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سیدبهنام علوي مقدم
1

  

رضا خیرآبادي
2

  

درسـی  در این مقاله از منظري انتقادي به محتواي سند برنامه:چکیده

کوشیم به ایـن   هاي خارجی پرداخته و میملی در حوزه آموزش زبان

زبـان خـارجی    شیم که سند مذکور در بخش آموزپرسش پاسخ گوئ

زان محقق کننده اهداف کـالن  تا چه می) به طور خاص زبان انگلیسی(

انـداز بیسـت سـاله     تر ماننـد سـند چشـم    شده در اسناد فرادستیتعیین

سند  نقشه جامع علمی کشور و سند تحـول   جمهوري اسالمی ایران،

قق این اهداف مستلزم چه باشد و تح تربیت می راهبردي نظام تعلیم و

هـاي   تحقیق ابتـدا بخـش  این انجام  در. پیش نیازها و مقتضیاتی است

هـاي خـارجی در اسـناد ذکـر شـده       مرتبط با موضوع آمـوزش زبـان  

درسی ملـی در حـوزه یـادگیري    تخراج و سپس میزان انطباق برنامهاس

ایـن برنامـه بـا    ) نگاشت چهـارم (هاي خارجی از نگاشت نهایی  زبان

هاي محتمل فراروي اجراي این بخش از سند به  اد کالن و چالشاسن

برنامـه درسـی ملـی در حـوزه     کـه  دادنتایج نشان . شدبحث گذاشته 

اسـناد   هاي خارجی کوشیده است اهداف تعیین شده در یادگیري زبان

کید بـر اسـتفاده   أبا ت براي مثال( مین نمایدأفرادستی را تا حد زیادي ت

اما تمهید برخی  )و تدریس هر چهار مهارت زبانیاز رویکرد ارتباطی 

پیش نیازها و تدابیر جهـت اجـراي بهینـه ایـن سـند در مقـام عمـل        

   .نماید ضروري می
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Abstract: In this article, we studied the 
national curriculum of Islamic 
Republic of Iran in field of teaching 
foreign languages (especially English) 
from a critical stand point to find the 
adequacy level of this document in 
realizing the objectives mentioned in 
higher level documents such as the 20-
year national vision, the comprehensive 
scientific road map and the national 
document of education of the Islamic 
Republic of Iran. Methodologically, the 
research extracted the related parts of 
the above mentioned documents 
initially and studied the adequacy of 
the national curriculum in the field of 
teaching foreign languages.
The results of this study show that 
although the national curriculum of 
Iran holds some considerable 
advantages, the successful application 
of its elements in area of teaching 
foreign languages requires preparation 
of some prerequisites.
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  مقدمه 

گذاري آموزش زبان خارجیسیاست   
1
ترین موضـوعات کـالن مـرتبط بـا      در هر کشور از مهم 

شود که از یک سـو بـا توجـه بـه نقـش       شناسی کاربردي محسوب می حوزه آموزش زبان و زبان

هاي خارجی در موفقیـت فـردي و اجتمـاعی فراگیـران در سـطح ملـی و        مهمی که دانستن زبان

ها و باورهاي مذهبی و ملـی   کند و از دیگر سو ضرورت حفظ و تقویت ارزش میالمللی ایفا  بین

هـاي مختلـف یـک ملـت      تواند تأثیرات بلند مدت و عمیقی بـر نسـل   افراد در دهکده جهانی می

هاي کالن فرهنگـی و آموزشـی بـه عنـوان  خـط مقـدم و سرمنشـاء         گذاري سیاست. داشته باشد

در دورانی . کند ر ناپذیري در آینده علمی میهنمان ایفا میتحوالت فرهنگی و آموزشی، نقش انکا

ترین سطوح مـورد تأکیـد    که ضرورت ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور در عالی

سند «هاي زیر بنایی و بسیار مهمی از جمله  گذاري قرار گرفته است شاهد تدوین اسناد و سیاست

سند تحـول  «و  »سند  نقشه جامع علمی کشور«، »رانچشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ای

گر و زمینه ساز تحقق تحـول بنیـادین در عرصـه    هستیم که هدایت »راهبردي نظام تعلیم وتربیت

این اسناد باالدسـتی کـه بـا رویکـرد تأکیـد بـر       . باشند تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران می

ن در ترجمـه صـرف منـابع خـارجی تـدوین      عناصر و دستاوردهاي بومی و پرهیـز از فروغلتیـد  

. شوند اند نقشه راه و قطب نماي حرکت نهادهاي فرهنگی و آموزشی کشور محسوب می گردیده

در پژوهش حاضر پس از استخراج فرازهاي مرتبط بـا آمـوزش زبـان خـارجی در اسـناد کـالن،       

مسـویی آن بـا  اسـناد    کوشیم با نگاهی انتقادي به سند برنامه درسی ملـی، میـزان انطبـاق و ه    می

که تا زمان انجـام ایـن   (فرادستی را بررسی کرده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این برنامه 

به این پرسش پاسخ گوییم که آیا این سـند  ) نهایی و ابالغ نگردیده است 1391پژوهش در بهار 

یست سـاله و  به صورت بالقوه، توانایی تحقق اهداف مشخص شده در اسنادي مانند چشم انداز ب

-نقشه جامع علمی کشور را داراست یا خیر؟ و چـه مقـدمات و ملزومـاتی بـراي تحقـق هـدف      

  هاي انجام شده در این سند مورد نیاز است؟گذاري

این نکته را نباید از نظر دور داشت که از زمان آغاز آموزش زبان انگلیسی در مـدارس ایـران       

وزشی کشور از فقدان سیاست آموزشـی مـدون در   هجري شمسی تاکنون نظام آم 1318در سال 

اي  رنج برده است و نفس نگارش چنین برنامـه ) هاي آموزشی و بیشتر حوزه(بخش آموزش زبان 

                                                
1. Foreign Language Education Policy
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هـاي ملـی قابـل تقـدیر اسـت امـا ایـن واقعیـت          آن هم با رویکرد استفاده از منابع و توانمنـدي 

درسی ملی کشور بـه ویـژه در   برنامهبایست مانع از نقد سند مهم و تأثیرگذاري همچون سند  نمی

  .حوزه حساسی مانند آموزش زبان انگلیسی گردد

اي مانند سند چشـم انـداز و نقشـه جـامع      ابتناء پژوهش حاضر بر اسناد نهایی و ابالغ گردیده  

هاي اسناد در حال نهایی شدنی مانند فلسفه تعلـیم و   علمی کشور و همچنین جدیدترین نگاشت

  . باشد درسی ملی می تربیت و برنامه

:له، پیشینه تحقیق و چارچوب نظريأبیان مس

معتقد است که زبان انگلیسی، زبان اول چهارصد میلیـون گویشـور و زبـان    ) 2003(کریستال    

ور در هفتاد و پنج کشور جهان است و تعداد فراگیران این زبـان را  شهمین تعداد گوی دوم تقریباً

هـاي مختلـف    گیر و نافذ این زبان در عرصهحضور چشم. کند ورد میبیش از یک میلیارد نفر برآ

نمایـد کـه    اپـذیر مـی  از جمله سیاست، اقتصاد، پزشکی، ورزش، رسانه و اینترنت در حالی انکارن

آن گونـه  . اي گرفته است وران و فراگیران این زبان در سده اخیر فزونی شتابندهشرشد تعداد گوی

، زبان تنها شش میلیون گویشور 1600قد است انگلیسی در سال معت) 2007و1994(که پنی کوك 

هـاي   به اندکی بیش از هشت میلیون رسیده و این رقم در سـال  1700بوده که این تعداد در سال 

الگوهـا و  . به ترتیب به سـی و صـد و بیسـت میلیـون نفـر افـزایش یافتـه اسـت         1900و  1800

از  ؛المللی ارایـه گردیـده اسـت    لیسی در عرصه بینهاي متعددي از نحوه گسترش زبان انگ انگاره

بـراي  ( .)1999(و مودیـانو  ) 1987(، مک آرتور )88و1985(، کاچرو )1980(جمله مدل استیونز 

)  1389: هاي مذکور نگاه کنید به داوري آشنایی بیشتر با انگاره

گردد که در  از میب 1317-1318پیشینه آموزش رسمی زبان انگلیسی در مدارس ایران به سال     

هـاي زبـان انگلیسـی     آن سال و با حمایت وزارت فرهنگ آن زمان مجموعه شش جلـدي کتـاب  

براي تدریس در مقطع شش ساله دبیرستان توسط گروهی از مؤلفان ایرانی و غیر ایرانی تدوین و 

: ویسـد ن هاي زبان انگلیسی کشورمان مـی  در مورد اولین کتاب) 68:2011(فروزنده . منتشر گردید

آموزش مستقیماین مجموعه از روش«
1

و آموزش خواندن محور 
2

با تنوع وسـیعی از موضـوعات   

این شش کتاب از طراحی و فراینـد تـدریس یکسـانی در هـر درس     . کرد در هر کتاب تبعیت می

                                                
1. Direct Method (DM)
2. Reading Method (RM)
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اي ادبی در یـک صـفحه و    اي که یک درس ممکن بود به معرفی قطعه برخوردار نبودند؛ به گونه

اي مربوط به آن بپردازد و درس دیگر فقط به دستور زبان خواه مرتبط یـا نـامرتبط   ه بدون تمرین

ها حدود ربع قـرن و تـا سـال     این مجموعه از کتاب. »هاي پسین و پیشین اختصاص یابد با درس

بنـدي شـده  هـاي سـطح   که با مجموعه موسوم بـه کتـاب   1343
1
جـایگزین شـد مـورد اسـتفاده      

هـاي تـدریس سـنتی ماننـد روش      مؤلفان کوشیده بودند از روشدر مجموعه جدید، . قرارگرفت

مستقیم به جریان غالب آن دوران به ویژه روش دیداري ـ شنیداري 
2

و آموزش موقعیت محـور   
3
 

هـاي تـألیف شـده     تغییر جهت داده و تحوالت آموزش زبان در آن دوران را در محتـواي کتـاب  

ن انگلیسـی نیـز تـا پـس از پیـروزي انقـالب       هاي آموزش زبـا  این مجموعه از کتاب. لحاظ کنند

هـا جـایگزین    با مجموعـه دیگـري از کتـاب    1361شد و از سال  اسالمی در مدارس تدریس می

  .گردید

از (آموزش زبان انگلیسی پس از انقالب اسالمی تحت تأثیر تحول در نظام آموزشـی کشـور       

محتوایی فراوانی یافت و تدریس تغییرات شکلی و ) جمله افزوده شدن مقطع راهنمایی تحصیلی

هـاي   هرچند یک بار در سال(زبان انگلیسی از سال نخست مقطع راهنمایی تحصیلی آغاز گردید 

ابتدایی دهه شصت آموزش زبان از محتواي آموزشی سال اول راهنمایی حذف و آموزش آن بـه  

سـال اول مقطـع    سال دوم وا نهاده شد؛ اما در بـازنگري مجـدد،  آمـوزش ایـن درس دوبـاره از     

  .)راهنمایی از سرگرفته شد

هاي درسی و بـه   در مقاله خود به تفصیل در مورد تغییرات و تحوالت کتاب) 2011(فروزنده     

پردازد و  این تغییـرات را   هاي کشور به بحث می تبع آن شیوه تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان

اي کــه در حــال حاضــر در  جموعــهو م 1370-1382،  1361 -1369بــه ویــژه در ســه مقطــع  

هـاي  هاي عمـده کتـاب  یکی از کاستی .کند هاي کشور در حال استفاده است بررسی می دبیرستان

گـذاري کـالن در    ، نبـود سیاسـت  )همـان (زبان انگلیسی ایران در مقاطع مختلف از دید فروزنده 

وهشگرانی همچـون  اي که پژ عرصه آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشورمان است، نکته

  . اند تر به آن شده نیز به آن اشاره کرده و خواستار توجه بیشتر و دقیق) 2011(کیانی و دیگران 

                                                
1. Graded English
2. Audio-Lingual Method (ALT)
3. Situational Language Teaching (SLT)
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هاي چنـدي بـه   در زمینه نقد برنامه درسی ملی و ارتباط آن با اسناد کالن فرهنگی کشور پژوهش

سـند برنامـه    گذاري در ویراست سـوم به بررسی شیوه هدف) 1389(حسنی . انجام رسیده است

اي و گذاري را در سه سـطح مفهـومی، گـزاره   وي نخست الگوي هدف. استدرسی ملی پرداخته

سیستمی توصیف نموده و سپس با در نظر گـرفتن چهـار مـالك سـازگاري درونـی، سـازگاري       

پـردازد  گذاري در نگاشت سوم سند میبیرونی، ارتباط طولی و ارتباط عرضی به نقد شیوه هدف

هاي انجـام شـده در آن نگاشـت از سـند، در     رغم نوآوريکند که علیگیري میه نتیجهو این گون

گـذاري نواقصـی در زمینـه روابـط طـولی و عرضـی و همچنـین برخـی مـوارد از          هـدف  بخش

  . خوردهاي درونی و بیرونی به چشم میناسازگاري

هـاي خـارجی   زبـان وسطه درسی مقطع متبه طور ویژه به راهنماي برنامه) 1389(عنانی سراب    

درسی ملـی بررسـی   هاي نگارش چنین راهنمایی را بر مبناي برنامهها و فرصتپرداخته و چالش

این مقاله به ویژه از آن جهـت کـه فراینـد تولیـد یـک راهنمـاي برنامـه درسـی در         . نموده است

قابـل   کنـد داراي نکـات  چارچوب تعیین شده مبتنی بر اصول ارتباطی را در عمـل توصـیف مـی   

  .توجهی است

کیـد بـر   أمه درسی ملی می پردازد و پس از تنیز به نقد نگاشت سوم برنا) 1389(مهرمحمدي    

کند بـه بررسـی و نقـد دو    نقش مهمی که سند برنامه درسی ملی در آینده آموزشی کشور ایفا می

پردازد درسی میدر برنامه) یا در هم تنیدگی(فیق و تل) یا آزاد سازي(محور اساسی تمرکز زدایی 

کند که نگاشت سوم سند در زمینه توجه به این دو محور از ضـعف و  گیري میو این گونه نتیجه

  .بردنابسندگی رنج می

درسـی ملـی در بخـش آمـوزش زبـان      کیانی از پژوهشگرانی است که در زمینه بررسی برنامـه    

-به بررسـی و نقـد سیاسـت   ) 2011(کیانی و دیگران . انگلیسی آثار ارزشمندي ارایه نموده است

گذاري زبانی را در ارتباط تنگاتنگ پردازد و سیاستدرسی میگذاري زبانی کالن کشور در برنامه

نویسـندگان پـس از   . کنـد هاي کالن آموزشی، اجتماعی و سیاسی ارزیـابی مـی  گذاريبا سیاست

درسـی ملـی و   ر برنامـه اي آموزش زبـان د گذاري زبانی، به بررسی مطابقهبررسی مفهوم سیاست

-سند چشم انداز بیسـت سـاله کشـور مـی    اسناد کالن فرهنگی مانند نقشه جامع علمی کشور و 

  .پردازند
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هاي خارجی از دیدگاه مبانی نظري  نیز از سه منظر بررسی بخش زبان) 1390(کیانی و دیگران   

ی بر اسـاس مبـانی   شناختی و هماهنگی و شفافیت محتواي درونی، نقد و بررسی محتوای و روش

بنیادین سیاستگذاري موجود در ادبیات مربوطه و نقد بخش مربوطه بر اساس اسناد کالن کشـور  

. پردازنـد هاي خارجی مـی درسی ملی در بخش آموزش زبانبررسی نگاشت سوم برنامهبه نقد و

ضـعفی   کننـد کـه برنامـه موجـود داراي نقـاط     گیري مـی نویسندگان مقاله مذکور این گونه نتیجه

. باشد شده می شفافیت بعضی مطالب مطرح هماهنگی و ارتباط اهداف و ابهام و عدم همچون عدم

) نگاشـت سـوم  (درسـی ملـی   ههـاي خـارجی برنامـ    داد که بخش زباننتایج بررسی ایشان نشان 

  .شده در اسناد باال دستی فراهم کند تواند زمینه را براي رسیدن به اهداف مطرح نمی

انجام گرفته اسـت بـه ایـن صـورت کـه      ) ايکتابخانه(ر به روش مطالعه اسنادي پژوهش حاض   

هاي مرتبط با آموزش زبان انگلیسی موجود در اسناد باالدستی میزان پژوهشگران با مطالعه بخش

درسی ملی با اهداف مورد نظر این اسناد را بررسی نمـوده و مقتضـیات   انطباق و همسویی برنامه

  .اندداف را بررسی نمودهاجرایی شدن این اه

در ادامه این مقاله، ابتدا اهداف تبیین شده در اسناد فرادستی در زمینه آمـوزش زبـان انگلیسـی       

  .گردندهاي مربوطه به صورت متمایز از سایر متن معرفی میبررسی و بخش

  وزش زبان خارجی در اسناد فرادستیاهداف آم - 1

از ) و یا اهداف مرتبط و نزدیک بـا آن (زبان خارجی در این بخش از پژوهش اهداف آموزش    

گردد؛ این اسناد که به ترتیـب اهمیـت و    چهار سند اصلی و مهم فرادستی استخراج و معرفی می

  : اند عبارتند از اولویت مورد بررسی قرار گرفته

  ـ سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران 

  ـ نقشه جامع علمی کشور 

بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران به عنوان بخشی  ـ سند تحول

  از سند ملی آموزش و پرورش 

  ـ برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران 

  سند چشم انداز بیست ساله 1-1

ترین سطوح نظـام،  ترین سند تدوین  و ابالغ شده توسط عالی این سند راهبردي به عنوان مهم   

هاي مرتبط  بخش: (کند هجري شمسی را این گونه ترسیم می 1404انداز ایران در افق سال چشم 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  یخارجي ها زبان آموزش حوزه دری ملی درس برنامهي انتقادی بررس

٣٣

با حوزه آموزش و پرورش که به نوعی بـا آمـوزش زبـان خـارجی در ارتبـاط اسـت  پـر رنـگ         

  )اند شده

جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، ایران کشوري است توسعه یافته با ... «

ثر در روابط ؤسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مبا هویت ا

  ».الملل بین

یافته، متناسب بـا  توسعه:هایی خواهد داشت جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی   

هـاي اسـالمی،    مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقـی و ارزش 

هاي مشروع، حفظ کرامت  لی و انقالبی، با تأکید بر مردم ساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزاديم

برخوردار از دانش پیشرفته، توانـا در   .مند از امنیت اجتماعی و قضایی ها و بهره و حقوق انسان

مـن،  ا. و سرمایه اجتماعی در تولید ملـی تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی 

 .مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مـردم و حکومـت  

هـاي برابـر، توزیـع مناسـب      برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتمـاعی، فرصـت  

. مند از محیط زیست مطلـوب  درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

عال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کـاري، انضـباط، روحیـه    ف

تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظـام اسـالمی و شـکوفایی ایـران و مفتخـر بـه        

دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سـطح منطقـه آسـیاي     .ایرانی بودن

با تأکید بر جنـبش  ) شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه(جنوب غربی 

افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و نرم

  .رسیدن به اشتغال کامل

توسـعه   بـا تحکـیم الگـوي مـردم سـاالري دینـی،        ثر در جهان اسالمؤبخش، فعال و مالهام    

تأثیرگذار بر همگرایی اسـالمی و  ارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکر و اجتماعی، ک

داراي تعامل سازنده و مؤثر بـا  )ره(هاي امام خمینی  بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشه اي منطقه

  .جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصحلت

توان توقـع   اهمیت سندي در این سطح نمیشود با توجه به کلیت و  طور که مشاهده میهمان    

با این . درسی کشور را داشتاشاره مستقیم به مسایلی مانند نحوه آموزش زبان خارجی در برنامه
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اند به شیوه مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـا       هایی که در متن فوق پررنگ شده حال بسیاري از بخش

مل سازنده با جهان که مسـتلزم دسـتیابی   مهارت و توانمندي جامعه ایرانی در عرصه ارتباط و تعا

دسـت یـافتن بـه جایگـاه     . باشد المللی است در ارتباط می به مهارت ارتباطی و زبانی در تراز بین

اول علمی و فناوري در سطح منطقه و تعامل مؤثر با جهان  فرازهاي بسـیار مهمـی از ایـن سـند     

هـاي خـارجی ممکـن و     ر زمینه زباناستراتژیک است که بدون توجه به آموزش مؤثر از جمله د

هـاي کلـی چهاربرنامـه پـنج سـاله آینـده        انداز، مبناي تنظیم سیاستسند چشم. باشد میسور نمی

هاي کشور را در ابعاد مختلف در بیست سـال پـس از    گیري کلی فعالیتخواهد بود و افق جهت

ه جامع علمی کشور شد که انداز، مبناي تدوین نقشاین چشم. نماید ابالغ این سند را مشخص می

  .توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی تدوین و ابالغ گردید 1389در سال 

  :سند نقشه جامع علمی کشور 1-2

نگر، شامل مبـانی،  اي است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نقشه جامع علمی کشور، مجموعه    

ـ   اهداف، سیاست ردي علـم و فنـاوري مبتنـی بـر     ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحـول راهب

در این سند تالش شده . انداز بیست ساله کشورهاي اسالمی براي دستیابی به اهداف چشم ارزش

هاي علمی و تجـارب عملـی    ها و نمونه بر مبانی ارزشی و بومی کشور تجربیات گذشته و نظریه

اص یافتـه اسـت   در فصل دوم این سند که به وضعیت مطلوب علم و فناوري اختصـ . تکیه شود

هجري شمسی این گونه ترسـیم   1404چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسالمی ایران در افق 

  :گردیده است

هـا،   توانا در تولید و توسعه علم، فناوري و نوآوري و به کارگیري دستاوردها در کلیه حـوزه «  

هـاي   حوزه فنـاوري هاي علم و فناوري کشور، برجسته در  حائز رتبه نخست منطقه در اولویت

نوین در سطح جهانی، داراي تمدنی شکوفا، روزآمد و حکمت بنیان مبتنی بر هویـت اسـالمی   

  "ایرانی

تعامـل  « :خـوانیم هاي کلی توسعه علم فناوري و نوآوري سـند مـذکور مـی    در بخش سیاست    

بی و رقـابتی  هاي نسـ  گیري از مزیت سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوري جهان با هدف بهره

هــاي جدیــد نســبی و رقــابتی در بــازار جهــانی در حــوزه  موجــود و کشــف و آفــرینش مزیــت

  .»هاي دانشی، انسانی و مالی سرمایه
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تعامل فعال و اثر گذار در حوزه علم و فناوري بـا  «راهبرد کالن شماره نه این سند با عنوان    

رتباط مسـتقیمی بـا شـیوه آمـوزش     ا »کشورهاي دیگر به ویژه کشورهاي منطقه و جهان اسالم

اقـدام ملـی    25این راهبرد کالن داراي پنج راهبـرد ملـی و   . هاي خارجی در کشورمان داردزبان

است که همگی به نوعی مرتبط با آموزش زبان انگلیسی است و به طور مشـخص بنـد پـنجم از    

و انگلیسـی در  هاي آموزش زبان به ویژه زبان عربی اصالح و تحول در روش«اقدامات ملی 

  .هاي خارجی در ارتباط مستقیم استبا موضوع آموزش زبان» مقاطع آموزش عمومی

  :سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت 1-3

مبانی نظري سند ملی آموزش و پرورش شامل فلسـفه تعلـیم و تربیـت درجمهـوري اسـالمی         

ایـران و رهنامـه نظـام تعلـیم و      ایران، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوري اسالمی

بـه تأییـد کلـی شـوراي      1389تربیت رسمی عمومی در جمهوري اسالمی ایران که در مرداد ماه 

عالی آموزش و پرورش رسید در یکی از راهکارها به آموزش زبان خارجی در قالب بخش نیمـه  

  :تجویزي برنامه درسی به شرح ذیل پرداخته است

ـ ) نیمه تجویزي(بخش انتخابی زبان خارجی در چارچوب ارائه آموزش :  1/5راهکار -هبرنام

  .درسی، با رعایت اصل تثبیت تقویت و هویت اسالمی ـ ایرانی

هـاي انگلیسـی،   آموزان از بین زبـان هاي خارجی دانشرسد از آن جا که در درس زبانبه نظر می

نوان نیمه تجویزي یـاد شـده   آلمانی و فرانسه حق انتخاب دارند، در این راهکار از این درس با ع

  .است

  :درسی ملی جمهوري اسالمی ایرانبرنامه 1-4

بایست تحقـق بخـش مـوارد مطـرح شـده در اسـناد        برنامه درسی ملی به عنوان سندي که می   

ها اشاره گردید باشد در مراحل نهایی تصویب قـرار دارد و   هاي قبل به آن تري که در بخش کالن

ریزي آموزشی، اسـاتید دانشـگاه، معلمـان بـا تجربـه و       رشناس زبده برنامهن کاادر تولید آن هزار

در ادامـه فرازهـاي مربـوط بـه     . اندنظران حوزه تعلیم وتربیت دخالت داشته کارشناسان و صاحب

منتشـر گردیـده اسـت    ) نگاشت چهارم(هاي خارجی که در آخرین نسخه این سند  آموزش زبان

  :گردد مرور می
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خارجی بستر مناسبی را براي درك و دریافت و انتقال میراث فرهنگی و  هاي آموزش زبان "

هاي متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداري، و نوشتاري،  دستاوردهاي دانش بشري در قالب

  .کند براي مقاصد و مخاطبان گوناگون در مبادالت بین فرهنگی فراهم می

تحت تأثیر تعامالت جوامع بشـري و   از آن جا که مراودات اجتماعی: ضرورت و کارکرد حوزه

کنـد، بـراي برقـراري ارتبـاط      رشد فنّاوري توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا مـی 

سازنده و آگاهانه ضروري است متربیان عالوه بر زبان مادري که به آنان امکان تعامـل در سـطح   

انایی برقراري ارتباط با سایر جوامع تودهد،  را می) خانوادگی، محلی و ملی(روابط میان فردي 

آموزش زبان خارجی عالوه بر .دارا باشند اي و جهانی و دستاوردهاي بشري را در سطح منطقه

اقتصادي مانند صنعت گردشگري، تجـارت،    کارکرد ارتباط میان فردي و بین فرهنگی، در توسعه

  .علم و هوشیاري اجتماعی سیاسی مؤثر است آوري، توسعه فن

هـاي   هـا، رویکردهـا و روش   تنـگ نظریـه   هاي خارجی بایـد از دایـره   آموزش زبان :قلمرو حوزه

هـاي   تدوین شده در جهان فراتر رود و به بستري براي تقویت فرهنـگ ملـی و باورهـا و ارزش   

زمینـه و بسـترهاي الزم    کننـده   که تربیت اساساً آمـاده  شود و با توجه به این خودي در نظر گرفته 

اي بـراي نیـل بـه ایـن مقصـود       رشد و تعالی انسان است، باید تـدابیر و اقـدامات سـنجیده   براي 

اي کـه   تأکید دارد به گونه امروزه آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله .اندیشیده شود

 زبـانی  هـاي چهارگانـه   مهـارت  تمـامی  فرد پس از آموزش قادر به ایجاد ارتباط با اسـتفاده از  

  .براي دریافت و انتقال معنا  باشد) ، سخن گفتن، خواندن و نوشتنکردن گوش(

شود و هـدف آن   اول متوسطه آغاز می  آموزش رسمی و عمومی زبان خارجی از ابتداي دوره    

هــاي ارتبــاطی در چــارچوب  آمــوزش چهــار مهــارت زبــانی و آشناســازي متربیــان بــا مهــارت

دوره دوم متوسـطه، متربیـان بایـد بتواننـد     در  .هاي کلی مـورد نظـر خواهـد بـود     گیري جهت

در ضمن توانایی نوشـتن، در  . ها را دریابند هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آن متن

بـا توجـه بـه ایـن اهـداف و       .ها تقویت شـود  کوتاه، به زبان خارجی نیز در آن حد یک مقاله

هـاي   متوسطه، متربیان از توانـایی   ان دورهتوان امیدوار بود در پای ها می ریزي براي تحقق آن برنامه

براي استفاده از منابع در حد متوسط برخوردارباشند و توانایی برقـراري ارتبـاط را بـه    الزم 

هـاي زبـان    هـاي خـارجی در شـاخه    آمـوزش زبـان  .هاي خارجی داشته باشند یکی از زبان
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ش و پـرورش تصـویب   هایی که شوراي عالی آموز انگلیسی، فرانسوي، آلمانی و سایر زبان

یـک زبـان خـارجی بـراي متربیـانی کـه        درسی زبان عربی به مثابـه   برنامه. کند ارائه خواهد شد

هـاي کلـی در سـازماندهی     گیري جهت.مند به انتخاب آن هستند، رسمیت خواهد داشت عالقه

رویکـرد ارتبـاطی فعـال و    هـاي خـارجی،    رویکـرد آمـوزش زبـان    :محتوا و آموزش حـوزه 

و  ، محتواي آموزشـی پیرامـون موضـوعات بـومی     در سطوح آغازین آموزش. استه خودباوران

ها و فرهنـگ   نیازهاي یادگیرنده چون بهداشت و سالمت، زندگی روزمره، محیط اطراف و ارزش

انتخـاب و   در سـطوح بـاالتر  شـود و   دهـی مـی   انتخاب و سـازمان  هاي جذاب  جامعه در قالب

... ت کارکردهـاي فرهنگـی، علمـی، اقتصـادي، سیاسـی و     سازماندهی محتواي این حوزه به سـم 

. ها خواهـد بـود   آموزش هاي یادگیري و در جهت تعمیق آن  متناسب با متون آموزشی سایر حوزه

تخصصـی راکسـب     متربیان باید توانایی خواندن و درك متـون سـاده    دوم متوسطه در پایان دوره

  .کنند

  اد فرادستی در حوزه آموزشمیزان انطباق برنامه درسی ملی با اسن -2

  :زبان هاي خارجی

هـاي خـارجی کـه    بررسی میزان همسویی و انطباق برنامه درسی ملی در بخش آموزش زبـان     

پرسش نخست تحقیق حاضر را نیز به خود اختصاص داده است نشان دهنده این موضوع اسـت  

هاي خـارجی عبارتنـد   زبانهاي مربوط به آموزش که اهم اهداف مورد نظر اسناد کالن در حوزه

  :از

 1404اي کـه در افـق سـال    اي و جهانی بـه گونـه  ارتقاي سطح علمی کشور در عرصه منطقه-

ایران کشور اول منطقه در زمینه دانش و فناوري بوده و در عرصه بین المللی نیز ایفاگر نقشی 

.ثیر گذار و الهام بخش باشدأت

اي و جهـان  المللی به ویژه نهادهاي منطقـه ي علمی بینتوانایی ایجاد ارتباط و تعامل با نهادها-

.اسالم

.هاي خارجی به ویژه زبان انگلیسیتحول در شیوه آموزش زبان-

هـاي خـارجی بـه صـورت     درسی ملی در حوزه زبانرسد مفاد نگاشت نهایی برنامهبه نظر می   

آمـوزان  ر صـورتی کـه دانـش   د. بالقوه توانایی برآورده کردن بخش عمده این اهداف را دارا باشد

ثري در ؤله از آموزش مأایرانی به شیوه ارتباطی فعال و خود باورانه و با توجه به رویکرد حل مس
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هاي خارجی برخوردار شوند، توانایی تعامل دانشـمندان و پژوهشـگران کشـورمان در    بخش زبان

حقق مرجعیت علمـی ایـران   ساز تگردد و این موضوع زمینهالمللی ایجاد میاي و بینسطح منطقه

هـاي خـارجی از شـیوه    تغییر رویکرد آمـوزش زبـان  . المللی خواهد شداي و بیندر عرصه منطقه

  . تواند مقدمات اهداف پیشتر گفته شده را فراهم آوردسنتی به ارتباطی نیز تحولی است که می

 »و خـود باورانـه   ارتبـاطی فعـال  «هاي خارجی، شـیوه   درسی ملی رویکرد آموزش زباندر برنامه

هایی ماننـد دستورــ    روش(هاي تدریس سنتی  تعریف گردیده است که نشان از حرکت از روش

قیـد دو صـفت   . هـاي نـوین ارتبـاطی دارد    به سوي روش) ترجمه، مستقیم و دیداري ـ شنیداري 

ــ یـادگیري اسـت،     نشان دهنـده نقـش مهـم فراگیـر در فراینـد یـاددهی       »خودباورانه«و  »فعال«

-وعی که امروزه بسیار مورد توجه و تأکید کارشناسان آموزش زبان دوم و زبان بیگانـه مـی  موض

درسی ملی رویکرد آموزشی، رویکرد ارتباطی اسـت امـا   همان طور که اشاره شد در برنامه. باشد

ها به راهنماي برنامـه  این قسمت اي نشده و احتماالًهاي آموزشی اشارهو تکنیک روشنسبت به 

رویکـرد )1963(بنـدي آنتـونی   بنـابر تقسـیم  . هاي خارجی واگـذار گردیـده اسـت   باندرسی ز
1

ها در مورد ماهیت زبان آموزي است که در طـول زمـان داراي ثبـات    اي از اصول و ایدهمجموعه

ماند حال آن که مفهوم شیوهباقی می
2

تر است کـه برنامـه   تر و جزییدر نظر او مفهومی کاربردي

اي است که از طریق شیوه برنامه. شودشده ارایه محتواي آموزشی را شامل می کلی و زمان بندي

هـایی اسـت کـه بـه طـور      شود و منظور از تکنیک، فعالیتهاي خاص محقق میکاربست تکنیک

آید تا اهداف تعیین شده در شـیوه تـدریس و در مرحلـه بـاالتر رویکـرد      ملموس به اجرا در می

  .آموزشی محقق گردد

درسی که همسو با اهداف فرادستی است توجه به هـر چهـار مهـارت    مهم دیگر برنامه ویژگی   

هـاي گـوش دادن و صـحبت کـردن      باشد، موضوعی که پیشتر به ویژه در حوزه یادگیري زبان می

ان انگلیسـی فعلـی      بایست این نکته را در نظر داشت که کتاب البته می. مغفول مانده بود هـاي زـب

وزش و پرورش رسمی کشور در زمانی تدوین و معرفی گردیدند که امکانات مورد استفاده در آم

هـاي   افزاري کافی براي پرداختن به این دو مهارت در اختیار نبـود و در سـال   افزاري و نرم سخت

هـاي فشـرده و    هاي همراه در سراسـر کشـور و توزیـع لـوح     اخیر با گسترش نفوذ رایانه و رایانه

                                                
1. Aproach
2. Method
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متنوع آموزشی نیاز به این دو مهارت  به منظور تحقق اهداف معـین شـده   هاي  افزارها و فیلم نرم

افـزاري تحقـق ایـن امـر      افزاري و سخت هاي نرم در رویکرد ارتباطی بیشتر احساس شده و زمینه

  .مهیاست

هاي خارجی، تفکیک مواد درسـی   دیگر ویژگی مثبت برنامه درسی ملی در بخش آموزش زبان   

اي کـه در سـطوح آغـازین مـواد      باشـد؛ بـه گونـه    از سطوح باالتر میدر سطوح آغازین آموزش 

تر تأکید داشته و در سطوح باالتر، فراگیر با مفاهیم  آموزشی بیشتر بر حول موارد بومی و ملموس

تر آشنا می شود که این ویژگی نشان دهنده توجـه سـند بـه آمـوزش      تر و جهان شمول تخصصی

در . رشد تـوانش زبـانی  و مقتضـیات سـنی متربیـان اسـت      هدفمند محتواي آموزشی متناسب با 

صورت تحقق این بخش از سند احتمال تأثیرگذاري منفی آموزش زبـان خـارجی بـر کودکـان و     

شناسان انتقادي به ویژه بـا رویکـرد بررسـی امپریالیسـم      نوجوانان و مواردي که مورد توجه زبان

  .رسد زبانی است به حداقل می

و ایجاد این توانایی حیاتی در فراگیران از دیگـر مـوارد همسـویی     »مسألهحل «توجه به نقش    

در این سند فراگیـري زبـان خـارجی بـه منظـور ایجـاد       . درسی ملی با اسناد فرادستی استبرنامه

هـاي   توانمندي. بایست به حل یک مسأله و نیاز منجر شودارتباط و تعامل تعریف گردیده که می

اي کـه فـارغ التحصـیالن دوره     بی مورد اشاره قرار گرفته است، به گونـه مورد نظر نیز به طور نس

بایست توانایی خواندن متون متوسط را یافته و بتواننـد مقالـه کوتـاهی بـه زبـان       متوسطه دوم می

رود قادر بـه اسـتفاده از منـابع تخصصـی در حـد       ها انتظار می همچنین از آن. مورد نظر بنویسند

  .قراري ارتباط از طریق زبان مورد نظر را یافته باشندمتوسط بوده و امکان بر

هاي خارجی نیز ویژگی دیگري است که همسـو بـا اهـداف اسـناد      افزایش زمان تدریس زبان    

  . باشدکالن فرهنگی کشور می

در وضعیت فعلی ساعت ساالنه آموزش درس زبان در مقطع متوسطه اول، نود و سه سـاعت      

یابد و در مجمـوع دوازده   بینی شده به صد و نوزده ساعت افزایش می که در وضعیت پیش است

  .گردد درسی پیش بینی شده را شامل میدرصد از برنامه

هاي خـارجی روبـه رو هسـتیم و     در مقطع متوسطه دوم نیز با افزایش یازده ساعتی آموزش زبان

درسی آینده را به خـود  درصد از برنامه 1/7این درس با هشتاد ساعت تدریس ساالنه در مجموع 

  .دهد اختصاص می
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هـاي خارجـه بـا هجـده سـاعت افـزایش        اي و کاردانش درس زبان هاي فنی و حرفه در رشته   

درسـی در ایـن مقطـع را    درصـد از برنامـه   6/5یابد که  تدریس ساالنه به هفتاد و یک افزایش می

رسـد بـا   نگلیسی بـه نظـر مـی   علی رغم این افزایش نسبی در زمان آموزش زبان ا. شود شامل می

کید برنامه بر توجه به هر چهار مهارت آن هم به شـیوه ارتبـاطی کـه مسـتلزم صـرف      أتوجه به ت

هاي مختلف است، میزان زمان تعیین آموزان با یکدیگر و با معلم در موقعیتوقت و تعامل دانش

تکمیلـی در ایـن زمینـه     هـاي شده در برنامه کافی و یا حداقل بهینه نباشد هر چند انجام پژوهش

.  شودمی دپیشنها

هاي تعریف شده در سند برنامه درسی ملی هر یک از ارزش و اهمیت به سزایی  هدف گذاري  

ال مجال ؤها غفلت نمود؛ اما اکنون این س ناي که نباید از هیچ یک از آ برخوردار هستند؛ به گونه

هـاي   خواهـد آمـد و مقتضـیات و چـالش     یابد که بستر تحقق این اهداف چگونه فراهم طرح می

  احتمالی فرایند تحقق این سند کدامند؟

  :مقتضیات و مقدمات اجراي سند 2-1

درسی ملی نظام تعلـیم و تربیـت جمهـوري اسـالمی ایـران      مطرح گردید برنامههمان طور که    

اما وجود زمینه ایجاد تحولی درخور توجه را در بخش آموزش زبان انگلیسی فراهم آورده است؛ 

ها در فرا روي اجراي این سـند حیـاتی و اساسـی را نبایـد از نظـر دور       ها و چالش برخی کاستی

  :کنیم ها اشاره می داشت که در ادامه و به اختصار به برخی از این چالش

  :تربیت دبیران کارآمد و توانمند 2-1-1

توانمند سازي دبیـران زبـان    ترین مقتضیات اجراي کامل و دقیق برنامه درسی ملی یکی از مهم   

ــز و     ــان انگلیســی در مراک ــدي از آموزشــگران درس زب ــت نســل جدی ــی و تربی انگلیســی فعل

اي  هاي نظري، به لحاظ عملـی نیـز بـا شـیوه     هاي تربیت معلم است که عالوه بر اندوخته دانشگاه

ش و پرورش این مهم بیانگر ضرورت ارتباط تنگاتنگ آموز. آموزش به سبک ارتباطی آشنا باشند

  .و آموزش عالی در زمینه تربیت دبیر و توانمندسازي دبیران موجود است

  :تجهیز مدارس به سخت افزارها و نرم افزارهاي الزم 2-1-2

هـاي   سـازي  تحقق آموزش زبان به شیوه ارتباطی فعال و خودباورانه مستلزم پیش یابی و زمینه   

جهیـز مـدارس بـه البراتوارهـاي رایانـه و تولیـد       افزاري کـافی از جملـه ت   ها و سخت افزارينرم

هـاي   افزارهاي کمک آموزشی از جمله فرهنگ واژگان همراه با تلفظ صـحیح، خوانـدن مـتن    نرم
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هاي تعاملی و گفتگوهاي جـذاب بـه عنـوان مـواد کمـک       کتاب با گویش قابل قبول، تهیه تمرین

  . ز و راهنماي معلم استآموآموزشی تکمیلی و به طور خالصه تهیه بسته آموزشی دانش

  :هاي آموزش زبان به شیوه تعاملی تهیه کتاب 2-1-3

هـاي مناسـب درس زبـان انگلیسـی کـه از وظـایف سـازمان پـژوهش و          تهیه و تدوین کتاب   

ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش است از دیگر الزامات بسیار مهم تحقـق اهـداف    برنامه

هاي فعلی نشان دهنـده ضـرورت انجـام تغییـرات      ت کتاببررسی وضعی. مورد نظر برنامه است

. ها به ارتباطی فعال و خودباورانه است هاي موجود و تغییر رویکرد آنبسیار بنیادین در کتاب

  :تخصیص زمان کافی به درس زبان خارجی 2-1-4

بـان  تغییر رویکرد آموزشی از سنتی به ارتباطی مستلزم بازنگري در زمان تخصیصی به درس ز   

هـایی ماننـد گـوش دادن و     هاي ارتباطی و تمرکز بر مهارت بی شک انجام تمرین. انگلیسی است

اي که اگر معلم بخواهد به طور متوسـط   صحبت کردن مستلزم صرف وقت زیادي است؛ به گونه

آموزان در هر جلسه دو دقیقه گفت و شنود انجام دهد تقریباً حـدود نیمـی از   با هر یک از دانش

در شـرایط فعلـی گرچـه شـاهد رشـد زمـان       . فید کالس مصروف این فرایند خواهد شدوقت م

-اختصاص یافته به درس زبان خارجی هستیم اما این میزان ممکن است براي تحقق اهداف مـد 

  .نظر کافی نباشد

  :نتیجه گیري

در این مقاله پس از مرور مختصر تاریخچه آموزش زبـان خـارجی در کشـورمان بـه بررسـی         

زان انطباق برنامه درسی ملی با اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی ماننـد سـند نقشـه جـامع     می

هـاي خـارجی    علمی کشور و سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیـت در بخـش آمـوزش زبـان    

در . ها و الزامات اجراي مفاد برنامه درسی ملی در این حوزه را بررسی نمـودیم  پرداخته و مزیت

هـاي  رسد برنامـه درسـی ملـی در حـوزه یـادگیري زبـان      هاي تحقیق، به نظر میسشپاسخ به پر

در اکثـر ایـن   . خارجی کوشیده است اهداف مورد نظر در اسناد فرا دستی را مد نظـر قـرار دهـد   

اسناد توجه به ارتقاي جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و جهان و داشـتن تعامـل سـازنده بـا     

رسـد  بـه نظـر مـی   . رهاي منطقه و جهان اسالم مورد توجه بوده استدیگر کشورها به ویژه کشو

ترجمـه و   -هاي سنتی دستوربرنامه درسی ملی با جایگزین کردن رویکرد ارتباطی به جاي روش

پرداختن به هر چهار . ها را محقق کندهاي مبتنی بر مهارت خواندن قصد دارد این هدفیا روش
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ز صرف بر مهارت خواندن نیز دیگر ویژگـی سـند در مسـیر    مهارت فرا گیري زبان به جاي تمرک

رسد برنامه مذکور همسو با اسـناد  در نتیجه به نظر می. باشدتحقق اهداف مد نظر اسناد کالن می

کالن فرهنگی کشور تدوین گردیده و به صورت بالقوه توانـایی محقـق کـردن اهـداف کـالن را      

مین پیش نیازهایی است که در بخش قبل أمستلزم ت داراست اما تحقق موارد معین شده در برنامه

-به عنوان مثال پرداختن به هر چهار مهارت زبانی آن هم بـا شـیوه  . به تفصیل به آن ها اشاره شد

نیازمنـد زمـان    هاي ارتباطی که مستلزم تعامل فعال فراگیران با یکـدیگر و بـا معلـم اسـت تبعـاً     

ی عالوه بر ایـن کـه مسـتلزم وجـود کتـاب و بسـته       اداره کالس با رویکرد ارتباط. بیشتري است

آموزشی متناسب با این رویکرد است، نیازمند وجود معلمی آموزش دیده و با انگیزه است که بـا  

هاي این رویکرد به خوبی آشنا بوده و توانایی اداره کالس  بـه ایـن شـیوه را    مقتضیات و ویژگی

ه نگاه کلی برنامه درسی به حـوزه آمـوزش زبـان    رسد با توجه بهمچنین به نظر می.  داشته باشد

هاي خارجی با دقت و تفصیل کافی تهیه گردد و محتوا و درسی زبانالزم است تا راهنماي برنامه

درسی مبتنی بر اصول برنامه ریزي درسی معـین شـود   تکنیک هاي تحقق اهداف مورد نظر برنامه

  . ي تدریس و ارزشیابی گرددهاتا مانع از اعمال سلیقه و تشتت آراء در شیوه

حرکت به سوي آموزش ارتباطی زبان انگلیسی که نوید بخـش تحـول آمـوزش ایـن درس از        

ریزان، سیاستگذاران، معلمـان  هاي نوین است نیازمند عزم جدي تمامی برنامهشیوه سنتی به شیوه

ن مانع از تحقق هاي خارجی است و نگاه تجویزي و تک بعدي به آو اساتید حوزه آموزش زبان

  .کامل آن خواهد شد
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