نمرات فارسي پاسخ دادند. پسآن 
  ازلحاظ آماري تفاوت معناداري ميان ميانگين نمرات دو گروه مشاهده نشد.

ب، لـ آموزش مهارت خوانـدن و درك مط  ةجلسچهار آموزان دو گروه سپس در  فارسي
 تآموزان گروه آزمايش در نخستين نشسـ  شركت كردند. فارسي ،دقيقه نود هريك به مدت

 شوند. مدرس با ساخته از متن روايي آشنا مي داستاني مدرس يك نگاشت با آموزان فارسيبا 
كنـد و   مـي  پيوسـت) ترسـيم    (به داستاني را نگاشت  بزرگ ةنسخ مند هوش ةتخت از استفاده

مرحله  به مرحلهها را در درك متن  ديگر و اهميت آن عناصر داستان و ارتباط هريك را با يك
 ،از برقراري ارتباط ميان مضمون داستان بـا شخصـيت اصـلي    پس ،مدرسدهد.  توضيح مي

با كمك مدرس، نگاشت  آموزان فارسي ،كند. سپس آموزان را فعال مي گو ميان فارسيو گفت
  كنند. مهم اجرا مي مهم داستان عناصر داستاني خود را با شناسايي و جداسازي
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در نگاشت  دمنه و كليلههاي  آموزان با عنوان داستان فارسي را هاي آموزشي بعدي جلسه
از  . بعـد نويسـند  كنند و ديگر عناصر داستان را در طول فرايند خوانـدن مـي   داستاني آغاز مي
ديگـر بحـث و    عناصـر داسـتان بـا يـك    دربـارة  ها  نگاشت داستاني، آن ديگر نوشتن عناصر

هاي جديدي بـه مقولـه و    مؤلفهكنند كه  آموزان سعي مي بعضي از فارسيكنند.  گو ميو گفت
ي خود را آموزان نگاشت داستان فارسي ،جلسه تدريس از هر پسحوادث داستان اضافه كنند. 

هاي نگاشت داستاني  لفهؤمآموزان، تمام  منظور ارزيابي فارسي به ،كنند. در هر جلسه كامل مي
هـاي   پاسخ ،دهند ها پاسخ مي آموزان به پرسش كه فارسي هنگاميشود.  در آزموني مطرح مي

گـردد. در   گـذاري مـي   عالمـت  »- «و پاسخ اشـتباه   »+«شود. پاسخ درست  ها بررسي مي آن
هـاي   لفـه ؤمبـه درك و شناسـايي    تواننـد  مـي آموزان  سوم و چهارم آموزشي، فارسي ةجلس
  ت يابند.نخست دس ةتري از عناصر داستاني نسبت به دو جلس بيش

در گروه گواه، محتواي درسي و جلسات آموزشي مشابه گـروه آزمـايش اسـت. در    
فعاليـت   ،نخست ةآموزشي درنظر گرفته شد: مرحل ةبراي هر درس دو مرحلاين گروه، 

د تـا  نك هايي را مطرح مي پرسش درس زبان فارسيم ،. در اين مرحلهبودخواندن  از پيش
آموزان با سـاختارها،   فارسي ،چنين همد. وآموزان ش شدن دانش پيشين فارسي باعث فعال

هايي در ارتباط بـا   ابتدا پرسش دوم، ةدر مرحل ند.وش و تركيبات كليدي آشنا مي ،ها واژه
و سـپس   دريـ گ آموزان قـرار مـي   فارسيدر اختيار  دمنه و كليلههاي  هاي متن اي واژهمعن

اين مرحلـه   ،درصورت نياز .خوانند ها مي متن را با هدف يافتن پاسخ پرسشها  آزمودني
كننـد.   ها را پيدا آموزان پاسخ تمامي پرسش د تا فارسيگرددر چند نوبت تكرار  دتوان مي

ا ساختار كلي متن، بها، آگاهي  ميان جمله ةهايي در ارتباط با آگاهي از رابط سپس تمرين
آمـوزان   پيشين فارسيهاي  و مقايسه با دانش ،هاي دستوري متن آگاهي با بعضي از نكته

  د.وش ارائه مي
  

  ها . ارائه و تحليل داده5
اسـتفاده شـده    تـي آزمـون  از  دو گروه آزمايش و گـواه  نتايجة براي مقايس ،در اين پژوهش
و  ،ميانگين نمرات، انحراف معيـار  ةآزموني آماري است كه ازطريق مقايس است. اين آزمون

هـاي   هـا و يافتـه   داده پـردازد.  ها مي عملكرد آن ةبه مقايس گواهواريانس دو گروه آزمايش و 
 و  تجزيـه  ارائه شده و سپس محتـواي هـر جـدول مـورد     ذيلقالب جداولي در  درتحقيق 

  تحليل قرار گرفته است.
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  آزمون گروه آزمايش و گروه گواه در نمرات پيش ةمقايس .2جدول 
 ميانگينخطاي معيار  انحراف معيار تعداد ميانگين آزمون     نمرات پيش

 38938/0 86739/1 23 0978/17 آزمايش گروه آزمون شپي
 38816/0 86156/1 23 7717/16 گواه گروه آزمون شپي

  آزمون بسته در پيش ميانگين دو گروه هم ةمقايس .3 جدول

 آزمون شيپ

 ها تفاوت گروه

 تي

رج
د

آ ة
دي

زا
ري  

نادا
 مع
طح

س
 

خطاي معيار انحراف معيار ميانگين
 ميانگين

 درصد 95اطمينان  ةفاصل

 حد باال حد پايين

ـ  آزمايش روهگ
 گواه روهگ

32609/0 59622/1 33284/0 36417/0 01635/1 980/022 338/0

بسـته در بررسـي نمـرات     ميـانگين دو گـروه هـم    ةهاي حاصـل از آزمـون مقايسـ    يافته
آزمون در گروه  نمرات پيشدهد كه ميانگين  آزمون گروه آزمايش و گروه گواه نشان مي پيش

ولـي ايـن    ؛) بـاالتر اسـت  77/16آزمون گروه گـواه (  پيش ةنمراست كه از  09/17 آزمايش
) بـوده  338/0=  (سطح معناداري 05/0به سطح معناداري آزمون كه باالتر از   تفاوت باتوجه

بنـابراين، گـروه آزمـايش و گـروه گـواه در نمـرات        ؛استاست معنادار نيست و تصادفي 
  ديگر ندارند. آزمون تفاوت معناداري با يك پيش

  آزمون گروه آزمايش و گروه گواه در نمرات پس ةمقايس .4جدول 
 خطاي معيار ميانگين انحراف معيار تعداد ميانگين آزمون پيشنمرات 

 70741/0 39262/3 23 3478/12 آزمايش گروه آزمون سپ
 86083/0 12837/4 23 9565/8 گواه گروه آزمون سپ

بسـته در بررسـي نمـرات     ميـانگين دو گـروه هـم    ةهاي حاصـل از آزمـون مقايسـ    يافته
آزمون در گـروه   پسدهد كه ميانگين نمرات  مي آزمون گروه آزمايش و گروه گواه نشان پس

ايـن تفـاوت    .) بـاالتر اسـت  95/8آزمون گروه گـواه (  پس ةنمراست كه از  34/12آزمايش 
) 002/0(سطح معنـاداري   05/0تر از  كه پايين ،معناداري آزمون تي به سطح  ميانگين باتوجه

شده تأثيرگذار بـوده و گـروه آزمـايش     انجام ةمداخلتوان گفت كه  معنادار بوده و مي ،است
  اند. دهكرآزمون كسب  پسنمرات باالتري را در مقايسه با گروه گواه در 
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 آزمون پس بسته در ميانگين دو گروه هم ةمقايس .5جدول 

 زمونآ سپ

 ها تفاوت گروه

 تي

رج
د

آ ة
دي

زا
ري 

نادا
 مع
طح

س
 

 معيار خطايانحراف معيار ميانگين
 ميانگين

 درصد 95اطمينان  ةفاصل

 حد باال حد پايين

 ـ آزمايش گروه
 گواه گروه

39130/3 64894/4 96937/0 38095/1 40166/5 498/3 22  002/0

دهد كه تفاوت معناداري بين نمرات گروه گواه و آزمايش  طور خالصه، نتايج نشان مي به
گـر ايـن اسـت كـه      گروه آزمـايش بيـان  زمون آ پسوجود دارد. تفاوت معناداري در نمرات 

جلسات آموزشي با استفاده از تدريس نگاشت داستاني بر مهارت خوانـدن و درك مفـاهيم   
گيـري از نگاشـت    از بهـره  پسوزان آم فارسي .تأثيرگذار خواهد بود دمنه و كليلههاي  داستان

كنند و بـه تحليـل    ومعلولي ميان عناصر داستان داستان را بهتر درك مي داستاني روابط علت
شناسـند و بـا آن    تر شخصيت اصلي داستان را مـي  راحت آموزان  پردازند. فارسي داستان مي

  كنند. پنداري مي ذات هم
دليـل آن   تـر بـه   از آزمون بـيش  پسنسبت به پيش و  معنادار در گروه گواه، نبود اختالف

 ةفارسـي و رابطـ   روايـي  هـاي مربـوط بـه درك مفـاهيم متـون كهـن       است كه به پرسـش 
تر از گـروه آزمـايش پاسـخ داده     هاي نويسنده كم هدف و انديشه و ها ومعلولي داستان علت

هاي مربوط  شهاي درك واژگان پاسخ داده شده است، اما پرس شده است. هرچند به پرسش
هـا و فضـاهاي داسـتان نمـرات      هاي اصلي شخصـيت  به درك و پردازش مفاهيم و انديشه

توان گفت كه آموزش مهـارت خوانـدن    مي ،ها به يافته  اند. باتوجه تري دريافت كرده ضعيف
متفاوت و  فارسي روايي با استفاده از نگاشت داستاني در جلسات آموزشي درك متون كهن

  است. بوده مؤثر
  

  يريگ جهينت. 6
بـر تقويـت درك متـون     كه آيا نگاشت داستاني بوداين پژوهش درپي پاسخ به اين پرسش 

كـه   آن اسـت  مؤيـد هاي پـژوهش   يافته ؟گذارد المللي تأثير مي آموزان بين فارسي ادبي كهن
 كهن ادبي طور معناداري مهارت درك مطلب خوانداري متون كاربردن نگاشت داستاني به به
انجنـي   چـون  گراني هـم  هاي ساير پژوهش هاي اين پژوهش با يافته دهد. يافته افزايش مي را
  دارد.خواني  همو  سويي هم )2012( فرجي و و نيز خطيبي ،)2013كورنياوان ( ،)2010(
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 يروش مثابة فارسي به روايي كاربردن نگاشت داستاني براي آموزش فهم متون كهن به
 مهـم  هاي داده تفكيك ها، مهم داستان اجزاي بر تمركزبه  آموزان فارسي هدايت در مؤثر

توانـايي   كـردن  نيـز فعـال   بلندمـدت، و  ةحافظـ  بـه  اطالعات انتقال هاي غيرمهم، از داده
 در مناسـب  ادبـي  متـون  از كـه اسـتفاده   آن تـر  شود. مهم دادها شناخته مي روي بيني پيش

 هـاي  ارزش زبـاني  هـاي  سطح مهـارت افزايش  بر عالوه فارسي زبان آموزش هاي كالس
 آمــوزان زبــان بــه نيــز را زبــان و ادبيــات فارســي فرهنــگ و رســوم و آداب و اخالقــي

  .دهد مي انتقال
 فراينـد  در فعـال  طـور  به را آموزان يفارس ،يزشيانگ يابزار منزلة به ،داستاني نگاشت
كـه    دليـل  ايـن   بـه رسـد،   نظر دشـوار مـي   كه محتوا به حتي زماني ؛كند درگير مي يادگيري

آمـوز   هاست، فارسي درس از بايستگي  كردن نگاشت داستاني متن روايي در كالس كامل
صورت فعاالنه درگيـر   كند و با محتواي متن به ناگزير است بر ساختار متن روايي توجه 

هـاي   كند و مطالب جديـد را بـه دانـش    دهي  شود. عناصر داستان را شناسايي و سازمان 
  شود. دهد كه اين نيز خود موجب ايجاد يادگيري معنادار مي ارتباط قبلي خود 

ادبي مشـاركت   كهن آموزان گروه گواه در فرايند درك متون فارسيدر اين پژوهش، 
دادن به توضـيحات مدرسـان    كردند كه ازطريق گوش تر سعي مي تري داشتند و بيش كم

ازطريق نگاشت داستاني با مفـاهيم و  آموزان گروه آزمايش  متن را درك كنند، اما فارسي
كه ساختار  هايي كردند. متن ارتباط ديداري نيز برقرار مي ادبي هاي متون روايي كهن پيام

 ةدرك متن روايي نيستند، بلكه با تغيير شـيو  ةاز عوامل بازدارنددارند طوالني  پيچيده و
آموزان  به فارسيتوان  مي ،كه ساختار پيچيده دارند ادبي هايي روايي كهن تدريس در متن

  تر درك گردد. كمك كرد تا متن روايي آسان
 مدرسان زبان و ادبيات فارسي با استفاده از ايـن ابـزار آموزشـي توجـه و تمركـز     

هاي روايي، چگـونگي پيـداكردن    آموزان را به چگونگي استنتاج مفاهيم از متن فارسي
كنـد.   ديگر هدايت مـي  ي با يكهاي اصل دادن انديشه ارتباطو چگونگي  ،نكات كليدي

كنـد كـه اطالعـات را     ساختارهاي گرافيكي بـه مدرسـان ادبيـات فارسـي كمـك مـي      
ها ارتباط ديداري برقرار كنند  آموزان با انديشه صورت گرافيكي نمايش دهند تا زبان به

 ارتبـاط  خود قبلي هاي دانش و اطالعات كنند با بينند و درك مي مي را چه آن و بتوانند
ي ترمـد آآمـوزان را بـه خواننـدگان كار    تـوان فارسـي   ترتيب، مي اين به؛ بدهند تعميم و

  ساخت.  مبدل
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