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 :دبیر همایش

 دکتر احسان قبول

:اجرایی همایشمسئول   

کاظمیان مقدمصفا   

:دبیرخانه و سایت همایشمسئول   

زهرا حامدی شیرواندکتر   

 :منتخب انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی علمی هیأت اعضای

 دکتر  ( خوارزمی)دکتر بهادر باقری  ( تهران)دکتر منوچهر اکبری 
 دانشگاه)زاده دکتر غالم حسین غالم حسین  ( الزهرا)مهین پناهی 

 دکتر زهرا حیاتی  ( لرستان)دکتر سید محسن حسینی موخر  ( تربیت مدرس 
 دکتر نجمه دری  ( امام حسین ع)دکتر محمد دانشگر  ( پژوهشگاه علوم انسانی)
 دکتر ابوالقاسم رادفر  ( تربیت مدرس) دکتر حسن ذوالفقاری ( تربیت مدرس)
دکتر زهرا عباسی  ( شهید بهشتی)قدرت اهلل طاهری دکتر  ( پژوهشگاه علوم انسانی)
 دکتر ناصر نیکوبخت ( مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس)
 (عالمه طباطبایی)دکتر عباسعلی وفایی  ( سمت)دکتر حسین هاجری  ( تربیت مدرس) 
 

 :منتخب دانشگاه فردوسی مشهد علمی هیأت اعضای

  دکتر احسان قبول  دکتر علی علیزاده  دکتر محمد تقوی  یاحقیدکتر محمد جعفر 
 دکتر زهرا حامدی شیروان دکتر جعفر چهار محالی   دکتر محمد جواد مهدوی

 
 

:دبیرخانه همایش  

 دانشگاه فردوسی مشهد،  

 زبانانالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمرکز بین
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 فهرست مقاالت

 صفحه عنوان مقاله نام نویسنده

-حسن رایلما/ یاخالق الهام

 زاده

 زب ان آم وزش   در یلزوم استفاده از آثار ادب   یبررس

 حیص ح  اقتب ا   و انطباق یها روش یمعرف و یفارس

 (آثار عطار یمورد یبررس) ها آن

8 

عطیه کامیابی  /شهرزاد امینیان

 علی علیزاده /گل

ک نقش ویراستاری متون آموزش ی در ووان دن و در  

 زبان فارسی آموزان غیر مطلب فارسی
11 

 سیده عاطفه بقایی
بررسی ساوت شرطی در متون ووان داری ممموع     

 فارسی بیاموزیم
11 

 شیما ابراهیمی/ پیشقدم رضا
ه ای اف زایش آن در    و شیوه« هَیمامَد»معرفی الگوی 

 زبان فارسی آموزان غیرآموزش زبان فارسی به زبان
12 

 لقاسمابوا/ جعفری فاطمه

 زارچ غیاثی

 فارسی زبان آموزش نقش و انسانی علوم سازی بومی

 دوم زبان عنوان به
19 

 فاطمه/ شیروان حامدی زهرا

 مطلق کاظمی

 و ووان دن  های متن دشواری سطح مقایس  و ارزیابی

 فارس ی  زب ان  نوین آموزش ممموع  در مطلب درک

 از نظرس نمی  و فلسچ پذیری ووانش فرمول براسا 

 فارسی زبان مدرسان

14 

 فائقه/ حسینی سادات زهرا

 حسینی شاه

 درس ی  های کتاب در ملی هویت های مؤلفه شناسایی

 موردی نمون  زبانان، غیرفارسی به فارسی زبان آموزش

 (دامیز فارسی کتاب و بیاموزیم فارسی)

15 

 زاده خالقی شراره
 پیش رفت  و انگیزش ی  ه ای  گی ری  جه ت  ب ین  رابط 

 چینی آموزان رسیفا میان در تحصیلی
11 

 11 در زب انی  هوش یاری  مؤلف    به توجه ضرورت تبیین داوری حسین
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 ایران در فارسی زبان آموزش برنام 

 درپرمریم 
ه ای اول و   متن دیداری و بازنمایی جنسیت در کتاب

 نوشت  احمد صفاری مقدمزبان فارسی  دوم
13 

 21 امحیط یادگیری والق و پوی آباد دولتنسب  زینب رستمی

 محسن رودمعجنی
چهارچوب مرجع آموزش زبان فارسی نقدی بر کتاب 

 زبانان به غیرفارسی
22 

 مهین پناهی /نیامحیا ستوده
تحلیل عوامل سلب انگیزه در فراگیری زبان فارسی به 

 عنوان یک زبان وارجی
29 

زهرا حامدی  /طاهرزادهمیترا 

 شیروان

توص  یو و بررس  ی وطاه  ای زب  انی در گفت  ار    

زبان س طح می انی ی ک مطالع        آموزان چینی ارسیف

 موردی

24 

 نژادحمیده عباس

ه ای مه ارت    سؤاالت آزمون بررسی تعدادی از نمونه

: بررسی م وردی )بندی بَرِت و دی  وواندن طبق طبقه

 (مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد

25 

 زهرا عباسی

ای در آم وزش زب ان و بررس ی     ه ای پیر ره   پژوهش

ود در آموزش زبان فارس ی ب ه عن وان    وضعیت موج

 وارجی/ زبان دوم

21 

زهرا / فهیمه عباسیان

 طیبه فاتحیان/ احمدی سلطان

بررسی میزان بسامد افع ال در س طح مق دماتی پ ن      

آم وزش زب ان فارس ی ب ه     ه ای   ممموعه از کت اب 

 زبانان غیرفارسی

21 

الهام  /پارساطاهره عبداللهی 

 ارغوانی

 ب ر  ورۀ آموزش زبان فارسیدتحلیل و بررسی کتاب 

 اسا  اصول انگارۀ نیشن و مک الیستر
28 

فاطمه  /زارچ ابوالقاسم غیاثی

 جعفری

  ب ه  فارس ی  زبان آموزش سازی در بومی ها رسانه نقش

 دوم زبان عنوان
91 
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عطیه  /پور نفیسه قائمی

آذر  /گل کامیابی

 فاطمی حسینی 

ش از الزام ات آم وز  : ای و تمرب  تدریس دانش حرفه

 زبان ان   موفق مدرسان آموزش فارسی ب ه غیرفارس ی  

 (مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد: مطالع  موردی)

91 

 احسان قبول
نام  رشت  زبان و ادبیات فارسی  های در  ویژگی

 (ویژۀ دانشمویان وارجی)
92 

 صفا کاظمیان مقدم

وض  عیت آم  وزش زب  ان و ادبی  ات فارس  ی در     

: م  ورد مطالع  ه )ه  ای کش  ور پاکس  تان   دانش  گاه

 (سی در شهر الهور پنماب، بانوان و جی های دانشگاه

99 

 پورلیال گل
آم وزان   یابی مهارت گفتاری فارسی راهرارهای ارزش

 ها در سطح عمومی و ترمیلی و بررسی عملررد آن
94 

 گودرزیطیبه 
نگ اری در   شناس ی ق وم   ه ا و روش  استفاده از مؤلفه

 آموزش الرترونیری زبان فارسی
95 

 نژاد رودسری فرخ لطیف

 -اسا  م دلی تح ویلی   های تقویت نگارش بر راهرار

گرینسپن و ویدر در جامع  آم اری   های فردی تفاوت

دانشمویان علوم تربیت ی دانش گاه فرهنگی ان ش هید     

 2931-2931سال اول  در نیم نژاد هاشمی

91 

  سیدعباس ناجی

حیدرعلی / دوست حسین

 امینی

م  آموزش ی براس ا  رویر رد    نا وتحلیل در  تمزیه

 محور الیس ترلیو
91 

ملیحه  /بستانیحسین نجاتیان 

 میری

آم وزش ن وین زب ان    تحلیل محتوای جلد اول کتاب 

 های شناوتی بلوم براسا  نظری  حیطه فارسی
98 

 /زاده هادیمحمدجواد 

 هاشمیمحمدرضا 

های قالبی و اهمی ت آن در آم وزش    پردازش ترکیب

 فارسی زبانان غیر زبان فارسی به
93 
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 یها روش یمعرف و یفارس زبانآموزش  در یلزوم استفاده از آثار ادب یبررس

 (آثار عطار یمورد یبررس) ها آن حیصح اقتبا  و انطباق
 2زاده حسن رایالم/ 1یاخالق الهام

 
 دهیچر
 ی،زباان اسات و از طرفا    نیا یادب یارتباط با متون غن یفارس آموزانزبان یجا که هدف برخ از آن

واژگاان و   آماوزش ، (آزفاا )زباناان   یفارسا ریباه غ  یاز اهداف و الزامات آموزش زباان فارسا   یکی

 یبارا  یفارسا  زبان ۀگونداستان و کهن یادب متون از استفاده است، یفارس ادب و فرهنگ گسترش

 ساط   تناساب  ینا عی ی؛سا ینو سااده  ۀویشا  از دیا با ،راستا نیا در. رسدیم نظر به الزم آن آموزش

 راه، نیا در یاصول گام نیاول عنوان به پژوهش نیا در. برد بهره مخاطب یمندتوان با متن ییخوانا

 یآموزشا  ۀبرناما  اصاول  مورد در ابتدا در. است شده پرداخته آزفا در عطار آثار تیمقبول یبررس به

 نیشده است و بهتار  یففن اقتباس معر ،سپس. صحبت شده است هاآن به یبند یپا لزوم و واژگان

 شاده  شانهاد یپالگاو   کیا صورت  بهآثار در آزفا  نیاستفاده از ا یو چگونگ یاقتباس آثار ادب ۀویش

 باا  کامالً یشیرایو و ینگارش و ییمعنا ،ینحو -یصرف ،ییآوا لحاظ از متون که نیا جمله از ؛است

 و یبررسا  ماورد  عطاار  منظوم رآثا یۀکل ،ادامه در. باشد متناسب آموزانزبان سط  و معاصر یفارس

 زانیا م آزفاا،  در یو چاون هام  یساندگان ینو آثاار  اساتفاده  بار  دیتأک ضمن و اندگرفته قرار لیتحل

 پاژوهش  نیا ا از حاصل جینتا. است دهش ارائه بیترت به آزفا در عطار آثار از کی هر بودن یکاربرد

 یهاا لحان  داشاتن ، (غیره طنز، ه،یثمر) موضوع در گسترده تنوع لیدل به عطار آثار که دهد نشان می

هام  یسا ینوداساتان  اصول تیرعا ات،یحکا نقل در ییگرااجمال، (نهآمراعارفانه، ) یکالم مختلف

 آزفاا  یآموزش متون در استفاده مناسبآن،  یهایژگیو ریسا و آن بعد ییگشا گره و یافکنگره چون

 انتهاا  در و اسارارنامه  بعاد  ،نامهیاله ،سپس ،ریالطمنطق ابتدا یو منظوم آثار انیم از ،نیهمچن. است

 کیا نزد وستاریپ یانتها به چه هر. هستند یآموزش متون یبرا اقتباس مناسب نامهبتیمص و اتیغزل

 و دهاد یما  پوشاش  را آن یداساتان  بافت هرچند شود، یم شتریب ترعیوس اطالعات به ازین میشویم

                                                           
 .شناسی دانشگاه فردوسی دانشجوی دکتری زبان 1
2
 .زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی، نویسندۀ مسؤولدانشجوی دکتری   

Email: hasanzade.elmira@yahoo.com 
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 قارار  یبررسا  ماورد  عطار آثار از موجود شده باساقت متون یبرخ ،نیهمچن. کندیم لیتسه را درک

 ،تیا نها در .دهاد نشان میدر امر آموزش آزفا را  هاآن یکاف آییکار عدم هایبررس جینتا که گرفتند

پژوهش آثاار عطاار باا     نیا یشنهادیپ یتالش شود با استفاده از الگو کهنیا ضمن شودیم شنهادیپ

 زباان  یادبا  فااخر  آثاار  ریسادرآورده شود،  یرت مواد درسبه صو جانیشده در ا انیب بیهمان ترت

 یمناساب  یشود تا خوراک فکار  نییتع کدام هر یریکارگبه سط  و رندیگ قرار یبررس مورد یفارس

 . دشوآزفا فراهم  یمتون آموزش یبرا

 .اقتباس عطار، آثار ،یادب متون زبانان، یرفارسیغ به یفارس زبان آموش: دواژهیکل
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آموزان  اری متون آموزشی در وواندن و درک مطلب فارسینقش ویراست

 زبانان فارسی غیر

 9علی علیزاده/ 2عطیه کامیابی گل/ 1شهرزاد امینیان

 

 چریده

های دیگر، چهار مهاارت خوانادن، نوشاتن،     چون زبان عنوان زبان دوم، هم  آموزش زبان فارسی به

هش حاضار، مهاارت خوانادن و درک مطلاب و نقاش      در پاژو . گیارد  شنیدن و گفتن را در بر می

هاای آموزشای و    ماتن . شاود  آموزان در این مهارت بررسی می ویراستاری در بهبود یادگیریِ فارسی

هاای   بنادی دغدغاه   پاس از جماع  . نویسی نیاز دارند غیرآموزشی به یک اندازه به ویرایش و درست

برای دو سط  پیشرفته و بااالی  رک مطلب های خواندن و د زمونای، آ ویراستاران به روش مصاحبه

و در دو دستۀ ویراسته و غیرویراسته برای سه مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی،  متوسط

، ناوین  فارسای  آماوزش های  از کتابمتن خواندن . المصطفی و مکتب نرجس طراحی شدند جامعه

چهاار  . مکتب نرجس گرفته شد خوانی و جزوۀ متن فارسی به فارسی آموزش، فارسی زبان آموزش

پرسش درک مطلب از نوع ارجاعی، استنباطی، تجربی و یک پرسش نظرسانجی بارای آن طراحای    

آموزان باه دو گاروه    در هر مرحله فارسی. ها در دو مرحله با بازۀ سه هفته برگزار شدند آزمون. شد

د و در مرحلۀ دوم برعکس تقسیم شدند که یکی متن ویراسته و دیگری متن غیرویراسته را پاسخ دا

هاا و نیاز گنجاایش محادود ایان       پذیری بسیار داده در پژوهش حاضر، به دلیل تعمیم. آن اجرا شد

آمده از آزمون سط  پیشرفتۀ مرکز آزفاای دانشاگاه فردوسای     دست های به مقاله، تنها به تحلیل داده

 .پردازیم می

ک مطلب، آموزش فارسی به ویراستاری صوری و زبانی، خواندن و در :ها کلیدواژه

 .زبانان فارسی غیر

                                                           
 .، دانشگاه فردوسی مشهدشناسی، گرایش آزفا دانشجوی کارشناسی ارشد زبان 1
2
 .نویسندۀ مسؤول شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار گروه زبان  

Email: kamyabigol@um.ac.ir 
9
 .شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد زباندانشیار گروه   
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 فارسی بیاموزیمبررسی ساوت شرطی در متون ووانداری ممموع  

 1سیده عاطفه بقایی
 

 چریده

براسااس   مفارسی بیااموزی  های شرطی در مجموعۀ در این پژوهش به بررسی ساخت صوری جمله

ای متشکل از دو بند پایه یا جزای شرط و  لهجملۀ شرطی جم. پرداختیم ارچوب نظری ماهوتیانچه

  اگر، هرگاه، به شرط این»بند شرط اغلب با یکی از حروف ربط شرطی همانند . پیرو یا شرط است

بیشترین بسامد « اگر»حرف ربط شرطی . آید و مقدم بر بند جزای شرط می« ...که، در صورتی که و 

باه منظاور ایان مطالعاه، از باین مجموعاۀ       . های شرطی زباان فارسای را داراسات    وقوع در جمله

با بررسی این سه جلد، تعاداد  . جلدهای اول، دوم و سوم انتخاب شدندبیاموزیم  فارسیجلدی  پنج

باا بیشاترین بساامد در    « اگر یاا اگاه  »جملۀ شرطی به دست آمد که حرف ربط شرطی  95تقریبی 

که، هرچه، هرکس، چون، هربار، باه  وقتی، »حروف ربط دیگری نیز مانند . های شرطی بودند جمله

بر دو وجه التزامی و اخباری که   عالوه. های شرطی مذکور دیده شد در جمله« شرط آن که و هرگاه

هاای ماورد    در بند شرط و جزای شرط وجود دارند، وجوه امری و پرسشی نیز در برخی از جملاه 

 . ای نشده است ها اشاره بررسی مشاهده شد که در بخش تدریس ساخت شرطی به آن

 .آموزش زبان فارسی، ساخت شرطی، حرف ربط شرط، بند شرط، وجوه افعال :ها کلیدواژه

 

                                                           
1
 .شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان دانشجوی دکتری زبان  

Email: Abaghaei1389@yahoo.com 
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ایش آن در آموزش زبان فارسی به های افز و شیوه« هَیمامَد»معرفی الگوی 

زبان فارسی آموزان غیر زبان  

 2شیما ابراهیمی/ 1پیشقدم رضا
 

 چریده

توانند با ایجااد هیجاان   کنند و مدرسان میآموزی ایفا میمی را در زبانات و حواس نقش مهجانیه

ملهم « هَیجامَد»مفهوم . آموزان را افزایش دهندمطلوب و تأثیرگذاری بر حواس، توان یادگیری زبان

به تأثیر هیجانات ناشی از استفاده حواس در یادگیری مفاهیم که  است( بسامد+ هیجان )از دو واژه 

شانیداری، دیاداری،   )آگاهی  ، برون(تهی)آگاهی هیچکند و متشکل از سه مرحلۀ اشاره میگوناگون 

-به منظور کیفیات کوشد تا نوشتۀ حاضر می. است (درونی و جامع)آگاهی  و درون( حرکتی-لمسی

-با درنظرگرفتن این مفهوم نوظهور و مؤلفاه  زبانان،بخشی روش تدریس زبان فارسی به غیرفارسی

های آموزشای بار یاادگیری و    و با توجه به تأثیر هیجان( هیجان، حواس و بسامد)ۀ آن گانهای سه

هاای افازایش آن از جملاه    و در این راستا، شایوه  آموز، الگوی هَیجامَد را معرفی کندپیشرفت زبان

-افزوده، آموزش مبتنی بر شئ، اجتماع یادگیری و آموزش پاروژه محور، واقعیتهای سخنرانیشیوه

 . زبانان را پیشنهاد دهد در تدریس زبان فارسی به غیرفارسیمحور 

  .هَیجامَد، هیجان، حواس، هَجامدَافزایی، آموزش زبان فارسی :ها کلیدواژه

                                                           
 .تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسندۀ مسؤولاستاد پیوسته آموزش زبان انگلیسی و استاد وابسته علوم 1

Email: pishghadam@um.ac.ir 
 .ی زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتر 2
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سازی بومی  دوم زبان عنوان به فارسی زبان آموزش و نقش انسانی علوم 
2ابوالقاسم غیاثی زارچ/ 1فاطمه جعفری

 

 
 چریده 

ساازی علاوم انساانی     قصد دارد به نقش آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم در بومیاین مقاله 

دیگر الزمۀ رشد و تکامل یک جامعه  در دنیای امروز پیشرفت علوم مختلف به موازات یک. بپردازد

توان گفت که کدام علم بر دیگری برتری دارد؛ اما علوم انسانی باه دلیال    رسد نمی به نظر می. است

هاای فکاری و اعتقاادی و نظاری، روش      عه در احواالت جوامع بشری و ساختن چهاارچوب مطال

های آموزشی و تربیتای یاک جامعاه و در نتیجاه، رشاد علاوم        دادن به نظام اندیشیدن و نظم چگونه

زبان به عنوان عامل ارتباطی علوم مختلف و ابراز بیان تفکر، بین جواماع  . دهند مختلف را شکل می

در جامعۀ ایرانی نیز با گسترش و بهبود آموزش زبان فارسی به عناوان  . کند برقرار می مختلف رابطه

ها و تحقیقات سایر محققان و اندیشامندان را از جواماع    های ورود اندیشه توان زمینه زبان دوم، می

کاردن بساترهایی    سازی آموزش زبان فارسی نیازمند فاراهم  بومی. مختلف به داخل ایران فراهم کرد

روزشدن آموزش، تهیه و تدوین منابع آموزشی و تربیت مدرسان کارآماد اسات تاا بتواناد      انند بهم

 . درستی انجام دهد رسالت خود را به

 .سازی، علوم انسانی، زبان فارسی، زبان دوم بومی: ها کلیدواژه

                                                           
1
 .، نویسندۀ مسؤول(ره)خمینی  امام المللی بین دانشگاه مربی  

Email: Fateme.Jafari24@gmail.com 
2
 (.ره)خمینی  امام المللی بین استادیار دانشگاه  
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های وواندن و درک مطلب در ممموع   ارزیابی و مقایس  سطح دشواری متن

پذیری فلسچ و نظرسنمی از  براسا  فرمول ووانش ن فارسیآموزش نوین زبا

 مدرسان زبان فارسی

 2فاطمه کاظمی مطلق/ 1زهرا حامدی شیروان
 

 چریده
هاای خوانادن و درک   پذیری یا سط  دشواری در متندر این پژوهش به بررسی و ارزیابی خوانش

هاای  یکای از روش . داخته شاده اسات  پر آموزش نوین زبان فارسیجلدی  مطلب در مجموعۀ پنج

پذیری است که در تحقیق حاضار از یکای از   های خوانشبررسی سط  دشواری، استفاده از فرمول

. پذیری؛ یعنی فرمول فلساچ اساتفاده شاده اسات    های خوانشترین و پرکاربردترین فرمولمعروف

گان متخصا  و قاااوت   بستگی بین نظار خوانناد   همچنین، برای اعتبارسنجی و مقایسۀ میزان هم

نفار از مدرساان زباان     15پاذیری از  ها از سط  دشواری متون با نتایج حاصل از فرمول خوانش آن

سااختۀ الکترونیاک انجاام     نامۀ محققزبانان نیز نظرسنجی براساس یک پرسش فارسی به غیرفارسی

ارزیاابی مدرساان، از   آمده از فرمول فلسچ با  دست در این پژوهش برای مقایسۀ نتایج به. شده است

دهاد ساط    پاذیری، نشاان مای   نتایج حاصل از فرماول خاوانش  . آمار توصیفی استفاده شده است

تار و  هاای چهاارم و پانجم، مناساب    ها در سه کتاب اول در مقایسه با کتابدشواری و چینش متن

دی باین  دست آمده این است کاه در ساه کتااب اول، تفااوت زیاا      از دیگر نتایج به. تر استمنطقی

-ارزیابی مدرسان با ارزیابی فرمول وجود دارد و در کتاب چهارم و پنجم ، این تفااوت کمتار مای   

پذیری با احتیاط بیشتری برای ارزیابی متاون  های خوانششود از فرمولدر نهایت، توصیه می. شود

-هاا بهاره  نهای دیگر برای ارزیابی سط  دشواری مات ها از روش فارسی استفاده شود و در کنار آن

 .گرفته شود

پذیری فلسچ، متن خواندن، آماوزش زباان فارسای باه     سط  دشواری، فرمول خوانش :هاکلیدواژه

 .زبانان غیرفارسی

                                                           
1
 .زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، نویسندۀ مسؤول زبان فارسی به غیرفارسیشناسی، مدرس مرکز آموزش دکترای زبان  

Email: hamedishirvan@gmail.com 
2
 .زبانان دانشگاه فردوسی مشهد شناسی، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی کارشناس ارشد زبان  
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های درسی آموزش زبان فارسی به  های هویت ملی در کتاب شناسایی مؤلفه

 (فارسی دامیزو کتاب  فارسی بیاموزیم)نمون  موردی  زبانان، غیرفارسی

 2حسینی فائقه شاه/ 1دات حسینیزهرا سا

 

 چریده

جاایی   ن از آ. آموزش و یادگیری زبان خارجی همراه با شناخت هویت و فرهنگ یک کشاور اسات  

آموزان برای یادگیری زبان خارجی با متن وکتاب زبان مقصد در ارتباط هستند، بهتار   که بیشتر زبان

بنابراین، هویت ملی باا  . بخش اشاره شود های هویت ههای آموزش زبان دوم به مؤلف است در کتاب

هدف اصلی پژوهش حاضار،  . سازند، منطبق استهایی که میراث ملی را میحفظ و بازتولید ارزش

. زبانان اسات  های درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی های هویت ملی در کتابشناسایی مؤلفه

در زمیناۀ بررسای هویات     فارسی دامیاز و کتاب  وزیمفارسی بیامبه این منظور، سه جلد اول کتاب 

نتاایج پاژوهش   . وتحلیل قارار گرفات   ملی انتخاب شد و بر مبنای نظریۀ تحلیل محتوا مورد تجزیه

های درسی آموزش زبان فارسای باه غیار فارسای زباناان      دهد که به هویت ملی در کتابنشان می

به مؤلفاۀ  . تاب دارای اهمیت بیشتری استتوجه یکسانی نشده و مؤلفۀ هویت فرهنگی در هر دو ک

 فارسی دامیزدر موارد محدودی توجه شده؛ ولی در کتاب  فارسی بیاموزیمدینی و مذهبی در کتاب 

 .به این مؤلفه توجهی نشده است

 .فارسی دامیز، کتاب فارسی بیاموزیمهای هویت ملی، مجموعه  هویت ملی، مؤلفه :هاکلیدواژه

                                                           
1
 .تهران، نویسندۀ مسؤولسوپروایزر گروه زبان فارسی کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی   

Email: Imsh.2650@gmail.com 
2
 .مدرس مدعو گروه زبان فارسی کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  
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آموزان  های انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در میان فارسی گیری رابط  بین جهت

 چینی

 1زاده شراره خالقی
 

 چریده

عنوان یک نیاز جسمانی یا نیاز روانی و اجتماعی مطرح است که شخ  را بارای نیال    انگیزش به

کاه   آوردآموز چهارچوبی را فاراهم مای  آگاهی معلم از انگیزش زبان. داردبه هدف به حرکت وامی

پاژوهش حاضار   از ایان رو،  . های تدریس ماؤثری را برگزیناد  تواند روشتوسط آن معلم زبان می

انگیزشی با پیشرفت تحصیلی های بیرونی، درونی و عامل بیدرصدد است به بررسی رابطۀ انگیزش

این پاژوهش باه شایوۀ توصایفی     . دانشجویان چینی در یادگیری فارسی به عنوان زبان دوم بپردازد

آموز چینی از مرکز زباان فارسای دانشاگاه فردوسای     فارسی 11نمونۀ آماری پژوهش . جام گرفتان

های انگیزشی زبان نولز بود و از گیری نامۀ مقیاس جهت ها، پرسشابزار گردآوری داده. مشهد بودند

هاای چهارمهاارتی زباان فارسای باه عناوان شاخصاۀ پیشارفت         نمرات تحصیلی حاصل از آزمون

آماده باه    دسات  های بهآموزان، داده ها توسط فارسی نامه پس از تکمیل پرسش. تفاده شدتحصیلی اس

بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریاانس ماورد    های آماری هموسیلۀ آزمون

آموزان چینی بین انگیزش درونای  دهد در فارسی نتایج پژوهش نشان می. وتحلیل قرار گرفت تجزیه

های آن با پیشارفت تحصایلی در یاادگیری فارسای باه عناوان زباان دوم، رابطاۀ م بات و          و مؤلفه

انگیزشی و پیشرفت تحصیلی، رابطۀ منفی معناادار وجاود دارد و باین    بین بی. معناداری وجود دارد

همچناین، نتاایج تحلیال    . انگیزش بیرونی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداری مشاهده نشده است

بینای  یره نشان داده است که عامال انگیازش درونای بیشاترین ساهم را در پایش      رگرسیون چندمتغ

 . آموزان چینی داردپیشرفت تحصیلی فارسی

 .های انگیزشی، پیشرفت تحصیلی، فارسی به عنوان زبان دومگیریانگیزش، جهت :هاکلیدواژه

                                                           
1
 .شناسی و مدرس آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری زبان  

Email: Khaleghizadeh.sh@gmail.com 
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 ایران رد فارسی زبان آموزش برنام  در زبانی هوشیاری مؤلف  به توجه ضرورت تبیین

 1داوری حسین
 

 چریده
 توجاه  زباان،  آماوزش  حاوزۀ  در مهم ایمؤلفه عنوان به زبانی، هوشیاری مبحث گذشته دهۀ دو در

 بر امروزه که بوده جا آن به تا مبحث این اهمیت. است کرده جلب خود به را مختلفی نظران صاحب

 یاا  دوم زبان خواه و مادری زبان خواه -زبان یک مطلوب یادگیری یا آموزش نوین، هاینظریه پایۀ

-مای  برشامرده  زباانی  هوشیاری و زبانی مهارت زبانی، دانش مؤلفۀ سه به توجه گرو در -خارجی

 ماهیات  از آگاهی و زبان به جامعه یا فرد یک حساسیت م ابه به زبانی هوشیاری منظر، این از. شود

 در کاه  ایآگااهی  شود؛می معرفی آن کاربردی و شناختی عاطفی، سیاسی، اجتماعی، کارکردهای و

باا   حاال . دارد تجلای  فرهناگ  و کاربردشناسی گفتمان، واژگان، دستور، یعنی زبان؛ مختلف سطوح

 باه آن  توجاه  ضارورت  دلیل تبیاین  چند به زبان، یک آموزش حوزۀ در مؤلفه این جایگاه به توجه

 گساترش  چاون هام  چند دالیلی به شدن،جهانی به موسوم عصر در آن که جمله از یابد؛ می اهمیت

 محلای،  هاای  زباان  نااعیف  نیز و نوظهور تحوالت از مختلف هایزبان تأثیرپذیری انگلیسی، زبان

 ماورد  زباانی  هوشایاری  و مهاارت  دانش، مؤلفۀ سه به زمان هم توجه قالب در زبان آموزش مقولۀ

 هوشایاری  مؤلفۀ پررنگ نقش وجود اب آن که دیگر. است گرفته قرار زبانی ریزانبرنامه جدی توجه

 فارسای  زباان  آماوزش  حوزۀ هایپژوهش در آن خأل ها،زبان دیگر با مرتبط هایپژوهش در زبانی

 .کناد  معرفای  را زباانی  هوشایاری  مؤلفاۀ  تا است آن بر ابتدا حاضر مقالۀ بنابراین،. است محسوس

 بپاردازد  ایران آموزشی نظام در یفارس زبان آموزش برنامۀ در به آن توجه ضرورت تبیین به سپس،

 موجاود،  وضاع  باه  شناساانه آسایب  نگااهی  باا  آن، باه  محساوس  تاوجهی  کم به دلیل پایان، در و

 ارائه ایران در فارسی زبان آموزش برنامۀ در مؤلفه این از عملی جوییبهره راستای در پیشنهادهایی

 .کند

 ریازی برناماه  زبانی، مهارت زبانی، دانش ،فارسی زبان زبانی، هوشیاری زبان، آموزش :هاکلیدواژه

 .زبانی

                                                           
1
 .نعاو هیأت علمی دانشگاه دامغا  

Email: hdavari.h@gmail.com 
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نوشت  زبان فارسی  های اول و دوم متن دیداری و بازنمایی جنسیت در کتاب

 احمد صفاری مقدم

 1مریم درپر

 

 چریده

های آموزش و یادگیری زبان، آموزش زبان دوم را به چهار مقولاۀ واژه، دساتور،   رویکردها و روش

ای است کاه از یاک طارف در    الیه از این میان، مقولۀ فرهنگ کالن. اندنگ استوار دانستهمعنا و فره

شاود  گیرد؛ زیرا انتقال آن به واسطۀ سه خردالیۀ واژه، دستور و معنا عملی می مرتبۀ چهارم قرار می

هاای فرهناگ در ادبیاات، ادیاان،     و از طرف دیگر، در مرتبۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ زیارا جلاوه  

هاای مسالط یاک جامعاۀ زباانی      ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، عاادات و ایادئولوژی  دانش

گذارد و این تصویر، برای یادگیری زبان مورد تصویری بدیع و خاص از آن جامعه را به نمایش می

-نظر از طرف جامعۀ جهانی جذابیت ایجاد کرده و یا سبب طرد آن زبان از فهرست مورد نظر زبان

بااره   المللی در ایان های بینشدن و رقابت های عصر حاضر در مورد جهانیواقعیت. شودآموزان می

های تمدن از اقتصاد و سیاست گرفته تا رشد علام و  به جهت تأثیری که آموزش زبان بر همۀ جنبه

هاای آماوزش زباان فارسای باه      کند انعکااس فرهناگ ایرانای در کتااب    آوری دارد، ایجاب می فن

فار  کاه    مقالاۀ حاضار باا ایان پایش     . جانبه قرار گیردزبانان مورد مطالعۀ جدی و همهفارسیغیر

فرهنگ، پایه و اساس ایجاد جذابیت فراگیاری زباان از طارف جامعاۀ جهاانی اسات و بخشای از        

زبانان کدگذاری شده و انتقال های آموزش زبان فارسی به غیرفارسیفرهنگ از طریق تصاویر کتاب

زباان  هاای اول و دوم  ازنمایی جنسیت را به عنوان یک مقولاۀ فرهنگای در تصااویرکتاب   یابد، بمی
از میان چهار مقولۀ بازنمایی جنسیت مرداناه،  . وتحلیل کرده است تجزیه( نوشتۀ صفارمقدم) فارسی

و در مقابال  %(  3)ترین بسامد مربوط به بازنماایی مشاارکتی اسات    زنانه، مشارکتی و خن ی، پایین

هاا  در ایان کتااب  %(.  95)تصاویری که از نظر بازنمایی جنسیتی خن ی هساتند، زیااد اسات    تعداد 

                                                           
1
 .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد  

Email: dorpar90@gmail.com 
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شادن و یاا غیااب معناهاای      رناگ بودن بسامد تصاویر مربوط به تعامل و مشارکت، باعث کم پایین

دلی، همیاری بسیاری مانند شادی، نشاط، شور، شوق، جنبش، حرکت، محبت، عشق، همکاری، هم

هاای اول و  های دیاداری کتااب  همچنین، بررسی نشانه. دیگر شده است ر کنار یکزنان و مردان د

با جزئیاتی مانند خط، فاصله، حاشیه، مرکز، عمق، سط  و غیره، برتاری ماردان را    زبان فارسیدوم 

های پیشاین و چاه   در زمینۀ علم، دانش، شعر، عرفان، حوزۀ قدرت سیاسی و حکومتی چه در سده

از %  93تصاویری که بازنماایی جنسایتی مرداناه دارناد،     . دهدامروز نشان می در فاای دانشگاهی

و محتاوای تصااویر مرباوط باه زناان      %(  21)گیرند، در حالی که تعداد تصاویر کتاب را در بر می

کند، با وجود این که امروزه، حاور زناان در فاااهای دانشاگاهی و    موضع ضعف را بازنمایی می

 . وکار بسیار پرتعداد، کارآمد و مفید است های کسبعلمی و محیط

 .آموزش، زبان فارسی، متن دیداری، بازنمایی جنسیت :هاکلیدواژه
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 محیط یادگیری والق و پویا

 1آباد نسب دولت زینب رستمی

 

 چریده

ه جا ک های آموزشی و از آن های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش در سااال

زبان رسمی کشور ما زبان فارسی است، طراحی محایط یاادگیری خاالق و پویاا در کاانون توجاه       

تواناد   متخصصان آموزش قرار گرفته اساات؛ زیرا محیط یادگیری باه سااابب سااختار خاود مای     

هاای   نوشااتار حاضر ضامن بیاان مادل   . آموزان را تقویت و یا تاعیف کند فرآیند یادگیری فارسی

ها مدل تلفیقی زوارکای را بیاان کارده و باا      حیط یادگیری و نقاط ضعف و قوّت آنرایج طراحی م

گویی باه تحاوالت گساااتردۀ     آموزان و به منظور پاسااخ پذیر فارسی تکیه بر ذات کنجکاو و تجربه

هاای یاادگیری را ماورد     پذیری در محایط  گیری از عامل انعطاف های آموزشی، ضرورت بهره روش

گیاریم کاه خلاق یاک محایط یاادگیری مناساب و         در نهایات، نتیجاه مای   . اسات تأکید قرار داده 

تواناد تحاولی ناو در امار آماوزش و       آماوزان مای   پذیر با توجه به نیازهای آموزشی فارسی انعطاف

 .پرورش این افراد باشد

 .آموزان، طراحی فاای اموزشی محیط یادگیری، فارسی :کلیدواژه

                                                           
1
 .کارشناسی ارشد فلسفۀ تعلیم و تربیت و عاو هیأت علمی دانشگاه جیرفت  

Email: Afrasiabi2017@gmail.com 
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 زبانان زبان فارسی به غیرفارسی چهارچوب مرجع آموزشنقدی بر کتاب 

 1محسن رودمعجنی
 

 چریده

توانناد موجاب کارآمدترشادن تولیادات     های بنیادین و نظری در عالم آماوزش زباان مای   پژوهش

گوناه تحقیقاات در حاوزۀ آماوزش زباان فارسای باه        کاربردی شوند، با این وجاود، کمباود ایان   

تاوان  را می چهارچوب مرجع آموزش زبان فارسیکتاب . دشوشدت احساس می زبانان به غیرفارسی

ناوعی تاالش بارای     جای خالی چنین تحقیقی کاه باه  . های بنیادین به شمار آورددر زمرۀ پژوهش

باا ایان وجاود،    . شاود هاست در زبان فارسی احساس مای  کردن سطوح زبانی است، مدت مشخ 

ساازی چهاارچوب مرجاع    اناد در باومی  ستهدهد که نویسندگان نتوانبررسی دقیق این اثر نشان می

در وهلۀ نخسات کتااب دارای اشاکاالت    . اروپا که هدف اصلی تحقیقشان بوده است، موفق باشند

. کناد رو مای  ای است که این امر انتقال مطلب به مخاطب را با مشکل روباه نحوی و نگارشی جدی

های مهمای از  دهند و بخشمی همچنین، نویسندگان تصویر ناقصی از چهارچوب مرجع اروپا ارائه

از طرفی دیگر، نویسندگان در پاژوهش خاود درک   . ماندآن نظام اندیشگانی بر مخاطب پوشیده می

اند که بنیاد نظری چهارچوب مرجاع فارسای را باا چاالش     ای از توانایی زبان ارتباطی داشتهناکافی

تباط آن با تحقیقات مشابهِ پیشاین  بودن ار ایراد دیگر این پژوهش نامشخ . کندرو می اساسی روبه

شود این اثر نتواند پاساخ مناسابی باه نیااز     ها باعث میبه طور کلی، مجموعۀ این نق . خود است

 .بندی زبانی برای زبان فارسی فراهم کندسط 

 .  سازی ، بومیزبانان چهارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسینقد، کتاب  :ها کلیدواژه

                                                           
1
 .اه فردوسی مشهددانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگ  

Email: mroodmajani@gmail.com 
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 وارجی زبان یک عنوان به فارسی زبان فراگیری در انگیزه سلب ملعوا تحلیل

 2پناهی مهین/ 1نیاستوده محیا
 

 

 چریده

 در. اسات  خاارجی  زباان  یاا  دوم زبان فراگیری تحلیل در جدی و مهم موضوعات از انگیزه سلب

. اسات  دقیقای  و جامع هایپژوهش نیازمند مهم این زبانان،غیرفارسی به فارسی زبان آموزش حوزۀ

 میاان  در فارسای  زباان  یاادگیری  در انگیازه  سلب عوامل تحلیل برای است تالشی حاضر پژوهش

 میاان  از ای،الیاه  ایخوشاه  گیاری نموناه  طریق از آموزفارسی 982منظور، این به. زبانانغیرفارسی

 کیفای -کمّای  مطالعاه  ایان  در شرکت برای کشور فارسی زبان آموزش مؤسسات و مراکز فراگیران

-جمع لیکرت مقیاس با منطبق پرسشی 41 نامۀپرسش یک طریق از تحقیق هایداده. شدند انتخاب

کمباود  ( 1: اناد از  عباارت  شده در آزماون تحلیال عامال    استخراج فاکتور هفت است و شده آوری

( 5 فارسای  زبان فراگیری هدفمندنبودن( 4 کالس هایویژگی( 9 نفس اعتمادبه نداشتن( 2 امکانات

 ساپس . فارسای  زبان به نسبت منفی نگرش( 1 تدریس هایسبک و مدرسان( 1 تدریس هایروش

 قارار  مقایساه  ماورد  مختلف سطوح آموزانفارسی میان در انگیزه سلب عوامل این ضعف و شدت

 تاری پاایین  مهاارتی  سط  دارای که مبتدی فراگیران برای دهد نتایج پژوهش نشان می. گرفته است

 منفی، نگرش و نفساعتمادبه نداشتن بودند، پیشرفته یا متوسط سط  در آموزانزبان گردی به نسبت

 .هستند تریقوی انگیزۀ سلب عوامل

 فارسای،  زباان  عماومی  بساندگی  ساط   فارسای،  زباان  فراگیاری  انگیزه،سلب عوامل :ها کلیدواژه

 .زبانانغیرفارسی

                                                           
 .زبانان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، نویسندۀ مسؤولمدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 1

m_sotoudehnia@sbu.ac.irEmail:  
 .استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران 2
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زبان سطح میانی  ان چینیآموز توصیو و بررسی وطاهای زبانی در گفتار فارسی 

 یک مطالع  موردی

 2زهرا حامدی شیروان/ 1میترا طاهرزاده
 

 چریده

خارجی هم از جنباۀ آموزشای و هام از    / مطالعه و بررسی خطاها در فرآیند یادگیری یک زبان دوم

طاهاا  انواع خهدف پژوهش حاضر بررسی و توصیف . پردازی زبانی اهمیت بسیار داردجنبۀ نظریه

مرکاز آماوزش زباان فارسای دانشاگاه       زبان ساط  میاانی  آموزان چینیدر گفتار تعدادی از فارسی

هاای   مواد پژوهش حاضر شامل پانزده ساعت ضبط صدا است کاه از آزماون  . فردوسی مشهد است

زباان مرکاز   آماوز چینای  های کالسی و تکالیف شفاهی ده فارسای ترم، ارائهترم و پایانشفاهی میان

وشاش   در این پژوهش بیسات . آوری شده استزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد جمعآمو

زبرزنجیاری،  -آموزان استخراج شد و در چهار طبقۀ خطاهاای واجای  نوع خطا در گفتار این فارسی

از . بنادی شادند  کاربردشاناختی دساته  -واژی و خطاهای معناایی خطاهای نحوی، خطاهای ساخت

است کاه خطاهاای نحاوی و آوایای درصاد قابال تاوجهی را باه خاود          جمله نتایج پژوهش این 

همچنین، از منظر تنوع و نیز کمیت، بیشترین نوع خطاا مرباوط باه مقولاۀ فعال      . ندااختصاص داده

کناد کاه یکای از    های پیشین نیاز ساازگار اسات و اثباات مای     باشد که این امر با نتایج پژوهش می

آموزان در یادگیری زبان فارسی، مربوط به یادگیری و کاربرد افعال فارسی  های اصلی فارسی چالش

 .است

 .آموزان چینی سط  میانی، خطا، خطاهای گفتاری تحلیل خطا، فارسی :هاهکلیدواژ

                                                           
زبانان دانشگاه فردوسی مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی مشهد، کارشناس ارشد آزفا دانشگاه فردوسی 1

 .مشهد، نویسندۀ مسؤول

Email: mitra_taherzadeh@yahoo.com 
زبانان دانشگاه فردوسی مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دکترای زبان 2

 .مشهد
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 های مهارت وواندن طبق سؤاالت آزمون بررسی تعدادی از نمونه

 (مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد: بررسی موردی)بندی بَرِت و دی  طبقه

 1نژادحمیده عباس
 

 چریده

زبان خارجی، از ارکان اصلی آموزش زبان است کاه مسایر و   هدف آموزش در فرآیند آموزشی هر 

در بخش خواندن و درک مطلاب نیاز بایاد ابتادا هادف از      . کندمشی آموزش را مشخ  می خط

در مقالاۀ  . آموزان باید مطلب را به چه اندازه بفهمند و درک کنندآزمون را مشخ  کرد که آیا زبان

ندی تلفیقای دی، بارای طراحای ساؤاالت درک مطلاب،      ببندی برت و طبقهحاضر با توجه به طبقه

سؤال بود، مورد بررسی قرار گرفت تا مشخ  شود در  211آزمون که در مجموع، شامل 91تعداد 

شود و تاا چاه انادازه باا ایان      هایی استفاده میسؤاالت درک مطلب در مرکز فردوسی از چه روش

شش نوع درک مطلب برت، تنها ساه ناوع از آن    نتایج نشان داد که از. خوانی دارد ها همبندیطبقه

مورد استفاده قرار گرفته و از پنج نمونه سؤالی که دی معرفی کرده، تنهاا ساه ماورد اساتفاده شاده      

با توجه به تعیین سطحی که برت معرفی کرده، بهتر است که مدرسان به این موضاوع توجاه   . است

 .  آموز در فهم خواندن را بسنجدنایی زبانکنند و سؤاالت امتحانی به نحوی باشد که فقط توا

 . بندی برتهدف آموزشی، سنجش مهارت، مهارت خواندن، طبقه: هاکلیدواژه

                                                           
1
 .مدرس مرکز فردوسی مشهدکارشناس ارشد آزفا و  

Email: Hamideabbasnejad@yahoo.com 
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ای در آموزش زبان و بررسی وضعیت موجود در آموزش زبان  های پیرره پژوهش

 وارجی/ فارسی به عنوان زبان دوم

1زهرا عباسی
 

 

 چریده

در آماوزش زباان دوم باه طاور کلای و کااربرد        ای  هاای پیکاره   نقش پژوهش این مقاله به بررسی

هاا در   کاارگیری نتاایج ایان پاژوهش     ها در امر آموزش زبان و دالیل عدم به های این پژوهش یافته

های زبان فارسی به بررسی میازان آشانایی    در این مقاله ضمن معرفی پیکره. پردازد آموزش زبان می

کارگیری آن در آموزش زباان فارسای در    ها و نحوۀ به ا این رشته از پژوهشمدرسان زبان فارسی ب

مدرس زباان فارسای کاه در مراکاز      51سؤال کلی از  5به این منظور . پردازد های درسی می کالس

دهد که مدرسان  نتایج این بررسی نشان می. مختلف آموزشی به تدریس مشغول بودند، پرسیده شد

ها به آشنایی با نام چناد پیکاره و    ر کمی با این حوزه داشته و اطالعات آنزبان فارسی آشنایی بسیا

هناوز باه مراکاز آماوزش زباان       ای  شناسی پیکره شود و تحقیقات زبان فرهنگ بسامدی محدود می

این امر ضرورت توجه بیشتر به این رشته از . فارسی و به میان مدرسان زبان فارسی راه نیافته است

 .کند دان میمطالعات را دوچن

 .زبانی، آموزش زبان دوم، زبان فارسی ای، پیکره شناسی پیکره زبان :ها کلیدواژه

                                                           
1
 . زبانان، دانشگاه تربیت مدرس استادیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی  

Email: abasiz@modares.ac.ir 
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های آموزش  بررسی میزان بسامد افعال در سطح مقدماتی پن  ممموعه از کتاب

 زبانان زبان فارسی به غیرفارسی

 9طیبه فاتحیان/ 2احمدی زهرا سلطان/ 1فهیمه عباسیان
 

 چریده

منظور تولید و تدوین محتوای آموزشی مناسب و در نتیجه، تسهیل و تسریع امر یاادگیری زباان      به

از  .آموزان تهیه شوند ها مطابق با سط  زبان به آن فارسی، الزم است مطالب درسی و مفاهیم مربوط 

اتی هاای ساط  مقادم   این رو، در پژوهش حاضر برآنیم تا با بررسی افعال پنج مجموعاه از کتااب  

، آماوزش زباان فارسای   ، آموزش نوین زبان فارسای زبانان شامل  فارسی آموزش زبان فارسی به غیر

بسامد را  فهرستی از افعال پربسامد تا کم فارسی بیاموزیم و زبان فارسیو  آموزش فارسی به فارسی

گذاری برای فاین فهرست در امر هدتوان از می. اند، ارائه دهیمها استفاده شدهکه در این مجموعه

بدیهی اسات کاه   . بندی فراگیران و محتوا استفاده کرد زبان، سط  آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

گران و فعاالن عرصاۀ آماوزش زباان     تواند مورد استفادۀ مؤلفان و سایر پژوهشچنین ابزارهایی می

 .فارسی قرار گیرد

 .ایهآموزش زبان فارسی، بسامد افعال، واژگان پ: هاکلیدواژه

                                                           
 .زبانان دانشگاه فردوسی، نویسندۀ مسؤول کارشناسی ارشد آزفا، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 1

Email: fahabbasian@gmail.com 
 .زبانان دانشگاه فردوسی کارشناسی ارشد آزفا، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 2
 .زبانان دانشگاه فردوسی کارشناسی ارشد آزفا، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 9
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براسا  اصول انگارۀ نیشن و  دورۀ آموزش زبان فارسیتحلیل و بررسی کتاب 

 مک الیستر

 2 الهام ارغوانی/ 1طاهره عبداللهی پارسا

 

  چریده

زبانان در داخل  بودن منابع آموزشی موجود در عرصۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی کم و نوین

ین منابعی شده است که گاه به جای کمک به امر آموزش و و خارج ایران سبب ظهور و تدو

زبانان و  فارسی را برای غیرفارسیآموزی، سختی راه فراگیری و آموزش زبان تسهیل فرآیند زبان

آوردن به  عدم تطابق با استانداردهای تهیه و تدوین و گاه روی. کند مدرسان آن دوچندان می

خصوص در خارج از ایران  ین منابع آموزشی بههای منسوخ آموزش در تألیف و تدو روش

زبانان به وجود آورده است؛ به  مشکالتی زیادی را در حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

های  های خالصانۀ مؤلفان این حوزه هنوز هم ناکارآمدی و کاستی ای که با وجود تالش  گونه

آموزش زبان و توانش ارتباطی  موجود در این منابع کندی و مشکالت فاحشی را در روند

در این پژوهش نگارندگان با تکیه . کندخصوص در حوزۀ چهارمهارتی زبان ایجاد می آموزان به زبان

نیشن و مک  ریزی آموزش زبان طراحی و برنامهشده در کتاب  ریزی درسی ارائهبر انگارۀ برنامه

شده  از یکی از منابع آموزشی تألیفشناسی جامعی  شده در آن آسیب الیستر و براساس اصول مطرح

است  دورۀ آموزش زبان فارسینمونۀ آماری این پژوهش کتاب . انددر خارج از ایران را انجام داده

که کتابی در ظاهر چهارمهارتی است و در کشور چین برای سط  میانی و پیشرفته تألیف شده و 

ریزیِ الگوی نیشن و های برنامهسی درس موجود در این کتاب براساس معیار. شودتدریس می

دورۀ کتاب : اند که ها نشان دادهنتایج تحلیل داده. مک الیستر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
آموزان چینی در سط  میانی و پیشرفته،  فارسی به زبان   برای آموزش زبان آموزش زبان فارسی

                                                           
1
 .بهشتی تهران، نویسندۀ مسؤول کارشناس ارشد آزفا، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید  

Email: t.parsa@yahoo.com 
2
 .کارشناس ارشد آزفا، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران  
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محتوا و ترتیب ارائۀ »: های درسی در حوزه هایی از نظر تهیه و تدوین مواد ها و کاستی نارسایی

در پایان، . دارد« ساختار و نحوۀ ارائۀ مطالب»و« های انتخاب مواد آموزشیاصول و روش»، «مطالب

 .برده پیشنهاد شده استراهکارهایی برای تقویت برنامۀ درسیِ کتاب نام

-هاا، آسایب  ، نارساایی و کاساتی  ریزیزبانان، برنامهآموزش زبان فارسی به غیرفارسی: ها کلیدواژه

 .انگارۀ نیشن و مک الیستر. شناسی منبع آموزشی چهارمهارتی
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 دوم زبان عنوان  به فارسی زبان آموزش سازی در بومی ها رسانه نقش

 2فاطمه جعفری/ 1زارچ ابوالقاسم غیاثی
 

 چریده 

عناوان زباان دوم     زی زبان فارسای باه  سا ها در بومی این مقاله قصد دارد به نقش و اثربخشی رسانه

ترین پل ارتباطی علوم مختلف از جملاه علاوم انساانی     عنوان ابزار بیان تفکر، قوی زبان به . بپردازد

هاا باه    رساانه . های آموزش را تسهیل کناد  آموزش زبان دوم به ابزاری نیاز دارد تا بتواند راه. است

توجهی به درک مفااهیم و    توانند کمک قابل آموزشی می ترین و مؤثرترین ابزار عنوان یکی از متنوع 

های رسانه در آموزش زبان  این مقاله با نگاهی اجمالی به اهمیت و ویژگی. کارکردهای زبانی بکنند

سازی آموزش زبان فارسی  تواند به بومی پردازد که می ها می های رسانه هایی از ویژگی دوم، به بخش

های زبانی، مفاهیم تاریخی، اجتماعی و فرهنگای کاه باه شاکل      ویژگی. دعنوان زبان دوم بپرداز  به

شاناختی، واژگاانی و    شوند، در دریافت مفاهیم منظور شناختی، زبان ها منتقل می عینی توسط رسانه

 .توانند داشته باشند زبانان اثر مؤثری می ساختاری زبان فارسی و فرهنگی برای غیرفارسی

 .سازی، آموزش زبان فارسی، زبان دوم رسانه، بومی: ها کلیدواژه

                                                           
1
 .، نویسندۀ مسؤول(ره)المللی امام خمینی  استادیار دانشگاه بین  

Email: Ghiasizarch@gmail.com 
2
 (.ره)نی المللی امام خمی مربی دانشگاه بین  
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 قالبی شناسیمعنی منظر از دبستان سوم بخوانیم فارسیتحلیل محتوای کتاب 

 1فیاضی سادات مریم
 

 چریده

را در  یدرسا  برناماۀ  محتاوای  از مهمای  بخش کشور، آموزشی ابزار ترینمهم مقام در درسی کتاب

-کتاب بستر در جملگی فرهنگی رویکردهای و مذهبی باورهای علمی، هایانتقال آموزه. خود دارد

 و مفهاومی  غناای  بار  افزودن درسی، هایکتاب روزآمدکردن رو، این از. شودمی میسر درسی های

-اجتناب را درسی هایکتاب محتوای تحلیل ضرورتهمواره  هاآن در موجود هایکاستی از پرهیز

محتاوا   یلروش تحل توانمی یعلوم انسان حوزۀدر  یقتحق لِمتداو هایروش میان از. کندمی ناپذیر

 هادف  باا  حاضر پژوهش. برشمرد درسی هایکتاب محتوای ارزیابیکارآمد در  یعنوان ابزار به را

 هاای قالبموجود در  یسوم دبستان به انواع معان ینوشتار فارسی کتاب توجه میزان کردنمشخ 

 «صاری  » ،«دساتوری » معاانی  اناواع  از یاک  کادام  کاه  دهاد  پاسخ پرسش این به کوشدمی ییمعنا

سوم دبستان مورد توجاه   یدر کتاب فارس «یمتداع»و  «یحیتلو» ،«یکاربرد» ،«آیندیهم» ،«سبکی»

پاژوهش شاامل    یآماار  جامعاۀ و  دارد قارار  کیفی هایپژوهش شمار در پژوهش. قرا گرفته است

 ارزیاابی  بارای  محتاوا  توصیف معیار. است نوشتاری فارسیکتاب  ۀهفت فصل از مجموع یفتکال

 معاانی  اناواع  کاربسات  میازان  براساس کتاب تکالیف و است فیلمور قالبی شناسیمعنی کتاب، این

 آماوزش  بار  است ناظر پژوهش هاییافته. شوندمی توصیف و تحلیل معنایی، قالب یک در موجود

 مختلاف  نوشتاری هایتکلیف لبقا در متداعی معنای و آیندیهم معنای صری ، معنای غیرمستقیم

. اسات  یو متداع آیندیهم معانی از بیش صری  معنای به مربوط هایینبخش تمر یان،م ینا از که

 دور نظر از تلویحی و کاربردی سبکی، دستوری، معانی که دهدیکتاب نشان م ینا یلتحل همچنین،

 . اندمانده

  .ینوشتار ی،تاب فارسمحتوا، ک یلتحل ی،قالب شناسییمعن :هاکلیدواژه

                                                           
1
 .شناسی دانشگاه گیالنشناسی پژوهشکدۀ گیالناستادیار زبان 

Email: msfayyazi@guilan.ac.ir 
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از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش : ای و تمرب  تدریس دانش حرفه

 (مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد: مطالع  موردی)زبانان  فارسی به غیرفارسی

 9فاطمی حسینی آذر / 2گل عطیه کامیابی/ 1پور نفیسه قائمی

 

 چریده

و ماوارد اهمیات تجرباۀ    طباق نظار شاالمن     ای دانش حرفاه عاد هدف پژوهش حاضر، شناسایی اب

زبانان مرکز دانشگاه فردوسای   در موفقیت مدرسان موفق آموزش زبان فارسی به غیرفارسی تدریس

در این نوشتار از روش مطالعۀ موردی با رویکارد پاژوهش کیفای بهاره گرفتاه شاد و       . مشهد بود

نفار از   11تعاداد  . حتمالی هدفمند قااوتی انجاام شاد  گیری غیرا ها از طریق نمونه آوری داده جمع

آمده نشاان داد   دست نتایج به. ترین مدرسان مرکز انتخاب شدند و از ابزار مصاحبه استفاده شد موفق

ای دربرگیرنادۀ داناش    که داشتن تجربه، تخص ، عالقه به تدریس و آموزش، کسب دانش حرفاه 

ریازی درسای،    ان، دانش اهداف آموزشی، برناماه آموز موضوعی، آموزش و تدریس و دانش فارسی

تواناد در   آموزان، مای  بافت موقعیت و اطالعات عمومی گستردۀ پیرامون مسائل مورد عالقه فارسی

اگرچاه نداشاتن تجرباه نقا      . زبانان مؤثر باشد موفقیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

ریازی و آماادگی، نظاارت بار پیشارفت       نیست، داشتن تجربۀ پیشین، در مادیریت کاالس، برناماه   

زباناان نیاز در شاناخت مناابع و      تجربۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی. آموزان مؤثر است فارسی

آماوزان عارب و    آماوزان و اهاداف متفااوت فارسای     محتوای آموزشی، نیازسنجی، شناخت فارسی

 . زبان دارای اهمیت است غیرعرب

 .زبانان ای، تجربۀ تدریس، مدرس موفق، غیرفارسی آموزش، دانش حرفه: هاکلیدواژه

                                                           
 .زبانان دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی .1
 .شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسندۀ مسؤول استادیار گروه زبان .2

Email: kamyabigol@um.ac.ir 
 .دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد. 9
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 (ویژۀ دانشمویان وارجی)نام  رشت  زبان و ادبیات فارسی  های در  ویژگی

 1احسان قبول
 

 چریده

نامۀ رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان  های مطلوب درس هدف از این مقاله تبیین ویژگی

برای مقطاع   1988ای است که در سال  نامه نظر در این تحقیق، درس نامۀ مورد درس. خارجی است

 1931براساس آن برنامه از سال . کارشناسی زبان و ادبیات فارسی به سفارش دانشگاه لبنان نگاشتم

. اناد  اناد و دیاده   تا کنون هر سال استادان و دانشجویانی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را آموزش داده

ریزی درسی ایان برناماۀ    اس دیدگاه استادان و دانشجویان و اصول علمی برنامهسال براس 5پس از 

های مطلوب برنامۀ درسای رشاتۀ زباان و     ام و بر بنیان آن ویژگی درسی را توصیف و ارزیابی کرده

چهاار محاور اصالی در    . ام برده  ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی را نام

همچناین،  . محاوری، کاارآفرینی   محاوری، پاژوهش   محوری، مهاارت  دانش: اند از تاین زمینه عبار

محاور، دروس   دروس ماتن : شاوند  مجموعۀ دروس از نظر محتاوایی باه چهاار گاروه تقسایم مای      

ای مطلاوب   نامه بر این اساس، درس. محور محور، دروس ادبیات تطبیقی، دروس آموزش زبان نظریه

شده باا هادف    روز را به دانشجو منتقل کند و دانش ارائه به است که بتواند نخست دانش تخصصی

های نظری و عملی پژوهش را باه   برنامۀ درسی الزم است توانایی. آموزی و کارورزی باشد مهارت

های اولیۀ پژوهش را در زبان و ادبیات فارسای باه    دانشجویان آموزش دهد تا ایشان بتوانند مهارت

هاایی کاه کساب کارده و      دانشجو بتواند بر بنیان داناش و مهاارت   که دست آورند و سرانجام این  

همچناین، در دورۀ  . شناخت نیازهای جامعه، توانایی کارآفرینی برای خود و دیگران را داشته باشاد 

تواند گرایش تخصصی  یابد که براساس آن می کارشناسی او در سه شاخۀ اصلی زمینۀ تخصصی می

های تخصصی ادبیات تطبیقی، آموزش زبان  و تعیین کند؛ زمینهدورۀ کارشناسی ارشدش را انتخاب 

 . فارسی و ادبیات فارسی

 .جویان خارجیبرنامۀ درسی، زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی، دانش :ها کلیدواژه

                                                           
 .استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 1

Email: ghabool@ferdowsi.um.ac.ir 
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 های کشور پاکستان وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه

 (سی در شهر الهور یهای پنماب، بانوان و ج دانشگاه: مورد مطالعه)

 1صفا کاظمیان مقدم
 

 چریده

گااه از   ای تااریخی و فرهنگای، هایچ    زبان و ادبیات فارسی در کشور پاکستان با داراباودن پشاتوانه  

ایان مهام باا تادریس آن در     . عرصۀ اجتماعی و ذهن تاریخی مردم این کشور محو نخواهاد شاد  

کاه پایتخات فرهنگای و علمای     ( هاا  دای تأسیس این دانشگاهاز ابت)های معتبر شهر الهور  دانشگاه

با این وجود اهتمام به فراگیرکردن جریاان  . خوبی مشهود است شود، به کشور پاکستان محسوب می

نوین و علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی در این کشور متناسب با جریانات نوین آماوزش زباان   

تواند باه اساتحکام و مانادگاری جریاان      ر داخل ایران، میهای تأثیرگذا فارسی در مراکز و دانشگاه

ایان مقالاه در پای    . های نوین آموزش زبان دوم منجار شاود   آموزشی در این کشور مبتنی بر روش

ساختن شرایط تدریس و آموزش زبان و ادبیات فارسی در سه دانشگاه معتبار شاهر الهاور؛     روشن

های آموزش زباان فارسای    ها و چالش ر آن فرصتسی و بانوان است تا از رهگذ یعنی پنجاب، جی

ترین جوامع آماری آموزش زباان و ادبیاات    در این سه مرکز معتبر علمی را به عنوان یکی از بزرگ

 .فارسی در خارج از کشور روشن سازد

 .سی، بانوان آموزش نوین زبان و ادبیات فارسی، کشور پاکستان، دانشگاه پنجاب، جی :ها کلیدواژه

 

                                                           
کشور  مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس اعزامی به شهر الهور در1

 .پاکستان

Email: safakazemian@gmail.com 
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ها در  آموزان و بررسی عملررد آن یابی مهارت گفتاری فارسی ارهای ارزشراهر

 سطح عمومی و ترمیلی

 1پورلیال گل
 

 چریده
هدف آموزش زبان گفتاری، گسترش توانایی برقراری ارتباط و تعامل موفق در زبان مقصاد اسات   

کاردن مهاارتی بیاانی     صاحبت . کناد که در آن درک زبان و تولید زبان هر دو نقش مهمی را ایفا می

یابی و سانجش ایان مهاارت     است که به طور مستقیم و به طور عینی قابل مشاهده است؛ اما ارزش

از ایان رو، در ایان پاژوهش ابتادا باا توجاه باه اصاول و مباانی تهیاۀ           . دارای اهمیت بسیار است

زباناان ارائاه شاده و در    سای های زبان، راهکارهایی به منظور ارزیابی مهارت گفتاری غیرفار آزمون

در ( ره)خمینای  المللای اماام  آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشاگاه باین  پایان، عملکرد فارسی

-شارکت . آزمون مهارت گفتاری در دو سط  عمومی و تکمیلی مورد بررسای قارار گرفتاه اسات    

به . اندکمیلی بودهآموز سط  تفارسی 144آموز سط  عمومی و  فارسی 158کنندگان در این آزمون 

های این پژوهش مشخ  شد که از یافته. استفاده شده است spssافزار منظور تحلیل آماری از نرم

اند و در ساختار دستوری و آموزان سط  عمومی بهترین عملکرد را در درک شنیداری داشتهفارسی

یز نسبت به روانای بیشاتر باوده    امتیاز تلفظ ن. انددایرۀ واژگانی نسبت به درک، امتیاز کمتری گرفته

اناد کاه ایان     آموزان سط  تکمیلی نیز در درک شانیداری بهتارین عملکارد را داشاته    فارسی. است

پس از مالک درک، بهترین عملکارد  . توان استنباط کرد ها می موضوع را از میانگینِ باالی نمرات آن

بارده، عملکارد    ساه باا دو ماالک ناام    ها در مالک تلفظ در مقای آن. ها در مالک روانی بوده است آن

-ها در دایرۀ واژگانی و دستور دارای مهارتی یکسانی باوده  از طرف دیگر، آن. اند تری داشته ضعیف

 .اند

 .یابی، مهارت گفتاری زبان فارسی، سط  عمومی، سط  تکمیلی ارزش :هاکلیدواژه

                                                           
1
 .المللی امام خمینیاستادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین  

Email: l.g.135569@gmail.com 
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 یری زبان فارسینگاری در آموزش الرترون شناسی قوم ها و روش استفاده از مؤلفه

 1طیبه گودرزی
 

 چریده

سارعت در حاال    یادگیری آنالین یا اینترنتی پیشرفت نسبتاً جدیدی در حوزۀ آموزش است کاه باه  

مند، جهانی و مقرون به صرفه برای آماوزش از راه   ای پویا، قدرت شبکۀ اینترنت، رسانه. رشد است

سی به مراکز آموزش زبان فارسی عمادتاً مشاکل اسات،    جایی که دستر از آن. رود دور به شمار می

مندان به زباان فارسای    توانیم از طریق آموزش آنالین شانس برخورداریِ تعداد بیشتری از عالقه می

خصاوص   شناسای زباان و باه    در این تحقیاق باه بررسای بِعادِ جامعاه     . را از آموزش فراهم آوریم

ن فارسای باه صاورت آنالیان پرداختاه و ابعااد و       نگااریِ ارتبااط، در آماوزش زباا     های قوم مؤلفه

در ایان راساتا، باا روشِ    . دهایم  مالحظاتِ تنوعات قومی و جغرافیایی را نیز مورد توجه قارار مای  

آموز و تحت شرایط زمانی و مکاانیِ   پیشنهادی، یادگیریِ زبان فارسی منطبق بر سرعت دلخواهِ زبان

توان آماوزش الکترونیکای    به این ترتیب می. شود ن میمتناسب با نیازهایی است که از سوی او تعیی

ای برای انتقال پیشینۀ فرهنگی اجتمااعی، اقتصاادی و ماذهبی ماورد توجاه قارار داد کاه         را وسیله

 . دهد آموزمحور بوده و به نیازهای او پاسخ می زبان

 .نگاری، زبان فارسی، فرهنگ، جغرافیا آموزش الکترونیکی، قوم :ها واژه کلید

 

                                                           
 .زبانان دانشگاه فردوسی مشهد فارسی کارشناس ارشد آزفا، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر 1

Email: tboodarzi@mail.com 
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گرینسپن و  های فردی تفاوت -های تقویت نگارش براسا  مدلی تحویلی اهرارر

ویدر در جامع  آماری دانشمویان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید 

 2931-2931سال اول  در نیم نژاد هاشمی

 1فرخ لطیف نژاد رودسری

 

 چریده

های عملی  ه و هدف از آن بررسی راهکارپژوهش حاضر با روش میدانی و تحلیل کیفی انجام گرفت

. است« نگارش خلّاق»های نگارشی در دانشجویان غیررشتۀ ادبیات فارسی در درس  تقویت مهارت

گرینسپن و ویادر   های فردی تفاوت-تقویت هوش هیجانی براساس مدلی تحوّلی این کار از طریق

هاای فاردی و ارتبااط در     وتمدل مذکور که مبتنی بر سه اصال تحاوّل، تفاا    .صورت گرفته است

تان از دانشاجویان رشاتۀ علاوم تربیتای دانشاگاه        41جامعاۀ آمااری    آموزش زبان است، بر روی

ساال اول ساال تحصایلی     نژاد مشهد در واحد درسی نگارش خلّاق در نایم  فرهنگیان شهید هاشمی

آماوزش  تاوان از اصاول    شده این است که چگونه می پرسش مطرح. انجام شده است 1931-1935

توان از اصال   دهد که می ها نشان می یافته. زبان گرینسپن و ویدر برای آموزش نگارش استفاده کرد

طاور کاه ایان کاار از     هاای نگارشای اساتفاده کارد، هماان      تحول برای پیشرفت تدریجی مهاارت 

هر های فردی باعث شد تا  توجه به اصل تفاوت. آفرینی ختم شده است نویسی آغاز و به باز خاطره

اصل ارتبااط  رعایت . توانی به رشد مناسب با استعداد خود برسند گیران بدون احساس نا یک از فرا

ی از موضاوعات  نتیجه، مرب در . گیران شد حی فراقراری روابط عاطفی و درک نیازهای رو برموجب 

هاای   دغدغهگیران در امر نگارش استفاده کرده و دانشجو توانسته است با طرح  دلخواه و عالیق فرا

 . شخصی و اجتماعی خود به مهارت در نگارش دست یابد

های فردی، هوش هیجانی، گرینسپن و ویدر، اصل تحوّل، اصال   تفاوت -مدل تحوّلی :ها واژه کلید

 .های فردی، اصل ارتباط، نگارش خلّاق تفاوت

                                                           
1
 .دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی  

Email: Farre.latif@yahoo.com 
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 محور الیس نام  آموزشی براسا  رویررد ترلیو وتحلیل در  تمزیه

 2حیدرعلی امینی/ 1دوست حسین  سیدعباس ناجی
 

 چریده

: چاون  الیس به منظور کاربرد موثق زبان جهت رسیدن به هدف رویکرد ارتباطی، معیارهایی را هام 

های ماادۀ  وی معتقد است اگر این موارد در تمرین. کند ها و خروجی، معرفی می داده، شرایط، رویه

محور بوده و  که مادۀ درسی مذکور، براساس رویکرد فعالیت توان ادعا کرد درسی موجود باشند، می

هاا براسااس معیارهاای    این تحقیق با بررسی تمارین . اهداف رویکرد ارتباطی را فراهم آورده است

نامۀ مذکور براساس معیارهای الزم بوده و به  درصد تمرینات درس 15الیس به این نتیجه رسید که 

است زبانی موثق ارائه بدهد و اهاداف رویکارد ارتبااطی را      انستهنامه تورسد که این درس نظر می

تواند راهبردی برای مدرسان و مؤلفان آموزش زبان فارسای باه    نتایج این تحقیق می. برآورده سازد

 .های مشابه آشنا سازد ها را با نقاط قوت و ضعف کتاب زبانان بوده و آن غیرفارسی

 .رویکرد ارتباطی زبان، واژگانمحور، اِلیس،  فعالیت: ها کلیدواژه

                                                           
1
 .، دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسؤول(گرایش آزفا)شناسی  کارشناس ارشد زبان  

abbas.naji61@yahoo.com 
2
 .، دانشگاه فردوسی مشهد(گرایش آزفا)شناسی  کارشناس ارشد زبان  
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براسا  نظری   آموزش نوین زبان فارسیتحلیل محتوای جلد اول کتاب 

های شناوتی بلوم حیطه  

 2ملیحه میری/ 1حسین نجاتیان بستانی
 

 چریده

 از برخای  باین  ارتبااط  تواناد  زباناان مای   آموزش فارسی به غیرفارسای  های کتاب بررسی و مطالعه

 درسی برنامۀ مفاهیم که کند کمک و آشکار کند را درسی برنامۀ با آموزان فارسی ادگیریی مشکالت

 از هاهای این کتاب سؤاالت و تمرین محتوای .شوند گنجانده درسی های کتاب در مناسبی شکل به

 ریازی،  برناماه  کاه  جا آن از. است خاصی اهمیت دارای کند، می ایفا اهداف تحقق در که نقشی نظر

 الزاماات برناماۀ   از یکی زبانان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی کتب روزآمدکردن و تغییر ن،تدوی

خاصی  اهمیت هاها و سؤاالت این کتاب ویژه تمرین آن و به علمی بررسی و تحلیل است، آموزشی

ی شاده و جهاانی بارای تحلیال محتاوا      بندی بلوم مدلی پذیرفتهکه طبقه با توجه به این .کند می پیدا

هاای جلاد اول از مجموعاۀ     های درسی است، ضروری به نظر رسید کاه ساؤاالت و تمارین   کتاب

کاه منباع اصالی تادریس در     ( تألیف احسان قبول) آموزش نوین زبان فارسیهای جلدی کتاب پنج

زباناان دانشاگاه فردوسای مشاهد اسات، در       المللی آموزش زباان فارسای باه غیرفارسای     مرکز بین

-پس از استخراج ساؤاالت و تمارین   .ی بلوم، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیردبند چهارچوب طبقه

فراوانی و درصدهای مربوطه در هار یاک از   ها، کدگذاری افعال موجود در آنهای کتاب مذکور و 

شاود و میازان توزیاع    شناختی بلوم محاسبه و به صورت نماودار رسام مای    گانۀ حیطه سطوح شش

ضامن تحلیال نتاایج    . شاود ساطوح در حیطاۀ شاناختی مشاخ  مای     ها در هر یک از این سؤال

 .شود آمده، پیشنهادهایی برای ویرایش کتاب نیز ارائه می دست به

 .های شناختی بلوم، حیطهآموزش نوین زبان فارسیتحلیل محتوا، جلد اول کتاب : ها کلیدواژه

                                                           
1
 .زبانان دانشگاه فردوسی مشهدبان فارسی به غیرفارسیمدرس مرکز آموزش ز  

Email: Nejatian_h@yahoo.com 
 .شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری زبان 2
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 ارسی زبانانغیر ف های قالبی و اهمیت آن در آموزش زبان فارسی به پردازش ترکیب

 2یهاشم محمدرضا/ 1زاده یهادمحمدجواد 
 

 چریده
های گونااگونی   پژوهش. آموزان دارد های قالبی نقش بسزایی در ارتقای توانش ارتباطی زبان ترکیب

ای،  هاای قاالبی مانناد افعاال چندکلماه      های مختلف ترکیب اند که آیا شکل این موضوع پرداخته  به

شاوند یاا خیارر فرضایۀ      های زباانی پاردازش مای    ها زودتر از انواع دیگر ترکیب ایهیندها و کنآ هم

م بات اسات و پاژوهش حاضار باا بررسای متاون         ،ین سؤاله انگارندگان این پژوهش در پاسخ ب

افزایی زبان و ادبیاات فارسای بنیااد ساعدی و      سومین دورۀ دانش آموزان در هشتادو خوانداری زبان

یاابی   برای دسات . ها در پی اثبات این موضوع در زبان فارسی است ندن آنگیری سرعت خوا اندازه

های خالق غیرقاالبی در متاون خوانادن بیسات      های قالبی و ترکیب تعدادی از ترکیب ،این هدف به

آماوزان،   یناد تحقیاق مشاخ  شاد کاه فارسای      آدر فر. گذاری شاد  آموز بنیاد سعدی نشانه فارسی

خوانند و این، مؤید فر  اصلی این مقاله  های متن می ز دیگر ترکیبتر ا های قالبی را سریع ترکیب

ایان پاژوهش نشاان    . شاوند  های قالبی زودتر از دیگر انواع ترکیب، پاردازش مای   است که ترکیب

ایان مزیات   . های قالبی در مقابل تولیاد زباانی خاالق، مزیات پردازشای دارناد       دهد که ترکیب می

ت به قاوّ  ،کار رفته باشند  ها در متن به ای مانند کنایه ای قالبیه پردازشی حتی در صورتی که ترکیب

کار رفتاه اسات     که کنایۀ مورد نظر در معنای لغوی خود به  خود باقی است؛ بدون درنظرگرفتن این

هاای قاالبی    ورد دیگر این پاژوهش آن اسات کاه هرچاه ترکیاب     آ دست. یا در همان معنای کنایی

سرعت خواندن در متن بیشتر است، حتای   ۀها براساس مقایس زش آنپرکاربردتر باشند، نسبت پردا

 .تر باشند کاربرد، پیچیده های قالبی کم اگر از نظر زبانی، از ترکیب

 .آزفا پردازش، یندآفر قالبی، های ترکیب انواع قالبی، های ترکیب: ها کلیدواژه

                                                           
1
 .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، نویسندۀ مسؤول  

 Email: Mohammad.j.hadizadeh@gmail.com 
 .وه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهداستاد گر 2

 


