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مقدمه
برنامة درس��ي ملي به عنوان س��ندي اجرای��ي عملیاتي که 
مي بایس��ت تحقق بخش موارد مطرح ش��ده در اسناد کالن تري 
همچ��ون »نقش��ة جامع علمي کش��ور« و »س��ند چش��م انداز 
بیست س��اله« باش��د، تصویب گردید. در تولید این س��ند صدها 
کارش��ناس زب��دة برنامه ریزي آموزش��ي، اس��تادان دانش��گاه، 
دانش آموختگان حوزه هاي علمیه، معلمان باتجربه و کارشناسان 
و صاحب نظ��ران حوزة تعلیم وتربیت دخالت داش��ته اند. یکي از 
حوزه هاي یادگیري مورد اش��ارة این س��ند فرهنگي مهم، حوزة 
زبان ه��اي خارجي اس��ت. ک��ه در ادامه ای��ن مقدمه بخش هاي 
مربوط به آموزش  زبان هاي خارجي از نگاش��ت پنجم این س��ند 

مرور مي شود.
»آموزش زبان هاي خارجي بس��تر مناس��بي ب��راي درک و 
دریافت و انتقال میراث فرهنگي و دس��تاوردهاي دانش بش��ري 
در قالب هاي متنوع زباني به صورت شفاهي، دیداري و نوشتاري، 
ب��راي مقاصد و مخاطب��ان گوناگون در مب��ادالت بین فرهنگي 

فراهم مي کند.«

کليدواژه ها: سیاس��ت های آم��وزش زبان، برنامة درس��ی زبان، 
رویکرد ارتباطی، آموزش زبان

ضرورت و کارکرد حوزه 
از آنج��ا که مراودات اجتماعي تح��ت تأثیر تعامالت جوامع 
بش��ري و رش��د فناوري توس��عه پیدا کرده و این دامنه هر روز 
افزای��ش پیدا مي کند، ب��راي برقراري ارتباط س��ازنده و آگاهانه 
ضروري اس��ت متربیان عالوه بر زبان م��ادري که به آنان امکان 
تعامل در س��طح روابط میان فردي )خانوادگي، محلي و ملي( را 

مي دهد، توانایي برقراري ارتباط با س��ایر جوامع و دستاوردهاي 
بشري را در س��طح منطقه اي و جهاني دارا باشند. آموزش زبان 
خارج��ي عالوه بر کارکرد ارتب��اط میان فردي و بین فرهنگي، در 
توس��عة اقتصادي مانند صنعت گردش��گري، تج��ارت، فناوري، 

توسعة علم و هوشیاري اجتماعي � سیاسي مؤثر است.

قلمرو حوزه
آم��وزش زبان ه��اي خارجي بای��د از دایره تن��ِگ نظریه ها، 
رویکردها و روش هاي تدوین ش��ده در جهان فراتر رود و به عنوان 
بس��تري براي تقویت فرهنگ ملي و باورها و ارزش هاي خودي 
در نظر گرفته ش��ود. با توجه به اینکه تربیت اساساً آماده کننده 
زمینه و بسترهاي الزم براي رشد و تعالي انسان است، باید تدابیر 
و اقدامات س��نجیده اي براي نیل به این مقصود اندیشیده شود. 
امروزه آموزش زبان بر توانایي ارتباطي و حل مسئله تأکید 
دارد؛ به گون��ه اي که فرد پس از آم��وزش قادر به ایجاد ارتباط با 
اس��تفاده از تمامي مهارت هاي چهارگان��ة زباني )گوش کردن، 
سخن گفتن، خواندن و نوش�تن( براي دریافت و انتقال معنا 

باشد.
آموزش رس��مي و عمومي زبان خارجي از ابتداي دورة اول 
متوس��طه آغاز مي ش��ود و هدف آن آموزش چهار مهارت زباني 
و آشناس��ازي متربی��ان با مهارت ه��اي ارتباط��ي در چارچوب 
جهت گیري ه��اي کل��ي موردنظ��ر خواه��د ب��ود. در دورة دوم 
متوس��طه، متربیان بای��د بتوانند متن هایي در حد متوس��ط را 
بخوانند و مفاهیم آن ها را دریابند. در ضمن، توانایي نوشتن � در 
حد یک مقالة کوتاه � به زبان خارجي نیز در آن ها تقویت شود. 
ب��ا توجه به این اه��داف و برنامه ریزي برای تحقق آن ها مي توان 
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امیدوار بود در پایان دورة متوس��طه، متربیان از توانایي هاي الزم 
براي اس��تفاده از منابع در حد متوسط برخوردار باشند و توانایي 
برق��راري ارتباط به یکي از زبان هاي خارجي را داش��ته باش��ند. 
آموزش زبان هاي خارجي در شاخه هاي زبان انگلیسي، فرانسوي، 
آلماني و سایر زبان هایي که شوراي عالي آموزش وپرورش تصویب 
کند، ارائه خواهد ش��د. برنامة درس��ي زبان عرب��ي به مثابه یک 
زبان خارجي براي متربیاني که عالقه مند به انتخاب آن هستند، 

رسمیت خواهد داشت.

جهت گيري هاي کلي در سازماندهي محتوا و 
آموزش حوزه 

رویکرد آموزش زبان هاي خارجي، رویكرد ارتباطي فعال 
و خودباورانه اس��ت. در س�طوح آغازین آم�وزش، محتواي 
آموزش��ي پیرامون موضوعات بومي و نیازه��اي یادگیرنده چون 
بهداشت و س��المت، زندگي روزمره، محیط اطراف و ارزش ها و 
فرهنگ  جامعه در قالب هاي جذاب انتخاب و سازماندهي مي شود 
و در س�طوح باالتر انتخاب و س��ازماندهي محتواي این حوزه 
به س��مت کارکرده��اي فرهنگي، علمي، اقتصادي، سیاس��ي و... 
متناس��ب با متون آموزشي سایر حوزه هاي یادگیري و در جهت 
تعمی��ق آن آموزش ها خواهد بود. در پایان دورة دوم متوس��طه، 
متربیان بای��د توانایي خواندن و درک متون س��ادة تخصصي را 

کسب کنند.

بحث و بررسي
در برنامة درس��ي ملي رویکرد آم��وزش زبان هاي خارجي، 
شیوة »ارتباطي فعال و خودباورانه« تعریف شده است که نشان از 
گذر از روش هاي تدریس ناکارآمد قبلي )روش هایي مانند دستور 
� ترجمه، مس��تقیم و دیداري � ش��نیداري( به سوي روش هاي 
کارآم��د ارتباط��ي دارد. قید دو صفت »فع��ال« و »خودباورانه« 
نش��ان دهندة نقش مهم فراگیرنده در فرایند یاددهي � یادگیري 
است؛ موضوعي که امروزه بسیار مورد توجه و تأکید کارشناسان 

آموزش زبان دوم و زبان خارجي مي باشد.
نکتة مهم دیگري که نیازمند توجه بیشتر است، توجه به هر 
چهار مهارت یادگیري زبان مي باشد؛ موضوعي که پیش تر به ویژه 
در حوزه هاي گوش دادن و صحبت کردن مغفول مانده بود. البته 
مي بایست این نکته را در نظر داشت که کتاب هاي زبان انگلیسي 
فعلي مورد اس��تفاده در آموزش وپرورش رسمي کشور در زماني 
تدوین و معرفي ش��ده اند که امکانات سخت افزاري و نرم افزاري 
کافي ب��راي پرداختن به این دو مهارت در اختیار نبوده اس��ت. 
در سال هاي اخیر با گس��ترش نفوذ رایانه و رایانه هاي همراه در 
سراس��ر کشور و توزیع لوح هاي فش��رده و نرم افزارها و فیلم هاي 
متنوع آموزشي توسط وزارت آموزش وپرورش و بخش خصوصي 

نیاز به این دو مهارت بیشتر احساس شده و زمینه هاي نرم افزاري 
و سخت افزاري تحقق این امر مهیاست.

دیگر ویژگي مثبت برنامة درس��ي مل��ي در بخش آموزش 
زبان ه��اي خارج��ي، تفکیک مواد درس��ي در س��طوح آغازین 
آموزش از س��طوح باالتر اس��ت؛ به گونه اي که در سطوح آغازین 
مواد آموزشي بیشتر بر موارد بومي و ملموس تر تأکید دارد و در 
سطوح باالتر، فراگیرنده با مفاهیم تخصصي تر و جهان شمول تر 
آش��نا مي ش��ود که این ویژگي نشان از توجه س��ند به آموزش 
هدفمند محتواي آموزش��ي متناس��ب با نیازهاي سني متربیان 
دارد. در صورت تحقق این بخش از س��ند، احتمال تأثیرگذاري 
منفي آموزش زبان خارجي بر کودکان و نوجوانان و مواردي که 

مورد توجه زبان شناسان انتقادي است، به حداقل مي رسد.

ویژگي مثبت برنامة درسي ملي در بخش 
آموزش زبان ه�اي خارجي، تفكيک مواد 
درس�ي در س�طوح آغازی�ن آم�وزش از 
سطوح باالتر است؛ به گونه اي که در سطوح 
آغازی�ن مواد آموزش�ي بيش�تر بر موارد 
بومي و ملموس تر تأکيد دارد و در سطوح 
باالت�ر، فراگيرنده ب�ا مفاهيم تخصصي تر 
و جهان ش�مول تر آشنا مي ش�ود که این 
ویژگي نش�ان از توجه س�ند ب�ه آموزش 
هدفمند محتواي آموزش�ي متناس�ب با 

نيازهاي سني متربيان دارد 
توجه به نقش »حل مس��ئله« و ایجاد این توانایي حیاتي در 
فراگیرندگان از دیگر نکات مثبت سند است. در این سند فراگیري 
زبان خارجي به منظور ایجاد ارتباط و تعامل تعریف شده است که 
مي بایست به حل یک مس��ئله و نیاز منجر شود. توانمندي هاي 
موردنظر نیز به طور نس��بي مورد اشاره قرار گرفته اند؛ به گونه اي 
که فارغ التحصیالن دورة متوسطة دوم مي بایست توانایي خواندن 
متون متوسط را بیابند و بتوانند مقالة کوتاهي به زبان موردنظر 
بنویسند. همچنین از آن ها انتظار مي رود قادر به استفاده از منابع 
تخصصي در حد متوس��ط بوده و امکان برقراري ارتباط از طریق 

زبان موردنظر را یافته باشند.
افزایش زمان تدریس  زبان هاي خارجي دیگر مزیتي اس��ت 
که در برنامة درس��ي ملي پیش بیني شده اس��ت. در ادامه و در 
قالب چند نمودار به بررس��ي وضعیت پیش��ین آم��وزش زبان با 
وضعیت موردانتظار برنامه درس��ي ملي از نظر ساعات آموزشي 
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مي آید � نشان دهندة کاهش این سهم به هفت درصد در مقطع 
متوسطة دوم است.

مي پردازیم. الزم به ذکر اس��ت میزان ساعات اختصاص یافته در 
پایه هاي تحصیلي هر دوره یکسان است.

نمودار ش��مارة یک، نش��ان دهندة تغییرات رخ داده از نظر 
کمیت زمان تدریس درس زبان هاي خارجي در مقاطع مختلف 

تحصیلي است:

نم��ودار ش��مارة چهار � ک��ه در ادامه مش��اهده مي گردد � 
نش��ان دهندة س��هم درس زبان خارجي در برنامة درس��ي ملي 
مقط��ع فني وحرفه اي و کاردانش اس��ت ک��ه کمترین میزان در 
بین موارد مش��ابه را با تنها شش درصد از سهم برنامة درسي به 
خود اختصاص داده اس��ت. این در حالي است که اهمیت درس 
زبان خارجي ب��راي نیروهاي متخصص کاري که در مقطع فني 
و کاردانش تربیت مي ش��وند، به هیچ وجه کمتر از س��ایر مقاطع 

نیست.

نمودار ش�مارة چهار: س�هم زبان خارجي در برنامة درسي ملي، 
مقطع فني حرفه اي و کاردانش
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نمودار ش�مارة س�ه: س�هم زبان خارجي در برنامة درسي ملي، 
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نمودار شمارة یک: مقایسة ساعات درسي در وضعيت موجود و پيش بيني شده
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نمودار ش�مارة پنج: درصد ساعات پيش بيني ش�ده براي درس 

زبان در مقاطع مختلف تحصيلي نسبت به کل برنامه
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نمودار میله اي زیر نشان دهندة روند کاهشي درصد ساعات 
پیش بیني ش��ده درس زبان هاي خارجي نس��بت به کل برنامة 
درس��ي در مقاطع متوسطة اول، متوس��طة دوم و فني حرفه اي 

است.

در مقطع متوس��طة اول، در وضعیت فعلي س��اعات ساالنة 
آموزش درس زبان 93 س��اعت است که در وضعیت پیش بیني 
شده به 119 ساعت افزایش مي یابد که در مجموع دوازده درصد 

از کل برنامة درسي پیش بیني شده را شامل مي شود.
در مقطع متوس��طة دوم نیز با افزایش یازده ساعتي آموزش 
زبان هاي خارجي روبه رو هس��تیم و این درس با هش��تاد ساعت 
تدریس ساالنه در مجموع 7/1 درصد از کل برنامة درسي آینده 

را به خود اختصاص مي دهد.
در رشته هاي فني وحرفه اي و کاردانش زمان درس زبان هاي 
خارجه با هجده س��اعت افزایش تدریس س��االنه به 71 ساعت 
افزایش مي یابد که 5/6 درصد از برنامة درس��ي در این مقطع را 
شامل مي شود. نمودارهاي ش��مارة دو تا چهار سهم درس زبان 
خارجي از کل برنامة درسي در مقاطع مختلف را نشان مي دهند.

همان ط��ور ک��ه در این نمودار مش��هود اس��ت، درس زبان 
خارجي دوازده درصد از کل برنامة درس��ي ملي مقطع متوسطه 
اول را به خود اختصاص مي دهد. نمودار شمارة سه � که در ادامه 
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هری��ک از هدف گذاري ه��اي تعریف ش��ده در س��ند برنامة 
درس��ي ملي ارزش و اهمیت بسزایي دارد؛ به گونه اي که نباید از 
هیچ یک از آن ها غفلت نمود. به نظر مي رس��د تحقق کامل مفاد 
برنامة درسي در بخش زبان هاي خارجي نیازمند تحقق بسیاري 
از زیرس��اخت ها و تأمین منابع سخت افزاري، نرم افزاري و نیروي 

انساني مربوطه است. 
در ای��ن مجال بیش��تر به اه��داف برنامه و تغیی��رات زمان 
اختصاص داده ش��ده به درس زبان انگلیسي در مقاطع مختلف 
پرداختیم اما بي شک بررسي سایر ابعاد نظري و عملي مربوط به 
برنامة درسي در بخش  زبان هاي خارجي مستلزم مجال دیگري 

است.

در برنام�ة درس�ي ملي رویك�رد آموزش 
زبان هاي خارجي، شيوة »ارتباطي فعال و 
خودباورانه« تعریف ش�ده است که نشان 
از گ�ذر از روش ه�اي تدری�س ناکارآمد 
قبلي )روش هایي مانند دستور � ترجمه، 
مس�تقيم و دیداري � شنيداري( به سوي 

روش هاي کارآمد ارتباطي دارد 

نتيجه گيري
سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ایران به عنوان یکي 
از اس��ناد مهم حوزة آموزش وپرورش تدوین شده است و به نظر 
مي رسد آش��نایي معلمان و فعاالن حوزة آموزش وپرورش کشور 
با این سند مهم و تأثیرگذار بسیار ضروري و حائز اهمیت باشد. 
در این مقاله به برخي از ویژگي هاي این سند در حوزة زبان هاي 
خارجي و به ویژه عنصر زم��ان اختصاص یافته به تدریس درس 
زبان ه��اي خارجي در مقاطع و رش��ته هاي مختلف تحصیلي به 
اختصار نگاهي انداختیم. سایر مؤلفه هاي سند در بخش آموزش 
زبان هاي خارجي به ویژه رویکرد و اهداف آموزشي مي بایست در 
مجالي وسیع تر بررسي شوند و دبیران زبان کشورمان با آشنایي 
بیش��تر با برنامه هاي کالن آموزش��ي، ابزار تحقق این اهداف را 

به دست آورند.
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