ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ

ﺳﺎل دوم ﺷﻤﺎره ی ٨ﺑﻬﺎر ١):١٣٨٧ﺗﺎ (٢٢

١

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان
و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
دﮐﺘﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر ﻣﻘ م ,١دﮐﺘﺮﺑﻬﻤﻦ زﻧ ی ،٢ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺨﺸﺶ

ﭼﮑﻴ ه
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ
آﻣﺮﻳﮑﺎ )ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ( ﻣﻮرد ﺑﺮ ّرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺳﺆالﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨ از :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ دراﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ از ﭼﻪ ﻣﺆ ّﻟﻔﻪﻫﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ ه اﺳﺖ؟ اﻫ اف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷ ه اﺳﺖ؟ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐ ام روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻓﻮق ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد
دارد؟ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان
ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ای ﮔﺮدآوری و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ روش ﺟﺮج ﺑﺮدی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷ ه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ زﺑﺎن آﻣﻮزی دوره ی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ،
وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷ  .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆ ّﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی درﺳﯽ زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻳﺎد ﺷ ه ﻣﻮرد ﺑﺮ ّرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﭘﺲ از آن در ﺧﺼﻮص اﻫ اف آﻣﻮزش زﺑﺎن در دوره ی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺤﺚ ﺷ ه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،روشﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن
و ﻧﺤﻮه ی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از زﺑﺎن در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان واﻳﺎﻻت ﻓﻮق اﻟ ّﮐﺮ ذﮐﺮ ﺷ ه اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮی ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺮح و در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳ ه اﺳﺖ.
 ١ــ دﮐﺘﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪیرﻳﺰی درﺳﯽ
٣ــ دﺳﺘﻴﺎرآﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر واﺣ ﻣﻼﻳﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/١١/١٥ :

٢ــ داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮرﺗﻬﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/١٠/٢ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/١٢/٢٠ :
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﮐﻠﻴ واژهﻫﺎ :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻣﻠﯽ ،زﺑﺎن ،زﺑﺎنآﻣﻮزی ،دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان ،آﻣﺮﻳﮑﺎ )ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و
وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ(.

ﻣﻘ ّ ﻣﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣ اوم اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺘﺮ زﻳﺴﺘﻦ ،در ﮔﺮو ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ اﺳﺖ.زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و
ﻗﻮهی ﻧﺎﻃﻘﻪ و زﺑﺎن اﺳﺖ .اﺳﺘﻌ ادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ا ّﺗﺤﺎد ،ﻫﻤﺎن وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ّ
اﺛﺮ ﭘ ﻳﺮی و اﺛﺮﮔ اری اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ دﻧﻴﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد در وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﻬﺎده ﺷ ه و اﺑﺰاری ﮐﻪ
ﻓﺎرغ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌ د را در دل ﺗﻤ نﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧ داده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در دﻧﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﺷ ه ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮔ ﺷﺘﻪای دور و
ﺗﻤ ﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺳﻴﺮی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷ هاﻧ  .اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪی ارزﺷﻤﻨ ازﮔ ﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل و از ﺣﺎل ﺑﻪ آﻳﻨ ه ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ اﻓﺮادی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن را از ﮔ ﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ د ّﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﺲ
از ﺧﻮد آﻣﻮزش دادهاﻧ .
ادوارد ﺳﺎﭘﻴﺮ ( ١٩٢١ ) ١در ﺗﻌﺮﻳﻒ زﺑﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳ » :زﺑﺎن ﻳﮏ روش ﻏﻴﺮ ﻓﻄﺮی
و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴ ﺷ هی ارادی ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎط اﻳ هﻫﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و
آرزوﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .او زﺑﺎن را ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭘﻴﮑﺮهی ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽداﻧ و ﺗﻨﻮع ﻧﺎﻣﺤ ود زﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣ اﻫﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات و آداب و
رﺳﻮم و ﻫﻨﺮﻫﺎ ،در ﻧﺰد ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨ  .ﺟﯽ ﺗﺮاﮔﺮ ( ١٩٤٩) ٢زﺑﺎن را ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ از
ﻋﻼﻳﻢ ﺻﻮﺗﯽ ارادی ﻣﯽداﻧ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد
از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﭘ ﻳﺮﻧ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔ ارﻧ  .ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ (١٩٥٧) ٣زﺑﺎن را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
»ﻣﺤ ود ﻳﺎ ﻧﺎ ﻣﺤ ود« از ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﯽداﻧ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺤ ود و ﺗﻌ اد اﺟﺰای ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
١. Edward Sapir
٢.G. Trager
٣. Noam Chomsky

٣
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
ﺷ هاﻧ  .از ﻧﻈﺮ او ،ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ زﺑﺎن در ﻧﻬﺎد ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻄﺮی
ﻃﺮحرﻳﺰی ﺷ ه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی رﺷ در ﻣﻌﺮض ﮐ ام زﺑﺎن
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،آنرا ﻓﺮاﺧﻮاﻫ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻋﻘﻴ ه دارد ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ
از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧ .
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی را ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﯽ ١ﻳﺎ روﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣ  .از ﻧﻈﺮ او
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺎﺳﯽ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ و زﺑﺎنﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻔﺎوت ﻧ ارﻧ  .ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ را ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻴﻖ ٢ﻳﺎ ژرفﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨ و ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻴﻖ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺒ ﻳﻞ و از
ﻃﺮﻳﻖ ،اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻴﺎم ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻴﺎﻣﯽ را از دﻳﮕﺮان
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨ  ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﺷ ه از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺒ ﻳﻞ و آنرا
درک ﻣﯽﮐﻨ .
ﻫﺎل (١٩٦٤) ٣ﻣﯽﮔﻮﻳ زﺑﺎن ﻳﮏ روش ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدات و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻳﻢ ارادی ﮔﻔﺘﺎری و
ﺷﻨﻴ اری ،ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮔ ارﻧ  .ﻣﺎرﻓﻴﻤﻪ (١٩٦١) ٤ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳ » :زﺑﺎن اﺑﺰاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ واﺣ ﻫﺎﻳﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ و
ﺻﻮرت آواﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨ و ﺑﻪ ﺗﮏواژﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﺻﻮرت آواﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ واﺣ ﻫﺎی
ﺗﻤﺎﻳﺰدﻫﻨ ه و ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ ﺷﻤﺎرﺷﺎن در ﻫﺮ زﺑﺎن ﻣﺤ ود اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد «.او از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن اﺑﺰار
ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﺑﺎن ﻧﺎم دارد.
از ﻧﻈﺮ وﻳﮕﻮﺗﺴﮑﯽ (١٩٦٢) ٥زﺑﺎن واﺳﻄﻪای ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
و در رﺷ ﺗﻔﮑﺮ و آﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﯽ دارد .از ﻧﻈﺮ وﻳﮕﻮﺗﺴﮑﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﻳﺎن
ﺗﺤﻮﻟﯽ
رﺷ ﺗﺎرﻳﺨﯽ او و در ﻧﺘﻴﺠﻪی ﮐﺎر و ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺗﺤﻮل ﻣﯽﻳﺎﺑ و در ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﻴﻦ ّ
١. surface structur
٢. deep structure
٣ .Hall
٤. morpheme
٥. Vygotsky

٤

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ،ﻇﻬﻮر و رﺷ ﭘﻴ ا ﻣﯽﮐﻨﻨ  .رﺷ زﺑﺎن و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﺟ ا ﺷ ن او از ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮر
ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و در اﺛﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ زﻧ ﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زﺑﺎن ،رﺷ ﻣﯽ ﮐﻨ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ،در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورد .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺳﻠﻄﻪی ادراﮐﺎت و وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی آﻧﯽ ﺑﻪدرآﻳ و در
ﭘﺲ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ادراک ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﭘﻴﭽﻴ ﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنرا درﻳﺎﺑ .
ﻫﺎﻟﻴ ی (١٩٧٣) ١ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن داﻣﻨﻪای از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ از اﺧﺘﻴﺎرات
در رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧ ﮔﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد و زﻧ ی) (١٣٨١ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :زﺑﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﻗﻮاﻋ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮاردادی و آواﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼق و ﺑ ون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻳﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌ دی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ«.
اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺷ ه و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ و
ﻫ فﻣﻨ زﺑﺎن ﺗ وﻳﻦ ﺷ ه و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع روشﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ
آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .ﺣ اﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ،روﻳﮑﺮدﻫﺎ و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗ رﻳﺲ زﺑﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫ :
١ــ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در آن ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻬﻢ و ﻫ ف
از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﭼﻴﺮﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﺴ ّﻠﻂ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت واﺣ ﻫﺎی
آواﺷﻨﺎﺳﯽ ،واﺣ ﻫﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺆالﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧ .
٢ــ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﮐﺎرﺑﺮدی زﺑﺎن ﮐﻪ در آن زﺑﺎن وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.
٣ــ ﻧﻈﺮﻳﻪی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن را وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد و
اﺟﺰای رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد.(Richards, ١٩٩٩) .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ،ﻓﺮآﻳﻨ ﻣﺤﺘﻮا و آﻣﻮزشﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧ ه از ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫ اﻳﺖ ﻣ رﺳﻪ ،داﻧﺶ ﻻزم را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد،
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ارزشﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫ )ﻣﻠﮑﯽ .(١٣٨٣،از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﮐﻼﻳﻦ ٢آنرا  ٩ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽداﻧ  :اﻫ اف و
٢. Francis klain

١. Halliday

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ

٥

ﻣﻘﺎﺻ  ،ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗ رﻳﺲ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،ﮔﺮوهﺑﻨ ی و زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ
)ﻗﻮرﭼﻴﺎن و ﺗﻦﺳﺎز.(١٣٧٤ ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی درﺑﺮﮔﻴﺮﻧ هی ﺗﺠﺮﺑﻪی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻧ ن و ﺷﻨﻴ ن)ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺑﺎﻧﯽ درﻳﺎﻓﺘﯽ( ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ)ﻋﻨﺎﺻﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴ ی( و ﺗﻔﮑﺮ،
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی زﺑﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮﻳﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی زﺑﺎن ،ﮔﻮش دادن،
ﮔﻔﺘﻦ ،ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ ار و ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺗ اﺧﻞ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻﻳﮏ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺟ ا از ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش داد )ﺷﺮﻳﻔﯽ.(١٣٧٦ ،
ﻣﺎرﻟﻮ ِادﻳﮕﺮ (١٩٩٢) ١در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ«
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﻏﻨﯽ اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳ ﺳﺮ ﮐﻼس اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و دﻳﮕﺮان را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﻼس ﺑﭙ ﻳﺮد «.ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺰﻳﺖ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ
ـ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠٠ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷ ـ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻴﺨﺘﻪ ـ ﮐﻪ ﺑﻌ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷ ـ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷ ن روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺜﺎل در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷ ه اﺳﺖ .او در زﻣﺎن ﺗ رﻳﺲ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﮐﻼس درس ،از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﻃﺒﻴﻌﺖ( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫ هی
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و دﻳ ن ﻣﻨﺎﻇﺮ آن ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ،ﮔﺮدو ،ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ و… و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻧﻮای
ﭘﺮﻧ ﮔﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨ و در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب دﻳ اری و ﺷﻨﻴ اری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧ  .ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺠﺎرب داﻧﺶآﻣﻮزان را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
روی ﺗﺨﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨ  .او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧ ن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﮐﻼس درس آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﻴﻨﻨ  ،ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎنﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ .زﻳﺮا از ﺗﻤﺎم
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد )ﮔﻮش دادن ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺎزﻣﻨ زﻣﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨ .
وﺟﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴ اﻳ هﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳ ﮐﻴﻔﯽ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ،
١. Marlo Ediger
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺑﺎﻳ اﻋﺘﻤﺎد در ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ارزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﮔﻮش دادن ،ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دروﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی دارای اﺳﺘﻌ ادﻫﺎ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﻌ ادﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺑ ﻫ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآورد.
ﻫﻮارد ﮐﻠﯽ و ﺳﺎﻧﺒﻞ (١٩٩٥) ١در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ«،
ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻣ ارس در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧ  .ﺗﻼش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ در اﺟﺮا
ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدد .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟ ﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖوﻳﮑﻢ را در دروس
ﻫﻨﺮ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،ﺑﻬ اﺷﺖ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑ ﻧﯽ ،زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ،رﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﻋﻠﻮم و ﻓﻦآوری
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دروس را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪی دﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و دﺳﺖاﻧ رﮐﺎران ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪوﺿﻮح روﺷﻦ
ﮐﻨﻨ  .دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎن ،ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪی اﺳﺎﺳﯽ )ﻣﺘﻮن و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ،درک
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﺑﺎن و راﻫﺒﺮدﻫﺎ( و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ
)ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﮔﻮش دادن ،ﺧﻮاﻧ ن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ( درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ .
واﻧﺘﺎﺳﻞ ﺑﺎﺳﮑﺎ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺑﻮﻳﺲ ) ( ١٩٩٩درﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎاﺳﺘﻌ اد« اذﻋﺎن داﺷﺘﻨ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ،ﺑﺎﻳ از ﭘﺎﻳﻪای ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮﺧﻮردار و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﺎن در درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷ  .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻧ ن ،ادﺑﻴﺎت ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی زﺑﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫ .
در زﻣﻴﻨﻪی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤ ودی اﻧﺠﺎم ﺷ ه اﺳﺖ .ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر)(١٣٨٢
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎ ،روﻳﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی زﺑﺎنآﻣﻮزی
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی دﻳ ﮔﺎهﻫﺎ ،روﻳﮑﺮدﻫﺎ و
روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎ )ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ( ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن )ﺑﺮﻟﻴﻦ( ،ژاﭘﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و
اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷ ه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
١. Howard kelly Sanbal

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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١ــ در زﻣﻴﻨﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﻪ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎ ،روﻳﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎﻳﯽ
وﺟﻮد دارد؟
٢ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ ه اﺳﺖ؟
٣ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﯽ
وﺟﻮد دارد؟
٤ــ روﻳﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
٥ــ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺑﺘ اﻳﯽ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷ ؟
اﻟﮕﻮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺷﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ ه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺑﺨﺶ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺨﺶ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ اﺟﺮا
ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ.
ﺷﺮﻳﻔﯽ ) (١٣٧٦درﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻳﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
در دورهی آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اول و دوم دﺑﺴﺘﺎن« ،زﺑﺎن را از دﻳ ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﻳﺎن ،روانﺷﻨﺎﺳﺎن
و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻗﺮار داده و در ﭘﺎﻳﺎن ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
وﻳﮕﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﭘﻴﺎژه و ﺑﺮوﻧﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی آن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :زﺑﺎن ﭘ ﻳ های اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ذﻫﻨﯽ ،زﻧ ه و زاﻳﺎ دارای  ٤ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﻮش دادن ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﺮ و آﻣﻮزش ﭘﻴﻮﻧ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮑﯽ دارد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،رﺷ ذﻫﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زاﻳﺎﻳﯽ زﺑﺎن آنﻫﺎ و
ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﭘﻴﻮﻧ ی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﮔﻮش دادن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎی اﻧ ﻳﺸﻤﻨ ان اﻳﻦ رﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ اﺻﻮل
و راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷ ه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ روﻳﮑﺮدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧ ن از
دﻳ ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌ ادی روﻳﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨ ه آﻣ ه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ١٤
ﺗﻮﺻﻴﻪی ﮐﻼن و  ٩ﺗﻮﺻﻴﻪی ﺧﺮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان درﺳﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﺟﻮادی) (١٣٨٠در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
در دو ﻧﻈﺎم رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی ﻳﮏ اﻟﮕﻮ« ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ٥آﻣﻮزﺷﮕﺎه آزاد
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی آزاد و در ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ در ﻫﻤﻪی
اﺑﻌﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨ هی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮑﯽ و
ﺷﮑﺴﺖ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ .ﺷﺎﻳ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ ،داﺷﺘﻦ ﻫ فﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺠﺮبﺗﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ در آﻣﻮزش و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧ هﺗﺮ ﺑﺎﺷ  .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨ ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ
ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﻧﻌﻄﺎفﭘ ﻳﺮ ،وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﻼسﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋ هی ﮐﻤﺘﺮ ،ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻧﻈﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و اﺳﺘﺎﻧ ارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻈﺎم وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻼشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﺣﻴﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷ ه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪی ﺟﻬﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺶ از اﻧ ازهی ﺷﺮاﻳﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان درﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از روشﻫﺎی ﺟ ﻳ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷ ه اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷ ه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز روشﻫﺎ
وﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪی آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻴﺮﻣﺤﻤ ی ) ( ١٣٧٥ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺴﺎس و ﭘﻴﭽﻴ هی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ،
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻﺮف آن ﻣﯽﺷﻮد ،آزﻣﻮدهﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘ و ﺑﺮرﺳﯽ زواﻳﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ ه ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨ اﻧﻪ از آنﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺷﻮد .او ﻣﯽاﻓﺰاﻳ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ،واﺟ
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻃﻮر اﻋﻢ و ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ در ﺣﮑﻢ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆ ّﻟﻔﻪی آن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ اﺳﺖ.

ﺳﺆال ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
١ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ،
آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ،از ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆ ّﻟﻔﻪﻫﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ ه اﺳﺖ؟
٢ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ،
آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ﭼﻪ اﻫ اﻓﯽ دارد؟

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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٣ــ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ،
وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﻳﺎدﮔﻴﺮیای ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷ ه اﺳﺖ؟
٤ــ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ،
آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ازﮐ ام روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
٥ــ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ،
آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
٦ــ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ،
آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
٧ــ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان
ﭼﻴﺴﺖ؟

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﮏ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ودادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣ ارک ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺟﺴﺖ وﺟﻮ درﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﺑﻪوﻳﮋه درﺳﺎﻳﺖﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷ ه واﻟﮕﻮی ﺟﺮج ﺑﺮدی
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪای آن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ اﺳﺖ.

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺆال  :١ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ از ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ ه
اﺳﺖ؟
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر
اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺟ ول  ١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷ ه اﺳﺖ:
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺟ ول  :١ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان وﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ
اﻳﺮان

ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ ،وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ

 .١اﺻﻮل
 .١اﻫ اف
 .٢اﻫ اف
 .٢اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ
 .٣روﻳﮑﺮدﻫﺎ و ﺷﻴﻮهﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی
 .٣ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
 .٤ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
 .٤ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
 .٥ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
 .٥روشﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ
 .٦ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

از ﺟ ول  ١ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﻳﺮان و ﻫﻢ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﭼﻮن ﻫ ف،
ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،روش و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧ  .از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ
اﻳﺮان ،ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨ ﻫ ف ،ﻣﺤﺘﻮا ،روش و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﻫﻢ دﻳ ﮔﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌ اد و ﮐﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﺴﺠﻢ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷ  .در اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺎﻣ ه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﭙﺮده ﺷ ه اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧ .
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی روشﻫﺎ و روﻳﮑﺮدﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺎره ﺷ ه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﻪ اﻳﻦ روﻳﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺷﺎره ﻧﺸ ه و روش ﻫﺎی اﺷﺎره ﺷ ه ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ اﺷﺎره ﺷ ه و اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺷﺎره ﺷ ه و ﺿﻤﻦ رﺳﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺑﺘ اﻳﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﯽ ،ﻧﮕﺎرﺷﯽ ،اﻣﻼﻳﯽ،
دﺳﺘﻮری و ادﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺳﺆال  :٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ﭼﻪ اﻫ اﻓﯽ دارد؟
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﻫ اف آﻣﻮزش زﺑﺎن دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان وﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﺟ ول  ٢ﻧﺸﺎن داده ﺷ ه اﺳﺖ .ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﻫ اف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎن آﻣﻮزی اﻳﺎﻻت ﻳﺎد ﺷ ه ،ﻫ ف اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ،ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و آﻣﺎده ﺷ ن ﺑﺮای اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧ آﮔﺎه در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ؛
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در اﻫ اف زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ﭼﻨ ان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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ﻧﻴﺴﺖ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎن آﻣﻮزی اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺤﻮر ﻗﺮارداﺷﺘﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺑﺴﻴﺎری از آﻣﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺧﻮد ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎن آﻣﻮزی اﻳﺎﻻت ﻳﺎد ﺷ ه ،اﺑﺘ ا اﻫ اف ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷ ه و ﺳﭙﺲ در
اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎن آﻣﻮزی اﻳﺮان اﻫ اف
زﺑﺎنآﻣﻮزی ﻫﻤﻪی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻴﺎن ﺷ ه اﺳﺖ )راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ( ٢٠٠٥ ،
ﺟ ول  :٢اﻫ اف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ
وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ
آرﻳﺰوﻧﺎ
وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ
اﻳﺮان
 .١ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
 .١آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ  .١ﭘﻮﺷﺶ دادن  .١آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ  .١ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و
ﮐﺎرآﻣ داﻧﺶآﻣﻮزان داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان.
ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان
 .٢آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻋﻢ از دﻳﺮآﻣﻮز .٢ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣ رﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﺮآﻣ  ،ﺗﻼﺷﮕﺮ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎع در ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﻳﮏ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ.
 .٣آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ دارای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻘﺎم ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧ ﺑﺎﺳﻮاد و ﻋﻀﻮ آﮔﺎه ،ﻣﻄﻠﻊ و
و ﻧﺜﺮ
 .٢آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن
ﻣﻔﻴ .
ﻣﻄﻠﻊ.
ﺧﺎص در ﻳﺎدﮔﻴﺮی
 .٤آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
 .٣ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان  .٢ﮔﺴﺘﺮش و
زﺑﺎن.
ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻫﻨﺮی  .٢ﻳﺎد دادن ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
زﺑﺎن
ﺧﻮاﻧ ن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر .زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ادﺑﻴﺎت و زﺑﺎن
ﺧﻮد.
 .٥آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ درک ﮐﺮدن ،ﺗﺮﮐﻴﺐ  .٤ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ زﻧ ﮔﯽ ﺑﺮای رﺳﻴ ن
ﺑﻪ اﻫ اف ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آن  .٣آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﮐﻤﮏ
اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﻴﻞ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮدن و اﺟﺮای
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﻧ .
در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ  .٥ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺮای ﺧﻮب
 .٣ﻏﻨﯽﺳﺎزی
در ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﻴ ن و در
 .٦ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﺎﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان.
و ﻧﻤﺎدﻫﺎ
ﺧﻮاﻧ ن.
ﺷﺨﺼﻴﺖ
 .٣آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪی ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرﻫﺎ
٤ـ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش
داﻧﺶآﻣﻮزان.
 .٧ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﮑﺮد و ﻗﻮاﻋ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ـ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ و
 .٤ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﺮدن
آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻮر.
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی
 .٨ﺑﻴﺎن ﻋﻮاﻃﻒ  .٤ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ .٦ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺶ
و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻼﻳﻖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻟﻐﺎت در ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﮔﻮش آﻣﻮزان ﺑﺮای
ﮐﺮدن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧ ن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮐﺮدن.
وﺗﻠﻄﻴﻒ آن ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ.
 .٧ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨ ی ﺷ ه
اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ
 .٩ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ  .٥ﺗﺒﺤﺮ و ﻣﻬﺎرت و ﻧﻈﺎمﻣﻨ ادﺑﻴﺎت و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ  .٥اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ در داﻧﺶآﻣﻮزان
آﺛﺎر ادﺑﯽ.
داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺳﺨﻦ
در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی
 .١٠ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در  .٨ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻮش ﺷﻬﺮوﻧ ی و آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨ ﮐﺮدن آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧ ن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ.
ﺧﻮد.
ﮐﺮدن ،ﺳﺨﻦ
 .٦ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ  .٩ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮔﻔﺘﻦ ،ﺧﻮاﻧ ن و
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺣﺮﻓﻪ ای از زﺑﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ
در دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻳ هﻫﺎی
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴ های ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧ ﮔﯽ ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪاﻧ .
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮدی،
 .١٠ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوز و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی
ﺟﻬﺎن ﻓﺮدا .ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ
در ﺗﺤﺼﻴﻼت آﺗﯽ و ﻧﻴﺰ ﺷﻐﻞ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ آﻳﻨ ه
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﺳﺆال  :٣در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ،ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﻳﺎدﮔﻴﺮیای ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷ ه
اﺳﺖ؟
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در ﺟ ول  ٣ﻧﺸﺎن داده
ﺷ ه اﺳﺖ:
ﺟ ول  :٣ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزش زﺑﺎن دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ّآﻣﺮﻳﮑﺎ
اﻳﺮان

ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ ،وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ

 .١ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزﺷﯽ
 .١ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ
 .٢ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ
 .٢ﮐﺘﺎبﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ
 .٣راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷ ه در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
 .٣ﮐﺘﺎب روش ﺗ رﻳﺲ ﻓﺎرﺳﯽ اﺑﺘ اﻳﯽ
 .٤ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪی ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﻮزﺷﯽ
 .٤ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧ
 .٥ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 .٦ﻓﻴﻠﻢ ،ﻧﻮارﺻﻮﺗﯽ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮدهی  .٥ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺴﮑﺖ و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
 .٦ﻓﻴﻠﻢ و ﻧﻮارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ
 .٧اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻳﺎد ﺷ ه دارای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧ  ،ﻣﻮاد وﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ  .از ﺟﻤﻠﻪی اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌ دی
ﻣﺎﻧﻨ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷ ه ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺴﮑﺖ و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
و ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و ﻧﻮارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺳﺆال  :٤در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ازﮐ ام روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ روشﻫﺎی آﻣﻮزش
ﺑﺎ ّ
ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷ هاﻧ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎده ﺷ ن ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ،ﻣﺠﺮﻳﺎن ،دﺳﺖاﻧ رﮐﺎران
و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷ ه اﺳﺖ .اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ،
ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،روش ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﻘﺮاﻳﯽ ،ﺑ ﻳﻌﻪﭘﺮدازی ،روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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روش واﺣ ﮐﺎر)ﭘﺮوژه( ،روش ﺟﻤﻠﻪﻣﺤﻮر ،روش ﮐﻠﻤﻪﻣﺤﻮر ،روش آواﻣﺤﻮر ،روش ﻫﺠﺎﻣﺤﻮر،
روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ و ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ)راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان.(١٣٧٨ ،
در ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،از روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻳﻦ اﻳﺎﻻت ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از روشﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی
آنﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روشﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣ ارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ ﺗﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ اﻳﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ،ﮐﻠﻤﻪﻣﺤﻮر،
آواﻣﺤﻮر ،دﻳ اری ـ ﺷﻨﻴ اری ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ ،اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و
ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ...اﺳﺖ )ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭼﻬﺎر
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪّ ،
اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ .( ٢٠٠٥ ،
ﺳﺆال  :٥در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ ول  ،٤درﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎﻫ هی رﻓﺘﺎر اﺳﺖ)راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ
اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان .(١٣٧٨ ،در اﻳﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ورودی ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺮاﮐﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪی روشﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ روشﻫﺎی
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﻣﺸﺎﻫ هی رﻓﺘﺎر و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ  .در اﻳﺎﻟﺖ آرﻳﺰوﻧﺎ ﻫﻢ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺎﻟﺘﯽ و دورهای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ دورهی دﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی  ، ٣TrraNova ، ٢ASAT ، AIMS ١ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی دوﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ .در اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ،
ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﻣﺸﺎﻫ هی رﻓﺘﺎر و ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
)اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ در آرﻳﺰوﻧﺎ (

١. Arizona’s Instrument to Measure Standard

)آزﻣﻮن دورهای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﻳﺎﻟﺘﯽ(

٢. Alternative State Achievement Test
٣. norm referenced test
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

در اﻳﺎﻟﺖ وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ از ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺴﺖﻫﺎی ،٣VGLA، ٢VSEP ،١SOL
 ٤VAAPو ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  SOLاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﺎﻟﺖ وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ را  ٥WSASﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻋﺎدی و ﻣﺘﻨﺎوب و
ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ،ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﻣﺸﺎﻫ هی رﻓﺘﺎر و ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ  ٦NAEPﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﻳﻦ اﻳﺎﻻتﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﺴﺎن و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓ رال اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻴﻘﻪای و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد،
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺟ ول  :٤ﻧﺤﻮهی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ
اﻳﺮان

ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ

وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ

آرﻳﺰوﻧﺎ

وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ

.١ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد .١ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی
 .١ارزﺷﻴﺎﺑﯽ .١ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻋﺎدی
از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد ورودی  .١ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎی  SOLﺑﺮ AIMS
 .٢ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد WSAS
ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد SOL
 .٢ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﺷﻔﺎﻫﯽ زﺑﺎن
 .٢ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻧﻈﺎرت  .٢ارزﺷﻴﺎﺑﯽ VSEPﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
 .٢ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی
ASAT
 .٣ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد اﺳﺘﺎﻧ ارد
اﺳﺘﺎﻧ ارد SOL
ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ از
ﻣﺘﻨﺎوب WSAS
 .٣ارزﺷﻴﺎﺑﯽ  VGLAﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی TrraNova
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ  .٣ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
 .٤ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد  .٣ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧ ارد ﺗﺮاﮐﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧ ارد SOL
زﺑﺎن
ﻣﺤﻠﯽ
 .٣ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از  .٤ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی  .٤ارزﺷﻴﺎﺑﯽ  VAAPﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﻮﻳﻨﯽ
 .٥ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد  .٤ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
اﺳﺘﺎﻧ ارد SOL
ﻓﺮآﻳﻨ آﻣﻮزش ﻣﺤﻠﯽ
NAEP
دوﻣﻨﻈﻮره
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی  .٥ارزﺷﻴﺎﺑﯽ  .٥ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
NAEP
 SOLﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧ ارد .٦ SOLارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان
 .٧ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
 .٦ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
 .٤ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
NAEP
 .٧ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ
NAEP
در ﮐﻨﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
)اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻳﺎدﮔﻴﺮی(
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺟﺎیﮔﺰﻳﻦ در وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ (
)آزﻣﻮن دورهای ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ (
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ دوره ای در وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ (
)ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ (
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ(

١. standard of learning
٢. Virginia Substitute Evaluation Program
٣. Virginia Grade Level Alternative
٤. Virginia Alternative Assessment Program
٥. Wisconsin Student Assessment System
٦. Nation Alternative Assessment Program

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ ول  ٤ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در
ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در
ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ّ
ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﮐﻴﻔﯽ درﺟﻪﺑﻨ یﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻢﻣﻬﺎرت ،ﻣﺒﺘ ی ،ﻣﺎﻫﺮ و ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد و
ﺑﺮﺧﻼف اﻳﺮان ،در اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺄﮐﻴ ﺑﺴﻴﺎر ﺷ ه و ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮع و دﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ.
در ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه در ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ اﻫ اف اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧ ارد و ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘ ﻳﺮد،
ﻳﮏ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﺆال  :٦در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان و اﻳﺎﻻت
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ،ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن در ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد :اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺧﻮاﻧ ن ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر و اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﮔﻮش دادن وﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن .اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ
در وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺧﻮاﻧ ن
وادﺑﻴﺎت ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ .از ﭘﺎﻳﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌ ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی
ﻓﻦآوری راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی آرﻳﺰوﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺧﻮاﻧ ن ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ،
اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﮔﻮش دادن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن و اراﺋﻪی ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺖ .در وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧ  :اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺧﻮاﻧ ن
و ادﺑﻴﺎت ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی زﺑﺎن ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻦآوری و اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ .در اﻳﺮان ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻧﻈﺎمﻣﻨ و ﻣ وﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧ ارد.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ هی ﺟ ول  ٥درﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ:
١ــ ﺗﻌ اد و ﺗﻨﻮع اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺎﻻت ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت آنﻫﺎ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوت را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و
اﻫ اف زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﺮد.
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٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻦآوری ﻣﺎﻧﻨ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﺣﮑﻢ ﻳﮏ اﺳﺘﺎﻧ ارد دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷ ه اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از ﭘﺎﻳﺎن دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو اﺻﻮل ﻣﻄﺮح
ﺷ ه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود.
٣ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ،اﻃﻠﺲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ﭼﺎﭘﯽ
و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺷ ه اﺳﺖ.
٤ــ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷ ه ﺑﺮای ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﻳﻪای ﺑﺮای دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی ،ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﻴ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺷ ه اﺳﺖ.
٥ــ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ،اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸ ه و در اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ راﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و
دﺳﺖاﻧ رﮐﺎران اراﺋﻪ ﺷ ه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺟﺮای آﻣﻮزش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﻳﮑﺮدﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨ و ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط را در ﭘﻴﺶ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧ .
ﺟ ول  :٥اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ در اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ

اﻳﺮان

ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ

وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ

آرﻳﺰوﻧﺎ وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻦ

-

3

3

3

3

ﺧﻮاﻧ ن
ﮔﻮش ﮐﺮدن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﻗﺮاردادﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﮔﻔﺘﺎر
و ﻧﻮﺷﺘﺎر
زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺧﻮاﻧ ن و ادﺑﻴﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدن و اراﺋﻪی
ﻣﻔﻬﻮم
زﺑﺎن
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻦآوری

-

3
3
3

-

3
3
3

-

-

3

-

-

-

-

-

3
3
3

-

3
3
3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3
3

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ ١٧
ﺳﺆال  :٧راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دورهی
اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨ و ﻣﻔﻴ ی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ّ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار
داد .ﺗﻬﻴﻪ و ﺗ وﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ،
آن ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘ ﻳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺳﺘﻔﺎده
از روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزش زﺑﺎن ،اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﻮاد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻴﻄﻪی
زﺑﺎنآﻣﻮزی ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در
زﻣﻴﻨﻪی آﻣﻮزش زﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪی ﻣﻘﺎﻻت ،ﻣﺮاﺟﻊ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دورهی
اﺑﺘ اﻳﯽ اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷ ه اﺳﺖ.
ﻣﺤ ودﻳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ ﻣﺤ ودﻳﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧ :
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ )آﻣﺮﻳﮑﺎ( :از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﻫ اف آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﻳﮋه
در زﻣﻴﻨﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی دارﻧ  ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﻳﺎﻻت
وﺟﻮد ﻧ اﺷﺖ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی در اﻳﺎﻻت ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ،
وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ و وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی در اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ
اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﻧﺸ .
ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫ هی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
اﻳﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،از ﻣﺤ ودﻳﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻌ ی در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب
ﺑﻬﺘﺮ و ارزﻧ هﺗﺮ.
ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻳﺮان ،ﻣﻮﺟﺐ دﺷﻮاری ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
زﺑﺎنآﻣﻮزی در اﻳﺮان ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﺎﻧ ارد ﺷ .
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ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و ﺑﺤﺚ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان و ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،آرﻳﺰوﻧﺎ و
وﻳﺴﮑﺎﻧﺴﻴﻦ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،اﻫ اف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ،
ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﺤﻮهی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ .
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻳﺮان ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻓﺖ اﻗﻠﻴﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻳﻦ اﻳﺎﻻت ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪی اراﺋﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ارﺗﺒﺎط دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﻳﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ از ﺣﻮﺻﻠﻪی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎرج و ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺗﺠﺎرب اﻳﻦ اﻳﺎﻻت در ﻗﺎﻟﺐ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴ و
ﺳﻮدﻣﻨ ی در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دﺳﺖاﻧ رﮐﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ :
١ــ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،دﻳ ﮔﺎهﻫﺎ و روﻳﮑﺮدﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی در اﻳﻦ اﻳﺎﻻت اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻬﺎده ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺎﻻت اﺳﺖ ،ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روﻳﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺣﻮزهی آﻣﻮزش زﺑﺎن ،ﻳﮏ راﻫﮑﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗ وﻳﻦ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی،
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا و روشﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اراﺋﻪ داد و آنﻫﺎ را در ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﮐﺮد.
٢ــ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫ اف آﻣﻮزش زﺑﺎن در اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در اﻫ اف
زﺑﺎنآﻣﻮزی در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﯽ ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﺎﻳ اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی آن در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٣ــ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻫ اف آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨ ﭘﺮورش ﺗﻔﮑﺮ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ
اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ در ﺧﻼل اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ ﻳﺎ در اﻫ اف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی ﻋﻨﻮان ﺷ ه ,در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
اﻳﺮان ﻣﻠﺤﻮظ ﺷ ه اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ،اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻏﻔـﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫ اف در زﻣﺎن آﻣـﻮزش ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﻫ اف ﻣﻠﺤﻮظ ﺷ ه در

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺑﻪﻧﺤﻮ واﺿﺢﺗﺮی در راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧ ه ﺷﻮد و ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٤ــ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﻳﺮان و اﻳﻦ  ٤اﻳﺎﻟﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای در اﺧﺘﻴﺎر ﮔ اﺷﺘﻦ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﺖ.
آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ و ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،در اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای
آﻣﻮزش زﺑﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎرﺿﺮوری اﺳﺖ.
٥ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺗﻌ د و ﺗﻨﻮع
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻳ اری ـ ﺷﻨﻴ اری ﺑﺮای
آﻣﻮزش زﺑﺎن و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪی آنﻫﺎ در اﻳﺮان ﺿﺮورت دارد .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎمدادن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
٦ــ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌ د روشﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن در اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧ ازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ،روش ﺑﻬﻴﻨﻪ را اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻨﻨ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی در
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨ  .آزﻣﺎﻳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روشﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺎﻻت از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ
آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن
آزﻣﺎﻳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روشﻫﺎ ،از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳ .
٧ــ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻧﻮع روش و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان از اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
٨ــ در ﻣﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در اﻳﺮان ،ﻣﻼکﻫﺎ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی روﺷﻨﯽ
وﺟﻮد ﻧ ارد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻣﮑﺎن دارد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻔﻠﺖ در آﻣﻮزش ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
زﺑﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﺳﻄـﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻫ اف
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آزادی ﻋﻤﻞ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﺎﻳ ﺗﻬﻴﻪ
و ﺗ وﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎﻳﯽ در زﻣﻴﻨﻪی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ

ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٩ــ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎی ﻓ رال ،اﻳﺎﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در ﭼﻬﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺮای اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﯽ و
دو ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻴﻮهی ﮐﻴﻔﯽ ،در ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
اﻳﺮان راﻫﮑﺎر ﻣﻔﻴ ی اﺳﺖ.
١٠ــ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ  ٤اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،روش ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﯽ ،ﮔﺰارش واﻟ ﻳﻦ و ﻫﻢارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی آنﻫﺎ در
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
١١ــ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای رﺳﻴ ن
ﺑﻪ اﻫ اف اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎﻳﯽ ﺗ وﻳﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻗ م ﺑﻪ ﻗ م ﺑﻪﺻﻮرت
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻼکﻫﺎ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای آﻣـﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧـﯽ ،در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻔـﻬﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗ ارک دﻳ ه ﺷﻮد.
١٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﻓﻦآوری،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ،اﻃﻠﺲ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧ ارد
ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨ ه ﻣﻄﺮح ﺷ ه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﺷﮑﻞﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻣﻮزش زﺑﺎن در ﻣ ارس اﺑﺘ اﻳﯽ ،ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
١٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اداﻣﻪی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪای ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و،...
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ و در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺜﻞ
ﻫﻨ وﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ،...ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در زﻣﻴﻨﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی دورهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ )راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه( ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﮑﺎ در دورهی اﺑﺘ اﻳﯽ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
١ــ آﻗﺎزاده ،اﺣﻤ ) .(١٣٧٩آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
٢ــ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻣﺤﻤ رﺿﺎ ) .(١٣٧١ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﺑﺎن و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
٣ــ ﺟﻮادی،ﻣﺤﻤ ﺟﻌﻔﺮ) .(١٣٨٠ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در دو
ﻧﻈﺎم رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ.
٤ــ ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،ﻧﻮآم ) .(١٣٧٧زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دﮐﺎرﺗﯽ)ﻓﺼﻠﯽ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﻞﮔﺮا( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی
اﺣﻤ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺮﻣﺲ.
٥ــ زﻧ ی ،ﺑﻬﻤﻦ)  .(١٣٨٢اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر.
٦ــ ﺷﺮﻳﻔﯽ ،ﻫ ﻳﻪ و ﻧﻌﻤﺖزاده ) .(١٣٧٦ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ.
٧ــ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر ﻣﻘ م ،ﺣﺴﻴﻦ ) .(١٣٨٢ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ دﻳ ﮔﺎهﻫﺎ ،روﻳﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.
٨ــ ﻗﻮرﭼﻴﺎن ،ﻧﺎدرﻗﻠﯽ و ﺗﻦﺳﺎز ،ﻓﺮوغ ) .(١٣٧٦ﺳﻴﻤﺎی روﻧ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ رﺷﺘﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪی ﭘﮋوﻫﺶ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ.
٩ــ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺣﺴﻦ ) .(١٣٨٣ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ )راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ( ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣ رﺳﻪ،
ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.
١٠ــ ﻣﻬﺮﻣﺤﻤ ی ،ﻣﺤﻤﻮد)» .(١٣٧٥ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ اﻳﺮان و آﻟﻤﺎن«،
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،دوره ی ﻧﻬﻢ٣٥ ،و . ٣٦
١١ــ واﻧﺘﺎﺳﻞ ﺑﺎﺳﮑﺎ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺑﻮﻳﺲ )  .(١٩٩٩ﺧﻠﻖ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ آﻣﻮزش

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎاﺳﺘﻌ اد

)creating a new language art curriculum

.( for high ability learners

١٢ــ وﻳﮕﻮﺗﺴﮑﯽ .(١٣٧٦)،اﻧ ﻳﺸﻪ و زﺑﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺒﻴﺐاﻟﻠﻪ ﻗﺎﺳﻢزاده ،ﭼﺎپ ﺳﻮم،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن.

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
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 ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب.(١٩٩٥)  ﺑﺎل، ﮐﻠﯽ و ﺳﺎم،ــ ﻫﻮارد١٣
 ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣ ارس: اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،(curriculum and standards framework) اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎ
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