آموزش زبانفارسی و برنامهدرسی رشته زبان و ادبیات فارسی
مریم حیدری
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چکیده
زبان وسیله ای برای نظم بخشیدن به اندیشه و نیز ارتباط میان انسانهاست که بهه وهترگ تارهاری ن هت مه یابهد
انسانها برای به انجام رساندن ختاسره های خت و اطالع ا ن بهه یرهران و تعهالع تهرار از نهان و نشهان ا ن
عتاطف و احساساگ خت به زبان نیاز ار

ر ای میان زبان و ا ب اارس بهرهری ابهزار ارتبهاط مها ایرانیهان بها

یرران و جهان پیرامتن است
امروزه میلیتنها نار ر کار ختاندن و متزش زبان اارس تالش م کنند و ای
و تاریخ ما م انند پس شایسره است ر چرتنر

متزش و معرا

و عنصر را مایه قتام هتیت مله

ن به نسلهای جدید بسیار تأمهل و وقهت و

هزینۀ بیشرری جهت برنامهریزی کراب های رس که نقش اساس ر متزش زبان اارس ارند ،ورف شت
نرارنده ر ای مقاله سع ن ت ه است ض تتجه به اهداف متزش زبان اارس  ،شیتههای متزش زبان اارسه
را متر نقد قرار هد و پیشنها ات جهت بهسازی کرابهای رس و برنامهریزی متزش ارائه هد
کلید واژهها :زبان اارس  ،متزش ،ا بیاگ اارس  ،برنامه رس  ،اهداف
مقدمه
زبان اارس هتیت قتم و مل ماست و وسیلۀ انرقال ارهنگ اویل تذشرۀ ما به نسهلههای ینهده اسهت ،بنهابرای
متزش زبان و مها تهای زبان م بایست کانتن تتجه برنامه ریزان متزش باشهد تها بها ارتقهای سهعز مهتزش ر
مدارس و تتجه خاص به شیتۀ متزش و ترنامه ریزی قیق جهت تدوی کرب رس زبان و ا ب اارسه  ،وییاهۀ
خعیر متزش وحیز زبان اارس و انرقال وحیز ارهنگ ایران به نسل ینده به رسر انجام شت
کرابهای رس  ،ر متزش زبان اارس نقش کلیدی ارند؛ بنابرای  ،باید ر ما ه سازی وارائه نها ،بیش از پیش
سرمایه تذاری کر ؛ زیرا ر سرتاسر جهان ر متزش زبان ،هنتز کراب ارزش ویژه و نها ی ار و هرتتنه سههل
انراری ر پر ازش و ویرایش ،نا رست ختان  ،نا رست نتیس  ،نا رست اراتیری را به نبال ختاهد اشهت و بهه
چرخهای نابه سامان تبدیل ختاهد شد
شکار است تا زبان اارس را ختب ندانیم و اوتل و قتاعد ن را که ورف و نحت سرتر زبان و تاه بد الااظ و
معان است ،یا نریریم ،نختاهیم تتانست با قت و وحت و رسا و شیتا بنتیسهیم و بخهتانیم و بهه راها نیازههای
جاری بپر ازیم ( اما ی)41 :1374 ،
اهداف متزش زبان
ر تذشره معل ان زبان اارس سع م کر ند مهارگهای را به انش متزان بیامتزند که نها قا ر باشندبه شههرگ
یک ا یب برسند و شاهکارهای ا ب بیاارینند ،اما ر عصر حاضر مراساانه تنها مشغله معل ان زبهان ایه اسهت کهه
1

انش متخره کرری رشره زبان و ا بیاگ اارس

انشراه اواهان ،مدرس انشراه ارهنریان

 / 176نخستین همایش آموزش زبان فارسی اسفند 1393

امکان ستیاب

انش متز به تحصیالگ عال را میسر سازند و ه ی مسأله ات متزش زبهان اسهت بسهیاری از

معل ان هرتز به اهداف خت از متزش زبان ن

اندیشند و ن

انند ر چه متقعیر و به چه انش متزان تدریس

م کنند ای قبیل معل ان به ه ان شکل تدریس م کنند که به نها تدریس شده شیتهای که بهرای عصهری یرهر و
برای رسیدن به اهداف مرااوگ م ناسب بت ه است م ک است رس برای انش متز جالهب و جهذاب نباشهد وله
ه ی که انش متز برتاند ن ده قبتل بریر معلم راض است بر اثر تذشا زمان متقعیرهای جدیدی براب مر م یک
کشتر پیش م ید و ای تغییراگ تتلتیرهای معلم زبان را تغییر م هد معل ان که از چنی تغییرات

تهاه باشهند و

اهداف مرناسب با ن را شناسای کنند سع م کنند تا شیته تدریسشان برای شاتر ان مناسب باشد امهروزه مههم-

تری اهداف متزش زبا عبارتند از:
 -1تسررش تتانای اکری زبان متزان از طریق شنای با زبان

یرر

 -2اازایش سعز ارهنگ ار ی شخص به ک ک معالعۀ شاهکارهای ا بیاگ و الساه به زبان جدید
 -3تاه یاار از چرتنر کارکر زبان به علت شنای با زبان

یرر

 -4کسب مهارگ ختاندن و قرار ترار ر جریان نتشرهها ،تحقیقاگ و اطالعاگ جدید
 -5تجربۀ بیان اندیشه و احساساگ ر چارچتب زبان ،اشاراگ و ارهنر یرر
 -6شناخت پیدا کر ن ربارۀ مر م که زبانشان را م

متزند برای تاه از نحتۀ زندت و تاکر نان

 -7تتانای برقراری ارتباط شااه و کرب با سخنرتیان بتم و غیربتم

ن زبان ر باار خصتو یا کاری

هنرام که کسب انش ،قل رو نخبران اکری و اجر اع بت یا تیری زبان ع دتاً برای شنای با شاهکارهای ا ب
و الساه انجام م شد و بسیاری از شاتر ان وره های پیشراره با ا بیاگ و ارهنگ خت شنا بت نهد امها امهروزه بها
تتجه به ازون یاار اارغ الرحصیالن ورههای عال و رقابت ازاینده برای پهذیرش ر ورهههای تخصصه یرهر
اوضاع چنی نیست شاتر ان امروزی یرر وقر برای اراترار زبان جدید به عنتان بخشه از تحصهیالگ خهت
ندارند اما ا بیاگ و الساه ارهنگ های بیرانه هنتز تتجه نها را به خت جلب م کند و نهها مه تتاننهد از طریهق
ترج ههای معربر به نها ست یابن د و نیازی به یا تیری زبان برای ختاندن ای مرتن ندارند (ریترز)10-9 : 1981 ،
ترچه ا بیاگ به ماهتم تسرر ۀ ن ه یشه معالب جالب و قابل تتجه برای کالسهای زبان اراهم م کند اما نه ر
کلیۀ سعتح ا بیاگ ر زبان بتم و غیربتم ه چنان عامل مه

ر تعلیم ع تم بهت ه ،معالعهۀ تخصصه

ن بهه

زبان یرر عالوه بر لذت که ایجا م کند یک از اهداف مهم زبان متزی ختاهد بت
هنرام که به ارتباط م اندیشیم تنها م تتان به و تتنۀ مر ایز تاراری و نتشراری اشاره کر که خهت کاربر هها و
انتاع تتناتتن

ارند اما هدف از ای ارتباط ر واقا مبا لۀ ارهنگ و اندیشه است و ای منظتر بر ور ه ن

شهت

مرر با تتجه به نچه که ارهنگ و ا ب یک ملت را م ساز (ژیرار)80-75: 1365 ،
ارهنگ مج تعه به هم بااره و پیچیده ای است از انش ،اعرقا اگ ،هنر ،اخالق ،اب و هر قابلیت و عا ت کهه بهه
عنتان یک عضت جامعه کسب م کنیم ارهنگ مظهر نحته تعبیق انسان با محیط خت است با تتجه به شباهتهای
که ر طبیعت وجت ار ر ارهنگ ها نیز اشرراکاگ اراوان م یابیم ا بیاگ یک کشهتر بیرانهه احر هااً از ج لهه
بهرری وسایل رک ارهنگ ن جامعه است محیط ،تعبیق شخصیرها با محیط ،عقایهد ،رمانهها ،ارزشهها ،عها اگ و
تارار شخصیرها ای ویژتیها را باز م ن ایند (اینتکیارو)58: 1973 ،
ا بیاگ یک از شایا تری و عام تری وسایل انرقال ارهنر است که به و وترگ شااه و مکرتب تجل م یابد
اما ت ام زبان نیست زیرا زبان ر ورههای مخرلف به وتر تتناتتن به کار م رو و ایه انهتاع بایهد از ههم بهاز
شناخره شتند عالوه بر ن انتاع یرری چتن تتنه های عامیانه ،اصیز ،منعقه ای ،جغراایهای  ،تخصصه  ،اهر ی و
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سبک متاجه م شتیم که هر یک بررس و معالعۀ مرااوت را طلب م کند و اتر ر برنامهریزی متزش زبهان تنهها
به یک از ای وجته بپر ازیم برنامه ای ناقص ارائه ا ه ایم که زبان متز را قا ر به اسراا ه ت ام و ک ال از زبان ن
تتاند ه چتن یک تتیشتر بتم از ای وجته مخرلف اسراا ه کند متر یرری کهه بایهد

ساز و ای تتیشتر ن

بدان پر اخت مسئلۀ میزان شنای زبان متز با زبان است که م ختاهد یا بریر
ر سعز مبردی زبان متز ابردا با تتنه تاراری زبان شنای م یابد و سپس طه مراحله بهه معالعهه و یها تیری
وترگ مکرتب تارار و وترگ نتشراری مرتن مرناسب برای سعز مبردی م پر از و پس از ن به تدریج با سعتح
میان  ،پیشراره و عال زبان شنا م شت (ژیرار)82: 1365 ،
ه ان طتر که پیش از ای تاره شد برای حصتل نریجه ای بهرر نیاز به معالعه و تحقیق ربارۀ زبان متزان و انریهزه
نان از یا تیری زبان اارس کامالً ضروری و محستس است تا برتان بر پایۀ ای اطالعاگ به برنامه ریزی وحیز و
منعق بر اوتل عل

انجام شت م تت ان نرایج کار را نیز سنجید و معلتم ساخت که یا برنامه ای متاق بت ه یا نهه

یا مدرس تتانسره از عهدۀ ویایف محتله بر ید یا نه یا کرابهای رس و متا ک هک رسه (چاپ  ،اهیلم ،نهتار،
برنامه رایانه ای و غیره) کار مد و مرناسب است
برای متاق شدن ر امر متزش زبان اار س تنها اشر شتر و شتق کاا نیست و باید به شکل نظام یااره متضتع
را بررس کر با تتجه به ای حقیقت که کشترهای یرر به کسب تجربیاگ اراوان و تسرر ه ای ر زمینه مهتزش
زبان نائل شده اند و متاقیرهای غیرقابل انکاری به ست ور هاند مصلحت ن است که با اسهراا ه از سهراور های
نان از تکرار مجد ه ان زمت هها اجرناب کر ه ر ورف انرژی ما ی و معنتی وراهجتی کنیم و راه کتتاهتهر را
برای رسیدن به مقصت یعن

متزش زبان اارس و از ن مهمتر انرقال ا ب و ارهنگ ایران برسیم

بدی منظتر که ابردا باید به تحقیق پر اخت که چه کس ان و برای چه مقصت ی مه ختاهنهد زبهان اارسه را یها
بریرند پس از تر وری اطالعات ربارۀ زبان متزان ،هدف نان ،طتل وره و غیره م تتان چهارچتب نظریهه ای
مناسب برای تدریس متضتع متر نظر انرخاب کر ه ،به تهیۀ متا رس و ک ک رس مناسب برای اهداف مزبتر
پر اخت قدم بعدی تهیه زمتنهای مناسب برای سنجیدن میزان کار ی کرابها و متا ک ک رسه اسهت تها ر
وترگ نیاز برتان ر ساخرار و ترکیب نها تجدیدنظر کر نراه نتبت مدرسان است که با تکیهه بهر انشه کهه ر
زمینۀ متزش زبان اندوخره اند به انجام وییاه پر اخره با ارائه نظراگ انرقا ی و اوالح خهت بهه راها اشهکااگ
برنامه ک ک کنند (شقاق )131 :1378،
شیته متزش زبان اارس و معایب ن
مبنای ارزیاب شیته متزش زبان ما ری ر مهارگ های ختاندن و نتشر از نقعه نظر معیارهای تعلیم و تربیت نقش
ابزاری ن ر نظم بخش تاکر و پرورش تاکر خالق و شیته تاکر انرزاع وکسب تتانای

ر بیان است و نه اطهالع

رسان ورف رباره زبان
ای تتاناییها و مهارتهای اکری ازم است به ک ک متا زبان مناسب و شیتههای متزش و ت رینههای مناسهب ر
سعتح مخرلف متزش ا ه شت چرا که ختاندن و نتشر تتانای های پیچیده مهارت هسرند و نه ورااً اطالعات
متزش زبان اارس

ر چارچتب مهارگ های ختاندن و نتشر از نظر قالب ،محرتا و شهیته نتشهر تتانهای ههای

است که ر شیته تاکر و بیان خالق و منعق ار نقش اساس
ماهیت زبان و شیته متزش زبان:

ار
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برای بررس نسبت بی زبان و مغز و شناسای ماهیت ن از یاارههای جدید عل

تجرب و بالین م تتان بهرهمند

شد بر پایه ای یاارهها یا تیری و حااظه را ای چنی م تتان تعریف کر :
یا تیری ارایندی است که ر جریان ن ،انش یا اطالع جدیدی به مغهز مه رسهد ،و حااظهه اراینهدی اسهت کهه
اطالعاگ رسیده به مغز ر طتل زمان پر ازش و نرهداری م شت

اتر ای تعریف سا ه را رباره یا تیری و حااظه بپذیریم پرسش بعدی ای است که یا یا تیری و حااظهه پدیهده-

های یکسان هسرند و یا ارای انتاع معالعاگ نتروبیتلتژیک رباره یا تیری و حااظه نشان ا ه که هم یا تیری و
هم حااظه ارای انتاع است
مهارتهای ختاندن و نتشر چرتنه متزش ا ه شت :
اتر بپذیریم که زبان یک نظام شناخر و مهارت است متزش ن ر بعد شناخر و مهارت اسهت مهتزش ن ر
بعد شناخر به عنتان هدف نیست ،بلکه به عنتان یک ارایند و اعالیت شناخر پیچیده است که به ک ک ن م تتان
شیته تاکر منعق و بیان منعق را متخت
ر متزش زبان باید از تتانای های شناخر و شیتههای تاکر اسرقرای و اسرنباط بهرهتیری کر ه انطتر کهه ر
زندت روزانه ا ههای رسیده به ذه را با شیتههای مخرلف شناخر از قبیل :طبقه بندی ،شباهت سازی و ه سهان
سازی ،تضا و تقابل سازی و رابعه های علت و معلتل نظم م
هم باید از ای شیتههای شناخر

هیم ،ر متزش مهارتهای زبان ختاندن و نتشر

ر تجزیه و تحلیل مرتن اسراا ه کر

متزش زبان و مهارتهای زبان باید به شیتهای باشد تا به ک ک ت رینهای م ناسب انش متزان را ر جهت شناسای
شیتهها و تتانای های اکری و اسرنباط که ر اخریار ارند هدایت کند به طتری که برتانند ر زبان و نتشرار خت
ای شیتهها را به کار بریرند
شیته متزش زبان و مهارگ های زبان باید بر پایه سه اول پ ریزی شت :
 -1طرح پرسشهای منعق

رباره ا ههای زبان و مرتن که متزش ا ه م شت

 -2پر ازش و تحلیل ا ههای زبان به عنتان حل مسأله و تشخیص رابعه منعق بی اطالعاگ متجت ر مر
 -3اسرنباط و نریجه تیری از ا ههای زبان
بر پایه ای اوتل سه تانه ازم است ر متزش زبان برای مهارتهای ختاندن و نتشهر

ر شهیتهههای اکهری زیهر

ت ری و ورزیدت به ست ورند:
شیته بیان برای تعریف و شرح متضتع

 شیته بیان ارضیه
 شیته بیان پیشنها

 شیته بیان نظر شخص

 شیته بیان برای ر نظر یرران

 شیته بیان بحث و مباحثه کر ن
از نظر مهارت نیز باید ر شیته های مهارت زیر و ورزیدت و مهارگ ازم متزش ا ه شت :
 شیته بیان متضتع به ترتیب زمان
 شیته بیان تتویف کر ن
 شیته بیان طبقه بندی کر ن

 شیته بیان شرح ه راه با مثال
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 مقاله نتیس و بیان منعق متضتع بحث
چه متا زبان باید متزش ا ه شت
اتر اوتل که ر متر ماهیت زبان و شیته متزش ن معرح شد بپذیریم ختاهیم ید که نه تنها متا زبان را بایهد
به شیته های مرناسب با ماهیت شناخر

نها متزش ا  ،بلکه هر نتع مرن با متا زبان هم برای ای شیته مهتزش

مناسب نیست
ویژت های مثبت کرابهای رس :
رکرابهای رس

بیرسران سال اول تا ستم رشرههای مخرلف و نتع کراب به نامهای زبان اارس و ا بیاگ اارس

مالحظه م شت کرابهای زبان اارس به متزش کاربر های ابزاری مخرلف زبان اارس و کرابهای ا بیاگ اارس به
معرا ن تنهها و انتاع ا ب اخرصاص ا ه شده است
ویژتیهای ع ده مثبت کرابهای که بررس شده به طتر خالوه عبارتند از:

 پذیرش تااوگ بی زبان زنده و معاور اارس و تتنههای تاریخ زبان اارس
 جداسازی زبان معیار امروز ،زبان ا ب و زبان عل

اارس

 پذیرش تتنه های مخرلف و کاربر های مخرلف برای زبان اارسه و مهتزش و معراه تتنهههها وکاربر ههای
مرااوگ ن
 معرا

یدتاه عل

و اوتل زبان شناس ه ران و پیا ه کر ن مااهیم بنیا ی ن برای زبان اارس

ر رسهای

مخرلف کرابهای رس
 پرهیز از سرتر زبان سنر و بر اشرهای نا رست رباره زبان

 رج ن تنه های ا ب از انتاع ا ب از نتیسندتان معاور زبان اارس

 وجت واژه نامه ع تم و واژه نامه تتویا از نامهای خاص ر پایان کراب
مشکالگ و پاره ای از نارساییها ر کرابهای رس :

 ختاندن به عنتان یک مهارگ مسرقل زبان پیچیده از نتشر به عنتان مههارت

یرهر ر کرابههای رسه کهامالً

تاکیک نشدهاست
 ت رینهای مناسب اخرصاو برای پرورش مهارتهای رک معلب و ختاندن ر سعتح مخرلف ر کرابهای رس
نیامده است

 پرسشهای رک معلب برای مرتن رس کرابها بسیار محدو است و پرسشههای متجهت بیشهرر از نهتع اطهالع
رسان است نه رک و رابعه منعق و بر اشرهای اسرقرای

 پرسشهای محرتای

رباره اجزای مر بسیار نا ر است

ر متر رابعه منعق بی اجزای ارائه نشده است

 پرسشهای تحلیل به عنتان حل مسأله ر پایان رسها ارائه نشده است
 ت رینهای نتشراری برای ورزیدت

ر کاربر ها و تتنههای مخرلف زبان وجت ندار (نیل پتر ،ب تا)25 :

بهسازی کرابهای رس
نخسری حقیقر که ر بررس بعض از کراب های بیرسران شکار م شت  ،کهنر معالب و شراب ز ته اسهت؛
شاید نتیسندتان عظ ت و حساسیت کارشان را ارامتش کر ه اند و تنها از روی پیشینۀ ذهن  ،معالب را تهر ور ه
ن را ارائه کر ه اند
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نرارنده بر خت ازم م

اند پیشنها های خت را ر متر بهسازی کرابهای رس رشره ا بیاگ ،بدی تتنهه ارائهه

هد:
الف -مهمتری نکره ر ای باره ،هم ختان معالب و متضتعاگ کراب ها با تتان ،ذه و روحیۀ انش متزان است؛
زیرا جتانان بر پایه نیازهای ویژه سن و شخصیر  ،پ تیر مسائل و معالب هسهرند کهه پاسه تهتی ایه نیازهها و
رمانها باشد و ای را هرتز ن

تتان از میان مر های کهنه و نابهنرام به نهها ارائهه ا اسهراا ه از ا بیهاگ ویهژه

جتانان ر ای امر م تتاند راهتشا باشد
ب -کار ما ه سازی و ارائه کرابهای رس را باید تروه از زبدهتری  ،روش ندتری ،خبرهتری اسرا ان و معل ان
نتجت ،با مشترگ روان شناسان و زبان شناسان انجام هند و سپس حاول کار به ویراسراران تتانا سهپر ه شهت تها
هرتتنه کاسر جبران شت
پ -پس از انرشار کراب های رس  ،ر پایان هر ترم ،تروه ویژه بهه تهر وری یهدتاهها ،نقهدها و سهنجهههای
معل ان رباره ن کرابها بپر از تا اثراگ مثبت یا منا

نها ارزیاب شت

ث -برتزاری کالسهای باز متزی برای معل ان ا بیاگ به وترگ پ تیر و شناسای و تشهتیق معل هان ل سهتز و
باستا م تتاند به بهبت امر متزش ک ک کند

ج -برتزاری تر ه ای ها و ه ایشهای اصل یا ساانه و عتگ از بیران و ویراسراران کار مد برای ارائه یدتاه-
ها و بررس تجربه های ه کاران ،به ور از هر تتنه تکلیف و شعارز ت
ج -انرشار اصل نامه یا ماه نامه ای ویژه با ه کاری بیران ا بیاگ ،بدان تتنه که معالب ن بیشرر بر پایه سراور ها و
یدتاههای عل

بیران و پژوهندتان زبان اارس باشد شایسره است که ه ه معل ان را ر ای ماه نامهه یها اصهل

نامه مشررک کر یا ست کم یک و ش اره از ن را به رایران برای هر واحد متزش ارسرا
ح -شنا ساخر بیران با کارها و هداهای ارهنرسران و هشدار که هر کدام از بیران ا بیهاگ مه تتاننهد عضهتی
اارخاری اما مسئتل ر ارهنرسران باشند و سراور های ختیش اندیش و ارهنرسران ارائه هند
خ -سرکش پ تیر به مدارس و بیرسران ها برای یاار چرتنر تدریس بیران و تزینش بهرری
تدریس و جاری ساخر شیتههای برتر ر ه ه واحدهای متزش

بیر از نظر روش

 اعال ساخر کرابخانههای بیرسران ها و مدارس راهن ای و ا ارۀ نها به ست انش متزان ،تهیه کرابههای نهت وتازه چاپ برای شنای انش متزان با کرابهای جدید
 مرناسب کر ن حجم رسها با ساعتهای تدریس و اازایش ساعتهای تدریس ا بیاگ ر بیرسرانهابرنامه ریزی متزش
هدف از برنامهریزی متزش  ،سامان ه به تالشها و کتشش ها و جهت ا ن به نان برای ست یاب به نریجههای
ارزش ند و بایسره است؛ ن تتنه که از هرز رار و بیهت ه ماندن نیروها پیشتیری شت

ر ای زمینه ،باید واقعیتها

را ن تتنه که هست ،پذیرات و از وباره کاری ها پرهیزکر که جز بر با ا ن تتان و نیروههای کار مهد ،بر ینهدی
نداشره اند ر واقا برنامهریزان باید بدانند:
الف :زبان از ا بیاگ جداست و باید متزش زبان ،به عنتان بر ورنده نیازهای اجر اع اشخاص از اراتیری ا بیهاگ
برای بهره مند شدن از میراث ا ب تذشرران ،از هم جدا شت و برای هر کدام جداتانه برنامهریزی بشهت (نقهل بهه

ماهتم – شهیدی )1358 ،
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ب :رباره انش متزان یرر رشرهها ،باید پایه کار بر متزش رستنتیس نها ه شهت ؛ زیهرا اینهان هسهرند کهه ر
ینده ،سراور های پژوهش و ختیشاندیش را ر زمینههای تتناتتن م نتیسند و اتر روش رست نتشر را بهه
ختب نیامتزند ،ضربه های جبران ناپذیری بر پیکر زبان اارس وار م شت
پ  -یک از روشهای مؤثر ر بروز شکتاای ذه اارا برای ارینشهای ا ب هنریف نقا ی ،طنهز ،تتوهیف و
مقایسه انشا و نرارش است(حات

 )10 :1387 ،رس انشا ر بیرسرانها م بایست خت ارای ن هرهای جداتانهه

باشد و رس های نرارش و سرتر نیز هر یک ن ره ای جداتانه اشره باشند مراساانه ر کرهابههای زبهان اارسه
بیرسران نتشر

انش متزان خام م شت به سه سعری که ر بعض خت زمای ها مده و سه سعری که ر امرحان

پایان از انش متز ختاسره م شت که ه ی حد نیز ر بسیاری از کالسها جدی تراره ن

شت

گ :به کارتیری بهرری روش ها برای تهیه متا رس  ،بدان تتنه که رونۀ رسها ،برانریزندۀ اندیشۀ ارینشتهر و
انش متزان باشد ،نه اقط سراویزی برای از ب ر کر ن برخ معالهب کلیشهه ای بهرای سهت یهاب بهه

ذوق ا ب
ن رۀامرحان!

ج :خالت مسرقیم ارهنرسران ر برنامههای ا بیاگ مدارس؛ چه ر ما ه سازی کرابها و چه ر شیتههای متزش
با نقش راهن ا و رهن تن اازون بر ای  ،ارهنرسران مه تتانهد سرپرسهر بخهش ا بیهاگ را ر پایههههای مخرلهف
متزش (ابردای  ،راهن ای  ،بیرسران و انشراه) ر ست بریر ه انتتنه که بهرای ن تنهه ،مهتزش پزشهک

ر

اخریار وزارگ بهداشت و رمان قرار ار
خ :ر متر رس های شااه نیز باید نکات را یا وری کنم بخش بزرت از متزش و اراتیری ا بیاگ ،به متزش
شااه بسرر

ار

انش متزان ر ای متر بسیار ضعیف هسرند و از نظر ختاندن مر  ،کاسهر ههای ع هده ای

ارند جبران ای کاسر ها به برنامه ریزی حساب شدهای نیاز ار (مه ان وست)40 :1377 ،
نریجه تیری
تالش برای بهینه سازی متزش زبان و ا ب اارس و ارج تذاری بر ارایند اراتیری بایسره ن ،روش م ساز که
هر قلم به سر – حر اتر نام اسرا را هم به خت بسره باشد -ن تتاند نتیسندهای رستنتیس باشد ای امهر
حاول متزش قیق و تح ل زح تهای بسیار ر راه معالعه ثار ا ب است هم چنی برنامهریزی متزش  ،تدوی
بایسرۀ کرابهای رس و پرورش متزتاران کار مد از پایه های اول یک نظام متزش پیشراره به ش ار م رو ر
وترت که برتان به ای هداها ست یاات ،شاید اندک از منزلت سیب یده زبان و ا بیاگ اارس وباره بهه جهای
خت بازتر
برتزاری ه ایش های ساانه و عتگ از بیران و ویراسراران کار مد برای ارائهه یهدتاههها و بررسه تجربههههای
ه کاران ،به ور از هر تتنه تکلیف و شعارز ت  ،ر بهبت روند متزش زبان و اوالح مشکالگ کرب رس تأثیر
به سزای

ار

ر پایان هر ترم ،تروه ویژه به تر وری یدتاهها ،نقدها و سنجههای معل ان رباره ن کرهابهها

بپر ازند تا اثراگ مثبت یا منا ن ها ارزیاب شت و پس از نقد نظراگ نچه به نظر وحیز م رسد به مؤلاان ابهالغ
شت تا هر چه سریاتر اوالح تر
منابا:
اسرعالم مح د ، 1379 ،متزش زبان متزش ا بیاگ ،تهران :مرکز بازشناس اسالم و ایران
ث ره ،ید اهلل ،1372 ،متزش زبان اارس  ،انرشاراگ بی ال لل هدی
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