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 Purpose: The general purpose of this study is to investigate the 

evolution of the foundation of the philosophy of foreign language 

teaching and its relationship with the implementation of 

educational policies in Iran (after the victory of the Islamic 

Revolution). 

Materials and Methods: In the first part, referring to the books 

and texts available in libraries and digital resources and using the 

method of qualitative content analysis, the evolution of the 

Foundation for the Philosophy of Foreign Language Teaching in 

Iran after The victory of the Islamic Revolution was analyzed and 

the changes in the philosophy of foreign language teaching after 

the Islamic Revolution of Iran compared to previous periods were 

examined. Then its relationship with the Foundation for the 

Philosophy of Foreign Language Teaching with educational 

policies in Iran was studied. 

Findings: The results of this study show that from the beginning of 

the Qajar period to the end of the Pahlavi dynasty, factors such as 

modernization policies, new global conditions, the growing global 

relations, increasing diplomacy and the establishment of numerous 

embassies around the world The field of trade and the development 

of Iran's economic relations with other parts of the world show the 

importance of teaching foreign languages and why it is included in 

the country's education. 

Conclusion: According to the findings with the Islamic 

Revolution, the philosophy and goal of language teaching should 

have changed, which of course did. After the Islamic Revolution 

and the emergence of Imam Khomeini's ideas in the heart of the 

revolution, the long-term, medium-term and short-term goals of 

Iran's foreign policy changed, and as a result, the foundation of the 

philosophy of foreign language teaching changed. 
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  و همکاران                 میرآقا حاجی اسماعیل  290

 یخارج های آموزش زبان ۀفلسف ادیتحول در بن ریس

 رانیدر ا یآموزش های استیو ارتباط آن با تحقق س

 (یانقالب اسالم یروزی)بعد از پ

 

 1میرآقا حاجی اسماعیل
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یو ترب میفلسفه تعل یدکتر یدانشجو

 .رانیواحد خوراسگان، اصفهان، ا
 *2حیدری حسین محمد

دانشگاه ، یتیدانشکده علوم ترب یمعاون آموزش ،یعلم ئتیه
 .)نویسنده مسئول( رانیا اصفهان، اصفهان،

 3سید هاشم گلستانی
واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب اریدانش

 .رانیخوراسگان، اصفهان، ا

 
 چکیده
تحول در  ریس یبررس ق،یتحق نیاز انجام ا ی: هدف کلهدف

و ارتباط آن با تحقق  یخارج های آموزش زبان ۀفلسف ادیبن
انقالب  یروزی)بعد از پ رانیدر ا یآموزش های استیس

  .( استیاسالم
 و ها : در بخش نخست، با رجوع به کتابو روش ها مواد
و با بهره  تالیجدی منابع و ها در دسترس کتابخانه هایمتن

فلسفه  ادیتحول در بن ریس ،یفیک یمحتو لیگیری از روش تحل
انقالب  روزییبعد از پ رانیدر ا یخارج های آموزش زبان

 های واکاوی شد و تغییراتی که فلسفه آموزش زبان یاسالم
 نیشینسبت به ادوار پ رانیا یبعد از انقالب اسالم یخارج

فلسفه  ادیداشته است، بررسی گردید. و سپس ارتباط آن با بن
 رانیدر ا یآموزش های استیبا س یخارج های آموزش زبان

  .مورد مطالعه قرار گرفت
قاجار  ۀنتایج این پژوهش نشان می دهد از آغاز دور: ها افتهی

 ،سازیمدرن یاستهایچون س یعوامل یسلسله پهلو انیتا پا
 ،یارتباطات جهان شیاز پ شیرشد ب ،یجهان نینو طیشرا

متعدد در  هایسفارتخانه لیو تشک یپلماسیتوسعه روزافزون د
 راوداتم ۀو توسع یبازرگان ۀجهان، توسعه عرص یجا یجا

 هایآموزش زبان تیجهان اهم گریبا نقاط د رانیا یاقتصاد
گنجاندن آن در آموزش و پرورش کشور را  ییو چرا یخارج
  .دهند ینشان م

 ،یها با وقوع انقالب اسالم افتهی: با توجه به یریگ جهینت
 کرد یم رییتغ یستیبا زیآموزش زبان ن یفلسفه و هدف گذار

 یها شهیو ظهور اند یکه البته کرد. پس از انقالب اسالم
مدت و  انیحضرت امام در بطن انقالب، اهداف بلند مدت، م

 ادیبن جهیتکرد و در ن رییتغ رانیا یخارج استیکوتاه مدت س
 کرد. رییتغ یفلسفه آموزش زبان خارج

 

 و آموزش خارجی، هایزبان آموزش و فلسفه ها:کلیدواژه
 فلسفی هاینگرش پرورش، و آموزش فلسفۀ عمومی، پرورش

 
 10/06/1397: دریافت تاریخ
 07/08/1397:  پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولmhheidari1353@gmail.com 
 مقدمه

های مختلف های خارجی و آموزش آن در دورانبحث فلسفۀ زبان
تاریخ کشور ایران همیشه مورد توجه بوده و از تاریخچۀ بسیار 

 به بشر تاریخ هایتمدن ترینکهن از برخوردار است؛ ایران طونی
 ژئوپلیتیک ویژه و جغرافیایی موقعیت دلیل به و آیدمی شمار

 و اروپا آسیا، مختلف قارۀ سه اتصال نقطۀ با فاصله کمترین )دارای
 خاص کونومیک ژئوا و تجاری موقعیت برخورداری از افریقا(،

 در حضور ادویه و و ابریشم تاریخی جادۀ دو مسیر در )قرارگیری
 و پویایی دارد(، را جهان انرژی منابع ذخایر بزرگترین که ایمنطقه
 با ایرانیان فرهنگی هایتعامل و ها)تقابل سالی فرهنگ دیرینه

 ایران در غیره و هند، روم مصر، یونان، آشور، بابل، لیدی، مردمان
 اعراب، با آنان تمدنی هایهماوردجویی و هاهمکاری و باستان

 نظامی سیاسی، توانمندی غربیان(، اواخر این در و عثمانیان، مغوالن
 کشورهای جمله از )ایران همواره آن هایحکومت دفاعی و

 شمار به هایمنطق برتر هایقدرت زمرۀ در کمدست یا ابرقدرت
 و فرمانروایان توجه همواره دیگر، موارد بسیاری و آمده است(می

 این به نظر. است جلب کرده خود به را هاسرزمین دیگر مردمان
 این از و بوده ارتباط در دیگر ملل و اقوام با همواره ایرانیان مهم،
 تا دور روزگاران از مانده جا به تاریخیِ متونِ و اسناد برابر با رو،
 )باستان، فارسی زبان گفت جزء زیادی حدود تا توانمی امروز به

 ایران در نیز دیگر هایزبان زمان، فراخور به دری(، و میانه
 (.1اند )کاربرد داشته

های ها، اسباب رشد زبانامروزه نیز گسترش وسیع تعداد دانشگاه
خارجی را در ایران فراهم آورده؛ چرا که از طرفی دانشجویان 

واحد  5الی  2های تحصیلی موظف به گذراندن تمام مقاطع و رشته
ان زبان عمومی و اختصاصی هستند و همچنین در درسی تحت عنو

های مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ها در دورهدانشگاه
شود. قراردادهای منعقد شده های خارجی برگزار میارشد، زبان
 ها و مؤسسات خارجی همهای ایران و برخی دانشگاهبین دانشگاه

ی در ایران تا های خارجدر گسترش و توسعه بیش از پیش زبان
توان به این نکته نیز توجه ای مؤثر بوده است. همچنین میاندازه

داشت که خوگرفتن ایرانیان با کامپیوتر و اینترنت و نیز گسترش 
و پیشرفت تکنولوژی ارتباطی نوین در آشنایی مردمان ایران زمین 

های خارجی به ویژه زبان انگلیسی، تأثیر بسزایی داشته با زبان
ها نیازمند آشنایی با زبان انگلیسی چراکه استفاده از آن است؛

گیر ارتباطات تجاری است. باید خاطر نشان کرد که توسعۀ چشم
های در عصر حاضر نیز در گرایش ایرانیان به یادگیری زبان

خارجی نقش بسیار داشته است؛ زیرا ناگفته پیداست که انعقاد 
های خارجی زم آگاهی به زبانالمللی مستلقراردادهای بازرگانی بین

 (. 2به ویژه زبان انگلیسی است )
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 ایران آموزشی نظام بنیاد در تحول مطالبۀ اسالمی، انقالب پیروزی
 از پس های نخست اولهای مختلفی از ماهکرد. طرح مطرح را

 نظـام اشـکاالت رفع برای کارشناسان سوی از انقالب پیروزی
 نظام بنیادین اصالح انقالب، رهبران و شـد ارائـه آموزشـی

های (. در عرصۀ عمل نیز کوشش3آموزشی را تأکید کردند )
ها و شرایط نظام انجام شده بسیاری برای اصالح و بهبود برنامه

است؛ اما همچنان دغدغۀ اسالمی کردن نظام آموزشی و اصالح 
گیرندۀ نظام زیرساختی آن مورد تقاضای رهبران و نهادهای تصمیم

جمهوری اسالمی است و تالش چندین ساله برای تهیۀ سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و تصویب آن شاهد این مدعاست. رهبر 
معظم انقالب اسالمی در رابطه با فلسفۀ آموزش و پرورش بیان 

مسئله آموزش و پرورش یک مسئله دائمی و "اند که داشته
و  "می ایران استهمیشگی و در حقیقت قاعدۀ نظام جمهوری اسال

ترین فکرها باید بنشینند برای بهترین و برجسته"فرماید: نیز می
وپرورش اسالمی وپرورش طراحی کنند؛ باید فسلفۀ آموزشآموزش

و پرورش واضح باشد و بر اساس این فلسفه، افق آیندۀ آموزش
-کشور روشن باشد؛ معلوم باشد ما دنبال چه هستیم و کجا می

ریزی بشود و کشی بشود، برنامهو بر اساس آن خطخواهیم برویم 
های اصالحی مانند طرح تغییرات (. طرح4) "ها مشخص بشودراه

بنیادین نظام آموزشی و اصالح نظام متوسطه بر اساس آن ، طرح 
پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و باالخره 

انداز جمهوری طرح بسیار گستردۀ سند ملی به تبع سند چشم
 13/08/1382هجری شمسی مصوب  1404اسالمی ایران در افق 

ها برای تغییر، مؤید آن است که با وجود خواست و برخی تالش
ها کافی یا قرین به توفیق نبوده است. واقعیت آن است این تالش

ای متفاوت از در یک نظام آموزشی، مقوله« تغییر و تحول»که 
(. در مفهوم تغییر و تحول 5جدید است) ایجاد یک نظام آموزشی

این نکته نهفته است که یک نظام واقعی وجود دارد و به دالیلی 
باید تغییر کند. این تغییر چه بسا باید از نوع بنیادین باشد؛ یعنی 

یک « ایجاد»نظام متحول شود و از حالی به حال دیگر درآید. اما 
ت و بلکه نظامی از نظام آموزشی جدید، مسبوق به یک سابقه نیس

و « جمهور»آید. شاید عالقۀ افالطون در کتاب عدم به وجود می
( را بتوان 6اش )سپس تمایل افالطون برای ایجاد مدینۀ فاضله

ای از این دست خواند. اما حتی افالطون در ارائه مدینۀ نمونه
فاضله، اصالح شرایط جامعۀ آن روز یونان را کاماًل مورد توجه 

دهد که نظام آموزشی در آن دهد و در واقع بدیلی ارائه میقرار می
دهد نقش کلیدی دارد. واقعیت آن است که مرور گذشته نشان می

های آموزشی افتد، تحول در نظامچه به طور معمول اتفاق میکه آن
پیشین در جوامع است و نه تکوین یک نظام جدید آموزشی. 

ر یک پدیده مانند نظام بنابراین اولین قدم در ایجاد تحول د
آموزشی، شناخت آن است. در عرصۀ فلسفه تعلیم و تربیت این 

باشد. در فرآیند شناخت، شناخت عمیق و ماهوی این پدیده می
تحول در نظام آموزش و پرورش ایران نیز، قدم اول و یا یکی از 

(. این 8و  7ها باید شناخت ماهیت این نظام باشد )اولین قدم
رۀ اصالح نظام آموزشی عمومی ایران نیز موضوعیت موضوع دربا

دارد و در روند اصالحات باید با شناخت بنیادین نظام آغاز کرد و 

دریافت که ماهیت و فلسفۀ نظام آموزشی عمومی ایران و عناصر 
 بنیادین آن چیست؟ 

ها و شکی نیست که گسترش زبان انگلیسی در سایۀ تالش
-کنندۀ منافع و خواستهز، تأمینهای کشورهای مرکگذاریسیاست

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک گفتمان 
سازی جهانی فرهنگ غالب غرب است که در راستای همگون

های ملی و محلی و نیز به نحوی درگام نخست به تضعیف زبان
انجامد که از های فرهنگی و اجتماعی میهویت ملی و میراث

زند و از سوی گی کشورها در ابعاد مختلف دامن میسویی به وابست
کنندۀ منافع کشورهای مرکز است. جامعۀ ایران هم به دیگر تأمین

ها با عنوان یک نمونه بارز از یک جامعه که از لحاظ تفاوت
ها و پیامدهای تواند از آسیبجوامع مرکز فاصله زیادی دارد، نمی

ظری دیگر، نیاز به این زبان گسترش این زبان مصون باشد؛ اما از من
توان به سادگی از های مختلف خود موضوعی است که نمیدر بخش

 (.1کنار آن گذشت )
ریزی و مدیریت زبان به ویژه در مورد ناگفته پیداست که برنامه

اش تهدیدی آشکار زبان خارجی که با همۀ منافع سیاسی و اقتصادی
شود، از وظایف می برای هویت و فرهنگ ملی کشور ایران تلقی

دولت است. ولی متأسفانه برنامه و سیاست مشخص و مدونی در 
گیری از کارگیری این زبان که در عین بهرهخصوص چگونگی به

مزایای آن در پی کاهش یا رفع تأثیرات فرهنگی و هویتی آن باشد، 
 آن با و ورزید عشق آن به باید که است چیزی وجود ندارد. زبان

 فراموش و کاربردی مهارت یک به را آن بتوان ات کرد زندگی
-مقوله که داشت انتظار توانمی چگونه حال. ساخت مبدل نشدنی

 پایان هایآزمون قالب در تنها ایگسترده ابعاد چنین با مهم ای
 قرار سنجش مورد IELTS چون الملل بین هایآزمون یا دوره

 گیرد؟ 
خارجی بسیار  مورد بعدی که در خصوص فلسفۀ آموزش زبان

 در زبان گرامر و زبان مکالمه مقولۀ دو شایع است، جداسازی
 اهمیت وجود با متأسفانه. های خارجی استزبان آموزش فرایند

 کشور ایران های خارجی درزبان آموزشی نظام در که فراوانی
 زبان یک اگر که اندکرده بیان را موضوع این وجود دارد، همواره

: روستروبه متفاوت گزینۀ دو با حتما بیاموزد، زبان بخواهد آموز
 خطور ذهن به اینجا در که ایمسئله. آن گرامر و زبان مکالمۀ

 زبان آموزش آغاز در بندیتقسیم نوع این که است این کندمی
-مؤلفه که کرد خواهد ایجاد آموززبان در را ذهنیت این خارجی،

. شوندمی خالصه گزینه دو این از یکی در زبان یادگیری های
 ایایده چنین وجود خارجی، زبان یادگیری گام اولین در بنابراین

کمبودهای ساعات آموزش و کمبودهای موجود  .است اشتباه بسیار
های محتوایی است که درخصوص در کالس درس، از دیگر چالش

فلسفۀ آموزش زبان خارجی، کشور ایران با آن روبروست. حال 
 مستمر، ها آموزشسال وجود با چرا که دارد وجود سؤال این

آید؟ آیا نیاز به تغییر اساسی بنیاد فلسفۀ نمی به دست الزم نتیجۀ
های خارجی است؟ بنابراین مسأله آموزشی در زمینۀ یادگیری زبان

 آموزش ۀفلسف اصلی در پژوهش حاضر، مطالعۀ سیر تحول بنیاد
 در یآموزش یهااستیس تحققی و ارتباط آن با خارج هایزبان
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 1397پاییز، 4، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ها و استلزامات ی و بررسی چالشاسالم انقالب از بعد رانیا
 های خارجی است.موجود مرتبط با بنیاد فلسفۀ آموزش زبان

 سؤاالت تحقیق
 سؤال اصلی:

 تحقق در یخارج هایزبان آموزش فلسفه ادیبن در تحول ریس -
ی به چه اسالم انقالب از بعد رانیا در یآموزش هایاستیس

 بوده است؟صورت 
 سؤاالت اختصاصی:

 یهااستیس تحقق دربنیاد فلسفۀ آموزش زبان خارجی  (1
بعد از انقالب اسالمی نسبت به ادوار پیشین چه  رانیا در یآموزش

 تغییری داشته است؟

 هایاستیس با یخارج هایزبان آموزش فلسفه ارتباط (2
 چگونه است؟ ایران آموزشی در

 های خارجی در ایران پسزبانهای بنیاد فلسفۀ آموزش چالش (3
 اسالمی کدامند؟ انقالب از

های خارجی بعد از انقالب اسالمی بنیاد فسلفۀ آموزش زبان (4
 در ایران چه استلزامات جدیدی دارد؟

 

 ادبیات و پیشینه نظری پژوهش
های با کنکاش و کاوش در فهرست تحقیقات، مقاالت، طرح

پژوهشگران  پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق مشخص شد که
های مختلف، اعم از ایرانی و خارجی، به موضوع بنیاد فلسفۀ زبان

ها طی ادوار تاریخی و در ایران بعد از خارجی رایج و تحوالت آن
اند؛ بنابراین با توجه به پیروزی انقالب اسالمی توجه نداشته

مشابهی  مطالعات و تحقیقات انجام شده، پژوهشگر کار تحقیقی
 . مشاهده نکرده است وع پژوهش حاضرمرتبط با موض

مبانی نظری فراگیر محوری در "ای با عنوان گشمردی طی مقاله
 نظری مبانی بررسی ، به"های آموزش زبان خارجیروش

 پرداخته و خارجی زبان آموزش هایروش در فراگیرمحوری
 هایزبان آموزش علم چگونه که پرسش به این درصدد پاسخ

 بر توصیه .(9بود ) رسید، فراگیرمحوری به محوریمعلم از خارجی
 آن بر که است امری خارجی، زبان کالس در فراگیرمحوری

 هایروش .نشود رعایت خیلی عمل در شاید ولی شود،می تأکید
 روانشناسی، از متأثر کامالً بیستم قرن در خارجی هایزبان آموزش

)اسکینر( و  رفتارگرا شناسیروان .آندراگوژی هستند و پداگوژی
 بودند، گفتاری -شنیداری نظری روش گرا مبانیشناسی ساختزبان

 معلم  الگوهای از خودکار و تقلید سریع به فراگیر جهت همینبه
 دادن با یکپارچه،  ساخت بصری -سمعی روش در. پرداختمی

 به گام یک جدید، جمالت تولید در فراگیر به اختیار
 نظریۀ و زبانی خالقیت نظریۀ .شد توان نزدیکمی فراگیرمحوری

 هایروش بر غیرمستقیم طوربه چامسکی،  زبانی کنش و توانش
 فراگیر ارتباطی، روش در .گذاشت خارجی تأثیر هایآموزش زبان

 فرایند در و دارد فعالیت مختلف گفتاری هایکنش تولید در
 گروهی آموزش روش در .کندمی بیشتری همکاری معلم با آموزش

 و است شده توجه خارجی آموزش زبان آندراگوژی در اصول به
 . شودمی نظر گرفته بزرگسال در فراگیر مشاور عنوانبه معلم

های گذاریسیاست"شمس و شمسایی کار تحقیقی مشترکی به نام
ها در این ارائه دادند. آن "زبان خارجی و ارتباط آن با هویت ملی

هایی که بین معلمان انگلیسی کار تحقیقی با استفاده از پرسشنامه
-ریزیها وبرنامهتوزیع کردند، به بررسی و ارزیابی سیاستگذاری

 سال اخیر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 15های زبانی در 
 مدیریت برای شده تدوین هایبرنامه و شده اعمال هایسیاست
 یخارج زبان یک عنوان به انگلیسی تدریس به های مربوطفعالیت

 به زبانی ریزیبرنامه و گذاریمراحل سیاست تمامی در ایران در
دهد مطالعه نشان می این هاییافته. (10اند )نبوده موفق اندازه یک

های مطلوبی در زمینۀ تشریح زبان انگلیسی در گرچه پیشرفت
بندی صورت برای شده انجام هایایران صورت گرفته است. فعالیت

 مدارس، در زبان این ترویج و هابرنامه سازیپیاده ها،سیاست
 چندانی موفقیت از آموزشی دیگر مؤسسات و هادانشگاه

 .است نبوده برخوردار
ریزی زبان و نظری به برنامه"ای با عنوان یارمحمدی در مقاله

، آموزش زبان خارجی را به عنوان "آموزی در ایرانمسائل زبان
ها و مؤسسات آموزش دانشگاهوسیلۀ تعلیم موضوعات درسی در 

عالی به مداقه گذاشته است. همچنین به صورت پراکنده مباحثی 
پیرامون نقش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی در کتب و 

(. جوادی در 11مقاالت متعدد مورد توجه قرار گرفته است )
های درسی زبان انگلیسی مقایسه تطبیقی برنامه"پژوهشی با عنوان 

، "سمی و غیررسمی کشور به منظور ارائه یک الگودر دو نظام ر
آموزشگاه آزاد به توصیف وضعیت فعلی آموزش زبان  5با بررسی 

-(. بر اساس یافته12انگلیسی در مدارس غیردولتی پرداخته است )

های آزاد و های آموزش زبان در آموزشگاههای این پژوهش، نظام
درسی با هم تفاوت ریزی در مدارس دولتی در همۀ ابعاد برنامه

کنندۀ موقعیت یکی و ها تعییندارند و در نهایت این تفاوت
 شکست دیگری است.  

 بررسی"ای تحت عنوانعلوی مقدم و خیرآبادی، نیز در مقاله
 از "خارجی هایزبان آموزش حوزۀ در ملی درسی برنامۀ انتقادی
 زشآمو حوزه در برنامۀ درسی ملی سند محتوای به انتقادی منظری

 گویند پاسخ این پرسش به اندکوشیده و پرداخته خارجی هایزبان
 خاص طور به) خارجی  زبان آموزش بخش در مذکور سند که

 کالن تعیین شده اهداف کنندۀمحقق میزان چه تا( انگلیسی زبان
 ساله جمهوری بیست انداز چشم سند مانند ترفرادستی اسناد در

 تحول راهبردی سند و کشور علمی جامع نقشه سند ایران، اسالمی
 چه پیش مستلزم اهداف این تحقق و باشد می تربیت و تعلیم نظام

 های مرتبطبخش ابتدا تحقیق این انجام در. است مقتضیاتی و نیازها
 و شده استخراج ذکر اسناد در خارجی های زبان آموزش موضوع با

 های زبانیادگیری  حوزه در ملی برنامۀ درسی انطباق میزان سپس
 کالن با اسناد برنامه این( چهارم نگاشت) نهایی نگاشت از خارجی

 به بحث سند از بخش این اجرای فراروی محتمل هایچالش و
 حوزه یادگیری در ملی درسی برنامه که داد نشان نتایج. شد گذاشته

اسناد  در شده تعیین اهداف است کوشیده خارجی هایزبان
 (.13نماید ) تأمین زیادی حد تا را فرادستی
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-ها و چالشفرصت"ای با عنوان مقدم در مقالهخیرآبادی و علوی

، "های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران
های پیشین انجام شده در یک به کمک روش فراتحلیل پژوهش

های خارجی، به ویژه در نظام دهۀ آخر دربارۀ آموزش زبان
های تدریس زبان شکالت و کاستیآموزش رسمی کشور، م
بندی کرده و از طریق مصاحبۀ هدفمند، انگلیسی احصاء و اولویت

نظران و متخصصان این حوزه، برای این با گروهی از صاحب
های آنان نشان که اند. یافتهها، راهکارهایی را ارائه دادهچالش

اد های کتاب درسی و مورویکرد سنتی به آموزش زبان، ناکارآمدی
های تربیت معلم و کمبود دبیران زبده و های دورهآموزشی، کاستی

انداز گذاری کالن و عدم تعیین چشمبا انگیزه، فقدان سیاست
آموزشی، کمبود زمان تدریس درس زبان انگلیسی در نظام آموزش 

های فراوری آموزش زبان در ایران است ترین چالشکشور، مهم
(14.) 

 کار ما موضوع دربارۀ هم خارجی نمحققا که گفت توانمی
 حول بیشتر هم هاآن کارهای. اندنداده انجام خاصی تحقیقی
 و دوم زبان یادگیری ، دالیل(دوم) خارجی زبان یادگیری اهمیت

 در که ایمقاله در1بوخام .چرخدمی آن آموزش شروع مناسب سن
 مدارس آموزشی برنامه در زبان گنجاندن اهمیت به نوشت سال

 مقطعی چه در زبان آموزش درس که این به همچنین. پرداخت
 در 2(. وانگ15شود؟ نیز پرداخت ) گنجانده درسی برنامه در باید

 خارجی زبان یادگیری چرا" که پردازدمی موضوع این به اشمقاله
 را مهم این عمده دلیل 7 مقاله این در او. (16) "است مهم هم هنوز
تحقیقی در زمینۀ  3یاشیما و همکارانش .دهدمی قرار بررسی مورد

انجام داد. وی برنامۀ  "عوامل مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی"
آموزان در فرآیند درسی و آموزشی مناسب، درگیر کردن دانش

آموزش و یادگیری، ایجاد محیط مناسب یادگیری، سهیم کردن 
ی های مدرسه و کارایگیریدبیران، مدیران و والدین در تصمیم

ترین عوامل رسیدن به اهداف تعیین شده دانش دبیران را از مهم
چنین ایجاد فرصت برای یادگیری (. هم17زبان انگلیسی برشمرد )

های درسی و آموزشی را از عواملی ها و دسترسی به برنامهمهارت
دانست که در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مؤثرند. ماسگارت 

 یادگیری و انگیزه نگرش،"با عنوان  در تحقیق خود 4و گاردنر
معتقد است چهار دسته از عوامل نظام آوایی و شنیداری  "دوم زبان

عوامل  -1گذارند: یاددهی درس زبان تأثیر می -بر فرآیند یادگیری
کنندگان، سرعت آنان و انواع مربوط به گوینده: تعداد صحبت

شنونده، سطح عوامل مربوط به شنونده: نقش یا سهم  -2ها؛ لهجه
محتوا  -3درک پاسخ، میزان عالقه شنونده نسبت به موضوع؛ 

 -4)متن(: سطح پیچیدگی ساختار اطالعاتی، گرامری و واژگان؛ 
لوازم و پشتیبانی: در زمینۀ تصاویر، نمودارها و دیگر وسایل 

 مؤثر عوامل" زمینه در نیز تحقیقی 5(. ارتیز18دیداری و شنیداری)

_________________________________ 
1. Bauckham 
2. Wong 
3. Yashima & etal 
4. Masgaret & Gardner 
5. Ortiz 

 وی. (19داد ) انجام "انگلیسی وزش زبانگذاری آمسیاست در
 آموزان دردانش کردن درگیر مناسب، آموزشی و درسی برنامه
 سهیم یادگیری، مناسب محیط ایجاد یادگیری، و آموزش فرایند
 و مدرسه هایگیریتصمیم در والدین مدیران و دبیران، کردن

 تعیین اهداف رسیدن به عوامل مهمترین از را دبیران دانش کارایی
 یادگیری برای فرصت ایجاد همچنین. برشمرد انگلیسی زبان شدۀ

 عواملی از را آموزشی و درسی هایبرنامه به دسترسی ها ومهارت
  .مؤثرند انگلیسی یادگیری زبان و آموزش در که دانست

 ۀزمین در پژوهش ۀپیشین در موجود خالء به عنایت بابنابراین 
 تحقق با آن ارتباط وهای خارجی بنیاد فلسفۀ آموزش زبان

 این که است برآن پژوهش این ران،یا دری آموزش هایاستیس
 مجال، این در .کند پر یادشده موضوع به تحلیلی نگاهی با را خالء
 خاستگاه داده شود که پاسخ پرسش این به که است این بر تالش

 در فلسفی گوناگون هایمکتب ران ویا دری آموزش هایاستیس
شود که از یادآوری می چیست؟ خارجی زبان آموزش قلمرو

های زبانی، الزمًا به معنای دیدگاه آموزش زبان، کسب مهارت
آموزان در تعامل با گویشوران زبان خارجی و به توانش زبان
تر، موفقیت وی در رفع نیازهای خود در محیط زبان عبارت دقیق

های کسب و مهارتخارجی نیست؛ چراکه توانش عالوه بر دانش 
های دیگری را نیز اقتضا شده در باب زبان خارجی، دانش و مهارت

شود. توانش کند که از نظر ماهیت، مقوالتی فرازبانی تلقی میمی
برقراری ارتباط، توانش تعامل اجتماعی و نیز دانش مربوط به 
فرهنگ و جامعۀ زبان خارجی از جمله موارد مذکور به شمار 

شود که با پژوهش حاضر به نحوی انجام می. بنابراین (20روند )می
تمام منافع سیاسی و اقتصادی، تهدیدی برای هویت و فرهنگ ملی 
ما تلقی نشود. در این راستا در پژوهش حاضر نگارنده بعد از 

های خارجی و تغییرات بررسی سیر تحول تاریخی آموزش زبان
بعداز پیروزی  های خارجی در دورانبنیاد فلسفه آموزش زبان

انقالب اسالمی نسبت به ادوار پیشین مورد بررسی قرار داده و بر 
هایی کالن و فرازبانی و نیز تأثیر این گذاریآن است تا با سیاست

هایی منجسم و علمی ریزیها برای ارائه برنامهگذاریسیاست
ساز آموزش و اش، زمینهزبانی مداقه کند تا تحلیل و واکاریدرون

 یم کاربردی و مبتنی بر بافت زبان باشد. تعل
 

 هاروش مواد و 
 نظر نقطه ازو  کیفی ماهیت، نظر از مطالعه این در پژوهش روش
است که در  اسنادی -ای کتابخانه نوع از اطالعات، گردآوریۀ شیو

آوری گیرد. جهت جمعتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می
اطالعاتی و موتورهای جستجوگر و وب های اطالعات از پایگاه

های دانشگاهی های معتبر و منابع چاپی و دیجیتالی کتابخانهسایت
داخل و خارج از کشور جهت دریافت آخرین تحقیقات انجام شده 
مرتبط در دنیا و همچنین منابع تئوریک به روز و منابع قابل استناد 

یجیتالی موجود در برداری از منابع چاپی و داستفاده شد و با فیش
های الکترونیک های اطالعاتی و کتابها، مجالت، بانککتابخانه

های خارجی و لزوم گنجاندن آن در مرتبط با اهمیت دانستن زبان
 پژوهش انجام روند آموزش و پرورش عمومی، استفاده شده است.
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 1397پاییز، 4، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 مرتبط و معتبر منابع به مراجعه بابه این صورت بود که نخست 
به مفهوم  اساسی، محورهایحوزۀ پژوهش و  در خارجی و داخلی

اسناد و سپس از  .شد پرداخته آن بنیادی مفاهیم و هاکلیدواژه
های مدارکی که در رابطه با اهمیت دانستن زبان خارجی و سیاست

بودند به بررسی  ،(برداری فیش طریق از)آموزش مرتبط با آن 
 موضوع پرداخته شد.

 
 ی خارج زبان آموزش فلسفه

زبان خارجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای 
-آوریگیری از فناستفاده از منبع و مآخذ علمی و پژوهشی و بهره

های مورد نیاز برای زندگی در ترین مهارتهای پیشرفته، از اساسی
عصر حاضر است. توانایی مبادله اطالعات و برقراری ارتباط با 

استفاده از دانش روز و توانایی برقراری ارتباط دیگران با هدف 
-های انسان توسعهالکترونیکی و عادت به کار گروهی از ویژگی

یافته در این دوره است. بنابراین در جهان امروز با پیشرفت 
، نیاز به یادگیری 6الملل و ایجاد دهکده جهانیروزافزون روابط بین

شود ز پیش احساس میزبان خارجی برای برقراری ارتباط بیش ا
(2.)  

 دیگر همانند خارجی، زبان گسترۀ آموزش بر حاکم پندارهای
 فلسفه تطابق خواستار .دارند فلسفی در مبانی ریشه ها،گستره

 برپایۀ اعتقاد. اندکنونی دنیای هاینوآوری و هادگرگونی با متناسب
-پررنگ می در آموزش زبان خارجی زمانی فلسفه نقش فالسفه،

زبان  گسترۀ آموزش در هانوآوری این نقش مدیریت به که شود
 این اصل در توانمی را نیز زبان شالودۀ گسترش. خارجی بپردازد

 با و یافته دست دانش به تفکر و تجربه راه از انسان که یافت
است. از طرفی  گسترش داده را آموزش زبان دیگر ابزار همین

 هایزمینه در توانمی را زبان آموزش گسترۀ فلسفه و مبانی ارتباط
 تدوین و تهیه فعال، تدریس روش بر تأکید یادگیری مشارکتی،

 به توجه آموزش، شروع فرایند از قبل آموزشی مطالب و مواد
-عاطفی زبان و اجتماعی ابعاد انسجام و یادگیری در درونی انگیزۀ

 (.10کرد ) مشاهده آموز
 

 بعد های خارجی در ایرانسیر تحول در بنیاد فلسفه آموزش زبان
 ی اسالم انقالب روزییپ از

 یآموزش نظام ادیبن در تحول مطالبه ،یاسالم انقالب روزییپبعد از 
 از پس اول های ماه ازی مختلف هایطرح. شد مطرح را رانیا
 نظام اشکاالت رفع برای کارشناسان سوی از انقالب روزییپ

ی آموزش نظام نیادیبن اصالح انقالب، رهبرانو  شد ارائه یآموزش
 برای ارییبس هایکوشش زین عمل ۀعرص در .کردند دیکأت را

 اما ؛است شده انجام نظام طیشرا و هابرنامه بهبود و اصالح
 یرساختیز اصالح و یآموزش نظام کردن یاسالم ۀدغدغ همچنان

 جمهوری نظام رندهیگمیتصم نهادهای و رهبران تقاضای مورد آن
 نیادیبن تحول سند یۀته برای ساله هشت یتالش و است یاسالم

 هایطرح .مدعاست نیا شاهد آن بیتصو و پرورش و آموزش

_________________________________ 
6. Global Village 

 نظام اصالح وی آموزش نظام نیادیبن راتییتغ طرح مانند یاصالح
 تیترب و میتعل فلسفه در پژوهش طرح ،(5) آن اساس بر متوسطه

 به یمل سند گسترده اریبس طرح باالخره و رانیا یاسالم جمهوری
 هجری 1404 افق در رانیا یاسالم جمهوری اندازچشم سند تبع

 خواست وجود با که است آن دیمؤ 13/08/1382 مصوب یشمس
 قیتوف به نیقر ای یکاف هاتالش نیا ر،ییتغ برای هاتالش یبرخ و

 نظام کی در« تغییر و تحول» که است آن تیواقع. است نبوده
. است دیجد یآموزش نظام کی جادیا از متفاوت ایمقوله ،یآموزش

 یواقع نظام کی که است نهفته نکته نیا تحول و رییتغ مفهوم در
 نظام کی چه رییتغ نیا. کند رییتغ دیبا یلیدال به و دارد وجود

 از و شود متحول نظام یعنی باشد؛ نیادیبن نوع از دیبا بسا« جادیا»
 کی به مسبوق د،یجد یآموزش اما. دیدرآ گرید حال به یحال

 عالقه دیشا. دیآیم وجود به عدم از ینظام بلکه و ستین سابقه
 جادیا برای نیافلوط لیتما سپس و« جمهور» کتاب در افالطون

 یحت اما،. خواند دست نیا از اینمونه بتوان را اشفاضله نهیمد
 ونانی روز آن جامعه طیشرا اصالح فاضله، ۀنیمد ارائه در افالطون

 دهدیم ارائه یلیبد واقع در و دهدیم قرار توجه مورد کامالً را
 که است آن تیواقع. دارد دییکل نقش آن در یآموزش نظام که

 افتد،یم اتفاق معمول طور به آنچه که دهدیم نشان گذشته مرور
 نیتکو نه و است جوامع در نیشیپ یآموزش هاینظام در تحول

 در تحول جادیا در قدم نیاول ن،یبنابرا .یآموزش دیجد نظام کی
 ۀفلسفۀ عرص در. است آن شناخت ،یآموزش نظام مانند دهیپد کی

-یم دهیپد نیا ماهوی و قیعم شناخت شناخت، نیا تیترب و میتعل
 قدم ز،ین رانیا پرورش و آموزش نظام در تحول ندیفرآ در. باشد
. باشد نظام نیا تیماه شناخت دیبا هاقدم نیاول از یکی ای و اول

 دارد تیموضوع زین رانیا یآموزش نظام اصالح ۀدربار موضوع نیا
 و کرد آغاز نظام نیادیبن شناخت با دیبا اصالحات روند در و

 آن نیادیبن عناصر و رانیا یآموزش نظام تیماه که افتیدر
 (.21) !ستیچ

در دوران بعداز پیروزی انقالب اسالمی و با توجه به از طرفی 
داخلی و خارجی دولت، طبعاً باید های تغییرات عمده در سیاست

کرد که البته های خارجی در کشور تغییر میفلسفۀ آموزش زبان
توان شاهد تغییراتی در بنیاد فلسفۀ آموزش طور هم شد و میهمین
های خارجی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی بود. بعد از زبان

پیروزی انقالب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی اعزام 
قانونی در  1290نشجو به اروپا آغاز شد. در اردیبهشت سالدا

مجلس تصویب شد که بر اساس آن وزارت معارف موظف شد که 
اندوزی روانۀ اروپا سازد؛ اما در همان سال سی نفر را برای دانش

دولت،  1295این قانون به دالیل مختلف اجرا نشد و در سال  
-اند. بازگشت دانشدانشجویان مقیم فرنگ را به میهن فراخو

های اروپایی در ایران آموختگان فرنگ به ایران اسباب رواج زبان
را فراهم آورد. از طرفی در دوران بعد از انقالب مشروطه، روند 
ورود سفرای سیاسی غربی و مبلغان مذهبی گوناگون غرب، شتابی 
دوچندان گرفت. اینان در کنار تأسیس مراکز دینی، فرهنگی، 

یره اقدام به بنیان نهادن مدارس گوناگون در جای جای درمانی و غ
های غربی را در ایران رواج ایران کردند و در نتیجه توانستند زبان
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سازی روی آورد و دهند. در زمان مشروطه دولت نیز به مدرسه
تعلیمات ابتدایی را برای تمام ایرانیان اجباری  1290حتی در سال

-در کنار بقیه دروس تدریس می کرد. زبان فرانسه هم در مدارس

سازی رضاشاه، های مدرنشد. در زمان پهلوی هم بنابر سیاست
بر اساس  1307روند اعزام دانشجویان به خارج تشدید شد. در سال

سال و هر  6قانونی که در مجلس مصوب گشت، مقرر شد که تا 
نفر دانشجو با هزینۀ دولت روانۀ اروپا شوند تا به  100سال حدود 

(. این دانشجویان به 22ادگیری فنون و علوم جدید بپردازند )ی
کشورهایی مثل آلمان، بریتانیا، سوییس و فرانسه اعزام شدند. 
ناگفته پیداست که بازگشت این دانشجویان که عمدتاً در فرانسه 

اندوخته بودند، موجب شد که در زمان پهلوی اول، زبان دانش
های بعد در ایران باشد و تنها در سالترین زبان اروپایی فرانسه رایج
زبان انگلیسی توانست جایگزین زبان  1332مرداد  28از کودتای 

وساز مراکز آموزش عالی جدید که از فرانسه شود. سیاست ساخت
شدن دارالفنون توسط امیرکبیر آغاز  روزگار قاجار و با بنیان نهاده

گرفته شد. این  شده بود در روزگار پهلوی با شتابی دوچندان پی
های ها و مراکز آموزش عالی با الهام گرفتن از دانشگاهدانشگاه

خارجی ساخته شدند. حضور گسترده استادان، دانشجویان و 
ها پژوهشگران امریکایی در ایران و تحصیل، تدریس و تحقیق آن

تر، ها و مؤسسات علمی ایران، امکان ارتباط گستردهدر دانشگاه
-و غربیان را فراهم آورد که خود باعث رونق زبانمیان ایرانیان 

های خارجی شد. در روزگاری که محمدرضا پهلوی بر اریکه 
های فرهنگی متعددی در ایران سلطنت تکیه زد، مؤسسات و انجمن

های خارجی در شروع به کار کردند که باعث رونق بیشتر زبان
 (.22بین مردم شدند )

ب اسالمی نیز ایران به دلیل شرایط های نخست بعد از انقالدر سال
انقالبی حاکم و تقابل ایدئولوژیک رهبران انقالب با دنیای 

ای کاسته شد و آموزی تا اندازهدوقطبی آن روزگار از شتاب زبان
های نخست تشکیل جمهوری اسالمی با مؤسسات و در سال

هایی چندی نیز شد؛ ولی آنچه روشن انتشارات خارجی مخالفت
وز چندصباحی از استقرار جمهوری اسالمی نگذشته بود است هن

های خارجی از سر گرفته که روند پیشین در عرصۀ آموزش زبان
شد و حتی در مقاطع دبیرستان و راهنمایی تدریس زبان انگلیسی در 

-های اصلی آموزش قرارگرفت. همچنین شمار دانشگاهزمرۀ برنامه

ن یافت و روند عزیمت ها و مراکز آموزش عالی، گسترش روزافزو
دانشجویان به خارج و توسعه مراکز آموزش زبان دولتی، خصوصی 
و حتی خارجی ادامه پیداکرد. رهسپار شدن ایرانیانی که با هدف 

رفتند، در دوران اندوزی به خارج از کشور میآموزی و دانشعلم
بعداز انقالب اسالمی نه تنها متوقف نشد؛ بلکه مانند روزگار 

های اخیر شتابی افزون پیدا کرد ادامه یافت و حتی در سالپهلوی 
(23 .) 

گذاری آموزش زبان با وقوع انقالب اسالمی، فلسفه و هدف
-خارجی تغییر کرده است. پس از انقالب اسالمی و ظهور اندیشه

مدت و های حضرت امام در بطن انقالب، اهداف بلندمدت، میان
-ر کرد و قطعاً متناسب با آنمدت سیاست خارجی ایران تغییکوتاه

ها و برای دستیابی به این اهداف رفیع، فلسفه و هدف گذاری نظام 

آموزشی ایران بخصوص آموزش زبان تغییر کرده است. با دقت به 
توان دریافت که به جزء توجه این اهداف، به آسانی و روشنی می

 ریزی و تدوین سیاست و فلسفۀ مناسب در حوزۀ آموزشو برنامه
های موزش زبانپذیر نیست. آزبان، وصول به چنین اهدافی امکان

چه در سطح  چه در سطح آموزش رسمی و ایرانخارجی در کشور 
برنامگی وعدم همواره از بی ،آموزشگاهی های غیررسمی وآموزش

در  این موضوع عمدتاً .فرادستی رنج برده است وجود اسناد کالن و
راهی سبب  ۀنبود چنین نقش داشته ودرسی ملی ریشه  ۀفقدان برنام

گردیده بود تا تدوین اسناد میانی از جمله برنامه درسی آموزشی 
های خارجی توسط وزارت آموزش وپرورش نیز به تعویق زبان
یکی از  1390با تصویب سند برنامه درسی ملی در اسفند  .بیفتد

یافته های خارجی اختصاصی یادگیری به زبان ۀگانهای یازدهحوزه
(. همگامی و حرکت در این راستا خود چرایی اهمیت 24) است

ای که دادن به آموزش زبان خارجی در کشوراست. هر رسانه
قابلیت انتقال و جابجایی اطالعات از یک نقطه به نقطه دیگر را 
داشته باشد و هدف آن برقراری ارتباط باشد، در قلمرو تکنولوژی 

این تکنولوژی اشاعه اطالعات در گیرد. هدف ارتباطات قرار می
میان مردم است. در عصر حاضر هم اطالعات و ارتباطات عمده 

توان دریافت که ترین معیار توسعه در یک کشوراست. بنابراین می
های بشر امروزی همچنان برای همگامی و همسویی با تکنولوژی

 ارتباطی جهانی ناگزیر از دانستن زبان خارجی است. جامعۀ ایران
نیز همواره در دوران بعداز پیروزی انقالب اسالمی شاهد افزایش 
مراکز آموزش زبان دولتی و خصوصی بوده است. نظام آموزش و 
پرورش نباید از این عرصه عقب بماند. عقب نماندن از این 

ها نتوانند جای آموزش و پرورش را در ها و اینکه آنآموزشگاه
ست که باید در نظام آموزش و های ااین زمینه بگیرند از چرایی

 پرورش به امر آموزش زبان خارجی اهمیت بیشتری داده شود.
توان اذعان داشت که الذکر میدر نهایت با توجه به مطالب فوق

 اسالمی انقالب بعد از خارجی زبان آموزش تغییر در بنیاد فلسفه
را شامل حرکت در جهت اجرای سند  پیشین ادوار به نسبت
های ملی در عصر حاضر؛ همسویی با پیشرفت تکنولوژی برنامۀ

ها و مراکز ارتباطی در عصر حاضر؛ افزایش مدارس و دانشگاه
آموزش زبان دولتی و خصوصی؛ تسهیل اعزام دانشجو به خارج بعد 
از پیروزی انقالب جهت تحصیل علوم روز؛ تالش برای شناساندن 

ی؛ ایجاد وحدت در آیین اسالم به جهانیان؛ صدور انقالب اسالم
های رادیویی و تلویزیونی خارجی اندازی شبکهجهان اسالم؛ راه

زبان در صدا و سیما در دوران بعد از انقالب و تربیت نیرو برای 
آن؛ تحقق اهداف بلندمدت سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

مدت سیاست ؛ تحقق اهداف میان1404انداز ایران طبق چشم
ایران از منظر امام خمینی؛ تحقق اهداف خارجی جمهوری اسالمی 

مدت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ توجه به کوتاه
های پیشرفته در عصر حاضر و قدرت نرم؛ استفاده از فناوری

-تقویت و تربیت نیروی انسانی متخصص الزم برای انتشار روزنامه

 های خارجی زبان بعد از انقالب اسالمی دانست.
های با سیاست یخارج هایزبان آموزش فلسفه ارتباط بنیاد

 آموزشی در ایران 
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 1397پاییز، 4، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

بنیاد فلسفۀ آموزش زبان مشتمل بر رویکردهای متنوعی است که 
ها و راهبردهای هر یک با توجه به محوریت خود منشاء شیوه

-مختلفی در سطح اجرا بوده است و ابزارها و امکانات خاصی می

گذاران این حوزه به یاستطلبد. این رویکرد متأثر نگاه خاص س
فرهنگ و زبان خارجی و نیز ایدئولوژی حاکم بر نظام آموزشی 
است و هدف خود را بر پرورش فکری و انتقال دیدگاه و نگرش 

دهد. همچنین مورد نظر در برنامۀ درسی به زبان آموزان قرار می
شناخت دقیق فرهنگ خودی و نهادینه کردن آن در جامعه و 

ساز تواند زمینهمعقول با فرهنگ زبان خارجی می برخورد فعال و
های خارجی در کشورمان تحولی بنیادین در حوزۀ آموزش زبان

کند ترجمه را اقتضا می -باشد. این رویکرد استفاده از روش دستور
و با کمترین امکانات، اهداف این رویکرد، یعنی فهم متون از طریق 

ود. الزم به ذکر است که شفراگیری دستور و ترجمه برآورده می
 بین در این رویکرد، ادبیات بر زبان مقدم شده است. بنابراین

 و آموزشۀ فلسف و سو یک از هارشته و سطوح ۀهم در آموزش
 نقش اهمیت. دارد وجود تنگاتنگ ارتباطی دیگر، سویی از پرورش

 یادگیری -یاددهی فرایند در پرورش و آموزش ۀفلسف کننده تعیین
 و آموزش اصول کردن نهادینه راستای در موضوع این از آگاهی و
 در کالن سطح در و آموزشی نظام در دگرگونی ایجاد آن، دنبال به

 صاحبنظران، کیدأت مورد همواره که است امری جامعه،
 25) است بوده پرورش و آموزش گستره کنشگران و پژوهشگران

 (. 26و 
گذاری است و سیاستریزی زبانی، مستلزم شک هر نوع برنامهبی

باشد که مبتنی بر زبانی در صورتی قابل اجرا می هر سیاست
-فرهنگ جامعه باشد. فرهنگ هر جامعه به طور طبیعی تعیین

ریزی زبان به این مفهوم با هاست و برنامهکنندۀ نوع سیاست
های زبانی شود؛ به عبارت دیگر، برنامهفرهنگ زبانی مرتبط می

گ بنیادند و فرهنگ جامعۀ زبانی در تعیین به دو تعبیر، فرهن
-ها مؤثر است و نیز تعیین سمت و سوی برنامهسمت و سوی آن

ریزی زبان بدون توجه به فرهنگ جامعه به طور کلی و فرهنگ 
ها منجر خواهدشد. تبیین زبانی به طور خاص، به شکست برنامه

-فلسفۀ آموزش یک زبان خارجی، بعدی اساسی در تبیین سیاست

های کلی آموزش آن زبان در بین گویشوران آن جامعه به شمار 
گذاران حوزۀ آموزش زبان را آید که تفکر و خط مشی سیاستمی

دهد. این رویکرد و اهداف، در نظام آموزشی آن کشور نشان می
دهد و تحلیل و طراحی آموزش آن زبان خارجی را جهت می

در این حوزه مبتنی های کلی گذاریها و تدوین سیاستزیرساخت
بر آن است. با نگاهی به تأسیس آموزش زبان خارجی در ایران 
)حداقل بعد از انقالب اسالمی( به خوبی روشن است که فلسفۀ 

که جنبۀ زبانی و یادگیری زبان خارجی در ایران، بیش از آن
کاربردی داشته باشد، جنبۀ درک و فهم متون، دروس و.... اساس و 

داد زبان و های کلی قرار گرفته است؛ لذا برونزیریپایۀ برنامه
اندیشی با جامعۀ خارجی و یا حتی غور در مباحث خارجی نیز هم

در این رویکرد محلی ندارد. در این گونه نگاه به آموزش زبان 
خارجی، ادبیات خارجی قبل از زبان خارجی در دستور کار قرار 

ی صحبت کردن و های خارجی به جاگرفته است و مدرسان زبان

گوید؛ نوشتن، با به کارگیری زبان فارسی از زبان خارجی سخن می
آموزان بیش از پیش از محیط موضوعی که سبب شده تا زبان

آموزش زبان فاصله بگیرند و کوچکترین ارتباطی با جامعۀ زبان 
رو باید طرحی نو ارائه (. از این27خارجی نتوانند برقرار سازند )

ب با نیازهای جامعه و جایگاهی باشد که شایسته کرد که متناس
 است زبان و ادبیات خارجی در ایران از آن برخوردار باشد.

 خارجی زبان آموزش فلسفۀ ترینمهم و تریناساسی دیگر از یکی 
 گسترش گیتی، سراسر در مختلف تربیتی آموزشی، مکاتب در

 دادن قرار با تربیتی گزارانسیاست یعنی. است زبان و فرهنگ
 تربیتی نظام و آموزشی هایبرنامه در زبان خارجی برنامۀ آموزش

 را خود بومی زبان و آیین و فرهنگ که دارند آن بر سعی کشور،
 و فرهنگ به آن ضمن و داده گسترش و اننقال کشورها سایر به

 فلسفی دیدگاه این .شوند آشنا نیز ملل  سایر رسوم و آداب و آیین
 در بار اولین برای تربیتی هاینظام در خارجی زبان آموزش به

 تعلیم تحت که گرفت صورت اسکندر توسط و مابی یونانی دوران
-اندرکاران آموزش زبانهای کلی دستگذاریبود. سیاست ارسطو

های خارجی در هر کشوری که خود متأثر از عوامل و عناصر 
های ترن مؤلفهفرهنگی و اجتماعی آن جامعه است، از مهم

تأثیرگذار بر حوزۀ آموزش زبان است؛ چراکه آموزش زبان به 
معنای انتقال فرهنگ و تمدن یک جامعه، تأثیر بسزایی بر روح و 
روان فراگیران و کاربران آن زبان خواهد داشت؛ لذا در این 

های زبانی، حیطه، تبیین دقیق چهار عنصر مذکور برای ارائه برنامه
 (.28ید )آامری ضروری به شمار می

 در مراتبی سلسله روند وجود دلیل به نیز ایران آموزشی نظام در
 خارجی هایزبان معلم پیروی لزوم و آموزشی کالن هایسیاست

 فضای شده، تعیین پیش از و ثابت محتوای تجویزی، اصول از
 امر در خود ابتکارهای و هاخالقیت ها،نظریه از انمعلم ۀاستفاد

 هر ویژه نیازهای و مالحظات نتیجه، در و ندارد وجود آموزش
-می پیدا تحقق معلم به عمل آزادی دادن با تنها که آموزشی بافت

 ۀهم در انعطاف نبود و تنگناها این. شودمی گرفته نادیده کند،
 آموزشی، محتوای آموزش،ۀ شیو قبیل از زبان، آموزش هایزمینه

 آموزش قلمرو در اساس، براین .دارند وجود امتحان و ارزشیابی
 طراحان آموزشی، کالن گذارانسیاست نیزهای خارجی زبان

 متولیان و معلمان درسی، هایکتاب مؤلفان آموزشی، های برنامه
 از خود دانش و آگاهی میزان تعمیق ضمن است الزم زبان آموزش

 با آن ارتباط ماهیت وعمومی  پرورش و آموزش ۀفلسف مبانی
 از هم موضوع این بیشتر ۀمطالع و بررسی به ،خارجی زبان آموزش
 تحقق دیگر، سخن به. ورزند مبادرت عمل در هم و نظری دیدگاه
 در و آگاهی به منوط عمل، در پرورش و آموزشۀ فلسف هایآرمان

 .(11) است اصول و هاآرمان آن کردن عملیاتی بعد، گام
زبان فلسفۀ آموزش  طبق سند برنامه ملی جمهوری اسالمی ایران،

کشور، ایجاد توانایی  7خارجی در آموزش و پرورش عمومی
گیری از دستاوردهای بشری برقراری ارتباط با سایر جوامع و بهره

های خارجی بستر مناسبی را در سطح جهانی است. آموزش زبان

_________________________________ 
2. public Education 
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برای درک، دریافت و تعامالت فرهنگی و انتقال دستاوردهای 
به صورت شفاهی، دیداری و  های متنوع زبانیدانش بشری در قالب

کند. کشور نوشتاری برای مقاصد و مخاطبان گوناگون فراهم می
ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی با الزامات جدیدی برای 
یادگیری زبان خارجی مواجه شد که البته در اسناد فرادستی و 

ها نشده است. یکی از های دولتمردان توجهی به آنگذاریسیاست
الزامات بحث صدور انقالب است که بدون توانایی به صحبت این 

پذیر نیست. الزام دیگر بحث کردن به زبان کشورهای هدف امکان
قدرت نرم است که در این دوره استفاده از آن به دلیل مشروعیت 

های کارکردی قدرت سخت بسیار کم و هزینه زیاد و ناکامی
ف سیاست خارجی شود. مورد بعدی هم اجرای اهداتوصیه می

ها بدون کشور ایران است. شکی نیست که هیچکدام از این الزام
شوند. در نتیجه در یادگیری و آموزش زبان خارجی محقق نمی

جهان امروزی ضرروی است به صورت اساسی به فلسفۀ آموزش 
زبان خارجی پرداخته شود؛ البته به نحوی که با تمام منافع سیاسی 

برای هویت و فرهنگ ملی کشور ایران تلقی  اش تهدیدیو اقتصادی
 (. 29نشود )

 
مرتبط با  یخارج هایزبان آموزش ۀفلسف ادیبنهای چالش

  یآموزش هایاستیس
ای برای چالش در واقع مسأله و موضوعی است که باید راه چاره

آن اندیشید. آموزش زبان خارجی هم در کشور ایران همواره با 
است.  یآموزش هایاستیس با مرتبط روست کههایی روبهچالش

، 20، 1اند )ها اشاره کردهکارشناسان این عرصه به چند مورد از آن
 (:30و  24
 یهازبان آموزش ۀفلسفهای مرتبط با بنیاد ازجمله چالش 

توان از آن نام برد، این است که در اسناد که می رانیا در یخارج
انداز جمهوری اسالمی باالدستی مثل سند تحول بنیادین و سند چشم

، متأسفانه تأکید کمی به آموزش زبان خارجی 1404ایران در افق 
تواند ترین اسنادی که میاز مهمشده است. سند تحول بنیادین 

م آموزش رسمی نمای آموزش زبان خارجی در نظاعنوان قطببه
. ولی با این حال باز هم تأکید زیادی به این امر کشور عمل نماید

صورت ضمنی اشاراتی صورت گرفته در آن نشده است. فقط به
اشارات واژگانی به زبان، فرهنگ، تعامل، انتشار، مقیاس  است.

ای و سطح جهانی، دسترسی به دستاوردهای علمی و تجربیات منطقه
هایی از سند، در قالب عبارات مفهومی در بخشبشری، که هر یک 

تواند چارچوبی قابل استناد و دهنده به کار رفته است، میو جهت
های اجرایی آموزش و تقویت راهنمایی اعتناپذیر برای تنظیم برنامه

 (.31) زبان خارجی باشد

 نبود اتاق فکر واحد برای سیاست توانچالش بعدی را می-

جا که بان خارجی عنوان کرد. از آنگذاران حوزۀ آموزش ز
ها و مدیران قادر به درک و تجزیه و تحلیل همۀ مسائل، موقعیت

های ها نیستند و نیاز به افراد خبره و صاحب ایده در زمینهفرصت
شود. همیشه نیاز به یک اتاق فکر واحد مختلف سازمان حس می

-های نو حس میباوجود افراد زبده و خبره برای خلق افکار و ایده

توانند با پیوند قدرت و دانش، ضعف ها میشود. این اتاق

های موجود را بپوشانند. طبق نظر گیریها و تصمیمسیاستگذاری
 برد.کارشناسان این حوزه از نبود یک اتاق فکر واحد رنج می

 های ها و متریالچالش مهم بعدی نامناسب بودن کتاب
ترین مراجع و منابع ی از مهمآموزشی است. کتاب درسی، که یک

شود، در آموزشی محسوب می هایآموزان در نظامیادگیری دانش
از نظر منابع غنی و نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد؛ اما 

های درسی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده ولی با محتوایی کتاب
 تذکرهای اهالی کتاب، آموزش و پرورش در حال تالش است تا

-. تأثیری که کتب و متریالمحتوای درونی آن ها را بهبود بخشد

های آموزشی بر امر یادگیری زبان داردند، بر کسی پوشیده نیست. 
ولی طبق نظر صاحبنظران در کشور ما در این زمینه ضعف وجود 

 دارد.

  .چالش بعدی عدم تبحر معلمان در آموزش و پرورش است
های عیت مطلوب در تحقق هدفعامل برای ایجاد موق تریناساسی

های تواند حتی نقص کتابآموزشی، معلم است. اوست که می
درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا برعکس، بهترین 
موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط 
عاطفی مطلوب به محیطی غیرفعال و غیرجذاب تبدیل کند. در 

های علمی معلم نیست که ، تنها تجارب و دیدگاهفرایند تدریس
بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط  ؛شودثر واقع میؤم

با وجود اهمیت  گذارد.ثیر میأیادگیری و تغییر و تحول شاگرد ت
نظران این موضوع معلمان زبان آموزش و پرورش از نظر صاحب

 تبحر الزم را ندارند.

  های خارجی محیط آموزشی زبانچالش دیگر که مرتبط با
آموزان ایرانی در معرض زبان خارجی است، این است که دانش

 ثر درؤمحیط یادگیری از عوامل بسیار م موقعیت و نیستند.
یادگیری است. محیط مانند نور، هوا، تجهیزات و امکانات 
آموزشی. طبیعی است هر چه امکانات آموزشی، کتابخانه و منابع 

تر و بیشتر باشد، یادگیری شاگردان در اسبمختلف علمی من
ای که دارای فضای مناسب مقایسه با یادگیری شاگردان مدرسه

 ،شودکتاب درسی منابع دیگری یافت نمی ءنیست و در آن جز
 .بسیار متفاوت خواهد بود

  چالش مهم بعدی که باید خاطر نشان کرد، فقدان سیستم
ارزشیابی عملکرد از  ست.ها در آموزش و پرورش اارزشیابی معلم

های آموزشی نیز از این ترین ارکان هر سازمانی است و سازمانمهم
 ۀامر مستثنی نیستند. از میان اجزای مختلف نظام آموزشی، به گفت

ترین عامل در تعیین موفقیت یا عدمبسیاری از محققان، مهم
کز آموزان، معلم است. بنابراین معلمان کانون یا مرموفقیت دانش

های هایی هستند که برای توسعه و اصالح سیستمثقل تالش
گیرد. با توجه به این نکته و نیز آموزشی در سراسر دنیا صورت می

های آموزشی الزم است سیستموری نظاماهمیت معلمان در بهره
شان را های آموزشی اطمینان حاصل کنند که معلمان نهایت تالش

دهند و نیز باید آموزان صورت میبرای افزایش یادگیری دانش
تالش کنند تا باشناخت بهتر نقاط ضعف عملکرد معلمان، زمینه را 

ها فراهم سازند. مرور ادبیات مربوط نشان ای آنبرای رشد حرفه
های نظری و عملی های زیادی در حوزهدهد که پیشرفتمی
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 1397پاییز، 4، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

را هایی ارزشیابی معلمان صورت گرفته است. ارزشیابی باید فرصت
های جدیدی را یاد بگیرند و برای معلمان ایجاد کند تا تکنیک

ها بدهد. بههمچنین بازخورد مناسبی از نیازهای کالس را به آن
هایی را برای معلمان عبارت دیگر، ارزشیابی معلمان باید فرصت

. با تر شوند و تدریس کارآمدتری داشته باشندایایجاد کند تا حرفه
موضوع کارشناسان معتقدند که فقدان سیستم وجود اهمیت این 

 شود.ها در آموزش و پرورش احساس میارزشیابی معلم

 حوزۀ  در مدون سند و استیس فقدان یبعد مهم چالش
در  انیمتول و اندرکاراندست یکوتاه و های خارجیآموزش زبان

 .است این حوزه

 
مرتبط با  یخارج هایزبان آموزش ۀفسلف جدید بنیاد استلزامات

  یآموزش هایاستیس
های خارجی، باید و منظور از استلزامات در حوزۀ آموزش زبان

 یهااستیسها با نبایدهایی است که نیاز به ایجاد هماهنگی آن
ی است. کارشناسان این حوزه، اشاراتی به استلزامات جدید آموزش

 (.24، 9، 2حوزۀ آموزش زبان خارجی داشتند )
 های خارجیای مشخصی برای آموزش زبانتعیین استاندارده 

 های جدید در حوزۀ آموزش توجه به امکانات و رسانه
 های خارجیزبان

  های زبانباال بردن سطح علمی معلم 

  ایجاد سیستم ارزیابی و تضمین کیفی در حوزۀ آموزش زبان
 خارجی

 واگذاری آموزش زبان خارجی  به بخش خصوصی 

  خارجی در دبیرستان گنجاندن رشتۀ خاص آموزش زبان 

 های تدریس نیازمحور در حوزۀ آموزش استفاده از از روش
 زبان خارجی

  یخارج زبانآموزش گروهی 

  اجتناب از اقتصادی و منبع درآمد کردن آموزش زبان
 خارجی

 
 نتیجه گیری

 به استناد با و اسنادی -ایکتابخانه روش بهبا اتکاء  پژوهش این
بنیاد  ارتباط واکاوای به پرورش و آموزش ۀفلسف مبانی و اصول
 ایرانهای آموزشی استیس با یخارج هایزبان آموزش ۀفلسف

 قیتعم نهیزم ،ییمحتوا یبستر نمودن فراهمبا  و است پرداخته
 یخارج زبان به پرداختن تیاهم عمق و بُعد سطح، رامونیپ بحث

 همطالعنتیجۀ این  .است آورد فراهم را کشور یرسم آموزش در
 کالن و خرد تحوالت و هاگزینه هبهین ظهور که داد نشان

 بسان های خارجیزبان آموزش یقلمرو در ها آموزشیسیاست
در . دارند فلسفی مبانی در ریشه تردیدبی علوم هایحوزه دیگر

توان گفت خصوص فلسفۀ آموزش زبان خارجی در ایران نیز می
که از ابتدا برای که جهت نیل به اهداف بنیانگذار انقالب اسالمی 

آن تحول بزرگ از سوی ایشان مشخص شده است، امری است 
ای در رسیدن به اهداف انقالب ضروری و کمک قابل مالحظه

مدت سیاست مدت و کوتاهکند. مشخصاً اهداف بلندمدت، میانمی

خارجی جمهوری اسالمی ایران که در گفتمان حضرت امام 
باشد؛ بنابراین تسلط و یملحوظ است، به زبان خارجی مربوط م

کند. برای رسیدن به فراگیری زبان خارجی به آن کمک شایانی می
 این تسلط باید موارد ذیل را در نظر داشت:

  حفظ موجودیت و پاسداری از کیان اسالم ناب که قطعاً در
پشت درهای بسته و فقط در داخل کشور قابل اجرا نیست و باید 

 فراتر از مرزها عمل کرد و ابزار آن نیز زبان خارجی است. 
  ایجاد جامعه واحد جهانی اسالمی که پر واضح است رسیدن

اندرکاران به به این هدف جز با تسلط علماء، مسئولین و دست
 های خارجی محال است.زبان
  اتحاد و وحدت اسالمی که با تعامل سازنده با سایر کشورها

پذیر است و دروازه ورود به این و سایر مذاهب اسالمی امکان
 حوزه قطعا تسلط و آشنایی با حداقل یک زبان خارجی است. 

  صدور انقالب اسالمی که بدون مشارکت همۀ آحاد مردم
اندرکاران امری غیرممکن است. هر ی، مسئولین و دستانقالب

کند از تفریح ایرانی که به هر دلیل به خارج از کشور سفر می
تواند یک سفیر فرهنگی و دینی گرفته تا تجارت و مأموریت، می

-برای کشور و مذهبمان باشد و به  معرفی هر چه بیشتر و بهتر آن

ن، شعار و پیام انقالب باید ها به سایر مردم جهان بپردازد. موازی
های ایران، مراکز فرهنگی جمهوری اسالمی در توسط سفارتخانه

سایر کشورها و مبلغین دینی اعزامی به سایر کشورها صورت گیرد 
 های خارجی مسلط باشند.که قائدتاً باید همگی به زبان

 های  صنعت، کسب و افزایش قدرت ملی با تقویت حوزه
پذیر است ها جدید  و امثالهم امکاننولوژیصادرات، واردات تک

گیری از ابزار زبان خارجی ها قطعاً با بهرهکه رشد در این حوزه
 تر خواهد بود. راحت

  و در نهایت توسعه و رفاه اقتصادی که از جمله اهداف کوتاه
گردد مدت نظام از منظر امام خمینی است، در شرایطی محقق می

-های مختلف این سرزمین سرمایهپروژهکه کشورهای خارجی در 

های گذاری کرده و ارزآوری کنند. همچنین برداشته شدن تحریم
-ظالمانه علیه ایران، بزرگترین دغدغۀ دولت، بازگشت سرمایه

گذاران گذاران بزرگ صنعتی و نفتی به ایران و جذب سرمایه
 (. 30اقتصادی جدید است )

ل دارد که چگونه امکان دارد با در نظر گرفتن این مسائل جای تأم
مندی از ابزار قدرتمند تعامل و ارتباط با جهان  که که بدون بهره

 المللی است به این هدف رسید؟ های بینهمان زبان
توان دریافت که های حاصل از پژوهش حاضر میبا توجه به یافته

های مختلف تاریخی کشورمان همواره بسته به شرایط در دوره
های خارجی، تغییر داشته است. بنیاد فلسفۀ آموزش زبانزمانه، 

ماهیت اعتقادی و مردمی انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از 
های حاکم جهانی برانگیخته شود سویی باعث شد تا دشمنی قدرت

بخش و بیداری و از سوی دیگر، ایران اسالمی را به کانون الهام
ل کرد. بر این اساس رهبری انقالب ها تبدیها به ویژه مسلمانملت

ها و اسالمی؛ از آغازین روزهای پیروزی انقالب برای انتقال آموزه
تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرد و با طرح 

صدور انقالب درصدد پاسخگویی به این نیاز دوسویه  ۀاندیش
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 انقالب و طرفداران فراملی آن برآمده است. واقعیت این است که
مند بایست به یک سیاست ضابطهکه می« صدور انقالب»اندیشه 

های گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به تبدیل شود با نگرش
عنوان واضع مکتب انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در 
مواضع خویش ضمن اعالم قطعی صدور انقالب، ابعاد آن را نیز 

انقالب هم نقش دانستن زبان  . در این مورد صدورترسیم کرد
خارجی کامال مشهود است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می 
دهد از آغاز دورۀ قاجار تا پایان سلسله پهلوی عواملی چون 

سازی، شرایط نوین جهانی، رشد بیش از پیش سیاستهای مدرن
-ارتباطات جهانی، توسعه روزافزون دیپلماسی و تشکیل سفارتخانه

در جای جای جهان، توسعه عرصۀ بازرگانی و توسعۀ  های متعدد
-مراودات اقتصادی ایران با نقاط دیگر جهان اهمیت آموزش زبان

های خارجی و چرایی گنجاندن آن در آموزش و پرورش کشور را 
دهند. قطعا با وقوع انقالب اسالمی، فلسفه و هدف گذاری نشان می

لبته کرد. پس از انقالب کرد که اآموزش زبان نیز بایستی تغییر می
های حضرت امام در بطن انقالب، اهداف اسالمی و ظهور اندیشه

بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سیاست خارجی ایران تغییر 
 (.32کرد و در نتیجه فلسفه آموزش زبان خارجی تغییر کرد )

مسئله بعدی که باید خاطر نشان کرد، بحث صدور انقالب است. 
خطیر هم نیاز به یادگیری زبان است. توسعۀ برای این امر 

المللی نیز های ارتباط جمعی و بینروزافزون و سریع رسانه
کند. آموزش و های خارجی را نمایان میضرورت آموزش زبان

های تعامل فعال در دنیای علم و ها یکی از راهیادگیری سایر زبان
کز آموزش و معرفت و برقراری ارتباط فراگیر علمی با دیگر مرا

پرورشی معتبر خارج از کشوراست. در چنین عصری گسترش و 
های زبانی، کارکرد زبان خارجی و تأثیرگذاری آن بر نظام

های پردامنه گیریفرهنگی، آموزشی و سیاسی به مباحث و جهت
برانگیز دامن زده است که خواه با نگاهی تأییدآمیز و خواه و تأمل

 (.10اند )واکنش نشان دادهانتقادی به این رویداد 
از طرفی همچنان مشخص است صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 

های برون مرزی دارد که برای کشورهای خارجی بخش شبکه
های کلی را این حوزه سیاست کنند.های متنوعی پخش میبرنامه
توان به ها و تولیدات خود دارد که از آن جمله میبرنامه ۀسرلوح

فی دین و فرهنگ غنی اسالم به عنوان دین برتر، معرفی تبلیغ و معر
انقالب اسالمی و دستاوردهای آن، انعکاس اخبار جهان اسالم و 

 ۀحوزد. تالش در جهت وحدت بین مسلمانان جهان، اشاره کر
 المللی مهمی چونهای بینمرزی که شامل شبکهمعاونت برون

وی، آی فیلم، العالم، هیسپان تی  های خبری پرس تی وی،شبکه
رادیوی برون مرزی است، با  30شبکه سحر و الکوثر و بیش از 

های مختلف جهان، از تنوع توجه به پوشش مناطق وسیعی از قاره
چراکه توجه به ؛ سازی برخوردار استبرنامه ۀبسیاری در حوز

مرزی، از های برونمقتضیات کشورهای تحت پوشش شبکه
. شکی نیست فعالیت این ه استهای این مجموعالزامات فعالیت

ها بدون دانستن زبان آن کشورها ها و ساختن برنامه برای آنشبکه
 پذیر نیست.امکان

مدت سیاست مدت و کوتاهدر مورد اهداف بلندمدت، میان
خارجی جمهوری اسالمی هم همانطور که اشاره شد، طبق سند 

جاد ، اهداف بلندمدت سیاست خارجی شامل ای1404چشم انداز 
جامعه واحد جهانی، اتحاد و وحدت اسالمی، حفظ موجودیت و 

مدت سیاست خارجی شوند. اهداف میانپاسداری از کیان اسالم می
المللی وافزایش قدرت ملی کشور. عبارتند ازکسب اعتبار بین

اهداف کوتاه مدت سیاست خارجی جمهوری اسالمی شامل حفظ 
رفاه اقتصادی کشور امنیت ملی و موجودیت کشور و توسعه و 

شوند. کامالً مشخص است که محقق کردن این اهداف بدون می
پذیر نیست. این موضوع خود از های خارجی امکاندانستن زبان

 های آموزش زبان خارجی در کشور است.مهمترین فلسفه
-توان از آن به عنوان چرایی گرایش به زبانمورد دیگری که می

به قدرت نرم بعد از پیروزی انقالب های خارجی نام برد توجه 
دهی به قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل اسالمی بوده است.

ترجیحات دیگران به عبارتی جنس قدرت نرم از نوع اقناع و در 
 به آنهمچنین باشد. وادار و اجبار کردن می ۀقدرت سخت از مقول

ه با بشود که یم های کشور اطالقها و توانائیدسته قابلیت
های اخالقی کارگیری از ابزاری چون فرهنگ، آرمان و یا ارزش

-صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر میه ب

روز در های پیشرفته جهانی هم که روزبهدر مورد فناوری گذارد.
توان این حال پیشرفت هستند، باید گفت که در عصر جاری نمی

دیده گرفت. برای همگام شدن و آشنا شدن های جهانی را نافناوری
 ها را دانست.ها باید زبان کشور تولیدکننده آنبا آن

های پیش روی آموزش ترین چالشهمچنین در این پژوهش به مهم
های پیش روی این های خارجی پرداخته شد. دانستن چالشزبان

کند. البته به حوزه، کمک زیادی به موفقیت در این حوزه می
ها را به فرصت ی که سعی مسئولین برآن باشد که این چالششرط

تبدیل کرده و فرصتها راهم تقویت کنند. همچنین در این پژوهش و 
به کمک کارشناسان به استلزامات جدید و کاربردی برای موفقیت 

چه در اثنای تحقیق حاضر در این حوزه پرداخته شد. بنابر آن
های خارجی فراگیری زبان توان نتیجه گرفت که برایگذشت می

به تبع آن، ایجاد تعاملی سازنده با سایر کشورها، تنها شناخت 
تواند چنین امری را میسر زبانی نمیهای درونقواعد زبان و الیه

های خارجی و تعامل با گویشوران کند و در هر نوع ارتباط با زبان
مل آن زبان، نیازمند شناخت سطوح مختلف فرازبانی است که شا

هایی انگارهها و پیشسطوح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر الیه
-افتد؛ سطوحی که نظام زبانی نمیاست که گفتمان در آن اتفاق می

های ها را تأیید کند؛ بلکه این ارزشتواند صحت و سقم آن
تواند آن ساختار یا ساختارهای زبانی را بر فرازبانی است که می

ید یا رد نماید. در این راستا برای رسیدن به اساس موقعیت سخن تأی
های آموزشی، بر لزوم شناخت کافی از زبان و ارتباط آن با سیاست

 شود:توجه به دو مسئله بنیادی تأکید می
 های کالن و گذارینخست( تبیین منطقی و معقول سیاست

 فرازبانی 
 زبانی که زمینههایی منسجم و علمی درونریزیدوم( برنامه-

 از آموزش، تعلیم کاربردی و مبتنی بر بافت زبان گردد.س
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های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و جامعۀ ایران که با تفاوت
-شک از سویی بیایدئولوژیک با جوامع اروپایی روبروست و بی

هایش با نیاز از زبان خارجی نبوده و از سویی به واسطۀ تفاوت
اجتماعی و ارزشی آن های فرهنگی جوامع مرکز نسبت به مؤلفه

ای در مردان باید دقت و حساسیت ویژهحساسیت دارد، دولت
های زبانی کشور داشته باشند. همچنین با بررسی تدوین سیاست

ریزی ساله، سند برنامه20انداز اسناد فرادستی موجود )سند چشم
ملی، سند جامع ملی کشور و سند تحول بنیادین نظام تعلیم و 

ود اهمیت این موضوع، برنامه و سیاست مشخص و تربیت( و با وج
-مدونی در خصوص چگونگی بکارگیری این زبان که در عین بهره

گیری از مزایای آن در پی کاهش و یا رفع تأثیرات فرهنگی و 
 (.33هویتی آن باشد وجود ندارد )

بعد از انقالب اسالمی الزامات جدیدی برای آموزش زبان خارجی 
ث قدرت نرم است. در مطالعه و تحلیل مطرح شد که یکی بح

قدرت، معموالً قدرت سخت را از عناصر اصلی قدرت یک کشور 
های زیاد و گیرند. به دلیل کاهش مشروعیت، هزینهدر نظر می

-های کارکردی در به کارگیری قدرت سخت از کاربرد آنناکامی

ها شده است. قدرت نرم ها کاسته شده و قدرت نرم جایگزین آن
دهی به ترجیحات دیگران از اصطالح به معنای توانایی شکل در

ای آشکار اما نامحسوس است طریق اقناع و جذب دیگران به گونه
که برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار یا 

های شود و با به کارگیری ابزارها و شیوهتطمیع به کار گرفته می
ی دیگر کشورها اثر خواهد گذاشت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارها

شایان ذکر است که یکی از مهمترین منابع قدرت نرم، در اختیار 
المللی است. الزام جدید دیگری که داشتن یک زبان فراگیر و بین

برای آموزش زبان خارجی بعد از انقالب ایجاد شد و در واقع در 
است مدت سیمدت و کوتاهاثر تغییر در اهداف بلندمدت، میان

ها و برای دستیابی خارجی کشور به وجود آمد. قطعًا متناسب با آن
گذاری نظام آموزشی عمومی به این اهداف رفیع، فلسفه و هدف

(. الزام دیگری 34کشور در خصوص آموزش زبان باید تغییر کند )
های اخیر باید خاطر نشان که برای آموزش زبان خارجی در سال

ذاری خارجی در ایران است که بعد گکرد، بحث گسترش سرمایه
توان گفت اهداف برجام توان شاهد آن بود. در کل میاز برجام می

گذاری خارجی را در ایران بود. اینجاست که هموار کردن سرمایه
لزوم توجه به بحث آموزش زبان خارجی برای مذاکره و مکاتبه 

 (.34شد )با سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش احساس می
توان دریافت که آموزش الذکر میبا وجود اشاره به موارد فوق

ناپذیر های خارجی در عصر حاضر امری ضروری و اجتنابزبان
 است؛ ولی موضوعی که باید خاطر نشان کرد ارتباط فلسفه

است، چرا که  های آموزشیبا سیاست خارجی زبان آموزش
آموزان با سایر آموزش زبان خارجی در واقع به منزلۀ آشنایی زبان

باشد که با مسأله نفوذ فرهنگی مواجه ها و نظرات نیز میاندیشه
 سایر همانند پژوهش این انجامدر نهایت باید یادآور شد که است. 

 محدودیت تریناساسی. شد رو روبه هاییمحدودیت با هاپژوهش
 جایگاه و نقشۀ زمین در کافیۀ پیشین نبود پژوهش، این راه سر بر

های آموزشی مرتبط با آن بود. و سیاست هایزبان آموزش ۀفلسف

 موضوع، این تحقق در گام اولین عنوان به حاضر ۀمطالع رو، این از
 بیشتر مطالعات رودمی امید و بود نخواهد نقصان از عاری تردیدبی
 و تشریح را نظر مورد مبحث از تریجامع ابعاد بتوانند آینده در

 .کنند تبیین
 

 پیشنهادات کاربردی
های حاصل از پژوهش حاضر و همچنین بر باتوجه به نتایج و یافته

های صورت گرفته مطابق با نظرات کارشناسان اساس مصاحبه
 توان پیشنهادهات کاربردی زیر را ارائه نمود:مربوطه، می

  مسئولین باید به فکر ایجاد یک اتاق فکر واحد باشند. در این
 های واحدی برای حوزه گذاشته شود.یاستاتاق فکر باید س

 ها را با تأکید های آموزشی مدارس باید کتابمؤلفین کتاب
 بر مکالمه و گفتگو تألیف کنند.

  معلمان قبل از اینکه وارد حوزۀ تدریس شوند، مورد ارزیابی
قرار بگیرند تا مشخص شود که آیا توانایی تدریس را دارند یانه. از 

ن خدمت هم دائماً معلمان مورد ارزیابی قرار طرفی در خالل دورا
 روز کنند.گیرند تا مجبورشوند دائما خود را به

  در تمام دنیا سن آموزش زبان خارجی از دوران ابتدایی است؛
ولی در کشور ما در دبیرستان دورۀ اول )کالس هفتم( این آموزش 

تا  رسد مسئولین باید تدبیری بیاندیشندشود. به نظر میشروع می
 تر بیاورند.سن شروع آموزش زبان را پایین

 اجتماعی، -فرهنگی عوامل معلمان، انگیزۀ اینکه با توجه با 
 نیز گروهی هایبحث در آموزانمشارکت زبان و آموزشی عوامل

 باید است، بنابراین های خارجیزبان یادگیری در مؤثر عوامل از
 .گیرد صورت عوامل این بهبود جهت در الزم شرایط

 های خارجی زبان دبیران و مدرسان مهارت میزان به توجه با
 جهت الزم شرایط شود،می توصیه ها،آموزشگاه و مدارس در

 بر بیشتر مهم وظیفۀ این. گیرد صورت دانش آنان از بهتر استفادۀ
بیشتر  نظارت با تا هاست استو مسئوالن این حوزه مدیران عهدۀ

 به آموزانزبان آموزش جهت را استفاده نهایت آنان توانمندی از
 .بیاورند عمل

 محتوای که است آن حاکی از که تحقیق این نتایج به توجه با 
 زبان یادگیری ضعیف یادگیری با عوامل مرتبط از درسی برنامه
 شود،می توصیه ریزی آموزشیبرنامه و پژوهش سازمان به است،

 میزان ساعات قبیل از مختلف هایجنبه از زبان کتب محتوای
 به توجه میزان علمی، سطح تصاویر، بودن، روز به هفتگی،

 بودن تنوع افقی، و عمودی توالی و آموزان، سیردانش مشارکت
 هایبه مهارت توجه و مشکل به ساده از طراحی تکالیف،

 .گیرد قرار بازبینی مورد زبان چهارگانه

  یکی از مهممسلماً پر کردن شکاف میان تدریس و یادگیری-

هایی ترین اهداف هر نظام آموزشی است و یکی از بهترین مؤلفه
تواند در این امر راهگشا باشد تهیه و تدوین کتب درسی که می

ها و راهکارهای غالب یادگیری زبان آموزان ایرانی براساس سبک
شود تا سطح کیفی یادگیری در شک این امر باعث میباشد. بیمی

آموز کننده برای زبانکالس دیگر محیطی خسته کالس باال رود و
 و معلم نباشد.
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 پیشنهادات پژوهشی 
های حاضر، ها و محدودیتباتوجه به گسترۀ نظری موجود، یافته

های پژوهشی زیر را ارائه نمود گیریتوان پیشنهادهات و جهتمی
 باشند.های پژوهشی جدید نیز میکنندۀ زمینهکه فراهم

 ارتقاء  هایراه و های خارجیزبان یادگیری وضعیت بررسی
 اسالمی انقالب از بعد عمومی پرورش و آموزش آن در کیفیت

 ایران

 آموزان و عوامل مرتبط با زبان مطالعۀ تنگناها و مشکالت
 آن در دوران قبل و بعد از انقالب

  مطالعۀ عوامل ناکارآمدی آموزش و پرورش در آموزش
 های خارجیزبان

  ریزی های برنامهگذاریفرهنگ در سیاستبررسی نقش
 های خارجیآموزش زبان
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