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  دهيچك
 آمـوزش  ي فـرارو يهـا  ها و فرصـت   چالشنيتر  مهمنييتب  و نيي تع ،هدف از انجام پژوهش حاضر    

ـ  انجـام شـده در   يها   پژوهش لي منظور، به كمك فراتحل    نيبه ا . راني در ا  يسيزبان انگل   ريـ  اخة دهـ كي
 سي تدريها ي كشور، مشكالت و كاستي در نظام آموزش رسمژهيو  بهي، خارجيها  آموزش زبان  ةدربار

 از صـاحب  ي بـا گروهـ  ، هدفمنـد ة انجام مـصاحب  قي و از طر   هدش يبند  تي احصاء و اولو   يسيزبان انگل 
هـا نـشان داد كـه         افتـه ي.  اسـت  دهشـ ه  داد ييها راهكار    چالش ني ا ي برا ، حوزه ني و متخصصان ا   نظران

 تي ترب يها   دوره يها  ي كاست ،ي و مواد آموزش   ي درس يها  كتاب يمدآآموزش زبان، ناكار   به يسنت كرديرو
، يآموزشـ انـداز    چـشم نيـي  كالن و عدم تعيگذار استي فقدان سزه،ي زبده و با انگ رانيمعلم و كمبود دب   

 ي فـرارو  يهـا    چالش نيتر  مهم ، آموزش كشور  ي در نظام رسم   يسي درس زبان انگل   سي تدر مانكمبود ز 
 همراسـتا   هاييشنهاديـ ها پ   ي كاست نيدن و مواجهه با ا    كر برطرف   يآموزش زبان در كشور ماست كه برا      

  .ه شده استرضع ،ي ملي درسةرنام بژهيو  به، فرهنگ و آموزش كشورة حوزيبا اسناد كالن و باالدست

ها، فراتحليل، برنامة درسي ملـي، نظـام         ها و فرصت   هاي خارجي، چالش   آموزش زبان  :هاي كليدي  واژه
  .آموزش رسمي
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   مقدمه و بيان مسئله-1
ايران يكي از نخستين كشورهاي منطقه در زمينة آغاز آمـوزش زبـان انگليـسي، در جايگـاه        

 انگليـسي  زبـان  رسمي آموزش ت و پيشينة  يكي از مواد درسي در نظام آموزش رسمي خود اس         
 فرهنـگ  وزارت حمايت با و سال آن در كه گردد  مي باز 1318-1317 سال به ايران مدارس در
 سـالة  شـش  مقطـع  در تـدريس  بـراي  انگليـسي  زبان هاي  كتاب جلدي شش مجموعة زمان، آن

 از آن پس تـا كنـون،        كردند و  و منتشر  تدوين غيرايراني و ايراني مؤلفان از گروهي را دبيرستان
مثابة يكي از دروس اصـلي نظـام آموزشـي كـشور،         آموزش زبان انگليسي در مدارس كشور، به      

  .مدت، در جريان بوده است بدون وقفة محسوس و طوالني
 بـا  قرارگرفـت كـه    اسـتفاده  مورد 1343 سال تا و قرن ربع حدود هاي اوليه،   كتاب مجموعة

 آموزش هاي  كتاب از مجموعه اين. شد جانشين 1شده يبند سطح هاي  كتاب به موسوم مجموعة
 1361 سـال  از و شد  مي تدريس مدارس در اسالمي انقالب پيروزي از پس تا نيز انگليسي زبان

  . شد جانشين ها كتاب از ديگري مجموعة با
 كـشور  آموزشـي  نظام در تحول تأثير تحت اسالمي، انقالب از پس انگليسي، زبان آموزش

 و يافـت  فراوانـي  محتـوايي  و شكلي تغييرات) تحصيلي راهنمايي مقطع شدن ودهافز جمله از(
 در بـار  يـك  هرچنـد  شد؛ آغاز تحصيلي راهنمايي مقطع نخست سال از انگليسي زبان تدريس

 و حـذف  راهنمـايي  اول سـال  آموزشـي  محتواي از زبان آموزش شصت، دهة ابتدايي هاي  سال
 سـال  از دوباره درس، اين آموزش مجدد، بازنگري در اام شد؛ نهاده وا دوم سال به آن آموزش

  .شد سرگرفته از راهنمايي مقطع اول
هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، چهـار نقطـة عطـف را              آموزش زبان انگليسي در سال    

 1391 تـا    1383 و   1382تا  1370 ، 1369  تا 1361 مقطع سه: اند از  تجربه كرده است كه عبارت    
انـد و     محور تدريس بـوده    2هاي رايت پث تو انگليش     قطع، مجموعه كتاب  كه در همة اين سه م     

هـاي مختلـف بـراي ايـن پايـه، شـاهد             دانشگاهي و تـأليف كتـاب      تنها با اضافه شدن پاية پيش     
 و بـا ورود     1392-1391تغييراتي در نظام آموزش زبان انگليسي بوديم، امـا از سـال تحـصيلي               

آموزش زبان در كشورمان با تحولي جـدي و مبنـايي            3هاي موسوم به پراسپكت    مجموعة كتاب 
  .رو شد روبه

__________________________________________________________________ 
1. Graded  
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هـاي خـارجي در ايـران، مقالـه          براي مطالعة بيشتر دربارة پيشينه و تحوالت آمـوزش زبـان          
هاي پراسپكت، مقالـه خيرآبـادي و        هاي مجموعة كتاب    و براي آشنايي با ويژگي     2011فروزنده،

  . را ببينيد2014علوي مقدم، 
دهندة آن است كه نظـام آمـوزش رسـمي       شده در اين زمينه نشان     اي انجام ه بررسي پژوهش 

رو بوده و هـست و در هـر دو           به هاي متعددي رو   آموزان با چالش   كشور در آموزش بهينه دانش    
هـدف از   . رو اسـت   بـه  آموزان، با انتقـاداتي جـدي رو       سطح آكادميك و نظرات والدين و دانش      

هاي فراروي آموزش زبـان      ها و كاستي   ترين چالش  به مهم دهي   پژوهش حاضر، تعيين و اولويت    
به ايـن منظـور، از دو   . هاست انگليسي در كشور و دادن راهكارهايي براي مواجهه با اين كاستي        

  . نظران بهره گرفته شده است انجام مصاحبه با صاحب هاي پيشين و روش فراتحليل پژوهش
 در نظام متمركز آموزش كـشوري،  هاي آموزش زبان خارجي   شك مشخص كردن كاستي    بي

آموز، از اهميت نظري و كاربردي فراواني برخوردار است و نتايج      با بيش از سيزده ميليون دانش     
اين پژوهش، مي تواند به تدريس مؤثرتر اين درس مهم و كاربردي منجر شـود كـه بـه عنـوان                     

  .  نيز مطرح گرديده استگانه تربيت و يادگيري در برنامة درسي ملي يازدههاي  يكي از حوزه

  پيشينة تحقيق و مباني نظري -2
 گويشوران تعداد بيشترين خود، ميلياردي سخنوران تعداد نظر از مندرين چيني زبان هرچند

 تعـداد  بيـشترين  نيـز  اسـپانيايي  زبـان  و داراسـت  دنيـا  مطـرح  زبـان  صـد  چند بين در را بومي
 زبـان  شـك    بـي  امـا  اسـت،  داده صاصاخت خود به را خاص رسمي زبان يك داراي كشورهاي

 علمـي،  سياسـي،  اقتـصادي،  تعامالت فضاي در تأثير ضريب بيشترين امروز، جهان در انگليسي
 نخست زبان و المللي  بين زبان ترين  مطرح مثابة  به و داراست را آفريني  سرگرمي حتي و اي  رسانه
 و پيـشرفت  در آن نقـش  و اهميت تبيين به چنداني نياز شايد و شود  مي شناخته مجازي فضاي
  .نباشد جهان كشورهاي المللي بين آفريني نقش

 مـيالدي،   1600اشاره كرده اسـت، زبـان انگليـسي در سـال            ) 2007 (1كوك  گونه كه پني   آن
 ميليون نفـر رسـيد   30 به حدود 1800 ميليون گويشور بود كه اين تعداد در سال  6زباني با تنها    

 ميليـون گويـشور افـزايش يافـت و در قـرن بيـستم، در                120و در ابتداي قرن بيستم، بـه مـرز          
تـرين زبـاني    وسـيع «چند دهه، توانست از زبان گويشوران بومي يك جزيـره كوچـك بـه        طول

__________________________________________________________________ 
1. Penny Cook 
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گردد كه در طول تاريخ در مدارس آموزش داده شـده و بـه آن صـحبت و بـا آن نوشـته                    مبدل
  .»شود مي

 ميليون انسان و 400ي، زبان اول حدود معتقد است كه زبان انگليس    ) 2003(ديويد كريستال   
 كشور جهان است كه جمعيتي بيش از چهارصد ميليون نفـر ديگـر را هـم         75زبان دوم مردمان    

حاضر، بيش از يك ميليارد نفر، اين زبـان را بـه             شوند و بنابر نظر وي، احتماالً درحال        شامل مي 
المللـي،    مثابـة زبـان بـين      ان انگليسي به  دربارة چگونگي رشد زب   . اند  عنوان زبان بيگانه فرا گرفته    

 1و مدل موديانو  ) 1988(، مدل كاچرو    )1980(ها و الگوهاي فراواني از جمله مدل استيونز           مدل
هـا و   انگاره با بيشتر آشنايي براي( .مطرح شده است كه از حوصلة بحث ما خارج است)1999(

  )2011داوري،  به كنيد داليل رشد نفوذ زبان انگليسي در عرصة جهاني، نگاه
ترين زبـان ميـانجي بـا        مثابة مهم  آموزش فراگير و شتابان زبان انگليسي در سراسر جهان، به         

ترين اين رويكردها، نظرية امپرياليسم      رو بوده است كه مهم     رويكردهاي انتقادي چندي نيز روبه    
 البتـه تأمـل     برانگيـز و    با انتـشار كتـاب بحـث       1992 روبرت فيليپسون است كه در سال        2زباني

برانگيزش با همين عنوان در حوزة مطالعات زباني مطرح شد و به نقطة عطفي در حـوزة زبـان                   
ها و نقدهاي پردامنـه      كه در دو دهة گذشته، در ساية بحث        نحوي شناسي كاربردي تبديل شد؛ به    

و هـاي فكـري و از سـويي ديگـر، بـه احيـا        گيري الگوها و جريان دربارة آن، از سويي به شكل 
انجاميده كه در ساية طرح اين      » حقوق زباني «و  » شناسي زباني  بوم«هايي همچون    تقويت ديدگاه 

) power(اين نظريه كه توجهي خاص به دو مقولة قـدرت           . اند نظريه، فرصت طرح مجدد يافته    
ريـزي زبـاني و      طور خاص، در حوزة سياست زبـاني، برنامـه         دارد، به ) inequality(و نابرابري   

شناسـان كـاربردي را بـه خـود      نظـران و زبـان   زبان انگليسي، توجه بسياري از صـاحب  آموزش  
  . معطوف كرده است

كننـدة   كند، تداعي  به باور فيليپسون، امپرياليسم زباني در دنياي كه جهاني شدن را تجربه مي            
گسترش فزايندة زبان انگليسي در حوزة رسـانه، آمـوزش، سياسـت و علـم اسـت كـه عمـدتاً                     

يعني به طور ) Center(سياست زباني هدفمند و هوشيارانة كشورهاي موسوم به مركز          محصول  
خاص اياالت متحده و بريتانيا، با هدف گسترش و اسـتيالي آن در ديگـر جوامـع موسـوم بـه                     

به هر تقدير، زبان انگليسي در جهان امروز، نيـازي انكارناشـدني و             . است) Periphery(حاشيه  

__________________________________________________________________ 
1. Modiano 
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هاي آموزشي جهان، اعم از متمركـز و غيرمتمركـز         المللي است و نظام    ط بين ترين ابزار ارتبا   مهم
آموزان كشور خود آمـوزش دهنـد و در ايـن     كوشند به مؤثرترين شكل، اين زبان را به دانش   مي

كوشـند در كنـار آمـوزش ايـن زبـان،       بين، كشورهاي آگاه و قائل به پديدة امپرياليسم زباني مي         
آمـوزان تقويـت كننـد كـه فراگيـري زبـان        اي در دانـش  گونـه  نيز به هويت ملي و بومي خود را       

  . ها داشته باشد خارجي، كمترين اثر سوء را بر هويت ملي آن
گانـه بـه حـوزة       هـاي يـادگيري دوازده     در برنامة درسي ملي كشورمان نيـز، يكـي از حـوزه           

هاي خارجي، در    انداز، اهداف و رويكرد آموزش زبان      هاي خارجي اختصاص يافته و چشم      زبان
  :كشور به اين شكل ترسيم شده است

 جوامـع  تعامالت تأثير تحت ،اجتماعي مراودات كه آنجا از :حوزه كاركرد و ضرورت ..."
 برقـراري  براي كند، مي پيدا افزايش روز هر دامنه اين و كرده پيدا توسعه فنّاوري رشد و بشري
 امكـان  آنـان  بـه  كه مادري زبان بر عالوه آموزان دانش است ضروري ،آگاهانه و سازنده ارتباط
 برقـراري  توانـايي  دهـد،  مـي  را) ملـي  و محلـي  خانوادگي، (فردي ميان روابط سطح در تعامل
 .باشـند  دارا جهـاني  و اي منطقـه  سـطح  در را بشري دستاوردهاي و جوامع ساير با ارتباط
 اقتـصادي   ةتوسـع  در گـي، فرهن بين و فردي ميان ارتباط كاركرد بر عالوه ،خارجي زبان آموزش

  .است مؤثر سياسي اجتماعي هوشياري و علم  ةتوسع وري،افن تجارت، گردشگري، صنعت مانند
 هاي روش و رويكردها ها، نظريه تنگِ ة  ريدا از بايد ،خارجي هاي زبان آموزش :حوزه قلمرو

 هـاي  ارزش و باورهـا  و ملـي  فرهنـگ  تقويت براي بستري به و رود فراتر جهان در شده تدوين
 الزم بـسترهاي  و زمينـه  ة  كننـد  آماده اساساً تربيت اينكه به توجه با و شود  گرفته نظر در خودي

 مقـصود  ايـن  بـه  نيـل  بـراي  اي سـنجيده  اقدامات و تدابير بايد است، انسان تعالي و رشد براي
 كه اي گونه به ؛دارد تأكيد مسئله حل و ارتباطي توانايي بر زبان آموزش امروزه .شود انديشيده

ـ  هـاي  مهـارت  همـة    از استفاده با ارتباط ايجاد به قادر ،آموزش از پس فرد  زبـاني ة  چهارگان
  .باشد معنا انتقال و دريافت براي) نوشتن و خواندن گفتن، سخن كردن، گوش(

 هـدف  و شود مي آغاز متوسطه اولة  دور ابتداي از ،خارجي زبان عمومي و رسمي آموزش«
 چـارچوب  در ارتبـاطي  هـاي  مهـارت  بـا  متربيـان  آشناسازي و زباني ارتمه چهار آموزش،  آن

 بتواننـد  بايد آموزان دانش متوسطه، دوم ةدور در .بـود  خواهد نظر مورد كلي هاي گيري جهت
 در نوشتن، توانايي ضمن در. دريابند را ها آن مفاهيم و بخوانند را متوسط حد در هايي متن
 و اهـداف  ايـن  بـه  توجـه  با .شود تقويت ها آن در نيز رجيخا زبان به كوتاه، ة  مقال يك حد

 از آمـوزان  دانـش  متوسـطه، ة  دور پايـان  در بـود  اميـدوار  تـوان  مي ها آن تحقق براي ريزي برنامه
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 برقـراري  توانـايي  و باشند برخوردار متوسط حد در منابع از استفاده براي الزم هاي ييتوانا
  .باشند اشتهد خارجي هاي زبان از يكي به را ارتباط

 هـاي  زبـان  آموزش رويكرد :حوزه آموزش و محتوا دهي سازمان در كلي هاي گيري جهت
ي محتـوا  آمـوزش،  آغـازين  سـطوح  در. اسـت  خودباورانه و فعال ارتباطي رويكرد خارجي،
 زنـدگي  سـالمت،  و بهداشـت  چـون  يادگيرنـده  نيازهـاي  و  بومي موضوعات پيرامون آموزشي
 دهي سازمان و انتخاب  ،جذاب هاي قالب در جامعه فرهنگ و ها رزشا و اطراف محيط روزمره،

 كاركردهـاي  سـمت  بـه  حـوزه  ايـن  محتواي دهي سازمان و انتخاب باالتر سطوح در و شود مي
 در و يـادگيري  هاي حوزه ساير آموزشي متون با متناسب... و سياسي اقتصادي، علمي، فرهنگي،

 توانـايي  بايـد  متربيـان ،   متوسـطه  دوم ة  دور پايـان  در. بـود  خواهـد  ها آموزش  آن تعميق جهت
برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـالمي          (» .كنند راكسب تخصصي  ساده متون درك و خواندن

  )ايران

  هاي خارجي در نظام آموزش غيررسمي وضعيت آموزش زبان -2-1
موزش هاي خارجي در كشور ما، در كنار وابستگي به نظام آ            به داليل مختلف، آموزش زبان    

. پـذيرد  هاي آزاد تأثير مـي  آفرينان غيررسمي و بازار آموزش رسمي كشور، تا حد زيادي از نقش     
اي كه با محسن شكوه، مؤسس اولـين مؤسـسة آمـوزش آزاد زبـان         در مصاحبه ) 2013(برجيان  

انگليسي در كشورمان داشته است، سال تأسيس اولين مؤسسة آموزش زبـان انگليـسي را سـال                 
 60دهندة قـدمت بـيش از    لة محسن شكوه برآورد كرده است كه اين موضوع نشانوسي  به 1950

رسـمي ايـن      بـه علّـت ماهيـت غيررسـمي يـا نيمـه           . سالة اين گونه مؤسسات در كشور ماست      
رسـد و   ها متناقض و تا حدودي مخـدوش بـه نظـر مـي       شده دربارة آن   مؤسسات، آمارهاي داده  

هـا دسترسـي دارنـد،        آموزاني كه بـه ايـن كـالس         انشحتي دربارة تعداد اين مؤسسات، تعداد د      
نظرهاي فراواني    هاي آموزش و مواردي از اين دست، اختالف         ها، روش   پراكندگي جغرافيايي آن  

  . وجود دارد
: تـوان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد      طـوركلي، مـي   هاي خـارجي را بـه   مؤسسات آموزش زبان 

يـا وزارت علـوم، تحقيقـات و     ورشمؤسسات رسمي كه داراي مجوز از وزارت آموزش و پـر     
فناوري و تعداد اندكي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي هـستند؛ مؤسـسات غيررسـمي كـه                   

خـصوصي    اي و مطبوعاتي به آمـوزش خـصوصي و نيمـه            بدون مجوز، در قالب تبليغات رسانه     
 كـه  مؤسسات هـم وجـود دارنـد        در كنار اين مؤسسات رسمي، تعداد كثيري شبه       . كنند  اقدام مي 
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كنند و اصـوالً نظـارت خاصـي          صرفاً با اعزام استاد به منازل افراد متقاضي، اقدام به آموزش مي           
در كنار اين دو نـوع از مؤسـسات، برخـي مـدارس و حتـي                . ها وجود ندارد    هم بر عملكرد آن   

هاي   هاي اخير، مهدكودك    كنند و در سال     هاي خارجي مي    ها نيز اقدام به آموزش زبان       مهدكودك
  .ويژه در شهرهاي بزرگ رواج چشمگيري پيدا كرده است زبانه در سطح كشور و بهچند

اگرچه اطالع دقيقي از نوع و شيوة آموزش در اكثريت اين مؤسسات در دست نيـست، امـا                
ويژه رويكردهاي   اين مؤسسات همگي مدعي استفاده از رويكردهاي جديد و نوين آموزشي، به           

ايد به علّت ضعف عملكرد نظام آموزشـي رسـمي كـشور و             ارتباطي هستند كه اين موضوع، ش     
  .وجود خأل رواني در بين افراد جامعه باشد

ويژه  هاي خارجي، به   تا به اينجاي بحث، ضمن بررسي پيشينه و اهميت نظري آموزش زبان           
عنوان سـند    هاي خارجي در برنامة درسي ملي، به       آموزش زبان  زبان انگليسي كوشيديم با حوزة    

هـاي خـارجي را    نظام آموزش و پرورش آشنا شويم و ابعاد و اهـداف آمـوزش زبـان         راهبردي  
در بخش بعد، به معرفي روش انجام پژوهش        . گونه كه در اين سند مطرح است، ترسيم كنيم         آن
  .پردازيم مي

  روش انجام تحقيق -3
اخير، شده در دهة     هاي انجام  شود و پژوهش   اي فراتحليلي انجام مي    پژوهش حاضر، به شيوه   

. دهنـد  هاي اين پژوهش را تشكيل مي در ارتباط با بررسي وضعيت آموزش زبان در كشور، داده         
 1391 تـا    1381هـاي منتـشرشده در بـازة زمـاني           ها و پـژوهش    نامه ها از بين مقاالت، پايان     داده

هـا، احـصاء و سـپس     ها و پيشنهادهاي موجود در اين پـژوهش       انتخاب شده و تهديدها، چالش    
هـاي   دهند، از ميان پـژوهش  هاي تحقيق را تشكيل مي     هايي كه داده   پژوهش. بندي شدند  تاولوي

فارسي و انگليسي منتشرشده در داخل و خارج كشور انتخاب شد و به منظور انـسجام بحـث،                  
  :بندي شدند هاي تحقيق، در چهار محور زير دسته شده از داده هاي كسب يافته

 ها؛  گذاري اصول و سياست: محور نخست - 
 محتواي آموزشي؛: محور دوم - 
 ارزشيابي؛ : محور سوم - 
 . هاي ضمن خدمت تربيت معلم و آموزش: محور چهارم - 

گذاري و اصول كالن، مورد   هاي مربوط به حوزة سياست     در محور نخست، مسائل و كاستي     
 و تصويب و ابالغ رسمي برنامة       1391شايان ذكر است كه تا پيش از سال         . توجه قرار مي گيرد   
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هـيچ   هاي خارجي، به هاي كالن حوزة آموزش زبان    درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، سياست     
ها به اين نقطه ضعف اشـاره شـده و    وجه تبيين نشده بود و از اين منظر، در بسياري از پژوهش   

سـاير محورهـا    . ترين چالش كالن فراروي آموزش زبان در ايران ياد شده بود           مثابة مهم  از آن به  
تربيت  و همچنين ) اعم از كالسي و كنكور    (دهي   تواي آموزشي، نحوة ارزشيابي و نمره     يعني مح 

شده بـه وضـعيت آمـوزش     هاي ضمن خدمت نيز از پربسامدترين انتقادات انجام  دبير و آموزش  
  . ها اشاره شده است هاي مورد نظر، به آن زبان در كشورمان است كه در پژوهش

آوري و احصاء نقاط ضعف و پيـشنهادهاي         شده و جمع   هاي انجام  پس از فراتحليل پژوهش   
هاي پژوهش، با ده نفر از كارشناسـان         منظور تقويت روايي و پايايي يافته      ها، به  شده در آن   مطرح

نظران حوزة آموزش زبان كه حداقل سابقة ده سال تدريس زبان انگليسي در مـدارس     و صاحب 
مصاحبة هدفمند انجـام شـد تـا      اين حوزه است،هاي تحصيلي آنان، مرتبط با   را داشتند و رشته   

بينانـه   ها و دادن راهكارهاي واقع بندي چالش نظرهاي گروه نخبگان و كارشناسان نيز در اولويت  
 35شوندگان مؤنث و نيمي مذكر بودند و در بـازة سـني          نيمي از مصاحبه  . و اجرايي لحاظ شود   

 در سـه نوبـت و بـا حـضور           1393 سـال    هـا در تابـستان     مـصاحبه  .انـد   سال قرار داشـته    50تا  
  .هاي درسي انجام شد هاي خارجي دفتر تأليف كتاب كارشناسان در گروه زبان

  ها بحث و تجزيه و تحليل داده -4
هـاي   ر بخش پيش اشاره شد، در مرحلة نخست انجام اين پژوهش، تحقيـق             د طور كه  همان

 تعيين نقاط ضعف آن، به شـيوة        انجام شده با موضوع بررسي وضعيت آموزش زبان در ايران و          
بنـدي   تر گفته شـده، دسـته      ها احصاء و در محورهاي پيش      هاي آن  آوري و داده   اي جمع  كتابخانه

شده در مرحلة اول، در قالب انجام مصاحبه با كارشناسان و متخصـصان              شد؛ سپس نتايج كسب   
اد درسـي و    به بحث گذاشته شد و نتايج نشان داد كه سـه موضـوع روش تـدريس سـنتي، مـو                   

هايي بودند كه هم     ترين چالش  ريزي هدفمند در سطح كالن، مهم      كتابهاي ناكارآمد و عدم برنامه    
هـاي   ترين مشكالت و كاستي  مثابة نخستين و مهم    ها به  هاي پيشين و هم در مصاحبه      در پژوهش 

ت ذكر اين نكته ضـروري اسـ      . فراروي نظام آموزشي كشور در زمينة آموزش زبان وجود دارند         
هاي مكتوب كمتر مورد اشاره قرار گرفته، اما همة ده           كه بحث كمبود زمان آموزش، در پژوهش      

هـا،   مـا در تحليـل داده     . ها مصاحبه انجام شد، به اين مشكل اشـاره داشـتند           كارشناسي كه با آن   
هاي كالن قرار داديم؛ زيرا اصوًال موضوع  گذاري بحث زمان آموزش را در زير مجموعة سياست       

ين تعداد جلسات و ساعات آموزشي، موضوعي است كه شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش     تعي
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هـاي   در ادامه تجزيه و تحليـل يافتـه       . شود ترين نهاد سياستگذار آموزشي تعيين مي      در مقام مهم  
  :شود پژوهش در قالب چهار محور مورد اشاره، بيان مي

  هاي خارجي  هاي آموزش زبان گذاري اصول و سياست -4-1
هاي مورد تحليل قرار گرفته بـر ايـن اعتقـاد هـستند كـه نظـام                   ر اين محور، اكثر پژوهش    د

هاي خارجي، چه     گذاري كالن، در زمينة آموزش زبان      كشور ما، از فقدان سياست      آموزش رسمي 
از جملـه علـوي     . بـرد   در سطح آموزش مدرسي و چه در مقطع تحصيالت دانشگاهي رنج مـي            

به اين نكته اشاره كردند و معتقدنـد فقـدان     ) 2009(و دهمرده   ) 1391(، سميعي   ) 1391(مقدم  
هاي خارجي، موجـب تـشتت و       هاي كالن و ملي، در عرصة آموزش زبان         گذاري وجود سياست 

تدوين . ها شده است    گيري ها و اعمال سليقة فردي در مسير تصميم         گذاري سوگيري در سياست  
ها   له پيشنهادهايي بوده است كه در بيشتر تحليل       هاي خارجي، از جم     راهنماي برنامة درسي زبان   

فقدان راهنمـاي برنامـة درسـي     . خورد  چشم مي  هايي كه مورد بررسي قرار گرفتند، به        و پژوهش 
هـاي   انـداز و افـق آمـوزش زبـان     شود چشم باعث مي ملي، عالوه بر ايجاد تشتت و سردرگمي،    

سطح مياني و حتي سطوح پـايين،       ها در     خارجي در سطح ملي مشخص نباشد و تغيير مديريت        
، )1391(عالوه بـر علـوي مقـدم        . باعث ايجاد تالطم و تغييرات غيراصولي در اين عرصه شود         

نيز بـه ايـن     ) 2011(و كياني   ) 2008(، افرادي چون فروزنده     ) 2009(و دهمرده ) 1391(سميعي
هـاي ثبـات    تاي را يكـي از ضـرور   خأل سياست گذاري اشاره و تدوين چنين راهنماي برنامـه      

هـاي    شـده در اسـناد باالدسـتي در بخـش آمـوزش زبـان              گذاري و تحقق اهداف تعيين      سياست
  .اند خارجي محسوب كرده

هـاي آموزشـي، بحـث رويكـرد      گذاري دومين موضوع مورد نظر در محور اصول و سياست 
 هاي مـورد بررسـي در       آموزش زبان انگليسي در سطح مدارس است كه تقريباً در همة پژوهش           

 ترجمـه و روش خوانـدن       -اين تحقيق به آن توجه شده و رويكرد سنتي مبتني بر روش دستور            
هاي انجام شده، حركـت بـه سـوي           پيشنهاد اكثريت پژوهش  . محور، مورد نقد قرار گرفته است     

نه تنها دبيران زبان انگليسي، بلكه حتـي والـدين    .  بوده است  CLTرويكردهاي ارتباطي به ويژه     
و ) 1383(، صـفرنواده    )1391(، سـميعي  )1391(نگـاه كنيـد بـه علـوي مقـدم           ( آموزان  و دانش 

بـه  ) نگاه كنيد به علي عـسگري و دهمـرده     (اكثريت كارشناسان و صاحب نظران زبان انگليسي        
ضرورت تغيير رويكرد سنتي، به رويكردهاي ارتباطي در زمينة آموزش زبان خارجي در سـطح               

  . اند مدارس تأكيد كرده
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شده نشان داد كه كشورهاي همسايه و آسيايي نيز به اين تغيير رويكـرد   بررسيهاي   پژوهش
گونـه كـه     انـد و آن    آمـوزش زبـان فاصـله گرفتـه        گرايش نشان داده و از رويكردهاي سنتي بـه        

ادعا كرده است كشوري مانند پاكستان كه در همسايگي ايران است، در اين             ) 1383( صفرنواده  
هاي ارتباطي در برنامة درسي مـدارس   شي گرفته و به آموزش مهارت   زمينه، حتي از ژاپن هم پي     

در اين زمينه، شايان ذكر اسـت كـه در نـسخة نهـايي سـند                . خود توجه فراوان نشان داده است     
به عنوان رويكرد آموزشي در نظرگرفته      » ارتباطي فعال خودباورانه  «برنامة درسي ملي ، رويكرد      

هـاي خـارجي تـدوين شـده در گـروه              برنامة درسي زبـان    شده است و بر همين مبنا، راهنماي      
مثابـة رويكـرد تـدوين       هاي خارجي دفتر تأليف نيز رويكرد ارتباطي فعال خودباورانه را به            زبان

هاي خارجي از جمله بستة زبان انگليسي پايـة هفـتم معرفـي كـرد و                  بستة آموزشي جديد زبان   
هـاي قبلـي     پراسپكت كه جانشين كتـاب هاي  و مجموعه كتابEnglish for schoolsمجموعة 

 شده اسـت، در چـارچوب رويكـرد ارتبـاطي تـدوين      Right Path to Englishيعني مجموعة 
  . شود مي

هـاي    داده در آموزش زبـان     ترين تحول رخ   تغيير رويكرد آموزشي، از سنتي به ارتباطي، مهم       
زماني پس از پيروزي    وپرورش در سطح رويكرد و اهداف در بازة          خارجي نظام رسمي آموزش   

 Englishجلـدي    از مجموعة ششprospect 1,2هاي  انقالب اسالمي است كه با انتشار كتاب

for schools   ديگـر  .  براي پاية هفتم و هشتم تحصيلي، به مرحلة اجراي عملـي درآمـده اسـت
يافتـه بـه درس زبـان        بحث مربوط به محور نخست، زمان آغاز آمـوزش و سـاعات اختـصاص             

هاي مورد نظر، مؤيد اين موضوع است كه اكثريت           ي در مدارس است كه برآيند پژوهش      انگليس
كننــد و ســاعات  را بــا تــأخير ارزيــابي مــي) پايــة هفــتم تحــصيلي(پژوهــشگران، زمــان آغــاز 

داننـد و پيـشنهاد      منظور تحقق اهداف مورد نظـر كـافي نمـي          يافته به درس زبان را به      اختصاص
در مورد زمـان  . هاي پاياني دورة دبستان آغاز شود   اي خارجي، از پايه   ه  اند كه آموزش زبان     كرده

معتقدند كه در صورت عدم امكـان  ) 1383(تدريس هفتگي هم پژوهشگراني همچون صفرنواده    
تـر و تعـداد      افزودن بر ساعات فعلي آموزشي حداقل بهتر است زمان جلسات آموزش را كوتاه            

  . دفعات تدريس هفتگي را افزايش داد
هـا   گذاري، پيشنهادهاي ديگري هـم داده شـده كـه برخـي از آن               بخش اصول و سياست    در
  :اند از عبارت

طور مشترك بـين وزارت      هاي خارجي به    تشكيل شوراي سياستگذاري آموزش زبان     - 
 آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛
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اي  زشيابي حرفـه وپرورش در ارتباط با ار  تر شدن نقش نظارتي وزارت آموزش       فعال - 
 معلمان و نظارت بر فرايند تدريس؛ 

استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و مؤسسات آموزش آزاد در كنار نظارت مؤثرتر         - 
 وپرورش بر فعاليت اين مؤسسات؛  آموزش

ــاخت  -  ــراهم آوردن زيرس ــاس      ف ــان براس ــغلي معلم ــاي ش ــسترهاي ارتق ــا و ب ه
هـاي نـوين      ده از ابزارهـا و شـيوه      ساالري و تقويت انگيزة ايشان براي استفا       شايسته

 آموزشي؛ 
انديشي براي حل مشكل تأثير منفي كنكور بر رونـد تـدريس همـة دروس از                  چاره - 

 جمله زبان انگليسي؛
التحصيالن نظام آموزشي    اي فارغ  توجه به نيازهاي شغلي، صنعتي، اقتصادي و حرفه        - 

 نظـام آمـوزش     آموختگـان  دانـش  اي كـه   گونـه  هاي خارجي بـه     كشور در زمينة زبان   
هاي خارجي در آيندة شغلي       هاي خود در زمينة زبان      كشور، بتوانند از آموخته     رسمي

 . اي بهره ببرند و حرفه

  محتواي آموزشي :  محور دوم-4-2
هاي زبان انگليسي مقاطع مختلف، از نظر كارشناسان آموزش           رسد محتواي كتاب   به نظر مي  

بنـدي انتقـادات    جمع. هات مختلف قابل قبول نيستهاي خارجي و دبيران اين درس، از ج  زبان
  :هاي زير است دهندة ضعف ها نشان وارد به محتواي كتاب

هـاي مختلـف بـا يكـديگر و يـادآوري شـدن        هاي پايـه  عدم انسجام محتواي كتاب   - 
 هاي قبلي؛ شده در پايه مطالب آموخته

 ي؛ هاي گفتاري و شنيدار گرامر محور بودن كتاب و عدم توجه به مهارت - 
 عدم جذابيت ظاهري كتاب؛  - 
 .هاي درسي زبان انگليسي عدم توجه به رويكردهاي نوين آموزش زبان در كتاب - 

 Right path to Englishهاي زبان مجموعـه   يكي ديگر از نقاط ضعف برنامة قبلي و كتاب
ويـژه در دو سـه دهـة اخيـر، مـورد             است كه به   ، عدم توجه به رويكردهاي نوين آموزش زبان       

  . اند جه قرار گرفتهتو
اي مبتني  ، مجموعهRight path to Englishاي مانند  معتقد است مجموعه) 2008(فروزنده 

تـرين ويژگـي    هاي ارتباطي كه در جهان امروز، مهـم   است كه به مهارتReading methodبر 
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ايـن موضـوع سـبب شـده        . هاي خارجي است، توجهي نـدارد       هاي آموزش زبان    اكثريت برنامه 
هـاي مـورد اسـتفاده در مؤسـسات           هاي آموزش زبان انگليسي مدارس، با كتـاب         تواي كتاب مح

هاي درسي را قـديمي و بـه          آموزان، محتواي كتاب    آموزش آزاد مقايسه شوند و والدين و دانش       
ويژه اينترنت و تلفـن       هاي ديجيتال، به    گسترش رسانه . دور از نيازهاي جهان امروز ارزيابي كنند      

 و نيازهاي بشر امروز را دستخوش تغيير كرده است و اين در حالي است كـه بـه                   همراه زندگي 
هاي ديگر آمـوزش   هاي نوين در كتاب جز كتاب پيش دانشگاهي، اصوالً هيچ نامي از اين رسانه     

هـاي     امروزه آموزش زبان   CALLاين در حالي است كه رويكردهايي مانند        . شود  زبان برده نمي  
هـاي نـوين در      ود قرار داده است و اسـتفاده از تجهيـزات و فنـاوري            الشعاع خ  خارجي را تحت  

  . كالس درس زبان انگليسي را به ضرورتي انكارناپذير تبديل كرده است
هـاي    شده مورد استفاده در آموزشـگاه      هاي افست   هاي درسي مدارس، با كتاب      مقايسة كتاب 

كي از علـل ايجـاد نگـرش منفـي          شوند، ي   آزاد كه هر دو تا سه سال، يك بار به روز رساني مي            
هـاي زبـان انگليـسي پيـشين مقطـع راهنمـايي              هاي مدرسي است؛ زيـرا كتـاب        نسبت به كتاب  

 و تا حد زيـادي از رويكردهـاي نـوين،     تحصيلي و دبيرستان، حدود ربع قرن پيش تدوين شده    
  . اند به آموزش زبان به دور بوده

كــشور، فاقــد اقــالم و ملزومــات هــاي زبــان انگليــسي موجــود در نظــام آموزشــي  كتــاب
البتـه  . دي آموزشي، كتاب كار و راهنماي معلم هـستند        .كارت، سي   اي مانند فلش    كننده پشتيباني

هـاي    اند كه متأسـفانه ايـن كتـاب         ها، داراي راهنماي معلم بوده      شايان ذكر است كه برخي كتاب     
  . كنند ها استفاده نمي راهنماي معلم توزيع مناسبي ندارند و اكثر معلمان زبان، از آن

هـاي   هاي كمك آموزشي متفاوت بـا كيفيـت     ساز ورود كتاب   فقدان كتاب كار مناسب، زمينه    
هـا،   مختلف به مدارس شده است كه در بسياري موارد، عـالوه بـر تحميـل هزينـه بـر خـانواده       

ونـه  اكثـر ايـن گ    . رو بـوده اسـت     ها نيز با انتقادهاي متعـددي روبـه         عملكرد آموزشي اين كتاب   
ها، بيش از آنكه كتاب كار باشند، كتاب آمادگي آزمون پايـاني هـستند و معلـم از ابتـداي                     كتاب

  . كند آموزان را براي آزمون پايان سال آماده مي سال تحصيلي، صرفاَ دانش
هاي مختلف، از نظر اصالت نيـز مـورد نقـد           هاي پايه   مواد آموزشي و محتواي دروس كتاب     

معتقـد اسـت محتـواي آموزشـي     ) 2011(اند و افـرادي چـون دهمـرده      پژوهشگران قرار گرفته  
در بخش جمـالت مـورد      . توان اصيل قلمداد كرد     هاي فعلي زبان انگليسي مدارس را نمي        كتاب

هاي درك مطلب، شـواهدي از نقـص     و حتي بخشnew wordsهايي مانند  استفاده در قسمت
هـاي   شـده نيـز در كتـاب       قتباس مواد استفاده  اي به منبع اخذ و ا      شود و اشاره    اصالت مشاهده مي  
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ها، در چند دهـة قبـل، چنـدان           البته اين موضوع شايد در زمان تأليف كتاب       . مذكور نشده است  
مورد توجه نبوده است، اما با توجه به گسترش چشمگير رويكردهاي ارتباطي در آموزش زبان،               

ران قرار گرفته است كه در اين       توجه به مواد آموزشي اصيل، بيش از پيش مورد توجه پژوهشگ          
  . برند هاي فعلي زبان انگليسي از نقاط ضعف بسيار رنج مي زمينة كتاب

  ارزشيابي : محور سوم -4-3
گيـري و   پس از بررسي محورهاي اصول و اهداف و محتواي درسي، در اين بخش به نتيجه 

وتربيـت   ي نظـام تعلـيم    شده در زمينة ارزشيابي درس زبـان انگليـس         هاي انجام  بندي تحليل   جمع
رسد موضوع ارزشيابي، كمتر مورد توجـه        به نسبت محتوا، به نظر مي     . پردازديم  كشور مي   رسمي

از نظـر جامعيـت و تعـداد        ) 1391(و سميعي ) 1391(محققان بوده است و پژوهش علوي مقدم      
نقـاط ضـعف اصـلي بخـش        . ها، قابل اعتمـادتر اسـت       هاي آماري، به نسبت ساير پژوهش       داده

  : اند از رزشيابي بنا بر نظر پژوهشگران مختلف عبارتا
 غفلت از ارزشيابي مستمر و تمركز بر ارزشيابي پاياني؛ - 
 هاي كتاب در ارزشيابي پاياني؛ توجهي به برخي از بخش بي - 
 تأثير منفي ارزشيابي بر شيوة تدريس دبيران؛  - 
 .سازي استاندارد هاي تست ناآشنايي دبيران زبان انگليسي با شيوه - 

هـاي    شـده نـشان داد كـه بخـشي از دبيـران زبـان انگليـسي، بـا روش                   هاي بررسي   پژوهش
تـرم، از    هـاي پايـاني و ميـان        سازي استاندارد آشنايي ندارنـد و در تهيـه و تنظـيم آزمـون              تست
كنند و كمتر به طرح آزمون        هاي گذشتة خود يا ديگر همكاران استفاده مي        هاي آزمون سال    برگه

شود معلمـان در طـول    هاي پاياني سبب مي دهند؛ همچنين دغدغة آزمون ان مي جديد، عالقه نش  
با توجه به نبـودِ كتـاب   . هاي قبل نشان دهند    سال تحصيلي، توجه زيادي به نمونه سؤاالت سال       

رواج دارد و برخي از  هاي تست مختلف و متفرقه در مدارس    آزمون استاندارد، استفاده از كتاب    
هاي تست ناشـران   كنند تا كتاب آموزان توصيه مي اي سال تحصيلي به دانشمعلمان زبان، از ابتد  

همين موضوع باعث به حاشـيه رانـده شـدن    . كمك آموزشي را تهيه و تمرينات آن را حل كنند   
  . شود كتاب درسي نيز مي

شـده،   هـاي انجـام     آموزان از آزمون    رغم اهميت دادن بازخورد مناسب و بموقع به دانش         علي
اي اسـت كـه از دادن هرگونـه بـازخورد بـه              شيابي مدارس، در شرايط فعلي بـه گونـه        نظام ارز 

شود و نتايج امتحـان هنگـامي در          ها بعد از برگزاري امتحان، خودداري مي       آموزان تا مدت    دانش
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شـاگردان بـاقي     گونه ذهنيتـي دربـارة ارزشـيابي در ذهـن          گيرد كه هيچ    اختيار فراگيران قرار مي   
رسـد توجـه    جود نقاط ضعف مهمي مانند آنچه در باال ذكر شد، بـه نظـر مـي               با و . نمانده است 

جدي به بخش ارزشيابي در برنامـة درسـي زبـان انگليـسي آينـده، ضـروري اسـت و در كنـار             
بايـست بـا برگـزاري        سال تحصيلي، مي   هاي پايان سال و نيم      بازنگري در شيوة برگزاري امتحان    

ـ          دوره هـاي نـوين ارزشـيابي و         ان انگليـسي را بـا شـيوه       هاي ضمن خدمت مناسـب، دبيـران زب
 .آشنا كرد سازي آزمون

  هاي ضمن خدمت اشاعة برنامه و آموزش:  محور چهارم-4-4
شك موفقيت هر برنامة آموزشي، منوط به اشاعة صـحيح و حمايـت از اجـراي دقيـق و                    بي

گليـسي، عـدم   رسد يكي از نقاط ضعف برنامة فعلي آمـوزش زبـان ان   مي به نظر . كامل آن است  
هاي ضمن خدمت مناسب به منظور توانمندسـازي دبيـران مربـوط        اشاعة برنامه و دادن آموزش    

ترين آن توجيه دبيران، والدين      هاي مختلف قابل انجام است كه مهم       اشاعة برنامه به شيوه   . است
دگاه نـه   دهندة دي  ها، نشان   پژوهش. آموزان دربارة ابعاد آموزشي و كارآمدي برنامه است         و دانش 

توانـد بـه     چندان مثبت به آموزش زبان انگليسي در سطح مدارس است كـه بخـشي از آن، مـي                 
  . نبودن سطوح مختلف اجتماع، نسبت به كارآمدي برنامه باشد علّت توجيه

هـا در زمينـة آمـوزش زبـان           تـرين پـژوهش    توان يكـي از جـامع       را مي ) 1391(علوي مقدم 
وي معتقـد  . مختلـف، بـه ايـن پديـده پرداختـه اسـت          انگليسي مدرسـي دانـست كـه از ابعـاد           

از نظر كميـت و كيفيـت محتـوا، مـدرس،         (هاي ضمن خدمت      دبيران نظر مثبتي به كالس     است
هـا، نيازسـنجي     ندارند و معتقدند براي برگزاري اين دوره      ) مكان برگزاري، زمان و موارد مشابه     

. شـود   ها از مدرسان توانا اسـتفاده نمـي        گيرد و به منظور تدريس در اين دوره         مناسبي انجام نمي  
شـود روش    هـا سـبب مـي       فقدان كتاب راهنماي معلم و اشاعة روش تدريس اسـتاندارد كتـاب           

ها وجود نداشته باشد و دبيـران مختلـف،           استاندارد و مشخصي در حكم مالك ارزيابي تدريس       
وضـوع در   ايـن م  . هـاي خـود اسـتفاده كننـد         هاي متفـاوتي بـراي تـدريس در كـالس           از روش 

ها بيش   شايد به همين علّت باشد كه اكثر اين دوره         يابد و  هاي ضمن خدمت نيز نمود مي       كالس
از آنكه به مسائل كـاربردي و روش تـدريس مـؤثر اختـصاص پيـدا كنـد، بـه مفـاهيم نظـري                        

هاي ضمن خدمت، در اشاعة اهـداف و     ها حاكي از آن است كه كالس        نتايج پژوهش . پردازد مي
وجـود مراجـع مختلـف      . امه درسي به سطح دبيران توفيـق چنـداني نداشـته اسـت            محتواي برن 

آموزشي براي دبيران نيز يكي از مسائلي اسـت كـه نيازمنـد بـازنگري و                هاي    برگزاركنندة دوره 
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بنـدي   توان به صورت زيـر جمـع   هاي ضمن خدمت فعلي را مي نقاط ضعف برنامه  . توجه است 
  : كرد

 ها؛   اجرايي دبيران در طراحي دورهتوجهي به نيازهاي علمي و بي - 
 توجه بيش از حد به مسائل نظري و نپرداختن به موضوعات كاربردي؛  - 
 ها؛  برگزار نشدن منظم دوره - 
 .اند استفاده نكردن از مدرسان زبده كه خود تجربة تدريس در مدارس را داشته - 

هاي جديـد،    و رسانه رسد در طراحي برنامة جديد آموزش زبان، توجه به ابزارها            به نظر مي  
هـاي تلوزيـوني،     هاي اينترنتي، شـبكه    به منظور اشاعة برنامه، از جمله استفاده از امكانات سايت         

هـاي   بايست مورد توجـه سياسـتگذاران دوره   هاي مجازي و مواردي از اين دست هم مي       كالس
  . ضمن خدمت قرار گيرد

آميـز   گذرانـدن موفقيـت   هـا و     بايست گـواهي و مـدرك حـضور در ايـن دوره             همچنين مي 
  . هاي مربوط، يكي از الزامات ارتقاي شغلي معلمان قرار گيرد دوره

وپـرورش، عـالوه بـر زبـان انگليـسي       طور كه اشاره شد اگرچه شوراي عالي آمـوزش      همان
هاي خارجي ديگر از جملـه آلمـاني، فرانـسه، روسـي، چينـي و اسـپانيايي را نيـز             آموزش زبان 

آمـوزان در ايـن زمينـه برگزيـده          ت انتخابي را براي مدارس و دانش      مصوب كرده است و سياس    
هايي بسيار قـديمي و       صورت سنتي و با كتاب     است، اما فقط دو زبان آلماني و فرانسه آن هم به          

  .شود داراي اشكاالت اساسي، در مدارس بسيار محدودي تدريس مي

 گيري نتيجه -5
هـاي   خارجي در كـشور مـا بـا چـالش    اي ه نتيجة پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش زبان 

بنـدي   شـدة پيـشين مـشهود و طبقـه         هاي انجام  ها هم در پژوهش    اين چالش . روست جدي روبه 
نظران در قالب مصاحبه قابل احـصاست        اند و هم از مجموع نظرهاي كارشناسان و صاحب         شده

تـرين   مهـم . ودش هاي هر دو سطح پژوهش، شباهت و هماهنگي فراواني مشاهده مي           و بين يافته  
  :اند از هاي خارجي در كشور براساس اولويت و اهميت عبارت آموزش زبانهاي  چالش

 هاي كالن اين حوزه؛ رويكرد سنتي به آموزش زبان و مشخص نبودن سياست - 
 مواد آموزشي نامناسب؛  - 
 كمبود معلمان توانمند و با انگيزه؛ - 
 .ويژه در نظام رسمي آموزش كشور كمبود زمان آموزش به - 
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پس از تصويب برنامة درسي ملي و با در نظر گرفتن تحـول ايجادشـده در آمـوزش زبـان                     
هـاي   وپـرورش و معرفـي مجموعـه كتـاب         انگليسي در كشور، در قالب برنامه وزارت آمـوزش        

رسـد در دو مـورد       پراسپكت در چارچوب رويكرد ارتباطي فعـال و خودباورانـه بـه نظـر مـي               
در . زمينة ارتقاي وضعيت آموزش زبان در كـشور هـستيم      هايي در    نخست، شاهد ايجاد فرصت   

بخش آموزش معلمان و تربيت دبير هم دانشگاه فرهنگيان در مقام متولي اين حـوزه، اقـداماتي                 
را آغاز كرده كه اصوالً قضاوت دربارة سطح كارايي آن، نيازمند زمان است، اما در بخش زمـان                  

ص در نظام آموزش رسمي عمومي، نـه تنهـا          خصو شده به آموزش اين درس، به      اختصاص داده 
پايـة شـشم    ( شاهد بهبود شرايط نيستيم، بلكه آموزش زبان كـه پيـشتر از پايـه اول راهنمـايي                  

سـاعتة آمـوزش آن هـم بـه دو           شد، هم اكنون به پاية هفتم رفته و زمان سـه           آغاز مي ) تحصيلي
حاشـيه رانـدن ايـن درس و        تواند باعث بـه      ساعت در هفته كاهش يافته است و اين تهديد مي         

  . شده در برنامه درسي ملي شود نيافتن اهداف تعيين حتي تحقق

 منابع -6

 كـشور  سـه   رسـمي  آمـوزش  در انگليسي زبان درسي برنامة تطبيقي بررسي .)1383(خديجه  ،  صفرنواده
، مـذكور  كـشور  سـه  در زبـان  آمـوزش  بـر  غرب فرهنگ تأثير بر نگاهي با ايران، و پاكستان ،   ژاپن
 .معلم تربيت دانشگاه ارشد كارشناسي نامة پايان

: تهران. ارزشيابي پاياني از برنامه درسي زبان انگليسي دورة متوسطه تحصيلي         ). 1391(سميعي، محمود   
 .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

. ي تحصيلي ارزشيابي پاياني از برنامة درسي زبان انگليسي دورة راهنماي        ). 1391(علوي مقدم، سيدبهنام    
  . آموزشيريزي برنامهسازمان پژوهش و : تهران

 وهـا     فرصـت : متوسطه دوره خارجي هاي زبان درسي برنامه راهنماي .)1389( محمدرضا،  سراب عناني
   )35(9 ،آموزشي هاي نوآوري فصلنامة، برنامه اجراي و توليدهاي  چالش

. ايـران  پـرورش  و آمـوزش  نظـام  صـالح ا منـشور  و سند ،)1382(. ديگران و اصغر علي كاكوجويباري،
 .وتربيت تعليم پژوهشكده

نگاهي دوباره به رويكرد برنامـه درسـي ملـي نـسبت بـه آمـوزش       ). 1390(كياني، غالم رضا و ديگران  
  .)2(2زبان و ادبيات تطبيقي، هاي   فصلنامه پژوهشهاي خارجي، زبان
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