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Abstract
The current study attempted to evaluate the content of grammar in Persian
language teaching to non-Persian speakers’ materials by introducing the
principles of pedagogical grammar which is considered as a new approach in
teaching grammar to second language learners. This article is composed of a
basic theoretical section and an applied section. In the theoretical section, the
attempt is made to introduce one of the best and most effective methods in
teaching grammar in second language by providing a particular approach to
teaching grammar and stating the principles of this approach which is called
pedagogical grammar. Then, in the main part of the article with an applied aspect,
the answer to the following question is examined: Which educational approach
to grammar is superior in the existing texts for teaching Persian language to nonPersian speakers?
Based on the study of reliable resources, the main features of pedagogical
grammar include: 1- simultaneous teaching of vocabulary and grammar; 2- being
corpus-based; 3- the need to provide feedback; 4- simultaneity of explicit and
implicit instruction; 5- considering processing considerations and learning
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capability; 6- compliance of form, meaning and function; 7- teaching grammar
based on tasks and communication exercises; 8- combination of extensive and
intensive methods in teaching grammar; 9- filling the gap of attention and
eliminating the gap between declarative and applied knowledge.
The sources of Persian language teaching to non-Persian speakers used in this
research consisted of Persian language teaching to non-Persian speakers books
published from 1955 to 2017. To prepare a reliable list of these books, second
edition of Descriptive Bibliography of Persian Language Teaching to NonPersian Speakers (Dabir Moqaddam, Qare Gazi, Asgharpour, 2017) was used .
To analyze the books, a checklist consisting of 49 items was designed which
evaluated the compliance and non-compliance of Persian language teaching to
non-Persian speakers’ materials with the principles of pedagogical grammar
(these items had a score between -24 and 168).The checklist used in this study
was a researcher-made one. Thus, it is necessary to provide explanations about
it. This checklist was developed based on the study of over 40 different checklists
and various evaluation models and textbooks and its validity and reliability were
examined based on valid models.
By examining the text and exercises of Persian language teaching to nonPersian speakers books, these books were divided into five main categories based
on the designed checklist:
1. First group: Relatively desirable books which have paid attention to the
principles of pedagogical grammar.
2. Second group: Average books (these books have received a score of 40 to
79 in quantitative terms.)
3. Third group: Books based on the author’s experience and styles (these books
have received a score between 10 and 39.)
4. Fourth group: Books with no attention to grammar (these books were
recognized by a score between 0 and 9.)
5. Fifth group: Books that teach grammar through a traditional approach and
thegrammar translation approach (this group was recognized by a score between
-1 and -24.)
In the first cluster, we had relatively desirable books with a score of 80 to 130.
In this cluster, The Book of Mina (Sahraei, 2017) achieved the first rank by
obtaining 130 points. From a total of “two hundred and six” titles of books
reviewed, “twenty three” titles of books (11.1%) were placed in this group.
“Twenty four” titles of books (11.6%) were put in the second cluster, which
partly complied with the principles of pedagogical grammar. The third cluster

included the books of Persian language teaching to non-Persian speakers with a
score ranging from 10 to 39 and amounted to 66 books. Books of this cluster
expressed grammatical points based on the author’s experience and styles and
made up 32% of all books. Although this category of books was in a better
condition in terms of scoring and rating compared to the fifth cluster books, it
was even weaker than the books in the fifth cluster in qualitative terms since the
fifth cluster books were mainly based on long-standing teaching traditions such
as grammar translation and hence obtained numerous negative scores from the
first part but at least followed a specific method and model in second language
teaching. The fifth cluster, which covered the range from -1 to -24, was dedicated
to books in which teaching grammar followed traditional patterns and
grammatical points were taught from beginning to end regardless of Persian
language learners’ need and the practical and actual form of Persian language.
This cluster comprised of 31 titles of books and totally covered 16% of all books.
With regard to the evaluation of Persian language teaching books and the
overall findings of this article, it can be concluded that although many efforts
have been made in the compilation of basic texts in Persian language teaching to
non-Persian speakers, there is still a long way until the achievement of applied
and ideal texts in the field of Persian language teaching to non-Persian speakers_
especially teaching grammar. To achieve this goal, a graded list of required and
widely used grammatical structures should first be developed, whose realization
involves the enjoyment of a rich and reliable corpus of today’s spoken and written
Persian language. In addition to this list, the meaning and function of these target
grammatical structures should also be developed and various examples and
exercises tailored to each level should be designed. Further, practical guides and
suggestions should be prepared to make teaching more applicable. Original texts
should also be provided for teachers so that they can experience more successful
teaching using these guides.
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چکیده
این مقاله مي كوشد با معرفي اصول دستور آموزشي كه رویكردی نوین در آموزش دستور به زباندومآموزان بهشمار
ميرود ،به ارزیابي محتوای دستور در متنهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان بپردازد .برای دستیابي به این
هدف نخست اصول دستور آموزشي معرفي شده اند .این اصول مباني نظری پژوهش حاضر بهشمار ميروند .در ادامه
بازبينهای بر پایه ی توجه به شكل اجرایي همين اصول طراحي شده است و پس از تأیيد روایيِ محتوایي آن ،دویست و
شش عنوان از متنهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان ( )1331-1331كه در كتابشناسيهای معتبر معرفي
شده اند و آموزش دستور بخشي از محتوای این آثار بوده است ،براساس بازبينه ارزیابي شدهاند .براساس یافتههای این
پژوهش و مطابق بررسي كتابهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان بيش از شصت درصد آثار منتشر شده در
این زمينه یا به آموزش دستور توجه نداشتهاند یا برپایهی سليقه و تجربهی مؤلف به موضوع دستور پرداختهاند .همچنين
در ميان حدود یازده درصد از آثار نسبتاً مطلوب ،هيچ كتابي به سطح مياني یا پيشرفته اختصاص ندارد ،از همين رو
پژوهش و تدوین كتابهای كاربردی مبتني بر دستور آموزشي در زمينهی آموزش زبان فارسي به غير فارسيزبانان بيش
از پيش ضرورت دارد.
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 .1مقدمه
دستور زبان و جایگاه و اهميت آن مناقشهبرانگيزترین 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 طوالني یک نقش مركزی در كالس آموزش زبان
دوم ایفا مي كرده است .در دوراني دو هزار ساله یادگيری یک زبان به معنای یادگيری واژگان و دستور آن زبان
بود ( .)Ur, 2011; keck, 2014; Nassaji & Fotos, 2004اما با پيشرفت دانش زبانشناسي و
روانشناسي دستاوردهای این دو دانش در زمينهی آموزش زبان دوم بهكار بسته شد و نظریهها و رویكردهای
نویني در آموزش زبان دوم شكل گرفت ( .)Ellis, 1997بر اثر این پژوهشها دستور جایگاه مركزی خود را
در آموزش زبان دوم از دست داد ( )Celce-Murcia, 1991و حتي گاه تدریس آن غيرضروری و مضر
ارزیابي شد (.)Krashen, 1981; Krashen & Trell, 1983
در زبان فارسي براساس تجربهی بسياری از آموزگاران ،بخش قابل توجهي از فارسيآموزان حتي در سطوح
مياني و پيشرفته ،نمي توانند ساختارهای دستوری را به شكل صحيح و در جای مناسب خود بهكار ببرند و از
همينرو ضرورت دارد ،پژوهشهای نظری و كاربردی در زمينهی آموزش دستور صورت گيرد و نقاط ضعف و
كاستيهای متنهای آموزشي مشخص شود.
این مقاله از یک بخش پایهای نظری و یک بخش كاربردی تشكيل شده است .در بخش نظری این مقاله با
معرفي رویكردی خاص به آموزش دستور و بيان اصول این رویكرد –كه دستور آموزشي 1نام دارد -كوشش
ميشود تا یكي از بهترین و مؤثرترین روشها در آموزش دستور در زبان دوم معرفي شود .آنگاه در بخش
اصلي مقاله كه جنبهی كاربردی دارد پاسخ این پرسش بررسي ميشود كه در متون موجود آموزش زبان
فارسي به غيرفارسيزبانان كدام رویكرد آموزشي به دستور برتری دارد؟ به بيان دیگر در متنهای آموزش زبان
فارسي به غيرفارسي زبانان تا چه اندازه به آموزش اصولي دستور براساس رویكردهای علمي زبانشناسي
كاربردی توجه شده است .فرضيهی اصلي این پژوهش آن است كه در متنهای آموزش زبان فارسي به
غيرفارسيزبانان رویكرد تجویزی و دستور ترجمه ،یا رویكردهای مبتني بر سليقه و تجربه ،بدون توجه به اصول
زبان شناسي كاربردی برتری دارد .در جهت پاسخ به این پرسش ،این مقاله نخست ،مباني نظری دستور آموزشي
و ضرورتهای آن را بر اساس منابع زبانشناسي كاربردی معرفي ميكند و سپس تمام متنهای آموزشي زبان
فارسي به غيرفارسيزبانان (تأليف شده از  1331تا  )1331را كه انتظار ميرفته دارای محتوای دستوری باشند،
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از نظر محتوای درسي مرتبط با دستور آموزشي و بر اساس بازبينهای كه برپایهی اصول دستور آموزشي تهيه
شده بود ،ارزیابي

مينماید1.

 .2چارچوب نظري (اصول دستور آموزشي)
دستور آموزشي و ویژگيهای آن در منابع مختلفي به صورت جداگانه معرفي شدهاند ،اما اگر فشردهی تمام
دیدگاههای ارائه شده پيرامون دستور آموزشي را یکجا جمع كنيم ،نه اصل و ویژگي برای دستور آموزشي
قابل تدوین است .هرچند این اصول بهصورت جامع در یک منبع نيامدهاند؛ هریک از آنها در جای خود
اهميت فراوان دارند و پژوهشها و بررسيهای پيراموني گوناگوني دربارهی تکتک این اصول ميتوان انجام
داد .پيش از ارائهی این ویژگيها الزم یه یادآوری است كه تعریف دستور آموزشي عبارت است از چارچوبي از
آموزش دستور زبان برای زبان آموزان خارجي كه در روش ،محتوا و مخاطب با دیگر دستورها متفاوت است.
ویژگيهای اصلي دستور آموزشي بر اساس مطالعهی منابع معتبر عبارتند از )1 :همراهي تدریس واژگان و
دستور  )2پيكره بنياد بودن  )3ضرورت ارائهی بازخورد  )1توأمان بودن آموزش صریح و ضمني  )0توجه به
مالحظات پردازشي و قابليت یادگيری  )1انطباق صورت ،معنا و كاربرد  )9آموزش دستور بر پایهی تكليفها
و تمرینهای ارتباطي  )8تركيب روش گسترده و فشرده در آموزش دستور  )3پر كردن شكاف توجه و از بين
بردن خأل بين دانش خبری و كاربردی.

 .1 .2همراهي تدريس واژگان و دستور
نظریههای آموزش زبان دوم سالها دستور و واژه را مقولههایي جدا از هم ميپنداشتند و كمتر بر همراهي و
ارتباط این دو ساحت تأكيد داشتند .امروزه زبانشناسان بر این باورند كه دستور و واژه جدانشدني هستند؛ به
این معني كه معنا در درون یک واژه به تنهایي نيست .بلكه معنا در تركيب واژهها است .نخستين كسي كه
این نوع بررسي ها را در دستور بنيان نهاد ،جان سينكلر بود .او در سال  1311مطالعاتي را پایه گذاشت كه
عبارتشناسي ناميده شدند و هدف آن نشاندادن معنای دستوری تركيبهای واژگاني بود .طبق تحقيقات وی
این الگوها فقط بهصورت قراردادی با هم نمي آمدند و از سوی دیگر چنين هم نبود كه سخنور زبان بهصورت
از پيشاندیشيده تصميم بگيرد ابتدا صفت و سپس فعلي را به دنبال آن بهكار ببرد؛ بلكه ساختارهای دستوری
بهخصوص اغلب در قالب طبقههای واژگاني محدود شده به كار ميروند ،زیرا هم ساختارها و هم طبقههای
واژگاني در خدمت فعاليتها و نقشهای یكسان زباني هستند.

 .1این كتابها مشتمل بر  211عنوان هستند كه به دليل محدودیت حجم مقاله از بيان نام و مشخصات نشر تکتک آنها صرف
نظر گردید .اطالعات مختصر مرتبط با هر كتاب در بخش جدولهای تحليلي مبتني بر خوشهبندی قابل رؤیت است.
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اگر بپذیریم كه انتقال معنا و پيام از طریق واژه به تنهایي ممكن نيست و مجموعهای از واژهها در بافت
مطابق الگوهایي مشخص انتقال معنا را بر عهده دارند ،پس معنای كاربرد درست دستور زبان ،در نظر گرفتن
این بایستگيهای الگویي در نحو و شكل كنار هم قرارگرفتن واژههاست؛ چيزی كه ميتوان آن را ذیل عناویني
مانند باهمآیي و تواليهای قالبي (كليشهای) طبقهبندی كرد .این باهمآیيها و تواليهای قالبي ،خزانهی
گستردهای را در ذهن زبانآموزان تشكيل ميدهند و به هنگام نياز بدون كمترین تأمل از ذهن فراخوانده
ميشوند؛ در حقيقت پيشنهاد این گروه از پژوهشگران آن است كه بهجای آموزش سنتي قواعد و ساختارهای
دستوری ،بر همين تواليهای قالبي و باهمآیي ها تمركز شود و آموزش دستور زبان دوم به این سمت هدایت
گردد.
در زبان انگليسي پژوهشهای گستردهای ،دربارهی این تواليها و انواع آن همچون جفتهای واژگاني،
اصطالحات ،فعلهای چندكلمهای و عبارتهای چندواژهای صورت گرفته است؛ اما در زبان فارسي پژوهشهای
اندكي در این زمينه انجام شده است .عبارتهای فعلي (دست از سر كسي برداشتن) ،جملههای بيفعل
چندجزئي (توقف ممنوع) ،فعلهای الزم یکشخصه (خوشت ميآید) و افعال مركب صورتهای مختلف این
تواليها هستند كه باید بهویژه در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان بررسي و مورد توجه قرار گيرند.

 .2 .2پیکره بنیاد بودن دستور آموزشي
دربارهی این اصل باید توجه داشت كه صحبت دربارهی اهميت پيكره فقط بحث بسامد و تعداد استفاده از یک
واژه در موقعيت و درونداد مشخص نيست؛ بلكه سخن از انتخاب خاصي است كه گوینده یا نویسنده برای
دستیافتن به یک هدف ارتباطي مشخص و آفریدن معنایي بهخصوص ،انجام داده است .توجه به پيكره و
استخراج صورتهای پر بسامد از دل آن برای شناسایي ساختارهای دستوری اولویتدار ،با روشهای مختلفي
انجام ميشود .براساس این اصل باید آن ساختارهایي را از پيكره استخراج كرد كه برای زبانآموزان مفيد و در
اولویت و منطبق با نيازهای ارتباطي باشد .معلم یا نویسندهی محتوا لزوماً باید اطالعات پيكره را برای مقاصد
آموزشي پایش كند و نقش ميانجي پيكره و نياز زبانآموز را داشته باشد .این پایش ممكن است براساس
معيارهای مختلفي باشد ،مثالً آنچه ما دربارهی فرایند یادگيری ميدانيم ،اینكه محدودیتهای برنامهی
درسي چه هستند ،چه موقعيتهای آموزشي بومي ،فرهنگ و سنتهایي وجود دارند و ...
(.)McCarthy, 2008, p. 556

 .3 .2ضرورت ارائهي بازخورد
وقوع خطا در امر زبانآموزی اجتنابناپذیر است و این نكته در بسياری منابع مورد تأكيد قرار گرفته است
( .)Nassaji,& Fotos, 2011, p. 39در زمينهی تحليل خطا و ضرورت ارائهی بازخورد برای تصحيح آن
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رویكردهای مختلفي پيشنهاد شده است .یكي از نخستين نظریههایي كه در دههی  1301برای تحليل خطا
پيشنهاد شد ،فرضيهی تحليل مقابلهای بود كه بر طبق آن عناصر زبانيای كه به زبان مادری فراگير شبيه
باشند ،آسانند و عناصر زباني متمایز با زبان مادری ،دشوار (.)Larsen-Freeman & Long, 1991, p. 53
از نگاه دستور آموزشي در مجموع ارائهی بازخورد مثبت و مؤثر است ،بهعنوان نمونه اليس بيان ميدارد كه
یک توافق كلي وجود دارد كه در فعاليتهای دستوری تصحيح خطا باید فوراً صورتگيرد ( Ellis, 2009, p.
 .)11بسياری از مطالعات بازخورد اصالحي پي بردهاند كه این بازخورد ميتواند به یادگيری پسين صورتهای
دستوری هدف منجر شود ( Bitchener & Ferris, 2012; Mackey, 2012; Nassaji & Fotos,
 .)2011; Russell & Spada, 2006پژوهشهای اخير پيشنهاد ميدهند كه آموزگاران از مجموعهای از
بازخوردها استفاده كنند ،بازخوردهایي كه ميتوانند مكمل یكدیگر بوده و آموزش دستور زبان دوم و سطح
توجه به آن را ارتقا بدهند.

 .4 .2توأمان بودن آموزش صريح و ضمني
در فرایند آموزش زبان همواره این بحث وجود داشته است كه از ميان آموزش ضمني و صریح كدام یک
برتری دارند؟ پژوهشهای اخير نشان داده اند كه هر دو روش توان ارتقای آموزش زبان دوم را دارند
( .)Nassaji & Fotos, 2011; Norris & Ortega, 2000بهنظر ميرسد كه بهجای تأكيد بر آموزش
صریح یا ضمني ،باید این دو رویكرد را زنجيرهای از توالي و همراهي دانست .در یک سوی این زنجيره
(روش های آموزش زبان ضمني) تمركز بر معنا اولویت دارد ،یا اشكالي از آموزش زبان ارتباطي و تعامالت
معنامحور كه هيچ تالشي برای انتقال توجه زبانآموزان به صورت در آن دیده نميشود .در سوی دیگر زنجيره،
رویكردی است كه النگ آن را تمركز افراطي بر صورت ميناميد و شامل یک طرح درس ساختاری ،درسهای
صریح دستوری و تمرینهای عادت و تكرار بود و هيچ فرصتي برای تعامل معنامند فراهم نميكرد
(.)Long, 1991
به هر حال اگر بخواهيم اصل توأمان بودن آموزش صریح و ضمني را رعایت كنيم ،باید هم تمرینهای
ارتباطي معنامحور و هم شيوههای صریح را بهكار بگيریم .در یک كالس پویا در طول دورهی آموزش ممكن
است ميزان صریح یا ضمني بودن آموزش از یک ساخت دستوری به ساخت دیگر تغيير كند و این به توانایي
و هنر معلم از درك نيازهای زبانآموزان و كاستيهایي كه با آن مواجهند ،بستگي دارد .در نهایت ميتوان
اینطور خالصه كرد كه آموزش صریح یا ضمني انتخاب بين یكي از این دو رویكرد نيست؛ بلكه پيشنهاد
تركيب این دو رویكرد است.
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 .5 .2تنظیم محتواي دستور آموزشي براساس مالحظات پردازشي و قابلیت يادگیري
یكي از ویژگيهای مهم دستور آموزشي توجه آن به مالحظات پردازشي و قابليت یادگيری است .ذهن انسان
قابليت پردازش و یادگيری مشخصي دارد و نميتوان انتظار داشت كه هر ميزان از درونداد كه ذهن با آن
مواجه ميشود در آن ثبت شده ،با تمام جزئيات به خاطر سپرده شده یا فراگرفته شودPienemann, (Ed.) .
) )(2005اعتقاد دارد فشارها و موانع پردازش زبانآموزی جهاني هستند و مانند كودكي كه زبان اول فرا
ميگيرد ،این موانع و فشارها در آموزش زبان دوم نيز به یک شكل بروز پيدا ميكنند.
فرضيهی تدریس پذیری پينمان دیدگاهي است كه راه را برای آموزش دستور در كالس درس هموار
ميكند .بر اساس این فرضيه ،زبانآموزان سيری از مرحلهها را هنگام فراگيری ساختهای دستوری پشت سر
ميگذارند و هریک از این مراحل كه از بخش یک آغاز ميشود ،پيشنياز مرحلهی بعدی است .پينمان باور
دارد كه زبانآموز نميتواند از مرحلهای بگذرد پيش از آنكه مرحلهی قبلي را سپری كرده باشد ،حتي زماني
كه به زبانآموز آموزش دهيم كه این كار را انجام دهد.
بسياری از تحقيقات تا امروز نشان داده است كه زبانآموزان مراحل همراستا را مطابق پيشبينيهای
پينمان طي ميكنند ( Pienemann, 2013; Mckey & Phllip, 1998; Mckey, 1999; Adams,
 .)2007; Loen & Nabi, 2007این مطالعات همچنين پي بردهاند كه زبانآموزان هنگام شركت در
فعاليتهایي كه سؤال مورد نظر ،یک سطح باالتر از توانایي فعلي آنان است ،ميتوانند در تمرین بعدی به سطح
باالتر پيشرفت دست پيدا كنند (.)Mckey, 1999; Kim, 2012

 .6 .2انطباق صورت ،معنا و کاربرد
یكي از مهمترین ویژگيهای دستور آموزشي انطباق صورت ،معنا و كاربرد است .این اصل از سوی پژوهشگراني
مانند الرسن فریمن پيشنهاد شده و برپایهی دیدگاههای پژوهشگراني همچون هاليدی و نظریهی دستور
نظاممند نقشگرا شكل گرفته است .دستور نظاممند نقشگرای هليدی از دل مطالعات اجتماعي و
مردمشناختي سربرآورده و هدف اصلي زبان را انتقال معني ميداند .به عبارت دیگر ،در كنش زباني اصوات،
واجها ،واژهها و جملهها مورد نظر نيستند ،بلكه رد و بدل كردن معناست كه اهميت دارد .دستور زبان در این
نگاه منبعي برای خلق معناست و واحد اصلي معنا ،متن بهشمار ميرود .در سطح متن ،نظام متشكل از واژگان
و دستور بهصورت سه الیهی معنایي یا فرانقش بازنمایانده ميشوند كه عبارتند از :فرانقش تجربي ،فرانقش
بينافردی و فرانقش متني .فرانقش تجربي بازتاب ادراك ما از واقعيت است؛ فرانقش بينافردی به حفظ ،تنظيم
و تثبيت روابط اجتماعي برميگردد و فرانقش متني به عوامل متنيای اشاره ميكند كه زنجيرهی انتقال معنا
را مرتبط نگاه ميدارند .بنابراین دستور زبان باید به همهی این موارد بپردازد و از همه مهمتر ،انتقال درست
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معنا را هدفگذاری نماید .اگر هدف آموزش زبان دوم كمک به توسعهی توانش ارتباطي (انتقال معنا) باشد،
آنگاه آموزش دستور باید با آموزش كاربردشناسي یكي شود ،بهطوری كه زبانآموزان نهتنها چگونگي تشكيل
جملههای صحيح دستوری ،بلكه نحوهی استفادهی مؤثر از آنها را در بافتهای خاص ،درك كنند.

 .7 .2آموزش دستور بر پايهي تکلیفها و تمرينهاي ارتباطي
یكي از مناسبترین روشهای تدریس منطبق با اصول دستور آموزشي ،طرح درس تكليفمحور است .پرسش
مهم این است كه تمرینها و تكاليف در دستور آموزشي باید چه ویژگيهایي داشته باشند؟ در این تمرینها،
تعامل چگونه ميتواند درونداد را قابلفهم كند ،یا چگونه بازخوردهای تصحيحي در پاسخ به خطاهای زبانآموز،
توجه به صورتهای زباني خاص را تسهيل ميكند؟ زبانآموزان چگونه همان هنگام كه دربارهی زبان صحبت
ميكنند ،از یكدیگر یاد ميگيرند؟ تالش برای پاسخگویي به این پرسشها منجر به پيدایش زمينهای پژوهشي
با عنوان آموزش زبان تكليفمحور شد (.)Robinson, 2011; Nunan, 2004; Ellis, 2003; 2011
هدف اصلي آموزش زبان تكليفمحور آن است كه كاربرد تكليف و تمرین را در كالس بررسي كند و بر اهميت
آنچه زبانآموزان ميتوانند با زبان انجام دهند تأكيد نماید (.)Norris, 2009

 .8 .2ترکیب روش گسترده و فشرده در آموزش دستور
آموزش فشرده ی دستور به آموزش در طول مدت زماني مشخص اشاره دارد؛ مثالً یک درس یا یک سلسله
درسها كه در طول روزها یا هفتههای مشخصي صورت ميگيرد و بر یک ساختار دستوری واحد یا جفتي از
ساختارهای متقابل متمركز است؛ مانند آموزش گذشتهی استمراری در مقابل گذشتهی بعيد .از سوی دیگر،
آموزش گستردهی دستور به آموزش متمركز محدودهی وسيعي از ساختارهای دستوری در یک بازهی زماني
گفته ميشود .بدین شكل در یک درس ،ساختار دستوری كمترین توجه را به خود جلب خواهد كرد .آموزش
فشرده یا گسترده ی دستور به معنای متراكم بودن یا پراكندگي اطالعات دستوری در طول درس نيست ،بلكه
فشرده یا گسترده بودن به این م عناست كه در هر درس یک ویژگي دستوری آموزش داده ميشود یا چند
ویژگي با هم مطرح ميشوند؟
آموزش فشرده یا گستردهی دستور به تنهایي مزایا و معایب مشخصي دارند .در روش فشرده ممكن است
بعضي ساختارها بدون فرصتهایي برای تمرین مكرر خوب یادگرفته نشوند و دقت دستوری در روش گسترده
در همهی موارد به دست نياید .به هر روی ،آموزش فشرده زمانبر است و بنابراین زمان ،ساختارهایي را كه
ميتوانند پوشش داده شوند محدود ميكند .از سوی دیگر ،آموزش گستردهی دستور فرصتهایي برای در
تماس بودن با تعداد زیادی از ساختارهای دستوری به وجود ميآورد .همچنين ،بسياری از ساختارها در طول
یک برنامهی درسي بهصورت مكرر پوشش داده ميشوند .افزون بر این ،چون این نوع آموزش شامل پاسخي
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به خطاهای هر زبانآموز ميشود ،برای معلم توانمند فرصتي ایجاد ميكند كه تحليل بافتي مورد نظر سلس
مورسيا ( )2112را به عنوان اساسي برای آموزش دستور به تحقق برساند.

 .9 .2پر کردن شکاف توجه و از بین بردن خأل بین دانش خبري و کاربردي
اگر صورت ،معنا و كاربرد در كنار هم آموزش داده شوند ،فرصتهایي برای تمرین صورتهای مقصد در
بافت های ارتباطي فراهم شود و بازخورد تصحيحي مناسب در هنگام اجرای تمرین به زبانآموزان ارائه گردد،
زنجيرهی تدریس توأمان دستور به روش گسترده و فشرده تكميل شده ،شكاف توجه ()Ellis, 1998; 2006
از بين ميرود .به دیگر سخن ،در صورتي كه این مؤلفههای دستور آموزشي اجرا شوند ،زبانآموز ميتواند
آنچه را آموخته در ارتباط بهكار ببرد .یكي از قویترین انگيزههای كاربرد صورتهای دستوری خاص در
توليدات گفتاری ،نه در دسترس بودن آنها در درونداد؛ بلكه توجه و دقت خاص زبانآموز در بهكار بردن آن
صورت زباني خاص بود .بنابراین وجود توجه از مهمترین عواملي است كه فرایند آموزش زبان دوم را بهبود
ميبخشد .در دستور آموزشي باید از تمام راههای ممكن برای جلب توجه زبانآموزان به صورتهای دستوری
مقصد استفاده كرد .تصاویر ،نمایش فيلم ،تكليفهای جذاب و سرگرم كننده ،استفاده از حروف بزرگتر و رنگي
همه مواردی هستند كه در جلب توجه زبانآموزان تأثير دارند ،اما برجستهتر از همهی این موارد امكان انجام
دادن كار با زبان است .به عبارت دیگر ،اگر زبانآموزان بتوانند براساس آموزشي كه دیدهاند ،از زبان استفاده
كنند و پيامهای منتقل شده از زبان مقصد را دریابند ،بهطور طبيعي توجه آنها به گفتگوها و متون زبان
مقصد جلب خواهد شد و این نشان از توفيق دستور آموزشي دارد.

 .3پیشینهي پژوهش
هر چند در بسياری از منابع ،مقالهی ) (Allen, J.P.B. 1974به عنوان نخستين متني كه به دستور آموزشي
بهصورت مستقل ميپردازد ،معرفي شده استOdlin, 1994; Newby, 2015( .؛ & Rezei
Kuravand, 2015؛  ) Haj Seyed Rezaee, Akram Beygom, 2014اما اصطالح دستور آموزشي
تا آنجا كه مشخص است ،نخستين بار بهطور مستقل توسط ) (Noblitt, 1972به كار رفته و عنوان پژوهشي
از وی به همين موضوع اختصاص دارد .نابليت در مقالهی خود ،دستور آموزشي را انعكاسي از نظریههای
دستوری گوناگون مانند دستور توصيفي و دستور ساختارگرا ميداند .هر چند دیدگاه این پژوهش دربارهی
دستور آموزشي تغيير فراوان كرده است ،اما توجه مؤلف به نقش تكليف و تحليل نتایج آن در پيشرفت آموزشي
زبانآموزان قابل توجه است.
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مقالهی ) (Allen, 1974از دیگر پژوهشهای با اهميت و قابل ذكر است .در این پژوهش تعریف دقيقي
از دستور آموزشي ارائه نميشود ،اما دستور آموزشي بهعنوان تركيبي از نظریه و كاربرد عملي آن معرفي
ميگردد و بخش قابلتوجهي از مقالهای به اثبات این نكته اختصاص ميیابد كه مدل دستوری چامسكي
(گشتاری -ساختاری) الگوی مناسبي برای تدوین دستور آموزشي است .پژوهشهای دیگری كه در دفاع از
آموزش دستور طرح شدند ،مطالعات تحليل خطا بودند .رابطهی این پژوهشها و دستور آموزشي را ميتوان
چنين عنوان كرد كه هرچند وقوع خطا امری طبيعي و جزئي از فرایند آموزش زبان دوم است ،اگر این خطاها
تصحيح نشوند ،زبانآموزان آن نوع كاربرد را طبيعي دانسته و به اصطالح خطا در ذهن آنان فسيل خواهد شد.
تكرار این خطاها به ویژه در محيطهای دانشگاهي و علمي برای زبانآموزان نتایج بسيار نااميدكنندهای به
دنبال خواهد داشت (.)Dually & Bart, 1974; Valdman, 1975; Corder, 1971; 1973
با وجود پژوهشهای زیادی كه در زبان انگليسي دربارهی دستور آموزشي انجام شده ،در زمينهی معرفي
دستور آموزشي و مباني نظری آن پژوهش چنداني در زبان فارسي صورت نگرفته است .مقالهی
) (Sahraei, 2015از معدود پژوهشهای انجام شده در زبان فارسي در این زمينه است كه به صورت بنيادی
و نظری این رویكرد را در زبان فارسي معرفي كرده و مبنایي برای پژوهشهای آتي بهشمار ميرود .پژوهش
دیگر ،مقالهی ) (Rezei & Kuravand, 2015است كه فقط به بررسي كتابهای آزفا (ثمره،)1392 ،
درس فارسي برای فارسي آموزان غيرایراني زبان ) (Purnamdarian, 2001و درآمدی بر دستور زبان
فارسي (تكستن )1309 ،ميپردازد ،بنابراین تصویر و توصيف كاملي از وضعيت موجود در آموزش زبان فارسي
به غير فارسيزبانان ارائه نميدهد .ضمن آنكه بازبينهای كه در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است فقط
شامل بيست گویه است و براساس منابع مندرج در مقاله به پژوهشهای مبنایي و تأثيرگذار در زمينهی دستور
آموزشي توجه نداشته است .همچنين روایيِ محتوایي بازبينه سنجيده نشده است و نميتوان دربارهی ميزان
روایيِ محتوایي و نسبت روایي آن اطمينان خاطر داشت .گفتني است مطالعههای موردی فراواني در زمينهی
مقولههای دستوری مختلف و آموزش آن به فارسيزبانان انجام شده است ،اما از آن جهت كه این پژوهشها
موردی بوده و نمایندهی یک رویكرد و روش سازماندهي شده بهشمار نميروند ،بهعنوان پيشينهی این پژوهش
به آنها اشاره نشده است.

 .4روش پژوهش
برای تجزیه و تحليل كتابها ،بازبينهای 1مشتمل بر  13گویه طراحي گردید كه انطباق و عدم انطباق منابع
آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان با اصول دستور آموزشي را مورد ارزیابي قرار ميدهد .بازبينهی استفاده

1

. checklist
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شده در این پژوهش یک بازبينهی محققساخته است ،از همينرو ضروری است كه توضيحاتي دربارهی آن
ارائه شود .این بازبينه براساس مطالعهی بيش از  11بازبينهی مختلف و الگوهای متنوع ارزیابي و بررسي منابع
درسي شكل 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
تعيين روایي بازبينه ،از  21نفر از متخصصان آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان در این رشته نظرخواهي
گردید تا نمرهی خود را به هر گویه از منظر مرتبط بودن ،1ضرورت ،2سادگي 3و واضح بودن 1اعالم نمایند.
پس از جمعآوری ارزیابي متخصصين بهمنظور اطمينان از اینكه كاملترین و صحيحترین محتوا برای هر گویه
انتخاب شده است از نسبت روائيِ محتوا 0و برای اطمينان از اینكه گویههای بازبينه به بهترین نحو جهت
اندازهگيری محتوا طراحي شده از شاخص روائيِ محتوا 1استفاده شود.
در تعيين نسبت روایي محتوا اگر امتياز بهدست آمده از عدد جدول الوشه از ( )1، 12بزرگتر باشد ،حاكي
از آن است كه گویههای ارائه شده از سطح معناداری قابل قبولي برخوردارند و برای بازبينه ضروی بهشمار
ميروند .عدد به دست آمده برای بازبينهی مورد استفاده در این پژوهش برابر با ( )91،1است ،بنابراین گویههای
این بازبينه ضروری است.
پس از تعيين نسبت روایيِ محتوایي ،شاخص روایيِ محتوا محاسبه شد .براساس معيارهای مطرح در این
شاخص ،گویههایي كه نمرهی باالتر از ( )81،1داشته باشند ،مناسب تشخيص داده ميشوند ،گویههای مورد
استفاده در بازبينهی پژوهش حاضر ،در مجموع نمرهی ( )83،1بهدست آورد ،لذا مناسب تشخيص داده شد.
پيش از بيان یافتههای پژوهش الزم است تا توضيحاتي دربارهی محتوای گویههای مورد استفاده در این
بازبينه ارائه گردد .گویههای این بازبينه به دو دسته تقسيم ميشوند .دستهی نخست گویههای ایجابي كه
همان شكل اجرایي اصول دستور آموزشي هستند .به بيان بهتر اگر بنا باشد اصول نهگانهی كليای را كه در
بخش مباني نظری همين مقاله بهعنوان اصول دستور آموزشي عنوان گردید ،در تدوین منابع آموزشي بهكار
برده شوند ،باید از این شكل اجرایي درباره ی آن استفاده كرد .این بخش از بازبينه شامل گویههای هشتم تا
چهل و نهم است .دستهی دوم گویهها-كه شامل گویههای اول تا هفتم است -گویههای سلبي هستند .این
گویهها نه برای بيان وضعيت ایده آل؛ بلكه برای بيان وضعيت موجود در بازبينه قرار داده شدهاند ،زیرا از آنجا
1

. relevance
. necessity
3
. simplicity
4
. Clarity
5
. content validity ratio
6
. content validity index
2
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كه براساس فرضيهی مقالهی حاضر ،بسياری از كتابهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان ،تناسبي با
اصول دستور آموزشي ندارند ،بهطور طبيعي از بخش ایجابي بازبينه یعني انطباق با اصول دستور آموزشي هيچ
امتيازی كسب نميكردند ،اما كتابهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان به هر روی دربردارندهی بخش
دستوری هستند و این بخش ميباید توصيف شده ،ویژگيهای آن مورد ارزیابي قرار گيرد ،بنابراین گویههای
اول تا هفتم بازبينه به منظور انعكاس وضعيت كتاب های موجود در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
طراحي شدند .1الزم به توضيح است كه در هنگام بررسي كمّي آثار براساس بازبينه ،بهدليل اینكه این گویهها
نسبت معكوس با گویه های ایجابي داشتند (یعني از منظر اصول دستور آموزشي نداشتن این موارد مطلوب
بود نه داشتن آنها) برای این گویهها نمرهی منفي در نظر گرفته شد.
پس از انتخاب و دستهبندی كتابها ،تمامي منابع مشخص شده كه شامل «دویست و شش» عنوان كتاب
بود ،با استفاده از بازبينه مورد ارزیابي قرار گرفت .الزم به توضيح است كه گویههای یک تا هفت دارای امتياز
«صفر» تا (منفي چهار) و گویههای هشت تا چهل و نه دارای امتياز «صفر» تا «چهار» بودهاند .یعني اگر كتابي
در مورد گویهای با قيد «اصالً» توصيف شود «صفر» و اگر با قيد «خيلي زیاد» توصيف شود در بررسي كمي
«چهار» امتياز كسب ميكند .بر این اساس ،حداكثر امتياز منفي قابل دریافت برای یک كتاب «منفي بيست
و هشت» و حداكثر امتياز مثبت قابل دریافت «صد و شصت و هشت» ميباشد.
منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان مورد استفاده در این پژوهش ،شامل كتابهای آموزش زبان
فارسي به غيرفارسيزبانان منتشر شده از سال  1331ه .تا سال  1331ه .ش است .برای تهيهی فهرست قابل
اعتمادی از این كتابها از ویراست دوم كتاب شناسي توصيفي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
(دبيرمقدم ،قرهگزی ،اصغرپور ) 1331 ،استفاده شده است .البته چند عنوان كتاب در مطالعات ميداني این
پژوهش یافت شد كه در كتابشناسي اخير از آنها یاد نشده بود .این منابع نویافته عبارتند از القواعد و
النصوص الفارسيه (صياد )1381 ،اللغه الفارسيه و قواعدها (التونجي )1319 ،الفارسيه المبسطه للعرب (هادی،
 )2113و آموزش زبان فارسي (خدانمائي2113 ،آ و  2113ب) .متن كامل این منابع نيز در كتاب آثار مستخرج
از فهرست كتابشناسي مورد ارزیابي قرار گرفتند .پيش از آغاز بررسي كتابها براساس بازبينه كتابهایي كه
در آنها هيچگونه اشارهای به دستور ن شده بود از فرایند بررسي حذف شدند؛ مانند كتابهایي كه تنها به
مهارت خواندن و مكالمه ،متنهای ادبي یا فارسي با اهداف ویژه اختصاص داشتند.2
 .1بهعنوان نمونه گویهی اول به این نكته اشاره دارد كه هرچند تعداد قابل توجهي از كتابها ،به طور كلي عنوان آموزش زبان فارسي
را بر پيشاني خود دارند ،اما در عمل محتوای این آثار فقط به آموزش دستور اختصاص دارد ،گویي آموزش زبان فارسي را با شناسایي
دستور زبان فارسي یكسان انگاشته است .گویهی دوم بازبينه نيز متوجه كتابهایي است كه همچنان اصرار دارند از روش دستور
ترجمه در آموزش زبان فارسي استفاده كنند و با ارائهی تمرینهای متعدد ساختارهای دستوری را در ذهن زبانآموزان تثبيت كنند.
 .2بهعنوان نمونه ميتوان از خودآموز مكالمات فارسي (صالح ،)1392 ،مكالمات روزمرهی فارسي -تركي آذری (مسلمي،)1390 ،
عمو نوروز (ضرغاميان )1381 ،و فارسي ویژهی علوم پزشكي برای دانشجویان غيرایراني (وكيليفرد و گلهداری )1381 ،نام برد.
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 .5ارائه و واکاوي دادهها
با بررسي متن و تمرینهای كتابهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان ،براساس بازبينهی طراحي شده
كتابهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان به پنج دستهی اصلي تقسيم بندی ميشوند:
 )1گروه نخست؛ كتابهای بهنسبت مطلوب كه به اصول دستور آموزشي توجه داشتهاند (این گروه از منظر
كمّي امتيازی باالتر از  81كسب كردهاند).
 )2گروه دوم؛ كتابهای متوسط (این كتابها از منظر كمّي امتياز بين  11تا  93دریافت كردهاند).
 )3گروه سوم؛ كتابهای مبتني بر تجربه و سليقهی مؤلف (این كتابها امتيازی بين  11تا  33دریافت كردهاند).
 )1گروه چهارم؛ كتابهای فاقد توجه به دستور (این كتابها با امتياز  1تا  3شناخته ميشوند).
 )0گروه پنجم؛ كتابهایي كه با رویكرد سنتي و دستور ترجمه به آموزش دستور پرداختهاند (این گروه با امتياز
 -1تا  -21شناخته ميشوند).
انجام این خوشه بندی بر این اساس صورت گرفته است كه چون حداكثر امتياز ممكن از بازبينه حدود 111
بود كتابهایي كه حدود نيمي از این عدد مفروض را كسب كرده بودند (هشتاد) در گروه اول قرار گرفتند .گروه
دوم كه حداقل چهل امتياز از بازبينه دریافت كرده بودند (یک چهارم امتياز ممكن) در گروه قابل قبول جای
گرفتند .كتابهایي كه حداقل ده امتياز از مجموع بازبينه دریافت كرده بودند نيز در گروه تجربي -سليقهای قرار
گرفتند و كتابهای كمتر از ده امتياز تا شروع امتيازات منفي نيز بهعنوان آثار فاقد توجه به دستور دستهبندی
شدند .كتاب هایي كه از بازبينه امتياز منفي دریافت كرده بودند نيز در گروه دستور سنتي طبقهبندی شدند .الزم
به توضيح است كه كتابهایي كه در گروه فاقد توجه به دستور امتياز صفر دریافت كردهاند دو دستهاند:
كتابهایي كه انتظار مي رفته دارای نكات دستوری باشند ،اما به دستور در این كتابها توجه نشده است و
كتابهایي كه برایند امتياز مثبت و منفي آنها عدد صفر بوده است.
در خوشهی اول كتابهای بهنسبت مطلوب كه امتياز آنها بين  81تا  131است .در این خوشه كتاب مينا
(صحرایي )1331 ،با بهدستآوردن  131امتياز از مجموع  118امتياز ممكن رتبهی نخست بررسي را بهدست
آورد .كتابهای فارسي گفتاری (صفار مقدم )1331 ،و سالم فارسي (صفری )1330 ،نيز با كسب  121امتياز
در رتبهی دوم قرار گرفتند .كتابهایي مانند فارسي بياموزیم و زبان فارسي جلد دوم و سوم نيز از دیگر كتابهای
بهنسبت مطلوب در گروه اول بهشمار ميروند .از مجموع «دویست و شش» عنوان كتاب بررسي شده« ،بيست
و سه» عنوان معادل  1،11درصد منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان در این گروه قرار ميگيرد.
«بيست و چهار» عنوان كتاب معادل  1،11درصد در خوشهی دو قرار ميگيرند كه تا حدی به اصول دستور
آموزشي توجه داشتهاند و آموزش دستور در آنها كمابيش بهصورت هدفمند دنبال ميشده است .بازهی امتيازی
این گروه از كتابها «چهل» تا «هفتاد و نه» امتياز است .خوشهی سوم كتابهای آموزش زبان فارسي به
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غيرفارسيزبانان بازهی امتيازی «ده» تا «سي و نه» را دربرميگيرد و شامل شصت و شش كتاب است .كتابهای
این خوشه به صورت سليقهای و براساس تجربه ی مؤلف و بدون توجه به رویكردها یا اصولِ آموزش دستور ،به
بيان نكتههای دستوری پرداختهاند .كتابهای این خوشه  32درصد كل كتابها را دربرميگيرند .هرچند این
دسته از كتابها از نظر امتياز و رتبهدهي در موقعيتي بهتر از كتابهای خوشهی پنجم قرار دارند ،اما از منظر
كيفي حتي از كتابهای خوشهی پنجم ضعيفتر هستند؛ زیرا كتابهای خوشهی پنجم عمدتاً مبتني بر یک
سنت آموزشي دیرپا و روشهایي مانند دستور ترجمه هستند  -و از همين رو از قسمت نخست امتيازهای منفي
فراوان گرفتهاند -اما دستكم از روش و الگویي مشخص در آموزش زبان دوم پيروی ميكنند كه هرچند با اصول
كنوني آموزش زبان و دستور آموزشي هماهنگ نيست؛ اما به صورت محدود سودمندیهای آزموده شدهای دارد.
خوشهی چهارم بين امتياز «صفر» تا «نه» قرار دارد كه نمایانگر كتابهایي است كه به آموزش دستور بيتوجه
هستند .كتابهای این خوشه شامل شصت و دو عنوان است و «سي درصد» كتابها را در برميگيرد .خوشهی
پنجم كه بازهی «منفي یک» تا «منفي بيست و چهار» را در بر ميگيرد به كتابهایي اختصاص دارد كه آموزش
دستور در آنها براساس الگوهای سنتي دنبال ميشود و بدون توجه به نياز فارسيآموزان و شكل كاربردی و
واقعي زبان فارسي نكتههای دستوری از ابتدا تا انتها آموزش داده ميشوند .این خوشه شامل «سي و یک» عنوان
كتاب است و مجموعا  11درصد كتابها را در بر ميگيرد .در شكل  .1.1تقسيم بندی و توزیع كتابهای آموزش
زبان فارسي به غيرفارسيزبانان براساس اصول دستور آموزشي آمده است.
شكل  .1 .1توزیع كتابها
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در شكل  .2.1توزیع كتابهای آموزش زبان فارسي به غير فارسيزبانان براساس خوشه بندی چهارگانه مشاهده
ميشود.
شكل  .2 .1توزیع كتابها

در شكل  .3.1عنوان كتابهایي كه در خوشهی یک قرار ميگيرند به همراه امتيازشان بهصورت فهرستوار
آمده است.
شكل  .3 .1فهرت كتابها در خوشه یک

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هفتم ،شمارهی دوم (پیاپی ،)61پاییز و زمستان 92/6931

در شكل  .1.1نيز فهرست كتابهایي كه در خوشهی  2قرار ميگيرد درج شده است.
شكل  .1 .1فهرست كتابها در خوشه دو

درشكل  .0.1فهرست توزیعي كتابهای خوشهی سه آمده است.
شكل  .0 .1فهرست كتابها در خوشه سه

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

در شكل  .1.1فهرست كتبي آمده است كه از امتياز «صفر» تا امتياز «نه» دریافت كردهاند .این
كتابها توجهي به آموزش دستور نداشتهاند.
شكل  .1 .1فهرست كتابها در خوشه چهار

در شكل .9.1فهرست كتابهای خوشهی پنج آمده است.
شكل  .1 .1فهرست كتابها در خوشه پنج

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هفتم ،شمارهی دوم (پیاپی ،)61پاییز و زمستان 91/6931

 .6نتیجهگیري و پیشنهادهاي آموزشي و پژوهشي
این مقاله مي كوشد تا با معرفي رویكرد دستور آموزشي پاسخي برای یكي از مهمترین مناقشهها در زمينهی
آموزش زبان دوم فراهم كند و براساس اصول مطرح شده در این رویكرد با نقد روشمند موضوع آموزش دستور
در منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان ،توصيفي روشن از وضع موجود به دست دهد و كاستيهای
منابع موجود آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان را به نمایش بگذارد تا از این رهگذر راه برای تأليف منابع
مؤثرتر و كاربردیتر در زمينهی آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان فراهم شود .همانگونه كه در بخش
یافتههای پژو هش عنوان گردید ،از ميان دویست و شش عنوان كتاب بررسي شده ،فقط بيست و سه عنوان؛
یعني معادل یازده درصد كتابهای بررسيشده در گروه بهنسبت مطلوب جای ميگرفتند و حدود صد و سي
عنوان از منابع بررسيشده؛ یعني بيش از شصت درصد آن در خوشههای سوم و چهارم قرار داشتند كه
كتابهای مبتني بر تجربه و سليقهی مؤلف و یا كتاب های فاقد توجه به اصول دستور آموزشي هستند ،بر
همين اساس ميتوان عنوان كرد كه فرضيهی مقاله ،یعني نداشتن رویكرد علمي در زمينهی آموزش دستور و
توجه به سليقه و تجربه در تدوین منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان تأیيد ميشود.
قابل توجه است كه در ميان همين منابعي كه در خوشهی كتابهای بهنسبت مطلوب قرار ميگيرند ،هيچ
كتابي متعلق به سطح متوسط یا پيشرفته نيست و تمام این كتابها متعلق به سطح مقدماتي هستند .گویا
پس از سطح مقدماتي ،فارسيآموزان نيازی به آموزش دستور ندارند و در سطوح مياني و پيشرفته دستور زبان
جای خود را به آموزش ادبيات و مواردی از این قبيل ميدهد .حال آنكه مطابق اصول دستور آموزشي ،تدریس
دستور برای سطوح مياني و پيشرفته از ضرورت بيشتری برخوردار است و تدریس صریح مؤلفهها و قواعد
دستوری در سطوح مياني و پيشرفته اتفاق ميافتد.
براساس ارزیابي كتابهای آموزش زبان فارسي و مجموع یافتههای بهدست آمده در این مقاله ،ميتوان
چنين جمعبندی كرد كه هرچند در تأليف منابع پایه در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان كوششهای
فراواني صورت گرفته و آثار متعددی منتشر شده است؛ كتابهای نسبتاً مطلوب اندكي بهچشم ميخورد ،و تا
دستیابي به منابع كاربردی و ایدهآل در زمينهی آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان –بهویژه آموزش
دستور -مسيری طوالني باقي است .برای دستیابي به این هدف باید نخست فهرستي سطحبندی شده از
ساختارهای پركاربرد و مورد نياز دستوری را تدوین كرد كه تحقق این مهم خود مستلزم برخورداری از پيكرهای
غني و موثق از زبان فارسي گفتاری و نوشتاری امروز است .در كنار این فهرست باید معنا و كاربرد این
ساختارهای دستوریِ هدف نيز تدوین شده و مثالها و تمرینهای متنوع ،متناسب با هر سطح طراحي شود.
همچنين راهنماهای عملي و پيشنهادهایي برای كاربردیتر كردن آموزش در كنار متنهای اصلي برای
آموزگاران فراهم شود تا بتوانند با استفاده از این راهنماها تدریس موفقتری را تجربه كنند .حركت در مسير
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دستیابي به متنهایي كه صورت ،معنا و كاربرد ساختهای دستوری را بهصورت توأمان آموزش دهند ،براساس
گامهای پيشنهاد شده در سطور باال ،یكي از مهمترین ضرورتهای پيشرو در زمينهی آموزش زبان فارسي به
غيرفارسيزبانان است.

فهرست منابع:
پورنامداريان ،تقي .)1393( .درس فارسي برای فارسي آموزان خارجي .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.
تکستن ،ويلر .)1309( .درآمدی بر دستور زبان فارسي .تهران :سروش.
توکلي ،حسین .)1398( .ميخوام فارسي یاد بگيرم .تهران :نشر ترمه.
التونجي ،محمد .)1319( .اللغه الفارسيه و قواعدها .دمشق :دار الطباعه الكبری.
ثمره ،يداهلل .)1319( .آموزش زبان فارسي .دورهی مقدماتي(كتاب اول) .تهران :ادارهی كل روابط و همكاریهای
بينالملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ثمره ،يداهلل .)1319( .آموزش زبان فارسي .دورهی مقدماتي(كتاب دوم) .تهران :ادارهی كل روابط و همكاریهای
بينالملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ثمره ،يداهلل .)1319( .آموزش زبان فارسي .دورهی مقدماتي(كتاب سوم) .تهران :ادارهی كل روابط و همكاریهای
بينالملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
حاجسیدرضايي ،اکرم بیگم .)1333( .دستور آموزشي زبان فارسي؛ ویژهی فارسيآموزان خارجي ،پایاننامهی
كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایي.
خدانمائي ،محمد تنويرالدين سیف (آ) .)2113( .آموزش زبان فارسي جلد اول .حيدرآباد :انتشارات دانشگاه عثمانيه.
خدانمائي ،محمد تنويرالدين سیف (ب) .)2113( .آموزش زبان فارسي جلد دوم .حيدرآباد :انتشارات دانشگاه
عثمانيه.
دبیرمقدم ،محمد ،قرهگزي ،مهري و اصغرپورماسوله ،مهرداد.)1331( .كتابشناسي توصيفي آموزش زبان فارسي
به غيرفارسيزبانان .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایي.
رضايي ،والي و کوراوند ،آمنه .)1333( .ارزیابي دستور آموزشي در كتابهای آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان.
پژوهشنامهی آموزش زبان فارسي بهغير فارسيزبانان ،)8( 3 ،صص.111-119 :
صحرايي ،رضامراد (« .)1394جایگاه دستور در نظریهها و برنامههای زبان دوم آموزی :در جستجوی طرحي برای
آموزش دستور زبان فارسي» .فصلنامهی روانشناسي تربيتي  ،)11( 30صص.23-1 :
صیاد ،فؤاد عبدالمعطي .)1381( .القواعد و النصوص الفارسيه ،بي تا ،بي جا.
هاديسورمقي ،روحاهلل .)1382( .فارسي آسان برای عربزبانان (الفارسيه المبسطه للعرب) .تهران :الهدی.
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پیوست 1
بازبينه منابع آزفا براساس انطباق یا عدم انطباق با اصول دستور آموزشي
رديف

مشخصهها و اصول

1

هدف اصلي متن آموزشي آن است كه دستور آموزش داده شود.
فارسيآموزی دستورشناسي

2

آموزش دستور به صورت صریح و قياسي است.

3

به آموزش دستور ،بيش از واژگان تأكيد ميشود.

1

آموزش دستور مبتني بر زبان ادبي است( .نه زبان نوشتاری یا
گفتاری معيار)

0

به آموزش دستور ،بيش از واژگان تأكيد ميشود.

1

 .تمرین اصلي كتاب ترجمه است و زبانآموزان باید متنهای
مختلف را ترجمه كنند

9

تمرینهای پر كردن جای خالي با مؤلفههای دستوری مانند
صورتهای مختلف فعل یا حروف اضافه انجام ميشود.

8

آموزش دستور مورد تأكيد است؛ هر چند ممكن است دستور هرگز
بهطور صریح ارائه نشود.

3

معنا نسبت به صورت دستوری ارجحيت دارد.

11

مباحث دستوری كتاب صرفاً به صورت گامبهگام و از ساده به
مشكل تنظيم شده است.

11

توجه به آموزش شفاهي است مانند یادگيری زبان مادری.

12

بر نقشهای زباني كه یادگيری زبان با آنها ضروری است تأكيد
ميشود.

13

آموزش دستور زبان برای ایجاد ارتباط و انجام كار است.

11

بر آموزش واژگان و دستور تأكيد ميشود ،اما واژگان نسبت به
دستور زبان ارجحيت دارد.

10

آموزش دستور براساس مالحظات پردازشي صورت ميگيرد.

11

بر كاركردهای زباني (كاربرد دستور) بيش از صورت زبان (قواعد
دستور) تأكيد ميشود.

19

محدودهی زباني و قاعده ی دستوری مورد تأكيد را محتوا و متن
درس تعيين ميكند.

18

آموزش دستور به شيوهی ضمني و استقرایي است (زبانآموز
قاعدهی دستوری را از مثالهای تدریس شده فرا ميگيرد).

13

دستور در پيوند با صورت و كاربرد آموزش داده ميشود.

اصال

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،سال هفتم ،شمارهی دوم (پیاپی ،)61پاییز و زمستان 29/6931
رديف

مشخصهها و اصول

21

مطالب دستوری براساس نياز زبانآموزان طراحي شده است
(مقولهای كه مورد نيازتر است ،مورد تأكيد بيشتر قرار ميگيرد نه
مقولهی دشوارتر).

21

گونهی نوشتاری معيار برای ارائه ی توضيحات و متون كتاب انتخاب
شده است.

22

آموزش نكتههای دستوری چرخهای است (مرور و تكرار درسهای
پيشين براساس برنامهای مدوّن).

23

كتاب فهرستي از قواعد دستوری مورد نياز را در اختيار زبانآموز و
معلم قرار ميدهد.

21

برای آموزش مؤثرتر قواعد دستوری از مواد كمک آموزشي مانند
عكس و فيلم و  ...استفاده ميشود.

20

كتاب جنبهی خودآموز دارد و دستكم برخي مقولههای دستوری
را بدون كمک معلم ميتوان فرا گرفت.

21

 .دستوری كه آموزش داده ميشود برای شكل كاربردی و واقعي
زبان فارسي مناسب است.

29

مقوله های دستوری جدید در پيوند با موارد قبل آموزش داده
ميشوند و از الگویي مشخص و منطقي پيروی ميكنند.

28

تأكيد منطقي بر ساختار در آموزش دستور در نظر گرفته شده
است.

23

اگر صورت های دستوری بيش از یک معنا و كاربرد داشته باشند،
این معاني و كاربردها در بافت مناسب آموزش داده ميشوند.

31

نكتههای دستوری به شكل ضمني در طول كتاب مرور ميشوند.

31

مثالهای فراواني در اختيار زبانآموزان قرار ميگيرد تا بتواند دانش
دستوری خود را با آن بسنجد.

32

در آموزش دستور از زبان واسط استفاده شده است.

33

آموزش نكتههای دستوری صرف (ساختواژه) و نحو (ساخت
جمله) را در بر ميگيرد.

31

تمرینهای گشتاری مثل تغيير جمله به مجهول یا به صورت منفي
و پرسشي انجام ميشود.

30

مقولههای دستوری با مثالهای ساده و كوتاه آموزش داده ميشوند.

31

زبان در سطح فراجملهای و در سطح كالمي (با تكيه بر متن) تمرین
ميشود.

39

تكليفها و تمرینهای داخل و خارج از كالس بر پایهی مهارتهای
ارتباطي تنظيم شدهاند.

اصال

کم

متوسط

زياد

خیلي زياد

 /22ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان برپایهی رویکرد دستورآموزشی
رديف

مشخصهها و اصول

38

تمرین مرتب كردن جمله های به هم ریخته برای درك انسجام و
پيوستگي جمله انجام ميشود.

33

بين ميزان تمرینها و سطح دشواری و تازگي هر مقولهی دستوری
تناسب وجود دارد.

11

تمرینها فرصت كافي برای انجام فعاليتهای گروهي و انفرادی در
اختيار زبانآموزان قرار ميدهند (در متن كتاب به این نكته اشاره
شده است).

11

برخي مقوله های دستوری در هنگام انجام تمرین معرفي و آموخته
ميشوند

12

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

13

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

11

تمرین های نوشتاری در خدمت ارتقای توانش دستوری است.

10

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

11

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

19

برنامهای برای ارائهی بازخورد در متن آموزشي یا متون كار و
راهنمای معلم ارائه شده است.

18

كتاب در برابر خطاهای احتمالي زبانآموزان ،نكتههایي را در نظر
گرفته و پيشنهادهایي برای معلم دارد.

13

پيكره تعيين ميكند كه چه ساختارهایي از اولویت آموزشي
برخوردارند.
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