
زبان هاى خارجى غيرانگليسى پشت درهاى بى توجهى، دردى كهنه در انتظار عالج

زبان هاى خـارجى غيرانگليسى،
 فراموشـى يا بى توجـهى؟

ميزگــردى با مـؤلفـان، معـلـمان و كارشـناسـان گروه زبان خـارجى

گزارش: زهرا حكيم آرا اشاره
با گذشت حدود سى سال از تصويب آموزش زبان هاى خارجى غيرانگليسى 
در برنامة درسى و به رغم تالش كارشناسان و مؤلفان كتاب هاى درسى زبان هاى 
خارجى غيرانگليسى، آمار تعداد زبان آموزان نشان مى دهد كه حمايت چندانى از 
گسترش اين زبان ها صورت نگرفته و مشكالت و چالش هاى فراوانى در اين مورد 
هنوز باقى است. در ميزگردى با حضور استادان، كارشناسان و مدرسان زبان هاى 
ــى، مشكالت موجود به بحث گذاشته شد تا با نگاهى آسيب شناسانه  غيرانگليس

ريشه هاى مشكالت پيش رو شناسايى و راه حل هاى احتمالى مشخص شود.ريشه هاى مشكالت پيش رو شناسايى و راه حل هاى احتمالى مشخص شود.ريشه هاى مشكالت پيش رو شناسايى و راه حل هاى احتمالى مشخص شود.



حاضران در ميزگرد
ــردبير مجلة رشد آموزش  ــراب (س دكتر محمدرضا عنانى س
زبان هاى خارجى، عضو شوراى برنامه ريزى و تأليف گروه زبان هاى 
ــهال زارعى نيستانك (مدير داخلى مجلة رشد آموزش  خارجى)، ش
زبان هاى خارجى)، دكتر سّيدبهنام علوى مقدم (كارشناس مسئول 
ــوراى برنامه ريزى و تأليف)، دكتر  گروه زبان هاى خارجى، مدير ش
ــروه زبان آلمانى و رئيس مركز  نادر حقانى (عضو هيئت علمى گ
پژوهشى زبان هاى خارجى دانشگاه تهران)، دكتر رحمتيان (عضو 
هيئت علمى و مدير گروه زبان فرانسه در دانشگاه تربيت مدرس)، 
ــه)، دكتر  ــاط (عضو هيئت علمى گروه زبان فرانس دكتر هدا خي
ــه)، خانم  ــه كهنمويى پور (عضو هيئت علمى گروه زبان فرانس ژال
فيض اله زاده (طراح سؤال زبان آلمانى)، نيلوفر مبّصر (عضو هيئت 
علمى گروه زبان آلمانى)، صديقه وجدانى (كارشناس زبان آلمانى، 
ــزى و تأليف كتب  ــابق زبان آلمانى در دفتر برنامه ري ــئول س مس

درسى)، خانم اتابكى (مدرس و كارشناس زبان فرانسه).

ــى در  ــة ما دربارة زبان هاى غيرانگليس عنانى سـراب: جلس
ــى زبان هاى غيرانگليسى به دهة  برنامة درسى است. برنامة درس
ــان بود كه اين زبان ها  ــد از انقالب برمى گردد و در آن زم اول بع
ــدند. قرار بود اين زبان ها در كنار زبان  ــى اضافه ش به  برنامة درس
انگليسى در مدارسى كه امكانات الزم را دارند ارائه شوند و به تدريج 
ــترش يابند  اما  در عمل پيش بينى ها محقق نشد و زبان هاى  گس
ــدودى از مدارس  ــى در حال حاضر فقط در تعداد مع غيرانگليس
تدريس مى شود. تا  به حال هم بحث هاى زيادى دربارة چرايى عدم 
تحقق پيش بينى ها مطرح شده است. محور اين جلسه داليل عدم 
ــى كه در اين زمينه مى توان  ــت. پرسش تحقق اين پيش بينى هاس
مطرح كرد اين است كه آيا سياست گذارى هاى آموزش اين زبان ها 
ــت كه بتوانيم انتظار گسترش آن ها را  با واقعيات منطبق بوده اس
ــيم. به عبارت ديگر، تا چه  حد جايگاه اين زبان ها در  ــته باش داش
مقايسه با زبان انگليسى در سياست گذارى ها لحاظ شده است؟ آيا 
امكانات كافى (كتاب و معلم) در مناطق آموزشى فراهم بوده است 

تا گسترش براساس پيش بينى ها محقق شود؟ 

حقانى: يكى از اسناد باالدستى درخصوص سياست گذارى ها 
ــت نقش زبان هاى  ــور است كه مى توانس ــة جامع علمى كش نقش
ــت گذارى هاى مدون  ــد. در غياب سياس ــته كن خارجى را برجس
ــى بحث ها و تصميم گيرى ها ابتر  درخصوص زبان هاى غيرانگليس
ــخص نيست چرا آموزش وپرورش اين زبان ها را براى  مى ماند. مش
آموزش انتخاب كرده است، چه نگاهى به اين زبان ها وجود دارد و 
ــى را ادامه مى دهد؟ ما در جريان توليد راهنماى  چرا زبان انگليس
ــى به دنبال خط مشى ها مى گشتيم و اينكه چرا چنين  برنامة درس

اتفاقاتى افتاده است. اين بود كه به شوراى عالى آموزش وپرورش و 
مستنداتى در آنجا رسيديم كه چه درسى در چه مقطعى و در چه 
سطحى بايد شروع شود. درواقع، تنها سند موجود مصوبات  شوراى 
ــى آموزش وپرورش درخصوص  تدريس زبان هاى خارجى بود.   عال
بايد ديد كه آيا اين سياست هاى كلى است كه در سطح كالن تأثير 
ــيس رشته هاى  مى گذارند؟ آيا عالقه مندى افراد در جامعه و تأس
ــت كه ما را وا مى دارد به اين زبان ها بپردازيم؟ آيا  ــگاهى اس دانش
ــگاه هاى زبان خارجى و پر بودن ظرفيت آن ها و  گسترش آموزش
نيز آمار دانشجويان در كشورهاى غيرانگليسى زبان و اروپاست كه 
باعث شكل گيرى بحث آموزش اين زبان ها مى شود؟ و اينكه وجود 

چه ضعف هايى مانع شكل گيرى درست اين بحث مى شود.

ــى از نهادهاى  ــم يك ــور كه مى داني علوى مقـدم: همان ط
ــى ارائه شود،  تصميم گيرنده دربارة اينكه چه زبانى در برنامة درس
شوراى عالى وزارت آموزش وپرورش است. قبًال آلمانى، انگليسى و 
ــه به عنوان زبان هاى خارجى مطرح شده  بودند و حدود يك  فرانس
ــش زبان را به عنوان زبان خارجى مطرح  ــال پيش اين شورا ش س
ــپانيايى و ايتاليايى.  ــه، روسى، اس ــى، آلمانى، فرانس كرد: انگليس
ــد كه  ــى هم موظف ش دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درس
تدوين اين كتاب ها را در برنامة خود قرار دهد. بنابراين، در اسناد 
ــده و قطعاً  ــتى به زبان هاى ديگر هم اهميت كامل داده ش باالدس
ــات بين المللى در اين زمينه  ــنجى هايى هم به دليل ارتباط نيازس
انجام گرفته است. دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى نيز 
ــرد خودباورانة فعال، كتاب هاى جديدى از جمله  با توجه به رويك
فرانسه و آلمانى فعلى را تأليف مى كند ولى به هرحال بايد سياست 
كشور به سمتى حركت كند كه زبان هاى ديگر هم در برنامة درسى 
ــانى كه در  ــيوه پيش زمينه اى هم براى كس قرار بگيرند. با اين ش

دانشگاه وارد اين رشته ها مى شوند، به وجود مى آيد.

رحمتيـان: ذهنيت ما در ايران درخصوص آموزش زبان هاى 
ــورهاى ديگر متفاوت است. دانشگاهى كه  خارجى با ذهنيت كش
من در فرانسه در آن تحصيل مى كردم، 105هزار دانشجو داشت؛ 
ــى، آن هم فارسى باستان، در  سه دپارتمان مخصوص زبان فارس
دانشگاه وجود داشت و تاريخ و فرهنگ و تمدن ايرانيان را مطالعه 
ــزار مادى و روزمره  ــد اما ما زبان خارجى را مانند يك اب مى كردن
ــناخت فرهنگ ها و تمدن هاى  درس مى دهيم، نه ابزارى براى ش
ــترش زبان هاى غيرانگليسى فقط روى كاغذ آمده  ديگر. ارادة گس
ــت. جملة معروفى بود كه «به خاطر خارج شدن از سلطة زبان  اس
ــى بايد به زبان هاى ديگر هم توجه كرد» اما در اين زمينه  انگليس
مدارس ما بسيار ضعيف عمل  كردند. حتى در طرح هاى پودمانى 
تربيت معلم تابستان هم در ابتدا استقبال كردند اما پيگيرى اى از 
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رحمتيان: بايد اول آموزش وپرورش شرايط و امكانات الزم را 
آماده كند و پشتوانة اجرايى آن را بپذيرد. آموزش و يادگيرى زبان 

بايد به صورت فرهنگ درآيد.
ــراد براى  ــت. اف ــان جنبة مادى پيدا كرده اس وجدانـى: زب
ــرت و ادامة تحصيل، به  ــاى مادى خاص خود، مثل مهاج هدف ه
زبان آموزى مى پردازند. به ياد دارم كه ما در سال 1363 كتاب تهيه 
ــتيم، با انجمن ايران- اتريش  كرديم، آموزش ضمن خدمت گذاش
همكارى مى كرديم و معلم اعزام كرديم. با اينكه برنامه ها ايراداتى 
ــال 78 هم زبان آموزى خيلى خوب پيش رفت اما  ــتند، تا س داش
باز هم با تغييراتى كه ايجاد شد، برنامه تا حدى عقب افتاد. حتى 
ــت  ــروه آلمانى تنها گروهى بود كه راهنماى روش تدريس داش گ
ــت مشخصى  ــت كه انگار سياس ــت اين اس اما ايرادى كه وارد اس
براى زبان آموزى وجود ندارد. االن با سيستم جديد آموزشى، يعنى 
ــه، مى توان طرح توسعة جديدى براى زبان ها مطرح  شش سه س
كرد. مى توان هنرستان ها را دوباره فعال نمود و همراه با رشته هاى 
فنى، زبان آلمانى را دوباره به درستى وارد نظام آموزشى كرد.

علوى مقدم: دانش خانواده ها دربارة يادگيرى اين زبان ها 
ــئله بسيار مهم است؛ وقتى تقاضا  ــنايى آن ها با اين مس و آش
ــكالتى خواهد بود. از تعداد  ــت، قطعاً  در عرضه هم مش نيس
ــى كه مجرى تدريس اين زبان ها بوده اند كاسته شده  مدارس
ــت، دبيران اين زبان ها هم حاال يا مديران اجرايى هستند  اس
ــت  يا درس هاى ديگرى را تدريس مى كنند. گاهى ممكن اس
ــم، البته به طور  ــدارس غيرانتفاعى ه ــدودى از م ــداد مح تع
ــى  ــراى طرح تدريس زبان هاى غيرانگليس ــمى، تن به اج غيررس

بدهند.

كهنمويى پور: هيچ زبانى در دنيا در جايگاه زبان خارجى اول، 
جاى زبان انگليسى را نگرفته است. تا بوده، زبان هاى غيرانگليسى 
در مدارس اجبارى نبوده اند. تنها راه جذب مردم به سمت يك زبان 
ــت.  ــور اس خارجى ديگر، در نظر گرفتن زبان دوم خارجى در كش
االن در لبنان، مالزى و كشورهاى همسايه، مردم زبان دوم خارجى 
ــاعت در  ــه س دارند. ما فقط يك زبان خارجى داريم كه آن هم س

هفته در مدارس تدريس مى شود.

ــت و به نظر مى رسد نظرات و  عنانى سـراب: همين طور اس
ايده ها بايد منطبق بر واقعيات باشند.

ــان  ــؤال زب ــراح س ــك ط ــوان ي ــن به عن فيـض اهللا زاده: م

طرف مسئوالن صورت نگرفت. به هرحال، بحث تقاضا هم هست. 
ــت. تمايل  ــئله از باال وجود نداش البته توجه و پيگيرى به اين مس
ــم چون آموزش  ــد. از طرفى، معلمان ه ــوزان هم كم  ش دانش آم
ضمن خدمت نداشته اند، سطح زبانشان افت كرده است. بنابراين، 
يكى از عوامل دخيل تربيت معلم است كه در مراكز تربيت معلم به 
آن پرداخته شود. بحث ديگر بحث خانواده هاست؛ خود خانواده ها 
ــان به كالس غير زبان انگليسى  ــتادن فرزندانش تمايلى براى فرس
ندارند. يكى از داليل عدم استقبال آن ها شايد در دسترس نبودن 
ــت. بايد در هر منطقه اى  حداقل يك كالس غير زبان  كالس هاس
ــد. بايد توجه داشت كه ضرورت يادگيرى يك زبان  انگليسى باش
ــفانه اين تفكر كه اين زبان ها  ــت. متأس در مطالعات فرهنگى اس
زبان هاى اروپاى غربى يعنى استعمارگران قديم هستند، تا حدى 

در كم رنگ شدن ميل به آموختن آن ها تأثير داشته است. 

ــى، يعنى دانش آموزان  عنانى سـراب: مخاطبان برنامة درس
ــده و  ــخص نش ــان مش ــتان، هنوز نيازهاى آينده ش دورة دبيرس
ــان آسان نيست. پس، اين وظيفة پدر  انتخاب زبان خارجى برايش
ــت كه با بررسى نيازهاى آيندة فرزندانشان به آن ها در  و مادرهاس
ــازى وجود  انتخاب كمك كنند. بايد يك برنامة تبليغاتى و آگاه س

داشته باشد و خانواده ها را در اين زمينة مهم يارى دهد. 

رحمتيان: 
آموزش و 

يادگيرى زبان يادگيرى زبان 
بايد به صورت بايد به صورت 
فرهنگ درآيدفرهنگ درآيد
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ــنجش  ــوم و ادارة س ــتان، نهايى، س آلمانى از راهنمايى تا دبيرس
ــؤال طرح مى كنم و مى بينم كه متقاضى كم  آموزش وپرورش، س
نيست. حتى در دستورالعمل هاى سنجش آمده است كه زبان هاى  
ــؤاالت شبيه به هم  ــه و آلمانى در بارم بندى س ــى، فرانس انگليس
ــال براى  ــة وزارت امورخارجه در نياوران، هر س ــند. از مدرس باش
پيش دانشگاهى حدود بيست و هفت هشت ورقه مى آيد. به نظر مى 

رسد متقاضى هست اما حمايت كم است. 

ــاس  ــيدن به نتيجة مطلوب بايد براس رحمتيـان: براى رس
ــده و  ــنهادها جمع آورى ش ــا و پيش ــى ها، راه حل ه آسيب شناس
ــوند.  ــوراى عالى برنامه ريزى منعكس ش ــورت مكتوب به ش به ص
ــت برنامه اى اجرا شود، چرا پايه اى نباشد؟  به نظر من اگر قرار اس
ــتحضريد كه چهار تا شش سالگى بهترين زمان  همه به خوبى مس
ــت؛ شش تا نُه سالگى  ــرايط براى يادگيرى زبان خارجى اس و ش
شرايط براى زبان آموزى بسيار خوب است؛ و از نُه تا يازده سالگى 
شرايط خوب است. چون تارآواها هنوز منعطف اند و ذهن آمادگى 
ــكل   ــتان زبان مثل رياضيات به ش كامل دارد. بعد از آن در دبيرس
تحليلى آموخته مى شود. يعنى تمام زحمت ها براى برنامه و شيوة 
ــى رود و دوباره يك نظام  ــال و خودباورانه به هدر م ــى فع ارتباط
سنتى و ناكارآمد خودبه خود جايگزين مى شود. پس، آموزش زبان 
ــود، بهتر است. اين  از همان زمان آموزش ابتدايى اگر اجبارى ش
ــطوح باال اخذ گردد و به عنوان قانون پذيرفته  تصميم ها بايد در س

شود. 

عنانى سراب: به هرحال مسئلة آموزش زبان هاى غيرانگليسى 
ــت. بنابراين،  ــت؛ يعنى قانون اس ــوراى عالى اس جزء مصوبات ش
ــاعة بهتر اين زبان ها  ــتيم كه بتوان به اش ما به دنبال راه حلى هس

ــه  ــت. همه چيز هم به اين جلس پرداخ
ــه مى تواند  ــود اما اين جلس ختم نمى ش
سرآغازى براى شناسايى  محورهاى قابل 
ــد تا  بحث و موضوعات تخصصى تر باش
آسيب شناسى انجام گيرد و متخصصان 
زبان ها نظر بدهند و بعد به اين راه حل ها 

رسيدگى شود. 

ــت در مدرسه  خياط: من سال هاس
مهدوى كار مى كنم و در دورة راهنمايى 

ــت كه به رغم  ــكل ما اين اس ــه داريم. مش هم آموزش زبان فرانس
همكارى ما با آموزش وپرورش، امسال كتاب درسى به اندازة كافى 

ــوارى زياد كتاب را به  ــد كه كپى گرفتيم و با دش نبود. همين ش
بچه ها رسانديم. استفاده از كپى انگيزة بچه ها را كم مى كند.

كهنمويى: يك مسئلة مهم همين كنكور است. خيلى اوقات 
ــؤاالت اين زبان ها غلط هستند. همين باعث مى شود افراد زبان  س

انگليسى را در آزمون ها انتخاب كنند.

خياط: نكته اين است كه ما بايد كتاب درسى آموزش وپرورش 
ــم نه كتاب هاى موجود در بازار را.  را به دانش آموزانمان ارائه كني

اين هم نمونة ديگرى از مشكالت و عدم حمايت هاست.

ــال 1362 اولين كالس آلمانى را  مبّصر: به خاطر دارم كه س
خودم راه اندازى كردم و تشويق نامة آقاى حداد عادل، رياست وقت 
ــازمان، هم هنوز هست. متأسفم كه بعد از اين همه سال كسى  س
ــت و العالج  ــت؛ درد معلوم اس پى درمان اين دردهاى كهنه نيس
نيست اما كسى به دنبال درمان نيست. در ضمن معتقدم كه خيلى  
ــترس  خانواده ها از ضرورت يادگيرى اين زبان ها آگاه اند اما در دس
ــتيبانى و حمايت از  ــت. وقتى پش ــودن اين مدارس هم مهم اس ب

برنامه صورت بگيرد، همه چيز در دسترس خواهد بود.

حقانى: من با خانم مبصر و ديگر دوستان موافقم و صحبت ها 
ــده اند.  ــا همچنان باقى مانده و كهنه ش ــان مى دهد كه درده نش
ــورهاى اتحادية اروپا 93  اجازه بدهيد آمارى را ارائه كنم؛ در كش
درصد از تمامى بچه ها انگليسى، 33 درصد فرانسه   و 13 درصد 
ــاى مثبت اين اتحاديه  ــاب مى كنند. يكى از جنبه ه آلمانى انتخ
ــت كه مى تواند به  ــى بودن با زمينه هاى متعددى اس چندفرهنگ
غنى سازى آن فرهنگ  ها بينجامد ولى از طرفى براى متعين كردن 

حقانى: يكى از اسناد باالدستى 
درخصوص سياست گذارى ها نقشة درخصوص سياست گذارى ها نقشة 

جامع علمى كشور است كه مى توانست جامع علمى كشور است كه مى توانست 
نقش زبان هاى خارجى را برجسته كند. نقش زبان هاى خارجى را برجسته كند. 

در غياب سياست گذارى هاى مدون در غياب سياست گذارى هاى مدون 
درخصوص زبان هاى غيرانگليسى درخصوص زبان هاى غيرانگليسى 

بحث ها و تصميم گيرى ها ابتر مى ماند. بحث ها و تصميم گيرى ها ابتر مى ماند. 
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ــت ؛ در واقع، در اين بخش هم مهارت  خارجى اش اس
ــان اين مهارت  ــت، و بدون زب ــى فرد مهم اس ارتباط
ــن بخش نياز  ــد. براى اي ــى متعين نخواهد ش ارتباط
ــه پيش برود.  ــت تا برنام ــك بخش ارتباطى اس به ي
درست است كه شوراى عالى آموزش وپرورش آموزش 
ــئله از اينجا  زبان هاى خارجى را مصوب كرده اما مس
شروع مى شود و به همين جا هم ختم نمى شود؛ يعنى، 
ــه، اين مهارت به عنوان  ــت با اين مصوب وقتى قرار اس
ــى در نظام آموزشى وارد برنامة  ــى از مادة درس بخش
ــوراى عالى اين اقدام  ــى شود، فقط با امضاى ش درس
ــورت نمى گيرد. به دنبال تصويب، امكانات و نيروى  ص
انسانى و برنامة درسى الزم است.  براى مثال، در برنامة درسى زبان 
ــده است؛ در حالى كه  عربى به عنوان يك زبان ارتباطى تعريف ش
در شوراى عالى زبان عربى به عنوان زبان متون دينى مطرح است. 
ــت اين تناقض بين سياست زبانى و نقشة يادگيرى در  بديهى اس
برنامة درسى دسترسى به اهداف را مشكل مى كند.بنابراين، ضمن 
درك نظام آموزشى حاكم، بايد اين مشكل چندوجهى در آموزش 
ــى را از اين طريق حل كرد كه ببينيم بعد از  زبان هاى غيرانگليس
ــوراى عالى، مشكل دقيقاً كجاست. چون  تصويب اين برنامه در ش
در زمينة علمى، تربيت مدرس و امكانات آموزشى و برنامة درسى 
ــتان همة تالش خود را مى كنند. بايد ديد كه آيا مشكل در  دوس
مكاتبات يا پيگيرى ابالغ ها بوده است يا برنامه ها منتقل نشده اند. 
ــود، نا اميد نمى شويم و زودتر و سريع تر به  اگر اين روش پياده ش

نتيجه خواهيم رسيد.

كهنمويى پور: تنها راه كهنمويى پور: تنها راه 
جذب مردم به سمت جذب مردم به سمت 

زبان هاى خارجى زبان هاى خارجى 
ديگر در نظر گرفتن ديگر در نظر گرفتن 
زبان دوم خارجى در زبان دوم خارجى در 

كشور استكشور است

وجدانى: مى توان وجدانى: مى توان 
هنرستان ها را دوباره هنرستان ها را دوباره 

فعال كرد و با رشته هاى فعال كرد و با رشته هاى 
فنى، زبان آلمانى را فنى، زبان آلمانى را 

دوباره به درستى وارد دوباره به درستى وارد 
نظام آموزشى كردنظام آموزشى كرد

ــا در زندگى روزمرة مردم، با  ــن فرهنگ ها و عينيت يافتن آن ه اي
آموزش زبان هاى مختلف فرهنگ ها و زبان هاى گوناگون آموزش 
ــك زبان خاص هم  ــيطرة ي ــوند و به اين ترتيب از س داده مى ش
ــت.   ــه اى در كنترل دولت هاس جلوگيرى مى كنند. آموزش مدرس
ــت كه در آموزش مدرسه اى كه شخصيت يك  اين بدان معنى اس
فرد در حال شكل گيرى است، نظام حاكم است. مهم اين است كه 

در چه مقطعى كدام مادة درسى وارد شود. 
ــت تمام اين ها تحقيقات روان شناختى  پش
وجود دارد و هيچ كدام طبق سليقة خاصى 
پيش نمى رود. هدف تعليم وتربيت هم نبايد 
ــد. در  ــته باش منافاتى با منافع جهانى داش
ــى، فرد براى درك جهان  يك نظام آموزش
ــتغناى فرهنگى خود بايد با  سه حوزة  و اس
ــنا شود و  زبان، رياضيات، علوم طبيعى آش
ــه پاية اصلى تفكر است. جهان تغيير  اين س
ــت؛ ارتباطات زياد فرهنگى وجود  كرده اس
دارد. انگليسى به ذات خود زبان بين المللى 

نيست بلكه زبان ابزارى بين المللى است. زبان ابزار است و دانستن 
ــان  ــت. در جهان امروز وقتى مهارت هاى يك انس ــارت اس آن مه
ــان او و دومين مهارت زبان  ــف مى كنند، اولين مهارت زب را تعري
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