
جزايرى جدا از هم

پيشينة حرفه اى
ــت  ــم در خدم ــك معل ــوان ي ــه به عن ــندم از اين ك  خرس
ــت اندركاران و عزيزان زحمتكش مجلة «رشد آموزش زبان  دس
ــراى معلمينى كه با  ــن را براى خودم و ب ــتم و اي خارجى» هس
ــروكار دارم و خواهم داشت و همين طور براى دانشجويان  آنها س
خودم و قبل از همه براى يادگيرى خودم، يك فرصت مى دانم.

ــرورش به عنوان معلم  ــوزش و پ ــا معلمى در آم ــده كارم را ب بن
ــتان مازندران آغاز كردم.  ــى در سال 1361 در اس حق التدريس
ــال اول خدمتم، در كنكور سراسرى شركت كردم و  در پايان س
ــگاه تربيت معلم پذيرفته شدم. در  ــتة زبان انگليسى دانش در رش
طول دوران تحصيالت ليسانس هم، ارتباطم با آموزش و پرورش 
ــماً به  ــى زبان برقرار بود، اما رس به عنوان يك معلم حق التدريس

آموزش و پرورش نپيوستم.
ــان، در دورة  ــتة تربيت دبير زب ــت از تحصيل در رش ــد از فراغ بع

ــى ارشد آموزش زبان انگليسى دانشگاه تربيت مدرس به  كارشناس
ــجويان ساير رشته ها زبان  تحصيلم ادامه دادم و هم زمان، به دانش
ــگاه  ــينه، در دانش تخصصى و تافل تدريس مى كردم. با اين پيش
ــدم. بعد از اتمام دورة كارشناسى ارشد،  تربيت مدرس استخدام ش
ــطح دكترا در دانشگاه «اسكس» انگلستان  تحصيل خود را در س
در رشتة زبان انگليسى ادامه دادم و زير نظر استاد راهنماى خود، 
ــپس به ايران برگشتم و در  ويويان كوك آن را به پايان بردم. س

دانشگاه تربيت مدرس به آموزش و پژوهش مشغول شدم.
در طول دو سه سال اخير، به دليل اعتقادى كه به بحثهاى «برنامة 
ــتم و بر اين باور بودم كه اگر قرار است تغييرى در  ــى» داش درس
نظام آموزش و پرورش كشور، چه در رشتة زبان، چه در هر رشتة 
ديگرى بيفتد، بايد زمينه هايش فراهم شود، بخشى از فعاليتهايم 
را به موضوعات كالن و اساسى آموزش و پرورش اختصاص دادم.

ــوان «مبانى نظرى و  ــى با عن ــال حاضر يك پروژة پژوهش در ح
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گفت وگو با دكتر غالمرضا كيانى
در خصوص اهميت به كارگيـرى ظرفيـت پژوهشى 
دانشگاه ها در حل معضالت آموزش زبان در كشور

اشاره
دكتر غالمرضا كيانى، عضو هيئت علمى دانشـگاه تربيت  مدرس با مشـاركت فعال در انجام 
پژوهش هاى مرتبط با آموزش زبان در نظام آموزش رسـمى كشور سعى نموده است ظرفيت 
پژوهشى دوره هاى كارشناس ارشد و دكترى دانشگاه را در خدمت اين پژوهش ها قرار دهد.

در گفت وگويى كه با ايشـان در اين شماره انجام شده دكتر كيانى از چالش ها و موفقيت هاى 
مسير طى شده مى گويد.
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ــتهاى مربوط به برنامة درسى زبان انگليسى در كشور» در  سياس
دست اجرا دارم. در چهار سال اخير، تقريباً در همة كنفرانسهاى 
سراسرى كشورى با ارائه مقاله حضور داشته ام. به عالوه، همواره 
ــائل آموزش و پرورش تعدادى از  ــعى كرده ام درخصوص مس س
دانشجويان دورة دكترا و فوق ليسانس را ترغيب كنم كه پژوهش 

خود را روى مسائل آموزش و پرورش متمركز كنند.
ــى  ــتة زبان شناس ــاد دارم كه اگر در رش ــه اين امر اعتق ــده ب بن
كاربردى يا آموزش زبان انگليسى كه جنبة كاربردى قوى دارد، 
تحقيقات ما به طور عملى به درد نظام آموزشى كشور، به خصوص 
ــگاه به رسالتمان عمل  نظام آموزش و پرورش نخورد، ما و دانش
ــته ام در جهت همين امر به  ــعى داش ــه س نكرده ايم. من هميش

اندازة عقل و توانم تالش كنم.
 شما در صحبتهايتان به همكارى در زمينة سياست گذاريهاى 
كالن آموزش و پرورش اشـاره كرديد. لطفًا در اين مورد بيشتر 

توضيح دهيد.
 در چند سال گذشته، يكى از مسائل جدى زندگى دانشگاهى 
ــتهاى آموزش زبان خارجى در كشور، و  من، پرداختن به سياس
ــى، با مبنا قرار دادن سياستهاى كالن  به طور خاص زبان انگليس
ــت. اگر اجازه  ــعة آموزشى كشور بوده اس ــعة كشور و توس توس

بفرماييد اين موضوع را كمى باز كنم. 

مبانى سياست گذارى كالن آموزشى
ما در جمهورى اسالمى سندى به نام سند چشم انداز 1404 داريم 
ــت رسمى تصويب  كه حاوى سياس
ــخيص  ــده در دولت، مجمع تش ش
ــت در نهاد  ــام و درنهاي مصلحت نظ
ــه همة  ــماً ب ــت و رس رهبرى اس
ــى، قضايى و  ــران كالن اجراي مدي
ــور ابالغ  قانون گذارى كش
ــت. بنابراين،  شده اس
ــه  اين ك از  ــارغ  ف
اين  ــه  ب ــاً  احيان
ــند انتقادى  س
داشته باشيم 
ــته  نداش يا 
 ، ــيم ش با
ــد آن را  باي
مبناى كار كشور قرار دهيم. در سند چشم انداز 1404 چند هدف 
جدى وجود دارد كه طبق يكى از اين هدفها، در پايان سال 1404 
ــد. تا پايان برنامة  ــور، اول باش ــور ما بايد بين حدود 32 كش كش

پنجم هم بايد بخشى از چشم انداز طى شده باشد و به كشور دوم 
ــيم. اين نيازمند راهكارهاى اجرايى است  منطقه تبديل شده باش
ــتى و پايين دستى لحاظ شوند. به  كه بايد در برنامه هاى ميان دس
اين منظور، ما بايد هم در برنامة چهارم كه هنوز تمام نشده است 
ــعة كشورى اين اهداف را دقيقاً در نظر  و هم در برنامة پنجم توس
بگيريم و مهم تر اين كه در راه رسيدن به اين اهداف، بايد كارهاى 
جدى و منسجمى را انجام بدهيم. البته برنامه هاى ديگرى نيز بعداً 
طراحى و ارائه شده اند، نظير نقشة جامع علمى كشور و برنامة پنج 
سالة كشورى كه آنها هم بايد در راستاى چشم انداز 1404 باشند.
ــة جامع علمى كشورمان براساس سياستهاى سند  حال اگر نقش
ــور هم بر مبناى  ــت و برنامه هاى پنج سالة كش ــم انداز هس چش
چشم انداز است، طبعاً بايد سند ملى آموزش و پرورش و مسائل 

مربوط به تعليم و تربيت نيز در آن راستا باشند.
ــله  ــى در معناى عام، حاوى يك سلس ــت برنامة درس بديهى اس
ــت. گرچه در ميان درسها يك سلسله مشتركاتى  اصول كلى اس
ــر موضوع و درس ويژگيهاى خاص خود  وجود دارد، اما طبعاً ه
ــت گذارى كرد. حال اگر قرار  را دارد كه بايد براى آنها هم سياس

باشد اين اتفاق بيفتد، چگونه بايد انجام گيرد؟
ــى را به آموزش و پرورش پيشنهاد داديم كه  ما يك طرح پژوهش
ــات متعددى در مورد آن  داوران متعددى آن را ديدند و در جلس
بحث شد. درنهايت، «سازمان نوآوريهاى آموزش و پرورش» به اين 
نتيجه رسيد كه اين طرح قدرى وسيع است و ترجيح دارد به چند 
فاز تبديل شود. االن يكى از پروژه هاى اين طرح به تصويب رسيده 
است و در حال اجراى آن هستيم. حاال اين چه مى خواهد بگويد؟

ــرى در اين موضوع  ــه به لحاظ نظ ــى ك ــده، هم به عنوان كس بن
كنكاش مفصلى داشته ام، هم به عنوان كسى كه در عمل در مراكز 
ــم آموزش و پرورش درگير بوده ام و درس داده ام، و هم  تربيت معل
ــته و دارم، بر اين باورم كه  ــگاهها مسئوليت اجرايى داش در دانش
ــى ما به طور عام و نظام آموزشى در  يكى از معضالت نظام آموزش
ــى به طور خاص تر،  آموزش و پرورش به طور خاص و زبان انگليس
اين است كه ما ظاهراً در جزايرى داريم زندگى مى كنيم كه به هم 
راه ندارند. براى مثال، بدون اين كه خداى نكرده قصد جسارتى به 
ــته باشم، مى توانم به اين نكته اشاره كنم كه بديهى  جايى را داش
است، همة كسانى كه در كشور در بخشهاى متفاوت آموزش عالى 
و آموزش و پرورش كار مى كنند، بايد فعاليتهايشان هم راستا باشد.
ــام تربيت معلم،  ــوزش و پرورش ما، نظ ــه در نظام آم ــى ك درحال
ــى و نظام تهية محتوا، در جزاير  نظام ارزش يابى، نظام كتاب درس
ــه دارند كار مى كنند  ــه اى كار مى كنند كه على رغم اين ك جداگان
جهت حركتشان يكسان نيست و يكديگر را نقض مى كنند. راه حل 

اين مشكل چيست؟

م چ م ى هور ر
ــت ر كه حاوى سياس
ــده در دولت، مجم ش
ــام و درنه مصلحت نظ
ــت و رس رهبرى اس
ــران كالن اجراي مدي
قانون گذارى
شده اس
ــارغ ف
احي
س
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مسائل و مشكالت تربيت معلم
ــن تر شدن مسئله به تربيت معلم بپردازيم.  اجازه بدهيد براى روش
در زمينة تربيت معلم، دانشگاه، تربيت معلم شهيد رجايى تهران را 
داريم و مراكز تربيت معلم بسيار خوبى هم داشته و داريم كه ممكن 
ــت انتقادهايى هم به آنها وارد باشد، اما االن معلوم نيست دارند  اس

چه مى كنند.
قبًال دانشگاه تربيت معلمى را داشتيم كه هدفش فقط تربيت دبير 
بود، اما اين مأموريت از آن گرفته شد. اين كه ما آمديم رشتة تربيت 
دبيرى زبان انگليسى را از دانشگاههاى كشور ـ به جز دانشگاه شهيد 
رجايى ـ حذف كرديم، درحالى كه به متخصصان زبان انگليسى نياز 
ــت. معلوم نيست چرا ما دبيرى زبان انگليسى  داريم، قابل بحث اس
را برداشته ايم. كسانى كه چنين تصميمى را گرفته اند، بايد به تاريخ 

ايران پاسخ بدهند.
ــذب تمام  ــوان ج ــرورش ت ــوزش و پ ــد: آم ــت بگوين ــن اس ممك
ــتة دبيرى خودش را ندارد كه قابل قبول است.  فارغ التحصيالن رش
ــول الزم را براى تأمين  ــوزش و پرورش پ ــت بگويند آم ممكن اس
ــالة دانشگاه تربيت معلم نداشته كه خب  هزينه هاى دورة چهار س
ــت بگويند، ما به مراكز تربيت  ــت. ممكن اس اين هم قابل قبول اس
معلمى كه خدا رحمت كند، شهيد رجايى با آن قوت ايجاد كرد و 
هدفمند هم بودند ـ نمى گوييم نقدى بر آنها وارد نبود ـ نياز نداشتيم 
و نمى خواهيم به اين شكِل گسترده معلم جذب كنيم. خيلى خب. 
ــئلة ما پاك شد، اما آيا مسئله هم پاك  با حذف اين ها، صورت مس
شد؟ آيا ما معلم الزم نداشتيم و آيا معلمى مهم نيست؟ آيا آموزش 
ــت گذاران بر اين باور  ــور مهم نيست؟ قطعاً سياس جوانان اين كش
نبودند كه اين ها مهم نيستند، بلكه گفته اند ما منابع الزم را نداريم. 
آيا اگر ما منابع الزم را نداريم، بايد رشتة درسى را حذف كنيم؟ آيا 

اين پاك كردن صورت مسئله نيست؟
ــانى را كه به عنوان  ــيه را يا تعداد كس ــتيم مبلغ بورس ما مى توانس
ــم را از اين  ــا مراكز تربيت معل ــيه مى گيريم، كمتر كنيم. ي بورس
گستردگى خارج مى كرديم و به آنها جهت مى داديم. آخرين كارى 
كه مى توانست موجه باشد، اين بود كه دانشگاه تربيت معلم و مراكز 
ــت، مى توانست  تربيت معلم را حفظ مى كرديم و هركس مى خواس
ــته ها درس بخواند، بدون اين كه ضمانتى براى استخدام  در اين رش
او وجود داشته باشد. به هرحال، ما در اين كشور به معلم نيازمنديم؛ 

چه براى بخش خصوصى و چه براى بخش دولتى.
ــتن ليسانس بدون گذراندن دروس مرتبط با آموزش  آيا صرف داش

مى تواند مجوز تدريس باشد؟ بديهى است كه نمى تواند.
ــت گذارى آموزشى نياز داريم و  ــت كه ما به سياس منظورم اين اس
ــد با هم يك مديريت  ــت گذارى كنيم، ابتدا باي براى اين كه سياس
متمركز، هم در سياستها و هم در اجرا، به وجود آوريم. فكر مى كنم 

ــى تحقيقات و  ــوراى عال ــطح ممكن، يا «ش ــخصاً باالترين س مش
فناورى» رياست جمهورى است يا «شوراى عالى انقالب فرهنگى» 
كه رييس جمهور به عنوان فرد حقوقى، رييس آن است. در سطحى 
ديگر، «شوراى عالى آموزش و پرورش» مى تواند مركز تصميم گيرى 
ــن مركزيتى به  ــت چني ــد. بديهى اس درخصوص اين موضوع باش
تنهايى نمى تواند تصميم بگيرد و تا مالحظات معلمان، خانواده ها، 
ــازمان سنجش، مراكز  ــان، س دانش آموزان و آيندة آنها، كتاب نويس
تربيت معلم، و دانشگاه تربيت معلم را در نظر نگيرد و همه را درگير 
ــند،  ــازى نكند كه بعداً همگى متعهد اجراى آن باش اين تصميم س
ــيد. درواقع اگر تعليم و  ــه برويم به مقصد نخواهد رس ــر راهى ك ه
تربيت امر مهمى است، چاره اى جز تمركز در اين بخش نداريم. االن 
داريم هزينه مى كنيم، خوب هم هزينه مى كنيم، ولى جهت نداريم. 
بنابراين بنده مشخصاً پيشنهاد مى كنم كه يك مركز سياست گذارى 
ــود. طرح  ــكيل ش ــور تش ــا عنايت به مالحظات اجرايى در كش ب

پيشنهادى ما نيز همين را مى خواهد بگويد.
ما بايد با درس گرفتن از مبانى ايدئولوژيك كشور، مبانى سياستهاى 
ــاله و مانند آنها به تعدادى  ــور، سياستهاى برنامة پنج س كالن كش
ــاس آنها، اهداف نظام آموزش را به طور اعم و  ــيم و براس گزاره برس

آموزش زبان خارجى را به طور اخص ترسيم كنيم.
ــى، شامل كتاب  اهداف بايد در چهار مؤلفة غيرقابل تفكيك آموزش
ــى و روش تدريس  ــى، ارزش يابى، تربيت دبير، و برنامة درس درس
ــوند. به عالوه بين اين چهار مؤلفه بايد به ترتيبى ارتباط  متبلور ش
ــود كه برنامة درسى آنها در جهتهاى موازى عمل كنند و  برقرار ش

احياناً در جهت مخالف يكديگر حركت نكنند.

ضرورت بررسى وضع موجود
ــت گذارى مورد نظر به درستى انجام شود، ابتدا  براى اين كه سياس
ــت. االن چه قدر مى دانيم كه در  بايد ببينيم وضع موجود ما چيس
مراكز تربيت معلم، به طور منسجم و مطالعه شده چه مى گذرد؟ در 
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى چه دارد مى گذرد؟ پس شناخت 
وضع موجود اولين قدم است. حاال آيا اين كافى است؟ حتماً نيست. 
ما در تعريف نظام كلى كشور درس هايى داريم و مى گوييم كه فرضاً 
مى خواهيم به كجا برسيم، وضع مطلوب چيست. براى رسيدن به 

بنده به اين امر اعتقاد دارم كه اگر در رشتة 
زبان شناسى كاربردى يا آموزش زبان انگليسى 

كه جنبة كاربردى قوى دارد، تحقيقات ما 
به طور عملى به درد نظام آموزشى كشور، 

به خصوص نظام آموزش و پرورش نخورد، ما و 
دانشگاه به رسالتمان عمل نكرده ايم.
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وضع مطلوب هم هدف گذارى مى كنيم. ما مى خواهيم تا پايان سال 
ــور اول منطقه و تا پايان برنامة پنجم نيز دومين كشور  1404 كش
ــران در حال انجام چه كارى  ــيم. حال بايد ببينيم ديگ منطقه باش
ــتند و مى خواهيم خودمان را با كى مقايسه كنيم. پس هدف  هس

مقايسه اى ما شامل حداقل اين 32 كشور است.
ــه اى كشور ما، هم در سياستها، هم در هدفها، هم  مطالعة مقايس
در نيازها و هم در ارزش يابيها، با تعدادى از كشورهاى مشخص ـ 
چه موفق و چه ناموفق ـ ضرورى است. يعنى اين مطالعة تطبيقى 

كار بعدى ما خواهد بود.
ــما نمى توانيد با شناخت  ــت؟ حتماً نيست. ش اما آيا اين كافى اس
خودتان و مقايسة خودتان با تعدادى از كشورهاى مقصد، سياستهاى 
ــنجى شود. آيا ما امكان  خودتان را تدوين كنيد. حتماً بايد امكان س
چنين كارى را داريم؟ آيا اراده، تصميم، نيروى بالقوة انسانى، بودجه، 

زمان و ساير موارد مورد نياز را داريم؟
براى مثال، آيا ما نيروى متخصصى كه درس بدهد، در اختيار داريم؟ 
آيا مى توانيم داشته باشيم؟ آيا پول كافى براى تربيت اين تعداد معلم 
را در اختيار داريم كه ما را به كشور اول منطقه برسانند؟ اگر نيروى 
انسانى الزم را داريم، آيا نظام تربيت معلم ما براى تربيت آنها آمادگى 
ــرد؟ وضع ما از نظر محتواى  ــا معلمان فعلى چه خواهيم ك دارد؟ ب
كتابهاى مراكز تربيت معلم چگونه است؟ از لحاظ استادانى كه بايد 
متخصص بحثهاى تربيت معلم باشند و به معلمان ما آموزش بدهند 
تا آنها خودشان هم معلم شوند، چه وضعى داريم؟ براى رسيدن به 
ــدف چه امكاناتى در اختيار داريم؟ مهم تر از همه، چه قدر بودجه  ه
براى اين كار داريم؟ در بحث امكان سنجى، هزاران سؤال ديگر قابل 

وقتى به يك مأموريت هدفمند نيازسنجى شده برسيم، آن جا اگر به 
صورت از باال به پايين نيز عمل كنيم خيلى هم خوب است و اتفاقاً 
بايد در آن جا متمركز هم عمل كنيم. من يقين دارم با استعدادى كه 
فرزندان اين كشور دارند و با استعداد و عالقه اى كه معلمان دارند ما 
موفق مى شويم. البته بايد به معلمان انگيزه داد و بديهى است كه اين 
انگيزه فقط آموزشى نيست؛ بايد انگيزة اجتماعى هم ايجاد كرد. يعنى 
ــت كه اگر ما آموزش را گونه اى سرمايه  گذارى  اين يك اصل عام اس
بزرگ مى دانيم، نيروى انسانى را سرمايه مى دانيم و فرار اين سرمايه را 
از آموزش و پرورش به خارج از آموزش و پرورش يك نقص مى دانيم ـ 

كه بايد بدانيم ـ بايد در جهت حفظش عمل كنيم.
من نمى خواهم وارد مباحث  مالى و انگيزشى شوم، چون در تخصص 
من نيست، ولى يكى از راههاى حفظ سرماية انسانى اين است كه 
معلم احساس كند، نوآورى او، تحصيل دورة ليسانس او، و تحصيالت 
ــد در  آموزش و پرورش بروز و نمود  ــا پايان دورة دكترا مى توان او ت

پيدا كند.
 آيا تا به حال پژوهشـى براى مقايسة كارهايى كه ما در زمينة 
آموزش زبان كرده ايم، با آن چه كه كشورهاى ديگر انجام داده اند، 

صورت پذيرفته است؟
ــى كرده ام. بعضى   بله. من ادبيات تركيه، چين و تايوان را بررس
ــود، در اين زمينه وقت  ــا اصًال باورمان نمى ش ــورهايى كه م از كش
گذاشته اند و سياست گذارى كرده اند؛ حاال آمريكا يا اروپا را در نظر 
ــال گذشته، مطالعة تطبيقى مفصلى را  نمى گيريم. ما طى يك س
ــى انجام  ــى زبانهاى خارجى، به ؤيژه زبان انگليس روى نظام آموزش
ــتيم كه  ــغول كار روى وضع موجود خودمان هس داده ايم. االن مش
ــتند. يعنى مكتوبات ما در اين بخش  ــفانه اسناد ما قوى نيس متأس
چندان راضى كننده نيست. ولى مطالعه روى چين و سنگاپور و نيز 
ــده  مطالعة اتحاديه اروپا در بحث تربيت معلم و ارزش يابى تمام ش

است. در مورد ژاپن و تركيه هم در حال كار هستيم.
 به نظر شما، مى توان از مجلة رشد آموزش زبان در ايجاد ارتباط 
بين نهادهاى آموزشى، از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با 

ديگر نهادها استفاده كرد؟
 موضوع خوبى را مطرح كرديد. در «انجمن استادان آموزش زبان 
و ادبيات انگليسى»، اين موضوع مطرح شد كه چه كنيم تا ارتباط 
ــگاهيان با معلمان نزديك تر شود. خأليى در اين زمينه وجود  دانش
دارد كه حتماً رشد آموزش زبان خارجى مى تواند آن را پر كند. اگر 
ما پژوهشهايمان را، يا حداقل بخشى از پژوهشهايمان را مسئله محور 
ــوزش و پرورش، نظير كالس، معلم،  ــائل ملموس آم كنيم و از مس
ــاگرد يا ارزش يابى شروع كنيم، به طور طبيعى اين اتفاق خواهد  ش
افتاد. من مطمئن هستم در آن صورت، رشد آموزش زبان خارجى 

كه مجلة بسيار خوبى هم هست، مى تواند كاربردى تر هم بشود.

من نمى خواهم وارد مباحث  مالى و انگيزشى 
شوم، چون در تخصص من نيست، ولى يكى از 

راههاى حفظ سرماية انسانى اين است كه معلم 
احساس كند، نوآورى او، تحصيل دورة ليسانس 

او، و تحصيالت او تا پايان دورة دكترا مى تواند 
در  آموزش و پرورش بروز و نمود پيدا كند

طرح هستند.
پس از اين كه امكان سنجى كرديم و خودمان را با ديگران سنجيديم 
و وقتى فهميديم كجا هستيم، آن وقت مى توانيم سياستهاى مطلوِب 
ــود درواقع  ــدن را معين كنيم و اين مى ش ممكِن قابل عملياتى ش

مأموريت كشور.
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