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Abstract:
English language teaching (ELT) in Post-revolutionary Iran has experienced ups and downs.
One of its recent significant changes is the mention of its teaching in two significant educational
and development documents, namely the fundamentaldocument of transformation and the
national curriculum document adopted in the Supreme Council of the Cultural Revolution.
According to these documents, the foreign language education is on condition that its teaching
stabilizes and strengthens the Islamic and Iranian identity. Following the ratification of these
two documents, which has been accompanied by various criticisms, a new series of school
textbooks were developed on the basis of this condition. Due to the importance of this
development, in this paper, the attitudes of a number of ELT specialists have been gathered and
qualitatively analyzed. The findings reveal that there are two opposing attitudes on the topic.
The first one which is against any ideological teaching of English and regards it as an
unscientific and illogical approach and the second one which is in favor of this position and not
only regards it as a logical approach, but an essential one. Undoubtedly, paying attention to
these attitudes not only will be useful for the process of English language education policy and
planning in Iran, but will be efficient in its evaluation.
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چكيده
آموزش زبان انگلیسی در ایرانِ بعد از انقالب اسالمی ،با فراز و نشیبهایی چند همررا برود اسر
از جمله تحوالت اخیر و البته مهم میتوان به طرر آمروزش ایرب زبران در دو سرند مهرم باالدسرتیِ
توسعهای و آموزشی کشور ،یعنی «سند تحول بنیادیب آموزش و پرورش» و «سند برنامره درسری
ملی» ،مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،اشار کرد به استناد ایب اسناد ،برهکرارییری مهارتهرای
زبان خارجی منرو بره رعایر اترب ت بیر و تقویر هویر اسرالمی -ایرانری برشرمرد شرد
موضوعی که با بحثها و نقدهایی در محافب آموزشی و پژوهشری همررا برود اسر اساسرا بره
دنبال اجرای ایب اسناد بود که شاهد انتشرار کتابهرای نونگاشر زبران انگلیسری در نظرا آمروزش
رسمی بود ایم که توجه به اتب مذکور به اشکال مختلر در آنهرا نمرود یافتره اسر برا توجره بره
اهمیر موضررود ،در ایررب مقالره ،نگرررش شررماری از متخصصرران بروز آمرروزش زبرران انگلیسرری
درخصوص منطق و امکان بهر ییری از ایب اتب ،به نحروی کییری بررسری شرد اسر یافترههرا
بیانگر وجود دو نگا متعارض در ایب بار اس نگا اول که هریونره آمروزش ایردوولوییکی زبران
انگلیسی را غیرعلمی میداند و نگا دو که نهتنها بهرر ییرری از ایرب رویکررد را منطقری ،بلکره الز
برمیشمارد بیتردید توجه به ایب دیدیا ها میتوانرد در رونرد سیاسر یرذاری و برنامرهریریی در
بوز آموزش زبان انگلیسی در ایران و نیی آسیبشناسی و ارزیابی آن سودمند باشد

كليدواژهها :هویت اسالمی -ایرانی ،آموزش زبان انگلیسی ،نگرش ،کتاب درسی.
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مقدمه و طرح مسئله

از دهه  1990میالدی به بعد و بهدنبال طرح رویکردها و جهتگیرریهرایی انتارادی در
حوزه زبانشناسی کاربردی ،حوزه آموزش زبان انگلیسی با بروز حساسیتهرا و ههرور
چالش هایی گوناگون روبرو بوده است .نتیجه ایرن غغییرر و غلرول را کره شگوهشرگران
منتادی چون کوک ( )282 :2005از آن به عنوان «چرخش انتاادی» یاد میکنند ،میغروان
در ارائه نظریهها ،رویکردها و روشهای مختلف در آموزش ایرن زبران مشراهده نمرود
(ر.ک .کوماراوادیولو . )2012 ،در این بین ،جامعه ایران نیر در کمترر از دو دهره اخیرر در
سایه برخی غلوالت جهانی و رویدادهای داخلی از این دسرته از جریرانهرای انتارادی
غأثیر شذیرفته است (ر.ک .آقاگلزاده و داوری )2014 ،که نمونه بارز آن را از یک سرو مری
غوان در انتشار آثار روبه گسترش انتاادی و از سوی دیگر در عرصه غدوین اسرنادی در
حوزه سیاست و برنامهری ی آموزشی یافت؛ موضوعی که برای نخستین بار بره اجمرال،
اما به صراحت ،در دو سند باالدستی یعنی «سند غلول بنیرادین آمروزش و شررورش» و
«سند برنامه درسی ملی» مصوب شورای عرالی انارالب فرهنگری ،بازغراب یافتره اسرت
(ر.ک .علویمادم و خیرآبرادی1391 ،؛ داوری و آقاگرلزاده  .)2015ایرن دو سرند ،در کنرار
طرح اهمیت آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ،با نگاهی انتارادی بره مواجهره برا
آموزش زبان خارجی رفته است .به بیانی روشنغر ،به استناد این دو سرند ،برهکرارگیری
مهارتهای یک زبان خارجی منوط به رعایت اصل غثبیت و غاویرت هویرت اسرالمی-
ایرانی برشمرده شده است.
نتیجه چنین نگاهی و غوجه به این ال ام ،به غهیه و غدوین کتابهای نونگاشت زبران
انگلیسی برای شش سال غلصیلی دوره متوسرهه در خرالل سرالهرای  1392غرا 1397
انجامیده که هماکنون بهطرور کامرل جرایگ ین کترابهرای شیشرین در نظرام آمروزش و
شرورش شدهاند .این کتابهای نونگاشت که عالوه بر غغییر رویکرد و ساختار ،غروجهی
خاص به مؤلفهها و عناصر هویت و فرهنگ اسالمی و ایرانری داشرتهانرد ،از ایرن منظرر
غفاوغی اساسی با روند غهیه و غدوین کتابهای آموزشی در جامعه ایران داشتهانرد (داوری
و ایرانمهر.)324 :2019 ،
ازآنجاکه اساساً طرح این موضوع و البته غا حدود قابلغوجهی رعایت ایرن شررط در
روند غهیه و غدوین کتابهای نونگاشت با بلثها و نادهایی همراه بروده اسرت (ر.ک.
سودمند افشار و همکاران1397 ،؛ آجیده و شناهی ،)2016 ،در این مااله ،مشخصاً غالش شده
غا به ایرن شرسرش شاسرا داده شرود کره نگررش متخصصران آمروزش زبران انگلیسری
درخصوص شرط بهرهگیرری از اصرل غثبیرت و غاویرت هویرت اسرالمی و ایرانری در
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آموزش زبان انگلیسی چیست؟ بدین منظور در این مااله ،منهق و امکان بهررهگیرری از
هویت اسالمی -ایرانی در غألیف کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ایرران بره نلروی
کیفی از منظر شماری از متخصصان حوزه آمروزش زبران انگلیسری سرنجش و ارزیرابی
شده است غا به این شرسش مهم شاسا داده شود.
پیشینه پژوهش

بررسی شگوهشهای داخلی بیرانگر آن اسرت کره ماولره هویرت و انرواع آن در حروزه
آموزش زبان انگلیسی با انتشار آثاری چند و البته رو بره گسرترش همرراه بروده کره برا
مروری بر این دسته از آثار ،میغوان حداقل در دو بخش به معرفی آنها شرداخرت .دسرته
اول آثاری که به رابهه آموزش زبان انگلیسی و ماوله هویت و یا به غأثیرگرذاری آن برر
هویت زبانآموزان شرداختهاند و دسته دوم آثاری که مؤلفه هویت در کتابهای آمروزش
زبان انگلیسی را غوصیف و یا غللیل نمودهاند.
ازجمله آثار دسته اول بهطور نمونه میغوان به این موارد اشاره کررد :قمرری (:1397
 )105به بررسی رابهه بین یادگیری زبران انگلیسری و شرکلگیرری هویرت دانشرجویان
شرداخته است .یافتههای وی بیانگر آن است که این رابهره در برین دانشرجویانی کره در
سهح شیشرفته آموزش زبان در مؤسسهها شررکت داشرتهانرد قابرلمالحظره و در دیگرر
دانشجویان بدون غغییر قابلمالحظرهای بروده اسرت .قهراری ( )287 :1392در شگوهشری
غوصیفی-شیمایشی ،به بررسی ناش آموزش زبران انگلیسری در غعیرین هویرت فرهنگری
دانشجویان این رشته شرداخته است .یافتههای وی مؤید نظریرههرای امرریالیسرم زبرانی،
هویت فرهنگی انهباقی و در غضاد با فرضیه بیطرفی سیاسی علرم آمروزش زبران بروده
است .ملمدی و ای دشناه ( )45 :1398در ماالهای به بررسی رابهه بین سهح یادگیری زبان
انگلیسی و غغییر هویت اجتماعی -فرهنگی زبانآموزان ایرانی شرداختهانرد کره نتراین آن
بیانگر رابهه مثبت و معنادار بین یادگیری این زبان و هویت زبانی فراگیران بوده است.
اما ازجمله آثار دسته دوم میغوان بره ایرن مروارد اشراره کررد .غیاثیران و همکراران
( )125 :1395در ماالهای به غللیل ملتوای کتاب زبران انگلیسری شایره نهرم برر اسرا
فرهنگ و هویت ایرانی -اسالمی مبادرت ورزیدهاند .نتاین این بررسی نشاندهنده غوجه
بارز بره ایرن مؤلفره در وانگران ،غصراویر ،مضرامین و مترون ایرن کتراب دارد .داوری،
خیرآبادی و علویمادم ( )85 :1397برا روش غوصریفی -غللیلری بره بررسری ملتروا و
غصاویر کتابهای نوانتشاریافته زبان انگلیسی در شایههای هفتم غا دهم از منظر غوجه بره
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ماوله هویت ملی شرداختهانرد .یافترههرای آنهرا بیرانگر آن اسرت کره منرابا ،نمادهرا و
معیارهای گفتمان هویت ملی در این کتابها بازنمود برارزی دارد کره از ایرن منظرر برا
کتابهای شیشین متفاوت هستند.
درمجموع ،یافتهها بیانگر آن است که غاکنون شگوهشی که بره سرنجش نگررش و یرا
برداشت متخصصان حوزه آموزش زبان انگلیسی نسبت به منهق و یا امکان بهررهگیرری
از هویت اسالمی و ایرانی در غهیه و غدوین کتابهای آموزش زبران انگلیسری شرداختره
باشد ،صورت نرذیرفته است.
مبانی نظری

به استناد نورغن ( )2010در حالی که برای مدتهرا عمرده غوجره حروزه آمروزش زبران
انگلیسی به الگوهای روانشناسی زبان معهوف شده برود ،از دهره  1990بره بعرد و بره
دنبال طرح برخی مسایل و موضوعات اجتماعی و از آن جمله هویت به ماوله آمروزش
این زبان ،شاهد مواجهه با آموزش آن از چشماندازی وسیاغر بودهایم؛ چشمانردازی کره
به رابهه فراگیر و دنیای اجتماعی غوجهی خاص داشته است (ر.ک .بالک .)2007 ،در این
بین ،بلث ارغباط هویت و زبان بهطور عام و آموزش زبران انگلیسری برهطرور خراص،
حجم قابلغوجهی از شگوهشها را به خود اختصاص داده اسرت .برا غوجره بره اهمیرت
موضوع ،در این بخش ،ضمن معرفی ماوله زبان و هویت و بهویگه ماوله آموزش زبران
انگلیسی و هویت ،غالش شده غا چهارچوب نظری بلث غبیین گردد.
زبان و هویت

رابهه بین زبان و هویت ،رابههای چندجانبه است که بررسی آن موردعالقره رشرتههرای
مختلفی چون جامعهشناسی ،روانشناسی ،انسانشناسی ،علوم سیاسی ،مهالعات فرهنگی
و البته زبانشناسی بوده است .زبان به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای هویرت و یرا
به غعبیری ج یی جداییناشذیر از هویت ،در شکلگیری و انتاال آن ناشی اساسری دارد.
شوهامی ( ،)2006از جمله ناشهای زبان را خلق هویت میداند که این ناش در عصرر
جدید که با کمرنگشدن برخی از شاخصهای هویت و از آن جمله نگاد همرراه شرده،
اهمیتی دوچندان یافته است .بر شایه این رابهه جداییناشذیر که طرح آن ریشه در شیشینه
ای غنی دارد (ر.ک .ایوان 2015 ،؛ یانگ  ،)2020زبان نشاندهنده هویت و البتره بره نروعی
شکلدهنده آن است .جوزف ( )2004در معرفی این رابهه صریلاً یادآور مریشرود کره
هویت افراد به کمک زبانشان غعیین میشود و از این رو در بررسری ایرن ماولره ،نمری
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غوان به هیچ وجه ناش مستایم زبان را نادیده گرفت .از این رو ،زبان هرم انتارالدهنرده
هویت است و هم هویتها در زبانها غجلی مییابند .از این منظر ،از آنجا کره زبران در
خالء وجود ندارد ،بررسی ماوله زبان و هویرت بردون غوجره بره ارغبراط برین ایرن دو
ناممکن است.
آموزش زبان انگلیسی و هویت

گسترش زبان انگلیسی در عرصه جهانی و بهویگه از مجرای آموزش این زبان در قالر
زبان دوم و یا خارجی ،به انتشار حجرم قابرلغروجهی از شرگوهشهرا دامرن زده اسرت؛
شگوهشهایی که مشخصاً به بررسی علتها ،عوامل و شیامدهای این رویداد شرداخترهانرد
(آقاگلزاده و داوری .)179 :1393 ،در این بین ،از جمله موضوعاغی که غوجه شگوهشگران
این حوزه را به خود جلر نمروده ،غأثیرگرذاری یرا عردم غأثیرگرذاری فراگیرری زبران
انگلیسی بر هویت فراگیران و جامعه بوده که این موضوع با طرح دیردگاههرایی متعردد
همراه شده است .در حالی که رویکردهای ساختارگرا زبان را اب ار خنثای ارغباطی برمی
شمارند که دربرگیرنده مجموعه قواعد ،روابط و ساختارهای نظاممند و وانگران اسرت،
رویکردهای نوین شساساختارگرا ،زبان را یک عمل شیچیدهی اجتماعی معرفی مریکننرد
که هویت فراگیران را به اشکال مختلف درگیر خود میسازد (ر.ک .لوبیرانکو .)2009 ،بره
باور نورغون ( ،)2012در نتیجه این غغییر شاهد طرح دیدگاههایی متعدد درباره جایگاه و
رابهه هویت و آموزش زبان انگلیسی بودهایم که در ادامه بره سره مرورد آن بره اجمرال
اشاره میشود:
الف) نظریه «هویت و فراگیری زبان» نورغون که به مبنرایی بررای طررح شرماری از
دیدگاهها درباره رابهه هویت و آموزش زبان انگلیسی غبدیل شده اسرت (ر.ک .نورغرون،
 ،)2012ریشه در نظریه شساساختگرا و مشخصراً دیردگاههرای بوردیرو ( )1991و ویردن
( )1997دارد .در این خصوص ،نورغون مترأثر از بوردیرو ،آمروزش زبران دوم را نروعی
«سرمایه» معرفی نموده که ریشه در عوامل اجتماعی و غاریخی داشته و بره شرکلگیرری
احسا فراگیر به گویشوران دامن میزند .این مفهروم کره مکمرل مفهروم «انگیر ه» در
حوزه روانشناسی زبان است (ر.ک .دورنیه ،)2001 ،هویت را مؤلفهای نوشا و چندبعردی
برمی شمارد که فرد با فراگیری زبان دوم در واقا در راستای دستیابی به امکانرات مرادی
و دستیابی به قدرت اجتماعی و فرهنگی نوعی سرمایهگذاری میکند .از این منظرر ،هرر
چه می ان سرمایهگذاری بیشتر باشد ،هویت فراگیر بیش از شیش غأثیر میشذیرد .نورغرون
آشکارا به این نکته اشاره مینماید که به دلیل جایگاه اجتماعی زبان انگلیسری در دنیرای
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معاصر ،که با سرمایهگذاری ف ایندهی فراگیران همراه شده ،غغییر هویت فراگیران را نیر
به همان نسبت به همراه داشته است.
ب) گائو و همکراران ( )2005در بلرث آمروزش زبران دوم و هویرت ،طبارهبنردی
چهارگانهای به این نلو ارائه دادهاند:
 ) 1غغییر هویت کاهشی :جایگ ینی زبان مبدا و هویت فرهنگی مبدا با زبان ماصد و
هویت فرهنگی ماصد.
 )2غغییر هویت اف ایشی :هم یستی دو زبان ،ارزشها و الگوهای رفتاری که هر یرک در
بافت خاص خود نمود مییابد.
 )3غغییر هویت زایا :غسلط همزمان بر زبان ماصد و مبردا ،زمینره غاویرت مثبرت هویرت
فرهنگی در دو زبان را فراهم میآورد.
 )4غغییر هویتگسسته :کشمکش بین دو زبانوفرهنگ سب غعارضهویتی در فرد میشود.
در این بین ،باور بر این است که بسته به عوامل فردی ،اجتماعی ،فرهنگری و آموزشری و
نی برنامهری یهای زبانی در حوزه آموزش ،امکان غلاق این موارد وجود دارد.
ج) «آموزش انتاادی» از جمله رویکردهای انتاادی در حوزه آموزش زبان انگلیسری
است که غوجهی خاص به هویت فرهنگی فراگیران دارد (کاناگاراجا .)931 :2005 ،گرچه
ساباه این رویکرد در حوزه غعلیم و غربیت به چهار دهه شیش بازمیگردد ،امرا ورود آن
به حوزه آموزش زبان انگلیسی به دهه  1990مربوط میشود.
به استناد داوری ،خیرآبادی و علوی مادم ( ،)1397بررسی دیدگاههرای حامیران و
نظریه شردازان این رویکرد مبین آن است که اوال برخالف غصور رایرن ،گسرترش ایرن
زبان در قال اصول ،روش ها و مواد و منابا درسی غدوینشرده در جوامرا انگلیسری
زبان ،به هیچ وجه شدیده ای خنثی نبوده و آموزش این زبان صرفاً آمروزش یرک زبران
خالی از شیامدهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی نیست ،بلکه آموزش زبانی وابسته بره
قدرت و در چارچوب مسایل غاریخی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادیِ گفتمان
حاکم بر جواما انگلیسی زبان غربی است (ر.ک .شنیکوک . )1994 ،از این رو ،از منظرر
رویکرد انتاادی ،شکلب خشیدن به نوعی آگاهی انتاادی درخصوص ماهیت و کرارکرد
زبان انگلیسی جنبه عمدغاً مغفول در حوزه آموزش این زبان است؛ حوزهای که مترأثر
از روند حاکم بر آن بره جنبرههرای روش شرناختی آمروزش غأکیرد دارد و از مسرایل
فرهنگی ،اجتمراعی و سیاسری ایرن فعالیرت و شیامردهای آن دوری مریجویرد (ر.ک.
غفارثمر و داوری.)2011 ،
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در راستای کاربردی ساختن این رویکررد در عرصره آمروزش (اکبرری،)261 :2008 ،

اغکا به فرهنگ جواما فراگیران را فرصتی معرفی میکند که به فراگیر این امکران را مری
دهد غا درباره جنبهها و نمادهای مختلف فرهنگ و هویرت خرود بره نظراره بنشرینند و
نهغنها با اب ار آموزش زبان از جهاغی چند با فرهنگ و هویت خود آشنا شرود ،بلکره برا
طرح آن در کتابهای درسی این شرایط حاصل شود غا فراگیر این زبان نوعی احتررام و
ارزش برای مؤلفهها و نمادهای هویت و فرهنگ خود قائرل شرود غرا در موقعیرتهرای
احتمالیِ شیشِ رو با بهرهگیرری از زبران برینالمللری بره معرفری و دفراع از آن بررردازد.
بهعبارتدیگر ،به استناد (گری ،)244 :2000 ،درحالیکه روح حراکم برر کتابهرای برین
المللی راین ،معرفی آرمانی فرهنگ و هویت جواما انگلیسیزبان و کماعتبار جلروهدادن
و یا بهحاشیهراندن فرهنرگ و هویرت دیگرر جوامرا اسرت ،بهررهگیرری از مؤلفرهها و
نمادهای هویتی و فرهنگی جواما فراگیران میغواند نهغنها از شکلگیرری نروعی حر
حاارت در فراگیران نسبت به جوامعشران خرودداری نمایرد ،بلکره مریغوانرد فرهنرگ
جوامعشان را در ذهن دیگران ارزشمندغر سازد و در عمل به معرفی ،بازیرابی و غاویرت
هویت فراگیران بینجامد (ر.ک .داوری ،خیرآبادی و علوی مادم.)1397 ،
درواقا این دسته از نگاههای انتارادی ،شساسراختگرا و شسرانوگرا در غاابرل برا نگراه
جریان غال بر حوزه آموزش زبان انگلیسی یعنی جریان موسوم بره لیبرالری اسرت کره
آموزش زبان انگلیسی را روندی خنثی و غهی از غأثیرگذاریهرای فرهنگری و اجتمراعی
برمیشمارد (ر.ک .کاناگاراجا.)1999 ،
روش پژوهش

در این شگوهش ،در روند جماآوری دادهها ،که مبتنی بر شیوه کیفی بروده اسرت ،ایرن مراحرل
دنبال شد:
الف) ابتدا بر شایه شیوه نمونهگیری معیارمند ،برای انتخاب مشارکتکنندگان در ایرن
شگوهش این معیارها انتخاب شد :الف) عضو هیئتعلمی با مدرک دکتری آموزش زبران
انگلیسی /زبانشناسی کاربردی؛ ب) آگاهی از مؤلفههای برنامهریر ی آموزشری /غهیره و
غدوین مهال درسی ،ج) آشنایی با کتابهای نو نگاشت آموزشوشرورش.
ب) با غوجه به ملدود بودن یافتهها و دیدگاهها در این زمینه که مشخصراً شگوهشری
جاما درخصوص آن انجام نشده بود و شیشرینهای قابرلاغکرا بررای آن یافرت نشرد ،در
انتخاب روش انجام این شگوهش از نظریه مبنایی یا همان نظریه داده بنیراد بهرره گرفتره
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شد (ر.ک .برایانت و چارماز )2007 ،غا بتوان با استفاده از دادههایی واقعی از بافرت ایرران
به نتایجی قابلاعتماد دستیافت.
ج) در ادامه با اطالع از عالقه دو غن از متخصصان خبره بره ارائره نظررات خرود در
غائید و رد بهرهگیری از هویت اسالمی -ایرانی در آموزش زبان انگلیسی ،مصاحبههرایی
مفصل بهعمل آمد .سر از این دو متخصص درخواست شد غا دیگر افراد دارای چنین
معیارهایی را معرفی نمایند .با بهرهگیری از این روش موسوم به نمونهگیری گلوله برفی
که با معرفی شماری دیگر از افراد دارای این معیارهرا همرراه شرد ،در مراحرل مختلرف
درمجموع بیستودو نفر شناسایی شدند که طی غما با آنها امکان مصاحبه غلفنری برا
سی ده نفر حاصل آمد .این مصاحبهها در بازه زمانی غیرر غرا مهرر  1399انجرام شرد کره
مدتزمان آنها بین چهل غا شصت دقیاه بره طرول انجامیرد .بره دلیرل رعایرت مسرائل
اخالقی ،نام افراد ناشنا مانده و با شماره یک غا سی ده معرفی شدهاند.
د) با بهرهگیری از دستورالعملهای مهررحشرده دربراره ایرن روش (ر.ک .کروربین و
استرائو  ،)2008 ،در هر مصاحبه ابتدا سؤالی کلی مهرح گردیرد مبنری برر اینکره نظرر
متخصص مربوطه درباره اینکه بر اسا اسرناد باالدسرتی ،آمروزش زبران خرارجی در
آموزشوشرورش منوط به رعایت اصل غثبیت و غاویت هویرت اسرالمی -ایرانری شرده
است ،چیست؟ بر شایه شاساهای ارائهشده در ایرن مرحلره ،شرسرشهایی دیگرر مهررح
گردید غا دامنه بلث نظاممندغر و ملدودغر گردد .در قبال شاساهای ارائهشده سعی شرد
غا با طرح دیدگاههای ماابل در قال شرسشهایی دیگر ،هم زمینره غبرادل بهترر نظررات
فراهم آید و هم جهتگیری مصاحبهکننده به حداقل ممکن برسد (ر.ک .چارمراز.)2006 ،
در ادامه با استفاده از رویکرد رم گذاری دادهها ،مفاهیم و یا موضروعات اصرلی جهرت
بلث و بررسی فراهم آمد.
ه) با غوجه به اینکه شاساهای ارائهشده از سوی سی ده مشارکتکننده با نوعی اشرباع همرراه
گردید ،غللیل دادهها بر اسا اطالعات حاصل از این غعداد مصاحبه صورت شذیرفت.
بحث و بررسی

در این بخش با بهرهگیری از نلوه غللیل و ارائه دادههای حاصل از اجرای شگوهش برر
اسا نظریه مبنایی ،مفاهیم حاصله در قال دو بخرش یعنری مخالفران و موافاران ایرن
رویکرد طباهبندی شده است .بررسی یافتهها بیانگر آن است که از این مجموعه ،هفرت
متخصص (شمارههای  10 ،9 ،7 ،4 ،3 ،1و  )13مخالف بهرهگیری از هویرت اسرالمی-
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ایرانی در آموزش زبان انگلیسی و شش متخصرص (شرمارههرای  11 ،8 ،6 ،5 ،2و )12
موافق بهرهگیری از این رویکرد بودهاند.
دیدگاههای مخالفان

بررسی دیدگاههای منتادان و مخالفان آموزش زبان انگلیسی با هردف غاویرت و غثبیرت
هویت اسالمی-ایرانی ،نشان میدهد که عمده مخالفت آنها به ایرن رویکررد ،در قالر
این موضوعات قابلطباهبندی است.
الف) توليد مواد آموزشی غير معتبر اولين پيامد این رویكرد است.

ازآنجاکه آموزش زبان انگلیسری در برنامره جدیرد منروط بره غاویرت و غثبیرت هویرت
اسالمی-ایرانی شده است ،غردیدی وجود ندارد کره غهیره و غردوین منرابا آموزشری برا
ملتوای متناس با این شرط اجتنابناشذیر بوده است .نکترهای کره همره منتاردان ایرن
رویکرد بدان صریلاً اذعان داشتند این بود که این ملتوا از بومیگرایری زبران انگلیسری
فاصله میگیرد و به غعبیر فنی ،به غولید متونی نامعتبر میانجامد که درنتیجه بره آمروزش
مناس این زبان نمیانجامد (ر.ک .میسون .)2010 ،از منظر این دسته از متخصصان ،مرواد
آموزشی معتبر ،موادی است که در ملیط واقعی کاربرد زبان وجود دارد و نره در مترون
ساختهوشرداخته فضای ذهن .ازآنجاکه اساساً در چنین بافتهرایی ،موضروعات برا درون
مایه هویت اسالمی و ایرانی وجود ندارد ،چنین متونی نمیغوانند معتبر باشند .دراینباره
به استناد یکی از متخصصان مخالف این رویکرد میخوانیم:
«از شاخصهای اعتبار یک کتاب درسی و یا یک متن آموزشی نیتیو بودن و یا همان
بومی بودن آن است .وقتی متن نیتیو نباشد غصنعی است ،واقعی نیسرت .ایرن مریشرود
آموزش زبان در خأل و نه در واقعیت .خ در کراربرد و در عمرل و در بافرت واقعری،
ارزشهای فرهنگی و هویت اسالمی و ملی ما کجا خواهد بود؟!» (متخصص .)7
ب) آموزش زبان انگليسی ،آموزش زبان مقصد است ،نه فرهنگ و هویت مبدأ

از دیگر نکاغی که از سوی منتادان این رویکرد صریلاً ابرراز گردیرد موضروع جردایی-
ناشذیری زبان و فرهنگ بود .بره اعتاراد آنهرا آمروزش یکزبران برا فرهنرگ و هویرت
گویشوران آن زبان در هم غنیده است و نمیغوان برای یکزبان و گویشوران آن هرویتی
متفاوت از هویت واقعیشان در نظر گرفت .از این منظر ،در کنار مهارتهای چهارگانره
خواندن ،نوشتن ،صلبت کردن و گوش کردن ،فرهنگ بهمثابه مهارت شنجم در آمروزش
زبان برشمرده میشود .دراینباره نظر یکی از متخصصان بدین نلو بوده است:
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« مؤلفه ها ی هویت و فرهنگ و ارزش ها ی یک جام عره در غراروشود یرک زبران
نهفته است ،نهادینه است .این طور نیست که بتوان این ها را به هم ریخرت .مثرالی
ب نم؛ مثالً مفهوم شهادت در فرهنگ اسالمی و ملی ما ،خ چگونه می غروان ایرن
مفهوم را در زبانی و در جامعه ای که این مفاهیم وجود ندارد و یا متفراوت اسرت
گنجاند؟ و یا برع ک  ...در زبان انگلیسی هم بسیاری از مفاهیم فرهنگی و هویتی
وجود دارد که نمیغوان آن ها را کنار گذاشرت و یرا قالر جدیردی بررای آن هرا
درست کرد» (متخصص .) 10
ج) آموزش ایدئولوژیک زبان ،آموزشی غيرطبيعی و محكوم به شكست است.

از منظر مخالفان این رویکرد ،غجربه جهانی نشان داده که مواجهه با ایرن زبران از منظرر
ایدئولونیک و یا هرگونه جهتگیری خاصی که نمونره برارز آن را مریغروان در همرین
اسناد آموزشی در ایران دید ،موفایتآمی نبوده است .به باور این متخصصران ،آمروزش
زبان باید مبتنی بر ششتوانه نظری و روششناسی آن و در بستر علمی و نه سیاسری و برا
جهتگیری ایدئولونیک دنبال شود .از نگاه مشارکتکننردگان منتارد در ایرن شرگوهش،
غجربه چهار دهه آموزش زبان انگلیسی در قال آموزش ایدئولونیک آن ،شاهدی گویرا
بر ناکامی این نوع آموزش است .شماری از آنها مدعی بودنرد کره ثمرربخشغرر برودن
آموزش زبان انگلیسی در مؤسسات خصوصی در ماایسه برا مردار بره همرین مسرئله
بازمیگردد که بار ایدئولونیک آن کمرنگغر بوده است .دراینباره میخوانیم:
«البته مواجهه اینطوری با زبان انگلیسی مختص ما نیست اساساً در کشرورهایی کره
ازللاظ سیاسری ،فرهنگری و ایردئولونیکی برا جوامرا انگلیسریزبران متفراوت هسرتند
خصوصاً آمریکا و بریتانیا ،این نوع برخورد وجود داشرته ...در کشرورهای شررقی مثرل
چین و کره و ناشن؛ در کشورهای اسالمی و برخری کشرورهای عربری و در کشرورهای
شوروی سابق این نگاه وجود داشته ،البته هر یک از منظری .هر جا که این نگراه وجرود
داشته و آموزش زبان با شرط و شروط بوده ،آموزش شکستخورده و هر جا هرم ایرن
عینک ایدئولونیک را برداشتهاند ،نتیجه گرفتهاند» (متخصص .)9
د) محل تقویت هویت اسالمی-ایرانی جایی دیگر است و نه كالس درس زبان

یکی از انتاادهای جدی مخالفان این رویکرد ،طرح این موضوع بود که اگر برای برنامره
ری ان آموزش ،غاویت و غثبیت هویت اسالمی -ایرانی اهمیت دارد ،جای آن نه در ایرن
در  ،بلکه در درو مرغبط با این موضوع در کل نظام آموزشی و نی دیگر ملیطها و
اب ارها همچون رسانه است؛ مضاف بر آنکره برا حجرم نراچی آمروزش زبران در نظرام
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آموزشی ایران ،عالوه بر غیرمنهای بودن این رویکرد ،امکان و فرصرت چنرین آمروزش
هایی نی وجود ندارد .دراینباره میخوانیم:
«کسی منکر اهمیت هویتاسالمی و ملی نیست .این هویت برای خود غعریف دارد،
مصداق دارد ،مشخصه دارد .اما سؤال ما این است که مگر ملرل آمروزش ایرن هویرت
در زبان انگلیسی است؟! زبانی که خود هویت و فرهنگ خود را دارد ...اینهمه اب ار
داریم؛ رسانه ،نظام آموزشی ،خانواده  ...بعد این آموزش چندساعته را هم منوط به ایرن
چی ها کردن واقعاً خهاست .بیغعارف بگویم اینطوری نه هویت غاویت مریشرود ،نره
زبانی آموزش داده میشود» (متخصص .)4
مواجهه با این دسرته از موضروعات مهررحشرده از سروی مخالفران بهررهگیرری از
مؤلفههای هویت اسالمی-ایرانی در برنامه آموزش زبان انگلیسی نشان میدهد کره ایرن
جریان متأثر از رویکرد غال یا همان رویکرد موسوم به لیبرالی در عرصه زبرانشناسری
کاربردی هستند؛ رویکردی شاخص که آموزش زبان انگلیسی را فعالیتی اب اری ،خنثری
و فارغ از مسائل سیاسی و ایدئولونیکی برشرمرده و در سرایه مفهروم برومیگرایری ،در
برنامهری ی و غدوین منابا آموزشری صررفاً بررای جوامرا انگلیسریزبران مشرروعیت و
مرجعیت قائل است (ر.ک .کاناگاراجا1999 ،؛ کوماراوادیولو .)9 :2012 ،شرایان ذکرر اسرت
که یافتههای این بخش با آثاری چون غفارثمر و داوری ( )63 :2011همسو است.
دیدگاههای موافقان

در برابر این دسته از استداللها و نظرها ،شاهد طرح دیدگاههایی بودیم کره در بسریاری
از موارد در غعارض کامل با دیدگاههای مخالفان این رویکرد بود .بره بیرانی روشرنغرر،
موافاان بهرهگیری از مؤلفه هویت اسالمی -ایرانی در آموزش زبان انگلیسی ،به درجات
مختلف در حمایت از این رویکرد ،نظراغری ارائره کردنرد کره مهمغررین آنهرا در ایرن
موضوعات قابل طباهبندی است:
الف) اولویت اعتبار مواد آموزشی توجه به نيازها و عالیق فراگيران است.

درحالیکه ماوله اعتبا ر این دسته از مواد آموزشی سخت مورد غأکیرد مخالفران ایرن
رویکرد بود ،شماری از موافاان این رویکرد برا ملردود برشرمردن ایرن نروع نگراه
مخالفان ،مفهوم اعتبار را فراغر از این نگاه دانستند .این دسته از موافاان با طرح این
نکته که اعتبار مواد آموزشی ،در سهلی باالغر به ارغب اط مواد آموزشی بره نیازهرا و
عالیق فراگیران یک زبان بازمی گرردد؛ موضروعی کره البتره آشرکارا در شیشرینه ایرن
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موضوع وجود دارد (ر.ک .غرابلسی .)2010 ،دراین باره به استناد یکی از موافاان ایرن
رویکرد میخوانیم:
«ملدودکردن اعتبار یک کتاب آموزشی به نیتیو بودن یا همان بومیبرودن یرک نگراه
قدیمی و از اعتبار افتاده است ،حداقل بررای زبران انگلیسری .اعتبرار مرواد آموزشری در
رویکردهای جدید به می ان غوجه کتاب درسی به نیازها و عالیق زبانآموز برمریگرردد
چه این کتاب را نویسنده و ناشر انگلیسیزبان غهیهکرده باشد و چه غیر انگلیسریزبران.
یعنی اینکه یک کتاب نیتیو میغواند برای جامعهای کماعتبار باشد و یک کتاب غیرنیتیرو
میغواند برای همان جامعه معتبر باشد» (متخصص .)6
ب) انگليسی بهعنوان زبان بينالمللی ،منحصر به فرهنگ و هویت آن زباان و گویواوران
بومی آن نيست.

درحالیکه یکی از مهمغرین دالیل مخالفت منتاردان رویکررد مروردنظر ،شیونرد جردایی
ناشذیر زبان انگلیسی و فرهنگ آن بوده است ،حامیان این رویکرد شرایط متفاوغی بررای
این زبان قائل هستند .همه شش حامی این رویکرد ضمن رد نگاه منتادان ،با غأکیرد برر
اینکه زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان برینالمللری کرارکرد و مراهیتی متفراوت از دیگرر
زبانها یافته است ،برای آن ،بسته به نلوه کاربرد و جغرافیرای آن ،فرهنگهرا و هویرت
هایی مختلف برشمردند؛ موضوعی که البته شیشینهای قابلغأمل نی بررای آن وجرود دارد
(ر.ک .مککی .)2002،به بیانی روشنغر ،موافاان این رویکرد با طررح ایرن مسرئله یعنری
غغییر کارکرد زبان انگلیسی در دنیای معاصر و رد انلصار آن به فرهنگ و هویت برومی
آن ،به نلوی در شی غائید منهق بهرهگیری از هویت اسالمی -ایرانری برودهانرد .البتره در
راستای غائید این دیدگاه ،شواهدی از جواما مختلف نی ارائه نمودند .به اسرتناد دو غرن
از این متخصصان میخوانیم:
«هم ازللاظ جغرافیایی و هم ازللاظ کارکرد ،زبان انگلیسری بره یکزبران متفراوت
غبدیلشده .چرا مثالً برای زبان ناشنی با کاربرد کم و جغرافیای ملدود بلث غوانش بینرا
فرهنگی موضوعیت ندارد؟ چون کاربران آن زبان و کاربرد آن با زبانی مثرل انگلیسری و
کاربران آن متفاوت است .ش باید برای این زبان به هویتهای فرهنگی متفاوت بها داد
که یکی از اینها حتماً هویت فرهنگی زبان آموزان است» (متخصص .)11
متأثر از این نگاه ،ازجمله موضوعاغی که در بین حامیان ایرن رویکررد شررنرگ برود،
طرح این نکته بود که فراگیر صرفاً یک مصرفکننده منفعل نیست ،بلکه یک غولیدکننده
فعال است .به بیانی دقیقغر آنکه ،آنها بر این باورند که فراگیر باید بتواند در ارغباطرات
82

سنجش نگرش متخصصان آموزش زبان انگلیسی به بهر ییری

و غعامالت با دیگران به زبان انگلیسی از مؤلفههای فرهنگی و شراخصهرای هرویتی و
ارزشهای خود سخن بگوید کره نیرل بره ایرن غوانرایی در گررو اختصراص بخشری از
آموزش به موضوعات فرهنگی و هویتی جامعه زبانآموزان است .دراینباره میخوانیم:
«یک واقعیت عینی امروز وجود دارد و آنهم اینکره وقتری مرن در ایرران انگلیسری
یادمیگیرم آیا صرفاً قرار است در ملیط جامعه انگلیسیزبان از آن استفاده کنم که غمرام
آموزشهای آن به فرهنگ و ارزشهای آن جامعه خالصه شود؟ یا اینکه در جواما غیرر
انگلیسیزبان؟ این نکته مهمی است که معموالً کمتر به آن غوجه میشرود و یرا شاسرخی
به آن نمی دهند .من باید بتوانم از فرهنگ و هویت جامعه خود بگویم؛ باید بتوانم خودم
و هویت خود را معرفی کنم» (متخصص.)6
ج) آموزش زبان ذاتاً ایدئولوژیک است.

در نگاهی کامالً متعارض ،درحالیکه مخالفان ایرن رویکررد هرگونره آمروزش ایردئولونیک
زبان انگلیسی را غیرعلمی و غیرمنهای برمیشمارند ،حامیران ایرن رویکررد ،آمروزش زبران
انگلیسی را نه صرفاً حوزه و حرفهای آموزشی ،بلکه جریانی آمیخته با سیاست و ایردئولونی
معرفی مینمایند .به بیان دقیقغر ،درحالیکه به شیروی از جریران غالر و یرا همران جریران
موسوم به لیبرالی (ر.ک .کوماراوادیولو ،)2012 ،مخالفان این رویکرد ،آموزش زبان را حرفرهای
آموزشی و یا خنثی میدانند ،حامیان این رویکررد ،مترأثر از رویکردهرای انتارادی مهررح در
حوزه آموزش زبان انگلیسری (ر.ک .کاناگاراجرا ،)1999 ،جردایی آمروزش زبران انگلیسری از
مسائل سیاسی ،اجتمراعی ،فرهنگری و ایردئولونیکی را نراممکن برمریشرمارند .دراینبراره
مروری بر دیدگاههای یکی از حامیان این رویکرد مفید خواهد بود:
«امروز دیگر کمتر کسی در دنیای زبانشناسی کاربردی است که آموزش زبان آنهرم
زبان انگلیسی را خنثی بداند .اصالً آموزش آمیخته برا سیاسرت اسرت و آمروزش زبران
انگلیسی آنهم بااینهمه بلثها و حرفهای جدی درباره آن .وقتی آموزش این زبران
ج و سیاستهای فرهنگی کشورهای انگلیسیزبان اسرت کره در اسرناد مهمشران آمرده
است .اینهمه ه ینه میکنند ،برای چه؟ کافی است دوستان غنها نگاهی بره فعالیتهرای
بریتیش کانسل بیندازند ،در سراسر دنیا فعال است ،امروز ب رگغررین برازوی گسرترش
زبان و فرهنگ انگلیسی است .خودشان هم دیگر ایرن مسرئله را کتمران نمریکننرد امرا
دوستان ما نمیخواهند قبول کنند و بازهم میگوینرد چررا قضریه را سیاسری مریکنیرد»
(متخصص .)5
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د) آموزش فرهنگ و هویت مبدأ ،نافی آموزش فرهنگ و هویت مقصد نيست.
موافاان این رویکرد در برابر این انتااد که در آموزش زبان انگلیسی ،چگونه میغوان فرهنرگ
و هویت آن را نادیده گرفت ،عمدغاً بر این نکتره غأکیرد داشرتند کره بهررهگیرری از هویرت
اسالمی و ایرانی در آموزش این زبان ،نفیکننده آمروزش فرهنرگ و هویرت زبران انگلیسری
نیست .آنها در اینجا با طرح این موضوع که هدف از این نگاه ،ملدودشردن آمروزش زبران
صرفاً به مؤلفههای فرهنگی و هویتی جامعه فراگیران نیست ،به نلروی در شری رد ایرن ادعرا
بودند که غوجه به مؤلفههای هویتی جامعه مبدأ به معنای کنار گذاشتن مؤلفههای فرهنگری و
هویتی زبان ماصد نیست .نکته شایان غوجه آنکه سه نفر از متخصصان حامی ایرن رویکررد،
در غوضیح قایلشدن سهمی برای هویت دینی و ملی برای جامعه زبانی فراگیرران ،بره ماولره
غوانش بینافرهنگی اشاره نمودند و با استناد به همین مفهوم بر اهمیت غوجه به سهم فرهنرگ
و هویت جامعه فراگیران غأکید نمودند؛ موضوعی که در دیردگاههای مخالفران ایرن رویکررد
نی به نلوی ،البته غا حدودی متفاوت ،قابلمشاهده است .دراینباره مرروری برر دیردگاههای
یکی از حامیان این رویکرد میغواند مفید باشد:
«از آنطرف منتادان میگویند زبان انگلیسی زبان برینالمللری اسرت و البتره جالر
است که در نادهای خود به کتابهای جدید هم میگویند باید بره غروانش بینرافرهنگی
غوجه میشد و بعد هم میگوییم مگر در غوانش بینافرهنگی غوجه به مؤلفههای فرهنرگ
و هویت جامعه مبدأ یعنی جامعه ایران و جامعه ماصد یعنی کشرورهای انگلیسریزبران
نیست؟ مگر غیر از این است؟!» (متخصص .)11
اما مواجهه با این دسته از موضوعاتِ مهرحشده از سوی حامیران ایرن رویکررد کره
البته با غفاوت نظرهایی در بین آنها همراه بود ،بیانگر آن است که رویکررد انتارادی در
بین متخصصان این حوزه در حال یافتن جایگاهی درخور است؛ رویکردی که منهق آن
در شررماری از آثررار روبرره گسررترش چررون کاناگاراجررا ( ،)1999گررری ( )2010و
کوماراوادیولو ( )9 :2012غبیین شده است .شایان ذکر است که یافتههای ایرن بخرش برا
آثاری چون اکبری ( )276 :2008وآقاگلزاده و داوری ( )371 :2014همسو است.
نتیجهگیری

نتاین حاصل از این شرگوهش نشران داد کره در برین متخصصران حروزه آمروزش زبران
انگلیسی در ایران ،به مانند بسیاری از جواما ،شاهد حضور دو جریان هستیم؛ نخسرت،
جریان همسوی با رویکرد غال در عرصره زبرانشناسری کراربردی یرا همران رویکررد
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موسوم به لیبرالی که هرگونه مداخله در امرر آمروزش زبران انگلیسری را بهمثابره نروعی
مواجهه غیرعلمی با این زبان برمیشمارد و ناکامی آموزش زبان در دهرههرای اخیرر در
نظام آموزشوشرورش را شاهدی بر این مدعا میداند .حامیران ایرن رویکررد کره زبران
انگلیسی و فرهنگ و هویت آن را جداییناشذیر برمریشرمارند ،برا نارد جردی جریران
آموزش زبان انگلیسی در ایران و نی اسناد باالدستی ،خواستار آمروزش غیرایردئولونیک
این زبان هستند .اما در ماابل ،نتاین این شگوهش همچنرین نشران داد کره شراهد طررح
دیدگاههایی هستیم که در طباه رویکرد انتاادی قرار میگیرند؛ طباهای کره آقاگرلزاده و
داوری ( )391 :2014آن را جریان نوههرور انتارادی در حروزه آمروزش زبران انگلیسری
برشمردهاند .با وجرود برخری اخرتالفنظرهرا در شرماری از دیردگاههای حامیران ایرن
رویکرد ،ناهه اشتراک آنها را میغوان اعتااد بر غأثیرگذاری آموزش زبران انگلیسری برر
فرهنگ و هویت زبانآموزان و درنتیجه مواجهه با آن از منظر آمروزش انتارادی معرفری
نمود .از منظر این دسته از متخصصان ،غوجه به ماوله فرهنرگ و هویرت برومی جامعره
ایران در برنامه آموزش زبان انگلیسی امری منهای است.
آشکار است که باوجوداین دسته از غفاوتهرای نظرری در دیردگاههای متخصصران
حوزه آموزش زبان انگلیسی ،که بیغردید در سهوح شایینغر همچون در سرهح معلمران
زبان انگلیسی نی قابلبررسی است ،نمیغوان امید چندانی به شیرادهشردن برنامره جدیرد
آموزش زبان انگلیسی در ایران و رسیدن به اهرداف آن داشرت .بره نظرر مریرسرد کره
مواجهه با موضوع از چند منظر میغواند غا حدودی قابلغوجه و راهگشا باشد.
الف) نخست ،غوجه به غجربه کشورهایی که بره ماننرد ایرران ،در مواجهره برا زبران
انگلیسی ،به موضوع هویت و فرهنگ بومی غوجه داشتهاند ،میغواند سرودمند باشرد .در
اینجا غجربه کشورهای آسیایی و نی کشورهای اسالمی بیشازشیش مفید خواهد بود .بره
استناد احمدیشور ( ،)119 :1387در سه کشور آسیاییِ ناشرن ،کرره جنروبی و مرال ی ،برا
وجود غوجه جدی به آموزش زبان انگلیسی بهعنوان زبان جهانیشدن ،موضوع فرهنرگ
و هویت و بهرهگیری از آن در آموزش این زبان ،مدنظر بوده اسرت؛ موضروعی کره در
غهیه و غدوین کتابهای آموزشی آنها مدنظر بودهاند .یافتههرای ملبروب ()175 :2009
درخصوص جامعه شاکستان بهعنوان کشوری اسالمی نیر بیرانگر امکران بهررهجرویی از
فرهنگ و هویت ملی و دینی در آموزش زبان انگلیسی بوده است.
ب) غردیدی وجود ندارد که به دلیل وجود غعرارضهرای فرهنگری و ایردئولونیکی
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جامعه ایران با جواما انگلیسیزبان ،در روند سیاستگذاریهرای فرهنگری و آموزشری،
شاهد نوعی مواجهه ملتاطانه باشیم که مشخصاً درباره آموزش زبان انگلیسی نی شراهد
این رویکرد انتاادی بودهایم .در چنین شرایهی ،شایسته است که برنامهریر ان زبرانی در
راستای شیادهسازی این رویکرد ،به غبیین علمی منهق و ال امات آن برردازنرد و در کنرار
طرح کلی موضوع در اسناد باالدستی آموزشی ،به ارائه شیوستهای علمی از حیث ابعراد
نظری و کاربردی آن اقدام نمایند.
ج) در کنار ضرورت طرح علمی موضوع و غبیرین بیشازشریش دالیرل ایرن غغییرر و
غلول ،غوجه به ماوله «غوانش بینافرهنگی» که در دیدگاههای هر دو جریران بهصرراحت
مهرح گردید ،غا حدودی میغواند راهگشا باشد .در سایه غوجه علمری بره ایرن مفهروم
است که موضوع غوسل به فرهنگ و هویت جامعه ایرانی در کنار فرهنگ و هویت زبان
انگلیسی ،میغواند در گام اول به کاهش دامنه اختالفات نظری در بین صراح نظرران و
متخصصان این حوزه بینجامد و زمینه هرگونه مواجهه افراطی آنها در غائید و یا رد بری
چونوچرای دیدگاههای طرفین و یا سوءبرداشتهای موجود را رفا نماید.
د) در روند شیادهسازی برنامه ،شایسته است برنامرهریر ان نظرام آموزشری و مؤلفران
کتابهای درسی با غکیهبر مبانی نظرری مسرتدل ،نرهغنها از دامنره نگراه منفری منتاردان
بکاهند ،بلکه در راستای غوجه به عالیق و نیازهرای فراگیرران ،برر اعتبرار ایرن دسرته از
کتابها بیف ایند .بیغردید ،بهرهگیری از نظرات ایرن دسرته از منتاردان در رونرد برنامره
ری ی و غهیه و غدوین کتابهای آموزشی و نی بهرهجویی از بازخوردها و نی غجرارب
عینی مدرسان در روند اجرای برنامه جدید ،میغواند در آسی شناسی و اصرالح برنامره
کارآمد باشد.
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