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  در آموزش زبان  روشی اثربخشتحلیل گفتمان 
 
  2الهام اخالقی  ،1دکتر شهال شریفی
  
  
  

  
  چکیده

در راستاي این . مبتنی بر تحلیل گفتمان استاي از تدریس ه شیوهئهدف این پژوهش، ارا    
تدریس بر پایه سپس . در این پژوهش ابتدا تحلیل گفتمان و مسائل اصلی آن معرفی شده استهدف 

گرفتن بسامد واژگان و ساختارهاي مختلف از متون  :در چهار مرحله پیشنهاد شده استتحلیل گفتمان 
روش کابرد بر اساس مقوالت پر بسامدتر،  تهیه متون درسی، آموزانرد هدف یادگیري زبانومموجود 

 .هاو تمرکز بر روي موارد مشکل ساز در تمرین هامدار و تجزیه و تحلیل خطاتدریس تحلیل گفتمان
هاي خواندن، درك نتیجه کاربرد تحلیل گفتمان در فرایند آموزش زبان دوم عالوه بر تقویت مهارت

شود که به ویژه در آموزش متون مطلب و مکالمه، موجب یادگیري عمقی موضوع مورد نظر می
-تواند در آموزش زبان دوم به ویژه زبانمی استفاده از این روش ابداعی. تخصصی بسیار سودمند است

  .هایی چون زبان فارسی که مفاهیم بسیاري مرتبط با فرهنگ و مذهب دارد، کارایی داشته باشد
  

  بسامد، تحلیل خطا زبانان،فارسیگفتمان، آموزش زبان فارسی به غیرتحلیل : هاي کلیديواژه
  
  
  

 مقدمه -1
تا زیربناي شود و این امر به معلمان کمک خواهد روش تدریس مناسب سبب تعمق در مسائل آموزشی می    

در  ).5: 2000الرسن و فریمن،( تري داشته باشندو تدریس موفق فکري اعمالشان را به سطح آگاهی هوشیارانه برسانند
زبان در آموزش  عالوه بر این. یادگیري موفق در اولویت قرار دارد تدریس مناسب براي تدریس ونتیجه انتخاب روش 

ي ساختاري متون  باید این کار را با توجه به پیکره. گذار، رهیافتی ناموفق خواهد بودثیرأو بدون توجه به عوامل ت ءخال
-و زبان شود هاي دستوري که آموزش داده می یژگیانجام داد تا تناسب میان ساختار متون و وو بافت علمی و تخصصی 
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تنوع را بر اساس موضوع مورد تدریس مشاهده کرد،  توان در آن تعادل وهایی که مییکی از روش. گردد ربرقرا آموز
 آن از شگرانپژوه واست  گسترده بسیار گفتمان تحلیل توجه مورد هايحوزه .تدریس بر اساس تحلیل گفتمان است

 کانون .کنندمی استفاده ... و شناسیجامعه سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسیِ روانشناسی، ارتباطات، زبانشناسی، در
در واقع  .است ی موفقها براي تدریسو استفاده از آن گفتمان تحلیل بنیادهاي نظري بررسی مقاله این در ما توجه

  .به غیر بومی زبانان استفارسی در آموزش زبان  خاصیهدف این پژوهش معرفی روش 
  
  پیشینه -2

اما در مورد . اي از آن مشاهده نشده استشود، پیشینهاز آنجا که این روش براي اولین بار در این مقاله مطرح می       
تا کنون  1990معرفی شدند و از اواسط دهه  1940ها از سال توان گفت اولین روش تدریسروش تدریس میپیشینه 

گیري زبان دوم را به عنوان ها، نیازهاي اجتماعی یادگیرندگان به یادضمن بررسی و نقد مجدد همه روشمحققان 
تقریباً هفتاد ساله انواع  يدر این بازه). 25- 3: 2005ریچاردز،(اند ها دانستهگذارترین عامل بوجود آمدن انواع روشتأثیر
روش مستقیم، رویکرد شفاهی، آموزش موقعیتی، یادگیري ترجمه،  - روش دستوراعم از . اندها بوجود آمدهروش

ریزي عصب شناختی زبان، رویکرد واژگانی، هاي چند گانه، برنامههوش ،اجتماعی زبان، روش تلقینی، زبان کل گرا
 ها در مقطع زمانی خاص طرفدارانهر کدام از این روش... . و  پاسخ کامالً فیزیکی، طریق خاموشآموزش توانش محور، 

هاي جدید نقطه پایان نداشته است و همچنان روند معرفی روش. اند و برخی همچنان متداول هستندخود را داشته
  .دست است تمان از اینفروش تدریس مبتنی بر تحلیل گ. متفاوت هستیمجدید و ها و رویکردهاي شاهد معرفی روش

منشعب از چهار شاخه  گفتمان تحلیل فکري بنیان و گاهخاستتوان گفت در  مورد پیشینه تحلیل گفتمان می           
 قایل تمایز بابه این ترتیب که چامسکی . بوجود آمد زبان مطالعه در ینگرش تغییرابتدا  شاخه زبانشناسیدر  .است
 کرد ادعا و داد، قرار زبانی کنش حیطه در را شخصی و اجتماعی و محیطی عوامل تمامی کنش، و توانش بین شدن
 اجتماعی، عوامل به توجه بدون و آل ایده شرایط تحت آل ایده گوینده توانایی از است عبارت وي توجه مورد توان

سپس در همین شاخه نظریه کنش  .است گفتمان تحلیل زبانشناختی بنیادهاي از یکی نظریه این .شخصی و محیطی
 بر مبتنی عینی مشاهدات و واقعیات و زبانشناسی انتزاعی نظریه میان رابطی حلقه واقع در نظریه این .گفتار بوجود آمد

 ظریهن .دهدمی ما به زبان عینی کاربردهاي درباره را قیمتی گران اطالعات و کند،می ایجاد زبان کاربرد چگونگی
 به توجه با و محض شناسیمعنی چهارچوب از خارج را معانی و هاپیام پیدایش نحوه اینکه لحاظ بهس گرای یاستنباط

-می قرار بررسی مورد محیطی و اجتماعی موقعیتی، بافت یعنی گفتمان بافت بر حاکم زبانیبرون شرایط و کالم اصول
 تحلیل و بررسی واحد ،گفتار نگاري قوم چهارچوب رد .است داشته بسزایی نقش گفتمان تحلیل گیريشکل در دهد،
 نقش زبان آن در که است، اجتماعی تعامل یک گفتاري رویداد .است  3گفتاري رویداد بلکه ،نیست جمله تنها زبان

 شرایط و عوامل در ریشه که ايگفتاري رویدادهاي واقع در ... .و دفاعیه محاکمه، سخنرانی، مثل .کندمی ایفا ايعمده
 .)1380هارلند، ( دارند زبانی تعامالت قوانین در ايکننده تعین نقش دارند، جامعه فرهنگی و اجتماعی
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در این شاخه  .که منجر به بوجود آمدن تحلیل گفتمان شده است اي استدومین شاخه نو ادبی نقد هاينظریه       
 زبان خواستندمی و بودند، دقیق تصاویر سخت و مستقیم ارائه درصدد خشن، و انتقادي مدرنیسم طرح با هامدرنیست

 به که شوند، می نامیده سخت و خشک حیث آن از تصاویر این .گیرند بکار مهارشده و منظم کامالً هايهشیو به را
  .)17: 2001میِر، (  نیستند وابسته کرد، تحمیل آن بر یا متن وارد توانیم که عواطفی شده، تعیین پیش از عواطف
 یعنی .بود متن ادبی و اصلی گوهر بر کیدتأ نخست .ندبود اصلی خصوصیت دو داراي ي این شاخههافرمالیست 

 کنند، استنتاج آن شالوده و شکل از را متن معنایی داللت سازنده اجزاي تا کوشیدندمی و گرفتندمی نظر در را اثر خود
 تاکید ادبی پژوهش استقالل به کار این براي که آن دیگر .یابند دست است یافته بازتاب اثر در آنچه شناخت هدف به و
 از نه باشد، آمده دست به اثر خود بررسی از که شدندمی قائل اعتبار ايادبی و نظري نتایج آن براي یعنی .کردندیم

 جاي به فرمالیسم در واقع .آن لفؤم روانی منش و شخصیت شناخت از یا اثر پیدایش تاریخی هايزمینه بررسی
 نشانه شناسی، .رسیدمی متن ساخت و کل به سپس کرد،می معطوف اثر شکل به را خود توجه ،محتوا به پرداختن

 .انددیگري از این شاخه هستند که منجر به تحلیل گفتمان شده نظریات پساساختارگرایی و ساختارگرایی
 بـه  هـم  و هدفمنـدتر،  ادبی نقد مکاتب سایر به نسبت همکه  شاخه سوم است مارکسیستی سیاسی نقد مکتب 
 نقد کند،می جستجو متن خود در را ادبی متن سبک فرمالیستی، نقد که جایی در .است تر گسترده عمل حوزه لحاظ

 . آیدبرمی مختلف صوري راهبردهاي ایدئولوژیک اهمیت کشف پی در مارکسیستی
 و اثر، خالق ذهنیت و موقعیتی بافت متن، بافت بر کیدتأ و تمرکز بااست که  ویلأت یا هرمنوتیکشاخه چهارم   

 افقی متن، یک معناي کثرت و هاافق پیوند و متن، معناي ذاتی استقالل و لفؤم نیت و اثر، معناي و متن بین رابطه
 گذشت آنچه .)1379و، ئالکال( است گشوده گفتمان تحلیل و متن تحلیل خصوصاً نو نقد مطالعات در را جدید

ویژه هاي بسیار زیادي در زمینه تحلیل گفتمان متون و به پژوهش. بود گفتمان تحلیلنظري  هايریشه از مختصري
زیرا اساساً ما به دنبال . تحلیل انتقادي متن انجام شده است که اشاره به این تعداد انبوه از حوصله بحث خارج است

 .ن هستیم و نه تحلیل گفتمان متونروش تدریسی مبتنی بر تحلیل گفتما
 حقیقت درن است که دهد این نظر نگارندگاآن چه کاربرد تحلیل گفتمان را در امر آموزش مورد تأکید قرار می

 افزودن یا تغییر و تکثیر حال در پیوسته بلکه .نیست ثابت یا مفرد هرگز  گفتاري خواه نوشتاري، زبان در خواه  معنا
 این از .است تغییر حال در و ناسازگار موقعیتی در همیشه معنا کند؛می حکم متن و ثبات استبی معنا یعنی. است

 کامل طور به هرگز و نیست کامل هرگز معنا. باشند آنها درباره رسدنمی نظر به که هستند چیزي درباره واقعا متون،
 دیگر ايجمله یا واژه وسیله به خود نوبه به واژه این که شودمی دیگرتعریف واژه وسیله به ايواژه هر .شودنمی درك

 هم باید متن تحلیل در در نتیجه. یابیم دست مستقل معنایی درك به توانیمنمی هرگز ما درنتیجه .شودمی تعریف
 و ثابت معناي جویاي متن، و آموختن خواندن در باید .را موقعیتی بافت هم و دهیم قرار مدنظر کامالً را معنی بافت
 متن، با خواننده و متن با نویسنده پیچیده رابطه مبناي بر ابتکاري، و نو ايشیوه به را متن واقع در و نبود، پایدار

  .خواند آنان قصد برحسب
  
 و بحث مبناي نظري تحقیق -3

هاي ها و درسنامهبه این دلیل رویکردها، روش. برانگیز بوده است همیشه یکی از مباحث تأمل تدریس زبان دوم
-تدریس زبان دوم، مستلزم آگاهی نسبت به سه عاملِ هدف زبان. گوناگون براي آموزش زبان دوم مورد توجه بوده است
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برخی از زبانشناسان بر این باورند . آموزان استاگیري، اهداف درس و بافت متون تخصصی مورد استفاده زبانراز فآموز 
اما . شودهاي عمده دیده میهاي واژگانی یا نحوي، برخی تفاوتهاي زبانی کالم، اعم از ویژگیکه در تحلیل ویژگی

هاي ساختاري محسوسی میان متون شند و معتقدند تفاوتبابرخی دیگر مخالف این نوع تفکیک و تقسیم بندي می
دهد که تمایز خاص ساختاري اما تحلیل دقیق انواع متون نشان می). 45: 1978هیچکاك، (تخصصی و عمومی نیست 

   .)13: 1972کویرك، ( و واژگانی میان متون متفاوت وجود دارد
در این روش که نگارندگان معرفی . شده استدر این پژوهش روش تدریسی مبتنی بر تحلیل گفتمان مطرح  

  .کننده آن هستند، استفاده از تحلیل گفتمان چهار مرحله دارد
 آموزان،مورد نیاز زبانموجود گرفتن بسامد واژگان و ساختارهاي مختلف از متون  -1
 تهیه متونی بر اساس مقوالت پر بسامدتر، -2
 کابرد روش تدریس تحلیل  گفتمان مدار، -3
 .هاتجزیه و تحلیل خطا و تمرکز بر روي موارد مشکل ساز در تمرین  -4

به این نحو که تحلیل ساختاري اقالم . مرحله اول در واقع پیروي از رویکرد ساختگرایان در تحلیل است       
زبانی پر  مبناي این نوع تحلیل این بود که وجود اقالم .شدزبانی، از طریق شمارش بسامد اقالم دستوري انجام می

در مراحل ابتدایی آموزش زبان به  ).1978الن و ویدوسون، (باشد ها در متون مزبور میبسامد نشان دهنده اهمیت آن
پردازیم موزش موارد پر بسامد میآو در مراحل پیشرفته تنها به  دهیمطور عمومی موارد پر بسامد را زودتر آموزش می

از بسامد باالیی  خود را صرف آموزش و فراگیري واژگان و ساختارهایی کنند که آموزان وقت و تالشتا مدرسان و زبان
 ید اینؤم .بسامد و استثنائی بپردازندبه آموزش و فراگیري ساختارهاي کمدر هر یک از متون برخوردارند، نه این که 

وي به این نتیجه  .شودمی مشاهده) 1387(هاي آزفا  در پژوهشی از شهبازي نکته ایرادي است که بر مجموعه کتاب
هاي بسیاري در این مجموعه اي و تجربی گزینش شده است و واژهرسیده است که واژگان این مجموعه به طور سلیقه

، یبوست، خصمانه، ادیب، آیت نعلبکی کنند، مانندها استفاده نمیآن خیلی ازگویشوران بومی حتی وجود دارند که 
به جاي این کلمات . شودها مشاهده نمیپ ماهوتی؛ در نتیجه نیاز مبرمی به آموزش آن، اسفناك، تحبیب و تو)نشانه(

   .آموز است، استفاده کردشد از کلمات پر بسامدتر که بیشتر مورد نیاز زبانمی
مورد اهمیت قرار  زبان بومی زبان آموز ،در این نوع روش تدریسِ ابداعی(فرض کنید فردي غیر فارسی زبان 

تصمیم به ادامه تحصیل در یکی از .) بلکه هدف وي از آموختن زبان فارسی است که در مرکز توجه است. گیردنمی
در مرحله اول باید متونی که در رشته مهندسی  .داشته باشدهاي فارسی زبان در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه

 و بدین ترتیب که مشخص شود چه ساختارها. گیرند را بررسی و تحلیل بسامدي کردمکانیک مورد تدریس قرار می
  .واژگان عمومی و تخصصی در این رشته از بسامد باالیی برخوردارند

، است واژه یا ساختاري به هیچ وجه به کار نرفته  ،در متون مورد بررسیمشاهده شد که اگر در مرحله دوم      
باشد و بر آموزان نبوده و در خور توجه و صرف وقت نمیاستنباط کرد که ساختار مزبور مورد نیاز زبانچنین توان می

مورد دهند باید عکس ساختارها و واژگانی که اهمیت و برجستگی بیشتري دارند و درصد باالیی را به خود اختصاص می
ه فراگیري و ب اي استکار بیهوده ،اقالم دستوري که بسامد بسیار پایینی دارندواژگان و تدریس  ، زیراتوجه قرار بگیرند

همچنین . شودمی هگردد که در طوالنی مدت به فراموشی سپردقواعد دستوري منجر میواژگان و وار و حفظ طوطی
  .جویی خواهد شد، توان و هزینه صرفهاگر فقط ساختارها و واژگان مورد نیاز در کالس تمرین شود، در وقت
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-را در دانشگاه رشته مهندسی مکانیککه مایل است زبان غیرفارسی فردبدین ترتیب براي تهیه متنی براي      
... المثل و سخ خیار، اکراه در قتل، ارش، مهردیه، قصاص، ف هاي فوت واقعی،، هیچ گاه از واژههاي فارسی زبان بگذراند

ی بر روي و  تمرکز اصل) آموزان سطح پیشرفتهحتی براي زبان(هاي رشته حقوق هستند استفاده نخواهد شد هکه از واژ
کارگیري نکات دستوري هم باید عیناً به همین نکته در به. رشته استواژگان و مقوالتی خواهد بود که مورد نیاز این 

نقلی بسامد بسیار پایینی دارد و زمان حال  که مشاهده بشود که ساختاري مانند زمان گذشتهتوجه داشت و زمانی
  .ها به زبان حال باشدختصاص داده است، در متن تهیه شده، باید اکثر فعلدرصد بسیار باالیی از کاربرد را به خود ا

به این . در مرحله سوم باید بر اساس متون تهیه شده و بر اساس روش تحلیل گفتمان به تدریس پرداخت   
دستوري زبان را  هايیژگیوآموز را با نقش و کارکرد عناصر زبانی آشنا کند و واژگان و ترتیب که مدرس زبان باید زبان

در واقع تحلیل گفتمان در تدریس، روشی براي تحلیل  .ها در بافت تحلیل و تدریس کندهمراه با نقش ارتباطی آن
کنندگان در مورد موضوع مورد بحث به صورت مفصل، ها گسترش دانش شرکتمکالمه در تعامالتی است که هدف آن

به تمرین و آشنا و با دقت فراوان  مالحظهکالس درس به طور قابل اد حاضر دربا این روش افر. مبسوط و جامع است
که توالی  ها به این نحو خواهد بودتمرین آن. پردازندشدن به موضوع یا رفتار خاصی در همان لحظه آموزش می

-وز میآمموضوع مورد تمرکز بستگی به هدفی دارد که زبان. گیري و اصالح خواهند داشتمنظمی از مکالمه، نوبت
آموزد، نباید بحثی با به عنوان مثال براي کسی که با هدف یادگیري مکانیک، فارسی می .خواهد زبان فارسی را بیاموزد

  ).حتی در مراحل ابتدایی یادگیري(موضوع آزادي و امنیت در جامعه ترتیب داد 
. شودز روي متنی خوانده میشود یا اشیوه تدریس به این نحو است که ابتدا موضوعی به صورت جمله بیان می

تهیه شده است، نوشته شده مکانیک که پس از بسامدگیري واژگانی و نحوي براي رشته مهندسی  فرض کنید در متنی 
  :یابد، تدریس به این طریق ادامه می"...آیدمیآب گرم در این لوله به گردش در "باشد 

 . . .آبگرم در : 1شاگرد  -
  آبگرم؟ :2شاگرد  -
 ).خیره به معلم(اومممم : 1شاگرد   -
 تلفظ صحیح. آب با حرارت باال از زمین بیرون آمده و جمع شده استآن آبگرم نام مکانی است که در : معلم -

 .آبِ گرم است  ،این جا
 ).خیره به معلم(آبی که سرد نیست ! آها! آها: 1شاگرد  -
 ).کندبا سر تأیید می(: معلم -
 لوله؟ ...آبِ گرم در این لوله به : 1شاگرد -
 ).حالت تفکر به خود گرفته است: (2شاگرد  -
 .کننداي تو خالی است که مایعات از آن عبور میلوله استوانه: معلم -
 .)اندفهمانند که نفهمیدهکنند و به او میدر حال تفکر به معلم نگاه می: (شاگردان -

 . دهدآورد و به شاگردان نشان میتصویري را از کشوي میزش در می: معلم -
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سایر شاگردان هم . لوله pipe, pipe:گویداو که انگلیسی زبان است، با صداي بلند و با هیجان می: 3شاگرد  -
شوند و با سر تکان که از توضیح به معناي این واژه نرسیده بودند، با توجه به شکل متوجه معناي کلمه می

 .کننددادن آن را تأیید می
با دیدن  .خواندمعناي درست را کامالً فراگرفته است، با انرژي ادامه متن را میاو از این که تلفظ و : 1شاگرد  -

 .افتدگوید یعنی همیشه این اتفاق میبا خود و بلند می آیددرمیکلمه 
این مکالمه و خواندن و درك مطلب تا انتهاي  به همین نحو. گذردهمیشه از این لوله آبِ گرم می: 3شاگرد  -

 .یابدمتن ادامه می
-می اصالحدر این روش  .آموز خواهیم بودبا استفاده از این روش شاهد یادگیري لحظه به لحظه و پیشرفت زبان

با عنایت به این نکته که در این روش متون آماده شده کامالً مطابق  .ها صورت پذیردتوسط معلم یا همشاگرديتواند 
همین مسأله بر . آگاهی در باالترین سطح خود قرار دارد خواهد، توجه، هوشیاري وآموز میآن چیزي است که زبان

از طرفی چون قرار نیست مطالب غیر ضروري آموزش داده شود، این مباحثات و درگیري با . افزایدسرعت یادگیري می
جه دیگر نتی .بشوند، ادامه دادآموز که منجر به یادگیري زبانتوان بدون نگرانی از کمبود وقت و تا جاییموضوع را می

  .این روش تقویت مهارت شنیدن، خواندن، مکالمه و فهم عمقی موضوع است
یادگیري . دهیمرا انجام می هاي تحلیل گفتمان استیکی از زیر شاخهکه تحلیل خطا  ،در مرحله چهارم آموزش

-در ابتدا معلم. شونداین مشکالت در قالب خطاهاي زبانی آشکار می. هر زبان خارجی مسلماً با مشکالتی همراه است
کردند و بر اساس آن راهبردهاي آموزان را شناسایی میهاي زبان به طور معمول در فرایند تدریس، خطاهاي زبان

بندي خطاها اختصاص تحلیل کاربردي خطاها به شناسایی و طبقهعالوه بر این، امروزه . گزیدندآموزشی مناسبی برمی
هاي کاربردي آموزشی است و از نتایج هدف، بررسی. شودمشکل فراگیران ارائه میدارد و در آن، راه حلی براي رفع 

-آموزان بهره میرفع مشکالت موجود زبان هاي مناسب جهتبراي تهیه مواد آموزشی جدید یا تمرین حاصل از تحلیل
اري نیز ارتباطی با زبان اما بسی، شودبسیاري از خطاها بر اثر تداخل زبان مادري ایجاد می). 1986کوردر، (گیرند 

اینجاست که باید بهترین شیوه آموزش . مادري فراگیرنده ندارد و به راهبردهاي یادگیري و یاددهی مرتبط است
- تحلیل خطاهاي نوشتاري زبان"از جمله . در این بخش کارهاي متعددي در زبان فارسی وجود دارد. برگزیده شود

شناسایی و تحلیل خطاهاي نوشتاري آلمانی زبانان در یادگیري زبان فارسی بر "، )1387(گله داري  "آموزان غیر ایرانی
زبانان و جزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري غیرفارسیت" ،)1389( زادهفاضل "مبناي جدول طبقه بندي خطاهاي کوردر

آموزان سطح فارسی حلیل خطاهاي نوشتاريبررسی و ت"، )1388( خانهو خلیل ریفیش "تأثیر آن در بهبود روند آموزش
هاي هاي انجام شده در زمینه تحلیل خطا، بررسیدر تمام تحقیق... . و ) 1388(ابراهیمی  "مقدماتی انگلیسی زبان

اند که بیشتر خطاها از نوع واژگانی است تا دستوري و نحوي و آماري انجام گرفته است و به اتفاق به این نتیجه رسیده
بر این اساس توجه مدرسان زبان به آموزش کاربردي . واژگانی مربوط به کاربرد واژه در بافت زبانی استکل خطاهاي 

نیز آموزان نوشتاري زبانخواندن، مکالمه و درك مطلب در افزایش مهارت افزایش مهارت نهایت عالوه بر در و واژگان 
  . موثر خواهد بود

آموز مطالب مورد نیاز خود را اعم از واژه، دستور زبان و ، معلم مطمئن خواهد بود که زبانبا اتمام مرحله چهارم
  .موضوعات تخصصی آموخته است
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  گیريو نتیجه خالصه -4
توجه عالقمندان به زبان دوم  هاي دور همواره موردتدریس و یادگیري زبان دوم از مواردي است که از گذشته   

تدریس زبان دوم بر اساس تحلیل گفتمان، روش جدیدي . ها را به دنبال خود کشیده استبوده است و انبوهی از روش
گرفتن بسامد واژگان و ساختارهاي مختلف از متون : انداست که نگارندگان آن را بر مبناي چهار مرحله بوجود آورده

 رد روش تدریس تحلیل  گفتمان مدار وکاب تهیه متونی بر اساس مقوالت پر بسامدتر، آموزان،موجود مورد نیاز زبان
عالوه بر گفتمان، تدریس بر مبناي تحلیل . هاتجزیه و تحلیل خطا و تمرکز بر روي موارد مشکل ساز در تمرین

هاي این نوع روش تدریس این یژگییکی از بارزترین و .باشدهاي خاص نیز میکارکردهاي عام، داراي کارکردها و نقش
آموزان کشورهاي مختلف با زبان متفاوت طراحی و اعمال هاي متفاوتی براي زبانالزم نیست روش تدریساست که 

-عالوه بر این به طور همزمان باعث افزایش مهارت خواندن، مکالمه، درك مطلب و افزایش مهارت نوشتاري زبان .کرد
  .شودآموزان می

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  منابع فارسی
: آموزش زبان؛ تهران ها دررویکردها و روش. ترجمه بهرامی؛ علی). 2005. (؛ جک سی و راجرز؛ تئودور اسریچاردز      

  .انتشارات رهنما
تجزیه و تحلیل خطاهاي نوشتاري غیر فارسی زبانان و تأثیر آن در بهبود ). 1388(؛ شهال و خلیل خانه؛ مریم شریفی

مقاالت اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی روند آموزش؛ به کوشش پهلوان نژاد؛ محمدرضا؛ 
  .73انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ : مشهد. مشهددانشگاه فردوسی 

-الدین؛ ضیاءگردآورندگان تاج ؛)همراه نقد مختصري بر واژگان آزفا(گزینش و آموزش واژگان ). 1387. (بازي؛ ایرجشه
  .233 -268کانون زبان ایران؛ :تهران. سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. الدین و عباسی؛زهرا
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شناسایی و تحلیل خطاهاي نوشتاري آلمانی زبانان در یادگیري زبان فارسی بر مبناي ). 1389. (رمینآفاضل زاده؛
. هاي زبان و ادبیات فارسیپنجمین همایش پژوهش هايخالصه مقالهجدول طبقه بندي خطاهاي کوردر؛ 

  .76انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار؛ : سبزوار
الدین و ضیاء ؛الدینآموزان غیر ایرانی؛ گردآورندگان تاجري زبانخطاهاي نوشتا تحلیل. )1387( .منیژه ؛داريگله

  .343-356کانون زبان ایران؛ :تهران. سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان .زهرا ؛عباسی
 و گفتمان ،)گردآورنده(  تاجیک م، در صدوقی، علی جواد ترجمه .هژمونی عملگرایی، واسازي،). 1379. (ارنستو ؛الکالو

  .فرهنگ گفتمان: تهران .گفتمانی تحلیل
 

 :تهران سجودي، فرزاد ترجمه .پساساختارگرایی و ساختارگرایی فلسفه :گرایی ابرساخت ). 1380. (ریچارد ؛هارلند
  .اسالمی تبلیغات سازمان
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