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ررزکر سلثشور،
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پریا کرمری* (تویمنده ممئول)،
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
paryaafsari@gmailkhezri5
چکجده
این تحقیق به بررسی نشانگرهای فراکالمی تعاملی در پایاننامههای علوم انسانی و علوم فنی میپردازد .بدین
منظور  30پایان نامۀ علوم انسانی و علوم فنی در  6رشته به طور تصادفی از کتابخانۀ  5دانشگاه انتخاب شدند5 .
پایاننامه در هر رشته در بازۀ زمانی  6سال انتخاب شدند .این تحقیق فقط به بررسی بخشهای مباحثه و نتیجه
گیری این پایان نامهها پرداخت .بهمنظور بررسی نشانگرهای فراکالمی تعاملی مدل هایلند مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که درصد کلی نشانگرهای فراکالمی تعاملی در پایاننامههای علوم انسانی بیشتر
از علوم فنی میباشد .در بین عناصر تحلیل شده در هر دو رشته ،کالم محتاطانه ( )Hedgeبیشترین فراوانی را
داشت ،در حالیکه اشاره به خود ( )Self-mentionدر علوم انسانی و نشانگر نگرش ( )Attitude markerدر
علوم فنی کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند .نتایج این تحقیق حاکی از این مطلب است که آگاهی از
نشانگرهای فراکالمی تعاملی میتواند کمک بسزایی به نگارش متون دانشگاهی بکند به این خاطر که این نشانگر
ها به نویسنده کمک میکنند تا با خواننده تعامل برقرار کند و متن قابل فهمتر و منسجمتری ارایه دهد .نتایج این
تحقیق کاربردهای آموزشی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارایه میدهد.
کژگان للجدی :نشانگر های تعاملی ،فراکالم ،پایاننامه ،علوم فنی ،علوم انسانی
اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله:
تاریخ دریافت :دوشنبه،
تاریخ تصویب :شنبه28 ،
تاریخ انتشار :یکشنبه،
تاریخ آنالین :دوشنبه،
شناسۀ دیجیتال مقاله:
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مطالعۀ ساخ

جهانبجنیهای تژکرپرسیات رر »سگ سهوهکی تجره« کثر کسیفان لرِین
بر مبنای تثلجل گفیتان کتیقاری
طاهر بن خلجف
دانشیار زبانشناسی انگلیسی ،گروه زبان انگلیسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی،
دانشگاه سفاکس سفاکس ،تونس
taherbenkhlifa@yahoo.fr

چکجده
هدف این مقاله مطالعۀ چگونگی شکلگیری جهانبینیهای نژادپرستانه در داستان »سگ قهوهای تیره« اثر
استِفان کرِین است که در آن با بهره جستن از ارتباط نزدیک بین زبان و ادبیات ،به مطالعۀ زبانشناختی بازسازی
مفاهیم سیاه بودن و سفید بودن بر مبنای این فرض که نژادپرستی برساختهای اجتماعی ،برهانی ،و فکری است،
پرداخته شده است .چنین مفهوم سه بعدی را میتوان در قالب یک سهوجهی مشتمل بر نظام شناختی ،جامعه ،و
گفتمان در نظر گرفت .با عنایت به تعریف گفتمان به عنوان فرآیند رمزگذاری و رمزگشایی معنا ،متن این داستان
در سطوح مختلفی از کاربرد زبان قابل استیفاد است که سه مورد را در برمیگیرد -1 :تحلیل بافتی که به مطالعۀ
چگونگی کارکرد زمان ،جا و شخصیتهای داستان در هدایت صحنهِ نابرابری نژادی میپردازد؛  -2تحلیل متنی که
معطوف به نقش روایت در بازتولید نژادپرستی است؛ و  -3تحلیل هویت که هدف از آن مطالعۀ نحوۀ شکلگیری
هویت نژادی در امتداد نسلهاست .نتایج نشان میدهد که اوالً ،بازنمایی شخصیتها حاکی از ساختار دوگانی
جامعۀ آمریکای جنوبی بر مبنای دونپایگی سیاهان و ارجمندی سفیدهاست .این ویژگیهای اجتماعی حاصل
کنکاش در بافت اجتماعی است .دوماً ،نحوۀ روایت کنشها و رویدادهای داستان نشاندهندۀ توزیع نابرابر قدرت در
بین سیاهان و سفیدهاست .نوعی عدم توازن قدرت در دوگانهِ تنبیه و اطاعت قابل مشاهده است .این وضعیت به
واسطۀ نظام دوگانی جهانبینیها یعنی برتری سفید و دونپایگی سیاه دوام مییابد .سوماً ،اثبات میگردد که
جهانبینیهای نژادپرستانه و روابط نژادی با توجه به هم آمیزی در سطح خانواده ،تکامل جامعه ،و قوانین آن ،در
گذر از نسلی به نسل دیگر ظهور و بروز مییابد.
کژگان للجدی :گفتمان ادبی ،نژادپرستی ،جهانبینیها ،سفید پوستی ،سیاه پوستی ،و بردهداری
اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله:
تاریخ دریافت :پنجشنبه 3 ،آبان 1397
تاریخ تصویب :چهارشنبه 23 ،آبان 1397
تاریخ انتشار :یکشنبه 11 ،آذر 1397
تاریخ آنالین :دوشنبه 5 ،آذر 1397
شناسۀ دیجیتال مقاله:
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تاثجر جنمج بر ریز مهارتهای خوکتدن رر مجان زبان آموزکن کیرکتی
لامرکن جاتفشان٭ (تویمندة ممئول)،
استادیار آموزش زبان انگلیسی ،گروه آموزش زبان انگلیسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
Dr.kjnfeshan@iauksh.ac.ir , dr.kjanfeshan@gmail.com

مثتد مهدی پوریان
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ،گروه آموزش زبان انگلیسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
M.M.Pourarian93@gmail.com
چکجده
مطالعۀ حاضر بر آن است تا تاثیر جنسیت را بر توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی مورد بررسی دقیق قرار
دهد .برای این منظور ،چهار مهارت موردنظر در فرایند درک مطلب انتخاب شدند .سپس ،تعدادی متن انتخاب
گردید تا زبان آموزان به سواالت درک مطلب آن پاسخ دهند و بدین طریق مهارتهای موردنظر ،مورد ارزیابی قرار
گیرند .دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه ،متشکل از  88زبان آموز سطح متوسط به باال در رده سنی
بزرگسال بودند که در  2گروه  44نفری مختلط قرار گرفتند ،به نحوی که ابتدا بر طبق آزمون نلسون مرتب سازی
انجام شده و سپس آماده آزمون درک مطلب شدند .مقایسۀ شاخص میانۀ دو گروه در مهارت های موردنظر به
واضح گویای این است که در دو مورد از مهارت ها ،یعنی ایجاد یک رابط منطقی و درک حالت ،تَن صدا ،یا تاثیر
متن قرائت ،تفاوت های قابل توجهی از نظر عملکردی بین زنان و مردان وجود دارند ،به طوریکه در مهارت اول،
مردان عملکرد بهتری نسبت به زنان داشته و در مورد مهارت دوم ،زنان عملکرد بهتری نسبت به مردان داشتهاند.
در مورد دو مهارت دیگر ،یعنی درک ایدۀ اصلی متن قرائت و حدس زدن معنی از روی محتوا ،تفاوتهای قابل
توجهی وجود نداشته است.
کژگان للجدی :تفاوتهای فردی ،جنسیت ،زبان آموزان  EFLایرانی ،مهارتهای خواندن
اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله:
تاریخ دریافت :یکشنبه،
تاریخ تصویب :سهشنبه،
تاریخ انتشار :یکشنبه،
تاریخ آنالین :دوشنبه،
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پجوتدخوررگی تاهتگنی گفیتانهای علتی :ر یکرری بجنامینی
رر-بر-رکشیهایی برکی آموزش زبان کتگلجمی با کهدکف یژه

رک ر لوهی
استادیار آموزش زبان انگلیسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ،مراغه ،ایران
davudkuhi@yahoo.com

چکجده
در پرتو تالشهای تحسین برانگیزی که ماهیت اجتماعی و بین فردی گفتمانهای علمی را مورد کنکاش قرار داده
اند ،ماهیت تعاملی این نوع گفتمانها و همچنین زوایای گوناگون کارکردهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی گفتمان
علم بر همگان آشکار شده است .آشکار شدن این زوایا منجر به درک این امر شده است که گفتمان علم بخشی
الینفک از شبکههای پیچیدۀ تعامل اجتماعی بشر است .بر اساس رویکرد مذکور ،مقالۀ حاضر تالش نموده است تا
ناهمگنی و پیوندخوردگی گفتمان علم با گفتمان های غیر علمی را مورد توجه بیشتر قرار داده و برخی از این
گفتمانها را شناسایی کند .درک این پیوندخوردگی به مولف مقالۀ حاضر کمک نموده است تا چهارچوبی اولیه از
نحوۀ تعامل گفتمان علم با گفتمانهای غیر علمی ارائه داده و در پرتو مفهوم بینامتنیت به چگونگی نفوذ ویژگیهای
سبکی ،ژانری و سیاقی گفتمانهای غیر علمی در گفتمان علمی بپردازد .در نهایت دربرداشتهای آموزشی رویکرد
فوق برای آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه مورد بحث قرار گرفته است.
کژگان للجدی :پیوندخوردگی ،گفتمان علمی ،بینامتنیت ،آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه
اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله:
تاریخ دریافت :جمعه 27 ،بهمن 1396
تاریخ تصویب :یکشنبه 19 ،فروردین 1397
تاریخ انتشار :یکشنبه 11 ،آذر 1397
تاریخ آنالین :ذوشنبه 5 ،آذر 1397
شناسۀ دیجیتال مقاله:
10.22049/jalda.2018.26150.1048
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ضتنی رر تدکر بر یارگجری هتایندهای گرکمری

تاثجر تقوی

زهرک مثتدیان
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ،گروه زبانهای خارجی،
دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
z.mohamadian72@yahoo.com

شجوک صباغ شبمیری٭ (تویمندة ممئول)
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ،گروه زبا نهای خارجی،
دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
ShivaSabbagh@yahoo.com

چکجده
یادگیری «همایندها» بهعنوان یکی از حوزههای مشکلساز در آموزش زبان دوم به شمار میرود و اگر فردی
متمایل به تقویت تواناییهایش در یک زبان خارجی باشد ،دقت در استفاده از همایند یکی از مسائل مهم میباشد.
ای ن تحقیق نقش تقویت ضمنی درونداد در همایندهای گرامری بر زبان آموزان ایرانی را مورد مطالعه قرار داده
است .دو گروه زبان آموز دبیرستانی سطح متوسط در یک موسسۀ آموزش زبان خارجی در این تحقیق مورد
مطالعه قرار گرفتند .یکی از گروهها به-عنوان گروه کنترل و دیگری به-عنوان گروه آزمایشی .ابتدا یک پیش آزمون
چهار گزینه ای برای هر دو گروه در نظر گرفته شد .سپس ده جلسۀ تدریس به گروه آزمایش با برجسته کردن
همایندهای گرامری در متنها صورت گرفت .در وهلۀ آخر «پسآزمون» بر روی هر دو گروه انجام شد و نتایج آن
به وسیلۀ تی تست ،مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی میان دو گروه وجود ندارد.
یافتهها حاکی از آن است که تقویت ضمنی همایندها مزیت چندانی برای زبان آموزان ندارد.
کژگان للجدی :تقویت درونداد ،همایندهای گرامری ،ضمنی ،آشکار ،زبان آموز ،مکاتبه
اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله:
دریافت تاریخ :دوشنبه 31 ،اردیبهشت 1397
تاریخ تصویب :چهارشنبه 23 ،آبان 1397
تاریخ انتشار :یکشنبه 11 ،آذر 1397
تاریخ آنالین :دوشنبه 5 ،آذر 1397
شناسۀ دیجیتال مقاله:
10.22049/jalda.2018.26251.1066
شاپایالکترونیکی2383-2460 :
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کسیرکتژیهای زبانآموزی آزمون آگاهی زبانآموزکن سطح میوسط پجشرری رر
آزمون تارل کینیرتیی
کمجررضا تعت تبریزی،
دانشیار زبانشناسی کاربردی ،گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی،
دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
arnemati@yahoo.com
راطت زتوتی کحد٭ (تویمندة ممئول)،
دانشجوی دکترای زبانشناسی کاربردی ،گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی،
دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
Fateme.zununi@gmail.com
چکجده
زبانآموزان خوب از یک سری استراتژیها استفاده میکنند و زمانیکه آزمونهای زبانی مد نظر میباشند این
استراتژیها همراه با نوعی آزمون آگاهی میتواند نتایج بهتری برایشان داشته باشد .از میان چنین آزمونهایی ،آزمون
تافل اینترنتی کابوسی برای زبان آموزان ایرانی می باشد ،چرا که برای ادامه تحصیل نیازمند نتایجی مطلوب
می باشند .بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا نوعی آگاهی درباره نوع سواالت تافل اینترنتی به وجود آوریم تا
همراه با یادگیری همبسته مهارتها و استفاده از استراتژیهای مناسب راه را برای بدست آوردن نتایج مطلوب هموار
کنیم .عالوه بر این بر آن شدیم تا دریابیم که آیا س طح دانش زبان به تنهایی کفایت می-نمود یا استراتژیها نقش
مهمتری ایفاد می-کرد .بنابراین  34داوطلب آزمون تافل اینترنتی ( 18نفر سطح متوسط و  16نفر سطح پیشرفته)
یکبار در امتحان آزمایشی شرکت کردند و سپس در یک دوره یادگیری استراتژیهای مربوط به بخشهای مختلف
تافل حضور یافتند بدون اینکه آموزشی درباره خود زبان انگلیسی داشته باشند .سپس هرکدام مصاحبه شدند تا
درباره استراتژیهای مورد استفاده خود توضیح بد هند و بعد از اتمام دوره در امتحان آزمایشی دیگری شرکت
کردند .نتایج بدست آمده حاکی از مفید بودن آموزش استراتژی است که وابسته به سطح زبانی نمیباشد .از میان
استراتژیهای دوازده گانه ،هدف گذاری ،روشهای پوششی ،در نظر گرفتن متن ،همراه با تمارین دورهای و روشهای
جبرانی از بهترین استراتژیهای مورد استفاده بودند.
کژگان للجدی :تافل اینترنتی ،آزمون آگاهی ،استراتژیهای زبان آموزی ،تمرین دورهای ،استراتژیهای ترکیبی
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چکجده
نرم افزار کامپیوتری  Mnemosyneنوعی فلش کارت است که فرایند یادگیری فراگیران را بهینه میکند .مطالعۀ
حاضر به منظور بررسی میزان استفاده از  Mnemosyneبرای کمک به زبان آموزان  EFLانگلیسی به عنوان زبان
خارجی در سطح کالج برای بهبود یادگیری واژگان با استفاده از تکرار فاصلهدار انجام شد .برای این منظور 60 ،نفر
از دانشآموزان سطح متوسط بر اساس عملکرد آنها در آزمون مهارت انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (هر
گروه شامل  30نفر) تقسیم شدند .از شرکتکنندگان گروه آزمایش خواسته شد از  Mnemosyneدر رایانهها،
تلفنهای همراه ،یا سایر دستگاههای خود استفاده کنند .آنها فرصت استفاده از تعداد زیادی از فلش کارتهای
رایگان در موضوعات مختلف داشتند و کاربران توانستند بر اساس موضوعات مختلف فلش کارت خود را بسازند.
گروه کنترل دستورالعملها را از طریق روش آموزش متداول دریافت کرد .پس آزمون برای شرکتکنندگان هر دو
گروه به منظور بررسی یادگیری واژگان ارائه شد .نتایج آزمون مستقل  tروی نمرات پس آزمون دو گروه اختالف
معنی داری را بین نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل نشان داد Mnemosyne .در این مطالعه باعث بهبود قابل
توجه عملکرد دانشآموزان در یادگیری واژگان گردید.
کژگان للجدی :زبانآموزی به کمک رایانه ،فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ،فلش کارت ،نرمافزار
فلش کارت ،یادگیری واژگان
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