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چکيده
هدف از این پ ژوهش ،کمک به ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسی در نظام آمورشی ایران از
راه بررسی و معرفی عوامل چالش زای مهم آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران میباشد.
به این منظور مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد .برای این کار از مدیران آموزشی و
دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی شهر تهران که از دیدگاه مسئولین آموزش و پرورش ،دبیران
دیگر ،دانشآموزان و اولیای آنها ،شایسته ترین افراد گروه آموزشی خود بودند و شناخت کافی از
چالشهای فرایند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی داشتند ،در نمونه پژوهش قرار گرفتند .در این
مقاله ج هت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران تالش شد تا با استفاده از
نظرات دبیران زبان انگلیسی و مدیران آموزشی به عنوان متخصصان درگیر در آموزش و مهم ترین
افراد دخیل در میزان موفقیت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و همچنین شواهد و تحقیقات
علمی ارائه شده ،چالش های موجود در نظام آموزشی ایران را در حیطه عناصر برنامه درسی آموزش
زبان انگلیسی در ایران ،عوامل تعدیلکننده یادگیری زبان خارجی شامل(موانع ،مزیت ها و عوامل
تسهیل) ،پیامدها( منفی و مثبت) ،ویژگیهای زمینهای (تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،ساختاری) که باید در آموزش زبان مورد توجه قرار بگیرد و جزء عوامل درونی و بیرونی
تاثیرگذار در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی میباشند ،به دقت مورد مطالعه و بررسی و نتیجه
گیری قرار دهند .جامعه آماری این تحقیق  380نفر بودند که جهت دستیابی به اطالعات عمیق ،با
 1این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری دانشجو در رشته برنامه ریزی درسی می باشد.
 2دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران
 3دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران
 4استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران
 5دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران
* نویسنده مسئول مقالهfgheducation@yahoo.co.in :
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 15نفر از مدیران مراکز آموزش زبان انگلیسی و مدیران مراکز آموزشی آموزش و پرورش و  15نفر
از دبیران آموزش زبان انگلیسی در سطح مدارس شهر تهران مصاحبه انجام گرفت .سپس برای
اعتبارسنجی دادههای بدست آمده از مصاحبهها ،پرسشنامهای محقق ساخته بر مبنای مضامین
بدست آمده از مصاحبهها تهیه و در اختیار  350نفر از معلمان ،مدیران  ،متخصصان زبانشناسی،
روانشناسی و برنامه درسی جهت تایید یا رد مضامین قرار گرفت که نهایتا حجم نمونه آماری در این
تحقیق  380نفر میباشد .در بخش کیفی متخصصان ،مدیران و دبیران با روش نمونهگیری
هدفمند ان تخاب شدند و در بخش کمی این افراد به صورت تصادفی انتخاب گردیدند .جمعآوری
اطالعات ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته ،و سپس پرسشنامه صورت گرفت .روایی سواالت
با بهرهگیری از نظر متخصصان برآورد شد و دادههای حاصل از مصاحبه با روش تحلیل مضمون
مقولهبندی و تجزیه و تحلیل دادههای کمی در  2مرحله اصلی انجام شد  )1( :تجزیه و تحلیل
اکتشافی دادهها ( )2تجزیه و تحلیل همبستگی چند متغیره دادهها شامل تحلیل عاملی تأییدی
است .نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که"در نظام آموزشی ایران تمامی عوامل در حیطه عناصر
برنامه درسی ،عوامل تعدیل کننده یادگیری زبان خارجی ،پیامدها و ویژگیهای زمینهای تاثیر گذار
بر کار معلم و دانش آموز با چالش روبرو است و نقش این عوامل جهت تحقق اهداف آموزش زبان
انگلیسی بیش از سطح متوسط است که در صورت کم توجهی و یا عدم اصالح و بروز رسانی می-
توانند از عوامل چالش زای مهم در راستای رسیدن به اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی
ایران باشند.
کليد واژه ها :زبان انگلیسی ،زبان دوم ،عوامل چالشزا ،نظام آموزشی ایران ،برنامهریزی درسی

مقدمه
زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بین انسان ها و جوامـع انسـانی
به کار گرفته میشود .گرچه با ابزارهای دیگری ماننـد عالیـم  ،هنرهـای بصـری همچـون نقاشـی و
مجسمه سازی نیز می توان ارتباط برقرار نمود ،اما انتقال مفـاهیم پیچیـده نهنـی بـه سـادهتـرین و
کامل ترین شکل ممکن فقط از طریق زبان نوشتاری و گفتاری ممکن است .جمعیت کـره ی زمـین
به زبانهای مختلفی صحبت میکنند ،زبانهایی که هر کدام به گوش دیگری غریب مـیآینـد .طـی
سالیان اخیر یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان واسط در بـین بسـیاری از مـردم جهـان ،در
ارتباط تنگاتنگ با نیازهای ارتباطی آن هـا مـورد توجـه خـار مراکـز آموزشـی مـیباشـد .بیشـتر
کشورهای غیرانگلیسی زبان با در نظر گرفتن نیازهای روزافزون خـود در برقـراری ارتبـاط بـا سـایر
ملتها و به منظور تبادل اطالعات علمی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،جهـانگردی و غیـره ،زبـان
انگلیسی را به نام یک زبان بینالمللی و به عنوان زبان دوم خود برگزیدهاند که میزان کسب موفقیت
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در یادگیری آن در کشورهای گوناگون متفات است .در راستای تغییر نیازهای بشری و بـا توجـه بـه
وقوع انواع تحوالت در جوامع مختلف ،نیاز ارتباطی ملت ها دستخوش تغییر و تحول میشود .عـالوه
بر آن در دنیایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی رفته رفته آن را به دهکدهای فرضی بدل میکند،
نیاز به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی -اجتمـاعی بشـر ،بـیش از پـیش
احساس می شود .بنابراین یادگیری زبان انگلیسی که خواهی نخـواهی بـه زبـان ارتبـاط مـردم دنیـا
تبدیل شده و در اولویت کاری تاجران ،دانشپژوهان و  ....قرار دارد .امروزه یادگیری زبـان انگلیسـی
یک ضرورت انکار ناپذیر است  .چرا که زبان انگلیسی  ،زبان علم است و آموزش رشته های مختلـف
در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت میگیرد .با افزایش روند جهانیسازی ارتباطات
بین المللی  ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگـی بـه زبـان
انگلیسی صورت میگیرند و عدم آشنایی با این زبان برابر با عدم زنـدگی در دنیـای مـدرن امـروزی
است .زبان انگلیسی از زبانهای زنده و بین المللی دنیاست که پر طرفدارترین زبان مکالمه ای دنیـا
میباشد.
در این جا الزم است سخنی دربارهی ضرورت یادگیری زبان خارجی از حضرت امام خمینـی(ره)
نقل شود ":بیشتر به زبان(خارجی) احتیاج نبود ،امروز احتیاج است .باید زبانهای زنده ی دنیا جزء
برنامهی تبلیغاتی مدارس باشد  ...امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از ایـران بیـرون نمـیرفـت.
امروز ما میتوانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری تبلیغ کنیم ".
با توجه به مطالب یاد شده  ،آشکار میگردد که نقش و جایگاه درس زبـان انگلیسـی در زنـدگی
انسان به چه میزان دارای اهمیت است .اما سوال مهمی که مطرح میباشد آن است که چـرا بعضـی
از دانشآموزان به درس زبان انگلیسی عالقه مند نمیباشند ؟ چرا بعضی از دانـشآمـوزان در پاسـخ
گویی به طور شفاهی دچار اضطراب میشوند؟ چرا بعضی از دبیران در تـدریس ایـن درس موفقیـت
چندانی ندارند؟ به راستی دلیل این ناکامیها چیسـت و عوامـل آن کدامنـد؟ آیـا ایـن مـوارد جـزء
چالشهای موجود در نظام آموزشی ما به شمار میآیند؟
در این جا میتوان به رویکردهای حاکم بر برنامه درسی که از اعتقاد و باور کـالن متخصصـان و
برنامهریزان حوزه آموزش نسبت به ماهیت ،نقش و عملکرد معلم و دانشآموز و همچنین طبیعـت و
ماهیت یادگیری شکل میگیرد و عناصر برنامه درسی به عنوان اولین و مهم ترین موضـوع چـالشزا
که در تمام حیطهها (عناصر برنامه درسی آموزش زبان انگلیسـی در ایـران) ،عوامـل تعـدیلکننـده
یادگیری زبان خارجی شامل(موانع ،مزیت ها و عوامل تسهیل) ،پیامدها( منفی و مثبت) ،ویژگیهای
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زمینهای (تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،ساختاری) را تحت تـاثیر قـرار مـیدهـد،
اشاره کرد .به عبارت دیگر بروندادهای هر برنامه درسی متـأثر از رویکـرد حـاکم بـر آن اسـت کـه
ویژگیها و نقش عناصر و کارکرد آن ها را مشخص می کند ،اما چیزی که نباید از نظـر دور داشـت
نقش دست اندرکاران آموزشی مخصوصا ًمدیران و معلمان و همچنین دانـشآمـوزان نـه بـه عنـوان
عنصر مهم از عناصر هر برنامه درسی ،بلکه به عنوان انسانهایی با پیشینه ای از باورهـا ،گـرایشهـا،
عالئق ،احساسات و دانش که خود میتوانند تأثیر مستقلی بر برنامه درسی داشته باشند ،به گونه ای
که منجر به فاصلهی بین برنامه درسی قصد شده براساس تصمیمات و سیاست گـذاریهـا و برنامـه
درسی اجرا شده توسط معلم در کالس درس شوند( .)Mehrmohamadi,2007در این میان عـواملی
وجود دارد که نقش مهمی در موفقیت معلم و موثر برکار آموزش او دارد که آن ها را میتوان در دو
دسته عوامل درونی و بیرونی نام برد .از عوامل درونی می توان به آشنایی معلم با روش های کارآمد
تدریس ،آشنایی با ماهیت موضوع تدریس و بنیان های نظری آن ،توانمندی معلم در موضـوع مـورد
تدریس ،قابلیت های بیانی و انتقال مطالب ،و  ...اشاره کرد ،که باید در معلم درونی شده و بـه بـاور
تبدیل شده باشند ،این عوامل ابزاری است که تصور میشود معلم در دوران تحصـیل خـود بـا آنهـا
آشنا میشود .زمان تخصیص داده شده برای تدریس و میزان هماهنگی بـین زمـان و حجـم کتـاب،
شیوه های تدریس و ارزشیابی استاندارد شده ،میزان تطابق بین انتظـارات و امکانـات ،کـالسهـای
ناهمگون(دانشآموزانی با زمینه های بسـیار متفـاوت در یـک کـالس)  ،تـاثیرات مسـائل سیاسـی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را نیز میتوان به عنوان عوامل بیرونی نام برد که تا حد زیادی عوامل
درونی و نظری را تحت تأثیر قرار میدهند .طبیعی است که هماهنگی بین این دسـته عوامـل مـی-
تواند تأثیر بسزایی در کارآیی معلم داشته باشد .تحقیق حاضر بر آن است که چـالشهـای آمـوزش
زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران را با توجـه بـه عوامـل درونـی و بیرونـی از دیـدگاه مـدیران و
دبیران زبان انگلیسی که تأثیرگذار بر عملکرد دبیران و دانـشآمـوزان مـیباشـد را مـورد توصـیف و
تحلیل قرار دهد .در راستای هدف تحقیق ابتدا بنیانهای نظری در حوزه آموزش زبان انگلیسی کـه
متأثر از رویکرد های برنامه درسی در طول قرن بیستم تا کنون بوده و منجر به ترسیم رویکـرد و یـا
روش آموزش زبان شده است مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه بـه مصـاحبههـای انجـام شـده از
مدیران و معلمان زبان انگلیسی چالشهای موجود در آموزش زبـان انگلیسـی مشـخص و سـپس از
طریق پرسشنامه محقق ساخته مضامین استخراج شده از مصاحبهها اعتبارسنجی شد تا با توجه بـه
نقش هریک از عوامل در بروز چالش در کار معلم ،ما را در تحلیل نقش عوامـل چـالشزا در برنامـه
درسی موجود در آموزش زبان انگلیسی یاری کند .در ادامه پیشینه تحقیق حاضر ارایه میشود.
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نظریه های مربوط به ماهیت زبان و یادگیری به عنوان نظریه های اصلی و محـوری در دو حـوزه
زبان شناسی و روان شناسی یادگیری ،تأثیرات بسزا و عمیقی در بروز و ظهور رویکرد های حاکم بـر
آموزش زبان خارجی داشته اند ،به عبارتی می توان گفت پایه های فلسفی و نظری هر یک از آنها را
شکل می دهد ( .)Brown, 2007سهم مکاتب فکری در حوزه آموزش زبان دوم را مطرح میکند کـه
با تلفیق دیدگاه های مرتبط در زبان شناسی و روان شناسی یادگیری شکل گرفته اند .زبان شناسـی
ساختارگرا1و روان شناسی رفتارگرا 2:زبان شناسان ساختارگرا بر مشاهدات علمی درحوزه زبـان تاکیـد
دارند .از نظرساختارگرایان وظیفه زبان شناس عبـارت اسـت از توصـیف زبـان هـای بشـر و تعیـین
ویژگی های ساختاری آن ها .ساختارگرایان بر این باورندکه زبان ها باهم متفاوتنـد و هـیپ پیشـینه
نهنی برای به کارگیری آن ها وجود نـدارد .براسـاس ایـن دیـدگاه ،زبـان بـه قطعـات و واحـدهای
کوچکی تقسیم می شود و این قطعات می توانند به طور علمی توصیف شـده ،مـورد مقایسـه واقـع
شوند و مجددا کنار هم قرارگیرنـد وکـل را تشـکیل دهنـد;Brown, .(Richards &Rajers, 2001
) 2007روان شناسان رفتارگرا نیز بر پاسخهایی که به شـکل قابـل مشـاهده ای قابـل ثبـت و انـدازه
گیری باشند تاکید دارند .از نظرروان شناسان رفتارگرا یادگیری باید از ساده به پیچیده ،گام به گـام،
از جزء به کل و همراه با تقویت های به موقع صورت گیرد .شرطی شدن عامل رفتار از جمله رفتـار
کالمی 3یکی از اصول اساسی بحث یادگیری در حوزه رفتارگرایی می باشد .براساس ایـن بـاور ،زبـان
از طریق تأیید و در نتیجه تقویت درست کلمات و یا جمالت صحیح توسـط مربیـان فراگرفتـه مـی
شود( .)Kadivar, 2007; Hrgnhan, 2006در رویکرد رفتارگرایی ،معلم نقش انتقال دهنده دانـش و
اطالعات به فراگیران منفعل را دارد که با بازخورد های بـه موقـع پاسـخ هـای درسـت فراگیـران را
تقویت می کند( .)Kadivar,2007در این رویکـرد فراینـدهای نهنـی  ،فراینـد یـادگیری  ،تعـامالت
اجتماعی و بین فردی و انگیزه یادگیری نقش قابل توجهی در یادگیری دارند که نادیده گرفته مـی
شـوند) .) Kadivar, 2007; Eisner, 1994در رویکردهـا و روش هـای آمـوزش زبـان از قبیـل روش
شنیداری-گفتاری4که براساس زبان شناسی ساختارگرا شکل گرفتـه از اصـول یـادگیری رفتـارگرایی
برای طراحی متون درسی و روشهای تدریس و فعالیت های یادگیری استفاده میشود( & Richards
 .)Rajers, 2001در این روش و همچنین روش آموزش موقعیت محور 5،معلم نقـش مرکـزی و فعـال
را دارد و جهت یادگیری را کنترل میکند ،بر عملکرد دانش آموزان نظارت دارد و آنهـا را کنتـرل
1
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مـیکنـد( .)Richards & Rajers, 2001; Brown, 2007; Freeman, 2000زبـان شناسـی زایشـی1و
روان شناسی شناختی 2:در دهه 1960زبان شناسی گشـتاری زایشـی تحـت تـأثیر چامسـکی3مطـرح
شد .چامسکی براین باور بود که همه انسانها با یکسری تواناییهای اولیه بـرای یـادگیری زبـان بـه
دنیا میآیند که وی برای اشاره به آنها از تعبیرات جعبه سیاه مغز4و یا ابـزار فراگیـری زبـان5اسـتفاده
میکند ( .)Brown, 2007زبان شناسی زایشی تفاوت مهم بین جنبههای قابل مشاهده ظاهری زبـان6
و الیههای پنهانی مفهوم و تفکر7که باعث تولید و تعمیم جنبه ها یا جرایی زبـان مـیشـود را مـورد
توجه قرار میدهد .روان شناسان شناخت گرا نیز مانند زبان شناسان زایشی ،به دنبال کشف انگیـزه
های مهم و ساختارهای عمیق تر رفتار انسانی با استفاده از رویکرد عقـل گرایانـه مـیباشـند .زبـان
شناسان ساختارگرا و روان شناسان رفتارگرا هر دو عالقـه منـد بـه توصـیف در پاسـخ بـه سـواالت
چیستی با پاسخ های قابل مشاهده و قابل اندازه گیری از رفتارهـای انسـان در یـک چرخـه کنتـرل
شده میباشند ،در حالی که پاسخ به چرایی و چگونگی و ایـن کـه چـه عوامـل مهـم و چـه شـرایط
محیطی ،اجتماعی ،روان شناختی و درون فردی منجر به یک رفتارخار میشود از نظر آن هـا دور
مانده است( .)Brown, 2007برخالف رفتارگرایان ،شناخت گرایان تغییر رفتـار را نتیجـه فراینـدهای
نهنی میدانند نه تأثیرات محیط .بر اساس دیدگاه روان شناسی شناخت گرا  ،معلم انتقـال دهنـده
دانش نیست بلکه شرایطی را فراهم میکند تا فراگیر با حل مسئله ای که کمی از دانسته های قبلی
او فراتر است بتواند از یک وضعیت نامتعادل به و ضعیت متعادل دست یابد و این تـالش بـرای حـل
مسئله باعث رشد فکری او میشود ( .)Kadivar, 2007زبان شناسان زایشـی نیـز بـراین باورنـد کـه
فراگیران با دانستن اصول ساختاری زبان می توانند زبان را در موقعیت های مختلـف و بـدیع تولیـد
کنند .دیدگاه کنشی 8براین اساس ،زبان را وسیله ای برای بیان مفاهیم کاربردی میداند و برجنبـه
های کاربردی و معنایی زبان تاکید دارد .رویکردها و روشهای آموزش زبـان متـاثر از ایـن دیـدگاه،
عالوه بر گرامر و واژگان بر موضوع و مفاهیمی که فراگیران برای برقرار کردن ارتباط نیاز دارنـد نیـز
تاکید میکند(.)Richards & Rajers, 2001

1
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ساختن گرایی 1،به عنوان یک رویکرد چندرشته ای مکتبی جدید است که بـا نـام هـای پیـاژه2و
ویگوتسکی3همراه و قرین میباشد .تلفیق پارادایمهای زبانشناسـی ،روانشناسـی و جامعـه شناسـی از
ویژگیهای این رویکرد است که به دیدگاه شناختی و اجتماعی به عنـوان دو شـاخه سـاختنگرایـی
اشاره میشود .در نسخه شناختی ساختنگرایی ،تاکید بر فراگیـر اسـت کـه مفـاهیم یـا واقعیـت را
ساخته و شکل میدهد و به عبارتی فراگیر باید خود دانش پیچیـده را کشـف و منتقـل کنـد .بـرای
پیاژه یادگیری یعنی فرایند رشدی که مستلزم تغییر ،خود تعمیمـی و سـاختن اسـت و هـر تجربـه
یادگیری بر پایه تجارب و معلومات قبلی حاصل میشود .ساختن گرایی اجتماعی4بر اهمیـت تعامـل
اجتماعی و یادگیری مشارکتی در ساختن مفـاهیم احساسـی و شـناختی از واقعیـت اسـتوار اسـت.
سخنگوی ساختن گرایی اجتماعی ویگوتسکی است )Brown, 2007( .که معتقد است مفهوم سازی و
تفکربه طور اجتماعی شکل میگیـرد و حاصـل تعـامالت اجتمـاعی فراگیـران بـا محـیط اسـت .در
محدوده تقریبی رشد5که توسط ویگوتسکی مطرح میشود بر نقش مهم تعامل بـین معلـم و دانـش
آموزان و دانشآموزان بـا یکـدیگر در یـادگیری تاکیـد مـیشـود(Brown, 2007; Levykh, 2008) .
محدوده تقریبی رشد و ظایفی را که فراگیر به تنهایی قادر به انجام آنها نیست ولی با کمـک معلـم،
همگروهیهای توانمند و بزرگساالن خود قادر به انجام آنها مـیشـود را توضـیح مـیدهـد .پـارادایم
اجتماعی شدن زبان براین اساس شکل گرفته که درک پدیده زبان مسـتلزم نگـاه دوبـاره بـه نهـن،
زبان ،و شناختشناسی است .براین اساس باید ریشه های شناخت را در تعامالت اجتماعی جستجو
کرد(.)Brown, 2007
ساختن گرایان براین باورندکه آموزش به فراگیر و محیط او بستگی دارد .این دیـدگاه ،بـیش از
نظریه های دیگر بر تعامل محیط و فراگیر تاکید می کند .بنـابراین طراحـان آمـوزش سـاختن گـرا
مشخص می کنندکه چه روش و راهبردهای آموزشی کمک میکنـد تـا فراگیـر فعاالنـه موضـوع را
بررسی کند و از این طریق تفکرخود را ارتقاء دهد(.)Kadivar, 2007
یکی دیگر از عوامل موثر بر آموزش زبان خارجی که می تواند از چالشهـای مهـم در یـادگیری
زبان انگلیسی نیز باشد ،مسئله تاثیرات فرهنگـی اسـت )Bruner, 1996(.درکتـاب فرهنـگ تعلـیم و
تربیت خود به اهمیت محیط ،تعامالت اجتماعی و نمادهای فرهنگی و تاثیر آنها در رشد فراینـدهای
نهنی و یادگیری تاکید میکند و بیان میدارد که نهن در فرهنگ و موقعیت رشد میکند و نمـی-
1
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توان کارکردهای شناختی نهن از قبیل تجزیه و تحلیل ،ترکیـب ،قضـاوت و ارزشـیابی را جـدای از
معناسازی و تفسیر که در متن فرهنگ شکل میگیـرد تصـور کـرد )Josef, et al, 1999( .در کتـاب
فرهنگهای برنامه درسی ،ساختنگرایی را درکنار یادگیری فرهنگی اجتمـاعی1بـه کـار مـی-برنـد و
معتقدند که دانش ،عناصر فرهنگی ،اجتماعی و همچنین فردی دارد و این عناصر نمی توانند جدای
از یکدیگر معنی دار باشند .افراد دانش خود را در حضور دیگرانی فرا میگیرند که میتوانند محـیط
را با ابزارهایی مثل زبان ،قرارداد ها و عملکردهای پذیرفته شده برای خلق و قضاوت دانش تقویـت و
یا تضعیف کنند .
در رابطه با نقش معلم در طراحی برنامه درسی و ارزشـیابی ( ، )Josef, et al, 1999چنـین بیـان
می دارند که معلمان طراحان واقعی برنامه درسی هسـتند ،چـون تنهـا آنـان هسـتندکه از عالقـه و
توانایی دانش آموزان خبر دارند ،معلم فرایند برنامه درسی را شکل می دهد ،راجـع بـه اسـتانداردها
برای کار دانشآموزان تصمیم می گیرد و ساختاری از فعالیت کالسی را خلق میکنـد ،او بـا دانـش
آموزان مذاکره میکند که چه معیاری برای انتخاب مسئله دارنـد و چـه چیـزی یـادگیری آنهـا را
نشان میدهد و ارزشیابی براساس چه فرایندی و همچنین محصول فعالیت فکری و نهنـی صـورت
میگیرد .در ارزشیابی ،معلم به چگونگی نظم بخشیدن به یادگیری ،کیفیت همکاری با همکالسان و
چگونگی استفاده از منابع موجود توجه دارد .ارزشیابی بر اساس کنش و عملکرد دانشآموز و آنچـه
که تولید شده با توجه به معیاری که معلم و دانشآموزان توافق کردهاند انجـام مـیشـود .مطالعـات
اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان میکند که برای شناختی صحیح از روند رشد کـودک در
ابعاد مختلف ،باید به الیه های متفاوت آموزش زبان نفون کرد و به بررسی آن هـا پرداخـت .یکـی از
این الیهها که میتواند ابعاد فرهنگی ،هویتی و آموزشی کـودک را تحـت الشـعاع قـرار دهـد ،نقـش
"رسانه" است .در دنیای رو به توسعة مدرن ،رسانه تقریباً در تمام فعالیتهای بشر رخنه کرده است
و حوزة آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیسـت .بـا پررنـگ شـدن نقـش محـیط و مطالعـات
اکولوژیک در حوزة یادگیری زبان دوم ،استفاده از ابزارهای مختلف برای افزایش توانـاییهـای زبـان
آموز ،اهمیت به سزایی پیدا کرد که "رسانه" (کامپیوتر ،فیلم CD ،و  )...نیز جزیی از آن است .نقش
رسانه در قلمروی زبان دوم تا اندازة زیادی مدیون نظریات کراشن اسـت کـه بیـان داشـت مقـدار و
کیفیت اطالعات زبان شناختی که به زبان آموز تحمیل مـیشـود ،نقـش مهمـی در یـادگیری دارد
( .)Krashen,1985کراشن بر این عقیده بود که در معرض اطالعات زبان شـناختی گویشـوران زبـان
مقصد قرار گـرفتن ،تنهـا شـرط الزم یـادگیری زبـان دوم اسـت و بـر همـین اسـاس ،برنامـه هـای

Social Cultural Learning

1.

169

چالش های آموزش زبان انگليسي در نظام آموزشي ايران از ديدگاه مديران آموزشي و دبيران زبان
انگليسي

کامپیوتری ،سی دی های آموزشی ،فیلم ها و کارتون های آموزشی فراوانی برای رفع این نیاز زبـان-
آموزان به وجود آمد که در کنار آموزش" ،تفریح" را نیز دربر میگرفت.
در خصور توجه به ابعاد فرهنگی جامعة هدف ،همان طور که در اکثر منابع مرتبط نکر شـده،
نمی توان زبان و فرهنگ را از یکدیگر جدا ساخت .زبان برای آشکار ساختن افکار است ،طبعـاً ابعـاد
فرهنگی مختلف را نیز به دنبال خود میآورد .مطالب در نظر گرفته شدهی برنامه های آموزشی باید
بر اساس جنبههای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان باشد .عالوه بر این که آمـوختن یـک
زبان بیگانه مستلزم آشنایی با فرهنگ و اجتماع آن زبان است بلکـه در تـدوین مطالـب کتـابهـای
آموزشی هر دو جنبه باید در نظر گرفته شوند ( .)Cook,1996می گوید زبانی کـه در آمـوزش مـورد
استفاده قرار میگیرد باید نیازهای یک ملت را در تجارت و دادوستد محلـی و بـین المللـی بـرآورده
سازد .در این جا نقش سیستم آموزشی به گونه ایست که می تواند به عنوان جایگاهی باشد تا ایـن
گونه اشخار را برای چنین اعمالی تربیت کرد (.)Kaplan & Balduf,1997
( )Kaplan & Balduf,1997مدعی هستند که معرفی یک زبان بـه عنـوان زبـان برنامـة درسـی
زمانی با شکست مواجه می شود که با کمبود معلمان واجد شـرایط (کارآمـد)1کـه بـه انـدازة کـافی
برای آموزش زبان خارجی دوره و تعلیم دیده باشند و همین طور تا حد قابـل قبـولی بـه زبـان دوم
تسلط داشته باشند و روانی کالم داشته باشـند ،رو بـه رو شـویم .در ایـن شـرایط بایـد از معلمـان
متخصص زبان خارجی استفاده کنیم و یا این کـه مجبـور باشـیم تـا از معلمـانی بـا کـارآیی پـایین
استفاده کنیم که در این صورت چالش بسیار بزرگی در سیستم آموزشی ما بوجـود مـیآیـد .بطـور
کلی موارد زیر بیشترین تأثیر را در برنامه ریزی و آموزش زبان انگلیسی در یک جامعه دارند که کم
توجهی به آن ها می تواند به صورت چالشی بزرگ در راه رسیدن به اهداف آموزشی زبـان انگلیسـی
تبدیل گردد :
 خانواده (نوع نگرش در خانواده)
 ساختار آموزشی

 سیاسی (در صورتی که هدف آن ایجاد وحدت ملی باشد ،در این جا سنت و ویژگیهـای
عرفی یک زبان به عنوان یک نیروی قدرتمند در درون حرکـت ملـی در نظـر گرفتـه
میشود)
 فشارهای فرهنگی

.Qualified teacher

1
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 فشارهای اقتصادی (که شامل تجارت ،علم پیشرفته و تکنولوژی میباشد ،در این جا نظر
بر این است که همة زبانها دامنة واژگانی فنی پیشرفته ندارند و بیشتر ایـن منطقـی
به نظر می رسد که زبانی مانند زبان انگلیسی را برای این هدف در نظر بگیریم)
 رسانه های گروهی (برای مثال ،اگر رسانه ای برای یک زبان خار وجود نداشـته باشـد،
تأکید و فشار بیشتر برای یاد گرفتن روی زبان دیگری است که از این لحاظ بهتر ارائه
شود)
 فشارهای قانونی و حقوقی (فقدان یک زبان رسمی اغلب می تواند به عنوان اساسی برای
تبعیض در جامعه باشد)
 فشار نظامی (تمایل داشتن به استفاده از یک زبان مشترک)

 تحقیقات نشان می دهد عالوه بر عوامل بازدارنده و محدود کننده و چـالش زای درونـی
از قبیل انگیزه ،دیدگاه ها و توانمندی های علمـی معلـم کـه تـا حـد زیـادی متـأثر از
آموزش های قبلی معلم می تواند باشد ،عوامل بازدارنده بیرونی و محیطـی نیـز تـأثیر
بسزایی در نحوه عملکرد معلم ،جهت گیری ها و نتایج کارآموزشی زبـان انگلیسـی در
کالس دارند.
) (Stewart, 2009 ;Kashihara, 2008ابراز میدارند که با وجود تاکیـد بـر رویکـرد ارتبـاطی در
برنامه درسی زبان انگلیسی ژاپن  ،از سال 1989هنوز در کالسها از روشهای سنتی اسـتفاده مـی
شود و ایشان به عواملی از قبیل زمان کم ،تستهای ورودی برای امتحانهای ورودی دانشگاهها که
نوعاً ترجمه ،خواندن و درک مطلب و گرامر است به عنوان عوامل اساسی تأثیرگـذار بـر چگـونگی و
میزان موفقیت آموزش زبان انگلیسی در کالس اشاره کردهاند.
) (Tang, 2009; Pan. & Block, 2011; Penner, 1995به سیاست آزمون محور ،زمان ناکافی و
تضادهای بین فرهنگ آموزشی کـالس هـای چینـی و اصـول آمـوزش ارتبـاطی بـه عنـوان عوامـل
تأثیرگذار بر نحوه عملکرد معلم و عـواملی چـون جمعیـت زیـاد دانـشآمـوزان در کـالس ،سیسـتم
ارزشیابی رقابتی ،کمبود تجربه معلمان در بکارگیری رویکرد فعالیت محور ،عدم سازگاری بـین ایـن
رویکرد و فرهنگ کالسی در کشور ،کمبود وقت ،و عدم ارائه درونداد ساختاری کافی به دانشآموزان
به عنوان عوامل بازدارنده در اجرای برنامه درسی توسط معلم درکالس اشاره میکنند.
) (Chang, 2003;Flattery, 2007به امتحانات ورودی دانشگاهها که هنوز بر خوانـدن و گرامـر و
ترجمه تاکید دارند نه توانش ارتباطی ،تمرکز محتوای کتاب درسی بر فعالیتهای شنیدن بیشتر از
صحبت کردن ،عدم استفاده از ارتباطات و تعامالت واقعی در فعالیتهای سخن گفـتن در محتـوای
کتب درسی ،عدم توانایی الزم معلم در مهارت سخن گفتن به انگلیسی ،تعداد زیاد دانشآمـوزان در
کالسها ،مقاومت دانش آموزان در برابر شرکت در فعالیتهای کالسی ،عدم توجه بـه فعالیـتهـای
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گروههای کوچک در طراحی محتوای کتابهای درسی ،و عدم گنجاندن موضوعات مرتبط با فرهنگ
در کتابهای درسی به عنوان عوامل بازدارنده در اجرای برنامه درسی قصـد شـده درحـوزه آمـوزش
زبان انگلیسی درکره جنوبی نام میبرند.
) (Orafi & Borg, 2009به ارزیابی عملکرد دبیران زبان خارجی لیبی براساس برنامه درسی کـه
ازسال 2000بر پایه رویکرد ارتباطی تدوین و معرفی شده است میپردازند .در نتـایج ایـن پـژوهش
آمده است که دیدگاه ،تجربیات و پیشینه دبیران فیلتـر بسـیار مهمـی بـرای عملیـاتی کـردن ایـن
رویکرد میباشد .در ایران نیز تحقیقاتی در این رابطه انجام گرفته است که از آن جمله می توان بـه
تحقیق ) (Razmjoo & Riazi, 2006اشاره کرد .آنان با مطالعه موردی به بررسی نظرات و همچنین
بکارگیری رویکرد ارتباطی توسط معلمان دبیرستانها و آموزشگاهها در شیراز پرداخته و دریافتندکه
اگر چه معلمان دبیرستان ها نسبت به استفاده از رویکرد ارتباطی گرایش مثبت دارنـد امـا عمـال ًدر
کالس های خود از همان شیوه های سنتی استفاده میکنند.
در رابطه با انگیزه دانشآموزان برای یادگیری زبان انگلیسی می توان به تحقیق ( Kooshesh,
 )2006اشاره کرد .او انگیزه را به عنوان وسیله ای برای ارتباط و وفق دادن دانشآموز با پیشرفت و
توسعههای جدید در تکنولوژی و علوم می داند نه فقط به عنوان درسی که باید گذرانده شود به آن
نگاه کنند.
( )Hesaraki, 2010در تمام دنیا هدف اصلی آموزش زبان های خارجی برقراری ارتباط است ،بر
همین اساس هدف از یادگیری زبان انگلیسی هم باید افزایش مهارت مکالمه باشد ،که این مسأله در
آموزش و پرورش ایران نادیده گرفته میشود .همچنین وی به عواملی از جمله پایین بودن سطح
علمی مدرسان زبان انگلیسی در مدارس و این که خود دبیران این رشته هنوز بر مهارت های
یادگیری زبان انگلیسی تسلط کافی ندارند و به همین دلیل از عهده تقویت این مهارتها برنمیآیند
و استخدام معلمان زبان انگلیسی در آموزش و پرورش کشور ما تنها براساس مدرک این رشته
صورت می گیرد و نظارتی بر کارایی معلمان این رشته از سوی آموزش و پرورش وجود ندارد ،کتاب
های درسی زبان انگلیسی در ایران تنها براساسهای خواندن و نوشتن تألیف شده و کمتر مهارت
های گفتاری و شنیداری مورد توجه قرار گرفته است ،هم چنین تکالیف موجود در کتاب برای
تمرین مهارتهای دانش آموزان کافی نیست ،کم بودن ساعت تدریس یکی دیگر از مواردی است
که مورد انتقاد قرار گرفته و سه ساعت در هفته را برای آموزش کافی نمیدانند ،هم چنین کتاب
های درسی مدارس ایران خواسته های معلمان و دانش آموزان را به خوبی برآورده نمیکند ،زیرا
تأکید کتابها بر روش های ساختاری است و نقش محاوره و صحبت کردن به زبان انگلیسی را نادیده
میگیرد .بنابراین مسائل ،مشکالت و ناتوانی های فوق در نظام آموزشی مشکالت فراوانی را فراروی

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،2تابستان ،96پياپي 30

فراگیران قرار داده که بنا به گزارشهای مستند روند تسهیل و بهبود فعالیتهای آموزشی را با
مشکل مواجه ساخته و هدف پژوهش فوق در شناسایی چالشهای موجود میباشد .آشکارسازی
مسایل و مشکالت آموزش زبان انگلیسی موضوع این تحقیق بوده و نتایج به دست آمده از اطالعات
این پژوهش می تواند مورد استفاده معلمان و کارشناسان و برنامه ریزان آموزش زبان انگلیسی جهت
اصالح و بهبود برنامه آموزش زبان انگلیسی نظام آموزشی ایران قرار گیرد.

روش پژوهش
با توجه با این که هدف از این پژوهش ،کمک به ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسـی در نظـام
آمورشی ایران از راه بررسی و معرفی عوامل چالش زای مهم آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی
ایران می باشد ،به این منظور مطالعهی کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد .بـرای ایـن کـار از
مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی شهر تهران که از دیدگاه مسئولین آموزش و
پرورش ،دبیران دیگر ،دانش آموزان و اولیای آنها ،شایسته ترین افراد گروه آموزشی خـود بودنـد و
شناخت کافی از چالش های فرایند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی داشتند ،در نمونه پژوهش قـرار
گرفتند .در این مقاله جهت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران تالش شد تـا
با استفاده از نظرهای دبیران زبان انگلیسی و مدیران آموزشی به عنوان متخصصان درگیر در آموزش
و مهم ترین افراد دخیل در میزان موفقیت آموزش و یادگیری زبان انگلیسـی و همچنـین شـواهد و
تحقیقات علمی ارائه شده ،چالش های موجود در نظام آموزشـی ایـران را در حیطـه عناصـر برنامـه
درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران ،عوامل تعدیل کننـده یـادگیری زبـان خـارجی شـامل(موانع،
مزیت ها و عوامل تسهیل) ،پیامدها( منفـی و مثبـت) ،ویژگـیهـای زمینـهای (تـاریخی ،فرهنگـی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،ساختاری) که باید در آموزش زبـان مـورد توجـه قـرار بگیـرد و جـزء
عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار در آموزش و یادگیری زبان انگلیسـی مـیباشـند ،بـه دقـت مـورد
مطالعه و بررسی و نتیجه گیری قرار دهند .این تحقیق به شیوه کیفی انجـام شـد و جامعـه آمـاری
آن 380نفر بودند که جهت دستیابی به اطالعات عمیق ،با  15نفر از مـدیران مراکـز آمـوزش زبـان
انگلیسی و مدیران مراکز آموزشی آموزش و پرورش و  15نفر از دبیران آمـوزش زبـان انگلیسـی در
سطح مدارس شهر تهران مصاحبه غیررسمی و نیمه ساختار یافته که مشـتمل بـر سـوال هـای بـاز
پاسخ انجام شد .مصاحبه با روش گفتگوهای غیررسمی بر مبنای طرح سواالت خود جـوش دریـک
تعامل طبیعی شکل گرفت .سپس در مرحله بعد برای اعتبارسنجی در مورد دادههای بدسـت آمـده
پرسشنامه ای محقق ساخته برمبنای مضامین بدست آمده از مصاحبهها تهیه شد و در اختیـار 350
نفر از معلمان ،مدیران و متخصصان موضوعی جهت تایید یـا رد مضـامین قـرار گرفـت .کـه در کـل
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حجم نمونه آماری در این تحقیق  380نفر میباشد .در بخش کیفی متخصصان ،مـدیران و دبیـران
با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی این افراد بـه صـورت تصـادفی انتخـاب
گردیدند .ج مع آوری اطالعات ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ،و سپس پرسشنامه صورت
گرفت .روایی سواالت با بهره گیری از نظر متخصصان برآورد شد .در سواالت مصاحبههـا محورهـای
زیر مورد پرسش واقع شد:
ویژگیهای تدریس معلمان در کـالس ،اسـتفاده از گروهبنـدی در کـالس ،میـزان تطـابق روش
تدریس معلم در کالس با روش ایده آل او ،نقش معلم ،عوامل تاثیرگذار بر نقش معلم ،میـزان مفیـد
بودن محتوای آموزشی در عملکرد کالسی ،مهمترین ویژگیهای زمینهای است که باید در آمـوزش
زبان مورد توجه قرار بگیرد ،پیامدها ،عوامل تعدیل کننده و آسیب هـای موجـود در آمـوزش زبـان
خارجی و عوامل اثر گذار در آموزش زبان خارجی در آموزش و پرورش ایـران .داده هـای حاصـل از
مصاحبه با روش تحلیل مضمون مقوله بندی و تجزیه و تحلیل دادههـای کمـی در  2مرحلـه اصـلی
انجام شد  )1( :تجزیه و تحلیل اکتشافی دادهها ( )2تجزیه و تحلیل همبستگی چند متغیره دادههـا
شامل تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAاست .نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که"در نظام آموزشـی
ایران تمامی عوامل در حیطه عناصر برنامه درسی ،عوامـل تعـدیل کننـده یـادگیری زبـان خـارجی،
پیامدها و ویژگیهای زمینهای تاثیر گذار بر کار معلم و دانش آموز با چالش روبرو است .و نقش ایـن
عوامل جهت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی بیش از سطح متوسـط اسـت ،کـه در صـورت کـم
توجهی و یا عدم اصالح و بروز رسانی می توانند از عوامل چالش زای مهـم در راسـتای رسـیدن بـه
اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران باشند .با به کارگیری تحلیل تفسیری مقولهها و
تحلیل مجدد داده های کمی مشخص شده ،تحلیل نهایی صورت گرفـت و چـالش هـای موجـود در
نظام آموزشی ایران مشخص گردید .همچنین نتایج نیل مشخص شد.
روش تدریس با توجه به روش ارتباطی که مورد تاییـد اکثـر معلمـان و مـدیران جامعـه آمـاری
پژوهش بود هنوز از روش سنتی استفاده میشود و میزان تطابق روش تدریس کالسی با روش ایـده
آل معلم کم است ،استفاده از گروه بندی درکالس به شـکل سـنتی اسـت ،نقـش معلـم را تسـهیل
کننده یادگیری اعالم کردند که عمال انتقال دهنده دانش است.
عوامل تأثیرگذار بیرونی شـامل امکانـات نامناسـب ،دانـش آمـوزان و شـرایط آموزشـی ،عوامـل
فرهنگی ،خانوادهها و دانشآموزان ،عدم هماهنگی در برنامه درسـی و محتـوای کتـابهـا ،عوامـل
مادی و معنوی از قبیل انگیزه می باشد .از ویژگی های مورد تاکید دیگر در آموزش زبـان انگلیسـی
به مسئله گفت شنودهای فردی و گروهی ،ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،حالت های ایـده ال و غیـر
واقعی کالس ،آشنایی با ساختار زبان ،علوم تربیتی از قبیل روانشناسی یادگیری ،روشهای تـدریس
و توانایی کنترل کالس اشاره گردید .در نتیجه مشخص شد مطالب بیان شده توسط جامعـه آمـاری
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پژوهش میتواند چالشی بزرگ در رسیدن به اهداف آموزشی زبان انگلیسی در نظـام آمـوزش ایـران
باشد .همچنین پیشنهادهای بسیاری در رابطـه بـا بهبـود فراینـد آمـوزش زبـان انگلیسـی در نظـام
آموزشی ایران اشاره به تحول در دیدگاه دولتمردان در رابطه با آموزش زبان انگلیسی ،تصمیم گیری
های مشترک بین مسئولین آموزش پرورش و معلمان ،نزدیک شدن تعلیمات آموزشـی مـدارس بـه
محیط واقعی مدرسه ،دبیران با سواد و با انگیزه و امکانات قوی آموزش زبـان انگلیسـی و برگـزاری
گارگاههای آموزشی و دعوت از افراد با تجربه داخلی و خارجی که کشورشان شرایط مشابهی در این
زمینه با کشور ما داشته است.

يافته های پژوهش
درتحقیق حاضردیدگاه مدیران و دبیران زبان انگلیسی در رابطه با چالشهای موجـود در برنامـه
درسی آموزش زبان انگلیسی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بر پایه
مضامین استخراج شده از مصاحبه ها درجهت تحقق هدف تحقیق و پاسخ گویی به دو سوال زیر بـه
عنوان سوالهای تحقیق مورد توجه واقع شد.
 -1در برنامه درسی قصد شده آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران چـه ویژگـی هـایی
برای معلم ،دانش آموز ،محیط آموزشی درنظرگرفته شده است که بعد از طی دوره فراگیـر بایـد بـه
آنها مجهز شده باشد؟
جدول .1ویژگیهای مورد بررسی برای معلم ،دانش آموز ،محیط آموزشی
ويژگي های معلم ،دانش آموز ،محيط آموزشي
روشنی هدف ها ،به عنوان رویکرد رایج در آموزش زبان انگلیسی
فعالیت های یادگیری(روش های یادگیری ،فعالیت های فوق
برنامه)
راهبردهای تدریس(روش تدریس معلم)
راهنمای برنامه درسی
انگیزه در کالس درس :از طریق بازی ،شعر ،تماشای فیلم و کارتون،
 CDهای آموزشی

کتاب آموزش (حروف با نقاشی)
استفاده از معلمان کارآمد
برگزاری سمینارها و برگزاری دوره های آموزشی
عوامل مربوط بر کار معلم(مدیریت کالسی ،تسلط مدرسان زبان انگلیسی)
عوامل آموزشی
توجه به مکاتب فکری در حوزه آموزش زبان خارجی(زبان شناسی

دبيران

اولويت

مديران اولويت
30
30

اول
اول

30
30

اول
اول

30
26
26

اول
پنجم
پنجم

30
26
28

اول
پنجم
سوم

25
27
28
25
24
25

ششم
چهارم
سوم
ششم
هفتم
ششم

26
28
29
25
25
0

پنجم
سوم
دوم
ششم
ششم
-
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ساختارگرا ،روانشناسی رفتارگرا)
فضای آموزشی متنوع( آزمایشگاه ،گردش های علمی ،موزه ،کتابخانه)...
تعامل کالسی
انگیزه (معلمان ،دانش آموزان ،والدین ،مسئوالن و )...
نظام آموزشی
فضای کالسی(متمرکز نمودن حواس دانش آموزان در کالس)
مشارکت دانش آموزان در بحث های گروهی
آموزش تلفیقی مهارت های چهارگانه
دانش قبلی فراگیران
توانایی فراگیران(سطح توانایی زبانی افراد)
نگرش (معلم و دانش آموزان)به زبان انگلیسی
جنسیت
توجه به مبانی و اسناد باالدستی
میزان تطابق بین انتظارات و امکانات

…

…

23
26
27
24
26
29
30
25
25
24
3
27
26

هشتم
پنجم
چهارم
هفتم
دوم
دوم
اول
ششم
ششم
هفتم
هشتم
چهارم
پنجم

…

هفتم
چهارم
سوم
ششم
سوم
اول
اول
چهارم
پنجم
هفتم
هفتم
پنجم
چهارم

24
27
28
25
28
30
30
27
26
24
24
26
27

…
…

…

…

…

…

…

…
…

…
…
…

…

…

نمودار .1نمودار عنکبوتی ویژگی های در نظرگرفته شده برای معلم ،دانش آموز ،محیط آموزشی برای طی دوره توسط
فراگیر
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در این مطالعه یافتههای مصاحبه غیررسمی با 30نفر از دبیران و مدیران شرکت کننده در مورد
ویژگی هایی در نظر گرفته شده برای معلم ،دانش آموز ،محیط آموزشی که بعد از طی دوره فراگیـر
باید به آنها مجهز شده باشند نشان میدهد کـه از نظـر مـدیران و دبیـران زبـان انگلیسـی"روشـنی
هدفها ،به عنوان رویکرد رایج در آموزش زبان انگلیسی  ،فعالیتهای یادگیری مناسـب و متناسـب
(روشهای یادگیری ،فعالیتهای فوق برنامه) ،راهبردهای مناسب تدریس و آموزش تلفیقی مهارت-
های چهارگانه و مشارکت دانشآموزان در بحثهای گروهی" هر کدام با  30فراوانی با صـد در صـد
امتیاز از مهمترین ویژگیهای در نظرگرفته شده برای معلم ،دانش آموز ،محیط آموزشی بعد از طی
دوره فراگیر میباشد که فراگیران باید به آنها مجهز شده باشند .آنچه که واضح است در این بررسـی
تاکید تقریبا مشابه مدیران و دبیران بر روی مقوله های مشابه در زمینه بررسی سـوال اول پـژوهش
میباشد .به عبارت دیگر دبیران و مدیران در زمینه ویژگیهای مهم مورد نظر برای فراگیران پـس از
طی دوره های آموزش زبان انگلیسی اتفاق نظر داشتند.
 -2در برنامه درسی قصد شده آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران ،چه چالشهایی در
نحوه عملکرد اج رایی و در فرایند آموزش وجود دارد و چه عـواملی بـراین فرآینـد تـاثیر گـذار مـی
باشند؟
جدول .2چالش های برنامه درسی قصد شده آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران در نحوه عملکرد اجرایی
چالشهای نحوه عملکرد اجرايي و در فرايندآموزش
استفاده از الگوها و روش های تدریس نامناسب
عدم وجود امکانات و تسهیالت الزم
ارزشیابی غیر معقول در برنامه آموزش زبان انگلیسی
فقدان نگاه کاربردی به یادگیری درس زبان انگلیسی
وجود موسسات آموزشی زبان انگلیسی(تفاوت بین دانش آموزان را بیشتر می کند)
ناتوانی دراستفاده از تکنولوژی آموزشی
اضطراب دانش آموزان در کالس درس
دیدگاه منفی (والدین ،دانش آموزان ،معلمان ،مسئوالن مدرسه) به آموزش و
یادگیری زبان انگلیسی
دانش آموزان( نگرش ،عالئق ،جنسیت ،سطح درک ،تفاوت های فردی )...
نبود محیط مناسب یادگیری
نبود فرصت مناسب برای یادگیری مهارت ها...
درگیر نبودن دانش آموزان در فرآیند آموزش و یادگیری
عدم توجه به امر یادگیری پنهان (تقلید -تقویت -تکرار)

مديران اولويت دبيران اولويت
26
27
26
28
28
27
27
30

پنجم 29
چهارم 28
پنجم 28
سوم 29
سوم 30
چهارم 26
چهارم 26
30
اول

دوم
سوم
سوم
دوم
اول
پنجم
پنجم
اول

27
26
29
28
25

چهارم 28
پنجم 29
29
دوم
سوم 28
ششم 25

سوم
دوم
دوم
سوم
ششم
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در آموزش و یادگیری از تکنیک مشاهده استفاده نمی گردد
ناتوانی در استفاده از روش های جدید و مدرن آموزش زبان انگلیسی (روش جان
برین،پروانه ای)...،
معلمان( نگرش ،پیشینه ای از باورها ،عالئق و دانش  ،روش تدریس ،جنسیت و )..
عدم تطابق برنامه های آموزشی با رویکرد ارتباطی مخصوصا در رابطه با ساعات
آموزشی
استفاده از متون و محتوای نا مانوس
کم بودن تعداد ساعات آموزش زبان انگلیسی
نبود هدف آموزشی صحیح(افزایش مهارت مکالمه)
پایین بودن سطح علمی مدرسان(عدم تسلط معلمان بر مهارت های یادگیری زبان
انگلیسی)
عدم نظارت بر کارایی معلمان
نبود محتوای آموزشی مناسب
کتاب درسی :حج م کتاب درسی(حجم مطالب زیاد نباشد)
شناسایی نشدن کلمه های ساده و عمومی
لوازم و پشتیبانی :زمینه تصاویر ،وسایل شنیداری و دیداری مناسب نباشد
کتاب محور بودن سیستم آموزشی ایران
اتکای بیش از حد معلمان به کتاب درسی
ماهیت آموزش زبان خارجی در محیط های آموزشی ایران
نداشتن برنامه تمرین برای خوب گوش دادن دانش آموز به زبان انگلیسی
نداشتن کنجکاوری و نبودن راهکارهای برانگبختن دانش آموز در سیستم آموزشی
ایران
وجود احساس هیجان منفی در دانش آموزان(تفکر متحجرانه) (ندانستن معانی لغات
و)...
وجود تنها یک روش آموزشی (روش های متفاوت با امکانات آموزشی متفاوت ادغام
گردد)
نبود منابع آموزشی مناسب با آموزش زبان انگلیسی در مدارس
وجود تفاوت چشمگیر بین مهارت های آموزشی و نحوه آموزش زبان انگلیسی
توسط معلمان
صریح نبودن هدف
محدود بودن منابع یادگیری(نبود متون مرجع قابل تدریس و ارائه در کالس)

0
27

3
چهارم 25

نهم
ششم

28
29

سوم
دوم

26
29

پنجم
دوم

29
28
26
27

26
دوم
سوم 29
پنجم 29
چهارم 25

پنجم
دوم
دوم
ششم

28
26
28
25
28
26
28
24
26
26

سوم 26
پنجم 29
سوم 29
ششم 27
سوم 28
پنجم 29
سوم 29
هشتم 25
پنجم 28
پنجم 29

پنجم
دوم
دوم
چهارم
سوم
دوم
دوم
ششم
سوم
دوم

26

پنجم

27

چهارم

25

ششم

3

نهم

27
26

چهارم 28
پنجم 24

سوم
هشتم

25
24

ششم 26
هشتم 27

پنجم
چهارم
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…
…
…
…
…
…
…

…

…

…
…
…
0
…

…
…
…
…

نمودار  .2چالش های برنامه درسی قصد شده آموزش زبان انگلیسی نظام آموزشی ایران درنحوه عملکرد اجرایی و
فرایند آموزش

در این مطالعهیافته های مصاحبه غیر رسمی با 30نفـر از مـدیران و دبیـران شـرکت کننـده در
مصاحبه نشان میدهد که از نظر مدیران و دبیران برنامه درسی قصد شـده آمـوزش زبـان انگلیسـی

179

چالش های آموزش زبان انگليسي در نظام آموزشي ايران از ديدگاه مديران آموزشي و دبيران زبان
انگليسي

نظام آموزشی ایران در نحوه عملکرد اجرایی و در فرایند آموزش در زمینههایی چون" دیدگاه منفی
( والدین ،دانش آموزان ،معلمان ،مسئوالن مدرسه ) بـه آمـوزش و یـادگیری زبـان انگلیسـی بـا 30
فراوانی از 30مصاحبه ،نبود فرصت مناسب برای یادگیری مهارتها ..عدم تطابق برنامه های آموزشی
با رویکرد ارتباطی مخصوصاً در رابطه با ساعات آموزشی ،استفاده از متـون و محتـوای نامـانوس هـر
کدام با با  29فراوانی از  30مصاحبه ،فقدان نگاه کاربردی به یادگیری درس زبان انگلیسـی ،وجـود
موسسات آموزشی زبان انگلیسی(تفاوت بین دانش آموزان را بیشتر مـی کنـد) ،مسـائل مربـوط بـه
معلمان( نگرش ،پیشینهای از باورها ،گرایشها ،احساسات ،عالئق و دانش ،روش تدریس ،جنسـیت و
 ،..درگیر نبودن دانشآموزان در فرآیند آموزش و یادگیری ،کم بودن تعـداد سـاعات آمـوزش زبـان
انگلیسی ،عدم نظارت بر کارایی معلمان ،کتاب درسی :حجم کتاب درسی(حجم مطالب زیاد نباشد)،
لوازم و پشتیبانی :زمینه تصاویر ،وسایل شـنیداری و دیـداری مناسـب نباشـد ،اتکـای بـیش از حـد
معلمان به کتاب درسی هر کدام با  28فراوانی بیش از سایر مقولهها با چالش روبهرو است.

نتايج و يافتههای حاصل از آمار استنباطي
تحلیل عاملی و پرسشنامه تایید چالشهای برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش
و پرورش ایران
با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته سنجش معیارهای کیفی برای اولین بار استفاده می-
شد ،به منظور تعیین رواییسازه و هم چنین تعیین بار عاملی هر یک از مؤلفه های اصلی(چالش-
های برنامه درسی ) با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیل عاملی اکتشافی از
تحلیل مؤلفههای اصلی و برای چرخش عاملها از چرخش واریماکس استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد بیشترین بار عاملی در زمینه بروز چالش در برنامه درسی
آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران را گویههای مربوط به عناصر برنامه درسی آموزش
زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران داشتند که رتبه بندی تک تک عناصر به ترتیب اثر
گذاری آنها در برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در پرسشنامه تحقیق معادل معیار اول یعنی
"اهداف" بود .در رتبه دوم عناصر برنامه درسی عامل " فعالیت های یاددهی و یادگیری" در رتبه
سوم نیز " منطق و چرایی" قرار دارد.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی عناصر برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و
پرورش ایران در شکل شماره 1و جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  .3شاخ ص های برازش تحلیل عامل تأییدی عناصر برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و
پرورش ایران
نام شاخص
نسبت خی دو به درجه آزادی ()2 /df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی ()RMSEA
شاخص نرم شده برازش ()NFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص نیکویی برازش ()GFI

مقادير مشاهده شده

شاخص مورد انتظار

1/69

> 3

0/049
0/94
0/96
0/90

> 0/1
< 0/90
< 0/90
< 0/90

در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم عناصر برنامه درسی نتایج نشان داد بر اساس شاخصهای
برازندگی ،در جدول  4و مقدار بار عاملی بدست آمده از هر معیار ،شاخص های بدست آمده از
برازش مطلوبی برخور دارند و عامل های مورد بررسی جزء عناصر مهم و چالشزای برنامه درسی
میباشند.
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شکل  .1نتایج تخمین معناداری بارعاملی برای  40گویه مزایا و عوامل تعدیل کننده چالشزای برنامه درسی
آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران در تحلیل عاملی تأییدی

مقدار مورد انتظارآماره تی برای تایید معناداری ،مقدار بیشتر از  2وکمتر از  -2می باشد که بر
اساس نتایج بدست آمده معناداریکلیه عاملها تایید میگردد.
معيار تعيين تعداد عاملها (مزایا و عوامل تعدیل کننده برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در
نظام آموزش و پرورش ایران)
بر اساس مالک «کایزر»  3عامل استخراج گردید که تعداد پیشنهادی آزمون ،با تعداد
معیارهای مورد استخراج شده در بخش کیفی تحقیق و مصاحبه با خبرگان نیز همسو و موافق بود.
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برای تعیین عامل ها از مالک کایزر1استفاده شد .بر مبنای مالک «کایزر» ،فقط عامل هایی]مؤلفه
هایی[ که مجذور بار عاملی آنها بزرگتر از یک باشد مورد قبول است.

جدول شماره  .4عامل های استخراج شده از تحلیل عامل اکتشافی و میزان واریانس تبیین شده توسط هر یک از آنها

عامل ها
1
2
3

مقادير استخراج شده

مقادير ويژه اوليه
کل

واریانس
(درصد)

واریانس
تجمعی

12/323
2/924
2/524

33/304
7/903
6/820

12/323 33/304
2/924 41/207
2/524 48/028

کل

واریانس
(درصد)

واریانس
تجمعی

33/304 33/304
41/207 7/903
48/028 6/820

مقادير چرخش يافته
کل

واریانس
(درصد)

10/822
3/822
3/126

29/249
10/330
8/ 449

واریانس
تجمعی
29/249
39/579
40/028

براساس نتایج بدست آمده شش عامل استخراج شده جمعاَ  % 48/028از واریانس مزایا و عوامل
تعدیل کننده برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران را تبیین مینماید
و پوشش میدهد .مقدار این واریانس و همسو بودن بخشکیفی وکمّی نشان دهنده روایی مناسب
معیارهای بدست آمده در بخشکیفی و مطالعات نظری پژوهش میباشد.
در تحلیل عاملی تاییدی مزایا و عوامل تعدیل کننده نتایج نشان داد بر اساس شاخصهای
برازندگی ،و مقدار بار عاملی بدست آمده از هر معیار ،شاخصهای بدست آمده از برازش مطلوبی
برخوردارند و عاملهای مورد بررسی توانایی تبیین مزایا و عوامل تعدیل کننده را دارا می باشند.
جدول شماره . 5نتایج حاصل از چرخش عامل ها به روش واریماکس
مؤلفه

شماره گويه

تاریخی
اجتماعی
فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
ساختاری

1تا 5
 6تا 9
10تا 12
 13تا 16
 17تا 19
 20تا 24

بار عاملي

رتبه
چهارم
دوم
اول
ششم
سوم
پنچم

Kaiser

1.
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نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دادگویههای شماره  10تا  12بیشترین بار عاملی را در
تبیین عامل اول پیامد های برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران
داشتند که اینگویهها در پرسشنامه تحقیق معادل معیار اول یعنی"پیامد فرهنگی" بود .در رتبه
دوم پیامد های برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران عامل" پیامد
اجتماعی" با گویه های  6تا 9و در رتبه سوم نیز" پیامد های اقتصادی"با گویه های  13تا 16
قرار دارد.

شکل  .2نتایج تخمین معناداری بار عاملی برای 40گویه پیامدهای چالش زای برنامه درسی آموزش زبان
انگلیسی نظام آموزش و پرورش ایران در تحلیل عاملی تاییدی

مقدار مورد انتظارآماره تی برای تایید معناداری ،مقدار بیشتر از  2وکمتر از  -2می باشد که بر
اساس نتایج بدست آمده معناداریکلیه عاملها تایید میگردد.
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از تحلیل معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل جهت پاسخ به پرسش اصلی پژوهش« شناسایی
چالشهای برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران» ،استفاده شد.
برمبنای مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل دادههای کیفی و عوامل حاصل از تحلیل عاملی مرتبه
دوم ،روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها مشخص شد .با توجه به مرحلة کیفی پژوهش ،در
جدول زیر ضرایب همبستگی بین این عوامل کلی آمده است.

متغيرها
منطق
آرمان
محتوا

**0/296

فعالیت یادگیری

**0/179

راهبرد تدریس

*0/109

**0/133

**0/191

0/101

1
**0/170

**0/690

1

1
**0/654

2

1

3

**0/722

4
1

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

جدول .6ضرایب همبستگی بین عوامل برونزا و درونزا (*)P<0/01** ،P<0/05

مواد و منابع
**0/216
0/052
**0/545
**0/721
**0/563
1

گروه بندی
**0/325
**0/218
**0/403
**0/471
**0/327
**0/564
1

مکان
**0/262
**0/158
**0/261
**0/397
**0/240
**0/472
**0/415
1

زمان
**0/290
0/097
**0/701
**0/702
**0/579
**0/676
**0/507
**0/322
1

ارزشیابی
**0/230
**0/219
**0/506
**0/534
**0/381
**0/533
**0/649
**0/304
**0/616
1

کل عناصر
**0/437
**0/299
**0/795
**0/834
**0/730
**0/804
**0/705
**0/541
**0/839
**0/736
1

مداخله گر

**0/307

**0/206

**0/687

**0/755

**0/595

**0/730

**0/682

**0/374

**0/780

**0/730

**0/875

1

پیامدها

**0/331

**0/227

**0/734

**0/768

**0/697

**0/687

**0/651

**0/474

**0/703

**0/666

**0/886

**0/838

1
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با توجه به یافته های به دست آمده در مرحلة کیفی در مورد روابط بین متغیرها ،عوامل زیر به
دلیل انطباق آن با یافتههای حاصل از تحلیل کیفی به عنوان چالشهای برنامه درسی آموزش زبان
انگلیسی در نظام آموزشی ایران در نظر گرفته شد .در جدول شماره  7ضرایب معنی داری این
عوامل نشان داده شده است.
جدول .7

ضرایب ومعناداری چالش های برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران

متغیر پیشبین متغیر مالک نوع اثر

 βاستانداردشده آماره t

کل
کل
پیامدها

94/32
5/8
7/2

عناصر
مداخله گر
مداخله گر
کل

چالش ها

0/84
0/22
0/09

با توجه به نتایج جدول باال ،عتاصر برنامه درسی ( )β= 0/84عوامل مداخله گر ( )β= 0/22و
عوامل مداخله گر روی پیامد های برنامه درسی ( )β= 0/09نقش معنیدار را دارا هستند .البته
باید گفت که طبق اصالحات پیشنهادی متغیر کل مولفه ها ( )R= 0/47با میزان مقادیر مشخص
شده بصورت مستقیم برنامه درسی را تحت تاثیر قرار میدهند.
بحث و نتيجه گيری
تحلیل نظر خواهی از دبیران و مدیران نشان میدهد که بـاور و نظرهـای معلمـان در رابطـه بـا
آموزش زبان انگلیسی متفاوت از عملکرد آنها درکالس درس میباشد و این فاصله به جهـت عوامـل
بیرونی از قبیل امکانات نامناسب ،عوامل فرهنگی خانوادهها و دانشآموزان ،عدم هماهنگی در برنامه
درسی و محتوای کتابها و عوامل مادی و معنوی از قبیل انگیزه را نکـر کـرده انـد .در نظرخـواهی
اکثر دبیران شرکت کننده در این تحقیق صریحا انعان داشتهاندکه از روشهای سـنتی در آمـوزش
استفاده می کنند و باز همه آنها در پاسخ به سوال دیگر تاکید کرده اند کـه روشـی کـه آنهـا بـرای
آموزش استفاده میکنند به هیپ وجه روش مطلوب و ایده آل آنها نیست .و در توضیح روش مطلوب
خود به اصول و ویژگی های رویکرد ارتباطی و همچنـین سـاختنگرایـی و نقـش معلـم بـه عنـوان
تسهیل کننده یادگیری اشاره کردهاند .هم چنین به کارگیری روشهای تدریس فعال و مشـارکتی و
تعاملی نیز در اثربخشیی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی همواره مورد تأکید بـوده اسـت .نتـایج
تحقیق ) )Jamali, 2008( ,(Martin, &Lixian,1996) ,(Nunan,1999این اصل را مورد تأکیـد قـرار
میدهند .معلم به مجری برنامه های درسی آموزش زبان همواره میتواند کاستیها و نواقص مرحلـه

186

187

چالش های آموزش زبان انگليسي در نظام آموزشي ايران از ديدگاه مديران آموزشي و دبيران زبان
انگليسي

طراحی برنامه درسی را رفع نماید که این امر اتفاق نمیافتد مگر اینکه بتواند رویکـردهـای فعـال و
مشارکتی تدریس را در اجرای برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی به کار گیـرد .البتـه اجـرای ایـن
رویکــرد نیــز پتانســیلهــا و صــالحیتهــای حرفــه ای الزم را م ـیخواهــد .ایــن یافتــه بــا نتــایج
تحقیق ) (Razmjoo, & riazi, 2006که نشان دادهاند معلمـان مـورد مطالعـه در شـیراز علـی رغـم
استفاده از روشهای سنتی در کالس های درس ،رویکرد ارتباطی را یک رویکرد کارآمد برای آموزش
زبان می دانستند ،همسو میباشد.
آگاهی معلمان از روشهای کارآمد و ویژگیهای معلم کارآمد موید این نکته میتواند باشـد کـه
نظام آموزشی در انتقال دانش و مفاهیم مربوط به روشهای کارآمـد و نـوین آموزشـی موفـق بـوده
است و این همه تفاوت بین نظر و عمل در کار آموزشی معلم مـیتوانـد بـه دو دلیـل باشـد ،نظـام
آموزشی در ایجاد باور در این رابطه در میان دانش آموزان خود ضعیف عمل کرده اسـت و یـا آنکـه
عوامل بیرونی به قدری تأثیرگذار هستند که می توانند عوامل نظری و درونی را تحت الشـعاع خـود
قرار دهند .همچنین در رابطه با آگاهی از روشهای نوین تدریس و ویژگی های معلم کارآمد کـه در
این تحقیق اکثر دبیران و مدیران به آن واقف بودند ،تنها بخش کـوچکی از ملزومـاتی کـه تـدریس
خوب و مناسب میباشد .آموزش یک سیستم و ارگان است که جهت رشد مناسب و هماهنگ ،نیـاز
به همگنی و همسویی بین تمام اجزاء درجهت مناسب دارد  ،در این میـان بایـد بـه برنامـه درسـی
آموزش زبان انگلیسی به عنوان بخش مهمی از این ارگان اشاره کرد ،که باید همسـو و هماهنـگ بـا
سایر بخش ها و عناصر تأثیرگذار بر امر آموزش از جمله هدف ،محتوای کتب درسی ،ارزشیابی و ...
مورد توجه واقع شود .سیستم آموزشی می تواند بـر همـاهنگی بـین برنامـه درسـی آمـوزش زبـان
انگلیسی و هدف ،محتوای کتب درسی ،ارزشیابی و زمان به عنوان عناصر برنامه درسـی ایـن حـوزه،
مدیریت و کنترل داشته باشد .اگرچه عناصر دیگر برنامه درسـی از جملـه فعالیـت هـای یـاددهی و
یادگیری ،روش های تدریس ،ابزار و منابع یادگیری و گروه بندی تا حد زیادی از حیطـه مـدیریت و
کنترل سیستم آموزشی خارج شده و تحت تأثیر متغیرهای فـردی از جملـه متغیرهـای عـاطفی و
شناختی میان دانش آموزا ن و معلمان و همچنـین متغیرهـای میـان فـردی بـین معلمـان و دانـش
آموزان ،دانش آموزان و دانش آموزان قرار میگیرند ،با ایجاد هماهنگی و همسـویی مطلـوب برنامـه
درسی و چهار عنصر هدف ،محتوای کتب درسی ،ارزشیابی ،و زمان درجهت تقویت توانش ارتبـاطی
دانش آموزان ،میتوان به تغییر فرهنگ آموزشی تأثیرگذار بر عناصر دیگر برنامه درسی امیدوار بود.
پس الزم است در طراحی برنامه درسی در رابطه با عوامل محدود کننده و تأثیرگذاری که درحیطـه
مدیریت و کنترل سیستم آموزشی است ،توجه خار مبذول شود.
بیتوجهی به نحوه طراحی تدریس ،تهیه و استفاده از وسایل و امکانات آموزشی (فناوری
آموزشی) ،بیتوجهی به عوامل فردی و تناسب محتوای کتابهای درسی زبان انگلیسی ،و مهیا
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نبودن شرایط مساعد فرهنگی – اجتماعی ،به افت کیفیت تدریس زبان انگلیسی انجامیده است .در
صورتی که باید هم به زمان با گسترش اطالعات و ارتباطات ،نهایت تالش را در جهت رسیدن به
هدف (پیشرفت در زمینه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی معرفی شده) مبذول
داشت .به طور کلی می توان گفت که در پیشرفت هر آموزشی ،محصل ،معلم و عوامل یاد شده سه
عامل مکمل هم هستند که به ترتیب در صورت عالقه ،تبحر و کارایی میتوانند آموزش زبان را به
بهترین وجه به ثمر برسانند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که عوامل برنامه درسی
شامل استفاده از الگوها و روشهای تدریس نامناسب ،عدم وجود امکانات و تسهیالت الزم،
رویکردهای ارزشیابی غیرمعقول برنامه آموزش زبان انگلیسی و فقدان نگاه کاربردی به یادگیری
درس زبان انگلیسی) روی عامل اول و عوامل آموزشی شامل( ،نبود پیش زمینه فرهنگی ،ناتوانی
دبیران در استفاده از روش های جدید و مدرن آموزش زبان انگلیسی ،استفاده از متون و محتوای
نامأنوس در زبان انگلیسی و کم بودن تعداد ساعات آموزش زبان انگلیسی) بر روی عامل دوم دارای
بار عاملی بیشتری هستند ،بنابراین مشخص میشود که این هشت آسیب ،عوامل آسیب زای نظام
آموزشی زبان انگلیسی در ایران است.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق انجام شده توسط ( )Jamali, 2008( ،)Hesaraki,2010و
( )Birjandi, 2005مطابقت دارد .در این تحقیقات به خصور تأکید شده است که اختصار سه یا
چهار ساعت در هفته برای آموزش زبان کافی فرصت مناسب و کافی نمیباشد .کم بودن ساعت
تدریس زبان انگلسی ،یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان آن را مورد انتقاد قرار میدهند و
سه ساعت در هفته را برای آموزش این زبان کافی نمیدانند ،در حالی که به گفته آن ها ،شرایط
غیراستاندارد آموزش  ،مشکالت ناشی از این کمبود وقت را تشدید میکند .آموزش به ساعاتی در
هفته مسلماً نتیجه ای جز آنچه که هست نخواهد داشت .از طرفی میتوان گفت امکانات و
تسهیالت مناسب در یادگیری زبان بسیار مؤثر است .دانش آموزان ما متأسفانه وسایل کمک
آموزشی الزم در زمینه یادگیری زبان انگلیسی در اختیار ندارند و امکان شنیدن زبان انگلیسی چه
از طریق ضبط صوت و چه در البراتوارهای زبان برای آنها وجود ندارد .استفاده از وسایلی مانند
البراتوارهای زبان ،فیلم ،سی دی و  ...و هم چنین به کار بردن تصاویر ،نمودارها و دیگر وسایل
دیداری و شنیداری در یادگیری زبان به فراگیران کمک میکند .رسانه ها به معلم در ارایه بهتر
مطالب درسی و هدایت کالس درس کمک کرده و موجب توضیح دقیق تر مفاهیم ،تنظیم صحیح
تر فعالیت های آموزشی میشوند.
مسئله دیگر این است که کتابهای درسی زبان انگلیسی در ایران تنها براساس مهارتهای
خواندن و ترجمه تألیف شده اند .در تمام دنیا هدف اصلی آموزش زبان های خارجی برقراری ارتباط
است بر همین اساس هدف از یادگیری زبان انگلیسی باید افزایش مهارت مکالمه باشد که این
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مسأله در آموزش و پرورش ایران نادیده گرفته میشود .زبان انگلیسی یک مهارت پایه تلقی نمی
شود و نگاه برنامه ریزان در آموزش و پرورش به یادگیری زبان به گونه ای است که آن را یک مقوله
غیرفعال ارزیابی می کنند و این زبان به عنوان یک زبان بیگانه در سیستم آموزش ما وجود دارد .در
مجموع میتوان گفت کتاب های زبان انگلیسی نقش مهمی در موفقیت زبان آموز دارند .این کتاب-
ها نشان دهنده اهداف یادگیری زبان بوده و نیازهای یادگیرنده  ،اهداف ،روش ها و ارزش های زبان
آموزی را در برمیگیرد .هر چقدر فعالیت ها به گونه ای باشد که دانش آموزان را از حالت منفعل در
یادگیر ی به صورت فعال درآورد تا بتوانند بیندیشد ،به اطالعات سازمان دهند فرضیه بسازند ،سؤال
بپرسند ،بحث کنند ،نظر دهند ،مسئله حل کنند ،و نهن آنها به چالش کشیده شود به کتاب درسی
عالقمند خواهند بود.
دنیای واقعی زبان ،یک دنیای صوتی است .در حالی که سیستم آموزشی ما ،دنیایی مبتنی بر
متن بوده است و این باعث میشود که مشکل تلفظ نیز بر مشکالت بی شمار ما افزوده شود.
درباره استفاده از فناوری آموزشی ،آن چه که مهم و مطلوب است در نظر گرفته شود ،این است
که استفاده از فناوری آموزشی هدف آموزشی نیست ،ولی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر سرعت
یادگیری و پیشرفت تحصیلی است .کاربرد صحیح فناوری آموزشی ،از یک سو بر کارایی و قدرت
آموزش معلم می افزاید و از دیگر سو ،محیط یادگیری را متنوع و مناسب تر میکند که در این
صورت ،پیشرفت تحصیلی چشم گیر خواهد بود.
عدم هماهنگی بین حوزه نظر و اجرا در کار آموزش زبان انگلیسی توسط دبیران به خاطر عوامل
تأثیرگذار بیرونی می تواند ناشی از فاصله و عـدم ارتبـاط بـین دانشـگاه و مدرسـه و دولتمـردان و
سیاست گذاران باشد .نتایج این تحقیق بـا نتـایج تحقیـق انجـام شـده توسـط (،)Hesaraki,2010
( )Jamali, 2008و ( )Birjandi, 2005مطابقت دارد .در این تحقیقات به خصور تأکید شـده اسـت
که اختصار سه یا چهار ساعت در هفته برای آموزش زبـان کـافی فرصـت مناسـب و کـافی نمـی
باشد .کم بودن ساعت تدریس زبان انگلسی ،یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان آن را مورد
انتقاد قرار میدهند و سه ساعت در هفته را برای آموزش این زبان کافی نمیدانند ،در حالی که بـه
گفته آنها شرایط غیراستاندارد آموزش  ،مشکالت ناشی از ایـن کمبـود وقـت را تشـدید مـیکنـد.
آموزش به ساعاتی در هفته مسلماً نتیجه ای جز آنچه که هست نخواهد داشت .از طرفی می تـوان
گفت امکانات و تسهیالت مناسب در یادگیری زبان بسیار مؤثر است .دانـش آمـوزان مـا متأسـفانه
وسایل کمک آموزشی الزم در زمینه یادگیری زبان انگلیسی در اختیار ندارند و امکان شنیدن زبان
انگلیسی چه از طریق ضبط صوت و چه در البراتوارهای زبان بـرای آنهـا وجـود نـدارد .اسـتفاده از
وسایلی مانند البراتوارهای زبان ،فیلم ،سی دی و  ...و هم چنین به کـار بـردن تصـاویر ،نمودارهـا و

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،2تابستان ،96پياپي 30

دیگر وسایل دیداری و شنیداری در یادگیری زبان به فراگیران کمک میکند .رسانه ها به معلـم در
ارایه بهتر مطالب درسی و هدایت کالس درس کمک میکنند و موجب توضیح دقیق تـر مفـاهیم،
تنظیم صحیح تر فعالیتهای آموزشی میشوند .هم چنین به کارگیری روش های تـدریس فعـال و
مشارکتی و تعاملی نیز در اثربخشیی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی همواره مورد تأکیـد بـوده
است .نتایج تحقیـق ( )Martin, &Lixian,1996( ، )Nunan,1999و ( )Jamali, 2008ایـن اصـل را
مورد تأکید قرار میدهند .معلم به عنوان مجری برنامههای درسی آموزش زبان ،همواره مـیتوانـد
کاستیها و نواقص مرحله طراحی برنامه درسی را رفع نماید که این امر اتفاق نمیافتد مگـر اینکـه
بتواند رویکردهای فعال و مشارکتی تدریس را در اجرای برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی به کار
گیرد .البته اجرای این رویکرد نیز پتانسـیلهـا و صـالحیتهـای حرفـه ای الزم را مـیخواهـد .در
مجموع میتوان گفت کتابهای زبان انگلیسی نقش مهمی در موفقیت زبان آموز دارند .این کتاب-
ها نشان دهنده اهداف یادگیری زبان بوده و نیازهـای یادگیرنـده ،اهـداف ،روش هـا و ارزش هـای
زبانآموزی را در برمیگیرد .هر چقدر فعالیتها به گونـه ای باشـد کـه دانـش آمـوزان را از حالـت
منفعل در یادگیری به صورت فعال درآورد تا بتوانند بیندیشد ،به اطالعات سازمان دهنـد ،فرضـیه
بسازند ،سؤال بپرسند ،بحث کنند ،نظر دهند ،مسئله حل کنند ،و نهن آنها به چالش کشیده شـود
به کتاب درسی عالقمند خواهند بود .دنیای واقعی زبان ،یـک دنیـای صـوتی اسـت .در حـالی کـه
سیستم آموزشی ما ،دنیایی مبتنی بر متن بوده است و این باعث میشود که مشکل تلفـظ نیـز بـر
مشکالت بی شمار ما افزوده شود .درباره استفاده از فناوری آموزشی ،آن چـه کـه مهـم و مطلـوب
است در نظر گرفته شود این است که استفاده از فناوری آموزشی ،هـدف آموزشـی نیسـت ولـی از
جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر سرعت یادگیری و پیشرفت تحصیلی است .کاربرد صـحیح فنـاوری
آموزشی از یک سو بر کارایی و قدرت آموزش معلم می افزاید و از دیگـر سـو ،محـیط یـادگیری را
متنوع و مناسب تر مـی کنـد کـه در ایـن صـورت ،پیشـرفت تحصـیلی چشـم گیـر خواهـد بـود.
لذاپیشنهادمی شود:
 همانطورکه یکی از دبیران شرکت کننده دراین تحقیق پیشنهادکرده بود ،مسئولین آموزش وپرورش باید سعی کنند دولتمردان را از اهمیت آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک وسیله ارتباطی
آگاه کنند و شرایط و امکانات الزم برای رسیدن به حد مطلوب آموزش زبان انگلیسی را به طورکامل
تشریح نمایند .مراکز سیاستگذاری آموزشی به ویژه وزارت آموزش و پرورش در سیاستگذاری های
خود از مراکز دانشگاهی کمک بگیرد.
 دانشگاه با مدرسه تعامل بیشتری داشته باشد و از نیازها و انگیزه های معلمان و دانش آموزانآگاه باش د و آن ها را در برنامه درسی خود لحاظ کند .زمینه مناسب برای ارتباط نزدیک بین مراکز

190

191

چالش های آموزش زبان انگليسي در نظام آموزشي ايران از ديدگاه مديران آموزشي و دبيران زبان
انگليسي

دانشگاهی و مدارس ایجاد شود تا از این طریق فرهنگ آموزش مبتنی بر پژوهش و حرفه گرایی
رشد کند.
 دبیران و دانش آموزان مجریان اصلی امر آموزش هستند .لحاظ کردن نظرات ،نیازها ،عالئق وانگیزه های آن ها در امر برنامه ریزی به تلطیف برنامه و اجرای درست آن بسیارکمک خواهد کرد.
 معلم در صورتی میتواند آموختههای خود را در جهت تقویت توانش ارتباطی دانشآموزان بهاجرا درآورد که تمام عناصر برنامه درسی به ویژه ارزشیابی به طور منسجم و هماهنگ در این راستا
طراحی شده باشند .لذا پیشنهاد می شود با ارزشیابی مداوم سازگاری درونی عناصر برنامه درسی
زبان انگلیسی و هماهنگی آن ها با برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی مورد توجه واقع شود .و
نهایتاً به مسوالن محترم آموزش وپرورش پیشنهاد میگردد :
 ساعت آموزش درس زبان انگلیسی را افزایش داده تا دبیر بتواند با صبر و حوصله ی
بیشتری با فراگیران به آموزش زبان انگلیسی بپردازد و نیز در مدارس کالسی را مخصور تدریس
درس زبان انگلیسی در نظر بگیرند که بتوان انگیزه ی یادگیری را در فراگیران افزایش داد و از
امکانات سمعی  -بصری استفاده نمود.

 به دبیران گرامی توصیه میشود از روشهای متنوع آموزش زبان انگلیسی استفاده کنند و
محیط کالس را شاد و با نشاط سازند تا دانش آموزان رغبت بیشتری به یادگیری این درس داشته
باشند.
 به اولیای ارجمند دانش آموزان پیشنهاد میگردد در ارتقای سطح زبانی فرزند خود با قرار
دادن امکانات آموزشی زبان انگلیسی نظیر کتابهای داستانی گوناگون ،سی دی های آموزشی و ...
کوشش کنند.
 به دانشآموزان عزیز توصیه میشود زبان یک مهارت است که برای یادگیری آن باید تمرین
زیادی کرد ،این تمرین باید متناوب ،مستمر و طوالنی باشد تا اثر بخشی آن افزایش یابد.
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