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Abstract  Article Info 
Introduction: English language teaching curriculum is very important in effective teaching and 

learning of students. In order to pay attention to the importance of teaching English as one of the 

most important communication tools, it is necessary to develop a curriculum that can 

accommodate all the necessary English language teaching needs. Therefore, the purpose of this 

study was to analyze the content of the first high school English language curriculum textbooks 

by Shannon Entropy method. 

Methods: The research method is content analysis by "Shannon entropy" method that presents 

data processing in the context of content analysis with a new, quantitative and qualitative look. 

Entropy in information theory is an indicator for measuring uncertainty, which is represented by 

a probability distribution. The content of the layout was responsive (first-language English 

textbooks) and seven major components and 45 sub-components of English language teaching.  

Results: Shannon entropy content analysis results showed that the study of English language 

books in the first course of high school, the component of English learning strategies with the 

1391 cases was the most frequent, and the least amount related to the challenges of learning 

English with zero cases. 

Conclusion: In the content of official textbooks, some of the components of English language 

education are less or less attentive, while the design, implementation and administration of 

English language education programs in the field of education are of particular importance.                        
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 دهکیچ

برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در آموزش و یادگیری موثر دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد. برای توجه به اهمیت آموزش زبان  :مقدمه

یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی الزم است یک برنامه درسی که بتواند کلیه نیازهای ضروری آموزش زبان انگلیسی را در خود انگلیسی به عنوان 
دوره متوسطه اول بر اساس روش  جای دهد بایستی تدوین شود. لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب برنامه درسی زبان انگلیسی

 .آنتروپی شانون است

می باشد که پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و  "آنتروپی شانون"روش تحقیق،  تحلیل محتوا   ها: روش

کیفی مطرح می کند. آنتروپی در تئوری اطالعات، شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله، یک توزیع احتمال بیان می شود. 
مولفه فرعی آموزش زبان انگلیسی  مورد بررسی قرار  45طرح از نظر پاسخگو )کتب زبان انگلیسی متوسطه اول( و هفت مولفه اصلی و محتوای 

 گرفت.

نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که بررسی کتابهای زبان انگلیسی دوره اول متوسطه، مولفه مربوط به راهکارهای یادگیری  :نتایج

مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط به چالش ها و آسیب های یادگیری زبان انگلیسی  با صفر  1391یسی با انگل
 فروانی است.

که  در محتوای کتاب های درسی رسمی به برخی مولفه های آموزش زبان انگلیسی کمتر و یا اصال توجهی نشده است، در حالی :یریگ جهینت

 طراحی، اجرا و اداره برنامه های  آموزش زبان انگلیسی در عرصه تعلیم و تربیت از اولویت خاصی برخوردار است.

 برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی، تحلیل محتوا ، کتب زبان انگلیسی، دوره اول متوسطه، آنتروپی شانون :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کیفیت برنامه های درسی آموزش زبان انگلیسی در مدارس را 
می توان یکی از مهمترین نیازهای ضروری در حوزه تعلیم و 

زبان انگلیسی به عنوان وسیله تربیت دانست. اهمیت آموزش 
 .ی اصلی ارتباطی در عصر ارتباطات بر کسی پوشیده نیست

زبان انگلیسی به عنوان زبانی که بیشتر برای ارتباطات بین 
 International and)فرهنگی المللی و بین 

Intercultural)در طول چند دهه  .[1]می شود  استفاده
گذشته ، زبان انگلیسی به زبان جهانی تبدیل شده است در 

میلیون نفر در سراسر جهان زبان  470حال حاضر حدود 
به  .[2]انگلیسی صحبت میکنند و این تعداد در حال رشد است 

 Mark Robinson )گفته مدیر مارک رابینسون

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

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

رسمی،    پیدا می کند و در هر جای جهان به عنوان یک زبان
زبان دوم یا یک زبان خارجی، هم مطالعه و هم استفاده می 

. یکی از فاکتورهای اجتماعی جهانی شدن، آشنایی با [4]شود 
با پیشرفت  .[5]زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی است 

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

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

(Globalization)  زبان انگلیسی را از گویشوران بومی و
مرور تاریخچه آموزش و  .[8]فرهنگشان جدا کرده است 

یادگیری زبان دوم گویای آن است که کتاب های آموزشی 
از مهم ترین و ضروری  [.9هسته هر برنامه آموزشی است ]

ترین نیازهای هر نظام آموزشی، برنامه ریزی، تدوین، بررسی، 
تغییر و به روز رسانی کتاب های درسی است. بنابراین، ارزیابی 
کتاب های درسی برای ارتقا و ترسیم ویژگی های کتاب های 

آموزش زبان انگلیسی از دیرباز  .[10]آینده امری ضروری است
و تربیت در ایران بوده است. با مورد توجه متخصصین تعلیم 

وجود آن که ساالنه میلیاردها ریال هزینه  صرف تعلیم و 
تربیت معلمان و مدرسان و تهیه و تالیف کتاب های درسی 

شود، نتایج حاصله  زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه ها می

. عدم هماهنگی بین [11]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 

آموزش زبان انگلیسی به عنوان  .[12]سیاست گذاران باشد 
یک زبان خارجی، به ویژه در مدارس دولتی،  به مسائل 

. [13]متفاوت و  چالش هایی  برای معلمان زیادی اشاره دارد 
با وجود  بررسی شرایط کنونی جامعه ایران بیانگر آن است که

روند رو به گسترش آموزش زبان انگلیسی، شاهد تدوین برنامه 
 .[14]ای جامع در خصوص چگونگی مواجه با این روند نیستیم 

آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی یک کار 
مسلما یکی از  .[15]بحث برانگیز در کشور ایران است 

مهمترین اهداف آموزشی و یکی از اساسی ترین چالش های 
فرا روی وزارت آموزش و پرورش در ایران، آموزش زبان 

 . پیشرفت روزافزون فناوری[16]است انگلیسی به نحو شایسته
در جهان، منجر به این شده است که روش های سنتی آموزش 

. از [17]زبان دیگر پاسخگوی نیازهای دانش آموزان نباشند 
محتوای کتاب های درسی زبان انگلیسی دانش آموزان دوره 

مطالعه  .[18]ه است متوسطه ایرادهای بسیاری گرفته شد
سلیمی روی معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطه در تهران 
نشان داد که معلمان، مدیران آموزشی و محققان همواره در 

مختلف تردید مورد کفایت و کارایی نظام های نمره دهی 
. بررسی های انجام شده نشان می دهد که [19]داشته اند 

ای های درس زبان انگلیسی دوره متوسطه ، ارزشیابیه ارزشیابی
. در سالهای اخیر اکثر صاحبنظران حوزه [20]مطلوبی نیستند 

آموزش و پرورش، با بیان اینکه برنامه های درسی و آموزشی 
متناسب با نیازها و زندگی دانش آموزان تهیه و تنظیم نشده 

ت مورد انتقاد قرار داده اند اند، نظام آموزش و پرورش را به شد
هدفهای آموزشی یکی از عناصر مهم در طراحی و  .[21]

تدوین برنامه های درسی است که مشخص ساختن آن به 
طراحی عناصر دیگر برنامه درسی کمک خواهد کرد. تردیدی 

از دالیل نتیجه بخش نبودن آموزش زبان  نیست که یکی
انگلیسی در مدارس کشور، روشن نبودن هدف آموزش آن 

[. در هدفهای کتاب درسی ایران بیشتر بر مهارتهای 22است]
فرعی زبان )مانند یادگیری لغات، نکات دستوری، تلفظ کلمات، 
درک مطلب و ...( تاکید شده است. در وضع مطلوب ایران و در 

رس ملی تنها بر قابلیت زبانی )بویژه خواندن و نوشتن( برنامه د
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تاکید شده و اشاره گذرائی نیز به قابلیت ارتباطی شده 
[. تردیدی وجود ندارد که تاکید بر اهداف ساختاری و 23است]

تهی کردن آموزش از توجه به اهداف ارتباطی، به تلف شدن 
عنصر [. 24وقت، انرژی و امکانات مادی جامعه می انجامد]

محتوا یکی از عناصر اساسی در طراحی برنامه درسی است که 
عبارت است از : آن دسته از  (Klein)براساس تعریف کالین

حقایق، ایده ها، مفاهیم، فرایندها، تعمیم ها، نگرشها، باورها، و 
مهارتهایی که فراگیران در حین تجربه یک برنامه درسی، با 

رویکرد غیر ارتباطی بر محتوای  . [25]آنها تعامل پیدا می کنند
حاکم است و  کلی کتابهای زبان انگلیسی دوره متوسطه اول

محتوا، مفاهیم و مضامین واقعی و مهارتهای اصلی زبان را 
در برنامه درسی جدید آموزش زبان  .[26]پوشش نداده است 

یر رویکرد سنتی انگلیسی برای نخستین بار با تغی
(Traditional Approach) به رویکرد ارتباطی فعال 

(Active Communicative Approach)
و خود  

، اهداف آموزش زبان نیز تغییر  (Self – Esteem)باورانه
تولید مواد آموزشی برای کلیه پایه های متوسطه اول  کرده و

الش بر این اساس برنامه ریزی شده است. یکی از مهم ترین چ
های پیش رو، تغییر در سنت های آموزشی موجود است که با 

چالش دیگر  .پیش فرضهای رویکرد ارتباطی همخوانی ندارد

 محدودیت های به کار گیری رویکرد ارتباطی در سطح کالس
 که در استفاده از رویکرد ارتباطی چالش دیگری درس است.

در برنامه درسی   (Axial Test)گزارش شده، امتحان محور 
شود آموزش ها تحت تاثیر امتحانات  است که باعث می

ورودی دانشگاه ها که عمدتا به جنبه ارتباطی زبان مربوط نمی 
نتایج مطالعات انجام شده بر روی  .[27شوند، قرار گیرند]

آموزان کشورهای اروپائی در درس  پیشرفت تحصیلی دانش
ی اسکاندیناوی ) دهد که کشورها زبان انگلیسی نشان می

نروژ، فنالند، سوئد، دانمارک( بیشترین موفقیت را در این زمینه 
. [28]کسب کرده اند و این پیشرفت همچنان ادامه دارد 

بررسی تطبیقی برنامه درسی در زبان انگلیسی در آموزش 
رسمی سه کشور ژاپن، پاکستان و ایران نشان داد که کتاب 

ران نسبت به دو کتاب درسی ژاپن و درسی مورد مطالعه ای
. [29]پاکستان از اهداف رویکرد ارتباطی دور می باشد 

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

چنین به نظر می رسد که وزارت . [30]ابزار ارتباطی باشد 

آموزش و پرورش ایران تمهیدی جدی در خصوص نیازهای 
 . [31]ارتباطی دانش آموزان نداشته است 

کتب برنامه درسی زبان   تحقیق قصد دارد در این راستا، این
انگلیسی دوره اول متوسطه را بر اساس روش آنتروپی شانون 

 مورد بررسی قرار دهد.

 هاروش 

هدف این پژوهش توصیف و بیان وضعیت کتابهای درسی 
زبان انگلیسی دوره متوسطه است. جامعه آماری این پژوهش 
کتاب های درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه اول در سال 

است که توسط دفتر برنامه ریزی و  1397-1398تحصیلی 
تالیف کتابهای درسی، تالیف و چاپ شده است. با توجه به 

ضوع پژوهش و به دلیل محدویت جامعه آماری، کل ماهیت مو
جهت  جامعه آماری به عنوان نمونه، در نظر گرفته شده است. 

گرد آوری داده ها چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار 
در  گرفت و روایی آن توسط متخصصان این حوزه تایید شد.

این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد 
حلیل صفحات )متون، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر ( بود. ت

برای تحلیل محتوا مراحل مختلف طی شد. کانون توجه این 
پژوهش بر مرحله سوم تحلیل محتوا یعنی پردازش داده های 
جمع آوری شده از پیام می باشد. یعنی پس از رمزگذاری پیام 

د. در این و مقوله بندی آن، اطالعات به دست آمده تحلیل شدن
پژوهش تالش شده است از روش جدیدی که برگرفته از 
نظریه سیستم هاست، برای پردازش نتایج استفاده شوند. این 

می باشد که پردازش داده ها را در  "آنتروپی شانون"روش 
بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی 

در تحلیل مطرح می کند. بر اساس این روش تحلیل داده ها، 
محتوا بسیار قوی تر و معتبرتر عمل می کند. آنتروپی در 
تئوری اطالعات، شاخصی است برای اندازه گیری عدم 
اطمینان که به وسیله، یک توزیع احتمال بیان می شود. بر 
اساس این روش که به مدل جبرانی مشهور است، محتوای 

و طرح از نظر پاسخگو )کتب زبان انگلیسی متوسطه اول( 
مولفه فرعی آموزش زبان انگلیسی در  45هفت مولفه اصلی و 

 مورد بررسی قرار گرفت. 1397سال 
برای تهیه مولفه ها و شاخص های پژوهش از تحقیقات 
مختلف پیشین در زمینه مولفه ها و شاخص های مورد نظر، 
آرای متخصصان، کارشناسان زبان انگلیسی، تجارب و تطابق 

تی و کتاب استفاده شد. با توجه به اهداف جهانی، اسناد باال دس
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و محتوا، مولفه های مطلوب آموزش زبان انگلیسی تعیین شد. 
روایی مولفه های آموزش زبان انگلیسی با استفاده از نظر 
متخصصان حیطه آموزش زبان انگلیسی و برنامه درسی 
سنجیده شده است. برای اطمینان از صحت و درستی از نتایج 

اسناد باالدستی عالوه بر محقق، توسط هشت نفر تحلیل ها ، 
دیگر که متخصص در زمینه آموزش زبان انگلیسی بودند ، نیز 
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و به منظور برداشت یکسان 

از فرم تحلیل محتوا، همکاران پژوهش در ارتباط با آموزش 
زبان انگلیسی، مولفه های آن و واحدهای تحلیل با یکدیگر 

 هماهنگ شدند.
در ابتدا پیام بر حسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب 
فراوانی شمارش می شود.  در مرحله اول ماتریس فراوانی 
های جدول فراوانی باید بهنجاز شوند که برای این کار از این 

 رابطه استفاده می شود: 

Pij= 
𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

 

(i=1,2,3,…,m,j=1,2…,n) 

 

=P   هنجار شده ماتریس فراوانی =F                                      فراوانی مولفه 
=i      پاسخگو                                                شماره   =n  تعداد مولفه 

=m تعداد پاسخگو                                                   =j  شماره مولفه 

 ود:در مرحله دوم بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون های مربوط قرار می دهیم و برای این منظور از رابطه زیر استفاده می ش
Ej =−𝑘 ∑ 1[𝑃𝑖𝑗 1𝑛 𝑃𝑖𝑗]𝑚

𝑖= ∑ 1[𝑃𝑖𝑗 1𝑛 𝑃𝑖𝑗]𝑚
𝑖= 

 

K=
1

𝐿𝑛𝑀

1

𝐿𝑛𝑀
 

(i=1,2,3,…m,j=1,2…,n) 

= pر شده ماتریس فراوانیهنجا = Ej                                         بار اطالعاتی 

=m                     تعداد پاسخگو                                       =i  شماره پاسخگو 

=Ln             لگاریتم                                                         =j  شماره مولفه 

=n تعداد مولفه 

ی بیشتری باشد از درجه در مرحله سوم با استفاده از بار اطالعاتی نشانگرها، ضریب اهمیت هر یک از نشانگرها محاسبه می شود. هر نشانگری که دارای بار اطالعات
 بیشتری برخوردار است. Wjاهمیت 

Wj=
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗𝑚
𝑗=1

𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗𝑚
𝑗=1

 

= Ej             بار اطالعاتیWj =درجه اهمیت 
=j                     شماره مولفه=n تعداد مولفه 

که برابر صفر  Pijمقادیر  Ejالزم به ذکر است، در محاسبه 
باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی 

 Wjجایگزین شده است.   00001/0با عدد بسیار کوچک 

اهمیت هر مقوله را در یک پیام، با شاخصی است که ضریب 
توجه به شکل پاسخگوها، مشخص می کند. از طرفی با توجه 

، مقوله های حاصل از پیام را نیز رتبه بندی کرده  Wبه بردار 
 ایم.

 نتایج
یافته های این پژوهش شامل تحلیل کمی و کیفی متون کتب 

ش زبان انگلیسی هفتم، هشتم، نهم، بر اساس مولفه های آموز
 زبان انگلیسی می باشد.

ابتدا مجموعه فراوانی های به دست آمده بر حسب هر مولفه 
تهیه گردیده و بر اساس مرحله اول روش آنتروپی شانون به 
صورت داده های بهنجار شده در آمده اند. سپس بر اساس 
مرحله دوم روش آنتروپی شانون مقدار عدم اطمینان داده های 

ی شوند و حاصل از جداول مذکور به ترتیب در جداول آورده م
بعد بر اساس مرحله سوم روش آنتروپی شانون ضریب اهمیت 
اطالعات به دست می آید تا بدین طریق مشخص شود که به 
طور کلی بیشترین میزان توجه و اهمیت به کدام مولفه تعلق 

 دارد. 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 
 فراوانی با توجه به مولفه های مطلوب آموزش زبان انگلیسی در کتابهای زبان انگلیسی دوره متوسطه اول. توزیع 1جدول

 مولفه ها پایه فراوانی

مجموع 

فراوانی 

 شاخص

مجموع هر خرده 
 فراوانی

 شاخص خرده شاخص هفتم هشتم نهم

 

 

 

150 

  زبان بین المللی 0 0 4 4

 

 چیستی زبان
 بودنذاتی و فطری  8 7 6 21

 نمادها و نظام قراردادی 17 10 15 42

 مجموعه نظام مند 19 10 33 62

 منحصر به فرد بودن 8 7 6 21

 جهان شمول 0 0 0 0

 

 

 

 

728 

  انتقال عقاید 102 63 75 240
 
 

 چرایی یادگیری زبان

 برقراری ارتباط  63 42 32 137

 رشد تفکر و آگاهی 35 39 28 102

 فعلیت بخشیدن  23 94 75 192

 بیان نیازها 17 18 12 47

 تغییر فرهنگ 0 0 0 0

 افزایش بیداری 4 3 3 10

 تغییر نگرش ها 0 0 0 0

 

 

461 

  ساختار ها و پیشینه فرهنگی 29 27 36 92
 

 مولفه های صوری زبان 19 10 18 47 عوامل موثر در یادگیری زبان

 فراگیر 72 75 16 163

 معلم 44 51 18 113

 محیط یادگیری 23 13 10 46

 برنامه های درسی 0 0 . 0

عوامل موثر در 
 یادگیری زبان

 چیستی زبان

چرایی یادگیری 
 زبان

راهکارههای 
 یادگیری زبان

 

 

چالش ها و 
آسیب های 
 یادگیری زبان

مهارتهای مورد 
نیاز برای 

 یادگیری زبان

روشهای 
تدریس مورد 

 نیاز برای
 یادگیری زبان

مولفه های 
مطلوب آموزش 

 زبان انگلیسی
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  کاربرد تکنولوژی های نوین 7 9 46 62 
 راهکارهای یادگیری زبان

 
 
 
 

 تمرین و تکرار مداوم 18 19 18 55

 استفاده از روش های فعال 41 43 30 114

 

 

 

 

 

1391 

روش های گفتاری و استفاده از  149 111 137 397
 شنیداری

 تاکید بر جنبه های ارتباطی زبان  63 42 32 137

 آموزش مدرسین  0 0 0 0

 بررسی نیازهای زبان آموزان  17 18 12 47

 تغییر هدف یادگیری 0 0 0 0

 توجه به مهارتهای اساسی 177 149 201 527

 ارزشیابی صحیح 17 18 17 52

 

0 

 
 

  عدم تدریس کاربردی 0 0 0 0
 تحریف هویت ملی 0 0 0 0 چالش ها و آسیب های یادگیری زبان

 امپریالیسم 0 0 0 0

 باز تولید فرهنگ بیگانه 0 0 0 0

 

 

527 

  مهارتهای شنیدن 47 49 63 159
 مهارتهای بیان کردن 102 63 75 240 مهارتهای مورد نیاز برای یادگیری زبان

 مهارتهای خواندن 9 13 27 49

 مهارتهای نوشتن 19 24 36 79

 

 

 

265 

  آموزش مستقیم 4 3 3 10
روش های تدریس مورد نیاز برای 

 یادگیری زبان

 آموزش خواندن محور 9 13 27 49

 یادگیری مشارکتی 44 18 26 88

 یادگیری فعالیت محور 18 19 18 55

 یادگیری پژوهش محور 0 0 0 0

 یادگیری موقعیتی 8 7 6 21

 رویکرد های گفتمانی 16 14 12 42

 جمع کل 1248 1101 1173 3522 

 
(Pi)1. داده های بهنجار شده جدول 2جدول 

 مولفه ها پایه

 شاخص خرده شاخص هفتم هشتم نهم

  زبان بین المللی 0 0 1

 

 چیستی زبان
 ذاتی و فطری بودن 381/0 333/0 286/0

 نمادها و نظام قراردادی 405/0 238/0 357/0

 مجموعه نظام مند 306/0 161/0 532/0

 منحصر به فرد بودن 381/0 333/0 286/0

 جهان شمول 0 0 0

  انتقال عقاید 425/0 263/0 313/0
 
 

 چرایی یادگیری زبان

 برقراری ارتباط  460/0 307/0 234/0

 رشد تفکر و آگاهی 343/0 382/0 275/0

 فعلیت بخشیدن  120/0 490/0 391/0
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 بیان نیازها 362/0 383/0 255/0

 تغییر فرهنگ 0 0 0

 افزایش بیداری 4/0 3/0 3/0

 تغییر نگرش ها 0 0 0

  ساختار ها و پیشینه فرهنگی 315/0 293/0 391/0
 

 عوامل موثر در یادگیری زبان
 مولفه های صوری زبان 404/0 213/0 383/0

 فراگیر 442/0 460/0 098/0

 معلم 389/0 451/0 159/0

 محیط یادگیری 5/0 283/0 217/0

 برنامه های درسی 0 0 0

  کاربرد تکنولوژی های نوین 113/0 145/0 742/0
 
 
 

 راهکارهای یادگیری زبان

 تمرین و تکرار مداوم 327/0 345/0 327/0

 استفاده از روش های فعال 360/0 377/0 263/0

 استفاده از روش های گفتاری و شنیداری 375/0 280/0 345/0

 تاکید بر جنبه های ارتباطی زبان  460/0 307/0 234/0

 آموزش مدرسین  0 0 0

 بررسی نیازهای زبان آموزان  362/0 383/0 255/0

 تغییر هدف یادگیری 0 0 0

 توجه به مهارتهای اساسی 336/0 283/0 381/0

 ارزشیابی صحیح 327/0 346/0 327/0

  عدم تدریس کاربردی 0 0 0
 تحریف هویت ملی 0 0 0 چالش ها و آسیب های یادگیری زبان

 امپریالیسم 0 0 0

 باز تولید فرهنگ بیگانه 0 0 0

  مهارتهای شنیدن 296/0 308/0 396/0
 کردن مهارتهای بیان 425/0 263/0 313/0 مهارتهای مورد نیاز برای یادگیری زبان

 مهارتهای خواندن 184/0 265/0 551/0

 مهارتهای نوشتن 241/0 304/0 456/0

  آموزش مستقیم 4/0 3/0 3/0
 آموزش خواندن محور 184/0 265/0 551/0 روش های تدریس مورد نیاز برای یادگیری زبان

 یادگیری مشارکتی 5/0 205/0 295/0

 محوریادگیری فعالیت  327/0 345/0 327/0

 یادگیری پژوهش محور 0 0 0

 یادگیری موقعیتی 381/0 333/0 286/0

 رویکرد های گفتمانی 381/0 333/0 286/0

 
 (Ej)و ضریب اهمیت  (Wj)ولفه های آموزش زبان انگلیسی م

 در کتب زبان انگلیسی دوره اول متوسطه . مقدار عدم اطمینان3جدول

 مولفه ها
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(Wj)ضریب اهمیت (Ej)شاخص خرده شاخص مقدار عدم اطمینان 

  زبان بین المللی 0000251/0 00000529/0

 

 چیستی زبان
 ذاتی و فطری بودن 994/0 21/0

 نمادها و نظام قراردادی 853/1 391/0

 مجموعه نظام مند 903/0 190/0

 منحصر به فرد بودن 994/0 210/0

 جهان شمول 0 0

  انتقال عقاید 982/0 164/0
 
 

 چرایی یادگیری زبان

 برقراری ارتباط  965/0 161/0

 رشد تفکر و آگاهی 992/0 166/0

 فعلیت بخشیدن  883/0 147/0

 بیان نیازها 970/0 162/0

 تغییر فرهنگ 0 0

 افزایش بیداری 197/1 200/0

 تغییر نگرش ها 0 0

  ساختار ها و پیشینه فرهنگی 993/0 212/0
 

 یادگیری زبان عوامل موثر در

 مولفه های صوری زبان 967/0 206/0

 فراگیر 861/0 184/0

 معلم 926/0 197/0

 محیط یادگیری 943/0 201/0

 برنامه های درسی 0 0

  کاربرد تکنولوژی های نوین 821/0 103/0
 
 

 راهکارهای یادگیری زبان

 تمرین و تکرار مداوم 00009/1 126/0

 استفاده از روش های فعال 989/0 124/0

 استفاده از روش های گفتاری و شنیداری 993/0 126/0

 تاکید بر جنبه های ارتباطی زبان  165/1 147/0

 آموزش مدرسین  0 0

 بررسی نیازهای زبان آموزان  986/0 125/0

 تغییر هدف یادگیری 0 0

 توجه به مهارتهای اساسی 993/0 125/0

 ارزشیابی صحیح 00009/1 126/0

  عدم تدریس کاربردی 0 0
 تحریف هویت ملی 0 0 چالش ها و آسیب های یادگیری زبان

 امپریالیسم 0 0

 باز تولید فرهنگ بیگانه 0 0

  مهارتهای شنیدن 992/0 258/0
 مهارتهای بیان کردن 982/0 256/0 مهارتهای مورد نیاز برای یادگیری زبان

 مهارتهای خواندن 901/0 235/0

 مهارتهای نوشتن 967/0 252/0
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  آموزش مستقیم 991/0 170/0
روش های تدریس مورد نیاز برای 

 یادگیری زبان
 آموزش خواندن محور 902/0 154/0

 یادگیری مشارکتی 939/0 161/0

 یادگیری فعالیت محور 00009/1 172/0

 یادگیری پژوهش محور 0 0

 یادگیری موقعیتی 994/0 171/0

 رویکرد های گفتمانی /994 171/0

 

نشان می دهد که بیشترین ضریب اهمیت در بین  3جدول 
مولفه های آموزش زبان انگلیسی در کتابهای زبان انگلیسی 
هفتم، هشتم و نهم مربوط به مولفه راهکارهای یادگیری زبان 

+  126/0+  124/0 + 126/0+  103/0انگلیسی مجموعا )
( با مقدار 126/0+  125/0+  0+  125/0+  0+  147/0

( و کمترین ضریب اهمیت به چالش ها و آسیب های 002/1)
 یادگیری زبان انگلیسی برابر با صفر می باشد.

 بحث
تحلیل محتوا از مجموع بررسی کل  1با توجه به جدول 

بوط به کتابهای زبان انگلیسی دوره اول متوسطه، مولفه مر
مورد بیشترین  1391انگلیسی با  راهکارهای یادگیری زبان

فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط به 
چالش ها و آسیب های یادگیری زبان انگلیسی، بدون فراوانی 

فراوانی مولفه های آموزش زبان  3522است. و از مجموع 
مورد به  150انگلیسی در کتاب های هفتم، هشتم و نهم، 

مورد به چرایی یادگیری زبان انگلیسی،  728چیستی زبان، 
 1391مورد به عوامل موثر در یادگیری زبان انگلیسی، 461

مورد به  0مربوط به راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی، 
مورد به  527چالش ها و آسیب ها یادگیری زبان انگلیسی، 

مورد به  265انگلیسی، مهارتهای مورد نیاز برای یادگیری زبان 
روش های تدریس مورد نیاز برای یادگیری زبان انگلیسی 

  اشاره شده است.

با توجه به نتایج تحلیل محتوای متون از مجموع بررسی کل 
( فراوانی که در 3522کتب زبان انگلیسی دوره اول متوسطه ، )

مولفه فرعی می باشد. یافته های حاصل از  45مولفه و  7
ولفه ها نشان داده است که مولفه های آموزش زبان فراوانی م

امروزه  انگلیسی از توزیع نرمال برخوردار نیستند، در حالی که
نیاز به تسلط به زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی و هم 
چنین ابزاری برای دستیابی به اطالعات علمی جدید در گستره 

می  های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی کامال احساس
[ ، کالنتری و  2002نتایج پژوهش های لین].  [32شود]

نشان می دهند از بین  [2015[ ، قربانی ثانی] 1392غالمی]
عوامل دخیل در یادگیری زبان انگلیسی، محتوای برنامه 
درسی، استفاده از تکنولوژی آموزشی، تعامل کالسی، انگیزه 

عیف زبان معلمان و ... به عنوان عوامل مرتبط با یادگیری ض
انگلیسی دانش آموزان از دیدگاه دبیران بوده است. از بین  
عوامل دخیل در یادگیری زبان انگلیسی، محتوای کتب درسی 
و عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی از اصلی ترین علل نا 
کارآمدی آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی به دانش 

مناسب عنصر مهم در  آموزان می باشد. انتخاب محتوای درسی
برنامه ریزی درسی  است. از نظر ارزشیابی درس زبان 
انگلیسی، دبیران ودانش آموزان  تابع تصمیمات مسئولین 
سازمان هستند و هیچ گونه دخالتی در ارزشیابی این درس 

 . [35-34 -33]ندارند که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد 
( محتوای برنامه درسی زبان 2007از دیدگاه جهانگردی )

انگلیسی در ایران در راستای نیازهای دانش آموزان تهیه نشده 
بلکه با توجه به گوناگونی در رویکردها و روش های تدریس، 

مه درسی بر اساس رویکرد ساختاری تدوین شده محتوای برنا
( محتوای برنامه درسی زبان 2007است. از نظر قربانی )

انگلیسی به طور یکنواخت چهار مهارت زبانی را پوشش نمی 
دهد. به عنوان مثال در مهارت نوشتن تنها به استفاده از گرامر 

به بسنده می شود و به فعالیتهای واقعی مانند نوشتن یک نامه 
دوست، یا نوشتن خاطرات روزانه مواردی اختصاص نشده 

 .[37-36]است
[ و 1393نتایج پژوهش های زند مقدم و رحیمی گل خندان ]

ی کتاب زبان [ در نقد و ارزشیابی کیف1394محمودی و مرادی]
انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطه )هفتم( به این نتیجه 
رسیدند که کتاب مورد مطالعه به تنهایی ایجاد فرصت برای 
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فراگیری زبان را ندارد. اکثر بخش های کتاب درونداد 
مختصری دارند و عدم وجود فرآورده در تمرین های مختلف 

فراری می  مشهود است. این مسئله به یادگیری سطحی و
انجامد که در دراز مدت سودی برای یادگیرندگان نخواهد 

(داشت. به عالوه، محتویات کتاب از عامل واقعی بودن
  

(Authenticity
ی بهره هستد. مهمترین نقاط ضعف این ب 

اثر عبارتند از، عدم توجه به رابطه بین فرهنگ و یادگیری زبان 
خت های فرهنگ خارجی و توجه صرف و اغراق شده به رو سا

بومی، کیفیت پایین بعضی از تصاویر و فایل های صوتی لوح 
فشرده، سر در گمی در آموزش الفبا زبان انگلیسی و عدم توجه 
کافی به آموزش دستور زبان که با نتایج پژوهش همخوانی 

 [. 39-38دارد]
با توجه به نتایج این پژوهش که کتابهای درسی از عوامل مهم 

زش زبان انگلیسی در دوره اول متوسطه می ناکارآمدی آمو
باشد. پیشنهاد می شود برای آموزش زبان انگلیسی کتابهایی با 
موضوعات و مکالمات جذاب و به روز و توجه به مهارتهای 
چهارگانه زبان انگلیسی  در برنامه درسی دانش آموزان دوره 
اول متوسطه گنجانده شود. پیشنهاد می شود مولفه های 

زبان انگلیسی که با توجه به نتایج پژوهش به آنها آموزش 
توجهی نشده است در تالیف کتابهای درسی لحاظ شود. عدم 
همکاری برخی از متخصصان، سرگروه های آموزشی، معلمان 

این  از محدودیتهای این تحقیق می باشد. زبان انگلیسی
تحقیق برای دوره اول متوسطه انجام گرفته و قابلت تعمیم 

 آن محدود می باشد. نتایج

 نتیجه گیری

در مجموع یافته های تحلیل نشان می دهند که میزان توجه 
به هریک از مولفه های آموزش زبان انگلیسی متفاوت است. 

راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی به طوری که مولفه 
بیشترین فراوانی و ضریب اهمیت را دارد و کمترین میزان 

ه چالش ها و آسیب های یادگیری فراوانی و ضریب اهمیت ب
زبان مربوط است. بطور کلی، می توان نتیجه گرفت که در 
محتوای کتاب های درسی متوسطه اول به برخی مولفه های 
آموزش زبان نگلیسی کمتر و یا اصال توجهی نشده است در 

کتاب های درسی قلب تپنده ی برنامه های آموزش حالیکه 
جایی که چگونگی تنظیم محتوای زبان انگلیسی هستند. از آن

کتب درسی در تعیین چگونگی یادگیری دانش آموزان مستقیما 

بنابراین محتوای برنامه درسی باید بر اساس  تاثیرگذار است،
نیازهای دانش آموزان، اهداف و روش های تدریس تدوین 
شوند. کارایی مطالب کتاب هایی که در سطح ملی مورد 

و به طور ویژه تناسب سطح محتوایی استفاده قرار می گیرند 
این مطالب با سطح درک و فهم و نیز نیازهای دانش آموزان 

بررسی و باید قبل و پس از استفاده مورد ارزیابی قرار گیرد. 
ارزیابی برنامه درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه اول نشان 
می دهد که وضعیت موجود آموزش زبان انگلیسی در کشور 

است. نتایج تحقیقات متعدد اشاره به این واقعیت  نگران کننده
دارد، فارغ التحصیالن دبیرستان بنیه بسیار ضعیف در درس 
زبان انگلیسی دارند و در هیچ کدام از حوزه های اصلی 
زبان)خواندن ، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن ( قادر به 

از این قبیل دانش آموزان برای رفع نی  برقراری ارتباط نیستند.
از بیان یک جمله پرسشی ساده به زبان انگلیسی عاجزند. به 
دلیل اهمیت ارتباطات در عصر حاضر و نقش بی جایگزین 
زبان به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی از یک سو و با توجه به 
موارد ذکر شد و به منظور  بهبود آموزش زبان انگلیسی و 

کتب زبان  ارتقای کیفیت یادگیری زبان انگلیسی بایستی
انگلیسی  برنامه درسی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه مورد 

 توجه تجدید نظر و باز بینی و حتی تغییر قرار بگیرند. 
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