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 دوم آموزش زبان بر فرم در مركزت: متنيت
 سخنراني عمومي

 دومين كنفرانس ملي مطالعات زبان انگليسي:
 EFL چشم انداز زبان شناسي كاربردي در

 ، ايران، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز1397ارديبهشت 10-9
 
  ،پور ساعديكاظم لطفي

 تبريز، دانشگاه از شناسي كاربرديزبان ةاستاد بازنشست
 مركز منابع و ارزيابي زبان اتاوا، كانادا

Email:klsaedi@hotmail.com 

 چكيده 
هاي زبان، روند حاكم در زمينة پژوهش با توجه به ماهيت ويژة (فرآيندي) دانش مربوط به ارتباط كالمي يا همان

»«»« آن  يادگيريرجي در مقابل زبان دوم يا خا فراگيريشناسي كاربردي در چند دهة اخير به نوعي مدافع زبان
 هاي زبان هم مجاز است. ليكناما اندكي توجه به فرم اند. در فراگيري زبان، توجه اصلي بايد بر معناها باشد؛بوده

»« در جمالت  روابط دستوريرسد سوء برداشت متداول دربارة فرم زباني اين بوده كه آنرا مترادف نظر ميبه
داند ل از تعدادي جمله ميشناسي است كه زبان را متشكناشي از نظرية رايج در زبان اند. اين سوء برداشتدانسته

اظ گردد كه در آنها معنا كه حامل معناي سپرده شده به آنها هستند بدون اينكه ماهيت واقعي مبادالت كالمي لح
كند ايند را اداره ميفر گردد و آنچه كه اينارتباط كالمي تشكيل مياي گفتماني و با مشاركت طرفين به شيوه

متن زبان (نشأت گرفته از متنيت آن) است و نه جمالت زبان (كه متكي بر روابط دستوري صحيح در جمالت 
» فرم حاضر اين است كه بايد متنيت زبان كه نمايانگر گفتمان نهفته در آن است، همان  ةباشد). استدالل مقال

ندة فراگيري زبان دوم مد نظر قرار گيرد. متنيت زبان و عوامل مربوط است كه بايد در تمرينات تسهيل كن زباني»
»« پيام به سلسله مراتب به هم پيوسته در  ةمربوط به آن است كه با ادراك آنها  دريافت كنند ايجاد و بيان پيامبه 

ر گرفت كه در بر ر نظتوان متشكل از واحدهايي دبرد. هر متن را ميبه صورت خطي سازمان يافته پي مي متني كه
رضة خطي سلسله مراتب متني كمك شناختي هستند كه به عزبان -اجتماعي -شناختيهاي روانگيرندة بسته

شوند اي از زبان را شامل ميقطعهشوند و شناخته مي Tكنند. اين واحدها در متن نوشتاري با عنوان واحدهاي مي
»«Tگيرند. واحدهاي كه بين دو نقطه قرار مي هستند كه در عين حال حامل برخي عناصر  خلق پيام ها كانون 

از جمله انتخاب فعل اصلي (كانون) و  Tباشند. تنوع موجود در پيكربندي كلَي واحدهاي هم مي بيان پيام ها»«
مورد  حاضر ةگيري و ظهور آنها در مقالاند و نحوة شكلندة پيام كه در اطراف آن جمع شدهنيز عناصر بيان كن

» منظور باالبردن فراگيري زبان دوم كه به درمحور  »–فرم گيرد. استدالل اينست كه فعاليتهاي رار ميبحث ق
ه متنيت زبان قرار گيرند. شوند، الزم است در راستاي ابعاد مربوط باگيران از فرمهاي زباني تعبيه ميآگاهي فر

 گردد. نوشتن ارائه ميهارتهاي خواندن و ها با تمركز بر م-هايي از اين فعاليتنمونه

، وظايف تسهيلT، تمركز روي فرم، واحدهاي SLAمتن،  :واژگان كليدي
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 ادبيات كاربردي چيست؟

 
  بهرام بهين،

 گروه زبان و ادبيات انگليسي، ،آموزش زبان انگليسي دانشيار
 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران 

Email: bahram.behin@gmail.com 
 

 

 

 
 

 

كيدهچ 

اي ملموس در دنياي حقيقي ادبيات كاربردي اصطالحي است كه حاصل احساس نياز به بكارگيري ادبيات به شيوه
دنبال تعريف زيست انساني است ممكن است بتواند پاسخ پرسش خود را در عنوان مثال، پزشكي كه بهاست. به

اي راهگشا براي عنوان شيوهبه» ايميان رشته«وم هاي علمي، مفهدنبال تغيير الگوها در پژوهشادبيات بيابد. به
ها از يكديگر مطرح گرديد. برخي ممكن است حتي پا را فراتر شرايط غريب ناشي از جداسازي رشتهفائق آمدن بر 

نهاده و اشكاالتي را بر امكان محدود شدن در درون يك حيطة علمي و يا متنيت ادبيات وارد نمايند؛ چراكه همة 
هستند. با اين استدالل كه دنياي حقيقي و » جقيقي«انعي بر سر راه برقراري تماس مستقيم با دنياي م اينها

هاي تا از طريق مرور نقادانة جنبهحاضر برآنست  كاربردي ادبيات قرار گيرد، مقالة ملموس بايد در بطن مطالعات
توان مسيري را به سمت ماهيت متنوع مي عات فرهنگي نشان دهد كه چگونهمرتبط نظرية ادبي و با تكيه بر مطال

در مطالعات ادبي بازگشود.» حقيقت«  

سواد ،تغيير پارادايم ،ايبين رشته ،واقعيت ،ادبيات كاربردي:  واژگان كليدي
 اطالعات مقاله

 

 تاريخچة مقاله:

 1398مرداد  8 شنبهسه: تاريخ دريافت

 1398مرداد  14شنبه  : دوتصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398 شهريور 4 ،شنبهدو تاريخ آنالين:  

10.22049/jalda.2019.26629.113829   شناسة ديجيتال مقاله: 
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 هاي چاپي تحليل گفتمان انتقادي در مورد نقش زنان در تبليغات رسانه
 )ياقوت سالمت ةمجل موردي ة(مطالع

 
  (نويسنده مسئول)، محمدحسين يوسفي

 ،شناسي كاربردياستاديار آموزش زبان
 ايران ،بناب ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب

mhh.yousefi@gmail.com 
 

  ،فرزاد رستمي
، شناسي كاربرديزبان دانشجوي دكتراي

 ايران ،بناب ،د اسالمي واحد بنابدانشگاه آزا 
farzadr79@gmail.com 

 
 
 

 چكيده
 ين هستند بلكه بصورت غير مستقيم نقش اساساراهاي چاپي نه تنها مستقيما در پي متقاعد كردن خريدتبليغات

كمتر انجام شده ايست كه به  ةمطالع ،تحقيق حاضرمورد بررسي در  ةكنند. حوزدر تغيير نگرش جامعه ايجاد مي
دهند. اين مطالعه از پردازد كه خوانندگان آن را غالبا خود زنان تشكيل مينقش زنان در تبليغات مجالتي مي

پرداخته است. تمركز  خانواده و سالمتديدگاه گفتمان انتقادي به بررسي دقيق تبليغات چاپ شده در مجالت 
ير تأثهاي تبليغاتي براي كنترل و هاي بكار رفته توسط شركترگيري زنان در تبليغات و استراتژياصلي بر روي بكا

دهد كه چگونه بر مشتريان است. اين تحليل بر اساس چهارچوب سه بعدي فاركلو صورت گرفته است و نشان مي
دهد ها نشان ميشود. يافتهميولوژي صورت زنان از طريق تبليغات در مجالت محلي مربوط به زنان بازسازي ئايد

ها با تالش كنند. اين شركتهاي مختلفي جهت سود بردن از زنان استفاده ميهاي تبليغاتي از روشكه شركت
نچه برايش آآل، در تالش براي ايجاد اين باور در ميان خوانندگان هستند كه جهت نشان دادن يك زندگي ايده

آشكار نمود كه چگونه طرز نگاه به مقوالت  هد نياز زندگي است. اين مطالعگيرد در واقع مورتبليغات صورت مي
 ،كندشود زندگي را بهتر ميزيبايي و سالمت در مجالت مربوطه از طريق ايجاد باور به اينكه هر آنچه تبليغ مي

چنين تبليغاتي  رود. افرادي كه مسئولليغات براي كنترل اذهان بكار ميبشود. زبان تدستكاري و (باز)سازي مي
 كنند.هستند از زبان بعنوان ابزاري جهت كنترل كردن ديگران استفاده مي

تحليل گفتمان انتقادي، نقش جنسيت، تبليغات، مجله:  واژگان كليدي
 

 اطالعات مقاله
 

 تاريخچة مقاله:

 1397آذر  13شنبه سه: تاريخ دريافت

 1398ارديبهشت  19شنبه  پنج: تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب شار: انت تاريخ

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  

10.22049/jalda.2019.26392.1103 92  شناسة ديجيتال مقاله: 
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هاي شناختي ترجمة انگليسي اشعار پروين اعتصامي بر مبناي تبديل بررسي زبان
 داي كتفورمقوله

،شكوفه اسكندري   
 ،كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه

ايران ،تبريز ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   
 

،بيوك بهنام   
 ،شناسي كاربرديدانشيار زبان

ايران ،تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز   
 

  (نويسنده مسئول)، ابوالفضل رمضاني
 ،يادبيات انگليس استاديار

 ايران ،تبريز ،آذربايجان دانشگاه شهيد مدني 
ramazani57@yahoo.co.uk 

 

،رويا منصفي   
 ،استاديار مطالعات ترجمه

 ايران ،تبريز ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 چكيده

تصامي و تحليل عناصر الدين پازارگادي از اشعار پروين اعءپژوهش حاضر با هدف بررسي ترجمة انگليسي عال
ها،  حروف تعريف،  حروف ربط،  حروف اضافه، و ها،  قيدساختاري آن از جمله افعال،  اسامي،  ضماير،  صفت

شناسي و مطالعات ترجمه، چارچوب نظري كتفورد حروف ندا صورت گرفت. با در نظر گرفتن رابطة  بين زبان
شناختي دارند و بر اجزاي ها ماهيتي زبانانتخاب شد. اين تبديل باشد، مي ايهاي مقوله) كه شامل  تبديل1965(

اي است سازندة متن اعم از جمله واره، عبارت، و واژه متمركزند. از اهداف اصلي اين مقاله، تعيين نوع ِ تبديل مقوله
روشن كردن  شناختي محور در ترجمه جهتهاي زبانكه عمدتاً مترجم به كار گرفته است و استفاده از رويكرد

ها نشان دادند در بين هاي تحقيق كمي و كيفي استفاده شد. تحليلهاي متن مبدا. بدين منظور، از روشساختار
اين در حالي است كه تغيير ساختار، كمترين تكرار را  ؛دو بيتي منتخب، تغيير واحد بيشترين تكرار را داشت 14

 در ترجمه دارا بود.
اي، هاي ترجمهشناختي محور در ترجمه، تبديلهاي زبانمطالعات ترجمه، رويكرد شناسي،زبان  نا واژگان كليدي:
 عناصر ساختاري

 

 اطالعات مقاله
   

 تاريخچة مقاله:

  1397 اسفند 26 يكشنبه،: تاريخ دريافت

   1398 ارديبهشت 27 جمعه،:  تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398شهريور  4 دوشنبه، تاريخ آنالين:  

10.22049/jalda. 2019.26454.1121 5 شناسة ديجيتال مقاله: 
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 مجموعه آثار مورد مناقشه: بازبيني نقدهاي متناقض بر آثار ادبي جومپا الهيري

،موسي پوريا اصل   
 ارشد مطالعات زبان انگليسي، مدرس

 پنانگ، مالزي ،)يو. اس. ام.(انساني، دانشگاه سينز مالزي دانشكدة  علوم 
ms_pourya@yahoo.com 

 

 
 
 
 

چكيده   
از زندگي » واقع بينانه«آمريكايي ادبيات مهاجرت، به بهانة ارائه تصويري -جومپا الهيري، نويسندة جنوب آسيايي

اگرد جهان گرديده است. با اين حال، در مهاجران در آمريكا مورد تحسين بسياري از نويسندگان و منتقدان در گرد
كه توسط گاياتري اسپيواك مطرح شده است، » مخبر بومي«سالهاي اخير برخي از محققان با تكيه بر مفهوم 

شهرت روزافزون الهيري در دنياي غرب را به چالش كشيده، و به مشاركت (نا)خواستة وي در ساخت يك تصوير 
  اند. با توجه به افزايش اين اختالف نظرها در نامگذاري و دستهجران اشاره كردهها در مورد مهامورد تائيد غربي

اين نويسنده، مقاله حاضر سعي دارد به بررسي نقدهاي موجود براي تلفيق انبوه آراء متفاوت مربوط به   بندي
محوريت سه سؤال هاي موجود حول نامگذاري و دسته بندي بپردازد. به اين ترتيب، تفاسير، نقدها، و تحسين

هاي او هاي كوتاه و رماناند؟ داستانهاي متضادي را برانگيختههايش چه واكنششود: الهيري و داستانبررسي مي
عنوان آثار هنري چقدر مورد بحث قرار گرفته شده است؟ و چقدر به نقد يا مسائل مربوط به آنها توجه شده به

حول » عجيب و غريب«دهد كه با ايجاد فضاي اي را ميهاي منتقدانهاست؟ اين امر به محقق اجازة بررسي نگاه
دهد. پژوهش حاضر به اين عنوان يك مخبر بومي را اختصاص ميمباحث مربوط به نويسنده، به او جايگاهي به

هاي فرهنگي رسد كه مطالعات در مورد الهيري نبايد صرفا دربارة مسائل مربوط به مهاجرت و تنشنتيجه مي
 د، بلكه عناصر مرتبط با اصول روايت و تصويرسازي نيز مورد توجه قرار گيرد.باش

 

ال )شده-جومپا الهيري، همنوايى، تكرار، مخبر بومي، داستان سياسي (ن  واژگان كليدي:
 

 اطالعات مقاله
   

 تاريخچة مقاله:

 1397دي  27 پنجشنبه،: تاريخ دريافت

 1398خرداد  16 پنجشنبه،:  تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  ختاري

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  
10.22049/jalda.2019.26414.1110 1 شناسة ديجيتال مقاله: 
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 نشانگرهاي انسجام متني در قسمت نتايج و بحث مقاالت علمي

  ،ول)مسئة (نويسند سيدفواد ابراهيمي
 انگليسي، زبان دانشكده كاربردي، شناسيزبان مدرس

 ايران شادگان، ،شادگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
seyedfoade@gmail.com 

 
 چن سوي هنگ،

 كاربردي، شناسياستاد زبان
 ، مالزي)يو.پي.ام( مركز اي. ال. پي. تي. پي. دانشگاه پوترا مالزي

chansweeheng@gmail.com 
 

 

 

 

 چكيده
 ةاين تحقيق به بررسي استفاده و نقش گفتماني عناصر متصل كننده در قسمت نتايج و بحث مقاالت از چهار رشت

زبانشناسي كاربردي، شيمي، روان  ةقسمت نتايج و بحث مقاالت از چهار رشت 40پردازد. بر اين اساس، مختلف مي
تخاب گرديد. تمامي نتايج و بحث مقاالت قسمت نتايج و بحث) ان 10شناسي، و مهندسي محيط زيست (هر رشته

) تجزيه و 2014ها بر اساس مدل ابراهيمي (اند. دادهاز مقاالت تجربي چاپ شده در مجالت معتبر گرفته شده
نتايج نشان دادند كه استفاده و نقش گفتماني عناصر متصل كننده تحت تاثير مستقيم ماهيت  تحليل گرديدند.

اي نگارش تواند به تحقيقات مقايسهنتايج اين تحقيق مي اند.و رشته قرار گرفتهقسمت نتايج و بحث مقاالت 
تواند به بهتر شدن نگارش هاي مختلف كمك كند. نتايج به دست آمده ميقسمت نتايج و بحث مقاالت در رشته

 ها كمك كند.قسمت نتايج و بحث مقاالت با توجه به تخصصي بودن رشته

ها ي انسجام متني، قسمت نتايج و بحث،  مقاالت علمي، رشته تحصيلي، ژانرنشانگرها  واژگان كليدي:
 اطالعات مقاله

 

 تاريخچة مقاله:

 1397اسفند 12 يكشنبه،: تاريخ دريافت

 1398خرداد  24 جمعه،:  تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  
  10.22049/jalda.2019.26442.1116 1 ه:  شناسة ديجيتال مقال
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 در بين دانش آموزان ايراني در مالزي  زمان يادآوري و مشكالت امالئي انگليسي

 مسئول)،ة يم عليپور (نويسندمر
 ، مطالعات زبان انگليسيدانشجوي دكتراي 

 مالزي ،سالنگور بنگي ،) ام كي. يو. (دانشگاه كبانگسان مالزي
mar4ba@yahoo.com 

 

 الدين، خزرياتي صالح
 زبانشناس، -شناسي كاربردي و رواندانشيار زبان

 مالزي ،سالنگور بنگي ،) ام كي. يو. (دانشگاه كبانگسان مالزي
khazudin@ukm.edu.my 

 

 استپا، هامين سيتي
 شناسي كاربردي، استاد زبان
 مالزي ،سالنگور بنگي ،) ام كي. يو. (دانشگاه كبانگسان مالزي

sitihami@ukm.edu.my 
 

چكيده 
ن و امالئي براي بررسي همبستگي بين مشكالت اماليي و زما ،در اين تحقيق، مشكالت واج شناختي، مورفولوژيكي

شناسايي و مورد مطالعه  ايراني در مالزي EFLصرف شده براي حفظ امال كلمات (زمان حفظ) در بين دانشجويان 
زن) كه به طور هدفمند از يك مدرسه  21مرد و  20( آموز ايراني بودند دانش 41قرار گرفت. شركت كنندگان 

) 2013ن و پس آزمون با تطبيق رويكرد (متوسطه ايراني در كواالالمپور مالزي انتخاب شدند. طرح پيش آزمو
Tabrizi et al  مورد استفاده قرار گرفت. چهل كلمه از كتاب انگليسي سال دوم دانش آموزان براي استفاده در

ترين نوع خطاهاي اماليي، همبستگي منفي معني  پيش آزمون و پس آزمون انتخاب شدند. پس از شناسايي شايع
دهد زمان پاسخ  مي ) به دست آمد كه نشانr = - 0.765ات اماليي انگليسي (داري بين زمان حفظ و اشتباه

 ،بندي، درمان ها ممكن است به شناسايي، طبقه شود. اين يافته مي كوتاه منجر به افزايش اشتباهات اماليي انگليسي
 ند. ايراني كمك ك EFLآموزان جوان، به ويژه دانش آموزان  و كاهش مشكالت اماليي در ميان دانش

ياد مالزي ،EFL فارسي، امالئي، زمان يادآوري، مشكالت   واژگان كليدي:
 اطالعات مقاله
 تاريخچة مقاله:

 1397اسفند  11 ،شنبه: تاريخ دريافت

 1397اسفند  26 ،شنبه يك:  تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  
 .jalda/2019.26440.112510.22049 قاله:شناسة ديجيتال م
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 حافظ ديوانغيبجو: مفهومي بر اساس رويكرد تفالي به ة خوانند
 

 ،مهدي آقامحمدي
 ،ادبيات انگليسيكارشناسي ارشد زبان و 

 ايران ،تبريز ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 mrmehdi.ir@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

چكيده  
شود. ايرانيان، فارسي زبان بود كه ديوانش يكي از آثار مهم ادبي محسوب مية فظ شيرازي، شاعر برجستحا

سي حافظ در بستر اجتماعي دهند. پس از برراشعار او را حتي براي گرفتن فال نيز مورد استفاده قرار مي ةمجموع
حاضر اساسا قصد دارد تا ة عنوان اسبابِ تَفال، مقالهزمان خود و روشن نمودن خصوصيات بارز ديوانش، باالخص ب

اصطالحيست كه » غيبجوة خوانند«مفهوم جديدي از يك خواننده را در قلمرو نظريات خواننده محور ارائه دهد. 
هاي شاخصي دارد كه يكي از آنها . اين خواننده، ويژگياشاره كنده به ديوان حافظ تفال زنندبه برد تا محقق بكار مي

، ابتدا، هر »غيبجو ةخوانند«كه  است. با اين اصطالح، محقق به اين واقعيت اشاره دارد» ناباوري ةواقابي خودخواست«
 كند.  ا به يك باور تبديل ميشكَنَد و سپس آن راش بيرون كشيده و ميآنچه باورنكردنيست را از قابِ حقيقي

 :  ، غزلغيبجو ةخوانند، چند پارگي، تفال، حافظ، نظريات ادبي واژگان كليدي
  

 اطالعات مقاله
 

 تاريخچة مقاله:

 1397آبان  9 چهارشنبه،: تاريخدريافت 

 1398تير  جمعه،:  تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398شهريور  4 دوشنبه، تاريخ آنالين:  
10.22049/jalda.2019.26368.1095 6 شناسة ديجيتال مقاله: 
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 كاررفته در سرودهاي ملي كشورهاي غرب آفريقاتحليل محتواي مضامين به
 

   كاسما راي آمنوروي (نويسندة مسئول)،
 ،آكادميكهاي ارتباطي علمي مدرس زبان انگليسي و نوشتن و مهارت

 ، غنادانشگاه انرژي و منابع طبيعي، سان ياني
cosmas.amenorvi@uenr.edu.gh / cozyrai@gmail.com 

  
  گرترود ييدن پوا گروماه،

 ،آكادميكهاي ارتباطي علمي نوشتن و مهارت مدرس زبان انگليسي و
 ، غنادانشگاه انرژي و منابع طبيعي، سان ياني

gertrude.grumah@uenr.edu.gh 
 
 
 
 
 

چكيده 
زبان غرب آفريقا يسيكار رفته در سرودهاي ملي تعدادي از كشورهاي انگلمقالة حاضر به مطالعة مضامين اصلي به

شناختي نحوة كاربست مضامين مذكور از اهداف اصلي اين پژوهش بود. بدين هاي ادبي و زبانپرداخته است. جنبه
زبان غرب آفريقا شامل غنا، نيجريه، سيرالئون، ليبريا، و گامبيا بر اساس منظور سرودهاي ملي پنج كشور انگليسي

ها نشان داد هاي هدفمند انتخاب شدند. بررسيعنوان نمونهها بهجغرافيايي آنپيشينة استعماري، زبان، و موقعيت 
لحاظ كه مضامين اصلي بكار رفته در سرودهاي ملي اين كشورها شامل اتحاد، مذهب، آزادي، و شرافت است كه به

ن مضامين، واژگان ها از اسلوب و بيان آگاهانه بهره گرفته شده است. در اشاره به ايزبانشناسي در كاربرد آن
نظر ادبي نيز در اند. از نقطهبر كلمات غيرمحتوايي مرجح داشته شده  –امي، صفات، و قيود يعني اس –محتوايي

آهنگ، و استعاره براي هاي بديعي همچون تكرار، خطاب شاعرانه، ارادف اضداد، تشبيه، ضرباين سرودها از آرايه
 :ست. نتايج تحقيق حاضر مؤيد نظرية رايج در مطالعة سرودهاي ملي استانتقال مضامين موردنظر استفاده شده ا

سرودهاي ملي كشورهايي كه از پيشينة استعماري و زباني و موقعيت جغرافيايي يكساني برخوردارند، از حيث 
 سبك و محتوا مشابه هم هستند. 

: آفريقا، غنا، مضمون يسي زبان غربتحليل مضامين، سرودهاي ملي، كشورهاي انگل واژگان كليدي

 اطالعات مقاله
 

 تاريخچة مقاله:

 1398خرداد  13 شنبه،: دوتاريخدريافت 

 1398تير  12 ه،:  چهارشنبتصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  
10.22049/JALDA.2019.26509.11300  شناسة ديجيتال مقاله: 
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شناختي براي پردازش پويا براي رفع مشكالت درك زبان: يك پشتيباني روان ةمداخل
 ذهني در درك شنيداري

 سجاد خرمي فرد،
 كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي،

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج، ياسوج، ايران 
Sajadkhorami66@gmail.com 

 
 

 چكيده
فرهنگي ويگوتسكي، مفهوم -شناسي كاربردي است كه از نظرية اجتماعيارزشيابي پويا روشي براي ارزيابي در زبان

ساختاري فوئرشتاين نشات گرفته است. اين مطالعه در -تغيير پذيري شناختي او از منطقة تقريبي رشد و نظرية
دن و اعمال مداخالت پويا براي حذف مشكالت و ارتقاء صدد شناسايي منابع مشكالت پردازش ذهني در درك شني

سال بر  24تا  19نفر با سطح باالي متوسط) در سنين بين  5باشد. دو كالس مردانه (هر كدام حاوي شنوايي مي
عنوان گروه هعنوان كنترل و يك كالس ديگر باساس يك طرح گروهي دست نخورده انتخاب شدند. يك كالس به

باشد. در ابتدا، پس آزمون مي-مداخلة-صادفي انتخاب شدند. اين تحقيق بر اساس طرح پيش آزمونطور تتجربي به
هاي كالمي و طور هدفمند مورد آزمايش قرار گرفتند و مشكالت گوش دادن آنها از طريق پروتكلدو گروه به

هفته وارد جلسات مختلف  غيركالمي تشخيص داده شدند. سپس، در مرحلة مداخله، گروه مداخلة پويا به مدت دو
درمان شدند تا بر مشكالت تشخيص داده شده در پيش آزمون، غلبه كنند. گروه تجربي با مبادالت مبتني بر 

اي دريافت نكرد و فرمت ساندويچ ارزيابي پوياي مداخلة آموزش داده شد، در حالي كه گروه كنترل هيچ مداخله
دو گروه در مرحلة پس آزمون مورد آزمايش قرار گرفتند. تجزيه و  طور سنتي آموزش داده شد. در پايان، هربه

تحليل كيفي نشان داد كه هر دو گروه از مشكالت مختلف شنيداري مربوط به پردازش ذهني در درك مطلب رنج 
 هب نسبت بودند، ديده صورت پويا آموزش-بردند. نتايج تجزيه و تحليل كمي نيز نشان داد كه گروه تجربي كه به مي
دهد هاي اين مطالعه نشان ميداشت. يافته بهتري عملكرد بودند، ديده آموزش پويا غير صورتبه كه كنترل، گروه

گذارد، بلكه -هاي آموزشي تأثير ميكه مداخالت پويا نه تنها بر ارتقاء درك شنيدن شنوايي زبان آموزان در محيط
 گروه غير پويا دارد.   تأثير قابل توجهي بر عملكرد گروه پويا در مقايسه با

اي،  فرمت ساندويچ، منطقة تقريبي رشد، ارزشيابي ساكن، ارزشيابي پويا، ارزشيابي پوياي مداخله : اب واژگان كليدي
  درك مطلب شنيداري

 اطالعات مقاله

 تاريخچة مقاله:
 1398 ارديبهشت 22يكشنبه،: تاريخ دريافت

 1398تير  21   ،جمعه: تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب : انتشار تاريخ

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  
 10.22049/JALDA.2019.26488.1128 8 شناسة ديجيتال مقاله:
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 بررسي همبستگي دستور زبان انتظاري در آزمون كلوز و تراكم همنشيني واژگاني
 

 كاظم پورالوار،
 تاديار آموزش زبان انگليسي،اس

 اي، دانشگاه هنر اسالمي تبريز، تبريز، ايراندانشكدة چندرسانه 
k.pouralvar@tabriziau.ac.ir 

 

 
 
 
 

 چكيده 
شناختي روان عنوان عامل مهمي در درك ماهيته) بexpectancy grammarمفهوم دستور زبان انتظاري (

) ارائه شد. نكته اساسي در اين مفهوم اين است كه 1979هاي يادگيري و استفاده از زبان توسط الر (فرايند
) در فرايند فراگيري زبان بوجود آمده و expectancy generating systemsهاي توليد كنندة انتظار (سيستم

ي بارز توانش زباني، مجهز بودن آن به چنين سيستم توليد هاشوند. بنابراين، يكي از ويژگيدست خوش تغيير مي
ها، ميزان عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي كيفي آزمونباشد. در همين راستا گفته شده است كه، بهانتظاري مي

مقالة حاضر با هدف يافتن  بايست مورد توجه قرار گيرد. ارزيابي آن آزمون از سيستم دستور زبان انتظاري مي
)  يك متن و نمود و ظهور آن در دستور زبان انتظاري نگاشته textualityتباط همبستگي بين درجة متنيت (ار

عنوان شده است. براي اين منظور متون با درجة باالي تراكم همنشيني واژگاني و تراكم پايين همنشيني واژگاني به
 )clozeداده شده تا به صورت يك آزمون كلوز ( ابزاري براي ايجاد متنيت در يك متن به دو گروه تجربي و گواه

هاي انجام شده توسط گروه تجربي و پاسخ داده شوند. نتايج بدست آمده از ميانگين نمرات كسب شده در آزمون
ها نشان داد متون با تراكم مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين تحليل  tگواه با استفاده از آزمون 

شيني واژگاني داراي درجة خوانايي بااليي بوده و براي استفاده در آزمون كلوز گزينة بهتري نسبت به باالي همن
باشد. به عبارت ديگر، رابطه معناداري بين متون با تراكم باالي  مي متون با تراكم پايين همنشيني واژگاني
 همنشيني واژگاني و آزمون كلوز ديده شد.

ر نتظاري، آزمون كلوز، تراكم همنشيني واژگاني،  متنيتدستور زبان ا:  واژگان كليدي

 اطالعات مقاله

 تاريخچة مقاله:
 1398خرداد  21 سه شنبه،: تاريخ دريافت

 1398تير  28 جمعه،: تصويب تاريخ
 1398 شهريور 16 ه،شنب انتشار:  تاريخ

 1398شهريور  4دوشنبه،  تاريخ آنالين:  
 10.22049/JALDA.2019.26517.1132 7 شناسة ديجيتال مقاله:
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قبل و ضمن  محور-هاي تربيت معلم متفكرانه و كارتاثير كوتاه مدت و بلند مدت دوره
 معلمان تازه كار و با تجربه ةگرانهاي ميانجيخدمت بر نقش

 

 بهجت آسا،
  ،مدرس آموزش زبان انگليسي

ايران ،تبريز ،مي واحد تبريزدانشگاه آزاد اسال  
asa.behjat@yahoo.com 

 مسئول)،ة زهره سيفوري (نويسند
 ،دانشيار آموزش زبان انگليسي

 ايران ،تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 
Seifoori@iaut.ac.ir / zseifoori2005@yahoo.com 

 
 

 نسرين حديدي تمجيد،
 ،استاديار آموزش زبان انگليسي

 ايران ،تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
nhadidi@iaut.ac.ir 

چكيده 
ارتقاء مهارتهاي تدريس و فكورانه در معلمان تازه  ،هاي زبان خارجيهاي تربيت معلم در بافت-هدف اصلي دوره

هاي مختلف آموزشي خويش تدريس خويش و ارتقاء نقش ةنحو و با تجربه و نيز توانمندسازي آنان در تفكر دركار 
هاي تربيت معلم و هاي مذكور در حين دورهنقش و بهبود دستاوردهاي آموزشي است. با اين وجود ناهمگني در

دهد. هدف مدرس را مورد تاكيد قرار مي هاي تربيتپس از آن بسيار شايع بوده و نياز به ارزيابي نتايج دوره
ساعته  60محور -تربيت مدرس فكورانه و كار ةهاي تحقيقي مبتني بر نتايج يك دورگردآوري داده ،پژوهش حاضر
هاي معلمان در ابتداي دوره، بالفاصله تغييرات در نقش ةهاي نظري، مشاهده و عملي بر اساس مشاهدشامل فصل

ها با استفاده معلم با تجربه بوده است. داده 40معلم تازه كار و  37 ةيري پس از پايان دورپس از پايان دوره و تاخ
هاي حاصل از تحليل ايي گردآوري شد كه روايي و پايايي آن محاسبه شده بود. يافتهمحقق ساخته ةاز فرم مشاهد

فوري بعد از دوره و در عملكرد  ةشاهدارتقاء كيفي معنادار در هر دو گروه در م واريانس يك سويه با .... نشانگر
محور و -هاي تربيت مدرس قبل و ضمن خدمت كارتاخيري بود. نتايج،  اهميت دوره ةمعلمان تازه كار در مشاهد

 دهد. را در بهبود عملكرد نقشهاي آموزشي مورد تاكيد قرار مي متمركز بر تفكر
ش معلمان تازه كار فكر، مشاهده، معلمان با تجربه،آموزش پيش از خدمت، آموزش حين خدمت، ت : واژگان كليدي
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چكيده 
كشد و يا به هويت در مفاهيم فرهنگي و اجتماعي و ادبي بيانگر اين نكته است كه چگونه فرد خود را به تصوير مي

عنوان هويت فرهنگي و اجتماعي و ادبي با تصور و نظريه قبلي كه شود. در اين راستا جنسيت بهتصوير كشيده مي
شود كه هويت زاييده و ساخته و پرداختة اجتماع شود در تعارض بوده و گفته ميميهويت و جنسيت با فرد متولد 

باشد و هر نوع تغيير در روند اجتماع و فرهنگ، تغيير هويت و جنسيت را با خود به همراه دارد. از و فرهنگ مي
جنسيت، نگارندة  طريق بررسي تاريخي و توضيح و بحث و گفتگو در مورد هويت و مطالعات فرهنگي و مطالعات

مقاله درصدد طرح اين موضوع قابل توجه هست كه هر نوع تغيير در فرهنگ و ساختار اجتماعي، تغييرات 
اي در شاكلة اجتماعي و موارد و مسايل پيرامون آن را در برخواهد گرفت. نتيجه اينكه هويت هميشه در  فزاينده

  . با توجه به زمان و تغييرات آن خواهد بود.حال تغيير و دستخوش تغييرات فرهنگي و اجتماعي و ..
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يدهچك 
 

 180تحقيق حاضر به بررسي تاثير آموزش بر مبناي ژانر بر انگيزة زبان آموزان ايراني پرداخته است. از بين 
صورت ساله دختر و پسر انتخاب شدند. افراد به 28-19نفر براساس آزمون استاندارد در ردة سني  60دانشجو، 

صورت پيش آزمون و پس آزمون با نفر كه به 30تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايشي تقسيم شدند؛ هر گروه 
ها تجزيه و تحليل شده و نتايج نشان داد كه آموزش استفاده از پرسشنامة استاندارد انگيزش نوشتن اجرا شد. داده

هاي تحقيق براي محققين زبان، داري بر انگيزش زبان آموزان داشته است. يافتهبر مبناي ژانر تاثير معني
 باشد.بردي، و زبان آموزان مفيد ميزبانشناسي كار

ش آموزش بر اساس ژانر، متون روايي، انگيزش نوشتن، زبان آموز : واژگان كليدي
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