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مقدمه
یکی از مهم ترین اســنادی که می تواند به عنوان قطب نمای 
آموزش زبان خارجی در نظام آموزش رسمی کشور عمل نماید 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. از آنجا که در تنظیم 
سند مزبور اسناد باالدستی کشور1 مدنظر قرار گرفته اند بنابراین 
می توان انتظار داشــت که در ُبعد کالن، در متن ســند، زوایا، 
جهت گیری، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت تبیین شده باشد، 
و تعامل با ســایر فرهنگ ها، بر اســاس دیدگاه و معیار اسالمی، 
صراحتًا و ضمنًا به زبان آمده باشــد. در همین راستا می توان از 
روی بسامد زبانی و محتوایی ارتباط و تعامل با فرهنگ خارجی، 
به ضرورت آشــنایی و تســلط به زبان خارجی در سند مذکور 
پی برد. نوشتة پیش رو سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را با 
به شیوة متن کاوی واژگانی از منظر اشارات ضمنی و صریح به 
مقولة زبان خارجی2 مورد بررســی و تحلیل قرار داده است و بر 
آن است تا با سلسله بررسی ها و فراهم نمودن بستری آماری و 
محتوایی، زمینه تعمیق بحث پیرامون سطح، ُبعد و عمق اهمیت 
پرداختن به زبان خارجی در آموزش رسمی کشور را فراهم آورد.

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش، که در برنامه درســی 
ملی از آن به مثابه »قانون اساســی برای تحوالت همه جانبه و 
درازمدت« )برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، 1391، 
ص.  3( یاد می شــود، ابتدا در شــورای عالی آموزش وپرورش 
تدویــن و مورد تصویــب اولیه قرار می گیرد و ســپس در 15 
جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی3 بین سال های 1389ش 
تا 1390ش در »حلقه های کارشناســی- پژوهشی با مشارکت 
صاحب نظران حوزوی و دانشــگاهی و مدیران و کارشناســان 
مجرب آموزش وپرورش و سایر دستگاه های ذیربط« )سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش، 1390، ص. 9( مورد بحث قرار گرفته 
و در تاریخ 1390/07/05 به تصویب نهایی می رســد. از عبارت 
فــوق چنین بر می آید که چهار بخش حوزه، دانشــگاه، وزارت 
آموزش وپرورش و ســایر دســتگاه های ذی ربط در تدوین سند 
مزبور همکاری داشــته اند. هم چنیــن در انتهای بخش مقدمه 
و کلیات آمده است که سند مزبور»به دیدگاه های حضرت امام 
خمینی )ره( و نظرات مقام معظم رهبری در باره تحویل بنیادین 
نظام آموزشی« پایبند است، با »اسناد فرادستی، از جمله سند 
چشم انداز بیست ساله کشــور4« همسو، و »با الهام از وضعیت 
پایبند آرمانی انعکاس یافته در رهنامه5  تعلیم و تربیت رســمی 
عمومی و تحت تأثیر چالش ها ترسیم شده است« )همان، ص. 

9 و 14(.
همان گونه که در ســند آمده است »در تهیة سند ... کوشش 
شــده است تا با الهام گیری از اســناد باالدستی و بهره گیری از 

ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری 
اســالمی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 
هجری شمسی تبیین شــود. ... لیکن هنوز آموزش وپرورش با 
چالش های جدی روبرو اســت و برون داد آن در طراز جمهوری 
اســالمی ایران و پاسخگوی تحوالت محیطی و نیازهای جامعه 
نمی باشد« )همان، ص. 8( و  عدم حصول اهداف تعلیم و تربیت 
تا زمان تصویب سند مورد اشاره قرار می گیرد و پاسخگو نبودن 
اقدامات به تحوالت محیطی و نیازهای جامعه به عنوان یکی از 

اصلی ترین ضعف های آموزش وپرورش گوشزد می گردد.
در بخش انتهایی و سوم سند مزبور آمده است »فرآیند ترمیم 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش رسمی عمومی جمهوری 
اســالمی ایران در افق چشم انداز در بازه های زمانی پنج ساله از 
تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان های نظری سند ملی )فلسفه 
تعلیم و تربیت در جمهوری اســالمی ایران، فلسفه تعلیم و تربیت 
رســمی عمومی در جمهوری اســالمی ایــران، رهنامه نظام 
تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران( پس از 
تصویب شورای عالی آموزش وپرورش به تصویب نهایی شورای 

عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید« )همان، ص. 62(
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش در سال 1390 توسط 
رئیس جمهور وقت6  جهت اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابالغ 
می شــود. شایان ذکر است عنوان ســند مزبور در متن به طور 
یکســان به کار نرفته و از آن گاه، از جمله روی جلد و در متن 
سند، با عبارت »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« )همان، 
ص. 8( یاد می شود و گاه نیز در قالب »سند ملی تحول بنیادین 

آموزش وپرورش« از آن نام برده می شود )همان جا(.
این ســند در 63 صفحــه تنظیم و حاوی یک مقدمه ســه 
صفحه ای، و هشــت فصل تحــت عناوین »کلیــات« در پنج 
صفحه اي، »بیانیه ارزش ها« در پنج صفحه، »بیانیه مأموریت« 
در یک صفحه، »چشم انداز« در سه صفحه، »هدف های کالن« 
در دو صفحه، »راهبردهای کالن« در ســه صفحه، »هدف های 
عملیاتی و راهکارها« در 31 صفحه و »چارچوب نهادی و نظام 

اجرایی تحول بنیادین« در سه صفحه است.
فصل هفتم ســند با عنوان هدف هــای عملیاتی و راهکارها 
طوالنی ترین قسمت را تشکیل می دهد و خود شامل 23 هدف 
عملیاتــی و هر یک شــامل تعدادی راهــکار، و در مجموع در 
بردارنده 131 راهکار اســت. از منظر ارائه راهکار، سیزدهمین 
هدف7  حاوی کمترین راهکار )دو مورد( و یازدهمین هدف8  در 

بردارنده بیشترین راهکار )12 مورد( است. 
در الیة اول بررســی، یعنی کاوش سطحی، عبارات صریح و 
ضمنی و اقالم مربوط به مقولة زبان خارجی  استخراج شد. »زبان 
و یا فرهنگ )خارجی(«9 ، » »تعامل )نقادانه( با ســایرین«10  و 
»دســتاوردهای علمی و تجربه های بشری«11   دارای صراحت 
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بیشــتری نسبت به ســایر عبارات مورد کنکاش  بودند. در این 
راستا مقدمه، کلیات )فصل اول(، بیانیه مأموریت )فصل سوم(، 
هدف های کالن )فصل پنجم( و فصل هشتم )چارچوب نهادی و 
نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش وپرورش( سند  فاقد اشارات 
صریــح )یا ضمنی نزدیک( به مقولة زبان خارجی هســتند. در 
بخش های ذیل خوانندة ســطور خود می تواند به ارزیابی میزان 
صراحت یا ابهام اشارات به مقولة دانشی یا مهارتی زبان خارجی 

بپردازد و نیاز به تحلیل بیشتر یا تفسیر وجود ندارد. 
اولین اشــارة ضمنی به زبان خارجی، از طریق ابزار تعامل با 
سایر فرهنگ ها، که اصلی ترین و ســاده ترین آن زبان خارجی 
اســت، در فصل دوم ســند )بیانیه ارزش ها(، صفحه 18، گزارة 
شــماره 22 و در ذیل گزارة شــماره 21 که به »تقویت گرایش 
به زبان و ادبیات فارســی به عنوان زبان مشترک« ) همان، ص. 
18( پرداخته، آمده اســت. در گزارة شماره 22 نیز می خوانیم 
»استمرار فرهنگ اسالمیـ  ایرانی از طریق ارزیابی آگاهانه آن و 
تعامل نقادانه با سایر فرهنگ ها بر اساس معیار اسالمی« )همان جا(.
در فصل چهارم، تحت عنوان چشــم انداز،  آمده است »نظام 
تعلیم و تربیت رســمی عمومی در افــق 1404، با اتکا به قدرت 
الیــزال الهی، مبتنی بر نظام معیار اســالمی، فرهنگ و تمدن 
اســالمی ـ ایرانی و قوام بخش آن ها و زمینه ساز جامعة جهانی 
عدل مهــدوی و برخوردار از توانمندی هــای تربیتی ممتاز در 
طراز جمهوری اســالمی ایران در ســطح منطقه، الهام بخش و 
دارای تعامل سازنده و مؤثر با نظام های تعلیم و تربیتی در سطح 
جهان«)همــان، ص. 21( و »دارای پیونــد مؤثر با موضوعات و 

مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه ای و ملی با حضور فعال 
در حیات اجتماعی« )همان، ص. 23(.

در فصل ششم )راهبردهای کالن( سند در گزارة شماره 14  
قید شده اســت »توسعة ظرفیت ها و توانمندی های آموزشی و 
پرورشــی برای حضور فعال و سازنده در صحنه های بین المللی 
و منطقه ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در 
قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم 

رهبری و برنامه های پنج ساله« )همان، ص. 28(.
در فصــل طوالنــی هفتم با عنــوان هدف هــای عملیاتی و 
راهکارها، قســمت اول )پرورش تربیت یافتگان(، بند ســوم و 
هفتــم به ترتیب آمده اســت »... با روحیه مســئولیت پذیری 
و تعالی خواهــی و برخوردار از مهارت هــای ارتباطی، در حیات 
خانوادگی و اجتماعی )در ســطوح محلی تا جهانی(« )همان، 
ص. 30(، »برای حفظ و تعالی میراث فرهنگی، تمدنی و هنری 
در سطح ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسالمی« )همان، 
ص. 31(. در ســومین راهکار قســمت اول همین فصل نیز 
می خوانیم »توسعة فرهنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامه ها و 
توانمندســازی معلمانی در راستای تقویت مهارت روخوانی و 
روان خوانی در دورة ابتدایی، آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن 
در دورة متوســطه اول و آموزش معارف قرآنی در متوســطة 
دوم بر اساس منشور توسعة فرهنگ قرآنی«. در همین راهکار 
بــه ُبعد مهارتی زبان به عنوان یکی از اهداف آموزشــی زبان 
غیر فارســی، و به تعبیر دقیق تــر در اینجا یعنی زبان دینی، 

پرداخته شده است.

|  رشد آموزش زبان | دورۀ سی و یکم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396 6  | 6



بارزترین اشــاره به زبان خارجی در همین قسمت اول فصل 
هفتــم و در راهکار شــماره پنج با عبــارت »ارائة آموزش زبان 
خارجــی در چارچوب بخش انتخابی )نیمــه تجویزی( برنامة 
درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی ـ ایرانی« 
آمده اســت. در اینجا، اواًل به صراحت به زبان خارجی اشــاره 
می شود، ثانیًا اهمیت و ارزش مادة درسی زبان مورد اشاره قرار 
می گیرد )انتخابی به معنــی نیمه تجویزی( و ثالثًا این انتخاب 
و ارائة مادة درسی مشــروط به تقویت هویت اسالمی ـ ایرانی 

می شود.

به زبان و فرهنگ غیر فارســی یا به عبارتی خارجی در ســند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش با بســامد باال  نیامده است، اما 
ضرورت توجه به ُبعد ابزاری و مهارتی زبان خارجی را می توان در 
قسمت های گوناگون سند مزبور مشاهده کرد. اشارات واژگانی به 
زبان، فرهنگ، تعامل، انتشار، مقیاس منطقه ای و سطح جهانی،  
دسترسی به دستاوردهای علمی و تجربیات بشری، که هر یک 
در بخش هایی از سند، در قالب عبارات مفهومی و جهت دهنده 
به کار رفته اســت، می تواند چارچوبی قابل استناد و راهنمایی 
اعتناپذیر برای تنظیم برنامه های اجرایی آموزش و تقویت زبان 
خارجی باشد. بررســی حاضر با استخراج عبارات و نشان دادن 
جایــگاه اقالم زبانی می تواند در پژوهش های بعدی به کار آید و 

راهنمای مناسبی برای تحلیل های بعدی باشد.

پي نوشت ها
1.  از قانون اساســی، سیاســت های کلی نظام، ســند چشــم انداز بیست ســاله، فلسفه 
تعلیم وتربیت در جمهوری اسالمی، نقشة جامع علمی کشور و ... به عنوان اسناد باالدستی 

یاد می شود.
2.   شــایان ذکر اســت مقولة زبان خارجی صرفًا به ظهور دقیق عبارت مذکور در ســند 
اشــاره ندارد و واژه های هم خانواده و هم ردیف، از جمله جغرافیای فعالیت، عرصة روابط 

بین المللی، فرهنگ خارجی، مقیاس منطقه ای و ... را نیز دربرمی گیرد.
3.   این شورا عالی ترین نهاد حکومتی سیاست گذار در حوزة علمی و آموزشی و فرهنگی 

کشور است که پس از انقالب اسالمی و در سال 1363 تأسیس شده است.
4. ســند چشم انداز بیست سالة  جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی در 
تاریخ 13 آبان 1382 توسط دفتر مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه ابالغ گردید.
5. عبارت رهنامه معادل واژه دکترین )doctorine( اســت و واژة مزبور در اسناد مربوط 
به مطالعات نظری فلســفه تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی و مبانی نظری تحول بنیادین 
در نظام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران، که بین سال های 1386 

تا 1389 منتشر شده است، نیز به همین معنی به کار رفته است. 
6. محمــود احمدی نژاد )6 آبان 1335 - ( از ســال 1384 تا 1392 در دو دورة متوالی 

رئیس جمهور ایران بوده است.
7. عنوان این هدف »افزایش نقش شوراهای آموزش وپرورش استان، مناطق و مدارس در 
تقویت فعالیت های تربیتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سیاست ها و برنامه های 

ملی« است.
8. این هدف تحت عنوان »باز مهندســی سیاســت ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامة 
درســی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی های حرفه ای معلمان 
در ســطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامة درسی در نظام تعلیم وتربیت و طراحی 
سیاســت های مناســب برای ارتقای شــیوه های جذب، تربیت و نگهداشــت معلمان در 

آموزش وپرورش« در سند قید شده است.
9. بیانیه ارزش ها گزاره 21 سند.

10. بیانیه ارزش ها گزاره 22 سند.
11. بیانیه ارزش ها 25 سند.

12. بازمهندســی سیاســت ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه های درسی تربیت معلم 
با تأکید بر کارورزی و انطباق ســطح شایســتگی های حرفه ای معلمان در ســطح ملی و 
جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درســی در نظام تعلیم وتربیت و طراحی سیاســت های 
مناســب برای ارتقای شیوه های جذب، تربیت و نگهداشــت معلمان در آموزش و پرورش 

)همان، ص. 46(
13. »توســعة ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی 

بومی« )همان، ص. 59(

منابع
1. برنامة درســی ملی جمهوری اســالمی ایران )1391(. برنامة درســی ملی جمهوری 

اسالمی ایران. تهران: انتشارات شورای عالی انقالب فرهنگی.
2. ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش )1390(. شــورای عالی انقالب فرهنگی. تهران: 

انتشارات شورای عالی انقالب فرهنگی.

 اشارات واژگانی به زبان، فرهنگ، تعامل، 
انتشار، مقیاس منطقه ای و سطح جهانی،  
دسترسی به دستاوردهای علمی و تجربیات 
بشری، که هر یک در بخش هایی از سند، 
در قالب عبارات مفهومی و جهت دهنده 
به کار رفته است، می تواند چارچوبی قابل 
استناد و راهنمایی اعتناپذیر برای تنظیم 
برنامه های اجرایی آموزش و تقویت زبان 

خارجی باشد

در قسمت یازدهم12  فصل هفتم، راهکار شمارة 11 می خوانیم 
»مشارکت فعال در تعامالت بین المللی، با اولویت جهان اسالم 
و انعــکاس نظریات و تجربیات موفق داخلی در محافل و مراکز 
علمی جهانــی« )همان، ص. 48(. از عبــارت مزبور ُبعد تولید 
مهارت زبانی نیز اســتنباط می شــود و بــه نوعی جهت گیری 

آموزش زبان خارجی در مدارس را نیز نشان می دهد.
در قســمت بیست و ســوم13  فصل هفتم، راهکار سوم آمده 
اســت »حمایت هــای مادی و معنــوی از طرح هــای موفق و 
نوآوری های بومی، مستندسازی و انتشار یافته های پژوهشی در 
داخل و خارج از کشــور و ایجاد بانک اطالعاتی فعال و کارآمد« 
)همان، ص. 59(. در اینجا نیز بعد تولیدی زبان خارجی با هدف 
انتشار فعالیت ها در مقیاس جهانی مورد اشاره قرار گرفته است 
که این مهم، اگرچه جز از طریق زبان خارجی میسر نمی شود، 
اما نیازمند تحلیل گســترده تر و دقیق تر است، زیرا بعید است 
با آموزش رســمی زبان خارجی در مدارس به چنین سطحی، 

حداقل با ابزارها و امکانات موجود، دست یافت.

نتیجه
اگرچه در نگاه اول و از منظر آماری، اشارات صریح و ضمنی 
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