
 

 

 «های برنامة درسیپژوهش»مجلة علمی پژوهشی 

 انجمن مطالعات برنامة درسی ایران

 1401ستان تابو  بهار، 23، پیاپی اولزدهم، شمارة دوادورة 

 120 -89های صفحه

 

 آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران ارائه مدل اجرایی
 

 3، پروین صمدی2، زهرا پاکباز1هدی سادات محسنی

 چکیده
آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در  دف طراحی مدل اجراییتحقیق حاضر، یک پژوهش کاربردی است که با ه

ری بنیاد است. روش گردآونظریه دادهرویکرد پژوهش از نوع کیفی و راهبرد آن مبتنی بر  نظام آموزشی ایران انجام شد.

گاه، دانش گروه اساتیدنفر از متخصصان آموزش زبان انگلیسی در سه  27ساختارمند با ها در این پژوهش مصاحبه نیمهداده

های حاصل از مصاحبه، اشباع نظری بود. دادههای خصوصی زبان انگلیسی با معیار آموزشگاهمدرسان مدرسه و معلمان 

برای بررسی پایایی  ( انجام شد.1992تراوس و کوربین )شای )باز، محوری و انتخابی( ابا روش کدگذاری سه مرحله

آن است  به دست آمد که بیانگر 83/0 . بر این اساس ضریب پایایی معادلپژوهش نیز از روش هولستی بهره گرفته شد

شناسایی بازکد  158در قالب پژوهش های نتایج یافته قابلیت اعتماد مطلوب و باالیی برخوردار است. که پژوهش از

ی، خانوادگ طیشرا) ای؛ عوامل زمینهبوم(، پداگوژیک، زیستیعوامل فرد) یشده و این کدها در قالب عوامل علّ

 گر؛ عوامل مداخلهپیشبرد اهداف علمی و شغلی(راهبردهای کالن نظام آموزشی، گروه همساالن و همکاران، الزامات 

ی، رهنگو ف یآموزش انیاز طرف متول یسیو درک ضرورت زبان انگل یعالقمند، منابع و امکانات، حاکم بر جامعه طیشرا)

 دکریرو) ؛ راهبردهای(سیزبان انگل یریادگی -یاددهی ندیفرآ) ی محوری؛ پدیدهی(خارج یهابه زبان یعموم کردیرو

 یاوردهاتحقق دست) ؛ پیامدهای(خارج یهانسبت به زبان دیجد نشیب جادیا، هارساختیبهبود ز، به آموزش یو فراملّ یملّ

یف و توص( دیجد یایدن کیبا  ییآشنا د،یهر زبان جد، و کارآمد زهیبا انگ یمنابع انسانی، مورد انتظار از نظام آموزش

 تشریح شدند.
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 مقدمه
 لیسی،زبان انگ یادگیری های مختلف برایبا افزایش عالقه و احساس نیاز روزافزون افراد با زبان

 ترشگس آسیایی کشورهای در ویژهبه و جهان سراسر در چشمگیری طور به این زبان آموزش اهمیت

 به را امر این هادولت بیشتر انگلیسی، زبان یادگیری برای تقاضا افزایش با حقیقت در است؛ یافته

 و عمومی آموزش هایبرنامه تا کنندمی تالش مناسب گذاریسرمایه با و اندشناخته رسمیت

 صادی،اقت هایفعالیت در زبان مهمترین عنوانبه انگلیسی زبان یادگیری برای را خود اختصاصی

 به انگلیسی زبان آموزشدر کشور ایران نیز  (.Jeon ،2019) نمایند تقویت تکنولوژیکی و علمی

 ارجیخ زبان یک عنوانبه فرانسه زبان ابتدا، در که شد آغاز دارالفنون تأسیس زمان از رسمی شکل

 بانز آموزش ،بریتانیا و آمریکا فرهنگ با ایرانیان شدن آشنا و زمان گذشت با اما شد؛می تدریس

 یکی از ایران کلی، طوربه (.2010)فرهادی، سجادی، هزاوه و هدایتی،  گردید آن جایگزین انگلیسی

ی عنوان یکی از مواد درسنگلیسی را بهاغرب آسیا است که آموزش زبان  منطقه کشورهای نخستین

 رد انگلیسی زبان رسمی آموزش یپیشینه ،الزامی، در برنامه آموزش رسمی خود پذیرفته است

 زمان، آن فرهنگ وزارت حمایت با و سال آن در که گرددمی باز 1317-1318 سال به ایران مدارس

 ار دبیرستان یساله شش مقطع در تدریس برای انگلیسی زبان هایکتاب جلدی شش یمجموعه

 نگلیسیا زبان آموزش تاکنون، زمانآن از و کردند منتشر و تدوین غیرایرانی و ایرانی مؤلفان از گروهی

 و محسوس یوقفه بدون کشور، آموزشی نظام اصلی دروس از یکی یمثابه به کشور، مدارس در

 و در حال حاضر نیز آموزش (.2019مقدم، )خیرآبادی و علویاست  بوده جریان در مدت،طوالنی

طوح سشود و تا )پایه هفتم دوره متوسطه( شروع می مدرسه از ،ایران کشور در انگلیسی زبان رسمی

 نظام درکنار همچنین (.2018)سودمند افشار، رنجبر، یوسفی و افشار،  یابدعالی دانشگاهی ادامه می

 شکالا به انگلیسی زبان آموزش یبرنامه در نیز خصوصی آموزشی مؤسسات کشور، آموزش رسمی

 1329 سال در ایران کشور در انگلیسی زبان آموزش مؤسسه اولین ؛کنندمی آفرینینقش مختلف

 مؤسسات قدمت حساب این با که گردید افتتاح تهران در شکوه محسن توسط( میالدی 1950)

رغم این علیاما (. 2013)برجیان،  رسدمی سال 70 به ایران در انگلیسی زبان آموزش خصوصی

که ی های هنگفتتوجه در آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور و هزینهقابلزمانی  پیشینه

ای هبازده کسب شده به شکل محسوسی از هزینه ،شودمی منظور این زبانیند آموزش آساله در فرهمه

التحصیالن مراکز آموزشی بنیه بسیار ضعیفی در درس زبان انگلیسی فارغتر است. پایینصرف شده 

قادر به های اصلی زبان )خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن( کدام از حوزهو در هیچ دارند

، تجارت و آوریفن ،بان علمزاین در حالی است که به دلیل انگلیسی بودن  ؛برقراری ارتباط نیستند

دیل به ضرورتی تب آنیادگیری و تسلط بر  کهانگلیسی تبدیل به زبان مشترک جهانی شده  ،گردیجهان

ی و شخص اهدافتا بتوانند نیازها و است کرده شده ویژه قشر تحصیلهانکارناپذیر برای همه و ب
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حقیقت این است که امروزه (. 2020)احمدی، رنجدوست و عظیمی،  شغلی خود را محقق سازند

توان می صورتآید، زیرا در اینشمار مییک ضرورت به عنوان زبان مشترک،دانستن زبان انگلیسی به

 بینتر شدن ارتباطات گسترده داشت. روز نگهدر تجربیات مردم دنیا سهیم شد و دانش خود را به

پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و ظهور مفهوم دهکده جهانی  و کشورهای مختلف جهان از یک طرف

. بنابراین، ازدسمیاز طرف دیگر، نیاز به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط را بیش از پیش ضروری 

بان پذیر است، یادگیری ززبان مشترک امکان با توجه به اینکه تعامل با جهان از طریق گلوگاه این

ای بین مردم دنیا برخوردار است و دانستن آن یک ضرورت به حساب انگلیسی از اولویت ویژه

اما (؛ 2021)مقصودی،  و این ضرورت بیش از همه متوجه مراکز آموزشی کشور است آیدمی

ر د ی متمادیهااز گذراندن ساعت آموزان کشور پسدهند که بیشتر دانشمطالعات مختلف نشان می

قادر به استفاده صحیح و کاربردی از زبان و برقراری ارتباطی  ،کالس درس زبان انگلیسی مدرسه

ور های مدرسه و موفقیت در کنکولی در آزمونها در حد قبساده به زبان انگلیسی نیستند و انگیزه آن

های کشور نیز مانند در دانشگاه (.2017)طاهرخانی، افضلی، مالمیر، مسلسل و منتظری،  است

 رغم آگاهی از اینعلیویان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. جوضعیت زبان انگلیسی دانش ،مدارس

های مختلف علمی است، اغلب دانشجویان در زبان انگلیسی، زبان مسلط در حوزه موضوع که

رچند از دارند. هبا مسئله آموزش زبان انگلیسی  اینتیجهبیدرگیری  ،تلف تحصیلیهای مخرشته

سد رشود اما به نظر میهای قبل از ورود به دانشگاه، آموزش زبان انگلیسی به طور رسمی آغازمیسال

-لی)سلیمانی، ع کارگیری آن با مشکالتی مواجه هستندزان و دانشجویان در یادگیری و بهآمودانش

ا نگاهی ب ،بین آنچه هست و آنچه باید باشد فاصله بسیار است اصوالً(. 2019خواه، اصغری و حسینی

سسات ؤدر م از دانشجویان که برخیجز هب یابیم که تقریباً یت زبان انگلیسی دانشجویان در میبه وضع

ز آن این حاکی ااند، بقیه از نظر دانش زبانی در حد مطلوبی نیستند و خصوصی زبان آموزش دیده

بیشترین و  (2013)کالنتری و غالمی،  ثر نیستؤهای مدرسه و دانشگاه ماست که آموزش دوره

از طریق خودآموزی اتفاق یا و  های خصوصیدر آموزشگاه ایرانیان،میزان یادگیری زبان انگلیسی 

ماهیت خاص این ضعف در نظام آموزش زبان انگلیسی را شاید بتوان به  (.2019)قربانی،  افتدمی

ای را در پیش روی متولیان آموزش کشور قرار تعارض دوگانه ،هاریزیزبان نسبت داد که در برنامه

 جهانی راستای در ارتباطی زبان ترینمهم عنوانبه انگلیسی زبان این موضوع کهیک طرف از  .ددهمی

 و فرهنگی ارتباط سیاست، تجارت، فناوری، علوم، مختلف هایعرصه ای درشدن، نقش ویژه

 گلیسی،ان زبان فراگیری برای الزم هایزمینه به توجه لذا نیست؛ پوشیده کسی دارد، بر جهانگردی

 و رشد هایفرصت شکوفایی و کشورها رقابتی قدرت بر تأثیرگذار و المللیبین زبان یک عنوانبه

 ،و از طرف دیگر  (Tulung, 2020)است اجتناب غیرقابل امری مختلف، هایزمینه در جوامع پیشرفت

نوان زبان عترین کشورهای جهان، زبان انگلیسی بهعنوان یکی از ضد امپریالیستیدر کشور ایران به
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این تعارض تا حدی  ؛(2019)قربانی، شود دشمنانی چون ایاالت متحده و بریتانیای کبیر تلقی می

 هارشنگ نوع از فارغ اماتأثیر قرار داده است. لیسی در نظام آموزشی کشور را تحتآموزش زبان انگ

 انزب ،حاضر عصر در که دارد وجود نظرانصاحب بین در مشترک باور این فکری، هایگیریجهت و

 هر رد تا است آن نیازمند خود، خاص هایتأثیرگذاری و کارکرد جایگاه، یافتن دلیل به انگلیسی

 هب گیرد، قرار توجه مورد خود آموزشی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، شرایط متناسب با ایجامعه

)آقاگلزاده و  گیرد صورت مواجهه آن با کارآمد و مدون ایبرنامه یا سیاست قالب در که نحوی

 (.2014داوری، 

آموزش زبان انگلیسی در کشور ما با  شود کهبنابر مطالب ذکر شده این حقیقت مشخص می

( 1390هرچند در سند تحول بنیادیین آموزش و پرورش )ها و مشکالت خاصی روبرو است و چالش

بر ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نیمه تجویزی( برنامه درسی تأکید شده؛ 

رفته در نظر گحال برنامه مدون یا سیاست مشخص و روشنی درباره آموزش زبان انگلیسی هب تااما 

انگلیسی درس زبان که نکته مهم و حائز اهمیت این است  (.2013)کالنتری و غالمی،  تنشده اس

نگاهی با  وریزی کرد علوم یا ریاضی نیست که بتوان به راحتی برای آن برنامه ثلسی مودر شبیه

بلکه بدون تردید زیربنای آموزش زبان انگلیسی  ؛محور و کنکوری به آن نگریستامتحان منحصراً

ارتباط گسترده افراد جهان  و سازیروند جهانیتوجه به  ،المللیسراسر جهان به عنوان زبان بیندر 

ای هکند افراد بتوانند به راحتی از دستاوردهای یکدیگر در عرصهبا یکدیگر است که ایجاب می

ی زبان انگلیسکنیم که . ما در جهانی زندگی میمند گردندمختلف و مناطق جغرافیایی متفاوت بهره

و دالمللی، زبان رسمی سازمان ملل متحد و زبان بیش از های بینبسیاری از مجالت علمی، کنفرانس

ا این زمینه بدهند که ایرانیان در ها مطالعات نشان میو با تمام اینهای اینترنتی است سایت سوم

 های مهارتتبرترین آزمونآزمون تافل به عنوان یکی از معمشکل مواجه هستند؛ به طور مثال در 

)رحیمی و  گردددر آمریکا برگزار می ETSهر ساله توسط سازمان  1976زبان انگلیسی که از سال 

یانگین دارند و م نسبتاً ضعیفیدر بین کشورهای خاورمیانه وضعیت داوطلبین ایرانی  ،(2008لو، نبی

 (. 2021)سایت رسمی تافل،  تر استپایینو مصر  بحرین، لبنانمانند  یاز کشورهای هانمره آن

ای به علت ضعف نظام آموزشی کشور در آموزش زبان مطالعات مختلف هر کدام از زاویه

آموزان و دانشجویان، عدم توانمندی انگیزه بودن دانشاند و مواردی مانند بیانگلیسی نگریسته

ها، های شفاهی در کالسهای نوین آموزشی، عدم تمرکز بر مهارتمدرسان در استفاده از روش

های درس، تاکید بر گرامر و عدم توجه کافی به رویکرد ارتباطی، به کار نبردن شلوغ بودن کالس

مباحث مورد عالقه و کاربردی مطابقت نداشتن مطالب درسی با در زندگی روزمره،  زبان انگلیسی

موزان آبر عملکرد مدرسان و زبانل کنکور های نهایی و سراسری مثآموزان، تأثیر پژواکی آزمونزبان

 محدودیتکه منجر به نمره محوری درس زبان انگلیسی شده است، متمرکز بودن نظام آموزشی و 
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های را از علتهای نوین آموزشی از فناوری استفاده محدود و معلمان در انتخاب محتوای آموزشی

)خضری، مرزوقی، جهانی و  اندبان انگلیسی برشمردهزضعف نظام آموزشی کشور در زمینه آموزش 

ا در نظر گرفتن این موضوع که مشخص کردن ( ب2019مقدم )(. خیرآبادی و علوی2019رزمجو، 

های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام متمرکز آموزش کشوری با بیش از چهارده میلیون کاستی

لی از کاردانی تا دکترای آموز و نزدیک به چهار میلیون دانشجو در مقاطع مختلف تحصیدانش

های دولتی و غیردولتی، از اهمیت زیادی برخوردار است به کمک فراتحلیل تخصصی در دانشگاه

های انجام گرفته در یک دهه اخیر در رابطه با آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی رسمی پژوهش

دی بنر را احصاء و اولویتها و مشکالت آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشوایران، چالش

ا هو سپس طی مصاحبه با متخصصان و خبرگان، راهکارهایی را برای مواجهه هدفمند با کاستی هنمود

؛ بر همین اساس مشکالت آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران را کردندو ایرادات پیشنهاد 

های های دورهاد آموزشی، کاستیهای درسی و مورویکرد سنتی به آموزش زبان، ناکارآمدی کتاب

نداز اگذاری کالن و عدم تعیین چشمتربیت معلم و کمبود دبیران زبده و با انگیزه، فقدان سیاست

 کارهاییآموزشی، کمبود زمان تدریس درس زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی برشمردند و راه

رائه ی اکشور، به ویژه برنامه درسی ملّراستا با اسناد کالن و باالدستی حوزه فرهنگ و آموزش هم

هشت آسیب مهم نظام آموزشی ایران  ،در پژوهشی(، 2014پور )بهروزی، آموزگار و علی نمودند.

دو دسته عوامل آموزشی و عوامل و نشان دادند که در آموزش زبان انگلیسی را شناسایی کردند 

 نامناسب، تدریس هایروش و الگوها از ادهاستف: مانند آموزشی عوامل -1برنامه درسی به این شرح: 

یسی انگل زبان آموزش برنامه غیرمعقول ارزشیابی رویکردهای و الزم تسهیالت و امکانات وجود عدم

 از ،نامأنوس محتوای و متون از استفاده و فرهنگی زمینهپیش نبود: مانند درسی برنامه عوامل -2 و

کید أدر این پژوهش ت .هستند متوسطه مدارس در انگلیسی زبان موزشآ های برنامهآسیب ترینمهم

های خارجی برقراری ارتباط است و بر همین اساس در تمام دنیا هدف آموزش زبانکه شده است 

 این مساله در آموزش و پرورش ؛ اماهدف از یادگیری زبان انگلیسی باید افزایش مهارت مکالمه باشد

ور در نظام آموزشی کشزبان انگلیسی رسد که کلی به نظر می . به طورشودایران نادیده گرفته می

ای است که آن را یک به گونه آموزشیریزان شود و نگاه برنامهیک مهارت پایه تلقی نمیایران، 

یستم در س ، نقش پر رنگیکنند و این زبان به عنوان یک زبان بیگانهمقوله غیرفعال ارزیابی می

یکی  (.2017محمدی، سیف و ذکرتی، پور، ملک)احمدی صفا، غنچه زعمبه. نداردما فعلی آموزشی 

هم در سطح  ،از مشکالت عمده در نظام آموزشی کشور ایران در رابطه با آموزش زبان انگلیسی

این نوع گذاری کالن و مناسب است و فقدان ، فقدان سیاستمدرسه و هم در سطح دانشگاه

وزش ریزی برای آممچنین اعمال سلیقه فردی در برنامهسیاستگذاری، موجب تشتت و سوگیری و ه

 های کشور شده است.زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه
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؛ (2006)حسینی فرهنگی،  تواند از سطح معلمانش باالتر بروددر هیچ کشوری نظام آموزشی نمی

در ن جامعه آ مدرسانآموزشی، تعالی کیفیت  مراکزبخشی امل کیفیتومهمترین عیکی از بنابراین 

باال زه که مستلزم انگیاست ها و منابع نوین آموزشی و استفاده از روشمناسب انتخاب شیوه تدریس 

تا بتوانند  (،Manakil, George ،2017؛ 2018زاده، قنبری و سلطان) و توانمندی علمی معلمان است

علم صیل حو اشتیاق به ت یند یادگیریآدر فرخود  بدیلترین ستون آموزش، نقش بیعنوان اصلیبه

(. یوسفی، عبادی و Dornyei, Ushioda ،2013) را محقق سازندآموزان و دانش در بین دانش

 علمان،م گیهانگیزکه نارضایتی شغلی و به تبع آن بینشان دادند  در پژوهش خود (2016احمدنژاد )

معضل بزرگ نظام آموزشی کشور در رابطه با آموزش زبان انگلیسی است. نتایج این پژوهش نشان 

درصد( و بازنشستگی  58درصد(، ترک حرفه ) 19/74داد که میزان باالی تمایل به تغییر شغل )

ژوهش این پ نتایج ،و بر این اساساست  دبیراندرصد( حاکی از نارضایتی شغلی  58/72زودهنگام )

ان داد که اکثریت معلمان زبان انگلیسی ایران بدون شناخت، عالقه و انگیزه کافی و از سر ناچاری نش

 ار است.آموزان اثرگذیند یادگیری دانشآگی به طور حتم بر فرهاند و این بی انگیزوارد این حرفه شده

های شناسایی چالشدر پژوهشی با هدف ( 2017غالمی، عارفی، فتحی واجارگاه و ابوالقاسمی )

آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران، دریافتند که باور و نظر مدرسان در رابطه با آموزش 

ها این فاصله ناشی از ها در کالس درس است و به زعم آنزبان انگلیسی، متفاوت با عملکرد آن

نگی در برنامه درسی و آموزان، عدم هماهها و دانشامکانات نامناسب، عوامل فرهنگی خانواده

ها و عوامل مادی و معنوی از قبیل انگیزه است. مدرسان در این پژوهش با صراحت محتوای کتاب

رای ها بکنند و تأکید کردند روشی که آنهای سنتی در آموزش استفاده میاذعان داشتند که از روش

 رزمجو و ریاضی ر همین راستامطلوب نیست. د آل وکنند به هیچ وجه روش ایدهآموزش استفاده می

ها صحه گذاشتند و نشان دادند که مدرسان زبان انگلیسی با در پژوهش خود به این یافته( 2006)

د در دانستنکه رویکرد ارتباطی را یک رویکرد مؤثر و کارآمد در آموزش زبان انگلیسی میوجود آن

دند. این تفاوت بین نظر و عمل در کرهای سنتی آموزش استفاده میهای درسی خود از روشکالس

-از ضرورت استفاده از روشمعلمان علم و آگاهی رغم علیدهد که کار آموزشی مدرسان، نشان می

بنا به دالیلی مورد غفلت قرار گرفته است. این ضعف در حالی ، این موضوع های نوین آموزشی

 هایروش از استفاده با معلمان که دادند نشان خود پژوهش درXiao, Yang   (2019 )است که 

 عمیق درک به توانندمی مناسب و موقع به بازخوردهای ارائه و متنوع و استاندارد آموزش و ارزشیابی

 یانگلیس زبان هایمهارت بر تسلط نتیجه در و هاآن خودتنظیمی و انگیزه پرورش و آموزاندانش

  .کنند زیادی کمک آموزانزبان

کید أهای آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی تاهمیت نقش کتابمطالعات مختلف بر 

ان های آموزشی جهان، همچنای در سراسر نظامیافته رسانها وجود ابزارهای پیشرفته و توسعهبدارند و 
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 ؛نندکترین منابع آموزشی محسوب شده و نقش مؤثری در یادگیری ایفا میکتب آموزشی از اصلی

وجود  اما با این ؛های آموزش زبان انگلیسی هستندی برنامههای درسی قلب تپندهدر حقیقت کتاب

زان آموهای زبان انگلیسی در مدارس ایران همواره یکی از عوامل مهم نارضایتی دبیران و دانشکتاب

با  (2017طاهرخانی و همکاران ) ،در همین راستا (؛2014)محمودی و احمدی صفا،  بوده است

های درسی در سیستم آموزشی متمرکزی مانند ایران که تقریبًا این نکته که اهمیت کتابتأکید بر 

شود، بیش از دیگر تمام عوامل مؤثر آموزشی آن بر اساس محتوای این کتب تدوین و اجرا می

ری های ظاهها به لحاظ ویژگیی گسترده دریافتند که کتاباهای آموزشی است، پس از مطالعهنظام

ای همد بودن کتاب، اختصاص اهداف و منابع اثربخش، محتوای یادگیری و تدریس و مهارتو کارآ

دهم  آموزان پایهزبانی موفق بوده و از این لحاظ توانسته است تا حدودی نظر مثبت معلمان و دانش

را به خود جلب کند و یکی از نقاط ضعف این کتاب که هر دو گروه بر آن اتفاق نظر داشتند، بخش 

است که الزم است بیشتر به آن توجه شود. در رابطه با اهمیت نقش توجه « های شنیداریمهارت»

استناد   Murali (2009)توان به پژوهشهای درسی به رویکرد شنیداری و رویکرد ارتباطی، میکتاب

شی به آموز کرد که نشان داد یکی از عوامل پیشرفت زبان انگلیسی در کشور هند توجه زیاد کتب

به بررسی و تحلیل مهمترین نیز در پژوهش خود ( 2015محمودی و مرادی ) رویکرد ارتباطی است.

که بین  ها این بودیید اکثر معلمأو نکته بارز و مورد تهای درسی پرداختند نقاط قوت و ضعف کتاب

های کد از تکنیدروس و مطالب عنوان شده پیوستگی کافی وجود ندارد و برای تدریس مطالب موجو

تفاده آموزان، اسعنوان مثال، با توجه به سن زبانبه ؛آموزان استفاده نشده استمتناسب با سن دانش

از طرف دیگر  سزایی در یاددهی مطالب ایفا نماید.توانست نقش بهاز شعرهای آموزنده و آهنگ می

بوده است که در تمامی شهرها و لفان کتاب این ؤهای اصلی مفرضرسد که یکی از پیشبه نظر می

 آموزان با گذراندنکثر دانشزبان انگلیسی دایر بوده و اخصوصی های روستاهای ایران، آموزشگاه

 گاهیاما با ن ؛اندحداقل آشنایی الزم را در خصوص مقدمات زبان انگلیسی کسب کرده ،هاییدوره

و با در نظر گرفتن مناطق محروم و عدم  آموزان در شهرها و روستاهااجمالی به بافت جمعیتی دانش

لفان ؤشود که فرض ممشخص می ،کشوراز مناطق  برخیهای زبان در وجود امکانات و آموزشگاه

ین از مهمترین نقاط ضعف ادیگر یکی که، نکته دیگر این. یستاز صحت کافی برخوردار نکتاب 

و توجه صرف و اغراق شده به کتاب عدم توجه به رابطه بین فرهنگ و یادگیری زبان خارجی 

عمالً امکان تفکیک  Brown (2007)این در حالی است که به زعم  های فرهنگ بومی است.روساخت

 حداکثری یک زبان از بافت فرهنگی آن زبان وجود ندارد.

زبان  عدم تمایل و عدم توانمندی مدرسان ،یکی از نقاط ضعف عمده در نظام آموزشی ایران

(. مرادجو، کتابی 2013خوانی و لواف، )افضل های نوین آموزشی استفناوریاز استفاده  درانگلیسی 

تباطات عنوان عصر ارهشرایط دنیای فعلی ب همن تاکید بر این نکته که با توجه بض (2018و توکلی )
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از  ونای زبان اصلی مانند اخبار، فیلم و کارترسانههای چنداستفاده از برنامه ،و فناوری اطالعات

های آموزش و یادگیری زبان خارجی و دوم محسوب ترین و پرطرفدارترین منابع و شیوهجذاب

ضمن  ،یثیر تدریس واژگان زبان انگلیسی با استفاده از کاتون آموزشأتشناسایی با هدف شود، می

 یهاتونردریافتند که استفاده از کا ،یک آموزشگاه خصوصی زبانآموزان زبان بر روی پژوهش

موزان آدر فراگیری بهتر و با کیفیت زبان ،آموزر کنار تعامل هدفمند معلم و زبانآموزشی استاندارد د

و  Crompton  (2017)؛ Alfaki, Khamis (2018) ؛Alha beeb, Rowley (2018) ثر است.ؤم

Jayashree  (2017)  د جدی معلمان در دنیایالزم است نند که ککید زیادی میأبر این نکته تهمگی

اوری استفاده از فنو های نوین آموزش آموزش فاصله بگیرند و با استفاده از روشهای سنتی از روش

-ربخشاثتر و آموزان جذابیند یادگیری را برای زبانآد و فرگران واقعی دانش باشنتسهیل ،اطالعات

ر و خالقیت مدرسان دنتیجه این نوآوری  تر نموده و حواس بیشتری از فراگیران را درگیر نمایند.

، Kalyani, Rajasekaran) رشد فراگیران و فعلیت یافتن استعدادهای نهفته آنان است ،آموزش

با مطالعه بر روی زبان آموزان مصری دریافت که استفاده  Ahmad (2016)در همین راستا  .(2018

 ,Al-Harbiآموزان تاثیر زیادی دارد و از فناوری اطالعات در بهبود مهارت شنیداری زبان

Alshumaimeri  (2016) های نوین تدریس مانند یادگیری معکوس را با مطالعه بر ثیر مثبت روشأت

ت اما نکته مهم این اسروی فراگیران زبان انگلیسی در شهر ریاض عربستان مورد تایید قرار دادند. 

رجمه به ت -سنتی دستورموزشی کشور از شیوه که تغییر الگوی آموزش زبان انگلیسی در نظام آ

، جدید هایهای نوین آموزشی بر پایه استفاده از فناوریو همچنین استفاده از روش رویکرد ارتباطی

مستلزم تغییر و تحوالت بنیادین و زیرساختی، از جمله تغییر در محتوای آموزشی، تغییر در روش 

بیران و همینطور نوآوری در مدیریت کالس درسی تدریس، ایجاد تحول نگرشی و انگیزشی در د

یند این تغییر آای از نقاط ضعف و قوت در فردهنده مجموعههای اخیر نشان سال یتجربه که است

 (.2017)خیرآبادی،  و تحوالت بوده است

رغم انتقادات زیاد و تالش متخصصان آموزشی، دهند که علیهای گسترده نشان میبررسی

ای هتوجهی در آموزش زبان انگلیسی در کشورمان ایجاد نشده است و هنوز شیوه تغییرات قابل

سنتی تدریس و ارزشیابی و مواد آموزشی قدیمی در نظام آموزشی حاکم هستند، مدرسان توان کافی 

)احمدی و همکاران،  برای یادگیری ندارندالزم اشتیاق برای آموزش و فراگیران انگیزه و  و مطلوب

ای هبینانه و تخصصی به آموزش زبان انگلیسی در نظامی این موارد ضرورت نگاه واقعهمه (.2020

سازد، موضوعی که نباید در فضای آموزشی از جمله نظام آموزشی ایران را بیش از پیش نمایان می

وجهی و تگرایانه به آموزش زبان انگلیسی است مورد کمی نگاه افراط و تفریطنابهنجاری که زاییده

رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا با نگاهی دقیق و غفلت مدیران آموزشی کشور واقع شود. از این

عمیق و  مطالعهموشکافانه و از منظر متخصصان آموزش زبان انگلیسی، در قالب پژوهشی کیفی به 
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. دآموزشی کشور ایران بپرداز ارائه مدل اجرایی برای بهبود و توسعه آموزش زبان انگلیسی در نظام

بدون شک بررسی وضعیت آموزش زبان انگلیسی در کشوری به وسعت ایران با بیش از چهارده 

تواند آموز و نزدیک به چهار میلیون دانشجو از اهمیت زیادی برخوردار است و میمیلیون دانش

 نوان یکیعکمکی باشد در راستای توجه و تعمق بیشتر به درس مهم و کاربردی زبان انگلیسی که به

های خارجی در گانه تربیت و یادگیری؛ با عنوان حوزه تربیت و یادگیری زبانهای یازدهاز حوزه

 مطرح گردیده است. ،برنامه درسی ملی ایران

 

 پژوهش شناسیروش

 هک شودمی محسوب کیفی تحقیقات یزمره عنوان یک پژوهش کاربردی، دربه حاضر پژوهش

یادگیری زبان انگلیسی در نظام آموزشی  -فرآیند یاددهی یمطالعه به 1بنیادروش داده از گیریبهره با

 از رآمدهب الگویی وجویجست به ،(استقرایی) رویکرد اکتشافی اتخاذ با مطالعه این .پردازدمی ایران

فرآیند  موجود وضعیت به نسبت مطلوبی تبیین جا کهاز آن .است پرداخته پژوهش یزمینه هایداده

 منظور به روش این نشد، مشاهده موجود هاینظریه و الگوها یادگیری زبان انگلیسی دریاددهی و 

جامعه تحقیق عبارتند از  .شد برگزیده در آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران کاوش

های خصوصی آموزش مدرسان آموزش زبان انگلیسی در سه مقطع مدرسه، دانشگاه و آموزشگاه

توجه به هدف پژوهش، گروه مرجع و معینی از مدرسان انتخاب شدند که به زعم  زبان انگلیسی. با

ای برخوردار هستند. در آموزان از تبحر و تخصص قابل توجهآموزان و والدین زبانمدیران، زبان

نفر در گروه اساتید  5نفر در گروه معلمان مدرسه،  11نفر از مدرسان انتخاب شدند که  27مجموع 

( مشخصات 1، جدول )های زبان خارجی قرار گرفتندنفر در گروه مدرسان آموزشگاه 11دانشگاه و 

. فرآیند انتخاب اعضاء تا زمانی ادامه دهدکنندگان در پژوهش را نشان میشناسی مشارکتجمعیت

ای هگیری با استفاده از تکنیکنمونه ها دست یافت.یافت که پژوهشگر به اشباع نظری در داده

یری گبه این صورت که در ابتدا به صورت هدفمند و با استفاده از نمونهانجام شد؛ رکیبی تهدفمند 

ی موضوع و هدف پژوهش انتخاب گردید و سپس با ی پراطالعات در زمینهشدت، چند نمونه

تفاده شد ی دیگر اسی شدت برای یافتن نمونهگیری گلوله برفی، از هر نمونهاستفاده از راهبرد نمونه

 یهای شدت دیگری که اطالعات کافی در زمینهگر به نمونهنهایتاً در فرایند تحقیق، پژوهشو 

صورت حضوری در محل کار مدرسان به هامصاحبه(. 2013پژوهش داشتند، دست یافت )محمدپور، 

انجام گرفت؛ میانگین مدت زمان هر مصاحبه یکساعت بود. قبل از انجام مصاحبه با استفاده از تماس 

 .تلفنی یا ارسال ایمیل به مدرسان و طبق زمان اعالمی ایشان، روز و ساعت مصاحبه تعیین گردید

ون پافشاری و اصرار جهت اجبار به مصاحبه، ددرخواست از مدرسان برای مشارکت در پژوهش، ب
                                                           
1. Grounded Theory  
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ها و ارائه اطمینان از اینکه شوندهبا کسب اجازه از مصاحبه ،در زمان مصاحبه صورت پذیرفت.

ماند، فرایند مصاحبه با استفاده از تلفن همراه ضبط شد و طبق مشخصات آنها کامالً محرمانه باقی می

ایل صورت فایل متنی، فها بهسازی مصاحبهپس از پیاده ،ها داده شده بودشوندهقولی که به مصاحبه

ری و با عدم سوگیکننده تالش نمود تا صوتی از تلفن همراه پاک شد. در فرایند مصاحبه، مصاحبه

ننده کطرف صرفاً شنونده و ضبطعنوان مخاطب بیدهی عامدانه به فرایند مصاحبه، بهبدون جهت

 دنمحرمانه مانها و برای سازی متن مصاحبهکنندگان در پژوهش باشد. پس از پیادهنظرات مشارکت

  کد در نظر گرفته شد.ها یک شنوندهکنندگان در پژوهش، برای هر کدام از مصاحبهمشارکت هویت

 کنندگان در پژوهششناسی مشارکتجدول جمعیت -1جدول 

 کد
مقطع تدریس 

 شوندهمصاحبه
 جنسیت

 سابقه تدریس

 )سال(
 کد

مقطع تدریس 

 شوندهمصاحبه
 جنسیت

 سابقه تدریس

 )سال(

 10 زن مدرسه 15 9 زن مدرسه 1

 17 زن مدرسه 16 20 زن مدرسه 2

 13 زن آموزشگاه 17 12 زن آموزشگاه 3

 16 مرد مدرسه 18 16 زن مدرسه 4

 13 مرد دانشگاه 19 14 زن دانشگاه 5

 16 زن آموزشگاه 20 11 زن دانشگاه 6

 15 مرد آموزشگاه 21 15 زن دانشگاه 7

 6 زن آموزشگاه 22 12 زن مدرسه 8

 10 زن آموزشگاه 23 15 زن آموزشگاه 9

 14 زن مدرسه 24 10 زن آموزشگاه 10

 20 زن مدرسه 25 16 زن آموزشگاه 11

 12 زن مدرسه 26 20 مرد دانشگاه 12

 10 زن آموزشگاه 27 15 مرد آموزشگاه 13

  11 مرد مدرسه 14

 

 

ابزار  تریناثربخش ساختاریافتهنیمه و عمیق یمصاحبه پژوهش، رویکرد و هدف به توجه با 

مدرسان و متخصصان آموزش زبان انگلیسی با در  از هرکدام با مصاحبه. گرفته شد نظر در ممکن

طور میانگین برای هر نظر گرفتن شرایط ویژه هر کدام از لحاظ حوزه آموزش صورت گرفت که به

کم یک ساعت و پانزده دقیقه زمان صرف شد. فرآیند مصاحبه تا رسیدن به اشباع مصاحبه دست

مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت.  سازیها پس از پیادهنظری ادامه یافت و متن مصاحبه

 سه در Strauss & Corbin  (1998) مندنظام بندیمقوله روش از استفاده با هاداده و تحلیل تجزیه

 در (.Creswell) ،2010 شد انجام انتخابیکدگذاری  و محوریکدگذاری  باز، ی کدگذاریمرحله

الگوی  درنهایت و شدند باز شناسایی کد 158در مجموع  مستمر، ایمقایسه و وبرگشترفت جریان
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نجام گرفت صورت اآمد. فرآیند کدگذاری با توجه به تحلیل محتوای استقرائی به این پدید بنیادداده

های متنی تبدیل شدند، سپس این متون سطر به سطر با دقت ها به دادهدر ابتدا فایل مصاحبهکه 

مفاهیم نخستین از متن مصاحبه با توجه به هدف پژوهش کشف و مطالعه و بررسی گردیده و 

استخراج شدند؛ این مرحله کدگذاری باز بود، در مرحله بعد کدهای شناسایی شده در مرحله قبل 

ین کدهای منتج از ای مشترک در یک گروه قرار گرفتند؛ مورد بررسی قرار گرفته و کدهای با معان

های شناسایی شده که نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله بودند، و درمرحله کدهای محوری 

تری را شکل دادند؛ در حاصل کدگذاری محوری بودند به یکدیگر پیوسته و طرح نظری بزرگ

نتیجه این کدگذاری،  ،ها استسازی و پاالیش مقولهحقیقت هدف از کدگذاری انتخابی یکپارچه

ط ی محوری، شرایدربرگیرنده ابعادی چون: عوامل علی، پدیدهگیری پارادایم پژوهش است که شکل

    گر، راهبردهای کنش و پیامدها است.ای، شرایط مداخلهزمینه

 های عمیق و هدفمند با متخصصین مطلع،های پژوهش، مصاحبهاعتبارپذیری دادهراستای در 

 یریدرگ و کافی زمانی گذاریسرمایه ضمن پژوهش، این در. داد افزایش را پژوهش باورپذیری میزان

 هایهمشاور از که شد سعی تحقیقاتی متفاوت، منابع از استفاده و پژوهش هایداده با مدتطوالنی

 طحس ارتقاء در الذکرفوق موارد که شود؛ بهینه یاستفاده پژوهش، خبرگان با راهگشا و مثمرثمر

 در عیس گرپژوهش نیز، پژوهش در تأییدپذیری برای. دارند سزائیبه تأثیر پژوهش باورپذیری

 لیلتح و سازیخالصه انتهای تا ها،داده آوریجمع ابتدای از کارروش و فرآیند منطقی مستندسازی

 پیش ایگونه به پژوهش، نگارش فرآیند که بود این بر گرپژوهش اهتمام حقیقت، در داشت؛ را هاآن

 سمنعک روشنی به را تحقیق کلی طرح و اجرایی هایتصمیم و هاایده ها،روش امکان حد تا که برود

 یلتحل و گردآوری مراحل بتواند که دهد قرار خواننده اختیار در جزئیاتی کافی یاندازه به و کند

 رهایتفسی و تحلیل گر،پژوهش هایاستدالل و منطق درک ضمن و کند ارزیابی ابهام، بدون را هاداده

 و اهمصاحبه متن سازیپیاده از پس ها،داده اعتمادپذیری و اطمینان افزایش برای. بپذیرد را وی

 خصصانمت این تا گرفت؛ قرار کیفی پژوهش متخصص دو اختیار در هامصاحبه متن کدها، استخراج

 صانمتخص کدهای مقایسه و بازخورد گرفتن با گرپژوهش. ها را ارائه دهندکدگذاری خود از برداشت

 هاتهیاف اعتمادپذیری ترتیب،این به و نمود هاناهماهنگی اصالح به اقدام شده، استخراج کدهای با

های پژوهش نیز از طریق نگارش و توصیفات ژرف و عمیق و پذیری دادهانتقال .یافت افزایش

ق گران در رابطه با موضوع پژوهش، محقیر پژوهشاها با اکتشافات سی مستمر یافتههمچنین مقایسه

ها در در این روش داده، بهره گرفته شد 1برای بررسی پایایی پژوهش نیز از روش هولستیگردید. 

بین دو کدگذار  "درصد توافق مشاهده شده"شوند و گر کدگذاری میدو مرحله و توسط دو پژوهش

    PAO = 2M / (N1 + N2)گردد: با استفاده از فرمول زیر محاسبه می

                                                           
1. Holsti 



 
 
 
 
 

 1140ستان تابو  بهار، 32، پیاپی اولازدهم، شمارة دوهای برنامة درسی، دورة پژوهش             100

 

ترتیب به N2و  N1تعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار است و  Mدر فرمول فوق 

بین صفر )عدم توافق(  PAOتعداد کلیه موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است. مقدار 

برهمین اساس، در پژوهش  بزرگتر باشد مطلوب است. 7/0و یک )توافق کامل( است و اگر از 

کد( و مجموع موارد کدگذاری  97ارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار )حاضر با قرار دادن تعداد مو

درصد کد مربوط به کدگذار اول و دوم(،  127و  108کد؛ به تفکیک  235شده توسط دو کدگذار )

 7/0ه گردید که با توجه باالتر بودن این ضریب از مقدار بمحاس 83/0،  (PAO)توافق مشاهده شده 

های این تحقیق بر اساس روش هولستی، مورد تأیید و قابل پایایی کدگذاریتوان نتیجه گرفت که می

 قبول است. 

 

 پژوهشهای یافته
خابی( گانه )باز، محوری و انتو کدگذاری سهمصاحبه با متخصصان آموزش زبان انگلیسی تحلیل 

ی، منتج انگلیسیادگیری زبان  -ه اصلی پژوهش یعنی فرایند یاددهیدر راستای پدیدهای پژوهش داده

ان یادگیری زب -بر فرایند یاددهیگر( مؤثر ای و مداخلهی )علی، زمینهگانهبه شناسایی عوامل سه

 کنندگان در پژوهش و پیامدهایراهبردهای ارائه شده توسط مشارکتانگلیسی در نظام آموزشی و نیز 

های پژوهش در قالب سه ای از فرایند کدگذاری دادهذیل خالصهدر جدول ، گردیدآن حاصل از 

زارش گکنندگان های برگزیده مشارکتمرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به استناد نقل قول

 . شده است
 

 های پژوهشی دادهگانهای از کدگذاری سهنمونه -2جدول 

 کدهای محوری کدهای باز
کدهای 

 انتخابی

 ناوری،ف از بهینه استفاده دنیا، مردم با کارآمد ارتباط پژوهش، ،یعلم جدید هاییافته از آگاهی

 هدفمندی، و دوراندیشی جهانگردی، به عالقه مهاجرت، شخصی، و ایحرفه یتوسعه تجارت،

 هازبان سیانگلی فرهنگ به عالقه انگلیسی، زبان به شخصی عالقه زبان، یادگیری موفق تجربه

 انگیزش

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

 زبان هب نداشتن تعصّب یادگیری، در نفس به اعتماد زندگی، در زبان بودن کاربردی به اعتقاد

 ی،زدگنمره از اجتناب پیشرفت، در زبان نقش به توجه ملل، سایر به مثبت نگرش مادری،

 منطقی گذاریهدف

 نگرش

 گیری،یاد در استمرار یادگیری، صحیح هایروش از آگاهی یادگیری، در کوشیسخت و پشتکار

 روز، به منابع از استفاده روزمرّه، روابط در زبان از استفاده خودآموزی، هایروش به توجه

شنیداری، خجالتی  و گفتاری هایمهارت به همزمان توجه ها،واژه کدگذاری کردن، حفظ مهارت

 نبودن

های مهارت

ارتباطی و 

 یادگیری

 درس طرح داشتن آموزش، در موردبی هایگیریسخت از پرهیز ها،مهارت انتقال در توانمندی

 ای،حرفه یتوسعه مسیر در حرکت زبان، چهارگانه هایمهارت به کافی تسلط جذاب، و مناسب
 مدرس

وژ
داگ

پ

 ی
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 آموز،انزب قوت و ضعف شناخت مثبت، انگیزه تدریس، استاندارد و نوین هایروش با آشنایی

 مطلوب ارتباطی مهارت

 در ایحرفه روانشناس و شناسزبان تیم نظرات از استفاده آموزش، به کافی زمان اختصاص

 بان،ز هایمهارت به بعدی تک نگاه از آموزشی، پرهیز منابع مستمر بازبینی برنامه، تدوین

 عدم یر،فراگ سن با آموزشی منابع تناسب آموزشی، کتب تألیف در کافی زمانی گذاریسرمایه

 تکمیلی تحصیالت در زبان آموزش از غفلت

 درسی برنامه

 هب توجه شده، تدریس محتوای با آزمون تطابق ها،آزمون در زبان اصلی مهارت چهار به توجه

 یمحورنمره از پرهیز تحصیلی، مقاطع با آزمون هایروش تطابق آزمون، در ارتباطی هایمهارت

 هایشاخص

 ارزشیابی

 مناسب دیساختاربن االجرا،الزم ریزیبرنامه و تدبیر واقعیات، بر مبتنی و اصولی گذاریسیاست

 عاملت آموزشی، هایگروه همکاری متبحّر، تحقیقاتی هایتیم از استفاده سردرگمی، از رهایی و

 ورهایکش راهبردهای به توجه شناسان،زبان نظرات از استفاده آموزشی، مراکز مدیران با مستمر

  لمیع هاییافته از گیریبهره با زبان آموزش شروع مناسب سن تعیین زبان، آموزش در موفق

 گذاریسیاست
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 و وسعهت مناسب مسیر تدوین ها،هدف شفاف تعیین دوم، زبان عنوانبه انگلیسی زبان تعیین

 راهگشا رهنمودهای ارائه پیشرفت،

 اسناد نقش

 باالدستی

 دنیا، در موفق آموزشی مراکز از الگوگیری پرورش، و آموزش و عالی آموزش تعامل و همکاری

 مراکز مقصد و هدف وحدت زبان، آموزش مدوّن برنامه ارائه انگلیسی، سمینارهای برگزاری

 ریزی،رنامهب در گسیختگیهم از پرهیز کشور، پیشرفت در زبان نقش به مثبت نگاه آموزشی،

 شرایط هب توجه و جامع نگاه موجود، وضع صحیح شناخت گرایانه،تفریط و افراط نگاه از پرهیز

 کشور مختلف مناطق آموزشی

 کالن مدیریت

 آموزشی مراکز

 وازنمت تخصیص زبان، حوزه در کاربردی هایپژوهش بودجه تأمین مناسب، بودجه تخصیص

 منابع ینتأم بودجه، تخصیص در مناسب بندیاولویت کشور، مختلف مناطق به آموزشی بودجه

 چهارگانه هایمهارت به توجه با امکانات تخصیص آموزشی، مناسب فضای ایجاد آموزشی،

 زبان

 منابع تجهیزات،

 بودجه و مالی

بع
منا

 و 
ت

انا
مک

ا
 

 و اناتامک تطابق زبان، پیشرفته البراتورهای از استفاده ای،چندرسانه محتواهای از استفاده

 هایوژیتکنول از بهینه استفاده آنالین، چت و اینترنت از استفاده آموزشی، اهداف با تجهیزات

 فناوری پذیرش در انعطاف اهداف، راستای در مجازی فضای از کاربردی استفاده نوین،
 اطالعات فناوری

 طمحی ایجاد انگلیسی، زبان برنامه فوق های کالس برگزاری مناسب، آموزشی فضای ایجاد

 جدید هایهیافت به توجه با آموزشی امکانات بازنگری انگلیسی، زبان بکارگیری برای مناسب

 زا استفاده کشور، در زبان آموزش هایچالش و موانع بررسی ویژه هایکمیته تشکیل علمی،

 زبان، تدوین برنامه درسی ملی آموزش با رابطه در داخلی تحقیقات

 ساختارها ترمیم

ود
بهب

 
ت

اخ
رس

زی
 ها

 زبان آموزش های کارگاه برگزاری مدرسین، آموزش و تعلیم آموزش، نوین هایروش به توجه

 با اییآشن زبان، آموزش جدید های روش از استفاده برای انگیزه ایجاد مدرسین، برای انگلیسی

 فیلترهای ایجاد مدرسین، هایمهارت مداوم بازآموزی دوم، زبان آموزش استاندارد روشهای

 توانمند مدرسین جذب برای مناسب

 تربیت نظام

 توانمند مدرّسین
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 انگلیسی زبان یادگیری -یاددهی فرآیند: ی محوریمقوله( 1

بنیاد، ترین گام در روند تدوین الگوی دادهاولین و مهم ،Strauss, Corbin  (1998)به زعم 

یابند؛ در حقیقت مقوله های دیگر پیرامون آن آرایش میی محوری است که مقولهشناسایی مقوله

اشد، منظور تشکیل ساختاری تبیینی داشته بهای دیگر را بهمقولهمحوری باید توانایی تحلیل و جذب 

ی نوان مقولهعبه« یادگیری زبان انگلیسی-فرآیند یاددهی»ی در همین راستا و در فرآیند تحلیل، مقوله

 محوری شناخته شد.

 علّی هایزمینه و عوامل( 2

اصلی یا پدیده محوری مورد  یای از وقایع یا رخدادها هستند که مقولهعوامل علّی، مجموعه

 (.Strauss, Corbin ،1998) دهندتأثیر قرار میطور مستقیم تحترا بههای حاصل از آننظر و کنش

  فردی عوامل( الف

 اگر است؛ انکار غیرقابل یادگیرنده مؤثر نقش خارجی زبان جمله از مهارتی هر یادگیری در

 نیز بیمناس یادگیری بالطبع باشد، نداشه زبان یادگیری در مشخصی گذاریهدف و انگیزه آموززبان

 با یرفراگ کهاین شود،می منجر انگلیسی زبان یادگیری و آموزش ناکارآمدی به و گیردنمی صورت

 دازانچشم دارای زبان یادگیری برای و است هدفمند آیا بگیرد؟ یاد را زبان خواهدمی ایانگیزه چه

 پاس کردن یا نمره کسب انگیزه به استیا دانشگاه  مدرسه در اجباری درس چون صرفاً یا است

 زبان چشمیهم و چشم برای و والدین اصرار به یا کند؟می اقدام یادگیری به دانشگاهی واحد

 آموزد؟می

 انگیزه یخیل هابچه از بعضی" :اندکرده اذعان زبان یادگیری در انگیزه نقش اهمیت به متخصصان 

 دارند ذهنشان توی که دارد هدفی به بستگی خوانندمی درس نمره برای فقط برخی و فعالند و دارند

 مثالً  هک هستند اندکی اما ندارند نگریآینده و هستند حال زمان فکر به فقط هابچه اغلب آینده، برای

 همین هب که خارج به سفر یا تحصیل مثل دارند هدف هااین زبانشان؛ تقویت برای بینندمی فیلم

 .(2کد ) "دارند زیادی انگیزه زبان آموزش برای جهت

 جهان رد زندگی برای را آن چقدر و دارد انگلیسی زبان به نسبت نگرشی آموز چهزبان اینکه یا و

 بیاموزد؛ خارجی را زبان این تواندمی که دارد خودباوری چقدر و داندمی ضروری و الزم فعلی

 زبان یادگیری سمت به افراد که شودمی این از مانع زبان یادگیری از ترس و هراس اوقات گاهی

 سألهم این و آیندبرنمی آن یادگیری پس از کنندمی تصور که چرا کنند؛ اقدام امر این به و بروند

 تواند ریشه درشود؛ این هراس و دلزدگی میمی انگلیسی زبان یادگیری از فرار و دلزدگی باعث

گیری زیاد مدرسان داشته خاطره تلخ از یادگیری زبان در مدرسه و یا سخت عوامل مختلفی مانند

 اصالً  هک کارشناسی دوره حاال. انگلیسی متون از هستند فراری دانشجوها و آموزاندانش اکثر" :باشد

 یسیانگل مطالب اینکه سمت به بدهند سوق را دانشجو که روندنمی این سراغ هم اساتید خود حتی
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 هب نسبت دارند هراس واقع در جوریک که کنیمی احساس هم دکتری حتی و ارشد در کند، مطالعه

 ودشمی که جاآن تا و است مشکل و سخت خیلی کنندمی احساس ابتدا همان از و انگلیسی متون

-توانایی هک بابت این از ندارند، عالقه که بابت این از نه خواهندنمی البته کنند پیدا ورود خواهندنمی

 که دارند دوست دارد امکان که آنجا تا هم همین اعتماد به نفس ندارند و بخاطر و ندارند را اش

موضوع مهم دیگر در این زمینه این  (.6کد ) "را فارسی متون یا کنند مطالعه را شده ترجمه متون

ا عمده در ارتباط بطور ای است که بهگونهبهزبان انگلیسی جمله ماهیت هر زبانی مناست که چون 

گیرد الزم است که افراد در پروسه فراگیری زبان خارجی هم مهارت دیگران مورد استفاده قرار می

 مطلوبی داشته باشند تا روند آموزش تسهیل و تسریع گردد:حفظ و یادگیری و هم مهارت ارتباطی 

ی جوردانند چهپیدا کنند، میتوانند راه خودشان را برای یادگیری زبان ها ذاتًا میبعضی از بچه"

ها مهارت ارتباطی قوی دارند و سر ها را مثالً آهنگین حفظ کنند که بهتر در ذهنشان بماند، اینمتن

ت کنند حتی اگر زیاد مسلط نباشند اما خجالکه خجالت بکشند انگلیسی صحبت میکالس بدون این

آموزان معموالً در صحبت به زبان ر زبانطوکشند، این خیلی مهم هست در یادگیری زبان، ایننمی

 (.25)کد  "گزینی و بیان قوی دارندمادری هم قوی هستند و قدرت واژه

  1پداگوژی( ب

 ایژهوی هایروش یا روش که دانندمی تربیت و تعلیم علم یا نظریه عنوان به عموماً را پداگوژی

 هایمعادل از پداگوژی یواژه برای فارسی متون در .دهدمی ارائه یادگیرندگان ذهنی یتوسعه برای را

 و پرورش و آموزش علم تدریس، هنر تدریس، علم تربیت، علم تربیت، و تعلیم فن مانند مختلفی،

 رایب کلیدی عنصر درسی برنامه و پداگوژی فهم .است شده استفاده شناسیآموزش گری،آموزش

 علم و هنر عنوان به و کردن هدایت معنای به پداگوژی. است نظام آموزشی در مدرس نقش ایفای

 موقع هچ شود، گرفته یاد چگونه شود، یادگرفته باید چیزی چه کهاین است؛ شده شناخته تدریس

 به باشد، وگپاسخ آن به نسبت معلم و شود گرفته یاد معلم کمک به کهاین و شود، گرفته یاد باید

 اگوژیپد از برداشت این. است شده استفاده محتوا مؤثر انتقال برای پداگوژی هایتکنیک عنوان

 بوده سمدار سطح در "محورمعلم رویکرد" با متناسب تربیت عرصه پردازاننظریه نگاه از برخاسته

 ،محوریادگیری و محوریادگیرنده رویکردهای حضور و تربیت و تعلیم حوزه در تحوالت. است

 ف،در مقاطع و سنین مختل آموزش به پداگوژی توسعه همچنین و معلم گریتسهیل نقش بر تأکید

 بلکه ت؛نیس کودک تربیت به محدود پداگوژی دیگر فهم و است شده پداگوژی بازتعریف به منجر

 2019)عباباف،  شودمی تلقی تحصیلی هایدوره همه در گریآموزش برای اساسی مفهومی عنوان به

ر عناصدر ارتباط با هر آموزشی به ویژه زبان انگلیسی  .(Ababaf, 2019 & Ghashmardi, 2010) و 

های ارزشیابی مورد توجه و تاکید مدرس، برنامه درسی و شاخص یسه مولفهپداگوژی در قالب 

                                                           
1. Pedagogy  
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 سلطت هست، انکار غیرقابل انگلیسی زبان جمله از ایرشته هر تدریس در معلم مهارت و هنر است.

 آموزش یک یالزمه آموزاندانش به هامهارت این انتقال هنر و انگلیسی زبان چهارگانه هایمهارت به

 آشنایی مثالً  اینکه یا ندارند را الزم توانمندی چون هامعلم برخی" است: مطلوب و آلایده مناسب،

 وقت الفات کنندمی فکر اینکه یا هابچه جلوی بیاورند کم ترسندمی اینکه یا تکنولوژی با ندارند

 پوشیچشم لیسنینگ و اسپیکینگ مهارت تقویت و ایچندرسانه محتواهای کارگیریبه از هست،

 چون گاسپیکین و لیسنینگ در دارند ضعف اکثراً ترهاقدیمی بخصوص هامعلم متأسفانه، کنندمی

 کردندیم ترجمه لغت به لغت فقط و کنند کار مورد دو این در که بوده نشده خواسته ازشان هیچوقت

 است سخت جدید هایروش االن کارشان؛ بوده راحت و دادندمی درس فارسی به که هم را گرامر و

 ارگانهچه هایمهارت در را کافی ها توانمندیمعلم الزم است که ن،اضعیفش توانمندی بخاطر یشانبرا

 .(4کد ) "است اهمیت حائز هم باشد استاندارد و مطلوب نیز درسی برنامه ، اینکهزبان داشته باشند

ا آموز رانزب هایآموختهجامع و کامل است که بتواند  ،مکمل آموزش مناسب ارزشیابی صحیح

 اشد،ب مناسب باید ارزشیابی سیستم" سنجش و ارزشیابی قرار دهد:های الزم مورد در ابعاد و زمینه

 امتحان اگر ت،کافی نیس مطلب درککمی  و گرامر فقط داشته باشد؛ اسپیکینگ داشته باشد لیسنینگ

از داریم کند که البته به زمان بیشتری نسبت به االن نیمی بهتر را کیفیت خیلی داشته باشیم، شفاهی

 .(5کد ) "برای آموزش و ارزشیابی

 بوم پ( زیست

-به ،گیردکه تا چه حد زبان انگلیسی کاربرد دارد و مورد استفاده قرار میشرایط جامعه و این

خود دچار  امورپیشبرد افراد احساس کنند اگر زبان انگلیسی را بلد نباشند در زندگی و ای که گونه

زان ریگر افراد برای یادگیری زبان انگلیسی و برنامه، موضوعی است که هدایتشوندمشکل می

ای ونهگگردد؛ اینکه شرایط فرهنگی و علمی یک کشور بهآموزشی برای اتخاذ تدابیر مناسب تلقی می

ای هافراد در سنین و ردهعدم آشنایی با زبان انگلیسی مترادف با ضعف در سواد عمومی باشد که 

این چیزهایی که یاد  کندآموز احساس که زبان داگر شرایط طوری باش": مختلف محسوب شود

نوع متوسایل و امکانات در شرایط یا مثالً برای استفاده از  ددر زندگی روزمره کاربرد دار دگیرمی

ه یادگیری زبان ک ودیعنی در حقیقت جامعه به سمتی بر ،دبه تسلط و آشنایی با زبان انگلیسی دار زنیا

این خودش عامل مهم  ودخارجی به ویژه زبان انگلیسی به یک فرهنگ جمعی و اصلی تبدیل بش

 .(3)کد  "هفراگیری زبان انگلیسی هست مثل همان چیزی که االن در کشوری مثل ترکیه اتفاق افتاد

 ایزمینه عوامل( 3

های علّی، عوامل دیگری نیز وجود دارند که تأثیر عوامل علّی بر پدیده را کاهش عالوه بر مقوله

ته گر شناخای و مداخلههای زمینهعنوان مقولهکنند که بهدهند و یا تعدیل و اصالح مییا افزایش می
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بندی، به شرح ذیل ارائه در نتیجه کدگذاری و مقولهاین عوامل  (.Strauss, Corbin ،1998)شوند می

 اند.شده

 خانوادگی شرایط( الف

وضعیت تحصیلی والدین و سایر افراد خانواده، شرایط فرهنگی و اقتصادی خانواده و سبک 

کنندگان در ها عامل مهمی در روند یادگیری زبان انگلیسی است که از طرف مشارکتزندگی آن

 و ندداننمی هیچی واقعاً که هاییبچه هستند دسته دو هابچه" قرار گرفته است:پژوهش مورد توجه 

 کانون هک هستند هاییبچه و هستند خوبی خیلی اسپیکرهای حتی دانندمی خوب خیلی که هاییبچه

 پدر و ندکنمی آمد و رفت و زندگی کشور از خارج بعضاً یا دارند انگلیسی زبان دیپلم رفتند، زبان

 .(11کد ) "دارند باال تحصیالت با مادرهای و

 آموزشی نظام کالن راهبردهای( ب

شوند و برنامه درسی مراکز آموزشی را شکل گر میها که در اسناد باالدستی جلوهگذاریسیاست

 با" ازند:سسازی هستند که بستر یادگیری و یاددهی زبان انگلیسی را فراهم میدهند عناصر زمینهمی

 سنین در انگلیسی زبان تدریس که هست شکل این به کشور آموزشی گذاریسیاست کهاین به توجه

 هک باورند این بر محققان از بسیاری اینکه به نظر و نیست اجباری ایران مدارس در سال 11 تا 7

 از عظیمی حجم بنده نظر از بود خواهد سال 10 زیر سنین در جدید، زبان یادگیری سن بهترین

 این به اول باید". (22کد ) "رودمی هدر ابتدایی آموزاندانش در انگلیسی زبان یادگیری استعداد

 یآموزش سطح یک در خواهیممی فقط یا باشد داشته کاربرد خواهیممی آیا که بدهیم جواب سوال

 به ااینه و کرد چک باید را دستی باال سندهای و هست چی قسمت این در سیاست دانمنمی بماند،

 ندگفتمی اصالً زمانی خواهیم،نمی یا خواهیممی که بگویند آیندنمی آید،نمی کاغذ روی هم راحتی

 زبان، یک با متوانیمی ما وقتی گفتند خمینی امام اما بشود، تعطیل باید و هست کفّار زبان انگلیسی،

 (.14کد ) "باشد انگلیسی زبان گفتند و بگیریم؟ را جلویش چرا بدهیم، ترویج را عقایدمان

ها و از طرف دیگر مدیریت و رهبری کالن نظام آموزشی که مسئولیت اجرا کردن سیاست

م عالی هزیادی برخوردار است، در حقیقت برنامه هر چند های آموزشی را دارد از اهمیت مهبرنا

ه باشد اشتو مدیریت کارآمد هدایت صحیح برنامه را بر عهده ند ودهباشد اگر فاقد ضمانت اجرایی ب

 و عالی درمان، و بهداشت وزارتخانه تا سه باید" با نبودن سیاست و برنامه تفاوتی ندارد: عمالً

 هر ناال باشند داشته زبان آموزش برای مدوّن برنامه یک و کنند ریزیبرنامه هم با پرورش و آموزش

 الًک که دانشگاه آید می بعد شودمی کار شکلی یک به مدرسه در زند،می خودش را ساز دارد کسی

 دکنمی فکر هم دانشجو و شودمی کاریدوباره شود،می گفته باز مدرسه مطالب همان و شودمی رها

 امنظ سه این بین هدفمند و مدّون برنامه یک نیست، بلد واقعاً که صورتی در بلد هست خیلی
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 رد آن کننده تکمیل و مدرسه آموزشی روند ادامه و بشود شروع مدرسه از آموزش که باشد آموزشی

 .(7کد ) "باشد کاریدوباره اینکه نه بگیرد صورت دانشگاه

 

 پ( گروه همساالن و همکاران

ای ثیر عمدهتأها دارند ، از افرادی که ارتباط زیادی با آنهای مختلفافراد در سنین و دوره اصوالً

این د که ها دارد احساس کنارتباط را با آنشترین یهایی که بدر ارتباط با گروه یک فردد؛ اگر نگیرمی

ه تر بوسیله این مهارت راحتهد و بنهست ای خاصدارای مهارت و تبحر ویژه در زمینه اشخاص

ه رابطدر ضوع واین م ؛شود که مهارت خود را کامل کنداو نیز ترغیب می ،دنیاباهداف خود دست می

افراد از همساالن و همقطارن خود که ارتباط  حقیقت ، درکندزبان انگلیسی نیز صدق میبا یادگیری 

ها به کسب مهارت در پذیرند و با راهنمایی گرفتن و الگو قرار دادن آندارند اثر میها زیادی با آن

والً یادگیری زبان مثل مابقی کارها هست که افراد ممع" گمارند:آموختن زبان انگلیسی همت می

ه این ها بو سال آموزان و دانشجویان ببینند همسنباشند اگر دانش ر اثرگذارروی همدیگ دنناتومی

خب یک حالت  دای ندارندهند یا حتی بزرگترها برای آموختن زبان برنامهموضوع اهمیت نمی

د و برعکسش هم هست اگر افراد برای یادگیری زبان آیوجود میبیخیالی عمومی در این زمینه به

قیقت و در ح دکننبه اطرفیان، دوستان و همکاران منتقل می ااین انگیزه ر دنهن بداعالقه و رغبت نش

 .(26)کد  "دآیافزایی در این زمینه به وجود مییک هم

 ج( الزامات پیشبرد اهداف علمی و شغلی

ریزی جهت تحقق اهداف خود الزامات رسیدن نگر، در برنامهطور طبیعی افراد هدفمند و آیندهبه

در رابطه با یادگیری زبان کنند این لوازم را فراهم آورند، مدنظر قرار داده و سعی میها را هدفبه 

در  هاانگلیسی نیز اهداف ذهنی افراد، هم اهداف تخصصی و هم اهداف عمومی مانند مطالعه کتاب

و ، جهانگردی نقاط مختلف جهانبا افراد خارجی در تعامل و به زبان اصلی،  اوریجینالفرمت 

محصول می رسرگابزار و  هابازیاستفاده از های علمی خارجی، در کنفرانسحضور ، یگردشگر

نم اداگر من ب" ها به سمت یادگیری زبان انگلیسی است،ساز حرکت آنزمینه کشورهای خارجی و ...

و به  دها باید زبان انگلیسی را یاد بگیرم هرطور که باشیا رسیدن به هدف حرفهبرای پیشرفت در 

پیشرفت و رسیدن به اهداف گیرم، یاد می اکنم و این زبان رپیدا می اهر سختی هم شده راهش ر

 (3)کد  "ددهمحرک مهمی در یادگیری زبان انگلیسی هست و اکثر مواقع هم جواب می

 گرمداخله عوامل( 4

 جامعه بر حاکم شرایط( الف

زبان خارجی یک ارزش و علم تلقی  ختن و یادگیریآمودر آن فرهنگ یک جامعه که چقدر 

، جو سیاسی جامعه که گذاری در زمینه آموزش زبانوضعیت اقتصادی افراد برای سرمایهشود، می
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باعث  ،دیدی مثبت یا منفی نسبت به کشورهای مبداء یک زبان و رابطه خوب سیاسی با این کشورها

ادگیری زبان انگلیسی را تحت تأثیر گردد که فرایند آموزش و یایجاد جو و شرایطی در جامعه می

 زمان که مدرسه توی هست مواجه موانعی با زبان یادگیری ما کشور آموزشی نظام در" دهد:قرار می

 هایشانبچه که ندارند مالی استطاعت هاخانواده تمام واقعاً  طرفی از و هست کم واقعاً آموزش برای

 همه اقتصادی نظر از و هست باال هاهزینه چون خصوصی هایآموزشگاه هایکالس بفرستند را

 دارم انگلیسی مقاالت من". (15کد ) "کنند تأمین را زبان هایآموزشگاه هایکالس هزینه توانندنمی

 یسیاس مناسبات سری یک بدلیل اما شده پذیرش مقاالتم هم خارجی کنفرانس چندین توی و

 .(5کد ) "نکردم شرکت بنابراین و بگیرم ویزا نستمانتو

 امکانات و منابع( ب

ابع مالی باید من مناسب است؛امکانات و تجهیزات  مستلزم وجودزبان انگلیسی  مطلوبیادگیری 

صورت عادالنه توزیع گردد هبرای تهیه امکانات فراهم گردد و این امکانات در تمام نقاط کشور و ب

نوین  هایاز همه استفاده از فناوریتر و مهم شکوفا گرددکشور نقاط مختلف  رتا استعدادهای افراد د

 یک تا شدبا داشته حضور امکانات باید قطعاً" :به عنوان مکمل اساسی یادگیری سنتی استآموزشی 

 زبان اهآزمایشگ حتماً الزم هست، پروژکتور ویدئو حتما برسد، مقصود منزل سر به بتواند آموززبان

 شیم،با داشته ما مطلوبی نتیجه یک تا بدهند هم دست به دست باید امکانات این همه الزم هست،

 جای یک مثالً شما نیست، برخوردار امکانات این از جا همه شهر سطح در دونیدمی شما بعضاً که

 همه و Language lab به کرده مجهز این را و کرده هزینه مدیر و هست شخصی که را غیرانتفاعی

 رد گسترده و جامع بصورت یعنی نیست، فراگیر این خب ولی کردند، مهیا را آموزشی امکانات

 سری یک باز ،CLT مثل کند پیاده را جدید هایروش خواهدمی دبیر که وقتی .نیست ما جامعه

 متأسفانه که ن،ای امثال یا کند استفاده پاورپوینت از بتواند که پروژکتور ویدئو مثل دارد نیاز امکانات

 .(13کد ) "نیست امکانات

 مندی و درک ضرورت زبان انگلیسی از طرف متولیان فرهنگی و آموزشیهپ( عالق

مند هاینکه متولیان فرهنگی و آموزشی چقدر ضرورت فراگیری زبان انگلیسی را درک کرده و عالق

 کردن شفاف برای کافی سرمایه و وقت کشوری مربوطه هایارگان": هستند موضوع مهمی است

 جای زبان هب بیگانه زبان نام با زبان این از بعضاً و کنندنمی صرف انگلیسی زبان یادگیری ضرورت

 از بسیاری نظر از علم این شدن طرد ساززمینه تواندمی اشتباه نامگذاری همین کنند،می یاد جهانی

 .(22کد ) "باشد آموزانزبان

 های خارجیج( رویکرد عمومی به زبان

و مطالبه برای فراهم آوری امکانات و شرایط مناسب  هامندی آن، عالقهگرایش عمومی افراد

 اردند کاربردی در آن اصالً انگلیسی زبان که هستیم کشورهایی معدود جزو ماها" عامل مهمی است:
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 خارج کالس از که وقتی شما کالس، از خارج توی اصالً  نه و دارد کاربردی رسانه توی نه یعنی

 خیابان توی هن مغازه توی نه کنید صحبت همدیگر با انگلیسی که کنیدنمی پیدا را هیچکس شویدمی

 .(9کد ) "بیاید پیش چیزی چنین که افتدمی اتفاق کم خیلی دوستان، جمع حتی نه

 راهبردها( 5

پدیده محوری تحت تأثیر عوامل علّی و در بستر عوامل ، Strauss, Corbin  (1998)به زعم 

ردی های راهبشود که با عنوان تاکتیکهایی منجر میکنشبرهمگر به ظهور کنش و ای و مداخلهزمینه

 شوند.رو توصیف میها و مسائل پیشیا روزمره یا چگونگی مدیریت موقعیت

 آموزش به ملّی و فراملّی رویکرد( الف

اگر بپذیریم یکی از وظایف نظام آموزشی هر جامعه، آماده کردن فراگیران برای جامعه جهانی 

ای ملی ههای درسی هم با این رویکرد و تفکر ملی و فراملی تهیه شود و از ظرفیتهبرناماست باید 

 حبتص انگلیسی راحتی به هم عادی مردم پاکستان و هند در" حداکثر استفاده در این راستا گردد:

 یست،ن اینطور ما کشور در اما شودمی استفاده جاها خیلی انگلیسی زبان کشورشان در چون کنندمی

 ها چهب به معلم کهاین مثل تکنولوژی از استفاده ه،بخو درکالس آزاد بحث کردن کاربردی برای

 داستان کالس، توی نندک تعریف انگلیسی به بیایند و ببینند فیلم بزنند، انگلیسی ایمیل به او بگوید که

 از پرورش و آموزش اینکه و خارجی هایتوریست با مواجهه و ارتباط انگلیسی، به کنند تعریف

 ریقط از زبان آموزش برای کنند همکاری و بگیرد کمک سیما و صدا الخصوصعلی دیگه هایارگان

 .(3کد ) "ملّی رسانه

 هازیرساخت بهبود( ب

آوری زیرساختهای مناسب و ترمیم زیرساختهای موجود از ای فراهمبرای هر تغییر و توسعه

آوری امکانات، تهیه برنامه درسی در قالب فراهم اهمیت زیادی برخوردار است، این موضوع مهم

مناسب، منابع آموزشی به روز و استاندارد، تربیت مدرسان توانمند و شناسایی نیازهای واقعی جامعه 

 کننده در پژوهش، به خوبی شناسایی و تبیین شدند:هدف از طرف متخصصان شرکت

 برخوردار بسزایی اهمیت از دارد را آن آموزش قصد وی که زبانی هر بر معلم تسلط است واضح"

 دنبو حاضر آنجا معلمان سازمان که است مهم استرالیا در تدریس برای چنانآن موضوع این. است

  حتی بودند گرفته آیلتس در 8 زیر نمره که را کسانی مدارک دیگر از یک هیچ شرایطی هیچ تحت

 در لفمخت هایکتاب مطالعه کنم عرض خدمتتان بخواهم کوتاه خیلی. کند بررسی مقدماتی طوربه

 ها،کالس این در تدریس برای ریزیبرنامه و مختلف هایکالس در تدریس زبان، آموزش حوزه

 به مربوط هایکارگاه در حضور ها،آن تجارب از یادگیری و همکاران آموزشی هایفعالیت در دقت

 و مختلف هایکالس در خودم آموزشی هایروش در نظرتجدید و بررسی و زبان آموزش
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 ریگرام و واژگانی دانش تقویت و زبان آموزش امر در نوین هایفناوری از گیریبهره به مندیعالقه

 .(18کد ) "باشندمی عوامل ترینمهم هااین انگلیسی زبان حوزه در

 
 

 های خارجیپ( ایجاد بینش جدید نسبت به زبان

گذاران و متولیان آموزشی جامعه هم شهروندان عادی و هم سیاستاگر این موضوع در بین افراد 

ن مادری، یک علم، هنر و مهارت و فرهنگی تبیین و نهادینه شود که فراگیری هر زبان به جز زبا

ارزش است و دریچه ای جدید و پل ارتباطی نوین در پیش روی افراد جامعه و به تبع آن گسترش با

اگر این فرهنگ و این بینش در کشور وجود " دنبال دارد:هو جوامع را ب ارتباط کشور با سایر کشورها

که یادگیری یک زبان خارجی علم ارزشمندی هست و یک مهارت با ارزش تلقی  دداشته باش

های خارجی و نه فقط منحصراً زبان انگلیسی بین آحاد مردم ، گرایش به سمت یادگیری زبانودشمی

و این فرهنگ و بینش را نهادهای فرهنگی و علمی با سازوکارهای حساب شده  ودشجامعه بیشتر می

ن ارزش و بعضاً مخرب بیهای بیطور که گرایش به سمت سرگرمی، هماندرنونند به وجود بیااتومی

ریزی حساب شده بتوان یادگیری یع شده پس امکان اینکه با برنامهها شامردم و بخصوص جوان

زبان مادری بویژه زبان انگلیسی را یک موضوع مهم و به نوعی هم سرگرمی و هم هایی غیر از زبان

  (4)کد "پذیر هستمهارت در سبک زندگی افراد جامعه وارد کرد، قطعاً امکان

 پیامدها( 6

بان یادگیری ز -اددهییدهنده اثرات و پیامدهایی است که از فرایند های پیامدی نشانتبیین مقوله

ی این موضوع هستند که مجموع عوامل دهندهاند؛ در حقیقت پیامدها توضیحشدهانگلیسی، حاصل 

 شوند؟ علی و راهبردهای اتخاذ شده، به چه آثار و نتایجی منتهی می

 آموزشی نظام از انتظار مورد تحقق دستاوردهای( الف

فراهم آورند و های گوناگون رود که دستاوردهایی را در زمینههای آموزشی انتظار میاز نظام

 یپژوهش علمی، هایعرصه در کشورها دیگر اربتج از استفاده" های جدید را توسعه بخشند:دانش

 عالی میعل دانشگاهی هایکتاب، است کشور در انگلیسی زبان آموزش به توجه تبعات از سیاسی و

 تیداسا ،انگلیسی زبان در مهارت به گرددبرمی که ما دانشگاهی جامعه در خالی هست جایشان واقعاً

 کند اگر ترجمه را اوریجینال هایکتاب تواندمی ،داندمی شیمی که کسی مثالً مختلف هایحوزه

 .(11کد ) "دانش زبانی قوی داشته باشند

 ب( منابع انسانی با انگیزه و کارآمد

یکی  جهانیدر دنیای جدید و با گسترش فناوری اطالعات و به تبع آن فراگیر شدن ارتباطات 

مد های نیروی انسانی کارآاز شروط اساسی موفقیت افراد آشنایی به زبان جهانی است، یکی از مالک
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نولوژیکی، های علمی، تکگیری از فرآوردهنیای مدرن است تا بتواند با بهرهتسلط به ابزار زیستن در د

انگیزه، آگاه و توانمند برای هنری و ورزشی در سراسر جهان آگاهی خود را به روز کرده و نیروی با 

 س رضایت و اعتماد به نفس نماید:اجامعه خود و جامعه جهانی محسوب گردد و خود نیز احس

و تخصص  معل با چطور فرد یک هست، ارتباطی پل یک المللبین زبان یک عنوان به انگلیسی زبان"

 فنی ای تخصصی زبان هایواژه انگلیسی، زبان ساخت با باید اینکه جز برقرار کند ارتباط خودش

 پلیمر یا فتن یا مکانیک رشته دانشجوی یک بگیریم، ندید را تخصصی زبان توانیمنمی باشد، آشنا

 هایترم این بداند باید انگلیسی هست، زبان به که کند دانلود پژوهشی علمی مقاله یک بخواهد اگر

 منهای نییع حل است، انگلیسی زبان با اینها تمام گوید؟،می چه نفت به راجع هست؟ چی تخصصی

 امروز، هشیپژو علمی مقاالت با امروز دنیای با کنیم برقرار ارتباط توانیممی چطور ما انگلیسی زبان

 را امروزی آپدیت و و روز به پزشکی مقاالت آن خواهدمی چطوری پزشکی دوره دانشجوی یک

  .(12کد ) "انگلیسی زبان به باشد مسلط خیلی باید اینکه جز کند مطالعه و بررسی

 پ( هر زبان جدید، آشنایی با یک دنیای جدید

 کنند ودات و آداب و رسوم مختلف زیست میاها، اعتقافراد مختلف در سراسر جهان با فرهنگ

ای به سمت شناخت آن گروه های فرهنگی هر گروه است که دریچهزبان یکی از بارزترین مؤلفه

ها و سبک زندگی دارند که آشنایی با ها، ارزشای از فرهنگملتی مجوعههر " :گرددوب میمحس

ا و هسر کره زمین ارتباط برقرار کنید و با اندیشه آننید با فردی در ااگر بتو ،ها جذاب هستاین

د فر رو دیگ ددهید این یک حالت خردمندی و انعطاف ذهنی به آدم میوشهای مختلف آشنا فرهنگ

 ،ددهارتقاء می اجذابی هست و شناخت افراد ر ، این موضوع مسألهاندممحدود و تک بعدی نمی

 .(27)کد  "المللی هستتحقق این موارد مستلزم تسلط به زبان بین
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 یادگیری زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران -بنیاد فرایند یاددهیالگوی داده -1 نمودار

 

 گیریبحث و نتیجه
یان ها به جرآموزشی آن بزارهای مهم پیشرفت کشورهای مختلف، نگرش و رویکرد نظامایکی از 

حوزه ملّی و هم در شرایط جهانی است؛ بستر تحوالت جهان پیرامون هم در  تعلیم و تربیت در

 عنوان یکاند، بههایی را کسب کردههایی را اتخاذ و چه نتیجهکه کشورها در این زمینه چه روشاین

و  التحصیالن نظام آموزشیشود. تجهیز فارغمزیت رقابتی در ارتباط با سایر کشورها محسوب می

 و ان از جهات مختلف، توان رقابت علمی با سایر کشورها، توانایی کسب و درک دانشسایر ذینفع

ها و پیام خود به جهانیان، مستلزم فراهم کردن ها، فرهنگهای سایر ممالک و صدور ارزشارزش

شرایط و اسبابی است که این روند را تسهیل بخشیده و کارساز باشد. یکی از مهمترین این لوازم، 

 عوامل علّی

 عوامل فردی -

 پداگوژی -

 زیست بوم -

 

 عوامل مداخله گر

 شرایط حاکم بر جامعه -

 امکاناتمنابع و  -

عالقمندی و درک ضرورت زبان انگلیسی از  -

 طرف متولیان آموزشی و فرهنگی

 رویکرد عمومی به زبانهای خارجی -

 

 عوامل زمینه ای

 شرایط خانوادگی -

 راهبردهای کالن نظام آموزشی -

 گروه همساالن و همکاران -

 الزامات پیشبرد اهداف علمی و شغلی -

 

 پدیده محوری

 یادگیری زبان انگلیسی-یاددهیفرآیند 

 

 راهبردها

 رویکرد ملّی و فراملّی به آموزش -

 بهبود زیرساختها -

انهای زب ایجاد بینش جدید نسبت به -

 خارجی

 

 پیامدها

 تحقق دستاوردهای مورد انتظار از نظام آموزشی -

 منابع انسانی با انگیزه و کارآمد -

 دنیای جدیدهر زبان جدید، آشنایی با یک  -
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ویژه زبان مشترک جهانی یعنی زبان انگلیسی است تا از این مسیر، های زنده دنیا بهه زبانتوجه ب

توان ارتباط مستقیم و بدون واسطه با جهانیان افزایش یافته و رسالت نظام آموزشی در این زمینه 

یز چای به وضعیت زبان انگلیسی در کشور ما بیشتر از هر ق یابد؛ چرا که نگاه عمیق و ریشهتحق

ی ارتباط افراد در جامعه محلّی، متوجه نظام آموزشی کشور است. فهم اهمیت نظام آموزشی در زمینه

-ی چشمدهی و توسعههایی مرتبط به هم و غیرقابل تفکیک، بر جهتعنوان الیهالمللی بهملّی و بین

افزاید. زبان می و و استفاد ازانداز و راهبردهای تعیین شده در رابطه با بهبود نظام ارتباطی بر پایه گفتگ

ریزی در راستای تقویت هویّت ملّی و عزت نفس همراه با گسترش قدرت باور ما این است که برنامه

ناسی، شارتباطی با سایر ملل، منافاتی با هم ندارند؛ با این شرط که متخصصان حوزه آموزش، زبان

کری و استفاده از منابع غنی علمی و فرهنگی شناسی و سایر علوم مرتبط، با همفشناسی، جامعهروان

جمله زبان های خارجی؛ مندر این رابطه و با دیدی باز و آگاه، به تدوین برنامه جامع آموزش زبان

 انگلیسی در نظام آموزشی کشور اقدام نمایند. در همین راستا، در پژوهش حاضر سعی شد تا الگوی

 در کوربین و اشتراوس پارادایمی الگوی برمبنای زبان انگلیسییادگیری  -فرآیند یاددهی بنیادداده

حاضر تالش نمود تا با ارائه مدلی جامع از پژوهش  .نشان داده شود هاداده و تحلیل گردآوری مسیر

فرایند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور، نگرشی جامع به پژوهشگران، 

ر زمینه دسازان و سیاستگذاران نظام آموزشی کشور تصمیمبه تر ه مهملیسی و از همگمدرسان زبان ان

  مختلف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ارائه کند.و رویکردهای ابعاد 

نتایج مصاحبه با خبرگان در این پژوهش نشان داد که یقیناً تحقق رویکرد مناسب در روند آموزش 

ماهنگی ای است که هآموزشی ایران، مستلزم شرایط و لوازم پیچیدهو یادگیری زبان انگلیسی در نظام 

یلی های سنی و تحصآموزان در ردهطلبد. نیازهای متنوع زبانو ارتباط چندجانبه عوامل مختلفی را می

مختلف با اهداف خاص خود و همچنین تهیه مقدمات و شرایط مناسب آموزش زبان خارجی در 

ی اسطهوزبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود نپذیرفته است و به کشوری مانند ایران که هنوز

یزی رشرایط اجتماعی و سیاسی ویژه خود، نگاهی خوشبینانه به زبان انگلیسی وجود ندارد، برنامه

گیری از نظرات متخصصان طلبد که در این پژوهش به طور کلی و با بهرهای را میجامع و گسترده

 -های این پژوهش، فرایند یاددهیسی به آن پرداخته شده است. بر اساس یافتهآموزش زبان انگلی

یرد، که متأثر از گتأثیر ترکیبی متنوع از عوامل علّی شکل مییادگیری زبان انگلیسی در پرتو و تحت

-شود. در گام اول به ویژگیتقسیم می« فردی و پداگوژی»عوامل انسانی و شرایط محیطی به عوامل 

آموز پرداخته شده است؛ تعیین این موضوع که فرد برای یادگیری زبان دارای صیتی زبانهای شخ

نوان عانگیزش به ای مشخص باشد موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛اهداف و انگیزه

سیار مهم و عاملی ب دالیل شخصی و ذهنی فرد برای دستیابی به هدفی مانند یادگیری زبان انگلیسی

 ؛Brawn (2004) های پژوهشیافته ثرگذار است،ا
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 Muraven, Slessareva (2003)؛Fleurquin, McLaughlin & Yamshiro  (2006)  و

Gardner,Tremblay, Masgoret  (1997) ییادگیر در عامل کنند که اولیننیز این موضوع را تایید می 

یار مهم یادگیری زبان انگلیسی نیز بس از طرف دیگر نگرش فرد به .است فرد انگیزش انگلیسی زبان

که باور داشته باشد که یادگیری زبان انگلیسی در دنیای فعلی چقدر الزم است و تا چه است؛ این

که فرد چقدر اندازه برای رسیدن به اهداف و تحقق رؤیاهای فردی و اجتماعی کارساز است و این

رای چنان بزبان برود، گاهی یادگیری یک مهارت آنتوانایی در خود سراغ دارد که به سمت یادگیری 

برای  کند که تالشی نیزکند و یا آن را بیهوده و بدون کاربرد تلقی مینیافتنی جلوه میفرد دست

دهد و تا جایی که شرایط به او اجازه دهد و اختیار داشته باشد از آن یادگیری آن از خود نشان نمی

به این های این پژوهش، راستا با یافتههم (2010شیربیگی و عزیزی ) های پژوهشیافتهکند. فرار می

عنوان مؤلفه شناختی و کنند که عقاید شخصی فرد راجع به یک موضوع بهموضوع مهم اشاره می

عنوان مؤلفه عاطفی و همچنین قصدهای رفتاری یا احساس مثبت یا منفی که نسبت به آن دارد به

ت به یک ی نگرش افراد نسبعنوان مؤلفه کرداری، تعیین کنندهموضوع بهرفتار واقعی فرد نسبت به 

 ی مشخص مانند یادگیری زبان انگلیسی است. مسأله

آموز برای موفقیت در یادگیری های زباناما فارغ از انگیزه و عالقه شخصی، گاهی اوقات تالش

ای هقرار گفتن در معرض روشمورد و زیاد مدرسان و های بیگیریزبان انگلیسی در نتیجه سخت

اشتباه و غیرعلمی آموزش، با شکست مواجه شده است و همین مسأله ممکن است شرایطی ایجاد 

زد آموهیچگاه زبان را نمی شود و تصور کند کهدچار « درماندگی آموخته شده» آموز بهکند که زبان

-که برخی از زبانرایطی مانند اینآموزی ندارد؛ این موارد و همچنین شطور کل استعداد زبانو به

 گرایی بیش از حد، برای ارتباط وهای شخصیتی مانند خجالتی بودن و درونآموزان به لحاظ ویژگی

کل ها است، دچار مشبخشی به دانستهی یادگیری و عمقصحبت کردن به زبان انگلیسی که الزمه

یح شود که یادگیری صحد بر علت میهای صحیح یادگیری نیز مزیهستند و همچنین نداشتن مهارت

 آموز مبیّن اصول رایج و معمولیهای فردی زبانطور کلی، این سطح یعنی ویژگیاتفاق نیفتد. به

های ذاتی و اکتسابی ها و ویژگیآموز با مهارتافتد، زباناست که در خالء آن یادگیری اتفاق نمی

های یادگیری کند و به خودش در رسیدن به ای در خلق موقعیتتواند کمک شایان توجهخود می

های شخصی، شرایط و امکانات آموزشی ها و ذهنیتاما فارغ از نقش مهم ویژگی اهداف یاری رساند.

مناسب و استاندارد نیز از ملزومات و لوازم مهم یادگیری و آموزش هدفمند و مؤثر زبان انگلیسی 

کنند و به منابع و امکانات آموزشی، متغیرهای محیطی یاد میاست. شرایط و لوازم که از آن به عنوان 

های شخصیتی یادگیرنده و رفتارهای او، از شوند در کنار ویژگیمدرس و جوّ آموزشی تفسیم می

ای هیادگیری زبان انگلیسی در کشورهایی با زبان -عوامل بسیار مهم و اثرگذار بر فرآیند یاددهی

؛ Sucuoglu (2017)  ؛Vattøy  (2019)ژوهشگران بسیاری مانند به باور پ مادری مختلف است.
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Rasskazova, Guzikova, Green  (2017)  وPourhossein Gilakjani  (2012) آموزان بیشتر دانش

توانند مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند و به اندازه کافی تجربه و دانشجویان به تنهایی نمی

ی نیاز از هدایتگر آموزشی تسلط به زبان انگلیسبتوانند به صورت خودآموز و بییادگیری ندارند که 

ها و همچنین آگاهی از استفاده به ها و تسلط و شیوه آموزش آنرا کسب کنند؛ بنابراین نقش معلم

موقع و حساب شده از بازخوردهای مناسب و به موقع، استفاده از منابع و محتوای آموزشی جذاب 

ت و پوشی اسها غیرقابل انکار و چشمآموزان و تقویت انگیزه آنهای فردی زبانتفاوت و توجه به

ود؛ شبدون توجه به این رکن مهم، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت مطلوب محقق نمی

در  گر آموزشی نقش مهمیگر و تسهیلدر یک نظام تعلیم و تربیت پاسخگو، معلم به عنوان هدایت

-آموزان دارد، معلمان با تسلط و شناخت بر سبکی علم زبان انگلیسی دانشا تضعیف بنیهتقویت ی

-ی زبانهای مختلف یادگیری و تعصب نداشتن روی یک شیوه و روش خاص برای آموزش همه

های مختلف از نظر تسلط به زبان انگلیسی، آموزان با روحیات و تجربیات متفاوت و همچنین سطح

ت و آموز به نسبت خودش پیشرفکنند که هر زبانموزان را پشتیبانی کرده و کمک میآبه خوبی زبان

آموز کمک ای به زبانرشد در آموزش زبان را احساس کند؛ ضمن اینکه یک معلم متبحر و حرفه

فید های خود، به یادگیری مکند تا سبک یادگیری خود را بشناسد و برحسب شخصیت و ویژگیمی

آموز با خواندن و صحبت کردن، یکی با سخنرانی کردن و دیگری که یک دانشنند ایناهتمام ورزد؛ ما

ها، سطح زبانی خود را بهبود بخشد، رفتار و عملکرد با فیلم دیدن یا یکی با شنیدن و سایر روش

آموز مانند انگیزش، نگرش های فردی زبانتواند ویژگیمطلوب مدرسان به قدری مهم است که می

  .تأثیر خود قرار دهدهای یادگیری او را نیز تحتو مهارت

مورد دیگر امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با رویکردها و 

آموز و کارگیری حواس چندگانه زبانموزشی است که بیشتر از هر چیز بر بهآهای نوین روش

نقش حواس  ،دارند؛ در فرآیند تدریس و آموزشهمچنین استفاده از رویکردهای ارتباطی تأکید 

ر تآموزان برای یادگیری عمیقکارگیری حواس زبانبسیار پررنگ است و الزم است که مدرسان در به

اهتمام ویژه داشته باشند. در فرآیند استفاده از حواس چندگانه در آموزش، اطالعات از راه حافظه 

پس با تکرار و مرور، اطالعات به حافظه بلندمدت انتقال یابد و سحسی به حافظه کاری انتقال می

طالب آموزان مشود که زبانگیرد؛ در نتیجه استفاده از حواس باعث مییافته و یادگیری صورت می

آموخته شده را برای مدت بیشتری در حافظه نگهدارند و هرچه که حواس بیشتری در یادگیری 

؛ (2019ی، قدم و ابراهیم)پیش بیشتری صورت خواهد گرفتدرگیر باشد یادگیری با عمق و موفقیت 

استفاده از تکنولوژی ارتباطات با کمک به مدرسان در  Herring, Koehler, Mishra  (2016)به زعم 

تواند یادگیری را تسهیل بخشیده و به توسعه دانش کمک شایان و محسوسی های آموزشی مینظام

ی امدرسان، نیاز به وجود تجهیزات و امکانات آموزشی ویژهبکند. اما تحقق این ضرورت از طرف 
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موزان را در آتاپ، ویدئوپروژکتور، اسپیکر و قلم نوری دارد تا بتوانند حواس چندگانه زبانمانند لپ

کردها گیری از رویکار گیرند. استفاده از تجهیزات آموزشی مناسب و بهرهآموزش زبان انگلیسی به

... در تقابل با روش سنتی آموزش زبان و CALL ،CLTو نظریات جدید آموزش زبان انگلیسی مانند 

کند و مقداری قواعد و کلمه را به عنوان متکلم وحده صحبت میانگلیسی است که در آن معلم به

یادگیری عمیق و واقعی صورت  دهد؛ نه جذابیتی برای زبان آموز دارد و نه اینکهآموزان ارائه میزبان

 شود. باید در نظر داشته باشیم کهآموز پاک میگیرد و پس از مدتی مطالب به کل از حافظه زبانمی

ویژگی ذاتی زبان، رشد و تحقق در بستر تعامالت و ارتباط است و انتظار رشد زبان در محیط بسته 

رسد صرفاً در حد تدریس و ه نظر میکالس و به روش سنتی، انتظاری دور از واقعیت است که ب

ده مرثمر از کالس و معلم برای مفید و مثآموزان بهرهکه زبانماند، بدون اینتمام شدن کتاب باقی می

 .باشند

ای های حرفههمه موارد بیان شده در حوزه امکانات آموزشی، برنامه درسی زبان، تحقق ویژگی

یابی استاندارد زبان انگلیسی و مواردی از این دست، نامه ارزشو شخصیتی مدرسان، تدوین آئین

کند؛ به بیان دیگر گذاری و تدوین اسناد عالی آموزشی تحقق پیدا میهمگی در ساحت سیاست

تواند راهگشا و روشنگر االجرا، میگذاری آموزشی در قالب اسناد الزمریزی کالن و سیاستبرنامه

-سینیبه زعم ح .آموزشی با تمام شرایط و مختصات الزم باشدمسیر آموزش زبان انگلیسی در نظام 

در کشوری مانند سوئد که از لحاظ آموزش زبان انگلیسی در زمره یکی از  (2014خواه و همکاران )

شود، ایجاد هرگونه تغییر و تحول در حوزه عمل تربیتی، کشورهای موفق در این زمینه شناخته می

های درسی رورش، برنامه درسی ملی، و برنامهنین ملی آموزش و پویژه قوااز اسناد باالدست به

ترین زمان ممکن بر شود. قدرت اجرائی این اسناد بسیار زیاد است و در سریعموضوعی آغاز می

گذارند. لیکن این نظم سلسله مراتبی و سرعت عمل در نظام اسناد و منابع پایین دست تأثیر می

شود. مسلم است که حوزه عمل نیاز به پشتیبانی نظری دارد و ایجاد یآموزشی و درسی ایران دیده نم

تحول در حوزه عمل آموزش زبان، منهای ایجاد تحول در حوزه نظر )برنامه درسی( برابر با بازده 

آموزان ایرانی در برقراری ارتباط به زبان هم بنیه ضعیف و ناتوانی دانشناچیزی خواهد شد و آن

اسناد  ترینمین راستا، منعکس کردن اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در عالیانگلیسی است. در ه

کشوری باید یکی از اقدامات اساسی باشد. متأسفانه در اسناد عالی کشور ایران تنها این دو مورد 

های آموزشی و درسی و تعمیق و دولت موظف است اصالحات الزم را در زمینه»یافت شده است؛ 

: ماده 1384)قانون برنامه چهارم توسعه، « ، علوم و زبان انگلیسی انجام دهدبهبود آموزش ریاضی

یکی از ابعاد ایجاد تحول در نظام تربیت رسمی و عمومی کشور، افزایش سطح »، بند دال( و 52

)سند تحول راهبردی آموزش و  «تسلط فراگیران به زبانهای خارجی )ویژه عربی و انگلیسی( است

دم مقعلوی گرانی مانندتبیین این ضرورت در حالی است که به باور پژوهش (.92: 1390پرورش، 
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های کالن و ملی در حوزه آموزش گذاریدر نظام آموزشی ایران فقدان سیاست (2012و خیرآبادی )

ها منجر یزیرگیری و برنامهای و سوگیری در تصمیمزبان انگلیسی، به تشتت آراء، غلبه نگاه سلیقه

-های خارجی در نظام آموزشی مشخص نباشد و افق واقعانداز زبانتا زمانی که چشمشده است. 

ریزان آموزشی گذاران و برنامهرو برای سیاستای بر اساس وضعیت موجود و اهداف پیشبینانه

های مدّون همچنان شاهد کشور در رابطه با آموزش زبان انگلیسی متصوّر نباشد، در خالء سیاست

 م بود.ی متفاوت خواهیهازمان با تغییر مدیران با رویکردها و سلیقهعی و غیراصولی همتغییرات مقط

ریزان نظام آموزشی ضمن در نظر گرفتن عوامل تبیین شده گردد مدیران و برنامهدر پایان پیشنهاد می

ریزی مناسب برای آموزش زبان انگلیسی در سطوح مدرسه، بسترسازی و برنامهدر این پژوهش، 

گران های خصوصی را مورد اهتمام و توجه قرار دهند. همچنین به پژوهشدانشگاه و آموزشگاه

گردد که به تفصیل در مورد هر کدام از ابعاد تبیین شده در این پژوهش در خصوص پیشنهاد می

 آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران، به تحقیق و بررسی همت گمارند.
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Introduction of an Executive Model of Teaching and 

Learning English in the Iranian Education System 
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In our contemporary world, knowing English, as a global language, is a necessity because 

it allows people across the world to share their experiences and keep themselves up to 

date with the latest developments in the world. The expansion of communication between 

different countries, on the one hand, and the development of mass media and the 

emergence of the concept of ‘global village’, on the other hand, highlight the need for 

learning English, as a lingua franca, to communicate with other people and communities 

in the world more than ever before. Therefore, since this global language facilitates 

interaction with the world, learning English has been identified as a major priority by 

many people across the world. This necessity is most noticeable in educational centers. 

However, various studies have shown that most students in Iran are not able to use English 

correctly or establish a simple communication in English though they spend many hours 

in school learning English. Similar to school students, university students are not able to 

communicate in English, and the status of English among university students is as 

unfavorable as is among school students. Despite the fact that English is the dominant 

language in various fields of science, most students in various fields of study do not pay 

enough attention to learning English. Although English language teaching in Iran 

officially begins at school, it seems that pupils have difficulty learning and using it 

effectively. Basically, there is a big gap between what is and what should be. Therefore, 

the present study aimed to introduce an executive model, informed by English language 

teaching experts, for improving English language teaching in the Iranian education 

system. Undoubtedly, examining the situation of English language teaching in a country 

as large as Iran with more than fourteen million school students and nearly four million 

university students is of great significance and can cast light on some important and 

practical issues surrounding language learning and teaching. English is mentioned in the 

national curriculum of Iran and is referred to as one of the eleven areas of education and 

learning. 

The present study, as an applied research, adopted a qualitative approach to study 

the English language teaching and learning in the Iranian education system using a data-

driven method. This study, by adopting an exploratory (inductive) approach, sought to 

develop and introduce a data-driven model. Since the existing models and theories offer 

no convincing explanation for the current situation of English language teaching and 

learning in Iran, this study aimed to bridge this gap by exploring English language 
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teaching and learning in the Iranian education system. The study population included 

English language instructors at three levels, including school, university, and private 

English language institutes. Accordingly, a reference and specific group of 27 teachers 

who, according to administrators, language learners, and language learners’ parents, had 

considerable skill and expertise was selected. Of these teachers, 11 were school teachers, 

5 were university teachers, and 11 were language institute teachers. 

The data were analyzed and 158 open codes were identified. These codes were 

categorized in the form of causal factors (individual, pedagogical, ecosystemic), 

contextual factors (family conditions, macro strategies of the education system, peer 

group and colleagues, requirements for achieving scientific and professional goals), 

intervening factors (the status of the society, resources and facilities, the interest in and 

understanding of the need for teaching/learning English reflected by educational and 

cultural authorities, the general attitude toward foreign languages), central phenomenon 

(English language teaching-learning process), strategies (the national and transnational 

approach to education, infrastructure development, creation of new insights into foreign 

languages), and consequences (realization of the expected goals of the education system, 

motivated and efficient human resources, any new language, familiarity with a new 

world). The proposed model of the process of teaching and learning English in the Iranian 

education system is hoped to provide researchers, English language teachers, and, most 

importantly, decision- and policy-makers with various strategies to improve the learning 

and teaching of English in the Iranian education system. The results of interviews with 

experts showed that the realization of an appropriate approach to teaching and learning 

English in the Iranian education system required complex conditions and equipment as 

well as coordination and communication between various stakeholders. The diverse needs 

and goals of different language learners in different age groups with different educational 

contexts, as well as the inadequate provision of appropriate conditions and facilities for 

teaching foreign languages in Iran, in which English is not treated as a second language, 

implies that the road ahead is bumpy. Finally, the complex social and political realities of 

Iran require comprehensive and extensive language planning, in which the concerns of 

English language experts and teachers are addressed. 

Keywords: English language teaching, English language learning, Iranian education 

system, grounded theory, global language 

 

 


