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آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسۀ المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد

رضامراد صحرایی * 

چکیده
ابداع روش های ســهل و سریع فارســی آموزی یکی از راهبردهای مورد  تأکید نقشۀ جامع علمی کشور برای گسترش 
زبان فارســی در جهان اســت. دســتیابی به این مهم، مســتلزم مستندسازی وضع موجود و کشــف نقاط قوت و ضعف 
برنامه های آموزش زبان فارســی به خارجیان است. مقالۀ حاضر، در همین راستا، به مطالعۀ برنامۀ درسی و روش تدریس 
مدرســۀ المهدی قم، که باســابقه ترین موسسۀ آموزش زبان فارسی به خارجیان اســت، پرداخته است. برای این منظور، 
یک پرسشــنامۀ محقق ساخته مشتمل بر 137 گویه/سؤال طراحی گردید. این سؤاالت، بر اساس مجموعۀ فنون آموزشِی 
شناخته شده در روش های متداول آموزش زبان دوم/خارجی)الرسن فریمن و ....2011( طراحی گردیده اند و شاخص هایی 
مثل نقش زبان آموز، نقش معلم،  فرآیندهای آموزشــی، جایگاه فرهنگ، نوع بازخورد و نحوة ارزشیابی را نشان می دهند. 
پس از مشــاهدة 60 کالس آموزشــی و ارزیابی هر یک از 137 فن مندرج در پرسشنامه در این کالس ها، میزان کاربرد 
هر یک از این فنون در قالب نســخه 19 برنامۀ SPSS محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامۀ درسی 
و روش تدریس مدرســۀ المهدی قم، با ســیر تکوینی برنامه های درســی و روش های تدریس همسو است. حذف نسبی 
دستور در دورة آموزش عمومی این موسسه، و بازگشت آگاهانه به آموزش دستور در دورة تمهیدیه، دقیقا همسو با سیر 
تکوینی برنامه های درسی است. بعالوه، آموزش محتوا به زبان فارسی در دورة تمهیدیه و بهره گیری از محتوا برای تقویت 
توانش زبان فارسی دقیقاَ همسو با شیوه هایی مثل غرقه سازی )در رویکرد محتوامحور( و آموزش تکلیف محور است. تنوع 
فنون آموزشــی در مدرسۀ المهدی قم حاکی از این نکته مهم است که در این مدرسه هم دیدگاه های سنتی، مثل روش 
دستور-ترجمه، رایج هستند و هم دیدگاه های نوین. این تنوع می تواند یک نقطه قوت منحصربفرد باشد زیرا فارسی آموزان 

را متناسب با نوع نظام آموزشی حوزه های علمیه تربیت می کند. 

واژگان کلیدی: مدرسۀ المهدی، فارسی آموزان خارجی، برنامۀ درسی، روش تدریس، مشاهدة کالسی، فنون آموزشی

* دانشیار رشتۀ زبان شناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه عالمه طباطبایی

5 تاریخ دریافت: 92/9/12 
تاریخ پذیرش: 93/10/25
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مقدمه

در حــال حاضــر، مراکز متعددی به آموزش زبان فارســی به خارجیان اشــتغال دارند اما 
مهمترین آنها سه مرکز زیر هستند که جدول )1( اطالعات الزم را دربارة سال تأسیس، تعداد 

فارسی آموزان و برنامه درسی آنها ارائه می نماید: 
1. مرکز آموزش زبان فارسِی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره- قزوین 

2. مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دهخدا- تهران 
3. مدرسۀ المهدی قم 

d جدول )1( مهمترین مراکز آموزش زبان فارسی به خارجیان

سال نام مرکز آموزشی
تأسیس

تعداد تقریبی 
فراگیران تا 

۱39۱
ساعت در سطوح آموزشی

هفته
هفته در کل 

دوره
ساعت در کل 

دوره

دانشگاه بین 
المللی امام 
خمینی)ره(

۱۳۷۱۴۱۰۰
سه سطح )مقدماتی، 

پیشرفته و 
پیش دانشگاهی(

۲۵-۲۰۲۶۶۵۰-۵۲۰

مرکز آموزش 
زبان فارسی 
المهدی )قم(

۱۳۶۱۱۲۵۰۰

یک دورة عمومی 
)شامل سه سطح 
مقدماتی، میانی، 

پیشرفته( و یک دورة 
تمهیدیه

۳۶
+
۳۶

۲۴
+
۲۴

۸۴۶
+

۸۴۶

موسسه بین 
المللی دهخدا 

)تهران(
سه سطح )مقدماتی، ۱۳۶۸۹۰۰۰

۳۰-۵۲۲۵-۶۱۵-۱۵پیشرفته و پیشرفته(
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همانگونه که جدول فوق نشــان می دهد، مرکز آموزش زبان فارســی مدرســه المهدی قم 
)وابســته به دانشــگاه بین المللی المصطفیص(، با بیش از 30 سال ســابقه، بیشترین تعداد 
فارســی آموز خارجی را داشته و دارای برنامۀ درسی خاص خود است. این موسسه تا کنون از 
128 ملیت فارســی آموز داشــته و از این حیث نمونۀ کم نظیری برای مشاهدة کالسی است. 
بر همین اســاس و با توجه به نوع برنامۀ درســی و طول مدت دوره های آموزشــی و امکان 
دسترســی بهتر، در این پژوهش تالش شد تا رویه ها و دستورالعمل های آموزشی این موسسۀ 
آموزشی بر پایۀ اصول و فنون آموزش زبان دوم/خارجی مطالعه گردد. بهره گیری از طاّلب به 
عنوان مدرســان آموزش زبان فارسی و تولید محتوای بومی از یک سو، و موفقیت قابل توجه 
این موسســه در آماده ســازی خارجیان برای تحصیل در حوزه های علمیه و زندگی در ایران 
)مشخصاً شهر قم( از سوی دیگر، انگیزة ما را برای تمرکز بر شیوه های تدریس در این موسسه 

دوچندان کرد. 
برنامۀ آموزشی این موسسه، در قالب دو دورة عمومی و تمهیدیه طراحی گردیده است. هر 
کدام از این دو دوره در قالب 28 هفته و در هر هفته 36 ساعت آموزش طراحی گردیده  است. 

جدول کلی برنامۀ درسی این مدرسه در جدول )2( ارائه گردیده است: 

d جدول )2( برنامۀ درسی دورة آموزش عمومی مدرسۀ المهدی قم

کتاب کتاب سّومکتاب دّومکتاب اولسرفصل
چهارم

کتاب 
پنجم

کتاب 
مجموعکتاب هفتمششم

۴۲۳۰۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۲۷فارسی

۲۷۲۳۲۲۲۱۲۱۲۱۲۱۱۵۶تمرین

۷۱۶۱۴۱۵۲۲۱۸۲۲۱۱۴آزمایشگاه

۲۱۱۷۱۱۱۴۵۵۱۰۸۳گفتگو

۱۴۱۰۱۴۱۰۱۱۱۲۱۱۸۲سخرانی

۵۱۳۱۸۱۰۱۴۱۰۹۷۹روخوانی

۱۳۱۳۹۱۰۸۷۷۶۷امالء
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کتاب کتاب سّومکتاب دّومکتاب اولسرفصل
چهارم

کتاب 
پنجم

کتاب 
مجموعکتاب هفتمششم

۰۱۱۱۳۱۲۱۲۱۰۷۶۵انشاء

۰۰۰۸۸۱۰۶۳۲برداشت

۰۰۰۰۰۸۸۱۶دستور زبان

۱۲۹۱۳۳۱۳۲۱۳۱۱۳۲۱۳۲۱۱۹۹۰۸مجموع

همانگونه که جدول فوق نشان می دهد، در دورة عمومی موسسۀ مورد بحث، 7 کتاب درسی 
در 908 ساعت آموزش کالســی به فارسی آموز خارجی ارائه می گردد. نکتۀ جالب توجه این 
است که جز در کتاب های ششم و هفتم و آن هم در حد 16 ساعت، آموزش مستقیم دستور 
در برنامۀ درســی این موسســه وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که مدرسۀ المهدی در 
مسیر تجربی خود به این نتیجه رسیده است که در دورة عمومی آموزش دستور را به حداقل 
ممکــن تقلیل دهد. در حقیقت، تجربه آموزش زبان فارســی به خارجیان در این موسســه، 
نتیجه ای مشــابه آنچه در آموزش سایر زبان ها، به ویژه آموزش زبان های انگلیسی و آلمانی و 
فرانسوی، دیده شده، درپی داشته است. باید دید آیا همسو با این جهت گیری اصولی و برآمده 

از تجربه، رویه ها و فنون تدریس در این موسسه نیز متحول شده است یا خیر. 
در دورة تمهیدیــه، هدف اصلی تثبیت آموخته هایی اســت که زبان آموز در دورة فارســی 
عمومی کسب کرده است. هدف دوم این دوره آموزش دروس ابتدایی و آشنایی زبان آموزان با 
محیط حوزه های علمّیه اســت. این دورة شش ماهه مجموعاً از 35 واحد درسی تشکیل شده 

است که شامل سرفصل های زیر می شود: 
احــکام، عقاید، صرف و نحو زبان عربی، تجوید قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، مفاهیم قرآن 
کریم، تاریخ اســالم، اخالق اسالمی، قصه های قرآنی، آشــنایی با مبانی رایانه، تربیت بدنی و 

زبان خارجی.
نکتۀ جالب توجه در این دوره این است که تمامی کالس ها، حتی کالس صرف و نحو زبان 
عربی به زبان فارســی برگزار می شود. در این دوره، کالس زبان عربی با شیوة دستور- ترجمه 
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به زبان فارســی آموزش داده می شــود و در کنار آموزش صرف و نحو عربی رســالت تثبیت 
زبان فارســی را نیز به انجام می رســاند. آزمون ها در این موسسه به دو شیوة کتبی و شفاهی 
اســت و مبنای ارزشیابی میزان موفقیت فارسی آموز در انتقال پیام/معنا و ایجاد ارتباط است. 
فارسی آموزانی که این دو دوره را با موفقیت بگذرانند، می توانند برای تحصیل در علوم حوزوی 

وارد حوزه های علمیه شوند. 
مطالعۀ شــیوة آموزش و رویه های تدریس در این مدرســه از دو جهت حائز اهمیت است. 
نخســت آنکه، فعالیت های آموزشی این مرکز، از تهیه و تدوین محتوای آموزشی تا شیوه های 
تدریس و ســنجش یادگیری، حاصل تجربه و ابداعات بومی است، لذا مطالعه و تحلیل آن بر 
پایه اصول و رویکردهای آموزش زبان دوم/خارجی می تواند ما را به دســتیابی به یک الگوی 
بومی  فارســی آموزی برای خارجیان رهنمون شــود. دوم اینکه، در نقشۀ جامع علمی کشور، 
13 راهبرد کالن برای توســعۀ علم و فناوری در کشور طراحی شده و برای تحقق هر راهبرد 
کالن نیز راهبردها و اقدامات ملی الزم تعیین گردیده اســت )سند نقشه جامع علمی کشور، 
صــص17-36(. یکی از این راهبردهای کالن، تعامــل فّعال و اثرگذار در حوزة علم و فّناوری 
با کشــورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اســالم )راهبرد کالن شماره 9، صص 
30-31( است. از جمله اقداماتی که برای دستیابی به این راهبرد کالن، در نقشه جامع علمی 
کشــور پیش بینی گردیده می توان به افزایش پذیرش دانشــجویان خارجی و توسعه و ابداع 

روش های سهل و سریع فارسی آموزی اشاره کرد.
بی تردید، مقدمۀ اساســی تحقق راهبردهای فوق، اجرای برنامه ریزی زبانی1 برای گسترش 
زبان فارســی و توسعۀ ظرفیت های درونی و بیرونی آن اســت. یکی از ابعاد این برنامه ریزی، 
شناســایی و ابداع روش ها و فنون آموزش زبان فارســی با خارجیان است که مقدمۀ بنیادی 
گسترش زبان فارسی در سایر کشورها به شمارمی رود. برای دستیابی به این مهم، یک راهکار 
ساده، مستندسازی وضع موجود و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه های فارسی آموزی موجود 

است. پژوهش حاضر تالشی در همین راستا است.

1. Language Planning 
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پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری
تحقیقات گستردة حوزة زبان شناسی کاربردی به طور عام و آموزش زبان دوم/خارجی به طور 
خاص، حاکی از این است که آموزش موفق زبان خارجی برآیند تعامل سه زمینۀ علمِی نظریۀ 
زبانی، برنامۀ درسی/ آموزشی و روش آموزش زبان است که در این بخش، سیمای کلی دانش 
در هر یک از این ســه زمینه را توصیف می نماییم. رابطۀ بین این ســه رابطه ای چرخه ای و 
چندســویه است؛ یعنی هر یک از این زمینه ها دو به دو با همدیگر مرتبط هستند. شکل زیر 

این رابطه را طریق ملموس تری به تصویر کشیده است: 

c نمودار 1. رابطۀ بین نظریۀ زبانی، برنامۀ آموزشی و روش تدریس

بر اســاس نمودار فوق، می توان چنین جمع بندی کرد که نظریۀ زبانِی معلم زبان یا مولف 
کتاب درســِی زبان آموزی نقش تعیین کننــده ای در نحوة تدریس/تألیــف او دارد. به همان 
مقیاس، نظریۀ زبانی، بر نحوة تنظیم محتوای درســی و ارزشــیابی نیــز تأثیر جّدی دارد. از 
سوی دیگر، انتخاب هر یک از روش های تدریس نیز متأثر از دیدگاه زبانی معلم و نوع برنامۀ 

آموزشی مورد نظر او است. 
عامل اصلی تمایز دهندة برنامه های درسی، میزان تأکید هر یک از آن ها بر صورت )دستور( 
یا معنا )ارتباط(، جزء یا توالی و فرآیند یا محصول است. بر این اساس، سیر تکوین برنامه های 
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درسی را می توان روی پیوستاری به شکل زیر قرار داد که از صورت/ جزء/ محصول و ترکیب1 
به نقش/ معنا، توالی/ فرآیند و تلفیق2 کشیده شده است:

تکلیف مدار مهارتی موقعیتی مفهومی نقشی دستوری

معنا
توالی

 فرآیند
تلفیق

صورت
جزء

محصول
ترکیب

c نمودار 2. پیوستار برنامه های درسی و روند تکوین آنها

نمونۀ اعالی برنامه های درســی صورت گرا، برنامۀ درسی دستوری است. هر چه از محوریت 
صورت کاســته و بر نقش و معنا تأکید شــود، برنامۀ درسی نقش گراتر، متوالی تر، فرآیندی تر 
و تلفیقی تر می شــود و بالعکس. نمونۀ اعالی برنامه های درســی معنا/ نقش گرا برنامۀ درسی 

تکلیف مدار است. 
ســیر تکوین برنامه های درسی در هفتاد سال گذشــته به گونه ای بوده است که به تدریج 
نقش معنا برجســته تر و جایگاه دستور منطقی تر شده اســت. این به معنای فرآیندی شدن 
برنامه های درســی و اهمیت یافتن برنامه های تحلیلی نســبت به برنامه های ترکیبی اســت. 
محققان مختلف، از جمله النگ )2000 ؛2007(؛ النگ و کروکس )1993(؛ النگ و رابینسون 
)1998(؛ اســکیهن )1996؛1998(؛ اســکیهن و فاســتر )2001(، به اســتناد پژوهش ها و 
یافته های مربوط به فراگیری زبان دوم، برنامه های درسی تحلیلی، به طور عام، و برنامۀ درسی 
تکلیف مدار، به طور خاص، را گزینۀ مطلوب در میان سایر برنامه های درسی دانسته اند. مطابق 
یافته های این محققان، شــباهت اندکی بین توالی فراگیری و توالی آموزشــی صورت- محور 

1. combination

2. integration
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)مثل الیس،1989 و الیت باون،1983( وجود دارد. به عالوه، شــواهد مختلف نشان می دهد 
که یادگیری زبان دوم غیرخطی و انباشــتی است نه خطی و افزایشی. این یافته ها، همچنین 
نشان داده اند که بین قابلیت یادگیری1 و توالی آموزش می توان رابطه ای اثربخش ایجاد کرد. 
به همین دلیل، تغییر رویکرد از برنامه های ترکیبی به برنامه های تحلیلی که مهم ترین تجلی 
آن در نحوة درجه بندی و چینش بخش های مختلف برنامۀ آموزش زبان است، همچنان ادامه 
دارد و روز به روز رد پای رویکردهای جدیدی مثل نظریۀ پردازش اطالعات و فرضیۀ پردازش 
شناختی )اسپادا و الیت باون،2013؛ رابینسون و گیالبرت،2007( در آن پررنگ تر می شود. 

تمایل کلِی حرکت از برنامه های دســتوری به برنامه های معنایی/ ارتباطی، و مشــخصاً به 
برنامۀ درسی تکلیف مدار چند جهت گیری مهم و بنیادی را به دنبال داشته است که عبارتند 
از )کرنکه، 1987؛ نونان، 1999؛ ریچاردز، 2004؛ اسپادا و الیت باون، 2006؛ النگ، 2009(: 

1( محوریت یافتن معنا و منطقی تر شدن جایگاه دستور. 
2( تحلیلی و ارتباطی تر شدن محتوای برنامه های درسی.

3( تمرکز بیشتر بر فرآیند انجام تکالیف به جای محصول و نتیجۀ آن ها.
4( حرکــت از محوریــت جزءهای زبانی به توالی های زبانی، یعنــی تلفیق و درهم تنیدگی 

محتوا به جای ترکیب و جزءجزء بودن آن.
بی تردید، سیر تکوین روش های تدریس متأثر از روند تکوین برنامه های درسی و نظریه های 
زبانی اســت که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. در سیر تکوین روش های تدریس ما شاهد 
سه دوره هستیم. دورة اول مربوط به عصر ترجمه و آموزش کالسیک زبان دوم/خارجی است. 
در ایــن دوره، محور زبان آموزی، یادگیری دســتور زبان مقصد بوده و ارتباط، نقش و اهمیت 
چندانی نداشــته است. به بیان دیگر، در این دوره، زبان آموزان به جای یادگیری زبان و نحوة 
استفاده از آن برای برقراری ارتباط، اطالعات نسبتاً متنوعی دربارة زبان و دستور آن دریافت 
می کردند. روش های دستور-ترجمه و مستقیم، نمونه های اصیل آموزش زبان دوم/خارجی با 

هدف یادگیری دستور هستند. 

1. learnability
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دورة دوم، دورة نســبتاً طوالنی روش شــنیداری- گفتاری اســت. این روش بر پایۀ نظریۀ 
یادگیری رفتارگرا، کــه محور اصلی آن زنجیرة تکرار-تمرین/تقلید-عادت بود، و نظریۀ زبانی 
ســاخت گرا بنا نهاده شــد و تا مدت ها یکی از روش های موفق زبان آموزی به شمار می رفت. 
اگرچه در این روش، بر تمرین های گفتاری و شــنیداری تأکید می شــد، اما محور انتخاب و 
چینش محتوای آموزشــی کماکان دســتور بود. چینش خطی مطالب بر پایۀ دستور با آنچه 
زبان آموز برای ارتباط واقعی نیاز دارد، یکســان نیست و همین باعث عدم انتقال آموخته های 
کالسی به ارتباط های روزمره و واقعی می گردید. همین استدالل و یافته هایی همچون ترتیب 
طبیعی فراگیری/یادگیری محتوای دســتور زبــان و انطباق ناپذیری آن با آموزش باعث طرح 
رویکردهای ادراکی گردید. این رویکردها به همراه رویکردهای انسان گرایانه )یعنی روش های 
صامت، تلقین زدایی و زبان آموزی جمعی( همگی بر حذف دســتور از برنامۀ رســمی آموزش 

زبان دوم/خارجی تأکید می نمودند. 
 دورة ســوم مربوط به رویکردهای ارتباطی است. با توجه به نقش سازمان دهندة دستور و 
اهمیت آن برای برقراری ارتباط درســت و کارآمد، رویکردهای ارتباطی بر بازگشت دستور به 
محتوای اموزشــی تأکید نمودند. اما این بار محتوای دســتوری، نه به صورت از پیش تعیین 
شده، بلکه همسو با محتوای معنایی و برای تقویت ارتباط و روانی کالم انتخاب و مرتبه بندی 
می گردید. به بیان دیگر، در رویکردهای ارتباطی، محور آموزش معنا و ارتباط است و دستور 
نیز در خدمت این هدف اســت. پر واضح است، که در سیر تکوین روش های تدریس می توان 
شاهد همان تمایالت کلی بود که در سیر تکوین برنامه های درسی بحث آن رفت؛ یعنی معنا 
و ارتباط موفق هدف نهایی برنامۀ زبان آموزی است و جایگاه دستور برای حصول به این هدف 
نیز جایگاهی منطقی و متناسب است. همین ویژگی باعث تحلیلی و ارتباطی تر شدن محتوای 
برنامه های درسی و در نتیجه تمرکز بیشتر بر فرآیند انجام تکالیف به جای محصول و نتیجۀ 
آن ها می گردد. در نگاهی کلی، می توان برای نمایش روند تکوین روش های آموزش زبان دوم/

خارجی نیز نمودار زیر را ترسیم نمود: 
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تکلیف محور
روش محتوامحور

روش ارتباطی
رویکردهای ارتباطی

پاسخ فیزیکی کامل
روش واژگانی
روش طبیعی

رویکردهای ادراکی

تأکید بر دستورتأکید بر ارتباط

گفتاری شنیداری مستقیم دستور ترجمه

c نمودار 3. سیر تکوین روشهای آموزش زبان دوم/خارجی

در بخش بعد تالش می کنیم با مشــاهدة کالس های آموزشی مدرسۀ المهدی قم، رویه ها و 
فنون عملکردی این موسسۀ آموزشی را بررسی و میزان همگرایی آنها با هر یک از روش های 

تدریس را معین نماییم. 

بحث
بــا توجه به اینکه مبانی بنیادی هر یک از نظریه های زبانی و برنامه های درســی در روش ها/

طرح های تدریس بازنمایی می شــود، لذا برای مطالعۀ نظام  آموزشی حاکم بر مدرسۀ المهدی 
چاره ای جز روش شناسی آموزشــی و مشاهدة کالس های این موسسه وجود ندارد. برای این 
منظور، ابتدا فنون هر یک از روش های آموزشــی و طرح های کالســی را بر اساس موضع آنها 
نســبت به 10 ســؤال کلیدی زیر ترکیب نمودیم و برای هر یک از ســؤاالت حداقل 10 فن 

آموزشی را شناسایی نمودیم: 
1( اهداف مدرسانی که از این روش استفاده می کنند، چیست؟

2( نقش معلم چیست؟ نقش زبان آموز چیست؟
3( بعضی از مشخصه های  فرآیند آموزش و یادگیری چیست؟

4( ماهیت ارتباط معلم-زبان آموز و ارتباط زبان آموز-زبان آموز چیست؟
5( چگونه به احساسات زبان آموز توجه شود؟

6( نگرش نسبت به زبان و نگرش نسبت به فرهنگ چگونه است؟
7( چه محدوده ای از زبان و چه مهارت های زبانی مورد تأکید قرار گرفته اند؟
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8( نقش زبان بومی زبان آموزان چیست؟
9( چگونه ارزیابی صورت می گیرد؟

10( واکنش معلم در برابر خطاهای زبان آموزان چگونه است؟
برآیند این شــیوة ابتکاری تهیۀ یک پرسشــنامه با 137 گویه/سؤال بود که در 10 بخش 
)متناسب به 10 سؤال محوری فوق( تنظیم گردید. جدول زیر نحوة چینش سؤاالت پرسشنامه 

را نشان می دهد: 

d .جدول 3. پرسش ها و تعداد فنونی که در کالس مشاهده  می شود

پرسش هافنون

۱. اهداف معلمان در این سیستم آموزشی چیست؟ )تأکید اصلی معلم در کالس چیست؟(از ۱ تا ۱۰

۲. نقش معلم چیست؟ نقش زبان آموز چیست؟ از ۱۱ تا ۲۰

۳. مشخصه های  فرآیند آموزش و یادگیری چیست؟ ) فعالیت های کالسی (از ۲۱ تا ۵۸

۴. ماهیت ارتباط زبان آموز-معلم چیست؟ ماهیت ارتباط زبان آموز- زبان آموز چیست؟از ۵۹ تا ۶۸

۵. چگونه به احساسات زبان آموزان توجه می شود؟از ۶۹ تا ۷۹

۶. الف( نگرش نسبت به زبان چگونه است؟ ب( نگرش نسبت به فرهنگ چگونه است؟از ۸۰ تا ۹۴

۷. الف( چه محدوده ای از زبان مورد تأکید قرار گرفته است؟ ب( چه مهارت های زبانی مورد از ۹۵ تا ۱۱۱
تأکید قرار گرفته است؟

۸. نقش زبان مادری زبان آموزان چیست؟از ۱۱۲ تا ۱۱۶

۹. ارزیابی چگونه صورت می گیرد؟از ۱۱۷ تا ۱۲۸

۱۰. واکنش معلم نسبت به خطاهای زبان آموزان چگونه است؟از ۱۲۹ تا ۱۳۷

پاسخ های این پرسشــنامه بر روی مقیاس پنج درجه ای در طیف لیکرت تنظیم گردید که 
در جدول )4( تفسیر هر درجه از این مقیاس ارائه شده است. الزم به ذکر است که در مشاهدة 
کالســی، به مواردی که اصاًل مشاهده نشد نیز رتبه 1 را دادیم و مطابق جدول زیر رتبه 1 تا 
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1.4 را جزء فنونی قرار دادیم که یا هرگز اجرا نشدند یا به ندرت در کالس اجرا گردیدند:

d  جدول 4. تعریف هریک از رتبه های مقیاس پنج درجه ای در طیف لیکرت

)هرگز یا خیلی کم( فنون مورد نظر هرگز یا به ندرت در کالس اجرا می شوند.میانگین رتبه ۱ تا ۱.4
)کم( فنون مورد نظر به طور معمول در کالس اجرا نمی شوند.میانگین رتبه ۱.5 تا ۲.4
)متوسط( فنون مورد نظر گاهی در کالس اجرا می شوند.میانگین رتبه ۲.5 تا 3.4
)زیاد( فنون مورد نظر معمواًل در کالس اجرا می شوند.میانگین رتبه 3.5 تا 4.4
)خیلی زیاد( فنون مورد نظر همیشه یا تقریبًا همیشه در کالس اجرا می شوند.میانگین رتبه 4.5 تا 5 

پس از مشــاهدة 60 کالس آموزشــی و ارزیابی هر یک از 137 فن مندرج در پرسشــنامه 
 SPSS در تمام این کالس ها، میزان کاربرد هر یک از این فنون را در قالب نســخه 19 برنامۀ
محاســبه نمودیم تا میزان کاربرد هر فن معین گردد. در جدول )5( میانگین رتبه ای که هر 
یک از فنون در 60 کالس مورد مشــاهده کســب کرده، آمده است. در این جدول اعداد 1 تا 

10 به صورت زیر تفسیر می شوند:
1= روش تدریس دستور- ترجمه؛ 2= روش تدریس مستقیم؛ 3= روش تدریس شنیداری-

گفتــاری؛ 4= روش صامــت؛ 5= روش تلقین زدایی؛ 6= روش زبان آموزی جمعی؛ 7= پاســخ 
فیزیکی کامل؛ 8= روش تدریس ارتباطی؛ 9= روش محتوا محور؛ 10= روش تکلیف محور

d  جدول 5. میانگین مشاهدة هر یک از فنون اجرا شده در 60 کالس

۱
اهداف معلمان در این سیستم آموزشی 
چیست؟ )تأکید اصلی معلم در کالس 

چیست؟(

میانگین 
رتبه های 
مشاهده 

شده

۱۲3456789۱0

۱
هدف معلم آن است که متون خواندن ادبی، 
واژه ها و دستور در زبان مقصد آموزش داده 

شود.
۲.۴*
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معلم خواستار آن است که کاربرد زبان برای ۲
****۳برقراری ارتباط باشد.

معلم معتقد است زبان آموز زبان مقصد را بدون ۳
*۱.۸تفکر و به طور خودکار استفاده کند.

۴
معلم خواستار آن است که زبان آموز به طور 

مستقل و بدون وابستگی به معلم احساسات و 
افکار خود را بیان کند.

۲.۳*

۵

هدف معلم زدودن موانع فکری و روانی خارج 
از کالس است تا سرعت کاربرد زبان مقصد 
برای ارتباط روزمره افزایش یابد.)با برگزاری 
کالس در فضایی روشن و رنگهای شاد و 

پوستر آموزشی(

۱.۵*

تالش معلم برآن است که زبان آموز مسئولیت ۶
**۱.۹یادگیری خود را به عهده بگیرد.

تالش معلم برآن است که زبان آموزان از ۷
*۱.۶یکدیگر بیاموزند.

۸

هدف معلم در کالس درس یادگیری زبان 
مقصد مانند زبان مادری است )شروع آموزش 
با افعال امری و با مهارت شنیدن، یادگیری 

همراه با لذت و کاهش اضطراب( 

۱.۸*

هدف معلم آموزش محتوا و زبان به طور ۹
*۱.۵همزمان است.

هدف معلم تسهیل یادگیری زبان آموزان از ۱۰
*۱طریق اشتغال آنها به تکالیف هدفمند است.

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰نقش معلم چیست؟ نقش زبان آموز چیست؟ ۲

معلم قدرت مطلق کالس و نقش زبان آموز ۱۱
*۲.۲فقط پیروی از راهنمایی معلم است.
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۱۲
معلم قدرت مطلق کالس است اما زبان آموز 
به معلم اعتماد دارد و راحت احساس خود را 

می گویند.
۲.۷*

***۱.۴معلم هدایتگر عملکرد زبان آموز است.۱۳

*۱.۸نقش زبان آموز تا حدودی پررنگ است.۱۴

۱۵
معلم الگوی گفتاری را به زبان آموز ارائه 

می دهد و زبان آموزان مقلد الگو های ارائه شده 
هستند.

۴*

۱۶

معلم به طور غیر کالمی هدایتگر است، 
زبان آموز مقلد الگوهای غیر کالمی معلم است 

و در مراحل بعدی خود نقش هدایتگر دارد. 
)مثال اعمالی را انجام می دهد بعد زبان آموز 

جمله می سازد(

۱*

۱۷

معلم نقش تسهیل گر و مشاور را دارد و فقط 
نکات ضروری را ارئه می دهد، همچنین 

موقعیت های ارتباطی و شرایطی فراهم می کند 
تا زبان آموزان را به چالش بکشد. 

مسئولیت یادگیری به عهدة خود زبان آموز 
است.

۴.۶**

۱۸

معلم نقش حمایتگر دارد که بر امنیت، تمرکز 
و دقت زبان آموزان تأکید دارد؛ زبان آموزان در 
ابتدا وابسته به معلم هستند، اما با روش هایی 

مانند فرصت دادن برای تفکر، رفته رفته 
مستقل می شوند.

۳.۲*

۱۹

نقش معلم طرح ریزی فعالیت هایی است که 
زبان مورد نیاز برای درک محتوای درسی 

)مثل دروس مرتبط با دروس دانشگاهی( را 
استحکام بخشد. 

نقش زبان آموزان کاربرد محتوا و زبان است تا 
یکی را برای دیگری استفاده کنند.

۴.۳*
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۲۰

نقش معلم طراحی فعالیت ها و تکالیف برای 
زبان آموز و نظارت بر فعالیت زبان آموزان است. 
نقش زبان آموزان انجام تکالیف و فعالیت ها و 

برقراری ارتباط است.

۳*

مشخصه های  فرآیند آموزش و یادگیری ۳
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰چیست؟ ) فعالیت های کالسی (

۲۱
شروع کالس با متن خواندن است و از 

زبان آموزان خواسته  می شود متن را به زبان 
مادری ترجمه کنند.

۱***

۲۲

آموزش دستور زبان به صورت استنتاجی است. 
)ابتدا نکتۀ دستوری به طور صریح توسط معلم 

ارائه می شود، مثال می زند بعد از زبان آموز 
خواسته می شود آن را حفظ کند و به کار ببرد.(

۲.۸*

۲۳

آموزش دستور زبان به شیوة القایی است. 
)زبان آموز نکتۀ دستوری را از مثال ارائه شده 
یا متن مکالمه حدس می زند و شاید در آخر 
اصاًل توسط معلم اشاره ای به نکتۀ دستوری 

نشود.(

۲.۳**

۲۴
تمرین پرکردن جای خالی با واژه ها یا اقالم 
دستوری مثل حروف اضافه...، بسیار انجام 

می شود.
۲.۳****

تمرین های گشتاری مثل تغییر جمله به ۲۵
*۳.۲مجهول یا به صورت منفی انجام می شود.

انتقال معنای واژه ها از طریق ترجمه به زبان ۲۶
**۱مادری است.

۲۷
زبان آموز باید هم معادل واژه به زبان مادری 
و هم مترادف ها و متضادها به زبان مقصدرا 

حفظ کند.
۱*
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۲۸
انتقال معنای واژه با استفاده از وسایل 

کمک آموزشی، تصاویر و پانتومیم مستقیمًا 
صورت می گیرد.

۳.۲***

تمرین جمله سازی با واژه های جدید انجام ۲۹
***۳.۶می شود.

واژه ها و الگوهای جدید از طریق متن و یا در ۳۰
****۳.۱مکالمه معرفی می شوند )نه جداگانه(.

۳۱
در کالس به زبان مقصد تکلم می شود، برنامۀ 

درسی مبتنی بر موقعیت های واقعی است
)در بانک(

۳.۵*

۳۲
مکالمه با تقلید الگوی ارائه شده و تکرار آن 
و با تمرین زنجیره ای )تکه تکه به بخشهای 

جمله اضافه می شود( حفظ می شود.
۱*

**۴.۷شروع درس با مکالمه است.۳۳

*۳.۸شروع درس با متن خواندن است.۳۴

شروع درس با شنیدن است. )چند بار با آرامش ۳۵
*۳.۸به مکالمه یا متن گوش می کنند(

شروع کالس با آموزش اصوت است )با ۳۶
*۴استفاده از وسایل کمک آموزشی(

شروع زبان آموزی با فرامینی با ساختار امری ۳۷
*۱است.

تمرین شفاهی پرسش و پاسخ بسیار انجام ۳۸
**۳.۱می شود.

۳۹
مکالمه توسط زبان آموزان تکرار و حفظ 
می شود؛ تمرین ایفای نقش بسیار انجام 

می شود.
۳****
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۴۰

زبان آموزان به کمک هم یک مکالمه را 
می سازند و ضبط می کنند و تمرین های متنوع 
بعدی را روی آن انجام می  دهند. )مثاًل آن را 

می شنوند و می نویسند.(

۱*

تمرین خالصه نویسی از متن ارائه شده انجام ۴۱
*۱می شود.

*۴.۴تمرین انشا نویسی انجام می شود.۴۲

۴۳

تکالیف نوشتن مبتنی بر کار شفاهی است 
)مثل دیکتوگالس: متن را دو بار گوش 

می کنند و یادداشت برداری می کنند بعد در 
گروه های کوچک آن را باز سازی می کنند.(

۱**

۴۴

تکالیف نوشتن از طریق نگارش  فرآیندی 
است: زبان آموز پس از طوفان فکری بی وقفه 
شروع به نوشتن می کند، پس از آن به کمک 

دیگران و معلم متن را کامل می کند. 

۱*

*۱.۵در کالس دیکته گفته می شود.۴۵

برای فراگیری حاشیه ای در کالس از ۴۶
*۱پوسترهای آموزش زبان استفاده شده است.

۴۷
برای زبان آموز نام و هویتی ساختگی داده 

می شود تا در آخر یک زندگی نامۀ ساختگی 
بنویسد.

۱*

درک مطلب با پرسش هایی از متن سنجیده ۴۸
*۱.۲۵می شود.

۴۹
از متن های اصیل و طبیعی استفاده می شود. 
)مثل مقاله های روزنامه، پیش بینی آب و هوا 

و ...(
۱.۴*

انجام تمرین مرتب کردن جمله های به هم ۵۰
*۱ریخته برای درک انسجام و پیوستگی جمله.
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۵۱

انجام تمرین های خالء اطالعاتی )زبان آموزان 
تبادل اطالعاتی می کنند و یکدیگر را کامل 

می کنند(
تمرین انتخاب )زبان آموز آزاد است جمله های 

متنوعی انتخاب کند و بگوید(
برقراری ارتباط ها هدفمند است و زبان آموزان 

بازتاب اطالعاتی را که به هم می دهند 
می بینند.

۱***

انجام بازی های زبانی متنوع مانند داستان ۵۲
*۲مصور، حل مشکل، ایفای نقش و...

۵۳

تمرین های ارائه شده در کالس هم زبان و 
هم محتوای دروس را مد نظر دارند. محتوای 

دروس مرتبط با موضوعاتی مثل دروس 
دانشگاهی است تا زبان آموز را در مفاهیم و 

نوشتن مقاله کمک کند.

۱.۷*

۵۴
نگرش یادگیری مدل باال به پایین است.

)ابتدا مفهوم کلی درک می شود بعد به جزئیات 
می پردازند(

۱.۲***

نگرش یادگیری مدل پایین به باال است. )ابتدا ۵۵
*******۱.۲جزئیات آموزش داده می شود بعد درک مفهوم(

۵۶
تکالیفی به زبان آموزان ارائه می شود که قبل 
و بعد از انجام تکالیف، فعالیت هایی با عنوان 

پیش تکلیف و پس تکلیف انجام می دهند.
۱*

انجام فعالیت های ارائۀ مطلب دریافتی: )گوش ۵۷
*۱کن و انجام بده(

۵۸

انجام فعالیت های انگیزش مطلب تولیدی 
)زبان آموزان را به گفتگو و نوشتن معنا دار 

ترغیب می کند. مثل: تکمیل اطالعات یکدیگر 
و نوشتن و کامل کردن مطلب به صورت 

گروهی(

۱*
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ماهیت ارتباط زبان آموز-معلم چیست؟ ماهیت ۴
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ارتباط زبان آموز- زبان آموز چیست؟

ارتباط در کالس از سوی معلم شکل می گیرد ۵۹
**۳.۲و ابتکار عمل زبان آموز ناچیز است.

ارتباط بین معلم-زبان آموز بیشتر از ارتباط بین ۶۰
***۲.۱زبان آموز-زبان آموز است.

۶۱
معلم و زبان آموز بیشتر شبیه به شریک و 

همکار هستند و شروع مکالمه از هر دو سو 
است.

۱.۲*

۶۲

معلم ساکت ولی بسیار فعال است. )با عالئم 
به صورت بی کالم شرایطی را برای ایجاد 

آگاهی زبان آموز فراهم می سازد و سرنخ ارائه 
می دهد نه الگوی زبانی.(

۱.۱*

***۱.۳کالس کاماًل زبان آموز-معلم محور است.۶۳

۶۴
معلم فعالیت ها را ارائه می دهد و در طی انجام 
آن توسط زبان آموز هشیار است و چیزهایی 

یادداشت می کند.
۱.۷*

ارتباط کالمی زبان آموز-زبان آموز مطلوب ۶۵
*****۱.۲است.

در آغاز دوره که واژه ها محدود هستند، ارتباط ۶۶
**۱بین زبان آموزان غیرکالمی است. 

ارتباط بین زبان آموزان با روحیۀ همکاری است ۶۷
*۱نه رقابتی.

زبان آموزان برای انجام تکالیف و تمرین ها در ۶۸
***۱.۲گروه های کوچک بسیار با هم ارتباط دارند.

چگونه به احساسات زبان آموزان توجه ۵
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰می شود؟

در کالس توجهی به احساسات زبان آموزان ۶۹
***۳مشاهده نمی شود.
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در کالس توجه به احساسات زبان آموزان ۷۰
*******۱.۷مشاهده می شود.

معلم همواره زبان آموزان را زیر نظر دارد تا ۷۱
***۱.۳محیط آموزشی راحت و مطمئن ایجاد کند.

در جلسات نظرخواهی معلم از زبان آموز ۷۲
**۱می خواهد که به بیان احساسات خود بپردازد. 

معلم برای افزایش اعتماد به نفس زبان آموز ۷۳
**۱.۳نکات مثبتی را تلقین  می کند. 

۷۴
از زبان مادری برای اطالع رسانی دقیق در 
بعضی موارد )مثل گفتن برنامۀ جلسۀ آینده( 
برای افزایش احساس امنیت استفاده می شود.

۱*

۷۵
زبان آموزان هرگاه احساس آمادگی کنند به 
زبان مقصد صحبت می کنند و برای صحبت 
کردن زودهنگام تحت فشار قرار نمی گیرند. 

۱*

در کالس فعالیت های خنده آور و لّذت بخش ۷۶
*۱.۴انجام می شود.

زبان آموزان با انجام فعالیت ها به صورت ۷۷
***۱.۵گروهی احساس امنیت می کنند.

ارتباط و یادگیری در محیط واقعی در ۷۸
**۳.۲زبان آموزان ایجاد انگیزه و عالقه می کند.

۷۹
زبان آموزان احساسات خود را می نویسند و 

معلم بدون اصالح شتباهاتشان به آنها پاسخ 
می دهد.

۱*

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰الف( نگرش نسبت به زبان چگونه است؟۶

*۳.۲زبان ادبی بر زبان گفتاری ارجحیت دارد.۸۰

توجه به مهارت گفتاری است نه مهارت ۸۱
**۱.۷نوشتاری.

***۱.۶تأکید بر آموزش زبان روزمره و متداول است.۸۲
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تأکید بر توانش ارتباطی است.۸۳
****۱.۷)برقراری ارتباط بیشتر(

توجه به آموزش شفاهی است مانند یادگیری ۸۴
*۱.۲زبان مادری.

بر نقش هایی که زبان برای ارائۀ آنها مورد نیاز ۸۵
*۱است تأکید می شود.

*۱بر موقعیت های اجتماعی تأکید می شود.۸۶

زبان معنادار است و به عنوان وسیله ای برای ۸۷
*۲انتقال مفهوم محتوا بکار می رود.

*۱.۲زبان برای ایجاد ارتباط و انجام کار است.۸۸

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ب( نگرش نسبت به فرهنگ چگونه است؟۶

**۱.۱توجه به ادبیات و هنرهای زیبا است.۸۹

توجه به آموزش پیشینۀ مردم زبان مقصد، ۹۰
*۱.۱جغرافیای آن منطقه و ... است.

توجه به رفتار روزمره و سبک زندگی متکلمان ۹۱
***۲.۱زبان مقصد است.

فرهنگ حتی در رفتارهای غیر کالمی نیز ۹۲
**۱.۶مورد توجه است.

به فرهنگ تا حدی که در متون آمده است ۹۳
*۲.۵پرداخته می شود.

*۲.۷به طور مشخص به فرهنگ پرداخته نمی شود.۹۴

الف( چه محدوده ای از زبان مورد تأکید قرار ۷
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰گرفته است؟

به هر دو محدودة واژگانی و دستوری به یک ۹۵
*۲.۶میزان تأکید می شود. 
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۹۶
به هردو محدودة واژگانی و زبانی تأکید 
می شود اما واژگان نسبت به دستور زبان 

ارجحیت دارند.
۲.۵**

۹۷
آموزش دستور مورد تأکید است هرچند که 

ممکن است دستور هرگز به طور صریح ارائه 
نشود.

۱*

آموزش تلفظ از همان شروع مورد توجه قرار ۹۸
***۲.۱می گیرد.

۹۹

تأکید بر محدوده های زبانی به صورت 
موضوعی است 

)مثال هنگام ارائۀ الگوی دستوری مقدار واژه  
جدید در حداقل سطح نگه داشته می شود.(

۱*

۱۰۰
آغاز درس جدید با تکیه بر دانسته های 

زبان آموزان است و برنامۀ درسی بر اساس 
نیازها طرح ریزی می شود.

۱*

*۱.۲به کاربرد زبان تأکید زیادی دارد.۱۰۱

در مرحلۀ اول متن زبانی را زبان آموزان تعیین ۱۰۲
*۱.۲می کنند در مراحل بعدی معلم تعیین می کند.

بر نقش زبان بیش از صورت زبان تأکید می شود ۱۰۳
*۱.۱و برنامۀ درسی نقش گرا کاربرد زیادی دارد.

زبان در سطح فراجمله ای و در سطح کالمی ۱۰۴
*۱.۵تمرین می شود. )فراتر از صورت و معنا است(

محدودة زبانی مورد تأکید را محتوا و متن ۱۰۵
*۱.۶درس تعیین می کند.

*۱.۲تأکید معنا بر صورت ارجحیت دارد.۱۰۶

ب( چه مهارت های زبانی مورد تأکید قرار ۷
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰گرفته است؟

بنا بر موقعیت از ابتدا بر هر چهار مهارت ۱۰۷
*****۱.۹خواندن، نوشتن، شنیداری و گفتاری تأکید دارد.
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مهارت های خواندن و نوشتن مهارتهای اصلی ۱۰۸
*۲.۶تلقی می شوند.

مهارتهای گفتاری و شنیداری )ارتباط شفاهی( ۱۰۹
*****۲.۲مهارت های اصلی تلقی می شوند.

ترتیب طبیعی ارائۀ مهارت ها از شنیدن، گفتن، ۱۱۰
**۱خواندن و نوشتن پیروی می کند.

*۱.۴درک قبل از تولید مورد تأکید است.۱۱۱

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰نقش زبان مادری زبان آموزان چیست؟۸

۱۱۲
از زبان مادری بسیار استفاده می شود )مثاًل متن 
خواندن به زبان مادری ترجمه می شود و زبان 

مورد استفاده در کالس زبان مادری است.(
۱*

زبان مادری هرگز استفاده نمی شود. گفتگوی ۱۱۳
**۴.۷کالسی به زبان مقصد است.

۱۱۴
برای تفهیم معنا از زبان مادری و ترجمه استفاده 
نمی شود. فقط در مواقع ضروری مثل جلسات 

نظرخواهی از زبان مادری استفاده می شود.
۱**

۱۱۵

در آغاز آموزش برای انتقال معنا و مفهوم از 
ترجمه استفاده می شود و رفته رفته کاهش 
می یابد و بر حسب ضرورت از زبان مادری 

زبان آموز استفاده می شود.

۱***

نقش روشنی برای استفاده از زبان مادری ۱۱۶
**۱.۲زبان آموزان مشاهده نمی شود.

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ارزیابی چگونه صورت می گیرد؟۹

اغلب آزمون های مکتوب و رسمی برگزار ۱۱۷
***۳.۷می شود.

*۱نوع آزمونها ترجمه به زبان مادری است.۱۱۸

پرسش از کاربرد قواعد دستوری در آزمون ها ۱۱۹
*۱.۶رایج است. 
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آزمون بر مبنای دانش زبان آموزان از محتوای ۱۲۰
*۱.۲درس و توانایی زبانی است.

معلم به صورت مستمر زبان آموزان را ارزیابی ۱۲۱
*۳.۴می کند.

*******۱ارزیابی رسمی و کتبی مشاهده نمی شود.۱۲۲

۱۲۳
به کارگیری زبان در تمام مدت زمان کالس 
ارزیابی می شود نه دانش زبانی.)ارزیابی بنا بر 

عملکرد کالسی صورت می گیرد.(
۱*****

ارزیابی به صورت مصاحبه شفاهی یا پاراگراف ۱۲۴
*۲.۳نویسی صورت می گیرد.

۱۲۵
در صورت برگزاری آزمون رسمی هر سوال 
امتحانی بر روی یکی از نکات زبانی تمرکز 

خواهد داشت. 
۱*

معلم زبان آموزان را تحسین و یا از آنها انتقاد ۱۲۶
*۱نمی کند.

دقت و فصاحت گفتار زبان آموز سنجیده ۱۲۷
*۱.۱می شود نه تسلط بر دانش زبانی.

۱۲۸

در صورت برگزاری آزمون رسمی تر احتمااًل از 
آزمون های چند منظوره که دارای نقش واقعی 

ارتباط است استفاده می شود. ) مثاًل برای 
سنجش مهارت نوشتن از زبان آموزان خواسته 

می شود که به دوستی نامه بنویسند.( 

۱*

واکنش معلم نسبت به خطاهای زبان آموزان ۱۰
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰چگونه است؟

دریافت پاسخ صحیح از زبان آموزان بسیار ۱۲۹
*۳مهم است.

****۳.۲خطاها مستقیمًا توسط معلم اصالح می شوند.۱۳۰

معلم خطاها را با صدای آرام و غیر تدافعی ۱۳۱
**۱.۵اصالح می کند.



131آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسه المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد
 9

4 
ان

ست
 تاب

- 2
9 

اره
شم

 - 
هم

ل ن
سا

۱۳۲

معلم زبان آموز را وادار به خود اصالحی می کند. 
)مثاًل جملۀ اشتباه را تکرار می کند و صورت 

درست آن را نیز می گوید و از زبان آموز 
می خواهد که جملۀ درست را مشخص کند.(

۱.۵***

۱۳۳
تصحیح خطا ابتدا به صورت خود اصالحی بعد 
از طریق همکالسی و در گام آخر توسط معلم 

صورت می گیرد.
۱.۶*

از اصالح خطای زبان آموز تا حد امکان پرهیز ۱۳۴
*۱.۸می شود.

۱۳۵
اصالح خطا در اوایل آموزش غیر ملموس و 

کلی است اما در سطح باالتر دقیقتر و جزئی تر 
است.

۱.۱*

۱۳۶
در فعالیت هایی که هدف ایجاد فصاحت در 
گفتار است از خطاها چشم پوشی می شود 

)برای ایجاد ارتباط موفق(. 
۱*

فعالیت ها و تکالیف بر اساس خطاها و بر ۱۳۷
*۱حسب نیاز زبان آموزان طراحی می شوند.

در جــدول فــوق، میانگین کاربرد هر یک از 137 فن در 60 کالس مورد مشــاهده معلوم 
گردیده است. بعالوه، عالمت )*( نشان می دهد که فن اصالتاً مربوط به کدامیک از روش های 
تدریس اســت. در جدول شــماره )6(، میانگین کاربرد فنون هر یــک از روش های تدریس 
ارائه شــده اســت. مطابق این جدول، می تــوان چنین ادعا کرد که در مدرســۀ المهدی قم 
از همــۀ فنون تدریس، تقریباً به یک میزان، در آموزش زبان فارســی به خارجیان اســتفاده 
می شــود. مقایسه تعداد فن بکارگرفته شده از هر یک از روش های تدریس نشان می دهد که 
فنون روش های دســتور-ترجمه و گفتاری-شنیداری با میانگین )2/2( بیشترین بسامد را در 
کالس های آموزشــی مدرسۀ المهدی دارد. روش مستقیم با میانگین )2( جایگاه دّوم را دارد. 
پــس از آن به ترتیب، فنون مربوط به روش های محتوامحور )با میانگین 1/9(، تکلیف محور و 
تلقین زدایی )با میانگین 1/8(، صامت )با میانگین 1/7( و روش ارتباطی )با میانگین 1/6( در 
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مرتبه ها ی بعدی قرار دارند. روش های زبان آموزی جمعی و پاســخ فیزیکی کامل )با میانگین 
1/5( کمترین کاربرد را داشته اســت. نمودار زیر میانگیــن کاربرد فنون هر یک از روش های 

تدریس را نمایش داده است:

c نمودار 3. کاربرد فنون هر روش تدریس در کالس به ترتیب از پرکاربردترین به کم کاربردترین

d  جدول )6( میانگین مشاهدة فنون کالسی هر یک از روش تدریس

تکلیف 
محور 
)۱0(

محتوا 
محور )9(

ارتباطی 
)8(

پاسخ 
فیزیکی 
کامل )7(

زبان آموزی 
جمعی )6(

تلقین 
زدایی 

)5(

صامت 
)4(

شنیداری-
گفتاری )3(

 مستقیم 
)۲(

دستور 
ترجمه 

)۱(

روش های 
تدریس

۲۳ ۲۶ ۲۷ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۰ ۲۹ ۲۴ ۲۶ تعداد فنون 
در هر روش 

۱ ۱.۵ ۳ ۱.۸ ۳ ۱.۵ ۲.۳ ۳ ۳ ۲.۴

رتبه های هر 
یک از فنون 

مربوطه

۳ ۴.۳ ۱.۹ ۱.۴ ۱.۹ ۲.۷ ۴.۶ ۱.۸ ۱.۴ ۲.۲

۳.۱ ۲.۳ ۴.۶ ۱ ۱.۶ ۱ ۳.۲ ۱.۴ ۱.۸ ۱

۱ ۳.۲ ۳.۱ ۱ ۳.۲ ۴.۷ ۴ ۴ ۲.۳ ۲.۸

۱.۲ ۳.۱ ۳ ۳ ۱ ۳.۸ ۱.۲ ۲.۳ ۲.۳ ۲.۳

۱ ۱ ۱.۴ ۱.۲ ۱ ۳.۱ ۱.۱ ۲.۳ ۳.۲ ۱



133آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسه المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد
 9

4 
ان

ست
 تاب

- 2
9 

اره
شم

 - 
هم

ل ن
سا

تکلیف 
محور 
)۱0(

محتوا 
محور )9(

ارتباطی 
)8(

پاسخ 
فیزیکی 
کامل )7(

زبان آموزی 
جمعی )6(

تلقین 
زدایی 

)5(

صامت 
)4(

شنیداری-
گفتاری )3(

 مستقیم 
)۲(

دستور 
ترجمه 

)۱(

روش های 
تدریس

۱ ۱ ۱ ۱ ۳.۶ ۳ ۱.۲ ۳.۲ ۳.۶ ۱ رتبه های هر 
یک از فنون 

مربوطه
۱ ۱ ۱ ۱.۷ ۱ ۱ ۱.۷ ۳.۱ ۳.۵ ۳.۶

۱.۷ ۱.۷ ۲ ۱ ۱.۲ ۱ ۱.۳ ۱ ۱.۵ ۳.۸

۱.۲ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۴ ۱.۳ ۱.۲ ۱ ۴.۷ ۱.۲ ۱

رتبه های هر 
یک از فنون 

مربوطه
میانگین 

۱.۲ ۱.۳ ۱.۳ ۱.۷ ۱.۲ ۲.۱ ۲.۱ ۳.۱ ۱.۲ ۴.۴

۱.۷ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۶ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱.۲۵

۱.۵ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۷ ۱.۷ ۱.۷ ۲.۱ ۱ ۱.۷ ۱.۲

۳.۲ ۱.۷ ۱.۷ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۳ ۱ ۱.۲ ۱.۶ ۳.۲

۱.۲ ۱.۵ ۱ ۲.۱ ۱.۳ ۱.۳ ۱ ۳.۲ ۱.۱ ۱.۲

۲.۷ ۳.۲ ۱.۵ ۲.۲ ۱ ۱.۷ ۱ ۲.۱ ۲.۱ ۳

۱.۲ ۱ ۱.۷ ۱.۴ ۱.۷ ۱.۱ ۱ ۳ ۱.۹ ۳.۲

۱.۹ ۲ ۱ ۱ ۱.۶ ۲.۵ ۱ ۱.۶ ۲.۲ ۱.۱

۱.۲ ۲.۵ ۱ ۱ ۱.۲ ۱.۲ ۱.۵ ۲.۱ ۴.۷ ۲.۶

۳.۷ ۱.۶ ۱.۶ ۱ ۲.۲ ۱.۹ ۱.۶ ۲.۵ ۱ ۲.۶

۳.۴ ۱.۹ ۱.۱ ۳.۲ ۱ ۲.۲ ۲.۱ ۱ ۱

۳.۲ ۱.۲ ۱.۵ ۱.۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳.۷

۱ ۳.۷ ۱.۹ ۱ ۱ ۲.۲ ۲.۳ ۱

۱.۲ ۱ ۱.۵ ۱ ۱ ۱.۵ ۱.۶

۳.۲ ۱.۱ ۱.۵ ۴.۷ ۳

۱.۵ ۱ ۱ ۳.۲
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تکلیف 
محور 
)۱0(

محتوا 
محور )9(

ارتباطی 
)8(

پاسخ 
فیزیکی 
کامل )7(

زبان آموزی 
جمعی )6(

تلقین 
زدایی 

)5(

صامت 
)4(

شنیداری-
گفتاری )3(

 مستقیم 
)۲(

دستور 
ترجمه 

)۱(

روش های 
تدریس

۱ ۱
رتبه های هر 
یک از فنون 

مربوطه
میانگین

۱

۱.۸

۱.۸ ۱.۹ ۱.۶ ۱.۵ ۱.۵ ۱.۸ ۱.۷ ۲.۲ ۲ ۲.۲

نتیجه گیری

مشــاهدة  فرآیندها، فنون و رویه های آموزشی در مدرسۀ المهدی قم شواهد قابل اعتنایی از 
همســویی برنامۀ درسی و روش تدریس این مرکز آموزشی با سیر تکوینی برنامه های درسی 
و روش های تدریس ارائه می کند. حذف نســبی دســتور در دورة آموزش عمومی این مرکز، 
بــه گونه ای که فقــط در دو کتاب پایانی و به میزان اندکی به آموزش دســتور و صورت های 
دستوری پرداخته می شــود، و بازگشت آگاهانه به آموزش دســتور در دورة تمهیدیه، دقیقا 
همســو با سیر تکوینی برنامه های درسی است. بعالوه، آموزش محتوا به زبان فارسی در دورة 
تمهیدیه و بهره گیری از محتوا برای تقویت توانش زبان فارسی دقیقا همسو با شیوه هایی مثل 
غرقه ســازی )در رویکرد محتوامحور( و آموزش تکلیف محور اســت. نمودار زیر نشان می دهد 
که در مدرســۀ المهدی قم، هم دیدگاه های سنتی رایج هســتند و هم دیدگاه های نوین. پر 
واضح اســت که این ضعف نیست بلکه می تواند یک نقطه قوت باشد. از آن جهت این ویژگی 
می تواند یک نقطه قوت باشــد که فارسی آموزان را متناســب با نوع نظام آموزشی حوزه های 

علمیه تربیت می کند. 
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c نمودار 4. نمای کلی برنامۀ درسی و روش تدریس زبان فارسی در مدرسۀ المهدی قم

مطابق نمودار فوق، بیشــترین فنون بکار رفته در کالس های آموزشــی موسســۀ المهدی 
مربوط به دو روش دستور-ترجمه و گفتاری شنیداری است. اگرچه این دو روش هر دو سنتی 

هستند، اما آنچه بهره گیری از فنون آنها قابل توجیه می نماید، دو نکته زیر است:
نخســت آنکه، از این فنون عمدتاً در دورة تمهیدیه اســتفاده می شــد که مقدمۀ ورود به 
حوزه های علمیه اســت. شیوة سنتی آموزش در حوزه های علمیه و بهره گیری از معلمانی که 
خود در همان چارچوب آموزش دیده اند، بروز این ویژگی در مدرسۀ المهدی را برای ما تبیین 
می ســازد. آنچه این ویژگی را به یک نقطه قوت، و نه نقطۀ ضعف، تبدیل می کند، آشنا شدن 
فارســی آموز خارجی با نظام آموزشی ای است که پس از دورة تمهیدیه قرار است در قالب آن 
تحصیل کند. پر واضح اســت که این یک انتخاب موقعیتی و اقتضایی اســت و ممکن اســت 
برای افرادی که با انگیزة دیگری، غیر از تحصیل در حوزه های علمیه، فارسی می آموزند قابل 

تعمیم نباشد.
دوم اینکه، در دورة عمومی، فارسی آموز به اندازة کافی با فارسی گفتاری آشنا شده و دورة 
تمهیدیه زمان مناســبی برای خواندن متون فارسی است. بهره گیری از فنون دستور-ترجمه 

صرفاً در همین راستا قابل توجیه است.
در مدرســۀ المهدی، پس از فنون مرتبط با روش تدریس دســتور-ترجمه و شــنیداری-

گفتاری، عمدتا از فنون مرتبط با روش تدریس مســتقیم اســتفاده شده است. در نگاه اول، 
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چنین می نماید که روش مستقیم روشی سنتی و کنارنهاده شده است و ممکن است همسویی 
با فنون مرتبط با این روش نوعی عقب ماندگی تلقی شود. اما باید توجه داشت که مهترین فن 
مرتبط با این روش که در مدرسۀ المهدی پربسامد است، ممنوعیت استفاده از زبان مادری و 
تأکید بر گفتگو و زبان گفتاری است. این دو ویژگی در محیط زبان دوم )یعنی زمانی که زبان 
فارسی در ایران آموزش داده شود( هم الزم و هم اجتناب ناپذیر است. لذا بهره گیری از فنون 
روش مستقیم نیز در چارچوب موقعیت آموزشی فارسی آموزان کامال منطقی و معقول است. 
آنچه، مشاهدة کالس های مدرسۀ المهدی را جالب توجه تر و قابل تأمل تر می کند، بهره گیری 
وسیع از فنونی است که عمدتا در چارچوب رویکردهای نوین آموزش زبان دوم/خارجی، مثل 
دیــدگاه محتوامحور و تکلیف محور، ارائه گردیده اند. نکتۀ جالب توجه این اســت که از فنون 
تکلیف محور عمدتاً در دورة عمومی و از فنون محتوامحور نیز در دورة تمهیدیه استفاده شده 
اســت. دورة تمهیدیه نمونه روشنی از آموزش زبان فارســی با اهداف ویژه است. بهره گیری 
از روش هــا و رویه های محتوامحور نیز در همین چارچوب قابل توجیه اســت زیرا همانگونه 
که قبال نیــز تصریح گردید، دورة تمهیدیه مقدمۀ ورود به حوزه های علمیه اســت. محتوای 
آموزشی این دوره نیز به خوبی گواه این مطلب است که اگر قرار باشد در این دوره از رویکرد 
مناســب و همســو با تحوالت بنیادی حوزة زبان دوم آموزی استفاده شود، آن رویکرد چیزی 
جز محتوامحور نمی تواند باشــد. نکتۀ جالب توجه این اســت که همسویِی روشی و آموزشی 
مشاهده شده کامال بومی و تجربی است. تا جائی که نگارندة این پژوهش مطلع گردید، هیچ 
یک از مدرسان و متولیان مدرسۀ المهدی تحصیالت تخصصی در رشتۀ آموزش زبان فارسی 
به غیرایرانیان، یا رشــته های مرتبطی که متضمن آشنایی با اصول و فنون تدریس زبان دوم/

خارجی و برنامه های درسی باشد، نداشته اند و لذا می توان ادعا کرد که همۀ ویژگی ها و فنون 
بکار رفته در این مدرسه حاصل تجربۀ مدرسان این مدرسه و برنامه ریزی متولیان آن است. 

به عنوان حســن ختام این پژوهش، ذکر این نکته را الزم می دانیم که روش آموزش زبان 
فارســی در مدرسۀ المهدی روشی سهل و زودبازده اســت. بر اساس مشاهدات این نگارنده، 
فارسی آموزان خارجِی این موسسه پس از شش ماه قابلیت های ارتباطی الزم برای زندگی در 
ایران را یافته و ضمن تعامل موفق با ایرانیان، آمادة تحصیل در دورة تمهیدیه می شــوند. در 
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دورة تمهیدیه نیز اکثر فارســی آموزان در مدتی معادل 6 ماه )24 هفته(، به گونه ای آموزش 
داده می شــوند که می توانند به راحتی وارد حوزه های علمیه شــوند. مستندســازی دقیق و 
روشمند رویه های آموزشی این موسسه و یکسان سازِی نسبی شیوه ها و فنون تدریس در این 
موسسه ما را به این نتیجه رساند که روش های سنتی لزوماً نامطلوب نیستند. آنچه مهم است 
نحوة ترکیب فنون ســنتی و نوین و برهم کنش مثبت مدرس و زبان آموزان است که به خوبی 
در مدرســۀ المهدی رخ داده است. با توجه به موفقیت  قابل قبول شیوة آموزش زبان فارسی 
در این موسســه، به ویژه در دورة عمومی، پیشــنهاد می شود متولیان آموزش زبان فارسی به 
خارجیان، رویکرد آموزشــی مدرســۀ المهدی در دورة عمومی1 را در سایر موسسات آموزش 
زبان فارسی به غیرایرانیان نیز اجرا کنند تا از این طریق هم تعمیم پذیری آن محک زده شود 

و هم مقدمات ثبت آن به عنوان یک روش کاماًل بومی فراهم آید.

1. دلیل تأکید بر دوره عمومی این است که شیوة آموزشی این موسسه در دورة تمهیدیه کامال اقتضایی و متناسب با شیوة 
آموزش در حوزه های علمیه اســت. شاید اگر حوزة علمیه به روشــی غیر از روش فعلی عمل می کرد، الزم بود روش 

تدریس دورة تمهیدیه نیز متناسب با آن طراحی گردد.
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