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 چكيده
ي اول ابتدایي در ایران انجام شده نامه آموزش زبان انگليسي در دورهبرایجاد مطالعه حاضر با هدف بررسي 

ه برنامه و مطالعبرداري از منابع متعدد اطالعات با فيش توصيفي پيمایشي است.این مطالعه از نوع  است.

محقق  نامهسه  نمونه پرسش . در مرحله بعدو تحليل شدآوري فق آسيایي جمعآموزش زبان در كشورهاي مو

موافق  موافق و كامالً تمام نظرات نسبتاً سنجي از متخصصان آموزش زبان تنظيم گردید.جهت نظرساخته 

ها يل دادهبراي تحلخواهي سوم مورد بررسي، اصالح و تایيد نهایي قرار گرفت. در نظر انتخاب شدند و نهایتاً

آزمون  آمار استنباطي و در سطح استاندارد انحرافهایي مانند فراواني، ميانگين، از آمار توصيفي و شاخص

( 0افزارمورد محاسبه قرار گرفت.سپس بر اساس نمرات به دست آمده كه از )تي تك نمونه با استفاده از نرم

نامه آموزش زبان بر 64/4نظران با نمره ميانگين صاحبمرتب و مشخص شدند.  –شد امل مي( را ش5تا )

أكيد ميزان ت وانگليسي ي در ایران را ضروري دانستند. اهداف آموزش زبان ي اول ابتدایانگليسي در دوره

ران و فشار نظا توجه به نظر موافق اكثریت صاحب. بتعيين گردیدمتخصصان  هاي زباني طبق نظرمهارت

هاي خصوصي در ساعات خارج از مدرسه جهت روزافزون والدین براي حضور كودكان در آموزشگاه

تواند به يم ي ابتدایينامه آموزش زبان انگليسي در دورهبر اندازيراهرسد به نظر ميگليسي یادگيري زبان ان

 اجراي عدالت آموزشي براي همه كودكان ایراني منجر شود.
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 مقدمه

تم سالمللي تاثيرات زیادي بر سيزبان انگليسي به عنوان زبان بين افزایش رشد آموزش

و بسياري از كشورها آموزش زبان انگليسي را در دوره  آموزشي كشورهاي مختلف گذاشته

 اند.ابتدایي به صورت رسمي آغاز نموده

وزش زبان از آنجا كه براي آم 7شناسي رشد در زبان آموزيهاي روانیت به نظریهبا عنا

ري محيط یادگيو زم است؛ توجه به نياز، شرایط هاي خاصي الخارجي به كودكان رویكرد

مالي منجر شود. بررسي اج زبان خارجي رثبه یادگيري مؤ توانديمبا طراحي مناسب آموزشي 

و پرورش كشور ایران حاكي از آن ش آموز وضعيت آموزش زبان خارجي در نظام رسمي

زبان خارجي در دوره ش است كه عامل سن در آموزش زبان نادیده گرفته شده است. آموز

 )نظام جدید( یعني در آستانه بلوغ به نظام قدیم( یا دوره اول دبيرستانراهنمایي )

به طوري كه  )2077، 2براونكه سن مناسبي نيست ) شوديمآموزان آموزش داده دانش

 رود. هاي فراگيري زبان خارجي در این زمان رو به كاهش ميتوانایي

امه آموزش زبان به صورت رسمي و متمركز در برنامه درسي ملي در ایران از آنجا كه برن

هاي مختلف نه زمان كودكان خود را در آموزشگاه وجود ندارد والدین با صرف هزینه و

ایج آن نسبت به نتكنند و نام ميدیگر ثبتهاي لكه زبانفقط براي آموزش یك زبان ب

ها  كودكانتفاعي و مهدمدارس ابتدایي غير دهند. همچنين بسياري ازحساسيت نشان مي

در هركدام از این  كنند.به صورت غير رسمي دنبال مي هاي خارجي رابرنامه آموزش زبان

هاي مختلفي با و روش گذاري شدهش زبان با رویكردهاي متفاوتي هدفمراكز، آموز

وزش و ایند آمي فرشود به طوري كه رویكرد ثابتي برامي متنوع اجراهاي انتخاب كتاب

شود. همچنين همه اقشار جامعه بطور یكسان به این مراكز ها دنبال نميیادگيري زبان در آن

 دسترسي ندارند.

رسمي در آموزش و پرورش  ي بعد از ابتدایي آموزش زبان انگليسي به صورتدر دوره

لفي ا سطوح مختپرجمعيت ب هاي نسبتاًاین در حالي است كه معلم در كالسشود و آغاز مي

                                                 
1. Critical Period 

2. Brown, H. Douglas 
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شود. این چند سطحي در سواد زباني در یك كالس نه تنها براي آموزان مواجه مياز زبان

ات آورد. وقتي امكانرایي مدارس نيز مشكالتي فراهم ميمعلمان بلكه براي مسئولين اج

سطح ر د نابرابرياجرایي مدارس، ميزان حمایت والدین و نيز امكانات محلي یكسان نباشد 

 گيرد.دانش آموزان شكل مي بهآموزش زبان خارجي ه براي جامع

ن مدارس ابتدایي ژاپ با انتقاد از سيستم غيرمتمركز آموزش زبان در (2073) 7هيروفومي

 نگ در سطح شهر استان یا منطقهعقيده دارد كه این نوع سيستم منجر به بروندادهاي ناهماه

ي خارجي من جمله زبان انگليسي هاآموزش زبانداده كه اهداف برنامه شود. وي پيشنهاد مي

باید مطابق با استانداردهاي آموزش زبان در برنامه درسي ملي تعریف شود و آموزش مي

(. چراكه در آینده نزدیك آموزش زبان به 2001، 2)بوتلر دوره ابتدایي از پایه اول آغاز شود

ن یواانند كشورهاي كره و تاعنوان موضوع اصلي برنامه درسي با اختصاص ساعات بيشتر م

ریزي براي تربيت معلمان خبره هاي نوین آموزش و برنامهمطرح خواهد شد. استفاده از روش

 است.  خصيص بودجه كافي از دیگر پيشنهادهاي هيروفوميو ت

دهد كه از نظر دبيران نشان مي( 7311) محسني مقدم و پور، بيرميدارلياقت نتایج تحقيق

آموزش و پرورش، چهار مؤلفه اساسي پژوهش یعني: نيروي انساني الزم، زبان انگليسي 

آموزان جهت تحقق آموزش زبان انگليسي رسي مناسب، و قابليت و توان دانشهاي دكتاب

در دوره ابتدایي بيش از سطح متوسط وجود دارد و تنها مؤلفه امكانات فني و اجرایي، جهت 

بيشترین اشد. بگانه یكسان نميهاي پنجدر مؤلفهبتدایي ارایه آموزش زبان انگليسي در دوره ا

ذیرش آموزان جهت پقابليت و توانایي دانش»پرسشنامه یعني  امكان مربوط به سوال پنجم

رایي امكانات فني و اج» پرسشنامه یعني امكان مربوط به سوال دوم نیترو كم «طرح مذكور

( 7390است. كياني )گزارش شده «تدایيالزم جهت تحقق آموزش زبان انگليسي در مقطع اب

هاي خارجي، عدم توجه به امر نيازسنجي، برنامه درسي ملي آموزش زباننيز در ارزیابي و نقد 

را  آموزش زبان در دوره ابتدایيسهيم نبودن ذینفعان در تدوین سند و در نهایت نبود برنامه 

هداف ا این نكته مهم است كه مناسببراي تهيه یك برنامه آموزشي اما اند. تأكيد نموده

                                                 
1. Hirofumi 

2. Butler 
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هاي زباني مورد توجه قرار از كدام پایه آغاز و كدام مهارت آموزي در دوره ابتدایيزبان

 گيرد.

( امكان اجراي آموزش زبان انگليسي را از 2001) و یميني زاده، صدیقيعبدالرحيم

آميز گزارش يترا موفقدن بررسي كرده و نتيجه با رویكرد مبتني بر خوان كالس سوم ابتدایي

دليلي قابل قبول براي شروع آموزش زبان انگليسي  يارائهها اند. هدف اصلي تحقيق آنكرده

ند هاي نوین در سا كه امكانات اجرایي براي فناورياز آنج. ذكر شده استابتدایي  دورهاز 

زش زبان موچنانچه برنامه مناسب آ هدر نظرگرفته شد تحول بنيادین نظام آموزش و پرورش

 توان به نتایج یادگيري مطلوب زبان آموزان اميدوار بود.به درستي طراحي شود مي

نتيجه تحقيقات دیگر كشورهاي آسيایي در زمينه آموزش زبان انگليسي در دوره ابتدایي 

رنامه ین باو چين  مالزي سنگاپور،حاكي از آن است كه در یك دسته از این كشورها مانند 

ي مختلف در پي بررسي نواقص و هاژوهشرد برنامه آموزش شده و پبه صورت رسمي وا

ان به برنامه آموزش زب گر از كشورهاي آسيایي مانند ژاپنبهبود اجراي آن است. در دسته دی

 ها ي حاصلاهنگيها در صدد بررسي ناهمتر پژوهششود و بيشصورت غيررسمي اجرا مي

؛ 2077، 4كاشي هارا ؛2077، 3هاشيموتو ؛2077، 2سانگ؛2072، 7ژانگ) استاز اجراي آن 

 .(2077، 5گارتن، كوپلند و برنز

ق حاضر در تحقيصورت گرفته ولي اي ور نيز تحقيقات متفاوت و پراكندهدر داخل كش

یر بوده و یافتن پاسخ به سواالت زبرنامه آموزش زبان انگليسي در دوره ابتدایي صدد بررسي 

 است:

اي هابتدایي با توجه به تجارب برنامهاول ي برنامه آموزش زبان انگليسي دوره اهداف

 كدامند؟ آموزشي در كشورهاي موفق آسيایي

 ست؟ا از كدام پایهاول ابتدایي  يضرورت و اهميت آغاز آموزش زبان انگليسي در دوره

 ؟اول ابتدایي چيست يدوره هاي زباني آموزش زبان انگليسي دراهميت مهارت ترتيب

                                                 
1. Zhang, Song, Hashimoto, Kashihara, Garton, Copland, Burns 

2. Song 

3. Hashimoto 

4. Kashihara 

5. Garton, Copland, Burns 
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 پژوهش روش

يلي، طبق تحل-روش توصيفي توصيفي پيمایشي است.در بخش اول بهاین پژوهش از نوع 

یابي به اطالعات مراجعه به اسناد و متون براي دستبا  7مدل پژوهشي جورج.زد.اف بردي

 .دانجام ش كشورهاي موفق آسيایي زبان در هاي آموزشيهبرنام موجود در رابطه با تجارب

اده ها استفآوري دادهبه شيوه دلفي در جمعنظران داخلي نظرسنجي از صاحب ،دومدر بخش 

سنجي و اجراي پرسشنامه، كليه اساتيد و كارشناسان رشته آموزش زبان با هدف نظرشد. 

 .انگليسي به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند

متخصصان آموزش  استفاده شد، 2گيري هدفمنداز آنجا كه از روش نمونه آزمودني ها:

 زبان انگليسي از سه دانشگاه و معلمان زبان از شش آموزشگاه زبان در تهران انتخاب شدند.

مون با پس آز –در این پژوهش از طرح آزمایشي پيش آزمون  عنوان طرح پژوهشي:

 و دو گروه به صورت تصادفي انتخاب شدند. گروه كنترل استفاده گردید

وري آساخته جمعنامه محققبرداري ازمنابع متعدد و نيز پرسشاطالعات با فيش: ابزار

 براي سنجش پایایي آن از روش نامه از روش اعتبار محتوي وشد. براي سنجش روایي پرسش

 به دست آمد. 15/0نامه اي كرونباخ براي پرسشآلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضریب آلف

هاي آموزشي زبان بررسي وضع موجود برنامهپس از ها آوري دادهبراي جمع شيوه اجرا:

انگليسي به كودكان در داخل كشور از طریق مراجعه به منابع الكترونيكي و مكاتبه و مصاحبه 

و مراكز آموزشي، تجارب كشورهاي موفق آسيایي مانند مالزي و  با منابع انساني معتبر

ميلي هت منابع تكدر خصوص برنامه آموزش زبان انگليسي بررسي شد. همچنين ج 3سنگاپور

انجام گرفت. در مرحله هاي آموزش زبان در كشورهاي چين و ژاپن نيزمروري بر برنامه

ز مرحله قبلي، طراحي و براي نامه با استفاده از اطالعات به دست آمده ابعدي، پرسش

ریق حضوري و پست نفر از ط 707این مرحله براينظران انتخابي ارسال شد. در صاحب

نفر پاسخ دادند. اطالعات به دست آمده از این  92نامه ارسال شد كه الكترونيكي پرسش

                                                 
1. George. Z. F. Bereday 

2. Purposive Sampling 

 (EF). بر اساس گزارش مركز مطالعات تحقيقاتي سازمان بين المللي تحصيلي 3
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سال و  24سال با حداقل  32مرحله، بررسي و تجزیه و تحليل شد. ميانگين سني این افراد 

رك متخصصان مجددا سال بود. پرسش نامه دوم با لحاظ كردن نظرات مشت 55حداكثر 

ها تعيين و مورد بررسي، اصالح نفر( یافته 92اكثریت نظردهندگان)ارسال  شد. با توجه به نظر 

به پشتيباني  سنجي نسبتكه اكثر متخصصان در دور اول نظر و تایيد نهایي قرارگرفت. از آنجا

ي از ر پشتيبانبني باز یادگيري در خارج از كالس اشاره كرده بودند در دور دوم سوالي م

 ها طراحي گردید.یادگيري با تأكيد بر فناوري

هاي آماري به دقت مورد تجزیه جراي پرسشنامه با استفاده از روشهاي حاصل از اداده

 ،هایي مانند فراوانيها از آمار توصيفي و شاخصحليل قرار گرفت. براي تحليل دادهو ت

فاده از نرم با است ستنباطي آزمون تي تك نمونهدر سطح آمار اميانگين، انحراف استاندارد و 

مورد محاسبه قرار گرفت.سپس در هر یك از محورهاي اهداف و نياز بر اساس نمرات  7افزار

ب و مشخص شدند. بر اساس این مرت –( را شامل مي شد 5( تا )0به دست آمده كه از )

 هاي تحقيق پاسخ داده شد. ها به سوالداده

 هاي پژوهشیافته

اول ابتدایي با توجه به تجارب  ياهداف برنامه آموزش زبان انگليسي دوره: سوال اول

 كدامند؟ كشورهاي موفق آسيایي

در بررسي كه در باره اهداف آموزش زبان انگليسي در چند كشور آسيایي انجام گرفت 

 بدست آمد. 7نتایج به شرح جدول شماره 
  

                                                 
1. SPSS 
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 ي ابتداييزش زبان چند كشور آسيايي در دورهبرنامه آمواي از نتايج اجراي مقايسه .1جدول 

 اهداف كشور
سن 

 دستيابي
 رویكرد

تعداد 

 جلسات

تاثير تعامالت 

 جهاني
 روند ارزشيابي

ي
الز

م
 

تجهيز دانش آموزان        

يه        هاي اول به مهارت 

هت برقراري      بان ج ز

ارتباط موثر در زمينه    

هاي مختلف زندگي    

متناسب با سطح رشد     

 ها.آن

پایان سه ساله اول    در 

دوره ابتتتتتدایتتي هتتر   

فتتتاد          ه موز  نش آ دا

درصتتتد از مهارت ها  

را متتتتتطتتتتتابتتتتتق  

استتتتتتتتانتتداردهتتاي     

كمبریج بتته دستتتتت 

 7آورده است
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    زبان انگليستتتي به

عنوان زبتتان دوم و     

زبان تدریس دروس  

 علوم و ریاضي

    زبان انگليستتتي به

 عنوان واحد درستتي

 اجباري معين شد.

        بازده به  جه  با تو

نتتتتامتتتتطتتتتلتتتتوب    

استتتتانداردهاي زبان  

موزي و مستتتتئلتته     آ

رقابت اقتصتتتادي به  

نيتتاز            يش  پ نوان  ع

كاري دانش      نده  آی

آمتتوزان بتتيشتتتتتتتر    

والتتدیتتن فتترزنتتدان   

خود را بته متدارس   

خصتتتوصتتتي یا بين   

التتمتتلتتلتتي بتتراي     

بان      یادگيري بهتر ز

 فرستادند.

يامدهاي         به دليل پ

ظر          ن لوب از ط م نتتا

ما    هنگي محتوا  ناه

ن و یتتادگتتيتتري آ

زبتتان در متتراكتتز  

استتتتتتتتتتتتان و   

هرستتتتتتان    هتتا  شتتت

بازنگري در ستتتال  

 آغاز شد. 2077

مادري نقش     بان  ز

گر      ی خود را در د

دروس دوبتتتتاره  

بدستتت آورد ولي  

معلمان بومي زبان   

انگليستتتي جهتتت       

بان وارد     یت ز تقو

ستيستتم آموزشتي     

 مدارس شدند.

 

                                                 
1. Malaysian Education Blueprint for 2013-2025 
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ور
گاپ

سن
 

انگليستتتي زبتتان بين        

المللي در تجتتارت،        

علوم و فناوري است.   

تن        نوشتتت یي  و  توانتتا

صتتتحبتتت بتته زبتتان     

انتتتگتتتلتتتيستتتتتي از   

هاي مهم براي  مهارت

ترویج دانش آموزان 

 خواهد بود.

بان        مه آموزش ز نا بر

صدد آن     سي در انگلي

است تا دانش آموزان 

ني        يرنتتدگتتا گ را یتتاد

ستقل،   مادام العمر و م

متفكر و خالق و در  

زندگي رشتتد دهد به  

نحوي كه قادر به حل  

سائ  ل زندگي واقعي  م

و تعامل موثر با محيط  

اطتتتراف بتتته زبتتتان  

 انگليسي باشند.

براي رستتتيدن به این    

هاي       مه  نا مقصتتتتد بر

سي و فعاليت هاي    در

براي       ميتتان درستتتي 

دانتتش آمتتوزان بتته    

يري            گ بكتتار ظور  ن م

گليستتتي در       ن زبتتان ا

نه        ها و زمي يت  موقع

هتتاي گتتونتتاگتتون     

 طراحي شده است.
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ه ا
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ن 
زبا
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نوا

ه ع
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ا

 

  ضعف در به دليل 

توانش زبتتاني و نيز     

نبود معلمان باتجربه     

تي      ل در متتدارس دو

هنوز زبان انگليستتي  

یتتتكتتتي از دروس  

ستخت به نظر دانش   

موزان استتتتت بتتا     آ

كه از كالس اول    این

یادگيري آن را آغاز 

 نموده اند.

    زبان انگليستتتي به

عنوان زبتتان اول در 

كشتتور اعالم شتتده   

يه    استتتتت وبراي كل

ه  ور كليمردم ستتنگاپ

ارتباطات و تعامالت  

ندن     اجتماعي و خوا

بان       به ز و نوشتتتتن 

انگليستتتي انجام مي  

 شود.

     به مدارس هم  در 

عتتنتتوان زبتتان اول،   

آمتتوزش كتتلتتيتته     

دروس بتته غتتيتتر از  

زبان مادري به زبان       

نجتتام                ليستتتتي ا گ ن ا

 مي شود

 هاي ملي:آزمون

پایان دوره     آزمون 

ستتاله(  72ابتدایي )

: 

از دروس زبتتتان  

ضي     سي، ریا انگلي

لوم بتته زبتتان      ع و 

انگليستتتي آزمون      

 گرفته مي شود.

پایان دوره     آزمون 

ساله(   71دبيرستان)

 و

پایان دوره     آزمون 

پتتتتتتتتتيتتتتتتتتتش  

هي)     79دانشتتتتگتتا

 ساله(
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 اهداف كشور
سن 

 دستيابي
 رویكرد

تعداد 

 جلسات

تاثير تعامالت 

 جهاني
 روند ارزشيابي

ين
چ

 

رشتتتتد و گستتتترش   

درك و توانش زباني   

دانتتش آمتتوزان بتتا   

فراهم ستتتازي فرایند    

یتتادگيري در جهتتت  

بت،      جاد نگرش مث ای

هاي      هارت  رشتتتتد م

گستتتترش شتتتناختي، 

آگتتاهي فرهنگي، و        

تتتوان بتتكتتارگتتيتتري   

یادگيري     هاي  راهبرد

در جتتهتتت ایتتجتتاد   

 یادگيرندگاني مستقل
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پایين آمدن سن 

یادگيري اجباري 

 77زبان انگليسي از 

سال در  9سال به 

 2007سال 

ارزشيابي مستمر از 

دانش عملكرد 

 آموزان

پن
ژا

 

گسترش درك دانش  

آمتتوزان از زبتتان و   

با       فرهنگ دیگر ملل 

یادگيري زبان      تجربه 

 خارجي

 

ایجتتاد نگرش مثبتتت  

  نسبت به تعامل با زبان

 انگليسي

آشنایي دانش آموزان 

با صدا و اصطالحات    

 ساده زبان انگليسي

پایه اي براي     پرورش 

نش ارتبتتاطي بتته         توا

گليستتتي بتتا        ن زبتتان ا

هاي  از فعاليتاستفاده 

تاي     مختلف در راستتت

 اهداف یاد شده

یي
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شم

 ش
م و
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پای
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45 
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در  2077از ستتتتال 

  متدارس ابتتدایي بتا   

يت  "عنوان  عال   هاي ف

وارد  "زبان خارجي  

مدارس ابتدایي شتتد  

تتتا بتته عنوان یتتك     

درس اختتتتتيتتاري     

دانتتش آمتتوزان بتته   

  زبان انگليسي تسلط  

 ریتتابنتتد وبتواننتتد د     

هاني علم و      بازار ج

 اقتصاد رقابت كنند.

ارزشتتيابي تكویني  

  يين ميزان    براي تع   

هتتتاي متتتهتتتارت 

از  آمتتوزاندانتتش

زبان آموزي انجام    

 شود.مي
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 (>05/0pبطور معناداري )  نگليسياهداف آموزش زبان ا2ماره جدول شدر همچنين 

 متخصصان بدست آمد.از نظر  4نمره ميانگين باالتر از با

 ي اول ابتداييش اهداف آموزش زبان انگليسي دورههاي تحقيق در خصوص بخيافته .2جدول 

 هامولفه تعداد ميانگين انحراف معيار درجه آزادي تي مقدار سطح معناداري

007/0 46/77 97 60/7 55/4 92 
ایجاد نگرش مثبت به زبان 

 خارجي

007/0 93/1 97 13/7 30/4 92 
ایجاد قدرت آگاهي به جهان 

 اطراف

 ایجاد آگاهي اجتماعي 92 25/4 1/2 97 70/1 007/0

007/0 51/73 97 5/2 55/4 92 
ایجاد آگاهي نسبت به زبان 

 خارجي

007/0 44/9 97 7/3 45/4 92 
ایجاد روحيه تالش و اعتماد در 

 كاربرد زبان

007/0 59/5 97 90/2 95/3 92 
ایجاد و تقویت مهارت هاي 

 شناختي

007/0 99/6 97 5/3 20/4 92 
پشتيباني از تلفيق موضوعات 

 درسي مختلف

007/0 66/1 97 1/3 75/4 92 
افزایش رشد هيجاني، تخيلي و 

 هنري

 سوال دوم:

 ست؟ا از كدام پایه اول ابتدایي ي آغاز آموزش زبان انگليسي در دورهضرورت و اهميت 

 ي اول ابتداييانگليسي دوره هاي تحقيق در خصوص بخش ضرورت آغاز آموزش زبانيافته .3جدول 

 هامولفه تعداد ميانگين انحراف معيار درجه آزادي مقدار تي سطح معناداري

007/0 700/70 97 60/7 55/4 92 
راه اندازي آموزش زبان  ضرورت

 دوره ي ابتدایي

 شروع آموزش ازپایه اول 92 15/3 3 97 310/2 021/0
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 ازپایه دوم شروع آموزش 92 30/4 9/7 97 296/6 007/0

 شروع آموزش از پایه سوم 92 60/4 5/7 97 701/1 007/0

007/0 675/79 97 9/2 10/4 92 
تاثير بر پيشرفت زباني دانش 

 آموزان

نشان  هاتعيين ضرورتخصوص بخش نظرات متخصصان را در  سهجدول شماره 

با انحراف ميعار  64/4اندازي برنامه آموزش زبان در دوره ابتدایي دهد. نمره ضرورت راهمي

 است.  60/0

ي اول ابتدایي دورهدر مختلف  هايپایهدر خصوص راه اندازي برنامه آموزش زبان از 

 7/7 استانداردبا انحراف  90/3اول با كمترین نمره به ميزان  پایهدهد كه جدول فوق نشان مي

 همراه بوده است.  90/0استانداردبا انحراف  45/4سوم با بيشترین نمره یعني  پایهو 

ميانگين نمره امكان پيشرفت زباني دانش آموزان دوره ابتدایي با آموزش زبان انگليسي 

براي همه مولفه ها معنادار بوده است. مقدار تي مشاهده شده  43/0استاندارد با انحراف  10/4

 (>05/0p)  .است

 سوال سوم: 

 ست؟چياول ابتدایي  يدر دورههاي زباني آموزش زبان انگليسي مهارت ميتترتيب اه

 ي ابتداييي اول دورههاي زباني پايهي تحقيق در خصوص بخش اهميت مهارتها. يافته4جدول 

 هامولفه تعداد ميانگين انحراف معيار درجه آزادي مقدار تي سطح معناداري

 مهارت شنيداري 92 10/4 13/7 97 31/70 007/0

 مهارت گفتاري 92 20/4 96/2 97 41/4 007/0

 مهارت خواندن 92 15/2 72/3 97 47/6 007/0

 مهارت نوشتن 92 30/2 60/3 97 03/5 007/0

دهد ي ابتدایي نشان مياول دوره يپایههاي زباني در در خصوص مهارت 4جدول شماره 

باالترین نمره را از ميان  10/0ميانگينو انحراف  52/4كه مهارت شنيداري با نمره ميانگين 

چهار مهارت به خود اختصاص داده است مهارت گفتاري در رتبه دوم از ميان چهار مهارت 

هاي خواندن براي مهارتبدست آمده است.  01/7و انحراف معيار  71/4با ميانگين نمره 
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با 64/2 لي براي مهارت نوشتن نمره ميانگينو 30/7با انحراف معيار  06/3ميانگين  نمره

. ها معنادار استهمه مهارته براي ميزان تي مشاهده شد بدست آمده است. 01/7حراف ان

(05/0p<) 

 ي ابتداييي دوم دورههاي زباني پايهي تحقيق در خصوص بخش اهميت مهارتها. يافته5جدول 

 هامولفه تعداد ميانگين انحراف معيار درجه آزادي مقدار تي سطح معناداري

 مهارت شنيداري 92 15/4 55/7 97 22/74 007/0

 مهارت گفتاري 92 30/4 16/7 97 12/6 007/0

 مهارت خواندن 92 10/3 71/2 97 66/2 075/0

 مهارت نوشتن 92 25/3 50/2 97 96/7 003/0

 دهد كهدوم ابتدایي نشان مي يپایههاي زباني براي در خصوص مهارت 5جدول شماره 

/ به خود اختصاص داده 17را با انحراف معيار 5/4باالترین نمره ميانگين مهارت شنيداري 

 است. 

 است.  مدهبدست آ 11/0و انحراف معيار  24/4مهارت گفتاري ميانگين نمره براي 

با انحراف معيارهاي  21/3و  51/3هاي خواندن و نوشتن به ترتيب با نمرات ميانگين مهارت

 اند. ر گرفتهدر مراحل بعدي قرا 06/7و  09/7

 (>05/0p)  .ها معنادار استان تي مشاهده شده براي همه مهارتميز

 ي ابتداييي سوم دورههاي زباني پايهي تحقيق در خصوص بخش اهميت مهارتها. يافته6جدول 

 هامولفه تعداد ميانگين انحراف معيار درجه آزادي مقدار تي سطح معناداري

 مهارت شنيداري 92 95/4 22/7 97 39 007/0

 مهارت گفتاري 92 10/4 51/7 97 309/73 007/0

 مهارت خواندن 92 4 02/2 97 359/4 007/0

 مهارت نوشتن 92 15/3 91/7 97 141/3 007/0

مشخص است كه اهميت هر چهار مهارت زباني از نظر 6با توجه به جدول شماره 

 بدست آمده است.  4باالتر از  (>05/0p) متخصصان در پایه سوم بطور معناداري
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 هاي تحقيق در خصوص بخش اهميت پشتيباني آموزش خارج ازكالس. يافته7جدول 

 هامولفه تعداد ميانگين معيار انحراف مقدار تي سطح معناداري

007/0 6/1 
 ركامپيوت 33 11/3 1/0

 موبایل 33 97/3 9/0

ري در پشتيباني از یادگينظر متخصصان مبني بر مشخص است كه  1با توجه به جدول شماره

خارج از ساعات كالسي در دو دسته كلي مبتني بر كامپيوتر و موبایل باالتر از حد ميانگين 

 محاسبه شده 11/3و براي كامپيوتر ميانگين  97/3بدست آمده است. براي موبایل ميانگين 

 (>05/0p) دو در سطح معين تي معنادار هستند.  كه هر

 گيريو نتيجهحث ب

د ي آسيایي انجام گرفت مشخص شدر ارتباط با سوال اول پژوهش با بررسي كه در كشورها

 در كشورهاي مختلف ي اول ابتدایي با اهدافي مشابهدر دورهانگليسي آموزش زبان كه 

مركز با بصورت غيرمتا ریزي شده است. بطور كلي یك دسته از این كشورهآسيایي برنامه

ن انگليسي در دوره ابتدایي ساعات كمتر در طول هفته اقدام به آموزش زبااختصاص 

بان ریزي براي آموزش زي هستند كه با آگاهي كامل برنامهي دوم كشورهایاند و دستهنموده

جام یت ازمنابع مورد نياز انو حمار انگليسي در دوره ابتدایي را با اختصاص ساعات بيشت

یابي به آگاهي فرهنگي، تور درمزرهاي زبان مادري، دسنشدن یك كش اند.محصورداده

ي از جمله و بهره اقتصاد، جلوگيري از افت كيفيت مراكز علمي در پي مبادالت تجاري بهتر

ي ابتدایي بوده است. از رها در آموزش زبان خارجي در دورهنكات مورد توجه این كشو

خود كه در باره  درتحقيق( 2077)7بریانت ملو وكاموانگكاپالن،  ،فطرف دیگر بالد

د عدم موفقيت باالي ننویسمياند جي در كشورهاي آسيایي انجام دادهآموزش زبان خار

اهنگي بتدایي به دليل ناهمآموزي در دوره این كشورها دركسب نتایج برتر زبانبسياري از ا

 .تهاي دولت با بخش خصوصي در آموزش زبان خارجي یا انگليسي بوده اسسياست

                                                 
1. Baldauf, Kaplan, Kamwangamalu, Bryant 
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ها ي اهداف آموزش زبان انگليسي دهد كليه مولفهشان مين 2ي جدول شماره هایافته

ان تاثيرآموزش زب .ي ابتدایي تایيد شده استدورهبراي بيش از حد ميانگين  يبطور معنادار

مره آموزان نيز به طور معناداري نزدیك به بيشترین مقدار نانگليسي بر پيشرفت زباني دانش

 كيركنتایج این بخش با دالیل ( از طرف متخصصان تایيد شده است. 10/4ميانگين )

 ليسي به عنوان( درارتباط با شروع آموزش زبان انگ2073) 2كرستن و رودو( 2072) 7پاتریك

 خواني دارد.ي ابتدایي همزبان خارجي دردوره

ري تت زبان آموزي، توجيه اقتصادي قويكشورها در پي پيامدهاي مثبه است ك واضح

ود ي خیابي به اهداف غایهاي خارجي و دستدر آموزش زبان براي صرف امكانات بيشتر

پس با توجه به مقتضيات و نياز كنوني جامعه و ضرورت . دهنددر تعامالت جهاني ارائه مي

آموزش  رسد بهتر استندان با سایر ملل دنيا به نظر ميروتوانایي برقراري ارتباط موثر شه

ن ش قرار گيرد. ایزبان به عنوان زبان خارجي در مدارس ابتدایي مورد توجه مسئولين آموز

؛ در (2077)4سوایدو و اوتاني، دیویس ؛(2072) 3يمكي لو هاي تحقيق هو نتایج با یافته

نوبي ، تایوان و كره جابتدایي كشورهاي چين و ژاپندارس ارتباط با برنامه آموزش زبان در م

 مطابقت دارد. 

جراي آموزش زبان انگليسي در در ارتباط با سوال دوم پژوهش معلوم شد كه الزام به ا

( 64/4ي اول ابتدایي با موافقت متخصصان به طور معناداري بيش از سطح متوسط )دوره

 دزبان انگليسي از پایه اول ابتدایي وجود داربنابراین امكان اجراي برنامه آموزش  .تاس

ت به دو پایه دیگر كسب ( را نسب45/4)ز ( هر چند كه پایه سوم ابتدایي بيشترین امتيا90/3)

 . كرده است

اول  يدهد كه براي هر سه پایه در دورههاي زباني نتایج نشان ميدر بخش تعيين مهارت

ح شنيداري و گفتاري به طور معناداري بيش از سطهاي بتدایي تاكيد متخصصان براي مهارتا

( و براي 64/2) تر از سطح ميانگين استمهارت نوشتن براي پایه اول پایين. نمره تمتوسط اس
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(. ولي براي پایه سوم ميانگين 21/3) پایه دوم كمي باالتر از سطح ميانگين بدست آمده است

وسط بدست آمده است. براي مهارت مهارت نوشتاري به طور معناداري باالتر از حد مت

يان این بدان معناست كه اختالف نظر در م ایه دوم بررسي بيشتري نياز است ونوشتاري در پ

ط تواند عدم تسلوجود دارد. یكي از این دالیل مي وشتنتخصصان در مورد شروع مهارت نم

همچنين وجود درس هاي زبان فارسي باشد. موزان پایه دوم ابتدایي بر مهارتآكامل دانش

تواند دليل دیگري بر مخالفت مي استي بیم كه به نوعي آشنایي با زبان عرقرآن كر

متخصصان نسبت به شروع مهارت نوشتن و خواندن زبان انگليسي در پایه دوم ابتدایي باشد. 

خواني كشورهاي نپال و تایوان هم ي( برا2077) و همكاران تحقيق بالدفنتایج این بخش با 

 دارد.

ري در خارج از يیافته دیگر این تحقيق مبتني بر نظر متخصصان در جهت حمایت از یادگ

ا هي این حمایت با استفاده از رسانهبندتقسيم 6اشد. در جدول شماره بميمحيط كالس درس 

هاي نایيرائه شده است كه هر كدام تواي كلي مبتني بر رایانه و مبتني بر موبایل ادر دو دسته

كند. در واقع كليه و امكانات موجود در آن ارائه مي م عاملص خود را با توجه به سيستخا

والدین یا دیگر اعضاي خانواده تخصص الزم براي كمك به آموزش زبان كودكان خود را 

ندارند و نيز امكان تمرین زبان در محيط واقعي وجود ندارد. از آنجا كه  در برنامه سند 

( 7397) ها مورد توجه قرار گرفته استو پرورش كاربرد فناوري ظام آموزشبنيادین ن

اطي نوین در ارتب ش با استفاده از وسایلتوان با تكيه بر رویكرد تلفيقي در نظام آموزمي

يقي یادگيري تلف تمركز اصلي جهت طراحي موثر آموزش زبان انگليسي قدم برداشت.

باطات رتا اینترنت و فناوري اطالعات و كمك درگيرسازي یادگيرنده است و این درگيري با

 :آید؛ مباني این رویكرد عبارتند ازبه نحو بهتري فراهم مي

 تركيب متفكرانه از آموزش حضوري با آموزش برخط 

 هاي درسي براي باالترین حد ممكن درگيري یادگيرندهتفكر مجدد در طراحي دوره 

 (. 7،2001:23یسون و وگانهاي سنتي )گربازسازي و جایگزیني ساعت كالس 
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ر طراحي دلمان با مزایاي بكارگيري فناوري سازي امكانات و آشناساختن بيشتر معفراهم

تواند ترس ناشي از نوع فناوري، كمبود زمان و یا دیگر مشكالت آنان را كاهش ها ميدرس

 دهد.

ن به ژاپ چين وكه بسياري از كشورهاي آسيایي مانند مالزي، سنگاپور، با توجه به این

مك خوبي تواند كنتایج این تحقيق مياند ي ابتدایي پرداختهآموزش زبان انگليسي در دوره

 ي اول ابتدایي در داخل كشور ایران باشد. از نكاتازي آموزش زبان دردورهاندبراي راه

هاي شنيداري و گفتاري در این دوره و نيز حمایت برجسته این تحقيق توجه به مهارت

ر توجه است. نكته مهم دیگ با توجه به امكانات نوین فناوري ترده مسئولين در اجراي آنگس

و نوشتن به زبان انگليسي هاي خواندن ن آموزش مهارتي تحصيلي است كه در آبه پایه

دیگر  شود اززبان اول ایجاد نشود. پيشنهاد ميشود بطوري كه اختالل در یادگيري آغاز مي

اي ههاي مختلف نظرخواهي براي مولفهزبان انگليسي در سطح شهرستانوزش متخصصان آم

ن هم آموزي آش و پشتيبان براي زبانپرسشنامه انجام شود. همچنين راه اندازي بخش پژوه

 يسيبراي آموزش زبان انگل هاي مختلفگشا در استانتواند به نتایجي راهدر سطح محلي مي

گيزه و پرورش مهارت معلم درفرایند اجرایي آموزش زبان بيانجامد. از طرف دیگر توجه به ان

( بتوان با توسل به بك برنامه درسي 2207)7به كودكان بسيار مهم است تا به قول ورشور

 سي و دنياي ارتباطي امروزي داشت.هاي روزانه كالكم امكان اجراي موفق را در تمرینمح

 منابع

 .جمهور اسالمي ایران در افق چشم انداز سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي

(. دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش. قابل دسترسي از 7319)

 .7397، بازیابي مهرماه www.roshd.irسایت

یابي از (. قابل دست7390). سند تحول بنيادین نظام آموزش و پرورش ایران

 www.moe.irسایت
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