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  چکیده

ترین راهبردهاي یادگیري زبان براي برقراري ارتباط مؤثر با جامعۀ زبان هدف، راهبردهاي اجتماعی هستند که کمک مهم

دهی هستند. آموزان ارتقاء یابد. راهبردهاي یادگیري زبان قابل آموزشهاي زبانی و توانش ارتباطی زبانکنند مهارتمی

هاي درسی است که در حوزة آموزش زبان بردهاي یادگیري، آموزش در کتابآموزان با راهیک راه براي آشناکردن زبان

) و 1( فارسی دهخداگیري دو کتاب سطح مقدماتی در این پژوهش، میزان بهرهفارسی تا کنون به آن توجه نشده است. 

هاي یاد شده، بر کتاب هاي زبانی و چگونگی پرداختن به این راهبردها در) از راهبردهاي اجتماعی یادگیري مهارت1(مینا

ها و امکانات ) و به روش تحلیل محتواي کمی و کیفی بررسی شده است تا ظرفیت1990بندي آکسفورد (مبناي طبقه

را از  هااباین کت و غیرمستقیم گیري نسبیها، بهرهیافته .هاي درسی براي آموزش مستقیم این راهبردها بررسی شودکتاب

همچنین، آموزش مستقیم  .دهدگفتن نشان میهاي شنیدن و سخنیادگیري در تمرین مهارتبرخی راهبردهاي اجتماعی 

  .راهبردها در هیچ یک از دو کتاب مشاهده نشده است

 
  راهبردهاي یادگیري، راهبردهاي اجتماعیآموزان، توانش ارتباطی، فارسی: آموزش زبان فارسی، هاي کلیديواژه

  

 مقدمه

شود فرایندي فعال ریزي میهاي ذهنی و عملی برنامهیادگیري نامیده و با هدف  تقویت و گسترش مهارت در عصر کنونیآنچه 

. یادگیري مؤثر و عمیق که از آن پذیر نیستاست که بدون مشارکت یادگیرنده و پذیرفتن مسئولیت یادگیري از سوي او امکان

دهی به شود امروزه روشمند گردیده و به عنوان مقوله و مبحثی کاربردي و قابل آموزشیاد می العمربه عنوان یادگیري مادام

  شود. رسمیت شناخته می

کنند و بخش میآن را آسان و لذت ،دهندها و رفتارهایی که یادگیري را سرعت میبه عنوان فعالیت 1راهبردهاي یادگیري    

)، ابزارهایی 2011(3راهبردهاي یادگیري، طبق تعریف چارچوب مرجع اروپا. 2)1990اند (آکسفورد،بخشند تعریف شدهتحکیم می

 کردن نیازهاي ارتباطی در موقعیت خاصکاربران زبان، براي دستیابی به مهارت در برطرف 4براي افزایش و تکمیل توانش زبانیِ

  .5)61: 2014آموزان هستند (هورواتوا، ترین راه، با توجه به اهداف زبانآمیز تکالیف از بهترین و سادهو درك و انجام موفقیت

هایی به منظور بندي) دسته1990) و آکسفورد (1990( 7)، اوملی و چموت1987( 6ندن و روبینوِ اي از متخصصان از جملهعده

  .     اندکردهردهاي یادگیري ارائهشناسایی و به کارگیري راهب

ویژه در حوزة آموزش زبان در زمینۀ کارایی و اهمیت راهبردهاي یادگیري زبان در خارج و داخل کشور (بهنیز هایی پژوهش

ه ها اهمیت راهبردهاي یادگیري مورد تأکید قرار گرفتدر تمام پژوهش طورکلیانگلیسی) انجام شده و در حال انجام است و به

  است.

                                                           
1-Learning strategies 
2 - Oxford 
3-CEFR (Common European Framework) 
4-Language Competence 
5 -Horvathova 
6 - Wenden & Rubin 
7 - O᾽Malley & Chamot 
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) دربارة تأثیر راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر میزان 1386در حیطۀ آموزش زبان فارسی در تحقیقات داخلی، تقیان (     

گیرد که کسانی که فارسی را به عنوان زبان دوم مینتیجهاست و زبان، مطالعه و پژوهش کردهآموزان غیرفارسیمطلب زبان درك 

کارگیري آنها تأثیر معناداري کنند و بهاي استفاده میمطلب خواندن از راهبردهاي شناختی و فراشناختی ویژهدركآموزند، براي می

ها دارد و همچنین، ارتباط معناداري بین سطح زبانی و استفاده از راهبردها وجود دارد؛ اما ارتباط معناداري بین بر درك آزمودنی

  .د نداردجنسیت و استفاده از راهبردها وجو

هاي گوناگون پژوهشی است آموزان خارجی با جنسیت و ملیتبررسی راهبردهاي یادگیري زبان فارسی در میان فارسی        

آموزان گاهی از راهبردهاي یادگیري زبان فارسی طور کلی فارسیدهد که به) انجام داده و نتایج آن نشان می1391زاده (که خالقی

   برند.کار میاي را کمتر از سایر راهبردها بهاهبردهاي فراشناختی را بیشتر و راهبردهاي حافظهکنند و راستفاده می

گیري از راهبردهاي یادگیري زبان و هاي آموزش زبان فارسی در بهرهویژه به ظرفیت کتابدرحوزة آموزش زبان فارسی، به

  است. هپذیري آموزش این راهبردها از طریق کتاب کمتر توجه شدامکان

ترین راهبردهاي یادگیري زبان براي که یکی از مهممیزان توجه و استفاده از راهبردهاي اجتماعی  در زمینۀ تحقیق حاضر     

فارسی دهخدا هاي در کتاباین راهبردها کارگیري یا آموزش نحوة بهبرقراري ارتباط مؤثر با جامعۀ زبان هدف است و همچنین 

زبانان دیگرسطح مقدماتی آموزش زبان فارسی به ) که ویژة 1396) (صحرایی و همکاران،1) و مینا (1396) (نوابی و همکاران،1(

  .هستند انجام شده است

هاي آموزشی براي ها و امکانات کتابروش این پژوهش تحلیل محتواي کمی و کیفی است و هدف آن، بررسی ظرفیت       

هاي درسی است؛ زیرا ارزیابی میزان توجه مؤلف (مؤلفین) به این امر در تدوین کتابپرداختن به یادگیري راهبردي  و همچنین 

   پذیر نیست.آموزان مستقل امکانافتد و پرورش زبانبدون توجه به این مهم، یادگیري پایدار و کاربردي اتفاق نمی

هاي سطح وزي، دلیل انتخاب کتابآمکارگیري راهبردهاي اجتماعی در سطوح مختلف زبانبا توجه به عدم محدودیت به

هاي سطح متوسط و مقدماتی، بررسی منابع آموزشی سطح مبتدي به عنوان گام اول و سپس تکمیل این پروژه با بررسی کتاب

ترین منابع منتشرشدة آموزش زبان هاي آینده است. هر دو کتاب انتخاب شده جزء جدیدهاي بعدي و فرصتپیشرفته در گام

  سال گذشته هستند. فارسی طی دو

منظور مقایسۀ تفاوت بین بازدهی دو روش آموزش زبان فارسی با تر بهدادن پژوهشی گستردهنتایج این تحقیق با انجام      

شود. هاي رایج کنونی) کامل میتأکید بر راهبردهاي یادگیري (و آموزش صریح راهبردها) و بدون توجه به این مقوله (به روش

  :این پژوهش این است که دو پرسش اصلی

) 1) و مینا (1بندي آکسفورد و هر کدام به چه تعداد، در دو کتاب فارسی دهخدا (کدامیک از راهبردهاي اجتماعیِ طبقه -1

 مورد توجه مؤلفین بوده است؟

 آیا در این منابع به آموزش مستقیم راهبردهاي اجتماعی توجه شده است؟ -2

هاي آموزش زبان فارسی و همچنین تدریس آن توسط مدرسان در مؤثري در تدوین کتابتواند کمک پاسخ این دو سؤال می

  دستیابی به هدف یادگیري آسان، دلپذیر و پایدار باشد.

   

  هاي آموزشی سابقۀ پژوهش دربارة راهبردهاي یادگیري در کتاب. 1

، آموزش زبان انگلیسی  ي یادگیري درون کتاب درسیکارگیري راهبردها)، به منظور آزمودن تأثیر به1388دُردي پور و همکاران (

(براي  2)SILLنامۀ (، پرسش1(کفایت) زبان کارگیري ابزارهایی از جمله آزمون بسندگیتحقیقی در این زمینه انجام داده اند و با به

درسیِ دورة آموزشی و آزمون  چۀ محقق ساخته به عنوان مادةآموزان با راهبردهاي یادگیري)، کتاباطالع از میزان آشنایی زبان

عملکرد پایان دورة آموزشی به منظور ارزیابی میزان فراگیري زبان آموزان، نتایجی حاکی از تأثیر  مثبت گنجاندن آشکار 

  اند.آموزان بدست آورده و آن را امري ضروري دانستهراهبردهاي یادگیري در کتاب آموزش زبان بر بهبود میزان فراگیري زبان

کارگیري ، براي تعیین دامنۀ بهآموزش زبان انگلیسی کتاب 33محتواي تصویري و نوشتاري  ): گزارشی را از تحلیل2010(3لیبل

هاي ها و تمرکز بر مهارتراهبردهاي یادگیري زبان دوم ارائه داده است. در این تحقیق، با بررسی فصل (درس) سوم این کتاب

                                                           
1- TOFEL, ILETS 
2 -Strategy Inventory for Language Learning 
3- Labelle 
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هاي که فراوانی و تنوع بازنمایی راهبردهاي یادگیري براي سطح میانی، در کتاب ه استتولیدي، سعی بر پاسخ به این سؤال بود

این دلیل که دامنۀ وسیعی از راهبردها در  دادن و خواندن را، بهآموزش زبان چه قدر است. محققان، راهبردهاي مرتبط با گوش

راهبردِ 15بندي از رهاي رمزگذاري آنها، شامل یک طبقههاي مرتبط وجود دارد؛ رمزگذاري کرده اند. ابزااین زمینه در نوشته

ها، دامنۀ مورد از این کتاب ششگرفتند که در . پژوهشگران نتیجهاستشده و روش این تحقیق، تحلیل محتواي کمی شناخته

ن را به دست معلمان آموزااست. این مطالعه، معیارهاي انتخاب کتاب مناسب براي زبان قابل قبولی از راهبردها، گنجانیده شده

  کند. دهد و به آنان اهمیت این موضوع را یادآوري میو مؤسسات و مراکز آموزش زبان می

آموزان شناسایی و کشف شده است )، با یادآوري این که تاکنون بیشتر، تأثیر اَعمال شخصی زبان1120(1لویووا و وکووا      

استفاده از راهبردهاي یادگیري، در  که اندهبردهاي یادگیري دانسته و ادعا کردههاي درسی را یکی از عوامل اثرگذار بر راکتاب

  ها محدود و ناقص است. هاي درسی، با تکیه بر تأثیر غیرمستقیم کتابها و تکالیف، ساختار آنها و ماهیت کلی کتابتعریف

هاي هاي دریافتی در کتابراهبردهاي یادگیريِ مرتبط با مهارتبندي را براي ارزیابی )، فرایند ایجاد یک نظام طبقه2011(2توسوا

هاي مورد بررسی، از منظر تأکید بر هاي کتابدهد. او به ویژگیآموزش زبان آلمانی (به عنوان زبان خارجی دوم) شرح می

وش تحلیل محتواي کمی انجام کند. این تحقیق نیز به رمیتوان از آنها در آموزش استفاده کرد توجهاشتراکات دو زبان که می

بیشتر توزیع شده اند. کمترین  یادگیري، در شنیدن نسبت به خواندن گیرد که راهبردهاي شخصیِمینتیجه این محققشده است. 

هاي هنگام هاي پیش از شنیدن درنظر گرفته شده و بیش از نیمی از راهبردها مربوط به فعالیتتعداد راهبردها، براي فعالیت

  ها بر شنیدن و خواندن است.و خواندن بودند. این به معنی تأکید کتاب شنیدن

) در 1990بندي آکسفورد () پژوهشی برمبناي طبقه1396در ایران و در رابطه با آموزش زبان فارسی به دیگر زبانان، تابعی (    

دهد منابع مورد م داده است که نشان میخصوص میزان استفاده از عموم راهبردهاي یادگیري زبان دوم در منابع آموزشی انجا

ها کم و بیش از برخی راهبردهاي بررسی دربارة آموزش مستقیم راهبردهاي یادگیري سکوت کرده و در متن دروس و تمرین

  اند.  گیري کردهمستقیم و غیرمستقیم یادگیري زبان دوم بهره

توان دریافت که در تمام می مون راهبردهاي یادگیري و مطالعهبه طورکلی، با توجه به پیشینۀ مطالعات انجام شده پیرا    

  ها اهمیت راهبردهاي یادگیري مورد تأکید قرار گرفته است.پژوهش

  

  چارچوب نظري پژوهش. 2

 دانند کههایی میزمان با پیشرفتو همدهۀ شصت میالدي  را تحقیق دربارة راهبردهاي یادگیري آغاز) 1997( 3ویلیامز و بوردن   

بسیاري از پژوهشگران به بررسی راهبردهاي مورد  نیز . از دهۀ هفتاد و هشتاد میالدي تاکنوندر روانشناسی رشد اتفاق افتاد

توسط که هایی بنديدسته ؛هاي گوناگون پرداختندبنديارائۀ تعاریف و طبقه و همچنین آموزان و عوامل مؤثر بر آنهااستفادة زبان

  .) و دیگران ارائه شده است1990اوملی و چموت ()، 1987( وندن و روبین

تر، تر، سریعکارگیري آنها فرایند یادگیري را آسانداند که به) راهبردهاي یادگیري را عملکردهاي خاصی می1990آکسفورد (     

بندي دیگري از طبقه نیزاو  سازد.هاي جدید، ممکن میها را در موقعیتکند و استفاده از آموختهتر و مؤثرتر میبخشلذت

در راهبردها  است. بنديِ پیشنهاديِ خود توجه نمودهارائه کرده و به جزئیات بیشتري در طبقه ي یادگیري زبان دومراهبردها

راهبردهاي  دارد.سه زیرگروه است که هرکدام شدهتقسیم  5و غیرمستقیم 4به دو گروه مستقیم )1990بندي آکسفورد (طبقه

و اهمیت  با توجه به موضوع تحقیقگیرد که ع این پژوهش است در گروه راهبردهاي غیرمستقیم قرارمیاجتماعی که موضو

صرفاً در این مجال پس از معرفی راهبردهاي غیرمستقیم،  آموزان،کارگیري راهبردهاي اجتماعی در تقویت توانش ارتباطی زبانبه

   پردازیم.می) 1990آکسفورد ( بندي راهبردهاي اجتماعی در طبقه شرحبه 

                                                           
1- Lojova & Vlckova 
2- Tousova 
3- Williams & Burden 
4- Direct  strategies 
5- Indirect strategies 
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 راهبردهاي غیرمستقیم 1- 2

ها، کاهش اضطراب، افزایش ریزي، ارزیابی فرصتراهبردهاي غیرمستقیم از طریق تمرکز، برنامه دهد کهآکسفورد توضیح می    

راهبردهاي کنند و آنها را به سه گروه اي غیرمستقیم یادگیري زبان را تقویت میهمکاري، درك دیگران و سایر ابزارها به گونه

و غیرمستقیم مکمل همدیگر بوده و  کند که راهبردهاي مستقیماست و تأکید میکردهتقسیم 3و عاطفی 2، اجتماعی1فراشناختی

زمان استفاده شود که راهبردهاي غیرمستقیم نیز همیی و تاثیر راهبردهاي مستقیم زمانی بیشتر  میابا هم در ارتباط هستند و کار

  .شوند

  

 راهبردهاي اجتماعی 2- 2

شود و یادگیري آن نیز نیازمند تعامل با دیگران رگیري زبان یک رفتار اجتماعی محسوب میکازبان یک نهاد اجتماعی است. به

کنند که راهبردهاي اجتماعی فقط ). برخی گمان می1986، 4(بیالیستوك و کلرمنو استفاده از راهبردهاي اجتماعی مناسب است 

 5یی دارند. پاركاکه این راهبردها براي هر چهار مهارت زبانی کارو شنیدن کاربرد دارند درحالی گفتنسخنهاي براي مهارت

کنندة سطح مهارت زبانی است و با وجود اهمیت راهبردهاي بینیکارگیري این راهبردها بهترین پیش) معتقد است میزان به1997(

و همکاران  6برند. نایمنها بهرة زیادي از آن نمیآموزان از جمله آسیاییاجتماعی در یادگیري زبان خارجی یا دوم بسیاري از زبان

از راهبردها در اند. این گروه در یادگیري زبان یادکرده "درك زبان به عنوان ابزاري جهت ارتباط و تعامل") از راهبرد 1978(

کنند و تعامل با جامعۀ زبانی را اعی کمک میراهبردهایی هستند که به توانایی برقراري روابط اجتم )1990( آکسفورد تعریف

  کنند. پذیر میامکان

 همکاري با دیگران و همدلی و درك دیگران کردن، مشارکت وپرسش شامل تدابیرآکسفورد راهبردهاي اجتماعی را      

اصلی و فرعی یادگیري زبان  به شرح راهبردهاي اجتماعیِ هایی در نظرگرفته است. در ادامههرکدام زیرمجموعهبراي داند و می

  پردازیم:بندي آکسفورد میدوم/ خارجی در طبقه

  

 پرسش کردن 2-2-1

کالسی موفق به منظور توضیح، گوي بومی یا حتی یک همکردن از فردي دیگر از جمله معلم، سخنسؤالکردن درواقع، پرسش    

  :گیردهاي زیر صورت میکه به روشاست سازي مطلب یا تصحیح آن شفاف

 ییدأدرخواست توضیح و ت )الف

 که. اجرا استهاي جورچینی مربوط به این دو مهارت قابلاین راهبرد در دو مهارت خواندن و شنیدن به ویژه در تمرین     

) به این 1990:10(آکسفورد جاي داد.  7یهم در گروه راهبردهاي اجتماعی و هم در گروه راهبردهاي تصحیحآن را توان می

 8بندي دیگر قرار داد و کوهنبندي را در طبقهتوان راهبردهاي متعلق به یک طبقهنکته اشاره کرده است که در برخی موارد می

پوشانی و عدم امکان جداسازي کامل راهبردها را تأیید و شفاف نبودن و صراحت نداشتن آنها را تصدیق ) نیز هم12:1998(

 کند.می

خواهد تا سخن خود را تکرار کند، گو میآموز از فرد سخنت شنیدن به این صورت است که زبانتقاضاي توضیح در مهار    

 آن را بسط دهد یا درخصوص آن توضیح دهد.

 تقاضاي تصحیح ب)

  یی دارد؛ زیرا بیشتر اشتباهات واضحاگفتن کارهاي خواندن، نوشتن و سخناز نظر آکسفورد این راهبرد اغلب در مهارت        

  تواند از فرد دیگري بخواهد که خطاي او را تصحیحآموز میهاي تولیدي است. زبانآشکار در زبان جدید مربوط به مهارتو 

                                                           
1- metacognitive strategies 
2- social strategies 
3 -affective strategies 
۴-Bialystok & Kellerman  
5- Park  
6-Naiman 
7 -Compensation strategeis 
8 -Cohen 
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  هاي  خود را بپرسد.تواند  اشکالآموز می. در مهارت نوشتن نیز زبانکند

  

  مشارکت و همکاري با دیگران 2-2-2

  :توان متصور شددر یادگیري زبان می دو طریق زیر را براي مشارکت و همکاري با دیگران

  کالسی ها مشارکت با هم الف)

آموزان را ها دانشها و فعالیت. بسیاري از بازيگرفتتوان از مزایاي این راهبرد بهرهدر هر یک از چهار مهارت زبانی می      

  کشد.به چالش می زمینههاي آنها را در این کند و تواناییها وادار میکالسیبه کار گروهی و مشارکت با هم

  مشارکت با زبان آموزان سطح باالتر ب)

کند میآموز سعیزبان ،گفتن و شنیدناین راهبرد نیز براي هر چهار مهارت زبانی قابل توصیه است. در خصوص مهارت سخن     

ماهرتر از خود افزایش دهد. در ارتباط با مهارت خواندن و نوشتن نیز ممکن است در گوي طی مراحلی ارتباط خود را با سخن

  ).117:1990گیرد (آکسفورد،کاراین تدبیر را به ،هایی از این دستکالس، طی سفر، در  محل کار و موقعیت

  

  همدلی و درك دیگران 2-2-3

ست. رسیدن به این مرحله، جز با آگاهی از فرهنگ، ا نهاگویان آن زبان و همدلی با آتولید زبان جدید مستلزم درك سخن

پذیر نیست. همدلی و درك دیگران از طریق به کارگیري دو راهبرد درك فرهنگی و احساسات و افکار گویشوران بومی امکان

  شود:پذیر میآگاهی از افکار و احساسات دیگران که شرح آنها در ادامه آمده است امکان

  

  درك فرهنگی )الف

شدن به بخشی از فرهنگ جامعۀ زبان هدف است. اگر گروه پذیري و تبدیلآمیز زبان دوم به معنی فرهنگیادگیري موفقیت 

). راهبرد درك فرهنگی 1383توانند آن زبان را به خوبی یاد بگیرند (زندي،آموزان خود را دور از اهل زبان دوم بپندارند نمیزبان

آموزان مطالب خواندنی و شود که زباناجراست. دانش پیشین پیرامون فرهنگ جدید موجب می در هر چهار مهارت زبانی قابل

ها و شناخت افراد متعلق به آن فرهنگ، یادگیري شنیدنی را بهتر درك کنند، تالش بر این است که از طریق آگاهی از فرهنگ

آموزان با بسیاري از مسائل فرهنگی ل شود که در آن زبانافزایش یابد. در واقع کالس زبان باید به یک آزمایشگاه فرهنگی تبدی

وگو کنند و آموزان پیرامون فرهنگ خودشان در کالس گفت آن زبان شوند. اگر فرصتی فراهم شود که درزبان هدف آشنا می

آوري گ جدید جمعها مطالبی را پیرامون فرهنتشویق شوند که در خارج از کالس و از طریق تماشاي فیلم، اینترنت یا کتاب

  ).172:1990کنند؛ این تدبیر به هدف خود که کمک به کسب مهارت زبانی است نزدیک خواهدشد (آکسفورد،

  

  آگاهی از احساسات و افکار دیگران )ب

گویان زبان هدف ست. آگاهی از افکار و احساسات سخنا اي براي کشف افکار و احساسات آنهامشاهدة رفتار دیگران وسیله 

ت الافزاید. در این حرو با آنها بر میزان این آگاهی می در کند و ارتباط روآموزان در یادگیري زبان جدید کمک میزبانبه 

شود. راهبرد آگاهی از افکار و تر میها و مقاالت در زبان هدف آسانها، داستانبر یادگیري زبان، درك بسیاري از نوشتهعالوه

  ست.ا اجرازبانی قابل هايۀ مهارتاحساسات دیگران نیز براي هم

  

  و اهمیت آن در یادگیري زبان 1تقویت توانش ارتباطی. 3

شوند. آنچه موجب )، معتقد است که همۀ راهبردهاي یادگیري زبان با هدف تقویت توانش ارتباطی استفاده می1990آکسفورد (

آموزان براي آموختنِ زبانِ متناسب با رین و تعامل میان زبانبا سایبیشتر هرچهشود، برقراري ارتباط ارتقاء توانش ارتباطی می

 و و بهبود آن موجب افزایش و کارگیري راهبردهاي ارتباطی و اجتماعیِ یادگیري، عامل تسهیل برقراري ارتباط بافت بوده و به

  داند.میدهی براین آکسفورد راهبردها را قابل آموزشعالوهشود. ها میاستفاده از آموخته همچنین

  

                                                           
1 -communicative Competence 
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  هاي پژوهش در بررسی منابع آموزشییافته. 4

  »زبانآموزان غیرفارسیویژة زبان )1فارسی دهخدا (« هاي کتاب ویژگی 4-1

انتشارات  1396 سال چاپ ،یا معصومی و بهروز محمودي بختیاريؤالسادات نوابی، سیده راعظم ۀنوشت)، 1(فارسی دهخدا

رف صَ)4، هاتمرین) 3 آموزش زبان، )2 آموزش الفبا، )1: شامل چهار بخش ،صفحه 183 درو دانشگاه تهران در قطع رحلی 

ریزي شده، هر درس آن به یکی از درس برنامه 12بخش آموزش زبان در  .کتاب استهاي ویر مرتبط با موضوعاو تص هافعل

) آمده است این بخش به 10(صفحه موضوعات مورد نیاز زندگی اجتماعی اختصاص دارد و مطابق آنچه در مقدمۀ کتاب 

مطلب و درك شنیداري وگوهاي موقعیتی، خواندن و دركشامل مکالمات روزمره، آموزش واژگان، گفت ،وگوهاي گفتمهارت

  شده است. ارك دیدههاي مرتبط با هر درس تدشد تمرینچنانکه گفته ،پردازد. در بخش سومو همچنین نگارش می

هاي ساده آموزان یادگرفتن الفباي فارسی، خواندن متنکارگیري این کتاب از سوي فارسیهدف از به کهدر مقدمه آمده است  

زبان فارسی به منظور رفع نیازهاي اولیه و صحبت  ةهاي حقیقی با استفاده از ساختارهاي سادوگو در موقعیتو یادگیري گفت

در تدوین کتاب رویکرد نظري مشخصی  ،لفانؤم .زبان استان فارسیموضوعات ساده و برقراري ارتباط مؤثر با گویشور ةدربار

  اند.را طرح نکرده

 "مُژه"جز کلمۀ هستند و به "ژاکت"و  "ماژیک"، "آباژور"، "ژتون"هاي واژه "ژ"هاي صداي در بخش آموزش الفبا، مثال     

و همزه و تشدید که جزء الفباي فارسی نیستند اما در امال و تلفظ کاربرد دارند مطرح شده  1واژة فارسی دیگري ذکر نشده است

آوایی و نوشتاري زبان  -و همچنین موارد عدم تطابق واجی 2است و و واژة انشاء (با درج همزه) به عنوان نمونۀ همزة آخرِ کلمه

  است. و خط فارسی آورده شده

است و استفاده از آوانویسی که راهنمایی براي تلفظ صحیح است ها اکتفا شدهه آوانویسی واجدر بخش آموزش الفبا تنها ب    

  است. هاي سطح مبتدي پیشین کاربردتر از کتابتر و کمرنگدر این کتاب کم

دایی است هاي ابتویژه براي گامآموزي بههاي اساسی و ضروري در زبانتمرین شنیدن و تقویت حس شنیداري یکی از تمرین

آموزي کودك در طی دوران سکوت شود. ضرورت این نوع تمرین با الگوبرداري از زبانو یک مزیت این کتاب محسوب می

ها و آواهاي زبان فارسی است که در مواردي مثل تصویر اثبات شده است. این بخش حاوي تصاویر متنوعی براي تدریس واج

توانست از تصاویر بهتر و گویاتري استفاده ري از پرداخت پول براي کلمۀ بانک میمبل راحتی براي معرفی کلمۀ اتاق و تصوی

  شود. 

پرسی ساده، مختصر و شود که سالم و احوالدرس آغاز میکتاب با بخشی به نام پیش 38دروس آموزش زبان از صفحه    

که با توجه به شود درحالیتمرین نوشتنِ جمله در این کتاب از درس اول شروع می .معمولی در آن آموزش داده شده است

هاي چینی با تمرین نوشتن ترکیبرفت با کمی تأخیر و زمینههاي زبانی انتظار میبودن این مهارت نسبت به سایر مهارتپیشرفته

از لحاظ تقدم و تأخر یا همزمانی و ترتیب باید به چه  اضافی و وصفی آغاز شود. البته این مسئله که تدریس چهار مهارت زبانی

  اي است و جایگاه دیگري دارد. صورتی باشد موضوع تحقیق جداگانه

وگوها شود. گفتهاي فارسی گفتاري و نوشتاري، بخش ویژه و عنوان خاصی در کتاب مشاهده نمیبراي پرداختن به تفاوت     

ه و در متن کتاب به صورت نوشتاري آمده است و تشخیص این تفاوت به عهدة به صورت گفتاري ضبط شددر لوح فشرده 

  ها آوانویسی شده است. آموز ( یا با کمک مدرس) است. در بعضی موارد نیز صورت گفتاري واژهخود زبان

در نوشتار و توضیحی به این شرح آمده است: در صورتی که » است«کتاب، دربارة صورت کوتاه و کامل  48در پاورقی صفحۀ 

صورت در نوشتار از فرم آید و درغیرایندرمی» ست«به صورت » است«گفتار،کلمۀ قبل از است به حرف صدادار ختم شود؛ 

 /u، او / /āهاي بلند آ /کار برد (احتماالً منظور از حرف صدادار، مصوتبه "e"توان کنیم و در گفتار میاستفاده می» است«کامل 

هاي بلند، در نوشتار رسمی قاعده نیست و در گفتار هم بعد از مصوت» است«است). این در حالی است که اختصار  /i، اي / 

     .وجود دارد؛ مثال گفتاري: این کتاب مینا ئه /eبه / » است«امکان تبدیل 

ده است که راهبرد اجتماعی زبان طراحی شوگو با یک فرد فارسی(درس دوم)، تمرین گفت 53(درس اول) و  46در صفحات    

رسد نظرمیدهد و توجه به این نوع تمرین اهمیت بسیاري دارد؛ اما بهآگاهی از احساسات و طرز تفکر افراد بومی را پوشش می

                                                           
  توانست در این قسمت به آنها اشاره شود.پژمرده، ژولیده و ژاله و ... کلماتی فارسی هستند که می - 1

  شوند.نوشته می "انشا"، "امال"صورت  هاي پرکاربرد عربی در فارسی بدون همزة آخر و مثالً بهطبق آخرین دستورالعمل فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این واژه  -2
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آموزان مبتدي به دلیل عدم آمادگی کافی براي برقراري ارتباط با جامعۀ ایرانی از آن استقبال در دروس ابتداي کتاب، فارسی

آموز به سطح باالتري از مهارت زبانی و ارتباطی رغم رسیدن زبانري کنند. این تمرین در دروس بعدي و تا پایان کتاب، علیکمت

آموزان تأثیرگذار توانست در کسب مهارت برقراري روابط اجتماعی زبانکه تکرار هدفمند آن میشود؛ درصورتیمشاهده نمی

  باشد.   

وگو و ارائۀ مثال و قاعده خورَد که شامل شنیدن یک گفتها به چشم میدر خالل درس "دستور"نام از درس اول عنوانی به    

که در مقدمۀ کتاب به آموزش غیرمستقیم شود. درحالیدربارة نکتۀ دستوري آن است که احتماالً با توضیحات مدرس تکمیل می

ها آمده است هاي دستوري و آوردن مثالشارة مستقیم به نکتهدستور اشاره شده است و زیر همان مطلب توضیحاتی هم دربارة ا

هاي درس ششم) از واژة بیگانۀ ( تمرین 88و کیفیت پرداختن غیرمستقیم به دستور در این کتاب روشن نیست. در صفحۀ 

   استفاده شده است. 2"فرم"ها از کلمۀ و همچنین در بخش تمرین 50و در صفحۀ  1 "دیالوگ"

هاي نوین آموزش زبان، ها و روشصدا با نظریههمزبان است و رویکرد موردنظر در این مقاله نیز  ةربرگیرندفرهنگ که دبه 

لفان از ورود ؤتر زبان، مهم شمرده در این کتاب توجهی نشان داده نشده است و ممنظور فراگیري بهتر و عمیقآگاهی از آن را به

را ذکر  خود اند و در این خصوص دیدگاه و استداللمباحث آموزشی خودداري کردهو پرداختن مستقیم به مسائل  فرهنگی در 

  اند. دهکرن

آموز و هاي مروري در میانه و انتهاي دروس است که به تثبیت یادگیري زبانهاي مثبت این کتاب طراحی تمریناز ویژگی    

هاي مروري و انتهاي ها (تمرینکند. در بخش تمرینآموزان کمک میهاي زبانی فارسیزدن اطالعات و مهارتهمچنین محک

  گیري نشده است.کتاب)  از هیچ یک از راهبردهاي اجتماعی یادگیري زبان بهره

است که  زبان مهارتچهار گیري از راهبردهاي اجتماعی یادگیري در حاوي اطالعات مربوط به بهره ،1شمارة جدول  

سطح بار مشارکت با افراد هم 31شامل  مورد، 36ردهاي مورد توجه در این کتاب به د مجموع راهبشوهمانطورکه مشاهده می

وگو با گویشوران فارسی زبان است. کل در تمرین گفتگوها و دو بار، آگاهی از احساست و طرز فکر افراد بومی طی گفت

هاي مرتبط با راهبردهاي اجتماعی به مرینمورد و نسبت ت 259ها)، هاي کتاب (از هر نوع و مربوط به هرکدام از مهارتتمرین

  درصد است. 9/13ها کل تمرین

  
    

                                                           
  ها و عبارات داده شده کامل کنید.هاي زیر را با واژهدیالوگ -1

   صورت فرم کوتاه بنویسید.هاي زیر را به، فعل جمله»بودن«فرم منفی فعل  -2

راهبردهاي فرعیراهبردهاي اصلی
فراوانی در مهارت 

شنیدن

فراوانی در مهارت 

خواندن

فراوانی در مهارت 

سخن گفتن

فراوانی در  مهارت 

نوشتن

0000درخواست تصحیحسؤال کردن

00310مشارکت با افراد هم سطح

مشارکت با افراد  سطح 

باالتر
0000

0030افزایش اطالعات فرهنگی

آگاهی از احساسات و طرز 

فکر افراد بومی
0002

00342

مجموع کل راهبردهاي اجتماعی

جدول شماره 1. فراوانی راهبردهاي اجتماعی یادگیري مهارت هاي زبانی در کتاب فارسی دهخدا ( 1)

مشارکت با دیگران

همدلی با دیگران

مجموع 

مجموع کل تمرین ها
نسبت تمرین هاي شامل راهبردها به 

کل تمرین ها (درصد)

2593613.90
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 »آموزان سطح مقدماتیبراي فارسی )1(مینا «هاي کتاب ویژگی 2-4

اي در قطع رحلی که در بهار ده صفحه صفحه  و هشت درسِ 112کتابی است در  ،آموزان سطح مقدماتی) براي فارسی1( مینا

در انتشارات کانون زبان ایران به چاپ رسیده است و هم اکنون مورد استفادة برخی از مراکز آموزش زبان فارسی در  1396

لو، سمانه صادقی، منیره سطح کشور است. اعضاي گروه مؤلفان این کتاب را  رضامراد صحرایی، افسانه غریبی، داوود ملک

ز و مریم سلطانی، فعاالن حوزة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بنیاد سعدي و دانشگاه عالمه طباطبایی  تشکیل شهبا

رویکرد نوین  توان به است که از جمله می یهایداراي ویژگیاست در مقدمۀ ناشر آمده چنانکههاي مینا مجموعه کتابدهند. می

 .آموزان اشاره کردمحور و تناسب موضوعات با نیازهاي فارسیگیري از شیوة آموزشی ارتباطآن به آموزش زبان فارسی و بهره

رویکردي  ،با تحوالت جهانی حوزة آموزش زبان گامکه این کتاب هم استهاي کتاب آمدهۀ مؤلف دربارة ویژگیدر مقدم    

گیري از آن بلکه به آموزش زبان و بخصوص بهره ؛پردازدمنابع پیش از خود به آموزش دربارة زبان نمی دارد و مانند 1ارتباطی

هاي دیگر داشته و با توجه به آنها و نظري هم به منابع آموزشی زبانمؤلفان کتاب  .پردازدهاي واقعی و روزمره میبراي ارتباط

آن نیز تنها برپایۀ رویکرد ارتباطی  کارگیريبهو  اندکتاب پرداختهتدوین  به )base -Task( بر پایۀ برنامۀ درسی کار محور

ها همگی از نوع ارتباطی و تمرین شده استها به هر چهار مهارت زبانی توجه پذیر است. در همه درسآموزش زبان امکان

هاي کتاب از نوع تمرینشود که دآور میو یا رساندن یک کار زبانی در بافت واقعی روزمره استانجامهستند و انجام آنها به

اي عمل شده است که انجام فعالیت/ تکلیف مستلزم همکاري گروهی شناختی و ارتباطی هستند و در تدوین محتوا به گونه

به  آموزند بتوانند به راحتیدر پایان اظهار امیدواري کرده است کسانی که با این کتاب فارسی را می. مؤلف آموزان باشدفارسی

 این زبان سخن بگویند و بنویسند.

 دورهکم در ابتداي رسد که دستآموزان که به زبان فارسی آورده شده است و به نظر میبعد از سخنی با معلمان و فارسی      

راهنماي تلفظ حروف و صداها را  ؛نخواهد داشت آموزان سطح مبتديفارسیاي براي یی و فایدهاکارگیري کتاب کارو آغاز به

 شودها و عبارات دیده نمیاثري از آوانویسی واژه(مانند کتاب فارسی دهخدا) . اما در تمام کتاب استدهمهمراه با آوانویسی آنها آ

هر حرف الفبا،  هاي مثالِاند که براي واژهآموزان مبتدي به همین مقدار بسنده کردهو مؤلفان در تدریس الفباي فارسی به فارسی

شود که این ویژگی، بخش هاي ذکر شده مشاهده نمیدر این قسمت، تصویري براي واژه .از آوانویسی آن نیز استفاده شود

  کند. هاي مشابه خود متمایز میتدریس الفبا را در این کتاب از سایر کتاب

توصیه به هیچ  هستند.مخاطبان، گاه طوالنی و پیچیده  يِبا توجه به سطح مبتدو اند ها به صورت گفتاري نوشته شدهمکالمه    

(که هر دو از راهبردهاي اجتماعی در خارج از کالس آموزان سطح باالتر یا زبان گویی با گویشوران بومیونوع تمرین گفت

   .شوددیده نمیها در تمرین  یادگیري زبان دوم هستند)

     اي و به شیوة خاص نوشتن فارسی گفتاري به همان صورت محاوره ،زبان فارسی هاي دو گونۀ گفتاري و نوشتاريِبه تفاوت   

 )زدنچانهگرفتن (تخفیفاشاره به ، هامربوط به خرید از مغازه وگوهايگفتدر . استشدهتوجهبدون استفاده از الفباي آوانگار 

تر تر و کاربردياین بخش را واقعی توانستمی ،رفتاري معمول در ایران ودر هنگام خرید به عنوان بخشی از فرهنگ خرید 

نامۀ واژه دارابودناست و  آنهاي ها در انتهاي کتاب از ویژگینامۀ تمرینپاسخدادن تمرین و الگوي انجامداشتن  دهد.جلوه

   شود.هاي دیگر این کتاب محسوب میهاي متنوع و گوناگون از مزیتهمچنین تمرینو فارسی به انگلیسی 

» وبگردي«و  » کردنایمیل چک«و اصطالحات ) 68درس هفتم صفحه (ویلچر ، )26درس سوم صفحه (شاپ ماتی مثل کافیکل

فارسی در خالل  ةعنوان کلمات پرکاربرد و پربسامد در زبان روزمربهآگاهانه و  احتماالًدرس هشتم)  78و  72(در صفحات 

  . درس آورده شده است

)، عدم توجه مستقیم به مسائل فرهنگی 1اطالعات فرهنگی، رویکرد این کتاب مانند کتاب دهخدا ( دربارة فرهنگ و افزایش    

طور محسوس و مشخص، و طرح جزئی و مورديِ مقوالت فرهنگی از طریق معرفی مختصرِ اشخاص مشهور کشور ایران به

هاي مشهور بازار تبریز در کنار منتخبی از مکان هاي غیرایرانی است. در موردي دیگر نیز بهایرانی در کنار معرفی سایر چهره

  جهان با یک تصویر اشاره شده است.

 واست  زبان مهارتچهار گیري از راهبردهاي اجتماعی یادگیري در حاوي اطالعات مربوط به بهره ،2شمارة جدول 

بار مشارکت با افراد  27مورد، شامل  32د مجموع راهبردهاي مورد توجه در این کتاب، محدود به شوهمانطورکه مشاهده می

                                                           
1  - Communicative Language Teaching 



 107   /   ...به سوي افزایش راهبردهاي اجتماعی یادگیري زبان دوم، از هاي آموزش زبان فارسیکتابگیري بهره                                     

هاي گیري از راهبردهاي اجتماعی در مهارتبهرهسطح در تمرین گفتگوها و پنج مورد، افزایش اطالعات فرهنگی است. هم

مورد  216ها)، هر نوع و مربوط به هرکدام از مهارت هاي کتاب (ازکل تمرینشنیدن و خواندن در این کتاب برابر صفر است.

  گیرد.میها با استفاده از راهبردهاي اجتماعی یادگیري زبان انجام درصد از کل تمرین 81/14است. 

  

  
  

  تحلیل و ارزیابی . 5

بسیاري است که از آن دستیابی به یک روش ساده و سریع براي یادگیري زبان فارسی، مستلزم توجه دقیق به نکات و ظرائف  

  هاي یادگیريِ متناسب با زبان فارسی اشاره کرد. توان به شناساییِ عوامل دخیل در یادگیري و استفاده از فنون و روشمیان می

 81/14و  90/13گیري از راهبردهاي اجتماعی یادگیري زبان به ترتیب)، میزان بهره1) و مینا (1در دو کتاب فارسی دهخدا (    

گیري از بهرهکنیم که مشاهده می 2و  1) و در هر دو جدول 2و  1هاي شمارة و تقریباً به هم نزدیک است (جدول درصد

  هاي شنیدن و خواندن برابر صفر است.راهبردهاي اجتماعی در مهارت

 گیري زبان) راهبردهاي اجتماعی یاد1990( آکسفورد در تعریف طورکه در چارچوب نظري پژوهش آمده است،همان     

سازند. بنابراین پذیر میکنند و تعامل با جامعۀ زبانی را امکانتدابیري هستند که به توانایی برقراري روابط اجتماعی کمک می

هاي گیري را از مؤلفهرود کتابی که مبتنی بر رویکردهاي نوین آموزش زبان تهیه و تدوین شده است بیشترین بهرهانتظار می

  . باشدگی داشتهاجتماعی و فرهن

زبان که جزء راهبردهاي اجتماعی یادگیري زبان است در در کتاب فارسی دهخدا، تنها دو مورد ارتباط با گویشوران فارسی     

توانست مهر تأییدي بر هدفمندي مؤلفان در زمینۀ کسب مهارت تکرار این تمرین میشود. هاي دوم و سوم مشاهده میدرس

و روشمند  ) مشاهده نشد. در بررسی دقیق1آموزان باشد. نمونۀ چنین تمرینی در کتاب مینا (عی زبانبرقراري روابط اجتما

شدن اجتماعی براین میزان توجه به راهبردهاي اجتماعی  و گروهی و هاي اجتماعیاین تعداد از تمرینتأثیر  بایددیگري 

کارگیري هاي بیشتري از لحاظ بهدر مجالی دیگر کتاب. همچنین ی شودارزیاب فارسیآموزان و یادگرفتن مؤثر و کاربردي زبان زبان

و آموزش راهبردهاي اجتماعی یادگیري زبان بررسی شوند که بتوان نتایج را مقایسه کرد و درنهایت پژوهشی نیز براي بررسی 

راهبردهاي فرعیراهبردهاي اصلی
فراوانی در مهارت 

شنیدن

فراوانی در مهارت 

خواندن

فراوانی در مهارت 

سخن گفتن
فراوانی در نوشتن

0000درخواست تصحیحسؤال کردن

00270مشارکت با افراد هم سطح

مشارکت با افراد  سطح 

باالتر
0000

0050افزایش اطالعات فرهنگی

آگاهی از احساسات و طرز 

فکر افراد بومی
0000

00320

مجموع کل راهبردهاي اجتماعی مجموع کل تمرین ها
نسبت تمرین هاي شامل راهبردها به 

کل تمرین ها (درصد)

2163214.81

مجموع 

جدول شماره 2.  فراوانی راهبردهاي اجتماعی یادگیري مهارت هاي زبانی در کتاب مینا (1)

مشارکت با دیگران

همدلی با دیگران



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      108

یسۀ سطح و میزان مهارت زبانی زدن و مقااي مشخص، با هدف محکها طی دورهنتیجۀ آموزش زبان فارسی با هر کدام از کتاب

  آموزان انجام شود.فارسی

دانش  و شدن به بخشی از فرهنگ جامعۀ زبان هدف استپذیري و تبدیلآمیز زبان دوم به معنی فرهنگیادگیري موفقیت     

پارك که چنانو  آموزان مطالب خواندنی و شنیدنی را بهتر درك کنندشود که زبانپیشین پیرامون فرهنگ جدید موجب می

مطابق اطالعات  .کنندة سطح مهارت زبانی استبینیکارگیري این راهبردها بهترین پیشمیزان به ؛است بیان کرده) 1997(

گیري ، از راهبرد افزایش اطالعات فرهنگی در کتاب فارسی دهخدا سه بار و در کتاب مینا پنج بار بهره2و  1هاي شمارة جدول

هاي فرهنگی و رویکردي تقریباً خنثی نسبت به آشنایی با فرهنگ ایران در دهندة حداقل توجه به مؤلفهناست. این رقم نشاشده

نحوي غیرمستقیم به مسائل ها و تصاویر بهها، عالیم، نشانههاي فرهنگی بایدگفت بسیاري از واژهدربارة مؤلفههر دو کتاب است. 

دهد که اشارة مستقیم ها نشان میحتوا را تهی از ابعاد فرهنگی دانست؛ اما بررسیتوان به طورمطلق مفرهنگی اشاره دارند و نمی

ها مورد طورکلی آشنایی با ابعاد مختلف زندگی ایرانی در کتاببه مباحث فرهنگی در معاشرت، خرید، تغذیه، شیوة زندگی و به

  توجه قرارنگرفته است. 

طورکلی در زمینۀ استفاده از شاپ و ... در این دو کتاب و بهفرم، ویلچر، کافی دربارة استفاده از کلمات انگلیسیِ دیالوگ،    

هایی مثل رستوران، تلوزیون، رسد بهتر است بین واژههاي درسی و آموزشی، به نظر میویژه در کتابهاي قرضی و بیگانه، بهواژه

ر اینجا این است که آیا با توجه به کاربرد روبه گستردگی هایی مثل دیالوگ تفاوت قائل شویم. سؤال مهم درادیو و ... با واژه

نظران توان تاحدودي در این زمینه تسامح به خرج داد؟ پاسخ این سؤال به عهدة صاحبلغات انگلیسی در فارسی روزمره، می

  است.

اي و از یکدیگر مسئلههاي فارسی گفتاري و نوشتاري و تفکیک یا عدم تفکیک این دمسئلۀ چگونگی پرداختن به تفاوت    

اند و به همین دلیل است که است که مؤلفان و مدرسان زبان فارسی هنوز درباة آن به نتیجۀ واحد و روش هماهنگی دست نیافته

  کنیم.   زمینه مشاهده می هاي مختلفی را بنابر سلیقۀ مؤلفان، در اینهاي مختلف، رویکردها و روشدر کتاب

  

  گیرينتیجه. 6

، در زبان یادگیرياجتماعی از راهبردهاي  گیريدهد که بهرهمیطورکلی نتایج این تحقیق در پاسخ به دو سؤال پژوهش نشانبه

و آموزش مستقیم و صریح راهبردها نیز  هاي درسی محدود و ناقص استها و تکالیف، ساختار آنها و ماهیت کلی کتابتعریف

شده و نحوة آموزش آنها با سطح تناسب نوع و تعداد راهبردهاي به کارگرفته البتهاست. ها مشاهده نشده در هیچ یک از کتاب

ها و اطالعات مؤلفان شده و بر اساس تجربهریزيبایست آگاهانه و برنامهآموزان ضروري است و این انتخاب و آموزش، میزبان

  گیرد.ها و مدرسان صورتکتاب

مدرسان زبان فارسی باید بدانند، امروزه کسی توفیق یادگیري را پیدا خواهد کرد که شیوة آموختن را فرا گرفته باشد. براي      

ها و آموزش آنها ضروري کمک به فراگیران و تقویت انگیزة پیشرفت در آنها  با کسب استقالل در یادگیري، آگاهی از این شیوه

کنند آموزان از آنها براي یادگیري بهتر استفاده میاب آگاهانۀ کتاب، شناخت راهبردهایی که زبانتوانند با انتخاست. معلمان می

بخشِ یادگیري زبان فارسی کمک آموزان براي کسب تجربۀ جذاب و لذتو آموزش و تمرین راهبردها در کالس، به فارسی

  آموزان میسر شود. راي فارسیهاي یادگیري بهایی متضمن آموزش روشکنند و به تدریج تولید کتاب

  

  منابع 

ستفاده از راهبردهاي یادگیري زبان در کتاب، تابعی، افروز سی میزان ا سطح مقدماتیبرر سی زبانان. هاي  سی به غیرفار  آموزش زبان فار

   .1396نشکدة علوم انسانی. دانشگاه سمنان، نامۀ کارشناسی ارشد. داپایان

سی تأثیر راهبرتقیان، آمنه.  سیبرر شناختی بر میزان درك مطلب خواندن غیرفار شناختی و فرا سطح زبانیدهاي  سیت و  . زبانان، برپایۀ جن

  .1386ي خارجی. دانشگاه عالمه طباطبایی، هانامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدة ادبیات فارسی و زبانپایان

شرارهخالقی ستجوي نمایه. زاده،  سیاي براراهبردهاي یادگیري زبان دوم: در ج شکدة ادبیات . پایاني زبان فار شد. دان سی ار شنا نامۀ کار

  .1391، هاي خارجی. دانشگاه عالمۀ طباطباییفارسی و زبان

ـــعود.پور، عبدالناصـــر؛ حاجیدُردي تأثیر راهبردهاي یادگیري در کتب درســـی زبان بر میزان فراگیري  پورنژاد، غالمرضـــا؛ مطهري، مس

  . 92-111، 21شمارة ، 1388، سخن سمتآموزان. زبان
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  .1396، کانون زبان ایران. تهران: انتشارات )1مینا ( لو، داود؛ شهباز، منیره؛ سلطانی، مریم.رضامراد؛ غریبی، افسانه؛ ملک، صحرایی

  .1396، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ).1 دهخدا( فارسی سیده رؤیا؛ محمودي بختیاري، بهروز. ، معصومیی، اعظم سادات؛ نواب
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