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چكیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی زمینه  های 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 10 نفر 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 
با یک  اطالعات  جمع  آوری  انتخاب شدند.  با حجم  متناسب  طبقه  ای  نمونه  گیری  با روش  دبیران  و  هدفمند 
پرسشنامه60 گویه  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 
داده  های  و  مقوله  بندی،  روش  با  مصاحبه  از  حاصل  داده  های  شد.  برآورد   0/89 كرونباخ،  آلفای  روش  از 
حاصل از پرسشنامه با استفاده از تكنیك  های آمار توصیفی و استنباطی، شامل فراوانی، درصد،  میانگین، 

انحراف معیار،t  تك نمونه  ای، تحلیل واریانس )ANOVA(، آزمون توكی و t همبسته تحلیل شدند.
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(f-m-1616@yahoo.com :3ــ دبير ارشد زبان انگليسی. )پست الكترونيكی
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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 
برای آغاز آموزش زبان  دیگر، هم زمینه  های فرهنگی و روانی و هم ظرفیت و توان کافی در فراگیران 

انگلیسی از دوره ابتدایی وجود دارد. 
كلید واژه  هاS: زمینه  های فرهنگی و روانی، ظرفیت فراگیران، زبان انگلیسی، دوره ابتدایی 

مقدمه
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، توريسم، پديده جهانی شدن و ضرورت توسعه ارتباطات 
با ساير ملل، بسياری از كشورها را بر آن داشت تا برنامه  ها و روش  های آموزش زبان انگليسی خود 
را اصالح كنند )سونگوك،1 2005، چانگ،2 2006(؛ از جمله اين اصالحات می  توان به آغاز 
ابتدايی اشاره كرد. برای مثال در عربستان )باچرمن،3 2007(،  از دوره  انگليسی  آموزش زبان 
امارات متحده عربی )عبادی، 1383( و كويت )ال درويش،4 2006( ، آموزش زبان انگليسی 
از دوره ابتدايی آغاز می  شود. همچنين، آغاز آموزش زبان انگليسی در تايوان )چان،5 2006(، 
بر  اما  است.  ابتدايی  سوم  پايه  از   ،)2005 )سونگوك،  جنوبی  كره  و   )2006 )هسيه،6  تايلند 
اساس مطالعات انجام شده، زمانی كه به آموزش زبان انگليسی در ايران اختصاص دارد، كافی 
زارعی  و  سراب  عنابی  و   1373 محمدآبادی،  1375؛  قاسمی،  1385؛  پور،  )بيرمی  نيست 
نيستانك، 1375(. شايد همين كم توجهی در نظام برنامه  ريزی درسی موجب شده است كه حتی 
برخی تحصيل  كردگان داخل كشور، مهارت كافی در استفاده از منابع خارجی و يا تسلط به مكالمه 
زبان انگليسی را نداشته باشند؛ اين امر دسترسی آسان به پيشرفت  های علمی را محدود می  كند 

)عبادی، 1383(. 
انگليسی در نظام رسمی كشور، در دوره  های راهنمايی و متوسطه جای گرفته  آموزش زبان 
است و از »پايه اول راهنمايی« در 12 سالگی آغاز می  شود و تا 18 سالگی ادامه دارد. به عبارت 
ديگر، آموزش زبان انگليسی در جدول برنامه  های درسی دوره ابتدايی گنجانده نشده است. در 
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به  پايه  های دوم و سوم هر كدام چهار ساعت در هفته  پايه اول دوره راهنمايی، دو ساعت و در 
آموزش زبان انگليسی اختصاص دارد. دانش  آموزان دوره متوسطه نيز، در پايه اول سه ساعت و 
در پايه  های دوم و سوم هر كدام دو ساعت و در پيش دانشگاهی چهار ساعت در هفته، به آموزش 

زبان انگليسی می  پردازند.
مجموع ساعات آموزش زبان انگليسی تا پايان دوره متوسطه در ايران حدود 450 ساعت است. 
در حالی كه مطالعه  ای تطبيقی در اين خصوص نشان می  دهد، طول دوره  های آموزش زبان  های 
خارجی در ايران در مقايسه با كشور های ژاپن، سريالنكا، كره جنوبی، فيليپين، تايلند، اندونزی 
و چين، تقريبًا 1/5 سال از حداقل طول دوره اين كشورها كمتر است. همچنين، سقف ساعات 
آموزش زبان انگليسی در ايران نيز 250 ساعت كمتر از حداقل سقف ساعات در كشور های مورد 
مطالعه می  باشد )دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی، 1382، به نقل از عبادی،1383(. با 
توجه به اينكه زمان آغاز آموزش زبان انگليسی در اين كشورها به دوره ابتدايی تغيير كرده است، 

بنابراين هم  اكنون اين فاصله بيشتر شده است.
بررسی فراگيری زبان خارجی به بررسی عوامل بيرونی و درونی نياز دارد. ويژگی دستوری، 
واژگانی، نظام واجی، آوايی و ميزان حمايت جامعه از زبان خارجی، ميزان كاربرد آن در امور 
گوناگون و اعتبار و جايگاه اجتماعی آن، از عوامل بيرونی مؤثر در فراگيری زبان خارجی است. 
زبان  آموز  فردی  انگيزه  و  استعداد  شناختی،  رشد  روحی،  و  جسمی  خصوصيات  همچنين، 
چاپارو1  )كمالی،1384(.  دانست  خارجی  زبان  يادگيری  در  مؤثر  درونی  عوامل  از  می  توان  را 
)2006( معتقد است  برای درك فرايند پيچيده فراگيری زبان خارجی، بايد محيط  های گوناگون 

يادگيری و عوامل آن ها را شناخت.
چون  كه  باورند  اين  بر   )1994( اپل4  و  النتالف  و   )2000( النتالف،3   ،)2000( داناتو،2 
برای  بنابراين  نمی  گيرد،  صورت  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  بافت  از  جدا  خارجی  زبان  فراگيری 
فراگيری كارآمد آن بايد ساختار فرهنگی و اجتماعی اين بافت مورد توجه قرار گيرد. فرايند تدريس 
اثربخش، سطح تحصيالت والدين، سن آغاز يادگيری زبان، هوش و فهم دانش  آموزان در ميزان 
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موفقيت آنان مؤثر است )دنووان و گروس،1 2001(. به زعم مارتينز پانس،2  )2002( و وود،3 
)2002( نقش والدين در يادگيری كودكان در سنين اوليه بسيار اساسی است. 

يادگيری زبان خارجی در دوران كودكی به دليل ظرفيت انعطاف  پذيری مغز، قبل از كامل شدن 
از بلوغ، سريع تر رشد  انسان در كودكی و قبل  پايدارتر است. مغز  جريان يك سويگی4 مؤثر تر و 
می  كند و ظرفيت فرد جوان در آموختن زبان جديد به مراتب بيشتر از فرد بالغ است )كمالی، 1384(. 
همچنين، بررسی  های مغزنگاری با گسيل پوزيترون نشان می  دهد مغز بچه های چهار ساله دو برابر 
ارتباط  تريليون  ها  برقراری  فعاليت مغزی، موجب  بودن سطح  باال  دارد؛  فعاليت  بزرگساالن  مغز 

ميان نرون  های مغزی می  شوند و يادگيری زبان را تسهيل می  كنند )ميلز،5 1998(.
زبان خارجی  پنج سال  يا  كه چهار  فراگيرانی  كه  كرد  عنوان  در گزارشی  ماركوس6 )1998( 
داعاد7  می  كنند.  عمل  بقيه  از  بهتر  رياضيات،  درس  استاندارد  آزمون  های  در  باشند،  خوانده 
هرگز  فراگيران  تلفظ  نشود،  آغاز  ابتدايی  دوره  از  اگر  دوم  زبان  آموزش  است  معتقد   )2001(
مانند تلفظ بومی آن زبان نخواهد شد. اگر آموزش زبان خارجی از سنين پايين آغاز شود، توانايی 
شناختی افراد افزايش می  يابد و اين افراد در فعاليت  های كالسی، فراتر از انتظار ظاهر خواهند شد 
)داعاد، 2001(. شايد به همين دليل باشد كه هم اكنون در بسياری از كشورهای جهان، آموزش 

زبان انگليسی از دوره ابتدايی آغاز می شود.
بازده  باشد،  طوالنی  تر  يادگيری  زمان  چه  هر  است،  زبان  يادگيری  بر  مؤثر  عوامل  از  زمان 
بيشتری خواهد داشت )يورودايس،8 2001؛ داعاد 2001؛ مارزانو،9 2000؛ كمالی، 1384؛ 
آشر و گارسيا،10 1982 و اياما،11 1979(. بسياری از كشورها در سال  های اخير، تعداد ساعات 
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آموزش زبان انگليسی را در طول هفته افزايش داده اند و همچنين آموزش اين زبان  به دوره ابتدايی 
تعميم يافته است.

معتقدند  تايوانی  والدين  درصد   80 كرد  عنوان  گزارشی  در   )2002( كودكان1  رفاه  سازمان 
بچه  ها بايد يادگيری زبان انگليسی را از سنين اوليه و با آغاز آموزش خواندن و نوشتن شروع كنند. 
به همراه  تنها اضطراب و تشويش  نه  پايين  زبان در سنين  آموزش  داده  اند  نشان  فراوان  پژوهش  های 
ندارد )هارت و همكاران،2 1998 و استيپك و همكاران،3 1998(، بلكه اين آموزش  ها در عملكرد 
ماركون5،  و   2000 اسپير،4  و  )هافمن  بود  خواهد  مؤثر  نيز  عاليه  تحصيالت  در  آنان  موفقيت  آميز 
1999(. به عالوه، آغاز آموزش زبان انگليسی ضمن اين كه مهارت  های باالی شناختی را در كودكان 
تقويت می  كند )استيپك و همكاران، 1998(، هم چنين در صورت مناسب بودن محتوای آموزشی، 

مهارت  های مثبت اجتماعی را نيز افزايش خواهد داد )جونز و كولو،6 1999 و ماركون، 1999(.
 كو7 )1993( گزارش كرد كه در سال 1993ميالدی در 50 كشور دنيا آموزش زبان انگليسی 
در دوره ابتدايی، امری اختياری بود. اما در همان زمان آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدايی در 
25 كشور دنيا اجباری بود. با توجه به اين كه زبان رسمی 52 كشور دنيا انگليسی است )ساجيث،8 
از جمله  ديگر  از كشورهای  بسياری  بعد،  به  از سال 1993ميالدی  اين كه  به  توجه  با  و   )2005
ژاپن، كره، كويت، آرژانتين، تايلند و تايوان، چين، بنگالدش و عربستان سعودی نيز آموزش 
زبان انگليسی را در دوره ابتدايی اجباری كرده  اند، به نظر می رسد فرايند آموزش زبان انگليسی در 

جوامع گوناگون دچار تحوالت اساسی شده است.
جامعه  امروز  شرايط  به  توجه  با  ايران  آموزشی  نظام  اندركاران  دست  است  الزم  بنابراين، 
آموزش  برنامه  های  بين  المللی،  جامعه  با  افراد  مؤثر  ارتباط  برقراری  توانايی  ضرورت  و  جهانی 
بيشتری  نظر  وسعت  با  را  ابتدايی  دوره  در  زبان  اين  آموزش  مسئله  خصوص  به  و  انگليسی  زبان 
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بيرونی( و  به نظر می رسد اگر زمينه  های فرهنگی و روانی جامعه )عوامل  مورد نظر قرار دهند. 
ظرفيت و توان فراگيران )عوامل درونی( برای تحقق آموزش زبان انگليسی مناسب باشد، وقت آن 
فرا رسيده است كه با روشی منطقی، روان  شناسانه و نظام  مند، آموزش زبان انگليسی را در سن 
و جايگاه مناسب خويش قرار دهند تا دستيابی افراد جامعه به توانايی استفاده صحيح و كارا از اين 

زبان بين  المللی امكان  پذير شود. 
اما از آنجا كه آموزش ماهيتی فرهنگی دارد )استيگلر و هيبرت،1 1999( و بافت فرهنگی، 
به  دستيابی  برای  و  وسيله  بدين  است،  متفاوت  جوامع  ساير  از  جامعه  ای  هر  منابع  و  شرايط 
اطالعاتی دقيق و كارشناسانه در راستای تحول آموزش زبان انگليسی، پژوهش حاضر، به بررسی 
امكان آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی می  پردازد. مؤلفه  هايی كه در اين پژوهش مورد 
و  فرهنگی  های  »زمينه  كالبدی«،  »منابع  انسانی«،  »منابع  از:  عبارتند  می  گيرند،  قرار  بررسی 
ابتدايی  به محتوای آموزشی مناسب« و »ظرفيت و توان دانش  آموزان  روانی جامعه«، »دسترسی 

كشور« برای پذيرش اين طرح.
جامعه«  روانی  و  فرهنگی  های  »زمينه  مؤلفه  دو  مقاله  اين  در  مطالب،  گستردگی  به  توجه  با 
و  ابتدايی، مورد بحث  انگليسی در دوره  زبان  آموزش  برای تحقق  فراگيران«  توان  و  و »ظرفيت 

بررسی قرار می  گيرد. 

سؤاالت پژوهش
كرمان  و  شيراز  اصفهان،  تهران،  شهرهای  كارشناسان  و  انگليسی  زبان  دبيران  نظر  از  آيا   
زمينه  های فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدايی 

وجود دارد؟
كرمان  و  شيراز  اصفهان،  تهران،  شهرهای  كارشناسان  و  انگليسی  زبان  دبيران  نظر  از     آيا 

دانش  آموزان ابتدايی ظرفيت و توان يادگيری زبان انگليسی را در اين دوره دارند؟

روش پژوهش
روش پژوهش در اين بررسی، توصيفی و از نوع پيمايشی است. جامعه آماری آن را همه دبيران 
Stigler & Hiebert   ــ1
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زبان انگليسی شاغل در دوره متوسطه در دبيرستان های شهرهای تهران، اصفهان، شيراز و كرمان 
تشكيل می  دهند. برای انتخاب كارشناسان از روش نمونه  گيری هدفمند و برای انتخاب دبيران از 
روش نمونه  گيری طبقه  ای متناسب با حجم بهره گرفتيم كه با استفاده از فرمول كوكران1 314 نفر 

برآورد گرديد. از اين تعداد، 5 پرسشنامه به دليل مخدوش بودن، در تحليل داده  ها لحاظ نشد.

جدول 1. توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت به تفكیك شهرستان

               جنسیت
شهرستان

مردزن
جمع

درصدفراوانیدرصدفراوانی

4457/13342/977اصفهان

5964/83235/291تهران

4169/51830/559كرمان

4656/13643/982شيراز

19061/511938/5309جمع

ابزار گرد آوری داده  ها در اين پژوهش، شامل پرسشنامه، دو سؤال كوتاه پاسخ و نيز  مصاحبه 
استاندارد  پرسشنامه   پژوهش،  موضوع  خصوص  در  اين كه  به  توجه  با  بود.  سازمان   يافته2  نيمه 
مؤلفه  های  تعيين  گرفت.   بهره  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  پژوهشگر  نداشت،  وجود  شده  ای 
پرسشنامه و گويه  های هر مؤلفه، پس از گذراندن فرايندی طوالنی مدت و بررسی  های بسيار و 
اعمال چندين بار اصالحات علمی و ويرايشی، در نهايت با پرسشنامه  ای در قالب 5 مؤلفه و 60 

گويه كه بر اساس مقياس 5  درجه  ای ليكرت3 تنظيم شده بود، تهيه گرديد.
مؤلفه های  پايايی  ضريب  و   0/89 كرونباخ  آلفای  طريق  از  پرسشنامه  كل  پايايی4  ضريب 
»زمينه  های فرهنگی و روانی جامعه« و »ظرفيت و توان فراگيران« برای تحقق آموزش زبان انگليسی 

در دوره ابتدايی كه مورد بحث اين مقاله هستند، به ترتيب 0/88 و 0/91 برآورد شدند.
 Cochran  ــ1
semi-structured  ــ2
Likert  ــ3
 reliability coefficient  ــ4



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 31، سال هشتم، پائیز 1388 108

اساتيد بخش زبان انگليسی، علوم تربيتی و روان  شناسی، نظر خواهی از كارشناسان دفتر تأليف 
آموزش و پرورش و سرگروه های زبان  برنامه  ريزی كتب درسی زبان، دفتر تكنولوژی وزارت  و 
انگليسی در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، روايی1 صوری و محتوايی سؤاالت پرسشنامه 
را مورد بررسی، تحليل و تأييد قرار دادند. تجزيه تحليل داده  های پژوهش با استفاده از تكنيك  های 
شاخص  های  از  توصيفی  آمار  سطح  در  گرفت.  انجام  استنباطی  و  توصيفی  سطح  دو  در  آماری 

فراوانی، درصد، ميانگين و در سطح آمار استنباطی از آزمون  های t تك متغيره استفاده شد.
همان  گونه كه پيش از اين آورديم،  در پژوهش حاضر، برای مستندتر كردن يافته  های پژوهش، 
و  برنامه  ريزی درسی  انگليسی،  زبان  آموزشی  اساتيد گروه  های  از  اعم  كارشناسان  از  نفر  با 10 
باز  سؤال   5 مصاحبه،  برای  كرديم.  مصاحبه  مطالعه،  مورد  شهرهای  دانشگاه  های  روان شناسی 
و  كردن  روشن  برای  بود،  سازمان  يافته  نيمه  نوع  از  مصاحبه  اين كه  به  توجه  با  شد.  تهيه  پاسخ 
عمق بخشيدن به پاسخ ها، ضمن مصاحبه ، سؤال  های ديگری نيز پرسيديم. داده  های حاصل از 

مصاحبه با استفاده از روش مقوله  بندی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

نتایج پژوهش
سؤال اول پژوهش: آيا از نظر دبيران زبان انگليسی و كارشناسان شهرهای تهران، اصفهان، 

شيراز و كرمان زمينه  های فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق آموزش زبان انگليسی در 
دوره ابتدايی وجود دارد؟

جدول 2. مقایسه میانگین نمره زمینه های فرهنگی و روانی مناسب در جامعه برای تحقق آموزش زبان 
انگلیسی در دوره ابتدایی با میانگین فرضی 3

مؤلفه پژوهشی
XSSetdfP

3/580/5610/03118/13130/01روانی و فرهنگی     و روانی

تحقق  برای  در جامعه  مناسب  روانی  و  فرهنگی  زمينه  های  نشان می  دهد،  كه جدول 2  همان  گونه 
آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدايی به طور معناداری بيش از سطح متوسط است )P= 0/01(. جهت 

بررسی بهتر وضعيت اين مؤلفه، گويه  های آن به طور دقيق  تر در جدول 3  مورد بررسی قرار گرفته  اند.
 validity  ــ1
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 جدول 3.  توزیع فراوانی و درصد نمرات گویه  های مربوط به مؤلفه زمینه  های فرهنگی و روانی جامعه

                                                                                                                      
طیف  
                     موارد

 كاماًل
بدونمخالفمخالف

كاماًلموافق نظر
 موافق

جمع 
درصد 

گزینه های 
موافق 

و كاماًل 
موافق 

میانگین

زبان  ضرورت  و  اهميت  به  نسبت  جامعه  آگاهی 
انگليسی كم است

17*

5/5
120
39

28
9/1

123
39/3

20
6/546/43/02

 جو عمومی جامعه از فراگيری زبان خارجی
حمايت می  كند

4
1/3

48
15/6

41
13/3

166
53/9

49
15/969/83/67

آگاهی افراد جامعه به اين كه افزايش زمان آموزش 
موجب افزايش بازدهی آموزشی می شود 

6
1/9

54
17/5

108
35/1

90
29/2

50
16/245/43/53

به عنوان زبانی بيگانه كمتر مورد توجه دست 
اندركاران نظام آموزشی قرار می ِگيرد

4
1/3

24
7/8

36
11/7

136
44/3

107
34/879/14/19

آموزش  فرايند  در  تغيير  ايجاد  برای  شرايط 
تحصيلی  افت  وجود  دليل  به  انگليسی  زبان 

در درس زبان فراهم است

9
2/9

73
23/7

46
14/9

121
39/3

59
19/258/53/48

خوبی  اجتماعی  جايگاه  و  اعتبار  انگليسی  زبان 
دارد

4
1/3

40
13

108
35/2

96
31/3

59
19/250/53/54

والدين تحصيل كرده تمايل بيشتری به پذيرش 
اين طرح دارند

1
0/3

12
3/9

10
3/3

97
31/6

187
60/992/54/48

زبان  آموزش  زمان  ميزان  از  جامعه  افراد 
انگليسی در كشورهای ديگر آگاهند

16
5/2

113
36/7

89
28/9

37
12

53
17/239/22/99

3/58ميانگين

*. اعداد رديف اول، فراوانی و اعداد رديف دوم، درصد است.
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ترتيب  به  موافق«  »كاماًل  و  »موافق«  گزينه  های  درصد  بيشترين  می  دهد  نشان   3 جدول  نتايج 
مربوط به گويه های »والدين تحصيل كرده تمايل بيشتری به پذيرش اين طرح دارند« با 92/5 درصد 
(، گويه »زبان انگليسی به عنوان زبانی بيگانه كمتر مورد توجه دست اندركاران نظام  X = 4/48(
( و گويه »جو عمومی جامعه از فراگيری زبان  X آموزشی قرار می  گيرد« با 79/1 درصد )4/19=
( است. كمترين درصد نيز به گويه  های  X خارجی حمايت می  كند« با 69/8 درصد )3/67=
»افراد جامعه از ميزان زمان آموزش زبان انگليسی در كشورهای ديگر آگاهند« با 39/2 درصد ) 
( و »آگاهی افراد جامعه به اين كه افزايش زمان آموزش موجب افزايش بازدهی آموزشی  X =2/99
»افراد  از گويه  غير  به  به عالوه،  داشته  اند.  اختصاص   ) X 45/4 درصد )3/53= با  می  شود« 
جامعه از ميزان زمان آموزش زبان انگليسی در كشورهای ديگر آگاهند«، ميانگين ديگر گويه  ها به 
طور معناداری بيشتر از سطح متوسط است. خالصه نظر مصاحبه شونده  ها در خصوص سؤال 

فوق، در جدول 4 می  شود.

جدول 4. توزیع فراوانی و درصد پاسخ مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه اول پژوهش

 زمینه های 
فرهنگی و 
روانی جامعه

 گرایش افراد جامعه
كاماًل مثبت است

 مسئوالن و اولیاء مدارس
نیاز به توجیه دارند

 درصورت آموزش و فرهنگ سازی
ایجاد زمینه مثبت، آسان است

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

770220110

يافته  های جدول 4 نشان می  دهد 70 درصد )7 نفر( از افراد مصاحبه شونده معتقدند در حال 
حاضر زمينه  های فرهنگی و روانی جامعه برای پذيرش آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدايی كاماًل 

مناسب است و آمادگی الزم وجود دارد. 
سؤال دوم پژوهش: آيا از نظر دبيران زبان انگليسی و كارشناسان شهرهای تهران، اصفهان، 

شيراز و كرمان دانش  آموزان ابتدايی ظرفيت و توان يادگيری زبان انگليسی را در اين دوره دارند؟

جدول 5. مقایسه میانگین نمره ظرفیت و توان دانش  آموزان برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی

مؤلفه پژوهشی
XSSetdfP

ظرفیت و توان پذیرش 
دانش  آموزان

4/260/5290/0341/813130/001
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يافته  های جدول 5 نشان می  دهد ظرفيت و توان دانش  آموزان برای تحقق آموزش زبان انگليسی 
در دوره ابتدايی به طور معناداری بيش از سطح متوسط می  باشد )p=0/001(. جهت بررسی بهتر 

وضعيت اين مؤلفه، گويه  های آن در جدول 6 به طور دقيق  تر مورد بررسی قرار گرفته است. 

جدول ٦. توزیع فراوانی و درصد نمرات گویه  های مربوط به مؤلفه ظرفیت و توان فراگیران

                                                                                                                                           
طیف
موارد

 كاماًل
 بدونمخالفمخالف

 كاماًلموافقنظر
موافق

 جمع درصد
 گزینه های
 موافق و

 كاماًل موافق

میانگین

ظرفيت كودك در فراگيری زبان، بيش از 
فرد بالغ است

2
0/6

8
2/6

14
4/6

97
31/6

187
60/6

92/24/48

مشكل  پايين  سنين  از  زبان  آموزش  آغاز 
ساز نيست

2
0/6

3
1

5
1/6

79
25/6

219
71/1

96/74/65

فراگيران  و روحی  با خصوصيات جسمی 
متناسب است

2
0/6

6
1/9

15
4/9

85
27/6

200
64/9

92/54/54

ميزان يادگيری كودكان در اين سن مؤثرتر 
و پايدارتر است

1
0/3

4
1/3

4
1/3

80
26

219
71/1

97/14/66

فراگيران رشد شناختی كافی برخوردارند 
2

0/7
12

3/9
17

5/5
81

26/4
195

63/5
89/94/48

مشكل  واژگانی  و  دستوری  های  ويژگی 
ساز نخواهد شد

1
0/3

11
3/6

35
11/4

98
31/8

164
52/9

84/74/33

موجب  پايين  سنين  در  زبان  آموزش 
اضطراب و تشويش در فراگيران نمی شود

3
1

8
2/6

9
2/9

93
30/2

195
63/3

93/54/52

تلفظ  نشود،  آغاز  زود  زبان  آموزش  اگر 
فراگيران مثل افراد بومی نخواهد شد

12
3/9

63
20/5

42
13/6

88
28/6

103
33/4

623/67

سنين  در  فراگيران  موفقيت  آميز  عملكرد 
پايين در موفقيت آنان در تحصيالت عاليه 

مؤثر است

17
5/5

65
21/2

76
24/8

91
29/6

58
18/9

48/52/35

4/26ميانگين
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همان گونه كه جدول 6 نشان می  دهد، درصد گزينه  های »موافق« و »كاماًل موافق« در هفت گويه 
از مجموع 9 گويه مربوط به اين مؤلفه، بيش از 70 درصد می  باشد. بيشترين درصد گزينه های 
»موافق« و »كامالً موافق« به گويه  های »ميزان يادگيری كودكان در اين سن مؤثرتر و پايدارتر است« 
( و »آغاز آموزش زبان از سنين پايين مشكل  ساز نيست« با 96/7  X با 97/1 درصد )4/66 =
( تعلق دارد. كمترين درصد نيز به گويه  های »عملكرد موفقيت  آميز فراگيران  X درصد )4/65 =
X =2/35( درصد   48/5 با  است«  مؤثر  عاليه  تحصيالت  در  آنان  موفقيت  در  پايين  سنين  در 

( و »اگر آموزش زبان زود آغاز نشود تلفظ فراگيران مانند افراد بومی نخواهد شد« با 62 درصد 
( تعلق دارد. به عالوه به غير از گويه »عملكرد موفقيت  آميز فراگيران در سنين پايين  X =3/67(
در موفقيت آنان در تحصيالت عاليه مؤثر است«، ميانگين ديگر گويه  ها به طور معناداری بيشتر از 

سطح متوسط است. 

جدول 7.  توزیع فراوانی و درصد پاسخ مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه دوم پژوهش

 ظرفیت 
و توان 

یادگیری         
دانش آموزان

)زیر  كودكان  توان  و  ظرفیت 
10 سال( برای یادگیری زبان 

انگلیسی در حد باالیی است

)زیر  كودكان  توان  و  ظرفیت 
زبان  آموزش  برای  سال(   10
انگلیسی در حد پائینی است.

ایجاد شرایط الزم  در صورت 
دانش  آموزان  ظرفیت  و  توان 

افزایش می  یابد.

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

770110220

يافته  های جدول 7 نشان مي دهد 70 درصد )7 نفر( مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه فراگيران 
پيش از سن ده سالگی، ظرفيت و توان ذهنی يادگيری آموزش زبان خارجی را دارند. 

بررسی سؤال  های كوتاه پاسخ پرسشنامه و سؤاالت مصاحبه  ها 
پژوهش حاضر عالوه بر گويه  ها كه برای بررسی و تجزيه و تحليل مؤلفه  های پژوهش تهيه و 
اجرا كرد، برای اطالع از ميزان موافقت دبيران با آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی و پايه 
نمود. مشابه همين  پرسشنامه مطرح  انتهای  در  نيز  پاسخ  آن، دو سؤال كوتاه  آغاز  برای  مناسب 
سؤاالت در انتهای مصاحبه ها، از كارشناسان پرسيده شد. ابتدا نظر دبيران درباره سؤاالت كوتاه 
پاسخ پرسشنامه تحليل شد و سپس نظر مصاحبه شونده  ها مورد بررسی قرار گرفت. سؤال اول 
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كوتاه پاسخ اين بود كه » آیا موافق آغاز آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی هستید یا خیر«؛ پاسخ 
افراد در جدول 8 آمده است.

جدول 8. توزیع موافقت دبیران با آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی

درصدفراوانیپاسخمؤلفه

30299بلیموافقت با آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی

31خير

305100جمع

نتايج جدول 8  نشان می  دهد 99 درصد )302 نفر( از دبيران مورد مطالعه، با آغاز آموزش 
زبان انگليسی از دوره ابتدايی موافق بوده  اند و تنها يك درصد آن ها با اين امر موافقت نداشتند.

دومين سؤالی كه به صورت كوتاه پاسخ از همه شركت كنندگان در پژوهش پرسيده شد اين بود 
كه »مناسب ترین پایه برای آغاز آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی را چه پایه  ای می  دانید«. خالصه 

نظر دبيران جدول 9 آمده است.

جدول 9.  توزیع نظر دبیران درخصوص مناسب ترین پایه آغاز آموزش زبان در دوره ابتدائی

درصدفراوانیپایهمؤلفه

شروع برای  تحصيلی  پايه   مناسب ترين 
آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدائی

11036/5اول
4314/3دوم
8628/6سوم

5116/9چهارم
113/7پنجم
301100جمع

يافته  های جدول 9 نشان می  دهد 36/5 درصد از دبيران، مناسب  ترين پايه آغاز آموزش زبان 
خارجی را پايه اول، 28/6 درصد پايه سوم، 16/9 درصد پايه چهارم، 14/3 درصد پايه دوم و 
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3/7 درصد پايه پنجم دانسته  اند. نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با پايه مناسب برای آغاز آموزش 
زبان انگليسی در جدول 10 ارائه شده است. 

جدول 10.  توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤاالت مصاحبه توسط مصاحبه شوندگان

                مؤلفه  ها

سؤال

 با آغاز آموزش زبان انگلیسی
از دوره ابتدایی موافق هستیم

 با آغاز آموزش زبان انگلیسی
از دوره ابتدایی موافق نیستیم

زبان آموزش  آغاز  با   1.  موافقت 
انگليسی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

990110

آموزش آغاز  برای  مناسب   2. پايه 
زبان انگليسی

سوم پايه  از  زبان  آموزش  آغاز   با 
ابتدايی يا باالتر موافق هستيم

اول پايه  از  زبان  آموزش  آغاز   با 
موافق هستيم

درصدفراوانیدرصدفراوانی

880220

با آغاز آموزش زبان  نتايج جدول 10 نشان می  دهد 90 درصد )9 نفر( از مصاحبه شوندگان 
انگليسی از دوره ابتدايی موافق  اند و 10 درصد )1 نفر( با آن مخالف هستند. همچنين، در رابطه 
با پايه مناسب برای آغاز آموزش زبان انگليسی، 80 درصد )8 نفر( از مصاحبه شوندگان بر خالف 
دبيران، مناسب  ترين پايه را برای آغاز آموزش زبان انگليسی  در شرايط فعلی، پايه سوم ابتدايی يا 

باالتر بيان كردند.

بحث و نتیجه  گیری 
يافته  های پژوهش حاضر نشان داد زمينه  های فرهنگی و روانی مناسب برای تحقق آموزش زبان 
انگليسی در دوره ابتدايی بيش از سطح متوسط است. بيشتر افراد مصاحبه شونده )70 درصد( نيز 
معتقد بودند در حال حاضر زمينه  های فرهنگی و روانی جامعه كاماًل مثبت است و آمادگی الزم 

برای آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی وجود دارد. 
پژوهشی كه به بررسی زمينه  های فرهنگی و روانی آموزش زبان انگليسی در كشور بپردازد، 
مشاهده نكرديم؛ در تكميل و تببين اين مطلب بايد گفت اهدافی مانند پيشرفت در تحصيل، شغل، 
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امكان مهاجرت به خارج از كشور، درك بهتر متون درسی در دانشگاه ها و توانايی استفاده از متون 
آن  تبع  به  و  پديده جهانی شدن  از يك طرف و ظهور  اينترنت  و  از ماهواره  بهره  گيری  و  خارجی 
ضرورت توانايی برقراری ارتباطات علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی با ساير ملل 
دنيا، موجب شده است افراد جامعه بيش از پيش به اهميت اين زبان بين  المللی پی ببرند و برای 

تقويت توانش ارتباطی خود تالش كنند.
به عالوه، افراد جامعه با مشاهده آموزش زبان انگليسی در دوره ابتدايی در ساير كشورها، به 
اهميت اين مسئله و عملی بودن آن كامالً آگاهی يافته  اند. شاهد اين مدعا نيز تعداد زياد متقاضيان 
فراگيری زبان انگليسی در شهرها است كه با استقبال از مؤسسات خصوصی آموزش زبان، آن هم 
ابتدايی، بيش از پيش  از مقاطع پايين، ضرورت توجه به آغاز آموزش زبان انگليسی را در دوره 

آشكار كرده است. 
بيشترين درصد گزينه  های »زياد« و »بسيار زياد« در خصوص گويه  های مؤلفه اول، به گويه  های 
»والدين تحصيل  كرده تمايل بيشتری به پذيرش اين طرح دارند« و »زبان انگليسی به عنوان زبانی 
بيگانه كمتر مورد توجه دست  اندركاران نظام آموزشی است« مربوط است و كمترين درصد نيز به 
گويه  های »افراد جامعه از ميزان زمان آموزش زبان انگليسی در كشورهای ديگر آگاهند« و »آگاهی 
بازدهی آموزشی می شود« اختصاص  افزايش  افزايش زمان آموزش موجب  اين كه  به  افراد جامعه 
دارد؛ بنابراين استنباط می  شود كه يكی از داليل بی  توجهی به آموزش اين زبان در دوره ابتدايی تا 

حدودی ناآگاهی افراد جامعه از وضعيت آموزش زبان در ساير جوامع است. 
آغاز  برای  دانش  آموزان  توان  و  ظرفيت  داد  نشان  دوم  مؤلفه  خصوص  در  پژوهش  يافته  های 
آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی به طور معناداری بيش از سطح متوسط است. 90 درصد )9 
نفر( از متخصصان نيز ظرفيت و توان يادگيری زبان را در فراگيران زير 10 سال تأييد كرده  اند؛  فقط 
ده درصد )1 نفر( افراد با اين امر مخالف بودند. اين نتايج با يافته  های هارت و همكاران )1998(، 
استيپك و همكاران )1998(، هافمن و اسپير )2000(، ماركون )1999(، استيپك و همكاران 
)1998(، جونز و كولو )1999( و ماركون )1999( همخوان است. به عالوه، يافته  های كمالی 
بر موفقيت  آميز بودن  )1384(، ميلز )1998(، ماركوس )1998( و داعاد )2001( كه همگی 

آموزش زبان در سنين اوليه اشاره داشتند، در يك راستا قرار دارد. 
تجزيه و تحليل گويه  های مربوط به مؤلفه »زمينه  های فرهنگی و روانی جامعه« نشان داد با توجه 
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به اين كه بيشترين درصد گزينه  های »زياد« و »بسيار زياد« به گويه  های »ميزان يادگيری كودكان در 
اين سن مؤثرتر و پايدارتر است« و »آغاز آموزش زبان از سنين پايين مشكل ساز نيست« مربوط 
است، به نظر می رسد از نظر دبيران آغاز آموزش زبان از سنين پايين، برای دستيابی فراگيران به 

توانايی برقراری ارتباط كارآمد از طريق زبان انگليسی، ضرورت دارد.
كمترين درصد نيز به گويه  های»عملكرد موفقيت آميز فراگيران در سنين پايين در موفقيت آنان 
در تحصيالت عاليه مؤثر است« و »اگر آموزش زبان زود آغاز نشود، تلفظ فراگيران مانند افراد 
بيشتری  به بررسی  های  آرائی  يا رد چنين  قبول  به نظر می رسد  تعلق دارد.  بومی نخواهد شد«، 

نيازمند است. 
نتايج پژوهش در ارتباط با آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی نشان داد 99 درصد از 
دبيران مورد مطالعه، با آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی موافق بودند و تنها يك درصد 
آن ها با اين امر موافقت نداشتند. اين نتايج با يافته  های باچرمن )2007(، چان )2006(، هسيه 
)2006(، سونگوك )2005(، عبادی )1383( و ال درويش )2006( كه همگی بيانگر لزوم آغاز 

آموزش زبان از دوره ابتدايی است، همخوانی دارد.
 36/5 داد  نشان  انگليسی،  زبان  آموزش  آغاز  برای  مناسب  پايه  مورد  در  پژوهش  يافته  های 
درصد از دبيران مناسب  ترين پايه آغاز آموزش را پايه اول، 28/6 درصد پايه سوم، 16/9 درصد 
پايه چهارم، 14/3 درصد پايه دوم و 3/7 درصد پايه پنجم دانسته  اند. با توجه به اين كه نتايجی به 
دست آمده، تاحدودی پراكندگی آراء را نشان می  دهد، به نظر می رسد در اين زمينه به بررسی  های 
بيشتری نياز است. البته آموزش زبان در كشورهای تايوان )چان، 2006(، تايلند )هسيه، 2006( 

و كره جنوبی )سونگوك، 2005( از پايه سوم ابتدايی آغاز می  شود.
كارشناسان معتقدند داليلی از قبيل جلوگيری از تداخل زبان دوم با زبان مادری، كامل شدن 
الفبای زبان مادری در سال اول و نهادينه شدن آن در سال دوم، آمادگی ذهنی كودك برای تقليد و 
تشخيص آواها، رشد عاطفی نسبی كودك و انطباق با محيط مدرسه، موجب می  شود تا پايه سوم 

ابتدايی )9 تا 10 سالگی( زمان مناسب آغاز آموزش زبان باشد.
لزوم افزايش زمان فراگيری زبان و با توجه به اين كه برخی خواص فيزيولوژيكی انسان برای 
فراگيری زبان در بزرگسالی از دست می  رود و از آن جا كه بر اساس نتايج اين پژوهش زمينه های 
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فرهنگی و روانی جامعه و ظرفيت و توانايی يادگيری زبان در فراگيران وجود دارد، پيشنهاد می  شود 
آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی آغاز شود.

هر چند زمينه  های فرهنگی و روانی برای آموزش زبان انگليسی در كشور وجود دارد، اما تالش 
برای بستر سازی فرهنگی مناسب جهت آگاهی والدين، معلمان، مديران و انجمن اوليا و مربيان 
از طرح آغاز آموزش زبان انگليسی از دوره ابتدايی مؤثر است. استفاده از تجارب كشورهای ديگر 
بسيار مفيد می  باشد. هم چنين، نهادها يا مؤسساتی كه متولی سياست گذاری و هدايت تالش  های 
مربوط به زبان در كشور هستند، بايد با بررسی دقيق  تر وضعيت فعلی آموزش زبان انگليسی در 
كشور و توجه به مقتضيات كنونی جامعه و ضرورت توانايی برقراری ارتباط مؤثر شهروندان با ساير 
ملل دنيا در عصر جهانی شدن، در راستای تغيير »آموزش زبان انگليسی به عنوان زبان خارجی« به 

»آموزش زبان انگليسی به عنوان زبان دوم« اقدام كنند. 
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