آسیبشناسی و واکاوی کیفی یادگیری زبان انگلیسی در برنامه
درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی
سمیرا بکان ،1وحیده علیپور ،2رحیم
تاریخ وصول3131/4/31 :

مرادی3

تاریخ پذیرش3131/31/62 :

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفی یادگیری زبان انگلیسی برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس
مدل وین شتین و فانتینی بود .روش تحقیق پژوهش حاضر ،کیفی و برای گردآوری دادهها از روش
مصاحبهی ساختار نیافته استفاده شد .جامعهی مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیهی دبیران انگلیسی زن
و مرد شهر کرج بود .تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظری تعیین گردید که بعد از مصاحبه با  61دبیر
مصاحبه به حد اشباع رسید .یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که عواملی چون قدیمی بودن
کتابهای زبان  ،مطلوب نبودن محتوای کتاب ،عدم تمرکز برنامهی درسی بر مهارتهای چهارگانه زبان ،
مجرب نبودن دبیران زبان خارجه و عدم تسلط آنها بر روشهای نوین و مؤثر تدریس ،محتوای مبنی بر
گرامر ،تکیه بر محیط مبتنی بر متن ،دانش آموزان بیعالقه و بیانگیزه  ،تألیف کتاب بر مبنای روش
ترجمهی دستوری در یادگیری زبان انگلیسی مؤثر میباشند.

واژگان کلیدی :برنامه درسی ،زبان انگلیسی ،مدل وین اشتین و فانتینی ،یادگیری

مقدمه
امروزه ظهور مفهوم دهکدهی جهانی و گستردهتر شدن ارتباطات بین کشورهای مختلف
جهان ،یادگیری یک یا چند زبان دیگر را ضروری جلوه میدهد (مرادی و محمدمهری،
 .)3111افزایش رشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تاثیرات زیادی بر
سیستم آموزشی کشورهای مختلف گذاشته و بسیاری از کشورها آموزش زبان انگلیسی را
در دوره ابتدایی به صورت رسمی آغاز نمودهاند(جعفرخانی ،زارعی زوارکی و دالور،
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 ،3134ص  .)11از طرفی با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش تعامالت بین ملتها ،نیاز
به یادگیری زبانهای خارجی نیز در حال افزایش است .تاریخ یادگیری زبان خارجی و
آموزش آن همیشه با چالشها و سؤالهایی مواجه بوده است .زبان آموزان همیشه به دنبال
بهترین و مؤثرین شیوه برای یادگیری زبان و معلمان نیز به دنبال روشی بودهاند که این
یادگیری را تسهیل نموده و سرعت بخشند (صحرایی و خالقیزاده .)3133 ،عالوه بر این،
در دنیایی که پیشرفت وسایل ارتباطجمعی رفته رفته آن را به دهکدهای بدل کرده است،
نیاز به زبانی مشترك برای برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی-اجتماعی بشر ،بیش از
پیش احساس میشود (گادوا 3وگریچرز .)6111 ،6فراگیری زبان دوم که منجر به دو
زبانگی میشود ،فرایندی پیچیده است که ابعاد و جنبههای روانشناسی ،اجتماعی-
فرهنگی ،زبانشناسی و رفتاری را در برمیگیرد .در همین راستا گوگ نانو )6131( 1نیز
استدالل میکند که برای مدت نسبتاً طوالنی است که مباحث دو زبانگی و فراگیری زبان
دوم در کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت ،زبانشناسان ،روانشناسان شناختی،
روانشناسان اجتماعی بوده است .امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکارناپذیر
است؛ زیرا زبان انگلیسی ،زبان علم است و آموزش رشتههای مختلف با افزایش روند
جهانیسازی ارتباطات بینالمللی ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،تجارت جهانی و
آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت میگیرند و در سطح حرفهای ،عدم
آشنایی با این زبان برابر با بروز مشکالت فراوان در دنیای مدرن امروزی است (دونگبو،4
 .)6136از طرف دیگر زبان انگلیسی یکی از دروسی است که مخصوصاً در برنامه درسی
دوره متوسطه بیشترین افت تحصیلی را به خود اختصاص میدهد (قهرمانی .)3116 ،اکثر
معلمان و دانش آموزان با آنکه ساعتهای زیادی در زیر سقف کالس ،درگیر فرایند
یاددهی  -یادگیری این درس هستند ،باز هم موفقیت چشمگیری در این زمینه نداشتهاند
(عباسی ،احمدی و لطفی .)3111 ،در خصوص آموزش و یادگیری زبان خارجی ،یکی از
مواردی که باعث ناامیدی و سرخوردگی زبان آموزان میشود اصطکاك راهبردهای
تدریس و یادگیری و عدم استفاده از راهبردهای کلیدی و مؤثر در امر یادگیری زبان
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خارجی است .نهاد آموزشوپرورش در نیل به این هدف در هر چهار مؤلفه برنامه درسی
شامل هدف ،محتوا ،سازماندهی و ارزشیابی با مشکالتی روبرو است .در برنامهریزی درس
زبان ،مؤلفههای مورد توجه عبارتاند از :نیازسنجی ،تحلیل وضعیت و چگونگی
زبانآموزی ،تعیین اهداف ارتباطی ،طراحی دوره ،انتخاب یا تدوین مطالب درسی،
سازماندهی آموزش مؤثر و ارزشیابی (عنابی سراب .)3113 ،در نظام آموزشی کشور ما با
اینکه دانش آموزان صدها ساعت از عمر خود را در کالسهای زبان مدارس صرف
میکنند ،باز هم در حوزه مهارتهای گوناگون زبانی یعنی گوش دادن ،صحبت کردن،
خواندن و نوشتن به سطح مطلوبی از توانایی نمیرسند و اصوالً بین آنچه هست و آنچه باید
باشد فاصله میباشد (صادقیان .)3113 ،همچنین نتیجه این سرمایهگذاری و صرف هزینه،
فارغالتحصیلشدن دانشآموزانی است که پس از سالها به سطح قابل قبولی از دانش و
توانش زبانی نمیرسند .با نگاهی به وضعیت آن دسته از دانش آموزان که وارد دانشگاه
میشوند ،درمییابیم که تقریباً به جزء آن عده از دانشآموزانی که در مؤسسات خصوصی
زبان آموزش دیدهاند ،بقیه از نظر دانش زبانی در حد مطلوبی نیستند و این حاکی از آن
است که برنامه درسی آموزش متوسطه مؤثر نیست.
اگر نظام آموزشی بخواهد وظایف خود را بهدرستی انجام دهد ،نیازمند ایجاد تغییر بر
اساس فلسفه جدید تعلیم و تربیت ،بازنگری و بازتولید مفاهیم اساسی آن از جمله
برنامهریزی ،تعیین اهداف ،محتوا نقش معلم ،دانشآموز ،اولیاء ،ارزشیابی از آموختهها و
ارزشگذاری است .به نظر میرسد آموزشوپرورش کشورمان تاکنون نتوانسته به تغییرات
و اصالح اساسی این موارد در آموزش زبان انگلیسی دست یابد .علت این ناکامی بهدرستی
مشخص نیست زیرا برنامهی درسی شامل عناصر مختلفی است و باید در برسی یک
برنامهی درسی همهی این عناصر را مورد توجه قرار داد .طراحی نامناسب محیطهای
آموزشی ،حواسپرتی دانش آموزان ،اشکال در روشهای تدریس ،نبود فضای بازی در
مدرسه از جمله ضعفهایی هستند که از مهمترین عوامل ناکارآمدی آموزشوپرورش در
آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان میباشد(کالنتری و غالمی.)3131 ،
از دیدگاه عنابی سراب ( )3113و صفرنواده و همکاران ( )3113برنامه درسی فعلی
زبان که در مجموعه کتابهای درسی دوره متوسطه تبلور پیدا کرده است ،بر اساس
رویکرد ساختاری تدوین شدهاند که در آن بر مؤلفههای صوری زبان تأکید میشود .این
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تأکید را میتوان عالوه بر محتوای کتابهای درسی زبان ،در سازماندهی آموزش،
روشهای تدریس و همچنین ارزشیابی نیز مشاهده کرد.
ضیا حسینی ( ) 3132علت عدم موفقیت و پیشرفت زبان انگلیسی در ایران را به خاطر

استفاده از روش تدریس غالب "ترجمه-دستور" بیان نموده و اظهار میدارد":هرچند در
سالهای اخیر روشهای جدید توصیه میشود ولی به علت فقدان دبیران خوب ،فعال،
خبره و نیز کمبود ساعات تدریس و نحوه غلط امتحان گرفتن و تأکید بر آزمونهای کتبی
متأسفانه هنوز موفقیت و پیشرفت قابلمالحظهای در فرایند یادگیری زبان انگلیسی در
کشور ما به چشم نمیخورد .رحیمی ( )3134علت افت تحصیلی دانش آموزان اصفهان در
درس زبان انگلیسی را در چهار زمینه تقسیمبندی کرده است :عدم استفاده از روشهای
نوین تدریس ،پرجمعیت بودن کالسها ،عدم استفاده از وسایل کمکآموزشی و
مشکالت کتابهای درسی .حقی ( )3111عدم تناسب حجم کتاب زبان انگلیسی با ساعات
هفتگی و استفاده از دبیران غیرمرتبط ،همایی ( )3133نامناسب بودن وضعیت اقتصادی،
فرهنگی خانوادهها ،شیوههای تدریس ،فضای آموزشی و محتوای کتب انگلیسی ،جاللیان
( )3133فقدان وسایل کمکآموزشی ،تراکم کالسها و ضعیف بودن محتوای آموزشی
زبان انگلیسی بر اساس معیارهای شناختی را از علل ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی
میدانند .رضایی ( )3114معتقد است در بحث فنون تدریس کنشهای زبانی در کتابهای
دبیرستانی ،مهارتهای گفتاری مورد توجه بسیاری از دبیران قرار نگرفته است .وی دالیل
این امر را اولویت دادن به مهارت خواندن ،حجم زیاد کتابهای درسی و ارزشیابی کتبی
نهایی برمیشمرد .ایمان زاده ( )3114با بررسی وضعیت یادگیری دانش آموزان در درس
زبان انگلیسی شهرستان مرند به این نتیجه رسید که حدود  11درصد معلمان زبان انگلیسی
از روش دستوری-گرامری استفاده میکنند که در مقایسه با معلمانی که از روشهای نوین
استفاده میکنند ،موفقیت کمتری داشتند .جمالی پا قلعه ( )3113به بررسی ضعف دانش
آموزان ایرانی در تکلم به زبان انگلیسی پرداخت .به اعتقاد وی این ضعف عمومی را
میتوان به عواملی از قبیل استفاده از روشهای نادرست در تدریس ،ناتوانی معلمان در
تکلم ،کمبود وقت ،کالسهای پرجمعیت ،انگیزه نداشتن دانش آموزان و شیوه برگزاری
کنکور نسبت داد .در همین راستا ارتیز )6113( 3تحقیقی در زمینه عوامل مؤثر در یادگیری
1. Ortiz
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زبان انگلیسی انجام داد .وی برنامه درسی و آموزشی مناسب ،درگیر کردن دانش آموزان
در فرایند آموزش و یادگیری ،ایجاد محیط مناسب یادگیری ،سهیم کردن دبیران ،مدیران
و والدین در تصمیمگیریهای مدرسه و کارایی دانش دبیران را از مهمترین عوامل رسیدن
به اهداف تعیین شدة زبان انگلیسی برشمرد .همچنین ایجاد فرصت برای یادگیری مهارتها
و دسترسی به برنامههای درسی و آموزشی را از عواملی دانست که در آموزش و یادگیری
زبان انگلیسی مؤثرند.
نیکوپور ،فارسانی و نیشابوری ( )6133نیز در پژوهشی تحت عنوان بهکارگیری
راهبردهای یادگیری زبان آموزان ،به بررسی این مسأله پرداختند که دانشجویان زبان
انگلیسی در ایران از کدام راهبردهای یادگیری زبان بیشتر استفاده میکنند .نتایج بررسی
آنها نشان داد که بهطورکلی ،زبان آموزان ایرانی به میزان متوسط از راهبردهای یادگیری
زبان استفاده میکنند .عالوه بر این یافتهها حاکی از آن بود که زبان آموزان ایرانی ترجیحاً
از راهبردهای فراشناختی بیشتر از سایر راهبردها استفاده میکنند و راهبردهای حافظهای را
کمتر از راهبردهای دیگر به کار میبرند .ایگزیانگ )6131( 3با مقایسه تفاوتهای
یادگیری زبان انگلیسی در  631دختر و پسر نشان داد که عوامل متعددی بهطور مستقیم و
غیرمستقیم یادگیری زبان انگلیسی را تحت تأثیر قرار میدهند و در میان آنها فرد
یادگیرنده مهمترین نقش را داراست .در ضمن ،عواملی چون هوش ،استعداد یا توانایی و
انگیزش نیز نقش بسزایی در یادگیری زبان انگلیسی دارند.
اوان ،6نورین 1و ناز )6133( 4نشان دادند که انگیزه پیشرفت و خودپنداره رابطه مثبت و
معناداری با پیشرفت تحصیلی دارند .خداشناس و همکاران ( )6131دریافتند که انگیزه
نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان دوم دارد .کاسکان )6134( 1نشان داد که عوامل
متعددی از جمله عوامل انگیزشی ،در یادگیری زبان انگلیسی نقش دارند .همچنین ،نتایج
نشان داد که دختران در مقایسه با پسران از انگیزه باالتری برای یادگیری زبان برخوردارند.
لذا در این پژوهش انتخاب درس زبان انگلیسی به این دلیل بوده که وضعیت موجود
آموزش زبان انگلیسی در کشور نگرانکننده است .نتایج پژوهشهای متعدد اشاره به این
1. Xiong
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واقعیت دارد ،فارغالتحصیالن دبیرستان بنیهی بسیار ضعیف در درس زبان انگلیسی دارند و
در هیچکدام از حوزههای اصلی زبان (خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و سخن گفتن) قادر به
برقراری ارتباط نیستند .این در حالی است که به دلیل انگلیسی بودن زبان علم و فناوری و
تجارت و مسافرت ،انگلیسی تبدیل به زبان مشترك جهانی شده و به این دلیل ،یادگیری و
تسلط بر زبان انگلیسی تبدیل به ضرورتی انکارناپذیر برای همه بهویژه دانش آموزان و
دانشجویان شده تا بتوانند نیازها و رؤیاهای شخصی ،تحصیلی و شغلی خود را محقق کنند.
نتیجهی این پژوهش میتواند مورد استفادهی برنامهریزان آموزشی و مؤلفین کتابهای
درسی قرار گیرد تا در صورت نیاز تغییرات الزم را چه در کتب درسی و چه در
برنامهریزی درسی زبان انگلیسی اعمال نمایند و در جهت آموزش مؤثرتر و کاربردی تر
زبان انگلیسی گام بردارند .همچنین نتایجی که از این پژوهش برمیآید میتواند مسئولین
نظام آموزشی ،طراحان برنامه درسی ،تکنولوژِیست های آموزشی و معلمان زبان انگلیسی
را در جهت بهبود یادگیری و آموزش زبان انگلیسی کمک نماید تا دانش آموزان بتوانند
بهتر و بیشتر بر این درس تسلط پیدا کنند؛ بنابراین اهداف و سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
هدف کلی:
برسی یادگیری زبان انگلیسی در مقطع متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی.
اهداف فرعی:
بررسی یادگیری زبان انگلیسی بر اساس شناخت فراگیر
بررسی یادگیری زبان انگلیسی بر اساس عالیق فراگیر
بررسی یادگیری زبان انگلیسی بر اساس ایدههای سازماندهنده
بررسی یادگیری زبان انگلیسی بر اساس مهارتهای یادگیری
بررسی یادگیری زبان انگلیسی بر اساس روشهای تدریس
بررسی یادگیری زبان انگلیسی بر اساس زمینههایی که محتوا بر اساس آنها شکل
میگیرد
سؤاالت پژوهش:
آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به مهارت روش تدریس زبان انگلیسی
پرداخته میشود؟
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آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به مهارتهای یادگیری در برنامهی درسی
زبان انگلیسی پرداخته میشود؟
آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به شناخت فراگیران در برنامهی درسی زبان
انگلیسی پرداخته میشود؟
آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به ایدههای سازمان دهنده در برنامهی درسی
زبان انگلیسی پرداخته میشود؟
آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به تعیین عالیق فراگیران در برنامه درسی زبان
انگلیسی پرداخته میشود؟
آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به زمینههایی که محتوا بر اساس آنها شکل
میگیرد در برنامهی درسی زبان انگلیسی پرداخته میشود؟

روش پژوهش
راهبرد اصلی این پژوهش کیفی است و پژوهش کیفی بهعنوان پژوهش طبیعی یا پژوهش
در میدان ،شکلی از پژوهش است که پدیدهها را در موقعیت طبیعیشان توضیح میدهد و
روشهای چندگانهای برای تفسیر ،فهم ،توضیح و معنا بخشیدن به آنها به کار میگیرد
(اندرسون .)6111 ،پژوهش کیفی در مورد موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده
است .روششناسی کیفی به محقق اجازه میدهد تا به دادهها نزدیک شود و از آن طریق،
جنبههای تحلیلی 1و مفهومی 2را از خود دادهها به دست آورد .بهجای اینکه از فنون
انعطافناپذیر کمیتی از پیش تعیینشده استفاده کند که جهان اجتماعی را بهصورت
تعاریف عملیاتی که خودِ محقق ساخته است ،در آورد( .نادری و سیف نراقی .)3133 ،در
این پژوهش از بین روشهای تحقیق کیفی ،روش گراندد تئوری( 1نظریه زمینهای) استفاده
گردید .گرندد تئوری یک روش پژوهش استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران
امکان میدهد بهجای اتکا به تئوریهای از پیش تعریفشده ،خود به تدوین یک تئوری
تازه اقدام کند .تئوری که بتواند به خدمت موضوع مورد تحقیق در آید.

1. analytical
2. conceptual
3. grounded theory
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برای گردآوری دادهها از روش "مصاحبه ساختارنیافته "1استفاده شده است .پژوهش
حاضر در مناطق چهارگانه شهر کرج یعنی منطقه  3،6،1،4آموزشوپرورش صورت
گرفت .جامعهی مورد بررسی شامل کلیه دبیران درس زبان انگلیسی (مرد و زن) در مقطع
دبیرستان شهر کرج به تعداد  441نفر بود که با انجام مصاحبه با  61دبیر ،حالت اشباع
حاصل شد و محقق ،مصاحبه را متوقف نمود .از آنجایی که رویکرد این پژوهش بر اساس
گرندد تئوری (تئوری زمینهای) انجام پذیرفت ،گرداوری دادهها تا زمانی ادامه یافت که به
حد اشباع برسد؛ یعنی اطالعات به دست آمده تکراری شوند .در تئوری زمینهای،
گردآوری دادهها تا زمانی ادامه مییابد که پژوهشگر اطمینان پیدا مییابد که اطالعات
تازهای به دانستههای او افزوده نمیشود (اشباع) و عالوه بر آن حجم ،گستره و عمق داده
گردآوری شده نیز برای تدوین تئوری مورد نیاز و پاسخگویی به پرسشهای پژوهش
کفایت میکند (منصوریان)3112 ،؛ در نمونهگیری حاصل نیز تعداد افراد نمونه با معیار
اشباع نظری تعیین گردیدند .در این پژوهش بعد از مصاحبه با  61دبیر زبان انگلیسی ،حالت
اشباع حاصل شد.
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از طریق کدگذاری به سه شیوه کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی صورت پذیرفت .در مرحله کدگذاری باز دادهها خرد و مقایسه
شدند و در طی مرحله کدگذاری محوری مفاهیم یکسان در یک مقوله طبقهبندی شدند و
در انتها تحلیل نظری (کدگذاری انتخابی) منتهی به ارائه نظریه زمینهای شد.
الف -تحلیل مفاهیم
ب -تحلیل گزارهها
ج -تحلیل مفاهیم انتزاعی
در کدبندی باز که اولین مرحله کدبندی است دادهها سطر به سطر یا بهصورت
پاراگرافی کدبندی و مفهومبندی میگردند؛ در مرحله بعدی یعنی مرحله کدگذاری
محوری مفاهیم بر اساس اشتراکات و یا هم معنایی در کنار هم قرار گرفته و مقوله محوری
را تشکیل میدهند و درنهایت در مرحله کدگذاری انتخابی (هستهای) مهمترین موضوع
پژوهش استخراج میگردد و بر اساس این موضوع نظریه زمینهای ارائه میگردد (علیپور،
 .)3131کدبندی مستلزم دقت فراوان است چرا که در مدل زمینهای نهایی این مقوالت
1. Unstructured interview
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سهم عمدهای داشته و شرایط و پیامدها را به تصویر میکشند (کوربین و اشتراس6111 ،3؛
گالسر و اشتراس3323 ،6؛ گالسر3331 ،1؛ دی .)3331 ،4در پژوهش حاضر مرحله
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در تحلیل دادهها اجرا و درنهایت
تئوری زمینهای ارائه شده است .نظریه زمینهای که آخرین مرحله در تئوری زمینهای و
زمینهساز تدوین تئوری است زمانی شکل میگیرد که پژوهشگر با انبوهی از مفاهیم،
یادداشتها و مجموعه عظیمی از دادههای کیفی روبرو است که طی مراحل قبلی بهتدریج
شکل گرفتهاند .در این حالت پژوهشگر به ریزترین جزییات پژوهش احاطه دارد و سعی
دارد تئوری را از دل دادهها بیرون بکشد و آن را برای سایر افراد به بهترین وجه ممکن
نمایان سازد؛ این تصویر ،تصویری واضح است که نهتنها به پرسشهای محقق پاسخ
میدهد بلکه برای سایر محققین و آینده منشأ تولید پژوهشهای تازه است (اشتراس،1
.)3331

یافتههای پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر ،تئوری زمینهای (گرندد تئوری) میباشد؛ در این رویکرد تحلیل
دادهها منتهی به استخراج نظریهای میشود که در سطح وسیع میتواند آسیبهای برنامهی
درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه را تبیین کند .در رویکرد حاضر از رویکرد زمینهای

نظاممند (کوربین و اشتراس )6111 ،سود برده شده است که از سه مرحله کدبندی برای
تحلیل دادهها شامل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ستفاده گردید و طبق مصاحبههای
انجامشده پاسخ سؤاالت پژوهش به شرح ذیل میباشد:
 .3آیا فراگیران در زمینهی برنامهی درسی زبان انگلیسی دورهی متوسطه به رشد
صوری برای درك مطالب رسیدهاند؟
مرحلهی کدگذاری باز:
 رشتهی تحصیلی بر درك مطالب تأثیر بیشتری میگذارد .دانش آموزان رشتهیریاضی به رشد صوری بیشتری رسیدهاند.
1. Corbin, J., & Strauss
2. Glaser, B., & Strauss, A
3. Glaser
4. Dey
5. Strauss
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-

رشد صوری با درك مطلب رابطهی مستقیم دارد .دانش آموزان پایهی چهارم به

رشد صوری بهتری رسیدهاند.
-

دانشآموزانی که به آموزشگاه زبان رفتهاند به رشد صوری باالتری رسیدهاند.

-

دانش آموزان شاخهی کاردانش به رشد صوری نرسیدهاند.

-

مرحلهی کدگذاری محوری:

 دانش آموزان پایهی چهارم نسبت به دانش آموزان دیگر پایهها در درس زبانانگلیسی قویترند و به رشد صوری بیشتری رسیدهاند.
-

دانشآموزانی که زبان انگلیسی را در آموزشگاههای زبان و در خارج از محیط

مدرسه آموختهاند ،به رشد بیشتری رسیدهاند و در ك قویتری از مطالب زبان انگلیسی
دارند.
رشد صوری :در آخرین مرحله رشد شناختی پیاژه ،کودك بهتدریج توانایی تفکر
برحسب امور انتزاعی و صوری را کسب میکند و بر قوانین منطق صوری مسلط میشود و
بدین لحاظ این مرحله را مرحلهی عملیات صوری نام نهادهاند .اندیشههای کودکان در این
مرحله عالوه بر اشیای محسوس ،موارد احتمالی و فرضی را نیز شامل میشود و لذا
کودکان این مرحله قادر میشوند تفکر عملی مبتنی بر روش فرضیهای –قیاسی را به کار
بندد؛ یعنی میت وانند به طرح فرضیه بپردازند و بدون نیاز به مراجعه به اشیای محسوس به
وارسی فرضیهی خود اقدام کنند .نوجوانان مرحله تفکر صوری آرمانگرا و ناسازگارند.
پیاژه معتقد است که با ظهور توانایی تفکر صوری فرد میتواند مسائل کالمی انتزاعی ،نظیر
مسائل پیچیده ریاضی را بهآسانی حل کند.

مرحلهی کدگذاری انتخابی:
-

آموختن زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان ،باعث باال رفتن درك دانش آموزان

مدرسهای در درس زبان انگلیسی میشود.
 تئوری زمینهای: رسیدن به رشد صوری بر میزان درك مطلب تأثیر میگذارد .هرچه دانش آموزانبیشتر به این رشد رسیده باشند در یادگیری زبان خارجه موفقتر میباشند.
 .6آیا فراگیران ،نیاز به برنامهی درسی زبان انگلیسی را درك میکنند و به یادگیری
زبان انگلیسی عالقه دارند؟
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مرحلهی کدگذاری باز:
-

تألیف کتابها ،در ایجاد انگیزه نقش دارد.

-

دانش آموزان دبیرستانی نسبت به دانش آموزان هنرستانی با انگیزهتر و

عالقهمندترند.
-

در هنرستانها فقط در پایهی اول و دوم زبان خارجه در برنامهی درسی

گنجاندهشده که همین امر سبب میشود دانش آموزان این درس را جدی نگیرند.
 اکثر دانش آموزان نیاز به فراگیری زبان انگلیسی را درك کردهاند.-

تحصیل در آموزشگاههای آزاد زبان انگلیسی در ایجاد انگیزه و عالقه مؤثر است.

-

میل به رقابت ،انگیزهای برای فراگیری زبان انگلیسی میباشد.

-

هرچه درك دانش آموزان از زبان انگلیسی باالتر ،انگیزه و عالقه به یادگیری

بیشتر.
-

نیاز را درك کردهاند اما عالقه ندارند.
دانشآموزانی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند با انگیزهترند.

مرحله کدگذاری محوری:
 اکثر دانش آموزان نیاز به یادگیری زبان انگلیسی را حس نکردهاند و عالقهمند بهفراگیری آن هم نمیباشند.
 بهروز نبودن و جالب نبودن محتوای کتاب زبان خارجه ،باعث بیانگیزگیدانشآموزان در فراگیری زبان انگلیسی شده است.
 دانش آموزان دبیرستان نسبت به دانش آموزان هنرستان ،عالقهمندتر به آموختنزبان انگلیسی میباشند.
-

متناسب نبودن کتاب زبان خارجه دانش آموزان هنرستانی با رشتهی تحصیلیشان

باعث ایجاد بیعالقگی شده است.
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 اکثر دانش آموزان نیاز به آموختن و دانستن زبان انگلیسی را حس نکردهاند وهمین عدم احساس نیاز باعث بیانگیزگی آنها شده است.
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تئوری زمینهای :برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان ،باید آموزش زبان کاربردی
باشد ،یعنی باید در برنامهی درسی زبان انگلیسی ،باید مکالمات روزمره و کاربردی
گنجانده شوند.
 .1آیا محتوای برنامهی درسی زبان انگلیسی متناسب با فرهنگ و شرایط فرهنگی
فراگیران میباشد؟
مرحلهی کدگذاری باز:
 محتوای برنامهی درسی متناسب با فرهنگ ایرانی –اسالمی میباشد.-

متن کتابها از نظر فرهنگی نسبتاً مناسب است.

-

متن کتاب از نظر علمی آموزشی مناسب نمیباشد.

-

کتابهای زبان خارجه مقطع متوسطه متفاوت از فرهنگ اصیل انگلیسی است.

-

فرهنگ انگلیسی در کتابها ارائه نشده است.
فرهنگ ایرانی ارائه نشده

-

در کتاب به مباحث فرهنگی پرداخته نشده ،فقط به گرامر و واژگان پرداخته شده

است.
مرحلهی کدگذاری محوری:
 در کتابهای درسی زبان خارجه مقطع متوسطه نه فرهنگ ایرانی و نه فرهنگغربی معرفی شده است.
 در کتابهای زبان خارجه بیشتر به مباحث دستوری و واژگان پرداخته شده. تفاوتهای فرهنگی ایران با کشورهای انگلیسیزبان بیان نشده است.مرحلهی کدگذاری انتخابی:
-

کتابها باید متناسب با فرهنگ ایرانی تألیف شوند و فرهنگ غربی هم در کنار

فرهنگ ایرانی – اسالمی معرفی شود و نکات مثبت فرهنگ غربی باید برجسته شوند.
تئوری زمینهای :در کتاب زبان خارجه مقطع متوسطه ،به مقولهی فرهنگ پرداخته
نشده است .اگر محتوای کتاب بهگونهای طراحی شود که عالوه بر فرهنگ ایرانی -
اسالمی ،فرهنگ غرب هم در حد مطلوب ارائه شود ،به این دلیل که فرصت مقایسهی
فرهنگ ایرانی با سایر فرهنگها برای دانش آموزان میسر میشود ،در دانش آموزان ایجاد
انگیزه و عالقه میشود و یادگیری به نحو مطلوبتر و مؤثرتر صورت میگیرد.
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 .4آیا تعداد فراگیران در کالس درس زبان انگلیسی ،متناسب با فضای کالس درس
میباشد؟
مرحلهی کدگذاری باز:
-

در برخی مدارس بله تعداد دانش آموزان کمتر از سی نفر در هر کالس میباشد.

-

هرچه تعداد فراگیران در کالس کمتر باشد ،دانش آموزان فرصت بیشتری برای

مکالمه دارند و مهارت صحبت کردن در آنها بیشتر تقویت میشود.
 تعداد بیشازحد مجاز دانش آموزان در کالس ،معضلی برای تدریس مؤثرمیباشد.
مرحلهی کدگذاری محوری:
-

بهطور متوسط ،در اکثر مدارس تعداد دانش آموزان متناسب با فضای کالس

درس میباشد.
 هرچه تعداد دانش آموزان در کالس کمتر باشد ،فرصت بیشتری برای صحبتکردن پیدا میکنند و مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی در آنها تقویت میشود.
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 تعداد دانش آموزان در کالس با یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مهارت صحبتکردن رابطهی مستقیم دارد.
تئوری زمینهای :هرچه تعداد دانش آموزان در کالس درس زبان خارجه کمتر باشد،
هم معلم و هم فراگیران فرصت بیشتری برای تقویت مهارتهای چهارگانه زبان خارجه
دارند.
 -1دانش آموزان مقطع متوسطه بیشترین تمایل را نسبت به یادگیری چه مطالبی در
درس زبان انگلیسی دارند؟
مرحله کدگذاری باز:
 مهارت صحبت کردن ،چون در این مهارت ضعف دارند.-

یادگیری اصطالحات زبان انگلیسی
مطالب فرهنگی و اجتماعی
مطالب بهروز و خارج از کتاب

-

مطالب کاربردی از جمله ضربالمثلها
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-

یادگیری لغات برای درك موزیک

مرحلهی کدگذاری محوری:
-

اکثر دانش آموزان تمایل دارند تا مهارت گفتگو را بیاموزند.

-

تعدادی تمایل به یادگیری لغات دارند.

-

اکثر دانش آموزان از آموختن دستور زبان خارجه گریزاناند.

مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 اکثر دانش آموزان تمایل دارند ،انگلیسی را بیاموزند تا بتوانند خوب صحبتکنند.
تئوری زمینهای :دانش آموزان تمایل به یادگیری مطالبی دارند که در یادگیری آن
ضعف دارند .تألیف کتابها باید بهگونهای باشد که این فرصت را برای دانش آموزان
فراهم کند؛ و حتماً در تألیف کتابها باید عالیق دانش آموزان لحاظ شود.
 -2آیا متن کتاب زبان خارجه ،برای فراگیری زبان انگلیسی مؤثر است؟
مرحلهی کدگذاری باز:
-

هرچه تصاویر کتاب بیشتر و جذابتر ،مطالب ملموستر
هرچه مطالب و مثالها بهروزتر ،یادگیری مطلوبتر

-

متن کتاب متفاوت از دستور زبان میباشد.
هرچه مکالمات کاربردیتر ،سطح یادگیری باالتر
هرچه متن کتاب و مطالب آن متناسب با تغییرات جامعه ،یادگیری سریعتر و

مؤثرتر
 استفاده از شعر و موسیقی در کتاب زبان خارجه باعث ایجاد انگیزه و لذت بردناز یادگیری خواهد شد.
مرحلهی کدگذاری محوری:
 تصاویر کتابها بسیار کم است و تصاویر بههیچعنوان جذابیت ندارند.نکردهاند.
-

بهتر است تصاویر ،رنگی و بهروز شوند.
مطالب کتاب زبان خارجه بهروز نیستند و حدود سی سال است که تغییر
متن کتاب مکالمات کاربردی ندارد.
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دستور زبان مطرحشده در هر درس ،متفاوت از متن درس است( .در متن درس به

دستور زبان مطرحشده ،پرداخته نشده است)
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
-

کتابها بسیار قدیمی هستند ،حدود سی سال است که تغییر نکردهاند و مطالب

بهروز ندارند .تصاویر کتاب برای دانش آموزان جالب و جذاب نیست و گرامر ربطی به
مکالمات و متنهای کتاب ندارد.
تئوری زمینهای :هرچه محتوای کتاب بهروزتر ،یادگیری آن بهتر ،سریعتر و آسانتر
خواهد بود .در تدوین محتوا ،عالیق دانش آموزان باید لحاظ شود.
 -3آیا محتوای کتابهای درسی زبان خارجه ،در مقطع متوسطه ،به همپیوستگی
دارند؟
مرحلهی کدگذاری باز:
 محتوای کتابهای هر پایه گسسته است.-

کتابهای هیچیک از پایهها حکم پیشنیاز پایهی باالتر را ندارند.

-

دروس کتابها ،در هر پایه ،بسیار گسسته است.
فقط لغات دروس بههمپیوسته هستند .متن دروس پیوستگی دارند.

 دستور زبان ،کتابها و دروس گسسته هستند.مرحلهی کدگذاری محوری:
 بهتر است پیوستگی دروس و کتابها بیشتر شود.است.

مطالب دستوری در کتاب زبان خارجه ،بهصورت کلی و بیهدف پراکنده شده

-

هرچه دروس و کتابها پیوستهتر باشند ،یادگیری بهتر و مؤثرتر و پایدارتر

خواهد بود.
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 دستور زبان در کتابهای زبان خارجه مقطع متوسطه ،بسیار گسسته است.پیوستگی بیشتر منجر بهمرور مطالب و تسلط بیشتر دانش آموزان میشود .البته در کتابها
پیوستگی لغات دیده میشود که چندان مهم نیست.
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تئوری زمینهای :گسسته بودن دروس و گسسته بودن کتابهای هر پایه سبب
سردرگمی و عدم درك مطلب میشود .پیوستگی دروس و ارائهی دستور زبان در متن
درس سبب یادگیری بهتر و پایدارتر میگردد .بهتر است در کتابهای هر پایه هر درس به
مطلبی از دستور زبان بپردازد و در کتاب سال بعد همان مطلب دستور زبان و مکالمه در
سطحی گستردهتر بیان شود.
 -1آیا در کتاب زبان خارجه مقطع متوسطه ،از تصاویر و مثالها بهخوبی استفاده شده
است؟
مرحلهی کدگذاری باز:
-

هرچه تصاویر بیشتر و گویاتر ،مطالب کتاب ملموستر و قابلدركتر.

-

تصاویر سیاه و سفید کتابهای زبان خارجه ،سبب ایجاد بیانگیزگی دانش

آموزان میشود.
 باید برای تمام متنها ،تصویر طراحی شود.-

تصاویر در حد دانش آموزان نیست.

-

مثالها کافی نیستند.
مثالها تکراریاند و قابللمس نیستند.

سالها است که مثالها تغییری نکردهاند ،مثالً با توجه به مثالهای کتاب ،سالهاست
که با  311تومان میتوان کتوشلوار خرید
مرحلهی کدگذاری محوری:
 تصاویر کتاب زبان خارجه مقطع متوسطه باید بهروز شوند ،رنگی و جذاب باشندتا بتواند متن را برای دانش آموزان ملموستر کند و دانش آموزان مطلب را بهتر بیاموزند و
مثالها هم باید متنوعتر شوند و بر اساس تحوالت کنونی جامعه طرح شوند تا قابلدركتر
شوند.
تئوری زمینهای :در نظر گرفتن ایدههای سازمان دهنده در انتخاب تصاویر و مثالها
سبب میشود تا یادگیری زبان دوم جذابتر و ملموستر شود؛ و در نتیجه دانش آموزان
با انگیزهی بیشتری به آموختن زبان انگلیسی بپردازند.
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 -3آیا محتوای برنامهی درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه ،متناسب با دانش زمینهی
دانش آموزان میباشد؟
مرحلهی کدگذاری باز:
-

اکثر دانش آموزان زمینه دارند.

-

دانشآموزانی که آموزشگاه رفتهاند ،زمینهی قویتری دارند.

-

دانش آموزان کاردانش ،ضعف دارند.
در مورد برخی از مطالب ،دانش زمینه دارند ،نه در مورد تمام موارد.

-

محتوای کتاب طوری طراحی نشده که دانش زمینهی دانش آموزان را در نظر

گرفته باشد.
-

سطح دانش آموزان با هم متفاوت است.

 محتوا برای دانشآموزانی که میخواهند انگلیسی بیاموزند مناسب نیست ،چون بهروش ترجمهی دستوری تألیف شدهاند.
مرحلهی کدگذاری محوری:
 دانشآموزانی که زبان خارجه را جایی خارج از مدرسه و در آموزشگاه زبانآموختهاند ،دانش زمینه را دارند و محتوای کتاب برایشان قابل درك تر است .چون دانش
قبلی دارند.
 دانش آموزان شاخهی کاردانش ،دانش زمینهی بسیار ضعیفی نسبت به دانشآموزان رشتهی ریاضی و تجربی دارند.
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 محتوای کتاب برای دانشآموزانی که به آموزشگاه زبان رفتهاند مناسب است ،امابرای سایر دانش آموزان خیر ،چون کتابها و دروس به هم پیوستگی ندارند.
تئوری زمینهای :توجه به زمینههایی که محتوا بر اساس آنها شکل میگیرد ،سبب
میشود دانش زمینهی دانش آموزان در برنامهی درسی لحاظ شود و معلم وقت کمتری
برای یادآوری مطالب صرف کند و به تقویت سایر مهارتها بپردازد.
 -31آیا محتوای برنامهی درسی زبان انگلیسی دورهی متوسطه ،مهارتهای شنیدن،
صحبت کردن ،خواندن و نوشتن را در فراگیران تقویت میکند؟ چگونه؟
مرحلهی کدگذاری باز:
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-

تمرکز بر مهارت خواندن است.

-

به مهارت صحبت کردن پرداخته نشده است.

-

به مهارت گوش کردن بههیچعنوان پرداخته نشده است.

-

معلم برای تقویت مهارتها باید از فیلم آموزشی استفاده کند که فرصت کافی

ندارد.
-

به درك مطلب پرداخته نشده است.
متن کتاب در حد ترجمه و روخوانی است.

-

معلم فرصت کافی برای تقویت مهارتها را ندارد.

مرحلهی کدگذاری محوری:
-

تألیف کتاب بهگونهای نیست که هر چهار مهارت را تقویت کند و معلم ناچار

است بر اساس کتاب تدریس کند.
 معلم فرصت کافی برای تقویت مهارتها را ندارد.-

به مهارت گوش دادن بههیچعنوان پرداخته نشده است.

-

مدارس مجهز به آزمایشگاه زبان نیستند.
تمرکز کتابهای زبان خارجه دورهی متوسطه بر حفظ لغات ،دستور زبان و

خواندن است.
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 تألیف کتاب مناسب نیست و فقط مهارت خواندن را تقویت میکند؛ و مهارتنوشتن ،خواندن و صحبت کردن جایی در کتاب ندارد .معلم همزمان کافی برای تقویت
هر چهار مهارت را ندارد .دانش آموزان از پایه ضعیف هستند و معلم ناچار است به تقویت
پایهی دانش آموزان بپردازد.
تئوری زمینهای :توجه به رشد مهارتها در تدوین برنامهی درسی زبان انگلیسی
بسیار مهم میباشد؛ تألیف کتابها باید بر اساس روش یادگیری از طریق محاوره یا همان
 CLTباشد .تألیف کتابهای درسی زبان خارجه در حال حاضر بر اساس روش ترجمهی
دستوری یا همان  GTMمیباشد که فقط تمرکز بر مهارت خواندن دارد.
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 -33برای تدریس زبان انگلیسی بیشتر از چه روشهایی استفاده میکنید؟ بهترین و
مؤثرترین روش تدریس برای زبان انگلیسی از نظر شما کدام است؟
مرحلهی کدگذاری باز:
-

روش تدریس گروهی

-

کالسهای دانشآموز محور

-

تدریس توسط دانش آموزان
گروهبندی

-

بحث گروهی جملهسازی

-

با استفاده از حرکات دست ،بدن ،صورت

-

همیاری ،روش تدریس همیار معلم که دانشآموز محور و پروژهمحور است.

-

مشارکتی
بهترین روش تدریس ترکیبی است.

-

بهترین روش تدریس ،روش تدریس سمعی و بصری است.

 بهترین روش یادگیری از طریق محاوره میباشد.مرحلهی کدگذاری محوری:
 روش تدریس پرسش و پاسخ ،بحث گروهی و سخنرانی رایجترین روشتدریسی است که معلمان شهر کرج از آن بهره میگیرند.
مرحلهی کدگذاری انتخابی:
 بهترین روش تدریس ،روش تلفیقی است .تألیف کتابها بر اساس ترجمهیدستوری است و به همین دلیل معلم نمیتواند در تدریس خالقیت به خرج دهد.
تئوری زمینهای :روش تدریس یکی از مؤلفههای مهم برنامهی درسی میباشد.
بهکارگیری روشهای نوین تدریس توسط معلمان ،سبب رشد مهارتها و یادگیری
مطلوب و ایجاد انگیزه در دانش آموزان میشود که در مدارس شهر کرج به این مهم
پرداخته نشده است.

811

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستان 59

بحث و نتیجهگیری
 .3آیا از منظر آسیبشناسی به مهارت روش تدریس در برنامهی درسی زبان انگلیسی
پرداخته میشود؟
طبق تئوری زمینهای ارائهشده ،روش تدریس یکی از مؤلفههای مهم برنامهی درسی
میباشد .بهکارگیری روشهای نوین تدریس توسط معلمان ،سبب رشد مهارتها و
یادگیری مطلوب و ایجاد انگیزه در دانش آموزان میشود که در مدارس شهر کرج به این
مهم پرداخته نشده است و معلمان در شهر کرج بیشتر از روش تدریس توضیحی استفاده
میکنند؛ اکثر آنها با روشهای نوین تدریس آشنایی نداشته و از کمبود زمان گلهمند
هستند و معتقدند کمبود زمان به آنها اجازهی استفاده از سایر روشهای تدریس را
نمیدهد و برخی به تألیف کتابها معترضاند؛ چون تألیف کتاب بر اساس روش ترجمهی
دستوری میباشد که معلمان هم ناچارند با توجه به تألیف کتب تدریس کنند .همانطور
که در تعریف مدل وین شتین و فانتی نی گفته شد ،مهمترین روشهای تدریس،
روشهایی هستند که امکان یادگیری برای هر یک از افراد را فراهم سازند و بیشترین تأثیر
را بر ابعاد عاطفی دانش آموزان بگذارند .با توجه به این تعریف و با استناد به مصاحبههای
انجامشده با دبیران زبان انگلیسی ،میتوان گفت که اکثر دبیران زبان خارجه با روشهای
نوین تدریس آشنایی ندارند و همچنین مهارت الزم در تدریس زبان خارجه را هم ندارند.
همانطور که در مرحلهی کدگذاری محوری اشاره شد ،متداولترین روشهای تدریس
در بین دبیران زبان خارجه عبارتاند از روش تدریس پرسش و پاسخ و سخنرانی که
روشهای قدیمیای هستند .درصورتیکه در تدریس زبان خارجه باید از روشهای نوینتر
و کارآمدتری استفاده کرد؛ بهعنوانمثال برای تدریس نوشتن میتوان از روش بارش
مغزی ،برای تدریس صحبت کردن ،از روش تدریس یادگیری از طریق همیاری ،روش
تدریس مبتنی بر پیش سازماندهنده ،روش تدریس بحث گروهی و برای تدریس مهارت
گوش دادن از روش تدریس آزمایشگاهی ،برای تدریس خواندن از روش تدریس پرسش
و پاسخ ،کار گروهی و روش تدریس واحد کار بهره گرفت که متأسفانه در حال حاضر در
دبیرستانهای شهر کرج این اتفاق نیفتاده است.
آیا از منظر آسیبشناسی به مهارتهای یادگیری در برنامهی درسی زبان انگلیسی
پرداخته میشود؟
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طبق تئوری زمینهای ،توجه به رشد مهارتها در تدوین برنامهی درسی زبان انگلیسی
بسیار مهم میباشد ،تألیف کتابها باید بر اساس روش یادگیری از طریق محاوره یا همان
 CLTباشد .تألیف کتابهای درسی زبان خارجه در حال حاضر بر اساس روش ترجمهی
دستوری یا همان  GTMمیباشد که فقط تمرکز بر مهارت خواندن دارد .معلمان بر اساس
تألیف کتاب تدریس میکنند و کوششی در جهت پرورش مهارتهای صحبت کردن و
گوش دادن انجام نمیدهند.
همانطور که میدانیم یادگیری هر زبانی مستلزم یادگیری چهار مهارت اصلی آن زبان
یعنی مهارتهای :گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن میباشد .بر اساس
مصاحبهها میتوان گفت در برنامهی درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه ،بیشترین تمرکز بر
مهارت خواندن است و به سایر مهارتها یا اصالً پرداخته نشده یا در حد اجمال به آنها
پرداخته شده است .مهارت گوش دادن در برنامهی درسی زبان انگلیسی گنجانده نشده و
معلمان هم امکانات و زمان کافی برای تقویت این مهارت را ندارند .باید در تألیف
کتابهای زبان خارجه تجدیدنظر شود .مکالمات کتاب باید بخش شنیداری داشته باشد تا
مهارت گوش دادن را در دانش آموزان تقویت کند و زمان بیشتری باید به درس زبان
خارجه اختصاص داده شود تا معلمان و دانش آموزان فرصت بیشتری برای مکالمه داشته
باشند.
 .6آیا از منظر آسیبشناسی به شناخت فراگیران در برنامهی درسی زبان انگلیسی پرداخته
میشود؟
متأسفانه در تدوین برنامهی درسی زبان انگلیسی ،به شناخت فراگیران توجهی نشده
است .تألیف کتابهای زبان خارجه بر اساس عالیق دانش آموزان نمیباشد .طبق
مصاحبههای انجامشده با دبیران زبان خارجه ،این نتیجه حاصل شد که دانش آموزان
بیشترین تمایل را نسبت به یادگیری مکالمات کاربردی ،اصطالحات و لغاتی برای ترجمهی
فیلم و موزیک دارند که این مطالب جایی در برنامهی درسی زبان خارجه ندارد.
درحالیکه از دیدگاه معلمان ،در کتابهای زبان خارجه بیشترین تمرکز بر دستور زبان
میباشد که دانش آموزان عالقهی چندانی به آموختن آن ندارند و حتی از یادگیری دستور
زبان گریزانند.
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 .1آیا از منظر آسیبشناسی به ایدههای سازماندهنده در برنامهی درسی زبان انگلیسی
پرداخته میشود؟
ایدههای سازمان دهنده ،مفاهیم و اصولی هستند که محتوای برنامهی درسی بر اساس
آنها شکل میگیرد .بر اساس مصاحبههای انجامشده ،محتوای کتابهای زبان خارجه در
مقطع متوسطه بر اساس فرهنگ ایرانی -اسالمی تدوین شده است و تألیف کتاب بهگونهای
است که متن کتاب و تصاویر مغایرتی با دین اسالم نداشته باشند و خدشهای به اعتقادات
دینی دانش آموزان وارد نکنند؛ که البته این امر بسیار پسندیده است ولی مطلوب است در
تدوین محتوای کتاب عالوه بر فرهنگ اصیل ایرانی به معرفی فرهنگهای غربی که
مغایرتی با اعتقادات دینی و اسالمی ما ندارند هم پرداخته شود .تا دانش آموزان با فرهنگ
غرب هم آشنا شوند و امکان مقایسه فرهنگ خودشان را با سایر فرهنگها داشته باشند و
این امر زمینهساز ایجاد انگیزه در آنها شود.
 .4آیا از منظر آسیبشناسی به تعین عالیق فراگیران در برنامهی درسی زبان انگلیسی
پرداخته میشود؟
با توجه به مصاحبههای انجامشده و کدگذاریهای صورت گرفته ،میتوان گفت اکثر
دانش آموزان تمایل دارند بیاموزند چگونه به زبان انگلیسی صحبت کنند؛ حالآنکه تألیف
کتابهای زبان خارجه بر اساس روش ترجمهی دستوری میباشد که این مهارت را تقویت
نمیکند و دبیران هم به علت کمبود زمان نمیتوانند این مهارت را تقویت کنند و ناتوانی
در صحبت کردن به زبان انگلیسی یکی از عمدهترین ضعفهای دانش آموزان میباشد؛
یکی دیگر از مواردی که دانش آموزان تمایل به یادگیری آن دارند اصطالحات انگلیسی،
مکالمات روزمره ،ترجمهی شعر و فیلم میباشد که در برنامهی درسی زبان انگلیسی
بههیچعنوان این مطالب گنجانده نشدهاند .بهتر است تألیف کتابهای زبان خارجه بر اساس

روش "یادگیری از طریق مکالمه" که از روشهای مطلوب و موفق در جهان میباشد
(ریچاردز ،جک ،سی )3113.صورت گیرد.
 .1آیا از منظر آسیبشناسی به زمینههایی که محتوا بر اساس آنها شکل میگیرد ،در
برنامهی درسی زبان انگلیسی پرداخته میشود؟
بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی ،محتوا باید بر اساس مقولههای شخصی و اجتماعی
سازماندهی شود و دو نوع محتوا وجود دارد :اولی محتوایی که بر اساس تجربههای دانش
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آموزان شکل میگیرد و دومی محتوایی که مرتبط با عالیق دانش آموزان میباشد .با توجه
به این تعریف و پاسخهای دبیران زبان خارجه ،در محتوای کتاب این مورد بههیچعنوان
لحاظ نشده است .متن کتاب ،مثالها ،تصاویر برای دانش آموزان جذاب نیست و در
دانشآموزان انگیزه و عالقهای برای آموختن زبان انگلیسی ایجاد نمیکند.

با توجه به یافتههای حاصل از مصاحبه و تئوریهای زمینهای ارائهشده ،میتوان نتیجه
گرفت ،برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه شامل آسیبهایی به این شرح میباشد:

 -3عدم آشنایی معلمان زبان خارجه با روشهای نوین تدریس و بهرهگیری آنها از
روشهای سنتی و قدیمی در تدریس زبان خارجه
 -6مهارت نداشتن و مسلط نبودن دبیران زبان خارجه به زبان انگلیسی
 -1مجهز نبودن مدارس به آزمایشگاه زبان
 -4قدیمی بودن کتابهای زبان خارجه و تألیف کتابهای زبان خارجه بر اساس
روش ترجمهی دستوری
 -1بهروز نبودن و کاربردی نبودن محتوای کتاب
 -2بسیاری از معلمان از کمبود زمان گلهمند بودند و معتقد بودند محدودیت زمانی
باعث ایجاد محدودیت در کاربرد روشهای نوین تدریس و پرداختن به مهارتهای
چهارگانه زبان میشود.
 -3در نظر نگرفتن عالیق و نیاز دانش آموزان در تدوین برنامهی درسی زبان خارجه
باعث کم انگیزه شدن دانش آموزان در یادگیری و آموختن زبان خارجه شده است.
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