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چکيده

هدف پژوهش حاضر ،آماده سازی بستري براي تدوين اهداف و مؤلفههاي آموزش مهارتهای
زبانی در برنامۀ درسي زبان م ّلي دورۀ متوسطه به شکلی منسجم و هماهنگ با دورههاي ابتدايي و

راهنمايي است .روش پژوهش تحليل کيفی محتواست .دادهها عبارتاند از برنامۀ درسی زبان فارسی
دورۀ متوسطۀ ايران (نسخۀ سال  ،)1386برنامۀ درسی مهارتهای زبانی آمريکا (ايالت نيوجرسی،
 )2004و برنامۀ درسی زبان م ّلی استراليا (ايالت استراليای غربی )1998 ،که با روش كتابخانهاي و

فيشبرداري از اسناد و مدارك داخلي و خارجي جمع آوری شده است .در این پژوهش ،اهداف
و مؤلفههای آموزش مهارتهای زبانی برنامۀدرسی زبان م ّلی کشورهای ياد شده ،در چارچوب

رويکردهای مستقل از بافت و ايدئولوژيک ،به دقت تحليل و بررسی و مشخص شد که اهداف و
مؤلفههای آموزش مهارتهای زبانی برنامۀ درسی زبان م ّلی آمريکا و استراليا  با تأثیر از ویژگیهای
رويکرد ايدئولوژيک تدوين شده اند ،در حالی که اهداف و مؤلفههای آموزش مهارتهای زبانی
برنامۀ درسی زبان م ّلی ايران(آگاهانه يا ناآگاهانه) بيشتر واجد ويژگي های رويکرد مستقل از بافت
است و تعداد ویژگیهای مرتبط با رويکرد ايدئولوژيک آن کم است .در اين مقاله پس از بحث
دربارۀ ويژگيهای برنامۀ درسی زبان م ّلی کشورهای ياد شده ،که متأثر از رويکرد ايدئولوژيک به

سواد است ،به نقاط قوت و ضعف اهداف و مؤلفههای آموزش مهارتهای زبانی برنامۀ درسی زبان
م ّلی ايران پرداخته می شود .
کليدواژهها :مهارتهای زبانی ،برنامۀ درسی زبان ملی ،اهداف و مؤلفههای آموزشی ،دورۀ متوسطه
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مقدمه

زبان فارسی اساس هويت ملی و عامل پيوستگی و وحدت هم ۀ اقوام ايرانی و گنجين ۀ ارزشمندی

است که گذشته را به حال و آينده پيوند میدهد ،بنابراين شناخت روشمند و علمی دانشآموزان از پيکرۀ
نظاممند و عناصر سازهای اين زبان به منظور کسب توانايی نگارش و آفرينش با آن ضروری است.
برای آموزش زبان به دانش آموزان دورههای مختلف تحصيلی ،بر چهار مهارت زبانیِ گوشدادن،

سخن گفتن ،خواندن و نوشتن از طريق رمزگشايی از نمادهای آوايی (شنيداری) و خطی (دِيداری) و

رمزگذاری و چگونگی کاربست آنها تأکيد می شود (فالد و سالوس .)4،13691در اين آموزش مهارت
گوشدادن گستره ای از سطح شنيدن انفعالی تا گوشدادن آگاهانه و توأم با دقت و پردازش معنايی پيام را
دربرمی گیرد (زندی .)1378،مهارت سخنگفتن نيز دارای سطوحی است و انتظار میرود دانشآموزان
در پايان آموزش رسمی بتوانند از طریق زبان معيار با ديگران ارتباط برقرار کنند و دريافتها و انديشههای
خود را با آنان در ميان بگذارند .مهارت خواندن نيز درجه های گوناگونی دارد که با توجه به ميزان دقت
خواننده ،به دريافت سطحی ،درک مطلب و خواندن انتقادی تقسيم میشود .مهارت نوشتن پيچيدهترين
و دشوارترين مهارت زبانی است و سطوحی دارد که از حد رمزگذاری ساده ،يعنی رونويسی ،آغاز و به
حد نهايی که نوشتن خالقانه است ختم می شود .در برنامۀ درسی زبان فارسی انتظار می رود دانش آموزان
به سطوح باالي هر يک از اين مهارتها دست يابند.
به دنبال برنامهريزي و تأليف كتابهاي فارسي دورۀ راهنمايي(در سال  )1385و بازنگری و اصالح
آنها (در تابستان  ، )1386شوراي برنامهريزي و تأليف كتاب هاي زبان و ادبيات فارسي نظام جديد آموزش
متوسطه تشكيل شد و در كنار آن كميتههاي فرعي متون ،نگارش ،دستور و امال با حضور متخصصان

و كارشناسان و نمايندگان دبيران فعال شدند 2و با تركيبي از استادان ،صاحبنظران و كارشناسان گروه
ادبيات به طراحي برنامۀ جديد پرداختند .حاصل كار اين شورا تنظيم «برنامۀ درسي زبان و ادبيات فارسي
دورۀ متوسطه» در نُه بخش بود که بخش سوم آن اهداف كلي و آموزش برنامه را تشريح می کند .در اين
بخش ،اهداف دو حوزۀ زبان و ادبيات در سه حيطۀ شناختي ،مهارتي و عاطفي طبقهبندي شده است و
انتظار میرود که فارغالتحصيالن برنامۀ يادشده در كاربرد دستور ،نگارش ،انشا و امالي فارسي توانا شده
باشند.
 .2راهنماي ب رنامه درسي زبان و ادبيات دورۀ متوسطه (تابستان )1386

1. James Falad & Peter H. Salos
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از لحاظ ساختار ،كتابهاي زبان و ادبيات فارسي دورۀ متوسطه از دو بخش تشكيل شده است :بخش
اول«زبان فارسي» است كه مباحث مربوط به زبان فارسي ،نگارش و انشا ،دستور زبان و نكات اماليي را در
بر می گیرد و بخش دوم «ادبيات فارسي» است كه شامل مباحث مربوط به ادبيات فارسي ،نكات بالغي،
دستور تاريخي و امال ميشود .همانطور که مشهود است ،در ساختار کتابهای درس زبان و ادبيات
فارسی ،به روخوانی متون ادبی و مهارت نوشتن کم توجه شده و در اين دو بخش از آموزش مهارتهای
سخنگفتن و گوشدادن غفلت شده است .مهارتهای خواندن و نوشتن نيز بدون برنامهريزی دقيق
و بدون اينکه در راستای آموزش سطوح و پايههای قبلی باشند ،مطرح شدهاند و مشخص نيست كه
دانشآموزان در پايان دورۀ متوسطه می بایست تا چه حد بر اين مهارت ها تسلط یافته و در گفتار و نوشتار
به چه درجهاي رسیده باشند .با توجه به مسایل و موارد مطرح شده ،اين پژوهش اهداف و مؤلفههای
آموزش مهارتهاي زباني برنامۀ درسي زبان ملي دورۀ متوسطه كشورهاي آمريكا (ايالت نيوجرسي) و
استراليا (ايالت استراليای غربی) را مطالعه و بررسي کرده است .دليل انتخاب این كشورها کسب رتبههای

خوب در رقابتهای بينالمللی سواد (مث ً
ال ،پرلز )2001 ،بوده است .رتبۀ آمريکا در ميان  35کشور
شرکتکننده در اين آزمون نهم بوده است  .برنامۀ درسی استراليای غربی نيز به دلیل داشتن استحکام
نظری برای اين بررسی انتخاب شده است؛ ضمن اینکه اطالعات و اسناد مربوط به برنامۀ زبانآموزي آنها
نيز در دسترس بوده است.
پژوهش حاضر برآن بوده که با توجه به تجارب و آزمودههاي كشورهاي يادشده ،براي برنامۀ درسي
فارسي دورۀ متوسطه پشتوانهاي علمي فراهم آورد و گسترۀ ديد برنامهريزان و معلمان را به اهداف و
مؤلفههاي آموزش مهارت های زبانی در برنامۀ درسي زبان ملی گسترده تر و در نتيجه پذيرش و رغبت
عامالن و مخاطبان را قويتركند و بدین وسیله سببشود تا الگويي مناسب براي استفادۀ برنامهريزان تهيه
شده و در طراحي برنامههاي آتی مورد استفادۀ قرار گیرد.
اهداف پژوهش

 – 1مطالعۀ اهداف و مؤلفههاي آموزش مهارتهاي زباني در برنامۀدرسي زبان فارسي دورۀ

متوسطه ايران؛
 -2مطالعۀ اهداف و مؤلفههاي آموزش مهارت هاي زباني در برنامۀدرسي زبان ملی دورۀ متوسطه
آمريکا (ايالت نيوجرسی) و استرالیا (ايالت استراليای غربی)؛
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 -3ارائۀ پيشنهادهایی براي برنامهريزي آموزش مهارتهاي زبان فارسي ،در برنامۀ درسی زبان
ملی دورۀ متوسطه ،در راستای دوره های پيشين؛
 -4افزايش گسترۀ ديد برنامهريزان و معلمان به مؤلفهها و اهداف زبانآموزی.
سؤالهای پژوهش

 -1اهداف و مؤلفههاي آموزش مهارتهاي زباني ،در برنام ۀ درسي زبان ملي ايران در دورۀ

متوسطه چيست؟
 -2اهداف و مؤلفههاي آموزش مهارت هاي زباني در برنامۀ درسي زبان ملي كشورهاي آمريكا
(ايالت نيوجرسی) و استرالیا (ايالت استراليای غربی) در دورۀ متوسطه چيست؟
 -3برنامۀ درسي زبانآموزي كشورهاي یادشده از نظر اهداف و مؤلفههاي آموزش مهارتهاي
زباني چه شباهتها و تفاوتهایی دارد؟
 -4نقاط ضعف و قوت احتمالي برنامۀ درسي زبان فارسي دورۀ متوسطه ايران در مقايسه با
کشورهای مورد مطالعه چیست ؟
 -5با توجه به تجارب كشورهاي مورد مطالعه ،چه پيشنهادها و راهكارهاي عملي ميتوان ارائه
کرد تا آموزش مهارتهای زبانی در برنامۀ درسی زبان فارسی دورۀ متوسطه ايران بهبود یابد؟
روش تحقيق و ابزار جمع آوری داده ها

نوع تحقيق براساس اهداف تحقيق ،بنيادی -كاربردي و براساس طرح تحقيق ،مطالعۀ موردی بود.

هدف تحقيق حاضر ،مطالعۀ موردی اهداف و مؤلفههاي برنامۀ درسی زبان م ّلي در دورۀ متوسطه ايران
است .براي جمع آوری اطالعات از روش كتابخانهاي و فيشبرداري از اسناد و مدارك داخلي و خارجي
استفاده شد .سپس دربارۀ برنامۀ درسی زبان ملی کشورهای آمريکا (ايالت نيوجرسی)2004،واستراليا
(استراليای غربی  )1998،و نیز ايران (زمستان  ،1375ويرايش تابستان  )1386مطالعه و بررسی کتابخانهای
و اينترنتی شد .ابزار تحقيق مهارت ادراکی و استنباط تخصصی پژوهشگران بود .
چارچوب نظری پژوهش

در همۀ کشورهای جهان ،چگونگی تحول آموزش و پرورش چالشی بزرگ برای دولتهاست،

چون مفهوم سواد در جهان امروز تغيير کردهاست .سواد شالودۀ آگاهیها و تفکر انسان هاست .طبق
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تعريف (هيرش ، )1982 ،1سواد عبارت است از طيفی از توانمندیهای مورد نياز برای برقراری ارتباط
با ديگران که از طريق گفت وگو ،خواندن ،نوشتن و رياضيات و بهکارگيری رسانهها و فن آوريهای
مختلف بهظهور میرسد .هدف سواد ارتقای زندگی روزمره ،مشارکت جمعی ،حل مسایل بشری و
توسعۀ ظرفيتهای فردی و اجتماعی انسان و جامعۀ اوست .بدون ترديد ،دستيابی به اهداف توسعهای
کشور ،مستلزم پرورش شهروندانی است که از سواد مفيد و کافی برخوردار باشند.
بهطورکلی ،تعاريف مختلف سواد را میتوان در قالب دو رويکرد متفاوت ايدئولوژيک و مستقل
از بافت بررسی کرد (دانای طوسی و کيامنش .)1388 ,نگرش ايدئولوژيک به سواد چارچوبی بر پایۀ

فرهنگشناسی جامعه است .اين نظريه را استريت )1996،1995 ،2001( 2مطرح کرد .بر اساس اين
ديدگاه ،سواد فعاليتی اجتماعی است نه مهارتی فنی و جهانی (همگانی) و پديدهای منحصر بهفرد نيست

بلکه پديدهای چندبعدی است (مالکين و جونز دياز3)2002،و افراد به سوادهای متفاوت به شيوههای
مختلف دست میيابند.
نوعی از سواد ايدئولوژيک«سواد انتقادی» است .سواد انتقادی رويکردی آموزشی است که از ديدگاههای
انتقادی به متن حمايت میکند .سواد انتقادی برای آشکار کردن پيامهای متون ،راهکارهايی ارائه کرده
و خوانندگان را تشويق می کند که متون را فعاالنه تحليل کنند .نوعی ديگر از سواد ايدئولوژيک ،سواد
کاربردی (نقش مند)4است  .از اين اصطالح برای ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان سواد و موقعيت و بافتهای
خاص استفاده میشود(بِدر .)1991،5نمونۀ ديگر سواد ايدئولوژيک ،سواد رسانهای است .طي نيم قرن

گذشته ،سواد رسانهاي ،توانايي تحليل شايسته و استفادۀ ماهرانه از رسانه های چاپي ،تولیدات سينمايي،
برنامههاي راديويي و تلويزيوني و حتي اطالعات رايانهاي (برای نمونه ،تعامالت برخط از طريق شبكۀ
جهاني اينترنت) معنا شده است.
سواد مستقل از بافت نیز يک مهارت تخصصی منحصربهفرد و تکبعدی است .در چارچوب اين
رويکرد ،سواد ،توانايی خواندن و نوشتن در نظر گرفته شده و در آن بر فراگيری مهارت های زبانی تمرکز
می شود و باسواد بودن نیز به معنای دارا بودن قابليت استفاده از مواد و متون مکتوب و نيز مهارتهای
1. Hirsch

2. Brian Street

3. Malkin & Jones Diaz
4. Functional
5. Beder
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فنی مرتبط با رمزگردانی و رمزگشايی(بدون توجه به برقراری ارتباط) است (ليديکت .)2007 ،1بر اساس
اين ديدگاه ،سواد امری فاقد جهتگيری است و میتواند برای هر نوع هدف ( خوب يا بد ،شخصی يا
جمعی) بهکار رود .در اين نگرش سواد مجموعۀ محدودی از مهارت هاست و در آن فقط کسب دانش
اهميت دارد.
يکی از انواع سواد مستقل از بافت «سواد پايه» است که بنابر تعريف ( که همگان آن را می پذیرند)
عبارت است از توانايی خواندن و نوشتن .اما سئوالی که پیش می آید این است که چه سطحی از سواد
کافی است (بدر .)1991 ،در تعبير سواد به توانايي خواندن و نوشتن سطوح مختلف مهارتی که در اين
زمينهها الزم هستند ارائه نمیشود .مثالی ديگر از سواد مستقل از بافت ،سواد سرمايههای انسانی است
(آنجلو . )،2001 ،2در اين نظريه ،به مهارت ارتقای کارگران ،تا حد سرمايههای اقتصادی مهم ،اشارهمی
شود .تحوالت سريع در زمينههای فن آوری ،ارتباطات مجازی و جهانیسازی به تحوالت چشمگير در
محيطهای کاری منجر شدهاست .همانگونه که در انقالب صنعتی ،کار در کارخانه جاي کار در مزرعه را
گرفت ،در اين دوره نيز حرفهها از منابعمداری به دانشمداری در بخشهای رايانه و فنآوری الکترونيکی
تغيير حالت دادهاند .اما در جريان انقالب صنعتی ،کشاورزان مهارت الزم برای پذيرش شغل جديد در
کارخانهها را داشتند ،درحالي که امروزه آنها فاقد مهارت و تحصيالت الزم برای کار در مشاغلتخصصی

و الکترونيکی هستند (دراکر .)1994 ،3در میانۀ ده ۀ هشتم تغيير در صنعت باعث بيکارشدن کارگران
صنعتی دارای مزايای شغلی باال شد ،چون امکان آموزش مجدد آنها وجود نداشت.
همان طور که در مقدمۀ مقاله مطرح شد ،پژوهش حاضر ،مطالعه و بررسي اهداف و مؤلفههای آموزش
مهارت هاي زباني را در برنامۀ درسي زبان ملي دوره متوسطه (پايه های نهم تا دوازدهم) در كشورهاي
آمريكا (ايالت نيوجرسي) و استراليا (ايالت استراليای غربی) مد نظر قرار داده است تا معلوم شود آموزش
مهارتهای زبانی در کشورهای ياد شده مستقل از بافت فرهنگی -اجتماعی يا وابسته به آن (ايدئولوژيک)
است  .اين تحقيق همچنين در نظر دارد با تحليل اهداف و مؤلفههای آموزش مهارتهاي زباني در برنامۀ
درسی زبان م ّلی ايران ،رويكرد نظری زيربنای آموزش مهارتهای زبانی را در اين برنامۀ درسی مشخص
و دربارۀ نقاط قوت و ضعف آن بحث کند .برای ساده شدن بحث ،جدول ویژگیهای دو رويكرد
1. Liddicot
2. Angello

3. Drucker
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ايدئولوژيک و مستقل از بافت در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1ویژگی های دو رويكرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت
ویژگی های رويکرد مستقل از بافت

1

ویژگی های رويکرد ايدئولوژيک

به مهارتهای رمزگشايی از متون و رمزگذاری آنها به مهارت برقراری ارتباط مؤثر توجه می کند .
توجه میکند  ،بدون اینکه به مهارت برقراری ارتباط

توجه کند.

2

سواد را مهارتی فنی و جهانی به شمار آورده (بدون سواد را مهارتی وابسته به بافت اجتماعی دانسته و آن را

جهتگيری و توجه به بافت اجتماعی) و آن رادر تمام از يک جامعه و فرهنگ به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت
بافت های اجتماعی و جوامع يکسان می داند.

می داند.

3

 به سواد انتقادی توجه نمی کند .

به سواد انتقادی توجه می کند .

4

فقط به کسب دانش اهميت می دهد.

به توانايی توليد دانش اهميت می دهد.

5

يادگيری با استفاده از فن آوريهای متفاوت را مدنظر بر يادگيری با استفاده از فنآوري های متفاوت تأکيد

6

سواد را امری خط محور  ،تکبعدی و منحصر به فرد سواد چندرسانهای (مکتوب ،الکترونيگی ،گفتاری)

قرار نمی دهد.

میکند.

می داند.

وچندبعدی را مدنظر قرار می دهد.

7

بر فراگيری مهارتها تمرکز می کند.

بر فعاليتهای اجتماعی تمرکز می کند.

8

سواد را مجموع ۀ محدودی از مهارت ها می داند.

سواد را مجموعۀ متغيری از فعاليت ها می داند.

9

به تمايز بين افراد باسواد و بیسواد اهميت می دهد.

به تمايز باسواد و بیسواد چندان اهمیت نمی دهد.

 10سواد را امری درون دادمحور میداند ،یعنی بر درون سواد را امری بروندادمحور می داند و بر نتايج آموزش
دادهای آموزشی و زمان اختصاص دادهشده به آموزش تأکيد دارد .

تأکيد می کند.

 11به ارزشيابی منظم سواد توج ه نمیکند.

برای جلوگيری از اشتباه و يادگيری طوطیوار به ارزشيابی

منظم توجه میکند .
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پيشينۀ پژوهشی (داخلی و خارجی)

موضوع «بررسی اهداف و مؤلفههای مهارتهای زبانی در برنام ۀ درسی دورۀ متوسطه» جديد است

و قب ً
ال در اين زمينه مطالعه نشده است .البته مقالههایی با موضوعی مشابه موضوع پژوهش( اگرچه در
مقطع تحصيلی متفاوت)  ،تحقيقاتی دربارۀ کليدواژههای پژوهش (برنام ۀ درسی ،مهارتهای زبانی ،مقطع
متوسطه)  ،بررسي هاو تحليل محتواهای کتابهای زبان و ادبيات فارسی دورۀ متوسطه و يا برخی
مطالعات تطبيقی به برنامههای درسی و سواد به صورت مجزا (در داخل و خارج کشور) پرداختهاند( که
تا حدی نگارنده را در نگارش اين مقاله ياری کردهاند) ،ولی متأسفانه گاهی به علت اطالعرسانی ضعیف،
اين مطالعه ها ناشناخته ماندهاند که اميد است با ذکر برخی از آنها تاحدی حق مطلب ادا شود .برای نمونه،
دانای طوسی و کيامنش( ،)1388در پژوهشی با عنوان«رويکردهای نظری زيربناي تعريف سواد :شواهدی
از برنامۀ درسی کشورهای آمريکا ،کانادا،انگلستان ،سنگاپور ،سنگال ،اندونزی و ايران» آورده اند که بُعد

کليدي برنامهريزي درسي در وهلۀ ا ّول تعريف سواد و در وهلۀ د ّوم تعیین بهترين شيوۀ آموزش سواد با

توجه به امکانات کشور است .برنامه ريزی درسی به سواد شکل میدهد و نحوۀ انتقال آن را به افراد جامعه
تعيين می کند .قاسم پورمقدم  ،زندی و بخشش( )1387در مقالۀ «بررسی مقايسهای برنامۀ درسی آموزش
زبان ملی ايران و آمريکا در دورۀ ابتدايی» ،برنامۀ درسی آموزش زبان ملی دورۀ ابتدايی ايران و چهار
ايالت آمريکا (کاليفرنيا ،آريزونا ،ويرجينيا و ويسکانسين) را مطالعه کرده اند .در جای ديگر ،قاسم پورمقدم
( ،)1387در مقاله ای با عنوان «بررسی مبانی فلسفی ،روانشناختی و زبانشناختی برنامۀ درسی زبان
فارسی در دورۀ ابتدايی» ،مبانی فلسفی ،روانشناختی و زبانشناختی برنام ۀ درسی زبان فارسی ،ديدگاهها،
رويکردها و روشهای برنام ۀ درسی فارسی ابتدايی را مطالعه کرده است .کرمانی( )1377در پژوهشی
با عنوان «بررسی محتوای کتاب زبان فارسی ( )1و ( )2سال اول نظام جديد آموزش متوسطه ،براساس
اصول برنامهريزی درسی و روانشناسی از نقطهنظر دبيران و دانشآموزان سال اول متوسطۀ شهر تبريز»،
آگاهی دبيران زبان فارسی و دانشآموزان سال اول نظام جديد آموزش متوسطه را از محتوای کتاب زبان
فارسی ( )1و ( )2سال تحصيلی  76-77بررسی و بر اساس يافتههای تحقيق به برنامهريزان و مؤلفان کتاب
های درسی و دبيران پيشنهادها و رهنمودهای اصالحی ارائه کرده است .و سرانجام سلسبيلی ( ،)1379در
پژوهش «ارائۀ يک الگوی راهنما در خصوص کاربرد ديدگاههای برنامۀدرسی در نظام برنامهريزی درسی
کشور در دورۀ متوسطۀ نظام جديد» نوشته است که تعيين ،تلفيق آگاهانه و کاربرد ديدگاههای برنامۀ درسی

مطالعۀ اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی(خواندن ،نوشتن،گوشدادن وسخنگفتن) در...

31

مناسب ،بر اساس مطالعۀ زيربنای نظری ،فلسفی ،ارزشی ،فرهنگی و اجتماعی حوزۀ تعليم و تربيت و
هماهنگ با اهداف ،مرحلهای اساسی در فرايند برنامهريزی درسی است که بر ساير مراحل (فرايند طراحی
و تدوين برنامۀ درسی) تأثير میگذارد و بدون توجه به «مفهومیشدن» اين مرحلۀ اساسی و چارچوب
يافتن آن  ،فرايند برنامهريزی درسی نقص اساسی خواهد داشت.
پژوهشهای مشابه که در خارج از کشور به این موضوع پرداخته اند ،عبارت اند از»:برنام ۀ درسی ملی
در دورۀ ابتدايی ،مقايس ۀ برنامۀ درسی ملی در دورۀ ابتدايی ايران و انگلستان» ،نوشتۀ سپهری(اکتبر)1996
که هدف آن بررسی برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی در ايران و انگلستان است  .هدف مقالۀ «سواد رسانهای و

مهارتهای زبانی» ،نوشتۀ ر.م .هامت و ب.ر .بارل )2002( 1این است که با بررسی نزديک اشکال ديجيتال
سوادهای چندگانه  ،در مورد دستکاری و تغيير آنها  ،به يادگيرندگان مهارت های زبان انگليسی بينشی نو

بدهد  .در پژوهش«همهجانبهنگری محتوا در مهارتهای زبانی» ،نوشتۀ مارلو اديگر1992( 2؛ نقل از زندی
 ،)1387،نويسنده مینويسد هر دانشآموزی نيازمند آن است که يک برنامۀ درسی آموزش مهارتهای
زبانی غنی را تجربه کند .در مقالۀ«خلق برنام ۀ درسی آموزش مهارتهای زبانی برای دانشآموزان
بااستعداد» ،نوشت ۀ باسکا ،جانسون و بويس1999( 3؛ نقل از زندی  ،)1387،نويسندگان اذعان داشتند که

برنام ۀ درسی مهارتهای زبانی برای دانشآموزان دارای تواناييهای زیاد ،بايد پايهای محکم و استوار
داشته و براساس نيازهای آنان در درک مفاهيم(از طريق پرسش و پاسخ) تدوین شده باشد.
تبيين اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطه (پايه

های نهم تا دوازدهم) ايالت نيوجرسی آمريکا ()2004

برنامه های درسی ايالت نيوجرسی آمريکا ( )2004در قالب سندی به نام برنامۀ درسی مشترک تدوين

شده و شامل يک مقدمه و معيارهای محتوايی برای نُه درس (هنرهای ديداری و نمايشی ،بهداشت
عمومی و تربيت بدنی ،سواد مهارتهای زبانی ،رياضيات ،علوم ،مطالعات اجتماعی ،زبان های دنيا ،سواد
فن آوری ،آموزش حرفهای و مهارتهای مشتری ،خانواده و زندگی) است .در برنامۀ درسی زبان ملی
این ايالت  ،که خود بخشی از برنامۀ درسی مشترک آن است ،معيارهای محتوايی آموزش مهارتهای
زبانی (خواندن ،نوشتن ،سخنگفتن ،گوشدادن ،مشاهده و سواد رسانهای) از کودکستان تا پايۀ دوازدهم،
1. R.M. Hammett & B.R. Barrell
2. Marlo Ediger

3. Baska, Johnson & Boois
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بهتفصيل ،مطرح شده که شامل تجارب زباني است؛ تجاربی كه همۀ كودكان براي رشد ذهني ،اجتماعي
و احساسي در كالسهاي درس به آنها نياز دارند .هدف از تعیین این معيارها ،ارتقاي تواناييهاي
دانشآموزان براي دستیابی به معنای تمام دروس است .اگر دانشآموزان بياموزند كه بخوانند ،بنويسند،
سخن بگويند ،گوش بدهند و به شکلی انتقادي ،راهبردي و خالقانه مشاهده کنند؛ و اگر بياموزند كه اين
مهارتها را به طور انفرادي و در رابطه با ديگران بهكار گيرند ،در سراسر زندگي ،مهارتهاي سواد مورد
نياز را براي كشف معاني در اختیار خواهند داشت .ذكر این نکته الزم است كه در ژانويۀ  ، 2008معيارهای
مربوط به پايههاي نهم تا دوازدهم مورد بازنگري و اصالح قرار گرفتند.
پنج مهارت زبانی خواندن ،نوشتن ،سخنگفتن ،گوشدادن و نگرش و سوادرسانهای ،مهارتهای به
هم وابستهای هستند که با فعاليتهای همزمان ،تمرين و تکرار ،تعمق و يادگيری درهم تنيده شدهاند .ارائۀ
تعريف جداگانه برای هر مهارت فقط برای برجستهسازی نکته ها و ويژگیهای مخصوص هر يک از
آنها در حين يادگيری آنهاست .در اين قسمت ،مؤلفههای مربوط به هر يک از مهارتهای زبانی را تشريح
کرده و نشان میدهیم که در آموزش آنها چه اهدافی دنبال میشوند .سپس ويژگیهای آموزش هر کدام
از اين مهارتها بيان می شود .اهداف و مؤلفههای آموزش هر یک از مهارتهای زبانی پيش گفته در
قالب استانداردهای محتوايی ،به تفصيل،در برنامۀ درسی زبان م ّلی(ايالت نيوجرسی آمريکا) دورۀ متوسطه

(پايه های نهم تا دوازدهم) آمده است  .در ادامه ،استانداردهای محتوايی آموزش هر يک از مهارت های
زبانی این دوره تشريح میشود.
الف) خواندن

- 1خواندن مفاهيم اثر و نوشته :

شناسايی و کاربرد ساختارهای منظم ،بهمنظور درک اطالعات (مانند ترتيب منطقی ،1مقايسه/تطابق،2

علت و معلول ،3متون بهترتيب زمانی ،4متون پياپی 5و متون رويهای .)6آموزش اين خرده مهارت در پايان
پايۀ هشتم کامل می شود.
1. Logical order

2. Comparison/Contrast
3. Cause/Effect

4. Chronological Text
5. Sequential Text

6. Procedural Text
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 -2شناخت آواها:

روابط پيچيدۀ بين نشانههای آوايی تمام واجها را نشان میدهد(مانند ترکيبات ،1ديگرافها 2و واکههای

مرکب .)3آموزش اين خرده مهارت در پايان پايۀ سوم کامل می شود.
 -3رمزگشايی و تشخيص واژگان:

تشخيص امالی همآواها بهمنظور مشخص کردن معنی آنها (مانند )site,cite, sight؛ استفاده از قواعد

اماليی و هجیکردن کلمات ،به منظور کمک به رمزگشايی از کلمه ها و تشخيص آنها ؛ استفاده از تحليل
ساختاری و تحليل متون برای رمزگشايی از کلمه های جديد؛ استفاده از دانش مربوط به ساختارهای کلمه
ها و الگوها برای خواندن بهطور مستقل(آموزش اين خرده مهارت در پايان پايۀ هشتم کامل می شود).
 - 4روانخوانی:

روخوانی مطالب درسی مناسب هر پايه ،با تأکيد بر درستخوانی و تندخوانی؛ استفاده از وزن و آهنگ

مناسب و تلفظ درست ؛ خواندن متون مختلف همراه با درکمطلب و روانخوانی.
 - 5شيوههای روخوانی:

شناسايی ،ارزيابی و بهکارگيری مهارتهای شخصی روخوانی ،با توجه به کارايی قبلی و زیاد آنها در

فهم مطالب مختلف ؛ استفاده از شيوههای بصری( قبل ،حين و بعد از مطالعه) برای درکمطلب؛ استفاده
از تصاويرو عکسهای مناسب متون مختلف ،بهمنظور بهخاطرسپاری مطالب و نظارت بر درکمطلب.
 - 6افزايش دايرۀ واژگان  و مفاهيم:

بهرهگرفتن از دانش ريشهشناسی واژه ها و همخانوادههای يک واژه و همچنين ذکر مثالهايی از متون

تاريخی و ادبی ،برای تشخيص معنای واژگان ارائه شده؛ بهرهگرفتن از دانش ريشهشناسی واژه ها برای
فهميدن معنای واژه های جديد؛ استفاده از واژه های متن در بافتهای متفاوت.
 -7مهارتهای درکمطلب و پاسخ به سئوال ها:

شناسايی ،توصيف ،ارزيابی و تلفيق نکتههای مهم متن در سایر متون؛ درک مطالب ادبی و نظريههای

نقد ادبی؛ مقايسه و ارزيابی ارتباط بين متون ادبی گذشته و معاصر؛ تحليل و بررسی نحوۀ بازتاب آثار ادبی
يک دورۀ خاص ،رويدادها و شرايط اجتماعی و تاريخی آن دوره ؛ تشخيص مفاهيم ادبیای چون شيوۀ
1. Blends

2. Digraphs

3.Diphthongs
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بالغی ،1سفسطۀ منطقی ،2گفتار نامفهوم 3و تأثير آنها بر معنا؛ تفسير نحوۀ تأثير صنايع ادبی بر احساسات و
درک خواندن ؛ تحليل و ارزيابی مناسب بودن سبک و زبان مجازی اثر (مثال ،طنز 4و تناقض)5؛ تشخيص
اطالعات ضروری و غيرضروری متن ؛ شناسايی کاربرد منابع صحيح و فنون تبليغاتی موجود؛ تمايز قائل
شدن ميان واقعيت ها و آرای شخصی ،با استفاده از اطالعات کامل و درست  ،بحثهای مرتبط ونظرها؛
تحليل و بررسی نحوۀ تأثيرگذاری کلمه های مورد استفادۀ نويسنده بر لحن او و چگونگی پيشبردن درون
مايه و هدف اثر با انتخاب واژهها ؛ آشنايی با متون روزمره ،مانند درخواستهای دانشگاهی و شغلی ،فرمها
و قراردادها؛ خواندن  ،درک و بهکارگيری اطالعات ارائهشده در دفترچههای راهنما و فنی؛ پیبردن به
اين نکته که نهضتهای ادبی خاصی ميراث ادبی آنها را تشکيل دادهاند و ادبيات آنها بخشی از ادبيات
جهان را تشکيل میدهد.
 -8پرسش و تحقيق :

انتخاب رسانۀ مجازی مناسب ،برای تحقيق و ارزيابی کيفيت اطالعات دريافتی؛ جمعآوری مطالب

در يک مجموعه ،بر اساس موضوع ؛ گسترش توانايی انتخاب نقادان ۀ آثار ،برای حمايت از يک موضوع
تحقيقاتی؛ استفاده از منابع مختلف يا کتابهايی دربارۀ يک موضوع يا کتابهای يک نويسنده  ،به منظور
بسط مبحث ،نتيجهگيری و بيان نظرها ؛ مطالعه و تحليل نقادانۀ آثار مختلف  ،مثل کتابها و گاه نامهها،
نشريه ها و دفترچههای راهنما دربارۀ يک موضوع يا کتابهايی که يک نويسندۀ خاص نوشت هاست و يا
نوع و سبکی خاص دارد و هدف مطالعه را بيان میکند .نقد مباحث چاپشده در نشريه های عمومی و
جذاببودن آنها برای مخاطبان مختلف و اينکه چقدر عاليق خواننده را ارضا میکنند.
تجزيه و تحليل مهارت خواندن در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ ايالت نيوجرسی آمريکا

هدف اوليۀ خواندن در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ ایالت نیوجرسی آمریکا برای دانشآموزان همه پايۀها

اين است که بهطور مستقل و روان بخوانند و درککنند تا بتوانند تا آخر عمر خواننده و يادگيرنده باقی
بمانند .ازاين رو  ،همۀ دانشآموزان باید اطالعات مربوط به صداها ،حروف و واژهها را به زبان انگليسي
نوشتاري بشناسند و بهكاربرند تا خوانندههايی مستقل و روانخوان شوند و بتوانند مطالب و متون مختلف
1. Rhetorical device
2.Logical fallacy
3.Jargon
4.Irony

5.Paradox

مطالعۀ اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی(خواندن ،نوشتن،گوشدادن وسخنگفتن) در...
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را درککنند .در آغاز آموزش خواندن ،دانشآموزان الزم است دربارۀ صداها ،حروف ،و واژهها و روابط
آنها بدانند .براي خواندن مقدماتي ،آگاهي واجي ،کسب دانش دربارۀ روابط بين صداها و حروف و درك
ویژگی های متون نوشتاري انگليسي ضروري است .آموزش مستقيم و نظاممند به روش تحليل آوايي
به بسياري از دانشآموزان امكان ميدهد كه دانش خود را با صداهاي زبان شكل دهند و اين دانش را
طوري بهكار برند كه خوانندههایی مستقل و روانخوان شوند .از اين مطالب چنين برمیآيد که در آموزش
خواندن ،صرف ًا توانايی رمزگشايی از مطالب مدنظر نيست .دراین برنامه ،دانشآموزان از فرصتهاي
روزانه براي خواندن كتابهايي كه براي خودشان ،مقاصد شخصي و كسب لذت انتخاب ميكنند بهرهمند
ت رشد ذهني ،احساسي و
ميشوند .انواع مطالب خواندني (داستاني و غيرداستاني) به دانشآموزان فرص 
اجتماعي مي دهد ،زيرا اين مطالب دانشآموزان را با مضامين جهاني ،فرهنگها و چشماندازهاي متنوع و
جنبههاي عمومي بشر آشنا می کند.
فرايند خواندن مستلزم آن است كه خوانندگان به متون واكنش شخصي و یا انتقادي نشان داده و
دانش پيشين و تجارب شخصي خود را به متون نوشتاري ربط دهند .دانشآموزان راهبردهاي
درك تحت الفظي ،استنباطي و انتقادي را قبل ،حين و بعد از خواندن بهكار ميبرند تا معنا را بررسيكرده،
شكلداده و بسطدهند .در آموزش اين مهارت ،بر توانايی تحقيق و پرسش گری ،قدرت شناسايی،
ارزيابی و تلفيق نکتههای مهم متون مختلف ،توانایی مقايسه و ارزيابی متون ادبی گذشته و معاصر و برخی
فعاليتهای ديگر ،که همگی از ويژگیهای سواد انتقادی هستند ،تأکيدشده است .از ديگر مؤلفههای
مهارت خواندن که براساس برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی آمريکا به دانشآموزان آموزش داده
میشود ،توانايی بهکاربردن تصاوير و عکسهای مناسب متو ن مختلف به منظور بهخاطرسپاری مطالب و
نظارت بر درکمطلب است .دقیقتر اینکه به دانشآموزان آموزش داده میشود تا از انواع نظامهای نمادين
(ديداری ،نوشتاری و )...برای انتقال معنا و برقراری ارتباط استفادهکنند.
دانشآموزان برای روانخوان شدن  ،بايد از معناي واژهها و ساختار جملههای متن و روابط صدا/نماد
و براي نيل به معنا از اين سرنخ هاي تبادل شدنی استفاده كنند .همچنين ،آنها می بایست تشخيص دهند
كه شنیده ها ،نوشته ها و دیده هاشان به محتوا و كيفيت تجارب خواندنشان كمك ميكند .در آموزش
مهارت خواندن ،برای درک بيشترمطلب بهکاربست شيوههای بصری( قبل ،حين و بعد از خواندن)
اشاره میشود .مطلب يادشده گواه اين نکته است که در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی
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آمريکا ،فرايند خواندن شامل مجموعهای از فعاليتهای ذهنی است و پديدهای تکبعدی نيست.
در این برنامه  ،همچنین از آشنايی با متون روزمره (قراردادها ،درخواستها و نامههای اداری و
دانشگاهی)  ،توانايی تحليل و بررسی تأثير کلمههای مورد استفادۀ نویسنده بر لحن او و اينکه چگونه
انتخاب واژهها سبب پيشبردن درون مايه و هدف اثر میشود سخن به ميان میآيد .اين مطلب مبين آن
است که خواندن با توجه به بافت زبانی و مخاطب آموزش داده میشود .بهعبارت ديگر ،بسته به نوع متن
(علمی ،روزنامه ،داستان و )...و ميزان اهميت آن ،توصيه میشود برای خواندن راهبرد خاصی (اجمالی،
موشکافانه و )...به کار رود ؛ بدین معنا که در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی آمريکا،
آموزش خواندن با توجه به بافت (زبانی ،موقعيتی) صورت میگيرد .آخر اينکه ،مطالب خواندنی ،از لحاظ
محتوا و صورت ،با باالرفتن پايهها ،اهداف متفاوتی را دنبال میکنند که حاکی از توجه به افزايش توان
ذهنی دانشآموزان با باالرفتن سن آنهاست.
يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت بهسواد حاکی از آن است که
آموزش مهارت زبانی خواندن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطه آمريکا (ايالت نيوجرسی) ،در
چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
ب) نوشتن

-1نوشتن بهعنوان يک فرايند (قبل از نوشتن ،پيشنويسی ،مرور ،ويرايش ،بعد از نوشتن):

روی آوردن به فرايند کاملنويسی با روزانه نوشتن و به مقدار کافی نوشتن؛ استفاده از سازماندهندههای

گرافيکی و رئوس مطالب برای نوشتن پيشنويس با توجه به پيام موردنظر ،مخاطب و هدف نوشتن ؛
تحليل و اصالح متن  ،به منظور اصالح سبک ،ساختار ،هماهنگی مطالب ،انتخاب درست واژه ،تنوع
جمله ها و ظرافت معنايی؛ مرور و ويرايش فنی اثر و روانی و وضوح بخشی به مطالب آن؛ بهرهگرفتن از
رايانه و نرمافزارهای واژهپرداز  ،به منظور نوشتن ،اصالح و ويرايش و چاپ اثر؛ استفاده از معيارها ،برای
ارزيابی و بهبود نوشتههای خود و ديگران.
 - 2نوشتن بهعنوان يک محصول :

بررسی ويژگیها ،ساختار ،لحن و خصوصيات زبانی انواع مختلف و استفاده از آنها در نوشتههای

خود؛ نقد آثار از لحاظ صحت و قابل اعتماد بودن آنها؛ نوشتن يک بيانيه و دفا ع از آن با استفاده از نظرها
و مفاهيم درست؛ نوشتن چند بند در طول برنامۀ آموزشی با استفاده از شيوههای بسط موضوع (علت و
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معلول ،مشکل و راهحل ،1فرضيه و نتايج ،2سئوال های بالغی ،3ساختارهای موازی 4و )...؛ نوشتن چند
مقاله و انشا در طول برنامۀ آموزشی(مقاله های متقاعدکننده ،5تحليلی 6و انتقادی 7و )...؛ نوشتن تحقيقی

ادبی با استفاده از مطالب تحقيقاتی گذشته و فن آوری بهمنظور حمايت از نوشته ؛ استفاده از منابع اوليه
و ثانويه به منظور فراهمآوردن شواهد ،توجيهها و ارائۀ منابعی مانند مصاحبهها ،بحث و رسانۀ الکترونيکی ؛

برانگيختن عالق ۀ خواننده ،با بهرهگيری از شيوهها و روش هايی چون زبان دقيق ،8ذکرجزييات خاص،
تعاريف ،توصيف ،مثال ،حکايت ،تمثيل و لطيفه؛ نوشتن مقدمهای جالب و پايانی منطقی و قانعکننده ؛
استفاده از تصاوير مرتبط ،بهمنظور حمايت از ايدۀ اصلی (نمودار ،جدول ،عکس ،ارائۀ رایانه ای و )...؛
استفاده از نظرهای ديگران ،برای مرور محتوا ،سازماندهی و کاربرد اثر؛ انتخاب انواع مختلف متون ادبی
به منظور ارائه.
 - 3فن نوشتن ،امال و دست خط :

رعایت اصول و قواعد انگليسی معيار در تمام نوشته ( ساخت جمله ،دستور زبان و کاربرد،
عالمتگذاری ،بزرگنويسی حروف اول و امال  )...،استفاده از نحو انگليسی برای بيان پويا و مؤثر
نظرهای شخصی ؛ استفاده از وابستگی ،9هم پايگی ،10بدل 11و ابزارهای ديگر برای نشاندادن ارتباط میان

نکتههای متن؛ استفاده از کلمه های گذار 12بهمنظور تقويت روند منطقی بيان نظرها؛ پرهيز از حشو و
ی بهمنظور تقويت متن؛ رعایت اصول و قواعد انگليسی معيار
اضافهگويی ،حذف ،تکرار و تناقضگوي 
برای ويرايش متن خود و ديگران؛ استفاده از منابع متعدد ( فرهنگ لغت و دستور زبان ،نرمافزارها و يا
اينترنت) بهمنظور ويرايش متن.
1. Problem/Solution

2. Hypothesis/Results

استفاده از ساختارهای يکسان پس از حروف ربط را اصطالح ًا استفاده از ساختارهای موازی م یگويند.

3. Rhetorical questions
4. Parallelism
5. Persuasive
6. Analytic
7. Critique

8. Precise Language
9. Subordination
10. Coordination
11. Apposition

12. Transition Words
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 - 4اشکا ل نوشتن ،مخاطبان و اهداف:

استفاده از مؤثرترين ساختار نوشتاری و شيوههای راهبردی ،با توجه به هدف و مخاطب اثر؛ تسلط
بر انواع نوشتار مثل نوشتههای اقناعی ،توصيفهای شخصی ،گزارشهای تحقيقاتی ،تحقيقهای ادبی،
مقاله های توصيفی ،نقد ،هجو  ،شعرو سبکهای توصيفی خاص (افسانه ،حکايت ،داستانهای کوتاه)
؛بررسی تأثير لحن ،انتخاب واژه ها ،سبک ،محتوا،نظر نويسنده و عناصر ادبی بر کل اثر؛ بهرهگيری از
قوانين حقوقی چاپ؛ بهکارگيری ساختارهايی چون ترتيب زمانی ،رابط ۀ علت و معلولی ،کلمه های گذار

و عناوين اصلی 1و فرعی 2در نوشته؛ جمعآوری و بهرهگيری از اين اطالعات در زندگی روزمره و محيط
ق شغلی ،نامههای تجاری و ثبتنام در دانشگاه) ؛ بيان نظرها و استفاده از
کار ( تقاضای شغل ،ذکر سواب 
سبک شخصی و مؤثر در راستای هدف و ايجاد عالقه در مخاطبان آن اثر.
تجزيه و تحليل مهارت نوشتن در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ ايالت نيوجرسی آمريکا

در روند آموزش مهارت نوشتن در ايالت نيوجرسی ،همۀ دانشآموزان میآموزند که شفاف ،دقيق و

سازمانيافتهبنويسند ،بهطوری که محتوا و شکل نوشته بسته به مخاطب و منظور وی از نگارش متفاوت
باشد .اين مطلب حاکی از اهميت توجه به بافت و مخاطب در آموزش مهارت نوشتن است .نوشتن
فرايندی است پيچيده که با ثبت افکار يک فرد شروع میشود .از اين مهارت برای نوشتن انشا ،برقراری
ارتباط ،بيان ،يادگيری و درگيرکردن خواننده استفاده میشود و اين به معنای آن است که در آموزش
مهارت نوشتن ،خلق اثر و برقراری ارتباط با مخاطب (خوانندۀ متن) اهميت خاصی دارد .همچنين
دانشآموزان با نوشتن يک بيانيه و دفاع از آن ،با استفاده از نظرها  ،مفاهيم درست و شيوههای بسط مبحث
و همينطور نوشتن چندين مقاله و انشای اقناعی ،تحليلی و انتقادی سعی می کنند دانشی نو توليد کنند.
برقراری ارتباط با خواننده نيز نبايد از ياد برود .آنها با بهرهگيری از ابزاری چون حکايت ،تمثيل ،جزييات
خاص و نوشتن مقدمهای جالب و پايانی منطقی برای نوشتۀ خود و يا با بيان نظرها و استفاده از سبک
شخصی و مؤثر در راستای هدف ،عالقۀ خواننده را برمیانگيزند و ارتباط بين خود و نوشته شان را
محکمتر میکنند .گذشته از اين ،دانشآموزان فرصتهای متعددی برای کسب مهارت و تمرين نوشتن،
ايدهدادن ،اصالح ،ارزيابی و انتشار نوشتههای خود پیدا می کنند .آنها در فرايند آموزش نوشتن که شامل
1. Headings
2. Subtitles
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مراحل پیش از نوشتن ،آمادگی برای نوشتن ،پيشنويس ،مرور ،ويرايش پيشنويس و فرايندهای پس
از نوشتن ( انتشار ،ارائه ،ارزيابی و يا اجرا) میشود ،در روان نوشتن مهارت کسب میکنند .در اين ميان،
توجه به خودارزيابیهای مستمر خالی از لطف نيست و دانشآموزان بهکمک آنها از معيارهايی برای
ارزيابی و بهبود نوشتههای خود و ديگران استفاده میکنند .با توجه به این مطلب  ،نتيجه میگیریم که در
آموزش نوشتن ،از مهارتهای ارزيابی و مرور نيز استفاده میشود.
دانشآموزان ياد میگيرند که بهمنظور اصالح سبک و ساختار و نيز انتخاب درست واژگان ،متن را
تحليل و اصالحکنند .آنها همچنين بر نوشتۀ خود تمرکز کرده و برای گسترش و بهبود آن اهدافی را
مشخص و انواع خصوصيات زبانی ،ساختار و لحن را بررسی میکنند؛ آثار را از لحاظ درستی نقد کرده
و برای بررسی و سازماندهی آنها از آرای ديگران بهره می گیرند و آخر اينکه تأثير لحن ،انتخاب واژگان،
سبک ،محتوا،نظر نويسنده و عناصر ادبی کل اثر را مورد بررسی قرار می دهند .آنها ضمن توجه به
اين اطالعات در نوشتۀ خود ،نيازهای روزمره و محيطکاری را مطرح میکنند .همۀ اين موارد حاکی از
آن است که ضمن نوشتن  ،دربارۀ انواع متون و توجه به ویژگیهای آنها بحث و در این زمینه به دانش
آموزان آموزش داده می شود .به عبارت روشنتر ،در ايالت نيوجرسی ،به دانشآموزان مهارت نوشتن
انتقادی آموزش داده و بر استفاده از فن آوري اطالعات و تکنولوژی نيز تأکيد می شود .دانشآموزان با
استفاده از نرمافزارهای واژهپرداز متن رااصالح  ،ويرايش و چاپ کرده و از این تجارب برای نوشتن
متون ادبی استفاده میکنند.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت بهسواد نتيجه گرفته
می شود که در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ ايالت نيوجرسی آمريکا ،آموزش مهارت زبانی نوشتن
در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
ج) سخنگفتن

 -1بحث و گفت وگو:

حمايت از يک موضع با ترکيب و تلفيق آرای متفاوت؛ حمايت از يک موضع  ،تعديل يا رد آن با بحث
گروهی؛ خالصه و ارزيابی کردن نتايج احتمالی و پيشقدم شدن در هدایت بحثها به مراحل بعدی؛ به
عهده گرفتن نقش رهبری در بحث ها ،پروژهها و گردهمايیهایی که به وسیلۀ دانش آموز هدایت
میشود .
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 -2طرح سئوال و بحث گروهی:

طرح سئوال های آماده و تکميلی در مصاحبه ها و ساير بحث ها؛ گسترش مشارکت همساالن از طريق

ارائۀ جزئيات و توضيح های بيشتر؛ تحليل ،ارزيابی و تغيير فرايندهای (جريان های) گروهی ؛ انتخاب
عبارت های ادبی به منظور نمايان کردن شخصيت داستان ،توصيف عناصر ادبی و بسط موضوع و در
ادامه ،بحث دربارۀ آنها ؛ طرح پرسش نقادانه دربارۀ موضع يا ديدگاه يک نويسنده؛ پاسخ به سئوالهای
مخاطب با ارائۀ توضيح ،مثال و تعريف؛ شرکت فعال در ميزگردها ،همايشها و يا گردهماهیهای کاری
(مثل وارسی يک سئوال و بررسی آرا).
  -3انتخاب واژگان:

شفاف سازی افکار و تنظيم تُن صدا از طريق انتخاب واژگان؛ پيشرفت در انتخاب واژگان از طريق

تمرکز بر شيوههای بالغی زبانی (آرايه های ادبی؛ مثل جناسها ،1ساختارهای موازی ،تلميح ،2تجانس
آوايی.)3

 -4ارائۀ شفاهی:

سخن گفتن برای نيل به اهداف مختلف (مثل استدالل کردن ،اطالع دادن ،سرگرم کردن ،تفسير
ادبی ،نمايش دادن و ابراز شخصی)؛ استفاده از راهبردهای متفاوت برای سامان دهی سخنان خود (مثل
متمرکزکردن فکر ،جلب توجه ،استدالل های قاطع ،تکرار ،استفاده از کلمات ربط)؛ استفاده از فنون کارآمد
مربوط به سخنوری ( مثل تماس چشمی ،ارتباط غيرکالمی ،بلندی صدا ،آهنگ صدا ،تلفظ  )... ،به هنگام
سخنگفتن ؛ بازنويسی و ويرايش پيشنويسهای سخنرانی ،هم بهطور مستقل و هم در اثر بحث و گفت
وگو با همساالن؛ تغيير ارتباطات شفاهی ،با توجه به احساس سردرگمی مخاطب به هنگام ارائۀ شفاهی و

تجديدنظر آنی در آنها ( مثال» ،خالصهکردن ،4تغییر بيان ،5افزودن توضيح/جزئيات.)...، 6

1. Puns

2. Allusion

3. Alliteration

4. Summarizing
5. Restating

6. Adding illustrations/details
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تجزيه و تحليل مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ ايالت نيوجرسی آمريکا

در آموزش مهارت سخنگفتن به دانشآموزان یاد داده میشود تا برای سخنگفتن از زبانی موجز،

واضح و مؤثر و متناسب با مخاطب و هدف استفادهکنند .برای مثال ،با توجه به صنايع ادبی واژگان
مناسبتری به کار گیرند و متناسب با هدفی که دارند (مثال ،استدالل يا سرگرم کردن  ،تفسير ادبی) سخن
بگویند .گاهی ممکن است به هنگام سخنگفتن از فنون کارآمد سخنوری همچون تماس چشمی ،ارتباط
غيرکالمی و ...استفاده شود که همۀ اينها بيانگر اهميت توجه به بافت موقعيت و مخاطب در آموزش
مهارت سخنگفتن است که گوينده با توجه به آنها از سبکهای متفاوت سخنگفتن استفاده میکند .از
آنجا که زبان شفاهی ،ابزاری قوی برای برقراری ارتباط ،تفکر و يادگيری است ،آموزش اين مهارت ،ابزار
مهمی را که دانشآموزان برای برقراری ارتباط با ديگران ،يادگيری واژگان و درک ساختار زبان انگليسی
الزم دارند  ،در اختیار آنها قرار می دهند.
يکی از مهمترين اهداف آموزش مهارت های زبانی ،با اعتمادبهنفس و شيوا سخنگفتن در موقعيتهای
گوناگون است .در راستای نيل به اين هدف ،در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی،
دانشآموزان در بحثهای گروهی کوچک و بزرگ و ميزگردها و همايشها شرکت داده شده و سعی
میشود تا بتوانند در ارتباطات شفاهی با خالصهکردن مطلب و يا تغییر بيان سردرگمی مخاطبشان را از
بین ببرند .آنها همچنین با همساالن خود از طريق ارائۀ جزييات و توضيحات گسترده تبادل نظر میکنند.
تأمل در اين فعاليتها نشان دهندۀ آن است که برقراری ارتباط مؤثر یکی از مهمترین و ضروریترین
عوامل در آموزش مهارت سخنگفتن است.
بايد دانست سخنگفتن فرايندی است برای ابراز ،انتقال و تبادل اطالعات ،افکار و احساسات و اين
موارد نشان میدهند که آموزش سخنگفتن فرایندی تکبعدی و انحصاری نیست ،بلکه در این فرایند
مجموعهای از فعاليتها آموزش داده میشود .برای مثال ،دانشآموزان میتوانند هنگام سخنگفتن،
همزمان ،فنون کارآمدی مانند تماس چشمی ،آهنگ صدا ،بلندی صدا و ...را به کار گیرند و يا برای سازمان
دهی مطلب خود از فعاليتهايی مثل جلبتوجه مخاطب ،تکرار ،استداللهای قاطع و کاربرد کلمات
ربط استفاده کنند.
در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی ،موقعيت های گوناگونی برای دانش آموزان
فراهم میشود تا با سخن گفتن به اهداف مختلف خود( نظير پرسش ،تبادل اطالعات ،تعريف داستان طنز
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يا کمک به ديگران) برسند .اين امر در سايۀ آموزشهايی محقق خواهد شد که نتیجۀ آن کسب توانايی
حمايت کردن ،تعديل و يا عدم تأیید بحثها  ،استدال ل و ارزيابی کردن نتايج احتمالی و پيشقدم شدن در
سوق دادن بحثها به مرحلۀ بعدی ،تحليل و ارزيابی فرايندهای گروهی ،بحث دربارۀ عبارات ادبی (که
باعث توصيف و بسط بيشتر مطالب میشود) ،نقادانه موضعی را مورد پرسش و تحليل قرار دادن ،توانايی
پاسخ دادن به سئوال های مخاطب با استفاده از مثال و تعريف و تفصيل ،استفاده از راهبردهای مختلف
برای سازمان دهی سخنان و همچنين بازنويسی و ويرايش پيشنويسهای سخنرانی(هم بهطور شخصی
و هم در گفت وگو با همساالن) است .همۀ اين موارد حاکی از آموزش مهارت سخنگفتن نقادانه است و
باعث می شود قدرت تحليل و بازنگری دانشآموزان افزايش یابد .در پايان دانشآموزان بايد متوجه شوند
که آنچه میشنوند ،مینويسند و میبينند ،در محتوا و کيفيت زبان شفاهی آنها سهم بسزايي دارد و از اينجا
معلوم میشود که بين مهارت سخنگفتن و ساير مهارتهای زبانی ارتباط وجود دارد.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت بهسواد نتيجه گرفته
میشود که در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ آمريکا (ايالت نيوجرسی) آموزش مهارت زبانی سخن
گفتن در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
د) گوشدادن
-1گوشدادن فعال:
همزمان با گوشدادن و تمرکز دقیق ،بررسی ايدهها و تعمق در آنها ؛گوش دادن ماهرانه برای تمیز
معانی احساسی و استداللی از يکديگر؛ نشان دادن واکنش مناسب به يک سخنرانی استداللی ،تفسير
شفاهی یک متن ادبی يا یک سخنرانی علمی(يا آموزشی) بهعنوان يک شنونده .
 -2درک مطلب شنيداری:

گوش دادن برای خالصه کردن ،داوری و ارزيابی؛ ارزيابی ميزان باورپذيری گوينده ؛تشخيص چگونگی

کاربرد شعار و استدالل در گونه های 1شفاهی ؛گوش دادن به بحث ها و گفت وگوها و نشان دادن واکنش
مناسب به آنها .
تجزيه و تحليل مهارت گوش دادن در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ ايالت نيوجرسی آمريکا

در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی ،به دانش آموزان آموزش داده میشود تا در
1. Forms
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موقعيتهای گوناگون به اطالعات منابع متفاوت بادقت گوش دهند .گوش دادن عبارت است از فرايند
شنيدن ،دريافت ،ساخت معنا از شنيدهها و واکنش به پيامهای کالمی و غيرکالمی .پس گوشدادن
مجموعۀ چند فعاليت است و بهصورت تکی و جدا صورت نمیگيرد .با گوش دادن فعال ،دانشآموزان
زبان و ارتباطات را میفهمند و از آن لذت میبرند .آنها بسته به هدف گوشدادن (مثل گوشدادن به
صدای حروف برای کسب آگاهی واجشناختی ،فهم ،گرفتن اطالعات ،ارزيابی يک پيام ،لذت بردن)
از مهارت های شنيداری متفاوتی استفاده می کنند .اين خصوصيات نشان دهندۀ تأثير بافت و موقعيت
بر آموزش است و نشان میدهد که بسته به موضوع  ،هدف گوشدادن (گوشدادن بهمنظور انتقاد و
تحليل ،گوشدادن التذاذی و يا گوشدادن فعال و )...و اهميت مطلب  ،راهبرد خاصی توصيه میشود.
شنوندگان اثرگذار می توانند فعاالنه گوش دهند ،سخنی را با بيان ديگر بگويند ،توضيح و پاسخ دهند و
پيام هايی را که میشنوند ارزيابی کنند .ضمن اينکه ،بايد همزمان با گوشدادن ،ايدهها را بررسی و در آنها
تعمقکنند و برای تمايزگذاشتن میان معانی احساسی و استداللی ماهرانه گوشبدهند ؛ که همه اينها از
ويژگيهای گوشدادن انتقادی است.
عالوه بر این ،در چارچوب برنامۀ درسی يادشده ،به دانشآموزان آموزش داده میشود که برای
قضاوت دربارۀ مطالب گفتاری ديگران و خالصهکردن آنها باید گوش دهند و قادر به ارزيابی باورپذيری
گوينده باشند .ديگر اينکه تشخيصدهند که در فرمهای شفاهی چه وقت از شعار و استدالل استفاده
میشود .اين موارد همگی از ويژگیهای سواد انتقادی است .خالصه اينکه ،در چارچوب برنامۀ درسی
زبان ملی ايالت نيوجرسی ،شیوۀ آموزش مهارت گوشدادن نيز انتقادی است .در آموزش گوشدادن ،به
برقراری ارتباط با مخاطب از طريق ارائۀ پاسخی مناسب به وی در يک سخنرانی استداللی ،تفسير شفاهی
متن ادبی و يا سخنرانی علمی يا آموزشی و يا در کل گوشدادن به يک بحث و ارائۀ پاسخ مناسب به آن
نيز توجه شدهاست .در خاتمه توجه به اين مطلب خالی از لطف نيست که دانش آموزان میبايست متوجه
شوند که آنچه می گويند ،میخوانند ،مینويسند و می بينند در محتوا و کيفيت تجارب شنيداری آنها تأثير
دارد و اين تأثير ارتباط و انسجام اين مهارت با ساير مهارتهای زبانی را تبیین می کند.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت بهسواد نتيجه گرفته
میشود که در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ آمريکا (ايالت نيوجرسی) ،آموزش مهارت زبانی
گوش دادن در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
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ه) مشاهده و سواد رسانهای
 -1ساخت معنا :

توجه به اين نکته که پيامها نشانگر واقعيت اجتماعی هستند و در مقاطع زمانی مهم و در نقاط مختلف
ش
دنيا تفاوت دارند ؛ توانايی تشخيص و ارزيابی اين نکته که چگونه يک محصول رسانهای ،نمايندۀ ارز 
های فرهنگی است که در آن توليد شده است؛ توانايی تشخيص و انتخاب اشکال رسانهای متناسب
با هدف بيننده.
 -2پيامهای ديداری و کالمی:

تحليل رسانه با توجه به کليشه ای بودن آن (مثل جنسيت ،نژاد)؛ مقايسه و مقابلۀ چند منبع رسانهای.
  -3استفاده از رسانه:

استفاده از متون رسانههای چاپی و الکترونيکی برای کشف روابط انسانی ،ايده ها و وجوه جديد

فرهنگ (مثل تعصب نژادی ،گذاشتن وعدۀ مالقات ،ازدواج ،خانواده و نهادهای اجتماعی)؛ تشخيص
تأثير شرايط سياسی ،تاريخی ،اقتصادی و اجتماعی (مثل اهميت بازخورد مخاطب) بر رسانة خبری؛
توانايی تشخيص اين نکته که توليدکنندگان رسانهها و برنامهها برای انتقال پيام ،از خود ،اشکال ،فنون و
فنآوريهای مختلف استفاده میکنند.
تجزيه و تحليل مهارت مشاهده و سواد رسانهای در برنامۀ درسی دورۀ متوسطۀ ايالت نيوجرسی

آمريکا

در آموزش مهارت مشاهده و سواد رسانهای در برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی ،به دانشآموزان

آموزش داده میشود که چگونه به متون نوشتاری،غير نوشتاری  ،متون و منابع الکترونيکی دسترسی پيدا
کرده ،آنها را از نظر بگذرانند ،ارزيابی کنند و واکنش نشان دهند و برای کشف روابط انسانی ،ايدهها و
وجوه جديد فرهنگ از متون رسانههای چاپی و الکترونيکی استفادهکنند (توجه به آموزش برقراری ارتباط
بهصورت چندبعدی)  .آنها همچنین یاد می گیرند که تشخيصدهند توليدکنندگان رسانه و برنامهها برای
انتقال پيام خود ،از روشها و فن آوریهای مختلف استفاده میکنند که اين امر بيانگر اهمیت توجه به
استفاده از فن آوری اطالعات در امر آموزش نگرش و سواد رسانهای است.
دانشآموزان همچنین ياد می گيرند که نگاه نقادانه و متفکرانه داشته باشند تا بتوانند به پيام های ديداری
و تصاوير در معرض نمايش ،تعامالت غيرکالمی ،هنرها و رسانۀ الکترونيکی واکنش نشان دهند .آنان بايد

مطالعۀ اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی(خواندن ،نوشتن،گوشدادن وسخنگفتن) در...
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بتوانند رسانه را از لحاظ باورپذيری و قالبی بودن ارزيابی و تحليل کرده و يا چندين منبع رسانه ای را با
هم مقايسه و مقابلهکنند و نیز رابطۀ بين يک محصول رسانهای و ارزشهای فرهنگی آن را مورد ارزيابی
قرار دهند که اين امر حاکی از توجه به آموزش نگاه نقادانه داشتن است.
از ديگر ويژگیهای برنامۀ درسی زبان ملی ايالت نيوجرسی در آموزش مهارت نگرش و سواد
رسانهای ،آن است که برای آموزش دادن به دانشآموزان در زمينۀ فهم و واکنش به تعامالت شخصی،
اجراهای زنده ،هنرهای دیداری ،که با زبان کالمی و يا نوشتاری مرتبط است ،و همچنين رسانۀ چاپی
(نمودارها ،جداول ،نقشهها ،تصاوير ،عکسها ،طرحهای گرافيکی کتابها ،مجلهها و روزنامهها) و
الکترونيکی (تلويزيون ،رايانه و فيلم)  ،داشتن نگرش مؤثر الزم و ضروری تلقی میشود .به اين ترتيب،
فرد میتواند از اين نظامهای نمادين برای انتقال معنا و برقراری ارتباط استفاده کند .در جای ديگر اين
برنامه اشاره میشود که پيامها نشانگر واقعيت های اجتماعی هستند ،در بزنگاههای زمانی و در نقاط
مختلف دنيا با هم فرق دارند و شرايط سياسی ،تاريخی و اجتماعی کشور بر رسانههای خبری تأثير
میگذارد .در اين برنامه تذکر داده میشود که اشکال رسانهای بايد متناسب با موقعيت و هدف بيننده
انتخاب شوند و رسانه جدا از موقعيت و بافت اجتماعی نيست (توجه به تأثير بافت اجتماعی بر آموزش
اين مهارت) .در پايان ،یادآوری این نکته الزم است که دانش آموزان بايد متوجه شوند که گفتارشان ،شنیده
هاشان ،نوشتارشان و آنچه می خوانند ،بر محتوا و کيفيت نگرش آنها تأثير می گذارد .ديگر اينکه ،بين اين
مهارت و ساير مهارتهای زبانی برنامۀ درسی زبان ملی نيوجرسی انسجام وجود دارد و هيچيک از اين
مهارتها منحصر بهفرد وجدای از بقيه نيستند.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت بهسواد نتيجه گرفته
میشود که در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ آمريکا (ايالت نيوجرسی) ،آموزش مهارت زبانی
مشاهده و سواد رسانه ای در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
تبيين اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطه (مرحلۀ

رشدی اواخر بلوغ پايه های دهم تا دوازدهم) دراستراليا (استراليای غربی)

برنامههای درسی استراليای غربی ( )1998نيز در قالب سندی با عنوان چارچوب برنامههای درسی برای

پايههای کودکستان تا پايۀ دوازدهم و برای دروس زبان انگليسی ،تربيت بدنی و بهداشت ،زبان های غير
از انگليسی ،رياضيات ،علوم ،جامعه و محيط زيست ،فنآوری و اقدامات تدوين شده است .در برنامۀ
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درسی ویژۀ زبان انگليسي ،دانشآموزان نحوۀ عملکرد و استفادۀ مؤثر از زبان انگليسي را ياد ميگيرند.
آنها درمی يابند که زبان با چه روشهايي به عنوان فعاليتي اجتماعي عمل ميکند و اينکه چگونه زبان را
به اشکال گوناگون و در موقعيتهاي مختلف بهکار برند .همچنين ،آنان ميآموزند که به طور مؤثر سخن
بگويند ،گوش دهند ،ببينند ،بخوانند و بنويسند .از طريق درگيرشدن با متون و مطالعۀ آنها ،دانشآموزان
دربارۀ زبان و چگونگی استفادۀ مؤثر از آن آموزش ميبينند .در چارچوب اين برنامۀ درسی ،اصطالح

«متن»1به انواع ارتباطات( نوشتاري ،گفتاري يا ديداري) اشاره ميکند که این کار مستلزم استفاده از زبان
است .با اجرای اين برنامۀ درسی ،دانشآموزان مهارتهاي سواد عملکردی و انتقادي را نيز به دست
میآورند.
دربارۀ اهميت زبان در اين برنامه میتوان گفت که زبان نقش مهمي در زندگي بشر بازي ميکند و
وسيلهاي براي برقراري ارتباط ،ابزاري براي تفکرو خالقيت و نيز منبعي از لذت فراهم ميآورد .درک
زبان و توانايي استفادۀ مؤثر از آن به دانشآموزان امکان ميدهد به دانش دستيابند ،نقش فعالي در جامعه
داشته باشند و به رشد شخصي دست پیدا کنند .اهداف مورد انتظار از آموزش زبان انگليسي ،براي شکل
دادن به برنامۀ درسي و قضاوت دربارۀ پيشرفت دانش آموزان یک چارچوب میدهد .اين اهداف که

شامل نُه بخش( درک زبان ،نگرش ها ،ارزش ها و اعتقادها ،قراردادها ،فرايندها و راهبردها ،گوشدادن،
سخنگفتن ،ديد داشتن ،خواندن و نوشتن) است ،به يکديگر مرتبطاند و پيشرفت در دستیابی به يک
هدف به پيشرفت در نيل به اهداف ديگر بستگي دارد .چهار هدف اول به درک و مهارت هايي که به طور

ک ّلي در زبان کاربرد دارند و پنج هدف آخر به مهارتهاي خاص زباني( شامل گوش دادن ،سخن گفتن،
مشاهده کردن ،خواندن و نوشتن) مربوط ميشوند.
در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی استراليا  ،بخش ديگری به نام مراحل رشد وجود دارد که حول
مفهوم بلوغ کودک و در ضمن دستيافتن به اهداف شکل گرفته است .اين بخش بر شيوههاي افزايش
يادگيري در مراحل چهارگانۀ رشد ،که با هم همپوشي دارند ،متمرکز است .در اين قسمت از برنامۀ درسی
به این مسئله اشاره میشود که دانشآموزان با اجراي برنامۀ درسی زبان انگليسي چه مواردی را در سطوح
مختلف رشد تجربه ميکنند .مراحل مختلف رشد در چارچوب اين برنامۀ درسی عبارت است از  :اوایل
کودکي (کودکستان تا پايۀ سوم) ،اواسط کودکي (پايۀ سوم تا هفتم) ،اوایل بلوغ (پايۀ هفتم تا دهم) ،اواخر
1. Text
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بلوغ /آغاز بزرگسالي (پايۀ دهم تا دوازدهم) .از آنجا که در اين پژوهش تبيين اهداف و مؤلفههای آموزش
مهارتهای زبانی در دورۀ متوسطه مدنظر است ،در ادامه ،چگونگی آموزش مهارتهای زبانی در برنامۀ
درسی مربوط به مرحلۀ رشد اواخر بلوغ(آغاز بزرگسالی) در استراليا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
تجزيه و تحليل آموزش مهارت سخن گفتن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای

غربی

آموزش این مهارت در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی استراليای غربی طوری طراحی شده است

که بتواند دانشآموزان را قادر سازد تا هدفمند و مؤثر در بافتهای مختلف سخنبگويند .آنها سخن
میگويند تا تعامل اجتماعی داشته باشند و بتوانند ايدهها و اطالعات خود را منتقل کنند ،داستا ن بگویند و
افکار و احساسات و عقايدشان را بيان نمایند .به همین دلیل ،آنها در قالب گروه های کوچک و بزرگ در
فعاليتهايی همچون بازی ،نمايش ،قصهگويی ،مباحثۀ گروهی ،مناظره و اخبارگويی شرکت داده میشوند
و بدین وسیله کار گروهی و مديريت تيم را تجربه میکنند .برای مثال ،ممکن است دانشآموزان صحبت
با دانش آموزان جديد کالس را آغاز کنند ،صدايشان را برای ايفای نقشی در يک نمايش تغيير دهند ،از
ديگران هنگام مواجهه با مشکل کمک بخواهند ،توضيح دهند که چگونه فالن کار را انجام دادهاند ،در
بحث های گروهی کوچک شرکت کنند ،يک مصاحبۀ تلفنی انجام دهند ،از يک سخنران مهمان تشکر
کنند ،یک سخنرانی اقناعی کنند و يا برای رسيدن به اهداف مورد نظر با افراد مختلف به گفت وگو
بنشینند .همۀ اين موارد نشانگر آن است که در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی اين کشور سخنگفتن
فعاليتی اجتماعی درنظر گرفته میشود ،بهخودی خود و انحصارا ً آموزش داده نمیشود و دانشآموزان از
سخنگفتن بهعنوان وسيلهای برای برقراری ارتباط مؤثر و راهی برای يادگيری متناسب با بافت موقعيت
استفاده میکنند .آنها میآموزند که چگونه زبان شفاهی را در بافت های مختلف بهکار گیرند و بدین وسیله
توانايی آنها در بهکارگيری زبان شفاهی در موقعيت های مختلف و باتوجه به مخاطبانشان افزايش میيابد.
برای مثال ،آنها با توجه به اهداف ،مخاطبان و موقعيتها و بافتهای مختلف ،از حرکات بدنی ،واژهها و
لحن متفاوت استفاده میکنند .همچنين در بافتهای موقعيتی متنوع آرای ديگران را نیز درنظر میگيرند،
به عقايد سایرین احترام میگذارند و ديدگاههای متفاوت را تأیید يا رد میکنند  .اين مطالب حاکی از آن
است که برای آموزش سخنگفتن در برنامۀ درسی زبان ملی اين کشور به بافت و مخاطب توجه می شود.
نکتۀ قابل توجه آخر در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی استراليا در دورۀ متوسطه اين است که در
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این برنامه مهارت سخنگفتن بهصورت انتقادی آموزش داده میشود ،چون دانشآموزان یاد می گیرند
مسايل مختلف را شناسايی و تحليل و بدینوسیله سخنرانیهای مستدل و اقناعی ایراد کنند .همچنين،

ب و ارزشهای شخصی سخنرانها عميق ًا بينديشند و
به دانشآموزان آموزش داده میشود که به تجار 
ايدههای گفتار ديگران و هدف از بيان آنها را بررسی کنند.
با توجه به يافتهها جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت نتيجه گرفته میشود که
اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت زبانی سخن گفتن ،در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای
غربی ،در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد طراحی شدهاست.
تجزيه و تحليل مهارت گوش دادن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای غربی

در آموزش مهارت گوشدادن به دانشآموزان آموخته میشود که به صورت هدفمند و همراه با درک

و آگاهی انتقادی به مطالب گفتاری که بافتها و موقعيت های متفاوت دارند گوش دهند .به آنها آموزش
داده میشود که در گوش کردن مطالب ،اهدافی مانند کسب اطالعات ،تفريح کردن و انديشيدن به تجربه
ديگران را دنبال کنند .آنها میفهمند که گوشدادن يک فرآيند پوياست و به همین دلیل برای گوشدادن
هدف تعيين میکنند و برای کسب اطمینان از فهم کامل طيفی از راهبردها را بهکار می گیرند .اين راهبردها
عبارت اند از :توجهکردن به نشانههای غيرکالمی ،سئوال کردن برای روشنتر شدن مطلب ،استفاده از
بازخوردها برای کنترل فهم مطلب ،استفادۀ بجا از سئوال های باز و بسته و طرح سئوالهای بيشتر به
منظور کسب اطالعات بيشتر و يادداشتبرداری برای ثبت مطالب فهميده شده .آنها اطالعات را از طيفی
از منابع شفاهی جمعآوری و با هم تلفيق میکنند .همچنين ،دانشآموزان ياد میگيرند که راهبردهای
ت و هدف تغيير دهند ،برای مثال ،برای گوشکردن به يک سخنرانی رسمی
گوشدادن را منطبق با موقعي 
يا گوشکردن در مراسم غيررسمی راهبردهای متفاوتی بهکار میبرند .آنان ياد میگيرند که به عنوان
عضوی از گروه های کوچک يا بزرگ بهطور مؤثر گوش بدهند .دانشآموزان از اين موضوع آگاه اند که
رفتارهای مناسب گوشدادن به گروه های اجتماعی و موقعيتهای مختلف متفاوت اند و از این رو رفتار
گوشدادن خود را با اين موقعیت ها تطبيق میدهند .اين مطالب بيانگر آن است که در برنامۀ درسی زبان
م ّلی استراليای غربی ،مهارت گوشدادن متناسب با بافت موقعيت آموزش داده می شود .بهعبارت ديگر،

به دانشآموزان آموزش داده میشود که برای گوشدادن به مطالب مختلف از راهبردهای متناسب با بافت
موقعيت استفاده کنند.
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دانشآموزان در جريان آموزش مهارت گوشدادن با مجموعهای از فعاليتهای شنيداری مانند
گوشدادن به سخنرانیها و داستان ها روبهرو می شوند .همچنين ،ممکن است به برنامههای تلويزيونی
گوش دهند و آنها را نقد و بررسی کنند و يا اينکه به اهداف ،عاليق و تعصبهای گوينده هنگامی که
خ میدهند توجه کنند .به اين ترتيب ،می توان گفت شکل آموزش
شنيدههایش را تعبيرمیکنند و یا پاس 
گوشدادن در برنامۀ درسی زبان ملی استراليا انتقادی است.
نکتۀ پايانی در مورد آموزش مهارت گوشدادن اين است که اين مهارت بهصورت مجموعۀ متغيری
توگوها شرکت و مسير
از فعاليتها آموزش داده میشود .برای مثال ،دانشآموزان بهصورت مؤثر در گف 
بحث را دنبال میکنند ؛ از گويندگان سئوال های مرتبط می کنند ؛ برای آزمایش درک خود بازخورد کالمی
می دهند ؛ برای نشان دادن توجه از حرکات بدنی  ،درک يا جواب استفاده می کنند ؛ در مباحث ه ها مداخله
میکنند تا تمرکز را به مسير ديگری هدایت کنند ؛ آرای گويندگان قبلی را میپرورانند ؛ موقع گوشدادن
يادداشتبرمیدارند ؛ محتوای يک صحبت را خالصه میکنند؛ از يک مباحثۀ گروهی گزارش تهيه
میکنند و يا يافتههای يک سری از مصاحبهها را ارائه می دهند.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت نتيجه گرفته
میشود که اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت زبانی گوش دادن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ
استراليای غربی در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
تجزيه و تحليل مهارت مشاهده کردن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطه استراليای غربی

آموزش مهارت مشاهده کردن در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی استراليا نيز طوری برنامه ريزی

شده است که دانش آموزان متون ديداری ( فيلمها ،برنامههای تلويزيونی ،تصاوير ،جداول و  )...را مشاهده
کنند ؛ این یعنی به دانشآموزان آموزش داده میشود تا برای انتقال معنا و برقراری ارتباط از انواع نظامهای
نمادين (ديداری ،نوشتاری و )...استفادهکنند .در چارچوب اين برنامۀ درسی دانشآموزان ياد میگيرند که
از متو ن ديداری به عنوان منابع اطالعاتی و کسب لذت و نیز وسيلهای برای انديشيدن به تجارب استفاده
کنند .آنها انواع تمرينهای آموزشی را انجام میدهند؛ برای مثال ،دنبال کردن طرح داستان و مضمونهای
ص اينکه چه چيزی در يک متن ناديده گرفته شده
داستانی  ،بررسی نمايش ،جنسيت يا قوميت و تشخي 
است.
از سوی ديگر ،در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی استراليا به دانشآموزان آموزش داده میشود
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که از دانش خود برای درک و استنباط بافتها و ايدئولوژیهای مختلف زبانی استفاده کرده و در راستای
آموزش اين مهارت ارزشها و جهانبينیهای مختلف را تحليل و بررسی کنند .همچنين در آموزش
مهارت مشاهده کردن دانشآموزان بايد بياموزند که به متون مختلف واکنش نشاندهند و پيامدهای آنها
را به تفصيل بررسی کنند .آنها قواعد ديداری( شامل نمادپردازی ،کليشهسازی ،نورپردازی ،ترکيببندی
و آرايش ديداری ،صفحه آرايی ،نوع ،موزيک ،ساختار طرح داستان ،شخصيتپردازی ،صحنه و هنر
فيلمبرداری) را میفهمند و تفسير میکنند .دانشآموزان متون ديداری را بهطور انتقادي بررسی و نحوۀ
استفاده از زبان و کاربرد درست قواعد را در آنها تجزيه و تحليل میکنند .برای مثال ،استفاده از تصاوير
يک کتاب برای تعيين معنای متن نوشتاری آن ؛ تفسير اطالعات يک جدول يا نمودار ؛ مقايسۀ حوادث
يک برنامۀ تلويزيونی با تجربۀ شخصی ؛ مقايسۀ عکسهای گزارشهای خبری مختلف از يک حادثۀ
يکسان ؛ تجزيه و تحليل رنگها و نشانههای به کار رفته در آگهی يک مجله ؛ و يا نقد فيلمبرداری يک
فيلم .بدين ترتيب شناخت نقادانه دانشآموزان از زبان شکل میگيرد .همچنين ،در جريان آموزش مهارت
مشاهده کردن ،دانشآموزان با بافت ها و فعاليتهايی مانند کارتون ،برنامههای تلويزيونی و فيلمها آشنا
میشوند که اين نشان دهندۀ آموزش مهارت مشاهده کردن در بافتهای موقعيت متفاوت است  .در جای
ديگر به دانشآموزان ياد میدهند که فيلمها و برنامههای مختلف میتواند چه تأثيری بر افراد داشتهباشد
که اين امر توجه آنها را به سواد انتقادی در آموزش نشان میدهد.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت نتيجه گرفته میشود
که اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت زبانی مشاهده کردن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ
استراليای غربی در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
تجزيه و تحليل مهارت خواندن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای غربی

آموزش مهارت خواندن در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی استراليا نيز طوری برنامه ريزی شده

است که دانشآموزان را در معرض خواندن انواع متون و مطالب از جمله تابلوها ،تابلوهای اعالنات،
نامههای کوتاه ،پيامها ،يادداشتها ،راهنماها ،گزارش ها ،روزنامهها ،مجله ها ،لوحهای فشرده ،صفحه
های وب ،مقاله ها ،کتابهای درسی ،کتابهای مصور ،اسطورهها ،افسانهها ،حکايتها ،زندگینامهها،
گزارشحالها ،رمانها ،داستانها ،شعر و نمايشنامه قرار دهد .متون را میتوان بر اساس محتوای آنها در
گروههاي کلیتر دستهبندی کرد که انواع آن عبارت اند از  :متون روزمره ،متون اطالعاتي ،متون رسانههاي

مطالعۀ اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی(خواندن ،نوشتن،گوشدادن وسخنگفتن) در...

51

گروهي و متون ادبی .از طرف ديگر ،دانشآموزان تشويق میشوند که متون ياد شده را بادقت بخوانند ؛
آنها را درککنند ؛ به ساختارشان توجه و انواع متون را تحليل و بررسی کنند ؛ تأثير عوامل اجتماعی را بر
متون مختلف مطالعه و اطالعات را نقادانه تحليل کنند .آنها همچنين ياد می گيرند به مطالبی که میخوانند
واکنش انتقادي نشان دهند و نحوۀ ارائۀ اطالعات ،تجارب و ايدهها ونیز شیوۀ کاربرد زبان را در متن و
نیز تأثير اين موارد را بر واکنشهايی که يک متن برمی انگيزد بررسیکنند.
عالوه بر اینها ،دانشآموزان ياد می گيرند که ارزشها و فرضيههای زيربنایی يک متن و همچنين راه
های برانگيختن یک واکنش خاص را در خوانندگان تشخيص دهند .آنها همچنين می آموزند که دربارۀ
احتمال وجود تعبيرها و واکنشهای متفاوت به متن بحث کنند و به اينکه چگونه موقعيت و ارزشهای
آنان میتواند بر خوانش آنها تأثير بگذارد بينديشند .برای مثال ،دانشآموزان ممکن است داستان هايی

را که قب ً
ال برای آنها خوانده شدهاست تشخيص دهند؛ معنای تابلوها و اطالعيههای آشنا را بفهمند؛
برای کاملکردن يک کار ،يک سری از دستورکارها را خوانده و آنها را پی بگیرند؛ اطالعات مناسب را
از يک دانش نامه جمعآوری و از آنها در يک پروژه استفاده کنند؛ مقالۀ يک روزنامه را بخوانند و برای
همکالسی هاشان تعريف کنند؛ برای بررسی آرای دیگران در مورد يک موضوع در اينترنت به جست
وجو بپرازند؛ در نوع ادبی دلخواه خود مطالعۀ گسترده داشته باشند؛ شيوۀ استفاده از زبان را در يک شعر
تجزيه و تحليل کنند ؛ يا يک متن را از جنبۀ نظری خاص مورد نقد قرار دهند .همۀ اين فعاليتها به
آموزش مهارت خواندن در برنامۀ درسی زبان ملی استراليا ديد انتقادی میدهد .هدف اصلی آموزش در
این برنامه هم همین است که دانشآموزان بتوانند متون مختلف را با هدف ،درک و آگاهی و البته با دیدی
انتقادیبخوانند.
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت نتيجه گرفته میشود
که اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت زبانی خواندن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای
غربی در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
تجزيه و تحليل مهارت نوشتن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای غربی

يکی از اهداف اصلی در آموزش مهارت نوشتن در چارچوب برنامۀ درسی زبان م ّلی استراليای غربی،

توانايی برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب است .به اين منظور دانشآموزان سعی میکنند در نوشتههای
خود از شکل مناسب زبان استفاده کرده و بهمنظور درگير ساختن بيشتر خواننده گاهی نوشتههای خود
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را دستکاری میکند که اين حاکی از توجه به آموزش برقراری ارتباط مؤثر است .در راستای نيل به اين
هدف ،دانش آموزان می بایست عقايد و اطالعات خود را انتقال دهند  ،تجاربشان را به اشتراک بگذارند
 ،افکار ،احساسات و عقايدشان را بيان کنند  ،شعر يا داستان بگویند  ،مردم را به شيوههای مختلف
ش دهند،
ی بپردازند و آنها را پرور 
سرگر م کنند  ،کمک يا اطالعات بخواهند ،در تجارب خود به بازانديش 
ت کنند و برای انجام دادن همۀ این کارها
عقايدشان را گسترشدهند يا تبیین کنند  ،آموختههاشان را تثبي 
بنویسند.
در آموزش مهارت نوشتن براساس اين برنامۀ درسی ،دانشآموزان به نوشتن انواع متون با توجه به بافت
و هدف نوشتن نیز مسلط میشوند ،توانايی توليد انواع متون را تجربه میکنند و در اين راه انواع فنون از
جمله نوشتن با دست ،ماشین و واژهپردازی را بهکار میبرند .آنها در برنامه ريزی ،شکل بندی و ارائۀ کار
خود ،به هدف ،مخاطب و موقعيت توجه کرده و زبانشان را با اهداف ،مخاطبان و موقعيتهای مختلف
تطبيق میدهند .اين نکته بيانگر توجه به بافت موقعيت هنگام آموزش مهارت نوشتن است .بهعبارت
ديگر ،به دانشآموزان آموزش داده میشود که در بافتهای مختلف و با اهداف مختلف از راهبردها و
سبکهای نوشتاری مختلف استفاده کنند .درضمن آنها یاد می گیرند که چگونه در نوشتههایشان قدرت
استدالل و انتقاد خود را بهکار گيرند ،زوايای مختلف مسايل را شناسايی و آنها را بررسی کنند .اين مطلب
مبين اين حقيقت است که آموزش مهارت نوشتن در استراليا جنبۀ انتقادی نيز دارد .در ادامه بايد به اين
نکته اشاره شود که دانش آموزان از نوشتن به عنوان بخشی از یک روند بزرگ توليد و ارائۀ متن استفاده
میکنند .نوشتن در ترکيب با ديگر اشکال زبان (زبان شفاهی و ديداری) مورد استفاده قرار میگيرد ؛ هدف
از این کار طراحی ،توليد و ارائۀ طيف گستردهای از متون( شامل نمايشنامه ،متون رسانهای و چندبُعدی)

است .نتيجه اینکه در آموزش مهارت نوشتن توانايی خلق اثر اهميت دارد .همچنين ،در اين برنامۀ درسی
به آموزش خلق آثار چندرسانهای نيز توجه میشود .آخر اينکه ،در چارچوب برنامۀ درسی زبان ملی
اين کشور ،از تمام اين فرايندها و راهبردها استفاده می شود تا نوشته مؤثرترو شيواترو در سطح باالتر
و مطلوبتری به خوانندگان و مخاطبان عرضه شود  .اين نکته حاکی از برو ن داد محور بودن آموزش
مهارت نوشتن است ،زيرا هدف تمام فعاليتها دستيابی به نتيجهای مطلوب در امر آموزش است .
با توجه به يافتهها و جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت ،نتيجه گرفته میشود
که اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت زبانی نوشتن در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ استراليای
غربی ،در چارچوب رويکرد ايدئولوژيک به سواد برنامهريزی شدهاست.
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اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطه ايران

( :1375بازنگری و ويرايش)1386 ،

برنامۀ درسی زبان و ادبيات فارسی دورۀ متوسطۀ ايران در شش بخش و به صورت آزمايشی تنظيم

شدهاست .در بخش اول «ضرورت طراحی برنامۀ درسی» مطرح و در آن مزايای برنامۀ درسی جديد و
مراحل طراحی آن ارائه شده است .در اين قسمت برای دستیابی به اتفاقنظر بين شورای برنامهريزان و

مخاطبان و مجريان برنامه ،برخی واژهها و اصطالح ها تعريفشدهاست .رويكرد برنامه ريزي درسي به

طراحي برنامه هاي زبان و ادبيات فارسي ،رويكرد آموزش زبان فارسي ،رويکرد آموزش ادبيات ،رويكرد
آميختگي تدريس با ارزشيابي و رويكرد روشهاي تدريس نيز در قالب «رويکردها» در همين قسمت

مطرح میشود .بخش دوم «اهداف» است که به تشريح اهداف کلی و آموزشی برنامه میپردازد .در اين
بخش اهداف در دو حوزۀ زبان و ادبيات و در سه حيطۀ شناختی ،مهارتی و عاطفی طبقهبندی و مطرح
می شود .بخش سوم به « محتوا» اختصاص یافته که با رعايت اصول برنامهريزی درسی به جزئيات و

سرفصلهای دو بخش زبان و ادبيات فارسی پرداختهاست .در بخش چهارم« ،روش ها ،انواع روش های
ياددهی يادگيری در برنامۀ درسی مطرح و بررسی شدهاست .در بخش پنجم« ،ارزشيابی» در دو سطح

كالن (برنامة درسي) و خرد (كالس درس) در نظرگرفته شده و در بخش ششم صالحيتهای حرفه ای
معلمان مطرح می شود.

يکی از حيطههای مربوط به اهداف آموزش زبان و ادبيات فارسی ،حيطۀ شناختی (دانش) است که بر

اساس تقسیم بندی بلوم از شش مرحلۀ دانش ،فهميدن يا فراگيری ،کاربست يا کاربرد ،تجزيه و تحليل،

ترکيب و ارزشگذاری يا ارزيابی تشکیل شده است .حيطۀ دوم ،حيطۀ عاطفی (نگرش) است که آن هم

به بخشهای دريافتکردن (توجهکردن) ،پاسخدادن ،ارزشگذاری ،سازماندهی ارزشها و برجستهشدن
ارزشها در رفتار دانشآموز تقسيم شدهاست .حيطۀ آخر که روانی -حرکتی (مهارتی) ناميدهشده  ،شامل

بخشهای حرکات کلی بدنی ،حرکات هماهنگ ظريف ،رفتارهای ارتباطی غيرکالمی و ارتباط کالمی
می شود.
تجزيه و تحليل مهارتهای زبانی در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطه ايران

يکی از ويژگیهای برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ ایران اين است که يک سری اهداف کلی را

دنبال میکند و در آن بيشتر به مهارت نوشتن و تا حد کمی به مهارت خواندن توجه میشود و متأسفانه
مهارت گوشدادن و سخنگفتن در اين برنامه جايگاه چندانی ندارد .نکته مبهمی که اين برنامه دارد اين
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است که معلوم نيست در پايان دورۀ متوسطه از دانشآموزان انتظار میرود در اين مهارتها به چه حد از
سواد دست يافته باشند .اما نکتۀ مثبت آن اين است که با وجود اين ناهماهنگیها ،آموزش دانشآموزان به
صورتی هماهنگ در قالب سه حيطۀ شناختی،عاطفی و مهارتی مطرح میشود .البته اهداف و مؤلفههای
آموزش هر يک از مهارتهای زبانی بهصورت مجزا و در حيطۀ روانی -حرکتی (مهارتی) مطرح شدهاند،
ولی در عمل به صورت تلفيقی آموزش داده میشوند.
در چارچوب برنامۀ درسی زبان فارسی دورۀ متوسطۀ ايران ،دانشآموزان بهصورت نظری دربارۀ زبان
فارسی معيار و نقش آ ن در زندگی روزمره و روابط اجتماعی میآموزند ،ولی متأسفانه به آنها کاربرد عملی
داده نمیشود  .در مورد آموزش قواعد و دستور نگارش و قواعد صرفی و نحوی نيز وضعیت همين طور
است و دانشآموزان در زمينۀ استفاده از اين دانشها و کاربرد آن در برقراری ارتباط با ديگران آموزش
نمی بینند .از طرف ديگر ،يکی از اهداف آموزش زبان ملی در اين برنامۀ درسی آموزش شيوههای تفکر و
داوری است که اين هدف بسيار کلی بيان شده و مشخص نشده که دانشآموزان دربارۀ چه چيزی بايد
قضاوت کنند  .آنها نمی دانند که آیا اين داوری در مورد متون ديداری ،شنيداری و يا خواندنی است .در

چارچوب برنامۀ کنونی ،صرف ًا آنها آگاه میشوند و اين را میآموزند که بايد توانایی قضاوت و تحليل داشته
باشند  ،اما دربارۀ چه و چگونه بحثی نشدهاست .از آنچه گفته شد ،چنين برمیآيد که در آموزش زبان

فارسی با توجه به حيطۀ شناختی (دانش) ،صرف ًا کسب دانش و افزايش اندوختههای نظری دانشآموزان
مدنظر است و بيشتر بر درون دادهای آموزشی تأکيد میشود و اینکه اين دانش را در عمل در فعاليتهای
اجتماعی و در جهت برقراری ارتباط با ديگران بهکار برند آموزش داده نمی شود .به عالوه  ،در این برنامه
آموزش رمزگذاری و رمزگشايي مطالب مدنظر است و کسی که توانايي خواندن و نوشتن صحيح را داشته
باشد فرد باسوادی به شمار می آید و آنچه اهمیت دارد تمايز بين افراد باسواد و بیسواد است.
در حيطۀ عاطفی نیز در این برنامه ،به کسب نگرش مثبت به زبان فارسی و کاربرد آن در زمينههای
مختلف اهمیت داده شده است .عالوه بر اين ،با توجه به اين حيطه ،دانشآموزان بايد با کاربرد چهار
مهارت زبانی (گوشدادن ،سخنگفتن ،خواندن و نوشتن) در فعاليتهای اجتماعی و برقراری ارتباط با
دیگران آشنا شده و بتوانند دانش کسبشده در اين زمينه را در زندگی واقعی و فعاليتهای اجتماعی،
که گاه در آن شرکت میکنند ،بهکارگيرند  .اين امر توجه برنامۀ درسی را به برقراری ارتباط میرساند،

ولی در اين زمينه عم ً
ال آموزشی داده نشده و اين موضوع در حد نظری باقی مانده است .يکی از اهداف
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آموزش زبان ملی ،با توجه به حيطۀ عاطفی و توانايی دانشآموزان ،چگونگی بيان ايدهها و آرای خود در
متون گفتاری و نوشتاری و همچنين نحوۀ انديشيدن و تفکر و در نهايت استدالل کردن در مورد مسایل
گوناگون و تحليل آن است .با اين آموزش آنها میتوانند قدرت تجزيه و تحليل خود و همچنين درست
انديشيدن را ارتقا بخشند و مستدلتر و منطقیتر سخن بگويند و يا بنويسند .بدين ترتيب به اين نتيجه
میرسيم که در آموزش زبان ملی ايران ،توجه اندکی نيز به بعد انتقادی آموزش شدهاست ،ولی متأسفانه
برای نيل به اين مقصود نه اقدام آموزشی شده و نه اقدام عملی.

در چارچوب برنامۀ درسی زبان فارسی ايران با توجه به حيطۀ روانی -حرکتی ،که عمدت ًا مهارتهای

زبانی در اين حيطه آموزش داده میشوند ،دانشآموزان ياد میگيرند که از مهارتهای چهارگانۀ زبانی در
روابط اجتماعی خود استفاده کنند ،ولی متأسفانه برای آنها فعاليتهای خاصی که بتوانند از طریق آن به

اين امر جامه عمل بپوشانند ،درنظر گرفته نشدهاست؛ مث ً
ال آنها در هيچ بحث و فعاليت گروهی شرکت داده
نمیشوند و يا در معرض بافت ها و موقعيتهای مختلف قرار نمیگيرند .در اين برنامه ،برقراری ارتباط
به کمک مهارتهای زبانی اهميت دارد ،ولی در برآوردهشدن اين نياز تالشی نشده است.
از طرف ديگر ،دانشآموزان بايد کاربرد قواعد اماليی ،دستوری و نگارشی را در متون مختلف ياد
بگيرند و بتوانند از آنها استفادهکنند و بدين ترتيب متون مختلف را رمزگذاری و از آنها رمزگشايي کنند
و اگر روش آموزش درست باشد ،ممکن است در توليد متون نيز به کارشان بیاید .در اين برنامه به
دانشآموزان آموزش داده میشود که متون قديمی را با توجه به ساختارهای ادبی جديد و زبان فارسی
معيار بازنويسی کنند و کاربرد اين کلمات و ساختارها را در بافتهای مختلف تشخيص دهند و به این
نکته آگاه شوند که دانش و سواد با تغيير بافتها و فرهنگها تغيير میکند و کلمهها و ساختار بايد متناسب
با بافت انتخاب شوند ،ولی باز هم فعاليتی که دال بر آموزش اين موارد باشد به چشم نمیخورد.
موضوع دیگری که در برنامۀ درسی زبان ملی کشورمان بايد بدان توجه شود  ،اين است که دانشآموزان
باید در زمینۀ آشنایی با انواع متون آموزش ببینندتا بتواند آنها را تشخيص دهند و به زبان فارسی معيار
بازنويسی کنند .آموزش در مورد تشخيص و بررسی و ارزيابی دانشآموزان نشان می دهد که آموزش
مهارت نوشتن به صورت انتقادی در اين برنامۀ درسی مطرح است و چون دانشآموزان از دانش خود
در زمينۀ توليد متون نوشتاری و خلق اثر استفاده میکنند ،توجه به توليد دانش اهميت می یابد؛ در این
صورت آموزش امری برون دادمحور خواهد بود  ،چون بر نتيجۀ آموزش که همان توانايي نوشتن اثر
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جديد است تأکيد میشود.
دانشآموزان بايد بياموزند که از قدرت استدالل خود در زمينۀ بررسی و ارزيابی مطالب مختلف و
همچنين خلق آثار جديد استفادهکنند و گاهی بافتها و متون مختلف را با هم مقايسه کرده و نقاط
قوت و ضعف هر کدام را تشخیص دهند ،اما متأسفانه چون در آموزش آنها هيچ راهکاری مدنظر
نيست  ،روشن است که دانشآموزان نمی دانند چگونه بايد به اين توانايي دست يابند .برای مثال ،آنها
در زمينۀ خالصهکردن متون ،واقعهنگاری ،خاطرهنويسی آموزش نمی بینند و يا به آنها دربارۀ بازبينی و
ارزيابی مطالب از لحاظ انتخاب واژگان مناسب ،مناسببودن جملهها و سازماندهی مناسب ،بندها ،عالیم
نقطهگذاری و نشانهگذاری آموزش نمی بینند ،حس کنجکاوی و تخيلشان نیز برانگيخته نمیشود و
آموزشی در جهت پردازش پيام ،که منجر به واکنش میشود ،دریافت نمیکنند.
نکتۀ آخری که در حيطۀ روانی -حرکتی قابل تأمل است ،توجه به آموزش گونههای زبانی مختلف

در کنار يکديگر است .استفاده از گونۀ زبانی متناسب با بافت موقيت میتواند مؤلفهای از آموزش سواد
انتقادی باشد .نحوۀ استفاده درست از منابع و مآخذ(آموزش پژوهشگری) نیز که به دانش آموزان ایرانی
آموزش داده میشود میتواند نوعی آموزش سواد انتقادی بهشمار آيد.
با توجه به يافتههای حاصل از تحليل سه حيطۀ مذکور و نیز جدول مختصات دو رويکرد ايدئولوژيک
و مستقل از بافت بهسواد ،نتيجه گرفته میشود که برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ ايران ،در مرز دو
رويکرد مستقل از بافت و ايدئولوژيک واقع شده است ؛ یعنی با وجود اينکه بيشتر ویژگی های رويکرد
مستقل از بافت را دارد ،در چند مورد ويژگیهای رويکرد ايدئولوژيک به سواد را نيز داراست که اميد است
در برنامۀ درسی زبان ملی ايران در آينده به رويکرد ايدئولوژيک به سواد توجه بيشتری شود.

مطالعۀ اهداف و مؤلفههای آموزش مهارت های زبانی(خواندن ،نوشتن،گوشدادن وسخنگفتن) در...

57

يافته های پژوهش
جدول  . 2اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی در برنامۀ درسی زبان ملی دورۀ متوسطۀ

ايالت نيوجرسی آمريکا  ،استراليای غربی و ايران.
مؤلفه ها

کشور

مهارت

آمريکا

خواندن

-

آمريکا

نوشتن

 نوشتن به عنوان يک فرايند نوشتن به عنوان يک محصول فن نوشتن ،امال و دست خط -اشکال نوشتن،مخاطبان و اهداف

 آشنايی با فرايندهای قبل از نوشتن ،پيش نويسی،مرور ،ويرايش و بعد از نوشتن
 نوشتن مطلب منتهی به انتشار -کسب توانايی استفاده از قواعد انگليسی معيار و خوانا

آمريکا

سخن
گفتن

 بحث و گفت وگو طرح سئوال و بحث گروهی ا نتخاب واژگان -ا رائۀ شفاهی

 شرکت در بحث های گروهی و تلفيق آرا شرکت در ميزگردها ,کسب توانايی سئوال کردن ازمخاطب و پاسخ گويی به سئوال ها
 کسب توانايی انتخاب واژگان متناسب با تن صدا وافکار
 کسب توانايی سخنوری با اهداف مختلف به کمکراهبردهای مختلف و فنون کارآمد

خواندن مفاهيم اثر و نوشته
شناخت آواها
رمزگشايی و تشخيص واژگان
روان خوانی

 شيوههای روخوانی افزايش دايرۀ لغات و مفاهيم مهارتهای درک مطلب و پاسخ بهسؤال ها
 -پرسش و تحقيق

اهداف
 شناسايی و کاربرد ساختارهای منظم آشنايی با روابط بين نشانههای آوايی تشخيص امالی بين هم آواها ،رمزگشايی کلمه ها بااستفاده از قواعد اماليی
 -تأکِيد بر درست خوانی و به کار بردن وزن و آهنگ

مناسب و تلقظ صحيح
 به کارگيری مهارت های روخوانی شخصی وشيوههای دیداری( مانند استفاده از عکس برای درک
مطلب)
 استفاده از دانش ريشه شناسی برای درک لغتهایجديد و به کارگيری آنها در بافت های مختلف
 کسب توانايی مقايسۀ متون مختلف با هم و ارزيابی وتحليل آنها و تشخيص صنايع ادبی و درک انواع متون
 کسب توانايی استفاده از منابع مختلف و جمع آوریمطالب ،نقد مباحث و تحليل آنها

نوشتن
 استفاده از مؤثرترين ساختارهای نوشتاری و تسلط برانواع نوشته ها
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آمريکا

گوش

آمريکا

مشاهده
و
سواد
رسانهای

استراليا

سخن
گفتن

 دانش آموزان بايد بتوانند در موقعيت های مختلفهدفمند و مؤثر سخن بگويند.

استراليا

گوش
دادن

 دانش آموزان بايد بتوانند هدفمند ،با ادراک و آگاهینقادانه به موقعيت های مختلف گوش دهند.

استراليا

مشاهده
کردن

 دانش آموزان بايد بتوانند انواع متون ديداری را درککنند و آگاهی نقادانه به آنها داشته باشند.

استراليا

خواندن

 دانش آموزان بايد بتوانند انواع متون را بخوانند و آگاهینقادانه از آنها داشته باشند.

استراليا

نوشتن

 دانش آموزان بايد بتوانند با استفاده از قراردادهایمتناسب با مخاطب ،هدف و بافت ،برای اهداف مختلف
و به شيوه های مختلف بنويسند

ايران

خواندن

برای جلوگيری از اشتباه و يادگيری طوطیوار به ارزشيابی

ايران

نوشتن

ايران

سخن
گفتن

ايران

گوش
دادن

تشخيص و کاربرد مهارتهای چهارگانۀ زبانی در
برقراری روابط اجتماعی ،تشخيص انواع نوشتهها و
مهارت در نگارش آنها به زبان فارسی معيار ،تشخيص
و بهکارگيری قواعد اماليی و نگارشی ،تشخيص و به

دادن

 -گوش دادن فعال

 -کسب توانايی تعمق در حين گوش دادن و بررسی ايدهها

 -درک مطلب شنيداری

 کسب توانايی داوری و ارزيابی شنيدهها و ارائۀ پاسخمناسب به آنها

 ساخت معنا پ ِيام های ديداری و کالمی -استفاده از رسانه

 آشنايی با ارزش های مختلف فرهنگی در زمان ها ومکان های مختلف از طرِیق محصوالت رسانه ای
 کسب توانايی تحليل و مقايسۀ منابع مختلف رسانه کسب توانايی استفاده از رسانه برای کشف ايده ها وفرهنگ های مختلف و انتقال پيام

منظم توجه میکند .

کارگيری قواعد دستوری (قدیمی و معاصر) در متون
مختلف ،بهکارگيری قدرت استدالل ،تفکر ،مقايسه و
خالقيت به منظور آفرينشهای زبانی و ادبی ،استفاده از
زبان فارسی معيار در کنار زبان مادری ،استفادۀ درست از
منابع و مآخذ ،بازنويسی و بازگردانی آثار ادبی گذشته به
زبان فارسی معيار امروز
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تفاوت ها و شباهتهای موجود در برنامۀ زبان آموزی کشورهای مورد مطالعه
تفاوت ها:

 .1زير بنای نظری تدوين برنامۀ درسی زبان ملی در کشورهای خارجی مورد مطالعه رويکرد ايدئولوژيک
به سواد است ،در حالي که این برنامه در ايران در مرز بين رويکرد ايدئولوژيک و مستقل از بافت با گرايش
بيشتر به رويکرد مستقل از بافت قرار دارد.
 .2در ايران حدود و انتظارات برنامۀ درسی از دانش آموزان مشخص نیست ،در حالي که در کشورهای
خارجی اهداف آموزش هر مهارت زبانی ،به تفکيک ،بيان شده است
 .3در ايران نظام آموزشی متمرکز و در کشورهای خارجی مورد مطالعه غيرمتمرکز است.
 .4آموزش مهارت های زبانی در کشورهای خارجی انتقادی است ،در حالي که در ايران از دانش
آموزان فقط از دانش آموزان انتظار می رود بدون اینکه در اين زمينه آموزش ببينند به اين نوع سواد دست
يابند
 .5آمريکا تنها کشوری است که به مهارت زبانی نگرش و سواد رسانه ای توجه کرده است.
 .6در کشورهای خارجی بر استفاده از سواد فن آوری در امر آموزش تأکيد شده است.
 .7فعاليت ها و منابع آموزشی در کشورهای ديگر بسيار بيشتر و متنوع تر از ايران است.
 .8تنها کشوری که مهارت های زبانی را به مؤلفه های آن تقسيم کرده آمريکاست ،درحالي که در ساير
کشورها مؤلفه ها در بطن محتوای آموزشی قرار دارد.
 .9در آمريکا برنامۀ زبان آموزی به تفصيل از کودکستان تا پايان پايۀ دوازدهم مطرحو در استراليای غربی
به چهار مرحلۀ رشد تقسيم شده است .این برنامه در انگلستان در قالب چهار مرحلۀ کليدی ارائه و در
ايران آموزش در سه دورۀ ابتدايی،راهنمايی و متوسطه مطرح شده است.

 .10در اِيران برخالف کشورهای خارجی بین اهداف کلی و جزيی آموزش و برنامه ها و فعاليت های

آموزشی همسويی وجود ندارد.
شباهتها:

 .1ايجادنگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به زبان ملی
 .2توجه به نقش مثبت زبان درپرورش تفکر و برقراری ارتباط
 .3در اولويت بودن چهار مهارت زبانی سخن گفتن ،گوش دادن ،خواندن و نوشتن
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 .4استفاده از شيوۀ تلفيقی در آموزش
 .5آموزش مهارت نوشتن انتقادی

 .6توجه به نقش مؤثر بافت زبانی و موقعيتی در برنامۀ درسی که تقريب ًا در ايران کمتر به آن توجه شده
است .
نقاط قوت و ضعف احتمالی برنامۀ درسی زبان فارسی دورۀ متوسطۀ ايران در مقايسه با ساير

کشورهای مورد مطالعه
نقاط قوت:

 .1توجه به هر چهار مهارت زبانی سخن گفتن ،گوش دادن ،خواندن و نوشتن
 .2آموزش مهارت نوشتن نقادانه
نقاط ضعف:

 .1آموزش متمرکز
 .2نبودن جايگاهی برای بافت فرهنگی و زبانی بومی در برنامۀ زبان آموزی
 .3بی توجهی به کاربرد مهارت های زبانی در زندگی روزمره و روابط اجتماعی دانش موزان
 .4آموزش مهارت ها فقط در حد مفاهيم نظری
 .5نبودن جايگاهی برای استفاده از فن آوری ،متون الکترونيکی و استفاده از اينترنت در امر آموزش
 .6عملکرد يکسان دانش آموزان در تمام بافت ها و موقعيت ها
 .7تأکيد بر کسب دانش صرف و افزايش درون دادهای آموزشی و نه توليد دانش و برقراری ارتباط
 .8فقدان همسويی و انسجام بين برنامۀ درسی دوره ها و پايه های تحصيلی مختلف
 .9فقدان رويکردی مشخص در چارچوب برنامۀدرسی زبان ملی ايران
بحث و نتيجه گيری

همان طور که در اين پژوهش ذکر شد ،در سالهای اخير علوم مختلف تعاريف مختلفی از سواد کرده
اند .تعريف سنتی سواد عبارت است از توانايی خواندن و نوشتن ،اما نظریههای اخير تعريف جامعتری از
سواد داده و آن را نه فقط شامل توانايی خواندن و نوشتن  ،بلکه توانايی شرکت در فعاليتهای اجتماعی،
فرهنگی ،سياسی ،هنری و  ...و در کل توانايی برقراری ارتباطات اجتماعی دانستهاند .اندازهگيری ميزان
تأثير سواد بر رضايت شخصی افراد جامعه دشوار است ،اما همه می توانند به آسانی به اين نکته پی ببرند
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که افزایش سطح سواد باعث بهبود زندگی شخصی و پيشرفت جوامع میشود.
همان طور که گفته شد ،تعاريف مختلف سواد در قالب دو رويکرد متفاوت (ايدئولوژيک و مستقل از
بافت) قابل بررسی است .سواد ايدئولوژيک متأثر از بُعد اجتماعی -فرهنگی هر جامعه يا به بيان روشنتر

ارزشها ،اهداف و آرمانهای يک جامعه است و نمیتواند فاقد جهتگيری و بیتأثير از جامعه باشد.
طرفداران اين مدل ،به بافت سواد حساس اند و معتقدند که مفهوم سواد از يک بافت به بافت ديگر فرق
می کند و سوادهای متفاوت در شرايط متفاوت آثار متفاوت برجای میگذارد .در اين رويکرد ،سواد
مجموعهای از قابليتها و فراتر از خواندن و نوشتن صرف تعریف شده است و شامل سواد چندرسانهای
(نوشتاری ،الکترونيکی و گفتاری) و تمام اشکال رمزگردانی و رمزگشايی اطالعات که بشر برای انتقال
معنا بهکار می رود می شود .برنامه های درسی همچون برنامۀ درسی زبان ملی کشورهای آمريکا (ايالت
نيوجرسی) و استراليا (ايالت استراليای غربی) در آموزش سواد رويکرد «ايدئولوژيک» را برجسته میکنند،

زيرا آموزش مهارت های زبان ملی در اِين کشورها انتقادی و سواد انتقادی نيز مؤلفهای از رويکرد

ايدئولوژيک به سواد است .عالوه بر اين ،در اين کشورها ،همراه با آموزش زبان م ّلی ،مهارتهای
پرسشگری ،سواد چندرسانه ای (خواندنی  ،نوشتاری ،ديداری) در هر دو حالت چاپی و الکترونيکی،
استفاده از فن آوری های جديد ،شرکت در همایش ها و بحث های گروهی نيز آموزش داده شده و به
کاربرد مهارتهای زبانی در زندگی روزمره و روابط اجتماعی دانشآموزان توجه میشود.
در چارچوب رويکرد مستقل از بافت ،سواد در قالب مهارتهايی جدا از هم و جدا از بافت تعريف

می شود که بُعد انتقادی ندارد و عمدت ًا فعاليتی خطمحور محسوب میشود .برنامۀ درسی زبان ملی ايران

نمونه ای از یک برنامۀ درسی است که بيشتر مختصات رويکرد مستقل از بافت به سواد را دارد و سواد
افراد آموزش ديده به مطالب چاپی و رمزگشايی از آنها و رمزگذاری محدود میشود .در اين نوع برنام ه
ها ،آموزش پژوهش و تجزيه و تحليل ,توجه به بافت موقعيتی ,استفاده از رايانه و فن آوري های جديد
و همچنين استفاده از سواد رسانهای و انتقادی عم ً
ال جايی ندارد.

نگاهی گذرا به پيشينۀ آموزش زبان فارسی در مدارس کشورمان نشان می دهد که کتابهای درسی
دورههای مختلف تحصيلی سرشار از نمونههای نظم و نثر کهن است و در برنامههای آموزشی توجه
چندانی به مهارتهای گوشدادن و سخنگفتن و اسباب و ابزارهای مورد نیاز آن نشدهاست .اين مسئله
در درازمدت باعث میشود که دانشآموزان نتوانند مطالب خود را روشن بيان کنند و به هنگام گوشدادن
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به مطالب ديگران نيز ندانند که به چه چيزهايی توجه کنند و از کنار چه بخشهايی به سرعت بگذرند.
نظام آموزشی ،بهزعم خود  ،فقط به مهارت های خواندن و نوشتن آن هم فقط در حد روخوانی همان
متون کهن پرداختهاست  ،غافل از اينکه خواندن و نوشتن نيز اقسام و لوازمی دارد و آموزش آنها بايد به
صورت انتقادی و با آموزش خرده مهارت های گوناگون همراه باشد .واضح است که اقدامات پیشینیان ما
در زمين ۀ آموزش زبان فارسی با مقتضيات دنيای جديد سازگار نیست ،بسيار سنتی است و هر چند تالش
شده که بر مبنای نظريههاي نوين زبانشناختي و با نيازها و شرایط دنيای امروز متناسب باشد ،ا ّما در اين
امر چندان موفق نبوده است .برای حل اين مشکل و نيل به برنامۀ درسی ای که با بافت فرهنگی و اجتماعی

کشورمان بيشتر سازگار باشد ،میتوانيم در برنامۀ درسی زبان ملی کشورهای موفقتر (مث ً
ال  ،آمريکا و
استراليا) تأمل کرده و از مدل آموزش بافت مند و منسجم و هماهنگ آنها (از پايههای پيش دبستانی تا پايان
متوسطه ) برای تدوين هر چه بهتر و موفق تر برنامۀ درسی زبان ملی کشورمان استفاده کنیم.
پیشنهادها :

 تدوين برنامۀ درسی غيرمتمرکز برای آموزش مهارتهای زبانی؛ تدوين برنامۀ درسی منسجم برای پايه های ابتدايی و متوسطه؛ -تقسيم مهارت های زبانی به مؤلفه های آنها؛

 -تدوين دوبارۀ راهنمای برنامۀ درسی زبان ملی ايران و رفع نقایص آن؛

 -تدوين برنامۀ درسی زبان آموزی ،به منظور هماهنگ شدن اهداف آموزش ،روش آموزش و نتايج

آموزش ؛

 -تأکيد بر ضرورت استفاده معلمان و دانش آموزان از رايانه و فن آوری اطالعات و فن آوری ؛

 -متنوع تر کردن مواد و فعاليت های آموزشی و همچنين انعطاف پذيری بيشتر معلمان در استفاده از

آنها؛

 ایجاد امکان تبادل اطالعات با کشورهای ديگر ،به منظور آگاهی از نتايج و دستاوردهای امروز دنيا ؛ -اصالح يا تدوين برنامۀ درسی زبان ملی ،به منظور نزدیک شدن آموزش نظری و عملی.
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