
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 21, No. 1, Spring 2021, 359-386
Doi: 10.30465/crtls.2020.31173.1866

The Analysis and Evaluation of Grammar Content in two
AZFA Coursebooks of Amoozesh-e novin-e Zaban-e Farsi and

Amoozesh-e Farsi be Farsi based on
Pedagogical Grammar Approach

Mohammad Javad Hadizadeh*

Abstract
The need for effective and practical instruction of grammar is accepted based on new

second language teaching theories and approaches. The present study tries to answer the

question that to what extent the coursebooks used in Persian language training centers are

in line with the scientific achievements of teaching grammar, and in this regard, it evaluates

the content of grammar in two AZFA coursebooks of “Amoozesh-e novin-e Zaban-e Farsi”
and “Amoozesh-e Farsi be Farsi”. The theoretical framework of the current study is the

pedagogical grammar approach, in which a forty-nine reviews checklist was designed

according to the principles of it. After verifying the content validity of the mentioned

checklist, analyzing and evaluating the grammatical content of the two coursebooks was

carried out. Examining the grammar content of these books revealed that in Amoozesh-e

novin-e Zaban-e Farsi the chain of grammatical contents is not clear and emphasizes the

syntactic role of words instead of their use, and the sentences and structures taught do not

reflect the real and practical form of the Persian language. In Amoozesh-e Farsi be Farsi,

although the move from simple to difficult in teaching grammar is observed, implicit

teaching is considered along with explicit teaching, but the situations and functions taught

are not practical and communicative tasks are less considered.
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چکیده
آمـوزش نـوین رویکردهـاي وهانظریهبراساسدستورکاربرديوؤثرمآموزشضرورت

دهـد پاسـخ پرسـش اینبهتاکوشدمیحاضرپژوهش. استشدهپذیرفتهامريدومزبان
علمـی وردهايادسـت بااندازهچهتافارسیزبانآموزشمراکزدرشدهگرفتهکاربهمتونکه

مجموعـۀ دودردسـتور محتـواي ارزیـابی بـه جهتهمیندرونداگامهمدستورآموزش
ایـن نظـري ارچوبهـ چ. پردازدمیفارسیبهفارسیآموزشوفارسیزباننوینآموزش
شـد مشـخص هااین کتابدستوربخشبررسیبااست.آموزشیدستوررویکردپژوهش

مطالـب سـیر دهـد، مـی ارائه روزبودنبهبرايکهکوششیهمۀبافارسینوینآموزشکه
شـده تأکیـد هـا آنکـاربرد جايبههاکلمهنحوينقشبرنیست،در آن مشخصدستوري
رافارسـی زبـان کـاربردي وواقعـی شکلشدهدادهآموزشساختارهايوهاجملهاست و
دشـوار بهسادهالگويهرچندنیزفارسیبهفارسیآموزشمجموعۀدر. کنندنمیمنعکس

قـرار موردتوجـه صریحآموزشدرکنارضمنیآموزششده،انتخابدستورآموزشبراي
وهـا تمـرین ونیسـتند کـاربردي شـده دادهآمـوزش کارکردهـاي وهـا اما موقعیـت گرفته،
بـراي هـایی نهادپـیش مقالـه، پایـان در. اندگرفتهقرارموردتوجهترکمارتباطیهايتکلیف
خواهد شد.ارائهدستورآموزشزمینۀدرویژهبهترکاربرديآموزشیمتونتدوین
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. مقدمه1
دومزبـان آمـوزش درموضـوع برانگیزتـرین مناقشهآناهمیتوجایگاهوزباندستور

آمـوزش .);Freeman 2009: 519-LarsenWidodo 2006: 123;Ellis 1996: 39(استبوده
ـ در. استکردهمیایفادومزبانآموزشکالسدرمرکزيینقشپیوستهدستور یدوران
بـود زبـان آندسـتور وواژگـان یـادگیري معنايبهزبانیادگیريساله،هزاردوحدوداً

)Nassaji and Fotos 2004; Keck and Kim 2014(.
بنابـه تجربـۀ میـدانی بسـیاري از مدرسـان و      زبانانغیرفارسیدر آموزش زبان فارسی به 

انـد کـه در بخـش پیشـینۀ     هاي اندکی که در زمینۀ آموزش دستور انجـام شـده  شهنتایج پژو
اي و تجربـی در آمـوزش   ها اشـاره خواهـد شـد، رویکـرد سـلیقه     پژوهش همین مقاله به آن

زش دسـتور  موضـوع آمـو  دربـارة هاي فراوانـی در منـابع آزفـا    دستور حاکم است و کاستی
خورد.چشم میبه

و آمـوزش نـوین زبـان فارسـی    پرسش اصلی این تحقیق آن است کـه در دو مجموعـۀ   
حـد بـه اصـول دسـتور آموزشـی     چهدر بیان محتواي دستوري تاآموزش فارسی به فارسی

)pedagogical grammar (      توجه شده است. دلیل انتخاب ایـن دو مجموعـه بـراي مقایسـه بـا
هـردو هـم دارنـد: تعـداد جلـدهاي     هاي مختلفی بود که این دو مجموعه باتناسبدیگر یک

مجموعـه  دوهـر توان دریافت که مؤلفـان  هم است و از این قرینه تقریباً میبهمجموعه شبیه 
مجموعه در مراکز آمـوزش  دوهربندي مشابهی در آموزش زبان فارسی باور دارند، به سطح

شـوند (دانشـگاه فردوسـی مشـهد و جامعـه      تـدریس مـی  انـان زبغیرفارسـی زبان فارسی به 
دوهـر هم است و بهمجموعه جدید و تقریباً نزدیک دوهرالمصطفی العالمیه)، تاریخ تألیف 

که آموزش علمی و مطابق با دستاوردهاي نـوین  اندنوشتهمجموعه در مقدمه و اهداف خود 
شناسی کاربردي را مدنظر دارند.زبان

پژوهش. پیشینۀ 2
هاي زیادي در زبان انگلیسی دربارة دستور آموزشی انجام شده، اما در زمینـۀ معرفـی   پژوهش

هاي نظري آن در زبان فارسی تحقیق چندانی صورت نگرفتـه اسـت.   دستور آموزشی و جنبه
هـاي آزفـا  ) در پژوهشی بـه ارزیـابی دسـتور آموزشـی در کتـاب     1393رضایی و کوراوند (

)، 1376(پورنامــداریانآمــوزان خــارجی زبــانفارســیارســی بــراي درس ف)، 1367(ثمــره
پردازد. نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه    ) می1983(تکستن درآمدي بر دستور زبان فارسی
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نکـردن از  اسـتفاده «، »هـاي مقـدماتی  هاي نوشتاري و گفتاري در دورهزمان گونهآموزش هم«
، »هـا واقعی و معنادارنبودن تمرین«، »آموزش دستورمحورنبودن تکلیف«، »بردهاي ارتباطیراه

عدم تناسـب منطقـی بـین حجـم اطالعـات      «و ،»بودن ارائۀ دستورناپذیرمکانیکی و انعطاف«
هـا  از نقاط ضعف این کتاب» اصلی و جانبی با درنظرگرفتن ماهیت گزینشی دستور آموزشی

کارشناسـی ارشـد خـود بـا     نامـۀ  پایـان ) نیز در 1393شود. حاجی سیدرضایی (محسوب می
پـس از طـرح تعریـف    زبانخارجیآموزانفارسیویژةی؛زبان فارسیآموزشدستورعنوان 

دستور و بیان رویکردهاي مختلف آموزش زبان دوم، به ذکر تعریف کلـی دسـتور آموزشـی    
پرداخته است. نویسنده براي معرفی الگویی از دستور آموزشی برپایـۀ منـابع انگلیسـی عمـل     

شـده در چنـد کتـاب معیـار     تـدریس ها و کارکردهاي زبـانی  یعنی فهرست نقش؛ استکرده
شـوراي  تأییـد  بندي آمـوزش زبـان دوم مورد  سطحراه جدول همبهآموزش زبان انگلیسی را 

) از معـدود  1394صـحرایی ( پـژوهش اروپایی مالکی براي نقد منابع فارسی قرار داده است.
نظري و کلیـدي ایـن   صورتبهرسی در این زمینه است که شده در زبان فاانجامهاي پژوهش

نامۀ کارشناسـی ارشـد   پایان) در 1395مفهوم را در زبان فارسی واکاویده است. کیاشمشکی (
هـا  هاي (فنون) آموزش دسـتور و بازنمـایی آن  تحلیلی بر رویکردها و تکنیک«خود با عنوان 

هـا  به روش تدریس دستور در کتـاب » انزبانهاي آموزش زبان فارسی به غیرفارسیدر کتاب
44آزفـا نیـز درمجمـوع    طور خاص و در بررسی منابعِپردازد، نه محتواي دستوري آن بهمی

عنوان کتاب را بررسی کرده است.
هاي نقدشده در این مقاله، محمدي و محمدي فشـارکی  در زمینۀ مطالعۀ موردي مجموعه

آموزان از دید خودشـان  اي پس از معرفی مباحث دستوري الزم براي فارسی) در مقاله1394(
مرکز آموزش آموزش فارسی به فارسیهاي (بدون ذکر دیدگاه یا رویکردي مشخص) کتاب

کارهـایی  و راهرا از نظر دستوري توصیف و نقد کردهالمصطفیۀجامعزبان و معارف اسالمی 
) بـه بررسـی   1394مهرآوران و ناطق (چنینهماند. براي بهبود مباحث این مجموعه ارائه داده

اند، اما پژوهشی که ابتدا به تبیین پرداختهآموزش نوین زبان فارسی و نقد جلد یکم مجموعۀ 
نسـبت پرکـاربرد در مراکـز    بـه نقد و بررسی دو مجموعـۀ  آن ازاصول دستور آموزشی و پس

تاکنون انجام نگرفته است.،باشدزبانانغیرفارسیبه یآموزش زبان فارس

. مبانی نظري (اصول دستور آموزشی)3
) اسـت کـه هریـک از ایـن     75: 1396زاده گانۀ دستور آموزشـی (هـادي  هاي نهویژگیمبانی

هـا  آندربارة هاي فراوانی ها و بررسیها در جاي خود اهمیت فراوان دارند و پژوهشویژگی
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یادآوري است که تعریـف دسـتور آموزشـی عبـارت اسـت از      بهالزمعمل آورد. بهتوان می
و ،، محتـوا آمـوزان خـارجی کـه در روش   ارچوبی از آموزش دسـتور زبـان بـراي زبـان    هچ

راهی تـدریس  هم. 1هاي آن از این قرارند: مخاطب با دیگر دستورها متفاوت است و ویژگی
بـودن  . توأمـان 4؛بـازخورد ارائـۀ  تأکید بر ضـرورت  . 3؛بنیادبودن. پیکره2؛واژگان و دستور

انطبـاق  . 6؛بـه مالحظـات پردازشـی و قابلیـت یـادگیري     . توجه5؛آموزش صریح و ضمنی
ترکیـب  . 8؛هاي ارتباطیها و تمرینتکلیفپایۀ آموزش دستور بر. 7؛و کاربرد،معناصورت، 

بـردن خـأل بـین    بینپرکردن شکاف توجه و از. 9؛روش گسترده و فشرده در آموزش دستور
).109دانش خبري و کاربردي (همان: 

راهی تدریس واژگان و دستورهم1.3
شـدند،  مجزا مطرح مـی صورتبههاي مرتبط با واژگان و دستور در نگاه سنتی زمینههرچند

ند؛ به این معنی کـه معنـا   اشناسان بر این باورند که دستور و واژه جدانشدنیولی امروزه زبان
تنهـایی  بـه تنهایی نیست. اگر این فرض را بپـذیریم کـه معنـی در یـک واژه     بهدر درون واژه 

اي از واژگان در بافتی مشـخص انتقـال معنـی را برعهـده     شود، بلکه مجموعهمیبازنمایانده ن
هاي الگویی در نحـو  درنظرگرفتن این بایستگیدارند، پس معناي کاربرد درست دستور زبان

آیـی  توان آن را ذیل عناوینی مانند بـاهم هاست؛ چیزي که میگرفتن واژهو شکل کنارهم قرار
هـاي قـالبی خزانـۀ    هـا و تـوالی  آیـی بندي کرد. این بـاهم اي) طبقهشه(کلیهاي قالبیو توالی
ین تأمـل از  تـر کـم هنگام نیـاز بـدون   بهدهند و آموزان تشکیل میاي را در ذهن زبانگسترده

گران آموزش زبان دوم باید بـه  نهاد این گروه از پژوهششوند و بنابر پیشذهن فراخوانده می
).Keck and kim 2014: 51(شوداین سمت هدایت 

بنیادبودن دستور آموزشیپیکره2.3
هـاي پربسـامد از دل آن بـراي شناسـایی سـاختارهاي      به پیکـره و اسـتخراج صـورت   توجه

شود. براساس این اصل بایـد چیـزي را از   هاي مختلفی انجام میدار با روشدستوري اولویت
منطبق با نیازهاي ارتباطی باشد. معلـم  آموزان مفید و در اولویت وپیکره گرفت که براي زبان

یا نویسندة محتوا لزوماً باید اطالعات پیکره را بـراي مقاصـد آموزشـی پـایش کنـد و نقـش       
آموز را داشته باشد. ایـن پـایش ممکـن اسـت براسـاس معیارهـاي       میانجی پیکره و نیاز زبان

برنامـۀ  هـاي  کـه محـدودیت  یندانیم، اچه ما دربارة فرایند یادگیري میآنمختلفی باشد، مثالً
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و... ،هـا وجـود دارنـد   سـنت ، وهاي آموزشی بومی، فرهنگدرسی چه هستند، چه موقعیت
).556: 2008کارتی(مک

تأکید بر ضرورت ارائۀ بازخورد3.3
کنـد  مـی نمونه الـیس بیـان   يبرااز نگاه دستور آموزشی درمجموع ارائۀ بازخورد مؤثر است، 

هاي دستوري تصحیح خطا بایـد فـوراً صـورت    وجود دارد که در فعالیتکه یک توافق کلی 
اند کـه ایـن بـازخورد    ). بسیاري از مطالعات بازخورد اصالحی پی بردهEllis 2009: 11گیرد (

هاي دستوري هدف منجر شود) صورتsubsequentacquisitionیادگیري پسین (تواند به می
)Mackey 2012; Nassaji and Fotos 2011; Russell and Spada 2006(. نظرهـایی  اخـتالف اگرچه

چنـان وجـود دارد، امـا بعضـی از     دیگر همیکدر بردهاي بازخوردي متفاوت راهتأثیر بارةدر
ند که معلمان تنها از یک نوع بازخورد تصحیحی (تصحیح مستقیم) اسـتفاده  ددانشمندان معتق

؛ بردهاي بـازخوردي اسـتفاده کننـد   اي از راهعهشود که از مجمومینهادپیشکنند. هرچند می
و آموزش دستور زبان دوم و سـطح توجـه   باشند دیگر توانند مکمل یکبازخوردهایی که می
به آن را ارتقا بدهند.  

بودن آموزش صریح و ضمنیتوأمان4.3
اند که هر روش آموزش صریح و آموزش ضمنی تـوان ارتقـاي   هاي اخیر نشان دادهپژوهش

در رویکرد تمرکز منطقی بر صـورت،  .)Nassaji and Fotos 2011(آموزش زبان دوم را دارند 
کند که بر چه صورت دستوري تمرکز شود، بلکه فرصـت برقـراري   پیش تعیین نمیمعلم از

آمـوزان  کـه در فراینـد ارتبـاط زبـان    هنگامیکند و الس فراهم میگو را در کوارتباط و گفت
چه واژگـانی باشـد و چـه    ، کند و نکتۀ موردنیاز راآید، دخالت میگسست و خللی پیش می

کـه معلمـان   رويآن. از)Long 1985: 89(دهـد  آمـوزان انتقـال مـی   به زبان، صورت دستوري
چنـین  صی تمرکز داشـته باشـند و هـم   هاي دستوري مشختمایل دارند تاحدودي بر صورت

دهنـد، تمرکـز ضـمنی    محور تـرجیح مـی  معلمهاي دستوري هاي ارتباطی را بر درستکلیف
شده بر صورت دستوري انتخـابی عملـی و موفـق اسـت. در ایـن حالـت معلـم        ریزيبرنامه

هـاي دسـتوري را هـدف قـرار دهـد و      گیرد که چه صـورت تاحدودي پیشاپیش تصمیم می
هـاي  کند که متضمن تمرین و کاربرد آن صـورت هاي ارتباطی را طراحی می، تکلیفدرادامه

تکلیـف  نهـاد پـیش براي تمرین افعـال زمـان گذشـته    ،نمونهبراي شده باشد (انتخابپیشاز
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هاي زبانی اشاره کند. در هنگـام  آن صورتصراحت به بهکه دهد) بدون آننویسی میخاطره
صـورت بـه تـر بـیش توجـه و دقـت   جلبوردهاي تصحیحی براي انجام تکلیف نیز از بازخ

کند.دستوري استفاده می

تنظیم محتواي دستور آموزشی براساس مالحظات پردازشی و قابلیت یادگیري5.3
هاي مهم دستور آموزشی توجه آن به مالحظات پردازشی و قابلیت یـادگیري  یکی از ویژگی

تـوان هـر میـزان از    یـادگیري مشخصـی دارد و نمـی   است. ذهن انسان قابلیـت پـردازش و   
و فراگرفتـه  شـود  داد را وارد آن کرد و انتظار داشت که با تمام جزئیات در ذهـن ثبـت   درون

آمـوزي جهـانی   ) اعتقاد دارد فشارها و موانـع پـردازش زبـان   Pienemann 1984شود. پینمان (
موانع و فشارها در آموزش زبـان دوم  گیرد، این فرا میراهستند و مانند کودکی که زبان اول

کنند.نیز به یک شکل بروز پیدا می
دیـدگاهی اسـت کـه راه را بـراي آمـوزش      پینمـان  ) teachability(پذیريِفرضیۀ تدریس

مسـیري چنـد  آمـوزان کنـد. براسـاس ایـن فرضـیه، زبـان     دستور در کالس درس هموار می
گذارنـد و هریـک   سر میپشتي دستوري هااي و زنجیروار را هنگام فراگیري ساختمرحله

نیاز مرحلۀ بعدي است.  پیششود، از این مراحل که از بخش یک آغاز می

و کاربرد،انطباق صورت، معنا6.3
و کـاربرد اسـت.   ،هاي دسـتور آموزشـی انطبـاق صـورت، معنـا     ترین ویژگییکی از مهم

هـایی  سو با دیـدگاه هماند که کردهمطرح این انطباق رافریمنگرانی مانند الرسنپژوهش
هلیـدي اسـت. هلیـدي    ) systemic functional grammar(گـراي مند نقـش مثل دستور نظام

شـود. ایـن   گرا نامیده میمند نقشگذار روشی از تحلیل دستوري است که دستور نظامبنیان
ویـژه  بـه ،نشناسان مکتـب لنـد  گرایی اروپایی و زبانسنت نقشتأثیرتحتنظریه که خود 

را ، هاي دستوريتر همان ساختعبارت سادهبهاست، نظام صوري زبان را ،فرث.جی. آر
کـاري کـه   ،و نظـام نقشـی  ، خواهیم بـه مخاطـب بفهمـانیم   چه میآن،توأم با نظام معنایی

گـراي  منـد نقـش  گیرد. در دستور نظـام نظر میدر بافت در، خواهیم با زبان انجام دهیممی
رود. در شمار مـی بهستور زبان منبعی براي خلق معناست و واحد اصلی معنا متن هلیدي د

سـه الیـۀ معنـایی یـا فـرانقش      صـورت بـه سطح متن، نظام متشکل از واژگـان و دسـتور   
، )metafunctionexperiential(نـد از فـرانقش تجربـی   اشـوند کـه عبـارت   بازنمایانده مـی 
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.)metafunctiontextual(و فرانقش متنـی )، metafunctioninterpersonal(فرانقش بینافردي
و ،فرانقش بینـافردي بـه حفـظ، تنظـیم    .فرانقش تجربی بازتاب ادراك ما از واقعیت است

کند که زنجیـرة  اي اشاره میفرانقش متنی به عوامل متنی.گرددتثبیت روابط اجتماعی برمی
دستور زبان باید به همۀ ایـن مـوارد بپـردازد و    ،ندارند. بنابرایانتقال معنا را مرتبط نگاه می

. اگر هدف آمـوزش زبـان دوم کمـک    کندگذاري تر، انتقال درست معنا را هدفمهمازهمه
گـاه آمـوزش دسـتور بایـد بـا آمـوزش       به توسعۀ توانش ارتباطی (انتقـال معنـا) باشـد، آن   

هـاي  ی تشـکیل جملـه  تنهـا چگـونگ  آمـوزان نـه  که زبانطوريبهشناسی یکی شود، کاربرد
هـاي خـاص را درك کننـد   هـا در بافـت  صحیح دستوري، بلکه نحوة اسـتفادة مـؤثر از آن  

)Keck and Kim 2014: 38(.

هاي ارتباطیها و تمرینآموزش دستور برپایۀ تکلیف7.3
ترین روش تدریس مطابق با اصول دستور آموزشـی،  ازاین اشاره کردیم، مناسبپیشکه چنان

ها و تکالیف در دستور آموزشی بایـد  اما تمرین، است) task-based(محورتکلیفطرح درس 
هـاي ارتبـاطی بخـش مهـم     هاي گذشـته، تمـرین  هایی داشته باشند؟ درطول دههچه ویژگی

هـا، تعامـل   جاست که در این تمـرین اند. پرسش مهم اینهاي آموزش زبان دوم بودهپژوهش
فهم کند یـا چگونـه بازخوردهـاي تصـحیحی در پاسـخ بـه       داد را قابلتواند درونچگونه می

آمـوزان چگونـه   کند؟ زبانهاي زبانی خاص را تسهیل میصورتبهتوجهآموز خطاهاي زبان
گیرنـد؟ تـالش بـراي    دیگـر یـاد مـی   کننـد، از یـک  همان هنگام که دربارة زبان صحبت مـی 

عنـوان آمـوزش زبـان    اي پژوهشـی بـا  هـا بـه پیـدایش زمینـه    گـویی بـه ایـن پرسـش    پاسخ
محـور آن  هـدف اصـلی آمـوزش زبـان تکلیـف     .)Ellis 2003; 2012(شدمنجرمحورتکلیف

آمـوزان  چـه زبـان  است که کاربرد تکلیف و تمرین را در کالس بررسی کند و بر اهمیـت آن 
).2009نوریس(کنندتوانند با زبان انجام دهند تأکید می

در آموزش دستور)intensive(و فشرده)extensive(ترکیب روش گسترده 8.3
زمـانی مشـخص اشـاره دارد؛ مـثالً یـک درس یـا       طـی آموزش فشردة دستور بـه آمـوزش   

و بـر یـک   شـود آموزش داده مـی هاي مشخصی که درطول روزها یا هفتهییهادرسسلسله
ساختار دستوري واحد یا جفتی از ساختارهاي متقابل متمرکز است؛ ماننـد آمـوزش گذشـتۀ    

دیگر، آموزش گستردة دسـتور بـه آمـوزش متمرکـز     سوياستمراري درمقابل گذشتۀ بعید. از
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در ترتیـب، شـود. بـدین  زمانی گفته میبازة محدودة وسیعی از ساختارهاي دستوري در یک 
خود جلب خواهد کرد. آمـوزش فشـرده یـا    ین توجه را به ترکمتوري یک درس ساختار دس

یا پراکندگی اطالعات دسـتوري درطـول درس نیسـت،    بودن متراکممعناي بهدستور گستردة
بودن به این معناست که در هر درس یک ویژگـی دسـتوري آمـوزش    گستردهبلکه فشرده یا 

شوند؟شود یا چند ویژگی با هم مطرح میداده می
تنهـایی مزایـا و معایـب مشخصـی دارنـد. در روش      بـه آموزش فشرده یا گستردة دستور 

گرفتـه  هایی براي تمرین مکرر خوب یادفشرده، ممکن است بعضی ساختارها بدون فرصت
هـرروي، آمـوزش   بـه دست نیاید. بهنشوند و دقت دستوري در روش گسترده در همۀ موارد 

تواننـد پوشـش داده شـوند    سـاختارهایی را کـه مـی   بنـابراین زمـان  .بـر اسـت  فشرده زمـان 
کند.  میمحدود

بردن خأل بین دانش خبري و کاربرديبینپرکردن شکاف توجه و از9.3
هـایی بـراي تمـرین    کنـار هـم آمـوزش داده شـوند، فرصـت     و کاربرد در،اگر صورت، معنا

مناسـب در هـاي ارتبـاطی فـراهم شـود و بـازخورد تصـحیحی       هاي مقصد در بافتصورت
روش بـه ، زنجیـرة تـدریس توأمـان دسـتور     شـود آمـوزان ارائـه   زبانهنگام اجراي تمرین به 

noticing، شـکاف توجـه (  شودمیگسترده و فشرده تکمیل  gap()Ellis 1998; Ellis ) از2006
آمـوز  هاي دستور آموزشی اجرا شوند، زبانکه این مؤلفهصورتیدیگرسخن، دربهرود. بین می

ازایـن نیـز اشـاره شـد،     پیشکه چنانهمکار ببرد. بهدر ارتباط است چه را آموخته تواند آنمی
هاي دستوري خـاص در تولیـدات گفتـاري، نـه     هاي کاربرد صورتترین انگیزهیکی از قوي

کـاربردن آن  بـه آمـوز در  داد، بلکه توجه و دقت خاص زبانها در درونبودن آنرسدستدر
ترین عواملی است که فرایند آمـوزش  وجود توجه از مهم،اص بود. بنابراینصورت زبانی خ

توجـه  جلبهاي ممکن براي بخشد. در دستور آموزشی باید از تمام راهزبان دوم را بهبود می
اسـتفاده از  وهاي دستوري مقصد استفاده کرد. تصاویر، نمایش فـیلم، صورتبهآموزان زبان

تـر از ایـن   آموزان تأثیر دارند، امـا برجسـته  توجه زبانجلبدر تر و رنگی همهحروف بزرگ
آمـوزان بتواننـد براسـاس    دیگـر، اگـر زبـان   عبارتبهدادن کار با زبان است. انجامموارد امکان 

شـده از زبـان مقصـد را دریابنـد،     منتقـل هاي اند، از زبان استفاده کنند و پیامآموزشی که دیده
گوها و متون زبان مقصد جلب خواهد شد و ایـن غایـت   وگفتبههاطور طبیعی توجه آنبه

موردانتظار رویکرد دستور آموزشی است.
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. روش پژوهش4
شـد  گویـه طراحـی   49برمشتمل)checklist(ايتحلیل این دو مجموعه، بازبینهوتجزیهبراي 

دهـد.  که انطباق و عدم انطباق منابع آزفا با اصول دستور آموزشـی را موردارزیـابی قـرار مـی    
دادن عدم انطباق احتمالی با اصول دسـتور آموزشـی در منـابع    نشانهفت گویۀ نخست براي 

هاي اصـلی داشـتند   ها از نظر محتوا نسبت معکوس با گویهو چون این گویهشد آزفا تدوین 
هـا) بـراي   صول دستور آموزشی، نداشتن این موارد مطلوب بود، نه داشتن آن(یعنی از منظر ا

هـاي مثبـت   نظر گرفته شد؛ از گویۀ هشـتم، گـزاره  ها در مرحلۀ کمی نمرة منفی دراین گویه
هـا از  ی مجموعـه شود که در هنگام بررسی کمیعنی منطبق با اصول دستور آموزشی آغاز می

هاي این بازبینه درمجموع به چهار مقولـۀ اصـلی آمـوزش،    گویهامتیاز مثبت برخوردار بودند. 
شـده در ایـن پـژوهش    اسـتفاده بنیادبودن توجه دارد. بازبینۀ پیکرهو ،تمرین، خطا و بازخورد

آیـد کـه توضـیحاتی دربـارة آن     شمار میرو ضروري بههمیناز.ساخته استمحققاي بازبینه
عیناً ارائه شده است. این بازبینه براساس مطالعـۀ بـیش   ارائه شود. در انتهاي بخش بعد بازبینه 

و بررسی منابع درسی شـکل گرفتـه اسـت   بازبینۀ مختلف و الگوهاي متنوع ارزیابیچهل از 
;Litz 2005; Byrd 2001; Cunningsworth 1995؛2002گـارینگر ؛ 2014یـالچین بـه بنگریـد (

Tok 2011; Abdelwahab 2013;(؛ 2011الورنــس؛ 2010رزمجــو؛ 2014ارتــاشودمیــر
در گـام  هـا گویهتدوینازپس. 2010دیکنسون؛ 2011چنگ؛ 2011ماکندان؛ 1983ویلیامز

نفـر از اسـتادان متخصـص در ایـن رشـته      بیسـت  ، از نخست، بـراي تعیـین روایـی بازبینـه    
و ،بـودن، ضـرورت، سـادگی   مـرتبط تا نمرة خود را بـه هـر گویـه از منظـر     شد نظرخواهی 

.کنندبودن اعالم واضح
تعیین روایی بازبینۀ پژوهش از دو روش کیفی و کمی روایـی محتـوا اسـتفاده شـد.     براي 

، و ادبیـات فارسـی  زبانهاي آموزش زبان، بیست نفر از متخصصان مرتبط با این زمینه (رشته
لعـۀ دقیـق   پـس از مطا کـه شـد و از آنان درخواست کردند شناسی) بازبینه را دریافت و زبان

صـورت گسـترده و مکتـوب ارائـه کننـد. پـس از       هاي اصـالحی خـود را بـه   بازبینه، دیدگاه
تـرین محتـوا   تـرین و صـحیح  که مهـم منظور اطمینان از اینن بهاآوري ارزیابی متخصصجمع

ـ    و بـراي  )content validity ratio(محتـوا یبراي هر گویه انتخاب شده اسـت از نسـبت روای
گیـري محتـوا طراحـی شـده     هاي بازبینه به بهترین نحو جهـت انـدازه  که گویهناطمینان از ای

.ه است) استفاده شدcontent validity indexی محتوا (یاز شاخص روااست 
الـذکر  از همان گـروه متخصصـان فـوق   )CVR(براي تعیین شاخص نسبت روایی محتوا

، »گویه ضـروري اسـت  «طیفهاي بازبینه به سه هریک از پرسشمورد درخواست شد که در
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CVRهـا براسـاس فرمـول    ، پاسخ دهند. پاسخ»ضرورتی ندارد«و ،»مفید اما ضروري نیست«

) LAWSHEC. H.)62/0آمـده از عـدد جـدول الوشـه     دسـت بـه محاسبه شد. اگـر امتیـاز   
هـاي مربـوط بـا سـطح معنـاداري آمـاري       تر باشد، حاکی از آن است که وجود گویـه بزرگ
آمـده برابـر بـا    دسـت بهحاضر عدد مطالعۀ در این بازبینه ضروري و مهم است. در قبول قابل
هاي این بازبینه ضروري است.بنابراین گویهبود،74/0

از متخصصان خواسته شد کـه درمـورد   CVIمحاسبۀ براي ، CVRپس از تعیین و محاسبۀ 
قسمتی اظهارنظر کنند: مربـوط  چهارها سه معیار زیر را براساس طیف لیکرتی هریک از گویه

بودن. سپس با اسـتفاده از فرمـول   شفافبودن، و وضوح یا روانبودن، سادگی و اختصاصییا 
CVIهایی که نمرة شاخص روایی محتوا محاسبه شد. گویهCVIداشـته باشـند،   80/0باالتر از

شته باشـند نیـاز   دا70/0تا 79/0بین CVIهایی که نمرة شوند، گویهمناسب تشخیص داده می
پـذیرفتنی  داشته باشـند، 70/0تر از کمCVIهایی که نمرة به اصالح و بازنگري دارند و گویه

دسـت آورد، لـذا مناسـب    بـه CVI83/0. بازبینۀ پـژوهش حاضـر، درمجمـوع نمـرة     نیستند
تشخیص داده شد.

ها  . ارائه و واکاوي داده5
آموزش نوین زبـان فارسـی  عۀ تحلیل و ارزیابی محتواي دستور در مجمو1.5

)1394- 1388جلدي)، (قبول 5(دورة 
درس دارد کـه  ده چاپ رسیده اسـت،  به1388جلد اول این مجموعه که بار نخست در سال 

هاي پیشین اختصاص یافتـه اسـت. ایـن مجموعـه از     مرور آموختهبهدرس پنجم و دهم آن 
شدة آموزش زبان انگلیسی باشد. پشـت هـر   شناختههاي کوشد تا مانند کتابنظر ظاهري می

بندي کتاب نیـز بـه ایـن صـورت     سطحجلد اهداف آموزشی آن جلد مشخص شده است و 
و جلد چهـارم و پـنجم   ،است: جلد نخست به دورة آغازین، جلد دوم و سوم به دورة میانی

نظـري  به دورة پیشرفته اختصاص دارد. در جلد نخست بنابه گفتۀ مؤلف، هدف تبیین مبـانی 
ازجملـه  ،آیـد هـایی پـیش مـی   اما در همین قسمت پرسـش ؛ هاستیاري مثالبهدستور زبان 

که آیا این کتاب براي مخاطبانی با زبان مادري مشخص نوشته شـده یـا عمومیـت دارد و    این
با کدام شاخص یا معیار علمی آموزش زمـان  هاي این جلد چه بوده است. مثالًمعیار انتخاب

.هاي گذشته آن هم گذشتۀ ساده و استمراري در این کتاب در اولویت قرار گرفته اسـت فعل
ها پرکاربردترین گونۀ فعل در زبان فارسی معیار گونۀ حال اخبـاري  که مطابق پژوهشآنحال
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شـود. درس دوم  ده آغاز می). متن جلد نخست با جملۀ سا1392و دیگرانفرداست (وکیلی
پردازد و درس سوم به زمان گذشـته و شناسـۀ فعـل. کتـاب از     به جملۀ خبري و پرسشی می

بـودن و داشـتن لـوح صـوتی وضـعیت مناسـبی دارد، امـا        رنگـی نظر دربرداشتن تصاویر و 
محتواي دستوري آن اشکاالت عمده دارد. سیر مطالب دستوري مشخص نیست، نـه الگـوي   

بـر نیـاز. بـر نقـش نحـوي      مبتنـی وار انتخاب شده است و نه الگوي کـاربردي و  آسان به دش
آموز در همان جلد آغازین بـا اصـطالحاتی   ها در جمله تأکید بسیاري شده است و زبانکلمه
،نـد ادرظـاهر متنـوع  هرچنـد هاي کتاب نیـز  شود. تمرینرو میهروب» مفعول«و » فاعل«مانند 

هـاي کتـاب   کنند. متنآموزان را تقویت نمیهاي گروهی زبانتو مهارندارندجنبۀ کاربردي
شش ماه قبـل  «کنند. نیز از نظر دستوري شکل واقعی و کاربردي زبان فارسی را منعکس نمی

هـا بـا هواپیمـا بـه     آقا و خانم موسوي در فصل بهار به کشور ایران مسافرت کردند. ابتـدا آن 
هـا بـا اتوبـوس از    هاي تهران گـردش کردنـد. آن  ركها چهار روز در پاشهر تهران رفتند. آن

» مشهد به شمال ایران رفتند. آقا و خـانم موسـوي در شـمال ایـران بـه سـاحل دریـا رفتنـد        
دقت شود تـا میـزان   » در«). کافی است در متن باال به کاربرد حرف اضافۀ 120: 1388(قبول

مهرآوران و ناطق در مقالـۀ  . شودبودن متون آموزشی کتاب مشخص کاربرديغیرواقعی و غیر
انـد  د متعـددي از آن را یـادآور شـده   رتـر شـرح داده و مـوا   خود این نکته را با تفصیل بـیش 

). مؤلف خود در مقدمه دربارة بخـش دسـتوري کتـاب    152- 151: 1394مهرآوران و ناطق (
یادآور شده است:
تواننـد یمـ وزانآمیبخش ارائه شده و فارسیندر اينظرصورتبهدستور زبان مباحث

انـد، قواعـد درس را   آوردهدسـت بهیدجديهاکه در قسمت کلمهايزبانیمشَیاريبا 
صـورت بهمباحث دستور زبان یبعضچنینهمببرند، کاربههایبها و ترکانواع جملهدر
).5: 1388است (قبول شدهدادهآموزشیرمستقیمغ

آموزانی کـه تـازه در کتـاب سـطح     که زباناین جمله خود مبهم است و جاي سؤال دارد 
اي برخوردارنـد و  انـد، از چـه شـم زبـانی    نخست و جلد اول با زبانی خـارجی آشـنا شـده   

تواند قواعد دستوري را بـا خـود   هاي جدید میآیا آموزش خارج از بافت کلمه،دیگرازسوي
پاسـخ  بـی جموعـه  ها و مـوارد بسـیاري از ایـن دسـت در ایـن م     درپی داشته باشد. این ابهام

اند.هماندباقی
در جلد دوم کتاب، هدف دستوري متن آموزش قواعد کاربردي و اساسـی دسـتور زبـان    

هـاي دسـتوري ماننـد مسـند و     فارسی مشخص شده است. در این جلد نیز تأکیـد بـر نقـش   
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روي با اصول آموزش زبان منطبق نیسـت، مباحـث دسـتوري    هیچبهمسندالیه وجود دارد که 
بنگریـد  و نکاتی مانند اسم جمع در این جلد آمده اسـت ( ،آموزان هماهنگی نداردنیاز زبانبا 

) و البته مانند جلد نخسـت از مجمـوع هـر ده درس دو درس بـه مـرور      98: 1388به قبول 
هاي پیشین اختصاص دارد که از نکـات مثبـت کتـاب اسـت. کاسـتی دیگـر کتـاب        آموخته

هـایی از کتـاب   هاي روزمره است. در بخشبانی در موقعیتبه کارکردها و نقش زیتوجهبی
مفهـومی در ایـن مجموعـه    ـ به فارسی گفتاري توجه شده است، اما از آموزش زبان نقشـی 

آمـوزش  «استفاده نشده است. پشت جلد سوم کتاب دربارة اهداف دستوري آن آمده اسـت:  
هـاي  . یکـی از کاسـتی  »سازيهاي واژهقواعد کاربردي و اساسی دستور زبان فارسی و روش

به نکات صرفی است که در جلد سـوم از  توجهی بیهاي آموزش زبان فارسی عمومی کتاب
اما درمقـام  کند، مؤلف کوشیده است تا این کاستی را برطرف فارسینوینآموزشمجموعۀ 

تا حجم آموزش صریح دستوري در این جلد زیـاد شـود و   است عمل این توجه باعث شده 
داننـد. در  آموزي را آموزش دسـتور مـی  ترین مهارت زبانا به آثاري شبیه کند که مهمکتاب ر

هـاي زبـانی و   این جلد آموزش دستور کامالً صریح و قیاسی است و توجه بـه نیـاز و نقـش   
خورد. در ایـن جلـد عمـالً تکیـۀ     چشم نمیبهآموزش دستور براي ایجاد ارتباط و انجام کار 

وري کلمات در جمله است و دستور زبان متن از سـطح جملـه   کتاب بر تشخیص نقش دست
سـازي و جـاي خـالی اسـت.     هاي دستوري کتـاب نیـز عمـدتاً جملـه    رود. تمرینفراتر نمی

دسـتور  زمینـۀ  هـاي رایـج در   گاههاي دستوري موجود در کتاب گاه مطابق با دیدبنديتقسیم
ناپـذیر. در ایـن   پـذیر و جـدایی  یبندي فعل مرکب به جـدای زبان فارسی نیست، مانند تقسیم

آموزان و طرح مباحث کـامالً نظـري و   توجهی به نیاز زبانچنان کاستی کتاب بیجلد نیز هم
هـاي  غیرکاربردي دربارة دستور زبان فارسی اسـت. جلـد پـنجم کتـاب ماننـد دیگـر کتـاب       

فارسـی  اي از آموز ادبـی تبـدیل شـده اسـت، نشـانه     آموزش دستور سطح پیشرفته به فارسی
خورد. در این جلـد  چشم نمیبهو کاربرد در آن ،معنا،و پیوند صورت،گفتاري در آن نیست

کـوب انتخـاب   ها از شاعران و نویسندگان کالسـیک و معاصـر ماننـد سـعدي و زریـن     متن
رسـند.  نظـر مـی  بـه زبـان دشـوار   هـا حتـی بـراي مخاطبـان فارسـی     انـد و برخـی از آن  شده

زبان دشـوار نیسـتند، بـاز هـم بـا نیـاز       ها براي مخاطب فارسین متنکه بپذیریم ایدرصورتی
قبول دانست. تمرکز محتـواي  قابلها را توان آنرو نمیهمینآموزان تناسبی ندارند و ازفارسی

نوشـتن از طریـق   داسـتان دستوري این جلد بر آموزش ساخت مجهول است و حتی تمـرین  
رسـد.  نظر مـی بهآموزان داده شده است که دشوار نتصویر با انواع مختلف فعل مجهول به زبا
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رسد و از این منظـر  نظر میبهکننده خستهتوضیحات دستوري در این جلد بسیار زیاد و حتی 
هـاي متناسـب   به پیکره و متنتوجهجلد چهارم مجموعه از وضعیت بهتري برخوردار است. 

آمـوزش نـوین   مجموعـۀ  ،شده است. در نگـاه کلـی  ترکمآموزان نیز در این جلد با نیاز زبان
بـیش  وکـم در جلد اول و دوم که به آموزش ضمنی ساختارهاي پایه توجه دارد، زبان فارسی

بـه آمـوزش صـریح نکـات دسـتوري      تـر بـیش تر است، اما جلدهاي سوم تا پنجم قبولقابل
آموزش زبـان فارسـی بـه    توان آن را متنی مؤثر برايرو نمیهمینغیرکاربردي نظر دارد و از

و حجـم مناسـب   ،لـوح صـوتی  ،داشتن تصاویر رنگـی هرچندزبانان قلمداد کرد، غیرفارسی
کند. جلد نخست این مجموعـه از بازبینـه امتیـاز    توجه مخاطب را در نگاه نخستین جلب می

،»زدهدوا«، جلد چهـارم امتیـاز   »بیست و دو«، جلد سوم امتیاز »نوزده«، جلد دوم امتیاز »هفده«
دریافت کرده است.» یازده«و جلد پنجم امتیاز 

. بازبینۀ بررسی منابع آزفا براساس انطباق یا عدم انطباق با اصول دستور آموزشی 1جدول 
)2ج ،آموزش نوین فارسی(

خیلی زیادزیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه

هدف اصلی متن آموزشی آن است که دستور 1
دستورشناسیـ آموزيشود. فارسیآموزش داده 

آموزان تمرین اصلی کتاب ترجمه است و زبان2
هاي مختلف را ترجمه کنند.باید متن

صریح و قیاسی است.صورتبهآموزش دستور 3

4
هاي هاي پرکردن جاي خالی با مؤلفهتمرین

هاي مختلف فعل یا دستوري مانند صورت
شود.انجام میحروف اضافه 



هاي جدید انجام سازي با واژهتمرین جمله5
شود.می

شود.به آموزش دستور بیش از واژگان تأکید می6

بر زبان ادبی است (نه زبان مبتنیآموزش دستور 7
.نوشتاري یا گفتاري معیار)

ممکن هرچند، آموزش دستور موردتأکید است8
طور صریح ارائه نشود.است دستور هرگز به

دستوري ارجحیت دارد.صورتبهنسبتمعنا 9

گام بهگامصورتبهمباحث دستوري کتاب صرفا10ً
و از ساده به مشکل تنظیم شده است.
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خیلی زیادزیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه

مانند یادگیري ،به آموزش شفاهی استتوجه11
زبان مادري.

ها هاي زبانی که یادگیري زبان با آننقشبر 12
شود.ضروري است تأکید می

آموزش دستور زبان براي ایجاد ارتباط و انجام 13
کار است.

هاي گشتاري مثل تغییر جمله به مجهول تمرین14
شود.منفی و پرسشی انجام میصورتبهیا 

شود، اما بر آموزش واژگان و دستور تأکید می15
به دستور زبان ارجحیت دارد.واژگان 

آموزش دستور براساس مالحظات پردازشی 16
گیرد.صورت می

بر کارکردهاي زبانی (کاربرد دستور) بیش از 17
شود.صورت زبان (قواعد دستور) تأکید می

اي و در سطح کالمی (با فراجملهزبان در سطح 18
شود.تکیه بر متن) تمرین می

دستوري موردتأکید را قاعدة زبانی و محدودة 19
کند.محتوا و متن درس تعیین می

20
ضمنی و استقرایی است شیوة بهآموزش دستور 

هاي دستوري را از مثالقاعدة آموز (زبان
گیرد).شده فرامیتدریس



دستور در پیوند با صورت و کاربرد آموزش داده 21
شود.می

22
آموزان طراحی مطالب دستوري براساس نیاز زبان

اي که موردنیازتر است، شده است (مقوله
مقولۀ نه ،گیردقرار میتربیشموردتأکید 

دشوارتر).


بازخورد در متن آموزشی یا ارائۀ اي براي برنامه23
نماي معلم ارائه شده است.کار و راهمتون

کند که چه ساختارهایی از پیکره تعیین می24
اولویت آموزشی برخوردارند.

هاي داخل و خارج از کالس ها و تمرینتکلیف25
اند.هاي ارتباطی تنظیم شدهمهارتپایۀ بر

توضیحات و ارائۀ نوشتاري معیار براي گونۀ 26
کتاب انتخاب شده است.متون
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خیلی زیادزیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه

ریخته براي همبههاي کردن جملهمرتبتمرین 27
شود.درك انسجام و پیوستگی جمله انجام می

28
اي است هاي دستوري چرخهآموزش نکته

هاي پیشین براساس (مرور و تکرار درس
).ونداي مبرنامه



موردنیاز را در کتاب فهرستی از قواعد دستوري 29
دهد.آموز و معلم قرار میاختیار زبان

30
براي آموزش مؤثرتر قواعد دستوري از مواد 

و... استفاده ،فیلم،آموزشی مانند عکسکمک
شود.می



31
آموزان کتاب دربرابر خطاهاي احتمالی زبان

هایی نهادپیشو گیرد مینظر هایی را درنکته
دارد.براي معلم 



32
دستوري فرصتی براي قاعدة پس از آموزش هر 

نظر گرفته شده هاي نو (خالق) درتولید جمله
است.



33
کم برخی خودآموز دارد و دستجنبۀ کتاب 

توان هاي دستوري را بدون کمک معلم میمقوله
فراگرفت.



ها و سطح دشواري و تازگی بین میزان تمرین34
دستوري تناسب وجود دارد.مقولۀ هر 

35
هاي ها فرصت کافی براي انجام فعالیتتمرین

آموزان قرار زبانگروهی و انفرادي در اختیار 
دهند (در متن کتاب به این نکته اشاره شده می

است).


هاي دستوري در هنگام انجام تمرین برخی مقوله36
.شوندمعرفی و آموخته می

بندي هاي از نظر سطح دشواري درجهتمرین37
اند و همه در یک سطح نیستند.شده

هاي ساده و کوتاه هاي دستوري با مثالمقوله38
شوند.آموزش داده می

39
آموزان جذاب و ها براي زبانموضوع تمرین

وگري، هنر، ورزش،بخش است (گردشانگیزه
اقتصاد).



هاي نوشتاري درخدمت ارتقاي توانش تمرین40
دستوري است.
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خیلی زیادزیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه

براي شکل ،شوددستوري که آموزش داده می41
کاربردي و واقعی زبان فارسی مناسب است.

42
هاي دستوري جدید در پیوند با موارد قبل مقوله

شوند و از الگویی مشخص و آموزش داده می
کنند.منطقی پیروي می



تأکید منطقی بر ساختار در آموزش دستور در43
نظر گرفته شده است.

44
هاي دستوري بیش از یک معنا و اگر صورت

کاربرد داشته باشند، این معانی و کاربردها در 
شوند.بافت مناسب آموزش داده می



شکل ضمنی درطول کتاب بههاي دستوري نکته45
شوند.مرور می

دستوري ةهر تمرین به سنجش یک قاعد46
.قاعدهنه چند ،پردازدمی

47
آموزان قرار زبانهاي فراوانی در اختیار مثال

گیرد تا بتواند دانش دستوري خود را با آن می
بسنجد.



در آموزش دستور از زبان واسط استفاده شده 48
است.

واژه) (ساختهاي دستوري صرف آموزش نکته49
گیرد.بر میو نحو (ساخت جمله) را در

3219- 13امتیاز نهایی

جلد چهار (آموزش فارسی به فارسیدر دستورمحتوايارزیابیوتحلیل2.5
)1391- 1389و ناطق ،راه یک جلد کتاب مقدمه)، (فردي، زهراییهمبه

آمـوزش  دیگر ویراست جدید بیانبهشده و تغییریافته یا بازبینیاین مجموعه درحقیقت شکل 
مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی است که از گروه مؤلفان آن مجموعـه  فارسی به فارسی 

بـر مشـتمل اند. کتاب مقدمۀ ایـن مجموعـه   سه نفر به نگارش این ویراست جدید اقدام کرده
هاي سـاده  بر واژهمبتنیعه هم آموزش صداهاي فارسی و الفباست و جلد نخست این مجمو

و مانند آن است. بنابراین، جلد اول و دوم مجموعه فاقد نکـات  ،پرسشی با بله، خیرجملۀ و 
و توضیحات دسـتوري اسـت. کتـاب دوم اولـین بخشـی اسـت کـه آمـوزش دسـتور دارد.          

هاي مختلف در این جلد عرضه شده اسـت، برخـی توضـیحات    هاي دستوري در قالبنکته
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» بگـوییم، نگـوییم  «نکتۀ افزوده داده شده است. بخشی با عنـوان  منزلۀدر پاورقی و بهصریح 
هـاي  هاي توجه به خطا و ارائـۀ بـازخورد در کتـاب   در کتاب وجود دارد که از معدود جلوه

آموزش زبان فارسی است. در این بخش که بنابه تصریح مؤلفان پـس از تـدریس کتـاب در    
اي آمـاري در خطاهـاي پرکـاربرد    فه شده است، براساس مطالعههاي مختلف به آن اضادوره
هایی دربارة چگونگی اصالح ایـن خطاهـا بـه ایشـان داده شـده اسـت.       نماییآموزان راهزبان

هـاي مثبـت   توجه به آموزش فارسی گفتاري درکنار فارسی نوشتاري معیار از دیگـر ویژگـی  
منزلـۀ بـه وع و استفاده از صـدا و تصـویر   هاي متنها و تمریناین مجموعه است و تنوع مثال

هـاي موجـود در   به کتابنسبتآموزشی همه به کمک این مجموعه آمده است تا کمکابزار 
رو باشیم. آگـاهی و دقـت   هقبولی روبقابلزبانان با اثر زمینۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

مۀ جلد دوم نیز مشهود است:  در مقدآموزش زبان فارسیهاي کتاب بایستگیدرقبالمؤلفان 
مطـرح شـده کـه از    ‘توجه کنیدلطفاً’زبانی در قالب ۀاین قسمت حدود شصت نکتدر

وگذشـته زمـان قیـدهاي ’،‘پرسشـی هايواژه’،‘جمعهاينشانه’توان به آن جمله می
و نیز بخش کـاربردي و  ‘زدنوخوردنکردهايهم’،‘اضافهحروفوهافعل’،‘آینده

).11: 1389یگرانو دیی(زهرا‘نگوییمبگوییم،’با اهمیت خطاهاي زبانی در قالب 
قالـب درتـدریجی پیشـرفت اصـل بـه توجـه باوکـاربردي شکلبهاین موارد همۀ

بخوانیـد جهـت   لطفـاً هـایی بـا عنـوان    الگوهایی آموزشی آمـده کـه در ذیـل آن جملـه    
تمرین آورده شده اسـت.  راههمبهموردنظرالگويتثبیتودقیقفهمبربخشیدنسرعت

هـاي  نکتـه تاشدهسعیچنینهموشدهها ضرورتاً از ساده به دشوار مرتب ترتیب نکته
(همان).شودآوردهپلکانیشکلبهمربوط به هم 

ده حداقلی و فشـر صورتبهکند و آموزش صریح در جلد سوم نیز همین مسیر ادامه پیدا می
محـور اسـت. از جهـت دسـتوري     مثـال تربیشهاي موجود در متن شود و آموزشدنبال می

هـاي مرکـب نیـز دیـده     هـاي سـاده جملـه   بر جملـه عالوهو در آن دارند ها سیر تکاملی متن
شـود کـه   هایی دیده میگذاري اصطالحات دستوري در کتاب آشفتگیشود، اما از نظر ناممی
نمونـه در جلـد سـوم در مبحـث آمـوزش      براي؛شودبعدي مرتفع هايباید در ویراستمی

گذشتۀ ساده روش ساخت این فعل بدین صورت آمده است: بن ماضی + شناسۀ ماضـی= 

هاي متعـدد این نکته با مثالگران دیگر نیزپژوهش).18: 1391و دیگرانگذشتۀ ساده (زهرایی
).81: 1394فشـارکی  و (رئیسـی انـد کـرده در انتقاد به بخش دسـتوري ایـن کتـاب مطـرح     را

و ، »ونـدها پـیش «، »انـواع جملـه  «، »انـواع اسـم  «، »ضـمیر «،»زمـان افعـال  «موضوعاتی مانند 
قرار گرفته اسـت. در جلـد   موردتوجهضمنی و غیرمستقیم صورتبهنیز در متن » وندهاپس«
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واردي ماننـد  کننـد و مـ  هاي دستوري از منطق و الگوي مشخصـی پیـروي نمـی   چهارم نکته
گفتـۀ  بـه مترادف و متضاد زیرمجموعۀ بخش دستور در هر درس قرار گرفته اسـت. مؤلفـان   

ند که با پرهیز از آموزش مستقیم و پیشاپیش ساختارهاي گوناگون، با تکیه بـر  اخود درپی آن
. کاسـتی مهـم ایـن    کننـد آموزان را مکلف به فراگرفتن ایـن نکـات   زبان،تمرین و ممارست

نـوع  ت،ندابیش کاربرديوکمهرچندهاي آن است که در جلد دوم تا چهارم موضوعمجموعه 
هـاي دینـی   ند که در محیطاحدود زیادي براي کسانی مناسبو جذابیت چندانی ندارند و تا

شـده در جلـد چهـارم نیـز     مطـرح هاي دستوري صـریح  پردازند، البته آموزشبه آموزش می
آمـوزش  در مقایسه بااما درمجموع، این دوره ؛ داردنیازگريچندان کاربردي نیست و به بازن

آمـوزي برخـوردار   گیري از اصـول زبـان  در بهرهتريمقبولدهی از سازماننوین زبان فارسی
به آموزش دستور توجه کـرده اسـت، امـا اصـول     وبیش کماست و در جلدهاي دوم و سوم 

مقدمـۀ ایـن دوره از   کتـابِ ،نرفته استکاربهآشکار و مؤثر در آن صورتبهدستور آموزشی 
سـوم  جلـد ،»شصت و سه«جلد دوم امتیاز ،»چهل و نه«، جلد اول امتیاز »صفر«امتیاز بازبینه 
دریافت کرده است.  » شصت«چهارم امتیاز جلدو،»هفتاد و دو«امتیاز 

. بازبینۀ بررسی منابع آزفا براساس انطباق یا عدم انطباق با اصول دستور آموزشی 2جدول 
)2ج ،آموزش فارسی به فارسی(

خیلی زیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه
زیاد

هدف اصلی متن آموزشی آن است که دستور آموزش داده 1
دستورشناسیـ آموزيشود. فارسی

آموزان باید اصلی کتاب ترجمه است و زبانتمرین 2
هاي مختلف را ترجمه کنند.متن

صریح و قیاسی است.صورتبهآموزش دستور 3

هاي دستوري مانند هاي پرکردن جاي خالی با مؤلفهتمرین4
شود.هاي مختلف فعل یا حروف اضافه انجام میصورت

شود.هاي جدید انجام میواژهسازي با تمرین جمله5

شود.به آموزش دستور بیش از واژگان تأکید می6

بر زبان ادبی است (نه زبان نوشتاري مبتنیآموزش دستور 7
.یا گفتاري معیار)

ممکن است هرچند، آموزش دستور موردتأکید است8
طور صریح ارائه نشود.دستور هرگز به

دستوري ارجحیت دارد.صورتبهمعنا 9
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خیلی زیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه
زیاد

گام و از ساده بهگامصورتبهمباحث دستوري کتاب صرفا10ً
به مشکل تنظیم شده است.

مانند یادگیري زبان مادري.،به آموزش شفاهی استتوجه11

ها ضروري است هاي زبانی که یادگیري زبان با آنبر نقش12
شود.میتأکید 

آموزش دستور زبان براي ایجاد ارتباط و انجام کار است.13

هاي گشتاري مثل تغییر جمله به مجهول یا تمرین14
شود.منفی و پرسشی انجام میصورتبه

به شود، اما واژگان بر آموزش واژگان و دستور تأکید می15
دستور زبان ارجحیت دارد.

آموزش دستور براساس مالحظات پردازشی صورت 16
گیرد.می

بر کارکردهاي زبانی (کاربرد دستور) بیش از صورت زبان 17
شود.میتأکید (قواعد دستور) 

اي و در سطح کالمی (با تکیه بر زبان در سطح فراجمله18
شود.متن) تمرین می

موردتأکید را محتوا و متن دستوريقاعدة زبانی و محدودة 19
کند.درس تعیین می

آموز ضمنی و استقرایی است (زبانشیوة بهآموزش دستور 20
گیرد).شده فرا میتدریسهاي دستوري را از مثالقاعدة 

شود.دستور در پیوند با صورت و کاربرد آموزش داده می21

22
آموزان طراحی شده مطالب دستوري براساس نیاز زبان

قرار تربیشاي که موردنیازتر است، موردتأکید است (مقوله
دشوارتر).مقولۀ نه ،گیردمی



بازخورد در متن آموزشی یا متون کار ارائۀ اي براي برنامه23
نماي معلم ارائه شده است.و راه

که چه ساختارهایی از اولویت کند پیکره تعیین می24
آموزشی برخوردارند.

پایۀ هاي داخل و خارج از کالس برها و تمرینتکلیف25
اند.هاي ارتباطی تنظیم شدهمهارت

توضیحات و متون کتاب ارائۀ نوشتاري معیار براي گونۀ 26
انتخاب شده است.

ریخته براي درك همبههاي کردن جملهمرتبتمرین 27
شود.انسجام و پیوستگی جمله انجام می
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خیلی زیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه
زیاد

اي است هاي دستوري چرخهآموزش نکته28
ن).وداي مهاي پیشین براساس برنامه(مرور و تکرار درس

کتاب فهرستی از قواعد دستوري موردنیاز را در اختیار 29
دهد.آموز و معلم قرار میزبان

آموزشی کمکبراي آموزش مؤثرتر قواعد دستوري از مواد 30
شود.و... استفاده می،فیلم،مانند عکس

هایی را درآموزان نکتهکتاب دربرابر خطاهاي احتمالی زبان31
هایی براي معلم دارد.نهادپیشو استنظر گرفته

دستوري فرصتی براي تولید قاعدة پس از آموزش هر 32
نظر گرفته شده است.هاي نو (خالق) درجمله

هاي کم برخی مقولهخودآموز دارد و دستجنبۀ کتاب 33
توان فراگرفت.دستوري را بدون کمک معلم می

مقولۀ ها و سطح دشواري و تازگی هر بین میزان تمرین34
دستوري تناسب وجود دارد.

35
هاي گروهی و ها فرصت کافی براي انجام فعالیتتمرین

دهند (در متن کتاب آموزان قرار میزبانانفرادي در اختیار 
به این نکته اشاره شده است).



هاي دستوري در هنگام انجام تمرین معرفی و برخی مقوله36
.شوندآموخته می

اند و بندي شدهدرجههاي از نظر سطح دشواري تمرین37
همه در یک سطح نیستند.

هاي ساده و کوتاه آموزش داده هاي دستوري با مثالمقوله38
شوند.می

بخش انگیزهآموزان جذاب و ها براي زبانموضوع تمرین39
اقتصاد).وگري، هنر، ورزش،است (گردش

توانش دستوري هاي نوشتاري درخدمت ارتقاي تمرین40
است.

براي شکل کاربردي و ،شوددستوري که آموزش داده می41
واقعی زبان فارسی مناسب است.

42
هاي دستوري جدید در پیوند با موارد قبل آموزش مقوله

شوند و از الگویی مشخص و منطقی پیروي داده می
کنند.می



نظر گرفته آموزش دستور درتأکید منطقی بر ساختار در 43
شده است.
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خیلی زیادمتوسطکماصالًها و اصولمشخصه
زیاد

44
هاي دستوري بیش از یک معنا و کاربرد داشته اگر صورت

باشند، این معانی و کاربردها در بافت مناسب آموزش 
شوند.میداده



شکل ضمنی درطول کتاب مرور بههاي دستوري نکته45
شوند.می

نه ،پردازددستوري میقاعدة هر تمرین به سنجش یک 46
چند قاعده.

گیرد تا آموزان قرار میزبانهاي فراوانی در اختیار مثال47
بتواند دانش دستوري خود را با آن بسنجد.

در آموزش دستور از زبان واسط استفاده شده است.48

واژه) و نحو هاي دستوري صرف (ساختآموزش نکته49
گیرد.بر میرا در(ساخت جمله)

6563- 2مجموع نهایی

نهادهاگیري و پیش. نتیجه6
شده در تحلیل و ارزیابی محتـواي دسـتوري در   انجامبه بازبینه و بررسی کمی و کیفی توجهبا

شـود کـه   مشـخص مـی  آموزش فارسی به فارسیو آموزش نوین زبان فارسیدو مجموعۀ 
زبانـان غیرفارسـی مجموعه با جایگـاه مطلـوب در آمـوزش زبـان فارسـی بـه       دوهردرکل 

آمـوزش نـوین زبـان    براساس اصول دستور آموزشی فاصلۀ بسیار دارند، زیرا امتیاز مجموعۀ 
آموزش فارسـی بـه   و امتیاز و مجموعۀ 21طور میانگین حدود بهنمرة بازبینه 168از فارسی
کـه  شـود  مـی ت. البتـه از همـین نکتـه مشـخص     طور میانگین حدود شصـت اسـ  بهفارسی
از کیفیت باالتري در آموزش مباحث دستوري برخوردارنـد و ایـن   المصطفیۀجامعهاي کتاب

آمـوزانی از کشـورهاي مختلـف    بر چند دلیل مختلف ازجمله ارتبـاط بـا زبـان   مبتنیتواند می
و ،آمـوزش صـریح  جـاي بـه تر به آموزش ضـمنی  زبان، توجه بیشفقط دانشجویان عربنه

هـاي کـاربردي زبـان فارسـی باشـد. مجموعـۀ       تر بـه پیکـره  تر و شبیههاي واقعیوجود متن
ـ  سـت و ایـن بخـش    اروهآموزش نوین زبان فارسی در بخش دستور با اشکاالت جدي روب

طـور  هـا در همـین مقالـه بـه    بنابه دالیل و نواقص متعددي که در بخش ارائه و واکـاوي داده 
تحلیل قرار گرفت باید از نو بازنویسی شود و مخاطـب آن دانشـجویان   وزیابیارمفصل مورد

و ،حـروف ،زیرا این مجموعه بـراي کسـانی کـه پیشـینۀ آشـنایی بـا خـط       ، زبان باشندعرب
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اصطالحات دستوري زبان فارسی را ندارد، مناسب نیست. براي اصالح بخش دستوري ایـن  
:شودمینهاد دو مجموعه پیش

؛هاي مرتبط با آن براساس پیکره صورت گیردهاي دستوري و متننکتهانتخاب ـ
؛  در گام نخست و سطوح ابتدایی گونۀ گفتاري معیار آموزش داده شودـ
؛بر آموزش کارکردهاي زبانی بیش از صورت زبان (قواعد دستور) تأکید شودـ
دهنـدة شـکل واقعـی و کـاربردي زبـان      انعکـاس دستوري آموزش داده شود کـه  ـ

؛رسی باشدفا
هـاي دسـتوري   اي باشـد (نکتـه  چرخـه صـورت بـه هـاي دسـتوري   ماهیت ارائۀ نکتهـ

)؛اي مدون مرور شونددر برنامهشدهدادهآموزش
آمــوزان در زمینــۀ خطاهــاي احتمــالی زبــانراهــایینمــاییهــا و راهنهادپــیشکتــاب ـ

دهد؛ارائه
آموزان قـرار گیـرد تـا بتواننـد     زبانهاي فراوانی در اختیار براي هر نکتۀ دستوري مثالـ

دانش دستوري خود را با آن بسنجند.
ـ  از انتخاب و تدوین متنکه ضروري است چنینهم می و هاي آموزشی براساس نگـاه شَ

آمـوزان بـراي   واقعـی زبـان  يو بـه نیازهـا  شـود حد امکان پرهیـز تجربۀ شخصی مؤلفان تا
کردن اصطالحات دستوري توجه شود.حفظبرقراري ارتباط با زبان فارسی و نه 

نامهکتاب
، تهران: پژوهشگاه علـوم انسـانی و   خارجیآموزانفارسیفارسی براي درس)، 1373پورنامداریان، تقی (

مطالعات فرهنگی.
، تهـران: ادارة کـل روابـط و    )(کتـاب اول دورة مقـدماتی فارسـی؛ زبـان آمـوزش )، 1367ثمره، یـداهللا ( 
ل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  الملهاي بینهمکاري
تهـران: ادارة کـل روابـط و    ،)(کتـاب پـنجم  دورة مقـدماتی فارسـی؛ زبـان آموزش)، 1367ثمره، یداهللا (
الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.هاي بینهمکاري
و تهـران: ادارة کـل روابـط   ،چهـارم) (کتـاب  دورة مقـدماتی فارسـی؛ زبانآموزش)، 1367ثمره، یداهللا (
الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  هاي بینهمکاري
تهـران: ادارة کـل روابـط و    ،)(کتـاب دوم دورة مقـدماتی فارسـی؛ زبـان آمـوزش )، 1367ثمره، یـداهللا ( 
الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.هاي بینهمکاري
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تهـران: ادارة کـل روابـط و    ،)(کتـاب سـوم  دورة مقـدماتی فارسـی؛ زبـان آمـوزش )، 1367ثمره، یداهللا (
الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.هاي بینهمکاري

نامـۀ  ، پایـان خارجیآموزانفارسیویژةآموزشی زبان فارسی؛ دستور)، 1393بیگم (حاج سیدرضایی، اکرم
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هـاي آمـوزش زبـان فارسـی     دسـتور آموزشـی در کتـاب   ارزیابی«)، 1393رضایی، والی و آمنه کوراوند (
.3، ش زبانانغیرفارسیبهفارسیزبانآموزشنامۀپژوهش، »زبانانغیرفارسیبه

هاي فارسـی  توصیف و نقد دستوري مجموعه کتاب«)، 1394رئیسی، نفیسه و محسن محمدي فشارکی (
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، 1فارسـی بـه فارسـی آمـوزش )، 1389(ی نیحسناطق، و سیدمحمودمحمداصغر فردي،احمد،زهرایی،
.)ص(المصطفینشروترجمهالمللیبینمرکز: قم

مرکـز : قـم ، 2فارسـی  بـه فارسـی آمـوزش )، 1391(کاویانی دمحمودیسو اصغر فردي،احمد،زهرایی،
.)ص(المصطفینشروترجمهالمللیبین
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.35، ش تربیتیشناسیرواننامۀ ، فصل»رسیطرحی براي آموزش دستور زبان فا

.مؤلف: مشهد، )آغازیندورة(2جلدفارسی؛زباننوینآموزش)، 1389(احسانقبول،
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