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برنامۀ درسی  يها روش، رویکردها و ها دگاهیدهدف پژوهش حاضر، این است که از طریق تطبیق و مقایسۀ 

و  ها انیبنشناختی این برنامه را توصیف کند تا بتواند انعکاس  آموزي، مبانی فلسفی و روان شناختی و زبان زبان

، )استان برلین(آموزي ایران، عربستان سعودي، ژاپن، آلمان  هاي فوق را در برنامۀ درسی زبان اصول نظري حوزه

یک برنامه  يها روشتعیین رویکردها و . تبیین و تشریح کند) ایالت کالیفرنیا(و ایاالت متحد امریکا  انگلستان

ست که چارچوب نظري و مفهومی برنامۀ درسی را ریزي درسی ا درسی از جمله مراحل حساس و ضروري برنامه

  . کند ریزي می پی

گیري مشخص در مراحل  هاي برنامه درسی و جهت روشن شدن دیدگاه، رویکرد و روش سبب انتظام در مؤلفه

گرایی،  گرایی، تجربه به طور کلی، در حوزة برنامۀ درسی، پنج دیدگاه سنت. شود ریزي درسی می برنامه

عالوه بر این در این حوزه سه رویکرد کلی نیز . تحقق انسانی، اجتماعی و شناختی وجود دارد مداري، صالحیت

در حوزة روان شناختی دو دیدگاه . گرایی و رویکرد انتقادگرایی گرایی، رویکرد واقع رویکرد سنت :شود دیده می

گرایی و الگوهاي تدریس  گرایی و انسان گرایی و خردگرایی و سه رویکرد رفتارگرایی، شناخت کلی تجربه

شناختی نیز دو دیدگاه کلی ساختاري و  در حوزة زبان. اجتماعی، خبرپردازي، رفتاري و انفرادي وجود دارد

 ...شناختی، تجربه زبانی، موقعیتی، طبیعی، ارتباطی و گشتاري و رویکردهایی نظیر کلی، تحلیلی، ترکیبی، زبان

. شود دیده می ...ي، مستقیم، دستوري، ترجمه، صامت و ارتباطی ومحور محوري، کلمه مثل جمله ییها روشو 

 .آموزي از پنج عنصر تفکر، گوش کردن، گفتن، خواندن و نوشتن تشکیل شده است برنامۀ درسی زبان

دهد که در چهار حوزة فلسفی،  در برنامۀ درسی زبان ملی نشان می ها روش، رویکردها و ها دگاهیدبررسی 

شناسی و برنامۀ درسی هر سه سطح دیدگاه، رویکرد و روش به هم نزدیک هستند و تنها نوع  شناسی، زبان روان

ها درهر کشور، نسبت به کشوري  نوع نگاه و رویکرد برنامۀ درسی عناصر و مؤلفه. بیان و اصطالحات تفاوت دارد

ا، قواعد دستوري توجه شده دیگر، تفاوت دارد، اما در همۀ آنها به رویکرد، چهار مهارت زبانی، اهداف و محتو

آموزي، کشورهاي مورد مطالعه در بسیاري از  عالوه بر این به دلیل یکسان بودن ماهیت برنامۀ درسی زبان. است

هاي به  تحلیل اطالعات و داده هیتجزدر نهایت اینکه بر اساس مطالعات تطبیقی و  .موارد مشابه هم هستند

ریزي درسی آموزش زبان فارسی  زي درسی در ایران، الگویی براي برنامهری دست آمده و به تناسب شرایط برنامه

تطبیقی کافی و کامل  يها پژوهشرسد هنوز زمینه براي چنین  به نظر می. در دوره ابتدایی ارائه شده است

ها و پیشنهادات عملی، امکان مشاهده و مطالعات عینی از شیوة  نیست و ضرورت دارد جهت نیل به توصیه

 .آموزي کشورها فراهم گردد زبان

 

 مقدمه 

  رود؛ انسان که در واقع از عوامل اساسی پیدایش تمدن و فرهنگ به شمار می يها یژگیو نیتر مهمیکی از 

همین عالقه به . شود است که به مفهوم ساده به صورت کوشش براي شناخت محیط ظاهر می» کنجکاوي«

آورد و سرانجام  اي را براي او به وجود می ، مسائل تازهکند یمرا براي او مطرح  ییها پرسشکنجکاوي یا دانستن، 
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  ). 1362نژاد،  شعاري)کند  او را به اندیشیدن وادار می

انسان اندیشمند و متفکر براي برقراري ارتباط با عالم هستی و داشتن زندگی سالم باید از طریق تحقیق و ایجاد 

، جوامع و مکاتب فکري ها انسانوقتی که به رفتار و عملکرد . فت اقدام کندکسب معر يها روشپیوند میان 

معین ره  3روش و  2 کردیرونظري،  1 دگاهیدیابیم که انسان بدون داشتن یک  نگریم، درمی گذشته و حال می

اخته است گیري خاص همواره همانند چتري فلسفی بر تمام ابعاد زندگی او سایه اند برد و این جهت به جایی نمی

این پژوهش قصد ). 1379؛ سلسبیلی، 1379؛ میلر، 1372؛ پروند، 1372؛ مهر محمدي، 1374شریعتمداري، (

آموزي چند کشور دنیا، الگویی  حاکم بر برنامۀ زبان يها روش، رویکردها و ها دگاهیددارد تا با مقایسه و تطبیق 

  .ریزي آموزش فارسی در مقطع ابتدایی ایران ترسیم کند مناسب براي برنامه

 بیان مسئله 

کنندة  منعکس 4 یدرسدیدگاه و رویکرد و روش یک فرد نسبت به تعلیم و تربیت و به تبع آن نسبت به برنامۀ 

گیري اساسی انسان دربارة فرآیند  گر موضع هاي درسی بیان نسبت به برنامه بینی این جهان. بینی اوست جهان

تعیین رویکردها و . است ...ـ یادگیري، اهداف، نقش یادگیرنده، نقش محیط آموزشی، نقش معلم و یاددهی

ریزي درسی است که چارچوب نظري و  یک برنامۀ درسی از جمله مراحل حساس و ضروري برنامه يها روش

کند شالودة آن را بنیادهاي فلسفی، ارزشی، فرهنگی، اقتصادي، دینی و  ریزي می برنامۀ درسی را پی 5 یمفهوم

هاي برنامۀ درسی و  روشن شدن دیدگاه، رویکرد و روش سبب انتظام در مؤلفه. دهند اجتماعی تشکیل می

؛ 1988، 8کرشن ؛ 2001، 7داگالس ؛ 1379، 6 لریم(شود  می ریزي درسی گیري مشخص در مراحل برنامه جهت

  )1990، 9 چاردزیر

گیري رفتارگرایانه باشید، غیرممکن است که در کالس درس شما مواد  اگر شما پایبند جهت«: گوید میلر می. پی

دیدگاهها و رویکردهاي معلمان، عدسیهایی مفهومی براي آنها فراهم . گرایانه پیش برود آموزشی در جهتی انسان

توانیم دریابیم رویکردهاي گوناگون آموزشی و مواد انتخاب شدة معلمان  توجه به آنها می کرده است که از طریق

هاي درسی مهم در تعلیم و تربیت، برنامۀ درسی زبان و  یکی از برنامه). 1379(» گیرد از کجا نشأت می

ب معرفت، توسعۀ در تربیت انسان، رشد فکري، کس کننده نییتعزبانی است که همواره نقشی بسیار  يها مهارت

دیدگاه، رویکرد و روش حاکم . ارتباطی و توفیق در شهروندي داشته است يها اندیشه و خالقیت، افزایش مهارت

ها، تعیین اصول، تهیۀ  ، تعیین و تدوین هدفها یازسنجیتواند در مجموعۀ ن بر برنامۀ درسی زبان فارسی می

هاي ارزشیابی، آثار  هاي یادگیري، شیوه کتاب درسی، شیوهجداول وسعت و توالی هدف و محتوا، ساختار محتواي 

  . گري کند آموزان جلوه ریزان و مؤلفان، عملکرد و رفتار معلمان و در نهایت در ابعاد وجودي دانش و کالم برنامه

ین امر هاي فوق است و ا آموزي، مطالعه در مؤلفه آگاهی از رویکردهاي برنامۀ درسی زبان يها بنابراین یکی از راه

زمانی میسر خواهد شد که براي نیل به اهداف پژوهش، نگاه و برداشت خود را از چارچوب برنامۀ درسی 

آموزي این است که  بخش در مطالعۀ برنامۀ درسی زبان اطمینان يها یکی دیگر از روش. آموزي شروع کنیم زبان

هاي کشورهاي دیگر  هم به تجارب و شیوهنگاهی  تنها به مطالعۀ برنامۀ درسی کشور خود بسنده نکنیم و نیم
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؛ یمینی، 1372مهرمحمدي، (آل برسیم  بیندازیم تا با درجۀ اطمینان بیشتري به ارائۀ آرا و نظرات و الگوهاي ایده

، رویکردها و ها دگاهیدر این پژوهش، مسئلۀ اساسی روشن نبودن د .(1381؛ آقازاده، 1378؛ محسن پور، 1375

آموزي است که گاهی این مسئله به مدرسه و تدریس و کالس درس معلمان نیز  زبان برنامۀ درسی يها روش

  .شود کشانده می

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

. آموزش زبان فارسی در دورة ابتدایی ایران طی یک صد سال گذشته، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است

آموزي نیز ساخت و بافت  فارسی تغییر کرده؛ زبان يها کتابریزان و مؤلفان  هر بار که دیدگاه و رویکرد برنامه

ویژه  آنچه در این سیر تاریخی، فرهنگی و آموزشی توجه متخصصان تعلیم و تربیت و به. نوي به خود گرفته است

 يها روش، رویکردها و ها دگاهیدکند؛ یافتن پاسخ این پرسش است که  ریزان درسی را به خود جلب می برنامه

  ظر این بزرگان چه بوده است؟ مورد ن

کند که  نگاهی بر تاریخ برنامۀ درسی آموزش زبان فارسی در ایران این مسئله را به درستی تبیین و تشریح نمی

شناسی و  هاي گذشته بر بنیاد کدامین رویکرد، دیدگاه و ایدئولوژي فلسفی، روان انتخابی برنامه يها روش

؛ لیلی 1341؛ عباس سیاحی، 1335؛ حاج اکبر، 1325؛ نیساري، 1324بان،  جبارباغچه(شناسی بوده است؟  زبان

  ). 1378؛ راهنماي برنامۀ درسی آموزشی فارسی، 1365؛ عبدالرحمن صفارپور، 1352؛ نیري زاده، 1346آهی، 

هاي این  مبهم بودن دیدگاه، رویکرد و روش در طول تاریخ آموزش زبان فارسی سبب شده است تا به مؤلفه

هاي درسی  زیرا معلمان که مجریان اصلی برنامه؛ مه یعنی اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی آن، دست نیابندبرنا

اي  دلیل ناآگاهی از زیربناي فکري، فلسفی و آموزشی بیشتر در سطح جزئیات باقی مانده و عناصر ویژه هستند، به

 .اند به زعم خویش به عنوان روش یا رویکرد تلقی کرده را

  

  : اهمیت و ضرورت انجام دادن این پژوهش به اختصار عبارت است از

آموزي دنیا  هاي درسی زبان رایج در برنامه يها روش، رویکردها و ها دگاهیددر نتیجۀ انجام دادن این پژوهش، . 1

  .شود اندرکاران و معلمان روشن می ریزان، دست براي برنامه

آموزي سبب روشن شدن  هاي درسی زبان رایج در برنامه يها شرو، رویکردها و ها دگاهیدروشن شدن  .2 

  .شود درسی آموزش فارسی ابتدایی میبنیادهاي نظري برنامۀ 

اي  هاي کشورهاي گوناگون، پشتوانه شود تا با توجه به تجارب و آزموده انجام دادن این پژوهش سبب می. 3 

  .درسی فارسی ابتدایی داشته باشیمعلمی براي برنامۀ 



 

 37 از 5 صفحه

  

هاي برنامۀ درسی وسعت  ریزان و معلمان را نسبت به مؤلفه انجام دادن این پژوهش گسترة دید برنامه .4

انجام دادن این  .کند، تر می بخشد و در نتیجه زمینۀ پذیرش و رغبت را در وجود عامالن و مخاطبان قوي می

هاي  آموزي تهیه شود تا در طراحی برنامه ریزان زبان شود که الگویی مناسب براي استفادة برنامه پژوهش سبب می

 .آینده، از آن بهره بگیرند

 هدف کلی پژوهش 

آموزي است تا از  حاکم بر برنامۀ درسی زبان يها روش، رویکردها و ها دگاهیدهدف کلی این پژوهش شناسایی 

 .ریزي درسی آموزش زبان فارسی ابتدایی ارائه شود این طریق الگویی مناسب براي برنامه

 پژوهش يها پرسش

برنامۀ درسی  .2وجود دارد؟  ییها روش، رویکردها و ها دگاهیددربارة برنامۀ درسی آموزش زبان ملی چه  .1

در . 3هایی تشکیل شده است؟  آموزي در دورة ابتدایی کشورهاي مورد مطالعه از چه عناصر و مؤلفه زبان

رویکردها و  .4وجود دارد؟  ییها شباهتو  ها تفاوتآموزي کشورهاي مورد مطالعه چه  هاي درسی زبان برنامه

 برنامهالگوي مناسب براي . 5طالعه چیست؟ آموزي کشورهاي مورد م هاي حاکم بر برنامۀ درسی زبان شیوه

 باید برخوردار باشد؟  ییها یژگیوآموزش فارسی چیست و از چه 

 روش پژوهش 

است، زیرا پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است  10 ابی روش انتخابی براي اجراي این پژوهش، روش زمینه

آموزي کشورهاي مورد مطالعه  برنامۀ درسی زبان و اطالعات موردنیاز از طریق اسناد و مدارك موجود دربارة

استفاده  12برودي جرج 11در زمینۀ مطالعات تطبیقی نیز از روش مطالعۀ تطبیقی. آوري خواهد شد جمع

اي توصیف، تفسیر، همجواري و مقایسه  براساس این روش، در پژوهش حاضر یک فرآیند چهار مرحله. شود می

برداري از اسناد و  اي و فیش براي گردآوري اطالعات از روش کتابخانه). 1381آقازاده، (انجام خواهد گرفت 

موجود در زمینۀ  يها پژوهشمنبع براي گردآوري اطالعات، کتب و  نیتر مهم. شود مدارك بهره گرفته می

د درسی آموزش زبان کشورهاي مور يها کتابآموزي و تعدادي از  و نیز برنامۀ درسی زبان ها روشرویکردها و 

کشورهاي ایاالت متحد امریکا،  آموزي در نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش برنامۀ درسی زبان. مطالعه است

آموزشی کشورهاي فوق  يها ينوآورها براساس  این نمونه .انگلستان، آلمان، ژاپن، عربستان سعودي و ایران است

اطالعات به دست آمده به دلیل غیرکمی بودن  .انتخاب شده است ها آنو نیز در دسترس بودن اسناد مربوط به 

بندي و مقایسه خواهد شد تا از این طریق زمینۀ ارائۀ الگویی مناسب براي  ، طبقهها آنو بر اساس ماهیت کیفی 

 .ریزي آموزش فارسی در ابتدایی فراهم شود برنامه
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 هاي پژوهش یافته

وجود  ییها روش، رویکردها و ها دگاهید دربارة برنامۀ درسی آموزش زبان ملی چه: پاسخ پرسش اول

 دارد؟

هاي وسیعی  آموزي حوزه برنامۀ درسی زبان يها روشو رویکردها و  ها دگاهیداز آنجا که روشن کردن موضوع 

گیرد؛ براي  ریزي درسی را در برمی شناسی و در نهایت خود برنامه شناسی، زبان همچون مبانی فلسفی، روان

مدنظر ) روش جرج برودي(بندي و مقایسه  رسیدن به پاسخی روشن الزم است، مراحل توصیف، تفسیر، طبقه

 .به درستی انجام گیرد قرار داده شود تا تجزیه و تحلیل

 در حوزة مبانی فلسفی برنامۀ درسی -1

شود، در حوزة فلسفی چهار مکتب بسیار مهم و اساسی با توجه به دو  دیده می 1طور که در جدول شمارة  همان

و  15 سمیپراگمات، 14 سمیرئال، 13 سمیآل ایده :گرایی پدید آمده است گرایی و حس دیدگاه بزرگ عقل

و براساس آن هر کدام، عناصر  هاست ارزشموضوع اصلی این مکاتب، جهان، انسان و  .16 سمیالیستانسیاگز

هرکدام از این مکاتب فلسفی رویکردهایی  .اند برنامۀ خود را درچارچوب سه عنصر هدف، محتوا و روش ارائه داده

  .نان داردفکري آ يها دگاهیداند که ریشه در  نیز براي تعلیم و تربیت انسان اتخاذ کرده

تغییرند و هدف از  غیرقابل ها ارزشویژگی انسان ذهن و روح است،  نیتر مهمآلیسم معتقد است  دیدگاه ایده

براي . گردد عقلی است که از طریق مطالب انتزاعی و آثار بزرگ محقق می يها ییتواناآموزش و پرورش رشد 

 ییگرا این دیدگاه، رویکرد اساس. ی استفاده شودمثل سخنران ییها روشباید از  نزدیک شدن محتوا به هدف می

دیدگاه رئالیسم معتقد است جهان از . محوري است به تعلیم و تربیت دارد و نوع برنامۀ درسی آن موضوع 17

غیرقابل تغییر هستند و هدف از تعلیم و تربیت درك جهان از  ها ارزش .طریق عقل و حواس قابل درك است

براي عملی شدن آموزش باید از . طریق عقل و حواس است که از طریق دروس علوم طبیعی قابل وصول است

دارد و نوع برنامۀ مورد  18 ییدارگرایپااین دیدگاه، رویکرد . مثل آزمایش و مشاهده استفاده شود ییها روش

   .محوري است ز موضوعتأکید آن نی

همواره در حال تغییر  ها ارزشدیدگاه پراگماتیسم معتقد است جوهر اساسی انسان و جهان، تجربۀ واقعی است و 

این دیدگاه، رویکرد . هدف از تعلیم و تربیت بازسازي تجربیات با روش حل مسئله و اکتشافی است. هستند

دیدگاه  .آموزمحوري است نامۀ درسی مورد تأکیدش دانشگرایی داشته و نوع بر گرایی و بازسازي پیشرفت

نیز نسبی و  ها ارزش ها انساناند و به نسبت نگرش  اگزیستانسیالیسم معتقد است افراد در سرنوشت خویش سهیم

  . متغیر هستند

توان با محتواهاي متناسب با عالقه و ذوق  خویش است که می يها ییتواناهدف از آموزش و پرورش، شناخت 

رویکرد انتخابی این . روش اصلی این دیدگاه ارائۀ مطالب به طور غیرمستقیم است. انسان به آن اهداف رسید
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؛ 1376؛ تقی پور، 1366، )يعتمداریشر(آموزمحوري است  گرایی و نوع برنامۀ درسی نیز دانش دیدگاه، پیشرفت

؛ 1372؛ سیلور، 1377یارمحمدیان،  ؛1376؛ ملکی، 1365؛ شعاري نژاد، 1373؛ ارنشتاین، 1365نقیب زاده، 

 )1379سلسبیلی، 

آلیسم و رئالیسم متفاوت  آید که هر چند رویکرد و روش در دو دیدگاه ایده از مقایسۀ این مباحث چنین برمی

است، اما نوع برنامۀ درسی به طور نسبی یکسان و شبیه به هم است، زیرا دیدگاه نسبت به همۀ عناصر و 

اما در دو دیدگاه پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم، . رسی و حتی ماهیت آن سایه گستر استهاي برنامۀ د مؤلفه

چرا که در هستۀ مرکزي این دو دیدگاه . و نوع برنامۀ درسی تا حد زیاد نزدیک به هم است ها روشرویکردها، 

وان گفت در حوزة فلسفی، ت هاي این مطالعه، می با توجه به یافته. همه چیز به خاطر انسان و براي انسان است

 .کنند مناسبی تبعیت و پیروي می يها روش، رویکردها و ها دگاهیدآموزمحور از  هاي درسی دانش برنامه

 در حوزة مبانی روان شناختی -2

توان گفت که دو دیدگاه اساسی حاکم بر حوزة فلسفی  هاي حاصل از این پژوهش می با توجه به یافته

شناسی، بنیادهاي نظري و  چرا که علم روان. در این حوزه نیز گسترانیده شده است) گرایی حسگرایی و  تعقل(

اي خود را از حوزة فلسفه دریافت کرده با رویکردهاي خاص خود به بررسی و مطالعۀ فرآیند یاددهی ـ  ریشه

ي انسان دو دیدگاه شود در زمینۀ یادگیر دیده می 2طور که در جدول شمارة  همان .یادگیري پرداخته است

 يها روشهایشان، رویکردها و  گرایی و خردگرایی وجود دارد که هر کدام از این دو به نسبت وسعت نظریه تجربه

با اتخاذ رویکرد رفتارگرایی معتقد است که  19 ییگرا دیدگاه تجربه .اند مخصوص به خودشان را معرفی کرده

به همین جهت بر موضوعاتی از قبیل . دة موجود زنده استموضوع اصلی فرآیند یادگیري رفتار قابل مشاه

گیري از تجارب پیشین تأکید  محیط، تمرین عادات، کوشش و خطا، تجزیۀ رفتار به عناصر کوچک و بهره

مانند شرطی سازي، استقرا، آزمایش، روش مستقیم  ییها روشخود  يها هدفاین دیدگاه براي نیل به . کند می

  . دکن را توصیه می ...و

گیرد و محدود به سیستم عصبی او  معتقد است که یادگیري کل وجود انسان را در برمی 20 ییخردگرادیدگاه 

موضوع یادگیري شناخت و انسان است و به همین دلیل یادگیري باید از طریق حل مسئله، بینش و  .شود نمی

از اجزاء است، زیرا ذهن همیشه در برخورد اول متوجه کل  تر مهمکل براي یادگیرنده . روش قیاسی صورت گیرد

رویکردهاي انتخابی این دیدگاه، . دهد شود و پس از آن نسبت به نحوة ترکیب اجزاء واکنش نشان می می

گرایی و دومی بر انسان، اصالت وجود  گرایی است که اولی بیشتر بر فرآیندهاي ذهنی و کل گرایی و انسان شناخت

؛ 1374؛ هرگنهان، 1377؛ فتحی، 1380؛ آنابل، 1379؛ سیف، 1362شعاري نژاد، (ورزد  و تأکید میو آزادي ا

 ) .(1365؛ لطف آبادي، 1374؛ کئونثیف، 1376؛ ملکی، 1372؛ سیلور، 1373ارنشتاین، 

دو دیدگاه، توان گفت از آنجا که محور مورد تأکید هر  ها و اطالعات می ها و داده از تطبیق و مقایسۀ این یافته

اما به دلیل انتخاب ؛ آموزمحوري است انسان و رفتارهاي اوست، نوع برنامۀ درسی در هر دو دیدگاه دانش

این تفاوت نیز ناشی از تفاوت دیدگاه به عالم . اند و موضوعات و اهداف متفاوت شده ها روشرویکردهاي متفاوت، 
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رسد  به نظر می. اند داده ژهیوو به مطالعۀ انسان ارزشی در غیر این صورت هر د. درون یا بیرون ذهن انسان است

گرایی و رفتارگرایی ارزش اصلی را به تحقق انسانیت انسان داده  گرایی با تلفیق دو رویکرد شناخت رویکرد انسان

توان هم به تقویت رفتار ظاهري و هم به رفتارها و  کند با روش مشارکت و همیاري می است و پیشنهاد می

  .هاي ذهنی پرداختفرآیند

 شناسی  در حوزة مبانی زبان-3

با توجه به اینکه زبان به عنوان یک . در این حوزه محور اساسی خود رشته و موضوعِ درسی، یعنی زبان است

، رویکردها ها دگاهیدشناسی پیوند ناگسستنی دارد، لذا  موضوع درسی از یک سو با فلسفه و از سوي دیگر با روان

  . اند شناسی در این حوزه نیز به روشنی ردپاي خود را به جا گذاشته حاکم بر فلسفه و روان يها روشو 

، )رفتارگرایی(شود، در این حوزه سه دیدگاه اکتسابی بودن زبان  مالحظه می 3طور که در جدول شمارة  همان

به بیان دیگر در یک . دارد و اجتماعی وجود ییگرا(انسان)و تعاملی بودن زبان  )ییگرا(شناختذاتی بودن زبان 

  .ساختاري، گشتاري و ارتباطی :حاکم در این حوزه عبارت است از يها دگاهیدبندي شده،  بندي کلی جمع طبقه

معتقد است زبان جدا از ) شناسی در روان(دیدگاه ساختاري یا اکتسابی بودن زبان با الهام از رویکرد رفتارگرایی 

بنابراین رویکردهاي مورد توجه این ؛ ، به کودك آموخته شودها مهارتم و کودك است و باید مثل سایر علو

و بنیانی است که معموالً از روشهایی با  22ترجمه ، شنیداري ـ گفتاري، دستور ـ 21 یلیتحلدیدگاه، رویکرد 

  . شود استفاده می 27هجامحور ، روش 26 میمستق، روش 25ترجمه ، 24محور ، حرف 23محور عنوان روش آوا 

معتقد است زبان ذاتی و ) شناسی در روان)گرایی  دیدگاه گشتاري یا ذاتی بودن زبان با الهام از رویکرد شناخت

بنابراین باید دانش و توانش زبانی بر اثر پرداختن به معنا و دنیاي درونی ذهن به ؛ فطري و غیراکتسابی است

، 28 یکلدر این دیدگاه رویکردهایی از قبیل رویکرد . ددزبانی تبدیل گر يها روساختکنش زبانی یا 

شود که از  دیده می ...، الفباي اصالح شده و32 یعیطب، موقعیتی 31خواندن ، 30 یحس، چند 29 یشناخت زبان

  . گردد استفاده می ...، روش سمعی ـ بصري، طبیعی و34محور ، جمله 33محور مثل کلمه  ییها روش

معتقد است؛ اصل، خود انسان و ) شناسی در روان(گرایی  باطی نیز با الهام از رویکرد انساندیدگاه تعاملی یا ارت

به همین دلیل الزم است از طریق برقراري ارتباط و کاربرد زبان امکان تفهیم . روابط اجتماعی او با دیگران است

در این دیدگاه نیز رویکردها و . تر باشد تر و عینی و تفاهم میان افراد ایجاد شود و روابط اجتماعی عملی

، طبیعی مکالمه و شنیداري ـ گفتاري 36 ینیبهگز، موقعیتی، 35 یزبانمثل ارتباطی، ترکیبی، تجربۀ  ییها روش

؛ 1977؛ دان، 2002؛ اسکات، 1986؛ الرسن، 1990؛ ریچارد، 1988؛ کرشن، 2001، )براون(شود  دیده می

 ؛ لئونثیف، 1365؛ آستان قدس، 1376؛ مشکوة الدینی، 1369؛ جیمزفالد، 1380؛ کاکوجویباري، 1378زندي، 

یادگیري ـ یاددهی به طور عمده عنوان  يها روشبه دلیل نپرداختن به . شناسی رسد در حوزة زبان به نظر می

    .اند ه کار رفتهرویکردها و روشها با هم آمیخته شده است و حتی در بسیاري موارد به جاي همدیگر ب
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توان جدول دیگري را ترسیم کرد که هر سه  هاي پژوهش حاضر می با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به یافته

شود، پنج دیدگاه کلی در برنامۀ درسی  دیده می 4طور که در جدول شمارة  همان. حوزه را با هم نشان دهد

 :گانه همپوشی موضوعی داشته باشد هاي سه تواند با حوزه وجود دارد که می

زبان گرایی  ساخت يها دگاهیدبرنامۀ درسی با  39 يمدار و صالحیت 38 ییگرا ، تجربه37 ییگرا دیدگاه سنت .1

 یشناختو  41 یانساندیدگاه تحقق . گرایی یادگیري و پراگماتیسم و رئالیسم فلسفی همپوشی دارند ، تجربه40

و  ها دگاهیدزبان، خردگرایی و انسانی یادگیري  44 یتعاملو  43 يگشتار يها دگاهیدبرنامۀ درسی با  42

  د،کنن آلیسم و اگزیستانسیالیسم فلسفه هم عرضی و همپوشی پیدا می ایده

یادگیري و پایدارگرایی  45 ییرفتارگراگرایی برنامۀ درسی با رویکردهاي تحلیلی زبان، رویکرد  رویکرد سنت .2 

گرایی و انتقادگرایی نیز با رویکردهاي کلی و موقعیتی و  رویکرد واقع .گرایی فلسفه نزدیکی دارند و اساس

گرایی فلسفه  گرایی و بازسازي گرایی یادگیري، رویکرد پیشرفت گرایی و انسان ارتباطی زبان، رویکرد شناخت

   .کنند یمهمپوشی پیدا 

 ییها روشی برنامۀ درسی با مداري و تلفیق اي و جامعه رشته طراحی براساس پایۀ مشترك و میان يها روش .3

مثل روش مطالعه در زبان، روش فعال و همیاري و حل مسئله در یادگیري و روش پروژه و مشاهده در فلسفه 

  . نزدیکی دارند

محوري،  صامت، سمعی ـ بصري، کلمه و جمله يها روشآموزمحوري برنامۀ درسی با  روش طراحی به شیوة دانش

آزمایش و  يها روش، همیاري، الگوهاي خبرپردازي و انفرادي یادگیري، 46ه مسئلحل  يها روشطبیعی زبان، 

مستقیم، آوامحوري و  يها روشمحوري نیز با  روش طراحی به شیوة موضوع. مطالعه در فلسفه همپوشی دارند

سخنرانی، بحث،  يها روشتوضیحی و قیاسی و استقرایی یادگیري و  يها روشحرف محوري، دستور زبان، 

اما روش طراحی به شیوة تلفیقی با گلچین کردن محاسن همۀ ؛ ایی و قیاسی فلسفه همپوشی دارنداستقر

هاي  شناسی اقدام به طراحی و انتخاب عناصر و مؤلفه شناسی و زبان فلسفه، روان يها روش، رویکردها و ها دگاهید

 .که فرصت پرداختن به انسان و شکوفایی او را با دادن بها به روش حل مسئله افزایش داده است کند یمبرنامه 

آموزي در دورة ابتدایی کشورهاي مورد مطالعه از چه عناصر و  برنامۀ درسی زبان: پاسخ پرسش دوم

 هایی تشکیل شده است؟  مؤلفه

در . شود گفته می 47 یآموزشبرنامۀ درسی، طراحی هاي  ریزي درسی، به تعیین عناصر و مؤلفه در حوزة برنامه

آموزي کشورهاي ایران، ایاالت متحد امریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان و  این پژوهش راهنماي برنامۀ درسی زبان

هاي  توان عناصر و مؤلفه هاي حاصل از آن می عربستان سعودي مورد مطالعه قرار گرفته است و براساس یافته

   :آموزي کشورها را به شرح زیر توصیف نمود انبرنامۀ درسی زب
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 برنامۀ درسی آموزش زبان فارسی در دورة ابتدایی ایران  .1

درسی فارسی ابتدایی، عناصر و  يها کتابو نیازهاي تغییر در برنامه و  ها ضرورتاین برنامه پس از ذکر 

  :هاي خود را در شش بخش به شرح زیر ارائه داده است مؤلفه

  آموزي برنامۀ درسی زبان اصول .1

  آموزي هاي مورد نظر در برنامۀ زبان رویکردها و شیوه .2

  )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن(آموزي در دورة ابتدایی  اهداف زبان. 3

  درسی فارسی يها ساختار محتوا و مفاهیم برنامه و کتاب. 4 

مواد آموزشی و کمک آموزشی در برنامۀ درسی . 6آموزي،  ارزشیابی در برنامۀ درسی زبان. 5 

  .)1378راهنماي برنامه درسی، آموزش فارسی، (آموزي  زبان
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 برنامۀ درسی آموزش زبان انگلیسی در دورة ابتدایی ایالت کالیفرنیاي آمریکا 

در این راهنما به . ، طراحی و تنظیم شده است12هاي تحصیلی از کودکستان تا پایۀ  این راهنما براي همۀ پایه

از آنجا که در این ایالت نظام . زبانی طرح و بررسی گردیده است يها مهارتطور مفصل استانداردهاي محتوایی 

ریزي شده  آموزي در چارچوب استانداردهاي راهبردي برنامه آموزشی غیرمتمرکز است؛ اهداف آموزشی زبان

ریزان  اندرکاران و برنامه لذا دست. ا، روش و ارزشیابی نیز در هر منطقه متفاوت استعالوه براین، محتو. است

آموزان  اند به استانداردهایی که معلمان و دانش توجه و تمرکز خودشان را معطوف کرده نیتر شیبایالت کالیفرنیا 

  . یابد شود و تا پایۀ چهارم ادامه می یدر این ایالت دورة ابتدایی از کودکستان آغاز م. رساند را به اهداف برنامه می
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   :اند از هاي برنامۀ درسی آموزش زبان انگلیسی در این کشور عبارت عناصر و مؤلفه

 درك مطلب و . 2خوانی،  تجزیه و تحلیل کلمه، توسعۀ واژگان و روان. 1: مهارت خواندن )الف

  تجزیه و تحلیل ادبی، . 3خواندن، 

 قواعد دستوري. 3کاربردهاي نوشتن، . 2استراتژیهاي نوشتن، . 1: مهارت نوشتن) ب  

 2استراتژیهاي گوش دادن و صحبت کردن،  .1 :مهارت گوش دادن و صحبت کردن) ج .

برنامۀ درسی آموزش  .3 )2002آموزي کالیفرنیا،  راهنماي برنامۀ درسی زبان(کاربردهاي زبانی 

 .زبان آلمانی در دورة ابتدایی کشور آلمان 

هر چند در این کشور نیز نظام  .است 6تا  1هاي  آموزي آلمان در دورة ابتدایی شامل پایه برنامۀ درسی زبان

معلمان و . آموزشی غیرمتمرکز است، اما اهداف، محتوا و روش از طریق برنامه تا حدودي مشخص شده است

شرط اصلی این است که اصول و  .توانند کتب درسی گوناگون را براي یادگیري انتخاب نمایند مخاطبان می

هاي هدف،  عناصر و مؤلفه. ضوابط قید شده در زمینۀ هدف، محتوا و روش در آموزش زبان آلمانی رعایت گردد

  :اند محتوا و روش در شش حوزة زیر توزیع شده

  نمایشی يها يکاربرد زبان شفاهی شامل گفت و گو، گفتارآموزي و باز .1

  نخستین تجربۀ نوشتن بۀ خواندن ـنخستین تجر. 2

   خواندن. 3

  )انشا(تألیف متن  .4

  )امال(نویسی  صحیح. 5 

 مطالعۀ زبانی. 6

صورت در  گانۀ فوق به هاي شش آموزي آلمان عناصر هدف، محتوا و روش در حوزه بنابراین در برنامۀ درسی زبان

   ).1379آموزي آلمان،  راهنماي برنامۀ درسی زبان)هم تنیده و تلفیقی ارائه شده است 

 برنامۀ درسی آموزش زبان انگلیسی در دورة ابتدایی انگلستان  .4

در این برنامه ابتدا ). 6تا  3هاي  پایه( 2سطح (و  2و  1هاي  پایه( 1سطح : دورة ابتدایی انگلستان دو سطح دارد

آموزي انگلستان بخشی از برنامۀ  عالوه براین باید گفت برنامۀ درسی زبان .آموزي ذکر شده است اهداف کلی زبان
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زبانی با سه محور اصلی درهم تنیده و به این  يها مهارتهر یک از . شود درسی ملی این کشور محسوب می

  :هاي این برنامه را تشکیل داده است ترتیب عناصر و مؤلفه

 48 یحوزة مهارت. گوش دادن و صحبت کردن الف .1

  49 یاساس يها مهارت. خواندن ب .2

  50 اریزبان انگلیسی مع. نوشتن ج .3

مهارتها تعیین شده  و پاره ها مهارتدر این کشور نیز به دلیل غیر متمرکز بودن نظام آموزشی فقط اهداف، اصول، 

آموزي،  کشور انگلستان در ارزشیابی از زبان. و مناطق واگذار شده است ها التیااست و عناصر دیگر برنامه به 

راهنماي برنامه درسی (بینی کرده است  آموزان پیش کیفی عمل کرده و سطوحی را براي ارتقاي دانش

  ).2002آموزي انگلستان،  زبان

 برنامۀ درسی آموزش زبان ژاپنی در دورة ابتدایی ژاپن .5

آموزي در دورة ابتدایی آمده،  ابتدا اهداف نهایی زبان. تهیه و طراحی شده است 6تا  1هاي  این برنامه براي پایه

ها ذکر شده است و در قسمت پایانی نکات آموزشی و اجرایی در زمینۀ محتویات  سپس هدف و محتواي پایه

  : ها ارائه شده است پایه

  آموزي اهداف کلی و نهایی زبان. 1

  هدف و محتواي آموزشی هر پایه .2 

قواعد (دانش زبانی ) پ   دادن، نوشتن، خواندن گفتن، گوش محتوا سخن) ب   ویژه يها هدف) الف

 ).زبانی

   ).2002آموزي ژاپن،  راهنماي برنامۀ درسی زبان(ها  نکات آموزشی و اجرایی محتوا در پایه .3

 

 برنامۀ درسی آموزش زبان عربی در دورة ابتدایی عربستان سعودي  .6

ابتداي برنامه اهداف کلی و اهداف ویژة آموزش عربی در . طراحی شده است 6تا  1هاي  این برنامه نیز براي پایه

گروه اول : گروه ذکر گردیده است 3در  ها مهارتآموزي بدون تفکیک  عربستان بیان شده، سپس اهداف زبان

 .)هاي پنجم و ششم پایه(و گروه سوم ) هاي سوم و چهارم پایه(، گروه دوم )هاي اول و دوم پایه(
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. 3خواندن و قرائت کردن، . 2هجی و تلفظ کردن، . 1: اند از آموزي عبارت هاي زبان عناصر و مؤلفه

  .دستوري قواعد .7تعبیر و بیان،  .6، ها یها و حفظ کردن سروده. 5خط، . 4رونویسی و امال، 

آموزي عالوه بر هدف،  از آنجا که نظام آموزشی عربستان متمرکز است، لذا در برنامۀ ملی عربستان، بخش زبان

آموزي عربستان  راهنماي برنامۀ درسی زبان)هایی براي روش تدریس نیز به طور مفصل ارائه شده است  توصیه

 :شویم که متوجه می 5با مطالعۀ به جدول شمارة ) 1996سعودي، 

دادن، سخن گفتن،  چهارگانۀ زبانی یعنی گوش يها مهارتآموزي خود به  همۀ کشورها در برنامۀ درسی زبان .1

  .اند خواندن و نوشتن توجه داشته

شاید یکی از دالیل آن . هاي دو کشور ایران و عربستان از جامعیت بیشتري برخوردار است عناصر و مؤلفه .2 

  .شده استبینی  ن نظام آموزشی باشد که به دقت تمام جوانب و ابعاد برنامه در آن پیشمتمرکز بود

زبانی در هم تنیده و تلفیق  يها مهارتدر برخی از کشورها مثل آلمان و انگلستان عناصر برنامۀ درسی با  .3 

  .در هر پایه ترسیم شده است ها مهارتبه همین دلیل جدول دو بعدي موضوعات و . شده است

توجه کرده و قواعد و ضوابط  ها مهارتکشور انگلستان بدون آنکه اهداف را برجسته کند، به توسعه و بسط . 4 

عالوه براین قواعد دستوري را نیز در هر چهار مهارت به صورت . زبان معیار را در هر مهارت مشخص کرده است

  .غیرمستقیم طرح کرده است

هاي برنامه را به نسبت دیدگاه، رویکرد و روش  آموزي خود عناصر و مؤلفه کشورها در برنامۀ درسی زبانهمۀ  .5 

  .اند خود سازماندهی و تنظیم کرده

هاي اصلی انتخاب و طرح  کشور عربستان مواد درسی مربوط به آموزش زبان عربی را به عنوان عناصر و مؤلفه .6 

  .نشده است ها آنو اهداف  ها مهارتپاره  اي به کرده است، در نتیجه اشاره

آموزي به طور منسجم و پیوسته نیامده است، بلکه  در همۀ کشورها بجز ایران همۀ عناصر برنامۀ زبان .7

هایی همچون تدریس، ارزشیابی و مواد آموزشی و کمک آموزشی به منابع دیگري مثل راهنماي ارزشیابی  مؤلفه

 .یا راهنماي معلم موکول شده است

وشباهتهایی  ها تفاوتآموزي کشورهاي مورد مطالعه چه  انهاي درسی زب در برنامه: پاسخ پرسش سوم

 وجود دارد؟

هاي  برنامه يها ها و شباهت تفاوت 5هاي پژوهش و پاسخ پرسش دوم و جدول شمارة  با توجه به یافته

  :اند از درسی کشورهاي مورد مطالعه عبارت
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  :ها شباهت) الف

همۀ کشورها به دلیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و دینی به نقش و اهمیت آموزش زبان ملی خود . 1 

آموزي را در نظر  برنامۀ درسی زبان ،هاي درسی خود بیش از هر برنامه و به همین دلیل در برنامه ژهیوتوجهی 

  اند،  داشته

اند و به  آموزي خود به نقش زبان در پرورش تفکر و اندیشه توجه داشته همۀ کشورها در برنامۀ درسی زبان. 2

کاربردي تفکر را به یاري زبان  يها روشهمین دلیل در نیمۀ غیرمستقیم پنهان برنامه از طریق راهکارها و 

  .دهند پرورش می

اند  توجه ویژه کرده) دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن گوش(چهارگانۀ زبانی  يها مهارتهمۀ کشورها به . 3

  اند، مهـارت در نظـر گرفـته 4هایی از این  و بقیۀ عوامل و مواد دیگر را زیر مجـموعه

اعتقاد بر این  رای، زآموزي، به آموزش خواندن بیش از همه توجه شده است هاي درسی زبان در همۀ برنامه .4

در حیـطۀ ذهن و در نهایـت  ها آنخواندن نخستین تجربۀ رمزگشایی نمادهاي چاپی و درونـی کردن  است که

  .راه انتظام منطقی فکر و قواي ذهنی است

زبانی، از شیوة تلفیقی براي ارائۀ برنامه و آموزش  يها مهارتهمۀ کشورها به دلیل تلفیقی بودن عناصر و  در. 5 

همین امر سبب شده است تا با توجه به نظرات میلر، هر کدام از کشورها از فرادیدگاهها . استفاده شده استزبان 

 .و فرا رویکردهاي تقریباً مشابهی استفاده کنند
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  : ها تفاوت) ب

در هیچ کشور عناصر و ساختهاي زبانی صورت آوایی یکسانی ندارند، به همین جهت هر کشور به نسبت نوع و  .1

  آموزي اقدام کرده است ماهیت زبان خود، به طراحی برنامۀ درسی زبان

این  هاي زبانی نیز در هر کشور، نوع سازماندهی عناصر و مؤلفه يها روش، رویکردها و ها دگاهیدبه دلیل نوع  .2

مثالً هیچ کشوري شبیه به آلمان کارنکرده و همین طور هیچ کشوري  .کشورها شبیه به هم و یکسان نیست

  شبیه عربستان عمل نکرده است،
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به عناصر  مؤلفه، هر ها مهارتایالت کالیفرنیاي امریکا، به دلیل اهمیت دادن به استانداردهاي محتوایی  .3 

در حالی که کشورهاي دیگر یا به هدف و محتوا و یا به مواد درسی  .نیز تقسیم و تجزیه کرده است ها آنسازندة 

  اند، زبان بیشتر اهمیت داده

گیري  تنها کشوري است که به سیر منطقی و تسلسل طبیعی آموزش و شکل) کالیفرنیا(ایاالت متحد امریکا  .4 

از کودکستان تا پایۀ چهارم را دورة زیربنایی براي آموزش و  زبان در کودکان توجه داشته است و به همین جهت

در حالی که در کشورهاي دیگر صرفاً به بیان اهداف و . داند زبانی با استراتژیهاي ویژه می يها مهارتتکامل 

  هاي محتوایی و روش اهمیت داده شده است،  توصیه

ها و عناصر  ها از جامعیت بیشتري برخوردار است، زیرا مؤلفه برنامۀ درسی ایران در مقایسه با سایر برنامه .5

توان در یک مجموعه پیدا کرد، اما در  را می ها آنعلمی برنامۀ درسی در این راهنماي برنامه آمده است و همۀ 

  هاي زبانی تکیه شده است، اي حوزهیا توصیه بر ها مهارتها صرفاً به ترسیم اهداف  سایر برنامه

آموزي ایران به موضوع رویکردها و روشها به طور مستقیم اشاره شده است، در حالی که  در برنامۀ درسی زبان .6 

  ، )تلفیق در عناصر برنامه(در سایر کشورها این موضوع در روح حاکم بر برنامه، اهداف، محتوا و روش آمده است 

آموزي  آید کشورهاي مورد مطالعه در رویکردهاي یادگیري و زبان برمی 5ول شمارة طور که از جد همان .7

ها و فنون طراحی، اجرا و  فلسفی یا در شیوه يها دگاهیدبیشتر در  ها آنچندان تفاوتی با هم ندارند، بلکه اختالف 

  .ارزشیابی است

  :توان نتیجه گرفت که از این مقایسه می 

آلمان و انگلستان بیش از همه به جایگاه زبان در پرورش تفکر و پیشرفت سایر دروس  ایاالت متحد امریکا و .1

  اند، پرداخته

توجه شده و در نتیجه عناصر  ها مهارتارائۀ  يها شکلایاالت متحد امریکا، آلمان و انگلستان بیش از همه به  .2 

   .سیر علمی و منطقی برخوردار است 1ها از  و مؤلفه

و  ها مهارتایاالت متحد امریکا، آلمان و انگلستان قواعد دستوري مربوط به زبان رسمی و معیار را در متن . 3

د به صورت مستقیم پرهیز و از طرح کردن دستور و قواع اند دادهمحتواي آموزشی به صورت عملی آموزش 

  .اند کرده

ها پرداخته است، اما نه مانند کشور آلمان به  مؤلفهکشور ایران بیش از سایر کشورها به ارائۀ همۀ عناصر و . 4 

ذکر اصول و ضوابط جزئی و گام به گام پرداخته و نه مانند امریکا راه کار و استراتژي یا استاندارد عملی تعیین 

  .معرفی زبان معیار عنایت کرده استمهارتها و  کرده و نه مانند انگلستان به دایرة مهارت و پاره
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آموزي را از ساده به  تان تنها کشوري است که به طور منظم مواد آموزشی برنامۀ درسی زبانکشور عربس. 5 

هایی در زمینه روش براي معلمان داده  مشکل و از عینی به انتزاعی تنظیم کرده است و دربارة هر یک نیز توصیه

  .معلم دارداست، اما باید گفت که این برنامۀ درسی شباهت بسیار به روش تدریس و راهنماي 

آموزي ژاپن در مقایسه با سایر کشورها، از جمله ایران و عربستان از امتیاز باالیی برخوردار  برنامۀ درسی زبان. 6

  .گفت تقلیدي از کشورهاي غربی است نیست و شاید بتوان

مطرح شده است و آموزي ایران، راهکارهاي عملی و راهبردها، در کتاب راهنماي معلم  در برنامۀ درسی زبان. 7 

  .به همین جهت این راهنما براي معلمان و مجریان آموزشی چندان قابل استفاده نیست

آموزي ایران به دلیل تحت تأثیر عناصر اصلی قرار گرفتن، مطالب بسیار کلی و انتزاعی  در برنامۀ درسی زبان .8

  .است عناصر در محتواي برنامه شده اي به ردپاي طرح شده است و کمتر اشاره

آموزي ایران به دلیل متمرکز بودن نظام آموزشی و محوریت کتب درسی بسیاري از  در برنامۀ درسی زبان. 9 

اي به پرورش تفکر  مثالً در اهداف اشاره. هاي برنامه در خود کتاب درسی نمود پیدا کرده است ها و خواسته ایده

  .بیشتر طرح و ساماندهی شده استي نشده است، اما در محتوا این موضوع به خوبی و با غنا

انگلستان و عربستان بیش از همه رنگ زبانی دارد و در  ،آموزي ایاالت متحد امریکا، آلمان برنامۀ درسی زبان. 10

در برنامۀ درسی آلمان فاصلۀ انگشتان تا نوك  مثالًها، ابعاد و جزئیات اشاره شده است،  همۀ موارد به همۀ جنبه

 .ستمداد نیز ذکر شده ا

آموزي کشورهاي مورد مطالعه  حاکم بر برنامۀ درسی زبان يها روشرویکردها و : پاسخ پرسش چهارم

 چیست؟ 

ها  هاي پژوهش و تجزیه و تحلیل داده آموزي کشورهاي مورد مطالعه و نیز یافته با توجه به برنامۀ درسی زبان

توان گفت که هر یک از کشورها به نسبت دیدگاه خود در آموزش زبان، رویکردها و  می 3تا  1 يها پرسش

 .بردهریزي کرده و به کار  خاص برنامه يها روش

طراحی و آموزشی ارائه شده  يها روشآموزي ایران به طور روشن و مستقیم، رویکردها و  در برنامۀ درسی زبان .1

رویکرد کلی، رویکرد تحلیلی، رویکرد تلفیقی، رویکرد تجربۀ زبانی، رویکرد : رویکردها -: از اند عبارتاست که 

آموزمداري و تلفیقی  مداري، دانش مداري، جامعه روش مسئله: روش طراحی -شناختی، رویکرد فعالیت محور  زبان

کر استقرایی، بدیعه روش بحث و گفت و گو، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش، قصه گویی، تف: آموزش روشهاي-

 .محوري، واژه محوري، آوامحوري، روش ترکیبی پردازي، حل مسئله، جمله
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آموزي از مرکز تهیه  شود چون نظام آموزشی متمرکز است و کتاب درسی و برنامۀ زبان طور که مالحظه می همان

اندرکاران،  ریزان، دست مهاین موضوع کار برنا .اند شود، رویکردها و روشها به روشنی معرفی شده و تنظیم می

 .معلمان و مجریان را ساده کرده است

آموزي کالیفرنیا به طور مستقیم به رویکرد تحقیق محوري و حل مسئله اشاره شده  در برنامۀ درسی زبان .2

گرا، موقعیتی،  گرا، انتقادگرا، اجتماعی، واقع دهد که رویکردهاي سنت اما بررسی دقیق برنامه نشان می؛ است

کلمه محوري،  يها روشبه همین ترتیب . جربۀ زبانی، تلفیقی، کلی و تحلیلی در آموزش زبان مدنظر استت

محوري، آوامحوري، هجامحوري، روش ترکیبی، سمعی ـ بصري، روش حل مسئله و پروژه در آموزش زبان  جمله

آموزمداري و  مداري، دانش ، جامعهمداري مسئله: از اند عبارتطراحی نیز  يها روش. مورد استفاده قرار گرفته است

 .طراحی براساس پایۀ مشترك

اشاره نشده است، بلکه در تبیین و  ها روشآموزي آلمان به طور مستقیم به رویکردها و  در برنامۀ درسی زبان .3

در . محور هدف، محتوا و روش به طور غیرمستقیم طرح شده است 3همراه با ) ششگانه(هاي زبانی  تشریح حوزه

گرا، انتقادگرا، شناختی، کلی و تحلیلی، ارتباطی،  رویکرد اجتماعی، واقع :از اند عبارتین برنامه رویکردها ا

، نمایشی، مشارکتی، يبصرـ  آموزش مثل روش سمعی ـ گفتاري، سمعی يها روشعالوه بر این . گرایی سنت

محوري، کلمه محوري، ترکیبی و حل مسئله براي رسیدن به اهداف توصیه شده  آوامحوري، حرف محوري، جمله

 مداري و تلفیقی آموزمداري، موضوع مداري، دانش مداري، مسئله جامعه :از اند عبارتطراحی  يها روش. است

: از اند عبارتکه به طور مستقیم ارائه شده است،  ها روشها و آموزي انگلستان نیز رویکرد در برنامۀ درسی زبان .4

مثل  ییها روشگرایی و  رویکردهاي اجتماعی، انتقادگرا، شناختی، ارتباطی، تحلیلی، کلی، موقعیتی، سنت

محوري، نمایشی، سمعی ـ بصري، سمعی ـ گفتاري،  آوامحوري، حرف محوري، هجامحوري، کلمه و جمله

آموزمداري  مداري، دانش مداري، موضوع جامعه: از اند عبارتطراحی  يها روشعالوه براین . مشارکتی و حل مسئله

  و تلفیقی 

 يها بخشبررسی  .نشده است ها روشاي مستقیم به رویکردها و  آموزي ژاپن اشاره در برنامۀ درسی زبان .5

گرا، انتقادگرا،  گرا، واقع تماعی، سنتدهد که از رویکردهایی مانند رویکرد اج گوناگون این برنامه چنین نشان می

آوا محور، حرف محور، کلمه محور، جمله محور، ایفاي نقش،  يها روشارتباطی، شناختی، کلی و تحلیلی و 

مداري،  موضوع: از اند عبارتطراحی  يها روش. گویی، مشارکتی و حل مسئله استفاده شده است قصه

 .مداري و تلفیقی  آموزمداري، مسئله مداري، دانش جامعه

 

ها  اي به رویکردها و شیوه آموزي عربستان سعودي نیز به طور مستقیم و آشکار، اشاره در برنامۀ درسی زبان .6

زیر مدنظر  يها روشدهد که در آموزش زبان عربی رویکردها و  بررسی دقیق این برنامه نشان می. نشده است

 – .گرایی، شناختی، کلی، موقعیتی، تجربه زبانی گرایی، انتقادگرایی، واقع سنت :رویکردها - :ریزان بوده است برنامه
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محوري در خواندن، کلمه محوري  محوري و کلمه محوري در هجی و تلفظ کردن، جمله جمله: آموزشی روشهاي

 -ه در تعبیر شفاهی و کتبی، استقرایی در دستور آموزي در حفظ کردن، حل مسئل در خط و رونویسی، کل

آموزي  راهنماي برنامۀ درسی زبان(آموزمداري و تلفیقی  اي، دانش رشته مداري، میان موضوع: طراحی يها روش

  ).ایاالت متحد آمریکا، انگلستان، آلمان، عربستان، ژاپن و ایران
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بندي و  طبقه 6توان در جدول شمارة  ها را می با توجه به آنچه گفته شده، وضعیت رویکردها و روش

  :توان نتیجه گرفت که هاي پژوهش می از یافته. مقایسه کرد

و اند  برنامۀ درسی تبعیت کرده يها آموزي بیش از همه از رویکردها و روش همۀ کشورها در برنامۀ درسی زبان .1

   .اند آموزي تنها به رویکرد کلی و تحلیلی، موقعیتی و تجربه زبانی اکتفا نموده ندر بخش زبا

اند، از طریق تأمل در  از آنجا که کشورهاي مورد مطالعه بجز ایران، به طور مستقیم به رویکردها اشاره نداشته .2

الي جمالت، عبارات و اشارات برنامه به رویکردهاي  توان گفت که در البه هاي درسی آن کشورها می اجزاي برنامه

دست پژوهشگران و مؤلفان  ها روشن بودن رویکردها و اند، اما در کشور ایران به دلیل روش مورد نظر پرداخته

طراحی در این برنامه نیز  يها روشگانۀ برنامۀ درسی و  شک رویکردهاي پنج در حالی که بی. بسته شده است

  .هایی دارند آثار و نشانه

کردهاي ذاتی گرایی و روی گرایی و بازسازي پیشرفت يها نهضتگرایی و  رسد براساس دیدگاه انسان به نظر می.3

هاي درسی کشورهاي مورد مطالعه به  در همۀ برنامه ها روششناختی، رویکردها و ) چامسکی و پیاژه(بودن زبان 

  .سوي ارج نهادن به انسان و فرآیند یادگیري زبان در او هدایت داده شده است

اند، اما به نسبت نوع زبان و اهمیت آن در القاي  تقریباً مشابه سود برده ییها روشهمۀ کشورها از رویکردها و  .4 

یعنی هر چند ؛ اند گیري کرده هاي متفاوت سازماندهی بهره طراحی به گونه يها روشفرهنگ، دین و سیاست از 

یگر فرق در برنامۀ درسی از کشوري به کشور د ها آنرویکردها و روشها به هم شباهت دارند، اما نحوة چینش 

  .کند می

 يها روشگرا و  گرا، واقع گانۀ انتقادگرا، سنت آموزي همۀ کشورها از رویکردهاي سه در برنامۀ درسی زبان .5 

انتخابی کشورها در ارائۀ عناصر  يها چارچوبدر الگوها و  ها آنفرق اساسی . پنجگانۀ طراحی استفاده شده است

  .برنامه است

اما ؛ آموزي کمبودها را از طریق سازماندهی محتوا برطرف کرده است کشور ایران از نظر برنامۀ درسی زبان .6 

اصر برنامۀ در همۀ عن ها روشچون در سایر کشورها بجز عربستان، نظام آموزشی غیرمتمرکز است، رویکردها و 

  .دان درسی سایه انداخته

آموزي به  گرایی و تحلیلی استفاده شده است، زیرا دربارة زبان کل يها روشدر همۀ کشورها از رویکردها و  .7

هر دو رویکرد کلی و تحلیلی قابل استفاده ) ذاتی یا اکتسابی بودن زبان ارتباطی(نسبت دیدگاه حاکم بر زبان 
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آن  يها روشاما در کشور عربستان به رویکرد تحلیلی و  ؛هستند ها آناست و کشورها ناگزیر از به کار گرفتن 

  .بهاي کمتري داده شده است

آموز و موضوع درسی، رویکرد و روش طراحی تلفیقی  در همۀ کشورها به دلیل اهمیت دادن به جامعه، دانش .8

و فرآیندهاي  ها روشو نیز روش آموزش حل مسئله مورد تأکید قرار گرفته است، زیرا در حل مسئله سایر 

  .گردد رفتاري و ذهنی تقویت و بازسازي می

در همۀ کشورها بجز عربستان به دلیل انتخاب رویکرد تحلیلی، جزئیات آموزش صداها و حروف، هجاها و  .9 

اي به این مسئله نشده  البته در برنامۀ درسی ایران اشاره. کلمات و جمالت به طور مجزا توضیح داده شده است

  .س فارسی ایجاد شده استاي میان رویکردهاي برنامه و تدری همین جهت حلقۀ گمشده است و به

زبانی،  يها کنشو مجهز بودن انسان به توانشها و ) مورد تأکید چامسکی(زبانی  يها یهمگانبه دلیل . 10

دلیل دیگر این امر ماهیت زبان است که همۀ دروس را . اند انتخابی کشورها شبیه به هم يها روشرویکردها و 

بنابراین همۀ کشورها یادگیري زبان ؛ با زبان و یادگیري دربارة زبان یادگیري زبان، یادگیري :گیرد، یعنی دربرمی

اند، اما یادگیري دربارة زبان در همۀ کشورها  گرفته هاي مستقیم و فعال پی و یادگیري با زبان را به شیوه

 .گردد هاي مهارتی زبان عرضه می غیرمستقیم و در الیه

 ییها یژگیوزي آموزش زبان فارسی چیست و از چه ری الگوي مناسب براي برنامه: پاسخ پرسش پنجم

 باید برخوردار باشد؟

و با توجه به  4تا  1 يها پرسشهاي حاصل از پژوهش و نیز نتایج به دست آمده از بررسی  با توجه به یافته

و الگوهاي خاص برنامۀ درسی ) ...آموزمحوري و جامعه محوري محوري، دانش موضوع(الگوهاي عام برنامۀ درسی 

الگوي  (و زندي 56اشترن ، 55استرونس ، 54 یک، مک 53 نگرامیا، 52 یاسپولسک، 51کمپل )آموزش زبان 

  . طراحی و معرفی شده است 1پیشنهادي این پژوهش در نمودار شمارة 

  :اند عوامل زیر در خلق، طراحی، سازماندهی و شکل گیري الگوي پیشنهادي مؤثر بوده

موجود در برنامۀ درسی زبان ملی که طی  يها روش، رویکردها و ها دگاهیدنتایج حاصل از پرسش اول پیرامون  .1

   .ریزي درسی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و برنامه یشناسشناسی، هاي فلسفی، روان آن حوزه

آموزي کشورهاي مورد مطالعه که  هاي برنامۀ درسی زبان پیرامون عناصر و مؤلفه دومنتایج حاصل از پرسش  .2

طی آن راهنماي برنامۀ کشورهاي ایران، ایاالت متحد امریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن و عربستان مورد بررسی قرار 

  .هاي مورد نیاز دریافت و استنباط شد گرفت و ایده
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آموزي کشورهاي مورد مطالعه  برنامۀ درسی زبان يها تفاوتو  ها شباهتن نتایج حاصل از پرسش سوم پیرامو. 3

ها در این کشورها مقایسه و نقاط قوت و  و نوع طراحی عناصر و مؤلفه ها روش، رویکردها، ها دگاهیدکه طی آن 

  .ها استخراج شد ضعف برنامه

آموزي کشورها که  رنامۀ درسی زبانحاکم بر ب يها روشنتایج حاصل از پرسش چهارم پیرامون رویکردها و . 4

نتایج حاصل از مطالعۀ . 5ها مسجل شد،  ها تلفیقی بودن رویکردها و شیوه طی آن با مراجعه به متن برنامه

شناسی آموزشی  ریزي درسی و زبان آموزي ایران و الگوهاي رایج در علم برنامه وضعیت موجود برنامۀ درسی زبان

 .تهیه و تنظیم شودسبب شد که الگویی جامع، 

 الگوي پیشنهادي  يها یژگیو

ریزي درسی و الگوهاي آموزش زبان است، اما با در نظر گرفتن  این الگو تلفیقی از الگوهاي مطرح در برنامه

این الگو از شش . شرایط و امکانات زبان فارسی و نظام آموزشی ایران، ابعاد کاربردي و عملی آن چشمگیرتر است

   :یل شده استبخش اساسی تشک

  .اجتماعی که در رأس الگو قرار گرفته است يها رساختیزبخش .1

اجتماعی شکل پذیرفته و از سه آبشخور مادة  يها رساختیزهاي  بخش نیازسنجی که بر مبناي ماهیت و ایده .2 

  .درسی فارسی، یادگیري فارسی و فلسفۀ آموزشی سرچشـمه گرفته اسـت

نتایج به دسـت آمده از نـیاز سنجی به ترسـیم نقـشه و طـرح مـبادرت کـرده بخش طراحی که براساس . 3

آموزي، نیـازهاي کودکان ابتـدایی، انتظـارات اجتـماع از کودکـان ابتدایی و  این الگـو، مبانی زبان در. است

  .سال تعیین کرده است 12تا  6عالیق سنین 

طراحی و  يها روشلیدي برنامه، قبل از هرچیز رویکردها و شناسی که با توجه به ترسیم مبانی ک بخش روش. 4 

سپس بر مبناي آن طی فرآیندي تعاملی اهداف برمبناي . آموزش زبان فارسی در آن تعیین و انتخاب شده است

. اند نیز تعیین و سازماندهی شده ها تیفعالسو محتوا و از سوي دیگر  1عناصر پنجگانه انتخاب شده پس از آن از 

آموزي تعامل برقرار بوده  بانهاي برنامه و ز در این بخش به دلیل فرآیندي بودن، همواره میان عناصر و مؤلفه

  .است

آموزان و مسئوالن عرضه شده است  بخش اجرا یا سازماندهی که طی آن برنامۀ طراحی شده به معلمان، زبان. 5 

ارزشیابی یا اعتباربخشی که براساس بازخوردهاي حاصل از معلمان، . 6شود،  معنادارروشن و تا براي آنان کامالً 

گیري و سنجیده شده است تا در صورت تأیید در اختیار همۀ  آموزان و صاحبنظران اعتبار برنامۀ اندازه زبان

 .آموزان قرار گیرد زبان
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 ها و پیشنهادات  توصیه

توان براي روشن  ، تطبیق و تفسیر اطالعات و نتایج به دست آمده، میها آنها، تجزیه و تحلیل  از مجموع یافته

پیشنهادهاي زیر را ارائه آموزي،  هاي درسی، به ویژه زبان آتی و عملیاتی کردن برنامه يها پژوهششدن مسیر 

  :کرد

و رویکردهاي مناسب، الگوي انتخابی خود را پیش از شروع  ها دگاهیدهر برنامۀ درسی الزم است ضمن تعیین  .1

 ریزي تعیین کند تا مسیر حرکت از ابتدا تا انتها مشخص شود، کردن مراحل برنامه

ریزي و تألیف الزم است، ضمن مبادلۀ اطالعات با کشورهاي دیگر، از نتایج  اندرکاران برنامه ریزان و دست برنامه .2

 یر کشورها بهره بگیرند،و دستاوردهاي روزآمد سا

المللی، دانشگاه  بین يها يهمکارریزي آموزشی، دفتر  نظیر سازمان پژوهش و برنامه ییها سازمانمسئوالن  .3

تطبیقی بها  يها پژوهششناسی به  هاي علوم تربیتی و زبان آزاد اسالمی، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، دانشکده

 و دستاوردهاي چنین مطالعاتی را به کار گیرند،ها  ، یافتهها آندهند و ضمن حمایت از 

بینی شود تا پژوهشگر بتواند به اطالعات  شود دربارة مطالعات تطبیقی، امکانات و امتیازاتی پیش پیشنهاد می .4

 و منابع مورد نیاز خود به آسانی دسترسی یابد،

اي نظیر کشورهاي دیگر  نات ویژه، ضمن حمایت از آن، امکاها پژوهششود کاربران این نوع  پیشنهاد می .5

 بازخورد داشته شود، ها سازمانبینی کنند تا دستاوردهاي چنین پژوهشی با کیفیت و کارآیی بیشتر به آن  پیش

شود براي اطمینان از نتایج به دست آمده و اطمینان داشتن از نزدیک شدن تئوري با عمل،  پیشنهاد می .6

 طالعه فراهم گردد تا امکان مشاهده و مطالعۀ عینی نیز میسر شود،هاي حضور در کشورهاي مورد م زمینه

المللی، بخشی به همین منظور یعنی انجام دادن  بین يها يهمکارشود در مراکزي مانند دفتر  پیشنهاد می .7

هاي درسی  مطالعات تطبیقی ایجاد شود تا در طول سال و به طور مستمر مطالعه و تطبیق و روزآمد شدن برنامه

  بومی عملی شود،

 ریزي و تألیف نیز بخشی به نام گروه مطالعات تطبیقی شود سازمان پژوهش، در دفتر برنامه پیشنهاد می .8

المللی  بین يها يهمکار، کتابخانه، دفتر ها گروهالزم میان  يها یهماهنگهمانند گروه هماهنگی به وجود آورد تا 

عالوه بر این، نتایج مطالعات . مرتبط با آموزش و پروش مثل یونسکو و آیسسکو ایجاد گردد يها سازمانو 

 .درسی گذاشته شود يها گروهآوري و در اختیار  تطبیقی، جمع
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هاي درسی در مرحلۀ نیازسنجی، اهتمام به  اساسی در طراحی برنامه يها گامشود یکی از  پیشنهاد می .9

مطالعات تطبیقی باشد تا قبل از هر اقدام جایگاه برنامۀ درسی کشور در مقایسه با اقدامات جهانی تعیین و از 

 .سانی، مالی و زمان جلوگیري شودهدر رفتن نیروي ان

ریزي آموزشی از پژوهشگران  و مراکز پژوهشی مثل سازمان پژوهش و برنامه ها دانشگاهشود  پیشنهاد می .10

این . هاي راهنمایی و متوسطه نیز انجام گیرد مند و صالحیتدار دعوت به عمل آورد تا این پژوهش در دوره عالقه

یشرفته اصول جامعیت، توالی و وسعت از آموزي مثل اکثر کشورهاي پ شود تا در برنامۀ درسی زبان امر سبب می

ریزي و تألیف  رسد این اقدام و توجه به نتایج آن مسیر برنامه به نظر می. آغاز تا پایان نظام آموزشی روشن باشد

 .کتب زبان و ادبیات فارسی را بیش از پیش هموار کند
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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