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Abstract 

This paper is an introduction and a critical review of the book Genki a two-volume 

book for elementary education of the Japanese language which was first published in 

1999 and republished in 2011 and 2020. The book has been used in many universities 

and language teaching centers around the world, especially in recent years. This study 

is an attempt to identify the strengths and weaknesses of this textbook. This critical 

assessment is carried out from visual and content-based aspects using Razi’s (2009) 

evaluation criteria. The overall conclusion of this study showed that Genki, which is 

the result of a collaboration between a group of Japanese language teaching 

professionals and teachers, has many strengths and advantages, but while having the 

strengths, the book suffers from a few shortcomings that if eliminated in future 

editions, it can be used as a relatively reliable educational source that has the potential 

to attract the positive attention of many Japanese language teachers and students, 

especially those who choose to study English independently on a self-study basis. 
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  چكيده
هدف از نگارش اين مقاله معرفي و بررسي كتاب دوجلدي آموزش مقدماتي زبان ژاپنـي  

 2020و  2011هاي  م منتشر و در سال 1999نخستين بار در سال  كه است گنكيباعنوان 
در بسياري از مراكـز دانشـگاهي و    ،هاي اخير در سالويژه  ، بهاين كتاب .تجديدچاپ شد

ايـن  اسـت. در   قـرار گرفتـه  مورداستفاده سر دنيا غيردانشگاهي آموزش زبان ژاپني در سرا
د. بررسي اثر، نقاط ضعف و قوت آن آشكار شوبر معرفي  عالوهاست تالش شده  ،جستار
منظـر صـوري،    و از )1388هاي ارزيابي رضـي (  با نگاهي به شاخص كتاب مذكور و نقد

د نشان داد شو محتوايي انجام شده است. نتايجي كه از واكاوي اين اثر حاصل  ،ساختاري
 ،اسـت  ژاپنـي  زبان آموزش استادانكه حاصل همكاري گروهي از متخصصان و  ،گنكي

شود كه درصورت  ضعفي نيز در آن ديده مي نقايص و نقاط اما، داردنقاط قوت فراواني 
كا، نظـر  اتّ قابلنسبتاً منبعي  عنوان بههاي بعدي، اين ظرفيت را دارد كه  در چاپ ها آنرفع 

كه را آموزاني  ويژه آن گروه از زبان به ،آموزان مثبت بسياري از مدرسان زبان ژاپني و زبان
صـورت خودآمـوز بياموزنـد بـه خـود       تمايل دارند زبان ژاپني را مستقل از كالس و بـه 

 كند.  جلب
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  مقدمه. 1
، نقـش  هـا ترين ابزار مهم عنوان به ،هاي آموزشي ي خارجي، كتابها زباندر فرايند يادگيري 

كنند. ايـن   به اهداف آموزشي ايفا مي يابي دستآموزان و  سطح علمي زبان يمهمي در ارتقا
 به تحقق اهداف آموزشـي كمـك   ،تمرين و ،تصاويرهاي نوشتاري،  ها از طريق بخش كتاب
يادگيري اسـت و   ةمهمي در تعيين نحو عاملها  كنند. چگونگي تنظيم محتواي اين كتاب مي

كنـد.   يرا مختل م يادگيري يندفرا آموزانْزبان ييآن با توانا يتناسب بيو بودن محتوا  نامناسب
هـا و آشكارشـدن نقـاط قـوت و     كتـاب  يو اثربخش بودناز مناسب يناناطم يبرا ،رو ايناز

حـال چنـدين كتـاب و     به اساس، تا اين بر .كردو ارزيابي  نقدرا  ها آن محتواي بايدضعفشان، 
و ، Minnano Nihongo ،Manabō Nihongoجملـه  مهـم آموزشـي زبـان ژاپنـي از     ةمجموعـ 

Marugoto گنكياما در اين ميان، تاكنون نقدي بر كتاب دوجلدي  است،  شدهارزيابي  و نقد 
و شـايد علـت آن    آموزش مقدماتي زبان ژاپني، صورت نگرفته ةعنوان اثري مهم در زمين به

قرار نگرفته است. طبـق نتـايج   مورداستفاده در ايران چندان  اساساً گنكي اين باشد كه كتاب
در خـارج از   هـا  آن درصـد  هشتادپني كه زبان ژا استادانيك نظرسنجي كه از آموزگاران و 

 درصـد  بيستو غيره و  ،ژاپن، يعني كشورهايي نظير آمريكا، انگليس، سوئد، استراليا، آلمان
منبع درسي مورداستفاده براي آموزش سطح  ،گرفته است اند انجام در داخل ژاپن بوده ها آن

 ،منبـع آموزشـي   15بيش از ميان از  .گرفت زبان ژاپني موردپرسش قرار ةمقدماتي و متوسط
 ).Abo et al. 2014: 44( اسـت  داشـته ميزان اسـتفاده را   ينتر بيش درصد، 43با  گنكي كتاب

كشورها، از اين اثـر   ديگردر مراكز آموزشي زبان ژاپني  گنكيوسيع از ة رغم استفاد علي  اما
ايـن اثـر بـراي     بـودن  ناشـناخته  شايد يكي از علل آنْ .چنداني نشده است ةدر ايران استفاد

كـه زبـان ژاپنـي را مسـتقل از دانشـگاه تهـران       باشد ويژه مدرساني  هب ،مدرسان زبان ژاپني
ها و نقاط ضعف و قـوت   كوشد ضمن معرفي اين اثر، ويژگي مقاله مياين  كنند. تدريس مي

  ند.كآن را بررسي 
  
 ارچوب نظريهچ. 2

، )1388هـاي ارزيـابي رضـي (    با نگاهي به شـاخص  گنكيدر اين مقاله، بررسي و ارزيابي 
و محتـوايي انجـام شـده اسـت. از ديـدگاه رضـي،        ،ويـژه از منظـر صـوري، سـاختاري     به

و شـكل   ،نظـر محتـوا، روش، زبـان، سـاختار     هاي ارزيابي و نقد كتاب درسـي از  شاخص
  :هاي زير را دارا باشند بايد ويژگي ها آنشود و هريك از  ظاهري بررسي مي
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هـر كتـاب را بـه    هاي ارزيابي محتوايي  رضي شاخصهاي ارزيابي محتوايي:  خصشا
ر گـ يدمطالـب كتـاب بـا     بـودن  بطاز روزآمدي، جامعيت، مرت :ندا شاخص كه عبارت هفت

هاي تازه، وجود تناسب ميان حجـم اطالعـات    هاي جديد و افق وابسته، طرح سؤال دروس
اي،  رشـته  ايجاد ارتباط با موضوعات مياناصلي و اطالعات جنبي، ظرفيت مطالب كتاب در 

است ده كرظرفيت مطالب كتاب در برقراري ارتباط با يادگيرنده و اثرگذاري بر او تقسيم و 
  داند. نقد هر كتاب ميبخش ترين   مهمرا  ها آنو 

در ارزيابي روشي يك اثر در مواقعي ممكن اسـت روش   هاي ارزيابي روشي: شاخص
كه منـابع مورداســتفاده    دشو بايد مشخصصورت،  اينمطالب مدنظر قرار گيرد كه در ةارائ
 د بـه رعايـت امانـت بـوده    ميزان مقي چهتا معتبرنـد و نويـسنده در استفاده از منابع  قـدر هچ

 مطالب را طـوري ارائـه   آيا نويسندهپاسخ داده شود كه  سؤالبايد به اين دو  چنين هم .است
او  ةفعاالن چگـونگي مطالعـات بعـدي را بـه دانشجو نشان دهد و زمينة برخوردكند كـه  مي

طرفه است و دانشجو را منفعل تربيـت   يك شـيوة بـهمطالـب  هارائ كه آنكند يا  را فراهم مي
ب كتـاب در ذهـنو كند؟  مي  دانـشجو آيا نويسنده بـراي تقويـت و تحكـيم يـادگيري مطاـل

 ةعلمـي نويسـند   ةدر ارزيابي روشي، گاهي روش تحقيق يا مواجه ست؟تدابيري انديشيده ا
بايد ارزيابي شود كه آيا بـين موضـوع    ،صورت درآنكتاب با موضوع آن موردنظر است كه 

كتاب و روش تحقيق نويسنده تناسب وجود داشته اسـت؟ و آيـا نويسـنده در مواجهـه بـا      
  بوده است؟ بند پايكار گرفته و به اصول آن روش  هموضوع روش درستي را ب

ـ  ييرسـا  نظـر  ازمـتن كتـاب درسـي بايـد      هاي ارزيـابي زبـاني:   شاخص و  يو روان
دشـواري زبـان كتـاب درسـي     . سـنجيده شـود    انسجام معنـايي از  آنزبان  يبرخورداربودن

خوانـدن آن  توانـد فهـم مطالـب آن را بـه تـأخير انــدازد و دانشـجويان را نسـبت بـه      يم
دســتي   يـك ، و كيفيت ساختار دسـتوري مـتن  ميزان رعايت قواعد نگارشي .رغبت كند بي

  هاي ارزيابي زباني است. از ديگر شاخص و ميزان رعايت دستور ،الخط رسم
ساختار مناسب كتاب در جذابيت آن براي خواننـده و   :هاي ارزيابي ساختاري شاخص

 ةهـا، نحـو   بندي فصل طبقه ،در ارزيابي ساختاري كتابكند.  يادگيري او نقش مهمي ايفا مي
هـر فصـل بـا     يهـا  ناوبا موضوع اصلي، تناسـب زيرعنـ    ارتباط هاي كتاب در چينش فصل

پـارچگي و   دهي مطالب بندهاي هر قسمت با كـل آن، يـك   خواني و سامان موضوع آن، هم
يا هر فصل براي دانشجو، كيفيـت مقدمـه،    طالب كتاب، توضيح اهداف كل كتابانسجام م

سـازي و   مباحث مقدماتي در هر فصل و زمينه بودن بر مقدمه، دارا گفتار عالوه پيش بودن دارا
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گيـري در انتهـاي هـر فصـل، گنجانـدن       بندي و نتيجه جمع ةافزايش انگيزه در دانشجو، ارائ
، استفاده از تصاوير، اشكال، هايي براي يادگيري و فهم بهتر موضوع پرسش، تمرين و فعاليت

فهرست مطالـب،   ةارائ، ها آن چينش ةجداول و نمودارهاي متناسب با موضوع كتاب و نحو
فهرسـت اصـطالحات از مـواردي اسـت كـه بايـد        چنـين  هم و ،منابع، جداول و نمودارها

  موردتوجه قرار گيرد.
انگيـزه در  جذابيت ظاهري كتاب درجهت ايجـاد   :هاي ارزيابي شكل ظاهري اخصش

امر يادگيري مؤثر است. مواردي مانند حجم و قطع و تعداد صفحات متعارف، تناسب ميان 
نگـاري، كيفيـت    هـاي ديگـر، كيفيـت حـروف     حجم صفحات هر فصل با صفحات فصـل 

چينش نمودارها، جداول و اشكال، كيفيت صحافي، نوع  ةآرايي، كيفيت صحافي، نحو صفحه
  ارزيابي شكل ظاهري كتاب مدنظر قرار گيرد.و كيفيت كاغذ و جلد بايد در 

هـاي   هـا و مؤلفـه   شـاخص  با نگاهي بـه  گنكيكتاب  است سعي شدهپـژوهش اين در 
  .بررسي شود مذكور

  
 كلي . معرفي3

)، يوكو Eri Banno( واري بان را گنكيعنوان  لدي آموزش مقدماتي زبان ژاپني باكتاب دوج
 ،)Chikako Shinagawa)، چيكاكو شيناگاوا (Yutaka Ono)، يوتاكا اونو (Yoko Ikedaدا ( ايكه

 آن را The Japan Times انتشاراتو  ند ا كردهتأليف ) Kyoko Tokashikiو كيوكو توكاشيكي (

، تمامي اين افراد گنكيده است. براساس اطالعات مندرج در وبسايت اختصاصي كرمنتشر 
خـارجي در   يهـا  زبـان و آمـوزش   ،پنـي شناسي، آموزش زبـان ژا  هاي زبان رشته اندااز است

تأليف كتاب، در بخش دانشـجويان خـارجي   ند و همگي در هنگام ا ي معتبر ژاپنها دانشگاه
مشغول بـه تـدريس زبـان     ،)Kansai Gaidai Universityخارجي كانساي ( يها زباندانشگاه 

دانشجو به خارج از كشـور  ره به اعزام اند. اين دانشگاه از زمان آغاز به كار، هموا ژاپني بوده
 ةمدت از خارج از كشور اهتمام داشته است. در نيم هاي كوتاه يا پذيرش دانشجو براي دوره

دانشجوي خارجي در  صد سي، نزديك به گنكياز تأليف  پيش، يعني اندكي 1990 ةدوم ده
 هشـت اي  اند. دانشجويان هفته مدت در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده هاي كوتاه دوره

 هـا  آنگذراندنـد و بعـدازظهرها بـراي     مـي  هاي زبان ژاپنـي را  ساعت قبل از ظهرها كالس
شـد. در چنـين    و غيره به زبان انگليسي ارائـه مـي   ،هاي جامعه، فرهنگ، دين، اقتصاد كالس
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زبـان انگليسـي بـراي ايـن      ةواسـط  با هدف آمـوزش زبـان ژاپنـي بـه     گنكيشرايطي، كتاب 
). Ono 2017: 3( دشانگليسي بود، تهيه  ها آندانشجوياني كه زبان مادري دانشجويان، به ويژه 

   تجديدچاپ شد. 2020و  2011هاي  م منتشر و در سال 1999نخستين بار در سال  گنكي
 

  اثرو ساختاري  هاي توصيفي ويژگي 1.3
. رنگ جلد اول نـارنجي و  است جامع براي آموزش سطح مقدماتي زبان ژاپني يكتاب گنكي

جلد دوم سبز است. روي هر جلد، در سمت راست باالي صفحه، سطح كتـاب درج شـده   
 AN«صفحه باال آمـده و عبـارت    كوچك در نيم ةاست. عنوان اثر به ژاپني و التين در انداز

INTEGRATED COURSE IN ELEMENTARY JAPANESE «مقابـل عنـوان التـين آن    در
 ةزمين تر به ژاپني و در پس بزرگ ةدر بخش مياني در انداز نوشته شده است. عنوان آن مجدداً

پايين مشاهده  ةصفح نام مؤلفان و آرم انتشارات در سمت راست نيم آن به التين آمده است.
 انتشارات كتاب درج شده است. و ،مؤلفنام عطف و جلدها، عنوان، سطح،  رويشود.  مي

رود  احتمـال مـي  و  است» شاداب و بانشاط«ي معنا به زبان ژاپني در ،Genkiنام كتاب، يعني 
آموز القا كنند كه اين اثر  اند اين حس را به زبان نويسندگان آن با انتخاب اين نام سعي داشته

  دهد.  آموزش مي ها آن مفاهيم و نكات را به ،با مضاميني شاد

 

  طرح روي جلد. 1شكل 

كـار، دو   دو جلـد كتـابِ   ةدست به تهيعنوان مكمل،  كتاب، به ناشربر دو جلد اصلي،  عالوه
كتاب  هاي صوتيِ حاوي قسمت دي سيكارت تصويري، شش عدد  شامل فلش ةجلد كتابچ

 اندااسـت  ةكمك آموزشـي، ويـژ   ةو يك كتابچ ،تمرينات ةنام پاسخ ةو كتاب كار، يك كتابچ
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) B5 )7 .25 × 2 .18 ةر انـداز د هاي كمكي كتاب و كتابجلد  ر دوهاست. قطع  تهيه كرده
يـن)، و بـا    3850ين (هر جلـد   7700با هم جلد دو قيمت و نزديك به قطع وزيري است. 

دالر آمريكـا) اسـت. جلـد اول     218ين (معـادل حـدود    23760هاي آن درمجموع  ضميمه
 384در  1جلـد   .شـود  مـي  23تا  13هاي  و جلد دوم شامل درس 12تا  1هاي  شامل درس

گفتار به زبان  چاپ شده است. در ابتداي هر دو جلد، پيشصفحه  386در  2صفحه و جلد 
گفتار، فهرسـت   قلم نويسندگان اثر آمده است. در جلد اول، بعد از پيش ژاپني و انگليسي، به

 »نوشـتن  و  وانـدن خ«و بعد از آن فهرست بخـش  » زبان وشنود، دستور گفت«دروس بخش 
 نظـام و قبل از درس اول، بـه معرفـي   انگليسي آمده است. بعد از فهرست  ةبا ترجم راه هم

و ،  (Katakana)، كاتاكانـا (Hiragana) هيراگانـا هـاي  رهجانگانوشـتاري زبـان ژاپنـي، يعنـي     
فهرسـت   شـود. سـپس، مجـدداً    داخته مـي پر به زبان انگليسي (Kanji) كانجيهاي رنگاواژه

است. بخشي مجزا از  انگليسي درج شده ةبا ترجم راه هم» وشنود، دستور زبان گفت«بخش 
نظر گرفته  در» あいさつ /Greeting« ، با عنوان1درس كتاب نيز قبل از شروع درس  دوازده

با  راه هم و غيره در زبان ژاپني، ،پرسي، خداحافظي سالم و احوال ةنحو ،شده است كه در آن
 12تـا   1شود. بعدازآن، ابتدا دروس  انگليسي آموزش داده مي يمعناو  ،تصوير، تلفظ التين

كـه   ،شود شروع مي» خواندن و نوشتن«، و در انتهاي آن، بخش »وشنود و دستور زبان گفت«
انتهـاي   درانگليسي آمده است.  ةبا ترجم راه هم عنوان آغازگر اين بخش، فهرست دروس به

ژاپـن،   ةانگليسي به ژاپني، نقشـ  ةنام ژاپني به انگليسي، لغت ةنام ها شامل لغت ضميمه ،كتاب
  است. و جدول صرف افعال آمده ، شمارش هاياعداد و واحد

 
  ها چينش تمرين ةمحتواي دروس و شيو 2.3

  شنود، دستور زبانو بخش گفت 1.2.3
 هاي زير است. و دستور شامل قسمتوشنود  گفتبخش 

شود كه حـاوي نكـات دسـتوري اسـت. ايـن       هر درس با يك مكالمه آغاز مي مكالمه:
آمـوزد   كـه در آن درس مـي  را كاربرد نكات دستوري  ةآموز نحو كند زبان موضوع كمك مي

صورت معمولي است و بـار دوم   هاي مكالمه، فايل صوتي نخست به درك كند. براي بخش
زمـان بـا آن    بتوانـد هـم   آموز زبانها كمي مكث وجود دارد تا  ي است كه بين جملهصورت به

  مقابل آمده است.  ةانگليسي مكالمه در صفح ةتمرين كند. ترجم
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ترتيـب قرارگـرفتن    به 2و  1لغات جديد آمده است كه در درس  ،بعد از مكالمه لغات:
ترتيب قرارگرفتن هجانگارها و  به ،به بعد 3تفكيك كاركرد لغات و از درس  هجانگارها و به

هيراگانـا و كاتاكانـاي لغـات، در     ،اند. در سـتون اول  نقش دستوري در سه ستون چيده شده
درج شده و لغات مورداستفاده در  ها آنمعاني انگليسي  ،كانجي و در ستون سوم ،تون دومس

مكالمه با عالمت ستاره مشخص شده است. لغات نيز داراي فايل صوتي است كـه در بـار   
  شوند. انگليسي به ژاپني تلفظ مي ،كلمات ژاپني به انگليسي و بار دوم ،اول

دستوري گنجانده شده و تمام توضيحات آن  ةنكت 7تا  4 ،در هر درس نكات دستوري:
انتهاي نكات  انگليسي آمده است. در ةبا ترجم راه هم و ها به ژاپني به انگليسي است و مثال

وجود دارد كه براي توضيح نكات ريز و » عبارات و اصطالحات«دستوري، قسمتي با عنوان 
امـا نيـاز بـه توضـيح      ،تور نيامده اسـت كاربرد عباراتي است كه در بخش دس ةلغات و نحو
  مختصر دارد.
نظر گرفتـه   بعد از توضيحات دستور، متناسب با نكات دستوري، تمريناتي در ها: تمرين

تنهـايي و   آموز بـه  را زبان ها آناي تنظيم شده است كه بخشي از  گونه ها به شده است. تمرين
ي راهـ  هـم  بر روي تقويـت توانـايي گفتـاري تمركـز دارنـد، بـا       تر بيشكه  ،بخش ديگر را

(رول پلي) انجام دهـد.   صورت تمرينات دونفره، گروهي و ايفاي نقش بهديگر آموزان  زبان
ها، بخـش   ها فايل صوتي دارند. بعد از تمرين تمرين ةبقي از تمرينات دونفره و گروهي، غير

  رينات مختلف و تمرين ساخت مكالمه است.است كه شامل تركيبي از تم» ها تمرين مرور«
توضيحات و اطالعـات متنـوعي پيرامـون زنـدگي،      ،در اين قسمت يادداشت فرهنگي:

  د. شو ها ارائه مي و آداب و رسوم ژاپني ،فرهنگ
 ،مواقـع نيـاز آمـده و در آن    اين بخـش فقـط در بعضـي از دروس و در    عبارات مفيد:

گيرنـد   قـرار مـي  مورداسـتفاده  هاي مختلف  قعيتعبارات مرتبط با موضوع درس كه در مو
  است.  آمده

از  ،كه در چاپ سوم كتاب به آن اضافه شده اسـت  ،در اين قسمت بياييد كشف كنيم:
موضوعات مختلف مرتبط به ژاپن تحقيق كند و نتـايج   دربارةشود كه  آموز خواسته مي زبان

آموز خواسته  ها از زبان يكي از درسعنوان مثال، در  آن را در اين قسمت كتاب درج كند. به
شده كه راجع به قيمت غذاهاي يك رستوران در ژاپن تحقيق كند و آن را با يك رسـتوران  

  شود.  يدر كشور خود مقايسه كند. اين قسمت به زبان انگليسي انجام م
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  خواندن و نوشتنبخش  2.2.3
بـه بعـد    3اكانـا، و درس آموزش هجانگارهاي هيراگانا و كات بخش دوم كتاب 2و  1درس 

شـود   كانجي را شامل مي 15نگارهاي كانجي است. هر درس حدود  مربوط به آموزش واژه
 ،شـود. در ابتـداي هـر درس    كانجي آمـوزش داده مـي   317در دو جلد كتاب  ،و درمجموع

هاي آن درس آمده است كه داراي سه ستون است؛ در اولين ستون از  جدولي حاوي كانجي
انگليسي  معناي با راه همخواندن آن  ةنحو ،كامل كانجي، در رديف وسط سمت چپ، شكل

 يمعنـا بـا   راه هـم  ههايي از كانجي مذكور در قالـب عبـارت و كلمـ    و در رديف سوم، مثال
ها و تلفظي از كانجي كه در آن  انگليسي، تعداد و ترتيب نوشتن حركات آن آمده است. مثال

 ي ديگـر ها و از مثال  هاياليت مشخص شده صورت بهاند در داخل جدول  كار رفته هدرس ب
شامل تمرينات مربوط به خواندن و تمرينـات  هاي مختلفي  تمرين ،اند. بعدازآن تفكيك شده

  مربوط به نوشتن آمده است.
هايي مرتبط با يادگيري خـود   در بخش تمرينات مربوط به خواندن، تمرين ،در جلد اول

كـانجي   ةدهند هاي تشكيل آمده است، بدين شكل كه بخش تكي صورت بهجي نگار كان واژه
و كـانجي را بسـازد يـا در     كندرا با هم تركيب  ها آنآموز بايد  و زبان اند از هم تفكيك شده

بـراين، يـك يـا دو مـتن      نگارها با هم لغت بسازد. عالوه بايد از تركيب واژه ،تمرين ديگري
نظـر گرفتـه شـده اسـت.      و مـتن در كوتاه براي تمرين و خواندن كانجي در قالـب جملـه   

شـود كـه    ها، براي تقويت مهارت نوشـتن كـانجي، موضـوعاتي ارائـه مـي      انتهاي تمريندر
 بـارة هايي كه قـبالً آموختـه در   هاي درس جديد و كانجي آموز بايد با استفاده از كانجي زبان
  انشايي كوتاه بنويسد.  ها آن

گرفته شده است. در اين جلد،  نظر در خواندن و نوشتندر جلد دوم نيز دو نوع تمرين 
 آمـوز  زبانمرتبط با محتواي متن نيز آمده كه  تيسؤاالبعد از متن مربوط به تمرين خواندن، 

 تـر و كمـي   هـاي ايـن قسـمت نسـبت بـه جلـد اول طـوالني        پاسخ دهد. متن ها آنبايد به 
دارنـد.   هـا فايـل صـوتي    . لغات جديد متن بعد از آن درج شده و هريك از متنندتردشوار

  درانتها، موضوع براي نوشتن انشا داده شده است.
  

 نگاري حروف 3.3

 حـروف  زبان ژاپني، يعنـي  ةگانچهارتمامي حروف  از نگاري هر دو جلد كتاب، ر حروفد
 هــايرنگاواژه و، )Katakana( ، كاتاكانــا)Hiragana( هيراگانــاهــاي رهجانگا ،)Rōmajiالتــين (
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متناسـب بـا سـطح     حـروف  ةنوع قلـم مناسـب و انـداز    ت.ـساستفاده شده ا )Kanji( كانجي
گرفته شده است. نظر درتر از حالت معمول  كمي درشت مقدماتي  

  
  . نقد و ارزيابي اثر4

  ها و نقاط قوت نوآوري 1.4
  جامعيت و روزآمدي 1.1.4

مخاطبان به اغلـب مباحـث مـوردنظر خود در آن اثر  تر بيشكه  ستبه اين معنا جامعيت. 1
جـامع بـراي    يكتـاب  گنكـي تـوان گفـت    مي ،رو اين)، از8- 7 :1392منصوريان (دست يابند 

آموز براي آن منابع مكمل ديگـري تهيـه    آموزش سطح مقدماتي است و نياز نيست كه زبان
 زبـاني را پوشـش   تمـامي چهـار مهـارت    شكلي است كـه  ها به كند. مطالب كتاب و تمرين

ها  اند؛ تنوع تمرين دهد؛ نكات دستوري هدفمند و متناسب با سطح مقدماتي انتخاب شده مي
اي منطقي دارند. تمرينـات   در هر درس رابطهو  اند شده  ارائهست و با نكات دستوري زياد ا

فتاري و شنيداري و تمرينات بخش براي تقويت توانايي گ» دستور زبانوشنود،  گفت«بخش 
نوشــتن بــر تقويــت ايــن دو توانـايي تمركــز دارنــد. لغــات و بخــش آمــوزش    و  خوانـدن 

منبـع كامـل بـراي     ،نگارهاي كانجي نيز در داخل كتاب جـاي داده شـده و درمجمـوع    واژه
تـوان   مـي  ،دهد، بنابراين گويي به نيازهاي سطح مقدماتي را دراختيار مخاطب قرار مي پاسخ
  قبولي است. داراي جامعيت نسبي و قابل گنكيگفت 
و ايرادات احتمالي و تغيير  مرتب تحليل و بـازبيني شـود طور كتاب آموزشي بايـد به. 2

ويژگـي   گنكـي  ،آن بازتاب داده شود. از ايـن منظـر   هاي روز دنيا در و تحوالت و پيشرفت
است و مطالـب  شده ار بازبيني و ويرايش از زمان تأليف تاكنون دو ب زيرا، دروزآمدي را دار
انجـام   2020اند. آخـرين ويـرايش آن در سـال     روز شده گوها بهو ها و گفت و محتواي متن

  است.  شده

  ها حروف و نويسه 2.1.4
شـود   آموزان زبان ژاپنـي تـدريس مـي    . يكي از نخستين مواردي كه در ابتداي راه به زبان1

حتي منبع مهمـي ماننـد    ،است. در بسياري از منابع آموزشيهجانگارهاي هيراگانا و كاتاكانا 
Minnano Nihongo      فقط به آوردن جدول حروف هيراگانـا و كاتاكانـا بسـنده شـده اسـت ،
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 شود و مدرس ناچار مي گرفته حروف ناديده اين الخط ) و آموزش رسم12: 1395(آذرپرند 
امـا در   اسـتفاده كنـد،   انـد  شده است از منابعي مستقل كه براي آموزش اين هجانگارها تهيه

بـه آمـوزش   » خواندن و نوشـتن «اين مشكل برطرف شده و دو درس نخست بخش  گنكي
  برطرف شده است. ديگر اين دو دسته هجانگار اختصاص يافته و نياز به استفاده از منابع

 بـودن  بـر  نـد زمـان  ا آموزان همواره با آن مواجـه  هايي كه بعضي از زبان از چالش يكي .2
آمـوزان و ايجـاد فرصـت     براي كمك بـه زبـان   گنكييادگيري هيراگانا و كاتاكانا است. در 

 ،كلمـات  حروف، التين تلفظ براي يادگيري كامل اين هجانگارها، در دو درس اول، تر بيش
، از ها آن آموز به است؛ و براي جلوگيري از وابستگي زبان درج شده ها آنزير  در عبارات و

 با ايـن هجانگارهـا وجـود     رابطه در ديگري كه ةاند. نكت ها حذف شده فظدرس سوم اين تل
سـپارند و بـراي    تر بـه ذهـن مـي    آموزان هيراگانا را سريع دارد اين است كه بسياري از زبان

ـ   كنندگان اثـر باتوجـه   نياز دارند. تهيه يتر بيشيادگيري كاتاكانا به زمان  خـود در   ةبـه تجرب
تدريس زبان ژاپني، به اين موضوع واقف بوده و در دو درس اول در باالي كلمات كاتاكانـا  

را بـا    آن درصورت ندانستن تلفظ كاتاكانا، آموز زبان اند تا را درج كرده ها آنتلفظ هيراگاناي 
  كمك تلفظ هيراگانا بخواند.

از ديگـر   كـي گننگارهاي كانجي در داخل هـردو جلـد    . گنجاندن بخش آموزش واژه3
معمـول كتـاب    طـور  منابع آموزشي زبان ژاپني، به ديگراست. در  اين مجموعهنكات مثبت 

جداگانه تهيه كند. حتـي   صورت بهآموز بايد آن را  كانجي مجزا از كتاب دستور است و زبان
كتـاب كـانجي بـراي     كـالً  )Marugoto( ماروگوتو آموزشي ةمانند مجموع ،در بعضي منابع

له باعث بروز مشكالتي هـم بـراي   سئ) كه اين م350: 1399شود (مرادي  ه نميمجموعه تهي
دوم كتاب  ة، بخش آموزش كانجي در نيمگنكياما در  ،شود مي مدرسبراي آموز و هم  زبان

يـك جلـد، بـه     ةو بـا تهيـ   ردكتاب كانجي را نـدا  ةتهي ةآموز ديگر دغدغ آمده است و زبان
  كند.  ميرسي پيدا  محتواي دو جلد كتاب دست

اسـت و   نگارهاي كانجي كردن واژه زبان ژاپني فراموش آموزان . يكي از مشكالت زبان4
تـوان   آموز مي به زبان در ذهن ها آن هايي كه براي كمك به تثبيت و ماندگاركردن يكي از راه
نگارها در قالب متن است. مؤلفان اين اثـر نيـز بـه ايـن نكتـه       يادگيري اين واژه توصيه كرد

هـاي هـر    ويژه در جلد دوم، متناسب با كـانجي  و به گنكيد در هر دو جل .اند توجه نبوده بي
هـايي انتخـاب شـده اسـت كـه       در يك تمرين، متن ؛اند گرفته در نظر درس، دو نوع تمرين

بپـردازد. در جلـد    تمرين خواندن كانجي در قالب مـتن  تواند به مي ها آن ةآموز با مطالع زبان
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هـاي مختلـف،    تر با سبكدشواركمي  هايِ و در جلد دوم، متن اند كوتاه و سادهها  اول، متن
و دارنـد  هـا فايـل صـوتي     انـد. مـتن   گرفته شـده  نظر درو غيره  ،مقاله داستان، نامه، ازجمله
آموز خواسـته   رسي دارد. در تمرين ديگري، از زبان آموز به تلفظ صحيح عبارات دست زبان
ـ   ءانشـا  اسـت موضوع متني كه در تمرين قبل خوانده  دربارةشود كه  مي خـود را   ةيـا تجرب

 ةتوجه و عالق كانجي، نخست در متني، چهار شهر ژاپن كه مورد 15، در درس مثالًبنويسد. 
شود كـه   آموز خواسته مي شوند و در تمرين بعد، از زبان معرفي و توصيف مي ،هاست ژاپني
بر كمـك   بنويسد. اين دو تمرين عالوه ءخود انشا ةعالقمنطقه و محل مورد دربارةبار او  اين

ـ او آموز، براي تقويت توانـايي نوشـتاري    به تثبيت تلفظ كانجي در ذهن زبان كـارگيري   هو ب
  تواند مفيد باشد. نكات دستوري در قالب متن نيز مي

  قوائد و دستور 3.1.4
ايـن اسـت كـه هريـك از      ،كه در چاپ سوم اعمال شده ،گنكيهاي مثبت  . يكي از جنبه1

هـا در   مشخص شده و شـماره  اي شود با شماره نكاتي كه در بخش دستور آموزش داده مي
ايـن موضـوع    .دستوري قرار داده شده است ةبخش تمرين، دركنار تمرين مربوط به آن نكت

بـا   ،دسـتوري  ةكـردن نكتـ   كند تا درصورت فراموش آموز فراهم مي اين امكان را براي زبان
نـد و بعـد از   ك وقت، به توضيحات آن شماره مراجعـه بدون اتالف  ،مذكور ةبه شمارتوجه 
  . كندحل  تمرين ،آن ةمطالع
 در زبـان » فـرم مخفـف  «يا » 縮約形«اشاره به  گنكيهاي مثبت كتاب  . از ديگر ويژگي2

ندرت در منـابع آموزشـي بـه آن     ژاپني است كه باوجود كاربرد گسترده در زبان محاوره، به
آموز ممكن اسـت از ايـن فـرم     گويشور زبان در مواجهه با زبانجاكه  ازآن شود. پرداخته مي

آموز را با مشكل مواجه كند، نيـاز   آشنايي با اين نوع گفتار ممكن است زباننا استفاده كند و
دركنار اسـتفاده از شـكل    ،گنكيبا اين فرم آشنايي داشته باشد. در كتاب آموز  زباناست كه 
 شكل مخفـف نيـز توضـيحاتي ارائـه     به ها آناستفاده از ة نحو بارةاختار جمالت، دركامل س

  كند. را درك مي ها آن تفاوت ساختاري ،ها آنة آموز با مقايس د و زبانشو مي

  و اصطالحات ،لغات، عبارات 4.1.4
آمـوزان آمـوزش    ي خارجي به زبـان ها زبان. از اولين مواردي كه در هنگام شروع آموزش 1

پرسي و تعارفات معمول آن زبـان اسـت. در بسـياري از منـابع      شود سالم و احوال داده مي
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اي نشده است و  ، به اين موارد اشارهManabō Nihongoو  Minnano Nihongoآموزشي نظير 
يـك   گنكيآموزد. اما در  پراكنده و در طي يادگيري دروس مي صورت بهرا  ها آنآموز  زبان

هاي استفاده از هريك با يـك تصـوير    اختصاص يافته و موقعيت ها آن بخش براي آموزش
 بـه انگليسـي در   هـا  آن معنـاي التـين و  بـه هيراگانـا و    هـا  آنبيان ة نشان داده شده و نحو

آموز حتي قبل از شـروع يـادگيري هجانگارهـاي     زبان ،رو مقابلشان درج شده است؛ ازاين
 هـا  آن جـامع بـه   صـورت  بـه هيراگانا و كاتاكانا قادر خواهد بود اين عبارات را بخوانـد و  

  رسي داشته باشد. دست
و  ،»عبارات و اصـطالحات «، »لغات«مجزا و با عناوين  صورت به. سه بخش از كتاب 2

و اصطالحات اختصاص يافته و طيف وسـيعي  عبارات  و واژگان ة براي ارائ» عبارات مفيد«
خوبي  هب ها آندهي  انتخاب و سازمان .گيرند مي بردر بسامد در زندگي روزمره را از لغات پر

آموزند بسيار  آموزاني كه زبان ژاپني را در داخل ژاپن مي ويژه براي زبان انجام شده است و به
اي مجـزا   كتابچه ،براي لغات ،معمول  طور منابع آموزشي، به ديگرمفيد و كاربردي است. در 

لغـات در داخـل كتـاب     گنكـي جداگانه تهيه شـود، امـا در    صورت بهشود كه بايد  تهيه مي
رسـي دارد.   ي منسجم، دسـت صورت بهآموز به لغات جديد هر درس  و زبان اند گنجانده شده

چيـده  ، لغات هر درس براساس نقش دستوري و سـپس ترتيـب هجاهـا،    »لغات«در بخش 
آن را  يتر بيش موردنظر، با سرعت ةبه نقش كلم آموز قادر خواهد بود باتوجه اند و زبان شده

در ستون اول از سمت چپ، به هيراگانا و كاتاكانا،  ؛اند بيابد. كلمات در سه ستون چيده شده
تلفظ التين كلمات و از درس سـوم بـه بعـد كـانجي      ،در ستون وسط، در درس اول و دوم
آمده است و ايـن امكـان فـراهم     ها آن انگليسي يمعنا ،كلمات درج شده و در رديف سوم

ياموخته آشنايي پيدا كنـد و هـم   را ن ها آن هايي كه هنوز آموز هم با شكل كانجي شده تا زبان
نداشـته باشـد. در    ها آن ينامعجوي و ديگر نياز به جست ،صورت داشتن دانش انگليسيدر

شـود كـه    ، به لغات و عباراتي پرداخته مـي »عبارات مفيد«و » عبارات و اصطالحات«بخش 
مكمل لغـات   نوعي اند و به كار نرفته اما در محتواي درس به ،مرتبط با موضوع درس هستند

 كمك شاياني به ها آنشوند. مجموع اين سه قسمت و گستردگي لغات  مي درسي محسوب
  .كند آموزان مي لغات زبان ةشدن دايرتر وسيع
خارجي  و اصطالحات يك زبان ،ها، عبارات با واژه  ارتباط آموز در . از مسائلي كه زبان3

در موقعيت و جايگـاه مناسـب اسـت.     ها آننادرست د كاربرد شوممكن است با آن مواجه 
اين كتاب اين مشكل را در سـطح مقـدماتي مرتفـع سـاخته     » اصطالحات و عبارات«بخش 
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كارگيري هريـك را   ههاي مناسب براي ب ، موقعيتها آن بر توضيح معاني عالوه چراكهاست، 
فاوت دو نمونه در درس هفتم كتاب، به توضيح ت رايهاي متعدد تشريح كرده است. ب با مثال
در حالت منفي بـه   هردوكه  »فهميدن«معناي  به» わかる«و  »دانستن«معناي  به» 知る«فعل 

در حالت منفي با  ها آن روند، پرداخته شده است. موقعيت كاربرد كار مي به» دانم نمي«معناي 
اين تفاوت ممكن  نشناختنصورت آموز در وجود مفهوم نزديك، كمي متفاوت است و زبان

هـايي از ايـن دسـت     تفـاوت  يي باشناناآكار ببرد.  هديگر ب اشتباه به جاي يك را به ها آناست 
توان گفت  شود. از اين حيث مي مي ها آنهايي در هنگام كاربرد  گاهي باعث ايجاد سوءتفاهم

  فرد است. هدر مقايسه با ديگر رقباي خود منحصرب گنكي

  زبان انگليسي واسطة آموزش زبان ژاپني به 5.1.4
شـود. تمـامي توضـيحات     زبان ژاپني با استفاده از زبان انگليسي تـدريس مـي   ،گنكيدر  .1

 هاي ژاپني نوشتهو غيره به انگليسي آمده و دركنار  ،ها دستوري، معاني لغات، عناوين تمرين
آموزاني كه شرايط حضـور   درج شده است و اين امكان براي زبان ها آن انگليسي ةنيز ترجم
 سـطح مقـدماتي زبـان   ها را ندارند، فراهم شده تا بتوانند با استفاده از اين كتـاب،   در كالس
ـ  خودآموز بياموزند. زبان ساده صورت بهژاپني را  كـار   هاي كه براي توضيحات انگليسي آن ب

مندان به زبان ژاپني كه كمي دانش انگليسي داشته  هرفته است كتاب را براي بسياري از عالق
  استفاده كرده است.  لباشند نيز قاب

 هـا  آنكه ساختار ، Manabō Nihongoو  Minnano Nihongoچون  . برخالف منابعي هم2
دليل داشـتن   به گنكي، دآموزش دهها را  آنژاپني  اي است كه نياز است مدرس زبان گونه به

 مـادري آموزاني كه زبان  كامل توضيحات به زبان انگليسي، براي زبان ةترجمه و تلفظ و ارائ
 صـورت  بـه دارنـد،   زبان انگليسيكساني كه حتي آشنايي متوسطي با  و استانگليسي  ها آن

هـاي صـوتي كـاملي كـه بـراي       استفاده است. فايل خودآموز و بدون نياز به كالس نيز قابل
آموز  تهيه شده است اين امكان را فراهم كرده كه زبان ،ها ازجمله تمرين ،هاي مختلف بخش

بيان گويشور  ةبا لهجه و نحو ،هاي صوتي كالس و معلم، از طريق شنيدن فايل بدون نياز به
  ژاپني آشنا شود.

  دهي محتوا شكل و فرم و سازمان 6.1.4
لـب از  مطا دهي و چيدمان مطالب كتاب داراي نظمي منطقي اسـت.  سازمان ،كلي طور . به1

د. براساس توضـيحات  نبر پيش ميقدم به  به آموز را قدم و زبان اند آسان به دشوار چيده شده
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به سطح پـنج و   آموز زبان، در پايان آموزش جلد اول، گنكيمندرج در وبسايت اختصاصي 
 گنكـي  ،رو رسـد. ازايـن   مـي  JLPTالمللـي   به سطح چهار آزمون بين ،بعد از پايان جلد دوم

انـد منبـع   تو آموزاني كه قصد شركت در اين دو سطح اين آزمون را دارند نيز مـي  زبان  براي
  باشد.  مفيدي
 حتواي كتاب افزوده شده اسـت بخشـي  هايي كه در ويرايش سوم به م . يكي از بخش2

موضـوعات   بارةشود در آموز خواسته مي از زبان آندر  كه »يد كشف كنيميبيا«است باعنوان 
و نتـايج را در ايـن قسـمت     را با كشور خود مقايسـه  ژاپن ومختلف مرتبط به ژاپن تحقيق 

كننده خارج و او را  دريافت آموز را از حالت انفعال و صرفاً ين تمرين زباناكتاب درج كند. 
 زبان هدف بنگرد و به جزئيـات  ةد تا با ديدي بازتر به جامعكن وادار به فعاليت و تحقيق مي

  .كند دقت تر بيش

  هاي فرهنگي آموزه 7.1.4
زبان و گفتـار  غنا و تنوع فرهنگي بر اين تأثير  .و متنوع است ژاپن كشوري با فرهنگ غني

مختص يـك زبـان نيسـت و در     است. البته تأثير فرهنگ بر زبانْ ناشدنيآن سرزمين انكار
زبـان بخشـي از فرهنـگ و     ،بـراون  اعتقـاد  بـه . ددار اي فرهنگ جايگاه ويژه ،ها زبان تمامي

ناپـذير   تنيـده و جـدايي   درهم اي زبان و فرهنگ رابطه ةفرهنگ بخشي از زبان است و رابط
وضـوع ارتبـاط زبـان و فرهنـگ همـواره مـدنظر محققـان و        م .(Brown 1994: 165)است 

 فقـط آمـوز   چراكـه زبـان   ،ي خـارجي قـرار گرفتـه اسـت    هـا  زبان آموزش ةمدرسان حيط
 زبانفرهنگ آن خصوص زباني هدف خواهد بود كه در ةدرصورتي قادر به تعامل با جامع

نيز با آگاهي از اين امـر، در كتـاب خـود بخـش      گنكيش الزم را ديده باشد. مؤلفان آموز 
فرهنگـي  هاي  مؤلفه ، براي آموزش»يادداشت فرهنگي«يا » Culture Note«اي با عنوان  ويژه

سـالم و   ةنحو«به موضوعاتي نظير  ،اند. در اين بخش ژاپن اختصاص داده ةو معرفي جامع
آداب ديدار و «، »دادن در ژاپن سنت هديه«، »ها و رويدادهاي ژاپني فستيوال«، »پرسي احوال

 ناميـدن و صـدازدن اعضـاي    ةنحـو «، »هـا  آن ايما و اشـاره و مفـاهيم  «، »مالقات با ديگران
و غيـره   ،»پسـند  پاپ كالچر يـا فرهنـگ عامـه   «، »ها غذاها و خوراكي«، »سال نو«، »خانواده
سعي شده موضوعات مفيـدي گنجانـده شـود كـه بـا       ،در اين قسمت .ه شده استپرداخت

شـناختي   ها آن ةآموز با مطالع زندگي روزمره در ژاپن ارتباط عميق و تنگاتنگي دارد و زبان
 مكان حضور در اين جامعه را داشتهجامعه و فرهنگ ژاپن پيدا كند و اگر روزي ا ازنسبي 
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و از اشـتباهات و   باشـد  مواجهه با ايـن مـوارد آگـاهي و درك داشـته     ةنحو دربارة ،باشد
  هاي احتمالي او جلوگيري شود. سوءتفاهم

  مواد آموزشي 8.1.4
. موضوع مهمي كه در هنگام تأليف يك منبع آموزش زبان موردتوجه مؤلفان و نويسندگان 1

وجود گسترش و با وتي است. البته در عصر حاضرهاي ص دي و فايل سي ةگيرد تهي قرار مي
ها بـراي كمـك بـه تقويـت      انيميشن از بهترين راهو وسيع اينترنت، استفاده از فيلم، سريال، 

بيـان و سـرعت اداي    ةتركردن گفتار و آشنايي با لهجـه و نحـو   مهارت شنيداري و ملموس
ارچوب هداراي چ دي و فايل صوتيِ سي ةجمالت درميان گويشوران يك زبان است. اما تهي

 .كنندگان منـابع آموزشـي اسـت    تهيه ةاستاندارد و متناسب با هريك از سطوح زباني وظيفو 
توضيحات دستوري، از چراكه غير  ،ترين منابع است از اين حيث يكي از كامل گنكيكتاب 
 نظـر  درانگليسـي   ةبا ترجم راه هم فايل صوتي ،ها ها، حتي تمرين براي تمامي قسمت تقريباً

روزمره است  ةها بسيار نزديك به محاور عت بيان جمالت در اين فايلگرفته شده است. سر
يادگيري به اين ميزان سرعت  ةطول دور آموز در شود كه گوش زبان و اين ويژگي باعث مي

  و دچار مشكل نشود.باشد و در مواجهه با گويشوران زبان آمادگي داشته  ندعادت ك
مناسـبي بـراي    راه هـم  ،كتاب اصلي تهيـه شـده اسـت    دركناركه  ،كار كتاب. دو جلد 2

تمرينات  كه توان گفت و مي كليد يادگيري است . مرور و تمرينْندا يادگيري پيوسته و مداوم
بـه تقويـت   ، اسـت  منطبق بر موضوعات هر درس در كتاب اصـلي  كه ،متنوع اين دو كتاب

  .سازد مي تر را عميق و يادگيري كند ميآموز كمك  زبانهاي  مهارت

  نگاري و چاپ حروف 9.1.4
و سـبك نگـارش    هـا  واژه ةو فاصل چيني حروف و حروف ةاندازنوع قلم و  و كيفيت چاپ
در  جاكـه  ازآنشـود.   است. در تمامي كتاب غلط چاپي و محتوايي ديده نمـي  كتاب مطلوب
 نگارهـاي كـانجي تسـلط كـافي     ها و واژه آموز هنوز به كلمات و جمله زبان ،سطح مقدماتي

تر از حد  كلمات كمي درشت ةندارد، براي تسريع در خوانش جمالت در كل دو جلد، انداز
 كوچـك در پـايين   ةنيـز در انـداز  » فوريگانا«ها يا  گرفته شده و تلفظ كانجي در نظر معمول

شود كه در اين  مي فوريگانا در باالي كانجي درج ،لمعمو طور درج شده است. البته به ها آن
  اي متفاوت در پيش گرفته شده است.  كتاب رويه
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  ضعف نقاط و ها كاستي 2.4
  گرفتن مطالب دروسدر قرارانسجام فقدان هماهنگي و  نا 1.2.4

هـاي متعـددي نظيـر، مكالمـه، لغـات، دسـتور، عبـارات و         داراي بخـش  گنكـي هر درس 
ازلحاظ  يد كشف كنيم است ويبياو اصطالحات، تمرين و يادداشت فرهنگي، عبارات مفيد، 

ايـن   بـارة اي كـه در  ان ژاپني اسـت. امـا نكتـه   ترين منابع آموزشي زب محتوايي يكي از متنوع
ترتيب  .هاي يك درس با درس ديگر است در چينش بخش هماهنگي ناها وجود دارد  بخش

وجود هماهنگي و انسجام در آن و  يستدست ن ها يك هاي مختلف درس قرارگرفتن بخش
و دسـتور   ،، ترتيب قرارگرفتن سه بخش اول، يعني مكالمـه، لغـات  . در تمامي دروسندارد
اسـت.   ها از درسي بـه درس ديگـر متغيـر    قسمت ةاما روند قرارگرفتن ادام ،سان است يك
هـا،   ترتيب، مكالمه، لغات، عبـارات و اصـطالحات، تمـرين    عنوان مثال، در درس سوم، به به

 هـا  آن ترتيب ،اما در درس ششم ،است يد كشف كنيم آمدهيو قسمت بيا ،يادداشت فرهنگي
و  ،تغيير يافته و بعد از قسمت دستور، يادداشت فرهنگي، عبـارات و اصـطالحات، تمـرين   

در ترتيـب قرارگـرفتن مطالـب، در    همـاهنگي  نا يد كشف كنيم آمده است. غير ازيسپس بيا
وس هاي آن از ديگر در ها حذف شده و تعداد بخش بعضي از دروس حتي بعضي از بخش

و  23 درس تـا  18و  ،16، 3هـاي   عنوان مثال، بخش عبارات مفيـد در درس  تر است. به كم
انــد. ايــن  حــذف شــده 23و  ،22، 20، 17، 12، 9هــاي   عبــارات و اصــطالحات در درس

  چشم بخورد. نظمي در كل كتاب به  گوني باعث شده كه نوعي بي ناهم

  كتاب سطوح متوسطه و پيشرفتة نشدن تهيه 2.2.4
شـود   هاي آموزشي زبان ژاپني وجود دارد اين است كه سعي مي اي كه در تأليف كتاب رويه

كتابي كه بازخورد خوبي داشته و مورداستقبال قرار گرفته است براي آموزش سطوح ديگـر  
در همـان سـطح مقـدماتي متوقـف شـده و       گنكيآن نيز كتاب تهيه شود، اما تأليف كتاب 

 هاي راه به حال خود رها شود در نيمه اي آموزش او انتخاب ميآموزي كه اين كتاب بر زبان
يادگيري زبان ژاپنـي، بـراي سـطوح بعـدي بايـد منبـع        ةد و درصورت تمايل به ادامشو مي

آن، تغييـر   تبـع  تغيير منبـع آموزشـي و بـه    ،كه در مواقعي گرفته شود نظر دربراي او ديگري 
او شود. زدگي  دل و ممكن است باعث سردي و يندآ ناخوشآموز  سبك آموزش، براي زبان

به استقبالي كه از آن صورت گرفتـه، تهيـه و تـدوين     كنندگان اثر باتوجه رود كه تهيه اميد مي
  آن را نيز مدنظر قرار دهند. ةسطوح متوسطه و پيشرفت
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  اي هاي دوره تمرين نداشتن 3.2.4
هـاي   وس گذشـته در كتـاب  هايي كه براي مرور قواعد و نكات دسـتوري در  يكي از روش
هـدف ايـن تمرينـات     .اي اسـت  هـاي دوره  تمـرين  ةشود ارائ كار گرفته مي هآموزشي زبان ب

شده در دروس قبل است.  آموزان از مطالب ارائه يادآوري نكات و سنجيدن ميزان درك زبان
يـك   ،بعد از هر سه يا چهـار درس  ،منظم طور ، بهMinnano Nihongoدر كتاب  ،نمونه رايب

اي آمده و اين روند تا انتهاي كتاب ادامه يافته است. اما اين موضـوع در كتـاب    تمرين دوره
  هاي گذشته انديشيده نشده است. ناديده گرفته شده و تدبيري براي مرور درس گنكي

  فوريگانا نشدن حذف  4.2.4
 گفتـه » فوريگانـا « هـا  آن كه به ،نگارهاي كانجي تلفظ واژه ،در اكثر كتب آموزش زبان ژاپني

اين فوريگاناها معمول،  طور و به شود درج ميكلمات  يا پايين ريز در بـاال ةانداز اب ،شود مي
درادامـه   آمـوزد  مـي را  ها آن آموز شـوند و زبان آموزش داده مي مرور بههايي كه  براي كانجي
و  كند ميهـا جلوگيري  بـه ايـن تلفـظ آموز زباناين رويكـرد از وابسـتگي  .شوند حذف مي
 شـدن  از فرامـوش  هــا را بخوانــد و   شود او با تكيه بر دانش ذهني خود، كـانجي  باعث مي
اعمال نشـده و فوريگاناهـا در    گنكي. اما اين رويه در كتاب شودنيـز جلـوگيري  ها كانجي

ن و خواند«هايي كه در بخش  ها، حتي كانجي كانجي ةسراسر كتاب و تا انتهاي آن براي هم
آموز به  شدن زبان وجود دارد. اين رويه باعث وابستهكتاب آموزش داده شده است، » نوشتن

توانـد از طريـق    كـه مـي   راو هرگونه تقويت توانايي خوانـدن كـانجي    شود ميها  اين تلفظ
اخـتالل كنـد. حـذف     دچار ،آيددست  به تمرين و متن خواندن كلمات و عبارات در قالب

هـا   آمـوز در خـوانش كـانجي    تواند به استقالل زبـان  ها مي اين تلفظ تدريجيشده و  حساب
  كمك كند. 

  تمرينات ةنام پاسخ نشدن هارائ 5.2.4
هـا يـا در انتهـاي كتـاب      تمـرين  ةنامـ  در كتب آموزشي زبان ژاپنـي، پاسـخ   ،معمول طور به

 تسؤاالنامه و كليد  شود. وجود پاسخ اي به كتاب ضميمه مي كتابچه صورت بهشده يا   درج
ويژه بـراي افـرادي كـه     ها و يافتن اشتباهات در حل تمرين، به ها براي ارزيابي پاسخ تمرين

 ،بـراي تمرينـات آن   گنكـي گيرند، ضروري است؛ اما در  خودآموز ياد مي صورت بهزبان را 
به زبان ژاپني تهيـه   اي نامه پاسخ البتهگرفته نشده است.  نظر دراي در انتهاي كتاب  نامه پاسخ
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توضيحات آن به زبان ژاپنـي ارائـه    كهجا ازآناما رسد،  شده و مستقل از كتاب به فروش مي
زبان  ةواسط هآموختن زبان ژاپني ب ز مبتدي كه درحالآمو شده است استفاده از آن براي زبان

هاي كتـاب و  هاي بعدي در انت نامه در چاپ پاسخ ةرسد. ارائ مينظر  به انگليسي است دشوار
  تواند اين مشكل را مرتفع سازد. انگليسي مي به زبان يآن با توضيحات ةق با رويمطاب

  گروه براي حل تمرينات نياز به هم 6.2.4
صـورت   كه به ديسي اين قابليت را دارتوضيحات و ترجمه به زبان انگل ةلحاظ ارائ به گنكي
حال، بخـش   قرار گيرد، اما درعينمورداستفاده آموز و بدون نياز به مشاركت در كالس  خود
به فـرد يـا افـراد     ،ها آن دادن نفره يا گروهي است و براي انجامدو هاي آنْ اي از تمرين عمده
هـاي   توسـط معلـم و در كـالس    گنكيكه  درصورتي ها گونه تمرين گروه نياز است. اين هم

آموزاني  اما زبان ،مفيد است گوو براي تمرين و تقويت مكالمه و گفت ،گروهي تدريس شود
اي از  روه، بخش عمدهگ همنداشتن علت  كنند به استفاده مي گنكيآموز از  خود صورت بهكه 

 گزين جايتمرينات   ةنفره و گروهي يا ارائدوتعديل تمرينات  .دهند تمرينات را از دست مي
  آموزان در رفع اين مشكل كمك كند.  تواند به اين زبان مي

  در بخش توضيحات دستوري ها بودن مثال افيناك 7.2.4
توجـه  درخورو مهـم   ةامـا نكتـ   ،توضيحات بخش دستور مختصر اما كامل ارائه شده است

چنداني براي نكات دستوري ارائه نشده و توضيحات  ةآن اين است كه جمالت نمون بارةدر
است كه گرامـر و   كنندگان كتاب بر اين بوده است. شايد فرض تهيه راه هم هاي كمي با مثال

اعتقاد نگارنـده، وجـود    اما به ،كار بهتر درك شود  نكات دستوري از طريق تمرينات و كتاب
با توضـيحات دسـتوري بـه درك بهتـر مطالـب كمـك        راه هم متعددة مثال و جمالت نمون

  كند. مي يتر بيش

  ها بر زندگي دانشجويي تمركز سناريوي كلي مكالمه 8.2.4
دهد حول محور زندگي دانشـجويي   ها رخ مي اتفاقاتي كه در مكالمه سناريوي كلي كتاب و

است كه در ژاپـن   اي مبادلهيك دانشجوي  ،شخصيت اصلي كتاب عنوان به ،چرخد. مري مي
شـود و ارتبـاط    آشنا مـي  ،كه او نيز دانشجوي كالج ژاپني است ،كند و با تاكشي تحصيل مي

كه مربوط به ارتبـاط   ،داستان و ماجراهاي اصلي گيرد. دركنار شكل مي ها آنبين  يا نهستادو
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نيـز مربـوط بـه زنـدگي      هـا  آن دهـد كـه   جانبي ديگـري رخ مـي   يها نتاداس اين دو است،
رود يا در  تاكشي با دوست دانشجوي ديگرش رابرت به تعطيالت مي دانشجويي است؛ مثالً

كنـد.   مي را سرزنشكند و استادش او  جايي ديگر، رابرت كتاب درسي خود را فراموش مي
، و قرار مالقـات  سفر، تكاليف خانه بارةها در گوها و تمرينو سناريوهاي گفت ،كلي  طور به

ند از ا اطب غيردانشجو و افرادي كه مايلبراي مخاتفاقات آن ممكن است  اين افراد است و
دانشـگاه اسـتفاده كننـد چنـدان     محـيط  خودآموز و در فضايي غيـر از   صورت بهاين كتاب 
  ارتباط برقرار نكنند. با آن بايد كه چنانو  نباشدملموس 

  آرايي تصاوير و صفحه 9.2.4
هاي بصري بخش  محرك ،كلي طور و به ،استفاده از نمودار، تصوير، شكل كه توان گفت مي

 بـودن  ها و كتب آموزشي زبان در ژاپن است. تصاوير از ميزان انتزاعي ناپذير مجموعه جدايي
 كند  گو را در ذهن خود تجسمو كند تا شرايط گفت آموز كمك مي و به زبان كاهد ميمفاهيم 

  بهـره  ،ويـژه نقاشـي   از تصاوير، به ،گنكيدر دو جلد  .شود تر راحتو هضم مطالب برايش 
ـ     ها و نقاشـي  و در سراسر كتاب عكساست شده   گرفته  چشـم  ب بـه هـايي مـرتبط بـا مطال

 ةانـداز  ،هـا  رغم كيفيـت خـوب عكـس    اين است كه بهاي كه وجود دارد  خورد، اما نكته مي
نرفتن كار  بهوسفيد و  هاي سياه و استفاده از تصاوير و نقاشي كردهكم  ها آن كوچكشان از تأثير

  از جذابيتشان كاسته است. ها آن رنگ در
  

  از آن در دانشگاه تهران هها و نقاط ضعف اثر در استفاد كاستي 3.4
در گروه زبان و ادبيـات ژاپنـي دانشـگاه    اكنون هاي آموزشي زبان ژاپني،  . از بين مجموعه1

اي كامل اسـت و   گيرد كه مجموعه قرار ميمورداستفاده  Manabō Nihongo ةتهران، مجموع
ايـن ويژگـي مـانع سـردرگمي مـدرس و       .دهـد  رفته را پوشش مـي  از سطح مبتدي تا پيش

شـود.   مـي  اتمام هر سطح و آغاز سطح جديد،ز آموز براي انتخاب منبع آموزشي، بعد ا زبان
جلد اول تـا جلـد چهـارم و گـاهي بسـته بـه توانـايي پيشـرفت جمعـي           اكنون همهرچند 

كارشناسـي زبـان و   ة ك يـا دو درس از جلـد پـنجم در دور   ي فقطدانشجويان هر ورودي، 
ن كارشناسي ارشـد آمـوزش زبـا   ة در دور )تا انتهاي درس دهم(ادبيات ژاپني و جلد ششم 

ناتمـام بـاقي    الًآموزشـي عمـ   ةترتيب، تدريس ايـن مجموعـ   و بدين شود ژاپني تدريس مي
دليـل   و بـه  شـود  مـي وسيعي از آن در دانشگاه تدريس  )، بخش40: 1398 د (آذرپرندمان مي
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خودآمـوز   صورت بهآن را  ةمجموعه، اين امكان براي دانشجو وجود دارد كه ادام بودن كامل
سطوح  چون دهد و فقط سطح مقدماتي را پوشش مي گنكيدوجلدي  مطالعه كند. اما كتاب

درصـورت   ،شـود  وار و پيوسته آموزش داده مـي  سلسله صورت بهمختلف زبان در دانشگاه 
رود تغيير ناگهاني منبع آموزشي كـه   ، بعد از اتمام سطح مقدماتي، احتمال ميگنكيانتخاب 

شايد انتخاب رو،  ايناز ؛او شود زدگي دلآن خو گرفته است باعث  ةدانشجو به سبك و شيو
  عنوان منبع آموزشي در دانشگاه تهران مناسب نباشد. اين كتاب به

 كه براي تحصـيل بـه ژاپـن آمـده    د تهيه شدرابتدا مختص دانشجوياني  گنكي. كتاب 2
شخصـيت اصـلي كتـاب     ،اسـاس   ايـن  انگليسي بـود. بـر   ها آنو عمدتاَ زبان مادري  بودند

كنـد و داسـتان    اي در ژاپن زندگي مي عنوان دانشجوي مبادله ي است كه بهخارج يدانشجوي
كتـاب را بـراي    ها روايت زندگي و ارتباطات اوست. ايـن ويژگـي   ها و تمرين كلي مكالمه

پنداري با شخصيت  ذات دليل نزديكي و هم آموزد به آموزي كه زبان ژاپني را در ژاپن مي زبان
درطول  ها آن كه تعداد معدودي از ،اما شايد دانشجويان دانشگاه تهران ،كند اصلي جذاب مي

تحصـيل در   ساله حـين تحصـيل) مجـال    يك ةبورسي دانشجوي عنوان بهدوران دانشجويي (
تأكيـد   ،ديگر ند. ازسويكنن اين كتاب احساس قرابت بابايد كه  گونه آنكنند،  ژاپن را پيدا مي

زبـان چنـدان    ممكـن اسـت بـراي دانشـجويان فارسـي      بيش از حد كتاب بر زبان انگليسي
  يند نباشد.آ خوش

  
  آموز ايراني براي زبان گنكي. ميزان تناسب ابعاد فرهنگي 5
زبـان كتـاب    شـود بـراي مخاطـب فارسـي     ارائه مـي  گنكيبعاد فرهنگي و اطالعاتي كه در ا

چـون   زنـدگي هـم   ةالي پرداختن به مسائل روزمـر  به در الكتاب فهم است.  ملموس و قابل
حـدودي   شناختي فرهنگي است، تـا  كه ابعادي از جامعه ،و غيره ،تعطيالت، مسافرت، خريد

چون كابوكي (تئاتر سنتي ژاپني)، مانگا  كليات و مصاديق فرهنگي ژاپن هم ةاطالعاتي دربار
ناپذير زنـدگي در ژاپـن    عنوان بخش جدايي و غيره كه به ،(كميك، رمان گرافيكي)، فستيوال

كـه كتـاب بـراي     . بـااين دهـد  مـي آموز با آن آشنايي داشته باشد، به مخاطب  نياز است زبان
هاي مختلـف تهيـه شـده و شخصـيت اصـلي آن       دانشجويان خارجي از كشورها و فرهنگ

كند. براساس نتايجي كه از واكاوي  داري نمي از فرهنگ خاصي جانب ،رجي است خا يفرد
هـاي فرهنگـي    ضامين و موضوعاتي كه بـا حساسـيت  توان گفت م د، ميشكلي اثر حاصل 

كدام از دو جلـد   زبان در تضاد و تعارض باشد در هيچ آموزان فارسي مخاطبان ايراني و زبان
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هـاي فرهنگـي و    اي كه شايد تاحدودي با اعتقادات و ارزش شود. تنها نكته كتاب ديده نمي
 دوسـتي و قـرار  ة رابطـ  ،نهايـت  ارتبـاط عـاطفي و در   خواني نداشـته باشـد   سنتي ايراني هم

عنـوان شخصـيت    هايي است كه در طول داستان و سناريوي كتـاب بـين مـري بـه     مالقات
گيـرد كـه البتـه محتـواي      داستان و يك دانشجوي ژاپني بـه نـام تاكشـي شـكل مـي       اصلي

و اسـت  زنـدگي   ةكلي مربوط به مسـائل روزمـر    طور به ها آن هاي بين رفته در مكالمهكار هب
حساسيت  ،زعم نگارنده به ،رو ازاين ،خارج از اصول اخالقي نيست ها آنب روابط ارچوهچ

  انگيزد. مخاطب را برنمي
 

  گيري . نتيجه6
زبـان ژاپنـي    سـطح مقـدماتي   جلـدي آمـوزش  د كتاب دوبه توصيف و نق ،در اين پژوهش

نظـر   ازتوان گفت كتاب نقاط قوت بسياري دارد و  مي ،كلي طور بهم. پرداختي گنكي عنوانبا
نيـاز   باني اين ظرفيت را دارد كه بـدون چهار توانايي ز دهيِ محتوا و حجم مطالب و پوشش

. شـود اسـتفاده  وزش سـطح مقـدماتي زبـان ژاپنـي     تنهايي براي آمـ  به منابع مكمل ديگر، به
نقـص، اسـتفاده از    نگاري و ويراستاري بـي  هايي نظير جامعيت و روزآمدي، حروف ويژگي

ور تقويت چهار توانايي منظ وضيحات دستوري، تمرينات متنوع بهانگليسي براي ت ةزبان ساد
هاي مختلف كتـاب بـه زبـان ژاپنـي و      فايل صوتي مفصل براي تمامي بخشعرضة  زباني،

هـاي   انگليسي، اشاره به فرم مخفف در زبان ژاپني، اختصـاص بخشـي مجـزا بـراي آمـوزه     
ن هدف، تنظيم مطالب كتاب از آسان به دشـوار،  زبا ةساختن جامع ملموس منظور بهفرهنگي 

هـاي مثبـت ديگـر كتـاب را اثـري       لغات پربسامد و كاربردي و بسـياري ويژگـي   بودن دارا
ژاپني كـرده اسـت. امـا درمقابـل نقـاط       انآموزش سطح مقدماتي زب ةتوجه در حوز درخور

 عـدم  دروس، ةدهنـد  هـاي تشـكيل   هايي نظير ناهماهنگي بين بخش قوت فراوان آن، كاستي
، دارنبـودن آن  و ادامـه  اي، و توقـف تـأليف كتـاب در سـطح مقـدماتي      تمرينات دوره ةارائ

تمرينات، نياز بـه   ةنام پاسخ نكردن هارائ هاي تكراري، نگارهاي كانجي تلفظ واژه نشدن حذف
مثال در بخـش توضـيحات دسـتوري،     بودن ها، ناكافي گروه براي حل اكثر تمرين وجود هم
هـا از نقـاط    كم تصاوير و نقاشي ها بر زندگي دانشجويي و جذابيت اريوي مكالمهتمركز سن

هـا و نقـاط ضـعف اثـر بـراي       كاستيد. درانتها نيز به شضعفي است كه در اين اثر مشاهده 
بـراي   گنكـي ميـزان تناسـب ابعـاد فرهنگـي      چنـين  هـم استفاده از آن در دانشگاه تهران و 
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