
 

 

 
 
 

 م؟یکن نییتع را یزبان یازهاین چگونه و چرا
 1یبیغر افسانه

 دهیچک
برنامه یاصل ارکان از یکی یازسنجین. است یآموزش قیدق یزیربرنامه به منوط زبان، آموزش در یتیموفق هر

. است آموزانزبان یزبان یازهاین یبنددرجه و انتخاب ص،یتشخ یمعنا به و شودیم محسوب یآموزش یزیر
 با یمتعدد یهاانگاره. دارد اشاره کمبودها و هاخواسته ها،ضرورت از اعم یمتعدد میمفاه به ازین اصطالح

 یابزارها و هاروش ابعاد، حاضر پژوهش در. اندداده قرار توجه مورد را یزبان یازهاین یواکاو متفاوت، یکردهایرو
 تیوضع نیهمچن. شودیم داده نشان زبان یآموزش یزیربرنامه در یازسنجین گاهیجا و گردندیم یمعرف یازسنجین
 تینها در و گرددیم یبررس یآموزش منابع و پژوهش ۀسابق منظر از( آزفا)یفارس زبان آموزش ۀحوز در یازسنجین

 . گرددیم مطرح ییشنهادهایپ یازسنجین و یآموزش یزیربرنامه اصول و ارهایمع اساس بر
 
 یازسنجین از،ین ،یآموزش یزیربرنامه: هاواژه دیکل

 
 مقدمه-1

 آن به تا دارند ازین یزیچ چه به آموزانزبان و شودیم آموخته زبان چرا میبدان است یضرور یآموزش ۀبرنام هر در 
 یاجرا و یطراح یبرا خود کتاب سرتاسر در که یمراحل و اصول یتمام( 2010) 1ستریمکال و شنین. برسند هدف

 یزیربرنامه در( 269: 2009) براون ۀگفت به. کنندیم عنوان «ازین» اساس بر را شمرند  یم بر یآموزش ۀبرنام کی
 یآموزش مواد به شدند، داده صیتشخ ازهاین که یهنگام و کندیم تمرکز آموزانزبان یازهاین بر یازسنجین ،یآموزش

 هاآزمون ،یریادگی یهاتیفعال ،یآموزش مواد نیتدو یبرا ییمبنا عنوان به خود ۀنوب به آنها که شوندیم برگردان
 .کنندیم عمل یآموزش یهابرنامه یابیارز یوراهبردها

 صحبت آنها از ن،یا از شیپ که – آن مانند و یازسنجین اهداف ،یفلسف نگرش از،ین منبع چون ییارهایمع اساس بر
 واترز و نسونیهاچ ۀانگار ،(1978) 3چنسرل و شیتریرا ۀانگار ،(1978) یمانب ۀانگار مانند 2یمتعدد یهاانگاره -شد

 . اندشده مطرح یازسنجین در( 2005) النگ ۀانگار و ،(1987)
 و یآموزش یزیربرنامه یاصل و اول رکن عنوان به یازسنجین و یآموزش یزیربرنامه مفهوم یمعرف حاضر،ۀمقال هدف

 .است آزفا ۀحوز در یازسنجین تیوضع یبررس تینها در و  یازسنجین ابعاد و مراحل و حیتشر زین
 
 یدرس یزیرنامهبر -2

  چیست؟ هدف به رسیدن روش کدامند؟ هاهدف: است اصلی پرسش سه به پاسخگویی فعالیت درسی ریزیبرنامه

                                                             
 gharibi.afsaneh@gmail.comیسعد ادیبن یپژوهش یکارشناس یکاربرد یشناس زبان شیگرا با یشناس زبان یدکترا 1

 
 (1392 و 1391) یبیغر. ک.ر رتشیب اطالعات یبرا.  2

3 Richterich & Chancerel 
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 ها،هدف انتخاب یعنی درسی، ریزیبرنامه اساسی و اصلی ۀمرحل سه به باتوجه شود؟می انجام چگونه یابیارزش
 هدف، نیازسنجی، عنصر هشت بر مشتمل توانمی را درسی ۀبرنام یک عناصر یابی،ارزش طراحی و روش تعیین

 و( تدریس در تکنولوژی از گیریهبهر به توجه با) مکان و موقعیت زمان، ارائه، ۀشیو محتوا، سازماندهی محتوا،
 نیترمهم و نینخست یازسنجین عناصر، نیا انیم در(. 100: 1389 همکاران، و مندیم ینیالدنیز) دانست یابیارزش
 .است یدرس یزیربرنامه رکن

 
 یدرس یزیربرنامه در یازسنجین فیتعر -3

 که بود زانندهیانگ ریمتغ آن از منظور و شد گرفته کار به یشناسروان مباحث در 1930 ۀده لیاوا در ابتدا ازین ۀواژ
. نظر مورد جینتا و یجار جینتا انیم فاصله یعنی ازین( 1991) کافمن راجر نظر از. شدیم فرد در یخاص رفتار باعث

 شکاف و فاصله مطلوب تیموقع با یواقع تیموقع نیب آن در که دارد وجود ییقلمرو در ازین ه،ینظر نیا اساس بر
 را مطلوب تیموقع صیتشخ نیمنتقد یبرخ چند هر دارد یشتریب طرفدار امروزه ازین از فیتعر نیا. است موجود
 . دانندیم ینسب یامر و متفاوت گرید فرد به یفرد از که دانند  یم یارزش یامر را آن و دانند  یم مشکل

 و منظم سنجش. شد یم واقع یابیارز و سنجش مورد یذهن و یسنت طور به یمتماد قرون یبرا یآموزش یازهاین
-آماده لزوم و یاجتماع عیسر تحوالت رینظ یمسائل. رفتیپذینم صورت ستمیب قرن اواسط تا یآموزش یازهاین قیدق

 افتهینظام یتیترب یهابرنامه یبرا یاحرفه و یعموم یتقاضا و کسوی از یاحرفه و یشخص یزندگ یبرا افراد یساز
 از و دیگرد اطالعات بر یمبتن یزیربرنامه یالگوها ظهور به منجر گر،ید یسو از موجود مسائل به نسبت پاسخگو و

 ۀمقول به یاژهیو تیعنا و توجه مستلزم تیترب و میتعل در یاطالعات نظام هرگونه یریکارگبه و یطراح که آنجا
 ،یفتح) گرفت قرار تیترب و میتعل نظرانصاحب و پژوهشگران توجه مورد یازسنجین جیتدر به ازهاست،ین یبررس

1382 :4.) 
 

 یدرس یزیربرنامه در یازسنجین گاهیجا-4

 :است ریز شرح به مرحله چهارده یدارا که کندیم شنهادیپ را یاانگاره یدرس یزیرۀبرنام یبرا( 94: 1382) یملک
 ینیتکو یابیارزش -11 محتوا انتخاب .6 اطالعات یگردآور .1
 یدرس ۀبرنام یاجرا بر نظارت -12 محتوا یسازمانده .7 ازهاین صیتشخ .2
 اتیتجرب یسازمانده و انتخاب .8 یارزش یدهجهت .3

 یریادگی
 یانیپا یابیارزش -13

 -یده ادی یهایاستراتژ انتخاب .9 هاهدف نییتع .4
 یریادگی

 یدرس ۀبرنام حفظ و یبازنگر -14

  یآموزش مواد یۀته .10 یآموزش یناستانداردهاییتع .5
 
 یاصل رکن را یازسنجین یبرخ و است متفاوت یدرس ۀبرنام به مختلف یکردهایرو در ارکان نیا تیاولو گرچه

 ارکان از همواره ازهاین سنجش و ازین اما. دانند  یم یدرس یزیربرنامه ندیفرا نخست گام را اهداف یبرخ و ییابتدا و
 . گرددیم محسوب یدرس یزیربرنامه یاصل
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 مطرح را ریز یهاپرسش( 1: 2009) 1چاردزیر. کندیم دایپ یاژهیو تیاهم یازسنجین زبان آموزش ۀحوز در
 :افتی دست مناسب یآموزش ۀبرنام کی به توان  یم ها، پرسش نیا پاسخ شدن روشن با دارد اعتقاد رایز کند، یم

 ست؟یچ یآموزش ۀبرنام کی یزبان یمحتوا میکن نییتع میبتوان تا شودیم بسته کار به ییهاوهیش چه (1

 هستند؟ چه آموزانزبان یازهاین (2

 شوند؟یم نییتع چگونه ازهاین (3

 هستند؟ هاکدام شود گرفته نظر در یآموزش ۀبرنام یطراح در دیبا که یبافت عوامل (4

 هستند؟ یتیماه چه یدارا سیتدر ینیع اهداف (5

 لند؟یدخ مناسب یزبان یآموزش مواد یطراح و تطابق انتخاب، در ینکات چه (6

 د؟یسنج توانیم چگونه را زبان آموزش ۀبرنام کی ریتأث (7

 طرح مفهوم از فراتر اریبس 2یآموزش ۀبرنام نیتدو مفهوم. کنندینم نییتع را درس کی یمحتوا تنها فوق نکات
 از متشکل یآموزش ۀبرنام واقع در. دهدیم لیتشک را یآموزش جامع ۀبرنام از یبخش درس طرح گرچه است، 3درس
 بخش نیا از کدام هر در نکته نیترمهم. دارند یمراحل کدام هر که است یسازآزمون و سیتدر اصول درس، طرح
 ساختارها،. میاموزیب یبوم ریغ افراد به را زبان کی تیکل میستین قادر ما که ستین یشک. است «انتخاب» ۀمسأل

 ابعادش ۀهم در یآموزش ۀبرنام ۀفیوظ و رندییتغ حال در و شماریب زبان کی یکارکردها و هاتیموقع واژگان،
 . است گسترده یهاداده انیم از انتخاب

 آن از پس. بود درس یطراح و آموزش اصول یاصل ۀدغدغ1950-1960 ۀده تا زبان دستور و واژگان انتخاب
 دیجد دگاهید. کرد رییتغ زین انتخاب اریمع جهینت در. شد یارتباط یکردهایرو طرح موجب زبان یکارکردها به توجه

 شود یطراح ستیبایم یزبان یازهاین اساس بر که زبان، اساس بر نه یآموزش ۀدور کی که کردیم توجه امر نیا به
 ۀگفت به. دارد توجه آموزانزبان «ازین» به رد،یبگ صورت که یاریمع هر با انتخاب یکل طور به .(32: 2009 چاردز،یر)
 جنبش ظهور به....  آموزانزبان یازهاین با زبان آموزش ۀدور کی ساختن مرتبط به توجه( »28: 2009) چاردزیر

 .«شد منجر4خاص اهداف یبرا زبان آموزش
 

 6«یسنج ازین» و 5«ازین» فیتعار-5

 :دارد قرار ریز طبقات از یکی در توانیم را ازین از شده ارائه میمفاه است معتقد( 8: 1382) یفتح
 افراد نظرات و هاخواسته یمعنا به ازین -1 
 مسئله ای مشکل ای نقص یمعنا به ازین -2
 یزیچ ضرورت ای فقدان یمعنا به ازین -3
 شکاف ای فاصله یمعنا به ازین -4
 .است چهارم مفهوم ازین فیتعر نیترمتداول که است معتقد یو

 نکته سه نیا. کرد توجه آنها به دیبا که کندیم مطرح را نکته سه ازهاین صیتشخ یبرا( 107: 1382) یملک
 :از عبارتند

                                                             
1.Richards  
2. curriculum development 
3. syllabus design 
4. LSP=Language for Specific Purposes 
5.need 
6. Needs analysis 
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  که هستند ییآنها یاساس یازهاین از منظور. دارند یاژهیو تیاهم یاساس و یندیفرا یازهاین یدرس ۀبرنام در -1

 مسائل و امور با مواجهه ییتوانا و یآمادگ تواندیم آنها نیتأم و هستند مطرح فرد یزندگ یهاجنبه ۀهم در
 . است یاساس ازین کی «یهمکار یاجتماع مهارت به ازین» مثال یبرا. کند جادیا او در را مختلف 

 (.رهیغ و ینید ،یعلم ،یاجتماع ،یفرد یازهاین) داشت توجه دیبا ازهاین مختلف یهاجنبه به -2

 تیاهم افراد یفعل یزندگ در ازهاین یبعض. کرد جادیا یآت و یآن یازهاین نیب یتعادل دیبا ازهاین صیتشخ در -3
 . شوندیم مربوط آنان ۀندیآ به آنها از یبعض و دارند

 و آموزان،زبان یزبان یازهاین صیتشخ. است یدرس یزیربرنامه محور زین یآموززبان در مذکور، ۀجنب سه
 زبان ۀجامع با سازدیم قادر را آنها. کندیم آماده مقصد زبان طیمح در یزندگ یبرا را آموزانزبان آنها، آموزش
 یازهاین از دسته نیا گرید ییسو از. برسانند انجام به را خود مختلف مسائل و امور و سازند برقرار ارتباط مقصد

 در. آن مانند و واژگان ساختار، بر مشتمل و است هیال چند امر کی زبان رایز دارد، مختلف یهاجنبه آموزانزبان
 یزبان یازهاین نیهمچن. نمود توجه دهیپد نیا یهاجنبه و ابعاد ۀهم به دیبا آموزانزبان یزبان یازهاین صیتشخ
 انسجام  جادیا باعث ،یدرس یهابرنامه در آنها تیرعا و ازهاین تیاولو صیتشخ. است تیاولو یدارا آموزانزبان

 . گرددیم یانرژ و نهیهز زمان، رفتن هدر به از یریجلوگ و ترمطلوب یبازده ها،برنامه در یهدفمند و
 2جردن ،(1996) 1واترز و نسونیهاچ که همانطور. دارد یاژهیو تیاهم یسنج ازین زبان آموزش ۀحوز در

 در یاصل و ییابتدا گام یازسنجین اند،کرده عنوان( 2009) چاردزیر و( 1995) 4براون ،(1989) 3نسونیراب ،(1997)
 آموزانزبان یبرا که ژه،یو اهداف یبرا یآموززبان یبرا تنها نه یازسنجین تیاهم. است یآموزش ۀبرنام هر یطراح
 . است تیاهم حائز هم یعموم و یکل طور به دوم زبان/یخارج زبان

 نیا. است یآموزش ۀدور کی یمحتوا و اهداف متوجه عمدتاً یازسنجین( 4: 2010) 5ستریمکال و شنین اعتقاد به
 ما به را نانیاطم نیا یازسنجین. بداند دیبا یزیچ چه حاال و دانستهیم یزیچ چه قبالً آموززبان که سنجدیم برنامه

-یم درست یهاپرسش خوب یازسنجین ۀبرنام کی. دارد یریادگی یبرا مرتبط و دیمف یمحتوا دوره کی که دهدیم
 :از عبارتند هاپرسش نیا. کندیم دایپ مناسب یهاوهیش به را شیهاپاسخ و پرسد

  است؟ یضرور یزیچ چه زبان کاربرد در: 6هاضرورت

  دارند؟ یایزبان یکمبودها چه آموزانزبان: 7کمبودها

 اموزند؟یب یزیچ چه لندیما آموزان زبان:  8هاخواسته
 

 هاضرورت. 2-3-1
 انواع دیبا بدهد، انجام دیبا آموززبان که میدانیم یایزبان کار از یانمونه را یدرس فیتکل کی ما اگر مثال یبرا

. بداند یزیچ چه دیبا آموززبان که میبدان تا میکن لیتحل و هیتجز را فیتکل نیا انجام یبرا ازین مورد یزبان مسائل
 ۀریدا به ازین نوشتن خوب یبرا رایز م،یباش داشته ازین مورد واژگان از لیتحل و هیتجز کی است ممکن مثال یبرا

                                                             
1. Hutchinson & Waters 
2
. Jordan 

3.Robinson 
4.Brown 
5.Nation & Macalister 
6.Nececities  
7. lacks 
8.wants 
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 را آموزانزبان ازین مورد یهاگفتمان انواع تا میکن نگاه سابق موضوعات به میتوانیم نیهمچن. است یعیوس یواژگان
 خاص یهادستورالعمل ای نگارش یهاوهیش نیهمچن... باشد داشته دست در دیبا آموززبان که ییهاگفتمان. میکن دایپ

 نیا م،یباش داشته یدسترس سابق انیدانشجو فیتکال به اگر. باشد دیمف تواندیم فیتکال انجام و نگارش یبرا
 (.28: 2010 ستر،یمکال و شنین) است یفعل آموزانزبان ازین لیتحل یبرا یخوب منابع ف،یتکال
 به یدسترس ای است شده برگزار یادیز یهادوره اگر اما دند،یمف یآموزش ۀدور کی یطراح یبرا اطالعات نیا

-شده هیته خاص اهداف با که ییهاکرهیپ به و دسترس در یهاکرهیپ به ما نباشد، ریپذامکان حوزه کی در اطالعات

 در باشد بزرگتر و شتریب کرهیپ چه هر و دهندیم قرار اریاخت در یمعتبر یهاداده ها،کرهیپ. میکنیم توجه اند
 باشند داشته کاربر یبرا یترآسان کاربرد و باشند قدرتمندتر که است ییابزارها یجستجو در و است تردسترس

 (.28: 2010 ستر،یمکال و شنین)
 

 کمبودها. 2-3-2
 چقدر نوشتن در. هستند کجا حاضر حال در آموزانزبان میبدان که است نیا شامل یازسنجین از مهم بخش کی

 نیا. میده قرار یبررس مورد را آموززبان یدرس فیتکال که است نیا دیمف روش کی کار نیا یبرا. هستند خوب
 کی انجام هنگام در آموززبان ۀمشاهد گرید روش کی. شوند یبررس گفتمان و دستور منظر از توانندیم فیتکال
 طیشرا آن تحت آموززبان که دارد یبستگ یطیشرا به نگارش تیفیک. است نگارش مثال یبرا یدرس فیتکل
 آموززبان یازهاین به نسبت و کرد مشاهده را طیشرا نیا توانیم آموززبان ۀمشاهد با. دهدیم انجام را فشیتکل

 (.28: 2010 ستر،یمکال و شنین) آورد دست به یاطالعات
 
 هاخواسته. 2-3-3

دست آوردن به. آن دسته از اطالعات زبانی که برایشان مفید است، عقیدۀ خودشان را دارند به نسبت آموزانزبان
 دگاهید با ازشین به نسبت یو دگاهید نکهیا درک نسبت به نیازهای خود، به آموززبان نگرش ۀدربار یاطالعات

 جینتا به دوباره دیبا هم یآموزش زانیربرنامه صورت نیا در. کندیم کمک است، متفاوت چقدر یازسنجین گرلیتحل
-نداشته توجه آن به خودشان که یشتریب یازهاین مورد در را آموزانزبان توانندیم نکهیا هم و کنند نگاه شانیبررس

 .  کنند قانع اند
 قائل زیتما یذهن یازهاین و ینیع یازهاین و ازین مورد دانش و یفعل دانش انیم توانیم ازها،ین به یگرید نگاه در

 هستند یذهن یازهاین با مرتبط هاخواسته و ازیموردن دانش با مرتبط هاضرورت ،یفعل دانش با مرتبط کمبودها. شد
 (.25: 2010ستریمکال و شنین)

 
 یازسنجین اهداف و ضرورت-6

-یم و دهدیم دست به درک قابل و واضح جینتا رد،یگینم یادیز زمان ست،ین برنهیهز یازسنجین ۀبرنام کی انجام
 یازسنجین (.31-31: 2010 ستر،یمکال و شنین) باشد داشته یسهم یآموزش ۀبرنام یطراح ندیفرا در یراحت به تواند

 برشمرده است: ریاهداف را به صورت ز نی( ا52: 2009) چاردزیر. ردیگیمانجام  یاهداف مختلف یبرا
 مانند باشد، داشته یایزبان یهاچه مهارت دینقش خاص با کیانجام  یبرا آموززبان که نیا به بردن یپ (1

 .دانشجو ای ست،یتور یراهنما فروشنده،

 .کندیم برآورده را آموزانزبان ۀبالقو یازهاین زبان یآموزشۀدور کی ایآ نکهیا صیتشخ (2
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 .هستند خاص مهارت کی آموزش ازمندین شتریب آموزانکه کدام زبان نکهیا نییتع (3

 .دهند انجام توانند دیبا آنچه و دهند انجام قادرند آموزانزبان که یکار انیم فاصله ییشناسا (4

 با آن روبرو هستند.  آموزانمشکل خاص که زبان کی ۀدربار اطالعات یآورجمع (5

داشته باشد، اما به هر حال  یسنج ازین یاهداف خودش را برا ،یآموزش زبان ۀبرنام هر است ممکن چند هر
 هستند. یاهداف فوق کل

 ۀحوز درمطالعات  شتری. بردیآموزش زبان صورت گ ۀدور کی از بعد و یط در از، شیپ تواندیم یازسنجین
از دوره انجام  شیاست که پ یآموزش ۀبرنام یاز طراح یبخش یازسنجینفرض هستند که  نیا یبر مبنا یازسنجین
 یآورجمع ،یطراح را مرتبط اطالعات تا هستند دسترس در یمنابع و زمان که شودیم فرض حالت، نیا در. ردیگیم
 یادورهشیپ دگاهینوع د کی نی. اندیرا مشخص نما یآموزش ۀبرنام کی یهاو دستورالعمل کنند لیتحل و هیتجز و

 .است
اطالعات  کنندیدوره شرکت م کیکه در  یافراد ۀدربار ی. گاهستیبلند مدت ن ۀبرنام کی هدف زین یموارد در

 که یاطالعات با یآموزش یکردهایرو و محتوا اهداف، حالت، نیا در. ندارد وجود یادیزمان ز زیوجود دارد و ن یکم
 و هیتجز و یآورجمع دوره کی از یاطالعات یگاه نیهمچن. شوندیم داده شکل اندشده یآورجمع دوره یط در

 یآموزش ۀبرنام ینیبازب و ییایارز یبرا ییمبنا عنوان به آموزانزبان یازهاین به نسبت ترجامع یدید تا شودیم لیتحل
 . دیدست آبه

 
  یازسنجین مراحل-7
 اساس بر و مختلف یهادگاهید از است، زبان آموزش ۀبرنام هر اول رکن که آموزانزبان یازهاین سنجش یبرا
 یهادگاهید در هاگام نیا شتریب. است شده عنوان یمتفاوت یهاگام س،یتدر و یریادگی به مختلف یکردهایرو

 یاجرا ،یازسنجین انجام یبرا یآمادگ بخش سه در را گام ده( 270-286: 2009) براون. هستند مشترک متفاوت
 بخش سه نیا از کی هر ۀدربار ادامه در(.271-286: 2009 براون،) شمردیم بر جینتا از استفاده و یازسنجین ۀبرنام

 . میکنیم بحث شتریب
 
 یازسنجین ۀبرنام انجام یبرا یآمادگ. 2-5-1

 نییتع( 1: از عبارتند که دارد مرحله 4 خود گام نیا. است یآمادگ گام یازسنجین ۀبرنام یهاگام از گام نینخست
 صیتشخ( 4 و هادرس طرح و 1هاهیرو مورد در یریگمیتصم( 3 ،آموزانزبان تیجمع حدود و حد نییتع( 2 ،هدف

 .اطالعات یآورجمع یهاروش انتخاب هاوتیمحدود
 

 هدف نییتع. 2-5-1-1

 2میاستافلب. کنندیم مطرح زبان آموزش ۀحوز در یازسنجین ۀبرنام کی یبرا را یمختلف اهداف مختلف، یهادگاهید
 دگاهید کند؛یم مطرح یازسنجین ۀبرنام کی یورا در را یفلسف نگرش چهار( 271: 2009 براون،  از نقل به ،1985)

 . یصیتشخ دگاهید ،یلیتحل دگاهید ک،یدموکرات دگاهید ،3یافاصله

                                                             
1. procedures  
2.Stufflebeam 
3. discrepancy 



 441/      م؟یکن نییتع را یزبان یازهاین چگونه و چرا                                                                                              

 

 ندهیآ در آموزانزبان مطلوب عملکرد انیم یتفاوت نوع هر از است عبارت ازین دگاه،ید نیا در: یافاصله دگاهید (1
 .حاضر حال در آموزانزبان نیا عملکرد و

 زبان آموزش اندرکاراندست تیاکثر که یزبان هدف هر از عبارتند ازهاین دگاه،ید نیا مطابق: کیدموکرات دگاهید (2
 .بدانند تیاولو در را آن

 ندیفرا و داندیم که ییزهایچ یمبنا بر آموززبان که ییزهایچ آن از عبارتند ازهاین دگاه،ید نیا در: یلیتحل دگاهید (3
 .اموزدیب بعد مراحل در دیبا ،یریادگی

 شود، گرفته دهیناد چنانچه که یزبان مهارت ای عنصر هر از عبارتند ازهاین دگاه،ید نیا مطابق: یصیتشخ دگاهید (4
 .زندیم بیآس یریادگی به
 برخالف. گذاردیم ریتأث شود یآورجمع است قرار که یاطالعات نوع بر که است نیا در فوق یهانگرش تیاهم

 سلسله ۀرابط کی در را ازهاین یلیتحل دگاهید دارد، توجه ازهاین ۀحوز در یآزاد رییتغ هر به که کیدموکرات دگاهید
 آن ۀدربار یاندک قبل ۀمرحل در که آموزدیم را یزیچ مرحله کی در آموززبان دگاهید نیا در. ردیگیم نظر در یمراتب

 و یمنف اثرات برود دست از ای شود گرفته دهیناد اگر که داندیم یزیچ را ازین یصیتشخ دگاهید. است دانستهیم
 آموززبان از که است یزیچ آن و آموززبان یفعل عملکرد انیم تفاوت یافاصله دگاهید و داشت خواهد یایجد

 (.24: 2003 ،1یجیاک) دهد انجام رودیم انتظار
 :باشند ریز صورت به توانندیم ازهاین مورد در اطالعات زبان، آموزش در مختلف یکردهایرو اساس بر نیهمچن

 (.2: 1989 دوسن،یو) محور -ندیفرا یازهاین برابر در محور -هدف یزبان یازهاین -

 (.31-2: 1989 ،2یندلیبر) یریادگی یمحتوا برابر در یزبان یمحتوا -

 (.1985 ،3نونان) یشناختروش یپارامترها برابر در محتوا -

 (.41: 1995 براون،) یریادگی ندیفرا برابر در یزبان یمحتوا -

 (.40: 1995 براون،) یتیموقع یازهاین برابر در یزبان یازهاین -
 . کندیم نییتع را یازسنجین ۀبرنام هر اهداف ازهاین صیتشخ در ازین مورد اطالعات نوع و هانگرش

 
 آموزانزبان تیجمع حدود و حد نییتع. 2-5-1-2

 را شانیازهاین میخواهیم که است یتیجمع کردن مشخص ،یازسنجین ۀبرنام انجام یبرا یآمادگ از دوم ۀمرحل
)حجم و سعت برنامۀ نیازسنجی(  اسیمق توانیم یازسنجین ۀبرنام کی در مقصد تیجمع تعداد نییتع یبرا. میبسنج
 . کرد نییتع را آن برنامه توجه کانون براساس ای داشت، نظر در را برنامه خود
 ای یآموزش ۀمؤسس کی در اندک یتیجمع تا گرفته یالمللنیب ۀحوز از ع،یوس اریبس یسطح در تواندیم یازسنجین

 از نقل به ،9: 2003) همکاران  و پورپورا ۀگفت به شود، انجام یاسیمق هر در برنامه نیا. ردیگ صورت کالس کی
 محدوده آن یتیموقع یازهاین ،یاسیمق هر و طیشرا هر در که معنا نیا به. است ژهیو -تیموقع( 273: 2009 براون،
 . شود داده صیتشخ دیبا که است

-حوزه و هامهارت در نکهیا ای باشد، یعموم زبان کالس کی تنها تواندیم زین یازسنجین ۀبرنام کی توجه کانون

. باشد خاص آن، مانند و مهاجران تیموقع ها،تخصص و هاحرفه ،یآموزش یهاحوزه نگارش، از اعم مختلف یها
 خاص، یگروه یازهاین سنجش یرو بر یاگسترده مطالعات د،ید میخواه مطالعات ۀنیشیپ بخش در که همانطور

                                                             
1.Ekici 
2.Brindley 
3.Nunan 
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 صورت آن مانند و هیترک فرانسه، ،یسعود عربستان از اعم مختلف یکشورها در کارمندان مهندسان، پرستاران، مثالً
 و ست،ین روزمره یهامهارت یبرا فرد یعموم ازین از،ین از منظور شهیهم که دهدیم نشان مطالعات نیا. است گرفته
 کانون به توجه با  تواندیم ازین بلکه ست،ین هم خاص یشغل ای یآموزش طیمح کی در خاص ازین تنها ازین نیهمچن
 .  باشد همه از یقیتلف ای نها،یا از کدام هر برنامه، اهداف آن، تبع به و برنامه هر توجه
 

  هادرس طرح و هاهیرو مورد در یریگمیتصم. 2-5-1-3

 و «شود؟ سیتدر یزیچ چه» نکهیا از پرسش. است آموزش روش مورد در یریگمیتصم سوم،ۀمرحل
 و درس طرح نوع نخست، پرسش. است مؤثر یازسنجین ۀبرنام کی اهداف نییتع در زین «شود؟ سیچطورتدر»

 در یاساس یگام را پرسش دو هر به پاسخ( 275: 2009) براون. کندیم مشخص را سیتدر روش نوع دوم، پرسش
 مواد و دوره کی یدهسازمان یهاوهیش» براون فیتعر به بنا درس طرح. داندیم یازسنجین ۀبرنام اهداف نییتع

 ،یکارکرد ،یموضوع ،یتیموقع ،یساختار:باشد کردهایرو نیا از یکی اساس بر تواندیم که «است آن یآموزش
 .ادیبن کار اد،یبن مهارت ،یمفهوم
 

 اطالعات یآورجمع یهاروش انتخاب و هاتیمحدود صیتشخ. 2-5-1-4

 دست به( 2005) النگ و( 2001 ،1995) براون از را اطالعات یآورجمع یهاروش از یفهرست( 278: 2009)براون
 مطالعات مصاحبه، پرسشنامه، جمله از دهد،یم ارائه را ازین سنجش یهاوهیش از یفهرست( 1989) نسونیراب. دهدیم

 -خود آموزان،زبان خاطرات ۀدفترچ جمله از یگرید یهاوهیش( 1997) جردن و یعیطب یهاداده و هاآزمون ،یمورد
-پرسشنامه هاوهیش نیبهتر( 1994) 1وست اعتقاد به اما. دیافزایم هاوهیش نیا به را آن مانند و آموزانزبان یهایابیارز

 .  هستند یمورد مطالعات و هامصاحبه ها،
 

 یازسنجین ۀبرنام یاجرا-8
 را آنها ادامه در که هاداده ریتفس و لیتحل( 2و هاداده یآورجمع( 1: از عبارتند یازسنجین ۀبرنام کی یاجرا مراحل
 . میدهیم شرح

 

 هاداده یآورجمع. 2-5-2-1

 مورد یهاداده به میخواهیم ییهاپرسش چه قیطر از میبدان که است نیا یازسنجین ۀبرنام یاجرا در گام نینخست
 براون.بدهند قرار ما اریاخت در یاطالعات نوع چه و بپرسند ییهاحوزه چه از دیبا هاپرسش نیا نکهیا و میبرس ازین
 از جنبه نه صورت به( 1978) یمانب که ییهاپرسش اما. استکرده مطرح را هاپرسش نیا از یانمونه( 280: 2009)
 ریمس ها،جنبه نیا از کیهر از پرسش ،یو باور به. هستند ترشفاف و ترحیصر شمرد،یم بر[ یزبان] ارتباطِ کی

 دیبا پرسشنامه م،یکنیم یآورجمع را اطالعات پرسشنامه قیطر از چنانچه مثالً. کندیم مشخص را هاداده یآورجمع
 دارد تعامل آنها با که یافراد دارد، سروکار آن با که یزبان ۀگون نوع آموز،زبان خود یهایژگیو از ییهاپرسش یحاو

 . باشد آن، مانند و
 

 هاداده ریتفس و لیتحل. 2-5-2-2

  یایمزا که شمردیم بر را یمطالعات( 282: 2009) براون. ردیگ صورت یکمّ ای یفیک شیوۀ به تواندیم هاداده لیتحل

                                                             
1.West 
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 و معتبر اطالعات تواندیم هم کنار در وهیش دو هر یازسنجین در او اعتقاد به اما اند،کرده عنوان را هاوهیش از کدام هر
 آن، در و است یاصل ۀویش( 2005) النگ ۀانگار در که کندیم صحبت 1یاهیزاو چند ۀویش از او. دهد دست به ایپا
 ۀویش یبرا براون. دیرس یترقیدق جینتا به تا کرد لیتحل را هاداده یفیک و یکمّ متفاوت یهاروش قیطر از دیبا

-لیتحل در چندگانه ۀویش زمان، در چندگانه ۀویش ه،ینظر در چندگانه ۀویش: جمله از شمرد، یبرم یانواع زین چندگانه
 . شودیم تیکفا مختصر نیهم به نجایا در که آن، مانند و گر
 
 جینتا از استفاده. 2-5-3

 ،یازسنجین از حاصل جینتا. است یآموزش ۀبرنام و آمده دستبه جینتا انیم یارتباط یبرقرار یمعنا به مرحله نیا
 ندیفرا در جینتا نیا آنکه یبرا .کنندیم نییتع مختلف یهاحوزه در را آموزانزبان یازهاین که هستند ینیع یهاداده
 :کرد توجه ریز نکات به دیبا باشند، استفاده قابل سیتدر

 .شوند یبندمرتبه بودن ژهیو -سطح و نوع نظر از هاداده (1

 یگوجواب تا باشند منعطف ییهاداده دیبا هاداده نیا. ستندین یینها و ثابت آمده دستبه یهاداده (2
 .باشند دهدیم رخ آموزانزبان یازهاین در که یراتییتغ

 .کنند محدود کالس در را مدرس عملکرد دینبا هاداده (3

 .شوند دوره و برنامه هر ۀژیو دیبا هاداده (4

 
 یازسنجین ۀبرنام یابیارز-9
 ایپا یازسنجین .شود یابیارز بودنش یعمل و ییایپا ،ییروا با تواندیم نیبنابرا و است یابیارز ینوع یازسنجین

 در تنها را آموزانزبان آنکه یجا به. شوند گرفته کار به مندنظام طور به که است اریمع یابزارها از استفاده مستلزم
 و میکن مشاهده را آنها فهرست کی یرو از و مندنظام طور به است بهتر م،یکن مشاهده یزبان کار کی انجام حال

 در از است عبارت زین روا/ معتبر یازسنجین(. 30: 2010 ستر،یمکال و شنین) میکن ثبت اریمع یهاوهیش با را اطالعات
 و شنین) است مهم شودیم یآورجمع که یاطالعات انواع و ازین انواع به توجه. مهم و مرتبط مسائل گرفتن نظر
 (.30: 2010 ستر،یمکال

 هامؤلفه گرید از ییروا ۀمؤلف بودن، یعمل و ییایپا ،ییروا ۀمؤلف سه انیم از( 31: 2010) ستریمکال و شنین اعتقاد به
 . رندیگ قرار تیاولو در توانندیم برنامه اهداف به بسته کدام هر گرچه است، ترمهم
 
 یازسنجین یابزارها-10

 هاآزمون ای یدرس یهاکتاب مثال یبرا) هانهیشیپ یبررس مصاحبه، پرسشنامه، قیطر از توانیم ینیع یازهاین ۀدربار
 .  کرد جمع اطالعات آن مانند و آموزانزبان مدرسان، ۀمشاهد( آنها لیتحل و

 .میکرد بحث آنها از ن،یا از شیپ که است یمتعدد یهانهیگز انیمشامل انتخاب از  یازسنجین ۀبرنام کی یطراح
 ۀنکت گرفته شود. یماتیتصم دیاطالعات با یدهگزارش و لیتحل ،یدهسازمان ،یآورجمع یعمل یهاوهیش مورد در

 از اطالعات لیدل نیاز نظر دور نمانده است. به هم یاطالعات یازسنجین ۀدر برنام میمهم آن است که مطمئن شو
 اندشده یآورجمع م،یباش داشته دیبا که یاطالعات ۀهم که میبرس نانیاطم نیا به تا شودیم یآورجمعمنابع متعدد 

 (.63: 2009 چاردز،ی)ر

                                                             
1.Triangulation 
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 ۀبرنام کی در که شمردیم بر را داده یآورجمع یهااز روش ریبه شرح ز یفهرست( 64: 2009) چاردزیر
 :است رفته کار به نداشتند، یسیانگل زبان ۀنیشیپ که یآموزانزبان یبرا یازسنجین

 یاجمال گزارشات از یانهیشیپ (1

 یاپرسشنامه یهایبررس از یادیز تعداد لیتحل و هیتجز (2

 اندداده انجام را ییهایبررس نیچن نیا از شیپ که یافرادبا  تماس (3

 اهداف نییتع یبرا مدرسان با مصاحبه (4

 مرتبط یهاگروه صیتشخ (5

 گروه هر با مرتبط افراد صیتشخ و مرتبط یآموزش یهاگروه به پروژه یشنهادیپ طرح ۀارائ (6

 مرتبط کارمندانو  آموزانزبان یهااز پرسشنامه یشیآزما ۀنمون کی یۀته (7

 همکاران یسو از هاپرسشنامه مرور (8

 پرسشنامه یشیآزما ۀنمون یاجرا (9

 آموزانکارمندان و زبان انیمناسب از م کنندگانشرکت انتخاب (10

 دادگان یآورجمع یبرنامه برا کی یۀته (11

 پرسشنامه یاجرا (12

 منتخب مشارکان با مصاحبه یریگیپ (13

 هاپاسخ یبندسطح (14

 هاپاسخ لیتحل و هیتجز (15

 هاهیتوص و هاگزارش ثبت (16

 
 شده یآورجمع اطالعات از استفاده ۀنحو-11
 آمده در فهرست کیشده و به صورت  یآورجمع مختلف منابع از که است یعاتشامل اطال یازسنجین ۀبرنام جینتا

 باشد: ریز ۀنمون مانند تواندیم فهرست نیا. است
 شود؛یم استفاده باال بسامد با زبان آن آن، در که ییهاتیموقع -

 هستند؛ مواجه یمشکالت با افراد آن، در که ییهاتیموقع -

 دهند؛یم آموزانعملکرد زبان ۀمردم دربار معموالً که ینظرات -

 شود؛یمبا آنها انجام  یمتفاوت یکارها که یایتکرار یالگوها -

 زبان؛ مختلف یهاجنبه یریدر به کارگ آموزانزبان مشکالت -

 آموزش؛ در هاتیفعال مختلف انواع تیاولو -

 متفاوت؛ یهاتیموقع در معمول یارتباط مشکالت -

 آموزان؛زبان مشکالت مختلف یهاجنبه ۀدربار نظرات و شنهادیپ -

 (.64: 2009 چاردز،ی)ر متفاوت یهاتیموقع ای هابافت در یزبان یواحدها تکرار -

 :از عبارتندکه در مهارت صحبت کردن گزارش شده است،  یمشکالت عمدهمثال،  یبرا
 (دارند یاصطالح یمعنا هاواژه. کنندیتند صحبت م یلیمردمخ) زبان آن یگفتار صورت درک -

 بگم( یفکر کنم چ توانمینماز گفتگو به خود )من  یسهم اختصاص به مبرم ازین -

 (بگم اشتباه زیچ هی دی)شا دارد که یسهم ارزش از دنیکش خجالت -
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 (بگم نویا چطور دونمی)نم زبان آن به دهیا کی یدهسازمان در یناتوان -

 اون گفتن راه نیبهتر دونمیشود )نم درک مختلف طرق به تواندیم نیمع کارکرد کی نکهیا از یآگاه -
 (هیچ موضوع

؛ به 1977 جونز، و جونز( )زنندیحرف م یلیخ آموزاناز زبان یورود به بحث )بعض در یاز ناتوان یدیناام -
 (.65: 2009 چاردز،یرنقل از 

 قرار نظر مدّ را مختلف یمنظرها یازسنجین ۀبرنام در ستالزم ا ،یازسنجین ۀبرنام کی جینتا از نانیاطم یبرا
 :مثال یبرا دهد،

شود و  یشتریب تیحما یریادگی امر در آموززبان از تا داد قرار نظر مدّ را آموززبان دگاهید دیبا: آموزبانز منظر
 کند. دایپ کاهشبخوانند  دیکه با یآموزش یمحتوا زانیم

 یآمادگخواندن و نوشتن  یهامهارت حسب بر تا داد قرار توجه مورد را یلیتحص طیمح دگاهید دیبا: یمنظرعلم
 .شودحاصل  یدانشگاه التیتحص یبرا یشتریب

 یازهاین یبرا یشتریب یارتباطآمادگ یاهیپا یهامهارتمشاغل را مدّ نظر قرار داد تا بر حسب  دیبا: منظرکارفرما
 .دیکار به دست آ

دستور زبان  از یبهتر فهم آموزانزبان تا رندیگ قرار توجه مورد دیبا سیتدر یهاوهیش و مدرس: منظرمدرس
 (.66: 2009 چاردز،ی)رباشند داشته ازیمورد ن

 کیاز  یامؤلفه ایموجود  ۀبرنام کی یابیارز یبرا باشد یاساس تواندیم یازسنجین ۀبرنام ازآمده  دستبه جینتا
 انتخاب به توانندیم جینتا نی. اندهیآ یهابرنامه یبرا اهداف یزیربرنامه یبرا باشد یاساس تواندیم نیبرنامه، همچن

 ییمبنا و کنند کمک یابیارزش یهاروش گرید و یسازآزمون یهاروشبرنامه و  کیمناسب آموزش در  یهاروش
 .دوره کی یآموزش یمحتوا ای درس رحط کی یبرا ندباش

 صورت مختلف یهاحوزه در آموزانزبان ازین سنجش یبرا ییهاپژوهش ،یازسنجین مختلف یهاانگاره اساس بر
( 2002) 3یاسمالکاسک و بوشر ،(2001) گرانید و 2نگیل ،(1998) 1کامرون مانند یاریبس یهاپژوهش. است گرفته

 9الیآک ،(2010) 8دویکوستل ،(2010) 7اکیوزن ،(2008) 6ییکا ،(2005) 5الریآگو جاسو ،(2003) 4داچ ،(2003)یجیاک
 در ژهیو اهداف و یعموم یهادوره یبرا یازسنجین یهابرنامه یهاافتهی( 2010) بوشر ،(969:  2010) 10اوزک و

 . دهندیم نشان را مختلف یهازبان
  
 آزفا ۀحوز در یازسنجین تیوضع یبررس-12

 تیوضع دیبا حوزه سه در است، برده بهره یازسنجین یهابرنامه از اندازه چه تا آزفا شود، مشخص آنکه یبرا
 یهاافتهی از یآموزش منابع ۀاستفاد( 2 حوزه، نیا در یازسنجین یهاپژوهش ۀسابق( 1: نمود یبررس را یازسنجین

                                                             
1.Cameron 
2.Ling 
3. Smalkoski 
4
.Deutch 

5. Jasso-Aguilar 
6.KayI 
7. Wozniak 
8. Chostelidou 
9. Akyela 

10. Ozeka 
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 لیدل به. کشور از خارج و رانیا در یفارس زبان آموزش یآموزش مراکز یهااستیس و هایزیربرنامه( 3 و یازسنجین
 تنها یازسنجین تیوضع ،یآموزش مراکز در یزیربرنامه ۀنحو اطالعات به یدسترس عدم و حاضر پژوهش تیمحدود

 . شودیم یبررس دوم و اول ۀحوز دو در

 یازهاین که است( 1392) یبیغر یدکتر ۀنامانیپا آزفا، یازسنجین ۀحوز در پژوهش تنها: پژوهش ۀسابق .1
 تینها در و یبنددرجه سطح پنج در ،یآورجمع کارکرد و دستور واژه، ۀحوز سه در را آموزانیفارس

 .است کرده ارائه یازسنجین یها پژوهش انجام یبرا یاتیعمل و یبوم یاانگاره
 در یبیترک ،یلیتحل کردیرو با مختلف، اهداف با یفارس آموزش کتاب عنوان 200 از شیب: یآموزش منابع .2

-زبان یازهاین یبندسطح اساس بر منابع نیا از تعداد چه.  است دهیرس چاپ به کشور از خارج و رانیا

 اصغرپور و یگزقره اند؟شده یطراح مرتبط منابع گرید و آموزانیفارس ازین مورد یهاواژه ۀکریپ آموزان،
 شده یبررس مسائل انیم از. اندکرده یآمار لیتحل مختلف یمنظرها از را کتاب عنوان 146( 1392) ماسوله

 مرتبط یبندسطح تیرعا و مشخص سیتدر روش بودن دارا س،یتدر ۀدور طول بودن دارا مانند ییارهایمع
 . دهدیم نشان شده یبررس یهاکتاب در را ارهایمع نیا تیوضع( 1) جدول. هستند یازسنجین مبحث با

 ندارد دارد اریمع
 درصد 89 درصد 11 سیتدر ۀدور طول

 درصد 89 درصد 11 مشخص سیتدر روش
 درصد 55 درصد 45 یبندسطح

  
 یریگمیتصم آنها مورد در کتاب یطراح از شیپ دیبا که مسأله سه نیا تیاهم وجود با که دهدیم نشان( 1) جدول
 یازسنجین ۀبرنام گونه چیه که است آن ۀدهندنشان امر نیا. هستند ییارهایمع نیچن فاقد مذکور منابع شتریب شود،

 فهرست در و اند شده چاپ رانیا از خارج در که یمنابع از یاریبس. است نگرفته صورت منابع نیا یطراح از شیپ
 ،(2014) یابوالحسن و وانفیا نمونه یبرا دارند، مشابه یتیوضع زین ندارند قرار( 1392) ماسوله اصغرپور و یگز قره

 (.2012) یاورسات و ینیمنگ و( 2008) اربتسوف

 
 شنهادهایپ و یبندجمع -13

ها و مانند آن، بدون گذراندن های درسی، آزمونآموزی، تدوین برنامههیچ برنامۀ آموزشی اعم از برگزاری دورۀ زبان
اند و برای معرفی کردههای مختلف مرحلۀ نیازسنجی موفق نخواهد بود. رویکردهای متعددی نیازسنجی را از دیدگاه

ها و ابزارهای متفاوتی وجود دارند که در مقالۀ حاضر به هر کدام اشاره شد . نکتۀ مهم تعیین نیازهای زبانی روش
آموزی، محتوای آموزشی انتخاب شده بر اساس شمّ و این است که بدون تعیین نیازهای مخاطبان یک دورۀ زبان

توان انتظار داشت اهداف دوره را برآورده سازد. از سویی دیگر، توجه رو نمیاینسلیقۀ نویسندگان خواهد بود و از 
دهد و روند یادگیری را قابل ریزی آموزشی، انگیزۀ مخاطبان را برای یادگیری افزایش میبه نیازهای زبانی در برنامه

 کند. بینی و نیز قابل ارزیابی میپیش
 دیبا کنندیم هیته خود را یآموزش منابع که یمدرسان زین و یآموزش منابع لفانمؤ آزفا، ۀحوز در یآموزش انزیربرنامه

 :بدهند حیصر یهاپاسخ آنها به وکنند  مطرح ریز یهاپرسش نوع از ییهاپرسش دوره، کی شروع از شیپ

 ست؟یچ خاص ۀدور آن یآموزش ۀبرنام از هدف .1

 ست؟یچ خاص ۀدور آن در سیتدر روش و محتوا به یکل کردیرو .2
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 شود؟  یم انتخاب چگونه یآموزش یمحتوا .3

 شود؟  یم یبنددرجه چگونه یآموزش یمحتوا .4

 است؟ لیدخ محتوا درانتخاب اندازه چه تا افراد شمّ .5

 ؟یعموم اهداف ای شود  یم انتخاب ژهیو اهداف یبرا محتوا .6

 است؟ چگونه مخاطبان یبندسطح نوع .7

  است؟ زانیم چه به سطح هر به افتهی اختصاص زمان .8
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