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   مقدمه .1

ريزان آموزشي قـرار نـدارد،    اگرچه امروزه توجه به دستور در كانون توجه طراحان درسي و برنامه        
، هـذا، روش آمـوزش آن تغييـر كـرده          مع. اما هنوز از اهميت بسزايي در آموزش زبان برخوردار است         

نگرش به كـاركرد و چگـونگي   آموزش زبان دوم،  ها و رويكردهاي جديديدايش روشيعني همراه با پ  
تـرين عنـصر بـا      بـا توجـه بـه اينكـه در زبـان فارسـي فعـل مركـزي                . يادگيري آن تغيير كرده است    

منزله مفهومي دستوري مهـم      هاي برجستة زمان در جمله است، درك و كاربرد درست آن به            شاخص
  . نمايدمي

شود كه گويشور بتوانـد معنـي و منظـور           ارتباط درست كالمي زماني حاصل مي      روشن است كه  
ايـن امـر    . اي مناسب با توجه به بافت كالمي و موقعيتي به شنونده منتقل سـازد              گونه مورد نظر را به   

افزون بر استفاده از توانش منظورشناختي مستلزم كاربرد توانش زباني از جملـه اسـتفاده درسـت از                 
از آنجا كه روش آموزش زبان ارتباطي هم به رواني و هـم بـه   .  دستوري مانند زمان است ساختارهاي

) زمان در افعـال فارسـي  (كارگيري آن در آموزش ساختار دستور دقت و صحت كالمي توجه دارد، به      
امروزه عدة درخـور    . هاي فارسي ايجاد كند   تواند پيشرفتي قابل مالحظه در فرايند يادگيري زمان       مي
هاي متفاوت سـرگرم آمـوختن زبـان فارسـي هـستند كـه بـه يقـين                  آموزان از مليت  هي از زبان  توج

: 1387عـشقوي،  (ها بـا زبـان فارسـي تفـاوت دارد           ساختار، معني و كاربرد زمان در جامعه زباني آن        
اي جمله بر اسـاس رويكـرد ارتبـاطي        ترين عنصر پايه  لذا آموزش زمان فارسي به عنوان اساسي      ). 38

  .رسدش زبان امري مهم به نظر ميآموز

  هاي فعليزمان در عبارت. 1-1

بدون زمان زندگي   . ترين اصول حاكم بر زندگي اجتماعي اوست      مقولة زمان نزد بشر يكي از مهم      
چرخيـد،  يافت چرخ زندگي اجتماعي نمـي  عبارتي، اگر انسان مفهوم زمان را درنمي       به. معني است  بي

معني زمان براي همة افراد بـشر       . شودتماعي با زمان تنظيم و سنجيده مي      زيرا تمام امور و روابط اج     
بنـابراين، زمـان نيـز      . شك حس زمان نقش اساسي در كشف واقعيـت دارد          بي. روشن و بديهي است   

: 1385گلفـام،  (نحوي اين مفهوم فلسفي و پيچيده را در ساختار خود مـنعكس نمايـد       قاعدتاً بايد به  
ايم دركي از رخدادهاي گذشته و آينده نسبت بـه لحظـة كنـوني              ي كه ايستاده  اما در هر نقطه   ). 57

  . داريم
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بندي اجزاء در مبحث فعل به عنصر        در مراحل پيدايش دانش زبان و بعدها نيز در مراحل تقسيم          
درك مفهوم زمان نجومي    ). 45: 1363شفائي،(زمان توجه شد و مفهوم زمان دستوري به وجود آمد           

هـا از  هاي هريك، و برقراري ارتباط بـين آن   ان دستوري از سوي ديگر، تعيين ويژگي      از يك سو و زم    
هـاي   آمـوزش زمـان هـم در همـه روش    ). همان(شناسان را به خود جلب كرده است   ديرباز نظر زبان  

  .تدريس با درجات مختلف از اهميت برخوردار بوده است
ايـن  .  اين نظام در زبـان خـود بهـره بگيـرد           تواند از بشر با مفهومي كه از زمان در ذهن دارد، مي         

نظام زمان تقويمي در ذهن همة افراد بشري در جوامع گوناگون يكسان اسـت، يعنـي همـة جوامـع                    
توان ادعا كرد كه مفهوم زمان تقويمي       مي. دركي روشن و معين از زمان تقويمي در ذهن خود دارند          

وقتـي ايـن    ز نظر آدميان همانند اسـت، لـيكن         ها در زمين، ا   با توجه به برابري محيط طبيعي انسان      
. شـود هاي متفاوتي نيـز اسـتفاده مـي       ها و شيوه  شود از روش  زمان تقويمي در زبان به كار گرفته مي       

هـاي فارسـي و     شـود، ولـي در زبـان      مثالً در زباني چون چيني زمان دستوري در فعل بازنمايي نمي          
بنابراين همانطور  . شودن دستوري در فعل بازنمايي مي     هاي هند و اروپايي زما    انگليسي و بيشتر زبان   

هـا يكـسان اسـت و      ها داراي دستور جهاني هستند، زمان تقويمي هم در ذهن همة انـسان            كه انسان 
هايي هـستند كـه   هاي دستوري زمان زمان.تنها روش به كارگيري آن در انتقال مفهوم متفاوت است   

). 2: 1388عـشقوي،  (كننـد  زمان را در گفتمان متجلـي مـي  هاي متفاوت معناي ها به شيوه  در زبان 
در بيـشتر   ). 1985:9،  1كـامري (زمان دستوري، دستوري شدگي موقعيت در زمـان تقـويمي اسـت             

هـا و  البته زمان در فرهنـگ ). همان(شود هايي كه زمان دستوري دارند، زمان در فعل آشكار مي   زبان
جـاي آنكـه زمـان در فعـل          گاهي در زباني به   . شودميهاي متفاوت درك    هاي مختلف به صورت   زبان

به عبارت ديگر، زمان غالباً از طريق فعل نـشان داده           . يابدتجلي يابد، در ساير كلمات جمله نمود مي       
  .كنند اي بهتر متجلي ميگونه شود، گرچه بعضي اوقات عناصر ديگري در بافت جمله، زمان را بهمي

كنندة زمـان اسـنادي در ارتبـاط بـا بعـضي      عل است كه آشكارهاي ذاتي فزمان يكي از مشخصه  
سازد كه وقوع رخدادي قبل از لحظـة  هاي خاص در صحبت كردن يا نوشتن است و روشن مي          لحظه

اسـت  ) زمـان آينـده  (يـا بعـد از آن     ) زمـان حـال   (و يا همزمان بـا آن       ) زمان گذشته (صحبت كردن   
ه از زمان، تطابق بين صورت فعـل و مفهـوم مـورد نظـر از                ما با استفاد  ). 2006،  2كاتامبا و استونهام  (

زمـان حـال بـه معنـي     ). 1996، 3ليچ و اسوارتويك (كنيم  را درك مي  ) گذشته، حال يا آينده     (زمان  
مطابقت زمان تقويمي موقعيت با لحظة كنوني، و زمان آينده به معنـي قرارگـرفتن موقعيـت بعـد از             

اي زمان حال است كـه نقطـة         تعيين رويدادها، مالك پايه    براي). 1985كامري،  (لحظة كنوني است    
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هاي گذشـته و  شود و با دور شدن از اين نقطة مركزي به دو سوي متقابل، زمان        مركزي محسوب مي  
  . گيرندآينده نيز براي تعيين رويدادها نسبت به زمان حال شكل مي

ه اشـاره بـه زمـان تقـويمي     ، زمان دستوري مربوط به موقعيتي است ك      )1976(به اعتقاد كامري    
ها، البته نه   ها در زبان  ترين زمان بر اين اساس، رايج   . ديگري دارد كه معموالً لحظة سخن گفتن است       

ها، حال، گذشته و آينده است كه زمـان تقـويمي موقعيـت توصـيفي را بـه لحظـة اكنـون                 همة زبان 
افزايد كه زمان دستوري يـك      يكامري در تعريفي ساده و روشن م      ). 1976كامري،  (سازد  مربوط مي 
 دسـتوري در  هـاي پايـه  زمـان . دهـد ها را در زمان تقويمي قرار مـي   اي است كه موقعيت   مقولة اشاره 
زمان حال بـه معنـي مطابقـت زمـان تقـويمي      : شناسي عبارتند از حال، گذشته و آينده    مباحث زبان 

ت پيشين در لحظة اكنون و زمـان        موقعيت با لحظة اكنون، زمان گذشته به معني قرار گرفتن موقعي          
  ).1985كامري، (آينده نيز به معني قرار گرفتن بعد از لحظة اكنون است 

  : خالصة تحليل فوق در مورد سه زمان مطلق حال، گذشته و آينده به اين صورت است
  . رخدادي همزمان با لحظة سخن گفتن استحال

  . رخدادي قبل از لحظة سخن گفتن استگذشته
  )123: 1985كامري،. (دادي بعد از لحظة سخن گفتن استه رخآيند

شناسي، ارتباط بين زمان دستوري و زمان تقويمي موضـوع بـسياري از مطالعـات اسـت                 در زبان 
به هر حـال زمـان دسـتوري ابـزاري بـراي نـشان دادن زمـان تقـويمي اسـت                 ).  1991،  4كريستال(
  ). 1985كامري،(

  زمان در زبان فارسي. 1-2

در رســاندن معنــي جملــه نقــش بــسيار مهمــي دارد و از ديــدگاه منظورشــناختي زمــان فعــل 
هاي مختلف است كـه گويـشوران زبـان    ها خود بيانگر معاني خاصي در جمله جاكردن زمان فعل  جابه

هـا در بيـشتر     زمان اصـلي فعـل    ). 107 : 1374ملك زاده،   (برند  هاي گوناگون به كار مي    در موقعيت 
در زبـان فارسـي   ). همـان (سي فزون از سه زمان گذشته، حال يا آينـده نيـست            ها و ازجمله فار   زبان

شود و بايد توجه داشـت كـه        نحوي و با كمك تصريف فعل بازنمايي مي        -زمان دستوري در قالب واژ    
 و غيـره،    فردا، ديروز، اآلن، سال بعد    هايي مثل   واژه. مفهوم زمان در واحدهاي واژگاني نيز وجود دارد       

  ). 1385گلفام، (م زمان را با خود به همراه دارند مشخصاً مفهو
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زمـان  . شوندهاي دستوري محسوب ميترين زمانهاي دستوري حال، گذشته و آينده عمده زمان
هاي دستوري است و  در دو جهت مخـالف آن، رخـدادها بـه    حال مالك اصلي براي رمزگذاري زمان   

  .شوندگذشته و آينده تقسيم مي

  هزمان گذشت. 1-2-1

). 36 : 1985كامري،  (زمان گذشته به معني قرار گرفتن موقعيت پيشين در لحظة كنوني است             
. شـوند كنند، ماضي يا گذشته ناميده مـي     هايي كه بر عملي يا حالتي در زمان گذشته داللت مي          فعل

  :انواع زمان گذشته رايج در زبان فارسي عبارتند از
گذشـتة  . ام فتـه ر: گذشـتة نقلـي   . فتـيم ر مـي  :گذشـته اسـتمراري   .  رفت :گذشتة ساده 
  .اندساخته مي:استمراري نقلي

 .خـورده اسـت    داشـته مـي    : گذشتة در جريان نقلـي     .خـوردم مي داشتم :گذشتة در جريان  

 .رفته بودند: گذشتة دور

 . نوشته باشم:گذشتة التزامي

  زمان حال. 1-2-2

). 36 : 1985كـامري،  ( اسـت  زمان حال به معني مطابقت زمان تقويمي در وقت و لحظة كنوني         
تـرين ويژگـي زمـان      عبارتي، مهـم   به.  انطباق با لحظة كنوني وجود دارد      به ندرت براي يك موقعيت،    

گيـرد  مـي تري را نسبت بـه لحظـة كنـوني دربـر         حال اشاره به موقعيتي است كه مدت زمان طوالني        
  ).37 : 1985كامري، (

 : ازانواع زمان حال رايج در زبان فارسي عبارتند

زمـان  .  است هنگام زمستان هوا سرد    .روممي هرروز با ماشينم سر كار       : مانند :زمان حال ساده  
شـنود  و پاسخ مي  » ؟كار مي كني  چه  «پرسد  در موقعيتي كه شخصي از كسي مي      : حال استمراري 

 غـذا   دارم :زمان حـال در جريـان     . ، عمل تميز كردن زمان حال است      »كنمتميز مي خانه را   « كه  

  .بيايد شايد امروز سعيد به خانة ما : زمان حال التزامي.ورمخ مي
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  زمان آينده. 1-2-3

تـر از آينـده اسـت       زمان آينده دقيقاَ نقطة مقابل زمان گذشته است، ولي زمان گذشته مـشخص            
  :ساختار زمان آينده به دو شكل است). 1985كامري (

  روم مي←شناسه+ بن مضارع+ مي) 1(
اگرچـه در سـاخت ايـن    . رود زمان حال است كه براي آينده به كار مـي اين ساخت مانند ساخت 

  . وجود دارد، ولي نشانة استمرار نيست» مي«نوع آينده پيشوند 
  بن ماضي فعل اصل)+ فعل معين ( شناسه + مضارع سادة فعل خواستن) 2(

  . خواهم آمدفردا به خانه شما 
  . ددهاين بافت وقوع فعل را در زمان آينده نشان مي

  هاي آموزش فارسي  آموزش زمان در كتابةپيشين. 3 -1

هاي آموزش زبان فارسي با فنون مختلف به آموزش زمان پرداختـه شـده اسـت كـه در          در كتاب 
  . شودها بررسي ميترين آنذيل مهم

 در بخـش دسـتور هـر    آموزان خـارجي  درس فارسي براي فارسي در كتاب   ) 1373(پورنامداريان  
كند و در كنار ترجمة انگليسي آن كـاربرد هـر           هاي فارسي را توصيف مي      ي از زمان  درس، ساخت يك  

هـاي فارسـي    هايي كه در اين كتاب براي يادگيري زمـان     تمرين. دهد  زمان را به انگليسي توضيح مي     
آموز خواسته شـده تـا ترجمـة فارسـي جملـة انگليـسي را            است، به اين صورت است كه از زبان         آمده

  . ترجمه است-اين كتاب  عمدتا در چارچوب دستورروش . بنويسد
 در  دورة آموزش زبان فارسي از مبتـدي تـا پيـشرفته          هاي آموزشي     در كتاب  )1380(ضرغاميان  

آورد و سپس تـصوير   اي الگوي زمان موردنظر را مي   ، ابتدا در جمله     هاي مربوط به آموزش زمان      درس
پـردازد كـه   هاي مختصر به متنـي مـي       ز ارائة تمرين  وي پس ا  . كندمربوط به همان جمله را ارائه مي      

ها را همراه بـا سـاخت    او در جلد سوم كتاب خود همة زمان  . مرتبط با زمان مورد نظر در درس است       
آمـوز   دهـد و در مـتن از زبـان    دهد، و در قالب فعل براي آنها مثالي ارائـه مـي      جا آموزش مي    آنها يك 

  .ندها را تعيين ك خواهد تا زمان فعل مي
اي مـشابه پورنامـداريان     شيوه) ساختارهاي پايه  (1فارسي عمومي   در كتاب   ) 1382(صفارمقدم  

هـاي درس   هـا در تمـرين    البتـه محتـواي جملـه     . هاي آن متفاوت اسـت      كند كه فقط مثال   اتخاذ مي 
  . هاي پورنامداريان است، اما شكل و قالب كار تقريباً يكي است متفاوت از محتواي جمله
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شـكل   هـاي فارسـي را بـه         زمـان  فارسـي بيـاموزيم   در مجموعـة    ) 1383(ري و همكـاران     ذوالفقا
به زمان  است و متن مكالمه نيز        اي آورده شده    در ابتدا مكالمه  . اندتري از ديگران آموزش داده      متفاوت

با توجه به زمـان  آموز آن را  در تمرين جاي فعل خالي است تا زبان. مورد نظر در درس معطوف است 
بـر زمـان مـوردنظر    هاي كـاملي را بـا تمركـز          سپس كتاب در تمرين ديگري جمله     . ورد نظر پركند  م

گرچـه در ايـن   . بنويـسد هـا پـاراگرافي    خواهد تا با توجه به آن جمله آموز مي آورد و از زبان     درس مي 
طي رسد و براساس ادعاي نويسندگان توجه بـه رويكـرد ارتبـا    نظر مي كتاب روش تدريس جديدتر به 

آمـوز را بـراي كـاربرد         اسـت و زبـان    هاي ارتباطي بـسيار مختـصر       معطوف است، ولي درواقع فعاليت    
  . كند هاي فارسي در موقعيت ارتباطي آماده نمي متناسب و ارتباطي زمان

هـاي فارسـي از سـطح سـاختار فراتـر              درآموزش زمان  آزفاهاي  در مجموعه كتاب  ) 1384(ثمره  
. آورد  سـپس معـادل انگليـسي آن را مـي         . دهـد    را در قالب فعل نشان مي      رود و هر زمان فارسي      نمي

آمـوز فقـط بـا نـام          ها در اين مجموعه بـسيار محـدود و روش آن سـنتي اسـت و زبـان                   تمرين زمان 
  .هاشود نه كاربرد درست و بجاي آن هاي فارسي آشنا مي زمان

گذشـته  ان حـال سـاده،      در كتابي كه براي سطح مقدماتي نوشته است سه زم         ) 1384(شهيدي  
هـاي كـافي   ها كوتاه است و تمـرين  در اين كتاب درس. دهد ساده و گذشتة استمراري را آموزش مي    

  . شود ها آشنا مي آموز فقط مختصري با ساخت زمان است و زبان هاي متفاوت ارائه نشده براي مهارت
ود كـه بيـشتر آنهـا بـه     شـ  هاي آموزش زبان فارسي اين نكته روشن مـي  با نگاهي دقيق به كتاب    

هـا در قالـب جملـه،         ساخت زمان توجه فراوان دارند و بـا توضـيح مختـصر كـاربرد هريـك از زمـان                  
هاي آمـوزش     اين روش . سازندهاي فارسي در بافت كالم آشنا نمي        آموز را با كاربرد مناسب زمان       زبان

آمـوز   داني بـه فارسـي  زبانان به كـار مـي رونـد، كمـك چنـ       سنتي كه براي آموزش فارسي به فارسي      
كـه هـدف      كنند، حال آن    هاي فارسي آشنا مي     ها را فقط با نام و ساخت زمان       كنند و آن  خارجي نمي 

هـاي    آموزش زبان دوم و خارجي آموزش چگونگي ايجاد ارتباط و كاربرد درسـت زبـان در موقعيـت                 
دانش محض زباني، تـوانش  . وردآدستآموز بايد توانايي كاربرد زبان را به      به عبارتي، زبان  . واقعي است 

هاي   هاي مختلف تقويت نخواهد كرد و نتيجه آموزش زمان        ها و موقعيت    آموز را در بافت   ارتباطي زبان 
هاي غيرارتباطي و عاري از پيوند بين ساخت، معني، و كـاربرد بـه اسـتفاده                فارسي بر اساس فعاليت   
. انجامـد هاي فارسي مـي   در يادگيري زمان آموز  هاي فارسي و سردرگمي زبان      نادرست و نابجاي زمان   

بـه نظـر    . هاي سنتي گذشته اسـت      هاي فارسي روش    مهمترين دليل اين ناكارآمدي در آموزش زمان      
ها و رويكردهاي نوين آموزشي بتوان راهكاري براي حل اين مشكل پيـدا               رسد با استفاده از روش      مي
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د ارتباط در نظر بگيـريم، رويكـرد ارتبـاطي در           اگر مهمترين هدف از يادگيري زبان دوم را ايجا        . كرد
  .رسد آموزش زبان بهترين گزينه به نظر مي

  روش ساختاري آموزش زبان. 1-4

ريـزي   پايـه 1920اي به نـام پـالمر در سـال    شناس برجسته روش ساختاري آموزش زبان را زبان   
مهمتـرين  . تـر اسـت   جستهدر اين روش ابعاد ساختاري يا دستوري زبان نسبت به ديگر ابعاد بر            . كرد

بـراي روش سـاختاري برشـمرده       )  4-3: 1987،  5شده در كرنكـه   ، نقل 1920(هايي كه پالمر    ويژگي
  :است، به شرح زير است

 آموز محور  آموزش زبان •

 هاي درست در آموزش زباندهي عادت  شكل •

  اهميت فصاحت زباني •

 آموزان براي مراحل بعدي آموزش زبانكردن زبان  آماده •

 هاي زبانياكيد بر صورت ت •

  حركت از عينيت به ذهنيت و انتزاعي بودن •

 مندي در زبان آموزان افزايش عالقه •

 دو قبل از نوشتن كردن و هر صحبتاز قبل دادن ها يعني گوش بندي فرايندي مهارت  ترتيب •

. شـود هاي زباني تعريـف مـي  در روش ساختاري، آموزش زبان بر اساس نكات دستوري و ساختار  
در مواردي كه هدف آمـوزش  . طرح درس ساختاري نيز با تكيه بر روش ساختاري آموزش زبان است    

شـود كـه در ايـن مـوارد         زبان توسعه تـوانش زبـاني باشـد، از طـرح درس سـاختاري اسـتفاده مـي                 
). 18: 1987كرنكـه، (شـود   ها بر اساس آن تعيـين مـي       گيرد و كاركرد  هاي زباني مبنا قرار مي     صورت

هـا در  تـرين طـرح درس  هـا، هنـوز يكـي از رايـج    ختاري به تنهايي يا با تلفيق با ديگر روش روش سا 
بـه عبـارتي، هـر    . ترين عنصر توانش ارتباطي اسـت آموزش زبان است، زيرا ساختار يا دستور عمومي     

هـا و  هـا، موقعيـت  گفتاري كه خوب شكل گرفته است دربرگيرندة ساختاري است كه بـراي كـاركرد         
آمـوزي كـه    زبان. ترين نمود زباني است   رود، زيرا شكل يا ساختار عمومي      متفاوت به كار مي    هايمعنا

براساس روش ساختاري زبان را ياد گرفته است به درستي توليد زبان توجه دارد،  چـرا كـه همـواره              
 بـه  داند و البته معلـم نيـز      هاي زبان را خوب مي    او قواعد و ساختار   . كندخطاهاي خود را تصحيح مي    

آمـوز هـم مطـابق آن قواعـد     دهد تـا زبـان  هاي زباني بازخورد مي  آموز براي توليد درست صورت    زبان
  .گفتار خود را تصحيح كند
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در يكي آنكه قابليت كاربرد و كـارايي دانـش دسـتوري            . طرح درس ساختاري چند كاستي دارد     
آن وجـود  ار زبان بـر كـاربرد   بافت واقعي زبان كم است و دليل موجهي  مبني بر تاثير آموزش ساخت          

اما شايد نتواند   تواند به خوبي پاسخ دهد،      آموز فقط مي  در اين روش زبان   ). 24: 1987كرنكه،  (ندارد  
تواند از آن براي ارتباط  نميگيرد، ولي  در واقع، او دانش زباني را فرا مي       . به خوبي زبان را به كار ببرد      

ر ايجاد ارتباط بين ساختار و توانايي كاربرد زبان ناتوان اسـت  به  ديگر سخن، اين روش د    . بهره گيرد 
-بندي است كه با توجـه بـه ترتيـب          بندي و ترتيب   مشكل ديگر طرح درس ساختاري درجه     ). همان(

شـوند كـه ايـن      آموزان در كاربرد زبان دچار محدوديت مـي       بندي نكات دستوري، زبان    بندي و درجه  
  ). 26: 1987كرنكه، (كند ديت ايجاد ميخود در فعاليت ارتباطي آنها محدو

در طرح درس ساختاري كـه بـر اسـاس روش سـاختاري آمـوزش زبـان اسـت، آمـوزش نكـات                       
را رسد، يعني دستور بخـش بزرگـي از آمـوزش زبـان     تر از همه به نظر مي    ساختاري و دستوري مهم   

ي زبان هدف پرداخته    هاي فرهنگي و اجتماع   در طرح درس ساختاري به آموزش ارزش      . گيرددربرمي
آموز را با ابعاد ديگر      كند و از سوي ديگر زبان     تر مي اين امر از يك سو آموزش زبان را آسان        . شودنمي

گذارد، نه توانش    آموز مي روش ساختاري بيشترين تاكيد را بر توانش زباني زبان        . سازدزبان آشنا نمي  
از ايـن رو    . آموزنـد د، بلكه نكاتي را در دربارة زبان مي       آموزنآموزان زبان نمي  بنابراين زبان . ارتباطي او 

رسد، مگر آنكه با ديگـر       آميز به نظر نمي   آموزش زبان بر اساس طرح درس ساختاري چندان موفقيت        
 . شود، تلفيق شود آموز ميهايي كه موجب تقويت توانش ارتباطي زبانها يا رويكردروش

  رويكرد ارتباطي آموزش زبان. 1-5

 كالسـي بـا هـدف       رين مشخصه آموزش زبان ارتباطي آن اسـت كـه تقريبـاً هـر فعاليـت               تواضح
هاي ارتباطي نظير بازي، اجراي نقش و حـل مـسائل بـه             آموزان از طريق فعاليت    ارتباطي است؛ زبان  

مشخصه ديگـر، اسـتفاده از مطالـب        ). 2003 فريمن،   -الرسن(گيرند  ميزان فراوان زبان را به كار مي      
افزون بر اين، براي تقويت يادگيري زبان و به كارگيري آن بدان گونه كه واقعـاً           .  ي است اصيل و واقع  

آمـوزان   هـاي مناسـب بـه زبـان       شود، مطلوب است كه با فعاليت     در زندگي روزمره از آن استفاده مي      
  .راهبردهاي يادگيري و كاربرد زبان آموزش داده شود

آميز اين تعامل هنگامي موفقيت   . گروهي اهميت دارد  آموزان به صورت دو نفره و       تعامل بين زبان  
اگرچه دقت در استفاده از زبان در رويكرد ارتباطي         . آموزان تقويت شود  است كه توانش ارتباطي زبان    

تا حدي اهميت دارد، اما توجه بـه كـاربرد درسـت و بـه جـاي زبـان در بافـت مـوقعيتي از جايگـاه                     
 تنهـا جزئـي از تـوانش ارتبـاطي اسـت و توجـه بـه مـسائل            توانش زباني . اي برخوردار است  برجسته
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سـازد تـا شـبيه  گويـشور بـومي      فرهنگي و اجتماعي به هنگام آموزش زبان، زبان آموزان را قادر مي    
او همـواره محـيط كـالس را بـراي          . معلم در كالس  نقش مديريتي و راهنمـايي را دارد          . عمل كنند 
طور كه گويشوران بومي به هنگـام       همان. كندآموزان فراهم مي   آموزان با خود و ديگر زبان      تعامل زبان 

كنند، بايد آموزش زبـان ارتبـاطي   ارتباط كالمي در خارج از كالس از چهار مهارت زباني استفاده مي  
ايجـاد  آموزان در دنياي خارج از كالس از چهار مهارت اصلي بـراي         نيز شرايطي را فراهم كند تا زبان      

ماند، بلكه بـه    آموزش زبان دوم بر مبناي رويكرد ارتباطي در سطح جمله باقي نمي           . ارتباط بهره برند  
شـود، زيـرا     آموزان فوراً تصحيح نمي    خطاهاي زبان . پردازدگفتمان و انسجام و پيوستگي متن نيز مي       

كند و سـپس    خطاها را معلم مشاهده مي    . آموزي باشد ممكن است عاملي بازدارنده در پيشرفت زبان      
. كنـد كنند، تـصحيح مـي  تي مناسب خطاهايي را كه عمدتا در تعامل زباني اختالل ايجاد مي  در فرص 
در . طلبنـد هاي كالسي پايه و اساس ارتباطي دارند و همكاري و تعامل همگاني كالس را مي               فعاليت

  .شوندآموزان انجام مي ها با توجه به ارتباطات واقعي و تناسب سني زبان رويكرد ارتباطي فعاليت

  اهداف پژوهش. 1-6

آموزان خارجي براي درك و ايجاد ارتباط متقابل به زبان فارسي بايد بـر نكـات                ترديد  فارسي  بي
بنـابراين، هـدف ايـن پـژوهش عبـارت اسـت از             . دستوري خصوصا كاربرد درست زمان تسلط يابنـد       

اين دو گـروه  . رسيآموزان خارجي در ميزان درك و كاربرد درست زمان فا        مقايسة دو گروه از فارسي    
گروهـي كـه    ) 2(آموزنـد، و    هـاي فارسـي را مـي      هاي سنتي زمان  گروهي كه به روش   ) ا( عبارتند از   

  . گيرندهاي فارسي را بر اساس طرح درس ارتباطي فراميزمان
آمـوزان خـارجي در كـاربرد       يكي از اهداف كاربردي اين تحقيق، ارتقاي توانش ارتباطي فارسـي          

ضرورت خاص بـراي انجـام      . هاي فارسي در بافت گفتمان و زندگي واقعي است        درست و بجاي زمان   
آموزان خارجي بـا  اين پژوهش، عدم كاربرد درست زمان فارسي به هنگام ارتباط زباني توسط فارسي            

  .توجه به نظام آموزشي موجود است
آموزش ) 2 (آموزش به روش ساختاري، و    ) 1: (اين پژوهش دو متغير مستقل دارد كه عبارتند از        

شده در اين   هاي مطرح سوال.  متغير وابسته نيز نمره آزمون زمان است      . براساس طرح درس ارتباطي   
  :پژوهش عبارت است از

هاي گروه ساختاري و ارتباطي در پاسخ بـه         داري در عملكرد آزمودني   آيا تفاوت آماري معني   ) 1(
  آزمون زمان وجود دارد؟پس
  دارد؟آزمون زمان گروه ساختاري وجود آزمون و پساري بين پيشدآيا تفاوت آماري معني) 2(
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  دارد؟آزمون زمان گروه ارتباطي وجود آزمون و پسداري بين پيشآيا تفاوت آماري معني) 3(

  روش پژوهش . 2

همچنـين ايـن    . در اين پژوهش سعي بر آن بود تا  مفهوم زمان در زبـان فارسـي بررسـي شـود                   
آموزان خـارجي در دو گـروه سـاختاري و    رست زمان فارسي را توسط فارسيپژوهش ميزان كاربرد د 
هـا پـس از آمـوزش       هآزمون از هر يك از گرو     پس. آزمون سنجيد  آزمون و پس   ارتباطي براساس پيش  

هـا بـا   هاي فارسي بر مبناي روش ساختاري و رويكرد ارتباطي گرفته شد تا سطح پيـشرفت آن         زمان
  . به روش و رويكرد آموزشي تعيين شود آماري با توجههايداده

  هاآزمودني. 2-1

 گويشور بـومي مـرد و زن     90گروه اول ،    . مورد نظر در اين پژوهش سه گروه بودند        هايآزمودني
هـاي  از بين دانشجويان ادبيات فارسي و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبـائي بودنـد و بـه آزمـون زمـان        

 فارسي از جمله مفهوم زمان را در سطح مياني دو و بر اسـاس  گروه دوم كه زبان. فارسي پاسخ دادند  
ها بـين    نفر و سن آن    40تعداد اين گروه    . هاي متفاوتي بودند  گرفتند، از مليت  ميروش ساختاري فرا  

هـاي متفـاوت بودنـد و زبـان فارسـي از        گروه سوم در سطح مياني دو و از مليت        .  سال بود  36 تا   21
اس طــرح درس ارتبــاطي كــه توســط نگارنــدگان تهيــه شــده بــود، جملــه مفهــوم زمــان را بــر اســ

بنـابراين، تعـداد   .  سال بود39 تا 20ها بين  نفر و سن آن40ها نيز تعداد اين آزمودني . گرفتند فرامي
هـا جـزء    آموز خارجي بود كه زبان مـادري آن        فارسي 80هاي مورد نظر در اين پژوهش       يآزمودن كل
هـا از كـشورهاي آسـيايي، اروپـايي، آمريكـايي، آفريقـايي و              ت آزمـودني  مليـ . هاي ايراني نبـود   زبان

در ) موسـسه دهخـدا   (ها در مركز آموزش زبان فارسـي دانـشگاه تهـران            همه آزمودني . اقيانوسيه بود 
  . حال يادگيري زبان فارسي بودند

  ابزارهاي پژوهش. 2-2

) 2(هـاي فارسـي، و      ربرد زمـان  آزمـون درك و كـا     ) 1: (هاي مهم در اين پژوهش عبارتند از      ابزار
هايي براي آموزش زمان دستوري در زبان فارسي كه بر اساس روش ساختاري در آموزش زبان                درس

هايي براي آموزش زمان  دستوري در زبان فارسي كه بر اسـاس رويكـرد ارتبـاطي        درس) 3(است، و   
 . آموزش زبان تهيه شد
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  هاي فارسيآزمون زمان. 2-2-1

هـايي كـه   ابتدا جمله. هاي فارسي آزمون واحدي طراحي شد  آزمون زمان ن و پس  آزموبراي پيش 
هـاي بـه كـار رفتـه در فارسـي      گيرنده همه زمـان ها در بر جمله. اصيل و واقعي بودند، انتخاب شدند     

ها مـصدرها را بـه صـورت        ها به مصدر تبديل شد تا آزمودني      در مرحله بعد، فعل جمله    . معاصر بودند 
هـاي   جمله در آزمـون قـرار داده شـد كـه شـامل زمـان      13در نهايت .  مناسب بنويسندفعل با زمان  

گذشته ساده، گذشته استمراري، گذشته نقلي، گذشته در جريان، گذشته استمراري نقلـي، گذشـته      
آينـده بـود     دور، گذشته در جريان نقلي، گذشته التزامي، حال در جريان، حال ساده، حال التزامي و              

هـا از   در آزمـون زمـان    . هاي رايج در فارسـي معاصـر هـستند        هاي نامبرده زمان  زمان). رك پيوست (
مـدت زمـان    . آوردن زمان گذشته ابعد به دليل عدم كـاربرد آن در فارسـي معاصـر خـودداري شـد                  

ها فرصت كافي در نوشـتن صـورت    دقيقه در نظر گرفته شد تا آزمودني20پاسخگويي به اين آزمون  
  .فعل داشته باشند

  هاي زمان بر اساس طرح درس ارتباطي و ساختاريدرس. 2-2-2

ها به اين ترتيب بـود كـه سـاخت زمـان مـورد نظـر بـه                  در طرح درس ساختاري، ساختار درس     
هايي شد و تمرين  هايي در قالب جمله در درس ارائه مي       سپس مثال . شدآموزان آموزش داده مي    زبان

در مـتن اصـلي درس نيـز        . گرفتتكيه داشت انجام مي   كه كامال به ساخت و صورت زمان مورد نظر          
هاي درس به صورت انفـرادي توسـط        تمرين. شدآموزان به شكل زمان مورد نظر جلب مي       توجه زبان 

در هـر درس تاكيـد اصـلي بـر     . رفـت شد و از سطح جمله هم فراتـر نمـي    آموزان پاسخ داده مي   زبان
  . ساختار زمان مورد آموزش بود

ها، از انـواع مـواد درسـي مـرتبط بـا رويكـرد       باطي در طراحي هر يك از درس در طرح درس ارت   
نقـش  پـازل،  (بنيـاد    بنيـاد، فعاليـت    عبارت ديگر، از انواع مواد درسي متن       به. ارتباطي بهره گرفته شد   

بر مبناي زندگي واقعي و مواد اصـيلي ماننـد          (و مواد اصيل    ) سازي و بحث گروهي    بازي كردن، شبيه  
هـايي كـه در     انواع فعاليت . ها استفاده شد  در تهيه درس  ) امه و منابع تصويري و گرافيكي     مجله، روزن 

سـاختاري و  (هاي پيش ارتبـاطي  فعاليت) 1: (ها آمده است بدين گونه است     طراحي هر يك از درس    
در تهيـه و تـدوين      ). منظورشناختي و تعامـل اجتمـاعي     (هاي ارتباطي   فعاليت) 2(، و   )شبه ارتباطي 

هـا عبارتنـد از     ايـن ويژگـي   . توجه شد ) 1982(هاي ارتباطي جانسون    ا به پنج ويژگي فعاليت    هدرس
 .تصحيح محتوايي) 5(وابستگي تكليف، و ) 4(جورچين، ) 3(خال ارتباطي، ) 2(انتقال اطالعات، ) 1(
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  هامراحل گردآوري داده. 2-3

 90. مرد و زن به اجرا در آمد      براي معيارسازي آزمون زمان، اين آزمون در مورد گويشوران بومي           
 تـا  21بين  آزمودني از بين دانشجويان ادبيات فارسي و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائي كه سن آنها               

هايي كـه   براي اجتناب از هر گونه داوري، پاسخ      . هاي فارسي پاسخ دادند    سال بود به آزمون زمان     28
فرهـادي  (ال در نظر گرفته شـد  ؤ گزينه هر سترين به كرات توسط گويشوران بومي داده شد، مناسب     

هاي مناسـب  هاي گويشوران بومي به آزمون زمان، سوال بندي پاسخ  بعد از طبقه  ). 2007و همكاران،   
آزمـون در مـورد   آزمـون و پـس   عنوان پيش انتخاب شد و براساس آن آزمون نهايي زمان براي اجرا به   

 نفر در نظـر گرفتـه نـشد، زيـرا پاسـخ دهنـدگان               10البته پاسخ   . آموزان خارجي طراحي شد   فارسي
هـاي  اگرچه ايراني بودند و به زبان فارسي هم تسلط داشتند ولي زبان مادري آنها جزء يكي از زبـان                  

ها در پاسخ به آزمـون زمـان         در نتيجه براي جلوگيري از تاثير زبان مادري آن        . ايراني غير فارسي بود   
هـا زبـان فارسـي        نفر ديگر كه زبان مادري همگي آن       80هاي  سخها  كنار گذاشته شد و پا      اين پاسخ 

هـاي زمـان دسـتوري در زبـان     زبان در پاسـخ بـه آزمـون    بود مبناي عملكرد گويشوران بومي فارسي    
  .فارسي قرار گرفت

زبان فارسي  المللي آموزش    هاي غير بومي در مركز بين     هاي دستوري از آزمودني   هاي زمان آزمون
نحـوه پاسـخگويي بـه      در هر مرحله، ابتـدا      . در دو مرحله برگزار شد    ) موسسة دهخدا (دانشگاه تهران   

-هاي فارسي در دو مرحلة پيش     آزمون زمان . ها توضيح داده شد   گر به آزمودني  ها توسط آزمون   سوال
روه ارتبـاطي بـه اجـرا    سـاختاري و گـ  ها يعني گروه آزمون براي هر دو گروه از آزمودني آزمون و پس  

به گروه سـاختاري طـي   . آموزش داده شدهاي فارسي آزمون به هر دو گروه، زمان   قبل از پس  . درآمد
بـه  . هـاي فارسـي آمـوزش داده شـد         جلسه به روش ساختاري آموزش زبان، زمان       28 ساعت در    85

رس ارتباطي تهيه   هايي كه توسط نگارندگان بر اساس طرح د       گروه ارتباطي نيز بر اساس طرح درس      
بعد از  اجـراي دو آزمـون   .  جلسه آموزش داده شد28 ساعت در   85هاي فارسي طي    شده بود، زمان  

  . ها به اتمام رسيد آوري دادهدر مراحل نامبرده، مرحلة جمع

  هانحوة تحليل داده. 2-4

ـ SPSS افزار هاي به دست آمده در نرم ها، داده آوري داده پس از اتمام مرحله گرد     مـورد  18سخه ن
در اين پژوهش، آمار توصيفي و اعتبار آزمون نيز در نـرم افـزار تحليـل        .  تحليل و بررسي قرار گرفت    

گيـري  ها و ابزارهاي انـدازه    ترين شاخص اعتبار يا پايايي آزمون     از شاخص آلفاي كرونباخ كه عام     . شد
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و آزمون تي وابـسته بـراي       از آزمون تي مستقل     . است براي محاسبه پايايي آزمون زمان استفاده شد       
آزمـون  آزمون و پس  مقايسه بين دو گروه ساختاري و ارتباطي و نيز مقايسه دروني هر گروه در پيش              

شـود كـه هـدف آن مقايـسة دو     هـاي آمـاري اطـالق مـي    آزمون تي به مجموعـه روش     . استفاده شد 
. ي در علوم انساني اسـت     هاي آمار استنباط  ترين روش گمان آزمون تي يكي از رايج     بي. ميانگين است 

آزمون تي مستقل براي مقايسة ميانگين دو گـروه كـه در   ) 1: (شودآزمون تي به دو صورت انجام مي   
آزمون تي وابسته كه از آن براي مقايسة ميانگين نمرات يك گروه            ) 2(اند، و   يك آزمون شركت كرده   
  . شوددر دو آزمون استفاده مي

.  و به هر پاسخ نادرست نمـرة صـفر داده شـد   1زمون زمان نمرة در ابتدا به هر پاسخ درست در آ       
آزمون زمان به صورت صفر يا يك در نـرم افـزار         آزمون و پس  ها در پيش  هاي هر يك از آزمودني    نمره

SPSS  آزمون هاي گروه ساختاري و ارتباطي در پيش      سپس براي تعيين همگوني آزمودني    . وارد شد
ها با آزمون تي مستقل تحليل شد و آمار توصيفي هر دو گـروه نيـز در                 زمان ، ميانگين عملكرد گروه    

  . آزمون زمان بررسي شدپيش
قـرار  ها به اين شرح مورد تحليل    ها بقية داده  آزمونپس از اطمينان از همگوني دو گروه در پيش        

ارتبـاطي  گـروه  آزمون زمان گروه ساختاري و     از آزمون تي مستقل براي مقايسة ميانگين پس       : گرفت
اختاري و  سـ روش  دار بين دو گروه پس از آمـوزش بـه           به صورت مجزا استفاده شد تا اختالف معني       

در مرحلـة  . آزمون زمان ارائـه شـد  ها نيز در پسآمار توصيفي هر يك از گروه  . ارتباطي مشخص شود  
 ي در آزمـون   آزمـون گـروه ارتبـاط     آزمون و پس  بعد، از آزمون تي وابسته براي مقايسة ميانگين پيش        

  .زمان استفاده شد و آمار توصيفي آن نيز  مورد بررسي قرار گرفت

  نتايج تحليل. 3

هاي ارتباطي  بر يادگيري زمان فارسي توسط        ها تعيين تاثير طرح درس     هدف اصلي تحليل داده   
هـاي فارسـي بـه روش سـاختاري بـه           ثير آمـوزش زمـان    أهاي گـروه ارتبـاطي و تعيـين تـ         آزمودني
هـا  مقايـسة عملكـرد گـروه سـاختاري در            هدف دوم تحليـل داده    . هاي گروه ساختاري بود    آزمودني

هـاي گـروه    آزمون به طور مستقل بود تا از اين طريـق ميـزان پيـشرفت آزمـودني               آزمون و پس  پيش
آخـرين هـدف نيـز مقايـسة        . ساختاري از قبل از تدريس زمان تا بعد از تدريس زمان مشخص شود            

هـا از  آزمون به طور مستقل بـود تـا ميـزان پيـشرفت آن    آزمون و پسطي در پيشعملكرد گروه ارتبا 
  .آزمون تعيين شودآزمون تا پسپيش
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  هاي ارتباطي و ساختاري بر يادگيري زمانثير روشأت. 3-1

بـراي تعيـين همگـوني      . شودها توصيف مي  ها با توجه به جدول داده     در اين پژوهش تحليل داده    
هـا در جـدول     آزمون زمان آمار توصـيفي هـر يـك از گـروه           وه ارتباطي در پيش   گروه ساختاري با گر   

  .نشان داده شده است) 1(شماره 

  آمارتوصيفي عملكرد گروه ساختاري و گروه ارتباطي در ): 1(جدول شماره  

  آزمون زمانپيش
  

.  سـوال بـود    13آزمون زمـان در برگيرنـدة       .  نفر بود  40ها متشكل از    در هر گروه تعداد آزمودني    
 بـود، و    3,55 و گروه ارتباطي     3,72ي  آزمون زمان گروه ساختار   ها در  پيش   ميانگين نمرات آزمودني  

كمتـرين نمـره در هـر دو گـروه سـاختاري و        .  بود 1,70 و   1,73انحراف معيار در دو گروه به ترتيب        
 و در گروه ارتباطي نيز همانند گروه ساختاري         6بيشترين نمره در گروه ساختاري      . ارتباطي صفر بود  

   . بود0,27خطاي معيار ميانگين در هر گروه .  بود6
  براي اطمينان از همگوني دو گروه از آزمـون تـي مـستقل نيـز بـراي مقايـسه ميـانگين نمـرات                     

نمـايش دهنـدة   ) 2(جـدول شـماره    . آزمون زمان گروه  ساختاري با گروه ارتباطي استفاده شد         پيش
  .آزمون زمان دو گروه ساختاري و ارتباطي استآزمون تي مستقل مقايسة پيش

  

  پيش آزمون زمان گروه ارتباطي  پيش آزمون زمان گروه ساختاري   نفر40تعداد در هر گروه 

 3,55 3,72 ميانگين

 1,70 1,73  انحراف معيار

 0 0  كمترين نمره

 6,00 6,00 بيشترين نمره

 0,27 0,27  خطاي معيار ميانگين
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آزمون تي مستقل مقايسه پيش آزمون زمان در دو گروه ارتباطي و ): 2(جدول شماره 
  ساختاري

  
 درجـه آزادي از مقـدار       78كـه در    ) 2جـدول شـماره     (است   0,45مقدار تي مشاهده شده برابر      

داري بـين  تـوان گفـت كـه اخـتالف معنـي     اسـاس ايـن آمـار مـي     بـر .   كوچكتر اسـت   1,99بحراني  
اين  قبـل از  بنابر. آزمون زمان وجود نداشته است   و گروه ساختاري و ارتباطي در پيش      هاي د  ميانگين

  .اند آزمون زمان داشتهاجراي آزمايش، دو گروه عملكرد يكساني در پيش
آزمـون همگـوني واريـانس      . پيش فرض آزمون تي مستقل، همگون بودن واريانس دو گروه است          

اسـت  . 99 آزمون لوان صـفر و ميـزان احتمـال آن           Fقدار  م. كند لوان اين پيش فرض را آزمايش مي      
تـوان  بنـابراين مـي  . بزرگتـر اسـت  . 05) آلفاي(دار و ميزان احتمال از سطح معني      ) 2جدول شماره   (

به اين دليـل خـط اول جـدول      . گفت كه دو گروه ارتباطي و ساختاري داراي واريانس همگون بودند          
دليـل همگـوني گـروه       طور كلي بـه    به. گزارش شده است   – همگوني واريانس رعايت شده      -2شماره  

آزمون زمان تقريبـا    گيريم كه هر دو گروه در پاسخ به پيش        ساختاري و ارتباطي با يكديگر نتيجه مي      
. هاي فارسي قبل از آموزش زمان مانند هم بـود          اند، و به عبارتي درك آنها از زمان       يكسان عمل كرده  

هاي فارسي ضروري به نظـر   در حد قابل قبولي نبود، آموزش زمان    هااز سوي ديگر، چون عملكرد آن     
  .   رسيدمي

  .آزمون زمان استنمايانگر آمار توصيفي گروه ارتباطي و ساختاري در پس) 3(جدول 
  

  

  

 درصد فاصله 95
 اطمينان

 

 احتمال Fمقدار 

مقدار 
 تي

درجه 
 احتمال آزادي

اختالف دو 
 ميانگين

خطاي 
 باال  پايين معيار

همگوني واريانس 
  0,59254 0,38554 0,17500 0,651 78 0,454 0,990 0,000  رعايت شده

0,9425
4  

همگوني واريانس 
  رعايت نشده

  

0,454 77,976 0,651 0,17500 0,38554 0,59255 

0,9425
5 
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  آمار توصيفي پس آزمون زمان در گروه ساختاري و گروه ارتباطي) 3(جدول شماره 
  

  

  

  

  

  

  

  

انحـراف  .  بـود 87/3 اما ميانگين گروه سـاختاري       52/10آزمون زمان گروه ارتباطي     ميانگين پس 
كمتـرين نمـره در گـروه    .  بـود 2,11 ولي انحراف معيـار گـروه ارتبـاطي    1,50معيار گروه ساختاري    

.  بود 13 و در گروه ارتباطي      6، و بيشترين نمره در گروه ساختاري        6 و در گروه ارتباطي      1ساختاري  
اوت  را   آزمون زمان در گروه ساختاري و مقايسة آن با گروه ارتباطي تفـ            با دقت در آمار توصيفي پس     

 .  بينيم هاي دو گروه ميدر عملكرد آزمودني

آزمـون  هاي دو گروه ساختاري و ارتباطي در پس       از آزمون تي مستقل به منظور مقايسه ميانگين       
هـا بـا توجـه بـه روش سـاختاري  بـه              زمان استفاده شد تا نشان داده شود آيا پس از آموزش زمـان            

ها بـر اسـاس طـرح درس ارتبـاطي بـه گـروه ارتبـاطي                هاي گروه ساختاري و آموزش زمان     آزمودني
آزمـون تـي مـستقل      ) 4(جـدول   . آزمون دو گروه به وجود آمد     داري بين ميانگين پس   اختالف معني 
  .آزمون زمان دو گروه ارتباطي و ساختاري استمقايسه پس

  
  
  
  
  
  
  

   زمانآزمونپس  نفر40تعداد در هر گروه 
 گروه ساختاري

  پس آزمون زمان
 گروه ارتباطي

 10,52 3,87 ميانگين

 2,11 1,50  انحراف معيار

 6,00 1,00  كمترين نمره

 13,00 6,00  بيشترين نمره

 0,33 0,23 خطاي معيار ميانگين
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آزمون زمان در دو گروه ارتباطي و آزمون تي مستقل مقايسه پس): 4(جدول شماره 

  تاريساخ

  

 99/1 درجه آزادي از مقدار بحراني 70، در )5جدول شماره  (21/16مقدار تي مشاهده شده، 
هاي دو داري بين ميانگينگرفت كه اختالف معنيتوان چنين نتيجهبدين ترتيب مي. بزرگتر بود

  . آزمون زمان وجود داردطي در پسگروه ساختاري و ارتبا
آزمون همگوني واريانس . پيش فرض آزمون تي مستقل، همگون بودن واريانس دو گروه است

 است 006/0 و ميزان احتمال آن 90/7مقدار آزمون لوان . كندلوان اين پيش فرض را آزمايش مي
بنابراين با تحليل . كتر است كوچ05/0) آلفاي( ميزان احتمال از سطح معنادار  ). 4جدول شماره (

گيري كرد كه دو گروه ارتباطي و توان چنين نتيجهمي) 4(هاي به دست آمده از جدول داده
 همگوني – 4به اين دليل خط دوم جدول شماره . ساختاري داراي واريانس همگون نيستند

-رضيه صفر معنيتوان گفت كه فبر اساس اين نتايج مي.  گزارش شده است–واريانس رعايت نشده 
آموزان رد شده هاي فارسي به فارسيدار نبودن تفاوت دو روش ارتباطي و ساختاري آموزش زمان

داري را نسبت به  آزمون زمان موفقيت معنيبه ديگر سخن، گروه ارتباطي در پاسخ به پس. است
  .اندگروه ساختاري كسب كرده

  
  

آزمون همگوني  
 آزمون تي واريانس لوان

 درصد فاصله 95 
 اطمينان

 احتمال Fمقدار  

مقدار 
 تي

درجه 
 احتمال آزادي

اختالف دو 
 ميانگين

خطاي 
 باال  پايين معيار

همگوني 
واريانس 
  رعايت شده

7,909 0,006 16,216 78 0,000  6,65000 0,41009  5,83358 7,46672 

همگوني 
س واريان

  رعايت نشده

  

16,216  70,495 0,000 6,65000 0,41009 5,83220 7,46780 
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   در يادگيري زمانهاي ساختاري و ارتباطيپيشرفت مستقل گروه. 3-2

طور مستقل بود تا آزمون بهآزمون و پسهدف دوم اين تحقيق مقايسة عملكرد دو گروه در پيش
. از اين طريق ميزان پيشرفت هر گروه از قبل از تدريس زمان تا بعد از تدريس زمان مشخص شود

  .آزمون زمان در گروه ساختاري استآزمون و پسآمار توصيفي پيش) 5(جدول 
  

 آزمون زمان گروه ساختاري آزمون و پس آمار توصيفي پيش): 5(دول شماره ج

 آزمون زمانپس  آزمون زمانپيش  نفر40تعداد 

 3,87 3,72 ميانگين

 1,50 1,73  انحراف معيار

 1,00 0,00  كمترين نمره

 6,00 6,00 بيشترين نمره

 0,23 0,27  خطاي معيار ميانگين

  
.  اسـت  3,87آزمـون زمـان      و پـس   3,72آزمـون زمـان     رات پـيش  در گروه ساختاري ميانگين نم    

آزمون صـفر و    ترين نمره در پيش   كم.  است 1,50آزمون   و در پس   1,73آزمون  انحراف معيار در پيش   
خطاي معيـار ميـانگين در   .  است6آزمون آزمون و پسبيشترين نمره در پيش.  است 1آزمون  در پس 

آمار توصيفي جـدول شـماره      .  است 23 و   27ترتيب   تاري به آزمون زمان گروه ساخ   آزمون و پس  پيش
آزمون زمان عملكرد تقريبا يكساني داشـته       آزمون و پيش  دهد كه گروه ساختاري در پس      نشان مي  5

  .است
آزمون زمـان  آزمون و پسهاي گروه ساختاري در پيشاز آزمون تي وابسته براي مقايسه ميانگين     

آزمـون زمـان گـروه سـاختاري      آزمـون و پـس   ن تي وابسته پيش  آزمو) 6(جدول  . است استفاده شده 
  .است
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آزمون تي وابسته پيش آزمون و پس آزمون زمان در گروه ): 6(جدول شماره 

 ساختاري

  
 درجـه آزادي از مقـدار   39است كـه در  ) 6جدول شماره  (429/0مقدار تي مشاهد شده برابر با    

اري د  توان چنين استنباط كرد كه اختالف معني      براساس اين نتايج مي   . تر است  كوچك 02/2بحراني  
در نتيجـه گـروه   . آزمـون زمـان وجـود نـدارد    آزمون و پسي در پيش  هاي گروه ساختار  بين ميانگين 

ايـن بـدين معنـي اسـت كـه          . زمون عملكرد مشابهي داشـته اسـت      آآزمون و پس  ساختاري در پيش  
آمـوزان در پاسـخ بـه آزمـون          پاسخگويي بهتر زبان   داري در ثيري معني أآموزش به روش ساختاري ت    

  .زمان پس از آموزش نداشته است
آزمون زمان تحليل آمـاري توصـيفي و        آزمون و پس  ايسة عملكرد گروه ارتباطي در پيش     براي مق 

  .آزمون زمان در گروه ارتباطي استآزمون و پسآمار توصيفي پيش) 7(جدول . كاررفتباطي بهناست
  

 آزمون زمان در گروه ارتباطي آزمون و پس آمار توصيفي پيش): 7(جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  
 و در   3,55هاي گروه ارتباطي در پاسخ به آزمون زمان در پيش آزمـون             ميانگين نمرات آزمودني  

.  اسـت  10,53آزمـون    و در پـس    1,71آزمـون   انحراف معيـار نيـز در پـيش       . است 10,53آزمون  پس

 تفاوت ها

  درصد فاصله اطمينان95

 ميانگين

ــراف  انحــــــ
 استاندارد

خطاي معيـار   
 مقدار تي  باال پايين ميانگين

درجــه  
 احتمال ازادي

0,15000 2,21359 0,35000 0,55794 0,85794 0,429 39 0,671 

 آزمون زمانپس  زمانآزمون پيش  نفر40تعداد

 10,52 3,55 ميانگين

 2,11 1,70  انحراف استاندارد

 6,00 0,00  كوچكترين نمره

 13,00 6,00 باالترين نمره

 0,33 0,27  خطاي معيار ميانگين
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 و در   6آزمـون   بيـشترين نمـره در پـيش      .  است 6آزمون صفر و در پس آزمون       ترين نمره در پيش    كم
 0,33 و   0,27آزمـون بـه ترتيـب       آزمـون و پـس    خطاي معيار ميانگين در پيش    .  است 13آزمون  پس
آزمون زمان با ميانگين    دهد كه گروه ارتباطي در پس     نشان مي ) 7(ه  آمار توصيفي جدول شمار   . است
  .آزمون عمل كرده است بهتر از پيش52/10

آزمـون زمـان    آزمـون و پـس    هاي گروه ارتباطي در پيش    آزمون تي وابسته براي مقايسه ميانگين     
وه ارتبـاطي   آزمون زمـان در گـر     آزمون و پس  آزمون تي وابسته پيش   ) 8(جدول شماره   . استفاده شد 

  .است
  

  آزمون زمان در گروه ارتباطي آزمون و پس آزمون تي وابسته پيش): 8(جدول شماره 

  

 درجـه آزادي از مقـدار   39است كـه در  ) 8جدول شماره  (96/13مقدار تي مشاهد شده برابر با    
داري توان چنين استنباط كرد كه اختالف معنـي       بر اساس اين نتايج مي    .   بزرگتر است  02/2بحراني  

بنـابراين فرضـيه صـفر    . آزمون زمان وجود داردآزمون و پسهاي گروه ارتباطي در پيش    بين ميانگين 
ايـن  . شـود آزمون زمان در گروه ارتباطي رد مي      آزمون و پس  دار نبودن تفاوت در عملكرد پيش     معني

هاي فارسـي بـر اسـاس طـرح         هاي گروه ارتباطي پس از آموزش زمان       است كه آزمودني   بدين معني 
  .ردندآزمون زمان كسب كداري در پاسخگويي به پس هاي ارتباطي موفقيت معنيدرس
هاي به دست آمده از آزمون زمان دو گروه ساختاري و ارتباطي             طور كلي از تحليل آماري داده     به

هـاي  شود كه گروه ساختاري پس از آموزش پيـشرفتي در درك و كـاربرد زمـان         اين نكته روشن مي   
  .ودثيرگذار بأهاي فارسي بر اساس طرح درس ارتباطي تفارسي كسب نكرده است، ولي آموزش زمان

 گيرينتيجه. 3

هـا و پيامـدهاي     كنـيم، و سـپس در مـورد يافتـه         در اين بخش ابتدا اهداف پژوهش را مرور مـي         
  .كنيم تا نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر را بازنماييمآموزشي اين پژوهش بحث مي

 تفاوت ها

  درصد فاصله اطمينان95

 ميانگين

ــراف  انحــــــ
 استاندارد

خطاي معيـار   
 مقدار تي  باال پايين ميانگين

درجــه  
 احتمال ازادي

6,9715 3,15812 0,49934 5,96498 7,98502 13,968 39 0,000 
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لكـرد  عمهاي گروه ساختاري با گروه ارتباطي، متفاوت بودن     نتيجة حاصل از مقايسه تحليل داده     
طـور   هاي آزمون زمان بـه    گروه ارتباطي به سوال   . آزمون زمان است  ها در پاسخ به پس    يك از گروه  هر

توان گفت كـه آمـوزش زمـان فارسـي بـا      در واقع مي. داري بهتر از گروه ساختاري پاسخ دادند  معني
درسـت  توجه به رويكرد ارتباطي آموزش زبان تاثير مثبتـي داشـته اسـت و موجـب درك و كـاربرد                  

آموزان خارجي شده اسـت، ولـي آمـوزش بـه روش سـاختاري تـاثير          هاي فارسي توسط فارسي   زمان
  .هاي گروه ساختاري نداشته استچنداني در پيشرفت آزمودني

دهد كـه گـروه سـاختاري در    آزمون زمان نشان ميآزمون و پسعملكرد گروه ساختاري در پيش   
هـا در  ساني داشته است، به اين معني كه پاسـخ آزمـودني  آزمون عملكرد تقريباً يك  آزمون و پس  پيش
. هـا اسـت   هاي فارسي توسـط آزمـودني     آزمون نمايش دهندة عدم درك  و كاربرد درست زمان         پيش

ها نيز پيشرفتي در درك و كاربرد درسـت و بجـاي   هاي گروه ساختاري پس از آموزش زمان   آزمودني
آزمـون و  هاي گروه ساختاري چه در پـيش تي آزمودنيبه عبار . آزمون نداشتند فارسي نسبت به پيش   

بنابراين روش ساختاري آموزش زبـان فقـط   . اندآزمون شبيه به گويشور بومي عمل نكرده  چه در پس  
هـا  چنداني در ارتقـاي تـوانش ارتبـاطي آن         ثيرأكند، اما ت  هاي فارسي آشنا مي    زمان باآموزان را   زبان

  .ردهاي فارسي نداهنگام كاربرد زمان
آزمون زمان نداشـتند و در پاسـخگويي بـه          هاي گروه ارتباطي عملكرد مناسبي در پيش      آزمودني

هاي آزمون همانند گروه ساختاري عمل كردند، ولي پس از آمـوزش زمـان فارسـي بـر اسـاس        سوال
دار در درك و كـاربرد      آزمـون زمـان مـوفقيتي معنـي       طرح درس ارتبـاطي در پاسـخگويي بـه پـس          

آزمـون موفقيـت    هاي گـروه ارتبـاطي اگرچـه در پـيش         آزمودني. اندرسي به دست آورده   هاي فا  زمان
دار از نظـر  آزمـون مـوفقيتي معنـي    هاي زمان نداشتند، ولي در پـس      الؤچنداني در پاسخگويي به س    

توان گفت كه آموزش زمان فارسي بر اسـاس طـرح درس ارتبـاطي              بنابراين مي . آماري كسب كردند  
  .اختاري بوده استتر از روش سموفق

 آموزشـي ايـن     تـرين پيامـد   مهـم . هاي آموزشي را به دنبـال دارد      محور پيامد هر پژوهش آموزش  
. هايي براي آموزش زمان فارسي بر اساس طرح درس ارتبـاطي اسـت            ليف درس أپژوهش مربوط به ت   

اني كـه  آمـوز هاي زمان براساس طرح درس ارتباطي  اين نكته را روشن كرد كـه زبـان             آموزش درس 
گيري در درك و    ها بر اساس اين نوع طرح درس است موفقيت چشم         هاي فارسي به آن    آموزش زمان 

در مقابل، اين پژوهش شاهدي ديگـر بـر عـدم كـارايي طـرح               . آورنددست مي كاربرد زمان فارسي به   
آموزان خارجي كه بـه روش سـاختاري        فارسي. درس ساختاري در آموزش زمان از جمله زمان است        
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تواننـد  شوند و نمـي    هاي فارسي آشنا مي   گيرند، فقط با ساختار كلي زمان     هاي فارسي را ياد مي    مانز
  . هاي فارسي را درست به كار ببرنددر ارتباط واقعي در حد قابل قبولي زمان

پاسـت و پيـشرفت آمـوزش فارسـي نيازمنـد           زبانـان هنـوز نـو      آموزش زبان فارسي به غيرفارسي    
هاي آتي به اين موارد ذيـل پرداختـه         شود در پژوهش  بنابراين پيشنهاد مي  . ستهاي بيشتر ا  پژوهش

. هـاي نـوين آمـوزش زبـان    هاي آموزش زبان فارسي بر اساس رويكـرد    تهيه و تدوين كتاب   ) 1: (شود
هاي قـديمي و سـنتي آمـوزش        دليل كمبود مواد آموزشي براي زبان فارسي، زبان فارسي به روش           به

تـوان بـر   هاي جديد آموزشـي مـي  ها و رويكرددر حالي است كه با توجه به روش  شود و اين    داده مي 
از آنجـايي كـه اكثــر   ) 2. (آمـوزان در درك و كــاربرد درسـت زبـان فارسـي افــزود    موفقيـت فارسـي  

هـاي  انـد، براسـاس روش  هاي آموزشي كه تا به حال براي آموزش دستور فارسي تهيه شـده           مجموعه
هايي بـراي آمـوزش دسـتور در زبـان فارسـي      شود مجموعهپيشنهاد ميسنتي آموزش زبان هستند،  

هـاي سـنتي بـه دليـل آمـوزش      ها و رويكردهاي ارتباطي باشد، زيرا روشتهيه شود كه مطابق روش    
  . انجامد زبان بدون توجه به بافت كالم و نقش ارتباطي زبان به كسب توانش ارتباطي نمي

  ها نوشت پي

  :آزمون زمان.1
  :                       سطح:                       مليت:                                              جنسيت:      سن

  . مناسب باز نويسي كنيدزمانهاي داخل پرانتز را با هريك از فعل
  )..................خوردن(ها غذايشان را سعيد وقتي  آمد كه آن. 1
 ).................... بيدار شدن(ب  امروز صبح دير از خوا. 2

 )....................كار كردن(هاست كه دارم  روي اين كتاب سال. 3

 .كرد كه زمين خوردها بازي ميبا بچه) ..................  داشتن(مينا . 4
 )..........ديدن(او را در حال مطالعه )................... رفتن(در گذشته هر وقت كه به ديدن دوستم . 5

  )...................استفاده كردن(ها براي كشتن حيوانات از تير و كمان در قديم  االيام  انسان. 6
 )...................خوردن(شما بايد روزي هشت ليوان آب . 7

 )........................چرخيدن(  همواره زمين به دور خورشيد. 8

 )...................خراب كردن( هاي زيادي را كنون زلزله خانهگوينده اخبار گفت كه تا. 9

  .كه صداي بلندي را شنيديم)................. رفتن(داشتيم از خانه بيرون . 10
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  ).......................رفتن(دوستم پنج سال ديگر براي ادامه تحصيل به خارج از كشور . 11
  )......................رگشتنب(ها از مسافرت ن آنبايد تا اآل. 12
 .شكندافتد و پايش ميكه مي)......................... كردن(مثل هر روز داشته ورزش . 13
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