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 چكيده
برانگيز در حوزة آمـوزش زبـان انگليـسي برشـمرده         آموزش دستور زبان از جمله موضوعات بحث      

تـوجهي همـراه بـوده       هاي قابل  شود كه در نتيجة ظهور رويكردهاي جديد آموزشي، با فراز و نشيب            مي
با ظهور رويكرد ارتباطي و گسترش انكارناپذير آن، كماكان لزوم يا الزم نبـودن آمـوزش دسـتور            . است

رو، در مقالـه حاضـر، ابتـدا مبتنـي بـر پيـشينة موضـوع،                ازاين. مثابة موضوعي مهم مطرح است      زبان، به 
رتبـاطي  گيري از آمـوزش دسـتور زبـان در رويكـرد ا            نحوي توصيفي و تحليلي به بررسي منطق بهره        به

تـأليف زبـان انگليـسي، در نظـام رسـمي         هاي نو  پرداخته شده و سپس نظر به ورود اين مقوله، به كتاب          
اند، به سـنجش برداشـت دبيـران         وپرورش كه تا حد زيادي بر پايه رويكرد ارتباطي تدوين شده           آموزش

گيري از الگوي   با بهرهدر راستاي نيل به اين هدف،. متوسطه اول و دوم از اين مقوله پرداخته شده است
هـا مبـين آن اسـت كـه      يافتـه . عمل آمـد  كيفي و در قالب مصاحبة كانوني از هشت دبير زبان ارزيابي به    

دبيران زبان انگليسي، تصور درستي از رويكرد ارتباطي و جايگاه دستور زبان در اين رويكرد نداشتند و                 
شـمارند؛   ر تعارض با رويكرد ارتبـاطي برمـي       هاي جديد را د    از همين رو آموزش دستور زبان در كتاب       

افزايي مدرسان در راستاي اجراي برنامـة آمـوزش زبـان در برنامـه جديـد           موضوعي كه ضرورت دانش   
  .سازد ناپذير مي آموزش زبان انگليسي را اجتناب

  .هاي انگليسي، برداشت دبيران  دستور زبان، رويكرد ارتباطي، كتاب:هاي كليدي واژه
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   مقدمه-1
برانگيزترين موضوعات در    يكي از بحث  ) 2002 (2 به استناد ريچاردز و رنانديا     1تور زبان دس

، آمـوزش دسـتور زبـان را        )2002 (3هنيكل و فوتـوس   . حوزة آموزش زبان انگليسي بوده است     
داننـد كـه بـا وجـود قـدمت آن، كماكـان آن را        هاي آموزش زبان مي ترين صورت  يكي از قديم  

بـه اسـتناد   . كنند ويژه در حوزة آموزش زبان انگليسي معرفي مي شدني بهنا موضوعي مهم و كهنه   
هـايي چـون    سوي روش  به 1960مثابة آونگي است كه ابتدا در دهه       ها، آموزش دستور زبان به     آن

گـرا    حركت كرد و پس از گذشت دو دهه، با ظهور رويكردهاي معناگرا و نقش     4ترجمه-دستور
، اين  5 به بعد، با ظهور و تقويت رويكرد ارتباطي1990 از دهةبه سويي ديگر رانده شد و مجدداً     

تـر، مقولـة دسـتور زبـان در حـوزة            به بيان صـريح   . آونگ در حال يافتن جايگاهي جديد است      
طور خاص، از جمله موضوعاتي اسـت كـه          طور عام و آموزش زبان انگليسي به       آموزش زبان به  

هـا در عرصـة آمـوزش زبـان را بـه خـود        پردازي يهتبع آن، نظر ها و به حجم فراواني از پژوهش   
هايي كه در موارد متعددي، در تعارض با يكديگر بـوده            ها و ديدگاه   اختصاص داده است؛ نظريه   

  .است
با اذعان به اين مسئله كه هيچ موضوعي در آموزش زبان، تا اين             ) 2011(نساجي و فوتوس    

موزش دستور زبان كه به اهميت بـيش از     مجادلة اصلي در خصوص آ       آفرين نبوده،    حد جنجال 
دهند كه آيا بايـد دسـتور زبـان صـريحاً در      پيش موضوع دامن زده را به اين مسئله نسبت    مي 
طـور ضـمني، در معـرض كـاربرد آن قـرار             قالب قواعد آن آموزش داده شود يا اينكه فراگير به         

ويژه پس از ظهـور      اي اخير و به   ه هايي پردامنه در دهه    نحوي، مبناي بحث   گيرد؛ موضوعي كه به   
  .رويكرد ارتباطي بوده است

هـاي   حال نظر به غلبه رويكرد ارتباطي در حوزة آموزش زبان انگليسي و البته فراز و نشيب 
ها و   دار لزوم آموزش دستور زبان يا الزم نبودن آن، در شيوه           آن و نيز مطرح بودن موضوع دامنه      

هـا در خـصوص      گيري برخي سوءبرداشت    موارد، شكل  رويكردهاي متعدد آموزشي و در غالب     
مقولة دستور زبان، در اين مقاله ابتدا به تحليل و تبيين جايگاه دستور زبان در رويكرد ارتبـاطي                  

__________________________________________________________________ 
1. grammar  
2. Richards and Renandya 
3. Hinkle and Fotos 
4. grammar-translation 
5. communicative approach 
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شود و سپس به سنجش برداشت دبيران زبـان انگليـسي از ايـن مقولـه در رويكـرد               پرداخته مي 
هاي نوتأليف زبان انگليسي     ستور زبان در كتاب   ها به مقوله د    طور خاص ديدگاه آن    ارتباطي و به  

گيري از اين مقوله در رويكـرد ارتبـاطي بررسـي     ها با منطق بهره پردازد تا نسبت برداشت آن   مي
  .شود

  بيان مسئله و ضرورت پژوهش -2
اجمال اشاره شد، موضوع لزوم آموزش دستور زبان يـا الزم نبـودن آن، در                گونه كه به   همان

برانگيزي است   ي يا نحوه آموزش ضمني يا صريح آن، از جمله موضوعات بحث           رويكرد ارتباط 
در . ويژه در بين مدرسان و فراگيران زبان انگليسي همراه بـوده اسـت             هايي به  كه با سوءبرداشت  

هاي اخير و عمدتاً متاثر      يابيم كه در سال    درمي) 2010( خصوص، به استناد سويج و ديگران         اين
-هاي شـنيداري  ها و رويكردهاي كماكان رايج آموزش زبان، همچون روش         از ناكارآمدي روش  

ها به موضوع آموزش دسـتور زبـان    يابي مسئله، برخي توجه  در ريشه2 يا روش مستقيم  1گفتاري
مثابـة مهـارت    مثابة مهارتي نسبتاً مغفول معطوف شده است؛ مهارتي كه از منظر حاميان آن، به          به

در ). 2003، 3الرسـن فـريمن  (شـود   ارگانـه متعـارف معرفـي مـي      هاي چه  پنجم در كنار مهارت   
خـودي خـود، مهـارت     گرچـه دسـتور زبـان بـه    «گويند كه  مي) 2010(باره سويج و ديگران   اين

تواند به تقويـت   مثابة مهارتي برشمرد كه تسلط بر آن، مي      توان آن را به    شود، اما مي   محسوب مي 
نـه گفتـاري، شـنيداري، خوانـداري و نوشـتاري           هـاي چهارگا   توانش فراگيران زبـان در حـوزه      

ها محسوب    ها دستور زبان، مهارتي است كه زيربناي ديگر مهارت         از منظر آن  ). 2ص  (» بينجامد
  .شود شود كه بدون توسل به آن، ارتباط مؤثر و كارآمد محقق نمي مي

ن انگليسي،  ها در حوزة آموزش زبا     در مقابل، منتقدان آموزش دستور زبان، بخشي از كاستي        
از همـين روسـت   . دانند  از پيش، به آن مرتبط مي   را به كثرت آموزش دستور زبان و توجه بيش        

هايي درخصوص اصل آموزش دستور زبان   اخير، شاهد مخالفت طور مشخص، در دو دهة    كه به 
ايـم كـه همـين موضـوع، بـه بـروز             هـاي درسـي بـوده      ها و كـالس    يا نحوة عرضة آن در كتاب     

تبع آن، فـضاهاي آموزشـي انجاميـده اسـت؛ بـراي نمونـه        يي در فضاهاي علمي و به   ها اختالف

__________________________________________________________________ 
1. audio-lingual method 

2. direct method 

3. Larsen-Freeman 
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هفت دليل بـد و دو دليـل خـوب بـراي آمـوزش دسـتور               «اي با عنوان    در مقاله ) 2002 (1سوان
البتـه وي بـا مهـم    . كنـد  ، به كثرت آموزش دستور زبان در نقاط مختلف جهان انتقاد مـي          2» زبان

، درمجموع تأكيـد  4 و مقبول بودن3فهم بودنتور زبان، يعني قابلبرشمردن دو مزيت آموزش دس 
  .كند كه نبايد آموزش دستور در اولويت آموزش زبان انگليسي در رويكردهاي رايج  باشد مي

بـه وجـود سـه      ) 2002(نظرهايي است كه هينكـل و فوتـوس          با لحاظ كردن چنين اختالف    
كننـد كـه      موزش زبـان انگليـسي اشـاره مـي        هاي آ  انداز درخصوص دستور زبان در برنامه      چشم

  :اند از عبارت
 5پرهيز از خطاهاي دستوري) 1

هـاي ظريـف    اي دارد، تفـاوت  شناسـي مقابلـه   انداز كه ريشه در مطالعات زبان      اين چشم 
دستوري دو زبان، يعني زبان مادري فراگير و زبان انگليسي را عامل بـروز خطاهـاي زبـاني       

اين آموزش، نكات و ظرايف دستوري زبـان انگليـسي از اهميـت    رو در    از اين . شماردبرمي
اندازهاي ديگر بـه حاشـيه رفتـه        انداز با ظهور چشم   اين چشم . خاصي برخوردار بوده است   

  .است
 6پرهيز از آموزش دستور زبان) 2

بردن اهميت و كاركرد دستور زبان در روند فراگيـري زبـان    زيرسؤال انداز با به   اين چشم 
. ه يادگيري الگوهاي دستوري در بافت و پرهيز از آموزش صريح آن تأكيـد دارد            انگليسي، ب 

هـاي   هـا و كتـاب    بيـشترين بازتـاب را در روش  1980 و 1970هـاي   اين رويكـرد در دهـه     
ويـژه در بـين    آموزش زبان انگليسي داشته است كه البته كماكان نيز در فضاهاي آموزشي به          

  .مدرسان و فراگيران نمود دارد
 :7آموزش دستور زبان در بافت) 3

عمده رويكردهاي نوين و در رأس آن، رويكرد ارتبـاطي، مبتنـي بـر آمـوزش هدفمنـد          
هـا   برداشـت  تـرين سـوء   مثابة يكـي از مهـم   دستور زبان در بافت است؛ موضوعي كه البته به        

__________________________________________________________________ 
1. Swan 
2. Seven bad reasons for teaching grammar - and two good reasons for teaching  
3. comprehensibility 

4. acceptability 
5. error avoidance 
6. grammar avoidance 
7. contextualized grammar 
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شود تا آنجا كه به اشتباه، آمـوزش دسـتور زبـان را       درخصوص رويكرد ارتباطي شناخته مي    
  .شمارندر تناقض با اين رويكرد برميد

برانگيـز بـودن مقولـة آمـوزش دسـتور زبـان انگليـسي، در         سو با توجه به بحث  حال از يك  
و توجـه  ) 2006، 1؛ ريچـاردز 2002سـوان،  (رويكردهاي نوين و در رأس آن رويكرد ارتبـاطي         

و نيـز   ) 2002،  2كـارتي و كـارتر     مـك (شناسان كاربردي، به بحث در اين خـصوص          مجدد زبان 
طور خاص، از سويي ديگر، نظر به تغيير رويكـرد آموزشـي در نظـام رسـمي آمـوزش زبـان               به

هايي جديد در دورة متوسـطه اول و دوم و تأكيـد صـريح بـر                 انگليسي در ايران و انتشار كتاب     
طور خاص، ابتـدا بـه مقولـة آمـوزش دسـتور زبـان در                محوريت رويكرد ارتباطي، اين مقاله به     

پردازد و سپس بر آن بوده است تا برداشت دبيران زبان انگليسي نـسبت بـه   ارتباطي مي رويكرد  
  .اين مقوله را بررسي كند

: توجه خواهد بود   درخصوص اهميت موضوع و ضرورت توجه به آن، ذكر نكاتي چند قابل           
هاي متعدد درخصوص جايگاه دسـتور زبـان در          طور خاص و با وجود پژوهش      نخست آنكه به  

هاي نويسندگان مقالة حاضر، مبين آن است كه اين موضوع بـا وجـود                ارتباطي، بررسي  رويكرد
هاي متعدد آن در حـوزة مطالعـات آمـوزش           طور خاص فرازونشيب   اهميت و جايگاه خود و به     

اما نكتـة   . شكلي مطلوب در فضاي علمي كشور مورد بررسي واقع نشده است           زبان انگليسي، به  
ويـژه   گردد كه در جامعة ايران و به       ضوع، به اين مسئلة مهم بازمي     دوم در ضرورت و اهميت مو     

هـاي آموزشـي، خـواه در نظـام          در سطح دبيران و فراگيران نيز موضوع دستور زبـان در كتـاب            
برانگيـز بـوده اسـت كـه عمـدتاً بـدون        رسمي و خواه در نظـام غيررسـمي، موضـوعي چـالش       

تواند از ابعـاد ايـن       يد پژوهشي از اين دست، مي     ترد بي. شود اي علمي با آن برخورد مي      پشتوانه
سومين نكته در ضرورت و اهميت اين موضـوع،         . نحوي مستدل و مستند بكاهد     كاستي بارز، به  

ورود مقولـة  . گـردد  به تغيير رويكرد آموزشي در نظام رسمي كشور در چهار سال گذشته بازمي         
هـا و    هـاي بعـدي، بـا بحـث        در پايـه  آموزش صريح دستور زبان در كتاب پاية نهم و تداوم آن            

رو ضرورت انجام چنين پژوهشي      از اين . ويژه از سوي دبيران همراه بوده است       نقدهايي مهم، به  

__________________________________________________________________ 
1. Richards 
2. McCarthy and Carter 
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چهـارمين  . نمايـد  با هدف درستي يا نادرستي ورود و نحوه عرضة آن، بيش از پيش برجسته مي      
نجش برداشـت يـا تلقـي    افزايـد، سـ   مسئله در اهميت اين موضوع كه بر جنبة نوآورانـه آن مـي     

طـور   شماري از دبيران زبان انگليسي نسبت به مقولـة دسـتور زبـان در رويكـرد ارتبـاطي و بـه        
تواند همسويي يـا     هاي درسي نوتأليف زبان انگليسي است كه بررسي آن مي          مشخص، در كتاب  

آموزش ناهمسويي برداشت دبيران با موضوعي مهم در پياده ساختن تغييرات مورد نظر در نظام        
  .زبان انگليسي را آشكار سازد

  هاي پژوهش  پرسش-3
طـور مـشخص در پـي پاسـخ          حال با لحاظ كردن طرح مسئله و اهميت آن، مقالة حاضر به           

  :ها بوده است بدين پرسش
 جايگاه و منطق آموزش دستور زبان در رويكرد ارتباطي چگونه است؟) 1
دستور زبـان در رويكـرد ارتبـاطي و نيـز           برداشت دبيران زبان انگليسي، نسبت به مقولة        ) 2

 هاي نوتأليف چيست؟ جايگاه آن در كتاب

  پژوهش روش -4
هـاي آن،     است كـه داده    1تحليلي-پژوهش حاضر در وهلة نخست، مبتني بر روش توصيفي        

اي و  تطبيقـي   اي تهيه و تدوين شده است و در گام دوم، به روشـي مقايـسه             صورت كتابخانه  به
  :طور خالصه، روند انجام پژوهش به شرح ذيل بوده است به. متوسل شده است

طـور   مطالعة منابع مختلف درخصوص جايگاه دستور زبان در آموزش زبان انگليسي و به             -
 ؛)تاكنون-1970(ويژه رويكرد ارتباطي  هاي نوين آموزشي به خاص در رويكردها و روش

 هاي مختلف يا متقابل؛ بندي آراء و ديدگاه طبقه -
 هاي حاصل، مبتني بر پرسش نخست پژوهش؛  ها و يافته جش ديدگاهسن -
هـا   سنجش كيفي برداشت دبيران زبان به مقولة دستور در رويكرد ارتبـاطي و ديـدگاه آن                -

 .نسبت به اين مقوله در كتابهاي نوتأليف

__________________________________________________________________ 
1. descriptive-analytic 
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  مباني و رويكردهاي نظري -5
ابتدا . ند عرضه شده است  م نحوي نظام  ها حول موضوع به    ترين ديدگاه  در اين بخش شاخص   

ترين رويكردها به مقولة آموزش زبان انگليسي معرفي و سپس بـه جايگـاه دسـتور زبـان و       مهم
  . ها پرداخته شده است نحوه عرضة آن

  بندي رويكردهاي آموزش زبان طبقه -5-1
  :اند از بندي درخصوص رويكردهاي مطرح آموزش زبان عبارت ترين طبقه طوركلي، مهم به

  رويكرد دوگانة الرسن فريمن -5-1-1
هاي آموزش زبـان، بـه دو رويكـرد          از منظر تاريخي، شيوه   ) 2001(به استناد الرسن فريمن     

  :اند دوگانه متقابل تمايل داشته
در ايـن رويكـرد، فراگيـران بـه فراگيـري           :  استوارند 1رويكردهايي كه بر تحليل زباني    ) الف

بـه  . هـا در ارتباطـات واقعـي نيـستند     ر به استفاده از آنها پرداخته اما قاد   دستور، اصوات و واژه   
  . است2بياني ديگر، رويكردي ساختارمحور

در ايـن رويكـرد، فراگيـران از همـان ابتـدا      :  استوارند3رويكردهايي كه بر كاربرد زباني  ) ب
  . شهرت دارد4رو با عنوان رويكرد ارتباطي از اين. برند كار مي زبان را به

  گانة ريچاردز  رويكرد سه -5-1-2
ها و رويكردهاي مطـرح آموزشـي، بـه اسـتناد            دربارة جايگاه آموزش دستور زبان در روش      

  :ها اشاره كرد گونه ويژگي توان به سه دورة مشخص با اين مي) 2006(ريچاردز 

__________________________________________________________________ 
1. language analysis 
2. structure-based 

3. language use 
4. communicative-based 
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  رويكرد ريچاردز به آموزش دستور زبان در سه مرحلة رويكرد ارتباطي. 1جدول شماره 

  1يرويكردهاي سنت) الف
  )1960تا دهه ( 

  2رويكرد ارتباطي كالسيك) ب
)1970-1990(  

  3رويكرد ارتباطي رايج) ج
  ) تاكنون1990(

اهميت خاص به دستور زبـان -
ــلي در ــاي اص ــة مبن ــه مثاب ب

 .دستيابي به مهارت زباني

تأكيــد بــر تكــرار و انجــام -
 .هاي دستوري تمرين

ــكل - ــه ش ــتور ب ــوزش دس آم
 4.قياسي

سـتوري ازتأكيد بر صـحت د     -
  .ابتداي آموزش زبان

شـــدن بـــه چـــالش كـــشيده -
 .محوريت دستور

معرفي دانستن زبان انگليـسي -
اي فراتــر از بــه مثابــة توانــايي

 .دانستن دستور زبان

تأكيد بر كاربرد زبان و قواعـد -
دستوري مرتبط با آن در بافت

 .زباني

شدن نمود دستور زبان كمرنگ -
  .هاي آموزشي در كتاب

ــه دســتور درتوجــ - ه مجــدد ب
 .قالب مهارتي ارتباطي

عدم تدريس دسـتور زبـان در -
 .خأل

ــتقرايي  - ــوزش اس ــتور5آم  دس
 .زبان

ــره - ــرين  به ــري از تم ــا و گي ه
هاي جديـد بـا هـدف تكليف

ــوزش ــتاندارد آم ــاالبردن اس ب
  .دستور زبان

  رويكرد دوگانه نساجي و فوتوس -5-1-3
الت آمـوزش دسـتور زبـان را بايـد در تغييـر و              تحـو ) 2011(به استناد نساجي و فوتـوس       

بنـدي، رويكردهـاي حـاكم را     در ايـن طبقـه  . تحوالت نظري و كاربردي در اين عرصه جـست       
  :توان در دو بخش بررسي كرد مي

ترجمـه و   -هـايي چـون دسـتور      اين رويكـرد كـه در شـيوه       : رويكردهاي دستورمحور ) الف
معنـاي يـادگيري سـاختار آن      گيري يك زبان را به    گفتاري نمود يافته است، عمدتاً ياد     -شنيداري
داند؛ رويكردهايي كه با وجود ناكارآمدي خـود در رفـع نيازهـاي ارتبـاطي فراگيـران،                  زبان مي 

  .كماكان رواج دارند
__________________________________________________________________ 

1. traditional approaches 
2. classic communicative approach 
3. common communicative approach 
4. deductive  

5. inductive 
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سو و اذعان بـه      هاي رويكرد دستورمحور از يك     درك ضعف : محور رويكردهاي ارتباط ) ب
از يادگيري قواعد دستوري آن است، سبب تغيير نگاه از          اين مسئله كه يادگيري يك زبان، فراتر        

صورت به معنا شد؛ تا آنجا كه استفاده و درك معنا در محيط واقعي و نه صرفاً يادگيري قوانين                   
  . مثابة هدف رويكرد ارتباطي معرفي شد و ساختارهاي صوري، به

تـوجهي   اشـتند كـه بـي   البته رويكردهاي نخستين ارتباطي، نگاهي صرفاً معنامحور به زبان د       
رو بود كه با ظهـور رويكـرد    از اين . ها بوده است   هاي زباني از جمله نقايص آن      ها به صورت   آن

ارتباطي، در سه دهة پيش، شاهد تضعيف جايگاه دستور زبان در روند آموزش زبـان انگليـسي                 
ان همـراه شـد؛     آموزان و حتي مدرس    هايي منفي در بين زبان     بوديم كه اين نگاه، با ظهور واكنش      

  . هاي بعد و با تغيير نگاه متخصصان آموزش زبان تعديل شد اتفاقي كه در سال

  جايگاه دستور زبان در رويكرد ارتباطي -5-2
نحوي به جايگاه دستور زبان در رويكرد ارتباطي، خـواه بـا نگـاه               ترين آثار مطرح كه به     مهم

  .امه بدين نحو قابل معرفي استاند، در اد تأييدآميز يا با نگاهي انتقادي پرداخته
پيشنهادهايي كارآمد درخصوص نحـوة آمـوزش دسـتور زبـان در رويكـرد              ) 2010 (1اليس

هايي  هاي سنتي آموزش دستور زبان، انواع تكليف      وي ضمن نقد شيوه   .  داده است  2محور فعاليت
هنيكـل و   . كنـد  سازد، معرفي مـي    كه فراگير را هوشيارانه با انواع دروندادهاي دستوري آشنا مي         

ساختن فراگيران  بر آموزش مداوم دستور در نظام آموزش رسمي، با هدف آگاه    ) 2002(فوتوس  
ها، ماحصل اين نوع آموزش، تقويـت        باور آن  به. كنند  هاي دستوري پركاربرد تأكيد مي     با صورت 

 3سلسيا مورسيا . قدرت شناسايي فراگير نسبت به ساختارهاي درست و نادرست دستوري است          
بـه بـاور او، آمـوزش       . دانـد   مـي   4آموزش دستور را مانعي در برابر از كارافتادن ذهـن         ) 2002(

محور، بدون تأكيد بر دستور زبان، در روند زمان به ازكارافتادن ذهن فراگير و              معنامحور و نقش  
فايـدة آمـوزش دسـتور زبـان در رويكـرد         ) 2008 (5ليتل وود . انجامدكندشدن آموزش زبان مي   

توانـد  در نتيجة چنين خالقيتي است كه فراگيـر مـي  . داند طي را افزايش خالقيت فراگير مي    ارتبا
__________________________________________________________________ 

1. Ellis 
2. task-based 
3. Celicia-Murcia 
4. fossilization 

5. Littlewood 
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نحوي خالقانه، عبارات و ساختارهاي متناسب با بافت را انتخـاب            هاي موجود، به   در بين گزينه  
هاي هدفمنـد و متناسـب بـا      آموزش دستور زبان و فعاليت    ) 2003(الرسن فريمن   . يا توليد كند  

 را پس   1شمارد؛ تا آنجا كه وي مهارت دستور زبان       كنندة فرايند يادگيري زبان برمي    سريع را ت   آن
. كند   معرفي مي  2مثابة مهارت پنجم    از چهار مهارت خوانداري، گفتاري، شنيداري و نوشتاري، به        

توانـايي اسـتفاده از سـاختارهاي دسـتوري، بـه نحـوي             «: نويسدوي در تعريف اين مهارت مي     
  .» با بافت زباني5 و متناسب4ادار، معن3درست

  مباني رويكرد ارتباطي -5-3
هـاي   گونه كه اشاره شد، حوزة آموزش زبان انگليسي در ساليان اخير، با فراز و نشيب               همان

متعددي همراه بوده كه از جملة اين تحـوالت، بـروز و ظهـور رويكـرد ارتبـاطي بـوده اسـت؛                   
در . ها همراه شده اسـت     برداشت ار، نقدها و البته سوء    رويكردي كه با انتشار حجم فراواني از آث       

ها در خصوص اين رويكرد بـه اجمـال معرفـي     برداشت ترين سوء اين بخش مباني و سپس مهم     
  .شود مي

  گانه برنز اصول شش -5-3-1
نظراني است كه به عرضـة اصـول و مبـاني رويكـرد      از جمله نخستين صاحب   ) 1990(برنز  

  :اند از صول پيشنهادي وي عبارتا. ارتباطي پرداخته است
مثابة ارتباط بوده است؛ بدين معنا كه زبان ابـزاري           آموزش زبان، مبتني بر نگاه به زبان به       ) 1

تـر،   بـه بيـاني سـاده   . كننـد   اجتماعي است كه سخنگويان از آن بـراي انتقـال معنـا اسـتفاده مـي               
 يكـديگر ارتبـاط برقـرار       سخنگويان براي هدفي خاص، خواه به شكل نوشتاري يا گفتـاري بـا            

  .كنند مي
پذيري در كـاربرد    گيري زباني است كه مبين انعطاف      تنوع، بخشي از فرايند رشد و شكل      ) 2

  .زبان است
__________________________________________________________________ 

1. grammaring 
2. fifth skill 
3. accurately 
4. meaningfully 
5. appropriately 
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  .توانش زباني فراگيران نسبي است و نبايد آن را مطلق انگاشت) 3
اول و  گيري توانش ارتباطي افراد، خواه در فراگيري زبـان           فرهنگ، ابزاري مهم در شكل    ) 4

  .خواه زبان دوم يا زبان خارجي است
فردي كه با فنون ثابتي همـراه باشـد، بـراي آمـوزش زبـان          هيچ شيوة خاص و منحصربه    ) 5

  .وجود ندارد
  .اي در اين رويكرد برخوردار است توجه به صورت زبان در كنار معنا، از اهميت ويژه) 6

  گانة دوتي و النگ   اصول هفت-5-3-2
  :اشاره كرد) 2003(توان به  نظريات دوتي و النگ  يكرد ارتباطي مياز جمله اصول رو

هـاي مديـدي،    كـه طـي مـدت    درحالي: دهنده مثابة يك اصل سامان  به 1استفاده از فعاليت  ) 1
عرضة متون يا موضوعات دستوري، با عرضة متون كوتاه يا مكالمات دوسويه همراه شده بـود،                

خاص و هدفمنـد در قالـب تكليـف و بـا هـدف نظـم                هاي   در رويكرد ارتباطي، عرضة تمرين    
پيشنهاد الگوهاي مختلف سـاخت  . بخشيدن به يادگيري، از اهميت خاصي برخوردار بوده است       
  .و دادن تكليف با اهداف مشخص، شاهدي بر اين مدعاست

هايي قابـل اعتمـاد و البتـه واقعـي بـراي فراگيـران زبـان                 عرضة داده : داد بودن درون  غني) 2
درسـي، منـابع    داد از سوي معلم، كتاب ي، از اهميت خاصي برخوردار است كه اين درون     انگليس

 2اين دسـته منـابع بايـد اصـلي        . آيد ديداري و شنيداري و نيز تصاوير براي فراگيران حاصل مي         
توجـه آنكـه     البته نكته قابـل   . باشند و همواره بايد با رويكردي آموزشي انتخاب و تدوين شوند          

توانـد مـشكالتي بـراي       ين دسته منابع، در آموزش فراگيران بـا سـطوح پـايين، مـي             استفاده از ا  
  .هاي آموزشي به همراه داشته باشد  نظام

داد بـدين معناسـت كـه عرضـة        معناداري درون : داد معنادار و قابل درك     استفاده از درون  ) 3
باشـد و بـدون   نحوي باشد كه در چارچوب دانش ذهني و شـناختي فراگيـران       اطالعات بايد به  

داد  درون) 1995 (3در ايـن بـاره بـه اسـتناد لـي و ون پـاتين      . مشكل، در ذهن فراگيران بگنجـد    
بودن بـدين    درك اين قابل . درك باشد  تواند معنادار تلقي شود؛ مگر اينكه براي فراگيران قابل         نمي

  .داد داشته باشد اي از درون معناست كه فراگير توانايي درك بخش عمده
__________________________________________________________________ 

1. task 

2. authentic 

3. Lee and Van Patten  
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شـكل مـشاركتي    فراگيري زبان، بايد در بافت و بـه : ت فراگيري مشاركتي و گروهي   تقوي) 4
باشد؛ بدين معنا كه تعامل اجتماعي بين فراگير و معلم و نيـز فراگيـران بـا يكـديگر از اهميتـي            

كند، تعامل بـين   در اين رويكرد، زماني كه فراگير توانايي ارتباط پيدا مي      . خاص برخوردار است  
  .يابد سوي تعامل بين فراگير با فراگير تغيير مي م بهفراگير و معل

از جمله اصول اساسي در رويكرد ارتباطي، به نحوه تـدريس دسـتور             : 1تأكيد بر صورت  ) 5
 كـه رويكـردي سـنتي در آمـوزش          - 2ها جاي تأكيد بر صورت    شود؛ بدين معنا كه به     مربوط مي 

دهـد، تأكيـد     زباني مجزا اختصاص ميدستور است و در آن، فراگير زمان زيادي به ساختارهاي        
هاي ارتبـاط    ها و تمرين    يعني ارائة مواد دستوري با نگاه معنايي و از طريق تكليف           -بر صورت   

  . در اولويت است-محور 
در رويكـرد ارتبـاطي، خطاهـا سـهم زيـادي در            : گرايانه مثابة بازخوردي اصالح    به 3خطا) 6

رو، در  از ايـن  . شـوند  ير از مرحلة آموزش محسوب مي     فرايند يادگيري دارند و  بخشي جداناپذ      
ها در گرو راهبردهايي مشخص است؛ زيرا ايـن نـوع خطاهـا و               رويكرد ارتباطي، مواجهه با آن    

  .كنندة روند يادگيري است نحوي تسهيل ها، به بازخوردهاي حاصل از آن
ايش انگيـزه و  رويكرد ارتباطي به كاهش اضطراب، افز    : شناخت و اهميت عوامل عاطفي    ) 7

فرد، تأكيدي خـاص     هاي منحصر به   عنوان يك انسان با ويژگي     كردن فراگير به   در مجموع لحاظ    
  .دارد

  هاي رايج دربارة رويكرد ارتباطي سوء برداشت -5-3-3
ها دربارة رويكرد ارتباطي را در اين موارد خالصه          برداشت ترين سوء  مهم) 1996 (4تامپسون

  :كرده است
برداشـت رايـج مبنـي بـر         در رويكرد ارتباطي، برخالف سوء    : ن دستور زبان  تدريس نشد ) 1

در ايـن رويكـرد، آمـوزش    . تدريس نكردن دستور زبان، بر تدريس آن تأكيد خاصي شده است       
البته براي سنين بـاال كـه داراي مهـارت          . شود تدريس زبان، عمدتاً به نحوي استقرايي دنبال مي       

__________________________________________________________________ 
1. focus on form 
2. focus on forms 

3. error 

4. Thompson 
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جاي آموزش دربـارة   در اين رويكرد، به. شود ستور تأكيد ميتحليلي هستند، بر آموزش صريح د 
  .شود زبان، خودِ زبان آموزش داده مي

برخالف تصور رايج كه رويكرد ارتباطي را منحـصر بـه        : آموزش صرف مهارت گفتاري   ) 2
توجه است و مفهوم ارتباط بـه        داند، در اين رويكرد، هر چهار مهارت مورد          مهارت گفتاري مي  

   .رو مواد درسي دربرگيرندة هر چهار مهارت است ازاين. شود محدود نمييك مهارت 
هـا، در ايـن      هـا و تمـرين     اگرچه نحوة طراحـي تكليـف     : شكل گروهي  آموزش صرفاً به  ) 3

رويكرد، بر تعامل و ارتباط بين افراد در كالس درس تأكيد دارد، اما اين بدين معنا نيـست كـه                    
  .  رويكرد نگنجدها فردي در اين ها و تمرين تكليف
هـاي رايـج درخـصوص رويكـرد         برداشـت  از جمله سـوء   : استفاده صرف زبان انگليسي   ) 4

اين در حـالي اسـت   . ارتباطي، عدم استفاده از زبان مادري و استفادة صرف زبان انگليسي است           
 ها و نيز آموزش    گيري از زبان مادري براي توضيح معناي برخي از واژه          كه در اين رويكرد، بهره    

  .تواند بيش از پيش سودمند باشد دستور زبان، مي

  معيارهاي انتخاب دستور زبان در رويكرد ارتباطي -5-4
كـار   گيري از دستور و يا بـه  گيري پيرامون بهره در تصميم) 2010(به استناد سويج و ديگران  

  :نبردن آن، در رويكردهاي نوين بايد از چند منظر بدان پرداخت

  دستوري و نقش زبانيرابطة ساختار ) الف
  چند ساختار: يك نقش) 1

در موارد متعدد، در زبان انگليسي شاهديم كـه يـك نقـش زبـاني در قالـب چنـد سـاختار                      
كـردن، بـا چنـين     يابـد؛ بـراي نمونـه، بـراي عرضـة نقـشي چـون نـصيحت           مختلف تجلي مـي   

  :رو هستيم ساختارهايي روبه
You should study harder. 
You had better study harder. 

You ought to study harder. 

You might study harder. 

How about studying harder? 

If I were you, I would study harder. 



 1396تان پاييز و زمس، 2، شمارة 7دورة ، هاي خارجي تي در زبانهاي زبانشناخ پژوهش 510

شود كه كدامين ساختار يا سـاختارها بايـد در       حال در رويكرد ارتباطي اين سؤال مطرح مي       
وز و ميزان آموزش در برنامـة درسـي،      آم ترديد، مسائلي چون سطح زبان     اولويت قرار گيرد؟  بي    

  .از اهميت خاصي برخوردار است

  چند نقش: يك ساختار) 2
  :ها كاربرد دارد  در انگليسي براي بيان اين دسته از نقشcanبه عنوان نمونه، ساخت 

   .I can type: بيان توانايي
  ?Can I smoke here: اجازه گرفتن

   .You can drive my car: اجازه دادن

  1بسامد كاربرد) ب
انتخـاب  ) 2مقوله دستوري و ) 1در رويكرد ارتباطي، بسامد كاربرد معياري مهم در گزينش      

اي  خالف رويكردهاي سنتي كه به ذكر كلية شـقوق مقولـه           بر. هاي مختلف است   از بين صورت  
، پردازد، در رويكرد ارتباطي، بسامد از اهميت خاصي برخوردار است؛ براي نمونـه             دستوري مي 

  :رود كار مي ها، چنين به بيان زمان آيندة اين صورت
- be going to + verb 

- will + verb 

- be + verb + ing 

ها در انگليـسي   اولويت بخشيدن به اين سه ساختار، در رويكرد ارتباطي، منوط به بسامد آن          
و شـايد  در اولويت اسـت   be going toو سپس  willپرواضح است كه ساختار . امروزي است

  .جز سطوح باالتر، ضرورتي براي طرح حالت سوم وجود نداشته باشد به

  2كاربرد واقعي) ج
كنـد؛   منـدي هـدايت مـي    سوي قاعـده  اي است پويا كه تغييرات زبان را به   دستور زبان مقوله  

 در آغاز صرفاً كاربرد صفتي داشته و بعدها كاربرد قيدي هـم يافتـه اسـت يـا          slowبراي نمونه   

__________________________________________________________________ 
1. frequency 

2. actual use 
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 مفعولي ديگر امروزه در كـاربرد واقعـي همچـون گذشـته نيـستند؛               whomفاعلي و    whoآنكه  
يا .  جاي آن را گرفته استwhoشود و  شنيده نمي whom بدين معنا كه ديگر صورت مفعولي 

 جانـشين آن شـد؛ بنـابراين    if I were كـاربرد داشـته و بعـدها    if I wasدر حالت شرطي ابتدا 
رتباطي، بايد همگام و همـراه بـا تحـوالت روز و تغييـرات زبـاني                آموزش دستور در رويكرد ا    

  . باشد

  هاي چهارگانه  در مهارت1ميزان وقوع) د
نحوي باشـد كـه در چهـار مهـارت        هاي دستوري در رويكرد ارتباطي، بايد به       انتخاب مقوله 

رو  ازايـن . اردزباني كاربرد داشته باشد؛ براي نمونه، زمان ماضي بعيد غالباً در نوشـتار كـاربرد د               
  .نبايد در مراحل آغازين مطرح شود

I ate before I went to the movie. 

I had eaten before I went to the movie. 

  2 توليد- تمرين-گانه ارائه مراحل سه -5-5
   ارائه-5-5-1

هـا و    كـردن نـوع تمـرين      در رويكـرد ارتبـاطي لحـاظ      ) 2010(به استناد سـويج و ديگـران        
كننده در نحوه ارائـه، از اهميـت خاصـي برخـوردار           ي مرتبط و همچنين عوامل تعيين     ها فعاليت

تواند تلفيقي از ارائة صريح و ضمني باشد كه در حالت ضـمني، اسـتفاده                ارائة دستور مي  . است
  :اند از كننده در نحوه ارائه نيز عبارت عوامل تعيين. از ابزار بصري يا ارائه بافت مناسب باشد

توجه به سطح زباني در نحوه ارائة دسـتور اهميـت بـسزايي دارد؛ ارائـه                : زبانيسطح  ) الف
  .صريح دستور زبان براي نمونه، براي سطوح پايين زباني كارايي ندارد

كه فراگير با دستور زبان خـود آشـنايي داشـته باشـد، ارائـه                درصورتي: پيشينة آموزشي ) ب
  . صريح دستور سودمند خواهد بود

گيـرد، بـه تعيـين      نشئت مي 3ريزي آموزشي زبان   اين عامل كه از برنامه    : شياهداف آموز ) ج
براي نمونه، اگر هدف فراگير شغلي، دانشگاهي، غيردانـشگاهي         . هدف آموزش زبان اشاره دارد    

__________________________________________________________________ 
1. incidence 

2. presentation- practice- production 

3. language education planning 
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ها نيازمند توجه خاص خود به دستور زبـان اسـت؛ بـراي               و غير آن باشد، هر يك از اين حوزه        
كـه بـراي اهـداف     اي اهداف دانشگاهي، مفيـد اسـت؛ درحـالي       نمونه، آموزش صريح دستور بر    

  .شغلي، آموزش ضمني سودمند خواهد بود
در مرحله ارائـة دسـتور در رويكـرد ارتبـاطي بـه ايـن مراحـل و                 ) 2010(سويج و ديگران    

  :اند هاي پيشنهادي اشاره كرده نمونه
هـاي   از نمونـه فعاليـت    : هايي از دستور زبان در بافت هدفمند و معنـادار          عرضة نمونه ) الف

هايي  توان به ابزار بصري، زندگي مدرسان و فراگيران و حتي رخداد     دستوري در اين مرحله، مي    
  .افتد اشاره كرد كه در كالس درس اتفاق مي

تـوان   هاي پيشنهادي مي از جمله فعاليت: بررسي ميزان درك فراگيران از مقولة دستوري   ) ب
  .ها اشاره كرد هواژ خير و پرسش/هاي بله به پرسش

هـايي چـون     واژه استفاده از پرسـش   : تأييد فهم فراگيران از معنا و كاربرد مقولة دستوري        ) ج
  چه زمان؟ چرا؟ 

هايي كه فراگيران بتوانند با درك صورت و معنا، توانـايي شـناخت و كـاربرد            تهيه تمرين ) د
هاي پركردني، انتخاب بـين      مرينتوان به ت   ها مي  گونه تمرين  از جمله اين  : دستور را داشته باشند   

  .اشاره كرد... دو گزينه در بافت و

  تمرين -5-5-2
كارگيري مقولة دستور در بافت معنـادار و كنتـرل شـده      در اين مرحله كه اولين تالش در به       

  :هاي كاربردي اشاره كرد توان به دو دسته از تمرين است، مي
هـا، فراگيـران بـه ايفـاي نقـش           يندر ايـن نـوع تمـر      : گروهـي / هاي دونفـري   تمرين) الف

وگوي زباني، شـنيدن و تكـرار، تقـسيم كـالس بـه دو بخـش و             كنندگان در يك گفت    مشاركت
  .شوند فعاليت گروهي مشغول مي

در اين بخش، توضيح داوطلبانه نكات دسـتوري و سـؤال   : بررسي ميزان درك فراگيران ) ب
  .ستگيري ساختار دستوري كارآمد ا مدرس دربارة نحوه شكل

  1هاي نظارتي تمرين) ج
  2هاي بازخوردي تمرين) د

__________________________________________________________________ 
1. monitoring 
2. providing feedback 
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  توليد -5-5-3
  :شود هايي از اين دست توصيه مي در اين مرحله، استفاده از تمرين

هـاي   ها تقويت الگوهاي درك مطلب كوتـاه و تمـرين           كه هدف از آن    1هاي قالبي  تمرين) 1
  . استشده كه هدف از آن كاربرد واقعي مقولة دستوري  كنترل2معنادار
تـوان بـه تمـرين و توليـد           كـه از جملـه نكـات قـوت آن مـي            3هـاي جـايگزيني    تمرين) 2
  .وگوهاي واقعي و روزمره اشاره نمود گفت
هـاي واقعـي و      دادن به پرسـش و پاسـخ در بافـت           كه هدف آن، شكل    4جدول و نمودار  ) 3

  .غيرواقعي است
ريخته حاصـل    هم هاي به  از واژه  كه به بازآفريني جملة كامل       5هاي ترتيب واژگاني   تمرين) 4

  .آيد مي

  بحث و بررسي. 6
شـده درخـصوص دسـتور       درخصوص فرضيه نخست پژوهش، بر پاية مباني نظري عرضـه         

توجـه   يابيم كه در اين رويكرد، دسـتور زبـان از جايگـاهي قابـل       زبان در رويكرد ارتباطي درمي    
، رعايت برخي مسائل ضروري و    شكلي كه دربارة نحوة ارائة نكات دستوري       برخوردار است؛ به  

از آن جمله اولويت ارائة صريح يا ضمني، ترتيب ارائة نكات برحسب رابطة سـاختار دسـتوري     
و نقش زباني، توجه به بسامد كاربرد، كاربرد واقعي نكات دستوري، با توجه به ميزان وقـوع در         

ينة آموزشـي و اهـداف   هايي چون سطح زبـاني، پيـش   هاي چهارگانه و نيز توجه به مؤلفه     مهارت
  . اي برخوردار است كننده آموزشي از اهميت تعيين

 و ها تمرين انواع كه است نحوي جايگاه ارائة اين بخش زباني، در مطالب و مواد آموزشي به       
بـا   رو و ازايـن . توليد معرفي شـده اسـت  / تمرين/ گانه ارائه و نيز مراحل سه مرتبط هاي تكليف

اين بخش، ترديـدي درخـصوص ضـرورت ارائـة دسـتور زبـان در               تكيه بر مطالب موجود در      
گونه كـه اشـاره شـد، ادعـاي عـدم تـدريس دسـتور در                 ماند و همان   رويكرد ارتباطي باقي نمي   

هاي رايجي است كه البتـه ريـشه         برداشت آموزش زبان، در قالب رويكرد ارتباطي از جمله سوء        
__________________________________________________________________ 

1. mechanical drills 
2. meaningful drills 
3. substitution drills 
4. grids and charts 
5. word order 
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  . طرح رويكرد ارتباطي مطرح شده بودهاي اوليه، اي دارد كه در برخي سال در طرح مباني
هـاي نوتـأليف بـا هـدف ارائـة           اما درخصوص جايگاه دستور زبان و بازنمود آن در كتـاب          

تصويري از نحوة مواجهه و بهره گيري از مقولة دستور، در چهار كتاب مورد نظر بـا تأكيـد بـر               
نظر نحوة پرداختن به مقولة     ها از م   در ادامه، به اجمال اين كتاب     . نمايد مؤلفة دستور ضروري مي   

تر به بررسي برداشت معلمان زبان انگليـسي بـه    شكلي منطقي  شوند تا بتوان به    دستور معرفي مي  
هـاي نوتـأليف     شان به نحوه ارائـة آن در كتـاب         جايگاه دستور در رويكرد ارتباطي و نيز ديدگاه       

  .پرداخت

  )Prospect 1( كتاب زبان انگليسي پاية هفتم -
شود، براي نخـستين   مثابة اولين كتاب از دوره اول مقطع متوسطه شناخته مي كه بهاين كتاب  

زمان چهار مهارت ارتباطي توجه كـرده و بـه ادعـاي     بار، در نظام آموزش رسمي به آموزش هم 
استناد مقدمة اثر كه     به. مؤلفين، هيچ يك از چهار مهارت به نفع ديگري كنار گذاشته نشده است            

طـور خـاص، بـه آمـوزش الفبـا و             منتشر شد، در اين كتاب به      1392ر در سال    براي نخستين با  
 12اي شده است كه البته به علّت آموزش زبـان انگليـسي در ايـران، از                  سوادآموزي توجه ويژه  

گيري از آموزش الفبا در ايـن سـن، بـا     هاي رايج درخصوص  بهره سالگي و تفاوت آن با نظريه     
بياني ديگر، در اين كتـاب خوانـدن و نوشـتن، در سـطح               به. استسازي همراه بوده     نوعي بومي 

گونـه آمـوزش    اما درخصوص ارائة دستور زبـان، شـاهد هـيچ        . واژه از اهداف اصلي بوده است     
دهنده  هاي مختلف نشان البته بررسي بخش. ايم صريح  دستور در بخش مشخصي از كتاب نبوده       

تـوان بـه ايـن مـوارد      ت كه از آن جمله مـي  ارائة ضمني برخي نكات دستوري در اين كتاب اس        
  :هاي مختلف اين كتاب نمود دارد اشاره كرد؛ مواردي كه در درس

  ؛to beشدگي افعال  كوتاه) الف
  نويسي حروف آغازين اسامي خاص؛ بزرگ) ب
  ؛)that(در برابر آن ) this(تمايز ضمير اشاره اين ) ج
  ها؛  در پرسش و پاسخam/is/areتقابل استفاده از ) د
  ؛)عصر/ظهر/صبح(ها، روزها و مقاطع زماني  حروف اضافه مناسب براي ماه) ه
  معرفي ضمني صفات ملكي؛) و
  معرفي برخي از ضماير فاعلي و مفعولي برحسب شمار و جنسيت؛) ز

  .a/anكاربرد صحيح ) ح



 515 انگليسي زبان نوتأليف هاي كتاب در مقوله اين جايگاه و ارتباطي رويكرد در دستور آموزش از زبان معلمان برداشت كيفي سنجش

  )Prospect 2( كتاب زبان انگليسي پاية هشتم -
ي ارائـه شـده در كتـاب پايـة هفـتم، بـا آمـوزش                اين كتاب ادامه منطقي فرايند سـوادآموز      

استناد مقدمة اين كتاب كه بـراي        همچنين به . هاي تلفيقي همراه شده است     ها و زنجيره   دونويسه
 در بخش خواندن و نوشتن از 1 منتشر شد، توجه ويژه به سطح گروه      1393نخستين بار در سال     

 زبان كماكـان رونـدي ضـمني در    اما درخصوص ارائة دستور   . جمله اهداف مهم آموزشي است    
پيش گرفته شده است؛ بدين معنا كه بخش خاصي با عنوان دستور زبان در ايـن كتـاب وجـود                    

اي اسـت   بندي محتواي اين كتاب به گونـه       تر، به استناد مقدمة اثر، سازمان      ندارد؛ به بياني روشن   
خـوانيم كـه    ر مقدمه آن مـي د. سازد كه زمينه را براي آموزش دستور در كتاب پاية نهم آماده مي    

شـد، در   آغـاز  الفبـا  آموزش سطح با و هفتم پاية كتاب در كه سوادآموزي فرايند منطقي ادامة در
هـدف  . است گرفته قرار توجه   مورد3تلفيقيهاي   و زنجيره 2ها كتاب حاضر، آموزش دونويسه

 بـه  درنهايـت،  هكـ  الفباسـت  حروف آموزش سوادآموزي، صرفاًهفتم، در بخش و برنامة كتاب 

 هـاي  زنجيـره  با بيشتر آشنايي از پس آموزان شود و در كتاب حاضر، دانش سطح واژه منتهي مي

 تـسلط  و مهـارت  زبـان،  ايـن  هاي واژه نوشتن و خواندن در انگليسي زبان تلفيق الفباي متداول

 مثابـة  بـه  نوشتن، و خواندن بخش در را همچنين كتاب هشتم سطح گروه  كنند؛ مي پيدا بيشتري

 كتـاب  محتواي بندي خوانيم كه سازمان در ادامه نيز مي. درنظر گرفته است خود آموزشي هدف

  .سازد نهم آماده ميدر كتاب  دستور آموزش براي را زمينه كه است اي گونه به حاضر،
دهـد كـه عـالوه بـر تكـرار       با وجود اين، بررسي اين كتاب مانند كتاب پاية هشتم نشان مي  

شكل ضـمني، در   شده در كتاب هفتم، اين دسته از مطالب دستوري نيز به            عرضه نكات دستوري 
  :توجه بوده است هاي مختلف مورد  درس

  ؛ to beصورت مثبت و منفي افعال ) الف
 ؛canصورت مثبت و منفي فعل وجهي ) ب
  حروف اضافة زمان و مكان؛) ج
  .هاي مرتبط با مليت صورت اسم و صفت واژه) د

__________________________________________________________________ 
1. phrase 

2. diagrams 

3. blends 
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  )Prospect 3(نگليسي پاية نهم  كتاب زبان ا-
 منتشر شد، به عنوان سومين كتاب اين دوره و ادامة منطقـي دو         1394اين كتاب كه در سال      

 بـه  -كه در كتاب هفتم در سطح واژه و در كتاب هـشتم در سـطح گـروه بـوده                   -كتاب پيشين   
 بخش مستقل   هاي پيشين اختصاص   اما تمايز بارز اين كتاب،  با كتاب       . سطح جمله رسيده است   

به آموزش صريح دستور زبان بوده كه در هر درس، به آموزش يك موضوع اصلي و يك نكتـة                   
  .پردازد اي مي آموزشي جنبي در قالب بخش جداگانه

درخصوص شيوة آموزش دستور نيز ادعا بر اين بوده كه در اين كتاب، شـيوة آمـوزش آن،                  
حال با هدف سنجش اين ادعا و نيـز  . استمنطبق با فضا و اهداف رويكرد ارتباطي تنظيم شده          

بررسي نحوة ارائه صريح دستور زبان در اين كتـاب بـه بررسـي نحـوة ارائـه و نحـوة انتخـاب         
هـاي   نخست بررسي نحوه ارائه و نظم نكات دسـتوري در كتـاب        . پردازيم مقوالت دستوري مي  

 سـختي،    ة سادگي بـه   هايي كه مبتني بر معيارهايي چون درج       مرجع آموزشي دستور، يعني كتاب    
هـا،    اما از منظر ديگر، يعني نحوه انتخاب و نـوع تكليـف            .اند ميزان بسامد و كاربرد تدوين شده     

ها بر پايـة   ها و تكليف ها نيز تمرين هاي آموزشي موجود، در اين كتاب شاهديم كه همانند كتاب  
دهد كـه     آثار نشان مي   البته بررسي و مقايسة اين دو دسته از       . رويكرد ارتباطي عرضه شده است    

. هـاي دسـتوري، از تنـوع فراوانـي  برخوردارنـد            هاي خارجي، از حيث انتخـاب تمـرين        كتاب
تواند به جنبه صـرفاً دسـتوري ايـن          ها، مي  ترديد يكي از علل چنين تنوع و تكثري در تمرين          بي

توجـه بـه    بـا   . هـاي آموزشـي باشـد      ها بر كتاب كار در كنار كتـاب        هاي مرجع و تأكيد آن     كتاب
هاي درسي دوره اول و هماهنگي اين مقولـه          اهميت و اولويت بخشيدن به مقولة فعل در كتاب        

هـاي   ، بررسي نحـوة ارائـه و تقـدم انـواع زمـان افعـال در كتـاب                 1هاي مرجع آموزشي   با كتاب 
  .ها وجود دارد المللي مبين آن است كه نوعي همسويي بين آن بين

   )Vision 1( كتاب زبان انگليسي پاية دهم -
در اين كتاب، مقولة دستور در روندي منطقي دنبال شـده اسـت و از حيـث تنـوع و تعـدد                

هايي بـا كتـاب     آموز و چه در كتاب كار، شاهد تفاوت        ها، چه در كتاب دانش     ها و تكليف   تمرين

__________________________________________________________________ 
 Swan, M. and Walter, C. (2001) The Good Grammar Book. Oxford: به عنوان نمونه رجوع شـود بـه  . 1
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شدن بخش مهارت نوشتار و ارتباط تنگاتنـگ آن بـا مقولـة دسـتور، اهميتـي               همراه. نهم هستيم 
تـوان مـشابهت     بيـاني روشـن، در ايـن كتـاب مـي           به. دان به مقولة دستور زبان داده است      دوچن

   .المللي از اين حيث مشاهده كرد هاي مطرح بين فراواني با كتاب
هـاي مـورد نظـر، مبتنـي بـر        توان مدعي شد كه مطالب درسي در كتـاب         با اين اوصاف، مي   

مثابـة معيـار      نش، ارائه و ترتيب نيـز بـه       رويكرد ارتباطي عرضه شده است و از حيث نحوة گزي         
عنـوان مراجعـي     هاي مرجع آموزشي به    آموزشي مهمي در تهيه و تدوين مطالب درسي با كتاب         

رو هـستند كـه البتـه در     هـايي روبـه   گرچه از حيث تنوع با محـدوديت . اتكا همخواني دارد  قابل
  .كتاب دهم، اين نقيصه تا حد زيادي جبران شده است

هـاي   برداشت دبيران از دستور زبان در رويكرد ارتباطي و جايگاه آن در كتاب            سنجش  . 7
  نوتأليف

وپـرورش كـه وظيفـة       نظر به اهميت نقش دبيران زبان انگليـسي در نظـام رسـمي آمـوزش              
هـا از   اي كيفـي، برداشـت آن   هاي جديد را بر عهده دارند، در اين مقاله بـه شـيوه   تدريس كتاب 

هـا   هاي نوتـأليف بـر پايـة آن        ويكرد ارتباطي، يعني رويكردي كه كتاب     مقولة دستور زبان، در ر    
اند، مورد سنجش قرار گرفت؛ بدين منظور با استفاده از مصاحبه كانوني، از هـشت                تدوين شده 

شايان ذكر است كه براي انجام اين مـصاحبه از حـدود        . عمل آمد  دبير زبان انگليسي مصاحبه به    
هاي  ها را تدريس يا در دوره ان و البرز دعوت شد كه يا اين كتاب     هاي تهر  چهل دبير زبان استان   

مشخصات اعضايي كه دعـوت نويـسندگان را پذيرفتـه و    . ضمن خدمت آن شركت كرده بودند  
  :  كردند، بدين شرح بود در مصاحبه شركت
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  كنندگان در مصاحبة كانوني مشخصات شركت) جدول الف

  تجربه تدريس ميزان تحصيالت  سن  جنسيت  
  10  كارشناسي ارشد  36  مرد  1
  16  كارشناسي  41  مرد  2
  12  كارشناسي  38  مرد  3
  19  كارشناسي  44  مرد  4
  7  كارشناسي  32  زن  5
  8  كارشناسي ارشد  34  زن  6
  17  كارشناسي ارشد  40  زن  7
  10  كارشناسي  34  زن  8

 شـيوة   عنوان يكـي از اشـكال      گيري از مصاحبة كانوني به     درخصوص جايگاه و اهميت بهره    
هاي كوچـك شـش    يابيم كه در اين شيوه، معموالً از گروه     درمي) 2007 (1كيفي به استناد دورنيه   

شـده بـه نحـو بـارش      هاي مطـرح  شود كه در آن، افراد در برابر پرسش   تا دوازده نفر استفاده مي    
را هاي يكـديگر     دهند، بلكه پاسخ   ها پاسخ مي    نه تنها به پرسش    2گشايي گروهي  فكري يا مشكل   

جويي  در اين پژوهش، با بهره. هايي پربار است  كشند كه نتيجة آن، دستيابي به يافته       به چالش مي  
. ك.ر(شده درخـصوص نحـوة طراحـي و اجـراي مـصاحبه كـانوني            هاي عرضه  از دستورالعمل 

 ايـن مـصاحبه حـول چهـار پرسـش اصـلي و       3ساختمند به نحوي نيمه  ) 2009 و   2007دورنيه،  
كننــده و ديگــر  هــا از طــرف مــصاحبه كــه در ايــن دســته از مــصاحبهچنــدين پرســش فرعــي 

اي حدوداً سه ساعته مطرح گرديد كـه در آذر مـاه سـال     شود، در جلسه ها طرح مي   كننده شركت
  :هاي درسي برگزار شد  در دفتر تأليف كتاب1395
  پذير است؟ آيا آموزش زبان، بدون آموزش دستور زبان امكان) 1
  هاي سنتي چگونه است؟ ور زبان در رويكرد ارتباطي، با شيوهتفاوت آموزش دست) 2

__________________________________________________________________ 
1. Dornyie 
2. brainstorming 
3. Semi-structured 
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  هاي نوتأليف چگونه است؟ نحوه و معيار ارائه دستور زبان در كتاب) 3
  هاي جديد، با مباني رويكرد ارتباطي هماهنگي دارد؟ آيا ارائه دستور زبان در كتاب) 4

گيري از پيشينة غني     هاي اصلي آنكه با بهره     نكته حايز اهميت درخصوص طرح اين پرسش      
اي كه در اين مقاله نيز تا حدودي به ابعـاد آن پرداختـه شـد، چهـار پرسـش                      و نيز مباني نظري   

برانگيز تهيه شد كه خود بنا به ماهيت اين نوع مـصاحبه   اصلي حول چهار محور اصلي و چالش     
  .هايي ديگر در خالل مصاحبه گرديد زمينه طرح پرسش) 2007دورنيه، . ك.ر(

  ها بررسي و تحليل يافته. 8
شده در  توان متناسب با سؤاالت مطرح     مي  1گيري از شيوة بررسي و تحليل موضوعي       با بهره 

هـا پرداخـت كـه در        طور مشخص در سه موضوع، به بررسي و تحليل يافته          مصاحبة كانوني، به  
  . شود ها پرداخته   مي ذيل به اجمال، به توصيف و تحليل آن

  دون آموزش دستورآموزش زبان ب -8-1
  : بندي است ها در سه حالت قابل تقسيم درخصوص اين پرسش، پاسخ

-3-1كننـدگان  مشاركت. (آموزد كودك بدون آموزش دستور زبان، يك زبان را مي    ) الف
5-6(  
كننـدگان   مـشاركت . ( آموزش زبان، بدون آموزش صريح دستور زبان ممكن اسـت   ) ب

2-4-8(  
  )7كننده  مشاركت. (پذير نيست تور زبان امكانآموزش زبان، بدون آموزش دس) ج

ها مبين آن بود كه چهار نفر، با اتكاي به اين مسئله كه هر فردي زبـان مـادري    بررسي پاسخ 
گيرد، قائـل بـه امكـان آمـوزش زبـان انگليـسي، بـدون         خود را بدون آموزش دستور آن فرا مي  

هـا، آن بـود كـه جملگـي، بـين          پاسـخ نكتة قابل تأمل در اين. اند آموزش دستور آن زبان بوده   
ويژه در بافتي چون ايران تمايزي قائل نبودنـد          فراگيري زبان مادري و يادگيري زبان انگليسي به       

سه نفر ديگر نيز آمـوزش دسـتور را         . شود عنوان زبان خارجي آموخته مي     كه در آن، انگليسي به    
اي از آموزش  رابر اين پرسش كه نمونه  دانستند، اما در ب    شكل غيرصريح، ممكن مي    در بافت و به   

تنهـا يـك نفـر، بـه ضـرورت      . دستور را در بافت بياورند، از آوردن مثالي مناسب ناتوان بودنـد  
__________________________________________________________________ 

1. thematic analysis 
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جايگاه آموزش دستور در آموزش زبان قائل بود كه البته درخصوص نحوة كيفيت اين آموزش،               
  .ترجمه داشت-هاي سنتي چون دستور عمدتاً نگاهي به شيوه

 درباره آموزش دستور، بدون طرح صريح آن، اين گونـه ابـراز    4كننده   مونه، مشاركت براي ن 
در رويكرد ارتباطي، اساساً آموزش صريح بخشي به نام دسـتور زبـان وجـود نـدارد،                 «كرد كه     

 6كننـدة   يا مـشاركت » .آموزان بايد خود قواعد و ساختارهاي دستوري را كشف كنند      بلكه دانش 
كردن روند فراگيري زبان اول در آمـوزش زبـان ديگـر      رويكرد ارتباطي پياده  «بدين باور بود كه     

 هـم   7كننـده    و مـشاركت  » طور طبيعي، نيازي به آموزش دستور زبان نيـست         رو به  از اين . است
بايد آموزش داده شود، البتـه رونـد        . دستور بخشي از هر زبان است     «گونه اظهارنظر كرد كه      اين

  .»ها متفاوت است تباطي با ديگر روشآموزش آن، در رويكرد ار

 هاي سنتي تفاوت آموزش دستور زبان در رويكرد ارتباطي با شيوه -8-2

  :بندي است ها در سه بخش قابل تقسيم درخصوص اين پرسش نيز پاسخ
  )6-5-3-1كنندگان  مشاركت. (در رويكرد ارتباطي، آموزش دستور جايگاهي ندارد) الف
هاي سـنتي، بـسيار محـدودتر     وزش دستور در مقايسه با شيوهدر رويكرد ارتباطي، آم  ) ب

  )8-2كنندگان  مشاركت. (است
شـكل اسـتقرايي    هـاي سـنتي، بـه    در رويكرد ارتباطي، آموزش دستور برخالف شـيوه  ) ج

  )7-4كنندگان  مشاركت. (است
كنندگاني كـه در پرسـش پيـشين، قائـل بـه             كنندة آن است كه مشاركت     ها بيان  بررسي پاسخ 

مثابة رويكـردي فاقـد آمـوزش     زش زبان، بدون آموزش دستور بودند، رويكرد ارتباطي را به     آمو
هـاي سـنتي،     ها اساساً يكي از نقاط تمايز رويكرد ارتباطي با شـيوه           از نظر آن  . دستور برشمردند 

  .فقدان آموزش دستور است
دين معنـا كـه در      سه نفر ديگر از دبيران، اين تفاوت را در ميزان كمي آموزش برشمردند؛ ب             

هاي سنتي، بخش چشمگيري از آموزش، به آموزش دستور و در رويكرد ارتباطي، بخـش                شيوه
هـا آمـوزش دسـتور در بافـت          به تعبيـر دو نفـر از آن       . اندكي به آموزش دستور اختصاص دارد     

بـا  . پذيرد و فراگير، خود بايد بر اثر مواجهة زبـاني، نكتـة دسـتوري را كـشف كنـد                 صورت مي 
اي از اين نحوه آموزش دستور در  حال، نكتة قابل تأمل آن بود كه هر دو معلم، از بيان نمونه           اين
  .المللي ناتوان بودند هاي مطرح بين كتاب
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هـاي سـنتي،    دو دبير نيز در پاسخ بدين پرسش، به آموزش دستور، به شكل قياسي در شيوه             
ويكرد ارتبـاطي قائـل بودنـد؛       ترجمه و آموزش دستور به شكل استقرايي در ر        -چون دستور  هم

بدين معنا كه آموزش دستور، در قالب مثال و كشف قاعدة دستوري، از سوي فراگير است و از                
  .هاي سنتي، متفاوت است اي رايج در شيوه هاي كليشه ها هم با تمرين رو نحوة ارائة تمرين اين

زش دسـتور، بايـد     آمـو «:  دربارة ميزان آموزش دسـتور گفـت       8كنندة   براي نمونه، مشاركت  
حـداقل  ... غيرصريح باشد و محدود و نبايد بخش مشخصي به نام دستور در برنامه درسي باشد  

كنندة  مشاركت» .هاي مطرح چنين چيزي وجود ندارد كه گرامر را صريح آموزش دهند       در كتاب 
 در رويكـرد ارتبـاطي دسـتور هـست، امـا     « هم دربارة شيوة آموزش اين گونه ابراز داشت كه       4

آمـوز در   شـود و دانـش   اي گفته نمي محدود و آن هم استقرايي يعني از جزء به كل؛ يعني قاعده        
تواند در همـه جـاي كتـاب         كند؛ پس نياز به بخش مشخصي ندارد و مي          بافت، آن را كشف مي    

 ».باشد

 هاي نوتأليف نحوة ارائة دستور در كتاب -8-3
  :بندي است ها در سه بخش قابل طبقه درخصوص اين پرسش، پاسخ

هاي قديمي  شده در كتاب ها، تكرار نكات آورده نكات دستوري آمده در اين كتاب    ) الف
  ). 5-3-2كنندگان  مشاركت(است 

هاي قديمي، از تنـوع بيـشتري        هاي نو تأليف، نسبت به كتاب      نكات دستوري كتاب  ) ب
  ).8-4-1كنندگان  مشاركت(برخوردار است 

هـاي   ليف،  تفاوت بارزي با نكـات آمـده در كتـاب           هاي نو تأ   نكات دستوري كتاب  ) ج
  ).7 و6كننده  مشاركت(ها دارد  سابق، از حيث نحوة ارائه و تمرين

  :شده، توجه به اين نكات الزم است هاي داده درخصوص پاسخ
دهندگان به اين نكته اذعان داشتند كه از لحاظ نـوع موضـوعات دسـتوري،              سه نفر از پاسخ   

. هـاي پيـشين وجـود دارد       هاي جديد و كتاب    ، مشابهت زيادي بين كتاب    ها چون مقولة زمان   هم
هـا، كمـي بـا قبـل متفـاوت اسـت؛ بـراي مثـال،                 نظر داشـتند كـه نـوع تمـرين         ها اتفاق  البته آن 

هـا تكـرار     هاي قبلـي در ايـن كتـاب        تا اينجا كه همان دستور در كتاب      «:  گفت 2كنندة   مشاركت
هـايي در نحـوة       نفر ديگر ضمن اذعان به وجـود تفـاوت         سه. »شده؛ همان موارد و همان قواعد     

تـر از    ها مـرتبط را از حيـث تنـوع برجـسته           گزينش نكات دستوري، نحوه ارائة نكات و تمرين       
ويـژه در كتـاب دهـم        هاي قبلي و بـه     هاي پيشين دانستند؛ براي نمونه، در مقايسه با كتاب         كتاب
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دو نفر نيز جداي از اين حيـث،        » . بيشتر است  ها، در مقايسه با قبل حتماً      تنوع نكات و حجم آن    
هـاي   هاي مرتبط، كامالً با كتـاب      شده، نحوه ارائه و نيز تمرين      بر اين باور بودند كه نكات آورده      

. ها همپوشاني قائل شد    توان براي آن   پيشين متفاوت است و صرف مشابهت برخي عناوين، نمي        
ها هم متفـاوت اسـت؛        نحوة ارائه و تمرين    حتماً متفاوت است و حتي    «:  گفت 7كنندة   مشاركت

  .»مقايسه نيست يعني ابتدا قاعده داده نشده، بلكه استقرايي است و اصالً با قبل قابل

  ارتباط نحوة ارائه با رويكرد ارتباطي -8-4
بنـدي   هاي اين بخش كه با موارد قابل در ارتباط مستقيم است، در ايـن مـوارد تقـسيم     پاسخ

  :شود مي
هـا بـا ايـن       در رويكرد ارتباطي، آموزش دستور وجود ندارد؛ بنـابراين كتـاب          چون  ) الف

  )6-5-3-1كنندگان  مشاركت( .رويكرد هماهنگ نيست
هاي هفتم و هشتم، با رويكرد ارتباطي  هماهنگ     ها در كتاب   آموزش دستور در كتاب   ) ب

  ).8-4-2كنندگان  مشاركت. (ولي در كتاب نهم و دهم خيلي هماهنگ نيست
  ).7كننده  مشاركت. (ها با رويكرد ارتباطي همسو است آموزش دستور در كتاب) ج

طبيعي است كه متأثر از نگاه الزم نبودن آموزش دستور در رويكـرد ارتبـاطي، بايـد شـاهد                   
 1كننـده   ها با اين رويكرد بود؛ بـراي مثـال مـشاركت         هايي مبني بر ناهماهنگي كامل كتاب      پاسخ

تي در رويكرد ارتباطي آمـوزش دسـتور نمـود نـدارد، نبايـد بخـشي بـه        وق«: گونه ابراز كرد   اين
متأثر از چنين نگـاهي اسـت كـه بـه علّـت اختـصاص بخـشي از                  . »آموزش آن اختصاص يابد   

هاي پاية نهم و دهـم، برخـي از دبيـران آن را بـا رويكـرد ارتبـاطي متفـاوت                      دروس، در كتاب  
در كتـاب هفـتم و      «: گونـه اظهـار كـرد      ن باره اين   در اي  4كننده   اند؛ براي نمونه، مشاركت    دانسته

تـر   هشتم آموزش دستور در بخش خاصي وجود نداشت و اين بـه رويكـرد ارتبـاطي، نزديـك                 
 7كننـده   در برابر ايـن نگـاه، مـشاركت      . »است، اما در كتاب نهم و دهم فضا متفاوت شده است          

هاي سـنتي،    هاي متفاوت با تمرين    ينبه علّت ارائة استقرايي دستور و استفاده از تمر        «: ابراز كرد 
  .»ها را با رويكرد ارتباطي همسو دانست توان آموزش دستور در اين كتاب مي

  گيري و پيشنهادها نتيجه -9
هاي رويكرد ارتباطي دريافتيم كه    با بررسي پيشينة موضوع و بررسي و تحليل مباني و مؤلفه          

ين مدرسان، در جوامع مختلف همراه بـوده        هايي در ب   طور خاص، با سوءبرداشت    اين رويكرد به  
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ها، به مقولـة آمـوزش دسـتور و نيـز نحـوه عرضـة آن مربـوط                   يكي از اين سوءبرداشت   . است
. مند معرفي و تحليل شـد  شكلي نظام شود كه در اين مقاله، تا حد امكان از ابعاد مختلف و به    مي

، از منطقي قوي و البته متفـاوت  تر، آشكار شد كه آموزش دستور در اين رويكرد به بياني روشن 
  . هاي سنتي برخوردار است با شيوه

ها، با مقولة آمـوزش      بررسي برداشت دبيران زبان انگليسي آشكار ساخت كه نه تنها اكثر آن           
هاي آن در رويكرد ارتباطي آشنايي ندارند، بلكه اساساً فاقد شناخت و برداشـتي           دستور و مؤلفه  

هـاي   تـوان در پاسـخ   شاهد اين مدعا را مي. ها و مباني آن هستند هدرست از اين رويكرد و مؤلف    
ها عمـدتاً از رويكـرد ارتبـاطي، آمـوزش           ها جست؛ براي نمونه، تصور آن      شده و تحليل آن    داده

  .زبان انگليسي در قالب مهارت گفتاري صرف است
 آن در تـأليف     هاي اخير كه بيشترين تغيير     حال با تغيير نظام آموزشي زبان انگليسي در سال        

ترديد،  هاي درسي جديد نمود دارد و حال و هواي رويكرد ارتباطي در آن هويداست، بي               كتاب
هـاي   تواند رويكرد جديد آموزشي را با چالش هايي در بين دبيران، مي     وجود چنين سوءبرداشت  

  :شود از اين رو پيشنهادهاي زير داده مي. جدي در روند اجرا مواجه سازد
ترديد  با توجه به نقش مهم معلمان در هر نظام آموزشي، بي          : افزايي دبيران  نش ضرورت دا  -

معرفـي درسـت رويكـرد      . ناپـذير اسـت    افزايـي مدرسـان اجتنـاب      در اين تغيير، موضوع دانش    
هاي تربيت مدرس و ضمن خدمت    ها و مباني آن در قالب دوره       ها، مؤلفه  ارتباطي، فراز و نشيب   

  .ضروري است
هرگونه تغيير در روند آموزش زبـان انگليـسي، صـرفاً           : ريزي درسي  در برنامه گرايي    واقع -

اگر بنا بر آن است تا رويكردي جديد پياده شـود،           . هاي درسي خالصه شود    نبايد به تغيير كتاب   
بايد به الزامات آن توجه شود؛ براي نمونه، ميزان سـاعات درسـي از اهميتـي ويـژه برخـوردار                    

  . است
تـر،   شناسي بهتـر موضـوع در سـطحي وسـيع          شود تا در راستاي آسيب     ميهمچنين پيشنهاد   

هاي آموزش زبان، در اين رويكرد جديد       نگرش، برداشت و ديدگاه دبيران نسبت به ديگر مؤلفه        
هاي پـيشِ روي ايـن نظـام         تر از چالش   سنجش و ارزيابي شود تا در اين گذر، تصويري روشن         

  .يدويژه از منظر معلمان حاصل آ جديد، به
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