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چکیده
این مقاله میکوشد با معرفی اصول دستور آموزشی که رویکردی نوین در آموزش دستور به زباندومآموزان بهشمار
میرود ،به ارزیابی محتوای دستور در متنهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بپردازد .برای دستیابی به
این هدف نخست اصول دستور آموزشی معرفی شدهاند .این اصول مبانی نظری پژوهش حاضر بهشمار میروند .در
ادامه بازبینهای بر پایهی توجه به شکل اجرایی همین اصول براحی شده است و پس از تأیید رواییِ محتوایی آن،
دویست و شش عنوان از متنهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ( )6221-6224که در کتابشناسیهای
معتبر معرفی شدهاند و آموزش دستور بخشی از محتوای این آثار بوده است ،براساس بازبینه ارزیابی شدهاند.
براساس یافتههای این پژوهش و مطابق بررسی کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بیش از شصت
درصد آثار منتشر شده در این زمینه یا به آموزش دستور توجه نداشتهاند یا برپایهی سلیقه و تجربهی مؤلف به
موضوع دستور پرداختهاند .همچنین در میان حدود یازده درصد از آثار نسبتاً مطلوب ،هیچ کتابی به سطح میانی
یا پیشرفته اختصاص ندارد ،از همین رو پژوهش و تدوین کتابهای کاربردی مبتنی بر دستور آموزشی در زمینهی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان بیش از پیش ضرورت دارد.
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 .1مقدمه
دستور زبان و جایگاه و اهمیت آن مناقشهبرانگیزترین موضوع در آموزش زبان دوم بوده و هست.
(Hinkel & Fotos, 2002, p. 2; Ellis, 1997, p. 39; Widodo, 2006, p. 123; Larsen-
 .)Freeman, 2009, p. 512آموزش دستور در دورهای بوالنی یک نقش مرکزی در کالس آموزش زبان
دوم ایفا میکرده است .در دورانی دو هزار ساله یادگیری یک زبان به معنای یادگیری واژگان و دستور آن زبان
بود ( .)Ur, 2011; keck, 2014; Nassaji & Fotos, 2004اما با پیشرفت دانش زبانشناسی و
روانشناسی دستاوردهای این دو دانش در زمینهی آموزش زبان دوم بهکار بسته شد و نظریهها و رویکردهای
نوینی در آموزش زبان دوم شکل گرفت ( .)Ellis, 1997بر اثر این پژوهشها دستور جایگاه مرکزی خود را
در آموزش زبان دوم از دست داد ( )Celce-Murcia, 1991و حتی گاه تدریس آن غیرضروری و مضر
ارزیابی شد (.)Krashen, 1981; Krashen & Trell, 1983
در زبان فارسی براساس تجربهی بسیاری از آموزگاران ،بخش قابل توجهی از فارسیآموزان حتی در سطوح
میانی و پیشرفته ،نمیتوانند ساختارهای دستوری را به شکل صحیح و در جای مناسب خود بهکار ببرند و از
همینرو ضرورت دارد ،پژوهشهای نظری و کاربردی در زمینهی آموزش دستور صورت گیرد و نقاط ضعف و
کاستیهای متنهای آموزشی مشخص شود.
این مقاله از یک بخش پایهای نظری و یک بخش کاربردی تشکیل شده است .در بخش نظری این مقاله با
معرفی رویکردی خاص به آموزش دستور و بیان اصول این رویکرد –که دستور آموزشی 6نام دارد -کوشش
میشود تا یکی از بهترین و مؤثرترین روشها در آموزش دستور در زبان دوم معرفی شود .آنگاه در بخش
اصلی مقاله که جنبهی کاربردی دارد پاسخ این پرسش بررسی میشود که در متون موجود آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان کدام رویکرد آموزشی به دستور برتری دارد؟ به بیان دیگر در متنهای آموزش زبان
فارسی به غیرفارسی زبانان تا چه اندازه به آموزش اصولی دستور براساس رویکردهای علمی زبانشناسی
کاربردی توجه شده است .فرضیهی اصلی این پژوهش آن است که در متنهای آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان رویکرد تجویزی و دستور ترجمه ،یا رویکردهای مبتنی بر سلیقه و تجربه ،بدون توجه به اصول
زبانشناسی کاربردی برتری دارد .در جهت پاسخ به این پرسش ،این مقاله نخست ،مبانی نظری دستور آموزشی
و ضرورتهای آن را بر اساس منابع زبانشناسی کاربردی معرفی میکند و سپس تمام متنهای آموزشی زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان (تألیف شده از  6224تا  )6221را که انتظار میرفته دارای محتوای دستوری باشند،
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از نظر محتوای درسی مرتبط با دستور آموزشی و بر اساس بازبینهای که برپایهی اصول دستور آموزشی تهیه
شده بود ،ارزیابی

مینماید6.

 .2چارچوب نظری (اصول دستور آموزشی)
دستور آموزشی و ویژگیهای آن در منابع مختلفی به صورت جداگانه معرفی شدهاند ،اما اگر فشردهی تمام
دیدگاههای ارایه شده پیرامون دستور آموزشی را یکجا جمع کنیم ،نه اصل و ویژگی برای دستور آموزشی
قابل تدوین است .هرچند این اصول بهصورت جامع در یک منبع نیامدهاند؛ هریک از آنها در جای خود
اهمیت فراوان دارند و پژوهشها و بررسیهای پیرامونی گوناگونی دربارهی تکتک این اصول میتوان انجام
داد .پیش از ارایهی این ویژگیها الزم یه یادآوری است که تعریف دستور آموزشی عبارت است از چارچوبی از
آموزش دستور زبان برای زبان آموزان خارجی که در روش ،محتوا و مخابب با دیگر دستورها متفاوت است.
ویژگیهای اصلی دستور آموزشی بر اساس مطالعهی منابع معتبر عبارتند از )6 :همراهی تدریس واژگان و
دستور  )3پیکره بنیاد بودن  )2ضرورت ارایهی بازخورد  )4توأمان بودن آموزش صریح و ضمنی  )0توجه به
مالحظات پردازشی و قابلیت یادگیری  )1انطباق صورت ،معنا و کاربرد  )0آموزش دستور بر پایهی تکلیفها
و تمرینهای ارتبابی  )3ترکیب روش گسترده و فشرده در آموزش دستور  )2پر کردن شکاف توجه و از بین
بردن خأل بین دانش خبری و کاربردی.

 .1 .2همراهی تدریس واژگان و دستور
نظریههای آموزش زبان دوم سالها دستور و واژه را مقولههایی جدا از هم میپنداشتند و کمتر بر همراهی و
ارتباط این دو ساحت تأکید داشتند .امروزه زبانشناسان بر این باورند که دستور و واژه جدانشدنی هستند؛ به
این معنی که معنا در درون یک واژه به تنهایی نیست .بلکه معنا در ترکیب واژهها است .نخستین کسی که
این نوع بررسی ها را در دستور بنیان نهاد ،جان سینکلر بود .او در سال  6212مطالعاتی را پایه گذاشت که
عبارتشناسی نامیده شدند و هدف آن نشاندادن معنای دستوری ترکیبهای واژگانی بود .ببق تحقیقات وی
این الگوها فقط بهصورت قراردادی با هم نمیآمدند و از سوی دیگر چنین هم نبود که سخنور زبان بهصورت
از پیشاندیشیده تصمیم بگیرد ابتدا صفت و سپس فعلی را به دنبال آن بهکار ببرد؛ بلکه ساختارهای دستوری
بهخصوص اغلب در قالب ببقههای واژگانی محدود شده به کار میروند ،زیرا هم ساختارها و هم ببقههای
واژگانی در خدمت فعالیتها و نقشهای یکسان زبانی هستند.

 .6این کتابها مشتمل بر  321عنوان هستند که به دلیل محدودیت حجم مقاله از بیان نام و مشخصات نشر تکتک آنها صرف
نظر گردید .ابالعات مختصر مرتبط با هر کتاب در بخش جدولهای تحلیلی مبتنی بر خوشهبندی قابل رؤیت است.

 /14ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان برپایهی رویکرد دستورآموزشی

اگر بپذیریم که انتقال معنا و پیام از بریق واژه به تنهایی ممکن نیست و مجموعهای از واژهها در بافت
مطابق الگوهایی مشخص انتقال معنا را بر عهده دارند ،پس معنای کاربرد درست دستور زبان ،در نظر گرفتن
این بایستگیهای الگویی در نحو و شکل کنار هم قرارگرفتن واژههاست؛ چیزی که میتوان آن را ذیل عناوینی
مانند باهمآیی و توالیهای قالبی (کلیشهای) ببقهبندی کرد .این باهمآییها و توالیهای قالبی ،خزانهی
گستردهای را در ذهن زبانآموزان تشکیل میدهند و به هنگام نیاز بدون کمترین تأمل از ذهن فراخوانده
میشوند؛ در حقیقت پیشنهاد این گروه از پژوهشگران آن است که بهجای آموزش سنتی قواعد و ساختارهای
دستوری ،بر همین توالیهای قالبی و باهمآیی ها تمرکز شود و آموزش دستور زبان دوم به این سمت هدایت
گردد.
در زبان انگلیسی پژوهشهای گستردهای ،دربارهی این توالیها و انواع آن همچون جفتهای واژگانی،
اصطالحات ،فعلهای چندکلمهای و عبارتهای چندواژهای صورت گرفته است؛ اما در زبان فارسی پژوهشهای
اندکی در این زمینه انجام شده است .عبارتهای فعلی (دست از سر کسی برداشتن) ،جملههای بیفعل
چندجزیی (توقف ممنوع) ،فعلهای الزم یکشخصه (خوشت میآید) و افعال مرکب صورتهای مختلف این
توالیها هستند که باید بهویژه در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بررسی و مورد توجه قرار گیرند.

 .2 .2پیکره بنیاد بودن دستور آموزشی
دربارهی این اصل باید توجه داشت که صحبت دربارهی اهمیت پیکره فقط بحث بسامد و تعداد استفاده از یک
واژه در موقعیت و درونداد مشخص نیست؛ بلکه سخن از انتخاب خاصی است که گوینده یا نویسنده برای
دستیافتن به یک هدف ارتبابی مشخص و آفریدن معنایی بهخصوص ،انجام داده است .توجه به پیکره و
استخراج صورتهای پر بسامد از دل آن برای شناسایی ساختارهای دستوری اولویتدار ،با روشهای مختلفی
انجام میشود .براساس این اصل باید آن ساختارهایی را از پیکره استخراج کرد که برای زبانآموزان مفید و در
اولویت و منطبق با نیازهای ارتبابی باشد .معلم یا نویسندهی محتوا لزوماً باید ابالعات پیکره را برای مقاصد
آموزشی پایش کند و نقش میانجی پیکره و نیاز زبانآموز را داشته باشد .این پایش ممکن است براساس
معیارهای مختلفی باشد ،مثالً آنچه ما دربارهی فرایند یادگیری میدانیم ،اینکه محدودیتهای برنامهی
درسی چه هستند ،چه موقعیتهای آموزشی بومی ،فرهنگ و سنتهایی وجود دارند و ...
(.)McCarthy, 2008, p. 556

 .2 .2ضرورت ارائهی بازخورد
وقوع خطا در امر زبانآموزی اجتنابناپذیر است و این نکته در بسیاری منابع مورد تأکید قرار گرفته است
( .)Nassaji,& Fotos, 2011, p. 39در زمینهی تحلیل خطا و ضرورت ارایهی بازخورد برای تصحیح آن
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رویکردهای مختلفی پیشنهاد شده است .یکی از نخستین نظریههایی که در دههی  6202برای تحلیل خطا
پیشنهاد شد ،فرضیهی تحلیل مقابلهای بود که بر ببق آن عناصر زبانیای که به زبان مادری فراگیر شبیه
باشند ،آسانند و عناصر زبانی متمایز با زبان مادری ،دشوار(.)Larsen-Freeman & Long, 1991, p. 53
از نگاه دستور آموزشی در مجموع ارایهی بازخورد مثبت و مؤثر است ،بهعنوان نمونه الیس بیان میدارد که
یک توافق کلی وجود دارد که در فعالیتهای دستوری تصحیح خطا باید فوراً صورتگیرد ( Ellis, 2009, p.
 .)11بسیاری از مطالعات بازخورد اصالحی پی بردهاند که این بازخورد میتواند به یادگیری پسین صورتهای
دستوری هدف منجر شود ( Bitchener & Ferris, 2012; Mackey, 2012; Nassaji & Fotos,
 .)2011; Russell & Spada, 2006پژوهشهای اخیر پیشنهاد میدهند که آموزگاران از مجموعهای از
بازخوردها استفاده کنند ،بازخوردهایی که میتوانند مکمل یکدیگر بوده و آموزش دستور زبان دوم و سطح
توجه به آن را ارتقا بدهند.

 .5 .2توأمان بودن آموزش صریح و ضمنی
در فرایند آموزش زبان همواره این بحث وجود داشته است که از میان آموزش ضمنی و صریح کدام یک
برتری دارند؟ پژوهشهای اخیر نشان داده اند که هر دو روش توان ارتقای آموزش زبان دوم را دارند
( .)Nassaji & Fotos, 2011; Norris & Ortega, 2000بهنظر میرسد که بهجای تأکید بر آموزش
صریح یا ضمنی ،باید این دو رویکرد را زنجیرهای از توالی و همراهی دانست .در یک سوی این زنجیره
(روش های آموزش زبان ضمنی) تمرکز بر معنا اولویت دارد ،یا اشکالی از آموزش زبان ارتبابی و تعامالت
معنامحور که هیچ تالشی برای انتقال توجه زبانآموزان به صورت در آن دیده نمیشود .در سوی دیگر زنجیره،
رویکردی است که النگ آن را تمرکز افرابی بر صورت مینامید و شامل یک برح درس ساختاری ،درسهای
صریح دستوری و تمرینهای عادت و تکرار بود و هیچ فرصتی برای تعامل معنامند فراهم نمیکرد
(.)Long, 1991
به هر حال اگر بخواهیم اصل توأمان بودن آموزش صریح و ضمنی را رعایت کنیم ،باید هم تمرینهای
ارتبابی معنامحور و هم شیوههای صریح را بهکار بگیریم .در یک کالس پویا در بول دورهی آموزش ممکن
است میزان صریح یا ضمنی بودن آموزش از یک ساخت دستوری به ساخت دیگر تغییر کند و این به توانایی
و هنر معلم از درک نیازهای زبانآموزان و کاستیهایی که با آن مواجهند ،بستگی دارد .در نهایت میتوان
اینبور خالصه کرد که آموزش صریح یا ضمنی انتخاب بین یکی از این دو رویکرد نیست؛ بلکه پیشنهاد
ترکیب این دو رویکرد است.
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 .4 .2تنظیم محتوای دستور آموزشی براساس مالحظات پردازشی و قابلیت یادگیری
یکی از ویژگیهای مهم دستور آموزشی توجه آن به مالحظات پردازشی و قابلیت یادگیری است .ذهن انسان
قابلیت پردازش و یادگیری مشخصی دارد و نمیتوان انتظار داشت که هر میزان از درونداد که ذهن با آن
مواجه میشود در آن ثبت شده ،با تمام جزییات به خابر سپرده شده یا فراگرفته شودPienemann, (Ed.) .
) )(2005اعتقاد دارد فشارها و موانع پردازش زبانآموزی جهانی هستند و مانند کودکی که زبان اول فرا
میگیرد ،این موانع و فشارها در آموزش زبان دوم نیز به یک شکل بروز پیدا میکنند.
فرضیهی تدریس پذیری پینمان دیدگاهی است که راه را برای آموزش دستور در کالس درس هموار
میکند .بر اساس این فرضیه ،زبانآموزان سیری از مرحلهها را هنگام فراگیری ساختهای دستوری پشت سر
میگذارند و هریک از این مراحل که از بخش یک آغاز میشود ،پیشنیاز مرحلهی بعدی است .پینمان باور
دارد که زبانآموز نمیتواند از مرحلهای بگذرد پیش از آنکه مرحلهی قبلی را سپری کرده باشد ،حتی زمانی
که به زبانآموز آموزش دهیم که این کار را انجام دهد.
بسیاری از تحقیقات تا امروز نشان داده است که زبانآموزان مراحل همراستا را مطابق پیشبینیهای
پینمان بی میکنند ( Pienemann, 2013; Mckey & Phllip, 1998; Mckey, 1999; Adams,
 .)2007; Loen & Nabi, 2007این مطالعات همچنین پی بردهاند که زبانآموزان هنگام شرکت در
فعالیتهایی که سؤال مورد نظر ،یک سطح باالتر از توانایی فعلی آنان است ،میتوانند در تمرین بعدی به سطح
باالتر پیشرفت دست پیدا کنند (.)Mckey, 1999; Kim, 2012

 .5 .2انطباق صورت ،معنا و کاربرد
یکی از مهمترین ویژگیهای دستور آموزشی انطباق صورت ،معنا و کاربرد است .این اصل از سوی پژوهشگرانی
مانند الرسن فریمن پیشنهاد شده و برپایهی دیدگاههای پژوهشگرانی همچون هالیدی و نظریهی دستور
نظاممند نقشگرا شکل گرفته است .دستور نظاممند نقشگرای هلیدی از دل مطالعات اجتماعی و
مردمشناختی سربرآورده و هدف اصلی زبان را انتقال معنی میداند .به عبارت دیگر ،در کنش زبانی اصوات،
واجها ،واژهها و جملهها مورد نظر نیستند ،بلکه رد و بدل کردن معناست که اهمیت دارد .دستور زبان در این
نگاه منبعی برای خلق معناست و واحد اصلی معنا ،متن بهشمار میرود .در سطح متن ،نظام متشکل از واژگان
و دستور بهصورت سه الیهی معنایی یا فرانقش بازنمایانده میشوند که عبارتند از :فرانقش تجربی ،فرانقش
بینافردی و فرانقش متنی .فرانقش تجربی بازتاب ادراک ما از واقعیت است؛ فرانقش بینافردی به حفظ ،تنظیم
و تثبیت روابط اجتماعی برمیگردد و فرانقش متنی به عوامل متنیای اشاره میکند که زنجیرهی انتقال معنا
را مرتبط نگاه میدارند .بنابراین دستور زبان باید به همهی این موارد بپردازد و از همه مهمتر ،انتقال درست
معنا را هدفگذاری نماید .اگر هدف آموزش زبان دوم کمک به توسعهی توانش ارتبابی (انتقال معنا) باشد،
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آنگاه آموزش دستور باید با آموزش کاربردشناسی یکی شود ،بهبوری که زبانآموزان نهتنها چگونگی تشکیل
جملههای صحیح دستوری ،بلکه نحوهی استفادهی مؤثر از آنها را در بافتهای خاص ،درک کنند.

 .5 .2آموزش دستور بر پایهی تکلیفها و تمرینهای ارتباطی
یکی از مناسبترین روشهای تدریس منطبق با اصول دستور آموزشی ،برح درس تکلیفمحور است .پرسش
مهم این است که تمرینها و تکالیف در دستور آموزشی باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟ در این تمرینها،
تعامل چگونه میتواند درونداد را قابلفهم کند ،یا چگونه بازخوردهای تصحیحی در پاسخ به خطاهای زبانآموز،
توجه به صورتهای زبانی خاص را تسهیل میکند؟ زبانآموزان چگونه همان هنگام که دربارهی زبان صحبت
میکنند ،از یکدیگر یاد میگیرند؟ تالش برای پاسخگویی به این پرسشها منجر به پیدایش زمینهای پژوهشی
با عنوان آموزش زبان تکلیفمحور شد (.)Robinson, 2011; Nunan, 2004; Ellis, 2003; 2011
هدف اصلی آموزش زبان تکلیفمحور آن است که کاربرد تکلیف و تمرین را در کالس بررسی کند و بر اهمیت
آنچه زبانآموزان میتوانند با زبان انجام دهند تأکید نماید (.)Norris, 2009

 .2 .2ترکیب روش گسترده و فشرده در آموزش دستور
آموزش فشرده ی دستور به آموزش در بول مدت زمانی مشخص اشاره دارد؛ مثالً یک درس یا یک سلسله
درسها که در بول روزها یا هفتههای مشخصی صورت میگیرد و بر یک ساختار دستوری واحد یا جفتی از
ساختارهای متقابل متمرکز است؛ مانند آموزش گذشتهی استمراری در مقابل گذشتهی بعید .از سوی دیگر،
آموزش گستردهی دستور به آموزش متمرکز محدودهی وسیعی از ساختارهای دستوری در یک بازهی زمانی
گفته میشود .بدین شکل در یک درس ،ساختار دستوری کمترین توجه را به خود جلب خواهد کرد .آموزش
فشرده یا گسترده ی دستور به معنای متراکم بودن یا پراکندگی ابالعات دستوری در بول درس نیست ،بلکه
فشرده یا گسترده بودن به این م عناست که در هر درس یک ویژگی دستوری آموزش داده میشود یا چند
ویژگی با هم مطرح میشوند؟
آموزش فشرده یا گستردهی دستور به تنهایی مزایا و معایب مشخصی دارند .در روش فشرده ممکن است
بعضی ساختارها بدون فرصتهایی برای تمرین مکرر خوب یادگرفته نشوند و دقت دستوری در روش گسترده
در همهی موارد به دست نیاید .به هر روی ،آموزش فشرده زمانبر است و بنابراین زمان ،ساختارهایی را که
میتوانند پوشش داده شوند محدود میکند .از سوی دیگر ،آموزش گستردهی دستور فرصتهایی برای در
تماس بودن با تعداد زیادی از ساختارهای دستوری به وجود میآورد .همچنین ،بسیاری از ساختارها در بول
یک برنامهی درسی بهصورت مکرر پوشش داده میشوند .افزون بر این ،چون این نوع آموزش شامل پاسخی
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به خطاهای هر زبانآموز میشود ،برای معلم توانمند فرصتی ایجاد میکند که تحلیل بافتی مورد نظر سلس
مورسیا ( )3223را به عنوان اساسی برای آموزش دستور به تحقق برساند.

.3 .2پر کردن شکاف توجه و از بین بردن خأل بین دانش خبری و کاربردی
اگر صورت ،معنا و کاربرد در کنار هم آموزش داده شوند ،فرصتهایی برای تمرین صورتهای مقصد در
بافت های ارتبابی فراهم شود و بازخورد تصحیحی مناسب در هنگام اجرای تمرین به زبانآموزان ارایه گردد،
زنجیرهی تدریس توأمان دستور به روش گسترده و فشرده تکمیل شده ،شکاف توجه ()Ellis, 1998; 2006
از بین میرود .به دیگر سخن ،در صورتی که این مؤلفههای دستور آموزشی اجرا شوند ،زبانآموز میتواند
آنچه را آموخته در ارتباط بهکار ببرد .یکی از قویترین انگیزههای کاربرد صورتهای دستوری خاص در
تولیدات گفتاری ،نه در دسترس بودن آنها در درونداد؛ بلکه توجه و دقت خاص زبانآموز در بهکار بردن آن
صورت زبانی خاص بود .بنابراین وجود توجه از مهمترین عواملی است که فرایند آموزش زبان دوم را بهبود
میبخشد .در دستور آموزشی باید از تمام راههای ممکن برای جلب توجه زبانآموزان به صورتهای دستوری
مقصد استفاده کرد .تصاویر ،نمایش فیلم ،تکلیفهای جذاب و سرگرم کننده ،استفاده از حروف بزرگتر و رنگی
همه مواردی هستند که در جلب توجه زبانآموزان تأثیر دارند ،اما برجستهتر از همهی این موارد امکان انجام
دادن کار با زبان است .به عبارت دیگر ،اگر زبانآموزان بتوانند براساس آموزشی که دیدهاند ،از زبان استفاده
کنند و پیامهای منتقل شده از زبان مقصد را دریابند ،بهبور ببیعی توجه آنها به گفتگوها و متون زبان
مقصد جلب خواهد شد و این نشان از توفیق دستور آموزشی دارد.

 .2پیشینهی پژوهش
هر چند در بسیاری از منابع ،مقالهی ) (Allen, J.P.B. 1974به عنوان نخستین متنی که به دستور آموزشی
بهصورت مستقل میپردازد ،معرفی شده استOdlin, 1994; Newby, 2015( .؛ & Rezei
Kuravand, 2015؛  ) Haj Seyed Rezaee, Akram Beygom, 2014اما اصطالح دستور آموزشی
تا آنجا که مشخص است ،نخستین بار بهبور مستقل توسط ) (Noblitt, 1972به کار رفته و عنوان پژوهشی
از وی به همین موضوع اختصاص دارد .نابلیت در مقالهی خود ،دستور آموزشی را انعکاسی از نظریههای
دستوری گوناگون مانند دستور توصیفی و دستور ساختارگرا میداند .هر چند دیدگاه این پژوهش دربارهی
دستور آموزشی تغییر فراوان کرده است ،اما توجه مؤلف به نقش تکلیف و تحلیل نتایج آن در پیشرفت آموزشی
زبانآموزان قابل توجه است.
مقالهی ) (Allen, 1974از دیگر پژوهشهای با اهمیت و قابل ذکر است .در این پژوهش تعریف دقیقی
از دستور آموزشی ارایه نمیشود ،اما دستور آموزشی بهعنوان ترکیبی از نظریه و کاربرد عملی آن معرفی
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میگردد و بخش قابلتوجهی از مقالهای به اثبات این نکته اختصاص مییابد که مدل دستوری چامسکی
(گشتاری -ساختاری) الگوی مناسبی برای تدوین دستور آموزشی است .پژوهشهای دیگری که در دفاع از
آموزش دستور برح شدند ،مطالعات تحلیل خطا بودند .رابطهی این پژوهشها و دستور آموزشی را میتوان
چنین عنوان کرد که هرچند وقوع خطا امری ببیعی و جزیی از فرایند آموزش زبان دوم است ،اگر این خطاها
تصحیح نشوند ،زبانآموزان آن نوع کاربرد را ببیعی دانسته و به اصطالح خطا در ذهن آنان فسیل خواهد شد.
تکرار این خطاها به ویژه در محیطهای دانشگاهی و علمی برای زبانآموزان نتایج بسیار ناامیدکنندهای به
دنبال خواهد داشت (.)Dually & Bart, 1974; Valdman, 1975; Corder, 1971; 1973
با وجود پژوهشهای زیادی که در زبان انگلیسی دربارهی دستور آموزشی انجام شده ،در زمینهی معرفی
دستور آموزشی و مبانی نظری آن پژوهش چندانی در زبان فارسی صورت نگرفته است .مقالهی
) (Sahraei, 2015از معدود پژوهشهای انجام شده در زبان فارسی در این زمینه است که به صورت بنیادی
و نظری این رویکرد را در زبان فارسی معرفی کرده و مبنایی برای پژوهشهای آتی بهشمار میرود .پژوهش
دیگر ،مقالهی ) (Rezei & Kuravand, 2015است که فقط به بررسی کتابهای آزفا (ثمره،)6203 ،
درس فارسی برای فارسی آموزان غیرایرانی زبان ) (Purnamdarian, 2001و درآمدی بر دستور زبان
فارسی (تکستن )6200 ،میپردازد ،بنابراین تصویر و توصیف کاملی از وضعیت موجود در آموزش زبان فارسی
به غیر فارسیزبانان ارایه نمیدهد .ضمن آنکه بازبینهای که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است فقط
شامل بیست گویه است و براساس منابع مندرج در مقاله به پژوهشهای مبنایی و تأثیرگذار در زمینهی دستور
آموزشی توجه نداشته است .همچنین رواییِ محتوایی بازبینه سنجیده نشده است و نمیتوان دربارهی میزان
رواییِ محتوایی و نسبت روایی آن ابمینان خابر داشت .گفتنی است مطالعههای موردی فراوانی در زمینهی
مقولههای دستوری مختلف و آموزش آن به فارسیزبانان انجام شده است ،اما از آن جهت که این پژوهشها
موردی بوده و نمایندهی یک رویکرد و روش سازماندهی شده بهشمار نمیروند ،بهعنوان پیشینهی این پژوهش
به آنها اشاره نشده است.

 .5روش پژوهش
برای تجزیه و تحلیل کتابها ،بازبینهای 6مشتمل بر  42گویه براحی گردید که انطباق و عدم انطباق منابع
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان با اصول دستور آموزشی را مورد ارزیابی قرار میدهد .بازبینهی استفاده
شده در این پژوهش یک بازبینهی محققساخته است ،از همینرو ضروری است که توضیحاتی دربارهی آن
ارایه شود .این بازبینه براساس مطالعهی بیش از  42بازبینهی مختلف و الگوهای متنوع ارزیابی و بررسی منابع

1

. checklist

 /91ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان برپایهی رویکرد دستورآموزشی

درسی شکل گرفته است ( ;Demir & Ertas, 2014; Garinger, 2002; Litz, 2005; Byrd, 2001
;Razmjoo, 2010; Cunningsworth, 1995; Williams, 1983, Mukundan, 2011
 .)Cheng, 2011; Tok, 2010; Abdelwahab, 2013پس از تدوین گویهها در گام نخست ،برای
تعیین روایی بازبینه ،از  32نفر از متخصصان آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در این رشته نظرخواهی
گردید تا نمرهی خود را به هر گویه از منظر مرتبط بودن ،6ضرورت ،3سادگی 2و واضح بودن 4اعالم نمایند.
پس از جمعآوری ارزیابی متخصصین بهمنظور ابمینان از اینکه کاملترین و صحیحترین محتوا برای هر گویه
انتخاب شده است از نسبت رواییِ محتوا 0و برای ابمینان از اینکه گویههای بازبینه به بهترین نحو جهت
اندازهگیری محتوا براحی شده از شاخص رواییِ محتوا 1استفاده شود.
در تعیین نسبت روایی محتوا اگر امتیاز بهدست آمده از عدد جدول الوشه از ( )2، 13بزرگتر باشد ،حاکی
از آن است که گویه های ارایه شده از سطح معناداری قابل قبولی برخوردارند و برای بازبینه ضروی بهشمار
میروند .عدد به دست آمده برای بازبینهی مورد استفاده در این پژوهش برابر با ( )04،2است ،بنابراین گویههای
این بازبینه ضروری است.
پس از تعیین نسبت رواییِ محتوایی ،شاخص رواییِ محتوا محاسبه شد .براساس معیارهای مطرح در این
شاخص ،گویههایی که نمرهی باالتر از ( )32،2داشته باشند ،مناسب تشخیص داده میشوند ،گویههای مورد
استفاده در بازبینهی پژوهش حاضر ،در مجموع نمرهی ( )32،2بهدست آورد ،لذا مناسب تشخیص داده شد.
پیش از بیان یافتههای پژوهش الزم است تا توضیحاتی دربارهی محتوای گویههای مورد استفاده در این
بازبینه ارایه گردد .گویههای این بازبینه به دو دسته تقسیم میشوند .دستهی نخست گویههای ایجابی که
همان شکل اجرایی اصول دستور آموزشی هستند .به بیان بهتر اگر بنا باشد اصول نهگانهی کلیای را که در
بخش مبانی نظری همین مقاله بهعنوان اصول دستور آموزشی عنوان گردید ،در تدوین منابع آموزشی بهکار
برده شوند ،باید از این شکل اجرایی درباره ی آن استفاده کرد .این بخش از بازبینه شامل گویههای هشتم تا
چهل و نهم است .دستهی دوم گویهها-که شامل گویههای اول تا هفتم است -گویههای سلبی هستند .این
گویهها نه برای بیان وضعیت ایدهآل؛ بلکه برای بیان وضعیت موجود در بازبینه قرار داده شدهاند ،زیرا از آنجا
که براساس فرضیهی مقالهی حاضر ،بسیاری از کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،تناسبی با
اصول دستور آموزشی ندارند ،به بور ببیعی از بخش ایجابی بازبینه یعنی انطباق با اصول دستور آموزشی هیچ
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امتیازی کسب نمیکردند ،اما کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان به هر روی دربردارندهی بخش
دستوری هستند و این بخش میباید توصیف شده ،ویژگیهای آن مورد ارزیابی قرار گیرد ،بنابراین گویههای
اول تا هفتم بازبینه به منظور انعکاس وضعیت کتابهای موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
براحی شدند .6الزم به توضیح است که در هنگام بررسی کمّی آثار براساس بازبینه ،بهدلیل اینکه این گویهها
نسبت معکوس با گویه های ایجابی داشتند (یعنی از منظر اصول دستور آموزشی نداشتن این موارد مطلوب
بود نه داشتن آنها) برای این گویهها نمرهی منفی در نظر گرفته شد.
پس از انتخاب و دستهبندی کتابها ،تمامی منابع مشخص شده که شامل «دویست و شش» عنوان کتاب
بود ،با استفاده از بازبینه مورد ارزیابی قرار گرفت .الزم به توضیح است که گویههای یک تا هفت دارای امتیاز
«صفر» تا (منفی چهار) و گویههای هشت تا چهل و نه دارای امتیاز «صفر» تا «چهار» بودهاند .یعنی اگر کتابی
در مورد گویهای با قید «اصالً» توصیف شود «صفر» و اگر با قید «خیلی زیاد» توصیف شود در بررسی کمی
«چهار» امتیاز کسب میکند .بر این اساس ،حداکثر امتیاز منفی قابل دریافت برای یک کتاب «منفی بیست
و هشت» و حداکثر امتیاز مثبت قابل دریافت «صد و شصت و هشت» میباشد.
منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مورد استفاده در این پژوهش ،شامل کتابهای آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان منتشر شده از سال  6224ه .تا سال  6221ه .ش است .برای تهیهی فهرست قابل
اعتمادی از این کتابها از ویراست دوم کتاب شناسی توصیفی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
(دبیرمقدم ،قرهگزی ،اصغرپور ) 6221 ،استفاده شده است .البته چند عنوان کتاب در مطالعات میدانی این
پژوهش یافت شد که در کتابشناسی اخیر از آنها یاد نشده بود .این منابع نویافته عبارتند از القواعد و
النصوص الفارسیه (صیاد )6231 ،اللغه الفارسیه و قواعدها (التونجی )6210 ،الفارسیه المبسطه للعرب (هادی،
 )3222و آموزش زبان فارسی (خدانمایی3222 ،آ و  3222ب) .متن کامل این منابع نیز در کتاب آثار مستخرج
از فهرست کتابشناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند .پیش از آغاز بررسی کتابها براساس بازبینه کتابهایی که
در آنها هیچگونه اشاره ای به دستور نشده بود از فرایند بررسی حذف شدند؛ مانند کتابهایی که تنها به
مهارت خواندن و مکالمه ،متنهای ادبی یا فارسی با اهداف ویژه اختصاص داشتند.3

 .6بهعنوان نمونه گویهی اول به این نکته اشاره دارد که هرچند تعداد قابل توجهی از کتابها ،به بور کلی عنوان آموزش زبان فارسی
را بر پیشانی خود دارند ،اما در عمل محتوای این آثار فقط به آموزش دستور اختصاص دارد ،گویی آموزش زبان فارسی را با شناسایی
دستور زبان فارسی یکسان انگاشته است .گویهی دوم بازبینه نیز متوجه کتاب هایی است که همچنان اصرار دارند از روش دستور
ترجمه در آموزش زبان فارسی استفاده کنند و با ارایهی تمرینهای متعدد ساختارهای دستوری را در ذهن زبانآموزان تثبیت کنند.
 .3بهعنوان نمونه میتوان از خودآموز مکالمات فارسی (صالح ،)6203 ،مکالمات روزمرهی فارسی -ترکی آذری (مسلمی،)6200 ،
عمو نوروز (ضرغامیان )6234 ،و فارسی ویژهی علوم پزشکی برای دانشجویان غیرایرانی (وکیلیفرد و گلهداری )6236 ،نام برد.
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 .4ارائه و واکاوی دادهها
با بررسی متن و تمرینهای کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،براساس بازبینهی براحی شده
کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان به پنج دستهی اصلی تقسیم بندی میشوند:
 )6گروه نخست؛ کتابهای بهنسبت مطلوب که به اصول دستور آموزشی توجه داشتهاند (این گروه از منظر
کمّی امتیازی باالتر از  32کسب کردهاند).
 )3گروه دوم؛ کتابهای متوسط (این کتابها از منظر کمّی امتیاز بین  42تا  02دریافت کردهاند).
 )2گروه سوم؛ کتابهای مبتنی بر تجربه و سلیقهی مؤلف (این کتابها امتیازی بین  62تا  22دریافت کردهاند).
 )4گروه چهارم؛ کتابهای فاقد توجه به دستور (این کتابها با امتیاز  2تا  2شناخته میشوند).
 )0گروه پنجم؛ کتابهایی که با رویکرد سنتی و دستور ترجمه به آموزش دستور پرداختهاند (این گروه با امتیاز
 -6تا  -34شناخته میشوند).
انجام این خوشه بندی بر این اساس صورت گرفته است که چون حداکثر امتیاز ممکن از بازبینه حدود 612
بود کتابهایی که حدود نیمی از این عدد مفروض را کسب کرده بودند (هشتاد) در گروه اول قرار گرفتند .گروه
دوم که حداقل چهل امتیاز از بازبینه دریافت کرده بودند (یک چهارم امتیاز ممکن) در گروه قابل قبول جای
گرفتند .کتابهایی که حداقل ده امتیاز از مجموع بازبینه دریافت کرده بودند نیز در گروه تجربی -سلیقهای قرار
گرفتند و کتابهای کمتر از ده امتیاز تا شروع امتیازات منفی نیز بهعنوان آثار فاقد توجه به دستور دستهبندی
شدند .کتاب هایی که از بازبینه امتیاز منفی دریافت کرده بودند نیز در گروه دستور سنتی ببقهبندی شدند .الزم
به توضیح است که کتاب هایی که در گروه فاقد توجه به دستور امتیاز صفر دریافت کردهاند دو دستهاند:
کتابهایی که انتظار میرفته دارای نکات دستوری باشند ،اما به دستور در این کتابها توجه نشده است و
کتابهایی که برایند امتیاز مثبت و منفی آنها عدد صفر بوده است.
در خوشهی اول کتابهای بهنسبت مطلوب که امتیاز آنها بین  32تا  622است .در این خوشه کتاب مینا
(صحرایی )6221 ،با بهدستآوردن  622امتیاز از مجموع  613امتیاز ممکن رتبهی نخست بررسی را بهدست
آورد .کتابهای فارسی گفتاری (صفار مقدم )6224 ،و سالم فارسی (صفری )6220 ،نیز با کسب  636امتیاز
در رتبهی دوم قرار گرفتند .کتابهایی مانند فارسی بیاموزیم و زبان فارسی جلد دوم و سوم نیز از دیگر کتابهای
بهنسبت مطلوب در گروه اول بهشمار میروند .از مجموع «دویست و شش» عنوان کتاب بررسی شده« ،بیست
و سه» عنوان معادل  6،66درصد منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در این گروه قرار میگیرد.
«بیست و چهار» عنوان کتاب معادل  1،66درصد در خوشهی دو قرار میگیرند که تا حدی به اصول دستور
آموزشی توجه داشتهاند و آموزش دستور در آنها کمابیش بهصورت هدفمند دنبال میشده است .بازهی امتیازی
این گروه از کتابها «چهل» تا «هفتاد و نه» امتیاز است .خوشهی سوم کتابهای آموزش زبان فارسی به
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غیرفارسیزبانان بازهی امتیازی «ده» تا «سی و نه» را دربرمیگیرد و شامل شصت و شش کتاب است .کتابهای
این خوشه به صورت سلیقهای و براساس تجربه ی مؤلف و بدون توجه به رویکردها یا اصولِ آموزش دستور ،به
بیان نکتههای دستوری پرداختهاند .کتابهای این خوشه  23درصد کل کتابها را دربرمیگیرند .هرچند این
دسته از کتابها از نظر امتیاز و رتبهدهی در موقعیتی بهتر از کتابهای خوشهی پنجم قرار دارند ،اما از منظر
کیفی حتی از کتابهای خوشهی پنجم ضعیفتر هستند؛ زیرا کتابهای خوشهی پنجم عمدتاً مبتنی بر یک
سنت آموزشی دیرپا و روشهایی مانند دستور ترجمه هستند  -و از همین رو از قسمت نخست امتیازهای منفی
فراوان گرفتهاند -اما دستکم از روش و الگویی مشخص در آموزش زبان دوم پیروی میکنند که هرچند با اصول
کنونی آموزش زبان و دستور آموزشی هماهنگ نیست؛ اما به صورت محدود سودمندیهای آزموده شدهای دارد.
خوشهی چهارم بین امتیاز «صفر» تا «نه» قرار دارد که نمایانگر کتابهایی است که به آموزش دستور بیتوجه
هستند .کتابهای این خوشه شامل شصت و دو عنوان است و «سی درصد» کتابها را در برمیگیرد .خوشهی
پنجم که بازهی «منفی یک» تا «منفی بیست و چهار» را در بر میگیرد به کتابهایی اختصاص دارد که آموزش
دستور در آنها براساس الگوهای سنتی دنبال میشود و بدون توجه به نیاز فارسیآموزان و شکل کاربردی و
واقعی زبان فارسی نکتههای دستوری از ابتدا تا انتها آموزش داده میشوند .این خوشه شامل «سی و یک» عنوان
کتاب است و مجموعا  61درصد کتابها را در بر میگیرد .در شکل  .666تقسیم بندی و توزیع کتابهای آموزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان براساس اصول دستور آموزشی آمده است.
شکل  .6 .6توزیع کتابها
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در شکل  .366توزیع کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان براساس خوشه بندی چهارگانه مشاهده
میشود.
شکل  .3 .6توزیع کتابها

در شکل  .266عنوان کتابهایی که در خوشهی یک قرار میگیرند به همراه امتیازشان بهصورت فهرستوار
آمده است.
شکل  .2 .6فهرت کتابها در خوشه یک

در شکل  .466نیز فهرست کتابهایی که در خوشهی  3قرار میگیرد درج شده است.
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شکل  .4 .6فهرست کتابها در خوشه دو

درشکل  .066فهرست توزیعی کتابهای خوشهی سه آمده است.
شکل  .0 .6فهرست کتابها در خوشه سه
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در شکل  .166فهرست کتبی آمده است که از امتیاز «صفر» تا امتیاز «نه» دریافت کردهاند .این
کتابها توجهی به آموزش دستور نداشتهاند.
شکل  .4 .6فهرست کتابها در خوشه چهار

در شکل .066فهرست کتابهای خوشهی پنج آمده است.
شکل  .4 .6فهرست کتابها در خوشه پنج
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
این مقاله می کوشد تا با معرفی رویکرد دستور آموزشی پاسخی برای یکی از مهمترین مناقشهها در زمینهی
آموزش زبان دوم فراهم کند و براساس اصول مطرح شده در این رویکرد با نقد روشمند موضوع آموزش دستور
در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،توصیفی روشن از وضع موجود به دست دهد و کاستیهای
منابع موجود آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان را به نمایش بگذارد تا از این رهگذر راه برای تألیف منابع
مؤثرتر و کاربردیتر در زمینهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان فراهم شود .همانگونه که در بخش
یافته های پژوهش عنوان گردید ،از میان دویست و شش عنوان کتاب بررسی شده ،فقط بیست و سه عنوان؛
یعنی معادل یازده درصد کتابهای بررسیشده در گروه بهنسبت مطلوب جای میگرفتند و حدود صد و سی
عنوان از منابع بررسیشده؛ یعنی بیش از شصت درصد آن در خوشههای سوم و چهارم قرار داشتند که
کتابهای مبتنی بر تجربه و سلیقهی مؤلف و یا کتاب های فاقد توجه به اصول دستور آموزشی هستند ،بر
همین اساس میتوان عنوان کرد که فرضیهی مقاله ،یعنی نداشتن رویکرد علمی در زمینهی آموزش دستور و
توجه به سلیقه و تجربه در تدوین منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان تأیید میشود.
قابل توجه است که در میان همین منابعی که در خوشهی کتابهای بهنسبت مطلوب قرار میگیرند ،هیچ
کتابی متعلق به سطح متوسط یا پیشرفته نیست و تمام این کتابها متعلق به سطح مقدماتی هستند .گویا
پس از سطح مقدماتی ،فارسیآموزان نیازی به آموزش دستور ندارند و در سطوح میانی و پیشرفته دستور زبان
جای خود را به آموزش ادبیات و مواردی از این قبیل میدهد .حال آنکه مطابق اصول دستور آموزشی ،تدریس
دستور برای سطوح میانی و پیشرفته از ضرورت بیشتری برخوردار است و تدریس صریح مؤلفهها و قواعد
دستوری در سطوح میانی و پیشرفته اتفاق میافتد.
براساس ارزیابی کتابهای آموزش زبان فارسی و مجموع یافتههای بهدست آمده در این مقاله ،میتوان
چنین جمعبندی کرد که هرچند در تألیف منابع پایه در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان کوششهای
فراوانی صورت گرفته و آثار متعددی منتشر شده است؛ کتابهای نسبتاً مطلوب اندکی بهچشم میخورد ،و تا
دستیابی به منابع کاربردی و ایدهآل در زمینهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان –بهویژه آموزش
دستور -مسیری بوالنی باقی است .برای دستیابی به این هدف باید نخست فهرستی سطحبندی شده از
ساختارهای پرکاربرد و مورد نیاز دستوری را تدوین کرد که تحقق این مهم خود مستلزم برخورداری از پیکرهای
غنی و موثق از زبان فارسی گفتاری و نوشتاری امروز است .در کنار این فهرست باید معنا و کاربرد این
ساختارهای دستوریِ هدف نیز تدوین شده و مثالها و تمرینهای متنوع ،متناسب با هر سطح براحی شود.
همچنین راهنماهای عملی و پیشنهادهایی برای کاربردیتر کردن آموزش در کنار متنهای اصلی برای
آموزگاران فراهم شود تا بتوانند با استفاده از این راهنماها تدریس موفقتری را تجربه کنند .حرکت در مسیر
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دستیابی به متنهایی که صورت ،معنا و کاربرد ساختهای دستوری را بهصورت توأمان آموزش دهند ،براساس
گامهای پیشنهاد شده در سطور باال ،یکی از مهمترین ضرورتهای پیشرو در زمینهی آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان است.
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پیوست 1
بازبینه منابع آزفا براساس انطباق یا عدم انطباق با اصول دستور آموزشی
ردیف

مشخصهها و اصول

6

هدف اصلی متن آموزشی آن است که دستور آموزش داده شود.
فارسیآموزی دستورشناسی

3

آموزش دستور به صورت صریح و قیاسی است.

2

به آموزش دستور ،بیش از واژگان تأکید میشود.

4

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

0

به آموزش دستور ،بیش از واژگان تأکید میشود.

1

 .تمرین اصلی کتاب ترجمه است و زبانآموزان باید متنهای
مختلف را ترجمه کنند

0

تمرین های پر کردن جای خالی با مؤلفههای دستوری مانند
صورتهای مختلف فعل یا حروف اضافه انجام میشود.

3

آموزش دستور مورد تأکید است؛ هر چند ممکن است دستور هرگز
بهبور صریح ارایه نشود.

2

معنا نسبت به صورت دستوری ارجحیت دارد.

62

مباحث دستوری کتاب صرفاً به صورت گامبهگام و از ساده به
مشکل تنظیم شده است.

66

توجه به آموزش شفاهی است مانند یادگیری زبان مادری.

63

بر نقش های زبانی که یادگیری زبان با آنها ضروری است تأکید
میشود.

62

آموزش دستور زبان برای ایجاد ارتباط و انجام کار است.

64

بر آموزش واژگان و دستور تأکید میشود ،اما واژگان نسبت به
دستور زبان ارجحیت دارد.

60

آموزش دستور براساس مالحظات پردازشی صورت میگیرد.

61

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

60

محدودهی زبانی و قاعدهی دستوری مورد تأکید را محتوا و متن
درس تعیین میکند.

63

آموزش دستور به شیوهی ضمنی و استقرایی است (زبانآموز
قاعدهی دستوری را از مثالهای تدریس شده فرا میگیرد).

62

دستور در پیوند با صورت و کاربرد آموزش داده میشود.

32

مطالب دستوری براساس نیاز زبانآموزان براحی شده است
(مقولهای که مورد نیازتر است ،مورد تأکید بیشتر قرار میگیرد نه
مقولهی دشوارتر).

اصال

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد
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ردیف

مشخصهها و اصول

36

گونهی نوشتاری معیار برای ارایهی توضیحات و متون کتاب
انتخاب شده است.

33

آموزش نکتههای دستوری چرخهای است (مرور و تکرار درسهای
پیشین براساس برنامهای مدوّن).

32

کتاب فهرستی از قواعد دستوری مورد نیاز را در اختیار زبانآموز
و معلم قرار میدهد.

34

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

30

کتاب جنبهی خودآموز دارد و دستکم برخی مقولههای دستوری
را بدون کمک معلم میتوان فرا گرفت.

31

 .دستوری که آموزش داده میشود برای شکل کاربردی و واقعی
زبان فارسی مناسب است.

30

مقولههای دستوری جدید در پیوند با موارد قبل آموزش داده
میشوند و از الگویی مشخص و منطقی پیروی میکنند.

33

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

32

اگر صورتهای دستوری بیش از یک معنا و کاربرد داشته باشند،
این معانی و کاربردها در بافت مناسب آموزش داده میشوند.

22

نکتههای دستوری به شکل ضمنی در بول کتاب مرور میشوند.

26

مثالهای فراوانی در اختیار زبانآموزان قرار میگیرد تا بتواند دانش
دستوری خود را با آن بسنجد.

23

در آموزش دستور از زبان واسط استفاده شده است.

22

آموزش نکتههای دستوری صرف (ساختواژه) و نحو (ساخت
جمله) را در بر میگیرد.

24

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

20

مقولههای دستوری با مثالهای ساده و کوتاه آموزش داده
میشوند.

21

زبان در سطح فراجملهای و در سطح کالمی (با تکیه بر متن)
تمرین میشود.

20

تکلیفها و تمرینهای داخل و خارج از کالس بر پایهی مهارتهای
ارتبابی تنظیم شدهاند.

23

تمرین مرتب کردن جملههای به هم ریخته برای درک انسجام و
پیوستگی جمله انجام میشود.
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ردیف

مشخصهها و اصول

22

بین میزان تمرینها و سطح دشواری و تازگی هر مقولهی دستوری
تناسب وجود دارد.

42

تمرینها فرصت کافی برای انجام فعالیتهای گروهی و انفرادی در
اختیار زبانآموزان قرار میدهند (در متن کتاب به این نکته اشاره
شده است).

46

برخی مقولههای دستوری در هنگام انجام تمرین معرفی و آموخته
میشوند

43

تمرینهای از نظر سطح دشواری درجهبندی شدهاند و همه در یک
سطح نیستند.

42

موضوع تمرینها برای زبانآموزان جذاب و انگیزه بخش است
(گردشگری ،هنر ،ورزش ،اقتصاد).

44

تمرین های نوشتاری در خدمت ارتقای توانش دستوری است.

40

هر تمرین به سنجش یک قاعدهی دستوری میپردازد نه چند
قاعده.

41

پس از آموزش هر قاعدهی دستوری فرصتی برای تولید جملههای
نو (خالق) در نظر گرفته شده است.

40

برنامهای برای ارایهی بازخورد در متن آموزشی یا متون کار و
راهنمای معلم ارایه شده است.

43

کتاب در برابر خطاهای احتمالی زبانآموزان ،نکتههایی را در نظر
گرفته و پیشنهادهایی برای معلم دارد.

42

پیکره تعیین میکند که چه ساختارهایی از اولویت آموزشی
برخوردارند.

اصال

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

