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چکیده

امروزه ،با وجود منابع بسیاری که برای یادگیری زبان فارس ی ارائ ه د ه،

دایسته است کتابی انتخاب دود که نیاز زبانآموز ،م رس و برنامۀ درسی

را برآورده سازد .بر ای منن ا ،ارزی ابی من ابع آموزد ی ب رای آد نایی ب ا

دیوههای ت وی ِ مجموعههای آموزدی ،ضرورت مییاب  .گ یین ِ ی ک

مننعِ مناسب ،نیازمن ارزیابی دقیق منابع موج ود اس ت ک ه بای ب ر منن ای
داخصهایی انجام د ود .ه

مااۀ ۀ ضاض ر ،ارزی ابی کت اب ما ماتی

فارسی دیری است نودتۀ دعنانی ج ی ی و بروکشا

( Shabani-Jadidi

 ،)& Brookshaw, 2010بر پایۀ داخصهای ارزیابی کتاب درسیِ مناسبِ
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کانینگیورث (2005

 )Cunningsworth,است .مجموع ۀ فارس ی د یری

است ،با تمرکی همیمان بر توان

دستوری و ارتناطی ،فارسی را آم وزش

ده  .به باور نگارن گان ،ای کت اب از ی ک س و ب رای اف رادی ک ه زب ان

مادری آنها فارسی بوده و تا ان ازهای با فارسی گفتاری آدنا هس تن و از
سوی دیگر برای کسانی ک ه زب ان م ادری آن ه ا فارس ی نن وده و در پ ی

یادگیری فارسی هس تن  ،مناس ب اس ت .کت اب دربرگیرن ۀ پ انیده درس

است و در هر درس مهارتهای زبانی گوناگونی تلفیق میدون  .ب ه ب اور

نگارن گان ،ویژگیهای کلی ی ای کتاب ،مش تم ب ر م واردی از جمل ه

ت ریس زبان از طریق گفتوگو و استفاده از مت هایی با موضوع فرهنگ،

تاریخ و سنتهای ایران ،آدنایی ب ا فارس ی گفت اری از ابت ای آم وزش،

یادگیری تلفظ طنیعی با تالی از فای صوتی ،وجود واژهنامۀ جامع فارسی
به انگلیسی و ب رعسس ،اس تفاده از تم ری ه ای کنت رلد ه ب رای تینی ت

یادگیری نستههای ج ی دس توری و برق راری ارتن ای ب ی دان

زبانآموزان با دان

ج ی

قنلی و موارد مشابه هس تن  .تم امی درسه ا ،ب ه ج ی

درس نخست که دربارۀ آموزش اۀفنای فارسی است ،دربردارن ۀ چن ی
بخ

هستن تا مه ارته ای ی ادگیری زب ان را تلفی ق کنن  .ه ر درس از

ساختار مشخصی برخوردار اس ت و مس یر از پ ی تعی ی د های را ب رای
زبانآموز تعیی میکن که بای مطابق با آن پی

رفت .برای ارزیابی ای

کتاب از بازبینههای کانینگیورث که دام  30داخص است ،استفاده د .

در ای کتاب گونههای بسیاری از پرس های ارزیابی ،ارائه میدود ت ا ب ا

استفاده از آنها بتوان به دس همهجاننه ،ویژگیهای مجموعههای درسی

را ارزیابی کرد .کانینگیورث ،در کتاب خ ود ب رای ارزی ابی کت ابه ای

درسی ،بازبینهای ارائه میده که دام  45معیار است که در هشت بخ ِ
ه

ها و رویسردها ،طراضی و سازماندهی ،محتوای زب انی ،مه ارته ا،

موض وع ،روشدناس ی ،کت اب معل م و مالضک ات ک اربردی گنجان ه
د هاس ت .در فص ه ای س وم ت ا دوازده م ای

کت اب ،نویس ن هه ا

داخصهایی را برای ارزیابی کتاب معرفی میکنن و ب رای ه ر د اخص،

پرس هایی ارائه میده  .در ای مااۀه ،به جی داخصهای تخصص ی ک ه
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به یک مه ارت تعل ق دارن  ،د اخصِ من ابعِ کم ک آموزد یِ خوان ن،

روشهای یادگیری/آموزش ،مهارتهای مطاۀعه ،کتابِ راهنم ای معل م و
مواد آموزدی فارس ی ب رای اه ا

وی ژه ،م ورد ارزی ابی ق رار گرف ت.

بررسی ای داخصها ،نشان داد مجموعۀ آموزدی فارسی دیری است ب ا

وجود آن که بسیار در پی رعایت اصول ج ی آموزش زبان است ،اما ب ه

دالیلی از جمله ن ادت تنوع تسلیفهای ارتن اطی ،ع م توج ه ک افی ب ه
مهارت دنی ن و نود ت  ،ص حافی چ ه ب ه راس ت کت اب ،فای ص وتی

مصنوعی که اطالعات پسزمینه را ن ارد و مواردی از ای دست ،ب ا ی ک
مجموعۀ آموزدی استان ارد فاصلۀ بسیاری دارد.

واژههای کلیدی :ارزیابی ،داخصهای ارزیابی ،کانینگیورث ،فارسی
دیری است

 .1مقدمه

با وجود گسترش فناوری در عرصۀ آم وزش و پی ای

کتابهای درسی همچن ان بخ
کتابهای درسی نه ه

منن عه ای اۀسترونی ک گون اگون،

مه م و ج اییناپ ییرِ بیش تر برنام هه ای درس ی هس تن .

را تعیی میکنن و نه خ ود ،ه

 ،)2005, p. 5بلسه مننعی برای دستیابی به اه ا

ریچ اردز ( )Richards, 2001ب ر ای

هس تن ( Cunningsworth,

و برآوردن نیازهای زب انآم وزان هس تن .

ب اور اس ت اس تفاده از کت اب درس ی ،چ ارچوب

مشخصی برای برنام ۀ درس ی ف راهم م یآورن ؛ آم وزش را اس تان ارد م یس ازد؛ کیفی ت
آموزش را باال میبرد؛ مننعهای گوناگونی برای ی ادگیری ارائ ه م یده ؛ ب ه معل م اج ازه

م یده زم ان بیش تری را ص ر

آم وزش کن ؛ دادهه ای مناس ب و ک افی را در اختی ار

معلمهای غیربومی قرار میده ؛ معلمهای بیتجربه را آموزش میده و ب ه دۀی

طراض ی

ضرفهای ،جیابیت دارد .گارینگر ( )Garinger, 2002نیی معتا است با وجود فن اوریه ای
نوی ِ آموزدی ،درخواست برای کتاب درس ی هن وز پابرج ا اس ت ،زی را کت اب درس ی ب ه

عنوان مننع اصلی به دمار آم ه و مطاۀب کمکآموزدی میتوان بسیار کمککنن ه باد .

بنابرای انتخاب یک کتاب درسی مناسب ،یسی از نخستی نیازهای آموزش زبان است.
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ه

از ارزیابی یک کتاب درسی ،تعیی مییان تأثیرگیاری و ارزش آن است .بهیا ی ،

هیچ کتابی به طور کام نیازهای ی ک برنام ه درس ی را ت أمی نم یکن و ه ر کت ابی ک ه

های دوره همسو دود .اکلم ( )Acklam, 1994به نا از نون ان

انتخاب میدود بای با ه

( )Nunan, 2003, p. 230سرواژهای به نام « »SARSرا برای متع ادل س اخت مطاۀ ب ی ک
مجموعۀ آموزدی پیشنهاد میده  »S« .برابر با « » Selectبه معنای انتخاب بخشی از کت اب

است که به نکر م رس برای کالس مناسب است »A« .معادل « »Adaptاس ت .ب ه ای معن ا

که ممس است تغییرات ی در محت وای انتخ ابی ایج اد گ ردد و مطاۀ ب ب ا س نک آموزد ی
م رس منطنق دود »R« .مساوی است با « »Rejectکه به معنی ضی ِ بخشی از کتاب است.

« »Sبرابر است با « ،»Supplementیعن ی اف یودن آنچ ه نی از اس ت ت ا مجموع ۀ آموزد ی

نیازهای کلی طرح درس را پود

ده و پاسخگوی نیازهای زبانآموزان ویژه باد .

انتخاب کتاب درسی مناسب ،بای بر مننای یک فراین نکاممن ص ورت گی رد؛ ب ه ای

منکور بای بازبینههایی برای ارزیابی کتاب درسی تهیه دود .پژوه های گوناگونی در ای

زمینه در داخ و خارج از ایران انجام گرفتهاست که معیارهای مختلفی برای انتخاب کت اب
درس ی مناس ب ارائ ه دادهان

( Sheldon, 1998; Garinger, 2002; Cunningsworth,

 .)2005; Williams, 1983; Mukundan et al., 2011; Balachandran, 2014در می ان

ای آثار ،کانینگیورث ( )Cunningsworth, 2005یسی از منابع مناسب و ج امع اس ت ک ه
معیارهایی را برای ارزیابی کتاب فارسی دیری است ،به کار بردهاست.

 .2پیشینۀ پژوهش
برای گیین ِ یک کتاب درسی مناسب ،بای مننعهای موج ود را م ورد ارزی ابی ق رار داد.

مجموعۀ فارسی دیری است کمتر از دیگر مجموعههای آموزدی ،مورد نا و تحلی ق رار

گرفتهاست .کامیابی گ

و همس اران ( )KamyabiGol et.al, 2016در مااۀ های ب ا عن وان

«نا ی بر کتاب «فارسی دیری است» بر اساس نکریه مک دانو 1و داو »2به تحلی و بررسی

بخ های مختلف ای کتاب پرداخته و به ای نتیجه رسی هان ک ه ای

کت اب میی ته ا و

عیبهایی دارد .از جمله میتوان به معاینی مانن ننود تص ویر ،تناس ب ن اد ت ضج م درس
J. McDonough
C. Shaw

1
2
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برای فارسیآموز ما ماتی ،انتخاب واژههای کلی یِ نامناسب اداره کرد .همچنی م یت وان
به مییتهایی از قنی اداره به فارسی گفتاری در کنار گونۀ رس می ،پرک اربردبودن برخ ی
موضوعهای گفتوگوها ،ارائۀ تمری های ترکینی برای دستور و بخشی ب ه ن ام جس تجو در
اینترن ت را ن ام ب رد .همچن ی ن امور ( )Namvar, 2016در مااۀ ۀ «بازنم ایی فرهن گ در

کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان :مطاۀعۀ موردی چهار کتاب آم وزش ب ه
غیرفارسی زبانان» رابطۀ آموزش زبان و فرهنگ و چگونگی نمایان ن مؤۀف هه ای فرهنگ ی
زبان فارس ی را در کت اب فارس ی د یری اس ت ،م ورد بررس ی ق رار داد .از آنجاک ه ای

مجموعه در ایران چن ان دناختهد ه نیست ،به جی ای دو اثر ،نا ی بر آن وارد نش هاس ت.

بنابرای ضرورت دارد تا با بررسی جامع ای کتاب ،مییان همسویی آن ب ا د یوهه ای ن وی

نگارشِ مجموعههای آموزدی و اثربخشی آن در آموزش زبان فارسی ،ارزیابی دود.

 .3مبانی نظری
همانطور ک ه اد اره د  ،ب رای نا کت اب آموزد ی فارس ی د یری اس ت از معیاره ای
کانینگیورث ( )Cunningsworth, 2005بهره گرفته د هاست .ه

ای کتاب ،ب ا عن وان

«مجموعۀ آموزدیتان را انتخاب کنی » آنگونه که نویسن ۀ کت اب م ینویس  ،کم ک ب ه
معلمهای زبان است تا بتوانن مجموع هه ای آموزد ی موج ود را ارزی ابی ک رده و از می ان

آنها ،متناسبت ری اث ر ب ا اه ا

خ ود را برگیینن ( .)Cunningsworth, 2005در ای

کتاب مجموعهای از پرس های ارزیابی ارائه میدود تا بتوان با استفاده از آنها به ص ورتی
همهجاننه ،ویژگیهای مجموعههای درسی را بررسی کرد.

کانینگیورث ( )Cunningsworth, 2005در کتاب خود برای ارزیابی کتابهای درسی

بازبینهای ارائه میده تا از طریق ای پرس ها بتوان یافتهه ای مطل وبی ب ه دس ت داد .ای
فهرس ت د ام  45معی ار اس ت ک ه در هش ت بخ

ِه

ه ا و رویسرده ا ،طراض ی و

سازماندهی ،محتوای زبانی ،مهارتها ،موض وع ،روشدناس ی ،کت اب معل م و مالضک ات
کاربردی تهیه د هاست .وی بر ای باور است که هیچ فهرستی از معیارهای ارزی ابی ،ن ه ب ه
ص ورت مطل ق ای هآل اس ت و ن ه ک امالً واق عبینان ه .ب ه ه ر ض ال ،ذهنی ت ف رد ی ا اف راد

ارزیابیکنن ه همیشه در ای ام ر دخاۀ ت دارد .آنچ ه اهمی ت دارد ،ارائ ۀ ی ک چ ارچوب

ضرفهای برای ارزیابی کتابهای درسی است.
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در فص های  3تا  12کتاب ،نویسن هه ا د اخصه ایی را ب رای ارزی ابی کت اب معرف ی

میکنن و برای هر داخص ،پرس هایی را ارائه میکن  .ای داخصها مشتم بر م واردی

از ای قنی هستن ؛  .1داخص طراضی مجموعه .2 ،داخص سازمان هی مجموعۀ آموزد ی،

 .3داخص نستههای دستوری .4 ،داخص آموزش واژه .5 ،داخص آوادناسی .6 ،د اخص

گفتمان .7 ،داخص تناسب کتاب .8 ،داخص گونههای زب ان فارس ی .9 ،د اخص انتخ اب
محتوا .10 ،داخص چین

محتوا .11 ،داخص مهارت .12 ،داخص دنی اری .13 ،داخص

گفتاری .14 ،داخص خوان اری .15 ،داخص نودتاری .16 ،داخص کتابه ای تخصص ی

ویژه یک مهارت .17 ،داخص مننعهای کمکآموزدی خوان اری .18 ،داخص موضوع و

عنوان .19 ،داخص ارزشهای اجتماعی و فرهنگی .20 ،د اخص نیازه ای یادگیرن ه.21 ،

داخص اصول و رویسردها .22 ،داخص روشهای یادگیری /آموزش .23 ،د اخص نا
زبانآموز .24 ،داخص مهارتهای مطاۀعه .25 ،د اخص نا

معل م .26 ،د اخص کت اب

راهنمای معلم .27 ،داخص کتابهای ارتناطی :طراضی و محتوا .28 ،داخص تعامالت ارتناطی،
 .29داخص سنک و تناسب .30 ،داخص مواد آموزدی فارسی برای اه ا

ویژه .در ای

مااۀه ،به غیر از داخصهای تخصصی ویژۀ یک مه ارت ،د اخص من ابع کم ک آموزد ی

خوان اری ،روشهای یادگیری/آموزش ،مهارتهای مطاۀعه ،کت اب راهنم ای معل م ،م واد
آموزدی فارسی برای اه ا

ویژه ،مابای داخصها مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .4بحث :معرفی و تحلیل کتاب فارسی شیرین است

کتاب «فارسی دیری است» ،مجموعۀ درسی دانشگاهی است که مشتم بر  15درس اس ت
و  264صفحه دارد .نویسن ههای ای کتاب ،ب ر توس عۀ ت وان

ارتن اطی و دس توری تأکی

دارن  .آنها از یک سو کتاب را برای زبانآموزهایی با زبان م ادری فارس ی ک ه معم والً ب ا

فارسی گفتاری آدنا بوده و با فارسی رسمی و نودتاری ناآدنا هستن و از سوی دیگر ب رای
زبانآموزانی با زبان مادری متفاوت مناس ب م یدانن  .چ را ک ه ب ر ای
میتوانن دان

رسمی خ ود را ب ه دان

گفت اری منتا

باورن ای

کنن  .در ابت ای ای

نویسن هها یک طرح درسِ 1آزمایشی برای ت ریس کتاب پیشنهاد میدهن .

اف راد

مجموع ه،

syllabus

1
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همۀ درسها به غیر از درس اول که آم وزش اۀفن ای فارس ی اس ت ،د ام چن بخ

است تا مهارتهای یادگیری زبان را با هم درآمیین  .در ابت ا ،عن وان درس ب ه هم راه ی ک
از خوان ن م ورد

تصویر ،به صورت پرسشی مطرح میدود تا به عنوان پای ۀ تس اۀیف پ ی

استفاده قرار گیرد .سپس واژههای فارسی همراه با مع ادل انگلیس ی آنه ا ،ب ه هم راه ماوۀ ۀ
واژگانیدان اداره میدون و برای هر ک ام ،ی ک جمل ه ب ه عن وان نمون ه آورده د ه ت ا

کاربرد واژه را در بافت نشان ده  .بخ

بع ی گفتوگو است .نستههای دس توری هم راه

با نمونهای فارسی درح داده میدون و یک مت کوت اه ،ب ا تأکی ب ر نست هه ای دس توری

ج ی اداره میدود .در بخ

بع  ،تمری های دستوری و واژگ انی ارائ ه م ید ود .س پس

مساۀمههای موقعیتی محاورهای به همراه ج وۀی آورده میدود ک ه ارتن ای می انِ واژهه ای

رسمی و عامیانه را نشان میده  .هر درس از ساختار مشخص ی برخ وردار اس ت ک ه مس یرِ

ازپی تعیی د های را برای زبانآموز تعیی میکن که بای برمننای آن پ ی

رود .در ادام ه

به نا کتاب بر پایۀ داخصهای کانینگیورث (  )Cunningsworth, 2005میپردازیم.

 .1 .4طراحی مجموعه
ای مجموعۀ آموزدی ،مشتم بر کتاب زبانآموز و فای صوتی بوده و کتاب معلم ،کت اب

کار ،کتاب آزمون ،منابع کمک آموزدی خوان اری ،منابع کمکآموزدی دنی اری ،فای

تصویری و منابع آموزدی منتنی بر کامپیوتر را دربرن ارد .ای مجموعه هیچ بخ
ن ارد .ضتی وج ود فای

اجن اری

ص وتی ب رای مجموع ه اجن اری نیس ت ،زی را انج ام ه یچی ک از

تمری های کتاب ،مستلیم گوشدادن به فای صوتی نیست و فای های موج ود ،فا

ب رای

تاویت تلفظ کاربرد دارد .یسی از عیبه ای اص لی در طراض ی ای کت اب ،ک اربرد د یوۀ

چه به راست در صحافی آن است .از آنجایی که دیوۀ نگارش فارسی از راس ت ب ه چ ه
است ،به نکر میرس بهتر است کتاب آموزش زبان فارس ی از ابت ا زب انآم وز را ب ا د یوۀ
نگارش راست به چه آدنا کن  .اۀنته هیچیک از مننعهای علمی موجود در ضوزۀ آم وزش

زبان دوم ،ادارهای به اهمی ت مس یر نگ ارش (از راس ت ب ه چ ه ی ا ب رعسس) نس ردهان .

دادههای معتنری وجود دارد که نشان میده بس یاری از فارس یآم وزان غیرایران ی از ای


جننه ،با مشس های بسیاری روبهرو هستن  .بر ای مننا ،الزم است پرس

نام هه ایی همانن
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ک انینگیورث ( )Cunningsworth, 2005در پ ژوه ه ای پس ی و ب ر پای ۀ زب ان فارس ی
بازبینی دون .

 .2 .4سازماندهی کتاب

از آنجا که پرس نامهای برای تمری ها در ای کت اب گنجان ه نش هاس ت ،کت اب ب رای

خودآموزی مناسب نیست .در کتاب ،نمای ه وج ود ن ارد .فهرس ت واژهه ا در ابت ای ه ر
درس هم راه ب ا معن ی انگلیس ی ،نا

دس توری آن و جمل های ک ه آن واژه را در باف ت

کاربردی نشان میده  ،آم هاست .اداره به واژهها در بافت ،کمک میکن تا زب انآموزه ا

بتوانن با کاربرد واژهها بهتر آدنا دون  .ترجمۀ انگلیسی نمونهها نیی فا از درس دو تا پ ن

ارائه میدود .پس از آن انتکار میرود تا زبانآموزها با مراجعه به فرهنگ واژگان ،جملهه ا

را ترجمه کنن .

درسهای کتاب به صورت موضوعی طراضی د هان  .از آنج ا ک ه رویس ردِ کت اب ،از

نوع ارتناطی بوده ،واژههای اد ارهد ه در ه ر درس ممس اس ت در مساۀم هه ای بع ی

راهگشا باد  ،اما ارتنای مستایمی بی واژهه ای ه ر درس وج ود ن ارد .برخ ی نست هه ای

دستوری ادارهد ه در هر درس به زبانآموز کمک میکن تا تمری های درسه ای بع ی

را انجام ده  .برای نمونه ،در درس دشم گیدته ،ضال و آین ه معرفی م ید ون  .س پس در

درسهای پسی  ،انواع صورتهای فعلی ماض ی و مض ارع معرف ی م ید ون ام ا برخ ی از
بخ های کتاب به صورت فرآوردهمحور نگارش د هاس ت .در درس س ییدهم ،ص ورت

مجهول آموزش داده م ید ود ،ام ا ای س اخت در دو درس بع ی ب هه یچوج ه مش اه ه

نمیدود .به ای ترتیب ،فرصتی برای مرور آن نیی وجود ن ارد.

 .3 .4دستور
نخستی نستهای که در آموزش دس تور بای م ورد توج ه ق رار گی رد ،آن اس ت ک ه ک ام

ماوۀههای دستوری انتخاب د ه و ای ماوۀهه ا ت ا چ ه ان ازه ،نی از زب انآم وز را ب رآورده

م یس ازن ( .)Cunningsworth, 2005, p. 32در ای کت اب د یوۀ آم وزش ی ک ماوۀ ۀ

ج ی  ،استارایی 1است ،اما مییان پرداخت به صورتهای زبانی و تع اد تم ری ه ای کت اب
deductive

1
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برای تاویت یادگیری ان ک است و بارِ ای امر مهم بر عه ۀ معل م اس ت .همچن ی ارج اع

دوسویه در کتاب وجود ن ارد؛ برای نمونه ،ساختار ضمایر انعساسی پس از معرفی و تمری

در هیچ جای کتاب دوباره ،به چشم نمیخورد .دربارۀ صفت در فارس ی فا

ای تعری ف

آم هاست که صفت در ضاۀت معمول ،پس از اسم میآی و سپس ص فت تفض یلی و ع اۀی

در یک سطر درح داده میدود .در منحث جملۀ پرسشی ،وقتی صحنت از س اخت پرس

با تغییر آهنگ جمله میآی  ،هیچ یک از نشانههای زبرزنجیری برای نش ان دادن ای تغیی ر

آهنگ به کار نرفتهاست .همچنی هیچ فای صوتی برای ای قسمت گنجان ه نش هاس ت ت ا

آهنگ کالم را نشان ده  .به ای نمونه (همان ،)56 ،توجه نمایی :
 .1ایران کشور ج ی ی است؟

?Is Iran a new country

درس پنجم به درح جملههای پرسشی غیرمستایم پرداخته د هاست .دو جملۀ «نمیدان م

او اینجاست یا نه ».و «نمیدانم اسم او چیس ت ».ب ه عن وان پرس

ه ای غیرمس تایم معرف ی

د هان  .در ضاۀی که در فارسی ای جملهها ،پرسشی محسوب نش ه و خنری هستن  .به نک ر
میرس  ،نویسن هها ،ای جملهها را که به ترتیب ترجم ۀ پرس

ه ای غیرمس تایم « I don't

 »know if he is hereو « »I don't know what his name isاس ت ،را ب ه عن وان پرس

غیرمستایم در نکر گرفتهان .

ارائه درسها به گونهای نیست که قاع ۀ دستوری آم وزش دادهد ه در درس ،ب ه ک ار

گرفته دود .برای نمونه ،پس از ت ریس صورتهای ماضی استمراری ،ماضی نالی و ماضی

بعی  ،مت خوان ن ،گفتوگو و در دهر چه خنره ،از ه یچ ک ام از ای س اختارها اس تفاده
نسردهان  .در مورد بیان کاربرد ماوۀههای دستوری تالش د هاست تا عالوه بر ص ورت ،ب ه

دستور نیی پرداخته دود که ای امر کافی نیست .برای نمونه ،برای بیان ماضی نال ی فا

دو مورد از کاربرد آن ،اداره د هاست.

به

 .4 .4آموزش واژه
در ای مجموعه ،واژهها در ابت ای هر درس معرفی مید ون و ترتی ب ارائ ۀ واژهه ا تارین ًا

برابر با ترتیب ارائه در م ت درس اس ت .در م واردی ،عن ارته ایی ب ه عن وان واژه معرف ی

د هان که کلمه نیستن  .مانن  ،در درس دوم «کجایی هستی ؟» یا در درس س وم «خود ا ب ه
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ضاۀتان!» .اگرچه در قسمت نا

دستوری به عنارت و جمله بودن آنها اداره د هاست ،اما

اداره به آنها در ستون واژه درست به نکر نمیرس .

در ابت ای کتاب ،نویسن هها اداره میکنن که ترجمهکردن معنی جمل هه ا ب ه انگلیس ی

سنب میدود تا زبانآموزها ،بتوانن واژههای غیرفعال خود را به واژههای فعال تن ی کنن .

در ارائۀ واژههای فارسی از صورت نودتاری انگلیسی استفاده نش هاست تا زب انآم وزان ب ه
سرعت و به مییان بیشتری با اۀفنای فارسی ارتنای برق رار کنن  .در ابت ای ه ر درس ،ی ک

تصویر و یک موضوع معرفی م ید ود و از زب انآم وز خواس ته م ید ود ت ا ب رای کس ب

اطالعات بیشتر به اینترنت مراجعه نمای  .به ای ترتیب ،عالوه ب ر آد نایی ب ا موض وع م ورد

نکر ،دایرۀ واژگان زبانآموز نیی گسترش مییاب  .در پایان کتاب ،فهرست اۀفنایی از واژهه ا

آورده د هاست که مشتم بر  1307واژه است .تاریناً به طور میانگی در ه ر درس ض ود

 50واژه ،معرفی د هاست .در ابت ای کت اب ،نویس ن هه ا در ط رح درسِ پیش نهادی اد اره

میکنن که هر درس در د

جلسه ارائه دود؛ به ای صورت که نیمی از واژهه ا در جلس ۀ

اول و نیمی دیگر در جلسۀ دوم آموزش داده دود .یور (  )Ur, 2012بر ای ب اور اس ت ک ه
یادگیری  10واژه در هر جلسه برای یک کالس متوس

یادگیری ای مییان واژه برای یک جلسه ددوار است.

مناس ب اس ت .ب ه نک ر م یرس ،

 .5 .4آواشناسی
تلفظ نیی همانن واژه ،جایگاه و ارزش چن انی در آموزش زبان ن ادتهاس ت ام ا ب هت ازگی،

توجه بیشتری به آموزش آن د هاست .در ای کتاب ،تلفظ به دس ج اگانه ،آموزش داده
نمیدود .فا درس اول به آموزش اۀفنا و تلف ظ آواه ای فارس ی اختص ا

دارد .در ای

درس ،در یک ج ول صورت نود تاری ه ر ض ر  ،در ابت ا ،میان ه و انته ای واژه معرف ی

د هاست و در یک ستون ،تلفظ آن با استفاده از اۀفنای آوانگاری نشان داده د هاس ت .در

زیرنویس ،توضیح مختصری دربارۀ تفاوت واکۀ کوتاه و بلن که با اۀفنای آوانگ اری نش ان

داده میدود ،آورده د هاست .سپس ،در صفحههای بع توضیحهایی دربارۀ دیوۀ نگ ارش

فارسی آم هاست تا زبانآموزها با نکام نودتاری پیوستۀ فارسی آدنا دون  .همیه ،تش ی و

تنوی نیی ،در یک پاراگرا

و با استفاده از چن میال به زبانآموز معرفی د هان  .س پس دو

تمری برای نودت و خوان ن ارائه گشتهاست.
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در تمری نخست ( )Shabani-Jadidi & Brookshaw, 2010, p. 11ضر ها و آواه ا

به صورت ج اگانه آورده میدون و از زبانآموز میخواه تا آنها را با هم ترکیب کن :
 .2ب  + َ +ر  +ا  +د  + َ +ر

در تم ری دوم ( ،)Shabani-Jadidi & Brookshaw, 2010, p. 12فهرس تی از واژهه ا

نودته د هاست تا زبانآموز از روی آن بخوان  .انتخاب واژهها هودمن انه انجام د هاس ت.

زیرا برخی از ای واژهها ،یک نام تجاریِ مشهور و بعضی دیگر ،واژههای قرضی هستن که

برای زبانآموزها آدنا هستن :

 .3پاریس کامپیوتر وبسایت

ایمی

تنیس فیلم فوتنال

در آموزش واکههای کوتاه ،از نشانهگیاری استفاده نش هاس ت .در ض اۀی ک ه در ابت ا

برای آسوده خوان ن واژهها بهتر است از ای نش انهه ا اس تفاده د ود .اۀنت ه زب انآم وزان ب ا

گوشدادن به فای صوتی میتوانن با دیوۀ درست تلفظ آدنا دون  .دربارۀ توۀی آواه ا ،از

هیچگونه درح یا تصویری استفاده نش هاست ،ای

مش س ب هوی ژه درب ارۀ توۀی آواه ای

غیرمشترک انگلیسی و فارسی مانن /خ /و /ق /بروز م یکن  .همچن ی  ،در کت اب ،قواع

واج ی ب ه ک ار نرفت هاس ت و در ه یچ بخش ی از کت اب ،تسی ه ،آهن گ افت ان و خی یان و

اصطالحهای آوادناسی و واجدناسی به کار نرفتهاست.

 .6 .4گفتمان
از آنجا که کتاب ،به صورت موضوعی طراضی د هاست ،در ه ر درس براس اس موض وع
مطرحد ه ،گفتوگویی آورده میدود .ای بخ

مشتم بر گفتوگ وی دو نف ره اس ت.

مساۀمهها کوتاه بوده و تا ان ازهای اۀگوهایی را برای گفتوگو به زبانآموز ارائ ه م یده .

گفتوگوهای ای کتاب در مواردی با استفاده از مؤۀفهه ای آغ ازه و پایان ه و در م واردی

ب ون ای مؤۀفهها آورده د هان  .دخصیتها ثابت ننوده و در گفتوگوها با دخصیتهای

متفاوتی روبهرو میدویم .عنوان نخستی گفتوگوی مطرحد ه در درس اول (Shabani-

« )Jadidi & Brookshaw, 2010, p. 12آد نایی» اس ت ک ه ب ه دو دۀی

ب هه یچوج ه

گفتوگوی مناسنی نیست .نخست اینسه ب ون هیچ آغازه و پایانهای پ ن جمل ه رد و ب ل

میدود .دوم اینسه ،در هنگام آدنایی ،اوۀی پرس

دربارۀ س افراد نیست .به ای ترتی ب،
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اضتمال دارد زبانآموز ای گفتوگ و را از گون ۀ رای

فرهنگ ایرانی انجام میدود:

فر

کن ک ه ب رای آد نایی در

 .4مریم :علی تو چن ساۀته؟

علی :م سی ساۀمه .تو چی؟

مریم :م بیست و هشت ساۀمه .تو دغلت چیه؟

علی :م دکترم .تو چی؟

مریم :م معلمم.

در کتاب ،مشخصههای انسجامبخشی مانن ض مایر ارج اعی ،رب دهن ۀه ای منطا ی،

جانشینی و موارد مشابه ،به دس مستایم آموزش داده نمیدود .ضر

رب

در ی ک درس

ج اگانه ،به صورتی بسیار مختص ر معرف ی گش ته و ب ون معرف ی واژهه ای ارتن ایدهن ۀ

فارسی 22 ،جمله با واژههای ارتنایدهن ۀ متفاوت نودته میدود تا زب انآم وز آنه ا را پ ر

کن (.)Shabani-Jadidi & Brookshaw, 2010, p. 161

 .5م فارسی میخوانم چون ...........................................................

اگرچه او را میدناسم ......................................................................
میخواهم به ایران برم تا ..................................................................

تعام های گفتاری در کتاب بسیار قاب ِ توجه است .به ای ص ورت ک ه همیش ه در ی ک

سوی گفتوگو ،مرد و در سوی مااب  ،زن قرار دارد .تنادلها برابر و دوسویه است .ام ا در
پیون با ای تنادلها و اۀنته در هیچ جای کتاب تص ویری مش اه ه نم ید ود .نن ودِ تص ویر،

کاستی مهم ای کتاب است.

 .7 .4تناسب کتاب
تاریناً در هیچ بخ از کتاب ،ادارهای به اصول ادب در گفتار نش هاست .فا در پیون ب ا
ضمیرهای «تو» و «دما» ای نسته اداره د هاس ت ک ه ب رای ضف ظ ادب و اضت رام از ض میر

«دما» به جای «تو» استفاده میدود .در پیون با ساختار گفتمان یا دستور زبان و تلفظ به ای

موارد اداره نش  .عالوه ب ر ای  ،در موقعی ته ای اجتم اعی مانن ارتن ای می انِ خری ار و
فرودن ه ،سنک کالمی مناسنی به کار رفته که نمایانگر فاصلۀ اجتماعی اس ت .ام ا ب ه ط ور
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خا  ،زبانی که برای نا ها و مفاهیم زبانی ویژهای به ک ار م یرود مانن درخواس ت ی ا

موارد دیگر معرفی نش هاست.

 .8 .4گونههای زبان فارسی
در کتاب از هر دو گونۀ فارسی گفتاری و نودتاری استفاده د هاس ت و ص ورت رس می و

عامیانۀ برخی واژهها در پایان هر درس آورده د هاست .هرچن  ،در مواردی ب ه مط اۀنی ب ر

میخوریم که نشاندهن ۀ آن است که نویس ن هه ا نس نت ب ه فارس ی ام روزی ت ا ان ازهای
آگاهی ن ارن  .برای نمونه:

 .6اۀف) گفتوگوی «بوق»

آرمی  :کجا میروی؟ م میرسانمت.
مهسا :نه .مایلم پیاده بروم .متشسرم.

آرمی  :تعار نس

)2010, p. 166

! تو در مسیرم هستیShabani-Jadidi & Brookshaw, ( .

 .6ب) گفتوگوی «در کتابفرودی»

کتابفروش :بفرمایی .

تنسم :فرهنگ انگلیسی به فارسی داری ؟

کتابفروش :آره جونم ،جینی باده( ... ،همان)151 ،
 .9 .4انتخاب محتوا
طرح درس را میتوان برنامۀ درسی دانست ک ه زم انِ دوره ،ناط ۀ آغ از و ه

برای معلم مشخص میکن ( )Cunningsworth, 2005, p 54و بر گیین

و چین

پای انی را

محتوا

تمرکی دارد .به نکر میرس کت اب فارس ی د یری اس ت ب ا تمرک ی ب ر موض وع ،محت وای

درسها را انتخاب کردهاست و چارچوب اص لی و س ازماندهن ۀ ای کت اب ط رح درسِ

موضوعی اس ت .ک انینگیورث ( )Cunningsworth, 2005, p. 58ب ر ای ب اور اس ت ک ه
موضوعها م یتوانن توج ه و عالق ۀ زب انآم وز را جل ب کنن و ب ا ای روش ،ی ادگیری

راضتتر رخ ده  .برخی موضوعهای ارائهد ه در ای مجموعه ،جنج اۀی و جاۀ ب ب وده و
میتوان در جلب توجه زبانآموز مؤثر واقع د ود .موض وعه ایی مانن آد نایی ب ا ن وروز،
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ورزش مورد عالقه ،برابری زن و مرد و موسیای مورد عالقه ،مواردی هس تن ک ه م یتوان

منجر به درکتدادن زبانآموز در گفتوگو دود .به جر چن مورد ،تم امی موض وعه ا ب ه

صورت زنجیروار انتخاب نش هان و اساساً ماهیت انتخاب به گونهای نیست ک ه درسه ا ب ه

دیوۀ فراین ی ارائه دون  ،بلسه فرآوردهمحور هستن  .اۀنته بای در نکر داد ت ،در ه ر درس

به طور متوس سه تا چهار ساختار دستوری نیی آموزش داده میدود .برای نمون ه ،در درس

نهم ،اسم ،صفت دماردی ،صفت و ضمیر نامش خص ،ص فت و ض میر اد اره و نش انهه ای

معرفه و نسره آموزش داده د هاست که نشان میده هرچن طرح درسی غاۀب ،موضوعی

است اما آموزش دستور نیی برای نویسن ههای کتاب اهمیت دادتهاست.
 .10 .4چینش محتوا
بع از انتخاب محتوای یک کتاب درسی ،مرضلۀ بع  ،نح وۀ چی ن

چین

آن محتواس ت .نح وۀ

به محتوای مورد گیین  ،بستگی دارد .معیارهای متفاوتی برای چین

محتوا معرف ی

د هاست که از میان آنها میتوان به فراوانی ،سادگی و نیاز زبانآموز به عن وان مه مت ری
معیارها اداره کرد .در ای

مجموع ه ،منن ای مشخص ی ب رای چی ن

مناضث بر مننای مهارت و مؤۀفههای زبانی ف راهم م ید ون  .در ای

محت وا وج ود دارد و

می ان ،منن ای انتخ اب

منحثهای دستوری در ای کتاب چن ان مشخص نیست .از آنجاکه تاکنون پ ژوه ه ای
ان کی دربارۀ نیازس نجی زب انآموزه ا و چی ن

محت وای زب ان فارس ی انج ام د هاس ت،

نویسن ههای کتابهای گوناگون با تسیه بر تجربۀ دخصی ،منحثها را گ یین

م یکنن .

عالوه بر ای  ،نحوۀ پیشرفت کار در دوره به صورت خطی است .یعن ی منح ثه ا ،ب ه ط ور

کلی در یک درس ارائه د ه و سپس در درس ج ی  ،منحث نوینی مطرح میدود .ب ه ج ی
موارد مح ودی ،مناضث مطرحد ه مرور نمیدون و ب ه ای ترتی ب فرص ت ک افی ب رای

نهادینهد ن منحثها در ذه زبانآموز به او داده نمیدود.

 .11 .4مهارتها
کانینگیورث ( )Cunningsworth, 2005, p. 64اهمیت مهارته ا را در ای

جننههای دان

م یدان ک ه

دستوری ،واژگانی و آوایی را کام میکنن  .در کتاب فارسی دیری است

سه مهارت صحنت کردن ،خوان ن و نود ت ت ا ض ی مط رح د هاس ت ام ا تم ری ه ای

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 161 /

دنی اری بسیار مح ود بوده و تاریناً هیچ تمری مستالی که مربوی به د نی ن باد  ،وج ود
ن ارد .در بخ

گفتوگو ،زب انآم وزان گف توگ و را م ید نون و همیم ان ،م ت ِ آن را

میبینن  ،زیرا مت گفتوگو در همان درس و نه در پایان کتاب نود ته د هاس ت .اۀنت ه در

ابت ای کتاب پیشنهاد د هاست تا معلمها از زبانآموزان بخواهن در مرضلۀ اول ب ون دی نِ

مت  ،گفتوگو را بشنون  .از آنجاکه گفتوگوهای مطرح د ه در کتاب بالفاصله بع از

معرفی واژگان قرار دارن و واژگان در آن گفتوگوها ب ه ک ار م یرون  ،باع ث پیش رفت

مهارتهای واژگانی خواهن د  .همچن ی ای گف توگوه ا از م واد د نهطنیع ی س اخته

د هان ک ه در بس یاری م وارد نمای انگر گفتم ان طنیع ی هس تن  .همچن ی  ،در م واردی

تمری های مهارتها با هم ترکیب د هاست .برای نمونه ،در قسمت بحث کنی و بنویس ی
زبانآموزان دربارۀ موضوع ،بحث و گفتوگو میکنن و سپس آن را م ینویس ن  .ب ه ای

ترتیب ،مهارت صحنت کردن و نودت به صورت همیمان تاویت میدود.
 .12 .4شنیداری
همانگونه که اداره د  ،میتوان بخ

د نی اری را ض عیفت ری قس مت کت اب فارس ی

دیری است به دمار آورد .چرا که در ای کتاب ،تمری دنی اریِ ج اگانهای وجود ن ارد
و هیچگونه تسلیف پی دنی اری و یا پرسشی برای اس تخراج اطالع ات وی ژه نی ی طراض ی

نش هاست .مساۀمههای چاپد ه در کتاب ،فای صوتی دارن که پیشنهاد د هاست قن

خوان ن ،زبانآموزان به فای صوتی آن گ وش دهن  .کت اب ب رای تم ری د نی اری فای

از

تصویری ن ارد و مساۀمهها از نکر اصاۀت به هیچوجه طنیعی نیس تن  .نست ۀ مین ت در بخ

دنی اری وجود فای ضن د ه ب رای واژهه ای ج ی اس ت .تم امی واژهه ا و نمون هه ای
مربوی به آنها در فای صوتی وجود دارن و به تلفظ زبانآموز کم ک م یکنن  .در فای

صوتی ای کتاب ،فا دو نفر مطاۀب را روخوانی میکنن  .فای صوتی به هیچ وجه طنیع ی

نیست و هیچ نوع اطالعات پسزمینهای در آن وجود ن ارد.

 .13 .4گفتاری
گفتوگوها در کتاب فارسی دیری است دام تم ری ه ای درک مطل ب ،بح ث کنی و
بنویسی است .در تمری های بحث کنی و بنویسی زبانآموزان گفتوگو را دخصی ک رده
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و از تجربههای خود در آن صحنت میکنن  .مواد آموزد ی موج ود در کت اب ب ه گون های

است که به زبانها کمک میکن تا در مواجهۀ با موقعیتهای غیرِ قاب ِ پی بین ی ،ق ادر ب ه

تعام دون  .کتاب دارای مواد آموزدی گفتوگو ،برای صحنتکردن اس ت ام ا م واردی
مانن نا

ب ازی ک ردن و خ ال اطالع اتی را در ب ر ن ارد .فارس ی گفت اری در کت اب ب ه

موازات فارسی نودتاری معرفی گشتهاست و به زب انآم وزان کم ک م یکن ت ا ب ا تعام

واقعی آدنا دون .

 .14 .4خوانداری
در کتاب مورد نکر از متون خوان ن برای معرفی و به خاطر سپردنِ واژههای ج ی اس تفاده

میدود اما در مورد نستههای دستوری ای اتفاق نمیافت  .نستههای دستوری معرفید ه در

مت درس در متون خوان اری به کار نمیرون  .مت ون خوان ن در ای کت اب د ام ی ک

پاراگرا

کوتاه از موضوعهای گوناگون است که در مواردی با تم ری ه ایی مانن درک

مطلب ،درست یا غل و یا نودت چن پرس

برای م ت خوان اری هم راه م ید ود .م ت

خوان اری دارای فای صوتی است که کمک میکن ت ا زب انآم وز اۀگ ویی ب رای تسی ه و

آهنگ کالم دادته باد  .هرچن از جننۀ طنیعیبودن ،به رهگی ری از فای

کتاب رضایتبخ

ص وتی هم راه ب ا

نیست .وجود فای صوتی و تمری هایی مانن چهار پرس

ب رای م ت

باال بنویسی  ،منجر به پیون زدن مهارت خوان ن با مهارتهای دیگر میدود .در ای کتاب،

به راهنردهای خوان ن اداره نش هاس ت و م ت ه ا ،ه یچ انگی یهای ب رای خوان ن فش رده و

گسترده به وجود نمیآورن  .موضوعهای مطرحد ه در مت ها جاۀب و گوناگون هستن اما

در مواردی کهنه است .ب رای نمون ه ،م ت ه ای مرب وی ب ه آم وزش و پ رورش (Shabani-

 )Jadidi & Brookshaw, 2010, p. 141و ان واع دانش گاه (هم ان .)150 ،ی ا در م واردی،

اطالعات ناکافی و غیرمنصفانهای ارائه د ه است .مانن مت تفسر سنتی (همان.)121 ،

در مت های خوان نی ،ژانرهای گون اگونی مانن چسی ۀ مجل هه ا ،م ت ه ای تنلیغ اتی،

دیوهنامه ،فهرست سفارش غیا ،کتابچۀ راهنما ،دعر ،پرس نامه و موارد مشابه میتوانن ب ه

کار رون اما در ای کتاب هیچگونه تنوعی به چشم نمیخ ورد .م ت ه ا ب ه ص ورت کام

هستن و هیچ م وردی ب رای پ ر ک ردن ج ای خ اۀی وج ود ن ارد .در مت ون خوان اری از
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مواردی مانن ایجاد تصویر ذهنی ،ارائۀ اطالعات پیشی و پرس های پی خوان اری ب رای

کمک به درک مطلب استفاده نش هاست .همۀ پرس های درک مطلب مستایم هستن و از

سؤالهای پردازش گفتمان و پرس های استنتاجی استفاده نش هاست .پرس ه ای درس ت

یا ادتناه ،کم و بی

با تحلی مت همراه بوده و در مواردی فا با مراجعه به جملههای م ت

میتوان به آنها پاسخ داد و نیازی به واکاوی مت نیست .به دۀی استفاده نسردن از ژانره ا و

مت های گوناگون ،متون کتاب فارسی دیری اس ت طنیع ی نن وده و نس نت رخداد فراوان ی

آنها در ماایسه با ک مجموعه کم است .زیرا در هر درس فا یک مت بسیار کوتاه برای
خوان ن وجود دارد که کافی به نکر نمیرس .

 .15 .4نوشتاری
در ای کتاب ،تمری های نود تاری ن ه ج اگان ه ،بلس ه ب ه ص ورت بخش ی از تم ری ه ای
مهارتهای دیگر است .برای نمونه ،پس از گفتوگوها از زبانآموز خواسته د هاس ت ت ا

گفتوگویی مانن کتاب بنویسن  .اۀنته ای تمری ه ا دخص یس ازی د هاس ت .در بخ

خوان ن از زبانآموزان خواسته میدود تا چهار پرس

برای مت بنویسن  .تمری دیگری ب ا

عنوان جملههای زیر را کام کنی وجود دارد که ه ایتد ه و معن ادار اس ت و ب ا بخ
مشخصی آغاز د ه و به زبانآموز ضق انتخاب واژه را میده  .ای

قنی

تم ری ه ا ب رای

تاویت دستور نی ی مناس ب اس ت .در م ورد مه ارت نود ت  ،گون هه ای مختل ف نود ت و
آموزش قواع مختلف آن آموزش داده نمید ود .ن ه فا

پ اراگرا بن ی آم وزش داده

نمیدود ،بلسه ضتی در مت های ادارهد ه در کتاب نیی رعایت نمیدود.

 .16 .4موضوع و عنوان کتاب
موضوعهای مطرح د ه در کتاب فارسی دیری است واقعی بوده و مش تم ب ر م واردی از

قنی ازدواج ،ورزش ،موسیای ،دانشگاه هستن  .از آنجا که کتاب دام پانیده درس اس ت

تالش د هاس ت ت ا ب ا اس تفاده از ای

می یان مح ود ،زب انآم وزان ب ا فرهن گ ایران ی و

موضوعهای رای در زن گی آنها آدنا دون و س طح آگ اهی و تجرب ۀ زب انآموزه ا ب اال

رود .سطح زبانی کتاب و سطح موضوعها متناسب اس ت .نویس ن گان س عی دارن در ای
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کتاب اطالعرسانی کنن و در مواردی با طرح موضوعاتی چاۀ برانگیی ،زبانآم وزان را ب ه
بحث وادارن  .برای نمونه ،موضوع باورهای میهنی میتوان چاۀ برانگی ی باد  .از آنج ا

که ای کتاب برای دانشگاه طراضی د هاست ،موض وعه ای مط رحد ه در آن ب رای ای
گروه سنی مناسب است.

 .17 .4ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

بافتهای اجتماعی و فرهنگی مطرح د ه در کت اب ب رای زب انآم وزان قاب

فه م ب وده و

زبانآموزان میتوانن با دخصیتهای مطرحد ه در کت اب ارتن ای برق رار کنن و رواب

میان آنها را درک کنن  .استفاده از زنها و مردها در کتاب به صورت کام یسس ان اس ت
و در هر گفتوگویی یک دخصیت زن و یک مرد وجود دارد .همچنی زنها در د غ ه ا

و دخصیتهای متفاوتی مانن استاد دانشگاه ،دانشجو و موارد مشابه گنجان ه د هان  .اۀنت ه

از آنجا که هیچ تصویری در کت اب وج ود ن ارد ،درک هم ۀ جنن هه ای دخص یته ای
کتاب برای زبانآموزان ممس نیست .زبانِ عواطف در م ت ه ای ای کت اب ب ه ن رت ب ه

تصویر کشی ه د هاست.

 .18 .4نیاز یادگیرنده
در ای کتاب ،نویسن هها برآنن تا زبان آم وزان را ب ا فرهن گ ایران ی آد نا کنن ام ا د ای

برخی منحثها ب رای زب ان آم وزی ک ه قص مس افرت ب ه ای ران را دارد ،مفی نناد  .در

توضیحهای نخستی کتاب ،آورده د هاس ت ک ه ای

کت اب ب رای از ب ی ب ردن نیازه ای

ارتناطی زبانآموزان نگارش د هاست .اما در ارتنای با محتوا کمتر به کارکرد صورته ای
زبانی اداره د هاست .با توجه به کم بودن تساۀیف ،به نکر نمیرس مجموعه نسنت ب ه رف ع
نیازهای زبانآموزان ضساسیت زیادی دادته باد .

 .19 .4اصول و رویکردها
کتاب به رودنی ،اصول کار را در ما مه بیان میکن و یک طرح درسی پیشنهادی نیی ارائه
میده  .درستی ساختار برای نویسن گان کت اب اهمی ت دارد .ای

موض وع را م یت وان ب ا
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توجه به پرس های درست یا نادرست فهمی  ،بنابرای کتاب نس نت ب ه خط ای یادگیرن ه،
نگردی اصالضی دارد .فعاۀیتها ،دخصیسازی میدون و از زبانآموزان خواسته مید ود

تا گفتوگوها را متناسب با عالقۀ خود بازنویسی نماین  .دیوۀ آموزدی در ای کت اب ک

به جی و استارایی است .بن ابرای روش ای کت اب ب ر منن ای ی ادگیریِ آگاهان ه اس ت .از

آنجا که تاریناً هر درس موضوعهای ج اگانهای دارد ،کتاب فرآوردهمحور است و ط رح

درسِ غاۀبِ آن ،خطی است .نویسن هها به د ت ب ا اس تفادۀ زب انآم وزان از زب ان م ادری
موافق بوده ،زیرا کت اب دوزبان ه اس ت و ب رای س هوۀت زب انآم وزان قواع دس توری ب ه

انگلیسی ت ریس د ه و معادل انگلیسی واژهها در کتاب موجود است.
 .20 .4نقش زبانآموز
کمتر کتابی وجود دارد که به نا

زبانآموز به رودنی اداره کرده باد  .ام ا تم ری ه ای

موجود نشان میده ک ه کت اب از زب انآم وزان انتک ار ب رآوردن چ ه ن وع ناش ی را دارد.

فعاۀیتهایی که دخصیسازی د ه و یا تجربیات زبانآموزها را مورد پرس

قرار میده ،

نشان میده که کتاب از زبانآموزان انتکار مشارکت فعال دارد .از ای گونه تم ری ه ا در

کتاب فارسی دیری است دی ه میدود.

 .21 .4نقش معلم
در مجموعۀ آموزدی فارسی دیری است ،کتاب کار وجود ن ارد .از زبانآموزه ا خواس ته

میدود تا گفتوگوهای کتاب را برپایۀ تجربیات خ ود بازنویس ی و دخص یس ازی کنن .
نمونۀ دیگری از فعاۀیتهای ج ایگیی در ای

مجموع ه موج ود نیس ت .در ما م ۀ کت اب

پیشنهاد د هاست تا برای پرورش توانایی استاالل زبانآموزها به آنها تسلی فه ای خ ارج

از کتاب داده دود یا ب ا واژهه ای ج ی جمل ه بس ازن  .ی ا اینس ه از آنه ا خواس ته د ود،

ارائههای کوتاهی در بارۀ موضوع هر درس یا موضوعهای خارج از کتاب داده دود ،اما در

درون کتاب چنی تسلیفهایی وجود ن ارد .بنابرای معلم بای با آمادهک ردن تسلی فه ای

ج ی  ،به ای امر مهم کمک کن  .به ای ترتیب میتوان نتیج ه گرف ت نا
مجموعه ،بسیار محوری و ادارهکنن ه است.

معل م در ای
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 .22 .4کتابهای با رویکرد ارتباطی :طراحی و محتوا
مجموعۀ فارسی دیری است از سوی نویسن ههای خود به عنوان یک مجموعۀ درس ی ک ه
با ه

ارتناطی نودته د هاست ،معرفی میگردد .در ما م ۀ کت اب ب ه ص ورت گس ترده

توضیح داده د ه که دیوۀ آموزش در ای کتاب ارتناطی بوده و از همان ابت ا گفتوگوها

و مت های کوتاهی در اختیار زبانآموزان قرار میگیرد و تالش میدود بر توان
بی

از توان

ارتن اطی

دس توری تأکی د ود .در ض اۀیک ه ب ه نک ر م یرس می یان تسلی فه ا و

تمری های کتاب کافی نناد  .تسلیفهایی مانن جورچی  ،خأل اطالعاتی و موارد مشابه ی ا
به کار نرفته یا در موارد مح ودی مشاه ه میدون .

 .23 .4تعاملهای ارتباطی
یسی از واض های اصلی مساۀمه ،نوبت و نوبتگیری اس ت ک ه ب رای د رکت در مساۀم ه،
مهارتی ضروری است .نوبتگیری در کمت ر از ی ک ثانی ه رخ داده و قواع وی ژۀ خ ود را

دارد .مجموعۀ درسی بای برای زبانآموز اۀگو و تمری های مناس ب ف راهم س ازد .یس ی از

راههای نشان دادن اۀگوهای مناسب سازمان هی گفتگ و ،اس تفاده از جف ته ای ک ارکردی
دوسویه (جفتهای مجاور) است .گفتوگوهای مطرحد ه در کت اب ،در بس یاری م وارد
اۀگوی مشخصی را برای نوبتگیری در اختیار زبانآموز قرار میده  .نمونههایی از دع وت

و بپییرفت دعوت در مساۀمهها آورده د هاست:

 .7مهیار :میخواهی با هم به کنسرت گروه آریان برویم؟

میترا :م از موسیای پاپ خودم نمیآی  .چرا نرویم کنسرت دجریان؟ ( Shabani-Jadidi

)& Brookshaw, 2010, p. 136
تواۀیهای دیگری مانن پرس

و پاسخ و یا مع یرتخ واهی وج ود دارد .مساۀم هه ای

موجود در کتاب و غیرقاب پی بینی بودن آنها ،ایجاد فرصت برای بیان اطالع ات واقع ی،

اضساسات و عاای به زب انآم وز کم ک م یکن ت ا بتوان در خ ارج از ک الس از عه ۀ

تعام ها برآی  .اما در هیچ یک از مساۀم هه ای کت اب ،مس ث ی ا پرکنن هه ا ک ه یس ی از
ویژگیهای مساۀمههای واقعی است ،به چشم نمیخ ورد .س اختار گفتم ان (د ام آغ ازه،

پایانه و غیره) در بعضی از مساۀمهها رعایت د ه و در برخی به هیچ وجه رعایت نش هاست.
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به طوری که گاهی به نکر میرس مساۀمۀ ذکرد ه بری های از ی ک مساۀم ه اس ت زی را از

میانۀ بحث دروع میدود و ناگهان رها میدود.

 .24 .4سبک و تناسب
در پیون با سطحهای گوناگون رسمیت ،در مواردی در ای مجموع ۀ آموزد ی اد ارهه ای
مستایم و غیرمستایم به کار رفتهاست .در مواردی به صورت آدسار توضیح داده اس ت ک ه
در فارسی برای اضترام فع جمع برای فاع مفرد به ک ار م یرود؛ ب رای نمون ه ای جمل ه:

خانم دما خیلی زین ا هس تی  .در م وارد دیگ ر ،در مساۀم هه ا ب ا اس تفاده از رواب

و نا

اجتماعی درکتکنن هها سطح رسمیت نشان داده د هاس ت .ام ا ه یچگون ه تمرین ی ب رای
ب هک ارگیری س طحه ای گون اگون رس میت در موقعی ته ای مختل ف داده نش هاس ت و

زبانآموزها بای به صورت ضمنی با توجه به رواب و نا

اجتم اعی دخص یته ا ،می یان

رسمیت کالم را دریابن  .به جی ،سنک رسمی و غیررسمی از س نک دیگ ری در مساۀم ات
ای مجموعه استفاده نش هاست.

 .5نتیجهگیری
مجموعۀ آموزدی فارسی دیری است با وجود آنس ه ت الش بس یاری ب رای رعای ت اص ول

ج ی آموزش زبان دارد ،اما به نکر میرس ایرادهای اساس ی داد ته و ت ا رس ی ن ب ه ی ک
مجموع ۀ آموزد ی اس تان ارد مس یر ط والنی را در پ ی

پیشنهادهایی را برای بهترد ن کیفیت کتاب ارائه میدهن .

دارد .نگارن گان مااۀ ۀ ضاض ر،

از جننۀ صوری پیشنهاد میدود:

 کتاب کار و راهنمای معلم تهیه دود.

 فای های تصویری و تصویرهای کافی به کتاب افیوده دود.

 در فای صوتی کتاب ک ه مساۀم هه ا بس یار مص نوعی اس ت ،از م واد د نهطنیع ی
استفاده دود.

 کتاب از راست به چه صحافی دود.

به ۀحاظ محتوایی بهتر است:
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 تمری های ارتناطی گوناگون در کتاب گنجان ه دود.

 به مهارت دنی اری و نود تاری توج ه بیش تری د ه و تسلی فه ا و تم ری ه ای
بیشتری برای ای مهارتها ارائه دود.

 همچنی در طراضی تسلیفها از رویسرد تسلیفمحور استفاده گردد.

برای نمونه ،یک تسلیف ارتناطی برای فع امر طراضی میدود:
 -تسلیف آدرس پرسی ن

زبانآموزان را به گروههای دو نفره تاسیم کنی  .به ه ر گ روه ی ک ناش ه ب هی و از آن ان
بخواهی تا یسی نا

گردشگر و دیگری نا

رهگیر را بازی کن  .سپس گ ردشگ ر از

رهگیر آدرس یک مسان مشهور در دهر را بپرس و رهگیر ب رای او د یوۀ رس ی ن ب ه آن
مسان را درح ده .
 -بیان دستور پخت

از زبانآموزها بخواهی تا دستور پخت غیای مورد عالقهدان را با استفاده از س اختار ام ری
بنویسن و یا به دس دفاهی بیان کنن .
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Abstract
Nowadays there are abundant resources for learning Persian (Farsi);
nevertheless, among these available references, it is necessary to
select books that meet the requirements of language learners and
instructors. Evaluation of educational references seems to be
necessary for getting familiar with methods of preparing
educational books and selecting suitable resources; it requires
scrutinizing available references via considering indices regarded as
basics. The purpose of the present article is evaluating the
elementary book titled “Farsi Shirin Ast “(2010), which means
“Persian is a sweet language”; the evaluation is based on indices for
evaluation of textbooks introduced by Cunningsworth. The set of
Farsi Shirin Ast is written by Pouneh Shabani Jadidi and Dominic
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Parviz Brookshaw; it`s a book that attempts to teach grammatical as
well as communicative competence simultaneously. Writers believe
that this book is suitable for both native speakers of Persian, already
familiar with this language, and non-native speakers of Persian who
are learning Persian as foreign language. This book consists of 15
chapters; in each chapter different language skills are merged.
Writers have stated that the key characteristics of this book include
teaching language through conversation, using text with different
topics (culture, history and Iranian traditions), teaching
pronunciation by means of imitating the audio files, having
comprehensive Persian-English and English-Persian dictionary,
using controlled practices for stability of learning new grammatical
points, making a link between new information and language
learners` previous knowledge. The entire book, except the first
chapter that teaches Persian alphabet, consists of merging several
language learning skills. Each chapter consists of specific structure
that follows pre-determined path for language learning. For
evaluation of this book, 30 indices introduced by Cunningsworth
were considered. In Cunningsworth`s book a wide range of
evaluation questions is offered for evaluating the characteristics of
textbooks. Cunningsworth has introduced 45 criteria for revising a
textbook; these criteria are classified as follows: goals and
approaches, organizing, linguistic content, skills, subject,
methodology, teacher’s book and applied considerations. Chapters
3-12 introduce indices for evaluating textbooks and for each index,
some questions are suggested. In this article, except specialty
indices for a specific skill, other indices including educational
assistant references for teaching/learning methods, studying
methods, manual book of teacher, Persian educational materials for
specific goals as well as other indices are evaluated. Examination of
the mentioned indices revealed that in spite of attempts for meeting
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requirements necessary for teaching language, set of books titled
“Farsi Shirin Ast” is very far from standard educational package;
the reasons are as follows: lack of diversity of communication
assignments, lack of enough attention to listening and writing skills,
left to right book binding and artificial audio files that lack
background information.
keywords: assessment, assessment indices, Cunningsworth,
Farsi Shirin Ast

