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Abstract  Article Info 

Introduction: The attempt to identify the available obstacles on layers of the 

planning of English language education in Iran schools is a matter of urgency. 

Therefore, the purpose of this study was to investigate the obstacles and 

strategies existing in the English language teaching planning layers with using 

the experience of education specialists in Iran schools. 

Methods: This present qualitative study was conducted with a 

phenomenological approach in fall 2018 on 21 specialists  of education in the 

field of English language education. This study was conducted by purposeful 

sampling and up to data saturation, with the confidentiality of information and 

the possibility of abandoning the study at any time. The data collection method 

was conducted through a deep open-ended and semi-structured interview. 

Results: By analyzing the obtained data, three main components and 46 sub-

components were extracted. The main components of the obstacles in the 

planning layer included English as a foreign language, low education time and 

a large volume of content. The main obstacles elements in the implementation 

layer were the beginning of training from the seventh grade, low practice and 

repetition, lack of correct evaluation. 

Conclusions: The results showed that among the sub-components derived 

from the analysis of the responses of education of specialists in the field of 

English language teaching, specialists teachers familiar with new ways and 

methods in Iran schools should be employed. 
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 ده کی چ

مدارس ایران به عنوان یک ضرورت آموزش و     برای شناسایی موانع موجود در الیه های برنامه ریزی آموزش زبان انگلیسی درتالش    : مقدمه

تجربه  پرورش مطرح است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع و راهکارهای موجود در الیه های برنامه ریزی آموزش زبان انگلیسی با استفاده از  

 و تربیت در مدارس ایران است ی متخصصین تعلیم 

متخصص تعلیم و تربیت در حوزه آموزش زبان انگلیسی انجام    21بر روی  1397مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی در پاییز  ها: روش

العه در هر زمان که مایل بودند،  شد. این مطالعه به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع داده ها، با رعایت محرمانه بودن اطالعات و امکان ترک مط 

 ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت.

مولفه فرعی استخراج شد. مولفه های اصلی موانع در الیه  برنامه ریزی شامل   46مولفه اصلی و  3با تحلیل داده های به دست آمده، ها: یافته

های اصلی موانع در الیه اجرا شامل شروع آموزش از پایه هفتم،   انگلیسی به عنوان زبان خارجی، زمان کم آموزش و حجم زیاد مطالب بود. مولفهزبان  

 تمرین و تکرار کم، عدم ارزشیابی درست بود.

پاسخ های متخصصین تعلیم و تربیت در حوزه  نتایج به دست آمده نشان داد که از میان مولفه های فرعی به دست آمده از تحلیل  گیری:  نتیجه 

 آموزش زبان انگلیسی، باید معلمان متخصص و آشنا با روشها و متدهای جدید تدریس در مدارس ایران به کار گرفته شود.

 آموزش زبان انگلیسی، تجربیات متخصصین، سطوح برنامه ریزی، مدارس ایران : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
زبان انگلیسی به عنوان زبانی که بیشتر برای ارتباطات بین  

استفاده می شود   بین فرهنگی  و  در طول چند دهه   .[1]المللی 
  470گذشته، زبان انگلیسی به زبان جهانی تبدیل شده است. حدود  

میلیون نفر در سراسر جهان زبان انگلیسی صحبت می کنند و این  
 . [2]تعداد در حال رشد است 

رابینسون مارک  مدیر  گفته   Mark Robinson )به 

Director)     دو میلیارد   2020و امتحانات شورای بریتانیا تا سال
استفاده خواهند کرد   به  [3]نفر از زبان انگلیسی  انگلیسی  . زبان 

عنوان یک زبان خارجی در حال حاضر به جای اینکه یک برتری  
باشد، یک وسیله مناسب ارتباطی است. به عنوان یک زبان جهانی،  
انگلیسی خیلی سریع گسترش پیدا می کند و در هر جای  زبان 

ا یک زبان خارجی،   جهان به عنوان یک زبان رسمی، زبان دوم ی
شود   می  استفاده  هم  و  مطالعه  فاکتورهای  [4]هم  از  یکی   .

اجتماعی جهانی شدن، آشنایی با زبان انگلیسی به عنوان زبان بین  
 .[5]المللی است 

با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش تعامالت بین ملت ها،  
.  [ 6]های خارجی نیز در حال افزایش است  نیاز به یادگیری زبان  

تغییرات چشمگیر در دنیای واقعی و در تدریس زبان در چند دهه  
زبان    (Globalization) . جهانی شدن [7]گذشته رخ داده است  

 . [8]انگلیسی را از گویشوران بومی و فرهنگشان جدا کرده است 
آموزش زبان انگلیسی از دیرباز مورد توجه متخصصین تعلیم 

ریال    و تربیت در ایران بوده است. با وجود آن که ساالنه میلیاردها
تالیف  و  و تهیه  تربیت معلمان و مدرسان  و  تعلیم  هزینه صرف 
کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه ها می شود،  

ی بین . عدم هماهنگ[9]نتایج حاصله آنچنان رضایت بخش نیست  
نظریات مرتبط و اجرای آنها در کار آموزش زبان انگلیسی توسط  
دبیران به خاطر عوامل تاثیرگذار بیرونی می تواند ناشی از فاصله  
و عدم ارتباط بین دانشگاه و مدرسه و دولتمردان و سیاست گذاران  

 . [10]باشد 
آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، به ویژه در  
مدارس دولتی،  به مسائل متفاوت و  چالش هایی  برای معلمان 

. بررسی شرایط کنونی جامعه ایران بیانگر  [11]زیادی اشاره دارد  
با وجود روند رو به گسترش آموزش زبان انگلیسی،   آن است که

نه تنها شاهد تدوین برنامه ای جامع در خصوص چگونگی مواجه  
در   موضوع  این  از  مختلفی  ابعاد  حتی  که  نیستیم،  روند  این  با 

 .[12]مغفول مانده است  پژوهش های موجود

زبان خارجی یک کار  به عنوان یک  انگلیسی  زبان  آموزش 
. مسلما یکی از مهمترین [13]بحث برانگیز در کشور ایران است  

اهداف آموزشی و یکی از اساسی ترین چالش های فرا روی وزارت  
آموزش و پرورش در ایران، آموزش زبان انگلیسی به نحو شایسته 

انه تاکنون در سطح مدارس این محقق نشده است  است، که متاسف
. پیشرفت روزافزون فناوری در جهان، منجر به این شده است  [14]

که روش های سنتی آموزش زبان دیگر پاسخگوی نیازهای دانش 
. از محتوای کتاب های درسی زبان انگلیسی [15]آموزان نباشند  

ایرادهای بسیاری گرفته شده است دانش آموزا ن دوره متوسطه 
[16]. 

مطالعه سلیمی روی معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطه در  
تهران نشان داد که معلمان، مدیران آموزشی و محققان همواره  

مورد کفایت و کارایی نظام های نمره دهی مختلف تردید داشته در  
های  . بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارزشیابی [17]اند  

درس زبان انگلیسی دوره متوسطه، ارزشیابیهای مطلوبی نیستند  
. در سالهای اخیر اکثر صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش،  [18]

آموزش و  برنامه های درسی  اینکه  بیان  و با  نیازها  با  متناسب  ی 
و   آموزش  نظام  اند،  نشده  تنظیم  و  تهیه  آموزان  دانش  زندگی 

 . [19]پرورش را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند 
 نتایج مطالعات انجام شده بر روی پیشرفت تحصیلی دانش

های اروپائی در درس زبان انگلیسی نشان می دهد  آموزان کشور
دانمارک(   سوئد،  فنالند،  )نروژ،  اسکاندیناوی  کشورهای  که 
بیشترین موفقیت را در این زمینه کسب کرده اند و این پیشرفت  

ادامه دارد   بررسی تطبیقی برنامه درسی در زبان  [20]همچنان   .
پاکستان و ایران نشان    انگلیسی در آموزش رسمی سه کشور ژاپن ،

داد که کتاب درسی مورد مطالعه ایران نسبت به دو کتاب درسی  
باشد   می  دور  ارتباطی  رویکرد  اهداف  از  پاکستان  و  .  [21]ژاپن 

تواند   نمی  مدارس  رسمی  آموزش  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
به عنوان یک   زبان  یادگیری  از  آموزان  دانش  انتظار  پاسخگوی 

. چنین به نظر می رسد که وزارت آموزش  [22]ابزار ارتباطی باشد  
ای ارتباطی دانش  و پرورش ایران تمهیدی جدی در خصوص نیازه

 .  [23]آموزان نداشته است 
تقویت   و  ایجاد  در  موجود  درسی  برنامه  ناکارآمدی  دلیل  به 
  توانش ارتباطی و عدم پاسخگویی به نیازهای روز دانش آموزان،

نیازمند شناسایی موانع موجود در آموزش زبان انگلیسی در مدارس 
انگلیسی  زبان  آموزش  اندرکاران  دست  همه  بنابراین  هستیم. 
مسولیت مهم و خطیری دارند تا شرایط مناسب برای تدریس و  
یادگیری زبان فراهم آید و موانع موجود در این راه برطرف شود.  

قصد دارد با شناسایی موانع  بنابراین، این پژوهش به روش کیفی
تعلیم و  توسط متخصصین  انگلیسی  زبان  آموزش  در الیه های 
اختیار  در  را  فرصت  این  انگلیسی  زبان  آموزش  حوزه  در  تربیت 
سیاست گذاران و دست اندرکاران آموزش زبان انگلیسی  به روش  

 پدیدار شناسی قرار دهد. 
 

 روش کار
گ بهره  با  و  کیفی  شیوه  به  تحقیق  روش این  از  یری 

پدیدارشناسی توصیفی به تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت  
متخصصین  است.  پرداخته  انگلیسی  زبان  آموزش  با  ارتباط  در 
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شرکت کننده در این پژوهش از هر دو جنس بودند. نمونه گیری  
به شیوه هدفمند از متخصصین تعلیم و تربیت در حوزه آموزش  

هر مرند و دبیران زبان انگلیسی مرند زبان انگلیسی دانشگاه آزاد ش
دقیقه برای    45مصاحبه، در   21انتخاب و با انجام   1397در سال  

  21هر مصاحبه اطالعات به اشباع رسید و لذا بعد از مصاحبه با  
نفر، مصاحبه های بیشتر نیاز نشد. این تحقیق در دو الیه اجرا و  

ربیت در حوزه  متخصصین تعلیم و ت  برنامه ریزی انجام شده است.
آموزش زبان انگلیسی برای رفع موانع آموزش زبان انگلیسی در  
مدارس ایران،  پیشنهاداتی ارائه دادند. جمالت دارای اهمیت ویژه  

کالیزی تحلیل  و  تجزیه  شیوه  با  که  شد    (Colaizzi)انتخاب 
جمله تقلیل یافت که مهمترین راه حل    21تعداد پیشنهادات به  
دریس، استفاده از معلمان متخصص و دوره  ها، افزایش ساعات ت

توسط   اصلی  به مهارتهای  توجه  و  تغییر محتوای کتابها  و  دیده 
 متخصصین تعلیم و تربیت در حوزه آموزش زبان انگلیسی بودند. 

در این تحقیق از روش مصاحبه عمیق جهت جمع آوری داده، 
بهره گرفته شد. مصاحبه ها توسط محقق به شیوه فرد به فرد و 

دقیقه و در یک جلسه در محل   45به صورت حضوری، در مدت  
کار افراد و در سازمانها انجام شد. سواالت در طی یک مصاحبه 
نیمه ساختار یافته مطرح شدند و افراد شرکت کننده به آن ها پاسخ  
بود که   دادند. سوال اصلی مطرح شده در این بخش شامل این 

های برنامه ریزی آموزش زبان  دیدگاه یا تجارب شما از موانع الیه  
انگلیسی چیست؟ عبارات و نظرات مصاحبه شونده توسط دستگاه  
ضبط صوت، ضبط شد و پس از اتمام جلسه مصاحبه، لفظ به لفظ  
متن مصاحبه پیاده شد. به منظور رعایت اصول تحقیق، عبارات و  
جمالت افراد شرکت کننده در مصاحبه ها با حفظ معنی به صورت  

گارشی نوشته شد. در این پژوهش به منظور رعایت نکات  ادبیات ن 
اخالقی قبل از شروع مصاحبه، فرد شرکت کننده از هدف انجام  
طرح و مصاحبه آگاه شد و با رضایت کتبی از حضور در پژوهش، 
مصاحبه انجام و ضبط گردید. به این ترتیب موارد زیر به عنوان  

به آن ها تو بررسی  این  جه شد، به اطالع  نکات اخالقی که در 
 افراد شرکت کننده رسید. 

الف( اطالعات به دست آمده در مصاحبه بدون ذکر نام شرکت  
 کنندگان استفاده شد. 

ب( به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که گفته های ایشان  
محرمانه خواهد بود و در هیچ جا به نفع یا علیه ایشان مورد استفاده  

 قرار نخواهد گرفت. 
مصاحب در  ج(   کننده  شرکت  افراد  های  گفته  از  کننده  ه 

در   تصرف  و  دخل  گونه  هر  بدون  و  دقیق  طور  به  ها  مصاحبه 
 مصاحبه های افراد استفاده کرده است.

د( سخنان اهانت آمیز به اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت 
وجود، از سخنان شرکت کنندگان حذف شد و فرد شرکت کننده  

 انش قرار گرفت. در جریان حذف این بخش از سخن

به منظور حفظ صحت و استحکام داده ها در این پژوهش،  
اطالعات   ارائه  احتمال  حذف  یا  کاهش  جهت  در  تحقیق  سوال 
نادرست از سوی متخصصین تعلیم و تربیت در حوزه آموزش زبان  
انگلیسی به شیوه های مختلف از شرکت کنندگان پرسیده شد. به  

دید. از آنجا که روش جمع  این ترتیب ثبات پاسخ ها مشخص گر 
آوری داده ها در این تحقیق روش مصاحبه عمیق بود، سعی شد  
که مصاحبه ها با دقت و بدون سوگیری انجام شود تا به میزان  
کافی مطالب در مورد سوال اصلی پرسیده شود، به صورتی که اگر  
محقق دیگری در همان وضع یا وضع مشابه فرایند را تکرار کند 

اسخ ها یا پاسخ های مشابه دست یابد. همچنین برای به همان پ
اطمینان از قابل اعتماد بودن تحلیل داده ها، پژوهشگر با مراجعه  
توصیف   این که  را در مورد  آنان  نظر  از متخصصین،  به هریک 
جامع و نهایی یافته ها منعکس کننده تجربه آن ها است یا نه،  

مطل  کردن  اضافه  یا  حذف  صورت  در  شد.  توسط  جویا  بی 
متخصصین، این مسئله در متن نهایی داده ها لحاظ گردیده است.  
به عبارتی می توان گفت شیوه اصلی حفظ روایی و پایایی داده ها 
نهایی   های  توصیف  تایید  و  ها  مصاحبه  ثبت  پژوهش،  این  در 

 توسط متخصصین شرکت کننده در مصاحبه بود.

بر   پژوهش  این  در  که  آنجا  از  است  ذکر  اصل شایان 

افراد  لذا  است،  شده  تاکید  افراد  اسامی  ماندن  محرمانه 

الفبا   با حروف  ها،  انجام مصاحبه  ترتیب  به  شرکت کننده 

تحلیل   و  تجزیه  و  تفسیر  منظور  به  اند.  شده  مشخص 

روش  از  تحقیق،  این  در  آمده  دست  به  اطالعات 

بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل   (Colaizzi)کالیزی

صو به  ها  است.  داده  شده  انجام  محقق  توسط  دستی  رت 

 مراحل کار به ترتیب زیر بود: 

 الف( شرح دادن پدیده مورد نظر 

ب( گرد آوری توصیف های شرکت کنندگان در مورد 

 پدیده 
ج( مطالعه تمام توصیف هایی که شرکت کنندگان در مورد  

 پدیده مورد نظر بیان کرده اند. 
 استخراج جمالت مهمد( مراجعه به نوشته های اصلی و 

 ه( مشخص کردن معنی هر کدام از جمالت مهم 
 و( سازمان دهی معانی فرموله شده در خوشه های مضمون 

 ز( یک توصیف جامع و کامل 
 

 نتایج
با مطالعه مکرر متون پیاده شده، جمالت دارای اهمیت ویژه 
انتخاب شد. با شیوه تجزیه و تحلیل کالیزی نسبت به تجزیه و  
تحلیل داده ها اقدام گردید. این تعداد جمله در طی مطالعات بعدی  

جمله تقلیل یافت. در نهایت با بررسی این جمالت و معانی     149به  
ش شد و سه مولفه اصلی پژوهش  جمله کلیدی گزین  46آن ها  
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 انتخاب گردید. 

ارائه    1زمینه کلی، مضامین اصلی و زیر مضمون ها در جدول  
 شده است. 

جدول   در  که  طور  میان    2همان  از  گردد  می    46مشاهده 

محور به دست آمده از تحلیل پاسخ های مصاحبه شوندگان، عدم  
عالقه مند و آشنا با روشها و متدهای وجود معلمان متخصص و  

جدید تدریس از مهم ترین موانع بر سر راه برنامه آموزش زبان  
انگلیسی دانش آموزان می باشد. 

 کد گذاری آزاد، گزینش کدهای محوری، فراوانی پاسخ متخصصین و مشخص کردن تم های اصلی  .1جدول 

مضمون 

 های اصلی

تکرار  

 )فراوانی( 

آموزش زبان انگلیسی  است ؟ این   شما چه موانع و رویه هایی  بر سر راه از نظر مضمون فرعی 

موانع در الیه برنامه ریزی است یا اجرای برنامه یا هردو یا ارزشیابی؟ چه 

 راهکارهایی برای رفع موانع به ذهنتان می رسد؟

 

 

 

 

 

در   موانع

الیه برنامه  

 ریزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع در  

 الیه اجرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی به عنوان یک زبان  

 3خارجی

زمان کم آموزش و حجم زیاد  

 10مطالب  

ذهنیت منفی در مورد آموزش  

 3زبان انگلیسی

عدم تطبیق سیستم و کتب  

آموزشی با روش های مورد  

 1تدریس معلمان

اهمیت ندادن به مهارتهای  

خواندن و نوشتن در کتب جدید  

 1دوره اول متوسطه

عدم محتوای متناسب و استاندارد  

 8آموزشی 

 2محدودیت در هزینه و بودجه 

ساختار متمرکز نظام آموزشی و  

 3عدم اختیار به معلم 

 2موانع سیاستگذاری آموزشی  

 1بودن نظام آموزشیناکار آمد 

در نظر نگرفتن مناطق محروم و  

یکی کردن آنها با دانش آموزان  

 1پایتخت و مراکز استانها 

 

 

شروع آموزش زبان انگلیسی از  

 4پایه هفتم

 2تمرین و تکرار کم 

 3عدم ارزشیابی درست و اصولی 

کمبود امکانات و ابزارهای نوین در  

 5مدرسه

عدم وجود معلمان متخصص و  

عالقه مند و آشنا با روشها و  

 13متدهای جدید تدریس 

تقسیم دانش آموزان به چند سطح  

1 

حذف زبان انگلیسی از آزمونهای  

ورودی مدارس نمونه و  

 1تیزهوشان

 . زبان انگلیسی در کشور ما یک زبان خارجی است 1

. اکثر دانش آموزان در محیط اطراف خود حتی یک کلمه از این زبان را اصال  2

 نشنیده اند 

حان برنامه های درسی و آموزشی شیوه های آموزش و تدریس زبان را  . طرا3

 تسهیل تر نمایند 

 . ساعات آموزشی خیلی کم نسبت به حجم مطالب آموزشی 4

 . ظهور این موانع در هر سه مرحله وجود دارد5

 . افزایش ساعات آموزش زبان 6

 . ایجاد البراتور های زبان در مدارس 7

 ارزشیابی پایانی درس زبان . تغییر شیوه ی 8

 . مشکالت آموزش زبان به نظر می رسد در همه الیه ها باشد 9

 . میزان ساعات اختصاص یافته کم است10

 . کتاب ها و محتوای جدید با همان شیوه های قبلی آموزش داده می شوند 11

 . تدریس یک زبان خارجی با زبان مادری12

 ابی .استفاده از روش سنتی در بخش ارزشی13

 . آموزش با هدف آزمودن اتفاق می افتد نه آموزش با هدف یادگیری 14

. ارزشیابی می تواند مطابق با تغییر نگرش در آموزش زبان تغییر یافته و به  15

 صورت تعاملی صورت پذیرد 

 محدود کردن زبان انگلیسی به کالس درس و نه محیط خانه ، مدرسه  .16

. هدف گذاری بیشتر معلمان و یا خانواده ها به کسب نمره نه کسب مهارت  17

 ارتباط

 . عدم عالقه دبیران به ایجاد جو و فضای منعطف آموزش زبان در کالس 18

ن باشد نه نوشتن . ارزشیابی در دوران اول متوسطه تاکید به شنیدن و حرف زد19

 و خواندن متون پرحجم 

عدم تطبیق سیستم و کتب آموزشی با روش های مورد تدریس معلمان و بازده  .20

 مورد انتظار از آنان در انتهای دوره آزمایشی

ایجاد یک ذهنیت منفی از فرهنگ و سخنگویان زبان هدف در دانش آموزان و  .21

 بومی کردن آن 

 ب و استاندارد آموزشی . نداشتن کتابهای متناس 22

 . کم بودن ساعت آموزشی زبان 23

 . عدم استفاده از متدها و تکنیک های یکسان و موثر آموزشی 24

 . این نارسایی ها هم در مراحل برنامه ریزی و اجرا وجود دارد 25

. مشکالت در برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه ها تا شیوه های ارزشیابی  26

 وجود دارد 

 ین اهداف کلی در آموزش زبان . تعی27

 . نیاز مبرم به برنامه ریزی ساعات تدریس این ماده درسی در مدارس 28

 . ارتقا مهارت مدرسین در مدارس 29

 . در شیوه ها و اهمیت ارزشیابی ها نیز الزم به بازبینی و توجه اساسی است 30
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57 

برگزار نشدن کار گاههای آموزشی  

 1برای کتابهای جدیدالتالیف

عدم توجه به مهارتهای شنیداری  

 1و گفتاری

آموزان در کالس  زیاد بودن دانش 

 1ها 

تدریس یک زبان خارجی با زبان  

 1مادری

آموزش زبان با هدف قبولی در  

 4امتحان

محدود کردن زبان انگلیسی به  

 1کالس درس

عدم آشنایی معلمان به مسائل  

 1روان شناسی

 

 6افزایش ساعات تدریس

 3استفاده از آزمایشگاههای زبان 

 6تغییر شیوه ارزشیابی

آموزش  توجه به هدف اصلی 

 3زبان

برگزاری کارگاههای آموزشی برای  

معلمان بر اساس تغییرات کتابهای  

 1درسی

 1توجه به تربیت معلم متخصص 

طراحان برنامه های درسی و  

آموزشی شیوه های آموزش و  

 1تدریس زبان را تسهیل تر نمایند

استفاده از معلمان متخصص و  

 6دوره دیده 

تجهیز معلمان به مهارتهای زبان و  

مسائل جامعه شناسی و روان  

 5شناسی 

ایجاد انگیزه در دانش آموزان و  

آگاه کردن آنها به یادگیری زبان  

 3انگلیسی 

ارتباط موثر مدرسه با موسسات  

 1آموزشی غیر دولتی

تغییر محتوای کتابها و توجه به  

 6مهارتها اصلی

تدوین محتوای آموزشی متناسب   

 2با سن و عالقه دانش آموزان 

کنترل تعداد دانش آموزان در  

 2کالس زبان

شروع آموزش زبان انگلیسی از  

 4سن پایین

ایجاد روش های محاوره و فعالیت  

 2محور در کالس

تغییر دیدگاه سیاستگذاران جامعه  

 1نسبت به آموزش زبان انگلیسی

ه اول  . عدم اهمیت دادن به مهارتهای خواندن و نوشتن در کتب جدید دور31

 متوسطه 

 . کمبود ساعت تدریس زبان 32

 . به روز نبودن دبیران زبان انگلیسی در شناخت روشهای نوین آموزشی 33

 . تکرار و تمرین کم توسط دانش آموزان34

 . عدم استفاده از لوازم سمعی و بصری در کالسها 35

 . استفاده از روشهای سنتی در آموزش زبان 36

 مه ریزی و هم در اجرای برنامه قرار دارند . موانع بیشتر هم در برنا37

 . عدم ارزشیابی درست و اصولی و علمی38

 . استفاده از تجارب دبیران در تالیف کتب درسی 39

 . عدم اعمال سلیقه در ارزشیابی 40

 . به روز رسانی علم و آگاهی دبیران 41

حوزه اجرا نمود . موانع آموزش زبان انگلیسی از باالترین سطح تصمیم گیری تا 42

 بیشتری دارد 

 . تغییر تفکر نسبت به جایگاه آموزش زبان انگلیسی43

. در سطح اجرا عمال معلمانی بکار گرفته شده اند که خود از مهارتهای اساسی  44

 این رشته برخوردار نیستند

 . عدم ابزارهای نوین در مدرسه برای یادگیری زبان انگلیسی 45

د متناسب با فرهنگ دینی و متناسب با عالئق  . عدم محتوای جذاب و جدی 46

 دانش آموزان 

 بازنگری اساسی در جذب معلمان توانمند و پژوهشگر  .47

. ایجاد انگیزه در دانش آموزان و آگاه کردن آنها به یادگیری زبان انگلیسی به  48

 عنوان ابزاری برای ارتباط موثر با دنیا و جامعه علمی دنیا 

 زبان انگلیسی از طریق مکالمه . تاکید بر یادگیری  49

. ارتباط موثر مدرسه با موسسات آموزشی غیر دولتی نظیر کانون زبان ، گلدیس  50

 و.... و بهره گیری از متدهای آموزشی پیشرفته آنها 

. تدوین محتوای آموزشی متناسب با سن و عالقه دانش آموز و تاکید بر  51

 تانی و .... یادگیری زبان انگلیسی از طریق کتاب های داس

. اختصاص مدت زمان بیشتر در برنامه درسی مدرسه و افزایش ساعات درسی  52

 زبان 

 استفاده از دبیران زبان متعهد در تدریس زبان نه دبیران دیگر  .53

 . ضعیف بودن کتب زبان انگلیسی در محتوا 54

 . عدم توجه به ارتقاء هر چهار مهارت در آموزش زبان 55

 س به سیستم هوشمند )پروژکتور و لپ تاپ( . مجهز نبودن مدار56

. در نظر نگرفتن مناطق محروم و یکی کردن آنها با دانش آموزان پایتخت و  57

 مراکز استانها 

 موانع موجود هم درالیه برنامه ریزی وهم اجرای برنامه وجود دارد . 58

 . نگرش سیاسی به آموزش زبان آن را در اولویت های پایین قرار داده است 59

 . کاهش ساعات تدریس 60

 حذف زبان انگلیسی از آزمونهای ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان  61

 این موانع هم در الیه های برنامه ریزی وجود دارد و هم در اجرای برنامه ها . 62

 . وجود معلمان ناکارآمد 63

 کم بودن ساعت آموزشی . 64

 کنکور . یادگیری زبان انگلیسی در ایران با هدف قبولی در 65

 باال بودن سن یادگیری زبان انگلیسی در ایران . 66

 . محتوای کتابهای درسی ارتباط محور نیستند67

 . ناکارآمد بودن نظام آموزشی 68

 . نظام آموزشی زبان بر اساس نمره دهی تنظیم میشود 69

 . دانش آموزان در یک کالس درس به چند سطح تبدیل می شوند 70
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استفاده از تجربیات کشورهای  

دیگر در مورد آموزش زبان  

 1انگلیسی

علمان در  استفاده از نظرات م

 1تالیف کتابهای درسی

بکارگیری متدها و روشهای نوین  

 1در آموزش زبان انگلیسی

سرمایه گذاری بیشتر در آموزش  

 1زبان انگلیسی

 

 موانع در هر سه الیه است)برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی(  .71

 آغاز آموزش از دوره ی ابتدائی . 72

 . کنترل تعداد دانش آموزان در کالس زبان 73

 .  گزینش معلمان شایسته و دوره دیده در تدریس زبان 74

 . در نظر گرفتن نیاز ها و سبک یادگیری دانش آموزان 75

محاوره و فعالیت محور در  . ایجاد روش های 76

 (communicative*task-based teachingکالس) 

استفاده از تکنولوژی جدید)موبایل ، کامپیوتر ، اینترنت ، نرم افزار و ...( برای  . 77

 ایجاد انگیزه در کالس 

. ارزیابی دانش آموزان در جهت بازخورد به آن ها در مورد ضعف و قوتشان نه  78

 ا به سمت خواندن برای نمره و امتحان برای سوق دادن آن ه

 مهمترین موانع آموزش زبان انگلیسی ، منابع می باشند  .79

 . موانع موجود در زمینه آموزش زبان انگلیسی فقط بیرونی یا فقط درونی نیست80

 دیر شروع شدن آموزش زبان   .81

 . زمانی که در مدارس برای آموزش زبان مقرر شده کافی نیست 82

 تمرین و تکرار  .  عدم83

 اجرا بعضی از معلم ها به روشهای قدیمی خود پایبند هستند. در 84

 . ارزشیابی به صورت صحیح صورت نمی گیرد85

 . یادگیری زبان زود شروع بشود 86

 .  تخصیص ساعات کافی برای آموزش چهار مهارت زبان 87
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 . توجه به هر چهار مهارت در طراحی کتا بهای درسی 91
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 . معلمان تخصص کافی برای تدریس زبان انگلیسی ندارند 122

 آموزش زبان انگلیسی از پایه هفتم سن شروع مناسبی نیست . 123

 افزایش زمان تدریس زبان انگلیسی در مدارس . 124

 . تغییر در محتوای کتابهای درسی و توجه به رویکرد ارتباطی 125
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 . توجه به سن فراگیران زبان انگلیسی130

 سی . استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در مورد آموزش زبان انگلی131

 آموزش زبان انگلیسی خیلی دیر شروع می شود . 132

 . معلمان آشنا به تدریس زبان انگلیسی نیستند133

 .  عدم آشنایی معلمان به مسائل روان شناسی 134

 . کتابهای زبان انگلیسی استاندارد نیستند135

 . بودجه آموزش و پرورش کافی نیست136

 زیاد است . تعداد دانش آموزان در کالس ها  137

 . در آموزش و پرورش به معلمان حق انتخاب و تصمیم گیری داده نمی شود 138

 . کم بودن ساعات تدریس زبان انگلیسی139

 . روش ها و متدهای آموزش زبان انگلیسی قدیمی و سنتی هستند140

 . شروع آموزش زبان انگلیسی از سن پایین 141

 یسی و آشنا به مسائل روانشناسی . استفاده از معلمان متخصص در زبان انگل142

. محتوای کتاب های زبان انگلیسی در راستای نیاز دانش آموزان  وجذاب برای 143

 دانش آموزان 

 . استفاده از نظرات معلمان در تالیف کتابهای درسی 144

 .  سرمایه گذاری بیشتر در آموزش زبان انگلیسی 145

 سی .  کاهش تعداد دانش آموزان در کالس های در 146

 .افزایش ساعات تدریس زبان انگلیسی147

 . بکارگیری متدها و روشهای نوین در آموزش زبان انگلیسی 148

 . استفاده از آزمایشگاههای زبان در آموزش زبان انگلیسی149

 آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه متخصصین زمینه کلی، مولفه های اصلی، مولفه های فرعی، فراوانی، درصد و رتبه موانع موجود در برنامه های  .2جدول 

 موانع بر سر راه برنامه های آموزش زبان انگلیسی دانش آموزان 

 ردیف  مولفه های اصلی  مولفه های فرعی  فراوانی  درصد  رتبه

 زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی  3 29/2 7

ی 
موانع در الیه برنامه ریز

 

1 

 2 زیاد مطالب زمان کم آموزش و حجم  10 63/7 2

 3 ذهنیت منفی در مورد آموزش زبان انگلیسی 3 29/2 7

9 76/0 1 
عدم تطبیق سیستم و کتب آموزشی با روش  

 های مورد تدریس معلمان 
4 

9 76/0 1 
اهمیت ندادن به مهارتهای خواندن و نوشتن در  

 کتب جدید دوره اول متوسطه 
5 

 6 استاندارد آموزشیعدم محتوای متناسب و  8 11/6 3

 7 محدودیت در هزینه و بودجه  2 53/1 8
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7 29/2 3 
ساختار متمرکز نظام آموزشی و عدم اختیار به  

 معلم
8 

 9 موانع سیاستگذاری آموزشی  2 53/1 8

 10 ناکار آمد بودن نظام آموزشی  1 76/0 9

9 76/0 1 
در نظر نگرفتن مناطق محروم و یکی کردن آنها  

 دانش آموزان پایتخت و مراکز استانها با 
11 

 شروع آموزش زبان انگلیسی از پایه هفتم  4 053/3 6

موانع در الیه اجرا 
 

12 

 13 تمرین و تکرار کم  2 53/1 8

 14 عدم ارزشیابی درست و اصولی  3 29/2 7

 15 کمبود امکانات و ابزارهای نوین در مدرسه  5 82/3 5

1 92/9 13 
معلمان متخصص و عالقه مند و  عدم وجود 

 آشنا با روشها و متدهای جدید تدریس 
16 

 17 تقسیم دانش آموزان به چند سطح  1 76/0 9

9 76/0 1 
حذف زبان انگلیسی از آزمونهای ورودی مدارس  

 نمونه و تیزهوشان 
18 

 76/0 1 
برگزار نشدن کار گاههای آموزشی برای  

 کتابهای جدیدالتالیف 
19 

 20 عدم توجه به مهارتهای شنیداری و گفتاری 1 76/0 9

 21 زیاد بودن دانش آموزان در کالس ها  1 76/0 9

 22 تدریس یک زبان خارجی با زبان مادری  1 76/0 9

 23 آموزش زبان با هدف قبولی در امتحان  4 053/3 6

 24 محدود کردن زبان انگلیسی به کالس درس 1 76/0 9

 25 عدم آشنایی معلمان به مسائل روان شناسی 1 76/0 9

 افزایش ساعات تدریس  6 58/4 4

ت
پیشنهادا

 

26 

 27 استفاده از آزمایشگاههای زبان  3 29/2 7

 28 تغییر شیوه ارزشیابی 6 58/4 4

 29 توجه به هدف اصلی آموزش زبان  3  7

9 76/0 1 
برگزاری کارگاههای آموزشی برای معلمان بر  

 اساس تغییرات کتابهای درسی 
30 

 31 توجه به تربیت معلم متخصص  1 76/0 9

9 76/0 1 
طراحان برنامه های درسی و آموزشی شیوه  

 های آموزش و تدریس زبان را تسهیل تر نمایند 
32 

 33 استفاده از معلمان متخصص و دوره دیده  6 58/4 4

5 82/3 5 
مسائل تجهیز معلمان به مهارتهای زبان و 

 جامعه شناسی و روان شناسی 
34 

7 29/2 3 
ایجاد انگیزه در دانش آموزان و آگاه کردن آنها  

 به یادگیری زبان انگلیسی 
35 

9 76/0 1 
ارتباط موثر مدرسه با موسسات آموزشی غیر 

 دولتی
36 

 37 تغییر محتوای کتابها و توجه به مهارتها اصلی  6 58/4 4

8 53/1 2 
محتوای آموزشی متناسب  با سن و تدوین 

 عالقه دانش آموزان 
38 

 39 کنترل تعداد دانش آموزان در کالس زبان 2 53/1 8

 40 شروع آموزش زبان انگلیسی از سن پایین  4 053/3 6

8 53/1 2 
ایجاد روش های محاوره و فعالیت محور در 

 کالس 
41 
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9 76/0 1 
نسبت به  تغییر دیدگاه سیاستگذاران جامعه 

 آموزش زبان انگلیسی 
42 

9 76/0 1 
استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در مورد  

 آموزش زبان انگلیسی 
43 

9 76/0 1 
استفاده از نظرات معلمان در تالیف کتابهای 

 درسی
44 

9 76/0 1 
بکارگیری متدها و روشهای نوین در آموزش  

 زبان انگلیسی
45 

9 76/0 1 
بیشتر در آموزش زبان  سرمایه گذاری  

 1انگلیسی
46 

 بحث 
متخصصین  تجربه  از  حاصل  های  یافته  حاضر  پژوهش  در 
تعلیم و تربیت در حوزه آموزش زبان انگلیسی از موانع موجود در  
الیه های برنامه ریزی آموزش زبان انگلیسی در مدارس با تاکید  

مورد بحث قرار می گیرد. تجربه افراد   بر راهکارهایی برای رفع آن
متخصص در این مطالعه بیانگر آن بود که این افراد روش های  
ارزشیابی   و  اجرا  ریزی،  برنامه  در  موجود  موانع  برای  گوناگونی 

 مطرح می کنند.

این متخصصان عدم وجود معلمان متخصص و عالقه مند و 
ال در  )موانع  تدریس  جدید  متدهای  و  روشها  با  و  آشنا  اجرا(  یه 

دوره  و  متخصص  معلمان  از  استفاده  و  تدریس  ساعات  افزایش 
اصلی  مهارتهای  به  توجه  و  کتابها  محتوای  تغییر  و  دیده 
)پیشنهادات( را تاکید می کنند. چکیده سخنان افراد شرکت کننده 

مولفه اصلی قرار   3مولفه فرعی و    46در این پژوهش در قالب  
عه یک زمینه کلی تحت عنوان  گرفته است و به صورت زیر مجمو

دیدگاه و تجربیات متخصصین تعلیم و تربیت در حوزه آموزش    "
زبان انگلیسی از موانع موجود در در سطوح برنامه ریزی آموزش  

خالصه شده است. یافته های    "زبان انگلیسی در مدارس ایران  
این مطالعه هم راستا با پژوهش های گذشته در سایر کشورها می 

 باشد. 
از   آماده  بدست  اطالعات  به  توجه  با  و  راستا  این  در  لذا 
زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  آموزشی  نظام  متخصصین، 
و  ریزی  برنامه  های  الیه  در  موانع  و  انگلیسی  زبان  آموزش 

آن، پژوهشهای   راهکارهای  نتایج  با  که  شدند  واقع  غفلت  مورد 
[ ، کیوان  1395[ ، علی پور و همکاران ]1392بهروزی و همکاران]

که بیان می کنند که عوامل آموزشی و   [1393پناه و همکاران ]
عوامل برنامه درسی از مهمترین آسیب های برنامه درسی مورد  
زبان،  کتابهای  بودن  قدیمی  چون  عواملی  و  باشند  می  مطالعه 
بر   درسی  برنامه  تمرکز  عدم  کتاب،  محتوای  نبودن  مطلوب 

زبان، مجرب  گانه  و    مهارتهای چهار  خارجه  زبان  دبیران  نبودن 
نوین و موثر تدریس موثر می   بر روش های  عدم تسلط آن ها 
باشند، همخوانی دارد. بنابراین مشخص می شود که این عوامل  
آسیب زای نظام آموزشی زبان انگلیسی در ایران و برای ارتقای 

وضعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس باید به اینها توجه شود 
[24- 26]. 

، قربانی ثانی]  2002نتایج پژوهش لین] نشان می  [2015[ 
محتوای   انگلیسی،  زبان  یادگیری  در  دخیل  عوامل  بین  از  دهند 

درسی، استفاده از تکنولوژی آموزشی، تعامل کالسی، انگیزه    برنامه
زبان  ضعیف  یادگیری  با  مرتبط  عوامل  عنوان  به   ... و  معلمان 
انگلیسی دانش آموزان از دیدگاه دبیران بوده است. از بین  عوامل  
عدم   و  درسی  کتب  محتوای  انگلیسی،  زبان  یادگیری  در  دخیل 

لی ترین علل نا کارآمدی  استفاده از وسایل کمک آموزشی از اص
آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان می  
باشد. انتخاب محتوای درسی مناسب عنصر مهم در برنامه ریزی  

دانش   درسی است. از نظر ارزشیابی درس زبان انگلیسی، دبیران و
گونه   هیچ  و  هستند  سازمان  مسئولین  تصمیمات  تابع  آموزان  

ارز در  پژوهش دخالتی  این  نتایج  با  که  ندارند  درس  این  شیابی 
 .  [27،28]همخوانی دارد 

 

 نتیجه گیری
آموزش زبان انگلیسی با توجه به ویژگیهای خاص این درس، 

بوده و بیش از همه، برای  همواره با   مشکالت و مسائلی همراه 
دبیران و مدرسان آن که در ارتباط مستقیم با امر آموزش هستند  
و   تعلیم  متخصصین  تجربه  به  توجه  با  است.  مطرح  و  ملموس 
تربیت در حوزه آموزش زبان انگلیسی و با در نظر داشتن سالها 

ر این باور است  تجربه آموزشی پژوهشگر در این زمینه، پزوهشگر ب
که مهمترین مانع موجود آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران  
در الیه برنامه ریزی کم بودن تعداد ساعات آموزش زبان انگلیسی 
با توجه به حجم زیاد مطالب آموزشی و مهمترین مانع در الیه 
اجرا عدم وجود معلمان متخصص و کار آمد می باشند. برای رفع  

ارتقای ایران    موانع و  انگلیسی در مدارس  وضعیت آموزش زبان 
باید تعداد ساعات آموزش زبان انگلیسی افزایش یابد. کتاب های 
درسی به روز رسانی و به چهار مهارت زبانی توجه شود و معلمان  
متخصص و کارآمد در حوزه آموزش زبان انگلیسی به کار گرفته  

ها و سرمایه های  توجه به این امر موجب می گردد تا هزینه   شوند.
ارتقا و امید است، شاهد  نرود.  به هدر   موجود در نظام آموزشی 
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 اصالح آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران باشیم. 

 

 سپاسگزاری 
نویسندگان برخود الزم می دانند از تمامی اساتید علوم تربیتی  
و  آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی شهر مرند و معلمان 

نگلیسی مرند که ما را در رساله دکتری  یاری نمودند، تقدیر زبان ا
 و تشکر به عمل آورند. 

 

 تضاد منافع 
 بین نویسندگان تضاد منافع وحود ندارد.

 

 

 اخالقی   مالحظات
و  ب آموزش  اداره  از  مجوزی  اخالقی  اصول  رعایت  منظور  ه 

پرورش شهر مرند جهت مصاحبه با متخصصین در حوزه آموزش  
اخذ گردید. انگلیسی  از رساله دکترای    زبان  مقاله مستخرج  این 

ثبت    خدیجه تاریخ  به  ثبت    6/3/1397احمدی  شماره  به  و 
 می باشد.  173356
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