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با تبريك فرا رسيدن دهه ى فجر انقالب شكوهمند 
اسالمى ملت ايران به همه ى دست اندركاران امر تعليم و 
تربيت، به ويژه دبيران وو مدرسان محترم زبان خارجى، 
از  بخش  آن  مرور  به  و  مى شماريم  مغتنم  را  فرصت 
آموزش  با  ارتباط  در  كه  مى پردازيم  انقالب  ايده آل هاى 
زبان خارجى اند. هدف آن است كه با تأمل در گذشته و 
حال آموزش زبان بتوانيم موقعيت را بهتر درك كنيم و راه 

آينده را بهتر بشناسيم.
يكى از مهم ترين ايده آل هاى انقالب اسالمى ملت ما، 
احياى هويت فرهنگى و به تبع آن، ايجاد محيطى مناسب 
براى پيشرفت علوم و فنون گوناگون است كه خود مستقيمًا 
با آموزش زبان هاى خارجى، به ويژه زبان انگليسى، ارتباط 
دارد. در گذشته به دليل وابستگى فرهنگى، فنى و اقتصادى، 

نياز به آموزش زبان در سطح ملى كمتر احساس مى شد. 
در حالى كه در دهه هاى بعد از انقالب، اين نياز به شكلى 
ملموس در سطح ملى رخ نمود و افزايش يافت. دليل آن 
نيز روشن است. ملتى كه مى خواهد جايگاه عالى و عزت، 
و  وسيع  تعاملى  به  دارد  پاس  را  هويت خود  و  اسقالل 

گسترده در سطح جهانى نياز دارد.
در گذشته و  بين المللى  تعانالت  مقايسه ى سطح  با 
حال به اين واقعيت پى مى بريم كه در حال حاضر، حضور 
كشور ما در مجامع بين المللى و رايزنى و ارتباط با ملت هاى 
گوناگون در پنج قاره ى جهان، افزايش بى سابقه اى يافته، 
و  علم  و جايگاه  اسالمى  عالى  اهداف  انقالبى،  رسالت 
افزايش  اين  كه  است  سطحى  در  نيز  ما  بومى  فناورى 
در سطح  تعامالت  اين كه  به  توجه  با  مى كند.  توجيه  را 
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اين  انگليسى صورت مى گيرند،  به زبان  بين المللى عمدتاً 
سؤال مطرح است كه: «آيا آموزش زبان انگليسى متناسب با 

نيازهاى فعلى كشور توسعه يافته است؟»
اشاره  واقعيت  اين  به  بايد  مذكور  به سؤال  پاسخ  در 
كّمى  رشد  كشور  در  انگليسى  زبان  آموزش  كه  كنيم 
فوق العاده اى داشته است. يكى از شاخص هاى اين رشد 
در سطح آموزش عالى، تعداد و تنوع دوره هاى تحصيلى 
آموزش زبان است. در حال حاضر دوره هاى كارشناسى، 
در  انگليسى،  زبان  آموزش  دكتراى  و  ارشد  كارشناسى 
و  شده اند  داير  كشور  استان هاى  ساير  و  دانشگاه هاى 
اين  فارغ التحصيالن  جمع  به  توجهى  قابل  تعداد  هرساله 
لذا مى توان گفت زمينه ى تربيت  افزوده مى شود.  دوره ها 
كيفى  و  كّمى  توسعه ى  براى  نياز  مورد  انسانى  نيروى 

آموزش زبان در كشور فراهم شده است.
زبان در  آموزش  به  نياز  فراوان،   شاخص ديگر رشد 
بخش خصوصى است كه به توسعه ى آموزشگاه هاى زبان 
و تنوع دوره ها انجاميده است. يكى ديگر از شاخص هاى 
رشد، افزايش بى سابقه ى تقاضا براى شركت در آزمون هاى 
كه  است  «آيلتس»  و  «تافل»  نظير  زبانى  توانش  استاندارد 
نشان دهنده ى نياز به كسب سطح خاصى از توانش زبانى 
كمى  توسعه ى  وجود  با  است.  تحصيل  يا  اشتغال  براى 
آموزش زبان، به نظر نمى رسد كيفيت آموزش متناسب با 
امر  اين  شاهد  باشد.  كرده  رشد  كشور  تعامالتى  نيازهاى 
تحصيالت  متقاضيان  حاضر  حال  در  كه  است  مشكالتى 
تطابق سطح  با عدم  آنان  با آن ها روبه رو هستند.  تكميلى 
تكميلى  دوره هاى  نيازهاى  با  متناسب  زبانى شان  توانش 
روبه رو هستند كه باعث مى شود چندين بار در آزمون هاى 
را  الزم  نصاب  حد  بتوانند  تا  كنند  شركت  زبانى   توانش 

به دست آورند.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه: چرا فارغ التحصيالن 
دوره هاى كارشناسى به سطح مناسبى از توانش زبانى نائل 
در  كه  است  شكافى  امر،  اين  داليل  از  يكى  نمى شوند؟ 
حال حاضر بين آموزش زبان در سطح متوسطه و سطوح 
دانشگاهى مشاهده مى شود. با توجه به محدود بودن زمان 
اين آموزش ها در  اموزش زبان در سطح دانشگاه، معموالً 
سطح متوسطه تنظيم مى شوند تا دانشجويان را براى ورود 
به زبان تخصصى آماده كنند و انتظار مى رود آموزش زبان 
در سطح متوسطه فارغ التحصيالن را قبل از ورود به دانشگاه 

به اين سطح برساند.

با سازوكارهاى فعلى آموزش زبان در سطح متوسطه، 
به نظر  غيرممكن  تقريباً  زبانى  توانش  از  اين سطح  كسب 
مى رسد. از آن جا كه زيرساخت هاى الزم براى آموزش كيفى 
با سياست گذارى هاى الزم،  دارد  مهياست، ضرورت  زبان 
آموزش زبان در سطح متوسطه، متناسب با نيازهاى فعلى 
كشور كه برخاسته از ايده آل هاى انقالب شكوهمند اسالمى 
كشورمان است، تحول يابد. در اين زمينه آن چه در شماره ى 
گذشته درباره ى اهداف آموزش زبان در سند برنامه ى درسى 

ملى مطرح شد نيز، اين نياز را تأييد مى كند.
���

در شماره ى حاضر، در راستاى اهداف مجله ى «رشد 
از  متنوعى  مجموعه ى  است،  شده  سعى  زبان»  آموزش 
موضوعات متفاوت، متناسب با بخش هاى گوناگون مجله 
فراهم شود و در اختيار خوانندگان محترم قرار گيرد. اولين 
موضوع كه با دو مقاله به زبان فارسى در بخش «رشد و 
معلم» ارائه شده، بحث «اقدام پژوهى» است كه جزو نيازهاى 
آموزش  در  كيفى  تحول  جهت  در  درسى  برنامه ى  فعلى 
زبان محسوب مى شود. در همين بخش، گزارش كوتاهى 
از هفتمين كنفرانس «انجمن استادان زبان و ادبيات انگليسى 
ايران» نيز به چاپ رسيده است. قابل ذكر است كه مجله ى 
رشد آموزش زبان در كنفرانس آتى اين انجمن در «دانشگاه 
نيز  كنفرانس  اين  گزارش  يافت.  خواهد  حضور  الزهرا» 
معلم  و  رشد  بخش  مى رسد.  به چاپ  آينده  شماره ى  در 
مطالب ديگرى را هم دربرمى گيرد كه عبارت اند از: ايده ها و 

پيشنهادات، مطالب مفرح و معرفى كتاب.
در بخش پژوهشى، سه مقاله به چاپ رسيده اند كه به 
اعتبار و  ارتقاى  براى  اين موضوعات مى پردازند: «روشى 
پايايى آزمون بسته پاسخ»، «تأثير آمادگى قبلى بر عملكرد 
زبانى زبان آموزان در فعاليت هاى نوشتارى»، و باالخره «تأثير 
راهبردهاى فراشناختى بر خواندن و درك مطلب زبان آموزان 
كل نگر و جزئى نگر زبان انگليسى». مقاله اى كه در بخش 
و  متون  انواع  معرفى  به  رسيده،  چاپ  به  مجله  فرانسه ى 
آموزش  در روش هاى  تحولشان  سير  و  آن ها  كاركردهاى 

زبان فرانسه پرداخته است.
تراكم  دليل  به  حاضر  شماره ى  در  است،  ذكر  شايان 
مقاالت، بخش «نگاه نزديك به آموزش و يادگيرى» حذف 
شده است. اميدوارم حاصل تالش جمعى هيئت تحريريه و 
مجموعه ى امور فنى چاپ، مورد توجه ى خوانندگان محترم 

مجله قرار گيرد.
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