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 های فارسی آموزی در ايرانپژوهشی در رويکردها و روش

Approaches and Methods in Teaching and Learning Persian 

Language in Iran 
32/35/ 22؛ تاریخ پذیرش مقاله: 31/32/ 33تاریخ دریافت مقاله:   

 3فریدون اكبري شِلدره

این نوشته، مختصري از پژوهش در قلمرو چکيده: 

عنوان زبان رسمی و ملّی در نظام آموزش زبان فارسی به

آموزش و پرورش ایران است. در این تحقیق، رویکرد و 

فارسی در گام نخست هاي آموزش زبان روش

آموزي بررسی شده است؛ از این رو، به اولین زبان

ي آموزش فارسی توجه ي آموزش رسمی و برنامهمرحله

هاي فارسی اول دبستان نموده، تنها به بررسی كتاب

نخست، مقصود از رویکرد بیان شده، انواع  ایم.پرداخته

آموزي در تاریخ آموزش زبان فارسی از رویکرد زبان

سپس  گذشته تا كنون به دست داده شده است.

هاي زبان فارسی در هاي آموزش الفبا یا نشانهروش

ي نخست آموزش و یادگیري بررسی و تبیین مرحله

شده، از دید روان شناسی و زبان شناسی مورد تأمل قرار 

سرانجام، ضمن بازشناسی رویکردها و  گرفته است.

ر آموزش زبان تهاي فارسی آموزي، روش مناسبروش

ي نظام آموزش رسمی امروز ایران فارسی و رویکرد ویژه

 نیز معرفی شده است.

آموزش فارسی، رویکرد، روش سازه نگر،  :هاکليدواژه

 آموزيروش پیکره نگر، روش تلفیقی، زبان
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Abstract: This study investigates the 

approaches for teaching and learning 

Persian language as the official and 

national language in the educational 

system of Iran. In this research, 

approaches and methods of Persian 

language teaching have been examined 

for the basic level of language teaching. 

Hence, only the first grade of Persian 

language teaching textbook has been 

studied. First, the purpose of approaches 

has been expressed and then different 

kinds of approaches foe teaching Persian 

language in the history of Persian 

teaching have been presented. In the 

next step the methods of teaching the 

alphabet or signs and symbols of Persian 

language been reviewed and explained 

from the perspective of psychology and 

linguistics for the first stage of teaching 

and learning Persian language. Finally, 

some suggestions and recommendations 

are provided for improving the future 

methods and approaches. 
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 مقدمه

ي درسی كه ریشه در باورهاي پدیدآورندگان آن دارد، هاي یك برنامهتعیین رویکردها و روش

هاي فلسفی، باورشناختی، ي آن را بنیانریزي درسی است و البتّه شالودههاي مهمّ برنامهاز گام

 بخشند.ارزشی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی سامان می

ها و افکار حاكم ها، گرایشگیريگاه جهتي درسی و جلوهاز برنامههاي درسی برآمده كتاب

بر نظام آموزشی، برنامه ریزان و مؤلفان در طول تاریخ آموزش و پرورش رسمی است كه با 

بندي علمی توان به مبانی نظري، فکري، ساختاري، محتوایی و روشی و ردهبررسی روشمند، می

 ها پی برد.رویکردهاي آن

ها عالم بیرون را هاي اوست، از این رو، انساننگري هركسی به رنگ باورها و اندیشهجهان 

اي از واقعیت است كه از این جهان بینی، نقشه»بینند. هاي خویش میبه رنگ افکار و اندیشه

ساز چگونگی دیدها از اشیا است. رویکرد و روش شده و زمینهها و فرهنگ ساختهسوابق، تجربه

سبت به تعلیم و تربیت و به تبع آن نسبت به برنامه درسی منعکس كننده جهان نگري یك فرد ن

هاي درسی بیانگر موضع گیري اساسی انسان درباره اوست. این جهان بینی نسبت به برنامه

« فرآیند یاددهی ـ یادگیري، اهداف، نقش یادگیرنده، نقش محیط آموزشی، نقش معلم و...است

 (.23، ص 3531)میلر،

آموزي یا آموزش زبان فارسی است كه در ي درسی زبانهاي درسی، برنامهیکی از برنامه

ها است؛ زبان ي آموزههمه« مادر درس»ي هویتی زبان آموزان، بسیار اثرگذار و گیري پیکرهشکل

فارسی در گام نخست آموزش و یادگیري، خود هم موضوع و هم هدف یادگیري است؛ در قدم 

 آید.اي براي یادگیري علوم دیگر به شمار میوسیله بعد گذرگاه و

 بيان مسئله

شود. پژوهش در ي آموزش زبان به دو قلمرو زبان اوّل و زبان دوم، تقسیم میمطالعه

زبان دوم؛  سال قدمت ندارد اما تحقیق درباره 331چگونگی فراگیري زبان اول، بیشتر از 

ري از موارد از راه تحقیق در یادگیري زبان دوم، آموزش تري دارد. بنابراین در بسیادیرینگی بیش

و فراگیري زبان اول نیز مورد بررسی قرار گرفته است. افزون بر زبان شناسان، روان شناسان نیز 

 اند.هایی انجام دادهآموزش و یادگیري زبان، پژوهش درباره
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ت نهان یا آشکار درباره زبان و ماهیت آن دست كم، سه نظریه وجود دارد كه به صور

 دهد:ها در تدریس زبان را نشان میرویکردها و شیوه

 ـ نظریه ساختاري 3

 ـ نظریه كاربردي 2

 (.23، ص 3531)ریچاردز، « ـ نظریه  ارتباطی یا تعاملی 5

عنوان زبان ملی در هاي آموزش زبان فارسی بهها و روشمورد تأمل ما، تعیین رویکرد مسئله

ي این مطالعات استواراست و در این راه، از مبانی نظري ه البته بر بنیان همهمدارس ایران است ك

 ایم.مختلف بهره برده

 اهميت و ضرورت مسئله

هاي درسـی از هاي آموزش زبان فارسی، ضروري است، كتاببراي شناخت و كالبدشکافی شیوه

ي تاریخچـه در زمینـه كهبا توجه به این  دقت، بررسی و بازكاوي شود.منظر رویکرد و روش، به

هـاي مـدوّنی انجـام نگرفتـه اسـت. چنـین هاي درسی تاكنون مطالعات منسجم و پژوهشكتاب

تواند به پژوهندگان، برنامه ریزان، زبان آموزان و صاحب نظـران كمـك كنـد تـا در پژوهشی می

توارتري هـاي اسـریزي و تدوین متون مناسـب آمـوزش زبـان فارسـی، گامي مطالعه، برنامهپهنه

 بردارند.

 اهداف تحقيق:

 هاي آموزش زبان فارسیتوصیف تاریخی مبانی، رویکردها و روش -

هاي هاي آموزش زبان فارسی در كتاببندي توصیفی و تحلیلی رویکردها و روشطبقه -

 فارسی اوّل.

 های تحقيق:سئوال

 ؟هاي آموزش زبان فارسی در گذشته، چگونه بوده استمبانی، رویکردها و روش -

هاي آموزش زبان فارسی چگونه ترسیم ي اوّل ابتدایی، رویکردها و روشدر فارسی پایه -

 شده است؟
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 روش تحقيق و روند اجرای آن

در تحقیق توصیفی، محقق »فرایندي( است.  –روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی )طولی 

موجود را بررسی  به دنبال چیستی و چگونگی موضوع است به عبارت دیگر، این تحقیق وضع

ها و صفات، ماهیت، فرایندها و پردازد و ویژگیكند و به توصیف منظم وضعیت فعلی آن میمی

(. براي بررسی توزیع 13، ص 3533)حافظ نیا « كندها را مطالعه میروندها و ارتباط میان آن

( 3333بورگ و گال )»رود. هاي یك جامعه آماري روش تحقیق پیمایشی به كار میویژگی

 –روش طولی ج  -روش مقطعی ب –كنند: الف تحقیق پیمایشی را به سه دسته تقسیم می

ها در طول زمان و یا به عبارت دیگر در هاي پیمایشی طولی، دادهروش دلفی. در بررسی

شود تا تغییرات برحسب زمان بررسی شده، به رابطه این متغییرها هاي مختلف گردآوري میزمان

رات در طول زمان پی برده شود. یکی از انواع بررسی پیمایشی طولی، بررسی روند از نظر تغیی

 (.32، ص 3531سرمد و دیگران، «)فرایندها است

هاي مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود، جمع در این روش ابتدا اطالعات و داده

هاي مختلف دایی سالهاي درسی فارسی اوّل ابتهاي الزم از كتابشود. سپس دادهآوري می

هاي انجام شده، اطالعات بررسی بنديگردد و در نهایت براساس طبقهبندي میاستخراج و جمع

 شود.و توصیف، نقد و تحلیل می

 انجام شده در ايران هایپيشينه علمی و پژوهش

ي موضوع مورد نظر، انجام شده است: در پژوهش نخست، تاكنون در ایران دو پژوهش درباره

، در سه «هاي آموزش زبان فارسیتعیین رویکردها و روش» با عنوان( 3531دیه شریفی )ه

بخش به بررسی مسئله پرداخته است: در بخش اول با اشاره به سوابق تاریخ زبان شناسی، مبانی، 

هاي ها با تکیه بر زبان انگلیسی توصیف شده است. در بخش دوم مهارترویکردها و روش

بندي و تبیین شده است. در طبقه "ریگان"هاي آن بر بنیاد نتایج تحقیقات ارتزبانی و پاره مه

ریزي درسی را توضیح ي برنامهها و رویکردهاي مطرح شده در حوزهبخش سوم، محقق دیدگاه

 داده است.

ها، رویکردها بررسی تطبیقی دیدگاه»( با عنوان 3532در پژوهش دوم، حسین قاسم پورمقدم )    

، با تشریح مبانی فلسفی، روان شناختی و زبان شناختی «آموزياي برنامه درسی زبانهو روش
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هاي زبان آموزي در دوره ابتدایی برنامه درسی زبان آموزي به بررسی و مقایسه عناصر و مؤلفه

هاي این تحقیق كشورهاي ژاپن، امریکا، انگلیس، آلمان، عربستان و لبنان پرداخته است. یافته

ریزان و مؤلفان برنامه هايها، رویکردها و روشدهد كه در بسیاري از كشورها دیدگاهنشان می

ي پیشرفت گرایی، بازسازي اجتماعی، مکتب بر فلسفه هاي درسی آموزش زبان ملّی،كتاب

بوده  مبتنی گرایی، مکتب زبان شناسی ساختاري و گشتاري،شناخت گرایی، انسانروانشناسی 

 است.

 زش زبان فارسیرويکردهای آمو

كند و گیري كلی نسبت به چندوچون و هویت چیزي یا موضوعی را بیان میرویکرد، جهت

سازد؛ به سخن دیگر، رویکرد ي باورشناختی ما را پدیدار میمایهبنیان فکر و كار و كردار و جان

ود. شاید شهمان دریچه یا عینکی است كه فلسفه نگاه ما به عالم بیرون از منظر آن توصیف می

 هاي مثنوي موالنا براي درک مفهوم رویکرد مناسب باشد:این بیت

           ي كبودپیش چشمت داشتی شیشه

 آبگینه زرد چون سازي نقاب

 

نمودزین سبب عالم كبودت می   

 زرد بینی، جمله نور آفتاب
(5333و  3523 يهاتی، دفتر اوّل، ب3531،ي)مولو  

در توصیف » نویسد:ضیح رویکرد از قول ادوارد آنتونی می( در تو23، ص 3531ریچاردز )

ها اي مشتق از رویّهي آموزش زبان در سطح نظریه و اصول، و مجموعهروش، تفاوت بین فلسفه

زبان، تفاوتی اساسی و مهم است. در تالشی براي روشن كردن این تفاوت، براي آموزش یك

پیشنهاد شد. او سه سطح  3315در سال  3د آنتونیشناس امریکایی، ادواراي توسط زبانطرحواره

ها را رویکرد، روش، و تکنیك دهی را تعیین كرد كه خودش آنسازي و سازماناز مفهوم

اي از مفروضات همبسته ، مجموعهرویکردترتیب، همان ترتیبِ سلسله مراتبی است. »نامید: می

. رویکرد مربوط به اصل بدیهی است، و  آموزش و یادگیري زبان سروكار دارداست كه با ماهیت

ي طرحی كلی براي ارائه روش، كند.ماهیتِ موضوعی را كه باید آموخته شود، توصیف می

ها بر اساس مرتب مطالب زبانی است كه هیچ بخش آن با بخش دیگر تضاد ندارد و تمامی بخش

                                                 
1. Edward Anthony 
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روش وابسته به  یك رویکرد منتخب استوار است. رویکرد مربوط به اصل بدیهی است، ولی

همان تحقق و  تکنیك هاي زیادي موجود باشد.تواند روشاست. در داخل یك رویکرد می رویّه

، یك ترفنددهد. تکنیك یك یعنی همان اعمالی كه در واقع در كالس درس روي می -اجرا است

ك شود، تکنیخاص است كه براي دستیابی به یك هدف آنی به كار برده می تدبیر، یك شگرد

 .(23، ص 3531)ریچاردز، « باید سازگاربا روش، و درنتیجه هماهنگ با رویکرد نیز باشد

پردازد. كسانی كه در گیري نسبت به ماهیت آموزش و یادگیري میبنابراین، رویکرد به جهت

اند و این خطاست زیرا اند متأسفانه روش و رویکرد را یك چیز دانستهباره، در ایران قلم زدهاین

افکند و هاي موضوع آموزش، سایه میبینی دارد و بر فراز تمام پویهیکرد ریشه در جهانرو

 –روش و دیگر شگردهاي آموزشی، نمودهاي رفتاري برنامه ریزان و كارگزاران آموزشی 

فرهنگی است و چون در پرتو رویکرد جاي دارد، بنابراین در رنگ و آهنگ با آن همگونی و 

 –نگاه فراگیر و فراخ دامن تاریخی، رویکردهاي چیره بر فضاي آموزشی  همنوایی دارد. در یك

توان به دو رده، بخش فرهنگی ایران را در زمینه آموزش زبان فارسی و ماهیت یادگیري آن، می

 كرد:

 اي / تأدیبی ب: رویکرد مَدرَسی / فارسی آموزيالف: رویکرد مکتب خانه 

 ای / تآديبیرويکرد مکتب خانه

ها و مدارس دینی، گرانیگاه گیري مکتب خانهاهداف و خاستگاه شکل ن رویکرد بر پایهدر ای

نگاه بر آموزش زبان قرآن، صرف و نحو عربی، تأدیب و تعلیم و یادگیري خواندن و نوشتن، 

اي، آشنایی با زبان عربی براي استوار بود. بنابراین، هدف از تدریس در رویکرد مکتب خانه

 بود.خواندن قرآن 

ترین وظیفه شاگرد این مهم»نویسد: ( می513و  515، ص 3533) "شهید ثانی"آن چنان كه 

است كه قبل از هرگونه اقدامات تحصیلی، به حفظ و به خاطر سپردن قرآن كریم و كتاب 

خداوند عزیز، فعالیت درسی و تحصیلی خود را آغاز كند، زیرا قرآن كریم اساس و بنیاد همه 

ها است ... شاگرد باید پس از حفظ كردن قرآن، تفسیر و سایر علوم مربوط به قرآن علوم و دانش

ها را حفظ اي از آنرا همراه با حفظ آن، فراگیرد و سپس درباره هر علم و فن، كلیات و فشرده

 «.كند

ترین انگیزه بوده است. در این رویکرد آشنایی با زبان قرآن و تأدیب و تعلیم متربیان، اصلی
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كردند و سخن حبان این رویکرد شاید به این سبب كه در جامعه فارسی زبان زندگی میصا

گرفتند، احساس نیاز به فارسی آموزي طور طبیعی از محیط زبانی خود فرا میگفتن فارسی را به

هاي خطّی زبان فارسی و عربی، با كه به دلیل اشتراک در نشانهها پدیدار نگشت. دیگر آندر آن

آوردند یعنی زبان گفتار فارسی را از واد قرآنی به نوشتن فارسی و نیز خواندن آن، رو میهمان س

گرفتند و زبان نوشتاري فارسی جامعه زبانی خود و به گونه طبیعی همراه با رشد جسمانی فرا می

گیري نظام بستند. تقریباً با شکلرا هم به كمك سواد قرآنی و آموختن زبان قرآن به كار می

هاي آغاز دوره تاریخ اسالم در اي و مدارس دینی در مساجد از همان قرنموزشی مکتب خانهآ

 ایران تا روزگار قاجار همین رویکرد، چیرگی و روایی داشت.

، "روش آموزش فارسی را تغییر دهید"( در مطلبی با عنوان 113، ص 3533شهیدي ) 

كردند تنها خود را به فراگرفتن فقه و طالبان علم كه در مدارس دینی تحصیل می»نویسد: می

دانستند و چون فارسی در كار اصول و مقدمات آن از صرف و نحو عربی و منطق، موظّف می

شد...پس از استقرار مشروطیت و گسترش مدارس فقه دخالت مستقیم نداشت بدان توجّه نمی

اندک اندک آن اكثریت، داري كه براي باسواد كردن همگان آغاز شد، جدید و تبلیغات دامنه

متوجّه شد كه معلومات یا حدّاقلّ خواندن نوشتن، براي او الزم است. افزایش مدرسه و تعلیم 

كرد...كه هاي مختلف علمی، آموختن مقدمات آن را كه زبان فارسی است، ایجاب میرشته

 «.تحوّلی بود در تعلیم فارسی براي عموم

 رويکرد مَدرَسی/ فارسی آموزی

ي ایرانی از روزگار قاجار، اوضاع سیاسی و اجتماعی دگرگون شد، بافتار فرهنگی جامعه تقریباً

ها و شگردهاي آموزش و تغییر كرد و نیز پیوند با دنیاي پیرامون گسترش یافت و آشنایی با شیوه

هاي نوي یادگیري و فراگیر شدن تحصیل، رو به رشد نهاد. با آغاز به كار دارالفنون، دریچه

ده شد و مدارس جدید خُردک خُردک پدیدار شدند. با دگردیسی فضاي فرهنگی كشور و گشو

گیري اي، نگرش و جهترنگ شدن آموزش مکتب خانهجایگزین شدن مدارس جدید و كم

 خوش تغییر گردید.معلّمان، در آموزش نیز دست

قرآنی یا در پی این تغییر نگرش، هدف آموزش هم دگرگون گشت؛ یعنی در رویکرد سواد 

اي هدف، آشنایی با زبان قرآن و خواندن متون دینی بود و در رویکرد جدید، آشنایی مکتب خانه
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ترین هدف هاي خطّ فارسی و تسلّط بر خواندن و نوشتن الفباي فارسی اصلیبا زبان و نشانه

ش هایی ویژه، براي آموزآموزش در این مدارس نوپدید، شده است و براي نخستین بار كتاب

دهی و تولید گردید. در الفباي فارسی به كودكان با زبانی تقریباً ساده و كودک فهم سازمان

بینیم زبان و خطّ فارسی خود رویکرد فارسی آموزي یا زبان آموزي براي اوّلین بار است كه می

ترین گیرد البتّه یکی از بزرگزبان، موضوع آموزش عمومی و رسمی قرار میعنوان یكبه

گیري فراگیرشدن آموزش و یادگیري فارسی و تقویت وحدت و هویت ملی هاي این جهتدهفای

 بوده است.

اي، آموزش ویژه طبقات خاص و در جامعه، بسیار محدود بود. به در رویکرد مکتب خانه

ها و همین روي، افراد باسواد و نویسنده هم اندک شمار بودند و بیشینه افراد با همان گویش

كردند، امّا در محلّی خود ارتباط كالمی داشتند و در جامعه زبانی منطقه خود زندگی می هايزبان

رویکرد فارسی آموزي، مدارس نو و آموزش عمومی، فراگیر شد. به همین سبب، گسترده شدن 

ترین سفره آموزش فارسی به نوسوادان از پایه اوّل دبستان در فراخناي كشور، یکی از بنیانی

بستگی ملّی و پرورش و حفظ روحیه پاسداشت هویت فرهنگی بوده است. در شد همكارها در ر

این رویکرد، فرهنگ با آموزش، پیوندي بسیار نزدیك یافت و آموزش در بخش محتوا با 

 هاي فرهنگی، درآمیخت.بنیان

كند و ( بر لزوم یکپارچگی آموزش زبان با فرهنگ تأكید می231، 3533گري خالبا ) 

تنهایی و بدون آگاهی از فرهنگ شود زبان را بهزبان با فرهنگ آمیخته است و نمی» گوید:می

 «.آموخت

 آموزش و يادگيری زبان

یادگیري زبان از نوع یادگیري عملی، ورزیدنی و مهارتی است. هدف و فلسفه آموزش زبان، 

هارت در پرورش سواد دیداري، تربیت و تقویت سواد شنیداري، تجربه كافی در خواندن، م

نوشتن و ورزیدگی در گفتن و پرورش توانایی درک و دریافت و تفکر انتقادي است، آموزش 

هاي زندگی، بر آموزش كاربردهاي عملی زبان براي تربیت شهروند سالم و توانایی در مهارت

« نقش عمده زبان، ایجاد ارتباط و مراوده اجتماعی است»كاربرد ادبی آن برتري دارد. 

 (.53، ص 3513 )ویگوتسکی
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« دانیزبان»دهد و این همان طور طبیعی و در جامعه زبانی، رخ میبخشی از یادگیري زبان به

با آموزش معلم و یادگیري مدرسی آغاز « زبان آگاهی»خود به خودي است اما شناخت و 

م سازد نقش مههاي غیرمدرسی جدا میهاي مدرسی را از یادگیريشود؛ امّا آنچه یادگیريمی

است. معلّم در « ریز آموزشی، سازمان دهنده و مهندس فرایند یادگیريبرنامه»عنوان معلّم به

هاي سنجش استعدادها و هاي علمی گردآوري و كاربرد علوم، روشبه كمك شیوه»آموزش 

ها و ...، هاي شناخت و مهار عواطف، هیجانهاي ایجاد انگیزه، روشها، روشبررسی توانایی

ها، فرایند كند و با كاربست بهترین روشدهی میموزش خود را طرّاحی و سازمانمحتواي آ

 (.33، ص 3531)اكبري شلدره « نمایدیادگیري را هدایت می –یاددهی 

، روشن ساخته است شده در این زمینههاي انجامآموزش، فرایندي چند سویه است. پژوهش

اي نیز برخوردار هاي ویژهد از فنون و مهارتكه معلم یا آموزنده افزون بر دانش تخصصی بای

ها و شگردهاي آموزشی مناسب، معلومات و توانایی علمی و باشد، تا بتواند با كاربست آن

اي كارا و نقشمند به فراگیران انتقال دهد. در آموزش زبان گونههاي یادگیري خود را بهتجربه

ن، سخن گفتن و خواندن و نوشتن كه باید به مراحل مهم پرورش سواد دیداري، گوش داد

 -آوایی، معنایی و دستوري –هاي عملی و كاربردي است و سه سطح ها جزو مهارتآموزش آن

داند و دو مورد آوایی و معنایی زبان را متعلق به نوع بشر می»زبان دقت كرد. آندره مارتینه 

ي ها را مربوط به حوزهمال آنشمارد و استعي كاربردهاي دیگر آن را استعاري و رمزي میهمه

 (.3، ص 3531)مارتینه، « داندادبیات می

 های آموزش زبانبندی روشطبقه

شود. نخست از جهت ها نگریسته میدر آموزش زبان فارسی از دو جهت به روش

و تلفیقی كه خود داراي پیکره نگر و سازه نگر هاي ویژه آموزش زبان فارسی، مانند روش روش

هاي عام تدریس، مانند روش همیاري، پرسش و پاسخ، هایی هستند. دوم از جهت روشگونه

هاي زبانی و هاي آموزش مهارتها و پهنهبحث گروهی و حل مسئله كه در همه موضوع

 ها بهره گرفت. در اینجا فقط به گروه نخستتوان از آنارتباطی، می

 كنیم:اي آموزش زبان را به سه دسته تقسیم میهروش پردازیم ومی
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 3سازه نگر یا جزء بنیاد روش -الف

 2پیکره نگر یا كل بنیاد روش -ب

 روش تلفیقی یا آمیخته –پ 

اي زبان، ترین واحدها، یعنی از عناصر سازهسازه نگر، آموزش زبان را از جزئی در روش

تر و پیکره پیکره نگر از واحدهاي بزرگ در روشكنیم. ریزي و آغاز میحروف یا صداها، برنامه

شناسی اگر بخواهیم به اصطالح»زبانی همچون كلمه، عبارت و جمله، آموزش را آغاز كنیم. 

قرار  3كل بنیاد را، قیاسیو معادل روش 5جزء بنیاد را استقرایی سنّتی برگردیم باید معادل روش

شناسی توانیم با الهام از اصطالحمند باشیم، میشناسی نوین عالقهدهیم. ولی اگر به اصطالح

از پائین »جزء بنیاد  اي و تحقیقات روانشناسی شناخت و روانشناسی زبان، بگوییم كه روشرایانه

)نقل از: (« 33هستند )كِس؛ سولسو، ص، « 1از باال به پائین»كل بنیاد  و روش« 3به باال

 .(213، ص 3531شریفی،

 ء بنيادروش سازه نگر يا جز

آموز را با شکل نوشتاري و تري از روش دیگر دارد؛ نخست، زباندر این روش كه عمر طوالنی

نویسند و نوآموز به پیروي كنند. به این شیوه كه حروف الفبا را به ترتیب میاسم حروف آشنا می

ت سواد آورد و با تقلید از سرمشق معلم و تقویاز آن، به تکرار و تمرین نوشتاري، روي می

ها را فرابگیرد. سپس گذاري ویژه آنكند شکل نوشتاري الفبا و نامبصري و مشق نظري تالش می

پردازد و كم كم به سمت ها میبه ترتیبی خاص، به تركیب كردن حروف صامت با مصوت

شده، كلمات ساده كوچك هاي خواندهشود، از تركیب نشانهها كشانده میخواندن و نوشتن نشانه

هاي شده، در بافتازاین، به كاربرد كلمات ساختهشود و پستر ساخته میسپس كلمات بزرگو 

پردازند. روش سازه نگر بر دو بنیان نظري استوار است و از این دیدگاه، تر و جمله میطوالنی

 شایسته درنگ است.

                                                 
1. Part– Based 

2. Whole –Based 

3. Indeductive 

4. Deductive 

5. Bottom Up 

6. Top Down 
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با یك پدیده،  رویارویی شناسان، انسان هنگامبه باور برخی روان شناختی:بنیان روان -الف

پیکره  به  ايعناصر سازه آن در پیوستن و سپس با شودخیره می نخست به عناصر سازنده آن

یادگیري یك مطلب  شود؛ بنابراین برد و شناساي آن پدیده میپدیده و ساختار كلی آن پی می

ین روي، در انجامد. به همنیز از یادگیري اجزاي آن شروع شده، به یادگیري كل یا پیکره آن می

ها یا الفبا را آموزش داد و سپس اندک -هاي آن نیز باید نخست نشانهآموزش زبان و مهارت

پرداخت. از  تر زبانی مانند كلمهها، به آموزش واحدهاي كلی و بزرگاندک با تركیب این نشانه

 اند.هم خوانده« جزء به كلّ»این رو، این شیوه زبان آموزي را 

باید آموزش زبان را از   ايبر بنیاد نگرش زبان شناختی در روش سازه اختی:شنبنیان زبان -ب

ترین ترین عناصر ساخت آوایی زبان، شروع كرد. از این رو، آموزش از جزئیآموختن كوچك

شود و كردن )هجاكشی( آغاز می هاي خطی )حروف( و بخشعناصر آوایی زبان )صداها(، نشانه

یابد؛ بنابراین، فرایند ان یعنی كلمه، عبارت، جمله گسترش میتر زبسپس به واحدهاي كلی

 ها و بخشآموزش زبان با شناخت و تشخیص عناصر سازنده كلمه یعنی حروف، صداي آن

تر ها و كلمات، واحدهاي بزرگشود و سپس به تدریج، با تركیب كردن نشانهكردن شروع می

 گردد.زبان پدیدار می

 پيکره نگر يا کلی روش

تر پیکره نگر یا كلی، وارونه روش سازه نگر یا جزء بنیاد، زبان آموزي از عناصر كلی در روش

نظریه "پیکره نگر، بر پایه كاربرد  رسد. روشاي زبان میشود و به اجزا و عناصر سازهآغاز می

لمه ك»كند، استواراست. كه بر پیشرفت منطقی از كل به جزء تأكید می "3شناسی گشتالتروان

گشتالت، اصطالحی آلمانی و به معنی شکل، انگاره و طرح كلی است. منظور از گشتالت در 

. این مکتب معتقد "كل بیش از اجزا تشکیل دهنده آن است"روان شناسی گشتالتی آن است كه 

یافته، مورد مطالعه قرارداد. روان است كه در روانشناسی باید تجربیات را به صورت كل سازمان

ها را به هاي پیچیده یادگیري، باید آنن مکتب رفتارگرایی معتقدند كه براي مطالعه پدیدهشناسا

هاي پیچیده دست اجزا ساده، تجزیه كرد و از طریق مطالعه این اجزاي ساده به شناسایی پدیده

هاي روان یافت. روان شناسان مکتب گشتالت مخالف روش كاهش گرایی و تجزیه كردن پدیده

                                                 
1. Gestalt Theory 
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یابند، لذا از دار تشکیل میهاي انسان از ادراكات كلی معنیستند. به اعتقاد آنان اندیشهشناختی ه

هاي ادراكی جنبه كلی دارند، یادگیري را باید با توجّه به این كل نگري مورد آن جا كه پدیده

 (.231، ص 3533)سیف « مطالعه قرار داد

هایی كه متضمن س زبان از جملهتدری»نویسد: ( هم می33و  33، صص 3511شریعتمداري )

ها به كلمات و تقسیم كلمات به حروف نیز نتیجه توجّه ها باشد و تقسیم آن جملهتجربیات بچه

شود؛ روي همین زمینه، تدریس آموزد بعد متوجّه اجزا میبا این امر بود كه فرد ابتدا كل را می

و پاره جمله در بیشتر مدارس ترک شد.  هاي مجزّازبان از ابتدا به وسیله تعلیم الفبا یا كلمه

هاي درسی نیز معنی و متوجه ساختن فرد به تمام جنبههاي بیاهمیت دادن به فهم و ترک تمرین

 «.نتیجه نفوذ همین مکتب میان مربیان بود

بنابراین در این روش ابتدا جمله یا عبارت و سپس كلمه و پس از آن بخش، شکل حروف  

هاي كلی بر گیرد. زبان آموزي در روشها مورد توجه و بررسی قرار مینیا صداي هر یك از آ

تر زبان )كلمات، عبارات، جمالت( دار و بزرگاین نظریه استوار است كه باید از واحدهاي معنی

دار زبان به طور كه عناصر معنیها هنگامیتر رسید. در این روشآغاز كرد و به واحدهاي كوچك

 شود.تر توجه میكم كم به عناصر كوچككامل شناخته شد، 

كند و ها را درک میدر آموزش و یادگیري، بر پایه تفکّر گشتالتی انسان نخست كلیت پدیده

آورد. به همین سبب در اي آن، رو میدر پی آن به بازشناسی و تجزیه و تحلیل عناصر سازه

ي ذهنی و درک مطلب تأكید پیکره نگر، نخست بر فهم معناي كلی موضوع، تصویربردار روش

 شود.می

در روش پیکره نگر، یادگیري زبان بر اساس نظریه گشتالت، براي معرفی كلمات و مفاهیم 

ي زبان آموزي براي آشنا كردن شود. در نخستین مرحلهجدید معموالً از تصاویر استفاده می

گیري از تصویر شود. بهرهنوآموز با موضوع مورد نظر، همراه با هر كلمه، تصویر شی، ارائه می

انجامد و سبب تعمیق و ژرفابشی فرایند زبان آموزي در آموزش، به پرورش سواد بصري می

بر و كوتاه آموزش كاوي زبان ( تصویر را، راه میان33، ص 3531آباد )آذري نجفشود. می

شتابد و میها تصویر پشتوانه معنی است. تصویر به كمك درک جمله»داند و معتقد است: می

 «.رسدها میآموز با بهره جستن از قدرت بینایی خود، تدریجاً به درک معنی جملهزبان

آیی واژه و تصویر، مبتنی بر قانون مشابهت، مجاورت و تداعی در نظریه گشتالت با هم
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است. پیشرفت فرد در یادگیري، بدین گونه است كه كلمات جدید ابتدا در كل شناسایی و 

 شود و همواره برخواندن همراه با درک مطلب و فهم معنی تکیه دارد.ري ذهنی میتصویربردا

هاي فارسی اول دبستان به كار گرفته شده این روش در دهه چهل و دهه هشتاد در كتاب

نیز، آموزش فارسی بر همین شیوه )پیکره نگر(  3531است و هم اكنون در كتاب فارسی چاپ 

نگارنده استفاده از روش كلمه آموزي را در »نویسد: ان میاستوار است ولی یکی از محقق

آموزان ابتدایی مشاهده نکرده است، اما صباغیان شواهدي از هاي درسی فارسی دانشكتاب

، ص 3531)شریفی « آورد كه مبین استفاده از این روش استهاي فارسی بزرگساالن میكتاب

235). 

 دو بن مایه علمی استوار است: روش پیکره نگر، مانند روش سازه نگر بر

شناسی پردازان روش سازه نگر، پیروان مکتب روانبرخالف نظریه شناختی:مبانی روان -الف

طور كلی ادراک ها، نخست پدیده را بهگشتالت بر این باورند كه انسان هنگام برخورد با پدیده

یادگیري  -هاي یاددهیبرنامه برد. پس دراندک به اجزاي سازنده آن پی میكند و سپس اندکمی

هاي كلی را به فراگیران بیاموزیم و سپس با تجزیه این و آموزش زبان نیز باید نخست صورت

ها كامل كنیم. روش مبتنی هاي كلی به اجزاي سازنده، شناخت آنان را از ماهیت پدیدهصورت

 اند.هم خوانده« كل به جزء»بر این نظریه را 

برخی با تأثیرپذیري از مکتب گشتالت بر این اعتقادند كه در هنگام زبان  ی:شناختمبانی زبان -ب

هاي كلی عناصر زبان )مانند كلمه( شروع كنیم و آموزي نیز باید برنامه آموزشی را از صورت

 تر، آموزش را ادامه دهیم.سپس با تجزیه آن عناصر به واحدهاي كوچك

 تلفيقی يا آميخته روش

است. سپس كلمه موردنظر به اجزاي « كلمه»وزي در این روش، معموالً نقطه آغاز زبان آم

شود. پس در روش تلفیقی همزمان هردو ، شکل و صداي حروف( تجزیه میتر )بخشكوچك

پیکره نگر و سازه نگر در فرایند آموزش، حضوري اثرگذار دارند. برخی، از این روش به  روش

 كنند.یاد می« تركیبی»نام 

تلفیقی پدیدار شده است. از  سازه نگر با پیکره نگر، روش یق و درآمیختن روشپس از تلف

نگري، آموزش از كل به جزء، همراه با درک مطلب و از روش پیکره نگر، به اصل كلی روش
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سازه نگر، به آموختن شکل و صداي حروف، تأكید بر تلفظ صحیح كلمات، توجه شده است. 

هاي دو روش یادشده، است. ی براي از میان برداشتن محدودیت، كوششبه كارگیري این روش»

 هاي روش تلفیقی عبارت است از:ویژگی

ها یا تصویرهایی براي پرورش سواد دیداري، تصویربرداري و تصویرسازي گیري از نگارهبهره -

 ذهنی در كودكان.

رورش مهارت تأكید بر تصویر خوانی براي تربیت سواد دیداري و مهارت خوب دیدن، پ -

هاي جدید همراه با شناخت شکل خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن و آشنایی با كلمه

 نوشتاري آن كلمه.

 هاي خوانده شده در بافت كلمه.پرورش توانایی تمییز و تشخیص صدا و سیماي نشانه -

 هاي گفتاري و نوشتاري.تقویت توانایی كاربرد درست كلمه در بافت جمله -

)اكبري « ها با كلمات جدیدها و شنیدهتقویت سواد نقد و تحلیل دیدهپرورش و  -

 (.533، ص 3531شلدره،

ابتدا صورت كلی كلمه نشان »(، در روش تركیبی: 33، ص 3531) "بانثمینه باغچه"به نظر 

اي كه آن شود. در چنین كلمهحرف تازه مورد نظر آموخته میشود و در قالب كل كلمه، داده می

خوانند و جزو كلمات آشناي فرد است، فقط یك حرف تازه وجود دارد. فرد می« لمه كلیدك»را 

هاي دیگر، با وجود ندانستن حرف تازه، آن كلمه را میبا استفاده از عکس كتاب و راهنمایی

كند، خواند. مراحل ذهنی كه فرد براي خواندن و آموختن حرف تازه در این روش طی می

برد و در ذهن خود فورًا پی می« كلمه كلید»تصویر یا معناي كلی جمله، به عبارتست: از دیدن 

را از نظر صوت به اجزاي صوتی آن و از نظر شکل حروف، به اجزاي صوري آن « كلمه كلید»

برد كه كدام صدا متعلق به حرفی ها پی میكند. پس از مقابله صداها با حروف آنتقسیم می

آموزد به استدالل و تفکر و كه الفبا را میبا این روش، فرد ضمن آناست كه برایش تازگی دارد. 

 «.كنددقت عادت می

 چنین است:  "3مواندیا"نظر  مراحل تدریس به روش تركیبی از»

 كنید.اش بحث میدهید و دربارهتصویري را نشان می -الف

                                                 
1. David Mwandia 
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رس با تصویر در كنید. دبا نوشتن كلمات جدید، افراد را براي خواندن درس آماده می -ب

 ارتباط است.

ها بتوانند جمالت را از یکدیگر نوآموزان باید پس از خواندن جمالت و بحث درباره آن -پ

شود كه باید همیشه به تمیز دهند. در این مرحله، جمالت از روي كتاب خوانده و تأكید می

 مطالعه متون پرداخت.

 كنید.مالت راهنمایی میتك كلمات جدید در جنوآموزان را در یافتن تك -ت

ها به ها )سیالب( تقسیم و بخشپس از آموختن نحوه خواندن باید كلمات جدید به بخش -ث

 اي به وجود آید.طرق مختلف تنظیم شوند تا كلمات تازه

شود. این مرحله شامل موارد زیر ي تکرار و تمرین آغاز میپس از خواندن مطلب، مرحله -ج

 است:

 جمالت تازه و نوشتنساختن كلمات و -

 (333، ص 3513)صباغیان «. هاي آن شناسایی و تشخیص كلمات و بخش-

اما آن چیزي كه در حال حاضر میان كارشناسان ایرانی »نویسد: ( می312، ص 3531زندي )

هایی است كه با تركیبی از اصول یك یا چند تركیبی شناخته شده، شامل روش به نام روش

شوند، پس درواقع هاي كلی ساخته میلیلی با یك یا چند روش از روشهاي تحروش از روش

 «.، نامید"تحلیلی –هاي تركیبی كلی روش"هاي مورد اشاره را باید روش

هاي فارسی ( در نگارش كتاب3533جز سال تا به امروز )به 3523روش تلفیقی از سال 

ها باشد. در ایران ترین روشی مناسبرسد روش تركیببه نظر می»مورد استفاده قرارگرفته است. 

هاي بصري، هم این روش توأم با موفقیت بوده است. اما این روش باید با استفاده از تکنیك

ها، سوي غنی كردن تکنیكشنیداري و حركتی و با الهام از دستاوردهاي روانشناسی زبان به

متنوع در كتاب فارسی، هاي جالب و تجدید نظر در تقدم و تأخر مطالب و آوردن تمرین

 (.231، ص 3531)شریفی « رودپیش

 گيریبحث و نتيجه

عنوان زبان رسمی و دهد كه آموزش زبان فارسی در ایران، بههاي تاریخی نشان میبررسی

ویژه از دید زبان آموزي، موردتوجه نبوده بلکه الفباي زبان فارسی به سبب پیوند آن با خط و به
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شد و این آموزش هم بر پایه آموزش ایی با زبان قرآن، آموزش داده میزبان عربی، براي آشن

اخالقی استوار بوده، بر تقویت خواندن تأكید داشته است. به همین  -هاي مذهبیقرآن و كتاب

جانبه معلم بود و محل این سبب، آموزش بیشتر موضوع مدار، كتاب محور و مبتنی بر اقتدار یك

ها بوده است. از زمان تشکیل مدارس به شیوه جدید، یی، مکتب خانهآموزش نیز در دوره ابتدا

شود و پایگاه آن از هاي زبانی به قصد سوادآموزي مطرح میاندک اندک، آموزش رسمی مهارت

 یابد.ها انتقال میها به مدرسهمکتب خانه

هاي آموزش زبان رسمی در ایران در طول آموزش سرانجام این كه سیر تحول روش 

هایی بر روش سازه نگر و پیکره نگر و در دهه اخیر بر روش تلفیقی تأكید دارد. درسی، در دههم

در  3533سو، مورد توجه قرار گرفته است اما از سال به این 3532روش تلفیقی از سال 

هاي خوانداري یا شفاهی زبان، بر روش هاي فارسی دوره ابتدایی به آموزش مهارتكتاب

هاي نوشتاري زبان، به روش سازه نگر تأكید گردیده كه همزمان به آموزش مهارتاي یا كلپیکره

ها هم به هر دو روش نگاهی دارد و نگر یا جزیی توجه شده است، از این رو، برنامه این كتاب

برد بنابراین از دید ما رویکرد برنامه زبان آموزي، مهارت آموزي است یعنی بر ها سود میاز آن

هاي درسی هاي چهارگانه زبانی و دو مهارت فرازبانی تکیه دارد و روش كتابرتآموزش مها

 در آموزش زبان فارسی، روش تلفیقی است. 3533تا  3533اول دبستان از سال 

 نامهتابک

پرورش يادگيری و آموزشکاوی سمعی و بصری زبان  "، 3531وردي، آباد، اهللآذري نجف

 33، شماره 3531گاه سیستان و بلوچستان، س ، مجله علوم انسانی دانش"عربی پايه

های آموزش زبان فارسی بررسی و نقد رويکردها و روش ،3531اكبري شلدره، فریدون،

نامه دكتري، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ، پایانعنوان زبان ملی در ايرانبه

 تهران،

ها در يادگيری و کابرد آن –های نوين ياددهی روش، 3531اكبري شلدره، فریدون و همکاران 

 ، انتشارات فرتاب، چاپ چهارم، تهران.آموزش

 ، وزارت فرهنگ،روش تدريس اوّل دبستان، 3531بان، ثمینه، باغچه

، انتشارات سمت، چاپ ای بر تحقيق در علوم انسانیمقدمه ،3533حافظ نیا، محمدرضا،
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 هفدهم، تهران

، مترجم ها در آموزش زبانرويکردها و روش، 3531ز، تئودوراس،سی و راجر ریچاردز، جك

 علی بهرامی، انتشارات رهنما، چاپ دوم، تهران.

، انتشارات آگه، چاپ چهاردهم، های تحقيق در علوم رفتاریروش، 3531سرمد و دیگران، 

 تهران

 ، انتشارات آگاه، چاپ ششم، تهرانروان شناسی پرورشی ،3533اكبر، سیف، علی

 ، انتشارات امیركبیر، چاپ دوم، تهران.روان شناسی تربيتی ،3511ریعتمداري، علی،ش

فارسای در  های آموزش زباانطرح پژوهش تعيين رويکردها و روش»، 3531شریفی، هدیه، 

ریزي و تـألیف اكبر میرحسینی، دفتر برنامـه، ناظر طرح علی«ی اول و دوم دبستانی آمادگی و پايهدوره

 3312درسی، بخش اسناد، شماره ثبت هاي كتاب

رشد آموزش "های آموزش زبان فارسیتعيين رويکردها و روش "مقاله  ،3531شریفی هدیه،

( انتشارات كمك آموزشی، 5هاي درسی دوره ابتدایی شماره نامه همایش نقد و بررسی كتابابتدایی )ویژه

 .313-32، صص 31خرداد 

، ترجمه گزارش گونه از دكتر سید آداب المفيد والمستفيد منية المريد فی (،3533شهید ثانی )

 محمدباقر حجّتی، با عنوان: آداب تعلیم و تعلّم در اسالم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ اوّل، قم

ها(، انتشارات علمی و ها و سفرنامه)مجموعه مقاله از ديروز تا امروز ،3533شهیدي، سیدجعفر، 

 فرهنگی، چاپ نخست، تهران.

، مركز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ های سوادآموزی بزرگساالنروش(، 3513صباغیان، زهرا، )

 .اول

های برنامه درسی ها، رويکردها و روشبررسی تطبيقی ديدگاه ،3532قاسم پورمقدّم، حسین، 

 نامه دكتري(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران.)پایان زبان آموزی

، سومین های نوزبان آموزی به غيرفارسی زبانان به شيوه، 3533، بلن آلوارث، گري خالبا

 آورد، انتشارات شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهرانره

، ترجمه هرمز میالنیان، انتشارات هرمس، مبانی زبان شناسی عمومی ،3531مارتینه، آندره، 

 تهران، چاپ اوّل
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، تصحیح رینولد نیکلسون، انتشارات ققنوس، چاپ وی معنویمثن ،3531مولوي، جالل الدّین، 

 اوّل، تهران.

. ترجمه محمود مهرمحمدي، انتشارات سمت، های برنامه درسینظريه، 3531میلر، جی، پی، 

 تهران، چاپ اول.

 ، ترجمه بهروز عزبدفتري، انتشارات نیما، چاپ اوّل، تبریز.تفکر و زبان، 3513ویگوتسکی، ل، 

 

  
 


