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شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی 
در مدارس

چکیده
این تحقیق به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی 
انجام گرفته است. بدین منظور 270 نفر از دبیران زبان انگلیسی استان آذربایجان غربی 
به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. عالوه بر آن، روش تدریس 64 نفر از 
دبیران مدارس و مدرسان آموزشگاه های خصوصی نیز مورد مشاهده قرار گرفت. روش 
ابزار پژوهش، شامل یک پرسش نامه و یک چک  تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و 
لیست مشاهدة کالسی بود. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/90 و 
پایایی چک لیست برابر 0/85 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 
t تک نمونه و آزمون فریدمن بیانگر آن است که از 12عامل کالن شناسایی شدة مؤثر 
تکنولوژی  از  استفاده  درسی،  برنامه  محتوای  یعنی  عامل،   7 نگلیسی  زبان ا  آموزش  بر 
آموزشی، تعامل کالسی، انگیزه معلمان، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل آموزشی و 
مشارکت دانش آموزان در بحث های گروهی، به ترتیب به عنوان عوامل مرتبط با یادگیری 
ضعیف زبان انگلیسی دانش آموزان از دیدگاه دبیران بوده است. اما 5 عامل دیگر، یعنی 
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روش های  کالسی،  مدیریت  ارزشیابی،  نحوة  چهارگانه،  مهارت های  تلفیقی  آموزش 
تدریس و فعالیت های فوق برنامه، ارتباطی با یادگیری پایین زبان انگلیسی نداشته است. 
همچنین تجزیه و تحلیل آماری چک لیست مشاهده کالسی با استفاده از t مستقل نشان 
داد که به جز میزان مهارت معلم، در سایر مؤلفه ها شامل فضای کالسی، عالقه و انگیزه 
معلمان، نحوه تدریس، مشارکت دانش آموزان، استفاده از تکنولوژی، عوامل دانش آموزی 
و نحوه ارزشیابی بین دو موقعیت مدرسه و آموزشگاه خصوصی تفاوت معنا داری وجود 
دارد. نتایج این تحقیق می تواند معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش را در راستای بهبود 

آموزش زبان انگلیسی یاری نماید. 

کلید واژه ها: عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی، مدارس عمومی، آموزشگاه های 
خصوصی

مقدمه
امروزه آموزش زبان انگلیسى به دلیل توسعة اطالعات، فناورى و ارتباطات به صورت 
يك اولويت جهانى در آمده است. اما در كشور ما آموزش زبان، خصوصًا در سطح  مدارس 
راهنمايى و دبیرستان كه سنگ بناى آموزش زبان انگلیسى مى باشد، با مسائل و مشكالت 
خاص خود روبه رو است. از نظر رياضى )2005( مشكل اساسى در آموزش زبان خارجى در 
ايران اين است كه بعد از سى سال هنوز برنامة مدون يا سیاست مشخص و روشنى درباره 
نظر  به  بعید  نیز  كوتاه مدت  در  آن  راه حل  اين رو  از  ندارد،  زبان خارجى وجود  آموزش 
مى رسد، هر چند در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش بر ارائه آموزش زبان خارجى در 
چارچوب بخش انتخابى )نیمه تجويزى( برنامة درسى تأكید زيادى شده است )سند تحول 
بنیادين در آموزش و پرورش، 1390(. با عنايت به صرف هزينه هاى هنگفت و سرمايه گذارى 
كالنى كه آموزش و پرورش در طول دورة هفت ساله بر آموزش زبان انگلیسى مى گذارد، نتايج 
قابل قبولي دريافت نمى كند. هر ساله آموزش و پرورش میلیون ها تومان صرف برنامه ريزى، 
تألیف، آموزش معلمان و چاپ كتب زبان انگلیسى مى كند، اما نتیجه اين سرمايه گذارى و 
صرف هزينه، فارغ التحصیل شدن دانش آموزانى است كه پس از سال ها به سطح قابل قبولى 
بین آنچه هست و آنچه بايد باشد فاصله بسیار  از دانش و توانش زبانى نمى رسند. اصوالً 
از دانش آموزان كه وارد دانشگاه مى شوند، در  به وضعیت زبانى آن دسته  با نگاهى  است. 
مى يابیم كه تقريبًا به جز آن عده از فارغ التحصیالن دبیرستانى كه در مؤسسات خصوصى 
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زبان آموزش ديده اند، بقیه از نظر دانش زبانى در حد مطلوبى نیستند و اين حاكى از آن است 
كه آموزش دوره هاى راهنمايى و متوسطه موثر نیست. باطنى )1369( معتقد است برنامه هاى 
زبان آموزى در مدارس جز اتالف سرمايه و نیروى انسانى نتیجة اثر بخشى ندارد. بیرجندى 
معلمان،  مهارت هاى  و  توانش  انگلیسى، ضعف  زبان  درسى  كتاب هاى  مؤلفین  از   )1391(
كمبود امكانات در منابع و آماده سازى كتاب، عدم همكارى مسئوالن مدرسه، فضا و امكانات 
مدرسه، فقدان وسايل سمعى و بصرى، نبود كالس ثابت براى درس زبان و فقدان سیاستى 
مدون در خصوص اهداف زبان آموزى را از محدوديت هاى تألیف كتب زبان انگلیسى بیان 
نموده است. ضیاحسینى )1376( علت عدم موفقیت و پیشرفت زبان انگلیسى در ايران را به 
خاطر استفاده از روش تدريس غالِب »ترجمه- دستور« بیان نموده و اظهار مى دارد: »هر چند 
در سال هاى اخیر روش هاى جديد توصیه مى شود ولى به علت فقدان دبیران خوب، فعال و 
خبره و نیز كمبود ساعات تدريس و نحوة غلط امتحان گرفتن و تأكید بر آزمون هاى كتبى 
متاسفانه هنوز موفقیت و پیشرفت قابل مالحظه اى در فرايند يادگیرى زبان انگلیسى در كشور 
ما به چشم نمى خورد.« بخشى و همكاران )1375( با مطالعة وضعیت تحصیلى زبان انگلیسى 
در هفت استان كشور، علل عدم پیشرفت و موفقیت زبان انگلیسى را ناشى از پايین بودن 
سطح سواد والدين و عدم ارتباط آن ها با مدرسه، فقدان وسايل كمك آموزشى، پرازدحام 
بودن كالس ها، ضعیف بودن كتاب ها بر اساس معیار هاى ارتباطى- شناختى، عدم به كارگیرى 
آزمون هاى پیش آزمون در اول سال تحصیلى براى شناخت بهتر دانش آموزان و نیاز هاى آنان، 
محور بودن آزمون هاى كتبى از طرف وزارت مربوطه، كمى حقوق دبیران و فقدان انگیزه 
كافى و عدم توانايى كافى بعضى از دبیران براى تدريس بیان نموده اند. از طرف ديگر با توجه 
به برنامة درسى غايت گراى درس زبان انگلیسى در ايران، تالش هاى معلم و دانش آموزان 
بر قبول شدن در امتحانات نهايى و كنكور تمركز پیدا كرده برنامه درسى زبان را به آنچه در 
امتحان ها قابل سنجش است تقلیل داده است. از اين رو در مواردى تمرين روخوانى يا ساير 
فعالیت هاى شفاهى پیش بینى شده در كتاب درسى فقط به دلیل اين كه در امتحان ورودى 
دانشگاه ها مورد سنجش قرار نمى گیرند، عماًل از برنامه درسى حذف مى شوند در حقیقت در 
سیستم آموزشى زبان انگلیسى كشور ما، فرايند سنجش زبان، شیوه هاى تدريس معلمان را 
تحت تأثیر قرار داده است. از نظر كوستن )1977( دبیران زبان انگلیسى در ايران فقط توانش 
زبان خود را تقويت كرده اند و فاقد توانش ارتباطى هستند و هم دبیران و هم دانش آموزان 
در  دانش آموزان  ناتوانى  بیگدلى، 1389(. مسئله  از  )نقل  ندارند  يادگیرى  و  ياددهى  انگیزه 
استفاده از زبان انگلیسى با توجه به مدت زمانى كه صرف تحصیل اين زبان كرده اند ما را وا 
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مى دارد تا با نگرش نوين به آسیب هاى موجود در اين حوزه گام بگذاريم. تسامح در انتخاب 
و استفاده از روش تدريس مناسب، انگیزش، بهینه سازى روابط دانش آموز- معلم، مديريت 
كالس )براون، 2000(، ارزشیابى هاى صحیح )فالكر و ديويدسون1، 2008(، تكنولوژى نوين 
آموزشى )هارمر2 ، 2001(، طراحى برنامه درسى مناسب )ريچاردز و رنانديا3، 2002 و نونان4، 
1998(، استفاده از فعالیت هاي فعلیت- محور5 )الیس، 2004( بسط و گسترش آموزشگاه هاى 
خصوصى زبان انگلیسى، و حتي سن دانش آموزان، از جمله مسائلى است كه در موفقیت 

آموزش زبان انگلیسى مؤثر هستند.
آموزش زبان خارجى به شكل رسمى در آموزش و پرورش ايران از زمان تأسیس دارالفنون 
و  )فرهادى  مي شد  تدريس  خارجى  زبان  يك  به عنوان  فرانسه  زبان  آن  در  كه  شد  آغاز 
بريتانیا  و  آمريكا  فرهنگ  با  ايرانیان  شدن  آشنا  و  زمان  گذشت  با  اما   ،)2010 همكاران، 
آموزش زبان انگلیسى جايگزين آن گرديد. به هرحال با فراز و نشیب هاى زياد، هم اكنون 
زبان انگلیسى به مدت 10 ساعت در هفته در مدارس راهنمايى و 11 واحد درسى در دوره 
برنامه هاى درسى دورة  انگلیسى در جدول  اما آموزش زبان  چهار سالة دبیرستان مى شود. 
ابتدايى گنجانده نشده است. عوامل زيادى در موفقیت آموزش زبان انگلیسى مؤثر هستند، 
كه ايجاد آن ها به بهبود آموزش زبان انگلیسى منجر مى شود. به عنوان مثال از ديدگاه ريچاردز 
و رنانديه )2000(. اين مؤلفه ها عبارت اند از: 1. دستور زبان و نحوه تدريس آن، 2. معلم/
يادگیرندگان، 6.  اشتباهات  دانش آموز محورى، 3. مواد درسى، 4. كارگروهى، 5. تصحیح 
به نظر  ارزشیابى، 7. مهارت هاى زبان، 8. روش آموزش زبان و 9. نقش معلم در كالس. 
مى رسد اجراى بسیارى از اين عوامل در مدارس ما به درستى انجام نمى گیرد، درحالى كه 

وضعیت آموزشگا ه هاى خصوصى در فراهم نمودن اين شرايط نسبتًا بهتر است. 
در دهه هاى اخیر آموزش زبان دوم بر اساس سه رويكرد كلى منبعث از سه مكتب بنا 
شده است: مكتب رفتارگرايى، مكتب ساختار گرايى و مكتب تعاملي. رفتارگرايان نخستین 
به  قوانین شرطى سازى خالصه مى كنند.  يادگیرى در  مانند ديگر صور  را  يادگیرى  مراحل 
اعتقاد آنان در اين فرايند يادگیرى، اصل هاى تكرار، مجاورت، مشابهت و تقويت پاسخ هاى 
زبانى داراى اهمیت فراوانى است. آنان، كه بیش از هر چیز بر اهمیت تشكیل عادت و كسب 
مهارت در فرايند يادگیرى زبان تأكید مى ورزند، رفتار زبانى را همچون زنجیرى مى دانند كه 
از واحد هاى عادت تشكیل يافته و هدف از آموزش را خودكار نمودن اين عادات مى دانند 
)عزبدفترى،1382(. در نظرية ساختارگرايي، مكانیزم هاى اصلى دخیل در فراگیرى و تغییر 
بسیارى از رفتارها از جمله زبان، تقلید از سرمشق و نیز عامل تقويت مى باشد. اصطالحًا زبان 
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با توجه به طرحواره هاى خاصى كه مرحله به مرحله رشد مى كند فرا گرفته مى شود. در واقع 
از نظر ساختارگرايان زبان سیستمى از عناصر وابسته به هم است كه براى كدگذارى معنا و 
مفهوم به كار مى رود و هدف از يادگیرى زبان كسب مهارت هاى عناصر اين سیستم است كه 
شامل آوا، دستور و واژگان مى باشد )براون، 2001(. پیروان اين مكتب معتقدند كه استحصال 
زبان توسط كودک بر اثر مكانیسم ذاتى زبان آموزى تحقق مى يابد. كودک در جريان يادگیرى 
زبان مبتكرانه به »ساختن زبان« مى پردازد و درباره آن نظريه پردازى مى كند تا به قواعد موجود 
زبان دست يافته و زبان خود را به زبان بزرگ ساالن نزديك مى كند ) همان منبع(. از طرف 
ديگر نظريه هاى تعاملى بیشتر بر تعیین عملكرد زبانى و توانش هاى مربوط به درک زبان تأكید 
دارد. با توجه به اين كه زبان يك فرايند اجتماعى و شناختى است، اين نظريه به ارتباط بیشتر 
خصوصیات دستورى اهمیت مى دهد. رشد زبان در بستر تعامل اجتماعى معنا دار رخ مى دهد 

كه نظريه تعاملي بر آن تأكید دارد )النگ6، 1983(. 
به  مي ورزند،  مبادرت  آموزشي  به طراحي  درسي  برنامه ريزان  نظريه ها،  همین  بر اساس 
با  متناسب  را  ارزشیابي  شیوه هاي  و  تدريس  روش  محتوا،  تعیین  هدف گذاري،  كه  نحوي 
نظريات يادگیري تنظیم نمايند. ولى متأسفانه هنوز سیستم آموزشى ما نتوانسته است، شرايط 
الزم براى يادگیرى زبان انگلیسى را بر مبناى نظريات يادگیرى زبان فراهم سازد. بر اساس 
متوسطه  دورة  در  مخصوصًا  كه  است  دروسى  از  يكى  انگلیسى  زبان  آمده  به دست  نتايج 
بیشترين افت تحصیلى را به خود اختصاص مى دهد )قهرمانى، 1382(. نهاد آموزش و پرورش 
برنامه درسى شامل: هدف، محتوا، سازماندهى و  اين هدف در هر چهار مولفة  به  نیل  در 
ارزشیابى با مشكالت و معضالتى روبه رو است. از ديدگاه عنابى سراب )1389( و صفرزاده 
و همكاران )1389( برنامه درسى فعلى زبان كه در مجموعه كتاب هاى درسى دورة راهنمايى 
بر اساس رويكرد ساختارى تدوين شده اند كه در آن ها  پیدا كرده است،  تبلور  و متوسطه 
بر مؤلفه هاى صورى زبان تأكید مى شود. اين تأكید را مى توان عالوه بر محتواى كتاب هاى 
درسى زبان، در سازمان دهى آموزش، روش هاى تدريس و همچنین ارزشیابى نیز مشاهده 
كرد. از نظر فرهادى و هدايتى )2009( على رغم تالش هاى زيادى كه به عمل آمده تغییرات 
قابل توجهى در آموزش زبان انگلیسى در كشورمان انجام نگرفته است و هنوز شیوه هاى 
سنتى تدريس، ارزشیابى و مواد آموزشى قديمى در مدارس حاكم هستند. ايمان زاده )1384( 
با بررسى وضعیت يادگیرى دانش آموزان در درس زبان انگلیسى شهرستان مرند به اين نتیجه 
رسید كه حدود 85 درصد معلمان زبان انگلیسى از روش دستورى- گرامر زبان انگلیسى 
استفاده مى كنند كه در مقايسه با معلمانى كه از روش هاى نوين استفاده مى كنند از موفقیت 
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كمترى برخوردار است. قهرمانى )1382( با بررسى چهار روش تدريس التقاطى، مستقیم، 
روش خواندن و يادگیرى گروهى، در مدارس همدان، به اين نتیجه رسید كه روش التقاطى 
بیشترين تأثیر را در پیشرفت تحصیلى دانش آموزان داشته است. بخشى )1374( نشان داد 
معنا دار  رابطه  اراک  دانش آموزان  پیشرفت تحصیلى  و  معلمان  اطالعات روش شناسى  بین 
با مطالعة به كارگیرى روش هاى نوين تدريس زبان  آبادى )1383( هم  وجود دارد. اصالن 
اين  از  نتیجه رسید كه هر قدر معلمان  اين  به  آذربايجان شرقى  استان  انگلیسى در مدارس 
روش ها بیشتر استفاده نمايند، دانش آموزان موفقیت بیشترى در درس زبان انگلیسى كسب 
مى نمايند. نتايج تحقیق رحیمى )1374( علل افت تحصیلى دانش آموزان استان اصفهان در 
درس زبان انگلیسى را ناشى از عوامل زير مى داند: عدم استفاده از روش هاى نوين تدريس، 
كتاب هاى  و مشكالت  آموزشى  وسائل كمك  از  استفاده  عدم  بودن كالس ها،  پر جمعیت 
در  تدريس  زبان  به عنوان  انگلیسى  زبان  انتخاب  تأثیر  بررسى  با   )1380( درسى. صفرزاده 
كه  دانش آموزانى  نمرات  بین  كه  دريافت  آذربايجان شرقى  استان  دانشگاهى  پیش  مدارس 
با  كه  دانش آموزانى  نمرات  و  ديده اند  آموزش  )انگلیسى(  مقصد  زبان  به  تدريس  با روش 
روش دستور- ترجمه اى آموزش ديده اند تفاوت معنا دارى وجود دارد. رحیم پور )1388( با 
مقايسة روش تدريس فعلیت- محور با روش هاى سنتي نشان داد كه كه بین كنش گفتاري 
زبان آموزان در موقعیت مشخص از نظري كیفیت و كمیت روانى گفتار و درستى و صحت 
ساختار نحوي، تفاوت معناداري وجود دارد. كالنترى )2009( هم عدم استفادة معلمان از 
استراتژى هاى تعامل كالسى را از عوامل ضعف دانش آموزان در مهارت مكالمه بیان كرده 
در شهرستان صوفیان  انگلیسي  زبان  تدريس  مطالعة روش هاى  با   )1382( اللهیارى  است.  
نشان داد بین روش تدريس معلم محور و فراگیر محور رابطه معنا دار وجود دارد. جعفريان 
)1384( با بررسى میزان ضرورت و اهمیت تعیین سن مناسب براى يادگیرى زبان انگلیسى 
دريافت كه بین پیشرفت زبان آموزى و سن دانش آموزان رابطة مثبت وجود دارد و بر اساس آن 
سنین اولیه براى يادگیرى زبان بسیار موثر است. و باألخره حقى )1380( عدم تناسب حجم 
كتب زبان انگلیسى با ساعات هفتگى و استفاده از دبیران غیر مرتبط، همايى )1379( نامناسب 
بودن وضعیت اقتصادى - فرهنگى خانواده ها، شیوه هاى تدريس، فضاى آموزشى و محتواى 
كتب انگلیسى، جاللیان )1377( فقدان وسايل كمك آموزشى، تراكم كالس ها و ضعیف بودن 
محتواى آموزشى زبان انگلیسى بر اساس معیارهاى شناختى را از علل ناكارآمدى آموزش 
زبان انگلیسى مى دانند. ظهرابى و همكاران )2012( بافت كالسى معلم محورى را از عوامل 
ضعف يادگیرى زبان انگلیسى بیان كرده اند. در همین زمینه تحقیقات متعدد خارجى نیز انجام 
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گرفته است كه به برخى از آن ها اشاره مى شود. آكسفورد7 )1994( در تحقیقى نشان داد كه 
عواملى همانند انگیزه، جنسیت، زمینه هاى فرهنگى، ديدگاه ها و عقايد، نوع تكلیف، سن و 
سطح زبان دوم، شیوه يادگیرى و پذيرش بافت فرهنگى بر يادگیرى دانش آموزان تأثیر دارد. 
تحقیق كمبل8 و همكاران )2003( نشان داد كارآمدى معلمان زبان انگلیسى تا اندازه اى به 
سن دانش آموزان، بافت كالسى، میزان توانايى معلم و محتواى آموزشى بستگى دارد. البته 
اين عوامل منفك از هم اثر نمى گذارند بلكه با هم تعامل داشته و در كالس تركیب مى شوند. 
زبان و مشاركت  از  استفاده  توانايى معلمان در  داد عدم  نشان  والش9 )2002( در تحقیقى 
ضعیف دانش آموزان در فعالیت هاى كالسى از عوامل كاهش يادگیرى زبان انگلیسى است. 
آكسفورد و شرين10 )1994( طى پژوهشى نشان دادند انگیزش در يادگیرى زبان آموز نقش 
افزايش سطح  يادگیرى،  میزان  تعیین  زبان،  انگلیسى  افراد  با  تماس  در چگونگى  و  داشته 
مطلوب در مهارت هاى تدريس مانند خواندن و درک مطلب، گفت و شنود و نگارش مؤثر 
نووا و  فرايند تدريس در كلیه سطوح تحصیلى است.  بناى  انگیزش زير  است و در واقع 
ساختار  بر اساس  ژاپن  در  انگلیسى  زبان  كتب  بیشترين حجم  دادند  نشان   )2003( ياريو11 
دستورى است و از مهارت هاى دريافتى به مهارت شنیدن و از مهارت هاى تولیدى به مهارت 
سخن گفتن اهمیت بیشترى داده شده است. اندرسون12 )1993( با انجام تحقیقى تحت عنوان 
»آيا روش بحث گروهى جهت تدريس زبان انگلیسى در كشور چین عملى است؟« نشان 
انگیزه و  افزايش  بااليى دارد و در  انگلیسى كارايى  داد كه بحث گروهى در تدريس زبان 
توانايى معلم نقش اساسى دارد. نتايج تحقیق مك گوير )1992( نشان داد بعضى از مشكالت 
تحقیق  مى باشد.  معلمان  تدريس  روش  به  مربوط  ژاپن  كشور  در  انگلیسى  زبان  يادگیرى 
كلمن13 )1989( نشان داد اندازه كالس يكى از عوامل مهم و مؤثر در امر ياددهى و يادگیرى 
زبان انگلیسى و پیشرفت تحصیلى دانش آموزان است. پنفیلد14 )1995( زمان آغاز يادگیرى 
زبان انگلیسى را از عوامل مهم موفقیت دانش آموزان بیان كرده است. لین15 )2002( محتواى 
كتب انگلیسى را از عوامل ضعف يادگیرى زبان انگلیسى در چین بیان كرده است. به همین 
علت سیستم آموزشى چین از سال 2001 محتواى كتب زبان انگلیسى را با تأكید بر مهارت  
انگلیسى به رويكرد  شنیدن و صحبت كردن تغییر دادند. مورالى )2009( تغییر كتب زبان 
ارتباطى را از عوامل موفقیت آموزش زبان انگلیسى در هند ذكر كرده است. همچنان كه بیان 
شد، عوامل مختلفى از جمله محتواى برنامه درسى، استفاده از تكنولوژى آموزشى، تعامل 
كالسى، انگیزه معلمان، عوامل فرهنگى- اجتماعى، عوامل آموزشى و مشاركت دانش آموزان 
در بحث هاى گروهى در آموزش زبان انگلیسى، آموزش تلفیقى مهارت هاى چهارگانه، نحوة 
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ارزشیابى، مديريت كالسى، روش هاى تدريس و فعالیت هاى فوق برنامه در آموزش زبان 
انگلیسى مرتبط هستند. اما تحقیق دقیق و جامعى كه میزان تأثیر يا عدم اين متغیرها را در 
بافت آموزش زبان انگلیسى ايران نشان دهد انجام نگرفته است. از اين رو انجام اين تحقیق 
انگلیسى ضرورى به نظر  با يادگیرى زبان  به منظور شناسايى و اولويت بندى عوامل مرتبط 
مى رسد. نتايجى كه از اين تحقیق بر مى آيد مى تواند مسئولین نظام آموزشى، طراحان برنامه 
درسى، تكنولوژيست هاى آموزشى و معلمان زبان انگلیسى را در جهت بهبود آموزش زبان 
انگلیسى كمك نمايد تا دانش آموزان بتوانند بهتر و بیشتر بر اين درس تسلط يابند و از اين 
طريق دسترسى شان به متون و دستاوردهاى علمى و استفاده از آن ها برايشان تسهیل گردد. 

بنابراين سئواالت پژوهش حاضر عبارت اند از: 
1. عوامل مرتبط با يادگیرى پايین زبان انگلیسى دانش آموزان از ديدگاه معلمان كدامند؟

معلمان،  مهارت  میزان  نظر  از  عمومى  مدارس  و  آموزشگاه هاى خصوصى  بین  آيا   .2
از  استفاده  دانش آموزان،  مشاركت  تدريس،  نحوه  معلمان،  انگیزه  و  عالقه  كالسى،  فضاى 

تكنولوژى، عوامل دانش آموزى و نحوه ارزشیابى تفاوت وجود دارد؟

روش تحقیق
با توجه به اين كه اين تحقیق به شناسايى عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسى مى پردازد، 
روش تحقیق از نوع توصیفى- پیمايشى بوده و ابزار پژوهش، شامل يك پرسش نامة محقق 
ساخته 62 گويه اى متشكل از 12 مؤلفه كلیدى )پیوست 1( در طیف لیكرت و يك چك 
لیست مشاهده كالسى شامل 40 گويه )پیوست 2( بوده است. براى تعیین روايى پرسش نامه 
از نظر اساتید روان سنجى و سنجش و نیز متخصصان موضوعى استفاده شده است. پايايى 
پرسش نامه با استفاده از آلفاى كرونباخ برابر 0/90 و پايايى چك لیست برابر 0/85 محاسبه 
گرديده است كه ضريب بااليى است و بیانگر دقت و همسانى سؤال هاى پرسش نامه بوده 
است. جامعة آمارى اين تحقیق شامل كلیه دبیران زبان انگلیسى استان آذربايجان غربى به 
تعداد 927 نفر بوده است. براى انتخاب حجم نمونه از شیوة نمونه گیرى تصادفى خوشه اى 
چند مرحله اى استفاده شده است كه با استفاده از فرمول كوكران 270 نفر بوده است. ابتدا 
شهرهاى استان بر اساس نقشة جغرافیايى به چهار قسمت شمالى، مركزى، جنوب شرقى و 
جنوب غربى تقسیم شد، سپس از هر قسمت، دو منطقة آموزشى )يك منطقه برخوردار و 
يك منطقه كم برخوردار( به صورت تصادفى انتخاب و پرسش نامه ها توسط سرگروه هاى آن 
منطقه بین دبیران توزيع گرديد. از لحاظ تحصیالت دانشگاهى حجم نمونه؛ 3 درصد داراى 
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مدرک فوق ديپلم، 82 درصد داراى مدرک لیسانس، 14درصد داراى مدرک فوق لیسانس و 
1 درصد داراى مدرک دكترى بودند. همچنین از لحاظ سابقة كارى 25 درصد از افراد حجم 
نمونه داراى سابقه1 تا10 سال، 53 درصد داراى 11 تا 20 سال و 21 درصد داراى سابقه 
بیش از 20 سال بودند كه نشانگر تجربه كافى آنان براى اظهارنظر در مورد علل ناكارآمدى 
آموزش زبان انگلیسى بود. براى انتخاب نمونه آمارى بخش دوم تحقیق، 64 نفر از دبیران 
با  نفر(   32 كدام  )هر  آموزشگاه هاى خصوصى  مدرسین  و  عمومى  مدارس  انگلیسى  زبان 
قرار  مشاهده  مورد  آنان  تدريس  روش  و  گرديده  انتخاب  مرحله اى  چند  خوشه اى  روش 
گرفت. از 32 نفر معلم زبان انگلیسى مدارس عمومى 17 نفر فوق لیسانس، 14 نفر لیسانس 
و 1 نفر فوق ديپلم و از 32 نفر مدرس آموزشگاه خصوصى 19 نفر فوق لیسانس، 12نفر 
لیسانس و يك نفر داراى مدرک تافل بودند كه كالس هاى آن ها به مدت يك جلسه مشاهده 

شد و نحوة تدريسشان توسط چك لیستى مورد بررسى قرار گرفت. 

نتایج تجزیه و تحلیل آماری
براى تجزيه و تحلیل آمارى داد ها گويه هاى تشكیل دهندة هر مؤلفه، به وسیله شاخص هاى 
میانگین مورد توصیف قرار گرفت تا وضعیت مؤلفه ها از نظر عوامل مرتبط با آموزش زبان 
انگلیسى، مشخص گردد. جدول 1 نتايج میانگین مؤلفه ها را از نظر دبیران زبان انگلیسى به 
تعداد 270 نفر كه با استفاده از شیوة نمونه گیرى تصادفى خوشه اى چند مرحله اى انتخاب 

شده اند، نشان مى دهد.

)270=n( جدول 1. اطالعات توصیفی مولفه های مختلف از نظر دبیران زبان انگلیسی

خطاى میانگین انحراف معیارانحراف معیارمیانگینمولفه ها

2/100/4510/0297محتواى برنامه درسى

1/900/6240/041تكنولوژى آموزشى

2/410/5560/0336تعامل دانش آموز-معلم

2/310/7980/0526انگیزه معلمان

2/320/7220/0476عوامل فرهنگى و اجتماعى

2/360/8590/0566عوامل آموزشى معلم

2/320/7650/050مشاركت دانش آموزان

2/970/5120/0338مهارت هاى چهارگانه
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3/170/5070/0335ارزشیابى صحیح

2/830/8790/0580مديريت كالسى

2/710/5100/0336روش هاى فعال تدريس

3/020/5260/0347فعالیت هاى فوق برنامه

جهت اطمینان از معناداربودن میانگین نمرات از t تك گروهى استفاده گرديد كه نتايج 
آن در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2. نتایج آزمونt تک گروهی از نظر دبیران زبان انگلیسی

آزمون تساوی میانگین -- تست2/5= نمره معیار

tdfمؤلفه ها
 .Sig

)tailed-2(

تفاوت 

میانگی

فاصله اطمینان ٪95

باالپایین

0/337-0/454-3/395-13/302690/01-محتوای برنامه درسی

0/513-0/675-0/594-14/422690/01-تکنولوژی آموزشی

0/010-0/154-0/0826-2/252690/025-تعامل دانش آموز-معلم

0/0862-0/293-0/189-3/602690/01-انگیزه معلمان

عوامل فرهنگی و 

اجتماعی
-4/1412690/01-0/197-0/291-0/103

0/026-0/250-0/138-2/442690/015-عوامل آموزشی معلم

0/071-0/270-0/171-3/382690/01-مشارکت دانش آموزان

4/1612690/010/4780/4120/545مهارت های چهارگانه

10/052690/010/6710/6050/737ارزشیابی صحیح

5/742690/010/3330/2190/447مدیریت کالسی

6/482690/010/2180/1510/284روش های فعال تدریس

5/132690/010/5250/4560/593فعالیت های فوق برنامه

همچنان كه يافته هاى جدول 2 نشان مى دهد، از نظر دبیران زبان انگلیسى میانگین نمرات 
محتواى برنامه درسى، استفاده از تكنولوژى آموزشى، تعامل كالسى، انگیزة معلمان، عوامل 
كمتر  بحث هاى گروهى  در  دانش آموزان  مشاركت  و  آموزشى  عوامل  اجتماعى،  فرهنگى- 

ادامه جدول شماره 1
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از نمره معیار )نمره معیار برابر 2/5( بوده و میزان معنادارى آن ها كمتر از 0/05 است. در 
نتیجه، اين مؤلفه ها به عنوان عوامل مرتبط با يادگیرى ضعیف زبان انگلیسى دانش آموزان از 
ديدگاه دبیران زبان انگلیسى لحاظ شده اند. اما به علت اين كه میانگین نمرات آموزش تلفیقى 
ارزشیابى، مديريت كالسى، روش هاى تدريس و فعالیت هاى  مهارت هاى چهارگانه، نحوة 
فوق برنامه به طور معنادارى بیشتر از نمرة معیار بوده است، اين ها به عنوان عوامل مرتبط با 
جزء  كه  مؤلفه هايى  اولويت بندى  جهت  نمى شود.  محسوب  انگلیسى  زبان  پايین  يادگیرى 
با يادگیرى ضعیف يادگیرى زبان انگلیسى بودند، از آزمون فريدمن استفاده  عوامل مرتبط 
شده است. نتايج جدول 3 و 4 نشان مى دهد كه آموزش زبان انگلیسى در مدارس عمومى 
از نظر مؤلفه هاى تكنولوژى آموزشى، محتواى برنامه درسى، انگیزه معلمان، عوامل فرهنگى 
و اجتماعى، مشاركت دانش آموزان، عوامل آموزشى معلم و تعامل دانش آموز- معلم مشكل 
جدى وجود دارند. البته اين عوامل به يك اندازه بر يادگیرى زبان انگلیسى مؤثر نبوده اند. 
رتبه بندى عوامل فوق براساس آزمون فريدمن در جدول 3 گوياى آن است كه تكنولوژى 
زبان  آموزش مطلوب  امر  مانع در  تعامل معلم- دانش آموز كمترين  آموزشى جدى ترين و 

انگلیسى در مدارس عمومى از ديدگاه معلمان محسوب مى شوند.

جدول 3. رتبه بندی عوامل مرتبط

میانگین رتبه هامؤلفه ها

2/90تکنولوژی آموزشی

3/40محتوای برنامه درسی

4/20انگیزه معلمان

4/27عوامل فرهنگی و اجتماعی

4/28مشارکت دانش آموزان

4/40عوامل آموزشی معلم

4/54تعامل دانش آموز - معلم

جدول 4. نتیجه آزمون فریدمن

270تعداد

112/77آزمون خی دو

6درجه آزادی

0/000میزان معناداری
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براى مقايسه مؤلفه هاى دو موقعیت مدارس عمومى و آموزشگاه هاى خصوصى، از آزمون 
t گروه هاى مستقل استفاده شد. جدول 5 نتايج تفاوت میانگین نمرات را از نظر میزان مهارت 
معلمان، شرايط فضاى كالسى، عالقه و انگیزه معلمان، نحوه تدريس، مشاركت دانش آموزان، 
استفاده از تكنولوژى، عوامل دانش آموزى و نحوه ارزشیابى در دو موقعیت فوق نشان مى دهد. 

گروه 1 مربوط به مدارس عمومى و گروه 2 مربوط به آموزشگاه هاى خصوصى مى باشد.

)32=n( جدول 5. اطالعات توصیفی مولفه های مختلف درآموزشگاه های خصوصی و مدارس عمومی

خطای میانگین انحراف معیارانحراف معیارمیانگینگروهمؤلفه ها

میزان مهارت 
1

2

2/81

3

0/489

0/485

0/0865

0/0858

فضای کالسی
1

2

2/83

3/49

0/581

0/329

0/1028

0/0581

عالقه و انگیزه 
1

2

2/32

3/19

0/673

0/556

0/1190

0/9833

نحوه تدریس
1

2

2/31

3/50

0/667

0/518

0/1179

0/0917

مشارکت و تعامل
1

2

2/77

3/41

0/700

0/463

0/1238

0/0819

تکنولوژی
1

2

2/12

3/71

0/684

2/26

0/1210

0/4004

عوامل دانش آموزی
1

2

2/63

3/50

0/526

0/430

0/0930

0/0761

نحوه ارزشیابی
1

2

2/48

3/29

0/738

0/665

0/1304

0/1176
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جدول 6. نتایج آزمون t گروه های مستقل تفاوت آموزشگاه های خصوصی و مدارس عمومی

آزمون تساوی میانگین t تست

tdf
 .Sig

)tailed-2(

تفاوت 

میانگین

خطای 

تفاوت 

میانگین

فاصله اطمینان٪95

باالپایین

0/4370/0500-0/1930/121-1/58620/117-میزان مهارت 

0/426-0/6620/1180/898-5/607620/001-فضای کالسی

0/558-1/175-0/8670/154-5/617620/001-عالقه و انگیزه 

0/888-1/486-1/1870/149-7/947620/001-نحوه تدریس

مشارکت و 

تعامل
-4/349620/001-0/6450/148-0/942-0/348

0/751-2/423-1/5870/418-3/795620/001-تکنولوژی

عوامل دانش 

آموزی
-7/276620/001-0/8750/120-1/115-0/634

0/450-1/153-0/8020/175-4/566620/001-نحوه ارزشیابی

با توجه به اين كه سطح معنادارى در مؤلفه میزان مهارت برابر 0/117 و بیشتر از 0/05 
مى باشد، پس ادعاى تساوى میانگین بین دو گروه مدارس و آموزشگاه در 5 درصد خطا و 
با اطمینان 95 درصد پذيرفته مى شود. بنابراين مى توان ادعا كرد تفاوت میانگین دو گروه از 
نظر آمارى معنادار نمى باشد. اما با عنايت به اين كه سطح معنادارى در بقیة مؤلفه ها شامل 
شرايط فضاى كالسى، عالقه و انگیزة معلمان، نحوة تدريس، مشاركت دانش آموزان، استفاده 
از تكنولوژى، عوامل دانش آموزى و نحوة ارزشیابى برابر با 0/001 و كمتر از 0/05 مى باشد، 
پس برابرى واريانس ها رد مى شود. يعنى سطح معنادارى آزمون تساوى میانگین با فرض عدم 
تساوى واريانس كمتر از 0/05 درصد بوده و فرضیه صفر رد مى شود. يعنى تفاوت میانگین 

دو گروه از نظر آمارى معنادار مى باشد. 
 

بحث و تفسیر
سؤال 1: عوامل مرتبط با یادگیری پایین زبان انگلیسی دانش آموزان از دیدگاه معلمان 

کدامند؟
يافته هاى اين تحقیق نشان مى دهد از نظر دبیران زبان انگلیسى محتواى برنامه درسى ، 
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اجتماعى،  فرهنگى-  عوامل  معلمان،  انگیزه  تعامل كالسى،  آموزشى،  تكنولوژى  از  استفاده 
عوامل  به عنوان  ترتیب  به  گروهى  بحث هاى  در  دانش آموزان  مشاركت  و  آموزشى  عوامل 
تلفیقى  آموزش  اما  است.  بوده  دانش آموزان  انگلیسى  زبان  ضعیف  يادگیرى  با  مرتبط 
ارزشیابى، مديريت كالسى، روش هاى تدريس و فعالیت هاى  مهارت هاى چهارگانه، نحوه 

فوق برنامه به عنوان عوامل مرتبط با يادگیرى پايین زبان انگلیسى نبوده است.
معبودى )1381(،  معز )1382(،  تحقیقات  نتايج  با  تحقیق  اين  در  آمده  به دست  نتايج   
از  حاكى  و  همسو   )1374( بخشى  و   )1385( رشتى   ،)1380( محمدى   ،)1379( همايى 
آن است كه محتواى برنامه درسى و عدم وجود وسايل كمك آموزشى از علل ناكارآمدى 
آموزش وپرورش در آموزش زبان انگلیسى به دانش آموزان مى باشد. مطالعات مختلف نشان 
به  انگلیسى  زبان  آموزش  در  آموزش و پرورش  ناكارآمدى  در  مختلفى  عوامل  كه  مى دهد 
دانش آموزان مؤثر مى باشد كه در اين تحقیق محتواى برنامه درسى و استفاده از تكنولوژى 
آموزشى از مهم ترين اين عوامل هستند. محتواي كتب درسي به عنوان منبع اصلي آموزش در 
امر ياددهي و يادگیري تأثیر به سزايي دارد. تحقیق هاى باجالن )1384( و جاودان )1384( 
نشان مى دهد كه محتواى كتب زبان انگلیسى و امكانات آموزشى به شكلى با افت تحصیلى 
در ارتباط هستند. نتايج مطالعه تطبیقى صفرنواده )1383( نشان مى دهد كه كشورهاى پاكستان 
اما  برگزيده اند،  برنامه ريزى درسى  بر  به عنوان رويكرد حاكم  را  ارتباطى«  و ژاپن »رويكرد 
انگلیسى دوره راهنمايى نسبت به دو كتاب درسى ژاپن  تحلیل محتواى كتب درسى زبان 
نشان  آموزش  جنبه  از  محتوا  تحلیل  اگرچه  است.  دور  رويكرد  اين  اهداف  از  پاكستان  و 
مى دهد كه هر سه كشور به يك میزان از تصاوير براى سهولت يادگیرى استفاده كرده اند. 
نتايج مطالعه تحلیل محتواى درس زبان انگلیسى دوره متوسطه صفرزاده و همكاران )1389( 
نشان مي دهد، هدف از تألیف كتب درسي مربوطه آموزش اجزا و عناصر زبان مي باشد و 
چهارگانه  مهارت هاي  میان  در  گرفته اند.  شكل  ساختارگرا  نظريه هاي  مبناي  بر  كتب  اين 
زبان آموزي به مهارت نوشتن در قالب جمله بر اساس نكات دستوري مشخص شده بیشتر 
مكانیكي  كاربردهاي  قالب  از روش هاي سنتي در  تأسي  با  غالبًا  فعالیت ها  پرداخته شده و 
جمله ها و الگوهاي زباني مي باشند در حالي كه فعالیت هاي معنادار بر اساس بافت و متن 
انگلیسى  كتاب  تحلیل  نتايج  بررسى  پراكنده.  و  نه جمله هاي مجزا  تنظیم مي شوند  معنادار 
دوم راهنمايى شمس )1384( نشان مى دهد كه متن ها از ساده به مشكل طراحى نشده اند و 
متن ها از همان ابتداى كتاب متناسب با سن تحصیلى دانش آموزان نیست. شريف زاده )1384( 
اين  به  دانشگاهى  انگلیسى دوره پیش  نیوانترچنج16 و كتاب  بررسى كتاب هاى آموزشى  با 
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نتیجه رسید كه كتاب نیوانترچنج در مقايسه با زبان انگلیسى دوره پیش دانشگاهى بیشتر از 
نظريه هاى نوين زبان شناسى به طور عام و نقش گرايى به طور خاص استفاده كرده است. نتايج 
آموزشگاه هاى خصوصى  كتب  تنها  كه  داد  نشان   )1385( رزمجو  دكترى  پايان نامه  تحلیل 
زبان بر پايه اصول روش تدريس ارتباطى استوار است و كتب مدارس عمومى كاماًل با اين 
روش بیگانه هستند كه اين مى تواند يكى از عوامل عدم به كارگیرى روش ارتباطى توسط 
مدرسین اين حوزه قلم داد شود. در تحقیق حسانى )1383( تغییر كتب درسى و استفاده از 
كتاب هاى اصلى به عنوان راهكار هاى بهبود وضعیت آموزش زبان در دوره متوسطه ارائه شده 
است. يافته هاى تحقیق فرازمندى )1383( نشان مى دهد عواملى چون محتواى كتب درسى 
فعلى، موجود نبودن وسايل سمعى- بصرى، عدم امكان استفاده دانش آموزان از كالس هاى 
تقويتى- خصوصى، ارزشیابى هاى غیر استاندارد، به خصوص بى توجهى به امتحانات شفاهى 
و بى توجهى به مهارت هاى گفتارى و شنیدارى، و نامناسب بودن روش هاى تدريس با افت 
مانند  سنتى  از روش هاى  استفاده  مى باشد.  ارتباط  در  اين درس  در  دانش آموزان  تحصیلى 
دستور- ترجمه و عدم استفاده از روش هاى فعال باعث افت تحصیلى دانش آموزان در درس 
زبان انگلیسى مى باشد. جوادى )1380( استفاده از وسايل كمك آموزشى را از عوامل مهم 
نتايج تحقیق  بیان كرده است.  موفقیت آموزشگاه هاى خصوصى نسبت به مدارس عمومى 
مددلو )1382( عدم وجود امكانات رسانه اى را از علت هاى ضعف در يادگیرى زبان انگلیسى 
بیان كرده است. شیخ االسالمى و خیر )1376( با بررسى مشكالت آموزش زبان انگلیسى ، 
بى انگیزگى دانش آموزان، استفاده نكردن معلمان از زبان انگلیسى در كالس، تراكم جمعیت 
كالسى و حجم كتب انگلیسى را از علت هاى افت تحصیلى بیان مى كنند. پرنیان )1381( 
محتواى كتب درسى و حجم زياد كتب درسى، فضاى آموزشى مدرسه و عدم تعامل صحیح 
كالسى و عدم ايجاد انگیزه دانش آموزان را به عنوان علل افت تحصیلى در دوره راهنمايى از 
ديدگاه معلمان ذكر مى كند. خاكسار )1384( با بررسى عدم تحقق اهداف درس زبان انگلیسى 
در استان لرستان نشان داد محتواى كتاب با نیازهاى سنى و ذهنى دانش آموزان هماهنگى ندارد 
و از جذابیت و تنوع قابل قبولى برخوردار نیست. نتايج تحقیق بیگدلى )1389( نشان مى دهد 
محتوا و زمینه آموزشى، عدم استفاده از وسايل كمك آموزشى و عدم عالقه و توانايى معلمان 
انگلیسى از ديدگاه دانش آموزان مى باشند.  پايین زبان  انگلیسى از مؤلفه هاى يادگیرى  زبان 
خرمى )1383( نشان داد استفاده از وسايل كمك آموزشى در آموزش درس زبان انگلیسى از 
جمله )فیلم، نوار كتاب، نقاشى، نمايش( نه تنها باعث پیشرفت تحصیلى دانش آموزان مى شود 
 )1383( اصل  و  محمدى  يار  تحقیق  مى شود.  آنان  مغز  نیم كره  دو  هر  تقويت  باعث  بلكه 
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نشان مى دهد عدم برقرارى رابطه صحیح و دوستانه بین دانش آموز و معلم در افت تحصیلى 
بین  صحیح  تعامل  ايجاد   )2004( كالنترى  نظر  از  است.  بوده  مؤثر  انگلیسى  زبان  درس 
معلم و دانش آموز از عوامل بهبود مهارت مكالمه دانش آموزان است. قناعت پیشه )1385( 
تداخل زبان مادرى در يادگیرى زبان انگلیسى را، به عنوان يكى از عوامل فرهنگى، اجتماعى، 
عوامل  داد  نشان   )1379( صالحى  مى داند.  زبان  اين  يادگیرى  در  بازدارندگى  اصلى  عامل 
فردى و آموزشى در سطح زياد و عوامل اجتماعى- فرهنگى در سطح متوسط از مشكالت 
ياددهى و يادگیرى زبان انگلیسى است. نتايج تحقیق شاه حسینى )1386( نشان داد كه بین 
متغیر صالحیت حرفه اى معلم و پیشرفت تحصیلى دانش آموزان رابطه معنادارى وجود دارد. 
نتايج تحقیق قربانى )1381( نشان مى دهد میزان مشاركت دانش آموزان در بحث هاى كالسى 
دانش آموزان گروه تجربى در گرامر،  پیشرفت تحصیلى  باعث  يادگیرى مشاركتى  با روش 
يادگیرى سنتى  انگلیسى نسبت به روش  لغات و امالى زبان  افزايش خزانه  تلفظ كلمات، 
گرديده است. ايمان زاده )1384(، اصالن آبادى )1383( و قهرمانى )1382( عدم به كارگیرى 
روش هاى نوين در تدريس زبان انگلیسى را از علل افت تحصیلى دانش آموزان بیان مى كنند. 
نتايج تحقیق قديرى )1386( حاكى از آن است كه استفاده از روش هاى فعال تدريس مانند 
راهبردهاى فرا شناختى تأثیر مثبتى بر پیشرفت تحصیلى درس زبان انگلیسى دارد. هر يك از 
راهبرد هاى فراشناختى مانند دانش و كنترل فرآيند برنامه ريزى، كنترل و ارزشیابى و نظم دهى 
تأاثیر مثبتى بر پیشرفت تحصیلى درس زبان انگلیسى دارند. مجلسى فرد )1384( نشان داد 
دانش آموزانى كه با روش تدريس كاربردى زبان آموزش ديده اند، عملكرد بهترى نسبت به 
دانش آموزانى دارند كه با روش تدريس ساختارى آموزش ديده اند. در تحقیقات خارجى نیز 
نتايج مشابهى بیان شده است. به عنوان مثال مك گوير )1992( نقش و مهارت معلم، اندرسون 
لین )2002( و براون  انگیزه فراگیر، والش )2002( مهارت معلم،  )1993( توانايى معلم و 
)1998( محتواى برنامه درسى و كلمن )1995( شرايط فیزيكى كالس را از عوامل مؤثر در 

يادگیرى زبان انگلیسى ذكر كرده اند. 

سؤال 2: آیا بین آموزشگاه های خصوصی و مدارس عمومی از نظر میزان مهارت معلمان، 
فضای کالسی، عالقه و انگیزه معلمان، نحوه تدریس، مشارکت دانش آموزان، استفاده از 

تکنولوژی، عوامل دانش آموزی و نحوه ارزشیابی تفاوت وجود دارد؟
بین آموزشگاه هاى خصوصى و مدارس عمومى، به غیر از میزان مهارت معلمان، از نظر 
از  استفاده  دانش آموزان،  مشاركت  تدريس،  نحوه  معلمان،  انگیزه  و  عالقه  كالسى،  فضاى 
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تكنولوژى، عوامل دانش آموزى و نحوة ارزشیابى تفاوت وجود دارد.
 نتايج اين تحقیق با يافته هاى قبلى همسو مى باشد. به عنوان مثال نتايج تحقیق كیهانیان 
)2011( نشان داد كه از لحاظ نقش فراگیر، نقش معلم، اهداف و فعالیت هاى تدريس بین دو 
موقعیت آموزشگاه خصوصى زبان و مدارس عمومى تفاوت وجود دارد، اما از لحاظ سطح 
مهارت معلمان بین دو گروه تفاوت معنا دارى وجود ندارد. نتايج تحقیق جوادى )1380( با 
عنوان مقايسه نظام آموزش زبان در آموزشگاه هاى آزاد و دولتى در همه ابعاد درسى، به سود 
آموزشگاه هاى خصوصى مى باشد كه از مهم ترين عوامل اين تفاوت، از سوى آموزشگاه هاى 
خصوصى داشتن اهداف متفاوت، روابط صمیمانه بین معلم و دانش آموز، استفاده از رويكرد 
ارتباطى در آموزش و انتخاب محتواى مناسب تر بین دو نظام مى باشد. رزمجو )1385( هم 
دارند،  مثبتى  ارتباطى نگرش  به روش  نسبت  اين كه مدرسان دو حوزه  داد على رغم  نشان 
تنها آن هايى كه در آموزشگاه هاى خصوصى زبان بوده اند در عمل توانسته اند اصول روش 
ارتباطى را به كار بگیرند، در حالى كه دبیران مشغول به تدريس در مدارس عمومى معتقدند 
كه موانع متعددى در سیستم آموزش وجود دارد كه آن ها را از به فعلیت در آوردن اين روش 

باز مى دارد. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
استان  در  را  انگلیسى  زبان  آموزش  با  مرتبط  عوامل  تا  است  كوشیده  حاضر  مطالعة 
استان  اين  نیز كمابیش همانند  استان ها  نظر مى رسد وضعیت ساير  به  آذربايجان غربى كه 
باشد، از نظر مجريان برنامه درسى زبان انگلیسى يعنى معلمان، مورد بررسى قرار دهد. نتايج 
حاكى از آن است از بین عوامل دخیل در يادگیرى زبان انگلیسى، محتواى برنامه درسى، 
اجتماعى،  فرهنگى-  عوامل  معلمان،  انگیزه  تعامل كالسى،  آموزشى،  تكنولوژى  از  استفاده 
عوامل  به عنوان  ترتیب  به  گروهى  بحث هاى  در  دانش آموزان  مشاركت  و  آموزشى  عوامل 
مرتبط با يادگیرى ضعیف زبان انگلیسى دانش آموزان از ديدگاه دبیران بوده است. انتخاب 
نظر شلدون17 )1998(  از  است.  برنامه ريزى درسى  در  مهم  مناسب عنصر  محتواى درسى 
درس،  مانند يك طرح  درسى  محتواى  است.  درسى  برنامه ريزى  هر  قلب  درسى  محتواى 
اهداف برنامه درسى زبان را مشخص مى كند. البته درست است كه از نظر مك گراس )2002( 
نمى توان محتواى كامال بى عیب و نقص تهیه كرد، اما انتخاب بهترين محتوا امكان پذير است. 
ويلیام )1983(، بروان )1988(، كانینگز ورث )1995(، هارمر )1996( همگى بر اين نكته 
تأكید دارند كه كتب درسى از نظر معیارهايى از قبیل ويژگى هاى ظاهرى مانند طرح بندى، 
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بودن،  تدريس  قابل  رويكردها،  اهداف،  شامل  متدولوژى  ويژگى هاى  منطقى،  سازماندهى 
كاركردهاى زبانى و پوشش مهارت ها و ويژگى هاى اجتماعى- فرهنگى بايد غنى باشند. در 
اين تحقیق كتب زبان انگلیسى از ديدگاه معلمان، از نظر اختصاص میزان ساعات هفتگى، 
به روز بودن، استفاده از تصاوير واقعى، مطابقت با سطح علمى دانش آموزان، مشاركت دادن 
دانش آموزان در فعالیت هاى گروهى، استفاده از تمرينات و تكالیف متنوع، طراحى از ساده 
با كتب موجود در  تركیبى و قدرت رقابت  زبانى بصورت  به مشكل، پوشش مهارت هاى 
بازار داراى معايب زيادى مى باشد. نتايج اين تحقیق همسو با تحقیقات انجام گرفته مى باشد. 
به عنوان مثال، تحلیل محتواى كتب زبان انگلیسى در ايران، ژاپن و پاكستان توسط صفرنواده 
)1383( نشان داده است كه كتب درسى زبان انگلیسى در ايران نسبت به دو كتاب درسى 
ژاپن و پاكستان از اهداف رويكرد ارتباطى دور مى باشد. ضمنا اين دو كشور ساعات بیشترى 
به آموزش زبان انگلیسى اختصاص مى دهند. همچنین در كتب اين دو كشور به هر چهار 
مهارت زبانى تأكید مى شود در حالى كه مهارت شنیدن و صحبت كردن در محتواى كتب 
درسى در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر رزمجو )1385(كتب زبان انگلیسى 
در مدارس بر پايه اصول روش ارتباطى نیست و اين عاملى بر عدم موفقیت دانش آموزان 
دانش آموزان،  نیازهاى  اساس  بر  بايد  برنامه درسى  انگلیسى است. محتواى  زبان  در درس 
اهداف و روش هاى تدريس تدوين شوند )ونینگس ورث18، 1995(. از ديدگاه جهانگردى 
)2007( محتواى برنامة درسى زبان انگلیسى در ايران در راستاى نیازهاى دانش آموزان تهیه 
نشده بلكه با توجه به گوناگونى در رويكردها و روش هاى تدريس، محتواى برنامة درسى بر 
اساس رويكرد ساختارى تدوين شده است. از نظر قربانى )2007( محتواى برنامه درسى زبان 
انگلیسى به طور يكنواخت چهار مهارت زبانى را پوشش نمى دهد. به عنوان مثال در مهارت 
نوشتن تنها به استفاده از گرامر بسنده مى شود و به فعالیت هاى واقعى مانند نوشتن يك نامه 

به دوست، يا نوشتن خاطرات روزانه مواردى اختصاص داده نشده است. 
در رابطه با شكل و محتواى كتاب درسى، نكتة حائز اهمیت ديگر عدم رقابت پذيرى 
سرى  مى باشد.  انگلیسى  زبان  مؤسسات خصوصى  در  خود  همتايان  با  موجود  كتاب هاى 

كتاب هايى نظیر:
 Interchange, Top Notch, Headway, American English File,  
Family and Friends, Hip Hip Hooray و امثال اين ها با سرمايه گذارى كالن و با 
طراحى زيبا، تنوع فعالیت ها و موضوعات ارتباطى زبانى و مواد آموزشى جالب و منطبق با 
عاليق، عواطف و قدرت درک و فهم زبان آموزان، نگارش و در دسترس زبان آموزان ايرانى 
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در مؤسسات زبان قرار مى گیرد. بديهى است امكان درگیرى سازنده و يادگیرى اين زبان 
آموزان با كتاب هاى درسى زبان انگلیسى در مدارس كه فاقد ويژگى هاى قید شده مى باشند 
غیرممكن به نظر مى رسد. بنابراين يكى از مراحل اساسى طراحى و تنظیم برنامه هاى درسى، 
اين است كه چه مطالبى  اين خصوص  برنامه درسى است. نكته مهم در  انتخاب محتواى 
توسط  بايد  امر  اين  شود.  گنجانده  انگلیسى  زبان  كتب  در  بايد  معیارهايى  چه  بر اساس  و 
متخصصین آموزش زبان با هماهنگى مسئولین آموزش و پرورش به بهترين نحو صورت گیرد.
را  آموزشى  آموزشى است. وسايل كمك  يادگیرى، وسايل كمك  مؤثر ديگر در  عامل 
بايد عامل تسهیل كننده و تعمیق دهندة آموزش و يادگیرى تلقى نمود. اين عامل در كنار 
ساير عوامل مؤثر در يادگیرى همواره مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است. 
از آزمايشگاه  انگلیسى  اين تحقیق میزان استفاده معلمان زبان  نتايج  در حالى كه بر اساس 
زبان، چارت يا فلش كارت، فیلم هاى آموزشى، فناورى اطالعات )كامپیوتر، لپ تاپ، ايمیل 
و...( و بسته هاى آموزشى بسیار كمتر از حد انتظار است. امروزه ثابت شده است كه میزان 
تمركز و زمان حفظ توجه كودكان به تدريس معلم و كتاب درسى، با پیدايش وسايل جذاب 
فراوان در محیط زندگى همانند اينترنت، بازى هاى رايانه اى، موبايل، پیامك و غیره، برخالف 
گذشته بسیار كم شده و ايجاد تنوع در كالس درس با بهره گیرى از وسايل سمعى بصرى و 
ديگر امكانات كمك آموزشى امكان حفظ تمركز بیشترى براى دانش آموزان فراهم مى سازد. 
همچنین استفاده از وسايل كمك آموزشى و انجام فعالیت هاى يادگیرى مرتبط با آن ها، در 
راستاى توجه به هوش هاى چندگانة فراگیران زبان كه مورد تأكید گاردنر 19 )1991، 1983( 
و گاردنر و هاچ 20 )1989( قرار گرفته بوده، نیم كره راست مغز دانش آموزان را همانند نیم كره 
چپ فعال مى سازد. از داليل عدم استقبال معلمان زبان انگلیسى از وسايل كمك آموزشى، 
مى توان به عدم وجود اين مكانات در بیشتر مدارس، عدم آشنايى معلمان با طرز كار و نحوه 
استفاده از اينها و بخصوص عدم تأكید بر مهارت هاى شفاهى زبان در آزمون هاى پايان سال 
توانايِى ارتباط كالمى  و نهايى اشاره نمود. در اين راستا پیشنهاد مى گردد آزموِن استانداردِ 
در سال آخر دورة راهنمايى و دبیرستان طراحى و از مدرسان زبان مجرب جهت برگزارى 
دانش  سنجش  و  ارزيابى  سیستم  فراوان  تأثیرات  به  توجه  با  شود.  گرفته  بهره  آزمون  اين 
بخصوص  شاگردان،  يادگیرى  نحوه  و  معلمان  تدريس  نحوة  دهى  و خط  تعیین  بر  زبانى 
در ايران، اجبارى نمودن اين آزمون مى تواند كمك شايانى به تدريس ارتباط محور21 زبان 
در مداس بنمايد. با توجه به مشاهدات يكى از محققین پژوهش حاضر )غالمى، 2008 (، 
وزارت آموزش و پرورش كشور نپال با گنجاندن يك آزمون مصاحبه 10-15 دقیقه اى به زبان 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة46، سال دوازدهم، تابستان 1181392

انگلیسى در سال آخر دبیرستان و مشروط نمودن اعطاى مدرک ديپلم به كسب نمره حد 
نصاب الزم در اين مصاحبه به دانش آموزان تحول شگرفى در نحوه و بازدهى آموزش زبان 

انگلیسى آن كشور على رغم فقدان توان مالى آن كشور ايجاد نموده است. 
اجتماعى، عوامل  انگیزة معلمان، عوامل فرهنگى-  تعامل كالسى،  مانند  عوامل ديگرى 
آموزشى و مشاركت دانش آموزان در بحث هاى گروهى همه از عوامل مهم در يادگیرى زبان 
انگلیسى است كه بايد مورد توجه جدى قرار گیرند. بنابراين بر اساس يافته هاى اين تحقیق 

موارد ذيل پیشنهاد مى گردد:
1. با توجه به تأثیر وسايل و امكانات كمك آموزشى و تكنولوژى آموزشى در يادگیرى 
دانش آموزان توصیه مى شود، اين وسايل در مدارس براى دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسى 
فراهم شود. زيرا استفاده از وسايل كمك آموزشى موجب به كاراندازى و درگیرنمودن حواس 
بیشترى در فرآيند تدريس مى گردد. ضمن اينكه استفاده از وسايل نوين با توجه به عالقه 
شديد دبیران زبان انگلیسى به آنان آموزش داده شود. البته بعضى مدارس در حال تكمیل 

امكانات سمعى و بصرى هستند. اما استفاده از آن ها به صورت مطلوبى صورت نمى گیرد. 
2. با توجه به نتايج اين تحقیق كه حاكى از آن است كه محتواى برنامه درسى از عوامل 
مرتبط با يادگیرى ضعیف يادگیرى زبان انگلیسى است، به سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
میزان  قبیل  از  مختلف  جنبه هاى  از  انگلیسى  زبان  كتب  محتواى  مى شود،  توصیه  آموزشى 
ساعات هفتگى، به روز بودن، تصاوير، سطح علمى، میزان توجه به مشاركت دانش آموزان، 
به  توجه  و  مشكل  به  ساده  از  طراحى  تكالیف،  بودن  تنوع  افقى،  و  عمودى  توالى  و  سیر 

مهارت هاى چهارگانه زبان انگلیسى مورد بازبینى قرار گیرد.  
3. با توجه با اين كه انگیزة معلمان، عوامل فرهنگى- اجتماعى، عوامل آموزشى و مشاركت 
دانش آموزان در بحث هاى گروهى نیز از عوامل مؤثر در يادگیرى پايین زبان انگلیسى است، 

بنابراين بايد شرايط الزم در جهت بهبود اين عوامل صورت گیرد. 
4. با توجه به يافته هاى مشاهدة كالسى مبنى بر معنا دار نبودن میزان مهارت دبیران زبان 
انگلیسى در مدارس و آموزشگاه ها توصیه مى شود، شرايط الزم جهت استفادة بهتر از دانش 
معلمان صورت گیرد. اين وظیفة مهم بیشتر بر عهدة مديران مدارس است تا با نظارت بیشتر 

از توامندى معلمان نهايت استفاده را جهت آموزش دانش آموزان به عمل بیاورند. 
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كیفیت آن در منطقه مرند. شوراى تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقى. تبريز
باجالن، قدرتاله. )1384(. بررسى علل عدم تحقق اهداف درس زبان انگلیسى در سطح دبیرستان هاى استان 

لرستان. شوراى تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان. خرم آباد
باطنى، محمد رضا. )1369(.  زبان و تفكر ما. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

بخشى، على. )1374(. بررسى رابطه بین چند عامل موثر در آموزش و يادگیرى زبان انگلیسى با پیشرفت 
تحصیلى دانش آموزان و هنر جويان مقطع متوسطه استان مركزى)پايان نامه كارشناسى ارشد( دانشگاه اصفهان. 

اصفهان
در  انگلیسى  زبان  آموزش  مشكالت  و  تحصیلى  وضعیت  بررسى   .)1375( همكاران.  و  على  بخشى، 

دبیرستانهاى كشور. شوراى تحقیقات سازمان آموزش و پروش استان فارس. شیراز
بیرجندى، پرويز )1391(. تالیف از الف تا ياء: گفتگو با دكتر بیرجندى. فصلنامه آموزش زبان رشد. انتشارات 

سازمان پژوهش و نوآورى هاى آموزشى. 8 )2(، 9-13. 
بیگدلى، معرفت اله. )1389(. بررسى عوامل مرتبط با يادگیرى پايین زبان انگلیسى در دانش آموزان استان 

اردبیل. جهاد دانشگاهى واحد استان اردبیل. اردبیل
پرنیان، اهلل كرم.)1381(. بررسى علل افت تحصیلى دانش آموزان دوره راهنمايى استان  لرستان در درس زبان 

انگلیسى. شوراى تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان. خرم آباد
متوسطه  مدارس  در  انگلیسى  زبان  درس  يادگیرى  در  موجود  تنگناهاى  بررسى  موسى.)1384(.  جاودان، 

شهرستان رودان. شوراى تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان. بوشهر
زبان  آموزش  آغاز  براى  مناسب  تعیین سن  اهمیت  و  میزان ضرورت  بررسى   .)1384( جعفريان، سكینه. 

انگلیسى. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. پژوهشكده تعلیم و تربیت كاربردى تبريز 
جاللیان، نصرتاله. )1377(. بررسى عوامل موثر در افت تحصیلى دروس علوم پايه و زبان انگلیسى از ديدگاه 

معلمان، مديران و د انشآموزان، شوراى تحقیات آموزش و پرورش استان ايالم. ايالم
و  رسمي  نظام  دو  در  انگلیسي  زبان  درسي  هاي  برنامه  تطبیقي  مقايسه  جوادي، محمد جعفر.)1380(. 
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انگلیسى. مجله مطالعات آموزش و فراگیري زبان انگلیسى. 52 )212(، 22-31
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