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انطباق و اقتبا

صحیح آنها (بررسی موردی آثار عطار)
الهام اخالقی /1المیرا حسن زاده
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چریده
از آنجا که هدف برخی زبانآموزان فارسی ارتباط با متون غنی ادبی این زباان اسات و از طرفای،
یکی از اهداف و الزامات آموزش زباان فارسای باه غیرفارسایزباناان (آزفاا) ،آماوزش واژگاان و
گسترش فرهنگ و ادب فارسی است ،استفاده از متون ادبی کهن و داستانگونۀ زبان فارسای بارای
آموزش آن الزم به نظر میرسد .در این راستا ،بایاد از شایوۀ ساادهنویسای؛ یعنای تناساب ساط
خوانایی متن با توانمندی مخاطب بهره برد .در این پژوهش به عنوان اولین گام اصولی در این راه،
به بررسی مقبولیت آثار عطار در آزفا پرداخته شده است .در ابتدا در مورد اصاول برناماۀ آموزشای
واژگان و لزوم پایبندی به آنها صحبت شده است .سپس ،فن اقتباس معرفی شده است و بهتارین
شیوۀ اقتباس آثار ادبی و چگونگی استفاده از این آثار در آزفا به صورت یاک الگاو پیشانهاد شاده
است؛ از جمله این که متون از لحاظ آوایی ،صرفی -نحوی ،معنایی و نگارشی و ویرایشی کامالً باا
فارسی معاصر و سط زبانآموزان متناسب باشد .در ادامه ،کلیۀ آثار منظوم عطاار ماورد بررسای و
تحلیل قرار گرفتهاند و ضمن تأکید بار اساتفاده آثاار نویساندگانی هامچاون وی در آزفاا ،میازان
کاربردیبودن هر یک از آثار عطار در آزفا بهترتیب ارائه شده است .نتایج حاصل از ایان پاژوهش
نشان می دهد که آثار عطار به دلیل تنوع گسترده در موضوع (مرثیه ،طنز ،غیره) ،داشاتن لحانهاای
مختلف کالمی (عارفانه ،آمرانه) ،اجمالگرایی در نقل حکایات ،رعایت اصول داساتاننویسای هام
چون گرهافکنی و گرهگشایی بعد آن و سایر ویژگیهای آن ،مناسب استفاده در متون آموزشی آزفاا
است .همچنین ،از میان آثار منظوم وی ابتدا منطقالطیر ،سپس ،الهینامه ،بعاد اسارارنامه و در انتهاا
غزلیات و مصیبتنامه مناسب اقتباس برای متون آموزشی هستند .هر چه به انتهای پیوستار نزدیاک
میشویم نیاز به اطالعات وسیعتر بیشتر میشود ،هرچند بافت داساتانی آن را پوشاش مایدهاد و
1
2

دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی.
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی ،نویسندۀ مسؤول.
Email: hasanzade.elmira@yahoo.com
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درک را تسهیل میکند .همچنین ،برخی متون اقتباسشده موجود از آثار عطار ماورد بررسای قارار
گرفتند که نتایج بررسیها عدم کارآیی کافی آنها را در امر آموزش آزفا نشان میدهاد .در نهایات،
پیشنهاد میشود ضمن اینکه تالش شود با استفاده از الگوی پیشنهادی این پژوهش آثاار عطاار باا
همان ترتیب بیانشده در اینجا به صورت مواد درسی درآورده شود ،سایر آثاار فااخر ادبای زباان
فارسی مورد بررسی قرار گیرند و سط بهکارگیری هر کدام تعیین شود تا خوراک فکاری مناسابی
برای متون آموزشی آزفا فراهم شود.
کلیدواژه :آموش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،متون ادبی ،آثار عطار ،اقتباس.
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نقش ویراستاری متون آموزشی در وواندن و درک مطلب فارسیآموزان
غیرفارسیزبانان
شهرزاد امینیان /1عطیه کامیابی گل /2علی علیزاده
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چریده
آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم ،همچون زبان های دیگر ،چهار مهاارت خوانادن ،نوشاتن،
شنیدن و گفتن را در بر میگیارد .در پاژوهش حاضار ،مهاارت خوانادن و درک مطلاب و نقاش
ویراستاری در بهبود یادگیریِ فارسیآموزان در این مهارت بررسی میشاود .ماتنهاای آموزشای و
غیرآموزشی به یک اندازه به ویرایش و درستنویسی نیاز دارند .پاس از جماعبنادی دغدغاههاای
ویراستاران به روش مصاحبهای ،آزمونهای خواندن و درک مطلب برای دو سط پیشرفته و بااالی
متوسط و در دو دستۀ ویراسته و غیرویراسته برای سه مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی،
جامعهالمصطفی و مکتب نرجس طراحی شدند .متن خواندن از کتابهای آماوزش فارسای ناوین،
آموزش زبان فارسی ،آموزش فارسی به فارسی و جزوۀ متنخوانی مکتب نرجس گرفته شد .چهاار
پرسش درک مطلب از نوع ارجاعی ،استنباطی ،تجربی و یک پرسش نظرسانجی بارای آن طراحای
شد .آزمون ها در دو مرحله با بازۀ سه هفته برگزار شدند .در هر مرحله فارسیآموزان باه دو گاروه
تقسیم شدند که یکی متن ویراسته و دیگری متن غیرویراسته را پاسخ داد و در مرحلۀ دوم برعکس
آن اجرا شد .در پژوهش حاضر ،به دلیل تعمیمپذیری بسیار دادههاا و نیاز گنجاایش محادود ایان
مقاله ،تنها به تحلیل دادههای بهدست آمده از آزمون سط پیشرفتۀ مرکز آزفاای دانشاگاه فردوسای
میپردازیم.
کلیدواژهها :ویراستاری صوری و زبانی ،خواندن و درک مطلب ،آموزش فارسی به
غیرفارسیزبانان.
1

دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی ،گرایش آزفا ،دانشگاه فردوسی مشهد.

2

استادیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسندۀ مسؤول.

9

دانشیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

Email: kamyabigol@um.ac.ir
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بررسی ساوت شرطی در متون ووانداری ممموع فارسی بیاموزیم
سیده عاطفه بقایی
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چریده
در این پژوهش به بررسی ساخت صوری جملههای شرطی در مجموعۀ فارسی بیااموزیم براسااس
چهارچوب نظری ماهوتیان پرداختیم .جملۀ شرطی جملهای متشکل از دو بند پایه یا جزای شرط و
پیرو یا شرط است .بند شرط اغلب با یکی از حروف ربط شرطی همانند «اگر ،هرگاه ،به شرط این
که ،در صورتی که و  »...و مقدم بر بند جزای شرط میآید .حرف ربط شرطی «اگر» بیشترین بسامد
وقوع در جمله های شرطی زباان فارسای را داراسات .باه منظاور ایان مطالعاه ،از باین مجموعاۀ
پنججلدی فارسی بیاموزیم جلدهای اول ،دوم و سوم انتخاب شدند .با بررسی این سه جلد ،تعاداد
تقریبی  95جملۀ شرطی به دست آمد که حرف ربط شرطی «اگر یاا اگاه» باا بیشاترین بساامد در
جمله های شرطی بودند .حروف ربط دیگری نیز مانند «وقتی ،که ،هرچه ،هرکس ،چون ،هربار ،باه
شرط آن که و هرگاه» در جملههای شرطی مذکور دیده شد .عالوه بر دو وجه التزامی و اخباری که
در بند شرط و جزای شرط وجود دارند ،وجوه امری و پرسشی نیز در برخی از جملاههاای ماورد
بررسی مشاهده شد که در بخش تدریس ساخت شرطی به آنها اشارهای نشده است.
کلیدواژهها :آموزش زبان فارسی ،ساخت شرطی ،حرف ربط شرط ،بند شرط ،وجوه افعال.

1

دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
Email: Abaghaei1389@yahoo.com
11
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معرفی الگوی «هَیمامَد» و شیوههای افزایش آن در آموزش زبان فارسی به
زبانآموزان غیرفارسیزبان
رضا پیشقدم /1شیما ابراهیمی

2



چریده
هیجانات و حواس نقش مهمی را در زبانآموزی ایفا میکنند و مدرسان میتوانند با ایجااد هیجاان
مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس ،توان یادگیری زبانآموزان را افزایش دهند .مفهوم «هَیجامَد» ملهم
از دو واژه (هیجان  +بسامد) است که به تأثیر هیجانات ناشی از استفاده حواس در یادگیری مفاهیم

گوناگون اشاره میکند و متشکل از سه مرحلۀ هیچآگاهی (تهی) ،برونآگاهی (شانیداری ،دیاداری،
لمسی-حرکتی) و درونآگاهی (درونی و جامع) است .نوشتۀ حاضر میکوشد تا به منظور کیفیات-
بخشی روش تدریس زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،با درنظرگرفتن این مفهوم نوظهور و مؤلفاه-
های سهگانۀ آن (هیجان ،حواس و بسامد) و با توجه به تأثیر هیجانهای آموزشای بار یاادگیری و
پیشرفت زبانآموز ،الگوی هَیجامَد را معرفی کند و در این راستا ،شایوههاای افازایش آن از جملاه
شیوههای سخنرانیمحور ،واقعیتافزوده ،آموزش مبتنی بر شئ ،اجتماع یادگیری و آموزش پاروژه-
محور در تدریس زبان فارسی به غیرفارسیزبانان را پیشنهاد دهد.
کلیدواژهها :هَیجامَد ،هیجان ،حواس ،هَجامدَافزایی ،آموزش زبان فارسی.

1

استاد پیوسته آموزش زبان انگلیسی و استاد وابسته علومتربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسندۀ مسؤول.

Email: pishghadam@um.ac.ir
2
دانشجوی دکتر ی زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد.
12

دوم زبان عنوان به فارسی زبان آموزش و نقش انسانی علوم بومیسازی
فاطمه جعفری /1ابوالقاسم غیاثی زارچ

2



چریده
این مقاله قصد دارد به نقش آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم در بومیساازی علاوم انساانی
بپردازد .در دنیای امروز پیشرفت علوم مختلف به موازات یکدیگر الزمۀ رشد و تکامل یک جامعه
است .به نظر میرسد نمیتوان گفت که کدام علم بر دیگری برتری دارد؛ اما علوم انسانی باه دلیال
مطالعه در احواالت جوامع بشری و ساختن چهاارچوب هاای فکاری و اعتقاادی و نظاری ،روش
چگونهاندیشیدن و نظمدادن به نظامهای آموزشی و تربیتای یاک جامعاه و در نتیجاه ،رشاد علاوم
مختلف را شکل میدهند .زبان به عنوان عامل ارتباطی علوم مختلف و ابراز بیان تفکر ،بین جواماع
مختلف رابطه برقرار میکند .در جامعۀ ایرانی نیز با گسترش و بهبود آموزش زبان فارسی به عناوان
زبان دوم ،میتوان زمینههای ورود اندیشه ها و تحقیقات سایر محققان و اندیشامندان را از جواماع
مختلف به داخل ایران فراهم کرد .بومیسازی آموزش زبان فارسی نیازمند فاراهمکاردن بساترهایی
مانند به روزشدن آموزش ،تهیه و تدوین منابع آموزشی و تربیت مدرسان کارآماد اسات تاا بتواناد
رسالت خود را بهدرستی انجام دهد.
کلیدواژهها :بومیسازی ،علوم انسانی ،زبان فارسی ،زبان دوم.

1

مربی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،نویسندۀ مسؤول.

2

استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره).

Email: Fateme.Jafari24@gmail.com
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ارزیابی و مقایس سطح دشواری متنهای وواندن و درک مطلب در ممموع
آموزش نوین زبان فارسی براسا

فرمول ووانشپذیری فلسچ و نظرسنمی از

مدرسان زبان فارسی
زهرا حامدی شیروان /1فاطمه کاظمی مطلق

2



چریده
در این پژوهش به بررسی و ارزیابی خوانشپذیری یا سط دشواری در متنهاای خوانادن و درک
مطلب در مجموعۀ پنججلدی آموزش نوین زبان فارسی پرداخته شاده اسات .یکای از روشهاای
بررسی سط دشواری ،استفاده از فرمولهای خوانشپذیری است که در تحقیق حاضار از یکای از
معروفترین و پرکاربردترین فرمولهای خوانشپذیری؛ یعنی فرمول فلساچ اساتفاده شاده اسات.
همچنین ،برای اعتبارسنجی و مقایسۀ میزان همبستگی بین نظار خواننادگان متخصا

و قاااوت

آنها از سط دشواری متون با نتایج حاصل از فرمول خوانشپاذیری از  15نفار از مدرساان زباان
فارسی به غیرفارسی زبانان نیز نظرسنجی براساس یک پرسشنامۀ محققسااختۀ الکترونیاک انجاام
شده است .در این پژوهش برای مقایسۀ نتایج بهدستآمده از فرمول فلسچ با ارزیاابی مدرساان ،از
آمار توصیفی استفاده شده است .نتایج حاصل از فرماول خاوانشپاذیری ،نشاان مایدهاد ساط
دشواری و چینش متنها در سه کتاب اول در مقایسه با کتابهاای چهاارم و پانجم ،مناسابتار و
منطقیتر است .از دیگر نتایج بهدست آمده این است کاه در ساه کتااب اول ،تفااوت زیاادی باین
ارزیابی مدرسان با ارزیابی فرمول وجود دارد و در کتاب چهارم و پنجم  ،این تفااوت کمتار مای-
شود .در نهایت ،توصیه میشود از فرمولهای خوانشپذیری با احتیاط بیشتری برای ارزیابی متاون
فارسی استفاده شود و در کنار آنها از روشهای دیگر برای ارزیابی سط دشواری ماتنهاا بهاره-
گرفته شود.
کلیدواژهها :سط دشواری ،فرمول خوانشپذیری فلسچ ،متن خواندن ،آماوزش زباان فارسای باه
غیرفارسیزبانان.
1

دکترای زبانشناسی ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسندۀ مسؤول.

Email: hamedishirvan@gmail.com
2
کارشناس ارشد زبان شناسی ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد.
14

شناسایی مؤلفههای هویت ملی در کتابهای درسی آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان ،نمون موردی (فارسی بیاموزیم و کتاب فارسی دامیز)
زهرا سادات حسینی /1فائقه شاهحسینی

2



چریده
آموزش و یادگیری زبان خارجی همراه با شناخت هویت و فرهنگ یک کشاور اسات .از آنجاایی
که بیشتر زبان آموزان برای یادگیری زبان خارجی با متن وکتاب زبان مقصد در ارتباط هستند ،بهتار
است در کتاب های آموزش زبان دوم به مؤلفههای هویتبخش اشاره شود .بنابراین ،هویت ملی باا
حفظ و بازتولید ارزشهایی که میراث ملی را میسازند ،منطبق است .هدف اصلی پژوهش حاضار،
شناسایی مؤلفههای هویت ملی در کتابهای درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان اسات.
به این منظور ،سه جلد اول کتاب فارسی بیاموزیم و کتاب فارسی دامیاز در زمیناۀ بررسای هویات
ملی انتخاب شد و بر مبنای نظریۀ تحلیل محتوا مورد تجزیهوتحلیل قارار گرفات .نتاایج پاژوهش
نشان میدهد که به هویت ملی در کتابهای درسی آموزش زبان فارسای باه غیار فارسای زباناان
توجه یکسانی نشده و مؤلفۀ هویت فرهنگی در هر دو کتاب دارای اهمیت بیشتری است .به مؤلفاۀ

دینی و مذهبی در کتاب فارسی بیاموزیم در موارد محدودی توجه شده؛ ولی در کتاب فارسی دامیز
به این مؤلفه توجهی نشده است.
کلیدواژهها :هویت ملی ،مؤلفههای هویت ملی ،مجموعه فارسی بیاموزیم ،کتاب فارسی دامیز.

1

سوپروایزر گروه زبان فارسی کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نویسندۀ مسؤول.

Email: Imsh.2650@gmail.com
2
مدرس مدعو گروه زبان فارسی کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران.
15
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رابط بین جهتگیریهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در میان فارسیآموزان
چینی
شراره خالقیزاده

1



چریده
انگیزش به عنوان یک نیاز جسمانی یا نیاز روانی و اجتماعی مطرح است که شخ

را بارای نیال

به هدف به حرکت وامیدارد .آگاهی معلم از انگیزش زبانآموز چهارچوبی را فاراهم مایآورد کاه
توسط آن معلم زبان میتواند روشهای تدریس ماؤثری را برگزیناد .از ایان رو ،پاژوهش حاضار
درصدد است به بررسی رابطۀ انگیزشهای بیرونی ،درونی و عامل بیانگیزشی با پیشرفت تحصیلی
دانشجویان چینی در یادگیری فارسی به عنوان زبان دوم بپردازد .این پاژوهش باه شایوۀ توصایفی
انجام گرفت .نمونۀ آماری پژوهش  11فارسیآموز چینی از مرکز زباان فارسای دانشاگاه فردوسای
مشهد بودند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ مقیاس جهتگیریهای انگیزشی زبان نولز بود و از
نمرات تحصیلی حاصل از آزمون هاای چهارمهاارتی زباان فارسای باه عناوان شاخصاۀ پیشارفت
تحصیلی استفاده شد .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط فارسیآموزان ،دادههای بهدساتآماده باه
وسیلۀ آزمونهای آماری هم بستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریاانس ماورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد در فارسیآموزان چینی بین انگیزش درونای
و مؤلفه های آن با پیشارفت تحصایلی در یاادگیری فارسای باه عناوان زباان دوم ،رابطاۀ م بات و
معناداری وجود دارد .بین بیانگیزشی و پیشرفت تحصیلی ،رابطۀ منفی معناادار وجاود دارد و باین
انگیزش بیرونی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداری مشاهده نشده است .همچناین ،نتاایج تحلیال
رگرسیون چندمتغیره نشان داده است که عامال انگیازش درونای بیشاترین ساهم را در پایشبینای
پیشرفت تحصیلی فارسیآموزان چینی دارد.
کلیدواژهها :انگیزش ،جهتگیریهای انگیزشی ،پیشرفت تحصیلی ،فارسی به عنوان زبان دوم.

1

دانشجوی دکتری زبانشناسی و مدرس آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
Email: Khaleghizadeh.sh@gmail.com
11

تبیین ضرورت توجه به مؤلف هوشیاری زبانی در برنام آموزش زبان فارسی در ایران
حسین داوری

1



چریده
در دو دهۀ گذشته مبحث هوشیاری زبانی ،به عنوان مؤلفهای مهم در حاوزۀ آماوزش زباان ،توجاه
صاحب نظران مختلفی را به خود جلب کرده است .اهمیت این مبحث تا به آن جا بوده که امروزه بر
پایۀ نظریههای نوین ،آموزش یا یادگیری مطلوب یک زبان -خواه زبان مادری و خواه زبان دوم یاا
خارجی -در گرو توجه به سه مؤلفۀ دانش زبانی ،مهارت زبانی و هوشیاری زباانی برشامرده مای-
شود .از این منظر ،هوشیاری زبانی به م ابه حساسیت یک فرد یا جامعه به زبان و آگاهی از ماهیات
و کارکردهای اجتماعی ،سیاسی ،عاطفی ،شناختی و کاربردی آن معرفی میشود؛ آگااهیای کاه در
سطوح مختلف زبان؛ یعنی دستور ،واژگان ،گفتمان ،کاربردشناسی و فرهناگ تجلای دارد .حاال باا
توجه به جایگاه این مؤلفه در حوزۀ آموزش یک زبان ،به چند دلیل تبیاین ضارورت توجاه باه آن
اهمیت می یابد؛ از جمله آن که در عصر موسوم به جهانیشدن ،به دالیلی چند هامچاون گساترش
زبان انگلیسی ،تأثیرپذیری زبانهای مختلف از تحوالت نوظهور و نیز نااعیف زباان هاای محلای،
مقولۀ آموزش زبان در قالب توجه هم زمان به سه مؤلفۀ دانش ،مهاارت و هوشایاری زباانی ماورد
توجه جدی برنامهریزان زبانی قرار گرفته است .دیگر آن که با وجود نقش پررنگ مؤلفۀ هوشایاری
زبانی در پژوهشهای مرتبط با دیگر زبانها ،خأل آن در پژوهشهای حوزۀ آماوزش زباان فارسای
محسوس است .بنابراین ،مقالۀ حاضر ابتدا بر آن است تا مؤلفاۀ هوشایاری زباانی را معرفای کناد.
سپس ،به تبیین ضرورت توجه به آن در برنامۀ آموزش زبان فارسی در نظام آموزشی ایران بپاردازد
و در پایان ،به دلیل کم تاوجهی محساوس باه آن ،باا نگااهی آسایبشناساانه باه وضاع موجاود،
پیشنهادهایی در راستای بهرهجویی عملی از این مؤلفه در برنامۀ آموزش زبان فارسی در ایران ارائه
کند.
کلیدواژهها :آموزش زبان ،هوشیاری زبانی ،زبان فارسی ،دانش زبانی ،مهارت زبانی ،برناماهریازی
زبانی.
1

عاو هیأت علمی دانشگاه دامغان.
Email: hdavari.h@gmail.com
11
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متن دیداری و بازنمایی جنسیت در کتابهای اول و دوم زبان فارسی نوشت
احمد صفاری مقدم
مریم درپر

1



چریده
رویکردها و روشهای آموزش و یادگیری زبان ،آموزش زبان دوم را به چهار مقولاۀ واژه ،دساتور،
معنا و فرهنگ استوار دانستهاند .از این میان ،مقولۀ فرهنگ کالنالیهای است کاه از یاک طارف در
مرتبۀ چهارم قرار می گیرد؛ زیرا انتقال آن به واسطۀ سه خردالیۀ واژه ،دستور و معنا عملی میشاود
و از طرف دیگر ،در مرتبۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ زیارا جلاوههاای فرهناگ در ادبیاات ،ادیاان،
دانشها ،باورها ،هنرها ،قوانین ،اخالقیات ،عاادات و ایادئولوژیهاای مسالط یاک جامعاۀ زباانی
تصویری بدیع و خاص از آن جامعه را به نمایش میگذارد و این تصویر ،برای یادگیری زبان مورد
نظر از طرف جامعۀ جهانی جذابیت ایجاد کرده و یا سبب طرد آن زبان از فهرست مورد نظر زبان-
آموزان میشود .واقعیتهای عصر حاضر در مورد جهانیشدن و رقابتهای بینالمللی در ایانبااره
به جهت تأثیری که آموزش زبان بر همۀ جنبههای تمدن از اقتصاد و سیاست گرفته تا رشد علام و
فنآوری دارد ،ایجاب میکند انعکااس فرهناگ ایرانای در کتاابهاای آماوزش زباان فارسای باه
غیرفارسیزبانان مورد مطالعۀ جدی و همهجانبه قرار گیرد .مقالاۀ حاضار باا ایان پایشفار

کاه

فرهنگ ،پایه و اساس ایجاد جذابیت فراگیاری زباان از طارف جامعاۀ جهاانی اسات و بخشای از
فرهنگ از طریق تصاویر کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان کدگذاری شده و انتقال

مییابد ،بازنمایی جنسیت را به عنوان یک مقولاۀ فرهنگای در تصااویرکتابهاای اول و دوم زباان
فارسی (نوشتۀ صفارمقدم) تجزیهوتحلیل کرده است .از میان چهار مقولۀ بازنمایی جنسیت مرداناه،
زنانه ،مشارکتی و خن ی ،پایینترین بسامد مربوط به بازنماایی مشاارکتی اسات ( )% 3و در مقابال
تعداد تصاویری که از نظر بازنمایی جنسیتی خن ی هساتند ،زیااد اسات ( .)% 95در ایان کتاابهاا
1

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد.
Email: dorpar90@gmail.com
18

پایین بودن بسامد تصاویر مربوط به تعامل و مشارکت ،باعث کمرناگشادن و یاا غیااب معناهاای
بسیاری مانند شادی ،نشاط ،شور ،شوق ،جنبش ،حرکت ،محبت ،عشق ،همکاری ،همدلی ،همیاری
زنان و مردان در کنار یکدیگر شده است .همچنین ،بررسی نشانههای دیاداری کتاابهاای اول و
دوم زبان فارسی با جزئیاتی مانند خط ،فاصله ،حاشیه ،مرکز ،عمق ،سط و غیره ،برتاری ماردان را
در زمینۀ علم ،دانش ،شعر ،عرفان ،حوزۀ قدرت سیاسی و حکومتی چه در سدههای پیشاین و چاه
در فاای دانشگاهی امروز نشان میدهد .تصاویری که بازنماایی جنسایتی مرداناه دارناد % 93 ،از
تصاویر کتاب را در بر میگیرند ،در حالی که تعداد ( )% 21و محتاوای تصااویر مرباوط باه زناان
موضع ضعف را بازنمایی میکند ،با وجود این که امروزه ،حاور زناان در فاااهای دانشاگاهی و
علمی و محیطهای کسبوکار بسیار پرتعداد ،کارآمد و مفید است.
کلیدواژهها :آموزش ،زبان فارسی ،متن دیداری ،بازنمایی جنسیت.

13

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 12تیرماه  -2931مشهد

محیط یادگیری والق و پویا
زینب رستمینسب دولتآباد

1



چریده
در سااال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روشهای آموزشی و از آنجا که
زبان رسمی کشور ما زبان فارسی است ،طراحی محایط یاادگیری خاالق و پویاا در کاانون توجاه
متخصصان آموزش قرار گرفته اساات؛ زیرا محیط یادگیری باه سااابب سااختار خاود مایتواناد
فرآیند یادگیری فارسیآموزان را تقویت و یا تاعیف کند .نوشااتار حاضر ضامن بیاان مادلهاای
رایج طراحی محیط یادگیری و نقاط ضعف و قوّت آنها مدل تلفیقی زوارکای را بیاان کارده و باا
تکیه بر ذات کنجکاو و تجربهپذیر فارسیآموزان و به منظور پاسااخگویی باه تحاوالت گساااتردۀ
روشهای آموزشی ،ضرورت بهرهگیری از عامل انعطافپذیری در محایطهاای یاادگیری را ماورد
تأکید قرار داده اسات .در نهایات ،نتیجاه مای گیاریم کاه خلاق یاک محایط یاادگیری مناساب و
انعطافپذیر با توجه به نیازهای آموزشی فارسیآماوزان مایتواناد تحاولی ناو در امار آماوزش و
پرورش این افراد باشد.
کلیدواژه :محیط یادگیری ،فارسیآموزان ،طراحی فاای اموزشی.

1

کارشناسی ارشد فلسفۀ تعلیم و تربیت و عاو هیأت علمی دانشگاه جیرفت.
Email: Afrasiabi2017@gmail.com
21

نقدی بر کتاب چهارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
محسن رودمعجنی

1



چریده
پژوهشهای بنیادین و نظری در عالم آماوزش زباان مایتوانناد موجاب کارآمدترشادن تولیادات
کاربردی شوند ،با این وجاود ،کمباود ایان گوناه تحقیقاات در حاوزۀ آماوزش زباان فارسای باه
غیرفارسیزبانان بهشدت احساس میشود .کتاب چهارچوب مرجع آموزش زبان فارسی را میتاوان
در زمرۀ پژوهشهای بنیادین به شمار آورد .جای خالی چنین تحقیقی کاه باهناوعی تاالش بارای
مشخ

کردن سطوح زبانی است ،مدتهاست در زبان فارسی احساس مایشاود .باا ایان وجاود،

بررسی دقیق این اثر نشان میدهد که نویسندگان نتوانستهاناد در باومیساازی چهاارچوب مرجاع
اروپا که هدف اصلی تحقیقشان بوده است ،موفق باشند .در وهلۀ نخسات کتااب دارای اشاکاالت
نحوی و نگارشی جدیای است که این امر انتقال مطلب به مخاطب را با مشکل روباهرو مایکناد.
همچنین ،نویسندگان تصویر ناقصی از چهارچوب مرجع اروپا ارائه میدهند و بخشهای مهمای از
آن نظام اندیشگانی بر مخاطب پوشیده میماند .از طرفی دیگر ،نویسندگان در پاژوهش خاود درک
ناکافیای از توانایی زبان ارتباطی داشتهاند که بنیاد نظری چهارچوب مرجاع فارسای را باا چاالش
اساسی روبهرو میکند .ایراد دیگر این پژوهش نامشخ
خود است .به طور کلی ،مجموعۀ این نق

بودن ارتباط آن با تحقیقات مشابهِ پیشاین

ها باعث میشود این اثر نتواند پاساخ مناسابی باه نیااز

سط بندی زبانی برای زبان فارسی فراهم کند.
کلیدواژهها :نقد ،کتاب چهارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،بومیسازی.

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
Email: mroodmajani@gmail.com
21

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 12تیرماه  -2931مشهد

تحلیل عوامل سلب انگیزه در فراگیری زبان فارسی به عنوان یک زبان وارجی
محیا ستودهنیا /1مهین پناهی

2



چریده
سلب انگیزه از موضوعات مهم و جدی در تحلیل فراگیری زبان دوم یاا زباان خاارجی اسات .در
حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،این مهم نیازمند پژوهشهای جامع و دقیقای اسات.
پژوهش حاضر تالشی است برای تحلیل عوامل سلب انگیازه در یاادگیری زباان فارسای در میاان
غیرفارسیزبانان .به این منظور 982،فارسیآموز از طریق نموناهگیاری خوشاهای الیاهای ،از میاان
فراگیران مراکز و مؤسسات آموزش زبان فارسی کشور برای شرکت در ایان مطالعاه کمّای-کیفای
انتخاب شدند .دادههای تحقیق از طریق یک پرسشنامۀ  41پرسشی منطبق با مقیاس لیکرت جمع-
آوری شده است و هفت فاکتور استخراج شده در آزماون تحلیال عامال عباارتاناد از )1 :کمباود
امکانات  )2نداشتن اعتمادبه نفس  )9ویژگیهای کالس  )4هدفمندنبودن فراگیری زبان فارسای )5
روشهای تدریس  )1مدرسان و سبکهای تدریس  )1نگرش منفی نسبت به زبان فارسای .ساپس
شدت و ضعف این عوامل سلب انگیزه در میان فارسیآموزان سطوح مختلف ماورد مقایساه قارار
گرفته است .نتایج پژوهش نشان می دهد برای فراگیران مبتدی که دارای سط مهاارتی پاایینتاری
نسبت به دیگر زبانآموزان در سط متوسط یا پیشرفته بودند ،نداشتن اعتمادبهنفس و نگرش منفی،
عوامل سلب انگیزۀ قویتری هستند.
کلیدواژه ها :عوامل سلبانگیزه ،فراگیاری زباان فارسای ،ساط بساندگی عماومی زباان فارسای،
غیرفارسیزبانان.

1

مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،نویسندۀ مسؤول.
Email: m_sotoudehnia@sbu.ac.ir

2

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا ،تهران.
22

توصیو و بررسی وطاهای زبانی در گفتار فارسیآموزان چینیزبان سطح میانی
یک مطالع موردی
میترا طاهرزاده /1زهرا حامدی شیروان

2



چریده
مطالعه و بررسی خطاها در فرآیند یادگیری یک زبان دوم /خارجی هم از جنباۀ آموزشای و هام از
جنبۀ نظریهپردازی زبانی اهمیت بسیار دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی و توصیف انواع خطاهاا
در گفتار تعدادی از فارسیآموزان چینیزبان ساط میاانی مرکاز آماوزش زباان فارسای دانشاگاه
فردوسی مشهد است .مواد پژوهش حاضر شامل پانزده ساعت ضبط صدا است کاه از آزماونهاای
شفاهی میانترم و پایانترم ،ارائههای کالسی و تکالیف شفاهی ده فارسایآماوز چینایزباان مرکاز
آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد جمعآوری شده است .در این پژوهش بیساتوشاش
نوع خطا در گفتار این فارسیآموزان استخراج شد و در چهار طبقۀ خطاهاای واجای-زبرزنجیاری،
خطاهای نحوی ،خطاهای ساختواژی و خطاهای معناایی-کاربردشاناختی دساتهبنادی شادند .از
جمله نتایج پژوهش این است کاه خطاهاای نحاوی و آوایای درصاد قابال تاوجهی را باه خاود
اختصاص دادهاند .همچنین ،از منظر تنوع و نیز کمیت ،بیشترین نوع خطاا مرباوط باه مقولاۀ فعال
میباشد که این امر با نتایج پژوهشهای پیشین نیاز ساازگار اسات و اثباات مایکناد کاه یکای از
چالشهای اصلی فارسیآموزان در یادگیری زبان فارسی ،مربوط به یادگیری و کاربرد افعال فارسی
است.
کلیدواژهها :تحلیل خطا ،فارسیآموزان چینی سط میانی ،خطا ،خطاهای گفتاری.
1

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

مشهد ،نویسندۀ مسؤول.
Email: mitra_taherzadeh@yahoo.com
2
دکترای زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان دانشگاه فردوسی
مشهد.
29

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 12تیرماه  -2931مشهد

بررسی تعدادی از نمونهسؤاالت آزمونهای مهارت وواندن طبق
طبقهبندی بَرِت و دی (بررسی موردی :مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد)
حمیده عباسنژاد

1



چریده
هدف آموزش در فرآیند آموزشی هر زبان خارجی ،از ارکان اصلی آموزش زبان است کاه مسایر و
خط مشی آموزش را مشخ
آزمون را مشخ

میکند .در بخش خواندن و درک مطلاب نیاز بایاد ابتادا هادف از

کرد که آیا زبانآموزان باید مطلب را به چه اندازه بفهمند و درک کنند .در مقالاۀ

حاضر با توجه به طبقهبندی برت و طبقهبندی تلفیقای دی ،بارای طراحای ساؤاالت درک مطلاب،
تعداد  91آزمون که در مجموع ،شامل 211سؤال بود ،مورد بررسی قرار گرفت تا مشخ

شود در

سؤاالت درک مطلب در مرکز فردوسی از چه روشهایی استفاده میشود و تاا چاه انادازه باا ایان
طبقهبندیها همخوانی دارد .نتایج نشان داد که از شش نوع درک مطلب برت ،تنها ساه ناوع از آن
مورد استفاده قرار گرفته و از پنج نمونه سؤالی که دی معرفی کرده ،تنهاا ساه ماورد اساتفاده شاده
است .با توجه به تعیین سطحی که برت معرفی کرده ،بهتر است که مدرسان به این موضاوع توجاه
کنند و سؤاالت امتحانی به نحوی باشد که فقط توانایی زبانآموز در فهم خواندن را بسنجد.
کلیدواژهها :هدف آموزشی ،سنجش مهارت ،مهارت خواندن ،طبقهبندی برت.

1

کارشناس ارشد آزفا و مدرس مرکز فردوسی مشهد.
Email: Hamideabbasnejad@yahoo.com
24

پژوهشهای پیررهای در آموزش زبان و بررسی وضعیت موجود در آموزش زبان
فارسی به عنوان زبان دوم /وارجی
زهرا عباسی

1



چریده
این مقاله به بررسی نقش پژوهشهاای پیکارهای در آماوزش زباان دوم باه طاور کلای و کااربرد
یافتههای این پژوهشها در امر آموزش زبان و دالیل عدم بهکاارگیری نتاایج ایان پاژوهشهاا در
آموزش زبان میپردازد .در این مقاله ضمن معرفی پیکرههای زبان فارسی به بررسی میازان آشانایی
مدرسان زبان فارسی با این رشته از پژوهشها و نحوۀ بهکارگیری آن در آموزش زباان فارسای در
کالسهای درسی میپردازد .به این منظور  5سؤال کلی از  51مدرس زباان فارسای کاه در مراکاز
مختلف آموزشی به تدریس مشغول بودند ،پرسیده شد .نتایج این بررسی نشان میدهد که مدرسان
زبان فارسی آشنایی بسیار کمی با این حوزه داشته و اطالعات آنها به آشنایی با نام چناد پیکاره و
فرهنگ بسامدی محدود میشود و تحقیقات زبانشناسی پیکرهای هناوز باه مراکاز آماوزش زباان
فارسی و به میان مدرسان زبان فارسی راه نیافته است .این امر ضرورت توجه بیشتر به این رشته از
مطالعات را دوچندان میکند.
کلیدواژهها :زبانشناسی پیکرهای ،پیکرهزبانی ،آموزش زبان دوم ،زبان فارسی.

1

استادیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،دانشگاه تربیت مدرس.
Email: abasiz@modares.ac.ir
25

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 12تیرماه  -2931مشهد

بررسی میزان بسامد افعال در سطح مقدماتی پن ممموعه از کتابهای آموزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
فهیمه عباسیان /1زهرا سلطاناحمدی /2طیبه فاتحیان

9



چریده
به منظور تولید و تدوین محتوای آموزشی مناسب و در نتیجه ،تسهیل و تسریع امر یاادگیری زباان
فارسی ،الزم است مطالب درسی و مفاهیم مربوط به آنها مطابق با سط زبانآموزان تهیه شوند .از
این رو ،در پژوهش حاضر برآنیم تا با بررسی افعال پنج مجموعاه از کتاابهاای ساط مقادماتی
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان شامل آموزش نوین زبان فارسای ،آماوزش زباان فارسای،
آموزش فارسی به فارسی و فارسی بیاموزیم و زبان فارسی فهرستی از افعال پربسامد تا کمبسامد را
که در این مجموعهها استفاده شدهاند ،ارائه دهیم .میتوان از این فهرست در امر هدفگذاری برای
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبان ،سط بندی فراگیران و محتوا استفاده کرد .بدیهی اسات کاه
چنین ابزارهایی میتواند مورد استفادۀ مؤلفان و سایر پژوهشگران و فعاالن عرصاۀ آماوزش زباان
فارسی قرار گیرد.
کلیدواژهها :آموزش زبان فارسی ،بسامد افعال ،واژگان پایه.

1

کارشناسی ارشد آزفا ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی ،نویسندۀ مسؤول.

Email: fahabbasian@gmail.com
2
کارشناسی ارشد آزفا ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی.
9

کارشناسی ارشد آزفا ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی.
21

تحلیل و بررسی کتاب دورۀ آموزش زبان فارسی براسا

اصول انگارۀ نیشن و

مک الیستر
طاهره عبداللهی پارسا /1الهام ارغوانی

2



چریده
کم و نوینبودن منابع آموزشی موجود در عرصۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در داخل
و خارج ایران سبب ظهور و تدوین منابعی شده است که گاه به جای کمک به امر آموزش و
تسهیل فرآیند زبانآموزی ،سختی راه فراگیری و آموزش زبانفارسی را برای غیرفارسیزبانان و
مدرسان آن دوچندان میکند .عدم تطابق با استانداردهای تهیه و تدوین و گاه رویآوردن به
روشهای منسوخ آموزش در تألیف و تدوین منابع آموزشی بهخصوص در خارج از ایران
مشکالتی زیادی را در حوزۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان به وجود آورده است؛ به
گونهای که با وجود تالشهای خالصانۀ مؤلفان این حوزه هنوز هم ناکارآمدی و کاستیهای
موجود در این منابع کندی و مشکالت فاحشی را در روند آموزش زبان و توانش ارتباطی
زبانآموزان بهخصوص در حوزۀ چهارمهارتی زبان ایجاد میکند .در این پژوهش نگارندگان با تکیه
بر انگارۀ برنامهریزی درسی ارائهشده در کتاب طراحی و برنامهریزی آموزش زبان نیشن و مک
الیستر و براساس اصول مطرحشده در آن آسیبشناسی جامعی از یکی از منابع آموزشی تألیفشده
در خارج از ایران را انجام دادهاند .نمونۀ آماری این پژوهش کتاب دورۀ آموزش زبان فارسی است
که کتابی در ظاهر چهارمهارتی است و در کشور چین برای سط میانی و پیشرفته تألیف شده و
تدریس میشود .سی درس موجود در این کتاب براساس معیارهای برنامهریزیِ الگوی نیشن و

مک الیستر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحلیل دادهها نشان دادهاند که :کتاب دورۀ
آموزش زبان فارسی برای آموزش زبان فارسی به زبانآموزان چینی در سط میانی و پیشرفته،
1

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

Email: t.parsa@yahoo.com
2
کارشناس ارشد آزفا ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
21
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نارساییها و کاستیهایی از نظر تهیه و تدوین مواد درسی در حوزههای« :محتوا و ترتیب ارائۀ
مطالب»« ،اصول و روشهای انتخاب مواد آموزشی» و«ساختار و نحوۀ ارائۀ مطالب» دارد .در پایان،
راهکارهایی برای تقویت برنامۀ درسیِ کتاب نامبرده پیشنهاد شده است.
کلیدواژهها :آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،برنامهریزی ،نارساایی و کاساتیهاا ،آسایب-
شناسی منبع آموزشی چهارمهارتی .انگارۀ نیشن و مک الیستر.

28

نقش رسانهها در بومیسازی آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم
ابوالقاسم غیاثی زارچ /1فاطمه جعفری

2



چریده
این مقاله قصد دارد به نقش و اثربخشی رسانهها در بومیسازی زبان فارسای باه عناوان زباان دوم
بپردازد .زبان به عنوان ابزار بیان تفکر ،قویترین پل ارتباطی علوم مختلف از جملاه علاوم انساانی
است .آموزش زبان دوم به ابزاری نیاز دارد تا بتواند راههای آموزش را تسهیل کناد .رساانههاا باه
عنوان یکی از متنوعترین و مؤثرترین ابزار آموزشی میتوانند کمک قابل توجهی به درک مفااهیم و
کارکردهای زبانی بکنند .این مقاله با نگاهی اجمالی به اهمیت و ویژگیهای رسانه در آموزش زبان
دوم ،به بخشهایی از ویژگیهای رسانهها میپردازد که میتواند به بومیسازی آموزش زبان فارسی
به عنوان زبان دوم بپردازد .ویژگی های زبانی ،مفاهیم تاریخی ،اجتماعی و فرهنگای کاه باه شاکل
عینی توسط رسانهها منتقل میشوند ،در دریافت مفاهیم منظور شناختی ،زبانشاناختی ،واژگاانی و
ساختاری زبان فارسی و فرهنگی برای غیرفارسیزبانان اثر مؤثری میتوانند داشته باشند.
کلیدواژهها :رسانه ،بومیسازی ،آموزش زبان فارسی ،زبان دوم.

1

استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،نویسندۀ مسؤول.

2

مربی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره).

Email: Ghiasizarch@gmail.com
23
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تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم سوم دبستان از منظر معنیشناسی قالبی
مریم سادات فیاضی

1



چریده
کتاب درسی در مقام مهمترین ابزار آموزشی کشور ،بخش مهمای از محتاوای برناماۀ درسای را در
خود دارد .انتقال آموزههای علمی ،باورهای مذهبی و رویکردهای فرهنگی جملگی در بستر کتاب-
های درسی میسر میشود .از این رو ،روزآمدکردن کتابهای درسی ،افزودن بار غناای مفهاومی و
پرهیز از کاستیهای موجود در آنها همواره ضرورت تحلیل محتوای کتابهای درسی را اجتناب-
ناپذیر میکند .از میان روشهای متداولِ تحقیق در حوزۀ علوم انسانی میتوان روش تحلیل محتاوا
را به عنوان ابزاری کارآمد در ارزیابی محتوای کتابهای درسی برشمرد .پژوهش حاضر باا هادف
مشخ

کردن میزان توجه کتاب فارسی نوشتاری سوم دبستان به انواع معانی موجود در قالبهاای

معنایی میکوشد به این پرسش پاسخ دهاد کاه کادام یاک از اناواع معاانی «دساتوری»« ،صاری »
«سبکی»« ،همآیندی»« ،کاربردی»« ،تلویحی» و «متداعی» در کتاب فارسی سوم دبستان مورد توجاه
قرا گرفته است .پژوهش در شمار پژوهشهای کیفی قارار دارد و جامعاۀ آمااری پاژوهش شاامل
تکالیف هفت فصل از مجموعۀ کتاب فارسی نوشتاری است .معیار توصیف محتاوا بارای ارزیاابی
این کتاب ،معنیشناسی قالبی فیلمور است و تکالیف کتاب براساس میازان کاربسات اناواع معاانی
موجود در یک قالب معنایی ،تحلیل و توصیف میشوند .یافتههای پژوهش ناظر است بار آماوزش
غیرمستقیم معنای صری  ،معنای همآیندی و معنای متداعی در قالب تکلیفهای نوشتاری مختلاف
که از این میان ،بخش تمرینهای مربوط به معنای صری بیش از معانی همآیندی و متداعی اسات.
همچنین ،تحلیل این کتاب نشان میدهد که معانی دستوری ،سبکی ،کاربردی و تلویحی از نظر دور
ماندهاند.
کلیدواژهها :معنیشناسی قالبی ،تحلیل محتوا ،کتاب فارسی ،نوشتاری.
1

استادیار زبانشناسی پژوهشکدۀ گیالنشناسی دانشگاه گیالن.
Email: msfayyazi@guilan.ac.ir

91

دانش حرفهای و تمرب تدریس :از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش
فارسی به غیرفارسیزبانان (مطالع موردی :مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد)
نفیسه قائمیپور /1عطیه کامیابیگل /2آذر حسینیفاطمی

9



چریده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ابعاد دانش حرفاهای طباق نظار شاالمن و ماوارد اهمیات تجرباۀ
تدریس در موفقیت مدرسان موفق آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مرکز دانشگاه فردوسای
مشهد بود .در این نوشتار از روش مطالعۀ موردی با رویکارد پاژوهش کیفای بهاره گرفتاه شاد و
جمعآوری دادهها از طریق نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند قااوتی انجاام شاد .تعاداد  11نفار از
موفقترین مدرسان مرکز انتخاب شدند و از ابزار مصاحبه استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشاان داد
که داشتن تجربه ،تخص

 ،عالقه به تدریس و آموزش ،کسب دانش حرفاهای دربرگیرنادۀ داناش

موضوعی ،آموزش و تدریس و دانش فارسیآموزان ،دانش اهداف آموزشی ،برناماهریازی درسای،
بافت موقعیت و اطالعات عمومی گستردۀ پیرامون مسائل مورد عالقه فارسیآموزان ،مایتواناد در
موفقیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مؤثر باشد .اگرچاه نداشاتن تجرباه نقا
نیست ،داشتن تجربۀ پیشین ،در مادیریت کاالس ،برناماهریازی و آماادگی ،نظاارت بار پیشارفت
فارسیآموزان مؤثر است .تجربۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزباناان نیاز در شاناخت مناابع و
محتوای آموزشی ،نیازسنجی ،شناخت فارسی آماوزان و اهاداف متفااوت فارسایآماوزان عارب و
غیرعربزبان دارای اهمیت است.
کلیدواژهها :آموزش ،دانش حرفهای ،تجربۀ تدریس ،مدرس موفق ،غیرفارسیزبانان.

1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد.

2

 .استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسندۀ مسؤول.

9

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد.

Email: kamyabigol@um.ac.ir
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ویژگیهای در نام رشت زبان و ادبیات فارسی (ویژۀ دانشمویان وارجی)
احسان قبول

1



چریده
هدف از این مقاله تبیین ویژگیهای مطلوب درس نامۀ رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان
خارجی است .درسنامۀ مورد نظر در این تحقیق ،درسنامهای است که در سال  1988برای مقطاع
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی به سفارش دانشگاه لبنان نگاشتم .براساس آن برنامه از سال 1931
تا کنون هر سال استادان و دانشجویانی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را آموزش دادهاناد و دیادهاناد.
پس از  5سال براساس دیدگاه استادان و دانشجویان و اصول علمی برنامهریزی درسی ایان برناماۀ
درسی را توصیف و ارزیابی کردهام و بر بنیان آن ویژگیهای مطلوب برنامۀ درسای رشاتۀ زباان و
ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی را نام بردهام .چهاار محاور اصالی در
این زمینه عبارت اند از :دانش محوری ،مهاارت محاوری ،پاژوهشمحاوری ،کاارآفرینی .همچناین،
مجموعۀ دروس از نظر محتاوایی باه چهاار گاروه تقسایم مایشاوند :دروس ماتنمحاور ،دروس
نظریهمحور ،دروس ادبیات تطبیقی ،دروس آموزش زبانمحور .بر این اساس ،درسنامهای مطلاوب
است که بتواند نخست دانش تخصصی بهروز را به دانشجو منتقل کند و دانش ارائهشده باا هادف
مهارتآموزی و کارورزی باشد .برنامۀ درسی الزم است توانایی های نظری و عملی پژوهش را باه
دانشجویان آموزش دهد تا ایشان بتوانند مهارتهای اولیۀ پژوهش را در زبان و ادبیات فارسای باه
دست آورند و سرانجام این که دانشجو بتواند بر بنیان داناش و مهاارتهاایی کاه کساب کارده و
شناخت نیازهای جامعه ،توانایی کارآفرینی برای خود و دیگران را داشته باشاد .همچناین ،در دورۀ
کارشناسی او در سه شاخۀ اصلی زمینۀ تخصصی مییابد که براساس آن میتواند گرایش تخصصی
دورۀ کارشناسی ارشدش را انتخاب و تعیین کند؛ زمینه های تخصصی ادبیات تطبیقی ،آموزش زبان
فارسی و ادبیات فارسی.
کلیدواژهها :برنامۀ درسی ،زبان و ادبیات فارسی ،کارشناسی ،دانشجویان خارجی.
1

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
Email: ghabool@ferdowsi.um.ac.ir
92

وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای کشور پاکستان
(مورد مطالعه :دانشگاههای پنماب ،بانوان و جیسی در شهر الهور)
صفا کاظمیان مقدم

1



چریده
زبان و ادبیات فارسی در کشور پاکستان با داراباودن پشاتوانهای تااریخی و فرهنگای ،هایچگااه از
عرصۀ اجتماعی و ذهن تاریخی مردم این کشور محو نخواهاد شاد .ایان مهام باا تادریس آن در
دانشگاههای معتبر شهر الهور (از ابتدای تأسیس این دانشگاههاا) کاه پایتخات فرهنگای و علمای
کشور پاکستان محسوب میشود ،بهخوبی مشهود است .با این وجود اهتمام به فراگیرکردن جریاان
نوین و علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی در این کشور متناسب با جریانات نوین آماوزش زباان
فارسی در مراکز و دانشگاههای تأثیرگذار داخل ایران ،می تواند باه اساتحکام و مانادگاری جریاان
آموزشی در این کشور مبتنی بر روشهای نوین آموزش زبان دوم منجار شاود .ایان مقالاه در پای
روشن ساختن شرایط تدریس و آموزش زبان و ادبیات فارسی در سه دانشگاه معتبار شاهر الهاور؛
یعنی پنجاب ،جیسی و بانوان است تا از رهگذر آن فرصتها و چالشهای آموزش زباان فارسای
در این سه مرکز معتبر علمی را به عنوان یکی از بزرگترین جوامع آماری آموزش زباان و ادبیاات
فارسی در خارج از کشور روشن سازد.
کلیدواژهها :آموزش نوین زبان و ادبیات فارسی ،کشور پاکستان ،دانشگاه پنجاب ،جیسی ،بانوان.

1

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

پاکستان.
Email: safakazemian@gmail.com
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راهرارهای ارزشیابی مهارت گفتاری فارسیآموزان و بررسی عملررد آنها در
سطح عمومی و ترمیلی
لیال گلپور

1



چریده
هدف آموزش زبان گفتاری ،گسترش توانایی برقراری ارتباط و تعامل موفق در زبان مقصاد اسات
که در آن درک زبان و تولید زبان هر دو نقش مهمی را ایفا میکناد .صاحبتکاردن مهاارتی بیاانی
است که به طور مستقیم و به طور عینی قابل مشاهده است؛ اما ارزشیابی و سانجش ایان مهاارت
دارای اهمیت بسیار است .از ایان رو ،در ایان پاژوهش ابتادا باا توجاه باه اصاول و مباانی تهیاۀ
آزمون های زبان ،راهکارهایی به منظور ارزیابی مهارت گفتاری غیرفارسایزباناان ارائاه شاده و در
پایان ،عملکرد فارسیآموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشاگاه باینالمللای اماامخمینای (ره) در
آزمون مهارت گفتاری در دو سط عمومی و تکمیلی مورد بررسای قارار گرفتاه اسات .شارکت-
کنندگان در این آزمون  158فارسیآموز سط عمومی و  144فارسیآموز سط تکمیلی بودهاند .به
منظور تحلیل آماری از نرمافزار  spssاستفاده شده است .از یافتههای این پژوهش مشخ

شد که

فارسیآموزان سط عمومی بهترین عملکرد را در درک شنیداری داشتهاند و در ساختار دستوری و
دایرۀ واژگانی نسبت به درک ،امتیاز کمتری گرفتهاند .امتیاز تلفظ نیز نسبت به روانای بیشاتر باوده
است .فارسیآموزان سط تکمیلی نیز در درک شانیداری بهتارین عملکارد را داشاتهاناد کاه ایان
موضوع را از میانگینِ باالی نمرات آنها میتوان استنباط کرد .پس از مالک درک ،بهترین عملکارد
آنها در مالک روانی بوده است .آنها در مالک تلفظ در مقایساه باا دو ماالک ناامبارده ،عملکارد
ضعیفتری داشتهاند .از طرف دیگر ،آنها در دایرۀ واژگانی و دستور دارای مهارتی یکسانی باوده-
اند.
کلیدواژهها :ارزشیابی ،مهارت گفتاری زبان فارسی ،سط عمومی ،سط تکمیلی.
1

استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی.
Email: l.g.135569@gmail.com
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استفاده از مؤلفهها و روششناسی قومنگاری در آموزش الرترونیری زبان فارسی
طیبه گودرزی

1



چریده
یادگیری آنالین یا اینترنتی پیشرفت نسبتاً جدیدی در حوزۀ آموزش است کاه باهسارعت در حاال
رشد است .شبکۀ اینترنت ،رسانهای پویا ،قدرتمند ،جهانی و مقرون به صرفه برای آماوزش از راه
دور به شمار میرود .از آنجایی که دسترسی به مراکز آموزش زبان فارسی عمادتاً مشاکل اسات،
می توانیم از طریق آموزش آنالین شانس برخورداریِ تعداد بیشتری از عالقهمندان به زباان فارسای
را از آموزش فراهم آوریم .در این تحقیاق باه بررسای بِعادِ جامعاهشناسای زباان و باهخصاوص
مؤلفههای قومنگااریِ ارتبااط ،در آماوزش زباان فارسای باه صاورت آنالیان پرداختاه و ابعااد و
مالحظاتِ تنوعات قومی و جغرافیایی را نیز مورد توجه قارار مایدهایم .در ایان راساتا ،باا روشِ
پیشنهادی ،یادگیریِ زبان فارسی منطبق بر سرعت دلخواهِ زبانآموز و تحت شرایط زمانی و مکاانیِ
متناسب با نیازهایی است که از سوی او تعیین میشود .به این ترتیب میتوان آماوزش الکترونیکای
را وسیله ای برای انتقال پیشینۀ فرهنگی اجتمااعی ،اقتصاادی و ماذهبی ماورد توجاه قارار داد کاه
زبانآموزمحور بوده و به نیازهای او پاسخ میدهد.
کلیدواژهها :آموزش الکترونیکی ،قومنگاری ،زبان فارسی ،فرهنگ ،جغرافیا.

1

کارشناس ارشد آزفا ،مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد.
Email: tboodarzi@mail.com
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راهرارهای تقویت نگارش براسا

مدلی تحویلی -تفاوتهای فردی گرینسپن و

ویدر در جامع آماری دانشمویان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید
هاشمینژاد در نیمسال اول 2931-2931
فرخ لطیف نژاد رودسری

1



چریده
پژوهش حاضر با روش میدانی و تحلیل کیفی انجام گرفته و هدف از آن بررسی راهکارهای عملی
تقویت مهارت های نگارشی در دانشجویان غیررشتۀ ادبیات فارسی در درس «نگارش خلّاق» است.
این کار از طریق تقویت هوش هیجانی براساس مدلی تحوّلی-تفاوتهای فردی گرینسپن و ویادر
صورت گرفته است .مدل مذکور که مبتنی بر سه اصال تحاوّل ،تفااوت هاای فاردی و ارتبااط در
آموزش زبان است ،بر روی جامعاۀ آمااری  41تان از دانشاجویان رشاتۀ علاوم تربیتای دانشاگاه
فرهنگیان شهید هاشمی نژاد مشهد در واحد درسی نگارش خلّاق در نایمساال اول ساال تحصایلی
 1935-1931انجام شده است .پرسش مطرحشده این است که چگونه میتاوان از اصاول آماوزش
زبان گرینسپن و ویدر برای آموزش نگارش استفاده کرد .یافتهها نشان میدهد که میتوان از اصال
تحول برای پیشرفت تدریجی مهاارت هاای نگارشای اساتفاده کارد ،هماانطاور کاه ایان کاار از
خاطرهنویسی آغاز و به باز آفرینی ختم شده است .توجه به اصل تفاوتهای فردی باعث شد تا هر
یک از فراگیران بدون احساس نا توانی به رشد مناسب با استعداد خود برسند .رعایت اصل ارتبااط
موجب برقراری روابط عاطفی و درک نیازهای روحی فراگیران شد .در نتیجه ،مربی از موضاوعات
دلخواه و عالیق فرا گیران در امر نگارش استفاده کرده و دانشجو توانسته است با طرح دغدغههاای
شخصی و اجتماعی خود به مهارت در نگارش دست یابد.
کلیدواژهها :مدل تحوّلی -تفاوت های فردی ،هوش هیجانی ،گرینسپن و ویدر ،اصل تحوّل ،اصال
تفاوتهای فردی ،اصل ارتباط ،نگارش خلّاق.
1

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی.
Email: Farre.latif@yahoo.com
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تمزیهوتحلیل در نام آموزشی براسا

رویررد ترلیومحور الیس

سیدعباس ناجی حسیندوست /1حیدرعلی امینی

2



چریده
الیس به منظور کاربرد موثق زبان جهت رسیدن به هدف رویکرد ارتباطی ،معیارهایی را هامچاون:
داده ،شرایط ،رویهها و خروجی ،معرفی میکند .وی معتقد است اگر این موارد در تمرینهای ماادۀ
درسی موجود باشند ،میتوان ادعا کرد که مادۀ درسی مذکور ،براساس رویکرد فعالیتمحور بوده و
اهداف رویکرد ارتباطی را فراهم آورده است .این تحقیق با بررسی تمارینهاا براسااس معیارهاای
الیس به این نتیجه رسید که  15درصد تمرینات درس نامۀ مذکور براساس معیارهای الزم بوده و به
نظر میرسد که این درسنامه توانسته است زبانی موثق ارائه بدهد و اهاداف رویکارد ارتبااطی را
برآورده سازد .نتایج این تحقیق می تواند راهبردی برای مدرسان و مؤلفان آموزش زبان فارسای باه
غیرفارسیزبانان بوده و آنها را با نقاط قوت و ضعف کتابهای مشابه آشنا سازد.
کلیدواژهها :فعالیتمحور ،اِلیس ،رویکرد ارتباطی زبان ،واژگان.

1

کارشناس ارشد زبانشناسی (گرایش آزفا) ،دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسنده مسؤول.
abbas.naji61@yahoo.com

2

کارشناس ارشد زبانشناسی (گرایش آزفا) ،دانشگاه فردوسی مشهد.
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تحلیل محتوای جلد اول کتاب آموزش نوین زبان فارسی براسا

نظری

حیطههای شناوتی بلوم
حسین نجاتیان بستانی /1ملیحه میری

2



چریده
مطالعه و بررسی کتابهای آموزش فارسی به غیرفارسایزباناان مایتواناد ارتبااط باین برخای از
مشکالت یادگیری فارسیآموزان با برنامۀ درسی را آشکار کند و کمک کند که مفاهیم برنامۀ درسی
به شکل مناسبی در کتابهای درسی گنجانده شوند .محتوای سؤاالت و تمرینهای این کتابها از
نظر نقشی که در تحقق اهداف ایفا میکند ،دارای اهمیت خاصی است .از آنجا کاه برناماهریازی،
تدوین ،تغییر و روزآمدکردن کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان یکی از الزاماات برناماۀ
آموزشی است ،تحلیل و بررسی علمی آن و بهویژه تمرینها و سؤاالت این کتابها اهمیت خاصی
پیدا میکند .با توجه به اینکه طبقهبندی بلوم مدلی پذیرفتهشاده و جهاانی بارای تحلیال محتاوای
کتابهای درسی است ،ضروری به نظر رسید کاه ساؤاالت و تمارینهاای جلاد اول از مجموعاۀ
پنججلدی کتابهای آموزش نوین زبان فارسی (تألیف احسان قبول) کاه منباع اصالی تادریس در
مرکز بینالمللی آموزش زباان فارسای باه غیرفارسایزباناان دانشاگاه فردوسای مشاهد اسات ،در
چهارچوب طبقهبندی بلوم ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .پس از استخراج ساؤاالت و تمارین-
های کتاب مذکور و کدگذاری افعال موجود در آنها ،فراوانی و درصدهای مربوطه در هار یاک از
سطوح ششگانۀ حیطهشناختی بلوم محاسبه و به صورت نماودار رسام مایشاود و میازان توزیاع
سؤالها در هر یک از این ساطوح در حیطاۀ شاناختی مشاخ

مایشاود .ضامن تحلیال نتاایج

بهدستآمده ،پیشنهادهایی برای ویرایش کتاب نیز ارائه میشود.
کلیدواژهها :تحلیل محتوا ،جلد اول کتاب آموزش نوین زبان فارسی ،حیطههای شناختی بلوم.

1

مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد.
Email: Nejatian_h@yahoo.com

2

دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد.
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پردازش ترکیبهای قالبی و اهمیت آن در آموزش زبان فارسی بهغیر فارسی زبانان
محمدجواد هادیزاده /1محمدرضا هاشمی

2



چریده
ترکیب های قالبی نقش بسزایی در ارتقای توانش ارتباطی زبانآموزان دارد .پژوهشهای گونااگونی
به این موضوع پرداختهاند که آیا شکلهای مختلف ترکیبهاای قاالبی مانناد افعاال چندکلماهای،
همآیندها و کنایهها زودتر از انواع دیگر ترکیبهای زباانی پاردازش مایشاوند یاا خیارر فرضایۀ
نگارندگان این پژوهش در پاسخ به این سؤال ،م بات اسات و پاژوهش حاضار باا بررسای متاون
خوانداری زبانآموزان در هشتادوسومین دورۀ دانشافزایی زبان و ادبیاات فارسای بنیااد ساعدی و
اندازهگیری سرعت خواندن آن ها در پی اثبات این موضوع در زبان فارسی است .برای دساتیاابی
بهاین هدف ،تعدادی از ترکیبهای قالبی و ترکیبهای خالق غیرقاالبی در متاون خوانادن بیسات
فارسی آموز بنیاد سعدی نشانهگذاری شاد .در فرآیناد تحقیاق مشاخ

شاد کاه فارسایآماوزان،

ترکیبهای قالبی را سریعتر از دیگر ترکیبهای متن میخوانند و این ،مؤید فر

اصلی این مقاله

است که ترکیب های قالبی زودتر از دیگر انواع ترکیب ،پاردازش مایشاوند .ایان پاژوهش نشاان
میدهد که ترکیبهای قالبی در مقابل تولیاد زباانی خاالق ،مزیات پردازشای دارناد .ایان مزیات
پردازشی حتی در صورتی که ترکیبهای قالبیای مانند کنایهها در متن به کار رفته باشند ،به قاوّت
خود باقی است؛ بدون درنظرگرفتن این که کنایۀ مورد نظر در معنای لغوی خود به کار رفتاه اسات
یا در همان معنای کنایی .دستآورد دیگر این پاژوهش آن اسات کاه هرچاه ترکیابهاای قاالبی
پرکاربردتر باشند ،نسبت پردازش آنها براساس مقایسۀ سرعت خواندن در متن بیشتر است ،حتای
اگر از نظر زبانی ،از ترکیبهای قالبی کمکاربرد ،پیچیدهتر باشند.
کلیدواژهها :ترکیبهای قالبی ،انواع ترکیبهای قالبی ،فرآیند پردازش ،آزفا.

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسندۀ مسؤول.
Email: Mohammad.j.hadizadeh@gmail.com

2

استاد گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد.
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