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ه�ر کس دانش بیاموزد و آن را ب�ه کار بندد و برای 
خداون�د ب�ه دیگران یاد ده�د در ملکوت آس�مانها به 
بزرگی ی�اد می ش�ود و گویند :» برای خ�دا دانش فرا 
گرف�ت و ب�رای خدا ب�ه آن عمل ک�رد و ب�رای خدا به 

دیگران آموخت « . )امام صادق ع(

یادگیری زبانهای خارجی از منظر : حضرت امام خمینی 
)ره( و رهبر معظم انقالب )دامت برکاته( 

پیشتر به زبان )خارجی( احتیاج نبود. امروز احتیاج 
اس��ت. باید زبان های زنده ی دنیا جزء برنامه ی تبلیغات 
مدارس باشد.... . امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از 
ایران بیرون نمی رفت امروز ما می توانیم در ایران باشیم 
و در همه جای دنیا با زبان دیگری تبلیغ کنیم. این رو 
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ه��م بگم همونطوری که در اول گفتم اولین چیزی که 
یادگیری این درس را آسان می کند پشتکار و تمرین و 

 .)asriran.com/001x9i ( .اراده است

بیان دکتر حداد عادل از سخنان رهبری در باره 
ی زبان انگلیسی وضرورت یادگیری دیگر زبانهای 

زنده ی دنیا

رئیس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی، با بیان 
اینکه نباید همۀ مردم را به آموختن یک زبان خارجی 
خ��اص مجبور کرد و حق انتخ��اب را از مردم گرفت، 
گف��ت: باید آموزش ان��واع زبان ها مورد توجه باش��د. 
حداد عادل با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 
دیدار با معلمان کش��ور در خصوص آموزش زبان های 
خارجی به دانش آموزان گفت: نکته مهم این است که 
رهبری با اصل آموزش زبان انگلیس��ی به عنوان یک 
زبان خارجی مخالفتی نداشته اند بلکه تأکید کرده اند 
که زبان خارجی نباید مختصر به زبان انگلیسی باشد، 
بلکه باید به س��ایر زبان ه��ای زندۀ دنیا هم توجه کرد 
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و آنه��ا را باید آموزش داد. وی افزود: مقصود ایش��ان 
این نیس��ت که باید مردم را به آموختن زبان خارجی 
خاصی مجبور کرد بلکه این است که نباید همۀ مردم 
را ب��ه آموختن یک زبان خارجی خ��اص مجبور کرد 
و حق انتخاب را از مردم گرفت. رئیس فرهنگس��تان 
زب��ان و ادب فارس��ی اضافه ک��رد: دی��دگاه رهبری، 
دیدگاه درس��تی اس��ت و آموزش انواع زبان ها، حتی 
زبان های بعضی کشورهای آسیائی که ما با آنها روابط 
گسترده ای داریم باید مورد توجه قرار گیرد و ما نباید 
ب��ا منحصر کردن زبان خارجی به زبان انگلیس��ی، به 
اصطالح همۀ تخم مرغ ها را در یک س��بد قرار دهیم. 
حداد عادل در همین راس��تا خاطرنشان کرد : شورای 
عالی انقالب فرهنگی بالفاصله در جلس��ۀ عصر همان 
روز دیدار معلمان با مقام معظم رهبری، در جلسه ای 
که ریاست آن با رئیس جمهور بوده، دبیرخانه شورا را 
موظف به بررسی کارشناس��انۀ راه های اجرای توصیۀ 
رهبر انق��الب کرده اس��ت. وی همچنی��ن ادامه داد 
: از نظ��ر بنده که س��الها در وزارت آموزش و پرورش 
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مس��ئولیت برنامه ریزی آموزش��ی و درسی را بر عهده 
داش��ته ام این توصیه کاماًل قابل اجراست و یکی از راه 
های آن این اس��ت که در ه��ر منطقه برای داوطلبان 
زبان های غیرانگلیسی ولو آنکه دو درصد دانش آموزان 
باشند کالس ویژه ای در ساعات مناسب تشکیل شود 
ت��ا آنها بتوانند زبان مورد عالقۀ خود را بیاموزند. عضو 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در پایان یادآور ش��د: 
بر این اس��اس طرح مجدد موض��وع و اظهارات مبهم 
و س��ؤال برانگیز در این موضوع، ج��ای تعجب دارد و 
می توان��د یک بحث منطقی و کارشناس��انه را به یک 

موضوع سیاسی تبدیل کند. )منبع : فرادید(.
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تقدیم به :

آنانک��ه با تکی��ه بر ایم��ان ، تعه��د ، تخصص و 
ب��کار گی��ری یافته ه��ای علمی و پژوهش��ی و بدور 
از پیش��داوریها و یک س��ونگری ها در تحقیق شعار 
پیروزی حق بر باطل و س��رافرازی و بالندگی علمی 
ایران اس��المی تالش می کنند و بر ای��ن باورند که 
آیندگان دس��تاورد های علمی گذش��تگان را مشعل 
هدایت خود می دانند .  و تقدیم به خانواده ام که پا 
به پای من شب و روز دریاری و دلگرمی به بنده توان 
و عالقه ام را دو چندان می کرد . به همس��ر گرامیم 
که صبورانه مرا یاری می کرد و پسر عزیزم اسماعیل 
و دختران مهربانم فاطمه و اس��ماء که با تشویق آنها  

به این عرصه علمی پا نهادم .
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دنیای آینده پیام خوشبختی و رفاه برای مردمی 
دارد که خوب و سریع یاد می گیرند. 

)کتاب الگوهای تدریس از جویس و همکاران (

پیشگفتار

با توجه به س��ند چش��م ان��داز بنی��ادی انقالب 
اس��المی  نظام آموزش و پروش و تاکید مقام معظم 
رهب��ری مبنی بر پرداختن به هم��ه زبانهای زنده ی 
دنیا و سفارش پیامبر اسالم حضرت محمد )ص(، در 
جهت کس��ب علم و مهارت که فرموده اند، » اطلبوا 
العلم ولو بالصین «. که علم را فرا بگیرید هر چند در 
چین باش��د. این حدیث شریف اهمیت کسب علم را 
بیان می کند و کسب علم میسر نمی باشد مگر اینکه 
ابتدا باید زبان آن کش��ور را یاد گرفت، حال با توجه 
به اینکه زبان خارجه )انگلیسی( یکی از زبانهای بین 
المللی اس��ت لذا برای تعامالت فرهنگی، اقتصادی، 
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سیاس��ی و صنعت گردش��گری که کتاب آسمانی ما 
یعنی قرآن کریم س��فارش  به سیر و سفر کردن در 
دنی��ا  نموده اس��ت. و مصداق آن جوان��ان زیادی از 
جمله  دکتر ش��هید چمران ره و خلبان شهید بابایی 
ره و شهید صیاد شیرازی فرمانده ی ارتش جمهوری 
اس��المی در زمان جنگ تحمیلی و ش��هید آیت اهلل 
دکتر بهش��تی ره و آیت اهلل شیرازی  ره، امام جمعه 
شیراز ره و غیره ... همچنین تسلط بسیاری از طالب 
حوزه های علمیه ی کش��ور از جمله شهر مقدس قم  
که خوشبختانه امروزه عده ی زیادی در این حوزه ها  
فعالیتهای چشمگیری مبنی بر معرفی متون اسالمی 
از طریق ترجمه کتابهای ارزشمندی همچون قرآن و 
نهج البالغه به صد زبان زنده ی دنیا و  نهج البالغه و 
ودیگر متون ارزشمند تاریخ کشورمان اقدام نمودند. 
ح��ال مهم و ضرورت دارد که علوم و فنون مفید آنها 
را ی��اد بگیریم و این عل��وم را بومی کنیم. و فرهنگ 
بی نظیر و اصیل و انس��ان س��از خودم��ان را به دنیا 
ب��ا افختار معرف��ی کنیم  و ل��ذا  از آنجایی که زبان 
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انگلیس��ی یکی از درسهای عمومی در نظام آموزشی 
کش��ورمان است و از دوره ی اول متوسطه یعنی پایه 
اول راهنمایی آغاز می ش��ود و ت��ا پایان دوره ی دوم 
متوسطه و در تمام سطوح دانشگاهی ادامه دارد، لذا 
با توجه اهمیت موضوع یادگیری زبان های خارجی، 
انتظار م��ی رود دانش آم��وزان بتوانند ب��ا این زبان 
خارجی صحبت کنند و یا احوالپرس��ی س��اده با فرد 
خارجی براحتی ارتباط بر ق��رار کنند، و این ارتباط 
پلی باش��د برای تبلیغ واقعیتهای فرهنگی، ارزشهای 
انس��انی و دینی کشورمان اما متاسفانه دانش آموزان 
م��ا در پایان تحصیالت خود از نظ��ر مکالمه  با یک 
توریست ناتوان هستند. چرا ؟ اشکال کار کجاست !!؟ 
در این کتاب به ریش��ه های اصلی و موانع مهم عدم 
تحقق این هدف و انتظ��ار می پردازد. البته تغییرات 
نباید فقط در روش تدریس باشد بلکه محتوای کتاب 
هم الزم اس��ت متحول ش��ود، زیرا مت��ن و محتوای 
درس��ها معرف ارزش��های فرهنگی ما و معرف هویت 
دینی و ملی ما باش��د و دانش آموزان عزیز بدانند که 
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چگون��ه عزیزانی همچون دکتر ش��هید چمران ره و 
خلبان بابایی ره و فرمانده ی عزیز ارتش شهید صیاد 
ش��یرازی ره، و ده ه��ا عزیز دیگر که تمام هدفش��ان 
حفظ دس��تاوردها و ارزش��های دینی و فرهنگ غنی 
کشورش��ان بودند با توجه به ض��رورت و  مقتضیات 
زمان، رفتن در دانش��گاه های غرب از جمله آمریکا و 
اروپ��ا،  زبان آن کش��ورها را یاد گرفتن و به تخصص 
در حرفه و کارش��ان رسیدند و  در دفاع از ارزشهای 
انس��انی و اس��المی سنگ تمام گذاش��تن و حتی از 
جانش��ان مایه گذاش��تن. با این حال شایسته است، 
نظام آموزش و پرورش جمهوری اس��المی کشورمان 
توجه و دقت بیش��تری به این مهم داشته باشند. لذا 
راهب��رد تحقق این هدف و انتظار از طریق معلمان و 
دبی��ران محترم  زبانهای خارج��ی آموزش و پرورش 
میسر است و از این طریق می توانند معرف و مدافع 
و مبل��غ تاریخ پر افتخار و  تمدن اصیل و ریش��ه دار 

کشور مان باشند.
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مقدمه 

آموزش نیروی انس��انی در س��ازمان ها تا پیش از 
پیدایش مکتب مدیریت علمی از اواخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه 
نبود. اهتمام به این مسئله با جهانی شدن آموزش و 
رش��د فزاینده فناوری اطالعات، ارتباطات و تغییرات 
س��ریع در دانش و مهارت ها ش��دت بیشتری یافت. 
س��رمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهم ترین 
عامل توسعه سازمانی شناحته شده و آموزش بهترین 
ابزار پاس��خ به این نی��از تلقی گردید ) افضل خانی و 
نجابت، 1390(. این نوع آموزش ها که از آن به عنوان 
آموزش ضمن خدمت یاد می ش��د، ناظر بر کوششی 
نظ��ام مند بود که هدف اصل��ی آن، هماهنگ کردن 
عالیق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان 
در قال��ب کارهایی که از آنان انتظار می رفت، بود. تا 
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از طریق اکتس��اب مداوم دانش، مهارت ها، قوانین و 
نگرش های مطلوب بهبود عملکرد افراد را در محیط 
کار فراه��م نمای��د. این تعلیمات ک��ه جزئی از نظام 
آموزش کارکنان یک س��ازمان محسوب می شود، در 
ادام��ه آموزش های قبل از خدمت مطرح ش��ده و با 
تأثیر بر درک بهتر اهداف راهبردی سازمان، موجب 
به روز ش��دن توانایی، افزایش تفک��ر خالق، تقویت 
احساس تعلق سازمانی و تغییرات مثبت در موقعیت 
کاری پرسنل خواهد شد. در تأیید پیامدهای حاصل 
از آموزش های حین خدمت می توان به بررسی های 
انجام داده شده در ارتباط با دوره های آموزش ضمن 
خدم��ت معلمان اش��اره نمود که در آن نش��ان داده  
شده است این نوع آموزش ها موجب پایبندی بیشتر 
ب��ه قوانین س��ازمانی، افزایش همکاری در مدرس��ه، 
افزایش توانایی تدوی��ن در معلمان و بهبود عملکرد 
تحصیلی شاگردان می شود )توکلی، 1388(. عوامل 
زمینه س��از مشکالت  نظام آموزشي در ایران، ضعف 
یا فقدان ارزش��یابي مطلوب و ع��دم توجه به اصول 
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ارزشیابي است. ارزشیابي ها منبع تصمیم گیري قرار 
نمی گیرند و مفهوم ارزش��یابي جایگاه علمي و واقعي 
خود را به دس��ت نیاورده اس��ت. هنوز ارزشیابي در 
نظام آموزش��ي به خاطر سابقه ی فرهنگي و تاریخي، 
مترادف بازرسي، مچ گیري و تفتیش تصور می شود 
و عوامل متعددي از قبیل روش های نامناسب اجرایي 
و فقدان افراد متخصص ارزشیابي آموزشي، متاسفانه 
این تصور را قوت می بخش��د به ط��وري که ترس و 
واهمه از ارزش��یابي و مقاومت در برابر آن همواره از 
مسائل و مشکالت مبتال به نظام آموزشي به شماري 
رود. در واق��ع فقدان روش��ها ی راهبردي ارزش��یابي 
نظام آموزشی موجب ابهام عملکرد آنها گردیده است 
)س��یف، 1383(. صاحب نظران بر این عقیده اند که 
رشد و توسعه جامع و فراگیر کشورها در گرو نیروی 
کار ماهر و متخصص است و هرگونه سرمایه گذاری 
در تربیت این نیروها نه تنها س��بب توس��عه ی همه 
جانبه جوامع می ش��ود، بلک��ه موجبات خودکفایی و 
اس��تقالل کشور را در زمینه ی فنون و تخصص مورد 


