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-فارسي براي   خواندن مهارت نامه در قابوس از منتخب حكايتي كارگيري به  و سازي ساده

  فروپيشرفته و بازخورد انعكاسي مخاطب  سطح آموزان

  

  ايران ،مشهد ،دانشگاه فردوسي مشهد زباناني رفارس يغآموزش زبان فارسي به  شدكارشناسي ار، ريحانه باراني 

دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران  شناسي زبان و ادبيات فارسي و گروه زبان استاديار گروه ،گلكاميابي  ه يعط

  مسئول)(نويسنده 
  

  ٢٢٥-٢٥٧صص: 

  :دهيچك

 نقشــه  در سند  مبناي اصول علمي، يكي از اهداف كالن نظامتهيه و تدوين مواد آموزشي بر

با توجه به نياز روزافــزون بــه ايــن منــابع، متأســفانه   شود.محسوب مي  ١كشور  علمي  جامع

بندي شده و كارآمد، براي آموزش زبــان فارســي بــه با كمبود مطالب آموزشي سطح  امروزه

ــ ارائــه  حاضر،    پژوهش  هدفزبانان مواجه هستيم.  غيرفارسي از حكايــات   شــدهســاده  يمتن

ايــن پــژوهش بــه .  اســت     شــرفتهيپسطح فرو  ي درمهارت خواندن فارس  براي  نامه»«قابوس

-بخــش ســاده  در  منظــور،  نيبــد.  ه است صورت گرفت  يدانيو م  يليتحل  ،ياكتابخانهروش  

 يبــر رو  )٢٠١٥() و پتزولــد و اسپســيا  ٢٠١١هاي پيشنهادي مكــس ول (سازي، چارچوب

 از،  مدرســان  بــازخورد  ســنجش  يبرا  يدانيم  بخش  در.  شد  اعمال  نامه،قابوس  يك حكايت 

كوتاهي با مضــمون جهــاني متن انتخابي داستان  استفاده شد.  افتهيساختارمهين  يكتب  مصاحبه

است كه مي توان از آن جهت تفهيم ضرب المثل و اصطالحات رايج در زبــان فارســي بــه 

ــ در ا  كنندهشــركت مدرســان    تمــامي  آموزان بهره بــرد.فارسي  پــس از بررســي  پــژوهش  ني

 متن  موضوع  بودن  متناسب   مربوطه،  هايتمرين  حل  و  متن  مطالعه  از  آموزانفارسي  بازخورد

 
 شـدهتهيه كشور علمي جامع نقشه تخصصي گروه توسط ١٣٨٩ سال ماهديدر  كه كشور علمي جامع نقشه سند پنجم  نويسپيش -١

  برگرفته از سايت شوراي عالي انقالب فرهنگي .بود
 https://sccr.ir/Files/٦٦٠٣.pdf 
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(درك ضرب المثل و نكــات فرهنگــي مســتتر درس و مشــاهده   آموزفارسي  ازين  با  يانتخاب

و   يكردند و طبق گزارش مدرسان، ســاختار نحــو   ديتائرا    كاربرد آن در بافت واقعي زبان)

 ســطح گــربوده كــه نشــان درك قابل  آموزفارسي  ٢٥  مجموع  از  نفر  ٢٢  يبرا  هامتن  يواژگان

 .است   شده  سازيساده  هايمتن  مناسب   دشواري

بــه  يمهــارت خوانــدن، آمــوزش زبــان فارســ  شــرفته،يســطح فروپ ،نامهقابوس :هاكليدواژه

  متن  يسازساده  زبانان،يرفارسيغ

 مقدمه  .١

 آمـوزش در تاثيرگـذار گرايشـي و ابـزاري قدرتمنـد عنوان به ادبيات پيش  دهه  دو  تقريبا از

 و  درسـي  برنامـه  در تـدوين  بسـزايي  نقـش  اسـت و  گرفته  قرار  توجه  مورد  خارجي  هاي  زبان

  .دارد زبان  آموزش

هاي پيشين در اين حوزه، بـه سـه دليـل ) بعد از مرور پژوهش٢٠١٤(١روزلزم و ياها  بابايي،

عمده براي لزوم استفاده از ادبيات در كالس هاي آموزش زبان دوم/خارجي اشـاره مـي كننـد. 

 زيـرا  ،اسـت  تأثيرگـذار  زبـان  آمـوزش  در  ادبيات  دهد  مي  نشان  كه  است  زباني  دليل اول، دليل

- روش  دوم،  دليل  .دهدمي  قرار  آموزان  دانش  اختيار  در  را  زبان  كاربردهاي  از  واقعي  هاي  نمونه

 داشـته متفـاوتي تفاسـير  تواننـدمـي  ادبـي  متون  كه  گيردمي  نظر  در  را  ايده  اين  و  است  شناختي

 خالقانه  تعامل  به  منجر  اين  و  كنندمي  ايجاد  فراگيران  بين  در  را  متفاوتي  هايايده  بنابراين  باشند،

 جـايي كـه عوامـلناز آ كه است اين سوم شود. دليلمي معلم و متن يادگيرندگان با  انگيزشي  و

ادبـي در   استفاده از متـون  برخوردارند،  بااليي  اهميت  از  انگيزشي در آموزش زبان دوم/خارجي

 گـرايـن متـون بيـان  ادامه فرايند زبان آموزي بسيار موثر اسـت.ارتقاء انگيزه زبان آموزان براي  

 در قـوي انگيـزه ايجـاد باعـث استفاده از اين متون  و هستند خود نويسندگان  اصيل  احساسات

فـردي خـود  تجربـه بـه تواننـدمـي آمـوزان دانـش ادبـي، متون  كمك  با.  شود  مي  آموزان  زبان

  . دهند ربط واقعي  دنياي به  خوانندمي  هك را  آنچه  توانندمي و  باشند  داشته  دسترسي

 را  اصيل  كافي و شرايط  كه انگيزه  دارد  را  ظرفيت  اين  گر آن است كه ادبياتاين داليل بيان 

 بـه  توجـه  بر اين اساس، با  .كند  ايجاد  آموزان  زبان  براي  خارجي  زبان  يادگيري  و  تمرين  جهت

اين متون   توان نتيجه گرفت كه  زبان، مي  آموزش  كيفي  سطح  بردن  باال   ادبيات در  ةبرجست  نقش

 
١- Babaee, Roselezam and Yahya  
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 محوريـت  بـا  مفيد  و  جذاب  شمول،جهان  موضوعاتي  ةكه دربردارند  آموزشي  غير  و  اصيل  ادبي

  .باشند  آموزان مفيدهاي زبانارتقاء مهارت  زمينه در  توانندمي داستاني هستند ،

مواجـه اسـت كـه ايـن مشـكالت با مشكالتي نيز در آموزش زبان    ياستفاده از متون ادب  اما

- يمـ استفاده يفاخر  زبان  از  اتيادب  اسپكاعتقاد    بهاند.  توسط مخالفان اين رويكرد مطرح شده

ممكـن اسـت  يو گـاه انـدفيكامالً متفاوت دشـوار و ظر  يدر متون ادب  موجود  يهاواژه  كند؛

 درك در اخـتالل  جـاديا باعـث توانـديمسئله مـ  نيباشند كه ا  يواژگان  اي  يابهام ساختار  يدارا

 در  استفاده  مناسب  و  انديطوالن  اريبس  يادب  متون  كه  كنديم  اشاره  يكول  نيهمچن.  شود  آموززبان

  ).١٣٩٣  كومله،  يحقّ از نقل به(  ستندين زبان  آموزش  كالس

 معاصر  متون  به  نسبت  متون  نيا  كه  است  آن  كهن  يادب  متون  از  استفاده  مشكل  اساس  نيا  بر

مباحـث   ،يادبـ  متـون  از  اسـتفاده  طرفـداران  نيبنابرا؛  هستند  يتردهيچيپ  يهاواژه  و  نحو  يدارا

 در اسـتفاده يبـرا هـاآن يسـازمتناسب  و  متـون  نيـا  ليتعـد  جهت  را  يبازگردان  و  يسازساده

راد مشكل استفاده از متون ادبي و راه حـل ايـن قبادي  .اندداده  شنهاديپ  زبان  آموزش  يهاكالس

 كتـاب  متـون  دشـواري  سطح  آموزان،دانش  يادگيري  سد  ترينمهم«كند:  تفسير ميمشكل چنين  

 مـواردِ  كـردن  ترساده  معني  به  سازيشوند. ساده  سازيساده  بايد  هاكتاب  منظور  همين  به  است؛

  ).٢٦  :١٣٩٥راد،قبادي( »  است  آموزانزبان  توسط  ترآسان  فهم  براي  مشكل زباني

سازي متن يكي از حكايات ايم تا با سادهدر اين پژوهش كوشيده  ،با توجه به آنچه گفته شد

قابوس نامه و قـرار دادن يـك مـتن مـرتبط از متـون مطبوعـاتي معاصـر در قالـب يـك درس، 

  پيشرفته را بررسي كنيم.آموز) سطح فروبازخورد مخاطبان درس (مدرس و فارسي

 تـوان بـه نظـرت خوانـدن، مـييعني مهار ،نظر در اين پژوهشدر باب تعريف مهارت مورد

 كـه  داننـدمـي  ايپيچيـده  فعاليت  را  اشاره كرد ؛ آنها خواندن)  ١٣٩٧(  مفتون  و  ورزگر، فرهادي

 محتـواي  بينيپيش  و  دهيتعميم  كلمات،  و  حروف  بين  بصري  تمايز  تشخيص،  شناسايي،  شامل

  .شودمي  موردنظر  متن  معناي  رمزگشايي و واژگان

 اصـل چهـار) ٢٠١٣( خواندن تاملينسون مهارت براي درسي مطالب تدوين و تهيه حوزه  در

كند كه دو اصل آن مبتني بـر مي پيشنهاد  خواندن  مهارت  آموزش  تدوين  و  تهيه  حوزه  در  را  پايه

آموز با استفاده از متون جالب و خوانـدني و همچنـين ضـرورت ضرورت ايجاد انگيزه در زبان

- آموزان از زندگي شخصـيهاي زبانآموز و انطباق مفاهيم متن با تجربهمتن توسط زبان  ةتجرب
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سـازي و شان است . الزم به ذكر است كه اين دو اصل با هدف ايـن پـژوهش مبنـي بـر سـاده

آموزان سـطح نامه در جهت ارتقاءمهارت خواندن در فارسياستفاده از متن يك حكايت قابوس

  ي دارد .خوانپيشرفته همفرو

 اميـر  اثـر  »نامـهقابوس«  حاضر،  پژوهش  انتخابي  توان گفت كه منبعدر باب منبع انتخابي مي

 اثـر،  ايـن  انتخاب  اصلي  علل.  است  وشمگير  بن  قابوس  بن  اسكندر  بن  كيكاووس  عنصرالمعالي

 در  كاررفتـهبه  زبـان  ذاتـي  سـادگي  و  »تعليمـي  ادب«  يعنـي  آن  جذاب  و  شمول جهان  ادبي  نوع

  است.  »نامهقابوس«

زباناني هستند كه زبان فارسي را به عنـوان فارسيآموزان در واقع غيردر اين پژوهش فارسي

هـاي دريـافتي آمـوزان در مهارتهمچنين ميزان توانش زباني اين فارسي  ؛گيرندزبان دوم فرامي

سطح سي   ،)  ٠١٢٠(١جا خواندن» بر پايه تعاريف موجود در چارچوب مرجع اروپازبان «در اين

آمـوز سـطح شـود. طبـق تعـاريف ايـن چـارچوب، زبـان«فرو پيشرفته» در نظر گرفته مي  ٢وان

 را درك كنـد و معـاني تـرطـوالني تر وهاي سختمتن  از  ايگسترده  طيف  تواندفروپيشرفته مي

 بـدون ،كنـد  بيـان  خيلـي سـريع و روان  را  خود  تواند نظراتبشناسد. او همچنين مي  را  ضمني

 پـذيرانعطاف  زبان به صورت  از  تواندمي  او  ،عالوه بر اين  .باشد  دنبال اصطالحات  زياد به  اينكه

  كند.  استفاده  ايحرفه و  دانشگاهي  اجتماعي،  اهداف  براي  مؤثر و

مـواد  نيو تـدو هيـدر ته و متـون ادبـي اتيـ، لزوم اسـتفاده از ادبتوجه به آنچه گفته شدبا  

اسـت؛ امـا  مشـهود يامـر ،يخـارج ايـآمـوزش زبـان دوم  يهاتبع آن در كالسو به  يآموزش

زبـان   يامروز  يمتون با گونه  نيا  يسازو سازگار  قيتطب  وهيش  ياستفاده از آن، به معن  يچگونگ

مـرتبط و  يهـانيتمر يطراحـ ،يآموزشـ يمتون به مواد مناسـب و كـاربرد  نيا  ليتبد  ،يفارس

- ، و در يافت بازخورد مخاطبان نمونه درس (مـدرس و فارسـيوزانآميمتناسب با سطح فارس

 .ميهست آن  دنبال  بهپژوهش   نيكه در ا  است  يموضوعات  آموز)،

  پژوهش نهيشيپ .٢

هاي پژوهش حاضـر راي از تحقيقات انجام شده در حوزه متغياين قسمت به ذكر پيشينه  در

  پردازيمكه در قسمت مقدمه ذكر شد مي

 
١- The Common European Framework  
٢- C١  
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- پـژوهش زبانان،يرفارسيغ به يفارس زبان آموزش يهاكالس  در  اتيادب  از  استفاده  بابدر  

  .ميكنيم  اشاره هاآن  از  يتعداد به  ادامه در كه  استشده   انجام  يمتعدد  يها

بر   زبانانيرفارسيآموزش زبان فارسي به غ«  اي با عنواندر مقاله  ،)١٣٩٣(  زادهيو هاد  يتقو

 يهـااز مـروري كلـي بـر روشپـس    »مثنـوي  يهاداسـتان  برهيبا تك  ييگورويكرد داستان  هيپا

 ييگومختلف آموزش زبان و بيان اهميت هر يك، بر آموزش مهـارت زبـاني بـه روش داسـتان

) يمـي(ادب تعل  مثنـوي  يهاموجود در زبان فارسي، داستان  يهاانو از ميان داست  كننديتأكيد م

عنوان منبعي معتبـر بـراي توليـد محتـواي آموزشـي را به  انديعام بشر  يهاارزشكه برآمده از  

- هم  زانيم  نيشتريو بهستند    يجذاب  نيمضام  يها داراداستان  نيها معتقدند ا. آنكننديم  يمعرف

  اند.كار نبرده ها را در كالس بهكنند ولي نمونهيم  جاديا  زبانانيرفارسيغ  يرا برا  يفرهنگ  يكنش

 روش  بـه  تـا  انـددهيكوشـ  يادبـ  و  يزبـان  مسـائل  بـه  توجه  با)  ١٣٩٥(  يو ابطح  انيخداداد

 بـه  يفارسـ  اتيـادب  آمـوزش  موضـوع  در  گرفتـه  صـورت  يهـاپـژوهش  يبررسـ  به  ،يفيتوص

 بـه  يادبـ  متـون  آمـوزش  تياهم  انگريب  سوكي  از  پژوهش،  نيا  جينتا.  بپردازند  زبانانيرفارسيغ

 نيـا  دراسـت    ممكـن  كـه  اسـت  يمشكالت   ةدهندنشان  گر،يد  يسو  از  و  است  زبانانيرفارسيغ

 ييراهكارهـا  قالـب  در  گرفته  صورت  يهاپژوهش  يدستاوردها  زين  انيپا  در.  شود  مطرح  نهيزم

 نيـا اسـت؛ شـده ارائـه يفارسـ زبـان آمـوزش يهاكالس در يادب متون از  يريگبهره  منظوربه

 گفتار،  شعر  شعر،  آموزش  با  همراه  يقيموس  از  استفاده  ،يادب  متون  يسازساده  نهيدر زم  راهكارها

 يهـاالمثـلضـرب  يحـاو  كوتـاه  يهاداسـتان  ،يفارس  معاصر  كوتاه  داستان  ،يفارس  امروز  شعر

 آنـان  يزبـان  مهـارت  زانيم  و  آموزانزبان  سطح  با  متناسب  يفارس  يهاگونه  يبندطبقه  و  يفارس

  .است

 آمـوزش  ةحـوز  گسـترش  بـا  كه  گرفت  جهينت  طورنيا  توانيم  فوق  يهاپژوهش  يبررس  از

- يطراح  منابع  نه،يزم  نيا  در  گرانپژوهش  تجربه  و  دانش  زانيم  شيافزا  آن  تبعبه  و  يفارس  زبان

 و  يريادگي  و  يزبان  يكردهايرو  از  استفاده  سمت  به  را  يروشن  نسبتاً  ريمس  ريدر دو دهه اخ  شده

  .اندمودهيپ يادب  متون از  مناسب و جابه  ةاستفاد  نيهمچن

 «  يهـاتيحكا  از  اسـتفاده  بـا  زبانانيرفارسـيغ  بـه  يفارسـ  زبـان  آمـوزش  ةنيشيپ  مورد  در

 از  يادهيـگز  زبـان،يفارسـ  مؤلفـان  امـا  ست؛ين  دست  در  يپژوهش  اي  كتاب  كنون  تا  »نامهقابوس

 رشـد يفارسـ زبـان طيمح در كه زبانيفارس نوجوانان و  كودكان  يبرا  را  كتاب  نيا  يهاداستان
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 ييهانمونه  ذكر  به  ادامه  در.  اندكرده  يسيبازنو  هستند،  زبان  نيا  يفرهنگ  نهيشيپ  يدارا  و  اندافتهي

 سـطح  در  زبانـانيفارسريغ  به  يفارس  زبان  آموزش  يبرا  هاآن  نبودن  مناسب  علت  و  آثار  نيا  از

  .ميپردازيم  شرفتهيفروپ

 كـه  »خـوب  يهـا  بچـه  يبرا  خوب  يها  قصه  مجموعه«سوم از    جلد  در)١٣٨٨(  يزدي  آذر

نوجـوان بـه چـاپ   يگـروه سـن  يبرا  و  باشدينامه مقابوس  وبادنامه  از سند  ييهاشامل داستان

مـدنظر قـرار  را يانيـتا م يسطح مقدمات  آموزانيفارس يبرا  هاواژه  يدشوار  زانيم  است،  دهيرس

 بـه هاداستان نيا يسينوباز در سندهينو ن،يا بر  عالوهداده است. نثر كتاب ساده و روان است و  

 داسـتان بـه را ياشخاصـ و گفتگوهـا كه يمعن بدان است؛ گمارده همت هاآن يداستان  پرداخت

 آن يادب ارزش و متن اصالت از خود  نيا  و  ستندين  موجود  ياصل  نسخه  در  كه  است  كرده  اضافه

  .كاهديم

 ةرد  يبـرا  نامه»اسـتيس  و  نامـهقـابوس  يهاتيحكا«با عنوان    يكتاب  در)  ١٣٩٤(  يجان  يعل

 نيتـرمهـم.  اسـت  كرده  يسيبازنو  را  نامهقابوساز    تيحكا  ٤٣بخش نخست    درنوجوان،    يسن

 كـه  اسـت  آن  زبانانيفارسريغ  به  يفارس  زبان  آموزش  كالس  در  استفاده  يبرا  كتاب  نيا  اشكال 

 ياسـام  هـا،شـهر  و  هـاكشـور  ميقد  ياسام  مثل  خاص  ياسام  ها،تيحكا  يسيبازنو  در  سندهينو

 ا  رهيـغ  و  يداربـرده  مثـل  دوران  آن  در  جيرا  غلط  رسوم  يبعض  و  دوران  آن  يخلفا  و  پادشاهان

 يخيتـار و يفرهنگـ ةنيشـيپ داشـتن ازمندين يمطالب نيچن درك. است  شده  آورده  كتاب  در  ناًيع

 را  منبـع  نيـا  زبـان،  يريادگيـ  قصـدبه  و  ياطالعـات   ةنيشيپ  نيچن  بدون  كه  يافراد  يبرا  و  است

كه قبال بـه  يمانند مولفان آثار زين اثر نيا  ةسندينو  ن،يا  بر  عالوه.  ستين  مناسب  ،كننديم  مطالعه

 نيـا  شـتريب.  اسـت  پرداختـه  هاآن  يداستان  پرداخت  به  هاتيحكا  يسيدر بازنو  شد،  اشاره  هاآن

اجتناب از اختصـار مـتن بـه   هدف،  بلكه  است  ،نشده  انجام  متن  از  ابهام  رفع  قصدبه  هاپرداخت

  .رسدينظر م

بـه  يزبان فارسـ آموزش و يخارجآموزش زبان دوم/ حوزه دومتون در  يسازساده باب  در

در داخـل و خـارج از كشـور انجـام شـده اسـت.   ياريبسـ  يهـاپـژوهش  زين  زبانانيرفارسيغ

  مثال:عنوانبه



 ٢٣١                               مهارت نامه درقابوس  از منتخب حكايتي كارگيريبه و سازيساده            دهم         چهار سال  
 

هـاي ورودي در خوانـدن گسـترده: تعـديل داده«  نامه خود با عنوان) در پايان٢٠١٥(  ١بريگ

 آيـا  اينكـه  و  خواندن گسـترده  كلي  اثرات  بررسي  » بهسازي، شرح و بسط و تفسير ادراكيساده

در اين پژوهش فرض بـر ايـن   .پردازدمي  شود،آن مي  اثربخشي  افزايش  باعث  بيشتر  سازيساده

 اوقـات  خوانـدن در  به  نسبت  آموزاندانش  عالقه  باشد،  بيشتر  سازيساده  درجه  است كه هرچه

در   .شـودمـي  بيشـتر  زباني  هايمهارت  در حوزه  هاآن  دستاوردهاي  و  بود  خواهد  بيشتر  فراغت

 دوره  يك  طي  .گرفتند  قرار  گروه  ٣  در  تصادفي  طوربه  انگليسي  زبان  آموزدانش  ١٢اين پژوهش  

 گـروه.  كردند  مطالعه  مياني را  سطح  در  شدهبنديهاي خواندن درجهكتاب  الف  اي، گروههفته  ٥

تر را شـده بـراي يـك سـطح پـايينعالوه مطالبي سـادهبه  مناسب براي سطح مياني،  مطالب  ب

- شـركت  .ندادنـد  اي انجامگسترده  فعاليت خواندنهيچ    ج «گروه كنترل»  گروه  مطالعه كردند و

الكترونيكـي مخصـوص بـه   كتاب  يك  دقيقه  ٣٠  هاي خواندن گسترده روزانهگروه  در  كنندگان

 يـك  شـامل  مـوردي  مطالعـات  .كردندمي  ثبت  را  خواندن خود  تجربيات  خواندند وخود را مي

- شده به شكل قابلساده  منبع  كه  داد  نشان  خواندن گسترده  هايگروه  از  يك  هر  از  كنندهشركت

  .شودآموزان ميدر زبان  خواندن  افزايش انگيزه و ارتقاء مهارت به  منجر  توجهي

 يزنـدگ  يبرا  يمانع جد  كيكه ضعف در مهارت خواندن    دهديم  حي) توض٢٠١٨(  ٢بينگل

 يكمكـ  يفنـاور  كي  عنوانبه  خودكار  يسازساده  يهاافزارمحور ماست. نرماطالعات  ةدر جامع

 حـوزه  در  يقبل  قاتيتحق  اما  اند؛شده  يطراح  متون  يدشوار  مشكل  حل  يبرا  رياخ  يهاسال   در

 اعتنـايبـ  هـاآن  متفـاوت  يهاازين  و  افراد  فردبهمنحصر  يهابه تفاوت  ياديتا حد ز  ،يفناور  نيا

 مهم  تالش  نياول  پژوهش  نيا.  دهنديمتن ارائه م  بودن  ساده  اي  دشوار  از  يكل  يمفهوم  و  اندبوده

 ادغـام  را  جداگانه  كاربران  به  مربوط  اطالعات  كه  است  متن  يسازساده  يهاستميس  توسعه  يبرا

  .است  سازگار  يسازساده حوزه در هاآن  يازهاين با و كرده

هاي انجـام شـده در حـوزه سـاده سـازي متـون در منـابع با توجه به آنچه از نتايج پژوهش

شود مبحث ساده سازي متون چه در حوزه آموزش زبـان خـارجي/ دوم و استنباط ميانگليسي  

چه در حوزه ارتقاء سطح سواد عمومي و چه در حوزه هوش مصنوعي، از مسائل قابل توجه و 

شده و يـا مهم در جوامع انگليسي زبان است و اقداماتي نظير تهيه و تدوين متون آموزشي ساده

 
١- Brigg   
٢- Bingel   
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اي ساده سازي  خودكار و نيمه خودكار متون در حوزه هوش مصنوعي افزارهايي برطراحي نرم

  شود.ها) از متون دشوار محسوب ميگام هايي موثر در جهت افزايش درك افراد(يا كامپيوتر

آمـوزان در سازي متـون و اسـتفاده از آن در جهـت ارتقـاء مهـارت خوانـدن فارسـيساده 

- بهـار  پژوهشگران بوده است؛ به عنوان مثال هاي داخلي هم از موضوعات مورد توجه  پژوهش

 بـراي  اصلي  متون  پذيريدستيابينامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «) در پايان١٣٩٣نژاد (لويي

آن است كه مشخص كند كدام نوع از كتـب  پي » درمتن سازيساده طريق از دوم  زبان  فراگيران

يـابي تر است. براي دستبراي آموزش زبان دوم مناسب  »شده يا متون اصليمتون ساده«درسي  

تعيين اينكه كدام نوع متـون باعـث افـزايش درك  منظوربهبه پاسخ مناسب، آزمون درك مطلبي 

آزمون درك مطلب به همراه چهار مـتن   شود، طراحي شد.آموزان ايراني ميمطلب خواندن زبان

ايرانـي سـطح متوسـط قـرار گرفـت. از   آموزنزبا  ٦٠شده در اختيار  در دو نسخه اصلي و ساده

پاسـخ  هايسـؤال دقيقـه بـه  ٨٠ها را خوانـده و در حـدود  كنندگان خواسته شد كه متنشركت

شده در زمينه ميزان بين متون اصلي و ساده  فراوانيدهند. نتايج بيانگر اين مطلب بود كه تفاوت  

  مبهم بودن كلمات و انسجام متن وجود ندارد.

بـر   رگـذاريتاث  يراهبردها  از  يكيعنوان  را به  ي) مبتداساز١٣٩٣(  انيميسلديگر    در پژوهشي

 يكوشـد تـا نقـش الگوهـايم  و  كنديم  يمعرف  متن،  بودن  فهم  قابل  بر  آن  دنبال   بهبافت متن و  

 نيـادر    مورداسـتفاده. متـون  دقـرار دهـ  يبررس  مورد  يمتون ادب  يسازرا در ساده  يخبر- مبتدا

. دهنديم  ليها تشكشده آنساده  يهامتفاوت و معادل   سندهياز سه نو  ليرا سه رمان اص  پژوهش

- يقـرار مـ مورداسـتفادهمتن  يسازساده يبرا راهبرد نيدهد كه چنديم نشان قيتحق نيا  جينتا

  تر كنند. فهمقابل دارند،  يكمتر  مهارت  كه دوم زبان  خوانندگان  يبرا  را  لياص  يهاد تا رمانرنيگ

با تكيه بر   )خواندندرك مطلب (  مهارت  ارتقاء  بابدر    دوم/خارجيحوزه آموزش زبان    در

ي نيز پژوهش هاي بسياري در منابع داخل و خارج از متون ادبرويكرد هاي علمي و استفاده از  

  شود.كشور يافت مي

- راي زبـانسازي شـده بـهاي شخصي) نيز بر طراحي تمرين٢٠٢١ستيوواتي و سوگيرين ( 

هـاي هـاي سـنتي صـرف ماننـد پرسـشآموز تاكيد دارند و معتقد هستند الزم است از تمـرين

هـايي كـه ارجاعي، كمي فاصله گرفته و در تهيه و تدوين براي مهارت خواندن، بر روي تمرين
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آموز در مورد تجربيات و پيشينه معلوماتي شخصـي گيرند و از زبانهوش چندگانه را در بر مي

  پرسند، تمركز بيشتري شود.ياو م

گانـه جهـت بررسـي ) نيز در اندونزي با اسـتفاده از مراحـل پـنج٢٠٢٠هدايت و ستياوان (

تاثيرگزاري منبع جديد توليد شده براي مهارت خواندن سطح متوسطه اول پرداختنـد كـه در آن 

د كـه مدرسـان از مراحل تحليل، طراحي، توسعه، اجرا و ارزيابي استفاده شـد. نتيجـه نشـان دا

- كننده از منبع تازه طراحي شده، راضي بوده و آن را متناسـب بـا نيازهـاي زبـاني زبـانشركت

  آموزان ارزيابي كردند.  

در آموزش خوانـدن و   ههاي عمداي با عنوان «رويكرد) در مقاله١٣٩٤صفارمقدم و احدي (

هـاي مهـم در حـوزه خوانـدن، از جملـه يافتـه  نقش آنها در آموزش نوين زبان فارسـي» ابتـدا

هاي عمده خواندن، يعني سه و سپس رويكرد  اندرا بررسي كردهفرايندهاي دخيل در اين حوزه  

كتـاب . در پايـان،  نـدا- رويكرد پايين به باال، باال به پايين و تعـاملي مـورد بحـث قـرار گرفتـه

وعة آموزشي بـه شـمار مـي كه جديدترين مجمرا  )،  ١٣٩٠«آموزش نوين زبان فارسي» (قبول،  

. نتيجه بررسـي بـر اندكرده) بررسي و تحليل  ١٩٩٤آيد، براساس انگاره خواندن نيل اندرسون (

  .هاي متفاوت داللت داردخواني پنج جلد مجموعه با اصول اندرسون به نسبتهم

در ، اي با عنوان «جايگاه ادبيـات در آمـوزش زبـان فارسـي») در مقاله١٣٩٧خدايي ليقوان (

 دارد و  هـاي تركيبـي و تحليـلابتدا نگاهي كوتاه به دو شيوة اساسي آموزش زبان يعنـي شـيوه

دهد اسـتفاده از . تحقيقات نشان ميكندميمعرفي    را  هاي حاصل از اين دو رويكردوشسپس ر

گرا كه ديدگاهي معنـا محـور اسـت و عـالوه بـر زبـان بـه تعـامالت مند نقششناسي نظامزبان

دهد، روشي مناسب براي آموزش زبان است. در ادامه فوايـد اسـتفاده از ز اهميت ميفرهنگي ني

مزايـاي  پـژوهشمتن ادبي در آموزش زبان و موانع موجود در اين راه بررسي شده است. ايـن 

اسـتفاده از استفاده از ادبيات در آموزش زبان را مورد بررسـي قـرار داده و دريافتـه اسـت كـه  

است. از   آموزان استفارسي  آگاهي زبانيافزايش  ان فرصت مناسبي براي  ادبيات در آموزش زب

توان به استفاده بهتر از واژگان و افزايش سـرعت خوانـدن، ديگر فوايد استفاده از متون ادبي مي

آموزان به دليل ارزش فارسيآموزان و متن و افزايش ميزان صحبت  فارسيتاثيرگذاري بر تعامل  

كـه گنجانـدن ادبيـات در گيـرد  طور نتيجه مـيخدايي ليقوان ايناي ادبيات اشاره كرد.  بينارشته
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آمـوزان در فارسـيآموزش زبان يك مزيت در يادگيري است؛ زيرا باعث پيشـرفت صـالحيت  

  .شودهاي زباني ميتمام مهارت

زش توان چنين نتيجه گرفت كه روند توليد محتوا براي آمـوهاي فوق مياز بررسي پژوهش

هاي اخير بسيار مثبت و زبانان با تكيه بر استفاده از متون ادبي در سال زبان فارسي به غيرفارسي

شده بر پايه اصـول علمـي و رويكردهـاي مـدون شود. بيشتر مطالب توليدجلو ارزيابي ميروبه

واي دهنده تـأثير مثبـت محتـها نشـانآمده از آندستحوزه آموزش زبان دوم هستند و نتايج به

  آموزان است.توليدشده بر جريان يادگيري فارسي

  پژوهش ينظر چارچوب .٣

امـروز   ينثـر روان فارسـ  بـه  »همـناقابوس«  از  تيحكايك    متن  ،پژوهش  نيا  اول   بخش  در

 كـاهشرا  «  يسـازساده  نديفرا  در  معمول   اصول ١تاملينسونشده است.    يسازو ساده  يبازگردان

 حـذف  دشـوار،  يسـاختارها  ايـ  كلمـات  ينيگزيجـا  اي  حذف  جمالت،  كردن  كوتاه  متن،  طول 

  ).١٢:  ٢٠١٣تاملينسون،  . (كنديم  يمعرف  »يرضروريغ  اتيجزئ  حذف و  يفيتوص  يهاعبارت

 يهـاتيـحكا ي منتخـب ازمتنـ يبـازگردان و يسازساده ،پژوهش نيا در نگارندگان  تالش

بـازگرداني مـتن در زبـان   فيـتعر  اسـاسبر  شرفتهيسطح فروپ  آموزانيفارس  يبرا  »همناقابوس«

) براي ساده سازي ٢٠١١(٢شش گانه مكس ول   اصول   و)  ١٣٩٢،  همكاران  و  شناسحقفارسي(  

   )٢٠١٥(٣گانه پيشنهاد شده توسط پترولـد و اسپسـيامتن در واحد جمله و همچنين مراحل شش

 هـايچـارچوب  دوجـو  بـه  توجـه  با  است  ذكربه  . الزماست  بودهاي متن  سازي واژهبراي ساده

 مـذكور  هـايچـارچوب  انتخـاب  علت  خارجي،  و  داخلي  منابع  در  متن  سازيساده  براي  متعدد

 مـتن سـازي سـاده بـراي  اصول   اين  بودن  اجرا  قابل  و  كاربردي  پژوهش،  اين  نگارندگان  توسط

-سـاده  بـه مبحـث  كه  آنجا  از  همچنين  .استبوده  آموزشي  متن  يك  به  آن  تبديل  و  فارسي  ادبي

پرداخت(بـه علـت وجـود   ايواژه  يـا  دسـتوري  جنبه  از  فقط  تواننمي  فارسي،  ادبي  متن  سازي

ويژگي هاي سبكي، اشارات نويسنده به نكات فرهنگي مرسوم در دوره تـاريخي نگـارش مـتن 

 
١- Tomlinson  
٢- Maxwell  
٣- Paetzold and Specia  
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 مـتن سازي ساده براي كه ايمكرده انتخاب  را اصول  از  اي  مجموعه  ما   پژوهش  اين  در  اصلي)،

  هستند.   كارآمد  فرهنگي و  ايواژه  دستوري، جنبه از  فارسي ادبي

 يسـازساده  مفهوم  يبرا  مناسب  يمعادل  عنوانبه  يبازگردان  مفهوم  به  توانيم  يفارس  زبان  در

 هـامضـمون حكايـت شـدهليهرگاه در متن تعد  همكاران  و  شناسحق  ريتعب  به.  كرد  اشاره  متن

 امـروز،  زبـان  دسـتور  به  توجه  با  تاريخي  دستور  كاربردهاي  از  برخي"خوب نقل شده باشند و  

 قـرار امـروزي هايمعادل  دشوار، يا كهنه اصطالحات  از  برخي  جايبه  و  باشد  شده  سازيمعادل 

  ).١٠٨:  ١٣٩٢همكاران، و  شناسحق(  ".شودمي گفته  بازگرداني  كار اين به  باشد  شده داده

) يگانو واژ  ي(نحو  يزبان  يسازساده  يبرا  مرحله  شش  خود  پژوهش  در)  ٢٠١١(  مكس ول 

  :كنديم  فيتوص

 عبـارات  يـا  واژهتـك  دار،نشـان  كمتـر  يـا  نشانبي  هايواژه  با  دارنشان  هايواژه  جايگزيني ) ١

 واژه؛ آن  با  مرتبط  كوتاه  توصيفي

 امكان؛  صورت در  معلوم به  مجهول   فعل  تبديل ) ٢

 و جملـه سـادگي از  اطمينـان  بـراي  »قيدي  يا  توصيفي  عبارات«  ضروريغير  عبارات  حذف ) ٣

 كالم؛ كشيدن  درازا به  از  جلوگيري

 ضمير؛  مراجع با  ضماير  جايگزيني ) ٤

 تر؛كوتاه  يا  ترساده جمله دو به  پيچيده جمالت  تبديل ) ٥

  .جمله  مفهوم  سريع درك  منظوربه  لزوم  صورت در جمله  موضوع  سازيمبتدا ) ٦

 هـا،نيگزيجا  ديـشـش مرحلـه تول  يواژگـان  يسـازساده  يبرا  زين)  ٢٠١٥(  پتزولد و اسپسيا

 مـتن  يباسازيو ز  جهينت  يابيارز  ها،يژگيو  يابيارز  ها،نيگزيجا  يبندرتبه  و  هانيگزيانتخاب جا

  .كننديم  يمعرف  را

)، از مراحـل ٢٠١١(  مكـس ول پـژوهش عـالوه بـر مراحـل ذكرشـده در پـژوهش    نيا  در

 شـده  اسـتفاده  يواژگـان  يسازساده  يبرا  ييالگو  عنوانبه  زين)  ٢٠١٥(پتزولد و اسپسيا  يشنهاديپ

در ادامه به توصيف سه مرحله اول كه از اهميت بيشتري در ايـن پـژوهش برخوردارنـد،   .است

هـا يگزينجابـا مرحلـه انتخـاب   چـارچوبپردازيم. الزم به ذكر است سه مرحله ديگر اين  مي

  كنيم:ول بسنده ميهمپوشاني دارند. بر اين اساس در اينجا تنها به توصيف سه مرحله ا
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ي هالغتابزارهايي مانند فرهنگ    چوب براي مرحله اول، استفاده ازدر چار  مندرج  رويكرد ) ١

 زبـان  حوزه پردازش  محصول   كه)  ٨٦:  ٢٠١٥پتزولد و اسپاسيا،  (  »١هانت  ورد«  تخصصي و

 كلمـات دشـوار  بـراي  معنـايي  هـايمعادل   جهت انتخـاب  هستند،  معنايي  سطح  در  طبيعي

  است.

 فهرسـت ميـان از كلمـه  يـك  مناسـب  جـايگزين  ، مرحله دوم را مرحله انتخابچارچوب ) ٢

 كلمـه كـه شـكلي كنـد؛ بـهتوصـيف مـي قبلـي مرحلـه در شـدهيهته واژگـاني  يهامعادل 

 آن معنـاي و شـود جـايگزين معلـوم جملـه يك در مشكل كلمه يك با بتواندشده  انتخاب

جـايگزين  چارچوب براي اين مرحله، ارجاع كلمهندهد. رويكرد مندرج در  تغيير را  جمله

زدايـي كنـد. بـر ايـن به متن و بافت گفتمان است تا واژه ساده انتخابي از واژه دشوار ابهام

مـوردنظر   كلمـه مشـكل  بـه  مربـوطشـده  گفتـار مشخصپاره  بـا  كه  هايياساس جايگزين

  .خواهند شدحذف    ندارند،  اشتراكي

 هـايجـايگزين  از  ايمجموعـه  بنديرچوب، بيانگر رتبهمندرج در چا  مرحله سوم رويكرد ) ٣

  .هاستميزان بسامد استفاده از آن به  توجه با  هدف،  پيچيده كلمه  يك  برايشده  انتخاب

 
و   شـرفتهيپآموز سـطح فـروزبـان  يكلـ  يهـايژگيو  گاننگارند  ها،نيتمر  يطراح  بخش  در

) ٢٠٠١او در مهارت خواندن را بر اساس چارچوب مشترك اروپا (  يتوانش زبان  زانيم  نيهمچن

  :شرفتهيفروپ  سطح آموززبان  چارچوب، نيا  ريتعب به.  اندگرفتهنظر   در

 معـاني  و  كنـد  درك  را  تـرطـوالني  و  تـرسخت  هايمتن  از  ايگسترده  طيف  تواندمي)  الف(

  .بشناسد را ضمني

 دنبـال  بـه زيـاد اينكـه بـدون كنـد بيـان روان و سـريع  خيلي  را  خود  نظرات  تواندمي)  ب(

 اهـداف  بـراي  مـؤثر  و  پـذيرانعطاف  صـورتبه  زبـان  از  توانـدمـي  همچنين.  باشد  اصطالحات

  .كند  استفاده  ايحرفه و  دانشگاهي  اجتماعي،

 پيچيـده  موضـوع  يـك  مورد  در  كامل  جزئيات  با  و  ساختخوش  واضح،  متني  تواندمي)  ج(

 اضافه  و  ربط  حروف  و  موصولي  هايوارهجمله  يافته،سازمان  الگوهاي  از  استفاده  توان  و  بنويسد

  ).٢٤:  ٢٠٠١اروپا،    مشترك چارچوب( دارد  را

 
١- wordnet 
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مطالـب   اسـاسبر    مرحله،  سه  درهر درس    يبرا  شدهيطراح  يهانيتمر  حاضر  پژوهش  در

- يفارسـريبه غ  يشده در حوزه آموزش مهارت خواندن زبان فارسفيموجود در چهار منبع تال

 زبان  آموزش  مرجع  چارچوب(  كتاب  در  مندرج  يشنهادهايپ  گرفتن  نظر  در  با  نيهمچن  و  زبانان

  .است  شده  نيتدو  كاركرد، حوزه در)  ١٣٩٥) (زبانانيفارسريغ به  يفارس

 بـه  يفارس  مرجع  چارچوب  در  شرفتهيفروپ  سطح  با  متناسب  شدهمطرح  يكاركرد  يهاحوزه

  :است ريز  شرح

  

  ي كاركرد يهاحوزه در يفارس زبان آموزش مرجع چارچوب شرفتهي فروپ  سطح يمحتوا  - ١ جدول

  شرفتهيپفرو سطح يكاركرد يهاحوزه

  در كردن  صحبت نمودارها، دادن توضيح و شرح افراد، كردن متقاعد يا كردن راضي خود، عقيده و نظر از دفاع

- پيش( آينده  براي زنيگمانه آن، در شركت و مذهبي مراسم مورد  در كردن صحبت تاريخي، سالگردهاي مورد

 همراهي ديگران، با كردن  همدردي رزومه، شفاهي و كتبي ارائه نحوه كردن،  مذاكره سايرين، كردن متقاعد ،)بيني

  توصيف كردن، توجيه سازي،روشن  و سازيشفاف و تصريح بازديدكنندگان، به مكان يك دادن نشان و

 بحث  بنديجمع ديگران، به گويي آمدخوش  ديگران، تسليت به دادن پاسخ و گفتن تسليت انتزاعي، موضوعات

 و  درس دانشگاه، مورد  در صحبت ،)حال و گذشته مقايسه(  اخير تغييرات مورد  در صحبت كردن، گيرينتيجه و

 كردن صحبت ملي، هايآيين  و مراسم  مورد  در صحبت ها،دلبستگي و هامنديعالقه مورد  در صحبت تحصيل،

  با پذيرش و موافقت ،)گذشته تجربيات و اتفاقات(  گذشته درباره كردن صحبت  فرهنگي، ورسومآداب  درباره

 ،)رسمي/دوستانه( يادداشت و نامه نوشتن ،)دويدن كسي  حرف ميان( گفتگو در گيرينوبت نارضايتي، و اكراه

 ارائه  توصيه، صالحديد، رأي، عقيده،  نظر، پيشنهاد، ارائه تقابل، و مقايسه عمومي،  ونقلحمل  سيستم از استفاده

  و هاالمثلضرب از جابه استفاده كردن، استدالل عقايد، دادن ارتباط ها،ديدگاه ارائه عقايد، براي دليل

  و درك و فهم سنجي باز و بررسي  مهم، نكات كردن برجسته علمي، شيوه به گفتگو و بحث اصطالحات،

 دقيق، نكات و جزئيات بيان كلي، استنباط /دادن تعميم /پرداختن كليات به آينده،  براي كردن ريزيبرنامه دريافت،

  اطالعات  ارزيابي و وتحليلتجزيه موضوع، /احساس /عقيده بر  تأكيد

  ) ٢٠٩ : ١٣٩٥ ،يباقر و راد  يمنتظر فرد،يليوك ردهقان،يم از برگرفته(

  

 شـدهيمنـابع طراح يبه بررس  توانيم  ،پژوهش  نيدر ا  هانيتمر  يطراح  روشدر خصوص  

- ريـغ  بـه  يفارس  زبانآموزش    حوزه  در  كه  شرفته،يفروپجهت ارتقاء مهارت خواندن در سطح  

ها در سـؤال   تعـداداول    ةمرحلـ  دراسـاس    نيـكرد. بـر ا  اشاره  انددهيرس  چاپ  به  زبانانيفارس

موجـود در   يهـانيمطابق با تعداد تمر  ،از خواندن، خواندن و بعد از خواندن  شيپ  يهاتيفعال



 ٢٥پياپي  / ٥هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٢٣٨
 

 نوشـته"شـرفتهيپ  سـطح  آمـوزان  يفارسـ  يبـرا  يفارسـ  متـون  مطلـب  درك  و  خواندن"كتاب  

 يفارسـ  يبـرا  يفارس  مطلب  درك  و  خواندن  نينو  موزشآ"  كتاب) و  ١٣٩١(  انيحصارييرزايم

  .است  شده  انتخاب)،  ١٣٩٨(  مقدميغضنفر و  قبول   ةنوشت  "آموزان

درك مطلـب   يهاسـؤال   يطراحـ  ي) بـرا١٣٧٦(  يطوسـ  يشـنهاديمـوارد پ  دوم،  مرحله  در

 در  هـاواژهدرك مطلـب و    يهااساس نوع سؤال   نيقرار گرفته است. بر ا  يخواندن مورد بررس

  اند از:موارد عبارت نيشده است. اكتاب انتخاب نيپژوهش حاضر با توجه به مندرجات ا

 هـر درسـت كـاربرد و جمله عناصر و  هاواژهسؤاالت مربوط به زبان شامل شناخت، درك   ) ١

 و  يطـوالن  يهاجملـه  در  مركـب  كلمـات  سـاختار  درك  جملـه،  در  مناسـب  يجا  در  كي

  ره؛يغ و  جمله يداخل  اشارات و  متن  يفحوا درك  متن،  سبك  صيتشخ

 كيـعبـارت موجـود در    ايسؤاالت مربوط به جور كردن كلمات شامل: وصل كردن كلمه   ) ٢

  صفحه؛  گريد سمت در آنهاي  واژهمعادل   اي  يفيسمت صفحه به جمله توص

عنوان سـؤال و سـه جملـه جمله به كي: ارائه شامل  جمالت  كردنسؤاالت مربوط به جور   ) ٣

عنوان پاسخ، جور كـردن جمـالت بـا به  ربطيجمله ب  كيعالوه  با جمله سؤال به  يمعنهم

  ر؛يتصو

  جمله با ارجاع به متن خواندن؛ كيغلط بودن  ايسؤاالت مربوط به درست   ) ٤

  درك مطلب؛  يانهيسؤاالت چندگز ) ٥

 االت مربوط به كامل كردن جمله.سؤ ) ٦

 يسـيانگل زبان آزمون يبرا كهشامل هشت نوع سؤال درك مطلب،   يجدولسوم،    ةمرحل  در

 اسـتفاده مـورد ،اسـت شدهني) تدو٢٠١٤( ١جيكمبر زبان يابيارز مركز توسط شرفتهيفروپ سطح

و در  اسـت شـده ياستفاده معلمان و آزمون سازان طراح  يجدول در اصل برا  ني. اگرفت  قرار

  . است بوده  نظر  مد  هانيتمر  يطراح در آن  شنهاداتيپپژوهش   نيا

 روش پژوهش  .٤

 يمتـون ادبـ يسـازمتناسب و يسـازحاضر در حوزه سـادهكمي) - يكاربردي (كيف  پژوهش

و   يلـيتحل  ،يابـه روش كتابخانـه  شـرفته،يدر سـطح فروپ  زبانانيرفارسياستفاده غ  يبرا  يفارس

 
١- Cambridge English Assessment  
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 و  اصـول   اسـتخراج  و  ينظـر  يمبـان  يبررس  به  ياكتابخانه  پژوهش  بخش  درانجام شد.    يدانيم

  .شد  پرداخته  يسيانگل و  يفارس  منابع از  يدرس  مطالب  نيتدو و  هيته و  يسازساده  قواعد

  

  ج يكمبر يسيسؤاالت درك مطلب و كاربرد زبان انگل - ٢ جدول

  تمرين  شكل  تمرين  هدف  تمرين   نوع

  جاي كردن پر

  جمله در خالي

  صورتبه

 پيشنهادهاي

  ايچندگزينه

  ها واژه

  آن دنبال به و خالي جاي هشت حاوي كوتاه متن يك

  و صحيح جواب انتخاب براي ايچهارگزينه سؤال هشت

  شود مي داده آموززبان به  متن خالي درجاهاي آن جايگذاري

  مطلب درك آزمون

  باز

  با دستور كنترل و آگاهي

  ها واژه بر تمركز 

  داده آموززبان  به خالي جاي هشت حاوي كوتاه متن يك

  شودمي

  ها واژه  كلمه ساختار

.  شود مي داده آموززبان  به خالي جاي  هشت حاوي متن يك

  در آن ريشه كه است ايكلمه   به مربوط  خالي جاي هر

  آن بايد آموززبان  و است شدهنوشته خالي جاي كنار پرانتز

  بدهد  تغيير متن با مطابق را

  واژه شكل تغيير

  كليدي

  ترتيب و دستور هاواژه

  جمله 

  كلمه يك اصلي، جمله  يك است بخش  سه شامل سؤال هر

.  شودمي  ارائه آن انتهاي و آغاز فقط كه دوم جمله و كليدي

  به كنند پر دوم جمله در را  خالي جاي بايد آموزانزبان

.  باشد  اصلي جمله معنايهم  شدهتكميل  جمله كه صورتي

 هاآن   از يكي كه شود پر كلمه شش تا سه با بايد خالي جاي

 تغيير وجههيچ به نبايد كليدي  كلمه.  باشد كليدي  كلمه بايد

  شود داده

  سؤاالت

  ايچندگزينه

  نگرش، نظر، جزئيات،

  اصلي، ايده هدف، لحن،

  هايويژگي  داللت،

  متن دهيسازمان

 مقايسه، سازي،نمونه (

  ) ارجاع

  به پاسخ عنوانبه گزينه چهار آن دنبال به  كه سؤاالتي

  شود مي داده آموززبان
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  همراه به متن

  وصل سؤاالت

  كردني

  و نظرات مقايسه و درك

  هاي نگرش

  ارائه آموززبان  به كردني وصل سؤال همراه به  كوتاهي متون

  وصل هم  به  را مشابه نظرات و هايايده  بايد او و شودمي

  كند

  جاي داراي متن

  خالي

  عناصر ارتباط انسجام،

 معناي متن، با ساختاري

  جهاني

  اين سپس. است شده  حذف آن از هاييجمله يا بند كه متني

  خواندن  متن  از بعد ريختههم به  صورتبه  هاجمله يا بند

  يا بندها كه دهند تشخيص بايد آموزانزبان . اند شده آورده

  اندشدهحذف  كجا  از هاجمله

  تطبيقي سؤاالت
  نگرش، نظر، جزئيات،

  خاص  اطالعات

 متن  در مربوطه اطالعات با را  سؤاالت اندموظف داوطلبان

 يا نگرش جزئيات بايد هاآن  كار،  اين براي. دهند مطابقت

 بيان آنجا  در را متن از بخشي و بدانند را متن نويسنده نظر

  .كنند بيان ديگر هاي بخش  در را خود هايايده  و كنند

  ) ٧:  ٢٠١٤ كمبريج، زبان ارزيابي  مركزبر گرفته از (

  

 مـتنيـك  يو بـر رو  يشـده بررسـپژوهش اصول و قواعد استخراج  نيا  يليبخش تحل  در

در راسـتاي اعمـال شـد. دريافت بازخورد انعكاسي كالسـي هدف  با  نامهقابوس  از  شدهانتخاب

نيل به آن هدف، متن منتخب از قابوس نامه طبق اصول ذكر شده در بخـش چـارچوب نظـري 

 ليـ. دال اسـتشده تناسب با هر متن ارائهم يهانيدرس به همراه تمريك  در قالب    ساده شده و

مناسـب آن جهـت اسـتفاده در  ينـوع ادبـ  ،پـژوهش  نيـاسـتفاده در ا  يبرا  نامهقابوس  انتخاب

 نيموجود در ا  يهاتيحكا  بودن  كوتاه)،  يميتعل(ادب    يخارج  اي  دوم  زبان  آموزش  يهاكالس

 آمـوزش يبرا  آن  جذاب  و  شمول   جهان  موضوعات  نيهمچن  و  نامهقابوسنثر    يذات   ياثر، سادگ

  .است بوده  يفارس زبان

در پژوهش حاضر به شرح   گانمورداستفاده نگارند  يابزارها  يليو تحل  يابخش كتابخانه  در

  است:  ريز

 پتزولـد و اسپسـياطبـق اصـول منـدرج چـارچوب  مـتن،  يبازگردان  و  يسازساده  حوزه  در

) ١٣٥٨( نيمعـ)، ١٣٧٧( دهخداپژوهش حاضر از فرهنگ  ها،نيگزيجا ديتول  مرحله  در)  ٢٠١٥(

 وردنـت نياولـ نيو افعال و عبـارات كهـن و همچنـ هاواژه يمعنا افتني ي) برا١٣٧٥(  ديعمو  

 يزبـان يسـازساده انيـجر در ،يواژگـان يهـامعادل  از يفهرست هيته يبرا)، نت  فارس(  يفارس
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) ١٣٩٨(  يفارسـ  يبسـامد  فرهنـگاز    هـا،واژه  يبندرتبه  ي. در مرحله دوم برااست  جسته  بهره

  .شد  استفاده

مدرسـان مهـارت خوانـدن در سـطح  بررسـي بـازخورد انعكاسـي جهـت يدانيبخش م  در

ابتـدا تعريـف   مصـاحبه  نيـا  دراستفاده شد.    افتهيساختارمهين  يكتب  مصاحبه  ابزار  از  شرفتهيفروپ

) در اختيـار ٢٠٠١فروپيشرفته بر اساس چارچوب مشترك اروپا(آموز در سطح  هاي زبانتوانايي

هاي به كار رفته در متن، با ميزان تـوانش سپس در مورد تناسب سطح واژه  ؛مدرسان قرارگرفت

پيشرفته، تناسب سطح دستور به كار رفته در متن با ميزان توانش زباني فارسي آموزان سطح فرو

تناسب موضوع متن منتخب بـا نيـاز فارسـي آمـوزان در زباني فارسي آموزان در سطح مذكور،  

سطح مذكور و همچنين بازخورد فارسي آموزان سطح مذكور بعد از مطالعه متن سـاده شـده از 

  .شد  افتيصورت مكتوب دربه  گريها و نظرات دپاسخ آنمدرسان محترم نظر سنجي شد و 

سـال تجربـه   ٦(با حـداقلسمـدر  ١٥  تنهـا  پژوهش،  نيا  نگارش  زمان  در  كهنيا  به  توجه  با

 مركـز در  شـرفته،يفروپ  سطح  در  خواندن  مهارت  آموزش  حوزه  در  فعال   تدريس در حوزه آزفا)

 حـوزه  در  فعـال   مـدرس  ٣  و  مشـهد  يفردوس  دانشگاه  زبانانيرفارسيغ  به  يفارس  زبان  آموزش

 سيتـدر بـه مشـغول ) سال تجربه تدريس  ٥با حداقل  (  آنكارا  مركز  در  خواندن  مهارت  آموزش

 فـوق  يهـا  پرسـش  بـاب  در  هاآن  نظر  و  گرفت  قرار  مدرسان  ارياخت  در  شدهآماده  متن  اند،بوده

- هـاي مصـاحبه نيمـهترين پرسشبرخي از مهم  .شد  اعمال بر متون ساده شده    جينتا  و  افتيدر

  هاي مراكز آزفا شامل موارد زير است:ساختاريافته از مدرس

آمـوزان سـطح   يفارسـ  يمتن حاضر متناسب با تـوانش زبـان  واژگانسطح    اينظر شما آ  به ) ١

  هست؟  شرفتهيفروپ

 سـطح آمـوزان يفارسـ يزبـان  تـوانش  بـا  متناسب  حاضر  متن  دستور  سطح  ايآ  شما  نظر  به ) ٢

 هست؟  شرفتهيفروپ

 سـطح  آمـوزان  يفارسـ  يزبـان  توانش  با  متناسب  شدهانتخاب  متون  موضوع  ايآ  شما  نظر  به ) ٣

 هست؟  شرفتهيفروپ

 بود؟  چه شده  يسازساده  يهامتن مورد در  آموزانيفارس بازخورد ) ٤
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  هاداده ليتحلتوصيف و  .٥

هاي مطرح شده در ارتباط با متن منتخب ين بخش ابتدا نظرات مدرسان درمورد پرسشا  در

 ميخـواه  مـرور  شناسي به آنها اشاره كرديم،  ش روشخنامه را كه در بشده از قابوسبازگرداني

، طبق اصولي كه در چارچوب نظريت بـه آن اشـاره شـده را  سازي متن. سپس مراحل سادهكرد

 كـه شود مشخص  ترمي دهيم تا به صورت دقيق  قرار  بررسي  مورد  شده  تدوين  درس  در  ،است

  .  اندگرفته  قرار  استفاده مورد  اندازه چه  تا و اصول براي تدوين كدام قسمت از درس اين

  

  يانتخاب درسدر  رفتهكاربهواژه ها و دستور  يدشوار سطح تناسب مورد در مدرسان  ظراتن -  ٣ جدول

  شرفته يفروپزبان آموزان سطح  يبا توانش زبان پژوهش

  مدرس

  ١ شماره
  رسد. متن از نظر دستور و  واژه براي سطح مورد نظر مناسب است اما ساده به نظر مي 

  مدرس

  ٢ شماره

جمالت و زمان افعال    يمناسب هست اما ازنظر دستور ايواژه و  ي نظر من متن ازنظر دستور به

  و ينقل د،يبع يماض يهازمان  انواع شرفتهيفروپدر كتاب سطح  كهي غالباً گذشته ساده است. درحال

 شرفتهيفروپح سط يجمالت برا  يسطح دستور كنمي اساس فكر م ني . بر ااست  شده ذكر رهيغ

  .  است ساده

  مدرس

  ٣ شماره

ساختارها ساده و  ياما ازنظر دستور ،متن خوب است و متناسب با سطح است ني ا هاواژه  سطح

  .ديمتنوع در متن استفاده كن يهابا زمان  ياز افعال ديتواني ها هم ساده است و مزمان فعل 

  مدرس

  ٤ شماره

  ي اما سطح دستور ،مناسب است يمقدمات شرفتهيپفروو  يانيسطح م  يمتن برا  ني ا يهاواژه  سطح

  .  رسديسطوح ذكرشده ساده به نظر م يمتن برا ني ا

  مدرس

  ٥ شماره

  .كند يم  جبران را شرفتهيفروپسطح  يبرا يمتن اصل يدستور يسادگ زياز روزنامه ن شدهده ي متن بر
  سطح مناسب است.  ني ا يبرا  زيمتن ن ني كاررفته در ابه  يهاواژه

  مدرس

  ٦ شماره
    رسديم نظر به  ساده شرفتهيفروپسطح  يبرا ايواژهو  يمتن به لحاظ نحو يدشوار  سطح

  مدرس

  ٧ شماره
  سطح موردنظر مناسب است.   يدستور برا و هاواژه  يدشوار زانيم

  مدرس

  ٨ شماره

  موجود يدستور نكات و  است ساده شرفتهيفروپسطح  يبرا ي به لحاظ دستور متن يدشوار  سطح

-واژه . سطح ستين شرفتهيفروپسطح  يهاكتاب  در موجود يدستور نكات با متناسب متن ني ا در

  .  است شرفتهيفروپاز سطح  ترهم ساده اي
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  مدرس

  ٩ شماره
  . است جذاب و  جالب ها. موضوع متنهستند يطوالن هادشوار و عبارت  هاواژه

  مدرس

  ١٠ شماره

سطح   ني هم مناسب ا يو دستور يهستند. به لحاظ ساختار شرفتهيفروپها مناسب سطح واژه

  . باشد  داشته يشتريب تنوع توانديها ماست. فقط در قسمت سؤال 

  مدرس

  ١١ شماره
  .  است شرفتهيفروپو دستور مناسب سطح  هاواژه  سطح

  مدرس

  ١٢ شماره
  است  يانيمثالً در سطح م يعني است   ترنييپا سطح مناسب  دستور نظرم به

  مدرس

  ١٣ شماره

  نومت كنار در متن ني ا است  بهتر اما ،است مناسب زين متن ني ا دركاررفته و دستور به  هاواژه

  . شود  سي تدر دشوارتر

  مدرس

  ١٤ شماره
  سطح مناسب است.  ني ا يو دستور برا  هاواژه سطح 

  مدرس

  ١٥ شماره

 رهيها و غقولجمالت مركب، نقل  د،يبع يمثل ماض شرفتهيفروپ متناسب با سطح  يدستور كاتن

ساده هستند.   شرفتهي پفرو سطح يبرا متن منظر ني ا از و شوديم  دهي د يمتن به مقدار كم ني در ا

  كاررفته در متن هم محدود و ساده هستند.  به  يهاواژه

  مدرس

  ١٦ شماره
   است مناسب سطح ني ا يبرا هامتن داستان ايواژه و  يدستور يسطح دشوار 

  مدرس

  ١٧ شماره
  . است ساده شرفتهيفروپسطح   يبرا ايواژهو  يسطح دستور

  مدرس

  ١٨ شماره

 يو نكات دستور هاواژه چون  اندمناسب ياستفاده در كنار كتاب اصل يشده براآماده  متن

 شرفتهيفروپسطح  يهاموجود در كتاب  هاواژهاز نكات و  ترساده هاداستان ني كاربرده شده در ابه

  .  است

  

زبان  يزبان ازيبا ن پژوهش يانتخاب درس در رفتهكاربه  موضوع  تناسب مورد  در مدرسان  نظرات -  ٤جدول

  شرفته يفروپ   سطحآموزان 

  مدرس

  ١ شماره

و   يمسائل عموم به راي ز  ،مناسب است اريكه مربوط به روزنامه است به نظر بنده بس ينتم وجود

  ييدر سطح باال يازلحاظ دستور شرفتهيفروپسطح  آموززبان. شود يروزمره مربوط م ياجتماع

به نظر   ني. همچنشودي مواجه نم  يو متن روزنامه با مشكل  يخواندن متن اصل يقرار دارد و برا

  مؤثر و ديمف  مهم، زبانانيفارسريبه غ يكشورمان در آموزش زبان فارس اتيادب بنده واردكردن

  . است
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  مدرس

  ٢ شماره

  جي را اصطالحات اي  هاالمثلضرب بهتر درك به آن يمحتوا كه ييهاو استفاده داستان متن موضوع

  . است  خوب اريبس كندي م كمك يفارس زبان در

  مدرس

  ٣ شماره
  است. مناسب  موضوع متن 

  مدرس

  ٤ شماره
  خوب است.  اريسطح بس ني ا يشده براموضوع انتخاب 

  مدرس

  ٥ شماره

است خوب و   يفارس يهاالمثلو ضرب يكاررفته در متن كه مربوط به اصول اخالقبه  موضوع

  را  شرفتهيفروپسطح  ي برا يمتن اصل يدستور يسادگ زياز روزنامه ن شدهده ي است. متن بر ديمف

    .كند يم جبران

  مدرس

  ٦ شماره

  زبان آموزش اني جر در  اتيادب از استفاده زين و زبان كنار در فرهنگ  آموزش  لحاظ به  متن موضوع

  . است مناسب

  مدرس

  ٧ شماره

  با آموززبان ييآشنا باعث و است جالب اريبس ها و ارتباط آن با موضوع متنروزنامه يانتخاب متن

  . است  جذاب  و جالب متن موضوع. شوديم يفارس زبان در هاالمثل ضرب يواقع كاربرد

  مدرس

  ٨ شماره

  به فرهنگ مؤثر انتقال  باعث و است  يكاربرد و جالب سطح ني ا در استفاده  يبرا  درس موضوع

  . شوديم  آموززبان

  مدرس

  ٩ شماره
  . است  جذاب و  جالب موضوع متن.  است  شرفتهيفروپمتن مناسب سطح  يمحتوا

  مدرس

  ١٠ شماره
  . . است شرفتهيفروپمتن مناسب سطح  موضوع

  مدرس

  ١١ شماره
  دارد  يخوانهم  آموزان زبان ازين با هم  متن  موضوع

  مدرس

  ١٢ شماره
    است شرفتهيفروپمناسب سطح  هاواژه و متن موضوع

  مدرس

  ١٣ شماره

است   جي زبان آموزان را يكه در فرهنگ اصل يمتن با موضوعات ني مورداستفاده در ا موضوع

را   سي روند تدر ني و ا رنديارتباط بگ هادرس ني ا با توانندي افراد خوب م ني مشترك است بنابرا

  .  كنديتر مساده

  مدرس

  ١٤ شماره

  مندعالقه باعث كه است آن يداستان يمحتوا و ياخالق موضوع متن ني ا تيخصوص ني ترمثبت

  شوديم درس كالس  به آموززبان شدن

  مدرس

  ١٥ شماره
  . است جذاب  آموزيفارس يبرا  درس يداستان يمحتوا  و شدهموضوع انتخاب
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  مدرس

  ١٦ شماره

در   شدهرفتهي مثبت پذ مي و مطابق با مفاه يبا موضوعات اخالق يكهن فارس يهاداستان از ستفادها

از روزنامه و قرار دادن آن   شدهانتخاب مرتبط مطالب و است  ي خوب اريبس دهي فرهنگ اكثر جوامع ا

  . شود يم كالس شتريب چه هر  تيجذاب به آموزيفارس دنيباعث به چالش كش فيعنوان پس تكلبه

  مدرس

  ١٧ شماره

  مشترك مي مفاه قي طر از را ي ز  است ديمف اريبس يفارس زبان آموزش يبرا يموضوعات نيچن انتخاب

  .  رديگيم صورت ترروان  آموزش كار زبان دو در

  مدرس

  ١٨ شماره

-يم ي آموززبان اني جر  ادامه ي برا آموز زبان  قي تشو باعث و حالت داستان گونه آن  درس موضوع

  . شود
  

مدرسـان هـر دو مركـز سـطح دشـواري دسـتوري و   آيد،ميبر)    ٣(ل جدو  از  كه  طورهمان

فروپيشرفته خـود اعـالم   سطح  آموزانفارسي  يزبان  توانشمناسب و متناسب با    را  متون  ايواژه

متن در سه كـالس   نيا  ،پژوهش  نيبر متون مورد استفاده در ا  نظرات  نيا  اعمال   از  پسكردند.  

 و مشـهد يفردوسـ دانشـگاه مركـز دركـالس  كي( شرفتهيآموزش مهارت خواندن سطح فروپ

زبـان يبـرا مراكـز نيـا در فعال  مدرسان توسط) آنكارا آموزش زبان فارسي  مركزدوكالس در  

  .شد ثبت آنان خوردباز و  سيتدر  آموزان

 دو  در  نفـر  ٢٠نفر(  وپنجستيدرمجموع حدود ب  هاكالس  نيا  در  كنندهشركت  آموزانيفارس

 دييتأ  به  آموزانزبان  نيامشهد) بودند.    يفردوس  مركز  كالس  كي  در  نفر  ٥  و  آنكارا  مركز  كالس

 دارا را شـرفتهيفروپ سـطح يبـرا اروپا مرجع چارچوب در مندرج يهايژگيو  مربوطه،  مدرسان

 سـطحمشـهد) و    يفردوس  دانشگاه(مركز    ٤و    ٣  سطح  يخواندن  متون  مطالعه  حال   در  و  اندبوده

 يفردوسـ  دانشـگاه  مركـز    مـدرسمصاحبه با    ةنتيج. در ادامه  اندبوده)  آنكارا(مركز    شرفتهيپفرو

در زمينه بازخورد زبان آموزان بعد از مطالعه متن سـاده مركز آنكارا    مدرس)٢(مشهد و مدرسان

  كرد:    ديمرور خواهشده را 
  

  شرفته ي فروپمدرسان مركز آنكارا از بازخورد زبان آموزان سطح  گزارش -  ٥ جدول

  . آموزان تطبيق داشت شده با سطح زبان ساختار متن انتخاب  ١

  باط برقرار كنند. راحتي توانستند با متن موردنظر ارتآموزان به زبان  ٢

  درك و پاسخگويي بود. شده از ميان متن با توجه به محتواي متن قابلهاي انتخابسؤال   ٣

  آموزان از متن بسيار مناسب بود. هاي تحليلي آخر  متن براي سنجش فهم زبان سؤال   ٤

  دهند. ها پاسخ آموزان قادر بودند بالفاصله بعد از خواندن متن، به سؤال زبان  ٥

٦  
آمده گوياي اين بود كه روايي  دستآموز سطح فرو پيشرفته تدريس گرديد و نتايج بهبه دو گروه زبان  متن

  قبول است. هاي موردنظر قابل محتواي تمرين
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 هـاكـالس  در  را  شـدهساده  متن  نمونه  كه  آنكارا  سعدي  بنياد  مركز  مدرسان  )٥  (جدول   طبق

- نفـر از زبـان ٢. فقط داشتند رضايت آموزانفارسي عملكرد و بازخورد از بودند، كرده  تدريس

 در  پـژوهش،  نيـا  در  شـده  يطراحـ  مطلب  درك  هايموزان به دليل متفاوت بودن نوع تمرينآ

 نيـاز  تمرين،  دادن  انجام  جهت  مركز،  آن  آموزشي  منابع  در  شده  ذكر  سنتي  هايتمرين  با  سهيمقا

 شـد،مـي تكـرار تمـرين نمونه كه دوم متن براي مدرس گفته طبق كه داشتند مدرس توضيح  به

  .نداشت وجود تمرين  انجام و  درك  براي  مشكلي

  

  شرفته ي فروپبازخورد زبان آموزان سطح  از يفردوس مركز مدرس گزارش - ٦ جدول

  هاي قبل از خواندن به آمادگي ذهني زبان آموزان براي ورود به موضوع كمك كرد. سؤال   ١

٢  
المثل يا مفهوم موردبحث متن در  هايي كه آنان را به يافتن مصداق اصطالح، ضرب آموزان به سؤال زبان 

  العمل مثبتي نشان دادند.كرد، عكسزبان، فرهنگ، جامعه يا زندگي شخصي خود تشويق مي

  . بود فهمقابل  و كوتاه  شدهانتخاب متن  ٣

  اشت. آموزان مطابقت د ها و نحو متن با سطح زبانواژه  ٤

٥  
زبان بودند،  شده به دليل ريشه داشتن در فرهنگ اسالمي براي همه زبان آموزان كه عرب مفاهيم انتخاب

  درك بود. قابل

  پاسخگويي بود.  آموزان قابلها براي اكثر زبانهاي واژه تمرين  ٦

٧  

ديگر نياز داشتند كه مدرس  درك بود و نيمي هاي درك مطلب خواندن براي نيمي از زبان آموزان قابل سؤال 

ها نسبت به نمونه  تواند به تنوع نوع تمرين دليل اين امر هم مي توضيح دهد. نوع فعاليت را برايشان بيشتر

  هاي منابع آزفاي مركز برگردد. تمرين

  آموز از موضوع كلي متن مفيد بود. هاي مرتبط با متن روزنامه براي سنجش درك زبان سؤال   ٨

  

 عملكـرد  و  بـازخورد  از  ،نيـز  مشـهد  فردوسي  دانشگاه  آزفاي  مركز  مدرس  )٦(  جدول   طبق

 ليـدل(بـه  آموزانزبان  از  نفر  ٢  زين  مركز  نيا  درسطح فروپيشرفته رضايت داشتند.    آموزانفارسي

  .داشتند معلم  اضافه  حيتوض به  ازين) باال  در  شده  ذكر

توان گفت بررسي چـارچوب هـاي مختلـف درايـن حـوزه سازي متن نيز ميدر باب ساده 

 تا  يسيانگل  و  يفارس  منابع  در  متن  يسازساده  يبرا  جيرا  يهادستورالعملحاكي از آن است كه  

 يبـرا  يفارسـ  كهن  يادب  متون  يسازساده  حوزه  در  اما  ؛اندمشترك  باهم  يكل  اصول   در  اديز  حد

 طوربـه موجـود اصـول  از كـدامچيه نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه  زبانان،يفارسريغ
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 اهـداف  و  آموززبـان  سـطح  آموز،زبـان  ازيـن  مـتن،  نوع  به  توجه  با  و  شوندينم  كاربردهبه  مطلق

. شـوند  اعمـال   متفاوت  صورتبه  تواننديم  آموزان  زبان  نيشيپ  دانش  زانيم  نيهمچن  و  يآموزش

يـك   مـتن  يسـازساده  انيـجر  در  ا،ياسپسـ  و  پتزولد  چهارچوب  يشنهاديپ  مراحل  مثال عنوانبه

 حـوزه  در  ضـرورتبه  بنـا  رايـز  نشـدند؛  اعمـال   خود  ياصل  بيترت   در  »نامهقابوس«  از  تيحكا

 انتخـاب مرحلـه از قبـل ديـبا ايواژه بسـامد نيـيتع مرحلـه فارسي، كهن ادبي  متن  يسازساده

 و  پتزولـد  چـارچوب  ششـم  تـا  چهـارم  مرحلـههمچنين مشخص شد كه    .شديم  انجام  هاواژه

   .دارد  يپوشانهم  چارچوب نيا در هاواژه  انتخاب  مرحله با  ا،ياسپس

 ارتقـاء  شـدهسـاده  مـتن  ةمطالعـ  از  مخاطـب  هدف  كه  است  آن بوده  بر  گرانپژوهشفرض  

 يفرهنگـ  درون  نكـات  از  آگـاهي  همچنـين  و  مـؤثر  ارتبـاط  يبرقرار  مطلب،  درك  هايمهارت

 تمركـز ،مـتن سـازيسـاده جريـان در اهـداف ايـن بـه نيل براي. است  فارسي  زبان  در  موجود

 فارسـي  گفتمـاني  بافـت  در  آنـان  پربسامد  معادل   با  كهن  واژگان  جايگزيني  بر  بيشتر  هانويسنده

 نحـوي  سـاختار  در  تغيير  كمترين  درس،  آموزشي  اهداف  به  توجه  با  همچنين.  است  بوده  امروز

 افعـال   زمـان  غيـره»،  و  مركـب  «شرطي،  جمالت  نوع  كه  معني  بدان  است؛  شده  اعمال   جمالت

 و  ضمير  تغيير  ،ميرمستقيغ  مستقيم،«  هاقول نقل  و  غيره»  و  التزامي  فعل  يهاصورت  بعيد،  ماضي«

 بسـيار  ابهام، جمالت  رفع  براي  جمله  بازگرداني  صورت  در  و  اندشده  حفظ  امكان  حد  تا  غيره»

 مـتن،  اختصـار  حفـظ  بـراي  اصلي  اند. در مواردي نويسندهشده  بازگرداني  اصلي  جمله  به  شبيه

 در  را  زبانيرفارسـيغ  مخاطـب  درك  روند  مسئله  اين  كه  است  كرده  حذف  جمله  اول   از  را  نهاد

 بـا  مشـكل  ايـن  پـژوهش  ايـن  در  متن  سازيساده  جريان  در  ،كندمي  مختل  درك  فرايند  جريان

  شد.  مرتفع  نهاد جايگاه در  مناسب  ضماير يا  اسامي آوردن

هـا بسـيار سازي، نويسندهبراي حفظ لحن ادبي و داستاني متن جريان ساده  ،در اين پژوهش

اسـت.   نشـده  انجـامي، پرداخـت داسـتاني  سـازسادهنـد. در جريـان  ابودهبه متن اصلي وفادار  

. غيـر از اندشـدهتقسـيم    تركوتـاهدو جملـه  جمالت بسيار طوالني با حفظ محتوا و اسلوب به  

(مثل، حذف «ب» از ابتدا   بودهي نحوي متون منثور قرن پنجم  هايژگيوحذف مواردي كه جزء  

از انتهاي فعل در صورت استمراري فعل)، تغييرات ديگـر بـر سـاختار جمـالت اعمـال   »ي«  و

ي و جـايگزيني ابيمعادل نشده است. واژگان كهن بر اساس چارچوب ذكر شده در اين پژوهش 

  شده است.
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توجه به سطح مخاطب و همچنين پيشـينه زبـاني وفرهنگـي او(طبـق نظـر حـق   ،در نهايت

هاي واژگـاني گيري درباره چگونگي انتخاب معادل به هنگام تصميم  )،١٣٩٢شناس و همكاران،  

  بوده است.  گرانپژوهشهاي نحوي و معنايي مد نظر  و ميزان كاهش يا تعديل ساختار

  

  پژوهش  ةتوليدشد  محتواي نمونه  .١-  ٥

مــتن ارائــه   يبــرا  شــدهيطراح  يهاني به همراه  تمر  نامهقابوساز    تي حكا  كي شده  بخش متن ساده  ني ا  در

  :شوديم

  ٢است سر ١پاسبان دهان در زبان: ١ متن

  هاي قبل از خواندنفعاليت

 چه به گفتن» سخنكه «خوب  ميبدان  ميخواهيگفتن» است. در ابتدا م سخن  «خوب  امروزمان درس  موضوع

  است؟ يمعن

 كــردن  صــحبت  هنگــام  ياحساســ   چــه  ري تصاو  ني ا  در  افراد،  شما  نظر  به  دييبگو  و  ديكن  نگاه  ري ز  ري تصاو  به

  رسد؟يم شما ذهن به ري تصاو ني ا دني د هنگام ييهاواژه چه دارند؟

  

    
  گفتن   سخن خوب تصوير نمونه: ٢ شكل  گفتن  سخن  خوب تصوير نمونه ١شكل

  

 صــحبت  خوب  يهاروش  از  يكي   ني ا.  زننديم  لبخند  كردن  صحبت  هنگام  هاآن  د،ي زد  حدس  كه  طورهمان

  ند؟ي گويم چه هاآن نظرتان به. است كردن

 هنگــام  ييهــاواژه  چــه  د؟يكن  انيب  كردن  صحبت  هنگام  در  را  هاآن  احساس  و  ديكن  نگاه  ري ز  ري تصاو  به  حاال

  رسد؟يم شما ذهن به ري تصاو ني ا دني د

  

 
 مراقب  نگهبان،  -١

 .است يسعد از  تيب نيا  -٢
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  نگفت  سخن: نمونه تصوير بد ٤ شكل  گفتن سخن: نمونه تصوير بد ٣ شكل

  

  ند؟ي گويم چه هاآن ديكنيم فكر. هستند يعصبان كردن صحبت هنگام هاآن! است درست

ــ   اســتفاده  مثبــت  جمالت  از  م،يبزن  لبخند  كردن  صحبت  هنگام  يعني   كردن  صحبت  خوب  گــراني د  بــه  م،يكن

 ناراحــت كمتر كه مييبگو گراني د به يطور  را  بد  يهاخبر  يحت  و  مينكن  استفاده  زشت  كلمات  از  و  مينكن  نيتوه

  .شوند

 دارد؟ ييمعنا چه كردن صحبت خوب شما نظر به )١

 .ديكن معنا را كردن صحبت بد حاال )٢

 باشد؟ داشته افراد يبرا ييضررها چه توانديم مختلف يهاتيموقع در كردن صحبت بد نظرتان به )٣

ــ .  باشــد  داشــته  يري ناپذجبران  جي نتا  است  ممكن  يگاه  گراني د  با  كردن  صحبت  بد  ديگفت  كه  طورهمان - يم

  چطور؟ ديپرس

 خواندن

  .ديبده پاسخ آن به مربوط يهاسؤال به و ديبخوان را ري ز متن

ــ ب  دهــانش  از  بــاهم  شي هــادنــدان  همــه  كه  دي د  خواب  در  او.  دي د  يبد  خواب  پادشاه  ها،شب  از  يشب   روني

 ني ا يمعن كه ديپرس او از پادشاه.  آوردند  قصر  به  را  بود  خواب  ريتعب  شغلش  كه  يشخص  زود  يليخ  صبح.  افتادند

 افــراد و دوســتان همــه كــه اســت آن خواب ني ا يمعن. باشد  يطوالن  پادشاه  يزندگ: «گفت  مرد  ست؟يچ  خواب

ــ ا: «گفــت پادشــاه.» ماندينم يباق تو نسل از كسچيه و مرد خواهند تو از  قبل  تو،  خانواده ــ  مــرد ني  كــه ادبيب

 مــن پس رند،يبم  من  از  قبل  من  خانواده  افراد  همه  اگر.  ديبزن  چوب  ضربه  صد  را  كرد  صحبت  من  با  تلخ  قدرني ا

  باشم؟» زنده چه يبرا

 خــواب ني ا  يمعن: «گفت  رگريتعب.  كرد  في تعر  او  يبرا  را  خواب  نيهم  پادشاه  و  آوردند  را  يگري د  رگريتعب 

ــ تعب  نيــ ا: «گفت  پادشاه.»  است  شتريب  شانخانواده  افراد  و  دوستان  همه  از  پادشاه  عمر  كه  است  آن  همــان  مثــل  ري

  .»ديبده طال سكه صد مرد ني ا به. دارد فرق يقبل نفر با يليخ شخص ني ا گفتن سخن يول بود  يقبل ريتعب

 .ديده پاسخ ري ز يهاسؤال به متن، به توجه با- ١

a( بزنند؟ چوب ضربه صد اول رگريتعب به تا داد دستور پادشاه چرا ...........................  

b( است؟ ............................ يچه كس رگر،يتعب  
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c ( خواب وجود دارد؟ ........................ ريدر فرهنگ شما هم مفهوم تعب اي آ 

d( د؟ي خواب معتقد ريشما به تعب اي آ ............................ 

 
 .است» سر پاسبان دهان در «زبان- ٢

a( است؟ كي نزد باال المثلضرب يبه معنا ري از جمالت ز كي كدام  

b( دارد را او مغز از مراقبت فهيوظ انسان زبان. .   

c( كه مواظب او باشد. . دهديانسان به زبان فرمان م مغز   

d( بشود آن مرگ اي  نجات باعث توانديم مغز، از انسان زبان مراقبت. .   

e ( بشود او مرگ باعث اي  كند حفظ را او جان است ممكن زنديم زبانش با انسان كه ييهاحرف. .  
  

 .ديكن مشخص ري ز جمالت در ،)ن( با را ينادرست و) د( با را يدرست متن، به توجه با- ٣

a( رنديميم او از قبل او كاني نزد همه كه دي د خواب  پادشاه.   

b( زد چوب ضربه صد دوم رگريتعب به  پادشاه.   

c( داشت فرق يليخ دوم رگريتعب ريتعب با اول رگريتعب ريتعب.   

d( بود ندي ناخوشا و تلخ اول رگريتعب سخنان اما بود ني ريش يليخ دوم رگريتعب  سخنان.  
 

 .ديكن مشخص را ري ز يرهايضم مرجع و ديكن مراجعه متن به دوباره- ٤

a( پاراگراف  ـَش)،سطر دوم) ..................... اول  

b( پاراگراف  ني ا)،دوم سطر دوم........................... (  

c ( پاراگراف  همان)،سوم سطر دوم (............................... 

  هاواژه

  .ديها در ستون ب وصل كنآن يموجود در ستون الف را به معنا عبارات

  ب  ستون  الف ستون

  كالم در با يز كلمات  و مثبت جمالت  از استفاده  الف  رگر يتعب /معبّر  ١

  افراد يايكردن رؤ يمعن  ب   كردن صحبت تلخ  ٢

  كالم در يمنف جمالت  و زشت كلمات  از استفاده  ج  خواب  ريتعب  ٣

  كند يم ي معن را گرانيد يايكه رؤ يكس  د  كردن  صحبت نيريش  ٤

  خواندن از پس  يهاتيفعال

 .ديده پاسخ آن به مربوط يهاسؤال به و ديبخوان را شدهانتخاب زبانيفارس روزنامه كي  از كه متن ني ا

 مقاصد  و  اهداف  به  را  شخص  و  كند  برابر  دو  را  كالم  ريتأث  توانديم  كه  دارد  ييهاوهيش  و  آداب  گفتن،  سخن

 مثبت و باي ز كلمات از استفاده يعني  گفتن سخن خوب. است كوين انيب سخن،  يهاوهيش  از  يكي .  برساند  شي خو

ــ م از اي  دهد كاهش را سخن  يمنف  اثرات  توانديم  گفتار  ني بهتر  انتخاب  راي ز  گفتار؛  ني بهتر  انتخاب  و . بــردارد اني
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 يمحتوا يحت ليدل نيهم به. شونديم گراني د شدن نيغمگ باعث و ندي گويم سخنتلخ ياگونهبه  مردم  از  يبرخ

 كودكان خورد به ني ريش يخوراك كي   با  را  يتلخ  يدارو  چنانكه  گفت؛  ني ريش  و  وايش  يزبان  به  ستي بايم  را  تلخ

 حــج سوره  ٢٤  و  ٢٣  هي آ(  مي كر  قرآن  در  خداوند.  كند  كم  شي محتوا  يتلخ  از  شكل،  يني ريش  كمدست  تا  دهنديم

 يشــكل و ظاهر يدارا كه شوديم گفته يسخن به پاك سخن. كنديم اشاره پاك  سخن  به)  ميابراه  سوره  ٢٤  زين  و

  .است درست و راست محتوا ازنظر و است  باي ز

  ١٣٩٦ اسفند ٢٦ هان،يك روزنامه

 بود؟ چه درباره متن

  د؟يداشت ياحساس چه باشد؛ كرده صحبت بد شما با يكس كه است  افتاده اتفاق تاني برا حالتابه دي شا

 بلــه جوابتان اگر د؟يهست مانيپش اي آ است؟ بوده چه آن علت  د؟ي ازده  حرف  بد  يكس  با  حالتابه  هم  شما  اي آ

 متأسف دي زد او به كه يبد  يهاحرف  خاطر  به  و  دي دار  دوستش  كه  دييبگو  و  دي ريبگ  تماس  او  با  ديتوانيم  است

 .ديهست

  گيريتيجهن .٦

 سطح  آموزانيفارس  يبرا  نامه»قابوس«  يداستان  متنيك    يسازساده  هدف  با  حاضر  پژوهش

 يهـاچـارچوب  خصـوص  در.  شـد  انجـام  يدانيم  و  يليتحل  ،ياكتابخانه  روش  به  شرفته،يفروپ

 زبـان  آمـوزش  حوزه  در  متون  يبازگردان  و  يسازساده  يبرا  يسيانگل  و  يفارس  منابع  در  موجود

 نقـص كـه گفـت تـوانيم است، شده استفاده هاآن از پژوهش نيا  متن در كه ،يخارج اي  دوم

 يبـرا مـتن، يسـازساده حوزه در يطوركل به را ينكات   كه  است  آن  هاچارچوب  نيا  اكثر  ياصل

 يبـوم  مخاطـب  يبـرا  كـه  كننديم  فيتعر  يمتون  زين  را  لياص  متون  و  اندكرده  ارائه  لياص  متون

 ريـغ  ايـ  خودكـار  زبـان  شـامل  توانديم  زين  متون  نيا  در  كاررفتهبه  زبان.  باشند  شده  نوشته  زبان

 يسـازسـاده يچگـونگ دربـاره يچنـدان قيدق اتيجزئ  هاچارچوب  نيا  جهيدرنت.  باشد  خودكار

  .اندنداده  ارائه زبان  يربوميغ  مخاطب  يبرا يادب  متون

 يرو  بـر  هـاآن  اكثـر  كـه  است  آن  يافته هاي پژوهش حاضراصول بر اساس    نيا  دوم  نقص

 بـر  مـتن  يبـازگردان  و  يسـازساده  يبـرا  را  ييراهكارها  نكات  و  اندكرده  مطالعه  يسيانگل  زبان

 توسـط شـدهارائه نكـات بـا نكـات  نيـا  است  الزم  جهيدرنت.  اندكرده  ارائه  يسيانگل  زبان  اساس

  .شود  يسازيبوم و  بيترك  متن يبازگردان و  يسازساده حوزه در  زبانيفارس  گرانپژوهش

) دانسـت. ١٣٩٢سو با نظر جـوادي راد (توان همبر اين اساس يافته هاي اين پژوهش را مي

كند كه متون ادبي فارسي ساده شـده از سـه رويكـرد او در پژوهش خود به اين نكته اشاره مي
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ويكردها با توجه بـه سـطح و نيـاز مخاطـب كلي در جريان ساده سازي بهره برده اند كه اين ر

  ها عبارتند از:متغير هستند. اين رويكرد

  ؛يبه محتوا و صورت متن اصل  يوفاداربه   شي(الف) گرا

  ؛ياصل  متندر صورت    يكاردستمحتوا و   يوفاداربه   شي(ب) گرا

  .يدر محتوا و صورت متن اصل  يكاردستبه   شي(ج) گرا

 مـدرس  ١٨  مجمـوع  از  مصـاحبه،  بخش  درهاي پژوهش حاكي از آن است كه  يررسي يافته

 يهــاداده از %٥٥ معــادل ( مدرســان از نفــر ١٠ نظــر پــژوهش، نيــا انيــجر در كننــدهشــركت

 يبـرا ييتنهابه شدهساده متن كه بود آن  بر  يمبتن)  يكتب  و  يحضور  يهامصاحبه  از  آمدهدستبه

 كـاربرد اسـت ازيـن و سـتين يكـاف شـرفتهيفروپ سطح زبانانيفارسريغ به  يفارس  زبان  آموزش

 آمـوزان يفارسـ به زين زبان يواقع بافت در متن  نيا  در  شدهفيتوص  المثلضرب  و  اصطالحات

سـازي گر مشكل رايجي است كه بر سر راه سادههاي پژوهش بياناين بخش از يافته  .شود  ارائه

تـرين تـرين و رايـجشود.اين مشـكل از قـديميمشاهده ميمتون ادبي براي سطح مياني به بعد  

) جـزء نخسـتين ١٩٨٢(  ١  موزشـي اسـت. بالئـوآسازي متن با اهداف  مشكالت در مسير ساده

 جمالت  و  محدود  واژگان  از  گراني بود كه به اين مشكل اشاره كرد؛ به تعبير او استفادهپژوهش

و  مصـنوعيايجـاد يـك گفتمـان « منجـر بـه يادزاحتمال بـه شـدهسـاده متـون  در  ساده  و  كوتاه

    .شد  خواهد  )٥٢٥  :١٩٨٢» (بالئو ، يرطبيعيغ

- داده  از  %٤٤  معـادل (  مدرسهشت    پژوهش،  نيا  در  كنندهشركت  مدرسهجده  مجموع  از

 مـتن  ينحـو  و  يواژگـان  يدشوار  سطح  تناسب  بر)  يحضور  يهامصاحبه  از  آمدهدستبه  يها

 ةهمه  تيدرنها  و  داشتند  تاكيد  شرفتهيپ  فرو  سطح  آموزانزبان  يزبان  توانش  سطح  با  شدهانتخاب

 مثبـت  ريتـأث  و  آمـوززبان  ازين  با  يانتخاب  متن  موضوع  بودن  متناسب  كننده،شركت  مدرسهجده

 يفرهنگـ  قرابـت  ليـدل  بـه  ،ياسـالم_ـ  يرانـيا  فرهنـگ  از  آمـوززبان  بهتر  درك  بر  موضوع  نيا

. از نتـايج فـوق چنـين اندكرده  ديتائ  را  شانيمادر  زبان  فرهنگ  با  شدهانتخاب  تيحكا  موضوع

اي، نحـوي و شود كه اصول  استفاده شده در اين پژوهش بـراي سـاده سـازي واژهاستنباط مي

  آموزان بوده است. فرهنگي متن منتخب نسبتاً موثر و منطبق با توانش زباني و نياز زبان

 
١- Blau 
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 يفردوسـ دانشـگاه مركـز دو در درسمـ سـه  گـزارش  طبق  آموزان،زبان  بازخورد  بخش  در

 سـه هـر در آمـوزانزبـان ،يانتخـاب مـتن سيتدر از آنكارا  در  سعدي  بنياد  زفايآ  مركز  و  مشهد

 شـدهانتخاب  موضـوع  تيجـذاب.  كننـد  برقرار  ارتباط  متن  موضوع  با  اندتوانسته  يراحتبه  كالس

 فرهنـگ(  مقصـد  فرهنگ  نيب  مشترك  ميمفاه  وجود  علت  به  كالس  سه  هر  در  آموزانزبان  يبرا

همسـو بـا   فوق  جينتا  .است  هيتوج  قابل)  يترك  فرهنگ  و  يعرب  فرهنگ(  مبدأ  فرهنگ  و)  يرانيا

ي(به خصوص نـوع ادب  متون  از  استفاده  مثبت  ريتأث  دهندهنشان)  ١٣٩٦همكاران (  و  زادهنظراستاد

 زبان  فرهنگ  از  آموززبان  بهتر  درك  بر  ،يخارج  /دوم  زبان  آموزش  يهاكالس  در  ادب تعليمي)

  .كنديم  دييتأ  را  يفارس زبان  آموزش نيح در يادب  التذاذ جنبه از  استفاده لزوم و  است  مقصد

-   متن  يواژگان  و  ينحو  ساختار  كه  ديآيبرم  نيچن  مدرسان  يهاگزارش  يبررس  از  نيهمچن

 بـوده دركقابـل كـامال كالس سه نيا  در  آموزش  حال   در  آموززبان  ٢٥  مجموع  از  نفر  ٢٢ي  برا

- زبـان  يبرا  نامه»قابوس«  نثر  از  شدهانتخاب  متن  مناسب  يدشوار  سطح  انگريب  امر  نيا  كه  است

 از.  اسـت  پـژوهش  نيـا  در  شـدهيطراح  يهـانيتمر  يـيروا  بر  يشاهد  و  كنندهشركت  آموزان

 بـه  پاسـخ   يبـرا  آمـوزانفارسـي  از  نفرششـ    پـژوهش  نيـا  در  كننده  شركت  رانيفراگ  مجموع

 به  توانيم  امر  نيا  ليدل  مورد  در  كه  داشتند  ةمدرساضاف   حيتوض  به  ازين  مطلب  درك  يهاسؤال 

 مشابه  هانيتمر  نسبت  ،متن  نيا  يبرا  شدهيطراح  مطلب  درك  يهانيتمر  بودن  متفاوت  و  تنوع

  .كرد  اشاره آزفا  مراكز  منابع در  موجود

 آن گـرفتن قـرار و روزنامـه منتخـب مـتن كـه است آن از يحاك مدرسان  گزارش  تيدرنها

 مشـابه مفهوم افتني به مربوط كه  ييهاسؤال   طرح  آن  دنبال   به  و  خواندن  از  پس  فيتكل  عنوانبه

- زبـان درك شـدن كامل باعث است آموززبان مبدأ فرهنگ اي زبان ،يزندگ  در  بحث  موضوع  با

  .شوديم زبان  يواقع بافت در  خاص  المثلضرب  اي  مفهوم اصطالح، آن  كاربرد و متن  از آموز

  منابع 

 و  سـي  چاپ  ،سوم  جلد  خوب؛  هايبچه  براي  خوب  هايقصه).  ١٣٨٨(  مهدي  يزدي،رآذ_    ١

  .  اميركبير  انتشارات:  تهران.  پنجم

 مهـارت"  ).١٣٩٦(  اسـماعيلي، عصـمت  بندي، شهرام.نقش  يداهللا.  شكري،  استادزاده، زهرا.  -   ٢

 بـر  گلستان  يشدهساده  متون  كاربرد  تأثير  يمطالعه:  ايراني  غير  آموزان  فارسي  خواندن  درك

  .١٥٢- ١٣٥  )،١(٦  ،زبانانغيرفارسي به  فارسي  زبان  آموزش  نامهپژوهش ."آن
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Abstract 

Preparation and compilation of educational materials based on scientific 
principles is one of the major goals of the document of the comprehensive 
scientific map of the country. Due to the growing need for these resources, 
unfortunately today we are faced with a lack of standardized and efficient 
educational materials for teaching Persian to non-Persian speakers. The 
purpose of this library, analytical and field research study was to develop a 
simplified and translated text from "Qaboosnameh" anecdotes to study the 
reflective feedback from both teachers and learners at the pre-advanced 
level. In order to achieve this aim, Maxwell (٢٠١١) and Paetzold, and 
Specia (٢٠١٥) frameworks and principles were applied to a text and 
simplification implemented. In order to collect the instructors’ feedback on 
classroom application of the designed material, a written semi-structured 
interview was conducted. The developed materials were given to ١٥ 
instructors from Azfa Center at Ferdowsi University of Mashhad and ٣ 
instructors from Ankara. All the participating instructors confirmed the 
appropriateness of the lesson topics and asserted their relevance to the 
learners’ needs. Also, the instructors believed that the syntactic and lexical 
difficulty level of the texts were comprehensible for ٢٢ out of ٢٥ Persian 
learners, which indicates the appropriate level of difficulty of the simplified 
texts. 
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