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Abstract

چکیده

Many experts believe that one of the main causes
of ineffective language learning in Iranian state
schools has been inefficient teacher education. As
a result, a new curriculum for English language
teacher education has been in place in Farhangian
University since 2012. This study aimed to
examine some aspects of the curriculum that
needed to be improved, changed and/or
maintained in order to help improve English
language teaching in Iran. The evaluation
framework of second language teacher education
developed by Richards (1998) was employed as a
guideline for analying the curriculum. The
research was conducted through a course material
analysis and the data was collected through
questionnaires and interviews from 150 male and
female teacher-students and 5 teacher educators.
The results revealed that the programme has many
advantages including its special emphasis on
language teaching theories, teaching skills,
communication skills and subject matter
knowledge. However, there were some
shortcomings, namely lack of close supervision of
the practicum at schools, no pre-thought policies
for teacher-students participation in English
teachers' communities of practice, insufficient
time allotted to teaching conversational skills and
more consciousness-raising activities for teacherstudents in terms of pedagogical reasoning skills
and the influential socio-cultural factors in second
language learning.

 یکی از عوامل اصل ی یلادیرر،به اعتقاد برخی از کارشناسان
 وجود ضعفهایی،ضعرف زبان انگ رسی در مدارس دولتی ایران
1931 در حوزه تربرّت مع ّم بوده اسلت؛ بلدینمنظلور از سلا
برنامه درسی جدید تربرّلت مع ّلم زبلان انگ رسلی در دانشلگاه
 هدف از مطالعه حاضلر ایلن بلود.فرهنگران طراحی و اجرا شد
که در راستا بهبود وضعرّت آموزش زبان انگ رسلی در کشلور
،،به بررسی ابعاد از این برنامله برلردازد کله نرازمنلد اصلح
 مد ارزیابی برنامه تربرّت مع ّم زبان. و یا ابقاء میباشند،تغررر
.) نرز جهت تح رل این برنامه انتخاب شد1331( دوّم ریچاردز
پژوهش از طریق تح رل موادّ درسی و با جمل آور دادههلا از
 نفللر از اسللاترد از طریللق5  دانشللمومع ّم مللرد و زن و151
 نتایج نشان داد که این برنامله.پرسشنامه و مصاحبه انمام شد
دارا نقاط قوّت بسرار از جم ه تأکرد ویلژه بلر نظریلههلا
 و دانش، مهارتها ارتباطی، مهارتها تدریس،آموزش زبان
، از آن جم ه. امّا کاستیهایی هم وجود دارد،موضوعی میباشد
نظارت دقرقی بر حسن اجرا واحد تدریس عم ی در ملدارس
وجود ندارد؛ تدابرر خاصّی برا مشارکت دادن دانشلمومع ّمان
در اجتماعات ع می مع ّمان زبلان انگ رسلی کشلور اندیشلرده
 نرازمنلد،  شلنردار- نشده است؛ آموزش مهارتها یفتلار
 نرازمنلد، دانشلمومع ّمان،زمان برشلتر ملیباشلد؛ و اینکله
آشنایی برشتر بلا مهلارتهلا اسلتدل تع رملی و عواملل
.اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر یادیرر زبان دوّم هستند
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مقدمه
یسترش جهانی استفاده از زبان انگ رسی منمر به افزایش سطح انتظارات خر ی از جوام در زمرنله
«روزآمد کلردن برنامله درسلی ،1ایملاد نگلرش حرفلها  ،و توسلعه صلححرتهلا شلناخته شلده
برنالم ی» (ریچاردز )175 :8111 ،برا مع ّمان زبان انگ رسی شده است تا برنامهها تربرّت مع م
زبان انگ رسی را تأثرریذارتر سازد .دانشگاه فرهنگران 8هم که ممر آموزش مع ّمان زبلان انگ رسلی
برا مدارس دولتی در ایران است ،در این راستا یام برداشته و تحش نموده است برنامه درسی خلود
را روزآمد کند .تعداد کل واحدها درسی در این برنامه 157 ،واحلد اسلت ،کله دروس عملومی 11
واحد ( 82/11درصد) ،دروس تربرتلی  11واحلد ( 11/12درصلد) ،دروس اصل ی  78واحلد (15/15
درصد) ،و دروس اختصاصی  82واحد ( 11/52درصد) این برنامه را به خلود اختصلاد دادهانلد .ایلن
برنامه از واحدها درسی اجبار و اخترار تشکرل شده اسلت کله عملدتار در دو سلا ابتلدایی از
دانشمومع ّمان انتظار میرود ابعاد یونایون مربوط به فرایرر زبان انگ رسی ،همچون دسلتور زبلان،
آواشناسی ،و چهار مهارت اص ی خواندن و درک مط ب ،نگارش ،یفتار و شلنردار را براموزنلد .در
سا ها سلوّم و چهلارم ،اب لب واحلدها درسلی ماننلد روش تلدریس ،طراحلی برنامله درسلی و
ارزشرابی ،اختصاصی هستند .برشتر کتب درسی مربوط به آموزش زبان انگ رسی عمومار از بریتانرلا و
ایالت متحده آمریکا وارد و در برنامه درسی ینمانده میشلوند .در ایلن برنامله همچنلرن دورههلا
کارآموز بریزار میشود که فرصت مشاهده کحسها واقعلی ملدارس دوره متوسلطه اوّ و دوّم و
تدریس عم ی تحت نظارت استاد راهنما و یل مع ّلم راهنملا بلا تمربله زبلان انگ رسلی را بلرا
دانشمومع ّمان فراهم میآورد.
حا باید دید آیا این برنامه درسی میتواند نظر منتقدان را ج ب نماید یا خرلر؛ زیلرا بسلرار از
آنها براین باورند که مقصّر اص ی وضعرت نامط وب یادیرر زبان در مدارس دولتلی ایلران ،مع ّلم و
برنامه تربرّت مع ّم است (خوشس رقه ،جمالی ،و سلعردیان .)8111 ،9بلهعلحوه اینکله ،برناملههلا
تربرّت مع ّم زبان خارجی در سرتاسر دنرا همواره با طرف یستردها از کاستیها روبرو بلودهانلد کله
توجّه کمتر ب ه افزایش سطح بسندیی زبانی دانشمومع ّمان؛ توجّه کمتلر بله مهلارتهلا کلاربرد
مانند مدیریت کحس درس و استفاده از فنآور ؛ اسلتفاده محلدود از راهبردهلا و ملد سلاز هلا
تع رمی مؤثر در دورهها آموزشی؛ و ارتباط ضعرف بلرن تئلور و عملل از جم له ایلن کاسلتیهلا
میباشند (فترمن 1و همکاران )1333 ،که نراز به بررسی و مطالعه دارند .بر این اساس ،ارزیابی برنامه
تربرّت مع ّم زبان انگ رسی دانشلگاه فرهنگرلان ،یل ضلرورت پژوهشلی ویلژه تشلخرش داده شلد،
ع یالخصود پژوهش در این حوزه به طرز محسوسی نسبت به سایر حلوزههلا کمتلر اسلت (دوللی،
1. Curriculum renewal
2. http://cfu.ac.ir/
3. Khoshsaligheh, Jamali, & Saeedian
4. Fetterman
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دنگل ،و فاران.)8111 ،1
در ادامه به بررسی و مرور مطالعات موجود در زمرنه ارزیابی برنامهها تربرّت مع ّم در نظامهلا
آموزشی سرتاسر دنرا ملیپلردازیم .اان )8111( 8در پژوهشلی تمربلی ،برنامله تربرّلت مع ّلم زبلان
انگ رسی در بائودینگ چرن را مورد ارزیابی قلرار داد .بلر اسلاس دادههلا یلردآور شلده از فلار
التحصرحن این مرکز تربرّت مع ّم از طریق مصاحبه و پرسشنامه مشخش شد کله دانلش محتلوایی-
تع رمی ،دانش موضوعی ،و تدریس عم ی از مهمّترین ضرورتها یل دانشلمومع ّم آملوزش زبلان
میباشد.
9
کسکون و دا اوب و ( )8111پس از ارزیابی ی برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی از طریق ملد
پرکاک ) 8113( 1به این نترمله رسلردند کله بایلد تعلادلی بلرن توانلاییهلا زبلانی و تع رملی در
برنامهها تربرت مع ّم زبان انگ رسی وجود داشته باشد .آنها دریافتنلد کله از منظلر تمربله عم لی
تدریس ،دانشمومع ّمان از واحدها درسی که فرصتها تلدریس عم لی برشلتر را فلراهم ملی-
کردند ،نسبت به واحدها درسی تئور  ،استقبا برشتر به عمل میآوردند .از سو دیگلر ،آنهلا
خاطرنشان کردند که جنبهها بسندیی زبانی در برنامهها تربرّت مع ّم زبان انگ رسلی بایلد کلامحر
مورد توجّه قرار یررد.
5
مطالعاتی هم در حوزه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در ایران انمام شده است .مط ّبزاده (،)8118
نزاکتالحسرنی و کتابی)8119(2؛ سرل و وفائیمهلر)8111(7؛ سل رمانی و زنگنله)8111 ،8119(1
یافتهها مشابهی داشتند .از یافتهها مشترک تمامی این مطالعات این بلود کله دانلش محتلوایی-
تع رمی ،تمربه تدریس عم ی ،و سطح بسندیی زبانی از جنبهها تربرّت مع ّم زبان انگ رسلی بودنلد
که نراز به توجّه برشتر داشتند.
با این حا  ،یافتهها مطالعات پرشرن ،پاسخگو تمام پرسلشهلا مربلوط بله برنامله درسلی
تربرّت مع ّم زبان دوّم در ایران نرست؛ زیرا سانتورو ،رید ،مایر و سلرنگ )8118(3معتقلد بودنلد کله
تربرّت مع ّم با محرط آموزشی بومی ارتباط تنگاتنگی دارد و توسلط آن تعریلف ملیشلود .در حلوزه
فرایرر زبان انگ رسی ،یل سلاختار تأثرریلذار وجلود دارد و آن ،تملایز بلرن دو ک مله اختصلار
یعنی BANA11و  TESEP11است BANA .اشاره دارد به رویکرد اتخلا شلده نسلبت بله آملوزش و
فرایر ر زبان که در بریتانرا ،استرالرا و آمریکلا شلمالی ،رشلد و نملو یافتله اسلت؛ در حلالی کله
1. Dooley, Dangel, & Farran
2. Zhan
3. Coskun & Daloglu
4. Peacock
5. Motallebzadeh
6. Nezakat-Alhossaini & Ketabi
7. Sarlak & Vafaeimehr
8. Soleimani & Zanganeh
9. Santoro, Reid, Mayer & Singh
10. British & North America
11. Tertiary, Secondary & Primary
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 TESEPبه رویکرد موجود در مدارس دولتی ابتدایی ،متوسطه اوّ  ،و متوسلطه دوّم سرتاسلر جهلان
اشاره دارد (هالرد  .)1331 ،1در واق  ،در برنامهها تربرّت مع ّم  ،BANAمع ّملان آموزشلگاههلا
خصوصی برا تدریس کتابها درسی طراحی شلده در ایلالت متحلده آمریکلا و بریتانرلا تربرّلت
میشوند؛ امّا در برنامهها تربرّت مع ّم  TESEPماننلد دانشلگاه فرهنگرلان ،مع ّملان بلرا تلدریس
محتوا آموزشی بومی که برا مدارس دولتی آموزش و پرورش طراحی شدهاند ،آموزش میبرننلد.
برخحف مطالعات پرشرن که به ارزیابی برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در محرط آموزشی BANA
پرداخته اند ،ارزیابی تربرّت مع ّم زبان انگ رسی برا محرط آموزشی مدارس دولتی ایران کله از نلو
 TESEPمیباشد ،تمرکز اص ی مطالعه حاضر است و به احتما فراوان ،ایلن پلژوهش اوّللرن تلحش
صورت یرفته برا ارزیابی این نو برنامهها تربرّت مع ّم زبان دوّم در ایران میباشد.
به اعتقاد یریوز ،)181 :8113(8ارزیابی برنامه تربرّت مع ّم زبان خارجی از منظر برنامه درسی بلر
دو بخش اص ی تمرکز دارد« :یادیرر دانشمومع ّمان و اثربخشی برنامه» .متناسب با اهداف مطالعله
حاضر ،مورد دوّم در این پژوهش ،مدّ نظر است که مشابه تعریف رابرنسون )133 :8119( 9از ارزیابی
برنامهها تربرّت مع ّم میباشد « :جم آور  ،تمزیه و تح رل ،و تفسرر اطحعات برا ارائه قضلاوتی
درست در مورد ارزش ی برنامه خاد .»...لذا هدف اص ی ایلن مطالعله ،ارزیلابی مرلزان اثربخشلی
جنبهها یونایون ی برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در یکی از دانشگاهها تربرت مع ّلم ایلران
بود .در این مطالعه ،همچنرن به بحث در زمرنه کاربست تغرررات پرشنهاد در ایلن برنامله تربرّلت
مع ّم پرداخته میشود .با توجّه به این اهداف ،ی پرسش اساسی در هن تلداعی ملیشلود کله :بلا
توجّه به مد دانش پایه ریچاردز ( )1331برا برنامهها تربرّت مع ّلم ،چله حلوزههلایی از برنامله
تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران نراز به بهبود و یا احرانار ابقاء دارنلد در واقل  ،ملد
ریچاردز ،ما را برا یافتن شواهد تمربی برا پاسخ به پرسشها زیر رهنمون ساخت:
 .1برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسته در زمرنه سلاخت
دانش نظریهها تدریس در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
 .8برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسته در زمرنه توسلعه
مهارتها تدریس در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
 . 9برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسته در زمرنه توسلعه
مهارتها ارتباطی در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
 .1برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسته در زمرنه سلاخت
دانش موضوعی در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
 . 5برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسته در زمرنه توسلعه
1. Holliday
2. Graves
3. Robinson
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مهارتها استدل تع رمی و تصمرمیرر در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
 . 2برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگرلان تلا چله مرلزان توانسلته در زمرنله و
ساخت دانش محرطی در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
روششناسی
آکسامرت ،ها  ،و رایان ( )1331برشتر بر روشها کرفی تأکرلد دارنلد ،و پرشلنهاد ملیکننلد کله
ارزیابان ی برنامه تربرّت مع ّم باید با ک رّه افراد مرتبط با آن برنامه ،مشلارکت و تبلاد نظلر داشلته
باشند .بر اساس توصرهها ویر و رابرتز )1331(8نرلز دادههلا پژوهشلی بایلد از منلاب مخت لف از
طریق جم آور دیدیاهها شرکتکنندیان مخت ف در مورد برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی و بلا
استفاده از روشها کمّی و کرفی جم آور شوند .بر این اساس ،طر ،پژوهشی بهکار رفته در این
مطالعه شامل یلردآور داده هلا از دانشلمومع مّان ،اسلاترد ،و برنامله درسلی از طریلق پرسشلنامه،
مصاحبه ،و تح رل محتوا بود .جهت تح رل محتوا برنامه درسلی از چلارچوب ارزیلابی دانلش پایله
تربرّت مع ّم زبان خارجی ،طراحی شده توسط ریچاردز ( )1331استفاده شد (جدو  .)1وجله تملایز
این مد با سایر مد ها در این است که ی ارزیابی جام از حوزهها تشکرلدهنده دانش ،مهارت،
درک و فهم ،و آیاهی ارائه میدهد که برخاسته از پرشرنه پژوهشی مرتبط میباشد و پژوهشگر را در
جم آور دادهها باارزش یار مینماید.
1

جدول( )1خالصه چارچوب ارزیابی دانش پایه تربیّت معلّم زبان خارجی ریچاردز ()1991

حوزهها

جزئرات

آموزش زبان

نظریهها

9

نظریهها آموزش زبان در فهم ماهرّت و اهمرّت فعالرّتهلا کلحس درس ،نقلش
عمدها دارند .آنها بنراد نظر برنامهها تربرّت مع ّم را ارائه مینمایند و همچنرن
رویکردها و روشها آموزشی مورد انتظار از دانشمومع ّمان را توجره میکنند.

مهارتها تدریس
1

مهارتها تدریس به عم کرد قابل مشاهده آموزش اشاره دارد و شامل جنبههلایی
از تدریس میشود که صرفنظر از موضو تدریس و مهارتها ویژه آموزش زبلان
دوّم ،وجود برخی از آنها برا هلر مع ّملی ضلرور اسلت .از جم له مهلارتهلا
تدریس میتوان به انتخاب فعالرّتها یادیرر  ،آمادهسلاز دانلشآملوزان بلرا
یادیرر مطالب جدید ،نحوه پرسش ،ارزیابی آموختهها دانشآموزان ،فراهمآوردن
فرصللتهللایی بللرا تمللرین مطالللب آموختلله شللده جدیللد ،نظللارت بللر یللادیرر
دانشآموزان ،ارائه بازخورد به آموختهها دانشآموزان ،مرور و تلدریس مملدّد در
صورت لزوم ،اشاره کرد.
1. Aksamit, Hall, & Ryan
2. Weir & Roberts
3. theories of teaching
4. teaching skills
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ادامه جدول( )1خالصه چارچوب ارزیابی دانش پایه تربیّت معلّم زبان خارجی ریچاردز ()1991

حوزهها

جزئرات

مهارتها ارتباطی
1

مهارتها ارتباطی از دو بعد تشلکرل شلده انلد .بعلد او  ،توانلایی عملومی بلرا
برقرار ارتباط مؤثر است که شامل شخصرت ،رفتار و منش ،سب ک ّلی ،توانلایی
ابراز عقاید ،و توانایی ایماد و حفظ ارتباط صمرمی با دیگلران ملیباشلد .بعلد دوّم،
سطح بسندیی در زبان مقصد است که ی مع ّم برا تدریس مؤثر به آن نراز دارد.
برخی از نمونهها کنشها یفتار 8و کاربردها زبان که باید توسط مع ّمان زبان
دوّم فرایرفته شوند شامل ارائه درخواست ،دستور دادن و وضل مقلرّرات ،برقلرار
تمرکللز و توجّلله ،و ارائلله دسللتورالعمل مللیباشللد .بالب لار ،توسللعه سللطح بسللندیی
دانشمومع ّمان ،یکی از اجزاء اص ی بسرار از برنامههلا تربرّلت مع ّلم زبلان دوّم
است.

دانش موضوعی
9

این حوزه شامل مفاهرم تخصّصی و دانش مربوط به مقدّمات نظلر آملوزش زبلان
دوّم میباشد که مع ّمان زبان نراز به دانسلتن آنهلا دارنلد .موضلوعات ایلن حلوزه
معمولر شامل آواشناسی ،نحو ،زبانشناسلی اجتملاعی ،تح رلل یفتملان ،و طراحلی
برنامه درسی میباشد .یکی دیگر از ابعاد دانش موضوعی ،یفتمان یا سب و سراقی
تخصّصی است که مع ّمان زبان دوّم از آن برا بحث و تباد نظر در زمرنله حلوزه
تخصّصی خود استفاده میکنند.

تع رمی و تصمرم یرر

مهارتها استدل

1

این حوزه بر مهارتها شناختی پرچرلدها تمرکلز دارد کله اسلاس مهلارتهلا و
تکنر ها تدریس به شمار میآیند و عنصر اص ی آموزش محسوب میشوند .ایلن
مهارت ها شامل توانایی مع ّم برا تبدیل دانش موضوعی خود به اشلکا آموزشلی
قدرتمند است که با تواناییها و زمرنهها متنلو دانلشآملوزان سلازیار دارد.
توانایی مع ّمان در اتخا تصمرمات تعام ی که با وضعرت پویا خلاد درس آنهلا
تناسب دارد ،نرز یکی دیگر از ابعاد مهّم تربرّت مع ّم زبان دوّم میباشد.

دانش محرطی
5

درک درست از نحوه تأثررپذیر آموزش زبان از محرط مربلوط ،عواملل اجتملاعی،
جامعه ،و عوامل سازمانی ،هدف اص ی این حوزه دانش است .عوامل محرطی مهمّی
که باید در آموزش زبان دوّم درنظر یرفته شلوند عبارتنلد از :سراسلتهلا زبلانی،
سراستها آموزش زبان ،عوامل مربوط به جامعه ،نو مدارس/مؤسسات ،شروهها
مدیریتی ،فرهنگ مدرسه ،برنامهها مدرسه ،مناب آموزشی ،و عوامل ارزشرابی.

نمونه :نمونه پژوهش شامل 151نفر ( 35مرد و  55زن) از دانشمومع ّمان مقط کارشناسی بلود
که برن  81تا  85سا سن داشتند .همچنرن 5 ،نفلر از اسلاترد ملرد بلا مرلانگرن  81سلا سلابقه
1. communication skills
2. speech acts
3. subject matter knowledge
4. pedagogical reasoning skills and decision making
5. contextual knowledge
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تدریس در برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی (در مرکز تربرّت مع ّم سابق و دانشگاه فرهنگران فع لی)
انتخاب شدند .با استفاده از روش خوشها تصادفی ،هفت کحس از مران حدود  25پردیس دانشلگاه
فرهنگران سراسر کشور انتخاب شدند؛ اساترد هم به صورت هدفمند از مران افراد با تحصرحت بال و
با تمربهتلر انتخلاب شلدند و دو نفلر از آنهلا دارا دانشلنامه دکتلرا آملوزش زبلان انگ رسلی از
دانشگاهها ایرانی بودند .برنامه درسی تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران ،موادّ درسی،
و سرفصلها دروس هم به منظور تمزیه و تح رل این اسناد جم آور شدند.
ابزار پژوهش :به منظور سهسویهسلاز فرآینلد جمل آور دادههلا ملورد نرلاز از پرسشلنامه،
مصاحبه نرمه ساختاریافته ،1و تح رل موادّ درسی (به ضمائم رجو کنرد) برا ارزیابی برنامه تربرّلت
مع ّم زبان دوّم استفاده شد .پرسش هلا و عبلارات منلدرر در ابزارهلا پلژوهش براسلاس چلارچوب
ارزیابی دانش پایه تربرّت مع ّم زبان دوّم ریچاردز ( )1331که خحصله آن در جلدو  1آملده اسلت،
تدوین شد؛ برخی از این عبارات از پرسشنامهها معتبر دارلرنگ-هاموند )8112( 8و پرکاک()8113
یرفته شدند.
برا اثبات اعتبار ابزارها جم آور دادهها در این مطالعه ،از چهار نفر صلاحبنظلر مملرّب در
زمرنه تدوین برنامه درسی خواسته شد تا نظرات خود را در مورد عبارات و پرسشها موجود در هر
ابزار اندازه یرر ارائه دهند .پس از انمام اصححات ،هر چهار کارشناس ،اعتبار ابزارها انلدازهیرلر
را تأیرد کردند .پس از طراحی پرسشنامه اندازهیرر نگرش دانشمومع ّمان در ملورد برنامله تربرّلت
مع ّم زبان دوّم ،این پرسشنامه به صورت آزمایشی اجرا شلد کله در نهایلت مشلخش شلد از پایلایی
درونی خوبی با ضریب آلفا کرونباخ  1/31برخوردار است.
شروه اجرا :نگرش شرکتکنندیان در مورد شش حوزه چارچوب دانش پایله تربرّلت مع ّلم زبلان
دوّم ریچاردز ( )1331از طریق ی پرسشنامه  95سؤالی (جدو  ،1بخش ضمایم) جمل آور شلد.
پاسخ سؤالت در مقراس پنج نقطها لرکرت تنظرم شد که بله ترترلب از کلامحر مخلالفم ،مخلالفم،
نظر ندارم ،موافقم ،تا کامحر موافقم قرار داشتند .پس از جم آور دادههلا ،نگلرش دانشلمومع ّمان
در خص ود هر حوزه از دانش پایه تربرّت مع ّم زبان دوّم در برنامله درسلی ،ملورد تمزیله و تح رلل
کمّی قرار یرفت.
مصاحبه نرمه ساختاریافته ا نرز با پنج نفر از اساترد برنامه تربرّت مع ّلم ملورد ارزیلابی صلورت
یرفت .هدف از این کار ،کسب دیدیاهها و نظرات آنها در قالب  1پرسش (جدو  ،9بخلش ضلمائم)
بر اساس چارچوب دانش پایه تربرّت مع ّم زبان دوّم ریچاردز ( )1331برا شناسایی نقلاط ضلعف و
قوّت برنامه و راهکارها بهبود آن بود ،به نحو که درک عمرقتر از طرز فکر این اساترد در مورد
برنامه تربرّت مع ّم زبان دوّم بهدست آوریم .به منظور ارزیابی مطابقت دیدیاهها اسلاترد بلا نظلرات
دانشمومع ّمان ،متن مصاحبه با اساترد ،مورد تمزیه و تح رل کرفی قرار یرفت.
1. semi-structured interview
2. Darling-Hammond
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در نهایت ،برا تمزیه و تح رل دروس و واحدها درسی ارائه شده در این برنامه ،تصمرم یرفته
شد تا خصوصرات کامل تمام دروس عمومی و تخصّصی این برنامه یلردآور شلود .در مرح له بعلد،
اسناد و دادهها یردآور شده به دقّت بررسی و در حوزهها دانلش پایله تربرّلت مع ّلم زبلان دوّم
کدیذار شدند (جدو  ، 8بخش ضمائم) .بله عنلوان مللا  ،یل واحلد درسلی بلا هلدف «توسلعه
ممموعها از مهلارت هلا و راهبردهلا تلدریس بلرا افلزایش مرلزان مشلارکت دانلشآملوزان در
یادیرر » در حوزه مهارتها تدریس کدیذار شد .نسبت توجّه برنامه تربرّت مع ّم به هلر یل از
حوزه ها دانش پایه بر اساس درصد واحدها درسی اختصاد یافته به آن حوزه از دانش محاسلبه
شد .برا ملا  ،ایر سه درس دو واحد در حوزه دانش محرطی کدیذار شلده اسلت ،تعلداد کللّ
واحدها اختصاد یافته به آن حوزه 2 ،واحد اسلت کله برابلر بلا  9/1درصلد کلل واحلدها دوره
میباشد (یعنی  2واحد از  157واحد) .سرس مقایسها برن آیتمها هر حوزه از دانش در سرتاسلر
برنامه درسی به عمل آمد .بررسی درصدها برانگر وجود یا عدم وجود تعاد در اختصلاد واحلدها
درسی برن حوزهها دانش بودند.
دو ارزیاب که اهلداف و محتلوا دروس را در حلوزههلا دانلش پایله تربرّلت مع ّلم زبلان دوّم،
کدیذار کرده بودند نتایج بسرار مشابهی داشتند .بدین منظور آزملون پایلایی دادههلا کدیلذار
شده هر دو ارزیاب انمام شد که نترمله تح رلل ایلن آزملون ،سلطح بلال اعتبلار و ثبلات فرآینلد
کدیذار را نشان داد .کاپا کوهن 1برابر با  1/31بود.
یافتهها
در این بخش ،یافتهها این مطالعه به ترترب سؤالت پژوهشی ارائه شدهاند.
سؤا  )1برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسلته در زمرنله
ساخت دانش نظریهها آموزش زبان در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود

شکل ( )1میانگین نمرات حوزههای دانش در برنامه درسی تربیّت معلّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگیان
1. Cohen’s Kappa
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همانطور که در شکل( )1میبرنرد ،نتایج حاصل از پرسشنامه ارزیابی برنامله تربرّلت مع ّلم زبلان
دوّم در دانشگاه فرهنگران نشان داد که نظریهها آموزش زبان تقریبار بهتر از سایر حوزههلا در ایلن
برنامه مورد توجّه قرار یرفته است ( = 9/81مرانگرن) .همچنرن ،ارزیابی محتوا موادّ درسلی نشلان
داد که این حوزه مرزان قابل توجّه  1/15درصد ( 7واحلد) از کلل برنامله ( 157واحلد) را بله خلود
اختصاد داده است .با این حا  ،تنها خأل موجود در این بخش این بود که نظریهها فرایرر زبلان
دوّم به اندازه کافی ،پوشش داده نشده است (جدو .)8
جدول( )2نظریههای آموزش زبان
مادّه درسی

واحد

نوع

ترم

روشها و فنون تدریس (به زبان فارسی)
روش تدریس زبان انگ رسی (تئور ها)

9
1

تربرتی
اختصاصی

9
2

مصاحبه نرمه ساختاریافته با اساترد رشته آموزش زبلان خلارجی در دانشلگاه فرهنگرلان ،نتلایج
حاصل از تمزیه و تح رل پرسشنامه و محتوا موادّ درسی را تأیرد نمود .ایلن نتلایج نشلان داد کله
برنامه تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران تا حد زیاد بر نظریهها آموزش زبان ،متمرکز شده است .در
طو مصاحبه .، ،ت ،.یکی از اسلاترد شلرکت کننلده در ایلن پلژوهش ،در ایلن ملورد ایلن چنلرن
اظهارنظر نمودند که:
« برنامه درسی تربرّت مع ّم زبان خارجی در دانشگاه فرهنگران به اندازه کافی بله لحلام معرفلی
شناخته شدهترین و جدیدترین کتب درسی در حرطه نظریهها آملوزش و یلادیرر زبلان دوّم بله
دانشمومع ّمان ،بنی است؛ امّا مشکل اص ی اینماست که اساترد و دانشمومع ّمان اعتقاد چندانی بله
پراده کردن این نظریهها در کحسها درس ندارند؛ چرا که معتقدند قرار است بله جلا پرلرو از
اصو رویکرد ارتباطی آموزش زبان ،صرفار چندین ک مه یا متن را برا دانشآموزان ترجمله کننلد و
دانشآموزان هم با این روش ،مطالب را بهتر فرا خواهند یرفت».
م .ک هم که برشتر در مورد تدریس عم ی نگران بود ،نظرات مشابهی داشت:
«مشکل اص ی این است که اسلاترد و دانشلمومع ّمان احسلاس ملیکننلد چنلرن نظریلههلایی
نمیتواند چندان به آنها کم کنند .آنها میدانند که قلرار نرسلت در عملل از ایلن نظریلههلا در
تدریس خود بهره ببرند؛ زیرا تغررر نگرش خانوادهها ،دانشآموزان ،ملدیران ملدارس ،و همکلاران بلا
تمربهتر خود را در جهت بهکاریرر ایلن آموختلههلا جدیلد ،تقریبلار یل مأموریلت برلرممکلن
میپندارند».
بنابراین ،ایرچه برنامه تربرّت مع ّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگران از منظر ساخت دانش مربوط بله
نظریه ها آموزش زبان ،بسرار بنی است ،ولی شروه ایماد ارتباط برن این دانش نظر و تدریس در
عمل تا حدود ضعرف است.
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سؤا  )8برنامه ترب رّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسلته در زمرنله
توسعه مهارتها تدریس در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
نتایج پرسشنامه (شکل )1نشان داد که از دید دانشمومع ّمان ،مهارتها تدریس ،مرلزان قابلل
توجّهی از برنامه ( = 9/13مرانگرن) را تشکرل میدهند .ارزیابی محتوا مواد درسلی هلم نشلان داد
که مهارتها تدریس  2/92درصد ( 11واحد) از کلّ برنامه ( 157واحد) را به خلود اختصلاد داده
است؛ ولی عمدتار در سا پایانی این دوره  1ساله ارائه میشوند (جدو .)9
جدول( )3مهارتهای تدریس
مادّه درسی

واحد

نوع

ترم

مقدمّها بر روش تحقرق

8

اختصاصی

2

روش تدریس زبان انگ رسی (مهارتها)
تدریس عم ی 1
تح رل خطاها زبانی

8
8
8

اختصاصی
اختصاصی
اختصاصی

7
7
7

تدریس عم ی 8

8

اختصاصی

1

مصاحبه نرمه ساختاریافته با اساترد هم درست ملل نتایج حاصل از پرسشنامه و تح رل محتوا
مواد درسی نشان داد که این حوزه در برنامه تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران ،مورد بف ت قرار نگرفته
است ،امّا مشکل اص ی در کاربرد عم ی مهارتها به دست آمده میباشد .ب .ر .معتقد بود که:
«این برنامه بسرار از مهارتها تدریس را از جم ه آمادهساز دانلشآملوزان بلرا یلادیرر
جدید ،نظارت بر یادیرر آنها ،ارائه بازخورد به آنها هنگام یادیرر  ،و مرور آموزش ملیدهلد؛ بلا
این حا  ،مشکل اص ی این است که دانشمومع ّمان فرصت کمی برا تمرین این مهارتها کسلب
شده دارند .در واحد درسی تدریس عم ی ،چنلدین ج سله بله بحلث دربلاره کتلاب درسلی و روش
تدریس بخشها مخت ف آن اختصاد مییابد و در کحسها درس واقعی با حضور دانشآملوزان،
دانشمومع ّمان برشتر وقت خود را به مشاهده تدریس ی مع ّم با تمربه ملیپردازنلد کله عملدتار بلا
روشها سنتّی آموزش میدهند».
م .ب .با در نظر یرفتن توجّه ناکافی به مهارتها عم ی به سؤا دوّم ایلن پلژوهش ،ایلنیونله
پاسخ داد:
«کتابها درسی در این برنامه ،بسرار از مهارتها تدریس را پوشش میدهند؛ با این حلا ،
اشکا اص ی این است که دانشمومع ّمان صرفار با این مهارتها آشنایی مختصر دارنلد؛ حلا آنکله
آنها باید برا تبدیل مهاراتها آموخته شده به مهارتها عم ی ،ساعاتی را در کحسها واقعی
تدریس کنند .دورهها تدریس عم ی یا کارورز تنها فرصت آنها برا انمام ایلن کلار اسلت ،امّلا
متأسفانه به دلیل مخت ف ،زمان کافی برا تمرین مع ّمی در اخترار آنها قرار نمییررد».
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سؤا  )9برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسلته در زمرنله
توسعه مهارتها ارتباطی در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
نتللایج پرسشللنامه (شللکل )1نشللان داد کلله دانشللمومع ّمان ،رضللایت چنللدانی از نحللوه توسللعه
مهارتها ارتباطی در این برنامه ندارند ( = 8/38مرانگرن) .این درحالی است کله ارزیلابی محتلوا
مواد درسی دوره نشان داد که این حوزه  91/93درصد ( 51واحد از  157واحلد) برنامله را تشلکرل
میدهد که به صورتی متعاد در تمامی طو برنامه ،توزی شده است (جدو  .)1شاید ایلن تنلاق
نشاندهنده کرفرّت پایرن اجرا این دروس و یا انتخاب موّاد درسی نامناسلب باشلد کله تلا حلدّ ،
مصاحبه نرمه ساختاریافته با اساترد این برنامه ،این نتایج را تأیرد کرد.
جدول( )4مهارتهای ارتباطی
مادّه درسی

واحد

نوع

ترم

خواندن و درک مط ب 1

1

اص ی

1

دستور زبان 1

1

اص ی

1

خواندن و درک مط ب 8

1

اص ی

8

دستور زبان 8

1

اص ی

8

خواندن و درک مط ب 9

1

اص ی

9

دستور زبان 9

8

اص ی

9

یفت و شنود 1

1

اص ی

9

نگارش پایه

8

اص ی

9

یفت و شنود 8

1

اص ی

1

نلر ساده

8

اص ی

1

نگارش 1
شعر ساده

8
8

اص ی
اص ی

1
1

خواندن و درک مط ب پرشرفته

8

اص ی

1

خواندن متون مطبوعاتی

8

اص ی

5

مکالمه موضوعی

8

اص ی

5

یفت و شنود 9

8

اص ی

5

نگارش 8

8

اص ی

5

بران شفاهی داستان

8

اص ی

2

یفت و شنود 1

8

اص ی

2

کاربرد اصطححات و تعبررات در ترجمه

8

اص ی

2

 .،ت .معتقد است کرفرّت آموزش مهارتها ارتباطی در این برنامه نادیده یرفته شده است:
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«تمام مهارتها زبان دوّم مانند صحبت کردن ،یوش دادن ،خواندن ،و نوشتن ،در ایلن برنامله
درسللی از طریللق بسللتههللا آموزشللی ماننللد ،Grammar Digest ،Discovery ،New Headway
و Paragraph Developmentپوشش داده شده اند ،املا زملان کلافی بلرا انملام همله فعالرّلتهلا
یادیرر در کتابها درسی به طور مؤثر وجود ندارد».
م .ک .نرز بیتوجّهی به کرفرّت آموزش مهارتها ارتباطی در این برنامه را مورد تأیرد قرار داد:
«تمام مهارتها زبان خارجی در این برنامه از طریق بسلتههلا آموزشلی معتبلر بلرنالم لی
آموزش داده میشوند ،لرکن اساترد تربرّت مع ّم ،زمان کافی برا پوشلش همله دروس را در اخترلار
ندارند؛ عحوه بر این ،آنهلا از شلروههلا آموزشلی توصلره شلده در کتلب راهنملا مع ّلم پرلرو
نمی کنند .به عنوان ملا  ،به جا آموزش استفاده از اصطححات روزمره انگ رسی هنگام سخن یفتن
از دانشمومع ّمان میخواهند نمونه مکالمهها درس را حفظ کنند و در کحس ،دو نفر از بلر اجلرا
کنند».
سؤا  )1برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسلته در زمرنله
ساخت دانش موضوعی در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
نتایج تح رل پرسشنامه نشان داد که دانشلمومع ّمان معتقدنلد حلوزه دانلش موضلوعی در ایلن
برنامه به خوبی پوشش داده شده است ( = 9/11مرانگرن) .ارزیابی محتوا مواد درسی نرز مشلخّش
کرد که این حوزه حدود  1/31درصد ( 11واحد) از برنامه ( 157واحد) را تشکرل میدهد ،و تملامی
زیرممموعللههللا آواشناسللی و وارشناسللی ،1نحللو ،8زبانشناسللی اجتمللاعی ،9تح رللل یفتمللان،1
کارکردشناسی ،5طراحی برنامهها درسی ،2و آیاهی فرازبانی 7پوشش داده شدهاند (جدو .)5
جدول( )5دانش موضوعی
مادّه درسی

واحد

نوع

ترم

آواشناسی

8

اص ی

1

ک رّات زبانشناسی1
ک رّات زبانشناسی8
مبانی برنامهریز آموزش متوسطه

8
8
8

اص ی
اص ی
تربرتی

1
5
5

8

اختصاصی

2

8

اختصاصی

7

8

اختصاصی

1

زبانشناسی مقاب ها
بررسی کتب درسی و تهرّه و تدوین مطالب درسی
آزمونساز

1. phonetics and phonology
2. syntax
3. sociolinguistics
4. discourse analysis
5. pragmatics
6. curriculum development
7. metalinguistic awareness
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مصاحبه نرمه ساختاریافته با اساترد تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران هم نتلایج حاصلل از تح رلل
پرسشنامه و محتوا مواد درسی را تأیرد کرد .تح رل محتوا نظرات اساترد در این مصاحبه نشلان
داد که دانش موضوعی به خوبی در این برنامه پوشش داده شده است ،ایر چه  .،ت .با ایلن موضلو
کامحر موافق نبود و معتقد بود که برخی از جنبهها دانش موضوعی همچلون شلروه تلدوین برنامله
آموزشی و درسی نراز به توجّه برشتر در برنامه تربرّت مع ّم زبان دانشگاه فرهنگران دارد:
«بللرا آواشناسللی ،نحللو ،زبانشناسللی اجتمللاعی ،تح رللل یفتمللان و کارکردشناسللی ،دو کتللاب
زبانشناسی بسرار معروف تألرف فرامکرن و یو  ،انتخاب شدهاند؛ بلا ایلن حلا  ،بلرا بررسلی کتلب
درسی و تهرّه و تدوین مطالب درسی ،هرچ دوره یا مادّه درسی خاصّی پرشبرنی نشده است».
ب .ر .هم همرن مط ب را تأیرد کرد که آموزش طراحی برنامه درسی و آموزشی نرازمنلد توجّله
برشتر در برنامه تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران میباشد:
«تمام بخش ها حوزه دانش موضوعی تقریبل را بله طلور خحصله در برخلی کتلب زبلانشناسلی
همچون فرامکرن و یو پوشش داده شدهاند .با این حا  ،برخی از این بخشها ماننلد بررسلی کتلب
درسی و تهرّه و تدوین مطالب درسی به خوبی تدریس نمیشوند و صرفار مطالبی جسته و یریخته به
دانشمومع ّمان ارائه میشود».
سؤا  )5برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسلته در زمرنله
توسعه مهارتها استدل تع رمی و تصمرم یرر در دانشمومع ّمان مؤثر واق شود
همانطور که در شلکل 1ملی برنرلد ،نتلایج پرسشلنامه نشلان داد کله از دیلد دانشلمومع ّمان،
مهارتها استدل تع رمی و تصمرمیرر  ،کمترین مقدار ( =8/31مرانگرن) را در برنامله بله خلود
اختصاد داده است .ارزیابی محتوا موادّ درسی هم نشان داد که این حلوزه از دانلش پایله تربرّلت
مع ّم زبان دوّم تا  8/51درصد ( 1واحد) از کل برنامه ( 157واحد) را تشکرل میدهد که بله نسلبت،
بسرار پایرن است (جدو  .)2تا حدود ملیتلوان یفلت در ایلن برنامله ،دانشلمومع ّمان مطاللب و
محتوا آموزشی ویژه ا مربوط به آموزش شروه اتخا تصمرمات تعام ی متناسب با تواناییها هلر
دانشآموز دریافت نمیکنند.
جدول( )6مهارتهای استدالل تعلیمی
مادّه درسی

واحد

نوع

ترم

مبانی برنامهریز آموزش متوسطه

8

تربرتی

5

بررسی کتب درسی و تهرّه و تدوین مطالب درسی

8

اختصاصی

7

نتایج مصاحبه با اساترد هم مؤید نتایج حاصلل از تمزیله و تح رلل پرسشلنامه و محتلوا ملوادّ
درسی بود که تا حدود برانگر نادیده شمردن حوزه مهارت استدل تع رمی در برنامه تربرّت مع ّلم
دانشگاه فرهنگران بود.
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م .ر .یکی از اساترد دانشگاه فرهنگران در این مورد یفت:
« در واق  ،در برنامه تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران ،دانشمومع ّمان به مرزان اندکی با تفاوتها
فرد دانشآموزان آشنا می شوند و آن هم از طریق دروس اختصاصی ملل اصو آموزش و یادیرر
زبان و برخی دروس تربرتی مانند روانشناسی تربرتی مرسّر مییردد».
 .،ت .هم معتقد است که:
«واحدها درسی اختصاصی مانند فرایرر زبان دوّم و برخی از واحدها درسی تربرتلی ماننلد
روانشناسی تربرتی به دانشمومع ّمان اطحعلاتی در زمرنله تفلاوتهلا فلرد بلرن فرایرلران ارائله
میدهد ،اما این دانش به دست نمیآید مگر اینکه دانشمومع ّمان عمحر به مشاهده و کشف تواناییها
و پرشرنهها مخت ف دانشآموزان در شرایط واقعی کحسها درس اقدام کنند .آنجا کله آملوزش
نحوه انتخاب موادّ درسی و کم درسی و یا فعالرّتها فوق برنامه برا زبانآموزان مطر ،میشود،
هرچ ی از موادّ درسی در برنامه تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران این خلأل را پوشلش نلدادهانلد ،امّلا
اساترد تربرّت مع ّم به هر نحو که شده دانشمومع ّمان را در این زمرنه راهنمایی میکنند».
سؤا  )2برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران تا چه مرزان توانسلته در زمرنله
ساخت دانش محرطی در دانشمومع ّمان ،مؤثر واق شود
نتایج بهدست آمده از تح رل پرسشنامه (شکل )1نشان داد که دانش محرطی به نحو مط وبی در
این برنامه ( = 9/19مرانگرن) مورد توجّه واق شده است .ارزیابی محتوا ملوادّ درسلی (جلدو )7
هم نشان داد که دانش محرطلی  2/92درصلد ( 11واحلد) از کللّ برنامله ( 157واحلد) را بله خلود
اختصاد داده که مقدار نسبتار مناسبی است .با این حا  ،بحث پررامون سراستها آموزش زبان در
ایران ،انوا مخت ف مدارس (عاد -دولتی ،نمونه دولتی ،سلمراد ،شلاهد) مسلائل انضلباطی ،محلرط
یادیرر هدفمند ،مناب آموزشی مخت ف ،ارتباط با والدین ،برنامهریز و حلل مشلکحت بله کمل
همکاران و دانش آموزان و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر یلادیرر در ایلن برنامله مغفلو
ماندهاند؛ امّا خوشبختانه ،سایر عوامل مربوط به حوزه دانش محرطی همچون رشد علاطفی ،جسلمی،
و شناختی دانشآموزان و تأثرر آن بر یادیرر  ،آموزش داده میشوند.
جدول( )7دانش محیطی
مادّه درسی

واحد

نوع

ترم

روانشناسی تربرتی
روانشناسی کودکی و نوجوانی

8
8

تربرتی
تربرتی

8
9

اصو و فنون مشاوره و راهنمایی

8

تربرتی

1

مبانی برنامهریز آموزش متوسطه

8

تربرتی

5

مدیریت آموزشی

8

تربرتی

7

مصاحبه با اساترد راهنما ،عحوه بر تأیرد نتایج پرسشنامه و تح رل محتوا موادّ آموزشی ،نشلان
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داد که دانش محرطی در این برنامه برشتر توسط خود اساترد ارائه شده است و موادّ درسلی موجلود
در برنامه ،این مهم را پرشبرنی نکرده بودند.
ب .ر .یکی از اساترد دانشگاه فرهنگران ،در مورد این موضو اظهارنظر کرده و معتقد است که:
«هرچ ی از کتب درسی موجود در برنامه ،دانش محرطی را به خوبی پوشلش نلدادهانلد ،و ایلن
خود اساترد هستند که برشتر مواق  ،دانشمومع ّمان را در این امر راهنمایی میکنند».
م .الف .هم با این موضو که دانش محرطی توسط خود استادان ارائه مییردد ،موافق بود:
« هرچ واحد یا مادّه درسی در برنامه مربوط به حوزه دانش محرطی وجود ندارد ،امّا ما بله خلوبی
میدانرم که باید مع ّمان زبان آینده را برا چه مدارسی آماده و تربرّت کنلرم؛ بنلابراین نملیتلوانرم
به سادیی حوزه دانش محرطی را نادیده بگرریم و تمام تحش ما این است که دانشمومع ّمان ،قبل از
شرو به کار در مدارس ،تصویر واقعی از محرط آموزشی هدف داشته باشند .سلابق بلر ایلن ،ایلن
آموزشها را نداشترم و دانشمومع ّمان تصوّر میکردنلد تملام ملدارس از امکانلات آموزشلی یکسلان
برخوردارند؛ ولی حال اینیونه نرست و با تمام محدودیتها آموزش زبلان در انلوا ملدارس آشلنا
میشوند».
بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر از مد دانش پایه تربرّت مع ّلم زبلان دوّم ریچلاردز ( )1331بله عنلوان چلارچوب
نظر ارزیابی برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران استفاده شد .در واق  ،هلدف از
ارزیابی این برنامه ،تعررن حوزههایی بود که از منظر دانشمومع ّمان و اساترد نراز به اصح ،و یا ابقلاء
دارند .به همرن منظور ،سؤا اساسی پژوهش اینچنرن مطر ،شد :چه جنبههلا از برنامله تربرّلت
مع ّم زبان دوّم در دانشگاه فرهنگران بر اساس مد ارزیابی تربرّت مع ّم زبلان دوّم ریچلاردز ()1331
باید حفظ و یا اصح ،شوند
با کمی تأمل انتقاد در یافتهها اص ی این مطالعه میتوان یفت ایرچه نقاط قلوّت زیلاد در
برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی دانشگاه فرهنگران وجود دارد ،نقاط ضعفی هم در این برنامه دیلده
شد که ضرور است به منظور آمادهساز هر چه بهتر دانشمومع ّمان برا آموزش زبلان انگ رسلی
در مدارس دولتی ایران در ادامه مورد بحث و بررسی قرار یررند.
واکاو نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران به
مرزان زیاد بر نظریهها آموزش زبان تأکرد دارد و دانشمومع ّمان هم با رببت فراوان بله مطالعله
این نظریات میپردازند ،امّا امرد و اعتقاد چندانی به موفّقرّت در بلهکلاریرر ایلن نظریلههلا هنگلام
تدریس ندارند؛ چرا که میدانند حتّی ایر کتب درسی جدیدالتالرف به قو نویسندیان این کتلب بلا
«رویکرد ارتباطی خودباورانه فعّا » تدوین شده باشند (سازمان پلژوهش و برنامله ریلز آموزشلی،1
1. Organization for Educational Research and Planning
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 )8117فضا ک ّی آموزش زبان در مدارس دولتی ،تدریس سنتّی یرامر-محور را اقتضاء میکنلد ،و
نمی توان به سلادیی عحقله ک رّله افلراد دریرلر در املر آملوزش زبلان (ملدیران ملدارس ،مع ّملان،
دانشآموزان ،خانوادهها) به روشها سنتّی همچون «روش دستور و ترجمله» یلا «روش شلنردار
یفتار مبتنی بر تکرار» را تغررر داد.
خوشبختانه مهارتها تدریس در این برنامه ،مورد بف ت قلرار نگرفتله اسلت ،و واحلد تلدریس
عم ی یا دورهها کارورز که نقطه تحقی نظریه و عمل میباشد در ترمها پایانی این برنامه ارائله
می شوند؛ امّلا ملان اصل ی در تبلدیل دانلش بله مهلارت در ایلن دورههلا ایلن اسلت کله متأسلفانه
دانشمومع ّمان ،برشتر به مشاهده تدریس مع ّمان راهنما میپردازند تا اینکه خود به طور مستقل یلا
به کم مع ّم راهنما تدریس کنند .عحوه براین ،از آنجا که اساترد راهنما کارورز  ،نظارت جدّ
بر نحوه فعالرّت دانشمومع ّمان کارورز ندارند ،بحث آموزش انعکاسی1هم منتفلی ملیمانلد و فرصلت
تأمل و بازاندیشی در شروه تدریس از دانشمومع ّم یرفته میشود.
کرفرّت تدریس واحدها درسی مربوط به مهارتها ارتباطی هم مورد بلیتلوجّهی واقل شلده
است و دلرل اص ی آن ،زمان محدود برا پوشش مؤثر همله فعالرّلتهلا ملوادّ درسلی ایلن حلوزه
میباشد .دانش موضوعی هم مرزان قابلل تلوجّهی از برنامله را تشلکرل ملیدهلد ،ایرچله برخلی از
بخش ها مربوط به این حوزه همچون طراحی و تلدوین برنامله درسلی و آموزشلی نرلاز بله توجّله
برشتر دارد؛ میتوان یفت مهارتهلا اسلتدل تع رملی و تصلمرمیرلر از قبرلل شلروه اتخلا
تصمرمات تعام ی متناسب با توانایی و تمارب قب ی دانشآموزان تا حلدود در دورههلا کلارورز
این برنامه ،نادیده یرفته شده است؛ حا آنکه دانشمومع ّمان تنها میتواننلد ایلن مهلارتهلا را بلا
مشاهده و تدریس در کحسها درس واقعی بهدست آورند .و سرانمام ایلنکله ،برشلتر بخلشهلا
مربوط به حوزه دانش محرطی به نحو نسبتار مط وبی در این برنامه توسط خود اساترد ،و نه از طریلق
موادّ درسی ،ترویج و توسعه یافته است ،زیرا اساترد راهنما بله خلوبی ملیدانسلتند کله قلرار اسلت
دانشمومع ّمان در مدارسی زبان انگ رسی را تدریس کنند که بسرار از شلرایط لزم بلرا آملوزش
صحرح زبان دوّم را دارا نرستند .با این حا  ،بررسی تارثرر عواملل اجتملاعی و فرهنگلی در یلادیرر
زبان دوّم در این برنامه ،نادیده یرفته شده است.
یافتهها این پژوهش همانند مطالعات مشابه (اان8111 ،؛ کسکون و دا اوب و )8111 ،برلانگر
تأکرد برشتر برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی دانشگاه فرهنگران بر سله حلوزه نظریلههلا آملوزش
زبان ،مهارتها تدریس و دانش موضوعی و مغفو ماندن جنبههایی ملل تدریس عم ی و بسندیی
زبانی میباشد .شاید این تصوّر برا طراحان برنامه درسی و اساترد این دانشگاه بلهوجلود آملده کله
دانشمومع ّمانی که قرار است در دوره متوسطه اوّ یا دوّم مدارس دولتی تدریس کنند ،نراز چندانی
به مهارتها پرشرفته ارتباطی ندارند و در این مدارس ،توسعه مهارتهلا ارتبلاطی دانلشآملوزان
1. Reflective Teaching
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مدّنظر نرست؛ و اینکه تمام هم و بم دانشآموزان ،ترجمه لغات جدید و یادیرر دستور است تا در
کنکور ،موفقرّت بالتر کسب نمایند.
یافتهها این پژوهش پرشنهادات ارزندها برا اساترد تربرّت مع م و تهرّهکنندیان برنامه
درسی تربرّت مع ّم دانشگاه فرهنگران دربر خواهد داشت که در ادامه به تفصرل به آنها میپردازیم:
 .1واحد تدریس عم ی باید منتج به بهبود مهارتهلا تلدریس دانشلمومع ّمان شلود و فرصلت
بازاندیشی در تدریس را برا آنها مهرّا کند ،نه اینکه صرفار به مشاهده محدود شود .به برلان دیگلر،
در دورهها تدریس عم ی ،باید فرصتهایی به ترترب برا مشاهده تلدریس ،کسلب آملادیی بلرا
تدریس ،تدریس ،بازاندیشی در تدریس ،تح رل و ارزیابی تلدریس ،و در یل کلحم ،آملوختن نحلوه
تدریس فراهم شود .دانشمومع ّمان نرز باید موظّف شوند از طریق یروهها آموزشی زبلان در ادارات
تکنولوا و یروهها آموزشی مستقر در ادارات کلّ استانها با جامعه مع ّمان سراسلر کشور/اسلتان
خود در تعامل باشند .سریروهها درسی و مع ّمان راهنما ،در نقش ی الگو تدریس و ی مشاور
حرفها  ،میتوانند ورود دانشمومع ّمان را به جامعه حرفها مع ّمان زبان تسهرل کنند و نقش آنها
را با توجّه به نراز دانشآموزان آیندهشان ،به طور شفّاف تبررن نماینلد .بنلابراین ،برقلرار همکلار
مداوم با مدارس ،یکی از چالشها جدّ در برنامه تربرّلت مع ّلم زبلان دوّم در دانشلگاه فرهنگرلان
است.
 .8در جدیدترین نگاشت برنامه درسی م ّلی ایلران (سلازمان پلژوهش و برناملهریلز آموزشلی،
 ،) 8117وزارت آموزش و پرورش ،اهداف آینده آموزش زبان انگ رسی را تعررن کرده اسلت ،و انتظلار
میرود دانشآموزان با رویکرد ارتباطی آموزش ببرنند و در آموزش تمام مهلارتهلا زبلانی ،تعلاد
برقرار یردد .بنابراین ،در برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی دانشگاه فرهنگران باید بله حلوزه آملوزش
مهارت ها ارتباطی ،اهمرّت برشلتر داده شلود تلا از یل سلو دانشلمومع ّمان ،تمربله یلادیرر
مهارتها شنردار  ،یفتار  ،خواندن و درک مط ب ،و نوشتن را با رویکرد ارتباطی کسب نمایند و
از سو دیگر ،آمادیی تدریس این مهارتها به دانشآموزان را بهدست آورند.
 .9ایر چه دانشمومع ّمان ،بخشی از مهارتها اسلتدل و تصلمرمیرلر تع رملی را در طلو
مشاهدات خود در کحسها درس فرا مییررند ،موادّ درسی و دورهها تدریس عم ی باید بلرش از
پرش به این حوزه بسرار با اهمرّت برردازند.
 .1دانشمومع ّمان باید آشنایی برشتر با تأثرر عوامل اجتماعی و فرهنگلی بلر یلادیرر داشلته
باشند .همچنرن ،آمادهساز آنها برا تدریس در هلر دو دوره متوسلطه اوّ و دوّم ،یل ضلرورت
است؛ چرا که تا بعد از فار التحصر ی و تا زمان سازماندهی در برخلی شهرسلتانهلا و منلاطق یل
استان ،مشخش نرست که این دانشمومع ّمان قرار است در کدام دوره تدریس کنند.
 .5آخرین توصره اینکه میتوان از پرسشنامه تدوین شده در مطالعه حاضر جهت ارزیابی ملداوم
برنامه تربرّت مع ّم زبان انگ رسی در دانشگاه فرهنگران بهره برد.
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حتّی با در نظر یرفتن تمامی یافتهها و پرشنهادات این مطالعه ،تعررن معرارها مشلخّش بلرا
برنامه تربرّت مع ّم زبان دوّم ی شمشرر دو لبه است .در تدوین برنامه درسی تربرّت مع ّم زبان دوّم،
باید محرط خاد اجرا این نو برنامه درسی و تدریس محتوا آن را در نظلر یرفلت ویرنله همله
براین اصل واقفند که ی نسخه واحد ،مناسب تمامی محرطها یلادیرر نرسلت .یریلوز (:8113
 )188در این مورد مییوید:
« از ی سو ،وجود معرارها به سازماندهی اهداف برنامله درسلی تربرّلت مع ّلم زبلان دوّم کمل
میکند و مبنایی برا ارزیابی ارائه میدهد ،ولی از سو دیگر ،میتواند برنامه درسی را محدود کند.
این معرارها که محصو دیوانسالر ادار هستند ،نه توسط یکای مؤسسات آموزشی بومیساز
شدهاند و نه این که به راحتی قابل تغررر هستند .در نترمه ،اساترد تربرّت مع ّم را وادار میکنند تا به
آن دسته از روشه ا آموزشی تدریس زبان پایبند باشلند کله ممکلن اسلت تناسلبی بلا نرازهلا
دانشمومع ّمان نداشته باشد».
تحقرقات کمی راج به ارزیابی برنامه درسی تربرّت مع ّم زبان دوّم در دانشگاهها تربرّت مع ّلم
ایران انمام شده است و مطالعه حاضر ضرورت تحقرقات برشتر در زمرنه ارزیابی برناملههلا تربرّلت
مع ّم زبان دوّم را در محرطها مخت ف و با استفاده از دیگر چلارچوبهلا ارزیلابی برنامله درسلی،
برش از پرش نشان میدهد تا شاید بتوان به یافتهها تعمرمپذیر و معتبر دست یافلت .علحوه بلر
این ،ارزیابی صورت یرفته در این مطالعه بر مبنا قضاوت عرنی و شخصی دانشمومع ّمان و اسلاترد
در مورد ی برنامه تربرّت مع ّلم زبلان دوّم بلود کله زملان زیلاد از فلار التحصلر ی اوّللرن نسلل
دانشمومع ّمان آن نمییذرد .پرشنهاد میشود مطالعات آینده به ارزیابی این برنامه از منظر اسلاترد،
دانشمومع ّمان ،و فار التحصرحن برردازد تا اعتبار یافتهها این پژوهش هم بهتر مشخش یردد.
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ضمائم
جدول ( )1پرسشنامه ارزیابی برنامه تربیّت معلّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگیان

آموزش زبان

نظریهها

مهارتها تدریس

کامحر مخالفم

مخالفم

نظر ندارم

موافقم

کامحر موافقم

حوزهها

عبارات
 .1برنامه تربرّت مع ّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگران به درک بهتر شما از
نظریهها آموزش زبان کم شایانی کرد.

1

8

9

1

5

 .8این برنامه به درک بهتر شما از نظریلههلا فرایرلر زبلان کمل
شایانی کرد.

1

8

9

1

5

 .9نظریاتی که در این برنامله آموخترلد زمرنلههلا شلناخت شلما از
رویکردها و روشها تدریس را فراهم ساخت.

1

8

9

1

5

 .1در این برنامله در ملورد چگلونگی انتخلاب فعالرلتهلا یلادیرر
متناسب با نرازها دانشآموزان مطالبی آموخترد.

1

8

9

1

5

 .5این برنامه زمرنه ارتباط یادیرر در کحس و زندیی واقعی را بلرا
شما فراهم کرد.

1

8

9

1

5

 .2در این برنامه شما در مورد چگلونگی آملاده سلاختن دانلشآملوزان
برا یادیرر مطالب جدید آموزش دیدید.

1

8

9

1

5

 .7در این برنامه شما در مورد شروه فراهم نملودن فرصلتهلایی بلرا
تمرین مطالب آموخته شده جدید توسط دانشآموزان آموزش دیدید.

1

8

9

1

5

 .1این برنامه شما را برا بکاریرر راهبردها آموزشی جهت افزایش
مشارکت دانشآموزان در یادیرر آماده ساخت.

1

8

9

1

5

 .3این برنامه شما را برا دریرر ساختن دانشآموزان در کار مشارکتی
و یادیرر مستقل آماده ساخت.

1

8

9

1

5

 .11در ایللن برناملله ،در مللورد نحللوه حصللو اطمرنللان از یللادیرر
دانشآموزان آموزش دیدید.

1

8

9

1

5

 .11در این برنامله ،در ملورد راهبردهلا پرسلش از دانلشآملوزان و
فراخوانی دانش فرایرران آموزش دیدید.

1

8

9

1

5

 .18این برنامه شما را برا ارائه بازخورد تولرلد بله دانلشآملوزان و
هدایت یادیرر آنها آماده ساخت.

1

8

9

1

5

 .19این برنامه سطح آیاهی شما را از تفاوتها فرد دانلشآملوزان
افزایش داد.

1

8

9

1

5

 .11این برنامه شما را برا تربرت دانشآموزان خودانگرخته و مستقل
در یادیرر آماده ساخت.

1

8

9

1

5

 .15این برنامه شما را برا بکاریرر فنآور در کحس درس آملاده
ساخت.

1

8

9

1

5
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ادامه جدول ( ) 1پرسشنامه ارزیابی برنامه تربیّت معلّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگیان

مهارتها ارتباطی

کامحر مخالفم

مخالفم

نظر ندارم

موافقم

کامحر موافقم

حوزهها

عبارات
 .12این برنامه آیاهی شما را از برخی مهارتهلا ارتبلاطی همچلون
توانایی برقرار ارتباط صمرمانه با دانشآموزان افزایش داد.

1

8

9

1

5

 .17این برنامه سطح بسندیی شما را در زبان مقصد جهت اسلتفاده از
آن در تدریس مؤثر افزایش داد.

1

8

9

1

5

دانش موضوعی

 .11این برنامه برخی از نمونلههلا بلارز کلردار زبلانی ملورد نرلاز در
کحس همچون تقاضا ،دستور ،ج ب توجّه ،پرسلش ،و راهنملایی را بله 1
شما آموزش داد.

8

9

1

5

 .13این برنامه دانش شما در مورد مسائل آواشناسی را افزایش داد.

1

8

9

1

5

 .81این برنامه دانلش شلما در زمرنله نحلو زبلان انگ رسلی را بهبلود
بخشرد.

1

8

9

1

5

 .81این برنامه دانش شلما در زمرنله زبانشناسلی اجتملاعی را بهبلود
بخشرد.

1

8

9

1

5

 .88این برنامه دانش شما در زمرنله تح رلل یفتملان و کردارشناسلی
زبان را بهبود بخشرد.

1

8

9

1

5

 .89این برنامه دانش شما در زمرنه طراحی و تدوین برنامله درسلی و
آموزشی را بهبود بخشرد.

1

8

9

1

5

 .81این برنامه دانش فرازبانی شما را که هنگلام توصلرف زبلان بله آن
نراز دارید بهبود بخشرد.

1

8

9

1

5

 .85این برنامه شما را قادر بله اتخلا تصلمرمات تعلام ی سلاخت کله
متناسب با تواناییها و پسزمرنهها متفاوت دانشآموزان هستند.

1

8

9

1

5

8

9

1

5

 .87این برنامه شما را با سراستها آموزش زبان آشنا ساخت.

1

8

9

1

5

مهارتها
استدل تع رمی
 .82این برنامه شما را بلرا ارزشلرابی ملوادّ برنامله درسلی از حرلث
و تصمرمیرر
1
تناسب با نرازها دانشآموزان و مفرد بودن برا آنها آماده ساخت.

دانش محرطی

 .81این برنامه شما را برا درک عوامل اجتماعی و فرهنگی ملؤثر در
1
یادیرر و موجود در محرط زندیی دانشآموزان آماده ساخت.

8

9

1

5

 .83این برنامه شلما را بلا انلوا ملدارس و مؤسسلات آموزشلی آشلنا
ساخت.

1

8

9

1

5

 .91این برنامه شما را برا برقلرار نظلم در کلحس و ایملاد محلرط
یادیرر هدفمند آماده ساخت.

1

8

9

1

5

 .91این برنامه به شما در ملورد انلوا مخت لف برناملههلا آموزشلی
مدارس آموزش داد.

1

8

9

1

5
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ادامه جدول ( ) 1پرسشنامه ارزیابی برنامه تربیّت معلّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگیان

دانش محرطی

کامحر مخالفم

مخالفم

نظر ندارم

 .99این برنامه شما را برا فهم نحوه اثریذار رشد عاطفی ،جسلمی،
و شناختی دانشآموز بر یادیرر او آماده ساخت.

موافقم

 .98این برنامه شما را با انوا مخت ف مناب آموزشی و کم
آشنا ساخت.

آموزشلی

کامحر موافقم

حوزهها

عبارات

1

8

9

1

5

1

8

9

1

5

 .91این برنامه شما را برا همکلار بلا واللدین و خلانوادههلا آملاده
ساخت تا در نهایت به شناخت بهتر از دانشآموزان نائلل آیرلد و بله 1
یادیرر آنها کم کنرد.

8

9

1

5

1

8

9

1

5

 .95ایللن برناملله شللما را بللرا طللر ،و حللل مسللائل و مشللکحت بللا
دانشآموزان و کارکنان آماده ساخت.

جدول( )2چک لیست ارزیابی موادّ درسی برنامه تربیّت معلّم زبان دوّم دانشگاه فرهنگیان
حوزهها

موادّ درسی

تعداد واحد درسی

نو درس

ترم

نظریهها آموزش زبان
مهارتها تدریس
مهارتها ارتباطی
دانش موضوعی
مهارتها استدل تع رمی و تصمرمیرر
دانش محرطی
جدول( )3پرسشهای مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید برای ارزیابی برنامه تربیّت معلّم زبان دوّم
دانشگاه فرهنگیان
حوزهها

پرسشها

نظریهها آموزش  .1این برنامه چگونه درک دانشمومع ّمان را از نظریهها آملوزش و یلادیرر
زبان دوّم ارتقاء میبخشد
زبان
 .8این برنامه چگونه مهارتها ویژه تلدریس زبلان دوّم را بله دانشلمومع ّمان
آموزش میدهد (مهارتهایی از قبرل انتخاب فعالرلتهلا یلادیرر مناسلب
دانشآموزان ،آمادهساز دانشآموزان برا فرایرر مطالب جدید ،نحوه حصو
مهارتها تدریس
اطمرنان از فهم مطالب توسط دانشآموزان ،ایملاد فرصلتهلایی بلرا تملرین
مطالب آموخته شده ،نظارت بر یادیرر دانشآموزان ،ارائه بازخورد بلا آنهلا ،و
مرور مطالب درسی)

بررسی برنامه درسی تربیّت معلّم زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان از منظر ...
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ادامه جدول( )3پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید برای ارزیابی برنامه تربیّت معلّم زبان دوّم
دانشگاه فرهنگیان
حوزهها

پرسشها

 .9این برنامه چگونه مرزان آیاهی دانشمومع ّمان را از برخی مهارتها ارتبلاطی
عمومی همچون توانایی برقرار ارتباط صمرمانه با دانلشآملوزان از سلو مع ّلم
مهارتها ارتباطی
ارتقاء میدهد
 .1این برنامه چگونله سلطح بسلندیی دانشلمومع ّمان در زبلان دوّم را در جهلت
تدریس مؤثر با استفاده از آن بهبود میبخشد
دانش موضوعی

مهارتها استدل
تع رمی و
تصمرمیرر

دانش محرطی

 .5ایلن برنامله چگونلله دانلش موضلوعی دانشللمومع ّمان در زبلان دوّم را بهبللود
میبخشد (به عنوان ملا آواشناسی ،نحو ،زبانشناسی اجتماعی ،تح رل یفتمان و
کارکردشناسی ،تهرّه و تدوین برنامه درسی ،و آیاهی فرازبانی)
 .2این برنامه چگونه دانشمومع ّمان را در مسرر اتخا تصمرمات تعام ی متناسلب
با تواناییها و پرشرنهها متفاوت دانشآموزان هدایت میکند
 .7این برنامه چگونه دانشمومع ّمان را برا ارزیابی موادّ برنامله درسلی از حرلث
تناسب انها با نرازها دانشآموزان آماده میسازد
 .1این برنامه چگونه دانشمومع ّمان را بلا عواملل اجتملاعی ،جامعله شلناختی ،و
سازمانی در آموزش زبان آشنا میسازد (عوام ی همچون انلوا مخت لف ملدارس،
انظباط ،محرط یادیرر هدفمند ،برنامهها مدارس ،مناب آموزشی ،رشد عاطفی،
جسمی ،و شناختی دانش آموز ،همکار با والدین ،طر ،و حل مسائل و مشکحت با
دانشآموزان و کارکنان)

