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  چكيده
هاي فلسفي در    ظهور مكتب . هاي علوم بشري بر كسي پوشيده نيست        هميت فلسفه در تمامي زمينه    ا

در حوزه تعلـيم و تربيـت،       . ه زواياي پنهان دانش بشري بوده است      طول تاريخ در راستاي پاسخگويي ب     
هاي خود را در ارتباط بـا        ها و ديدگاه    اليسم، رئاليسم و غيره انديشه      هاي مختلف فلسفي نظير ايده      مكتب

مباني نظري حوزه آموزش زبان انگليسي نيز . اند آموزش بمفهوم كلي آن و ابعاد مرتبط با آن مطرح كرده
نظر بـه اهميـت موضـوع فلـسفه تعلـيم و            . هاي فلسفي الهام گرفته است      هاي مكتب    از انديشه  ترديد  بي

تربيت و نقش محوري آن در برنامه درسي، روش تدريس، نقش معلم و فراگير در آموزش و ديگر ابعاد 
رسـي  اسنادي به بر-اي مهم در فرايند تعليم و تربيت، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق كتابخانه          

هاي ايـن     يافته. پردازد  هاي تعليم و تربيت و حوزه آموزش زبان انگليسي مي           ارتباط مباني فلسفي مكتب   
هـاي مختلـف    هـاي مـذكور در رويكـرد      دهد كه تأثيراصول فلسفي هر يك از مكتـب          پژوهش نشان مي  

 .باشد آموزش زبان در خالل سده بيستم و نيز عصر حاضر قابل مشاهده و بررسي مي

م و ي تعلـ ي مكتـب هـا    ،ي فلـسف  يهـا    مكتـب  ،يسي فلسفه و آموزش زبان انگل     ،لسفهف :هاي كليدي  واژه
  .ي تفكر فلسف،تيترب
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 مقدمه
هـا و    گمان  فلـسفه راهگـشاي چـالش        آيد، بي  ميان مي  هرجا سخن از منشاء دانش بشري به      

تي  يـا بـه عبـار      1ي آموزش و پـرورش     در زمينه . هاي گوناگون ما خواهد بود     پاسخگوي پرسش 
تـوان ايـن مقولـه را جـداي از فلـسفه پنداشـت چـرا كـه پاسـخ بـسياري از            آموزش نيز، نمـي  

ي آموزش و پرورش را اعتقاد       فلسفه) 2007(كونتي  . يابيم  ي اين زمينه را در فلسفه مي      "چراها"
در عمـل   . كنـد    يادگيري معرفي مي   -كنشي فرايند ياددهي   نظامي جامع و پويا در ارتباط با هم        به

از ايـن  . هاي فلسفي اسـت  گيري در زمينه اصول آموزش و پرورش نيز برآمده از نگرش           تصميم
 ابعـاد    ي گاه فلسفي را در همـه       ترديد ديد  اي بي  ي آموزش و پرورش حرفه     رو، كنشگران گستره  

پـردازد و   لزوم درك فلسفه و نقش آن در آمـوزش مـي      به) 1360(شريعتمداري  . گيرند مي نظر در
هاي گونـاگون را درك كنـد و بدانـد چـرا و               علم بايد فلسفه و دليل علمي روش      م«باوردارد كه   

). 3: ص (»كجا بايد روش خاصي را بكار بـرد و از اسـتعمال روش ديگـري خـودداري نمايـد                  
ي اهميت فلسفه آموزش و پرورش ترديد دارند، يونـسكو آن            وجود اينكه معلمان هنوز درباره     با

  ).  1387ايرواني، شرفي و ياري دهنوي، . (كند سي تلقي ميهاي مواد در را يكي از بايسته
  -ي ياددهي  ي آموزش و پرورش و تأثير آن در ارتباط دوسويه          در حقيقت، آگاهي از فلسفه    

 3اليـسا و مـريم   ). 1994 ،   2يچ و نورلنـد   لـ هيم(ي آموزش، بسيار بايسته است       يادگيري درگستره 
را ابزاري براي دگرگوني رفتـار در مـدارس و        آن ضمن تأكيد بر اهميت جايگاه فلسفه،     ) 1995(

اي است كه در آن      هشگر، فلسفه آموزش و پرورش گستره     وبه اعتقاد اين دو پژ    . دانند جامعه مي 
ي  شـود و در برگيرنـده      كيفيت آموزش و پرورش در مدارس  مطـرح مـي           هاي مربوط به    ديدگاه
دراساس، فلسفه آمـوزش    . گيرد   مي ها صورت   هايي است كه در راستاي تحقق اين ديدگاه         تالش

). 1986، 4اوزمـون و كريـور  (هـاي فلـسفي در مـسائل آمـوزش اسـت       بست ايده  و پرورش كار  
هـاي گونـاگون در ايـن زمينـه           مكتـب  ي آموزش و پرورش بيشتر با رجـوع بـه           فلسفه  ي مطالعه

، 6، رئاليـسم  5آليـسم   هـا در آمـوزش و پـرورش ايـده           مـؤثرترين ايـن مكتـب     . گيـرد   صورت مي 
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  .اند5  و پست مدرنيسم4نوساماني /3انتقادي، 2، اگزيستانسياليسم1پراگماتيسم

  هدف و اهميت پژوهش
ناپـذير   ها و ابعاد از فلسفه جدايي ي زمينه همانطور كه اشاره شد، آموزش و پرورش در همه     

هـا، ريـشه در       ي آموزش زبان انگليسي، هماننـد ديگـر گـستره          هاي حاكم بر گستره    پندار. است
خاسـتگاه و  : اين پرسش پاسخ دهيم    در اين مجال، تالش بر اين است كه به        . مباني فلسفي دارند  

هـاي گونـاگون فلـسفي در قلمـرو آمـوزش زبـان               جايگاه فلسفه آموزش و پـرورش و مكتـب        
هـاي فلـسفي     محورهـاي اساسـي در مكتـب       انگليسي چيست؟ در بخش بعد ضمن پرداختن به       

. زش و پـرورش و آمـوزش زبـان انگليـسي خـواهيم پرداخـت              هاي فلسفي آمو   ارتباط مكتب  به
هاي آموزش و پرورش در ارتباط با آمـوزش   موضوع مكتب كه تاكنون هيچ پژوهشي به   ازآنجايي

هـايي نـو را درايـن     ها و واكاوهـاي ايـن پـژوهش، زاويـه     زبان انگليسي نپرداخته است، بررسي   
  .واهيم پرداختآن خ هاي پسين به است كه در نوشتار ي گشوده زمينه

  پيشينه تحقيق
ي آمـوزش و پـرورش  بـا          هاي فلسفه  ي اخير، پژوهشگران ارتباط مكتب     در طول چند دهه   

اند؛ اگرچه، همانگونه    هاي گوناگون علوم انساني، فني و پايه مطالعه و بررسي كرده           ديگر گستره 
ليسي خـالي اسـت   ي آموزش زبان انگ ها درزمينه كه در سرآغاز يادآوري شد، جاي اين پژوهش   

هـايي از ايـن      نمونـه  در ايـن بخـش بـه      . و تاكنون در اين زمينه پژوهشي صورت نگرفته اسـت         
  . كنيم ها اشاره مي ها در ديگر گستره تالش

ي آمـوزش و     بررسي تاريخ فلـسفه    اي به  در مقاله ) 1387(شعباني وركي و  محمدي چابكي       
از در ايـن مطالعـه بـا رجـوع بـه اسـناد و               اطالعات مورد ني  . پرورش در ايران معاصر پرداختند    
نتـايج نـشان   . آوري و سپس تحليل شد نظران اين رشته جمع مدارك معتبر و مصاحبه با صاحب    

ي محـصوالت    ي آموزش و پرورش، ارايه     مند به فلسفه   داد كه باال رفتن شمار دانشجويان عالقه      
__________________________________________________________________ 

1. Pragmatism 

2. Existentialism  
3. Critical 

4. Reconstructionism  

5. Postmodernism  
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ي  اي تخصـصي در فلـسفه  هـ  هـا، و چـاپ نـشريه    هـا و سـمينار   و آثار علمي، برگزاري همايش   
همه،  بااين. آموزش و پرورش همگي گواهي بر بهبود و پيشرفت وضعيت اين گستره در ايرانند             

اي كه فيلسوفان پرورشي نبايد از آن غافل باشند، گسترش درك و فهم موضوعات فلـسفي              نكته
 ي در پژوهـشي، بـا عنـوان مبـاني فلـسفه          ). 1387شعباني وركـي و  محمـدي چـابكي،          (است  
هاي آن در فرايند آموزش و پـرورش، سـجادي    گزينه جديد و تبيين داللت عنوان بهين   به1فرامتن

مدرنيسم، پساساختارگرا و    ي پست  كنشي بين فرامتن و نظريه     وجود ارتباط هم  ) 1389(و ترمس   
هـا، فـرامتن قابليـت كـافي در زمينـه           اعتقـاد آن   بـه . ي انتقادي را مورد مطالعه قرار دادنـد        نظريه

تعبيـري،   بـه . ها و باورهاي رايج در قلمرو آموزش و يادگيري را داراسـت            ساختارشكني انديشه 
ي دگرگوني را    تواند زمينه  سوي نقد و بازنگري مي     ها به  ها و نگرش   فرامتن با سوق دادن انديشه    

  .  در آموزش فراهم سازد
ي اطالعـات و    نقـش فنـاور    بـه ) 1392(زاده   در پژوهشي ديگر، سعيدي سيوكي و حسينقلي      

براسـاس ايـن    . گرايي پرداختنـد    يادگيري بر مبناي رويكرد سازنده     -ارتباطات در فرايند ياددهي   
هـا از نقـش و       كنشي و سازنده و افزايش روزافزون آن       هاي يادگيري هم   مطالعه، پديداري محيط  

 و ارتباطـات  ي استفاده از فناوري اطالعـات      گرايي در زمينه   ي سازنده  بديل اصول نظريه   تأثير بي 
ي  توانـد زمينـه    گرايـي مـي    ي سازنده  بنابراين، نظريه . گيرد هاي آموزشي سرچشمه مي    در كالس 

شـكاري و مزدايـي     . بروز آفرينش را فراهم آورده و ايجاد بستر يادگيري پويا را تحقـق بخـشد              
 و نظرگـرا  فيلسوفان نقاد مرزهاي مشترك انتقادي، پرورش معرفتي مباني ضمن بررسي) 1389(

پـژوهش بيـانگر ايـن     ايـن  نتـايج . توصيفي واكاوي كردنـد  روش پژوهش ي را بر پايه گرا عمل
كرسـي نـشاندن آرا و    تالش ناقد براي بـه  و جويي انتقادي، عيب تفكر از كه هدف موضوع بود

ها و عقايد افـراد       سازي ديدگاه  باشد؛ بلكه، هدف از نقادي، تبيين و شفاف         هاي خود نمي    انديشه
هاي ايـن پـژوهش، تفكـر انتقـادي از      ي يافته  برپايه. ها است    ابعاد خوب و بد آن انديشه      و ارايه 

 نپـذيرفتن : نظران و انديشمندان، محورهـاي مـشتركي را داراسـت كـه عبارتنـد از      نگاه صاحب
 از انـسان  رهاسازي آن به ي وظيفه بر تكيه درس، كالس در قدرت زدايي تمركز دانش، طرفي بي

 ديگران، و تأكيد بر گفتمان از پيروي و تقليد جاي به بافت و زمينه ي پايه بر موزشآ جبرها، انواع
  .درس كالس در خود هاي تجربه انتقال و

هاي نـوين و فلـسفه آمـوزش و پـرورش، سـطوتي جميـل و مـواليي                    در ارتباط با فناوري   
__________________________________________________________________ 

1. Hypertext 
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ي  برپايـه . انـد  نيهاي دنياي كنو ها و نوآوري  خواستار تطابق فلسفه متناسب با دگرگوني     ) 1389(
ي  هـا در گـستره      مديريت نقش اين نوآوري    شود كه به   ها، نقش فلسفه آنگاه پررنگ مي      اعتقاد آن 

تـوان در ايـن       ي گسترش فناوري را مـي      شالوده. آموزش و پرورش آموزش و پرورش بپردازيم      
ا گـسترش  ر دانش دست يافته و بـا همـين ابـزار آن       اصل يافت كه انسان از راه تجربه و تفكر به         

تـر   همانگونـه كـه پـيش     . بنابراين، اين گزاره ناظر بر فلسفي بودن بنياد فناوري است         . داده است 
خالء موجود در پيشينه پژوهش در زمينـه فلـسفه آمـوزش و پـرورش و           اشاره شد، با عنايت به    

ـ                    ا ارتباط آن با گفتار پيرامون آموزش زبان انگليسي، اين پژوهش برآن است كه ايـن خـالء را ب
  .موضوع يادشده پر كند نگاهي تحليلي به

  روش پژوهش 
و از نقطـه نظـر      ) 2005،  1مكي و گاس  (روش پژوهش در اين مطالعه از نظر ماهيت، كيفي          

رونـد  . اسـت ) 1392خليل شـوريني،    ( اسنادي  -اي ي گردآوري اطالعات، از نوع كتابخانه      شيوه
هاي  ي مكتب  داخلي و خارجي در زمينه     منابع معتبر و مرتبط    انجام پژوهش نخست با مراجعه به     

پـس از آن،  ضـمن بررسـي هـر مكتـب، محورهـاي             . فلسفي آموزش و پرورش انجام گرفـت      
ي درسـي،    ها و مفاهيم بنيادي آن مكتب نظير مباني فلسفي و پرورشي، برنامـه             اساسي، كليدواژه 

جايگـاه و    ه بـه  هاي آموزشي ويژه گزيـده شـدند؛ و در ادامـ           نقش معلم و شاگرد، فنون و روش      
ارتباط الگوها و محورهاي فلسفي با رويكردهاي گوناگون آموزش زبـان انگليـسي در هـردوره       

  .        پرداخته شد

  هاي آموزش و پرورش و آموزش زبان انگليسي مكتب
  مكتب ايده آليسم

گرايـي نيـز ترجمـه       گرايـي و معنـي     مكتب ايده آليسم را در فارسي به اصالت تصور، آرمان         
طرفداران برجسته اين مكتـب  . اين مكتب يكي از قديمي ترين فلسفه هاي غرب است      . نندك مي

ايـده هـا تنهـا واقعيـت        «باورند كه    پيروان اين فلسفه براين   .  بودند 4 و ارسطو  3، افالطون 2سقراط
__________________________________________________________________ 

1. Mackey and Gass 
2. Socrate 

3. Plato 

4. Aristotle 
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گيـري آزادانـه، دانـش سـازماندهي شـده و              و بر يـاد   ) 20: 1981اوزمون و كريور،     (»اند درست
ي آمـوزش و   هدف برجسته). 1980 و مريم، 1الياس(يي عقالني ذهن تأكيد دارند     گسترش توانا 

). 1392سرشـت،    پـاك (جويي است    حقيقت آموزان به  آليسم، تشويق دانش   پرورش مبتني بر ايده   
سـوي شـكوفا كـردن     آمـوزان را بـه   براي رسيدن به اين هدف، آموزش و پـرورش بايـد دانـش       

  . استعدادهاي آنان سوق دهد
بـر  . هاي سرشتي آنـان بـستگي دارد       توانايي ش افراد در اين مكتب، يكسان نيست و به        آموز

ها تعيـين   عهده دارند؛ افزون بر اين، آن      ي اين فلسفه، آموزگاران نقش هدايت فراگيران را به         پايه
فراينـد  . كننـد  كنند چه مطالبي داراي اهميت است و نقش الگو را بـراي فراگيـران ايفـا مـي                   مي

رود سرانجام بـه متفكرانـي انتقـادي     ا هدف پرورش دانش آموزاني است كه انتظار مي        آموزش ب 
  ).1986اوزمون و كريور، (تبديل شوند 

آليسم، روش منطقي، روش بحث و جدل، روش آزمـايش و روش   در آموزش بر مبناي ايده 
يـر بايـد   شـوند و فراگ    تهيه مـي   2در اينجا مطالب و محتواي آموزش از قبل       . پروژه مرسوم است  

). 1367شـريعتمداري،  (در واقع، موضوع درس از روش تدريس جدا اسـت  . ها را ياد بگيرد   آن
هـا انتقـال    تدريس در واقع سوق دادن فراگيران براي سامان دادن دانشي است كـه معلـم بـه آن        

مـل  آليسم از مهمتـرين عوا      افزون بر عامل اشتياق، نظم و پويش فراگير، نيز از نگاه ايده           . دهد مي
شـود، داراي دانـش       رود معلمي كه الگوي كامل تلقي مـي         بنابراين، انتظار مي  . شود  محسوب مي 

انـسجام و عـدم تفكيـك        پيروان اين مكتب به   . فراگير باشد  تخصصي و فن انتقال موضوعات به     
  .ابعاد اجتماعي و عاطفي شاگرد در آموزش باور دارند

 بعـد آرمـاني و مفهـومي را در موضـوعات            ي درسي، اين مكتب فلسفي     در ارتباط با برنامه   
  :كند آليستي را اينگونه معرفي مي شناسي ايده روش) 1392(پاك سرشت . كند درسي لحاظ مي

فرايند تفكر  . شناسي اين مكتب اخذ شده است      شناسي از مفهوم معرفت    مفهوم روش «
ي محتـواي    كه طـي آن يـادگير      4اي   است، خودكاوي درون نگرانه     3ذاتاً از سنخ بازشناسي   

جوش يادگيرنده به عالقه و تمايـل   فعاليت خود. دهد ذهن خويش را مورد وارسي قرار مي 
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آموزان داراي عاليق ذاتي خويش هستند كه آنـان   دانش. او براي اعمال تالش مربوط است 
اگرچه روش خـاص واحـدي را       . دهد را به سوي اعمال، رويدادها و اشياء معين سوق مي         

) ديالكتيـك (اليـستي تعيـين كـرد، روش گفـت و شـنود       س درس ايـده توان براي كال   نمي
آموزان و تقليد  تاكيد بر بحث گروهي و مشاركت همه دانش    . سقراطي مسلماً مناسب است   

  ). 41 و 40.ص (».اليستي است ها نيز از اصول تربيتي ايده از الگوها و اسوه

بـا  . كننـده اسـت    ي و تعيـين   آموز، نقـش معلـم، محـور       كنشي معلم و دانش    بنابراين، در هم  
كند شوق و عالقه را در فراگيران برانگيـزد   جستن از تخصص و تبحر الزم، معلم تالش مي         بهره

در ادامه به ارتباط ايـن مكتـب و آمـوزش    . ها برقرار كند اي با آن حال، ارتباط دوستانه   و در عين  
  .زبان انگليسي خواهيم پرداخت

  گليسيآليسم و آموزش زبان ان مكتب ايده
هـاي يـادگيري     تـوان در زمينـه     آليسم و گستره آموزش زبان را مـي         ارتباط مباني مكتب ايده   

مشاركتي، تاكيد بر روش تدريس فعال، تهيه و تدوين مواد و مطالـب آموزشـي قبـل از شـروع                
ي درونـي در  يـادگيري و انـسجام ابعـاد اجتمـاعي و عـاطفي               انگيـزه  فرايند آموزش، توجه بـه    

  .شاهده كردآموز م دانش
تر اشاره شـد، محتـوا و    طور كه پيش آليسم، همان ي درسي در مكتب ايده   در ارتباط با برنامه   

ي  در آمـوزش زبـان برنامـه      . شـوند  ي آموزشي آمـاده مـي      ي درسي پيش از اجراي برنامه      برنامه
 رويكرد آموزشـي   است با توجه به4 و ارزشيابي3تدريس ، روش 2، محتوا 1درسي كه شامل اهداف   

تر تعيين شوند يا تابع فرايند آموزش باشد و در حين ايـن فراينـد تعـديل يـا                    ممكن است پيش  
ي  ي اول و برنامـه    مـصداقي از مقولـه  5سـاختارگرا  ي درسـي  عنوان نمونه، برنامه تغيير يابد، به

امـروزه در دنيـاي     . ي دوم هـستند    اي از گونـه    نمونـه ) 2001،    7نيونـان   (6درسي تكليف محور  
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آمـوزان   ها با پيروي از ديدگاه دوم، ايـن امكـان را بـه معلـم و دانـش                   زبان، برخي نظام   آموزش
در ايـن رويكـرد،   . دهند كه برنامه درسي منطبق با نيازسـنجي هـر كـالس را طراحـي كننـد                مي

دهنـد و در يـافتن و گـزينش محتـواي            آموزان بررسي نيازهاي آموزشي خود را انجام مي        دانش
). 2003الـيس،   . ك.بـراي مطالعـه بيـشتر، ر      (يازهاي خود نقشي پويا دارند      مناسب با عاليق و ن    

  . بنابراين، در اين رويكرد آموزشي برنامه درسي از قبل تعيين نشده و تجويزي نخواهد بود
آموز كمترين نقش ممكن را در       ايست كه معلم و دانش     نظام آموزشي متداول در ايران بگونه     

 دارند، زيرا  محتواي آموزشي از پـيش آمـاده و در مـدارس               طراحي و تدوين محتواي آموزشي    
در چنين نظامي، تجزيه و بررسي نيازهـا كـه يكـي از اركـان بنيـادين آمـوزش و                 . شود اجرا مي 
آن  هاي متعـدد بـه   اين موضوع در پژوهش. ي توليد محتواست، در عمل تحقق نيافته است    مقوله

؛ يارمحمـدي،   2011گيالنـي و همكـاران،      -؛ عبـدالهي  2014جمالونـدي،   (پرداخته شده اسـت     
2002     .(  

ليسم بر يادگيري مشاركتي و پويا در گـستره آمـوزش زبـان نيـز قابـل مـشاهده                    آ  تاكيد ايده 
كنـشي   در اين گستره، يادگيري مشاركتي يادگيري گروهي است كه در آن تبـادل و وهـم               . است

يرد و در اين روند هر كس پاسـخگو  گ شكل گروهي انجام مي اطالعات و دانش بين فراگيران به    
اولـسون و  (و مسئول يادگيري خويش است و بـرآن اسـت كـه در يـادگيري ديگـران بكوشـد                

هـاي دو يـا چنـد         بنابراين، يادگيري مشاركتي، يادگيري از راه ارتباط بين گروه        ). 1992،  1كاگان
ا ارتقـاء سـطح     اهـداف ايـن رويكـرد ر      ) 1994(جانسون و همكـاران     . سازد  نفري را فراهم مي   
آمـوزش مبتنـي بـر مـشاركت        . پندارنـد  آموزان، چه نخبـه و چـه كنـد، مـي            موفقيت همه دانش  

افـزون بـر ايـن، تجربـه رشـد          . كنـد   آموزان نيـز كمـك مـي       تقويت ارتباط ميان معلم و دانش      به
. شـود   پـذير مـي    آمـوزان در ايـن گونـه آمـوزش امكـان            شناختي، رواني و اجتماعي سالم دانش     

اي ديگر، ساختار گروه محور و سازماندهي شده جايگزين سـاختار رقـابتي رايـج                نكتهعنوان   به
مصاحبه، ميزگـرد، حـل مـسئله، زوج و فـرد كـردن       . شود  هاي آموزش زبان مي    در بيشتر كالس  

هـايي آموزشـي بـا        كند، از جمله فعاليـت      هايي كه معلم مطرح مي     ها براي پاسخ به پرسش      گروه
هـاي   از ديگر فعاليت  ). 1992اولسون و كاگان،    ( در آموزش زبانند     محوريت يادگيري مشاركتي  

گروهـي، يـادگيري بـاهم، رقابـت      پـژوهش : ها اشاره كـرد  اين نمونه توان به  آموزشي همانند، مي  
بنابراين، در كالس آموزش زبـان بـا محوريـت          .  مشاركتي -گروهي و خواندن و نوشتن تلفيقي     
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گيـرد و تجـارب      آموز قرار مي   واقعي پيش روي دانش   هاي يادگيري    يادگيري مشاركتي، فرصت  
افـزون بـر ايـن،      . شـود  هـا فـراهم مـي      واقعي، توأم با رشد شناختي، رواني و اجتماعي براي آن         

. همـراه دارد   هاي رواني و دلهره را به      فضاي يادگيري از اين سنخ، افزايش انگيزه و كاهش فشار         
هـاي زبـان در ايـران        يري مـشاركتي در كـالس     ي يـادگ   هاي اخير، تأثير مثبت و سـازنده       درسال

؛ يعقـوبي   1393زاده و همكـاران،      حكـيم (اين گستره گزارش شـده اسـت         مندان به  توسط عالقه 
 ). 1389نوتاش و همكاران، 

ارتباط عاطفي ميـان معلـم و فراگيـر          آليسم، توجه به    از ديگر ابعاد قابل توجه در مكتب ايده       
 و نيـز    1عامـل احـساس و عاطفـه        به بعـد، بـه     60ي   ز دهه در رويكردهاي آموزش زبان ا    . است

هـا روش     از جمله اين رويكرد   . است هاي روانشناسي فراگير توجه فراواني معطوف شده        ويژگي
توان برشمرد     را مي  5 و روش تلقيني   4، يادگيري جمعي زبان   3، پاسخ بطور كامل فيزيكي    2سكوت

ايجـاد  ). 2011فريمن و اندرسـون،     -؛  الرسن  2001،  6ريچاردز و راجرز  . ك.عنوان نمونه،  ر    به(
هـاي اصـلي ايـن رويكردهـا در        ي رواني از محـور     دور از فشار عصبي و عوامل بازدارنده       محيطي به 

ي توانمنـدي خـود را معطـوف يـادگيري      تواند همـه   در چنين فضايي، فراگير مي    . آموزش زبان بود  
آمـوز، شناسـايي و زدودن    ان معلم و دانشي عاطفي مي برامد اين گونه رويكرد، كاهش فاصله . كند
هاي رواني، همانند خجالت كشيدن، ضعف اعتماد بنفس، اضطراب مضاعف و ديگر عوامل و               مانع

  در نتيجه بهبود فضاي رواني كالس براي انتقال دانش و تجارب است
ه،  روش پـروژ    هاي پوياي آموزشي، از جملـه      آليسم،  روش   ي ايده  در آموزش استوار بر پايه    

هاي   نيز در كالس    هاي موثر در آموزش زبان     عنوان يكي از روش    اين روش به  . مورد تاكيد است  
باور دارد كه با بكـارگيري ايـن   ) 2001 (8استرول. مورد استقبال قرار گرفته است 7 محور محتوا

ركت توانند فضاي يادگيري توام با نشاط را ايجاد كنند كه اين كار مستلزم مـشا    شيوه معلمان مي  
هاي انديشيدن در سطوح بـاال را   افزون بر اين، اجراي چنين روشي، مهارت  . پوياي فراگير است  
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ايـن  . آورد كند و زمينه را براي پذيرفتن مسؤليت يادگيري از سوي فراگير فراهم مـي              تقويت مي 
ي آموز سازگاري داشته و واقعي است، توان تأثيرگذار        هاي دانش  كه با دلبستگي   روش از آنجايي  

هــاي  پــروژه: ي آمــوزش زبــان ســه روش اجــراي پــروژه وجــود دارد  در زمينــه. بــااليي دارد
 و ارايه توسـط معلـم تعيـين و سـازماندهي      كه از نظر عنوان، مواد و محتوا، روش 1ساختاريافته

هـاي   آموزاننـد؛ و پـروژه    كه برامد مشترك معلم و دانـش 2هاي نيمه ساختاريافته شوند؛ پروژه  مي
ترديـد، كـاربرد پـروژه در       بي. شوند آموزان تعريف مي    كه بيشتر توسط خود دانش     3افتهساختارني

  .ي آموزش زبان انگليسي نقش بسزايي دارد اثربخشي رويه
سـوي   هاي آموزشي اين مكتـب، انگيـزه سرشـتي فراگيـر اسـت كـه او را بـه                   يكي از زاويه  

 و 4درونـي : زه وجـود دارد ي آمـوزش زبـان دو گونـه انگيـ       در گـستره  . دهـد  يادگيري سوق مي  
ي فـرد بـراي يـارگيري زبـان از درون خـود او،       در گونه اول، انگيزه ). 2015،  6دورنيه (5بيروني

ي  ي انگيـزه   دربـاره . گيـرد  هاي او، سرچشمه مي    ها يا دلبستگي   يعني تحت تاًثير نيازها، خواست    
اين  اصول رفتارگرايان به  يادگيري بنابر   . بيروني، منشأ مشوق يادگيري در محيط واقع شده است        

ي  هاي شـناخت محـور در آمـوزش زبـان، انگيـزه            كه رويكرد  گونه انگيزه داللت دارد، در حالي     
  .دانند ي بيروني در بادگيري زبان مؤثر مي دورني را بيش از انگيزه

آليسم، تاكيد برعـدم جداسـازي ابعـاد اجتمـاعي و      هاي اساسي در مكتب ايده    يكي از محور  
عنوان نظريه   اين موضوع در آموزش زبان انگليسي به      . آموز در روند آموزش است     عاطفي دانش 

 در 9گرا  و سازنده8هاي انساني اين نظريه با تركيب مكتب.  مطرح شده است 7يادگيري كل زبان
كند  اي تلقي مي   عنوان مقوله  ي زبان كل دانش را به      نظريه. شود هاي آموزش زبان ديده مي     كالس

هدايت  ، به10گرا اين نظريه، كثرت ).  2001ريچاردز و راجرز،    (تار اجتماعي است    كه داراي ساخ  
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اين رويكرد آموزشي بر يادگيري طبيعي خوانـدن  .  است3 و مشاركتي2به فرد ، وابسته1نفس خود 
هاي  توانند از فعاليت معلمان زبان انگليسي مي . و نوشتن همراه با ايجاد ارتباط واقعي تأكيد دارد        

 و 4ي كارپوشـه  نوشتن داسـتان، تهيـه    : ريان آموزش بر مبناي اين رويكرد استفاده كنند       زير در ج  
 .هاي كوچك خواندن و نوشتن تشكيل گروه

  مكتب رئاليسم
گويـد   رئاليسم مـي . آيد هاي افالطون و ارسطو پديد مي ي رئاليسم كالسيك از انديشه    فلسفه

اوزمون و كريور، (ز ذهن بشر وجود دارند  مستقل ا7 ، و ارزش  6نش  ، دا  5مفاهيمي مانند واقعيت  
هـاي عينـي جهـان همگـون باشـد           پندار يا عقيده هنگامي درست است كه بـا ويژگـي          ). 1986

 8طرفداران معاصر اين فلسفه، روي مفاهيمي مانند كنترل ، تعديل رفتار          ). 1394مقدم،    هاشمي  (
). 1980اليـاس و مـريم،     (دارنـد    تأكيـد    10اهداف  و مديريت با اتكا به     9و يادگيري از راه تقويت    

  يك ابزار آموزش عملـي بـا محوريـت           12سخنراني.  است 11فضاي يادگيري در اينجا ساختاري    
  .اصول و روش علمي است

موضوعات مجزا كه توان ايجاد انگيزه ندارند، باور         ي برنامه آموزشي به    ها در زمينه   رئاليست
شـوند   يابـد و فرامـوش مـي       ي مـي  شـكل حفـظ مطالـب تجلـ        ندارند زيرا موضوعات مجزا بـه     

هـاي تأثيرگـذار در جريـان تـدريس را در مكتـب        شـريعتمداري عامـل   ). 1367شريعتمداري،  (
  :رئاليسم به صورت زير معرفي مي كند

__________________________________________________________________ 
1. Self-directed 

2. Personalized 
3. Collaborative 
4. Portfolio  

5. Reality 

6. Knowledge 
7. Value 

8. Behavior regulation 

9. Reinforcement 
10. Objectives 

11. Structured 

12. Lecture 
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ارائه آنچه در جريان يادگيري مؤثر      . 2عالقه و رغبت فراگير به آنچه مي آموزد ؛          . 1«
باز خورد يادگيري . 3ن، آزمايش و مشاهده؛ ها در بحث، خواند است مانند درگير كردن آن   

. 5فهـم و قـضاوت؛   . 4از قبيل حفظ مطالب، نقل كردن، نوشتن و درك روابط سمبل هـا؛          
آزمايش يعني . 6ايجاد عادت يعني آنچه كه آموخته مي شود بايد بصورت عادت درآيد؛ و 
ه اسـت را انجـام   شاگرد را در معرض انجام آزمايش قرار دادن تا خود شخصاً آنچه آموخت     

  »)194: ، ص1367شريعتمداري، .(دهد

در مكتـب   . هاي علمـي اسـت     هاي برآمده از پژوهش    ي يافته  روش تدريس در اينجا بر پايه     
ايده آليسم، روش معلم استوار بر پرورش شاگرد و شخصيت او تا واالترين جايگاه است و اين            

هـاي دو سـويه امكـان پـذير اسـت       ليـت از راه مطرح كردن مباحثي مانند تجزيه و تحليل و فعا      
در . فراگير در اينجا بجاي يادگيري حقايق، دركي عميق از مسائل پيدا مي كنـد          ). 1964،  1هري(

شـاگرد  . شود حقيقت نايل مي كند و به   سايه رهبري معلم، شاگرد شرايط رشد و بالندگي پيدا مي         
هايي كه فراگير را نيز درگيـر        هاي كنوني خود را افزايش دهد و هدف از بحث          بايست تجربه  مي
  . در اين گونه آموزش، سخنراني معلم كمتر مورد نياز است. كند همين است مي

سرشت،  پاك(معلم، مهارت يا موضوع، و شاگرد       : در فعاليت تدريس سه عنصر وجود دارند      
. روش تدريس نيازمند سازماندهي و بررسي وضعيت فراگيـر و مـواد آموزشـي اسـت               ). 1392
در ايـن مكتـب آگـاهي و     . ها توجه ويژه دارنـد     درك مفاهيم و روابط حاكم بر آن       ها به  سترئالي

ذهن امور حسي و اطالعـات را گـردآوري ،   . شوند ي ابعاد اساسي ذهن تلقي مي شعور در زمره 
ريختـي از ادراك حـسي ،        سخن ديگر، عمل يادگيري درهـم      به. كند جداسازي و دسته بندي مي    

  . تجربه و فهم استشكل دادن مفاهيم ،

  مكتب رئاليسم و آموزش زبان انگليسي
 دانـش، يـادگيري از راه تقويـت،    2بررسي مكتب رئاليسم نشان داد كه مفاهيمي نظير عينيت       

ي درسي منـسجم در گـستره    دار و برنامه پيروي از روش علمي در آموزش و نيز يادگيري معني    
 .پردازيم ارتباط اين مفاهيم در آموزش زبان مي در اينجا به. اند كار گرفته شده آموزش زبان به
هاي مياني سده بيستم، مكتب ساختاري يـا توصـيفي زبانـشناسي بـا تكيـه بـر                    درطول دهه 

__________________________________________________________________ 
1. Harry 

2. Objectivity 



 195 هاي فلسفه تعليم و تربيت در آموزش زبان انگليسي جايگاه مكتب

، 2، سـپير 1فيلـد  هاي بشري توسط طرفداران آن مانند بلوم       هاي علمي زبان   كاربست دقيق مشاهده  
ي پيـروان ايـن      عقيده به). 2007،  4راونب عنوان نمونه به   به. ك.ر( و ديگران گسترش يافت      3فرايز

سـخن ديگـر، ايـن        بـه . توان مورد تحقيق و وارسي قرار داد        هاي ديدني را مي     مكتب، تنها پاسخ  
كـم   گرفتند و يـا دسـت      عبارتي نقش ذهن را ناديده مي      گروه نقش عوامل و مسائل انتزاعي يا به       

شناسـي توصـيفي يـا سـاختاري،         يكي از مباني مكتـب زبـان      . نقش ضعيفي براي آن قائل بودند     
ي  ها و در سرانجام تجميـع دوبـاره     ي علمي آن   هاي كوچكتر و مطالعه     بندي زبان به واحد     تقسيم

هاي قابل ديـدن      پاسخ  رفتارگرايي، همانند مكتب توصيفي يا ساختارگرا به       5گزينه بهين. هاست آن
رفتارگرايي، نظريـه  . اند عيني، قابل ثبت يا دريافت     سنجش  هايي كه قابل    توجه خاص دارد؛ پاسخ   

 گـره خـورده اسـت       8 و اسـكينر   7، ثورنـدايك  6يادگيري است كه با نام افـرادي ماننـد پـاولوف            
 از راه 9پاسـخ -ي محرك ي زنجيره و مبتني بر گسترش  و توسعه) 2007؛ براون،   1976اسكينر،  (

گيـري يـك    لظهور و شك    به 11تقويت.  است كه خود برآمد تمرين وتقويت است       10ايجاد عادت 
در گـستره آمـوزش زبـان    . شـود   آن منجر مـي 12خاموشي كه تنبيه به  شود در حالي    رفتار ختم مي  

ي دوم   زباني، متأثر از دو خواستگاه رفتارگرايي و ساختارگرايي، در اوايل نيمـه           -رويكرد سمعي 
 مـرتبط بـا   13ي درسـي سـاختارگرا   برنامـه . سده بيستم در اوج محبوبيت و كاربرد قـرار داشـت   

هـاي جملـه      ها بيشتر از الگـو      اينگونه برنامه . زباني است -هاي آموزشي نظير روش سمعي      روش
  . كنند و استوار بر اصول ساختارگرايي است عنوان واحد بررسي استفاده مي به

بـاوجود  . داننـد  ترين راه ارتباط زبـاني را گفتـار مـي          بصري، اساسي -پيروان رويكرد سمعي  
__________________________________________________________________ 

1. Bloomfied 
2. Spear 

3. Fries 

4. Brown 
5. Paradigm 

6. Pavlov 

7. Thorndike 
8. Skinner 

9. Stimulus-response chain  

10. Habit formation 
11. Reinforcement 

12. Extinction 

13. Structural syllabus 



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 196

گـردد، در ايـران مراكـز آموزشـي ماننـد          جنگ جهاني دوم بر مي      به كه پديداري اين رويكرد    اين
كانون زبان ايران با بيش از نيم سده سابقه فعاليت از اصول اين رويكرد در برنامه آموزشي خود       

شيوه آموزش در اين رويكرد با ارايه مكالمه، گوش دادن و تمرين و تكرار فراوان           . برند بهره مي 
ر بدون تشريح مستقيم آن و كاربرد واژگـان در بافـت جملـه صـورت                منظور تسلط بر ساختا    به
 . شود تشكيل عادت يادگيري ختم مي در حقيقت، تكرار و تمرين زياد به. گيرد مي

مطالـب    و پرهيز از اتكا بـه      1دار ي درسي رئاليسم، اهميت يادگيري معنا      يكي از اصول برنامه   
گويـد   پـردازان يـادگيري، مـي       از نظريـه   ، يكي )1968 (2آزوبل. مجزا و محفوظات محض است    

هاي جديد و مفـاهيم شـناختي    يادگيري در انسان از راه فرايند معنادار ايجاد ارتباط بين موضوع     
 قـرار دارد كـه      3وار و پراكنـده    در برابر يادگيري معنادار، يادگيري طوطي     . گيرد قبلي صورت مي  

گيرند و كمترين ارتباط با مطالـب قبلـي          شكل تصادفي كنار هم قرار مي      طي آن اجزا منفك و به     
شود كه   تر مي  اهميت تميز اين دو شق يادگيري زماني ملموس       . در اين نوع يادگيري وجود دارد     
در چنـين شـرايطي،     . ها در حافظه درازمدت مـورد نظـر باشـد          نگهداري اطالعات و ذخيره آن    

، )دار يادگيري معنـي (اند  شدهبندي شده در ذهن وارد    نگهداري اطالعاتي كه بطور منظم و دسته      
  .   تر خواهد بود طوالني

   4مكتب پراگماتيسم
اين مكتب  .  مطرح شد  5گرايي در اواخر سده نوزدهم توسط جان ديويي        پراگماتيسم يا عمل  

ايـن  . شناسـند   نيـز مـي    8، و فلسفه آزمايشي   7، ابزارگرايي 6اسامي ديگري مانند كاركردگرايي    را به 

__________________________________________________________________ 
1. Meaningful learning 

2. Ausubel 
3. Rote learning            

ايي يا كاردگرايي را بـا ايـن پنداشـت كـه آدمـي نـاتوان از           گر عمل) 1842-1910(پيش از ديويي، ويليام جيمز      . 4
دستيابي به حقيقت است و انديشه و پندار ما از پديدارهاي حقيقي نيست، بلكه پنداشتي است كه در عمـل بـه آن                       

ه بري از آن حقيقت شـناخت       پذيري و بهره   نسبت كارايي، انجام   باور او هر دانشي يا هر آگاهي، به        به. دهيم انتساب مي 
   .شود مي

5. John Dewey 
6. Functionalism 

7. Instrumentalism 
8. Experimentalism 
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هايي را انجام دهيم كـه در   مي كشاند تا فرايندها را جستجو كنيم و فعاليتچالش  فلسفه ما را به   
ي  اين فلسفه روي مفاهيمي نظير رابطـه ). 1981اوزمون و كريور، . (نيل به نتايج مطلوب مؤثرند    

بين آموزش و پرورش و جامعه، آموزش تجربه محور، آموزش شـغلي و آمـوزش دموكراتيـك              
گرايان، كاربرد فلسفه، يعنـي تـالش در راه          نظر عمل  از نقطه ). 1980الياس و مريم،    (تأكيد دارد   

  . حل مسائل انساني رسيدن به راه
عنـوان يـك عامـل پويـا در          جان ديويي، بنيانگذار مباني فلـسفي ايـن مكتـب، ذهـن را بـه              

افزون بر اين، ذهن ابزاري است كه دگرگوني در محيط را تحت            . كند ها تلقي مي   دهي ايده  شكل
اوزمـون  (دهـد    ي خود شـخص را تحـت تـأثير قـرار مـي             نوبه دهد، محيطي كه به     قرار مي  تأثير

ي دگرگـوني مبنـاي ايـن مكتـب اسـت       بنـابراين، اصـل دگرگـوني يـا نظريـه      ). 1981وكريور،  
ناپذير يادگيري در كانون اين فلسفه جـاي   عنوان عنصر جدايي  تجربه به ).1394مقدم،  هاشمي(

انـد، الزم اسـت راهبردهـاي        رو ايـن مكتـب      آموزش و پرورش كه دنبالـه      آندسته از اولياء  . دارد
.   را بـسط دهنـد      1شـكل موضـوعي    هاي فردي و به    پذير، با هدف درك تفاوت     آموزشي انعطاف 

، مقايـسه، توصـيف، سـير عقالنـي و توجـه            2تجربه شامل ادراك، احساس، انديـشيدن، داوري      
از ديدگاه پراگماتيسم، اشياء در جهان خـارج        ). 1367شريعتمداري،  (ارتباط امور با هم است       به

  . كنيم ها را درك مي كمك تجربه آن وجود دارند و ما به
فـرد در ايـن فلـسفه، نقـش ايجـاد افكـار       . اي تجربي يا آزمايـشي اسـت   پراگماتيسم فلسفه 

هـا در راسـتاي      كارگيري دانش و مهـارت     دنبال آن به   كمك توانايي خود و عقالنيت خود و به        به
هاي ايـن فلـسفه تجربـه اسـت، تجربـه            يكي از كليد واژه   . ارتقاء زندگي در اجتماع را داراست     

جهـاني كـه در تجربـه    . كـشد  تصوير مي كنشي فرد و محيط است، تجربه واقعيت را به         برامد هم 
در ). شـريعتمداري، همـان  (كند، جرياني است پويا، خـالق و در حـال پيـشرفت       تجلي پيدا مي  

روان اين مكتب مدرسه فعال و فراگير فعال را مدنظر دارند و فعاليت محـض               گستره آموزش پي  
  .ها نيست مورد نظر آن
محور تاكيد دارد كـه ايـن    ي موضوع ي درسي اين مكتب بريادگيري جزئي و نه برنامه   برنامه

بعد عملي محتـواي درسـي از اهميـت         . يادگيري تحت تاثير زمان، مكان و شرايط خاص است        
توان گفت كه پـرورش   ي روش تدريس بر اساس مباني اين فلسفه مي   در زمينه . تبرخوردار اس 

__________________________________________________________________ 
1. Thematic 
2. Judgement 
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هاي خوب تفكـر، تفكـر همـراه بـا تجربـه و كاربـست                قدرت تفكر در فراگير، آفرينش عادت     
رود معلم در فرايند آموزش بـه   ي فراگير، در آموزش از جمله مواردي است كه انتظار مي      تجربه

  .ها توجه داشته باشد آن
هـاي اسـت كـه شـناخت و       معلم در اين ميان سازماندهي، گزينش و رهنمـود تجربـه          نقش

تفكـر   ي تشويق به فضاي كالس به باور اين فلسفه، بايد زمينه . آورد دريافت را در افراد پديد مي     
معلـم  . بايد روح دموكراسي را در افراد تقويـت كنـد          و پرهيز از محفوظات باشد و اين فضا مي        

. وزان اجـازه دهـد تـا اشـتباه كننـد و خـود نتـايج اعمـال خـود را تجربـه كننـد                 آم دانش بايد به 
. تدريس فعال، شامل روش تحقيـق يـا حـل مـسئله مـورد توجـه اسـت                 ). 1392سرشت،   پاك(

  .پراگماتيسم مي گويد فراگير بهتر است در مواجه با مسائل با تفكر و تعمق بيشتر عمل كند
شوند چرا كه در موضوع تأثير اجتماعي        سوب مي  عناصر اساسي مح   2 و اكتشاف  1حل مسئله 

شناسـايي نيازهـاي فراگيـر     ، معلم در اين مكتب به)همان(اعتقاد اوزمون و كريور   به. نقش دارند 
  . عمل مي كند3عنوان منبع كمك مي كند و به

كنـد،   هاي گوناگون گـردآوري مـي      ها را از راه    در واقع، براي حل مسئله فراگير نخست داده       
هاي موجـود، معـاني و مفـاهيم را اسـتخراج             خوانش، نگريستن و ديگر راهكارها از داده       :مانند
هـاي مـورد     هاست و در پايان با انجام آزمايش، فرضيه        بيني نتايج فرضيه   گام بعدي پيش  . كند مي

در تـدوين مطالـب و محتـواي آمـوزش نيـز           ). 1367شـريعتمداري،   (كنـد    نظر را بررسـي مـي     
بر اسـاس  . ها گسترش يابند است كه اين تجربه شود و تالش بر اين اظ مي هاي روزمره لح   تجربه

آمـوزش   اندركاران تهيـه و تـدوين محتـوا بـه          ي حل مسئله گفته شده، دست      آنچه كه در چرخه   
اكنون ردپاي اين مكتب را در گـستره آمـوزش زبـان انگليـسي              . قوانين علمي توجه ويژه دارند    

  :.كنيم بررسي و واكاوي مي

  راگماتيسم و آموزش زبان انگليسيمكتب پ
در اينجا برخي از محورهاي بنيادي مكتب پراگماتيسم همانند نقش متقابل ذهـن و محـيط،            

  .كنيم نقش تجربه و اهميت حل مسئله در قلمرو آموزش زبان را واكاوي مي

__________________________________________________________________ 
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3. Source 
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 1كنشي ذهن و محيط در مكتب پراگماتيسم را بتوان در نظريه پيـاژه             شايد مصداق نزديك هم   
ي رشد شناختي كودكـان      هاي جامع را در زمينه     او نخستين بررسي  . ي يادگيري زبان يافت    ربارهد

تجـاربش شـكل     ، كـودك دانـش خـود را در پاسـخ بـه            )1986(ي ديدگاه پيـاژه      بر پايه . ارائه داد 
 و شـود  پـذير مـي   امكـان يـادگيري   ، اجتماعي و مـادي    با محيط  كنشي ذهن  بواسطه هم .  دهد مي

رشد طبيعي و   . 1: نماياند با چهار عامل مي    را   نده رشد رواني و فكري يادگير      پياژه سبرهمين اسا 
  ).1376پور،  قلي (تعادل. 4 و تجربه در محيط اجتماعي؛. 3 تجربه در محيط مادي؛. 2 زيستي؛

ترين اصل پراگماتيسم، همانگونه كه در باال گفته شد، چالش بشر در راستاي كـشف                بنيادي
. كننـد  اين دليل بانيان اين مكتب اساس اين فرايند را  حل مـسئله تلقـي مـي                 حقيقت است و به   

. درباره آموزش زبان بايد گفت كه آمـوزش زبـان خـارجي در مـدارس، مهـارت محـور اسـت         
در  هـاي آمـاده    ي پاسـخ   بنابراين، بكارگيري روش حل مسئله در اين زمينه، يعني دوري از ارائه           

آموزان باهدف غلبه بر مـشكالت زبـاني      تقويت توانايي دانش   هاي زباني،   فرايند آموزش مهارت  
و بحث و بررسي مـسائل روزمـره و         ) 2008،  2دوقونادز و گورگيالدز  (هنگام برقراري ارتباط     به

ها در آموزش زبـان گـاهي بـه           مهارت). 2005گورگيالدز،  (اي از راه ارتباط زباني        مسائل حرفه 
هـاي   ي آمـوزش مهـارت    نمونـه، حـل مـسئله در زمينـه    بعنوان. شود آموزش راهبردها تعبير مي 

خواندن و نوشتن، راهبردهاي حل مسئله شامل واكاوي بافـت و كـاربرد دانـش كلـي و دانـش                   
اي   شـيوه  هـا شـامل بيـان گفتـار بـه          هاي گفتار و نوشتار، اين راهبـرد        درباره مهارت . بومي است 

  . اطالعات كافي نداردي آن  متفاوت و پرهيز از موضوعي است كه گوينده درباره
هـاي   هـا در كـالس     مراد از طرح راهبردها در اين مجال، برجسته كردن اهميت آمـوزش آن            

فراگير خوب كسي است كـه از ايـن راهبردهـا در            . باشد آموزش زبان انگليسي توسط معلم مي     
ق  اطـال  »فراگيـر زبـاني خـوب     «چنين فراگيري، اصطالح     به) 1975 (3استرن. يادگيري بهره ببرد  

اومالي ( را دارد 6اجتماعي/ و عاطفي5، فراشناختي4راهبردهاي يادگيري سه گستره شناختي .كرد
گيـري   بنـدي و نتيجـه   منـابع و مأخـذ، دسـته     تكرار، ترجمـه، مراجعـه بـه    ).1985و همكاران، 
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ريزي عملي و توجه گزينـشي مـصاديقي         هايي از راهبردهاي شناختي؛ خودارزيابي، برنامه      نمونه
هـاي   بردهاي گستره فراشناختي؛ و همكاري و پرسش با هدف تبيين موضـوعي از نمونـه           از راه 

عنـوان   بـه . انـد  هاي فراواني اين انگاره را تأييد كـرده        پژوهش. باشند  اجتماعي مي /گستره عاطفي 
نشان داد مهارت باالتر در زبان، ارتباط مثبتي با بكارگيري راهبردهـاي            ) 2012(نمونه، خسروي   

تر در يادگيري زبان انگليسي از راهبردهـاي بيـشتري           عبارتي ديگر، افراد موفق    به. ارديادگيري د 
  .برند مي در مسير يادگيري بهره 

  مكتب اگزيستانسياليسم
ي ايـن   بر پايـه . ي نوزدهم و بيستم است هاي سده گرايي از مكتب اگزيستانسياليسم يا هستي 

كـه افـراد چگونـه       پـردازد و ايـن      فرد مي  لسفه به اين ف . 1مكتب، افراد همواره در حال جابجاييند     
هـر  ). 1981اوزمون و كريـور،     (كنند    هاي خود را ايجاد مي     هاي مرتبط با نيازها و دلبستگي       ايده

در مبـاني   .  اسـت  4 و خودآگـاهي   3درك  و ويژه است و بطور مستمر در مسير نيـل بـه            2فرد يكتا 
مربـي بايـد هـم تـسهيل     ). 1394مقدم،   هاشمي( افراد است    5پرورشي اين مكتب، محور فرديت    

اوزمون و كريـور،  (فراگير كمك كند تا دانش را خود كشف كند  باشد و هم به ي يادگيري كننده
 " تـو  -من"ي  رابطه اين مكتب ضمن تالش براي كاستن از روند غير شخصي روابط، به  ). 1981

  . سي توجه ويژه داردهاي كال كنشي آموز يعني حفظ هويت اين دو در هم بين معلم و دانش
آمـوز    را در دانـش 6آموزش و پرورش اگزيستانسياليسمي الزم است ارتقاء و افزايش آگاهي   

انتخاب  واسطه اين آگاهي فراگير بطور مستقل، مداوم و خالقانه اقدام به    مد نظر داشته باشد تا به     
شوند كـه واقعيـت      يها و موضوعاتي درنظر گرفته م      ي درسي اين مكتب، مهارت     در برنامه . كند

ي هنـر شـامل نويـسندگي،     مقولـه ). 1392سرشـت،   پـاك (. طبيعي و اجتماعي را متبلور سـازند      
برنامـه درسـي تـابع      . خوردنـد  چـشم مـي    ي درسي به   نقاشي، موسيقي و ديگر بخشها در برنامه      

  .آموزان است و نه برعكس دانش
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عنوان روشـي مـؤثر    اطي بهي سقر ي آموزش و يادگيري در اين مكتب، روش محاوره   درباره
هـايي   طـرح پرسـش    كند تا بـه    آموز را تشويق مي    در واقع، معلم از اين راه، دانش      . شود تلقي مي 

تواننـد   در اين فضا، شاگردان مـي  .كند آموز كمك مي افزايش آگاهي دانش بپردازد و اين عمل به
گيـري از   د كه شاگردان بـا بهـره  ان هايي گيري و استنباط فعاليت استدالل، نتيجه . معلم را نقد كنند   

  .هاي معلم را مورد نقد قرار دهند ها و تفسير ها خواهند توانست ديدگاه آن
ي آغـازين اسـت       يا عامـل انـساني نقطـه       1از ديدگاه اگزيستانسياليسم عامل ذهني يا دروني      

ر انجـام عملـي وادا     اين فلسفه منكر عواطف شديدي است كه مـا را بـه           ). 1367شريعتمداري،  (
 . فرد در اين مكتب مسئول اعمال خويش است. كند مي

  مكتب اگزيستانسياليسم و آموزش زبان انگليسي
. باشـد  تـرين مفـاهيم در مكتـب اگزيستانسياليـسم مـي           اصالت فـرد و فردگرايـي از بنيـادي        

  .فردگرايي مورد تاكيد اين مكتب در آموزش زبان نيز از اهميت خاصي برخوردار است
عنوان يك فراينـد يـادگيري معرفـي         فردگرايي را به  ) 1981 (2موزش زبان، بلو  در ارتباط با آ   

هـاي يكايـك افـراد و       ها، محتوا، روش آموزش با در نظر گرفتن ويژگي         كند كه در آن هدف      مي
ي فراگيـر    ي انديشه  فردگرايي در آموزش، زاييده    گرايش به . شود  ها تدوين واجرا مي    مطابق با آن  
پـردازد     مـي  5، و آموزش فراگير   4آموز  ، استقالل دانش  3د به بررسي نيازها   اين رويكر . محور است 

ي  درسـي در ايـن رويكـرد آموزشـي از قبـل طراحـي                 برنامـه ). 1999،  6جانسون و جانـسون   (
كالس در اينجا تركيبي است از افراد متفاوت از نظر عالقه، انگيزه، طرز تلقي، سـبك                . شود  نمي

، فراگيران ايـن امكـان را پيـدا         )1982(ي ديدگاه استرتريگ     ايهيادگيري و مهارت زباني كه بر پ      
  . هاي يادگيري خود  بهره ببرند هاي گوناگون با سبك كنند كه از تاكتيك مي

نخـست،  . كننـد  رويكرد فردگرايي را از دو جهت بررسـي مـي        ) 1999(جانسون و جانسون    
عنـوان   بـه . ز و مـشخص اسـت     ي آن، كار فـردي بـار       هاي متغيري وجود دارند كه بر پايه       درجه
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بعـد دوم درجـات متغيـري از        . تنهـايي روي مطالـب كـار كنـد         كه فراگير بايد به    نمونه، هنگامي 
يكـي از  . گيـرد  ي يـادگيري را در بـر مـي         پـذيري در زمينـه      استقالل، آزادي و توانايي مسئوليت    

اين . راگير است هاي ويژه هر ف    هاي فردي يا ويژگي    وظايف اساسي معلم زبان، شناسايي تفاوت     
هاي يادگيري، راهبردهاي يادگيري و استعداد يـادگيري زباننـد           ابعاد شامل سن، جنسيت، سبك    

تـر بـا    اي بر اين باورند كـه يـادگيري زبـان در سـنين پـايين      ي سن، عده   درباره). 2007براون،  (
 دشـواري و در     داليل متعدد، اين كار بـا      موفقيت بيشتري همراه است و با باال رفتن سن افراد به          

نقش سـن در فراگيـري زبـان اعتقـادي           شود؛ در برابر، گروهي به     مواردي عدم امكان مواجه مي    
هـايي كـه    ويژگـي  معلم الزم اسـت بـه  . جنسيت نيز فاكتوري مهم در آموزش زبان است . ندارند
يكـي  . ها را در نظر داشته باشـد  ي جنسيت منحصر بفردند، توجه كرده و در آموزش آن          بواسطه

هـا   آگاهي معلـم از ايـن سـبك       . هاي يادگيري است   ديگر از عوامل تعيين كننده در اينجا، سبك       
آمـوزان داراي سـبك      برخـي دانـش   . كنـد  پيشبرد اهداف آموزشي در كالس كمك شاياني مي        به

 از آن و گروهـي  3زمينـه يـا مـستقل    اي داراي سبك وابسته به ، عده 2 و برخي فكورانه1تكانشي
  . 5 اند تركيبي يا 4گرا تحليل

  نوساماني/ فلسفه انتقادي
جامعـه  . 1: اين فلسفه بر دو انگاره اسـتوار اسـت   .  است 6بنبانگذار اين فلسفه تئودور براملد    

سـازي يـا نوسـاماني     ي باززنـده  چنين دگرگوني در برگيرنده. 2نيازمند دگرگوني مداوم است و  
  ).1986اوزمون و كريور، (آموزش و پرورش و بكارگيري آن در نوسازي جامعه است 
اي است كه هميـشه در   سازي جامعه  آموزش و پرورش بر مبناي اين فلسفه با هدف باززنده         

مفهوم تعيين اجتماعي راديكال در كانون توجه       ). 1981اوزمون و كريور،    (حال دگرگوني است    
ش عامـل   منظـور ايفـاي نقـ      عنوان عامل دگرگوني بـه     نقش مربي به  . اين مكتب فكري قرار دارد    

 سياسـي و    مربـي راديكـال، فرهنـگ     . باشـد   تسريع كننده در راستاي كنش اجتماعي بزرگتر مـي        

__________________________________________________________________ 
1. Impulsive 

2. Reflective 

3. Field dependent/independent  
4. Analytic  

5. Synthetic 

6. Theoder Brameld 



 203 هاي فلسفه تعليم و تربيت در آموزش زبان انگليسي جايگاه مكتب

مربـي راديكـال،    ). 1995اليـسا و مـريم،      (كنـد     آمـوزان را درك مـي       اجتماعي و اقتصادي دانش   
. كوشـد نـابرابري را از راه آمـوزش و پـرورش حـذف كنـد                 همزمان با دگرگوني اجتماعي مـي     

هاي ويژه    تواند مشكالت جامعه را حل كند و مهارت         به اعتقاد اين مكتب مي     آموزش و پرورش  
هـا و   تفـاوت  طرفداران اين فلـسفه بـه  . آموزش بهينه در اينجا دموكراسي است . فردي را بيفزايد  

برنـد، روي     هاي واقعي زندگي بكار مي      ها دانش را در موقعيت     آن. استقالل فردي گرايش دارند   
گيـري   تصميم كنند كه بتوانند رفتار مربوط به هايي مي  فراگير را وارد فعاليت    تجربه تأكيد دارند و   

ي نوساماني، فراگير محور است و نقش معلم در اين فلسفه            بطور خالصه، فلسفه  . را بروز دهند  
هاي يـادگيري     آموزان براي شناخت مشكالت اجتماعي و رشد و پرورش مهارت           دانش كمك به 

يـادگيري جمعـي و آوردن دنيـاي بيـرون      توان به هاي اين مكتب مي هبرداز ميان را .پايدار است
 .فضاي كالس اشاره كرد به

  نوساماني و آموزش زبان انگليسي/ فلسفه انتقادي
هاي انتقادي در آموزش و پـرورش، در گـستره آمـوزش زبـان،               همزمان با پديداري ديدگاه   

. هاي موجود را در آثار خود ارائه دادنـد  بريي ابزاري از زبان و نابرا نظران منتقد استفاده   صاحب
هـاي گونـاگون    ي ساختارهاي اجتماعي با ايـدئولوژي  منتقدان گستره زبانشناسي، دنيا را به مثابه     

  . دهند ها مورد مداقه مي عنوان ابزاري براي بازتاب اين ايدئولوژي كنند و زبان را به تلقي مي
 1آمـوزش و نـابرابري     موزش زبان انگليـسي بـه     ي آ  بطور اصولي، آموزش انتقادي در گستره     

گويند كه رويكردهاي آموزشي روابط مبتني بـر قـدرت و            پيروان آموزش انتقادي مي   . پردازد مي
 4كرافـورد ). 2005،  3؛ لـيمن  2002،  2كاناگاراجـه (كنند   دور از دادگري و برابري را تقويت مي        به
ي ايـن اصـول،    از جملـه . كند ي اشاره مياصول آموزش انتقاد  در رساله دكتراي خود به    ) 1978(

رو  هايي اسـت كـه در آن فراگيـر بـا شـرايطي روبـه               گسترش تفكر انتقادي از راه ارائه موقعيت      
ي  حل مسئله است كه در آن فراگيران مي بايد با درك تفكـر و عمـل اقـدام               مثابه شود كه به   مي
. راگيران در محتواي درسـي اسـت  هاي واقعي ف يكي ديگر از اين اصول گنجاندن موقعيت   . كنند

عنوان يـك فراگيـر، توليـد مـواد آموزشـي توسـط فراگيـران و         حضور معلم در ميان فرگيران به    
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 است كـه كرافـورد در        گيري توسط دانش آموز از ديگر مواردي       رسميت شناختن حق تصميم    به
  .  چارچوب آموزش انتقادي به آن اشاره دارد

 ويژگي وجود دارند كه رويكرد انتقادي در آموزش زبـان را            سه) 1999 (1كوك  اعتقاد پني  به
هاي ويژه رويكرد انتقادي  را تعريف         ميدان يا گستره عالقه، تا چه اندازه گستره       : دهند  شكل مي 

هـاي   ي انتقادي، تا چه اندازه اين موضوع انگـاره  ي نظريه  در زمينه2بازتابي كنند؟ موضع خود   مي
، چگونـه ايـن روش خـاص در         3دهد؟ و آموزش انتقـالي      قرار مي رايج در آموزش را مورد نقد       

مالحظـات   جايي  ودگرگوني پديد آورد؟  در آموزش انتقادي توجه بـه            آموزش قادر است جابه   
ي طبقه، نژاد، جنسيت و ديگر عوامل مرتبط اسـت،           ي هر بافت كه در برگيرنده      اي و ويژه    منطقه

 .از اهميت ويژه برخوردار است
ي مقـاطع   آمـوزان همـه   پرورش تفكر انتقادي در دانش     هاي آموزشي برتر دنيا به     امروزه نظام 

كـشيدن مطالـب و مـسائل گونـاگون،      چـالش  ي پرسشگري و به روحيه. اند تحصيلي روي آورده  
معلمان زبان انگليسي با اتكـا      . اصلي است كه افراد آگاه و منتقد و نه مقلد، خروجي نهايي آنند            

از . توانند زمينه را براي رشد تفكر انتقادي فراگيـران فـراهم كننـد             عملي مي ها و فنون     فعاليت به
آمـوز، ايجـاد    تحمـل خطـاي زبـاني دانـش     : موارد زير اشاره كرد    توان به  ها مي  جمله اين فعاليت  

آموزان، فـراهم كـردن بـستري     هاي دانش ديدگاه دور از تنش، توجه به   فضاي توأم با آرامش و به     
ي  همـه  ها و ايفاي نقش راهنما از جانب معلم و نه ماشين پاسخگويي بـه              ي آن  براي ابراز عقيده  

انتقـادي در   باب اهميت و تـأثير تقويـت تفكـر           هاي اخير در   پژوهش. آموزان هاي دانش  پرسش
 تفكرانتقــادي در پيــشرفت فنــونهــاي زبــان انگليــسي در ايــران حــاكي از اثربخــشي   كــالس
  ).1390؛ نيكوپور و همكاران، 1386پيشقدم، (است آموزان  هاي زباني دانش مهارت

  مكتب پست مدرنيسم
ي آمـوزش و     در زمينـه  . ي وجـود گذاشـت     عرصـه  ي بيستم پا بـه     اين مكتب در اواخر سده    

حـال، تكـريم و توجـه        بـا ايـن   . پرورش، پست مدرنيـسم چـارچوبي منـسجم و مـنظم نـدارد            
ي  ت چندفرهنگي از محورهاي برجسته    هاي قومي، نژادي و جنسيتي و نيز تاكيد بر تربي           اقليت به

  ).1381مقدم،  سرشت و صفائي ؛ نجاريان، پاك1388باقري، (اين مكتب است 
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اي باشـد كـه قـدرت شـنيدن           از نگاه پيروان اين مكتب، آموزش و پرورش بايـد بـه گونـه             
 انسان از نگـاه   ).1387حسيني، (صداهاي ديگر، افزون بر صداي فرهنگ مسلط را داشته باشد 

است كه از نيروها، اجزاء و عناصر گوناگون تشكيل شـده اسـت و بـر      مدرنيسم موجودي تپس
  ). 1394مقدم،  هاشمي(توان مفهوم روشني از آن را ارائه داد  اين اساس نمي

:  توان در اين مكتـب در ارتبـاط بـا رشـد و پـرورش پنداشـت عبارتنـد از        اهدافي را كه مي   
ن بستري براي بررسي دموكراسي واقعي، تاكيـد بـر گفتمـان     تربيت شهروند انتقادي، فراهم كرد    

دانـش   عنوان يك هدف تربيتي، بهـادادن بـه   هاي متفاوت به  نظام ي دانش، بررسي تفاوت   سازنده
فرميهنـي فراهـاني،    (هاي فرهنگي و خود آفريننـدگي        فرهنگ عمومي و پژوهش    عملي، توجه به  

مقـدم،   هاشـمي ( نبودن هيچ فرهنگـي يـا گروهـي          همتا معناي بي   به 1و تاكيد بر بيگانگي   ) 1383
ي درسي مبتني بر پست مدرن پيرامون مباحثي است كه زمينه را براي بـاال بـردن                  برنامه). 1394

  .كند هاي گوناگون فرهنگ، سياست، تاريخ و غيره فراهم مي آگاهي در زمينه
ايـن مكتـب هـدف    وگو، محتواي آمـوزش در   كنشي و گفت  شيوه هم  با تاكيد بر يادگيري به    

دهـد كـه      آموزان را به سمتي سوق مي       كند كه معلم و دانش      تربيت توأم با دگرگوني را دنبال مي      
ي  مدرسـه ). 1383فرميهنـي فراهـاني،     (تحقيق و بررسي مـسائل بپردازنـد         با نگاهي اكتشافي به   

اي هـ  پست مدرن تركيبي است از ناهمگوني، تنوع و اخـتالف در عقايـد و نـه پيـروي از نظـام         
ي ايجاد  كند تا بواسطه  معلم بستري مناسب فراهم مي    ). 1383آهنچيان،  (فكري و ارزشي خاص     

  .ها را ببينند و درك كنند ، شاگردان بتوانند پديده2دانش-توازن قدرت
آمـوزان تاكيـد دارد، گرچـه     كنشي زبان روش آموزش پست مدرن بر يادگيري گروهي و هم 

هاي روش آمـوزش در اينجـا گفتگـو،           كليد واژه . ندانه دارد يادگيري فردي هم، نگرشي باورم     به
آموز محوري، همواره يكي از محورهـاي موكـد پـست مـدرن               دانش. كنشي و بررسي است    هم

كنـشي بيـشتر، خـوانش و        هايي بـراي هـم      فضاي كالسي پست مدرن يعني ايجاد فرصت      . است
ي دانـايي و     ورشـي جنبـه   بررسي محتوا و تفكـر انتقـادي و پر        . پژوهش و تجلي نوآوري است    

آگاهي فراتـر از مطالـب آموزشـي، از جملـه اهـداف عملـي اسـت كـه در تـشويق و ترغيـب                        
 .شوند ها لحاظ مي تحقق آن آموزان به دانش

او در فراينـد  . معلم پست مدرن، نقشي حياتي در فرايند آموزش و پـرورش بـر عهـده دارد    
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اي عمل كند كـه فراگيـران         گونه گيري بايد به  آموزشي و انتقال دانش و نيز فراهم كردن بستر ياد         
دار   دهند و عهـده     معلمان زبردست چگونه يادگرفتن را آموزش مي      . افرادي منتقد تبديل شوند    به

  ).1382آهنچيان، (آموزانند   در دانش نوآوري ايجاد انگيزه، تسهيل يادگيري و تشويق به

  مكتب پست مدرنيسم و آموزش زبان انگليسي
ي مشابه مكتب فلـسفي پـست مدرنيـسم در آمـوزش زبـان انگليـسي، آمـوزش                   گزينه بهين
هاي فراواني را تجربـه كـرده       ي اخير، نشيب و فراز     آموزش زبان در  چند دهه      . است 1پساروش

نظـران و   ها و فنون گوناگوني پديـدار شـده كـه بـا انتقادهـاي صـاحب                ها، روش   رويكرد. است
ي بيـستم،    در آغـاز سـده    . انـد   رويكرد بعـدي داده    ا به تدريج جاي خود ر    كارشناسان آموزش، به  

هاي زبـان مـورد اسـتفاده          بطور فراگير در كالس    2ترجمه-آموزش بر اساس رويكرد دستورزبان    
هـاي بعـدي بـا        ها و رويكـرد    هاي اين رويكرد، انديشه    علت كاستي  حال، به  اين  با. گرفت  قرار مي 

ي بيـستم   ي دگرگوني تا اواخـر سـده      ه اين زنجيره  آموزش زبان نگريستند، تاآنجا ك     نگاهي نو به  
، 3فـريمن و اندرسـون  -؛  الرسـن  2001ريچـاردز و راجـرز،      . ك.عنوان نمونـه، ر    به(ادامه يافت   

، 5، روش شـنيداري زبـان    4توان بـه روش مـستقيم       ها مي  ترين اين روش    از ميان برجسته  ). 2011
دنبــال  بــه.  اشــاره كــرد8ي، و روش ارتبــاط7، روش ســكوت6روش پاســخ بطوركامــل فيزيكــي

ي بيستم مطـرح شـد       گزينه پساروش در اواخر سده     هاي تجويزي، بهين    هاي وارد بر روش     انتقاد
  ). 1994، 9كاماراواديولو(

هـاي   شـد و نـه روشـي جـايگزين روش          تلقي مي روش   پساروش در واقع جايگزيني براي      
گيـرد   آن را در عمـل بكـار مـي   دهـد و   قبلي، در اين بهين گزينه، خود معلـم نظريـه ارايـه مـي         

كنـد و   هاي از پيش تعيين شده پيـروي نمـي       معلم در اينجا از چارچوب    ). 2001كاماراواديولو،  (
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ايـن گونـه   . بـرد  ها، و ابتكارهاي خود در فرايند آموزش بهره مـي      ها، ديدگاه  آن، از تجربه   جاي به
كامـاراواديولو سـه    . گيرد  بر مي آموزان را نيز در      استقالل و آزادي عمل در آموزش گستره دانش       

 كـه بـر   1گزينه ويـژه بـودن   بهين: كند كه عبارتند از گزينه را در پيوند با پساروش مطرح مي   بهين
 2ي توانش كـاركردي  گزينه ها، و بافت آموزشي داللت دارد؛ بهين   ويژه بودن معلم، فراگير، هدف    

ي قـدرت و    رابطـه    به  3پذيري  ي امكان  گزينه كه بر پيوند ميان نگرش و كنش اشاره دارد؛ و بهين          
گزينه از ديدگاه آمـوزش انتقـادي        اين بهين . پردازد  هاي اجتماعي مي    آموزش و موضوع نابرابري   

  .منتج شده است
هاي كـالن    دليل وجود روند سلسله مراتبي در سياست       شوربختانه، در نظام آموزشي ايران به     

صول تجويزي، محتواي ثابت و از پـيش تعيـين          آموزشي و لزوم پيروي معلم زبان انگليسي از ا        
ها و ابتكارهاي خـود در امـر آمـوزش وجـود             ها، خالقيت  ي معلم از نظريه    شده، فضاي استفاده  

ندارد و در نتيجه، مالحظات و نيازهاي ويژه هر بافت آموزشـي كـه تنهـا بـا دادن آزادي عمـل       
هـاي   گناها و نبود انعطاف در همه زمينـه      اين تن . شود كند، ناديده گرفته مي    معلم تحقق پيدا مي    به

  . ي آموزش، محتواي آموزشي، ارزشيابي و امتحان وجود دارند آموزش زبان، از قبيل شيوه

  گيري نتيجه
ي آموزش و پرورش از      ها از يك سو و فلسفه      ترديد بين آموزش در همه سطوح و رشته        بي

ي آمـوزش و      كننـده فلـسفه     يناهميـت نقـش تعيـ     . سويي ديگر، ارتباطي تنگاتنگ وجـود دارد      
 يادگيري و آگاهي از اين موضوع در راستاي نهادينه كـردن اصـول              -پرورش در فرايند ياددهي   

دنبال آن، ايجاد دگرگوني در نظام آموزشي و در سطح كالن در جامعه، امري است               آموزش و به  
پـرورش بـوده    كه همواره مورد تاكيد صاحبنظران، پژوهشگران و كنشگران گـستره آمـوزش و              

؛ )1387(؛ شعباني وركي و  محمـدي چـابكي          1360شريعتمداري،  . ك.عنوان نمونه، ر   به(است  
 اساس، در قلمـرو آمـوزش زبـان انگليـسي نيـز            براين). 1994ليچ و نورلند،     ؛ هيم 2007كونتي،  
هاي درسي، معلمان و     هاي آموزشي، مؤلفان كتاب    گذاران كالن آموزشي، طراحان برنامه     سياست

متوليان آموزش زبان الزم است ضمن تعميق ميزان آگاهي و دانش خود از مباني فلسفه آموزش       
ي بيشتر اين موضوع  بررسي و مطالعه و پرورش و ماهيت ارتباط آن با آموزش زبان انگليسي، به       
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ي  هـاي فلـسفه    سخن ديگر، تحقق آرمـان     به. هم از ديدگاه نظري و هم در عمل مبادرت ورزند         
هـا و اصـول    آگاهي و در گام بعد، عملياتي كردن آن آرمان   رورش در عمل، منوط به    آموزش و پ  

  .   است
واكـاواي   ي آموزش و پـرورش بـه   هاي فلسفه اين پژوهش با استناد به اصول و مباني مكتب       

ها نشان داد كه ظهور      بررسي. ها در گستره آموزش زبان انگليسي پرداخته است        نقش اين مكتب  
هـاي علـوم    و تحوالت خرد و كالن در قلمرو آمـوزش زبـان بـسان ديگـر حـوزه              ها   گزينه بهين
هـا و حـوزه      حال، ماهيت ارتبـاط بـين ايـن مكتـب          بااين. ترديد ريشه در مباني فلسفي دارند      بي

اي است كه در مواردي اين ارتباط كامالً مشهود و مشخص اسـت، هماننـد                آموزش زبان بگونه  
گزينـه پـساروش در آمـوزش زبـان و در مـواردي نقـش                مدرنيسم و بهـين    مكتب فلسفي پست  

افزون بر ايـن، فـصل   . باشد هاي فلسفي در آموزش زبان  تلويحاً قابل درك و استنباط مي     مكتب
هاي فلسفه آموزش و پرورش و آموزش زبان گرايش بـه مالحظـات              جاري مشترك بين مكتب   

اتبـي در برنامـه آموزشـي تـوام بـا           مر هاي تجويزي و سلـسه     اي، انتقاد از رويكرد    بومي و منطقه  
بـرداري ابـزاري از آن و توجـه          آمـوزش، بهـره    هاي سياسي به   مشي پرهيز از ورود خط    توصيه به 

گسترش آموزش مبتني بر تفكر انتقادي يكـي        . هاي فردي فراگيران اشاره دارد     نيازها و تفاوت   به
هـاي آموزشـي    ش در نظامهاي برجسته كاربست فلسفه آموزش و پرورش در بدنه آموز از جنبه 

اين رويكرد روح پرسـشگري و يـادگيري اسـتداللي و مفهـومي را در فراگيـر               . موفق دنيا است  
 شـكاري و    (همانگونه كه پژوهشگران عرصه آموزش و پرورش تأكيد دارنـد           . دهد پرورش مي 

  .  ت شودبايد بيش از پيش تقويت و تثبي ين مهم در نظام آموزشي ايران نيز مي، ا)1389مزدايي، 
ي آموزش و پـرورش در آمـوزش    اهميت فلسفه يكي از فاكتورهاي اساسي در باب توجه به  

ي آموزش زبان انگليسي بطور خاص، گـسترش و          در همه مقاطع و علوم بطور عام، و در زمينه         
عنـوان   بـه (هاي گونـاگون آمـوزش اسـت         ي فناوري و نفوذ و تأثير آن در اليه         رشد خيره كننده  

كشتي ). 1389سطوتي جميل و مواليي،     ؛  1387شعباني وركي و  محمدي چابكي،       . ك.نمونه، ر 
گيـرد كـه انديـشمندان،       گـاه در سـاحل آرام يـادگيري پهلـو مـي            سترگ آموزش و پـرورش آن     
گيـري از اصـول فلـسفي هماهنـگ بـا            اندكاران آمـوزش بـا بهـره       فيلسوفان اين گستره و دست    

وزشي به هدايت صحيح فرايند آموزش و پرورش در ايـن           ها و نيازهاي ويژه هر بافت آم       بايسته
  .   عصر اهتمام بورزند

تـرين   اساسـي . رو شـد   هـايي روبـه    ها با محدوديت   انجام اين پژوهش همانند ساير پژوهش     
ي  ي نقـش و جايگـاه فلـسفه        ي كـافي در زمينـه      محدوديت بر سر راه اين پژوهش، نبود پيشينه       
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عنوان اولين گـام     ي حاضر به   رو، مطالعه  از اين . ليسي بود آموزش و پرورش در آموزش زبان انگ      
رود مطالعـات    رو، اميـد مـي     ازاين. ترديد عاري از نقصان نخواهد بود      در تحقق اين موضوع، بي    

ي  مطالعـه . تري از مبحث مورد نظر را تـشريح و تبيـين كننـد             بيشتر در آينده بتوانند ابعاد جامع     
هـاي    اسنادي به بررسي موضـوع جايگـاه و نقـش مكتـب            -يا حاضر با اتكاء به روش كتابخانه     

هـاي بعـدي    پـژوهش . ي آموزش و پرورش در قلمرو آموزش زبـان انگليـسي پرداخـت             فلسفه
هـاي    گردآوري اطالعات مانند تحقيق پيمايشي يا روش هاي توانند با استفاده از ديگر روش مي

هـاي پـژوهش     يكي ديگر از پتانسيل   . كيفي نظير مصاحبه به واكاوي بيشتر اين موضوع بپردازند        
كمك رايانه است كه به كمك       در آينده تمركز روي فلسفه آموزش و پرورش و آموزش زبان به           

  .هاي پنهان اين زمينه نيز قابل كشف و تشريح خواهد بود آن جنبه

   منابع
   .ريانتشارات طهو:  تهران.آموزش و پرورش در شرايط پست مدرن. )1382(آهنچيان، محمدرضا 

چرا معلمان به آموختن فلسفه آموزش    ). 1387(رضا و ياري دهنوي، مراد       ايرواني، شهين؛ شرفي، محمد   
 33-68: صص). 1(شماره .  سال بيست و چهارم. فصلنامه آموزش و پرورش. نياز دارند و پرورش

  .نشر علم: تهران. هاي جديد در فلسفه آموزش و پرورش ديدگاه). 1388(باقري، خسرو 

مجلـه  . هاي زبان انگليـسي    افزايش تفكر انتقادي از طريق مباحثه ادبي در كالس        ). 1386(شقدم، رضا   پي
  .151-165، صص 159، شماره دانشكده ادبيات و علوم انساني

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.پساتجددگرايي و جامعه امروز ايران ). 1387 (سيد علي رضا حسيني ،

بررسـي  ). 1393(ي، كمال، قرباني،  حسين، منسوبي، سيمين و قاجارگير، زهـرا          زاده، رضوان، دران    حكيم
فردي و گروهي بـر پيـشرفت يـادگيري زبـان       تأثير روش تدريس مشاركتي با به كارگيري تقويت

 5-18، سال دوم، شماره اول، صص تدريس پژوهي. انگليسي

وريني، سياوش    .يادواره كتاب: تهران. روشهاي تحقيق در علوم انساني). 1392(خليلي شَ

عنوان بهين گزينه جديـد  وتبيـين        مباني فلسفه فرامتن به   ). 1389(سجادي، سيد مهدي و ترمس، محمد       
 30.  اولين همايش انجمن فلسفه آموزش و پـرورش ايـران          .هاي آن در فرايند تعليم وتربيت      داللت

  .ارديبهشت، تربيت مدرس، ايران



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 210

نگـاهي بـه نقـش فنـاوري اطالعـات و      ، )1392(زاده، رضـوان   منـصوره و حـسينقلي      , سعيدي سيوكي 
چهارمين همـايش انجمـن      ،يادگيري با تاكيد بر رويكرد سازنده گرايي      -ارتباطات در فرايند ياددهي   

  .فلسفه آموزش و پرورش ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد

اولـين همـايش   . و پرورش فناوري اطالعات و فلسفه آموزش      ). 1389(سطوتي، جميل و مواليي، برزو      
  . ارديبهشت، تربيت مدرس، ايران30. انجمن فلسفه آموزش و پرورش ايران

    .نهضت زنان مسلمان:  تهران.  تعليم و تربيت). 1360(علي، شريعتمداري

    .انتشارات اميركبير:  تهران. اصول و فلسفه تعليم و تربيت). 1367(علي، شريعتمداري

  .، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهراناصول تعليم و تربيت ).1383( علي، شريعتمداري

. تـاريخ فلـسفه آمـوزش و پـرورش در ايـران     ). 1387(شعباني وركي، بختيار و محمدي چابكي، رضـا       
  .17-50، صص 4، سال بيست و چهارم، شماره فصلنامه تعليم وتربيت

 برنامه درسي تفكر انتقادي از ديدگاه هاي نظري واكاوي بنياد). 1389(شكاري، عباس و مزدايي، خداداد   
 ارديبهـشت،  30. اولين همايش انجمـن فلـسفه آمـوزش و پـرورش ايـران       . فيلسوفان تربيتي متأخر  
  .تربيت مدرس، ايران

  .انتشارات آييژ:  ، تهران پست مدرنيسم و آموزش و پرورش، )1383(فرميهني فراهاني ، محسن 

 .2 تهران، برگزيده، چاپ اول، ج.شناسي كليات روان). 1376 (اهللا پور، فرض قلي

: تهـران . سرشـت   ترجمه محمد جعفر پـاك     .مكتب ها فلسفي و آراء تربيتي     ). 1392. (گوتك، جرالد ال  
  .سمت

 و مدرنيـسم  پست مضامين). 1381. (مسعود ،مقدم صفائي. محمدجعفر ،سرشت پاك. پروانه ،نجاريان
 صـص  1، شـماره  ،نهـم  سال ،سوم دوره ،انشناسيمجله  علوم تربيتي و رو      .آن تربيتي هاي داللت

106-89.  

بررسـي رابطـه  تفكـر       ). 1389(نيكو پور، جهانبخش ، اميني فارساني ، محمد حسن و نصيري ، مـريم               
، دوره  فناوري آموزشـي  . انتقادي وراهبردهاي يادگيري زبان توسط فراگيران زبان انگليسي در ايران         

  .195-200، صص 3، شماره 5



 211 هاي فلسفه تعليم و تربيت در آموزش زبان انگليسي جايگاه مكتب

سازمان انتشارت جهاد   : تهران. اي بر فلسفه تعليم وتربيت     مقدمه). 1994(الدين   شمس م، سيد مقد هاشمي
  .دانشگاهي

تـاثير يـادگيري مـشاركتي در    ). 1389(يعقوبي نوتاش، مسعود، روشـن، بلقـيس و سربخـشيان، بهـروز        
نامـه كارشناسـي    پايان  . آموزان مبتدي ايران    هاي تصريفي زبان انگليسي در زبان       يادگيري تلفظ پايانه  

 .ارشد، دانشگاه پيام نور تهران، ايران

Abdullahi-Guilani, M. MohdYasin, M. S., & Hua, T. k. (2011). Authenticity of Iranian 
English Textbooks for schools. English Language and Literature Studies, 1(2), 25-
30. 

 Ausubel, D. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York: Halt, 
Rinehart and Winston. 

Blue, G. (1981). Self-directed warning systems and the role of the ESP teacher. In the 
ESP teacher: Role, development and prospects. ELT documents 112. London: British 
Council, 58-68.  

Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language 
pedagogy. White Plains, NY: Pearson Education.  

Canagarajah, A. S. (2002). Critical academic writing and multilingual students. Ann 
Arbor, MI: University of Michigan Press. 

Conti, G. J. (2007). Identifying your educational philosophy: Development of the 
philosophies held by instructors of lifelong-learners (PHIL). MPAEA Journal of 
Adult Education, XXXVI (1), 19-37. 

Crawford, L. M. (1978). Paulo Freire’s philosophy: Derivation of curricular principles 
and their application to second language curriculum design. PhD dissertation, 
University of Minnesota.  

Doghonadze, N. & Gorgiladze, G. (2008). Problem solving in teaching foreign languages 
to students of pedagogical departments. IBSU Scientific Journal, 2 (1), 101-114.  

Dörnyei. Z., & Ryan, S. (2015). The psychology of the language learner revisited. New 
York: Routledge.  

Elias, J. L. & Merriam, S. B. (1980). Philosophical foundations of adult education. 
 Huntington, NY: Robert E. Krieger Publishing Company.     

Elisa, J. L., & Merriam, S. B. (1995).  Philosophical foundations of adult education (2nd 
ed.). Malabara, FL: Krieger Publishing Company.   

Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford 
University Press. 



 1394تان پاييز و زمس، 2، شمارة 5دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 212

Gorgiladze, G. (2005). Problem Approach to Teaching a Foreign Language in the 
Process of Professional Education (EFL). Unpublished doctoral dissertation. Ilia 
Chavchavadze Language and Culture University. Tbilisi, Georgian.   

Harry, S. B. (1964). A classical realist view of education. In Park, J. (ed), philosophy of 
eduaction, (p.146). New York: The Macmillan Company. 

Heimlich, J.E. & Norland, E.N. (1994). Developing teaching style in adult education. 
San Francisco: Jossey-Bass. 

Jamalvandi, B. (2014). ELT Textbook Evaluation in Iran, New Insights. European 
Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(4), 1068-1078. Journal 

Johnson, D., Johnson, R. & Holubee, E. (1994). Cooperative learning in the classroom. 
Alexanderia, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.  

Kamaravadivelu, B. (1994). The Postmethod Condition: (E)merging Strategies for 
Second/Foreign Language Teaching. TESOL QUARTERLY,  28(1), 27-48. 

Khosravi, M. (2012). A Study of Language Learning Strategies Used by EFL Learners in 
Iran: Exploring Proficiency Effect on English Language Learning Strategies. Theory 
and Practice in Language Studies, 2(10), 2122-2132. doi:10.4304/tpls.2.10.2122-
2132 

Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language 
Teaching. Oxford: OUP. 

Leeman, J. (2005). Engaging critical pedagogy. Spanish for native speakers. Foreign 
Language Annals 38, 35–45. 

Mackey, A., & Gass, S. M. (2005). Second language research: methodology and design. 
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Merriam, S. B. (1995). Selected writings on Philosophy and adult education. Malabar, 
EL: Krieger Publishing Company. 

Nunan, D. (2001c). Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press. 

Olson, R. & Kagan, S. (1992). About cooperation learning. In C. Kessler (Ed.), 
Cooperative language learning: A teacher resource book, (pp.1-30). New York: 
Prentice Hall.    

O’Malley, J., Chamot, A., Stewner-Manzanares, G., Kupper, L., & Russo, R. (1985). 
Learning strategies used by beginning and intermediate ESL students. Language 
Learning, 35, 21-46 

Ozmon, H. A. and Craver, S. M. (1981). Philosophical foundations of education. 
Columbus, OH: Bell and Howell Company. 

Ozmon, H. A., & Craver, S. M. (1986). Philosophical foundations of education (3rd ed.). 
Columbus: Bell & Howell Company. 



 213 هاي فلسفه تعليم و تربيت در آموزش زبان انگليسي جايگاه مكتب

Pennycook, A. (1999). Introduction: Critical Approaches to TESOL. TESOL 
QUARTERLY, 33(3), 329-348. 

Piaget, J. (1986). Le dkveloppenient de Io trotion de ternps the: I‘enfatit. Paris: Presses 
Universitaires de France. In  P. Fletcher and M. Garman (eds.). Language 
acquisition, (P.26) Cambridge: CUP.  

Richards, J.C. & Rodgers, T. S.  (2001). Approaches and Methods in Language 
Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 

Skinner, BF (1976). About Behaviorism. New York: Random House, Inc . 
Stern, H.H. (1975). What can we learn from the good language learner? Canadian 

Modern Language Review, 31, 304- 18. 

Stroll, F.L. (2002). Project work: A maens to promote lannguage and content. In J. C. 
Richards and W. A. Renandya (eds). Methodology in language teaching, an 
anthology of current practice, (pp. 107-119). Cambridge: CUP. 

Sturtridge, G. (1982). Individualized learning: What are the options for the classroom 
teacher? In M. Geddes & G. Sturtridge (eds), Individualization, (pp. 8-14).  London: 
Modern English Publications. 

Yarmohammadi, L. (2002). The evaluation of pre-university textbooks. The Newsletter 
of the Iranian Academy of Science, 18, 70-87. 




