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 1احمد عربی

 2اسماعیل عظیمی

 3محمود مهرمحمدی

 برنامه درسی یقیتطب ی، بررسمقاله نيا یلهدف اص: دهیچک
 رانيا آن با کشور سهيکشور فنالند و مقا يیدوره ابتدا یآموززبان

 واسنادی  یقیبود. نوع پژوهش، کیفی که از دو روش تحلیل تطب
استفاده شد. در بخش تطبیقی از روش  یدارشناسيروش پد

 20با  نیز یدارشناسيپیشنهادی برودی استفاده شد و در بخش پد
 يیادر دوره ابتد یآموزنظران و معلمان حوزه زباننفر از صاحب

ل مصاحبه به عمبرنامه درسی  نيا یهابه چالش يیپاسخگو یبرا
شد. نتايج نشان داد  لیتحل يیصورت استقراها بهآمد. داده

توسعه  یآموززبان برنامه درسیاهداف کشور فنالند در  نيترمهم
و تعامل بود.  یریادگي یهاهارتم تيتقو اندن،سواد خو
بر  دیاند از: تأکعبارت رانيا یفنالند برا برنامه درسی یدستاوردها

ول محتوا، توجه به نگارش و اص نشيدر گز یارتباط کردياصل رو
ل مث یو در نظر گرفتن عناصر فرازبان تالیجينوشتن در قالب د

 یآموزنزبا برنامه درسیدر اجرا  یقیاز موس یریگآهنگ و بهره
و  یاددهيمحتوا، فنون  ،یریادگي یهاتیدر فعال يیهااست. چالش

 رانيا یآموززبان برنامه درسیمدرسه و معلم در  طيشرا ،یریادگي
 وجود دارد.

لعه آموزی، دوره ابتدايی، مطازبان برنامه درسی ها:کلیدواژه
 تطبیقی، فنالند، ايران

A. Arabi  
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Abstract: The present study aimed to explore 
different aspects of the Finnish national core 

curriculum of basic education regarding language 
learning and to compare it with Iranian national 

curriculum of basic education. To collect the data, 

the authors analyzed the documents of the national 
curriculum of the both countries. The semi-

structured interviews were also used to collect the 

data related to the challenges of the implications of 
the Finnish curriculum lessons in the education 

system of Iran. In the comparative section, the 

research followed the procedure proposed by 
Brody to analyze the documents. In the 

phenomenology section, the data collected from 

interviews with 20 teachers and stakeholders, were 
analyzed inductively. The obtained results showed 

that the main objectives of the Finnish curriculum 

in developing the reading skills were emphasizing 
on learning to learn .The main suggestions for 

Iranian curriculum include considering the 

communicational approach in selecting the 
teaching content, game-based learning activities, 

using different types of media and tools in 

education, considering the different elements 
beyond the language learning such as harmony, and 

taking advantage from music in the learning 

process of language. Different challenges in 

implementing Finnish lessons in Iran’s education 

system were recognized including: learning 

activities, teaching and learning strategies 
Keywords: language learning, curriculum, basic 

education, comparative study, Finland 
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 مقدمه

های بالقوه کودکان آموزش دوران ابتدايی، پرورش استعدادها و قابلیت يکی از اهداف عمده

آموزی کودکان مربوط است )آذرشب و میرمرادی، است؛ اين امر تا حد زيادی به فرايند زبان

 نمادهای و انتقال مفاهیم و خودش درباره اظهارنظر به را انسان که است ابزاری (. زبان1394

و  سازد )سوينچمی قادر است، شدهخلق افراد یوسیلهبه که فرهنگ در وجودم

تواند نقش آموزی يک فرايند مهم در آموزش ابتدايی است که می(؛ بنابراين زبان1،2009اونکول

 ان داشته باشد.آموزدانشتأثیرگذاری را در رشد شناختی، عاطفی و فرهنگی 

دهد آموزی دوره ابتدايی را مورد چالش قرار میبانيکی از مواردی که همواره فرايند ز 

 برقراری برای زبان مختلف دو از گیری، بهره2ی دوزبانگی است. منظور از دوزبانگیپديده

آموزان دانشآموزی برای های زبانترين چالشيکی از مهم (.3،2007ارتباط است )فرانسیسکو

کنند و نمی درك را معلم بازخوردهای در دهشمطرح مفاهیم آموزدانش که اين است دوزبانه،

مختل شده و بسیاری از مطالب ناقص ياد گرفته  آموزدانشدرنتیجه ارتباط بین معلم و 

عنوان يک فرصت هم نگاه توان به اين پديده بهوجود، می. بااين(4،2013سیاهريلشوند )می

دارد.  جديد زبانی سیستم یيادگیر در اساسی نقش مادری زبان ،5چامسکی ديدگاه طبقکرد. 

 شفاهی و نوشتاری شکل دو هر در متفاوت زبانی عناصر اند کهمطالعات ديگر هم تايید کرده

(. به دلیل وجود 6،2009ويستنتهام و يابد )بیالستوكمی انتقال دوم زبان تولید زبانی، به برای

انگیز برای اره امری بحثدوزبانه هموآموزان دانشها، فرايند آموزش زبان برای همین تناقض

 معلمان و برنامه ريزان درسی بوده است.

ها را دارد، يکی از فرايندهايی که در هر سیستم آموزشی نقش راهنما برای حل اين چالش

ريزی درسی است که خروجی برنامهبرنامه درسی آموزی است. درسی زبانريزی فرايند برنامه

                                                 
1. Sevinç And Önkol 

2. Bilingualism 

3. Francisco 

4. Syahrial 

5. Chomsky 

6. Bialystok, E. & Viswanathan 
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گیرند و تجاربی که آموزان در مدرسه فرامیايی که دانشهها و ارزشبه تعیین دانش، مهارت

(. 2001، 1پردازد )ريچاردزهای يادگیری موردنظر بايد استفاده کنند میجهت نیل به خروجی

دهد روابط بینا فردی مؤثرتری برقرار کنیم، اطالعات آموزی به ما امکان میزبان برنامه درسی

های شفاهی واکنش نشان بدهیم )آيزنک و ه پیاممهمی را کسب کنیم و به طرز مناسبی ب

 (.2،2005کین

 آموزش و پرورشهای در سیستمبرنامه درسی ريزی درسی و سند حال رويکرد برنامهبااين

موفق  برنامه درسیکه بتوان گفت کدام کند. اينصورت متفاوتی به اين پديده نگاه میدنیا به

لف فرهنگی، تاريخی و اجتماعی در موفقیت يک بوده است دشوار است، چون متغیرهای مخت

توان با استناد به وجود میو سیستم آموزشی هر کشوری دخیل هستند. بااين برنامه درسی

کنند های مختلف مقايسه میرا در زمینهآموزان دانشالمللی که دستاوردهای مطالعات بین

المللی پیشرفت سواد خواندن ینکننده باشد. يکی از اين مطالعات، مطالعه بتواند کمکمی

گیرد انجام می 4IEAالمللی ارزشیابى پیشرفت تحصیلى است که تحت نظر انجمن بین 3)پرلز(

دهند که جايگاه ايران بین کشورهای جهان (. اين مطالعات نشان می1391)کريمی و همکاران 

، بین کشورهای دنیا، 2011و منطقه چندان مناسب نیست. برای مثال رتبه ايران در آزمون سال 

ان آموزدانشبا تنزل رتبه، چهل و پنجم بوده است. حتی عملکرد  2016هشتم و در سال  سی و

کشورهای قزاقستان، فلسطین اشغالی، گرجستان، آذربايجان، امارت متحده آموزان دانشايران از 

الف کشورهای (. برخ1397تر بوده است )مجد فر و همکاران،عربی، بحرين و قطر هم پايین

کشورهايی مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور آموزان دانشپايین جدول، اين آزمون نشان داده که 

توان گفت اند. در بین اين کشورها، میای را در آزمون خواندن داشتهو فنالند عملکرد برجسته

ه، اما در ی پنجم را داشت، رتبه2016رتبه سوم و  2011کشور فنالند باوجوداينکه در سال 

مقايسه با میزان ساعات تدريس کالسی در مدرسه و تکالیف خارج از مدرسه، جزء بهترين 

برنامه های آموزشی در دنیا بوده است. با توجه به اين نتايج، الزم است تا عملکردهای سیستم

                                                 
1. Richards 

2. Eysneck & Keen 

3. Progress In International Reading Literacy Study (PIRLS) 

4. International Association For The Evaluation Of Educational Achievement 
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ا ايران تطبیق پید برنامه درسیکشورهايی مثل کشور فنالند موردبررسی قرارگرفته و با درسی 

ريزی درسی هايی گرفت و در فرايند برنامهکند تا بتوان با در نظر گرفتن عوامل مختلف، درس

 ايران به کاربرد.

ايران با کشورهای با دستاورد باال مانند  برنامه درسیوجود اهمیت ذکرشده برای تطبیق  با

 نامه درسیبری پژوهشی بسیار اندکی نیز يافت شد که به بررسی تطبیقی پیشینه فنالند،

آموزی کشور ايران و کشورهای با دستاورد باال پرداخته باشد. برای مثال قاسم پور مقدم و زبان

آموزش زبان ملی ايران و  برنامه درسیای ( در پژوهش خود به بررسی مقايسه1387همکاران )

رورش تفکر ترين نتايج اين بود که توجه به پآمريکا در دوره ابتدايی پرداختند و يکی از مهم

توجه قرار گیرد. يا قادری دوست و دانای طوسی  آموزی بايد موردزبان برنامه درسیدر 

مشخص آموزان دانشاز  برنامه درسی( در پژوهشی نشان دادند که در ايران انتظارات 1389)

طور در کشورهای خارجی، شده است. همیننیست اما در کشورهای خارجی به تفکیک بیان

در کشورهای  طور نیست.صورت انتقادی است اما در ايران اينهای زبانی بهتآموزش مهار

هايی بین کشورهای مبدأ و کشورهايی مثل فنالند صورت گرفته است. برای ديگر هم مقايسه

های آموزش در فنالند و هند را به شکل تطبیقی ، ويژگی(2018و همکاران ) 1مثال آدايکالم

عنوان يکی از عناصر اصلی در ان داد که رويکرد کودك محوری بهبررسی نمودند که نتايج نش

در مطالعات مشابهی لوی  هند لحاظ شود. برنامه درسیريزی کودکان بايد در ها و برنامهفعالیت

آموزی و تأثیر زبان برنامه درسیادغام موسیقی با ( در پژوهش خود به 2018و همکاران ) 2التی

( به تأثیر بازی 2019) 3م در مدارس فنالند تأکیددارند. سوومیننموسیقی در يادگیری زبان دو

های آموزشی ها از طريق بستهو همچنین يادگیری دوزبانهآموزان دانشبرای کودکان و ارتباط 

( در تحقیق 2019) 4کنند. ايزرهايرندبستانی فنالند اشاره میبا رويکرد بازی در مدارس پیش

                                                 
1. Adaikalam 

2. Leveelahti 

3. Suominen 

4. Iserhienrhien 
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عنوان روشی برای توسعه يادگیری چه راهنمای تصوير را بههای تصويری و کتابخود کارت

 کند.زبان انگلیسی برای کودکان دوزبانه فنالند معرفی می

يی ايران با آموزی دوره ابتدازبان برنامه درسیبررسی تطبیقی  در زمینهکه با توجه به اين

وصیفی تجام پژوهش هدف از ان است، نشدهانجام مستقلی مطالعه ،کشورهای با دستاورد باال

ی از عنوان يکآموزی دوره ابتدايی کشور فنالند )بهزبان برنامه درسیحاضر، بررسی تطبیقی 

ست. اين ا انترين کشورهای با دستاورد باال در اين زمینه( و مقايسه آن با کشور ايربرجسته

 های زير است:پژوهش در راستای اين هدف، دنبال پاسخ دادن به پرسش

سیر  وفنالند و ايران چگونه است  آموزش و پرورشآموزی در نظام زبان رسیبرنامه د .1

 تحول آن طی يک دهه گذشته به چه صورت بوده است؟

 درسی برنامهتوان برای هايی میفنالند چه درس آموزیزبان برنامه درسیهای از ويژگی .2

 آموزی ايران گرفت؟زبان

های الشآموزی ايران با چه چزبان درسی برنامه عملیاتی کردن تجارب کشور فنالند در .3

 روبرو است؟

 مطالعه: سیستم آموزشی فنالند بافت مورد

گذاری بلندمدت است. هزينه نیست، بلکه نوعی سرمايه آموزش و پرورش هانظر فنالندی از

و  1نیمی)کودکان فنالندی است  برنامه درسیبازی، تفريح و شادی جزو الينفک 

 .(2012همکاران،

 فاوت در نوع نگرش به مقوله آموزش در تمام جوانب نظام آموزشی فنالند وجود دارد بهت

و اشیای  های درس، تزئینات کالس و مدرسه، رنگهاتنها چیدمان کالسديگر نه عبارت

گیرند بلکه رويکرد معلمان ای قرار میمتنوعی که در مدارس وجود دارد به شکل کامالً خالقانه

و  2ان به تحصیل و تدريس نیز با ساير نقاط جهان تفاوت دارد )کورهوننزآمودانشو 

ای که پیشرو در جهان هستند برنامه برنامه درسیاز پیشگامان ارائه  ها(. فنالندی2014همکاران،

را بر اساس  برنامه درسیان فنالندی آموزدانشمبتنی بر خالقیت، انتخاب فردی و شادی است. 

                                                 
1. Niemi 

2. Korhonen 
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کنند و در پیگیری مواد درسی از استقالل و آزادی صی خود دنبال میسلیقه و عالقه شخ

 (.2016همکاران،  و 1برخوردارند )پیاتارينن

صورت جدا از هم تدريس  در اصالحات نظام آموزشی فنالند قرار است مواد درسی به

ت شود. هدف اصلی اين تغییر اين اسها ای جايگزين آنرشتهنشود و دروس موضوعی و میان

خواهند در آن آموزش ببینند، با توجه به ای را که میان خودشان موضوع يا پديدهآموزدانشکه 

 –هايشان برگزينند. ارتباط سنتی آموزگار ها و اهداف خود برای آينده و همچنین توانايیبرنامه

خود های طوالنی پشت میز ان ديگر قرار نیست ساعتآموزدانششاگرد نیز تغییر خواهد کرد. 

جای کار انفرادی ان بهآموزدانشای باشند که آموزگار صدايشان بزند. با نگرانی در انتظار لحظه

حل تشويق نظر تا يافتن راههای کوچک برای بحث و تبادلبه سمت کار گروهی در گروه

 (.2،1398تیموتی واکر) شوندمی

)نیمی  کنیمیفنالند را بیان م آموزش و پرورشی نظام هاترين ويژگیدر ابتدا برخی از مهم

 (:2012و همکاران،

 .آيدگونه ارزشیابی رسمی و ملی از کودکان به عمل نمیدر شش سال اول تحصیل، هیچ .1

رسند از بسالگی  16به سن  هاتنها يک امتحان استاندارد در فنالند وجود دارد که وقتی بچه ش2

 شود.ها اعطا میو گواهی پايان آموزش پايه به آن شودها گرفته میآن

 نشینند.ی درسی مشابه میهاکودکان، چه باهوش باشند چه نباشند، در کالستمامی  .3

 ان، کمترين میزان در کل جهان است.آموزدانشترين ترين و قویتفاوت بین ضعیف .4

 .شودی مدارس دولتی توسط دولت تأمین میهادرصد هزينه 100 .5

علمی در مرود به رشته و .لیسانس داشته باشندتمامی معلمان در فنالند بايد مدرك فوق .6

عنوان کنندگان موفق به پذيرش بهدرصد درخواست 10فنالند بسیار سخت است و تنها 

   شوند.دانشجو معلم می

 شناسیروش

                                                 
1. Pietarinen 

2. Timothy Walker 
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ای وتحلیل مقايسهو مبتنی بر تجزيه 1روش تحلیل تطبیقیاين پژوهش يک مطالعه کیفی با 

ا و رويکردهای آموزشی مختلف که هاسناد است. روشی منظم برای مطالعه تطبیقی نظريه

کنند و به مقايسه تحلیلی صورت کیفی تحلیل میروش، اطالعات را بهاين گران تحلیل

پردازند. در اين روش بخشی از های آموزشی متناسب با موضوع میموضوعات، قضايا و مؤلفه

های ها و تفاوتمدنظر است و شباهتدو کشور برنامه درسی اسناد ها و اطالعات، مانند داده

روش دوم و  (1391، يارقلی،1395 ، آقازاده،2،2010شود )اولسنآن با يکديگر مقايسه می

 است.( 1394با ابزار مصاحبه )میرزايی، 3استفاده از پديدارشناسی

 کنندگانشرکت

 های موردتر پديدهها، برای فهم عمیقازآنجاکه در تحقیق کیفی، هدف انتخاب مورد يا نمونه

هش شود که با توجه به هدف پژوسی است، بنابراين به انتخاب مواردی پرداخته میبرر

ماری آعنوان جامعه نظران خبره بهبنابراين از معلمان و صاحب اطالعات بیشتر داشته باشند

حقیق تکنندگان در اين شرکتبرای پاسخگويی به سؤال سوم به شکل هدفمند انتخاب شدند. 

یلی ته تحصآموزی در دوره ابتدايی بود. رشنظران و معلمان حوزه زباننفر از صاحب 20شامل 

د. میانگین ی ادبیات فارسی بونفر در رشته 6نفر در رشته علوم تربیتی و  14مخاطبان شامل 

 29تا  15کنندگان بین ی کاری مشارکتبود. سابقه 54و  30با دامنه سنی بین  42ها سنی آن

مقطع ابتدايی مشغول به کار بودند. مدرك تحصیلی ها در سال بود و همگی آن

 14ن تعداد نفر کارشناسی ارشد بود. از میان اي 12نفر کارشناسی و  8شوندگان شامل مصاحبه

 کردند.نفر در پايه اول ابتدايی تدريس می 6نفر در پايه دوم و سوم، 

 فرایند پژوهش

ه رويکرد تطبیقی پژوهش، از روش منظور پاسخگويی به سؤال اول اين پژوهش با توجه ببه

استفاده شد. اين الگو در مطالعات تطبیقی مختلف برای مقايسه  4پیشنهادی جرج بردی

                                                 
1. Comparative Analysis 

2. Olsen 

3. Phenomenology 

4. Beredy 
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بردی برای روش  .(2018 1وونیاك ؛1973شده است )بردی، رويکردهای آموزشی بکار گرفته

 را پیشنهاد کرده است 5و مقايسه 4، همجواری3، تفسیر2تطبیقی چهار مرحله توصیف

های تحقیق بر اساس شواهد (. در توصیف، پديده1396؛ بنی عامريان و همکاران،1964)بردی،

های کافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد برداری و با تدارك يافتهو اطالعات يادداشت

شود. در شده در مرحله اول وارسی و تحلیل میشود. در تفسیر، اطالعات توصیفآماده می

شده برای ايجاد چارچوبی برای مقايسه ری، اطالعاتی که در دو مرحله قبل آمادهمرحله همجوا

شوند. در مرحله مقايسه، مسئله تحقیق بندی و کنار هم قرار داده میها، طبقهها و تفاوتشباهت

ها و دادن پاسخ به سؤاالت تحقیق بررسی و ها و تفاوتزمینه شباهت با توجه به جزيیات در

 (.1395)آقازاده، ودشمقايسه می

های آموزشی های نظام، ابتدا با مراجعه به اسناد مربوط به کشورها مانند سراچهمقالهدر اين 

های پژوهشی قابل استناد، دو کشور و مقاالت و رسالهبرنامه درسی کشورها اسناد ملی 

برای های الزم برداریاطالعات مربوط به کشورها گردآوری و توصیف گرديد و يادداشت

مراحل بعدی انجام شد )توصیف( در اين مرحله محقق بايد به توصیف موضوع تحقیق بر 

اساس شواهد و اطالعاتی بپردازد که از منابع مختلف يا مشاهده مستقیم و مطالعه اسناد و 

اطالعات ( در مرحله بعد 1395 )کشاورز و همکاران، آوردمیهای ديگران به دست گزارش

توان به دقیق بودن فسیر قرار گرفت و با وارسی و بررسی اين اطالعات میشده مورد تتوصیف

بندی و ها اطمینان حاصل کرد )تفسیر(. در مرحله همجواری به طبقهو مناسب بودن آن

آمده در دستدهی اطالعات پرداخته شد. در اين پژوهش سعی بر آن بود تا اطالعات بهسازمان

شده وب مشخص بوده و بر اساس سؤاالت تحقیق طراحیچارچهايی که دارای قالب جدول

شده بر اساس سؤاالت بندیبندی شوند )همجواری(. درنهايت، اطالعات دستهاست، دسته

                                                 
1. Wojniak 

2. Description 

3. Interpret 

4. Proximity 

5. Comparison 
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تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و با يکديگر مقايسه شدند )مقايسه( )خراشادی زاده و 

 (.1396کريمی،

ای هوتحلیل مقايسی و مبتنی بر تجزيهمنظور پاسخ به سؤال دوم از روش تحلیل تطبیقبه

ش، با دو کشور استفاده شد. برای پاسخگويی به سؤال سوم اين پژوهبرنامه درسی اسناد 

ررسی بمختلف و نیز  درسی هایبرنامه مطالعه تطبیقی و بررسیکنندگان مصاحبه شد. شرکت

دگیری يا-ياددهی هایموقعیت در آن اجرای نزديک درگیر از که هايیگروه و افراد ديدگاه

 ترينمهم مورد در را مستندی اطالعات و هاتواند دادهمی هستند، درس هایکالس و مدارس

آموزی زبان برنامه درسی، در خصوص عناصر مشکالت رفعحل و راه هاچالش و مسائل

نای مبنمايد.  های ارزشیابی( فراهميادگیری و روشو  های ياددهی)اهداف، محتوا، روش

یص آمده بود. بر اساس تشخدستايت نمونه در اين بخش نیز تکراری شدن اطالعات بهکف

 د.نفرِ از معلمان رخ دا 20ها در اين بخش، در حجم نمونه پژوهشگران، تکرار داده

 هاگردآوری و تحلیل داده

درخور  تا ترکیبی از عمق و انسجام رابود  1ها، مصاحبه نیمه ساختاريافتهآوری دادهابزار گرد

 داشته باشد. برخی از سؤاالت مصاحبه شامل اين موارد بود:

ند گر مانآموزی با موضوعات ديزبان برنامه درسیهمسو کردن يکی از تجارب کشور فنالند -1

ر دآموزی ايران زبان برنامه درسیهای بدنی و مطالعات اجتماعی است چالشموسیقی، تربیت

 اين خصوص را توضیح دهید؟

رب و فضاسازی ذهنی يکی از تجا برنامه درسیبه خالقیت و تفکر در محتوای  توجه -2

 آموزی ايران را توضیح دهید؟زبان برنامه درسیهای کشور فنالند است، چالش

 سیبرنامه درآموزش مشارکتی و روش تعاملی در فرايند آموزش و تدريس در فنالند  -3

 ايران چیست؟ سیبرنامه درهای شود، چالشآموزی اجرا میزبان

صورت اطالعات تکمیلی و مکمل در قالب سؤاالت پژوهشی نتايج حاصل از مصاحبه به 

ی استقرايی با روش ها از طريق تحلیل دادهشده است. تحلیل داده ها ارائهدر بخش يافته

های نهفته در تفسیری بود که پژوهشگر درصدد است تا در حد امکان، به آشکار نمودن پیام

                                                 
1. Semi Structured 
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برای دستیابی به (. 63، ص 2000طبق توصیه گیلهام )گیلهام،  نوشتاری مصاحبه بپردازد. متن

گر انجام داده است بايد های که مصاحبهها و واکاویهای اصلی، يادآوریاين هدف، سؤال

 هامبنای مصاحبه بر هاداده شونده گفته است برسد. تحلیلبتوان به درك کاملی ازآنچه مصاحبه

 کدگذاری از روش هاداده تحلیل منظوربه شدند. تحلیل محوری و باز کدگذاری حلهمر دو در

 ترينکوچک به های گردآمدهداده شکستن کدگذاری، از شد منظور استفاده مبنايی نظريه در

 هستند. هادر داده مستتر ساختن مفاهیم و يافتن برای مبنايی که اجزايی است. معنادار اجزاء

کرده  بندیقطعه و شد واکاوی سطر به سطر شده،انتخاب هایمصاحبه تنم کدبندی، برای 

ر د کد يک را دهد( پوشش را پژوهش هدف که بود محتوايی بندیقطعه )مبنای قطعه هر و

سطر  يا قطعه کنندهتوصیف دقیقاً  که کرديم انتخاب ایگونهبه را کد هر نام و گرفتیم نظر

ی کدها که جايی يعنی نظری اشباع مرحله تا کار نباز(. اي باشد )کدگذاری شدهمشخص

 دهای بازک زيادی تعداد شناسايی مرحله اين نتیجه کرد. پیدا ادامه شد،نمی شناسايی جديدی

 در را هاآن دکر ادغام را يکديگر با مشابه کدهای پژوهشگر اولیه، کدهای استخراج از پس بود.

 را بود هآن طبق در شده، قرارگرفته کدهای عرفم که نامی طبقه هر برای و قرارداد ایطبقه

 تعداد به ادرنهايت کده و گرديد استخراج مطالعه اصلی هایمقوله ترتیب، بدين نمود. انتخاب

 يافت. تقلیل محدودتری

و  طرازهم ینیبازب ها از روش توافق میان کدگذاران،برای اطمینان از اعتبار کدگذاری داده

، ده گذارانروش توافق بین کد شوندگان استفاده شد. درتوسط مصاحبهاعتباريابی يا بازبینی 

 هالهها توسط محققین کدگذاری شد. میزان توافق بین کدگذاران در خصوص مقودرصد داده

ری ايند کدگذااين میزان توافق، میزان قابل قبولی برای اطمینان از فر به دست آمد. درصد 90

م مذاکره حال، برای حل اختالفات کدگذاران باه(. بااين2007آيد )کرسول،حساب میتحقیق به

 بیرونی محقق يک تأيید با نیز پژوهش فرآيند کلیه و موارد اختالف را حل کردند. همچنین

 .بود همراه

 هایافته
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گونه چکشور فنالند و ایران  آموزش و پرورشآموزی در نظام زبان برنامه درسی: 1سؤال 

 ک دهه گذشته به چه صورت بوده است؟است و سیر تحول آن طی ی

 فنالند آموزش و پرورشآموزی نظام زبان برنامه درسیتوصیف و تفسیر  .1-1

 ی آغازهای زبانی در اوايل کودکدر فنالند جهت توسعه مهارت آموزی،زبان برنامه درسی 

 یرسد برنامهيابد. همکاری در آموزش العمر ادامه میعنوان يک فرآيند مادامشود و بهمی

که تأکید طوریای برخوردار است بهآموزی در زبان و ادبیات فنالندی از اهمیت ويژهزبان

ر دست. های يادگیری و تعامل اآموزش و يادگیری بر توسعه سواد خواندن و همچنین مهارت

، ، بیانرا به سمت ايجاد عالقه به زبانآموزان دانشاين خصوص وظیفه آموزش اين است که 

بان و و آگاهی زآموزان دانشهای تعامل درك انواع متن راهنمايی کند. ارتقاء مهارتتولید و 

های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن بر اساس حمايت از پیشرفت مهارت

ر . از سوی ديگآموزی استزبان برنامه درسیجز اهداف آموزان دانشهای فردی توانايی

يابد. اين گسترش میآموزان دانشو در اوقات فراغت  صالحیت چندزبانه در خانه، مدرسه

ها را در های آنها و گويشهای مادری، ساير زبانهای سطوح مختلف در زبانبرنامه صالحیت

ضوعات ه موتنها هدف آموزش و يادگیری بلکه ابزاری برای مطالعگیرد. زبان فنالندی نهبرمی

ين کند؛ بنابرافکر در آموزش را پشتیبانی میهای اساسی يادگیری و تمختلف است و مهارت

ت. های مختلف اسدر مدرسه استفاده از زبان در موقعیت آموزیاصل اساسی آموزش زبان

 ورشآموزش و پرگردد، سطح اول هیئت ملی در فنالند در دو سطح تدوين می برنامه درسی

احی ارزيابی را طر ای يا اصلی است که شامل مقاصد و معیارهایهسته برنامه درسیکه 

 را شکل برنامه درسیکند. سطح دوم نواحی محلی که متناسب با موقعیت محلی خود می

 وسیقی،متوسعه بیان آموزی در فنالند زبانبرنامه درسی دهند. در انتخاب محتوا مناسب می

 تن،نوع م، کیفیت محتوا، تجمله هنرهای مختلف و میراث فرهنگی تصويری، کالمی و بدنی از

 (.2014ملی فنالند، برنامه درسی) میزان پیشرفت و سطح دشواری مدنظر برنامه ريزان است
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ارتباط  1ملی فنالند برنامه درسیيادگیری زبان با حمايت از تنوع فرهنگی در هر سه 

عنوان عنصر مهمی در های زبانی به، مهارت1994ملی سال  برنامه درسیتنگاتنگی دارد. در 

عالوه بر اين، امکان يادگیری زبان فنالندی يا سوئدی  ،شده استآموزش بیانالمللی سازی بین

های زبان تعداد وسیعی از گزينه 2004سال  برنامه درسیمهاجر فراهم بود. آموزان دانشبرای 

های حال، چارچوب کلی يادگیری زبان روی زبانهای ملی را تقويت کرد. بااينمادری و زبان

شدند، شده آموزش داده میهای زبانی از پیش تعريفی جداگانه و هويتهاثابت که در کالس

يک چارچوب  2014ملی سال  برنامه درسی(. در 2009و همکاران، 2کانگاستمرکز داشت )

زبان در آيد که از منظر چندزبانه بودن به تعريف بیش از يکگسترده چندزبانه به وجود می

(. در 2017و همکاران، 3کند )زلیاکوساعی تأکید میتدريس و اشکال مهم آن بر عدالت اجتم

های چنداليه زبانی شوند تا از هويتراهنمايی میآموزان دانشآموزی فنالند زبان برنامه درسی

 های در معرض خطر موردها و زبانهای اقلیتو فرهنگی ديگران آگاه شوند. اهمیت زبان

آموزی باعث تقويت زبان برنامه درسییری گیرد. از سوی ديگر آموزش و يادگبحث قرار می

شود، های زبانی میهای يادگیری زبان و استفاده از مهارتبه توانايیآموزان دانشاعتماد 

جانبه در صورت همهدانند بههايی که میشوند از همه زبانتشويق میآموزان دانشدرنهايت 

عنوان يک و چندزبانه بودن به های مدرسه استفاده کنندموضوعات مختلف و ساير فعالیت

 (.26، ص 2014، ملی فنالند برنامه درسیکند )هدف اصلی آموزش ظهور می

در گسترش واژگان خود، يادگیری مفاهیم آموزان دانشآموزی از زبان برنامه درسیدر 

شود. هدف اين های تعامل خود پشتیبانی میجديد، بیان کردن افکارشان و بهبود مهارت

برنامه های اساسی در طمینان از اين امر است که فرايندهای يادگیری مربوط به مهارتآموزش ا

های زبان، يک بخش مداوم از آموزش مقدماتی تا مدرسه را آموزی و شايستگیزبان درسی

های خواندن و آموزان، دستیابی به مهارتتشکیل دهد و از سوی ديگر پیشرفت زبان دانش

                                                 
ملی با  برنامه درسیوجود دارد و آخرين  2014-2004-1994های ل از سالملی به مدت ده سا برنامه درسی. در فنالند سه 1

 در اين کشور در حال اجرا است. 2016دو سال تأخیر در سال 

2. Kangas 

3. Zilliacus 
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برنامه اجرای اين  در زمینهشود. واندن با درك مطلب حمايت مینوشتن روان و پیشبرد خ

شود ادبیات و متون ديگری را که با سطح مهارت خود مطابقت تشويق می آموزدانشهر  درسی

دارد بخواند و در استفاده از راهبردهای درك مطلب خواندن، تدوين راهکارهای مطالعه 

آموزان دانشلم راهنمايی شود. از مناسب و شناخت نقاط قوت شخصی خود توسط مع

های کار مناسب و تعیین اهداف در های خواندن، يافتن شیوهبااستعداد زبان نیز در انجام چالش

های مختلف های خود در زباناز مهارتآموزان دانششود. آموزی استفاده میزبان برنامه درسی

کنند. همکاری بین اده میعنوان پشتیبانی همه يادگیری در موضوعات مختلف استفبه

 ملی فنالند(. برنامه درسی) شرط آموزش زبان استموضوعات مختلف پیش

 چند زبانی در فنالند را بررسی نموديم. برنامه درسی( 1در جدول )
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 چند زبانی در فنالند برنامه درسی(. 1جدول )

زبان  در زبان مادری و ادبیات برنامه درسی زبان ملی دوم

مادری 

 موزآدانش

 اصلی اصلی اختیاری 

 فنالند زبان و ادبیات فنالندی سوئدی -

 سوئدی زبان و ادبیات سوئدی فنالندی -

فنالند یا 

 سوئدی

 سامی هانزبان و ادبیات سامی و فنالندی يا سوئدی برای سامی زبا -

فنالند يا  -

 سوئدی

 سامی زبان و ادبیات فنالندی يا سوئدی و زبان و ادبیات سامی

فنالند يا  -

 سوئدی

 رومی زبان و ادبیات فنالندی يا سوئدی و زبان و ادبیات رومی

فنالند یا 

 سوئدی

ان زب زبان و ادبیات اشاره و فنالندی يا سوئدی برای کاربران -

 اشاره

 زبان اشاره

فنالند یا 

 سوئدی

زبان مادری ديگر برای کل تعداد دروس مربوط به زبان و  -

 دستورالعمل دولت 8طور که در بخش مانادبیات مادری يا ه

عنوان زبان دوم و فنالندی يا سوئدی به 422/2012

 شده است.مشخص

زبان 

مادری 

 ديگر

 

 ایران آموزش و پرورشآموزی نظام زبان برنامه درسیتوصیف و تفسیر  .1-2 

وزی در آمزبان برنامه درسیدر مورد  1358قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مصوب سال 

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ايران فارسی است. اسناد و  کند:اصل پانزدهم بیان می

های مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان

ها در مدارس، در کنار های گروهی و تدريس ادبیات آنمحلی و قومی در مطبوعات و رسانه

ها( در فصل اول )بیانیه ارزش آموزش و پرورشسی، آزاد است. در سند تحول بنیادين زبان فار

چنین آمده است؛ تقويت گرايش به زبان و آموزی ايناين سند در مورد زبان 21در گزاره 

(. 1389مصوبه  آموزش و پرورشسند تحول بنیادين ) زبان مشتركعنوان يکادبیات فارسی به
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ارتقای کیفیت آموزش زبان و ادب فارسی است  آموزش و پرورشول يکی از اهداف سند تح

 .شده استصراحت در اين سند بیانکه به

ه بارسی کتاب ف دارد. آموزش و پرورشترين نقش را در کتاب درسی در ايران همواره مهم

 غییرداری تهای خوانهای نوشتاری و مهارترتهای بخوانیم و بنويسیم و جديداً به مهاکتاب

 ادبیات وبان يافته است. بیشترين ساعات در دوره ابتدايی به دروس بخوانیم و بنويسیم )زنام

آموزی در صد برنامه کالس اول ابتدايی زبان 50يابد. میفارسی( و سپس رياضیات اختصاص

بود منظور بههای زبانی دارای دو ماهیت شفاهی و کتبی است، لذا بهاست، ازآنجاکه مهارت

ران، آموزی اياددهی و يادگیری آموزش زبان فارسی، برای اولین بار در تاريخ زبانروند ي

، شده است )سنگری و ذوالفقاریهای فارسی ابتدايی در دو نسخه تفکیک و تدوينکتاب

1392.) 
زبان2جدول ) يی( ساعت آموزش  بتدا ا  آموزی دوره شش سال 

 

دهد یمهای اول تا ششم ابتدايی نشان ( ساعات آموزش درس فارسی را در پايه2جدول )

ه اختیار و بساعت موارد درس فارسی  5ساعت و در پايه ششم جمعاً  11که در پايه اول جمعاً 

آموزی ساعت ها به تفکیک مواد زباندر ساير پايه شود.ديدگاه معلمان مربوطه آموزش داده می

 تدريس در برنامه هفتگی بايد لحاظ شود.

 ملیبرنامه درسی همسو با  دوره ابتداییآموزی در ی زباناصول حاکم بر برنامه

 اند از:آموزی عبارتزبان اصول جامع برنامه

پایه  پایه اول آموزیمواد زبان

 دوم

ه پای پایه سوم

 چهارم

 پایه ششم پایه پنجم

 ساعت 5 3 3 4 3 ساعت 11 قرائت و امالی فارسی

 2 2 2 2 انشای فارسی

فارسی )بخوانیم، 

 بنویسیم(

4 2 2 2 

 5 7 7 8 9 11 جمع ساعات
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های های زندگی در کودکان با توجه به جنبهسازی برای ارتقای آداب و مهارتزمینه -

 های زبانیکاربردی و مهارت

 تقويت تفکر انتقادی و خالقیت -

های غیرمستقیم آموزش گسترش فرهنگ مطالعه مستمر در زندگی کودك و تأکید بر شیوه -

انی، اخالقی، ارزشی و شناختی و ترسیم مسیر آموزش زبان فارسی از ساده به نکات زب

يافته و از زبان طبیعی به زبان معیار از اصولی هستند که در تدوين برنامه استفاده تکامل

 (.1391درسی ملی مصوب  شوند )برنامهمی

 ملی برنامه درسیدرسی فارسی در دوره ابتدایی همسو با  رویکردهای برنامه

گیری اساسی هدف جهت ای از بنیادهای نظری، بامجموعهبرنامه درسی رويکردها در هر 

 شود.نسبت به ياددهی و يادگیری استفاده می

 فارسی در دوره ابتدایی: برنامه درسیالف( رویکرد عام 

رشد  ینهاست؛ که محتوای آن بايد زم فارسی فطرت گرايی توحیدیبرنامه درسی رويکرد عام 

هنمون سوی حیات طیبه ررا فراهم آورده و ايشان را بهآموزان دانشپرورش فطرت الهی و 

 (.1391ی درسی ملی مصوب سازد )برنامه

 فارسی در دوره ابتدایی: برنامه درسیخاص ب( رویکردهای 

ازآن کند و پسها توجه میکل آنها ابتدا بهرويکرد کلی: انسان هنگام برخورد با امور پديده .1

 -اددهیهای درسی و مراحل يپردازد. به همین جهت در برنامهی کل میه اجزای سازندهب

وايی دهی ساختار و محتکنیم. در تدوين و سازمانجز حرکت میيادگیری نیز از کل به

 شده است.های ادراکی از اين رويکرد بیشتر استفادهبخش خواندن و مهارت

 ها، ابتدا بههشدن با امور و پديدانسان هنگام مواجهرويکرد تحلیلی: بر اساس اين رويکرد  .2

کند. ای را تولید میهای تازهکند و سپس با ترکیب اجزاء کلی آن توجه میاجزای سازنده

رفته گنوشتاری( از اين رويکرد بهره  -های تولیدی )گفتاریدر تدوين محتوای مهارت

 شود.می
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ش ها، در هر دو بخها و ارزشها، مهارتانشمنظور انتقال منسجم درويکرد تلفیقی: به .3

 شود.های تولیدی و ادراکی از اين رويکرد استفاده میمهارت

خن سدن و رويکرد تجربه زبانی: اين رويکرد با مرتبط کردن خواندن و نوشتن به گوش دا .4

 شود.ه میهای يادگیری خواندن و نوشتن استفادها و فعالیتگفتن، بیش از همه در تمرين

ندن ن خواترين واحد زبانی است و در آشناختی: در اين رويکرد جمله اساسیرويکرد زبان .5

ه، ن سادگیرد، بلکه در پی آموزش خواندن واژه، از طريق متزمان صورت نمیو نوشتن هم

نحوی و  زمان به عناصر ساختارهای آوايی، صرفی،طور همشود و بهمرحله نوشتن آغاز می

 د.شومعنايی توجه می

 -هیيادد آموزان را در جريانرويکرد فعالیت محور: از اين رويکرد که حضور فعال دانش .6

ده استفا دوره ابتدايیآموزی دهی محتوای زباندهد در تهیه سازمانيادگیری را نشان می

 يابد.های زبانی گسترش میشود و آموزش زبان به آموزش مهارتمی

ی حوزه قی درعنوان يک رويکرد کامالً تلفیکرد را بهرويکرد ترکیبی: شايد بتوان اين روي .7

های نیاز توان به بسیاری اززبان و ادبیات تلقی کرد که در اين صورت از اين طريق می

 (.1387و جامعه پاسخ داد )قاسم پور، آموزدانشموضوع درسی، 

 دوره ابتداییآموزی در های کلی زبانهدف

 ر، ی معیاآشنايی مختصر با زبان فارس اند از:عبارتآموزی زبان اهداف در حیطه شناختی

ايی ها، آشنو معانی، آشنايی با گفتار و نوشتار و درك تفاوت آن ی نمادهاگسترش حوزه

 لمی ومختصر با جلوهای هنری زبان، آشنايی با مسائل اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، ع

 هنری در قالب زبان.

  گرش نايجاد پرورش و تقويت عالقه  اند از:رتآموزی عبازبان عاطفیاهداف در حیطه

ب ر قالدمثبت نسبت به مبانی اعتقادی فرهنگی کشور، بیان احساسات و عواطف و افکار 

 خوانی.های زيبايی سخن و تحسین آن، مطالعه و کتابگفتا ر و نوشتار، جنبه

 ن، ش دادآموزی )گوآموزی شامل چهار مهارت اصلی زباناهداف در حیطه مهارتی زبان

ن برنامه . در اين مرحله از تدوي(1387صحبت کردن، خواندن و نوشتن( است )قاسم پور، 

س شود پآمده نخست مواد درسی الزم تعیین میدستآموزی، با توجه به اطالعات بهزبان

 .(1393شوند )زندی،از انتخاب مواد درسی، اهداف آموزشی ويژه هرکدام انتخاب می
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ول در جدآموزی سؤال اول پژوهش، زبانبرنامه درسی یف و تفسیر بندی توصبرای جمع

 آموزی دو کشور پرداختیم.زبان برنامه درسی( به بررسی خالصه نتايج 3)

 
 د و ايرانکشور فنالن آموزش و پرورشآموزی نظام زبانبرنامه درسی (. نتايج توصیف و تفسیر 3جدول )

 انتظارات ارویکرده محتوای آموزشی اهداف آموزشی کشور

توسعه سواد خوانددن  - فنالند
هددای و همچنددین مهارت

 يادگیری و تعامل
اهداف حیطه مهدارتی  -

هددای بددر اسدداس توانايی
 فردی

هددای اساسددی مهارت -
 يادگیری و تفکر

چندزباندددده بددددودن  -
عنوان يددک هدددف بدده

 اصلی آموزش

برنامدده محتددوا مناسددب  -
آموزی در زبددداندرسدددی 
توسددددعه بیددددان فنالنددددد 

یقی، تصويری، کالمدی موس
و بدددنی ازجملدده هنرهددای 
، مختلف و میراث فرهنگی

کیفیت محتوا، تندوع مدتن، 
میددزان پیشددرفت و سددطح 
دشددواری مدددنظر برنامدده 

 ريزان است

رويکرد تعداملی  -
 و ارتباطی

رويکدددددددددرد  -
المللددی سددازی بین

 آموزش
رويکدددددددددرد  -

چندزباندده بددودن 
برای حفظ عدالت 

 اجتماعی
 

 یتولید متون چندمل -
دسدددددتیابی بددددده  -

های خوانددن و مهارت
 نوشتن روان

پیشددبرد خواندددن بددا  -
 درك مطلب

شناخت نقاط قدوت  -
و ضدددعف شخصدددی 

 فراگیران

ملدددی  برنامددده درسدددی) منبع
 (2014، فنالند

، ملی فنالندد برنامه درسی)
زلیددددددددداکوس و ، 2014

 (2017همکاران،

ملی  برنامه درسی)
 (2014، فنالند

ملددی  برنامدده درسددی)
 (2014، فنالند

های اهددداف در حیطدده- ایران
 شناختی

 عاطفی-
 مهارتی-
چهدار مهدارت اصدلی  -

آموزی )گوش دادن، زبان
صحبت کردن، خوانددن 

 و نوشتن( است

سدددازی رويکدددرد متناسب
برنامدده فرهنگددی تربیتددی 

فارسدی موجدود بدا  درسی
رويکددرد فطددرت گرايددی 

 ملّی برنامه درسیتوحیدی 
اصول حاکم بر انتخداب و 

اندددهی محتددوا در سدداز م
ماننددد  ملددی برنامده درسددی

سودمندی، اهمیت، تدوالی، 
 عالقه، اعتبار

رويکردهای عام -
و خدداص )کلددی، 
تحلیلددی، تلفیقددی، 
تجربددده زبدددانی، 

شددددددناختی، زبان
فعالیددت محددور و 

 ترکیبی(

دسددتیابی بدده چهددار -
مهدددددارت اصدددددلی 

آموزی گفدددتن، زبدددان
شدددنیدن، خوانددددن و 

 نوشتن زبان فارسی

ی درسددی ملددی )برنامدده منبع
)قاسددم (. 1391مصددوب 

 .(1387پور، 

ی درسدددی ملدددی )برنامددده
 (.1391مصوب 

ی درسددی )برنامدده
ملددددی مصددددوب 

)قاسددددم  (.1391

)سددند تحددول بنیددادين 
 آمدددوزش و پدددرورش

 (.1389مصوبه 
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 انتظارات ارویکرده محتوای آموزشی اهداف آموزشی کشور
 .(1387پور، 

زش آموآموزی نظام زبانبرنامه درسی های حاصل از مطالعه توصیفی همجواری یافته .3-1

 و ایران فنالند و پرورش

ر یل دشود. زبان رسمی تحصتقسیم می دولتی و خصوصی مدارس در کشور فنالند به دو گروه

موزش و آ اما عموم مدارس فنالند چندزبانه است کشور فنالند زبان فنالندی و سوئدی است؛

دکان همه کو .گیردالمللی اين کشور به زبان انگلیسی نیز انجام میدر مدارس خصوصی و بین

دی نالنفآموزش زبان  .بیننداز توانايی، زبان و فرهنگ در يک کالس مشترك آموزش می فارغ

روع ی را شيادگیری زبان سوئدآموزان دانشسالگی، شود. در سن نهاز روز اول مدرسه آغاز می

نگلیسی( آغاز سالگی، يادگیری زبان سوم )معموالً ا 11کنند )زبان رسمی دوم فنالند( و در می

. گیرندمی اسالگی زبان چهارم را نیز فر 13حتی در حدود سن آموزان دانشبسیاری از  شود.می

با  ولتیصورت استانی و توسط مراکز دولتی و غیردهای آموزشی بهدر کشور فنالند، برنامه

 رت وتر دولت در نظاهای غیردولتی در طراحی و اجرا و نقش پررنگتر سازماننقش پررنگ

 (.1398 تیموتی واکر،گیرد)های اصلی صورت میمشیخط ارزيابی و تعیین

ملی است که توسط شورای ملی  برنامه درسیآموزی در فنالند مبتنی بر آموزش زبان

ملی يک برنامه هنجاری است، راهنما برای  برنامه درسیشده است. تدوين 1آموزش فنالند

آموزی دبستان لی زباندهد و محتوای اصآموزش، روش آموزشی و اهداف را ارائه می

است. مقامات و مسئولین العمرمطالعات آينده زمین برای يادگیری مادام در زمینهموضوعاتی 

ملی  برنامه درسیهای برنامه محلی خود را بر اساس اند نسخهمحلی آموزش فنالند موظف

د. اين مشارکت کنن برنامه درسیروند  شوند تا درهمچنین والدين تشويق می .تهیه کنند

برنامه توانند های درسی در سطح مدارس نیز ماهیت بسیار کلی دارند و معلمان میبرنامه

آموزی فنالند، رويکرد طور مناسب تغییر دهند.در مورد رويکردهای آموزش زبانرا به درسی

 (.2008 و همکاران، 2های اخیر بیشترين استفاده را داشته است )کانتلیننارتباطی در سال

                                                 
1. Finnish National Board Of Education (FNBE) 

2. Kantelinen 
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ن، درك های اول و دوم ابتدايی مهارت گوش داددر پايه ملی فنالند برنامه درسیطبق 

شود هدف تدريج معرفی میکه مهارت نوشتن بهشود درحالیکردن و صحبت کردن تأکید می

ها، ها، بازیشآموزان به استفاده از زبان به روشی کاربردی و خالقانه )نمايديگر تشويق دانش

ای برای نهزمی ها و غیره( است. تأکید فقط بر زبان نیست بلکه ايجاد، ترانههای کودکانهقافیه

آموزی بانزهای مطالعه زبان و ايجاد عالقه به يادگیری زبان دوم است. محتوای اصلی مهارت

 با آموزاندانشآموزان و زندگی روزمره مانند خانه و مدرسه است تا مربوط به عاليق دانش

صلی اهای سوم تا ششم دبستان، اهداف و محتوای شنا شوند. در کالسفرهنگ زبان مقصد آ

های فرهنگی و يادگیری است. هدف کلی آموزش آموزی شامل مهارت زبان، مهارتزبان

اد ياده آموزان برقراری ارتباط در زبان مقصد را با صحبت سآموزی اين است که دانشزبان

ه و ام کوتاد پیيابد و بر نیازهای زندگی روزمره ماننتدريج افزايش میبگیرند، شرايط نوشتن به

 (2004شود )شورای ملی آموزش فنالند،عادت مطالعه زبان تأکید می

های سوم تا ششم ابتدايی به سه قسمت تقسیم آموزی در کالسمحتوای اصلی زبان

ر حال دآموزان دانشآموزی زبان و زبان -2های موضوعی ها و زمینهموقعیت -1: شوندمی

 های موضوعی. درنظر برخی شرايط و حوزه های ارتباطی ازساختارها و استراتژی -3مطالعه 

مثال تجارت که شرايط و دانش فرهنگی  عنوانهای موضوعی جديد بهاين زمینه حوزه

گاه ديد شوند و ترجیحاً ازبرای معرفی ساختارها، اصول دستور زبان انتخاب می آموزدانش

های يدهتن اهای ارتباطی، ارتباط غیرکالمی و يافتباطات هنگام ارائه استراتژیمربوط به ار

 (.2008شود )کانتلینن و همکاران،تدوين میآموزان دانشاصلی در گفتار يا در متن برای 

دوره تحصیلی ابتدايی ايران، بر چهار مهارت آموزان دانشآموزی به برای آموزش زبان

ن، خواندن و نوشتن از طريق رمزگشايی از نمادهای آوايی زبانی گوش دادن، سخن گفت

قادری دوست و شود )ها تأکید می)شنیداری و خطی( و رمزگذاری و چگونگی کاريست آن

ای از سطح شنیدن انفعالی تا ( در اين آموزش مهارت گوش دادن گستره1389دانايی طوسی،

مهارت سخن گفتن  گیرد.ام را در برمیادن آگاهانه و توأم با دقت و پردازش معنايی پیگوش د

در پايان آموزش رسمی بتوانند از طريق آموزان دانشرود نیز دارای سطوحی است و انتظار می

های خود را با آنان در میان ها و انديشهزبان معیار با ديگران ارتباط برقرار کنند و در بافت



رانيکشور فنالند و ا يیدوره ابتدا یآموززبان یدرس برنامه یقیتطب یبررس  

27 

 

که با توجه به میزان دقت خواننده، به  های گوناگونی داردبگذارند. مهارت خواندن نیز درجه

ترين و شود. مهارت نوشتن پیچیدهدريافت سطحی، درك مطلب و خواندن انتقادی تقسیم می

دشوارترين مهارت زبانی است و سطوحی دارد که از حد رمزگذاری ساده، يعنی رونويسی، 

زبان  برنامه درسیدر ( 1393شود )زندی،آغاز و به حد نهايی که نوشتن خالقانه است ختم می

 ها دست يايند.به سطوح باالی هر يک از اين مهارتآموزان دانشرود فارسی انتظار می

و پهنه های زبان، در دآموزی دوره دبستان ايران، با توجه به مهارتمحتوای برنامه زبان

 رتالف( کتاب فارسی )مهارت خواندن( ب( کتاب کار فارسی )مها دهی شده است:سازمان

بر  شتن،نوشتن(. کتاب مهارت خواندن در آموزش بر روش پیکر نگر )کلی( و کتاب مهارت نو

زش به آمو روش سازه نگر )جزئی( تأکید دارد، اما با توجه به نگاه تلفیقی، در مراحلی از

 (1392)سنگری و همکاران، فراخور محتوا، به هر دو روش توجه شده است

و  گفتاری )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، تفکرهای اين برنامه، بر پايه مهارت

 ومال های نوشتاری )دست ورزی، رونويسی، کلمه نويسی، بندنويسی و ااستدالل( و مهارت

ازشده ( کتاب فارسی مهارت خواندن، با نگاره آغ1393زندی،) دهی شده است( سازمانغیره

 رشد واد بصری به همراهاست؛ اين بدان معناست که گام نخست در آموزش زبان، پرورش س

 وهايی همراه شده است. در پی تقويت چشم و گوش ورزیسواد شنیداری است که با دست

شود. های خطی زبان آغاز میهای فراگیران، آموزش نشانههای دست و رشد توانايیماهیچه

حريری تونه منها، در کتاب کار از ها و کلمهپس از آشنايی با شکل نوشتاری نشانهآموزان دانش

یت تثب کنند، برای پوياتر کردن آموزش و ژرفابخشی وبرداری میها، بازنويسی و نمونهآن

ا تمیاری و ... استفاده شود های فعال، مشارکتی و هشود از روشها توصیه میآموخته

، دگیریيا –آموزان، برای شکوفايی تفکر و پرورش استعدادهای خود در جريان ياددهی دانش

ان و شد زبتری داشته باشد. کتاب فارسی در سال اول ابتدايی بر مبنای مراحل راثربخشنقش 

اختار چه سهای دوم به بعد ساختار موضوعی دارند. گرشده اما کتابتوانايی يادگیری، طراحی

نش الق، دا، اخهايی نظیر )نهادها، بهداشتها نیز در فارسی اول بر پايه موضوعزبانی اين کتاب

بندی قسیمگرفته است، اما اين تمیهنی، طبیعت، هنر و ادب( شکل -شمندان، دين، ملی و دان

 آيد.صورت آشکار در ساختار کتاب به چشم نمیبه
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 فنالند و ایران آموزش و پرورشآموزی نظام زبان برنامه درسیمقایسه . 4-1

 هارچهايی در ا و تفاوتهدهنده شباهتآموزی فنالند و ايران نشانزبان برنامه درسیمطالعه 

 باشد:می برنامه درسیعنصر اصلی 

عنوان هببودن  رويکرد ارتباطی و چندزبانه آموزی فنالند تأکید برزبان برنامه درسیاهداف 

 يک هدف اصلی و آموزش زبان دوم در مقطع ابتدايی است، کشور ايران در هدف اصلی

ن و زی )گوش دادن، صحبت کردن، خواندآموآموزی که پرورش چهار مهارت اصلی زبانزبان

 ابتدايی های اول و دومنوشتن( است با کشور فنالند مشترك است اما در کشور فنالند در دوره

وم ان دهای گوش دادن، صحبت کردن و خواندن است و آشنايی با زبتأکید بیشتری بر مهارت

 .بینی شده استمی  پیشدر دوره متوسطه ايران و سنین باالتر برای کودکان در نظام رس

ه گی روزمرآموزان و زندتوجه به عاليق دانشآموزی فنالند زبانبرنامه درسی در محتوای 

قه به عال وهای فرهنگی، يادگیری زبان مانند خانه و مدرسه و آشنايی بامهارت زبان، مهارت

یراث ف و مهنرهای مختل در زمینهايران  برنامه درسیزبان دوم مدنظر است. در محتوای 

 اما است ، کیفیت محتوا، تنوع متن، میزان پیشرفت و سطح دشواری با فنالند مشتركفرهنگی

 تر است.فنالند پررنگبرنامه درسی توسعه بیان موسیقی، تصويری، کالمی و بدنی در محتوا 

های وشرهر دو کشور تأکید بر  برنامه درسیيادگیری در اسناد -های ياددهیدر فعالیت

از  تفادهاس فنالند برنامه درسیطورکلی رويکردهای جديد و نو است. در و گروهی و بهفعال 

ست اها و غیره( های کودکانه، ترانهها، قافیهها، بازیزبان به روشی کاربردی و خالقانه )نمايش

 برنامه کلیت طور مناسب و بر اساسرا به برنامه درسیتوانند و معلمان آزادی عمل دارند و می

 نتخاباهای درسی مدارس دارای آزادی در ملی تغییر دهند، يعنی بسیاری از برنامهدرسی 

-یهای ياددهفعالیتها، رويکردها و مواد آموزشی از سوی معلمان است؛ اما در ايران روش

نامه برر های چون سخنرانی و پرسش و پاسخ  ديادگیری اکثراً رويکرد سنتی دارد و به روش

 رند.شود و معلمان در انتخاب محتوا آزادی عمل چندانی ندازی محدود میآموزباندرسی 

به يادگیری -های ياددهیهای ارزشیابی در فنالند بر اساس نتايج مورد انتظار فعالیتروش

ساختارها و ها بر اساس ها و موقعیتآموزان در همه زمینهترويج توسعه زبان دانش

کند. هرچند ارزشیابی توصیفی در ايران، فرصت مناسبی را های ارتباطی کمک میاستراتژی
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های ارزشیابی در آورد اما روشهای فراگیران فراهم میبرای شناسايی دقیق توانايی و استعداد

رای شود. بهای مداد کاغذی توسط مربی ختم میهای کتبی و شفاهی و آزمونايران به آزمون

های عملکردی گیری بهتر از ارزشیابی توصیفی، الزم است ابزارهای مناسب همچون آزمونبهره

و سیاهه رفتار توسط معلمان تهیه گردد تا بازخوردهای توصیفی بهنگام و به جايگاه، ثبت و 

 ارائه گردد.

ا و حتومدهد اهداف و کشور فنالند و ايران نشان میبرنامه درسی مقايسه عناصر اصلی 

ها و وشرآموزی تا حدودی به هم شباهت دارند اما در زبانبرنامه درسی های ارزشیابی روش

مايان است اختالف آشکاری نبرنامه درسی يادگیری که درواقع بخش اجرايی -فنون ياددهی

های اصلی هآموزی ايران در تدوين اهداف و محتوا تا حد زيادی مؤلفزبانبرنامه درسی است. 

 ویری يادگ -های ياددهیآموزی فنالند را مستتر دارد، اما در فعالیتزبان درسیبرنامه 

های فهشود و بسیار از مؤلگرايی پرداخته میارزشیابی، فقط به ساختارهای دانشی و عمل

ها نآآموزی مغفول مانده است که در سؤاالت بعدی به بررسی تأثیرگذار در آموزش زبان

 خواهیم پرداخت.

برنامه درسی ، آموزش و پرورشهای درسی وزارت ريزی و تألیف کتابنامهدفتر بر

 و موزشها در قلمرو آآموزی ايران را با توجه به سند تحول بنیادين و تغییر نگرشزبان

امه برنرچوب بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز توجه به چهابا تکیه 1391پرورش در سال 

 بتدايیافارسی و بازتولید محتوای درس فارسی دوره نامه درسی برملی، به بازنگری  درسی

درك و  یزانمآموزان متناسب با پرداخت. توجه به نیازهای کودکان و رعايت واژگان پايه زبان

 امه درسیبرن ای از تغییرات در اينهای آموزگاران نمونهدريافت آنان و نیز توجه به درخواست

در اين  2016و با دو سال تأخیر در سال  2014فنالند در سال ملی  برنامه درسیآخرين  است.

انند منامه آموزی فنالند با تغییرات مهم اين برزبان برنامه درسیکشور در حال اجرا است. 

رای دن بالمللی سازی آموزش، رويکرد چندزبانه بورويکرد تعاملی و ارتباطی، رويکرد بین

 ت.هنگی در مدارس اين کشور در حال اجرا اسحفظ عدالت اجتماعی و توجه به تنوع فر

خش بر سه ريزی درسی در کشورهای فنالند و ايران را ددر ادامه سؤال اول نظام برنامه

قايسه ( م4ريزی درسی، معیارهای انتخاب محتوا و تهیه مواد آموزشی در جدول )شیوه برنامه

 ايم.نموده
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 شور فنالند و ايرانريزی درسی در ک(. مقايسه نظام برنامه4جدول )

 کشورها ریزی درسیشیوه برنامه

و  شآموزش و پرورريزی درسی متمرکز بوده و توسط کارشناسان و متخصصان در وزارت برنامه
 گیرد.در سطح سازمان مرکزی انجام می

 ایران

 گردد:در دو سطح تدوين می برنامه درسی

ای اصلی ملی شامل مقاصد و معیاره ای ياهسته برنامه درسی آموزش و پرورشهیئت ملی  -
 .کندارزيابی را طراحی می

 دهندخود را شکل می برنامه درسیمدارس نواحی محلی متناسب با موقعیت محلی خود  -

 فنالند

  معیارهای انتخاب محتوا

عناصر  های دستوری وتوجه به عناصر زبانی مانند آواها و حروف و انواع واژگان، توجه به ساخت
 آموزیبانزها و چهره در محتوای برنامه انی، عناصر و قواعد غیرکالمی مانند حرکت اندامگفتم

 ایران

مايت حتوسعه بیان موسیقی، تصويری، کالمی و بدنی ازجمله هنرهای مختلف و میراث فرهنگی 
 کند.

 ارائه و کیفیت محتوا، تنوع متن، میزان پیشرفت و سطح دشواری.

 فنالند

  شی، کتب درسیتهیه مواد آموز

 ایران آموزش و پرورشوزارت 

 فنالند هايی از سیستم آموزشی و مؤسسات و معلمتوسط بخش

 

توان برای هایی میآموزی فنالند چه درسزبان برنامه درسیهای سؤال دوم: از ویژگی

 آموزی ایران گرفت؟زبان برنامه درسی

فرد از زندگی توصیف يک دوره منحصربه عنوانهای مهم دوران کودکی بهدر فنالند شايستگی

شده است که بازی رسانه اصلی برای يادگیری در دوره ابتدايی در نظر گرفتهشود، درحالیمی

(. عالوه بر اين، استفاده خالقانه از موسیقی در اسناد رسمی فنالند مورد تأکید 1،2018)آدايکالم

کند. آموزش کودکی و دوره ابتدايی عمل مینیاز برای يادگیری در اوايل عنوان پیشاست و به

های کند تا الزامات يادگیری خود را برآورده کنند، مهارتبیان هنری به کودکان کمک می

دهد دنیای اطراف را اجتماعی و تصويری مثبت ايجاد کنند. عالوه بر اين، به کودکان اجازه می

                                                 
1. Adaikalam 
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آموزی دو سال قبل از زبان نامه درسیبر(. در فنالند، 2018و همکاران، 1درك کنند )لوی التی

شوند و زمان بیشتری برای شود. اين يعنی کودکان زودتر با زبان آشنا میدبستان شروع می

 (.2004ملی فنالند، برنامه درسی) يادگیری و ساختن دانش دارند

 ه درسیبرنامتدوين و اجرا و ارزشیابی  در زمینهتجارب مهم کشور فنالند، در ادامه 

آموزی نزبا برنامه درسیها و دستاوردهای قابلیتآموزی در دوره ابتدايی تحت عنوان زبان

( 5)در جدول  برنامه درسیبه تفکیک عناصر تحلیل محتوای اسنادی و فنالند، بر اساس 

 وزشینظام آمهای برای ها به بیان نکات و درسشده است که بر اساس اين قابلیتگنجانده

 ايم.رداخته( پ6ايران در جدول )
 آموزی فنالندزبان برنامه درسیها و دستاوردهای قابلیت( 5جدول )

 عناصر برنامه

درسی 

 آموزیزبان

 آموزی فنالندزبان برنامه درسیها و دستاوردهای قابلیت

راهبردهای 

یاددهی و 

یادگیری  

 های تدريسهای يادگیری و روشتوجه به برابری جنسیتی، محیط

 ر توسعه سواد خواندن، يادگیری تعاملی، تولید و درك انواع متنتأکید آموزش ب

 های گوش دادن و خودآزمايی فراگیرانتمرکز بر توسعه مهارت

 های مختلفآفرينی و بازيگری )ايفای نقش(، گسترش گفتار در موقعیتنقش

های فعالیت

یادگیری 

ن  فراگیرا

 العمرآيند مادامهای زبان در اوايل کودکی و يک فرتوسعه مهارت

وه با تولید متون مبتنی بر افکدار، تجدارب، مشداهدات، تخیدل و همچندین نحدآموزان دانش

 گیرند.کلید و نوشتن در قالب ديجیتال را در مدرسه ياد میاستفاده از صفحه

م همچنین مقررات اساسی نوشتن مانند فاصله کلمدات، عالئدم جملده و عالئدآموزان دانش

 آموزندینگارشی را م

زمان و فضا  ای در خدارج ازها فرهنگدی و رسدانهفضای يادگیری زبان و ادبیات مادری با ارائه پیشدنهاد 

 يابد.مدرسه گسترش می

 وجانبه خالقیدت آموزی ازنظر سنی مناسب است و در جهت توسعه همهزبان برنامه درسی

 است.آموزان دانشتخیل 

 آموزی موضوعات يادگیری استگیزه در يادگیری زبانعوامل اصلی انهای فرصت

هايی برای فعال بودن از طريق انتخاب شخصدی شدکوفا با ايجاد فرصتآموزان دانشعالقه 

                                                 
1. Leveelahti 
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 عناصر برنامه

درسی 

 آموزیزبان

 آموزی فنالندزبان برنامه درسیها و دستاوردهای قابلیت

یادگیری  شود.می 

 تولید متون چند ملی و چندزبانه

دهی سازمان

 محتوا

 صورت انتقادی استهای زبانی بهآموزش مهارت 

 هدا را بداکالس وکنند و آنور مستقل و در کنار ديگران تولید میطها را بهمتنآموزان دانش

 گذارند.خانواده و دوستانشان به اشتراك می

زبانده در درك معنای و جايگاه زبان فنالند در يک جامعه چند فرهنگی و چندآموزان دانش

 شوند.راهنمايی می

اند در آمدوزش شدهانتخابن آموزادانشهای جالب و ساير متون چندملیتی که توسط کتاب

 شود.و يادگیری استفاده می

نابع مواد و م برای آموزش زبان سامی و رومی از طريدق ارتبداط گروهدی و در تعامدل چهدره بده چهدره  

 کنند.تمرين می

شدناختی موضدوع را تقويدت آموزی ماهیت عملکردی، تجربدی و زيبايیزبان برنامه درسی

 کندمی

 گذاری تجربیات است.به توسعه خواندن و به اشتراكآموزان انشدهدف ترغیب  اهداف

آموزی جهت تعمیدق داندش فرهنگدی داندش آمدوزان، حمايدت از رشدد زبان برنامه درسی

 است.آموزان دانشسازی زبان و تخیل اخالقی و غنی

 های در معرض خطر در بحث و يدادگیری نیدز موردتوجدهها و زبانهای اقلیتاهمیت زبان

 گیرند.قرار می

 های کاربردی تفسیر و تولید متونهای فراشناختی، مهارتتأکید مهارت

ارزشیابی  کننده است.آموزی راهنمايی و دلگرمزبان برنامه درسیفرايند ارزيابی  

 ها استدر همه زمینهآموزان دانشهدف اصلی ارزيابی پشتیبانی و ترويج توسعه زبان 

 

 امه درسیبرنها و دستاوردهای دهنده قابلیت( که نشان5رج در جدول )بر اساس نتايج مند

رگرفته از ( که ب6تجارب زير جدول ) ها وپیشنهاد توان ازآموزی کشور فنالند است. میزبان

ره آموزی ايران بهزبان برنامه درسیبرای ای بین دو نظام آموزشی است يک رويکرد مقايسه

 برد.
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 آموزی کشور فنالند برای ايرانزبان برنامه درسیو تجارب برگرفته از  ها( پیشنهاد6جدول )

 کنندگاناستفاده آموزی فنالند برای ایرانای زبانپیشنهادهای رویکرد مقایسه

هدای آموزی مبتنی بر اصل محوريت رويکرد ارتباطی در گزينش محتدوا و روشبرنامه زبان
 يادگیری باشد.

 مؤلفان

برنامه ريزان  د.محوری و اصل بازی در يادگیری باشی ابتدايی مبتنی بر اصل کودكآموزبرنامه زبان
 آموزشی

 مؤلفان آموزیزبان برنامه درسیهای زبانی مانند گويش يا لهجه در محتوای توجه به گونه

 رسدیدبرنامده ها و چهره در محتوای توجه به عناصر و قواعد غیرکالمی مانند حرکت اندام
 آموزیزبان

مؤلفان و 
 معلمان

آموزی و کالم در محتدوای برنامده زبداندر نظر گرفتن عناصر فرازبانی مثدل آهندگ و تکیده
 .برنامه درسیگیری از موسیقی در اجرا بهره

مؤلفان و 
 معلمان

زش و ايجاد فضاسازی ذهنی بدرای آمدو برنامه درسیتوجه به خالقیت و تفکر در محتوای 
 آموزیزبان برنامه درسی

 لفانمؤ

بدان و زهای ديداری شنیداری مثل تلويزيون، ويددئو و رايانده در آمدوزش استفاده از رسانه
 توجه به نگارش و اصول نوشتن در قالب ديجیتال برای دانش آموزان.

معلمان و 
 مديران

 معلمان شدههای ديدهاستفاده از بحث گروهی )بحث و گفتگو( مثل بحث در مورد فیلم

 معلمان های آموزشیاع بازیاستفاده از انو
بددنی و آموزی با موضدوعات ديگدر مانندد موسدیقی، تربیتزبان برنامه درسیهمسو کردن 

 مطالعات اجتماعی برای يادگیری بهتر و يکپارچه
مؤلفان و 

 معلمان
 معلمان آموزیآموزش مشارکتی و روش تعاملی در فرايند آموزش و تدريس زبان

معلمان و  سازی زبان و تخیل دانش آموزانبزاری برای غنیگذاری تجربیات ااشتراك
 مؤلفان

ز عنوان بخشدی ادر نظر گرفتن تنوع قومی و زبانی و لحاظ کردن نیازهای مناطق دوزبانه به
 آموزیزبان برنامه درسی

 مؤلفان

هدای اجتمداعی، های زيباشناختی، آگاهیآموزی سواد فرهنگی، آگاهیزبان برنامه درسیدر 
 جانبه در نظر گرفته شود.د شخصی به شکل همهرش

مؤلفان و 
 برنامه ريزان

لدب های تدريس مناسب و مطلوبی برای عمق بخشیدن و انتقال مطاآشنايی معلمان با روش
 آموزی.زبان برنامه درسیدر آموزان دانشبه 

 معلمان

هدای ديگدر در بخشای باشد که بتواندد بسدیاری از کمبودهدا را گونهدهی محتوا بهسازمان
 آموزی جبران کند.زبان برنامه درسی

 مؤلفان

برنامه ريزان  توجه بیشتر به مهارت ارتباطی و پردازش اطالعات با توجه به نیاز دنیای کنونی
 و معلمان
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ا چه بآموزی ایران زبان برنامه درسیسؤال سوم: عملیاتی کردن تجارب کشور فنالند در 

 های روبرو است؟چالش

 هاتهياف از فرعی مايهدرون 13 و اصلی مايهدرون 5 پژوهش، به اين پرسش پاسخ منظوربه

 شوند.(. اين موارد در ادامه شرح داده می7 جدولشد ) استخراج

 آموزی ايرانزبان برنامه درسیعملیاتی کردن تجارب کشور فنالند در های (. چالش7جدول )

های مایهدرون

 اصلی

 یهای فرعمایهدرون

هااای . فعالیت1

 یادگیری

 های تشخیصی و سنجش کودکان. آزمون1-1

 های تفکر و طراحی تکلیف. مهارت1-2

. فنون یاددهی 2

 و یادگیری

 های ديداری و شنیداری. عدم استفاده از رسانه2-1

 آموزیزبان برنامه درسیهای فعال تدريس در . توجه نکردن به روش2-2

دهی . سااازمان3

 محتوا

 های زندگی در محتوا. عدم توجه به مهارت3-1

 برنامه درسیشناختی و موسیقی ايرانی در محتوای زيبائی . عدم توجه به حس3-2

 درسدی برنامههای زبانی مانند گويش يا لهجه در محتوای . عدم توجه کافی به گونه3-3

 آموزیزبان

. شاااااارای  4

 مدرسه

 سدر يک کالآموزان دانشتعداد زياد  های در فضا و محیط يادگیری و. محدوديت4-1

 تجهیزات و امکانات ديجیتال در همه مدارس. ناکافی بودن 4-2

 آموزی با محیط بیرون از مدرسه. عدم تعامل مدرسه برای تقويت زبان4-3

. عوامل مربوط 5

 به معلم

 . عدم مشارکت معلم در گزينش محتوا5-1

 . عالقه و انگیزه معلم5-2

 معلمی های. مهارت5-3

 های یادگیریفعالیت

ديشی ازانبهايی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزيابی و ، فرصتهای يادگیریمنظور از فعالیت

های تشخیصی و سنجش کودکان و مايه شامل آزموندرباره يادگیری است. اين درون

 شود.می های تفکر و طراحی تکلیفمهارت
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 سیمه دربرنااختالالت يادگیری اشاره داشتند که  کنندگان در پژوهش، به اين مطلبمشارکت

درستی ، بههای تشخیصی و سنجش کودکانآزمونآموزی، به دلیل عدم توجه کافی به زبان

 کنندگان بیان کرد:برای مثال يکی از شرکت شود.شناخته نمی

لیل ان را به دآموزدانشآموزی مربیان اختالالت يادگیری زبان برنامه درسیدر 
ش سنج گیرند. در کالس اول توجه کمتری بهشتن آگاهی در اين امر در نظر نمیندا

 شود به شکل کامل و تخصصی انجامان پايه اول میآموزدانششنوايی و بینای 
ری ها و اختالالت يادگیگیرد که اين خود باعث عدم آگاهی معلمان از ضعفنمی

 (.1398ماه علوم تربیتی، دی ، رشته7شونده شماره شود )مصاحبهان میآموزدانش
 ری ازاز سوی معلمان بود. گروه ديگ های تفکر و طراحی تکلیفمهارتچالش ديگر، داشتن 

آموزی را ضروری های تفکر در کنار چهار مهارت اصلی زبانمعلمان توجه به مهارت

 تأکید داشتند: برنامه درسیدانستند و به هدفمند بودن تکالیف در اين می

های رتآموزی بیشترين توجه خود را به مهازبان برنامه درسیمعلمان در  مدارس و

ت. خواندن و نوشتن دارند و مهارت گوش دادن و صحبت کردن کمتر موردتوجه اس
ی برا شود و تکالیفیهای تفکر خالق و انتقادی کمتر توجه میمتأسفانه به مهارت

ز اندن تنها به نوشتن و خوا پرورش تفکر و خالقیت از سوی معلمان وجود ندارد و
لوم ع، رشته 20شونده شماره مصاحبه) شودهای کتاب اکتفا میروی متون و داستان

 (.1398ماه تربیتی، دی

 فنون یاددهی و یادگیری

يجاد رای اتدريس تعامل بین معلم و شاگرد است که بر پايه طراحی منظم و هدفمند معلم، ب 

هايی منظمی گیرد و معلم در آموزش مجموعه تدابیر و انديشهتغییر در رفتار شاگرد انجام می

 درواقع فنون ياددهی و يادگیری است.کند که اتخاذ می

های ه روشبهای ديداری و شنیداری و توجه نکردن عدم استفاده از رسانه مايه شاملاين درون

 شود. معلمانمی فعال تدريس

 داشتند:آموزشی در امر تدريس تأکید بر وسايل کمک
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های آموزشی و ديداری شنیداری در بیشتر مدارس وجود دارد و کمبود رسانه

 شونده شمارهکند )مصاحبهپرداختن به همه ابعاد اين درس را با مشکل مواجه می
 (.1398ماه ، رشته ادبیات فارسی، دی10

 رسیدامه برنهای فعال تدريس در توجه نکردن به روش برنامه درسیهای اين يکی از چالش

 کنندگان بیان کرد:. برای مثال يکی از شرکتآموزی استزبان

های فعال تدريس ضعف آموزش به دلیل عدم آشنايی برخی از معلمان با روش
 ان مثل بازی،آموزدانشعالقه  های جذاب و موردوجود دارد. تمرکز نداشتن به روش

ب و نداشتن فضای مناسگیر بودن گويی و. به دلیل وقتشعر، سرودخوانی و قصه
م ، رشته علو4شونده شماره مصاحبه) های عمده در امر آموزش استيکی از ضعف

 (.1398ماه تربیتی، دی

 دهی محتواسازمان

-بانهای يادگیری برنامه زهايی است که بر اساس هدفها و مهارتها، گرايشمحتوا دانش

مل مايه نیز شااين درونياد بگیرند.  شود تا کودکان آن رادهی میآموزی گزينش و سازمان

 های زندگی در محتوا، عدم توجه به حسعدم توجه به مهارت های فرعیمايهدرون

 فی بهعدم توجه کا مايهچالش آخر اين درون وشناختی و موسیقی ايرانی در محتوا زيبائی
های رتمیت مهااه يکی از معلمان با .های زبانی مانند گويش يا لهجه در محتوا استگونه

 گونه بیان کرد:را اين های زندگی در محتوامهارت ضروری در زندگی کنونی چالش

های زندگی در بطن يکی از مشکالت اصلی، توجه نکردن به گنجاندن مهارت

ه برا  های تدريس خودهای زبان فارسی در دوره ابتدايی است. معلم بايد روشکتاب
گی های فراوانی برای ارتباط دروس بازندقعیتای طراحی کند که در آن موشیوه

 گیردندرت صورت میبینی شود. متأسفانه اين امر در کالس و محتوا درسی بهپیش
 (.1398ماه ، رشته ادبیات فارسی، دی12شونده شماره مصاحبه)
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درسی  حتوامبعضی از معلمان به اين مطلب اشاره داشتند که برای توسعه فرهنگ ايرانی بايد 

شناختی ئیزيبا وجه بیشتری به هنرهای ايرانی در محتوا داشته باشد و توجه بیشتری به حست

 و موسیقی ايرانی در محتوا بايد مدنظر گرفته شود:

رس مدا استفاده از سازها و نواهای ايرانی )موسیقی( برای آموزش زبان فارسی در
آموزی وجود نبخصوص در قالب شعر و سرود برای محتوای آموزشی در امر زبا

 به شکل برنامه درسیشناختی و هنرهای ايرانی در محتوای ندارد. حس زيبائی
ماه ، رشته علوم تربیتی، دی12شونده شماره مصاحبه) ضعیف موردتوجه است

1398.) 
فی به ه کاعدم توجای به مناطق دوزبانه ايران دارد بحث در ادامه چالش ديگر که توجه ويژه

 است: برنامه درسیاين  انند گويش يا لهجه در محتواهای زبانی مگونه

ومی نگ بقرار دادن دروس با عنوان )درس آزاد( باعث توجه به عاليق کودکان و فره

اد را رس آزآموزی شده است اما متأسفانه اکثر معلمان دزبان برنامه درسیو محلی در 

کند؛ و در محتوا مینبود آن خیلی فرقی ن و کنند و بودای عمل میصورت سلیقهبه
بیات ، رشته اد13شونده شماره مصاحبه) های زبانی توجه نشده استدرس به تفاوت

 (.1398ماه فارسی، دی

 شرای  مدرسه

ظام شود؛ بنابراين اگر نمیآموزان دانشمدرسه باعث رشد رفتارهای فردی و اجتماعی  

اشد که لی بر دگرگونی تمام عوامآموزشی بخواهد تحولی در آموزش به وجود آورد، بايد به فک

های در فضا و محیط محدوديتمايه خود شامل اين درون .به طريقی در ايجاد يادگیری مؤثرند
عدم  ودارس متجهیزات و امکانات ديجیتال يادگیری و تعداد زياد دانش آموزان، ناکافی بودن 

 شود.میآموزی با محیط بیرون تعامل مدرسه برای تقويت زبان

 ند تمامدر کالس درس کم شود تا بتوانآموزان دانشگفته معلمان نیاز است تعداد  طبق

 های کتاب را انجام دهند:فعالیت
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 ک زنگيها را به شکل مطلوب انجام داد؟ توان تمام فعالیتمی آموزدانشوپنج آيا با سی
رك دنی، کامل برای روخوانی همه شاگردهای کالس من الزم است. آيا نبايد به شعرخوا

 (.1398ماه ، رشته علوم تربیتی، دی1شونده شماره مصاحبه) مطلب، واژه آموزی و... برسم

ر است که برای تحول دتجهیزات و امکانات ديجیتال مدارس چالش ديگر ناکافی بودن 

 ای به اين مؤلفه نمود:آموزش بايد توجه ويژه

ازمند های کتاب که نیفعالیت های ما دسترسی به رايانه ندارند و برخی ازهمه کالس
cd دبیات ، رشته ا11شونده شماره مصاحبه) توانیم انجام دهمآموزشی هست را نمی

 (.1398ماه فارسی، دی

ن از آموزی با محیط بیروعدم تعامل مدرسه برای تقويت زبانبعضی از معلمان به چالش 
 ر ايندو نارضايتی والدين های از قبیل مشکالت اداری اشاره نمودند که محدوديت مدرسه

 خصوص اشاره کردند:

ز حتی يک روآموزان دانشما در طول سال تحصیلی با توجه به عالقه و شوق فراوان 

ط رتبااتوانیم برويم و مديران به خاطر بار مسئولیت برای هم به گردش علمی نمی
، 5ماره شونده شمصاحبه) کنندها همکاری نمیمدرسه با مراکز علمی و کتابخانه

 (.1398ماه رشته ادبیات فارسی، دی
 

 عوامل مربوط به معلم

سايه  ندی درو مدرسه، تجربیات ارزشمآموزان دانشمعلمان به سبب آشنايی با مسائل، نیازهای 

های مهترين عنصر در موفقیت اجرای برناآورند که مهمتعامل با يادگیرندگان به دست می

زه انگی وعدم مشارکت معلم در گزينش محتوا، عالقه  د شاملمايه خودرسی هستند. اين درون

 شود.می های معلمیمعلم و مهارت

ل ه دنباباثراتی در تدريس و بازخوردهای معلمان عدم مشارکت معلم در گزينش محتوا چالش 

 دارد:

آموزان دانشهای کتاب برای ها مشارکت ندارند، داستانمعلمان در تدوين کتاب
 (.1398ماه ، دی2شونده شماره برانگیز نیستند )مصاحبهد و چالشجذابیت ندارن
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س تدري ومعلمان است که مانند چالش قبل تأثیراتی بر عالقه  عالقه و انگیزهچالش ديگر 

 مطلوب دارد:

يگر دها جذابیت زيادی ندارد و از سوی متنکتاب درسی هم به خاطر تصاوير و هم

ا ری رهای متنوع يادگیمان را برای طراحی فرصتگیر بودن ارزشیابی توصیفی زوقت
 (.1398ماه ، رشته علوم تربیتی، دی16شونده شماره مصاحبه) کنداز معلمان سلب می

وف به آموزی دوره ابتدايی که معطزبان برنامه درسیدر  های معلمیمهارتدرنهايت چالش 

 است: برنامه درسینقش و عملکرد معلمان در تدريس اين 

 عدم یل کمبود معلم در مقطع ابتدايی حضور معلمان دوره متوسطه به دلیلبه دل
 ان ازآموزی يکی از مشکالت است. اکثر معلمزبان برنامه درسیآشنايی با مباحث 

 وآموزی مطلع نیستند. از طرفی داشتن دانش زبان برنامه درسیمبانی، اصول 
رك دنند نحوه امال گفتن، ای معلمان برای تدريس درس فارسی ماهای حرفهمهارت

 قبل ها، خواندن متن و شعر کتاب با لحن و آهنگ مناسب برای معلمانمفهوم درس

 شونده شمارهشود )مصاحبهاز تدريس ضروری است؛ که به اين امر توجه زيادی نمی
 (.1398ماه ، رشته علوم تربیتی، دی20

 

 گیریبحث و نتیجه

معلمان و  هایديدگاه و نظرات اد به تحلیل محتوايی واستن حاضر اين بود که باهدف مقاله 

 نهدر زمی عنوان کشوری پیشروآموزی کشور فنالند بهزبان برنامه درسیبه تطبیق  نظرانصاحب

د در فنالنبرنامه درسی های های ممکن برای اجرای درسآموزش با ايران بپردازد و چالش

 استخراج کند. ايران را

ترين اهداف کشور فنالند در آموزی کشور فنالند نشان داد مهمبانز برنامه درسیبررسی 

های يادگیری و تعامل و همچنین چهار توسعه سواد خواندن، مهارتآموزی زبان برنامه درسی

رويکردهای  در زمینههای فردی فراگیران بود. آموزی با تأکید بر توانايیمهارت اصلی زبان

المللی توان رويکردهای تعاملی و ارتباطی، رويکرد بینالند میدر فن برنامه درسیاين بر حاکم 

آموزی از فراگیران زبان برنامه درسیسازی آموزش و رويکرد چندزبانه را ذکر کرد. انتظارات 
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های خواندن و نوشتن روان، پیشبرد خواندن با شامل تولید متون چندملی، دستیابی به مهارت

آموزی فنالند با ايران زبان برنامه درسیاز حیث مقايسه توجه درك مطلب است. نکته قابل

با آموزان دانشای به رويکرد تعاملی و ارتباطی و رويکرد چندزبانه دهد که توجه ويژهنشان می

اهداف مربوط به  شود.میآموزان دانشتعامل زبان گفتاری باعث تقويت آگاهی زبان 

راهنمايی، تمايز، پشتیبانی و ارزيابی يادگیری های کار و همچنین های يادگیری و روشمحیط

 ايران گنجانده برنامه درسیآموزی بايد به شکل دقیق در زبان برنامه درسیدر مورد  آموزدانش

 شود.

امه برنین های آموزشی و همچنآموزی کشور ايران نشان داد نظامزبان برنامه درسیبررسی 

تند. های با يکديگر هسرای تشابهات و تفاوتمورد مقايسه دا آموزی دو کشورزبان درسی

 له وريزی درسی در طی يک مرحکشور ايران دارای ساختار متمرکز است و فرايند برنامه

د؛ دارننهای مديريتی دخالت چندانی در آن گیرد و ديگر ردهتوسط سازمان مرکزی انجام می

د مرحله ريزی درسی طی چنبرنامهاما کشورهای دارای ساختار غیرمتمرکز مانند فنالند فرايند 

که با  ستندهای و محلی نیز به نحوی در اين فرايند درگیر های منطقهگیرد و مديريتانجام می

( نیز 1389( و قادر دوست و دانای طوسی )1387نتايج پژوهش قاسم پور مقدم و همکاران )

ور ر کشنظام متمرکز د ريزی درسی در کشورهای خارجی وهای غیرمتمرکز برنامهکه به شیوه

، های شناختیطهايران به اهداف حی برنامه درسیکرده بودند، همخوانی دارد. اهداف ايران اشاره

ی کردهاايران شامل روي برنامه درسیشود. رويکردهای حاکم در عاطفی و مهارتی معطوف می

اصلی  عام و هفت رويکرد خاص است. انتظارات مدنظر از فراگیران کسب چهار مهارت

ن، ايرا طبق اصل پانزدهم قانون اساسی ايران، زبان و خط رسمی و مشتركآموزی است. زبان

ناطق کتب درسی، زبان فارسی است، توجه به يادگیری زبان رسمی در م در زمینهويژه به

ار رخوردبآموزی در دوره ابتدايی زبان برنامه درسیزبان از اهمیت دوچندانی در غیرفارسی

خوانی مبا نتايج اين تحقیق ه ( نیز1391يج تحقیق مجلل چوبقلو و تمجید تاش )نتا است.

تدريس  های تعاملیها بايد از روشها معتقد بودند که برای درك معنا برای دوزبانهدارد، آن

 استفاده کرد.
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هايی آموزی فنالند که پیشنهادزبان برنامه درسیهای نتايج در خصوص دستاوردها و ويژگی

آموزی بايد مبتنی بر اصل محوريت رويکرد برنامه زبانايران دارد نشان داد  برنامه درسیی برا

در نظر  های يادگیری باشد.ارتباطی و تعاملی در گزينش محتوا و اصل بازی محوری در روش

گیری از آموزی و بهرهکالم در محتوای برنامه زبانگرفتن عناصر فرازبانی مثل آهنگ و تکیه

های ديداری شنیداری مثل تلويزيون، استفاده از رسانه باشد. برنامه درسیدر اجرا  موسیقی

ويدئو و رايانه در آموزش زبان و توجه به نگارش و اصول نوشتن در قالب ديجیتال برای 

(، وفايی فر و 1395فراهم باشد و نتايج اين بخش با پژوهش باقری و همکاران )آموزان دانش

های زبان گفتاری مثل شعر، بازی، قصه و نمايش بر رشد افزايش مؤلفه ( که1393همکاران )

های کالمی کودکان مؤثر است همسو است؛ بنابراين در ايران متصديان آموزش و تألیف مهارت

ها داشته باشند و ضمن در اولويت های زبانی و ادبی قومیتها اهمیت بیشتری به ارزشکتاب

های مربوط به آموزی درسزبان برنامه درسیی، در محتوای ها و هويت ملقرار دادن ارزش

مثابه حق شهروندی ها نیز گنجانده شود. تکلم به زبان قومیتی و مادری بهتنوع زبانی و قومیت

 افراد يادگیری و آموزش فرآيند بر که است مسائلی از همواره است. از سوی ديگر دوزبانگی

 دوزبانه افراد و دارد مصداق جهان نقاط یهمه در که است ایپديده و دارد تأثیر خود یجامعه

 پديده اين کنند. استفاده خود ارتباطی نیازهای رفع در هازبان آن از مورد برحسب توانندمی

آموزی ايران بايد تصمیمات جديدی در زبان برنامه درسیو در  دارد ایرشتهمیان ماهیتی بیشتر

های قومیتی نه ( که زبان1397نتايج با پژوهش ناظمی ) اين خصوص اتخاذ شود. اين بخش از

عنوان يکی از حقوق عنوان ظرفیتی ملی است و زبان مادری و قومیتی بهعنوان تهديد که بهبه

های حمايتی آموزش زبان يک سیاست شهروندان ايرانی و همچنین افزايش تنوع در برنامه

 (،2015کريستیناپاپ ) با نتايج تحقیق از سوی ديگرزبانی خواهد بود. همخوانی دارد. 

های آموزشی و ديداری رسانهکه استفاده از  (1396( و عربی و همکاران )1398سلسبیلی )

خوانی دارد. در نبین اين بحث از پژوهش شود همآموزی میشنیداری جهت تدريس بهتر زبان

 مختلفی هایگروه به کر،تف سبک ازنظرآموزان دانش اينکه به توجه باتوان نتیجه گرفت می

تدريس در  روش يک از استفاده بنابراين،و محتوای هر درس متفاوت است  شوندمی تقسیم

تلفیقی و تعامل با محیط و  هایشیوه از استفادهو نیست  مطلوب کودك زبانی برنامه درسی
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 راهگشا برنامه درسیهای بیرون از مدرسه متناسب با هر محتوا در پیشبرد بهتر اين گروه

 .بود خواهد

در های آموزی ايران با چالشزبان برنامه درسیعملیاتی کردن تجارب کشور فنالند در 

 واملعها و فنون ياددهی و يادگیری، شرايط مدرسه و های يادگیری، محتوا، شیوهفعالیت

ها را آموزی ايران روبرو است. برخی از اين چالشزبان برنامه درسیمربوط به معلم در 

هارت وتحلیل چهار مهای تدريس که منجر به تجزيهتوان با تغییر عملکرد معلمان در روشمی

ای و نهرسا ها، متون غیرداستانی، متونها، روايتآموزی، نحوه استفاده از داستاناصلی زبان

یب شود برطرف نمود. از سوی ديگر ترغآموزی میزبان برنامه درسیها آموزشی در بازی

های ديگر و ها و قومیتبه بیان زبانی، نمايشی، ادبیات فرهنگآموزان دانشاشتیاق عالقه و 

متر ای کتوجه ويژه به درك مطلب و محتوای جذاب و متناسب با نیازهای روز راهکارهای بر

 اين پژوهش يکی از آموزی ايران است.زبان برنامه درسیهای پیش رو در کردن چالش

تفا تنهايی به آن اکتوان بهنمی آموزی است وزبان برنامه درسی های بررسیها و زمینهروش

انجام  مکانکرد. اين پژوهش بر اساس يک مطالعه تطبیقی بود و صرفاً در ارتباط با ايران ا

 جه کرد.موا های تأيیدی وجود دارد لذا امکان مقايسه دقیق را با محدوديتمصاحبه و ارزيابی

رود. یمای به شمار های مطالعات تطبیقی در هر مقطع يا حوزهتالبته ابن امر ازجمله محدودي

خالق،  مايشنهای ازجمله: ها و فنون ياددهی و يادگیری، فعالیتدر پايان بايد در ابعاد روش

فزايش های برای اگويی، رويکرد ارتباطی و تعاملی در فرآيند آموزش، بازی، ايجاد فرصتقصه

ی های آموزشطريق تعامل مدرسه و همچنین استفاده از رسانههای گفتاری کودکان از مهارت

و  آموزی تحوالتزبانبرنامه درسی های شعر و داستان در ها، کتاببیشتر ازجمله فلش کارت

ه ها را بهای نوين و فعال تدريس که بتواند اين قابلیتاقداماتی صورت گیرد و به روش

های رزشوجه شايانی گردد. همچنین نیازها و ابه نحو مطلوبی انتقال دهد، تآموزان دانش

 آموزی لحاظ شود.زبان برنامه درسیهای قومی و زبانی در اقلیت

 منابع
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 های تقویت و گسترش تفکر خالق در کودکاانبررسی راه(. 1394) آذرشب، معصومه؛ میرمرادی، عیسی

، علدوم تربیتدی و اولدین همدايش علمدی پژوهشدی روانشناسدی ،آموزیدبستانی باا محوریات زباان

 انجمن پايش. .صورت الکترونیکیشناسی جامعه، بهآسیب

 یشابردپ بار رسامی و باومی زبان به بازخورد تأثیر (.1395افشاری، علی؛ صادقی، ناهید و هناره، رضا )

-126(، 24) 9 .پژوهشی آمدوزش و ارزشدیابی -نشريه علمی دوزبانه.آموزان دانش نوشتن و خواندن

111. 

 ، انتشارات، سمت، تهران.آموزش و پرورش تطبیقی(. 1395احمد.)آقازاده، 

-146( 16)6ن. . فصلنامه تامالت فلسفی، دانشگاه زنجااقدام پژوهی از منظر فلسفه انتقادی و تفسیری      

121. 

 انتشارات تیک.   

فتااری گبر رشد آموزی های زبانتأثیر فعالیت(. 1395باقری، نیوشا؛ عباسی، عفت و گرامی پور، مسعود )

 7.، فصلنامه خانواده و پژوهشدبستانی خصوصی شهرستان لنگرودساله در مراکز پیش 5-6کودکان 

(31 )86-67. 

برناماه قای مطالعه تطبی(. 1396بنی عامريان، مريم؛ جوادی پور، محمد؛ حکیم زاده، رضوان؛ درانی، کمال )

 فنی و  درسی

 ابوالفضدل بختیداری، حسدن رحیمدی و سیدحسدین، ترجمه دفرهنگ آموزشی فنالن(. 1398تیموتی واکر )

 رضوی خوسفی. 

 امه فصلن ایران. حرفه ای با تاکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با      

 ودن دربمقایسه تطبیقی نحوه اجرای استراتژی نظام مند (. 1396خراشادی زاده، فاطمه؛ کريمی، حسین )

یشنهادی کارشناسی پرستاری کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پ امه درسیبرن

 .2-12(2)12. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی يزد.پرستاری ایران برنامه درسیدر 

 .91-108(.12)3.پژوهشنامه تعلیم و تربیت های لیبرال و جامعه گرا.دیدگاه   

 . تهران: سمت.روش تدریس زبان فارسی )در دوره دبستان((. 1390ن. )زندی، بهم

 . تهران: سمت.آموزیزبان(. 1393زندی، بهمن. )

 برناماه درسایفارسای دوره اول ابتادایی در ساط   برنامه درسایارزشیابی (. 1398سلسبیلی، نادر. )

 .176-141(.55)14.برنامه درسیمطالعات  .اجراشده

رات اداره ، تهران: انتشاراهنمای معلم فارسی سوم ابتدایی(. 1392لفقاری، حسن. )سنگری، محمدرضا؛ ذوا

 .های درسیکل چاپ و توزيع کتاب

اماه برنهای الگوی مطلاوب تعیین ویژگی(. 1396عربی جونقانی، احمد؛ سلطانی، اصغر؛ اسمی، کرامت. )

 .108-81(، 44)12.درسی برنامهمطالعات  .آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمانزبان درسی



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62طالعات برنامه درسی، شماره فصلنامه م    

 

 

44 

های زبانی های آموزش مهارتمطالعه اهداف و مؤلفه(. 1389قادری دوست، الهام و دانای طوسی، مريم )

 .زبان فارسی دوره متوساطه ایاران برنامه درسی)خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخت گفتن( در 

 .6-23(35)5 .های آموزشیفصلنامه نوآوری

 آماوزش برنامه درسایای بررسی مقایسه(. 1387ندی، بهمن و بخشش، مريم )قاسم پور مقدم، حسین، ز

 .1-22(8)2 .برنامه درسی، فصلنامه مطالعات زبان ملی ایران و آمریکا در دوره ابتدایی

ساه آن باا نتایج تیماز و پرلاز و مقای(. 1391کريمى، عبدالعظیم؛ بخشعلى زاده، شهرناز؛ کبیرى، مسدعود )

. سدازمان پدژوهش و آمدوزش و پدرورش. وزارت هاای قبالایاران در دوره آماوزاندانشعملکرد 

 ريزی آموزشى.برنامه

 تحلیال تطبیقای بنیادهاای(. 1395کشاورز، سوسن؛ احمدی، علی، مهرمحمدی؛ محمود؛ قائددی، يحیدی.)

 معرفت شناختی 

ه هدران: موسسدت ،(PIRLS) فهم پرلاز(. 1397پورمقدم، حسین )زاده، محرم و قاسممجدفر، مرتضی، نقی

 مدارس يادگیرنده مرآت

تحلیال محتاوای کتااب فارسای )بخاوانیم و (. 1391مجلل چوبقلو، محمدعلی و تمجید تداش، الهدام. )

ها و ، مجالهمايش زبان مادری آموزی در مناطق دوزبانه،بنویسیم( پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان

 ان.ها، گرگان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگچالش
 .143-174(45)12.برنامه درسیمطالعات       

 نانتشارات جامعه شناسان. تهرا .پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی (.1394میرزايی، خلیل )

های زبان در جمهوری اسالمی ایران، پیشنهادهای سیاساتی در خصاوص سیاست(. 1397ناظمی، امیر )

 .41-50(،26)8گذاری عمومی، دی سیاست. فصلنامه مطالعات راهبرآموزیزبان و زبان

آموزی زباان برناماه درساینیازسنجی (. 1393وفايی فر، گالويژ؛ قاسم پور مقدّم، حسین؛ پیری، موسی. )

-39(.35)9.برنامده درسدیمطالعات  .دبستانی مناطق دوزبانه، بر اساس مدل کالینپیشآموزان دانش

62. 

قی فلسافه تحلیل تطبی(. 1391يحیی، نقیب زاده، میرعبدالحسین )قلی، بهبود، ضرغامی، سعید؛ قائدی، ياری
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