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 چکیده
آموزان  دوم وزش دستور به زباننوین در آم یکه رویکرد کوشد با معرفی اصول دستور آموزشی این مقاله می

برای . زبانان بپردازد فارسیهای آموزش زبان فارسی به غیرتنرود، به ارزیابی محتوای دستور در م شمار می به

 این اصول مبانی نظری پژوهش حاضر. اند ابی به این هدف نخست اصول دستور آموزشی معرفی شدهی دست

ی توجه به شکل اجرایی همین اصول براحی شده است و پس از تأیید  ای بر پایه در ادامه بازبینه. روند شمار می به

که ( 6221-6224)زبانان  فارسییرهای آموزش زبان فارسی به غمتنمحتوایی آن، دویست و شش عنوان از  رواییِ

اند و آموزش دستور بخشی از محتوای این آثار بوده است، براساس بازبینه  های معتبر معرفی شده شناسی در کتاب

              های آموزش زبان فارسی به  های این پژوهش و مطابق بررسی کتاب براساس یافته. اند ارزیابی شده

اند یا  صت درصد آثار منتشر شده در این زمینه یا به آموزش دستور توجه نداشتهزبانان بیش از ش فارسیغیر

 همچنین در میان حدود یازده درصد از آثار نسبتاً. اند ی مؤلف به موضوع دستور پرداخته ی سلیقه و تجربه برپایه

های کاربردی  کتاب هیچ کتابی به سطح میانی یا پیشرفته اختصاص ندارد، از همین رو پژوهش و تدوین ،مطلوب
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 مقدمه .1
   . ضوع در آموزش زبان دوم بوده و هستنگیزترین موبرا دستور زبان و جایگاه و اهمیت آن مناقشه

(Hinkel & Fotos, 2002, p. 2; Ellis, 1997, p. 39; Widodo, 2006, p. 123; Larsen-

Freeman, 2009, p. 512 .)ای بوالنی یک نقش مرکزی در کالس آموزش زبان  آموزش دستور در دوره

یادگیری یک زبان به معنای یادگیری واژگان و دستور آن  در دورانی دو هزار ساله. کرده است دوم ایفا می

شناسی و  اما با پیشرفت دانش زبان(. ;Nassaji & Fotos, 2004 keck, 2014; Ur, 2011) زبان بود

ها و  کار بسته شد و نظریهزبان دوم بهی آموزش  شناسی دستاوردهای این دو دانش در زمینه روان

ها دستور جایگاه  بر اثر این پژوهش(. Ellis, 1997)ن دوم شکل گرفت رویکردهای نوینی در آموزش زبا

و حتی گاه تدریس آن  (Celce-Murcia, 1991)مرکزی خود را در آموزش زبان دوم از دست داد 

 (.  Krashen, 1981; Krashen & Trell, 1983)ضروری و مضر ارزیابی شد غیر

آموزان حتی در  گاران، بخش قابل توجهی از فارسیی بسیاری از آموز در زبان فارسی براساس تجربه

کار شکل صحیح و در جای مناسب خود به توانند ساختارهای دستوری را به سطوح میانی و پیشرفته، نمی

گیرد و ی آموزش دستور صورت  های نظری و کاربردی در زمینه رو ضرورت دارد، پژوهشببرند و از همین

 .آموزشی مشخص شود هایهای متن نقاط ضعف و کاستی

در بخش نظری این مقاله . ی نظری و یک بخش کاربردی تشکیل شده است ا این مقاله از یک بخش پایه

کوشش  -نام دارد 6که دستور آموزشی–با معرفی رویکردی خاص به آموزش دستور و بیان اصول این رویکرد 

گاه در  آن. زبان دوم معرفی شود ها در آموزش دستور در شود تا یکی از بهترین و مؤثرترین روش کوشش می

شود که در متون موجود آموزش  ی کاربردی دارد پاسخ این پرسش بررسی می بخش اصلی مقاله که جنبه

 هایبه بیان دیگر در متن دارد؟ دام رویکرد آموزشی به دستور برتریزبانان ک فارسیغیر  زبان فارسی به

اندازه به آموزش اصولی دستور براساس رویکردهای علمی  زبانان تا چه فارسیغیر  آموزش زبان فارسی به

های آموزش زبان در متنی اصلی این پژوهش آن است که  فرضیه. شناسی کاربردی توجه شده است زبان

بدون  ،زبانان رویکرد تجویزی و دستور ترجمه، یا رویکردهای مبتنی بر سلیقه و تجربه فارسیفارسی به غیر

در جهت پاسخ به این پرسش، این مقاله نخست، مبانی . دارد سی کاربردی برتریشنا به اصول زبانتوجه 

و سپس کند  شناسی کاربردی معرفی می اساس منابع زبان های آن را بر نظری دستور آموزشی و ضرورت

ه رفت که انتظار میرا ( 6221تا  6224لیف شده از تأ)زبانان  فارسیغیر  آموزشی زبان فارسی به هایتمام متن

                                                 
1
. pedagogical grammar  
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ای که  اساس بازبینه بر و از نظر محتوای درسی مرتبط با دستور آموزشی ،دارای محتوای دستوری باشند

 6.نماید می ی اصول دستور آموزشی تهیه شده بود، ارزیابی  برپایه
 

 (اصول دستور آموزشی)نظری  چارچوب. 2
تمام  ی اند، اما اگر فشرده شده یبه صورت جداگانه معرف یآن در منابع مختلف یها یژگیو و یدستور آموزش

 یدستور آموزش یبرا یژگینه اصل و و م،یجمع کن جاکیرا  یدستور آموزش رامونیارایه شده پ یها دگاهید

خود  یها در جا از آن کیهر ند؛ا صورت جامع در یک منبع نیامده بهاصول  نیهرچند ا. است نیقابل تدو

انجام  توان یاصول م نیا تکتک ی درباره یگوناگون یرامونیپ یها یها و بررس فراوان دارند و پژوهش تیاهم

عبارت است از چارچوبی  یدستور آموزش فیاست که تعر یادآوری هیالزم  ها یژگیو نیا ی از ارایه شیپ. داد

آموزان خارجی که در روش، محتوا و مخابب با دیگر دستورها متفاوت  زبان ایاز آموزش دستور زبان بر

همراهی تدریس ( 6: منابع معتبر عبارتند از ی اساس مطالعه بر یدستور آموزش یاصل یها یژگیو. است

   وأمان بودن آموزش صریح و ضمنیت( 4ی بازخورد  ضرورت ارایه( 2پیکره بنیاد بودن ( 3ن و دستور واژگا

زش دستور بر آمو( 7و کاربرد  انطباق صورت، معنا( 1و قابلیت یادگیری  به مالحظات پردازشی هتوج( 0

پر کردن ( 2سترده و فشرده در آموزش دستور ترکیب روش گ( 3 های ارتبابی ها و تمرین ی تکلیف پایه

 .شکاف توجه و از بین بردن خأل بین دانش خبری و کاربردی

 همراهی تدریس واژگان و دستور. 1. 2
و  یو کمتر بر همراه پنداشتند یم مجدا از ه ییها ها دستور و واژه را مقوله آموزش زبان دوم سال یها هینظر

هستند؛  یباورند که دستور و واژه جدانشدن نیشناسان بر ا امروزه زبان. داشتند دیدو ساحت تأک نیارتباط ا

نخستین کسی . ها است معنا در ترکیب واژه کهبل. ستیتنهایی ن  واژه به کیبه این معنی که معنا در درون 

ی را پایه گذاشت مطالعات 6212 سال او در. ور بنیان نهاد، جان سینکلر بودها را در دست که این نوع بررسی

بق ب. های واژگانی بود دادن معنای دستوری ترکیب نامیده شدند و هدف آن نشان یشناس که عبارت

چنین هم نبود که سخنور  آمدند و از سوی دیگر صورت قراردادی با هم نمیتحقیقات وی این الگوها فقط به

کار ببرد؛ بلکه فت و سپس فعلی را به دنبال آن بهاندیشیده تصمیم بگیرد ابتدا صصورت از پیشبهزبان  

روند، زیرا هم  کار میهای واژگانی محدود شده به  ببقه خصوص اغلب در قالبهساختارهای دستوری ب

 . های یکسان زبانی هستند ها و نقش های واژگانی در خدمت فعالیت ساختارها و هم ببقه

ها در بافت  از واژه یا و مجموعه ستیممکن ن ییواژه به تنها قیاز بر امیکه انتقال معنا و پ میریاگر بپذ

مشخص انتقال معنا را بر عهده دارند، پس معنای کاربرد درست دستور زبان، در نظر گرفتن  ییمطابق الگوها

                                                 
ها صرف تک آنحدودیت حجم مقاله از بیان نام و مشخصات نشر تکعنوان هستند که به دلیل م 321ها مشتمل بر  این کتاب .6

  .بندی قابل رؤیت است های تحلیلی مبتنی بر خوشه ابالعات مختصر مرتبط با هر کتاب در بخش جدول. نظر گردید
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توان آن را ذیل  چیزی که می هاست؛ گرفتن واژه های الگویی در نحو و شکل کنار هم قرار این بایستگی

های قالبی،  ها و توالی آیی این باهم. بندی کرد ببقه( ای کلیشه) های قالبی آیی و توالی عناوینی مانند باهم

هنگام نیاز بدون کمترین تأمل از ذهن  دهند و به  آموزان تشکیل می ای را در ذهن زبان ی گسترده خزانه

قواعد و  یآموزش سنت یجاگروه از پژوهشگران آن است که به نیا شنهادیپ تقیشوند؛ در حق فراخوانده می

ها تمرکز شود و آموزش دستور زبان دوم به این  آیی هم های قالبی و با بر همین توالی ،یدستور یساختارها

 .سمت هدایت گردد

، یواژگان یها جفت و انواع آن همچون ها یتوال نیا ی درباره ،یا گسترده یها پژوهش یسیدر زبان انگل

 یاما در زبان فارس ؛صورت گرفته است ای واژه های چند ای و عبارت های چندکلمه اصطالحات، فعل

های  ، جمله(کسی برداشتن سردست از )های فعلی  عبارت. است انجام شده نهیزم نیدر ا یاندک یها پژوهش

های  و افعال مرکب صورت( آید خوشت می)شخصه  های الزم یک ، فعل(توقف ممنوع)فعل چندجزیی  بی

و مورد توجه  زبانان بررسی ویژه در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ها هستند که باید به مختلف این توالی

  .قرار گیرند
 

 بودن دستور آموزشیپیکره بنیاد . 2. 2
اد استفاده از ی اهمیت پیکره فقط بحث بسامد و تعد توجه داشت که صحبت درباره دیاصل با نیا ی درباره

یک واژه در موقعیت و درونداد مشخص نیست؛ بلکه سخن از انتخاب خاصی است که گوینده یا نویسنده 

توجه به پیکره . است ادهخصوص، انجام د  مشخص و آفریدن معنایی به یهدف ارتباب کیبه  افتنی برای دست

های  دار، با روش دستوری اولویتهای پر بسامد از دل آن برای شناسایی ساختارهای  و استخراج صورت

آموزان  را از پیکره استخراج کرد که برای زبان ییبراساس این اصل باید آن ساختارها. شود مختلفی انجام می

باید ابالعات پیکره را  ی محتوا لزوماً معلم یا نویسنده. باشدمفید و در اولویت و منطبق با نیازهای ارتبابی 

این پایش ممکن است . آموز را داشته باشد ند و نقش میانجی پیکره و نیاز زبانبرای مقاصد آموزشی پایش ک

های  که محدودیتدانیم، این ی فرایند یادگیری می چه ما دربارهآن براساس معیارهای مختلفی باشد، مثالً

... وجود دارند و  ییها های آموزشی بومی، فرهنگ و سنت ی درسی چه هستند، چه موقعیت برنامه

(McCarthy, 2008, p. 556.) 

 ی بازخورد ضرورت ارائه. 2. 2
 قرار گرفته است دیمنابع مورد تأک یارینکته در بس نیاست و ا ریناپذ آموزی اجتناب وقوع خطا در امر زبان

(Nassaji,& Fotos, 2011, p. 39 .)حیتصح یبازخورد برا ی خطا و ضرورت ارایه لیتحل ی نهیدر زم 

برای تحلیل  6202ی  هایی که در دهه یکی از نخستین نظریه. شده است شنهادیپ یمختلف یکردهایآن رو

ای که به زبان مادری فراگیر  بود که بر ببق آن عناصر زبانی ای ی تحلیل مقابله هاد شد، فرضیهخطا پیشن
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 ,Larsen-Freeman & Long, 1991)شبیه باشند، آسانند و عناصر زبانی متمایز با زبان مادری، دشوار 

p. 53.) 

دارد  عنوان نمونه الیس بیان میی بازخورد مثبت و مؤثر است، به هاز نگاه دستور آموزشی در مجموع ارای

          صورت گیرد های دستوری تصحیح خطا باید فوراً که یک توافق کلی وجود دارد که در فعالیت

(Ellis, 2009, p. 11 .)به  تواند میکه این بازخورد  اند ردهلعات بازخورد اصالحی پی ببسیاری از مطا

 ,Bitchener & Ferris, 2012; Mackey)های دستوری هدف منجر شود  یادگیری پسین صورت 

2012; Nassaji & Fotos, 2011; Russell & Spada, 2006 .)شنهادیپ ریاخ یها پژوهش 

 رتوانند مکمل یکدیگ دهایی که میاز بازخوردها استفاده کنند، بازخور یا که آموزگاران از مجموعه دهند یم

  .بوده و آموزش دستور زبان دوم و سطح توجه به آن را ارتقا بدهند
 

 توأمان بودن آموزش صریح و ضمنی .5. 2
در فرایند آموزش زبان همواره این بحث وجود داشته است که از میان آموزش ضمنی  و صریح  کدام یک 

اند که هر دو روش توان ارتقای آموزش زبان دوم را دارند  ههای اخیر نشان داد برتری دارند؟ پژوهش

(Nassaji & Fotos, 2011; Norris & Ortega, 2000 .)بر آموزش  دیتأک یجارسد که به نظر می به

در یک سوی این زنجیره . دانست یای از توالی و همراه را زنجیره کردیدو رو نیا دیصریح یا ضمنی، با

تمرکز بر معنا اولویت دارد، یا اشکالی از آموزش زبان ارتبابی و تعامالت ( منیهای آموزش زبان ض روش)

در سوی دیگر . شود در آن دیده نمی رتصو آموزان به  معنامحور که هیچ تالشی برای انتقال توجه زبان

، نامید و شامل یک برح درس ساختاری می  زنجیره، رویکردی است که النگ آن را تمرکز افرابی بر صورت

کرد  های عادت و تکرار بود و هیچ فرصتی برای تعامل معنامند فراهم نمی های صریح دستوری و تمرین درس

(Long, 1991.) 

های  به هر حال اگر بخواهیم اصل توأمان بودن آموزش صریح و ضمنی را رعایت کنیم، باید هم تمرین

ی آموزش ممکن  یک کالس پویا در بول دوره در. کار بگیریم های صریح را به امحور و هم شیوهارتبابی معن

کند و این به توانایی  یرصریح یا ضمنی بودن آموزش از یک ساخت دستوری به ساخت دیگر تغی زانیاست م

توان  در نهایت می. هایی که با آن مواجهند، بستگی دارد آموزان و کاستی و هنر معلم از درک نیازهای زبان

 شنهادیبلکه پ ست؛ین کردیدو رو نیاز ا یکی نیصریح یا ضمنی انتخاب ببور خالصه کرد که آموزش  این

 .است کردیدو رو نیا بیترک
 

 تنظیم محتوای دستور آموزشی براساس مالحظات پردازشی و قابلیت یادگیری .4. 2
ذهن انسان . های مهم دستور آموزشی توجه آن به مالحظات پردازشی و قابلیت یادگیری است یکی از ویژگی

از درونداد که ذهن با آن  زانیانتظار داشت که هر م توان یابلیت پردازش و یادگیری مشخصی دارد و نمق
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         شود فراگرفته ایبه خابر سپرده شده  اتیدر آن ثبت شده، با تمام جزی شود یمواجه م

.Pienemann, (Ed.) (2005)) ستند و مانند آموزی جهانی ه اعتقاد دارد فشارها و موانع پردازش زبان

گیرد، این موانع و فشارها در آموزش زبان دوم نیز به یک شکل بروز پیدا  کودکی که زبان اول فرا می

 .کنند می

پذیری  پینمان دیدگاهی است که راه را برای آموزش دستور در کالس درس هموار  تدریس ی فرضیه

ای دستوری پشت ه ا هنگام فراگیری ساختها ر آموزان سیری از مرحله اساس این فرضیه، زبان بر. کند می

پینمان . است دیی بع نیاز مرحلهشود، پیش ل که از بخش یک آغاز مییک از این مراحگذارند و هر سر می

ی قبلی را سپری کرده باشد، حتی  که مرحلهآن ای بگذرد پیش از تواند از مرحله آموز نمی باور دارد که زبان

 . ش دهیم که این کار را انجام دهدآموز آموز زبان زمانی که به 

های  بینی راستا را مطابق پیش آموزان مراحل هم از تحقیقات تا امروز نشان داده است که زبان بسیاری

 ;Pienemann, 2013; Mckey & Phllip, 1998; Mckey, 1999)کنند  پینمان بی می

Adams, 2007; Loen & Nabi, 2007 .)آموزان هنگام  اند که زبان این مطالعات همچنین پی برده

توانند در تمرین  هایی که سؤال مورد نظر، یک سطح باالتر از توانایی فعلی آنان است، می فعالیت رشرکت د

 (.Mckey, 1999; Kim, 2012)بعدی به سطح باالتر پیشرفت دست پیدا کنند 
 

 انطباق صورت، معنا و کاربرد. 5. 2
 یاصل از سو نیا. موزشی انطباق صورت، معنا و کاربرد استهای دستور آ ترین ویژگی یکی از مهم

و  یدیهمچون هال یپژوهشگران یها دگاهید ی هیشده و برپا شنهادیپ منیمانند الرسن فر یپژوهشگران

گرای هلیدی از دل مطالعات  مند نقش دستور نظام. ستشکل گرفته ا گرا مند نقش دستور نظام ی هینظر

عبارت دیگر، در کنش   به. داند برآورده و هدف اصلی زبان را انتقال معنی میشناختی سر و مردم اجتماعی

. ها مورد نظر نیستند، بلکه رد و بدل کردن معناست که اهمیت دارد ها و جمله ها، واژه اصوات، واج زبانی

ح متن، در سط. رود شمار میبه متندستور زبان در این نگاه منبعی برای خلق معناست و واحد اصلی معنا، 

: شوند که عبارتند از ی معنایی یا فرانقش بازنمایانده می صورت سه الیه واژگان و دستور بهنظام متشکل از 

فرانقش تجربی بازتاب ادراک ما از واقعیت است؛ فرانقش . فرانقش تجربی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی

ای اشاره  د و فرانقش متنی به عوامل متنیگرد بینافردی به حفظ، تنظیم و تثبیت روابط اجتماعی برمی

ی این موارد  بنابراین دستور زبان باید به همه. دارند ی انتقال معنا را مرتبط نگاه می کند که زنجیره می

به  کاگر هدف آموزش زبان دوم کم .گذاری نماید تر، انتقال درست معنا را هدف بپردازد و از همه مهم

شناسی یکی شود،  گاه آموزش دستور باید با آموزش کاربرد باشد، آن( قال معناانت) ی توانش ارتبابی توسعه
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ی مؤثر از  ی استفاده های صحیح دستوری، بلکه نحوه تنها چگونگی تشکیل جمله آموزان نه بوری که زبان به

 .درک کنند ،های خاص در بافترا ها آن

 اطیهای ارتب ها و تمرین ی تکلیف آموزش دستور بر پایه. 5. 2
. است محور فیبرح درس تکل ،یمنطبق با اصول دستور آموزش  سیتدر هایروش نیتر از مناسب یکی

هایی داشته باشند؟ در این  ها و تکالیف در دستور آموزشی باید چه ویژگی که تمریناست  اینپرسش مهم 

در پاسخ به  تصحیحیای فهم کند، یا چگونه بازخورده تواند درونداد را قابل ها، تعامل چگونه می تمرین

آموزان چگونه همان هنگام که  کند؟ زبان های زبانی خاص را تسهیل می صورت آموز، توجه به  خطاهای زبان

ها منجر به  گویی به این پرسشگیرند؟ تالش برای پاسخ کنند، از یکدیگر یاد می ی زبان صحبت می درباره

 ;Nunan, 2004; Ellis, 2003) شد محور لیفای پژوهشی با عنوان آموزش زبان تک پیدایش زمینه

2011 Robinson, 2011; .)محور آن است که کاربرد تکلیف و تمرین را  هدف اصلی آموزش زبان تکلیف

        توانند با زبان انجام دهند تأکید نماید  آموزان می در کالس بررسی کند و بر اهمیت آنچه زبان

(Norris, 2009.) 
 

 در آموزش دستور سترده و فشردهترکیب روش گ .2. 2
یک درس یا یک سلسله  ی دستور به آموزش در بول مدت زمانی مشخص اشاره دارد؛ مثالً فشرده آموزش

گیرد و بر یک ساختار دستوری واحد یا جفتی از  های مشخصی صورت می ها که در بول روزها یا هفته درس

از سوی دیگر، . یدی بع ی استمراری در مقابل گذشته ساختارهای متقابل متمرکز است؛ مانند آموزش گذشته

ی زمانی  ی وسیعی از ساختارهای دستوری در یک بازه ی دستور به آموزش متمرکز محدوده آموزش گسترده

آموزش . خود جلب خواهد کرد بدین شکل در یک درس، ساختار دستوری کمترین توجه را به . شود گفته می

معنای متراکم بودن یا پراکندگی ابالعات دستوری در بول درس نیست،  ی دستور به فشرده یا گسترده

شود یا  بلکه فشرده یا گسترده بودن به این معناست که در هر درس یک ویژگی دستوری آموزش داده می

 شوند؟ چند ویژگی با هم مطرح می

ش فشرده ممکن است در رو. تنهایی مزایا و معایب مشخصی دارند  ی دستور به فشرده یا گسترده آموزش

و دقت دستوری در روش  ی تمرین مکرر خوب یادگرفته نشوندهایی برا بعضی ساختارها بدون فرصت

زمان،  نبر است و بنابرای به هر روی، آموزش فشرده زمان. دست نیاید  ی موارد به گسترده در همه

ی دستور  ر، آموزش گستردهاز سوی دیگ. کند توانند پوشش داده شوند محدود می ساختارهایی را که می

همچنین، بسیاری . آورد هایی برای در تماس بودن با تعداد زیادی از ساختارهای دستوری به وجود می فرصت

افزون بر این، چون این نوع . شوند صورت مکرر پوشش داده می ی درسی به ارها در بول یک برنامهاز ساخت
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کند که تحلیل  شود، برای معلم توانمند فرصتی ایجاد می آموز می آموزش شامل پاسخی به خطاهای هر زبان

 . را به عنوان اساسی برای آموزش دستور به تحقق برساند( 3223)بافتی مورد نظر سلس مورسیا 

  

 پر کردن شکاف توجه و از بین بردن خأل بین دانش خبری و کاربردی.3. 2
های مقصد در  هایی برای تمرین صورت فرصتاگر صورت، معنا و کاربرد در کنار هم آموزش داده شوند، 

آموزان ارایه گردد،  زبان های ارتبابی فراهم شود و بازخورد تصحیحی مناسب در هنگام اجرای تمرین به  بافت

                    توجه فی تدریس توأمان دستور به روش گسترده و فشرده تکمیل شده، شکا زنجیره

(Ellis, 1998; 2006 )های دستور آموزشی اجرا  به دیگر سخن، در صورتی که این مؤلفه. رود از بین می

های کاربرد  ترین انگیزه یکی از قوی. کار ببرد چه را آموخته در ارتباط بهتواند آن آموز می شوند، زبان

بلکه توجه و دقت  ؛در درونداد ها های دستوری خاص در تولیدات گفتاری، نه در دسترس بودن آن صورت

ترین عواملی است که  بنابراین وجود توجه از مهم. کار بردن آن صورت زبانی خاص بوددر به آموزبانزخاص 

های ممکن برای جلب توجه  در دستور آموزشی باید از تمام راه. بخشد فرایند آموزش زبان دوم را بهبود می

های جذاب و سرگرم  تکلیف تصاویر، نمایش فیلم،. کرد فادههای دستوری مقصد است آموزان به صورت زبان

آموزان تأثیر دارند، اما  کننده، استفاده از حروف بزرگتر و رنگی همه مواردی هستند که در جلب توجه زبان

آموزان بتوانند  عبارت دیگر، اگر زبان به . ی این موارد امکان انجام دادن کار با زبان است تر از همه برجسته

بور  های منتقل شده از زبان مقصد را دریابند، به بان استفاده کنند و پیاماند، از ز آموزشی که دیده اساسبر

گفتگوها و متون زبان مقصد جلب خواهد شد و این نشان از توفیق دستور آموزشی   ها به ببیعی توجه آن

 .دارد
 

 پژوهش ی پیشینه. 2
 دستور به که متنی تیننخس عنوان  به  .Allen, J.P.B)1974( ی مقاله منابع، از بسیاری در چند هر

 & Rezei  ؛Odlin, 1994; Newby, 2015). ستا شده معرفی پردازد، می مستقل صورت به آموزشی

Kuravand, 2015؛  Haj Seyed Rezaee, Akram Beygom, 2014 )دستور اصطالح اما 

 و رفته ارک به  ,Noblitt)1972( توسط مستقل بور به بار نخستین است، مشخص که جاآن تا آموزشی

 انعکاسی را آموزشی دستور خود، ی مقاله در نابلیت. دارد اختصاص موضوع همین  به وی از پژوهشی عنوان

 این دیدگاه چند هر. داند می ساختارگرا دستور و توصیفی دستور مانند گوناگون دستوری های نظریه از

 آن نتایج تحلیل و تکلیف نقش به مؤلف توجه اما است، کرده فراوان تغییر آموزشی دستور ی درباره پژوهش

 .است توجه قابل آموزان زبان آموزشی پیشرفت در
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در این پژوهش تعریف دقیقی . است ذکر قابل و اهمیت با های پژوهش دیگر از  ,Allen)1974( ی مقاله

معرفی  آن عملی کاربرد و نظریه از ترکیبی عنوانبه آموزشی دستور اما ،شود از دستور آموزشی ارایه نمی

 چامسکی دستوری مدل که یابد نکته اختصاص می این اثبات به یا مقاله از توجهی قابل بخش و گردد می

 از دفاع در که دیگری های پژوهش. است آموزشی دستور تدوین برای مناسبی الگوی( ساختاری -گشتاری)

 توان می را آموزشی دستور و اه پژوهش این ی رابطه. بودند خطا تحلیل مطالعات شدند، برح دستور آموزش

 این اگر است، دوم زبان آموزش فرایند از جزیی و ببیعی امری خطا وقوع هرچند که کرد عنوان چنین

 فسیل آنان ذهن در خطا اصطالح به و دانسته ببیعی را کاربرد نوع آن آموزان زبان نشوند، تصحیح خطاها

 بسیار نتایج آموزان زبان برای علمی و دانشگاهی ایه محیط در ویژه  به ها خطا این تکرار. شد خواهد

 ,Dually & Bart, 1974; Valdman, 1975; Corder) داشت خواهد دنبال به ای کننده ناامید

1971; 1973.) 

ی معرفی  ، در زمینهشده انجام آموزشی دستور ی درباره انگلیسی زبان در که زیادی های پژوهش وجود با

   ی مقاله. نظری آن پژوهش چندانی در زبان فارسی صورت نگرفته استدستور آموزشی و مبانی 

(Sahraei, 2015) صورت به که است نهیزم نیا در یفارس زبان در شده انجام یها پژوهش معدود از 

. رود شمار میهای آتی به و مبنایی برای پژوهش عرفی کردهم فارسی زبان در را رویکرد این نظری و بنیادی

      آزفا های کتاببررسی  به فقط است که  (Rezei & Kuravand, 2015)ی مقاله ،دیگر پژوهش

 بر یدرآمدو   (Purnamdarian, 2001) زبان غیرایرانی آموزان یفارس یبرا یفارس درس ،(6273 ثمره،)

، بنابراین تصویر و توصیف کاملی از وضعیت موجود در پردازد یم( 6207 تکستن،)ی فارس زبان دستور

ای که در این مقاله مورد استفاده  که بازبینه ضمن آن. دهد زبانان ارایه نمی وزش زبان فارسی به غیر فارسیآم

های مبنایی و  قرار گرفته است فقط شامل بیست گویه است و براساس منابع مندرج در مقاله به پژوهش

حتوایی بازبینه سنجیده نشده م همچنین رواییِ. ی دستور آموزشی توجه نداشته است تأثیرگذار در زمینه

 است گفتنی. محتوایی و نسبت روایی آن ابمینان خابر داشت ی میزان رواییِ توان درباره است و نمی

 شده انجام  زبانان فارسی به آن آموزش و مختلف دستوری های مقوله ی زمینه در فراوانی موردی های مطالعه

-به شده دهی سازمان روش و رویکرد یک ی نماینده ووده ها موردی ب ، اما از آن جهت که این پژوهشاست

 .ها اشاره نشده است ی این پژوهش به آن عنوان پیشینه، بهروند نمی شمار

 

 روش پژوهش. 5
گویه براحی گردید که انطباق و عدم انطباق منابع  42مشتمل بر  6ای ها، بازبینه برای تجزیه و تحلیل کتاب

ی  بازبینه. دهد زبانان با اصول دستور آموزشی را مورد ارزیابی قرار می رسیغیرفا  آموزش زبان فارسی به

                                                 
1
. checklist  
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رو ضروری است که توضیحاتی ساخته است، از همین ی محقق استفاده شده در این پژوهش یک بازبینه

بی و ی مختلف و الگوهای متنوع ارزیا بازبینه 42ی بیش از  این بازبینه براساس مطالعه. ی آن ارایه شود درباره

 ;Demir & Ertas, 2014; Garinger, 2002; Litz, 2005)بررسی منابع درسی شکل گرفته است 

Byrd, 2001; Razmjoo, 2010; Cunningsworth, 1995;  Williams, 1983, 

Mukundan, 2011; Cheng, 2011; Tok, 2010; Abdelwahab, 2013.)  پس از تدوین

نفر از متخصصان آموزش زبان فارسی به  32، از  ایی بازبینهها در گام نخست، برای تعیین رو گویه

، 6ی خود را به هر گویه از منظر مرتبط بودن زبانان در این رشته نظرخواهی گردید تا نمره غیرفارسی 

منظور ابمینان از  آوری ارزیابی متخصصین به پس از جمع. اعالم نمایند 4و واضح بودن 2، سادگی3ضرورت

و برای  0ترین محتوا برای هر گویه انتخاب شده است از نسبت رواییِ محتوا ن و صحیحتری که کاملاین

گیری محتوا براحی شده از شاخص رواییِ  های بازبینه به بهترین نحو جهت اندازه که گویهابمینان از این

 .استفاده شود 1محتوا

بزرگتر باشد، حاکی ( 2، 13)وشه از دست آمده از عدد جدول ال اگر امتیاز بهدر تعیین نسبت روایی محتوا 

شمار های ارایه شده از سطح معناداری قابل قبولی برخوردارند و برای بازبینه ضروی به از آن است که گویه

است، بنابراین ( 74،2)ی مورد استفاده در این پژوهش برابر با  عدد به دست آمده برای بازبینه. روند می

 .تهای این بازبینه ضروری اس گویه

براساس معیارهای مطرح در این . شدپس از تعیین نسبت رواییِ محتوایی، شاخص رواییِ محتوا محاسبه 

های مورد  شوند، گویه داشته باشند، مناسب تشخیص داده می( 32،2)ی باالتر از  هایی که نمره شاخص، گویه

 .، لذا مناسب تشخیص داده شددست آوردبه( 32،2)ی  ی پژوهش حاضر، در مجموع نمره استفاده در بازبینه

های مورد استفاده در این  ی محتوای گویه های پژوهش الزم است تا توضیحاتی درباره پیش از بیان یافته

های ایجابی که  ی نخست گویه دسته. شوند های این بازبینه به دو دسته تقسیم می گویه. بازبینه ارایه گردد

 ای را که در ی کلی گانه به بیان بهتر اگر بنا باشد اصول نه. ندهمان شکل اجرایی اصول دستور آموزشی هست

کار عنوان اصول دستور آموزشی عنوان گردید، در تدوین منابع آموزشی بهبخش مبانی نظری همین مقاله به

های هشتم تا  این بخش از بازبینه شامل گویه. ی آن استفاده کرد برده شوند، باید از این شکل اجرایی درباره

این . های سلبی هستند گویه -های اول تا هفتم است که شامل گویه-ها ی دوم گویه دسته. چهل و نهم است

زیرا از اند،  آل؛ بلکه برای بیان وضعیت موجود در بازبینه قرار داده شده ها نه برای بیان وضعیت ایده گویه

                                                 
1
. relevance 

2
. necessity 

3
. simplicity 

4
. Clarity 

5
. content validity ratio 

6
. content validity index 
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زبانان،  فارسیزبان فارسی به غیر های آموزش ی حاضر، بسیاری از کتاب ی مقاله جا که براساس فرضیه آن

بور ببیعی از بخش ایجابی بازبینه یعنی انطباق با اصول دستور تناسبی با اصول دستور آموزشی ندارند، به

زبانان به هر روی  های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی کردند، اما کتاب آموزشی هیچ امتیازی کسب نمی

های آن مورد ارزیابی قرار  باید توصیف شده، ویژگی ین بخش میی بخش دستوری هستند و ا دربردارنده

های موجود در آموزش زبان  های اول تا هفتم بازبینه به منظور انعکاس وضعیت کتاب گیرد، بنابراین گویه

الزم به توضیح است که در هنگام بررسی کمّی آثار براساس . 6فارسی به غیرفارسی زبانان براحی شدند

یعنی از منظر اصول دستور )های ایجابی داشتند  ها نسبت معکوس با گویه که این گویهلیل ایندبازبینه، به

 . ی منفی در نظر گرفته شد ها نمره برای این گویه( ها آموزشی نداشتن این موارد مطلوب بود نه داشتن آن

 عنوان «شش و دویست» شامل که شده مشخص منابع تمامی ها، کتاب بندی دسته و انتخاب از پس

 دارای هفت تا یک های گویه که است توضیح به الزم. گرفت قرار ارزیابی مورد بازبینه از استفاده با بود، کتاب

 یعنی. اند بوده «چهار» تا« صفر» امتیاز دارای نه و چهل تا هشت های گویه و( چهار منفی) تا «صفر» امتیاز

 در شود توصیف «زیاد خیلی» قید با اگر و «صفر» شود توصیف «اصالً» قید با ای گویه مورد در کتابی اگر

 کتاب یک برای دریافت قابل منفی امتیاز حداکثر اساس، این بر. کند می کسب امتیاز «چهار» کمی بررسی

 .باشد می «هشت و شصت و صد» دریافت قابل مثبت امتیاز حداکثر و «هشت و بیست منفی»

های آموزش زبان  نان مورد استفاده در این پژوهش، شامل کتابزبامنابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

ی فهرست قابل  برای تهیه. ش است. ه 6221تا سال . ه 6224زبانان منتشر شده از سال  فارسیغیر  فارسی به

شناسی توصیفی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ها از ویراست دوم کتاب اعتمادی از این کتاب

البته چند عنوان کتاب در مطالعات میدانی این . استفاده شده است( 6221پور،  گزی، اصغر قرهدبیرمقدم، )

این منابع نویافته عبارتند از القواعد و . ها یاد نشده بود شناسی اخیر از آنپژوهش یافت شد که در کتاب

ارسیه المبسطه للعرب الف( 6217التونجی، )اللغه الفارسیه و قواعدها ( 6231صیاد، )النصوص الفارسیه 

متن کامل این منابع نیز در کتاب (. ب 3222آ و 3222خدانمایی، )و آموزش زبان فارسی ( 3222هادی، )

ها براساس بازبینه  پیش از آغاز بررسی کتاب. شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتندآثار مستخرج از فهرست کتاب

هایی  ور نشده بود از فرایند بررسی حذف شدند؛ مانند کتابای به دست گونه اشاره ها هیچ هایی که در آن کتاب

 .3های ادبی یا فارسی با اهداف ویژه اختصاص داشتندکه تنها به مهارت خواندن و مکالمه، متن

                                                 
ها، به بور کلی عنوان آموزش زبان  ی اول به این نکته اشاره دارد که هرچند تعداد قابل توجهی از کتاب عنوان نمونه گویهبه. 6

فارسی را بر پیشانی خود دارند، اما در عمل محتوای این آثار فقط به آموزش دستور اختصاص دارد، گویی آموزش زبان فارسی را 
هایی است که همچنان اصرار دارند از  ی دوم بازبینه نیز متوجه کتاب گویه .اسایی دستور زبان فارسی یکسان انگاشته استبا شن

های متعدد ساختارهای دستوری را در ذهن  ی تمرین روش دستور ترجمه در آموزش زبان فارسی استفاده کنند و با ارایه
 .آموزان تثبیت کنند زبان

، (6270مسلمی، ) ترکی آذری -ی فارسی مکالمات روزمره، (6273صالح، ) خودآموز مکالمات فارسیتوان از  می عنوان نمونهبه. 3
  . نام برد( 6236داری،  فرد و گله وکیلی) غیرایرانیی علوم پزشکی برای دانشجویان  فارسی ویژهو ( 6234ضرغامیان، ) عمو نوروز
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 ها ارائه و واکاوی داده. 4
احی شده ی بر زبانان، براساس بازبینه فارسیهای آموزش زبان فارسی به غیر تابهای ک با بررسی متن و تمرین

 :شوند ی اصلی تقسیم بندی می زبانان به پنج دسته فارسیغیر  های آموزش زبان فارسی به کتاب

این گروه از منظر )اند  مطلوب که به اصول دستور آموزشی توجه داشته نسبتهای به کتاب گروه نخست؛ (6

 (.اند کسب کرده 32ی امتیازی باالتر از کمّ

 (.اند دریافت کرده 72تا  42ی امتیاز بین ها از منظر کمّ این کتاب)های متوسط  گروه دوم؛ کتاب( 3

دریافت  22تا  62ها امتیازی بین  این کتاب)ی مؤلف  های مبتنی بر تجربه و سلیقه گروه سوم؛ کتاب (2

 (.اند کرده

 .(شوند شناخته می 2تا  2ها با امتیاز  این کتاب)های فاقد توجه به دستور  گروه چهارم؛ کتاب (4

این گروه با ) اند هایی که با رویکرد سنتی و دستور ترجمه به آموزش دستور پرداخته گروه پنجم؛ کتاب (0

 (.شوند شناخته می -34تا  -6امتیاز 

 612بندی بر این اساس صورت گرفته است که چون حداکثر امتیاز ممکن از بازبینه حدود  انجام این خوشه

. در گروه اول قرار گرفتند( هشتاد)ین عدد مفروض را کسب کرده بودند هایی که حدود نیمی از ا بود کتاب

در گروه قابل قبول ( یک چهارم امتیاز ممکن)گروه دوم که حداقل چهل امتیاز از بازبینه دریافت کرده بودند 

 -هایی که حداقل ده امتیاز از مجموع بازبینه دریافت کرده بودند نیز در گروه تجربی کتاب. جای گرفتند

عنوان آثار فاقد توجه به های کمتر از ده امتیاز تا شروع امتیازات منفی نیز به ای قرار گرفتند و کتاب سلیقه

هایی که از بازبینه امتیاز منفی دریافت کرده بودند نیز در گروه دستور سنتی  کتاب. بندی شدند دستور دسته

گروه فاقد توجه به دستور امتیاز صفر دریافت  هایی که در الزم به توضیح است که کتاب. بندی شدند ببقه

ها  رفته دارای نکات دستوری باشند، اما به دستور در این کتاب هایی که انتظار می کتاب: اند اند دو دسته کرده

 .ها عدد صفر بوده است هایی که برایند امتیاز مثبت و منفی آن توجه نشده است و کتاب

در این خوشه کتاب مینا . است 622تا  32ها بین  مطلوب که امتیاز آننسبت های به ی اول کتاب در خوشه

دست ی نخست بررسی را به امتیاز ممکن رتبه 613امتیاز از مجموع  622آوردن  دست با به( 6221صحرایی، )

امتیاز  636نیز با کسب ( 6220صفری، )و سالم فارسی ( 6224صفار مقدم، )های فارسی گفتاری  کتاب. آورد

هایی مانند فارسی بیاموزیم و زبان فارسی جلد دوم و سوم نیز از دیگر  کتاب. ی دوم قرار گرفتند تبهدر ر

عنوان کتاب بررسی « دویست و شش»از مجموع . روند شمار مینسبت مطلوب در گروه اول بههای به کتاب

زبانان در این گروه قرار  سیغیرفار درصد منابع آموزش زبان فارسی به  6،66عنوان معادل « بیست و سه»شده، 

گیرند که تا حدی به اصول  ی دو قرار می درصد در خوشه 1،66عنوان کتاب معادل « بیست و چهار». گیرد می

. شده است صورت هدفمند دنبال میها کمابیش به اند و آموزش دستور در آن دستور آموزشی توجه داشته

های آموزش زبان  م کتابی سو خوشه. امتیاز است« هفتاد و نه» تا« چهل»ها  ی امتیازی این گروه از کتاب بازه
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گیرد و شامل شصت و شش کتاب  را دربرمی« سی و نه»تا « ده»ی امتیازی  زبانان بازه غیرفارسیبه  فارسی 

ی مؤلف و بدون توجه به رویکردها یا اصولِ  ای و براساس تجربه های این خوشه به صورت سلیقه کتاب. است

ها را  درصد کل کتاب 23های این خوشه  کتاب. اند های دستوری پرداخته ور، به بیان نکتهآموزش دست

ی  های خوشه دهی در موقعیتی بهتر از کتاب ها از نظر امتیاز و رتبه هرچند این دسته از کتاب. گیرند دربرمی

ی  های خوشه ؛ زیرا کتابتر هستند ی پنجم ضعیف های خوشه پنجم قرار دارند، اما از منظر کیفی حتی از کتاب

و از همین رو از  -هایی مانند دستور ترجمه هستند  پنجم عمدتاً مبتنی بر یک سنت آموزشی دیرپا و روش

کم از روش و الگویی مشخص در آموزش زبان دوم  اما دست -اند قسمت نخست امتیازهای منفی فراوان گرفته

ن و دستور آموزشی هماهنگ نیست؛ اما به صورت کنند که هرچند با اصول کنونی آموزش زبا پیروی می

قرار دارد که نمایانگر « نه»تا « صفر»ی چهارم بین امتیاز  خوشه. ای دارد شده های آزموده  محدود سودمندی

های این خوشه شامل شصت و دو عنوان است و  کتاب. توجه هستند هایی است که به آموزش دستور بی کتاب

را در « منفی بیست و چهار»تا « منفی یک»ی  ی پنجم که بازه خوشه. گیرد برمیها را در  کتاب« سی درصد»

شود و  ها براساس الگوهای سنتی دنبال می هایی اختصاص دارد که آموزش دستور در آن گیرد به کتاب بر می

ا انتها های دستوری از ابتدا ت آموزان و شکل کاربردی و واقعی زبان فارسی نکته بدون توجه به نیاز فارسی

ها را در بر  درصد کتاب 61عنوان کتاب است و مجموعا « سی و یک»این خوشه شامل . شوند آموزش داده می

زبانان براساس اصول  غیرفارسی های آموزش زبان فارسی به  تقسیم بندی و توزیع کتاب. 666در شکل . گیرد می

 .دستور آموزشی آمده است

 ها توزیع کتاب. 6. 6 شکل
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زبانان براساس خوشه بندی چهارگانه  های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی توزیع کتاب. 366در شکل 

 .شود مشاهده می

 

 ها توزیع کتاب. 3. 6 شکل

 

وار  صورت فهرستگیرند به همراه امتیازشان به ی یک قرار می هایی که در خوشه عنوان کتاب. 266در شکل 

 . آمده است

 در خوشه یک ها کتابهرت ف. 2. 6 شکل
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 .گیرد درج شده است قرار می 3ی  شهکه در خوهایی  نیز فهرست کتاب. 466 شکلدر 
 

 در خوشه دو ها کتاب هرستف. 4. 6 شکل

 

 .ی سه آمده است های خوشه فهرست توزیعی کتاب. 066درشکل 

 سهدر خوشه  ها کتاب هرستف. 0. 6 شکل
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این . اند دریافت کرده« نه»تا امتیاز « صفر»فهرست کتبی آمده است که از امتیاز . 166 شکلدر 

 .اند ها توجهی به آموزش دستور نداشته کتاب

 هارچدر خوشه  ها کتاب هرستف. 4. 6 شکل

 
 .ی پنج آمده است های خوشه فهرست کتاب. 766لشکدر 

 

 نجپ در خوشه ها کتاب هرستف. 4. 6 شکل
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 و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی گیری نتیجه. 5
ی  ها در زمینه ترین مناقشه کوشد تا با معرفی رویکرد دستور آموزشی پاسخی برای یکی از مهم این مقاله می

مند موضوع آموزش ا نقد روشآموزش زبان دوم فراهم کند و براساس اصول مطرح شده در این رویکرد ب

زبانان، توصیفی روشن از وضع موجود به دست دهد و  فارسیغیر  آموزش زبان فارسی به دستور در منابع

ز این رهگذر راه تا ا زبانان را به نمایش بگذارد ارسیفغیر  های منابع موجود آموزش زبان فارسی به کاستی

. زبانان فراهم شود فارسیغیر  ی آموزش زبان فارسی به مینهتر در ز مؤثرتر و کاربردی برای تألیف منابع

های پژوهش عنوان گردید، از میان دویست و شش عنوان کتاب بررسی شده،  گونه که در بخش یافته همان

مطلوب جای  نسبتشده در گروه به های بررسی کتابیعنی معادل یازده درصد  ؛فقط بیست و سه عنوان

های سوم  یعنی بیش از شصت درصد آن در خوشه ؛شده ی عنوان از منابع بررسیگرفتند و حدود صد و س می

های فاقد توجه به اصول  ی مؤلف و یا کتاب های مبتنی بر تجربه و سلیقه و چهارم قرار داشتند که کتاب

ی مقاله، یعنی نداشتن رویکرد علمی  توان عنوان کرد که فرضیه دستور آموزشی هستند، بر همین اساس می

زبانان  فارسیغیر  آموزش زبان فارسی به ه به سلیقه و تجربه در تدوین منابعی آموزش دستور و توج ر زمینهد

 .شود تأیید می

گیرند،  مطلوب قرار می نسبتهای به ی کتاب که در خوشه ل توجه است که در میان همین منابعیقاب

. ها متعلق به سطح مقدماتی هستند کتابهیچ کتابی متعلق به سطح متوسط یا پیشرفته نیست و تمام این 

آموزان نیازی به آموزش دستور ندارند و در سطوح میانی و پیشرفته  گویا پس از سطح مقدماتی، فارسی

که مطابق اصول دستور  حال آن. دهد دستور زبان جای خود را به آموزش ادبیات و مواردی از این قبیل می

و پیشرفته از ضرورت بیشتری برخوردار است و تدریس صریح  آموزشی، تدریس دستور برای سطوح میانی

 .افتد ها و قواعد دستوری در سطوح میانی و پیشرفته اتفاق می مؤلفه

توان  دست آمده در این مقاله، می های به های آموزش زبان فارسی و مجموع یافته براساس ارزیابی کتاب

زبانان  فارسیدر آموزش زبان فارسی به غیرپایه  بندی کرد که هرچند در تألیف منابع چنین جمع

چشم اندکی به نسبتاً مطلوبهای  کتاباست؛ آثار متعددی منتشر شده  و های فراوانی صورت گرفته کوشش

–زبانان  فارسیی آموزش زبان فارسی به غیر زمینهآل در  کاربردی و ایده منابعیابی به  دست و تا خورد، می

یابی به این هدف باید نخست فهرستی  برای دست. بوالنی باقی استمسیری  -ویژه آموزش دستور به

بندی شده از ساختارهای پرکاربرد و مورد نیاز دستوری را تدوین کرد که تحقق این مهم خود مستلزم  سطح

در کنار این فهرست باید . ای غنی و موثق از زبان فارسی گفتاری و نوشتاری امروز است برخورداری از پیکره

های متنوع، متناسب با هر  ها و تمرین هدف نیز تدوین شده و مثال و کاربرد این ساختارهای دستوریِمعنا 

-زش در کنار متنتر کردن آمو همچنین راهنماهای عملی و پیشنهادهایی برای کاربردی. سطح براحی شود

. تری را تجربه کنند یس موفقاصلی برای آموزگاران فراهم شود تا بتوانند با استفاده از این راهنماها تدر های
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صورت توأمان های دستوری را به ا و کاربرد ساختهایی که صورت، معن یابی به متن حرکت در مسیر دست

رو در  های پیش ترین ضرورت ، یکی از مهمهای پیشنهاد شده در سطور باال گام آموزش دهند، براساس

 .زبانان است فارسیغیر ی آموزش زبان فارسی به زمینه
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 1پیوست 

 بازبینه منابع آزفا براساس انطباق یا عدم انطباق با اصول دستور آموزشی

 اصال ها و اصول مشخصه ردیف
ک

 م
 زیاد متوسط

خیلی 

 زیاد

6 
آموزی  فارسی. ور آموزش داده شودهدف اصلی متن آموزشی آن است که دست

 دستورشناسی
     

      .آموزش دستور به صورت صریح و قیاسی است 3

      .شود به آموزش دستور، بیش از واژگان تأکید می 2

      (نه زبان نوشتاری یا گفتاری معیار. )آموزش دستور مبتنی بر زبان ادبی است 4

      .شود به آموزش دستور، بیش از واژگان تأکید می 0

      ندهای مختلف را ترجمه کن آموزان باید متن تمرین اصلی کتاب ترجمه است و زبان.  1

7 
های مختلف فعل یا  های دستوری مانند صورت های پر کردن جای خالی با مؤلفه تمرین

 .شود حروف اضافه انجام می
     

3 
بور صریح ارایه  آموزش دستور مورد تأکید است؛ هر چند ممکن است دستور هرگز به

 .نشود
     

      .معنا نسبت به صورت دستوری ارجحیت دارد 2

      .گام و از ساده به مشکل تنظیم شده استبهحث دستوری کتاب صرفاً به صورت گاممبا 62

      .توجه به آموزش شفاهی است مانند یادگیری زبان مادری 66

      .شود ها ضروری است تأکید می های زبانی که یادگیری زبان با آن بر نقش 63

      .ام کار استآموزش دستور زبان برای ایجاد ارتباط و انج 62

64 
شود، اما واژگان نسبت به دستور زبان ارجحیت  بر آموزش واژگان و دستور تأکید می

 .دارد
     

      .گیرد آموزش دستور براساس مالحظات پردازشی صورت می 60

61 
تأکید ( قواعد دستور)بیش از صورت زبان ( کاربرد دستور)بر کارکردهای زبانی 

 .شود می
     

      .کند ی دستوری مورد تأکید را محتوا و متن درس تعیین می ی زبانی و قاعده محدوده 67

63 
ی دستوری را از  آموز قاعده زبان)ی ضمنی و استقرایی است  آموزش دستور به شیوه

 (.گیرد های تدریس شده فرا می مثال
     

      .شود دستور در پیوند با صورت و کاربرد آموزش داده می 62

32 
ای که مورد نیازتر  مقوله)آموزان براحی شده است  مطالب دستوری براساس نیاز زبان

 (.ی دشوارتر گیرد نه مقوله است، مورد تأکید بیشتر قرار می
     

      .ی توضیحات و متون کتاب انتخاب شده است ی نوشتاری معیار برای ارایه گونه 36

33 
های پیشین براساس  مرور و تکرار درس)است ای  های دستوری چرخه آموزش نکته

 (.ای مدوّن برنامه
     

      .دهد آموز و معلم قرار می کتاب فهرستی از قواعد دستوری مورد نیاز را در اختیار زبان 32

34 
... برای آموزش مؤثرتر قواعد دستوری از مواد کمک آموزشی مانند عکس و فیلم و 

 .شود استفاده می
     

30 
های دستوری را بدون کمک معلم  کم برخی مقوله ی خودآموز دارد و دست اب جنبهکت

 .توان فرا گرفت می
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31 
شود برای شکل کاربردی و واقعی زبان فارسی مناسب  دستوری که آموزش داده می. 

 .است
     

37 
شوند و از الگویی  در پیوند با موارد قبل آموزش داده می های دستوری جدید مقوله

 .کنند مشخص و منطقی پیروی می
     

      .تأکید منطقی بر ساختار در آموزش دستور در نظر گرفته شده است 33

32 
های دستوری بیش از یک معنا و کاربرد داشته باشند، این معانی و کاربردها  اگر صورت

 .شوند داده می در بافت مناسب آموزش
     

      .شوند های دستوری به شکل ضمنی در بول کتاب مرور می نکته 22

26 
گیرد تا بتواند دانش دستوری خود را با  آموزان قرار میهای فراوانی در اختیار زبان مثال

 .آن بسنجد
     

      .در آموزش دستور از زبان واسط استفاده شده است 23

      .گیرد را در بر می( ساخت جمله)و نحو ( واژه ساخت)ای دستوری صرف ه آموزش نکته 22

24 
های گشتاری مثل تغییر جمله به مجهول یا به صورت منفی و پرسشی انجام  تمرین

 .شود می
     

      .شوند های ساده و کوتاه آموزش داده می های دستوری با مثال مقوله 20

      .شود تمرین می( با تکیه بر متن)ر سطح کالمی ای و د زبان در سطح فراجمله 21

27 
های ارتبابی تنظیم  ی مهارت های داخل و خارج از کالس بر پایه ها و تمرین تکلیف

 .اند شده
     

23 
های به هم ریخته برای درک انسجام و پیوستگی جمله انجام  تمرین مرتب کردن جمله

 .شود می
     

      .ی دستوری تناسب وجود دارد سطح دشواری و تازگی هر مقوله ها و بین میزان تمرین 22

42 
آموزان های گروهی و انفرادی در اختیار زبان ها فرصت کافی برای انجام فعالیت تمرین

 (.در متن کتاب به این نکته اشاره شده است)دهند  قرار می
     

      شوند آموخته می های دستوری در هنگام انجام تمرین معرفی و برخی مقوله 46

      .اند و همه در یک سطح نیستند بندی شده های از نظر سطح دشواری درجه تمرین 43

42 
گردشگری، هنر، ورزش، )آموزان جذاب و انگیزه بخش است  ها برای زبان موضوع تمرین

 (.اقتصاد
     

      .های نوشتاری در خدمت ارتقای توانش دستوری است تمرین 44

      .پردازد نه چند قاعده ی دستوری می هر تمرین به سنجش یک قاعده 40

41 
در نظر ( خالق)های نو  ی دستوری فرصتی برای تولید جمله پس از آموزش هر قاعده

 .گرفته شده است
     

47 
ی بازخورد در متن آموزشی یا متون کار و راهنمای معلم ارایه شده  ای برای ارایه برنامه
 .است

     

43 
هایی را در نظر گرفته و  آموزان، نکته کتاب در برابر خطاهای احتمالی زبان

 .پیشنهادهایی برای معلم دارد
     

      .کند که چه ساختارهایی از اولویت آموزشی برخوردارند پیکره تعیین می 42

 

 


