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 چکیده
کارگیری هکردن مزایای ب مقاله حاضر ضمن مطرحنتایج مثبت فراوانی به ارمغان می آورد. ، در آموزش زبان انگلیسی داستان اًاستفاده از آثار ادبی و خصوص

ت دهد. نتایج به دسمی آموزان ایرانی را در این زمینه مورد تحلیل قرارها و حکایات موجود در ادبیات فارسی در امر آموزش زبان انگلیسی در ایران، نظر زبانداستان

آموزان ایرانی به ادبیات فارسی های کهن فارسی در آموزش زبان انگلیسی در ایران باعث ایجاد انگیزه و علاقمندی زباناستفاده از داستاندهد که آمده نشان می

و  ن عموماً کارگیری داستاهدهد که در آموزش زبان انگلیسی در ایران، بنماید. نتایج همچنین نشان میگردد و همچنین هویت ملی را در آنان تقویت میمی

ت فارسی دیدگاهی مثب برگرفته از ادب هایآموزان ایرانی نسبت به داستان و داستاناند علیرغم اینکه زبانمورد کم توجهی واقع شده های فارسی خصوصاً داستان

 دارند.
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  مقدمه -1

امروزه، ضرورت ایجاد ارتباط بین ملل برای مقاصد علمی، فرهنگی، اجتماعی، تجاری، سیاسی و غیره، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی را     

های آموزش زبان انگلیسی حضور های سنی مختلف در کلاساز افراد با گروهرشد شمار کثیری به. بنابراین به نحوی رواستناپذیر ساختهاجتناب

مدتها است که مزایای استفاده از آثار ادبی و خصوصاً داستان  .افزایدیابند و این امر بر اهمیت و ضرورت توجه به محتوای آموزش زبان انگلیسی میمی

 ،روزگار جهانی شدن اند. دراست و محققین این موضوع را از وجوه مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادهدر فضای آموزش زبان مورد توجه واقع شده

 ای برخوردار استخش مهمی از میراث فرهنگی آن سرزمین از اهمیت ویژهبه عنوان ب نیز ادبیات بومی هر کشور ،در کنار ادبیات انگلیسی و جهانی

ها و هنجارهای آن سرزمین، محتوای فرهنگی مناسبی را برای بافت بومی ها، ارزشادبیات بومی به عنوان ابزاری موثر برای انتقال اندیشهچرا که 

نی توانند به عنوان منبعی غهای کهن وجود دارند که میطیف وسیعی از داستان در ادبیات فارسی کلاسیک نیزآورد.می آموزش زبان انگلیسی فراهم

 در آموزش زبان انگلیسی مورد استفاده واقع گردند.

 

 کارکردهای متنوع داستان -2

های در جوامع و فرهنگها از دیرباز ها و نکوهش زشتینقل داستان و حکایت به منظور سرگرمی، بیان نکات اخلاقی، پند و اندرز، تاکید بر ارزش   

های ان. وجود داستاندگرفتهها به عنوان ابزار آموزشی و تربیتی موثر همواره مورد استفاده قرار میداستان است و آثار ادبی و خصوصاًمختلف رواج داشته

ن پس داستان را بازگو ک»... فرماید: یم میگوناگون در کتب آسمانی به منظور ارشاد و هدایت بشر بهترین گواه این مطلب است. خداوند در قرآن کر

ایی افزترین ابزار انتقال موضوع و دانشمهم ،دارد که قصه در آثار صوفیانه و عارفانه اسلامی( بیان می۳1: 13۳2(. قانونی )1۷۱)اعراف، « بلکه بیاندیشند

نقش  است بلکه ضمن آگاهی کامل ازی خود را از طریق شعر بازگو کردههامخاطبان است. سنایی نتنها برای تاثیر بیشتر بر خواننده و شنونده اندیشه

است. اگرچه سنایی آغازگر این شیوه نیست اما سبب شده است که داستان در آثار خویش از داستان بسیار بهره برده ،داستان در انتقال درست مفاهیم

ای برای بیان دانه معنی و مقصود گونه است که مولانا نیز داستان را پیمانهبدین(. ۳3در متون نظم و البته عرفانی جایگاه خویش را بیابد )همان: 

 کند:معرفی می

 

 ای استای برادر قصه چون پیمانه

 ای استمعنی اندر وی مثال دانه
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 دانه معنی بگیرد مرد عقل

 ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

 (3۱23-3۱22)دفتر دوم: 

(. علل ذکر داستان در متون ۳۹: 13۳2لو و اسماعیلی، خان)کاظم «شوندها ذکر میها و تمثیلا در خلال داستاندر ادبیات اندرزی ایران، اندرزه»

نامه و غیره عبارتند از:استبداد حاکمان و اجتماع؛ تاثیر بیشتر و تداوم پیام در اذهان و قلوب مخاطبان؛ تاکید و اندرزی چون کلیله و دمنه، مرزبان

ق در گذاری عمیشود؛ زینت و آرایش کلام در مقابل امر و نهی مستقیم و تاثیررزی که در ابتدای داستان یا در خود داستان ذکر میتایید پند و اند

 (.1۰۷اذهان )همان: 

های اصلی خوانی را جز برنامههای ادبی به منزله یک ابزار آموزشی نگاه کرد و داستاندارد که باید به داستان( بیان می23: 13۹۳رشتچی )

( 32۱: 13۳1) نسبزاده و شریفگو در مورد آنها قدرت تفکر خود را بالا ببرند. صدریوکودکان در مدارس قرار داد تا کودکان بتوانند از طریق گفت

تفهیم  توانند موجبها میند که داستانهدمی توضیحهای زندگی به کودکان، های ادبیات داستانی در آموزش مهارتها و قابلیتضمن تاکید بر توانایی

های مختلف وجود مخاطب همزمان تاثیر بگذارند و با توجه ها قادرند بر لایهاز آنجا که قصه مستقیم به کودکان گردند.بسیاری از مطالب به شکل غیر

های بسیاری ها و حکایات تمثیلی، فعالیتقصه توان بر محوراند، میتنیدهناپذیر و درهمهای شناختی و رفتارهای عاطفی انسان تفکیکبه اینکه رفتار

  (.۱2: 13۹۳های آموزشی و پرورشی مدارس تنظیم کرد )صدرزاده، را در برنامه

باشد و همچنین با توجه به تاثیرات روانی یک اثر از آنجا که هر متن ادبی منتج و منبعث از نفسانیات، ذهنیات و حالات روانی نویسنده آن اثر می

های اخیر کارکرد درمانی در سال(. 2۹۹: 13۹۷برد )خدادادی،  شناسی و ادبیات پیتوان به پیوند و ارتباط تنگاتنگ روانمخاطبانش میادبی بر 

درمانی رفع دوگانگی و تفرقه بین ضمیر آگاه و ناخودآگاه است و شعر و هدف عمده و اساسی در روان» است.داستان بسیار مورد توجه واقع شده

(. 21۷: 13۹۳، )حجازی « توانند زمینه این ارتباط را فراهم سازندآمیز و مبهم ضمیر باطنی میداستان به لحاظ تعلق و ارتباطشان به دنیای اسرار

وه و علاشود درمانی به درمان افسردگی کودکان منجر میدر پژوهش خود دریافتند که استفاده از فنون مختلف قصه (۳1۰:13۹۹شیبانی و همکاران )

های ها و داستانکارگیری قصهها بر شناسایی و بهاین یافته»های اضطراب، لجبازی و نافرمانی در این کودکان می گردد. بر آن موجب درمان اختلال

تقای درمانی و ارشناختی سازی فرایند تحول روانهای آموزشی، تربیتی و درمانی برای بهینهشفابخش سنتی و بومی ایرانی و اسلامی در فعالیت

 (.)همان «سلامت روان کودکان و نوجوانان تاکید دارند

 کاربرد داستان در آموزش زبان انگلیسی -3

کارگیری داستان در آموزش ( به۳۹: 2۰1۰گنزالز )است. پورادهبوورد توجه مهمواره استفاده از آثار ادبی و خصوصاً داستان در فضای آموزش زبان 

های آموزش زبان انگلیسی، داستان کوتاه در کلاس استفاده از ادبیات و خصوصاًکند. ای معنادار و جذاب برای کودکان معرفی میزبان را شیوه

دوستانه و به دور از استرس، باعث افزایش اشتیاق آنان برای شرکت در  نماید و با ایجاد فضاییآموزان را به خوبی درگیر فرایند یادگیری میزبان

 . (132۳: 2۰1۲گردد )نصیر احمدی و همکاران، مباحث کلاس می

ه کار های زبان انگلیسی بآموزان جهت بهبود یادگیری لغات می تواند به عنوان تکنیکی مفید و موثر در کلاسبازگویی داستان توسط زبان 

: 2۰1۲ ،آموزان تاثیر مثبت دارد )آژیده و همکارانهمچنین خلاصه کردن داستان کوتاه بر یادگیری لغات توسط زبان (.۲۰۹: 2۰1۲)قربانیگرفته شود 

 کنند. گویی بر یادگیری ساختارهای دستوری اشاره می( به تاثیر مثبت قصه11۰: 2۰13(. سلیمانی و خاندان )111

کنند. های چهارگانه را در سطوح مختلف برای معلمان فراهم میهای کوتاه امکان تدریس مهارته داستانکند ک( تاکید می3: 2۰۰۹ارکایا )

و گفتاری ( 1۰3: 2۰1۲ ،و همکاران تواند باعث بهبود مهارت شنیداری )غنیمیهای گوناگون میها و تکنیکشیوه  کارگیریاستفاده از داستان با به

آموزان تاثیر مثبت آموزان گردد. همچنین خلاصه کردن شفاهی داستان بر پرورش مهارت گفتاری زباندر زبان  (۷ :2۰1۲ ،نژاداکبری و محسن)علی

دارند که استفاده از ( بیان می1۱۰: 2۰13( و همچنین احمدیان و پشنگ زاده )۲1: 2۰۰۹میبدی )حاجی (.3۲: 2۰11 ،دارد )گرجیان و همکاران

تدریس مستقیم داستان منجر به بهبود مهارت  ،کند. علاوه بر آنمتون روایی )داستان(  مهارت خواندن )درک مطلب( زبان آموزان را تقویت می

  (.23۷: 2۰12 ،شرزهبیگی و یلگردد )احمدخانآموزان مینوشتاری زبان

رو استفاده ماهرانه از متون ادبی در فضای مدارانه برخوردار است. از اینتدریس زبان بر محور ادبیات از بسیاری از خصوصیات آموزش زبان انسان

آموزان در فرایند اطفی و عقلانی زبانآموزان و درگیر کردن عرشد فردی زبان ،های انسانیتواند منجر به پرورش ارزشآموزش زبان انگلیسی می

دهد که استفاده ( نشان می11: 2۰1۲نتایج حاصل از پژوهش انجام شده توسط شیریان و نژادانصاری ) (.۹۷: 2۰12 ،یادگیری گردد )خطیب و احمدی

همچنین استفاده از ادبیات و خصوصا داستان گردد. آموزان میهای ادبیات محور از قبیل داستان کوتاه منجر به تقویت هوش عاطفی زباناز فعالیت

آموزان حاکی از آن است ( بر روی زبان1۱۱: 2۰12(. نتایج تحقیق خطیب و مهرگان )21: 2۰13 ،نماید )وورالآموزان را تقویت میکوتاه انگیزه زبان
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آموزان به خواندن داستان گردد. علاوه بر این تشویق زبان آموزانهای مربوط به تفکر انتقادی در زبانتواند باعث ایجاد مهارتکه داستان کوتاه می

 (.1۷: 2۰12 ،قدم و معتکفهای روایی آنان را حتی در سطوح دانشگاهی بهبود بخشد )پیشتواند مهارتمی

رو توجه به ادبیات به ز اینای برخوردار است. اآموزش فرهنگ در حوزه آموزش زبان از اهمیت ویژه ،با توجه به ارتباط انکارناپذیر زبان و فرهنگ

دارند که استفاده از آثار ( بیان می1۷۱۰: 2۰11) بسیار سودمند است. رضایی و فرحیان ،عنوان منبع غنی مطالب دارای بار فرهنگی در آموزش زبان

های کوتاه برای تدریس داستان ،بیباشد. در میان آثار ادهای آموزش فرهنگ و مباحث فرهنگی در فضای آموزش زبان میادبی یکی از بهترین راه

 (.۷: 2۰۰۹ ،دهند )ارکایااند نشان میشته شدهها در موردشان نوآموزان بسیار موثراند چرا که فرهنگ مردمی را که این داستانفرهنگ به زبان

 سازی و جهانی شدنبومی -۲

ترین و چالش برانگیزترین ابعاد وسیع و گسترده است. مهمجهانی شدن که دگرگون شدن ساختارهای محلی را با خود به همراه دارد دارای 

، محققین و متخصصان تاثیرات جهانی شدن بر آموزش پیامد جهانی شدن تاثیر آن بر حوزه فرهنگ است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ زبان و فرهنگ

ی به عنوان زبان جهانی، معلمان زبان انگلیسی برای پیشبرد برنامه امروزه با پذیرش زبان انگلیس اند.زبان انگلیسی را مورد بحث و بررسی قرار داده

پذیرش زبان انگلیسی به  (.1۳: 2۰۰۲آموزشی مناسب باید چگونگی جای گرفتن زبان انگلیسی در بافت محلی را مورد توجه قرار دهند )مک کی، 

دارد ، این زبان دیگر به هیچ فرهنگی تعلق نآموزندبیشتری انگلیسی میسازد که همچنانکه افراد المللی این واقعیت را برجسته میعنوان زبان بین

  (.2۰بلکه ابزاری است برای فراهم کردن پایه های ترویج درک میان فرهنگی در دهکده جهانی )همان: 

محتوایی امکان به حاشیه  کند که محاسن روشنی برای استفاده از محتوای فرهنگی زبان مبدا وجود دارد. چنین( عنوان می1۳: 2۰۰3کی )مک

ر تآموزان را به درک عمیقتواند این دانشدهد. همچنین محتوای فرهنگی زبان مبدا میآموزان را کاهش میها و تجارب زندگی واقعی زبانرفتن ارزش

های دیگر قسمت ها را با افرادی از فرهنگاهالمللی این دیدگکارگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بینفرهنگ خود تشویق کند تا بتوانند در هنگام به

( 11:2۰11پیشقدم ) (.1۷۰۱ :2۰11 ،گذارند )خطیب و قمریآموزی و هویت ارتباطی دوجانبه دارند به طوری که هر یک بر دیگری تاثیر میزبان کنند.

 آموزان باشند.ی و ملی زبانهایی برای پرورش هویت فرهنگتوانند مکانهای آموزش زبان انگلیسی میمعتقد است که کلاس

دارند که درک نقادانه شرایط محلی آموزش و سازی آموزش زبان انگلیسی بیان می( ضمن تاکید بر ضرورت بومی۱۲: 2۰12پیشقدم و ذبیحی )

توانیم ن باشد. مسلماً ما نمیگشای مشکلات و تهدیدات جهانی شدتواند گرهگذاران میریزان و سیاستیادگیری زبان انگلیسی از سوی معلمان، برنامه

توانیم انجام دهیم این است که خود را از دهکده جهانی جدا کنیم یا نقش مهم زبان انگلیسی را در دنیای امروزی انکار کنیم. در عوض کاری که می

 (. ۲۳: 2۰12آموزش زبان را به خدمت خود درآوریم )پیشقدم و ناجی، 

 زبان انگلیسیداستان های کهن فارسی در آموزش  -۹

(. آموزش و یادگیری از ۳۳: 13۳1 ،است )رضیهای دور تا به امروز پیوندی ناگسستنی با تعلیم و آموزش داشتهادبیات فارسی از گذشته

هویت (. ادبیات فارسی شالوده 11۷شود )همان: تر میاثربخشی بیشتر و ماندگاری طولانی ،مندی یادگیرندهموجب افزایش رضایت ،طریق ادبیات

( ضمن مطرح کردن ارتباط بین ادبیات و هویت فرهنگی بیان 33: 13۹۹(. پاشایی و علوی مقدم )۲۹: 13۹۹ ،امروزی ایرانیان است )قبادی

: 13۳2نژاد و بدوی )محمد اند.های فرهنگی این سرزمین کوشیدهها در القای ارزشها و رمان، داستانهاکنند که در ادب فارسی حتی حکایتمی

کنند به پیشینه کهن و محتوای غنی ادبیات فارسی اشاره می ،( ضمن پرداختن به ابعاد گوناگون جهانی شدن و با تکیه بر بعد فرهنگی آن1۱۱

 کنند. اسلامی و هویت ملی از طریق ادبیات فارسی تاکید می-و بر اهمیت و ضرورت گسترش و تقویت فرهنگ ایرانی

ن است و محققیآموزان در آموزش زبان انگلیسی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهیات بومی زبانهای اخیر استفاده از ادبدر سال

مله آن ج اند. ازآموزان را در فضای آموزش زبان انگلیسی مطرح کردهگیری مثبت و موثر از ترجمه انگلیسی داستان های بومی زبانامکان بهره

( در مالزی و 2۰۰۳مهدین و مهدین ) ،( در ترکیه2۰13( و همچنین سویک و سپاهیو )2۰11ط ارکایا )توان به مطالعات انجام شده توسمی

 ( در اندونزی اشاره کرد.2۰13( و همچنین پراستیوی )2۰۰۱الواسیلا )

 اند.پرداخته کارگیری محتوای ادبیات فارسی در آموزش زبان انگلیسیای به اهمیت و ضرورت به( طی مقاله2۰1۲برومند و همکاران )

تواند فضای آموزش زبان در ایران را به لحاظ فرهنگی متعادل سازد و علاوه بر آن رهنگ ایرانی میفادبیات فارسی به عنوان یکی از عناصر مهم 

  (.3۹۹)همان: گردد آموزان ایرانی منتقلتواند از طریق آموزش زبان انگلیسی به تعداد زیادی از زبانمحتوای غنی و ارزشمند ادبیات فارسی می

های آموزان ایرانی از امکان بهرمندی از این داستانآشناست و زبانآموزان ایرانی ناهای کهن ادبیات فارسی برای بسیاری از زبانبسیاری از داستان

که با جایگزین شدن تکنولوژی به دارند نامند و بیان میرا حاملان فرهنگ می هاقصه( 1۹: 2۰۰۱) میکسن و تمو اند.غنی و کهن محروم مانده

دد. گراند و بدین ترتیب قسمت بسیار اندکی از میراث فرهنگی آنان منتقل میهای بزرگترها، افراد از فرهنگ کهن خود جدا ماندهجای قصه

ای انتقال به نسل بعد چنانچه معلمان در جهت تداوم سنت قصه گویی تلاش نکنند، کودکان امروز سهم ناچیزی از میراث فرهنگی خود را بر
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آموزان تواند امکان آشنایی تعداد زیادی از زبانکارگیری داستان های کهن فارسی در آموزش زبان انگلیسی در ایران میبه خواهند داشت )همان(.

 فراهم سازد. هارا با این داستان

 پرسش های تحقیق -۱

 نی مقاطع پیشرفته به پرسش های زیر پاسخ دهد: پژوهش حاضر سعی دارد تا بر مبنای دیدگاه زبان آموزان ایرا

 است؟.آیا از داستان به مقدار کافی در آموزش زبان انگلیسی در ایران استفاده شده1

 است؟های کهن ادبیات فارسی در آموزش زبان انگلیسی در ایران استفاده شده.آیا از داستان2

 شود؟آموزان به ادبیات فارسی میانگلیسی باعث ایجاد انگیزه و علاقمندی زبانهای کهن فارسی به زبان . آیا خواندن داستان3

 آموزان ایرانی گردد؟تواند موجب تقویت هویت ملی زبانهای کهن ادبیات فارسی در آموزش زبان انگلیسی می. آیا استفاده از داستان۲

 دیدگاهی مثبت دارند؟آموزان ایرانی نسبت به تاثیرات و کارکردهای داستان . آیا زبان۹

 های کهن فارسی دیدگاهی مثبت دارند؟ آموزان ایرانی نسبت به تاثیرات و کارکردهای داستان. آیا زبان۱

پرسشنامه به روش صوری مورد تایید  این است. رواییلفین تهیه شدهوسوال توسط م 1۲ای شامل پرسشنامه برای پاسخگویی به این سوالات

موز مقطع آزبان 2۰۰نمونه تحقیق به روش سرشماری از  باشد.مورد تایید می ٪۷2است و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ اساتید متخصص قرار گرفته

سشنامه تکمیل شده خود را به محققین تحویل آموزان پرنفر از زبان 1۷2است که از این میان های زبان شهر کرمان انتخاب شدههپیشرفته آموزشگا

 .اندداده

 Tنتایج آزمون  بررسی  -۷

مقدار با توجه به  است.ای استفاده شدهیک نمونه Tهای تحقیق از آزمون در پژوهش حاضر به منظور تعیین نمره موارد ذکر شده در پرسش

 .استنتایج زیر به دست آمده α=۰۹/۰داری سطح معنیو مقایسه آن با  متغیرهر  (p)داری معنی

 برای تعیین نمره استفاده از داستان در آموزش زبان انگلیسی در ایران Tهای آزمون : آماره ۱جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

معنی  Tآماره 

  (p) داری

1۷2 2۹۳۱  ۰۹۳۰ ۰۹۰۱3- ۰۹۷3۱ 

توان نتیجه گرفت که از  میاست بنابراین  α=۰۹/۰داری و بیشتر از سطح معنی ۷3۱/۰متغیر فوق برابر با  (p)داری از آنجا که مقدار معنی

 (.1است )جدول داستان به مقدار کافی در آموزش زبان انگلیسی در ایران استفاده نشده
 آموزش زبان انگلیسی در ایرانهای کهن فارسی در برای تعیین نمره استفاده از داستان Tهای آزمون : آماره ۲جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

آماره 
T 

معنی 

    (p) داری

1۷2 2۹۱۹ 1۹۰۷ 3۹۳۰- 1۹۰ 

های کهن  توان نتیجه گرفت که از داستانمیاست  α =۰۹/۰داری و بیشتر از سطح معنی 1متغیر فوق برابر با  (p)داری از آنجا که مقدار معنی

 (.2است )جدول در آموزش زبان انگلیسی در ایران استفاده نشده فارسی

 آموزان نسبت به ادبیات فارسیبرای تعیین نمره ایجاد انگیزه و علاقمندی در زبان Tهای آزمون : آماره ۳جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

آماره 
T 

  معنی داری

(p)  

1۷2 3۹۹۹ ۰۹۳2 ۹۹2۹ ۰۹۰۰۰ 

 

استفاده از توان نتیجه گرفت که میاست  α=۰۹/۰داری و کمتر از سطح معنی ۰۰۰/۰متغیر فوق برابر با  (p)داری مقدار معنیاز آنجا که 

شود )جدول  یآموزان نسبت به ادبیات فارسی مباعث ایجاد انگیزه و علاقمندی در زبان در آموزش زبان انگلیسی در ایران های کهن فارسیداستان

3.) 
 های کهن فارسیاز داستان آموزان با استفادهبرای تعیین نمره تقویت هویت ملی زبان Tای آزمون ههآمار:  ۴جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

آماره 
T 

 معنی داری

(p) 

1۷2 3۹۳۹  ۰۹۷ 1۱۹1۷ ۰۹۰۰۰ 
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استفاده از توان نتیجه گرفت که  یماست  α= ۰۹/۰داری و کمتر از سطح معنی ۰۰۰/۰متغیر فوق برابر با   (p)داری آنجا که مقدار معنی از

 (.۲گردد)جدول آموزان ایرانی میمنجر به تقویت هویت ملی زبان در آموزش زبان انگلیسی در ایران های کهن فارسیداستان

 آموزان ایرانی نسبت به داستانبرای تعیین نمره دیدگاه زبان Tهای آزمون ه: آمار ۵جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

آماره 
T 

  معنی داری

(p) 

1۷2 ۲۹1۷ ۰۹۷۲۲ 2۰۹۱۹ ۰۹۰۰۰ 

آموزان ایرانی نسبت توان گفت زبان یماست  α =۰۹/۰داری و کمتر از سطح معنی ۰۰۰/۰متغیر فوق برابر با  (p)داری از آنجا که مقدار معنی

 (.۹به کارکردهای داستان دیدگاهی مثبت دارند )جدول 
 های کهن فارسیآموزان ایرانی نسبت به داستانبرای تعیین نمره دیدگاه زبان Tهای آزمون : آماره ۶جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

آماره 
T 

  معنی داری

(p) 

1۷2 ۲۹1۲ ۰۹۷1۱ 2۰۹۹۷ ۰۹۰۰۰ 

آموزان ایرانی نسبت توان گفت زبان میاست  α =۰۹/۰داری و کمتر از سطح معنی ۰۰۰/۰متغیر فوق برابر با  (p)داری از آنجا که مقدار معنی

 (.۱های کهن فارسی دیدگاهی مثبت دارند )جدول به داستان

 نتیجه گیری -۹

اند. درمانی  توجهی ویژه داشتهتعلیم و تربیت و روان ،های آموزشدر سال های اخیر محققین و متخصصین به کارکردهای موثر داستان در حوزه

توانند در فضای آموزش زبان انگلیسی نتایج مثبت فراوانی به ارمغان ها میهای آموزش زبان انگلیسی، داستانکلاسهای خاص با توجه به قابلیت

ه ضروری است ادبیات بومی هر کشور ب ،متفاوت فرهنگیهای  پیشینهجانبه ملل گوناگون با همهبا توجه به فرایند جهانی شدن و امکان ارتباط  آورند.

رای این تواند بستری موثر به جایگاه خود را در فضای جهانی بیابد. در این میان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبانی جهانی مینحوی دقیق و شایست

های کهن فارسی در آموزش زبان انگلیسی در ایران، نتنها از وجوه مختلف فضای آثار ادبیات فارسی و همچنین داستان گنجاندن امر مهم فراهم آورد.

 بخشد بلکه گامی است موثر در جهت ترویج ادبیات بومی در ایران در عصر جهانی شدن. زبان را غنا می آموزش

های کهن فارسی در آموزش زبان انگلیسی در ایران آموزان ایرانی حاکی از آن است که استفاده از داستاندر پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه زبان

ان نتایج همچنین نشنماید. گردد و همچنین هویت ملی را در آنان تقویت میآموزان ایرانی به ادبیات فارسی میباعث ایجاد انگیزه و علاقمندی زبان

اند علیرغم اینکه مورد کم توجهی واقع شده های فارسی خصوصاًو داستان کارگیری داستان عموماً هدهد که در آموزش زبان انگلیسی در ایران، بمی

 فارسی دیدگاهی مثبت دارند. برگرفته از ادب هایت به داستان و داستانآموزان ایرانی نسبزبان

کارگیری داستان های کهن فارسی در به ،های آموزش زبان انگلیسیهای سنی مختلف در کلاسآموزان در ردهافزایش زبانبهنظر به تعداد رو

بحث و تبادل نظر و پرداختن به  فراهم سازد. هاآموزان را با این داستانزبان تواند امکان آشنایی تعداد زیادی ازآموزش زبان انگلیسی در ایران می

ر تواند بستهای زبان بیش از هر کلاس دیگری امکان پذیر است. این امر میدر کلاس ،های خردمندانه کهن به منظور بهرمندی در روزگار نودیدگاه

از بینش و خرد فرهیختگان اعصار گذشته برخوردار گردند و با دیدگاهی  ،زبان انگلیسی مناسبی برای زبان آموزان فراهم آورد تا ضمن فراگیری

ای از سوی کارشناسان دو رشته شایسته است که تلاش مداوم و همکاری دوجانبه روایناز. های عصر حاضر مواجه شوندتر با چالشتر و عمیقوسیع

 پذیر گردد.های فارسی امکانانگلیسی به ادبیات فارسی و داستان صورت پذیرد تا اختصاص بخشی از محتوای آموزش زبان
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Abstract. Using literary works, specially stories, in language pedagogy, offers a lot of advantages. Putting forth the 

merits of employing stories and narratives of classical Persian Literature in TEFL (Teaching English as a Foreign 

Language) in Iran, the present paper analyzes Iranian EFL learners’ attitudes to this issue. The results of the study show 

that using old Persian stories in TEFL increases Iranian EFL learners’ motivation and interest in Persian Literature and 

also fosters their sense of national identity. The results also reveal that employing stories generally and Persian stories 

particularly has been ignored in ELT in Iran despite Iranian EFL learners’ positive attitudes to stories and Persian stories. 
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 پرسشنامه -1۰

 زبان آموز عزیز 

ای هر سوال تنها شرکت شما در نظر سنجی حاضر ما را در انجام تحقیقمان یاری خواهد کرد. لطفا به سوالات زیر طبق نظر و احساس واقعی خود پاسخ دهید و بر

 بنا به گزینه مورد نظر شماره مربوطه را در مقابل آن بنویسید.  نتخاب نمایید.یک گزینه را ا

 . ۹کاملا مخالفم= ، ۲مخالفم= ، 3نظری ندارم= ، 2موافقم= ، 1کاملا موافقم=

 پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما سپاسگزاریم. 

 

 یادگار گذاشته شده اند حاوی پیامها و نکات آموزنده بسیار می باشند.داستانهای موجود در ادبیات فارسی که از زمانهای دور برای ما به -1

 دوست دارم که با محتوا و همچنین پیام داستانها و حکایات موجود در ادبیات کلاسیک سرزمینم آشنا شوم.-2

 خواندن داستانهای آموزنده می تواند باعث رشد شخصیتی گردد.-3

 تلاف وقت میدانم.اصولا خواندن داستان را بیهوده و ا -۲

 خواندن داستانهای فارسی به زبان انگلیسی برایم جذاب است. -۹

 اهد شد.معتقدم که خواندن داستانهای کهن ادبیات فارسی به زبان انگلیسی باعث ایجاد انگیزه برای مطالعه بیشتر این داستانها به زبان فارسی خو-۱

 زبان انگلیسی باعث علاقمندی بیشترم به ادبیات و فرهنگ سرزمینم میشود.از نظر من خواندن داستانها و حکایات فارسی به -۷

 خواندن داستانهای پرمحتوا و آموزنده ایرانی باعث می شود به ایرانی بودن خود ببالم. -۹

 م در فضای جهانی تقویت می شود.با خواندن داستانهای کهن فارسی به زبان انگلیسی احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس در من نسبت به هویت ایرانی ا-۳

 خواندن داستانهای پرمحتوای ایرانی موجب می شود به مفاخر و بزرگان سرزمینم که پدیدآورندگان این آثارند  افتخار کنم. -1۰

 به طور کلی استفاده از داستان در امر آموزش زبان انگلیسی در ایران مورد توجه واقع  شده است.-11

 ت متنوع از ملل و فرهنگهای مختلف  در حد مطلوبی در کتابهای آموزش زبان انگلیسی گنجانده شده است.داستانها و حکایا-12

 داستانهای برگرفته از ادبیات فارسی در کتب آموزش زبان انگلیسی  در ایران جایگاه ویژه ای دارند.-13

 داستان های ادبیات فارسی آشنا شده ام. در طی دوران زبان آموزیم از طریق کتب آموزش زبان انگلیسی با برخی از-1۲
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