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Abstract 

Since English is the language of science and lack of familiarity with it will lead to 
problems, learning this language is a necessity. Therefore, learning English has become a 
major concern among most Iranian families. Because students spend countless 
opportunities in English language classes, they do not reach a favorable level of ability. The 
present researcher aimed to evaluate the degree of success or failure of the ministery of 
education in teaching English languge to the students. Therefore, while the present 
resrarcher evaluated the English textbooks of high schools of this country, he, based on the 
grounded theory, invited 174 Iranian English language teachers to two semistructures 
interviews. MAXQDA was used for data analysis. The results showed that some factors as 
extreme Iranianization of English textbooks, the lack of follow-up evaluation on 
determined educational goals, delayed start of education, the lack of attention to the 
bilingualism phenomenon, the lack of English language teachers competencies, the 
allocation of little time to teach English in schools, the lack of richmess and sufficiency of 
in-service training courses are considered to be the main causes of the inefficiency of 
schools in teaching English language. The results of this study are very useful for English 
languguage teachers and in particular for English language planners and administrators. 
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شناسیکیفیآموزشزبانانگلیسیدرمدارسایرانآسیب

 مجتبی مقصودی

 استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 (81/20/8033: ؛ تاریخ پذیرش20/20/8031: تاریخ دریافت)

 دهیچک

خواهد شد، فراگیری این زباان یا    منجر جهانی ة این دهکد آشنایی با آن به مشکالتی درنااز آنجا که زبان انگلیسی، زبان علم است و 
پارورش ایاران در آماوزش    و  میزان موفقیت یا عدم موفقیت آموزش بررسی با هدف پژوهش حاضراز این رو، . آیدضرورت به حساب می

در دو  دبیر زبان انگلیسای  801 از، ضمن دعوت روش حداکثر اختالفی بر مبناآموزان مقاطع متوسطة اول و دوم، به دانش زبان انگلیسی
نتاای   . اساتااده شاد   MAXQDAها از نرم افزار برای تحلیل داده. ساختاریافته، کتب درسی این مقاطع را تحلیل کرده استمصاحبة نیمه

خیر در شارو   أتا  ،ناظرنبودن کامل ارزشیابی پایانی بر اهاداف آموزشای  مطالب کتب درسی، افراطی  کردن ایرانیزه مانندنشان داد عواملی 
عادم   ،کتاب زباان انگلیسای    حجم و زمان آموزش بین کمبود تناسب نبودن برخی معلمان، دوزبانگی، مجرب ةتوجهی به پدید آموزش، بی

آماوزش زباان انگلیسای     دری مادار   ماد آعلل اصلی ناکارهای آموزشی ضمن خدمت معلمان از کیایت و کمیت الزم، برخورداری دوره
ریزان و کارگزارن در  زبان انگلیسای بسایار مایاد     نتای  این پژوهش برای دبیران زبان انگلیسی و به ویژه برای برنامه .شوند قلمداد می
 .است

 .امپریالسیم زبانی، آموزش زبان انگلیسی، دوزبانگی، فرهنگ: یدیکل  واژگان
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 مقدمه

، زیرا در این آید به شمار مییک ضرورت  ،امروزه دانستن زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک

  ویدوسون. اشتروز نگه دتجربیات مردم دنیا سهیم شد و دانش خود را به توان در می صورت،

مختلف جهان از یک  کشورهای ارتباطات بین شدنترکند، گستردهاعالم می زمینهدر این  (2 71)

، نیاز به زبانی ف دیگراز طر جهانی ةدهکد مفهوم ظهورو  پیشرفت وسایل ارتباط جمعیطرف، 

بنابراین، با توجه به اینکه تعامل  .دهدضروری جلوه میمشترک برای برقراری ارتباط، بیش از پیش 

پذیر است، یادگیری زبان انگلیسی از اولویت  با جهان از طریق گلوگاه این زبان مشترک امکان

  .یدآ می حسابو دانستن آن یک ضرورت به  استای بین مردم دنیا برخوردار ژهیو

های میانی آموزش  در سال ،دوم زبان نه و بیگانه زبان یک عنوان به انگلیسی زبان ،ایران در

آموزان با این زبان  شود دانش می معتقد است، این امر باعث( 931 )حسینی . شود می تدریس

واشی آن توجه ارتباط برقرار نکنند و به دلیل دشواربودن یادگیری زبان خارجی در این سنین به ح

 ایجاد در بنابراین، به دلیل ناتوانی. تواند یکی از علل تهاجم فرهنگی باشد می کنند و این خود

 زبان توجه انگلیسی کشورهای رسوم و آداب و ،ظواهر به آموزان عقالنی، دانش و فکری ارتباط

 با فرهنگی ةروی مایی در همزاد جهت در بیگانه فرهنگ پذیرش گیآماد سنین این در و کنند می

 تهاجم برای ابزاری ممکن است به انگلیسی زبان آموزش بنابراین،. استزبان بیشتر  انگلیسی کشور

 .شود تبدیل زبانی امپریالیسم نفوذ و فرهنگی

موزشی آل نظام ئترین مسا یهمواره به عنوان یکی از چالش ایرانآموزش زبان انگلیسی در  

در کیفیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران بهبودهای  رهای اخی اگرچه در سال. استکشور 

 ةفاصل ،چه باید باشندآنآموزان در این زبان هستند و  حاصل شده است، ولی هنوز بین آنچه دانش

 یکی از دالیل ایجاد این فاصله ، ممکن استکتب آموزش رسمی این درس. زیادی وجود دارد

تواند در فرایند  می موزشیآهای هترین رسان ر دسترسترین و د مهم به عنوان کتب درسی .باشد

                                                           
1. Widdowson 
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کند، کتب درسی،  می بیان( 7112)  که هایلند طور نهما. دنثری ایفا کنمؤیادگیری نقش /یاددهی

مهم ایجاد  یکند و در واقع، منبع می در تسهیل فرایند آموزشی و یادگیری ایفا هسازند ینقش

درسی در نظام آموزشی  اهمیت و جایگاه کتاب. رود می آموزان به شمار داد برای دانش درون

آموزان سراسر کشور  ایران، که یک کتاب درسی واحد برای دانشاسالمی  جمهوری مانندمتمرکزی 

 . رسدبسیار مهم به نظر می ،شودمی لیفأت

 .است پرسش زیر به گویی پاسخ صدد در پژوهش این شد، گفته آنچه مبنای بر

 در آموزش زبان انگلیسی به معنای کاربردی کارآمد هستند؟آیا مدارس ایران  -

شایان ذکر است، براساس . دشود  می سالگی آغاز 9 یادگیری زبان انگلیسی در ایران از سن 

آموز  ، زبان9در یک دورة زمانی، موسوم به دورة بحرانی یا زمان مطلوب( 322 ) 7لینبرگ ةنظری

شناسی و محاورة آن  وم را به خصوص تلفظ، آواشناسی، واجتواند زبان دتر میخیلی بهتر و عمیق

، نتایج (7112) 2و آبلو کانتس( 7117) 1، جانستون(7111)  اسکوول. زبان را یاد بگیرد

زمان مطلوب برای یادگیری : کنندگونه بیان میبه طور کلی این زمینه های خود را در این پژوهش

در حالی که در نظام آموزشی رسمی ایران، آموزش  ،سالگی است 1 تا   زبان دوم، سنین یین 

 آثارتواند  می بحرانی است که ةکه دیرتر از حد غایی دور شود می سالگی آغاز 9 زبان انگلیسی از 

 . آموزش زبان خارجی داشته باشد منفی در فرایند یادگیری و

وزبانگی نیز از د ةعالوه بر زمان مناسب برای شروع آموزش زبان انگلیسی در ایران، پدید

دوزبانگی در دنیا  ةپدید .مسائلی است که در آموزش مطلوب این زبان باید مورد توجه قرار گیرد

 مدرسه،دوگانگی زبان خانه و  .ار شایع و فراگیر استسیبه طور کل و در ایران به طور خاص ب

به )ش زبان سوم قبل از آموز ةدوزبانآموزان  سازی برای دانش  آماده ةیک دور ضرورت گذراندن
                                                           
1. Hyland 
2. Lenneberg 
3. Critical period 

4. Scovel 

5. Johnstone 
6. Abello-contesse 
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های آموزشی زبان انگلیسی به  طور ضرورت گذراندن دوره و همین( زبان انگلیسی طور مشخص،

 (.1 71مقصودی، ) کندآموزان دوزبانه برای معلمان زبان انگلیسی را بیشتر می دانش

زبان  ایران را که ،هاست اکثر کشورهای دنیا همچنین ، سال«امپریالیسم زبانی»عنوان  باای دغده

  فیلیپسون .شود، به خود مشغول کرده است می ها تلقی انگلیسی به عنوان زبان خارجی برای آن

امپریالیسم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ، مانند ، در کنار اشکال دیگر استعمار کشورها(337 )

. دکن د میاز استعمار یا دیگریعنوان شکل  نیز به ینظامی، ارتباطی و اجتماعی از امپریالیسم زبان

ها به شکلی  در دیگر جوامع و فرهنگ «نفوذ و استیال»ة منزل  وی معتقد است امپریالیسم زبانی به

حجم زیادی از امپریالیسم زبانی به دوش آموزش  کند، اظهار می(   71)فلیپسون . نرم و آرام است

 . این زبان است

 نظریه، این طبق. مطرح کرد (318 ) 9ورف و 7سپیر بار نخستین را فرهنگ و زبان بین رابطة

، (931 )، حقانی (7112)  براون همانگونه که. است متقابل رابطه یک زبان و فرهنگ رابطه

کنند، بیان می( 932 ) و همکاران سودمند افشارو  ،( 93 )، آذرشب و همایونی (1 71)شریفیان 

از بافت فرهنگی آن زبان  سازی یک زبانبنابراین، جدا .زبان و فرهنگ ارتباط تنگاتنگی دارند

شوند، اما این مفاهیم به کمک درک  می ها معتقداند مفاهیم، توسط زبان منتقل آن. ستاپذیر نا امکان

بنابراین، مقاومت در برابر یادگیری . یابد میاجتماعی جامعه معنا  -فرهنگی های انگاره درست پیش

شایسته  د،شوستعمار و یا امپریالیسم زبانی کاربردی این زبان به این دلیل که ممکن است منجر به ا

ها و زبان کفر قلمدادکردن زبان انگلیسی، از یادگیری   صورت تداوم این نگرش در بنابراین،. نیست

  .کاربردی این زبان محروم خواهیم بود ةو استفاد

است و کتب درسی  محدود چون در ایران، یادگیری زبان انگلیسی به کالس و مدرسه

                                                           
1. Philipson 

2. Spair 
3. Whorf 

4. Brown 
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آیند، از این رو، تقویت توانش ارتباطی  می ن منبع برای یادگیری زبان انگلیسی به حسابتری مهم

های اما مطالعات و پژوهش. رسد توسط این کتب ضروری به نظر می 7و فرافرهنگی  بینافرهنگی

، احمدی و فراهانی ( 93 )، محمودی و مرادی ( 93 )شده توسط احمدی صفا و فراهانی  انجام

( 932 )و سودمند افشار و همکاران ( 931 ) ، عبدالهی و متقیان( 93 )دل و طالبیان ، عا( 93 )

، به آموزش و بسط این دو توانش به ویژه توانش 9تألیف زبان انگلیسی دهند، کتب تازه نشان می

مطالب این مجموعه . فرافرهنگی توجه اندک داشته و بیشتر تأکید و تمرکز بر دانش زبانی دارد

این امر، باورپذیری مطالب این کتب را برای . اند سازی شده از حد ایرانیزه و بومیکتب بیش 

براساس . ها شود آموزان مشکل کرده و ممکن است سبب دیدگاه منفی به کتب و مطالب آن دانش

م است ولی این موضوع نباید موجب گسستگی زبان ، تمرکز بر فرهنگ خودی مه آموزش انتقادی

کند، آموزش  می بیان( 9 71)شریفیان (. 932 سودمند افشار و همکاران، )شود و فرهنگ انگلیسی 

به عبارت دیگر، مطالب آموزشی زبان . زبان خارجی باید همراه با آموزش توانش فرافرهنگی باشد

آموزان را با تنوع زبان خارجی  سازی فرهنگی باشد تا بتوان زبان مفهوم ةخارجی باید در برگیرند

 های تمرین و اسامی مکالمات، تصاویر، از این مهم غافل شده و با استفاده از یادشدهتب ک. دکنآشنا 

از آنجا که هدف . دهد می ایرانی، یادگیری زبان انگلیسی را بسیار تصنعی و غیر طبیعی جلوه کامالً

سازی  ، بهتر بود بومینیست زبان فارسی دوستان و خانواده با کردن صحبت انگلیسی زبان یادگیری از

جای  ، به( 93 ) محمودی و مرادیگرفت و به قول  می تری انجام در سطح مطلوب یادشدهکتب 

 ها، اداب و رسوم و تصاویر ، نشانهها شخصیت از استفاده مانند ملی، فرهنگ های روساختتوجه به 

  .ندگرفت می اسالمی به کار-ایرانی فرهنگ های ارزش ةاشاع برایایرانی، تالش خود را  کامالً

بلکه  ،کند، معلم زبان فقط نباید به آموزش زبان مقصد مبادرت ورزد می اظهار(  711)براون 

                                                           
1. Intercultural communicative competence 
2. Metacultural communicative competence 
3. Vision & Prospect 

4. Critical pedagogy 
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آموزان به یادگیری آن زبان نیز آموزش  ترغیب بیشتر زبان برایهای فرهنگی آن زبان را  باید ارزش

دن کتب از کر ایرانیزه کامالًو در حدود و ثغور ایران  کتبمحتوای  براین، محدودکردنبنا. دهد

 .کاهد می آموزان ایرانی به آموختن زبان انگلیسی رغبت زبان

ها و  کشورها، کسب مهارت سایر مردم با ارتباط ایجاد انگلیسی زبان آموزش اهداف ترین مهم

راین، همانگونه ببنا .است ها دانش از فراسوی مرزها، انتقال دانش و فرهنگ خویش به سایر فرهنگ

های خود اظهار داشتند، از  در پژوهش( 931 ) متقیانو عبدالهی و (  93 )فراهانی  و که احمدی

بین  اختالفات فرهنگی و تشابهات برخیدادن  با تعلیمرود،  میانتظار  انگلیسی زبان آموزش کتب

 درونی ةآموزان، از طرفی انگیز به دانش انگلیسی زبان فرهنگ مردم گویشورو  مادری زبان فرهنگ

ها را  توانش ارتباطی فرافرهنگی آن دهد و از طرف دیگر، افزایش زبان این ادگیریی برای ها را آن

 .دکننثرتری با مخاطبان خود در فرهنگ مقصد برقرار ؤبسط داده تا ارتباط م

، کتب زبان ( 93 )درسی ملی  ةو برنام( 931 )براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

آموزش و  ةتغییرات اساسی در نحوسال، همراه با  72بعد از   93 انگلیسی مدارس ایران در سال 

های خارجی دفتر  مدیر گروه زبان ،(937 آبان،  7مصاحبه شخصی، ) علوی مقدم. ندشدمحتوای 

زبان های جدید  کتاب، کید برنامه درسی ملیأبا توجه به ت اعالم کردند ،های درسی لیف کتابأت

 . ایم آموزان طراحی کرده دانش ةتقویت مکالم منظور به «ارتباطی»براساس روش  راانگلیسی 

 پژوهش شناسی روش

کتب و تحلیل  ساختارمند همین یانفراد یهامصاحبه ،حاضر در پژوهش کیفی هادهدا یابزار گردآور

پژوهشگر پس از ، گریه عبارت دب .بود های اول و دوم متوسطه ایران آموزشی زبان انگلیسی دوره

را  موجود در آن مصاحبه یمفهوم یهاهشخوو  یاصلمفاهیم  ،آن یساز ادهیهر مصاحبه و پ

 یها نظرات و تجربه بتنی برکه م ی،و ساختار تنیم فیتوص کیآن را به  ،سپس استخراج کرده،

 یهامصاحبه للیمراحل تح همةالبته در  .کرده است لیتبد ،پژوهش بوده ندگانکن مشارکت

مورد  با تجربه، رانیدب یمتخصص و برخ همکاراناز نظرات  هاستفادها با هافتیاعتبار  ،پژوهش

 .پژوهشگر بوده است دیکأت
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شده برای گردآوری داده، دو مصاحبه برای  بینیو مراحل پیش پژوهشبا توجه به روند اجرای

از این . صورت گرفت پژوهشمجزا و در عین حال مرتبط با هدف  ةهای در دو زمینگردآوری داده

های مرکزی، از استان زبان انگلیسی ةبا تجرب دبیر 99 اول،  ةساختاریافتنیمه ةصاحبرو، در م

نفر در  13از این تعداد،  .شرکت کردند همدان، تهران، خراسان رضوی، بوشهر، کرمان و گلستان

  9نفر زن و  1 )دوم  ةنفر در دبیرستان دور  2و ( نفر زن  9نفر مرد و  78)اول  ةدبیرستان دور

تدریس در مقاطع دبیرستان  ةسال تجرب 72تا  3 کنندگان بین  شرکت. انتخاب شدند( نفر مرد

 77اول و  ةدور ةدبیر متوسط 3 )دبیر  41 با مشارکتدوم  ةمصاحب. اول و دوم داشتند های دوره

های مرکزی، خوزستان، کردستان، لرستان، ایالم، کرمانشاه و ، از استان(دوم ةدور ةدبیر متوسط

تدریس در مقاطع  ةسال تجرب  7تا  8 کنندگان بین  این گروه شرکت. انجام شدن آذربایجا

مصاحبه در دو گروه این بود که  دادن دلیل اصلی انجام. اول و دوم داشتند های دبیرستان دوره

اول و  های شده از سوی دبیران در مصاحبه های طرحتا مطالب و دیدگاه ندسعی داشت نگارندگان

های خود را به پاسخ پژوهشکنندگان در این که مشارکت طوریه هم باشند بدوم مستقل از 

از این رو، افرادی که . طور عامدانه در راستای هم مطرح نکنندشده در مصاحبه بههای طرحپرسش

 . در یک مصاحبه شرکت داشتند در مصاحبه دیگر حضور نیافتند

اولین ابزار، کتب آموزشی زبان . ده استابزار بهره گرفته ش سهبرای اجرای این پژوهش از 

قرار  محقق محتواییایران بود که مورد تحلیل کیفی و  ةهای اول و دوم متوسط انگلیسی دوره

مدی مدارس در آموزشی آعلت میزان کار زمینة ای درساختاریافته نیمه ةدومین ابزار، مصاحب. گرفت

. داشتند، صورت گرفت باالیی تدریس نواتسبود که با معلمان زبان انگلیسی که زبان انگلیسی 

های مدی و هدفمندبودن آموزشآمیزان کار زمینةای در ساختاریافته نیمه ةسومین ابزار، مصاحب

ضمن خدمت برای دبیران زبان انگلیسی کشور بود که از دبیران زبان انگلیسی چند استان کشور به 

مسائل، مشکالت و  ةقیقات مرتبط با زمینهای این دو مصاحبه بعد از مرور تحپرسش. عمل آمد

به دنبال  های پرسشموانع آموزش زبان در ایران طراحی شد و در ضمن به این مهم توجه شد که 

. باشد درستی لحاظ شده مورد مطالعه به ةیابی پدیدچرایی و چگونگی رویدادها باشند تا زمینه
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مسائل ( ت علمیئعضو هی)تخصص مصاحبه، با سه م های پرسشعالوه بر آن، برای تدوین 

شونده که  مصاحبه 8بازخوردهای  ،سپس .گرفت انجامهای الزم آموزش زبان در ایران مشورت

 . د، مورد توجه قرار گرفته بودنشرکت کرد( پایلت)آزمایشی  ةفقط در مصاحب

 میدان، پژوهش در یا طبیعی پژوهش به عنوان کیفی ژوهشپ کند بیان می(   71)  کرسول

 پژوهش. دهدمی توضیح شانطبیعی موقعیت در ها یا عوامل راپدیده که است پژوهش از لیشک

 از را مفهومی و تحلیلی هایطریق، جنبه آن از و شود نزدیک هاداده به تا دهدمی اجازه محقق به کیفی

 یکیفپژوهشی  حاضر که ةمطالعدر (. 931 بکان، علیپور و مرادی )آورد  دست به هاداده خود

مصاحبه  دو از این،افزون بر . است شدهاستفاده  تحلیل محتواتوصیفی و از روش  ،است

های اول و دوم متوسطه  محتوای کتب زبان انگلیسی دوره. شده استساختاریافته بهره گرفته  نیمه

ند تا میزان دتحلیل ش ها فرهنگی موجود در آنبینا فرهنگی وهای فرا از لحاظ ارزشتنها  ایران

 . دشونها در کتب موجود مشخص  یت این نوع ارزشاهم

علل کشور،  زبان انگلیسی ةبا تجرب دبیر 99  با مشارکت اول، ساختاریافته هنیم ةمصاحبدر 

بعد از  .بررسی شداصلی نارکارآمدبودن مدارس در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه 

به  یسیموزش و پرورش در آموزش زبان انگلآ ایآ»شرح هدف مصاحبه، پنج پرسش باز از قبیل، 

به « ؟دیدان را در چه می یعلل اصل ایست، علت نی نیاگر چن کند؟موفق عمل می دانش آموزان

طول  (هر مصاحبه) دقیقه 71تا  71حدود مصاحبه این . ندشدمصاحبه مطرح  های پرسشعنوان 

 روش حداکثر اختالفاول، از  ةدوم، مانند مصاحب ةها در مصاحب آوری داده برای جمع. کشید

در این مصاحبه چهار پرسش باز از  .گرفت انجامدبیر زبان انگلیسی مصاحبه  41 استفاده شد و با

به عنوان  «الزم برخوردار هستند؟ تیو کم تیفیضمن خدمت از ک یآموزش یها دوره ایآ»قبیل 

ها، در پایان مصاحبه. کشیدطول دقیقه   7تا  8 هر مصاحبه بین . دشدنی مصاحبه مطرح ها پرسش

های پرسش زمینةشد در صورت صالحدید، اطالعات اضافی در   کنندگان اجازه داده به شرکت

                                                           
1. Creswell 



772                                                    9399 زمستان، 4، شمارة 9عات آموزشی و آموزشگاهی، دورة مطال 
 

 یهادگاهیو د اتاز نظر یکه اطالعات مشابه یافتندادامه  یها تا زمان مصاحبه .دکننها بیان مصاحبه

سپس به  ،شده  ضبط هایبهمصاحبه، مصاح ةبعد از هر جلس. آمدمیشوندگان به دست  مصاحبه

در دو مرحله   مداوم یا سهیمقا لیبه روش تحل و ادهیپ هامحتوای آن ،هاداده لیمنظور تحل

عبارت به  ،قیدق ةبا مطالعبدین صورت که ابتدا . شد لیتحل یمحور یباز و کدگذار یاردگذک

 کی ،از کدها کی هر ،سپس. ندثبت شد ییاستخراج و به صورت کدها متون یاصل میمفاه ،عبارت

به  ،مشابه بودند گریکدیبا  یکه از نظر مفهوم کدهایی آن، زپس ا .کردند افتیدر یبرچسب مفهوم

 ةشایان ذکر است، سه تن از متخصصان آموزش زبان انگلیسی با درج. نددرآمد مضامینصورت 

را و مضامین  شده از متون های استخراجزبان انگلیسی، کد ةدکتری و دو تن از دبیران با تجرب

  .گرفتانجام  MAXQDAافزار ذکر است این فرایند در محیط نرم شایان. تأیید کردندشده را  مطرح

 های پژوهش یافته

ساختاریافته،  نیمه ةبه منظور پاسخگویی به پرسش پژوهش حاضر، عالوه بر استفاده از دو مصاحب

 ةهای اول و دوم متوسط لیسی دورهکتب زبان انگ بر روی تحلیل محتوای کیفیتوصیفی و از روش 

و در  ها نوشته شد متن آن ،سپس شده، ها ضبط مصاحبه. شداستفاده  Prospect) و ( Vision ایران

نشان داده   د که در شکل شمورد تحلیل محتوا قرار گرفته و الگوهای مشترکی استخراج نهایت، 

 . است شده

                                                           
1. Constant comparison 
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 در مدارس ایران و کدهای مربوط  شناسی کیفی آموزش زبان انگلیسی آسیب .1شکل 

، در پژوهشهای شده در داده های شناساییقابل مشاهده است، آسیب  که در شکل  طور همان

اند از ناکارآمدی مدارس در آموزش زبان  عبارتکه  بندی هستندعمده قابل دسته ةقالب دو مقول

فراوانی . انگلیسی کشور انگلیسی و فقدان هدفمندبودن آموزش ضمن خدمت برای دبیران زبان

هر یک از این ابعاد تر بررسی عمیق برای 7و    های ها در جدولشده از مصاحبه الگوهای استخراج

 .ارائه شده است
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 (مدی مدارس در آموزشی زبان انگلیسیآمیزان کار) 1 ةشده از مصاحب الگوهای استخراج .1جدول 

 شده الگوهای استخراج
 بدون پاسخ خیر بلی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد راوانیف

 1 1 91/7 9 2/32 91  تأخیردر زمان شروع آموزش رسمی زبان انگلیسی

 1 /17    1 1 2/83  3   ضعف کتب درسی، در تقویت توانش فراهنگی

 1 /28  7 1 /28  7 22/ 3 83 ضعف کتب درسی، در تقویت توانش بینا فرهنگی

 81/7   12/8    12/88 8   تألیف درسی تازه کردن افراطی کتب ایرانیزه

   /73 3  21 81 71/ 2  9 ای کامل دبیران زبان انگلیسی عدم برخورداری صالحیت حرفه

 1/ 2 2 21 81  73/9 2  ناظرنبودن ارزشیابی پایانی بر اهداف کلی آموزش زبان انگلیسی

 1 1 1 1 11  99  بودن زمان تدریس ناکافی

خیر در زمان أدهندگان معتقد بودند، ت درصد پاسخ 32نشان داد، بیش از   جدول گونه که  همان

شده برای تدریس کتب  شروع آموزش رسمی زبان انگلیسی و ناکافی بودن زمان درنظرگرفته

 مدی مدارس در آموزشی زبان انگلیسی در ایران به حسابآلیف در مدارس دو علل ناکارأت تازه

ی موسوم به دوره بحرانی، زمان مطلوب برای آموزش زبان دوم یا زبان ابر اساس دوره. آیند می

اما در نظام آموزشی . سالگی است 1 تا   خارجی که با نیازهای مغز هماهنگ باشد، سنین بین 

سال دیرتر از حد نهایی  9شود که حدود  می سالگی آغاز 9 ایران، آموزش زبان انگلیسی در سن 

مخربی در فرایند  آثاردهندگان پژوهش حاضر، این امر  پاسخ ةل از کلیبحرانی است که به نق ةدور

چون زبان انگلیسی، در ایران به ر، از طرف دیگ. گذارد می جایادگیری و یاددهی زبان انگلیسی به

شود، آموزش آن بیشتر محدود به مدرسه و کالس درس شده و  می عنوان زبان بیگانه تلقی

های انگلیسی خود را در خارج از محیط مدرسه  کارگیری آموخته یا به آموزان شرایط استفاده دانش

از این رو، آغاز آموزش زبان انگلیسی در زمان مناسب و تخصیص زمان کافی . کنند می کمتر پیدا

شوندگان به نام مستعار اسماعیل که  یکی از مصاحبه. برای تدریس این درس یک ضرورت است

 : کند می بیان زمینهکند در این  می دوم تدریس ةاول و دور ةدور های زمان در دبیرستان هم

ساعت در هفته برای آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان دورة  9و  7تخصیص »

بنابراین، فرصت کافی برای به کارگیری . دوم و به ویژه دورة اول بسیار اندک است
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سی مدارس اصول و معیارهای روش ارتباطی، که کتب تازه تالیف زبان انگلی

  «.اند، وجود ندارد براساس آن تدوین شده

 : گوید مصاحبه شونده دیگری در این خصوص می

کمبود زمان تدریس، اکثر دبیران زبان انگلیسی را مجبور کرده تا از روش تدریس »

-فعال و پویای ارتباطی کمتر استفاده کنند و بیشتر به روش تدریس قدیمی گرامر

 .«روی آورند  ترجمه

  :گویددیگری با نام مستعار پروانه می ةدهند اسخپ 

 ادیو تعداد زشده در هر درس مطالب گنجاند حجم باالی بودن ادیز ،کمبود وقت»

کل شم یلیرا خ کتب درسی انگلیسیجانبه  پوشش همه ی،و نکات دستور نواژگا

 . «کرده است ممکنغیر  یو گاه حت

شود که با تغییر کتب وقت در حالی شنیده میکمبود بان انگلیسی دربارة شکایات دبیران ز

، روش و رویکرد تدریس هم مطابق با محتوای کتب تغییر یافت و ایران درسی زبان انگلیسی در

تدریس کتب تازه  برایشد، روش پویا و فعال ارتباطی  بیانهای پیشگفته همانگونه که در بخش

های شنیداری، گفتاری و  بر ارتقای مهارت از آنجا که تمرکز اصلی روش ارتباطی. دشتالیف حاکم 

ساعت در  9و  7، تخصیص به ترتیب استآموزان  ارتباطی و بیان افکار در دانش ةتقویت روحی

 . هفته برای تدریس زبان انگلیسی با استفاده از این روش فعال و پویا بسیار ناچیز است

کنند، شروع آموزش  ار میدر پژوهش خود اظه(  93 )جعفرخانی، زارعی زوارکی و دالور 

بنابراین، با توجه به . خواهد داشتآموزی در پی های مثبت زبانابتدایی پیامد ةزبان انگلیسی در دور

ثر شهروندان با سایر ملل دنیا، ؤمقتضیات و نیاز کنونی جامعه و ضرورت توانایی برقراری ارتباط م

ارس ابتدایی ایران باید مورد توجه شروع آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مد

و  ،(7 71) 7مکی لیهای تحقیق هو و  این نتایج با یافته. ن آموزش و پرورش قرار گیردالئومس

                                                           
1. Grammar Translation Method 

2. Hu & Macky Lee 
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ریزی آموزش زبان انگلیسی در مدارس  ارتباط با برنامه بارة، در(  71)  دیویس، سوایدو و اوتانی

  .بقت داردجنوبی مطا ةابتدایی کشورهای چین، ژاپن، تایوان و کر

دهندگان پژوهش حاضر،  درصد پاسخ 81های مصاحبه همچنین نشان داد بیش از بررسی داده

دی مدارس در آملیف زبان انگلیسی را عامل مهمی در ناکارأت بودن افراطی کتب درسی تازه ایرانیزه

 آموزان نشدر تقویت توانش بینافرهنگی دایادشده دانند و معتقدند کتب  میآموزشی زبان انگلیسی 

 : گوید می شوندگان یکی از مصاحبه. ها بسیار ضعیف عمل کرده است به ویژه توانش فراهنگی آن

تمرکز بیشتر روی . در این کتب به فرهنگ زبان انگلیسی توجه خاصی نشده است»

. های افراد در این کتب ایرانی هستند فرهنگ ایرانی است تا حدی که بیشتر نام

، علی، شهاب، لیال، زهرا، هوشنگ و علیرضا فراوان در این هایی مانند بابک نام

  .«خورند کتب به چشم می

ها از یکدیگر  در این پژوهش بارها بیان شد که زبان و فرهنگ درهم تنیده هستند و جدایی آن

 .ناپذیر است امکان

  :کند می اظهار زمینهدیگری در این  ةشوند مصاحبه 
گویا قرار است دانش آموزان فقط توانایی . شده مطالب کتب بیش از حد ایرانیزه»

 ؛ «استفاده زبان انگلیسی را در کشور ایران کسب نمایند

کند، در فرایند آموزش زبان انگلیسی، معلم فقط زبان را  بیان می( 2 71) 7در حالی که برآوون

و رفتار  های فرهنگی، روش تفکر خالق، احساس ای از ارزش دهد بلکه باید مجموعهآموزش نمی

در »اگرچه مؤلفان محترم کتب درسی زبان انگلیسی مدارس ایران ابراز داشتند،  .را نیز آموزش دهد

، ولی نباید «ایرانی صورت گرفته است-این کتب تالش بر آشنایی زبان آموزان با فرهنگ اسالمی

آموزان  آشناسازی زبان ها باشد یا این کهآموزان با دیگر فرهنگ این به مفهوم فرار از آشناسازی زبان

 «نفوذ و استیال» ة امحای فرهنگ خودی و اجازةمنزل گیرند، نباید به  با فرهنگ زبان دومی که فرامی

                                                           
1. Davies, Tsuido & Otani 

2. Brown 
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اعتقاد دارد، برای توانمندشدن ( 8 71)  همانگونه که ژو .ها در فرهنگ خودی باشددیگر فرهنگ

ان آن زبان کافی نیست، بلکه زبان در زبان، تنها توانش زبانی صرف یا توانایی تعامل با گویشور

های دیگری مثل دانش مربوط به فرهنگ و جامعة آن زبان که مقوالتی  مهارتآموزان باید با 

اگر فردی با الگوی زبانی، واژگانی و دستوری یک زبان آشنا . آشنا شوند شود، فرازبانی تلقی می

جامعه نداشته باشد، برقراری ارتباط و اجتماعی آن  -های فرهنگی انگاره باشد، اما شناختی از پیش

تفاهم در  ءرسد و اغلب به سو اندیشی با کاربران آن زبان برایش بسیار دشوار به نظر می هم

 .انجامد های مختلف می موقعیت

د و انگلیسی را ردنک آموزی تلقی می زبان ةبرخی کشورها، شناخت فرهنگ زبان خارجی را هست

دانی،اغلب با  شاید واقعیت شایان ذکر این است که انگلیسی. انستندد ابزار نفوذ امپریالیسم می

زدایی یا امحای اعتقاد به فرهنگ بومی را   رو، فرهنگ این  از. بوده است  مظاهری از این دست قرین

بودن زبان  بنابراین، با توجه به جهانی(.  711، 7فیشمن)دانستند  می محصول یادگیری زبان خارجی

مقاومت در برابر ، (2 71ویدوسون، )انگلیسی به زبان مشترک جهانی شدن زبان  دیلانگلیسی یا تب

 ،منجر شودیادگیری کاربردی این زبان به این دلیل که ممکن است به استعمار یا امپریالیسم زبانی 

 .شایسته نیست

شوندگان اعتقاد داشتند،  درصد از مصاحبه 2 دهد، حدود نشان می  گونه که جدول  همان

ناظرنبودن ارزشیابی پایانی بر اهداف کلی آموزش زبان انگلیسی در مدارس یکی دیگر از علل 

به دیدگاه معلمی با نام مستعار پروین به  باید. است مدی مدارس در آموزشی زبان انگلیسیآناکار

 های غربی کشور اشاره شود که اظهار عنوان سرگروه استانی دبیران زبان انگلیسی یکی از استان

 : داشتند

های گفتاری و  تألیف، تقویت مهارت اگرچه یکی از اهداف اصلی کتب تازه»

اندیشی به اطالع دبیران زبان  شنیداری است و این موضوع بارها در جلسات هم

                                                           
1. Xu 

2. Fishman 
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انگلیسی رسانده شده است، ولی اکثر دبیران زبان انگلیسی به دلیل عدم توانایی و یا 

تمایل اکثر . کنند ا براساس این هدف تنظیم نمیهر دلیل دیگری، ارزشیابی پایانی ر

 -گرامر»هایی براساس روش تدریس قدیمی  ها به تدوین و طراحی آزمون آن

تألیف زبان انگلیسی براساس  که کتب تازه« ارتباطی»است نه روش تدریس « ترجمه

 «.اندآن تألیف شده

برای . پذیرد صورت میناگفته پیداست که تحصیل و آموزش برای برآوردن اهداف مشخصی 

ارزشیابی، ابزاری اثربخش و . درستی به کار گرفته شوند تحقق این اهداف باید ابزارهای آن به

از طرف دیگر، ارزشیابی، صرف . آید مناسب برای به فعل درآوردن اهداف آموزشی به حساب می

تألیف یا مفهوم  تب تازهبنابراین، یا اهداف آموزش زبان انگلیسی در ک. نظر از هدف، ناکامیاب است

. دقیق ارزشیابی برای این دسته از معلمان آنچنان که الزم و شایسته است، فهم نشده است

 تنگاتنگی بطةرا که نوـمآز یدهاـپیاماز  یکیکنند،  بیان می( 339 )  والهمانگونه که الدرسون و 

 بر نموآز تأثیر رد به معنایبازخو. ستا 9نوـمآز ردخوزبا مسئلةدارد،  7ای نتیجه سنجیرعتباا با

 ردخوزبا عموضوکنند،  بیان می (1 71)بک من و پالمر  ،ستارا یندر ا. ی استگیردیاو  زشموآ

های  نموآز زسا سرنوشت یهانموآز ،کلی رطو هـب. دارد ای هیژو همیتا  زسا سرنوشت نموآز

 یاـه نوـماز آز ییک .های مهمی اتخاذ کرد تصمیم توان ها می هستند که براساس نتایج آن

و  یاضیر از جملهنی ایرا نمحققا تمطالعا سساارـب. ستا رکنکو، انیردر ا زسا سرنوشت

قسمت زیادی  ،(9 71) 2مقدم و فرهمن ادیمر و( 9 71) 1غالمیو  ، کاتنتری(  71)پور  یضور

 هک ستا نشیو دا ها رتمها بر متمرکز ،نگلیسیا نباز یها سکالاز  رجخاو  خلدا تتمرینااز 

 نشو دا نمعلما نچهآ ،یگرد رتعبا به. مندندزنیا ها آن به رکنکو نمودر آز قبولی ایبر زانموآ نشدا

                                                           
1. Alderson & Wall 

2. Consequential validity 

3. Washback  

4. High stakes tests 
5. Kalantari & Gholami 

6. Moradimoghadam & Farahman 
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 تشد به ،هندد می منجاا به ویژه در دبیرستان دورة دومنگلیسی ا نبادرس ز یها سکالدر  زانموآ

 یجا هببنابراین، . نه اهداف کلی آموزش زبان انگلیسی ،ستا نموآز ینا ایمحتو تأثیر تحت

 آن جهانی سطح رد مؤثرو  هندزسا طتباار اریبرقر ناییاتو یشافزا رمنظو به انگلیسی نباز یگیردیا

 شگستر باعث ( 93 ، ملی سیدر برنامة) هشد هیدد رکشو سیدر برنامةاز ندا چشمدر  که گونه

 ر،کنکودر  ریگفتاو  اریشنید یها رتمها دننکر یابیارز ل،مثا ایبر. دشو می نموآز منفی ردخوزبا

 دتأکی ،یگرد یسوو از  ،نگلیسیا نبادرس ز یهاسکالدر  رتمهادو  ینا به توجهی بی باعث

  .دشو می مفاهیمو درک  ننداخوو  ن،باز رستود ن،گاواژ بر حداز  یشـب
دهندگان بر این باورند که  درصد پاسخ 71های مصاحبه مشخص شد حدود  با بررسی داده

لیف به طور خاص و أت ای کامل برای تدریس کتب تازه الحیت حرفهدبیران زبان انگلیسی از ص

ای با مدرک دکتری زبان شونده مصاحبه. آموزش زبان انگلیسی به طور عام برخوردار نیستند

 :اعالم کرد زیمنهسال تدریس در این  71بیش از  ةانگلیسی و سابق

ارد که بخش عمدة عالقگی برخی دانش آموزان به زبان انگلیسی علل مختلفی د بی»

آن به فقدان انگیزه و نگرش مطلوب نسبت به حرفة معلمی بین دبیران زبان 

انگلیسی، کمبود سطح دانش فناووری معلمان برای تدریس، یکنواختی کالس های 

روزنبودن معلمان در رشتة تدریس خود و برخوردارنبودن از مهارت کافی  درس، به

 .«گردد در زبان انگلیسی بر می

آموزان در  عالقگی و ناکامی دانش آید که یکی از علل اساسی بی میاین معلم چنین بر ةگفتاز 

در حالی که به  ،گردد میای دبیران زبان انگلیسی بر هبودن صالحیت حرف زبان انگلیسی به ناکافی

دانش،  بهای  کننده  یینتع در حدآموزش  نظام هر، موفقیت (932 )قول مقصودی و خدامرادی 

های آموزشی  موفقیت در ایجاد تحول در نظامو  دارد بستگی انمعلمی ا حرفهی ها مهارت و نگرش

نظر به. ای معلمان است که مجریان اصلی برنامه در محیط واقعی هستند های حرفه منوط به قابلیت

آوری شدن معلمان زبان انگلیسی با تحوالت پرشتاب فن مندشدن و همراهرسد که لزوم تواننمی

شخصی  ةتجرب ، زیراباشد طور خاص جای پرسش و بحث داشتهوری آموزشی بهاطور کل و فنهب

اهمیت و  ،گیری کرونا مرتبط بودیادگیری در دوران همه-که به نحوی با فرایند یاددهی فردیهر 
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 -الگوی سنتی دانش تربیتیوری به افن ةکردن ساز بنابراین، اضافه. است کردهضرورت آن را تبیین

 .یک ضرورت است موضوعی
 

  2 ةشده از مصاحب لگوهای استخراجا. 2جدول 

 (مدی و هدفمندبودن آموزش ضمن خدمت برای دبیران زبان انگلیسیآمیزان کار)

 شده الگوهای استخراج
 بدون پاسخ خیر بلی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

های آموزش ضمن  برخورداری دوره

 فیخدمت از کمیت کا
 1 99/79 73 21 7 22/2 

های آموزش ضمن  برخورداری دوره

 خدمت از کیفیت کافی
9 22/2 92 31   99/9 

های ضمن خدمت، براساس  برگزاری دوره

 نیازسنجی از دبیران زبان انگلیسی
 7 91 73 21 1 1 

های آموزشی ضمن خدمت  برگزاری دوره

 مرتبط در مناطق دوزبانه
1 1     11 1 1 

سطح دانش کاربردی فناوری  افزایش

 معلمان
1  3/ 7 9  37/87 7 22/2 

دهندگان مصاحبة دوم اعتقاد داشتند،  درصد پاسخ 21دهد، نشان می 7همانگونه که جدول 

های آموزشی ضمن خدمت هیچ نیازسنجی از دبیران زبان انگلیسی  تنها در برگزاری دوره نه

دهندگان  درصد پاسخ 31افزون بر این، . مکفی نیستند ها از نظر کمیت هم شود، بلکه این دوره نمی

ناگفته . های ناکافی معموالً از کیفیت الزم هم برخوردار نیستند بر این باور بودند که این دوره

نیاز از به روزآوری  تحصیل کرد و صاحب مدرک شد، بی پیداست که هر فرد در هر رشته

العاده حساس خود بیشتر از دیگران  خطیر و فوقمعلمان به دلیل شغل . های خود نیست دانسته

ها یا جمالتی کلیدی که به عنوان  کلیدواژه. باشند نیازمند بهسازی روزافزون علم و دانش خود می

شد، به شرح زیر قابل تأمل  شوندگان، به صورت مشترک شنیده می بیت اظهارات اکثر مصاحبه شاه

دهندة فرهنگ تقلب بین  ری، رفع تکلیف، اشاعههای ضمن خدمت تکرا بسیاری از دوره: هستند
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ها،  کنندگان در این دوره فرهنگیان، کلیشة و در حد اطالعات عمومی هستند و هدف اکثر شرکت

توان دریافت که یک اجبار نرم صراحت می ها به از کالم آن. بیشتر دریافت امتیاز و مدرک آن است

این بالیی است که ظاهراً آموزش و پرورش . دارد ها برای معلمان وجود برای شرکت در این دوره

 .کل کشور را مبتال کرده است

آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی به  مشکالتیکی از  ،ها براساس پیشگفته

. است ای کاملآموزان، برخوردارنبودن برخی دبیران زبان انگلیسی از صالحیت حرفه دانش

های آموزشی ضمن  بودن دوره عضل را باید در نامطلوبشک، بخشی هر چند اندک از این م یب

  .شود، جویا شد می خدمت که برای دبیران زبان انگلیسی برگزار

دهندگان در این پژوهش اظهار داشتند  درصد پاسخ 11 دهد، نشان می 7همانگونه که جدول 

بنی بر افزایش تقویت اطالعات زبان شناختی کاربردی و تطبیقی م برایکه در مناطق دوزبانه، 

آموزشی ضمن خدمت  ةتدریس زبان انگلیسی برای افراد دوزبانه، هیچ دور ةآگاهی دبیران از نحو

 تدبیری ایران آموزش رسمی کشور این اظهارات بدین معناست که نظام. شودمرتبطی برگزار نمی

زبانه و دوزبانه فرایند آموزش زبان انگلیسی در مناطق یک  بنابراین،. نداشته است زمینهدر این 

های آموزشی ضمن  های و دوره یکسان بوده و معلمان زبان انگلیسی هر دو منطقه از دستورالعمل

  .شوند می آموزان برخوردار آموزش زبان انگلیسی به دانش زمینةخدمت یکسانی در 

 ومالگوهای زبان مادری و الگوهای زبان دبرخی  کند،اظهار می(  93 )همانگونه که احمدیان 

این امر  بنابراین، .در تعارض هستند انگلیسیزبان  جدیدبا یادگیری الگوهای آموزان دوزبانه  دانش

 شود که یادگیری زبان سوم را دچار مشکلمی  های زبانی لچندبعدی تداخ ةشبکباعث ایجاد 

را در  انگلیسیزبان  های جدیدالگو کند می مبتدی نخست سعی آموز به عبارت دیگر، زبان. کند می

الگوها و خصوصیات زبان  ،زبان مادری و زبان دوم خود تعبیر کند و در نتیجه الگوهایقالب 

غیر  کند و در نتیجه جمالتیمیمنتقل  انگلیسیآگاه به زبان مادری و زبان دوم خود را به طور نا

                                                           
1. Multidimensional Network of Linguistic Interference 
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بیشتر از معلمان  یدمناطق دوزبانه، با زبان انگلیسی علمانبنابراین، م .کند می تولید عادی و نامفهوم

شناسی کاربردی و تطبیقی اطالعات داشته  زبان شناسی به طور کلی و زبان ةدربار مناطق یک زبانه

 .کنند شناسی در کار خود استفاده تحقیقات زبان ةباشند تا بتوانند از نتیج
به  شوندگان اعتقاد داشتند درصد مصاحبه 87نشان داده شد، بیش از  7همانگونه که در جدول 

سند  این مهم دراگرچه  .یابدها افزایش نمیوری آنافنهای ضمن خدمت، سطح دانشدوره ةواسط

گیری ویروس کرونا تا قبل از همه ولی ظاهراً ،کید استأمورد ت تحول بنیادین آموزش و پرورش

 گیری همهدوران  یادگیری در -فرایند یاددهی .مورد توجه آموزش و پرورش قرار نگرفته است

دانش موضوعی و تربیتی  ةدر حوز به معلمانی توانمند تنها نه کرد آموزش و پرورش ثابتکرونا 

و این وری نیز مسلط باشند ناف ةنیازمند معلمانی است که در حوز شدت بهبلکه  ،نیازمند است

موضوعی تبیین  -تربیتی و موضوعی تربیتی، وری،افن مفهوم در تربیت معلم در قالب دانش

  .شود می

 گیری نتیجه بحث و

 دلمللی شناخته شده است، اکثرمردم کشورهای دنیا بای زبان انگلیسی به عنوان زبان بیناز آنجا که 

های  ترین محیط مهم یکی از. نحو مقتضی بهره ببرند و از آن به  وندبیش با آن آشنا ش کم و

داشته کارایی باالیی  باید که استآموزان ایرانی، کالس درس  یادگیری زبان انگلیسی برای دانش

شتر باید به محیط کالس درس ی، بدر ایران تر این زبانمطلوب بنابراین، برای آموزش بهتر و .باشد

از این رو، کتب . تا حدودی میسر گردد( انگلیسی)متوسل شد تا فرایند یادگیری زبان خارجی 

تسهیل فرایند آموزشی و ای در سازنده درسی به عنوان خط مشی دهنده در کالس درس، نقش

. رود می کند و در واقع، یک منبع مهم ایجاد درون داد برای دانش آموزان به شمار می یادگیری ایفا

بسیار مهم به  ایراناسالمی  جمهوری ماننددر نظام آموزشی متمرکزی بنابراین، ارزیابی این کتب 

 .رسد می نظر

های  داد از قبیل شنیدن و خواندن و مهارت رونهای د توان به مهارت می های زبانی را مهارت

داد به ترتیب  داد و برون های درون هدف از مهارت. دکرسیم قداد از قبیل گفتن و نوشتن ت برون
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از (. 932 سودمند افشار و همکاران، ) از کسب دانش و توانایی برقراری ارتباط زبانی است عبارت

 ،ریزی آموزش زبان انگلیسی در ایران نیست غایی برنامه با دانش زبانی، هدفتنها آشنایی ، این رو

موزان ایرانی باید با  برای نیل به این هدف، . کید استأشدت مورد ت بلکه به کارگیری این زبان به

تلویزیونی  انگلیسی های منابع اصیل زبان انگلیسی از قبیل کتب، مجله، روزنامه، رمان و برنامه

مقایسه و تحلیل خودی و غیر خودی کند بین فرهنگ  می ها کمک ر به آناین ام. تعامل داشته باشند

زمان کافی برای آموزشی در سطح کالس و برخورداری  این کار، برخورداری از ةالزم. انجام دهند

های زبانی را در سطح  زبان انگلیسی است که خود قادر باشند مهارت آموزشمعلمان توانمند در  از

سفانه أمت .ها و مطالبات زبان آموزان را پاسخگو باشند و در صورت نیاز، پاسخمقبول به کار گیرند 

تنها برخی دبیران زبان انگلیسی به هر دلیلی از این توانایی به طور  نتایج این پژوهش نشان داد که نه

کردن نیازهای کتب درسی  برای آموزش و مرتفعبلکه زمانی بسیار اندک  ،کامل برخوردار نیستند

 .انگلیسی در اختیار دارند زبان

تدریس انگلیسی برای  ةسال تجرب 71با بیش از  حاضر پژوهشنگارندة در این راستا، 

 نقشتوجه ویژه به  ،نخست: کند می کیدأاساسی ت ةآموزان ایرانی، بر لزوم توجه به دو نکت زبان

 ةبرنام بین ةفاصل توانند می آموزان که دانش همچنین و مدیران، دبیران یعنی همان آموزشی کارگزاران

 در دبیر توسط 7اجراشده برنامة درسی و ها گذاری سیاست ها و تصمیم براساس  قصدشده درسی

 او آموزش دبیران در کار موفقیت در مهمی نقشدوم، عوامل درونی و بیرونی که  .را کم کنند کالس

 تدریس، کارآمد های روش با معلم ، عوامل درونی را آشنایی(932 )غالمی و همکاران . دارند

 باید که دانند می ... و مطالب، انتقال و بیانی های توانمندی تدریس، مورد موضوع در معلم توانمندی

 ارزشیابی ثر برای تدریس،ؤمنابع م کتاب، حجم و زمان بین هماهنگی میزان .شود درونی معلم در

. برند نام بیرونی عوامل عنوان به نیز را تامکانا و انتظارات بین تطابق میزان ،ناظر بر اهداف آموزشی

 .گیرند می قرار عوامل بیرونی تأثیر تحت درونی عوامل زیادی حد تا که ناگفته پیداست

                                                           
1. Intended curriculum  

2. Implemented curriculum 
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 در نظام آموزشی ایران از منظر را انگلیسی زبان آموزش با مرتبط عوامل به دنبال حاضرة مطالع

 ر از طریق بررسی تحلیلی کتب درسیطو نمعلمان و همی یعنی انگلیسی زبان درسی ةبرنام مجریان

 ایرانآموزان  اگر چه دانشنتایج حاکی از آن است که . کند بررسی زبان انگلیسی در مدارس ایرانی

 و دانش ازها به سطح مطلوبی  اکثر آن آموزند ولی تقریباً ها در مدارس، زبان انگلیسی می سال

 بر که هم یکسان. است بسیار ةفاصل باشد باید آنچه و هست آنچه بین اصوالً .رسندنمی زبانی توانش

 زبان انگلیسی، زبان که حالی در ،اند مدرسه آموخته از بیرون را آن شک یب دارند، تسلط زبان این

کالنتری و . شودمی محسوب سوادی بی نوعی به امروز، روزگار در آن ندانستن و است المللی بین

 اثر نتیجة انسانی نیروی و سرمایه اتالف جز مدارس در زیآمو زبانمعتقد هستند  (9 71) غالمی

در  زبان انگلیسی آموزش نبودن بخش نتیجه یکی از علل اصلی که نیست تردید بی .ندارد بخشی

تدریس، انتخاب  ةلیف کتب، شیوأاین موضوع بر ت. نبودن اهداف آموزش آن است مدارس، روشن

معلمان زبان انگلیسی امروز، محصول همین  ،ز طرف دیگرا .اردذگ می معلم و موارد بسیار دیگر اثر

های این از یافته .همین نظام آموزشی است ثر ازأها مت های آننظام آموزشی ناکامل هستند و دانسته

جای افزایش توانش  لیف زبان انگلیسی بود که بهأت مدبودن کتب درسی تازهآناکار ،پژوهش

فرهنگ خارجی در این . کردن محتوا دارد ی به ایرانیزهکید زیادأفرافرهنگی و بینافرهنگی، ت

آن با فرهنگ خود و  ةآموزان بتوانند با مقایس ای ارائه نشده است که زبانکتب به گونه ةمجموع

سازی افراطی در  بومی. ها، آگاهی بیشتر از فرهنگ خود کسب کنند ها و تفاوت کردن شباهتپیدا

کید أکه بر پویایی فرایند گفتمان ت  خودباورانهباطی فعال و این مجموعه کتب با اصول رویکرد ارت

آموزانی تربیت کنیم که  د که آیا قرار است دانششوباید این پرسش مطرح  زیرا ؛مغایرت دارد ،دارد

کردن افراطی مطالب، باورپذیری کتاب را برای  به زبان انگلیسی صحبت کنند؟ ایرانیزه ایراندر 

باید به این نکته توجه کرد که هدف از آموزش زبان انگلیسی، بنابراین، . دکنآموزان مشکل می دانش

تربیت زبان آموزانی است که عالوه بر آگاهی از فرهنگ زبان خودی به آگاهی انتقادی از دیگر 

                                                           
1. Active & self-reliant communicative approach 



  722                                                                                 ایران شناسی کیفی آموزش زبان انگلیسی در مدارس آسیب

 

 

 

مبنی بر اینکه ( 2 71) و همکاران  راستا است با اعتقاد بایرام این نظریه هم. ها مجهز شوند فرهنگ

تنها  این امر نه. کنندها را کسب  فرهنگ خود و دیگر فرهنگ ةن باید توان تحلیل و مقایسزبان آموزا

تواند تحمل و بردباری  می بلکه ،کند می ها تسهیل ا و فرهنگه فرایند گفتمان را با افراد دیگر ملیت

از . دافزایش ده ،ها را در برابر الگوهای رفتاریی که با الگوهای رفتاری خودی متفاوت است آن

فرهنگ خودی با فرهنگ مقصد،  ة، مقایساعتقاد دارند (931 )سودمند افشار و همکاران  ،طرفی

  .ثر استؤم ها را بیشتر خواهد کرد و در تقویت هویت آن آموزان زبان 7بخشی توجه

کامل دبیران زبان انگلیسی از ناتوان به برخورداری  حاضر می های پژوهش از دیگر یافته

آموزان  علمی و دلزدگی دانشة تواند موجب ضعف بنی می ای اشاره کرد که این امر صالحیت حرفه

براساس نتایج این پژوهش، بخشی از این معضل به عدم برگزاری . دشودر درس زبان انگلیسی 

های آموزشی ضمن خدمت با کیفیت و کمیت مطلوب برای دبیران زبان انگلیسی کشور  دوره

یابی پایانی بر اهداف کلی آموزش زبان انگلیسی در مدارس یکی دیگر ناظرنبودن ارزش. گرددبرمی

که نظر بسیاری از دبیران زبان انگلیسی  است مدی مدارس در آموزشی زبان انگلیسیآاز علل ناکار

  .را به خود جلب کرده است

 یها از سال ی راسیآموزش زبان انگل شودمی پیشنهاد حاضر، ی پژوهشاه با توجه به یافته

 یاسالم -یرانیفرهنگ ا ةاشاع برایو هوشمندانه  یروش علم یریکارگ با به ییابتداة دور یانیم

ضمن  که ردک تیترب یتا زبان آموزان کردی آغاز فرهنگ مل یها توجه به ظواهر و روساخت یجا به

نکات مثبت  ،داشته باشند یانتقاد یها آگاه فرهنگ گرید از نددلچسب، بتوان یآموزش ةتجرب

رو، بهتر است از خلق  نیاز ا. و بر نکات مثبت فرهنگ خود افتخار کنند رندیها را بپذ نگ آنفره

 .شود زیمحض کتب پره یساز یو بوم یتصنع یها تیموقع
 

                                                           
1. Byram 

2. Consciousness raising 
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