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 .1مقدمه

همان ـور کـه رنـدا ( )7333بیـان داشـته ،نرر ـة هـور چندگانـه کـه گـاردنر ()7389
آن را مطــر کــرد را را بــراا وهــور انــوا د گــر هــور ماننــد هــور اجتمــاعی ،هــور
احساســی و همچنــیا هــور روا ــی همــوار نمــود (پی

ــدم و شــما )0270 ،اهمیــ

انــداز گیرا هــور بــه زمــان بینــه در ابتــداا ــرن  02بــاز مــیگــردد در آن زمــان ،هــور
افراد بـا توجـه بـه توانـا ی آنهـا در حـ مسـائ ر اضـی و زبـانشناسـی سـن ید مـیشـد
(بــراون0221 ،؛ ســرانی ،کشــاورز و زمــانپور )0270 ،در واکــن

بــه ا ــا مفهــوم ت بعــدا

و البتــه ناعادلان ـة هــور ،گــاردنر ( )7389نرر ـة هــور چندگانــه را ارائــه کــرد کــه هف ـ
هـور زبـانی ،منط ـیر اضـی ،موسـی ی ،فیـا ی،

نو هـور متفـاوت را در بـر میگرفـ

حرکتــی ،بیعــ گرا ،درونفــردا و بینــافردا (گــاردنر ،7333 ،بــهن ــ از بــراون،0221 ،
ص  )728نرر ــة چنــدگانگی هــور ،را را بــراا د گــر م

ــان همــوار کــرد تــا بــه

نرر هپـردازا دربـارة انـوا جد ـدا از هـور بتردازنـد ،چنانکـه بتـوان افـرادا را هـش کـه
توانــا ی حـ مســةلة ر اضــی ندارنــد در زمــرة افــراد بــاهور ــرار داد بــراا ملــا  ،هــور
عــا فی گلمــا ( )7331و هــور روا ــی کــه نهمــیا هــور م ســوم مــیشــود ،تصــور
متعــارا از هــور را بــه چــال

کشــاندند (رنــدا  7333 ،بــهن ـ از حیــدرا ،ورســلی ه

و هاشــمی )7931 ،شــا د هــی گــا بــه کهــا کســی طــور نمــیکــرد کــه توانــا ی تولیــد و
درک داســتان بــهگونــهاا از هــور مــرتبش باشــد امــا شــا د تفــاوت در توانــا ی بــازگو ی
اتفا ات در افـراد متفـاوت و نیـز تمـا ز انسـانهـا از حیوانـات در امـر داسـتان گـو ی دلیلـی
شد که ا ا توانا ی را هور بنامند
اهمیـ

هــور روا ــی چنــان اسـ

کــه بــارتا ( )7331آغــاز تــار ر روا ـ گرا را بــا

آغاز تـار ر بشـرا کسـان مـیدانـد و انسـان را بـدون روا ـ گرا و داسـتانسـرا ی ابـ
تصور نمیداند (بهن

از رو ا ی و عوضزاد )0270 ،

مرگــان ( )0222معت ــد اســ

روا ــ

و روا ــ گرا در ــرن ششــش بــ از میلــاد

مسی  ،زمانیکـه فلسـفه جا گـا و ـژ اا داشـ  ،اهمیـ
ا لاعــات گــردآوراشــد در حیط ـة داســتان و روا ـ

پیـدا کـرد در ح ی ـ
بــه ارســطو نســب

بسـیارا از

داد میشــود او

سا پن ا و کش

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

کسی بود که فلسفه و هنـر نمـا
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را بـه هـش پیونـد زد (بـاچر و د گـران ،7317 ،بـهن ـ از

اندرسون )0271 ،هرچند پـا از مـدتی بـا گسـترر سـواد و بـا توییـر افسـانههـاا شـفاهی
به داستانهاا نوشـتارا ،ا ـا پیوسـتگی از هـش گسـیی
را از حیطـة فلســفه و نمــا

فراتــر گراشـ

م ولـــهاا میانرشـــتهاا شـــد کـــه ت

و بـهمـرور زمـان ،روا ـ گرا پـا

و بــا ورود بــه حوز هــاا میتلــد تبــد

بــه

تـــر یر د ـــدگا ها ی همچـــون ســـا تارگرا ی،

روانشناســـی (برونـــر )7381 ،و جامعهشناســـی (لبـــاو و والتســـکی )7311 ،کاربردهـــاا
متفــاوتی نیــز پیــدا کــرد از آن ــا کــه نگــا بــه روا ـ گرا و داســتانگــو ی اکنــون فراتــر از
ابزارا براا بیـان درتهـاا ا لـا ی اسـ  ،توانـا ی کهنـی و هـور مـرتبش بـا آن (هـور
روا ــی) نیــز از اهمیــ

و ــژ اا بر ــوردار اســ

در تعر ــد رنــدا ( )7333از هــور

روا ی کـه اسـات کـار ا ـا م الـه را تشـکی مـیدهـد ا ـاگونـه از هـور نیـز ماننـد انـوا
د گر آن داراا ز رم موعهها ی میباشد که در ز ر به ا تصار توضی داد میشود
 .1 .1هوش روایی از دید رندال

رنــدا ( )7333هــور روا ــی را م موعــهاا از چنــد نــو توانــا ی متفــاوت مــیداندکــه
به شـک گیـرا داسـتان ـوم ـا درک مناسـ

از داسـتان مـیان امـد ا ـا توانـا یهـا ـا

بهعبارتی ز رم موعههاا هور روا ی عبارتاند از
 7بیـان و ــا  ( 7ـا پیکر بنــدا ،بــه تعبیـر حیــدرا و د گـران )0271 ،عبــارت اسـ

از

توانـــا ی تشـــییس و درک اتفا ـــات و هـــر آنچـــه توســـش حـــوات پنجگانـــه درک
میشود و نیز توانا ی براا لارهگو ی و ا و تمیز اتفا ات مهش از کشاهمی
 0شیصی نگارا 0توانا ی شنا

و ترسیش شیصی

ود و د گران

 9روا ـ گرا 9ارتبــاب بر رارکــردن و و ــا را بــهترتی ـ

و ــو بیــانکــردن ،مشــتا

نگــهداشــتا شــنوند در دنبــا کــردن داســتان و اســتفاد از ل ــا مناس ـ

بــراا بیــان

روا

1. emplotment
2. characterization
3. narration
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 1سب گرا ی 7بیان و ا با الگو ی کمابی

شمارة چهارم

اب پی بینی

 1موضو گرا ی 0آگاهی از الگوهاا معنا ی داستان و تشییس و درک نمادها
علاو بر مؤلفههاا ککـر شـد  ،رنـدا ( )7333معت ـد بـود کـه سـه نـو از انـوا هـور
چندگانــة گــاردنر ( )7389نیــز در هــور روا ــی مؤ رنــد هــور زبــانی ،هــور درون ـ
فــردا و هــور بینــافردا او همچنــیا حافرــه را عامــ مهمــی در میــزان ا ــا هــور
میدانسـ

چـرا کـه ا ـاد ،ک یـر و باز ـابی داسـتانها و روا ـات از ووـا د مهـش حافرــه

هستند
حا سـؤا ا ـا اسـ

کـه چگونـه میتـوان رد پـاا ا ـا هـور را در داسـتانهـاا بـه

ت ر ر درآمد جست و کرد؟ آ ـا ابـزار مناسـبی بـراا ا ـاکـار وجـود دارد؟ نبـود ـا کمبـود
ابــزار مناســ

ماننــد شــا سهاا ســن

میتوانــد م

مواجه کند؛ ز ـرا ا ـا شـا سها میتواننـد بـه م

ـان کمـ

ــان را بــا چال هــاا بزرگــی
کننـد تـا عوامـ میتلـد را

انداز گیرا کرد و روابـش آنهـا را بـا کـد گر مـورد بررسـی ـرار دهنـد بـههمـیا دلیـ ،
نو سندگان ا ا م الـه تلـار کردنـد تـا بـا راحـی و اعتبارسـن ی شا صـی بـراا سـن
هــور روا ــی در نوشــتار 9انگلیســی زبــانآموزان ا رانــی ،کــی از لرهــاا موجــود را پــر
کنند
در نتی ه ،هدا پژوه
ـــ آ ــا شــا س ســن
پژوه

موجود پاسرگو ی به سؤا ز ر میباشد
هــور روا ــی در نوشــتار زبــانآموزان ا رانــی کــه در ا ــا

راحی شد از روا ی و اعتبار اب

بولی بر وردار اس ؟

 .2پیشینۀ پژوهش

سا هاســـ

کـــه روا ـــ گرا در حوز هـــاا میتلـــد ماننـــد روانشناســـی زبـــان،

جامعهشناســی زبــان ،ــادگیرا زبــان و مطالعــات زنــان مــورد ت یــ

ــرار گرفتــه اســ

(ملـــا لبـــاو و والتســـکی7311 ،؛ اوکبـــر  )7331 ،در روانشناســـی ،بیـــان روا ـــ

1. genre-ation
2. thematization
3. narrative writing intelligence

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش

راهکارا براا معنادادن به دنیاا ا ـراا اسـ
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کـه بیـان

داستانهاا زندگی به افـرادا کـه ح شـان تیـیی شـد  ،ماننـد سیاهتوسـتان و زنـان ،اجـازة
ابــراز وجــود مــی دهــد بــههمــیا دلی ـ  ،داســتان و روا ـ

ابــزار ت ی ـ فمنیس ـ هــا و

رفداران ح و بشر نیـز میباشـد بـراا ملـا  ،چگـونگی بیـان « ـود» در داسـتان زنـدگی
هــر شــیس میتوانــد نما شــگر تبعی

هــا و برتــراهــاا اجتمــاعی ،اعتمــاد بــه نفــا و

جا گــا شــیس در ــانواد باشــد (اوکبــر  )7331 ،ا ــا کــاربرد روا ــ

میتوانــد در

زمینههاا متعددا ماننـد درمـان بیمـارا هـاا کهنـی و جسـمی و نیـز در پـرد برداشـتا از
هاا جنسـی ،نـژادا و اجتمـاعی در جامعـه بـه انسـان کمـ

تبعی
ترغیــ

افــراد بــه نوشــتا ادداشــ هاا روزانــه کــی از رورهــاا ــد می در حیطــه

روانشناســی ا ــ
اهمیــ

کنـد بـههمـیا ـا ر،

(م دونــا و م دونــا 7331 ،بــه ن ــ از دورنیــه )0221 ،شــا د همــیا

کلمــات و جملــات گفتــهشــد در روانشناســی ،جامعهشناســی و ــادگیرا زبــان

باعث شد که تمرکز م

ـان بیشـتر بـر عبـارات کلـامی 7اسـتفاد شـد باشـد چنانکـه لبـاو

و والتســکی ( )7331کوچــ تر ا واحــد زبــانی داســتان را «عبــارت» دانســتند و انــوا
میتلفــی هــش بــراا آن ائ ـ شــدند از د ــدگا آنهــا روا ـ  ،پیوس ـ
اس

که حدا

م موعــهعبــاراتی

رابش زمانی داشته باشند

لبــاو ( )7310روا ــ گــرا را متشــک از دو نــو عبــارت میدانــد روا ــی و ارزشــی
بررســی ا ــا عبــارات کــاربرد بســیارا در ت ی ــات متفــاوت دارد؛ بــراا ملــا شــیرو
( )0229بــراا ا ــاکــه بتوانــد توانــا ی کودکــان ونزوئلــا ی را در ارز ــابیکــردن بســن د ،از
آنهــا واســ

تــا داســتانی تعر ــد کننــد و عبــارات ارزشــی را در داســتانهــاا آنهــا

بررسی کـرد پیترسـون و م کیـ

( )7389نیـز هماننـد ا ـا پـژوه

را ان ـام دادنـد و بـه

ا ــا نتی ــه رســیدند کــه کودکــان از همــان ابتــدا در داســتانهاا ــود از عبــارات ارزشــی
استفاد میکننـد البتـه بچـههاا کشسـاتر نرـرات ـود را غیرمسـت یش بیـان میکننـد ،حـا
آنکه بزرگترها مسـت یش و بـا بیـان احساسـات و انگیز ها شـان ا ـا کـار را ان ـام مـی دهنـد
(بهن

از سا )0277 ،
1. clause
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چنیا به نرـر مـی آ ـد کـه در بسـیارا از مطالعـات ،داسـتان و روا ـ

بیشـتر وسـیلهاا

بــراا کنکــار زبــان و کهــا از ر ـ کلمــات و عبــارات بــود و شــا د تمرکــز بــر روا ـ
بهعنوان ماحصـ نـوعی از هـور بـه ـدر کـافی برجسـته نبـود اسـ
کارا ،نیاز بـه شـا س سن شـی 7اسـ

بـراا ان ـام چنـیا

کـه تمرکـز آن تنهـا بـر عبـارات ارزشـی و روا ـی

نباشــد و م موعــهاا از فاکتورهــاا متفــاوت را بــهعنــوان عوامــ ســازندة هــور در بــر
ـدم ،ب ـا ی ،شـما و شمسـا ی ( )0277گـام بزرگـی برداشـتند و

گیرد در ا ـا زمینـه پی

شــا س سن ش ـی را تهیــه کردنــد کــه هــور روا ــی را انــداز گیرا کنــد تفــاوت ارــلی
شــا س ســن

راحــیشــد در ا ــا پــژوه  ،تمرکــز بــر

آنهــا بــا شــا س ســن

وهــور متفــاوت هــور روا ــی اسـ ؛ در ا ــا پــژوه
درحالیکــه شــا س ســن

روا ــی اســ

پی

تمرکــز بــر وهــور نوشــتارا هــور

ــدم و د گــران ( )0277کلــام شــفاهی را

مبناا کار ود رار داد بود
راحــی ا ــا شــا س سن شــی توســش پی
کم

ــدم و د گــران ( ،)0277بــه م

ــان

کرد تا بتواننـد تمرکـز ـود را از بررسـی جملـات و عبـارات در داسـتانهـا ،بـه منشـر

وهور آنها (هور روا ـی) معطـوا کننـد در نتی ـه بررسـی رابطـة ا ـا هـور بـا عوامـ
میتلــد ــادگیرا ،میصور ـاً در زبــان او و دوم موضــو پــژوه
میصور ـاً در ا ــران ،شــد بــراا ملــا  ،پی
از شــا س ســن

پی

بر ــی پژوهشــگران،

ــدم ،گ ـ پرور ،واجــوا و ا ــرانراد ()0277

ــدم و د گــران ( )0277اســتفاد کردنــد تــا رابطــة موف یــ

آموزشی معلمان انگلیسی ا رانـی را بـا هـور روا ـی آنهـا ارز ـابی کننـد کـه نتـا ج ت یـ
رابطة ابـ

بـولی را بـیا ا ـا دو متویـر نشـان داد هرچنـد در ا ـا میـان ،سـب گرا ی کـه

از عنارــر تشــکی دهندة هــور روا ــی اس ـ

بیشــتر ا ــدرت پی بینــی را بــراا موف ی ـ

معلمان دارا بود
حســـینی فـــا می ( )0277نیـــز از شـــا س ســـن

پی

ـــدم و د گـــران ()0277

استفاد کـرد تـا برتـرا اسـتفاد از متـون روا ـی و داسـتانی را بـه متـون تفسـیرا در دروت
« وانــدن» زبــان دوم نشــان دهــد او در ت ــی

کــه بــر روا  37دانشــ وا زبــان
1. scale

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش

هور روا ی در نوشتار
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انگلیســی ا رانــی ان ــام داد بــود نشــان داد کــه تــدر ا متــون روا ــی در کلــات ،باعــث
دانشــ و ان و نیــز افــزا

بهبــود توانــا ی وانــدن و درک مطلــ

هــور روا ــی آنهــا

میشود
پی

ــدم و معتکــد ( )0270نیــز رابطــة هــور روا ــی را بــا ــادگیرا زبــان مــورد

بررسـی ــرار دادنـد ا ــا ت یـ کـه بــر روا  772دان آمــوز دبیرسـتانی ان ــام شــد از دو
تعر ــد ــا ر و تعر ــد داســتان عکاهــاا کــارتونی تشــکی میشــد آنهــا بــا

بی ـ

اســتفاد از شــا س ســن

هــور روا ــی (پی

ــدم و د گــران )0277 ،رابطــة ابــ

بــولی بــیا هــور روا ــی دان آمــوزان بــا ســه نمــرة زبــان عربــی ،زبــان فارســی و زبــان
انگلیســی پیــدا کردنــد در بــیا ز ــر م موعــههاا هــور روا ــی ،روا ــ گــرا ــدرت
پی بینی بالاترا را براا نمرات زبانی به ود ا تصاص داد
پی

ــدم و شــما ( )0270نیــز در پــی ــافتا مــدلی بــراا توضــی عوام ـ مــؤ ر بــر

نوشتار زبـان دوم ،از شـا س سـن

پی

ـدم و د گـران ( )0277بهـر جسـتند تـا نشـان

دهند در بیا دو مد پیشـنهادا آنهـا ،مـدلی کـه درکنـار عوامـ زبـانی ماننـد دانـ

لوـوا

و ســا تارا ،هــور کلــامی و هــور روا ــی را هــش درنرــر مــیگیــرد ــدرت پــی بینــی
بهترا براا سط نوشـتار زبـان دوم دارد در وا ـ آنهـا بـه ا ـا پرسـ
چــرا زبــانآمــوزان بــا ســط زبــانی کســان و دان ـ

پاسـر دادنـد کـه

لوــوا و ســا تارا کســان ،توانــا ی

متفاوتی در نوشتار زبـان دوم دارنـد پاسـر آنهـا بـا توجـه بـه مـد ارائـه شـد تفـاوت در
هور روا ی بود
حیــدرا ،ورســلی ه و هاشــمی ( )7931نیــز بــه رابط ـة معنــادار بــیا هــور روا ــی و
کیفی

ترجمه دس

افتند ،چنانکه هور بالاتر ،ترجمة بهترا را به ارموان میآورد

با توجـه بـه تسـهی بررسـی رابطـة هـور روا ـی بـا متویرهـاا د گـر ،بعـد از راحـی
شــا س ســن

هــور روا ــی (پی

ــدم و د گــران )0277 ،نو ســندگان ا ــا م الــه

دررــدد برآمدنــد تــا فراتــر رفتــه و گــامی در جه ـ

تفکی ـ

هــور گفتــارا و نوشــتارا

بردارند بههمیا منرـور ،ا ـا م الـه بـا اسـتفاد از تعر ـد رنـدا ( )7333از هـور روا ـی،
شا س سن

هور روا ی در نوشتار را راحی و اعتبارسن ی میکند
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 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

م موعاً  022زبانآموز ا رانـی کـه در ـ
ت صی بودند در ا ا پـژوه

شـرک

مؤسسـة آمـوزر زبـان انگلیسـی مشـوو بـه

کردنـد سـا ا ـا زبـانآموزان کـه همگـی در سـط

 FCE7بودنـد بـیا  02تـا  92ســا بـود دو دلیـ بـراا انتیــام ا ـا سـط وجـود داشـ
او ا نکــه در ا ــا مؤسسـه ،زبــانآموزان بــراا ورود بــه ا ــا ســط با ــد  71تــرم را پشـ
سر بگرارنند ،البته بر ـی از زبـانآموزان بـا توجـه بـه امت ـان تعیـیا سـط

ـود میتواننـد

ا چند تـرم از ا ـا  71تـرم را نگرراننـد بـا توجـه بـه ا ـا تعـداد تـرم و بـا توجـه بـه
ت ربة نو سندگان م الـه ،انترـار مـیرود زبـانآموزان در ا ـا سـط  ،دانـ

زبـانی متوسـطی

داشته باشند که بتوانند از عهدة ان ـام ا ـاکـار ت ی ـی برآ نـد انیـاً ،ا ـا سـط نسـب

بـه

ســـطو بالـــاتر گز نـــة مناســـ ترا بـــود ز ـــرا معمولـــاً کلاتهـــا در ســـطو بالـــاتر،
کشجمعی تر هستند و زمان ولانیترا براا جم آورا داد ها لازم اس
 .2 .3ابزار پژوهش

ابزار ارلی مـورد اسـتفاد ا ـا پـژوه  ،شـا س هـور روا ـی در نوشـتار بـود کـه در
راسـتاا دســتیابی بـه هــدا ارـلی ا ــا ت یـ  ،راحـی و روا ــابی شـد پو انمــا ی چهــار
د ی هاا «بازاگِرا» نیز بهعنـوان ابـزار نما شـی مـورد اسـتفاد ـرار گرفـ

علـ

انتیـام

ا ا پو انما ی ا ـا بودکـه اولـاً در زمـان کوتـا  ،داسـتانی داراا شـرو  ،میانـه و پا ـان را بـه
نمــا

میگراش ـ

و نیــز امکــان ب ـروز بســیارا از صورــیات هــور روا ــی را فــراهش

میکــرد بــراا ملــا  ،دوگــانگی شیصــی

ارــلی داســتان ،توانــا ی «شیصــی نگارا»

نو ســند و وجــود رن هــاا متفــاوت و عنارــر مــرتبش بــا حــوات پــنجگانــه ،تــوان «بیــان
و ا » نو سـند را بـه چـال
کردند ،روا

میکشـید همـان ـور کـه بلـیا و همکـاران

کام روا تـی اسـ

کـه شـام سـه بیـ

( )7338بیـان

تورـید ،و ـا و ارز ـابی باشـد

که ا ا پو انمـا ی زمینـة بـروز ا ـا سـه عنصـر را بـراا نو سـند فـراهش میکنـد علـاو بـر
1. First Certificate Exam

سا پن ا و کش

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

هور روا ی در نوشتار

ا ــا چــون ا ــا پو انمــا ی بیکلــام اســ  ،درک مفهــوم داســتان ت

701

تــر یر ســط زبــان

نو سند رار نمیگیرد
 .3 .3جمعآوری دادهها

در ابتــدا «شــا س ســن

هــور روا ــی در نوشــتار» براســات تعر ــد رنــدا

( )7333و صوریاتی که او بـراا ا اگونـه هـور بـر شـمرد بـود بـهرـورت پی نـو ا
آماد شد (ضـمیمه را ببینیـد) ا ـا پی نـو ا شـام  79گز نـه بـود کـه هرکـدام براسـات
ید لیکـرت 7نمر گـرارا مـیشـدند بـراا ا مینـان از واضـ بـودن ا ـا  79گز نـه بـراا
افــرادا کــه نوشــتههاا زبــانآموزان را ارز ــابی میکننــد ،در ابتــدا ا ــا رونــد بــهرــورت
آزما شی با  01زبـانآموز ان ـام شـد و دو نفـر بـهرـورت جداگانـه بـه ا ـا نوشـتهها نمـر
دادنــد تــا از درک کســان از گز نــههاا شــا س ســن

راحــی شــد ا مینــان حار ـ

کنند
در فرا نــد ارــلی ،تمــام مراح ـ کــار بــه زبــان فارســی بــراا زبــانآموزان توضــی داد
شــد تــا هــی گونــه ابهــامی بــا ی نمانــد در حــیا تماشــاا پو انمــا ی انتیــام شــد ،
دانش ـ و ان اجــاز اســتفاد از هی گونــه منب ـ زبــانی ماننــد فرهن ـ

لو ـ

و کتــام دســتور

زبــان و ــا حتــی ادداشـ بردارا را هــش نداشــتند؛ ز ــرا حافرــه ،انتیــام کلمــه و ســا تار
مناس

بیشی از هور روا ی اس

بعد از اتمام فیلش ،از زبـانآمـوزان واسـته شـد تـا همانگونـه کـه فـیلش را بـراا دوسـ
ــود تعر ــد میکننــد ،آن را بــه زبــان انگلیســی بنو ســند بــدون ا اکــه م ــدود تی در
تعداد کلمات و ا زمان وجود داشته باشد
 .۴ .3تحلیل دادهها

بعــد از جم ـ آورا نوشــتهها و نمر گــرارا آنهــا براســات شــا س ســن
شــد  ،ت لی ـ هــاا آمــارا بــرروا داد هــا ان ــام شــد ،بــد اترتی

راحــی

کــه تمــام نمر هــا بــه

نرمافـزار آمـارا  SPSS18منت ـ شـدند تــا شـا س مـورد نرــر از ر ـ  EFA0روا ــابی و
1. Likert Scale
2. Exploratory Factor Analysis
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اعتبارســن ی شــود ،گز نــههــاا نــاهمیوان بــا شــا س ســن
فاکتورهــاا مســتور در ا ــا شــا س ســن
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حــرا شــوند و تعــداد

نیــز مشــیس شــوند ســتا بــا توجــه بــه

م تــواا موضــوعی ،هــر فــاکتور نامگــرارا شــد و میــزان اعتبــار ا ــا فاکتورهــا و کــ
شا س سن

م اسبه شد

 .۴یافتهها

بعد از ان ام ت لیـ هـاا آمـارا  EFAدر نـرمافـزار  ،SPSSسـه فـاکتور بـا آ گـا ولیـو
آمدنــد کــه هرکــدام بــهترتی ـ

7

بزر تــر از ـ

ب ـهدســ

شا س سن

راحـی شـد بودنـد (جـدو  7و نمـودار شـنی را ببینیـد) در نتی ـه ،سـه

گز نه از سیزد گز نة شا س سن

دربرگیرنــدة  9 ،1و  9گز نــه از

نها ی حرا شد

جدول  .1همخوانی فاکتورها و گزینههای شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار
3

Factor
2

.818
.816
.714

.774
.681
.640

1
.846
.743
.634
.625

Q2
Q3
Q9
Q5
Q1
Q12
Q10
Q7
Q4
Q6
Q8
Q11
Q13

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

1. eigenvalue

سا پن ا و کش

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

هور روا ی در نوشتار
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نمودار  .1نمودار شنی

شی

نمودار شـنی نشـان مـیدهـد کـه تنهـا فـاکتور  0 ،7و  9توانـا ی توضـی وار ـانا

شــا س ســن
کمتر از

هــور روا ــی در نوشــتار را دارنــد و فاکتورهــاا د گــر کــه آ گــا ولیــو

دارند مورد بررسـی ـرار نمـیگیرنـد ا ـا سـه فـاکتور توانـا ی توضـی 11/11

دررد وار انا ا ا شا س سن

را دارند (جدو  0را ببینید)

جدول  .2واریانس کل شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار
Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
Factor
% of Cumulative
% of Cumulative
% of Cumulative
Total
Total
Total
Variance
%
Variance
%
Variance
%
Initial Eigenvalues

44.254 5.394 41.495
41.495 2.715 20.883 20.883
58.512 1.507 11.593
53.087 2.510 19.304
40.187
66.766 .570 4.383
57.470 2.247 17.283
57.470
73.971
79.385
84.240
87.732
90.992
93.327
95.483
97.218
98.860
100.000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.

1 5.753 44.254
2 1.854 14.258
3 1.073 8.254
4 .937 7.205
5 .704 5.414
6 .631 4.855
7 .454 3.492
8 .424 3.260
9 .304 2.335
10 .280 2.156
11 .226 1.736
12 .213 1.642
13 .148 1.140
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 2/88و اعتبـار سـه فـاکتور بـهدسـ

اعتبار ک شـا س سـن

 2/81و  2/81ارز ابی شدند که اعتبار اب

شمارة چهارم

آمـد بـهترتیـ

،2/88

بولی اس

ســتا هــر فــاکتور بــا توجــه بــه تعــداد و م تــواا گز نــهها ی کــه از «شــا س هــور
روا ی در نوشـتار» در بـر میگیـرد نـامگـرارا شـد فـاکتور  7کـه شـام گز نـههاا 1 ،9 ،0
و  3اســ

«انســ ام داســتان» ،فــاکتور  0کــه از گز نــههاا  72 ،1و  70تشــکی میشــود

«شناسـا ی و معرفــی عنارــر داسـتان» (ماننــد شیصــی ها ،اشـیا و ا ــد ها) و فــاکتور  9کــه
در برگیرنــدة گز نــههاا  77 ،8و  79میباشــد «فصــاح
م ا ســهاا بــیا شــا س ســن
روا ی در نوشتار ان ام گرف

پی

و بلاغــ » نــام گرفتنــد در انتهــا،
هــور

ــدم و د گــران ( )0277و شــا س ســن

که در ادامه بیان میشود

 .5بحث و نتیجهگیری

تعــداد مطالعــات بــر هــور روا ــی در زمینــههاا متفــاوت (ملــا  ،تراحــر0223 ،؛
ـــدم ،ب ـــا ی ،شـــما و شمســـا ی0277 ،؛ رو ـــا ی و عـــوضزاد 0270 ،؛ ســـرانی،

پی

کشــاورز و زمــانپور )0270 ،حــاکی از اهمی ـ

ا ــا هــور و ن ـ

مهــش آن در حوز هــاا

میتلــد از جملــه ــادگیرا زبــان میباشــد لــر نبــود شــا س سن شــی مناســ
انداز گیرا ا ا هـور در سـط نوشـتار ،نو سـندگان ا ـا م الـه را بـر آن داشـ

بــراا

تـا چنـیا

شا صی را راحی کنند
براســات نتــا ج بــهدس ـ آمــد  ،ســه فــاکتور برآمــد از ا ــا شــا س (انس ـ ام داســتان،
شناســا ی و معرفــی عنارــر داســتان ،فصــاح
شــا

ســن

و بلاغ ـ )  11/11دررــد از ک ـ وار ــانا

هــور روا ــی را توضــی میدهنــد ا ــا ســه فــاکتور بیــان و ــا ،

شیصــی نگارا ،روا ــ گرا ،ســب گرا ی و موضــو گرا ی را کــه بیشــی از تعر ــد
رنــدا ( )7333از هــور روا ــی اس ـ  ،در بــر میگیرنــد فــاکتور  ،7گز نــههاا مربــوب بــه
بیــان و ــا ( )1 ،9 ،0و روا ــ گرا ( )3را در برمیگیــرد فــاکتور  ،0گز نــههاا مربــوب
بــه شیصــی نگارا ( ،)1روا ــ گرا ( )72و موضــو گرا ی ( )70را شــام میشــود و
فــاکتور  ،9شــام روا ــ گرا ( )79 ،8و ســب گرا ی ( )77میباشــد بــر ا ــا اســات9 ،
گز نــه از شــا س  79گز نــة اولیــه حــرا میشــوند گز نــههاا  1 ،7و  1کــه در برگیرنــدة

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن

سا پن ا و کش

هور روا ی در نوشتار

شا صة «بیان و ا » بودنـد بـهدلیـ نـاهمیوانی بـا شـا س سـن
شدند لازم بـه ککـر اسـ
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راحـیشـد حـرا

کـه گز نـة  1همزمـان در برگیرنـدة دو صورـی

«بیـان و ـا »

و «سب شناسی» بود
بــا توجــه بــه حــرا گز نــة  ،7میتــوان نتی ــه گرفــ

کــه شــرک کنندگان در ا ــا

مطالعــه ،تما ـ چنــدانی بــه بیــان جزئیــات ر ـ نة داســتان کــه بــا حــوات پنجگانــه درک
میشــوند نداشــتند؛ جزئیــاتی ماننــد رن ـ  ،شــک و انــدازة اشــیا ت ر بــاً در هــی کــدام از
نوشتهها به چشش نمی ورد
بیشتر نوشتهها در ا ـا پژوه هـا ،تمرکـز بـر بیـان اتفا ـات بـه ترتیـ
ر ــدادها را برحس ـ

عل ـ

و ـو داشـتند و

و معلــو بیــان نمیکردنــد اســتفاد از حــروا ربــش نیــز کــه

بــراا پیونــد و ــا کــاربرد دارنــد و دلا ـ و نتــا ج اتفا ــات را نشــان میدهنــد بســیار کــش
بهکار برد شد بودند که ا ـا امـر موجـ

حـرا گز نـة  1از شـا س سـن

اولیـه شـد

از ــرا د گــر ،بیشــتر از  %31نوشــتار گــردآوراشــد فا ــد عنــوان بودنــد؛ عنــی
نو سندگان بلافارله و بدون انتیـام اسـش ـا عنـوانی بـراا نوشتهشـان ،بـه تعر ـد داسـتان
پردا ته بودند که در نتی ه گز نة  1هش از شا س اولیه حرا شد
بـراا درک تفـاوت بـیا هـور روا ــی گفتـارا و نوشـتارا میتـوان م ا سـة میتصــرا
بــیا «شــا س ســن
پی

هــور روا ــی در نوشــتار» و «شــا س ســن

هــور روا ــی»

ــدم و د گــران ( )0277کــه بــا گــردآورا گفتــار زبــانآموزان تهیــه شــد اسـ  ،ان ــام

داد گز ن ـة مربــوب بــه بیــان جزئیــات و تورــید ر ـ نة داســتان در شــا س پی
د گران ( )0277با ی ماند حـا آنکـه از شـا س سـن
بــدان معنــا باشــد کــه فــرد راوا و تــی میا ـ
بیشــتر در جه ـ

ــدم و

نوشـتار حـرا شـد شـا د ا ـا

ــود را حاضــر میبینــد بــا بیــان جزئیــات

جــرم او تلــار میکنــد ،حــا آنکــه در هنگــام نوشــتا کــه میا ـ

در

دسترت نیس  ،تمرکـز بیشـترا بـر بیـان ر ـدادهاا ارـلی بـهجـاا جز یـات و تورـیفات
دارد هرچنــد ا ــا ترکیــد بــر بیــان رو ــدادهاا مهــش و ارــلی داســتان در شــا س ســن
پی

دم و د گران ( )0277نیز به چشش می ورد
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هــشراســتا بــا تعر ــد برونــر ( ،7337بــهن ــ از داتنهــان )0227 ،و داتنهــان ( )0227و
نشــان داد کــه در پیکــرة داســتان،

بر لــاا تعر ــد رنــدا ( ،)7333نتــا ج ا ــا پــژوه

«توالی» 7مهمتر از «پیامـد» 0اسـ ؛ عنـی بیـان رو ـدادها بـهترتیـ
در هور روا ی اسـ

علـ

تـا بیـان داسـتان برحسـ

و ـو  ،فـاکتور مـؤ رترا

و معلـو و ـا

در نتی ـة کلمـات

ربطی مانند «بنـابرا ا» و «در نتی ـه» کـه بـراا بیـان چرا ـی اتفا ـات بـهکار مـیرونـد کمتـر
در نوشـتهها د ــد شـدند بــا ا ـاحــا شـا س پی

ــدم و د گـران ( )0277ا ــا گز نــه را
را بیشــی از هــور روا ــی

حفــک کــرد؛ عنــی مــیتــوان اســتفاد از کلمــات ربطــی مناسـ

گفتــارا دانسـ  ،حــا آنکــه در مــورد هــور روا ــی نوشــتارا ا ــاگونــه نیسـ
تفاســیر ،شــا د بتــوان ماهیــ
نسب

بــا ا ــا

داســتانگو ی را بــه توانــا ی بیــان و ــا در تــوالی درســ

داد ا ـا توانـا ی حتـی در کودکـانی کـه بـه بیمـارا اوتیسـش مبتلـا هسـتند و توانـا ی

داســتانگو ی ندارنــد هــش د ــد میشــود (برونــر و فلــدما 7339 ،بــهن ــ از داتنهــان،
 )0227در همــیا راســتا میتــوان بــه شــکوهی و شــیرعلی ( )0277نیــز اشــار کــرد کــه در
مطالعة ـود بـه ا ـا نتی ـه رسـیدند کـه در نوشـتار روا ـی زبـانآموزان« ،تـوالی» مهشتـر ا
رابش معنا ی اس
بــد اترتیــ

هــور روا ــی در نوشــتار زبــانآموزان ا رانــی شــام بیــ

ز رم موعـههاا مطــر شـد توســش رنــدا ( )7333اسـ
بیــان اتفا ــات مهــش و حــرا جزئیــات کــشاهمی ـ
للی ا اد نکند؛ ا اد ارتباب زمـانی مناسـ
رــ ی  ،درنررگــرفتا میا ــ

اعرمــی از

لارــهکـردن داســتان در الـ

بــهرــورتیکــه در درک کام ـ داســتان

بـیا رو ـدادها و بـهکـاربردن افعـا بـا زمـان

در انتیــام ســا تار و کلمــات مناســ ؛ تورــید ابعــاد

میتلـد شیصــی هــاا داســتان؛ انتیــام شــرو و پا ــان مناسـ

بــراا داســتان؛ پــی بــرد

منط ــی داســتان بــهرــورتیکــه ارتبــاب رو ــدادها بــاهش مشــیس باشــد؛ پیــروا از الگــوا
مشیس بهگونـهاا کـه واننـد متوجـه رانـر (سـب ) نوشـته شـود؛ جهـ گیـرا نو سـند
در ملبـ

ــا منفــی دانســتا و ــا و نیــز درک بــهکــارگیرا ،و توضــی نمادهــا و نشــانههــا
1. sequence
2. consequence

راحی ،روا ابی و اعتبارسن ی شا س سن
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ز رم موعــــههــــاا ســــازند هــــوررواا در نوشــــتار م ســــوم مــــی شــــوند و
ز رم موعــهها ی همچــون تورــید جزئیــات رــ نة داســتان ،بیــان رو ــدادها برحســ
«پیامــد» نــه برحســ

«تــوالی» و انتیــام عنــوان مناســ

بــراا نوشــتار ،در ا ــا زمــر

نمیگن ند
هرچنــد رنــدا ( )7333و بر ــی پژوهشــگران ماننــد فهــیش و پی
از پی

ــدم و شــما ،)0270 ،هــور روا ــی را مســت

ــدم ( 0221بــهن ــ

از زبــان مــیداننــد ،کــی از

سؤالاتی که میتواند در پژوه هـاا آ نـد پاسـر داد شـود ا ـا اسـ

کـه آ ـا فاکتورهـاا

مربــوب بــه هــور روا ــی میتواننــد در زبــان او و دوم متفــاوت باشــند؟ از آنجــا کــه
شــا س ســن

پی

ـدم و د گــران ( )0277بــه زبــان او (فارســی) و شــا س ســن

ا ــا م الــه بــه زبــان دوم (انگلیســی) تهیــه شــد ،شــا د تفاوتهــاا موجــود در ا ــا
شا سهاا سن

تا حدا مربوب بـه زبـان مـورد اسـتفاد باشـند کـه با ـد مـورد بررسـی

ــرار گیــرد؛ البت ـه رد یلــی و مــا امیــرا ( )0271نشــان دادنــد بــیا هــور روا ــی زبــان
او و دوم جامع ـة آمار شــان (معلمــان انگلیســی فارســیزبــان) رابط ـة اب ـ

بــولی وجــود
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ضمیمه
شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار
not at all poor average well
very well
1. The writer referred to any characteristic of the scene (such as color, size, shape
of things, sounds, heat, softness, taste or smell), so that the image in the readers’
mind assimilates that of the writer’s.





2. The writer summarized the story to a brief but to the point story. The important
events were mentioned, while the unnecessary things were not.





3. The writer’s script show the relativity of events in a way that you do not get
confused and distracted.





4. The writer displayed the events as consequences rather than more sequences.
(S)he used sufficient linking words such as “so that, because, since, as, as a result,
therefore,…”





5. The writer had a good sense of time. He correlated past, present and future well.





6. The title implied the writer’s emotional-behavioral reaction and the genre of
writing.





7. The writer constructed a clear picture of different dimensions of characters’
personality.





8. The writer considered the readers’ taste and interest in his/her selection of
grammar and vocabulary.





9. The writer’s rhetoric and style of storying in each phase (beginning, middle, end)
is appropriate.





10. The writer demonstrated his/her tone clearly. The readers find out when and
where the writer is optimistic or negativist.
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11. The pattern of writing is predictable. You can understand if the tone is tragic,
comic, etc.





12. The writer understood and identified the meaning of symbols and motifs well
(e.g., meaning of a gesture, a behavior or an object).





13. The order of narrated events is reasonable- based on tenses- so that they are not
disrupting or confusing.






