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  درسي ةمطالعات برنامبررسي و نقد 
  ها زبان به غيرعرب آموزش زبان عربي

   موردي كتاب ةمطالع
  أخري بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم مناهج في المرجع

  *دانش محمدي

  چكيده
 ،برخالف كشـورهاي عربـي   ،ريزي درسي در آموزش زبان عربي در ايران مطالعات برنامه

 للنـاطقين  العربيـة  اللغـة  تعلـيم  مناهج في المرجع شمار است. كتاب بسيار اندك و انگشت
اين پژوهش در  ؛هاي اين حوزه در كشورهاي عربي است ترين كتاب از مهم يأخر بلغات

صورت است كه تـالش   اين . روش پژوهش بهشود خته ميبررسي اين كتاب پردا به نقد و
بررسـي محتـوايي،   ت و ضعف شكلي و محتوايي اثر تبيين شـود. در  خواهد شد نقاط قو

ـ   هاي برنامه شده در كتاب با كتاب مباحث مطرح ويـژه در زبـان انگليسـي     هريزي درسـي ب
  شود. مقايسه مي

فرهنگـي   يدهد كه ديدگاه نويسندگان در اين كتـاب ديـدگاه   نتايج پژوهش نشان مي
سازي نظريات و رويكردهـاي غربـي    اند از طريق بومي است و درواقع نويسندگان توانسته

عربـي بـراي آمـوزش زبـان عربـي بـه        ــ اسالمي يها را در چارچوب درسي، آن ةبرنام در
هاي محتوايي اين اثر فقدان بحـث و بررسـي    ها ارائه دهند. ازجمله نارسايي زبان غيرعرب

هـاي   درسي و نپرداختن بـه مباحـث مهمـي مثـل روش     ةدر برنام» نيازسنجي« عنصر مهم
  عملكرد آنان است. يتربيت معلمان و ارزيابي و ارتقا

  ها. زبان زبان عربي، غيرعرب ،رويكرد فرهنگي درسي، ةبرنامآموزش،  ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
برنامـة  اي آموزش زبـان خـارجي اسـت. طراحـي      رشته هاي بين درسي يكي از حوزه ةبرنام

هاي خارجي وجـود داشـته    آموزش زبان ةدر حوز گوناگونهاي  صورت  از ديرباز به درسي
هاي آموزشـي در   ترين طرح آموزش زبان دوم يا زبان خارجي يكي از بزرگ ،است. امروزه
و تـالش زيـادي را    ،سال در سراسر دنيا زمان، هزينـه  ها كودك و بزرگ ليونيجهان است. م

كنند. مدرسان نيز بخش زيـادي از نيرويشـان را بـراي     براي يادگيري زبان جديد صرف مي
هايشان صـرف   براي تدريس در كالس سازي مواد آموزشي آمادههاي زباني و  طراحي دوره

اي  هـاي خـارجي حـوزه    در زبان برنامة درسيهاي  پژوهش .)23: 2001دز تشار(ري كنند مي
هاي  اهداف، محتوا، روش و فعاليت ــ ها با بررسي مباني اين دوره ــ كند است كه تالش مي

هـا   اي واقعي طراحي شود. اين پژوهشيابي براساس اصول علمي و نيازه و ارزش ،تدريس
  :هاست پرسشپاسخ به اين  درپيِ غالباً

ها را براي انتخاب و تنظـيم محتـواي    توان آن چه مراحل و ابزارهايي وجود دارد كه مي
توان نيازهاي  كار گرفت؟ نيازهاي يادگيرندگان چيست؟ چگونه مي زبان به برنامة درسي

زبان لحاظ  برنامة درسييادگيرندگان را مشخص كرد؟ عوامل بافتي كه بايد در طراحي 
هايي دارند و چگونـه   كرد چيست؟ اهداف عام و اهداف خاص در تدريس چه ويژگي

آمـوزش زبـان    ةها را گسترش و بهبود بخشيد؟ طراحي محتوا در يـك دور  توان آن مي
 ةتوان تـدريس مناسـبي بـراي برنامـ     ي است؟ چگونه ميهاي داراي چه عوامل و ويژگي

و ســازگاركردن مـواد آموزشــي نيازمنــد   ،مـوردنظر طراحــي كـرد؟ انتخــاب، طراحـي   
زبـاني مـوردنظر را    ةتـوان كارآمـدي برنامـ    درنظرگرفتن چه مواردي است؟ چگونه مي

  .)23 :(همان سنجش كرد؟

هـاي   مستقل در اغلـب دانشـگاه   ةشتعنوان يك ر كه به براين عالوه ،برنامة درسي ،امروزه
هاي آموزشي ديگـر مثـل    اي وارد رشته رشته بين ةعنوان يك حوز سراسر دنيا وجود دارد، به

و آموزش علوم نيز شده اسـت. در آمـوزش    ،هاي خارجي، آموزش رياضيات آموزش زبان
تربيتـي، در  هـاي علـوم    هاي عربي، در اغلب دانشكده هاست كه در دانشگاه زبان عربي سال

آمـوزش زبـان عربـي هـم توجـه       برنامة درسيهاي تدريس به  و روش برنامة درسي ةرشت
رغـم   بـه  ،در ايـران امـا،  گرفتـه اسـت.    انجـام هاي فراواني در اين زمينه  شود و پژوهش مي

 برنامة درسيهاي حوزه  گسترش آموزش زبان عربي در سي سال گذشته، توجه به پژوهش
معرفي و بررسي تجارب كشورهاي عربـي   ،شك مار بوده است. بيش بسيار اندك و انگشت
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پژوهش، گامي مهـم   ةعملي چه در حوز ةچه در حوز ،آموزش زبان عربي برنامة درسيدر 
هاي درسي آموزش عربي  سازي در راستاي استفاده از اين تجارب و بهبود برنامه براي زمينه

  در ايران است.
 العربيـة  اللغـة  تعلـيم  مناهج في المرجعا بررسي كتاب ب ،كوشد اين جستار مينگارنده در 

ريـزي   برنامـه  ةهاي حوز عنوان يكي از جديدترين پژوهش ، اين پژوهش را بهبغيرها للناطقين
ريـزان و   ان، برنامهگر پژوهشها، به دانشجويان،  زبان درسي در آموزش زبان عربي به غيرعرب

 ،كه نويسندگان آن از مدرسان، متخصصان ،كتابمدرسان زبان عربي معرفي كند. بررسي اين 
توانـد گـام    ، مـي انـد  ريزي درسي آموزش زبـان عربـي   باتجربه و متخصص برنامه داناتاسو 
  باشد.  ريزي درسي كشورهاي عربي به كشور ما برنامه ةثري در انتقال تجارب حوزؤم

ديدگاه و روش غالـب   .1: داده شود پاسخ پرسش سه به هدش تالش حاضر پژوهشدر 
نـوآوري و   .2انـان چيسـت؟   بز آموزش زبان عربي به غيرعرب برنامة درسينويسندگان در 

با آثار مشابه در زبان عربي و انگليسي چيست و نقاط ضعف  ارزش علمي اين اثر درمقايسه
 هاي درسي آموزش زبان عربي استفاده از اين اثر براي برنامه تجارب قابل .3آن كدام است؟ 

  در ايران كدام است؟
  

  روش پژوهش .2
ـ    اين به باتوجه ي بـراي  كه اين اثر يك كتاب پژوهشي و نه آموزشي اسـت، از معيارهـاي كم

هـاي مشـابه در    بلكه تالش شد تا ازطريق بررسي پژوهش ،استفاده نشدآن تحليل محتواي 
 ةحـوز هـاي پژوهشـي    چنـين بـا درنظرگـرفتن ضـرورت     هـا و هـم   آن ةاين زمينه و مقايس

كه اين كتـاب بـا درخواسـت     اين به ريزي درسي اين كتاب نقد و بررسي شود. باتوجه برنامه
گروه عربي در شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در پژوهشگاه علـوم انسـاني نقـد    

شده توسط اين شورا براي نقد كتاب استفاده شـد. چـارچوب    از چارچوب ارائه شد، تقريباً
(معرفـي كلـي مؤلـف و اثـر و      تحليـل بيرونـي اثـر    .1اين موارد اسـت:  ي شامل نهاد پيش

و قواعـد   ،آرايي، صـحافي  صفحهالف) ( بررسي شكلي اثر .2 ؛موضوعات اصلي و كانوني)
(مقدمه و بيـان هـدف اثـر، فهرسـت مطالـب،       جامعيت صوري اثر؛ ب) ويرايش و نگارش
 رويكرد( اثر محتوايي بررسي. 3 ؛اعالم)هاي توضيحي، فهرست مراجع و  نمودارها و جدول

 جامعيـت  و تناسـب  ميـزان  ،ينهـاد  پيش درسي برنامة در روش نويسندگان، كلي ديدگاه و
و  و ارزش علمـي اثـر، فوايـد    نـوآوري  درسـي،  برنامة هاي سرفصل با اثر موضوع و محتوا

  هاي محتوايي اثر). نارسايي
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ي درسـي در  ريز برنامههاي  در بررسي محتوايي اثر تالش شد بين اين كتاب و كتاب
ت كتـاب بهتـر   هـا و نقـاط قـو    گيرد تـا كاسـتي  انجام  اي مقايسهآموزش زبان انگليسي 

  .دشو  تبيين
  

  ادبيات نظري پژوهش .3
 معنـي  بـه  currere التينـي  ةدر زبان انگليسي به كلم »برنامة درسي«معني  به curriculum ةواژ

برنامة كنند.  پيروزي تالش مي ةبراي رسيدن به نقطگردد كه در آن رقبا  برمي» ميدان مسابقه«
هاسـت كـه هـدف آن     دهي ها و سازمان اي از طرح آموزشي نيز مجموعه ةهر مؤسس درسي

هـا،   نمـايي  اي از راه آموز از يك ايستگاه بـه ايسـتگاه ديگـر ازطريـق مجموعـه      انتقال دانش
  ).32: 1988(هوانه  هاست و مهارت ،معلومات

  ذكر شده است: برنامة درسي، سه تعريف براي تربيتي اتاصطالح فرهنگدر 
التحصيلي يا گرفتن يك مدرك  ها و مواد آموزشي كه براي فارغ اي از سرفصل مجموعه

برنامة اجتماعي يا  برنامة درسيمثل  ،رود كار مي هاي تحصيلي به علمي در يكي از رشته
  ؛رياضيات درسي

آموز با هدف كسب مدركي  دانش يك چارچوب كلي براي مواد آموزشي است كه
  ؛گيرد سازد در مدرسه ياد مي اي آماده مي كه او را براي شغل يا حرفه

آموز يا دانشجو در مدرسه و دانشگاه  ها و تجاربي كه دانش اي از سرفصل مجموعه
  )1973نقل از جود  به ،29: 1991 ة(بسيوني عمير كند ها را كسب مي ن  آ

چنـين   را ايـن  برنامـة درسـي  ) هـم  2010( و احمد هريدي ،، احمد مدكورةطعيماحمد 
هـاي شـناختي،    هـا، فعاليـت   اي از حقـايق، تجـارب، مهـارت    مجموعـه «كننـد:   معرفي مـي 

و زباني است كه يك مؤسسه براي تربيت و تحقق اهداف موردنظر  ،اسي، اجتماعينش روان
 برنامـة درسـي  توان گفت مفهوم  مي ،شده به تعاريف ارائه باتوجه ).54: 2010( »دهد ارائه مي
هايي است كه يك مؤسسه يا مركز براي فراگيران خـود   مشي اي از ارشادات و خط مجموعه
و مواد  ،هاي تدريس ها، روش و فعاليت اهداف، محتوا و سرفصل ةدهد و دربرگيرند ارائه مي

  يابي است. هاي سنجش و ارزش آموزشي و شيوه
ك يـ هاي زيادي ارائه شده اسـت كـه هر   رجي، مدلزبان خا برنامة درسيبراي طراحي 

 ةشده در شـيو  هاي ارائه مدل 1.اند هاي درسي ارائه داده الگويي براي طراحي و اصالح برنامه
اختالفـات جزئـي دارنـد و اصـطالحات متفـاوتي را بـراي        برنامة درسيطراحي و اصالح 
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براسـاس   برنامـة درسـي  عناصر مـألوف   اين،باوجود .اند كرده نهاد پيش برنامة درسيعناصر 
هـاي   ها، اهداف، محتوا، روش و فعاليت : نيازسنجي و تحليل موقعيتستها اغلب اين مدل

برنامـة  . هر برنامة درسييابي از يادگيري فراگيران و ارزيابي  تدريس و مواد آموزشي، ارزش
كـه  سـت  هيـز  و تربيتـي ن  ،اي از اصـول فلسـفي، اجتمـاعي، زبـاني     داراي مجموعه درسي
  كنند. دهي كلي آن را تعيين مي جهت

ـ  ةشـيو  درنظرگـرفتن ي درسي ريز برنامهبراي نقد و بررسي هر پژوهشي در حوزه   ةارائ
  و ديدگاه كلي حاكم بر آن برنامه ضروري است. ،، اصول آن برنامهبرنامة درسيعناصر 
  

  نقد و بررسي اثر .4
  معرفي مؤلف و اثر 1.4
تـرين و جديـدترين    يكي از مهم للناطقين بغيرها العربية اللغةالمرجع في مناهج تعليم  كتاب
» هـا  زبـان  آموزش زبـان عربـي بـه غيرعـرب     برنامة درسي« هايي است كه در موضوع كتاب

 نوشته شده است. مشخصات كامل اين كتاب به شرح زير است:

صفحات  تعداد  كشور  انتشارات  سال چاپ  نوبت چاپ  نويسندگان
  كتاب

  دكتر رشدي احمد طعيمه
  دكتر علي احمد مدكور
  دكتر ايمان احمد هريدي

  674  قاهره -  مصر  دار الفكر العربي  م 2010  چاپ اول

القري اسـت. ازجملـه    علوم تربيتي دانشگاه ام ةاستاد دانشكد ةطعيمدكتر رشدي احمد 
  ترين آثاري وي: مهم

ق؛ 1427 العربـي،  الفكـر  دار ،ةالقـاهر  ،صـعوباتها  تدريسها، مستوياتها،: اللغوية المهارات
، بـا  تقويمـه  تحليلـه،  إعـداده، : أخـري  بلغـات  للناطقين العربية اللغة لتعليم األساسي الكتاب

 بـين  اتصاليا اللغة تعليم؛ )ق1427( القري انتشارات دانشگاه ام ،همكاري محمود كامل الناقه
 تعليم ؛)2006( انتشارات ايسيسكو ،همكاري محمود كامل الناقه، با االستراتيجيات و المناهج
 انتشـارات دار الفكـر العربـي    :الدين الشعيبي، قاهره ، با همكاري محمد عالءاألدب و ةالقراء

 ، انتشـارات دار الفكـر العربـي   تجـارب  و نظريات: العام التعليم في العربية تدريس؛ )2006(
 األسـس  ؛)2001( ، انتشـارات دار الفكـر العربـي   تدريبه ـ إعداده ـ  كفاياته: المعلم ؛)2000(

  .يالعرب الفكر دار انتشارات ،تقويمها ـ تطويرها ـ إعدادها: العربية اللغة تعليم لمناهج العامة
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علوم تربيتي دانشگاه قـاهره اسـت.    ةدانشكد ةدكتر علي احمد مدكور هم استاد بازنشست
  ازجمله آثار ايشان:

 و أصـوله  اإلسـالمية  التربيـة  مـنهج  ؛)2002( ، دار الفكر العربيالعربية اللغة فنون تدريس
بـا   ،التطبيـق  و النظريـة  بهـا؛  الناطقين لغير العربية اللغة تعليم ؛)1407( الفالح مكتبة، تطبيقاته

 ثقافـة  و التربيـة  ؛)2006( التربويـة  المنـاهج  نظريات ؛)2006( همكاري ايمان احمد هريدي
 العربـي  الـوطن  فـي  بهـا  النـاطقين  لغير العربية اللغة تعليم برامج تقويم )؛2006( التكنولوجيا

  .)1999( التربوية للمنظومة متكاملة رؤية ،التعليمية الشجرة ؛)1985(
  علوم تربيتي دانشگاه القاهره است. ةدكتر ايمان احمد هريدي استاد دانشكد

  
  موضوعات كانوني اثر 2.4

 برنامـة درسـي  فصـل اول بـه تعريـف زبـان و      :است فصل تقسيم شده سيزدهاين كتاب به 
هـاي   زبـان و ويژگـي    اختصاص داده شده است. در اين فصل مباحث مفيدي درمورد نقش

تعلـيم العربيـة   « اصطالحات زبان عربي ذكر شده است. مباحث ضروري هم درمورد تفاوت
تعليم «و  ،»لعربية للناطقين بغيرهاتعليم ا«، »تعليم العربية لغير الناطقين بها«، »لألجانب و لغير العرب

هـاي طراحـي    عنوان نمونه از مدل ارائه شده است. دو مدل به» العربية للناطقين بلغات أخري
 برنامـة درسـي  نيز در اين فصل تبيين شده است و در پايان فصـل هـم مـدل     برنامة درسي

  شرح داده شده است. ،بيني اسالمي است جهان ةكه برپاي ،موردنظر كتاب
هـا بررسـي شـده     زبان آموزش زبان عربي به غيرعرب برنامة درسياصول  در فصل دوم

اصول فرهنگي  ةو اجتماعي زيرمجموع ،است. در اين فصل سه اصل دانشي و زباني، تربيتي
برنامـة  اين كتاب به تشريح عناصـر  در ، برنامة درسيارائه شده است. بعد از بررسي اصول 

اسـت. در  شـده  يابي پرداختـه   و ارزش ،ايند ياددهي يادگيري، فرايعني اهداف، محتو درسي
محتـواي  « و در فصـل چهـارم عنصـر   » هاي زباني اهداف تربيتي مهارت« فصل سوم عنصر

 م،ه اسـت. در فصـل چهـار   بررسي شد »ها زبان غيرعربآموزش زبان عربي به  برنامة درسي
برنامـة  برخي از انـواع محتـواي   هاي تنظيم محتوا و معيارهاي انتخاب محتوا،  بر شيوه عالوه
و محتـواي معنـامحور    ،محـور  ازجملـه محتـواي قواعـدمحور، محتـواي موقعيـت      ،درسي
  شده است.  تبيين

 هاي تدريس و يادگيري زبان عربـي اختصـاص دارد كـه بـا عنـوان      فصل پنجم به شيوه
ارائه شده اسـت. در ايـن   » هاي تدريس آن نظريات آموزش و يادگيري زبان عربي و روش«
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و روش مسـتقيم   ،گفتـاري ـــ   هاي دستور ترجمه، شنيداري صورت خالصه روش فصل به
 ،چنـين  هاي ساختارگرايي و رفتارگرايي تبيين شده است. هم ها با نظريه بررسي و ارتباط آن

ردبحـث قـرار   شناسي قديم عربـي هـم مو   ها در زبان ها و نظريه هاي اين روش برخي نشانه
آمـوزش زبـان عربـي بـه      برنامـة درسـي  در فصل ششم رويكرد فرهنگـي در   گرفته است.

ها ارائه شده است كه منظور از فرهنـگ در ايـن رويكـرد فرهنـگ اسـالمي و       زبان غيرعرب
مفاهيم بندگي، دين، عبـادت، توحيـد، شـرك، رسـالت،      ةفرهنگ عربي است كه دربرگيرند

و برخـي ديگـر از    ،بينـي اسـالمي   ، حقيقت هستي در جهانو فهم برخي آيات قرآن ،حفظ
  چنين برخي مسائل فرهنگي عربي است. مفاهيم اسالمي و هم

فصل هفتم اين كتاب هـم بـه رويكـرد ارتبـاطي در آمـوزش و يـادگيري زبـان عربـي         
تـدريس   ةبر ذكـر تعـاريف و مفـاهيم مهـم در ايـن رويكـرد، شـيو        اختصاص دارد. عالوه

چهارگانه و قواعد براساس اين رويكرد و تشابهات ايـن رويكـرد بـا نظريـات     هاي  مهارت
صورت خالصه ذكر شده است. فصل هشتم هم به يكي از موضـوعات مهـم    خلدون به ابن

آموزش زبان خارجي يعني آموزش زبان عربي براي اهداف ويـژه اختصـاص دارد. در ايـن    
آموزش زبان عربي براي اهداف ويژه، و برخي مشكالت  ،ها، اهداف بر ويژگي عالوه ،فصل

به برخي تجارب مراكز آموزش زبان در كشورهاي عربي در آموزش عربـي بـراي اهـداف    
آموزش زبان عربي بـه كودكـان   «در فصل نهم نويسندگان به بررسي  ويژه اشاره شده است.

هايي كـه معلـم آمـوزش     و توانايي ،ها اند. در اين فصل نقش، ويژگي پرداخته»  زبان غيرعرب
فصل دهم مبحث مهمي در  بايد داشته باشد تبيين شده است. زبان غيرعربعربي به كودكان 

ارائه داده » تكنولوژي دانش و اطالعات و تحول در محيط يادگيري« در آموزش نوين با نام
هاي جديد  و تكنولوژي» پژوهشي آينده«است كه در آن بر اهميت و ضرورت توجه به شده 
  كيد شده است.أآموزش زبان عربي ت در

پرداختـه   ،»يـابي  ارزش«يعني  ،برنامة درسيفصل يازدهم هم به يكي ديگر از عناصر در 
تحليل خطاهاي «و » بررسي تطبيقي دو زبان«يابي از دو رويكرد  است كه در آن ارزششده 
 ةباحـث حـوز  ترين م موردبحث قرار گرفته است. فصل دوازدهم هم به يكي از مهم» زباني

اختصاص دارد كه در آن معيارها و  ،»تربيت معلم«يعني  ،آموزش زبان خارجي برنامة درسي
ـ     ويژگي ليف أهاي معلم زبان عربي تبيين شده است. فصل پاياني كتاب هـم بـه چگـونگي ت

هـا اشـاره دارد كـه در آن چگـونگي پـرداختن       زبـان  كتاب براي آموزش عربي به غيرعرب
هـاي   چنـين ويژگـي   و هـم  و مباحث فرهنگـي  ،ها ژگان، قواعد، مهارتمحتواي كتاب به وا

  بررسي شده است.» ،راهنماي معلم«ازجمله كتاب  ،تمرينات و ملحقات كتاب
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  بررسي شكلي اثر 3.4
  فهرست اعالم  جدول و تصوير و نمودار و نقشه  فهرست مطالب  مقدمه  بيان هدف اثر
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  **  **    **   **    **        **  

آرايي و صحافي مناسب و مطلوب اسـت.   نگاري اثر واضح و خواناست. صفحه حروف
خالي از اغالط نگارشي و  در حد مطلوب و تقريباً، ازنظر قواعد عمومي ويرايش و نگارش

  چاپي است.
صـورت   گـان در آن بـه   كتاب دو صفحه است كه نويسند ةازنظر جامعيت صوري، مقدم

صورت ضـمني اشـاره شـده اسـت.      اند. هدف كتاب به مختصر به مباحث كتاب اشاره كرده
صورت اجمالي ذكـر شـده اسـت.     . فهرست مطالب كتاب بهاند ي كتاب فاقد مقدمهها فصل

است. كتـاب فاقـد   هاي توضيحي براي تبيين برخي مباحث  كتاب داراي نمودارها و جدول
 ها و اصطالحات است. فهرست اعالم و مكان

  
  بررسي محتوايي اثر 4.4

  درسي ةرويكرد يا ديدگاه نويسندگان در برنام 1.4.4
برنامـة  جا چارچوب كلي است كه نويسندگان براي ارائه  منظور از ديدگاه يا رويكرد در اين

كـه از مباحـث آنـان     كنند يـا ايـن   مي نهاد پيشها  زبان غيرعربآموزش زبان عربي به  درسي
كه براي آمـوزش   ،هاي عملي استنباط است. هرچند ديدگاه واقعي نويسندگان در كتاب قابل

كه نـوعي   ،هاي نظري مثل اين كتاب كند و در پژوهش اند، ظهور پيدا مي زبان عربي نگاشته
رويكرد و روش صورت قاطع در مورد  توان به نمي ،هاست ارائه و معرفي رويكردها و روش

هـاي   سـازي رويكردهـا و روش   اين كتاب نوعي بـومي  كه اين به باتوجه ،اما ؛مؤلفان نظر داد
رسـد ديـدگاه غالـب     نظـر مـي   توان ديدگاه غالب مؤلفان را استنباط كرد. به غربي است، مي

فرهنگي  يها ديدگاه زبان غيرعربآموزش زبان عربي به  برنامة درسي ةنويسندگان براي ارائ
مستقيم نويسندگان به رويكرد فرهنگي در آموزش زبان عربي در فصل  ةبر اشار ست. عالوها
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اسـت.   شدني استنباط برنامة درسيششم، اين ديدگاه در ساير مباحث كتاب درمورد عناصر 
عربـي اسـت كـه در اصـول      ــ بر فرهنگ اسالمي مبتني يديدگاه فرهنگي موردنظر ديدگاه

  شود. مي  متبلور برنامة درسياهداف و ساير عناصر برنامة درسي
واضـح اسـت.    در اين كتاب ديدگاه فرهنگي اسالمي كامالً برنامة درسيدرمورد اصول 

به هستي،  بيني عربي اسالمي نسبت آموزش زبان عربي در جهان برنامة درسياصول شناختي 
 ).90 - 87: 2010و هريـدي   ، مدكور،طعيمة( شود و ايمان به خدا متبلور مي ،انسان، زندگي
و  ،هم ازمنظر طبيعت انسـاني در اسـالم، آزادي فطـري او    برنامة درسيشناسي  اصول روان

ثر از أ). اصول اجتماعي هم مت110 - 101همان: ( گيرد ايمان فطري به خداوند سرچشمه مي
سـت. در بررسـي اصـول اجتمـاعي، طبيعـت      ابيني اسالمي  مفاهيم دين و زندگي در جهان

  .)140 - 133همان: ( دشومجتمع اسالمي و تفاوت آن با مجتمعات ديگر بايد لحاظ 
كـه   ،كه ديدگاه متغيربودن اهـداف ند ا برآن، نويسندگان برنامة درسيدرمورد اهداف در 

زيـرا   ديدگاه صحيحي نيسـت؛  ،اند مطرح كرده ،مثل جان ديويي ،پردازان غربي نظريه برخي
بـا فطـرت انسـاني و خصوصـيات آن      برنامة درسياهداف تربيتي متغير براي  درنظرگرفتن

ثباتي زنـدگي انسـان معاصـر و سـلب      سازگار نيست و همين امر از عواملي است كه به بي
  ).170همان: شده است (منجر آرامش از وي 

اسـت.   شـدني  اين ديدگاه فرهنگي نويسندگان در بحث تربيت معلم عربي هم اسـتنباط 
بر معيارهـاي   عالوه ،ها آموزش دهد بايد زبان غيرعربمعلمي كه قصد دارد زبان عربي را به 

اخالقي اسـالمي  ص يخصاها و  داراي ويژگي ،و پژوهشي ،مثل تسلط زباني، علمي، مهارتي
كـردن حقيقـت جهـان     بـودن، درك  و انساني باشد. معيارهايي مثل الگوي اسالمي و انساني

 و اعتقاد به زندگي دنيوي و اخروي. ،جايگاه انسان در آنهستي و 

بر رويكردها و  عالوه ،هاي آموزش و يادگيري زبان عربي هم در بحث نظريات و روش
هايي مثل رويكرد ارتباطي و روش دسـتور ترجمـه، روش مسـتقيم، روش شـنيداري      روش

مطرح شـده اسـت و    داري، رويكرد ديگري به نام رويكرد فرهنگي و روش خوان ،گفتاري
ند ا برآناند كه بسياري از متخصصان آموزش زبان عربي  نويسندگان اين بحث را مطرح كرده

 هـا آمـوزش داده شـود    زبـان  غيرعـرب تواند از خالل فرهنگ اسالمي بـه   زبان عربي ميكه 
هايي  گزيني براي رويكردها و روش عنوان جاي اين رويكرد نه به ،البته .)290 - 248همان: (

گزينـي بـراي    بلكـه جـاي   ،گفتاري و مستقيم ــ هاي شنيداري مثل رويكرد ارتباطي و روش
  ).349همان: ( شود رويكردهايي مثل رويكرد امنيتي، اقتصادي و سياسي مطرح مي
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  روش تدريس 2.4.4
هاي مألوف مثل روش دستور  منظور از روش تدريس روشي است كه مؤلفان از ميان روش

بر رويكرد ارتبـاطي در   هاي مبتني و روش ،گفتاريـ ترجمه، روش مستقيم، روش شنيداري  
  اند. داده نهاد پيش برنامة درسي

صـورت   اند و روش مشخصي را به ها اكتفا كرده روش ةنويسندگان در اين كتاب به ارائ
 ةهـاي پراكنـد   از ديـدگاه  اين، ؛ باوجوداند نداده نهاد پيشهاي ديگر ترجيح و  صريح بر روش

توان اين نكته را استنباط كرد كه نويسندگان يك  مي  هاي مختلف كتاب نويسندگان در بخش
هاي  روش ةهاي مثبت هم بلكه معتقد به استفاده از ويژگي ،روش مشخص را مدنظر ندارند

 ـــ  كـه در روش شـنيداري   ها، بر همان ترتيبي مهارت ةدرمورد ترتيب ارائ ،. مثالًاند تدريس
ْ هـاي زبـاني   كه ترتيب طبيعي فراگيري مهـارت  اند برآنكنند و  كيد ميأگفتاري وجود دارد ت

كـه تقليـد و    انـد  بـرآن  ،چنين ). هم96 همان:( و نوشتن است ،گفتن، خواندن شنيدن، سخن
محـرك پاسـخ رفتـارگرايي     ةهاي زباني براسـاس نظريـ   گوها و تمرين تركيبو حفظ گفت

شوند كه يـادگيري   با استناد به برخي اصول رويكرد ارتباطي، يادآور مي ،ولي ؛اسب استمن
سازي درمورد  بلكه كودك در ذهن خود به فرضيه ،پذير نيست زبان فقط ازطريق تقليد امكان

 ،رو يادگيري فقط براساس تكرار كوركورانه نيست پردازد و ازاين شنود مي زباني كه آن را مي
را  كنـد و آن  سـازد زبـان را اصـالح مـي     بلكه كودك براساس فرضياتي كه در ذهـنش مـي  

بلكـه   ،معلمان بايد به اصالح فوري خطاهاي زباني نپردازند دليل، همين دهد. به گسترش مي
هاي اسـتفاده از زبـان را    گفتن تشويق و براي آنان فرصت آموزان را به سخن بهتر است زبان

زبـان اسـت.    ةهـاي آمـاد   ر بهتر از تكرار كوركورانه و بدون تفكر نمونـه . اين امكنندفراهم 
 آموزان اجازه دهند تا جمالتشان را حتي اگـر غلـط باشـد، كامـل     معلمان بهتر است به زبان

هاي  اسلوب ،آموزان بپردازند و اگر ضرورت داشت بندي خطاهاي زبان به طبقه ،سپس .كنند
  ).575 :همان( صحيح را به آنان ارائه دهند

كه به بررسي رويكرد ارتباطي در آموزش  ،نويسندگان در فصل هفتم كتاب ،براين عالوه
هـاي ارتبـاطي در آمـوزش     بر ضرروت توجه به موقعيت ،اند و يادگيري زبان عربي پرداخته

  اند. كيد كردهأزبان عربي ت

  درسي ةهاي برنام با سرفصلمحتوا و موضوع اثر ت يجامعتناسب و ميزان  3.4.4
 آموزش زبان انگليسي درسـي دوواحـدي بـا نـام     تةدر مقطع كارشناسي ارشد و دكتري رش

تهيـه و   ةشـيو و ، نيازسنجي، برنامة درسيرويكردهاي  وجود دارد كه در آن» برنامة درسي«
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 ةايـن درس در مقطـع كارشناسـي ارشـد رشـت      اگـر . شود تدوين مطالب درسي بررسي مي
عنوان منبع فرعي براي اين درس  توان به اين كتاب مياز  ،آموزش زبان عربي نيز ايجاد شود

، »نيازسنجي«  مثل ،برنامة درسيدليل فقدان برخي مباحث مهم  به ،رد. كتاب حاضركاستفاده 
جامعيـت   ،»برنامة درسـي ي تطبيقي از عناصر ها نمونه«و  ،»برنامة درسينظريات  ةتاريخچ«

  ندارد. برنامة درسيعنوان منبع اصلي درس  بهرا الزم 
ي ها و روش ها آشنايي با نظريه« عنوان منبع فرعي درس توان به چنين مي اين كتاب هماز 

توان  هم مي» آموزش زبان عربي براي فهم متون ديني« د. در درسكراستفاده » آموزش زبان
ي آمـوزش  ريـز  برنامهي ها با شيوهعنوان منبع فرعي براي آشنايي دانشجويان  از اين كتاب به

  .دكرزبان عربي با اهداف فرهنگي و ديني استفاده 

  نوآوري و ارزش علمي اثر 4.4.4
  ها: اين كتاب ةازجمل ؛در زبان انگليسي وجود دارد برنامة درسي ةهاي زيادي در حوز كتاب

Syllabus design ــان از  Elements of Language Curricula ؛)Nunan 1993( از نون
از كـاثلين   Designing language courses: a guide for teachers ؛)Brown 1995( بـراون 
 از نيشـن و ماكليسـتر   Language Curriculum Design  ؛)Kathleen Graves 2000( گراوز

)Nation and Maclister 2010(و  ؛Curriculum Development In language Teaching  از
 تطـوير كه اين كتاب توسط ناصر غالي و صالح شـويرخ بـا نـام     )Richards 2000( ريچاردز
  به عربي نيز ترجمه شده است.) 2001(ريتشاردز  اللغة تعليم مناهج

شـده  پرداختـه   برنامة درسـي صورت مستقيم به  بهها  در آنهايي كه  در زبان عربي كتاب
برنامـة  عناصـر  مجـزا بـه   صورت  هاي اين حوزه به تر كتاب بيشدر ست. اباشد بسيار اندك 

 و تربيت معلمـان پرداختـه   ،يابي هاي تدريس، ارزش ، روشبرنامة درسيمثل اصول  درسي
و  ةطعيمـ از رشدي أحمـد   االستراتيجيات و المناهج بين اتصاليا اللغة تعليم . كتابشده است

برنامـة  به بررسي يك در آن هايي است كه  ) ازجمله معدود كتاب2006( محمود كامل الناقه
و  ا،(اصول، روش تدريس، محتـو  عناصر آن ةهم درنظرگرفتنآموزش زبان عربي با  درسي
  است.شده يابي) ازمنظر رويكرد ارتباطي پرداخته  ارزش

گرفته در زبان عربي اين است  انجامهاي  به پژوهش نوآوري اين پژوهش نسبت ،رو ازاين
آموزش زبان  برنامة درسيصول و عناصر ا ةكه نگارش كتابي جامع به زبان عربي كه به ارائ

  هاي اين حوزه بپردازد ضروري بوده است. و روش ،ها، رويكردها عربي و نظريه
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صورت كامل و  ها به واقعيت اين است كه اين كتاب ،هاي زبان انگليسي با كتاب درمقايسه
هاي اين  و روش ،ها ها، نظريه آموزش زبان خارجي و مدل برنامة درسي ةمند تاريخچ روش

در آموزش هر زباني مراجعه به اين كتب  برنامة درسياند و براي طراحي  حوزه را ارائه داده
 أخـري  بلغـات  للنـاطقين  العربية اللغة تعليم مناهج في المرجع كتاب ،ضروري است. درمقابل

بلكه در سراسـر كتـاب نويسـندگان تـالش      ،وجه نوعي تعريب نظريات غربي نيست هيچ به
سازي كنند و در بسياري  كه اين نظريات را براساس سياق آموزشي زبان عربي بومياند  كرده

مطابقت  ،خلدون چون عبدالقاهر و ابن هم ،شناسان قديم عربي زبان يها را با آرا از مواقع آن
بينـي   خـوبي ايـن نظريـات را براسـاس جهـان      اند به ان توانستهگر پژوهش ،چنين اند. هم داده

اين امر باعث نشده اسـت كـه    اين،آموزش و پرورش تطبيق دهند. باوجوداسالمي درمورد 
اسـالمي در   ــ بيني اسالمي و حتي محتواي فرهنگي عربي توجه به مباحث اسالمي و جهان

ان از گـر  پـژوهش ي درسـي دينـي   هـا  چون بسياري از برنامه سبب شود تا هم برنامة درسي
ـ    بلكـه تـالش كـرده    ،وندها غافل ش كاربردهاي مفيد اين نظريات و روش ايـن   ةانـد تـا ارائ

هـاي   و اسـتراتژي  ،هـا  رفتن رويكردهـا، روش  نظريات در يك چارچوب اسالمي مانع ازبين
  علمي در آموزش زبان نشود.

  فوايد كتاب 5.4.4
 ةاني است كـه در حـوز  گر پژوهشمندي براي  ان: اين كتاب پژوهش ارزشگر پژوهشبراي 

  كنند. آموزش زبان عربي كار مي برنامة درسي
ان آمـوزش زبـان عربـي در    ريـز  برنامـه ان: اين كتاب منبع مناسبي بـراي  ريز برنامهبراي 

هدف آموزش زبان عربي در مدارس فهم متون ديني و درواقع  كه اين به مدارس است. باتوجه
ـ     يك هدف فرهنگي و زباني است، ديدگاهي كه اين كتاب نسـبت  ي بـه آمـوزش زبـان عرب

ـ    ازخالل مباحث فرهنگي دارد و درعين  ةحال نوآوري كه اين كتاب درمورد جمـع بـين ارائ
عربـي دارد   ــ هاي آموزش زبان در يك چارچوب اسالمي و استراتژي ،ها رويكردها، روش

تواند الگويي براي آموزش زبان عربي در مدارس با اهداف زبـاني فرهنگـي باشـد. ايـن      مي
ها و قواعـد و هـم در بخـش     خوبي هم در بخش زباني مهارتكتاب اهداف كلي و فرعي 

  آموزان مطرح كرده است. هاي فرهنگي زبان تقويت ديدگاه
هـاي   و شـيوه  ،هـاي تـدريس   ها و معيارهاي تنظـيم محتـوا، روش   براي مدرسان: روش
تواند براي  ست كه در اين كتاب مياترين مباحثي  مهم ةآموزان ازجمل افزايش انگيزه در زبان

  مدرسان مورداستفاده قرار گيرد.
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  هاي محتوايي كتاب نارسايي 6.4.4
  » ينيازسـنج «هاي كتـاب نپـرداختن بـه عنصـر مهـم و اساسـي        ترين ضعف يكي از مهم

)needs analysis(  برنامـة درسـي   ةهـاي حـوز   كتـاب  ةهمـ  اسـت. تقريبـاً   برنامة درسـي در 
 برنامـة درسـي  كننده براي ساير عناصـر ديگـر    عنوان عنصري مهم و تعيين را به» نيازسنجي«

 ،ولـي  ؛انـد  نگارنـدگان بـه اهميـت نيازسـنجي واقـف بـوده       اند. قطعاً موردبررسي قرار داده
برنامة هاي نيازسنجي در  ها و ذكر نمونه نپرداختن به اين عنصر مهم و تبيين شيوه ،هرحال به

 ةكـه كتـابي جـامع در حـوز     ،آموزش زبان عربي ضعف بزرگـي بـراي ايـن كتـاب     درسي
  رود. شمار مي ي درسي آموزش زبان عربي است، بهريز برنامه

صـورت پيوسـت بـراي مباحـث      هايي تطبيقي بـه  نقص ديگر اين كتاب عدم ذكر نمونه
هايي از اهداف اصلي و فرعي آموزش زبـان عربـي در    نظري هر فصل است. هرچند نمونه

فصـول و مباحـث كتـاب فاقـد      ةبقي ،شده استرفته ذكر  و پيش ،سه سطح مبتدي، متوسط
ي درسـي  ريـز  برنامـه  ةهاي حوز اين درحالي است كه اغلب كتاب ؛هاي تطبيقي است نمونه

مثل نيازسنجي،  برنامة درسيهاي تطبيقي درمورد عناصر  هايي از نمونه زبان انگليسي پيوست
هـا   همراه دارند. اين نمونه هاي ارزيابي معلمان به و شيوه ،يابي طراحي اهداف، محتوا، ارزش

  دارند بسيار مفيدند. برنامة درسياني كه قصد پژوهش در گر پژوهشبراي  مخصوصاً
نويسـندگان بـه ذكـر برخـي      ،نارسايي ديگر اين كتاب اين است كه در برخي مباحـث 

سـازي   كـه بـه تربيـت و آمـاده     ،اند. در فصل دوازدهـم  ها و اصول كلي اكتفا كرده راهنمايي
معيارهاي كلـي درمـورد    ةتمامي مباحث در ارائ ،آموزش زبان عربي اختصاص داردمعلمان 
و مهارتي معلمان خالصه شده است و هـيچ مبحثـي درمـورد     ،هاي اخالقي، انساني ويژگي

  عملكرد آنان ارائه نشده است. يسازي معلمان و ارزيابي و ارتقا چگونگي آماده
  

  گيري نتيجه .5
تـرين و جديـدترين    يكـي از مهـم  بها الناطقين لغير العربية اللغة يمتعل مناهج في المرجع كتاب
ي درسـي  ريـز  برنامـه  ةهايي است كه توسط نويسندگان مشهور جهان عرب در حـوز  كتاب

از بررسـي ايـن    پـس تحرير درآمـده اسـت.    ةها به رشت زبان غيرعربآموزش زبان عربي به 
  ند از:ا عبارتال پژوهش ؤكتاب، نتايج پژوهش براي پاسخ به سه س

آمـوزش زبـان    برنامـة درسـي  ديدگاه و روش غالب نويسـندگان در   ال اول پژوهش:ؤس
چيست؟ بررسي محتوايي اين كتاب نشان داد كه ديدگاه كلي حاكم بر انان بز عربي به غيرعرب
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 ،اند كه نظريات، رويكردها فرهنگي بوده است و نويسندگان تالش كرده ياين پژوهش ديدگاه
 ـــ  ي درسي آموزش زبـان خـارجي را در يـك چـارچوب فرهنگـي     ريز برنامههاي  و روش
كننـد   مي نهاد پيش برنامة درسيعربي ارائه دهند. روش تدريسي كه نويسندگان در  ــ اسالمي

 ةاي كه درمورد نقـش زبـان و شـيو    اما از مباحث پراكنده ؛صورت مستقيم ارائه نشده است به
ي هـم از اصـول   نهـاد  پـيش توان استنباط كرد كه روش  اند مي تدريس آن در كتاب ارائه داده

  كند. گفتاري استفاده مي ـ رويكرد ارتباطي هم از برخي اصول روش شنيداري
با آثار مشابه در زبان عربي  نوآوري و ارزش علمي اين اثر درمقايسه ال دوم پژوهش:ؤس

بـا آثـار    درمقايسه و انگليسي چيست و نقاط ضعف آن كدام است؟ ارزش علمي اين كتاب
آموزش زبان عربي به  برنامة درسيكتاب جامعي درمورد مشابه در زبان عربي اين است كه 

ترين پژوهشي است كـه   ها وجود نداشته است و اين كتاب جديدترين و كامل زبان غيرعرب
هـا و عناصـر آن پرداختـه     زبـان  غيرعربآموزش زبان عربي به  برنامة درسيبه تبيين اصول 
گرفته در زبان انگليسي، ارزش اين كتاب نـه در تبيـين    انجامهاي  با پژوهش است. درمقايسه
اسـالمي و  ـ آنان در يـك چـارچوب فرهنگـي      ة، بلكه در ارائبرنامة درسياصول و عناصر 

بـا آثـار    هاي اين كتـاب درمقايسـه   براساس سياق آموزش زبان عربي است. ازجمله نارسايي
ي درسـي،  ريـز  برنامـه  ةگرفتـه در حـوز   انجامهاي  ي و غالب پژوهشمشابه در زبان انگليس
 ي درسـي اسـت كـه تقريبـاً    ريـز  برنامهعنوان اولين عنصر  به» نيازسنجي« نپرداختن به عنصر

عنوان زيرساخت  ي درسي اين عنصر را بهريز برنامه ةگرفته در حوز  انجامهاي  اغلب پژوهش
هاي اين پژوهش اين است كه  اند. از ديگر نارسايي صورت مفصل تبيين كرده عناصر ديگر به

نويسندگان به ذكـر   »سازي معلم زبان عربي تربيت و آماده« در برخي مباحث ازجمله مبحث
اند و مباحث موردنيـاز و ضـروري مثـل     برخي معيارهاي كلي اخالقي و مهارتي اكتفا كرده

ان بررسي نشده است. ازجملـه  عملكرد آن يسازي معلمان و ارزيابي و ارتقا چگونگي آماده
هـايي   شده ازجمله نمونه هاي عملي از مباحث مطرح ندادن نمونه هاي ديگر كتاب ارائه نقص

هـايي از محتـوا براسـاس رويكردهـا و      هـاي نيازسـنجي، نمونـه    ها و مصاحبه نامه از پرسش
  ن است.يابي و ارزيابي عملكرد معلما هاي ارزش هايي از شيوه هاي ذكرشده و نمونه روش

هـاي درسـي آمـوزش     استفاده از اين اثر براي برنامه تجارب قابلپرسش سوم پژوهش: 
آموزش زبان عربي در مدارس فهم از هدف  كه اين به باتوجه زبان عربي در ايران كدام است؟

كه اين كتاب  اي و زباني است، چارچوب فرهنگيمتون ديني و درواقع يك هدف فرهنگي 
نيازسـنجي و براسـاس سـياق     ةوسـيل  هتواند ب دهد مي مي نهاد پيشبراي آموزش زبان عربي 

ان و مدرسـان قـرار گيـرد. ايـن     ريز برنامه ةآموزشي زبان عربي در مدارس ايران مورداستفاد
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كه آموزش زبان عربـي بـا اهـداف دينـي      ،هاي علميه تواند در حوزه چنين مي چارچوب هم
شده در اين كتـاب   گيرد، با تغييرات محتوايي مورداستفاده قرار گيرد. الگوي مطرح ميانجام 

آموزان عربي  زبان و ادبيات عربي يا زبان ةكه براساس نيازهاي دانشجويان در رشت درصورتي
ها و اين مراكـز هـم    دانشگاه برنامة درسيتواند در  در مراكز غيردانشگاهي اصالح شود، مي

آشنايي بـا  « عنوان منبع فرعي درس توان به چنين مي اين كتاب هماز ر گيرد. مورداستفاده قرا
آموزش زبان عربـي بـراي فهـم    « د. در درسكراستفاده » ي آموزش زبانها و روش ها نظريه

عنـوان منبـع فرعـي بـراي آشـنايي دانشـجويان بـا         توان از اين كتاب بـه  هم مي» متون ديني
  .دكري آموزش زبان عربي با اهداف فرهنگي و ديني استفاده ريز برنامهي ها شيوه
  

  هانهاد پيش. 6
 ةدر مقطـع كارشناسـي ارشـد رشـت    » ي درسـي ريـز  برنامـه «واحدي با عنوان دودرسي  ةارائ

رسـد. ايـن درس در دو مقطـع كارشناسـي ارشـد و       نظر مي آموزش زبان عربي ضروري به
 شود. آموزش زبان انگليسي ارائه مي ةدكتري رشت

 ي براي اين درس:نهاد پيشهاي  سرفصل

اصول و  .2 ؛ي درسي آموزش زبان خارجي و آموزش زبان عربيريز برنامه ةتاريخچ. 1
تهيـه و   .4 ؛برنامـة درسـي  نيازسـنجي و طراحـي اهـداف در     .3 ؛ي درسيريز برنامهمفاهيم 

برنامـة  ارزيـابي   .6 ؛آمـوزان  يابي يـادگيري زبـان   ي ارزشها شيوه .5 ؛تدوين محتواي درسي
براسـاس رويكـرد ارتبـاطي و     برنامـة درسـي  ويژه  ه(ب برنامة درسيرويكردهاي  .7 ؛درسي

  .تربيت معلم زبان عربي .8 ؛محور) رويكرد فعاليت
  ي براي اين درس:نهاد پيشمنابع 

 مناهج تطوير ي ذكرشده را ارائه داده است كتابها سرفصل ةهم بهترين منبعي كه تقريباً
ناصر بن عبداهللا بن غالي و صالح بن ناصـر   ترجمة با )2001( ريتشاردزجاك از  اللغة تعليم

  دسترس است. در ايران قابل كيالكتروني ةصورت نسخ الشويرخ است كه به
  منابع ديگر براي اين درس:

 فـي  المرجـع ، )2010( يديـ هر أحمد مانيا و مدكور، أحمد يعل أحمد، رشدي ،طعيمة
  : دار الفكر العربي.قاهرة ،أخري بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم مناهج

 و المنـاهج  بـين  اتصـاليا  اللغـة  تعلـيم ، )2006( أحمد طعيمةرشدي  و محمود ،كامل الناقة
  .إيسيسكوــ  منشورات المنظمة اإلسالمية لإلعداد و العلوم و الثقافة، االستراتيجيات



 1395 سال شانزدهم، شمارة ششم، بهمن و اسفند ،علوم انسانيهاي  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   216

 النـاطقين  لغير العربية اللغة لتعليم الثقافية و المعجمية األسس ،)1982( أحمد ، رشديطعيمة
  .مكه بها

 و ،رويكردهــا هــا، نظرگــاه درســي برنامــة، )1390( نديگــرامهرمحمــدي، محمــود و 
  تهران: سمت.، ويراست دوم ،اندازها چشم

Tomlinson, B. (ed.) (2003), ‘Materials development’ in Language teaching, 

Cambridg: Cambridg University Press. 

Nunan, D. (1993), Syllabus design, Oxford: Oxford University Press. 
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