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 چکیده
و هاي آموزش زباان دو   وزش دستور در برنامهآمپيرامون  يهاي بسيارسال گذشته اختالف نظرها و مناقشه 04در 

شناسا  بار آماوزش دساتور رابسير بسا اي        هاي زباان بويژه طرح ديدگاه رخ داده،آموزي زبان ۀدر برنامآن جايگاه 
ررين ماان   را مهم آنشمار آورده و برخ  مرك ي آموزش زبان دو  به ۀ. برخ  رويكردها دستور را هستستاگذاشته

برخا  متصصصاان ايان    آراي بر و انتقادي  فشرده يراند. پژوهش حاضر با مروزش زبان دو  دانستهپيشرفت در آمو
نماياد. در ايان   گيري و ركامل ايان اطاحالح را بررسا  ما     هاي پيدايش دستور آموزش  و سير شكلزمينهحوزه، 
، روجاه باه   يبنيااد ، پيكاره راه  طورت، معناا و كااربرد  هم ازجملههاي دستور آموزش  ررين ويژگ مهمبه بررس  

دهاد  اين محالعه نشاان ما    .استشدههاي آموزش طريح و ضمن  اشاره آموزمحوري و رركيب روشبازخورد، زبان
كه پيوستار آموزش دستور در زبان دو  از رمرك  افراط  بر آموزش دستور به سمت حذف دستور حركت كارد و در  

عناوان  رمرك  منحق  بر آموزش دستور بازگشت، رمرك ي كه از آن باه  هاي رجرب  فراوان، بهادامه براساس پژوهش
دستور آموزش  به اعتبار مصاطب خاص، روش رادري  متاااوت و انحبااا باا      ،امروزه شود.دستور آموزش  ياد م 

 .  آيدشمار م  مستقل  از دستور به نۀدرس  و رويكردهاي آموزش زبان دو ، گو ۀبرنام
 

 محورآموزش زبان اررباط ، آموزش ركليفزبان دو ، گرا، مند نقشآموزش ، دستور نظا  دستور واژگان كليدي:

 دانشگاه فردوس  مشهد ،آموختۀ دكتري زبان و ادبيات فارس دانش. 1
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 مقدمه -1

 برانگي ررين موضوع در آموزش زباان دو  باوده و هسات   جايگاه و اهميت دستور زبان، مناقشه
هااي  از نصساتين رجرباه   (.412: 2440فريمن، ؛ الرسن120: 2442، ؛ ويدودو2: 2442)هينكل و فوروس، 

هااي اطال  باه    مهاارت ها و هاتاد قرن بيستم، دستور ج ء پايه ۀآموزش زبان دو  را اواخر ده
هاا و  پاياان  قارن بيساتم باا طارح نظرياه       ۀ. در دو دها (10: 2414)نيوبااي،   استهرفتم شمار 

به شكل  افراطا    0و يادگيري زبان اررباط  2، الگوي نظارت1رويكردهاي  مانند ررريب طبيع 
ياد. باا آغااز    و به جاي آن رمرك  بر معنا و بافت پيشانهاد گرد  (1)با آموزش دستور مصالات شد

ارصاا   رري نسبت به آموزش دستور نحق يكم، در آموزش زبان دو  رويكردهاي موبيست ۀسد

 (.2412دكيسر،  ؛2442ويدودو،  ؛2440)نساج  و فوروس، گرديد 

هااي دساتور آموزشا  تيسات و     است كه رعريف دقيق و ويژگا   اينپرسش اطل  مقاله 
ايان پرساش ابتادا     خواهد بود. براي پاسا  باه   نهتگوبازنماي  آن در متون آموزش  زبان دو  

سيري در راري  رحور اين اطاحالح خاواهيم داشات، و در اداماه دساتور آموزشا  را از منظار        
هااي دساتور   و در نهايت ويژگ بررس ، درس  و رويكردهاي آموزش زبان دو   ۀانحباا با برنام

 خواهيم كرد.آموزش  را فهرستوار بيان 
 

 بحث ۀپیشین -2

 دستور آموزشی در منابع انگلیسی -2-1

 اسات همعرفا  شاد   نصستين متن ( 1290) 0ج  پ  ب  آلن ۀهرتند در بسياري از مناب ، مقال
؛ والا  رضااي  و   2414؛ نيوبااي،  1220)آدلاين،  پاردازد  طورت مستقل ما  كه به دستور آموزش  به

طاور مساتقل   نصستين بار باه ا ر رويكرد دستور آموزش  ،(1024؛ طحراي  و رضااي ،  1020كوراوند، 
هااي  . نابليات دساتور آموزشا  را انعكاسا  از نظرياه     گرفات كاار  باه  (1292) 4ج  اس نابليت

داناد و بار اهميات رحليال     دستوري گوناگون مانند دستور روطيا ، و دستور سااختارگرا ما   
 كند.  روطيا  و رحليل رمرين در ردوين دستور آموزش  ربكيد م 

                                                           
1. Natural Acquisition 

2. Monitor Model 
3. Communicative Language Teaching (CLT) 
4.J. P. b. Allen 

5. James S. Noblitt: Pedagogical Grammar: Towards a Theory of Foreign Language Materials 
Preparation 
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تناد رعرياف   هراست. نويسانده   ديگر پژوهش مهم( 1290)از آلن « زش دستور آمو» ۀمقال

دهد، دستور آموزش  را رركيب  از مبناي  نظري و كاربرد عملا   دقيق  از دستور آموزش  نم 

د كاه مادل دساتوري    پردازم خود به اسبات اين موضوع  ۀاز مقال زياديبصش در داند و آن م 

 بعادرر  البتهناسب  براي ردوين دستور آموزش  است. ساختاري( الگوي م -)گشتاري تامسك 

 نيقاوان  از يامجموعاه  به  تامسك يهادگاهيد ليربد كه داد نشان( 1220) نيادل يهاپژوهش

 .است دشوار تقدر درس يبرا يكابرد

اساري اسات كاه بار      (1221) 1سلسه مورسيا« آموزش دستور در زبان دو  و خارج » ۀمقال

كند؛ تندين رعرياف  شاره م ستور بعد از طرح نظريات افراط  عليه آن اد ۀاهميت يافتن دوبار

دهد و دستور آموزش  را بيشاتر ناوع  راهبارد باراي     بندي از دستور آموزش  ارائه م و دسته

باا  ( 1220) 2رارن  آدلاين   آورد را رويكردي مستقل.شمار م  آموزان بهزبان آموزش دستور به

 پردازد.  اين زمينه م  به ور آموزش منظرهاي دستمجموعه مقاالت 

هاي اخير در آموزش دستور؛ نگاه  باه آماوزش زباان    ديدگاه» ۀدر مقال( 2442) 0راد الي 

كناد و در اداماه پاسا  ايان     دستور آموزش  محرح ما   ۀ، هشت سؤال كاربردي در زمين«دو 

با ربليف كتاا    (2410) 0نمايد. كيس  كك و يوجين كيمطورت رحليل  ارائه م ها را بهپرسش

اناد. ايان   معرف  اين رويكارد در زباان انگليسا  برداشاته     ۀگا  بلندي در زمين دستور آموزش 

 مقاله مجاددا   ۀنماياند. در ادامهاي دستور آموزش  را بازم ررين ويژگ فصل مهم 14كتا  در 

 به اين كتا  اشاره خواهيم كرد.
 
 دستور آموزشی در منابع فارسی -2-2

هااي نظاري آن در زباان فارسا  رحقياق تنادان        معرف  دستور آموزشا  و جنباه   ۀزميندر 

هاي ارزياب  دستور آموزش  در كتا »با عنوان ( 1020)وال  رضاي  و كوراوند ۀ . مقالاستهشدن

هاي زباان دو   ها و برنامهجايگاه دستور در نظريه» ۀو مقال« زبانانآموزش فارس  به غير فارس 

معادود  ( 1021) از طاحراي  « ي طرح  براي آموزش دستور زبان فارس وجوجست آموزي؛ در

 هاي انجا  شده در زبان فارس  در اين زمينه هستند.  پژوهش

                                                           
1. Marianne  Celce-Murcia  

2. Terence Odlin 

3. Rod Ellis 

4. Casey M. Keck & YouJin Kim 



 9318تان بهار و تابس، اول ةدور، مچهارسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زاده و رضامراد صحرائیهادیمحمدجواد    02

 

دساتور آموزشا    »با عناوان  ( 1020)رضاي  بيگم حاج  سيدكارشناس  ارشد اكر  ۀنامپايان   

رعريف دساتور و بياان رويكردهااي    پ  از طرح « زبانآموزان خارج فارس  ۀزبان فارس ؛ ويژ

مصتلف آموزش زبان دو ، به  كار رعرياف كلا  دساتور آموزشا  براسااس منااب  محادودي         

مؤلف در رنظيم الگوي دساتور آموزشا  فقاه باه شامن زباان  نويسانده و         ۀپرداخته و به گات

 .  استههاي آموزش زبان انگليس  بسنده شدهاي كتا مشابهت با سرفصل

هاي )فناون(  رحليل  بر رويكردها و ركنيك»خود با عنوان  ۀنامدر پايان( 1024) كياشمشك      

پا  از  « زباناان غير فارس  هاي آموزش زبان فارس  بهآموزش دستور و بازنماي  آنها در كتا 

آموزشا  زباان دو ، ساه رويكارد رمارين، رادري ، رولياد؛         ۀاشاره به اهميت دستور در برنام

كند و براساس اطول هر يك از ايان رويكردهاا   جويانه را انتصا  م رمداخلهجويانه و غيمداخله

 پردازد.  م زبانان غير فارس بان فارس  بهزبه نقد برخ  از كتب آموزش 
 
 مبانی نظریو سیر تاريخی  ،دستور آموزشی -3

م دو سوي اين طيف، رمرك  بر آموزش مساتقي  ،كنيم اگر آموزش دستور را به يك طيف رشبيه

ها و رويكردهااي جدياد در آماوزش زباان     و پرهي  از آموزش دستور خواهد بود. با طرح نظريه

آموزش زبان اررباط ، اين طيف به ساوي پرهيا     ۀويژه طرح نظريبه ،بيستم ۀسد ۀدو  در نيم

 از آموزش دستور و مصالات با آن ميل كرد:
نوان اب ار نظارت در اختيار داشته باشيم، هماان  عانيم ياد بگيريم و در  هن خود بهروهاي  كه م قانون

و براي برقراري اررباط اهميت ندارند. آنها بيشاتر قاوانين    (2)ايممواردي نيستند كه پيش از اين آموخته

 (.29: 1292شوند )كرشن، آسان  روطيف شده و به خاطر سپرده م اي هستند كه بهساده

مناد  طورت منحق  و نظا البته به -ه به دستور اما پژوهشگران مصتلف با نشان اهميت روج

اين مصالات افراط  را به سمت روجه دوباره باه آماوزش دساتور در     -در قالب دستور آموزش 

هااي  كاه   رارين پاژوهش  زبان دو  سوا دادند. در اين بصش مروري خواهيم داشات بار مهام   

آماوزش زباان    ۀن در برناما سهم  در طرح ماهو  دستور آموزش  و روجه دوباره به دستور زبا

 اند.دو  داشته
 

 شناختیهای غیر زباننابلیت و اهمیت مؤلفه -3-1

هاي  بايد در نظر گرفته شوند؟ ته مقادار دساتور نظاري    در نوشتن دستور آموزش  ته مؤلاه

روان اطالعات مرربه با دستور آموزشا  را باه ماؤسرررين    بايد در آن گنجانده شود و تگونه م 
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هااي  يكا  از نظرياه   دقات براسااس  آيا الز  است دستور آموزش  به ن عرضه كرد؟شكل ممك

شناخت  و هاي روانشناس  محض، ته مؤلاههاي زبانبر مؤلاهشناس  رنظيم شود؟ اف ونزبان

 كار گرفته شوند؟زبان  بايد در ربليف متن به-اجتماع 

 وي. از نظار  حرح شاد نابليت م ۀانند آن، نصستين بار در مقالمهاي ها و پرسشاين پرسش

هاي آموزشا   شناس  و ضرورتشناس ، روانزبان ۀ، ماهو  دستور آموزش  سه پاي(010: 1292)

 ياب  است:اي قابل دستمرحلهپنج  و در نظام دارد

 ؛ها و مااهيم روطيا  و متناسبداده -

 ؛ن و نوشتن(هاي زبان  )شنيدن، گاتن، خواندت براساس مهارتررريب  از اطالعا -

 ؛ررريب  از اطالعات براساس سحوح زبان  فراگيران )مبتدي، متوسه و پيشرفته( -

 فرايندهاي ارزياب ؛ -

 د.شوشرايه آموزش  كه دستور در آن گنجانده م  -
 

 شناسیزبان ۀآلن و اهمیت نظري -3-2

شناسا   ند زباان بااور داشات   (1299)و كاوردر   (1290)در مقابل نابليت، پژوهشگران  مانند آلن 

شناسا   هااي زباان  آورد و مبان  نظرياه نظري، بستري مناسب براي دستور آموزش  فراهم م 

بهتارين روضايح از آماوزش دساتور را ارائاه       گشتاري يا دساتور جهاان    -مانند دستور زايش 

 (.1ر نمودا نك.)دهند م 

 شناس  و آموزش دستورهاي زباننظريه ۀ. رابح1نمودار 
 

 داده ها يندافر ريهنظ کاربرد

 ←و شناس زبان اول ۀمرحل

 اجتماع  شناس زبان

 روليدات زمان  ← روطيف
↓ 

 ←و شناس زبان دو  مرحلۀ

 اجتماع  شناس زبان

 روطيف زبان ←سنجش و گ ينش 
↓ 

 ←شناس زبانو  شناس زبان سو  ۀمرحل

 شناس زبان -اجتماع  و روان

 درس  ۀمحتواي برنام ←مانده  و ارائه زسا
↓ 

 )دستور آموزش ( مواد آموزش    

 (142: 1290 ،به نقل از كوردر ،192: 1290)استرن، 
 

آغااز   شناسا  زبان ۀنظري ،در هر مرحله و سحح از رحليل زبان كه  در نمودار مشصص است

شود و با فرايندهاي مصتلا  مانند روطيف، سانجش و گا ينش ياا ساازمانده  و     راه رلق  م 
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ماتن آموزشا     ۀدهناد شود كه در نهايت ماواد خاا  رشاكيل   هاي  م ه روليد دادهارائه منجر ب

 دستور آموزش  ني  هست. ۀد بود؛ متن  كه در بردارندواهخ

 
 پینمن و ديرون )دفاع از دستور آموزشی( -3-3

و دفاع از آماوزش طبيعا    ( 1292) كرشن هاي پژوهشگران  مانندبا طرح نظريه ،هشتاد ۀدر ده
آموزش ، رحقيقات بسياري از اين نتيجه دفاع كردناد كاه كااف      ۀف دستور از برنامزبان و حذ

آموزان قرار دهايم و محيحا  شابيه محايه     است درونداد گسترده و غن  زبان  در اختيار زبان
هاا در مقحعا    آموزان بتوانند زبان را فراگيرند. اين نظريهيادگيري زبان اول فراهم كنيم را زبان

سيري بردري  دستور رسام  را  »رت گرفتند كه برخ  پژوهشگران اظهار داشتند: را آن حد قد
ناتي  در پيشرفت مهارت نوشتن دارد يا حت  براي آن مضر است تون جاي آموزش و رمارين  

 (.144: 1294)هاررول، « كندجا م هرا در نگارش انشا جاب
به دفاع از ماهو  « آموزش دستور » ۀدر مقال (1224) هاي  ديروندر پاس  به تنين ديدگاه

پردازد. او ابتدا اناواع دساتور را   شناس  و روطيا  م دستور آموزش  در مقابل دستورهاي زبان
كناد و  باراي هار    كل  روطيا  و آموزش  رقسيم م  ۀاز ديد نظري يا عمل  بودن به دو دست

رحقياق   144گ ارش  از بيش از  ۀ. او با ارائشودهاي  قائل م هاي فرع  و زيرشاخهدسته گونه
كوشد را نشان دهد كه آماوزش طاريح و مساتقيم دساتور     آموزش دستور م  ۀرجرب  در زمين

 (.12: 1224)ديرون،  ربسير مثبت  در آموزش زبان دو  دارد

قابال رادري     ۀهمچون ديرون كوشيده باود باا طارح نظريا    ( 2410، 2444، 1229) 1پينمن
هاي رجرب  نشان دهد آموزش  ماؤسر اسات كاه هادف آن ياك      و اسبات آن در آزمايش 2بودن

آموز دو ياا تناد   اي از سحح كنون  زبانآموز باشد و اگر مؤلاهمرحله باالرر از روانش فعل  زبان
ديگاري كاه در دفااع از آماوزش      ۀمرحله باالرر باشد، آموزش آن تندان مؤسر نصواهد بود. نكت

افتاد،  خحاا اراااا ما     در فرايند آموزش طبيع ، قحعا روان عنوان كرد آن است كه دستور م 
هرتند وقوع خحا طبيع  و ج ئ  از فرايند آموزش زبان دو  است، اگار ايان خحاهاا رصاحيح     

و به اطحالح خحا در  هن آنان فسيل خواهد  دانندم آموزان آن كاربرد را طبيع  نشوند، زبان
آماوزان نتاايج بسايار    نشگاه  و علم  براي زبانهاي داويژه در محيهبه ،هاشد. ركرار اين خحا

 (.1291 كوردر، نك.)اي به دنبال خواهد داشت نااميدكننده

                                                           
1. Pienemann 

2. Teachability Hypothesis 
 کتابی کتابی کتابی کتابی کتابی کتابی
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 1224 ۀ  از يك دوره مصالاات طاريح باا آماوزش دساتور، از ابتاداي دها       ، پدر مجموع
كه يكا   تنانآموزش زبان دو  بازيافت.  ۀآهسته جايگاه خود را در برنامآموزش دستور آهسته

 د:ويسنم ژوهشگران از پ
باه ماوقعيت  منااور     وپنج سال گذشته ديديم كه دستور از جايگاه مرك ي در آموزش زباندر بيست

بار به موقعيت  با اهميت  نوين بازگشت، البته با نقصان  نسبت باه رااوق  كاه پايش از     طرد شد و ديگر
عنوان نظاام   روان دستور را بهيگر نم دوران  طوالن  از آن برخوردار بود ... د دروپنج سال و اين بيست

مرك ي و خودمصتار كه مج اي از معنا، نقش اجتمااع  و سااخت گاتماان اسات، يااد داد و آموخات.       
عنوان نظام  كه به خودي خود در دروناداد و رمارين   رگسال ني  بهآموزان نوجوان و ب دستور براي زبان

 -و همچنين آواشناسا  باراي گاتماان شاااه      - گانيابد، محرح نيست. دستور در كنار واژركوين م 
كنند و در مذاكرات اجتماع  به قصد برقراري اررباط به منابع  هستند كه معنا را در دل متن روليد م 

روند. اين مناب  بايد آموزش داده شوند و آموزش آنها بايد هماهنگ با نقش جديد دستور باشاد.  كار م 
 (.099-092: 1221)سلسه مورسيا، ياب  به اين هدف تالش كنون  است ستهاي  مؤسر براي ديافتن راه

 

 های دستور آموزشیآدلین و چارچوب  -3-4

كوشاد راا تاارتوب  منحباق باا      در مجموعه مقاالت دستور آموزش  م  (1220) ررن  آدلين
دستور آموزش  مشصص كند. در فصل نصست اين  ۀشناس  كاربردي در رهيدستاوردهاي زبان
 ۀدر قالب نمودار  يال رابحا   (1220) 1نصست ويوين كوك« ته نوع از دستور؟»كتا  با عنوان 

 دهد.دستور جهان  و آموزش دستور در زبان دو  را نشان م  ۀنظري

 
 

                                                           
1. Vivian Cook 
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نمودار، نويسنده باور دارد كه دستور جهان  به نظاا  دساتوري زباان دو  كاه در  هان      براساس 
 ۀستقيم دارد؛ اين اطميناان باه ماؤسر باودن و كارآمادي نظريا      گيرد دسترس  مآموز شكل م زبان

دستور جهان  با روجه به زمان نگارش مقاله را حدي عجياب اسات؛ تاون در ايان زماان نقادهاي       
بار  زش زبان دو  وارد شاده باود. افا ون   خصوص در آموجدي به رويكرد دستور جهان  و ربسير آن به
بار نظاا  دساتور     را -هر تي ي غير از دساتور جهاان    -ر اين، اينكه نويسنده فرايندهاي  هن  ديگ

بيند، اما براي آنهاا دسترسا  باه دساتور زباان دو  قائال نيسات، اماروزه پاذيرفتن           ربسيرگذار م 
طاور كلا    ده  آماوزش دساتور و باه   اجتماع  و اقتصادي در شكل ،هاي فرهنگ نظا  -نمايد نم 

مسايري اسات كاه آماوزش     دهندۀ خوب  نشاننمودار به اين ،. با اين همه- آموزش زبان نقش دارند
گارا و  مناد نقاش  هاي دستور نظا . به مرور و با طرح نظريهاستهدستور زبان دو  را اين زمان پيمود

 (.1229متيسن و هليدي،  نك.)هاي  كاسته شد دستور شناخت  از قحعيت تنين گ اره
 

 
وجه به نقش و كاري است كاه باا زباان انجاا      هاي راين نمودار از آنجاكه از نصستين نشانه

زيارا   ،رودشامار ما   گيري ماهو  امروزي دستور آموزش  باه هاي مهم در شكلشود از گا م 

 يك  از اطول دستور آموزش  همراه  طورت، معنا و كاربرد است كه در اينجا راا حادودي باه   

 (.2449ايب ، ب؛ 2442مورسيا، سلسه نك.) استهآن اشاره شد

 

 های کلیدی در آموزش دستورراد الیس و پرسش -3-5

دهاد.  دستور، ضرورت روجه به آن را را حدود زيادي نشان م  ۀها دربارها و ديدگاهرنوع رعريف

الب هشات  كند و در قبا درك همين موضوع هشت پرسش كليدي محرح م  (2442)راد الي  

 كند:م ن دو  بررس  در زبارا گ  آموزش دستور پاس ، اطول، اهميت و تگو
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فقاه بار طاورت،    نه، دارهاي اررباط  واقع  و معن آموزش دستور بايد با رمرك  بر فعاليت -1

 بلكه بر كاربرد و معناي ساختارهاي دستوري متااوت ركيه كند.

اي رمرك  كنناد كاه   معلمان بايد به جاي ردري  كل دستور، بر روي ساختارهاي دستوري -2

 آن مشكل دارند. آموزان درزبان

آماوزان  گنجاناده شاود كاه از ساحح      زبان ۀرر آن است كه آموزش دستور در برناممناسب -0

 اند و در سحح متوسه قرار دارند.مبتدي فرارر رفته

بهترين رويكرد براي آموزش دستور زبان دو  است؛ زيارا فرطات    1رمرك  منحق  بر طورت -0

 ركاليف اررباط  انجا  دهند. گيرد كهآموزان در نظر م براي زبان

 رمرك  كند. 0زبان  و هم درونداد 2آموزش كاربرد بايد هم بر برونداد-4

كند و هاي بعدي را رسهيل م عنوان اب اري مايد فرايند يادگيريدانش طريح دستوري به -2 

 ضمن  است.ساز ربديل دانش طريح به دانش زمينه

 .استررين گ ينه براي آموزش زبان دو  مناسب 4و ضمن  0رركيب  از آموزش طريح -9

هاي ارربااط   آموزش دستور بايد در هر درس گنجانده شود و همچنين در پيوند با فعاليت -9

 معنادار، رمرين و مرور آن انجا  پذيرد.
 

 فريمن و دستور پوياالرسن -3-6

هااي  كردن ويژگا  ملبا معرف  هات نوع دستور گا  ديگري در كا (419: 2440) 2فريمنالرسن

، دسااتور روطاايا ، دسااتور رجااوي ي، دسااتور  9دارد: دسااتور  هناا ماا دسااتور آموزشاا  بر

فريمن پيش از ايان باا   . الرسن14، دستور آموزش  و دستور معلم2، دستور مرج 9شناخت زبان

ابراز داشت كه با گذر از رويكردهااي سانت  آماوزش دساتور،      11طرح رويكرد دستور زبان پويا

                                                           
1. Focus on Form 

2. Output 

3.Input 

4. Explicit 

5. Implicit 

6. Larsen-Freeman 

7. Mental Grammar 

8. Linguistic Grammar 

9. Reference Grammar 

10. Teacher's Grammar 

11. Grammaring 
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طورت معناادار، طاحيح و مناساب از سااختارهاي دساتوري      آموزان امروزه بايد بتوانند بهزبان

استااده كنند و رسيدن به اين روانااي  هادف نهااي  آماوزش دساتور اسات. ماهاو  كليادي         

موزش دساتور زباان دو  اسات. در اينجاا     در آ 0و كاربرد 2، معنا1فريمن همراه  طورتالرسن

مانند فعل امر، منظور از معنا، نقاش  ، منظور از طورت، ساختارهاي دستوري آموزش داده شده

و هادف از كااربرد نشاان دادن     ،مانند گرفتن تيا ي ، دهيمو كاري كه با آن در زبان انجا  م 

گارفتن تيا ي از دوسات ياا      فعل امار باراي   مثال ، هاي طحيح استااده از اين ساختارموقعيت

 روان در قالب نمودار زير نشان داد.همسال است. اين رابحه را م 
 

 . پيوند طورت، معنا و كاربرد در دستور آموزش 0نمودار 

 
 

 

 

دستوري را كه بدين شاكل معرفا  و آماوزش داده شاود، در كناار       (2440) فريمن الرسن

كناد و معتقاد اسات دساتور     ت پنجم معرف  ما  عنوان مهارآموزي بهتهار مهارت اطل  زبان

اساتااده از زباان    ۀديگر دانستن نظا  زبان  نيست )دانش محض يا خبري( بلكه دانساتن شايو  

 است )دانش كاربردي(.
 

 

 

 

 

                                                           
1. Form 

2. Meaning 

3. Use 
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 کك و کیم    -3-7

باا اساتااده از دساتاوردهاي ديگار پژوهشاگران تاارتوب  باراي دساتور          (2410)1كك و كيم

 .استهدر نمودار زير منعك  شدكنند كه آموزش  رسم م 

 
 . تارتوب  براي دستور آموزش  كك و كيم4ر نمودا

 

 
 

 ۀكاه هار ياك دايار     - آنچه در درك اين تارتو  اهميت دارد آن است كه اين سه حوزه

هاي  محسو  شاوند  هاي  جدا از هم در نظر گرفته نشوند بلكه زمينهمجموعه - نددارمستقل  

آماده در هار   دستزمان بايد در مورد آنها پژوهش شود و نتايج بهرت همطوكه در كنار هم و به

هاي  را كه منجار باه   ين پژوهشررگذارد. اين نويسندگان كليديزمينه بر بصش ديگر ربسير م 

روجاه اشاميت    ۀكنناد: فرضاي  شوند، تنين فهرست م گيري ماهو  دستور آموزش  م شكل

؛ نسااج  و  1299)پراباو،  آموزش زبان ارربااط  پراباو    (،1220، 1220فوراوس،   ؛1224، 1224)اشميت، 

آمااوزش زبااان   (،2410، 2444، 1229) قاباال راادري  بااودن پياانمن   ۀنظرياا (،2411فورااوس، 

دستور و مااهيم مرربه با آن )مانناد  - اهميت واژه(، 2410، كك ؛2442)كنراد و بيبر،  (0)بنيادپيكره

...(، و آمااوزش زبااان و  1هاااي قااالب ، رركيااب0اي، افعااال تندكلمااه0، همايناادها2بندشناساا 

                                                           
1. Keck & Kim 

2. Phraseology 

3. Collocation 

4. Multi-Word Verbs 
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بندي كاك و  جم  براي (.2414، النگ، 2412كيم،  ؛2444، 2440؛ الي ، 1220)فوروس، محور ركليف

 كنند:كيم شش اطل را در ردوين دستور آموزش  فهرست م 

 ت.به معناي انتصا  يك  از اين دو رويكرد نيس آموزش دستور طريح يا ضمن  ل وما  -1

 شود.محور موجب اررقاي آموزش دستور م هاي اررباط  معنارمرين -2

 روانند منجر به بهبود آموزش دستور شوند.هاي مصتلف بازخورد اطالح  م شكل -0

 افتند.آموزان ارااا م هاي آموزش  در لحظه و هنگا  رعامل با زبانانتصا  -0

 هاي خود دارند.كالس دستور هم فراگيران زبان دو  نقش بس اي  در يادگيري -4

 .(0)ته روجه بيشتر؛ يادگيري بهتر(در كاربرد زبان محدود هستند )هر مناب  روجه ما -2

 
 های درسی و رويکردهای آموزش زبان دومدستور آموزشی از منظر انطباق با برنامه -4

از پاذيرفتن   رر است؟ اين پرساش پا   هاي درس  منحبقدستور آموزش  با كداميك از برنامه
هاي مصتلف يهاوهاي درس  آموزش زبان دو  از زشود. برنامهجايگاه دستور آموزش  محرح م 

كل  رقسايم   ۀهاي درس  را به سه دستبرنامه (0: 2444)الي   اند.به انواع متااور  رقسيم شده
 گيررر است:كند كه رمرك  هر يك بر بصش  از آموزش زبان تشمم 

 2موقعيت  -رويكرد شااه  -
 0نقش  -رويكرد ماهوم  -
 0محوررويكرد ركليف -
گاو و بياان   وموقعيت  هدف اطل  شبيه شدن به گويشوران بوم  در گاات  -شااه  ۀدر برنام

نقشا  هادف اطال  رسايدن باه روانااي  انجاا  كاار )راوانش           -ماهوم  ۀهاست؛ در برنامجمله
محاور  ركلياف  ۀارش دادن غاذا؛ اماا در برناما   ( با زبان است، مانند پرسيدن نشان  يا سا4اررباط 

رو رواناي  برقراري اررباط در عين وجود فصاحت و دقت كالم  اسات و از هماين  هدف رسيدن به
رارين مساير باراي رحقاق دساتور      محور، مناسبروان نتيجه گرفت كه برنامه و رويكرد ركليفم 

كه معنا مرك  روجه آن اسات و انجاا     بيندركليف را  فعاليت  م  (1229) 2آموزش  است. اسكهان
هاي  كه بدين شكل طراح  شاود  هاي روزمره در دنياي واقع  است. ركليفآن، مرربه با فعاليت

                                                                                                                                              
1. Formulaic Sequences 

2. Oral-Situational 

3. Notional-Functional 

4. Task-based 

5. Communicative Competence 

6. Skehan 
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شاكل  رود و بستر مناساب  باراي آماوزش دساتور باه     شمار م به 1معناۀ در حقيقت نوع  مذاكر
 اشاره گرديد.آن  واقع  و معنادار و براساس همان اطول  است كه را كنون به

با روجه به رمرك  رويكردهاي مصتلف آموزش زبان دو  بر طورت ياا محتاوا    ،از سوي ديگر

مانناد روش  ، كل  بصش كرد: رمرك  افراط  بار سااختار   ۀروان اين رويكردها را به سه دستم 

مانناد ياادگيري طبيعا ،    ، ، رمرك  افراط  بار محتاوا  ررجمه يا رمرين، ردري ، روليد -ردستو

محاور(.  و رمركا  منحقا  بار سااختار )ركلياف      ،0محورو آموزش محتوا 2سازيهاي غرقهنامهبر

 .استهگونه كه در اين پيوستار نشان داده شدهمان

 
 هاي آموزش . پيوستار اهميت و جايگاه دستور در آموزش زبان دو  براساس رويكردها و برنامه2نمودار 

 

 

 
 

 
 

 یگیرجمع بندی و نتیجه -5

شناسا   هااي زباان  براساس آنچه از مرور در سير راريص  ماهو  دستور آموزشا  در پاژوهش  

سااله، دساتور   اي تهال گيري كرد كاه در طاول دوره  روان نتيجهآيد، م كاربردي به دست م 

آموزش  از يك ماهو  و ضرورت مبهم در آموزش زبان دو ، به نوع  مساتقل از دساتور اررقاا    

درسا  و   ۀعتبار مصاطب خااص، روش رادري  متاااوت و انحبااا باا برناما      كه به ا استهيافت

شود. اطول اين نوع دساتور را  مستقل  از دستور قلمداد م  ۀرويكردهاي آموزش زبان دو  گون

   بندي كرد:اين ررريب فهرست و جم  روان بهم 

 ؛همراه  ردري  واژگان و دستور -

                                                           
1. Negotiation of Meaning 

2. Immersion Programs 

3. Content-based Language Teaching 

 رويكرد طبيع 

زبان افراط  ۀگون  

 تأکید شديد بر دستور حذف دستور

شنيداري 

 ۀگاتاري شيو

 مستقيم

 اررباط  ۀگون

بر  كيد منحق بر

 دستور

 دستور

ررجمه   



 9318تان بهار و تابس، اول ةدور، مچهارسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زاده و رضامراد صحرائیهادیمحمدجواد    02

 

 ؛بنياد بودن دستور آموزش پيكره -

 ؛بازخورد ۀكيد بر ضرورت ارائرب -

 ؛روأمان بودن آموزش طريح و ضمن  -

 ؛رنحيم محتواي دستور آموزش  براساس مالحظات پردازش  و قابليت يادگيري -

 ؛انحباا طورت، معنا و كاربرد -

 ؛هاي اررباط ها و رمرينركليف ۀآموزش دستور بر پاي -

موزش دستور و واگذاري نقش مركا ي در  استااده از رويكردها و راهبردهاي مصتلف در آ -

 ؛آموزكالس به زبان

 .ر كردن شكاف روجه و از بين بردن خأل بين دانش خبري و كاربرديپُ -

اررقااي   باراي اي كه با در نظر گرفتن اين موارد ربليف شاود، ابا اري مهام    دستور آموزش 

 گذارد.    بر جاي م و در آموزش زبان دو  ربسير مثبت استآموزان روانش اررباط  زبان

 

 نوشتپی
طار( حدود دو دهه در -)دستور Zero Grammar. اين مصالات افراط  در قالب رويكردهاي مشهور به 1

 است.آموزش زبان انگليس  محرح بوده

 كار بردن زبان است.. منظور مؤلف از آموختن، يادگيري طبيع  در فرايند به2

هاي غن  و واقع  موجود در زبان اشاره دارد و سنجش اولويت ن. اين اطل به آموزش زبان براساس مت0

 بسامد كاربرد آن در پيكره از ديگر نتايج مهم آن است. ۀپايرو اهميت يادگيري واژه يا ساخت دستوري ب

 ن است.ااز مؤلا كهاي داخل كمان. روضيح0

 

 منابع

 ۀناما ، پاياان خاارج   آماوزان فارسا   ۀدستور آموزش  زبان فارسا ؛ وياژ  . 1020. حاج  سيدرضاي ، ا

 كارشناس  ارشد، دانشگاه عالمه طباطباي ، رهران.

غيار   فارسا  باه  هاي آماوزش زباان   ر آموزش  در كتا ارزياب  دستو». 1020 .كوراوند، آ . ورضاي ، و

 .101 -119(: 9) 0 زبانان،غير فارس آموزش زبان فارس  به ۀنامپژوهش«. فارس  زبانان

هاااي آمااوزش دسااتور و بازنماااي  آنهااا در رحليلاا  باار رويكردهااا و ركنيااك. 1024. كياشمشااك ، ل
دانشاگاه عالماه    ،كارشناسا  ارشاد   ۀناما پاياان ، زبانانغير فارس هاي آموزش زبان فارس  بهكتا 

 طباطباي ، رهران.
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