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پیشگفتار نویسندگان
تنوع گستردۀ برنامههای درسی و فراوانی موضوعات مرتبط با آن در زمینۀ تـدری
زبان دوم و طراحی دوره ،این حوزه را تبدیل به یکی از بحثبرانگیزترین حوزههای
آموزش زبان دوم کرده است .اجرای برنامههای درسی برای استفاده در برنامـههای
آموزش زبان با اهداف خاص در سطح بینالملل ،میتواند شامل مسائل مرتبط بـا
ساختار درسها ،روش انتقال محتوا و قالب ،ارائه محتوا و ارزیابی آن باشد .انواع
مختلف برنامۀ درسی با وجود تفاوت در محتوا و مبنای نظری ،یک دغدغۀ مشترک
دارند :مدرسان باید با انواع مختلف برنامۀ درسی آشنا باشند و بتوانند آنها را مـورد
تحلیل انتقادی قرار دهند .بنابراین ،این کتاب انـواع عمـدۀ برنامـههای درسـی در
طراحی دورههای زبان را بررسی میکند.
فصلهای این کتاب بهمنظور ارائۀ یک معرفـی کلـی از رویکردهـای قـدیمی و
جدید در طراحی برنامۀ درسی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
گردآوری شده است .در فصل  ،3مورفی مفهوم طراحی برنامـۀ درسـی و پـن نـوع
برنامۀ درسی اصلی را بهطور مختصر از منظـر تـاریخی و اهمیـت آموزشـی معرفـی
میکند :برنامۀ درسی دسـتوری ،برنامـۀ درسـی نقشـی-مفهـومی ،برنامـۀ درسـی
واژگانی ،برنامۀ درسی تکلیف محور و برنامـۀ درسـی محتوامحـور .در فصـل دوم،
مفتون و صفدری نگاهی جامع به تاریخ فلسفههای آموزشـی دارنـد کـه بـه ترتیـب
زمــانی بررســی میشــوند و عبارتنــد از :ایــدهآلگرایی ،واقــعگرایی ،ثبــاتگرایی،
ذاتباوری ،وجودگرایی ،کـاربردگرایی ،پیشـروگرایی ،تجربـهگرایی ،سـاختگرایی
اصالحی و پسامدرنیسم .آنها با طرح این ایدههای فلسـفی ،تـالش کردنـد بـه ایـن
سؤال پاسخ دهند که کدام ایده را باید مبنای مناسب برنامۀ درسی آموزش زبـان در
نظر گرفت؟ آنها ایدۀ کوماراوادیولو در مورد کاربردگرایی اصولی را مطرح کردند کـه
معتقد است تعلیم و تربیت پسامدرن ،بر سه ُبعد ویژهبودن ،عملـی بـودن و ممکـن
بودن استوار است .بنابراین ،مفتون و صفدری به جای یـک دیـدگاه جهـانی ،یـک
دیدگاه منطقهای را به متخصصان و نظریهپردازان توصیه میکنند .دیدگاه منطقـهای
به جای تمرکز بر رویکـردی متناسـب بـا همـه (تکسـایز) ،پیشـنهاد میکنـد کـه
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رویکردها و دیدگاههای فلسفی جهانی را به گونـهای بـرش دهـیم کـه بـا وضـعیت
موقعیتهای خاص ،فراگیران و مدرسان منطبق شود.
وت ،در فصل  ،1بر تقسیمبندی دوتایی مشهور در انواع برنامههای درسـی بـه
دو طبقۀ محصولمحور و فرآیند محور متمرکز میشود .وی پ از توضیح در مورد
تمایز میان این برنامههای درسی ،هر دو نوع را مورد انتقاد قرار میدهد .وت معتقد
است که بیشتر برنامهها بر محصـول نهـایی آمـوزش و یـادگیری تمرکـز مـیکننـد.
هرچند ،برنامههای درسی مبتنی بـر فراینـد را میتـوان بـا کـل برنامۀدرسـی درهـم
آمیخـت و از ایـن طریــق بـه بـه معلمــان و زبـان آمـوزان کمــک کـرد بـر پــرورش
مهارتهای زبانی از طریق فرایندهای مرحلهبهمرحله متمرکز شوند.
فراوانی و زراعت پیشه ،در فصل  ،4به معرفی برنامۀ درسی دستوری و انتقادات
عمدۀ وارد بر آن میپردازند .بیرجندی و نائینی در فصل  ،1برنامۀدرسی موقعیتی را
جایگزین برنامۀدرسی دستوری ،معرفی میکنند .آنها پ از بحث در مورد مبـانی
فلسفی ،روانشناختی و زبانی این نوع برنامۀدرسی ،شایسـتگی آن را در مقایسـه بـا
برنامۀ دستوری نشـان میدهنـد .برنامۀدرسـی مـوقعیتی بـر آمـوزش سـاختارهای
کاربردی در چهار مهارت اصلی از طریق معرفی قواعد دستوری در بافت موقعیت
متمرکز است.
جعفرپور ممقانی و ذوالقدری در فصل بعد ،به برنامۀ درسی مبتنی بـر مهـارت
میپردازند که زبان را به واحدهای مختلف گـوشدادن ،صـحبتکردن ،خوانـدن و
نوشتن و خردمهارتهای این مهارتهای اصلی تقسیم مـیکنـد .آنهـا بـا تعریـف
ویژگیهای برنامۀدرسی مبتنی بر مهارتها شـروع و در ادامـه زیربناهـای نظـری،
معایب و مزایا و کاربردهای آن را توصیف میکنند .آنها فصل را بـا تشـریح برنامـۀ
درسی مبتنی بر مهارت با چند مثال به پایان میبرند.
برنامۀ درسی واژگان نوع بعدی بود که توسط دات بائو در فصـل  7مـورد توجـه
قرار گرفت .وی خاطرنشان میکند که برنامۀ درسی واژگـان ،واژگـان را مهمتـرین
مؤلفۀ طراحی برنامۀدرسی میبیند و از ضـرورت انتخـاب بهینـۀ کلمـاتی کـه بایـد
تدری شوند و باید آنها را یادگرفت صحبت میکند .چنین هـدفی را مـیتـوان بـا

9
پیشگفتار نویسندگان

تمرکز بر طیف وسیعی از عوامل از جملـه فراوانـی کـاربرد ،دامنـۀ شـکل ظـاهری
[واژه] در انواع متن یا ژانر ،در دسترس بودن ،پوشش معنـایی ،قبلیـت یـادگیری و
قابلیت آموزش بهدست آورد.
در فصل بعد ،گودیث وایت برنامههای درسی مبتنی بر ژانر ،شامل ژانرهایی که
گروه خاصی از دانشآموزان باید در زندگی خود خارج از کالس تولید یا درک کنند
را معرفی میکند .او به این مسأله میپردازد که مدرس چگونه میتواند یک برنامـۀ
درسی ژانر محور برای کالس خود طراحی کند.
دیوید لیتل در فصل بعد ،دربارۀ برنامههای نقشی/کارکردی بحث کرده است.
وی دربارۀ ظهور و تکوین تاریخی این برنامهها که بـا ایجـاد سـطح آسـتانه توسـط
شورای اروپا آغاز شده است ،توضیح میدهد.
فصل  30که کار مشـترک فیتزسـیمون-دوالن و اسـتولر اسـت ،بـر برنامـههای
درسی مبتنی بر محتوا متمرکز شده است .آنها بیـان کردنـد کـه پیوسـتار مـدلهای
محتوامحور( )CBIعبارتنـد از مـدلهای عنـوانی ،موضـوعی ،پیوسـته ،پیونـدی،
تقــویتی ،غوطــهوری و نیمهغوطــهوری هســتند .سـ  ،آنهــا نکتــههایی را بــرای
معلمانی مطرح میکنند که میخواهند جنبههای آموزش مبتنی بر محتوا را در روند
تدری خود قرار دهند.
در فصل بعد ،آن ما ،برنامۀ درسی تکلیف محور را معرفی کرد .وی پیوستاری از
برداشـتهای متفــاوت از تکلیــف را نشــان مـیدهــد و سـ چــارچوبی را بــرای
سـازماندهی تکلیفهـا پیشـنهاد مـیکنـد .آذرنـوش و کـارگزاری در فصـل  31بـه
برنامۀدرسی مذاکره ای و ریشـههای آن ،انـواع ،چارچوبهـا ،مزایـا و معایـب آن
میپردازند .سرانجام ،آخرین فصل آخر کتاب تألیف مایکل هنـدفورد اسـت کـه در
مورد برنامۀ درسی گفتمانی در فصـل  31بحـث مـیکنـد .او مفیـد بـودن رویکـرد
گفتمانی برای زبانآموزان را مورد تردید قرار میدهد.
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پیشگفتار مترجم
آموزش زبان ،پیمودن مسیری است بـهشـدت نیازمنـد برنامـهریزی .برنامـهریزی،
فعالیتی نیست که تنها مسئوالن باالدسـتی یـک نهـاد آموزشـی انجـام دهنـد و بـه
مدرسان دورهها تجویز کنند ،هرچند ایـن امـر بسـیار رایـ اسـت و اغلـب اتفـاق
میافتد .معلم و زبانآموز هم بخشی از برنامهریزی هستند و مشارکان آن محسوب
می شوند .مدرس خوب باید با مفاهیم پایه دربارۀ طراحی یک برنامـۀ درسـی بـرای
کالس خود آشنا باشد ،و اگر بتواند مسئوالن مافوق خود را هـم در ایـن امـر یـاری
دهد ،به این معناست که در حرفۀ خود ارتقاء پیدا کرده اسـت .خـوش بـه سـعادت
زبانآموزانی که مدرسانشان مسلط بر مهارت طراحـی برنامـۀ درسـی باشـند .الزم
نیست مدرسان ،طراحانی خبره باشند؛ بلکه کافیسـت طراحـی آشـنا و نسـبت بـه
جریان کالس خود آ گاه باشند و بتوانند برنامۀ درسی خود را ارزیـابی و در صـورت
نیاز متناسب کنند.
مهم نیست با چه هدفی به سـرا ایـن کتـاب آمدهایـد :دانشـجوی رشـتۀ آزفـا
هستید ،عالقمند به این حوزه هستید اما در رشتۀ دیگری تحصیل میکنیـد ،قصـد
دارید پژوهشی در این حوزه انج ام دهید یا مدرس زبان فارسی هستید و قرار است
برای دورهای خودتان برنامهریزی کنید ،خودتـان بـهتنهـایی ،بـدون آنکـه مـدیری
برنامهای را به دستتان دهد یا کتابی را برایتان انتخاب کنـد .بـههـرحـال ،موقعیـت
برنامهریزی فراهم شده است ،حاال وقت آن است که ذهنتـان فعـال شـود و سـوال
ب رسید .البته اگر سوالتان این است که بهترین برنامه برای دورۀ من چیست ،کتاب،
به سوال شما پاسخ نمیدهد! پاسخی ندارد که بدهـد .هـیب برنامـۀ ازپـیشنوشـته
شدهای وجود ندارد که تکسایز ،جهانی و قابلاستفاده برای تمام دورههـا باشـد.
برنامهها مجموع تصمیماتی هستند که شما میگیرید ،و به همین دلیل هم به تعـداد
شرایط متفاوت ،بینهایت برنامه خلق میشود .در هر کدام از جایگاههای بـاال کـه
هستید ،دانشجوی آزفا ،عالقمند ،پژوهشگر یا مدرس ،فرقی نمی کند؛ باید ابتدا با
مفاهیم پایۀ برنامهریزی و طراحی برنامۀ درسی آشـنا باشـید تـا بتوانیـد مطالـب در

جریان پردازشهای مداوم و تمرین ،به نوعی مهارت در طراحی برنامۀ درسی دست
یابید؛ مهارتی که از شما مدرسی توانمند میسازد.
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بیایید پیادهروی کنیم!
طراحی برنامهای برای یک دورۀ زبانآموزی ،مانند این است کـه دوسـتی بـه شـما
پیشنهاد بدهد در یک پیادهروی شرکت کنید و شما بخواهید در ایـن مـورد تصـمیم
بگیرید .اولین کاری که میکنید چیست؟ و بعـد از آن چـه؟ هـر حرکـت ،تصـمیم،
کالم ،یا حتی اندیشهای که به ذهنتان میآید هم کار محسوب میشود.
«من شیکترین لباس مجلسیام را میپوشـم و بـا صـندل ،سراسـیمه از خانـه
بیرون میروم .بیآنکه بدانم به کدام سمت کوچه باید بروم .فقط میدوم و بعد از ده
دقیقه به خانه برمیگردم .به دوستم زنگ میزنم و میگویم« :برنامه انجام شد ،من
پیادهروی کردم».
بی شک پاسختان این نیست ،هست؟! ذهن شما قادر است در زمان بسیار کمی
پرسشهای بسیار زیادی ب رسد؛ از خودش ،از شما و از دوست شما .و بر اسـاس
پاسخی که به این پرسشها میدهید برنامۀ پیادهروی آغـاز میشـود ،یـا نمیشـود؛
پرسشهایی مانند آنچه من میپرسم و در ادامه میآید .توصیه مـیکنم پرسـشها را
سرسری نخوانید ،چون در تمام طول کتاب با آنها کار دارید ،همین جا بـا تکتـک
آنها تکلیفتان را روشن کنید.
 .3چرا باید در این برنامه شرکت کنم؟ در نهایت چه فایدهای برای من دارد؟
 .1نقطۀ مقصد کجاست؟
ً
 .1در مسیر دقیقا چه کاری انجام میدهیم؟
 .4آیا در طول مسیر توقف داریم؟ آیا توقف هدفمند است؟
 .1مسیر ازپیشتعیینشده است؟ آیا میتوانیم در مسیر تغییری ایجاد کنیم؟
پاسخ برخی از این پرسشها در بایگانی اطالعات ذهن شما ثبت است .بخشی
از اطالعات را دوست شما یا منبع دیگری باید به شما بدهد .در نهایت هم شما باید

در مورد برخی از آنها تصمیم بگیرید .زمان این پیادهروی مهم نیست ،از چند دقیقه
تا چند روز ،شما بدون برنامه هیب قدمی برنمیدارید .اولین گام شما همین اسـت
که میپرسید تا هدف غایی ،هدف نهایی ،نقطۀ مقصد ،کارهای عینی طول مسیر و

با تجربههایی که کسب میکنید ،پس از پایان ،پیادهرویهای بعدی را برنامهریزی
کنید .شاید هـم در حـی اناـام پیـادهروی تصـمیماتی بگیریـد .اگـر نظـر افـراد
شرکتکننده در تعیین مسیر یا تغییر آن تأثیرگذار است ،شـاید بخواهیـد مسـیری را
مشخص کنید.
در طراحی برنامۀ درسی هم همین چیزها مهم هستند .بگذارید با اصـطالحاتی
که آنها را ایتالیک و برجسته کردهام بیشتر آشنا شویم تا از کتاب بهـرۀ بیشـتری
ببریم .برای این منظور پرسشهای مثال پیـادهروی را دقیـقتر بررسـی کنـیم .سـه
پرسش اول مرتبط هستند با سه نوع هـدف :هـدف غـایی ،1هدف/نقطـۀ نهـایی،6
هدف عینی/عینیت .9در برنامۀ درسی مهم است انواع هدفها را بشناسیم و تمایز
آنها را بدانیم.
 .۸چرا باید در ای برنامه شرکت کنم؟ :هدف غایی
این نوع هدف ،هدفی است مربوط به رویکرد فلسفی به تعلیموتربیت و در مفهومی
واالتر ،هدف از آفرینش انسان و علت رشد و تعـالی او .ایـن هـدف را نظریـههای
فلسفی تحلیل میکنند و دیدگاه فلسـفی زیربنـای هـر برنامـهای اسـت کـه تعیـین
میکند در نهایت آموزش یا هر فعالیتی به چه هدفی صورت میگیرد .به نظـر شـما
هدف غایی آموزش زبان چیست؟ افراد جامعه چرا زبانی غیر از زبان مادری خـود
1

aim
gola
3
objectives
2
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مانند آن را مشخص کنید و تصمیم بگیرید .شاید بخواهید پیش از آغاز پیادهروی،
برای آن برنامهریزی کنید ،شاید هم تصمیم بگیرید یکبار به این پیادهروی بروید و
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را میآموزند یا چرا باید بیاموزند؟ با آموختن یک زبان دیگر ،افراد چه مهارتهـایی
کسب میکنند که بتواند به رشد و تعالی آن جامعه کمک کند؟ اینهـا پرسـشهـایی
ً
هستند که فلسفه باید به آنها پاسخ بدهد .مثال «هدف غایی تعلیموتربیت ،آمـوزش
آن چیزها و ارزشهایی است که منجر به زندگی خوب میشوند( ».همـین کتـاب،
ص  )##فصل دوم ایـن کتـاب اختصـاص دارد بـه رویکردهـای فلسـفی حـوزۀ
تعلیموتربیت که از هدف غایی آموزش زبان صحبت میکنند.
اگر بخواهید با انتظاری که از یک کتاب درسی دارید این فصل را بخوانید آنقدر
جذابیت برایتان نخواهد داشت که تا پایان آن را بخوانید و تمرکزتان را حفظ کنیـد.
بههرحال مسأله دیدگاههای نظری و تحلیلی است که اگر اهـل آن نباشـید ،تبـدیل
کردن آن به رهنمودهای عملی برای یک کالس واقعی دشوار خواهد بود .به همـین
دلیل ،توصیه میکنم پیش از خواندن فصل مربوط بـه رویکردهـای فلسـفۀ تعلـیمو
تربیت ،1ابتدا در حالت مراقبه قرار بگیرید و خیلی جـدی از خودتـان ب رسـید چـه
چیزی به زبانآموزان باید درس بدهیم؟ و چرا؟ اگر قرار است دانش دستوری درس
بدهیم ،چرا؟ اگر فرهنگ را هم باید در برنامه بگنجانیم ،چرا؟ جدولی در دو سـتون
از چهچیزها و چراهای مربوط به آنها تهیـه کنیـد .سـ فصـل را بـا ایـن هـدف
بخوانید که دادههای جدولتان را نقد و ارزیابی کنید.
مسائلی در طراحی برنامة درسی
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 .۲نقطۀ مقصد کااست؟ :هدف نهایی
در کنار هدف غایی ،که تعریف آن چندان ساده نیست ،هر فعالیتی یک هدف نهایی
یا نقطۀ مقصد هم دارد .هدف نهایی ،جایی است که انتظار داریـم برنامـه بـه یـک
نتیجۀ ملموس برسد .این هدف ،برخالف هدف غایی قابل تعریف کردن است .یک
برنامۀ پیادهروی نیمساعته میتواند فقط رسیدن به نقطۀ ب باشد .بـرای تعریـف آن
ً
نیازی به یک دیدگاه فلسفی نیست .بلکه الزم اسـت دقیقـا مشـخص کنـیم نقطـۀ
مقصد کجاست .اینکه افراد باید پ از گذرانـدن  31سـال تحصـیلی ،تحصـیالت
عمومی خود را تمام کنند و مدرک دی لم بگیرند یک هدف نهایی است کـه قـرارداد
Educational philosophy

1

ً
 .۹در مسیر دقیقا چه کاری اناام میدهیم؟ :هدف عینی
اهداف عینی ،یا عینیتها در کنار دو هدف دیگـر ،رکـن اساسـی و شـرط الزم هـر
برنامۀ درسی است .عینی بودن یعنـی آنقـدر قابـلتعریـف و مشـخص اسـت کـه
ً
میتوانید دقیقا همـان چیـزی کـه میخواهیـد را جلـوی چشـمتان و روی جـدول
بیاورید .یک برنامه بدون این عینیتها هرگز ماهیت یک برنامه را به خود نخواهـد
گرفت .برای مثال ،برنامۀ شرکت در یک همایش یکروزه را در نظر بگیریـد .اگـر
ً
روی پوستر همایش صرفا ذکر شود ،همایشی برای آموزش مهارتهای زنـدگی،
میتوان برای آن ثبتنام کرد؟ یک برنامۀ مشخص با اهداف عینی الزم است تا افراد
بتوانند تصمیم بگیرند و در همایش ثبتنام کنند .اهداف عینی این همایش عبارتنـد
از :محورهای همایش ،اتفاقاتی کـه در آن میافتـد ،اعـم از سـخنرانیهـا ،پخـش
تیزرها یا نشستهای تخصصی و استراحت و پذیرایی و ماننـد آن ،بـه همـراه یـک
زمانبندی دقیق .منظور از زمانبندی ،تعیین روز ،تاریخ ،ساعت و بـازۀ زمـانیای
است که به هر کدام از اتفاقاتی که گفتیم اختصاص پیدا میکند .بـه مجمـوع اینهـا
میگویند یک برنامه.
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نظامهای آموزشی است ،اما اینکه چرا تحصیالت تا ایـن مقطـع در برخـی جوامـع
اجباری است و افراد با سطح تحصیالت در مقطع دی لم در چه جایگاهی از رشد و
تعالی انسانی هستند و به رشد و تعالی یک جامعه چه کمکی میکننـد مربـوط بـه
هدف غایی و قابل بررسی در حوزۀ فلسفۀ تعلیموتربیت است.
الزم است جدول برنامۀ شما هم یک انتها داشته باشد .میتوانید این انتها را بـا
ً
معیارهای مختلفی ببندید :یک معیار زمانی (مـثال یـک دورۀ  40سـاعته) یـا یـک
ً
معیار دانشی (مثال پ از خواندن جلـد اول یـک کتـاب) یـا یـک معیـار مهـارتی
(هنگامیکه بتواند پن دقیقه دربارۀ موضوعی صحبت کند) یا یک معیـار ارزیـابی
(پ از گذراندن آزمون الف) .هنگامیکه در کتاب از نقطۀ نهایی/مقصد صـحبت
میشود منظور چنین انتهایی برای یک دوره است.

مسائلی در طراحی برنامة درسی
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اگر برای یک دورۀ دانشافزایی برنامهریزی میکنید که قرار است افرادی در آن
شرکت کنند که از کشورهای دیگر به ایران میآیند و تا حدودی زبـان فارسـی را در
کشور خود آموختهاند ،هدف غایی دورۀ شما ممکن است این باشد کـه ایـن افـراد
بتوانند پ از گذراندن این دوره و هنگامیکه به کشور خود باز میگردند حامل پیام
صلح و دوستی از ایران به کشورهای دیگـر باشـند و بتواننـد افـراد دیگـری را هـم
مش تاق به یادگیری زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ و تمـدن ایرانـی کننـد و از ایـن
طریق پل ارتباطی وسـیعی میـان فرهنگهـا ایجـاد شـود .هـدف نهـایی دوره امـا
ً
گذراندن مثال  310ساعت آموزشی در یک بـازۀ زمـانی دوماهـه و گذرانـدن آزمـون
ً
پایان دوره است .اما اینکه در ایـن  310سـاعت دقیقـا چـهچیـزی بـه زبـانآموزان
تدری میکنید و در نهایت از چهچیزی آزمون میگیرید هـدف عینـی شماسـت.
زبانآموز هم حق دارد بداند قرار است چهچیزی در دانش زبان فارسـی او افـزایش
پیدا کند :دانش دستوری ،مهارت خواندن یـا نوشـتن ،ایرانشناسـی و ماننـد آن .و
حتی عینیتر از آن :کدام نکتههای دسـتوری ،کـدام مهارتهـای خوانـدن و کـدام
اطالعات دربارۀ ایران.
در کالسهای مربوط به رویکردهای طراحی برنامۀ درسی ،تهیه و تدوین مواد
آموزشی ،1دورههای تربیت مدرس مهارتی و حتی در کالسهای آزمونسازی وقتی
ً
از مسألۀ عینیتها و حیاتی بودن آنها صحبت میکنم ،معموال دانشجوها میپرسند
این اهداف عینی چه هستند .این اصطالح را نزدیک به صدبار در کتـابی کـه پـیش
ً
رویتان دارید میخوانید ،پ احتماال برای شما هم این سـوال پـیش میآیـد .اگـر
مدرس زبان فارسی هستید یا با حوزهای مربوط به آن سروکار دارید ممکـن اسـت
پاسخی شبیه به این بدهید:
«من باید نکتههای دستوری مانند ضمیرهای فاعلی ،ضمیرهای اشاره ،زمـان
فعلها و  ...واژه های پربسامد و ضروری و کارکردهای زبان و مهـارت ارتبـاط را
به آنها یاد دهم .همچنین چهار مهارت خواندن ،شنیدن ،صحبت کردن و نوشتن را
هم به آنها میآموزم».
Material Development
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را به او بیاموزیم .به این نوع برنامهها ،برنامههای نتیاهمحور میگویند.
در مقابل برنامـههای نتیجـهمحور ،برنامـههایی قـرار دارنـد کـه پـیش از دوره،
محصول و نتیجۀ نهایی را مدنظر ندارند ،بلکه محور طراحی برنامه ایـن اسـت کـه
جریان کالس چطور پیش برود؛ معلم و زبانآموز چه نقشی را به عهده بگیرند؛ چه
فعالیتها و تکلیفهایی در کالس به اجرا دربیاید تا زبانآموزان را مسلط بـر زبـان
کند و چیزهایی مانند این .به این برنامهها هـم فراینـدمحور میگوینـد .مثـل ایـن
است که کارآفرینی تصمیم بگیرد چه محصولی تولید کند و متمرکز شود بر قطعـات
الزم برای آن محصول؛ یا اینکه به یک سری فعالیت فکر کند که افرادی در آن وارد
شوند و ورزیده گردند ،در طی این فرایند محصولی تولید میشود .بعیـد مـیدانم از
خودتان ن رسید مگر میشود به محصول نهایی توجه نکنیم و فقط فرایند تولید را در
نظر بگیریم .هر محصولی تولید شود خوب اسـت؟! در فصـل سـوم ،کمـی بیشـتر
دربارۀ تفاوت این دو نوع برنامه بخوانید و س بـا مطالعـۀ دقیـق ده فصـل دیگـر
خودتان به این سوال پاسخ بدهید و در ضمن با عینیتها که مربوط میشوند بـه آن
محصول اصلی ،فهرست دقیق قطعات آن و البته فرایند تولید آشنا شوید.
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این برنامه برای زبانآموزان بسیار مفید و کارآمد است ،اما بـاز هـم پاسـخ ایـن
پرسش نیست که عینیت چیست .آنچه در این پاسخ میبینیم بیشتر هدف نهـایی را
مشخص میکند .به عبارتی دیگر ،زبانآموز پ از گذراندن این دوره عناصر زبـان
و چهار مهارت اصلی را آموخته است .بنابراین این برنامه از نوع برنامـههایی اسـت
که پیش از آغاز دوره ،تعیین میکنند که آنچه در نهایت باید تولید شـود ،و درواقـع
ً
نتیجه و محصول نهایی چه باید باشد ،و مبنای برنامۀ درسی دقیقا همان چیزهـایی
است که در نهایت باید تولید شود .اگر قرار اسـت زبـانآموز در پایـان دوره دانـش
دستوری داشته باشد ،پ در طول دوره باید نکتـههای دسـتوری را بیـاموزد .اگـر
قرار است مهارت نوشتن را کسب کند ،پ در طول دوره باید مهارتهای نوشـتن

 .4آیا در طول مسیر توقف داریم؟ آیا توقف هدفمند است؟ :چیدمان
از میــان  1پرســش اصــلی در مثــال پیــادهروی پرســش  4مــرتبط بــا مســألۀ
ترتیب/چی دمان است .چیدمان در برنامه رکن دوم است .به عبارتی دیگر ،بدون آن
که ترتیب اهداف عینی را مشخص کنید ،برنامهای نخواهیـد داشـت .جـدول شـما
میتواند حاوی عینیتهایی باشد دربارۀ عناصر زبان کـه قطعـات اصـلی تشـکیل
ً
ً
دهندۀ آن هستند؛ یعنی تلفظ ،واژه و دستور که باید کامال عینی شوند ،مـثال حـوزه
های واژگانی وسایل نقلیه ،آب و هوا ،جهتهای اصلی و مانند آن .اما کدام حـوزه
در اولویت است؟ این حوزهها در چه ترتیبـی قـرار میگیرنـد؟ معیارتـان بـرای ایـن
ترتیب چیست؟ و پرسشی مهمتر ،این ترتیب تا کجا ادامه پیدا میکند؟ چند ساعت،
چند جلسه ،چند حوزۀ واژگانی؟ آیا در طول مسـیری کـه زبـانآموز ایـن فهرسـت
درجهبندیشده را میآموزد ،توقف ،یا گذار از سطحی به سطحی دیگر نیاز نیست؟
معیار این توقف ،یا گذار چیست؟
پاسخ به چراها به عهدۀ فلسفه است و پاسخ به چهها به عهدۀ زبانشناسی .اما
کدام حوزه باید چیدمان را تعیین کند یا درواقع به این پرسش پاسخ دهـد «بـا چـه
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ترتیبی؟»؛ روانشناسی.
شما کدام یک از دو رویکرد زیر را انتخاب میکنید؟
الف :زبان دارای قطعاتی است که اگر زبانآموزان این قطعات را به ترتیـب یـاد
بگیرند ،آنها را در کنار هم/روی هم قرار بدهند ،میتوانند کل زبان را تولید کنند.
ب :زبان یک کل است و زبانآموزان باید کل را بیاموزند تا کل را تولید کنند.
دو نگــرش الــف و ب در مــورد فراینــد یــادگیری ،دو نمونــه از رویکردهــای
روانشناسی یادگیری هستند که هرکدام جهتگیریهای خاص خود را دارنـد و در
نهایت بر چیدمان اهداف عینی یک برنامـه تـأثیر میگذارنـد .شـما طرفـدار کـدام
رویکرد هستید؟ الف) ترکیبی ،1ب) تحلیلـی .6مزیـت کتـابی کـه در دسـت داریـد
Synthetic
Analytic

1
2

نسبت به کتابهای مشابهی که در حوزۀ طراحی برنامۀ درسی وجود دارد این است
که برای هر برنامه ،بنیانهای فلسـفی ،زبـانشـناختی و روانشـناختی آن بررسـی
میشود و هدف این نوع ساختار ،پاسخ به همین سه پرسش است :چرا؟ چهچیز؟ به
چه ترتیبی؟

کنیم؟ :رأی مشارکان
و در نهایت پرسش  1مربوط است به میزان تأثیر رأی مشارکان یک برنامۀ درسـی:
برنامهریز ،مدرس ،زبانآموز.
ً
1
معموال گرایش بیشتر برنامههای درسـی ایـن اسـت کـه رأی و نظـر زبـانآموز
چندان تأثیرگذار نباشد .اگر رأی کل زبانآموزان تأثیرگذار باشد ،آیـا کـل گـروه بـه
سمت یک نقطۀ نهایی و از یک مسیر حرکت خواهد کرد؟ زبانآموزان در یک دورۀ
زبانآموزی ممکن است مشارکان با مذاکره به یک برنامۀ نهایی برسند یا مسـیری
ازپیشتعیینشده به کل گروه تجویز شود .فصل دوازدهم این کتاب شما را با چـمو
خم یک برنامۀ مذاکرهای آشنا میکند .توصیه میکنم پیش از خوانـدن ایـن فصـل،
جایی در کنار نسخۀ پیشنـوی برنامـۀ خـود یادداشـت کنیـد کـه موافـق مـذاکرۀ
زبانآموزان با مدرس برای تعیین برنامۀ درسی یـک دوره هسـتید یـا فکـر میکنیـد
زبان آموزان مهارت چنین کاری را ندارند .س فصل را بخوانید و بیندیشید که آیا
آشنایی با این برنامه و فوتوفنهای درستاجراکردن آن توانسته اسـت تغییـری در
نگرش شما ایجاد کند.
جمعبندی
چیزهای زیادی در دانش طراحی برنامۀ درسی هست که با دانستن آنها ،یـک گـام
در مسیر ارتقاء خود برداشتهاید ،چه بهعنوان مدرس ،چه در جایگاه پژوهشـگر یـا
voice

1
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 .۳مسیر ازپیشتعیی شده اسـت؟ آیـا میتـوانیم در مسـیر تیییـری ایاـاد
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هر عالقمندی به حوزۀ طراحی برنامۀ درسی .کتابی که در دسـت داریـد مجموعـۀ
سیزده مقاله است دربارۀ مفاهیم و انواع برنامههای درسی که در دورههای آمـوزش
زبان به اجرا در میآید .سه فصل اول اختصاص دارد به مقدمات و مسائل نظری و
رویکردهای فلسفی و طبقهبندیهای کالن که از انواع برنامههای درسی میشـود.
و در ده فصل ،ده نوع برنامه درسی معرفی میشود .این فصلها ،اطالعات مفیـدی
به شما میدهند تا این گام را بردارید و پ از آن ،هر کتاب تخصصی دیگری در این
حوزه برایتان لذتبخش و هموار خواهد بود ،مثل جادهای شوسه در دل گردنههای
پرپیبوخم کوههای سبز و پردرخت البرز.
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قدردانی
کتاب «مسائلی در طراحی برنامۀ درسی» را ابتدا در آذرماه  3137یافتم .هنگامیکه
بهدنبال منبعی مفید و مناسب و درعینحال بهروز برای تدری واحد رویکردهای
طراحی برنامۀ درسی در دانشـگاه عالمـه طباطبـایی بـودم ،از میـان منـابع بسـیار،
ناگهان به این کتاب خدب برخوردم .و متوجـه شـدم کـه در زمینـۀ طراحـی برنامـۀ
درسی در حوزۀ آموزش زبان دوم ،هـیب منبعـی بـه زبـان فارسـی وجـود نـدارد! و
خداوند بزرگ را س اس و س اس و هزاران س اس بهخـاطر ایـن فرصـتی کـه بـرایم
فراهم شد ،و اکنون دستکم ،یک منبع فارسی در دست است و امید است که ایـن
آغاز راه باشد.
و باز هم خداوند رحمان و رحیم را س اس بهخاطر استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر
صحرایی که تدری این واحد را به بنده پیشنهاد دادند ،بهخـاطر اینترنـت کـه ایـن
منبع را سر راهم قرار داد! و بهخاطر آقای امیراحمدی ،مدیر نشر نویسه پارسی ،که
نســخۀ الکترونیــک آن را خریــداری کردنــد و تــالشهــای دیگــر ایشــان بــرای
بهنتیجهرسیدن این کتاب.
من در طی ترم و همزمان با تدری این کتاب ،آن را ترجمه کردم .تمام تالشم را
کردم که هر مفهومی که خودش را از روی شیطنت در الیههای زبـان میپیچـد ،از

پناهگاهش بیرون بکشم و به زبان ساده شرح دهم .پ  ،از دانشجویانم بینهایـت
متشکرم که در طول ترم مرا تحمل کردند.

افسانه غریبی
 ۸۱اسفند ۸۹۳۱

پیشگفتار مترجم

و بسیار مایل بودم سـ اس ویـژه داشـته باشـم از کسـی کـه قـرار بـود زحمـت
روان خوانی متن را به عهده بگیرند .اما متأسفانه عدم دقت ایشـان بنـده را مجبـور
کرد متن را از ابتدا مرور کنم و ناهمواریهای آن را برطرف نمایم و همـین امـر کـار
چاپ کتاب را به تعویق انداخت .با وجود این ،از ایشان هم ممنونم .و س اس ویژه
را اختصاص میدهم به آقای سید اکبر جلیلی کـه در انتخـاب بعیـی از معادلهـا
یاریام کردند ،متن پیشگفتار را خواندند و هرجومرج آن را سامان دادند.
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ٔ
آموزشی
برنامه
مفهوم طراحی برنامه درسی و
مفهوم طراحی برنامۀ درسی و برنامۀ آموزشی :نگاهی به پنج برنامۀ درسی
ٔ
برنامه درسی اصلی
نگاهی به پنج
اصلی
| رابرتِ .اس .مورفی |

هدف از برنامۀ درسی
هدف از برنامۀ درسی برای یک کالس درس آموزش زبان دوم چیسـت؟ رابینسـون
( ،1033ص  )134برنامۀ درسی را تلفیـق تصـمیمگیری در مـورد واحـدها و ترتیـب
عملکرد (چیدمان واحدها) آنها تعریف میکند .در پایینترین سطح ،برنامۀ درسـی
یادآوری یا فهرستی است از چیزهایی که بـرای مدرسـانی کـه زمـان انـدکی بـرای
برنامهریزی برای کالسشان دارند ،باید انجام شـوند .هرچنـد ،یـک برنامـۀ درسـی
خوب کاری ب بیش از این انجام میدهد .یک برنامۀ درسـی خـوبتـدوینشـده
میتواند در باورهای آموزشی معلم (یا طراح دوره) دریچۀ جدیدی بگشاید.
در برخی موارد ،کتابی که برای دوره انتخاب میشود ،خـودبـهخـود تبـدیل بـه
برنامۀ درسی میشود ،اما آیا این برنامۀ درسی ازپیشساختهشده بهتـرین برنامـهای
ً
است که میتوانید اجرا کنید؟ قطعا خیر .کتابهای آموزشی آموزش زبان خارجی
چه کمکی میتوانند به فراگیری بهتر زبان بکنند؟ موارد زیر نسـخۀ اصـالحشـده از
فهرست تاملینسون ( )6 :1002است.
 تجربۀ غنیای از ژانر6ها و انواع متنها را در اختیار قرار میدهند.
 تجربۀ خوبی از طریق زیبایی در هنر و طراحی را به دست میدهند.
Functional-notional syllabus
Genre

1
2
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مقدمه
در این فصل ،دربارۀ طراحی برنامۀ درسی بـرای  EFLصـحبت خواهـد شـد .ایـن
فصل پن برنامۀ درسی اصلی را از منظر تاریخچـۀ آنهـا پوشـش میدهـد و دربـارۀ
ویژگیهای آموزشی آنها بحث میکند .در بخشهای  4 ،1 ،1و  1بهترتیب اهداف،
کارکرد و دالیل این برنامههای درسی مورد بررسی قرار میگیرند ،درحالیکه بخش
 6نگاهی انتقادی نسبت به این پن برنامـۀ درسـی دارد :برنامـۀ درسـی دسـتوری،
برنامۀ درسی نقشی-مفهومی ،1برنامۀ درسی واژگانی ،برنامۀ درسی تکلیف-محـور
و برنامۀ درسی محتوا-محور.
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 از رسانهها برای یادگیری عناصر زبانی متنوعتر و بیشتر بهره میگیرند.
 به زبانآموزان کمک میکند یادگیرندگان مستقل باشند.
 برای شنیدن و خواندن گسترده مواد آموزشی اضافه دارند.
 به زبانآموزان کمک میکنند یادگیری زبان را شخصی و بومی کنند.
این فهرست را جایی جلوی چشمتان قرار دهیـد تـا بتوانیـد مـوارد آن را حـین
خواندن این فصل بازآزمایی کنید.
بگذارید به سرا مبحث برنامۀ درسی در برابر برنامۀ آموزشی برویم .آیا تفاوتی
میان این دو وجود دارد؟ ریچـاردز ( )1 :1003از نظـر گسـترۀ ایـن دو در محـدودۀ
بریتانیا تمایزی قائل میشود -برنامۀ آموزشی یک تصـویر بزرگتـر اسـت .برنامـۀ
آموزشی بهعنوان یـک تصـویر بزرگتـر سـه گـام دارد )3 :طراحـی دوره )1 ،مـواد
آموزشی /روشهای آموزش و  )1ارزیابی دوره (نونان 3322 ،صص  )4-1از نظر
تاریخی ،از آنجایی که آموزش با مرکز یت دستور بسیار مشـهور و پرطرفـدار اسـت،
برنامۀ درسی ترتیب نکتـههای دسـتوریای اسـت کـه در طـی یـک دورۀ آموزشـی
آموخته میشوند .هرچند در ایاالت متحده ،برنامۀ آموزشی و برنامۀ درسـی اغلـب
یک معنا دارند .این فصل این دو برنامه را جدا در نظر میگیرد.
بنابراین ،هدف از برنامۀ درسی چیسـت؟ هاچینسـون و واتـرز ( ،3327صـص
 )24-21میگویند:
 برای آنکه زبان به واحدهای کوچک سامانپذیر تقطیع شود و مبنای عملـی
کتابهای درسی و دستگاههای آموزشی فراهم شود.
 تا برای مدرسان و زبانآموزان یک پشتوانۀ اخالقی باشد.
 تا به زبانآموزان قوت قلب بدهد و تیمین کند که دوره خوب طراحی شـده
است :نقش صوری آن.
 تا هم به زبانآموز و هم به معلم ایده بدهد که جریـان دوره در چـه مرحلـهای
است.
 تا یک بیان غیرصر یح از دیدگاههای طراحان دوره باشد.

آیا کتاب درسی بهواقع یک برنامۀ درسی است؟
کتاب درسی (یا نقشۀ محتوایی آن) نباید به جای برنامۀ درسی مورد اسـتفاده قـرار
گیرد و در بیشتر موارد بهتـر اسـت کـه اینطـور نباشـد .چـرا ممکـن اسـت چنـین
استفادهای ایجاد مشکل کند؟ من بهشخصـه بـا چنـین واقعیـت نـاجوری مواجـه
شدهام :ناشران کتابهای آموزشی تاجر هستند -گاهی این ناشران بیشتر از آن کـه
نگران مسألۀ آموزش باشند ،به فروش کتـاب توجـه میکننـد .تاملینسـون (،1001
 )1002این مسأله را تأیید میکند .موانع دیگری هم بر سر راه نویسندگان هست:
Assessment

1

27
مفهوم طراحی برنامة درسی و برنامة آموزشی

 زبان و زبانآموزی را در نظر بگیرد -و نه تنها به زبانآموزان بگوید کـه قـرار
است چهچیزی بیاموزند بلکه بگوید چرا باید آن چیز را بیاموزند.
 تا انتخاب مواد آموزشی ،متن و تجربهها را هدایت کند.
 تا اطمینان حاصل شود که یک عنصر در راستای نظـام آموزشـی یـا مدرسـه
است.
 تا با فراهم کردن مبنایی برای سنجش 1بسنجد که زبـانآموز چقـدر در طـول
دوره موفق بوده است.
با این حساب ،برنامۀ درسی (و  /یا مواد آموزشی) که بهکـار میرونـد بایـد بـه
چه چیزی دست پیدا کننـد؟ تاملینسـون ( )1033مسـألۀ تـأثیر را مطـرح مـیکنـد.
هرچند «تأثیر» در برزیل همان «تـأثیر» در اسـترالیا نیسـت .بنـابراین تـأثیر مفیـد
چگونه بهدست میآید؟ تاملینسون فهرستی در اختیار قرار میدهد که میتواند معیار
سنجشی باشد برای ارزیابی طراحی برنامۀ درسی و مواد آموزشی ( ،1033ص )2
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