
سخن سردبير

آغاز فصل تابستان و تعطيل شدن مدارس را مى توان 
در  بازنگرى  و  تفكر  قوا،  تجديد  براى  مغتنمى  فرصت 
بالقوه  كه  آورد  به حساب  آموزش  در  فردى  شيوه هاى 
كند  تبديل  تكاملى  فرايندى  به  را  آموزش  مى تواند 
استعدادهاى  شكوفايى  و  رشد  بر  عالوه  آن  بركات  و 
به  صرف  آموزش دهندة  از  نيز  را  معلم  دانش آموزان، 
ارتقا  خود  فرهنگى  رسالت  مسير  در  توانا  هدايتگرى 
ايجاد  تابستان  فصل  در  ساله  هر  كه  فرصت هايى  دهد. 
مى شوند، گرچه ممكن است در نگاه اول كمى طوالنى و 
زائد به نظر برسند ولى اگر به نقش اين فرصت ها در رشد 
آن ها  به ضرورت وجودى  كنيم،  توجه  معلمان  حرفه اى 

نقش كليدي برنامه درسي 
در ايجاد تحول 
در آموزش زبان
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برنامه ريزى  با  كرد  خواهيم  سعى  درنتيجه  مى بريم.  پى 
شمارة  در  ببريم.  را  استفاده  حداكثر  فرصت ها  اين  از 
آموزش  در  تحول  به  نياز  درخصوص  را  بحثى  گذشته 
در  معلم  جايگاه  و  نقش  به  آن  در  و  كرديم  آغاز  زبان 
بحث  مى كنيم  سعى  حاضر  شمارة  در  پرداختيم.  تحول 
تحول  ايجاد   در  درسى  برنامة  نقش  به  پرداختن  با  را 

پى بگيريم.
 ،1960 دهة  در  زبان  آموزش  در  درسى  برنامه ريزى 
از  شاخه  اين  دستاوردهاى  از  گرفتن  الهام  با  ميالدى 
روش  كارايى  عدم  نشانه هاى  بروز  و  تربيت  و  تعليم 
تدريس به عنوان عنصر اصلى آموزش زبان آغاز شد. در 
به  توجه  است،  اهميت  حائز  آن چه  درسى  برنامه ريزى 
مؤلفه هاى امر آموزش و مشخص كردن نقش هر يك از 
آن ها در رسيدن به اهدافى است كه براى آموزش موضوع 
امر  اين  چون  و  است.  شده  پيش بينى  نظر  مورد  درسى 
در چارچوب برنامه اى منسجم براى يك دورة تحصيلى 
فلسفة  ازجمله  جوانب،  تمامي  گرفتن  نظر  در  با  خاص 
تحقق  براى  شده،  ترسيم  چشم انداز  و  تربيت  و  تعليم 
نقش و جايگاه كشور در سطح منطقه اى و بين المللى، با 
عنايت به شرايط و امكانات بالقوه و بالفعل كشور تحقق 
به  رسيدن  براى  الزم  زمينه هاى  ايجاد  امكان  مى پذيرد، 

اهداف از اين طريق بهتر فراهم مى شود. 
توجه  مورد  مؤلفه هاى  زبان،  درس  برنامه ريزى  در 
چگونگى  و  وضعيت  تحليل  نيازسنجى،  از:  عبارت اند 
دوره،  طراحى  ارتباطى،  اهداف  تعيين  زبان آموزى، 
آموزش  سامان دهى  درسى،  مطالب  تدوين  يا  انتخاب 
مؤثر و ارزش يابى. از آن جا كه همة اين اجزا در ارتباط 
با يكديگر عمل مى كنند، توجه به هريك بدون توجه به 
ناكام  خود  اهداف  به  رسيدن  در  را  برنامه  اجزاء  ديگر 
مى سازد. در آموزش زبان اكنون ديگر جاى ترديد وجود 
ندارد كه تأكيد بر اهداف ساختارى و تهى كردن آموزش 
جامعه،  نيازهاى  با  منطبق  ارتباطى  اهداف  به  توجه  از 
جامعه  مادى  امكانات  و  انرژى  وقت،  شدن  تلف  به 
مى انجامد. چرا كه كاربرد چنين آموزشى فقط به كالس 
در  و  شد  خواهد  محدود  آموزشى  محيط هاى  و  درس 
نتيجه، افراد در مواجهه با كاربردهاى واقعى زبان توان و 

كارآيى الزم را نخواهند داشت. 
ملزم  را  درسى  برنامه ريزان  واقعيت  اين  پذيرش 
را  ساختارى  اهداف  تحول،  ايجاد  راستاى  در  مى سازد 

با اهداف ارتباطى حاصل نيازسنجى 
و  نقش  به  توجه  با  و  ساخت  جاى گزين 

تغيير  نحوة  درسى،  برنامة  اجزاى  ساير  جايگاه 
اجزا  اين  از  يكى  كنند.  تعيين  اهداف  با  را هم سو  آن ها 
بايد  آن اصول طراحى محتوا  در  كه  كتاب درسى است 
با اهداف ارتباطى هماهنگ شود. به عبارت ديگر، محتوا 
بايد طورى طراحى شود كه از طريق آن بتوان با استفاده 
محقق  را  برنامه  ارتباطى  اهداف  مناسب،  شيوه هاى  از 

ساخت.
آموزش  زمينة  اهداف،  تحقق  براى  است  بديهى 
عواملى  به  توجه  به  خود  اين  كه  شود  فراهم  بايد  مؤثر 
ازجمله آموزش معلمان، فراهم آوردن امكانات آموزشى 
آموزش  ويژة  سازوكارهاى  ايجاد  و  كمك آموزشى،  و 
مهارتى-كاربردى در محيط هاى آموزشى بستگى مستقيم 
دارد. تغيير در نحوة سنجش پيشرفت تحصيلى، متناسب 
نقش  فوق  سازوكار  ايجاد  در  مهارتى،  آموزش هاى  با 
ارتقا  در  سنجش  اهميت  به دليل  كه  چرا  دارد  محورى 
به سطوح باالتر تحصيلى به ويژه ورود به آموزش عالى، 
از  قبل  آموزش هاى  زبانى،  مهارت هاى  سنجش  نحوة 
سنجش را تحت شعاع خود قرار مى دهد. آخرين مؤلفة 
اجراى  مسير  در  مستمر  ارزش يابى  درسى  برنامه ريزى 
اصالح  به  الزم،  بازخوردهاى  گرفتن  با  كه  است  برنامه 
مسير و حصول اطمينان از رسيدن به اهداف مى انجامد. 
در  كه  آن گونه  درسى  برنامه ريزى  به  سيستمى  نگاه 
باال مطرح شد، بر پيوند اجزا تأكيد مى كند و بر آن است 
كه آموزش را كلي منسجم در نظر بگيرد كه اجزاى آن 
در ارتباط و تعامل با يكديگر عمل مى كنند. لذا در ايجاد 
تحول در آموزش زبان، برنامة درسى نقش كليدى دارد 
به همين دليل است كه در بسيارى از كشورها كه تحول 
داده اند،  قرار  خود  كار  دستور  در  را  زبان  آموزش  در 
تغييرات الزم  و  آغاز شده  برنامة درسى  از  مسير تحول 
براساس برنامه در اجزا ايجاد و پى گيرى شده است. از 
و  توليد  در  كه  گرفت  نتيجه  چنين  مى توان  بحث  اين 
اجراى برنامة درسى همكارى و مشاركت همة بخش هاى 
مرتبط ضرورى است و الزم است به آن به عنوان فرايندى 
حال  در  مستمر  ارزش يابى  طريق  از  كه  شود  نگريسته 
پويايى  درسى  برنامة  صورت  اين  غير  در  است.  تحول 
خود را از دست مى دهد و در گذر زمان از پاسخ گويى 

به نيازها بازمى ماند.
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