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  چکیده

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به عنوان یک ضرورت اساسی نیازمند شیوه هاي علمی یاددهی است ، براي این 

منظور الزم می نماید که درسنامه هاي تنظیم شده ي موجود مورد بررسی قرار گیرند، و نکات مثبت و منفی آنها، براي 

ن عمل نه تنها بر ارتقاي جایگاه زبان فارسی می افزاید بلکه موجب بهبود بخشیدن کیفیت، مورد ارزیابی قرار گیرد ای

تسهیل روند یادگیري فارسی آموزان می شود ضمن اینکه بدیهی است آموزش زبان می تواند به ابزار فرهنگی تبدیل شود 

ف، در این پژوهش اسالمی نیز می تواند نقش چشمگیري داشته باشد .در راستاي این هد -که در اشاعه ي فرهنگ ایرانی 

اثر سعید صفري » سالم فارسی « تحلیلی به معرفی، نقد و بررسی و بیان ویژگیهاي کتاب آموزشی  –به روش توصیفی 

پرداخته ایم آنچه در واکاوي این کتاب به دست آمد اینست که، کتاب با رویکرد ارتباطی تدوین شده و یادگیري تعاملی 

  درسنامه است.  اساس تمامی فعالیتهاي آموزشی این

  

  : سالم فارسی، آموزش، درسنامه، سعید صفري، رویکرد ارتباطیکلید واژه ها

  

 مقدمه

تالیف سعید صفري براي دانشجویان و بزرگساالن غیر ایرانی تالیف شده که قصد آموزش و آشنایی با » سالم فارسی «  درسنامه

عضو دانشگاه » دکتر رضا مراد صحرایی « به چاپ رسیده است ، مشاور علمی آن  1394زبان فارسی دارند این کتاب در سال 

اب در خصوص اهمیت آموزش زبان فارسی به عنوان یک زبان خارجی نوشته عالمه طباطبایی تهران ، پیشگفتاري در آغاز کت

  است.

، فهرست محتواي آموزشی،  –پیشگفتار معاون آموزش و پژوهش و پیشگفتار مولف  _از دو پیشگفتار » سالم فارسی« 

جدول راهنماي تلفظ و سه فصل با عنوانهاي : فصل اول ؛ درسنامه هاي آموزشی، فصل دوم ؛آشنایی با زبان فارسی، متن هاي 

  About Persian language , Grammar Guide, Alphabet Mapبخش درك شنیداري و واژه نامه ، فصل سوم ؛ 

  تشکیل شده است .

  

  ق:پیشینه تحقی

در زمینه ي بررسی و نقد کتابهاي آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان چندین پژوهش به صورت کلی و جزیی صورت 

گرفته است مهم ترین اقدام پژوهشی در این راستا وجود پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است که دو 
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تیاز آن دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )می باشد. در این پژوهشنامه مقاالت پژوهشی است و صاحب ام –فصلنامه اي علمی 

  مرتبط با موضوع مورد بحث ما را می توان یافت از جمله می توان به مقاله ي زیر اشاره کرد :

سی ،چاپ شده در گرافیک در کتابهاي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان اثر ؛ نگار داوري اردکانی و آناهیتا فار

  ) سال دوم ، شماره ي نخست. 1392پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، (

)  مقاله اي با عنوان تحلیل محتوایی منابع آموزشی زبان فارسی بر پایه ي رویکرد 1391رضا مراد صحرایی و منیره شهباز (

  ه غیر فارسی زبانان به چاپ رسانده اند.نیل اندرسون در پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسی ب

آموزش دستور زبان فارسی به خارجیان در چارچوب رابطه ي بین کارکردهاي زبانی و صوري دستوري مقاله ي دیگریست 

  از رضا مراد صحرایی و اکرم بیگم حاجی سید رضایی چاپ شده در پژوهش نامه ي زبان شناسی. 

کتاب آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان می تواند به عنوان پیشینه ي تحقیق مقاله ي دیگر که به دلیل بررسی یک 

ارزیابی محتوایی کتاب هاي ( درس هاي پایه و پایتخت ایران ) در چارچوب طبقه بندي تجدید « این جستار به حساب آید 

   نظر شده ي بلوم است ناصر رشیدي و محسن راغ نژاد نویسندگان این مقاله هستند .

  

  نگاهی به پیشگفتار معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدي:

معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدي در این مقدمه ابتدا به پیشینه ي تدریس آموزش زبان فارسی در کشورهاي بلوك شرق 

فارسی اشاره می کند. و رشته هاي ایرانشناسی و شرق شناسی و تاریخ باستان می پردازد و سپس به تنوع اهداف آموزش زبان 

اعتقاد او بر این است که؛ نظریه ي زبانی کتاب ، نظریه ي ارتباطی است . جهت تببین این امر الزم می نماید نخست به بررسی 

  نظریه ي ارتباطی بپردازیم .

  رومن یاکوبسن زبان شناس روسی، براي اعمال ارتباطی کارکردهاي ششگانه اي را ذکر می کند :

عی: این کارکرد رابطه ي بین پیام و موضوع پیام ( بافت ) را مشخص می کند در اینجا مساله ي مهم فرمول کارکرد ارجا

بندي اطالعات حقیقی ، عینی قابل مشاهده و اثبات پذیر در باب مرجع پیام است مانند جمالت صریح و مستقیم و خبري : دارد 

  باران می بارد. 

بین پیام و فرستنده را رقم می زند، هنگامی که ما با پیام ارتباط برقرار می  کنیم می  کارکرد عاطفی: این کارکرد رابطه ي

توانیم نگرش خود را نسبت به آن موضوع هم ابراز کنیم و بگوییم آن پدیده به نظر ما خوب است یا بد، زشت است یا زیبا ... 

ید چون براي بیان احساسات و حاالت درونی به کار می رود لذا این کارکرد را می توان کارکرد احساسی یا کارکرد ذهنی هم نام

  »  آه، چه باران زیبایی!«مانند : 

کاردکرد کنایی یا حکمی: این کارکرد رابطه ي میان پیام و گیرنده را مشخص می کند چون هدف هر گونه ارتباط ایجاد 

ود قرار دهد. در نتیجه در این سطح هم می توان واکنش نزد گیرنده است. حکم می تواند عقل گیرنده یا احساس اورا هدف خ

محتوي ارجاعی با داللیت هاي عینی شناختی دید و هم محتوي عاطفی را با داللت هاي ذهنی احساسی این کارکرد نقش بسیار 

ثال: مهمی در تبلیغات دارد که در آنجا هم اطالعات رسانی و هم برانگیختن احساسات مخاطب به موازات هم وجود دارد. م

  »اینجا بمان تا باران بند بیاید.«

 ي نمونه. کند می تعریف »پیام« خود و پیام میان ي رابطه همچون را کارکرد این شناختی : یاکوبسن زیبایی یا هنري کارکرد

 ارتباط ابزار دیگر پیام این و است، پیام خود پیام مرجع که جایی شود، می دیده هنري آثار در شناختی زیبایی کارکرد ي برجسته

   ".آید می فرود آسمان از که است رحمت بارش این": مثال. است آن موضوع بلکه نیست،

 الو،«: مثال. است ارتباط توقف یا حفظ برقراري، کارکرد، این هدف. است »ارتباط« خود همدالنه پیام مرجع همدلی: کارکرد

  . »کنی؟ می گوش هام حرف به ببینم،«: او هشیاري از اطمینان حصول یا مخاطب توجه جلب براي یا و ؛»شنوي؟ می را صدایم

 کلمه مثالً. نفهمد را آنها گیرنده است ممکن که است هایی نشانه معناي کردن روشن کارکرد، این هدف: فرازبانی کارکرد

 کارکرد به نیز رسانه انتخاب. است »رمزگان« خودِ پیام، مرجع اینجا در. شود می داده توضیح یا گیرد می قرار گیومه در اي

 دیگري انواع گذارد، می نمایش به را رمزگان ماهیت که کتاب، یک جلد روي طرح و تابلو، یک کادر. شود می مربوط فرازبانی

  ( یاکوبسن : ) .است فرازبانی کارکرد از
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و فرازبانی تهیه شده است،  بر اساس دو کارکرد ارجاعی» سالم فارسی « بر پایه ي نظریه ي ارتباطی یاکوبسن ، کتاب 

کارکرد ارجاعی بودن آن به این دلیل است که چون جمالت کتاب آموزشی است پس صریح، مستقیم وخبري هستند و از بار 

عاطفی و احساسی به دور است . فرازبانی بودن کارکرد این کتاب نیز به بعد و هدف آموزشی آن مربوط می شود زیرا مولف 

بخشی از پیام را به مخاطب » رمزگان« ه ي معقول ابهامات را براي مخاطب رفع کند از این رو با استفاده از قصد دارد به هر شیو

  منتقل می نماید.

  

  پیشگفتار مولف:

از جمله محاسن این کتاب پیشگفتاري است که مولف در خصوص روش و ابزارهاي آموزشی مورد استفاده نگاشته شده است. 

  وي برنامه ي درسی مناسب مخاطبان را در اثرش معرفی می کند. 

کلی راه است  جهت انجام هرگونه برنامه ریزي با اهداف آموزشی نیاز به فراهم آمدن برنامه ي آموزشی به عنوان نقشه ي

) برنامه آموزشی شامل تمامی تجارب برنامه ریزي شده ي یادگیري در یک بافت آموزشی است. وي 2003مطابق نظر نونان(

ارزشیابی. طراحی « و » روش تدریس« ، »طراحی برنامه ي اصلی:« بنامه آموزشی را به سه بخش اصلی دسته بندي کرده است 

،گزینش، چینش و » روش تدریس« و متناسب سازي محتواي آموزشی است . » چینش «،» گزینش« برنامه ي درسی شامل 

ارزشیابی به این موضوع می پردازد که زبان آموزان شرکت « متناسب سازي تکالیف و تجارب یادگیري را در بر می گیرد و 

  )58: 1393صحرایی  کننده در یک دوره ي آموزشی تا چه میزان به اهداف آموزشی تعیین شده دست یافته اند.(

فلسفه ي این شیوه از برنامه ریزي در پیشگفتار مولف درج گردیده است . همچنین او ذکر می کند که در درسهاي پایانی از 

به عنوان رویکردي جدید که فضایی براي کاربرد « استفاده کرده است . این گونه برنامه » برنامه ي تکلیف محور « شیوه هاي 

می کند اخیرا جایگاهی قابل مالحظه در میان رویکردها و برنامه هاي درسی یافته است.  واقعی زبان توسط زبان آموزان فراهم

بارزترین ویژگی این رویکرد توجه همزمان به دستور و معناست که بر این ایده استوار است که زبان نه به هدف برقراري ارتباط 

این رویکرد یادگیري زبان براي این نیست که زبان آموزبعدا  بلکه از طریق برقراري ارتباط یاد گرفته می شود. به بیان دیگر در

صحرایی » ( بتواند کاري انجام دهد یا چیزي بگوید بلکه همه ي آن کرها را باید هم زبان با یادگیري زبان انجام دهدو بگوید 

  وزان نقش موثري دارد. است در بهبودي آموزش و یادگیري زبان آم» سالم فارسی« ) این برنامه که بخش اساسی 1: 1390؛

است . این شیوه که باعث مشارکت بیشتر » یادگیري تعاملی « تکنولوژي آموزشی دیگري که مولف کتاب از آن بهره برده 

یادگیرنده ها می شود حاصل پیشرفتها و تحوالت اجتماعی است و سبب می شود که فرایند یادگیري ضمن جذاب بودن، ماندگار 

  رنده را بیشتر در گیر مسایل آموزشی می کند.تر شود چرا که فراگی

از مهمترین ویژگیهاي « است ، نویسنده اظهار می کند » سالم فارسی « از دیگر کلید واژه هاي پیشگفتار » زبان خودکار«

زبان  ). زبان خودکار را می توان زبان مکالمات روزانه و8: 1394صفري؛ » ( کتاب اصالت بخشی به آموزش زبان خودکار است 

معیار دانست به عبارت دیگر زبان خودکار هم زبان گفتاري و هم زبان نوشتاري را شامل می شود و این امر از وجوه امتیاز این 

  کتاب است چرا که زبان آموزان به هر دو مهارت احتیاج دارند .

ي در این کتاب غیر مستقیم و با نکته ي دیگري که مولف در پیشگفتار بر آن تاکید دارد اینست که آوزش ساختهاي دستور

ارایه ي نمونه هاي از بافت زبانی صورت گرفته است به گونه اي که فارسی زبان خود قادر به کشف ساخت هاي دستوریست 

  . با این وجود وي خالصه ي  نکات دستوري را در فصل سوم به زبان انگلیسی توضیح می دهد .    

  

  »سالم فارسی« تحلیل و بررسی کتاب 

و نوشتن است مولف تالش » خواندن « ، » سخن گفتن«، »شنیدن« نظر به اینکه ارکان زبان آموزي در بردارنده ي چهار مهارت 

در آثاري که به هدف آموزش نوشته می « نموده این چهار مهارت را در بخشهاي مختلف کتابش بگنجاند . از آنجایی که 

و چیده شوند که پیوسته و الینقطع  آموزنده را گام به گام در رسیدن به آن شوند باد همه ي بخش ها به گونه اي گزینش 

)در بخش اول ابتدا  مولف از شیوه ي گفتگو براي بیان هدف آموزشی 180: 1398میمندي و خبازي ؛ » ( هدف یاري کنند 

اي دوستانه در مکانهاي مختلف را خود استفاده می نماید و احوالپرسی دوستانه معرفی خود به دیگران ، بیان تشکر و دیداره

در آغاز فصل گنجانده است. سپس به عنوان یک شیوه ي ارتباطی بر روي تلفظ تمرکز نموده و تالش می کند فارسی آموز را 
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با آهنگ کالم آشنا سازد. ضمن اینکه از همان ابتدا تمرین ها به دو شیوه ي گفتاري و نوشتاري به کار گرفته شده اند. در 

وم از بخش اول به شناساندن واژه ها و عبارتهاي پرکاربرد می پردازد و در این راه از ابزار آموزشی تصویر کمک می درس س

گیرد، تصویر آموزش را ملموس تر و عینی تر می سازد، بویژه در آموزش زبان دوم از فنون موفق آموزش غیر مستقیم است و 

بانی در روش ارتباطی نقش چشمگیري دارد. در آموزش زبان به شیوه ي ارتباطی به عنوان یک منبع غیر زبانی در کنار منبع ز

است هدف تمرکز بر توانش ارتباطی است فلذا استفاده از این نشانه ها در روند » سالم فارسی « که محور اصلی کتاب 

ها می توانند مانند زبان، مفاهیم را بر اساس تئوري نشانه ها، همه ي ابزارها و وسایل و عالمت « یادگیري نقش بسزایی دارد. 

  ) .86: 1394صادقی؛ » ( منتقل کنند و معنا دار باشند

  

  : آموزشی محتواي فهرست

 عنوان بیان ضمن که شکل بدین است برخوردار نیز آموزشی محتواي فهرست از مطالب فهرست برداشتن در ضمن فوق کتاب

 فعالیتهاي و ،نگارش متن درك و خواندن ، موضوعی،تلفظ گفتگوي شنیداري، درك ؛ قبیل از آموزشی روشهاي و اهداف درس،

 بیان پس ، است بزرگساالن آموزش براي کتاب این دارد اذعان نویسنده که آنجا از. نماید می ذکر نیز را...و کالس از خارج

 مخاطبان توجیه در تواند می آموزشی فهرست وجود دلیل همین به است الزم آن علت و آموزشی محتواي چگونگی ي فلسفه

  .   باشد موثر کتاب فصول تنظیم و پایه موضوعات علت بیان و روشنگري جهت

  

  ساختار دستوري:

لذا در راستاي ارتباط بهینه آموزش، ساختار دستوري کلمات و  است ارتباط ایجاد دوم زبان یادگیري از هدف اینکه به توجه با

جمله می تواند در پیشرفت فرآیند یادگیري فارسی زبانان تاثیر قابل توجهی داشته باشد و دستور یقینا بخش تفکیک ناپذیر 

که نقش نظم دهنده به  آموزش زبان است و با اینکه هدف از آموزش زبان ایجاد ارتباط است اما این امر بدون آموزش دستور

دستور قواعدیست که توسط آن ها ، صورت واژه ها تغییر می کنند « کالم را دارد میسر نمی شود، چرا که طبق تعریف هارمر 

و براي تشکیل جمله با یکدیگر ترکیب می شوند هنگامی که کلمات می خواهند براي حضور در یک جمله دگرگون شوند به 

  ) 12: 1377به نقل از صابري مجد ؛ 11: 1987هارمر »(می افتد تا دگرگون شوند دستور می گویند اتفاقی که بر سر آنها 

از این رو زبان آموز در ایجاد ارتباط کالمی خود به دستور زبان به عنوان عاملی که سالمت جمالت او را تضمین کند نیاز 

اد ارتباط و درك معانی ناگزیر است به آنها نظم دهد و این مهم دارد زبان آموز با تعداد زیاد واژه روبرو می شود که براي ایج

جز با آموزش دستور میسر نمی شود اما نکته ي اساسی این است که با توجه به نیاز زبان آموز کدام مبحث دستوري الزم است 

قابل توجه است . پرسش که آموزش داده شود و ترتیب و تقدیم مطالب باید چگونه باشد همچنین  و نحوه ي آموزش آن نیز 

« اساسی دیگر این است که آموزش ساختار دستوري واژگان و جمالت باید مستقیم باشد یا غیر مستقیم. با تورقی در کتاب 

و دیدن فصول محتوایی آن مشخص می گردد که روش این کتاب در آموزش ساخت دستوري غیر مستقیم بوده »  سالم فارسی

اي از موضوعات دستوري را به زبان انگلیسی بیان می کند و در مقدمه از مدرسان می خواهد  ولی در فصل سوم کتاب خالصه

که مطالعه ي آن را به خود فارسی آموزان واگذار کنند و از تدریس آن بخش بپرهیزند. مولف با تکیه بر نمونه هاي از بافت هاي 

از می پردازد براي مثال در درس ششم ، ضمن آموزش چگونگی زبانی و در البالي گفتگوها به ارایه ي مطالب دستوري مورد نی

ارتباط براي غذا خوردن و آشنایی با نام خوراکیها ، متناسب با این موضوع ساخت دستوري صرف فعل و ریشه ي آن را نیز یاد 

  می دهد . بدین شیوه در هر بخش اشاره اي به مطالب دستوري دارد که از محاسن کتاب اوست . 

  

  ه از تصاویر :استفاد

تصویر و عکس از دیرباز در کتابهاي آموزشی به عنوان یک وسیله ي ارتباطی غیر زبانی ،جاي خود را باز کرده است و در عینی 

و ملموس کردن مطالب، ایجاد انگیزه در زبان آموز، سهولت و آسانی ، جذابیت و سرعت نقش چشمگیري داشته و دارند. 

نمایش تصویري؛ شامل نقاشی، عکاسی، و رسم هر « موزشی را می توان به دو بخش تقسیم کردتصاویر موجود در کتابهاي آ

گونه مطلب به صورت دیداري است که از طیف واقعی تا انتزاعی گسترده است این گونه نمایش ها چند وجهی( چند معنی ) 
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آن ، درك انفرادي و تفسیر بیننده، چندین معنا  هستند؛ یعنی به طور همزمان بر اساس عینی بودن نمایش، میزان ایهام اطالعات

  به نقل از : وکري)  29:  1392از آن استخراج می شود (زارعی زوارکی و جعفر خانی؛

نمایش گرافیکی: مانند دیاگرام، نقشه و جداول موجود در متن هستند که با توجه به سطح تحصیل و زمینه ي محتوا ، توانایی 

  از : گیلسپی) نقل به 29:  1392خانی؛ جعفر و زوارکی زارعی(ی  از آنها متفاوت است یاد گیرنده در تفسیر معن

الزم است تصاویر استفاده شده در کتابهاي آموزشی استاندارد الزم را داشته باشند از جمله اینکه؛ تصاویر باید واضح ، روشن 

بویژه  –ر تعداد الزم است تعادل در کمیت رعایت شود و به دور از پیچیدگی باشد، متناسب با مفهوم مورد بحث بوده و از نظ

همچنین داشتن جاذبه و تنوع از دیگر ویژگیهاي تصاویر است. نکته ي جالب   -در کتابهایی که براي بزرگساالن نوشته می شود

استیکرها ) توجه در این بخش این است که گاه مولف از نشانه ها و نمادهاي رایج در دنیاي مجازي همچون برچسب ها ( 

  )104استفاده می نماید(

به اقتضاي آموزشی بودن براي غیر فارسی زبانها، مشحون از تصاویر گرافیکی و » سالم فارسی« کتاب مورد بحث ما 

نمایشی است. گاه این تصاویر ساده و بسیط است همچون تصویر پنجره، در ، خودکار و.... ولی گاه نیاز است که تصویر به 

کب باشد مانند تصویر فردي که در کتابخانه مشغول خواندن کتاب است ( کار رفته از چند قسمت تشکیل شود و به عبارتی مر

) جدولها و نمودارها و نشانه هاي تصویري زیاد دیگري در کتاب وجود دارد که به نظر می 24براي معرفی دانشجو) ( ص 

 56اي مثال در صفحه ي رساند با توجه به سن مخاطبان که بزرگساالنند،  نویسنده در این مورد دچار افراط شده است بر

تصویر مربوط به گفتگو که دو نفر در روبروي هم روي نیمکتی نشسته اند کمکی به زبان آموز نمی کند و ارتباطی با موضوع 

  :جدول از استفادهمورد گفتگو ندارد 

 روش این.  ردگی می قرار استفاده مورد آموزشی مطالب تاکید و تفهیم جهت که است ابزارهایی از جدول از استفاده 

 انسجام و نموده بندي فایل را خود نیاز مورد اطالعات بینایی طریق از آموزنده که گردد می سبب و است مستقیم غیر آموزشی

 ذخیره سبب ملموس آموزشی ي وسیله یک عنوان به پیام انتقال و یادگیري در جدولها دلیل همین به بدهد مطالب به بیشتري

 از دارد شرایطی آموزشی ابزار این که گرفتن به است ذکر به الزم البته. شود می مخاطب ذهن در مطالب استحکام و سازي

  .  نبودن پیچیده و سادگی ، وضوح ؛ جمله

 حروف تلفظ راهنماي جدول:  جمله از است شده استفاده آموزشی ابزارهاي عنوان به زیادي جدولهاي از کتاب این در

 فراوان جدولهاي و ها واکه اتصال چگونگی جدول حروف، اتصال چگونگی جدول ، حروف نگارش راهنماي جدول فارسی،

  ..دهد می جاي خود در را تکمیلی سواالت نوع از سواالتی و دارد قرار تمرینها قسمت در که دیگري

  

  :تمرینها و تکالیف

عملی به چالش کشیده شوند و به صورت استفاده از تمرینها در پایان هر مبحث سبب می شود که فارسی آموزان به صورت 

فعال در آموزش و یادگیري خود مداخله داشته باشند. این روش تدریس از شیوه هاي سنتی یاد دهی اغلب دروس است که از 

 آن به روش تدریس فعال یاد می کنند در این فرایند فراگیران سمحور فعالیت می باشند و از دیر باز تا کنون مورد توجه مدرسان

  0قرار گرفته 

تدریسی که در آن بر فعالیت شاگرد تاکید گردد تدریس فعال نامیده می شود .روش فعال روشی است که در آن دانش « 

) روش حل مسایل، روش مباحثه اي ، 64؛ 1386ملکی : » ( یادگیري نقش فعالی بر عهده دارند –آموزان در جریان یاد دهی 

یس فعال هستند که در شیوه ي آموزش به زبان آموزان بسیار کارآمد و موثر است و سبب پرسش و پاسخ، از جمله روشهاي تدر

نیز در » سالم فارسی « می شود ذهن شاگرد با تالش فکري پویا تر و مهارت ارتباطی او بدینوسیله قوي تر می گردد، مولف 

  ینهاست :پایان هر درس به طرق مختلف از این روش استفاده نموده از جمله ي این تمر

 گفتگو بسازید و با دوست خود اجرا کنید. -

 گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. -

 جمله ها را کامل کنید. -

 به فارسی گفتاري بنویسید  -

 متن را از روي تصویر براي دوستتان تعریف کنید. -
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 مرتب کنید ( اجزاي پراکنده ي جمله ) و.... -

برنامه هایی است که محتواي آن شامل مجموعه « ف مدار می گویند و منظور نظریه پردازان به اینگونه برنامه ي درسی تکلی

اي از تکالیف هدفمند است که زبان آموزان براي انجام آنها باید از زبان دوم/ خارجی استفاده کنند. به عنوان مثال، تقاضاي شغل 

فن، و تکمیل یک فرم اداري، نمونه هایی از تکلیف ، کسب اطالعات درباره ي مسکن، پروتزها، رستورانها، و جز اینها از طریق تل

در برنامه ي درسی تکلیف مدار هستند. در حقیقت این فعالیتها فرصتهاي زبان آموزي هستند، به بیانی ساده تر، در برنامه ي 

: 1391یی؛ صحرا» ( درسی تکلیف مدار، زبان به خودي خود تدریس نمی شود بلکه ابزاري براي تکمیل و انجام تکالیف است

11(.   

  

  وصل

  واژه نامه ها:  

از ویژگیهاي مهم و برجسته ي یک کتاب آموزشی که در پیشرفت و یادگیري زبان آموز در یادگیري زبان دوم موثر است، وجود 

ي واژه نامه اي کامل و جامع است. یکی از موارد اهمیت واژه نامه ها ایجاد سهولت و تسریع در امر آموزش است و در ارتقا

استاندارهاي آموزشی باشد؛ از جمله دسته  کند بویژه اینکه چگونگی تهیه ي آن منطبق بایادگیري نقش شایسته اي را ایفا می

بندي واژه ها ، شیوه ي تلفظ و نگارش همچنین همزمانی این دو ، و استفاده از زبان واسطه که البته این موضوع در بین صاحب 

 تر علمی که هایی کتاب اغلب« دارد ، عده اي استفاده از زبان واسطه را بسیار خطرناك می دادند نظران طرفداران و مخالفانی 

 به ها زبان عرب براي وگاه(انگلیسی زبان به خطرناکی بسیار حدّ در اند؛ -شده نوشته شده تجربه روش یک وبراساس هستند

 شود می موجب واسطه زبان از استفاده. آورد می فراهم ریستد ي درعرصه را فراوانی مشکالت مسئله این و دارند تکیه) عربی

 در ناخواسته نیز معلّم و بپردازد) فارسی جا این در( آموزش مورد اززبان کلّیاتی یادگیري به خود زبان به توجّه با دانشجو

 زبان اصلی زبان کاربردن به اند داده نشان فراوانی امّاري تحقیقات و تجربه کند؛ استفاده ارتباط براي واسطه زبان از امرتدریس

 زبان آموزش ي ساله ده چند ي تجربه(شود می مقصد زبان آسان و سریع آموزش از مانع خارجی زبان کالس در آموزان

  )302:  1385( مدرسان جامعه الزهرا؛ ).است مطلب این بر تأییدي نیز ایران مدارس در انگلیسی

واژه نامه اي در چهار ستون که ترتیب واژه ها به صورت الفبایی ( فارسی)  اختصاص پیدا کرده به 186تا 167از صفحه 

و در ستون سوم همان کلمه به شکل فونتیک  ستون دوم شماره ي صفحه ایست که واژه ي مورد نظر در آن قرار گرفته، است

  ذکر شده و در چهارمین ستون معناي واژه به انگلیسی قید شده است .

  از محاسن این واژه نامه توامانی و همزمانی تلفظ و نگارش واژه هاست.     

  

  تحلیل فرهنگی 

شود. چرا که زبان و فرهنگ با یکدیگر ارتباط بی تردید آموختن هر زبان سبب آشنایی مخاطبین با مسائل فرهنگی زبان دوم می

اگر فرهنگ را مجموعه اي از هنر، مهارت ها، آداب و رسوم تنگاتنگ و عمیقی دارند، زبان وسیله ي انتقال فرهنگ ملتهاست. 

و عقاید رایج یک ملت را بدانیم، الزم است براي تحقق آموزشی صحیح به برخی از این ویژگیهاي فرهنگی جامعه توجه شود 

را دارد ضمن داشتن  و از آنجاییکه شیوه هاي رفتاري ، سنتها و باورها در هر جامعه اي روشها و هنجارهاي منحصر به فرد خود

اشتراکات فرهنگی تفاوتهاي فرهنگی نیز بین ملل ایجاد می شود. از طرفی : نمادهایی که در گفتار یا رفتار ین می شوند شیوه 

هاي اصلی تشکیل و بیان معانی فرهنگی هستند. اما عالیم دیگري مانند ؛ لباس ، تصاویر و نشانه هاي دیداري، شیوه هاي غذا 

  )66: 1376هاي ساختمان یا معماري و بسیاري ویژگیهاي مادي دیگر فرهنگ را می سازند( گیدنز؛ خوردن، شکل

در آموزش زبان به شیوه ي ارتباطی، » فریمن«آگاهی و دسترسی به این گوناگونی فرهنگی وظیفه ي زبان است ، و طبق نظر 

) بنابر این؛ زبان آموز براي ایجاد  ارتباط الزم است نسبت به بافت 2011هدف تمرکز بر توانش ارتباطی می باشد.( فریمن 

  ته باشد. فرهنگی جامعه ي مقصد آشنایی و تسلط داش

در کتاب جنبه هاي فرهنگ در فراگیري زبان دوم و یادگیري ) Arabski& wojaszek` 2011( آربسکی و ووي تازچ 

زبان خارجی( آموزش و یادگیري زبان دوم) به این نکته اشاره می کنند که ، در سالهاي اخیر موضوع یادگیري زبان نظر 

ود جلب کرده است. آنها بر این اعتقادندکه زبان آموزي فرآیندي است ماهیتا پژوهشگران حوزه ي فراگیري زبان دوم را به خ



 35   /   آموزشی زبان فارسی براي غیر فارسی زبانان) (درسنامه» سالم فارسی«و تحلیل کتاب بررسی 

اجتماعی را نباید به حاشیه راند. در این کتاب مالحظات  -روانشناختی که ، در آن، نقش بافت وسیع تر فرهنگی -اجتماعی

موضوعاتی از قبیل ایجاد توانش نظري و داده هاي مربوط به پژوهش هاي تجربی درباره ي آموزش فرهنگ و زبان آموزي و 

ارتباطی بینافرهنگی، نقش زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی، در ارتباط بینافرهنگی، و جایگاه عوامل فرهنگی در نظریه 

پردازیهاي حیطه ي فراگیري زبان دوم، و تعلیم آموزگاران با هدف رشد این مجموعه از پژوهشها توصیف شده اند. همچنین 

و ساختارهاي مرتبط با فرهنگ، مانند زمان، شکسته نفسی، ادب و احترام طرح می شود و بر تفاوت فرهنگی در مفهوم مفاهیم 

  ) 11: 1391سازي و تاثیر آن ها در صورت و ابزارهاي یک زبان تاکید شده است( رستم بیگ تفرشی و رمضانی؛ 

.بعد 2بعد محتوا،  -1بعد کلی آن از نظر ریسگر شامل بعد فرهنگی آموزش زبان به صورتهاي گوناگون بروز می کند سه 

  . بعد شعري3بافت، 

بعد محتوایی با محتواي آموزشی مرتب است که ارتباطات فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود و در گونه هاي مختلف 

زبان مقصد است که براي متون و فیلم ها و نظایر آن به چشم می خورد. در این بعد، فرهنگ مترادف تصوراتی از کشور هاي 

تفصیر و بررسی عرضه می شود.با توجه به اهمیت این بعد توجه بسیاري به آن شده است.بعد بافت به ابعاد اجتماعی توجه دارد 

که کاربرد زبان و دانش اجتمعاي فرهنگی را براي استفاده اجتماعی مناسب از زبان مد نظر دارد. در اینجا فرهنگ بافت کاربرد 

ست، و به ویژه بافت هایی که در آن زبان مقصد زبان اول است، بررسی می شود. در بعد شعري به اشعار زبان توجه می زبان ا

شود و فرهنگ در این بعد عبارت است از : کاربرد هاي شعري و زیباشناختی زبان در صورت هاي نوشتاري و گفتاري (میردهقان 

  )1390:7و طاهرلو

  تاب باید گفت این است که هیچ موردي از بعد شعري در آن دیده نمی شود .نکته اي که پیرامون این ک

  مصادیق فرهنگ مقصد و بین الملل شامل:

  واژگان : نام افراد، ملیت و زبان، نام مکان، ماه و روز هفته، نام وسایل و ابزار الکترونیکی، نام مراسم

  اریخی و مذهبی، مکان، کار و فعالیت و جنگتصاویر: برنامه درسی خط و نوشتار انگلیسی ، جاذبه هاي ت 

  متون: سفر توریست به ایران ،مراسم عید ، آداب و رسوم ، معرفی شخصیت هاي خارجی

در این کتاب به برخی از جلوه هاي فرهنگی اشاره شده است که از طریق آموزش زبان فارسی قابل انتقال می باشد از قبیل 

  اینکه :

وگ ها تا حدودي بین المللی بوده و نویسنده سعی بر این دارد که از نامهاي ایرانی و اسالمی نامهاي خاص اشخاص در دیال

  بیشتري استفاده نماید. 

ضمن اینکه درباره ي  مشاغل و فعالیتهاي افراد سخن می گوید » سچه کار می کنی«معرفی شخصیتها: در درس نه با عنوان 

  را معرفی می نماید  –بهداد سلیمی  –یکی از ورزشکاران ایرانی 

  بازنمایی دین: در حوزه ي معماري سنتی و اسالمی

جاذبه هاي تاریخی و مذهبی ، آشنایی با آثار باستانی و معماري سنتی از جمله جلوه هاي صوري فرهنگ هستند که مولف 

و برخی از شهرهاي دیدنی ایران آمده است به معرفی بازارها » ایران، کشوري به قدمت تاریخ« در بخشی از کتاب خود با عنوان 

پرداخته است. همچنین نقشه ي گردشگري ایران در قسمت خواندن و درك مطلب گنجانده شده که ضمن تمرین براي نوشتن 

و خواندن به صورت غیر مستقیم سبب آشنایی بیشتر با جاذبه هاي گردشگري خواهد شد در سایر تمرینها و دیالوگ هایی که 

ر قرار داده و حتی آنجا که قصد آموزش ساختار دستوري را دارد از نمونه مثالهاي استفاده می نماید که حاوي براي  تمرین بیشت

به این امر اختصاص » سفر به ایران« جلوه هایی از اماکن تاریخی یا مذهبی هستند ( در مجموع درس دوازدهم کتاب با عنئان 

  معرفی برج میالد) 8دارد، همچنین درس 

ضمن تالش براي آموزش نام غذاها به زبان فارسی به غذاهاي »  غذا چه می خورید« اها : در درس ششم با عنوان معرفی غذ

  ایرانی اشاره می نماید و در این مسیر تعلیمی از تصاویر نیز یاري گرفته و در جدولهایی به طبقه بندي آنها می پردازد.

ضمن معرفی شهر اصفهان در بخشی که براي تقویت مهارت شنیداري  آشنایی با اصطالح سوغات و صنایع دستی : نویسنده

تهیه شده اشاره به سوغات اصفهان می کند و در قسمت تمرینها نیز با کمک تصاویر سعی بر معرفی  دیگر جلوه هاي فرهنگی 

  )128اصفهان دارد و بر ویژگیهاي گردشگري شهر تاکید می نماید (ص 

د معرفی یک ساز ایرانی ( سنتور) فارسی آموزان را با موسیقی ایرانی آشنا می کند که البته آشنایی با موسیقی : مولف در ح

  )115این یک نمونه بسیار اندك است.( ص 
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یافته هاي زیر به دست آمد : کتاب بر اساس روشها و رویکردهاي » سعید صفري « نوشته ي » سالم فارسی « در بررسی کتاب 

دید آموزشی و طبق نظریه هاي علمی تدوین گردیده است . و از سیر آموزشی منسجمی بر خوردار است به گونه اي که هر ج

بخش از آن مقدمه ي بخش دیگریست. توجه به دو گونه ي زبان گفتاري و نوشتاري از وجوه امتیار این اثر است. از آنجاییکه 

،توجه به مسایل فرهنگی و استفاده از ابزار گویایی همچون تصاویر در آموزش زبان زبان و فرهنگ رابطه اي بسیار نزدیک دارند 

دوم نقش بسزایی دارد ، نشان دادن جلوه هایی از فرهنگهاي بین المللی و مقایسه ي آن با فرهنگ بومی زبان مقصد  و همچنین 

از جمله استفاده از مطالب ادبی ، دینی و  افزودن نکات فرهنگی بیشتر می تواند سبب تشویق فراگیران زبان فارسی گردد

  مشترکات فرهنگی دیگر .آموزش دستور استنباطی و غیر مستقیم است.

تمرینها و تکالیف کتاب از نوع شناختی و ارتباطی است و در چینش آنها از ساده به سوي سخت می رود. هدف از این 

اده اند، یادآوري مطالب و تثبیت آنها در ذهن زبان آموز است تمرینها که بخش عمده اي از حجم کتاب را به خود اختصاص د

تصاویر، تمرینها و تکالیف، واژه نامه ها و جدولها ابزاري هستند که سبب ذخیره سازي و استحکام مطالب در  ؛ مجموع . در

  ذهن مخاطب می شوند.

قدري از جامعیت اثر می کاهد چراکه فارسی استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان واسطه بویژه در بخش سوم کتاب 

  آموزان ممکن است ؛ عرب ، ترك ، کرد و... باشند

 و ویرایشی نکات به بیشتري  اهتمام نویسنده که نماید می ضروري است فارسی زبان آموزش کتاب موضوع که آنجا از

  مآخذ، پیوسته و گسسته نوشتن برخی کلمات و...  و منابع عدم ، سجاوندي عالیم از استفاده ؛ قبیل از باشد داشته آموزشی

جمله اي است » به امید دیدار شما در ایران!« برخی از عبارت هاي کتاب جامع و مانع نمی باشند براي مثال جمله ي کوتاه: 

  که شامل زبان آموزان ساکن ایران نمی شود . 

  قدري کودکانه می نماید .» سالم فارسی« در نهایت عنوان کتاب 
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