آموزش زبان فارسی به دانش آموزان غیرفارس (در مناطق دوزبانه ایران) :رویکرد شناختی
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دکتر زهرا عباسی

چکیده
های
ستکهآموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزبانانبهعنوانیکرشتهتخصصیجایخودرادرمیانرشته 

سال 
ها

دیگرآموزشیتثبیتکردهاستودراینخصوصنیزمنابعمختلفآموزشیتهیهوتدوینشدهومدرسانزبان
هایدرسخودبهکار
یخارجیرادرکالس 

یجدیدآموزشزبان 
ها

فارسیبهغیرفارسیزباناناصولوروش 
ها

ازسویدیگردربسیاریازمناطقغیرمرکزیایرانزبانهاییبهغیراززبانفارسیدرمیانمردمبومی

گیرند .


می
تکلم می شود و کودکان این مناطق به هنگام ورود به مدرسه با مشکل فهم مطالب درسی به زبان فارسی روبرو
میشوند  .از  این روی آموزش زبان فارسی نه تنها به خارجیان ،بلکه به دانشآموزان غیر فارس نیز از اهمیت

هایآموزشیتأثیربهسزایی
یعلمزبانشناسیدرتحولشیوه 

سزاییبرخورداراست.دراینمیانمسلماًیافته 
ها


به
تیاست.دراینمقالهسعیشدهرویکرددستور

داشتهاست.یکیازرویکردهایجدیدزبانشناسی،رویکردشناخ

زبان شناختی به آموزش دستور زبان دوم به عنوان راهکاری برای آموزش زبان فارسی در مناطق دوزبانه معرفی
گردد .


زبانشناسیشناختی،آموزشزباندوم،آموزشزبانفارسی .

کلیدواژهها:

مقدمه
زبانفارسیبهعنوانزبانرسمیومایهاتحاداقواممختلفایرانیازگذشتههایدورموردپذذیرشوتأییذدهمذه


است .اینزباندرهمهمناطقایرانبهعنوانزبانمعیاردرآموزشومکاتبذا رسذمیورسذانههذای

ایرانیانبوده
هایمختلفرادیو،تلویزیونوروزنامههذاییبذهزبذانمحلذی

گیرد.هرچنددراستان

مختلفمورداستفادهقرارمی
وجوددارد،اماآموزشدرمدارسدولتیوخصوصیصرفاَبهزبانفارسیصور میگیردوایذنمووذوبباعذ 
است .درتدوینکتابهایدرسیدورهابتداییفرضبرایناستکذههمذهدانذش

هایمتعددیشده
ایجاددشواری 

بازبانفارسیگفتاریآشناهستند .درمناطقیکهزبانمادریکودکانبازبانرسمیکشوریکسذاناسذت،

آموزان
نوآموزاندربدوورودبهدبستان،قادربهگوشکردنوفهمیدنوسخنگفتنهستندوایندومهار زبذانذیرا
گیرند.ولیدرمناطقدوزبانهکهزبذان

کسبکردهاندودومهار دیگریعنیخواندنونوشتنرادرمدرسه 
فرامی
رسمیآموزشگاهیبازبانمادریمغایراست،دانشآموزاندریادگیریزبانآموزشگاهیبامشذکالتیمواجذهمذی
شوندکهبهافتتحصیلیآنانمیانجامد .کودکانترکیاعربزبانبهویژهدرروسذتاهاوشذهرهایکوچذکبذه

محضورودبهدبست انبایدخواندن،نوشتنودرسریاویوعلومرابهزبانییادبگیرند،کهباآنآشناییچندانی
دانند.اینموووبدردرکمطالبو


نویسند،نمی

هاییراکهمی

هاوجمله

ندارندوحتیدراغلبمواردمعنایواژه
پیشرفتتحصیلیآنانتأثیرچشمگیریدارد.بهدلیلعدمدرکدرس تزبانفارسی،اینکودکذاندربذهکذارگیری

دانشگاهتربیتمدرس؛.abasiz@modaresir.ac

1عضوهیئتعلمیمرکزتحقیقا زبانوادبیا فارسی
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ایمی گردندودرمواردیاینعدمدرکموجبتحقیرخجالتو

صحیحوبجایزبانفارسیدچارمشکال عمده
شود  .اگراینکودکاندرمناطقیکهزبانفارسذیزبذانغالذباسذتبذهمدرسذهبرونذد،

درنتیجهانزوایآنانمی
دشد .برایرفعاینمشکلبهترینومتداولترینراهحلدرکشورهایمختلفآموزش

مشکال آنانبیشترخواه
دوزبانهاست،بهاینصور کهدرسالابتداییورودبهمدرسهکودکبازبانمادریآموزشراآغازمیکنذدودر
یبعدمحتوایآموزشیهمبهزبانمادریوهمبهزبانرسمیکشورارائهمیشذودودرسذالهایچهذارمو

سال 
ها

پنجمبهبعدصرفاًمحتوایآموزشیبهزبانرسمیکشور(زباندومکودک)ارائهمیگرددوبهایذنترتیذبکذودک
کند.اماازآنجاکهدرایرانتنها
یزبانیدرزبانرسمیکشورخودراپیدامی 

وقتکافیبرایدستیابیبهمهار  
ها
درتمامیمقاطعآموزشیبهکارمیرود،تازمانیکهکودکدراینزبانمهار کافیپیدا

زبانفارسیبرایآموزش
هاینذوینوکارآمذدبذه
بنابراینلزومآموزشزبانفارسیباشیوه 

ننماید،تعلیموتربیتدراومؤثرنخواهدافتاد.

شود .
یاولابتداییدرمناطقغیرفارساحساسمی 

طورویژهبرایدانشآموزانسال 
ها

امروزهزبانشناسیجایگاهخودرادرعرصهآموزشزباندوم/خارجییافتهوتحقیقا بسیاریدراینزمینه،بذه
خصوصدرمورد آموزشوپرورشودوزبانگیصور گرفتهاست؛بااینحال،متأسذفانهدرخصذوصآمذوزش
زبانان،بهویژهکودکانغیرفارسایرانیبابهره گیریازنظریا زبانشناسیبهویذژهزبذان


زبانفارسیبهغیرفارسی
مقالهحاورسعیدارد،بهکارگیریزبانشناسیشناختیدرآمذوزش

شناسیشناختیپژوهشیصور نگرفتهاست.
زبانفارسیبهدانشآموزانغیرفارسرامعرفیکند .


پیشینه تحقیق
ایرایجدراکثرکشور هایدنیاستودرمناطقمختلفایراننیذزدوزبذانگیامذری


زبانهیاچندزبانهبودنپدیده
دو
کودکاندوزبانهایرانرامیتواندردودستهقرارداد :

رود.
متداولبهشمارمی 

هایایرانینشأ گرفتذه
اززبان 

ها
کنند،کهاینگویش 


گروهاولکودکانیهستندکهبهگویشیغیرفارسیتکلممی

اینگویشهاشباهتسذاختاریونیذز

اند،مانندگویشگیلکی،بلوچی،کردیولری.


وبازبانفارسیهمخانواده
نفارسیدارند .گروهدومکودکانیهستندکهزبانمادریشانازخانوادههندواروپایی

واژههایمشترکزیادیبازبا
هایترکیوترکمنی،کهایندوزبانازخانوادهزبانهای


هایسامی)وزبان

نیست،مانندزبانعربی(ازخانوادهزبان
روند.مسلماَکودکانگروهدومنسبتبهگروهاولمشکال بیشتریدردرکمطالبآموزشیو


آلتاییبهشمارمی
ایراشاملمیشوند،لزومپرداختنو

زبانفارسیدردورهابتداییدارندوازآنجاکهاینکودکانتعدادقابلمالحظه
شود .
تحقیقدراینخصوصدوچندانمی 

هایزیادیبرآنصحهنهذاده
هش 
هایتلخیاستکهنتایجپژو 
مشکال تحصیلیکودکاندوزبانهکشورمانازواقعیت 
)،کبیریوکریمی(،)1388عصاره(،)1388کالنتذری(.))1388

)،کریمی(1384

)،مدرس(1382

(فتاحی(1372

است
کالنتری() 1390:39درموردکودکانیکهزبانمادریغیرفارسیدارندودرورودبهمدرسهناگزیرندخواندنونوشذتن
دوم(فارسی)یادبگیرند،می گوید:چوناینزبانباتجاربقبلیکودکمرتبطنیستوازطرفیزبذاندومرا

رابهزبان
کنند،درنتیجهبسطزبانیکهتبلورخالفیتاست،رشدنمییابذد.یمنذی()1371


فقطدرکارکردشناختیآناستفادهمی
ورودچنینکودکیرابهمدرسه،یکحادثهناگواربرایاومی داندکهدرپیشرفتتحصیلیورشداجتماعی،عذاطفیو
شناختیاوپیامدیمنفیداردوبهنظروی،چونکودکدربرابرزبانیقرارمیگیردکهبذاآنناآشناسذتودرمحتذوای
یگیرد.
فرهنگیوییافتنمیشود،درنتیجهفاصلهایارتباطیبینکودکومدرسهشکلم 
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ها یپیدرپیبسیاریازدانشآمذوزانپایذههذایمختلذفمذدارسمنذاطقدوزبانذه
تحصیلیومردودی 

های
افت 

هایبومیوغیررسمیکشورماندرامذر
یزبان 

یآموزشیاستکهکودکاناقلیت 
ها

کشورمانناشیازناهنجاری 
ها

پژوهشهانشاندادهاندکهاینموووبریشهدرمشذکال دوزبذانگیدارد.زیذرا

تحصیلباآنمواجهمیشوند.

کودکغیرفارس دربدوورودبهدورهآموزشیدبستانبهدلیلتفاو زبانآموزشی(فارسی)بازبانبومییازبذان
مادریخود بامشکالتیدستبهگریبانمیشودومعلماننیزدرآموزشخواندنونوشتن،تفهیممطالبوحلو
هیادگیریمفاهیمبانارساییهایعدیدهایازجملهتأخیردرمد زمانآموزش،سرخوردگی

فصلمسائلمربوطب
عاطفیواحساسخجالتدرکودکانوحتیمقاومتآناندربرابذریذادگیریو...مواجذهمذیشذوند.رجبذی
(،)1385خاصذذی(،)1388سذذلیمانیاصذذفهان(،)1387عبذذاسپذذور(،)1389سذذاعدپناه(،)1390خوشذذرو(،)1375
ها یخودبهبررسیپیشرفتتحصیلیومیزاندرککودکذاندوزبانذه
)درپژوهش 

هوسپیان()1378ویامی(1382
ازمطالبآموزشیدوراندبستانپرداختهانذدوبذروذعفعملکذردهذایتحصذیلیدرمنذاطقدوزبانذهوکذاهش
رحمانیزاده(،)1379ستاری()1380ووذیا حسذینی

اند.
گذاشته 

هایتحصیلیدرکودکاندوزبانهصحه
پیشرفت 

اند .
هایکودکاندوزبانهدرمناطقمختلفپرداخته 


)نیزبهبررسیتحلیلخطا
(1377
مقولهزبانشناسیتربیتیمقولهاینسبتاًجدیداستکهبهنقشزباندرتعلیموتربیتمیپذردازد.یکذیازافذراد
برجستهدراینزمینهمایکلهلیدی()1967،1969،1982استکهآثارارزنذدهایدرایذنزمینذهنگاشذتهوآمذوزش
کارگیریمفاهیمویافتههذایزبذانشناسذیدرآمذوزشوپذرورش


شناسیبهمعلمانراوروریدانستهوبربه
زبان
تأکیدفراواندارد.موووبزبانشناسیشناختیوارتباطوبذهکذارگیرییافتذههذاومفذاهیمآندرآمذوزشزبذان،

رسالهویامقالهای

،پایاننامه،

هایایرانیاندراینخصوصاثرتألیفی
موووعینسبتاًجدیداستودرمیانپژوهش 
یافتنشد .ازاینرویفقطمنابعغیرایرانیبررسیشدهاست.

جمعبندی دیدگاههای زبانشناسی شناختی درباره زبان،
پیتر رابینسون ونیکسی .الیس ( )2008به معرفیو  
کاربردزبان،فراگیریزباندرکودکانوتوسعهزبان شناسیشناختیدرخصوصفراگیریوآموزشزباندوم،

زبانشناسیشناختیوفراگیریزبان
رویکردهایحاوردربارهزبان شناسیشناختیدرمطالعهزبانوشناخت ،

هایمختلفی
راه 
بامعرفیاجمالیزبان شناسیشناختیومفاهیممطرحدرآن ،

دومپرداختهاند.لیتلمور()2009
هایاین
آیدومحدودیت 


شناسیشناختیبهکاریادگیریوتدریسزباندوممی

هایزبان

کهازطریقآنیافته
را

زبانشناسی شناختی و نگرش این رویکرد به
موووب را ارزیابی میکند  .پاولوویچ )2010( 1ومن معرفی  
آموزش زبان و نیز معرفی دستور زبان ساختی2کاربردهای عملی این دو رویکرد در سطوح نحوی و واژگانی را
زبانشناسیشناختیبهطورعامودستورزبانساختیبهطورخاصبه
میکند،که 
نتیجهگیری 
مینمایدو 
بررسی 
گروههای انگلیسی برای تدریس زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گیرند  .ورسپور
میتوانند در  
صور بالقوه  
شناسیشناختی،ازنحوهپیدایشاینرویکردومفاهیمویافتههایکلیدیونیزآثار


ومنمعرفیزبان
( )2008
گوید.جانسون(،)1985


خنمی
برجستهتألیفشدهبراساساینرویکردوکاربردهایآندرآموزشزباندومس
نگرشزبانشناسیشناختیبهآموزشدستور زبان و رویکردی

تیلروایوانز()2004وماتسوموتو ( )2008نیز
رامدنظرقراردادهاند .

کاربرد-محورنسبتبهزبان
دستور زبان شناختی
شناختیمیپردازدکهنکا کلیدیآن 


شناسی
النگاکر()3:2008درمقدمهکتابخودبهطرحکلینظری 
زبان
Pavlović 1
constructions grammar 2
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گردد  .ویمعتقداستکهتصویردستوربهصور یکنظامکامالًصورینهتنهاخطا،کهراه


دراینجاذکرمی
داراست.

بهخطابردناست .اوالًدستورزباندارایمعنیاستوهمچونواژگانهرقلمآندرجایخودمعنی

ثانیاً دستور زبان ما راقادر میسازد تا مفصل ترین معانی عبارا پیچیده همچون بندها و جمال را ساخته و
نمادینسازی کنیم  .بنابراین دستور زبان جنبهای از آن اسباب و آال مفهومی است که از طریق آن میتوانیم

کهنظامشناختیمجزاوخودبسندهایباشد،نه

دستورزبانبهجای 
آن

جهانرادرکنمودهوبهآنمعطوفشویم.

شناسی


کندکهدرمعنی

ویتأکیدمی
دهد،بلکهکلیدیاستبهفهمآن.


تنهابخشاصلیازشناختراتشکیلمی
شناختی ،معنی به عنوان مفهومسازی مرتبط باعبارا زبانیتعریفمیشود  .وی مفهومسازی را ریشه دار در
داند،بدینمعنیکهفرایندیاستمبتنیبرفعالیتذهنیکهخودبهعنوانبخشمهمیازبدن


یزیکیمی
واقعیتف
سپساوتأکیدمیکندکهمعنایزبانی

کند،بدنیکهخودبهعنوانبخشاساسیازجهانفعالیتدارد.


فعالیتمی
نمیکندکهمدعایبنیادیندستورشناختیآناست
ریشهدرتعامال اجتماعینیزدارد.النگاکر(همان)5:اذعا 
درنظروینمادجفت

پردازد.


اوسپسبهتشریحمعناینمادینمی
کهدستورزباندرماهیتخودنمادیناست.

کهیکیازآنهادیگریرابرانگیزد.دستورزباندرواقع


شدنیکساختارمعناییبایکساختارواجیاست،چنان
یعنی اینکه چه قدر عناصر میتوانند برای تشکیل عبارا پیچیده با هم ترکیب شوند  .نخستین اصل دستور
شناختی این است که برای صور بندی عبارا پیچیده و الگوهایی که این عبارا را میسازند نیازی به
راتبیراتشکیلمیدهندکهتنها

واژگانودستورسلسلهم

برانگیختنهیچچیزیجزساختارهاینمادیننیست .

النگاکرتوویحمیدهدکهنتیجهبالفصلچنینمووعیآن

هاییازساختارهاینمادین .


مشتملاستبرمجموعه
ساختهایی که اجازه قرار گرفتن در توصیفی دستوری یافتهاند (همچون مانند اسم ،صفت و

است که ،تمامی 
کندکهبههرحالایننگاهینیستکهدرنظریهزبانشناسیجدید


اوتأکیدمی
د.
غیره)بایدبهنحویمعنادارباشن 
ساختهاینابدستوریهستندونهحساسبه


تلقیهمگانیایناستکهچنینمفاهیمی
شود .


بهدستورمی

پردازد .بهزعمویدررویکردیکه

مشخصهمعناییهمگانی .النگاکردرادامهبهمفهوم"نحوخودمختار"  
می


هایزبانیمتمایزونحوحوزهایمتمایزاز


هایامؤلفه

قائلبهنحوخودمختارباشد،زبانمشتملاستبهحوزه
واژگان و معنیشناسی است .النگاکر (همان )7 :توویحمی دهدکه زبان به واسطهکاربردهایی شکل گرفته و
گیرد .


مورداستفادهقرارمی
ها
خودبرایهمانکاربرد 

محدودمیشودکه

شناسیشناختیشناختهمیشودکهبه


تریاستکهبانامزبان

دستورزبانشناختیخودمتعلقبهجنبشگسترده
نوبه خود بخشی از سنتنقشگرایی است .در درون سنتنقشگرایی ،زبانشناسی شناختی با تأکید برنقش

شود .او(همان)8 :معتقداستدراینرویکردساختارزبان"وابسته"


متمایزمی
نشانهایزبانازدیگررویکردها 

است به نظامها و تواناییهای ابتداییتر دیگری (همچون ادراک ،حافظه و طبقهبندی) که ساختار زبان از آنها
تفکیکاست .دراینرویکردزبان،نهموجودیتیمتمایزوخودبسنده(یعنیحوزهیاقدر ذهنیمجزا)،


غیرقابل
که جنبهای اساسی از شناخت محسوب میشود  .وی تصریح میکند که دستور زبان شناختی به رغم ماهیت
گرایانه اش با رویکردهای صوری دارای این دلبستگی مشترک است که این دستور نیز در جستجوی


نقش
هایزبانیاست .


هایصریحازساختار

سازی

مشخص

آموزش زبان براساس دستور زبان شناختی

رونالدالنگاکردرمقالهایباعنوان" دستورزبانشناختیپایهایبرایآموزشزبان" ()88-68 :2008موووب

شناختیراموردبررسیقراردادهاست .اینمقالهبهعنوانمبناییبرای

شناسی 


آموزشزباندومازدیدگاهزبان
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آموزش دستور زبانفارسی به دانش آموزان غیرفارس در مناطق دو زبانهایران پیشنهاد میگردد  .در این مقاله
اصولآموزشیکهبرگرفتهازمفاهیماساسیزبان شناسیشناختیاست،بهعنواناصولتدریسآموزشدستور

زبان معرفی میگردد  .به اعتقاد النگاکر گروه اندکی هستند که معتقدند آموزش زبان کاری ساده است و
انجامد .اگراینزبانشناسانخودمدرسزباننباشند،


هایزبانشناسانهمیشهبهسادهسازیاینامرنمی

توصیه
آنچهزبانشناسانمیتوانندانجامدهندایناستکهبه

نیست .

توصیههایشاندرموردآموزشزبانچندانعملی 

هایخاصوویژگیهایزبانبهصور عمومیبپردازند .امااگرکارراتااینحدنیز


یزبان
بررسیساختارها
هایزبانشناساناعتمادکرد .آنهابایکدیگربرسرموووعا 


توانبهداده
محدودنماییم ،بازهمورورتاًنمی
ند .بههمیندلیلجایتعجبنیستکه
اساسیاختالفنظردارند؛پس(حداقل)برخیازآناناصوالًدراشتباه 
العادهبهحسابنمیآیدوحتیگاهیخیلیهممؤثر


شناسانبرآموزشزبانخیلیخارق

هایزبان

تأثیرتوصیه
شناسیشناختیووعیتبهتریپیدامیکندیا


حالبایددیدکهآیاتدریسزبانباکمکمفاهیمیاززبان
نیست .

خیر .


از نظر النگاگر در اینمورد شواهدی وجود داردکه ما را خوش بین میسازد" :در مقایسه بادیگر رویکردها،
درکتر،روشنگرتر،
قابل 
راپیشنهادمیکندکه  

زبان شناسیشناختیساختاریاززبان_صرفاًازمنظرزبانشناختی_ 

 .عالوهبراین،مقالهحاوربهسه
وبرایتوصیفمناسبتراست(حداقلاینادعایالنگاکردر 1995است) 

)کهپیشنهادمیشودبه

مشخصهاساسیوپایهدستورشناختیتمرکزمیکند(النگاکر1999،1990،1991،1987

صور بالقوهبهعنوانپایه ایبرایآموزشزباندرنظرگرفتهشود:مرکزیتمعنا،معنامندبودندستورزبانو
ماهیت کاربرد-بنیاد آن   .هرچند برنامه کاربردی آموزشی گسترده آن یک هدف دراز مد است ،اما به نظر
النگاکرکاربرداینسهاصلدرتدریسزبانآزمایشیتجربیوبسیارمهمبرایاینچارچوببهحسابمیآید.

"(همان )66:
الف)مرکزیتمعنا
درنظرمیگیرد،رویکردشناختیبهاهمیتجایگاه

اگرزبان شناسیزایشینحورابهعنوانبخشمرکزیزبان 

وقتیمردمعادیصحبتمیکنندویا

تراست .


هاازنظرکاربرانزبانطبیعی

ایننگاهشناختی
معنیباوردارد .

گوشمی دهند،صرفاًبرایساختوکشفصور نحوینیست،بلکهتوجهآنهابهمعنیبیانشدهاست .البته

اینبدا نمعنانیستکهدستورزباندرزبانویاتدریسآناهمیتندارد،بلکهبهاینمعنااستکهدستورزبان
(همان)67 :مرکزیتمعنا،دراینادعایدستورزبان

خودیکهدفنیست،بلکهدرخدمتانتقالمعنیاست .

لمیدهند شامل مجموعههایی از

شناختی منعکساستکه واژگان وصور های دستوری ،پیوستاری را تشکی

 .این
  .یکساختنمادینچیزینیستبهجزجفتیازساختمعنایی 2وساختآوایی 3
ساختهاینمادین 1

نکته از این ادعا نشأ می گرد که خود دستور زبان نیز مانند واحدهای واژگانی معنامند است  .عموماً معنای
واحدهایواژگانیاست  .البتهاینانتزاعیبودنمعنامدرجاستوخطفاصل

دستورزبانانتزاعیترازمعنای
درطولسالها،چندینفرضسدپیشرفتدر

مشخصیمیانمعنایواژگانومعنایدستورزبانوجودندارد .

هابیهودهبودهاست .اولینفرضاینمفهوماست


شناسیشناختیاینفرض

توصیفمعنابودهکهازمنظرمعنی
کهیکعنصرمثالًیکواحدواژگانیصرفاًداراییکمعنیزبانیواحداست .یکنگاهمختصربههرفرهنگ
symbolic structures 1
semantic structure 2
phonological structure 3
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لغت نادرستی این فرض را ثابت میکند  .هرچند بسیاری از جزییا تا االن حل شدهاست (آلوود (،)2003
ننکتهاساسیکهواحدهایواژگانیاغلبچندمعنا

النگاکر(،)2006ساندراورایس()1995وزالتو(،))2003ای
هستند،ومفاهیممختلفودرعینحالمرتبطبهیکدیگر دارند،درمطالعا موردیبسیاریبهاثبا رسیده
معناییواحدهایواژگانی

))  .
چند
است( .بروگمن(،)1981لیندنر(،)1982تاگی(،)2003تیلروایوانز( 2003


ازاینادعایعمومیزبان شناسیشناختیاست،کهمقوال زبانیاغلبپیچیده/غیربسیط1هستند:

موردیخاص
دهد(.لیکاف(،)1987النگاکر()1987و
راتشکیلمی 

توصیفکاملمقوال ؛شبکهایازگونههایمرتبطباهم
تیلر( .))2003
فرضغالبونیزغیرموجهدیگرایناستکهمعنیواحدها یواژگانیدارایحدومرز(محدودشده)ومجزااز
دانشعمومیاست .ازنظراستعاری؛معنیواحدهایواژگانیمانندیکمدخلفرهنگلغتاست:توصیفیکوتاه

دانند.النگاکر


درقالبیخاص،شاملمواردیکهکاربرانزبانبهخاطردانستنزباندربارهواحدهایبیانشدهمی
میشود،مانندهایمن()1980مشکلعمده درایننکتهرا،عدم
باهمهاحترامیکهبرایویرزبیکا()1995قائل  
است.

میداند
وجودشیوهایاختیاریبرایرسماینخطمرز 
گیرد،تاشیوههایی


هایواژگانیازدانشعمومیمجزانیست،بلکهازدانشعمومیبهرهمی

معنیواحد
ازنظراو
بررسیآنبیابدوآنرابرایاهدافزبانیدردسترسقراردهد .برخیازاینمشخصا نسبتبهدیگر

برای 
مشخصا کامالًمرکزیوبیشتردردسترسهستند،تقریباًهرجنبهازدانشمامیتواندبرایاهدافزبانیبهکار
گرفتهشود(النگاکر(1987و.))2003
اینفرضاستکهمعنیدرارتباطباجهانخارجقراردارد:مجموعهایازاموریکهیک

یکیازموارداساسی،
واژه به آن ارجاب میدهد ،یا شرایطی که تحت آن شرایط یک جمله صادق است  .در تضاد آشکار با سنت
عینیگراییکه در آن ذهن موردتوجهقرارنمیگیرد ،معنیشناسانشناختی به معنی بهعنوان یکپدیده ذهنی

مینگرند؛ این نگاه ریشه در عمل مفهوم سازی دارد که طی آن با همه سطوح جهان درگیر میشویم :سطوح

فیزیکی،ذهنی،اجتماعی،فرهنگی،عاطفیوتصوری .مسلماًمادارایاینقابلیتهستیمکهیکموقعیتخاص

هایگوناگوندرککردهوبهتصویربکشیم .هرچندممکناستمواردیعادیوجودداشتهباشداما


رابهشیوه

شیوه ایکامالً خنثی برای توصیف عبارا موقعیتی /موقعیتها-عبارا  2که ورورتاً آنها رابه شیوه ای خاص


تعبیر نماید 3وجود ندارد  .معنی یک عبار تا حدی توسط ویژگیهای عینی موقعیت توصیف شده مشخص
) .
جودعینیوجودداشتهباشد().همان 68:

میشود(البتهاگرو



ب)معنامندیدستورزبان 

نماید.مانندواژگان


پذیرمی
شناسیمفهومگرای 4سازگارباتعبیر،محاسبا نمادینرابرایدستورزبانامکان


معنی
یابد.تمامعناصریکه
تقلیلمی 

سازد،دستورزبانبهجفتهایصور -معنی5


کهباآنیکتغییرتدریجیرامی
درتوصیفدستوریدخیلهستند،بایدداللتمعناییداشتهباشند .هرچندممکناستازنظرمحتوایمفهومی

معنامندیدستورزبانبایددرانتخاباستراتژیبرایتدریسآنبهرسمیتشناختهشود.از

ایباشند .

طرح 
واره


1

complex
situations-expressions
3
construe
4
conceptualist semantics
5
form-meaning pairings
2
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یاولیناقدامدرتحلیلدستورزبانتعیینمعانیساختهایدستوریوعناصردخیلدر

منظردستورزبانشناخت
توصیفآنمعانیاست .

این نکته هم شامل مفاهیم عمومی توصیفی (مانند اسم ،فعل ،فاعل و مفعول) میشود و هم صور سازهای
گیرد .زمانی توصیفا معناییامکانپذیر خواهد بودکه

دستوری مانند (نشانگرهای واژههاینقشی) را دربرمی
مشخصشود،چنینعناصریاغلبچندمعناهستندونیزاینکهمعنیآنهااغلبکامالًانتزاعیاستودیگراین
رودونهبرایانطباقباجهانخارج .ایننکا ،استداللهاومباح 


سازیبهکارمی

کهاینمعنیبرایمفهوم
کند؛استداللهایی


شناسیراازدرجهاعتبارساقطمی

هاومنابعزبان

دکترینموجوددربیشترکتاب
استانداردبرای
نظیر اینکه مفاهیم دستوری پایه ماننداسم،فعل،فاعل و مفعولنمیتوانند ازنظر معناشناختی توصیف شوند

ممکنمیتوانند مفاهیمی مانند "شی 

(توصیف معناییندارند)  .این پیشفرضوجود داردکه تنها توصیفا 

فیزیکی"" ،1رویداد"" ،2عامل" 3و "پذیرا" 4باشند که به مشخصههای عینی موارد دخیل مربوط میشوند  .اما

هاییهستندکهنشانمی دهدچنینتعاریفیبرایبسیاریازمواردمانندیکاسممانند"انفجار" 5کهبه


استدالل

اردویافاعلجملهمجهول(کهنقشعاملندارد)نامعتبراست.اماایننکتهقابلقیاساست

یکرویداداشارهد
بااینکهشمادرزیرنوربهدنبالکلیدماشینتانبگردیدبهجایاینکهدرجاییکهآنراگمکردهایداینکاررا

بکنید .

هر توصیف عمومی به طور قابل مالحظهای انتزاعیتر خواهد بود و باید برمبنای عوامل مفهومی باشد و نه
ویژگیهای عینی  .توصیفا بیان شده در دستور شناختی برمبنای عواملی مطرح شدهاند که مستقالً برای

به طورخالصه،مقولهاساسییکعبار بهماهیت نمای6آنبستگیدارد(و
توصیفا معناییوروریهستند  .

وارهایبه
نه به محتوای مفهومی کلی آن) .یکفعل یکفرایند رانماسازی میکندکه اینفرایند ازنظرطرح 
گردد.مثالًحرکتکردنفعلیاستکهتغییرراطی


عنوانارتباطمتوالیدرتحولخوددرطیزمانتوصیفمی
کند .ازسویدیگرحرکتکنندهیکاسماستهرچندکههمانمحتوای
زماندریکرابطهمکانینماسازیمی 

کند .
مفهومیراداراستوحرکتکنندهیکاسماستچونیکچیزرانماسازیمی 


ج)رویکردکاربرد-بنیاد 
آخرین جنبه از زبان شناسیشناختیکه مرتبط با آموزش زبان است ماهیت کاربرد-بنیاد آناست (بارلو وکمر
()2000والنگاکر(.))2000
یک زبان شامل سیاهه ای عظیم از عناصر قراردادی است (مانند واحدهای واژگانی ،صور سازها ،ساختهای
گیرند.درواقعآنهاازطریق


)کهگویشورانفصیحآنهارابهعنوانواحدهایادمی
دستوری،الگوهایآواییو...

کاربرند  .واحدهای
میشوند) و میتوانند آنها را به شیوههای خودکار به 
یادگرفتن آنها مهار مییابند (زبده  
قراردادیازرویدادهایکاربردی(یعنیمثال هایواقعیکاربردزبانباتمامجزئیا آواییودرکبافتیآن)منتزب

یکعاملمهمدراینفرایندتقویتمشخصه هاییاستکهدرتعدادزیادیازچنینرویدادهاییتکرار

شوند.


می
آنجا کههررویدادکاربردیدرجزئیا منحصربهفرداست،تکرارمشترکا فقطدرسطحخاصیاز
از 
شوند .

م
ی
1

physical thing
event
3
agent
4
patient
5
explosion
6
profile
2
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انتزاب صور میگیرد   .بنابراین در یک گستره خاص تمام واحدهای زبانی -حتی خاص ترینشان -از نظر
رتبطهستند.تفاو هایجزئیموردتوجه

ایکهدرآنشکلمیگیرند،م


ای/کلیبهرویدادهایکاربردی
طرح 
واره

چندممکناستآموزش،پایهای

بنابراینتأکیدبریادگیریفعالاست .
هر

شوند.


نخواهندبودوکنارگذاشتهمی
ذاتی داشته باشد ،اما تسلط یر یک زبان نیازمند یادگیری خاص و کاربرد-بنیاد زنجیره ای بزرگ از واحدهای
قراردادیاست   .خودایننکتهدارایاشارا ومنیآموزشیاست(کهممکناستآشکاربهنظربرسد،امادر
هر تئوری زبان شناختی یافتنمیشود)   .پیشنهاد این استکه بسیار مهماستکه زبان آموزان را در معرض
کاربردهای بازنمودی یک واحد زبانی که قصد آموزش آن را داریم ،قرار دهیم  .این عروه و در معرض

وازنظراجتماعیوفرهنگیبهرویدادهایواقعینزدیکباشد.ازاین

قرارگرفتنبایددربافتتعامال معنامند1

منظر رویکرد کاربرد-بنیاد یادآور رویکرد طبیعی به آموزش زبان است (آچارد   .)2004از منظر کاربرد-بنیاد،
موووب اساسی درجه انتزاب مرتبط با رویدادهای کاربردی است  .با توجه به این که تمام واحدها از طریق

وارهسازی 2از چنین رویدادهایی مشتق می شوند ،باید تعیین کرد که این رویدادها چگونه ممکن است
طرح 

ایتریناشکالراشامل
واره 
ترینتاطرح 


هیچشکیوجودنداردکهواحدهایزبانیازخاص
ایباشند .

طرح 
واره

قاعدهودارایزایاییمحدودوروریاست.درنهایت

شوند.مسلماًیادگیرییکصور خاصدرمواردبی


می
به کابوس دانشآموزان از الگوهای صرفی پیچیده که فقط آن را حفظ میکنند میرسیم؛ مانند تصریف افعال
ایوجودندارد .ایندومنظربه

معجزه 
گونه

قاعده .ازمنظردستورشناختیورویکردکاربرد-بنیادهیچچاره 


بی
دهدایناستکهدانشآموزتمامو


آنچهدرعملرخنمی
دهدمعتقدند .


موجهبودنآنچهاغلبدرعملرخمی

کمالتمامصور هاییکالگویصرفیپیچیده–ماننداشخاص،شمار،زماندستوریوجه،تصریفیکفعل
دانشآموزاندوست
زمانآنهارابهخاطرنیازدرکاربردعملیاصالحکند.اما 


بگیردوبهطورهم
بیقاعده-رایاد

دهند.آنچهراکهآنانپیشوبیشازبقیه


دارندعملیراانجامدهندکهکودکاندریادگیریزبانبومیانجاممی

سازیهای3

موارد میآموزند همانی است که بیشترین بسامد را دارد  .فرایندهای کمک کننده به یادگیری تعمیم
بسیارسطحپاییناست(مانندساختصور ماویخارجازقاعدهبرایبرخیافعال) .سرانجامآگاهی ،4همه
دهد،نمونههاوالگوهاییکهبرایساخت


گسترشمی
هاوالگوها(یصرفی)بازنماییشده،


ابعادیراکهدرنمونه

دهمند مورد نظر و شمار زیادی از صور های بیقاعده با درجا متفاو دقت و صحت
هر صور قاع 
نمیتوان گفتکه ایننمونههانباید به اینصور آموخته شوند  .ونیزنباید به آنها به عنوان
میروند   .
کار 
به 

ت( .همان )83:نقطهمقابلاین
ابزاریمقدماتیبراییادگیریآنچهکهبرایگفتارسلیسموردنیازاستنگریس 
کهنسبتبهنگرش هاینظریازرواجوتداولکمتریبرخورداراست-

گسترهیعنیزایاییوقاعدهمندیکامل-
دارد  .بخشاعظمدانشدستوریمابهمواردمیانیاختصاصدارد:مانندالگوهاییکه
بینیوامی 


افرادرابهپیش
یواژگانیچندگانههستندوشایدبامجموعهبیپایان /باز،اماباهرعضومقولهپایهقابل

قابلکاربردباواحدها
کاربردنیستند .


النگاکردربخشنتیجهمقالهمیآورد":موووبآموزشزبانازدیدگاهدستورزبانشناختی،درمقامتئوریبسیار

گسترده و در مقام عمل بسیار محدود است  .توصیفاتی که برای نمونه ذکر شد ،چیزی نیست مگر توصیفا 
گسسته وناقص  .اما اگرفرضکنیمکه مفاهیم و توصیفا زبان شناسی شناختی در امر آموزش زبانکارگشا
1

meaningful exchanges
schematization
3
generalization
4
awareness
2
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نیست،اینسؤالباقیمیماندکهپسچهچیزیکارگشااست؟امکانا اصلی،دانشآموزان،مدرسانوطراحان

،آشناییدقیقبامفاهیمزبانشناسی

هاومحتواهایآموزشیهستند .با فرضاعتبارودرستیاینامکانا


برنامه
شناختیبرایآموزشزبانبسیارسودمندخواهدبود  .درصور وجودمحتواهایآموزشیمؤثروبرنامههای

تواننددرامرآموزشبهخوبیازایننظرا بهره


شناسیشناختیمی
آموزشیمناسب،مدرسانآگاهبهنظرا زبان
ببرند و این موووب برای زبان آموزان نیز بسیار مفید خواهد بود ،حتی اگر پیش از آن ،با مفاهیم نظری و یا

توانگفتکهنگاهزبانشناسیشناختیبه


گاکرنمی
باشند( ".هماان)83:بهنظرالن


هایآشکارآشنانبوده

تحلیل
زبان مورد عالقه همگان است و توصیفا مفهومی آن از پدیدههای زبانی کامالً طبیعی و کامالً مورد تصدیق
است ،اما میتوان تصورکردکه اینایده ها بخش وروری و مکمل آموزش عمومی و یافراگیری زبان اول به
آید.همچنینمی توانتصورکردکهاینمفاهیمدرآموزشزباندومبهویژهدرسطوحپیشرفتهبسیار
حسابمی 

طبقنظرالنگاکرمی توانبرایآموزشزبانفارسیبهدانشآموزانغیرفارسدورهابتداییدرمناطق

مفیداست.

دوزبانهایران(حداقلسهسالاولدورهابتدایی)محتواییآموزشیبراساس نظریهدستورزبانشناختیتهیهو
هایی نیز برای تربیت معلم در نظر گرفت  .با وجود محتوای آموزشی مناسب و نیز وجود
تدوین کرد و دوره 
معلمانآگاهبهنظریهوشیوهآموزشیونیزدارایتوانشزبانیوارتباطیمناسبدرزبانفارسیامیدمیرودبه

ووعیتدانشزبانیکودکانغیرفارسبهمرحلهقابلقبولیبرسد .برایعملیشدن

هایآینده 
تدریجدرسال 

اینموووببایدبرنامهایمنسجمبرایآموزشزبانفارسیبراساسرویکردشناختیتدویننمود .


تدوین برنامه آموزشی براساس رویکرد شناختی
باتوجهبهنگرشدستورزبانشناختیدرآموزشزبانخارجیونیزلزومآموزشزبانفارسذیبذهدانذشآمذوزان
غیرفارس،پیشنهادمی شودپیشازتدوینهرگونهمنبعآموزشی،گروهیمتشکلازافرادمتخصذصدرحذوزههذای
امه،خطوطاصلیزیرکمابیشروشنشود .

ایآموزشیبپردازند.الزماستدراینبرن


مرتبطبهتدوینبرنامه

الف)محتوایآموزشی 
تبیینبافتاجتماعیآموزش(بافتهایایرانی-محلی،موقعیت هایاجتماعیقابلطرح،نهادهایاجتمذاعی،

.1
هنجارهاوارزشهایاجتماعیو )...

تبیینعناصراصلیزندگیکودکونوجوان(عالیقوتمایال ،بازیها،تفریحا ،شخصذیتهذایدوسذت

.2
داشتنیو )...

هایدستوری،واژگانی،کالمی،کاربردشناختیو )...


تبیینموادزبانآموزی(حوزه
.3
کالم،زبانمادرانه،زبانمؤدبانهو )...

تعیینسطوحوگونه هایزبان(زبانگفتاری،زباننوشتاری،سیاق

.4
ها،آدابورسوم،بازی ها،اخالقیا ،معارفاجتماعی،خرافا و )...

تبیینموادفرهنگی( 
آیین

.5

ب)روندآموزش 
 .1تدوینمدلآموزشیوابزارهایآن(آموزشمستقیم،سنتی،خواندن،گفتوگو،نوبتمرینها،امکذانبهذره
زشعر،نمایشو )...

گیریا
سطحبندیدوره هایآموزشیوتعریفهرسطح(ازمقدماتیتاعالی) 

.2
 .3تدوینموادآموزشیهرسطح 
هایفرهنگیوگرایشهایمربوطبذهمهذار هذایزبذانیو


گرایش

هایکلدورهوهرسطح(
 .4تبیینگرایش
اولویتبخشیبههرکدامدرهرسطحیا)...
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ج)رسانهآموزشی 
تواندتعریفشود(فیلم،نوارصوتی،کتاب،لوح


رسانهآموزشیمتناسبباتدوینمدلآموزشیرسانهقابلقبولمی
فشردهو )...


د)گروهعلمیونویسندگانمنبعآموزشی 
هاراتعیینکرد .


توانافرادگروهعلمیونویسندگان،تخصصونقشهرکدامومشاورانآن

دراینمرحلهمی
مسئولعلمی :مسئولبرنامهریزیوهماهنگیاعضایگروهورابطافرادگروهبذایکذدیگراسذت.مسذئول

.1
علمیعالوهبرتواناییعلمیبایدتواناییاجراییوتصمیمگیریهمداشتهباشد .

 .2متخصصزبانشناسیوآموزشزبانفارسی
 .3متخصصروانشناسییازبانشناسیکودک
 .4متخصصمسایلجامعهشناسییافرهنگاجتماعی
 .5مدرسزبانخارجیبهکودکان،ترجیحاًمدرسمدارستطبیقی
های تربیت معلم برای آشنایی معلمان دوره ابتدایی با
پس از تهیه و تدوین محتوای آموزشی ،برگزاری دوره 
رویکردآموزشی،شیوهآموزشونحوهآزمونسازیوارزشیابیوروریاست .


نتیجه گیری
کند.ازآنجاکه
مسلماًآشناییمعلمانبادانشذهنیزبانومفاهیممطرحدرزبانشناسیبهتدریسآنانکمکمی 
تعداددانشآموزانغیرفارسدرمناطقدوزبانهبسیارچشمگیراستوآموزشدروسدرهمهمقاطعتحصیلی
ها و رویکردهای جدید
فقط به زبان فارسی صور میگیرد ،لزوم آموزش زبان فارسی و به کارگیری شیوه 
یکیازاینرویکردها،رویکردزبان شناسیشناختیبهطورعامودستورزبانشناختیبه

آموزشوروریاست.

طور خاص به آموزش زبان است   .در این رویکرد سه اصل مرکزیت معنا ،معنامندی دستور زبان و رویکرد
موردتوجهاست  .بهکارگیریاینسهاصلبههمراهمفاهیمشناختیبهمعلمکمک

کاربرد-بنیادبهآموزشزبان 
کند،بهتجربهای

هایعناویندستوریکهدشوارییادگیریرابهدانشآموزانالقا می


کندتافارغازپیچیدگی

می
خوشایند در آموزش زبانفارسی دست یابد و به دانش آموزان دوزبانه در یادگیری زبانفارسیکه پیشزمینه
درکمفاهیمدستوریاست،کمکنماید .


منابع 


اصلفتاحی،بهرام(.)1372بررسیومقایسهپیشرفتتحصیلیدانشآموزانپسریکزبانهودوزبانهدر

دروسفارسیوامال.پایاننامهکارشناسیارشد.دانشگاهتربیتمعلمتهران.
)«.تعیینمیزانتداخلواژگانیکودکاندوزبانهکردیذفارسیسالاولابتدایی
 خاصی،شهین 1388(،
جویباری .

شهرستانایالم»،پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهپیامنوراستانتهران،استادراهنما:علیاصغرکاکو



)«.شناساییتأثیردوزبانهبودنبرپیشرفتتحصیلی».قابلبازیابیاز.
خوشرو،وحید 1375(،



رجبی،مجتبی«،)1385(،بررسیومقایسهمیزاندرکمطلبخواندندانشاموزانترکمنزبانبادانش


http:// www. Preschool,talif. ir

طباطبایی.استادراهنما:محمدویا حسینی

آموزانفارسیزبان»؛پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهعالمه
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رحمانیزاده،مریم()1379بررسیمیذزاندرکمطلذبخوانذدندانذشآمذوزانمنذاطقدوزبانذه،پایذاننامذه

کارشناسیارشد،دانشگاهشهیدبهشتی



هایزبانفارسیدانش
پیشدبستانیبرمهار  
زبانآموزی 
)«.بررسیتاثیرآموزش 
ساعدپناه،جبار 1390(،

آموزاندوزبانهیپایهاوّلابتداییشهرسنندج»،پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،استاد
احمدی .

راهنما:غالمعلی
 ستاری،مرادعلی()1380تحلیلخطا هایواژگانیلکزباناندریادگیریوکاربردزبانفارسذی،پایذاننامذه
کارشناسیارشد،دانشگاهعالمهطباطبایی



)«.بررسیسرعتودرستیخواندندانشآموزانپایهچهارمابتداییبراساس
سلیمانیاصفهان،مریم 1387(،

».پایاننامهکارشناسیارشدپژوهشگاهعلومانسانیومطالعا فرهنگی،استادراهنما:
هایاجتماعی 
متغیر 
برخی 
مدرسی .

یحیی


ویا حسینی،محمد()1377بررسیمقابلهایعاملزماندرفعلترکیوفارسی،فصلنامهعلمیوپژوهشی

علومانسانی،دانشگاهالزهرا،شماره27




)«.بررسیتاثیرآموزشوپرورشپیشازدبستانبرسازگاریاجتماعیو
عباسپور،حیدرعلی 1389(،

».پایاننامهکارشناسیارشد
پیشرفتتحصیلیدانشآموزاندوزبانهدختروپسرپایهاولابتداییشهرستانخدابنده 
عصاره .

دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،استادراهنما:علیروا



عصاره،فریده(.)1388پیشنهادالگوییبرایبرنامهىزبانآموزیپایهاولدرمناطقدوزبانه.مجموعه

مقاال همایشدوزبانگیوآموزش:چالشها،چشمندازهاوراهکارها.پژوهشگاهمطالعا آموزشوپرورش.


)«.مقایسةعملکردسوادخواندندانششآموزاندوزبانةپاةی
کبیری،مسعودوکریمی،عبدالعظیم 1388(.

هایمطالعةبینالمللی
داده 
چهارمابتداییشرکتکنندهبادانشآموزانفاقدآموزشپیشدبستانی،براساس 

پیشرفتسوادخواندنپرلز.»2006PIRLSپژوهشگاهمطالعا آموزشوپرورش،تبریز .



کریمی،عبدالعظیم(.)1384بررسینتایجمطالعهبینالمللیپیشرفتسوادخواندن.پرلز.تهران:فصلنامه

تعلیموتربیت.سالبیستویکم.شمارهیک.بهار.1384پژوهشگاهمطالعا آموزشوپرورش.


کریمی،عبدالعظیموکریمی،مسعود(.)1388مقایسهدانشآموزاندوزبانهویکزبانهدرووعیتسواد

خواندنبراساسمطالعهبینالمللیپیشرفتسوادخواندن()2006مجموعهمقاال همایشدوزبانگیوآموزش:
چالشها،چشماندازهاوراهکارها.پژوهشگاهمطالعا آموزشوپرورش .



کالنتری،روا(.)1388بررسیانوابمدلهایدوزبانهدردنیاوارائهراهکاربرایآموزشدوزبانهدرایران.

پژوهشنامهآموزشی.ماهنامهپژوهشی،آموزشیپژوهشگاهمطالعا آموزشوپرورش.شماره،119اسفندماه.



کالنتری،روا«،)1390(،آب یا سو؟لزوم طراحی برنامه درسی آموزش زبان فارسیدر مناطق دوزبانه با نیم

».مجلهرشدابتدایی،دور ه، 14شمار ه8صص.40-38
نگاهی به سختیهای آموزش فارسی به تر کزبانان 
 مدرس،سولماز«.)1382(،مشکال خاصدانشآموزاندوزبانهایرانی».مجموعهمقاال اولیننشست
فارسی.بهکوششدکترسعیدقرهآغاجلو.پژوهشکدهتعلیموتربیت

علمیوپژوهشیآموزشزبانوادبیا 
کاربردیتبریز.


هایمعنیشناختیدانشآموزانتکزبانهودوزبانهدرپایههای
توانایی 

)«.مقایسه
هوسپیان،آلیس 1386(،

ایران،تهران .

».پایاننامهکارشناسیارشددانشکدهتوانبخشیعلومپزشکی
دوموپنجمدبستان 
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فارغالتحصیالنپایهاولابتداییدرمناطقآذری
 «بررسیمیزاندرکمطلبخواندندر.)
 1382(احمد،یامی



.بانانصادقیان
 جلیل:استادراهنما،پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهعالمهطباطبایی
 »زبانومقایسهآنباگروهمشابه
 
یزبذاندرنظذام
 یهای موقعیت ارتبذاطی دانذشآمذوزانفارسذ
  «دشوار.)
 1371(،محمد،یمنی دوزیسرخابی



صذص،دبیرخانهشورایتحقیقا وزار آموزشوپذرورش.ی
 سمیناربررسیابعاددوزبانگ.»آموزشوپرورش
 .68-75
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