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چکيده 
پاکستان  افغانستان،  با  ايران  زبان آموزي  درسي  برنامه  مقايسۀ  پژوهش،  اين  از  هدف 
وتاجيکستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي بوده و اطالعات با روش کتابخانه اي 
تهيه شده و از نظر تطبيقي، با توجه به روش چهار مرحله اي جرج بردي انجام يافته است. 
درتمام کشورها از نظر هدف به شناخت محيط وجامعه، تقويت مهارت هاي زبانی، تقويت 
همکاري با ديگران، افزايش قدرت فهم دانش آموز، تقويت اعتماد به نفس ، کشف و شکوفايي 
روش هاي  مورد  است.در  شده  تأکيد  کنجکاوي  حس  برانگيختن  و  دانش آموزان  عالقه 
آموزشی، از روش هايي نظير ايفاي نقش، اکتشافي، بحث و گفتگو، يادگيري تعاملي، بارش 
شفاهي  مهارت هاي  آموزشی  محتواي  ايران  در  مي شود.  استفاده  ميهمان  سخنگوي  مغزي، 
شامل خواندن، تصويرخواني، متن خواني،شناخت واژه و حروف يا نشانه، درك مطلب، نکته 
و واژه آموزي )کتاب بخوانيم( و مهارت هاي کتبي شامل نوشتن شکل حروف و واژه ها، جمله 
سازي،امال و انشا )کتاب بنويسيم( است در حالي که محتواي آموزشی در پاکستان شامل 
خواندن و نوشتن، ترجمه، گرامر، شناخت کلمه، جمله سازي، درك مطلب و در افغانستان 
عدد نويسي،  الفبا،  با حروف  آشنايي   ، دادن  و گوش  گفتن  نوشتن، سخن  خواندن،  شامل 
اماليي،  نکات  نوشتن،  و  تاجيکستان شامل خواندن  در  و  الخط، خطاطي  و رسم  نگارش 
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مقدمه
زبان مهمترین وسيله اي است كه مي تواند افراد جامعه را به هم پيوند دهد و یک واحد اجتماعي به 

وجود آورد زبان مهمترین نهاد اجتماعي است و وسيله اي است براي بيان افكار و احساسات انسانها.
برنامه درسي زبان آموزي یا آموزش مهارتهاي زباني در ميان برنامه هاي دیگر دورة ابتدایي از اهميت به 
سزایي برخوردار است زیرا نه تنها در تعليم و تثبيت روابط اجتماعي مؤثر است، بلكه یادگيري سایر مواد 
درسي را نيز تسهيل وتعميق مي بخشد. سخن گفتن ، گوش دادن ، خواندن و نوشتن اساس یادگيري و 
تفهيم و تفاهم بين معلم و شاگرد را تشكيل مي دهد لذا در فرایند یاددهي-یادگيري همه درس ها اهميت 

دارند .
یادگيري زبان با غني بودن محيط اطراف كودكان و تجربه هاي او در محيط ارتباط مستقيم دارد به طوري 

كه مي توان گفت ، پایه زبان آموزي  بر تجارب كودكي گذاشته مي شود. ) اكبري، 1385 : 100 ( 
نخستين و اساسي ترین نقش زبان ایجاد ارتباط بين انسانهاست . زندگي و حيات انسان داراي صبغة 
اجتماعي است و این ویژگي باعث مي شود كه به ابزاري كارآمد و پویا براي برقراري ارتباط نياز داشته 
باشد . همه ي ما درمحيط هاي متفاوت اجتماعي خود از جمله در خانواده ، مدرسه و ... در مسائل اداري ، 

شناخت حروف الفبا، شناخت لغت، روان خواني، گوش دادن و صحبت کردن مي باشد. در 
مورد مواد و منابع يادگيري، در ايران از کتاب هاي بخوانيم و بنويسيم، راهنماي معلم، روش 
تدريس فارسي ابتدايي، مهارت آموزي  زبان فارسي، مجالت آموزشي، فيلم، نوار صوتي 
و لوح فشرده ؛ در پاکستان از فلش کارت ، تصاوير، نوار صوتي، اساليد و کتاب درسي، 
در افغانستان و تاجيکستان از کتاب درسي،تصاوير، اساليد، پوستر، نقشه جغرافي، البراتوار 
و کتابخانه استفاده مي شود. در مورد نحوه ارزشيابي، در تمام کشورها از روش هاي کتبي، 

شفاهي و مشاهده رفتار استفاده مي گردد.

کليد واژه ها: مطالعه تطبيقي، برنامه درسي، زبان آموزي ، زبان فارسي  
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آموزشي و بازرگاني و... در استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي و كتاب و همچنين در دهها نقش دیگر ، در 
هر روز چندین ساعت از زبان فارسي )و حتي از زبانهاي خارجي ( استفاده مي كنيم. زبان چنان با زندگي 

ما عجين است كه ما هيچ گاه آگاهانه به این همگامي بسيار نزدیک توجهي نداریم. ) زندي ،1380: 15( 
مهمترین نقش زبان » نقش ارتباطي« است . با این حال زبان به عنوان نظامي یكپارچه ، خود تنوعاتي 
دارد كه شامل گونه هاي فردي ، اجتماعي ، جغرافيایي ، سبک ، سياق و رسانه هاي مختلف مي شود . 
هر زبان از ساختهاي دروني شامل ساخت آوایي ، صرفي ، نحوي ، معنایي و گفتماني تشكيل شده كه 
مجموعاً »توانش زباني « اهل زبان را تشكيل مي دهند . با وجود این براي برقراري ارتباط زباني و عناصر 
فرا زباني هر شخص باید اصول و قواعد كاربرد شناختي زبان شامل اصول استفاده مناسب از عناصر در 
موقعيت هاي اجتماعي مربوط ، قواعد غيركالمي مؤثر بر ارتباط زباني حاكم برگفتار را رعایت كند .توانایي 

رعایت این اصول و قواعد را »توانش ارتباطي« مي ناميم . ) زندي ،1381: 22 ( 
اگرچه یادگيري مهارت های شفاهی زبان فارسي مي تواند بدون آموزش هم صورت گيرد ، اما این نكته 
را نباید از نظر دور داشت كه آموزش ابزاري مهم است كه مي تواند به سياستگذاران و مسئولين گسترش 
زبان فارسي در عينيت بخشيدن به اهداف و برنامه هایشان یاري رساند . به دیگر سخن اگر بخواهيم افرادي 
غير فارسي زبان را چه در داخل كشور و چه در كشورهاي دیگر با مهارتهاي ارتباطي زبان فارسي آشنا 
سازیم ، تنها نباید به یادگيري طبيعي كه معموال بر اثر مراوده هاي فردي در طول سفر، ازدواج با یک 
فارسي زبان و غيره صورت مي گيرد ، بسنده كنيم ، بلكه الزم است به آموزش به عنوان یک راه حل بالقوه 

جهت گسترش زبان فارسي در داخل و خارج از كشور بيشتر توجه كنيم. ) زندي ، 1383: 3 (
با وجود اهميت زبان وزبان آموزي متاسفانه در كشور ما كمتر به این مقوله پرداخته شده و تحقيقات 
و مطالعات اندكي در این زمينه موجود است .استفاده از تجارب و دست آوردهاي كشورهاي دیگر در 
آموزش مهارتهاي زباني مي تواند به عنوان معياري مناسب جهت سنجش كيفيت برنامه زبان آموزي باشد.

پيشينه ي تحقيق
در خصوص مطالعات تطبيقي برنامة درسي زبان آموزي پژوهش هاي بسياراندكي صورت گرفته است. 
قاسم پور در پژوهش خود با عنوان » بررسي تطبيق دیدگاه ها، رویكردها و روش هاي برنامه ریزي 
زبان آموزي به منظور ارائة الگوي مناسب براي آموزش زبان فارسي » از طریق تطبيق و مقایسة دیدگاه ها  ، 
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رویكردها و روش هاي برنامة درسي زبان آموزي  به توصيف مباني فلسفي، روانشناسي و زبان شناسي 
این برنامه مي پردازد تا انعكاس بنيان ها و اصول نظري حوزه هاي فوق را در برنامة درسي زبان آموزي  
كشورهاي آمریكا )كاليفرنيا(، انگلستان ، آلمان، ژاپن، عربستان سعودي و ایران تبيين نماید. نتایج به دست 
آمده نشان مي دهدكه درچهار حوزه ي فلسفي، روانشناسي، زبانشناسي و برنامة درسي هر سه سطح 
دیدگاه ، رویكرد وروش به هم نزدیک هستند و تنها نوع بيان و اصطالحات با هم تفاوت دارد. در مورد 
عناصر و مؤلفه هاي برنامة درسي زبان آموزي  كشورهاي مورد مطالعه پژوهشگر به این نتيجه دست یافت 
كه در هر كشور به نسبت نوع نگاه و رویكرد برنامة درسي عناصر و مؤلفه ها تفاوت دارد اما در همه ي 

آنها به رویكرد چهارمهارت زباني، اهداف، محتوا و قواعد دستوري توجه مي شود. ) قاسم پور ،1383(
بخشش در پژوهش خود با عنوان »مطالعة تطبيقي برنامه درسي زبان آموزي  دورة ابتدایي ایران وآمریكا« 
هدف پژوهش خود را بررسي تطبيقي و مقایسةبرنامة درسي زبان آموزي  ایران و چهار ایالت آمریكا 
)كاليفرنيا ، ویرجينيا، آریزنا و ویسكانزین( به منظور بهره گيري از نتایج مطالعه در جهت بهبود برنامه 
درسي زبان آموزي  دورة ابتدایي ایران عنوان كرده است. نتایج پژوهش نشان مي دهد كه در زمينهاهداف 
آموزشي ، مهمترین هدف آموزش زبان فارسي در ایران پرورش سه حيطه ي شناختي ، عاطفي و مهارتي 
و در ایاالت مورد نظر برقراري ارتباط صحيح با دیگران و آماده شدن براي ایفاي نقش شهروندي مي باشد . 
در زمينه مواد و منابع یادگيري مهارتهاي زباني ، تنوع و تعدد مواد و منابع یادگيري در ایاالت مورد نظر 
بسيار بيشتر بوده كه به طرق مختلف در اختيار معلمان قرار مي گيرد. در مورد روشهاي آموزش مهارت هاي 
زباني، در ایران از روش هایي چون بحث و گفتگو ،پرسش و پاسخ ، ایفاي نقش ، استقرایي ، اكتشافي،... 
و در ایاالت مورد نظر به دليل غير متمركز بودن نظام هاي آموزشي از روش هاي بسيارمتنوعي كه بيشتر 
تأكيد بر روش هاي تلفيقي ،سمعي و بصري ، ارتباطي، بحث و گفتگو و ... دارند ، استفاده مي شود. در مورد 
نحوي ارزشيابي مشخص شد كه در ایران از روش هاي كتبي ، شفاهي و مشاهده ي رفتار و در ایاالت 
مورد نظر به دليل غير متمركز بودن نظام هاي آموزشي ازارزشيابي هاي گوناگون كه بيشتر به صورت كتبي، 

شفاهي، مشاهده رفتار و به خصوص خود ارزیابي است، استفاده مي شود. )بخشش، 1384(
شریفيان در طرح پژوهشي خود با عنوان »بررسي تطبيقي نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در هفت 
كشور جهان و ارائة الگوي مناسب براي آموزش و پروش ایران« هدف از انجام پژوهش را بررسي 
تطبيقي نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي فراگيرندگان دركشورهاي آلمان، ژاپن، كانادا، فرانسه، كره، مالزي، 
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اندونزي و مصر با جمهوري اسالمي ایران به منظور بهرگيري از نتایج مطالعه براي پيشنهاد الگوي مناسب 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي فراگيران در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ایران عنوان كرد. در 
این پژوهش اطالعات جمع آوري شده به روش كيفي درسه مرحله ي)خالصه كردن اطالعات،عرضه ي 
اطالعات و نتيجه گيري( مورد تحليل قرار گرفت و نتایج نشان مي دهد كه دركشور ما بين نظام ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي به عنوان یک عنصر از برنامة درسي با سایر عناصر و رویكرد و الگوي برنامة درسي 
هماهنگ و هم سویي الزم وجود ندارد و این عامل خود یكي از عوامل اساسي عدم تحقق انتظارات 
آموزش و پرورش و رشد و توسعه ي جامعه مي باشد. در صورتي كه در كشورهاي داراي نظام آموزش 
و پرورش برتر این هماهنگي و هم سویي بين عناصر برنامة آموزشي و درسي و حتي ویژگي هاي جامعه 

شناختي وجود دارد ) شریفيان ، 1381(. 
جوادي در پژوهش خود با عنوان« مقایسه ی تطبيقي برنامه هاي درسي زبان انگليسي در دو نظام رسمي 
و غير رسمي كشور به منظور ارائة یک الگو »سؤاالت پژوهشي  را در زمينه هاي زیر طرح كرده است : 

 - روش هاي مورد استفاده در تدریس زبان انگليسي در آموزشگاه هاي خصوصي و كالس هاي  مدارس  دولتي  
- كتب و منابع مورد استفاده در آموزش زبان انگليسي در آموزشگاه هاي خصوصي و كالس هاي  

مدارس دولتي
- كيفيت منابع مورد نظر از ابعاد مختلف برنامه ریزي، ویژگي هاي معلمان آموزش زبان از نظر تحصيالت 
- نحوه ي ارزشيابي از كالس هاي  فوق،تفاوت كالس هاي خصوصي از مدارس دولتي در موارد فوق 

و ....
پس ازتجزیه وتحليل اطالعات مشخص گردید كه دو نظام آموزش زبان درآموزشگاه هاي آزاد و 
مدارس دولتي در كليه ابعاد برنامه ریزي درسي از یكدیگر متفاوتند. مهمترین وجه تمایز آموزشگاه ها 
از مدارس دولتي در داشتن هدف هاي متفاوت ، در انتخاب معلمان بهتر و مجرب تر ، در به كارگيري 

رویكرد ارتباطي در آموزش و در انتخاب محتواي مناسب تر و برانگيزنده تر است )جوادي،1380(. 
شریفي درپژوهش خود رویكردها و روش هاي آموزش زبان فارسي را از جهت تاریخی مورد بررسی 
قرار مي دهد. دراین پژوهش، پژوهشگر زبان را از دید ساخت گرایان، روانشناسان و زبان شناسان مورد 
بررسي تاریخي قرارداده و در پایان مقایسه اي بين مراحل رشد شناختي ویگو تسكي ، پياژه و برونر انجام 
داده است. نتایج به دست آمده نشان مي دهد كه زبان پدیده اي است انساني، ذهني، زنده و داراي 4 مهارت 
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كاربردي گوش دادن ، صحبت كردن، خواندن و نوشتن كه در پيوندي تنگاتنگ با تفكر و آموزش قرار 
دارند. به این ترتيب  كه برنامه ریزي آموزشي مهارت هاي زباني براي یک گروه سني ، پيوندي ناگسستني 
با فراگيري مهارتهاي زباني، رشد ذهني و شناختي و ارزیابي زبان آنها و سير تاریخي آموزش زبان دارد 

)   شریفي، 1376(.
محمدي محتواي كتابهاي فارسي دورة ابتدایي را مورد بررسي قرار داد و چار چوبي نظري در خصوص 
تدوین و اصالح كتاب هاي فارسي مقطع ابتدایي ارائه كرد. او در پژوهش خود به نتایج زیر رسيده است:

1- مسئله جنسيت در عالقه و عدم عالقه به موضوع و دشواري متن در تمام مقطع ابتدایي دخالتي 
ندارد. 

2- درجات دشواري تكاليف در پایه هاي مختلف دورة ابتدایي از نظر دختران و پسران دانش آموز 
تفاوتي ندارد و یكسان است.

3- مسئله جنسيت دانش آموزان پایه هاي مختلف دوره ابتدایي در جذابيت تصاویر كتاب هاي فارسي 
ابتدایي اثري ندارد.

4- عالقه به رنگ ها از نظر دانش آموزان دختر و پسر كالس هاي ابتدایي متفاوت است .
5- هماهنگي حجم تكاليف با وقت دانش آموزان در پایه هاي مختلف دوره ابتدایي بستگي به ویژگي هاي 
دختران و پسران و توانایي هاي ذهني و همچنين تكاليف فارسي دوره ابتدایي از نظر معلمان و دانش آموزان 

یكسان است .
6- درجات دشواري متون كتاب هاي فارسي دوره ابتدایي از نظر معلمان و دانش آموزان یكسان است.

7- درجات عالقه و عدم عالقه به دروس كتاب هاي فارسي دوره ابتدایي از دید معلمان و دانش آموزان 
یكسان است 

8- تناسب حجم كتاب هاي فارسي دوره ابتدایي با زمان تعيين شده براي تدریس از دید معلمان 
كالس هاي مختلف متفاوت است.

9- بررسي پرسش هاي هرپنج جلد كتاب فارسي دوره ابتدایي بيش از حد به حافظه و درك و فهم 
دانش آموزان توجه داشته و فراگيران را به مطالعه سطحي عادت داده و آنها را از فهم عميق تر مطالب باز 
مي دارد و در نتيجه تكاليف و پرسش هاي كتاب هاي فارسي كمتر به هدفهاي تربيتي در سطوح باال توجه 

دارند) محمدي،1373، به نقل از ذوالفقاري،1382 : 99- 97 ( . 
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اهداف پژوهش 
1- مطالعة تطبيقي عناصر و مولفه هاي برنامة درسی  زبان آموزي ایران با افغانستان، پاكستان و تاجيكستا ن

2- آشنایي باعناصر و مولفه هاي برنامه آموزش زبان ملي درایران، افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان 
3- ارائة پيشنهاداتي جهت بهبود برنامة آموزش زبان فارسي در ایران 

سواالت پژوهش
1 - راهنماي برنامة درسي زبان آموزي  در دورة ابتدایي ایران، افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان از چه 

عناصر و مؤلفه هایي تشكيل شده است ؟
 2- اهداف برنامة درسي زبان آموزي در دورة ابتدایي ایران و افغانستان، پاكستان و تاجيكستان چيست ؟

3- روش هاي آموزش زبان ملي در برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدایي ایران، افغانستان، پاكستان و 
تاجيكستان كدام ها هستند؟

4- محتوای برنامة درسي زبان آموزي در دورة ابتدائي ایران ، افغانستان ، پاكستان و تاجيكستان از چه 
مواد و موضوعاتي تشكيل شده است؟

5- مواد و منابع یادگيري مهارت ها ي زباني در برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدائي ایران ، افغانستان، 
پاكستان و تاجيكستان چيست؟

 6- نحوه ي ارزشيابي از زبان و پيشرفت مهارت هاي زباني در برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدایي 
ایران، افغانستان، پاكستان و تاجيكستان به چه صورت است؟

روش پژوهش 
این پژوهش از نوع توصيفی و كيفی بوده و به لحاظ تطبيقی مبتنی بر روش مطالعه ي تطبيقی جرج 
بردی )توصيف ، تفسير، همجواری و مقایسه( است. اطالعات مورد نياز از طریق منابع كتابخانه ای و 
مراجعه به پایگاه های اینترنتی جمع آوری شده است. جامعه ي آماري راهنماي برنامة درسي زبان آموزي و 
كتاب هاي درسي زبان ملي كشورهاي مورد مطالعه است. اما به منظور عملي شدن تحقيق، جامعه ي نمونه 
محدود به راهنماي برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدایي كشورهایی است كه از نظر زبان مورد استفاده، 
قرابت و نزدیكی هایی دارند. یعني زبان ملي آموزشي در دورة ابتدایي هر چهار كشور ، زباني است كه در 
ریشه و سابقه ي تاریخي )زبان فارسي ، البته با تفاوت هایي در خواندار و نوشتار( اشتراكاتي بسيار دارد.
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 يافته هاي پژوهش
پرسش اول: راهنماي برنامة درسي زبان آموزي در دورة ابتدائي ایران ، افغانستان، پاكستان و تاجيكستان 

از چه عناصر و مولفه هایي تشكيل شده است؟
مطابق یافته هاي تحقيق، عناصر و مولفه هاي موجود در راهنماي برنامة درسي زبان آموزي ایران و سه 

كشور مورد نظر به شرح زیر مي باشد:
برنامة درسي زبان آموزي ایران داراي شش عنصر مي باشد كه عبارتند از:

اصول برنامة درسي زبان آموزي ، اهداف زبان آموزي ، رویكردها و شيوه هاي زبان آموزي ، روش هاي 
یاددهي، یادگيري، ساختار محتوي، ارزشيابي و مواد ) راهنماي برنامه درسي فارسي ابتدایي ، 1386(

دربرنامة درسي زبان آموزي افغانستان عناصر مندرج در برنامه عبارتند از:
اهداف زبان آموزي ، روش هاي یاددهي- یادگيري، ساختار محتوا، مواد و منابع یادگيري و ارزشيابي. 

) نصاب تعليمي افغانستان، 2008 (
عناصر تشكيل دهنده برنامة درسي زبان آموزي در پاكستان و تاجيكستان نيز مشابه برنامة درسي افغانستان 

شامل: اهداف، روش هاي یاددهي- یادگيري، ساختار محتوا، مواد و منابع یادگيري و ارزشيابي می باشد.

جدول 1. تطبيق عناصر و مؤلفه هاي برنامۀ درسي زبان آموزي در دوره ابتدائي ايران و کشور های مورد مطالعه

افغانستان – پاكستان – تاجيكستان ایران

1. اهداف
2. روش هاي یاددهي- یادگيري

3. ساختار محتوا
4. مواد و منابع یادگيري 

5.  ارزشيابي

1. اصول 
2. اهداف

3. رویكردها و شيوه هاي زبان آموزي 
4. ساختار محتوا

5. ارزشيابي
6. مواد و منابع یادگيري

با نگاهي به جدول 1 متوجه می شویم كه:
1- عناصر و مؤلفه هاي برنامة درسي زبان آموزي ایران نسبت به كشورهاي مورد مطالعه از جامعيت 

بيشتري برخوردار است زیرا مؤلفه ها و عناصر علمي برنامة درسي در راهنماي برنامه آمده است.
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2- ایران و كشورهاي مورد مطالعه به عناصري چون هدف ، محتوا، روش هاي یاددهي- یادگيري، مواد 
و منابع یادگيري و ارزشيابي توجه داشته اند.

3- همة كشورها به جز پاكستان به مهارت هاي چهارگانه ي زباني )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن 
و نوشتن( توجه ویژه كرده اند وبقيه ي عوامل و مواد را زیر مجموعه هایي از این چهار مهارت فرض 

گرفته اند.

پرسش دوم: اهداف برنامة درسي زبان آموزي در دورة ابتدایي ایران، افغانستان، پاكستان و تاجيكستان 
چيست؟

مطابق یافته هاي تحقيق اهداف برنامة درسي زبان آموزي در دوره ابتدایي ایران درسه حيطه شناختي، 
عاطفي و مهارتي طرح گردیده است. همچنين در برنامة درسي زبان آموزي افغانستان مهمترین اهداف 
آموزش زبان ملي، آشنایي با مهارت هاي پایه نظير؛ خواندن، نوشتن، حساب كردن و همچنين یاد دادن 
مهارت هایي چون، سخن گفتن و شنيدن وایجاد روحيه ي همكاري با دیگران و مشاركت در فعاليت هاي 
جمعي، رعایت بهداشت فردي، پرورش قواي روحي و جسمي ، تقویت حس اعتماد به نفس و استقالل 

شخصيت ذكر شده است ) نصاب تعليمي افغانستان، 2008 (.
 در برنامة درسي زبان آموزي پاكستان به اهدافي چون بهبود نوع یادگيري، افزایش قدرت فهم و درك 
دانش آموزان، افزایش توان تفكر بازخوردي، معني سازي و شناخت بيشتر و بهتر محيط اطراف، جامعه، 

مسائل اشاره شده است ) نصاب تعليمي پاكستان ، 2007(.
مهمترین اهداف برنامة درسي زبان آموزي تاجيكستان عبارتند از: آگاهي بيشتر دانش آموزان از جهان 
پيرامون، وسيع تر كردن دامنه عالئق دانش آموزان در زمينه هاي مختلف، ایجاد شرایطي براي پيشرفت 
رواني، ذهني و فيزیكي دانش آموز، ایجاد شرایط الزم جهت شكوفایي عالئق و استعدادها، برانگيختن 

حس كنجكاوي و هدایت آن ) نصاب تعليمي تاجيكستان ، 2006(.
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جدول 2. تطبيق و مقايسۀاهداف برنامۀ درسي زبان آموزي در دورة ابتدائي ايران و سه کشور مورد مطالعه

اهداف برنامة درسي زبان آموزي دوره ابتدائي كشورها
1. آشنایي با ساختار زبان 

2. آشنایي با زبان گفتار و نوشتار
3. آشنایي با نظم و نثر

4. آشنایي با جلوه هاي هنري زبان 
5. آشنایي با مسائل گوناگون در قالب زبان 

6. گسترش معاني و نمادها
7. نگرش مثبت نسبت به مباني اعتقادي

8. بيان عواطف و احساسات و تلطيف آن
9. توجه به جنبه هاي زیبایي سخن

10. تقویت مهارت هاي گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن

ایران

1. كسب و توسعه مهارت هاي خواندن و نوشتن ، بكار بردن اعداد ، حسن خط ، صحبت كردن ، 
شنيدن و سایر معلومات و آگاهي هاي ضروري مطابق فهم و درك دانش آموزان

2. تقویت روحيه عقيدتي و اخالقي و كسب معلومات ابتدائي دیني و مهارت هاي تعليمي و تربيتي 
مطابق سن و سال دانش آموزان 

3. ایجاد و تقویت روحيه همكاري با دیگران و مشاركت در فعاليت هاي دسته جمعي و احترام به 
حقوق دیگران

4. آموزش عملي ، رعایت بهداشت فردي و جمعي و حفظ محيط زیست و تأمين سالمتي رواني 
و شادابي دانش آموزان

5. پرورش قواي روحي و جسمي دانش آموزان و آموزش مهارت هاي تربيت بدني
6. درك موازین اخالقي، كشف روحيه نظم پذیري و اتخاذ روش مناسب و سازگاري در كار

7. تقویت زبان مادري درمناطقي كه همان زبان تكلم مي كنند
8. آشنا ساختن شاگردان با محيط و طبيعت و برانگيختن حس كنجكاوي علمي و توجه انها به خلقت و خالق 

آن.
9. پرورش روحيه ي خودآموزي ، تجربه و تحقيق در شاگردان 

10. تقویت حس اعتماد به نفس و استقالل شخصيت و اظهار نظر به صورت درست
11. رشد عالئق شاگردان به حفظ كارهاي پسندیدهء اجتماعي و احترام به ارزش هاي فرهنگي و 

اسالمي و علمي
12. كشف مهارت هاي خودارزیابي در فرایندهاي آموزشي

13. استفاده از آموزش و مهارت هاي كسب شده در حل مسائل روزمره
14. كشف عالقه دانش آموزان جهت شركت فعال در خانواده و اجتماع.

افغانستان
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1.شناخت بهتر و بيشتر محيط، جامعه
2.بهبود نوع یادگيري

3.توان تفكر بازخوردي، معني سازي
4.افزایش قدرت فهم و در كالس دانش آموزان

پاكستان

1. آگاهي بيشتر دانش آموزان ، انسان و جهان پيرامون
2. تلفيق نظام اخالقي با نظام آموزشي و علمي دانش آموز

3. ایجاد رابطه بين دانش آموز با جامعه و طبيعت
4. ایجاد شرایطي براي پيشرفت رواني، ذهني و فيزیكي دانش آموز

5. نهادینه كردن ارزش هاي اخالقي از همان دوران كودكي
6. وسيع تر كردن دامنه عالقه دانش آموزان در زمينه هاي مختلف

7. جلوگيري از رفتارهاي نابهنجار
8. ایجاد شرایط الزم براي شكوفایي عالیق و استعدادها

9..توجه خاص به كودكان با استعداد و ایجاد شرایط الزم براي آنها
10 آماده كردن دانش آموزان براي دوره بعدي آموزش 

11. برانگيختن حس كنجكاوي و هدایت آن
12 آشنایي با سنت هاي فرهنگي و ملي  و تاریخي كشور

تاجيكستان

 
 نكات قابل توجه در مقایسه این اهداف مطابق جدول شماره 2  بر مبناي یافته هاي تحقيق عبارتند از:
1- در برنامة درسي زبان آموزي ایران، اهداف كلي و ویژه هر پایه به تفكيک مهارت هاي گوش دادن، 
گفتن، خواندن و نوشتن در سه حيطه ي شناختي ، عاطفي و مهارتي بيان شده است. این نكته در برنامة 
درسي زبان آموزي افغانستان ، پاكستان، تاجيكستان لحاظ نشده و اهداف برنامة درسي در این كشورها 

بسيار كلي بيان گریده است.
2- اهداف برنامة درسي زبان آموزي دوره ابتدائي در كشور پاكستان بسيار كلي بيان شده است.

3- در برنامة درسي زبان آموزي افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، شناخت جامعه، محيط و طبيعت، حفظ 
محيط زیست، آشنا ساختن شاگردان با محيط و طبيعت جزء اهداف آموزش زبان ملي در دوره ابتدائي 

ذكر شده است در حالي كه این اهداف در برنامة درسي زبان فارسي ایران دیده نمي شود.
پرسش سوم: روش هاي آموزش زبان ملي در برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدایي ایران، افغانستان، 
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پاكستان و تاجيكستان كدام ها هستند؟
با توجه به یافته هاي تحقيق، در ایران به خاطر متمركز بودن نظام آموزشي ، روش هاي آموزش كاماًل 
مشخص شده اند و این مسئله باعث ساده شدن كار برنامه ریزان، مجریان ، دست اندركاران، و معلمان 
گردیده است. این روش ها عبارتند از: بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش، قصه گویي و نمایش 
خالق ، روش گردش علمي و مشاهده محيط و طبيعت، روش تفكر استقراریي، بدیعه پردازي، روش 
اكتشافي، حل مسئله، روش واحد كار )پروژه(، روش جمله محور، روش كلمه محور، روش آوا محور، 
روش هجا محور، روش هاي تركيبي و روش هاي تلفيقي) راهنماي برنامه درسي فارسي ابتدایي ، 1386(.
در برنامه درسي زبان آموزي پاكستان ، روش تدریس و یادگيري همان روش سنتي و سخنراني است با 
این وجود از روش هاي مختلف دیگري نظير یادگيري تعاملي، یادگيري گروهي و كار عملي نيز استفاده 
مي شود. در این كشور براي آموزش زبان انگليسي از روش ترجمه گرامري )ترجمه از اردو به انگليسي و 

به عكس( استفاده مي شود ) نصاب تعليمي پاكستان ، 2007(.
 در برنامه درسي زبان آموزي افغانستان، معلمان موظف اند تا روش هاي تدریس را با یكدیگر تركيب 
نمایند و آموزش را با كيفيتي باال به دانش آموزان ارائه كنند. از جمله روش هاي تدریس در این كشور 
مي توان به این موارد اشاره كرد: سخنراني ، پرسش و پاسخ، استفاده از سخنگوي ميهمان، استفاده از 
فن آوري آموزشي، واحد پروژه، بحث و كار گروهي و بارش مغزي) نصاب تعليمي افغانستان، 2008 (.

در برنامه درسي زبان آموزي تاجيكستان، تدریس از معلم محوري فاصله گرفته و به سمت دانش آموز 
محوري سوق پيدا كرده به طوري كه اكثر دانش آموزان در فعاليت هاي كالسي درگير مي شوند. )تعامل 
دانش آموز با دانش آموز یا معلم با دانش آموز(. از جمله روش هاي تدریس در این برنامه، بحث گروهي 

و پرسش و پاسخ مي باشد ) نصاب تعليمي تاجيكستان ، 2006(.
با توجه به یافته هاي محقق در مورد روش هاي مورد استفاده در كشورهاي فوق مي توان گفت كه 
بيشترین تأكيد این كشورها براي آموزش مهارت هاي زبان ملي بر استفاده از روش هایي مانند: پرسش و 
پاسخ، سخنراني، بحث و گفتگو ، یادگيري تعاملي و بحث و كارگروهي مي باشد. در مجموع مي توان 
نتيجه گرفت كه در چهار كشور مورد مطالعه تدریس به سمت دانش آموز محوري سوق پيدا كرده و آنچه 
اهميت دارد فعاليت دانش آموز در جریان تدریس و یادگيري است كه در اثر تعامل دانش آموز با معلم و 

دانش آموزان دیگر، این یادگيري عميق تر خواهد شد.
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پاكستان و   ، افغانستان   ، ایران  ابتدائي  برنامة درسي زبان آموزي در دورة  پرسش چهارم: محتوای 
تاجيكستان از چه مواد و موضوعاتي تشكيل شده است؟

مطابق یافته هاي تحقيق محتوای برنامه درسي زبان آموزي در ایران شامل:
الف(كتاب بخوانيم شامل مهارت هاي شفاهي زبان )خواندن، تصویرخواني، متن خواني،شناخت واژه و 

حروف یا نشانه، درك مطلب، نكته و واژه آموزي  (
ب( كتاب بنویسيم شامل مهارت هاي كتبي زبان )نوشتن شكل حروف و واژه ها، جمله سازي،امال و انشا  (

موضوعات، مفاهيم، مهارت ها و فعاليت هاي مندرج در محتوا:
الف- مفاهيم : 

1- نكات دستوري و زباني و واژگان 2- نگارش و رسم الخطي 3- نكات امالیي4- نكات دانشي
 5- نكات ارزشي6- نكات ادبي

ب- مهارت هاي زباني:
1- 1- گوش دادن و سخن گفتن 2- خواندن 3- نوشتن 4-  واژگان

ج- فعاليت هاي ویژه:
1- بازي 2- شعر 3- نمایش4- با هم بخندیم 5- روان خواني 6- كتاب خواني 7- جدول8- چيستان 

) راهنماي برنامه درسي فارسي ابتدایي ، 1386(
محتوای برنامة درسي زبان آموزي در پاكستان شامل:

1- متون خواندني
2- تجارب نوشتني 

3- ترجمه گرامري)روان خواني(
4- شناخت حروف الفبا

5- شناخت كلمات
6- ساخت كلمات

7-گرامر )كامل كردن جمالت(
8- لغت 
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9- جمله سازي
10- درك مطلب) نصاب تعليمي پاكستان ، 2007(
محتوای برنامة درسي زبان آموزي درافغانستان شامل:

1- متون خواندني
2- فعاليت هاي نوشتاري 

3- سخن گفتن و گوش دادن
4- آشنایي با حروف الفبا

5- نگارش و رسم الخطي
6- خطاطي) نصاب تعليمي افغانستان، 2008 (

محتوای برنامة درسي زبان آموزي درتاجيكستان شامل:
1- مواد خوانداري
2- مواد نوشتاري
3- نكات امالیي

4- شناخت حروف الفبا
5- شناخت لغت
6- روان خواني

7- گوش دادن و صحبت كردن) نصاب تعليمي تاجيكستان ، 2006(
با توجه به یافته هاي تحقيق به نظر مي رسد كه در محتواي برنامه هاي درسي مورد نظر، تأكيد بر متون 
خواندني، تجارب نوشتني ، گوش دادن، سخن گفتن، شناخت حروف الفبا، كلمات ، جمله سازي، 

نگارش و آموزش مهارت هاي پایه در اولویت قرار دارند.
پرسش پنجم: مواد و منابع یادگيري مهارت ها ي زباني در برنامة درسي زبان آموزي دورة ابتدائي ایران ، 

افغانستان، پاكستان و تاجيكستان چيست؟
مطابق یافته هاي تحقيق، مواد و منابع یادگيري مهارت هاي زباني در برنامة درسي زبان آموزي ایران 
شامل: كتاب هاي بخوانيم و بنویسيم، كتاب هاي راهنماي معلم، كتاب روش تدریس فارسي ابتدائي،كتاب 
مهارت  آموزي زبان فارسي، مجالت آموزشي ، فيلم ها، نوارهاي صوتي، و لوح هاي فشردة آموزشي و 
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ابزار هاي كمک آموزشي است ) راهنماي برنامه درسي فارسي ابتدایي ، 1386(.
 مواد و منابع یادگيري مهارت ها ي زباني در برنامة درسي زبان آموزي پاكستان شامل كتاب هاي درسي، 

فلش كارت ها، نوارهاي صوتي و اسالید مي باشد ) نصاب تعليمي پاكستان ، 2007(.
مواد و منابع یادگيري مهارت ها ي زباني در برنامة درسي زبان آموزي افغانستان شامل كتاب هاي درسي، 
تصاویر،اسالید ، پوستر، نقشة جغرافي، حضور در البراتوار و كتابخانه و استفاده از كتاب هاي موجود است 

) نصاب تعليمي افغانستان، 2008 (.
مواد و منابع یادگيري مهارت ها ي زباني در برنامة درسي زبان آموزي تاجيكستان شامل كتاب هاي درسي 

می باشد ) نصاب تعليمي تاجيكستان ، 2006(.
مطابق یافته هاي تحقيق مهم ترین یادگيري در این كشور ها كتاب درسي است كه از وسایل سمعي و 

بصري در كنار آن براي درك بهتر آموزش مهارت هاي زباني به دانش آموزان استفاده مي كنند.
پرسش ششم: نحوه ي ارزشيابي از زبان و پيشرفت مهارت هاي زباني در برنامة درسي زبان آموزي دورة 

ابتدایي ایران، افغانستان، پاكستان و تاجيكستان به چه صورت است؟
بنابر یافته هاي تحقيق، رویكردهاي ارزشيابي از مهارت هاي زباني در برنامة درسي زبان آموزي ایران 

عبارتند از:
1- ارزشيابي از مهارت هاي شفاهي زبان

2- ارزشيابي تلفيقي از مهارت هاي كتبي زبان
3- ارزشيابي از فرایند آموزش و فعاليت دانش آموزان

4- ارزشيابي مستمر و توصيفي در كنار ارزشيابي پایاني
روش هاي ارزیابي نيز به سه دسته ارزیابي هاي كتبي، شفاهي و مشاهدة رفتار تقسيم مي شوند. ابزار هاي 

اندازه گيري هم عبارتند از:
1- آزمون هاي كتبي شاملسؤاالت تكميل كردني، كوتاه پاسخ، انشایي و ... از مهارت نوشتن.
2- آزمون هاي شفاهي شامل پرسش شفاهي از مهارت هاي گوش دادن ، گفتن و خواندن.

3- چک ليست ، ابزار اندازه گيري عملكرد دانش آموزان در مشاهده رفتار براي ارزیابي ميزان عملكرد 
دانش آموز در مهارت هاي ارتباطي و توانایي هاي ذهني و شركت در فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي 

شفاهي زبان ) راهنماي برنامه درسي فارسي ابتدایي ، 1386(.
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رویكردها ي ارزشيابي از مهارت هاي زباني در برنامة درسي زبان آموزي پاكستان عبارتند از:
ارزیابي تكویني و ارزیابي تشخيصي روش هاي ارزیابي نيز به دو دسته ارزیابي هاي كتبي و شفاهي 

تقسيم مي شوند.
1-آزمون هاي كتبي شامل؛ نوشتن حروف الفبا به ترتيب و به طور كامل ، وصل كردن كلمات به تصاویر 
مربوط به آن، نوشتن كلمات و خواندن آنها، كامل كردن كلمات، وصل كردن كلمات به كلمات متضاد آن، 
پر كردن جاي خالي كلمات در جمله، ساختن كلمات از حروف داده شده، پر كردن جاهاي خالي كلمات 

در جمله و بكار بردن كلمات در جمله ها.
2-آزمون هاي شفاهي شامل؛ نوشتن حروف الفبا روي تخته و خواندن آنها با صداي بلند و خواندن 

لغات با صداي بلند) نصاب تعليمي پاكستان ، 2007(.
 رویكرد هاي ارزشيابي از مهارت هاي زباني در برنامة درسي زبان آموزي افغانستان در صنوف اولي الي 
سوم دوره اول ابتدائي معموالً به قسم تقریري بوده در حالي كه در صنوف باالتر شاگردان با توزیع اوراق 
خاص امتحان، به قسم تحریري از طریق حل سئواالت انتخابي یا نوشتن یک موضوع مورد نظر، ارزیابي  

مي گردند. در مضمون قرآن كریم، خواندن و قرائت كردن یک وسيله مهم ارزیابي به شمار مي رود.
 روش هاي ارزیابي نيز به دو دسته ارزیابي هاي كتبي و شفاهي تقسيم مي شوند.

1- آزمون كتبي شامل؛ سئواالت كامل كردني ، بله خير، سئواالت كوتاه پاسخ و سئواالت چهار جوابي 
مي باشد.

2- آزمون شفاهي شامل؛ پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن، گفتن و خواندن باشد.
در برنامة درسي زبان آموزي تاجيكستان ، درباره ي رویكردهاي ارزشيابي از مهارت هاي زباني مطلب 

روشني ذكر نشده است ) نصاب تعليمي افغانستان، 2008 (.
جدول 3. تطبيق  نحوره ارزيابي از مهارت هاي زبان ملي در دورة ابتدائي ايران و سه کشور مورد مطالعه

تاجيكستان افغانستان پاكستان ایران
1. ارزیابي تقریري

2. ارزیابي تحریري
3. ارزشيابي از مهارت هاي 

شفاهي زبان
4. ارزشيابي از مهارت هاي 

كتبي زبان

1. ارزیابي تكویني
2. ارزیابي تشخيصي

3. ارزشيابي از مهارت هاي 
شفاهي زبان

4. ارزشيابي از مهارت هاي 
كتبي زبان

1. ارزشيابي از مهارت هاي شفاهي 
زبان

2. ارزشيابي تلفيقي از مهارت هاي 
كتبي زبان

3. ارزشيابي از فرایند آموزش و 
فعاليت هاي دانش آموزان

4. ارزشيابي مستمر و توصيفي در 
كنار ارزشيابي پایاني
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در برنامة درسي زبان فارسي ایران، دستورالعمل ارزشيابي و ابزارهاي متناسب براي سنجش آموخته ها 
)كتبي، شفاهي و چک ليست( و نحوه محاسبة نمره ها و سطح قابل قبول تعيين گردیده است در صورتي 

كه در برنامة درسي كشورهاي مورد مطالعه، این جامعيت وجود ندارد. 
 

بحث ونتيجه گيری 
با توجه به یافته هاي حاصل از پژوهش و نيز نتایج به دست آمده از تحليل پرسش هاي 1 تا 6 مي توان 

نتيجه گيري كرد كه :
1- دربرنامة درسي زبان آموزي افغانستان، پاكستان و تاجيكستان هدف آشنا ساختن شاگردان با محيط 
و طبيعت و شناخت بهتر و بيشتر طبيعت جزء اهداف آموزش زبان دوره ابتدایي بيان شده است در حالی 

كه در برنامه درسی  زبان آموزی ایران به این نكته در حد كمی پرداخته شده است.
2- دربرنامة درسي زبان آموزي افغانستان و تاجيكستان به تقویت و برانگيختن حس كنجكاوي اهميت 

داده شده اما در كشور ایران و پاكستان در برنامة درسي تالشي در این زمينه صورت نمي گيرد. 
3- از آنجایي كه كشورهاي مورد بررسي به شيوه متمركز اداره مي شوند، در نتيجه آزادي عمل معلمان 

در نوع روش تدریس و نحوه بكارگيري و استفاده از آن براي آموزش زبان محدود مي باشد. 
4- دربرنامة درسي زبان آموزي كشور های مورد مقایسه با ایران، اهتمام بيشتری نسبت به استفاده از مواد 
و منابع یادگيري جهت افزایش مهارت هاي زباني و آموزش زبان می شود و از كامپيوتر، منابع اینترنتي، 
سایت هاي خاص براي در اختيار گذاشتن مواد و منابع آموزش زبان در افزایش اطالعات و آگاهي معلمان 

براي آموزش زبان ، انتقال تجارب معلمان به یكدیگر استفادة بيشتري می گردد.
آموخته هاي  از  ارزشيابي كتبي و شفاهي  به  ارزشيابي كشورهاي مورد مطالعه، محدود  نظام   -5
دانش آموزان شده و به خود ارزیابي آنها توجه نشده است. البته در برنامه درسی زبان آموزي ایران تاحدودی 

به موضوع خودارزیابی توجه شده است.
 برنامة درسي زبان آموزي در ایران محاسن و كمبودهایي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود: 

1ـ در این برنامة درسي به نيازها و ضرورت هاي تغيير برنامه با استناد به پژوهش و ساختار محتواي 
برنامة قبلي به خوبي اشاره شده است .

2ـ در این برنامه درسي اصول و ضوابط طراحي برنامه، اجرا و ارزشيابي و سازماندهي محتوا و آموزش 
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به شيوة تلفيقي و درهم تنيده در فصلي جداگانه مشخص شده است و براي هر كدام از این اصول 
راهكارهاي عملي نيز ذكر شده است.

3ـ در این برنامه درسي همچنان كه قباًل گفته شد، رویكرد ها و روش هاي عام و خاص برنامة 
درسي زبان آموزي دوره ابتدایي به روشني بيان شده است تا راهنماي عمل مسئوالن، مجریان و مخاطبان 

برنامه باشد.
4ـ در این برنامة درسي اهداف كلي و ویژة هر پایه به تفكيک مهارت هاي گوش دادن، گفتن، خواندن 

و نوشتن و در سه حيطه ي شناختي، عاطفي و مهارتي بيان شده است.
5ـ در این برنامة درسي ضمن ترسيم ساختار محتواي كتاب هاي درسي فارسي ابتدایي، مفاهيم مختلف 

دانشي، ارزشي، نگارشي، امالیي، دستوري و ادبي نيز فهرست شده است.
6ـ در این برنامة درسي دستورالعمل ارزشيابي و ابزارهاي متناسب براي سنجش آموخته ها )كتبي، 

شفاهي و چک ليست( و نحوة محاسبة نمره ها و سطح قابل قبول تعيين گردیده است.
7ـ در این برنامة درسي مطالب و مواد الزم براي حمایت و پشتيباني از اجراي برنامه و همچنين اعتبار 

بخشي از برنامه فهرست وار تعيين گردیده است.
8ـ در این برنامة درسي به نسبت مهارت هاي شفاهي و كتبي و به بيان دیگر مهارت هاي دریافتي و 
توليدي زبان مرز رویكردها مشخص گردیده و به همين دليل دو كتاب بخوانيم و بنویسيم توليد گشته 

است.
9ـ به دليل تأكيد بر رویكرد فعاليت محور و تلفيقي هم در سازماندهي محتوا و هم سازماندهي فعاليت ها 

و تجارب یادگيري فرصت هاي مناسبي براي اجراي برنامه توسط دانش آموزان پيش بيني شده است.
10ـ به دليل تكيه بر رویكردهاي تجربه زباني و موقعيتي به ویژه در مناطق دو زبانه از فعاليت ها و 

تمرین هاي مناسبي جهت تقویت مهارت هاي زباني استفاده است.
11ـ در این برنامه درسي به پدیده ي خوش خطي و رابطه ي آن با پرورش ذوق و تلطيف عواطف 
توجه ویژه اي شده است و به همين جهت در محتواي كتب خط تحریري به عنوان خط نوشتاري رایج 

انتخاب شده است.
12ـ پرورش تفكر در نيمه ي پنهان برنامه و كتب درسي سایه گستر بر كلية فعاليت هاي برنامه و اجراي 

تدریس معلمان شده است و این امر بر جذابيت و گيرایي و پذیرش برنامه افزوده است.
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کمبودهاي برنامۀ درسي زبان آموزي دورة ابتدايي در ايران: 
1ـ از آن جا كه در این برنامه سير مراحل طراحي از باال به پایين بوده است لذا در عناصر برنامه مانند 
هدف، محتوا، روش و ارزشيابي دیدگاه متمركز كاماًل مشهود است هرجند كتاب هاي درسي بخوانيم و 
بنویسيم از انعطاف پذیري بيشتري برخوردار است اما در برنامه درسی  كشورهای مورد مطالعه علی رغم 

تمركز ، انعطاف بيشتری به چشم می حورد.
2ـ راهكارها، استانداردها و استراتژي هاي عملي براي استفاده در كالس ها به روشني معين نشده 
است. تنها راهكارهاي برنامه براي برنامه ریزان و دست اندركاران مي باشد. به همين دليل معلمان در اجراي 
آموزش تنها به رویكردها متكي هستند در حالی كه در كشورهای مورد نظر در مقایسه حتی به روش ها 
و تكنيک های مختصر و حزیی نيز اشاره شده و نحوه استفاده از آن ها به روشنی مشخص گردیده است. 
3ـ روش هاي پيشنهادي در برنامه بيشتر شامل روش هاي عام تدریس است و به روش ها و تكنيک هاي 
ویژه ي آموزش زبان فارسي كمتر توجه شده است به همين جهت معلمان ممكن است به دليل ابهام از 

روش هاي عام مانند گروه بندي، همياري و سخنراني بهره بگيرند.
استفادة  قابل  به خرده مهارت ها و كارافزار هاي  ایران  برنامة درسي زبان آموزي  4ـ در هيچ بخش 
دانش آموزان در كالس هاي درس اشاره نشده است و به همين جهت بين اهداف برنامه و اجراي محتواي 
كتاب حلقه ي مفقوده اي ایجاد شده است كه گاه به دليل تنوع و تكثّر فعاليت هاي انعطاف پذیر، تحقق 
اهداف در حاشيه قرار مي گيرد، در حالی كه در برنامه درسی  كشور های مورد نظر خرده مهارت ها و زیر 

مواد مهارت های زبانی به طور دقيق ترسيم شده است.
5ـ در برنامه درسی زبان آموزی ایران از تلفيق فقط براي ارائه مفاهيم دروس مختلف در محتواي برنامه 
استفاده شده است اما در طراحي، اجرا و ارزشيابي این رویكرد جایي باز نكرده است در نتيجه نوعي 

ناهماهنگي بين روش تدریس و محتوا با اهداف و ارزشيابي دیده مي شود.
6ـ در این برنامة درسي اشاره اي به منابع یادگيري یعني دانش آموز، جامعه و ماهيت زبان فارسي 
نشده است تنها در راهنماي معلم به طور مختصر مطالبي نقل شده است كه در عمل قابل استفاده نيست. در 

حالی كه در برنامه درسی  كشورهای مورد نظر دانش آموز و منابع یادگيری محور اصلی می باشد.
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2- استفاده از روش هاي تدریسي اكتشافي و حل مسأله در آموزش زبان فارسی 
3- پيش بينی راهكارهای عملی برای انعطاف پذیری بيشتر برنامه در سی زبان آموزی ایران
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