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ساختار آموزشی یک کشور نقش بسزایی در استقالل و موفقیت آن کشور در سطح منطقهای و بیناملللی را دارا
میباشد .هر اندازه ساختار آموزشی یک کشور از رویکردهای نوین و محتوای درسی و علمی غنیتر بهرهمند باشد
مردمان آن کشور از نظر علمی ،آموزشی و فرهنگی در جایگاه باالتری در جهان قرار خواهند گرفت .بنابراین در
سیستم آموزشی ایران به خصوص مدارس می باید تالش کرد که درس هایی را به دانش آموزان آموزش داد تا
سطح علمی فرهنگی و عملیاتی آنها افزایش یابد .در این راستا آموزش زبانهای خارجی به دانش آموزان از اهمیت
باالیی برخوردار است دانسنت زبانهای خارجی در مدارس ایران باعث گستردگی ارتباط افراد با دنیای بین امللل
خواهد گردید  .بعنوان مثال ،با توجه به اینکه زبان قرآن عربی می باشد و اینکه کشورهای همسایه ایران عرب
میباشند بنابرین برای درک بهتر قران و همچنین تعامل بیشتر اجتماعی و فرهنگی با این کشورها موجب گشته است
تا زبان عربی در مدارس ایران تدریس گردد.
زبانهای بین املللی از جمله زبان انگلیسی موجب گسترش ارتباطات بیناملللی می گردد که با توجه به اینکه زبان
علمی و جهانی حال حاضر دنیا انگلیسی میباشد ،تدریس زبان انگلیسی در مدارس ایران از درجه اهمیت باالیی
برخوردار می باشد.
از طرفی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بر فراگیری دیگر زبان های خارجی که فرموده بودند مدارس
ایران می باید از انحصار زبان انگلیسی خارج شوند میتوان یکی از زبانهای خارجی از جمله آملانی ،فرانسوی،
روسی و چینی را در نظام آموزشی ایران تدریس نمود
در این راستا اثبات خواهیم کرد که زبان انگلیسی می باید از کالس سوم یا چهارم ابتدایی تدریس گردد و در
ادامه نشان خواهیم داد که زبان آملانی به عنوان تنها کاندید زبان سوم در سیستم آموزشی ایران ،می تواند از
کالس دهم در مدارس ایران تدریس گردد.

تدریس زبان انگلیسی از سوم یا چهارم ابتدایی :

با توجه به اینکه زبان انگلیسی به عنوان زبان رایج ارتباطی بین کشورهای دنیا از نظر علمی و اجتماعی مورد
استفاده قرار می گیرد ،تدریس زبان انگلیسی در سیستم آموزشی ایران از کالس هفتم تدریس گردد .اهمیت
یادگیری زبان انگلیسی سبب گردیده است که بیشتر خانوادهها ،بخصوص خانوادههای ساکن در شهرها ،با توجه
به توان مالی و یا میزان دسترسی به موسسات زبان انگلیسی تالش نمایند که از دوران ابتدایی و یا حتی پیش
دبستانی فرزندان خود را جهت فراگیری زبان انگلیسی به موسسات آموزش زبان انگلیسی بفرستند.
در این راستا بیان این نکات از اهمیت باالیی برخوردار می باشد:
 خانواده ها با فرستادن فرزندانشان به کالسهای زبان انگلیسی در موسسات ،باعث صرف هزینه مالی برخانواده ها می گردد
 حضور دانش اموزان در موسسات زبان در بعدازظهرها ،باعث از دست دادن وقت آموزشی نسبت به انجامتکالیف مدرسه میگردد
 عدم توانایی مالی و یا عدم دسترسی خانوادهها به موسسات آموزش زبان انگلیسی ،بخصوص در روستاها،باعث برمیگردد که عده زیادی از دانشآموزان از رقابت در آموزش زبان انگلیسی بیبهره گردد که در ادامه موجب
می گردد که این دسته از دانش آموزان نسبت به دیگر دانش آموزان شرکت کننده در موسسات زبان ،در تست زبان
انگلیسی در کنکور سراسری درصد کمتری را کسب نمایند که یک نوع تبعیض آموزشی محسوب می گردد.
 با توجه به اینکه تدریس زبان در مدارس ایران از کالس هفتم شروع میگردد ،متاسفانه دانشآموزان ایرانیفرصت کافی برای تسلط به زبان انگلیسی را نخواهند داشت; که در صورت ادامه تحصیل دانش آموزان در سطوح
باالتر دانشگاهی ،لزوم تسلط به زبان انگلیسی را بطور بارزتری برای آنان آشکار خواهد گردید .در این صورت
دانشجویان و پژوهشگران برای ادامه ارتباطات علمی و پژوهشی خود مجبور به صرف وقت برای آموزش زبان
انگلیسی می گردد که باعث هزینههای مالی و زمانی مضاعفی برای دانشجویان و پژوهشگران می گردد .به نوعی
میتوان گفت که با اختصاص دادن وقت این دسته از افراد برای یادگیری زبان انگلیسی ،یک نوع دوباره کاری در
آموزش زبان انگلیسی در سیستم اموزشی ایران میباشد که باعث ضررهای هنگفت مالی ،زمانی و آموزشی به
کشور میگردد.
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اندیشمندان در حوزه یادگیری زبان ،نظریه دوره حیاتی  Critical Periodرا مطرح مینمایند .این نظریه بیان
می دارد که یک کودک با توجه به اینکه در سنین ١٠-٨سالگی به گرامر زبان مادری و همچنین در زمینه نوشنت
تسلط پیدا می کند ،این سنین بهترین زمان برای یادگیری زبان دوم میباشد(Hamidi, najafi, 2012:2).

در ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯾری زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﻗﺑل از  ١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ آﻟﻣﺎن ،ﻓﻧﻼﻧد ،ﺳوﺋﯾس ،ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﭘرﺗﻘﺎل زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﯾن ﺣدو ﺳﻧﯽ  ٨ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣدارس
ا ﯾ ن ﺗ د ر ﯾ س ﻣ ﯾ ﮕ ر د د  ،و ﺣ ﺗ ﯽ ﮐ ﺷ و ر ھ ﺎ ﯾ ﯽ ا ز ﺟ ﻣ ﻠ ﮫ ﺳ و ﯾ د  ،ﻧ ر و ژ  ،ﻓ ر ا ﻧ ﺳ ﮫ  ،ا ﯾ ﺗ ﺎ ﻟ ﯾ ﺎ و ﺗ ر ﮐ ﯾ ﮫ ا ز ﺳ ن  ٧ﺳ ﺎ ﻟﮕ ﯽ ز ﺑ ﺎ ن
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ داﻧش اﻣوزان ﺧود آﻣوزش ﻣﯾدھﻧد) ، (Eurydice 2017 :2و در ژاﭘن از ﺳﺎل  ٢٠١١زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ﭼﮭﺎرم اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣدارس ﺗدرﯾس ﻣﯾﮕردد (Ng 2016:215) .
بنابرین با توجه به نظریه علمی “دوره حیاتی” و تاکید بر شروع تدریس زبان خارجی در سنین  ١٠-٨برای یادگیری
زبان دوم ،می باید زبان انگلیسی از کالس سوم یا چهارم ابتدایی بصورت مدرن و پیشرفته در نظام آموزشی ایران
تدریس گردد تا در پایان کالس نهم دانش آموزان بتوانند به فهم و بیان زبان انگلیسی مسلط گردند  .در ادامه ،از
دهم در مدارس ایران زبان انگلیسی بصورت محاوره به دانش آموزان تدریس گردد تا با پایان یافنت دیپلم ،دانش
آموزان ایرانی به زبان انگلیسی تسلط پیدا نماید .از طرفی با تدریس زبان انگلیسی از کالس سوم یا چهارم ابتدایی
در نظام آموزشی ایران باعث خواهد گردید هر گونه تبعیض آموزشی در این رابطه از بین خواهد رفت و تمامی
و اینکه موجب هزینه اضافی مالی و زمانی دانش اموزان ایران بطور مساوی و هماهنگ زبان انگلیسی را بیاموزند،
به دانش اموزان و خانواده های آنان نگردد.
در صورت اجرای این طرح ،هر یک از افرادی از مدارس ایران فارغ التحصیل می گردند ،به زبان انگلیسی تسلط
کافی دارا خواهند بود که هم باعث کاهش هزینه های مالی و زمانی خانواده ها و دانش اموزان خواهد شد و هم
اینکه دانش اموزان ،دانشجویان و پژوهشگران ایرانی براحتی میتوانند ارتباطات علمی و پژوهشی با اندیشمندان
و پژوهشگران بین املللی برقرار نمایند .با تسلط افراد به زبان انگلیسی باعث افزایش میزان ارتباطات تجاری و
اقتصادی ایرانیان با صاحبان صنایع و اندیشمندان اقتصادی دیگر کشورها نیز خواهد گردید که بطور حتم کمک
شایانی به استقالل و خودکفایی ایران در حیطه های اقتصادی  ،تجاری و آموزشی را نیز در بر خواهد داشت.

با تدریس زبان انگلیسی در کالس سوم یا چهارم ابتدایی به اهداف زیر دست پیدا خواهیم نمود:
 استفاده از متدهای نوین علمی از جمله نظریه دوره حیاتی  Critical Periodدر یادگیری زبان انگلیسی درسنین دوران حیاتی  ١٠-٨سالگی
 کاهش هزینه های خانواده ها در فرستادن دانش اموزان به موسسات آموزش زبان انگلیسی جلوگیری از بهدر رفنت وقت دانش اموزان در موسسات زبان انگلیسی سیستماتیک شدن و هماهنگ شدن یادگیری زبان انگلیسی از کالس سوم یا چهارم ابتدایی برای تمامی دانشآموزان ایران
 تسلط تمام دانش اموزان به زبان انگلیسی تا پایان دبیرستان جلوگیری از تبعیض در یادگیری زبان انگلیسی بین دانش اموزان نقاط مختف ایران ارتباط بیشتر دانشجویان و پژوهشگران ایرانی با اندیشمندان ،پژوهشگران و دانشمندان سایر نقاط جهانافزایش ارتباطات متخصصین ،تجار و اقتصاددانان ایرانی با صاحبان صنایع ،تجار و اقتصاددانان دیگرکشورها
 -ایجاد نظام آموزشی در سطح جهانی با رویکردهای نوین و کارامد

حامد نیک پی

تدریس زبان آملانی در دبیرستان :
ایران تمایل دارد جایگاه خود را به عنوان یک کشور صلح آمیز در خاورمیانه حفظ کند نفوذ خود را در این منطقه
تقویت باشد و همچنین سرمایه گذاری خارجی را در بخش اقتصادی جذب نماید .با توجه به اهمیت حوزه های
اقتصادی در خودکفایی کشورها در سطح ملی و جهانی ،ایرانی باید تالش جدی و موثری در توسعه زیر ساختارهای
اقتصادی و صنعتی انجام دهد .این تالش ها باعث تقویت اقتصاد ملی و خودباوری در حوزه های مختلف سیاسی،
امنیتی ،اقتصادی و آموزشی در سطح منطقه ای و جهانی را برای ایران موجب خواهد گردید.
ایران با استفاده از متخصصین علمی و دانشگاهی خود در حوزه های مختلف کشاورزی صنعتی ماشین سازی و
انرژی و با همکاری کشورهای پیشرو در این زمینه ها از جمله آملان ،میتواند زیرساختارهای الزم برای تولید
کاالهای اساسی و باکیفیت در حوزههای مختلف بازارهای داخلی و منطقهای را توسعه بخشد .برای صورت
بخشیدن به این امر مهم ،ایران میتواند در زمینههای مختلف علمی ،اقتصادی و تجاری ،تعامالت گستردهای با
آملان برقرار نماید تا زیر ساختارهای اقتصادی کشور را توسعه و گسترش دهد که این خود باعث تاثیر بسیار زیادی
در خودکفایی ایران خواهد داشت .توسعه همکاری های گسترده با آملان باعث به وجود آمدن اقتصاد امن و پویا در
ایران خواهد شد که این موجب خواهد گردید که کشورهای دیگر دنیا و بخصوص کشورهای اروپایی ترغیب گردند
در بخشهای مختلف اقتصادی در ایران سرمایهگذاری داشته باشند که ادامه مستمر این همکاری تاثیر بسیار
زیادی در نزدیکی سیاسی و اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا را در بر خواهد داشت.
اتحادیۀ اروپا از نظر موقعیت سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در سطح جهانی و بین املللی از جایگاه ویژه ای برخوردار
است .آملان به عنوان کشور مدرن صنعتی و برخوردار از زیرساخت های اقتصادی مطمئن ،نقش بسیار تاثیرگذاری
در سیاست های کالن اتحادیۀ اروپا دارد .تأثیرگذاری اقتصاد و صنعت آملان بر اقتصاد اروپا و جهان ،موجب بقدرت
رسیدن آملان به عنوان یک کشور تاثیر گذار در تصمیم گیری های جهانی گردیده است .چه بسا  +١در اصطالح
 5+1کشورهای صنعتی دنیا ،متعلق به آملان باشد.
به موجب پیمان ماستریخت ،آملان از از کشورهای مؤسس اتحادیۀ اروپایی و امروزه گردانندۀ اصلی امور این
اتحادّیه است ،و اینکه مقر بانک مرکزی اتحادیه اروپا ،مجری به جریان افتادن یورو ،در شهر فرانکفورت آملان
میباشد .تمامی این نکات بیان شده نشان دهنده قدرت عملیاتی آملان در حیطه های سیاسی و اقتصادی در سطح
منطقه ی و جهانی میباشد.
در سالهای کنونی ،بخصوص پس از برجام ،ایران و آملان به دنبال تقویت و توسعه مناسبات خود تالش بسیار زیادی
انجام داده اند حضور مقامات و هیات های مختلف سیاسی ،اقتصادی و تجاری آملان در ایران بیانگر رویکرد آملان
برای توسعه روابط با ایران میباشد .دولت های عضو اتحادیۀ اروپـا در رابطه با ایران تـرجیح مـی دهنـد آملان گام
اول را بردارد تا آنها بدان استناد نمایند ،زیرا آنها به شناخت آملان از ایران اعتماد دارند )رحمانی.(١٤٤ :١٣٨٤ ،
گسترش و توسعۀ مستمر روابط ایران با آملان در زمینه های سیاسی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی باعث گسترش
روابط ایران و اتحادیۀ اروپا در تمامی حوزه ها خواهد گردید این می تواند باعث باال رفنت حیطۀ عملیاتی ایران در
منطقه و افزایش جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در نظام بین امللل گردد )اطاعت.(١٧١ :١٣٩٢ ،

کشورهای آملان ،سوییس و اتریش اشتراکات زبانی و فرهنگی و نژادی بسیار زیادی بین آنها موجود میباشد که
این موجب نزدیکی گرایش های سیاسی و اقتصادی کشورهای اتریش و سویس به آملان میگردد .و بدین جهت این
منطقه را  DACH-Regionمی نامند که حروف اختصاری آن عبارتنداز  D=Deutschland،A=Austriaو
 CH=Confoederatio Helveticaنام التین سوئیس می باشد).(Thill 2014
کشورهای اتریش و سوئیس دارای تبادالت اقتصادی و فرهنگی بسیار زیادی با ایران دارا میباشند .که از جمله
میتوان به چشم انداز انتقال گاز ایران به این کشورها اشاره کرد .کشور اتریش از سال  ۱۹۹۵به عضویت اتحادیه
اروپا شده است که با توجه به ساختار های قوی فرهنگی و اجتماعی از مناسبات باالیی با دیگر کشورهای اتحادیه
اروپا برخوردار میباشد .کشور سوئیس نیز از روابط نزدیکی با شورای همکاری اتحادیه اروپا برخوردار می باشد.
بر اساس تاکید و تجدید رویکرد دوجانبه سوئیس تالش درد تا یک رابطه تنظیم شده با اتحادیه اروپا را بر اساس
مشارکت اجتماعی شرکت اجازه دهد تا زمینه توسعه فراهم نماید )(FADF:15
در سیاست خارجی کشورههای اتریش و سوئیس ،بیطرفی و یا عدم دخالت در مسائل و بحرانهای بین املللی نشان
از رویکرد ملی آن کشورها در سطح بین امللل می باشد ) ( Meyer 2007:11 FADF:6و چه بسا کشورهای
آملان ،سویس و اتریش درمورد مسائل داخلی ایران رویکرد بیطرفی و یا عدم دخالت اتخاذ مینمایند ،که این خود
باعث گردیده است روابط اقتصادی و سیاسی ایران با این کشورها از کشمکش کمتری برخوردار گردد.
آملان ،اتریش و سوییس در مرکز اروپا قرار دارند و به عنوان پلی بین شمال و جنوب اروپا عمل میکنند ،و بیشتر از
سایر کشورهای عضو در اتحادیه اروپا ،با یکدیگر در هم آمیخته می باشند .با توجه به پیشرفت های اقتصادی،
علمی ،فرهنگی و اجتماعی آملان ،اتریش و سویس در سطح جهانی ،موجب گردیده است دیگر کشورهای اروپایی
روابط خود را با این کشورها در جهت ارتقای کیفیت اقتصادی و آموزشی خود گسترش دهند .بنابرین با توجه به
جایگاه آملان ،اتریش و سویس در اروپا و از طرفی با توجه به رویکرد بیطرفی و یا عدم دخالت این کشورها در
سیاست های کالن ایران ،دولت ایران می باید تالش جدی در جهت افزایش حجم معامالت تجاری ،اقتصادی و
روابط علمی و فرهنگی با کشورهای آملان ،اتریش و سوییس انجام دهد .
گسترش همکاریهای فرهنگی و آموزشی ایران با آملان ،اتریش و سوئیس موجب افزایش همکاریهای سیاسی و
اقتصادی ایران و آملان خواهد گردید که با توجه به جایگاه تاثیر گذار آملان بر اتحادیه اروپا ،گسترش روابط سیاسی
و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت ; که در ادامه با توجه به تاثیر گذاری آملان و اتحادیه اروپا
در نظام بین امللل باعث افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان خواهد گردید.
یکی از راه های توسعه روابط ایران با کشورهای آملان ،اتریش و سویس در زمینه آموزشی میباشد .در این راستا،
تدریس زبان آملانی در مدارس ایران ،تاثیر بسیار زیادی بر گسترش روابط ایران و آملان ،سوئیس و اتریش ایجاد
خواهد گردید.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بر اینکه انحصار زبان انگلیسی از مدارس ایران میباید برداشته شود ،می
توان یکی دیگر از زبان های خارجی از جمله آملانی ،فرانسوی ،روسی و چینی را بعنوان زبان سوم خارجی در
نظام آموزشی ایران تدریس نمود .الزم بذکر زبان است فرانسه به زبان روم باستان نزدیک است و زبان روسی و
چینی از رسم الخط و قوانین گرامری متفاوت از زبان انگلیسی پیروی مینمایند که مشکل در فهم این زبان ها ﺑﺎﻋﺚ
زمانبر بودن یادگیری این زبانها میگردد که در دوران دبیرستان امکان پذیر نمیباشد.

از نظر زبان شناسی ،زبان های آملانی و انگلیسی از نظر لغوی ،گرامری و ساختاری هم خانوده می باشند
) (Chapter 13 ،2008 ،Mommaکه حدود  %30کلمات آملانی و انگلیسی شبیه همدیگر می باشند و از یک
ریشه نشات میگیرد )(listenandlearn.com
بنابرین با توجه به هم خانواده بودن زبان های آملانی و انگلیسی و همچنین با توجه به اینکه دانش اموزان ایرانی تا
کالس دهم به زبان انگلیسی آشناییت کافی خواهند داشت ،سبب میگردد آموزش و فهم زبان آملانی برای دانش
آموزان ایران بسیار ساده تر و آسانتر از زبان های دیگر گردد.
از طرفی ،با توجه به نزدیکی تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ایران با آملان و همچنین حجم باالی مراودات
اقتصادی،تجاری و علمی با آملان موجب میگردد تدریس زبان آملانی در مدارس ایران از درجه اهمیت باالتری
برخوردار گردد .بنابرین این نتیجه گیری را میتوان داشت که زبان آملانی بعنوان تنها کاندید برای تدریس زبان
خارجی سوم در مدارس ایران تلقی می گردد.

بنابرین با توجه به فرمایشات رهبری بر تدریس زبان های بین املللی در مدارس ایران و حذف انحصار زبان انگلیسی
از سیستم آموزشی ایران ،و همچنین با توجه به اهمیت ارتقای سطح سیستم آموزشی ایران در مقیاس جهانی،
میتوان زبان انگلیسی را در در سیستم آموزشی ایران از کالس سوم یا چهارم ابتدایی تدریس نمود ،و در ادامه از
کالس دهم زبان آملانی را در مدارس ایران تدریس نمود.
الزم به ذکر میباشد با توجه به ای زبان های انگلیسی و آملان هم خانواده میباشند و به نوعی زبان آملانی مادر زبان
انگلیسی میباشد ،تدریس زبان انگلیسی از کالس سوم یا چهارم ابتدایی کمک شایانی به فهم زبان آملان از کالس
دهم را برای دانش آموزان ایفا خواهد نمود.
انجام این طرح در سیستم آموزشی ایران ،موجب یادگیری زبان های انگلیسی و آملانی که از زبان های بین املللی
و علمی دنیا هستند خواهد گردید ،که این باعث خواهد گردید تا دانش اموزان ایرانی از سطح آموزشی بسیار
باالیی در جهان برخوردار گردند .ازطرفی با تدریس زبان آملانی در سیستم آموزشی ایران موجب افزایش مراودات
آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای آملان ،سویس و اتریش را موجب خواهد گردید ،که با
توجه به جایگاه باالی سیاسی و اقتصادی آملان در اتحادیه اروپا و نظام بین امللل ،موجب افزایش جایگاه سیاسی
و اقتصادی ایران در منطقه و جهان خواهد گردید.
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