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 رويكرد نو: توجه به هر
 چهار مهارت زباني به صورت هم زمان

گزارش: معصومه  شجاعی

ــي زبان انگلیسی و به دنبال آن ساختار کتاب های اين  برنامه درس
ــی شده است.  ــال های اخیر دچار دگرگونی های  اساس حوزه، در س
رويکردها و هدف گذاری های جديد، موجب شده بود برگزاری کارگاه 
آموزشیـ  تبیینی برنامه زبان انگلیسی در شمار نخستین اولويت های 
دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی قرار گیرد تا پرسش ها 
و ابهامات احتمالی ناشران و مؤلفان محترم در اين زمینه مرتفع شود.

ــاي دكتر خیرآبادي از  ــاي دكتر علوي مقدم و جناب آق جناب آق
برنامه ريزان و مؤلفان اصلی کتاب های درسی در اين كارگاه، که روز 
ــتمین نمايشگاه  ــنبه 94/2/23 در محل برپايی بیست وهش چهارش
بین المللی کتاب تهران برگزار شد، درباره اين موضوع به گفت وگو با 

میهمانان نشستند.

سخنان دكتر بهنام علوي مقدم
خوشحالم از اينكه در خدمت شما هستیم. مختصري از کارهای 
ــد اگر نكته اي و  ــما مطرح می کنم و بع ــده را خدمت ش انجام ش

سؤالي باشد، در خدمتتان خواهیم بود.
ــديم براي اولین بار در  ــبختانه بعد از 27 سال ما موفق ش خوش
 RIGHT ــي را از ــران، تألیف كتاب هاي درس ــن عزيزمان اي میه
ــي Prospect تغییر  ــتة آموزش ــه بس PATH TO ENGLISH ب

بدهیم. 
ــال 1318  ــي در س ــي زبان انگلیس ــاي آموزش ــن كتاب ه اولی
ــط وزارت آموزش وپرورش تألیف شد. در دهه هاي 40 و 50  توس
ــران و آمريكا  ــدي را تألیف كردند كه انجمن اي ــاي جدي كتاب ه
ــتند. در دهه 60،  ــا در آن نقش داش ــوراي فرهنگي بريتانی و ش
 RIGHT يعني پس از پیروزي انقالب اسالمي، كتاب هايي به نام
ــط آقاي دكتر بیژن و گروه ايشان  PATH TO ENGLISH توس
ــال در چرخة  ــال 1390 يعني تقريبًا 27 س ــد كه تا س تألیف ش
ــال 1390 با تصويب برنامه درسي  آموزشي ما قرار داشت. در س
ــالمي ايران، با رويكرد ارتباطي فعال خودباورانه، ما  جمهوري اس
ــروع كرديم. در اين راستا،  ــته هاي آموزشي جديد را ش تألیف بس
ــند چشم انداز، نقشة جامع علمي كشور، سند تحول بنیادين و  س
برنامه درسي ملي، اسناد باالدستي ما در تألیف كتاب بودند. سند 
ــه در حوزة يادگیري زبان هاي  ــي ملي بود ك اصلي ما برنامه درس

خارجي  اصولی دارد كه من خیلي سريع به آن ها اشاره مي كنم.
از اصولي كه ما همیشه در تألیف كتاب هاي جديد به آن ها توجه 
ــاير جوامع،  ــته ايم، اصل توانايي برقراري ارتباط با س زيادي داش
ــي و باورها و  ــره تنگ نظري ها و تقويت فرهنگ مل ــروج از داي خ
ــت.  ــالمي و خودي و تأكید بر توانايي ارتباطي اس ارزش هاي اس

کارگاه آموزشيـ  تبیینی رویکردهاي نوین برنامه درسي در زبان انگلیسي
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 CLT ــازي شده است. نه رويكرد اين همان رويكرد CLT بومي س
كه االن در دنیا مطرح است و سطوح  مختلف دارد. آن چیزي كه 
ــي جمهوري اسالمي ايران مد نظر ماست، تأكید  در نظام آموزش
ــئله، توجه به هر چهار مهارت زباني به صورت هم زمان  بر حل مس
ــطه اول )يعني  و تأكید بر مهارت هاي عمومي در دورة اول متوس
هفتم و هشتم و نهم( و گسترش اين توانايي ها در دورة متوسطة 
دوم )يعني دهم، يازدهم و دوازدهم( بوده است كه از اصول اولیه 
ــي ما محسوب مي شود و مي خواهد دانش آموز را به سطح  و اساس
ــتن مقاله اي در همین  ــط و نوش توانايي خواندن متن هاي متوس

حد برساند.
همان طور كه عرض كردم رويكرد ما رويكرد ارتباطي خودباورانة 
فعال بوده است؛ يعني آموزش از طريق ارتباط و ارتباط از طريق 
آموزش كه از اصول اساسي ماست. تأكید ما بر بستة آموزشي به 
اين دلیل است كه ما شش عنصر در اين بسته آموزشي داريم كه 
عبارت است از: كتاب دانش آموز، كتاب كار، كتاب راهنماي معلم، 
ــي معلمان و فلش كارت  ــردة آموزش ــردة صوتي، لوح فش لوح فش
ــم كتاب ها Prospect است كه  ــطة اول اس معلم. در دورة متوس
ــتم را ديده ايد. در دورة متوسطة دوم  قطعًا کتاب های هفتم و هش
ــاله  ــش س نام كتاب ها به VISION تغییر مي كند؛ يعني دورة ش

متوسطه با Prospect و Vision كامل مي شود.
الزم است اشاره کنم که راهنمای تولید کتاب های آموزشی زبان 
ــی   در معاونت سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی تدوين  انگلیس
شده که  ان شاءاهلل به زودي در اختیار ناشران و مؤلفان محترم قرار 
ــالوه بر تبیین رويکردهای جديد،  ــند، ع خواهد گرفت. در اين س
ــور  ــورد نیاز نظام آموزش وپرورش كش ــدادي از مهارت هاي م تع
ــود. همچنین  ــوزة يادگیري زبان هاي خارجي مطرح مي ش در ح
ــده اند كه  ــته بندی ش ــي اين حوزه در آن دس  كتاب هاي آ موزش
عبارتند از كتاب هاي دانش افزايي، كتاب هاي مهارتي و كتاب هاي 
روشي براي دبیران و متخصصان، به عالوه كتاب هاي دانش افزايي 
ــامل  ــي ش دانش آموزان، كتاب هاي مرجع، كتاب هاي كمك درس
كتاب هاي كار و تمرين و كتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت 

تحصیلي دانش آموزان.
ــماريم و  ــما را مغتنم مي ش ــا اين فرصت حضور در خدمت ش م
عرض می كنم دِر دفتر تألیف به روي همكاران محترم همیشه باز 
ــت. ما اصل را بر اين گذاشته ايم كه از همكاري ناشران محترم  اس
در پیش برد اهدافمان، از جمله اشاعة برنامه درسي، كمك بگیريم.

ــرم خواهش می کنم در  ــران و مؤلفان محت از اين جهت از ناش
ــداف و رويکردهای جديد را  ــن کتاب های خود،  اصول و اه تدوي
در نظر بگیرند و کتاب ها را به گونه ای تدوين کنند که در تضاد با 

كتاب هاي نباشند. 
ــته بودند كه براساس روش  ــتانی کتاب کار و تمرين نوش دوس
ــده، در صورتي كه روش جديد  AUDIOLINGUAL نوشته ش
ــته اند و تلفظ  ــت. بعضی  كتاب هاي گام به گام نوش CLT بومي اس
ــي را در کتاب  ــاب آورده اند؛ برخی تمرين هاي ــالت را در كت جم
گنجانده اند که بیشتر همگراست.    متأسفانه اين رويکردها مانع از 

 تأيید کتاب ها می شود.
ــزي و تألیف،می توانید   از  ــايت دفتر برنامه ري ــما عالوه بر س ش
 behnamalavim@gmail.com طريق ايمیل بنده نیز به نشاني

با گروه زبان های خارجی ارتباط برقرار فرمايید.

سخنان آقاي دكتر خیرآبادي
ــگاه  ــروصداي نمايش ــه به خاطر س اگرچه فضاي برگزاري جلس
ــا به نوبه خود،  ــت، ام ــالن، قدری آزار دهنده اس ــط اين س و محی

جذابیتي نیز ايجاد مي كند. 
ــي به تولیدات  ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش االن نگاه س
ــلمًا  ــت و مس ــد، نگاه حمايتي اس ــوب، با هر قالبي كه باش مكت
كتاب هاي  آموزشي هم در صورتی که استانداردهاي مورد نظر را 

داشته باشند، به فرايند آموزشي در كشور كمك مي كنند.
ــي را كه جناب آقاي دكتر علوي مقدم فرمودند، كاماًل گويا  نكات
ــتر از صحبت دوستان میهمان  و واضح بود؛ لذا اجازه بدهید بیش

استفاده كنیم.

نوروزي )از دانشگاه آزاد اسالمی كرج(:
ــما  ــي خدمت مي كنم. خیلي از ش ــد زبان انگلیس در گروه ارش
ــپاس گزارم و خوشحالم كه وزارت آموزش وپرورش اين رويكرد  س
جديد را اتخاذ كرده است. اين CLT بومي كه مي فرمايید رويكرد 

قابل قبول و پسنديده اي است.

دكتر خیرآبادي:
ــي طی 27  ــر كتاب هاي درس ــدم تغیی  ع
ــت! اين مدت  ــال، در دنیا غیرمعمول اس س
ــران را  ــان طوالني، هم معلم ها و هم ناش زم
ــته كرده بود. البته در اين دو سالي كه  خس

ــت كه كتاب هاي  ــده اند، طبیعي اس ــته ش کتاب های جديد نوش
كمك درسي مربوط به آن ها، چنان كه بايد و شايد، تولید نشده اند 
ــتند. در اين دو سال، در كتاب هاي  ــكالتی هس و قطعًا داراي مش
ــي ضعف ها بسیار زياد بود.  با اين حال ما كتاب هايي  كمك آموزش
را که از اشكاالت کمتری برخوردار بودند انتخاب و معرفی  كرديم. 
ــال گذشته عالي ترين  ــته باشید كه ما در دو س پس انتظار نداش
ــته باشیم. البته مطمئنیم كه سال به سال تألیف  كتاب ها را داش
اين كتاب ها بهتر خواهد شد. همان گونه که در جريان هم هستید، 
ــؤال ها قرار  ما از يك هفته پیش الگوي جديدي را براي نمونه س
ــاس،  ــران تالش خواهند کرد بر اين اس ــاءاهلل ناش داديم كه ان ش

سؤال هاي هرچه بهتري را تولید كنند.

دكتر هامون سبطي )از نشر دريا(:
ــور، كه در  ــؤال دارم: 1. در مورد ايرانیان خارج از كش   من دو س
ــل سوم آن ها روبه رو هستیم و شايد خیلي هم  واقع، ما االن با نس
نمي خواهند از ايراني بودن خودشان فاصله بگیرند. در درجه اول، 
ــي وجود دارد و بعد هم  ــنا نبودن آن ها با خط فارس ــكل آش مش
دگرديسي فرهنگي است كه آنجا برايشان اتفاق افتاده است و اين 
ــت. سؤال من اين  ــي دور کرده اس وضعیت، آن ها را از زبان فارس
ــت كه آيا براي جمعیت چند میلیوني ايرانیان خارج از كشور  اس
ــاب مي آيند، برنامه اي، در نظر گرفته شده  كه سرمايه اي به حس
ــت كه نگذارد آن ها از زبان خودشان دور  ــه و فكري هس و انديش
ــوند؟ به نظر من نظیر چنین بسته هاي آموزشي خیلي مي تواند  ش

نگاه سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي به تولیدات 
مكتوب در هر قالبي كه 
باشد نگاه حمايتي است
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كارگاه رويكردهاي نوين درس زبان انگلیسي در 
يك نگاه

 تعداد شرکت کنندگان:  23 نفر
 بیشترين نقش: دبیر 10 نفر

 فعال ترين ناشر: فردين با 2 میهمان
 برگه های نظرسنجی تکمیل شده: 17 برگه

چکیده نتايج نظرسنجی کارگاه
موفقیت کارگاه: 10 نفر میزان موفقیت کارگاه را در تبیین 
رويكردهای نوين درس زبان انگلیسی، زياد و خیلی زياد )59 

درصد( و 4 نفر متوسط )23 درصد( دانسته اند 
ــر )88 درصد( برگزاری اين  می�زان رفع ابهام ها: 15 نف
نشست ها را در پاسخ به پرسش ها ورفع ابهام های خود مؤثر 

دانسته اند.
تداوم نشست ها: پاسخ دهندگان باالتفاق ادامه برگزاری 
ــر )82 درصد( میزان  ــمرده اند. 14 نف ــت ها را مفید ش نشس
مفید بودن تداوم اين نشست ها را »خیلی زياد« و 3 نفر )18 

درصد( »زياد« خوانده اند.
ــدگان )58 درصد(  ــرکت کنن رضاي�ت کلی: 10 نفر ازش
میزان رضايت کلی خود را از نشست »زياد« و »خیلی زياد« 

و بقیه متوسط اعالم کرده اند.

نقاط قوت كارگاه 
ــران و مسئوالن  ــت ها، فاصله  میان ناش از طريق اين نشس

آموزش وپرورش کاهش می يابد. 
ــی و امكان تبادل نظر نقطه  حضور مؤلفین کتاب های درس

قوت اين نشست است.

ــد. از اين طريق ما مي توانیم آن ها را دريابیم و نگذاريم  مؤثر باش
گسست فرهنگي بین ما و آن ها اتفاق بیافتد. آيا براي اين موضوع 

انديشه اي هست يا نه؟
ــت به پاسخ شما. ــؤال من در واقع نقد كوتاهي اس 2. دومین س

ــازمان داريم، نگاه به برگزاركنندة يك  ببینید! نگاهي كه ما به س
مسابقه نیست. فرمايش شما بیشتر مي تواند در يك مسابقه مطرح 
ــد که قرار است برنده اي داشته باشد. اما اينجا به نظر مي رسد  باش
موضوع »حد نصاب« مطرح است. اگر از بین كتاب هاي آموزشی 
ــال نوشته شده، هیچ كدام حد نصاب الزم  زباني كه در اين دو س
را براي همراهي با كتاب هاي درسی به دست نیاورده اند، بايد فكر 

ديگري كرد. 
ــت. مثاًل   ــخنم صرفًا با بخش زبان هاي خارجي نیس من روي س
ــت كه بخواهد دانش آموز را  ــا خودآزمايي چیزي غیر از اين اس آي
ــش برود و معلم هم در اين زمینه  به فكر وادارد كه فراتر از درس
ــوزش معلم يا كتاب  ــي در كتاب هاي آم ــا او همراهي كند. حت ب
ــت. تصوري كه من نويسندة  ــخ خودآزمايي ها آمده اس معلم پاس
ــت كه  ــي دارم، اين اس ــي از خودآزماي ــاي كمك آموزش كتاب ه
ــم فكر كند. نه  ــوز را وادارم كه بعد از من ه ــم دانش آم مي خواه
اينكه به او بگويم من آنجا ايستاده ام، حاال اگر تو خودت را به من 

برساني، موفق مي شوي.

دكتر علوي مقدم:
ــد مثاًل يكي از  ــما فرمودي ــؤال دوم را جواب مي دهم. ش اول، س
ــؤال ها پاسخ داده  ــت كه به س ــاخص هاي تأيید كتاب ها اين اس ش
باشد. اواًل اين طور نیست؛ ثانیًا ما يك سري تغییرات كلي در بخش 
ــامان دهي كتاب ها داشتیم و مؤلفه ها را عوض كرديم. اگر توجه  س
داشته باشید به اينكه سؤال ها واگرا باشند، اصاًل پاسخ دادن به آن ها 

اشتباه است.  ما آن را در بحث زبان هاي خارجي حذف كرده ايم.
اما در پاسخ به سؤال اول شما، بايد بگويم  اين كتاب هاي درسي 
ــت. منتها معمواًل بچه ها  ــور هم هس ما برای مدارس خارج از كش

ــي آشنا هستند، انگار كتاب هاي درسي ما را  چون به زبان انگلیس
يكي دوماهه تمام مي كنند. طبیعي هم هست. زيرا آن ها مكالمات 
ــي برخورد مي كنند. من  ــًا بلدند. خیلي هم ارتباط عادي را قطع
ــفري كه به امارات داشتم، از يكي دو تا مدرسه  قبل از عید در س
ــور بازديد كردم. براي مطالعه اين دانش آموزان يك  خارج از كش
سري كتاب هاي كمك آموزشي  معرفي مي شود، که چنین اتفاقي 
ــان و مدارس نمونة  در ايران هم دارد مي افتد. در مدارس تیزهوش
ــي برايشان  راهنمايي ما، اين اتفاق مي افتد؛ يعني كتاب هاي درس
ــت. آن ها چه كار مي كنند؟ از كتاب هاي  آموزشي غیر  ــاده اس س
ــا هم مورد  ــیاري از آن ه ــتفاده مي كنند كه بعضًا بس ــی اس درس
ــد. يكي از  ــكل دارن ــاًل از نظر فرهنگي مش ــت. مث ــد ما نیس تأيی
ــران محترم دارم، اختصاص سهمیه  ــنهادهايي كه براي ناش پیش
كتاب براي دانش آموزان استثنايي است؛ چه دانش آموزان مدارس 
استعدادهاي درخشان و چه مدارس دانش آموزان كم توان ذهني 
ــت كه از نظر فروش قدري كم باشد،  ــمي. حاال ممكن اس و جس
اما قطعًا به خصوص براي ناتوانان، ناشنوايان، نابینايان و كم توان ها 
مي توانند کتاب های تولید کنند و به كمك ما بشتابند. من اينجا 
ــم اقدام بكنند و  ــر را دعوت مي كنم كه به اين مه ــكاران ناش هم
كتاب هاي كمك آموزشي را براي تیزهوشان، مدارس نمونه دولتي، 

مدارس غیرانتفاعي خاص هم بنويسند.

آقاي مخدومي )از نشر مخدومي(: 
قباًل خدمتتان رسیديم و كتابی ارائه داديم. البته کتاب در قالب 
DVD بود. هر قدر مراجعه کرديم که حداقل با دوستاني كه دارند 
ــي اين محتواها را مي كشند ديداري داشته باشیم و  زحمت بررس

ايرادات را ببینیم، متأسفانه نتوانستیم دوستان را زيارت كنیم.

علوي مقدم:
 اگر تشريف مي آورديد زيارتتان مي كرديم. در اتاق ما همیشه ـ 

مگر لحظاتی براي نماز و ناهار ـ باز است.
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