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 چکیده 

 است. های آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچهچالشهدف پژوهش حاضر بررسی  هدف:
 امههای اجرای این برنشناسایی چالش، با هدف پدیدارشناسی توصیفیاین پژوهش با رویکرد کیفی و به روش  روش:

که تجربه آموزش علم به زبان انگلیسی در ابتدایی را  (آموزان و والدین آنهامعلمان، دانش) نفر 51از تعداد انجام شد. 

تعیین حجم نمونه از  برایداشتن تجربه مرتبط بود. ها همصاحبه شوندداشتند مصاحبه به عمل آمد. مالک انتخاب 

 انجام شد. )باز، محوری و منتخب( گذاریای کدبه روش سه مرحله هااشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

 است و هایی است که حل نشده باقی ماندهاجرای این برنامه از آغاز تاکنون دارای چالش ها نشان دادیافته ها:یافته

آموزان و والدین آنها اجرای این برنامه را موفقیت آمیز و همراه با تجربه مثبت ارزیابی هیچکدام از معلمان، دانش

سازی آموزش علم به زبان انگلیسی در ریزی و پیادهها بیانگر ضعف در مراحل برنامهنکردند. تحلیل محتوای مصاحبه

مدت برای آموزش علم به ریزی منطقی و بلندرورش کردستان عراق برنامهآموزش و پ مقطع ابتدایی شهر حلبچه است.

زبان انگلیسی تدوین ننموده است. عوامل اصلی و مجری آموزش در تدریس دروس ریاضی و علوم ابتدایی از ابعاد 

جهیزات مختلف ناتوان و بدون انگیزه هستند. محتوای دروس نامناسب است و ابزارها و بودجه کافی برای تهیه ت

 آموزشی تهیه نشده است.
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 و بیان مسئله مقدمه

ا به کار هبرقراری ارتباط بین انسان اندیشیدن و ترین ابزار فکری است که براییافتهزبان توسعه    

و تعامل  (علماندیشیدن )براساس اطالعات، دانش و ها برای بهتر زیستن نیازمند انسانشود. میگرفته 

زار . بستر و ابندیابدست می به چنین مهارتهاییرشد  در مراحلدر طول زندگی و  وهستند با همدیگر 

. (Ahmad Abuarqoub, 2019)دشودستیابی به دانش، مهارت ارتباطی است که با ابزار زبان ممکن می

یری ترین زبان یادگدستیابی به مهارت کافی در هر زبان نیازمند مراحل طبیعی رشد زبان است و آسان

برای هر فرد زبانی است که فرد از کودکی در بافت و محیط استفاده از آن برای رفع نیازهای ارتباطی 

به همین  .(Ghasemi & Hashemi, 2011; Mathew, 2019)کندو تعاملی خود قرار گرفته و رشد می

ها افزون بر نیاز به ارتباط انسان تر و ماهرتر است.دلیل، هر کس در استفاده از زبان مادری راحت

ه ها هستند. نیازهای برخاستدرونی از طریق یک زبان، نیازمند تبادل افکار و اطالعات با مردم سایر زبان

از مبادالت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی سبب شده است که کسانی که به یک زبان ارتباط 

تفاده قرار مورد اس کنند به یادگیری زبانهای دیگر، به ویژه زبانهایی که در گستره بیشتریبرقرار می

می، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زبان به دالیل مختلف علگیرند، احساس نیاز و اقدام کنند. می

زبان  .های متفاوت شده استکشور انارتباط مردم هایترین راهبه یکی از پراستفادهانگلیسی تبدیل 

ی های مالی، تجاری، آموزشی، پژوهشی و علمی سراسر جهان به عنوان ابزارانگلیسی در فعالیت

دگیری و کسب مهارت در یک زبان غیر از زبان چگونگی یا (.(Adalat, 2012 گیر مورد توجه استهمه

های مختلفی به مادری یا زبان محیط طبیعی فرد سبب شده است که در کشورهای مختلف شیوه

کارگرفته شود. برای مثال، در برخی کشورها مانند ایران یک درس خاص را در طول تحصیل برای 

می( فارسی )رسلمی و آموزشی را با زبان گیرند و بقیه مسائل عیادگیری زبان انگلیسی در نظر می

دهند. اما در برخی کشورها مانند مالزی در کنار مدارسی که به زبان مادری آموزش آموزش می

 ,.Ismail et al)دهند دهند، مدارسی وجود دارد که تمام علوم را به زبان انگلیسی آموزش میمی

2011). 

گیری در محیط و بدون آموزش خاص در بیشتر به شکل طبیعی یعنی قرار انگلیسییادگیری زبان     

کردن( دادن و صحبتنوشتن، گوش خواندن و)های چهارگانه زبان گیرد و فرد در مهارتموارد انجام می

اما یادگیری زبان دوم در روش زبان آموزی هدایت شده نظیر آنچه در . کندمهارت کافی پیدا می

 ,Mohammadiهمیشه با مشکالتی مواجه بوده است ) دهد، تقریبا  آموزش رخ می مدارس و از طریق

ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و عبارت است از حالتی (. دوزبانگی پدیده2015

امروزه بیش از ( Grosjean, 2010)بیند. از نظر که فرد به زبانی غیر از زبان مادری خود آموزش می

توان کشوری معتقد است که به ندرت می Paulston (1988) .جمعیت جهان دوزبانه هستند از نیمی

 که جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. در بسیاری از کشورها عالوه بر زبان رسمی کردرا پیدا 

امعه های دیگری وجود دارد که این موضوع بر یادگیری و آموزش افراد آن جآموزش و پرورش، زبان
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که همه مسائل سیاسی، اجتماعی،  خاصزبان یک گذارد. به رسمیت شناختن تأثیر بسزایی می

هایی را به طور همواره مسائل و آسیب ،شودمطرح  آناقتصادی، فرهنگی و به ویژه آموزشی کشور با 

آن ر از ها غیآموزانی که زبان مادری آنعام برای نظام آموزش و پرورش و به طور خاص برای دانش

  .(Kimberly & Drury, 2012)به وجود آورده است ،ستا زبان رسمی

های اصلی مسئوالن امر در چند سال اخیر، آموزش کار آمد زبان انگلیسی از عمده دغدغه

زیرا به رغم صرف مقدار زیادی زمان، انرژی و سرمایه،  .بوده است کردستان عراقریزی درسی برنامه

پس از طی چند سال آموزش زبان انگلیسی، در نهایت قادر به برقراری ارتباط  کرد زبان انآموزدانش

رغ پس از فاکرد زبان آموزان دانش ،به عبارت دیگر. ندیستن از طریق زبان انگلیسی مؤثرمفید و 

که به زبان ا رو قادر نیستند بقیه دروسی  از زبان انگلیسی را ندارند مؤثرالتحصیلی، توانایی استفاده 

 پرورشو  آموزش وزارت میالدی6115 سال ازشود، درک کنند. به همین دلیل، میگلیسی تدریس ان

 الس در و آموزش دهد انگلیسی زبان به از ابتدایی را )دروس ریاضی و علوم( گرفت که علم تصمیم

 همدرس11 در برنامه این. شد اجرا کردستان اقلیم هایاستان مراکز هایمدرسه از تعدادی در 6111

تجربه زیسته یکی از پژوهشگران در شهر حلبچه به عنوان معلم و . شودمی اجرا حلبچه دولتی شهر

آموزان و والدین را با مشکالت آموز بیانگر آن است که اجرای این برنامه معلمان، دانشپدر یک دانش

های آنان که وادهآموز و خاندانش 6211 و معلم 611 با وجود جمعیتو موانعی رو به رو ساخته است. 

ها با این آموزان و خانوادهثر خواهند شد، هنوز پژوهشی که نشان دهد معلمان، دانشأاز این تصمیم مت

 ،رو هستند و راهبردهای مناسب برای رفع این مشکالت کدام استه ب شیوه تدریس با چه مشکالتی رو

به زبان انگلیسی برای علم های آموزش مشکالت و چالش شددر این پژوهش سعی . اجرا نشده است

 . کرد زبان در شهر حلبچه شناسایی شوندمقطع ابتدایی آموزان دانش

ریزی آموزش و پرورش کردستان تواند در اصالح و بهبود برنامهنتایج حاصل از این پژوهش می

نوپا است و نظام آموزش و پرورش کردستان عراق  عراق برای آموزش به زبان انگلیسی مؤثر باشد.

آموزان جلوگیری کند. تواند از آسیب دیدن دانشهای در حال اجرا میتوجه به موانع و مشکالت برنامه

همچنین، توجه به نیازهای آینده جامعه و توانمندکردن یادگیرندگان به مهارتهای زبانی برای 

توانمند را فراهم خواهد ساخت.  مندی از علم و دانش، امکان برخورداری جامعه از انسانهای ماهر وبهره

تواند سنگ بنای مستحکمی برای توسعه علمی توجه به علم آموزی و زبان علم آموزی از ابتدایی می

و اجتماعی مبتنی بر دانش باشد. در غیر این صورت، شیوه سنتی و غیر علمی برخورد با مسائل در 

 جامعه چاره نخواهد شد.
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 های پژوهشپرسش

 ؟ ندرادبه زبان انگلیسی  ای از آموزش علمچه تجربهمقطع ابتدایی شهر حلبچه معلمان  -1

 ؟دنرادبه زبان انگلیسی  ای از یادگیری علمچه تجربهمقطع ابتدایی شهر حلبچه آموزان دانش -6

آموزند چه تجاربی در زمینه مشکالت و میآموزانی که به زبان انگلیسی علم را والدین دانش -3

 دشواریهای یادگیری فرزندان خود دارند؟

مدل مفهومی مشکالت و دشواریهای آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچه  -5

 شود؟چگونه ترسیم می
 

 مبانی نظری

شوند در مقایسه کودکانی که در بدو ورود به مدرسه و هنگام آموزش با زبان جدیدی مواجه می

مادری است، دارای مشکالتی هستند که موفقیت تحصیلی ها زبان آموزش آن با کودکانی که زبان

آموز به زبان غیر مادری در تمام آنچه دانش(. Mohammadi, 2015د )دهها را تحت شعاع قرار میآن

 .(Brown, 2009) کندها را درک و استنباط میتنها بخشی از این شنیده ،شنودآموزش رسمی می

کند تا اینکه به دنبال آموز معنای کلمات را بیشتر درک میخواندن یک متن، دانشیعنی در هنگام 

آموزان به منزله یادگیری یک زبان درک معنی جمله باشد؛ زیرا شروع آموزش رسمی برای دانش

 آموزانعنی دانشید. دهمیرخ آموزان دوزبانه در این رابطه تبعیض پنهانی در حق دانش. خارجی است

رحالی . این دبینند رقابت داشته باشندآموزانی که به زبان مادری خود آموزش میباید با دانش دوزبانه

 .دنکنمیهیچ مشکل ندارند و به راحتی صحبت به زبان مادری آموزان در تکلم دانشاین  که است

 قیمکودکی که زبان مادری را در یک فرایند تدریجی و در ارتباط مست 1به اعتقاد بالنک و هامر

با محیط اطراف خود فراگرفته است، در ابتدا زبان برای او دارای کارکرد عاطفی و ارتباطی بوده و 

به نظر وی، وقتی که کودک با داشتن یک . کندسپس از آن برای توسعه شناختی خود استفاده می

ان، با و به جای کارکردهای اجتماعی و عاطفی زب شودمیدانش ناقص از زبان دوم، وارد مدرسه 

معموال کودکانی که  .شوداش خدشه وارد میدر توسعه زبانی ،ددگرکارکردهای شناختی آن مواجه می

در خواندن مطالب نوشتاری ناآشنا هستند و مجبورند درباره آن صحبت کنند، ناتوانی در توضیح 

  (.Ehteshami & Mousavi, 2009) شودها میمطالب درسی به زبان دوم سبب کم حرفی آن

ست که امروزه سیاستگذاران ا میچگونگی ارتباط میان زبان و تعلیم و تربیت از موضوعات مه

 آموزانی که بهافت تحصیلی و عملکردهای دانش. ندهست آموزشی، روانشناسان و معلمان با آن مواجه

 ش وکسب دان. بینند ارتباط مستقیمی با آموزش به زبان رسمی داردزبان مادری خود آموزش نمی

 ایاگر کودک در خانواده. کندشناخت کودک را نخست زبان مادری و سپس زبان آموزشی راهبری می

                                                           
1. Blank and hamer 
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کار  هگیرد و این زبان همان زبانی نباشد که در آموزشگاه بکار میه بزرگ شود که تنها یک زبان را ب

 برایشود. میهای گوناگون ساز آسیبدهد که زمینهرود، دوگانگی زبان خانه و آموزشگاه روی میمی

چنین کودکانی، آموختن خواندن و نوشتن در آموزشگاه چالش برانگیزتر از آموختن برای کودکان تک 

ای است که زبان مادری آنان همان زبان آموزشگاهی است؛ زیرا کودکانی که از این دشواری رنج زبانه

ه از ک شودمیهی را بیاموزند و این سبب برند باید پیش از آموختن هر چیز دیگر، زبان آموزشگامی

 . عقب بمانند هاهدیگر آموخت
 

 پژوهش پیشینه

های قابل توجهی پژوهش 1های استفاده از زبان انگلیسی به عنوان رسانه آموزشیچالش یدر زمینه    

انجام شده است. به ویژه درکشورهای آسیایی مانند ایران، ترکیه، کویت، هنگ کنگ، مالزی، چین. اما 

عراق و به ویژه در کردستان عراق بسیار اندک است. برای نمونه به برخی از آنان اشاره در کشور 

 زبان هب تدریس ضمن یه یک سنندجناح معلمان که رسیدند نتیجه این بهو دیگران  قادریشود. می

 انزب به پرداختنتی مانند مشکال درسی هایکتاب و هستند روروبه گوناگون هایچالش با فارسی

 تطابق در انآموزدانش سردرگمی سبب امر این. دارند محلی هایگویش و زبان به توجهیبی و معیار

 رکد خوبی به را کتاب مطالب آموزاندانش. اندنبرده کاربه را آن تاکنون که است زبانی با خود زبان

 و هازبان به بیشتر توجه آنان. شوندمی مشکل دچار آنها بردن کار به و فهمیدن در و کنندنمی

 ,Ghaderi, Bolandhemmatan,  Havasbeigi, &  Babakani)را توصیه کردند بومی و محلی هایگویش

2018) .(Mehrjoo & Hadian (1996 غیرفارس  آموزاندانش آموزش راه سر بر که مشکالتی که نددریافت

 همین و شودمی معلم سوی از شده ارائه درسی مطالب فهم و درک از مانع وجود دارد، مدرسه در زبان

 افت با هادشواری همین دلیل به آموزاندانش اینشود. می آنها در احساس حقارت و دلسردی سبب

 .خوردمی چشم به شهرها از بیشتر روستاها در امر این که شوندرو میه ب رو مردودی و تحصیلی

 دارد امکان چه اندازه تا دسترس در آموزشی منابع که داد نشان Arefi (2004) پژوهش نتایج

 که پژوهش، کودکانی این در. دهد قرار تأثیر تحت را دوزبانه کودکان دوم زبان در آموزشی پیشرفت

 به مراتب فارسی آنان زبان دانش یادگیری توانایی اندداشته را دبستان از قبل یهاهدور گذراندن فرصت

 .اندداشتهن اختیار در را فرصتی چنین که است کودکانی از بیشتر

 بهتر درک سبب روانشناسی نظر از مادری زبان به آموزش کهنشان داد  Fanaei (2005)هاییافته

 نظر از شود،می خود اجتماعی محیط در کودک ترراحت جذب سبب نظر اجتماعی از ،گرددمی مطالب

 باال سبب آموزشی نظر از ،کندمی دور درس محیط به نسبت عاطفی از گسستگی را کودک عاطفی،

 یعنی تفکر اصلی ابزار از را آموزدانش و شودمی کالس و مدرسه داخل در کیفیت ارتباط و کمیت رفتن

 گیرد، صورت مادری غیر زبان به تدریس که درسی متعارض محیط در چنانچه .کندمی برخوردار ارتباط

                                                           
1. English as Medium of Instruction (EMI) 
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 بیان در توانایی عدم ،شودمی مشکل دچار مادری غیر زبان به خود بیان تفکرات و تنظیم در کودک

 .شد خواهد او در خجالت احساس و عاطفی سرخوردگی و خودسانسوری، کم حرفی سبب مسائل

 نگذراندن عواملی همچون به دوزبانه مناطق کودکان در را زبانی مشکالت عصاره وجودپژوهش 

 ینمی ابو و ی ذهنیهاویژگی با درسی کتابهای محتوای بودن نامتناسب پیش دبستانی، یکسالۀ دورۀ

 Mohammadi et al (2009) .(Asareh, 2006)داد نسبت کمک آموزشی وسایل کمبود و کودکان

 تعداد طوالنی، جملۀ پنج طول گفتار، طول میانگین فارسی )شاملزبان  زبانی پیچیدگی کهدریافتند 

شرکت  لکنت شدت و است کردی از بیشتر معنادار به طور جمله( وابسته در بندهای تعداد و جمله افعال

 به مادری زبان آموزش عدم که است این دیگر نتایج از. است از کردی بیشتر فارسی زبان در کنندگان

 کرده نابرابر زبان دو یادگیری برای را شرایط و ضعیف را یادگیری آنها مدرسه، در آموزاندانش این

 یکی تواندمی هم مادری زبان با مثبت عاطفی ارتباط. بود بیشتر فارسی زبان ناروایی شدت چراکه .است

 مسائل با مادری غیر زبان به آموزش که رسید نتیجه این به Gohari (2010) .است وضعیت این دالیل از

 ابعاد بر مادری غیر زبان به آموزش که شد تأیید نیز و دارد معنادار رابطه آموزان دوزبانهدانش تحصیلی

 داد نشان پژوهش هاییافته همچنین. دارد سوء تأثیر دوزبانه آموزاندانش و هویتی عاطفی آموزشی،

 .دارد بسزایی تأثیر دوزبانه آموزاندانش مادری زبان به توجهیبی در غیر مادری زبان به آموزش که

 برای پیش دبستانی آموزش پیامدهای»با عنوان   Rasouli & Hamidi (2011)یپژوهش در

پیش  برتری هاهداد ، پردازش«بیشتر زبانی پیشرفت و آمادگی :دوزبانه استانهای دبستانی در نوآموزان

 چه هر گسترش به نیاز و پیش دبستانی یهاهدور ییآکار گویای این و ددا را نشان هاهرفت دبستانی

 دوزبانه آموزاندانش سوادآموزی مشکالت بررسی» پس از Iraqi & Hatami (2012) .آنهاست بیشتر

 مشکل که ددادند دریافتن انجام دوزبانه آموزاندانش مشکالت بررسی باهدف که« ابتدایی در مقطع

آشنایی  عدم از ناشی که است معلم با آنها ارتباط ایجاد و معنا درک عدم آموزان،دانش اصلی

از  مادری زبان به آموزش همچنین. است آن به تسلط عدم و فارسی زبان معنایی هسته با آموزاندانش

ارتقاء  موجب و دهدمی قرار تأثیر تحت را انکودک آموزشی نظر از و عاطفی اجتماعی، روانشناختی، نظر

 که سوادآموزی و آموزیزبان موجود هاینارسایی از و شودمی ذهنی و زبانی رشد و تفکر نظر از آنان

 .کاهدمی یدآمی وجود به عوامل این تحت تأثیر

های انگلیسی بر معلمان ابتدایی در ثیر دورهأمطالعه ت"با عنوان  Obaid (2018)پژوهشی  در

 انگلیسی انزب یهاهدور تأثیر :زبان انگلیسی درسی و تبدیل آموزش آنها از زبان کردی به منابعبا  رابطه

 ینا. انجام داد "زبان انگلیسی مطالب درس از زبان کردی به با رابطه در ابتدایی مدارس معلمان بر

 هرش کرده محقق انتخاب که جایی .دارد تمرکز آموزشی فرایند در انگلیسی زبان اهمیت بر مطالعه

 با را ایپرسشنامه محقق .است عراق کردستان اقلیم هایاستان از یکیمرکز  که دهوک است

این  .ندبود زبان انگلیسی شرکت کرده در دوره 6112در سال  که کرد تهیه معلم 121 از گیرینمونه

. شد انجام آنها نیازهای همچنین و معلمان سطح بر هادوره مزایای و تأثیر تعیین هدف با پژوهش
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دروس  بتوانند آنها که نیست کافی معلمان برای روزه 51 انگلیسیآموزش  دوره یک نشان داد: یجانت

وست د بیشتر معلمان شرکت کننده در دوره آموزشی ؛ندکن تدریس انگلیسی زبان علوم و ریاضی را به

 ردهمعلمان سالخو تعداد از بیشتر جوان معلمان تعداد؛ تدریس کنند در کالس خوددارند با زبان مادرى 

 دری،ما زبان جای به انگلیسی زبان به دروس تبیین بودن دشوار از سالخورده معلمان بود؛ بیشتر

 این رد موظفند آنها اما ؛است دشوار آنها برای جدید زبان یادگیری که کنندو تاکید می دارند شکایت

آنها در درس  %55 ؛ندبوددارای مدرک کاردانی شرکت کنندگان دوره  %16 ؛کنند شرکت فرایند

و باقی در درس زبان کردی، عربی و هنر تخصص داشتند آنها در درس علوم تخصص  %61ریاضی و 

 .ندشتدا

آموزش علوم  یشده برا یشنهادپ یهایاستراتژ" با نام El-fara & Rashid (2013)پژوهشی در 

. ندنجام دادا "یآموزشزبان به عنوان  یسیبا استفاده از زبان انگل دستانکر یهادر دانشگاه

 منطقهی آموزشزبان به عنوان  یسیزبان انگل هآموزش علوم ب یشده برا یشنهادپ یهایاستراتژ

ه ای ببرباال  یبا تقاضا یاقتصاد یعرشد سر. رو به رشد است یاربس یانهکردستان در منطقه خاورم

ر د یسو تدر یادگیری. همراه است یجهان یقو یارتباط یهامهارت دارای نیالفارغ التحص کارگیری

 هاییچالش ینچن یاندر م. مواجه است یمتعدد یهادر کردستان با چالش یژهبه و یانه،خاورم

در  ی( فقدان دانش کاف2) یدر موضوعات علم باال ترک تحصیل یزان( عدم عالقه و م1) یمتوانیم

ها استراتژی، پژوهش ینا در. یمرا مشخص کن یابیارز یها( زبان و روش3و ) یدانشگاهسسات پیشؤم

به عنوان زبان آموزش در  یسیبا استفاده از زبان انگل یادگیری،مختلف آموزش و  یهاروشو 

از  ییبترکپژوهش  ینروش ا. شده است یابیر، کردستان، ارزیولهدر ه یو دولت یخصوص یهادانشگاه

نشان  جیانت. بود یادگیریآموزش و  یها و مطالعه موردمصاحبه یافته،ساختار  یشامل نظرسنج یابیارز

Prinsloo (2009)  و کارکنان  یاندانشجو یبرا یمورد بررس یس/تدریادگیری یکردهایکه رو داد

 کردستان یهاآموزش علم در دانشگاه یتواند برایم یکردهاییرو ینچن. قابل توجه است یدانشگاه

است  بهتر که رسید نتیجه این به« مادری زبان به آموزش حق»عنوان  با پژوهشی در .باشد یدمف

ترک  میزان شودمین اجرا ابتدایی مدارس در سیستم این چون. باشد دوزبانه آموزش و پرورش سیستم

 .است نامناسب درس ارائۀ برای آموزش زبان چون باالست تحصیلی شکست و تحصیل

های آموزش به زبان انگلیسی برای یادگیرندگان غیر انگلیسی های فوق، چالشافزون بر پژوهش

زبان توسط پژوهشگران مختلف بیان شده است. برای نمونه، سطح پایین دانش حوزه مورد مطالعه، 

زمان طوالنی مورد نیاز برای آموزش به زبان انگلیسی، کمبود راهنمای تدریس و ارزیابی، کمبود 

معلمان توانا به آموزش از طریق زبان، عدم درک موضوع درس توسط یادگیرنده، احساس الینه شدن 

اضافه بار کار یادگیرنده و یاددهنده، کاهش کیفیت  و جدایی، مشارکت اندک یادگیرنده در کالس،

(، کاهش عالقه یادگیرندگان، کاهش اعتماد به نفس و شکست تحصیلی، خطر Gao, 2008آموزش )

(، ناتوانی در Gökmenoğlu & Gelmez-Burakgazi, 2013دان فرهنگ سنتی و بومی )فق
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ریزی تکالیف نوشتاری، ضعف در دنبال کردن یک بحث، ضعف در به کارگیری سبک مناسب برنامه

علمی، ضعف در بیان ایده خود با انگلیسی روزمره، ناتوانی در درک واژگان تخصصی و کلیدی، ضعف 

(. کمبود سرگرمی و محیط Evans and Morrison, 2011برداری خالصه و روشن )در یادداشت 

تر به صورت سریع (، ضعف در فراهم کردن منابع برای درک عمیقSert, 2008روح )کالس بی

(Kılıçkaya, 2006بی ،)( ثباتی و عدم پیوستگی بین محتوای آموزشیGökmenoğlu and 

Gelmez-Burakgazi, 2013)ردرگمی به جای تسهیل یادگیری، استفاده از زبان بومی برای . ایجاد س

ارتباط و توضیح و استفاده از زبان انگلیسی تنها برای انجام تمرین و امتحان، عدم احساس راحتی در 

. عدم تسلط و توان معلمان در دستیابی به مهارت کافی در انگلیسی استفاده از زبان انگلیسی

(Namuchwa, 2007ناتوانی .)  در توضیح مفاهیم به زبان انگلیسی، ضعف در ترکیب مهارتهای زبانی و

مهارتهای محتوای تدریس، نیاز پایین مهارت انگلیسی یادگیرندگان، کمبود منابع آموزشی مناسب، 

(. زبان انگلیسی مانع یادگیری علم است چون Othman and Saat, 2009های انگلیسی )ضعف قابلیت

د و آموزش ای و توانمنا به فکر یادگیری زبان انگلیسی باشد، کمبود معلمان حرفهیادگیرنده باید ابتد

به موقع آنان، کمبود منابع برای مطالعه بیشتر، زمان طوالنی مورد نیاز برای آموزش، ناتوانی والدین 

 ندر کمک به فرزندان برای انجام تکالیف، دشواری محتوا و مفاهیم منابع درسی، رفتار یادگیرندگا

 (Kedbey, Dickson & McMinn, 2015مانع آموزش و اصالح آن زمان بر است )

بیانگر آن است که به کارگیری زبان دوم به ویژه انگلیسی برای آموز علم با  هاپژوهشمرور 

اطق آموزان منپیشرفت تحصیلی دانش شود.هایی همراه است که سبب افت کیفیت آموزش میچالش

ناهماهنگی بین زبان نوشتاری و زبان شفاهی . کمتر است آموزان تک زبانهانشد نسبت به دو زبانه

شود که یادگیرنده به جای استفاده ابزاری از زبان انگلیسی برای درک مفاهیم علمی سبب میبومی 

زان آموسردرگرمی دانش وکار با آن، درگیر آموزش زبان انگلیسی به عنوان هدف باشد. این امر سبب

درسی  مطالبکار با و در فهمیدن و  اندکار نبرده آن را تاکنون به زبان خود با زبانی است که در تطابق

 روروب مردودی و تحصیلی افت با هادشواری همین دلیل به آموزاندانش این. ندهست با مشکل مواجهه

 . ندوشمی

 

 روش پژوهش

مورد  پدیدارشناسی نوع شد. انجامکاربردی با رویکرد کیفی و به شیوه پدیدارشناسی  شاین پژوه   

رک دشناسایی پدیده تدریس علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی منظور  به .توصیفی استاستفاده 

 آنان مورد بررسی قرار گرفت.  آموزان و والدینمعلمان، دانش برداشت و تجربه و

 سال در حلبچه شهر ابتدایی مقطع آموزاندانش و والدین ن،معلما را پژوهش این آماری جامعه

نفر و  1611آموزان ابتدایی نفر و دانش 611تعداد معلمان  که. دادند تشکیل 6111 -6119تحصیلی
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 با نمونه حجمو  بود هدفمند گیرینمونهدر این پژوهش . بود نفر 6211والدین آنها که جمعا  1611

گیری برای معلمان تجربه دوره آموزشی آمادگی برای . مالک نمونهشد تعیین نظری اشباع به توجه

تدریس علم به زبان انگلیسی و تجربه عملی تدریس علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر 

آموزان تحصیل در مدرسه و درس خواندن به زبان انگلیسی بود و برای والدین حلبچه بود. برای دانش

 هایآوری دادهبرای جمع دهند.ای بود که به زبان انگلیسی علم را آموزش میشتن فرزند در مدرسهدا

نفر( مصاحبه  51نفر )جمعاٌ  11آموزان و والدین معلمان، دانشهرکدام از سه گروه این پژوهش از 

، 13مالک کفایت نمونه اشباع نظری بود که در گروه معلمان در نفر  نیمه ساختاریافته به عمل آمد.

اطمینان  منظور به اشباع نظری رسید. به 9آموزان در نفر و در گروه دانش 11در گروه والدین در نفر 

متن مصاحبه خود را  تا شد خواسته کنندگان مشارکت از هاداده تحلیل از پیش ها،از صحت داده

  .در متن پیاده شده اعمال شدپیشنهادهای ارائه شده آنان ند، نارائه ک دارند ر پیشنهادیبخوانند و اگ

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری ای )سه مرحله روش از هاداده تحلیل و تجزیهبرای 

شد. به این صورت که ابتدا موضوعات مهم و مفاهیم  استفاده Strauss and Corbin (1998)انتخابی 

 هایترین مفاهیم گفتههای مصاحبه شوندگان شناسایی شد. در مرحله دوم، محوریکلیدی گفته

مصاحبه شوندگان شناسایی و ثبت شد و در مرحله نهایی حوزه، بعد یا مفهومی که بتواند بیانگر مفهوم 

ر سازمانی سیستم آموزش و پرورش مورد بحث باشد تعیین و اختصاص و نیز بیانگر جزئی از ساختا

 یافت. 

 

 هایافته
 

 های حاصل از مصاحبهداده

های جداگانه به عمل آمد، تعداد آموزان و والدین آنها مصاحبهبا توجه به اینکه با معلمان، دانش

رعایت اختصار در اینجا از ها در گزارش پژوهش اصلی فراوان است. جهت های تحلیل مصاحبهجدول

 شود.هرکدام یک نمونه ارائه می
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 . نظر معلمان درباره کیفیت دوره آموزشی آمادگی تدریس علم به زبان انگلیسی4جدول 

 کد باز کد محوری کد منتخب

فقدان برنامه  .1

 ریزی

 ضعف انگیزه .6

ضعف روش  .3

تدریس و علم 

 آموزش

عدم توجه به  .5

 تخصص افراد

-معلمان شرکتکهولت سن  .1

 کننده در دوره

ناتوانی معلمان در یادگیری  .6

 مطالب جدید،

 پایین بودن سطح دوره .3

عدم تناسب محتوا با هدف  .5

 دوره

عدم تخصص موضوعی  .1

 شرکت کنندگان در دوره

 نامناسب بودن فضای دوره  .2

 توقع باالی مدرسین دوره .1

 مهارت پایین مدرسین دوره .1

 

کرد چون یتا اندازه کم معلمان را آماده م :13و  16، 11، 1 کد

 ماه و سه روز بود.  یکزمانش کم بود تنها 

حال و حوصله نداشت  یو اصال کس دمسن بودن یلی: معلمان خ6 کد

 انجام بده.  یکه کار

 یسو اصال ک ددور بودن یسیها از زبان انگلکه سال ن: اکثر معلما3 کد

 . شدینم متوجه یزیچ

 اصال و بود ابتدایی حد در و پایین سطحش واقعا هاوره: د15و  5 کد

 . بدهد آموزش را آموزدانش سطح این با توانستنمی معلم

 الاص امده بودند ریاضیات درس برای که معلمان بیشتر اصال: 1 کد

 . دادندنمی آموزش رو انگلیسی به ریاضی آموزش نحوه

با این زبان  سالههستم چند  زبان عربی دبیر خودم : من11و  2 کد

 بگیرم دیا انگلیسی زبان سخته تنها بۀ یک دوره ام واقعاتدریس کرده

 آموزش رو خودم تخصصی درس غیر چیزی بخوام یک دوره به یا

 . بدم

 نم واقعا که بود کننده کسل و بد خیلی کالس فضای اصال: 1 کد

 . نداشتم رو اشحوصله و حال

 ینکهبا وجود ا داز ما داشتن یادیز توقعواقعا  ان: اصال مدرس1 کد

 یستیم. بلد ن یسیزبان انگل از یچیاصال ه دونستندیم

 داشت مشکل زبانشون هم خودشون اصال که ها معلم بیشتر: 9 کد

 . بدهند آموزش ما به بخواهند نبودند غنی قدر اون واقعا

آموزان کافی نبود چون بعضی از یک دوره برای آموزش دانش :11کد

کنند و این سخت است و نیاز به دوره چند پایه تدریس می معلمان

 بیشتری دارد. 

 

آمده است. این پرسش کیفیت دوره  5های به دست آمده از پرسش اول معلمان در جدول داده    

آموزشی را که با هدف آماده کردن معلمان برای تدریس عملی به زبان انگلیسی اجرا شده بود، بررسی 

 معلمان سازیآماده برای که آموزشی دوره این است که معلمان نظر که دهدمی نشان 5جدولنمود. 

 ینا در. است نبوده آنان رضایت مورد چندان است، شده برگزار انگلیسی زبان به علم تدریس برای

 و هاکالس برگزاری فضای و دوره محتوای مانند سازمانی عوامل هم که است شده مشخص جدول

 شرکت معلمان همچنین،. اندبوده ناتوان مفاهیم انتقال در مدرسان هم است، بوده نامناسب دوره طول

 ربیتت برای الزم هایزیرساخت دیگر، عبارت به. اندداشته ضعیفی یادگیری قابلیت دوره در کننده

 در ندهکن شرکت معلمان دیدگاه از انگلیسی، زبان به علم آموزش برای توانمند و ماهر انسانی نیروی

 :است آمده ادامه در معلمان از برخی هایگفته. است نشده فراهم ،مصاحبه
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 ك مانگ و سێ رۆژ بوو. )كد یه .م بووی كهكهماوه كرد چونكهده م مامۆستای ئامادهكی كهیهندازهتا ئه

1) 

 فێر بكات.  توانی قوتابییدهمامۆستا نهدا م ئاستهتایی بوو، لهرهئاستێكی نزمدا بوو سه له كهاستیدا خولهڕ له

 (4)کد

 ك خول نها یهته وهرئهبهله وهتهوانم وتوه م زمانهندین ساڵ بهبیم چهرهمن بۆخۆم مامۆستاى زمانى عه

 جیاوازه كه وهك بڵێمهیهوێ وانهك خول فێرببم بمهیه بۆ فێربوونى زمانى ئینگلیزى، یاخود به كافى نیه

 (6ى خۆم. )کدكهیهیپسپۆر له

 بێ تر مامۆستاش دهپۆلێكى چێتهقوتابى كاتێك ده چونكه ك خولدا كافى نیهیهنها لهشدارى كردن تهبه

 (14. )کدوهبڵیته و پۆلهى ئهشدارى بكات تا بتوانێ وانهخولێكى تردا بهله دووباره

 
 زبان انگلیسی آموزان درباره مدرسه و تدریس به. نظر دانش5جدول

 کد باز کد محوری کد منتخب

عوامل  .1

 تدریس

عوامل  .6

 خانوادگی

عوامل فردی  .3

 یادگیرنده

آموز به یادگیری تمایل دانش .1

 به زبان انگلیسی

آموز به یادگیری تمایل دانش .6

 به زبان مادری

آموز به توان عدم اعتماد دانش .3

 معلم در آموزش

اختالف نظر بین والدین و  .5

زمینه زبان آموزان در دانش

 آموزش

آموزان در سردرگمی دانش .1

 زمینه منبع یادگیری

آموز آمادگی ذهنی دانش .2

 برای نمره کم گرفتن

تصمیم والدین به انتخاب  .1

 زبان مادری

 : من دوست دارم انگلیسی یاد بگیرم. 11و  11، 1کد 

: من درس را به زبان کردی دوست دارم و فقط با این شکل 6کد 

 فهمم. می

گویند که دم زبان کردی دوست دارم ولی پدر و مادرم می: خو3کد 

 باید انگلیسی یاد بگیری. 

خواهد زبان انگلیسی نیز یاد : زبان کردى بلدم دلم می11و  5کد 

 بگیرم. 

زش ها بلد نیستند آمو: زبان انگلیسی خیلی خوبه ولی اخه معلم1کد 

 دهند. زبان کردی آموزش می بدهند و در نهایت به

زبان انگلیسی دوست  گویم زبان کردی خوبه: من می11و  2کد 

 ندارم. 

 فهمیمها که کال معنای انگلیسی رو نمی: آخه بعضی از درس1کد 

 افتیم مثل درس ریاضی و علوم که خیلی سخته. در آخر هم می

 گویندمی و مادرم پدرم هستم دوم کالس : االن15و  13، 16، 1کد 

 گردانیم. ارس کرد زبان برمیتو را به مد آینده سال

 : خیلى خوبه انگلیسى خیلى دوست دارم. 9کد

 

آموزان درباره اهمیت یادگیری زبان انگلیسی نظرهای متفاوتی دارند. دهد که دانشنشان می 1جدول 

برخی دوست دارند یاد بگیرند و برخی دوست دارند به زبان مادری آموزش ببینند. باور برخی از آنان 

است که معلمان در آموزش علم به زبان انگلیسی ناتوانند و برخی بر ناتوانی و عدم درک خود این 

تأکید دارند و از نظر ذهنی آمادگی شکست در امتحانات را دارند. همچنین، دوگانگی بین عالقه و 

 هب موزانآدانش از برخی نظر اظهار زیر در آموز با تمایل و خواست والدین پیش آمده است.توان دانش

  :است آمده نمونه عنوان
 (2م. )کدگهباشتر تێده م جۆرهبه زمانى كوردى بخوێنین چونكهبه یهوهله زممن حه 

 (4م زمانى ئینگلیزیش فێرببم. )کدكهزئهزانم حهزمانى كوردى ده 

 (6. )کدیهیزمانی ئینگلیزی ن زم لهحه ڵێم زمانی كوردی چاكهمن ئه 

 ی. ی زمانی كوردبۆ قوتابخانه وهتگێڕینهڵێن ساڵی داهاتوو ئهمم دایك و باوكم ئهههپۆلی دوو ئێستا له

 (8)کد
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 . نظر والدین درباره آموزش علم به زبان انگلیسی0جدول

 کد باز کد محوری کد منتخب

ایجاد مشکالت  .1

خانوادگی 

 –)اقتصادی 

 شغلی( -عاطفی

عدم وجود تعهد  .6

 کاری بین معلمان

بودن سخت  .3

 دروس آموزشی

 

 

 

ایجاد ناراحتی روحی برای  .1

 آموزدانش

 درس موضوع سنگینی .6

 معلمان کاری کم .3

 معلمان مهارت عدم .5

 والدین سوادی بی .1

 والدین مالی فقر .2

نا امیدی والدین نسبت به  .1

 پیشرفت تحصیل فرزندان

ام : خوب تمامی منابع به زبان انگلیسی است. باید بچه1کد 

-می ریهگ گشت خانهها که برمیبعضی وقتانگلیسی یاد بگیرد. 

کار کنم؟ متوجه  گفت چهخصوص در درس علوم می کرد، به

-نمی غریب است ماهم براشون انگلیسی زبان شوم. چونکهنمی

 ما تندگفمی معلمان ،مدرسه رفتیممی وقتی کنیم کمکش توانیم

 توانیم. نمی بیشتر این از نیست. خوب انگلیسمون هم

: ما خودمون در دوره دبیرستان بعضی موضوعها 15و  13، 6کد 

 خواندیم. مثل پدیدهخواند ما آن موقع میم میاالن بچه را که

خواندیم، االن اومده دوره ابتدایی و کسوف که به زبان کردى می

 باید به زبان انگلیسی این موضوع را آموزش ببینند. 

 هنوز چونکه حت کننده استنار ما برای هم هابچه برای هم: 3 کد

 به ار علم و متاسفانه داشتند بود نگرفته یاد انگلیسی حروف

 . دادندمی یادشون انگلیسی

 گذشت روزی چند ولی داشت دوست خیلی را مدرسه : ابتدا5کد

 برگردم دارم دوست که گفت روزی کردمی نارحتی احساس امبچه

 . کردی زبان مدرسه

 نوالدی از بعضی کندمی نارحتی احساس که شدیم متوجه:  :1کد

-مین مالی نظر از واقعا زبان کالس بودن فرستاده هاشونبچه قبال

 . زبان هایکالس به بفرستیم را بچه تونستیم

 حدی در پسرم شدیم متوجه بعدا ولی بود خوب : ابتدا11و  2 کد

 وضوعم چونکه بخواند درس انگلیسی زبان بتواند به که نیست

 . کنیم کمکی توانیمنمی ماهم بود سنگین درسشان

زبان انگلیسی. من خودم زبانم  آموزش به : به نظر من خوبه1کد 

 کنم. ام کمک میبچه خوب است. به

ها یاد بگیرند. ماهم دهد که بچه: مدرسه اصال آموزشی نمی1کد 

 توانیم کمکی کنیم. نمی

خوبی درس را به انگلیسی  توانند به: معلمان نمی11و  9کد 

بشینیم پیش بچه بهش  آموزش بدهند چون ما هم باید در خانه

باشند  کمک کنیم اگر والدینی آشنایی با زبان انگلیسی نداشته

 دهد. رخ می فاجعه

ای با زبان کردی بود کاش مدرسه : باورکنین اینقدر سخته11کد

  فرستادیم آنجا.را می مان که بچهنزدیک خانه

 

 تجربه آموزاندانش والدین که دهدمی نشان 2 جدول در والدین با مصاحبه از آمده دست به هایداده

 ناتوانی ان،فرزند گریه و روحی ناراحتی. ندارند فرزندشان به انگلیسی زبان به علم تدریس از خوشایندی

 تقالان در معلمان ناتوانی ابراز و والدین پیگیری ماندن نتیجهبی علوم، مانند درسی مطالب فهم در

 ادنفرست برای مالی نظر از هاخانواده ناتوانی خانواده، در فرزندان درک پیگیری و آموزش لزوم مفاهیم،
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 جمله از مدرسه تدریس کفایت جای به خصوصی کالس به نیاز احساس و خصوصی کالس به کودکان

تند از طرف دیگر والدینی هس .است انگلیسی زبان به آموزش به نسبت والدین ناخوشایند تجارب بیان

 واردم این کنار در. شون انگلیسی درس بخواندخاطر این دوست دارند بچهه زبانشان خوب است ب که

 زیر رد شود.می تحصیلی افت تشدید باعث نیز دلیل همین و است سخت بسیار آموزشی دروس نیز

 :است آمده نمونه عنوان به از والدین برخی تجارب
  

 وهایههڕگده جار كه ندێم ئینگلیزی فێر ببێت ههكهبێت مناڵهزمانی ئینگلیزیه ئهكان بهموو كتێبهی ههده 

مانی ز م چونكهم تێناگهیوت چی بكهی زانستدا ئهوانهتی لهتایبهبه گریان كرد بهستی دهده وهبۆ ماڵه

مۆستاكانیش ما چووین بۆ قوتابخانهكاتێكیش ئه .ینهاوكاری بكهش ناتوانین ئێمه ئینگلیزی بۆیان نامۆیه

 (1زیاتر ناتوانین. )کد وهله نییه. ش ئینگلیزیمان باشوت ئێمهگیانده

 خوێند  مانوكات ئهیخوێنێت ئهم دهكهئێستا مناڵه ى كهتانهو بابهندێ لهندیدا ههورانى ناوهده خۆمان له ئێمه

 (2تایي. )کدرهقۆناغى سه تهۆرگیران و مانگ گیران ئێستا هاتووهى خك دیاردهوه

 ینگلیزی زمانی ئ بتوانیت به كه هیدا نیو ئاستهمان لهكهمناڵه یشتین كهاڵم دواتر تێگهتا باش بوو بهرهسه

 (6دین. )کتوانی هاوكاری بكهماندهش نهبوو ئیمه قورسیان كهتی وانهبابه بخوێنێت چونكه

 اوكارى دا هكهڵ مناڵهگهدانیشین و له وهماڵهبێت لهئه ئێمه .وهبڵێنه كهباشى وانهبه مامۆستاكان ناتوانن به

 (9دات. )کدسات روودهبێت كارهڵ زمانى ئینگلیزیدا نهگهر دایك وباوكێك ئاشناییان لهگهین ئهبكه

ان و والدین درباره آموزش علم به زبان آموزشدانهای استخراج شده از مصاحبه معلمان، چالش

 قرار داد: در چهار دسته توان را میانگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچه 

 

 های مربوط به وزارت آموزش و پرورشچالش -1

 انمعلم بلند مدت برای آماده کردنو  ریزی منسجموزارت آموزش و پرورش برنامه الف( نیروی انسانی:

کند. معلمانی که بدون پیشینه آموزش را دنبال نمی برای آموزش علم به زبان انگلیسیمجرب  و ماهر

روزه برای تدریس در مقطع ابتدایی  51و تدریس در زبان انگلیسی هستند با یک دوره کوتاه مدت 

شوند. آماده کردن معلم برای تدریس دست کم به یک ترین دوران آموزش است، آماده نمیکه حساس

 دربه معلم  آموزو ساله آموختن علم و کارورزی نیاز دارد. همچنین، زیاد بودن نسبت دانشدوره د

س مزید علت شده است. معلمی که خود در زبان انگلیسی و علوم دارای ضعیف است فرصت در کالس

  آموزان را نیز ندارد.کنترل کیفیت یادگیری و رفع نواقص دانش

محتوای دروس مقطع ابتدایی به زبان انگلیسی  تدوینابتدایی:  ب( محتوای دروس آموزشی برای مقطع

دروس  یمحتواالزم است که آسان باشد تا تدریس و یادگیری آسان شود. طبق نظر مصاحبه شوندگان 

 . گرددمی افراد حوصله و صبر کاهش و استرس افزایش باعث ابتدایی دشوار است وآموزشی 

مصاحبه شوندگان نظرشان این بود که امکانات و تجهیزات الزم برای  :تجهیزات و بودجه پ( مشکالت

فراهم نشده است. استفاده از منابع  پرورش و آموزش وزارتتدریس علوم به زبان انگلیسی از سوی 

کند، ای و ابزارهای که امکان نمایش محتوای تدریس را به صورت تعاملی فراهم میتعاملی و چندرسانه

 نمایند. به شناخت و درک موضوعات کمک می



611   های آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچهچالش 
 

 

ای وجود ندارد که طبق نظر مصاحبه شوندگان پس از مقطع ابتدایی مدرسه ریزی:ت( برنامه

ن به زبان انگلیسی در آن درس بخوانند. از سوی دیگر، هماهنگی بین وزارت آموزش و آموزادانش

پرورش و آموزش عالی برای تربیت اصولی و علمی معلم جهت تدریس علوم به زبان انگلیسی وجود 

 ندارد. 

طبق نظر مصاحبه شوندگان هیچ تفاوتی بین کسانی که برای آموزش علمی به  ث( کنترل و نظارت:

د. کنند از نظر حقوق وجود نداراند و کسانی که به زبان کردی تدریس میانگلیسی تعیین شده زبان

 دهد که برای کنترل طرح و دریافت بازخورد و تالش برای رفع نواقص برنامه وجود ندارد.این نشان می
 

 های مربوط به معلمانچالش -2

 :توان گفتمیبه زبان انگلیسی  های مربوط به معلمان در زمینه آموزش علمچالش در توضیح

 های دوره آموزشی کوتاه مدتبه باور معلمان ویژگی لف( بی اثر بودن دوره آموزش ضمن خدمت:ا

 شرکت معلمان سن کهولت نامناسب، محتوای دوره، بودن کوتاه توان،کم درسانممانند ) معلمان

 ،(شگاهیمرتبط بودن رشته تخصصی دان ، نداشتن پیشینه آشنایی با زبان انگلیسی و غیردوره در کننده

سبب شده است که دوره ضمن خدمت اثر بخش نباشد. یعنی معلمان در استفاده از زبان انگلیسی 

 ناتوانند. برای برقراری ارتباط عادی روزانه و تدریس

معلمان چه در طول دوره آموزشی و چه در هنگام تدریس در مدارس گزارش از بی انگیزگی  ب( انگیزه:

ای با خود برای یادگیری و کسب مهارت در زبان انگلیسی برای ارتباط و تدریس داشتند. حتی عده

ه زدالیل مختلفی برای نبود انگیاند. جمع کردن امضاء برای لغو تدریس به زبان انگلیسی اقدام کرده

حقوق  از جملهنبود مشوق سازمانی نبود پیشینه آشنایی با زبان انگلیسی، معلمان وجود دارد مانند 

بیشتر برای تالش بیشتر، عدم اعتماد به نفس معلمان نسبت به یادگیری مهارت جدید، باور نداشتن 

زآمدسازی ، نبود مهارت خودآموزی و روبه ضرورت آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی

 مهارتها. 

برای تدریس به هر زبانی الزم است هم ارتباطات عادی و  پ( عدم توانایی تدریس به زبان انگلیسی:

 اگر برای توضیح و یا ارتباط. گفتگوهای روزانه و هم شرح مطالب درسی به همان زبان انگلیسی باشد

وزش ناقص خواهد بود، معلمان برای آموزان به زبان دیگری غیر از انگلیسی متکی باشند، آمبا دانش

وابسته هستند و این به معنی ناتوانی آنان در  ارتباط و تشریح مطالب علمی در دروس به زبان مادری

د دوره تحصیلی اصلی آنان رشته دیگری مانن . افزون برآن،استفاده از زبان انگلیسی برای تدریس است

ز شرکت در دوره کوتاه آموزشی برای تدریس ریاضی اما پس ا. آموزش زبان عربی یا کردی بوده است

هم  شودمییعنی همزمان در مهارت ضعف دارد و وارد کالس اند. و علوم به زبان انگلیسی مأمور شده

تواند تشریح کند و هم زبان آموزش را مسلط نیست که بتواند با علم را خوب درک نکرده است و نمی

 . آن ارتباط برقرار نماید
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 هاساعت باید بگیرند فرا را مطالب هم آموزاندانش و دنکن تدریس بتواند اینکه برای انمعلم ل:ت( تعام

 این از مانع انآموزدانش عده بودن زیاد و کالس شلوغی کنند، صحبت آموزاندانش مادری زبان به

 شنیدن اب و دنکن برقرار عاطفی و کالمی ارتباط آنهازبان انگلیسی با  با دنبتوان انمعلم که شودمی

 نحو به آموزانیادگیری دانش درباره و دنکن پیدا آگاهی او هایتوانایی از آموزدانش یک هایپاسخ

 هب کردن صحبت و نوشتن خواندن، در آموزاندانش شودمی باعث شرایط این. دننمای داوری مطلوب

 بعدی هایایهپ وارد وضعیت همین با و باشند نداشته چشمگیری پیشرفت و بوده ضعیف انگلیسی زبان

یگر، از سوی د. رساندمی بستبن به را آموزاندانش این اغلب مدتی از بعد موضوع این. شوند تحصیلی

د منوالدین از بی نتیجه ماندن مراجعه خود به مدرسه برای حل مشکل تحصیلی فرزندان خود گله

 دهند.حل مشکل اقدام مؤثر انجام نمی بودند و براین باور بودند که معلمان و مدیران مدارس برای
 

 آموزان مربوط به دانش هایچالش -3

بیان  یانگلیس زبان به علم یادگیری زمینه که در حلبچه شهر ابتدایی آموزاندانش به مربوط چالشهای

 بندی و تشریح نمود:توان به صورت زیر دستهمیرا  اندکرده

معلم به زبان انگیسی، عدم درک متن کتاب و  های: عدم درک گفتهالف( عدم درک زبان تدریس

 خود وانینات به ناتوانی در خواندن آن، ناتوانی در انجام تکالیف، حل تمرین و پاسخگویی به معلم. باور

 کردی. زبان به دروس علمی و درخواست از معلم برای توضیح درس و انگلیسی زبان یادگیری در

آموزان دانشو  دشوار است علوم و ریاضی درساز مباحث  برخیب( دشوار بودن سطح محتوای دروس: 

 توانایی سطح به درسی هایکتاب تدوین در چون. اساسی هستند تدارای اشکاالدر یادگیری آن 

 .است نشده توجه و پیچیدگی زبان تدریس آموزاندانش

عیف معلمان تض به آموزاندر نتیجه عملکرد ضعیف معلمان، اعتماد دانش پ( عدم باور به توانایی معلم:

ن و ضعف در تدریس به زبا کم تخصصی سواد دارای معلمان که است دلیل این به نیز این و شده است

 انگلیسی هستند. 

کردن و عدم تمایل به رفتن به ناراحتی و گریه آموز:ت( کمبود نشاط و ضعف روحی و روانی دانش

 استرس دچار ،بنویسند و بخوانند ،یادبگیرند توانندنمی اینکه دلیل به آموزاندانش .مدرسه انگلیسی

 کست،ش تجربه دلیل به اینها بر افزون. دهندمی دست از را نفسشان به اعتماد .شوندمی روانی و روحی

 .اندشکست در امتحانات آماده کردهرا برای  نتها خوددر ا. اندافتاده گریه به زیاد فشار و ناتوانی احساس

 

 مربوط به والدین  هایچالش -4

 ایهمقوله در را انگلیسی زبان به علم آموزش زمینه در آموزانوالدین دانش مربوط چالشهای توانمی

 :نمود بندیدسته زیر

 آموزالف( ناتوانی والدین برای کمک به دانش
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آموز انگلیسی، و کمبود وقت والدین برای یاری دانشپایین بودن سطح تحصیالت، عدم آشنایی با زبان 

 . در انجام تکالیف از عوامل ناتوانی در کمک به فرزندان هستند

ان والدین ابراز داشتند که تو ب( ناتوانی در تأمین هزینه معلم خصوصی یا آموزشگاه زبان انگلیسی:

 را ندارند. تأمین هزینه معلم خصوصی یا فرستادن به آموزشگاه زبان انگلیسی

نگام ه والدین پیگیری ماندن نتیجهبیدلیل  بهها به مؤثر بودن آموزش مدرسه: ب( عدم باور خانواده

 هایتالش که ندردک تاکید هاخانواده مفاهیم، انتقال در معلمان ناتوانی ابراز ومراجعه به مدرسه 

 شود. ارائه نمی صحیحی آموزش مدرسه در چون ندارد فایده فرزندشان
 

   بحث

 ند؟ارای از آموزش علم به زبان انگلیسی دپرسش اول: معلمان مقطع ابتدایی شهر حلبچه چه تجربه
 بانز به علم تدریس برای آنان سازیآماده برای که آموزشی دوره که نشان داد تحلیل مصاحبه معلمان

 مانیساز عوامل همطبق نظر آنان . است نبوده معلمان رضایت مورد چندان است، شده برگزار انگلیسی

 انتقال در مدرسان هم است، بوده نامناسب دوره طول و هاکالس برگزاری فضای و دوره محتوای مانند

. انداشتهد ضعیفی یادگیری قابلیت دوره در کننده شرکت معلمان ،افزون برآن. اندبوده ناتوان مفاهیم

 هب علم آموزش برای توانمند و ماهر انسانی نیروی تربیت برای الزم هایساخت زیر دیگر، عبارت به

ی آموزش زبان برا دوره. است نشده فراهم مصاحبه در کننده شرکت معلمان دیدگاه از انگلیسی، زبان

ها بودند و همچنین آن امیدی و به اجبار شرکت کرده چون ابتدا با نا دای چندانی ندارها فایدهآن

ه همین ب زبان انگلیسی نداشتند و هیچ پاداشی برای پشتیبانی معلمان وجود ندارد بهآشنایی قبلی هم 

 .نداهومار امضا کردطدلیل برای متوقف کردن این دوره 

( 1 تجارب خوشایند و مثبت نداشتند: انگلیسى زبان به دروس تدریس درباره معلمان همچنین،

معلمان در تدریس به زبان انگلیسی و واگذاری ( ناتوانی 6. کمبود بودجه آموزشی از سوی وزارت

( کمبود نیروی 5. آموزان در درک زبان انگلیسی( ناتوانی دانش3. هادروس غیر مرتبط با تخصص آن

نکات  از جمله ( کمبود فضا و نیز نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزش به زبان انگلیسی1انسانی 

 مهم و ناخوشایند تجارب آنان است.

های پیشین همخوان است از جمله ناکافی بودن دوره آموزشی کوتاه ها با نتایچ پژوهشاین یافته

سازی معلمان، مدرک پایین معلمان و عدم تخصص در دروس ریاضی و علوم مدت برای آماده

(Obaid,2017)،  زمان طوالنی مورد نیاز برای آموزش به زبان انگلیسی، کمبود راهنمای تدریس و

(، ضعف در Gao, 2008کاهش کیفیت آموزش )ابی، کمبود معلمان توانا به آموزش از طریق زبان، ارزی

ثباتی و عدم پیوستگی (، بیKılıçkaya, 2006تر به صورت سریع )فراهم کردن منابع برای درک عمیق

. استفاده از زبان بومی (Gökmenoğlu and Gelmez-Burakgazi, 2013بین محتوای آموزشی )

برای ارتباط و توضیح و استفاده از زبان انگلیسی تنها برای انجام تمرین و امتحان، عدم احساس راحتی 
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. عدم تسلط و توان معلمان در دستیابی به مهارت کافی در انگلیسی در استفاده از زبان انگلیسی

(Namuchwa, 2007ضعف در ترکیب مهارتهای زبانی و مهار .) تهای محتوای تدریس، مهارت پایین

(. کمبود معلمان Othman and Saat, 2009انگلیسی یادگیرندگان، کمبود منابع آموزشی مناسب )

ای و توانمند و آموزش به موقع آنان، کمبود منابع برای مطالعه بیشتر، زمان طوالنی مورد نیاز حرفه

 & Kedbey, Dicksonآن زمان بر است ) برای آموزش، رفتار یادگیرندگان مانع آموزش و اصالح

McMinn, 2015.همخوانی دارد .) 
  

ای از یادگیری علم به زبان انگلیسی آموزان مقطع ابتدایی شهر حلبچه چه تجربهپرسش دوم: دانش
 ارند؟د

شان ها نتحلیل مصاحبه. است آموزشی محتوای و معلم تدریس توانایی علم تدریس در عامل مهمترین

 اعتماد هم دلیل همین به .ندرندا قبولی قابل وضعیت آموزاندانش ناقص هستند و دو این داد که

 سال که رنددا تصمیم والدین برخی و است یافته کاهش انگلیسی زبان به علم آموزش به نسبت والدین

 آموزاندانش انگیزه و والدین تصمیم ناهمسویی به همین دلیل. تغییر دهند را خود فرزند مدرسه دیگر

 ماا. بیاموزد را علم انگلیسی با مدرسه در فرزندشان که دارند تأکید والدین آید برخیمی پیش

 ها،اینبر افزون. دارند مدرسه تغییر به تمایل ناتوانی احساس و شکست تجربه دلیل به آموزاندانش

 . اندکرده آماده امتحان در شکست برای را خود ذهنی نظر از آموزاندانش

موضوع  این است و شده آموزاندانش اعتماد به نفس کاهش باعث آموزش به زبان انگلیسی

 امانج در آموزدانش ناتوانی .بدهند نشان مدرسه به نسبت منفی ان نگرشآموزدانش که شده موجب

 . کنندکسب ن ها نمره قبولیبچه که شده باعث معلم و آموزدانش بین ارتباط عدم و خانه تکالیف دادن

شود مى کاربرده دهند در بعضی مواقع زبان انگلیسى بهزبان کردى آموزش مى معلمان در کالس کال  به

کنند و توان آموزش آن را ندارند و همین مشکالت سبب سرخوردگی و جمالت را فقط رونویسی می

هستند که به زبان انگلیسی  آموزاناست از طرف دیگر بعضی از دانش آموزان شدهیوس شدن دانشأو م

نا . این افراد یا دارای والدین آشدهندآشنایی مناسبی دارند به آموزش علم به انگلیسی عالقه نشان می

الیف انجام تک آموزان در زمینهدانش اند.هبه زبان انگلیسی هستند یا در کالس خصوصی شرکت کرد

عدم  سوادی وخاطر بیه سوی دیگر والدین ب از ستند ونی مندتوان در منزل و مدرسه به صورت مستقل

ا و هبعضی از والدین از همسایه است که این سبب شده. آموزان کمک کننددانش توانند بهوقت نمی

آموزان ندارند در نتیجه دانش خوبی معلمان و درسی برنامه همچنین مدارس. فامیل کمک بگیرند

عوامل خانوادگی، عوامل فردی یادگیرنده،  .بگیرند را به عهده یف مدرسهلبعضی از تکا ناچار هستند که

های آموزشی معلمان، ، ضعفآموزانم و ریاضی، سردرگرمی دانشسخت بودن یادگیری درس علو

در  آموزانامکانات و تجهیزات آموزشی سبب شکست دانشو کمبود نداشتن معلم متخصص و متعهد، 

پژوهشهای پیشین همخوانی دارد. از جلمه سردرگمی و عدم  تایجها با نتحصیل شده است. این یافته
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، عدم (Ghaderi, Bolandhemmatan, Havasbeigi &  Babakani, 2018آموزان )درک مفاهیم توسط دانش

، (Mehrjoo & Hadian, 1994آموز، احساس حقارت و شکست تحصیلی )درک مفاهیم توسط دانش

 ,Iraqi & Hatamiعدم درک معنا و ایجاد ارتباط با معلم )، (Fanaee, 2006سرخوردگی عاطفی )

درک موضوع درس توسط یادگیرنده، احساس الینه شدن و جدایی، مشارکت اندک  ، عدم(2013

(، کاهش عالقه یادگیرندگان، Gao, 2008اضافه بار کار یادگیرنده و یاددهنده ) یادگیرنده در کالس،

(، ناتوانی Gökmenoğlu & Gelmez-Burakgazi, 2013کاهش اعتماد به نفس و شکست تحصیلی )

در تکالیف نوشتاری، ضعف در دنبال کردن یک بحث، ضعف در بیان ایده خود با انگلیسی روزمره، 

 Evans andناتوانی در درک واژگان تخصصی و کلیدی، ضعف در یادداشت برداری خالصه و روشن )

Morrison, 2011 .) استفاده از زبان انگلیسیعدم احساس راحتی در (Namuchwa, 2007 ناتوانی .)

 (. Othman and Saat, 2009در توضیح مفاهیم به زبان انگلیسی )

 

 آموزند چه تجاربی در زمینه مشکالتآموزانی که به زبان انگلیسی علم را میپرسش سوم: والدین دانش
 و دشواریهای یادگیری فرزندان خود دارند؟

 گریه و روحی ناراحتی. ندارند فرزندشان به انگلیسی زبان به علم تدریس از ایندیخوش تجربه والدین

 وانینات ابراز و والدین پیگیری ماندن نتیجهبی علوم، مانند درسی مطالب فهم در ناتوانی فرزندان،

 نظر از هاخانواده ناتوانی خانواده، در فرزندان درک پیگیری و آموزش لزوم مفاهیم، انتقال در معلمان

 یتکفا جای به خصوصی کالس به نیاز احساس و خصوصی کالس به کودکان فرستادن برای مالی

و  تاس انگلیسی زبان به آموزش به نسبت والدین ناخوشایند تجارب بیان جمله از مدرسه تدریس

زبانشان  از طرف دیگر والدینی هستند کهاند. تصمیم به فرستادن فرزند خود به مدارس کرد زبان گرفته

 . ن انگلیسی درس بخواندفرزندشاخاطر این دوست دارند ه خوب است ب

حت اآموزان نارآموزان از عدم هماهنگی بین خواندن، صحبت کردن و نوشتن دانشوالدین دانش

-آموزش صحیحی نمی ندارد چون در مدرسه های فرزندشان فایدهتالش کنند کههستند و تاکید می

 رد مجرب و ماهر معلمان و پیشرفته درست، امکانات و منسجم آموزشی عدم برنامهوالدین از . بینند

و از رابطه معلم با  شودمین انجام باید چنانچه آموزاندانش آموزش، شکایت داشتند مدرسه

ناتوانی والدین در کمک . از میان پژوهشهای مرور شده تنها یک پژوهش به آموزان راضى نیستنددانش

 (.Kedbey, Dickson and McMinn, 2015برای انجام تکالیف اشاره نموده است ) به فرزندان

  

پرسش چهارم: مدل مفهومی روابط علل ایجاد کننده مشکالت و دشواریهای آموزش علم به زبان 
 شود؟انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچه چگونه ترسیم می

 توان مدل مفهومیهای پژوهش و شناسایی نقاط بحرانی ایجاد کننده مشکالت میبا توجه به یافته

دهد که وزارت آموزش و پرورش به دلیل اختیارات و (. این مدل نشان می1زیر را ترسیم نمود )شکل
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ن نیرو میریزی، اختصاص بودجه، تأهایی که دارد نقش اساسی در رفع مشکالت دارد و برنامهمسئولیت

و فراهم کردن تجهیزات و تولید محتوای دروس مناسب و در نهایت نظارت وکنترل و ارزیابی سیستم 

 در اختیار این وزارتخانه است. 

های کالن وزارت آموزش توانمندی یا ضعف ارکان اساسی آموزش علم تحت تأثیر تصمیمات و برنامه

های وزارتخانه با استفاده از امکانات و لی برنامهمعلمان و مدرسه مجری و بازیگر اصو پرورش است. 

آموزان محصول این فرایند است. تعامل و همکاری تجهیزات هستند و یادگیری و تغییرات رفتاری دانش

های شناسایی شده در این آموز است. چالشمدرسه و خانواده تسهیل کننده و یاری دهنده رشد دانش

 کند.شهر حلبچه به درستی عمل نمی دهد این سیستم درپژوهش نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچه. مدل مفهومی چالش1شکل

 

 گیرینتیجه

در سطح جهان گسترش یافته و به عنوان زبان دوم، زبان زبان انگلیسی به طور خالصه، امروزه 

های مختلف جهانی به است و امروزه در فعالیتدر بسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا کرده بین المللی

از این رو اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در . شودعنوان ابزار اصلی انتقال مفاهیم به کارگرفته می

ر بجهان کنونی بر هیچ کس پوشیده نیست و روز به روز نیز با گسترش ارتباطات بین جوامع مختلف 

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان . دشواهمیت آن افزوده می

های مختلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته

نی، ی و تلویزیوهای رادیوئالمللی، برنامهسازی ارتباطات بینبا افزایش روند جهانی. گیردصورت می

نیروی انسانی 

محتوای دروس 

بودجه و تجهیزات 

برنامه ریزی 

های آموزشیدوره 

انگیزه و عالقه 

روش تدریس 

توان علمی 

حمایت از فرزندان 

تعامل با مدرسه 

عدم درک زبان تدریس 

دشواری محتوای دروس 

بی اعتمادی به معلم 

وضعیت روحی و روانی 

وزارت 

آموزش و 

پرورش

معلم و 

 مدرسه

 خانواده

 آموزدانش
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گیرند و عدم آشنایی با این تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت می

 . تزندگی در دنیای مدرن امروزی اسبرخورداری از امکانات زبان برابر با عدم 

ند، نکمیهمانند دیگر کشورها که زبان آموزی را از مقطع ابتدایی با برنامه و اجرای صحیح آغاز 

های گیری درباره برنامهتصمیم. کندچنین طرح مفیدی را عملی  دتوانمینیز  اقلیم کردستان عراق

ها و هایی باشد که در مراحل مختلف درباره سیستمهای پژوهشآموزشی باید مبتنی بر یافته

د و نمگیرد. نتایج این پژوهش بیانگر ضرورت و اهمیت حرکت نظاممیهای آموزشی صورت سیاست

ریزی دقیق و بلند مدت به سمت استفاده از زبان انگلیسی در تدریس علوم مقطع ابتدایی است برنامه

ها خواهد شد. ها و عوامل موجب هدر رفتن هزینهو انجام اقدامات مقطعی و بدون فراهم کردن زمینه

ساسی تدریس علم های این پژوهش، آموزش و پرورش کردستان عراق الزم است که ارکان اطبق یافته

به زبان انگلیسی را مستحکم بنا نهد و به صورت یک برنامه بلند مدت، ابتدا ضمن تدوین فلسفه و 

ای دقیق و کارآمد تدوین نماید و مکانیزم استراتژی آن، در آماده کردن معلم، محتوا و تجهیزات برنامه

طول اجرای هر مقطع از برنامه، ارزیابی، به مرحله و بلند مدت برای اجرای آن در نظر بگیرد. در مرحله 

 کنترل و بازخورد و اصالح نواقص و اشکاالت را پیگیری کند.

معلمان چنین آموزشی، افزون بر دانش حوزه تخصصی مانند علوم یا ریاضی، خود باید طوری 

قرار  هآموزش ببینند که زبان انگلیسی را در ارتباطات و زندگی روزمره به صورت عادی مورد استفاد

دهند. این رویکرد باید در آموزش ابتدایی نیز جا بیفتد. به همین دلیل معلمی که نتواند از زبان 

تواند از طریق این زبان علم را به انگلیسی در مسائل ارتباطی زندگی روزانه استفاده نماید، نمی

ه ن انگلیسی باشد و همآموزان منتقل نماید. تدریس در چنین مدارسی باید به طور کامل با زبادانش

های امورات روزمره مدرسه با زبان انگلیسی باشد. همچنین، در زمینه پداگوژی و مؤثرترین روش

 تدریس آموزش ببینند و بتوانند آن را به کارگیرند.

محتوای تولید شده به زبان انگلیسی، برای کودکان آشنا و برگرفته از زندگی و محیط آنان باشد. 

بیان شده باشد و امکان استفاده و کاربرد در محیط مدرسه و خانواده را داشته باشد. الزم به زبان ساده 

ریزی محکم و کارآمد اهمیت دارد. نیست که در آموزش علم به زبان انگلیسی شتاب کرد. بلکه پی

ط یآموز در سالهای اول کاربرد زبان انگلیسی را برای ارتباطات و درک و فهم محوقتی معلم و دانش

مند به یادگیری از طریق آن شده و در استفاده از آن به خودباوری و آشنای خود به کارگیرند، عالقه

  استقالل خواهند رسید.

به منظور استقرار مبنایی منطقی و پایدار در زمینه آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع 

 :گرددابتدایی پیشنهاد می

زم است نظام آموزش و پرورش معلمان را در سه زمینه برای آموزش علم به زبان انگلیسی ال -1

الف( تسلط به زبان انگلیسی )مهارتهای چهارگانه گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و 

نوشتن(، ب( تسلط به موضوع درس به زبان انگلیسی، و ج( تسلط به انواع روشهای تدریس 
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ه کردن معلمان کافی با این سطح و مهارت در استفاده از ابزارهای تدریس آماده نماید. آماد

 ماهه است. 2مهارت نیازمند آموزش بلند مدت یا دست کم میان مدت حداقل 

 به کارگیری مکانیزمهای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه تالش بیشتر از سوی معلمان.  -6

هماهنگی بین وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان و استخدام فارغ  -3

 اند.زبان انگلیسى تحصیل کرده صیالن دانشکده علوم تربیتى، که در رشتهالتح

هاى هاى کتاب درس علوم و ریاضی که در سطح تواناییویرایش کردن و اصالح موضوع -5

 .آموزان باشددانش

 آموز.ایجاد تعادل و رعایت استاندارد در نسبت معلم به دانش -1

 وزشی نو در زمینه آموزش علم به زبان انگلیسیفراهم کردن بسترها، ابزارها و تجهیزات آم -2
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