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 با نام خدا

 ت ی فیک و تیهو  ،عدالتو مساله  ییابتدا یدر برنامه درس یس یانگل زبان

 یی ابتدا یبرنامه درس شیارائه در هما یبرا

 هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی 

 1399آبان 

 تهران دانشگاه 

________________________________________ 

 بحث اصلی: 

آیا آموزش زبان انگلیسی از طریق برنامه درسی رسمی در دوره ابندایی مخل عدالت  است؟ مخل هویت است؟  

دینی دانش آموزان می  مخل کیفیت است؟ یعنی سبب تشدید بی عدالتی می شود؟ سبب اخالل در هویت ملی و  

 آموزش ابتدای می شود؟  شود؟ سبب افت کیفیت در 

من بر این باور هستم که اگر با  گرچه پاسخ مثبت به این پرسش ها طرفداران خاص خود را در جامعع ما دارد، اما  

که هیچ رابطه ضروری و منطقی میان سیاست آموزش زبان انگلیسی    د دقت به این پرسش ها بپردازیم خواهیم دی

ار نیست. گرچه نمی توان منکر ارتباط غیرضروری و اقتضایی نمی توان  و مقوله های عدالت، هویت و کیفیت برقر

شد و باید مراقبت های الزم را برای پیشگیری از برقراری این ارتباط فراهم کرد. از سوی دیگر غفلت تز آموزش  

یاس فردی  زبان انگلیسی از دوره دوم ابتدایی به منزله سوزاندن فرصت های فراوان چه در مقیاس ملی و چه در مق

باید از جمله اهداف اساسی نظام    سی ای اف آراست. تسلط به زبان انگلیسی با استانداردهای بین المللی مانند  

آموزشی تلقی شود و برای این منظور بر اساس تجربه های موجود باید کار را از دوره دوم ابتدایی به طور رسمی  

) اشاره به مولفه های  برنامه درسی در نظر گرفت  مولفه های الزامی جزء و حتی آموزش این زبان را  آغاز کرد 

انتخابی یا نیمه   انتخابی و اختیاری و این که در سند تحول زبان های خارجی در ذیل مولفه  الزامی، 

ب   .  تجویزی در نظر گرفته شده است(  نایافتنی  کشور و دانش  وده ودر غیر اینصورت تحقق این هدف دست 

معلولیت محروم می شوند. یا به عبارت دیگر سیستم آموزشی نوعی    مزیت ها و فرصت هاآموختگان از بسیاری از  

را به آن ها تحمیل می نماید. بر این اساس می توان آموزش زبان انگلیسی را کاندیدای درجه اول    آکادمیک

به    زبان فارسینزدیک به فاجعه ای که در حوزه آموزش  قلمداد کرد. گرچه وضعیت    پوچ آشکار برنامه درسی  
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به حساب آورد و درباره آن    پوچ ضمنی یا عقیم  فقرات یا مقوله هایعنوان زبان ملی داریم را هم باید در زمره  

در مقام ارایه یک سیاهه اولیه از فرصت سوزی ها و عدم    در پنلی که امروز برگزار می شود مفصل شرح خواهم داد. 

ات به مزیت های بالقوه در اثر استمرار وضع موجود و غفلت از اتخاذ تصمیم راهبردی گنجاندن زبان انگلیسی  التف

 در مجموعه حوزه های یادگیری اصلی از دوره دوم ابتذایی به بعد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

اشتغال در اقتصاد جهانی  کم رنگ شدن امکان حضور دانش آموختگان در بازارهای بین الملی   ❖

 شده 

کاسته شدن از امکان حضور فعال و تاثیرگذار در مجامع علمی و حرفه ای بین المللی و چه   ❖

 بسا به خطر افتادن منافع ملی از حروجی های محافل سیاستگذار 

کاهش شانس مشارکت در افزودن به اندوخته دانش بشری از طریق به اشتراک گذاشتن   ❖

 در شبکه های تخصص بین المللی تجارب شخصی و بومی 

کاسته شدن از ظرفیت بهره برداری از منابع دانشی موجود در اینترنت و پایگاه های اطالعاتی   ❖

 که در تسخیر زبان انگلیسی هستند 

 داده ها و شواهد چه می گویند؟

o و دانستن کدام زبان   ت یدهد ندانستن کدام زبان معلول ی نشان م  نترنت یموجود در ا  ی محتوا  یزبان  ع یتوز

  ی تخصص  ی است. اگر بخش محتوا  ی سیبه زبان انگل  نترنت ی موجود در ا  محتوای   ٪   ۵۵  ب یاست. قر  ت یها مز

را    دهیپد   ن ی!!!( نام اصد در  ۹۰ ی ) باال رود  ی باالتر هم م  ار یدرصد بس ن یا  م،ی را مورد نظر قرار ده  ی و علم

  گر یرا د  یسیانگل  زبان  توان گذاشت؟  یم  یگری د  زیچ  "یزبان جهان  کیبه مثابه    یسیزبان انگل"جز  

 World's lingua franca بعنوان  یسیخاص دانست. زبان انگل  یزبان متعلق به جوامع  کیتوان    ینم

از صاحب نظران    یک ی  ر یشود. به تعب  یمحسوب م   انیآحاد جهان  ی مشترک برا  ه یسرما  ک یشده و    شناخته

از  )"شده است.   لیتبد   یفرامرز  تیمز   کیبه    ی سیزبان انگل  ی ریادگیشده امروز،    یدر اقتصاد جهان"

 .   ( ۲۰۱۷گزارش 

o یسیتوانش زبان انگل شاخص(EF EPI)1 ران یو مد  ان یموثق توسط مرب ی به عنوان منبع  نده، ی، به طور فزا  

شده از حدود    یجمع آور  یهاشاخص، بر اساس داده   نیهشتم ا  شیرای شود. و  یتجارت ها به کار گرفته م

  یسیزبان انگل  نداردباشد که در آزمون استا  یم  ۲۰۱۷هزار نفر از سراسر جهان در سال    ۳۰۰و    ون یلیم   کی

  ان یم  ی( همبستگ داستیکشور پ  ۸۸انجام شده) همچنانکه از فهرست    مطالعات  .شرکت کردند   تیسا  نیا

 
1 English Proficiency Index  
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  ی رهایاز متغ ی فیو ط  یپژوهش علم نترنت، یمانند درامد، اتصال به ا ییرهایو متغ   یسیتسلط به زبان انگل

 .نشان داده است stable و strong را در طول زمان گرید

o در میان    69رتبه    2019سال    عملکرد و در گزارش   کرده است  سبرا ک  ۶۵مطالعه  رتبه    نیدر ا  رانیا

ما را در مرز    شهیهم   بایتقر  ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۲از سال   EPI در شاخص  ران یمتاسفانه عملکرد ا. کشور  100

،  EPI ۲۰۱۷کشور در شاخص سال    ۸۸کشور اول از    ۵۰مام  . تقرار داده است  "فی ضع  اریبس"و    "فیضع"

معقول تر   ط یشرا  نیآموزش و تام شتریب ییکارا. کنند!!!  یآغاز م ییرا از دوره ابتدا یسیآموزش زبان انگل

از شش    تسلط   یا سطح سوم (B1  انر یا  ینظام آموزش یریادگیاستاندارد منتخب  به    یابیدست  یبرا

  نییشروع از سن پا  نهیگز   ) CEFR2 ،،،ایزبان ها در اروپا    یبر اساس چارچوب مرجع مشترک براسطح  

 . سازد ی(.را موجه م ییتر )دوره دوم ابتدا

o  کند، چرخش   یچرخش را مطرح م  ۱۱که   ۲۰۲۵-۲۰۱۳ یدر بر نامه عمل تحول آموزش و پرورش مالز

بر زبان ماال  نانیشماره بر حصول اطم انگل  ییاز تسلط هر کودک  . حتی  اعالم کرده است  یسیو زبان 

یادگیری  موضوعات  برخی  ریاضیات    آموزش  و  علوم  زبمانند  انگلیسی  به  ماهاتیر محمد  ان  تاکید  در  با 

 دستور کار قرار گرفته است.

o تغ بررسی  زبان  یبا  آموزش  آغاز  گرفت که سیاست  نتیجه  توان  زمینه می  این  در  و تحوالت جهانی  یر 

به صورت آزمایشی و از سال    2001انگلیسی از دوره ابتدایی به یک روند تبدیل شده. مثال چین از سال  

 Zhang)    به صورت قطعی آموزش زبان انگلیسی از پایخ سوم ابتدایی را در دستور کار قرار داده.  2011

2012) 

 

جد  کیپس   راهبردی  ی بحث  س  و  حوزه  کشور  یزبان  یاستگذاریدر  عضو   در  عنوان  به  و  است 

 استگذاریمرجع س  نیا  یمصوبه قبل   اءیتوان به دنبال اح  یمشورایعالی آموزش و پرورش معتقدم که  

) اجرای آموزشی   که بسیار احتیاط آمیز هم بود.۳۰/۴/۱۳۸۳مورخ    ۷۰۸جلسه  مصوبه     .بود  یاموزش

 زبان فارسی( تاثیر فرهنگی و همچنین یادگیری  قل مناطق آموزشی با تمرکز بر متغیرهای  و در حدا

در این زمینه نباید راه را بر گفتگو و هم  الغ نشد و مسکوت ماند.  بدانیم ای  به دالیلی که همه م

 اندیشی بست.  

 

 
2 Common European Frame of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment  



4 | P a g e  

 

  م؟یبکن دیچه با "یزبان زمیالیامپر "دغدغه فرهنگ و بسط  ای یبا نگران

کارا  یسودمند  انگل  یی و  از علم  یدر عرصه ها  یسیزبان  اعم  تجار  یصنعت   ،یگوناگون  و    یو  به شواهد  بنا  که 

  ی الش نظام آموزش و پرورش براقراردارد و لذا ت   ی قابل دفاع تر  اریدر مرتبه بس  یس یموجود زبان انگل  یآمارها

است.    "یعی طب"و    "یمنطق"کامال    ی می( تصمم یکن  یتلق   میتصم  کی  میزبان) اگر اساسا بتوان  نیآموزش ا  میتعم

 .وجود داشته باشد   ینزد صاحب نظران اختالف چندان د یمورد نبا  نیدر ا

  د ینبا  ینگران  نیهستم که از ا  زی باور ن  ن یهستم. اما بر ا  ل یقا  تیوجاهت و موضوع  یفرهنگ   ی نگران  یمن برا  ...

انگل  م یبساز  یغول زبان  آموزش  از  آن  از خوف  به   یاموزش  استگذاران یسبا    م یفرار کن  یسیکه  باصطالح  ما 

چاره کار است و در    یسیزبان انگل   ی رهنگ دانستن وجوه ف  ریپذ   تیریمد   مبتال شوند.   مارگونهیترس ب  ای  "ایفوب"

 .در دسترس بوده و هست  ینسب ق یتوف  میکامل بدست آور  ق یتوف می اگر نتوان نهیزم نیا

مطرح شده است   یبه آموزش زبان خارج یانتقاد  کردیکه توسط طرفداران  رو  یزبان  زمیالیمفهوم امپر یوقت  :اول

  ماند   یم  نیتوجه نکند، مانند اه ای( ژ) در برابر جنبه مهندسی شده و پرو  ها  ده یامور و پد  "یعیطب"جنبه  به  

و ...!!! همه    م یبکن  نترنتیاستفاده از ا  زمیالی!!! صحبت از امپرمیبکن  ی رانندگ  زم یالیامپر  ایشدن    ر یکه صحبت از فراگ

  ی و توطئه تلق  زم یالیامپر  یتواند نوع   ی زمان م   ی مقتض   یع یشدن  و توجه نکردن به اتفاقات طب  ر ی فراگ  ل یها بدل   نیا

 .شود

مانند    ی اقدامات  د یبه آموزش با  "یبرالیل"  کردیاز رو  زیو پره  "یانتقاد   کرد یرو"با حسن استفاده و با الهام از    :دوم

  ی زبان  یآگاه"بر    د یتاک  نی( و همچن"یفارس   یزبان  یاگاه"بر    د ی) تاک  یآموزش زبان فارس  ییو کارآ  تیفی ارتقاء ک

  ی آموزش   ژه یکتاب ها و منابع و  نی و تدو  دیتول بر    مرکز ناخواسته با ت  ی با توجه به عوارض فرهنگ   "یسیانگل

 .میداشته باش 

اساس   :سوم نگران  یاما نکته  ا  ی فرهنگ   ی درباره  نکته  ان  ام. و  زبان    ن یرا هنوز متذکر نشده  است که مگر فقط 

آثار سوء    می خواه  ی م  یآموزش زبان خارج  د یخاص خود است که ما با تحد   یاست که حامل بار فرهنگ   یسیانگل

  ا یفرانسه    ا ی  یمثال زبان آلمان  ست؟ ین  مطرح   گر ید  یخارج  ی درباره زبان ها  ینگران  نی ا  م؟ یآن را مهار کن  یفرهنگ 

 ی زبان شناس   بقول متفکران  "زبان ما"با فرهنگ ما دارند؟!    یشتریب  یسازگار  یاز نظر فرهنگ   ییایاسپان  ای  یروس 

و ربط ژرف همه    تی خصوص  نیهستند و در ا  "خانه وجود ما"یا      "جهان ما"زبان، سازنده    لسوفانیو ف

 .زبان ها مشترکند
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زبان   ج یمربوط به ترو یفرهنگ   ی ها ینگران "نبودن ریپذ   ت یریمد "به   ل یما قا  ینظام آموزش  استگذارانیاگر س  پس

. چون تمام زبان ها  میرس   ی م  "یخارج  یهمه زبان ها"آموزش    لیباشند، الجرم به بن بست تعط  یخارج  یها

دارد که به    تیموضوع  ییها تا جا  یبعد از نگران  نیخاص خود هستند. التفات به ا  ینیحامل فرهنگ و جهان ب

در مخاطب   زی را ن یفرهنگ  ی ها تیحساس  میتالش کن ری با تدب یعنی نیمنجر نشود. و ا ی لیوحشتناک تعط  جهینت

  .م یمورد نظر ادامه ده  یو با قوت به آموزش زبان خارج میباال ببر

 

(،  مینهاد  نیسرش را به بال  ی ) که به نوعیفرهنگ   یدغدغه ها  یپرسش قابل طرح است که منها  نیاکنون ا  :هارمچ

  د ی زبان را نبا نیا ج یچرا ترو م؟ یداشته باش   د یبا یسیآموزش زبان انگل ج ینسبت به ترو ی ا ژه یو ی ها تیچرا حساس 

 م؟ یانجام  نده می توان ی آن هرچه م ت یفیو در جهت بهبود ک م یبدان یاتفاق در نظام آموزش  ن یتر یعیطب

رسد ما چون    ی معنا که به نظر م   نیکند. بد   ی غلبه م  یفرهنگ   ه یبر سا  یاس یس   ه ینگاه سا  ن یکنم در ا  یگمان م   من

تعارض و چالش مزمن   تیدر وضع  ند ی گو ی سخن م یسی آن به زبان انگل شوران یکه گو یی کشورها یاس یبا نظام س 

را به زبان    ی دشمن  ای  ینگران  م،یاند هست  هملت ما درست کرد   ی که برا  یمصائب  ادیو همواره     میقرار دار  یخیتار

موارد    یگرچه در برخ  یت ی و ترب  یآموزش   ی ها  یاستگذاریبا س  استیس  یتالق.  میده  یم  یآنها هم تسر

توج ا  هیقابل  اما  از مداخله س  ن ی است،  ا   است یشکل  آموزش  نیدر  نت  ، یحوزه  به  را  و    جهیما  درست 

  .شود  یرهنمون نم  یمسئوالنه ا

 

مورد نظر   یها یستگیبه شا یابیدست ی شروع برا نهیبه یل یدوره تحص این س

 ست؟ یچ رانیدر آموزش و پرورش ا

❖ However, only early language learners (those  learners who learned a 

second language during childhood years) seem to be capable of ultimate 

attainment which makes them indistinguishable  from first language 

learners. The pre-puberty period which is conducive to native second 

language attainment is known as the sensitive period for  second language 

learning.  Over the last years, the hypothesis that second language learning 

in  young children is fundamentally different from second language learning  
in adults found support from studies of the human brain. Some recent  
studies that compare neurological processes in children and adults second  
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language learners are discussed below.  A Second Language in the Brain of 

Young Children 

Source: 

Teaching Young Children a Second Language, Pp52_53 

Tatiana Gordon 

 

❖ Studies are inconclusive about the best age to start learning a second language, 

although they generally agree on one thing–the sooner the better. 

Up until the late 90s, many parents believed that teaching their children a second 

language from a very young age would lead to confusion and mental development 

delays. 

In fact, as late as 1999, a paper was published that claimed teaching your children a 

second language too soon would result in double “semi-lingualism.” That’s to say, 

your child speaking two languages equally badly. 

They would never develop the full proficiency of their classmates because they 

would be trying to master two languages at once. According to this study, the best 

age to start learning a second language was at around 11-13 years, when the brain 

was further developed. 

This fear is thought today to be largely unfounded and, in fact, the opposite has 

been revealed to be true. The later you leave learning a second language, the 

lower the child’s chance of achieving full fluency in two tongues. 

https://www.daytranslations.com/blog/age-for-second-language/ 

 

 نتیجه گیری: 

را داشته   رات ییشهامت دست زدن به تغ یمنافع مل  نیتام  یو برا   میموهوم عبور کن  ی از خط قرمز ها د یبا ...

 شود!!!(  یوتو م یعالیمصوبه شورا )متاسفانه  میباش 

  ییتحول در دوره ابتدا یها  تیجزو اولو د یبا یشیمراحل آزما ی پس از ط ییدوره ابتدادر    یسیزبان انگل آموزش 

 .کند   دای) ارتقاء( پرییتغ ی زی تجو  ای یبه الزام  د یبا یز یمه تجوین ای ی حوزه انتخاب  کیآن هم از  گاهیباشد و جا

 کننده است؟  نیی شروع تنها عامل تع  یلیسن/ دوره تحص ایآ
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  ییمهم است.... کشاندن موضوع به دوره ابتدا اریاز عوامِل بس ی ریادگ ی ی روش ها و فرصت ها کرد،ی. روریخ قطعا

کند، ظرف و    یم نی را تضم تیموفق تیکند. آنچه در نها  یبرخوردار م یشتری ب شیتنها ظرف ما را از گنجا

  تینها د یمورد نظر با تیفی با ک یسیکردن آموزش زبان انگل  ریفراگ یبرا د یجد   ی مظروف هستند. از تکنولوژ

  .استفاده را بعمل آورد 

که به آن اشاره شده و آموزش زبان   EPI کشور اول شاخص ۵۰معناست.  نیهم د یهم مو یجهان اتیتجرب

شرح   ن یآنها بد  عی . توزستند یدر رده  مطلوب ن  ی( ، همگ تنامیکنند) بجز ژاپن و  و یآغاز م  یی را از ابتدا یسیانگل

 :است

 .هستند  ییکه همه اروپا  ۸ ف ی: تا ردیقو اریبس

 هستند  یی همه اروپا نیپیل یو ف  ی که بجز مالز ۲۱تا   ۹: یقو

 .شود  ی را هم شامل م تنام یکه و ییایو آس  ن یالت یکا یآمر ، ییاروپا ی از کشورها  یبی با ترک ۳۵تا  ۲۲: متوسط 

 .شود  یرا هم شامل م  ک یو مکز ه یو ژاپن و روس   نیکه چ ۵۰تا   ۳۶: فیضع

 .ستین  یشرط الزم و کاف  ییدهد که شروع از دوره ابتدا ی خود نشان م لیتحل   نیا

ساختن آموزش منطبق با   ریفراگ یالزم است. خصوصا برا  یگذار هیمنظور سرما نی ا یهم برا  رانیا در

نشود که بازهم   یشکاف طبقات  قیو تعم یعدالتیسبب ب یسیتا آموزش زبان انگل  یفی ک یاستاندارد ها

 .ودش یم دیمرغوب تاک یر یادگی یبرنامه ها و فرصت ها ریتکث  یبرا  یبر استفاده از تکنولوژ

 

  


