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چکیده

این تحقیق بهمنظور شناسایی و اولویتبندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی
انجام گرفته است .بدین منظور  270نفر از دبیران زبان انگلیسی استان آذربایجان غربی
بهصورت خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .عالوه بر آن ،روش تدریس  64نفر از
دبیران مدارس و مدرسان آموزشگاههای خصوصی نیز مورد مشاهده قرار گرفت .روش
تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی و ابزار پژوهش ،شامل یک پرسشنامه و یک چک
لیست مشاهدة کالسی بود .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  0/90و
پایایی چک لیست برابر  0/85محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون
 tتک نمونه و آزمون فریدمن بیانگر آن است که از 12عامل کالن شناسایی شدة مؤثر
بر آموزش زبانا نگلیسی  7عامل ،یعنی محتوای برنامه درسی ،استفاده از تکنولوژی
آموزشی ،تعامل کالسی ،انگیزه معلمان ،عوامل فرهنگی -اجتماعی ،عوامل آموزشی و
مشارکت دانشآموزان در بحثهای گروهی ،به ترتیب بهعنوان عوامل مرتبط با یادگیری
ضعیف زبان انگلیسی دانشآموزان از دیدگاه دبیران بوده است .اما  5عامل دیگر ،یعنی
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آموزش تلفیقی مهارتهای چهارگانه ،نحوة ارزشیابی ،مدیریت کالسی ،روشهای
تدریس و فعالیتهای فوق برنامه ،ارتباطی با یادگیری پایین زبان انگلیسی نداشته است.
همچنین تجزیه و تحلیل آماری چک لیست مشاهده کالسی با استفاده از  tمستقل نشان
داد که به جز میزان مهارت معلم ،در سایر مؤلفهها شامل فضای کالسی ،عالقه و انگیزه
معلمان ،نحوه تدریس ،مشارکت دانشآموزان ،استفاده از تکنولوژی ،عوامل دانشآموزی
و نحوه ارزشیابی بین دو موقعیت مدرسه و آموزشگاه خصوصی تفاوت معناداری وجود
شوپرورش را در راستای بهبود
دارد .نتایج این تحقیق میتواند معلمان و مسئوالن آموز 
آموزش زبان انگلیسی یاری نماید.
کلید واژهها :عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی ،مدارس عمومی ،آموزشگاههای
خصوصی

مقدمه

امروزه آموزش زبان انگليسى به دليل توسعة اطالعات ،فناورى و ارتباطات بهصورت
يك اولويت جهانی در آمده است .اما در كشور ما آموزش زبان ،خصوص ًا در سطحمدارس
راهنمايى و دبیرستان كه سنگ بناى آموزش زبان انگليسى میباشد ،با مسائل و مشكالت
خاص خود روبهرو است .از نظر ریاضی ( )2005مشکل اساسی در آموزش زبان خارجی در
ایران این است که بعد از سی سال هنوز برنامة مدون یا سیاست مشخص و روشنی درباره
آموزش زبان خارجی وجود ندارد ،از اینرو راه حل آن در کوتاه مدت نیز بعید به نظر
میرسد ،هر چند در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر ارائه آموزش زبان خارجی در
چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامة درسی تأکید زیادی شده است (سند تحول
بنیادین در آموزشوپرورش .)1390 ،با عنایت به صرف هزینههای هنگفت و سرمایهگذاری
کالنی که آموزشوپرورش در طول دورة هفت ساله بر آموزش زبان انگلیسی میگذارد ،نتایج
قابل قبولي دریافت نمیکند .هر ساله آموزشوپرورش میلیونها تومان صرف برنامهریزی،
تألیف ،آموزش معلمان و چاپ کتب زبان انگلیسی میکند ،اما نتیجه این سرمایهگذاری و
صرف هزینه ،فارغ التحصیل شدن دانشآموزانی است که پس از سالها به سطح قابل قبولی
از دانش و توانش زبانی نمیرسند .اصوالً بین آنچه هست و آنچه باید باشد فاصله بسیار
است .با نگاهی به وضعیت زبانی آن دسته از دانشآموزان که وارد دانشگاه میشوند ،در
مییابیم که تقریب ًا به جز آن عده از فارغالتحصیالن دبیرستانی که در مؤسسات خصوصی
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زبان آموزش دیدهاند ،بقیه از نظر دانش زبانی در حد مطلوبی نیستند و این حاکی از آن است
که آموزش دورههای راهنمایی و متوسطه موثر نیست .باطنی ( )1369معتقد است برنامههای
زبانآموزی در مدارس جز اتالف سرمایه و نیروی انسانی نتیجة اثربخشی ندارد .بیرجندی
( )1391از مؤلفین کتابهای درسی زبان انگلیسی ،ضعف توانش و مهارتهای معلمان،
کمبود امکانات در منابع و آمادهسازی کتاب ،عدم همکاری مسئوالن مدرسه ،فضا و امکانات
مدرسه ،فقدان وسایل سمعی و بصری ،نبود کالس ثابت برای درس زبان و فقدان سیاستی
مدون در خصوص اهداف زبان آموزی را از محدودیتهای تألیف کتب زبان انگلیسی بیان
نموده است .ضیاحسینی ( )1376علت عدم موفقیت و پیشرفت زبان انگلیسی در ایران را به
ِ
غالب «ترجمه -دستور» بیان نموده و اظهار میدارد« :هر چند
خاطر استفاده از روش تدریس
در سالهای اخیر روشهای جدید توصیه میشود ولی به علت فقدان دبیران خوب ،فعال و
خبره و نیز کمبود ساعات تدریس و نحوة غلط امتحان گرفتن و تأکید بر آزمونهای کتبی
متاسفانه هنوز موفقیت و پیشرفت قابل مالحظهای در فرایند یادگیری زبان انگلیسی در کشور
ما به چشم نمیخورد ».بخشی و همکاران ( )1375با مطالعة وضعیت تحصیلی زبان انگلیسی
در هفت استان کشور ،علل عدم پیشرفت و موفقیت زبان انگلیسی را ناشی از پایین بودن
سطح سواد والدین و عدم ارتباط آنها با مدرسه ،فقدان وسایل کمک آموزشی ،پرازدحام
بودن کالسها ،ضعیف بودن کتابها براساس معیارهای ارتباطی -شناختی ،عدم به کارگیری
آزمونهای پیش آزمون در اول سال تحصیلی برای شناخت بهتر دانشآموزان و نیازهای آنان،
محور بودن آزمونهای کتبی از طرف وزارت مربوطه ،کمی حقوق دبیران و فقدان انگیزه
کافی و عدم توانایی کافی بعضی از دبیران برای تدریس بیان نمودهاند .از طرف دیگر با توجه
به برنامة درسی غایتگرای درس زبان انگلیسی در ایران ،تالشهای معلم و دانشآموزان
بر قبول شدن در امتحانات نهایی و کنکور تمرکز پیدا کرده برنامه درسی زبان را به آنچه در
امتحانها قابل سنجش است تقلیل داده است .از اینرو در مواردی تمرین روخوانی یا سایر
فعالیتهای شفاهی پیش بینی شده در کتاب درسی فقط به دلیل این که در امتحان ورودی
دانشگاهها مورد سنجش قرار نمیگیرند ،عم ً
ال از برنامه درسی حذف میشوند در حقیقت در
سیستم آموزشی زبان انگلیسی کشور ما ،فرایند سنجش زبان ،شیوههای تدریس معلمان را
تحت تأثیر قرار داده است .از نظر کوستن ( )1977دبیران زبان انگلیسی در ایران فقط توانش
زبان خود را تقویت کردهاند و فاقد توانش ارتباطی هستند و هم دبیران و هم دانشآموزان
انگیزه یاددهی و یادگیری ندارند (نقل از بیگدلی .)1389 ،مسئله ناتوانی دانشآموزان در
استفاده از زبان انگلیسی با توجه به مدت زمانی که صرف تحصیل این زبان کردهاند ما را وا
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میدارد تا با نگرش نوین به آسیبهای موجود در این حوزه گام بگذاریم .تسامح در انتخاب
و استفاده از روش تدریس مناسب ،انگیزش ،بهینهسازی روابط دانشآموز -معلم ،مدیریت
کالس (براون ،)2000 ،ارزشیابیهای صحيح (فالكر و دیويدسون ،)2008 ،1تکنولوژی نوین
آموزشی (هارمر ،)2001 ، 2طراحی برنامه درسی مناسب (ريچاردز و رنانديا 2002 ،3و نونان،4
 ،)1998استفاده از فعاليتهاي فعلیت -محور( 5اليس )2004 ،بسط و گسترش آموزشگاههای
خصوصی زبان انگلیسی ،و حتي سن دانشآموزان ،از جمله مسائلی است که در موفقیت
آموزش زبان انگلیسی مؤثر هستند.
آموزش زبان خارجی به شکل رسمی در آموزشوپرورش ایران از زمان تأسیس دارالفنون
آغاز شد که در آن زبان فرانسه بهعنوان یک زبان خارجی تدریس ميشد (فرهادی و
همکاران ،)2010 ،اما با گذشت زمان و آشنا شدن ایرانیان با فرهنگ آمریکا و بریتانیا
آموزش زبان انگلیسی جایگزین آن گردید .بههرحال با فراز و نشیبهای زیاد ،هم اکنون
زبان انگلیسی به مدت  10ساعت در هفته در مدارس راهنمایی و  11واحد درسی در دوره
چهار سالة دبیرستان میشود .اما آموزش زبان انگلیسی در جدول برنامههای درسی دورة
ابتدایی گنجانده نشده است .عوامل زیادی در موفقیت آموزش زبان انگلیسی مؤثر هستند،
که ایجاد آنها به بهبود آموزش زبان انگلیسی منجر میشود .بهعنوان مثال از دیدگاه ریچاردز
و رناندیه ( .)2000این مؤلفهها عبارتاند از .1 :دستور زبان و نحوه تدریس آن .2 ،معلم/
دانشآموز محوری .3 ،مواد درسی .4 ،کارگروهی .5 ،تصحیح اشتباهات یادگیرندگان.6 ،
ارزشیابی .7 ،مهارتهای زبان .8 ،روش آموزش زبان و  .9نقش معلم در کالس .به نظر
میرسد اجرای بسیاری از این عوامل در مدارس ما به درستی انجام نمیگیرد ،درحالی که
وضعیت آموزشگاههای خصوصی در فراهم نمودن این شرایط نسبت ًا بهتر است.
در دهههای اخیر آموزش زبان دوم براساس سه رویکرد کلی منبعث از سه مکتب بنا
شده است :مکتب رفتارگرایی ،مکتب ساختارگرایی و مکتب تعاملي .رفتارگرایان نخستین
مراحل یادگیری را مانند دیگر صور یادگیری در قوانین شرطیسازی خالصه میکنند .به
اعتقاد آنان در این فرایند یادگیری ،اصلهای تکرار ،مجاورت ،مشابهت و تقویت پاسخهای
زبانی دارای اهمیت فراوانی است .آنان ،که بیش از هر چیز بر اهمیت تشکیل عادت و کسب
مهارت در فرایند یادگیری زبان تأکید میورزند ،رفتار زبانی را همچون زنجیری میدانند که
از واحدهای عادت تشکیل یافته و هدف از آموزش را خودکار نمودن این عادات میدانند
(عزبدفتری .)1382،در نظریة ساختارگرايي ،مکانیزمهای اصلی دخیل در فراگیری و تغییر
بسیاری از رفتارها از جمله زبان ،تقلید از سرمشق و نیز عامل تقویت میباشد .اصطالح ًا زبان
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با توجه به طرحوارههای خاصی که مرحله به مرحله رشد میکند فرا گرفته میشود .در واقع
از نظر ساختارگرایان زبان سیستمی از عناصر وابسته به هم است که برای کدگذاری معنا و
مفهوم به کار می رود و هدف از یادگیری زبان كسب مهارتهای عناصر این سیستم است که
شامل آوا ،دستور و واژگان میباشد (براون .)2001 ،پیروان این مکتب معتقدند که استحصال
زبان توسط کودک بر اثر مکانیسم ذاتی زبانآموزی تحقق مییابد .کودک در جریان یادگیری
زبان مبتکرانه به «ساختن زبان» میپردازد و درباره آن نظریهپردازی میکند تا به قواعد موجود
زبان دست یافته و زبان خود را به زبان بزرگساالن نزدیک میکند (همان منبع) .از طرف
ديگر نظریههای تعاملی بیشتر بر تعیین عملکرد زبانی و توانشهای مربوط به درک زبان تأکید
دارد .با توجه به اينكه زبان یک فرایند اجتماعی و شناختی است ،این نظریه به ارتباط بیشتر
خصوصیات دستوری اهمیت میدهد .رشد زبان در بستر تعامل اجتماعی معنادار رخ میدهد
كه نظريه تعاملي بر آن تأكيد دارد (النگ.)1983 ،6
براساس همين نظريهها ،برنامهريزان درسي به طراحي آموزشي مبادرت ميورزند ،به
نحوي كه هدفگذاري ،تعيين محتوا ،روش تدريس و شيوههاي ارزشيابي را متناسب با
نظريات يادگيري تنظيم نمايند .ولی متأسفانه هنوز سیستم آموزشی ما نتوانسته است ،شرایط
الزم برای یادگیری زبان انگلیسی را بر مبنای نظریات یادگیری زبان فراهم سازد .بر اساس
نتایج بهدست آمده زبان انگلیسی یکی از دروسی است که مخصوص ًا در دورة متوسطه
بیشترین افت تحصیلی را به خود اختصاص میدهد (قهرمانی .)1382 ،نهاد آموزشوپرورش
در نیل به این هدف در هر چهار مولفة برنامه درسی شامل :هدف ،محتوا ،سازماندهی و
ارزشیابی با مشکالت و معضالتی روبهرو است .از دیدگاه عنابی سراب ( )1389و صفرزاده
و همکاران ( )1389برنامه درسی فعلی زبان که در مجموعه کتابهای درسی دورة راهنمایی
و متوسطه تبلور پیدا کرده است ،بر اساس رویکرد ساختاری تدوین شدهاند که در آنها
بر مؤلفههای صوری زبان تأکید میشود .این تأکید را میتوان عالوه بر محتوای کتابهای
درسی زبان ،در سازماندهی آموزش ،روشهای تدریس و همچنین ارزشیابی نیز مشاهده
کرد .از نظر فرهادی و هدایتی ( )2009علیرغم تالشهای زیادی که به عمل آمده تغییرات
قابل توجهی در آموزش زبان انگلیسی در کشورمان انجام نگرفته است و هنوز شیوههای
سنتی تدریس ،ارزشیابی و مواد آموزشی قدیمی در مدارس حاکم هستند .ایمانزاده ()1384
با بررسی وضعیت یادگیری دانشآموزان در درس زبان انگلیسی شهرستان مرند به این نتیجه
رسید که حدود  85درصد معلمان زبان انگلیسی از روش دستوری -گرامر زبان انگلیسی
استفاده میکنند که در مقایسه با معلمانی که از روشهای نوین استفاده میکنند از موفقیت
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کمتری برخوردار است .قهرمانی ( )1382با بررسی چهار روش تدریس التقاطی ،مستقیم،
روش خواندن و یادگیری گروهی ،در مدارس همدان ،به این نتیجه رسید که روش التقاطی
بیشترین تأثیر را در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشته است .بخشی ( )1374نشان داد
بین اطالعات روش شناسی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اراک رابطه معنادار
وجود دارد .اصالن آبادی ( )1383هم با مطالعة بهکارگیری روشهای نوین تدریس زبان
انگلیسی در مدارس استان آذربایجانشرقی به این نتیجه رسید که هر قدر معلمان از این
روشها بیشتر استفاده نمایند ،دانشآموزان موفقیت بیشتری در درس زبان انگلیسی کسب
مینمایند .نتایج تحقیق رحیمی ( )1374علل افت تحصیلی دانشآموزان استان اصفهان در
درس زبان انگلیسی را ناشی از عوامل زیر میداند :عدم استفاده از روشهای نوین تدریس،
پر جمعیت بودن کالسها ،عدم استفاده از وسائل کمک آموزشی و مشکالت کتابهای
درسی .صفرزاده ( )1380با بررسی تأثیر انتخاب زبان انگلیسی بهعنوان زبان تدریس در
مدارس پیش دانشگاهی استان آذربایجان شرقی دریافت که بین نمرات دانشآموزانی که
با روش تدریس به زبان مقصد (انگلیسی) آموزش دیدهاند و نمرات دانشآموزانی که با
روش دستور -ترجمهای آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد .رحیمپور ( )1388با
مقایسة روش تدریس فعلیت -محور با روشهای سنتي نشان داد که که بین کنش گفتاري
زبانآموزان در موقعیت مشخص از نظري کیفیت و کمیت روانی گفتار و درستی و صحت
ساختار نحوي ،تفاوت معناداري وجود دارد .کالنتری ( )2009هم عدم استفادة معلمان از
استراتژیهای تعامل کالسی را از عوامل ضعف دانشآموزان در مهارت مکالمه بیان کرده
است .اللهیاری ( )1382با مطالعة روشهای تدریس زبان انگليسي در شهرستان صوفیان
نشان داد بین روش تدریس معلممحور و فراگیر محور رابطه معنادار وجود دارد .جعفریان
( )1384با بررسی میزان ضرورت و اهمیت تعیین سن مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی
دریافت که بین پیشرفت زبانآموزی و سن دانشآموزان رابطة مثبت وجود دارد و براساس آن
سنین اولیه برای یادگیری زبان بسیار موثر است .و باألخره حقی ( )1380عدم تناسب حجم
کتب زبان انگلیسی با ساعات هفتگی و استفاده از دبیران غیر مرتبط ،همایی ( )1379نامناسب
بودن وضعیت اقتصادی -فرهنگی خانوادهها ،شیوههای تدریس ،فضای آموزشی و محتوای
کتب انگلیسی ،جاللیان ( )1377فقدان وسایل کمک آموزشی ،تراکم کالسها و ضعیف بودن
محتوای آموزشی زبان انگلیسی بر اساس معیارهای شناختی را از علل ناکارآمدی آموزش
زبان انگلیسی میدانند .ظهرابی و همکاران ( )2012بافت کالسی معلم محوری را از عوامل
ضعف یادگیری زبان انگلیسی بیان کردهاند .در همین زمینه تحقیقات متعدد خارجی نیز انجام
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گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود .آکسفورد )1994( 7در تحقیقی نشان داد که
عواملی همانند انگیزه ،جنسیت ،زمینههای فرهنگی ،دیدگاهها و عقاید ،نوع تکلیف ،سن و
سطح زبان دوم ،شیوه یادگیری و پذیرش بافت فرهنگی بر یادگیری دانشآموزان تأثیر دارد.
تحقیق کمبل 8و همکاران ( )2003نشان داد کارآمدی معلمان زبان انگلیسی تا اندازهای به
سن دانشآموزان ،بافت کالسی ،میزان توانایی معلم و محتوای آموزشی بستگی دارد .البته
این عوامل منفک از هم اثر نمیگذارند بلکه با هم تعامل داشته و در کالس ترکیب میشوند.
والش )2002( 9در تحقیقی نشان داد عدم توانایی معلمان در استفاده از زبان و مشارکت
ضعیف دانشآموزان در فعالیتهای کالسی از عوامل کاهش یادگیری زبان انگلیسی است.
آکسفورد و شرین )1994( 10طی پژوهشی نشان دادند انگیزش در یادگیری زبانآموز نقش
داشته و در چگونگی تماس با افراد انگلیسی زبان ،تعیین میزان یادگیری ،افزایش سطح
مطلوب در مهارتهای تدریس مانند خواندن و درک مطلب ،گفتوشنود و نگارش مؤثر
است و در واقع انگیزش زیر بنای فرایند تدریس در کلیه سطوح تحصیلی است .نووا و
یاریو )2003( 11نشان دادند بیشترین حجم کتب زبان انگلیسی در ژاپن براساس ساختار
دستوری است و از مهارتهای دریافتی به مهارت شنیدن و از مهارتهای تولیدی به مهارت
سخن گفتن اهمیت بیشتری داده شده است .اندرسون )1993( 12با انجام تحقیقی تحت عنوان
«آیا روش بحث گروهی جهت تدریس زبان انگلیسی در کشور چین عملی است؟» نشان
داد که بحث گروهی در تدریس زبان انگلیسی کارایی باالیی دارد و در افزایش انگیزه و
توانایی معلم نقش اساسی دارد .نتایج تحقیق مک گویر ( )1992نشان داد بعضی از مشکالت
یادگیری زبان انگلیسی در کشور ژاپن مربوط به روش تدریس معلمان میباشد .تحقیق
کلمن )1989( 13نشان داد اندازه کالس یکی از عوامل مهم و مؤثر در امر یاددهی و یادگیری
زبان انگلیسی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .پنفیلد )1995( 14زمان آغاز یادگیری
زبان انگلیسی را از عوامل مهم موفقیت دانشآموزان بیان کرده است .لین )2002( 15محتوای
کتب انگلیسی را از عوامل ضعف یادگیری زبان انگلیسی در چین بیان کرده است .به همین
علت سیستم آموزشی چین از سال  2001محتوای کتب زبان انگلیسی را با تأکید بر مهارت
شنیدن و صحبت کردن تغییر دادند .مورالی ( )2009تغییر کتب زبان انگلیسی به رویکرد
ارتباطی را از عوامل موفقیت آموزش زبان انگلیسی در هند ذکر کرده است .همچنان که بیان
شد ،عوامل مختلفی از جمله محتوای برنامه درسی ،استفاده از تکنولوژی آموزشی ،تعامل
کالسی ،انگیزه معلمان ،عوامل فرهنگی -اجتماعی ،عوامل آموزشی و مشارکت دانشآموزان
در بحثهای گروهی در آموزش زبان انگلیسی ،آموزش تلفیقی مهارتهای چهارگانه ،نحوة
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ارزشیابی ،مدیریت کالسی ،روشهای تدریس و فعالیتهای فوق برنامه در آموزش زبان
انگلیسی مرتبط هستند .اما تحقیق دقیق و جامعی که میزان تأثیر یا عدم این متغیرها را در
بافت آموزش زبان انگلیسی ایران نشان دهد انجام نگرفته است .از این رو انجام این تحقیق
بهمنظور شناسایی و اولویتبندی عوامل مرتبط با یادگیری زبان انگلیسی ضروری به نظر
میرسد .نتایجی که از این تحقیق بر میآید میتواند مسئولین نظام آموزشی ،طراحان برنامه
درسی ،تکنولوژیستهای آموزشی و معلمان زبان انگلیسی را در جهت بهبود آموزش زبان
انگلیسی کمک نماید تا دانشآموزان بتوانند بهتر و بیشتر بر این درس تسلط یابند و از این
طریق دسترسیشان به متون و دستاوردهای علمی و استفاده از آنها برایشان تسهیل گردد.
بنابراین سئواالت پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1عوامل مرتبط با یادگیری پایین زبان انگلیسی دانشآموزان از دیدگاه معلمان کدامند؟
 .2آیا بین آموزشگاههای خصوصی و مدارس عمومی از نظر میزان مهارت معلمان،
فضای کالسی ،عالقه و انگیزه معلمان ،نحوه تدریس ،مشارکت دانشآموزان ،استفاده از
تکنولوژی ،عوامل دانشآموزی و نحوه ارزشیابی تفاوت وجود دارد؟

روش تحقيق

با توجه به اينكه اين تحقيق به شناسایی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی میپردازد،
روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی بوده و ابزار پژوهش ،شامل یک پرسشنامة محقق
ساخته  62گویهای متشکل از  12مؤلفه کلیدی (پیوست  )1در طیف لیكرت و یک چک
لیست مشاهده کالسی شامل  40گویه (پیوست  )2بوده است .برای تعیین روایی پرسشنامه
از نظر اساتید روانسنجی و سنجش و نیز متخصصان موضوعی استفاده شده است .پایایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  0/90و پایایی چک لیست برابر  0/85محاسبه
گردیده است که ضریب باالیی است و بیانگر دقت و همسانی سؤالهای پرسشنامه بوده
است .جامعة آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زبان انگلیسی استان آذربایجان غربی به
تعداد  927نفر بوده است .برای انتخاب حجم نمونه از شیوة نمونه گیری تصادفی خوشهای
چند مرحلهای استفاده شده است که با استفاده از فرمول كوكران  270نفر بوده است .ابتدا
شهرهای استان بر اساس نقشة جغرافیایی به چهار قسمت شمالی ،مرکزی ،جنوب شرقی و
جنوب غربی تقسیم شد ،سپس از هر قسمت ،دو منطقة آموزشی (یک منطقه برخوردار و
یک منطقه کم برخوردار) بهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها توسط سرگروههای آن
منطقه بین دبیران توزیع گردید .از لحاظ تحصیالت دانشگاهی حجم نمونه؛  3درصد دارای
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مدرک فوق دیپلم 82 ،درصد دارای مدرک لیسانس14 ،درصد دارای مدرک فوق لیسانس و
 1درصد دارای مدرک دکتری بودند .همچنین از لحاظ سابقة کاری  25درصد از افراد حجم
نمونه دارای سابقه 1تا 10سال 53 ،درصد دارای  11تا  20سال و  21درصد دارای سابقه
بیش از  20سال بودند که نشانگر تجربه کافی آنان برای اظهارنظر در مورد علل ناکارآمدی
آموزش زبان انگلیسی بود .برای انتخاب نمونه آماری بخش دوم تحقیق 64 ،نفر از دبیران
زبان انگلیسی مدارس عمومی و مدرسین آموزشگاههای خصوصی (هر کدام  32نفر) با
روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب گردیده و روش تدریس آنان مورد مشاهده قرار
گرفت .از  32نفر معلم زبان انگلیسی مدارس عمومی  17نفر فوق لیسانس 14 ،نفر لیسانس
و  1نفر فوق دیپلم و از  32نفر مدرس آموزشگاه خصوصی  19نفر فوق لیسانس12 ،نفر
لیسانس و یک نفر دارای مدرک تافل بودند که کالسهای آنها به مدت یک جلسه مشاهده
شد و نحوة تدریسشان توسط چکلیستی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل آماری دادها گویههای تشکیل دهندة هر مؤلفه ،به وسیله شاخصهای
میانگین مورد توصیف قرار گرفت تا وضعیت مؤلفهها از نظر عوامل مرتبط با آموزش زبان
انگلیسی ،مشخص گردد .جدول  1نتایج میانگین مؤلفهها را از نظر دبیران زبان انگلیسی به
تعداد  270نفر که با استفاده از شیوة نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب
شدهاند ،نشان میدهد.
جدول  .1اطالعات توصیفی مولفههای مختلف از نظر دبیران زبان انگلیسی ()270=n
مولفه ها

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین انحراف معیار

محتوای برنامه درسی

2/10

0/451

0/0297

تکنولوژی آموزشی

1/90

0/624

0/041

تعامل دانش آموز-معلم

2/41

0/556

0/0336

انگیزه معلمان

2/31

0/798

0/0526

عوامل فرهنگی و اجتماعی

2/32

0/722

0/0476

عوامل آموزشی معلم

2/36

0/859

0/0566

مشارکت دانش آموزان

2/32

0/765

0/050

مهارت های چهارگانه

2/97

0/512

0/0338
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ادامه جدول شماره 1
ارزشیابی صحیح

3/17

0/507

0/0335

مدیریت کالسی

2/83

0/879

0/0580

روش های فعال تدریس

2/71

0/510

0/0336

فعالیت های فوق برنامه

3/02

0/526

0/0347

جهت اطمینان از معناداربودن میانگین نمرات از  tتک گروهی استفاده گردید که نتایج
آن در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون tتک گروهی از نظر دبیران زبان انگلیسی
آزمون تساوی میانگین  --تست

 =2/5نمره معیار

.Sig

تفاوت

فاصله اطمینان ٪95

مؤلفهها

t

df

محتوای برنامه درسی

-13/30

269

0/01

تکنولوژی آموزشی

-14/42

269

0/01

-0/594

تعامل دانش آموز-معلم

-2/25

269

0/025

-0/0826

-0/154

انگیزه معلمان

-3/60

269

0/01

-0/189

-0/293

-0/0862

-4/141

269

0/01

-0/197

-0/291

-0/103

عوامل آموزشی معلم

-2/44

269

0/015

-0/138

-0/250

-0/026

مشارکت دانش آموزان

-3/38

269

0/01

-0/171

-0/270

-0/071

مهارت های چهارگانه

4/161

269

0/01

0/478

0/412

0/545

ارزشیابی صحیح

10/05

269

0/01

0/671

0/605

0/737

مدیریت کالسی

5/74

269

0/01

0/333

0/219

0/447

روش های فعال تدریس

6/48

269

0/01

0/218

0/151

0/284

فعالیت های فوق برنامه

5/13

269

0/01

0/525

0/456

0/593

عوامل فرهنگی و
اجتماعی

()tailed-2

میانگی

پایین

باال

-3/395

-0/454

-0/337

-0/675

-0/513
-0/010

همچنان که یافتههای جدول  2نشان میدهد ،از نظر دبیران زبان انگلیسی میانگین نمرات
محتوای برنامه درسی ،استفاده از تکنولوژی آموزشی ،تعامل کالسی ،انگیزة معلمان ،عوامل
فرهنگی -اجتماعی ،عوامل آموزشی و مشارکت دانشآموزان در بحثهای گروهی کمتر
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از نمره معیار (نمره معیار برابر  )2/5بوده و میزان معناداری آنها کمتر از  0/05است .در
نتیجه ،این مؤلفهها بهعنوان عوامل مرتبط با یادگیری ضعیف زبان انگلیسی دانشآموزان از
دیدگاه دبیران زبان انگلیسی لحاظ شدهاند .اما به علت اینکه میانگین نمرات آموزش تلفیقی
مهارتهای چهارگانه ،نحوة ارزشیابی ،مدیریت کالسی ،روشهای تدریس و فعالیتهای
فوق برنامه بهطور معناداری بیشتر از نمرة معیار بوده است ،اینها بهعنوان عوامل مرتبط با
یادگیری پایین زبان انگلیسی محسوب نمیشود .جهت اولویتبندی مؤلفههایی که جزء
عوامل مرتبط با یادگیری ضعیف یادگیری زبان انگلیسی بودند ،از آزمون فریدمن استفاده
شده است .نتایج جدول  3و  4نشان میدهد که آموزش زبان انگلیسی در مدارس عمومی
از نظر مؤلفههای تکنولوژی آموزشی ،محتوای برنامه درسی ،انگیزه معلمان ،عوامل فرهنگی
و اجتماعی ،مشارکت دانشآموزان ،عوامل آموزشی معلم و تعامل دانشآموز -معلم مشکل
جدی وجود دارند .البته اين عوامل به يك اندازه بر یادگیری زبان انگلیسی مؤثر نبودهاند.
رتبهبندى عوامل فوق براساس آزمون فريدمن در جدول  3گوياى آن است كه تکنولوژی
آموزشی جدىترين و تعامل معلم -دانشآموز كمترين مانع در امر آموزش مطلوب زبان
انگليسى در مدارس عمومی از دیدگاه معلمان محسوب مىشوند.
جدول  .3رتبهبندی عوامل مرتبط
مؤلفهها

میانگین رتبهها

تکنولوژی آموزشی

2/90

محتوای برنامه درسی

3/40

انگیزه معلمان

4/20

عوامل فرهنگی و اجتماعی

4/27

مشارکت دانشآموزان

4/28

عوامل آموزشی معلم

4/40

تعامل دانشآموز  -معلم

4/54

جدول  .4نتیجه آزمون فریدمن
تعداد

270

آزمون خیدو

112/77

درجه آزادی

6

میزان معناداری

0/000
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برای مقایسه مؤلفههای دو موقعیت مدارس عمومی و آموزشگاههای خصوصی ،از آزمون
 tگروههای مستقل استفاده شد .جدول  5نتایج تفاوت میانگین نمرات را از نظر میزان مهارت
معلمان ،شرایط فضای کالسی ،عالقه و انگیزه معلمان ،نحوه تدریس ،مشارکت دانشآموزان،
استفاده از تکنولوژی ،عوامل دانشآموزی و نحوه ارزشیابی در دو موقعیت فوق نشان میدهد.
گروه  1مربوط به مدارس عمومی و گروه  2مربوط به آموزشگاههای خصوصی میباشد.
جدول  .5اطالعات توصیفی مولفههای مختلف درآموزشگاه های خصوصی و مدارس عمومی ()32=n
مؤلفه ها
میزان مهارت
فضای کالسی
عالقه و انگیزه
نحوه تدریس
مشارکت و تعامل
تکنولوژی
عوامل دانش آموزی
نحوه ارزشیابی

گروه

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین انحراف معیار

1

2/81

0/489

0/0865

2

3

0/485

0/0858

1

2/83

0/581

0/1028

2

3/49

0/329

0/0581

1

2/32

0/673

0/1190

2

3/19

0/556

0/9833

1

2/31

0/667

0/1179

2

3/50

0/518

0/0917

1

2/77

0/700

0/1238

2

3/41

0/463

0/0819

1

2/12

0/684

0/1210

2

3/71

2/26

0/4004

1

2/63

0/526

0/0930

2

3/50

0/430

0/0761

1

2/48

0/738

0/1304

2

3/29

0/665

0/1176
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جدول  .6نتایج آزمون  tگروههای مستقل تفاوت آموزشگاههای خصوصی و مدارس عمومی
آزمون تساوی میانگین  tتست
.Sig

تفاوت

()tailed-2

میانگین

خطای

فاصله اطمینان%95

t

df

میزان مهارت

-1/58

62

0/117

فضای کالسی

-5/607

62

0/001

-0/662

عالقه و انگیزه

-5/617

62

0/001

-0/867

0/154

نحوه تدریس

-7/947

62

0/001

-1/187

0/149

-1/486

-4/349

62

0/001

-0/645

0/148

-0/942

-0/348

-3/795

62

0/001

-1/587

0/418

-2/423

-0/751

-7/276

62

0/001

-0/875

0/120

-1/115

-0/634

-4/566

62

0/001

-0/802

0/175

-1/153

-0/450

مشارکت و
تعامل
تکنولوژی
عوامل دانش
آموزی
نحوه ارزشیابی

تفاوت

پایین

باال

-0/193

0/121

-0/437

0/0500

0/118

0/898

-0/426

-1/175

-0/558
-0/888

میانگین

با توجه به اینکه سطح معناداری در مؤلفه میزان مهارت برابر  0/117و بیشتر از 0/05
میباشد ،پس ادعای تساوی میانگین بین دو گروه مدارس و آموزشگاه در  5درصد خطا و
با اطمینان  95درصد پذیرفته میشود .بنابراین میتوان ادعا کرد تفاوت میانگین دو گروه از
نظر آماری معنادار نمیباشد .اما با عنایت به اینکه سطح معناداری در بقیة مؤلفهها شامل
شرایط فضای کالسی ،عالقه و انگیزة معلمان ،نحوة تدریس ،مشارکت دانشآموزان ،استفاده
از تکنولوژی ،عوامل دانشآموزی و نحوة ارزشیابی برابر با  0/001و کمتر از  0/05میباشد،
پس برابری واریانسها رد میشود .یعنی سطح معناداری آزمون تساوی میانگین با فرض عدم
تساوی واریانس کمتر از  0/05درصد بوده و فرضیه صفر رد میشود .یعنی تفاوت میانگین
دو گروه از نظر آماری معنادار میباشد.

بحث و تفسیر

سؤال  :1عوامل مرتبط با یادگیری پایین زبان انگلیسی دانشآموزان از دیدگاه معلمان
کدامند؟
یافتههای این تحقیق نشان میدهد از نظر دبیران زبان انگلیسی محتوای برنامه درسی،
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استفاده از تکنولوژی آموزشی ،تعامل کالسی ،انگیزه معلمان ،عوامل فرهنگی -اجتماعی،
عوامل آموزشی و مشارکت دانشآموزان در بحثهای گروهی به ترتیب بهعنوان عوامل
مرتبط با یادگیری ضعیف زبان انگلیسی دانشآموزان بوده است .اما آموزش تلفیقی
مهارتهای چهارگانه ،نحوه ارزشیابی ،مدیریت کالسی ،روشهای تدریس و فعالیتهای
فوق برنامه بهعنوان عوامل مرتبط با یادگیری پایین زبان انگلیسی نبوده است.
نتایج بهدست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات معز ( ،)1382معبودی (،)1381
همایی ( ،)1379محمدی ( ،)1380رشتی ( )1385و بخشی ( )1374همسو و حاکی از
آن است که محتوای برنامه درسی و عدم وجود وسایل کمک آموزشی از علل ناکارآمدی
آموزشوپرورش در آموزش زبان انگلیسی به دانشآموزان میباشد .مطالعات مختلف نشان
میدهد که عوامل مختلفی در ناکارآمدی آموزشوپرورش در آموزش زبان انگلیسی به
دانشآموزان مؤثر میباشد که در این تحقیق محتوای برنامه درسی و استفاده از تکنولوژی
آموزشی از مهمترین این عوامل هستند .محتواي كتب درسي بهعنوان منبع اصلي آموزش در
امر ياددهي و يادگيري تأثير بهسزايي دارد .تحقیقهای باجالن ( )1384و جاودان ()1384
نشان میدهد که محتوای کتب زبان انگلیسی و امکانات آموزشی به شکلی با افت تحصیلی
در ارتباط هستند .نتایج مطالعه تطبیقی صفرنواده ( )1383نشان میدهد که کشورهای پاکستان
و ژاپن «رویکرد ارتباطی» را بهعنوان رویکرد حاکم بر برنامهریزی درسی برگزیدهاند ،اما
تحلیل محتوای کتب درسی زبان انگلیسی دوره راهنمایی نسبت به دو کتاب درسی ژاپن
و پاکستان از اهداف این رویکرد دور است .اگرچه تحلیل محتوا از جنبه آموزش نشان
میدهد که هر سه کشور به یک میزان از تصاویر برای سهولت یادگیری استفاده کردهاند.
نتايج مطالعه تحلیل محتوای درس زبان انگلیسی دوره متوسطه صفرزاده و همکاران ()1389
نشان ميدهد ،هدف از تأليف كتب درسي مربوطه آموزش اجزا و عناصر زبان ميباشد و
اين كتب بر مبناي نظريههاي ساختارگرا شكل گرفتهاند .در ميان مهارتهاي چهارگانه
زبانآموزي به مهارت نوشتن در قالب جمله بر اساس نكات دستوري مشخص شده بيشتر
پرداخته شده و فعاليتها غالب ًا با تأسي از روشهاي سنتي در قالب كاربردهاي مكانيكي
جملهها و الگوهاي زباني ميباشند در حالي كه فعاليتهاي معنادار بر اساس بافت و متن
معنادار تنظيم ميشوند نه جملههاي مجزا و پراكنده .بررسی نتایج تحلیل کتاب انگلیسی
دوم راهنمایی شمس ( )1384نشان میدهد که متنها از ساده به مشکل طراحی نشدهاند و
متنها از همان ابتدای کتاب متناسب با سن تحصیلی دانشآموزان نیست .شریفزاده ()1384
با بررسی کتابهای آموزشی نیوانترچنج 16و کتاب انگلیسی دوره پیش دانشگاهی به این

N2

شناسایی و اولویتبندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در مدارس

111

نتیجه رسید که کتاب نیوانترچنج در مقایسه با زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی بیشتر از
نظریههای نوین زبانشناسی بهطور عام و نقشگرایی بهطور خاص استفاده کرده است .نتایج
تحلیل پایاننامه دکتری رزمجو ( )1385نشان داد که تنها کتب آموزشگاههای خصوصی
زبان بر پایه اصول روش تدریس ارتباطی استوار است و کتب مدارس عمومی کام ً
ال با این
روش بیگانه هستند که این میتواند یکی از عوامل عدم بهکارگیری روش ارتباطی توسط
مدرسین این حوزه قلم داد شود .در تحقیق حسانی ( )1383تغییر کتب درسی و استفاده از
کتابهای اصلی بهعنوان راهکارهای بهبود وضعیت آموزش زبان در دوره متوسطه ارائه شده
است .یافتههای تحقیق فرازمندی ( )1383نشان میدهد عواملی چون محتوای کتب درسی
فعلی ،موجود نبودن وسایل سمعی -بصری ،عدم امکان استفاده دانشآموزان از کالسهای
تقویتی -خصوصی ،ارزشیابیهای غیراستاندارد ،بهخصوص بیتوجهی به امتحانات شفاهی
و بیتوجهی به مهارتهای گفتاری و شنیداری ،و نامناسب بودن روشهای تدریس با افت
تحصیلی دانشآموزان در این درس در ارتباط میباشد .استفاده از روشهای سنتی مانند
دستور -ترجمه و عدم استفاده از روشهای فعال باعث افت تحصیلی دانشآموزان در درس
زبان انگلیسی میباشد .جوادی ( )1380استفاده از وسایل کمک آموزشی را از عوامل مهم
موفقیت آموزشگاههای خصوصی نسبت به مدارس عمومی بیان کرده است .نتایج تحقیق
مددلو ( )1382عدم وجود امکانات رسانهای را از علتهای ضعف در یادگیری زبان انگلیسی
بیان کرده است .شیخاالسالمی و خیر ( )1376با بررسی مشکالت آموزش زبان انگلیسی،
بیانگیزگی دانشآموزان ،استفاده نکردن معلمان از زبان انگلیسی در کالس ،تراکم جمعیت
کالسی و حجم کتب انگلیسی را از علتهای افت تحصیلی بیان میکنند .پرنیان ()1381
محتوای کتب درسی و حجم زیاد کتب درسی ،فضای آموزشی مدرسه و عدم تعامل صحیح
کالسی و عدم ایجاد انگیزه دانشآموزان را بهعنوان علل افت تحصیلی در دوره راهنمایی از
دیدگاه معلمان ذکر میکند .خاکسار ( )1384با بررسی عدم تحقق اهداف درس زبان انگلیسی
در استان لرستان نشان داد محتوای کتاب با نیازهای سنی و ذهنی دانشآموزان هماهنگی ندارد
و از جذابیت و تنوع قابل قبولی برخوردار نیست .نتایج تحقیق بیگدلی ( )1389نشان میدهد
محتوا و زمینه آموزشی ،عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی و عدم عالقه و توانایی معلمان
زبان انگلیسی از مؤلفههای یادگیری پایین زبان انگلیسی از دیدگاه دانشآموزان میباشند.
خرمی ( )1383نشان داد استفاده از وسایل کمک آموزشی در آموزش درس زبان انگلیسی از
جمله (فیلم ،نوار کتاب ،نقاشی ،نمایش) نه تنها باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود
بلکه باعث تقویت هر دو نیمکره مغز آنان میشود .تحقیق یار محمدی و اصل ()1383
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نشان میدهد عدم برقراری رابطه صحیح و دوستانه بین دانشآموز و معلم در افت تحصیلی
درس زبان انگلیسی مؤثر بوده است .از نظر کالنتری ( )2004ایجاد تعامل صحیح بین
معلم و دانشآموز از عوامل بهبود مهارت مکالمه دانشآموزان است .قناعت پیشه ()1385
تداخل زبان مادری در یادگیری زبان انگلیسی را ،بهعنوان یکی از عوامل فرهنگی ،اجتماعی،
عامل اصلی بازدارندگی در یادگیری این زبان میداند .صالحی ( )1379نشان داد عوامل
فردی و آموزشی در سطح زیاد و عوامل اجتماعی -فرهنگی در سطح متوسط از مشکالت
یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی است .نتایج تحقیق شاهحسینی ( )1386نشان داد که بین
متغیر صالحیت حرفهای معلم و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تحقیق قربانی ( )1381نشان میدهد میزان مشارکت دانشآموزان در بحثهای کالسی
با روش یادگیری مشارکتی باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه تجربی در گرامر،
تلفظ کلمات ،افزایش خزانه لغات و امالی زبان انگلیسی نسبت به روش یادگیری سنتی
گردیده است .ایمانزاده ( ،)1384اصالن آبادی ( )1383و قهرمانی ( )1382عدم بهکارگیری
روشهای نوین در تدریس زبان انگلیسی را از علل افت تحصیلی دانشآموزان بیان میکنند.
نتایج تحقیق قدیری ( )1386حاکی از آن است که استفاده از روشهای فعال تدریس مانند
راهبردهای فرا شناختی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دارد .هر یک از
راهبردهای فراشناختی مانند دانش و کنترل فرآیند برنامهریزی ،کنترل و ارزشیابی و نظمدهی
تأاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دارند .مجلسیفرد ( )1384نشان داد
دانشآموزانی که با روش تدریس کاربردی زبان آموزش دیدهاند ،عملکرد بهتری نسبت به
دانشآموزانی دارند که با روش تدریس ساختاری آموزش دیدهاند .در تحقیقات خارجی نیز
نتایج مشابهی بیان شده است .بهعنوان مثال مک گویر ( )1992نقش و مهارت معلم ،اندرسون
( )1993توانایی معلم و انگیزه فراگیر ،والش ( )2002مهارت معلم ،لین ( )2002و براون
( )1998محتوای برنامه درسی و کلمن ( )1995شرایط فیزیکی کالس را از عوامل مؤثر در
یادگیری زبان انگلیسی ذکر کردهاند.

سؤال  :2آیا بین آموزشگاههای خصوصی و مدارس عمومی از نظر میزان مهارت معلمان،
فضای کالسی ،عالقه و انگیزه معلمان ،نحوه تدریس ،مشارکت دانشآموزان ،استفاده از
تکنولوژی ،عوامل دانشآموزی و نحوه ارزشیابی تفاوت وجود دارد؟

بین آموزشگاههای خصوصی و مدارس عمومی ،به غیر از میزان مهارت معلمان ،از نظر
فضای کالسی ،عالقه و انگیزه معلمان ،نحوه تدریس ،مشارکت دانشآموزان ،استفاده از
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تکنولوژی ،عوامل دانشآموزی و نحوة ارزشیابی تفاوت وجود دارد.
نتایج این تحقیق با یافتههای قبلی همسو میباشد .بهعنوان مثال نتایج تحقیق کیهانیان
( )2011نشان داد که از لحاظ نقش فراگیر ،نقش معلم ،اهداف و فعالیتهای تدریس بین دو
موقعیت آموزشگاه خصوصی زبان و مدارس عمومی تفاوت وجود دارد ،اما از لحاظ سطح
مهارت معلمان بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .نتایج تحقیق جوادی ( )1380با
عنوان مقایسه نظام آموزش زبان در آموزشگاههای آزاد و دولتی در همه ابعاد درسی ،به سود
آموزشگاههای خصوصی میباشد که از مهمترین عوامل این تفاوت ،از سوی آموزشگاههای
خصوصی داشتن اهداف متفاوت ،روابط صمیمانه بین معلم و دانشآموز ،استفاده از رویکرد
ارتباطی در آموزش و انتخاب محتوای مناسبتر بین دو نظام میباشد .رزمجو ( )1385هم
نشان داد علیرغم اینکه مدرسان دو حوزه نسبت به روش ارتباطی نگرش مثبتی دارند،
تنها آنهایی که در آموزشگاههای خصوصی زبان بودهاند در عمل توانستهاند اصول روش
ارتباطی را بهکار بگیرند ،در حالی که دبیران مشغول به تدریس در مدارس عمومی معتقدند
که موانع متعددی در سیستم آموزش وجود دارد که آنها را از به فعلیت در آوردن این روش
باز میدارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها

مطالعة حاضر کوشیده است تا عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی را در استان
آذربایجان غربی که به نظر میرسد وضعیت سایر استانها نیز کمابیش همانند این استان
باشد ،از نظر مجریان برنامه درسی زبان انگلیسی یعنی معلمان ،مورد بررسی قرار دهد .نتایج
حاکی از آن است از بین عوامل دخیل در یادگیری زبان انگلیسی ،محتوای برنامه درسی،
استفاده از تکنولوژی آموزشی ،تعامل کالسی ،انگیزه معلمان ،عوامل فرهنگی -اجتماعی،
عوامل آموزشی و مشارکت دانشآموزان در بحثهای گروهی به ترتیب بهعنوان عوامل
مرتبط با یادگیری ضعیف زبان انگلیسی دانشآموزان از دیدگاه دبیران بوده است .انتخاب
محتوای درسی مناسب عنصر مهم در برنامهریزی درسی است .از نظر شلدون)1998( 17
محتوای درسی قلب هر برنامهریزی درسی است .محتوای درسی مانند یک طرح درس،
اهداف برنامه درسی زبان را مشخص میکند .البته درست است که از نظر مک گراس ()2002
نمیتوان محتوای کامال بیعیب و نقص تهیه کرد ،اما انتخاب بهترین محتوا امکانپذیر است.
ویلیام ( ،)1983بروان ( ،)1988کانینگز ورث ( ،)1995هارمر ( )1996همگی بر این نکته
تأکید دارند که کتب درسی از نظر معیارهایی از قبیل ویژگیهای ظاهری مانند طرحبندی،
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سازماندهی منطقی ،ویژگیهای متدولوژی شامل اهداف ،رویکردها ،قابل تدریس بودن،
کارکردهای زبانی و پوشش مهارتها و ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی باید غنی باشند .در
این تحقیق کتب زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان ،از نظر اختصاص میزان ساعات هفتگی،
به روز بودن ،استفاده از تصاویر واقعی ،مطابقت با سطح علمی دانشآموزان ،مشارکت دادن
دانشآموزان در فعالیتهای گروهی ،استفاده از تمرینات و تکالیف متنوع ،طراحی از ساده
به مشکل ،پوشش مهارتهای زبانی بصورت ترکیبی و قدرت رقابت با کتب موجود در
بازار دارای معایب زیادی میباشد .نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات انجام گرفته میباشد.
بهعنوان مثال ،تحلیل محتوای کتب زبان انگلیسی در ایران ،ژاپن و پاکستان توسط صفرنواده
( )1383نشان داده است که کتب درسی زبان انگلیسی در ایران نسبت به دو کتاب درسی
ژاپن و پاکستان از اهداف رویکرد ارتباطی دور میباشد .ضمنا این دو کشور ساعات بیشتری
به آموزش زبان انگلیسی اختصاص میدهند .همچنین در کتب این دو کشور به هر چهار
مهارت زبانی تأکید میشود در حالی که مهارت شنیدن و صحبت کردن در محتوای کتب
درسی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از نظر رزمجو ()1385کتب زبان انگلیسی
در مدارس بر پایه اصول روش ارتباطی نیست و این عاملی بر عدم موفقیت دانشآموزان
در درس زبان انگلیسی است .محتوای برنامه درسی باید بر اساس نیازهای دانشآموزان،
اهداف و روشهای تدریس تدوین شوند (ونینگس ورث .)1995 ،18از دیدگاه جهانگردی
( )2007محتوای برنامة درسی زبان انگلیسی در ایران در راستای نیازهای دانشآموزان تهیه
نشده بلکه با توجه به گوناگونی در رویکردها و روشهای تدریس ،محتوای برنامة درسی بر
اساس رویکرد ساختاری تدوین شده است .از نظر قربانی ( )2007محتوای برنامه درسی زبان
انگلیسی بهطور یکنواخت چهار مهارت زبانی را پوشش نمیدهد .بهعنوان مثال در مهارت
نوشتن تنها به استفاده از گرامر بسنده میشود و به فعالیتهای واقعی مانند نوشتن یک نامه
به دوست ،یا نوشتن خاطرات روزانه مواردی اختصاص داده نشده است.
در رابطه با شکل و محتوای کتاب درسی ،نکتة حائز اهمیت دیگر عدم رقابتپذیری
کتابهای موجود با همتایان خود در مؤسسات خصوصی زبان انگلیسی میباشد .سری
کتابهایی نظیر:
Interchange, Top Notch, Headway, American English File,
 Family and Friends, Hip Hip Hoorayو امثال اینها با سرمایهگذاری کالن و با
طراحی زیبا ،تنوع فعالیتها و موضوعات ارتباطی زبانی و مواد آموزشی جالب و منطبق با
عالیق ،عواطف و قدرت درک و فهم زبانآموزان ،نگارش و در دسترس زبانآموزان ایرانی
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در مؤسسات زبان قرار میگیرد .بدیهی است امکان درگیری سازنده و یادگیری این زبان
آموزان با کتابهای درسی زبان انگلیسی در مدارس که فاقد ویژگیهای قید شده میباشند
غیرممکن به نظر میرسد .بنابراین یکی از مراحل اساسی طراحی و تنظیم برنامههای درسی،
انتخاب محتوای برنامه درسی است .نکته مهم در این خصوص این است که چه مطالبی
و براساس چه معیارهایی باید در کتب زبان انگلیسی گنجانده شود .این امر باید توسط
متخصصین آموزش زبان با هماهنگی مسئولین آموزشوپرورش به بهترین نحو صورت گیرد.
عامل مؤثر دیگر در یادگیری ،وسایل کمک آموزشی است .وسایل کمک آموزشی را
باید عامل تسهیل کننده و تعمیق دهندة آموزش و یادگیری تلقی نمود .این عامل در کنار
سایر عوامل مؤثر در یادگیری همواره مورد توجه صاحب نظران تعلیموتربیت بوده است.
در حالی که بر اساس نتایج این تحقیق میزان استفاده معلمان زبان انگلیسی از آزمایشگاه
زبان ،چارت یا فلش کارت ،فیلمهای آموزشی ،فناوری اطالعات (کامپیوتر ،لپ تاپ ،ایمیل
و )...و بستههای آموزشی بسیار کمتر از حد انتظار است .امروزه ثابت شده است که میزان
تمرکز و زمان حفظ توجه کودکان به تدریس معلم و کتاب درسی ،با پیدایش وسایل جذاب
فراوان در محیط زندگی همانند اینترنت ،بازیهای رایانهای ،موبایل ،پیامک و غیره ،برخالف
گذشته بسیار کم شده و ایجاد تنوع در کالس درس با بهرهگیری از وسایل سمعی بصری و
دیگر امکانات کمک آموزشی امکان حفظ تمرکز بیشتری برای دانشآموزان فراهم میسازد.
همچنین استفاده از وسایل کمک آموزشی و انجام فعالیتهای یادگیری مرتبط با آنها ،در
راستای توجه به هوشهای چندگانة فراگیران زبان که مورد تأکید گاردنر)1983 ،1991( 19
و گاردنر و هاچ )1989( 20قرار گرفته بوده ،نیمکره راست مغز دانشآموزان را همانند نیمکره
چپ فعال میسازد .از دالیل عدم استقبال معلمان زبان انگلیسی از وسایل کمک آموزشی،
میتوان به عدم وجود این مکانات در بیشتر مدارس ،عدم آشنایی معلمان با طرز کار و نحوه
استفاده از اینها و بخصوص عدم تأکید بر مهارتهای شفاهی زبان در آزمونهای پایان سال
و نهایی اشاره نمود .در این راستا پیشنهاد میگردد آزمو ِن استانداردِ تواناییِ ارتباط کالمی
در سال آخر دورة راهنمایی و دبیرستان طراحی و از مدرسان زبان مجرب جهت برگزاری
این آزمون بهره گرفته شود .با توجه به تأثیرات فراوان سیستم ارزیابی و سنجش دانش
زبانی بر تعیین و خط دهی نحوة تدریس معلمان و نحوه یادگیری شاگردان ،بخصوص
در ایران ،اجباری نمودن این آزمون میتواند کمک شایانی به تدریس ارتباط محور 21زبان
در مداس بنماید .با توجه به مشاهدات یکی از محققین پژوهش حاضر (غالمی،) 2008 ،
شوپرورش کشور نپال با گنجاندن یک آزمون مصاحبه  15-10دقیقهای به زبان
وزارت آموز 
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انگلیسی در سال آخر دبیرستان و مشروط نمودن اعطای مدرک دیپلم به کسب نمره حد
نصاب الزم در این مصاحبه به دانشآموزان تحول شگرفی در نحوه و بازدهی آموزش زبان
انگلیسی آن کشور علیرغم فقدان توان مالی آن کشور ایجاد نموده است.
عوامل دیگری مانند تعامل کالسی ،انگیزة معلمان ،عوامل فرهنگی -اجتماعی ،عوامل
آموزشی و مشارکت دانشآموزان در بحثهای گروهی همه از عوامل مهم در یادگیری زبان
انگلیسی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرند .بنابراین بر اساس یافتههای این تحقیق
موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 .1با توجه به تأثیر وسایل و امکانات کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی در یادگیری
دانشآموزان توصیه میشود ،این وسایل در مدارس برای دانشآموزان و دبیران زبان انگلیسی
فراهم شود .زیرا استفاده از وسایل کمک آموزشی موجب به کاراندازی و درگیرنمودن حواس
بیشتری در فرآیند تدریس میگردد .ضمن اینکه استفاده از وسایل نوین با توجه به عالقه
شدید دبیران زبان انگلیسی به آنان آموزش داده شود .البته بعضی مدارس در حال تکمیل
امکانات سمعی و بصری هستند .اما استفاده از آنها بهصورت مطلوبی صورت نمیگیرد.
 .2با توجه به نتایج این تحقیق که حاکی از آن است که محتوای برنامه درسی از عوامل
مرتبط با یادگیری ضعیف یادگیری زبان انگلیسی است ،به سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی توصیه میشود ،محتوای کتب زبان انگلیسی از جنبههای مختلف از قبیل میزان
ساعات هفتگی ،به روز بودن ،تصاویر ،سطح علمی ،میزان توجه به مشارکت دانشآموزان،
سیر و توالی عمودی و افقی ،تنوع بودن تکالیف ،طراحی از ساده به مشکل و توجه به
مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی مورد بازبینی قرار گیرد.
 .3با توجه با اینکه انگیزة معلمان ،عوامل فرهنگی -اجتماعی ،عوامل آموزشی و مشارکت
دانشآموزان در بحثهای گروهی نیز از عوامل مؤثر در یادگیری پایین زبان انگلیسی است،
بنابراین باید شرایط الزم در جهت بهبود این عوامل صورت گیرد.
 .4با توجه به یافتههای مشاهدة کالسی مبنی بر معنادار نبودن میزان مهارت دبیران زبان
انگلیسی در مدارس و آموزشگاهها توصیه میشود ،شرایط الزم جهت استفادة بهتر از دانش
معلمان صورت گیرد .این وظیفة مهم بیشتر بر عهدة مدیران مدارس است تا با نظارت بیشتر
از توامندی معلمان نهایت استفاده را جهت آموزش دانشآموزان به عمل بیاورند.

N2

شناسایی و اولویتبندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در مدارس

117

منابع
اصالن آبادی ،حسین .)1383( .مطالعه میزان بکارگیری روش های نوین تدریس زبان خارجی توسط فارغ
التحصیالن مراکز آموزش عالی ضمن خدمت شهید بهشتی و فاطمه الزهرا(س) تبریز و موفقیت امر آموزش
زبان انگلیسی در مدارس استان آذربایجان شرقی .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
تبریز
ایمانزاده ،معصومه .)1384( .بررسی وضعیت یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی و راههای ارتقاء
کیفیت آن در منطقه مرند .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .تبریز
باجالن ،قدرتاله .)1384( .بررسی علل عدم تحقق اهداف درس زبان انگلیسی در سطح دبیرستان های استان
لرستان .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان .خرم آباد
باطنی ،محمد رضا .)1369( .زبان و تفکر ما .تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
بخشی ،علی .)1374( .بررسی رابطه بین چند عامل موثر در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان و هنر جویان مقطع متوسطه استان مرکزی(پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه اصفهان.
اصفهان
بخشی ،علی و همکاران .)1375( .بررسی وضعیت تحصیلی و مشکالت آموزش زبان انگلیسی در
دبیرستانهای کشور .شورای تحقیقات سازمان آموزش و پروش استان فارس .شیراز
بیرجندی ،پرویز ( .)1391تالیف از الف تا یاء :گفتگو با دکتر بیرجندی .فصلنامه آموزش زبان رشد .انتشارات
سازمان پژوهش و نوآوری های آموزشی.9-13 ،)2( 8 .
بیگدلی ،معرفت اله .)1389( .بررسی عوامل مرتبط با یادگیری پایین زبان انگلیسی در دانش آموزان استان
اردبیل .جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل .اردبیل
پرنیان ،اهلل کرم .)1381(.بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی استان لرستان در درس زبان
انگلیسی .شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان .خرم آباد
جاودان ،موسی .)1384(.بررسی تنگناهای موجود در یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه
شهرستان رودان .شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان .بوشهر
جعفریان ،سکینه .)1384( .بررسی میزان ضرورت و اهمیت تعیین سن مناسب برای آغاز آموزش زبان
انگلیسی .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش .پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردی تبریز
جاللیان ،نصرتاله .)1377( .بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دروس علوم پایه و زبان انگلیسی از دیدگاه
معلمان ،مدیران و د انشآموزان ،شورای تحقیات آموزش و پرورش استان ایالم .ایالم
جوادي ،محمد جعفر .)1380(.مقايسه تطبيقي برنامه هاي درسي زبان انگليسي در دو نظام رسمي و
غيررسمي كشور به منظور ارائه يك الگو .گزارش تحقيق ،دفتر تكنولوژي آموزشي و پرورش .تهران
حسانی ،علی اکبر .)1383(.راهکارهایی جهت وضعیت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستان های
شیراز :به روش دلفی (پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه شیراز ،شیراز
حقی ،ولی .)1380( .بررسی علل پایین بودن سطح نمره درس زبان انگلیسی در دوره راهنمایی منطقه ارشق
(پایاننامه کارشناسی ارشد) ،مرکز مدیریت دولتی استان اردبیل ،اردبیل
خاکسار ،مسعود .)1384( .بررسی علل عدم تحقق اهداف درس زبان انگلیسی در سطح دبیرستانهای استان
لرستان .شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان .خرم آباد
خرمی ،نادیا .)1383( .اثر دو نیمکره چپ و راست مغز بر استراتژی های یادگیری بین دانش آموزان ایرانی
(پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار ،گرمسار
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رحیم پور ،مسعود .)1388( .تأثیر موقعیت و شرایط انجام فعلیتهاي زبانی بر کنش گفتار فراگیران زبان
انگلیسی .مجله مطالعات آموزش و فراگیري زبان انگلیسی22-31 ،)212( 52 .
رحیمی ،علی .)1374( .بررسی افت تحصیلی درس زبان انگلیسی شهرستان اصفهان .شورای تحقیقات
آموزش و پرورش استان اصفهان .اصفهان
رزمجو ،سید آیتاله( .)1385قابلیت اجرایی آموزش زبان به شیوه ارتباطی در دو حوزه از بافت در حال
گسترش :مدارس عمومی و آموزشگاههای خصوصی زبان انگلیسی شهر شیراز( پایاننامه چاپ نشده دکتری)
دانشگاه شیراز ،شیراز
رشتی ،خلیل( .)1385بررسی نحوه تدریس دبیران زن و مرد زبان انگلیسی مراکز پیش دانشگاهی استان
خوزستان .شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان .اهواز
دبيرخانة شورای عالی آموزش و پرورش .)1390( .سند تحول راهبردی آموزش و پرورش .فصل  6راهکار،
 .1/5تهران :نويسنده
شاه حسینی ،محمد .)1386( .بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی
در دروس علوم ،ریاضی و زبان انگلیسی .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان سمنان .سمنان
شریف زاده ،محی الدین .)1384( .بررسی کتاب های ) New Interchnge (3و انگلیسی دوره پیش
دانشگاهی بر اساس دستور نقش گرای هلیدی مدل  .1994تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
شمس ،یوسف .)1384( .تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی .شورای تحقیقات سازمان
آموزش و پرورش استان شیراز .شیراز
شیخ االسالمی ،راضیه و خیر ،محمد .)1386( .نقش جهت گیرهای انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به
عنوان یک زبان خارجی ،مجله پژوهش زبان های خارجی.94 -83 ،)38( 2 ،
صالحی ،محمد علی .)1379(.بررسی و مشکالت یاددهی-یادگیری درس زبان انگلیسی درس زبان انگلیسی
در دوره راهنمایی تحصیلی در بخش لنجانات اصفهان از دیدگاه دبیران (پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،اصفهان.
صفرزاده ،فرامرز .)1380( .بررسی تاثیر انتخاب زبان انگلیسی به عنوان زبان تدریس کالس بر سطح توانایی
کلی زبان آموزان مراکز پیش دانشگاهی استان آذربایجان شرقی .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان
آذربایجان شرقی  .تبریز
صفرنواده ،خدیجه .)1383( .بررسی تطبیقی درسی زبان انگلیسی در آموزش رسمی سه کشور ایران ،پاکستان
و ژاپن ،با نگاهی بر تاثیر فرهنگ غرب بر آموزش زبان در سه کشور مذکور (پایان نامه کارشناسی ارشد)،
دانشگاه تربیت معلم تهران .تهران
صفرنواده ،خدیجه؛ علی عسگری ،مجید ؛ موسی پور ،نعمت اهلل عناب سراب ،محمدرضا  .)1389(.تحلیل و
آسیب شناسی محتوای کتب درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه و ارزیابی آن با معیار رویکرد آموزش ارتباطی
زبان .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران86 -114 ،)17( 5 .
ضیاحسینی ،سید محمد .)1376( .روش تدریس زبان انگلیسی .تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی ،تهران
عزبدفتري ،بهروز .)1381( .بررسی زبان ،زبان آموزی کودک و آموزش زبان خارجی از دیدگاه رفتارگرایی
در تقابل با خرد گرایی .گلبانگ عافيت ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،تبریز.911-880 ،
عنابی سراب ،محمدرضا .)1389( .راهنمای برنامه درسی زبان های خارجی در دوره متوسظه :فرصت ها و
چالش ها در تولید و اجرای برنامه .نوآوری های آموزشی.172-199 ،)35( 9 ،
فرازمندی ،مژگان .)1383( .بررسی علل و عوامل موثر در افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران
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در دبیرستان های دخترانه اراک و ارئه راه حل های مناسب برای بهبود کیفیت آموزش زبان انگلیسی شهرستان
اراک .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان مرکزی .اراک
قدیری ،فرشاد .)1386( .اثر بخشی آموزش راهبرد های یادگیری و مطالعه(فراشناختی) بر پیشرفت تحصیلی
درس زبان انگلیسی( پایان نامه کارشناسی ارشد)دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
قربانی ،لطیف .)1381 ( .مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی پایه
سوم راهنمایی در منطقه انزل شهرستان ارومیه (پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
قناعت پیشه ،عترت الزهرا .)1385( .بررسی میزان تداخل زبان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان
دوره متوسطه ،مجله معلم.21-29 ،)3( 20 .
قهرمانی ،مریم .)1382( .بررسی و مقایسه تاثیر روش های مختلف تدریس زبان انگلیسی بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر همدان .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان همدان.
همدان
مجلسی فرد ،حسین .)1377( .تدریس ساختاری زبان انگلیسی در مقایسه با تدریس ساختاری کاربردی
زبان( پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد خوراسگان ،اصفهان
محمدی ،جهانگیر .)1380(.بررسی وضعیت تدریس زبان انگلیسی دوره متوسطه و روشهای بهبود آن در
شهرستان نجف آباد ،شورای تحقیات آموزش و پرورش استان اصفهان .اصفهان
مددلو ،قهرمان .)1382(.عوامل و موانع یادگیری درس زبان انگلیسی در استان آذربایجان غربی .شورای
تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی .ارومیه
معبودی ،نعیمه .)1381(.بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی در دوره متوسطه
شهرستان پارس آباد (پایان نامه کارشناسی ارشد) مرکز مدیریت دولتی استان اردبیل ،اردبیل
معز ،سهیال .)1382( .بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و استفاده دبیران زبان انگلیسی از روش های سنتی و
جدید تدریس و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان و ارائه الگوی تدریس مطلوب با توجه به شرایط
فعلی در دوره راهنمایی شهرستان اردبیل(پایان نامه کارشناسی ارشد .مرکز مدیریت دولتی استان اردبیل) ،اردبیل
همایی ،سلیمان .)1379( .بررسی افت تحصیلی درس زبان انگلیسی شهرستان قم (پایان نامه کارشناسی
ارشد) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران
الهیاری ،میکائیل .)1382( .بررسی راهکارهای مناسب ایجاد عالقه به درس زبان انگلیسی در دوره متوسطه
در منطقه صوفیان .شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .تبریز
یارمحمدی اصل ،مسیب .)1383( .بررسی افت تحصیلی دروس ریاضی و زبان انگلیسی در سردرود .شورای
تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .تبریز
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