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  دهکیچ
ــرورت ارزش ــت و ض ــر    اهمی ــارجی ب ــا خ ــان دوم ی ــب آموزشــی زب ــابی مطال ی

با توجه بـه نقـش مهـم دسـتور     . و متخصصان فن کامالً آشکار است نظران صاحب
، پـژوهش  باره  زبان در یادگیري زبان دوم و ظهور رویکردها و مفاهیم جدید در این

 1 پراسـپکت متوسطه به نـام   اول دورةاز  هفتم انگلیسیکتاب حاضر بر آن است تا 
)Prospect 1 ( یفـی ک یلیبر اساس تحل را» مدارس يبرا یسیانگل« ۀمجموعاز سري 

ـ نتایج نشان . کندفریمن نقد و بررسی ـ  الرسن» مهارت دستوري«منظر از   دهـد  یم
از آمـوزش سـنتی    ش،سـطح  هـم پیشـین   يها کتابنظر در مقایسه با  که کتاب مد

محـور کـردن آن   ــ   مهارت راستايدستور زبان فاصله گرفته و گامی رو به جلو در 
 کـردن از جملـه فـراهم    ،هـا  جنبـه با این حـال ظـاهراً در برخـی از    . برداشته است

 آور مـالل مکـانیکی و   هـاي  ینتمراز  کردنو دوري  تر ملموساجتماعی  يها بافت
  .نداشته است يا مالحظه درخوررفت  یشپ سنتی هاي یوهشرایج در 
، رویکـرد سـنتی، رویکـرد    هفـتم  انگلیسـی ، مهارت دستوري، یابیارز :ها کلیدواژه

  .محورـ  مهارت
  

  مقدمه. 1
 کتـاب که اغلـب شـامل    اند مطالب آموزشی زبان دوم ینتر متداولدرسی یکی از  يها کتاب
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نظیـر   یآموزشـ   کمـک از وسـایل   يا مجموعه، و معلم راهنماي کتاب، کار کتاب، آموز زبان
مزایا  ،و محیط آموزشی مربوط ها آناستفاده از  ةنحوبسته به  ها کتاباین  .اند فشرده يها لوح
 يهـا  کتاباز جمله مزایاي استفاده از  .)Richards, 2001( خاص خود را دارند هاي یکاستو 

  :از اند عبارتدرسی 
  ؛آموزشی يها طرح یده سازماندرسی مدون و  ۀبرنام کردنفراهم  .1
  ؛آموزشی هاي یطمح همۀآموزش در یند افرهمگون کردن  .2
فشـرده، و   يهـا  لـوح ، کـار  کتـاب مختلف شامل  یآموزش کمکمنابع و وسایل  ینتأم .3

  ؛صوتی و تصویري متنوع هاي یلفا
  ؛بهبود کیفیت آموزشی .4
  .تر معلمان هرچه بیش يساز آمادهکمک به تعلیم و  .5

  :اند از عبارت ها کتاباین  هاي یکاست
اغلب سـاختگی و   ،ها کتابدر این  شده ، مطالب و به طور کلی زبان استفادهها مکالمه .1

  ؛رسد یمغیرواقعی به نظر 
به تصویر  را و نقصی از دنیاي پیرامون عیب یبدرسی اغلب دورنماي  يها کتاب .2

ـ مطابقت ندار ها یتواقعکه با  کشند یم در جوامـع و   هـا  کتـاب کـه ایـن    بـراي ایـن  . دن
هـاي   موضـوع ، ناشـران و نویسـندگان از   پذیرفتـه شـوند  آموزشی مختلـف   هاي یطمح

متوسـط و  طبقـۀ   یدگاهدرا بر اساس  شانو در عوض مطالبکنند  میدوري  یزانگ بر بحث
  ؛دهند یمجامعه ارائه  کار محافظه

آموزان توجه چنـدانی ندارنـد و صـرفاً     زباننیازها و تمایالت  معموالً به ها کتاباین  .3
  ؛شوند یمنیازهاي رایج بازار تدوین  ینتأمبراي 
منبـع اصـلی تـدریس در     یگانـه  منزلـۀ به  ،درسی يها کتابمداوم معلمان از  ةاستفاد .4

تـدریس   يهـا  مهـارت و منجر به تخریب  دهد میرا کاهش  ها آن، قدرت خالقیت ها کالس
  ).Richards, 2001( شود یم ها آن

 ها کتابدرسی و نقش مهمی که این  يها کتاببا توجه به مزایا و معایب مختلف در 
بـیش از پـیش    ها آن، اهمیت ارزیابی و بررسی کنند یمآموزش زبان دوم ایفا فرایند در 

 .شود یممشخص 
برانگیز آموزش زبـان دوم   چالشبسیار مهم و در عین حال  يها جنبهدستور زبان یکی از 

و انتشـار   یفتـأل اخیـر و   يهـا  سـال رغم بهبود روش تدریس زبـان انگلیسـی در     به. است
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که آموزش دستور زبان انگلیسـی   رسد یمبه نظر سفانه أمتدرسی جدید در ایران،  يها کتاب
مقاطع مختلف همواره بایـد   آموزان دانش. دهد یمسنتی و پیشین خود را ادامه  ۀرویچنان  هم

و در حـین انجـام    ننـد را از بـر ک  يا محـاوره ناپذیر، و  انعطافاز قواعد خشک،  يا مجموعه
چنین رویکردي به آموزش دستور زبان، در روش تـدریس  . کار گیرند  بهمربوط  هاي ینتمر

ونـد  در ر آمـوز  دانـش دارد کـه نقـش فعـال    ریشـه  ) transmission approach(سنتی انتقالی 
دانـش و اطالعـات    سـازي  یـره ذخمفهـوم  «ایـن همـان   . گیرد یمیادگیري را معموالً نادیده 

)banking concept ( به عنوان مخـازن یـا ظروفـی در نظـر گرفتـه       آموز دانشاست که در آن
 ).Freire, 1970: 72( »که باید توسط معلم پر شود شود یم

 ۀحیطـ دستور زبان و روش تـدریس آن در   دربارةاخیر، رویکردهاي نوینی  يها سالدر 
فـریمن   ــ  محـور الرسـن  ـ  از آن میان دیدگاه مهارت ؛آموزش زبان دوم شکل گرفته است

)Larsen-Freeman, 1992 (که وي آن را مهارت دستوري است )grammaring(  نامیده اسـت .
ـ     دهد یمکنونی را تشکیل  ۀمقالاین دیدگاه محور اصلی  اب زبـان  که بـه بررسـی و نقـد کت

ـ انگلیسـی    ۀمجموعـ از سـري  ) Prospect 1( 1 پراسـپکت اول بـه نـام    ۀمتوسـط هفـتم   ۀپای
  .پردازد یم )Khadir Sharabyan et al., 2013( »مدارس براي انگلیسی«

بـه   یدرسـ  يهـا  کتاب یفدر مقاطع متوسطه، دفتر تأل یسیزبان انگل آموزش ارتقايمنظور  به
 )English for Schools( »مـدارس  بـراي  انگلیسی«با نام  جلدي شش اي مجموعهو انتشار  یفتأل

کتـاب  . اول و دوم در نظر گرفته شده اسـت  ۀمتوسطمقاطع  آموزان دانشکه براي  کرداقدام 
ـ  آمـوزان  دانـش که بـراي   استبخش از این مجموعه  نخستین 1 پراسپکت اول مقطـع   ۀپای

شامل  ،آموزشی ۀبستدرسی حاوي یک  يها کتاب تر بیشو همانند  شدهاول تألیف  ۀمتوسط
این . استرسانی  اطالع، لوح فشرده، فلش کارت معلم، و پایگاه کار کتاب، آموز دانش کتاب

اساس رویکرد ارتبـاطی  آن بر لفان ؤم ۀگفتاین مجموعه و به  يها کتابکتاب به همراه دیگر 
ایـن   معلم راهنمايۀ مقدماصول کلی این رویکرد در . فعال و خودباورانه طراحی شده است

  :آمده استبدین شرح آموزشی بستۀ 
  ؛آموزشی متنوع در فرایند یادگیري زبان هاي یتفعالاستفاده از  .1
  ؛تأکید بر یادگیري زبان از طریق تجربیات زبانی .2
  ؛و قابل فهم در تدوین محتواي آموزشی ،استفاده از محتواي غنی، معنادار .3
  کالس؛ در یاري هم و کاري هم طریق از یمشارکت یطزبان در مح فراگیري یۀروح ارتقاي. 4
  ؛بازخوردهاي اصالحی مناسب به خطاهاي فراگیران ۀارائ .5
  .در فرایند آموزش زبان ها آنعاطفی و نقش  يها جنبهتوجه به  .6
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را از منظر مهـارت دسـتوري و بـا در نظـر      1 پراسپکتحاضر سعی دارد  ۀمقالبنابراین، 
  .کندشده در باال نقد و بررسی  گرفتن اصول کلی بیان

  
  چهارچوب نظري پژوهش. 2

اشاره شد، دستور زبان نقش مهمی در آمـوزش و یـادگیري زبـان دوم     تر یشپگونه که  همان
تدریس این مقوله از  ةنحو ةدربارنظرهاي فراوانی   اختالف، همواره این با وجود. کند یمایفا 

کـه   شـود  یمله ناشی ئاز این مس ها یدگاهداین تفاوت ). Ellis, 2001( زبان وجود داشته است
کـه   درس تدریس کرد یـا ایـن   يها کالسآیا باید قواعد دستور زبان را به طور مشخص در 

 ۀپیشـین نگـاهی بـه   . آموخـت  آموزان دانشرا در قالب کاربردهاي معنادار زبان به  ها آنباید 
تـدریس آن همـواره در    ةکه دستور زبان و نحـو  دهد یمآموزش زبان در قرن گذشته نشان 

به طوري کـه   داشته است؛ اي یژهوآموزش زبان جایگاه ) methods( هاي یوهشمباحث نظري 
با این حال، نسـاجی و  . و گاهی کامالً نادیده گرفته شده است شده توجهبه آن گاهی بسیار 

  :از اند عبارتکه  کنند یمبه سه رویکرد کلی در آموزش دستور زبان اشاره ) 2011(فوتوس 
  ؛توجه عمده به قواعد دستوري .1
  ؛توجه عمده به معنا .2
  .توأمان کافی بر قواعد دستوري و معناکید أت .3

در آموزش زبان دارد که خود برگرفته  محورـ  زبان دستوررویکرد اول ریشه در نگرش 
یکی از این دالیل مربـوط بـه    ،)1987(بنا به نظر رادرفورد . از دالیل مختلف تاریخی است

در ایـن  . اسـت اهمیت و نقش دانش دستور زبان در علم فلسفه و دیگر علوم قرون وسطی 
رابطـۀ نزدیکـی   دستور زبان و علومی نظیر حقـوق، الهیـات، و پزشـکی    مطالعۀ  میان ،دوران

 يهـا  مهـارت رفـت   پـیش در وجود داشت و اغلب تصور بر این بود که دانش دستور زبـان  
چنین تصور غالب بر آن بود کـه بهتـرین    هم. است یرگذارتأث یدان سخنمربوط به بالغت و 

بود که باور بر اساس همین . قواعد دستوري زبان اول استمطالعۀ روش یادگیري زبان دوم 
دیگـر در نظـر گرفتـه شـد      يهـا  زبـان مطالعۀ بهترین الگو براي  در حکمالتین دستور زبان 

)Fotos, 2005(.  سنتی آموزش  هاي یوهشتدریج پایه و اساس  بهتأکید بسیار بر قواعد دستوري
ـنیداري )grammar-translation method(ترجمه  ـ نظیر روش دستور ،زبان  گفتـاري ــ   ، روش ش

)lingual method audio ( هاي یوهش. را تشکیل داد محورـ  زبان دستور هاي یوهشو دیگر 
همگی بر ایـن فـرض مشـترك    اما ، رسند یمدیگر به نظر  یادشده گرچه متفاوت از یک
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که مشکل اصلی در فراگیري زبان دوم یا بیگانه مربوط به یادگیري سـاختار و   نداستوار
 دشـو توجـه بسـیار   بـه آن  قواعد دستوري آن زبان است و همین جنبه است کـه بایـد   

)Nassaji and Fotos, 2011.( 
مـیالدي،   1970 ۀدهـ محور در آمـوزش زبـان در   ـ  ارتباط هاي یوهشبا ظهور و پیدایش 

کـه بـر اهمیـت بسـیار زیـاد دسـتور زبـان و قواعـد          هایی فرض یشپو  ها یهنظر همۀدربارة 
ایـن   یـري گ شـکل دالیل زیـادي در  . آمد وجود به تردید و شکساختاري آن تأکید داشتند 

با بررسـی مطالعـات   ) 1998(النگ و رابینسون  که ینااز جمله  وجود داشت؛نگرش جدید 
سال گذشته به این نتیجه رسـیدند کـه    30محور در ـ  زبان آموزش دستور دربارة شده انجام

چـه   متفـاوت از آن  اي یوهشـ ساختارهاي دسـتوري را بـه    آموزان زباناین مطالعات،  همۀ در
این، محققان دریافتند که فراگیري زبان  بر افزون. گیرند یمفرا دهند یمسنتی ارائه  يها روش

 شـود  یمافزوده  آموز زبانتدریج بر مهارت  بهدوم فرایندي مرحله به مرحله است که طی آن 
)Nassaji and Fotos, 2011.(  طبق نظر النگ و کروکز)بـان هـم از   ، یادگیري دستور ز)1992

و طی یک مرحله از صـفر بـه    باره یکبه  آموز زبانمعنا که   بدین؛ کند یمهمین قاعده پیروي 
تدریج و طی مراحل مختلف به دستور زبـان مقصـد مسـلط     بهبلکه  ؛رسد ینممهارت کامل 

محور توجه اصلی خود را به نیازهـاي  ـ  ارتباط هاي یوهشداران  ترتیب، طرف  بدین. شود یم
ـ کـه از بعـد نظـري ریشـه در      ،هـا  یوهشـ ایـن  . معطوف کردند آموزان زبان  هـاي  رفـت  یشپ
، هـدف از یـادگیري زبـان را    )Savignon, 2001( زبـان داشـتند   یشناسـ  جامعهو  یشناس زبان

گسترش توانایی استفاده از آن براي رساندن معنا و مقصود گوینـده بـه دیگـران در زنـدگی     
معلمـان را ترغیـب    هـا  یوهشـ داران این  طرف ).Widdowson, 1978( کردند یمروزمره قلمداد 

همـین امـر   . تغییـر دهنـد  را نقش دستور زبان در آموزش زبان دوم  دربارة شاننگرشکردند 
 دسـتور به طوري که رویکرد آموزشی  ؛آموزش زبان دوم شد ۀحیطمنجر به تغییر بنیادي در 

 .محور دادـ  جاي خود را به رویکرد آموزشی معنا محورـ  زبان
) 1985(نگرش محققانی نظیـر کراشـن    ۀپایمحور بر ـ  رویکرد آموزشی معنا هاي هفرضی

بنا به نظر ایـن محققـان،   . فراگیري زبان دوم بنیان نهاده شده است دربارة) 1993(و شوارتز 
 که در بافت طبیعی و اند زبانی يها مثالو  ها نمونه فقطبراي فراگیري زبان دوم  الزممطالب 

 انـد  شـبهه و شـواهد مطمـئن و بـدون     هـا  نمونـه این مطالب همـان  . روند یمکار   روزمره به
)positive evidence(  زبانی قابـل فهـم   يها دادهرا  ها آنکه کراشن )comprehensible input( 
 آمـوز  زبـان زبانی قابل فهم بـه   يها دادهصورتی که میزان زیادي  از نظر کراشن، در. نامد یم

. شـود  انجام مـی کم باشد، فراگیري زبان دوم به سهولت  اش عاطفی يها واکنشارائه شود و 
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، آموزش نکات و قواعد کنند یمبیان ) 2001(اورتگا گونه که نوریس و  طبق این رویکرد، آن
به . ندارد آموز زبانرفت دانش زبانی و زبان بینابینی  یادگیري و پیش دردستوري هیچ تأثیري 

و دانشـی کـه وي بـا قـرار      آمـوز  زباندانش خودآگاه  میانهیچ وجه مشترکی  ،یگرعبارت د
 ).Krashen, 1985( وجـود نـدارد   آورد یمـ دسـت    قابل فهـم بـه   يها دادهگرفتن در معرض 

آمـوزش زبـان انگلیسـی امـروزي،      يهـا  کـالس محـور در  ـ  پاي رویکرد آموزشی معنا    رد
آموزشـی   هـاي  یوهشـ آموزش طبیعی کراشن و تـرل، برخـی از    ةشیومربوط به  هاي یکتکن

 )immersion programs(سـازي  ور غوطـه آموزشـی موسـوم بـه     يها برنامهمحور، و ـ  محتوا
  ).Ellis, 1994(شود  میخوبی مشاهده  به

اخیراً آونگ رویکردهاي آموزش زبان دوم دوباره به سمت تأکید و توجه به ساختارهاي 
ـ   . فته استدستور زبان سوق یا بعـدي محققـان و    هـاي  یافتـه و  هـا  هاین امـر ناشـی از تجرب

محـور بـه چشـم    ـ  که در رویکرد آموزشی صرفاً معنااست رویارویی ایشان با نواقصی 
سازي آمـوزش  ور غوطه يها برنامه بارةکه در يا گستردهبراي نمونه، مطالعات . خورد یم

چنان در زبـان گفتـار و    هم آموزان زبانزبان فرانسه صورت گرفت، حاکی از آن بود که 
 ;Harley and Swain, 1984( شـوند  یمـ زبانی  نوشتار مرتکب خطاهاي نحوي و دستور

Lapkin et al., 1991.(  ایـن برنامـه    بـر اسـاس  کـه   یآموزان زباناستدالل محققان این بود که
نشده ترغیب گو به زبان مقصد و کافی به گفت ةمشغول فراگیري زبان فرانسه بودند، به انداز

در کـاربرد   شانرفته بر دقت شده و رفته شانبتوانند متوجه خطاها و نواقص از این راهبودند تا 
تحقیقـات فـوق نشـان داد کـه رویکردهـاي       ).Swain, 2005( ساختارهاي دستوري بیفزایند

تـا میـزان   د کننـ کافی بر روي ساختارهاي دستوري توجـه و تمرکـز    ةآموزشی باید به انداز
بر این، افزون . برسد حداقلبه  آموزان زبانخطاهایی از این نوع در زبان گفتاري و نوشتاري 

است که شواهد تجربی  انجام شدهدرسی  يها کالسو  ها یشگاهآزمادر  يا گستردهمطالعات 
مبتنی بر توجه به ساختارهاي دسـتوري   يها آموزش دهد یمنشان  ها آنو مستدل حاصل از 

تـري   در زبان گفتاري و نوشتاري خود خطاهاي دستوري کـم  آموزان زبانکه  شود یمباعث 
  ).Larsen-Freeman and Long, 1991; Long, 1983, 1991( داشته باشند

تأکید توأمان کافی بـر قواعـد دسـتوري و    (دالیل فوق زمینه را براي ظهور رویکرد سوم 
زبان دوم بر این عقیده اتفـاق نظـر    پردازان یهنظرمحققان و  تر بیشامروزه . کردمساعد ) معنا

دستوري باید به میزان کافی در آمـوزش زبـان دوم گنجانـده     يساختارهادارند که توجه به 
ـ ). Doughty and Williams, 1998; Loewen, 2005; Russell and Spada, 2006(شود   ربنا ب
، معلمان باید ساختارهاي دستوري زبـان دوم را آشـکارا یـا بـه طـور ضـمنی بـه        ها آننظر 
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از ایـن   هـا  آنفراوانی را براي ایشان مهیا سازند تـا   يها فرصتآموزش دهند و  آموزان زبان
در زبـان   ها آنو سپس از  بپردازند ها آن، به تمرین کنندبتوانند به این ساختارها توجه  طریق

سـاختارها و قواعـد   بـه  بسـیار مهـم آن اسـت کـه      ۀلئمس. ستفاده کنندگفتاري و نوشتاري ا
ـ  . شـود محور تأکید و توجه ـ  دستوري باید در بافتی معنادار و محیط آموزشی تعامل  ربنـا ب

، همین جنبه از رویکرد آموزشی به دستور زبان است که در )2011(نساجی و فوتوس  ۀگفت
  .داردتحقیق و آموزش زبان دوم و در میان محققان و مدرسان اقبال فراوانی  ۀحیط

تـدریس دسـتور زبـان، معنـا و مفهـوم آن نیـز طـی         ةشیو دربارةجدا از اختالف نظرها 
گـذار بـوده اسـت    یرتأثتـدریس آن   ةگذشته تغییرات بسیاري کـرده کـه بـر شـیو     يها سال

)Purpura, 2004 .(از  يا مجموعـه موزشی سنتی، دستور زبان شامل آ هاي یوهشدر  ،مثال براي
و سـپس   ندکرد میوار حفظ  را طوطی ها آن باید آموزان دانشقواعد دستوري محض بود که 

طی چند سال گذشـته، مفـاهیم جدیـدي از دسـتور     . آوردند یمبه یاد  ها ینتمرهنگام انجام 
و ) grammatical ability(به مهـارت دسـتور زبـانی     توان یمزبان شکل گرفته که از آن میان 

این مفاهیم ناشی از رویکردهـاي بنیـادي مهـارت محـور بـه      . اشاره کرد» دستورِيمهارت «
ساختارهاي دستور زبان را بتوان بـه شـکلی صـحیح،    «معنا که   بدین است؛دستور زبان 

نوشتاري و  يها گفتمانبه هنگام ارتباط در » معنادار، و متناسب با محتوا و بافت مورد نظر
به منظور پیاده کردن این مفاهیم جدید ). Larsen-Freeman, 2003: 143(کار برد   گفتاري به
سنتی آموزش دستور زبان  هاي یوهشآموزش، مدرسان زبان دوم باید از حیطۀ نظري در 

 هـا  آنآموزان با اسـتفاده از   که زبانکنند آموزشی را فراهم  يها فرصتو بگیرند فاصله 
دیگر ارتباط متقابل داشته باشند، اطالعات و معلومات خود را صمیمانه به  تی با یکراح به

را به ساختارهاي  ها آنتوجه  فقط انجام دهند که نه هایی یتفعالدیگر منتقل کنند، و  یک
را نیز  دار هدفو  معنادارلذت نوعی تعامل و یادگیري  ها آن، بلکه به کندزبانی معطوف 

  ).Larsen-Freeman, 2011(بدهد 
مفهومی متمایز از دانش دستور » مهارت دستور زبانی«، )2014(طبق نظر ریچاردز و رپن 

از آگاهی از آن  عبارت است) grammatical knowledge(دانش دستور زبانی . زبانی است
هنگـام  . اسـت آن  يمند قاعدهدرستی و  کنندة یینتعدسته از ساختارها و قواعد زبان که 

اصلی بر روي جمله است و تمرین نقش مهمـی در   یدتأکفراگیري دانش دستور زبانی 
قواعد دسـتور   یريکارگ بهبر « چنین هم مهارت دستور زبانی. کند یمیند یادگیري ایفا افر

 »گونـاگون اشـاره دارد   يهـا  بافـت زبان در ایجاد متون مختلف گفتاري و نوشتاري در 
)Richards and Reppen, 2014: 6.(  مهارت دستور زبانی از دیدگاه کالن)عبارت است )2012 
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دیگـر   وران و نویسندگان هر زبان به هنگام تعامل با یـک  که گویش» دستور زبانی هاي ینشگز«از 
یـک   توانـد  یماین رویداد ارتباطی «از این منظر . گیرند یمکار   در رویداد ارتباطی خاصی به

 :Cullen, 2012(» کـاران باشـد   الکترونیکی به یکـی از هـم   يا نامهدوستانه یا نوشتن مکالمۀ 

259.( 
نیز رویکردهاي سـنتی بـه دسـتور زبـان را از     ) 2003(فریمن ـ  به همین ترتیب، الرسن

تر رویکردهاي  بیش. استکرده نامید متمایز » مرینگامهارت دستوري یا گر«چه وي آن را  آن
کـه   داننـد  یماز قواعد و ساختارهاي زبانی  يا مجموعهسنتی دستور زبان را دانشی مرتبط با 

 در حکمفریمن، هنگامی که دستور زبان ـ  طبق نظر الرسن. را فراگیرند ها آنباید  آموزان زبان
از قواعد، هنجارها، الگوهاي فعلی، و اجزاي کالمی در نظر گرفتـه شـود، جـاي     يا مجموعه

اگر  ،اواز نظر . منفی پیدا کنند ور زبان حساسم دستشنیدن با  آموزان دانشتعجب نیست که 
 شوند یمسان بدانند، باعث  یکمقولۀ معلمان مهارت دستور زبانی و دانش دستور زبانی را دو 

نتوانند آن را به نحوي  ها آنمانده و بنابراین،  بالاستفاده آموزان دانشدانش دستور زبانی «که 
گرامرینـگ یـا   واژة ، وي رو  یـن ااز ). Larsen-Freeman, 2003: 24(» یرنـد گ کـار   بـه مطلوب 

را از دسـتور   یرپویاغمحور و ـ  ابداع کرد تا دیدگاه دانش 1992مهارت دستوري را در سال 
فریمن، دستور ـ  الرسن نظر از. ببخشد» محور و پویاـ  مهارت«و به آن هویتی کند زبان دور 

و همین ماهیت  کند یمذشت زمان تغییر پویاست که با گفرایندي زبان نیز درست مانند زبان 
یعنـی   ،گرامـر واژة ) ing(دسـتور زبـان بـود کـه وي را بـر آن داشـت وجـه مصـدري         

grammaring واژة درسـت مثـل   ؛ کار بـرد   را بهlanguaging    آن را در ) 2010(کـه سـووین
) 2003(فـریمن  ــ   ، الرسـن تـر  جامعبه عبارت . کار برد  بهاجتماعی خود ـ  دیدگاه فرهنگی

کار بردن ساختارهاي دسـتور    بهتوانایی «: کند یمتعریف  گونه ینامفهوم مهارت دستوري را 
  ).Dotneye, 1999: 143( »زبان به شکلی صحیح، معنادار، و در بافت و محتواي خاص خود

 )usage-based( محور ـ کاربرد هاي یهدر نظر یشهر يواقع، مبنا و مفهوم مهارت دستور در
 ها یهنظر، این )2009(طبق نظر درنیه . فراگیري زبان دارد) exemplar-based(محور ـ  یا مثال

در ) probabilistic model(یـا فرایندگونـه    یـی گرا احتمـال در اصول زیربنایی خود از الگوي 
کـه سـاختارها و قواعـد     کننـد  مـی به این حقیقت اشاره  ها آن. کنند یمفراگیري زبان پیروي 

 درازمدتدستور زبان، چه هنگام یادگیري زبان اول در دوران کودکی و چه هنگام تحوالت 
نوپدیدارگرا و در شـرف تکـوین شـکل    یندهاي افر یرتأثزبان در طی اعصار و قرون، تحت 

که برگرفته از اثر  ،)emergentism( راییگیدارنوپد پدیدة. ندارند یکیو منشأ ژنت گیرند یم
 است فراینديدر اواسط قرن نوزدهم است، عمدتاً شامل  یلبه نام م یتانیاییبر یلسوفیف
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 آن است یداخل يها بخش ینساختار حاصل تعامل ب یاشبکه  یک پیچیدةکه در آن رفتار 
)De Wolf and Holvoet, 2005( .درنیه نظر طبق )ت بـه تغییـرا   توان یماین مفهوم را « ،)2009

نشـده   یدهـ  سـازمان بشـري   يها ژنتوسط  یماًمستقو  الزاماًنسبت داد که  هایی رفت یشپو 
  ).Dotneye, 1999: 113(» باشند

نوپدیدارگرایانـه،  ینـد  افرمحور با پیـروي از  ـ  محور یا کاربردـ  مثال هاي یهنظربنابراین، 
ملمـوس و واقعـی از زبـان نسـبت      هـاي  هتجرب ۀمجموععامل فراگیري زبان را به  ینتر مهم

 .)universal grammar(نظیر دستور زبان جهـانی   ،شناسی و نه به قوانین درونی زبان دهند یم
پیشـین زبـانی    هـاي  هتجرب ۀبر این فرض استوارند که مجموع ها یهنظربه عبارت دیگر، این 

بـه فصـاحت و    منجـر ) lexical chunks(هـا   واره جملـه ، و هـا  هجمل، ها مثالاشخاص اعم از 
ـ بنا به نظـر  . شود یممهارت زبانی ایشان در آینده  ، ایـن  )2006(فـریمن  ــ   و الرسـن  یسآل

کـه گـویی    شـوند  یمـ دیگر مرتبط  یک اب يا گونه  به ها آن ا، و انواع مرتبط بها مثال، ها هتجرب
کـه در آن   ،این فراینـد  .اند ، و قواعد محض دستوريها مقولهسري ساختارها،  یکبرگرفته از 

الگوها و ساختارهاي جدید پدیدارشده در زبان متفاوت از ساختارها و الگوهاي موجود در «
 ةپدیدبارز  ۀمشخصو » نامند یم) morphogenesis(آموزان است پیدایش  زبانزبانی  يها داده

  ).Larsen-Freeman, 2003: 144(مهارت دستوري و عامل ماهیت پویایی در آن است 
از  یـد با يمهارت دستور یتبهبود و تقو يبرا مدرسان ،)2003( فریمن ـ الرسنباور  به

در کنار  یددستور زبان با یگر،عبارت د به. یرندآموزش دستور زبان فاصله بگ یسنت هاي یوهش
 آمـوزان  زبانمهارت پنجم در نظر گرفته شود تا  حکم درزبان  آموزش چهارگانۀ يها مهارت
آن  مند مقاصد هدف يمعنادار و برا يها در بافت يدستور يساختارهابردن  کار به با بتوانند
 هایی یتفعال« شامل باید زبان دستور آموزش ،تر ساده یانبه ب. بهبود بخشند و کنند یترا تقو

  ).Larsen-Freeman, 2011: 6( »گیرد یاطالعات صورت م یها تبادل واقع باشد که در آن
  

  تحلیل کیفی. 3
 هاي یهنظر محور از جملهـ  محور یا کاربردـ  مثال هاي یهنظراشاره شد،  تر یشپکه  گونه همان

 ةانـداز بایـد بـه    نخست آموز زبان، ها یهنظرطبق این  .اند زیربنایی در مفهوم مهارت دستوري
مختلف زبانی قرار گیرد تا سـپس بـه مـرور     هاي ه، و تجربها نمونه، ها مثالکافی در معرض 

ایـن   ۀمجموعساختارها و قواعد دستوري زبان را از  اش یادراکرفت توانایی  زمان و با پیش
پیشـین آمـوزش    يهـا  کتابمقایسه با  در 1 پراسپکت رسد یمبه نظر . استنباط کند ها هتجرب

برگرفتـه از یکـی از    1تصویر . زبان در مدارس، در این زمینه گامی رو به جلو برداشته است
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  :کند  یمآشکار  یخوب بهرا  مسئلهکتاب است که این  يها بخش

  
  )7 :هفتم انگلیسی آموز دانش کتاب( شفاهی هاي مهارت به مربوط تمرینی یبخش از اي نمایه. 1 تصویر

بـا   آمـوز  زبانکه سعی شده  تمریناین ، در شود یمدیده  1که در تصویر  گونه همان
راستاي بنابراین در  ؛شودآشنا  تعارف و سالم مفهومزبانی مربوط به  يها نمونهو  ها مثال

. رسـد  یمـ است که خود اقدامی مثبت به نظر  نشده تالشی دستوري محضارائۀ قاعدة 
که در آن سـعی شـده    دهد یمدیگري از همین نوع تمرین را نشان نمونۀ نیز  2تصویر 

متداول هاي  جملهو ها  عبارتآموزان را با  دانشدستوري آشکار، قاعدة بدون بیان کردن 
  .کندراي اعالم زمان آشنا ب

  
  )39 :هفتم انگلیسی آموز دانش کتاب( شفاهی هاي مهارت به مربوط تمرینی یبخش از اي نمایه. 2 تصویر

یکـی از اصـول کلـی خـود      منزلـۀ نظر استفاده از محتواي معنادار را به  گرچه کتاب مد
 يهـا  نمونـه و  هـا  مثـال موجـود در آن،   هاي ینتمرو  ها بخش تر بیشقلمداد کرده است، در 

و بـراي   تـر  پررنـگ متنوع با وجوه اجتمـاعی   يها بافتکه در شود  نمیزبانی چندانی یافت 
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  :دهد یمرا بهتر نشان  مسئلهاین  3تصویر . کار رفته باشد  به تر يکاربردمقاصد 

  
  )42 :هفتم انگلیسی آموز دانش کتاب(شفاهی  هاي مهارتمربوط به  ۀمکالم ی ازاز بخش اي مایهن. 3 تصویر

خـود   ۀعالقـ غـذاي مـورد    بارةنشان داده شده که در آموز دانش، مکالمۀ دو 3در تصویر 
، اما این بخش و دو کند یمهدف مشخصی را دنبال  شده گرچه بافت اشاره. کنند یمصحبت 

 یـد تأکنظـر   بـر روي همـین بافـت مـد     فقط، اند آمدهاین مکالمه  ۀادامبخش تمرینی که در 
) غـذا (زبانی مربوط به همین مفهوم  يها نمونهو  ها مثال ۀارائو تالش چندانی براي  اند کرده
 ،در زنـدگی واقعـی باشـد    آمـوز  دانشکه متناسب با نیازهاي آتی  ،تر يکاربرد يها بافتدر 

 نظـر گـرفتن  مؤلف یا مؤلفـان بـا در   بهتر بود نهادي،  پیش حل راه به منزلۀ. است انجام نشده
نظیـر رسـتوران را معرفـی و دو     تـر  و کـاربردي  تـر  ملموس، بافتی آموزان دانشنی سطح زبا

ترتیـب    بـدین . کننـد خـدمت ترسـیم    غـذا بـه پـیش    دادن حال سفارش کننده را در مکالمه
با عبارات و اصطالحات کاربردي بـراي سـفارش غـذا در رسـتوران آشـنا        هم آموزان دانش

  .گرفتند یفراملغات و کلمات مربوط به غذاهاي مختلف را هم و  شدند یم
پیشین  يها کتاب. دانش دستور زبانی و مهارت دستوري اشاره شد میانبه تمایز  تر یشپ

 ۀارائو سپس با  دادند یمجداگانه ارائه  ییها فرمولآموزش زبان، قواعد دستوري را به شکل 
، رفتنـد  ینمـ که از سطح جملـه فراتـر    ،)mechanical drills(مکانیکی  تکراري و هاي ینتمر

این روش سنتی آموزش دستور . کردند یمآن قواعد  وار یطوطرا وادار به حفظ  آموزان دانش
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 1 پراسپکت رسد یمبه نظر . آموزان نبود زبانزبان چیزي جز دیکته کردن دانش دستوري به 
ـ به طوري کـه از   ؛آموزشی سنتی فاصله گرفته است ةشیوتا حد زیادي از این  آشـکار   ۀارائ

)explicit ( را ترغیـب   آمـوزان  دانـش  هـا  ینتمـر قواعد دستوري اجتناب کرده و در برخی از
یکی  4 تصویر. مند به کار برند نظر را به منظوري هدف دستوري مد ةقاعدالگو و  که کند می

  .دهد یم نشانرا  ها ینتمراز این 

  
  )35 :هفتم انگلیسی آموز دانش کتاب(گفتاري و نوشتاري  هاي مهارتتمرینی مربوط به  یاز بخش اي مایهن. 4 تصویر

حتی برخـی از  . کنند ینم يساز نمونهکتاب بافت اجتماعی خاصی را  هاي ینتمر تر بیش
جـایگزینی   هـاي  ینتمـر نظیـر   ،پیشـین  يهـا  کتـاب غیرفکـري   هاي ینتمر، همان ها ینتمر

)substitution drills ( القـا   آمـوز  دانـش بنـابراین ایـن حـس را بـه     کنند؛  میرا به ذهن متبادر
کار   زبانی را بتوان در بافت اجتماعی و محیط واقعی به هاي هتجربو  ها مثالکه این  کنند ینم

  .دهد یمرا نشان  ها ینتمریکی از این  5تصویر . برد
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  )23: هفتم انگلیسی آموز دانش کتاب( شفاهی هاي مهارتتمرینی مربوط به  یاز بخش اي نمایه. 5 ریتصو

 ییهـا  مصـاحبه ایـن مطالعـه   محققـان  از منظر مهارت دستوري یا گرامرینگ،  نظر صرف
هفتم متوسطه در مدارس شـهر اصـفهان    ۀپای آموزان دانششفاهی و غیررسمی با تعدادي از 

نتایج حاکی از این بـود  . نظر بررسی شد کیفیت و محتواي کتاب مد ها آندر  و انجام دادند
 ۀهمـ بـراي   یزبرانگ چالشمطالب آموزشی متنوع و  ۀارائنتوانسته در  نظر مدکه ظاهراً کتاب 

رفـت رو بـه رشـد     امروزه بـا پـیش   ؛ زیرادر سطوح زبانی مختلف موفق باشد آموزان دانش
همـواره سـعی در    آموزان دانشنوین و گسترش فرهنگ شهرنشینی، بسیاري از  هاي يورافن

 همـۀ سـطح زبـانی    هفـتم کتاب  رسد یمبه نظر . بهبود و تقویت سطح زبان دوم خود دارند
، تنـوع چنـدانی از لحـاظ میـزان     رو  یناسان فرض کرده و از  این مقطع را یک آموزان دانش

در  آموزان دانشبه طوري که برخی از  ؛دشواري یا سهولت مطالب آموزشی ارائه نداده است
، آور مـالل مطالـب کتـاب را   ) personal communication(گوهاي شخصی بـا محقـق   و گفت
  .دانستند یمنواخت، و حتی ساده  یک

  
  گیري نتیجه. 4

درسی سه رکن اصلی فرایند تعلیم و تربیـت را تشـکیل    يها کتابآموزان، و  معلمان، دانش
هـم معلمـان و هـم     زیـرا دارنـد؛   اي یژهودرسی اهمیت  يها کتاب ها آنکه از میان  دهند یم

درسی  يها کتابیابی و بررسی  بنابراین ارزش اند؛ وابسته ها آنتا حد زیادي به  آموزان دانش
. رسـد  یمـ و انتخاب مطالب مناسب آموزشی در این زمینه امـري بسـیار ضـروري بـه نظـر      

ي یا متوسطه را از منظر مهارت دستور ةدوراول  ۀپایاز  هفتم انگلیسیپژوهش کنونی، کتاب 
در بخـش مقدمـه ذکـر شـد، کتـاب       تر یشپکه  گونه همان .کند میگرامرینگ نقد و بررسی 

مؤلفان آن، بر اساس رویکرد ارتبـاطی فعـال و خودباورانـه طراحـی      ۀگفتبنا به  1 پراسپکت
آموزشی  ۀبستاین  معلم راهنمايکتاب  ۀمقدمکه در  ،یکی از اهداف این رویکرد. شده است

روان  اي یوهشبه  آموزان دانشارتباطی  يها مهارتاز رشد  عبارت استنیز به آن اشاره شده، 
ملموس زندگی فـردي   يها بافتزبان در  ةروزمرو تا حد امکان نزدیک به کاربرد واقعی و 

در این کتاب ظاهراً  شده ارائهو مطالب  ها ینتمرنتایج تحلیل کیفی نشان داد که . و اجتماعی
واقعی کاربرد زبان دوم چندان موفق  هاي یطمحاجتماعی و  يها بافتهنوز در همانندسازي 

نظر کتاب فوق تمرکز عمده بر معنا، همـراه بـا    بر این، یکی از معیارهاي مد افزون. اند نبوده
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که در بخش تحلیل کیفـی   گونه همان. شده است در نظر گرفتن صورت و ساختار زبان ذکر
مقالـه   5در تصـویر   چـه  آننظیـر   هـایی  ینتمربا وجود  رسد ینممقاله نیز اشاره شد، به نظر 

نظر از  گرچه کتاب مد که آننتیجه . باشد یرپذ امکاننظر  به معیار مد یابی دستمشاهده شد، 
بـانی  سنتی آموزش دستور زبان فاصله گرفتـه و سـعی در پـرورش مهـارت دسـتور ز      ةشیو

محـیط و بافـت معنـادار و چنـدان مناسـبی را بـراي        رسد ینمبه نظر  امادارد،  آموزان دانش
بتواننـد در حـین توجـه بـه معنـا بـه        از ایـن طریـق  باشد تا ایشان  کردهفراهم  آموزان زبان

در زبـان   هـا  آنو سـپس از   بپردازنـد  هـا  آن، به تمـرین  کنندساختارهاي دستوري نیز توجه 
  .گفتاري و نوشتاري خود بهره جویند
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