
با توجه به جایگاه زبان های خارجی در ارتباطات بین کشوری، 
برنامه های تربیت معلم زبان در سراســر دنیا برگزار می شــوند 
و در همــه آن ها آنچه بیش از همه مــورد توجه قرار می گیرد 
فرایند آموزش و تربیت معلمان زبان می باشــد. در این راســتا 
به موضوعاتــی نظیر ماهیــت دروس تربیت معلم، رویکردهای 
متفاوت تربیت معلم و روش های آموزش اشــاره می شود که در 
منابع نوشتاری و همایش های مربوط به تربیت معلم مورد بحث 
قرار می گیرد. برنامه های تربیت معلم زبان در سراســر دنیا چند 
مؤلفه را در بر می گیرنــد که عبارتند از دانش محتوایی، دانش 
آموزش محتوا، آشــنایی با فرهنگ، ســاختار مدارس و برنامه 
درســی و باالخره آشنایی با پیشــینه زبان آموزان. پایه دانشی 
مؤلفه های فوق به مجموعــه مهارت ها، اطالعات و نگرش هایی 
اطالق می شــود که معلمان نیاز دارند تا بتوانند به وظایف خود 
در کالس درس عمل کنند. آنچه در برنامه های تربیت معلم زبان 
مایه نگرانی است عدم کفایت دوره ها در برطرف کردن نیازهای 
حرفه ای معلمان زبان است. به عنوان مثال برخورداری از توانش 
ارتباطی زبان که انتظار مــی رود در بخش محتوایی دوره های 
تربیت معلم بــه آن پرداخته شــود معمواًل مــورد غفلت قرار 
می گیرد. وضعیت موجود بــا توصیه های مؤکد مراجع آموزش 
زبــان خارجی1 در این خصوص مغایرت دارد. همه آن ها بر این 
نکته تأکید دارند که دوره های تربیت معلم زبان باید فرصت هایی 
را فراهم کند تا توانش دانشــجومعلمان در چهار مهارت سخن 
گفتن، گوش دادن، خواندن و نوشتن رشد کند و زمینه ای فراهم 

شــود که با ســطح بندی در طول دوره رشد مهارت ها تضمین 
شــود. در دوره های تربیت معلم، رشــد مهارت ها باید در همه 
بخش هــا دنبال شــود. دروس دوره را می توانیم در بخش های 
زیر طبقه بندی کنیم که گرچه ســمت و سوی متفاوتی دارند 
ولی همه در کمک به رشــد مهارت های زبانی مشترک اند. این 
طبقه بندی بخش های زیر را شــامل می شود: دروس مربوط به 
زبان آموزی، دروس مربوط به حوزه های محتوایی زبان، دروس 
مربوط به حوزه تعلیم وتربیت، و تمرین معلمی. از طریق دروس 
ارائه شده انتظار می رود توانش های زیر در دانشجومعلمان رشد 
کند: توانش زبانی و فرهنگی، توانش گفتمانی و فرهنگی حاکم 
بر مدارس، توانش طراحی و اجرای برنامه درســی، و توانش کار 
با ابزارهای فناوری اطالعات. در حقیقت توانایی معلمان زبان در 
انتقال دانش و مهارت ها را می توان با عنایت به توانش های فوق و 
چگونگی انتقال آن ها به دانشجومعلمان در دوره های تربیت معلم 
مورد بررســی قرار داد. دروس ارائه شــده باید طیف وسیعی از 
حوزه های محتوایی مربوط به یادگیری و آموزش زبان خارجی 
را شامل شود که مهم ترینشان عبارتند از: ساختار زبان، فراگیری 
زبان دوم، روش های آموزش زبان در حال و گذشته، تحلیل مواد 
آموزشی، سنجش و ارزیابی، روش های تحقیق و پیش نیازهای 
توانــش زبانی بــرای معلمان زبان غیربومی زبــان خارجی. در 
دوره های کارشناســی زبان های خارجی، وزن دروس محتوایی 
زبان بســیار اندک است. در ســال اول و دوم، دروس عمدتًا به 
زبان آموزی اختصاص دارند و در دو سال باقیمانده بیشتر دروس 
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تعیین شــده وجود ندارد. در چنین شــرایطی به احتمال زیاد 
معلمان زبان بدون خودآموزی و یا برخوردار شدن از دوره های 
ضمن خدمت ناظر بر ارتقای توانش زبانی موفق نخواهند شد در 
مهارت هــای ارتباطی مورد نیاز حرفه معلمی زبان در حد مورد 
انتظار عمل کنند. شــواهد تجربی به خوبی نشان داده است که 
بنیان اعتمادبه نفس حرفه ای معلمان زبان را توانش ارتباطی زبان 
تشــکیل می دهد و معلمان خود نیز در نظرسنجی ها این مؤلفه 
را مهم ترین نیاز حرفه اي معلمی زبان ارزیابی کرده اند. مشــکل 
توانــش زبانی در دوره های کارشناســی زبان خارجی و در بین 
معلمان شاغل در کشورهایی که فرصت ارتباط با خارجی زبانان 
بسیار کم است شکل حادتری به خود می گیرد. در این کشورها 
به دلیل عدم اســتفاده ارتباطی از زبان خارجی در کالس درس 
این احســاس به دانش آموزان منتقل می شود که زبان از طریق 
انجام فعالیت های کتاب درســی آموخته می شود. ایجاد چنین 
احساسی را می توان بزرگ ترین مانع در موفق شدن زبان آموزی 
در برنامه درسی به حساب آورد. با عنایت به نکات فوق می توانیم 
نتیجه بگیریم که با اتخاذ رویکرد ارتباطی در برنامه درسی زبان 
خارجی انتظار می رود با بازنگری در دوره های تربیت معلم زبان 
پیش از خدمت و ضمن خدمت، موجبات ارتقای توانش ارتباطی 

معلمان زبان فراهم شود.
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به ادبیات و ترجمه مربوط می شــوند. دروس محتوایی زبان که 
به ساختار زبان )ســاختار آوایی، واژگانی، نحوی، معناشناسانه، 
و منظورشناســانه( و فراگیری و آمــوزش آن می پردازند تنها 
بخش کوچکی از محتوای دوره کارشناسی را به خود اختصاص 
می دهند. بدیهی است با برنامه ای که بخش کوچکی از محتوای 
آن مســتقیمًا به رشــد توانش ارتباطی زبان و آموزش مربوط 
می شود نمی توان انتظار داشــت فارغ التحصیالن از توانش های 
حرفه ای شــغل معلمی برخوردار شوند. این واقعیت که در دوره 
کارشناسی زبان های خارجی شرط توانش زبانی باالتر از سطح 
متوســط برای ورود به دوره های کارشناسی رعایت نمی شود و 
حتی در زبان انگلیسی که ورودی های دوره کارشناسی به مدت 
شش سال در دوره متوسطه به زبان آموزی پرداخته اند اکثریت 
ورودی ها از ســطح مطلــوب توانش ارتباطی زبــان برخوردار 
نیســتند به نگرانی ها در این زمینه می افزاید. به  عالوه در دوره 
کارشناسی نیز که ساختار دانشگاهی دارد دروس زبان آموزی در 
ارتقای توانــش ارتباطی در حد انتظار عمل نمی کنند. بنابراین 
گرچه حداقل ۳ نیم ســال متوالی دانشجویان دروسی با ماهیت 
زبان آموزی را می گذرانند شواهد پژوهشی وجود ندارد که نشان 
دهد آیا همه یا اکثریت دانشــجویان به سطحی از توانش زبانی 
دســت می یابند کــه بتوانند در دروس محتوایــی موفق ظاهر 
شــوند. در طول دوره و هنگام فارغ التحصیلی نیز توانش زبانی 
دانشــجویان مورد ســنجش قرار نمی گیرد. در ورود به حرفه 
معلمی نیز سنجش توانش زبانی استاندارد با حد نصاب از پیش 
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