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 چکیده
 اساس بر آموزش متوسطه یدرسبرنامه یادگیری زبان انگلیسی  بررسی کیفی حاضر پژوهشی اصل دفه

 روش از هاداده یگردآوری برا وی فیک حاضر، پژوهش روش تحقیق .بودی نیفانت و نیشت نیو مدل
 زن یسیانگل رانیدب یهیکل شامل وهشژپ نیا دری بررس مورد یجامعه .شد استفاده افتهین ساختار یمصاحبه

 ریدب 61 با مصاحبه از بعد که دیگرد نییتعی نظر باعاش رایمع با نمونه افراد تعداد .بود کرج شهر مرد و
 بودنی میقدعواملی چون نشان داد که  هاداده لیوتحلهیتجز از حاصل یهاافتهی .دیرس اشباع حد به مصاحبه

،  زبان چهارگانه یهامهارت بری درس یبرنامه تمرکز عدم ،کتابی محتوا نبودن مطلوب،  زبان یهاکتاب
 بری مبنی محتوا، سیتدر مؤثر و نینو یهاروش بر هاآن تسلط عدم و خارجه زبان انریدب نبودن مجرب
 روشی مبنا بر کتاب فیتأل،  زهیانگیب و عالقهیب آموزان دانش، متن بری مبتن طیمح بر هیتک گرامر،
 .باشندیم مؤثردر یادگیری زبان انگلیسی ی دستور یترجمه

 ی، یادگیرینیو فانت نیاشت نیمدل و، انگلیسیزبان ، برنامه درسی: یدیکل واژگان

 مقدمه

مختلف  یکشورها ینشدن ارتباطات ب ترگستردهو  یجهان یدهکدهظهور مفهوم  امروزه
 ،یمهرمحمد مرادی ودهد )یمجلوه  یرا ضرور یگرچند زبان د یا یک یادگیری جهان،
بر  یادیلی تاثیرات زرشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المل یشافزا (.3111

سیستم آموزشی کشورهای مختلف گذاشته و بسیاری از کشورها آموزش زبان انگلیسی را 
اند)جعفرخانی، زارعی زوارکی و دالور، به صورت رسمی آغاز نموده ییدر دوره ابتدا
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 نیاز ،هاملت بین تعامالت افزایش و تکنولوژی و علم پیشرفت بااز طرفی  .(11ص  ،3134
 و خارجی زبان یادگیری تاریخ. است افزایش حال در خارجی نیز یهازبان گیرییاد به

 دنبال به همیشه آموزان زبان. است بوده مواجه ییهاسؤالو  هاچالش با همیشه آن آموزش
 این که اندبوده روشی دنبال به نیز معلمان و یادگیری زبان برای شیوه ینمؤثر و بهترین

 ،این بر عالوه(. 3133زاده، صحرایی و خالقیبخشند ) سرعت و نموده تسهیل را یادگیری
 است، کرده بدل ایدهکده به را آن رفته رفته جمعیارتباط وسایل پیشرفت که دنیایی در

 بیش از بشر، اجتماعی-اهداف علمی پیشبرد و ارتباط برقراری مشترك برای زبانی به نیاز
فراگیری زبان دوم که منجر به دو  .(6111، 6وگریچرز 3گادوا) شودمیپیش احساس 

-، اجتماعیشناسیروان هایجنبه، فرایندی پیچیده است که ابعاد و شودمیزبانگی 
( نیز 6131) 1. در همین راستا گوگ نانوگیردبرمیو رفتاری را در  شناسیزبانفرهنگی، 

گیری زبان طوالنی است که مباحث دو زبانگی و فرا نسبتاًکند که برای مدت استدالل می
شناسان شناختی، شناسان، روانوجه متخصصان تعلیم و تربیت، زباندوم در کانون ت

 انکارناپذیر ضرورت یک انگلیسی زبان یادگیری امروزه شناسان اجتماعی بوده است.روان
 روند با افزایش مختلف هایرشته آموزش و است علم زبان، انگلیسی زبان زیرا ؛است

 و جهانی تجارت تلویزیونی، و یرادیوی هایبرنامه ،المللیبین اتارتباط سازیجهانی
 عدم ،ایحرفه سطح در و گیرندمی صورت زبان انگلیسی به همگی جدید علوم آموزش
 ،4دونگبو)است  امروزی مدرن دنیای در فراوان مشکالت بروز با برابر زبان این با آشنایی

 برنامه درسی در مخصوصاًروسی است که از طرف دیگر زبان انگلیسی یکی از د .(6136
 (. اکثر3116قهرمانی، ) دهدمیدوره متوسطه بیشترین افت تحصیلی را به خود اختصاص 

 فرایند درگیر کالس، سقف زیر در زیادی هایآنکه ساعت با آموزان دانش و معلمان
 اندشتهندا زمینه این در چشمگیری موفقیت هم هستند، باز درس این یادگیری - یاددهی

 از یکی خارجی، زبان یادگیری و آموزش خصوص در .(3111)عباسی، احمدی و لطفی، 
 راهبردهای اصطکاك شودمی آموزان زبان و سرخوردگی ناامیدی باعث که مواردی
 زبان یادگیری امر در مؤثر و کلیدی از راهبردهای استفاده عدم و یادگیری و تدریس
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برنامه درسی  مؤلفهر نیل به این هدف در هر چهار د وپرورشآموزشنهاد  .است خارجی
درس  ریزیبرنامهو ارزشیابی با مشکالتی روبرو است. در  دهیسازمانشامل هدف، محتوا، 

، تحلیل وضعیت و چگونگی نیازسنجیاز:  اندعبارتمورد توجه  هایمؤلفه ،زبان
ن مطالب درسی، ، تعیین اهداف ارتباطی، طراحی دوره، انتخاب یا تدویآموزیزبان

 با ما کشوری آموزش نظام در (.3113عنابی سراب، ) ارزشیابیو  مؤثرآموزش  دهیسازمان
 صرف مدارس زبان یهاکالس در را خود عمر از ساعت صدها آموزان دانش نکهیا
 ،کردن صحبت ،دادن گوش یعنی یزبان گوناگون یهامهارت زهحو در هم باز ،کنندیم

باید  آنچهبین آنچه هست و  اصوالًو  رسندینمیی از توانای مطلوب حسط به نوشتن و خواندن
و صرف هزینه،  یگذارهیسرماهمچنین نتیجه این (. 3113 ،انیصادقباشد )یمباشد فاصله 

به سطح قابل قبولی از دانش و  هاسالاست که پس از  یآموزاندانششدن لیالتحصفارغ
عیت آن دسته از دانش آموزان که وارد دانشگاه با نگاهی به وض. رسندینمتوانش زبانی 

خصوصی  مؤسساتکه در  یآموزاندانشبه جزء آن عده از  باًیتقرکه  میابییدرم، شوندیم
، بقیه از نظر دانش زبانی در حد مطلوبی نیستند و این حاکی از آن انددهیدزبان آموزش 

 نیست. مؤثراست که برنامه درسی آموزش متوسطه 
بر انجام دهد، نیازمند ایجاد تغییر  یدرستبهوظایف خود را  بخواهدآموزشی اگر نظام 

مفاهیم اساسی آن از جمله  دیبازتولفلسفه جدید تعلیم و تربیت، بازنگری و  اساس
و  هاآموخته، اولیاء، ارزشیابی از آموزدانش، تعیین اهداف، محتوا نقش معلم، یزیربرنامه
کشورمان تاکنون نتوانسته به تغییرات  وپرورشآموزش سدریماست. به نظر  یگذارارزش

 یدرستبهی ناکام نیا علتو اصالح اساسی این موارد در آموزش زبان انگلیسی دست یابد. 
 کی یبرس در دیبا و استی مختلف عناصر شاملی درس یبرنامه رایز ستین مشخص

 یهاطیمححی نامناسب طرا .داد قرار توجه مورد را عناصر نیا یهمهی درس یبرنامه
تدریس، نبود فضای بازی در  یهاروشدانش آموزان، اشکال در  یپرتحواسآموزشی، 

در  وپرورشآموزش یناکارآمدعوامل  نیترمهمهستند که از  ییهاضعفمدرسه از جمله 
 (. 3131)کالنتری و غالمی، باشدیمآموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان 

( برنامه درسی فعلی 3113) همکاراناده و ( و صفرنو3113) سراباز دیدگاه عنابی 
 اساس بردرسی دوره متوسطه تبلور پیدا کرده است،  هایکتابزبان که در مجموعه 

. این شودمی تأکیدصوری زبان  هایمؤلفهکه در آن بر  اندشدهرویکرد ساختاری تدوین 
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آموزش،  دهیسازمان، در درسی زبان هایکتابعالوه بر محتوای  توانمیرا  تأکید
 تدریس و همچنین ارزشیابی نیز مشاهده کرد. هایروش

( علت عدم موفقیت و پیشرفت زبان انگلیسی در ایران را به خاطر 3132ضیا حسینی )
هرچند در ":داردیمبیان نموده و اظهار  "دستور-ترجمه"استفاده از روش تدریس غالب 

 ،فعال ،ولی به علت فقدان دبیران خوب شودیمجدید توصیه  یهاروشاخیر  یهاسال
کتبی  یهاآزمونو نیز کمبود ساعات تدریس و نحوه غلط امتحان گرفتن و تأکید بر  خبره

در فرایند یادگیری زبان انگلیسی در  یامالحظهقابلمتأسفانه هنوز موفقیت و پیشرفت 
آموزان اصفهان در ( علت افت تحصیلی دانش 3134) رحیمی خورد.کشور ما به چشم نمی

 هایروشکرده است: عدم استفاده از  بندیتقسیمدرس زبان انگلیسی را در چهار زمینه 
و  آموزشیکمک، عدم استفاده از وسایل هاکالسنوین تدریس، پرجمعیت بودن 

ت ( عدم تناسب حجم کتاب زبان انگلیسی با ساعا3111درسی. حقی ) هایکتابمشکالت 
( نامناسب بودن وضعیت اقتصادی، 3133مرتبط، همایی )دبیران غیرهفتگی و استفاده از 

 جاللیانتدریس، فضای آموزشی و محتوای کتب انگلیسی،  هایشیوه، هاخانوادهفرهنگی 
و ضعیف بودن محتوای آموزشی  هاکالس، تراکم آموزشیکمک( فقدان وسایل 3133)

ارآمدی آموزش زبان انگلیسی معیارهای شناختی را از علل ناک اساس برزبان انگلیسی 
 هایکتاب در زبانی هایکنش تدریس فنون بحث در است معتقد( 3114) . رضاییدانندمی

دالیل  وی. است نگرفته قرار دبیران از بسیاری توجه مورد گفتاری هایمهارت دبیرستانی،
کتبی  یارزشیاب و درسی هایکتاب زیاد حجم خواندن، مهارت به دادن اولویت را امر این

( با بررسی وضعیت یادگیری دانش آموزان در درس 3114ایمان زاده ) .شمردبرمی نهایی
درصد معلمان زبان انگلیسی  11زبان انگلیسی شهرستان مرند به این نتیجه رسید که حدود 

نوین  هایروشبا معلمانی که از  مقایسهکه در  کنندمیگرامری استفاده -از روش دستوری
 دانش ضعف بررسی به( 3113) قلعه پا جمالیداشتند.  ، موفقیت کمترینندکمیاستفاده 

 را عمومی ضعف این وی اعتقاد به. پرداخت انگلیسی زبان به تکلم در آموزان ایرانی
 در معلمان ناتوانی تدریس، در نادرست هایروش از استفاده قبیل از به عواملی توانمی

 برگزاری شیوه و آموزان دانش نداشتن انگیزه پرجمعیت، هایکالس وقت، تکلم، کمبود
 یادگیری در مؤثر عوامل زمینه در ( تحقیقی6113) 3ارتیز راستا همین در .داد کنکور نسبت

                                                      
1. Ortiz 



 939                                        ...        یدر برنامه درس یسیزبان انگل ییادگیر یفیک یو واکاو شناسییبآس

 آموزان دانش کردن درگیر مناسب، و آموزشی درسی برنامه وی. داد انجام انگلیسی زبان
 مدیران دبیران، کردن یمسه یادگیری، محیط مناسب ایجاد یادگیری، و آموزش فرایند در
 رسیدن عوامل ترینمهم از را دبیران دانش و کارایی مدرسه هایگیریتصمیم در والدین و
 هامهارت یادگیری برای فرصت ایجاد همچنین. برشمرد انگلیسی زبان شدة تعیین اهداف به
 دگیرییا و آموزش در که دانست عواملی از را و آموزشی درسی هایبرنامه به دسترسی و

 .مؤثرند انگلیسی زبان
 کارگیریبه عنوان تحت پژوهشی در نیز (6133) ، فارسانی و نیشابورینیکوپور

 زبان دانشجویان پرداختند که مسأله این بررسی به آموزان،زبان  یادگیری راهبردهای
 بررسی نتایج. کنندمیاستفاده  بیشتر زبان یادگیری راهبردهای کدام از ایران در انگلیسی

 یادگیری از راهبردهای متوسط میزان به ایرانی آموزان زبان ،طورکلیبه که داد نشان هاآن
 ترجیحاً ایرانی آموزان که زبان بود آن از حاکی هایافته این بر عالوه. کنندمی استفاده زبان

 را ایحافظه و راهبردهای کنندمی استفاده راهبردها سایر از بیشتر فراشناختی راهبردهای از
 هایتفاوت مقایسهبا ( 6131) 3ایگزیانگ .برندمی کار به دیگر راهبردهای از کمتر

 و مستقیم طوربه متعددی عوامل که داد نشان پسر و دختر 631 در انگلیسی زبان یادگیری
 فرد هاآن میان در و دهندمی قرار تأثیر تحت را زبان انگلیسی یادگیری غیرمستقیم
 و توانایی استعداد یا هوش، چون عواملی ضمن، در. داراست را نقش ترینمهم یادگیرنده

 .دارند انگلیسی زبان یادگیری در بسزایی نقش نیز انگیزش
 و مثبت رابطه خودپنداره و پیشرفت انگیزه که دادند ( نشان6133) 4ناز و 1نورین ،6اوان
 انگیزه که فتندیادر (6131)و همکاران  خداشناس. دارند تحصیلی پیشرفت با معناداری

 عوامل که داد نشان (6134) 1کاسکان دارد. دوم زبان یادگیری درمهمی  بسیار نقش
 نتایج همچنین،. دارند نقش انگلیسی زبان یادگیری در انگیزشی، عوامل جمله از متعددی

 .برخوردارند زبان یادگیری برای باالتری انگیزه از پسران با مقایسه در دختران که داد نشان
 موجود تیوضع که بوده لیدل نیا بهی سیانگل زبان درس انتخابا در این پژوهش لذ

 نیا به اشاره متعدد یهاپژوهش جینتا .است کنندهنگران کشور دری سیانگل زبان آموزش
                                                      
1. Xiong 

2. Awan 

3. Noureen 

4. Naz 

5. Coskun 
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 و دارندی سیانگل زبان درس در فیضع اریبس یهیبن رستانیدب النیالتحصفارغ، دارد تیواقع
 به قادر (گفتن سخن و دادن گوش، نوشتن، خواندن) زبانی اصل یهاحوزه از کدامچیه در

 وی فناور و علم زبان بودنی سیانگل لیدل به که استی حال در نیا. ستندین ارتباطی برقرار
 وی رییادگ، دلیل نیا به و شدهی جهان مشترك زبان به لیتبدی سیانگل، مسافرت و تجارت

 و آموزان دانش ژهیوبه همهی برا رینکارناپذای ضرورت به لیتبدی سیانگل زبان بر تسلط
 .کنند محقق را خودی شغل وی لیتحصی، شخص یاهایرؤ و ازهاین بتوانند تا شده انیدانشجو

 یهاکتاب نیمؤلفو  یآموزش یزانربرنامه یاستفادهمورد  تواندیمپژوهش  ینا یجهینت
و چه در  یتب درسالزم را چه در ک ییراتتغ یازدر صورت ن یرد تاقرار گ یدرس

 تر یو کاربرد مؤثرتردر جهت آموزش  یند واعمال نما یسیزبان انگل یدرس یزیربرنامه
مسئولین  تواندیم دیآیبرمپژوهش همچنین نتایجی که از این  گام بردارند. یسیزبان انگل

نظام آموزشی، طراحان برنامه درسی، تکنولوژِیست های آموزشی و معلمان زبان انگلیسی 
در جهت بهبود یادگیری و آموزش زبان انگلیسی کمک نماید تا دانش آموزان بتوانند  را

 از: اندعبارتپژوهش  و سؤاالتاهداف  نیبنابرا؛ بهتر و بیشتر بر این درس تسلط پیدا کنند
 :یکل هدف

 .ین یو فانت ینشت یندر مقطع متوسطه بر اساس مدل وبرسی یادگیری زبان انگلیسی 
 :یفرع اهداف

 یربر اساس شناخت فراگ یسیزبان انگلسی یادگیری ررب
 یرفراگ یقبر اساس عال یسیزبان انگلیادگیری بررسی 
 دهندهسازمان هاییدهاس بر اسا یسیزبان انگل یادگیری بررسی
 یادگیری یهامهارتس بر اسا یسیزبان انگلیادگیری  بررسی
 یستدر یهاروشبر اساس  یسیزبان انگل یادگیریبررسی 

شکل  هاآنکه محتوا بر اساس  هاییینهزمبر اساس  یسیزبان انگل یادگیریرسی بر
 گیردیم

 پژوهش: سؤاالت
انگلیسی  به مهارت روش تدریس زبان در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی آیا

 ؟شودیمپرداخته 
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 یدرس یبرنامه در یادگیری یهابه مهارت در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی آیا
 ؟شودیمپرداخته  لیسیانگزبان 

زبان  یدرس یبرنامه در یرانشناخت فراگ به در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی آیا
 ؟شودیمپرداخته  یسیانگل

 یدرس یبرنامهسازمان دهنده در  هاییدها به در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی آیا
 ؟شودیمپرداخته  یسیزبان انگل
زبان  یدر برنامه درس یرانفراگ یقعال یینبه تع ان انگلیسیدر یادگیری و آموزش زب آیا

 ؟شودیمپرداخته  یسیانگل
شکل  هاآنکه محتوا بر اساس  هاییینهزمبه  آیا در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی

 ؟شودیمپرداخته  یسیزبان انگل یدرس یبرنامهدر  گیردیم

 پژوهش روش
 پژوهش ای یعیطب پژوهش عنوانبهی فیک هشپژو و استی فیک پژوهش نیای اصل راهبرد

 و دهدیم حیتوض شانیعیطب تیموقع در را هادهیپد که است پژوهش ازی شکل ،دانیم در
 ردیگیم کار به هاآن به دنیبخش معنا و حیتوض، فهم، ریتفسی برا یاچندگانه یهاروش

آن پرداخته شده (. پژوهش کیفی در مورد موضوعاتی است که کمتر به 6111 ،اندرسون)
 ،قیطر آن از و شود کینزد هاداده به تا دهدیم اجازه محقق به یفیک یشناسروشاست. 

 فنون از نکهیا یجابه .آورد به دست هاداده خود از را 2یمفهوم و 1یلیتحل یهاجنبه
 صورتبه رای اجتماع جهان که کند استفاده شدهنییتع شیپ ازی تیکم ریناپذانعطاف

 در .(3133 ،و سیف نراقی ینادر) .آورد در، است ساخته محقق خودِ کهی اتیعمل فیتعار
 استفاده (یانهیزم هی)نظر 1یگراندد تئور روش ،یفیک قیتحقی هاروش نیب از پژوهش نیا

 پژوهشگران به که است یو اکتشافیی استقرا پژوهش روش کی یتئور گرندد .دیگرد
ی تئور یک نیتدو به خود، شدهفیتعر شیپ از یهایتئور به اتکا یجابه دهدیم امکان

 .دیآ در قیتحق مورد موضوع خدمت به بتواند که یتئور .کند اقدام تازه

                                                      
1. analytical 

2. conceptual 

3. grounded theory 
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پژوهش استفاده شده است. "1نیافته صاحبه ساختارم"از روش  هاداده یگردآوربرای 
صورت  وپرورشآموزش 3،6،1،4حاضر در مناطق چهارگانه شهر کرج یعنی منطقه 

 مقطع( در زن و مردی )سیانگل زبان درس رانیدب هیکل شاملی سربر مورد یجامعه .گرفت
 اشباع حالت، ریدب 61 با مصاحبه انجام با که بود نفر 441 تعداد به کرج شهر رستانیدب

 اساس بر پژوهش نیا کردیرو کهیی آنجا از .نمود متوقف را مصاحبه، محقق و شد حاصل
 به که یافت ادامهی زمان تا هاداده یگرداور ،انجام پذیرفت (یانهیزمی تئوری )تئور گرندد

 ،یانهیزم. در تئوری شوندی تکرار آمده به دست اطالعاتی یعن؛ برسد اشباع حد
 اطالعاتکه  یابدیمکه پژوهشگر اطمینان پیدا  ابدییمزمانی ادامه  تا هاداده یگردآور

داده  و عمق گستره حجم،آن بر  و عالوه اع(اشب) شودافزوده نمی او یهادانستهبه  یاتازه
پژوهش  یهاپرسش تئوری مورد نیاز و پاسخگویی به نیز برای تدوین شده یگردآور
تعداد افراد نمونه با معیار  حاصل نیز یریگنمونهدر  ؛(3112 ،منصوریانکند )یمکفایت 

 حالتی، سیانگل زبان ریدب 61 با مصاحبه از بعد پژوهش نیا دراشباع نظری تعیین گردیدند. 
 شد. حاصل اشباع

ی های حاصل از مصاحبه از طریق کدگذاری به سه شیوه کدگذارداده لیوتحلهیتجز
ها خرد و مقایسه داده . در مرحله کدگذاری بازپذیرفتباز، محوری و انتخابی صورت 

 وشدند  یبندطبقهشدند و در طی مرحله کدگذاری محوری مفاهیم یکسان در یک مقوله 
 شد. یانهیزمارائه نظریه  به ی( منتهتحلیل نظری )کدگذاری انتخابی در انتها

 تحلیل مفاهیم -الف
 هاتحلیل گزاره -ب
 تحلیل مفاهیم انتزاعی -ج

 صورتبهیا  سطر به سطر هادادهباز که اولین مرحله کدبندی است  یکدبنددر 
 یکدگذاری یعنی مرحله در مرحله بعد ؛گردندیمبندی پاراگرافی کدبندی و مفهوم

هم قرار گرفته و مقوله محوری  کناردر  هم معنایی محوری مفاهیم بر اساس اشتراکات و یا
موضوع  نیترمهم (یاهستهانتخابی ) یکدگذاردر مرحله  تیدرنهاو  دهندیمرا تشکیل 

 ،رعلیپو) گرددیمارائه  یانهیزمنظریه  و بر اساس این موضوع گرددیمپژوهش استخراج 
این مقوالت  نهایی یانهیزممستلزم دقت فراوان است چرا که در مدل  یکدبند(. 3131

                                                      
1. Unstructured interview 
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 ؛6111 ،3کوربین و اشتراس) کشندیمو پیامدها را به تصویر  طیشراو  داشته یاعمدهسهم 
مرحله  در پژوهش حاضر (.3331 ،4دی ؛3331 ،1گالسر ؛3323 ،6گالسر و اشتراس

 تیدرنهااجرا و  هادادهدر تحلیل  انتخابی یکدگذارو محوری  یکدگذار باز، یکدگذار
و  یانهیزمکه آخرین مرحله در تئوری  یانهیزمنظریه  ارائه شده است. یانهیزمتئوری 

 مفاهیم، با انبوهی از که پژوهشگر ردیگیمزمانی شکل  تدوین تئوری است سازنهیزم
 جیتدربهست که طی مراحل قبلی کیفی روبرو ا یهادادهو مجموعه عظیمی از  هاادداشتی

و سعی  در این حالت پژوهشگر به ریزترین جزییات پژوهش احاطه دارد. اندگرفتهشکل 
ممکن و آن را برای سایر افراد به بهترین وجه  بیرون بکشد هادادهدارد تئوری را از دل 

اسخ محقق پ یهاپرسشبه  تنهانهکه  است تصویری واضح ،این تصویر سازد؛نمایان 
 ،1تراسشااست )تازه  یهاپژوهش دیمنشأ تولبلکه برای سایر محققین و آینده  دهدیم

3331.) 

 ی پژوهشهاافتهی
 لیتحل کردیرو نیا در ؛باشدیم (یتئور گرندد) یانهیزمی تئور حاضر، پژوهش کردیرو

 یرنامهب یهابیآس تواندیم عیوس سطح در که شودیم یاهینظر استخراج بهی منته هاداده
 یانهیزم کردیرو از حاضر کردیرو در. کند نییتب را متوسطه مقطعی سیانگل زبانی درس
ی برای کدبند مرحله سه از که است شده برده سود (6111 و اشتراس، نیکورب) مندنظام
 یهامصاحبهو طبق  دیگرد ستفادهانتخابی  وی محور، باز یکدگذار شامل هاداده لیتحل

 :باشدیمذیل  به شرحپژوهش  سؤاالتپاسخ  شدهانجام
 رشد به متوسطه یدورهی سیانگل زبانی درس یبرنامه ینهیزم در رانیفراگ ایآ .3
 ؟انددهیرس مطالب دركی برای صور

 :باز یکدگذار یمرحله
 یرشته آموزان دانش .گذاردیمی شتریب ریتأث مطالب بر دركی لیتحص یرشته -

 .انددهیرسی شتریبی صور رشد بهی اضیر

                                                      
1. Corbin, J., & Strauss 

2. Glaser, B., & Strauss, A 

3. Glaser 

4. Dey 

5. Strauss 
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 به چهارم یهیپا آموزان دانش. دارد میمستق یرابطه مطلب درك بای صور رشد -
 .انددهیرسی بهتری صور رشد

 .انددهیرسی باالتری صور رشد به اندرفته زبان آموزشگاه به که یآموزاندانش -
 .انددهینرسی صور رشد به کاردانش یشاخه آموزان دانش -
 ی:محور یکدگذار یمرحله -
 زبان درس در هاهیپا دیگر آموزان دانش به نسبت چهارم یهیپا وزانآم دانش -

 .انددهیرسی شتریبی صور رشد به و ترندیقوی سیانگل
 طیمح از خارج در و زبان یهاآموزشگاه در رای سیانگل زبان که یآموزاندانش -

ی سیگلان زبان مطالب از یتریقو ك در و انددهیرسی شتریب رشد به، اندآموخته مدرسه
 .دارند

توانایی تفکر  جیتدربه، کودك پیاژه در آخرین مرحله رشد شناختیرشد صوری: 
و  شودیمو بر قوانین منطق صوری مسلط  کندیم را کسب و صوری امور انتزاعی برحسب

کودکان در این  یهاشهیاند. اندنهادهعملیات صوری نام  یمرحلهبدین لحاظ این مرحله را 
و لذا  شودیم شامل زیناشیای محسوس، موارد احتمالی و فرضی را  مرحله عالوه بر

کار  به را یاسیق– یاهیفرضتفکر عملی مبتنی بر روش  شوندیمکودکان این مرحله قادر 
وانند به طرح فرضیه بپردازند و بدون نیاز به مراجعه به اشیای محسوس به تمی یعنی ؛بندد

و ناسازگارند.  گراآرمانمرحله تفکر صوری  اناننوجو خود اقدام کنند. یهیفرضوارسی 
 رینظ مسائل کالمی انتزاعی، تواندیمپیاژه معتقد است که با ظهور توانایی تفکر صوری فرد 

 .حل کند یآسانبهرا  مسائل پیچیده ریاضی
 :یانتخابی کدگذار یمرحله

 موزانآ دانش درك رفتن باال باعث، زبان آموزشگاه دری سیانگل زبان آموختن -
 .شودیمی سیانگل زبان در درس یامدرسه
 :یانهیزمی تئور -
 آموزان دانش چههر .گذاردیم ریتأث مطلب درك زانیبر می صور رشد به دنیرس -

 .باشندیم ترموفق خارجه زبانی رییادگ در باشند دهیرس رشد نیا به شتریب
ی رییادگ به و کنندیم درك رای سیانگل زبانی درس یبرنامه به ازین، رانیفراگ ایآ .6

 دارند؟ عالقهی سیانگل زبان
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 :باز یکدگذار یمرحله
 .دارد نقش زهیانگ جادیا در، هاکتاب فیتأل -
 و ترزهیانگ بای هنرستان آموزان دانش به نسبتی رستانیدب آموزان دانش -
 .مندترندعالقه
ی درس یبرنامه در خارجه زبان دوم و اول یهیپا در فقط هاهنرستان در -

 .رندینگی جد را درس نیا آموزان دانش شودیم امر سبب نیهم که شدهاندهگنج
 .اندکرده درك رای سیانگل زبانی ریفراگ به ازین آموزان دانش اکثر -
 .است مؤثر عالقه و زهیانگ جادیا دری سیانگل زبان آزاد یهاآموزشگاه در لیتحص -
 .باشدیمی سیانگل زبانی ریفراگی برا یازهیانگ، رقابت به لیم -
ی رییادگ به عالقه و زهیانگ، باالتری سیانگل زبان از آموزان دانش درك هرچه -

 .شتریب
 .ندارند عالقه اما اندکرده درك را ازین -
 .ترندزهیانگ با دارند را کشور از خارج به مهاجرت قصد که یآموزاندانش -

 ی:محور یکدگذار مرحله
 به مندعالقه و اندنکرده حس رای سیانگل زبانی رییادگ به ازین آموزان دانش اکثر -

 .باشندینم هم آنی ریفراگ

 یزگیانگیب باعث، خارجه زبان کتابی محتوا نبودن جالب و نبودن روزبه -
 .است شدهی سیانگل زبانی ریفراگ در آموزاندانش

 آموختن به مندترعالقه، هنرستان آموزان دانش به نسبت رستانیدب آموزان دانش -
 .باشندیم یسیانگل زبان

 شانیلیتحص یرشته بای هنرستان آموزان دانش خارجه زبان کتاب نبودن متناسب -
 .است شده یعالقگیب جادیا باعث

 :یانتخاب یکدگذار یمرحله
 و اندنکرده حس رای سیانگل زبان دانستن و آموختن به ازین آموزان دانش اکثر -

 .ستا شده هاآن یزگیانگیب باعث ازین احساس عدم نیهم
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ی کاربرد زبان آموزش دیبا، آموزان دانش در زهیانگ جادیای برا :یانهیزمی تئور
ی کاربرد و روزمره مکالمات دیبای، سیانگل زبانی درس یبرنامه در دیبای یعن، باشد

 .شوند گنجانده

ی فرهنگ طیشرا و فرهنگ با متناسبی سیانگل زبانی درس یبرنامهی محتوا ایآ .1
 ؟باشدیم رانیفراگ

 :بازی کدگذار یمرحله
 .باشدیمی اسالم–ی رانیا فرهنگ با متناسبی درس یبرنامهی محتوا -
 .است مناسب نسبتاًی فرهنگ نظر از هاکتاب متن -
 .باشدینم مناسب یآموزشی علم نظر از کتاب متن -
 .است یسیانگل لیاص فرهنگ از متفاوت متوسطه مقطع خارجه زبان یهاکتاب -
 .است نشده ارائه هابکتا دری سیانگل فرهنگ -
 نشده ارائهی رانیا فرهنگ -
 شده پرداخته واژگان و گرامر به فقط، نشده پرداختهی فرهنگ مباحث به کتاب در -
 .است

 ی:محوری کدگذار یمرحله
 فرهنگ نه وی رانیا فرهنگ نه متوسطه مقطع خارجه زبانی درس یهاکتاب در -

 .است شدهی معرفی غرب

 .شده پرداخته واژگان وی دستور مباحث به شتریب خارجه زبان یهاکتاب در -

 .است نشده انیب زبانیسیانگلی کشورها با رانیای فرهنگ یهاتفاوت -

 :یانتخاب یکدگذار یمرحله
 کنار در همی غرب فرهنگ و شوند فیتألی رانیا فرهنگ با متناسب دیبا هاکتاب -

 .شوند برجسته دیبای غرب فرهنگ مثبت نکات و شودی معرفی اسالم –ی رانیا فرهنگ

 پرداخته فرهنگ یمقوله به، متوسطه مقطع خارجه زبان کتاب در :یانهیزمی تئور
 -ی رانیا فرهنگ بر عالوه که شودی طراح یاگونهبه کتابی محتوا اگر .است نشده
 یسهیمقا فرصت که لیدل نیا به، شود ارائه مطلوب حد در هم غرب فرهنگی، اسالم

 جادیا آموزان دانش در، شودیم سریم آموزان دانشی برا هافرهنگ ریسا بای رانیا فرهنگ
 .ردیگیم صورت مؤثرتر و ترمطلوب نحو بهی رییادگ و شودیم عالقه و زهیانگ
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 درس کالسی فضا با متناسبی، سیانگل زبان درس کالس در رانیفراگ تعداد ایآ .4
 ؟باشدیم

 :باز یکدگذار یمرحله
 .باشدیم کالس هر در نفری س از کمتر آموزان دانش تعداد بله مدارسی برخ در -

ی برای شتریب فرصت آموزان دانش، باشد کمتر کالس در رانیفراگ تعداد هچهر -
 .شودیم تیتقو شتریب هاآن در کردن صحبت مهارت و دارند مکالمه

 مؤثر سیتدری برای معضل، کالس در آموزان دانش مجاز ازحدشیب تعداد -
 .باشدیم

 ی:محوری کدگذار یمرحله
 کالسی فضا با متناسب آموزان دانش تعداد مدارس اکثر در، متوسط طوربه -
 .باشدیم درس

 صحبتی برای شتریب فرصت ،باشد کمتر کالس در آموزان دانش تعداد هرچه -
 .شودیم تیتقو هاآن دری سیانگل زبان به کردن صحبت مهارت و کنندیم دایپ کردن

 :یانتخابی کدگذار یمرحله
 صحبت مهارت تیتقو وی سیانگل زبانی رییادگ با کالس در آموزان دانش تعداد -
 .دارد میمستق یرابطه کردن

، باشد کمتر خارجه زبان درس کالس در آموزان دانش تعداد هرچه :یانهیزمی تئور
 خارجه زبان چهارگانه یهامهارت تیتقوی برای شتریب فرصت رانیفراگ هم و معلم هم

 .دارند

 دری مطالب چهی رییادگ به را نسبت لیتما نیشتریب متوسطه مقطع ناآموز انشد -1
 دارند؟ی سیانگل زبان درس

 :باز یکدگذار مرحله
 .دارند ضعف مهارت نیا در چون ،کردن صحبت مهارت -

 یسیانگل زبان اصطالحاتی ریادگی -

 یاجتماع وی فرهنگ مطالب -

 کتاب از خارج و روزبه مطالب -

 هاالمثلضرب ملهج ازی کاربرد مطالب -
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 کیموز دركی برا لغاتی ریادگی -

 ی:محوری کدگذار یمرحله
 .اموزندیب را گفتگو مهارت تا دارند لیتما آموزان دانش اکثر -

 .دارند لغاتی رییادگ به لیتمای تعداد -

 .اندزانیگر خارجه زبان دستور آموختن از آموزان دانش اکثر -

 :یانتخابی کدگذار یمرحله
 صحبت خوب بتوانند تا اموزندیب را یسیانگل ،دارند لیتما انآموز دانش اکثر -
 .کنند

 آنی رییادگ در که دارندی مطالبی رییادگ به لیتما آموزان دانش :یانهیزمی تئور
 آموزان دانشی برا را فرصت نیا که باشد یاگونهبه دیبا هاکتاب فیتأل .دارند ضعف
 .شود لحاظ آموزان دانش قیعال دیبا هاکتاب فیتأل در حتماً ؛ وکند فراهم

 است؟ مؤثری سیانگل زبانی ریفراگی برا، خارجه زبان کتاب متن ایآ -2

 :باز یکدگذار یمرحله
 ترملموس مطالب، ترجذاب و شتریب کتاب ریتصاو هرچه -

 ترمطلوب یریادگی ،روزتربه هامثال و مطالب هرچه -

 .باشدیم زبان دستور از متفاوت کتاب متن -

 باالتری رییادگ سطح، تریکاربرد اتمکالم هرچه -

 و ترعیسر یریادگی ،جامعه راتییتغ با متناسب آن مطالب و کتاب متن هرچه -
 مؤثرتر

 بردن لذت و زهیانگ جادیا باعث خارجه زبان کتاب دری قیموس و شعر از استفاده -
 .شد خواهدی رییادگ از

 ی:محور یکدگذار یمرحله
 .ندارند تیجذاب عنوانچیهبه ریصاوت و است کم اریبس هاکتاب ریتصاو -

 .شوند روزبه وی رنگ ،ریتصاو است بهتر -

 رییتغ که است سالی س حدود و ستندین روزبه خارجه زبان کتاب مطالب -
 .اندنکرده

 .نداردی کاربرد مکالمات کتاب متن -
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 به درس متن در) .است درس متن از متفاوت، درس هر در شدهمطرح زبان دستور -
 (است نشده پرداخته، شدهمطرح زبان دستور

 :یانتخاب یکدگذار یمرحله
 مطالب و اندنکرده رییتغ که است سالی س حدود، هستندی میقد اریبس هاکتاب -

 بهی ربط گرامر و ستین جذاب و جالب آموزان دانشی برا کتاب ریتصاو .ندارند روزبه
 .ندارد کتاب یهامتن و مکالمات

 ترآسان و ترعیسر، بهتر آن یریادگی ،روزتربه کتابی امحتو هرچه :یانهیزمی تئور
 .شود لحاظ دیبا آموزان دانش قیعال، محتوا نیتدو در .بود خواهد
 یوستگیپهم به، متوسطه مقطع در، خارجه زبانی درس یهاکتابی محتوا ایآ -3

 دارند؟

 :باز یکدگذار یمرحله
 .است گسسته هیپا هر یهاکتابی محتوا -
 .ندارند را باالتر یهیپا ازینشیپ حکم هاهیپا از کیچیه یهاکتاب -
 .است گسسته اریبس، هیپا هر در، هاکتاب دروس -
 .دارندی وستگیپ دروس متن .هستند وستهیپهمبه دروس لغات فقط -
 .هستند گسسته دروس و هاکتاب ،زبان دستور -

 ی:محوری کدگذار یمرحله
 .دشو شتریب هاکتاب و دروسی وستگیپ است بهتر -

 شده پراکنده هدفیب وی کل صورتبه ،خارجه زبان کتاب دری دستور مطالب -
 .است

 دارتریپا و مؤثرتر و بهتر یریادگی ،باشند تروستهیپ هاکتاب و دروس هرچه -
 .بود خواهد

 :یانتخابی کدگذار یمرحله
. است گسسته اریبس، متوسطه مقطع خارجه زبان یهاکتاب در زبان دستور -

 هاکتاب در البته. شودیم آموزان دانش شتریب تسلط و مطالب مروربه منجر رشتیبی وستگیپ
 .ستین مهم چندان که شودیم دهید لغاتی وستگیپ
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 سبب هیپا هر یهاکتاب بودن گسسته و دروس بودن گسسته :یانهیزمی تئور
 متن در زبان دستور یارائه و دروسی وستگیپ. شودیم مطلب درك عدم و یسردرگم

 به درس هر هیپا هر یهاکتاب در است بهتر. گرددیم دارتریپا و بهتری رییادگ سبب سدر
 در مکالمه و زبان دستور مطلب همان بعد سال کتاب در و بپردازد زبان دستور ازی مطلب

 .شود انیب ترگستردهی سطح

 هشد استفاده یخوببه هامثال و ریتصاو از، متوسطه مقطع خارجه زبان کتاب در ایآ -1
 است؟

 :باز یکدگذار یمرحله
 .تردركقابل و ترملموس کتاب مطالب ،اتریگو و شتریب ریتصاو هرچه -

 دانش یزگیانگیب جادیا سبب، خارجه زبان یهاکتاب دیسف و اهیس ریتصاو -
 .شودیم آموزان

 .شودی طراح ریتصو، هامتن تمامی برا دیبا -

 .ستین آموزان دانش حد در ریتصاو -

 .ستندینی کاف هامثال -

 .ستندین لمسقابل و اندیتکرار هامثال -

 هاستسال، کتاب یهامثال به توجه مثالً با، اندنکردهی رییتغ هامثال که است هاسال
 دیخر وشلوارکت توانیم تومان 311 با که

 ی:محور یکدگذار یمرحله
 شندبا جذاب وی رنگ، شوند روزبه دیبا متوسطه مقطع خارجه زبان کتاب ریصاوت -

 و اموزندیب بهتر را مطلب آموزان دانش و کند ترملموس آموزان دانشی برا را متن بتواند تا
 تردركقابل تا شوند طرح جامعهی کنون تحوالت اساس بر و شوند ترمتنوع دیبا هم هامثال

 .شوند

 هامثال و ریتصاو انتخاب در دهنده سازمان یهادهیا گرفتن نظر در :یانهیزمی تئور
 آموزان دانش جهینت در ؛ وشود ترملموس و ترجذاب دوم زبانی رییادگ تا شودیم سبب

 .بپردازندی سیانگل زبان آموختن بهی شتریب یزهیانگ با
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 ینهیزم دانش با متناسب، متوسطه مقطعی سیانگل زبانی درس یبرنامهی محتوا ایآ -3
 ؟باشدیم آموزان دانش

 :باز یکدگذار یمرحله
 .دارند نهیزم آموزان دانش اکثر -

 .دارند یتریقو ینهیزم، اندرفته آموزشگاه که یآموزاندانش -

 .دارند ضعف ،کاردانش آموزان دانش -

 .موارد تمام مورد در نه، دارند نهیزم دانش ،مطالب ازی برخ مورد در -

 نظر در را آموزان دانش ینهیزم دانش که نشدهی طراحی طور کتابی محتوا -
 .باشد گرفته

 .است متفاوت هم با آموزان دانش سطح -

 به چون ،ستین مناسب اموزندیبی سیانگل خواهندیم که یآموزاندانشی برا محتوا -
 .اندشده فیتألی دستور یترجمه روش

 ی:محور یکدگذار یمرحله
 زبان آموزشگاه در و مدرسه از خارجیی جا را خارجه زبان که یآموزاندانش -

 دانش چون .است تر درك قابل شانیبرا کتابی محتوا و ارندد را نهیزم دانش، اندآموخته
 .دارندی قبل

 دانش به نسبتی فیضع اریبس ینهیزم دانش، کاردانش یشاخه آموزان دانش -
 .دارندی تجرب وی اضیر یرشته آموزان

  :یانتخاب یکدگذار یمرحله

 اما، است مناسب اندرفته زبان آموزشگاه به که یآموزاندانشی برا کتابی محتوا -
 .ندارندی وستگیپ هم به دروس و هاکتاب چون، ریخ آموزان دانش ریسای برا

 سبب، ردیگیم شکل هاآن اساس بر محتوا که ییهانهیزم به توجه :یانهیزمی تئور
ی کمتر وقت معلم و شود لحاظی درس یبرنامه در آموزان دانش ینهیزم دانش شودیم

 .بپردازد هامهارت ریسا تیتقو به و کند صرف مطالب یادآوریی برا
، دنیشن یهامهارت، متوسطه یدورهی سیانگل زبانی درس یبرنامهی محتوا ایآ -31
 چگونه؟ ؟کندیم تیتقو رانیفراگ در را نوشتن و خواندن، کردن صحبت

 :باز یکدگذار یمرحله
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 .است خواندن مهارت بر تمرکز -

 .است نشده پرداخته کردن صحبت مهارت به -

 .است نشده پرداخته عنوانچیهبه کردن گوش رتمها به -

ی کاف فرصت که کند استفادهی آموزش لمیف از دیبا هامهارت تیتقوی برا معلم -
 .ندارد

 .است نشده پرداخته مطلب درك به -

 .استی روخوان و ترجمه حد در کتاب متن -

 .ندارد را هامهارت تیتقوی برای کاف فرصت معلم -

 ی:محور یکدگذار یمرحله
 ناچار معلم و کند تیتقو را مهارت چهار هر که ستین یاگونهبه کتاب فیلتأ -
 .کند سیتدر کتاب اساس بر است

 .ندارد را هامهارت تیتقوی برای کاف فرصت معلم -

 .است نشده پرداخته عنوانچیهبه دادن گوش مهارت به -

 .ستندین زبان شگاهیآزما به مجهز مدارس -

 و زبان دستور ،لغات حفظ بر متوسطه یهدور خارجه زبان یهاکتاب تمرکز -
 .است خواندن

 :یانتخاب یکدگذار یمرحله
 مهارت ؛ وکندیم تیتقو را خواندن مهارت فقط و ستین مناسب کتاب فیتأل -
 تیتقوی برای کاف زمانهم معلم .ندارد کتاب دریی جا کردن صحبت و خواندن، نوشتن

 تیتقو به است ناچار معلم و هستند فیضع هیپا از آموزان دانش .ندارد را مهارت چهار هر
 .بپردازد آموزان دانش یهیپا

ی سیانگل زبانی درس یبرنامه نیتدو در هامهارت رشد به توجه :یانهیزمی تئور
 همان یا محاوره قیطر ازی رییادگ روش اساس بر دیبا هاکتاب فیتأل ؛باشدیم مهم اریبس

CLT یترجمه روش اساس بر حاضر حال در خارجه زبانی درس یهاکتاب فیتأل .باشد 
 .دارد خواندن مهارت بر تمرکز فقط که باشدیم  GTM همان ای یدستور
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 و نیبهتر ؟دیکنیم استفاده ییهاروش چه از شتریبی سیانگل زبان سیتدری برا -33
 است؟ کدام شما نظر ازی سیانگل زبانی برا سیتدر روش نیمؤثرتر

 :باز یکدگذار یمرحله
 یگروه سیتدر روش -

 محور آموزدانش یهاکالس -

 آموزان دانش توسط سیتدر -

 یبندگروه -

 یسازجملهی گروه بحث -

 صورت، بدن، دست حرکات از استفاده با -

 .است محورپروژه و محور آموزدانش که معلم اریهم سیتدر روش ی،اریهم -

 یمشارکت -

 .استی بیترک سیتدر روش نیبهتر -

 .استی بصر وی معس سیتدر روش، سیتدر روش نیبهتر -

 .باشدیم محاوره قیطر ازی رییادگ روش نیبهتر -

 ی:محور یکدگذار یمرحله
 روش نیترجیرا یسخنران وی گروه بحث، پاسخ و پرسش سیتدر روش -

 .رندیگیم بهره آن از کرج شهر معلمان که استی سیتدر

 :یانتخاب یکدگذار یمرحله
 یترجمه اساس بر هاابکت فیتأل. استی قیتلف روش، سیتدر روش نیبهتر -
 .دهد خرج به تیخالق سیتدر در تواندینم معلم لیدل نیهم و به استی دستور

 .باشدیمی درس یبرنامه مهم یهامؤلفه ازی یک سیتدر روش :یانهیزمی تئور
ی رییادگ و هامهارت رشد سبب، معلمان توسط سیتدر نینو یهاروش یریکارگبه

 مهم نیا به کرج شهر مدارس در که شودیم آموزان انشد در زهیانگ جادیا و مطلوب
 .است نشده پرداخته
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 گیریو نتیجه بحث

 یسیزبان انگل یدرس یبرنامهدر  سیبه مهارت روش تدر یشناسبیآساز منظر  ایآ. 3
 ؟شودیمپرداخته 
ی درس یبرنامه مهم یهامؤلفه ازی یک سیتدر روش، شدهارائه یانهیزمی تئور طبق

 و هامهارت رشد سبب، معلمان توسط سیتدر نینو یهاروش یریکارگبه .اشدبیم
 نیا به کرج شهر مدارس در که شودیم آموزان دانش در زهیانگ جادیا و مطلوبی رییادگ
 استفادهی حیتوض سیتدر روش از شتریب کرج شهر در معلمان و است نشده پرداخته مهم

مند گله زمان کمبود از و شتهندایی آشنا سیتدر نینو یهاروش با هاآن اکثر ؛کنندیم
 را سیتدر یهاروش ریسا از استفاده یاجازه هاآن به زمان کمبود ندمعتقد و هستند

 یترجمه روش اساس بر کتاب فیتأل چون ؛اندمعترض هاکتاب فیتأل بهی برخ و دهدینم
 طورهمان .کنند سیتدر کتب فیتأل به توجه با ناچارند هم معلمان که باشدیمی دستور

 ،سیتدر یهاروش نیترمهم گفته شد، ین یو فانت ینشت ینمدل و یفکه در تعر
 ریتأث نیشتریو ب از افراد را فراهم سازند کیهر  یبرا یریادگیهستند که امکان  ییهاروش

 یاهمصاحبهو با استناد به  یفتعر ینتوجه به ا بادانش آموزان بگذارند.  یبر ابعاد عاطف را
 یهاروشزبان خارجه با  یرانکه اکثر دب گفت توانیم، ییسزبان انگل رانیبا دب شدهانجام

 زبان خارجه را هم ندارند. یسمهارت الزم در تدر نیندارند و همچن ییآشنا یستدر نینو
 سیتدر یهاروش نیترمتداول اشاره شد، یمحور یکدگذار یمرحلهکه در  طورهمان
که  یپرسش و پاسخ و سخنران یسروش تدر زا اندعبارتخارجه  زبان یراندب یندر ب

 ترنینو یهاروشاز  یدزبان خارجه با یسدر تدر کهیدرصورتهستند.  یایمیقد یهاروش
از روش بارش  توانیمنوشتن  سیتدر یبرا مثالعنوانبه ؛استفاده کرد یو کارآمدتر

، روش ییارهم قیاز طر یرییادگ یسصحبت کردن، از روش تدر سیتدر ی، برایمغز
مهارت  سیتدر یو برا یبحث گروه یس، روش تدردهندهسازمان شیپ بر یمبتن سیتدر

پرسش  یسخواندن از روش تدر سیتدر ی، براییشگاهآزما یستدر وشگوش دادن از ر
در حال حاضر در  متأسفانه که بهره گرفت واحد کار سیو روش تدر یو پاسخ، کار گروه

 نیفتاده است.اتفاق  نیر کرج اشه یهارستانیدب
 یسیزبان انگل یدرس یبرنامه در یادگیری یهامهارتبه  شناسییبآساز منظر  یاآ

 ؟شودیمپرداخته 
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درسی زبان انگلیسی  یبرنامهدر تدوین  هامهارتبه رشد  توجه ،ایینهزمطبق تئوری 
طریق محاوره یا همان  ادگیری ازی باید بر اساس روش هاکتاب یفتأل ،باشدیمبسیار مهم 

CLT .یترجمهدرسی زبان خارجه در حال حاضر بر اساس روش  یهاکتاب یفتأل باشد 
که فقط تمرکز بر مهارت خواندن دارد. معلمان بر اساس  باشدیم  GTM دستوری یا همان

صحبت کردن و  یهامهارتو کوششی در جهت پرورش  کنندیمکتاب تدریس  یفتأل
 .دهندیمنگوش دادن انجام 

آن زبان  یچهار مهارت اصل یادگیریمستلزم  یزبان هر یادگیری دانیمیمکه  طورهمان
اساس  بر. باشدیمدادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن  گوش :یهامهارت یعنی

تمرکز بر  یشترینمقطع متوسطه، ب یسیزبان انگل یدرس یبرنامهگفت در  توانیم هامصاحبه
 هاآندر حد اجمال به  یاپرداخته نشده  اصالً یا هامهارت یربه سامهارت خواندن است و 

گنجانده نشده و  یسیزبان انگل یدرس یبرنامهگوش دادن در  مهارت پرداخته شده است.
 یفتألدر  باید مهارت را ندارند. ینا یتتقو یبرا یمعلمان هم امکانات و زمان کاف

داشته باشد تا  یداریبخش شن یدکتاب با تمکالما شود. یدنظرتجدزبان خارجه  یهاکتاب
به درس زبان  یدبا یشتریزمان ب و کند یتتقو موزانمهارت گوش دادن را در دانش آ

مکالمه داشته  یبرا یشتریتا معلمان و دانش آموزان فرصت ب خارجه اختصاص داده شود
 باشند.

پرداخته  یسیزبان انگل یدرس یبرنامه در یرانشناخت فراگ به شناسییبآساز منظر  آیا. 6
 ؟شودیم

نشده  یتوجه یرانبه شناخت فراگ ،یسیزبان انگل یدرس یبرنامه یندر تدو متأسفانه
 طبق .باشدینمدانش آموزان  یقزبان خارجه بر اساس عال یهاکتاب یفتأل است.

شد که دانش آموزان  صلحا یجهنت ینزبان خارجه، ا یرانبا دب شدهانجام یهامصاحبه
 یترجمه یبرا یو لغات اصطالحات ،یمکالمات کاربرد یادگیریرا نسبت به  یلتما ینیشترب
 زبان خارجه ندارد. یدرس یبرنامهدر  ییمطالب جا ینا که دارند یکو موز یلمف

تمرکز بر دستور زبان  یشترینزبان خارجه ب یهاکتاب در معلمان، یدگاهاز د کهیدرحال
دستور  یادگیریاز  یبه آموختن آن ندارند و حت یچندان یعالقهدانش آموزان  که باشدیم

 .یزانندزبان گر
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 یسیزبان انگل یدرس یبرنامهدهنده در سازمان یهادهیا به یشناسبیآسمنظر  از ایآ. 1
 ؟شودیمپرداخته 

بر اساس  یدرس یبرنامه یهستند که محتوا یو اصول میسازمان دهنده، مفاه یهادهیا
زبان خارجه در  یهاکتاب یمحتوا ،شدهانجام یهامصاحبهاساس  بر. ردیگیمشکل  هاآن

 یاگونهبهکتاب  فیتألشده است و  نیتدو یاسالم- یرانیمقطع متوسطه بر اساس فرهنگ ا
به اعتقادات  یاخدشهاسالم نداشته باشند و  نیبا د ییرتمغا ریاست که متن کتاب و تصاو

مطلوب است در  یاست ول یدهپسند یارامر بس ینبته اال ؛ کهدانش آموزان وارد نکنند ینید
که  یغرب یهافرهنگ یبه معرف ییرانا لیکتاب عالوه بر فرهنگ اص یمحتوا نیتدو
دانش آموزان با فرهنگ  تاهم پرداخته شود.  ما ندارند یو اسالم ینیبا اعتقادات د یرتیمغا

و  داشته باشند هافرهنگ یرفرهنگ خودشان را با سا یسهامکان مقا شوند وغرب هم آشنا 
 شود. هاآندر  یزهانگ یجادا سازنهیزمامر  ینا

 یسیزبان انگل یدرس یبرنامهدر  یرانفراگ یقعال نیبه تع یشناسبیآساز منظر  ایآ. 4
 ؟شودیمپرداخته 

گفت اکثر  توانیمصورت گرفته،  یهایکدگذارو  شدهانجام یهامصاحبهتوجه به  با
 فیتأل آنکهحال ؛صحبت کنند ییسچگونه به زبان انگل یاموزنددارند ب یلدانش آموزان تما

 یتمهارت را تقو نیا که باشدیم یدستور یترجمهزبان خارجه بر اساس روش  یهاکتاب
 یناتوان و کنند یتمهارت را تقو ینا توانندینمکمبود زمان  لتهم به ع یراندب و کندینم

 ؛باشدیمدانش آموزان  یهاضعف نیترعمدهاز  یکی یسیدر صحبت کردن به زبان انگل
، یسیآن دارند اصطالحات انگل یرییادگبه  لیکه دانش آموزان تما یاز موارد گرید یکی

 یسیزبان انگل یدرس یبرنامهدر  که باشدیم لمیشعر و ف یترجمهمکالمات روزمره، 
زبان خارجه بر اساس  یهاتابک فیتألاست  بهتر .اندنشدهمطالب گنجانده  ینا عنوانچیهبه

باشد یممطلوب و موفق در جهان  یهاروشاز  که "مکالمه قیاز طر یریادگی"روش 
 .یردگ صورت( 3113.ی، جک، سچاردزیر)
، در ردیگیمشکل  هاآنکه محتوا بر اساس  ییهانهیزمبه  یشناسبیآساز منظر  ایآ. 1

 ؟شودیمپرداخته  یسیزبان انگل یدرس یبرنامه

 یو اجتماع یشخص یهامقولهبر اساس  دی، محتوا باین یو فانت ینشت یناساس مدل و رب
دانش  یهاتجربهکه بر اساس  ییمحتوا یاول شود و دو نوع محتوا وجود دارد: یدهسازمان
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توجه  با .باشدیمدانش آموزان  قیکه مرتبط با عال ییمحتوا یو دوم ردیگیمآموزان شکل 
 عنوانچیهبهمورد  نیکتاب ا یمحتوا در زبان خارجه، رانیدب یهاپاسخو  یفتعر ینبه ا

و در  ستیدانش آموزان جذاب ن یبرا یر، تصاوهامثالکتاب،  متن لحاظ نشده است.
 .کندینم جادیا یسیآموختن زبان انگل یبرا یاعالقهو  یزهآموزان انگدانش

 یجهنت توانیم، شدهارائه یاهنیزم یهایتئورحاصل از مصاحبه و  یهاافتهیبا توجه به 
 :باشدیمشرح  نیبه ا ییهابیآسمقطع متوسطه شامل  یسیزبان انگل یگرفت، برنامه درس

از  هاآن یریگبهرهو  یستدر نینو یهاروشمعلمان زبان خارجه با  ییآشنا عدم -3
 زبان خارجه سیدر تدر یمیو قد یسنت یهاروش
 ییسزبان خارجه به زبان انگل رانینداشتن و مسلط نبودن دب مهارت -6
 زبان یشگاهنبودن مدارس به آزما مجهز -1
زبان خارجه بر اساس  یهاکتاب فیتألزبان خارجه و  یهاکتاببودن  یمیقد -4
 یدستور یترجمهروش 
 کتاب ینبودن محتوا ینبودن و کاربرد روزبه -1
 یزمان تید بودند محدودو معتق بودند مندگلهاز معلمان از کمبود زمان  یاریبس -2

 یهامهارتو پرداختن به  یستدر نینو یهاروشدر کاربرد  یتمحدود جادیباعث ا
 .شودیمزبان  چهارگانه

زبان خارجه  یدرس یبرنامه یندانش آموزان در تدو یازو ن یقنظر نگرفتن عال در -3
 .است و آموختن زبان خارجه شده یرییادگشدن دانش آموزان در  یزهکم انگ باعث

 منابع
 .سمت :تهران .ییقتطب وپرورشآموزش (.3111) .یمحمدعل ،یالماس

(. بررسی وضعیت یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی و 3114ایمان زاده، م. )
استان  وپرورشآموزشارتقای کیفیت آن در منطقه مرند. شورای تحقیقات  یهاراه

 آذربایجان شرقی. تبریز.
ایجاد برنامه آموزش (. 3134ه؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و دالور، علی. )جعفرخانی، فاطم

-11(، 13)33. شناسی تربیتیفصلنامه روان. زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها
11 . 
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بر در افت تحصیلی دروس علوم پایه و زبان  مؤثر(. بررسی عوامل 3133ن. ) جاللیان،
یران و دانش آموزان. شورای تحقیقات معلمان، مد دگاهیدانگلیسی از 

 استان ایالم. وپرورشآموزش
انگلیسی.  زبان به تکلم در هاآن ناتوانی و آموزان (. دانش3113جمالی پاقعله، مهدیه. )

 .4. شماره مجله رشد آموزش زبان
(. بررسی افت تحصیلی درس زبان انگلیسی شهرستان اصفهان. شورای 3134رحیمی، ع. )

 استان اصفهان وپرورشوزشآمتحقیقات 
مجله رشد دبیرستانی.  کتب در زبانی یهاکنش تدریس (. فنون3114. )محمدجوادرضایی، 

 .26. شماره آموزش زبان
 .امیرکبیر: تهران .زبان تدریس و یادگیری یشناسجامعه. (3133).س ربیعی، و م روحانی،

ای یادگیری زبان دوم: در (. راهبرده3133) صحرایی، رضا مراد و خالقی نژاد، شراره.
 .14-6(، 1)62. تربیتی یشناسروانفصلنامه برای زبان فارسی.  یاهینماجستجوی 

. محمدرضاصفرنواده، خدیجه؛ علی عسگری، مجید؛ موسی پور، نعت اهلل و عنابی سراب. 
محتوای کتب درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه و  یشناسبیآس(. تحلیل و 3113)

فصلنامه مطالعات برنامه معیار عملکرد رویکرد آموزش ارتباطی زبان.  ارزیابی آن با
 .334-12(. 33)1. درسی ایران

: دانشگاه آزاد اسالمی تهران (. روش تدریس زبان انگلیسی.3132ضیاء حسینی، محمد. )
 واحد تهران مرکز

 و یاددهی (. مشکالت3111. )احمدرضاعباسی، مهوش؛ احمدی، غالمرضا و لطفی، 
 دیدگاه از اصفهان شهر متوسطه دورهآموزان  دانش انگلیسی زبان درس گیرییاد

 .343-312، 66. درسی یزیربرنامه -تربیتی علوم در پژوهش و دانشدبیران. 
آموزش متوسطه  یدر برنامه درس یموانع تفکر انتقاد یفیک یبررس(. 3131) .علیپور، وحیده

. درسی یزیربرنامهکیفی در  یهاشپژوهمجله ی. متخصصان برنامه درس دگاهیاز د
3(6 ،)3-11. 

خارجی در دوره  یهازبان(. راهنمای برنامه درسی 3113. )محمدرضاعنابی سراب، 
(، 11)3، آموزشی یهاینوآوربرنامه. در تولید اجرای  هاچالشو  هافرصتمتوسطه: 

336-333. 
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. نشر تهران. (3112)یلیجل یهاد یترجمه .ییفک قیبر تحق یدرآمد .(بی تا) ، اووه.کیلیف
 .ین

مختلف تدریس زبان انگلیسی بر  یهاروش ریتأث(. بررسی و مقایسه 3116قهرمانی، م. )
شهر همدان. شورای تحقیقات  یهارستانیدبپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم 

 استان همدان. وپرورشآموزش
 مدرسه :انتهر عمل. یراهنما یدرس یزیربرنامه (.3131) .حسنی، ملک

 دانشگاه تهران کیفی. عنوان پژوهش با آموزشی (. کارگاه3112یزدان. ) منصوریان،
 .معلمتیترب

: تهران .در علوم انسانی قیتحق یهاروش (.3133). میمر .ینراق یفس و هللا عزت .ینادر
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