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مقدمه 
ــان جهانى به  ــال حاضر مهم ترين زب ــى در ح «زبان انگليس
ــاب مى آيد و زبان مادرى بيش از 400 ميليون نفر در دوازده  حس
ــور جهان است. اين تعداد گويشور در مقايسه با 885 ميليون  كش
ــرى كه به زبان چينى ماندارين صحبت مى كنند، رقم ناچيزى  نف
ــت اما 400 ميليون نفر نيز هستند كه انگليسى زبان دومشان  اس
است و چند صد ميليون نفر نيز به صورت رسمى و نيمه رسمى در 
ــور جهان با اين زبان آشنايى دارند. البته ممكن  قريب به 60 كش
ــت با احتساب لهجه هاى مختلف تعداد گويشوران زبان چينى  اس
ــى از لحاظ جغرافيايى  ــى برسد اما مسلماً زبان انگليس به انگليس
محدودة وسيع ترى را به خود اختصاص داده است و لذا نسبت به 
ــد. سرعت انتشار اين زبان نيز  زبان چينى جهانى تر به نظر مى رس

خارق العاده است. 

ــان به زبان  ــر جه ــاً يك ميليارد نفر در سراس ــروزه تقريب ام
انگليسى صحبت مى كنند كه اين رقم در حال افزايش است. اين 

زبان از همة زبان هاى ديگر بيشتر تدريس مى شود:  
 250 ميليون چينى - يعنى تعدادى بيش از جمعيت كل 

آمريكا - در مدرسه زبان انگليسى ياد مى گيرند. 
ــى زبان دوم مردم است و يا  ــور جهان انگليس  در 89 كش

به طور وسيعى فرا گرفته مى شود. 
ــوزان دورة راهنمايى،  ــگ 90 درصد دانش آم  در هنگ كن

انگليسى فرا مى گيرند. 
ــى از دانش آموزان  ــى دولت ــدارس راهنماي ــه م  در فرانس
مى خواهند كه به مدت چهار سال زبان انگليسى يا آلمانى بخوانند 

كه دست كم 85 درصد زبان انگليسى را انتخاب مى كنند. 
 در ژاپن دانش آموزان دورة متوسطه قبل از فارغ التحصيلى 

شش سال به فراگيرى زبان انگليسى مى پردازند. 

رسانه ها و حمل ونقل 
ــانه ها و حمل و نقل زبان غالب  ــى در بخش رس زبان انگليس
است. براى برقرارى ارتباط در سفرهاى خارجى از اين زبان استفاده 
مى شود. در كلية فرودگاه هاى بين المللى خلبانان و مراقبان پرواز 
به انگليسى صحبت مى كنند. در سفرهاى دريايى از پرچم و عالئم 
ــود ولى به گفتة يكى از افراد گارد ساحلى  ــتفاده مى ش نورى اس
ــد كه كشتى به صورت كالمى ارتباط برقرار  آمريكا «اگر الزم باش
كند، از زبانى رايج استفاده مى شود كه غالباً انگليسى است.» گمان 
ــبكة راديو - تلويزيونى از بزرگ ترين شبكه هاى  مى رود كه پنج ش
 CBC ،CSB ،BBC ،ABC ــامل ــى زبان ش ــى انگليس جهان
ــته باشند. عالوه بر اين،  NBC، حدوداً 300 ميليون مخاطب داش

زبان تعداد زيادى از شبكه هاى ماهواره اى نيز انگليسى است. 

اشاره
ــى كه با عنوان «تاريخچة آموزش زبان انگليسى و  گزارش
تأليف كتب درسى زبان انگليسى در ايران» به نظر خوانندگان 
محترم مى رسد، گزيده اى از اسناد و مدارك موجود درخصوص 
ــت كه در آغاز با اشاراتى  ــى اس ــى در برنامة درس زبان انگليس
ــى در جهان امروز  ــتردگى كاربرد زبان انگليس به اهميت و گس
ــى،  ــداف آموزش زبان انگليس ــه، مؤلف اه ــردازد. در ادام ــى، مي پ ــداف آموزش زبان انگليس ــه، مؤلف اه ــردازد. در ادام مي پ
كتاب هاى درسى و نهادهاى مرتبط با تأليف كتب درسى زبان كتاب هاى درسى و نهادهاى مرتبط با تأليف كتب درسى زبان 
و همچنين ساعت درس زبان را در هفته در دوره هاى گوناگون 

مرور مي كند.

  درســى زبـــان
   انگليسى در ايـران 
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عصر اطالعات 
ــده در بيش از صد  ــات ذخيره ش ــش از 80 درصد اطالع بي

ميليون كامپيوتر در سرتاسر دنيا به زبان انگليسى است. 
ــتى تلكس ها و  ــوالت پس ــه چهارم محص ــه س ــور ك همان ط
تلگراف ها انگليسى است، 85 درصد از مكالمات تلفنى بين المللى 
ــى است. دستورالعمل برنامه هاى كامپيوترى و خود  نيز به انگليس

نرم افزار ها نيز اغلب با زبان انگليسى حمايت مى شوند. 
ــى ابتدا به زبان  ــش از 80 درصد كل مقاالت علم ــروزه بي ام
ــى منتشر مى شوند. بيش از نيمى از نشريات علمى و فنى  انگليس

به زبان انگليسى منتشر مى شوند. 

تجارت بين المللى 
انگليسى زبان تجارت بين المللى است. 

ــه اى از اروپا  ــد در هر نقط ــر ژاپنى مى خواه ــى يك تاج وقت
قراردادى ببندد، چنانچه مذاكراتش به زبان انگليسى باشد احتمال 

بيشترى براى عقد قرارداد دارد. 
ــا به زبان  ــر روى محصوالت كارخانه ه ــازنده ب ــور س نام كش
انگليسى نوشته مى شود و شركت هاى بين المللى زبان انگليسى را 
برمى گزينند. شركت هاى خودروسازى نيسان و داتسون مكاتبات 
بين المللى شان را به زبان انگليسى انجام مى دهند. در سال 1985، 
ــركت «ميتسوئى» مى توانستند به  80 درصد كارمندان ژاپنى ش
زبان انگليسى صحبت كنند، مطلب بخوانند و به اين زبان بنويسند. 
شركت خودروسازى «تويوتا» نيز دوره هاى زبان انگليسى گذاشته 

است.  

ديپلماسى 
انگليسى در حال حاضر جايگزين اغلب زبان هاى اروپايى شده 
ــوب مى شدند. از  ــت كه در قرون پيش زبان بين المللى محس اس
ــى بوده، انگليسى  ــه كه روزگارى زبان ديپلماس جمله زبان فرانس
 ،Oxfam ــد ــى امداد مانن ــازمان هاى بين الملل ــمى س زبان رس
سازمان هاى حمايت از كودكان و همچنين يونسكو، ناتو و سازمان 

ملل نيز هست. 

گويش مختلط 
ــان به زبان هاى گوناگون صحبت  ــورهايى كه مردمش در كش
ــور هندوستان مردم  ــى زبان رايج است. در كش مى كنند، انگليس
ــت مى كنند ولى در اين ميان  ــاً به 200 زبان مختلف صحب تقريب
ــور، هندى، حرف  ــمى اين كش ــا 30 درصد افراد به زبان رس تنه
ــد. راجيو گاندى در نطقى كه پس از ترور مادرش خطاب  مى زنن
ــى سخن  ــتان ايراد كرد، با آن ها به زبان انگليس به مردم هندوس

گفت. 

زبان رسمى 
ــمى يا نيمه رسمى بيست كشور آفريقايى  انگليسى زبان رس

از قبيل سيرالئون، گينه، نيجريه، ليبريا و آفريقاى جنوبى است.

ضرورت و اهميت آموزش زبان خارجى 
ــى در ارتباطات  ــان انگليس ــت و نقش زب ــه به اهمي ــا توج ب
ــا نيز از چند دهه قبل  ــور م بين المللى، آموزش اين زبان در كش
آغاز شده است. ضرورت و اهميت آموزش زبان انگليسى در برنامة 

درسى اين گونه بيان شده است.

1. ابعاد آموزشى: 
● لزوم بهره گيرى از دانش و فناورى ملل ديگر و استفاده از 
منابع علمى خارجى، آموزش همگانى زبان را به يكى از ملزومات 

جامعة امروز تبديل كرده است. 
ــى از اطالعات و  ــه در دنياى امروز حجم انبوه ــا ك ● از آنج
داده هاى علمى معتبر از طريق شبكة اينترنت و به زبان هاى خارجى 
ارائه مى شود، دستيابى به اين منابع و اطالعات مستلزم آشنايى با 
زبان خارجى است. عالوه بر اين، گسترش سريع رسانه هاى ارتباط 

جمعى نيز آموزش زبان خارجى را الزامى ساخته است. 
ــادرى و  ــاى زبان م ــدن از مرزه ــارج نش ــى و خ ● تك زبان
ــارج، باعث افت كيفى  ــى از رويدادهاى علمى جهان خ بى اطالع
مراكز علمى و پژوهشى كشور مى شود. آموزش زبان خارجى يكى 
ــرارى ارتباط علمى با  ــاى حضور فعال در دنياى علم، برق از راه ه
ــگاهى خارج از كشور و در نتيجه، ارتقاى سطح كيفى  مراكز دانش

دانش در مراكز آموزش عالى داخل كشور است. 
ــان خارجى، تفكر  ــوم و منظور به زب ــال صحيح مفه ● انتق
ــود آن ها از  منطقى را در زبان آموزان تقويت مى كند و باعث مى ش

اعتماد به نفس بيشترى برخوردار شوند. 
ــناخت  ● در فرايند يادگيرى زبان خارجى، زبان آموزان به ش
عميق ترى از مقولة زبان، به ويژه زبان مادرى، دست مى يابند و در 
ــان فراهم مى  شود كه از مهارت هاى زبان  نتيجه، اين امكان برايش

مادرى به نحو مؤثرترى استفاده كنند.
ــناختى  ــد مهارت هاى فراش ● يادگيرى زبان خارجى به رش
كمك مى كند و به زبان آموزان اين امكان را مى دهد كه مهارت هاى 

آموخته شده را در ساير يادگيرى هاى خود به كار گيرند. 

2. ابعاد اقتصادى: 
● يادگيرى زبان خارجى موجب ارتقاى دانش افراد در زمينة 

كارى خود و افزايش مهارت هاى شغلى آن هاست. 
ــورهاى  ● برقرارى روابط علمى، فرهنگى و اقتصادى با كش
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خارجى مستلزم آشنايى كافى با فرهنگ جامعة مقابل و روحيات 
ــه زبان آن ملت  ــلط ب ــيلة تس ــت كه اين مهم به وس افراد آن اس

به دست مى آيد. 
ــورهاى خارجى امكان  ــى و فرهنگى با كش ــنايى زبان ● آش
استفاده از فرصت هاى كارى، تجارى و بازرگانى را در اين كشورها 
فراهم مى سازد. طبعاً حضور اقتصادى در خارج، افزايش درآمدهاى 

كشور را در پى دارد. 

3. ابعاد اجتماعى - فرهنگى: 
ــوران خارجى به  ــوزش زبان و برقرارى ارتباط با گويش ● آم
ــت. با توجه به  ــاى ورود زبان آموزان به فرهنگ هاى جديد اس معن
ــتن اطالعات كافى دربارة فرهنگ هاى مختلف گاهى  اينكه نداش
عكس العمل هاى غيرمنطقى (تمجيد بى مورد و يا تحقير ناخواستة 
ــى و تعامل  ــوزش زبان خارج ــال دارد، آم ــل) به دنب ــرف مقاب ط
ــود افق ديد آن ها  زبان آموزان با فرهنگ هاى جديد، موجب مى ش
ــترش يابد و در نتيجه زمينة درك  ــبت به اين فرهنگ ها گس نس

متقابل فراهم شود. 
ــنايى زبان آموزان با تفكرات و  آموزش زبان خارجى باعث آش
ــود. اين آشنايى، مقايسة آرا و عقايد بيگانه  عقايد جديد نيز مى ش
با آرا و عقايد بومى را در پى دارد كه موجب تقويت تفكر منطقى 
در زبان آموزان مى شود. ضمن آنكه كسب موارد مثبت از فرهنگ 
ــورهاى ديگر و نقد موارد منفى نيز زمينه ساز تحول فكرى و  كش

رشد شخصيتى زبان آموزان است. 
● با توجه به نقش زبان به عنوان پل برقرارى ارتباط با جوامع 
ــب ترين روش براى معرفى  ــان خارجى مناس ــر، يادگيرى زب ديگ

فرهنگ و جامعة كشور به جوامع خارجى است. 
ــنايى زبانى و ارتباط با افراد بومى هر كشور در موطن  ● آش
خود و يا كشورهاى ديگر، زمينه ساز تفاهم و درك متقابل است. 

4. ابعاد سياسى: 
ــى بين  ــترش و تقويت روابط سياس ● از جمله راه هاى گس
ــنايى افراد  ــت. آش ــورهاى مختلف، آموزش متقابل زبان اس كش
جامعه با فرهنگ متقابل و تفاهم بين دو فرهنگ مختلف، نزديكى 
ملت ها و تعميق روابط آن دو را به دنبال دارد. طبعاً روابط سياسى 
ــور، زمينه ساز  ــب، عالوه بر تحكيم موقعيت بين المللى كش مناس
ــد  ــور در صحنة جهانى و نيز رش پذيرش نظرات گوناگون آن كش
سرمايه گذارى خارجى و بهبود روابط سياسى و اقتصادى مى شود. 

(راهنمايى برنامة درسى زبان هاى خارجى، 9-13) 
ــانى و تبادل  ــرورت آموزش زبان تنها به جنبة اطالع رس «ض
ــر، از جمله ابعاد  ــم ديگ ــود و ابعاد مه ــات محدود نمى ش اطالع
ــت كه اهميت  ــى تربيتى و تعامل اجتماعى نيز مطرح اس آموزش
ــترى از بعد اطالع رسانى دارند؛ چون به رشد فكرى شخص و  بيش

تعامل اجتماعى وى مدد مى رسانند.» (همان. 2-3) 

به طور خالصه 
«آموزش زبان هاى خارجى بستر مناسبى براى درك و دريافت 
و انتقال ميراث فرهنگى و دستاوردهاى دانش بشرى در قالب هاى 
متنوع زبانى به صورت شفاهى، ديدارى و نوشتارى، براى مقاصد و 

مخاطبان گوناگون در مبادالت بين فرهنگى فراهم مى كند. 
ــرى  ــا كه مراودات اجتماعى تحت تأثير تعامل جوامع بش آنج
ــد فناورى توسعه پيدا مى كند، براى برقرارى ارتباط سازنده  و رش
ــت متربيان عالوه بر زبان مادرى كه به آنان  و آگاهانه ضرورى اس
امكان تعامل در سطح روابط ميان فردى (خانوادگى، محلى و ملى) 
ــاير جوامع و دستاوردهاى  را مى دهد، توانايى برقرارى ارتباط با س

بشرى را در سطح منطقه اى و جهانى دارا باشند. 
آموزش زبان خارجى عالوه بر كاركرد ارتباط ميان فردى و بين 
ــعة اقتصادى مانند صنعت گردشگرى، تجارت،  فرهنگى، در توس
ــيارى اجتماعى سياسى مؤثر است.»  فناورى، توسعة علم و هوش

(سند برنامة درسى ملى: 107) 

اهداف برنامة درسى زبان خارجى 
ــروع تأليف يك كتاب بايد اهدافى براى آن تعيين  قبل از ش
ــان دهندة ميزان موفقيت يك  ــرد. ميزان نيل به اين اهداف نش ك

كتاب است. 
از گذشته هاى دور براى تدريس زبان خارجى اهدافى مدنظر 
بوده و اهدافى نيز تعيين شده است. در اين قسمت سعى داريم به 
ــته در برنامة درسى زبان خارجى تعيين شده  اهدافى كه در گذش

است، نگاهى اجمالى بيندازيم. 
«هدف آموزش وپرورش در زمان تأسيس دارالفنون: 

1. آشنايى با علوم و فنون و فرهنگ جديد مغرب زمين 
2. آموختن زبان هاى فرانسه، انگليسى و روسى و... 

3. بهره گيرى از دانش و تجربه معلمان خارجى 
4. اعزام محصل به خارج» (صفوى، 1383: 175) 

«هدف هاى زبان خارجـى در دورة راهنمايى تحصيلى 
در سال 1345 1 :

ــاختن دانش آموزان با مطالعه و خواندن و نوشتن يك  1. آشنا س
زبان خارجى 

2. كمك به دانش آموزان و راهنمايى آنان براى استفاده از مآخذ و 
منابع خارجى براى افزايش تجارب و اطالعات 

3. كمك به ايجاد و برقرارى تفاهم صحيح بين المللى از راه آشنايى 
با علوم و ادبيات و هنر و به طور كلى تمدن كشورهايى كه به 

آن زبان سخن مى گويند.» (همان: 183) 
«هدف هـاى دورة راهنمايى تحصيلـى در طرح تغيير 

بنيادى آموزش وپرورش در سال 1369: 
ــام  ــر نظ ــادى تغيي ــرح بني ــى ط ــيون دورة راهنماي كميس
ــك مقوله هاى  ــن دوره را به تفكي ــرورش هدف هاى اي آموزش وپ
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آموزشى در دو حيطة شناختى و عاطفى اعالم كرده بود كه يكى 
ــداف در حيطة علمى، آموختن حداقل يك زبان خارجى  از آن اه

بود.» (همان: 188) 

چگونگى تأليف كتب درسى 
● در گذشته 

ــى وزارت معارف به  ــى قانون اساس ــال 1290 شمس «در س
ــارى جزو وظايف دولت  ــيد و تعليمات عمومى و اجب تصويب رس
ــتگاه هاى تعليم وتربيت  ــر طبق اين قانون همة دس قرار گرفت. ب
ــان، زير نظارت دولت قرار گرفت  دولتى و خصوصى با برنامة يكس
و دوره تعليمات ابتدايى شش سال و تعليمات متوسطه نيز شش 

سال تعيين شد. 
در سال 1300 شمسى قانون شوراى عالى فرهنگ به تصويب 
رسيد. مطابق اين قانون، مؤلفان ملزم شدند كه كتاب هاى درسى 
ــه آن ها ابالغ  ــرف وزارت معارف2 ب ــه اى كه از ط ــق برنام را مطاب
مى شد،  تأليف نمايند» (معتمدى، 1382: 122). «تهية كتاب هاى 
ــارف قرار گرفت و در تاريخ  ــتانى هم مورد توجه وزارت مع دبيرس
ــت كه در  27 مهرماه 1317 تصويب نامه اى از هيئت وزيران گذش
ــده وزارت معارف قرار  ــتانى را نيز بر عه ــگارش كتب دبيرس آن ن
ــياران  ــيونى از دبيران، دانش داد. به دنبال اين تصويب نامه، كميس
ــد تا كتاب هاى دبيرستان  ــكيل ش ــتادان در هر موضوع تش و اس
ــد همة  ــزى و تأليف نمايند. بر طبق آيين نامه مقرر ش را برنامه ري
كتاب هاى دبيرستانى بر طبق يك اسلوب مطلوب و موافق با اصول 
ــگارش يابد؛ به طورى كه عالوه بر مواد علمى و  آموزش وپرورش ن
ــد كه از عهد باستان  ــخه باش ادبى مؤيد خصال ملى و ملكات راس

سرشتة نهاد ايرانيان بوده است. 
به دنبال اين اقدام مؤثر، در مدت سه سال هشتاد جلد كتاب 
دبيرستانى به سرمايه وزارت فرهنگ منتشر شد. اين كتاب ها كه 

ــاى وزارتى معروف بودند، از نظر دقت در صحت  به عنوان كتاب ه
مطالب و زيبايى چاپ و نوع كاغذ و جلدسازى نسبت به كتاب هاى 

قبلى در سطح بسيار ممتازى قرار گرفتند. 
ــى شركت داشتند، از  افرادى كه در هر يك از گروه هاى درس
ــته ترين افراد متخصص و صاحب نظر آن زمان  موجه  ترين و شايس

بودند.» (همان: 125- 123) 
«در شهريور 1320، نيروهاى متفقين به كشور ما وارد شدند 
ــد. بهاى كاالها و  ــوم جنگ جهانى دوم در ايران ظاهر ش و آثار ش
ــت كاهش يافت. چاپ و  ــور افزايش و درآمد دول خدمات در كش
ــى هم با اشكاالت فراوان روبه رو شد. اصوالً  توزيع كتاب هاى درس
ــك قرار گرفت و  ــيله دولت مورد ش ــدى امور بازرگانى به وس تص
ــى داد، به بخش خصوصى  ــيارى از كارهايى كه دولت انجام م بس
منتقل شد. آزادى تأليف كتاب هاى درسى هم بحث گرم روز شد 
و آنان كه منافعى در اين راه براى خود متصور بودند، به پا خاستند 
و از رقابت علمى و آزادى چاپ و تأليف سخن گفتند و داليلى بر 

تأييد نظر خود اعالم نمودند. 
ــئوليت خود بود  ــز كه در فكر كاهش مس ــگ ني وزارت فرهن
ــى را آزاد اعالم كرد. (1324)» (همان:  ــف و تهيه كتاب درس تألي

 (126
«مرحوم جالل آل احمد مقالة «بلبشوى كتاب هاى درسى» را 
در همين مورد نوشت. با وجود آنكه در سال 1335 شوراى عالى 

ــنامه اى راجع به كتاب هاى درسى دبيرستان ها  فرهنگ اساس
ــب كرد و  ــاى آن ها تصوي ــاپ و توزيع و به ــوع چ و موض

ــان از «صحت  ــراى حصول اطمين ــيون هايى ب كميس

ــى وزارت معارف به  ــى قانون اساس  شمس
ــارى جزو وظايف دولت  ــيد و تعليمات عمومى و اجب تصويب رس
ــتگاه هاى تعليم وتربيت  ــر طبق اين قانون همة دس قرار گرفت. ب
ــان، زير نظارت دولت قرار گرفت  دولتى و خصوصى با برنامة يكس
و دوره تعليمات ابتدايى شش سال و تعليمات متوسطه نيز شش 

 شمسى قانون شوراى عالى فرهنگ به تصويب 
رسيد. مطابق اين قانون، مؤلفان ملزم شدند كه كتاب هاى درسى 
ــه آن ها ابالغ  ــرف وزارت معارف2 ب ــه اى كه از ط ــق برنام را مطاب
122: 122: 122). «تهية كتاب هاى  1382
ــارف قرار گرفت و در تاريخ  ــتانى هم مورد توجه وزارت مع دبيرس
ــت كه در   تصويب نامه اى از هيئت وزيران گذش
ــده وزارت معارف قرار  ــتانى را نيز بر عه ــگارش كتب دبيرس آن ن
ــياران  ــيونى از دبيران، دانش داد. به دنبال اين تصويب نامه، كميس
ــد تا كتاب هاى دبيرستان  ــكيل ش ــتادان در هر موضوع تش و اس
ــد همة  ــزى و تأليف نمايند. بر طبق آيين نامه مقرر ش را برنامه ري
كتاب هاى دبيرستانى بر طبق يك اسلوب مطلوب و موافق با اصول 
ــگارش يابد؛ به طورى كه عالوه بر مواد علمى و  آموزش وپرورش ن
ــد كه از عهد باستان  ــخه باش ادبى مؤيد خصال ملى و ملكات راس

به دنبال اين اقدام مؤثر، در مدت سه سال هشتاد جلد كتاب 
دبيرستانى به سرمايه وزارت فرهنگ منتشر شد. اين كتاب ها كه 

ــد. بهاى كاالها و  ــوم جنگ جهانى دوم در ايران ظاهر ش و آثار ش
ــت كاهش يافت. چاپ و  ــور افزايش و درآمد دول خدمات در كش
ــى هم با اشكاالت فراوان روبه رو شد. اصوالً  توزيع كتاب هاى درس
ــك قرار گرفت و  ــيله دولت مورد ش ــدى امور بازرگانى به وس تص
ــى داد، به بخش خصوصى  ــيارى از كارهايى كه دولت انجام م بس
منتقل شد. آزادى تأليف كتاب هاى درسى هم بحث گرم روز شد 
و آنان كه منافعى در اين راه براى خود متصور بودند، به پا خاستند 
و از رقابت علمى و آزادى چاپ و تأليف سخن گفتند و داليلى بر 

تأييد نظر خود اعالم نمودند. 
ــئوليت خود بود  ــز كه در فكر كاهش مس ــگ ني وزارت فرهن
ــى را آزاد اعالم كرد. (1324)» (همان:  ــف و تهيه كتاب درس تألي

 (126
«مرحوم جالل آل احمد مقالة «بلبشوى كتاب هاى درسى» را 
در همين مورد نوشت. با وجود آنكه در سال 1335 شوراى عالى 

ــنامه اى راجع به كتاب هاى درسى دبيرستان ها  فرهنگ اساس
ــب كرد و  ــاى آن ها تصوي ــاپ و توزيع و به ــوع چ و موض

ــان از «صحت  ــراى حصول اطمين ــيون هايى ب كميس



ــم منطقى، هماهنگى  ــى با برنامه ها، رعايت نظ مطالب، هماهنگ
اصطالحات و سادگى و روانى عبارات و مالحظات تربيتى» تشكيل 
ــود. به ناچار وزارت  ــيد و گره از كار نگش داد، باز هم نتيجه نبخش
ــر كتاب را دوباره به موجب تصويب نامة  مورخ  فرهنگ تأليف و نش
41/12/18 خود بر عهده گرفت و به كار پرداخت.» (همان: 127) 
ــگ درباره كتاب هاى  ــل خانلرى وزير فرهن «دكتر پرويز نات

درسى چنين گفت (24 شهريورى 1324) : 
وضع كتاب هاى درسى ايران در سال هاى اخير از نظر ابتذال 
ــا و زد و بندها و  ــد و حصر و گرانى آن ه ــات و تنوع بى ح محتوي
ــتفاده هايى كه در كارها بود به جايى رسيد كه مى بايست  سوءاس
ــاد و هرج و  ــود و آن فس تصميمات قاطعى به نفع مردم گرفته ش

مرج پايان يابد. 
ــورخ 1341/12/18 هيئت  ــة م ــن تصميم قاطع در جلس اي
ــد. به منظور بهبود وضع  وزيران به صورت تصويب نامه زير اعالم ش
كتب درسى دبستا ن ها و دبيرستان ها و تهية متن كتاب هايى كه 
ــب با پيشرفت  متناس
علم و فرهنگ و ارزانى 
ــع منظم  ــا و توزي به
ــد، هيئت وزيران  باش

تصويب نمودند: 
ــادة 1: تأليف و  م
تهيه كتاب هاى درسى 
دبستان و دبيرستان از 
بر  تاريخ منحصراً  اين 
ــده وزارت فرهنگ  عه
ــرورش  پ موزش و آ )

كنونى) است. 
مادة 2: براى تهية 
ــى در وزارت فرهنگ مركب از عده اى از  متون اين كتاب ها هيئت
ــتادان و ساير دانشمندان به تشخيص و دعوت وزارت  دبيران و اس

مزبور تشكيل مى گردد. 
ــادة 3 : مادامى كه چاپخانه هاى وزارت فرهنگ يا دولتى تا  م
ــت كه بتواند كليه كتاب هاى مورد نياز را  آن حد مجهز نشده اس
ــگ مى تواند چاپ و توزيع اين كتاب ها را  تهيه كند، وزارت فرهن
ــركتى مركب از ناشران و كتاب فروشان كه صالحيت فنى و  به ش
ــد وزارت فرهنگ قرار گيرد  ــركت مورد تأيي علمى و مالى اين ش

براى مدت معينى واگذار نمايد. 
ــى از كتاب هاى  ــا بعض ــه متن تمام ي ــا زمانى ك ــاده 4: ت م
ــده وزارت  ــتانى از طرف هيئت مذكور در ماده 2 تهيه نش دبيرس
فرهنگ مى تواند از بين تأليفات موجوده موقتاً يك كتاب را براى 
تدريس هر ماده درسى انتخاب و بر طبق مقررات اين تصويب نامه 

منتشر كند3.» (همان: 128) 
«در سـال 1345 نظـام آموزشـى ايـران از نظر هدف، 

برنامه و مواد آموزشى تغيير كرد. 
مقاطع تحصيلى از دو مقطع ابتدايى و متوسطه به سه مقطع 
ــطه تغيير يافت. تعداد رشته ها و مواد  ابتدايى، راهنمايى و متوس
ــته افزايش كلى پيدا كرد. تهية برنامه و  ــبت به گذش ــى نس درس
ــى بر عهدة دفتر تحقيقات و  ــرفصل هاى هر مادة درس تعيين س
برنامه ريزى قرار گرفت و تأليف كتاب و چاپ و توزيع آن بر عهده 

سازمان كتاب هاى درسى ايران بود.» (همان: 130) 
ــتان و راهنمايى براساس اصول يادگيرى و  «كتاب هاى دبس

توجه به نيازهاى فردى و اجتماعى دانش آموزان تأليف شد. 
ــى ايران در حدود 15 سال از نظر  ــازمان كتاب هاى درس س
ــام داد.  ــمگيرى انج ــى نوآورى هاى چش ــد كتاب هاى درس تولي
ــتين بار در آن سازمان تأليف شد، از نظر  كتاب هايى كه براى نخس
ــب با يادگيرنده، زيبايى چاپ و جلدبندى با  ــتى متن، تناس درس

كتاب هاى گذشته بسيار متفاوت بود.» (همان: 132) 
ــازى آموزشى (سازمان  «قانون تشكيل سازمان پژوهش و نوس
پژوهش و برنامه ريزى آموزشى) كه مسئوليت تأليف و چاپ و توزيع 
ــى ايران را نيز بر عهده دارد، در 27 تيرماه 1355 به  كتاب هاى درس

تصويب مجلس شوراى ملى رسيد و سازمان تشكيل شد. 
مسئوليت اين سازمان بسيار گسترده تر از تأليف كتاب درسى 
است. در زير بخشى از يك ماده از اين قانون را مالحظه مى كنيم4: 

مادة 2. وظايف سازمان عبارت است از: 
ــرورش در  ــاى آموزش وپ ــواى برنامه ه ــش در محت - پژوه
ــور و  ــف تحصيلى با توجه به نيازمندى هاى كش ــاى مختل دوره ه
ــخيص و تعيين  ــى دانش آموزان و تش ــى و خصوصيت روان تواناي
ــى و  هدف هاى هر دورة تحصيلى و تهيه و تنظيم برنامه هاى درس
تعيين نسبت هاى مطلوب براى تحصيالت در سطوح و رشته هاى 

مختلف. 
ــكيل اين  ــت كه: از تاريخ تش ــادة 6 اين قانون آمده اس در م
سازمان وظايف و اعتبارات و تعهدات سازمان كتاب هاى درسى به 

اين سازمان منتقل مى شود.» (همان: 133 - 132) 
ــديم كه وظيفة تأليف كتاب هاى درسى بر  تا اينجا متوجه ش
ــا اين ارگان ها از چه زمانى به  ــت ام عهدة چه ارگان هايى بوده اس

تأليف كتاب درسى زبان انگليسى پرداختند؟ 
وقتى در كتاب «تاريخ آموزش وپرورش ايران از ايران باستان 
ــى با تأكيد بر دورة معاصر همراه با معرفى  تا 1380 هجرى شمس
ــة وزراى علوم، معارف، فرهنگ و آموزش وپرورش» به جداول  كلي
ــى، راهنمايى تحصيلى  ــى دوره هاى ابتداي ــى و امتحان مواد درس
ــا 1380 ه.ش نگاه  ــرى و فنى وحرفه اى از 1337 ت ــطة نظ متوس
ــى  ــال 1346 در مقطع راهنمايى با درس مى كنيم، اولين بار در س
ــويم. در پيوست 3 كتاب فوق  به نام «زبان خارجى» مواجه مى ش
ــى و امتحانى دوره راهنمايى تحصيلى  كه حاوى جدول مواد درس
ــخن از زبان خارجى آمده در جدول شماره 1  ــد، هرجا س مى باش

گردآورى شده است. 

در  ايران  درسى  كتاب هاى  سازمان 
حدود 15 سال از نظر توليد كتاب هاى 
انجام  چشمگيرى  نوآورى هاى  درسى 
داد. كتاب هايى كه براى نخستين بار در 
آن سازمان تأليف شد، از نظر درستى 
متن، تناسب با يادگيرنده، زيبايى چاپ 
و جلدبندى با كتاب هاى گذشته بسيار 

متفاوت بود 
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از جدول فوق مى توان دريافت كه سير تحوالت اين درس در 
ــاعات تدريس، مواد امتحانى و نحوة امتحان براساس  نام درس، س
ــال  ــوراى عالى  آموزش وپرورش بوده و از س ــات ش مصوبات جلس

1346 شروع شده و تاكنون ادامه داشته است. 

● در دورة حاضر
على رضا صادقى مياب، معاون وقت دورة راهنمايى تحصيلى 

دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى: 
ــى، يكى از دفاتر سازمان  دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درس
ــى وزارت آموزش وپرورش است كه  پژوهش و برنامه ريزى آموزش

در زمينة برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى فعاليت مى كند. 
معاونت راهنمايى دفتر تأليف، به همراه كارشناسان ذى ربط، 
مسئوليت برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى دورة راهنمايى و 
ــى و سراسرى اين كتاب ها را به عهده دارد. مراحل  اجراى آزمايش
كار اين گونه است كه پس از تدوين راهنماى برنامة درسى توسط 
ــوراى برنامه ريزى گروه درسى و اعتباربخشى، نقدهاى درون و  ش
برون سازمانى، روى آن انجام مى شود تا به تأييد شوراى هماهنگى 
علمى سازمان برسد. سپس، كتاب مورد نظر تدوين مى شود و پس 
ــى و تأييد نهايى، در مرحلة اجراى  ــال اجراى آزمايش از طى دو س

سراسرى قرار مى گيرد. 

 مواد امتحانى نحوه امتحان
ساعت تدريس

نام درس
سوم دوم  اول

4 4 4 زبان خارجى  تقسيم  ساعات برنامه هفتگى دورة
 سه سالة راهنمايى1

 شفاهى
(تمرينات كتبى)  زبان خارجى

 مواد درسى سال اول راهنمايى
 تحصيلى براساس مصوبة جلسة 80
 شوراى عالى آموزش وپرورش مورخ

1350/7/11

2 2 2  زبان خارجى

 ساعات درسى دورة سه سالة
 راهنمايى مصوبه جلسة 90 شوراى

 عالى آموزش وپرورش مورخ
1351/3/28

شفاهى و كتبى زبان خارجى

 مواد درسى امتحانات دورة راهنمايى
 تحصيلى مصوبة جلسة 103 شوراى

 عالى آموزش وپرورش مورخ
1351/11/4

 شفاهى و كتبى
1. قرائت زبان خارجى

 2. ديكته و ترجمة
 زبان خارجى

 مواد درسى دورة سه سالة راهنمايى
 تحصلى مصوبة جلسة 139 شوراى

 عالى آموزش وپرورش مورخ
1353/9/24

 شفاهى و كتبى

 1. قرائت و مكالمة
 زبان خارجى

 2. نكات دستورى و 
 درك مطلب و امالء
 و جمله نويسى زبان

 خارجى

 مواد امتحانى پايه هاى تحصيلى دورة
 راهنمايى تحصيلى مصوبة جلسة 188

 شوراى عالى آموزش وپرورش مورخ
1359/2/7

4 4 -  زبان خارجى

 مواد درسى و ساعات تدريس
 دورة سه سالة راهنمايى تحصيلى

 مصوبة جلسة 419 شوراى عالى
آموزش وپرورش مورخ 1366/6/11

 شفاهى و كتبى

 1. قرائت و مكالمه زبان
 خارجى

 2. دستور، درك مطلب و
 امال و جمله نويسى زبان

 خارجى

 مواد درسى و نوع امتحان پايانى هر
 درس در دورة راهنمايى تحصيلى

 مصوبة جلسة 653 مورخ 1379/6/17
 شوراى عالى آموزش وپرورش

جدول شماره 1 (صفوى، 1382: 349- 345)
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ــان تعليم وتربيت،  ــى، متخصص ــر متخصص موضوع پنج نف
ــئول گروه  ــى، معاون دوره، مس ــى و روان شناس برنامه ريزى درس
هماهنگى دورة تحصيلى، كارشناس مسئول گروه درسى مربوطه، 
ــد تن از معلمان مجرب، يك نماينده از دفتر راهنمايى وزارت  چن
آموزش وپرورش اعضاى شوراى برنامه ريزى گروه درسى هستند. 

ــمى، فكرى  اما براى در نظر گرفتن ويژگى ها و نيازهاى جس
و روانى دانش آموزان در تدوين كتاب هاى درسى چه مى كنند؟ 

در مرحلة اول، اين كار با بهره گيري از پژوهش ها، متخصصان، 
ــانى كه با دانش آموزان ارتباط مستقيم دارند،  معلمان و كارشناس
ــوزان صورت  ــان و دانش آم ــرف معلم ــالى از ط ــاى ارس و نامه ه
ــه كتاب تدوين و به مدارس  ــت ك مى گيرد. مرحلة بعد، زمانى اس
ــت. در اين مرحله،  افرادى براى اعتباربخشى و  ــتاده شده اس فرس
ــدارس  م به  ــيابى  ارزش
ــوند و پس  ــزام مى ش اع
ــا معلمان،  از گفت وگو ب
ــوزان  دانش آم ــا،  اولي
ــان،  كارشناس و 
پرسش نامه هايي را كامل 
ــه اطالعات  ــد ك مي كنن
ــاي فوق  الزم در زمينه ه
ــد.  ــت مي آي ــز به دس ني

(دادار، 1389: 31) 

خالصه 
 1290 ــال  س از 
و  ــي  عموم ــات  تعليم
ــر نظر دولت  اجباري زي
قرار گرفت. در آن زمان 
ــي را مؤلفان  كتب درس
ــال 1320 چاپ و  طبق نظر وزارت معارف تأليف مى كردند. در س
توزيع كتب درسى به بخش خصوصى واگذار شد و وزارت فرهنگ 
ــرد و در تأليف كتب  ــى را آزاد اعالم ك ــف و تهيه كتب درس تألي
ــى بلبشويى حاكم شد. در سال 1341 وزارت فرهنگ تأليف  درس
و نشر كتب درسى را مجدداً برعهده گرفت. در سال 1345 مقطع 
ــى  ــرفصل هاى هر مادة درس راهنمايى هم به وجود آمد. تعيين س
ــف كتاب و چاپ و  ــر تحقيقات و برنامه ريزى، و تألي ــدة دفت برعه

توزيع آن برعهدة سازمان كتاب هاى درسى ايران قرار گرفت. 
از همين سال در جلسات شوراى عالى آموزش وپروش درسى 
ــس در هفته به تصويب  ــاعت تدري ــه نام زبان خارجى با 12 س ب
ــاعات اختصاص يافته به اين درس به 6  ــيد. در سال 1351 س رس

ساعت تقليل يافت و در سال 1366 به 8 ساعت رسيد اما در تمام 
ــال ها شيوه امتحان همچنان به دو صورت كتبى و شفاهى  اين س

بوده است. 
كتاب پس از تدوين راهنماى برنامة درسى و نيز اعتباربخشى 
ــازمان پژوهش و  ــوراى هماهنگى علمى س و انجام نقد و تأييد ش
برنامه ريزى آموزشى و دو سال اجراى آزمايشى به صورت سراسرى 

اجرا مى شود. 

نتيجه گيرى 
ــى در نيم قرن گذشته و در حال حاضر  يادگيرى زبان انگليس
امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. آموزش زبان انگليسى از سال 
1345 به طور مدون و زير نظر دولت شروع شد و كتب درسى آن 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت  ــط س همچنان توس
ــابقة آموزش  ــود. لذا مى توان گفت س آموزش وپرورش تهيه مى ش
ــت و ما همچنان در اوايل  ــيار كم اس ــى در ايران بس زبان انگليس

راهيم. 
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باعـث  زبـان خارجـى  آمـوزش 
آشـنايى زبان آمـوزان با تفكرات 
و عقايد جديد نيز مى شـود. اين 
آشـنايى، مقايسـة آرا و عقايـد 
بيگانه بـا آرا و عقايد بومى را در 
پى دارد كـه موجب تقويت تفكر 
منطقى در زبان آموزان مى شـود. 
ضمن آنكه كسـب مـوارد مثبت 
از فرهنـگ كشـورهاى ديگـر و 
نقد مـوارد منفى نيز زمينه سـاز 
تحول فكرى و رشـد شـخصيتى 

زبان آموزان است 
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