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  مقدمه -1
كمك كند تا بتوانند موفقيت     ن  آ گذاران  ياستو س كارشناسان   به   تواند  يارزيابي يك برنامه م   

بيـشتر بـراي    و اثربخشي يـك برنامـه   چگونگي ارزيابي .بنماياندو يا عدم موفقيت آن برنامه را      
 كـه  بـراين باورنـد   1)2004(اورنستين و هانكينز   . شود  ي برنامه انجام م   يت آن  ميزان موفق  برآورد

 اصـالحات،   ست كه درباره كاربـست    ا هايي   داده  به دستيابيبراي  يند ارزيابي،   اپژوهشگران از فر  
 گفـت كـه ارزيـابي       تـوان   ي م يجهدرنت.  كنند گيري  يم تصم ، و يا حذفيات در برنامه     دگرگوني ها، 

محـسوب  يـك برنامـه      ة آينـد  هـاي   ياسـت  و س  راهبـرد  يك الزام براي تعيين      ،مداوم و هدفمند  
 ةكـه يـك برنامـ     دهـد   ي مختلف نـشان مـ     هاي  يابي ارز بررسي،  2)1995 (براون ةبه گفت . شود  يم

هماننـد  .  عوامل خـود را داشـته باشـد        ةدر هم بازنگري   اصالح و     توانش  بايد هميشه  آموزشي،
توسـط وزارت آمـوزش و   عمده    به طور   آموزشي هاي  ياست در ايران نيز س    ،بسياري از كشورها  

 آموزشـي مربـوط بـه       هاي  ياستس اعم از     تصميمات اين سازمان،   ةهم. شوند  يتعيين م  پرورش
 زيـر  ارزيـابي و غيـره   سـامانه  درسـي،    يها   كتاب يف آموزشي، تأل  ة استانداردهاي برنام  مدارس،

 اسـتاني ابـالغ     يهـا    براي اجرا به سـازمان     ، كه كنترل و نظارت وزارت آموزش و پرورش است       
 ). 2009 يقربان( دارند گيري يميند تصماها نقش كمتري در فر  اين سازمانشود و يم

 ايران به سه مقطع اصـلي       هاي  يرستان آموزشي دب  ةبرنام 1390-1391 از سال تحصيلي     پيش
.  سـال ادامـه داشـت      5 و تـا     شـد   ي سـالگي آغـاز مـ      7   يا  6 دبستان كه از سن   : تقسيم شده بود  
 ي سـال تحـصيل    3 يرندةدبيرستان كه در برگ     .گرفت  ي ششم تا هشتم را در بر م       ةراهنمايي از پاي  

 سـال  يـك  سـرانجام . شـد   ير و دانـش تقـسيم مـ        و كا  اي،   حرفه  نظري، فني  ةبود و به سه شاخ    
دانـش آمـوزان   . انجاميـد  ي سـال بـه طـول مـ    12 نيز وجود داشت كه درمجموع دانشگاهي  يشپ

 و تــا مقطــع كردنــد يايرانــي، يــادگيري زبــان انگليــسي را از مقطــع دوم راهنمــايي شــروع مــ
گليسي يـك روز در      درس زبان ان   ،در هر پايه  . دادند  ي به مدت شش سال ادامه م      دانشگاهي  يشپ

 آمـوزش  ةارزيابي برنامبارة گذشته درهاي  پژوهش. شد  ي دقيقه آموزش داده م    90هفته و حدود    
هـاي مـالي و زمـاني        اريذگـ   ايران نشان داده است كـه عليـرغم سـرمايه          هاي  يرستانزبان در دب  

ران در زبـان     مطلوبي داشته باشد و توانايي فراگيـ       ة نتوانست نتيج  ي آموزش ة اين برنام  ،توجه  قابل
 ر طباطبـايي و پـو     ؛2009 ي، قربـان  ؛2007 ، جهـانگرد  ؛1995 يدي،رشـ . (انگليسي را ارتقا دهنـد    

__________________________________________________________________ 
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2- Brown (1995) 
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بـه اجـرا    ،1390-1391از سـال تحـصيلي  پس ، جديد آموزش و پرورش ةبرنام). 2012 ي،اكبر
 سـال ديگـر را در      شـش  سال را در دبـستان و        ششآموزان بايد     دانش ،در اين برنامه  ، كه   درآمد
 كه از سال    شود  ي الزامي در مقطع دبيرستان محسوب م      درسيزبان انگليسي   . تان بگذرانند دبيرس
 يـك سـاعت در هفتـه تـدريس          حـدود در هر پايـه     . يابد  ي ادامه م  پايانو تا   آغاز    آن  دوره ،اول
 ، اولهـاي  يـه  پاشـامل   دورة اول دبيرستان درس زبان انگليسي درآموزش كه ميزان كل  شود  يم

در ). 1391علـوي مقـدم و خيرآبـادي،         ( ساعت باشـد   119بايد حدود   مجموع  در    و سوم  دوم
، 1باشـند   يآموز مشغول يادگيري زبان انگليسي عمومي م        ميليون دانش برنامة جديد، حدود شش     

 اگرچه.  جديد محقق شده است    ي آموزش ة اهداف اين برنام   به چه ميزان   بدانيم كه    در نتيجه بايد  
 دربـارة  جـدي    ة شده اسـت، امـا مطالعـ       گزارشر برخي از تحقيقات      ارزيابي اين برنامه د    نتايج

 ايـران بـر اسـاس مـدل ارزيـابي           هـاي   يرستانآموزش زبان انگليسي در دب    جديد   ةارزيابي برنام 
صورت نگرفته است تا بتواند برنامه      ) يند، نتايج اجرا  ا محيطي، درونداد، فر   ةزمين (ي پي پ  اي  يس

 يرپذ   مطلوب و امكان   يها   و مدل  ها  يشنهاد و پ  بنماياندرا   كند، نقاط ضعف و قوت آن        بررسيرا  
  .ايران را ارائه دهدشرايط آموزشي متناسب با 

 يارتقـا نـاگزيري   وهـا  يرسـتان  آمـوزش زبـان انگليـسي در دب   يها با توجه به اهميت برنامه    
 پژوهش پيش رو،  . كنند موجود را ارزيابي و بررسي       ةوضعيت كنوني، طراحان درسي بايد برنام     

  .دهد ي زير پاسخ مپرسش هايگامي در اين راستا است و به 

   پژوهشهاي پرسش -1-1
 : زير پاسخ داده شودپرسشدر اين پژوهش سعي شده است به پنج 

 ؟شود ي ايران در چه نوع محيط آموزشي اجرا مهاي يرستان زبان انگليسي دبةبرنام. 1
 رسمي مـورد نظـر وزارت آمـوزش و      ة آموزش زبان انگليسي اجراشده با برنام      ةآيا برنام . 2

  پرورش مطابقت دارد؟
 و جديـد    پيـشين  ي آموزشـ  ة، تفاوت اصـلي بـين برنامـ       گذاران  ياستاز نظر معلمان و س    . 3

 چيست؟
 تدريس و ارزشـيابي، در  يها ، روشبارة كتاب هاي درسي   اندكاران مختلف در   نظر دست . 4

 اين برنامه چيست؟

__________________________________________________________________ 
1- http://www.pana.ir/pages/news-83860.aspx  
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 سازد  ياندركاران را برآورده م     زه نيازها و انتظارات دست     جديد تا چه اندا    ي آموزش ةبرنام. 5
 ودوم دبيرستان چيست؟  اولهاي ه زبان انگليسي در پاييها از اثرگذار نآو برداشت كلي 

  پژوهشةپيشين -2
  استافلبيم1 پي پياي يمدل س -2-1

ك  محور است و مدل او براي كم       - از چهرهاي طرفدار روش ارزشيابي تصميم      2استافلبيم"
. 3)98، ص   1998 ،و سـندرس  ورذن  ( " بهتـر طراحـي شـده اسـت        گيري  يممجريان در تصم   به

 پـي پـي از حـروف اول    اي ي سـ ةكلمـ .  پي پي معروف است اي  يروش ارزشيابي او به مدل س     
ايـن مـدل   . " نتايج كار ويندا محيطي، درونداد، فر   ةزمين": چهار نوع ارزشيابي ساخته شده است     

). 2004 ،4اورنـستين و هـانكينز   (گيـرد  ييند مداوم و مستمر در نظر مـ ارجامع، ارزيابي را يك ف   
 هـا  يابيارز) 1:  اساسي بنا نهاده شده استةمعتقد است كه اين روش بر اساس دو فرضي 5گردلر

 از جدايي ناپذير ة سازندءارزشيابي جز ) 2 دارند   دگرگوني و ايجاد    يزير  نقش بسزايي در برنامه   
 ).1996 ،گردلر (شود يب م هر سازمان محسوةبرنام

، شامل بررسي محـيط اجـراي برنامـه         6 محيطي ة از اين مدل، ارزيابي زمين     روند نخستيندر  
تعريف محيط مربوطه، شـرح شـرايط مطلـوب و    : هدف اين نوع ارزيابي عبارت است از   . است

  از دسـت رفتـه، و   يهـا    برنيازهاي بـرآورده نـشده و فرصـت        يدواقعي مربوط به آن محيط، تأك     
 نيازهـايي كـه     بـراورد ). 2004 ،اورنستين و هـانكينز   ( برآورده نشدن اين نيازها       انگيزة شناسايي

و ورذن  (كنـد   ي در يك برنامه برآورده شوند، به تعريف اهداف آن برنامه كمـك مـ              بايسته است 
 برداشت از    كه در اين ارزيابي،     است واكاوي موقيعتي ارزيابي زمينه در واقع     . 7)1998 ،سندرس

 و يك ارزيابي از آن واقعيت بـا توجـه بـه اهـداف     شود  ي برنامه اجرا م   ،ن آ  كه در   است عيتيواق
  .شدخواهدانجام  ، برنامهشده يمترس

__________________________________________________________________ 
1- CIPP 
2- Stufflebeam 

3- Worthern and Sandres (1998, p.98) 
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 آوري  است كـه بـراي فـراهم       1 پي پي، ارزيابي درونداد    اي  ي از مدل ارزيابي س    رونددومين  
در ايـن   . راحي شده اسـت    منابع در برآورده ساختن اهداف، ط      يريكارگ   به شيوة و تعيين    داده ها 
 ايـن   يـا اند؟ آ    بيان شده  يخوب   به يا هدف ها  آ: بايد به چهار پرسش پاسخ داده شود       ارزيابي   گونه

 محتـوا بـا اهـداف و مقاصـد نهـايي برنامـه       يـا ؟ آند سـازگار  واقعي برنامـه  با عملكرد  هدف ها 
 ).2004، اورنستين و هانكينز(؟ اند، مناسب ي آموزشهاي راهبرد  ياهمخواني دارد؟ آ

يعنـي آيـا   .  اجـراي برنامـه اسـت   شـيوة  بـر روي     2ينـد ا، تمركـز ارزيـابي فر     يبعد روند   در
يزي انجـام  ر برنامه كاركرد ها با   اين يا؟ آ ي انجام گرفته است   بند   زمان  بنابر  آن برنامه  كاركردهاي
 يهـا   كنندگان برنامه، نقـش      شركت يا؟ آ وثر بوده است   م ،منابع موجود استفاده از    يا؟ آ شده است 
 اسـتافلبيم و    ؛1983اسـتافلبيم، (؟كـرده انـد    اجـرا    يدرست   و وظايف خود را به     اند  يرفتهخود را پذ  
نـد، اجـراي واقعـي بـا برنامـه مـورد نظـر،        اي در ارزيـابي فر " بر اين   افزون. 3)1985شينكفيلد،  

 "شـود  يكننـدگان از كيفيـت آن مقايـسه مـ      و اجـرا، و قـضاوت شـركت    سـازي   ياده پ هاي  ينههز
  ).175.  ص1985افلبيم و شينكفيلد،است(

 نتـايج   بـارة ، تفـسير، و قـضاوت در      يـري گ  انـدازه " به،  4، ارزيابي نتايج اجرا    آخرين روند  در
ارزيـابي نتـايج، بايـد      ). 176.  ص 1985استافلبيم و شينكفيلد،  ( "پردازد   مي حاصل از يك برنامه   

  . برنامه را شناسايي كندة اثرات گستردينچن ورده شدن نيازها را مشخص كند و هماميزان بر

   ايرانهاي يرستان در دب انگليسي آموزش زبانةمطالعات مربوط به ارزشيابي برنام -2-2
در آن سـال،  . آغـاز شـد   1317-1318 سال از ايران هاي  يرستانزبان انگليسي در دب   آموزش  

كـرد   ي سال دبيرستان استفاده مـ   6 در    آموزش  جلد كتاب انگليسي براي    ششوزارت فرهنگ از    
 مناسـبي   ي از اين شش كتاب طراحـي و سـازمانده         يك  يچه). 1391علوي مقدم و خيرآبادي،     (

  يـك سـري كتـاب      1343از سـال    . كردند  ي پيروي نم  اي  ة آموزشي ويژه  نداشتند و از هيچ فلسف    
مـوقعيتي اسـتفاده     يـا    شنيداري- گفتاري يها  ها از روش    در اين كتاب  .  ديگر جايگزين شد   هاي

، كل  )بعد از انقالب اسالمي   (بعد از آن    .  ادامه داشت  1361ها تا سال      ين كتاب  ا آموزش. شد  يم
 با سه پايه تحصيلي     مقطع راهنمايي در اين نظام،    . رو شد    روبه ي بزرگ دگرگوني با   ينظام آموزش 

__________________________________________________________________ 
1- Input 
2- Process 

3- Stufflebeam(1983); Stufflebeam and Shinkfeld, 1985) 

4- Product 
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) 2011( فروزنـده    ةبه گفت .  شد آغاز راهنمايي   دوم زبان انگليسي از سال      بيني شد وآموزش    پيش
 صـحيح،   ةمشكل اصلي اين نظام آموزشي، نبود يك طرح و برنام         ) 2011 (ران  همكاو كياني و    

هايي كه در زمينة ارزيـابي برنامـة          در ادامه، شماري از پژوهش     .جامع و خوب ساختار يافته بود     
هاي ايران انجام شده است، به ترتيب سـال انجـام پـژوهش               آموزش زبان انگليسي در دبيرستان    

 .شوند بررسي و نگريسته مي
برنامة آموزش زبان انگليسي را در اسـتان كردسـتان، بـا توجـه بـه نظـرات          ) 1995(رشيدي

دانش آموزان، دبيران، ومديران از طريق پرسشنامه و مصاحبه ارزيابي كرد و به اين نتيجه رسيد                 
آموزان ، زمان نامناسب براي شروع يادگيري         هاي بسياري همانند انگيزة پايين دانش       كه دشواري 

ايـن پژوهـشگر پيـشنهادهايي از       . هاي كاربردي در اين زمينه، وجود دارد        دوم ، نبود كتاب   زبان  
هـاي آموزشـي      هاي درسـي ، برگـزاري دوره        قبيل ايجاد انگيزه در دانش آموزان ، اصالح كتاب        

ضمن خدمت براي دبيران ، و شروع آموزش زبان انگليسي ازمقطع پنجم ابتدايي را براي ارتقـا                 
هاي اين پژوهش، مي توان به محدود بودن دامنة پژوهش      ازكاستي. برنامه ارائه داد  و توسعة اين    

) 1995(بـاقري   .تـوان نـام بـرد      و بسندگي به پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزار پـژوهش مـي            
هاي آموزش زبان انگليسي را در مدارس دولتي استان سيستان و بلوچستان از ديـدگاه                 دشواريي

بر اسـاس  . ران مدارس و از طريق پرسشنامه و مصاحبه مورد ارزيابي قرار داد     دبيران زبان و مدي   
اين پژوهش، فاكتورهايي مثل معلم ، تحصيالت والدين ، سطح اقتصادي خـانواده ، اسـتفاده از                 

. شـوند   وسايل كمك آموزشي، از عوامل تاثيرگذار بر يادگيري و آمـوزش زبـان محـسوب مـي                
ود مهارت و توانش زبـاني دانـش آمـوزان دبيرسـتاني را بـا               نيز در پژوهش خ   ) 2000(فرهادي  

نتايج نشان داد كه دانش آموزان به       . آزمون پيشرفت تحصيلي و پرسشنامه مورد بررسي قرار داد        
اندازه كافي توانايند، همچنين دبيران نيز، برخالف پندار همگان، هم در دانش زبان انگليـسي و                

هـاي آموزشـي ضـمن خـدمت           سرانجام برگـزاري دوره    .هم در روش تدريس زبان توانا بودند      
   .ها از پيشنهادهاي اين پژوهش بود معلمان و افزايش انگيزة آن

هاي ارزيابي برنامة آموزش زبان انگليـسي در دبيرسـتان توسـط جهـانگرد                يكي از پژوهش  
هـاي درس زبـان انگليـسي بـه            وي براين باور است كه در كتاب       .صورت گرفته است  ) 2007(

ايـن  . هاي شفاهي به اندازة كافي تاكيد نشده اسـت          ان زبان خارجه در ايران، برروي مهارت      عنو
هاي پايان سال نيز مورد ارزشيابي قرار         ها و حتي در آزمون      ها در آزمون ورودي دانشگاه      مهارت
هاي شفاهي، تلفظ، و توانايي شنيدن و صحبت     بنابراين دبيران توجه اندكي به تمرين     . گيرند  نمي
. ها بر روي خواندن ، نوشتن ، واژه و قواعـد اسـت              ردن دانش آموزان دارند و عمده تاكيد آن       ك
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وي . هـا موفـق باشـند       آمـوزان بتواننـد در آزمـون        به نظر وي، هدف اصلي اين است كه دانـش         
. ها، پيشنهاد كـرد     هاي درسي را با توجه به عدم پوشش مهارت شفاهي در آن             بازنگري در كتاب  

هـاي   هاي درسي به عنوان تنها عامل تاثيرگذار بر برنامه آموزش از كاسـتي        سي كتاب اكتفا به برر  
برنامة آموزش زبان انگليـسي در ايـران و هنـد را مـورد              ) 2007(حسيني   .باشد  اين پژوهش مي  
 براي تدريس استفاده    1ترجمه-به گفتة او معلمان در ايران هنوز از روش دستور         . مقايسه قرارداد 

نگيـري    تر و استفاده از امكانات جديد از پيشنهادها و بهره           هاي ارتباطي   اده ازروش استف. كنند  مي
برنامة آموزش زبان انگليسي    ) 2009(قرباني  . هاي اين پژوهش است     ازابزارهاي كمي، از كاستي   

نتايج ايـن پـژوهش نـشان    . را در ايران، مالزي و ژاپن را مورد ارزيابي و مقايسه قرار داده است        
هـاي ايرانـي خـارج از كـشور، در مقايـسه بـا ايـران، تاكيـد بيـشتري بـر                    در دبيرستان دهد،    مي

هـاي آن بـر روش تـدريس          همچنين آزمون و نوع پرسش    . گرفت  هاي ارتباطي انجام مي     مهارت
درپايان او پيشنهادهايي از قبيل بازنگري در سياست هاي كالن آموزش           . دبيران تاثير گذار است   

نگيـري از   بهـره . دهد ها را ارائه مي ها، و آزمون  ها ، كتاب    از جمله، در برنامه   ها    زبان در دبيرستان  
هـاي شخـصي      گيري تنها براساس مشاهد     هاي كمي، از قبيل پرسشنامه و مصاحبه و نتيجه          روش

هـاي   دشـواري ) 2012(طباطبـايي و پـوراكبري    .پژوهشگر از نقاط ضعف اين پـژوهش اسـت  
. اند  هاي استان اصفهان را بررسي كرده        انگليسي در دبيرستان   موجود در آموزش و يادگيري زبان     

هـاي زبـان آمـوزان، مـسائل آموزشـي و يـا               هدف اين پژوهش اين بود كه به چه ميزان ويژگي         
براسـاس  . هـاي يـادگيري و آمـوزش موثرنـد      گيري دشواري   فرهنگي در شكل  -مسائل اجتماعي 

آيـد كـه در ناكارامـدي          آمـوزان بـه شـمارمي      هاي اصلي زبان    ها، نداشتن انگيزه ازدشواري     يافته
به باور آنان، امكانات آموزش زبان انگليسي به سـادگي قابـل            . ها تاثير دارد    وناموفق بودن برنامه  

براساس ايـن پـژوهش، افـزايش زمـان آمـوزش و تجهيـز مـدارس           . دسترسي و استفاده نيستند   
ها و محـدود بـودن دامنـة          دة كالس عدم مشاه . تواند به افزودن كيفيت اين برنامه كمك كند         مي

  .هاي اين پژوهش است پژوهش از كاستي
 يرگذار از عوامل تأث    شماري يا ها، يك    كه هر يك از اين پژوهش      دهد  يمطالعات باال نشان م   

آمـوزش زبـان   ة  ارزيـابي برنامـ  زمينة دريا در حقيقت كمتر مطالعه  . اند  كرده بر برنامه را ارزيابي   
.  باشـد  كـرده بررسـي  رايرگذار تأث  عواملةيافت كه همتوان  ي ايران مايه  يرستانانگليسي در دب  

زمـان بررسـي       را هـم   يرگـذاردر برنامـه    نظـرات افـراد تأث     ةهـا، همـ      اين پژوهش  بيشترهمچنين  
__________________________________________________________________ 

1- Grammar-Translation Method 
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 اول و دوم    ة در آموزش زبـان انگليـسي در پايـ         هاي نو   دگرگوني با توجه به     عالوه،  به. اند  نكرده
 از ، اين خصوص در زمان انجام اين پژوهش انجـام نگرفتـه اسـت            جامعي در  ةدبيرستان، مطالع 

 جديـد بـا اسـتفاده از    ة است كه به ارزيابي برنامهايي پژوهشاين رو پژوهش پيش رو از اولين       
هـاي مختلـف انتخـاب شـده      يـست ل  چـك  و ها مدلهاي   يبررسكه پس از     پي پي    اي  يمدل س 
  .پردازد يماست، 

  روش پژوهش -3
 گانكنند شركت -3-1

 گـذاران  ياسـت ، سدبيـران آمـوزان دبيرسـتاني،    دانـش جملـه  از تاثيرگذار،  هاي مختلف  گروه
كننـدگان از     شـركت .  درسي در اين پژوهش جامع شركت كردند       كتاب هاي آموزشي، و مؤلفان    

، )شـمال ايـران  (، مازندران )جنوب غربي ايران(، فارس  )جنوب ايران ( استان هرمزگان    پنجميان  
 مناطق مختلف   ةها نمايند   اين استان . انتخاب شدند ) پايتخت ايران (، تهران   )ايرانمركز  (اصفهان  

 و يك دبيرسـتان دولتـي انتخـاب    يرانتفاعيازهراستان يك دبيرستان غ   . درايران بودند  جغرافيايي
 10بنـابراين درمجمـوع     . مختلـف انتخـاب شـد     در دو پايـة     هر دبيرستان دو كالس     از   كه ،شد

آموز كـه شـامل        دانش 171،  ) كالس پاية هشتم   10 كالس پاية هفتم و      10( كالس 20دبيرستان،  
 آمـوزش  گـذار  ياسـت  س8 مدرس زبان، و 20 دوم، ةآموز پاي  دانش87 اول و ةآموز پاي   دانش 84
 از معاونت آموزشي و پژوهشي مقطع متوسطه، مركز سنجش، سـازمان پـژوهش و برنامـه                 زبان

 در اين پـژوهش      مطالعات وزارت آموزش و پرورش     ، و پژوهشگاه  )دفتر تاليف (ريزي آموزشي 
  .كردندشركت 

  ابزار پژوهش -3-2
 :كاررفته در اين پژوهش عبارتند از ابزارهاي به

 بـا توجـه بـه      پژوهـشگران ايـن مطالعـه        : دبيران موزان و آ  پرسشنامه مخصوص دانش  ) الف
  اعتبـار سـنجي     تهيه و  اي   پرسشنامه  پي پي  اي  ي مدل س   و براساس   تجربي و نظري   هاي  پژوهش
پرسـش بـراي دو پرسـشنامه        30،  اين مطالعـه   قابل طرح در     پرسش 137كه از مجموع    كردند،  
 1 اول آن بر اسـاس مقيـاس ليكـرت         پرسش 24كه    انتخاب شد  )معلمان و دانش آموزان   (مشابه  

__________________________________________________________________ 
1- Likert Scale 
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 ارزيابي كلي  براي تشريحي   پرسش بود و در آخر نيز يك        اي  ينه بعدي چندگز  پرسشبود و پنج    
  زبـان  يها   ميزان ارتقاي مهارت   ،در پرسشنامه .  از برنامه گنجانده شده بود      ودبيران وزاندانش آم 
 ة و انگيـز فشار روانـي   در طول سال تحصيلي، اهميت زبان، ميزان عالقه،          آموزان  دانش انگليسي

 از روش تدريس، روش ارزشـيابي، تعـداد دانـش آمـوزان،             مندي  يتآنان در كالس، ميزان رضا    
ها از ظـاهر، موضـوعات، محتـوا، حجـم مطالـب كتـاب                و همچنين ارزيابي آن   امكانات كالس   

 گروهـي   سه هـاي   پرسشنامه، از طريق جل    يرواي. درسي، و ساير موضوعات مرتبط پرسيده شد      
 ةسـپس در يـك مطالعـ   . گروه زبان انگليسي دانشگاه تهران برآورد شد       كارشناسانشماري از   با  

 سـپس   شـد،    شيراز توزيـع     هاي  يرستانآموز در يكي از دب      دانش 17ها بين     ، پرسشنامه 1مقدماتي
، و چند تغيير جزئي در نگارش آن صورت         شدنددقت بررسي      به ، شده گردآوري يها  پرسشنامه
  . پذيرفت

   پرسشنامه بر اساس آنسؤاالت يبند  و طبقه2ساختار. 1جدول

 نتايج يندافر درونداد زمينه محيطي

محيط آموزشي، 
 ...اجتماعي و

 روش تدريس يتمأمور
ارتقاي مهارت 

آموزان زباني دانش

 امكانات
 برنامه مورد نظر و ةمقايس

 برنامه اجرايي
  فايده-هزينه روش ارزشيابي

 مؤثر بودن  تدريس هايباكت  دانش آموزانهاي ويژگي يازسنجين

 ياثرگذار ينفعاليت و تمر ويژگي هاي دبيران ها فرصت

  و نتايجعواقب برنامهكنندگان نقش شركت اهداف يدهاتهد

26-27-17-15 
29-28-11-10-9-8-7-6-

5 
24-23-22-21-20-19-

18-16-14-13-12 
5-4-3-2-1 

 پي پي نمـايش    اي  ي بر اساس مدل س    ة دانش آموزان   ساختار پرسشنام  يك ةدر جدول شمار  
.  مرتبط به آن گنجانـده شـده اسـت   شماري پرسش داده شده است كه در هر كدام از ساختارها          

__________________________________________________________________ 
1- Pilot study 

2- Construct 
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روش تـدريس، روش ارزشـيابي،   پرسش هـايي دربـاره    ،يندادر بخش ساختار فر  ،  عنوان مثال   هب
  پرسشنامه 1ميزان پايايي .  شده است  مطرح همانند آن  درسي و  اب هاي  از كت  مندي  يتميزان رضا 

  . گرديدمحاسبه. 86از طريق روش آلفاي كرانباخ 
 گـذاران  ياسـت زبان انگليسي، س دبيران را با ييها  يكي از پژوهشگران مصاحبه   : مصاحبه) ب

كارآمد بودن برنامـه    ديدگاه آنان را دربارة      درسي انجام داد تا      هاي  تابآموزش زبان، و مؤلفان ك    
  در. ضبط شد و سپس به روي كاغذ آورده شـد ،شده  ارائهيها  پاسخ. آموزش زبان را جويا شود    

 آمـوزش زبـان، مقايـسه    ةبرنامـ  ينها نسبت به كارآمـد آ از قبيل ارزيابي  هايي  پرسش ها  مصاحبه
 درسـي،  هـاي  اب رسـمي مـورد نظـر، ارزيـابي كتـ     ي آموزشـ ة اجراشده با برنامـ  ي آموزش ةبرنام
، نتـايج   هـا   يت، فعال يافته  يص، بررسي محيط آموزشي، زمان تخص     آموزش ارزشيابي و    يها  روش
  .طرح شد م ايرانهاي يرستان آموزشي قديم و جديد در دبة برنامة، و مقايسي آموزشةبرنام
 از پنج استان موردمطالعه، يـك دبيرسـتان        يكدر هر   :  زبان انگليسي  يها   كالس ةمشاهد) ج

 شد، كه از هـر دبيرسـتان،   دبيرستان انتخاب   10 و در مجموع     يرانتفاعيدولتي و يك دبيرستان غ    
 در هـر كـالس  .  درنظرگرفته شد دومو يك كالس درپاية اول ةيك كالس زبان انگليسي در پاي    

 پي پـي، شـرايط محيطـي        اي  ي بر اساس مدل س    پياپي و هر جلسه حدود يك ساعت       ةسجل دو
 ارزشـيابي و    يها   روش  و  كالسي، هاي  يت زباني و فعال   يها  ها، امكانات، مهارت    برگزاري كالس 

 .و نظارت شد بررسي اين كالس ها، آموزش
 آموزش رسـمي   يها  برنامه: ها و كتب درسي     يرستان آموزش در دب   يبررسي اسناد باالدست  ) د

 و اسناد مختلف وزارت آمـوزش و پـرورش از قبيـل             ها  ياست متشكل از اهداف، س    ها  يرستاندب
واكاوي ) 1389( ملي جمهوري اسالمي ايران     درسي ة و برنام  )1390(سند تحول بنيادين آموزش   

الزم به ذكر است كتاب هاي درس زبان انگليـسي دو پايـه اول و دوم براسـاس                  . و بررسي شد  
تي كه پژوهشگران اين مطالعه تهيه نموده بودند مورد بررسي قرار گرفتنـد و مـواردي                چك ليس 
 و ميزان كاربردي بودن آنهـا مـورد   ظاهر، موضوعات، محتوا، حجم مطالب كتاب درسي   از قبيل   

 .واكاوي قرار گرفت

  روش اجراي پژوهش -3-3
ــع ــان1393 شــهريور آغــاز شــد و در 1392 بهمــن  داده ازيآور جم ــه پاي ــ.  رســيد ب  ةهم
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هـا    بـه پرسـشنامه   1392-1393 در انتهاي نيمسال دوم سال تحصيلي        جلسه  طي يك  موزان  آ  دانش
 بـازگو   موزانآ   براي كامل كردن پرسشنامه به دانش      راهكارهاي بايسته را  پژوهشگران  . پاسخ دادند 

مه را   يـا پرسـشنا    ،آمـوز    دانـش  30 حدود اما   ،وتوزيع شده بود   تهيه    پرسشنامه 200 حدود. كردند
 اسـتفاده و    پرسـشنامه قابـل    171  بنـابراين فقـط       .كامل نكرده بودند و يا آن را برنگردانده بودنـد         

ها توسط پژوهشگران و      پرسشنامه. كشيد  ي دقيقه طول م   15 تا   10 پرسشنامه   پاسخ به . بود بررسي
، بـه ويـژه دبيـران و        كننـدگان   همـه شـركت   بـه   . همكارانشان در شهرهاي مختلف توزيع شـدند      

 بنـابراين . محرمانه باقي خواهـد مانـد      يشانها   پاسخ اطمينان داده شد كه    ي، آموزش گذاران  ياستس
.  اشـاره خواهـد شـد   آن هـا   بـه    ادامـه كـه در      خود را با اطمينان خاطر ابـراز كردنـد         هاي  يدگاهد

 زبان انگليسي حـضور     يها  درمشاهدات كالس ،  پژوهشگران و همكارانشان در شهرهاي مختلف     
 ةسـند برنامـ   ،  )1390( شامل سند تحـول بنيـادين آمـوزش        ، باال دستي  نوشتارياسناد  . پيدا كردند 
درسـي، درس زبـان انگليـسي،       ةبرنامه، برنام بارة   تا اطالعاتي در   بررسي شدند ) 1389(درسي ملي 

 اطالعات كمي از طريق نـرم افـزار   . ايران كسب شودهاي يرستاناهداف و مقاصد نهايي آن در دب    
  . مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت120 اس پي اس اس نسخة

   گيري يجهنتها و   يافته-4
 2 محيطيةزمين -4-1

 : ايـن پرسـش پـژوهش اسـت           به پاسخ " محيطي ةزمين" ة داده در مرحل   گردآوريهدف از   
بـراي پاسـخ   . "، چه نوع محيطي است؟ دهد روي مين  آ زبان انگليسي در آموزشمحيطي كه   "

نتايج مـشاهدات   . قرارگرفت  مورد مشاهده     ر شهرهاي مختلف  ي زبان د  ها  كالس،  به اين سؤال  
مـوزان از   آ   زيرا برخي از دانش    ،ها ناهمگن بود    نشان داد كه سطح زباني دانش آموزان در كالس        

 زبان انگليـسي نداشـتند و      ة خاصي در زمين   ةها تجرب   اما برخي از آن    ،آشنا بودند  قبل با انگليسي  
 در شـيراز، تهـران،   يرانتفاعي غهاي يرستانبرخي از دب. دندكر ي كالسي شركت نمهاي يتدر فعال 

امـا دربرخـي   . پخش صدا، فيلم و اينترنت بودنـد  دستگاه  اصفهان داراي امكانات خوبي از قبيل       
ها حتي از يـك      نآ و برخي از     مناسبي وجود نداشت  ازمدارس دولتي در بابل و كيش تجهيزات        

 چه رسـد بـه آزمايـشگاه زبـان و يـا      ،وردار نبودندنور مناسب نيز برخ    مناسب و يا   يتهويه هوا 
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 يراحت   صدا به  ةكنند  از امكانات موجود مانند دستگاه پخش     برخي  بر اين،   افزون  .  بزرگ ةكتابخان
ايـن  . شـد  ي ايجاد مشكل در روند تدريس زبان انگليـسي مـ          موجبقابل دسترس نبودند و اين      

 . و سازگار بودهمسو) 2012( اكبري ر طباطبايي و پوةنتيجه با يافت
، تا باعث ايجـاد      داشته باشند  ييرام و بدون سروصدا   آ يها   كالس شد؛  ي خواسته م  دبيراناز  

 زبان انگليسي ايـن      آموزش درصورتي كه ماهيت  . هاي همجوار نشوند    مشكل براي ساير كالس   
 راندبياز   حتي. موزان با هم صحبت كنند، نقش بازي كنند، بلند بخوانند و غيره           آ  است كه دانش  

 زيـرا ايـن كـالس قـرار     ، تا از چسباندن پوستر بر روي ديوارها خودداري كننـد          شد  يخواسته م 
 در دبيرانزمان آموزش طبق نظر .  ديگر استفاده شود   يها   بعدي براي درس   يها  است در ساعت  

  در برخـي پرتجربـه كمبود معلم بـاانگيزه و     .  كافي نبود  ،ها و بررسي اسناد ملي آموزش       مصاحبه
 مادي ومعنـوي  هاي يزه بود كه تقويت انگ ها  يرستان موجود در دب   يها  ها، از ديگر ضعف     ازكالس
 شـمار بـاالي    دبيـران  بـر ايـن، از نظـر   افـزون .  بـه ارتقـاي برنامـه كمـك كنـد       تواند  ي م دبيران
مدرسان اعالم كردند كه توجه به تك تـك         . است منفي   نكاتها يكي از      موزان در كالس  آ  دانش
هـا در   نآ و مـديريت     بـوده  بـسيار سـخت      )  نفر  20بيش از   (ي شلوغ   ها  السموزان در ك  آ  دانش
 شـمار  خواسـتار كـم شـدن        بيـشتر دبيـران   .  دونفره يا گروهي بسيار دشـوار اسـت        هاي  يتفعال

آموزان در هر كـالس   دانششمار بنابراين پيشنهاد كردند كه از   . ها بودند   موزان در كالس  آ  دانش
مـوزان بـراي    آ   دانـش  ة انگيـز  توانـد   يها كارهاي گروهي م    نآر   از نظ  ، ديگر سوياز  . كاسته شود 
 زيـرا سـطح     ،هـا وجـود نـدارد        در كـالس   روش اين   يريكارگ   اما امكان به   ، باال ببرد   را يادگيري

 نتيجه گرفـت كـه      توان  يبنابراين م .  است متفاوتموزان ناهمگن و    آ   دانش مهارت زبان انگليسي  
 ماننـد دسترسـي بـه       ، از موارد  برخيسي ناكافي و در      زبان انگلي  يها  امكانات آموزش در كالس   

 سـند   " هـاي   ياسـت  اهداف مـوردنظر س    زمينة دستيابي به   صوتي دشوار است و بنابراين       سامانة
 نيازمنـد  هـا  يرسـتان ، دب"ي محيطـ ةزمينـ "، در بخـش  يگرد عبارت  به. فراهم نيست  "آموزش ملي 

  .ند، دگرگوني، و ارتقاي وضعيت موجودبازنگري

  1نداددرو -4-2
 واكـاوي  و انجـام مـصاحبه، و       نوشـتاري  اسناد   بررسي از طريق    " درونداد " بخش   يها  داده

 . شديآور  زبان انگليسي جمعيها  كالسةپرسشنامه و مشاهد
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  1اهداف  -4-2-1
  درسي مليةارزيابي سند تحول بنيادين آموزش در جمهوري اسالمي ايران و سند برنام

 ييـد  كـه بـه تأ  ياسناد باالدسـت . كنند يها ايفا م بودن برنامهمد  ارادركار  نقش مهمي  ها  ياستس
، از  انـد   يدهشوراي عالي آموزش، شوراي عالي انقالب فرهنگي، ووزارت آموزش و پرورش رس           

 عمومدر دسترس   كه   )1389(سند برنامه درسي ملي   و  ،  )1390(قبيل سند تحول بنيادين آموزش    
 در اين پژوهش مورد بررسـي قـرار         دهند،  ينشان م انداز آموزش در ايران را        د و چشم  نقرار دار 
 ، ايـران هـاي  يرسـتان  آموزش زبان انگليسي در دب آغاز  كه از زمان   بايسته ياداوري است    . گرفتند

.  وجـود نداشـته اسـت     قابل اجـرا    تاكنون، نقشه راه جامع آموزشي     1317-1318 يها  يعني سال 
 تحول بنيادين در آمـوزش  يسو  به گام مهمي  ندتوا  يها م    و اجراي اين برنامه    سازي  يادهبنابراين پ 

  .باشد
، آنطبـق  براي پاسخ به پرسش دوم پژوهش، اسناد و سياست هاي آموزشي بررسي شد كه              

 سـاعت در    35 تـا    30 بايد بـين     ها  يرستان در دب  همة دروس زمان كلي آموزش    در برنامة جديد،    
 شـامل   اول دبيرسـتان  ة  در دور در حال حاضر    . هفته و هر جلسه نبايد بيش از يك ساعت باشد         

علـوي  ( سـاعت اسـت   93 حـدود   در مجموع زبان انگليسيدوم و سوم آموزش، پايه هاي اول  
 دوره  سـاعت در   119 بايد به    ميزان، اين   ي آموزش اسناد بر اساس    ، كه )1391مقدم و خيرآبادي،    

  ). از كل زمان تحصيل% 12يعني  (اول دبيرستان افزايش يابد
 زبان انگليـسي در     يها  هداف كالس ا1391-1390  داد كه از بعد از سال       اسناد نشان  بررسي

 تـوان   يبنـابراين، مـ   . طور واضح و با جزييات كامل شرح داده شده است            ايراني به  هاي  يرستاندب
 يا  شده   و اهداف مشخص   ها  ياست كنوني آموزش زبان انگليسي داراي س      ةنتيجه گرفت كه برنام   

 معتقـد  2)2006(اديگـر   .انـدركاران برسـد    و ديگر دسـت دبيران  به اطالعيخوب است كه بايد به
.  داشـته باشـند  ي آگـاه هـا  هـدف  هر كـدام از ايـن   بارةبايد در  موزانآ است كه معلمان و دانش  

 آمـوزش دركارآمـد بـودن       بـسزايي  ير برنامه تـأث   هاي  هدف نتيجه گرفت كه بيان      چنين   توان  يم
يكدسـت، و  ،   منـسجم  اهـداف  كه نبـود      اين باورند  پژوهشگران بر . موزان دارد آ  وموفقيت دانش 

 :، ص 2001  همكـاران،  رينگـستد و    ( ضعيف شود    ي منجر به پيامدهاي آموزش    تواند  يمواضح،  
83(3. 
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2- Ediger (2006) 
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 درسـي   ة اجراشده بـا برنامـ     ةبرنامدربارة سازگاري    اول ودوم دبيرستان     هاي   پايه نظر دبيران 
 توسط وزارت   شده  يين به اهداف تع   يتوانايي دستياب رسمي موردنظر وزارت آموزش و پرورش       

 ة معتقـد بودنـد كـه از برنامـ         بيشتر دبيـران    .  پرسيده شد  موزانآ  دانش توسط   آموزش و پرورش  
 اطالعي ندارند و بنابراين طبق مطالب، موضوعات و عنـاوين  شده ييندرسي رسمي و اهداف تع   

ميـزان دسـتيابي   بـارة   دريراحتـ   به توان  يها عنوان كردند كه نم     همچنين آن . روند  يكتاب پيش م  
 دقيق از اهـداف برنامـه   يرسان  اطالع در نتيجه .  اظهار نظر كرد   شده  يينموزان به اهداف تع   آ  دانش

  .رسد ضروري به نظر ميبه معلمان 
 تفـاوت   بارة و مؤلفان در   گذاران  ياست، س دبيراننظر  در راستاي پاسخ به سوال سوم پژوهش،        

همـه  تقريبـا  .  نيز پرسيده شـد ها يرستانه درسي جديد در دب    اصلي بين برنامه درسي قديم و برنام      
 در  يجادشـده  ا ازتغييراتشدت     اول و دوم دبيرستان به      هاي  پايه دبيران، مؤلفان و    گذاران  ياستس

طبـق اهـداف   . حمايـت نمودنـد    درسـي    هـاي   بااصالحات بوجـود آمـده در كتـ       به ويژه   برنامه  
 كـه متـشكل از      )1390( جمهوري اسالمي ايـران     در سند تحول بنيادين آموزش در      شده  بيني  يشپ

شده،   افزايش زمان اختصاص داده   : دن زير انجام شو   هاي   و راهبرد   فصل است، بايد اقدامات    هشت
 تدريس، ايجـاد، توسـعه و تقويـت         يها   روش يروز ساز   ، به دبيران مالي و معنوي     ةتقويت انگيز 

 از دبيـران  يا ي نظـام تربيـت حرفـه      در مدارس، طراحي و ارتقا     يواحد اطالعات و منابع آموزش    
ـ هـاي   هـم كنـشي    ضمن خدمت، مشاركت فعاالنـه در        يها  طريق دوره   سـازي  ينـه ، بهالمللـي  ين ب

 نظام آموزش رسمي عمومي براي باال بردن كارايي و اثربخـشي مـدارس              هاي  ياستها و س    برنامه
 يد سـاز و كارهـا   درسي بر اساس رويكـرد ارتبـاطي، ايجـا   هاي باايراني، اصالح و بازنگري كت    

  .قانوني و ساختار مناسب براي سنجش و ارزشيابي عملكرد نظام آموزش رسمي عمومي
 يهـا    زبـان  گسترة آمـوزش  در  ) 1389(برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران       سند   بنابر

سـالمتي، بهداشـت   "درسي بايد بر اسـاس نيازهـاي فراگيـران مثـل     هاي   باخارجه محتواي كت  
و در .  اسالمي باشـد - ايرانييها  روزانه، محيط اطراف، و فرهنگ و ارزش      هاي يتعمومي، فعال 
 بايد موضوعاتي از قبيل مسائل اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتـصادي، سياسـي، انتقـال                ،  مقاطع باالتر 

 سياسـي و اجتمـاعي، توسـعه        يارزش فرهنگي، ايجاد روابط متقابل و سـازنده، افـزايش آگـاه           
 را " ايرانـي - در چارچوب اسـالمي ها فناوريديدترين علوم و  ، استفاده از ج   گردشگريصنعت  

زمان و به روش       هر چهار مهارت زبان بايد هم      شده،  ي اسناد بررس  بنابر). 37صفحه  (بگيرد  بردر  
 قديمي مثل تمركز بر روي قواعـد، ترجمـه و درك            يها   و از روش   آموزش داده شوند  ارتباطي  

 زبـان انگليـسي در      آموزش مهم را در     دگرگونيك   ي تواند  ياين سياست م  . مطلب اجتناب شود  
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هدف نهايي  .  روش ارتباطي سوق دهد    سوي را به    ي آموزش ها   و روش  پديد بياورد  ها  يرستاندب
موزان بتوانند يك مـتن سـطح متوسـط را    آ  دانشدانش آموختگي،اين طرح اين است كه بعد از   

كوتـاه بنويـسند، از منـابع انگليـسي          را درك كنند، يك مقاله انگليسي        ي آن بخوانند، معناي اصل  
 و دبيـران برخـي از  . انجـام دهنـد  يك مكالمه در سطح متوسـط       بتوانند   استفاده كنند و     يخوب  به
 از   را  انگليسي بايد آموزش  دهد   توصيه كردند كه اگر منابع انساني و مالي اجازه           گذاران  ياستس

 هـاي  يافتـه ايـن نتيجـه بـا    .  شود سيو حتي چند مدرسه دوزبانه تأس     كرد  آغاز  ابتدايي  سال اول   
 گفته است كه زمان نامناسب شروع يـادگيري زبـان   پژوهشاين . سازگار است )1995(رشيدي 

 آغـاز آمـوزش    براي رفع اين كاستي    آيدكه  ي زبان به شمار م    يها   كالس يها  ازضعفيكي  دوم،  
  .كند يشنهاد ميپ را پنجم ابتدايييةزبان انگليسي از پا

  1)شده در كالس  انجامهاي يت زبان، فعاليها ارتمه(محتوا  -4-2-2
گفـت  ،  شنيدن يها   كه مهارت  آن بودند  گرها نشان   ها و پرسشنامه    ، مصاحبه ه ها  مشاهد برايند

انـد و    قرار گرفتـه يد جديد مورد تأكة كاربردي در برنامهاي   واژه ، خواندن و درك مطلب و     وگو
طور كـه      همان ، بر اين  افزون. اند   گرفته شده   تا حدودي ناديده   آهنگ كالم  نوشتن و    هاي   مهارت

 ةها و مشاهدات نشان دادند، برنامـ  طور كه مصاحبه     بيان شده است و همان     شده  يدر اسناد بررس  
 هـاي   نتيجـه . ارتبـاطي دانـش آمـوزان دارد        توانايي ي بيشتري بر رو   يددرسي جديد توجه و تأك    

رويكـردي كـه    .  دارد آمـوزش رويكرد  ي در دگرگون گوياي نيز   دبيرانآمده از مصاحبه با       دست  به
 زبـاني   يها  هااست تا دانش آموزان بتوانند مهارت        در كالس  هم كنشي هدفش افزايش ارتباط و     

وجـود    بـه يهـا   و از فرصـت سخن بگويندزبان انگليسي    به يخوب  الزم را به دست بياورند و به      
 ة برنامـ  رسـيم كـه      اين نتيجه مـي    درپايان به . بهره ببرند  معنادار   هاي  تمرينآمده در كالس براي     

 درسـي  هـاي   باهـا در كتـ     نآ زبان و گنجاندن     يها  درسي جديد به اندازه كافي بر روي مهارت       
  . دارديدتأك

  2يندافر -4-3
 يهـا   كتـاب بـارة انـدركاران در     دسـت  ديـدگاه  يعنـي    ،پژوهشچهارم   پرسشبراي پاسخ به    
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ــدريس، و روش ارزشــيابي دانــش  ــالآ درســي، روش ت ــوزان در ك ــسي، يهــا سم ــان انگلي  زب
  از همچنـين . شـد  انجام   دبيرانها، و      آموزش زبان، مؤلفان كتاب    گذاران  ياست با س  ييها  مصاحبه

  . اول و دوم نيز بررسي شدندهاي يه زبان انگليسي پايها  و كتاببازديد شدده كالس درسي 

  هاي درسي كتاب -4-3-1
 تهيـه شـده بـود و     دبيـران  كـه بـراي      يا   اول و دوم دبيرسـتان در پرسـشنامه        ة پاي يها  كتاب

 گـذاران  ياسـت  از سشـماري  درسـي و  هـاي  باشده با مؤلفان كت  انجاميها همچنين در مصاحبه 
 پيوسـتگي ، هـا  شـمار درس  از قبيل ظاهر كتاب، حجم كتاب،        هايي  پرسش. بررسي شد  يآموزش

باني، نقش كتاب   ز يها  ، مهارت ها  نروز بودن، نوع تمري      بودن، به  يمطالب و موضوعات، كاربرد   
 بيـشتر دبيـران  ، مؤلفان، و گذاران ياست سةهم. مطرح شد يآموزش كتاب كمكو  راهنماي معلم،   

صـورت   را بـه   جديد هر چهار مهارت زبـان يها  كه كتابباور داشتنداول و دوم دبيرستان ة پاي
 دسـترس   بـه علـت در  كردنـد،  اعـالم  دبيران برخي از حال  ينباا. گيرد  يكاربردي و مؤثر در بر م     

. گيرنـد  ي را ناديده مـ  "گوش كردن " مربوط به مهارت     يها   بخش ،نبودن دستگاه پخش سي دي    
 تا  ، داشت معلمان ضمن خدمت    يها   بر روي اهميت دوره    اي  يژه و يد تأك گذاران  ياستيكي از س  

البتـه در دسـترس نبـودن كتـاب         .  آموزش داده شود   دبيران به    را  جديد يها   كتاب آموزش شيوة
 بايسته يادآوري است كه   . ها بود    در شهرستان  يژهو   به دبيرانلم از انتقادهاي برخي از      راهنماي مع 

 از دانش آموزان بـه     برخيها براي      سطح مطالب موجود در كتاب     باورداشتند كه  دبيرانبرخي از   
 بتوانـد  اسـتاندارد،  يآموزشـ  اندازه كافي سخت و چالشي نيست و شايد وجود يك كتاب كمك           

درسـي، موافـق اسـتفاده از كتـاب         هـاي     كتاب و مؤلفان    گذاران  ياست البته س  .كنداين خأل را پر     
 زبان نبودند و با توجه به شرايط موجود در سراسر كـشور، نيـازي   يها   در كالس  يآموزش  كمك

  .دانستند يبه كتاب ديگري را ضروري نم
ها با رويكـرد    اول و دوم دبيرستان نشان داد كه اين كتابة پاي يها  بررسي نسخه جديد كتاب   

بـه گفتـة    امـا   .  همخواني و مطابقت دارنـد     1"چارچوب ارجاعي مشترك اروپا   "ارتباطي و اصول    
 قرار ندارد تـا     يآسان   كتاب راهنماي معلم در دسترس همگان در سراسر كشور به          برخي از دبيران  

 بــراي بتــازگيايــن دو كتــاب .  و منــسجمي را ارائــه كننــددســت يكآمــوزشمعلمــان بتواننــد 
 جلـدي بـراي   شـش عنوان بخشي از يـك كتـاب     اول و دوم دبيرستان و به      هاي  موزان پايه آ  نشدا
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انـد تـا زبـان انگليـسي را بـا رعايـت                ايران طراحي شده   هاي  يرستانتدريس زبان انگليسي در دب    
 1كتـاب پراسـپكت   .  ارائـه كننـد    "چارچوب ارجاعي مشترك اروپا   "رويكرد ارتباطي و با رعايت      

باعـث  ) انـد  شـده يف  اول و دوم دبيرسـتان تـأل   هـاي  براي پايهي كهجديد ياه كتاب (يك و دو
 ةهمـ به پرورش ها  در اين كتاب. محور را در پيش بگيرند-موزآ كه معلمان روش دانش  شوند  يم

مـوزان  آ   دانـش  شركت و   2و فرصت نقش بازي كردن    توجه شده است     ي زبان انگليسي  ها  مهارت
 كتـاب، معنـادار و      هـاي   يت و فعال  ها  ينتمر. هم شده است   اطالعات فرا  3سازي    ياز طريق شخص  

 مـوز آ  دانـش هم كنـشي  و بر   اند موزان كاربردي و عملي   آ  مبتني بر رويكرد ارتباطي و براي دانش      
. انـد   شـده   يبند   و درجه  يزير   طرح يخوب  ها به   درس.  دارند يد تأك  دبير با موزآ  آموز و دانش    دانش با

 مختلـف   هـاي   يـت در موقع كه   دهند  يموزان قرار م  آ  ختيار دانش  را در ا   هايي   واژه  كتاب يها  درس
 تنـوع كـافي در موضـوعات و محتـواي       .ها نيـاز داشـته باشـند       نآزندگي روزانه ممكن است به      

 تعـداد دروس  بايسته يادآوري است كـه .  وجود دارد،ايراني- با توجه به فرهنگ اسالمي ،ها  كتاب
رس است كه با توجه به بازه زماني سال تحـصيلي     اول و دوم بين هفت تا هشت د        يها  در كتاب 

ي هـا  مـوزان خيلـي بيـشتر از كتـاب    آ ها براي دانـش  نآ كه جذابيت رسد يبه نظر م. مناسب است 
 تـوان   ي درسـي مـ     هـاي  با و نتايج مربوط به بررسي كتـ       ها  يافتهبا توجه به    .  قديمي است  درسي

  . استشبخ يت رضادرمجموع به وجود آمده هايي  دگرگونيفهميد كه

   تدريسيها  روش-4-3-2
  اززبـان مـادري     بـه طـور معمـول      ها عنوان كردنـد كـه      آن  مصاحبه با معلمان، برخي از     طي
برخـي از   . كنند  ي استفاده م   و تسهيل در يادگيري    موزان براي سرعت بخشيدن به تدريس     آ  دانش
 در كـالس  دبيـر   و4مـوزان آ  و ارتباط كافي بـين دانـش  هم كنشي بيان كردند كه    گونه  ين ا دبيران

مـوزان را  آ  روش تدريس خود را عوض كننـد تـا دانـش      دبيران بنابراين بهتر است     ؛وجود ندارد 
 5موزانآ   كافي بين دانش   هم كنشي ها اعالم نمودند كه       بر اين آن   افزون. تشويق به يادگيري كنند   

هـا و     صاحبههـا و مـ       پرسشنامه  مشابهي از  شده، نتايج    استفاده آموزشاز نظر روش    . وجود ندارد 
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 1ترجمـه - دسـتور  شنيداري و يا حتي روش    - روش گفتاري  دبيران بيشتر .  حاصل شد  مشاهدات
آمـوز    كـسل شـدن دانـش   موجـب محور بود و ايـن   - معلمبيشترها  كالس. دادند يرا ترجيح م

  .شد يم
گري در   بـازي  چـون  كـنش هـايي    و   هـا   روش كـه بايـد از       باور داشتند اندركاران     دست ةهم
لـوك  . بهـره بـرد    زبـان انگليـسي      يهـا  ، كارهاي دونفره و گروهي در كـالس       انهاي ديگر   نقش

 در يادگيري زبـان  گزارش مي دهد كه بهره بري از روش هاي نو و گوناگون آموزشي      2)2006(
شـگردهاي متفـاوت    هـا و       اخير نيز بر استفاده از روش      هاي  پژوهشدر  .  اثرگذار است  انگليسي
 ، نيونـان  ؛1998 ،مك دوناق و شـا    ( شده است    يدتلف تأك  مخ يها   مهارت  آموزش  براي يآموزش
بحـث  و  دونفـره، گروهـي،   هـاي  يـت بنـابراين بايـد بـه فعال    .3)1990 ، ريچاردزو راجرز؛1993

 كنـوني  آمـوزش  گفـت كـه روش       تـوان   ي مـ   بنـابراين  .ها توجه بيشتري شود     وگفتگو در كالس  
مي ملـي آمـوزش، نيـاز بـه          اسـناد رسـ    پايـة بر.  نيست بخش  يت رضا ، زبان انگليسي  يها  كالس
شـدت احـساس       بـه  ، تـدريس  يهـا    روش يروزرسـان    تربيت معلم ضمن خدمت و به      يها  دوره

پـاي    بتواننـد پـا بـه      دبيـران  كـه    شـود   يمموجب   ، تربيت معلم ضمن خدمت    يها  دوره. شود  يم
 محوري را انجام    -آموز   و دانش  تر  يارتباطهاي    روش پيش روند و     آموزش روش   هاي  دگرگوني

را بـه زمـان   هـا   واژه هاي درون متن   ،  دبيران كه   شد زبان مشخص    يها   كالس ة در مشاهد  .دهند
 چنـد  ،بعـد از آن . كردند  يموزان بايد مكالمه را حفظ م     آ  ، و سپس دانش   كردند  يمادري ترجمه م  

 بدون در نظـر گـرفتن نـوع         دبيرانبرخي از   . شد  ي تدريس م  4استقراييصورت     به دستوري ةنكت
اگر بخشي از زمان كالس ها  در برخي از كالس  . كردند  يموزان، تدريس م  آ كالس و سطح دانش   

 از جملـه گـاج و مبتكـران در كـالس انجـام      يآموزش  كمكيها  كتابهاي  ين تمر ماند،  يباقي م 
 استعداد درخشان و پيشرفت تحـصيلي       همانندآموزان را براي امتحاناتي       تا بتوانند دانش   شد،  يم

  . سازندآماده

  رزشيابي و سنجش دانش آموزانروش ا -4-3-3
  واژگـان  مـوزان قواعـد و    آ   كه دانش  باور داشتند ها    شونده  در مبحث امتحانات، همه مصاحبه    

__________________________________________________________________ 
1- Audio- lingual and Grammar -Translation 
2- Luk (2006) 

3- McDonough and Shaw(1998); Nunan, 1993; Richards and Rodgers, 1990; 

4- Deductive 



 101 هاي اول و دوم دبيرستان ارزيابي برنامه جديد آموزش زبان انگليسي پايه

هـا   آن .شـوند  موفـق  نوشتاري تا در امتحانات نهايي كنند ياند حفظ م  كه ياد گرفته رامحدودي
 و  اسـت  وشـتاري نو  ) پايـاني (صـورت مجمـوعي       مـوزان بـه   آ  يابي دانش شاعالم نمودند كه ارز   

هـا بيـشتر بـر روي         آن يـد تأك. گيـرد   ي را در بـر مـ      درك مطلـب   واژگان و ،  دستوري يها  بخش
 عنـوان كردنـد كـه از        دبيران. گرديد  يامتحانات نهايي بود و توجه كمتري به امتحانات مستمر م         

غلط، سؤاالت كوتـاه، سـؤاالت      / طرح آزمون كه شامل سؤاالت درست      براي مختلفي   يها  روش
 دبيـران پايـه   با اين حـال،  . كنند ي استفاده م است،ي، سؤاالت جاخالي، و سؤاالت تستي   تشريح
كـه   شـفاهي    يهـا    نمره را بـه آزمـون      8 ، نمره امتحان  20 اول و دوم دبيرستان گفتند كه از         هاي
همچنين توجه  . دهند  ي اختصاص م   تك نفره، مصاحبه، و مكالمه گروهي مي شود         مكالمه شامل

 داشت كه اين   آموزش دبيران به قبول شدن دانش آموزان، نقش بسزايي در روش          به نمره و نياز     
  .است) 2007(نتيجه در راستاي پژوهش جهانگرد 

  1)برونداد(نتايج اجرا  -4-4
انـدركاران از مـؤثر بـودن درس           پژوهش، برداشت كلي دست    پنچممنظور پاسخ به سؤال       به

 نيازهـا و انتظـارات   دسـتيابي  ميـزان  ين و همچن اول و دوم دبيرستان     هاي زبان انگليسي در پايه   
شـده    اندركاران، زمان اختصاص داده     از نظر دست  . ها مورد توجه قرار گرفت      ها، در مصاحبه   نآ

 يجـه درنت.  كـافي نيـست  ،به درس زبان انگليسي براي رسيدن به يك سطح يادگيري قابل قبـول          
 يهـا   وامل مالي اجازه بدهد، زمان كالس     ها توصيه كردند كه اگر منابع انساني و ع          از آن  شماري

افـزايش يابـد تـا      ) دو روز در هفتـه    (صـورت فـشرده        ساعت در هفته به    دوانگليسي به حداقل    
 دسـت يابنـد تـا انتظـارات و     مهارت زبان انگليـسي  موزان بتوانند به سطح قابل قبولي از        آ  دانش

 آموزشي ضمن خدمت    يها  وره از برگزاري د   گذاران  ياست س ةهم. انجام پذيرد نظر   اهداف مورد 
شدت توصيه داشتند كه وزارت آموزش و پـرورش            به دبيرانمعلمان استقبال كردند و برخي از       

 و حتـي اجبـاري     يا  صورت مـنظم و دوره       ضمن خدمت را در همه استان به       ي آموزش يها  دوره
 يهـا  ش و رو راهبردهـا  برنامـه را بهتـر متوجـه شـوند و    ة هـدف و فلـسف    دبيرانبرگزار كند تا    

 دبيـران از هـا معتقـد بودنـد كـه بيـشتر         نآبرخـي از    . مدتر را ياد بگيرنـد    اروز و كار     به آموزشي
ها از قبيل سي دي، دستگاه پخش صـدا و فـيلم، و كتـاب راهنمـاي                   امكانات موجود در كالس   
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 ، مؤلفـان  گـذاران   ياستهمه س تقريبا  . ها دسترسي ندارند    و يا شايد به آن     كنند  يمعلم استفاده نم  
 اول و دوم دفـاع    هاي  يه پا هاي  با و تغيير كت   ها  يرستان از تغيير برنامه آموزش زبان در دب       دبيرانو

 آموزشي، شروع يادگيري زبـان انگليـسي از         گذاران  ياست و س  دبيراناز ديدگاه برخي از     . كردند
فـزايش   اندر زبـا را مـوزان  آ  توانايي دانشتواند ي دوزبانه مة چند مدرس يسمقطع ابتدايي و تأس   

 برقـراري ارتبـاط   يهـا   فرصتينچن  و هم1 زيرا از اين طريق حجم وسيعي از داده معنادار  ،دهد
 .گيرد يها قرار م نآدر اختيار 
 شـفاهي   يهـا   ها توانايي خود در مهارت     موزان نشان داد كه آن    آ   دانش يها   پرسشنامه بررسي
 را گـستره  مـورد نـاتواني در ايـن    مـوزان در آ نظـر دانـش  . كنند ي انتظار تلقي م اندازةرا كمتر از    

 در   بر ايـن   افزون.  روزمره و واقعي در كالس نسبت داد       هاي  ين و تمر  ها  يت به نبود فعال   توان  يم
 كه ممكن است به دليـل       شود  ي و توجه كافي نم    يدها تأك    معلوم شد كه به اين مهارت      مشاهدات

 ارتقـاي  منظـور   به. ناسب باشد نامآموزش يها نداشتن امكانات، تجهيزات و يا استفاده از روش   
هـا اسـتفاده كـرد، و در          در كالس  تر  ارتباطي يها   از روش  توان  يمهارت شفاهي دانش آموزان م    

مـورد  بـه صـورت جـدي     ها  يابي شفاهي نيز بايد در امتحانات و ارزش       يها  نهايت اينكه، مهارت  
 اهميـت جايگـاه آمـوزش    تواند تاثير بـسزايي بـر        كه اين مسئله مي    ارزيابي و توجه قرار بگيرند    

 همخـواني  2)2006( الـدرويش  مطالعـه اين نتايج بـا     . هاي شفاهي در كالس داشته باشد       مهارت
 و گـوش دادن     "صـحبت كـردن   " يها  خود را در مهارت    موزانآ   زيرا او دريافت كه دانش     ،دارد

 درس زبـان  معتقد بودند كـه داشـتن  %) 48,5( نيمي از دانش آموزان  يباًتقر. كنند  يناتوان تلقي م  
مـوزان  آ   دانـش  بيش از نيمي از   .  بسيار مثمر ثمر باشد    تواند  ي مقاطع تحصيلي م   ةانگليسي در هم  

ها وجـود     مدعي بودند كه هيچ امكاناتي از قبيل دستگاه پخش سي دي و فيلم در كالس              %) 52(
دانش آموزان در مجموع از مطالب و محتوا، حجم مطالب كتـاب درسـي         % 60نزديك به   . ندارد

فشار رواني و يا فـشار روانـي    در كالس بدون   كردتدها اعالم    از آن % 80حدود. ضايت داشتند ر
 كه يادگيري زبان انگليسي براي      باور داشتند موزان  آ   بسياري از دانش   ، بر اين  افزون. اندكي دارند 

 اين درس يك درس اجباري است بايد بتواننـد آن را             كه  تحصيل ضروري است و ازآنجا     ةادام
  .وفقيت پشت سر بگذرانندبا م

__________________________________________________________________ 
1- Comprehensible meaningful input 

2- Al-Darwish (2006) 
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  ها يافتهكاربرد  -4-5
 جديـد درسـي زبـان       ة برنامـ  يمدي، و اثربخش  ا ارزيابي عملكرد، كار   ،هدف از اين پژوهش   

 بـراي   توانـد   ينتايج اين پژوهش مـ    . است احتمالي آن     انگليسي و شناسايي نقاط قوت و ضعف      
ـ دبيـران  آموزش زبان در وزارت آمـوزش و پـرورش،    گذاران  ياستس ان انگليـسي، طراحـان    زب

بـا توجـه   .  باشدبخش ي درسي و ارزيابان آموزشي، مفيد و آگاه هاي  با، و مؤلفان كت   ها  سرفصل
 شـمار بـاالي   امكانات ناكـافي و    ،به بررسي زمينه محيطي مشخص شد كه در برخي از مدارس          

كاهش بنابراين  .  بروز مشكالتي در اجراي برنامه شده است       موجب ،دانش آموزان در هر كالس    
 بـه   تواند  يها به امكاناتي از قبيل دستگاه پخش صدا م           دانش آموزان و مجهز كردن كالس      شمار

 ترسيم شده يخوب در بررسي درونداد مشخص شد كه اهداف برنامه به    .  كند ارتقاي برنامه كمك  
ز يند نيـ  ادر بررسي فر  .  دارد وجود بران  بهره و آگاهي بخشي به      يرسان   نياز به اطالع   فقطاست و   

 تدريس بايـد بـه   يها  همچنين روش .  اند  جديد از نقاط قوت برنامه     يها  كه كتاب شد  مشخص  
در زمينه نتايج اجـرا مـشخص       . داده شوند آموز محور سوق       و دانش  تر  ي ارتباط هاي  سوي روش 

 اسـت كـه     تـر   يينشد كه سطح انتظارات دانش آموزان از ارتقاي مهارت گفتاري و شنيداري پـا             
  .برندآموزان استفاده  ارتقاي مهارت شفاهي دانشبراي  تر ي ارتباطيها وش بايد از ردبيران

   پژوهشيشنهادهاي و پها محدوديت -4-6
 اول و دوم دبيرستان در ايران بـا         هاي  هدف اين پژوهش ارزيابي آموزش زبان انگليسي پايه       

موزان، آ  دانش(اندركاران مختلف      پي پي و براساس ارزيابي دست      اي  ياستفاده از مدل ارزيابي س    
 بـه تفـاوت     توان  ي آتي م  هاي  پژوهشدر  . بود)  آموزشي، و مؤلفان كتاب    گذاران  ياست، س دبيران

. احتمالي بين آموزش درس زبان انگليسي در مدارس ايران و مدارس خارج از كشور پرداخـت          
 زبـان   گـسترة آمـوزش    از تجربيـات ديگـر كـشورها در        توانند  ي آموزشي ايران م   گذاران  ياستس
اين پـژوهش  .  آموزش زبان را ارتقا دهنديها   جايگاه برنامه  يجهخارجه استفاده كنند و درنت    /مدو

 ايران انجام شد و بنابراين ممكـن اسـت نتوانـد         هاي  يرستانحدودي از دب  مدر تعداد مشخص و     
 ديگـر، نـوع دبيرسـتان، و    هاي يه جنسيت، شهر، پايردر اين پژوهش تأث. نماينده كل كشور باشد   

 يرگـذار  بررسي نشده است كه ممكن اسـت در نتـايج ارزيـابي تأث             پدر و مادر  صيالت  سطح تح 
 بر اين، اگرچه در ابتـداي ايـن مطالعـه پژوهـشگران درصـدد بودنـد تـا نظـرات                     افزون. باشند
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 را با هم مقايسه كند اما با توجه به        2موزان مشغول تحصيل  آ   و دانش  1دانش آموخته موزان  آ  دانش
اول هـاي    جديد آموزشي در پايه      نظام از   دانش آموخته آموز     هنوز دانش  اينكه در زمان پژوهش   

  .و دوم دبيرستان در دسترس نبود امكان اين مقايسه فراهم نگرديد
ها بـه امكانـات مـورد نيـاز آمـوزش       در نهايت، با توجه به نتايج بدست آمده، تجهيز كالس  
 مادي و معنوي دبيران، و آگاه كـردن         زبان براي ارتقاي زمينه محيطي برنامه، تقويت انگيزه هاي        

در اختيـار دادن كتـاب راهنمـاي       ها از اهداف مورد نظر براي ارتقاي قسمت درونداد برنامه،             آن
 از دبيـران  توانمنـد سـاختن   ي اسـتاندارد، آموزش  نمونه و كتاب كمك   يها  آزمونمجموعه  معلم،  

، و معرفـي    يسـاز    آزمون يها  تدريس، روش  يها  روز سازي روش    ها، به  طريق افزايش دانش آن   
 آمـوزش ضـمن     يهـا    برجسته كتب جديد، از طريق برگزاري منظم و اجباري دوره          هاي  يژگيو

ابعـاد   ارتقـا و اصـالح   سازي فرايند برنامه، به منظـور         براي كيفي   مختلف يها  خدمت در استان  
 .پيشنهاد مي گردد ايران هاي يرستاندر دبانگليسي مختلف برنامه آموزش زبان 
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