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چكیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی زمینههای فرهنگی و روانی جامعه و ظرفیت فراگیران برای تحقق آموزش
زبان انگلیسی در دوره ابتدایی است .در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی ــ پیمایشی بهره گرفتیم
و جامعه آماری آن را همه دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه در چهار شهرستان كشور (تهران ,اصفهان،
شیراز و كرمان) تشکیل می دهند.
حجم نمونه آماری در این تحقیق ،با استفاده از فرمول كوكران 314 ،نفر برآورد گردید؛ جهت دستیابی
به اطالعات عمیق تر ،با  10نفر از كارشناسان اعم از اساتید آموزش زبان انگلیسی ،برنامه ریزی درسی و
روان شناسی ،در سطح دانشگاه های همان شهرستان ها ،مصاحبه انجام گرفت .كارشناسان با روش نمونه گیری
هدفمند و دبیران با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند .جمع آوری اطالعات با یک
پرسشنامه 60گویه ای محقق ساخته ،دو سؤال كوتاه پاسخ و مصاحبه نیمه سازمان یافته ،صورت گرفت .روایی
صوری و محتوایی سؤاالت پرسشنامه و مصاحبه با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی پرسشنامه با استفاده
از روش آلفای كرونباخ 0/89 ،برآورد شد .داده های حاصل از مصاحبه با روش مقوله بندی ،و داده های
حاصل از پرسشنامه با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی و استنباطی ،شامل فراوانی ،درصد ،میانگین،
انحراف معیار t،تك نمونه ای ،تحلیل واریانس ( ،)ANOVAآزمون توكی و  tهمبسته تحلیل شدند.
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2ــ دانشجوی دكتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان(.پست الكترونيكی)a  -  b   - 613  @yahoo.com :
3ــ دبیر ارشد زبان انگلیسی( .پست الكترونيكی)f-m-1616@yahoo.com :
(mjavad_liaghatdar@yahoo.com
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نتایج پژوهش نشان داد از نظر دبیران و کارشناسان «زمینه های فرهنگی و روانی جامعه» و «ظرفیت و
توان فراگیران» ،برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی بیش از سطح متوسط است؛ به عبارت
دیگر ،هم زمینه های فرهنگی و روانی و هم ظرفیت و توان کافی در فراگیران برای آغاز آموزش زبان
انگلیسی از دوره ابتدایی وجود دارد.
كلید واژه ها :Sزمینه های فرهنگی و روانی ،ظرفیت فراگیران ،زبان انگلیسی ،دوره ابتدایی

مقدمه

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،توریسم ،پدیده جهانی شدن و ضرورت توسعه ارتباطات
با سایر ملل ،بسیاری از كشورها را بر آن داشت تا برنامه ها و روش های آموزش زبان انگلیسی خود
را اصالح کنند (سونگوك ،2005 1،چانگ)2006 2،؛ از جمله این اصالحات می توان به آغاز
آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی اشاره کرد .برای مثال در عربستان (باچرمن،)2007 3،
امارات متحده عربی (عبادی )1383 ،و كویت (ال درویش ، )2006 4،آموزش زبان انگلیسی
از دوره ابتدایی آغاز می شود .همچنین ،آغاز آموزش زبان انگلیسی در تایوان (چان،)2006 5،
تایلند (هسیه )2006 6،و كره جنوبی (سونگوك ،)2005 ،از پایه سوم ابتدایی است .اما بر
اساس مطالعات انجام شده ،زمانی که به آموزش زبان انگلیسی در ایران اختصاص دارد ،کافی
نیست (بیرمی پور1385 ،؛ قاسمی1375 ،؛ محمدآبادی 1373 ،و عنابی سراب و زارعی
نیستانك .)1375 ،شاید همین كم توجهی در نظام برنامه ریزی درسی موجب شده است كه حتی
برخی تحصیل كردگان داخل كشور ،مهارت كافی در استفاده از منابع خارجی و یا تسلط به مكالمه
زبان انگلیسی را نداشته باشند؛ این امر دسترسی آسان به پیشرفت های علمی را محدود می کند
(عبادی.)1383 ،
آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی كشور ،در دوره های راهنمایی و متوسطه جای گرفته
است و از «پایه اول راهنمایی» در  12سالگی آغاز می شود و تا  18سالگی ادامه دارد .به عبارت
دیگر ،آموزش زبان انگلیسی در جدول برنامه های درسی دوره ابتدایی گنجانده نشده است .در
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پایه اول دوره راهنمایی ،دو ساعت و در پایه های دوم و سوم هر كدام چهار ساعت در هفته به
آموزش زبان انگلیسی اختصاص دارد .دانش آموزان دوره متوسطه نیز ،در پایه اول سه ساعت و
در پایه های دوم و سوم هر كدام دو ساعت و در پیش دانشگاهی چهار ساعت در هفته ،به آموزش
زبان انگلیسی می پردازند.
مجموع ساعات آموزش زبان انگلیسی تا پایان دوره متوسطه در ایران حدود  450ساعت است.
در حالی كه مطالعه ای تطبیقی در این خصوص نشان می دهد ،طول دوره های آموزش زبان های
خارجی در ایران در مقایسه با كشورهای ژاپن ،سریالنكا ،كره جنوبی ،فیلیپین ،تایلند ،اندونزی
و چین ،تقریب ًا  1/5سال از حداقل طول دوره این كشورها كمتر است .همچنین ،سقف ساعات
آموزش زبان انگلیسی در ایران نیز  250ساعت كمتر از حداقل سقف ساعات در كشورهای مورد
مطالعه می باشد (دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ،1382 ،به نقل از عبادی .)1383،با
توجه به اینكه زمان آغاز آموزش زبان انگلیسی در این كشورها به دوره ابتدایی تغییر کرده است،
بنابراین هم اکنون این فاصله بیشتر شده است.
بررسی فراگیری زبان خارجی به بررسی عوامل بیرونی و درونی نیاز دارد .ویژگی دستوری،
واژگانی ،نظام واجی ،آوایی و میزان حمایت جامعه از زبان خارجی ،میزان كاربرد آن در امور
گوناگون و اعتبار و جایگاه اجتماعی آن ،از عوامل بیرونی مؤثر در فراگیری زبان خارجی است.
همچنین ،خصوصیات جسمی و روحی ،رشد شناختی ،استعداد و انگیزه فردی زبان آموز
1
را می توان از عوامل درونی مؤثر در یادگیری زبان خارجی دانست (كمالی .)1384،چاپارو
( )2006معتقد است برای درك فرایند پیچیده فراگیری زبان خارجی ،باید محیط های گوناگون
یادگیری و عوامل آن ها را شناخت.
داناتو ،)2000( 2،النتالف )2000( 3،و النتالف و اپل )1994( 4بر این باورند كه چون
فراگیری زبان خارجی جدا از بافت اجتماعی و فرهنگی آن صورت نمی گیرد ،بنابراین برای
فراگیری كارآمد آن باید ساختار فرهنگی و اجتماعی این بافت مورد توجه قرار گیرد .فرایند تدریس
اثربخش ،سطح تحصیالت والدین ،سن آغاز یادگیری زبان ،هوش و فهم دانش آموزان در میزان
 Chaparroــ١
 Donatoــ٢
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3

موفقیت آنان مؤثر است (دنووان و گروس .)2001 1،به زعم مارتینز پانس )2002( 2،و وود،
( )2002نقش والدین در یادگیری كودكان در سنین اولیه بسیار اساسی است.
یادگیری زبان خارجی در دوران كودكی به دلیل ظرفیت انعطاف پذیری مغز ،قبل از كامل شدن
جریان یك سویگی 4مؤثرتر و پایدارتر است .مغز انسان در كودكی و قبل از بلوغ ،سریع تر رشد
می كند و ظرفیت فرد جوان در آموختن زبان جدید به مراتب بیشتر از فرد بالغ است (كمالی.)1384 ،
همچنین ،بررسی های مغزنگاری با گسیل پوزیترون نشان می دهد مغز بچه های چهار ساله دو برابر
مغز بزرگساالن فعالیت دارد؛ باال بودن سطح فعالیت مغزی ،موجب برقراری تریلیون ها ارتباط
میان نرون های مغزی می شوند و یادگیری زبان را تسهیل می كنند (میلز.)1998 5،
ماركوس )1998( 6در گزارشی عنوان کرد كه فراگیرانی كه چهار یا پنج سال زبان خارجی
7
خوانده باشند ،در آزمون های استاندارد درس ریاضیات ،بهتر از بقیه عمل می كنند .داعاد
( )2001معتقد است آموزش زبان دوم اگر از دوره ابتدایی آغاز نشود ،تلفظ فراگیران هرگز
مانند تلفظ بومی آن زبان نخواهد شد .اگر آموزش زبان خارجی از سنین پایین آغاز شود ،توانایی
شناختی افراد افزایش می یابد و این افراد در فعالیت های كالسی ،فراتر از انتظار ظاهر خواهند شد
(داعاد .)2001 ،شاید به همین دلیل باشد كه هم اكنون در بسیاری از كشورهای جهان ،آموزش
زبان انگلیسی از دوره ابتدایی آغاز می شود.
زمان از عوامل مؤثر بر یادگیری زبان است ،هر چه زمان یادگیری طوالنی تر باشد ،بازده
بیشتری خواهد داشت (یورودایس2001 8،؛ داعاد 2001؛ مارزانو2000 9،؛ كمالی1384 ،؛
آشر و گارسیا 1982 10،و ایاما .)1979 11،بسیاری از كشورها در سال های اخیر ،تعداد ساعات
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آموزش زبان انگلیسی را در طول هفته افزایش داده اند و همچنین آموزش این زبان به دوره ابتدایی
تعمیم یافته است.
سازمان رفاه كودكان )2002( 1در گزارشی عنوان کرد  80درصد والدین تایوانی معتقدند
بچه ها باید یادگیری زبان انگلیسی را از سنین اولیه و با آغاز آموزش خواندن و نوشتن شروع كنند.
پژوهش های فراوان نشان داده اند آموزش زبان در سنین پایین نه تنها اضطراب و تشویش به همراه
ندارد (هارت و همكاران 1998 2،و استیپك و همكاران ،)1998 3،بلکه این آموزش ها در عملكرد
موفقیت آمیز آنان در تحصیالت عالیه نیز مؤثر خواهد بود (هافمن و اسپیر 2000 4،و ماركون،5
 .)1999به عالوه ،آغاز آموزش زبان انگلیسی ضمن این که مهارت های باالی شناختی را در كودكان
تقویت می کند (استیپك و همكاران ،)1998 ،هم چنین در صورت مناسب بودن محتوای آموزشی،
مهارت های مثبت اجتماعی را نیز افزایش خواهد داد (جونز و كولو 1999 6،و ماركون.)1999 ،
كو )1993( 7گزارش كرد كه در سال 1993میالدی در  50كشور دنیا آموزش زبان انگلیسی
در دوره ابتدایی ،امری اختیاری بود .اما در همان زمان آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی در
8
 25كشور دنیا اجباری بود .با توجه به این كه زبان رسمی  52كشور دنیا انگلیسی است (ساجیث،
 )2005و با توجه به این كه از سال 1993میالدی به بعد ،بسیاری از كشورهای دیگر از جمله
ژاپن ،كره ،كویت ،آرژانتین ،تایلند و تایوان ،چین ،بنگالدش و عربستان سعودی نیز آموزش
زبان انگلیسی را در دوره ابتدایی اجباری کرده اند ،به نظر می رسد فرایند آموزش زبان انگلیسی در
جوامع گوناگون دچار تحوالت اساسی شده است.
بنابراین ،الزم است دست اندركاران نظام آموزشی ایران با توجه به شرایط امروز جامعه
جهانی و ضرورت توانایی برقراری ارتباط مؤثر افراد با جامعه بین المللی ،برنامه های آموزش
زبان انگلیسی و به خصوص مسئله آموزش این زبان در دوره ابتدایی را با وسعت نظر بیشتری
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مورد نظر قرار دهند .به نظر می رسد اگر زمینه های فرهنگی و روانی جامعه (عوامل بیرونی) و
ظرفیت و توان فراگیران (عوامل درونی) برای تحقق آموزش زبان انگلیسی مناسب باشد ،وقت آن
فرا رسیده است كه با روشی منطقی ،روان شناسانه و نظام مند ،آموزش زبان انگلیسی را در سن
و جایگاه مناسب خویش قرار دهند تا دستیابی افراد جامعه به توانایی استفاده صحیح و كارا از این
زبان بین المللی امكان پذیر شود.
اما از آنجا که آموزش ماهیتی فرهنگی دارد (استیگلر و هیبرت )1999 1،و بافت فرهنگی،
شرایط و منابع هر جامعه ای از سایر جوامع متفاوت است ،بدین وسیله و برای دستیابی به
اطالعاتی دقیق و کارشناسانه در راستای تحول آموزش زبان انگلیسی ،پژوهش حاضر ،به بررسی
امکان آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی می پردازد .مؤلفه هایی که در این پژوهش مورد
بررسی قرار می گیرند ،عبارتند از« :منابع انسانی»« ،منابع کالبدی»« ،زمینه های فرهنگی و
روانی جامعه»« ،دسترسی به محتوای آموزشی مناسب» و «ظرفیت و توان دانش آموزان ابتدایی
کشور» برای پذیرش این طرح.
با توجه به گستردگی مطالب ،در این مقاله دو مؤلفه «زمینه های فرهنگی و روانی جامعه»
و «ظرفیت و توان فراگیران» برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی ،مورد بحث و
بررسی قرار می گیرد.
سؤاالت پژوهش

آیا از نظر دبیران زبان انگلیسی و کارشناسان شهرهای تهران ،اصفهان ،شیراز و کرمان
زمینه های فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی
وجود دارد؟
آیا از نظر دبیران زبان انگلیسی و کارشناسان شهرهای تهران ،اصفهان ،شیراز و کرمان
دانش آموزان ابتدایی ظرفیت و توان یادگیری زبان انگلیسی را در این دوره دارند؟

روش پژوهش

روش پژوهش در این بررسی ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری آن را همه دبیران
   Stigler & Hiebertــ١
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زبان انگلیسی شاغل در دوره متوسطه در دبیرستان های شهرهای تهران ،اصفهان ،شیراز و كرمان
تشکیل می دهند .برای انتخاب كارشناسان از روش نمونه گیری هدفمند و برای انتخاب دبیران از
روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بهره گرفتیم كه با استفاده از فرمول كوكران 314 1نفر
برآورد گردید .از این تعداد 5 ،پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن ،در تحلیل داده ها لحاظ نشد.
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت به تفكیك شهرستان

شهرستان

جنسیت

اصفهان
تهران
كرمان
شیراز
جمع

مرد

زن
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

44
59
41
46
190

57/1
64/8
69/5
56/1
61/5

33
32
18
36
119

42/9
35/2
30/5
43/9
38/5

جمع

77
91
59
82
309

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ،شامل پرسشنامه ،دو سؤال كوتاه پاسخ و نیز مصاحبه
نیمه سازمان  یافته 2بود .با توجه به اینکه در خصوص موضوع پژوهش ،پرسشنامه استاندارد
شده ای وجود نداشت ،پژوهشگر از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفت .تعیین مؤلفه های
پرسشنامه و گویه های هر مؤلفه ،پس از گذراندن فرایندی طوالنی مدت و بررسی های بسیار و
اعمال چندین بار اصالحات علمی و ویرایشی ،در نهایت با پرسشنامه ای در قالب  5مؤلفه و 60
گویه که بر اساس مقیاس  5درجه ای لیكرت 3تنظیم شده بود ،تهیه گردید.
ضریب پایایی 4کل پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/89و ضریب پایایی مؤلفه های
«زمینه های فرهنگی و روانی جامعه» و «ظرفیت و توان فراگیران» برای تحقق آموزش زبان انگلیسی
در دوره ابتدایی که مورد بحث این مقاله هستند ،به ترتیب  0/88و  0/91برآورد شدند.
 Cochranــ١
 semi-structuredــ٢
 Likertــ٣
 reliability coefficientــ٤
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اساتید بخش زبان انگلیسی ،علوم تربیتی و روان شناسی ،نظر خواهی از كارشناسان دفتر تألیف
و برنامه ریزی كتب درسی زبان ،دفتر تكنولوژی وزارت آموزش و پرورش و سرگروه های زبان
انگلیسی در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ،روایی 1صوری و محتوایی سؤاالت پرسشنامه
را مورد بررسی ،تحلیل و تأیید قرار دادند .تجزیه تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تكنیك های
آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت .در سطح آمار توصیفی از شاخص های
فراوانی ،درصد ،میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون های  tتك متغیره استفاده شد.
همان گونه که پیش از این آوردیم ،در پژوهش حاضر ،برای مستندتر كردن یافته های پژوهش،
با  10نفر از كارشناسان اعم از اساتید گروه های آموزشی زبان انگلیسی ،برنامه ریزی درسی و
روانشناسی دانشگاه های شهرهای مورد مطالعه ،مصاحبه کردیم .برای مصاحبه 5 ،سؤال باز
پاسخ تهیه شد .با توجه به این كه مصاحبه از نوع نیمه سازمان یافته بود ،برای روشن کردن و
عمق بخشیدن به پاسخ ها ،ضمن مصاحبه ،سؤال های دیگری نیز پرسیدیم .داده های حاصل از
مصاحبه با استفاده از روش مقوله بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج پژوهش

سؤال اول پژوهش :آیا از نظر دبیران زبان انگلیسی و کارشناسان شهرهای تهران ،اصفهان،
شیراز و کرمان زمینههای فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در
دوره ابتدایی وجود دارد؟
جدول  .2مقایسه میانگین نمره زمینه های فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق آموزش زبان
انگلیسی در دوره ابتدایی با میانگین فرضی 3

مؤلفه پژوهشی
روانی و فرهنگی     و روانی

X

S

Se

t

18/1 0/031 0/561 3/58

df

P

313

0/01

همان گونه كه جدول  2نشان می دهد ،زمینه های فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق
آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی به طور معناداری بیش از سطح متوسط است ( .)P= 0/01جهت
بررسی بهتر وضعیت این مؤلفه ،گویه های آن به طور دقیق تر در جدول  3مورد بررسی قرار گرفته اند.
 validityــ١
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جدول  .3توزیع فراوانی و درصد نمرات گویههای مربوط به مؤلفه زمینههای فرهنگی و روانی جامعه

طیف
موارد

آگاهی جامعه نسبت به اهمیت و ضرورت زبان
انگلیسی کم است
جو عمومی جامعه از فراگیری زبان خارجی
حمایت می کند
آگاهی افراد جامعه به اینکه افزایش زمان آموزش
موجب افزایش بازدهی آموزشی میشود
به عنوان زبانی بیگانه کمتر مورد توجه دست
اندرکاران نظام آموزشی قرار می گِیرد

جمع
درصد
کام ً
کام ً
ال گزینه های
بدون
ال
میانگین
موافق
مخالف
موافق موافق
نظر
مخالف
و کامالً
موافق
*
20 123 28 120

17
5/5
4
1/3
6
1/9
4
1/3

9/1 39
41 48
13/3 15/6
108 54
35/1 17/5
36 24
11/7 7/8

39/3
166
53/9
90
29/2
136
44/3

46/4

3/02

6/5
49
69/8 15/9
50
45/4 16/2
107
79/1 34/8

4/19

59 121 46 73
58/5 19/2
39/3 14/9 23/7

3/48
3/54

3/67
3/53

شرایط برای ایجاد تغییر در فرایند
آموزش 9
زبان
انگلیسی بهفراهمدلیلاستوجود افت تحصیلی 2/9
در درس زبان
زبان انگلیسی اعتبار و جایگاه اجتماعی خوبی 4
1/3
دارد
والدین تحصیل کرده تمایل بیشتری به پذیرش 1
0/3
این طرح دارند

108 40
35/2 13
10 12
3/3 3/9

59
50/5 19/2
187
92/5 60/9

4/48

افراد جامعه از میزان زمان آموزش زبان 16
5/2
انگلیسی در کشورهای دیگر آگاهند

53 37 89 113
39/2 17/2
12 28/9 36/7

2/99

میانگین
* .اعداد ردیف اول ،فراوانی و اعداد ردیف دوم ،درصد است.

96
31/3
97
31/6

3/58
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نتایج جدول  3نشان می دهد بیشترین درصد گزینه های «موافق» و «کام ًال موافق» به ترتیب
مربوط به گویه های «والدین تحصیل کرده تمایل بیشتری به پذیرش این طرح دارند» با  92/5درصد
( ،) X = 4/48گویه «زبان انگلیسی به عنوان زبانی بیگانه کمتر مورد توجه دست اندرکاران نظام
آموزشی قرار می گیرد» با  79/1درصد ( ) X =4/19و گویه «جو عمومی جامعه از فراگیری زبان
خارجی حمایت می کند» با  69/8درصد ( ) X =3/67است .کمترین درصد نیز به گویه های
«افراد جامعه از میزان زمان آموزش زبان انگلیسی در کشورهای دیگر آگاهند» با  39/2درصد (
 ) X =2/99و «آگاهی افراد جامعه به اینکه افزایش زمان آموزش موجب افزایش بازدهی آموزشی
می شود» با  45/4درصد ( ) X =3/53اختصاص داشته اند .به عالوه ،به غیر از گویه «افراد
جامعه از میزان زمان آموزش زبان انگلیسی در کشورهای دیگر آگاهند» ،میانگین دیگر گویه ها به
طور معناداری بیشتر از سطح متوسط است .خالصه نظر مصاحبه شونده ها در خصوص سؤال
فوق ،در جدول  4می شود.
جدول  .4توزیع فراوانی و درصد پاسخ مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه اول پژوهش

زمینه های
فرهنگی و
روانی جامعه

گرایش افراد جامعه مسئوالن و اولیاء مدارس درصورت آموزش و فرهنگ سازی
کام ً
ایجاد زمینه مثبت ،آسان است
ال مثبت است نیاز به توجیه دارند
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

7

70

2

20

1

10

یافته های جدول  4نشان می دهد  70درصد ( 7نفر) از افراد مصاحبه شونده معتقدند در حال
حاضر زمینه های فرهنگی و روانی جامعه برای پذیرش آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی كام ًال
مناسب است و آمادگی الزم وجود دارد.
سؤال دوم پژوهش :آیا از نظر دبیران زبان انگلیسی و کارشناسان شهرهای تهران ،اصفهان،
شیراز و کرمان دانش آموزان ابتدایی ظرفیت و توان یادگیری زبان انگلیسی را در این دوره دارند؟
جدول  .5مقایسه میانگین نمره ظرفیت و توان دانش آموزان برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی

مؤلفه پژوهشی
ظرفیت و توان پذیرش
دانشآموزان

X

S

Se

t

df

P

4/26

0/529

0/03

41/81

313

0/001
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یافته های جدول  5نشان می دهد ظرفیت و توان دانش آموزان برای تحقق آموزش زبان انگلیسی
در دوره ابتدایی به طور معناداری بیش از سطح متوسط می باشد ( .)p=0/001جهت بررسی بهتر
وضعیت این مؤلفه ،گویه های آن در جدول  6به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .٦توزیع فراوانی و درصد نمرات گویه های مربوط به مؤلفه ظرفیت و توان فراگیران

طیف
موارد

جمع درصد
کام ً
کام ً
ال گزینه های
بدون
ال
میانگین
موافق
مخالف
موافق موافق و
نظر
مخالف
کام ًال موافق

ظرفیت کودک در فراگیری زبان ،بیش از
فرد بالغ است
آغاز آموزش زبان از سنین پایین مشکل
ساز نیست
با خصوصیات جسمی و روحی فراگیران
متناسب است
میزان یادگیری کودکان در این سن مؤثرتر
و پایدارتر است

2
0/6
2
0/6
2
0/6
1
0/3
2
0/7
1
0/3

8
2/6
3
1
6
1/9
4
1/3
12
3/9
11
3/6

14
4/6
5
1/6
15
4/9
4
1/3
17
5/5
35
11/4

آموزش زبان در سنین پایین موجب
اضطراب و تشویش در فراگیران نمی شود

3
1

8
2/6

195 93 9
63/3 30/2 2/9

فراگیران رشد شناختی کافی برخوردارند
ویژگی های دستوری و واژگانی مشکل
ساز نخواهد شد

اگر آموزش زبان زود آغاز نشود ،تلفظ 12
3/9
فراگیران مثل افراد بومی نخواهد شد
عملکرد موفقیت آمیز فراگیران در سنین 17
پایین در موفقیت آنان در تحصیالت عالیه 5/5
مؤثر است
میانگین

42 63
13/6 20/5
76 65
24/8 21/2

97
31/6
79
25/6
85
27/6
80
26
81
26/4
98
31/8

88
28/6
91
29/6

187
60/6
219
71/1
200
64/9
219
71/1
195
63/5
164
52/9

103
33/4
58
18/9

92/2

4/48

96/7

4/65

92/5

4/54

97/1

4/66

89/9

4/48

84/7

4/33

93/5

4/52

62

3/67

48/5

2/35
4/26
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همانگونه كه جدول  6نشان می دهد ،درصد گزینه های «موافق» و «کام ًال موافق» در هفت گویه
از مجموع  9گویه مربوط به این مؤلفه ،بیش از  70درصد می باشد .بیشترین درصد گزینه های
«موافق» و «کامالً موافق» به گویه های «میزان یادگیری کودکان در این سن مؤثرتر و پایدارتر است»
با  97/1درصد ( ) X = 4/66و «آغاز آموزش زبان از سنین پایین مشکل ساز نیست» با 96/7
درصد ( ) X = 4/65تعلق دارد .کمترین درصد نیز به گویه های «عملکرد موفقیت آمیز فراگیران
در سنین پایین در موفقیت آنان در تحصیالت عالیه مؤثر است» با  48/5درصد (X =2/35
) و «اگر آموزش زبان زود آغاز نشود تلفظ فراگیران مانند افراد بومی نخواهد شد» با  62درصد
( ) X =3/67تعلق دارد .به عالوه به غیر از گویه «عملکرد موفقیت آمیز فراگیران در سنین پایین
در موفقیت آنان در تحصیالت عالیه مؤثر است» ،میانگین دیگر گویه ها به طور معناداری بیشتر از
سطح متوسط است.
جدول  .7توزیع فراوانی و درصد پاسخ مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه دوم پژوهش
ظرفیت و توان کودکان (زیر

ظرفیت
و توان
انگلیسی در حد باالیی است
یادگیری
درصد
فراوانی
دانش آموزان

 10سال) برای یادگیری زبان

7

70

ظرفیت و توان کودکان (زیر

در صورت ایجاد شرایط الزم

انگلیسی در حد پائینی است.

افزایش می یابد.

 10سال) برای آموزش زبان

توان و ظرفیت دانش آموزان

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

10

2

20

یافته های جدول  7نشان میدهد  70درصد ( 7نفر) مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه فراگیران
پیش از سن ده سالگی ،ظرفیت و توان ذهنی یادگیری آموزش زبان خارجی را دارند.
بررسی سؤال های كوتاه پاسخ پرسشنامه و سؤاالت مصاحبه ها

پژوهش حاضر عالوه بر گویه ها كه برای بررسی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های پژوهش تهیه و
اجرا کرد ،برای اطالع از میزان موافقت دبیران با آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی و پایه
مناسب برای آغاز آن ،دو سؤال كوتاه پاسخ نیز در انتهای پرسشنامه مطرح نمود .مشابه همین
سؤاالت در انتهای مصاحبه ها ،از كارشناسان پرسیده شد .ابتدا نظر دبیران درباره سؤاالت كوتاه
پاسخ پرسشنامه تحلیل شد و سپس نظر مصاحبه شونده ها مورد بررسی قرار گرفت .سؤال اول
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كوتاه پاسخ این بود كه « آیا موافق آغاز آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی هستید یا خیر»؛ پاسخ
افراد در جدول  8آمده است.
جدول  .8توزیع موافقت دبیران با آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی

مؤلفه

موافقت با آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی

پاسخ

فراوانی

درصد

بلی
خیر
جمع

302
3
305

99
1
100

نتایج جدول  8نشان می دهد  99درصد ( 302نفر) از دبیران مورد مطالعه ،با آغاز آموزش
زبان انگلیسی از دوره ابتدایی موافق بوده اند و تنها یك درصد آن ها با این امر موافقت نداشتند.
دومین سؤالی كه به صورت كوتاه پاسخ از همه شركت كنندگان در پژوهش پرسیده شد این بود
كه «مناسبترین پایه برای آغاز آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی را چه پایه ای می دانید» .خالصه
نظر دبیران جدول  9آمده است.
جدول  .9توزیع نظر دبیران درخصوص مناسبترین پایه آغاز آموزش زبان در دوره ابتدائی
مؤلفه

مناسبترین پایه تحصیلی برای شروع
آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدائی

پایه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
جمع

فراوانی

110
43
86
51
11
301

درصد

36/5
14/3
28/6
16/9
3/7
100

یافته های جدول  9نشان می دهد  36/5درصد از دبیران ،مناسب ترین پایه آغاز آموزش زبان
خارجی را پایه اول 28/6 ،درصد پایه سوم 16/9 ،درصد پایه چهارم 14/3 ،درصد پایه دوم و
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 3/7درصد پایه پنجم دانسته اند .نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با پایه مناسب برای آغاز آموزش
زبان انگلیسی در جدول  10ارائه شده است.
جدول   .10توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤاالت مصاحبه توسط مصاحبه شوندگان

مؤلفه ها
سؤال

با آغاز آموزش زبان انگلیسی با آغاز آموزش زبان انگلیسی
از دوره ابتدایی موافق هستیم از دوره ابتدایی موافق نیستیم

درصد
فراوانی
درصد
  .1موافقت با آغاز آموزش زبان فراوانی
انگلیسی
10
1
90
9
 .2پایه مناسب برای آغاز آموزش با آغاز آموزش زبان از پایه سوم با آغاز آموزش زبان از پایه اول
موافق هستیم
ابتدایی یا باالتر موافق هستیم
زبان انگلیسی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
20
2
80
8

نتایج جدول  10نشان می دهد  90درصد ( 9نفر) از مصاحبه شوندگان با آغاز آموزش زبان
انگلیسی از دوره ابتدایی موافق اند و  10درصد ( 1نفر) با آن مخالف هستند .همچنین ،در رابطه
با پایه مناسب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی 80 ،درصد ( 8نفر) از مصاحبه شوندگان بر خالف
دبیران ،مناسب ترین پایه را برای آغاز آموزش زبان انگلیسی در شرایط فعلی ،پایه سوم ابتدایی یا
باالتر بیان کردند.
بحث و نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاضر نشان داد زمینه های فرهنگی و روانی مناسب برای تحقق آموزش زبان
انگلیسی در دوره ابتدایی بیش از سطح متوسط است .بیشتر افراد مصاحبه شونده ( 70درصد) نیز
معتقد بودند در حال حاضر زمینه های فرهنگی و روانی جامعه كام ًال مثبت است و آمادگی الزم
برای آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی وجود دارد.
پژوهشی که به بررسی زمینه های فرهنگی و روانی آموزش زبان انگلیسی در كشور بپردازد،
مشاهده نکردیم؛ در تكمیل و تببین این مطلب باید گفت اهدافی مانند پیشرفت در تحصیل ،شغل،
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امكان مهاجرت به خارج از كشور ،درك بهتر متون درسی در دانشگاه ها و توانایی استفاده از متون
خارجی و بهره گیری از ماهواره و اینترنت از یك طرف و ظهور پدیده جهانی شدن و به تبع آن
ضرورت توانایی برقراری ارتباطات علمی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی با سایر ملل
دنیا ،موجب شده است افراد جامعه بیش از پیش به اهمیت این زبان بین المللی پی ببرند و برای
تقویت توانش ارتباطی خود تالش کنند.
به عالوه ،افراد جامعه با مشاهده آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی در سایر كشورها ،به
اهمیت این مسئله و عملی بودن آن كامالً آگاهی یافته اند .شاهد این مدعا نیز تعداد زیاد متقاضیان
فراگیری زبان انگلیسی در شهرها است كه با استقبال از مؤسسات خصوصی آموزش زبان ،آن هم
از مقاطع پایین ،ضرورت توجه به آغاز آموزش زبان انگلیسی را در دوره ابتدایی ،بیش از پیش
آشكار کرده است.
بیشترین درصد گزینه های «زیاد» و «بسیار زیاد» در خصوص گویه های مؤلفه اول ،به گویه های
«والدین تحصیل کرده تمایل بیشتری به پذیرش این طرح دارند» و «زبان انگلیسی به عنوان زبانی
بیگانه کمتر مورد توجه دست اندرکاران نظام آموزشی است» مربوط است و کمترین درصد نیز به
گویه های «افراد جامعه از میزان زمان آموزش زبان انگلیسی در کشورهای دیگر آگاهند» و «آگاهی
افراد جامعه به اینکه افزایش زمان آموزش موجب افزایش بازدهی آموزشی می شود» اختصاص
دارد؛ بنابراین استنباط می شود که یکی از دالیل بی توجهی به آموزش این زبان در دوره ابتدایی تا
حدودی ناآگاهی افراد جامعه از وضعیت آموزش زبان در سایر جوامع است.
یافته های پژوهش در خصوص مؤلفه دوم نشان داد ظرفیت و توان دانش آموزان برای آغاز
آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی به طور معناداری بیش از سطح متوسط است 90 .درصد (9
نفر) از متخصصان نیز ظرفیت و توان یادگیری زبان را در فراگیران زیر  10سال تأیید کرده اند؛ فقط
ده درصد ( 1نفر) افراد با این امر مخالف بودند .این نتایج با یافته های هارت و همكاران (،)1998
استیپك و همكاران ( ،)1998هافمن و اسپیر ( ،)2000ماركون ( ،)1999استیپك و همكاران
( ،)1998جونز و كولو ( )1999و ماركون ( )1999همخوان است .به عالوه ،یافته های كمالی
( ،)1384میلز ( ،)1998ماركوس ( )1998و داعاد ( )2001كه همگی بر موفقیت آمیز بودن
آموزش زبان در سنین اولیه اشاره داشتند ،در یك راستا قرار دارد.
تجزیه و تحلیل گویه های مربوط به مؤلفه «زمینه های فرهنگی و روانی جامعه» نشان داد با توجه
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به اینکه بیشترین درصد گزینه های «زیاد» و «بسیار زیاد» به گویه های «میزان یادگیری کودکان در
این سن مؤثرتر و پایدارتر است» و «آغاز آموزش زبان از سنین پایین مشکل ساز نیست» مربوط
است ،به نظر می رسد از نظر دبیران آغاز آموزش زبان از سنین پایین ،برای دستیابی فراگیران به
توانایی برقراری ارتباط کارآمد از طریق زبان انگلیسی ،ضرورت دارد.
کمترین درصد نیز به گویه های«عملکرد موفقیت آمیز فراگیران در سنین پایین در موفقیت آنان
در تحصیالت عالیه مؤثر است» و «اگر آموزش زبان زود آغاز نشود ،تلفظ فراگیران مانند افراد
بومی نخواهد شد» ،تعلق دارد .به نظر می رسد قبول یا رد چنین آرائی به بررسی های بیشتری
نیازمند است.
نتایج پژوهش در ارتباط با آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی نشان داد  99درصد از
دبیران مورد مطالعه ،با آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی موافق بودند و تنها یك درصد
آن ها با این امر موافقت نداشتند .این نتایج با یافته های باچرمن ( ،)2007چان ( ،)2006هسیه
( ،)2006سونگوك ( ،)2005عبادی ( )1383و ال درویش ( )2006كه همگی بیانگر لزوم آغاز
آموزش زبان از دوره ابتدایی است ،همخوانی دارد.
یافته های پژوهش در مورد پایه مناسب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی ،نشان داد 36/5
درصد از دبیران مناسب ترین پایه آغاز آموزش را پایه اول 28/6 ،درصد پایه سوم 16/9 ،درصد
پایه چهارم 14/3 ،درصد پایه دوم و  3/7درصد پایه پنجم دانسته اند .با توجه به اینکه نتایجی به
دست آمده ،تاحدودی پراکندگی آراء را نشان می دهد ،به نظر می رسد در این زمینه به بررسی های
بیشتری نیاز است .البته آموزش زبان در کشورهای تایوان (چان ،)2006 ،تایلند (هسیه)2006 ،
و كره جنوبی (سونگوك )2005 ،از پایه سوم ابتدایی آغاز می شود.
کارشناسان معتقدند دالیلی از قبیل جلوگیری از تداخل زبان دوم با زبان مادری ،كامل شدن
الفبای زبان مادری در سال اول و نهادینه شدن آن در سال دوم ،آمادگی ذهنی كودك برای تقلید و
تشخیص آواها ،رشد عاطفی نسبی كودك و انطباق با محیط مدرسه ،موجب می شود تا پایه سوم
ابتدایی ( 9تا  10سالگی) زمان مناسب آغاز آموزش زبان باشد.
لزوم افزایش زمان فراگیری زبان و با توجه به این که برخی خواص فیزیولوژیكی انسان برای
فراگیری زبان در بزرگسالی از دست می رود و از آن جا كه بر اساس نتایج این پژوهش زمینه های
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فرهنگی و روانی جامعه و ظرفیت و توانایی یادگیری زبان در فراگیران وجود دارد ،پیشنهاد می شود
آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی آغاز شود.
هرچند زمینه های فرهنگی و روانی برای آموزش زبان انگلیسی در كشور وجود دارد ،اما تالش
برای بستر سازی فرهنگی مناسب جهت آگاهی والدین ،معلمان ،مدیران و انجمن اولیا و مربیان
از طرح آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی مؤثر است .استفاده از تجارب كشورهای دیگر
بسیار مفید می باشد .هم چنین ،نهادها یا مؤسساتی که متولی سیاست گذاری و هدایت تالش های
مربوط به زبان در کشور هستند ،باید با بررسی دقیق تر وضعیت فعلی آموزش زبان انگلیسی در
کشور و توجه به مقتضیات کنونی جامعه و ضرورت توانایی برقراری ارتباط مؤثر شهروندان با سایر
ملل دنیا در عصر جهانی شدن ،در راستای تغییر «آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی» به
«آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم» اقدام کنند.
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