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 چکیده
 رودیم انتظار آموزانزبان از معموالً و دهدیم لیتشک را یبشر یهازبان یتمام اساس دستورزبان

 خيتار ةشدشناخته سيتدر هایروش نيتریميقد در. برسند یقبولقابل سطح به دستورزبان در
 که یارتباط کرديرو یحت. است آموزش جزء نيتریاصل دستور سيتدر ز،ین زبان آموزش

 فراموش دينبا البته،. است نگرفته دهيناد را دستور است، زبان آموزش کرديرو نيترشدهرفتهيپذ
 که ديینپا یريد اما شد، گذاشته کنار به و یتلق تیاهمیب دستور کوتاه، یادوره در که کرد

 رسدینم یمطلوب تیفیک به یآموززبان دستور، آموزش بدون بردند یپ سندگانينو و پژوهشگران
 که نيا هم و دهدیم نشان را دستور تیاهم هم یهمگ هانيا. کردند رجوع دستور به ن،يبنابرا و

 پژوهش نيا. کند یاري زبان دیتول و درک در یخوب به را آموززبان تواندیم دستورزبان بر تسلط
 نام که دستور، یهاکتاب یابيارز یبرا یچارچوب( 2014  میک و کک اساس بر است داشته قصد
 و شودیم شامل را یفیط شاخص 28 چارچوب نيا. دينما یمعرف و هیته اند،گذاشته «کِم» را آن

 یبرا یچارچوب یمعرف پژوهش نيا هد . هاستتیفعال و حاتیتوض یاصل بخش دو از متشکل
 .است یفارس دستور آموزش یهاکتاب یابيارز

 .یآموزش دستور ،یفارس دستورزبان ،یابيارز چارچوب،: هاهکلیدواژ
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 مقدمه .1

با همت گروهی از  1حدود چهل سال پیش، رويکرد آموزش ارتباطی زبان

شناسان کاربردی پا به عرصة ياددهی و يادگیری زبان گذاشت. تمرکز و دغدغة زبان

بودند تا  3هايمز 2گذاران اين رويکرد که بیشتر طرفدار نظرية توانش ارتباطیپايه

آموزان های گفتاری زبان، اين بود که چگونه مهارت5چامسکی 4نظرية دستور همگانی

آنها دريافتند که تکالیف ارتباطی، در تقويت توانش دستوری، درست  را تقويت کنند.

به اندازة تکالیف متمرکز بر دستور، مؤثر هستند؛ ضمن اينکه اين تکالیف، در تقويت 

های ارتباطی، از تکالیف متمرکز بر دستور مؤثرتر هم هستند. آنها مهارت

ا بدانند، بلکه از آن استفاده آموزان نه تنها زبان رخواستند کاری کنند که زبانمی

بود که تنها از راه شرح و توصیف قواعد دستوری  کنند، چون به آنان ثابت شده

آموزان به مرحلة تولید زبانی برسند. امروزه، آنچه در توان انتظار داشت که زباننمی

 آموز را با شکل ظاهرینامه بايد رعايت کنیم، اين است که هم زبانتألیف يک درس

و صوری ساختارهای دستوری، معنی و کاربرد آنها مجهز کنیم و هم با گنجاندن 

تکالیف ارتباطی، باعث شويم او زبان را به شکلی فعال و خالق به کار بگیرد تا از 

(. Larsen-Freeman, 2003اصطالح ملکة ذهن خود کند  اين طريق، آن قواعد را به

( چارچوبی 2014  7و کیم 6شده در ککارائهکوشد بر پاية مطالب اين پژوهش می

، آن را اختصار و برای سهولت ارجاعتدوين و استخراج نمايد که از اين پس، به

                                                           

1. communicative language Teaching (CLT) 

2. communicative competence 

3. Hymes 

4. universal grammar (UG) 

5. Chomsky 

6. Keck 

7. Kim 
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است که هم  ( اين بوده2014نامیم. دلیل انتخاب کک و کیم  می« چارچوب کِم»

و گاند. اين البه صورت ساختارهای دستوری و هم به معنی و کاربرد آنها توجه داشته

واک رفتگی واج در محیط بیمانند واک 1واجیحتی به جزئیاتی چون مالحظات واژ

 است. نیز اهمیت داده 

توان انکار نمود. روش سختی مینقش دستور در ياددهی و يادگیری زبان را به

که بعدها در قالب برنامة درسی ساختاری ظهور و  بروز کرد،  2دستورترجمه تدريس

گرفت. تحول در حوزة آموزش دستور از مورد استفاده قرار میهای متمادی سال

کارگیری آن ياد بگیرند، نه کردند زبان را با هد  بهآنجا آغاز شد که افراد سعی می

فقط با هد  دانستن آن. در اين بخش، قصد داريم ابتدا تعاريف مختلفی را که از 

هايی را که تاکنون ين موضعتراست، مرور کنیم. سپس، مهمواژة دستور ارائه شده 

 گذرانیم.است، از نظر می در مقابل آموزش دستور گرفته شده

 

 های مختلف دستوربندی. تعاريف و دسته1 1

است.  های مختلف تعريف شدههای مختلف علم زبان به روشواژة دستور در شاخه

(، در 2010  3شناسی کاربردی النگمنآموزش زبان و روش های زبان در فرهنگ

 : (Richards & Schmidt, 2010: 251-252 است تعريف دستور آمده

 

شناختی آن توصیفی از ساختار يک زبان و نحوة قرارگیری واحدهای زبان

ها در کنار هم جهت تولید جمله. اين توصیف ها و گروهزبان، مانند واژه

                                                           

1. morphophonological 

2. grammar-translation 

3. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics 
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زبان دارند، در نظر  ها در نظامهايی را نیز که اين جملهمعموالً معانی و واژه

 گیرد، اما ممکن است توصیف آواهای زبان را شامل شود يا نشودمی
 Richards & Schmidt, 2010: 251-252 .) 
 

کم در نظر شود، زيرا اين واژه دستتعريف واژة دستور به همین جا ختم نمی

. ودشتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور میتر يا پیچیدهپژوهشگران، مبهم

 اند:بردن اين واژه، منظورهای متفاوتی داشتهکارپژوهشگران مختلف، از به

کند  دستور نظامی ذهنی و درونی که اقوال بديع را تولید و تفسیر می .1

 (؛1ذهنی

های زبانی و کاربرد آنها ای از بايدها و نبايدها در خصوص صورتمجموعه .2

 (؛2برای زبانی خاص  دستور تجويزی

 (؛4زبان  دستور توصیفی 3رفتار زبانی کاربران بسندةتوصیفی از  .3

 (؛5شناختینقطة تمرکز نظرية زبانی فرضی  دستور زبان .4

دهد  دستور اثری که ساختارهای عمدة زبان را مورد بررسی قرار می .5

 (؛6مرجع

ای از ساختارها و قواعدی که برای مقاصد آموزشی و ارزيابی مجموعه .6

 (؛7آموزشیاند  دستور گردآوری شده

                                                           

1. mental grammar 

2. prescriptive grammar 

3. proficient 

4. descriptive grammar 

5. linguistic grammar 

6. reference grammar 

7. pedagogical grammar 
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ای از ساختارها و قواعدی که برای مقاصد آموزشی و ارزيابی و مجموعه .7

(. اين دستور 1اند  دستور آموزگارجهت استفادة آموزگاران گردآوری شده

 ,Larsen-Freemanتری از دستور آموزشی است  تر و مفصلگونة جامع

2009: 518.) 

تور تا اين اندازه با ابهام همراه دهد چرا واژة دسنگاهی به اين تعاريف نشان می

ويژه، است. فهرست باال دستورهای صريح، غیرصريح، دستورهای همگانی و زبان

کنند زبان چگونه بايد استفاده شود، دستورهايی که نشان دستورهايی که تعیین می

رد. گیشود و نیز دستورهای ديگر را در بر میدهند زبان در عمل چگونه استفاده میمی

دهد که بدانیم هر کدام از بهام موجود در واژة دستور زمانی بیشتر خود را نشان میا

اين هفت تعريف، خود چند وجه دارد، مثالً دستور ذهنی ممکن است هم بر دستور 

آموز و هم بر دستور گويشورانِ بسندة زبان داللت کند. دستورهای توصیفی نیز زبان

( را نقطة آغاز بررسی خود قرار 2گراتور صورتممکن است صورت يا ساختار زبان  دس

گیر برقراری ارتباط در نظر بگیرد و در صدد بر آيد که دهد يا برعکس، زبان را ابزار همه

توضیح دهد چرا در بافتی خاص و برای رساندن و فهماندن منظوری خاص، يک صورت 

پايانی هم اين که  (. مثال3گرازبانی بر صورت زبانی ديگر ارجحیت دارد  دستور نقش

کنند: ساختارها ای اختیار میشناختی خود واحدهای نظری جداگانهدستورهای زبان

شناسی  زبان 6(، اصول و پارامترها5(، قواعد  دستور سنتی4شناسی ساختاری زبان

                                                           

1. teacher’s grammar 

2. formal grammar 

3. functional grammar 

4. structural linguistics 

5. traditional grammar 

6. principles and parameters  
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گروهی ، دستور ساخت4، نظرية بهینگی3نقشیواژی  دستور 2ها(، محدوديت1زايشی

، 7شناسی شناختیها  زبان(، ساخت6گرامند نقششناسی نظام زبان (، متون5بنیانهسته

( و مانند 11، دستور الگو10ایشناسی رايانه زبان 9های الگومند(، ترتیب8دستور ساختی

 .(Larsen-Freeman, 2009: 518-519 آن 

از میان فهرست باال مورد ششم، يعنی دستور آموزشی را به دلیل ارتباط 

وان گفت تکنیم: دستور آموزشی، که میبحث، بیشتر تبیین می بیشتر با موضوع

شود، خود دستوری است که برای يادگیرندگان زبان خارجی گردآوری می

با يکديگر است. نخست اين که انگاره برگرفته از دو حوزة نظری جدا، اما مربوط

آموزشی توان آنها را به دستورهای هايی توصیفی از دستور وجود دارند که می

ای تدوين کرد که توصیفات مذکور در مرجع و مواد آموزشی ملحق و به گونه

هايی دربارة فراگیری زبان فهم شود. دوم اين که نظريهآموز قابلآنها برای زبان

های مورد استفاده در کالس را تشکیل دوم وجود دارند که پايه و اساس روش

که دستور آموزشی  ایحوزة نظری(. از میان دو Byram, 2000:459دهند  می

هاست که کانون ها، اين حوزة روشدهند، يعنی توصیف و روشرا تشکیل می

                                                           

1. generative linguistics 

2. constraints 

3. lexical functional grammar 

4. optimality theory 

5. head-driven phrase structure grammar 

6. systemic functional linguistics 

7. cognitive linguistics 

8. construction grammar 

9. patterned sequences 

10. corpus linguistics 

11. pattern grammar 
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های مختلف تاريخ آموزش زبان مکرراً يک است و در دورهاصلی توجه بوده 

 است.  انگیز بودهموضوع بحث

( دستور آموزشی را اصطالحی پوششی برای هر توصیف يا 1990: 1  1ديرون

دار زبان با هد  ارتقا و های قاعدهمدار از ساختآموزمدار يا معلمتجويز زبان

داند  به نقل از دهی فرايندهای يادگیری در امر فراگیری آن زبان میجهت

Wang, 2003: 642به نقل از  2003  2(. اورتگا-Kim, 2014: 1 & Keck ) دستور

داند: توصیف شناسی کاربردی میآموزشی را مرکب از سه حوزة زبان

( سه حوزة 2003  3شناختی، فراگیری زبان دوم و آموزش زبان دوم. وانگزبان

کند: توصیف مهم دستور آموزشی از منظر آموزگاران زبان را بیان می

ینیم سه حوزة بآموز. همانطور که میشناختی، آموزش دستور و دستور زبانزبان

توجهی دارند. با توجه به آنچه در اورتگا پوشی قابلنخست و سه حوزة دوم هم

توانیم چارچوب زير را برای دستور آموزشی ( ديديم، می2003( و وانگ  2003 

 (: Kim, 2014: 3 & Keckارائه دهیم  

                                                           

1. Dirven 

2. Ortega  

3. wang 
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 های دستور آموزشیچارچوبی برای پژوهش (:1) شکل

 

توانیم ببینیم اين سه حوزه و با اندکی تغییر در آن، می 1حال، بر اساس شکل 

 (:Kim, 2014: 3 & Keckدهند  چگونه اجزای دستور آموزشی را تشکیل می

توانیم از دستور آموزشی به ترين تعريفی که می، خالصه2با توجه به شکل 

دست دهیم، اين است که اين دستور خود متشکل از سه حوزة اصلی است: توصیف 

 دستور، فراگیری دستورزبان دوم و آموزش دستورزبان دوم. 

از آن  تر، وسیع1فريمنبینیم، معنی واژة دستور از نگاه الرسنطور که میهمان

راحتی به وصف بیايد. بعضی از دستورها نگاه جزئی به زبان دارند و بعضی است که به

روز. ديگر نگاه کلی. بعضی نگاه سنتی به زبان دارند و بعضی ديگر نگاه جديد و به
                                                           

1. Larsen-Freeman 
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عنوان يکی از دستورهای مطرح در مبحث آموزش زبان، خود دستور آموزشی نیز، به

هايی چون تحلیل تولیدات زبانی نیده است و مؤلفهتمتشکل از چند حوزه درهم

آموزان، ارزشیابی میزان پیشرفت و يادگیری آنها، تهیة مواد مورد استفاده در زبان

 کنند. های اصلی را ايفا میها، در آن نقشها و تکلیفکالس درس و طراحی درس

 

 
 چارچوبی برای آموزش دستور زبان دوم (:2) شکل
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 های گوناگون تاريخ آموزش زبان. جايگاه دستور در رويکرد2 1

درسی و در نتیجه، در کالس درس آموزش زبان همیشه های جايگاه دستور در برنامه

دهد که بدانیم نتیجة است. اين امر زمانی اهمیت خود را نشان می موردبحث بوده

ای را تنها درک کنند آموزان ممکن است قاعدهادگیری نیست و زبانياددهی لزوماً ي

 Gerngross et al, 2007 در اين بخش، قصد داريم با مرور رويکردهای اصلی .)

 ,Lightbown & Spadaشده در حوزة آموزش زبان در قالب شش پیشنهاده  مطرح

و  1باونکنیم. اليت(، جايگاهی را که دستور در هر يک از آنها دارد، مشخص 2006

 اند:گذاری کرده( اين شش پیشنهاده را اين گونه نام137 :2006  2اسپادا

شود و های آموزش زبان میترين روش: شامل قديمی3. از همان ابتدا آن را بیاموز1

گیرد. روش شدن آموزش زبان ارتباطی، هنوز مورد استفاده قرار میبا وجود فراگیر

گیرند و هر دو در قالب اين پیشنهاده جای می 4گفتاریریدستورترجمه و شنیدا

ای بر روی دستور و صحت دستوری دارند و آن را محور و مبنای اندازهتأکید بی

آموز دهند تا جايی که حتی اجازة وقوع خطای دستوری از سوی زبانآموزش قرار می

انی که به اين دو آموزهای جدی دارند. زباندهند. اين دو روش، محدوديترا نمی

بینند، غالباً در انتقال پیام و منظور خود به طور مؤثر، ناتوان و روش آموزش می

ناموفق هستند. همچنین رويکردهايی که عمدتاً يا انحصاراً ساختارمبنا هستند، 

آموزان را به سطوح باالی دقت برسانند توانند تضمین کنند که زباننمی

 Lightbown & Spada, 2006). 

                                                           

1. Lightbown 

2. Spada 

3. Get it right from the beginning 

4. audiolingual 
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: بر اين فرضیه استوار است که فراگیری زبان وقتی 1. فقط گوش کن ... و بخوان2

آموزان، از طريق شنیدن و خواندن، در معرض درونداد شود که زبانمحقق می

(. از ديدگاه اين Lightbown & Spada, 2006: 143فهم قرار بگیرند  قابل

زبان را با هد  يادگیری آن تمرين  آموزان نه تنها مجبور نیستنددومپیشنهاده، زبان

کنند، بلکه حتی مجبور نیستند صحبت کنند و فقط کافی است زبان مقصد را 

های (. يکی از مشهورترين گونهLightbown & Spada, 2006بشنوند و بفهمند  

 ,Asher  2، رويکرد پاسخ فیزيکی کامل«فقط گوش کن ... و بخوان»پیشنهادة 

آموزان با آن مواجه ها و ساختارهايی که زبانگونه، واژه( است. در اين 1972

يافته هستند و اين دقیقاً همان چیزی است که شده و سامانبندیشوند، سطحمی

است. او معتقد است به رد کرده  4فهم( در فرضیة درونداد قابل1982  3کرشن

ای به گونهبندی ساختاری احتیاجی نیست، هرچند معلم بايد گفتار خود را سطح

 :Krashenآموز مطم ن گردد  بودن آن برای زبانفهمدستکاری کند که از قابل

گیری دارند و آن را به يک و کرشن در خصوص دستور يک جهت 5(. آشر1982

بندی دستور دانند، اما تفاوت آن دو در اين است که يکی سطحاندازه بااهمیت می

رچند واضح است که میزان اهمیتی که داند. هرا الزم و ديگری غیرضروری می

ط فق»برای دستور قائل است، پیشنهادة « از همان ابتدا آن را بیاموز»پیشنهادة 

 قائل نیست.« گوش کن ... و بخوان

                                                           

1. Just listen … and read 

2. total physical response (TPR) 

3. Krashen  

4. comprehensible input  

5. Asher 
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آموزان به درونداد : مدافعان اين پیشنهاده بر اهمیت دسترسی زبان1. بیا حر  بزنیم3

ند. کنآموزان تأکید میمعلم و ديگر زبانفهم و امکان تعامل و مکالمة آنها با قابل

 شود در تعامل شرکتآموزان فرصت داده میاستدالل آنها اين است که وقتی به زبان

نمايند، ناگزير از تبادل معنا، يعنی ابراز و توضیح منظور، فکر و عقیدة خود خواهند 

 ,Lightbown & Spadaبود، آن هم به شکلی که در نهايت به درک متقابل برسند  

(. پس در اين پیشنهاده، هد  اصلی انتقال معناست و دستور به همراه 150 :2006

 گیرد.واژه در خدمت انتقال معنا قرار می

شود. نیز ياد می 3: از اين روش با عنوان آموزش محتوامحور2يک تیر و دو نشان. 4

کنند، زبان دوم يا خارجی را نیز آموزان همچنان که مطلب اصلی را مطالعه میزبان

گیرند. به بیان ديگر، محتوای مورد مطالعه را به زبانی غیر از زبان اول خود ياد فرا می

دهد. آموزش محتوامحور گیرند و يادگیری آن محتوا و زبان در آن واحد روی میمی

آموزان کم دربارة زباندهد که دستها نشان میوت فراوانی دارد. پژوهشنقاط ق

ها بر اساس ساختارهای بزرگسال، آموزش زمانی بیشترين بازده را دارد که درس

(. پس در Lightbown & Spada, 2006باشند   دستوری مورد تدريس طراحی شده

 گر مشاهده کرد.توان اهمیت دستور را به شکلی دياين پیشنهاده نیز می

: اساس اين پیشنهاده تجربیاتی است که نشان 4. آنچه ياددادنی است، ياد بده5

توان تدريس کرد، در حالی که نکاتی هم دهد بعضی نکات را با موفقیت میمی

 رسد.هستند که حتی صر  زمان زياد برای تدريس آنها نیز بیهوده به نظر می

تند، همچنین معتقدند وجوهی از زبان وجود پژوهشگرانی که پیرو اين ديدگاه هس

                                                           

1. Let’s talk 

2. Two for one 

3. content-based instruction  

4. Teach what is teachable 
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توان آنها را آموزش داد. دارد که متعلق به هیچ سطحی نیست و در هر سطحی می

آموزان در واقع، يادگیری اين وجوه بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی و شخصیتی زبان

 Lightbownنظیر استعداد، انگیزه، نیاز، عالقه، پیشینة فرهنگی و مانند اينهاست  

& Spada, 2006 پس، در خصوص جايگاه دستور در اين پیشنهاده بايد گفت که .)

شوند نکات دستوری نیز مانند هر نکتة زبانی ديگری، غالباً در صورتی آموخته می

ای در جای خود و متناسب با سطح زبانی باشند و هر نکتهبندی شده که سطح

مل روانی و شخصیتی وارد صحنه شوند آموز آموزش داده شود، مگر اينکه عوازبان

 و در اين فرايند، تغییراتی مثبت يا منفی ايجاد کنند.

: طرفداران اين پیشنهاده نقش مهمی برای آموزش 1آن را در پايان بیاموز .1

کنند که همه چیز بايد متمرکز بر صورت قائل هستند، اما اين طور فرض نمی

ر و يک تی»، «بیا حر  بزنیم»های هادهتدريس شود. آنها نیز مانند مدافعان پیشن

اند که در صورتی ، به اين نتیجه رسیده«فقط گوش کن ... و بخوان»و « دو نشان

آموزان به اندازة کافی در معرض زبان قرار بگیرند و انگیزة يادگیری نیز که زبان

خود[ هدبباشند، بسیاری از اجزای زبان را، از تلفظ گرفته تا واژه و دستور، ]خوداشته

ی آنچه ياددادن»گیرند. طرفداران پیشنهادة موردبحث با مدافعان پیشنهادة ياد می

آموز در نظر گرفته نشود، بعضی از ، از اين جهت که اگر آمادگی زبان«است، ياد بده

اند. هرچند پیشنهادة موردبحث از عقیدهتوان تدريس کرد، همنکات زبانی را نمی

کند بعضی از وجوه زبان بايد تدريس شوند و ممکن است الزم میاين نظر که تأکید 

 «آنچه ياددادنی است ياد بده»باشد کامالً صريح هم تدريس شوند، با پیشنهادة 

 تفاوت دارد.

                                                           

1. Get it right in the end 
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اگرچه در پیشنهادة نخست، دستور مورد توجه فراوان و پايه و اساس آموزش 

د، شومبنای آموزش کاسته می عنواناست، اما در پیشنهادة دوم از اهمیت دستور به

ت بندی دستور هم نیستا آنجا که گاهی اعتقاد بر اين است که حتی نیازی به سطح

فهم تنها چیزی است که اهمیت دارد. در پیشنهادة  و دسترسی به درونداد قابل

سوم و چهارم، هد  اصلی انتقال و تبادل معناست و دستور نیز در خدمت اين 

بندی دستور به گردد. در پیشنهادة پنجم، بر سطحر آن میهد  است و حول محو

شود و اعتقاد بر اين است که در غیر اين صورت، آموزش تقريباً طور ويژه تأکید می

یر آموزی تأثشناختی نیز بر روند زبانفايده خواهد بود، ضمن اينکه عوامل روانبی

م تقريباً هیچ کدام از کنیم که پیشنهادة ششگذارند. در نهايت، مشاهده میمی

جمع همة آنهاست. اين کند و درواقع، حاصلهای پیشین را رد نمیپیشنهاده

برد و نه با پیشنهاده نه ارزش و اعتبار تمرکزکردن بر معنا را زير سؤال می

خیزد، ضمن اينکه اولی، يعنی تمرکز بر تمرکزکردن بر صورت به مخالفت بر می

های نخست های پیشنهادهدهد. با مقايسة نامت قرار میمعنا، را در درجة اول اهمی

م يابی، در می«آن را در پايان بیاموز»و « از همان ابتدا آن را بیاموز»و ششم، يعنی 

است که در فاصلة زمانی میان اين دو پیشنهاده که درواقع، اين جايگاه دستور بوده 

ه در پیشنهادة اول در آغاز همانا دستور است ک« آن»است و منظور از  جابجا شده

 است.چرخة تدريس و در پیشنهادة ششم در پايان آن قرار گرفته 

 

 . پیشینة پژوهش2

توان از چندين جنبه ارزيابی کرد: اندازه، گرافیک، جنس کاغذ، مواد آموزشی را می

محیطی. هر قیمت، میزان توجه به جنسیت و حتی میزان توجه به مسائل زيست

توانند مهم باشد ها بر اساس مقصود ارزياب از ارزيابی میجنبهکدام از اين 
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 Littlejohn, 2011ها در اين پژوهش، ارزيابی آنها به نامه(. منظور از ارزيابی درس

کار ياددهی و يادگیری زبان خارجی عنوان ابزار آموزشی است، يعنی ابزاری که کمک

نامه محتوای درس 1شناختیروششناختی و است. پس تمرکز ارزيابی بر بعد زبان

است که حال چند چارچوب ارزيابی ارائه شده  است. برای ارزيابی از اين منظر، تا به

کنیم، اما در اين ها را معرفی میترين اين چارچوبدر بخش مبانی نظری، مهم

 پردازيم.گرفته میهای انجامبخش به ارائة برخی ارزيابی

واندن در چند مجموعة آموزش فارسی به های خ( فعالیت1387اسدی  

کند: جايگاه فعالیت نسبت به متن  پیش، زبانان را از چهار منظر بررسی میغیرفارسی

 به پايین، پايین های چهارگانه، نوع پردازش  باال بهحین و پس(، تعامل آن با مهارت

رست، بحث آزاد، نادای، درستخالی، چهارگزينهباال و تعاملی( و شکل فعالیت  جای

 دهد.ايفای نقش و مانند اينها(. او اين بررسی به شیوة محاسبة فراوانی انجام می

( چند مجموعة آموزشی زبان فارسی را بر مبنای انگارة 1391صحرايی و شهباز  

دهند. اين انگاره از شش اصل ( مورد ارزيابی قرار می1999، 1994  2اندرسون

مطلب، افزايش ها، آموزش درکسازی دانش پیشین، گسترش گنجینة واژهفعال

ا است و فنونی رسرعت خواندن، تأيید راهبردها و ارزيابی پیشرفت تشکیل شده 

ان های اين پژوهش به صورت عنودهد. فهرست شاخصبرای اجرای هر اصل ارائه می

 دهی به آن هم محاسبة فراوانی است. است نه پرسش يا جملة ساده.  نحوة پاسخ

( پس از معرفی انواع متعددی از 1391داوری اردکانی و آقاابراهیمی  

آفرين دستوری و واژگانی، و بدون داشتن چارچوبی که به نماهای انسجامگفتمان

ماها را در متون چند کتاب نصورت بازبینه در آمده باشد، فراوانی اين گفتمان

                                                           

1. methodological  

2. Anderson 
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اند و اين متون را از اين منظر با زبانان به دست آوردهآموزش فارسی به غیرفارسی

 اند.متون غیرآموزشی مقايسه کرده

زبان »( چگونگی آموزش فرهنگ را در مجموعة 1392میردهقان و همکاران  

ارزيابی  1مسکوشناسی فرهنگی و بر مبنای مکتب تارتو ـ از منظر نشانه« فارسی

های پوشاک، خوراک، مکان و جنسیت را در ارتباط کنند. آنها نحوة بازنمايی رمزگانمی

 کنند و نحوة ارزيابی آنها کیفی است.فرهنگی بررسی می« ديگری»و « خود»با 

های دستوری نکته 3بندیو سطح 2( چارچوبی را برای گزينش1393باقری  

ت کند. در بخش نخسانی و پیشرفته معرفی میزبان فارسی در سه سطح پايه، می

بانان زهای دستوری ضروری برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیاين پژوهش نکته

ندی بای استخراج شده است. سپس، در بخش دوم نتايج اين دستهبه شیوة کتابخانه

ورد بندی نهايی از سطوح مآموز قرار گرفته و سطحزبان 92مدرس و  66در اختیار 

 (.17: 1395توافق دو گروه حاصل آمده است  به نقل از کیاشمشکی، 

( به ارزيابی دستور آموزشی دورة مقدماتی چهار کتاب 1393رضايی و کوراوند  

اند. آنها بر مبنای اصول رويکرد زبانان پرداختهآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

سؤالی تهیه و بازبینة بیست( يک 2002  4ارتباطی و نیز دستور آموزشی چندشرما

ای ها برکاررفته را در اين کتاباز اين طريق، نقاط قوت و ضعف و نیز راهکارهای به

 اند.بهبود دستور آموزشی با درنظرگرفتن رويکرد ارتباطی معرفی کرده

( میزان انعکاس دستور آموزشی در برخی از منابع 1393سیدرضايی  حاجی

 به توجه ارسی زبانان را بررسی کرده است. او ابتدا باآموزش زبان فارسی به غیرف

                                                           

1. Tartu-Moscow School 

2. selection 

3. grading 

4. Chandsherma 
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 ةرابط حیث را از انگلیسی منابع برخی اروپايی، شورای تأيید مورد بندیسطح

 و تحلیل سطح هر آنها در با متناسب 3دستوری هایصورت و 2هانقش ،1مفاهیم

-غیرفارسی به فارسی زبان آموزش منابع در عنصر سه اين آموزش میزان سپس،

گیرد که دستور آموزشی، که در آن هر کرده است. او نتیجه می را ارزيابی زبانان

شود، در منابع آموزش کارکرد با صورت دستوری متناسب با آن آموزش داده می

 زبان فارسی انعکاس ضعیفی دارد.

-غیرفارسی به فارسی زبان دستور آموزش هایکتاب( مجموعه 1393امیرزاده  

 وزشآم هایکتاب جديدترين عنوانبه دهخدا را فارسی زبان المللینبی مرکز زبانان

بررسی کرده  4گرای هلیدینظرية نقش چارچوب در زبانانغیرفارسی به فارسی زبان

ه هايی است و با اين کها و نقصرسیده که اين کتاب دارای کاستیو به اين نتیجه 

است، ولی مطالب به روش های مفید و بجا شده تالش زيادی در انتخاب تمرين

 است.کامالً سنتی ارائه شده 

فارسی »( محتوا و بويژه تکالیف موجود در مجموعة 1394يار  رشیدی و اله

اند. آنها ( ارزيابی کرده2011  5ای لیتلجانمرحلهرا بر اساس چارچوب سه« وزيمبیام

ای هاند: يافتهبه پیروی از چارچوب لیتلجان، پژوهش خود را در سه مرحله انجام داده

 هایهای مرحلة دوم را به شکل کمی و يافتهمرحلة اول را به شکل کیفی، يافته

 اند.دو مرحلة قبل ارائه کرده هایمرحلة سوم را بر اساس يافته

                                                           

1. notions 

2. functions 

3. grammatical forms 

4. Halliday Functional Theory 

5. Littlejohn 
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های دستوری، ضمن معرفی هفت با بیان پیشینة پژوهش (1394صحرايی  

-تأکید بر انطباق صورت، معنا و کاربرد، پیکرهويژگی دستور آموزشی، يعنی 

دن رککردن سازماندهی فرايند گزينش و چینش محتوا، ايجادادبودن، تسهیلیبن

کید أزبان، توجه به قابلیت يادگیری و پردازشی، تکاربردن شرايط مطلوب برای به

 ،بازخورد و توجه همزمان به آموزش ضمنی و آموزش صريح دستور ةبر ضرورت ارائ

طرحی را برای آموزش دستور زبان فارسی معرفی کرده و در پايان نتیجه گرفته که 

 محور است.بهترين مبنا برای آموزش و تدوين منابع آموزشی رويکرد تکلیف

را در دو  3و وجه 2، نمود1( سه مقولة زمان1394بحرالعلومی طباطبائی  

زمان حال کند. زبانان بررسی میمجموعة آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی

د دهبیشترين بسامد رخداد زمان را در هر دو مجموعه دارد و بازنمايی نمود نشان می

دهد. همچنین مجموعه نشان میکه نمود ناقص باالترين بسامد رخداد را در هر دو 

 ،های آموزش زبان فارسیدر بخش نظام وجه فعل فارسی در کتابمشخص شد 

. استوجه اخباری باالترين بسامد رخداد در بین سه وجه مورد بررسی را دارا 

های آموزش زبان آموزان بر اساس محتوای کتابفارسی 4توانشتعیین  ،ترتیببدين

 (.17: 1395ت  به نقل از کیاشمشکی، مناسب اسفارسی در موضوع رساله 

ها دربارة آن، ( پس از بیان اهمیت دستور و سیر تحول ديدگاه1395کیاشمشکی  

زش آمو»، «فارسی بیاموزيم»به بررسی رويکردها و فنون آموزش دستور در سه مجموعة 

پردازد. او دو فهرست وارسی برای رويکردها و می« زبان فارسی»و « فارسی به فارسی

ت که اسگیری کرده اسبات آماری چنین نتیجهفنون آموزش دستور تهیه کرده و با مح

                                                           

1. tense 

2. aspect 

3. mood 

4. proficiency 
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دو مجموعة نخست رويکرد مشخصی در آموزش دستور ندارند و بین رويکرد و فنون 

همسويی بین رويکردها و « زبان فارسی»دستور ناهماهنگی وجود دارد. در مجموعة  

 فنون وجود دارد، هرچند رويکرد اين مجموعه به آموزش دستور قديمی است.

( پس از بررسی پیشینة آموزش زبان فارسی به 1396دم و همکاران  دبیرمق

های درسی آموزش زبان فارسی، تعداد زبانان و نیز پیشینة تألیف کتابغیرفارسی

زبانان را معرفی و با بررسی صوری جلد کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 296

د مقدمه  چند کتاب مقدمه ها، آنها را از چندين منظر، ماننو ساختاری اين کتاب

ها چیست(، راهنمای معلم، تمرين، طول ندارند و چند کتاب دارند و زبان مقدمه

آموزشی(، آموزشی و آموزشی و کمکدورة تدريس، نوع کتاب  آموزشی، کمک

 کنند.های مختلف تقسیم میتصاوير، ابزار آموزشی مکمل، روش ارائة تلفظ، به دسته

های متعدد پیرامون آموزش دستور ( پس از بررسی مناقشه1396زاده  هادی

ها و رويکردهای مختلف نسبت به آن، با معرفی رويکرد زبان دوم و سیر تطور ديدگاه

ا کند و بدستور آموزشی پیشنهادی کاربردی در آموزش دستور زبان دوم مطرح می

های آموزش به نقد و بررسی کتاب تهیة يک بازبینه مبتنی بر اصول دستور آموزشی

پردازد و حاصل اين می 1396تا  1334زبانان از سال زبان فارسی به غیرفارسی

 کند. های توصیفی و آماری عرضه میبندیبررسی را در قالب دسته

 

 . مبانی نظری3

در اين بخش، ابتدا سه نمونه از چارچوب ارزيابی جامع منابع درسی را معرفی 

ه ک« چارچوب کِم»سپس به ارائه و نیز شرح و بسط ابعاد و جزئیات  کنیم ومی

 پردازيم. مبنای نظری پژوهش حاضر است، می
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 (1995) 1. چارچوب کانینگزورس1 3

( 1شوند: دستة کلی تقسیم می 8ها به (، شاخص1995در چارچوب کانینگزورس  

( موضوع، 5ها، ( مهارت4( محتوای زبانی، 3( طراحی و سازمان، 2اهدا  و رويکردها، 

 4( مالحظات عملی. ابتدا در زير هر دسته بین 8( کتاب معلم و 7شناسی، ( روش6

شود. کانینگزورس سپس هر کدام از اين هشت دسته را به شاخص مطرح می 7تا 

، مثالً دهدتنهايی چند بازبینه ارائه میکند و در هر دسته بهطور جداگانه تفصیل می

های چهارگانه يا در دستة محتوای زبانی ها برای هر کدام از مهارتتدر دستة مهار

راين، دهد. بناببرای دستور، واژه، واج، گفتمان و مانند اينها بازبینة مخصوصی ارائه می

 دهد. چارچوبمؤلفه تعیین و برای هر کدام يک بازبینه به دست می 30او در مجموع 

کند؛ يعنی از صحبت می 2که از بستة دورهکانینگزورس بسیار جامع است به طوری 

سته رود و بآموز، کتاب کار و کتاب معلم فراتر میسطح بديهیاتی همچون کتاب زبان

داند. ها، مواد خوانداری و شنیداری الحاقی، ويدئوها و مانند اينها میرا شامل آزمون

ای که افت آموزشیدارد که پیش از ارزيابی منابع درسی بايد بر باو همچنین بیان می

قرار است منابع در آن مورد استفاده قرار گیرند، احاطه داشت. سپس، برای شناختن 

های اين چارچوب در کند. شاخصجانبة بافت آموزشی چارچوبی ديگر عرضه میهمه

شرايط ياددهی/يادگیری،  چهار دستة کلی اهدا  بلندمدت و اهدا  عینی،

  (.  Cunningsworth, 1995یرند  گآموزان و معلمان جای میزبان

 

 

 

                                                           

1. Cunningsworth 

2. course package  
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 (2011. چارچوب لیتلجان )2 3

و  3( و برين2001  2و راجرز 1های ريچاردز( با اقتباس از چارچوب2011لیتلجان  

دهد. او ابتدا و در گام اول، تر از اين دو ارائه می( چارچوبی جامع1987  4کندلین

 6و طراحی 5دو دستة کلی نشرهای خود را که به صورت عنوان هستند، به شاخص
های ملموس و فیزيکی مواد آموزشی کند. او دستة نخست را با جنبهتقسیم می

لم ها فقط در اختیار مع مثالً اين که کاغذی هستند يا الکترونیکی، پاسخ تمرين

داند و دستة دوم را با آموز و مانند آن( مرتبط میاست يا در اختیار معلم و زبان

ناصر بندی عايی دربارة آنها  مثالً اهدا  تألیف، طريقة انتخاب و درجهتفکر زيربن

ها و مانند آن(، اما او معتقد است که ارزيابی مواد آموزشی دارای زبانی، نوع فعالیت

تر، ها پیچیدهشوند، قضاوتتر میسطوح متفاوتی است و هر چه اين سطوح عمیق

شوند. پس در گام دوم، سه سطح میتر تر و حتی شخصیتر، استنباطیانتزاعی

 در تناظر با آنچه وجود دارد(،  7کند: توصیف عینیعمده برای ارزيابی ارائه می

رود( و استنباط کنندگان انتظار می در تناظر با آنچه از استفاده 8تحلیل ذهنی

شود(. لیتلجان آنگاه برای هر کدام از اين سه ذهنی  در تناظر با آنچه برداشت می

ها کیفی و بر اساس دهد. تمامی اين شاخصهای به دست میطح شاخصس

 اند. برداشت ارزياب

                                                           

1. Richards 

2. Rodgers 

3. Breen 

4. Candlin 

5. publication 

6. design 

7. objective description 

8. subjective analysis 
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 (2014) 2و ارتاش 1. چارچوب دمیر3 3

چارچوب ارزيابی مواد آموزشی و  30( با بررسی بیش از 2014دمیر و ارتاش  

ا بازبینة آنهدهند. عدد از آنها، يک بازبینة التقاطی ارائه می 23برداری نهايی از بهره

های بله/خیر هستند و در چهار شاخص است که تماماً به صورت پرسش 60شامل 

آرايی و بندی، صفحهها، صفحهها و زيرمهارتدستة کلی موضوع و محتوا، مهارت

 اند.مالحظات عملی قرار گرفته

 

 . چارچوب کِم 3 4

دو شاخة مهم  (،2014است. کک و کیم  « چارچوب کِم»پايه و اساس اين پژوهش 

دهند: يکی توضیحات و ديگری ارزيابی مواد آموزشی دستور را مورد توجه قرار می

ای، نويسنده بخشی از هر درس را به نامهها. معمول است که در هر درسفعالیت

دهد و در بخش ديگر درس، ارائة توضیحات دربارة قواعد دستوری اختصاص می

ن گنجاند. در ادامه، به توضیح و تبیین قواعد میهايی جهت تمرين و تثبیت آفعالیت

 پردازيم.هر يک از اين دو شاخه می

 

 . شاخة توضیحات1 4 3

فريمن از دستور کک و کیم در شاخة توضیحات، بر پاية چارچوبی که الرسن

فريمن از سه بعد تشکیل کنند. چارچوب الرسناست، عمل میآموزشی ارائه داده

 ی و کاربرد.، معن3است: صورتشده

                                                           

1. Demir 

2. Ertas 

3. form 
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 نمادهای نوشتاری(،  1شناسیشناسی، نويسهاو صورت زبان را متشکل از واج

شده به شناسی به معنی الحاقداند. معنی يا معنی، صر  و نحو می2شناسینشانه

شود، اشاره دارد، مانند صورتی خاص يا وقتی که آن صورت به تنهايی ظاهر می

/ در ستاک t/ و /dکه مرتبط با آوای /« ن گذشتهزما»ای يا تعريف مفهوم تعريف واژه

گذشتة افعال است. کاربرد يا کاربردشناسی نیز به مقصود نويسنده يا گوينده در 

به نقل  Larsen-Freeman, 2003: 34-35کند  يک بافت ارتباطی خاص اشاره می

 (. Kim, 2014: 37 & Keckاز 

زبان دوم بايد اطالعات مربوط (، آموزش دستور 2003فريمن  به اعتقاد الرسن

ای هم وجود دارد به هر سة اين ابعاد را تأمین کند. در اين چارچوب، عنصر نهفته

نامد. او معتقد است که توصیف می« 3دستور دلخواه»( آن را 2003فريمن  که الرسن

خوب از دستور بايد حتماً توضیح بدهد چرا وقتی چند صورت دارای يک معنی 

 ,Kimشود  ارند، يک صورت خاص بر صورتی ديگر ترجیح داده میواحد وجود د

2014: 36-37 & Keckختی شناآموزان نیاز دارند با امکانات زبانترتیب، زبان(. بدين

دردسترس در هر بافت ارتباطی آشنا شوند. بنابراين، دستور آموزشی نه تنها بايد 

 يا توضیحاتی دربارة چرايی انتخابای از قوانین باشد، بلکه بايد حاوی داليل مجموعه

Murcia & -Celceخاص توسط گويندگان و نويسندگان نیز باشد   4دستوریخرده

                                                           

1. graphology  

2. semiology  

3. grammar of choice 

صورت     . 4 ستوری،  صر د شاره به هر عن ستوری و مانند آن، از        زين پس، برای ا ستوری، واحد د ساختار د ستوری،  د

های مذکور برای رساندن منظورهای متفاوت به کار روند که در اين   اين واژه استفاده خواهد شد مگر اينکه اصطالح   

 صورت، دقیقاً ترجمه خواهند شد.
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Larsen-Freeman, 1999 ؛Larsen-Freeman, 2003: 49  به نقل ازKeck & 

Kim, 2014: 38 .) 

در اکثر مواد آموزشی دستور زبان دوم، هد  اساسی توضیح چگونگی عملکرد 

زبان است. منابع موجود آموزش دستور از نظر شفافیت، جامعیت و دقت دستور آن 

شدت با هم تفاوت دارند. بنابراين، نخستین گام مهم در ارزيابی منابع آموزش به

شده در آن منابع است. میزان تمرکز کتاب دستور، بررسی کیفیت توضیحات ارائه

د الزم نیست تمامی بر صورت دستوری بايد مناسب باشد، يعنی در اکثر موار

آموز ارائه داد. عالوه بر اين، جا به زبانکاربردها و موارد استفادة آن صورت را يک

ارزيابی خوب بايد تشخیص دهد آيا در منبع مورد نظر، اطالعات مکفی دربارة اينکه 

شوند، وجود دارد يا خیر. های دستوری چگونه در گفتمان استفاده میصورت

 کنند وهايی در سطح جمله ارائه میا در بخش توضیحات، مثالهبسیاری از کتاب

(. به اعتقاد Kim, 2014 & Keckکنند  ها از گفتمان استفاده میدر تمرين

(، توضیحات دستوری، بدون توجه به گفتمان، نخواهد توانست 2001  1مورسیاسلسه

 های دستوری اطالعات کافی در اختیاردر خصوص معنی و کاربرد صورت

(. اين نوع برداشت از دستور Kim, 2014 & Keckآموزان قرار دهد  به نقل از زبان

ای نیز هست. آنها شناسان پیکرهموردتأيید زبان 2وابستهعنوان يک عنصر بافتبه

مختلف  3هایاعتقاد دارند اطالعات دربارة بسامد کاربرد صورت دستوری در سیاق

( میان 56 :2008  4کارتینیز بايد در منابع دستوری گنجانده شود. مک

                                                           

1. Celce-Murcia 

2. context-dependent  

3. registers 

4. McCarthy 
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شود. از نگاه او، تمايز قائل می 2آگاههای پیکرهنامهو درس 1مبناهای پیکرهنامهدرس

اساسی  عنوانای وفادار است و از پیکره بهمبنا کامالً به اطالعات پیکرهرويکرد پیکره

ر ای دها و کاربردهای دستوریها، معنیرة اينکه چه صورتگیری دربابرای تصمیم

های پربسامدتر به کند. در اين رويکرد، به صورتنامه بگنجاند، استفاده میدرس

های نادر شود تا به صورتبیشتر توجه می 4هايشانبندیو عبارت 3هاآيیهمهمراه با

آگاه حالی است که رويکرد پیکره شوند. اين درها نیز از پیکره انتخاب میو حتی مثال

ا گیری خود از پیکره رکند، يعنی اساس بهرهمند از پیکره استفاده میبه طور هد 

آموزان و نیز هر آنچه که در روند ياددهی مثبت و های زبانبر نیازها و خواسته

 های از پیکره استفاددهد. بنابراين، اين رويکرد به گونهتأثیرگذار است، قرار می

 (. البته، شايانMcCarthy, 2008کند که در نهايت، اهدا  خود را تأمین کند  می

توان قائل به وجود يک پیوستار ها مینامهذکر است که در مورد میزان استفادة درس

آگاه در طر  ديگر آن مبنا در يک طر  و رويکرد پیکرهبود که رويکرد پیکره

هايی هم هستند که نسبت به نامهیان، درسپیوستار قرار دارد، يعنی در اين م

 کنند.تری اتخاذ میاستفاده از پیکره رويکرد متعادل

 

 ها. شاخة فعالیت2 4 3

وانیم اند. اگر بتفريمنگیری الرسنها نیز، تابع جهتکک و کیم در شاخة فعالیت

را بر کتابی بگذاريم، فارغ از اينکه آن، کتاب « نامهدرس»يا « کتاب درسی»نام 

ها و دستور است يا خیر، اين بدان معنی است که در هر درس آن، تمرين

                                                           

1. corpus-based 

2. corpus-informed 

3. collocations  

4. phraseologies  
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هايی به منظور تثبیت و تعمیق يادگیری توضیحاتی که در خصوص فعالیت

تواند تشخیصی و ها میاين فعالیت ايم.است، ديده موضوع آن درس ارائه شده

ابتدايی باشد  مانند پرکردنی، تشخیص خطا و جز اينها( و يا مستلزم تولید زبانی 

( معتقد 2003فريمن  نويسی و غیره(. الرسن، مقاله1گزاریباشد  مانند نقش

شده دار، گیرا و حسابها، بیش از هر چیز، بايد معنیاست اين دست فعالیت

ها بر اين، در طراحی فعالیت (. عالوهKim & Keck, 2014: 78نقل از باشد  به 

آموزان نیز در نظر گرفته شود تا میزان عالقه ضروری است نیازها و عالئق زبان

ها بیشتر شود. همچنین، میزان ارتباط و مناسبت و توجه آنها به انجام فعالیت

 طور که در شاخةضمناً همان کننده است.آموزان تعیینها با زندگی زبانفعالیت

دستورِ موردآموزش توضیحات ذکرش رفت، وجود تمرکز بر وجوه خاصی از خرده

دستور نه بايد آن قدر کامل و مهم است، يعنی میزان تمرکز بر يک خرده

آموز در يادگیری آن اثر روانی نامطلوبی بر جانبه باشد که عدم توانايی زبانهمه

اندک که قدرت تطبیق و مقايسه را از او بگیرد يا برای او  او بگذارد و نه آن قدر

ها تا چه اندازه در تعمیق بسیار ساده باشد. همچنین، بايد دقت کرد فعالیت

 2های محتوايیدستورها در ترکیب با ديگر واژهآموزان از اينکه خردهدرک زبان

های نه در سیاقشوند يا اينکه چگوبندی( چگونه استفاده میآيی و عبارت باهم

(. اگر کتابی Kim & Keck, 2014: 83کنند، موفق هستند  مختلف تغییر می

در بخش توضیحات خود، بر اين وجه از کاربرد دستور نپرداخته باشد، احتمال 

 باشد. ها نیز به اين امر توجه نکرده دارد در بخش فعالیت

 

                                                           

1. role play  

2. content words 
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 . هدف پژوهش4

وزشی نیاز دارد. با وجود تنوعی که در آموزش زبان و بالخص دستور، به مواد آم

توان است، می دهه های اخیر، در مواد آموزشی حوزة آموزش زبان حاصل شده

ترين( مواد آموزشی کم يکی از مهمترين  يا دستگفت که کتاب هنوز هم مهم

ده شهای پذيرفتههای درسی معموالً حاصل آخرين رويکردها و نظريهاست. کتاب

ضی موارد نیز با وجود اين که ممکن است يک رويکرد آخرين هستند. در بع

رويکرد موردقبول نباشد، اما نويسندگان برای برطر  کردن نیازهايی خاص يا 

ند، اما نگارچندان نو میدر پاسخ به شرايطی خاص، کتابی را بر پاية رويکردی نه

ا رويکرد و ها اغلب ينامهدر زمینة آموزش زبان فارسی، شاهد هستیم که درس

کنندگان و استفاده روش مشخصی ندارند يا رويکردهايی قديمی را اتخاذ کرده

ها و اند. کتاباز رويکردهای قديمی دلیل خود از اين کار را عنوان نکرده

های مختص آموزش دستور نیز از اين امر مستثنی نیستند؛ يعنی به مجموعه

بر اساس چارچوب ارزيابی مورد  رويکرد مشخص يا ثابتی پايبند نیستند و اگر

یدا تری پروزتر و بههای مناسبتجديد نظر قرار بگیرند، ممکن است جايگزين

کنند. با توجه به آنچه گفته شد، اين پژوهش در نظر دارد چارچوبی جامع برای 

های موجود در زمینة آموزش دستور زبان ارزيابی و در نتیجه بازنويسی کتاب

ها تا بتوان از اين طريق به بهبود روزافزون محتوای اين کتابفارسی ارائه کند 

 امیدوار بود. 

 

 . روش پژوهش5

ای و به روش توصیفی انجام گرفته است. بر اين پژوهش به صورت کتابخانه

( در مورد 2014اساس اين پژوهش و با درنظرگرفتن نظرات کک و کیم  
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های يک کتاب فعالیت مالحظاتی که بايد در قسمت توضیحات و نیز قسمت

معرفی  ( را1درسی آموزش دستور در نظر گرفت، چارچوب ارزيابی زير  جدول 

( و توسط 2014شده در کک و کیم  کنیم. اين چارچوب بر اساس مطالب ارائهمی

شاخص طیفی است،  28نگارندة اين پژوهش تهیه و گردآوری شده و دارای 

موردارزيابی به هر يک از آنها داده خواهد يعنی پاسخی که در خصوص کتاب 

يا « کامالً»و « خیلی»، «نسبتاً»، «تا حدی»، «اصالً»پاسخ  5شد، يکی از 

 ها خواهد بود.معنی با اين واژههايی همواژه
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 چارچوب ارزيابی کِم (:1جدول )

ت
حا
ضی
تو

 

 
دستورها تا چه حد متعادل  نه تمرکز توضیحات کتاب بر خرده .1

 و نه خیلی کم( است؟ خیلی زياد

 صورت

توضیحات کتاب، در خصوص صورت، تا چه حد به الگوهای  .2
 است؟شناختی/ آواشناختی توجه کرده واج

توضیحات کتاب، در خصوص صورت، تا چه حد به مالحظات صرفی  .3
 است؟توجه کرده 

توضیحات کتاب، در خصوص صورت، تا چه حد به مالحظات نحوی  .4
 است؟توجه کرده 

 معنی

دستورها توجه توضیحات کتاب تا چه حد به معنی دستوری خرده .5
 است؟کرده

ها بندیها و عبارتآيیتوضیحات کتاب تا چه حد دربارة باهم .6
 است؟اطالعات داده 

 کاربرد

توضیحات کتاب، در خصوص کاربرد، تا چه حد به کارکردهای  .7
 ؟استشود، توجه کرده میدستور در آنها استفاده مختلفی که يک خرده

بودن کاربرد توضیحات کتاب تا چه حد به میزان رسمی .8
 است؟ دستورها توجه کردهخرده

توضیحات کتاب تا چه حد به تغییر لحن گفتمان در صورت  .9
 است؟دستور توجه کردهکردن يا نکردن از يک خردهاستفاده

مختلف اطالعات های توضیحات کتاب تا چه حد دربارة سیاق .10
 است؟داده

 مثال

 اند؟های کتاب در سطح گروه ارائه شدهچه مقدار از مثال .11

 اند؟های کتاب در سطح جمله ارائه شدهچه مقدار از مثال .12

 اند؟های کتاب در سطح گفتمان ارائه شدهچه مقدار از مثال .13

 های کتاب تا چه حد اصیل هستند؟مثال .14

 پیکره
دستورها تا چه حد بر اساس يک پیکره انتخاب خردهکتاب در  .15

 است؟عمل کرده 

 
توضیحات کتاب تا چه حد بر همان چیزی که قصد انتقالش به  .16
 است؟آموز را دارد، تمرکز کرده زبان
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 -(1جدول )ادامه 

ت
الی
فع

 ها

 
دستورها تا چه حد متعادل  نه های کتاب بر خردهتمرکز فعالیت .17

 خیلی کم( است؟خیلی زياد و نه 

 صورت

های کتاب، در خصوص صورت، تا چه حد الگوهای فعالیت .18

 کند؟شناختی/ آواشناختی را تثبیت میواج

های کتاب، در خصوص صورت، تا چه حد مالحظات صرفی فعالیت .19

 کند؟را تثبیت می

های کتاب، در خصوص صورت، تا چه حد مالحظات نحوی فعالیت .20

 کند؟را تثبیت می

 معنی

دهد بین صورت آموز فرصت میهای کتاب تا چه حد به زبانفعالیت .21

 و معنا ارتباط برقرار کند؟

آموز فرصت درک معنی های کتاب تا چه حد به زبانفعالیت .22

 دهد؟دستوری را می

ها بندیها و عبارتآيیهای کتاب تا چه حد دربارة باهمفعالیت .23

 است؟اطالعات داده

 کاربرد

آموز فرصت تولید زبانی و های کتاب تا چه حد به زبانفعالیت .24

 دهد؟دستورها را میاستفاده از خرده

کند که از بین آموز را وادار میهای کتاب تا چه حد زبانفعالیت .25

 ترين آنها بزند؟چند امکان دستوری، دست به انتخاب مناسب

 تمرکز دارند؟های کتاب تا چه حد بر گفتمان اصیل فعالیت .26

دهند آموز امکان میهای کتاب تا چه حد به زبانفعالیت .27

های پربسامدشان بندیها و عبارتآيیدستورها را در ترکیب با باهمخرده

 به کار ببرد؟

دهند آموز امکان میهای کتاب تا چه حد به زبانفعالیت .28

 های مختلف به کار ببرند؟دستورها را در سیاقخرده
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ها دو شاخة طور که در بخش مبانی نظری اشاره شد، توضیحات و فعالیتهمان

اصلی و مهم هر کتاب درسی هستند. به همین ترتیب، چارچوب کِم نیز از همین 

 12شاخص را به شاخة توضیحات و  16است، يعنی بندی استفاده کردهدسته

ديگر، اين چارچوب است. از طر   ها اختصاص دادهشاخص را به شاخة فعالیت

در هر يک از دو شاخة ذکرشده، برای سه بعد صورت، معنی و کاربرد نیز به طور 

است. نگارنده در شاخة توضیحات عالوه بر سه بعد جداگانه شاخص ارائه داده 

، دو مؤلفة ديگر را نیز قرار داده ( آمده2014مذکور، طبق آنچه در کک و کیم  

مندی از( پیکره. در واقع اين دو اگرچه بعدهايی از هها و  میزان بهراست: مثال

دستور زبان نیستند، اما بعدهايی از يک کتاب درسی دستور هستند و به اين دلیل 

ز آمودر اين چارچوب گنجانده شدند. در اهمیت مثال بايد گفت قرارگرفتن زبان

ای در هايی در سطح گروه، جمله و گفتمان هر کدام به اندازهدر معرض مثال

ا ها وقتی بیشترين تأثیر رفرايند يادگیری تأثیرگذار است. همچنین، اين مثال

خواهند گذاشت که اصیل باشند. منظور از مثال اصیل مثالی است که توسط 

 Morrow, 1977باشد  گوينده يا نويسندة واقعی و برای مخاطب واقعی تولید شده

آموزان فارغ از اين که در معرض ان(. همچنین، زبGilmore, 2007: 98به نقل از 

گیرند، تا زمانی که نظام کاملی از زبان ای از زبان قرار میچه مقدار يا چه محدوده

 ,Selinkerاند، مجهز به نظامی زبانی به نام زبان میانی  دوم در ذهن خود نساخته

ی رسهای درسی  از جمله برنامة د( هستند که شناختن آن برای تهیة برنامه1972

های درسی الزم و ضروری است. راه شناختن مختص دستور( بر نويسندگان کتاب

ین آموزان است. چنای از تولیدات زبانی زباناين زبان، تهیه و بررسی علمی پیکره

دهد در انتخاب و چینش زبان های درسی نشان میای به نويسندگان کتاببررسی

ة توضیحات، دو شاخص و در شاخة چگونه عمل کنند. عالوه بر اينها، در شاخ
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-بندی ريزتری جای نگرفت. همانها، يک شاخص وجود دارد که در دستهفعالیت

چارچوب »ها نام طور که پیش از اين اشاره شد، نگارنده بر اين مجموعة شاخص

 را نهاد. « کِم

 

 گیری. نتیجه6

که  ش بودندزمانی که طرفداران نظرية توانش ارتباطی در پی پاسخ به اين پرس

آموزان تقويت کرد، در تحقیقات های گفتاری را در زبانتوان مهارتچگونه می

خود متوجه شدند که تکالیف ارتباطی در بهبود توانش دستوری به اندازة تکالیف 

متمرکز بر دستور و در بهبود مهارت برقراری ارتباط بیشتر از تکالیف متمرکز بر 

آموزان را در دانستن زبان ياری ن بود که زباندستور نقش دارند. هد  آنها اي

کنند نه در دانستن دربارة زبان. اين تفکر امروز تفکر رايج در آموزش زبان است 

و بر اين اساس است که توفیق در انجام تکالیف ارتباطی به معنای يادگیری زبان 

بت ساست؛ خواه اين توفیق نتیجة يادگیری باشد خواه مسبب آن. اين رويکرد ن

گیری ايدة دستور آموزشی شد؛ دستوری که در آن به آموزش زبان منجر به شکل

شوند. اين ايده از آن جا ساختارها و قواعد زبان با مقاصد آموزشی گردآوری می

رند بودند دستور را کنار بگذانشأت گرفت که محققان عرصة آموزش زبان نتوانسته 

يگر، بهترين راه را برای آموزش زبان بیابند. های دو صرفاً با تکیه بر آموزش مؤلفه

شدت مورد ها بهتوضیح آن که در طول تاريخ آموزش زبان، دستور در ابتدا سال

ای آن قدر از نقطة تمرکز توجه بود، اما اين توجه رو به کاهش گذاشت و در دوره

 شد وبندی آن نیز احساس نمیآموزش فاصله گرفت که حتی نیازی به سطح

کم مجدداً راه خود را به ل معنا مرکز ثقل آموزش قرار گرفت، اما دستور کمتباد

جريان آموزش زبان باز کرد. اين بار در قالب دستور آموزشی ظهور يافت و نه در 
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محوريت تدريس، بلکه در پايان چرخة تدريس جای گرفت. باری، يکی از اقدامات 

های زبان و به طور ستور در مؤسسهتوان برای اطالع از جايگاه دمندی که مینظام

های مورداستفاده در اين های آموزش زبان انجام داد، ارزيابی کتابکلی، در دوره

هايی ها و مجموعهها در تدريس دستور است. با توجه به اين که کتابمؤسسه

 تواند بهاست، چنین اقدامی میبرای آموزش دستور زبان فارسی نگاشته شده 

ان آموزش زبان فارسی کمک کند تا بر اساس نتیجة ارزيابی، دست اندرکاردست

ن هايی را تألیف کنند. در ايهای دستور بزنند و يا کتاببه انتخاب بهترين کتاب

مقاله، ابتدا سه چارچوب ارزيابی که البته مختص دستور نبودند، معرفی شدند و 

ساخته ارائه ی محقق(، يک چارچوب ارزياب2014سپس بر پاية مطالب کک و کیم  

« چارچوب کِم»شد و نگارنده نام آن را بر اساس نام نويسندگان اين مطالب 

ها طیفی هستند، شاخص است. همة اين شاخص 28گذاشت. اين چارچوب حاوی 

يعنی در اين چارچوب، ارزيابی تماماً بر اساس نظر شخصِ ارزياب است. اين 

ها در هر دو هاست و شاخصالیتچارچوب شامل دو شاخة اصلی توضیحات و فع

اند. عالوه بر اينها، در شاخة شاخه در سه بعد صورت، معنی و کاربرد جای گرفته

مندی از پیکره هم اضافه شد. امید است توضیحات، دو مؤلفة مثال و میزان بهره

مندی از اين چارچوب، منابع هر چه مفیدتری برای آموزش دستور زبان که با بهره

 لیف يا بازتألیف شوند.فارسی تأ

 

 منابع

های خواندن در کتب آموزش زبان فارسی به غیر ارزيابی فعالیت(. 1387اسدی، ماندانا.  

نان. زبانامة کارشناسی ارشد رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی. پايانزبانانفارسی

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبايی.
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زبانان مرکز های دستور زبان فارسی به غیرفارسیکتاببررسی (. 1393امیرزاده، ناهید.  
نامة . پايانگرايی هلیدیالمللی زبان فارسی دهخدا در چارچوب نظرية نقشبین

 کارشناسی ارشد رشتة آموزش زبان فارسی. تهران: دانشگاه پیام نور. 

ع بندی( محتوای دستوری چارچوب مرجطراحی )گزينش و سطح(. 1393باقری، فرشته.  
نامة پايان .زبانان در سطوح پايه، میانی و پیشرفتهبرای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 زبانان. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.کارشناسی ارشد رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 آموزانفارسی ويژة فارسی؛ زبان دستور آموزشی(. 1393سیدرضايی، اکرم.  حاجی

زبانان. تهران: ة کارشناسی ارشد رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسینامپايان .خارجی

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

ارزيابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان (. »1391داوری اردکانی، نگار و هاجر اقاابراهیمی.  

نامة آموزش زبان فارسی به پژوهش«. زبانان از ديدگاه انسجامفارسی به غیرفارسی

 .168ـ151: 1. زبانانرسیغیرفا

کتابشناسی توصیفی آزفا (. 1396گزی، مهری و مهرداد اصغرپور ماسوله.  دبیرمقدم، محمد؛ قره

 . تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.زبانان()آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

بر اساس  بیاموزيمفارسی توصیف و تحلیل مجموعة (. »1394يار.  رشیدی، ناصر و فرزانه اله

: 9. زباناننامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپژوهش(«. 2011الگوی لیتلجان  

103-136. 

های آموزش زبان فارسی ارزيابی دستور آموزشی در کتاب(. »1393رضايی، والی و آمنه کوراوند.  

 .141-118: 8. زباناننامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپژوهش«. زبانانبه غیرفارسی

آموزی؛ در دومهای زبانها و برنامهجايگاه دستور در نظريه(. »1394صحرايی، رضامراد.  

 .شناسی تربیتیفصلنامة روان«. جستجوی طرحی برای آموزش دستور زبان فارسی

35/11 :1-23. 

 ر پايةتحلیل محتوايی منابع آموزشی زبان فارسی ب(. »1391صحرايی، رضامراد و منیره شهباز.  

 .30-1: 2. نامة آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانپژوهش«. انگارة نیل اندرسون
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زبان های کتابتحلیل مجموعه(. »1392ناز؛ سجودی، فرزان و حمید آقايی.  میردهقان، مهین

نامة آموزش زبان فارسی به پژوهش«. شناسی فرهنگیاز منظر نشانه فارسی
 .68-37: 3. زبانانغیرفارسی

ارزيابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به  (.1396زاده، محمدجواد  هادی
. رسالة دکتری رشتة زبان و زبانان )آزفا( بر پاية رويکرد دستور آموزشیغیرفارسی

 ادبیات فارسی. مشهد: دانشگاه فردوسی. 
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