
 

 
 
 

 بررسی چند روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 1شهین شیخ سنگ تجن

 چکیده
در این مقاله به شیوه تدریس زبان فارسی به عنوان زبان خارجی به غیر  فارسی زبانان پرداخته ایم. ابتدا تفاوتهای 
فراگیری و یادگیری زبان اشاره شده است که در آن به واژه فراگیری که معموالً به طور نا آگاهانه  برای زبان مادری 

ایم که  در آن فرد به طور آگاهانه و با تالش زبان خارجی  )زبان اول( به کار می رود ، در برابر واژۀ یادگیری پرداخته
آموزش زبان دوم از قبیل روش ترجمه، روش مستقیم، روش دو زبانه،  را می آموزد. در ادامه  برخی از روشهای

آموزش زبان ارتباطی و روش فعالیت بنیاد معرفی شده اند که در هر یک از آنها به ارائه ساختار و نحوۀ تدریس زبان 
 فارسی پرداخته ایم. دو روش اخیر از روشهای موفق در آموزش زبان دوم محسوب می شوند.

 زبان فارسی، فراگیری، یادگیری، روشهای تدریس.لیدی: واژه های ک

 مقدمه   . 1
ها و تفکرات با استفاده از کلمات  زبان نظامی است جهت ارتباط با دیگران از راه صداها، عالئم وتفهیم معانی، ایده

گیرد که یکی از    سالگی فرا می 5الی  3کودک توانایی صحبت کردن به زبان مادری اش را در سن  ( .1986)ریچارد، 
گیرند، درحالی که  های آفرینش است. بسیاری از کودکان  نیز در سنین پایین چندین زبان یا گویش را فرا می شگفتی

شوند. پرسشهایی که همواره ذهن  زبان آموزان در یادگیری موارد اساسی یک زبان خارجی دچار مشکل می
چه تفاوت هایی میان فراگیری  زبان مادری و یادگیری زبان خارجی  شناسان را به خود جلب کرده، عبارتند از : زبان

وجود دارد؟ آیا می توان زبان دوم را نیز همانند زبان مادری فرا گرفت؟ در این مقاله ابتدا به تفاوتهای فراگیری و 
 را بررسی کرده ایم. 2یادگیری زبان پرداخته ایم و در ادامه برخی از روشهای تدریس زبان دوم

 
 تفاوت های بین فراگیری و یادگیری. 2

 5الی  3کودکان در سن  فراگیری فرآیندی  ناآگاهانه است، به طوری که نیازمند هیچ کالس آموزشی رسمی نیست.
از طریق تالش آگاهانه کنند، در حالی که یک زبان خارجی  شان را از طریق فراگیری کسب می سالگی زبان مادری

ری زبان، تمرکز فرد بر ارتباطات و دریافت پیام است، در حالیکه در یادگیری بر نحو و آموخته می شود. در فراگی
یکی از موارد ضروری در فراگیری زبان، انگیزه است،  در حالی که در یادگیری همچنین  دستور زبان تأکید می شود.
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جامعه کاربرد داشته باشد  ود که در موقعیت های رسمی یکزبان دوم با زبان خارجه متفاوت است. زبان دوم به زبانی گفته می شواژه شایان ذکر است که  2

و برای شده شنیده ن لیکه زبان خارجی زبانی است که در جامعهبشنود و فراگیرد، در حا آموز بتواند آن زبان را در کنار زبان مادری خود در جامعه  و زبان

در هندوستان زبان دوم به حساب می آید.  ن که زبانی خارجی است، در حالیکهی در ایراشود همانند زبان انگلیسشنا محسوب میگویشوران به عنوان زبانی ناآ
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فصاحت در استفاده از زبان موردنظر  آید،   مهم ترین نتیجه ای که از فراگیری زبان به دست می زبان اینگونه نیست.
 است،  در حالی که در یادگیری زبان، ضمانتی برای ایجاد آن وجود ندارد.

کنند و  بر این اساس فراگیری فرآیندی  ناخودآگاه است که کودکان در دستیابی به زبان مادری ازآن استفاده می
ستوری زبان می شود. با مشاهده ی کودکانی که زبان یادگیری  فرآیندی آگاهانه است که منجر به دانستن قواعد د

مادری شان را در سنین سه الی پنج سالگی فرا می گیرند، می توان  مسائل زیادی در مورد یادگیری زبان به دست 
اند که در  آورد. کودکان از یادگیری نه تنها احساس خستگی نکرده، بلکه  احساس  لذت می کنند. محققان مدعی

ان دوم ، یادگیری زبان مادری دوباره فعال می شود. کودکان در یک فرایند زبان مادری شان را فرا می آموزش  زب
 .  (2008)مانی نادار و همکاران،  گیرند. چنین فرایندی باید در یادگیری زبان دوم مورد توجه قرار گیرد

باید به  تلفظ و تکیه  صحیح کلمات گیری اجزای سخن بسیار مهم است و بر این اساس  در یادگیری یک زبان شکل
توجه شود، بنابراین روخوانی با صدای بلند  نسبت به روخوانی  بی صدا در اولویت قرار دارد. واژگانی که مربوط به 
زندگی روزمره افراد است باید آموزش داده شوند و موقعیت استفاده از زبان برای نوآموزان زبان خارجی ایجاد شود، 

های آموزش زبان،  بیشتری برای برقراری ارتباط داشته باشند. همچنین محققان معتقدند که در کالستاآنها فرصت 
ای ایجاد شود و زبان آموزان را به جای تمرکز بر فرم و ساختار زبان به دریافت معنا یا پیام  همواره باید جو دوستانه

حیحی نیاز بود، به طور ضمنی تصحیح کرد متوجه کرد. دربرابر اشتباهات برخوردی صبورانه داشت و اگر تص
 )همان(.
ترین مشکالت در یادگیری یک زبان است. بهترین راهبرد برای مقابله با  غفلت از  زبان مادری یکی از مهم بنابراین

این مشکل ، تمرکز بر تفاوت های برجسته موجود در تلفظ و قواعد دستوری بین دو زبان است که با شناسایی 
 می توان روشهای مناسبی ارائه نمود.نکات مشکل 

 روش های تدریس. 3
جزء رویکرد،  3روش عبارت است از  طرحی کلی برای ارائه  اطالعات زبانی بر اساس رویکرد ی خاص که دارای  

طراحی  و رویه است. رویکرد  به نظریه ی ماهیت زبان و یادگیری زبان مربوط است . طرح عبارت است از : 
خاص درس، انواع یادگیری و تکالیف یادگیری، نقش یادگیرندگان و دبیران، نقش)مواد( اطالعات اهداف عام و 

 آموزشی. رویه نیز  با فنون، تمرین ها و رفتارها در کالس درس مرتبط است )همان(.
 روشهای متفاوتی از آموزش زبان خارجه را در زیر مورد بررسی قرار داده ایم.

 :1ترجمه-روش دستور 1-3
هایی   های فردی و دلبخواهی، تالش ترجمه به جای روش -برای جایگزینی روشی به نام روش دستور 1840سال  در

صورت گرفت. این روش محصول فکری دانشجویان آلمانی مانند:  جان سین استاکر، کارن پلوتاز، اولنورف و جان 
 . (2008)مانی نادار و همکاران،  مدینگر بود. هدف اصلی این دانشجویان تسهیل یادگیری زبان بوده است

در سراسر اروپا آموزش زبان در درجه اول حول محور عقل گرایی تشکیل شد و به وسیله مدرسی  19و  18در قرن 
سال زبان رسمی  300گسترش یافت. از آنجایی که زبان التین حدود  1800آلمانی به نام کارل پلوز در اواخر سال 

شد. سپس به علت تغییرات سیاسی  ش ابتدا در کشورهای التین و یونان تدریس شد، این رو اروپا محسوب می
(.   زبان 2006و تزنر،  1997جایگاهش را به زبان های زنده  انگلیسی ، آلمانی ، فرانسوی و ایتالیایی داد )ریچارد، 

                                                             
1 Grammar Translation Method 
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آموزانی که این زبان را التین، در اواسط قرن نوزدهم در کالس های پیشرفته تر آموزش داده می شد و دانش 
 آموختند، زبان های خارجه دیگر را به آسانی فرا می گرفتند.  می

شود. امروزه تغییرات صنعتی سبب شده است  ترجمه به عنوان  روشی سنتی و کالسیک شناخته  می -روش دستور 
 اط  اجتماعی استفاده می کنند.که زبان آموزان به جای ترجمه و نوشتن متون ادبی،  از زبان ،تنها در برقراری ارتب

ی زبان  شود. خواندن و ترجمه ترجمه از زبان مادری در تدریس یک زبان خارجی استفاده می -در روش دستور
های شنیداری و گفتاری در آن نادیده گرفته  های شفاهی مانند مهارت بسیار حائز اهمیت بوده، در حالیکه  مهارت

شود و زبان آموزان  در این روش به عنوان یک فعالیت ذهنی محسوب می شده است. در حقیقت یادگیری زبان
های غیر کاربردی و تعداد زیادی از  هایی مانند به خاطر سپردن مجموعه عظیمی از لغت مجبور به انجام فعالیت
 قواعد دستوری هستند. 

 ( ویژگیهای این روش را به صورت زیر بیان کرده اند:2001ریچارد و راجر )
 ز اصلی باید بر روی نوشتن و خواندن باشد نه گوش دادن و صحبت کردن.تمرک .1

                  لغات باید تنها برگرفته از خواندن متون ، فرهنگ لغت ، لغات آموزش داده شده از فهرست  .2

 واژگان دوزبانه  باشد.

                  مالت های  زبانی هستند. بیشتر درس ها به ترجمه ج جمالت واحد اصلی آموزش و تمرین .3

 اختصاص داده می شود.

 دستوری در ترجمه متون و کنفرانس ها ارائه شود.  تدریس دستور زبان  به وسیله مرور مرتب قواعد  .4

 معایب این روش در زیر بیان شده است:
جایی که  زبان ادبی زبان آموزان در این روش  باید به حفظ لغات و دستور بپردازند که بسیار خسته کننده است. از آن

)نثر و نظم فارسی( کامالً  با زبان ارتباطات متفاوت است، زبان آموز قادر به استفاده از زبان فارسی در ارتباطات 
از مهارتهای  طبیعی زبان مانند مهارتهای شنیداری، گفتاری غفلت شده و به این دلیل  روزمره خود نخواهد بود.

همچنین در  برای هر زبان آموزی معلم است، نه دیگر دانش آموزان. . مرکز تعاملروشی غیر طبیعی به شمار می رود
 این روش احساسات دریافتی زبان آموز بسیار کم بوده و توجهی به آن نمی شود.

با وجود انتقادات شدیدی که در این روش مشاهده شده است، ، تعدادی از معلمان و زبان آموزان در سرتاسر جهان 
  از طرفداران  سر سخت آن هست. 

 ( .1986در زیر مثالی از این روش در آموزش زبان فارسی ارائه شده است )الرسن فریمن، 
کند و از زبان آموزان  که با حروف و واژه های ساده فارسی  یابتدا معلم متن کوتاهی از گلستان سعدی انتخاب م

آشنایی دارند، می خواهد چند خط از متن کتاب را بخوانند. معلم به زبان مادری زبان آموزان صحبت می کند. او در 
 کند. کند و آنها را به زبان مادری شان ترجمه می خصوص واژگان جدید به زبان آموزان کمک می

م روخوانی و ترجمه متن، معلم به زبان مادری از زبان آموزان می پرسد که سواالت خود را بپرسند و پس از اتما
ی  یابد تا جایی که معلم احساس کند به همه دهد.این فعالیت ادامه می سپس به سواالت آنها به زبان مادری پاسخ می

 االت مطرح شده در انتهای متن پاسخ دهند.سواالت پاسخ داده است. سپس معلم از زبان آموزان می خواهد به سو
معلم پس از نیم ساعت، به زبان مادری )زبان اول زبان آموزان( از آنها می خواهد  تا پاسخ هایشان را بررسی کنند. 

کند و  زبان آموزان یکی پس از دیگری سواالت و پاسخ هایشان را می خوانند. اگر پاسخ درست باشد معلم تأیید می
 گوید. ت باشد، خود پاسخ صحیح را میاگر نادرس
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خواهد تا  به لیست  واژگان فارسی توجه کنند و آن ها را به زبان مادری  معلم در فعالیت بعدی از دانش آموزان  می
خود ترجمه کنند. اگر زبان آموزان معادل واژگان را به زبان مادری ندانند، معلم  با استفاده از مترادف ،متضاد در زبان 

گوید. سپس به تمرینات دستوری می پردازد و برای هر تمرینی به زبان  ی، و نهایتاً ترجمه، پاسخ صحیح را میفارس
خواهد تا جمالت فارسی را به زبان مادری خود ترجمه کنند.  آموزان قواعدی دستوری ارائه می شود و از آنها می

دهند. معلم از  و  غیره را انجام می "های فارسی پرکنید واژهجای خالی را با "ها  را از قبیل  ی تمرین زبان آموزان همه
ای  خواهد تا تمام متن را به زبان مادری ترجمه کنند و لغات را حفظ کنند. و با هر لغت جمله زبان آموزان می

 بسازند. او همچنین از زبان آموزان می خواهد تا در مورد متن مطلبی بنویسند.

 1روش مستقیم 2-3
ش تغییری اساسی از زبان ادبی به زبان گفتاری روزمره، به عنوان هدف آموزشی و یادگیری زبان مشاهده در این رو 

 های برجسته این روش عبارتند از: می شود. ویژگی
های گفتاری با بخش های  استفاده از واژگان و ساختارهای روزمره، تدریس دستور به صورت جزء به کل، مهارت

تقابلی و تمرینات فشرده کالسی، یادگیری زبان به طور طبیعی مانند یادگیری زبان مادری پرسش و پاسخ، تمرینات 
شوند و معنای انتزاعی  از طریق به اشتراک  باشد. معنای عینی از طریق توضیحات ،تصاویرو اشیا آموزش داده می می

شوند. هدف این روش تلفظ  می شوند. هر دو  مهارت گفتاری و  شنیداری آموزش داده گذاشتن نظرات، آموخته می
 صحیح است و از ترجمه خودداری می شود. 

های گفتاری با استفاده از تقلید  زیر ساخت نظری این روش بر اساس روانشناسی رفتارگراست که معتقد است عادت
ه بر اساس شود بلک گیرد. معنای یک کلمه یا ساختار  به زبان مادری یا  زبان خارجی گفته نمی و تکرار صورت می

 شود.  زبان آموز باید زبان یادگرفته شده در کالس را در دنیای بیرون به کار برد. استفاده از آن در موقعیت  درک می
شوند. درک زبان  کند. لغات و عبارات دشوار به زبان فارسی )زبان هدف( توضیح داده می معلم متنی کوتاه تهیه می

دهند و قواعد را خودشان کشف  گیرد. زبان آموزان تمرینات دستور را انجام می آموزان از متن مورد ارزیابی قرار می
 شوند. کنند. تمریناتی مانند دیکته، انشای آزاد، تلفظ در آموزش به کار برده می می

 های زیر اشاره کرد. توان به نمونه از معایب  روش مستقیم می
این روش نیازمند مهارت باالی گفتاری در معلمان زبان است که به زبان فارسی تسلط کافی داشته باشند. فرآیند ها و 
روش ها دشوار هستند و معلمان باید برای توضیح به زبان دوم  بسیار تالش کنند.یادگیری زبان دوم به همان 

 کم به طوری عملی در مدارس امکان پذیر نیست.   شود به دلیل زمان و فرصت صورت که زبان مادری آموخته می
 ( .1986مثالی از این روش در تدریس زبان فارسی ارائه شده است )الرسن فریمن، 

کند و از دانش آموزان می خواهد صفحه ای از کتابشان را  معلم نقشه ی بزرگی از ایران در جلوی کالس نصب می
خواند و معلم  باز کنند. هر دانش آموز یک جمله از متن فارسی را می که عنوان آن دربارۀ فرهنگ  ایرانیان است،

دهد. معلم به زبان فارسی از زبان آموزان می پرسد که آیا  کند را روی نقشه نشان می قسمتی که جمله توصیف می
را با  کند معانی لغات و عبارات لغات و عبارات مشکلی وجود دارد اگر زبان آموزان مشکلی داشتند، تالش می

هایی  کشیدن روی تخته یا توضیحات مرتبط با محتوای متن بفهماند. وی برای بررسی درک مطلب زبان آموزان سوال
آموزان  زبانکند تا درک مطلبشان سنجیده شود.  هایی می آموزان را تشویق به پرسیدن سوال زبانپرسد. هم چنین  می

دهند. آنها جمالت را با صدای  انجام می "های فارسی پر کنید با واژهجای خالی را "تمریناتی در دستور زبان  از قبیل 

                                                             
1 Direct Method 
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کنند. در مرحلۀ بعد، معلم به زبان آموزان تمرین دیکته می دهد و  خوانند و لغات جا افتاده را جایگذاری می بلند می
 شود. سپس  تلفظ لغات تمرین می

 
 1روش دوزبانه 3-3

نموده است. در این روش همان گونه که از نامش پیداست، هم از زبان دکتر سی.جی .دارسون این روش را  طرح 
ترجمه دانست -های مستقیم و دستور توان ترکیبی از روش شود .این روش را می مادری و هم از زبان دوم استفاده می

 ( .2008)مانی نادار و همکاران، 
شود. زبان مادری  ا کمک زبان مادری یاد گرفته میشود، عبارتند از: زبان دوم ب اصولی که در روش دوزبانه پیروی می

گیرد. لغات و جمالت زبان دوم،  رود بلکه برای اهداف  ارتباطی مورد استفاده قرار می برای ترجمه به کار نمی
شوند. واحدآموزشی به جای واژه، جمله است و استفاده از زبان اول تنها به  هایشان در زبان اول معرفی می بامعادل

شود و زمانی که زبان آموزان تسلط کافی به زبان دوم پیدا کردند، زبان مادری به کلی کنار گذاشته  محدود می معلم
 شود. مثالی از این روش ارائه شده است )همان(. می

خواند و آنها در حالی که کتابهایشان  در این روش معلم یک بار مکالمه ای را با صدای بلند  برای دانش آموزان می
اند، جمالت را پس از معلم  کنند. سپس زبان آموزان در حالی که کتابهایشان را گشوده ه است، به او گوش میبست

شود. معلم هر جمله از مکالمه را دوبار تکرار  های زبان اول در سطح جمله بیان می کنند. معانی با معادل تکرار می
 شود. . معادل هیچ لغتی بیان نمیکند کند و ترجمه  جمله را بین این دو مرتبه بیان می می

این روش تفاوت چندانی با روش های پیشین ندارد. زبان آموزان برای درک ساختار زبان دوم به زبان مادری خود  
وابسته هستند.کانون توجه در این روش بر ساختار دستوری است و چگونگی استفاده از این ساختارها در مکالمات 

گیرد. معلمان  نیز باید در هر دو زبان مهارت الزم داشته باشند. ترجمه جمله به جای  یروزمره مورد توجه قرار نم
معادل واژه ارائه می شود. به کارگیری زبان مادری در این روش مجاز می باشد و زمانی که دانش آموزان به مهارت 

 گیرد. شکل می شود و رویکرد یک زبانه ارتباطی خوبی دست یافتند، زبان مادری کنار گذاشته می
های پیشین وارد است، تأکید آنها بر  اجزای زبان مانند لغات، ساختار، واژه پردازی  انتقادی که بر این روش و روش

و دستور است. در حالیکه زبان به معنای ارتباط  است. رویکردهای ذکر شده پیشین از این عملکرد زبان غافل بوده  
مورد توجه قرار دادند، در حالی که  زبان آموزان عالوه بر  مهارت زبانشناسی  و به جای آن صورت و دستور زبان را

باید مهارت برقراری ارتباط را نیز بیاموزند. بر این اساس روش دیگری در آموزش زبان دوم مطرح گردید که به 
 آموزش زبان ارتباطی شهرت یافت.

 
  2آموزش زبان ارتباطی 4-3

( از طرفداران رویکرد آموزش 2008محققانی همچون کریستو فرکندلین و هنری ویدوسان )مانی نادار و همکاران، 
در اروپا مطرح  1972شناخته شد.این  روش  در سال  CLTزبان ارتباطی بودند که به تدریج رواج یافت و باعنوان 

و به جای صورت زبان بر معنا وکاربرد زبان تأکید شد که در آن هدف، توسعه مهارت ارتباطی در زبان آموزان بود 
 شد. می

                                                             
1 Bilingual Method 
2
 Communicative Language Teaching 
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بنابراین در این روش بر درک و بیان  شفاهی زبان آموز به زبان دوم تأکید شده و  موارد دستوری و ساختاری در 
و ها  کارگیری فعالیت شود و به صورت یادگیری آگاهانه نیست. معلم از طریق به اولویت نیستند. زبان فراگیری می

کند. هدف  شود، فراگیری زبان را تسهیل می تکالیف حل مسئله که موجب مشارکت و فعالیت متقابل زبان آموزان می
ی  از تعامل زبان آموزان در فرآیند یادگیری گسترش، خودکار و خود جوش زبان در فرد است. بر این اساس به همه

تاری، خواندن و نوشتن به طور یکسان پرداخته می گانه زبان شامل مهارت های شنیداری ، گف مهارت های چهار
 شود.

ها، مجالت، تصاویر ، فیلم و  شود. مطالب دیگری مانند روزنامه محدود نمی  در این روش، یادگیری به متن کتاب
های زیادی است، از قبیل:  فعالیت های گروهی یا دو  شوند. یادگیری شامل فعالیت های دیواری نیز استفاده می نقشه

 های پرسش و پاسخ از تجربیات شخصی زبان آموزان . های زبانی، اجرای نمایش ، ایجاد انگیزه ، بخش نفره، بازی
 (1986مثالی از این روش در آموزش زبان فارسی ارائه شده است )الرسن فریمن،

 
ای فارسی شود که بر روی آنها یک حرف از الفب هایی داده می ی زبان آموزان کارت بازی ساده:  به همه .1

خواهند تا با حروفی که  نوشته شده است. مانند الگویی که در زیر نشان داده شده است. از زبان آموزان می
 توانند بسازند و روی برگه ای بنویسند. در میان هر کارت نوشته شده است. تمام کلماتی را که می

 
 

 

 

 

شوند. یکی از دانش آموزان به عنوان  نفره یا بیشتر تقسیم می 4های  بحث گروهی: زبان آموزان به گروه  .2
شود تا پس از خواندن متنی به زبان فارسی اظهارات گروه را گزارش دهد.  هنگامی که  سرگروه انتخاب می
کند  کند واز آن دفاع می بندی شده گروهش را بیان می رسد، سرگروه موارد طبقه فعالیت به پایان می

ی محتوای موارد تایید شده را  توانند سئواالت خود را مطرح کنند. در پایان، معلم برگه ی دیگر میها گروه
ها در  دهد. هر تکلیف تنها بر یک مهارت تمرکز ندارد بلکه هدف گسترش مهارت به دانش آموزان ارائه می

 شوند. مرحله تکمیل می 3یک روش ترکیبی است. معموال همه ی تکالیف در 
دهد.  مندی به دانش آموزان ارائه می پیش از تکلیف: معلم یک تکلیف آماده سازی برای افزایش عالقه -اولمرحله 

دقیقه ایی باشد یا یک عکس و نمودار، تا زبان آموزان را در  2تا  1تواند یک بخش پرسش و پاسخ  این تکلیف می
 مورد مرحله بعد کنجکاو کند.

ای گوش دهند )نوار  مواردی که زبان آموزان باید انجام دهند، مانند به مکالمه همزمان با اجرای تکلیف -مرحله دوم
 شود. صوتی( ، متنی را بدون صدا بخوانند  و یا به پرسشی پاسخ دهند، مشخص می

کند که مناسب با سطح  یادگیری زبان آموزان است  معلم پس از اتمام مرحله دوم تکالیفی را تعیین می -مرحله سوم
  در خانه انجام شود.و باید 

 اشکاالتی که به روش آموزش ارتباطی وارد است، عبارتند از:

 و ش

 ی

 ب

 آ
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این روش، یک روش واحد و ثابت نیست. هر معلم از تکنیک های مختلفی برای تعامل زبان آموزان درفرآیند -1
 کند. یادگیری استفاده می

شود آموزش رسمی در کالس اجرا  بب میآموزند که س زبان آموزان، زبان دوم  را بدون کمک متون کتاب می-2
 نشود.

برای معلمان در روش ارتباطی نقشهای متفاوتی تعیین شده است، از جمله تسهیل کننده، مدیر فرآیند گروهی، -3
 مشاور و شرکت کننده مستقل در گروه های یادگیری . این نوع مسئولیت ها برای معلمان بسیار زیاد است.

 1دیادگیری فعالیت بنیا 5-3
یادگیری فعالیت بنیاد، رویکرد جدیدی در آموزش زبان است. این سیستم یادگیری نه تنها فرآیند آموزشی و یادگیری 

های  را تسهیل  بلکه آن را منطقی و طبیعی کرده  است. در محیط آموزشی زبان دوم، فراگیری صحیح انواع تلفظ
 واژگان از جنبه های ضروری آموزش زبان است.

باشد که همانند ساختار بزرگی، چهارستون  های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن می یادگیری شامل بخشفرآیند 
دارند . فقدان هر کدام از این ستون ها موجب صدمه دیدن  خود ساختار خواهد شد . هم  زبان را محکم نگه می

جبران ناپذیری در فرآیند یادگیری   چنین بی دقتی در هر یک از این چهار فرآیند، منجر به وارد شدن صدمات
. بنابراین در این روش حداکثر توجه در تقویت فرآیند یادگیری اعمال  (2008)مانی نادار و همکاران، خواهد شد 

 شود . می
 فرآیند یادگیری شامل فعالیت های زیر می شود.

وال پرسی و پاسخ به آن، مکالمات غیر .شنیداری: قافیه ها، حروف الفبا، لغات مربوط به محیط خانه و مدرسه، اح1
 رسمی، ساختارها و دستورات ساده.

در « متأسفم»و « تشکر» . گفتاری: پرسش و پاسخ به سوالهای ساده رایج، بیان درخواست های مؤدبانه، استفاده از 2
 جایی که نیاز است، اجازه گرفتن، بیان احتیاجات.

آوا در الفبای فارسی، خواندن لغات با تصاویر، خواندن لغات  . خواندن : تشخیص حروف و به ویژه حروف هم3
 بدون تصویر، خواندن لغات در کنار هم.

 . نوشتن: کشیدن خطوط و منحنی هایی که راهنمای نوشتن هستند، نوشتن حروف الفبا، نوشتن لغات4
ها   پیشنهاد شده است. این فعالیتهای زیادی  برای دستیابی به حد مطلوب فرآیند یادگیری که در باال ذکر شد، فعالیت

ها استفاده کنند. زبان آموزان  شوند که هم معلمان و دانش آموزان قادرند به آسانی  از آن به صورت کارت  داده می
کنند. زبان آموزان دیرآموز نیز بدون هیچ مانعی  پس از تکمیل هر کارت رضایت درونی داشته و احساس موفقیت می

ر مرحله خود هستند . زمانی که زبان آموزان فرآیند یادگیری را با این  روش طی می کنند،  به قادر به پیشروی  د
های  دانند چه چیزی را یادگرفته اند و چه چیزی را باید بعداً بیاموزند. هیچ معلمی قادر به حذف مرحله خوبی می

ه دالیلی قادر به رفتن  به مدرسه در برخی آموزش زبان نیست. آماده سازی برای آن دسته از زبان آموزانی است که ب
اند  توانند از همان مرحله ای که متوقف شده اند و روز آخری که به مدرسه رفته از روزها نیستند. آن ها می

 (.2008)مانی نادار و همکاران،  یادگیریشان را ادامه دهند
فعاالنه در امر یادگیری شرکت کنند. این فعالیت ترین نکته درآموزش فعالیت بنیاد آن است که زبان آموزان باید  مهم

 نه تنها در چهار مهارت ذکر شده وجود دارد،  بلکه در سطوح باالتر مانند، تحلیلهای زبانی نیز کاربرد دارد. 

                                                             
1 Activity Based Learning 
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ها در کالس درس به دلیل قدرت تأثیر گذاریشان بر روی یادگیری زبان آموزان مهم و حیاتی  استفاده از این تکنیک
کند به سخنرانی های  طالعات نشان می دهد که زبان آموزان روشهایی را که یادگیری فعالیت بنیاد ارائه میاست. م

 دهند.  سنتی ترجیح می
های آموزشی که در آن معلم تنها گویندۀ کالس است و زبان آموزان غیر  یادگیری فعالیت بنیاد در برابر دیگر روش

کند. در  آموزیم ، ذهنمان به  لحاظ علمی تغییر می عتقدند زمانی که چیزی میفعال هستند، قرار دارد. در این روش م
واقع ایجاد ارتباط بین نورون های مغز، زمانی اتفاق می افتد که  مفاهیم و نظرات را ابداع  کنیم و به دانسته هایمان 

ت و از دو فرضیه ی اصلی مرتبط  سازیم. یادگیری فعالیت بنیاد شامل کشف، پردازش و به کارگیری اطالعات اس
 نتیجه شده است:

 (یادگیری یک تالش  طبیعی و فعال است .1)
 (افراد مختلف به روش های مختلفی می آموزند.2)

یادآوری این نکته مهم است که زمانی که زبان آموزان فرصت کافی  برای توضیح، پرسش، کاربرد و ادغام  علم 
زایش می یابد. می توان از برخی روش های آموزشی استفاده نمود  تا جدید دارند، کیفیت آموزش و یادگیری  اف

های بحث، حل مسئله، مطالعات  زبان آموزان را  فعاالنه در فرآیند یادگیری شرکت داد. برخی از این روش ها گروه
الیت هایی های یادگیری است. مزایای  استفاده از چنین فع موردی، بازی نمایشنامه، نوشتن نشریه و ایجاد گروه

تقویت مهارت های تفکر منتقدانه، افزایش قدرت حافظه و جذب اطالعات  جدید، افزایش انگیزه و پرورش 
 های جمعی است )همان( . مهارت

در یادگیری فعالیت بنیاد زبان آموزان در فرآیند یادگیری به طور مستقیم و فعاالنه شرکت دارند و به جای دریافت 
دهند . بنابراین در یادگیری فعالیت بنیاد زبان آموزان   شفاهی  یا بصری،  فعالیت انجام میآسان اطالعات به صورت 

شوند.آنها  به جای گوش دادن  به سخنرانی  و یادداشت برداری در روشهای سنتی پیشین، به انجام کاری مشغول می
، خواندن و تفکر  به تنهایی یادر ممکن است  به صحبت کردن  و گوش دادن به دیگران  دعوت شوند و یا به نوشتن

 گروه های کوچک ترغیب شوند.
در روش یادگیری  فعالیت بنیاد زبان آموزان فرصت می یابند تا به طور  معنادار صحبت  کنند و گوش فرا دهند، 

 بنویسید، بخوانند و بر محتوا، نظرات،  مطالب  و دغدغه موضوع آموزشی  فکر کنند.
های زبان آموزان  است. آنها به  مراحل باالتری  از تفکر مانند:  ی بر  پرورش مهارتدر این روش تأکید زیاد

شوند. همچنین تأکید بیشتری بر  توضیح  نگرشها و ارزشهای آنها وجود  ها ، ترکیبات و ارزیابی  تشویق می تحلیل
 دارد.

حتوای مطالب توسط معلم به  فعالیت و یادگیری فعالیت بنیاد کانون توجه را از معلم به زبان آموز و از تحویل م
های مناسب  معلم، زبان آموزان چگونگی دریافت دانش و استفاده  دهد. از طریق داده مشارکت دانش آموز تغییر می

 هدفمند از آن  را می آموزند و به کار می برند.
 
 نتیجه گیری. 4

توان مورد استفاده قرار داد. آنچه در این میان مهم است هدف  در آموزش زبان فارسی هر یک از روشهای فوق را می
تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است. اگر هدف از آموزش زبان فارسی آشنا کردن افراد با متون نظم و نثر 

روشی سودمند است. اما اگر هدف از تدریس این زبان  ترجمه -قدیم و آثار بزرگان این رشته است، روش دستور
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توان از روشهای آموزش زبان ارتباطی و روش فعالیت  پرورش مهارتهای گفتاری و در نتیجه زبان ارتباطی است، می
 بنیاد بهره جست.
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