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 چکیده

ــه  ر ــا م ال ــا اســ  یشــا س سن شــ اعتبارســن یحــی و اهــدا ا  ــوان ب آن  کــه بت

ــی  ــور روا  ــرد  پی ه ــابی ک ــتار را ارز  ــه در نوش ــا س ک ــا ش ــدا ی ا  ــو ا ابت ن

اســ   گز نــه 79شــام   ،تهیــه شــد هــور روا ــی ( از 7333)براســات تعر ــد رنــدا  

گیــرد  در راســتاا روا ــابی می هــا بیشــی از تعر ــد رنــدا  را در بــرکــه هرکــدام از آن

گیرا زبــان بــه  ــاد FCEآموز ا رانــی کــه در ســط  زبــان 022ا ــا شــا س ســن  ، از 

انگلیسی مشـوو  بودنـد  واسـته شـد تـا پو انمـا ی کوتـاهی را ببیننـد و آن را در  الـ  

ــ   ــراا دوس ــتار ب ــد، درنوش ــد کنن ــود تعر  ــاز حالی  ــه اج ــ  ک و ردارا ب ادداش

شـا س ، براسـات هابـانی را نداشـتند  سـتا تمـام نوشـتهبـ  زگونـه مناستفاد  از هـی 

 بــر EFAگــرارا شــدند و ت لیــ  آمــارا ر  یــد لیکــرت نم شــد  درســن    راحــی

اا گز نــهدَ بــه شــا س سن شــی  پــژوه روا نمــرات رــورت گرفــ   نتی ــه ا ــا 

گیــرد  ا ــا می فــاکتور کلــی را در بــر ســهباشــد و می 88/2 ــتش شــد کــه داراا اعتبــار 

ــاکتور عبارت ســه انســ ام داســتان، شناســا ی و معرفــی عنارــر داســتان،  انــد از ف

 فصاح  و بلاغ  

ــی  ها:کلیدددوا ه ــی  در نوشــتار، شــا س ســن  هــور روا  در نوشــتار، هــور روا 

 نوشتار زبان دوم
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 مقدمه .1

( 7389هـور چندگانـه کـه گـاردنر ) ةداشـته، نرر ـ بیـان( 7333 ـور کـه رنـدا  )همان

ــوا  د گــر هــور مان کــردمطــر  آن را  ــراا وهــور ان نــد هــور اجتمــاعی، هــور را  را ب

ــی و هم ــیااحساس ــی  چن ــور روا  ــود )پی ه ــوار نم ــما، هم ــدم و ش ــ  0270  (  اهمی

در آن زمــان، هــور  گــردد بــاز مــی 02گیرا هــور بــه زمــان بینــه در ابتــداا  ــرن انــداز 

 شـدشناسـی سـن ید  مـی  ر اضـی و زبـانئهـا در حـ  مسـاافراد بـا توجـه بـه توانـا ی آن

 بعــدابــه ا ــا مفهــوم ت  واکــن  (  در0270پور، و زمــان ز؛ ســرانی، کشــاور0221)بــراون، 

ــ ــه را ارائــه کــرد کــه  ة( نرر ــ7389) ة هــور، گــاردنرو البتــه ناعادلان  هفــ هــور چندگان

، یر اضـی، موسـی ی، فیـا گرفـ   هـور زبـانی، منط ـیمی ر بـرنو  هـور متفـاوت را د

ــ  ــی،  بیع ــگرا، درونحرکت ــاردنر، ف ــافردا )گ ــه7333ردا و بین ــراون، ، ب ــ  از ب ، 0221ن 

ــ(  728  ص ــر  ةنرر  ــراا د گ ــور، را  را ب ــدگانگی ه ــان چن ــه م    ــا ب ــرد ت ــوار ک هم

کـه  را هـش انـوا  جد ـدا از هـور بتردازنـد، چنانکـه بتـوان افـرادا ةپـردازا دربـارنرر ه

هــور  ،بــراا ملــا افــراد بــاهور  ــرار داد   ةدر زمــر ر اضــی ندارنــدمســةلة توانــا ی حــ  

ــا ) ــا فی گلم ــی  ( و7331ع ــور روا  ــور ه ــیا ه ــه نهم ــیک ــوم م ــور م س ــود، تص ش

ســلی ه ن ــ  از حیــدرا،  وربــه 7333)رنــدا ،  متعــارا از هــور را بــه چــال  کشــاندند

کــرد کــه توانــا ی تولیــد و گــا  بــه کهــا کســی  طــور نمــیشــا د هــی  ( 7931 و هاشــمی،

ــه ــهدرک داســتان ب ــا ی گون ــا شــا د تفــاوت در توان ــرتبش باشــد  ام ــازگو ی اا از هــور م ب

دلیلـی  در امـر داسـتان گـو یهـا از حیوانـات تمـا ز انسـانمتفـاوت و نیـز  فـرادااتفا ات در 

   شد که ا ا توانا ی را هور بنامند 

 بــارا گرا تــار ر روا ــ آغــاز ( 7331بــارتا ) چنــان اســ  کــههــور روا ــی  اهمیــ 

سـرا ی  ابـ  گرا و داسـتان ـ ارا بـدون روو انسـان  دانـد کسـان مـیتـار ر بشـرا  آغاز

  (0270زاد ، ن   از رو ا ی و عوض)به داندتصور نمی

ــان ) ــ   (0222مرگ ــ  روا  ــد اس ــ معت  ــرن گرا در و روا  ــش  ــاد  شش ــ  از میل  ب

ح ی ـ  بسـیارا از در   پیـدا کـرداهمیـ  اا داشـ ، کـه فلسـفه جا گـا  و ـژ زمانی ،مسی 

ــه ارســطو نســب  داد  می ةشــد  در حیطــا لاعــات گــردآورا شــود  او داســتان و روا ــ  ب



 707              در نوشتار  یشا س سن   هور روا یو اعتبارسن  یاب روا ،ی راح              و  کش   سا  پن ا  

 

ن ـ  از ، بـه7317هـش پیونـد زد )بـاچر و د گـران، بود که فلسفه و هنـر نمـا   را بـه  یکس

هـاا شـفاهی پـا از مـدتی بـا گسـترر سـواد و بـا توییـر افسـانه هرچند ( 0271اندرسون، 

گرا پـا مـرور زمـان، روا ـ بـه هاا نوشـتارا، ا ـا پیوسـتگی از هـش گسـیی  وبه داستان

هــاا میتلــد تبــد   بــه بــه حوز فلســفه و نمــا   فراتــر گراشــ  و بــا ورود  ةرا از حیطــ

ـــه ـــتهمیاناا م ول ـــداا رش ـــه ت   ش ـــدگا ک ـــر یر د  ـــا تارگرا ی، ت ـــون س ها ی همچ

ـــر، روان ـــی )برون ـــکی، ( و جامعه7381شناس ـــاو و والتس ـــی )لب ـــاا 7311شناس ( کاربرده

گــو ی اکنــون فراتــر از و داســتانگرا بــه روا ــ نگــا  از آن ــا کــه  پیــدا کــرد  نیــز متفــاوتی

توانـا ی کهنـی و هـور مـرتبش بـا آن )هـور  ،اسـ  هـاا ا لـا یابزارا براا بیـان درت

ــی( ــژ  روا  ــ  و  ــز از اهمی ــ  نی ــوردار اس ــدا  ) اا بر  ــد رن ــور  ( از7333در تعر  ه

هـور نیـز ماننـد انـوا   از گونـها ـا دهـداسـات کـار ا ـا م الـه را تشـکی  مـیکـه روا ی 

  شود اشد که در ز ر به ا تصار توضی  داد  میبها ی میداراا ز رم موعه د گر آن

  . هوش روایی از دید رندال1. 1

داندکــه اا از چنــد نــو  توانــا ی متفــاوت مــیرا م موعــههــور روا ــی  (7333رنــدا  )

هـا  ـا ان امـد  ا ـا توانـا یگیـرا داسـتان  ـوم  ـا درک مناسـ  از داسـتان مـیبه شـک 

   ند ازاعبارتهور روا ی  هااز رم موعه عبارتیبه

عبــارت اســ  از   (0271حیــدرا و د گـران،  بنــدا، بــه تعبیـر) ـا پیکر  7بیـان و ــا    7

درک  گانـــهپنجتوانـــا ی تشـــییس و درک اتفا ـــات و هـــر آنچـــه توســـش حـــوات 

 اهمی  مهش از کش گو ی و ا   و تمیز اتفا اتشود و نیز توانا ی براا  لارهمی

  توانا ی شنا   و ترسیش شیصی   ود و د گران  0نگاراشیصی   0

ــه9گراروا ــ   9 ــا   را ب ــاب بر رارکــردن و و  ــان  ارتب کــردن، مشــتا  ترتیــ  و ــو  بی

ــا نگــه ــان داشــتا شــنوند  در دنب ــراا بی ــردن داســتان و اســتفاد  از ل ــا مناســ  ب ک

 روا   

                                                           
1. emplotment 

2  . characterization 

3  . narration 
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  بینی  پی بیان و ا   با الگو ی کمابی   اب  7گرا یسب   1

  آگاهی از الگوهاا معنا ی داستان و تشییس و درک نمادها  0گرا یموضو   1

نـو  از انـوا  هـور  سـه( معت ـد بـود کـه 7333هاا ککـر شـد ، رنـدا  )علاو  بر مؤلفه

ــ ــاردنر ) ةچندگان ــز در7389گ ــی  ( نی ــور روا  ــور ده ــانی، ه ــور زب ــد  ه رون ـ مؤ رن

ــافردا  ــور بین ــردا و ه ــیا او هم ف ــور چن ــا ه ــزان ا  ــی در می ــ  مهم ــه را عام حافر

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

 هستند 

هـاا بـه در داسـتانا ـا هـور را  رد پـاا تـوانچگونـه میا  ا ـا اسـ  کـه سـؤحا  

ود  ـا کمبـود نبـکـار وجـود دارد؟ آ ـا ابـزار مناسـبی بـراا ا ـاکرد؟  ت ر ر درآمد  جست و

ــ   ــزار مناس ــا ساب ــد ش ــن   مانن ــانمیهاا س ــد م    ــا چال  توان ــی را ب ــاا بزرگ ه

تواننـد بـه م   ـان کمـ  کننـد تـا عوامـ  میتلـد را ها میز ـرا ا ـا شـا س مواجه کند؛

، دلیـ  همـیامـورد بررسـی  ـرار دهنـد  بـه  کـد گرهـا را بـا گیرا کرد  و روابـش آنانداز 

 بـراا سـن   یتلـار کردنـد تـا بـا  راحـی و اعتبارسـن ی شا صـنو سندگان ا ا م الـه 

ــی  ــان انگلیســی 9در نوشــتارهــور روا  ــر زب ــی،  کــی از  لرهــاا موجــود را پ آموزان ا ران

 کنند 

 باشد گو ی به سؤا  ز ر میهدا پژوه  موجود پاسر در نتی ه،

ــا  ــا ش ــ آ  ــن  ـ ــی  س س ــور روا  ــتار ه ــاندر نوش ــا زب ــه در ا  ــی ک آموزان ا ران

 پژوه   راحی شد  از روا ی و اعتبار  اب   بولی بر وردار اس ؟ 

  پژوهش ۀپیشین .2

ـــ سا  ـــه روا  ـــد روانگرا در حوز هاســـ  ک ـــد مانن ـــان، شناســـهـــاا میتل ی زب

ــان،جامعه ــی زب ــ   شناس ــه اس ــرار گرفت ــ    ــورد ت  ی ــان م ــات زن ــان و مطالع ــادگیرا زب  

ـــاو و و ـــا   لب ـــکی، )مل ـــر ،  ؛7311التس ـــی، در روان  (7331اوکب ـــ شناس ـــان روا   بی

                                                           
1  . genre-ation 

2. thematization 

3. narrative writing intelligence 
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ا ـا بـاور اسـ  کـه بیـان  ( بـر0279آمـوا )  اسـ  معنادادن به دنیاا ا ـراا براا راهکارا

 ةهاا زندگی به افـرادا کـه ح شـان تیـیی  شـد ، ماننـد سیاهتوسـتان و زنـان، اجـازداستان

ــه ــی دهــد  ب ــراز وجــود م ــ ، داســتان و اب ــیا دلی ــ  فمنیســ هم ــزار ت  ی ــ  اب ــا و روا  ه

در داسـتان زنـدگی  « ـود»چگـونگی بیـان  ،ملـا  بـراااشـد  ب رفداران ح و  بشر نیـز می

ــر شــیس ــد نما شــگر تبعی می ه ــراتوان ــا و برت ــااه ــا و  ه ــه نف ــاد ب ــاعی، اعتم اجتم

ــد ــانواد  باش ــیس در   ــا  ش ــر ،  جا گ ــاربرد 7331)اوکب ــا ک ــ (  ا  ــد در می روا  توان

پـرد  برداشـتا از  در کهنـی و جسـمی و نیـز هـاا ا متعددا ماننـد درمـان بیمـاراهازمینه

همـیا  ـا ر،   بـهبـه انسـان کمـ  کنـد هاا جنسـی، نـژادا و اجتمـاعی در جامعـهتبعی 

ــ  ــتا  ادداش ــه نوش ــراد ب ــ  اف ــی از رورترغی ــه  ک ــه هاا روزان ــد می در حیط ــاا   ه

ــی روان ــ شناس ــا و م )م  ا  ــا، دون ــ 7331دون ــه ن  ــه، ب ــا 0221  از دورنی ــیا (  ش د هم

ــه ــات گفت ــات و جمل ــ  کلم ــد  در رواناهمی ــی، جامعهش ــان شناس ــادگیرا زب ــی و   شناس

کـه لبـاو اسـتفاد  شـد  باشـد چنان 7بـر عبـارات کلـامیبیشـتر باعث شد  که تمرکز م   ـان 

ــکی ) ــ 7331و والتس ــتان را ( کوچ ــانی داس ــد زب ــارت»تر ا واح ــوا   «عب ــتند و ان دانس

ــدگا  آن ــ  شــدند  از د  ــراا آن  ائ ــ میتلفــی هــش ب ــا روا  ــاراتی پیوســ  م موعــه ،ه عب

 اس  که حدا      رابش زمانی داشته باشند 

ــاو ) ــ 7310لب ــک  از ( روا  ــرا را متش ــارت می دوگ ــو  عب ــد  ن ــی ردان ــی و ارزش  وا 

ــی ــارات  بررس ــا عب ــات ا  ــیارا در ت  ی  ــاربرد بس ــاوت دارک ــا ؛ دمتف ــراا مل ــی  ب رو ش

ــراا ا ــا (0229) ــا ی کودکــان ونزوئلــا ی را در ارز ــابیب ــد توان کــردن بســن د، از کــه بتوان

ــاآن ــ  ت ــا  واس ــتانی ه ــارات داس ــد و عب ــد کنن ــتان تعر  ــی را در داس ــاا آنارزش ــا ه ه

را ان ـام دادنـد و بـه  پـژوه ماننـد ا ـا ه( نیـز 7389کیـ  )پیترسـون و م   کـردبررسی 

ــدا در داســتان ــارات ارزشــی ا ــا نتی ــه رســیدند کــه کودکــان از همــان ابت هاا  ــود از عب

حـا   ،کننـدتر نرـرات  ـود را غیرمسـت یش بیـان میسـاهاا کشکننـد  البتـه بچـهاستفاد  می

 درا ان ـام مـی دهنـها شـان ا ـا کـار مسـت یش و بـا بیـان احساسـات و انگیز که بزرگترها آن

 ( 0277ن   از سا ، )به

                                                           
1. clause 
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اا بیشـتر وسـیله روا ـ داسـتان و  ،مطالعـاتبسـیارا از  در کـه به نرـر مـی آ ـد چنیا

تمرکــز بــر روا ــ   شــا د بــراا کنکــار زبــان و کهــا از  ر ــ  کلمــات و عبــارات بــود  و

بـراا ان ـام چنـیا  ـدر کـافی برجسـته نبـود  اسـ   عنوان ماحصـ  نـوعی از هـور بـهبه

کـه تمرکـز آن تنهـا بـر عبـارات ارزشـی و روا ـی  اسـ  7بـه شـا س سن شـیکارا، نیاز 

ــد و م مو ــهنباش ــهع ــاوت را ب ــاا متف ــازندةاا از فاکتوره ــ  س ــوان عوام ــور در عن ــر ه  ب

برداشـتند و ( گـام بزرگـی 0277)  ـدم، ب ـا ی، شـما و شمسـا یپی در ا ـا زمینـه  گیرد 

ــد کــه یشــا س سن شــ ــه کردن ــداز هــور روا ــی  را تهی ــد  تفــاوت ارــلی را ان گیرا کن

ــا شــا س ســن    راحــیشــا س ســن   آن ــرهــا ب ــا پــژوه ، تمرکــز ب  شــد  در ا 

هــور  نوشــتارا تمرکــز بــر وهــور پــژوه در ا ــا  ؛اســ هــور روا ــی  وهــور متفــاوت

ــی  ــ روا  ــن   پی حالیدر اس ــا س س ــه ش ــران )ک ــدم و د گ ــفاهی را 0277  ــام ش ( کل

 مبناا کار  ود  رار داد  بود 

ــا ــی ا  ــ  راح ــا س سن ش ــش پی ش ــران )ی توس ــدم و د گ ــه (،0277  ــان ب  م   

بـه منشـر هـا، در داسـتانبتواننـد تمرکـز  ـود را از بررسـی جملـات و عبـارات  کم  کرد تا

ا ـا هـور بـا عوامـ   ة  در نتی ـه بررسـی رابطـمعطـوا کننـد (هور روا ـی) هاوهور آن

ــادگیرا، میصورــاً ــد   ــان او  و دوم موضــو   میتل ــژوه در زب ، پژوهشــگرانبر ــی  پ

ــا  در ا ــران، شــد  میصورــاً ــراا مل ــران ــدم، گــ پی  ،ب  (0277راد )پرور،  واجــوا و ا 

ــن   پی  ــا س س ــران )از ش ــدم و د گ ــ( 0277  ــا رابط ــد ت ــتفاد  کردن ــ  ةاس  موف ی

کـه نتـا ج ت  یـ   کننـدی هـا ارز ـابآنهـور روا ـی  آموزشی معلمان انگلیسی ا رانـی را بـا

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

بینــی را بــراا موف یــ  اســ  بیشــتر ا  ــدرت پی هــور روا ــی  ةدهنداز عنارــر تشــکی 

 معلمان دارا بود 

ـــا می ) ـــینی ف ـــا س 0277حس ـــز از ش ـــن   پی ( نی ـــران )س ـــدم و د گ  0277) 

 اسـتانی را بـه متـون تفسـیرا در دروتروا ـی و دتـون د  کـرد تـا برتـرا اسـتفاد  از ماستفا

دانشــ وا زبــان  37روا  زبــان دوم نشــان دهــد  او در ت  ــی   کــه بــر « وانــدن»

                                                           
1. scale 
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ــدر ا  ــه ت ــان داد ک ــود نش ــام داد  ب ــی ان  ــیانگلیســی ا ران ــون روا  ــث  مت ــات، باع در کل

ــزا   ــز اف ــ و ان و نی ــ  دانش ــدن و درک مطل ــا ی  وان ــود توان ــی  بهب ــور روا  ــاآنه  ه

 شود می

ــد )پی  ــدم و معتک ــ0270  ــز رابط ــی  ة( نی ــور روا  ــورد ه ــان م ــادگیرا زب ــا   را ب

آمــوز دبیرسـتانی ان ــام شــد از دو دان  772روا  بررسـی  ــرار دادنـد  ا ــا ت  یــ  کـه بــر

ــا شــد  آنهــاا کــارتونی تشــکی  میبیــ  تعر ــد  ــا ر  و تعر ــد داســتان عکا هــا ب

ــن   ــا س س ــتفاد  از ش ــی  اس ــور روا  ــران،  )پیه ــدم و د گ ــ0277  ــ   ة( رابط  اب

ــیا ــان  ةآمــوزان بــا ســه نمــردان هــور روا ــی   بــولی ب ــان عربــی، زبــان فارســی و زب زب

ــه ــر م موع ــیا ز  ــد  در ب ــدا کردن ــی پی ــی هااانگلیس ــور روا  ــ  ،ه ــدرت روا  ــرا   گ

  ود ا تصاص داد بینی بالاترا را براا نمرات زبانی بهپی 

ــز 0270و شــما ) ــدم پی   ــراا توضــی  عوامــ  مــؤ( نی ــافتا مــدلی ب ــر  در پــی   ر ب

( بهـر  جسـتند تـا نشـان 0277و د گـران ) ـدم پی نوشتار زبـان دوم، از شـا س سـن   

هـا، مـدلی کـه درکنـار عوامـ  زبـانی ماننـد دانـ  لوـوا دهند در بیا دو مد  پیشـنهادا آن

ــامی و ــی  و ســا تارا، هــور کل ــیهــور روا  ــی را هــش درنرــر م ــدرت پ ــرد   ــی بگی ین

کـه پاسـر دادنـد هـا بـه ا ـا پرسـ  بهترا براا سط  نوشـتار زبـان دوم دارد  در وا ـ  آن

ــانی  کســان و دانــ چــرا زبــان ــا ی  آمــوزان بــا ســط  زب لوــوا و ســا تارا  کســان، توان

 شـد  تفـاوت در هـا بـا توجـه بـه مـد  ارائـهمتفاوتی در نوشتار زبـان دوم دارنـد  پاسـر آن

  بود  هور روا ی 

و هــور روا ــی  معنــادار بــیا ةرابطــنیــز بــه  (7931ســلی ه و هاشــمی ) ورحیــدرا، 

  آوردبهترا را به ارموان می ةترجم ،، چنانکه هور بالاترکیفی  ترجمه دس   افتند

بـا متویرهـاا د گـر، بعـد از  راحـی هـور روا ـی  ةبا توجـه بـه تسـهی  بررسـی رابطـ

ــن   ــا س س ــی  ش ــور روا  ــران، )پی ه ــدم و د گ ــه  (0277  ــا م ال ــندگان ا  نو س

ــارا و نوشــتارا  ــه و گــامی در جهــ  تفکیــ  هــور گفت ــر رفت ــا فرات ــد ت دررــدد برآمدن

، هـور روا ـی ( از7333همیا منرـور، ا ـا م الـه بـا اسـتفاد  از تعر ـد رنـدا  )بردارند  به

 کند در نوشتار را  راحی و اعتبارسن ی میهور روا ی  شا س سن  
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 پژوهشروش  .3

 کنندگانشرکت. 1. 3

آمـوزر زبـان انگلیسـی مشـوو  بـه  ةمؤسسـآموز ا رانـی کـه در  ـ  زبان 022م موعاً 

آموزان کـه همگـی در سـط  شـرک  کردنـد  سـا ا ـا زبـان پـژوه ت صی  بودند در ا ا 
7FCE  ســا  بـود  دو دلیـ  بـراا انتیــام ا ـا سـط  وجـود داشــ    92تـا  02بودنـد بـیا

تــرم را پشــ   71آموزان بــراا ورود بــه ا ــا ســط  با ــد ه، زبــانمؤسســاو  ا نکــه در ا ــا 

د نـتوانآموزان بـا توجـه بـه امت ـان تعیـیا سـط   ـود میسر بگرارنند، البته بر ـی از زبـان

تـرم را نگرراننـد  بـا توجـه بـه ا ـا تعـداد تـرم و بـا توجـه بـه  71    ا چند تـرم از ا ـا 

ی در ا ـا سـط ، دانـ  زبـانی متوسـط آموزانرود زبـاننو سندگان م الـه، انترـار مـی ةت رب

 ـا سـط  نسـب  بـه نـد   انیـاً، اآ کـار ت  ی ـی بران ـام ا ـا ةداشته باشند که بتوانند از عهد

ـــاتر گز نـــ ـــاتر، ترا بـــود ز ـــرا معمولـــاً کلاتمناســـ  ةســـطو  بال هـــا در ســـطو  بال

 ها لازم اس  آورا داد ترا براا جم تر هستند و زمان  ولانیجمعی کش

 پژوهشابزار . 2. 3

در نوشـتار بـود کـه در هـور روا ـی  شـا س، پـژوه ابزار ارلی مـورد اسـتفاد  ا ـا 

 چهــارراسـتاا دســتیابی بـه هــدا ارـلی ا ــا ت  یــ ،  راحـی و روا ــابی شـد  پو انمــا ی 

عنـوان ابـزار نما شـی مـورد اسـتفاد   ـرار گرفـ   علـ  انتیـام نیز به «گِرابازا»اا د ی ه

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

ــنمــا   می ــز امکــان ب ــی  بســیارا از  صورــیات روزگراشــ  و نی ــراهش هــور روا  را ف

ــرد  می ــا ک ــراا مل ــا ی ب ــتان، توان ــلی داس ــی  ار ــانگی شیص ــی »، دوگ  «نگاراشیص

بیــان »گانــه، تــوان حــوات پــنجا متفــاوت و عنارــر مــرتبش بــا هــانو ســند  و وجــود رن 

( بیـان 7338 ـور کـه بلـیا و همکـاران  )د  همـانیکشـنو سـند  را بـه چـال  می «و ا  

ی باشـد کردند، روا   کام  روا تـی اسـ  کـه شـام  سـه بیـ  تورـید، و ـا   و ارز ـاب

کنـد  علـاو  بـر بـروز ا ـا سـه عنصـر را بـراا نو سـند  فـراهش می ةکه ا ا پو انمـا ی زمینـ

                                                           
1. First Certificate Exam 
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ــا ی بی ــا پو انم ــون ا  ــا چ ــام ا  ــ کل ــتان ت  اس ــوم داس ــان ، درک مفه ــط  زب ــر یر س ت

 گیرد نو سند   رار نمی

 هاآوری دادهجمع. 3. 3

براســات تعر ــد رنــدا   «در نوشــتارهــور روا ــی  شــا س ســن  »در ابتــدا 

نـو ا رـورت پی شـمرد  بـود بـه گونـه هـور بـر( و  صوریاتی که او بـراا ا ا7333)

ه بـود کـه هرکـدام براسـات گز نـ 79نـو ا شـام  ا ـا پی   د(بینیـشد )ضـمیمه را بآماد  

ه بـراا گز نـ 79بـودن ا ـا ا مینـان از واضـ شـدند  بـراا مـیگـرارا نمر  7 ید لیکـرت

ــه نوشــته ــرادا ک ــاناف ــابی میهاا زب ــهآموزان را ارز  ــد ب ــا رون ــدا ا  ــد، در ابت ــورت کنن ر

ها نمـر  ا ـا نوشـتهبـه  رـورت جداگانـهنفـر بـه دوآموز ان ـام شـد و زبـان 01آزما شی با 

ــه ــا از درک  کســان از گز ن ــد ت ــان حارــ  دادن هاا شــا س ســن    راحــی شــد  ا مین

 کنند 

آموزان توضــی  داد   نــد ارــلی، تمــام مراحــ  کــار بــه زبــان فارســی بــراا زبــانادر فر 

ــی  ــا ه ــد ت ــاش ــامی ب ــه ابه ــد ، گون ــام ش ــا ی انتی ــاا پو انم ــیا تماش ــد  در ح  ی نمان

  زبــانی ماننــد فرهنــ  لوــ  و کتــام دســتور گونــه منبــاســتفاد  از هی  ان اجــاز دانشــ و 

، انتیــام کلمــه و ســا تار ز ــرا حافرــه بردارا را هــش نداشــتند؛تــی  ادداشــ زبــان و  ــا ح

    اس هور روا ی  بیشی ازمناس  

گونـه کـه فـیلش را بـراا دوسـ  آمـوزان  واسـته شـد تـا همانبعد از اتمام فیلش، از زبـان

ــد می ــود تعر  ــه   ــد، آن را ب ــندکنن ــی بنو س ــان انگلیس ــدون ا ا زب ــدود تی در ب ــه م  ک

 تعداد کلمات و  ا زمان وجود داشته باشد 

 هاتحلیل داده. ۴. 3

براســات شــا س ســن    راحــی  هــاآن گــراراها و نمر آورا نوشــتهبعــد از جمــ 

ــه ترتی  کــه تمــام نمر هــا ان ــام شــد، بــد اآمــارا بــرروا داد  هــاات لیــ شــد ،  هــا ب

روا ــابی و  0EFA نرــر از  ر ـ  منت ــ  شـدند تــا شـا س مـورد SPSS18افـزار آمـارا نرم

                                                           
1. Likert Scale 

2. Exploratory Factor Analysis 
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ــود ــن ی ش ــه ،اعتبارس ــن   گز ن ــا س س ــا ش ــاهمیوان ب ــاا ن ــراه ــوند ح ــداد  ش و تع

ــز مشــیس شــوند  مســتورفاکتورهــاا  ــا شــا س ســن   نی ــه  در ا  ــا توجــه ب ســتا ب

ــاکتور نام ــر ف ــوعی، ه ــواا موض ــ  م ت ــا و ک ــا فاکتوره ــار ا  ــزان اعتب ــد و می ــرارا ش گ

 شا س سن   م اسبه شد 

 هایافته .۴

 7ا ولیـوفـاکتور بـا آ گـ ، سـهSPSSافـزار در نـرم EFAهـاا آمـارا ت لیـ بعد از ان ام 

ــبزر  ــ  ب ــر از   ــههت ــدام ب ــه هرک ــد ک ــ  دســ  آمدن ــددرترتی ــه از  9و  9، 1 ةبرگیرن گز ن

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

 شا س سن   نها ی حرا شد  ةسیزد  گز ن گز نه از
 

 های شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار. همخوانی فاکتورها و گزینه1جدول 

 
Factor 

1 2 3 

Q2 .846   

Q3 .743   

Q9 .634   

Q5 .625   

Q1    

Q12  .818  

Q10  .816  

Q7  .714  

Q4    

Q6    

Q8   .774 

Q11   .681 

Q13   .640 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

                                                           
1. eigenvalue 
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 نی. نمودار ش1 نمودار

 

توانـا ی توضـی  وار ـانا  9 و 0 ،7 تنهـا فـاکتوردهـد کـه شی  نمودار شـنی نشـان مـی

و فاکتورهــاا د گــر کــه آ گــا ولیــو  در نوشــتار را دارنــدهــور روا ــی  شــا س ســن  

 11/11ا ـا سـه فـاکتور توانـا ی توضـی   گیرنـد کمتر از    دارند مورد بررسـی  ـرار نمـی

 را ببینید(  0دررد وار انا ا ا شا س سن   را دارند )جدو  

 

واریانس کل شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار. 2جدول   

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of  

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5.753 44.254 44.254 5.394 41.495 41.495 2.715 20.883 20.883 

2 1.854 14.258 58.512 1.507 11.593 53.087 2.510 19.304 40.187 

3 1.073 8.254 66.766 .570 4.383 57.470 2.247 17.283 57.470 

4 .937 7.205 73.971       

5 .704 5.414 79.385       

6 .631 4.855 84.240       

7 .454 3.492 87.732       

8 .424 3.260 90.992       

9 .304 2.335 93.327       

10 .280 2.156 95.483       

11 .226 1.736 97.218       

12 .213 1.642 98.860       

13 .148 1.140 100.000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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، 88/2ترتیـ  دسـ  آمـد  بـهو اعتبـار سـه فـاکتور بـه 88/2 سـن   اعتبار ک  شـا س

  اس که اعتبار  اب   بولی  ارز ابی شدند 81/2و  81/2

هــور  شــا س»ها ی کــه از هــر فــاکتور بــا توجــه بــه تعــداد و م تــواا گز نــه ســتا 

 1، 9، 0هاا کـه شـام  گز نـه 7گـرارا شـد  فـاکتور گیـرد نـاممی در بـر «در نوشـتارروا ی 

ــ  3و  ــتان» اس ــ ام داس ــاکتور «انس ــه 0، ف ــه از گز ن ــکی  می 70و  72، 1هاا ک ــود تش ش

کــه  9ها( و فــاکتور ها، اشـیا  و ا ــد )ماننــد شیصــی « شناسـا ی و معرفــی عنارــر داسـتان»

ــد ــه ةدر برگیرن ــ« اح  و بلاغــ فصــ»باشــد می 79و  77، 8هاا گز ن ــد ن ــا،  ام گرفتن در انته

هــور  ( و شــا س ســن  0277و د گــران ) ــدم پی اا بــیا شــا س ســن   م ا ســه

  شودکه در ادامه بیان می در نوشتار ان ام گرف روا ی 

 گیریبحث و نتیجه .5

؛ 0223هاا متفــاوت )ملــا ، تراحــر، در زمینــههــور روا ــی  د مطالعــات بــراتعــد

؛ ســـرانی، 0270زاد ، ؛ رو ـــا ی و عـــوض0277ب ـــا ی، شـــما و شمســـا ی،   ـــدم،پی 

هــاا ( حــاکی از اهمیــ  ا ــا هــور و ن ــ  مهــش آن در حوز 0270پور، کشــاورز و زمــان

ــان می ــادگیرا زب ــه   ــد از جمل ــراا میتل ــود شــا س سن شــی مناســ  ب ــر نب باشــد   ل

بـر آن داشـ  تـا چنـیا  گیرا ا ا هـور در سـط  نوشـتار، نو سـندگان ا ـا م الـه راانداز 

 شا صی را  راحی کنند 

انســ ام داســتان، ، ســه فــاکتور برآمــد  از ا ــا شــا س )آمــد دســ براســات نتــا ج بــه

ــی عنارــر داســتان، فصــاح  و بلاغــ (شناســا ی و مع ــانا 11/11 رف  دررــد از کــ  وار 

ــن   ــا   س ــی  ش ــور روا  ــیه ــان و  میرا توض ــاکتور بی ــه ف ــا س ــد  ا  ــا  ، دهن  

ــی  ــ نگارشیص ــب ا، روا  ــو گرا، س ــد گرا ی و موض ــی از تعر  ــه بیش گرا ی را ک

هاا مربــوب بــه گز نــه ،7گیرنــد  فــاکتور می در بــراســ ، هــور روا ــی  ( از7333رنــدا  )

ــا   ) ــان و  ــ 1، 9، 0بی ــاکتور ( را در برمی3گرا )( و روا  ــرد  ف ــه، 0گی ــوب گز ن هاا مرب

شــود و ( را شــام  می70گرا ی )( و موضــو 72گرا )(، روا ــ 1نگارا )بــه شیصــی 

ــاکتور  ــ  ،9ف ــام  روا  ــب 79، 8گرا )ش ــات، ( می77گرا ی )( و س ــا اس ــر ا  ــد  ب  9باش

 ةکــه در برگیرنــد 1و  1، 7هاا ز نــهشــوند  گاولیــه حــرا می گز نــة 79گز نــه از شــا س 
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ا شـد  حـردلیـ  نـاهمیوانی بـا شـا س سـن    راحـیبودنـد بـه «بیان و ا  » ةشا ص

 «بیـان و ـا  »دو  صورـی   ةهمزمـان در برگیرنـد 1 ةازم بـه ککـر اسـ  کـه گز نـشدند  ل

 بود  «شناسیسب »و 

ــ ــرا گز ن ــه ح ــه ب ــا توج ــرک ، می7 ةب ــه ش ــ  ک ــه گرف ــوان نتی  ــا ت کنندگان در ا 

ــات رــ ن ــان جزئی ــه بی ــدانی ب ــ  چن ــا حــوات پنج ةمطالعــه، تما  ــه درک داســتان کــه ب گان

ــداز شــوند نداشــتند؛می ــک  و ان ــ ، ش ــد رن ــاتی مانن ــی  ةجزئی ــاً در ه ــدام از اشــیا  ت ر ب ک

  ورد ها به چشش نمینوشته

، تمرکـز بـر بیـان اتفا ـات بـه ترتیـ  و ـو  داشـتند و هـاپژوه ها در ا ـا بیشتر نوشته

ــد  اســتفاد  از حــروا ربــش نیــز کــه ر ــدادها را برحســ  علــ  و معلــو  بیــان نمی کردن

کــش  دهنــد بســیارربرد دارنــد و دلا ــ  و نتــا ج اتفا ــات را نشــان میبــراا پیونــد و ــا   کــا

از شـا س سـن   اولیـه شـد   1 ةبودند که ا ـا امـر موجـ  حـرا گز نـ کار برد  شد به

 عنــی  ؛شــد  فا ــد عنــوان بودنــدگــردآورانوشــتار  %31از  ــرا د گــر، بیشــتر از 

شـان، بـه تعر ـد داسـتان تهنو سندگان بلافارله و بدون انتیـام اسـش  ـا عنـوانی بـراا نوش

 هش از شا س اولیه حرا شد  1 ةپردا ته بودند که در نتی ه گز ن

میتصــرا  ةتـوان م ا سـگفتـارا و نوشـتارا میهـور روا ــی  بـراا درک تفـاوت بـیا

ــیا  ــن  »ب ــا س س ــی  ش ــور روا  ــتاره ــن  »و  «در نوش ــا س س ــی ش ــور روا   «ه

م ، ان ــا  اســ آموزان تهیــه شــدبــان( کــه بــا گــردآورا گفتــار ز0277 ــدم و د گــران )پی 

ــ ــات و تورــید رــ ن ةداد  گز ن ــان جزئی ــه بی ــوب ب ــدم و داســتان در شــا س پی  ةمرب  

کـه از شـا س سـن   نوشـتار حـرا شـد  شـا د ا ـا ( با ی ماند حـا  آن0277د گران )

بینــد بــا بیــان جزئیــات بــدان معنــا باشــد کــه فــرد راوا و تــی میا ــ   ــود را حاضــر می

کــه در هنگــام نوشــتا کــه میا ــ  در کنــد، حــا  آنبیشــتر در جهــ  جــرم او تلــار می

 اتتورـیفو جـاا جز یـات ا ارـلی بـهز بیشـترا بـر بیـان ر ـدادهادسترت نیس ، تمرکـ

ســن    شــا سا مهــش و ارــلی داســتان در اترکیــد بــر بیــان رو ــداده ا ــا دارد  هرچنــد

   وردبه چشش می ( نیز0277 دم و د گران )پی 
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ــش ــر )ه ــد برون ــا تعر  ــتا ب ــه7337راس ــا، ب ــ  از داتنه ــان ) ( و0227ن، ن  ( و 0227داتنه

ــ ــاا تعر  ــدا  )بر ل ــا 7333د رن ــا ج ا  ــژوه (، نت ــر پ ــه در پیک ــان داد ک ــتان،  ةنش داس

رترا  فـاکتور مـؤ ،ترتیـ  و ـو بیـان رو ـدادها بـه عنـی  اسـ ؛ 0«پیامـد»مهمتر از  7«توالی»

کلمـات  ة  در نتی ـو ـا   بیـان داسـتان برحسـ  علـ  و معلـو اسـ  تـا هور روا ی  در

کمتـر  رونـدار مـیککـه بـراا بیـان چرا ـی اتفا ـات بـه «در نتی ـه»و  «بنـابرا ا»ربطی مانند 

( ا ــا گز نــه را 0277 ــدم و د گـران )حــا  شـا س پی ها د ــد  شـدند  بــا ا ـادر نوشـته

هــور روا ــی  بیشــی ازاســتفاد  از کلمــات ربطــی مناســ  را  تــوانمــیعنــی   ؛حفــک کــرد

بــا ا ــا   نیســ گونــه ا ــانوشــتارا هــور روا ــی  حــا  آنکــه در مــورد، دانســ  گفتــارا

ــوان  ــا د بت ــ تفاســیر، ش ــتان ماهی ــ  داس ــوالی درس ــا   در ت ــان و  ــا ی بی ــه توان گو ی را ب

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

ــتان ــد داس ــش گو ی ندارن ــد  میه ــدما، د  ــر و فل ــود )برون ــه 7339ش ــان، ب ــ  از داتنه ن 

ــه شــکوهی و شــیرعلی )راســتا می (  در همــیا0227 ( نیــز اشــار  کــرد کــه در 0277تــوان ب

تـر ا مهش «تـوالی»آموزان،  ـود بـه ا ـا نتی ـه رسـیدند کـه در نوشـتار روا ـی زبـان ةمطالع

 رابش معنا ی اس  

ــد ا ــ ب ــی  ترتی ــور روا  ــانه ــتار زب ــی از در نوش ــ  اعرم ــام  بی ــی ش آموزان ا ران

کـردن داســتان در  الــ   لارــه  اسـ ( 7333ا  )شـد  توســش رنــدهاا مطــر ز رم موعـه

ــان اتفا ــات مهــش و حــرا جزئیــات کــش ــهبی کــه در درک کامــ  داســتان رــورتیاهمیــ  ب

کـاربردن افعـا  بـا زمـان  للی ا  اد نکند؛ ا  اد ارتباب زمـانی مناسـ  بـیا رو ـدادها و بـه

ــید اب ــ ؛ تور ــات مناس ــا تار و کلم ــام س ــ  در انتی ــرفتا میا  ــ ی ، درنررگ ــاد ر ع

بــرد هــاا داســتان؛ انتیــام شــرو  و پا ــان مناســ  بــراا داســتان؛ پــی میتلـد شیصــی 

کــه ارتبــاب رو ــدادها بــاهش مشــیس باشــد؛ پیــروا از الگــوا رــورتیمنط ــی داســتان بــه

د  گیـرا نو سـنشـود؛ جهـ )سـب ( نوشـته  اا کـه  واننـد  متوجـه رانـرگونـهمشیس به

هــا کــارگیرا، و توضــی  نمادهــا و نشــانهو نیــز درک بــه در ملبــ   ــا منفــی دانســتا و ــا  

                                                           
1  . sequence 

2. consequence 
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 و در نوشــــتار م ســــوم مــــی شــــوند روااهــــور هــــاا ســــازند م موعــــهز ر

ــه ــ ن  یهاز رم موع ــات ر ــید جزئی ــون تور ــ   ةهمچ ــدادها برحس ــان رو  ــتان، بی داس

ــد» ــ   «پیام ــه برحس ــوالی»ن ــر   «ت ــا زم ــتار، در ا  ــراا نوش ــ  ب ــوان مناس ــام عن و انتی

 گن ند  نمی

ــدا  )ه ــد رن ــیش و  پژوهشــگرانبر ــی  ( و7333رچن ــد فه ــدم پی مانن ــه 0221)  ــ  ب ن 

 کــی از داننــد، را مســت   از زبــان مــیهــور روا ــی  (،0270و شــما،  ــدم پی از 

آ نـد  پاسـر داد  شـود ا ـا اسـ  کـه آ ـا فاکتورهـاا  هـااپژوه تواند در سؤالاتی که می

ــه ــوب ب ــی  مرب ــور روا  ــان او میه ــد در زب ــند؟ از آن توانن ــاوت باش ــه و دوم متف ــا ک ج

 س ســن   و شــا ( بــه زبــان او  )فارســی(0277دم و د گــران ) ــشــا س ســن   پی 

ــان دوم  ــه زب ــه ب ــا م ال ــی(ا  ــا د تفاوت )انگلیس ــد، ش ــه ش ــا تهی ــود در ا  ــاا موج ه

هاا سن   تا حدا مربوب بـه زبـان مـورد اسـتفاد  باشـند کـه با ـد مـورد بررسـی شا س

زبــان هــور روا ــی  نشــان دادنــد بــیا (0271 رد یلــی و مــا  امیــرا )ه ؛ البتــ ــرار گیــرد

ــان(آمار شــان )معلمــان انگلیســی فارســی ةاو  و دوم جامعــ ــولی وجــود ةرابطــ زب ــ   ب   اب

  دارد
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 ضمیمه

 در نوشتار هوش روایی شاخص سنجش
 

                     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.           

                                                                        

 


