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 رويکردی کارآمد در تهیه و تدوين کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ايران:آموزش انتقادی
Critical Pedagogy: An Efficient Approach to English Textbooks
Development in Iran
33/40/ 34 : ؛ تاریخ پذیرش مقاله39/40/ 33 :تاریخ دریافت مقاله

H. Davari
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Abstract: The importance of English language
teaching textbooks in educational systems is
inevitable. In this situation, following the
appearance of some critical approaches in the field
of applied linguistics, the introduction of books
developed in English-speaking countries known as
Center to non-English speaking countries known as
Periphery, has led to forming some challenging
debates. Their cultural and social inconsistency
with the cultural and social beliefs of the
consumers has led to a situation in which they are
known not only as sources of vocabulary and
grammar learning, but commodities with cultural
loads. Due to the importance of this issue in Iran
that is faced with serious shortcomings in selecting
and developing textbooks as well as the importance
of English in the world and avoiding any passive
encounter with English in categorical acceptance
and rejection of this language, in this paper,
through the framework of critical pedagogy,
insisting on two components of content and
structure, resorting to critical pedagogy in textbook
development as an effective method is introduced.
It is maintained that this proposed framework is
consistent with the Iranian society and meets the
learners' needs.
Keywords: textbook, English language teaching,
critical pedagogy, culture, critical consciousness
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حسین داوری

فردوس آقاگلزاده

 اهمیتت کتتا هتا آموزش زبان انگلیستتتر در:چکیدده
 به دنبال،نظامها آموزشتتر انرارناپذیر استتت در این بین
، طرحِ رویرردهایر انتقاد در حوزه زبانشتتساستترکاربرد
عرضته کتا ها تدوین شتده در کشورها انگلیسرزبان
موستوم به مرک به کشتورها ریرانگلیسر زبان موسوم به
 بتا ب ت هتتایر یتتد همراه شتتتده استتتت،حتاشتتتیته
ناسازگار ها فرهسگر و ایتماعر بین م توا این آثار با
باورها فرهسگر و ایتماعر کشورها مصرفکسسده سبب
شده تا این کتا ها نه صرفاً مسبعر برا آموزش واژگان و
 معرفر گردند با تویه، بلره کاالهایر با بار فرهسگر،دستور
به اهمیت این موضتتود در یامعه ایران که با کاستتترهایر
کتتا ها درستتتر در نظام

یتد در تتدوین و انتبتا

آموزش رستتمر و ریررستتمر روبروستتت و نی با تویه به
اهمیت زبان انگلیستتر و پرهی از هرگونه موای ه مسالعهنه
 در این مقتتالته در،در رد یتا پتذیرش بر نون و نرا آن
 با، رویررد انتقاد با ارائه راهرارهایر کاربرد

نارنو

 توستتتم به آموزش،تتککید بر دو مؤلاله م توا و ستتتارتار
انتقتاد در تتدوین کتتا هتا درستتتر به عسوان یرر از
شتتتیوههتا کتارآمدِ متساستتتب با فاتتتا یامعه ایران و
تکمینکسسده نیازها فراگیران پیشس اد مرگردد
، آموزش زبان انگلیستتتر،درستتتر

 کتتا:واژگان کلیدی

 آگاهر انتقاد، فرهسگ، آموزش انتقاد
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مقدمه
گسترش روزاف ون زبان انگلیسر در عصر موسوم به ی انرشدن و کسراش پیرامون دالیم و
پیامدها متعدد این پدیده موضوعر است که تویه یمعر از صاحبنظران و پژوهشگران را در
حوزهها مبتلف سیاسر ،ایتماعر ،فرهسگر ،اقتصاد و آموزشر به رود یلب نموده است از
یمله پیشگامان این یمع ،زبانشساسان کاربرد و یامعهشساسان زبانر هستسد که مشبصاً در سه
دهه گذشته با حساسیتر ویژه موضود گسترش زبان انگلیسر و بهطور راص گسترش این زبان
در سایه آموزش زبان انگلیسر ،3به عسوان نظاممسدترین و کارآمدترین شیوه گسترش این زبان را
دنبال نمودهاند که شاهد بر این مدعا را مرتوان در آثار و پژوهشها بریسته و البته رو به
گسترشر همنون بهک و کمرون ،)9449( 9بروت گریاللر ،)9449( 3شریالیان ( )9443و

پسرکوک0

( )9434یافت
اساساً آموزش زبان انگلیسر به عسوان حوزها نظاممسد ،تکثیرگذار و با پشتوانهها نظر و
سارتار در روند گسترش زبان انگلیسر در یوامع مبتلف به ویژه در یوامعر که به عسوان زبان
راریه 5شسارته مرشود و طبیعت ًا عمده موای ه و فراگیر آن به فااها آموزشر رسمر و
ریررسمر رهصه مرگردد از اهمیت بس ایر برروردار است شاهد این مدعا را مرتوان در
باردو  -هارلیسگ )3330( 0یافت به استساد و  ،مواد آموزشر و به ویژه کتا ها درسر از
اعتبار و وی ه راصر در کهسها زبان راریه در هر نظام آموزشر برروردارند ،نرا که در
نسین بافتهایر فراگیران زبان ،درونداد قابم توی ر یدا از کهس درس دریافت نمرکسسد و
از این رو کتا

درسر بیش از پیش اهمیت مریابد

حال نظر به اهمیت موضود و نگاهر به این دسته از مسابع آموزشر در یامعه ایران به عسوان
نمونها شارص از یوامع حاشیه که در دو ببش نظام آموزش رسمر و ریررسمر با دو گونه
متالاوت از مسابع درسر موایه است ،این مقاله بر آن است تا با آسیبشساسر این دسته از کتا ها،
از سویر در راستا کارآمدتر سارتن و رفع کاسترها کتا ها تولیدشده در نظام آموزش

)1. English Language Teaching (ELT
2 .Block and Cameron
3. Brutt-Griffler
4. Pennycook
)5. English as a Foreign Language (EFL
6. Bardovi-Harling
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رسمر یعسر همان نظام مدارس و از سویر دیگر با زدودن دردرهها و حساسیتها فرهسگر
ب رهیویر از کتا ها

تدوین شده در یوامع مرک

3

که عمده مصرف آنها در نظام آموزش

ریررسمر و یا همان ببش رصوصر است ،بر پایه مبانر رویررد آموزش انتقاد و مؤلالهها
کاربرد آن ،راهرارهایر عملر در راه ت یه و تدوین کتا ها آموزشر زبان انگلیسر ارائه نماید؛
راهرارهایر که عهوه بر رفع کاسترها مذکور ،به تقویت تالرر و آگاهر انتقاد در فراگیران
رواهد انجامید
بیان مسئله و ضرورت پژوهش
گسترش و کارکرد زبان انگلیسر و پیامدها آن بر نظامها زبانر ،فرهسگر ،سیاسر و آموزشر
از یمله موضوعاتر است که رواه با نگاه تکییدآمی و رواه نگاه انتقاد با ب

ها و نقدهایر

پردامسه و تکممبرانگی همراه بوده است (آقاگمزاده و داور  )3333 ،اما آنچه که در این بین نقشر
نظاممسد در گسترش این زبان ایالا مرکسد ،همانا حرفه آموزش زبان انگلیسر است که امروزه در
قالب شارها بریسته در حوزه زبانشساسر کاربرد و البته صسعت و تجارتر سودآور (پسرکوک،
 )3330در یریانر رالباً یک سویه نظریهها ،رویرردها ،شیوهها ،آزمونها و بهطورراص مواد
آموزشر و کتا ها درسر رود را از یوامع تولیدکسسده مرک به یوامع مصرفکسسده حاشیه 9در
قالب کاالهایر صادراتر مستقم مرنماید (ر ک بلد )9447 ،3
در این بین ،آنچه که بیش از پیش این روند را با بروز حساسیتها و نقدهایر همراه سارته،
به ظ ور ی تگیر هایر انتقاد در دهه  3334بازمرگردد؛ دهها که به دلیم انتشار اثر بریسته
و یسجالبرانگی زبانشساس نامدار بریتانیایر یعسر روبرت فیلیپسون 0با عسوان امپریالیسم
در سال  3339به ظ ور ،احیا و تقویت ی تگیر هایر انتقاد
اندرسون ،9443( 0ص  )13مرنویسد" :انتشار کتا

انتقاد

زبانر5

انجامید در این رصوص،

و روشسگر فیلیپسون با عسوان

امپریالیسم زبانر در سالها آرازین دهه  ،3334شروعر بر شرمگیر یک ت ول انتقاد و
فرر در مال وم گسترش ی انر زبان انگلیسر بود؛ ت ولر که هم اکسون در حوزه زبانشساسر
1. Center
2. Periphery
3. Baladi
4. Robert Phillipson
5. Linguistic Imperialism
6. Anderson
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کاربرد مطرح است" یانستون ،9443( 3ص  )03در این باره یادآور مرشود" :یا تعجب
ندارد که در سایه طرح بررر دیدگاهها یدید ،بریستهترین رویداد در حوزه آموزش زبان
انگلیسر در دهه  3334پذیرش این باور بوده است که آموزش زبان انگلیسر همواره عمیق ًا و به
ن و ایتسا ناپذیر فعالیتر سیاسر بوده است "بلد ( )9447نی متعاقب این فاا شگمگرفته
ویود ندارد که دیگر آموزش زبان انگلیسر کاال

در این دهه راطرنشان مرسازد تردید

صادراتر سالم و ایمن از کشورها تولیدکسسده مرک به کشورها مصرفکسسده حاشیه نیست
بررسر این اثر فیلیپسون نشان مردهد که و بر پایه شواهد مستسد به نرایر و نگونگر
گسترش زبان انگلیسر و نقش دولتها و ن ادها سیاسر و آموزشر یوامع انگلیسر زبان مرک
و در رأس آن ایاالت مت ده آمریرا و بریتانیا در انتشار این زبان به کشورها ریرانگلیسر زبان
موسوم به حاشیه پردارته و بر این باور است که آموزش زبان انگلیسر بیش از حد تصور ما ،مورد
حمایت و سرمایهگذار

مستقیم دولتها

رواهان گسترش این زبان در نارنو

مرک و سازمانها و ن ادها

وابستها

است که

اصول ،شیوهها ،مرایع و مواد درسر مورد نظر آنها بوده

که ماحصم آن از یک سو تکمین و تقویت مسافع سیاسر ،فرهسگر ،ایتماعر و اقتصاد این دولتها
و از سو دیگر تاعیف دیگر زبانها و فرهسگهاست به اعتقاد فیلیپسون ( )3339از آنجا که
حجم قابمتوی ر از این امپریالیسم به دوش آموزش این زبان ن اده شده است ،با تککید بر این که
ارتقا زبان انگلیسر در قالب یک اب ار آموزشر از یمله اهداف سیاسر ،فرهسگر و اقتصاد
کشورها مرک است ،به معرفر دو سازوکار م وریت زبان و فرهسگ انگلیسر 9و دانش و م ارت
آموزشر 3مرپردازد به اعتقاد و  ،در سایه این دو سازوکار است که به ارزش ،یایگاه و اعتبار
زبان ،فرهسگ و الگوها آموزشر زبان انگلیسر اف وده مرشود و از ارزش و اعتبار زبانها و
فرهسگها دیگر کاسته مرشود و نوعر وابستگر یوامع حاشیه به مرک شرم مرگیرد فیلیپسون
بهطور راص در تبیین دانش و م ارت آموزشر ،به شیوهها ،فسون و روشها آموزش این زبان
اشاره دارد که تس ا به این زبان در نارنو

فعالیت آموزشر صرف نگاه مرکسد و از ل اظ نمودن

مؤلالهها فرهسگر ،ایتماعر ،سیاسر ،اقتصاد و ایدئولوژیرر به شدت پرهی مرنماید در نتیجه
نسین حساسیت زدایرا است که بر می ان وابستگر نظامها و سازوکارها آموزشر یوامع حاشیه
1. Johnston
2. Anglocentricity
3. Professionalism

151

آموزش انتقاد  :رویررد کارآمد در ت یه و تدوین

به الگوها ،مبانر ،مواد ،م صوالت و مسابع آموزشر یوامع مرک اف وده مرشود و بهطور راص
این وابستگر آموزشر و آثار و آسیبها آن در یوامع حاشیها که زبان انگلیسر در آنها نه
زبان دوم 3و یا رسمر بلره زبانر راریه است و از این رو مقوله آموزش بیشترین نقش را در
انتشار آن در یامعه ع دهدار است ،پررنگتر مرنماید
رهصه آنره ،با بریستهتر شدن یایگاه آموزش زبان انگلیسر در گسترش هدفمسد این زبان
شرایطر حاصم آمده تا در سایه انتشار بررر آثار انتقاد که عمده تویه و هدفشان به نالش-
کشانیدن اصول ،مبانر ،روشها و مسابع شرم گرفته در کشورها مرک بر پایه مبانر آموزشر،
فرهسگر و ایتماعر بوده ،پا رویررد نوپا با عسوان آموزش انتقاد

9

به حوزه آموزش زبان

انگلیسر باز شود آموزش انتقاد که مشبصاً در آراز دهه  3374برا متکثر از اندیشهها پائولو
فریر )3374( 3در حوزه تعلیم و تربیت مطرح شد ،فرصتر یافت تا در سایه یریان انتقاد ِ شرم
گرفته در حوزه آموزش زبان انگلیسر ،به این حوزه راه یابد ،به ن و که در مدتر کوتاه به یرر
از موضوعات بریسته و م ور در مطالعات آموزش زبان انگلیسر تبدیم شد که در ببش بعد
با هدف ارائه تصویر روشنتر به ارتصار به ویژگرها این رویررد ،مبانر و کاربردها آن در
حوزه آموزش زبان انگلیسر پردارته مرشود
اما در اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر که بسا دارد با ب رهگیر از رویررد آموزش انتقاد
پیشس اداتر کاربرد به متبصصان حوزه ت یه و تدوین کتا ها درسر ارائه نماید ،مرتوان به
این موارد اشاره نمود:
نبست آنره با نگاهر آسیبشساسانه به کتا ها آموزشر در حوزه آموزش زبان انگلیسر
در دو ببش نظام رسمر و ریررسمر در یامعه ایران درمریابیم که هر یک از این دو دسته با
کاسترهایر روبرو هستسد به عسوان نمونه ،بررسر کتا ها تدوین شده در دارم و بهطور راص
در نظام آموزش رسمر کشور در سطح آموزش و پرورش بیانگر آن است که این دسته از کتا ها
نه از ل اظ م توایر و نه سارتار پاسبگو نیازها فراگیران و برطرفکسسده حساسیتها
مویود نبوده و به ن و حرایت از نوعر رویررد مسالعهنه و البته ناکارآمد در آموزش زبان
انگلیسر در یامعه دارند (ر ک یارم مد  )3314،اما در مقابم ،اگرنه کتا ها مرک م ور
)1. English As A Second Language (ESL
)2. Critical Pedagogy (CP
3. Paulo Freire
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مویود در نظام آموزش ریررسمر که به دلیم ناکامرها ید نظام آموزش رسمر ،بیشترین بار
آموزش این زبان را به دوش مرکشسد و از حی

تسود ،یذابیت ،انعطافپذیر و روزآمد با

کتا ها نظام رسمر قابم مقایسه نیستسد ،اما از ی اتر دیگر با نقدهایر ید روبرو هستسد با
ویود آنره این کتا ها روزآمد مرک م ور در کمترین زمان ممرن پس از عرضه به بازارها
ی انر یا پا رود را در نظام آموزش ریررسمر ایران بدون کمترین م دودیتر م رم مرکسسد،
اما از ی اتر نسد با نقدهایر م م همراه بودهاند؛ نقدهایر که نشان مردهد نه تس ا این کتا ها از
ل اظ شارصهها

فرهسگر ،ایتماعر ،سیاسر ،ایدئولوژیرر بسیار متالاوت از شارصهها و

ویژگرها یامعه ایران هستسد ،بلره تکمینکسسده نیازها و عهیق فراگیران هم نیستسد
اما دیگر موضوعر که بر اهمیت پژوهشهایر از این دست مراف اید به ب رهگیر آن از رویررد
آموزش انتقاد به ن و کاربرد بازمرگردد به استساد اکبر ( 9441الف) عمده آثار در حوزه
آموزش انتقاد به ب

ها نظر م دود گشته است و از یمله انتقادها به آن بهویژه در حوزه

آموزش زبان به همین موضود بازمرگردد بسابراین آنچه به این پژوهش اهمیتر راص مرببشد،
پیشس اد و ارائه راهرارهایر کاربرد و عملر در حوزه ت یه و تدوین کتا ها آموزش زبان
انگلیسر مبتسر بر مبانر رویررد انتقاد

است؛ رویررد

که به استساد پسرکوک ( )3330و

کاناگارایا )3333( 3در یوامعر که با تعارضات فرهسگر و سیاسر با یوامع مرک موایه هستسد،
اهمیتر دونسدان مریابد
حال نظر به این ضرورت و اهمیت ،پژوهش حاضر در نارنو

رویررد انتقاد  ،بر آن است

تا ضمن معرفر این رویررد و مؤلالهها آن با ارائه راهرارهایر کاربرد عهوه بر کارآمد سارتن
روند آموزش زبان ،زدودن دردرهها و حساسیتها فرهسگر و برآورده سارتن نیازها واقعر
یامعه هدف ،به اف ایش آگاهر انتقاد فراگیران نی مؤثر باشد

آموزش انتقادی و ظهور چالشهايی پیشِروی جريان غالب آموزش

انگلیسی2

1. Canagarajah
2. Mainstream ELT
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به استساد اکبر (9441

) ،حوزه آموزش زبان انگلیسر در دو دهه اریر با تغییراتر بسیادین همراه

بوده است که ماحصم آن مطرح شدن موضوعات و مباحثر یدید بوده که سابقها در این حوزه
نداشته است از دیدگاه و  ،از یمله این موضوعات که با ب

ها و ظ ور آثار مطرح همراه

بوده مقوله آموزش انتقاد است اگرنه پیشیسه این رویررد در حوزه تعلیم و تربیت عمر حدود
ن ار دهه دارد ،اما همانگونه که اشاره شد ،ورود آن به حوزه آموزش زبان انگلیسر عمدتاً به دهه
 3334باز مرگردد که با ویود عمر کوتاه آن به استساد رایاگوپاالن )9444( 3و فورد )9443( 9تس ا
در عرض نسد سال مشتاقان و حامیان ف ایسدها را با رود همراه نموده است
مرور بر آثار و دیدگاهها مطرح شده از سو حامیان این رویررد نوپا در حوزه آموزش
زبان انگلیسر بیانگر آن است که حامیان آن با ویود بررر تالاوتها در دیدگاههایشان بر این
مسائم اتالاقنظر دارند که اوالً تصور رایج بر گالتمان رالب آموزش زبان انگلیسر مبسر بر گسترش
این زبان در نارنو

اصول ،روشها ،مواد و مسابع درسر یریان رالب ،پدیدها طبیعر ،رسثر

و صرفاً سودمسد نبوده است (پسرکوک )3330 ،این رویررد با تککید بر ماهیت و پیامدها فرهسگر،
ایتماعر و سیاسر آموزش زبان انگلیسر (کاکس و اسیس پیترسون ،)3333 ،3آموزش این زبان
را فراتر از آموزش صرف یک زبان در کهس درس ،بلره آموزش زبانر وابسته به قدرت و در
نارنو

مسائم تاریبر ،فرهسگر ،سیاسر ،ایتماعر و اقتصاد معرفر مرنماید (باین)9433 ،0

به استساد نورتن و توهر ،)9440( 5آموزش انتقاد از مدرسان زبان انگلیسر مررواهد تا این زبان
را اب ار برا ارتباط صرف تلقر نرسسد به بیانر روشنتر ،به باور کروکس و ل سر )3335( 0و
کروکس ( ،)9443آموزش انتقاد در حوزه آموزش زبان انگلیسر نباید بهمثابه شیوها صرف در
آموزش زبان انگلیسر نگریسته شود ،بلره رویررد آموزشر ،ایتماعر و فرهسگر است که عهوه
بر تدریس این زبان به این م م مرپردازد که نگونه فراگیر زبان انگلیسر مرتواند به تغییرات
فرد

و ایتماعر بیسجامد اساساً به استساد باین ( ،)9433در حوزه آموزش زبان انگلیسر،

متبصصان امر تهشر در راستا شرمببشیدن به نوعر آگاهر انتقاد دررصوص ماهیت و
1. Rajagopalan
2. Ford
3. Cox And Assis-Peterson
4. Byean
5. Norton And Toohey
6. Crookes And Lehner
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کارکرد زبان انگلیسر به عمم نیاوردهاند و باورها و اصول حاکم بر یریان رالب عمدتاً متبصصان
امر آموزش را بر آن داشته تا بیشترین تویه را به م یط م دود کهس درس معطوف نمایسد به
باور پسرکوک ( )3330پیروان یریان رالب به دیدگاهر بیش از حد سادهانگارانه مبسر بر این که
گسترش ی انر زبان انگلیسر ،پدیدها طبیعر (یعسر نتیجه طبیعر روند ی انرشدن است) ،رسثر
(یعسر زبان انگلیسر اب ار رسثر و فاقد هرگونه بار فرهسگر و سیاسر است) و صرفاً سودمسد
مرباشد ،باور دارند که به استساد فیلیپسون ( ،)9443پسرکوک ( )3330و کاناگارایا ( )3333این
شرا یط م صول فقدان نگرشر انتقاد به یایگاه آموزش این زبان و نقش آن در عرصه ی انر
است که این رود نتیجه پذیرش برنون و نرا اصول مطرح در حوزه زبان شساسر کاربرد از
سو مدرسان این زبان است؛ اصولر که صرف ًا به یسبهها روششسارتر تککید مرنمایسد و توی ر
به مسائم فر هسگر ،ایتماعر و سیاسر این فعالیت و پیامدها آن ندارند در مقابم این یریا ِن
رالب ،رویررد آموزش انتقاد نه تس ا به همه یسبهها آموزش یعسر برنامهری

درسر ،طراحر

مواد درسر ،روش و فسون مساسب درسر و نی ن وه ارزشیابر مرپردازد ،بلره به یسبهها تاریبر،
ایتماعر ،سیاسر و فرهسگر نی توی ر راص دارد به بیان دقیقتر ،به استساد رالارثمر و داور
( ،)9433آموزش رایج در حوزه آموزش زبان انگلیسر رود را صرفاً فعالیتر آموزشر معرفر
مرنماید؛ تس ا به مقبولیت و مشروعیت انگلیسر آمریرایر و بریتانیایر حرم مرکسد؛ رود را تس ا
مریع مشرود برنامهری

و ت یه مواد و مسابع درسر برمرشمارد و نوعر همگونر فرهسگر و

آموزشر را مطابق ویژگرها فرهسگر یوامع مرک در کشورها حاشیه دنبال مرکسد اما در
مقابم ،رویررد آموزش انتقاد  ،آموزش زبان انگلیسر را نه یک فعالیت صرف آموزشر ،بلره
فعالیتر در راستا

ت میم ارزشها و باورها

رربر برمرشمارد ،ارتباط ،تساسب و مقبولیت

روشها و مواد درسر تولیدشده در کشورها مرک را از ل اظ فرهسگر و ایتماعر با شرایط
حاکم بر کشورها حاشیه در تعارض مرداند و از این رو به یسبهها فرهسگر ،سیاسر و ایتماعر
این فعالیت اهتمام مرورزد و در این بین بررر اصول ،مبانر و باورها تثبیت شده و مقبول در
این ببش را از ل اظ علمر به نالش مرکشاند
در این بین ،همانگونه که اشاره شد از یمله موضوعات مطرح در رویررد آموزش انتقاد
که تویه رالب صاحبنظران مدافع این رویررد را به رود یلب نموده است ،یایگاه مواد آموزشر
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است که بیشترین تجلراش را مرتوان در کتا ها درسر این زبان یافت که در ایسجا بدان پردارته
رواهد شد
نوع شناسی کتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی
یایگاه کتا ها آموزش زبان انگلیسر بهویژه در یوامعر نون ایران که این زبان به عسوان زبان
راریه شسارته مرشود و درونداد اصلر بر دوش کتا ها درسر مرباشد ،از اهمیت راصر
برروردار است بهطورکلر ،همانگونه که یاد شد ،کتا ها درسر در یوامع حاشیه و از آن
در دو گروه تقسیمبسد مرگردد:

یمله در ایران به عسوان موضود اصلر ب
الف) کتابهای تولیدشده در مرکز

اندرسون ( )9443در رصوص یایگاه کتا ها درسر آموزش زبان انگلیسر بدین مسئله اشاره
مرنماید که از یمله ادعاها یریان آموزش رالب ،معرفر و تبلیغ کتا ها درسر ت یه شده در
کشورها مرک به عسوان ب ترین مسبع برا آموزش این زبان در دیگر یوامع است که این ادعا با
مطرح شدن رویررد آموزش انتقاد با نالشهایر ید روبرو شده است ،به ن و که اعتبار و
تساسب این دسته از آثار از یوانب متعدد از سو شمار رالب توی ر از زبان شساسان کاربرد
به زیر سؤال رفته است (اکبر 9441 ،

)

فیلیپسون ( )3339در رصوص این دسته از کتا ها درسرِ یریان رالب صری اً متذکر
این نرته مرشود که اینها نمادهایر شارص از امپریالیسم فرهسگر رر
و باورها فرهسگ رر

و انتشاردهسده اندیشهها

در دیگر یوامع هستسد گر  )9449( 3بر این نرته تککید مرورزد که از

یمله نتایج ی انرشدن ،ت میم کتا ها درسر تولیدشده در یوامع مرک به کشورها حاشیه
است؛ کتا هایر با گستره بینالمللر که به ن و ف ایسده در حال گسترشاند و با این حال نه از
ل اظ موضوعر و نه از ل اظ فرهسگر ان صار و نامتساسب هستسد کاناگارایا ( )3333نی با
استساد به شواهد متعدد تساسب و روح حاکم بر این دسته از آثار را با فاا فرهسگر و ایتماعر
یوامع حاشیه در تعارض و تااد برمرشمارد اکبر (9441

) نی با معرفر کتا ها درسر

به عسوان ستون فقرات در اکثر نظامها آموزشر بر این باور است که عمده این دسته از آثار
نمرتوانسد نیازها فراگیران و همنسین اهداف برنامهها آموزشر را برآورده نمایسد
1. Gray
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گر ( 9449و  )9434و اکبر (9441

) کتا ها درسر رایج را به دو دسته تقسیم بسد

مرنمایسد :دسته اول از این آثار ،کتا هایر را شامم مرشود که به استساد گر ( )9449و کاناگارایا
( )3333به شدت مرک م ورند گر ( )9444اینگونه کتا ها را نه صرفاً مسبعر برا آموزش
واژگان و دستور زبان انگلیسر ،بلره کاالهایر با بار فرهسگر برمرشمارد که نقش سالیران فرهسگر
یوامع تولیدکسسده رود را به دوش مرکشسد به استساد و موضوعات این دسته از کتا ها به
ن و است که با بریسته سارتن ارزشها و استانداردها زندگر و فرهسگ یوامع مرک  ،ارزشها
و سستها فرهسگر و ایتماعر یوامع حاشیه را کم اعتبار معرفر مرنمایسد و به ن و آنها را
به حاشیه مررانسد بانگاس )9434( 3در این رصوص بدین نرته اشاره مرنماید که نه تس ا این
دسته از کتا ها از موضوعات و مسائم اساسر و دردرهها دنیا امروز ت راند ،بلره در پر به
تصویرکشیدن ن رها

آرمانر از کشورها

انگلیسر زبان مرک یعسر ایاالت مت ده و بریتانیا

هستسد گر ( )9444بدین نرته ظریف اشاره مرنماید که حتر زمانر که این دسته از آثار به
موضوعات و دردرهها عصر حاضر همنون فقر ،گرسسگر ،تبعیض و موارد از این دست
مر پردازند ،بافت آن کشورها آفریقایر و یا ی ان اسهم است و بدین ن و در پر رلق و القا
این باور در فراگیران این زبان هستسد که گویر هیچ اثر از فقر و تبعیض در آمریرا و اروپا ویود
ندارد
اما گروه دوم کتا هایر را شامم مرشود که به تعبیر گر ( ،)9449کتا هایر رسثر و پاکی ه
اند به باور اکبر ( ) 9441ظ ور بررر حساسیتها و انتقادها به بررر کتا ها مطرح ،سبب
شده تا بهطور راص در سالها اریر شاهد انتشار و رواج کتا هایر باشیم که با هدف از دست
ندادن بازار پرسودشان به موضوعاتر نسبتاً رسثر و رالر از ب

و یدل هم نون مسافرت،

ررید ،تعطیهت ،رذا و مرپردازند و در آنها اثر از موضوعات ایتماعر و دردرهها زندگر
امروز دیده نمرشود هیلیارد )9445( 9راطرنشان مرسازد که با بررسر موضوعات اینگونه
کتا ها نه تس ا به هیچ مطلب قابمب

و تکممبرانگی

برنمرروریم بلره برعرس با موضوعاتر

نون رانواده ،ورزش ،تالریح ،سرگرمر ،مسافرت ،فرهسگ پاپ و یشسوارههایر در کشورها

1. Banegas
2. Hillyard
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دوردست موایه مرشویم که کمتر ارتباط و تساسبر با شرایط زندگر و مسائم فرهسگر و ایتماعر
و نیاز فراگیران زبان انگلیسر در بسیار از کشورها حاشیه دارد
در این گذر ،مرور بر آثار پژوهشگران ایرانر که بهطور راص به نقد و بررسر کتا ها
مرک م ور آموزش زبان انگلیسر رایج در نظام آموزش ریررسمر پردارتهاند همچون ب ریسر
( ،)3339عبداهللزاده و بسراسد ( ،)9434زارعر و رالصر ( ،)9434بالغرزاده و یمالر متع د
( ،)9434زارد مؤید ( )9447و مشرات ( )9449نشان مردهد که این دسته از کتا ها با ویود
ادعا کارآمد و تساسب با فاا یوامع مبتلف و نیازها فراگیران ،با کاسترها و نقدهایر
ید همراهاند
ب) کتابهای تولیدشده داخلی
ویود بررر حساسیتها ،تردیدها ،م افظهکار ها و نگرانرها نسبت به مقوله زبان انگلیسر و
آموزش آن در یامعه ایران که بهطور راص ریشه در ت والت پس از پیروز انقه

اسهمر

دارد ن ایت ًا با نوعر یریان بومرگرایر در آموزش این زبان همراه بوده است (ر ک برییان9433 ،؛
تلالسون3330 ،3؛ فرهاد و دیگران )9441 ،این یریان ریشهدار سبب شده تا در روند آموزش
زبان انگلیسر بهطور عام و در ت یه و تدوین کتا ها

درسر بهطور راص با نوعر انالعال،

انعطافناپذیر  ،بومرساز بیش از حد ،رلبه الگوها کلیشها و سستر ،برتوی ر به نیازها و
عهیق فراگیران ،تککید عمده بر یک م ارت ،پردارتن به موضوعات بعااً رسثر ،عدم تویه به
تقویت رهقیت ،آگاهر و تالرر انتقاد و همراه باشد ارزیابر این دسته از کتا ها در پژوهش-
هایر نون برییان ( ،)9433ی انگرد ( ،)9447ریرآباد
( ،)9449فروزنده ( )9433و

و علو

مقدم ( ،)9430علراکبر

نشان مردهد که در این ببش با رألها و کاسترهایر ید همراه

بودهایم
رهصه ب

آنره هر دو دسته از کتا ها درسرا که به ایمال به معرفر ویژگرها

آنها پردارته شد ،با انتقادهایر ید از سو رویررد آموزش انتقاد موای سد بسابراین با ل اظ-
نمودن ویود این کاسترها و ناکارآمد ها در قبال کتا ها آموزش زبان انگلیسر از یکسو و

1. Tollefson

111

فصلسامه مطالعات برنامه درسر ،شماره  ، 33سال ن م ،تابستان 3333

ل اظنمودن فااها سیاسر ،فرهسگر و ایتماعر ایران و تککید بر نقش م م و سازنده کتا
درسر در این ببش ،ب رهیویر از رویررد آموزش انتقاد پیشس اد مرگردد
راهکارهای پیشنهادی
در ایسجا از یک سو با ل اظنمودن مؤلالههایر نون کارکرد و نقش زبان انگلیسر در دنیا معاصر،
یایگاه زبان انگلیسر در نظام آموزشر ،نیازها فراگیران و یامعه ،فاا فرهسگر و ایتماعر و
از سویر دیگر با هدف اف ایش توانایر ،رهقیت و آگاهر فراگیران راهرارهایر کاربرد در دو
ببش عوامم م توایر و سارتار در راستا ت یه و تدوین کتا هایر آموزش زبان انگلیسر ارائه
مرگردد:
الف) عوامل محتوايی:
در این ببش ،پیشس اداتر سهگانه دررصوص انتبا م توا و موضوعات دروس نسین کتا ها
پیشس اد ا ارائه مرگردد:
 )1فرهنگ
ویلسون )9445( 3گسترش نوعر همگونر فرهسگر و یا به تعبیر و در رالب موارد گسترش
فرهسگ آمریرایر را از یمله یسبهها ب

برانگی ی انرشدن آموزش زبان انگلیسر برمرشمارد

آلپترین )9449( 9معتقد است که آموزش زبان انگلیسر در شرایط حاضر نوعر فرهسگآموز
است که در طر آن قالبها

فرهسگر و ی انبیسرها

یدید در اذهان فراگیران زبان شرم

مرگیرد کاناگارایا ( )3333معتقد است که گسترش این زبان بهویژه در نارنو
انگلیسر ،هژمونر فرهسگر رر

3

آموزش زبان

را تقویت مرنماید و در این بین کتا ها درسر به عسوان

م مترین مسبع درونداد در کهسها درس  -بهویژه در یوامعر همنون ایران که زبان انگلیسر
در آنها به عسوان زبان راریه شسارته مرشود -از اهمیت بیشتر برروردار است
اکبر ( 9441الف) ،در رصوص یایگاه فرهسگ در کتا ها آموزش زبان انگلیسر از
یسبها راص به نرتها ظریف و البته کلید اشاره مرنماید به باور و  ،مرور بر کتا ها
درسر رایج آموزش زبان انگلیسر بیانگر آن است که اکثر قریب به اتالاق آنها دربرگیرنده فرهسگ
1. Wilson
2. Alptekin
3. Enculturation
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یوامع مرک هستسد توییه پدیدآورندگان این آثار آن است که فرد که مررواهد زبان انگلیسر
را فرابگیرد باید آشسایر کامم با هسجارها فرهسگر یامعه مقصد یعسر کشورها مرک داشته
باشد به اعتقاد اکبر  ،این فرض تس ا برا فراگیرانر مرتواند صادق باشد که برا ت صیم و کار
قصد م ایرت به کشورها مرک را دارند اما از مسظر دیگر ،امروزه به دلیم کاربرد گسترده زبان
انگلیسر ،اکثر کاربران این زبان افراد ریرانگلیسر زبان هستسد که هر یک هویت فرهسگر راص
یامعه رود را دارد بسابراین در اکثر موارد نیاز برا آشسایر کامم آنها با فرهسگ یوامع مرک
ویود ندارد به عهوه ،در رالب موارد بار فرهسگر این دسته از کتا ها ارتباط و یا نسبتر با
فرهسگ یوامع حاشیه ندارد و در موارد متعدد مرتواند به نوعر آسیب و یا ناهمگونر فرهسگر
دامن زند
در این باره یعسر مقوله فرهسگ دو پیشس اد اساسر که مرتوان توأمان بدان پردارت ،به عسوان
راهرارهایر کاربرد پیشس اد مرگردد نبست استالاده از فرهسگ بومر و دوم تقویت توانش
بیسافرهسگر
در مورد پیشس اد اول ،به باور اکبر ( 9441الف) از مسظر آموزش انتقاد  ،اترا به فرهسگ
یوامع حاشیه نه تس ا این فرصت را پیشِ رو فراگیر مرن د تا در رصوص یسبهها مبتلف
فرهسگ یامعه رود به نظاره نشیسد و از ی اتر نسد از فرهسگ رود آگاهتر گردد ،بلره با طرح آن
در کتا ها درسر شرایطر حاصم مرآید تا فراگیران نوعر احترام و ارزش برا فرهسگ رود
قائم شوند و در موقعیتها مبتلف به معرفر و دفاد از آن بپردازند به بیانر گویاتر ،درحالرکه
استالاده از کتا ها مبتسر بر فرهسگ یوامع مرک که به استساد گر ( )9444و بانگاس ()9434
فرهسگ یوامع مرک را بریسته و آرمانر معرفر مرنمایسد و فرهسگ یوامع حاشیه را به اشرال
مبتلف کماعتبار و یا برارزش برمرشمارند ،ب رهگیر از مؤلالهها فرهسگر یوامع حاشیه در
ت یه و تدوین کتا ها درسر مرتواند نه تس ا از شرمگیر هرگونه حس حقارت در فراگیران
نسبت به فرهسگشان روددار نماید ،بلره مرتواند فرهسگ یوامع حاشیه را در ذهن فراگیران
متعلق به این یوامع ارزشمسدتر از گذشته معرفر نماید رهصه آنره توسم به این راهرار نه تس ا
از آسیبها فرهسگر ب رهگیر از کتا ها درسر مرکاهد ،بلره مرتواند به اب ار برا معرفر،
بازیابر و تقویت فرهسگ یوامع حاشیه در بین فراگیران تبدیم شود
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اما در مورد پیشس اد دوم ،تویه به این نرته یعسر تغییر کاربرد زبان انگلیسر در دنیا معاصر
و تبدیم آن به زبانر بینالمللر و رلبه شمار کاربران ریرانگلیسرزبان به انگلیسرزبان که طبیعت ًا از
فرهسگها و یوامع مبتلالر هستسد ،تویه به فرهسگها مبتلف متساسب با مساسبات و همرار -
ها هر یامعها با یوامع دیگر سبب شده تا کرامش )3333( 3بر ضرورت تویه به مؤلاله توانش
بیسافرهسگر در ت یه و تدوین مسابع درسر تککید نماید
البته این بدان معسا نیست که هیچ توی ر به فرهسگ یوامع مقصد یعسر یوامع مرک نگردد
اساساً به استساد کرافورد )3371( 9استالاده از فرهسگ ،ارزشها و هسجارها یوامع مقصد باید به
ن و باشد که مبسایر برا مقایسه با فرهسگ و ارزشها یامعه بومر باشد از این رو پیشس اد
مرگردد تا در کسار ب رهگیر از مؤلالهها فرهسگر یامعه ایران و یوامع مرک  ،با ل اظ نمودن
ویژگرها یامعه ایران از حی

یغرافیایر ،مساسبات و ارتباطات سیاسر ،فرهسگر و اقتصاد و

به تبع آن اولویت ببشیدن به مباطبان احتمالر ،در راستا نیم به توانش بیسافرهسگر باید به این
دسته از یوامع و فرهسگها توی ر راص گردد
 )2موضوعات داخلی
همانگونه که در دستهبسد کتا ها رایج آموزش زبان انگلیسر اشاره شد ،موضوعات این
دسته از کتا ها یا مرک م ورند و یا به موضوعاتر نسبتاً رسثر و ریرحساسیتبرانگی مرپردازند
که البته هر دو این دسته از آثار با نقد ید رویررد آموزش انتقاد روبرو هستسد
به استساد باین ( ،)9433اساساً در حوزه آموزش انتقاد مسئله م م رواه برا مدرسان و
رواه برا فراگیران زبان ،شرمگیر نوعر آگاهر انتقاد از مسائم پیرامونشان است بانگاس
( )9434با نقد ید موضوعات رایج در کتا ها درسر ضمن حمایت از آموزش انتقاد ،
توسم به آن را در گ یسش موضوعات کتا ها درسر امتیاز بریسته مرداند رشید و صالر
( )9433به این نرته اشاره مرکسسد که اکثر کتا ها درسر رایج صرفاً تلالیقر از اطهعات و
فعالیتهایر هستسد که به مسائم یامعه برتویهاند ،در حالر که از مسظر رویررد آموزش انتقاد
زمانر یک برنامه آموزشر مرتواند موفق باشد که عهوه بر تقویت م ارتها زبانر فراگیران ،در
عین واحد آنها را با مسائم و موضوعات مطرح در یامعه رود آشسا سازد و این همان نی

1. Kramsch
2. Crawford
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است که کروکس و ل سر ( )3331هدف مشترک آموزش زبان انگلیسر برمرشمارند از این رو
آموزش انتقاد با هدف نیم به این هدف ،استالاده از موضوعات دارلر را گ یسها مساسب در
راستا ت یه و تدوین کتا ها درسر برمرشمارد
در این باره ،پیشس اد اکبر ( 9441الف) مبین آن است که مسائم دارلر مرتواند به نقطه
آراز در فرآیسد آموزش زبان انگلیسر تبدیم شود به باور و  ،دردرهها و نگرانرها مویود
در زندگر فراگیران مرتواند به موضوعاتر ملموس و قابمتویه تبدیم شود که نه تس ا مشرم عدم
ارتباط موضوعر کتا ها درسر رایج را ندارد ،بلره مرتواند هدف آموزش انتقاد را در دامن
زدن به نوعر آگاهر در فراگیران زبان نسبت به م یط پیرامونشان حاصم آورد با هدف روشنتر
شدن ب

ارائه مثالهایر عیسر مرتواند راهگشا باشد

مرور بر مطالب و موضوعات کتا ها مرک م ور نشان مردهد که موضوعاتر در رالب
آنها عمومیت دارد که نسبتر با یامعه ایران ندارد و برآوردهکسسده نیازها و تقویتکسسده آگاهر
آنها نی نمرباشد به عسوان نمونه معرفر رسوم و یشنها مبتلف در یوامع گوناگون هم نون
یوامع آمریرا التین ،آفریقا و یسو

شرق آسیا و یا یشنهایر مذهبر در آیینهایر نامتعارف

در این دسته از کتا ها مرتواند یا رود را به یشسر ملر نون نوروز در کتا ها پیشس اد
دهد و یا در ارائه نمونها دیگر مرتوان به اکبر ( 9441الف) اشاره نمود و در رصوص
ضرورت گسجاندن موضوعات دارلر به ویود مثالهایر بس ملموستر و آگاهرببشتر در یامعه
ایران اشاره مرنماید و راطرنشان مرسازد که هسوز در رر

کشور مساطق آلوده به مین ویود

دارد و همهساله شمار از ساکسان و بهویژه کودکان و نویوانان قربانر این میراث یسگ هشتساله
با عراق مرشوند از این رو سالهاست که بهطور راص در مساطق آلوده این استانها با همرار
یمعیت ههل احمر و وزارت آموزش و پرورش رارج از برنامه رسمر ،دورها ی ت آگاهر
دانش آموزان ارائه مرگردد حال اکبر پیشس اد مرنماید که از مسظر رویررد انتقاد توصیه مر-
گردد نسین موضوعر در کهسها آموزش زبان انگلیسر ارائه گردد تا در کسار فراگیر زبان،
آنها را نسبت به مسئلها م م آگاه سازد و در رصوص این مثال روشسگر ،طرح درس ایمالر-
ا نی ارائه نموده است
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 )3موضوعات جهانی
موضوعات و مسائم ی انر گ یسه مساسب دیگر است که مرتواند یایگ یسر مساسب برا
موضوعات مرک م ور و یا موضوعات رسثر باشد به استساد سمپدرو و هیلیارد )9440( 3مسائم
ی انر دیگر نه در دوردست که در بطن زندگر یرایک ما حاور دارند و از این رو دیگر نمرتوان
آنها را نادیده گرفت از این روست که آموزش انتقاد توی ر راص به این دسته از موضوعات
دارد متسودا )9440( 9بر این نرته تککید مرورزد برا آنره فراگیران زبان انگلیسر بتوانسد به
کاربران مؤثر زبان انگلیسر در عرصه ی انر تبدیم شوند ،آگاهر آنها از مسائم و موضوعات
ی انر باید تقویت شود از دیدگاه و مسائلر نون صلح ی انر ،حالاظت از م یط زیست و
دیگر دردرهها زندگر کسونر مرتواند به موضوعاتر مساسب در کتا ها درسر و ب

ها

کهسر تبدیم شود براون )3337( 3نی مسطق ب رهگیر از موضوعات ی انر را در کتا ها
درسر ،فرصتر برا

درگیرسارتن فراگیران با تالرر انتقاد

برمرشمارد اریران )9443( 0نی

مسائم و موضوعات ی انر و کاربرد آنها در آموزش زبان را رویررد
موضوعاتر نون فقر ،ب رانها

یدید برمرشمارد؛

ایتماعر ،مسائم زیستم یطر ،ب ران آ  ،انرژ  ،یسگ،

تبعیض ،نابرابر و بیمار ها فراگیر از یمله موضوعات ی انراند که مرتوانسد متساسب با م یط
ایتماعر و طبیعر فراگیران موضوعیت یابسد
مرور بر بررر از مسائم و مشرهت ی انر که یامعه ایران نی بدان مبتهست مرتواند
نمونههایر مساسب برا ارائه در نسین کتا هایر باشد ب رانها زیستم یطر همنون کمبود
مسابع آ  ،ب ران انرژ  ،بیمار ها همهگیر همنون ایدز و موارد از این دست نمونههایر
پیشس اد است البته با هدف تلطیف فاا کتا

و کاستن از یسبهها نگرانکسسده مرتوان به

فرارور موضود به بررر از دستاوردها و پیشرفتها ی انر و بهطور راص یامعه ایران در
حوزهها علوم و فساور همنون پ شرر ،هستها و

اشاره نمود

1. Sampedro and Hillyard
2. Matsuda
3. Brown
4. Arikan
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ب) عوامل ساختاری:
اما یدا از م توا کتا  ،ن وه ارائه و نیسش مطالب ،اولویتبسد م ارتها ،گ یسش نود
تمریسات ،انتبا

رویررد و روش آموزش و

از یمله موارد است که باید بدان توی ر ویژه

نمود همانگونه که اشاره شد ،عدم انعطاف پذیر  ،رلبه تمارین کلیشها  ،فقدان یذابیت صور
و عدمتویه به م ارتها گوناگون در کتا ها تدوین شده دارلر سبب شده تا کتا ها
مرک م ور از این حی

برا فراگیران یذا

و کارآمد باشسد از این رو ،در این رصوص نی با

هدف تقویت این یسبه پیشس ادهایر عملر ارائه مرگردد:
 )1مهارتهای چهارگانه
از یمله نقدها ید به کتا ها تدوین شده دارلر رلبه م ارت رواندن و برتوی ر به دیگر
م ارتهاست از این رو و با تویه به اهمیت موضود شایسته است تا با ل اظ نمودن نیازسسجر
از فراگیران و تعیین نیازها آیسده یامعه ،تویه به نقش زبان انگلیسر در دنیا معاصر و تویه
به این م م که از یمله مبانر آموزش انتقاد توانا سارتن فراگیران در م ارتها زبانر بهویژه
م ارتها ارتباطر و تولید یعسر گالتار و نوشتار درکسار تقویت آگاهرها ایتماعر است
(ر ک دگسر )9443 ،3به این یسبه اهتمام ید گردد از این رو پیشس اد مرشود تا با ل اظ نمودن
این ضرورت ،به اولویتبسد م ارتها ن ارگانه به ن و متعادل تویه کافر گردد
 )2تمارين
رلبه تمارین کلیشها در قالبها انعطافناپذیر و ناکارآمد و عمدتاً معطوف به م ارت رواندن،
از یمله نقدهایر است که به کتا ها دارلر وارد مرباشد اساساً آموزش انتقاد با تککید بر
تقویت تالرر ا نتقاد در فراگیران ،تمارین و ترالیف متسوعر را ی ت آموزش دروس گوناگون
پیشس اد نموده که حوزه آموزش زبان انگلیسر نی از این قاعده مستثسر نبوده است

هوستون9

( )9443به ارائه انواد گوناگونر از فعالیتها و تمارین درسر در راستا تقویت تالرر و آگاهر
انتقاد  ،قدرت استسباط ،استدالل ،اف ایش رهقیت ،اندیشهپرداز

و توان مشارکت در ب

پردارته است که تویه و ب رهگیر از آنها متساسب با م ارت موردنظر در تدوین کتا ها
درسر پیشس اد مرگردد
1. Degener
2. Houston

111

فصلسامه مطالعات برنامه درسر ،شماره  ، 33سال ن م ،تابستان 3333

البته گرنه در رالب کتا ها مرک م ور این تسود تمارین دنبال شده است و کمابیش به
تقویت مشارکت در ب

و اف ایش رهقیت تویه نمودهاند اما به دلیم نود م تواها یانبدارانه

و یا رسثر ،کمرر به تقویت تالرر انتقاد فراگیران نمرکسسد از این رو ،نیم به این هدف در گرو
ب رهیویر از م تواها پیشس اد در کسار این عوامم سارتار است
با هدف روشنتر شدن ب

 ،نمونها از یک درس و تعداد از تمارین متساسب با آن مبتسر

بر الگو آموزش انتقاد در ضمیمه این مقاله ارائه شده است
نتیجهگیری و پیشنهادها
در عصر حاضر هیچ تردید در رصوص اهمیت زبان انگلیسر ویود ندارد و برشک یامعه ما
نی نمرتواند رود را برنیاز از این زبان بداند اما آنچه که اهمیت دارد ن وه موای ه ما با این زبان
است به باور ما ،هرگونه موای ه مسالعهنه در رد این زبان همان قدر مرتواند آسیبزا باشد که
پذیرش برنون و نرا آن مرتواند ت دیدکسسده ارزشها فرهسگر و ایتماعر ما باشد از این
رو با ل اظ نمودن تالاوتها فرهسگر ،ایتماعر و سیاسر یامعه ایران به مثابه یامعها شارص
در بین یوامع حاشیه از یک سو ،و تویه به تقویت تالرر و آگاهر انتقاد  ،اف ایش رهقیت و
رودباور در روند آموزش بهطور عام و آموزش زبان انگلیسر بهطور راص ،پیشس اد این مقاله
دررصوص موای ه با این زبان در بعد آموزش توسم به رویررد است که کاناگارایا ()3333
آن را راه سوم 3مررواند و آن نی

نیست ی رویررد آموزش انتقاد

همانگونه که یاد شد ،این رویررد مج

به مبانر ،اصول و فروضر است که در دههها اریر

به حوزه آموزش زبان انگلیسر نی راهیافته است که در این مقاله نظر به حساسیت و اهمیت یایگاه
کتا ها آموزش این زبان در یامعه ایران به عسوان یامعها که موای ه فراگیران با آن به کهس
درس رهصه مرشود و از این رو ،کتا درسر بیشترین درونداد زبانر را حاصم مرآورد ،پردارته
شد البته آنچه که به تککید بر این یسبه اف وده همانا ناکارآمد و انتقادهایر است که متویه
کتا ها رایج در نظام آموزش رسمر و ریررسمر است بر همین اساس در این مقاله سعر شد
تا ضمن آسیبشساسر ابعاد از این دسته از کتا ها و با ب رهگیر از مبانر و فروض رویررد
آموزش انتقاد  ،پیشس ادهایر کاربرد در دو ببش م توایر و سارتار ارائه گردید در ببش
1. The Third Way
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م توایر با تویه به اهمیت تقویت آگاهر و هوشیار انتقاد از م یط زندگر و دنیا پیرامون،
اف ایش تساسب فرهسگر و ایتماعر ،تقویت توانش بیسافرهسگر ،بازیابر و تقویت یسبهها فرهسگر
یامعه و اف ایش توانایر فراگیران به مسظور مشارکت در ب
مؤلالهها

 ،سه پیشس اد کاربرد یعسر گ یسش

فرهسگر متساسب ،موضوعات دارلر و موضوعات ی انر ارائه گردید در ببش

سارتار نی  ،ضمن تویه به آسیبها مویود در کتا ها رایج بر تقویت تویه و اولویتبسد
مساسب م ارتها ن ارگانه تککید گردید در این بین ،تویه راص به توانایرها تولید و
ارتباطر یعسر م ارت گالتار و نوشتار در راستا مشارکت بیشتر یوامع حاشیه تککید شد
همنسین بهطورراص با تویه به کاسترها ید کتا ها دارلر در ببش تمارین و ترالیف،
مبتسر بر اهداف آموزش انتقاد  ،گ یسش تمارین در راستا تقویت توان استسباط ،استدالل ،اف ایش
رهقیت و مشارکتیویر فراگیران معرفر گردید
البته پرواضح است که پیاده کردن این رویررد در ببش آموزش زبان انگلیسر و به تبع آن ت یه
و تدوین کتا ها درسر نیازمسد لوازم و پیشنیازهایر است از این رو پیشس اد مرگردد تا در
وهله نبست با استالاده از ظرفیتها نظام آموزشر و قابلیتها رسانها بهنوعر هوشیار
زبانر در بین طبقه ت صیمکرده و نی مدرسان زبان انگلیسر و سپس فراگیران آن دامن زده شود
که این م م رود در گرو تدوین و سیاست و برنامهری
داور  )3333 ،نیم به این آگاهر نی در گرو

آموزشر است (ر ک آقاگم زاده و

تویه و موای ه فعاالنه با دو سازوکار م م

امپریالیسم زبان انگلیسر است در رصوص سازوکار م وریت زبان و فرهسگ ،ضرور مرنماید
تا بهویژه در بین مدرسان و فراگیران این زبان ،بار فرهسگر ،ایتماعر و ایدئولوژیرر این زبان
هویدا و در کسار آن یایگاه و ارزش زبان فارسر و فرهسگ ایرانر پررنگتر گردد اما دررصوص
سازوکار دیگر یعسر دانش و م ارت آموزشر ،ضمن آسیبشساسر کتا ها

رایج ،تدوین

کتا هایر متساسب با شرایط و نیاز یامعه با اترا بر مبانر آموزش انتقاد پیشس اد گردید البته
در این بین نباید نقش کلید زبانشساسان کاربرد و فعاالن عرصه آموزش زبان انگلیسر را بهویژه
در سطح دانشگاهها و مراک آموزشر نادیده گرفت پرهی از هرگونه رویارویر مسالعهنه و حاشیه-
نشیسر (ر ک پیشقدم و ذبی ر )9439 ،در پذیرش فرضها ،ادعاها و نظریات مطرح در حوزه
آموزش این زبان که عمدتاً مرک م ور بوده و در موارد متعدد در تعارض با واقعیات مرباشد
(ر ک پسرکوک )9443 ،مرتواند در شرمگیر فاایر یدید در بین فعاالن این عرصه مؤثر باشد
111

3333  تابستان، سال ن م، 33  شماره،فصلسامه مطالعات برنامه درسر

 معرفر و سسجش کارایر این رویررد در دورهها تربیت مدرس مرتواند مدرسان را به،همنسین
عسوان عواملر م م در ب رهگیر و آموزش کتب درسر با این فاا نوظ ور آشسا و م یا سازد
منابع
 ضرورتها و ال امات:) ی انرشدن و گسترش زبان انگلیسر3333(  حسین،  فردوس و داور،آقاگمزاده
 شماره بیست و، راهبرد فرهسگ،ب رهگیر از رویررد انتقاد در موای ه با زبان انگلیسر در ایران
943-373  صص،پسجم
، راهبرد فرهسگ،) ت لیم ارزشها فرهسگر در کتا ها آموزش زبان انگلیسر3339(  نسرین،ب ریسر
303-313  صص،شماره بیست و دوم

 نامه،) ت لیم و نقد کلر بر کتا ها درسر زبان انگلیسر قبم از دانشگاه3314(  لطفاهلل، یارم مد
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 در ضمیمه نمونهای از يک طرح درس،با هدف ملموستر شدن راهکارهای پیشنهادی
 گفتار و نوشتار و توجه به دو، با تأکید بر مهارتهای خواندن،پیشنهادی برای سطح متوسط
 محتوای درس از جمله.عامل محتوا و ساختار در چارچوب آموزش انتقادی ارائه شده است
.موضوعات جهانی است که به عنوان يکی از دغدغههای داخلی نیز شناخته میشود

WATER CRISIS
Facts about "Water Crisis":
- One-sixth of the world's population in the world does not have access
to safe drinking water.
- Every 20 seconds, a child dies from a water-related disease.
- While the average African family uses 5 gallons per day, each
American uses 100 to 175 gallons of water per day.

Pre-reading Questions:
1. What does the picture say?
2. Is your hometown faced with water shortage?
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3. How can people protect water resources?

Living under a Blue Crisis
Although two-thirds of our planet is water, we face a serious water
shortage. The water crisis 3 is the most severe 9 and most invisible
dimension of the ecological crisis of the earth. In 1998, 28 countries
experienced water shortage. This number is expected to rise to 56 by
2025. Between 1990 and 2025 the number of people living in countries
without adequate water will rise from 131 million to 817 million.
During the past century, while world population has tripled3, the use of
fresh water for human consumption, agriculture, and other activities has
increased sixfold. Some rivers that formerly reached the sea no longer do
so—all of the water is used by human before it reaches the river’s mouth.
Half the world’s wetlands0 have disappeared in the same period, and
today 20 percent of freshwater species are endangered or extinct.
Worse still, world water use will increase by about 50 percent in the next
30 years. It is estimated 5 that, by 2025, 4 billion people—half the
world’s population at that time—will live under conditions of severe
water stress, with conditions particularly severe in Africa, the Middle
East, and South Asia. In such a situation, certainly our country is not an
exception. These years, the worrying water shortage especially in big
cities including Tehran is showing itself.
Currently, an estimated 1.1 billion people lack access to safe water, and
2.6 billion are without adequate sanitation0. These numbers are likely to
grow worse in the coming decades.
1. A Difficult Or Dangerous Situation
2. Very Bad; Very Serious
3. To Increase By Three Times
4. An Area Of Very Wet Muddy Land With Wild Plants
5. To Say What You Think An Amount Or Value Will Be
6. Conditions And Processes Relating To People’s Health
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A. Read the sentences; put T for TRUE or F for FALSE. If a sentence
is false, change it and make it true:
1. In 2025, only 131 countries experience water shortage.
2. The number of countries facing water shortage is increasing.
3. Due to the world population, the water of all rivers is used by people.
4. Only poor countries face water problem.
B. Read the passage and find the following information:
Paragraph
number
1.
2.
3.
4.

Answer

The earth's most serious ecological problem
The number of people estimated to live without
sufficient water
The fields in which fresh water is used
The number of people predicted to live under severe
condition of water crisis by 2025

C. Match two halves of each sentence:
1.
2.
3.
4.

If the world population increases,
Most parts of the world are covered
by water,
Many water lands not only are
disappearing,
When all rivers are used up,

a.
b.

but also many species are dying.
but water shortage is a real crisis.

c.

they cannot reach the sea any
longer.
the use of water will rise.

d.

D. In each sentence, circle the best answer. The words in italics are
from the passage:
1. Water crisis is an invisible problem. It is not ………...easily.
a. seen
b. accessed
c. increased
2. If animals disappear, they don’t ………... anymore.
a. increase
b. grow
c. live
3. In future, people will live with water shortage. In other words, they
do not have ………water.
a. severe
b. enough
c. inadequate
E. According to the above passage, answer the following questions in
pairs:
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1. Which group of people is more in danger of water crisis?
2. Why is the current water crisis called an invisible problem?
F. According to the passage, mark the world parts whose people will
be faced with much severe water crisis in near future:

G. Discuss the following question with your classmates:
- Do you think that our country is experiencing water crisis? If yes, in
what ways? If not, why not?
H. Using these words, write a sentence:
- water, salt, fresh, resource
.........................................................................
- Iran, dam, save, river
.........................................................................
- enough, global, access, population
.........................................................................
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