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 در مدارس ایرانآموزش زبان انگلیسی 

 

 نویسنده اول:  عطیه حیدری

 

 

 سی ارشد ، زبان انگلیسیکارشنا 

 
صر ارتباطات است شاید این سواالت بسیار پیش پا افتاده به نظر برسد ولی بیاییم امروزه که ع :چکیده

باشیم، دانش آموزان ما از شنیدن تلفظ کلمات زبان با امکانات سمعی در کالسها محرومند؛ حال واقع گرا 

حوصلگی بعضی دبیران برای پخش نوار این محرومیت دالیل مختلفی دارد، از جمله: نبود امکانات، بی

م , حضور همه ی ما تجربه حضور در مدرسه را داشته ای !آموزشی در کالس و همچنین زمان کم تدریس

در مدرسه به معنای حضور در یک سیستم آموزشی ومتاثر شدن از آن می باشد , لذا ناکار آمدی نظام 

آموزشی یک کشور به ناکارآمدی نیروی انسانی وهدر رفتن منابع انسانی منجر می شود . باتوجه به این 

یک  استفاده از نیازمند که اکنون ما درجهان ارتباطات وبه اصطالح دهکده ی جهانی زندگی می کنیم

زبان انگلیسی امروزه به عنوان زبان بین المللی  .زبان بین المللی برای پیوستن به جهان امروز داریم

شناخته شده , متاسفانه در نظام آموزشی کشور ما ایران, آنگونه که باید به یادگیری این زبان توجه الزم 

این زمینه  ای رفع مشکالت آموزشی موجود دریکی از راه حل های مناسب بر. مبذول نمی گردد

الگوبرداری سنجیده ومناسب ازروش هاو برنامه های آموزشی کشورهای موفق در زمینه آموزش زبان دوم 

 . )انگلیسی(می باشد

 آسیب شناسی، آموزش، زبان انگلیسی کلید واژه ها:

 

 

 مقدمه

قبل از پیدایش جوامع بشری, انسان ها به اشکال گوناگون معنا را زبان جزو نخستین وسایل ارتباطی میان انسان ها بوده است 

به یکدیگر انتقال می دادند, تصاویرحک شده بر دیوار غارها, استفاده از آتش برای فرستادن پیام خطر,تقلید صدای حیوانات و 

 قبل از ارتباط کالمی برای انتقال معنا به کار گرفته شدند
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ها به اشکال گوناگون معنا را ها بوده است. قبل از پیدایش جوامع بشری، انسانطی میان انسانزبان جزو نخستین وسایل ارتبا

دادند، تصاویرحک شده بر دیوار غارها، استفاده از آتش برای فرستادن پیام خطر،تقلید صدای حیوانات و... به یکدیگر انتقال می

 .ندقبل از ارتباط کالمی برای انتقال معنا به کار گرفته شد

ها که زبان حالت قانونمندی سپس ارتباطی قراردادی میان صدا و معنا از کلمات بکار رفت و همه چیز نام گذاری شد. بعد

را حفظ  ارتباط کار گرفت که توانستند هدف غائیای بهاجتماعی خود آن را به گونه -یافت؛ هر قبیله بسته به ساختار فرهنگی 

ها و اشاراتی است ای را برای هرقوم دارد و از این رو هر زبان دارای نکات ظریف، کنایهامتیاز ویژهتنوع و گوناگونی زبان  .کنند

ها رساند، مگر آنکه آن را به دیگر زبانتوان لذت فهم کلمات آنرا نادیده انگاشت و با هیچ ترجمه سلیسی نمیتوان آنکه نمی

 .زبان را فراگرفت

سی یا تهاجم نظامی ارزشهای فرهنگی بعضی ملل، از جمله زبان تحت نفوذ عوامل خارجی قرار اما بنا بر بعضی مالحظات سیا

تر انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی حضور استعماری بلند مدت کار گرفتن آسانگرفتند. شاید یکی از مهمترین دالیل به

یارد و دویست میلیون نفر، هند با جمعیت یک دولتمردان سابق کشورهای فوق در دیگر کشورها باشد.چین با بیش از یک میل

البته تک زبانی جهانی امر  .میلیون نفر چنین نفوذی را از زبان خود در دیگر کشورها ندارندمیلیارد نفر و روسیه با صد و پنجاه

اگر به یادگیری زبان غافل شویم، اما از یاد نبریم که  <فارسی>ای است و نباید از تقویت زبان شیرین خودمان بسیار نکوهیده

انگلیسی اهمیت ندهیم مشکالت جدی را خواسته یا نا خواسته فرارو خواهیم داشت! چرا که جهان رو به توسعه در هر ثانیه در 

شود و یا در المللی ارائه میحال تولید علم و فن آوری است و غالب این پژوهشهای علمی به زبان انگلیسی در مجامع بین

های ملی هر کشور است،سیستم آموزشی ما چند آید. از طرفی نیروی انسانی از مهمترین سرمایهیش در میاینترنت به نما

درصد از سهم جهانی تولید فن آوری رابا تربیت شاگردان کارآمد امروز و آینده سازان فردا کسب خواهد کرد؟ در جهان امروز 

 اندازه است؟ای در آورده، سهم ما در زبان آموزی چها به شکل دهکدهکه عصر ارتباطات است و به عبارتی اینترنت، کره خاکی ر

گزارشی از مرکز زبانی میشل توماس انگلستان صورت گرفت که به موجب آن دستمزد یک کارگر متوسط  ۴۰۰۲در سال 

تواند چند زبانه می دهد که شخص دو یایابد... مطالعات نشان میپوند در سال افزایش می ۰۰۰۰بواسطه دانستن زبان دوم تا 

  .های موفقیت، بهتر از مهندس یا برنامه نویس رایانه پول در آوردخاطر دانش زبان خارجی و استفاده از آن در راه به

حال بنا بر هر دلیل به وضعیت زبان آموزی در مدارس کشورمان نگاهی داشته باشیم.توجه داشته باشید که از مقطع راهنمایی 

آموزند، و این در حالی ساعت زبان انگلیسی در هفته می۲یا  ۰، ۴پیش دانشگاهی دانش آموزان بطور متوسط تا دبیرستان و 

رشد روزافزون تعداد آموزشگاه های زبان !!است که پس از پایان دوره تحصیلی متوسطه از بر آوردن کمترین نیاز خود عاجزند

ادگیری زبان خارجی است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از آگهی در یک دهه گذشته نشان دهنده استقبال شهروندان از ی

های تبلیغاتی، از آگهی روزنامه ها گرفته تا تراکت ها و بروشور هایی که در خیابان ها پخش می شود یا روی در و دیوار 

کننده ای برای موسسه چسبانده شده است مربوط به آموزشگاه های زبان هستند.متولیان این آموزشگاه ها که نام های جذب 

خود انتخاب کرده اند سعی می کنند با این تبلیغات شهروندان را به سمت خود بکشانند. این درست است که اکنون در 
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بسیاری از خانواده ها فرستا دن فرزندان به کالس زبان ضروری شده و هزینه آموختن یک زبان خارجی در سبد خرید خانوارها 

قابت آموزشگاه ها هم شدید است و آنها مجبورند برای جذب افراد برندی برای خود تعریف کنند و برای قرار گرفته است اما، ر

آن به کسب اعتبار بپردازند.اهمیتی که گاهی شهروندانی که به دنبال آموختن زبان هستند به نام و اعتبار موسسات آموزش 

این موج خروشان مراجعه کنندگان فقط و فقط برای یادگیری  زبان می دهند ناظران بیرونی را به این نتیجه می رساند که

باعث می شود ما به این نتیجه برسیم که در سال های اخیر تب شدیدی برای یادگیری زبان در   زبان است و چنین گزاره ای

فراگیر شدن شهروندان ایرانی به وجود آمده است.اما واقعیت این نیست. این درست است که گسترش رسانه های جمعی و 

اینترنت باعث شده است شهروندان ایرانی از هر قشر و طبقه و در هر سن و سالی با شهروندان دیگر کشورها ارتباط پیدا کنند 

و برای این کار نیازمند دانستن زبان باشند اما، پژوهش ها در این زمینه حاکی از این است که هنوز درصد قابل توجهی از 

اوقات فراغت خود به آموزشگاه های زبان مراجعه می کنند. این مراجعه کنندگان بیشتر زبان  شهروندان برای پر کردن

که کسانی که به منظور مهاجرت یا گرفتن پذیرش تحصیلی در خارج از کشور به آموزشگاه  همان طور  ;انگلیسی را می آموزند

الوه بر این دو دسته، تعداد زیادی از مشتریان آموزشگاه های زبان می روند، بیشتر تمایل به یادگیری زبان انگلیسی دارند. ع

های زبان داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری هستند که برای قبولی در کنکور یا کسب رتبه بهتر باید زبان انگلیسی 

ها اغلب کم سن و خود را تقویت کنند. دسته چهارم مشتریان آموزشگاه های زبان اما دسته ای متفاوت با قبلی ها است. آن

سالند و معموال فرزندان خانواده های با سرمایه فرهنگی باال هستند. این خانواده ها با فهم اینکه دانستن زبان خارجی ضرورتی 

برای آینده بهتر فرزندانشان است، کودکان چهار و پنج ساله خود را به کالس زبان می فرستند. امروزه زیر بسیاری از آگهی 

تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان یکی از شرایط استخدام عنوان شده است. همچنین بسیاری از دانشگاه ها  های استخدام

دانستن زبان را شرط پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عنوان می کنند. این یعنی در دنیای امروز پیشرفت 

ورود و فهم به دنیا های دیگر ضرورت زندگی در دنیای امروز  شغلی و تحصیلی در گرو دانستن حداقل یک زبان خارجی است.

است و این کارکرد مهم دانستن زبان در کنار دیگر کارکرد های آن مانند پاسخ به نیازهای شغلی و تحصیلی باعث می شود 

د اما، این پرسش را هم آموختن زبان را جدی بگیرم. تمامی این انگیزه ها و دالیل برای آموختن زبان مثبت و قابل توجه هستن

به وجود میآورند که چرا با وجود نیاز مبرم شهروندان به دانستن زبان برای پاسخ به نیازهای خود در دنیای امروز، آموزش و 

پرورش ما به گونه ای عمل کرده و می کند که دانش آموزان و دانشجویان از یاد گرفتن زبان در مدارس و دانشگاه ها مایوس 

 . به سمت آموزشگاه های آزاد زبان هجوم می آورند و هزینه های گزاف آموزش آزاد را می پردازند می شوند و

 ه تحقیقپیشین

سالگی، در ونزوئال اموزش زبان اسپانیایی در  ۹های اول ابتدایی، در مدارس مصر از آموزش زبان خارجی در مالزی از سال

  .شودسالگی( آغاز می ۶ازپیش دبستانی )مدرسه است، همچنین دو زبان انگلیسی و فرانسه 

سالگی اجباری است و یادگیری  ۰۴سالگی وانگلیسی ۰۰سالگی، در مدارس بلژیک فرانسوی در  ۶در نروژ، ایتالیا و مالت از 

  .یابدسالگی ادامه می ۰۱اسپانیایی یا آلمانی در
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اول رتبه "میزان تسلط به انگلیسی" ۴۰۰۴زارش سال درصد جمعیتی که به انگلیسی مسلط هستند، در گ ۰۰سوئد با بیش از 

 . کمتر استرا دارد . در خاورمیانه ایران وضعی بهتر از دیگران دارد. میزان تسلط مردان خاورمیانه به انگلیسی از همه

ی میزان تسلط به زبان انگلیسی در کشورهای مختلف جهان در درباره "English First" ی تحقیق مفصل سازماننتیجه

منتشر شد. این تحقیق تالش کرده است تمام کشورهای غیرانگلیسی زبان را پوشش داده و میزان تسلط افراد بر  ۴۰۰۴سال 

تاکید کردند که برای  زبان انگلیسی را با توجه به سن، جنسیت، تحصیالت و میزان اشتغال بررسی کند.مسئوالن این تحقیق

های سنی و تحصیلی مختلف در هر کشور را بررسی ی این گزارش تفصیلی، سطح زبان انگلیسی صدها هزار تن از گروهتهیه

سال در مجموع بهتر از هر گروه دیگری  ۰۱تا  ۴۱کرده بین گوید جوانان تحصیلی این تحقیق میاند. نتیجهکرده و سنجیده

گیرد بیشتر جوانانی که تنها دیپلم دبیرستان دارند، انگلیسی خوبی ندارند لط دارند. این تحقیق نتیجه میبه زبان انگلیسی تس

انگلیسی کافی  و تحصیالت دبیرستانی حتا در بسیاری از کشورهای با سیستم آموزشی پیشرفته، برای تسلط نسبی بر زبان

درصد مردم سوئد به زبان  ۰۰بر اساس این تحقیق نزدیک به  .نیست. تسلط زنان بر زبان انگلیسی از مردان بیشتر است

درصد  ۶۰انگلیسی تسلط کامل دارند. دومین کشور باز هم یکی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی یعنی دانمارک است. بیش از 

 ۰۴/ ۶۶ست که کنند. هلند سومین کشور در این لیست امردم دانمارک نیز با میزان تسلط عالی به زبان انگلیسی تکلم می

ی چهارم و ی اسکاندیناوی یعنی فنالند و نروژ در رتبهاش بر انگلیسی تسلط کامل دارند. دو کشور دیگر منطقهدرصد جمعیت

ی جغرافیایی جهان از لحاظ تسلط جمعیت به زبان انگلیسی را به بهترین منطقهی اسکاندیناویایستند و منطقهپنجم می

کنند.بر پایه و درصد جعیت دو کشور اروپایی بلژیک و اتریش نیز انگلیسی را نسبتا خوب صحبت میشصت و د. اندتبدیل کرده

بینی کند و پیشاین تحقیق، وضعیت تسلط بر زبان انگلیسی در کشورهای اروپای مرکزی با سرعت چشمگیری پیشرفت می

  .ایی بسیار چشمگیر خواهد بودی جغرافیی دیگر جهش تسلط بر انگلیسی در این منطقهشود تا یک دههمی

رویترز: کتاب سخنرانی های باراک اوباما تحت عنوان بهترین گزینه ؛پرفروش ترين کتاب يادگیري زبان انگلیسي در ژاپن

برای آموختن زبان انگلیسی، می رود تا جایگاه پرفروش ترین کتاب ژاپن را به خود اختصاص بدهد. در عرض دو ماه بیش از 

به فروش رسیده است، در شرایطی که حتی داغ ترین رمان ها « سخنرانی های باراک اوباما»خه از کتاب انگلیسی هزار نس ۲۰۰

هم در این کشور به ندرت در یک سال بیش از یک میلیون نسخه می فروشند. ژاپنی ها عالقه بسیاری به آموختن زبان 

بسیاری از کتابفروشی ها بخش بزرگی از قفسه هایشان را به  انگلیسی دارند )به همین میزان استعدادشان هم کمتر است( و

مجالت انگلیسی زبان اختصاص داده اند. البته امروز با تغییر کوچکی بیشتر مجالت امریکایی که روی جلد آن تصویر اوباما 

های درسی انگلیسی را نقش بسته، روی پیشخوان خودنمایی می کنند. یوزو یاماموتو از روزنامه آساهی پرس که بهترین کتاب 

سخنرانی روسای جمهور و کاندیداها بهترین گزینه ها برای یادگیری انگلیسی است، به این دلیل که »چاپ می کند، می گوید: 

متن ها و موضوعات جالب هستند و از کلمات ساده یی استفاده می شود که آموختن شان کار ساده یی است. اوباما هم جزء 

ان وی هیجان انگیز است و از کلماتی مثل تغییر و امید استفاده می کند که حتی ژاپنی ها هم می همین دسته است. سخن

هر چند سخنرانی های جرج بوش و رقیب اش جان کری در چهار سال گذشته این سطح از تقاضا را « توانند آن را از بر کنند.
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لی مواجه نشدند، اظهارات و سخنرانی های اوباما از سال نداشتند و البته اظهارات سیاستمداران ژاپنی هم با چنین استقبا

دالر( که به همراه  ۰۴ینی ) ۰۰۱۰صفحه یی چاپ شده که ترجمه ژاپنی هم دارد. این کتاب  ۹۱تا امروز در یک کتاب  ۴۰۰۲

س در نظر یک سی دی می آید، در بخش ژاپنی سایت آمازون در صدر لیست پرفروش ها قرار گرفته است. روزنامه آساهی پر

دارد با توجه به عالقه جدید مردم ژاپن به سخنرانی های سیاسی، اولین سخنرانی اوباما را در روز تحلیف به همراه سخنرانی 

را در  ۰6۶۰و همچنین مجموعه سخنان آبراهام لینکلن در سال  ۰۹۶۰جان اف. کندی در اولین روز ریاست جمهوری در سال 

 . کتابی جداگانه به چاپ برساند

 بیان مسئله

بسیاری براین باورند که دانش آموزان از سال ها آموزش و فراگیری درس زبان انگلیسی در مدرسه ثمره ای به دست نمی 

حالی که انگیزه آموختن در بسیاری از آن ها با رشد روزافزون آموزشگاه های زبان انگلیسی و استقبال دانش آموزان   آورند، در

انسانی در آموزش زبان انگلیسی، امکانات، شرایط، ابزارها  می شود. ضعف نیروی برای حضور در کالس های آن به وضوح دیده 

در کالس موجب شده نتایج مورد انتظار و مطلوب   ه های نادرست آموزش آنشیو  و فضای مناسب و همین طور پیاده کردن

آموزش در مدارس درس به دست نیاید. اگرچه در سال های اخیر تغییراتی در محتوای کتاب های درسی زبان به وجود   از

انی که وظیفه برنامه ریزی آمده است اما، این تغییرات در حد مطلوب نیست. البته باید گفت برنامه ریزی دروس از سوی کس

درسی را برعهده دارند نیز اهمیت پیدا می کند. به این معنی که زمان تدریس درس زبان در مدارس ما پاسخگوی نیازهای 

یادگیرندگان )دانش آموزان( آن نیست. ضمن آنکه شیوه و روش تدریس زبان هم در نظام آموزشی ما باید مورد بازنگری قرار 

پرورش کودک برای آموختن هر زبانی ابتدا باید واژه ها و جمله ها را بشنود، سپس صحبت کند و پس از ورود گیرد. آموزش و 

به مدرسه حروف الفبا را بیاموزد و در نهایت نوشتن را. این در حالی است که بسیاری از معلمان زبان از روش های صحیح 

آنها در اولین جلسه درس، الفبا را آموزش می دهند، یعنی دقیقا آموزش به دانش آموزان ناآگاه هستند. به این معنی که 

برعکس عمل می کنند. به این نحو که به ترتیب نوشتن، خواندن، گفتن و شنیدن را می آموزند. بنابراین نمی توان آموختن و 

از مدارس ما فاقد آزمایشگاه به کارگیری زبان انگلیسی را از سوی دانش آموزان انتظار داشت. شریفی با بیان اینکه بسیاری 

زبان هستند، در حالی که وجود آن از اهمیت باالیی برخوردار است، می گوید: در تعداد کمی از مدارس هم که آزمایشگاه زبان 

داریم، حجم باالی درس و زمان محدود فرصت استفاده از آن را نمی دهد. البته برخوردها و تماس های اندکی که دانش 

وریست های خارجی دارند و معلمان و دانش آموزان کمتر به کشورهای دیگر سفر می کنند و همین طور نبود آموزان با ت

رسانه های انگلیسی زبان شنیداری و دیداری موجب شده که دانش آموزان برای آموختن زبان انگلیسی احساس نیاز نکنند. در 

ر کنار درسی که تدریس می کنند چند صفحه نیز زبان تخصصی حالی که اگر معلمان همه، دروس خود را موظف بدانند که د

همان درس را برای ترجمه در اختیار دانش آموزان قرار دهند، نتیجه موثری در پی خواهد داشت. بنابراین باید مجموعه 

را معیاری برای  آموزش و پرورش احساس نیاز را در دانش آموز ایجاد کند. او افزایش تعداد آموزشگاه های آزاد در هر رشته

این بدان معنی است که آموزش و پرورش رسالت  .سنجش ناکارآمدی در ارایه آن رشته ازسوی آموزش و پرورش می داند 
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خود را به خوبی انجام نداده است. در حالی که باید خانواده و به ویژه آموزش و پرورش با تغییر بنیادین در نحوه آموزش درس 

 زه بسیاری از دانش آموزان را برای یادگیری آن فرصت مغتنمی بشمارند.زبان باید عالقه و انگی

 ادبیات موضوع

  ايران اولین درخاورمیانه

است که از لحاظ تسلط بر زبان انگلیسی وضعیت نامناسبی دارند. در ی جغرافیاییخاورمیانه و شمال آفریقا دو منطقه     

بیشتر کشورهای این منطقه، اکثریت شهروندان حتا آشنایی حداقل از زبان انگلیسی ندارند.با این حال بنا به تحقیق 

درصد مردم در سطح  ۱۰سایر کشورها بهتر است. در ایران نزدیک به  ، در خاورمیانه وضعیت ایران از"اینگیلیش فرست"

درصد است. در خاورمیانه  ۲۰و در سوریه  ۲6، در قطر  ۱۰توانند ارتباط برقرار کنند. این رقم در ترکیه پایینی به انگلیسی می

تر است. در کشورهای شمال ایینی کشورها پعربی از بقیهوضع سطح دانش انگلیسی مردم عربستان سعودی و امارات متحده

درصد جمعیت که دانش اندکی از انگلیسی دارند وضعی کمابیش بهتر از همسایگان دارد. در لیبی این  ۲۹آفریقا نیز مراکش با 

 یابد. درصد تقلیل می ۲۴میزان به 

یجاد تغییر دربرخی از سیاست آموزش زبان انگلیسی در کشور ما ایران با مشکالت عدیده ای روبروست که این امر مستلزم ا

یکی از دروس رسمی در نظام آموزش و پرورش کشورمان است که از « زبان انگلیسی»های آموزشی موجود می باشد . درس 

دانشگاهی ادامه دارد. اما همیشه این سؤال گیرد و تا پایان دوره پیشآموزان قرار میسال اول راهنمایی در نظام درسی دانش

ای سال آموزش مستمر، نتیجه ۰م افراد جامعه به ویژه اهالی آموزش و پرورش قرار دارد که چرا با وجود حدود پیش روی تما

رغم صرف وقت و هزینه از سوی آموزش و پرورش برای به کارگیری دبیران ای که علیآید؟! به گونهکه الزم است به دست نمی

را ندارند، بلکه از درک مفهوم یک متن ساده  "مکالمه "دوره متوسطه خود، توان  آموزان با پایان یافتناین رشته، نه تنها دانش

یا مکالمه در حد احوالپرسی ساده نیز ناتوانند. هر از چند گاهی نیز اظهاراتی از سوی مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در 

رسد تا تبدیل شود که به نظر میطرح میاین درس م« محتوای آموزشی»های بهبود آموزش زبان انگلیسی و تغییر خصوص راه

شدن به عمل و واقعیت فاصله قابل توجهی دارد. * آموزش زبان در آموزش و پرورش برای ترجمه متون است، نه مکالمه 

های بهبود گو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره راهودر گفت 6۹آبان  ۰۱بابایی وزیر آموزش و پرورش حمیدرضا حاجی

آموزان به ویژه برای مکالمه گفت: آموزش زبان انگلیسی در وزش زبان انگلیسی در مدارس و افزایش توان یادگیری دانشآم

ای باشد که همه سال به گونه ۰مدارس یک نیاز است اما به این معنا نیست که حتماً باید تدریس زبان در مدارس در طی 

بان در مدارس به صورت آموزش ترجمه متون است نه مکالمه که بر اساس آن آموزش ز»آموزان بتوانند مکالمه کنند. دانش

های گوناگون و در هنگام ورود به دانشگاه توان مراجعه به منابع ای باشد که افراد در تخصصآموزش و یادگیری باید به گونه

آموزان به ن وزارتخانه برای دستیابی دانشبه رغم تأکید وزیر آموزش و پرورش بر هدف ای«. دیگر و ترجمه آنها را داشته باشند

رسد که همین هدف نیز با وضعیت کنونی آموزش زبان در مدارس کشورمان دور متون انگلیسی، اما به نظر می "ترجمه "توان 

در یابی این موضوع، رفتن به سراغ دبیران زبان انگلیسی های موجود برای ریشهاز دسترس باشد. شاید یکی از بهترین راه
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آموزان این معلمان بهره کافی را از رغم توان تخصصی آنها در این زمینه، اما بنا به هر دلیلی دانشمدارس باشد که علی

برای پاسخ به این  .آموزش زبان دوم در مدارس مشخص نشده است "هدف "برند. یادگیری زبان دوم در داخل مدرسه نمی

دهیم. آموزیم و آموزش میرا با چه هدفی می "زبان دوم "ابتدا باید ببینیم که  پرسش که دغدغه بسیاری از افراد نیز هست،

های علمی یا ممکن است شخصی زبان دوم را برای ایجاد ارتباط کالمی با دیگران یا شخص دیگری برای درک مطلب کتاب

های درسی زبان انگلیسی در شود. کتاب "ی هدفگذار"بگیرد، بنابراین ابتدا باید یادگیری زبان دوم  کار مطبوعاتی و ترجمه یاد

آن هم به صورت ناقص است، اما به جای آن در آموزش و پرورش ما به آموزش  "مکالمه "حال حاضر شامل تعداد اندکی 

 intermediate) ای که گرامر را تا سطح باالتر از مقدماتیدهند، به گونهزبان انگلیسی )گرامر( بسیار اهمیت می "قواعد "

های سراسری نیز مربوط به قواعد ای که بیشتر سؤاالت امتحانی حتی در آزموندهند، به گونهآموزان آموزش میبه دانش (

 التحصیل دیپلمه در نظام آموزش و پرورش ما در حدزبان است، نه درک مطلب و مکالمه. ممکن است یک فارغ

«intermediate »  اطالعات اندکی دارد و با  "لغات "لع باشد، اما در رابطه با زبان انگلیسی مط "قواعد "انگلستان از

شود. های عادی را بخوانند، اما این چرخه آموزش کامل نمیآموزان بتوانند روزنامهشود که دانشوجود آنکه این هدف دنبال می

رخه آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی در مدارس کم است وی تأکید کرد: دلیل ناقص ماندن چ "زمان هفتگی "* 

شود، بسیار اندک و هایی که برای آموزش زبان در مدارس در نظر گرفته میدر نظام آموزش و پرورش ما این است که ساعت

را به  "ساعت در هفته  ۶حداقل "باشد، در حالی که در کشورهای دیگر حتی در خاورمیانه،  "ساعت در هفته  ۰حدود "شاید 

نیز در جاهای مختلف متفاوت است، در واقع اهمیتی  "کیفیت آموزش "دهند؛ البته ر مدارس اختصاص میآموزش زبان دوم د

آموز داریم بسیار مهم دهند نیز در این امر تأثیرگذار است. انتظاری که ما به عنوان دبیر زبان از دانشمی "نمره "که دبیران به 

آموز رش و دبیران درس زبان انگلیسی با تدریس زبان، چه انتظاری از دانشاست و این سؤال وجود دارد که نظام آموزش و پرو

آموز باید خوب بخواند یا خوب بنویسد یا انشاء زبان انگلیسی را به خوبی آیا دانش»خود دارند. این سؤال وجود دارد که 

واقعیت این است که به آن میزان که ها پاسخی داده نشده است و ؛ این در حالی است که به هیچکدام از این سؤال«بنویسد؟

شود. یکی از مهمترین دالیل این مسئله تکیه نمی "مکالمه "شود، نسبت به زبان انگلیسی توجه می "قواعد "در مدارس ما به 

هزار لغت در تمام  ۰تا  ۴این است که زمان در اختیار نظام آموزش و پرورش بسیار کم است و فقط برای یادگیری حداکثر 

مکالمه "کند. * هدفگذاری آموزش زبان در مدارس باید به سمت ران تحصیل و مکالمه در حد احوالپرسی روزانه کفایت میدو

آموزان دانش»در آموزش زبان انگلیسی در مدارس تغییر یابد و به عنوان مثال اینطور شود که  "هدفگذاری "اگر . تغییر یابد "

های جانبی کتاب"یابد، اما در این رابطه باید توجه داشت که باید از ها نیز تغییر میکتاب، به دنبال آن «بر مکالمه مسلط شوند

های آموزشی جانبی بسیاری در ایران و دیگر کشورها تولید شده است اما الزم است که نیز بهره گرفته شود. کتاب "مفید 

 . آموزان معرفی شودبهترین و مفیدترین شناسایی و به دانش
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  االي شاغالن در صنعت توريسم و مشاورهتسلط ب

گیرد کند، نتیجه میکه بر اهمیت روزافزون دانستن زبان انگلیسی در تجارت جهانی تاکید می "اینگیلیش فرست"پژوهش 

افرادی که در مشاغل مربوط به صنعت توریسم یا مشاوره اشتغال دارند، به نسبت سایر مشاغل تسلط به مراتب چشمگیرتری بر 

دو میلیارد نفر از جمعیت جهان انگلیسی یاد خواهند  ۴۰۴۰کند که تا سال بینی میلیسی دارند.این تحقیق همچنین پیشانگ

ی نزدیک افزایشی شود و این رقم در آیندهدرصد کل مقاالت آکادمیک جهان به انگلیسی تولید می ۰۱گرفت. در حال حاضر 

المللی بیشتری انگلیسی را به عنوان زبان اول محیط کاری خود انتخاب و ینهای بچشمگیر خواهد داشت.در عین حال کمپانی

دهد که کشورهایی که سطح آموزش زبان انگلیسی را در بخش اقتصاد و در میان کنند. این پژوهش نشان میاعالم می

 .اندداشته تر بوده و رشدگذاری خارجی به مراتب موفقاند، در جذب سرمایهسیاستمداران خود توسعه داده

  هدف، برقراري ارتباط

شناسی های ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش و زبانشش سال آموزش زبان انگلیسی در بیشتر مدرسه

التحصیل شدن یا حتی آموزان پس از فارغرود، آن هم در شرایطی که برخی از دانشتنها صرف وقت و اتالف زمان به شمار می

پردازند و به های آزاد میهای آموزشی مدرسه، به یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاهزمان تحصیل و به موازات برنامهدر 

آموزان ایرانی بر همین اساس، کارشناسان ضعف دانش .شودها افزوده میتدریج نیز بر تعداد متقاضیان حضور در این آموزشگاه

مند به یادگیری زبان آموزان به عنوان افرادی عالقهدانند و از دانشی آموزش رسمی مرتبط میرا در یادگیری زبان، تنها به فضا

های بودن ساعتهای درسی زبان انگلیسی و کمبرند که مشکالت متعددی چون ناکارآمد بودن محتوای کتابانگلیسی نام می

شناسی، اوج یادگیری زبان دوم بین های زبانیکی از نظریهبراساس  .تدریس از انگیزه آنان در یادگیری این زبان کاسته است

افتد و قدرت اتفاق می« سازییکسان»ای به نام سالگی در مغز پدیده ۰۲سال است، با این توضیح که بعد از  ۰۲تا  ۰۰

گیرد. به انجام نمیشود، اما این نظریه به این معنا نیست که پیش و پس از این دوران، آموزش و یادگیری تر مییادگیری کم

هایی که برای همان دوران سنی ها و مدارس ابتدایی هم زبان انگلیسی همراه کتابها پیش حتی در آمادگیهمین دلیل سال

های خواندن و های درسی زبان انگلیسی در ایران تنها براساس مهارتکتاب .شدها آموزش داده میطراحی شده بودند، به بچه

ایم و فقط اند، در حالی که حتی اگر بحث بر سر تقویت این دو مهارت باشد، در این دو مقوله هم موفق نبودههترجمه تالیف شد

این در حالی  .شده است های درسی زبان انگلیسی گنجاندهمعجونی از نکات غیرضروری و گرامرهای غیرکاربردی در کتاب

ارجی، برقراری ارتباط است. بر همین اساس هدف از یادگیری زبان های خاست که در سراسر جهان، هدف اصلی آموزش زبان

هایی در میان مهارت  .انگلیسی هم باید افزایش مهارت مکالمه باشد که در آموزش و پرورش ایران نادیده گرفته شده است

در یادگیری یک زبان کردن و شنیدن، اولویت با شنیدن است، اگرچه این چهار مهــارت مانند خواندن، نوشتن، صحبت

 .دادن به شنیـــدن استتر است، اولـویتها مهمتراز هم تقویت شوند، اما آن چـــه از سایر مهــارتخارجی باید با هم و هم

آموزشی الزم در این زمینه را در اختیار ندارند و امکان شنیدن آموزان و دانشجویان ایـــرانی متاســفانه وســایل کمکدانش

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 139-480، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

023 
 

 

 
1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

بودن ساعت تدریس کم  .های زبان برای اغلب آنان وجود نداردصوت و چه در آزمایشگاه ن انگلیسی، چه از طریق ضبطزبا

دهند و سه ساعت در هفته را برای آموزش زبان انگلیسی، یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان، آن را مورد انتقاد قرار می

به گفته آنان، شرایط غیراستاندارد آموزش هم، مشکالت ناشی از این کمبود وقت را  دانند، در حالی کهاین زبان کافی نمی

 .کندتشدید می

  نقش آموزشگاه هاي خصوصي زبان

آموزان، اصرار برخی مدیران در در مدارس به دلیل شروع دیر هنگام زبان )دوره راهنمایی( و عدم امکان غربال کردن دانش

شوند، معلم سطح آموزش زبان را تا متوسط به پایین، های غیر واقعی توسط معلمان و عواملی فنی دیگر، باعث میدادن نمره

سازد و معلم مجبور در مدارس دچار اختالل می ی و فرصت کاربردی کردن زبان راتنزل داده که این عمال فرآیند یادگیر

آموزان قرار دهد وعمال آموزش زبان انگلیسی در مدارس وجود ندارد و فقط شود مبنای کار و تدریس را نمره قبولی دانشمی

  .قبولی در آزمون زبان انگلیسی مطرح است

ای دیگر است. به عقیده بسیاری از کارشناسان زبان انگلیسی، فرآیند یسی به گونههای زبان انگلاما مشکل در آموزشگاه

تواند برای یادگیری کافی ها نیاز به یک انگیزه دارد. داشتن عالقه به تنهایی نمییادگیری و میزان به کارگیری آن در آموزشگاه

ها آموزان، به اجبار خانوادهشود و برخی از زبانها دیده نمیباشد. هر چند امروزه عالقه نیز در بسیاری از مراجعین به آموزشگاه

بینید که آیند و برخی نیز به قول خودشان برای پرستیژ و به اصطالح کالس.امروزه شما افراد بسیاری را میها میبه این کالس

خارجی به خصوص زبان انگلیسی یکی  امروزه یادگیری زبان. دهندمندی خودشان را برای یادگیری مکالمه زبان نشان میعالقه

ها بر این باورند که در مدارس آن طور که باید و شاید به شود. بسیاری از خانوادههای ایرانی به شمار میهای خانوادهاز دغدغه

رستند. برخی ها بفهای خود را برای یادگیری بهتر زبان به آموزشگاهشود و آنها مجبورند بچهها انگلیسی آموزش داده نمیبچه

ها را تقویت مکالمه و برخی کسب مهارت برای موفقیت در کنکور عنوان های خود به این کالساز آنها هدف از فرستادن بچه

دانند. کنند و تعدادی هم زبان را برای کسب یک شغل مناسب در کنار یادگیری مهارت استفاده از کامپیوتر ضروری میمی

ها زیاد است و متاسفانه نظارت چندانی بر کیفیت و روند قاضا برای شرکت در این کالسآنچه مسلم است این است که ت

آموزش در موسسات زبان انگلیسی وجود ندارد.دریافت مجوز آموزشگاه زبان یک فرآیند پیچیده نیست و هرکسی که دارای 

تواند با ای( باشد میهر موسسه ای!( باشد و سه سال سابقه تدریس )هر نوع تدریس، درمدرک لیسانس )در هر رشته

هزار تومان، اقدام به تاسیس آموزشگاه زبان کند و  ۴۰درخواست از مدیریت آموزش و پرورش منطقه خود و پرداخت فقط 

در اکثر شهرهای ایران موسسات زبان فراوانی وجود دارد که البته هر کدام از آنها  !هیچ آزمون علمی یا تخصصی در کار نیست

« المللیاعطای مدرک بین»کنند خود را وابسته به یکی از موسسات داخل یا خارج کشور نشان دهند و با قید عبارت سعی می

آنچه که واضح است این است که مدرک هیچ یک از موسسات زبان در ایران رسمی نیست و  .اعتبار موسسه خود را باال ببرند

شود و برخی از محسوب می« های آموزشی زبان انگلیسیکت در کالسگواهی شر»شود بلکه اساسا به آن مدرک اطالق نمی

گری یا خدمات تایپ( آن هم به شرط داشتن سواد اطالعاتی شاید کاربرد داشته باشند! های غیردولتی)منشیآنها در استخدام

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 139-480، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

020 
 

 

 
1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

شوند که تافل، می المللی معتبر دنیا صادرهای سازمان سنجش و برخی موسسات بینمدرک رسمی عمدتا از طریق آزمون

شوند.در میان همه این مشکالت، آنچه که بیش از همه اهمیت دارد های رسمی محسوب میهای آزمونآیتلس و تولیمو نمونه

های خصوصی، نیازمند بازنگری و تالش برای این است که، آموزش زبان خارجی، چه در مدارس و چه در بسیاری از آموزشگاه

الخصوص در شهرهای های زبان علیاز سوی دیگر با توجه به تعداد زیاد آموزشگاه .کردن آن دارد ترهر چه بیشتر کاربردی

های آنها و میزان یادگیری بزرگ )هر چند تعداد آنها در شهرهای کوچک هم چندان کم نیست( نظارت جامعی بر روند فعالیت

گیرد به منظور بررسی تخلفات، عدم تداخل صورت می افراد وجود ندارد و بیشتر بازدیدهایی که از سوی آموزش و پرورش

درصد سهم آموزش و پرورش از  ۴۰یا  ۰۰روزهای تدریس پسران و دختران، ثبت آمار دقیق، بررسی اعتبار مجوز و مطالبه 

ست. البته اگر از ای از ابهام اها عمدتا در هالهباشد. بنابراین کیفیت و کارآیی بسیاری ازآموزشگاههای زبان میمحل آموزشگاه

به مقررات علمی و آموزشی پایبند بوده و کیفیت را فدای کمیت نکرده و در عرصه  ها نیز به شدتحق نگذریم برخی آموزشگاه

نام در ها به ثبتاند و ما حصل این صداقت، عالقه بیش از حد خانوادهها نقش مهمی را ایفا نمودهباال بردن سواد اطالعاتی بچه

هایی که مبنای کسب درآمد را هدف وجودی اما آموزشگاه .است که کیفیت آموزشی اولین دغدغه آنها بوده استمراکزی 

ریزی مشخص علمی و از قبل فاقد ساختار و هدف مشخص آموزشی هستند و برای شروع، برنامه  اند،موسسه در نظر گرفته

اساس  بر  توانند تدریس زبان راها میآموزشگاه اند؟فق بودهموسسات زبان تا چه حد در آموزش زبان مو تهیه شده ندارند،

بندی کنند. مربیان و شود تنظیم و دستهالمللی دنیا ارایه میهای معتبر بینآوردهای علمی که از طرف دانشگاهآخرین دست

های دیبادل واژگان، استفاده از سیاساتید را مجاز به استفاده از سایر متون کنند و آنان را تشویق به ایجاد فضای یکسان در ت

االمکان با زیرنویس فارسی، استفاده از هدفون و... نمایند. پیگیری این امر در خارج از کالس، از طرف اورجینال حتی

کارگیری روش کارتی در یادگیری واژگان بدون در نظر گرفتن زحمت و دردسری که شاید استاد الجرم با آن به آموزان،دانش

شود، همه و همه در یادگیری زبان تاثیر به سزایی دارد. مربی باید با ایجاد محیط مکالمه به روش ساده و قابل فهم، یر میدرگ

رود. به شمار می بندی کتاب نیز از عوامل موثر محدود شدن مربی زبانتک مورد خطاب قرار بدهد. بودجهآموز را تکزبان

جوید،  های مختلف در کالس بهرههای علمی نظیر روشمطالب جدید، خارج از کتاب و یافته اگر نتواند از مجموعه استاد زبان

ناپذیر وارد ای جبرانانگاری زبان در فرآیند آموزش، لطمهرو خواهیم شد و این امر به سادهای غیر از آموزش زبان روبهبا نتیجه

شوند، از امر ها حاضر میتشویق همدیگر در یک چنین کالسآموزان دیگر را که عموما با خواهد ساخت و شاید هم زبان

های کوتاه، خارج از کتاب و مکالمه جانبی و توجه به روش کارتی در تدریس واژگان زبان یادگیری زبان مایوس سازد. ارایه متن

زبان دیگر خبری نیست و این  بسیار مهم بوده و از طرف استاد باید مورد توجه قرار گیرد. ما اگر واژگان را کنار بگذاریم از

که »گوید: شناس معروف میها با زبان شده است و نتیجه مشخصی از آن کسب نشده است. سوسور زبانکاری است که سال

با اهمیت ندادن به این « کند.های مختلف بار معنایی مختلفی را با خود حمل میهر کلمه به مثابه کامیونی است که در جاده

کنند و ها و متدهای تدریس، هنوز به روش عمل میرغم تغیییر اساسی در شیوهآید که برخی استادان علیرمیموضوع چنین ب

چیستین استاد معروف زبان  .شودهای تدریس یک استاد یا مربی محسوب میها و روشاین همان تقویت نشدن شیوه
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و حتی تقسیم نگاه استاد را از عوامل جدی گیری موضوع از دهد اهای کامال نو ارایه میانگلیسی در خصوص تدریس زبان شیوه

ای از یک کالس عنوان کند و توزیع ناعادالنه رفتار کالسی را انباشته شدن انرژی یک معلم در گوشهآموز تلقی میسوی زبان

که ممکن است استعداد ذاتی مند به یادگیری، فقط تعدادی از آنها، آموز عالقهشود که از میان چندین زبانکند و چنین میمی

چستین به حافظه کوتاه مدت و دراز مدت انسان اشاره کرده و  .گیرندآنها در آن امر تاثیر داشته است، مطالبی چند یاد می

های علمی باید الگو شود که آموزش زبان فقط از روشنتیجه آن می .دهدقالب ذهن انسان را موشکافانه مورد بررسی قرار می

  ها روش کارتی است.کند و یکی از این روشبرداری 

بندی در خصوص استخوان discussion های پیرامون و به اصطالحآوردن خالصه آنها و بحثهای کوتاه و درمطالعه داستان

ود آموز اگر قدرت بیان را با این روش در خهای عملی دیگر در رسیدن به یادگیری منطقی زبان است. یک زبانآنها، از راه

زبان به کار می گیرند روش های خوب و استانداردی  ایجاد کند، خروجی آموزشگاه های زبان روش هایی که آموزشگاه های

است اما با این وجود خروجی این آموزشگاه ها قابل قبول نیست. پژوهش ها در این زمینه نشان می دهد تعداد زیادی از 

آموختن زبان منصرف می شوند. همچنین افرادی هستند که بعد از سپری کردن مراجعه کنندگان پس از گذراندن چند ترم از 

چندین ترم و کسب نمره قبولی باز تسلط کافی بر زبانی که آموزش دیده اند ندارند. این درست است که روش هایی که در 

ا روش های خود را از کالج ها و بسیاری از آموزشگاه ها به کار گرفته می شود روش های درستی است و این آموزشگاه ها اساس

موسسات معتبر کسب می کنند اما، دانش آموزان معموال در سنین جوانی به یاد زبان آموزی می افتند و این در حالی است که 

ذهنیت آنها نسبت به آموختن زبان شکل گرفته و به عبارت روشن تر توسط مدارس و دانشگاه ها خراب شده است و این کار را 

اساتید آموزشگاه ها سخت می کند. عالوه بر این انگیزه زبان آموزی نیز یکی از دالیلی است که جریان آموختن را دچار برای 

مشکل می کند. همانطور که عنوان شد بسیاری از افراد برای موفقیت در کنکور به آموزشگاه های زبان مراجعه می کنند. برای 

امر از اهمیت زیادی برخوردار است و همین باعث می شود داوطلبان بیشتر متوجه پاسخ دادن به تست های کنکور دانستن گر

گرامر باشند و از دیگر موارد غافل شوند. بحث دیگر درباره آموزشگاه های زبان شهریه آنها است که به ظاهر کم اما در واقع 

 زیاد و کمرشکن است.

    بهترين زمان يادگیري

میلیون شهروند بریتانیایی، آمریکایی، کانادایی و استرالیایی است. عالوه  ۰۲۰زبان مادری بیش از در حال حاضر زبان انگلیسی، 

های هجدهم و نوزدهم میالدی و نفوذ برآن، به دلیل نفوذ نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی دولت انگلیس در سده

میلیون نفر نیز زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم  ۶۰۰عداد های بیستم و بیست و یکم، تای آمریکا در سدهفرهنگی و رسانه

ها نفر دیگر در سراسر جهان در حال یادگیری این زبان هستند تا بخشی از نیازهای علمی و برند. همچنین میلیونبه کار می

ـــان دوم، زمانی است که فرد، فرهنگی خود را رفع کنند. زبان شناسان بر این بـــاورند که بهترین زمان آغـــاز یادگیری زب

زبان نخست خود )زبان مادری( را در حد خواندن و نوشتن ساده، یاد گرفته باشد که این موضوع در ایران حدود پایه سوم 

افتد.بر این اساس باید روند آموزش زبان انگلیسی به ترتیبی پیش رود که دانش آموز در پایه سوم ابتدایی با ابتدایی اتفاق می
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فبای انگلیسی آشنا شود و در پایه چهارم با قراردادن حروف در کنار هم کلمه بسازد و در پایه پنجم جمله سازی را آغاز کند. ال

پایه ششم )اول راهنمایی( زمان مناسبی است برای تدریس ساختار زبان )گرامر(، البته نه به صورتی که تمامی مبانی اصلی 

ه( در همین پایه آموزش داده شود. این کار مانند آن است که هنگام غذا دادن به کودک، زبان در مدت کوتاهی )یک یا دو ما

در حالی که او هنوز لقمه قبلی را خوب نجویده است؛ لقمه بزرگ بعدی را در دهان او بگذاریم! فرایند یادگیری باید به صورت 

 . شود آرام و مستمر ادامه پیدا کند تا زبان انگلیسی در ذهن فرد نهادینه

 هنر گوش دادن

ها یک موضوع کامالً ساختار زبان )گرامر( یکی از دیگر از ایرادهای نظام آموزشی در ایران است، دستورات گرامری در همه زبان

های دانشگاهی سطح باال در رابطه با دستور زبان چه معنایی پیدا تخصصی و انتزاعی است که اگر این طور نبود، این همه رشته

رد؟ حرف زدن با رعایت دستورات گرامری زبانی پر از استثنا، مانند انگلیسی، تقریباً غیر ممکن است، بنابراین یادگیری کمی

عملی کند و برای نهادینه شدن هر دو در ذهن باید مهارت گوش دادن  تواند هر دو آموزه راگرامر همراه با یادگیری لغات می

چهار عنصر خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن وجود دارد. آن چه در نظام آموزش در هر زبانی  .در فرد تقویت شود

یابیم گیریم، درمیشود، مهارت خواندن است. اما وقتی در محیط واقعی زبان قرار میرسمی ما بیش از همه به آن پرداخته می

ها، افراد دی قرار دارند، به این دلیل در همه زبانهای بعکه اگر هدف، فراگیری زبان است، عنصر خواندن و نوشتن در اولویت

 .بی سواد آن جامعه نیز قادر با تکلم زبان مادری خود هستند

  هاهاي موجود در کالسکاستي

های رسمی و غیررسمی آموزان در نظامهر سال در ایران میلیاردها ریال بودجه برای آموزش زبان انگلیسی دانشجویان و دانش

شود، اما هم چنان بسیاری از فراگیران، بی نصیب از همه آن چه از خود و نظام آموزشی انتظار دارند، نه میآموزش هزی

گردند. آموزش زبان انگلیسی در مراکز های خود میها و هزینهناامیدانه در پی راهی برای یادگیری و بهره گیری از تالش

ش دهنده، فعال و یادگیرنده، غیر فعال است و گفت و گویی که باید مربوط به آن بیشتر یک طرفه است، به طوری که آموز

ای با موضوع درگیر کند و همه کند فراگیر را به گونهشود. آموزش دهنده سعی نمیمیان این دو نفر صورت گیرد، عملی نمی

یکی  اد گرفته است یا نه!ها مبتنی بر انتقال یک سویه مطالب است، صرف نظر از آن که طرف مقابل این موضوع را یتالش

با افزایش تعداد فراگیران در یک کالس،  است.های درس دیگر از مشکالت را در زمینه آموزش زبان، تعداد فراگیران در کالس

شود، دانشجو در مدرس فرصت کمتری برای تمرکز بر یادگیری فراگیران دارد. این کاهش فعالیت مستمر دو طرفه موجب می

ها را به حداقل رساند تا انگلیسی با مشکل روبرو شود. برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی باید ظرفیت کالسیادگیری زبان 

یکی از رموز موفقیت در یادگیری زبان در کشورهایی مانند ایران، آن . فرصت مکالمه بین استاد و دانشجو بیشتر فراهم شود

هایی به با مسائل و مشکالت جاری پیوند دهد. این ارتباط با تماشای فیلمای است که فراگیر بتواند مطالب کالس را به گونه

های غیر ضروری باید ها و کتابدرس. شودهای انگلیسی زبان، موجب تقویت و رشد آنان میزبان اصلی و مرور اخبار و روزنامه

 . از نظام آموزشی حذف و به جای آن، دروس انگلیسی جایگزین شود
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  ي آموزشهاکم بودن ساعت

آموزیم و آموزش دالیل بازدهی پایین آموزش زبان انگلیسی در مدارس باید از خود بپرسیم که زبان دوم را با چه هدفی می

های ممکن است شخصی زبان دوم را برای ایجاد ارتباط کالمی با دیگران یا شخص دیگری برای درک مطلب کتاب .دهیممی

های درسی زبان کتاب .یاد بگیرد، بنابراین ابتدا باید یادگیری زبان دوم هدفگذاری شودعلمی یا کار مطبوعاتی و ترجمه 

انگلیسی در حال حاضر شامل تعداد اندکی مکالمه آن هم به صورت ناقص است، اما به جای آن در آموزش و پرورش به آموزش 

 (intermediate) گرامر را تا سطح باالتر از مقدماتی ای کهشود، به گونهگرامر )قواعد زبان انگلیسی( بسیار اهمیت داده می

مربوط به قواعد زبان  های سراسری نیزای که بیشتر سئواالت امتحانی حتی در آزموندهند، به گونهآموزان آموزش میبه دانش

ما این است که  دلیل ناقص ماندن چرخه آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش .است، نه درک مطلب و مکالمه

شود، بسیار اندک و حدود سه ساعت در هفته است، در حالی که هایی که برای آموزش زبان در مدارس در نظر گرفته میساعت

شود؛ در کشورهای دیگر حتی در خاورمیانه، حداقل شش ساعت در هفته به آموزش زبان دوم در مدارس اختصاص داده می

دهند نیز در این امر تأثیرگذار ی مختلف متفاوت است، در واقع اهمیتی که دبیران به نمره میالبته کیفیت آموزش نیز در جاها

ترین دالیل، دهد: یکی از مهمتوجهی نظام آموزش و پرورش به آموزش مکالمه در زبان انگلیسی توضیح میدالیل کم .است

فقط برای یادگیری حداکثر دو تا سه هزار لغت در تمامی این است که زمان در اختیار نظام آموزش و پرورش بسیار کم است و 

اگر هدف گذاری در آموزش زبان انگلیسی در مدارس تغییر .کنددوران تحصیل و مکالمه در حد احوالپرسی روزانه کفایت می

یابد، اما در این ییر میها نیز تغآموزان بر مکالمه مسلط شوند، به دنبال آن کتابیابد و به عنوان مثال این طور شود که دانش

های آموزشی جانبی بسیاری در ایران و دیگر کتاب .های جانبی مفید نیز بهره گرفته شودرابطه باید توجه داشت که از کتاب

 . آموزان معرفی شودکشورها تهیه شده است، اما الزم است که بهترین و مفیدترین آنها شناسایی و به دانش

 راهکارها 

که دانش آموزان باید برای زندگی بهتر زبان دوم را بیاموزند، اگر چنین راهکارهایی معرفی و تا حد امکان اجرایی معتقدیم 

 :شوند نتا یج بهتری حاصل خواهد شد

 :هایی در تربیت مطلوب بدست آوردمعلم: معلم زبان باید مهارت

 .دهدالف( تسلط عالی به زبانی که یاد می

 .کندزبانشناسی زبانی که تدریس میب( آشنایی خوب با 

 ج( آشنایی گسترده با ادبیات کشور بیگانه

 د( آشنایی مقدماتی از روانشناسی تربیتی و مسائل نظری و عملی تدریس

تدریس زبان انگلیسی از مقطع ابتدایی: همانند دیگر کشورها که زبان آموزی را از مقطع ابتدایی با برنامه و اجرای صحیح آغاز 

های گزاف برای افت تحصیلی فراگیران و از توانیم چنین طرح مفیدی را عملی کنیم. دولت هر سال هزینهکنند، ما نیز میمی
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های راهنمایی و متوسطه )بدون پردازد، یعنی، با میانگین هزار ساعت تدریس در مقطعجمله در درس زبان انگلیسی می

 .گیردی تقویتی و خصوصی( نتیجه قابل قبولی نمیهاها جهت کالسهای خانوادهاحتساب هزینه

 .اگر آموزش زبان از مقطع ابتدایی آغاز شود وضعیت بحرانی فعلی حتماً بهبود خواهد یافت

سازی فعال کردن گروههای آموزشی دبیران: تشکیل جلسه تخصصی هر ماه یکبار برای رفع مشکالت تحصیلی، استاندارد

که یک ششم طرح سؤاالت هماهنگ، تشکیل کالسهای ضمن خدمت با رویکردی نوین به طوری های ترم اول و دوم باآزمون

های کنونی آنها، حتی اگر به افزایی و تثبیت یافتهساعات تدریس موظف هفتگی به این کالس اختصاص یابد، یعنی به دانش

حیطی فراهم شود تا همکاران با یکدیگر در مورد تواند به ارتقاء کیفی آموزش کمک کند. باید مای علمی باشد میبررسی مقاله

نظران، مؤلفان و استدان دانشگاه در جمع دبیران تدریس کالسی به تبادل تجربیات و اطالعات بپردازند و از حضور فعال صاحب

 .های آموزشی استفاده شودزبان انگلیسی در گروه

 :با فراگیران هستنداحترام به نظرات دبیران بعنوان افرادی که درگیر مستقیم 

تر از های علمی و کمک آموزشی در حیطه آموزش زبان نگارش شده اما تجربه عملی تدریس کالسی به مراتب مؤثرکتاب

برد. از های زبان انگلیسی متوسطه در ایران باید ازتجربیات دبیران بهره مطالعه تئوریها و روشها است. پس در تالیف کتاب

یل افت تحصیلی پایه اول متوسطه است، ضعف در درس انگلیسی ساالنه منجر به تجدیدی عده زیادی از جمله آنها بررسی دال

ایم؟ و شود؟ آیا تاکنون نظرات دبیران دلسوز را در این مورد خواستهدانش آموزان و درنهایت به افت تحصیلی آنان ختم می

 ایم؟برای رفع این مشکل در عمل کاری را صورت داده

مکانات و بودجه: متأسفانه بیشتر مدارس ما امکانات کافی از جمله آزمایشگاه زبان ،رایانه و دستگاه وی سی دی برای تخصیص ا

های فعلی بیشتر بر دو مهارت خواندن و نوشتن تاکید دارند ندارند. کتاب LISTENING SPEAKING  تقویت مهارتهای

 .یاز فراگیران ندارنددر حالی که دو مهارت دیگر در عمل نقشی در رفع ن

از سال  Monolingual Dictionary تأکید همه جانبه در همه مدارس کشور بر آموزش استفاده از فرهنگ لغت یک زبانه

 .اول دبیرستان بعنوان مرجع الزم، موثق و بهترین خود آموز برای برطرف کردن مشکالت لغوی است

المللی را بر اساس قرارداد انجمن بین( phonetic symbols) )واییباید همه دبیران در سال اول دبیرستان عالئم آ

  .حتماً تدریس کنند تا فراگیران حتی در منزل بتوانند به آسانی لغتی را همراه با تمام مشخصات بشناسند( IPA))آوانگاری

 افزايش ساعت تدريس زبان

متوسطه با توجه به اهمیت کتاب برای گرفتن دیپلم و  اندک است و در بعضی دروس از جمله زبانهای تدریس زبانساعت

تواند با ساعت کم تدریس هفتگی که گاهی با تعطیالت نیز آمادگی برای ورود به دانشگاه( قابل قبول نیست! یعنی دبیر نمی

 .شود، تقویم ساالنه درسی را بدون تعجیل اجرایی کندهمراه می
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های آموزشی نو از سوی دبیران و استادان دانشگاه و دیگر مولفان مجرب کتاب برگزاری جشنواره کتاب سال برای آنکه از

مندی از تجربه علمی و عملی مند شویم، باید آنان را به این عرصه مهم دعوت کنیم و از آنان یاری بطلبیم تا شاید با بهرهبهره

 .موزش زبان گام برداریمهای درسی تحولی درخور شأن آموزش و پرورش و بویژه آآنان در تالیف کتاب

 نتیجه گیري

میالدی نظام آموزشی یک دگردیسی را تجربه کرده و مسئوالن آموزش و پرورش آن در صدد بر آمدند تا اصالحات  ۹۰در دهة 

های گوناگون به خصوص آموزش عمومی و تربیت معلم انجام دهند. برای تسریع روند اصالحات، از فناوری زیادی در بخش

ای استفاده نمودند و اثرات مثبت این فناوری را در همة شئون زندگی مشاهده کردند. نظام ارتباطات به نحو شایسته اطالعات و

های آموزشی اقتصاد محور بوده و متمرکز بر رشد منابع انسانی است و برای آموزشی آزاد و انعطاف پذیر دنبال کننده سیاست

 . ای برخورداراستصنعتی، آموزش علوم و فناوری از جایگاه ویژه -شد اقتصادیدستیابی به سطح مطلوبی از تولید علم و ر

آموزش زبان انگلیسی در کشور ما ایران با مشکالت عدیده ای روبروست که این امر مستلزم ایجاد تغییر دربرخی از سیاست 

آموزش زبان انگلیسی . های آموزشی موجود می باشد . آموزش زبان در آموزش و پرورش برای ترجمه متون است، نه مکالمه 

ای باشد که همه سال به گونه ۰ت که حتماً باید تدریس زبان در مدارس در طی در مدارس یک نیاز است اما به این معنا نیس

آموزان بتوانند مکالمه کنند. یکی از مهمترین دالیل این مسئله این است که زمان در اختیار نظام آموزش و پرورش بسیار دانش

مکالمه در حد احوالپرسی روزانه کفایت  هزار لغت در تمام دوران تحصیل و ۰تا  ۴کم است و فقط برای یادگیری حداکثر 

در آموزش زبان انگلیسی در  "هدفگذاری "اگر  .تغییر یابد "مکالمه "کند. هدفگذاری آموزش زبان در مدارس باید به سمت می

غییر ها نیز ت، به دنبال آن کتاب«آموزان بر مکالمه مسلط شونددانش»مدارس تغییر یابد و به عنوان مثال اینطور شود که 

های آموزشی جانبی بسیاری در ایران و دیگر کشورها تولید شده است اما الزم است که بهترین و مفیدترین یابد،کتابمی

باتوجه به مطالب ذکرشده وبانگاهی به تحقیقات وپژوهشات انجام شده در زمینه  .آموزان معرفی شودشناسایی و به دانش

خصوص درکشورهای آسیایی می توان گفت یکی از راه  کشورهای دیگر به ایران و در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

سنجیده از سیاست های آموزشی  مطمئن برای ارتقای سطح یادگیری زبان انگلیسی در ایران الگوگیری صحیح و های سریع و

 . کشورهای موفق در زمینه آموزش زبان دوم می باشد
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