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 چکیده
 از یکی وانعنبه زبان دستور فراگیری و تدریس همواره خارجی، زبان نوانعبه آلمانی زبان آموزش در

 مناسب تدریس روش کردن پیدا روی این از و است گردیده تلقی آن هایبخش ترینسخت و ترینمهم
 آموزش که هاستسال. کند ایفا آموزانزبان تربیش موفقیت در سزایی به نقش تواندمی آن، آموزش در

 جمله از. است گرفته قرار بررسی مورد متفاوتی هایدیدگاه منظر از زبانانآلمانیغیر به آلمانی زبان
 تمحوری به توجه شود،می پرداخته آلمانی زبان آموزش مختلف هایروش بررسی به آن در که رویکردهایی

 و محور معلم روش دو ایمقایسه بررسی به جستار این. باشدمی آموزش فرایند در آموز زبان یا و معلم
 به آیا که است شده داده پاسخ پرسش این آن در و پرداخته آلمانی زبان دستور آموزش در محور متعلم

 یا و گردد زبانی ساختارهای بهتر یادگیری به منجر تواندمی تنهایی به روش دو این از یکی کارگیری
 نتایج بررسی با. داشت خواهد همراه به آموزان زبان برای را تریبیش موفقیت هاآن ترکیب و ادغام

 داده نشان آلمانی آموززبان تعدادی از نظرسنجی از شده حاصل آمار تحلیل و تجزیه و مختلف تحقیقات
 هک بود خواهد صورتی در عملکرد بهترین شیوه، دو هر در قوت و ضعف نقاط وجود دلیل به که شودمی

 .کند استفاده زبان دستور تدریس در هم موازات به محور آموززبان و محور معلم ةشیو دو از معلم
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ABSTRACT 
In educating German as a foreign language, teaching and learning the grammar has 
always been considered as one of the most important and difficult parts, and therefore, 
finding a suitable teaching method can play an important role in better achievements 
of language learners. For many years, teaching German language to non-Germans has 
been studied from different perspectives. One of the approaches in evaluating the 
different methods of teaching German language is to consider the centrality of 
educator or student. This survey concerns a comparative study of two methods of 
teaching German grammar, namely teacher-centered and student-centered methods, 
and seeks to answer the question of, whether using one of the two teaching methods 
can alone result in a better learning of the linguistic structures, or integrating and 
combining them would lead to better achievements for the German language learners. 
A survey of the results of different studies and the analysis of statistical outcomes of 
the polls obtained from a number of German language learners shows that due to weak 
and strong points in both the methods, the best outcome in teaching grammar would 
be reached when the instructor would utilize both the teacher-centered and the 
student-centered methods, parallel to each other. 
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Haddadi, Mohammad-Hossein, Sadri, Neda (2021). A Comparative Study of the Teacher-Centered and Student-
Centered Teaching Methods in Educating German Grammar as a Foreign Language. Journal of Foreign Language 
Research, 10 (4), 722-733. 
DOI: 10.22059/jflr.2020.298907.721 



 

724 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
10

، شمار
ه 

4
، زمستان 

1399
صفحه 

، از 
722

 
تا 

733
 

 مقدمه .1
های خارجی از چنان اهمیت فراگیری زبان هامروز

خاصی برخوردار شده است که چگونگی بکارگیری 

آموزان های مناسب برای آموزش زبان خارجی به زبانروش

آموزش زبان مبدل شده  به چالشی جدی در مباحث نظری

است. از مدرسین زبان خارجی به طور کلی انتظار می رود 

ای به زبان آموزان بیاموزند دانش و مهارت زبانی را به گونه که

 درک، ی زندگی باشدمتناسب با شرایط واقعی و روزمره که

ان آموزبرای زبانآداب رفتاری متفاوت الزم را برای شناخت 

ی که ر مورد فرهنگ کشورالزم را د اتاطالع، یجاد کنندا

آموزان قرار دهند، شود، در اختیار زبانزبان آن آموخته می

آموزان در زبانمعاشرت صحیح آموزش الزم را در چگونگی 

کسب  از زبان آموزان درجامعۀ مقصد در نظر بگیرند و 

ی مستقالنه از ابزار زبانی که آمادگی و مهارت جهت استفاده

های یادگیری میفاده از روش، آموزش استآنش مهمترین بخ

 1.، حمایت کنندباشد

رشتۀ آموزش زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی 

(Deutsch als Fremdsprache (DaF))  نیز که در راستای

برآورده کردن انتظارات فوق شکل گرفته، توجه پژوهشگران 

 آلمانی و خارجی را در سالیان اخیر بیش از پیش به خود

های تدریس زبان آلمانی به جلب کرده و در آن انواع روش

آموزان خارجی چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی زبان

اند. جستار ذیل در صدد است تا با مورد بررسی قرار گرفته

محور بررسی ابعاد نظری دو روش تدریس معلم

(Lehrerzentrierte Unterrichtsmethode)  و

 (Lernerzentrierte Unterrichtsmethode)محور متعلم

ی این دو، معایب و مزایای هر دو روش را استنباط و مقایسه

و استخراج کند. گرچه پژوهش پیش روی به بررسی 

محور و روش تدریس ای دو روش تدریس معلممقایسه

محور در حوزۀ دستور زبان آلمانی در ابعاد نظری متعلم

ت که مزایا و معایب این دو روش پرداخته است، اما بدیهی اس

در کشورهایی چون ایران، نیازمند یک پژوهش تجربی 

گنجد. این جستار گسترده است که در مجال این جستار نمی

                                                           

 ,Bimmel)رامپیلون  بیمل ور.ک. به: تر برای اطالعات بیش 1 

)Rampillon ،200410-12ص.  ، ص. 

تواند ظرفیت و بستر الزم را برای پژوهشگران برای انجام می

 بررسی تجربی دو روش تدریس نامبرده فراهم کند.

ور زبان آلمانی به دو تمرکز این جستار بر آموزش دست

. فراگیری یک زبان خارجی 1دلیل ذیل صورت گرفته است. 

ر پذیامکانبدون یادگیری دستور زبان به صورت اصولی 

آموزان آلمانی دستور زبان را به عنوان زباناکثر . 2. ستنی

وق، به دالیل فکنند. آموزی ارزیابی میسخت ترین بخش زبان

ترین وظایف معلمان فراهم همکه یکی از م رسدبه نظر می

ای کارامد در جهت آموزش آوردن بستری مناسب و شیوه

 دستور زبان باشد. 

ت، ها اسهایی که این جستار درصدد پاسخ به آنپرسش

 محورمتعلممحور و آیا یکی از این دو روش معلم از: ندعبارت

ی دیگر عمل کرده آلمانی بهتر از شیوه در تدریس دستور زبان

منجر به  تواندیست؟ آیا ترکیب و ادغام این دو روش ما

یادگیری بهتر ساختارهای زبانی شود؟ با توجه به اینکه هیچ 

محور عاری از محور و متعلمکدام از دو روش تدریس معلم

ای که مطرح عیب و نقص و نقاط ضعف نیستند، فرضیه

شود این است که ادغام و ترکیب این دو روش در آموزش می

موزان خارجی، موفقیت بیشتر و عملکرد آزبانستور زبان به د

  بهتری را همراه خواهد داشت.

 ی تحقیقپیشینه .2
های انجام شده در خصوص دو روش یکی از پژوهش

محور، پژوهشی است که در سال محور و متعلمتدریس معلم

محوریت متعلم درآموزش زبان آلمانی به با عنوان  2011
حاکمیت  خارجی: کالسی آزمایشی با موضوععنوان زبان 

 :Lernerzentriertheit im DaF-Unterricht)فعل

Unterrichtsversuch zum Thema Verbrektion)  در

دو روش  کشور فنالند انجام گرفته است. در این پژوهش

در آموزش زبان آلمانی با محور متعلمو  محورعلمتدریس م

با هم مقایسه شدند. این  "فعلحاکمیت "استناد به مبحث 

پژوهش بر روی دو گروه از دانش آموزان دبیرستانی در فنالند 

 (B2)در سطح  که مشغول یادگیری زبان آلمانیانجام شد 

روش محور با پژوهش، روش سنتی معلمبودند. در این 
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رای ب یناسبتدریس مروش محور با این هدف که متعلم

مقایسه شد. پژوهش شامل دو ، دست آیدبه  آموزان نزبا

حاکمیت ساعت آموزشی برای هر یک از دو گروه با موضوع 

بود. پس از آن که تفاوت های بین دو روش معلم محور فعل 

بر اساس معیارهایی آموزان زبانو متعلم محور بررسی شدند، 

 ها به یادگیری زبان آلمانیهمچون دانش زبان آلمانی، نگاه آن

، تحلیلپس از آن در بخش  طبقه بندی شدند. یادگیریو نوع 

 محور، انتظارات الزم ازی روش متعلمچگونگی شکل گیر

معلم و متعلم و مشکالتی که در حین آن رخ دادند، بررسی 

 وزآمزباننتیجه ی ذیل حاصل شد: شکل گیری محوریت و 

 ویحایز اهمیت هست، اما نبایستی به واسطه ی محوریت 

شود. بهترین حالت این است که معلم بین  بر معلم فشار وارد

در حد نیاز میان این دو برقرار و این دو شیوه توازن و تعادل 

بهره  جاد کرده و از روش های تدریس متنوعروش تمایز ای

 .(58-61، ص ص. 2011، (Pekkinen))پکینن  ببرد

یادگیری با عنوان  2014در پژوهشی دیگر که در سال 
 خود مختار در تدریس دستور زبان در آموزش زبان آلمانی

(Autonomes Lernen in DaF-

Grammatikdarstellungen)  ی ی فلسفهدر دانشکده

 Themen دانشگاه فنالند شرقی انجام شد، دو کتاب درسی 

aktuell 2  وPanorama Deutsch یادگیری  به لحاظ

مستقل و محوریت متعلم در فراگیری دستور زبان مورد 

از آن جا که توضیح صریح دستور زبان  بررسی قرار گرفتند. 

گردد، نقش کتب تر زبان خارجی میباعث یادگیری راحت

درسی در انتقال و تفهیم دستور زبان بسیار حایز اهمیت است. 

ریت و به همین جهت این دو کتاب درسی از منظر محو

استقالل متعلم در فراگیری دستور زبان مورد بررسی قرار 

گرفتند.  نتیجه این بود که این کتب درسی فقط تا حدودی به 

دهند، زیرا که ی محوریت و استقالل را میزبان آموز اجازه

محور بودن های آموزشی نیاز به معلمدر خیلی از موقعیت

شود که فاده میهایی استباشد و از شیوهروند کالس می

یجه این تحقیق به این نت کنند. استقالل زبان آموز را سلب می

رسید که امروزه هیچ روش تدریسی به روش دیگر غالب 

های آموزشی متفاوتی با یکدیگر ترکیب نیست، بلکه روش

 .(65-66، ص ص.2014، (Sairanen))سایرانن اند شده

 تحقیق روش .3

در جستار حاضر با بررسی منابع موجود و مشاهدات 

محور و شده در خصوص دو روش تدریس معلمانجام

هایی مطرح گردیدند. برای پاسخ دادن به محور فرضیهمتعلم

این پرسش که آیا در آموزش دستور زبان آلمانی به غیر آلمانی 

حور ممحور یا متعلمزبانان به کارگیری یکی از دو روش معلم

یب شود و یا ادغام و ترکبه تنهایی منجر به یادگیری بهتر می

این دو روش در آموزش زبان با موفقیت بیشتری همراه است، 

ی هاعالوه بر تجزیه و تحلیل نتایج حاصل شده از پژوهش

ای با هدف نامههای خارجی، پرسشانجام شده در کشور

نامه این پرسشآموزان مبتدی طرح گردید. نظرسنجی از زبان

های ها به ویژگیاز آنباشد، که نیمی عبارت می 10شامل 

محور اشاره دارند و نیمی دیگر مربوط به روش معلم

آموز زبان 20محور هستند. سپس از خصوصیات روش متعلم

ی سفارت آلمان و یا را در موسسه  (A1)مبتدی که ترم یک

ادن شد که با د خواستهانجمن فرهنگی اتریش گذارنده بودند، 

کامال موافق( میزان = 5= کامال مخالف و 1) 5تا  1امتیاز از 

موافقت خود را با هر یک از عبارات مطرح شده در خصوص 

ی یادگیری دستور زبان آلمانی اعالم کنند. مقیاس به کار نحوه

کی باشد، که ینامه مقیاس لیکرت میبرده شده در این پرسش

باشد. در انتها نیز نظرسنجی می هایاز معتبرترین مقیاس

میانگین امتیازات برای هر یک از عبارت ها محاسبه گردیدند 

های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف و داده

ان آموزهای زباننامه این بود که نظرات و دیدگاهاز این پرسش

را نسبت به برخی از معیارهای مختص روش تدریس 

محور مورد ارزیابی قرار دهد. در بخش لممحور و متعمعلم

 گیریهای نظرسنجی و نتیجهنتایج، نمودار مربوط به داده

 .باشندها قابل مالحظه میحاصل شده از تجزیه و تحلیل آن

 بحث و بررسینتایج و  .4

 آموزش زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی 
که به  خارجی زبان عنوان یک به زبان آلمانی آموزش

لمان های آتحصیلی در بسیاری از دانشگاه ییک رشتهوان عن

 ایمجموعه شود، بهو خارج از آلمان )از جمله ایران( ارایه می

 که شودمی اطالق علمی هایفعالیت و تدریس هایروش از

 منظر از زبانآلمانی کشورهای فرهنگ و آلمانی زبان با

 کاروسر زبانان آلمانی غیر توسط آن یادگیری و آن آموزش
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 غیر منظر از آلمانی فرهنگ و زبان رشته آموزش این. دارد

 رد آن شرایط خاص یادگیری را مورد بررسی و زبانان آلمانی

 در. دهدمی قرار هدف را زبانآلمانی  کشورهای از خارج

 مبحث دو خارجی زبان عنوان یک به زبان آلمانی آموزش

 مورد هم از جدا همواره دیرباز از که پژوهش و آموزش

 با تعامل در و با هم ترازهم توامان، گرفتند،می قرار بررسی

 سویی از هرشت این بنابراین. شوندمی کشیده چالش به یکدیگر

 زا و پردازد می زبانان آلمانی غیر به آلمانی زبان آموزش به

 آموزش خصوص در که است علمی ای زیرشاخه دیگر سویی

)کروم پردازد می پژوهش به آلمانی زبان یادگیری و

(Krumm) ،2010 .47، ص). 

 باالیی اهمیت از اخیر های سال در رشته این ایران در

 لدالی به ایرانیان که شمار زیادی از چرا است، شده برخوردار

 حایز بنابراین. اندآورده روی آلمانی زبان یادگیری به مختلفی

 پرطرفدار تدریس هایروش خصوص در که است اهمیت

، رسد های کالس کیفیت بردن باالتر و ایران در آلمانی زبان

 گیرند. صورت بیشتریهای پژوهش

 محورمحور و متعلمدو روش معلم ةمقایس

مختلف تدریس زبان از جهات مختلفی  یهاروش

های بندی روش شوند. یکی از انواع تقسیمبندی میدسته

متعلممحور و ها به دو گروه معلمدسته بندی آنتدریس، 

محور که در گذشته روشی در روش معلمباشد. محور می

و  کندغالب بوده است، معلم متکلم وحده بوده و پرسش می

دهند، او مطالب را بر روی تخته آموزان پاسخ میزبان

کنند. اما در آموزان مطالب را یادداشت مینویسد و زبانمی

های غربی بیش محور که به خصوص در کشورش متعلمرو

گیرد، محور مورد استفاده قرار میهای معلماز روش

آموزان با هم در کالس درس به صورت گروهی کار زبان

کنند و در صورت بروز مشکل از معلم خود پرسش کرده می

خواهند. در این نوع تدریس، فضای و از او راهنمایی می

ها مفیدتر ی در کالس حاکم است و تمرینترآموزشی راحت

تک ها را با توجه به نیاز تکباشند، زیرا که معلم تمریننیز می

های بسیاری هستند کند. البته هنوز معلمآموزان طرح میزبان

دهند و دلیل آن نیز این محور را ترجیح میکه روش معلم

د. داره کنآموزان را بهتر اتواند کالس و زباناست که معلم می

ی البته باید به این نکته توجه داشت که اجرای شیوه

های خصوصی محور به صورت کامل فقط در کالسمتعلم

های جمعی امکان باشد، زیرا که در کالسنفره ممکن میتک 

آموزان وجود ندارد و تک زباندادن پاسخ کامل به نیاز تک

وزشی ی آمبندی موجود در برنامهاهداف و جدول زمان

شوند که عالیق و اهداف هر یک از ها مانع از آن میکالس

، 2011)پکینن، آموزان به صورت جداگانه تحقق یابند دانش

 . (10-11 .ص ص

محور، در کالس درس نقش معلم در روش معلم

ی روش محوری و مرکزی دارد. در حالی که مشخصه

باشد و در آن گر میکنش آموززبان محور این است کهمتعلم

باید روش تدریس و کتاب درسی با نیازها و عالیق 

آموزان وقف داده شوند. در این روش معلم نقش اصلی زبان

باید برنامه ریزی  کند و عالوه بر آنو محوری را ایفا نمی

درسی را با توجه به اهداف آموزشی انجام داده و همانند یک 

آموزان کمک کرده و کالس ت نیاز به دانشمشاور، در صور

ی مهم جا معلم یک وظیفهدهی نماید. البته در اینرا سازمان

آموز است، زیرا که او دیگر نیز دارد و آن دادن انگیزه به زبان

باید در کالس درس فعال باشد و به همین دلیل داشتن 

ی وی، نقش بسیار مهمی در فرایند آموزشی خواهد انگیزه

آموز متوجه شود که مشارکت شت. از طرفی زمانی که زباندا

تواند موجب کسب او در کالس حایز اهمیت است، می

تر در وی نیز بشود. تفاوت دیگر دو روش ی بیشانگیزه

محور در این واقعیت نهفته است محور و متعلمتدریس معلم

محور برگزار هایی که با روش تدریس متعلمکه در کالس

نفری آموزان با هم در گروه های دو یا چند، زبانشوندمی

باشند، در حالی که مشغول به حل تمرین و کار گروهی می

محور توجه فقط معطوف به معلمی های معلمدر کالس

، ص ص. 2011)پکینن، باشد که مشغول تدریس است می

11-10). 

محور که در آن معلم سخن میمعلم در روش تدریس

دهند، معلم اجرا کننده بوده می آموزان گوش فراو زبان گوید

 -کنند و تدریس در قالب سمعیآموزان  تکرار میو زبان

بصری )صدای معلم، فایل صوتی، تخته ی کالس، فیلم و ...( 

گیرد. در این روش معلم باید اطالعات را صورت می

قابل فهم و با ساختاری واضح ارایه دهد،  صورت کوتاه،به

چرا که پس از گذشت تنها پنج دقیقه احتمال اختالل در 

آموزان وجود دارد و از این روی پرتی زبانتدریس و حواس
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غالباً هیچ کالسی به طور مطلق و فقط با یکی از این دو روش 

، (Eggenschwiler)اگنشویلر )شود برده اداره نمینام 

 (42، ص. 2011) (Winkler). از دید وینکلر (5، ص. 2014

 :باشدهای زیر میمحور دارای مشخصهروش تدریس معلم

 و کندمی صحبت دهد و می توضیح را مبحثی معلم 

 و کنندمی نگاه دهند،می فرا گوش آموزان زبان

  دارند.میبر یادداشت

 ،توسط انآموززبان کردن صحبت و نوشتن خواندن 

 .شودمی (Fremdkontrolle) هدایت معلم

 آموززبان  ی وظیفه و شودمی داده انتقال مفهومی 

 .است آن بازتولید

 بستگی  آموز زبان عملکرد ی روند کالس بهادامه

 .دارد

  بلکه د،نکننمی ارزیابی راعملکرد خود  آموزانزبان 

 .شودمی و بررسی کنترل معلم توسطعملکرد آنان 

 مرکزیت در آموز زبان محور،متعلمروش تدریس  در

 پشت در آموزشی مراحل مختلف حین در معلم و داشته قرار

به  یادگیری اینکه برای. معلم شودمی کار به دست صحنه

 ای هگستر به کارگیری با یبایست ،بهترین نحو صورت پذیرد

 هایشیوه به نسبت را آموزان زبان، آموزشیهای روش از

، بدین  (Sensibilisierung)کند حساس تدریس مختلف

یل ها تمایز قاآموزان خود بتوانند بین این شیوهمعنا که زبان

ها را از هم تشخیص دهند. به این شیوه از آموزش شوند و آن

 مغالبا در هر جلسه مدت زمان بیشتری نسبت به روش معل

از  (42، ص. 2011)وینکلر  شود.محور اختصاص داده می

محور نام متعلم کالس هایمشخصهذیل به عنوان  معیارهای

 :برده است

 اجراو  ریزیبرنامهبوده،  فعال کالس در آموز زبان 

 دنبال به و کندمی آزمایشکرده و  صحبت کند، می

 .گرددمی اطالعات

 عمل مستقل صورت به هازمینه تمامی در آموز زبان 

 .کندمی

 خود فعالیت یواسطه به را خود دانش آموز زبان 

 .آوردمی دست به

 از دور به تولید این و کندمی تولید آموز زبان 

 .گیردمی صورت آزادانه و اجبار هرگونه

 آموز مسئول عملکرد خویش است  زبان

(Selbstkontrolle).  

 این محورمتعلم کالس فرآیند در معلمعالوه بر این، 

 :دارد (16، ص. 1993، (Gudjons))گودیونز  را هانقش

 آغازکننده 

 محرک 

 کننده تنظیم 

 کننده ارزیابی 

در دو جدول زیر مزایا و معایبی که برای هر کدام از دو 

اند، قابل شدهروش معلم محور و دانش آموز محور معرفی 

 باشند:رویت می

 

 : مزایا و معایب روش معلم محور1جدول 

 محور معایب روش معلم مزایای روش معلم محور
آموزان به طور زبان معلم ظرف مدت زمانی کوتاه به تعداد زیادی از

 هم زمان دسترسی دارد.
 شوند.گونه انتقاد و پرسشی پذیرفته میآموزان بدون هر اطالعات توسط زبان

 آموزانعدم تعامل زبان بی نیازی از تجهیزات رسانه ای
 آموزاننداشتن فعالیت خودجوش توسط زبان امکان برنامه ریزی دقیق توسط معلم

های متناسب برای انتقال مفاهیم پیچیده و آغازی مناسب برای قدم
 آموزشی بعدی

ها آموزان و در نتیجه ایجاد مزاحمت توسط آنزبانحوصلگی و بی دقتی بی
 برای کالس درس

 گرگر به جای کنشتبدیل شدن به نظاره انعطاف پذیری باال

 (6، ص. 2014)اگنشویلر،  محور مزایا و معایب روش معلم – 1جدول 
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 محور متعلمیب روش ا: مزایا و مع2جدول 

 محور متعلممعایب روش  محور متعلمروش  مزایای
 دهی درستآموزان در صورت عدم سازماناحتمال منزوی شدن برخی زبان آموزانهای بزرگ با تعداد زیادی از زبانآل برای کالسایده

 نیابی به نتیجه در صورت عدم همکاری زبان آموزاندست آموزانتعامل باال با سایر زبان
 وقت گیر بودن آموزان از یکدیگریادگیری زبان 

 آموزانافزایش احتمال تعارض و اختالف نظر میان زبان آموزانمورد خطاب قراردادن فرد فرد زبان
 سختی ارزیابی عملکرد تک تک افراد به صورت جداگانه یادگیری توامان مباحث درسی و مهارت اجتماعی

 (11، ص. 2014)اگنشویلر،  محور مزایا و معایب روش متعلم - 2 جدول

 

 آموزش دستور زبان

 شود کهدستور زبان به مجموعه ای از قواعد  گفته می

پردازد و به توصیف و بیان ساختار واژگان و جمالت می

وان )پرباشد یادگیری آن برای آموختن یک زبان ضروری می

. آموزش دستور (7-8، ص ص. 1390و سرکار حسن خان، 

باشد های خارجی مبحثی بسیار مهم میزبان در تدریس زبان

شود. از آنجا که برای که همواره ضرورت آن احساس می

ی آموزان فراگیری دستور زبان با تجربه بسیاری از زبان

ست، معلم باید تدریس دستور زبان را هیجانات منفی همراه ا

خالف آمیز تبدیل کند. بربخش و موفقیتیندی لذتآبه فر

ر زبان می تواند به میزان قابل تصور عموم، آموزش دستو

ن اآموزان گردد، زیرا که آنجهی سبب ایجاد انگیزه در زبانتو

می توانند بسیار سریع دستوری ی آموختن قواعد به واسطه

ه کموفقیت در یادگیری را تجربه کنند. این در حالی است 

 شود وسرعت حاصل نمی کسب مهارت در صحبت کردن به

، (Albert))آلبرت باشد میتر یادگیری آن بسیار پیچیده

 .(4، ص. 2018

 آموزش از نشدنی جدا بخشی زبان دستور آموزش

 روش دلیل همین به و است خارجی زبان عنوان به یآلمان

می اثیرت زبان دستور تدریس روش روی بر اًمستقیم تدریس

 ینتعی تاثیرات تواند می معلم یا آموززبان محوریت. گذارد

 .بگذارد زبان دستور تدریس یشیوه و نوع روی بر را ایکننده

 محورمعلم یشیوه به زبان دستور آموزش
 تدریس باشد، محورروش تدریس، معلم که زمانی

 صورت(deduktiv)  قیاسی روش به بیشتر زبان دستور

 ی آموزشترین شیوهکه قدیمی ،قیاسی روش در. پذیردمی

یند آفرترین نقش را در باشد و معلم در آن مهمدستور زبان می

ان بی انتزاعی صورت دستوری به یهقاعد آموزش دارد، ابتدا

پس از این دو . گرددارایه می هاییآن مثال برای فهم سپس و

 ساختار تثبیتهای شوند )تمرین می انجام هاییتمرین مرحله

Drillübungen))) ی قاعده ها، یادگیریمثال موازات به تا 

شوند. نقش  تضمین آن درست کارگیری به دستوری و

آموز در این روش، گوش دادن به معلم، فهمیدن ساختار زبان

باشد. جدید زبانی، بازتولید و تقلیدسازی صحیح جمالت می

و معلم محور سه مرحله  قیاسیبه عبارت دیگر در روش 

ی آگاه شوند: مرحله ی نخست مرحلهتوسط معلم اجرا می

ند که چه کسازی است، که در آن معلم صراحتا اعالم می

خواهد در این جلسه آموزش دهد. در گام دوم چیزی را می

 ی جدیدکند، تا ساختار یا قاعدهمعلم مثالی را یادداشت می

ی آخر باید ساختار دستوری جدید با را نشان دهد. در مرحله

های مناسب در ذهن زبان آموز تثبیت و فعال استفاده از تمرین

ه معلم از جمالتی جهت شود. در این مرحله بهتر است ک

تمرین کردن استفاده کند که به شرایط واقعی و روزمره 

-23 .، ص ص2013، (Bakarić) )باکاریچتر باشند نزدیک

22). 

گذشته در کالس های آموزش زبان ی امروزه به اندازه

ن گردد، چرا که برخی بر ایزیاد استفاده نمی قیاسیی از شیوه

نظر هستند که این شیوه تا حدود زیادی انتزاعی است و 

ای ی انتزاعی برای آموزش زبان که پدیدهاستفاده از یک شیوه

باشد. از سوی دیگر زنده و حقیقی است، مناسب نمی

ی آگاه سازی ساختار دستوری ی نخست )مرحلهمرحله

ی اآموزان با پدیدهگیر است، زیرا که زبانجدید( نسبتا وقت

و از همین روی با فهم آن بوده سروکار دارند که کامال جدید 

 .(182، ص. 2001، (Storch))اشتورش مشکل دارند 

 قیاسیمزایای روش 
در  قیاسیتوان به عنوان مزایای روش از موارد زیر می

، ص Sc ،2003)(hlak)اشالک تدریس دستور زبان نام برد 
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 :(87-88ص. 

 بر نیستزمان، 

 شودجلوگیری می غلطگیری از نتیجه، 

  یابد.تر تحقق میراحتو یادگیری منظم 

 محوری متعلمزبان به شیوه آموزش دستور
محور در در صورتی که معلم بخواهد از روش متعلم

تقرایی استدریس دستور زبان بهره ببرد، می بایست از روش 

(induktiv) .ی پدیده یک استقرایی روش در استفاده کند 

 مدهآ یا یک منبع آموزشی دیگر متن بطن یک در زبانی دستور

 تواندعوامل محیطی و پیرامونی می کمک با آموز و زبان

 آموزشی ابزارهای کمک با آموزان زبان. متوجه آن بشود

قاعده آن متوجه خود...(  و جداول ، نمودار تصاویر، مانند)

. کندمی تکمیل یا و خالصه را آن معلم و شده زبانی دستور ی

 هایینتمری در هم مشابه و تقلیدی صورت به هاییمثال سپس

 تندهس های متنوعیشیوه نیازمند که شوند،گرفته می کار به

دستوری  یقاعده از استفاده پاسخ، و پرسش های تمرین)

 چه به صورت تک، استقرایی های تمرین در شده آموخته

 یهبکار گیری گستر(. جمعی دسته یا و گروهی نفره، دو نفره،

 دستوری یقاعده که شودمی راهبردها سبب از متنوعی

ی زبان متعلم درآید. شده به صورت جزیی از دایره آموخته

ر بر د استقراییمحور و ی متعلمتدریس دستور زبان به شیوه

گام نخست، ساختار و یا  باشد: دری مراحل ذیل میگیرنده

شود. از ی دستوری جدید با مثالی به تصویر کشیده میقاعده

ی ی نقش قاعدهآموز در بطن متن، متوجهآن جا که زبان

یری گی آن با بکارشود، تتثیبت اولیهدستوری جدید می

اند به توگیرد. این امر میی این ساختار صورت میتقلیدگونه

و  های متفاوتبا صدای بلند و به شکلی تکرار مثال واسطه

. دومین دهای معلم صورت پذیریا پاسخ دادن به پرسش

های مشابه و قابل قیاس از این ساختار مثاله، ارایۀ مرحل

آموزان باید . پس از اتمام این دو مرحله، زباناستدستوری 

یز ی آخر نی جدید را تبیین و تعریف کنند. مرحلهاین قاعده

فعال کردن این ساختار جدید در ذهن زبان آموز با  مربوط به

، ص ص. 1990، (Heyd) )هایدباشد کمک بکارگیری آن می

168-167). 

 و استقراییی طرفداران آموزش دستور زبان به شیوه

اورند که ساختار زبانی جدید با این شیوه بمحور بر این متعلم

بندد که وی پس از آموز نقش میای در ذهن زبانبه گونه

مدتی نیازی به تمرکز روی فرم و قالب نداشته و فقط بر روی 

خواهد بیان کند، تمرکز خواهد داشت. اگر چیزی که می

و در قالب متن تدریس شود،  استقراییدستور زبان به روش 

موزان آماند و زباندیگر آموزش در سطح انتزاعی باقی نمی

توانند در مکالمات خود بهتر از دانش دستوری خود می

اند، های دستوری را نیاموختهاستفاده کنند، زیرا آنان فقط قالب

، ص. 2001)اشتورش، اند ها را نیز فراگرفتهبلکه کاربرد آن

180)  . 

 استقراییمزایای روش 
ستور زبان و علل در تدریس د استقراییمزایای روش 

 باشندخیر به شرح زیر میهای ادار بودن آن در سالپرطرف

 : (86-87، ص ص. 2003)اشالک، 

  منجر به تقویت فعالیت خودجوش و استقالل زبان

آموز شده و فرایند یادگیری تاثیر به سزایی در 

 ،دارد (Lernerautonomie) موزآاستقالل زبان

 های مختلف را آموز ناچار است که فرضیهنزبا

 ،بررسی کند

  توسط زبانبه صورت مستقل قواعد دستوری که 

ه کدستوری  شوند، نسبت به قواعدآموز بیان می

زبان آموز  شوند، در ذهنتوسط معلم ارایه می

 ماندگارتر خواهند بود،

 ی زبان آموزان این امکان را دارند که هر قاعده

در صدد اند و یا گونه که فهمیده دستوری را همان

 شکل بدهند،، از آن هستنداستفاده 

 طبیعی ظاهر دستوری به صورت منظم و های پدیده

ر قالب قواعد ساختگی و تحمیل شوند و نه دمی

 شده،

  جهت یادگیری از سمت عینی به انتزاعی است، زیرا

تر از مباحث ی راحتکه آموختن مباحث زبانی عین

 انتزاعی است،

 آموز کنجاوی و انگیزه به عنوان دو عامل در زبان

جاد ند یادگیری، ایآیبسیار مهم برای پیشرفت در فر

 شود، می

 ودشترس از سختی فراگیری دستور زبان کم می، 

 های دو یا چند توانند با هم در گروهآموزان میزبان
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نفره کار کنند و این امر باعث ایجاد تعامل در کالس 

 شود.زبان خارجی می

 ؟روش استقرایی یا روش قیاسی

هم از لحاظ کمی  استقراییکه برای روش  با وجود این

تری وجود دارند، اما در و هم از نظر کیفی دالیل قانع کننده

در تدریس دستور  قیاسیبرخی از شرایط استقاده از روش 

 د برخی ازباشد. به طور مثال در نزتواند بهتر میزبان می

ترجیح داده می قیاسیافراد مسن، روش به ویژه آموزان، زبان

تی هستند که میزان سخباور بر این پژوهشگران  . برخی ازشود

ی در انتخاب روش ایک ساختار گرامری، نقش تعیین کننده

، ص ص. 2003)اشالک، قیاسی و یا استقرایی خواهد داشت 

ح کردند که فقط در . برخی این فرضیه را مطر(88-87

مند هستند و از پیچیدگی کمی ساختارهای زبانی که قاعده

ن در استفاده شود، ای استقراییبرخوردار هستند، باید از روش 

این فرضیه  1989حالی است که پژوهش تجربی شافر در سال 

را تایید نکرد. وی به این نتیجه رسید که در آموزش مباحث 

ز دو روش قیاسی و استقرایی، به دستوری پیچیده هیچ کدام ا

تر از روش دیگر نیست. البته چون طور معناداری موفق

نی ی سدبیرستانی در ردهآموزان بر روی دانش رپژوهش شاف

به تواند میگیری این نتیجهصورت گرفته است،  18تا  13

آموزان قابل توجیه باشد علت سن پایین زبان

 . (396-398، ص ص. 1989، (Schaffer))شافر

برخی دیگر بر این نظر هستند که تا زمانی که یک 

آموز بسیار ساختار دستوری در زبان اول و زبان دوم زبان

، 2003 )اشالک ،بهتر خواهد بود  قیاسیمتفاوت باشند، روش 

ی میتزل در پژوهش عملی خود در زمینه .(88-89ص.   ص

شناسی تربیتی به این نتیجه رسیده است که ادغام و روان

ترکیب این دو شیوه احتمال موفقیت را افزایش خواهند داد 

. در پژوهش (214-216، ص ص. 1986، (Mietzel))میتزل 

فته ورت گردیگری که بر روی دانشجویان زبان انگلیسی ص

زاما ال استقراییاست، این نتیجه حاصل شده است که روش 

های در پژوهشبرتری ندارد، زیرا که  قیاسینسبت به روش 

 ،برای هیچ کدام از دو روش در آموزش دستور زبانعملی 

ص.  ، ص2003)اشالک،  شوندمشاهده نمیمزایای معناداری 

89-88). 

ابل توجه دیگر این است که زبان آموزان ی قنکته

یندها آرا بلد نبوده و این فر استقرایییابی یندهای قاعدهآفر

ها آموزش داده شود. برای یادگیری این باید نخست به آن

گردد که خودآزمایی زبان آموزان به یندها توصیه میآفر

هایی الزم صورت تدریجی افزایش یابد. در این راستا گام

تی پس یسبااستقرایی وجود دارند که نه تنها  یابیاعدهبرای ق

از معرفی به زبان آموزان در کالس به شکل خودآگاه درآورده 

ها به شوند، بلکه باید به صورت فشرده تمرین شوند. این گام

 :(88-89، ص ص. 2003)اشالک، باشند شرح زیر می

 ساختار زبانی مورد نظر را هایی که جمع آوری مثال

 دارند،

 ها،مرتب کردن و بخش بندی مثال 

 هایی که به ها و عالمت زدن قسمتی مثالمقایسه

 شوند،ساختار جدید مربوط می

 مندی ساختار زبانی سازی در مورد قاعدهفرضیه

 مربوطه،

  امتحان کردن فرضیه با استفاده از ساختن جمالت

 جدید،

 تأیید یا رد فرضیه 

 ، زبان آموزاناستقراییآموزش دستور زبان به روش در 

قواعد را بیان کنند، زیرا که  ،شوند که خوداغلب تشویق می

در این صورت ساختارهای جدید در ذهن زبان آموزان 

ماندگارتر خواهند بود. موردی که وجود دارد این است که 

آموزان این تمرین در ابتدا سخت خواهد بود، برای غالب زبان

ها را گام هایی وجود دارند که آنه همین دلیل دستورالعملب

و دستوری به گام به این توانمندی برسانند که قواعد 

ساختارها را کامال مستقالنه بیان کنند. به طور مثال در گام 

 ی دستوریتواند خود به زبان آموزان چند قاعدهاول معلم می

 ی درستها قاعدهن آنباید از میاآموزان را ارایه دهد و زبان

بایستی ی بعدی زبان آموزان را انتخاب کنند. در مرحله

قواعدی را که معلم را به صورت ناقص )جمالتی با جاهای 

ی آخر معلم یل کنند. و در مرحلهمخالی( ارایه داده است، تک

آموزان بخواهد که خود به طور مستقل، قواعد تواند از زبانمی

ان خارجی و هم به زبان مادری خود دستوری را هم به زب

 .(89-90،ص ص. 2003)اشالک، بیان کنند 
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 نتایج

های نامهپرسش های حاصل ازتجزیه و تحلیل داده

های ی یافتهآموزان مبتدی نیز تایید کنندهنظرسنجی زبان

نامه با این هدف های ذکر شده بودند. این پرسشپژوهش

های آموزان در خصوص روشطراحی شده بود که از زبان

محور نظرسنجی صورت گیرد و محور و متعلمآموزشی معلم

روش را در  ها کدامبه این پرسش پاسخ داده شود که آن

کنند. تر ارزیابی میآمیزآموختن دستور زبان آلمانی موفقیت

و میانگین امتیازات داده شده به  آموزانهای زبانبررسی پاسخ

کارگیری هیچ ها بههر یک از سواالت نشانگر این بود که آن

کدام از این دو روش را برای یادگیری دستور زبان به تنهایی 

آموزان به ندرت با سواالت آنجا که زباندانند. از کافی نمی

کامال موافق و یا کامال مخالف بودند و میانگین نمرات اکثر 

توان به این (، می1ی میانه قرار گرفت )نمودار عبارات در بازه

آموزان نیز تلفیق و ادغام دو روش نتیجه رسید که در نظر زبان

اد تنوع محور در طول کالس درس و ایجمحور و متعلممعلم

ترین های آموزشی بهترین، مفیدترین و مطلوبدر روش

روش آموزشی خواهد بود. بنابراین بهترین راه این است که 

ی کاری خویش و با در نظر گرفتن معلم با اتکا به تجربه

آموزان ترکیبی از دو روش را به کار بندد تا نیازهای زبان

یب بهره ببرد و معا گونه بتواند از حداکثر مزایای هر شیوهاین

 ها را به حداقل برساند.و نواقص آن

در نمودار زیر میانگین نمرات داده شده به هر یک از 

ح ی طرنامهسواالت نظرسنجی قابل مشاهده است. در پرسش

تا  1ای از شده از مقیاس لیکرت استفاده شده است، که بازه

=نه 3=نسبتا مخالف، 2=کامال مخالف، 1شود )را شامل می 5

= کامال موافق(.5=نسبتا موافق و 4موافق و نه مخالف، 

 
 : میانگین امتیازات داده شده به هر یک از سواالت پاسخنامه1نمودار 

 

 گیرینتیجه .5

محور و های دو روش معلمبا بررسی ویژگی

که در هر دو محوردر این جستار، باید اذعان داشت متعلم

روش )مانند هر روش آموزشی دیگر( معایب و مزایایی وجود 

ی معلم است، بندی بر عهدهزمان ،محوردارند. در روش معلم

تعداد مراحل یادگیری کمتری وجود دارند و هر کدام از 

ت سرعآموزش با ، نتیجهو در  گیر هستندتر وقتمراحل کم
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ات

میانگین امتیازات داده شده به هر یک از سواالت پاسخنامه: 1نمودار 

ازنیازصورتدرفقطویابنددستجدیدقواعدبهخودبایدزبان آموران

.بخواهندکمکخودمعلم
.گیردقرارارزیابیموردمعلمتوسطبایدزبان آموزعملکرد

ترجیح می دهم از طریق آزمون و خطا کردن قواعد دستوری جدید را یاد 

.بگیرم
قواعد دستوری جدید باید توسط معلم آموزش داده شوند و زبان آموز  

.نمی تواند خود به تنهایی این قواعد را یاد بگیرد
ر  ترجیح می دهم معلم قواعد دستوری را تدریس کند و سپس مثال هایی ب

.اساس آن قواعد بسازم
ر  ترجیح می دهم معلم قواعد دستوری را تدریس کند و سپس مثال هایی ب

.اساس آن قواعد بسازم
ه قواعد  ترجیح می دهم از طریق فعالیت گروهی با سایر زبان آموزان در کالس ب

.دستوری جدید دست یابم
.فرادهددر کالس درس معلم باید بیشتر متکلم باشد و زبان آموز باید گوش

ال  ترجیح می دهم قواعد دستوری جدید را خودم از طریق مقایسه ی چندین مث

.و جمله  یاد بگیرم
.کالس درس و روند آن باید توسط معلم اداره شود
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شود. این در حالی است که در روش تری انجام میبیش

تر رگیآموزش و فهم ساختار زبانی وقتمحور، فرآیند متعلم

ا ای ری زمانی فشردهبرای معلمانی که برنامهامر این بوده و 

. از سوی دیگر خواهد بودبکارگیری این روش از دارند، مانع 

تر هستند و این عالوه زبان آموزان فعالمحور، متعلمدر روش 

ها در کالس درس آنحوصلگی و بی بر جلوگیری از خمودی

شود که ذهنشان و ایجاد انگیزه و کنجکاوی در آنان، باعث می

تر درگیر شود. در این با مباحث و ساختارهای جدید بیش

مندی یک ساختار بخصوص آموزان خود به قاعدهزبان ،شیوه

 اهآن این ساختار در ذهنتیجه در نیابند و می دست زبانی

تری برای فراموشی آن وجود و احتمال کمبوده ماندگارتر 

قواعد درک دارد. در روش معلم محور زبان آموزان برای 

ها را از معلم خود دریافت و آنکرده تالشی ندستوری 

اختار سو تثبیت آن تواند احتمال تحکیم میامر کنند که این می

از طرف دیگر در ، اما ان را کاهش دهدآموز در ذهن زبان

این خطر وجود دارد که زبان آموز با تحلیل محور متعلمروش 

 یکی درستی نرسد یا به عبارت دیگر ها به نتیجهمثال

  را به اشتباه فراگیرد.ی دستوری هقاعد

، ندر انتخاب روش تدریس باید به فاکتورهایی چون س

با توجه توجه داشت.  آموزی زبانتحصیالت، انگیزه و پیشینه

به معایب و مزایای نام برده شده برای هر یک از دو روش 

در آموزش زبان آلمانی و با توجه محور متعلممعلم محور و 

هایی که در این زمینه انجام شده و نیز پژوهشی به نتیجه

ه توان بمی آموزان،های نظرسنجی از زباننامهبررسی پرسش

 یتواند نتیجهاین نتیجه رسید که ادغام این دو روش می

تواند بر بهتری را همراه آورد، زیرا که معلم این گونه می

از ، و پیچیدگی هر یک  از مباحثآموزان زبانحسب نیاز 

روش معلم محور به متعلم محور و بالعکس تغییر روش بدهد 

 و یا هر دو را با هم ترکیب کند.

 میدانی در خصوصپژوهشی توجه به این که تا کنون با 

ر دمحور محور و متعلمدو روش تدریس معلم میزان موفقیت

ی که به فراگیری زبان آلمانی مشغول آموزانایران بر روی زبان

تواند بستر الزم را هستند، انجام نشده است، این جستار می

ه و دهم کرهای آینده، به ویژه از بعد تجربی فرابرای پژوهش

ر های عملی دی پژوهشبدینوسیله نشان داده شود که نتیجه

معموالً بر روش که های آموزش زبان در ایران خصوص روش

 محور بنا نهاده شده است، چه خواهد بود.تدریس معلم
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