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 .1مقدمه
از دهههای گذشته بحث آموزش زبان بسیار مورد توجه بوده است .به تبع آن ،برنامهی درسی و ارزشیابیِ آن
به مؤلفهای جداییناپذیر از برنامهی درسی تبدیل شد .ارزشیابی برنامهی درسی ،عناصر بسیاری را
دربرمیگیرد .ارزشیابی از آموزشگاه ،مدرسان ،منابع درسی و مانند آن در نظام آموزشی ،ارزشیابی جزء
مشترک همهی بخشهای برنامه از نیازکاوی تا قالبسازی ،اجرا ،سنجش و نظارت است (نیشن و
مکالیستر )2 :3262،که نقش تعیینکننده ای در بهبود مستمر کیفیت آموزشی دارد ،بنابراین ،الزم است در
برنامههای آموزش فارسی به غیرفارسیزبانان همواره مورد توجه قرار گیرد چون با بهوجود آوردن شرایطی
که برنامههای آموزشی زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مورد ارزشیابی قرار گیرند ،میتوان به بهبود برنامهها،
سوددهی بیشتر ،یادگیری بهتر ،جلب رضایت زبانآموزان و مدرسان کمک کرد.
هدف کلی این پژوهش ،ارزشیابی برنامهی درسی دو مرکز مهم آموزش زبان فارسی-دهخدا و المهدی
است .ارزشیابی برنامهی درسی را میتوان از جنبههای گوناگون بررسی نمود .یکی از این جنبهها،
رضایتمندی زبانآموزان از برنامهی درسی است .از آنجایی که تاکنون ارزشیابی برنامهی درسی این دو
مرکز از این جنبه مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است ،پژوهشگران قصد داشتهاند با ارزشیابی این دو مرکز
و مقایسهی آنها با یکدیگر ،از میزان رضایتمندی زبانآموزان از این مؤلفه در چرخهی برنامهی درسی
آگاهی پیدا کنند و برای بهبود آن ،راهکارهایی را پیشنهاد کنند .به همین منظور ،در این پژوهش ،ارزشیابی
برنامهی درسیِ دو مرکز آموزش زبان با یکدیگر مقایسه شدهاست .در این ارزشیابی ،معیارهایی از قبیل قابلِ
فهم بودن مواد درسی ،استفاده از ارزشیابی تکوینی در کالس ،توجه به زبانِ بومیِ زبانآموزان ،انعطافپذیری
برنامهی درسی ،تطابق برنامهی درسی با شرایط کنونی ،لذتبخش بودن مواد درسی و ...مورد بررسی قرار
گرفته است .نگارندگان با ارزشیابی برنامهی درسی این دو مرکز به دنبال پاسخ به این دو سؤال هستند که
«نگرش زبانآموزان این مراکز نسبت به برنامهی درسی چگونه است؟» و «از منظر زبانآموزان ،برنامهی
درسی مؤسسهی دهخدا و مؤسسهی المهدی تا چه حد متناسب با نیاز زبانی آنها براحی شده است؟».

 .2پیشینهی ارزشیابی برنامهی درسی
حوادث قرن بیستم همانند جنگ جهانی دوم ،جنگ سرد و انبوه مهاجران باعث شد که پیشرفت قابلتوجهی
در آموزش زبان دوم و خارجی با اهداف راهبردی ،اقتصادی و مانند آن بهوجود بیاید .در ابتدا ،در
زبانشناسی کاربردی ،هدف از ارزشیابی برنامهی زبانی ،کاهش زمینهی رقابت مدلها با یکدیگر و رسیدن به
مدلی آرمانی برای یادگیری زبان دوم بود .بنابراین تمرکز ارزشیابی برنامهی درسی ،بدون هیچ نظریهای ،بر
روی محصول بود .با پیشرفت زبانشناسی کاربردی ،ارزشیابی برنامهی درسی به پژوهشی جهانی روی آورد
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تا در آن بهترین روش برای تسهیل یادگیری و آموزش زبان معرفی شود (راس .)201 :3222 ،از ابتدای تولد
آموزش زبان تاکنون ،شیوهها و رویکردهای متفاوتی به آموزش زبان معرفی شده است که بسیاری از آنها در
رد رویکرد قبلی و بعضی برای توسعهی رویکرد پیشین ارایه شدهاند .ارزشیابی هر رویکرد آموزش زبان که در
برنامهی درسی و شیوهی تدریس مدرسان منعکس میگردد ،مستلزم آشنایی با رویکردهای متفاوت در این
زمینه و شیوههای مختلف آموزش زبان است .براون ( )3223در اینباره میگوید« :برای ارزشیابی یک
برنامهی درسی ،باید اهدافی که برای انتخاب آن برنامه در نظر گرفته شدهاند ،مورد بررسی قرار داد .شیوهی
تدریس آموزش زبان مجموعهای از رویههایی است که مدرسان در کالس درس بر ببق آن عمل میکنند.
بی سالیان متمادی ،هدف آموزش زبان ،دست یافتن به «بهترین روش» بوده است .یک روش جادویی که
برای تمامی زبانآموزان مفید است» (به نقل از نونان .)0 :3222 ،روش غالب تا اواخر قرن نوزدهم و حتی در
نیمهی نخست قرن بیستم ،روش دستور -ترجمه 6بودهاست .در دهههای  6202و  ،6212این روش با برح
روش گفتاری-شنیداری 3به چالش کشیده شد .روش گفتاری -شنیداری ،اولین روشی است که بر اساس
نظریهی یادگیری (رفتارگرایی) و نظریهی زبانی (ساختگرایی) معرفی شد .در دههی  ،6212رفتارگرایی و
ساختگرایی مورد انتقاد شدید قرار گرفت .به جای نظریهی یادگیری رفتارگرایی ،نظریهی شناختی 2ارایه
شد .بهجای ساختگراییِ مرسوم آن زمان نیز نظریهی زبانشناسی زایشی توسط نوآم چامسکی معرفی شد.
این رویکرد یادگیری ،زبان را بیشتر یک فرآیند فعال ذهنی در نظر میگرفت نه فرآیندی بر اساس عادات.
عالوه بر این شیوهها ،تعدادی از روشها نیز بر اساس رویکرد انسانگرایانه شکل گرفتند .این روشها بر روی
احساسات و اهمیت آن در یادگیری ،تاکید زیادی دارند .معروفترین این شیوههای روشهای صامت 4و
تلقینی 0هستند (نونان .)4-1 :3222 ،در دههی  6222و  ،6232رویکرد کارکردی-مفهومی 1توسط شورای
اروپا 2بوجود آمد .در این رویکرد ،زبان برای استفاده از اهداف ،کارکردها ،و مفاهیم آموزش داده میشود (ون
ایک و الکساندر  6220 ،به نقل از نونان  .) 332 :3222،بی این دو دهه ،ارزیابی تازهای از زبان نیز اتفاق
افتاد .زبان شناسان به زبان نگاهی تازه یافته و آن را تنها مجموعهای از قواعد دستوری ،واژگانی ،و آوایی در
نظر نمیگرفتند ،بلکه آن را وسیلهای برای ابراز معنی میدانستند .بر این اساس ،شیوهی جدیدی از آموزش
زبان ظهور یافت که آن را آموزش زبان ارتبابی 3نام نهادند .در نسخههای ابتدایی ،بر معنا بیشتر از دستور و
1

. grammar-translation
. audio-lingual method
3
. cognitive theory
4
. silent way
5
. suggestopedia
6
. notional- functional
7
. council of Europe
8
. communicative language teaching
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بر فصاحت و روانی کالم بیشتر از دقت ،تآکید میشد .در سالهای اخیر ،رویکرد گسترشیافتهی آموزش
ارتبابی با عنوان آموزش زبانِ تکلیف-محور 6شناخته میشود .در این رویکرد ،درسهای زبان بر اساس
تجربههای یادگیری است که برونداد غیرزبانی ندارد و بر اساس روابط روشنی از تجربههای زبانآموز در
کالس و بیرون از کالس بنا شده است .در این فعالیتها ،زبان برای بهدست آوردن بروندادهای غیر زبانی
استفاده میشود (نونان .)1-2 :3222 ،معرفی این رویکرد در دههی  ،6232چالشی در استفاده از کتاب
آموزشی بهوجود آورد .بنابراین در رویکرد تکلیف-محور ،ارزشیابی و چگونگی اجرای آن در هالهای از ابهام
است .با این حال به بور کلی ،کتاب آموزشی ،چهارچوب مشخصی از آنچه که در کالس باید یاد گرفته
شود ،تهیه میکند (او نیل .)6222 ،در بسیاری از روشهای آموزشی ،ارزشیابی از کتاب درسی میتواند
ارزشیابی از یک کالس یا مؤسسه به شمار آید (نونان. (333 :3222 ،
حال که با پیشینهی ارزشیابی به بور عام آشنا شدیم ،بهتر است تحقیقاتی را که در این زمینه انجام
شده ،به بور خالصه بیان کنیم .الدوایس ( )3263در مقالهی خود ،کتابی را که گلندینینگ و مک ایوان در
زمینهی آموزش زبان با اهداف ویژهی مهندسی کامپیوتر برای انگلیسی آموزان یمنی براحی کرده بودند،
معرفی نموده است .او در این مقاله تالش کرده است تا چگونگی براحی ،اجرا ،ارزشیابی ،مدیریت ،انتخاب و
چینش محتوا ،انتخاب فعالیتها و شیوهی تدریس را مورد بررسی قرار دهد .از نظر او بدون ارزشیابی،
براحی برنامه ،بدون هدف بوده و بیارزش است .نتایج ارزیابی او از برنامهی درسی منطبق با این کتاب
بدین گونه بود :در مراحل براحی ،اجرا ،ارزیابی ،مدیریت ،انتخاب محتوا ،فعالیت و چینش آنها به خوبی
عمل شدهاست .با این حال از نظر پژوهشگر ،سطح زبانی این کتاب ،متناسب با سطح زبانی انگلیسیآموزان
یمنی نبوده است.
جونز ( )3222در پژوهش خود به ارزیابی یکی از کتابهای آموزش زبان انگلیسی که برای دورهی مکالمه
در دانشگاههای کره و بر مبنای اصول مکدونا و شاو براحی شده بود ،پرداخته است .در این پژوهش ضمن
بررسی مزایا و معایب استفاده از کتاب درسی ،روشهای ارزشیابی برنامهی درسی مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج این بررسی نشان میدهد که کتاب درسی نامبرده در مهارتهای گفتاری و شنیداری
بهبورنسبی برای زبانآموزان مناسب بوده است .هر چند برای یک دورهی مکالمه ،توجه به تطابق مواد
درسی با کالس و افزودن مطالب تکمیلی برای افزایش مهارتهای زبانی ضروری است و این کتاب در برخی
موارد از انعطاف کافی در این زمینه برخوردار نیست ،اما به بور کلی محتوای آن باعث افزایش انگیزهی
زبانآموزان شده و همچنین برای معلم و زبانآموز از تنوع مناسبی برخوردار است .عالوه بر این ،این ارزیابی

1

. task-based
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نشان دهندهی این است که این کتاب در رفع نیازهای زبانی زبانآموزان ،تقویت حس اعتماد به نفس آنها
در مهارت گفتاری و همچنین تقویت تواناییهای شنیداریشان موفق عمل کرده است.
لورنس ( )3266در پژوهش خود در پی ارایهی چارچوبی برای ارزیابی کتابهای آموزشی دبیرستانهای
جدید در هنگکنگ بر مبنای اصول برنامهریزی درسی است .به این منظور ،او در مطالعهای تجربی نتایج به
کارگیری چارچوبی را برای ارزشیابی یک کتاب آموزش زبان انگلیسی توسط اساتید محلی مورد بررسی قرار
داده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدرسان چارچوب ارزیابی پیشنهادی را ابزاری مؤثر برای
تشخیص مناسب بودن برنامهی جدید آموزشی میدانند .از نظر آنها این چارچوب ،ابتکاری ارزشمند بوده و
میتوان آن را در منابق دیگر نیز مورد استفاده قرار داد.
دمیر و ارتاس ( )3264در پژوهش خود تالش کردهاند تا فهرستی تلفیقی برای ارزیابی کتابهای آموزش
زبان پیشنهاد کنند .در این پژوهش از میان بیش از  22فرم ارزیابی کتابهای آموزش زبان و فهرستهای
مورد بررسی و همچنین پس از کنار گذاشتن برخی عناصر از این فهرستها ،فهرستی پیشنهادی مطرح
میگردد .این پژوهش بر این نکته تأکید میکند که هیچ فهرستی کامل نیست و صرف نظر از برخی عناصر،
هر فهرستی را میتوان با افزودن یا کاستن از برخی عناصر ،بسته به شرایط آموزشی تعدیل کرد.
رودریگرز ( )3260در پژوهشی به تحلیل کتابهای آموزش زبان انگلیسی در مدارس برزیل پرداخته
است .در پژوهش مذکور دو کتاب درسی آموزش زبان انگلیسی که در سطح ابتدایی در مدارس برزیل
تدریس میشوند ،بررسی و تعامل میان براحی برنامهریزی درسی و فرآیند یادگیری زبان انگلیسی در
ارتباط با آنها ارزیابی گشت .محتوای این دو کتاب تحلیل شده است و بر اساس تحلیل صورت گرفته
عملکرد آنها ارزیابی صورت پذیرفته است .برخی از نتایج این تحلیل نشان میدهد که هر دو کتاب ،به
میزان کمی از رویکرد ارتبابی بهره گرفتهاند .همچنین ،در این کتابها ،فرصتهای محدودی برای تعامل
زبانآموزان بهمنظور تبادل معنا و بهکارگیری زبان در بافت در نظر گرفته شده است .این بررسی نشان
میدهد که کتابهای مذکور معیار سرگرمی را رعایت کردهاند.
وایت ( )3260یکی از کتابهای آموزش زبان انگلیسی را بر مبنای معیارهای براحیشدهی مکدونا و
شاو مورد ارزیابی قرار داده است .او پس از مروری بر روشهای مختلف ارزیابی برنامههای آموزشی ،مدل
مکدونا و شاو را برای ارزیابی متن مورد پژوهش خویش انتخاب کرده است .این ارزیابی نشان میدهد که
کتاب مورد بررسی از دو فرآیند عمده با رویکرد برنامهی درسی تلفیقی پیروی کرده است؛ این دو فرآیند
عبارتند از )6 :نگاه کاربردی به زبان شامل مقولههای نقشی ،بافت و مهارت زبانی و  )3برنامهی درسی
صورتگرا شامل عناصری از دستور زبان و واژگان .بر مبنای این پژوهش ،اتخاذ این رویکرد توانسته است
کتاب آموزشی مذکور را انعطافپذیر کند و بر اساس تمرینات تولیدی بیان شفاهی از قابلیت تعدیل و یا
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حذف برخوردار خواهند شد .عالوه بر این ،راهنمای معلم میتواند پیشنهادهای گوناگونی را برای
فراهمآوردن شرایط الزم در رویکرد ارتبابی ارایه دهد.
اگرچه دامنهی مطالعات در زمینهی ارزشیابی بسیار وسیع است ،با این حال در حوزهی آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان ،توجه چندانی به این حوزه نشده و همان تعداد اثر محدود موجود نیز به تحلیل
محتوای منابع آموزشی در مؤسسهها پرداختهاند و از ارزشیابی برنامهی درسی غافل بودهاند .میتوان گفت
که علیرغم نیازهایی که در این زمینه وجود دارد ،تنها یک پایاننامه با عنوان «بررسی وضعیت آموزش زبان
فارسی به خارجیان در ایران» (مهدی اریسی )6222 ،به رشتهی تحریر درآمده است که بیشتر به توصیف
وضعیت موجود آموزش زبان فارسی در ایران پرداخته است و توجه چندانی به ارزشیابی وضعیت آموزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان نکرده است .این پایاننامه چندین هدف را دنبال میکند که از میان آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :الف) معرفی مراکز و نهادهایی که در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
به بور مؤثر فعال هستند و ب) معرفی و بررسی محتوا و روشهای آموزشی مراکز و شناخت و معرفی
اجمالی مدرسان و زبانآموزان .در این پژوهش برای دستیابی به پاسخ پرسشهای مورد نظر از شیوههای
مختلفی استفاده شده است .بخشی از ابالعات و پاسخها از بریق پرسشنامه بهدست آمدهاند .در برخی
موارد نیز با مصاحبهای با مسئولین و مدرسان مراکز صورت گرفته و بخش دیگری از ابالعات از بریق
مشاهدات پژوهشگر از مراکز و کالسها و امکانات آنها بهدست آمده است .عالوه بر این منابع ،کتابهای
درسی و برگهی آزمونها و وسایل کمک آموزشی مراکز نیز مورد مطالعه قرار گرفتهاند (.)6222

 .2مبانی نظری
از دیرباز ،بحث آموزش زبان مورد توجه بوده است .به مرور زمان ،براحی برنامهی درسی و به تبع آن
ارزشیابی برنامهی درسی به عنصری جداییناپذیر از برنامهی درسی تبدیل گشت .از جنگ جهانی دوم به
بعد ،این توجه به دلیل افزایش چشمگیر زبانآموزان ،موجب بوجود آمدن گروهی شد که زبانشناسان
کاربردی 6نام گرفتند .آنها همواره در پی یافتن اصول و روشهایی برای آموزش زبان بودهاند .برای
دستیابی به این مهم ،برنامهی درسی و انواع اصول و روشهای آن بهمنظور آموزش بهتر زبان دوم /خارجی
شکل گرفت .از آنجاییکه موفقیت در برنامهدرسی مستلزم نحوهی اجرای آن است ،زمانی میتوان انتظار
دستیابی به اهداف را داشت که برنامه به همان نحو که برنامهریزی شده ،اجرا گردد (راس.)212 :3222 ،

1

. applied linguists

ارزشیابی برنامهی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسیآموزان غیرایرانی 70/

ببق انگارهی پیشنهادی نیشن و مکآلیستر ( ،)3262برنامهی درسی در هفت مرحله به شرح زیر براحی
میگردد:
 -6تحلیل محیط6؛  -3تحلیل نیاز /نیازسنجی3؛  -2اصول2؛  -4اهداف  -0 ،انتخاب و چینش محتوا0؛
 -1قالب و نحوهی ارایه1؛  -2نظارت و سنجش2؛  -3ارزشیابی

3

همانبور که در فهرست مشاهده میشود ،در روند تدوین برنامهی درسی ،مرحلهی اول ،تحلیل محیط
است .تحلیل محیط به ما نشان میدهد که کدامیک از عوامل بیرونی در فرایند براحی برنامهی درسی باید
مورد توجه قرار گیرد ،مرحلهی دوم ،نیازسنجی است که نتیجهی آن فهرستی از عقاید ،مهارتها ،نیازها و
خواستههای مورد نیاز زبانآموزان است .مرحلهی سوم ،انتخاب و بهکارگیری مهمترین اصول آموزش زبان و
نظارت بر کاربرد آنها در بی فرآیند برنامهریزی است (ص.)6 .

شکل .6الگویی از بخشهای فرآیند براحی برنامهی درسی

1

. environment analysis
. need analysis
3
. principles
4
. goals
5
. content and sequencing
6
. format and presentation
7
. monitoring and assessing
8
. evaluation
2
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مطابق شکل  ،6این سه مرحله (تحلیل محیط ،نیازسنجی و اصول) به صورت سه دایرهی بیرونی حول
مراحل تعیین اهداف ،انتخاب و چینش محتوا ،قالب و نحوهی ارایه ،نظارت و سنجش که همگی دایرههای
درونی را تشکیل میدهد ،قرار دارند .این دایرههای بیرونی مالحظات نظری و عملی را دربرمیگیرند که بر
فرآیند براحی برنامهی درسی تأثیر میگذارند .در این انگاره ،دایرههای بیرونی و درونی به همراه هم
تشکیلدهندهی برنامهی درسی (کل انگاره) و دایرهی درونی بهتنهایی مشتمل بر براحی درسی هستند.
مؤلفهی هدف در مرکز دایرهی درونی قرار گرفته که به همراه محتوا و چینش ،مرحلهی چهارم براحی
برنامهی درسی را تشکیل میدهند .مرکزیت مؤلفهی هدف نشان میدهد که برخورداری از اهداف روشن
برای هر دورهی زبانآموزی ضروری است .محتوا و چینش نیز اقالم زبانی را که باید در دوره آموزش داده
شوند و همچنین نحوهی چینش آنها نمایش میدهد .به همین ترتیب در مرحلهی پنجم ،قالب و نحوهی
ارایه معرفی شده که شکل هر درس یا بخش از دوره را نشان میدهد و شامل تکنیکها و انواع تکالیفی است
که به یادگیری کمک میکنند .زبانآموزان نسبت به این مرحله آگاهی کامل دارند ،در صورتیکه در رابطه
با مراحل دیگر ای ن آگاهی نسبی است یا اصالً وجود ندارد .نظارت و سنجش مرحلهی ششم را تشکیل
میدهد که باید به مشاهدهی یادگیری ،آزمودن نتایج یادگیری و ارایهی بازخوردهای آموزشی به زبانآموزان
توجه کرد .مرحلهی هفتم دایرهی بزرگتری را حول دایرهی بیرونی نشان میدهد که ارزشیابی نام دارد.
ارزشیابی یعنی بررسی همهی جنبههای یک دوره و قضاوت در مورد اینکه آیا این برنامه مناسب است یا
اینکه کدام قسمتها نیازمند تغییر و اصالح هستند .اگرچه عموماً ارزشیابی جنبهی فراموششدهی براحی
برنامهی درسی است ،اما توجه به اجرای اصولی هر مرحله در براحی برنامهی درسی از اهمیت شایانی
برخوردار است که درنهایت موفقیت بیشتر دورهی درسی را درپی دارد (نقل از صحرایی و همکاران.)6223 ،
ارزشیابی به دوره آموزشی 3نگاهی همهجانبه دارد تا مشخص کند دوره کفایت الزم برای اجرای برنامه را
دارد یا خیر و کجا نیازمند پیشرفت است ( نیشن و مکالیستر .) 3 :3262،بهعالوه ارزشیابی به دنبال پاسخ
بدین سؤال است که آیا هدفهای موردنظر تحقق یافتهاند یا نه .بنابراین یکی از راههای تقسیمبندی انواع
ارزشیابی با توجه به هدف یا موضوع ارزشیابی است (سیف .)32:6220 ،حال که با مفهوم ارزشیابی آشنا
شدیم ،بهتر است به معرفی انواع ارزشیابی و کاربرد هر یک از آنها بپردازیم.

 .6براحی درسی و برنامهی درسی مفهوم مشترک فراوانی دارند با این تفاوت که برنامهی درسی بسیار کلیتر از براحی درسی
است .در شکل ( )6 -2دایرهی درونی مبین براحی درس است (حاوی محتوا ،قالب و ارایه ،و نظارت و سنجش است) و تمامی
مراحل آموزش در کالس را شامل میشود .در صورتی که برنامهی درسی بسیار کلیتر بوده و شامل تحلیل نیاز زبانآموز ،تحلیل
محیط مناسب برای آموزش و ارزشیابی در کلِ شکل ( )6 -2نشان داده میشود.
2
.course

ارزشیابی برنامهی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسیآموزان غیرایرانی 74/

 .1 .2انواع ارزشیابی
در گام نخست ،ارزشیاب باید نوع ارزشیابی را مشخص کند .ارزشیابی تکوینی 6به فرآیند تهیهی ابالعات
برای برنامهریزان درسی ،به منظور پیشرفت برنامه در زمان اجرای برنامه گفته میشود( .ریچاردز و اشمیت،
 .)322 :6230هدف از اجرای این نوع ارزشیابی آگاه ساختن تولیدکنندگان برنامه از نواقص برنامهی خود و
کمک به اصالح آنهاست .این ارزشیابی در بول دورهی آموزشی ،یعنی زمانی که فعالیت آموزشی معلم
هنوز در جریان است و یادگیری دانشآموزان در حال تکوین یا شکلگیری است انجام میشود (سیف،
23:6220؛ ریچاردز .)333 :3226 ،نوعی دیگر از ارزشیابی که آن نیز در جریان آموزش انجام میگیرد
ارزشیابی تشخیصی3نام دارد .این ارزشیابی با هدف تشخیص مشکالت یادگیری دانشآموزان به کار میرود
(سیف .)622:6220 ،یکی دیگر از انواع ارزشیابی ،ارزشیابی تراکمی2است که به فرآیند گردآوری ابالعات
برای تصمیمگیرندگان مرتبط میشود؛ در این نوع ارزشیابی ،دربارهی موفقیت برنامه بحث میشود (ریچاردز
و اشمیت .)322 :6230،در این ارزشیابی تمامی آموختههای دانشآموزان در بول یک دورهی آموزشی
تعیین میشوند و هدف آن نمره دادن به دانشآموزان و قضاوت درباره ی اثربخشی کار معلم و برنامهی
درسی یا مقایسهی برنامههای مختلف درسی با یکدیگر است .این نوع ارزشیابی ،بازخوردهای الزم را برای
پیشرفت برنامه مهیا میکند (بیلی.)222 : 3222،
تصمیمگیری درباره ارزشیابی بلندمدت و یا کوتاه مدت نیز تصمیم دیگری است که توسط فرد ارزشیاب یا
سازمان ارزشیابی کننده تعیین میگردد ( برتا  -6231 ،نقل از نیشن و مکالیستر .)631 :3262 ،بیشتر
ارزشیابیها کوتاهمدت هستند .اما بسیاری از خصیصههای مهم برنامهی آموزشی نمیتواند در این نوع
ارزشیابی معتبر باشد ( نیشن و مکالیستر .) 631 :3262،بنابراین بهتر است برای ارزشیابیهایی که بهمنظور
خاتمه دادن به برنامه درسی صورت میگیرد از روش بلند مدت استفاده کرد.
تمایز دیگری که ممکن است میان ارزشیابیها وجود داشته باشد در استفاده از روش کیفی یا کمی است
( ریچاردز و اشمیت .)633 :6230،ارزشیابی کمی به اندازهگیری چیزی که بهصورت عدد بتوان بدان اشاره
کرد گفته میشود .بسیاری از آزمونها برای جمعآوری ابالعاتی که به صورت آماده شمارش شدهاند و به
صورت بسامد ،رتبهبندی یا درصد ارایه میشوند ،براحی شدهاند .دیگر منابع ابالعات کمی شامل چک
لیست ،بررسی و خودرتبهدهی 4است .اندازهگیریهای کیفی به اندازهگیری چیزی گفته میشود که نمیتوان
آن را بهصورت عدد بیان کرد و معموالً بر پایهی قضاوتهای ذهنی یا مشاهده صورت میگیرد (ریچاردز،
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. formative evaluation
. diagnostic evaluation
3
. summative evaluation
4
. self-ratings
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 .)323-322 :3226تقسیمبندی دیگر تفاوت قایل شدن میان ارزشیابی درونی و بیرونی است .منظور از
ارزشیابی درونی این است که ارزشیابی توسط کارکنان و دستاندرکاران تهیه و اجرا شود .منظور از ارزشیابی
بیرونی این است که ارزشیابی توسط اشخاصی که خارج از برنامه هستند ،اجرا شود (سیف.) 622:6220 ،

 .2 .2روشهای ارزشیابی
ارزشیابی ،روشهای متفاوتی دارد .آزمونهای پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی از برنامههای درسی و مواد
آموزشی از آن جملهاند .آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،دانش و مهارتهایی را که فرد تا لحظهی اجرای
آزمون کسب کرده است ،اندازه میگیرند (سیف .)02:6220 ،استفاده از نتایج ارزشیابی دانشآموزی ،به ویژه
نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،نه تنها برای قضاوت دربارهی عملکرد یادگیرندگان مفید است؛ بلکه برای
داوری دربارهی اثربخشی کیفیت آموزشها و روشها و مواد آموزشی نیز کاربرد بسیاری دارند .ارزشیابی از
برنامههای درسی و مواد آموزشی ،گاهی بهمنظور تعیین اثربخشی برنامهی درسی یا مواد آموزشی انجام
میشود و شامل ارزشیابی از عواملی چون روشهای آموزشی ،کتابهای درسی ،مواد دیداری -شنیداری و
امکانات سازمانی و فیزیکی است .ارزشیابی از یک برنامهی درسی ممکن است شامل ارزشیابی از یک
برنامهی کامل و یا ارزشیابی از جنبهی کوچکی از یک برنامهی کامل باشد (همان.)32 :

 .2 .2ابزار ارزشیابی
ابزار جمعآوری ابالعات مهم ترین نقش را در فرآیند ارزشیابی برنامه بر عهده دارد .هر اندازه این ابزار از
کیفیت و جامعیت مطلوبتری برخوردار باشد ،ابالعات به دستآمده مفیدتر خواهد بود و تهیهکنندگان
برنامه را در اصالح و تجدید نظر نسبت به بخش هایی از برنامه و یا کل آن و گاه توقف برنامه و تولید
برنامههای جدیدتر یاری خواهد نمود (ملکی .)366 :6232 ،ابزارهای مورد نیاز جهت جمعآوری ابالعات در
فرآیند اجرای آزمایشی عبارتند از پرسشنامه نظرسنجی از معلم در خصوص مواد آموزشی (کتاب درسی،
کتاب راهنمای معلم ،و مانند آن) ،پرسش نامه نظرسنجی از معلم در خصوص مشخصات حرفهای مورد نیاز
معلم و برنامه ،آزمون عملکرد دانشآموز (ویژه مشاهدهگر یا معلم) ،چکلیست مشاهدهی از فرآیند یاددهی
یادگیری (ویژهی مشاهدهگر) ،پرسشنامه نظرسنجی از دانشآموزان در خصوص برنامهی درسی ،پرسشنامه
نظرسنجی دانشآموزان از مدیر در خصوص برنامه درسی .از نظر ریچاردز ( )222-322 :3226هر یک از این
ابزار با هدفی خاص استفاده میشود و معایب و مزایایی دارند .برای مثال پرسشنامهها یکی از ابزارهایی
هستند که میتوانند برای بدست آوردن نظرات زبانآموز و معلم در بیف وسیعی از مسایل استفاده شوند .از
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فواید آن ،اجرای آسان آن است و میتوان از تعداد زیادی از افراد ابالعات بدست آورد .از دشواریهای آن
این است که پرسشنامهها باید به دقت براحی شوند.

 .5 .2کتابهای درسی
کتاب درسی یکی از ابزارهای یادگیری است که هنوز هم در نظامهای آموزشی کشورهای مختلف کاربرد
قابل توجه دارد .کتاب درسی را میتوان قلب هر برنامهی درسی دانست چراکه بسیاری از مدرسان بر اساس
برنامهریزی و ترتیب و توالی معرفی شده در کتاب پیش میروند و تقریباً در تمامی مؤسسات یا مراکز
آموزشی ،انتخاب یک کتاب به معنای انتخاب یک رویکرد و شیوهی تدریس است که مورد قبول آن مؤسسه
بوده و با اهداف آن سازگاری دارد .میتوان گفت رابطهی کتاب درسی با برنامهی درسی رابطهی جزء به کل
است .در برنامه ی درسی همه چیز به بور اجمالی و کلی ولی دقیق مطرح میشود ولی در کتاب درسی به
صورت تفصیلی و گسترده ارایه میگردد (ملکی .)62-60 : 6232 ،کیفیت کتاب درسی از چند جهت
میتواند مورد توجه قرار گیرد .یکی از جنبهی صوری و ظاهری و دوم از جنبهی محتوایی که به نحوهی
نگارش و جذاب بودن مطالب و مبهم نبودن مفاهیم و توضیح کافی دربارهی مفاهیم مشکل وابسته است که
اگر کتاب درسی از این جنبهها دارای کیفیت باال باشد ،تأثیر مثبتی بر خواننده خواهد داشت (همان.)63 :
در کشور ما کتاب درسی وسیلهی اصلی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان است .بنابراین تولید
کتابها یا جزوات درسی مناسب امر بسیار ضروری میباشد .در کشورهای دیگر نیز که مواد آموزشی متنوع
تولید می شوند ،کتاب درسی همچنان منبع اساسی یادگیری موقعیت خود را حفظ کرده است .کتاب درسی
امروزه نمیتواند صرفاً ابالعات خ اصی را در اختیار فراگیران قرار دهد ،زیرا پر کردن ذهن از ابالعات ،به
شهروندان امروز در برخورد با مسایل جدید زندگی کمک نمیکند؛ در عوض ،کتابهای درسی باید از بریق
ایجاد فرصتها و فعالیتهای یادگیری انفرادی و گروهی مهارتهای ذهنی و عقالنی سطوح باالتر را در فرد
تقویت کنند (همان) .بنابراین ،در پرسشنامه ای که برای این مقاله تنظیم گردید ،به دنبال پاسخ این پرسش
بودهایم که آیا کتابها و یا برنامه ی درسی در مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان به تقویت
فعالیتهای یادگیری انفرادی و گروهی کمکی کرده است یا خیر؟ ارزشیابی که در این مقاله از آن استفاده
شده ،ارزشیابی تراکمی ،کوتاهمدت و کمی است و از آنجاییکه نگارندگان در هیچ کدام از برنامههای درسی
(دهخدا و المهدی) شرکت نداشتهاند ،ارزشیابی از نوع بیرونی بوده و سؤاالت دربارهی کیفیت مواد آموزشی،
برنامههای درسی ،روشها و مانند آن بدون سوگیری براحی شده است.
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 .5روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و مقایسهای بوده و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است 36 .زبان آموز

6

سطح پیشرفته 23( 3زبانآموز از مؤسسهی دهخدا و  43زبانآموز از مدرسهی المهدی قم) با ملیَتهای
مختلف و جنسیت زن و مرد در این پژوهش شرکت داشتند .پرسشنامه شامل  60سؤال بوده 2و هر یک از
سؤاالت یکی از ابعاد برنامهی درسی را از نظر نقش و ویژگیهای زبانآموز بررسی مینماید .پیش از دریافت
نظر زبانآموزان ،ابتدا نسبت به تعیین اعتبار (روایی) آن بر مبنای فرمول زیر اقدام شد.

مطابق این فرمول برای پرسشنامهای که  60شرکت کننده دارد ،حداقل روایی باید  2،42باشد .در
جدول ( ،)6به این نکته اشاره شده است (پولیت و بک.)3221 ،
بر اساس نتایج بهدست آمده ،از نظر پانزده متخصص آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،میزان
اعتبار این پرسشنامه  2،13تعیین گردید .بنابراین ،این پرسشنامه از حیث وظیفه و کارکرد خود،
پرسشنامهی معتبری به حساب میآید.
روش جمعآوری ابالعات در این پژوهش شامل تهیه و تنظیم پرسشنامهها ،اجرای آنها و تنظیم و
تدوین دادههای بدست آمده است .در تهیهی پرسشنامه سعی بر این بوده است که از سؤاالت تکراری پرهیز
گردد .گویههای هر سؤال در قالب بیف لیکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» تنظیم شد تا امکان
سنجش واقعبینانه برای پاسخ آزمودنیها فراهم آید .پس از جمعآوری دادهها و وارد کردن آن در قالب
اکسل ( )EXCELپاسخ های افراد مختلف محاسبه شده و بر اساس آن نمودارهایی ترسیم گشت .سپس
این پاسخها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
6

 .از آنجاییکه یکی از شرکتکنندگان در همهی موارد گزینهی «نظری ندارم» را انتخاب کرده بود ،از جمع شرکت کنندگان
حذف گردید .بنابراین تعداد کل از  32نفر محاسبه میگردد.
 .3به این دلیل که زبانآموزان این سطح قضاوت قابل اعتمادی از برنامهی درسی بویژه نظام ارزشیابی آن دارند.
.2

در ابت دا ،سؤاالت مطرح شده حدود دو برابر بود اما با توجه به محدودیتهایی که زبان آموزان در خواندن و نوشتن داشتند و
همچنین مدت زمانی که آموزشگاه ها برای این کار اختصاص داده بودند ،این سؤاالت به  60عدد تقلیل یافت.
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جدول .6جدول انطباق شرکتکنندگان با حداقل مقدار روایی
تعداد شرکتکنندگان

مقدار حداقل قابل پذیرش

0

2922

1

2922

7

2922

7

2920

3

2923

11

2913

11

2902

12

2901

12

2904

15

2906

14

2942

21

2943

24

2922

21

2922

24

2926

51

2932

 .4توصیف و تحلیل دادهها
همانگونه که در پیوست ( )6نشان داده شده است ،این پرسشنامه شامل  60سؤال بود .هر یک از سؤاالت
یکی از ابعاد برنامهی درسی را از منظر نقش و ویژگیهای زبانآموز بررسی مینماید .در تحلیلهای ارایه
شده ،دو گزینهی «کامالً موافقم» و «موافقم» نشانهی تطابق برنامهی درسی با معیارهای برح درس است و
دو پاسخ «کامالً مخالفم» و «مخالفم» نشانهی عدم مطابقت برنامهی درسی با معیارهای مورد نظر است.
پاسخ «نظری ندارم» نشان ابهام در برنامهی درسی یا عدم فهم سؤال از سوی زبانآموزان است .در ادامه به
تجزیه و تحلیل پاسخهای فارسیآموزان به تک تک سؤاالت پرسشنامه میپردازیم.
 - 6بین محتوای آموزشی و ساعات تدریس آن در هفته تناسب وجود دارد.
یکی از نکاتی که در آموزش زبان باید بدان توجه داشت این است که ساعات آموزشی و حجم مطالبی که
زبانآموز فرا میگیرد باید با یکدیگر همسو باشند .در پژوهش حاضر مشخص شد که از نظر تناسب میان
ساعات آموزشی و حجم محتوای آموزشی 26% ،زبانآموزان مؤسسهی دهخدا و  33%فارسیآموزان مدرسهی
المهدی حجم کتاب را متناسب با ساعت درس عنوان کردهاند.
 - 3مثالهای کتاب یا جزوه درسی باعث فهم بیشتر من میشود.
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مطابق مطالعات کرشن (6230و  ،)6232دادهی قابل فهم از اهمیت باالیی در موفقیت برنامهی درسی
برخوردار است .مثالهای کتاب یا جزوهی درسی میتواند به فهم بیشتر آنها کمک کند .بنابراین ،از منظر
آموزش زبان ،آوردن مثالهایی که موجب فهم بیشتر مطالب به زبانآموزان گردد ،مهم است .در همین مورد
معلوم شد که  33%از زبانآموزان دهخدا معتقدند مثالهایی که در کالس زده میشود به فهم بیشتر آنان
کمک میکند .همچنین  12%از زبانآموزان المهدی نیز مثالهای کتاب را در یادگیری خود مؤثر میدانند.
به نظر میرسد دو مؤسسه تا حدودی در ارایهی مثالهایی که موجب فهم بیشتر میگردد ،موفق عمل
کردهاند.
 - 2از میزان آسانی کتاب یا جزوه درسی راضی هستم.
همانبور که پیشتر نیز اشاره کردیم ،ریچاردز ( )3226معیارهایی را برای تصمیمگیری دربارهی کارآمد
بودن یک دوره معرفی کرده است .یکی از آن معیارها ،محتوای درس و برنامه بود .به این معنی که مطالب
برنامهی درسی چه میزان با هم در ارتباط هستند و میزان دشواری یا آسانی آن چه قدر است .دشوار بودن
مطالب درسی موجب میشود که زبانآموزان انگیزهی خود را از دست داده و مطالب برنامه/کتاب را خسته
کننده بدانند .آسان بودن بیش از حد کتاب نیز موجب مشکلی است که زبانآموزان را دچار این فکر میکند
که تمام نکات زبان را آموختهاند و مطلب دیگری برای یادگیری باقی نمانده است .نتایج نشان داد که 42%
زبانآموزان دهخدا و  16%زبانآموزان المهدی از میزان آسانی کتاب خود راضیاند.
 - 4به نظر من محتوا و مطالب با سن من تناسب دارد.
یکی دیگر از مسای ل مطرح شده در آموزش زبان ،تناسب محتوای آموزش با سن زبانآموز است .برای
مثال ،منبع درسی بزرگساالن و کودکان و نوجوانان با یکدیگر متفاوت است .اگر برای زبانآموز خردسال از
منابع بزرگساالن استفاده شود ،موجب خستگی زبانآموز میشود و ممکن است زبانآموز بزرگسال به منابعی
که برای کودکان یا نوجوانان استفاده میگردد ،واکنش منفی نشان دهد .همچنین نتایج نشان داد که از نظر
محتوا با سن 32% ،زبانآموزان مدرسهی المهدی این محتوا را مناسب سن خود میدانند .و تنها  4%از آنان
فکر میکنند که منابع درسی استفاده شده در المهدی مناسب آنها نیست .با توجه به بیف سنی که در
این آموزشگاه وجود دارد ( 43-64سال) ،میتوان گفت که مخالفت  4%زبانآموزان کامالً ببیعی است .در
مؤسسهی دهخدا 21% ،افراد بین سن خود و محتوای برنامهی درسی تناسب میبینند در حالی که 66%
زبانآموزان این مؤسسه بین سن خود و منابع درسی رابطهای نمیبینند .با توجَه به بیف سنی ( 62تا 22
سال) ،میزان نارضایتی ببیعی جلوه میکند.
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 - 0بسیاری از مطالب کتاب یا جزوه درسی را از قبل میدانستم.
مطابق فرضیه درونداد قابل فهم (کرشن  ،)6230اصل ( )i+1مبنای کمی ارایهی محتوا در برنامهی
درسی است .مفهوم این اصل این است که زمانی زبانآموزان میتوانند مطلبی را بهخوبی فرابگیرند که
ابالعات در حد معقولی بیش از ابالعات قبلی وی باشد .در مدرسهی المهدی 00% ،از زبانآموزان با این
مطلب موافقند .می توان گفت در این مؤسسه ،همواره ابالعات جدید در راستای ابالعات قبلی تدریس
نمیگردد .در دهخدا این وضعیت بهتر از المهدی است .بدین معنی که  12%از زبانآموزان اعتقاد دارند که
ابالعات جدید را بر مبنای ابالعات قبلی میآموزند .این بدان معناست که هر دو مؤسسه باید تالشهایی
در برنامه ریزی درسی داشته باشند تا مطالب درسی را به صورت چرخشی و هر بار با اضافه کردن نکتهای
جدید و گستردهتر در برنامهی خود بگنجانند.
 - 1مطالب کتاب یا جزوه درسی برای من جدید است.
در سؤال ( )0دربارهی ( )i+1به تفصیل توضیح دادیم .با این حال جدید بودن مطالب درسی موضوع
دیگری است؛ چراکه عالوه بر اینکه مطالب قبلی باید در برنامهی درسی تکرار گردند ،همواره باید مطالب
جدیدی در برنامهی درسی گنجانده شود تا مطالب درسی همواره برای زبانآموزان مفید و جذاب باشد.
یافتهها نشان داد که از نظر  22%از زبانآموزان دهخدا و  13%از زبانآموزان المهدی ،مطالب کتاب یا
جزوهی درسی برای آنها جدید است.
 - 2مطالب کتاب یا جزوه درسی ،نیازهای ارتبابی و زبانی من را برآورده میکند.
یکی از جنبههای مهم تدوین یک برنامهی درسی ،نیازسنجی است .اکثر افرادی که در ایران زبان فارسی
میآموزند ،برای ارتباط با دیگر افراد جامعه ،به زبان نیاز دارند .بنابراین یکی از اجزای مهمی که در برنامهی
درسی مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان همواره باید مدنظر باشد ،نیازهای ارتباط و زبانی
آنهاست .از نظر 21%از زبانآموزان مدرسهی المهدی ،برنامه نیازهای ارتبابی آنان را در نظر گرفته و
برآورده میسازد .از آنجاییکه زبانآموزان این مرکز ،در ایران تحصیل میکنند و عالوه بر دروس تخصصی،
نیازمند ارتباط با فارسیزبانان هستند ،پیشنهاد میشود این مؤسسه ،به نیازهای ارتبابی آنان توجه بیشتری
داشته باشد .در دهخدا این نیاز ارتبابی بیشتر از المهدی در نظر گرفته شده است و  32%زبانآموزان
معتقدند که نیازهای ارتبابی آنان بربرف میگردد .با توجه به اینکه مرکز المهدی برای تربیت بالب
بوجود آمده و تقریباً تمامی دروس آنها محتوامحور است ،میتوان گفت که شاید هدف ارتبابی از اهداف
اولیهی این آموزشگاه نباشد .درحالی که مؤسسه ی دهخدا ،زبان فارسی عمومی را مبنای کار خود قرار داده
و احتماالً از اهداف اولیهی این آموزشگاه ،برقراری ارتباط است.
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 - 3یادگیری مطالب برای من لذتبخش است.
عامل مهم دیگری که در آموزش زبان توسط کرشن معرفی شده ،صافی عابفی است .زمانی که مطالب
درسی برای زبانآموزان لذتبخش باشد و در آنها ایجاد اضطراب نکند ،فراگیری تسهیل میگردد .در
موسسهی المهدی ،بیش از نیمی از زبانآموزان ( )%20مطالب را لذتبخش دانسته و در دهخدا این میزان
پایینتر از المهدی است .یعنی فقط  03%زبانآموزان دهخدا مطالب درسی را لذتبخش دانستهاند .بنابراین،
می توان احتمال داد ،جدا از عوامل دیگری که در فراگیری زبان مؤثر هستند ،زبانآموزان در المهدی بهتر و
آسانتر مطالب درسی را فرا میگیرند.
 - 2موضوعات و مطالب این کتاب یا جزوه درسی ،برای من قابل فهم است.
بنا به نظریه نظارت کرشن ( ،)6230زبان آموزان زمانی به خوبی روند فراگیری زبان را بی میکنند که
آن دادهها برایشان قابل فهم باشد .به اعتقاد النگ ( ،)6234آنچه داده را قابل فهم میکند ،تعامل و ارتباط
است .در مدرسهی المهدی ،مطالب از نظر  23%از زبانآموزان موضوعات و مطالب قابل فهم بوده و از برفی
دیگر  22%از زبانآموزان دهخدا ،مطالب برنامه درسی خود را قابل فهم میداند.
 -62موضوعات و مطالب کتاب یا جزوه درسی با هم در ارتباط هستند.
در ارتباط بودن مطالب درسی میتواند انسجام الزم در یادگیری را در اختیار زبانآموزان قرار دهد و آنها
از این بریق میتوانند موضوعات مختلف دروس را به بور منسجم بیاموزند .نتایج نشان داد که اکثر
زبانآموزان هر دو مؤسسه ،یعنی  13%از زبانآموزان المهدی و  23%از زبانآموزان دهخدا معتقدند که
مطالب درسی برنامهی آنان از انسجام برخوردار است .انسجام بیشتر موجب یادگیری بهتر میگردد .بنابراین
به نظر میرسد در دهخدا یادگیری زبانآموزان تسهیل میگردد.
 -66موضوعات و مطالبی که در یک فصل از کتاب یا جزوه درسی مطرح شده ،در فصلهای بعد با عمق
بیشتری تکرار میشود.
تکرار مطالب در چرخهی تدریس موجب یادآوری و پیشرفت یادگیری زبان در زبانآموزان میگردد .نونان
( )3222معتقد است آموزش چرخهای و فرآیندی بسیار موفقتر از آموزش خطی است .در موسسهی
المهدی ،دربارۀ تکرار مطالب با عمق بیشتر 40% ،زبانآموزان معتقدند که این تکرار در دروسشان اتفاق
میافتد .در حالی که  03%از زبانآموزان در دهخدا معتقدند که تکرار در دروس آنها اتفاق نمیافتد .به نظر
میرسد که هر دو مؤسسه برای آموزش مؤثرتر میتوانند تکرار را در برنامهی درسی خود بگنجانند.
 -63در موضوعات و مطالب این کتاب /جزوه درسی به نیازهای عابفی دانشآموزان از قبیل احترام به
نظرات آنان ،در نظر گرفتن تفاوتهای فردی ،تواناییهای ذهنی و مانند آن توجه شده است.
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این سؤال نیز به صافی عابفی زبانآموزان که کرشن نیز بدان اشاره داشته ،پرداخته است .پیشتر در
مورد صافی عابفی صحبت کردیم (سؤال  .)3در مدرسهی المهدی 22% ،زبانآموزان معتقدند که در کتاب و
جزوات درسی به نیازهای عابفی آنها توجه شده است .به نظر میرسد در مؤسسهی دهخدا این نیاز بسیار
کمتر مورد توجه بوده و با اینکه هیچیک از زبانآموزان در این گویه گزینهی «کامال مخالفم» را انتخاب
نکردهاند ،اما تنها  43%آنان موافقت خود را با این گویه اعالم کردند .بنابراین مؤسسهی دهخدا بهتر است
برای پیشبرد اهداف خود به این نکته توجه بیشتری داشته باشند.
 -62موضوعات و مطالب این کتاب یا جزوه درسی بر اساس نیازهای حال و آیندهی دانشآموزان انتخاب
شده است.
یکی از ارکان برنامهی درسی ،نیازسنجی است .آموزشگاهی در مسیر پیشرفت خود میتواند موفق عمل
کند که در آن تالش شود به نیازهای حال و آیندهی زبانآموزان توجه گردد .با توجه به محتوامحور بودن
برنامهی درسی مؤسسه المهدی 02% ،این افراد نیازهای حال و آیندهی خود را بربرفشده میدانند .با این
حال به نظر می رسد که نیازسنجی در این آموزشگاه باید با دقت بیشتری صورت پذیرد تا نیازهای
زبانآموزان خود را بیش از پیش پوشش دهد .در دهخدا ،اکثریت زبانآموزان ( 34%از آنها) معتقدند که به
نیازهای حال و آیندهشان توجه میشود.
 -64موضوعات مطرح شده در کتاب یا جزوه درسی از مباحث ساده شروع و به مباحث مشکلتر ختم
میشود.
در بحث آموزش زبان ،بهتر است موضوعات درسی ابتدا از آسان شروع شده و بهتدریج بر دشواری آن
افزوده گردد .یافتهها نشان داده است که نیمی از زبانآموزان معتقدند که در مدرسهی المهدی مباحث ابتدا
ساده بوده و به تدریج دشوارتر میشود .این آمار در دهخدا دو درصد پایینتر است ،یعنی  43%معتقدند
مطالب از ابتدا ساده و سپس دشوار میشود.
 -60مدرسان مطالب کتاب یا جزوه درسی را به خوبی تدریس میکنند.
معلم رکن غیرقابل انکار آموزش زبان است .تاکنون شیوه و رویکردهای متعددی در آموزش زبان وجود
داشته است .اما هیچ رویکرد یا روش آموزشی در تمامی کالسهای درس موفق نبوده است .بنابراین معلم
باید بر اساس دانش و تجربهی خود ،بهترین روش را برای هر کالس انتخاب کند .زیرا همواره این امکان
وجود دارد که روشی در یک کالس بهترین روش به نظر میرسد ،در کالس دیگر روش مناسبی نباشد .به
نظر میرسد مؤسسه ی دهخدا در این راه موفق عمل کرده است و روش آموزشی اتخاذ شده توسط مدرسان،
مورد قبول  34%از زبانآموزان این مؤسسه میباشد .این آمار در مورد مدرسهی المهدی نیز بسیار چشمگیر
است چون  22%از زبانآموزان این مؤسسه از روش تدریس مدرس خود راضی هستند.
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در پایان بهتر است برای جمعبندی مطالب به جدولهای زیر که تمامی سؤاالت باال را در  63معیار 6به
تفکیک مؤسسه پوشش داده است ،نگاهی بیندازیم.3
جدول  .6نگرش زبانآموزان مؤسسه دهخدا به معیارها (تمامی اعداد به درصد بوده و رو به باال گرد شده است)
ردیف

معیار

6
3
2
4
0
1
2
3
2
62
66
63

ساعات آموزشی و حجم مطالب
دادهی قابل فهم
تناسب با سن
تکرار معنادار
جدید بودن مطالب درسی
نیازهای ارتبابی
لذتبخش بودن
در ارتباط بودن مطالب
نیازهای عابفی
نیازهای حال و آیندهی
حرکت از ساده به پیچیده
شیوهی تدریس
درصد کل

کامال
موافقم
34
23
31
62
32
32
36
63
66
40
66
40
30

موافقم
42
02
02
02
02
03
22
02
22
22
22
22
4090

نظری
ندارم
63
0
62
32
66
0
31
31
21
62
21
0
6390

مخالفم
66
66
66
66
0
0
66
2
61
2
61
2
390

کامال
مخالفم
2
2
2
2
0
2
0
2
2
2
2
66
390

جدول .3نگرش زبانآموزان مؤسسه المهدی به معیارها (تمامی اعداد به درصد بوده و رو به باال گرد شده است)
ردیف

معیار

6
3
2
4
0
1
2
3
2
62
66
63

ساعات آموزشی و حجم مطالب
دادهی قابل فهم
تناسب با سن
تکرار معنادار
جدید بودن مطالب درسی
نیازهای ارتبابی
لذتبخش بودن
در ارتباط بودن مطالب
نیازهای عابفی
نیازهای حال و آیندهی
حرکت از ساده به پیچیده
شیوهی تدریس
درصد کل

کامال
موافقم
03
31
42
63
23
62
32
32
23
62
36
21
2690

موافقم
21
42
42
22
32
63
21
22
42
43
33
64
22

نظری
ندارم
62
36
61
60
32
66
36
63
62
63
61
0
6090

مخالفم
3
62
3
62
64
26
2
0
62
62
64
0
66

کامال
مخالفم
2
2
3
36
0
32
2
62
0
62
36
2
2

 .6در این پرسشنامه سه معیار مجزا درباره «میزان آسانی»« ،مثالهای ساده» و «قابل فهم بودن» مطالب از زبانآموزان پرسیده
شد که درنهایت هر سه مورد در یک معیار «دادهی قابل فهم» گنجانده شد.
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جدول .2مقایسهی نگرش زبانآموزان المهدی و دهخدا (تعداد زبانآموزان)
ردیف

مقایسه نگرش زبانآموزان

المهدی

دهخدا

6

ساعات آموزشی و حجم مطالب

22

32

3

دادهی قابل فهم

32

26

2

تناسب با سن

24

32

4

تکرار معنادار

32

34

0

جدید بودن مطالب درسی

31

22

1

نیازهای ارتبابی

60

22

2

لذتبخش بودن

23

33

3

در ارتباط بودن مطالب

31

32

2

نیازهای عابفی

26

63

62

نیازهای حال و آیندهی

34

23

66

حرکت از ساده به پیچیده

36

63

63

شیوهی تدریس

23

23

تعداد کل زبانآموزان شرکت کننده

43

23

میانگین در صد کل

67

71

 .6نتیجهگیری
برنامهریزی درسی برای آموزش زبان یک فرآیند 6است ،نه یک فراورده 3یا محصول پایانی .بررسی عمیق نوع
نگرش زبانآموزان نسبت به عملکرد مؤسسهی آموزشیشان ،ما را به این نکته رهنمون میکند که یا فرآیند
براحی و تدوین برنامهی درسی در این مؤسسهها اجرا نشدهاست و یا با نگاه به محصول معین و نه فرآیند
یادگیری تنظیم شده است.
همانب ور که پیش از این نیز اشاره کردیم ،براحی برنامهریزی درسی ،شامل هفت مرحله است که
ارزشیابی ،مرحلهی آخر آن را تشکیل میدهد .این مرحله ،تمامی جوانب یک برنامهی درسی را بررسی
میکند و جنبههایی را که نیاز به اصالح و تغییر دارد ،مشخص مینماید.
پژوهش حاضر ،بنا به نیاز و ضرورتی که پیش از این ذکر شد ،فعالیتهای مدارس و آموزشگاههای زبان
فارسی به غیر فارسیزبانان را مورد بررسی قرار داده است .این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر بود:
 )6نگرش زبانآموزان این مراکز نسبت به برنامهی درسی چگونه است؟
 )3از منظر زبانآموزان ،برنامهی درسی مؤسسهی دهخدا و مدرسهی المهدی تا چه حد متناسب با نیاز
آنها براحی شده است؟

1

. process
. product

2
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چنانچه در بخش قبل مشاهده گردید ،نگرش زبانآموزان به برنامهی درسی مراکز دهخدا و المهدی
مثبت (میانگین رضایت بیش از  02درصد) است .تنها توجه به نیازهای ارتبابی در مرکز المهدی و
لذتبخش بودن یادگیری و مطالب درسی در دهخدا از نظر زبان آموزان نقطه ضعفی است که مجریان و
مدیران این مراکز با اصالح آن میتوانند رضایت زبانآموزان را جلب کنند .تکرار معنادار ،توجه به نیازهای
عابفی زبانآموزان ،توجه به نیازهای حال و آیندهی زبانآموزان و آموزش مطالب از ساده به پیچیده،
مسایلی است که با برنامهریزی دقیق و تحلیل نیاز میتوان در مرکز المهدی مرتفع ساخت.
تکرار معنادار ،توجه به نیازهای عابفی زبان آموزان ،و حرکت از مطالب ساده به پیچیده از جمله مواردی
است که مرکز دهخدا با توجه به آن میتواند برنامهی درسی خود را بهبود بخشد .بنابراین میتوان اینگونه
استنباط کرد که در کل ،نگرش زبانآموزان به برنامهی درسی ارایه شده در هر دو مرکز آموزش زبان فارسی
به غیرفارسیزبانان ،مثبت است.
بهعنوان حسن ختام این پژوهش ،پیشنهاهایی برای بهبود برنامهی درسی مراکز آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان ارایه میگردد:
 .6از آنجاییکه رضایت زبانآموزان از این مراکز در بعضی از معیارها باال و در بعضی از معیارها پایین
است ،پیشنهاد میشود این مراکز یک الگوی مشارکتی به منظور براحی درسی انجام دهند ،بار دیگر
نیازهای زبانآموزان را تحلیل کنند تا برنامه با نیازهای زبانآموزان منطبق گردد .همچنین متناسب با نیاز
آنان قالبها و چینش محتوا را تغییر دهند.
 .3همچنین بهتر است پژوهشی به منظور بازنگری در برنامهی کالن درسی این مؤسسات تدوین و اجرا
گردد.
 .2بهعالوه ،همسو با دنیس مورای و مری آن کریستن ( ،)3266پیشنهاد میشود که پیش از اجرای هر
دورهی آموزشی فهرستی از موضوعات متداول و همهپسند به دانشجویان داده شود تا آنها از بین آن
فهرست ،تعدادی را انتخاب نمایند .از آنجاکه این انتخاب توسط خود زبانآموزان رخ میدهد ،انگیزهی آنها
برای یادگیری دروس ،به برز قابل توجهی افزایش مییابد .فری من و اندرسون این رویکرد را گزینشگری
مبتنی بر اصول 6نامیدهاند .با توجه به اینکه فهرست اولیه از سوی مؤسسه انتخاب میشود ،بنابراین مؤسسه
نیز همزمان به اهداف مدیریتی خود دست مییابد.
 .4اکثر متخصصان برنامهریزی درسی مانند کتلین گریو ( )3264معتقدند که قالب و شاکلهی دروس
یک کتاب درسی پس از تحلیل نیازهای زبانآموزان تعیین میگردد .متأسفانه این امکان در اکثر مؤسسات
ما فراهم نیست .بنابراین پیشنهاد میشود تا زمانی که این امکان فراهم میشود ،مدرسان این مؤسسهها به
principled electionism
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 محوریت کالس، در این برنامهها. استفاده کنند3از برنامهی درسی باز6جای استفاده از برنامهی درسی بسته
 مؤسسه نیز قابلیتهایی را که زبانآموز در پایان برنامه.با زبانآموز و محوریت گزینش محتوا با مدرس است
. تعیین مینماید،باید به آن دست یابد
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پیوست
پرسشنامه
ردیف

سؤاالت پرسشنامهی زبانآموزان

6

بین حجم کتاب و ساعات تدریس آن در هفته تناسب
وجود دارد

3

مثالهای کتاب باعث فهم بیشتر من میشود.

2

از میزان آسانی کتاب راضی هستم.

4

به نظر من محتوا و مطالب کتاب با سن من تناسب دارد.

0

بسیاری از مطالب کتاب را از قبل میدانستم.

1

مطالب کتاب برای من جدید است.

2

مطالب کتاب ،نیازهای ارتبابی و زبانی من را برآورده
میکند.

3

یادگیری مطالب برای من لذتبخش است.

2

موضوعات و مطالب این کتاب ،برای من قابل فهم است

62

موضوعات و مطالب کتاب با هم در ارتباط هستند.

66

موضوعات و مطالبی که در یک فصل از کتاب مطرح
شده ،در فصلهای بعد با عمق بیشتری تکرار میشود.

63

در موضوعات و مطالب این کتاب به نیازهای روانی
دانشآموزان از قبیل احترام به نظرات آنان ،در نظر
گرفتن تفاوتهای فردی ،تواناییهای ذهنی و مانند آن
توجه شده است.

62

موضوعات و مطالب این کتاب بر اساس نیازهای حال و
آیندهی دانشآموزان انتخاب شده است

64

موضوعات مطرح شده در کتاب از مباحث ساده شروع و
به مباحث مشکلتر ختم میشود

60

مدرسان مطالب کتاب را به خوبی تدریس میکنند.

کامال
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

کامال
مخالفم

