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ادگیری درس زبان انگلیسی و ی های غیررسمی آموزش

 دوره متوسطه

 2صدیقیمینا ،  1پروین صمدی

 

 چکیده 

اطالعاتی که امروزه کودکان کسب می کنند، تنها از طریق 

در واقع کودکان و نوجوانان ، بخش ، معلم و کالس درس نیست

اعظمی از اطالعات و تجربیات خود را به صورت غیررسمی و در 

الگو پذیری از خانواده و والدین و همساالن خود به دست پی 

می آورند. پس معلم باید برای درک چگونگی یادگیری 

فراگیران، عالوه بر یادگیری هایی که در محیط مدرسه اتفاق 

می افتد، تجربیات و آموزش هایی را که در خارج از مدرسه 

نوان انگلیسی به ع .اتفاق می افتد نیز در نظر داشته باشد

یكی از زبان های رایج دنیا كه برخی به عنوان زبان دوم 

نام می برند تقریبا در بیشتر كشورهای جهان به عنوان 

می  دروازه ورود به دنیای ارتباطات بین المللی مطرح

تا با نشان دادن اهمیت   آن استاین مقاله هدف باشد. لذا 

به عنوان مکمل  زبان انگلیسیروش تدریس غیر رسمی درس 

یادگیری های رسمی ، به بررسی جایگاه آن در ایجاد انگیزه 

پرداخته  زبانبه منظور تثبیت و پایداری یادگیری مفاهیم 

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار .شود

جمع آوری اطالعات پرسشنامه و جامعه آماری کلیه مدرسان و 

می  نفر  61می باشد که 5ه گاه های زبان منطقمدیران آموزش

نفر به روش نمونه  15باشند که از این میان به تعداد 

گیری تصادفی سیستماتیک تعیین شده و برای برآورد حجم 

نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. برای تجزیه و 

 استفاده شده است. spssتحلیل داده ها نیز از نرم افزار 

 68) اه ها به مهارت معلمانبر اساس یافته ها در آموزشگ

بهره گیری از ،  درصد( 88)مناسب ، فضای کالسیدرصد(

توجه بیشتری می شود و  درصد(91) تکنولوژی آموزشی

درصد( ازپاسخگویان معتقد بودند که معلمان به صورت 76.4)

در  مداوم ارزشیابی شوند. لذا می توان دریافت که

بیشتری می شود و جای موزشگاه ها به مهارت معلمان  توجه آ

 بررسی بیشتری در این زمینه می باشد.

 

 

                                                             
1 P.samadi2013@.yahoo.com 
2sh.seddighi12@gmail.com 
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 آموزش غیررسمی، یادگیری، زبان انگلیسی، دوره متوسطهکلیدواژه: 

 

 

 مقدمه

امروزه، در جوامع پیشرفته دیگر نظام رسمی آموزش جوابگوی " 

نیازهای آموزشی افراد نیست و برای پوشش این نیازها ناگزیر از 

بهره جسته شده است. نظام غیررسمی و  2و شخصی 1غیررسمینظام های 

به حساب می  3شخصی مفاهیم اجتناب ناپذیر در یادگیری مادام العمر

آیند که آن را برای استفاده افراد قابل دسترسی می کند. واژه 

میالدی در زمانی که عقاید گسترده ای در  1968در سالرسمی غیرآموزش 

موزش وجود داشت، شکل گرفت و نه تنها در خصوص انحالل نظام رسمی آ

کشورهای پیشرفته، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان 

داروی نظام مریض آموزشی جوامع به آن نگریسته شد. بسیاری از  نوش

مؤسسه های آموزشی آموزش غیررسمی را در سبد فعالیت های آموزشی 

ز تحقیقاتی، مشاوره ها خود گنجاندند و از آن در دانشگاهها، مراک

موزشهای آ. (58: 1389) افضل نیا،"و گزارش های علمی استفاده کردند

رسمی ، آموزشهایی هستند که دارای ساختار ، هدف ، برنامه ریزی ، 

روشهای تدریس و ضوابط پذیرش می باشند و فرق آموزش غیر رسمی با 

آموزش و آموزش رسمی ، در این است که آموزش رسمی در داخل نظام 

، شاه محمدی و ) بحیرای پرورش رسمی کشور صورت می پذیرد

 مناسبات بیشتر برقراري و جوامع گسترش با امروزه .(23: 1394،عمویی

 دانش انگیز شگفت پیشرفت نیز و کشورها بین در سیاسی و فرهنگی اقتصادي،

 و شنیداري هاي رسانه و جمعی ارتباط وسایل شدن گسترده با علوم، و بشري

 و احتیاج و انسانها زندگی و کار و کسب محل به رایانه ها ورود دیداري،

 ستدهاي و داد انجام و یکدیگر از تجربه کسب و نظر تبادل به آنها اشتیاق

 زبان همان که مشترك زبان یک از استفاده به نیاز که است شده باعث مختلف

 نیز ما کشور در .شود احساس گذشته از بیشتر است، انگلیسی المللی بین

 و مولفان و برنامه ریزان همت با انگلیسی زبان آموزش که است سال دهها

 هزینه هاي صرف به عنایت با اما .گیرد می صورت متوسطه اول از دبیران

 بر ساله هفت دوره طول در پرورش و آموزش که کالنی سرمایه گذاري و هنگفت

 هر .نمی کند دریافت قبولی قابل نتایج گذارد، می انگلیسی زبان آموزش

 آموزش تالیف، برنامه ریزي، صرف تومان میلیونها پرورش و آموزش ساله

 و سرمایه گذاري این نتیجه اما می کند، انگلیسی زبان کتب چاپ و معلمان

 سطح به سالها از پس که است آموزانی دانش شدن التحصیل فارغ هزینه، صرف

 آنچه و هست آنچه بین اصوال .نمی رسند زبانی توانش و دانش از قبولی قابل

                                                             
formal Education-Non .1 

Informal Education .2 

Lifelong Learning .3 
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دانش  از دسته آن زبانی وضعیت به نگاهی با .هست فاصله باشد باید که

 عده آن جز به تقریبا که می یابیم در می شوند، دانشگاه وارد که آموزان

 دیده اند، آموزش زبان خصوصی موسسات در که دبیرستانی التحصیالن فارغ از

 که است آن از حاکی این و نیستند مطلوبی حد در زبانی دانش نظر از بقیه

 آموزش و پرورش .(41: 1389)رشیدی،نیست موثر تحصیلی دوره هاي آموزش

آموزش و ضمن اینکه همه امر   یک فرآیند محدود به مدرسه نیست.

نیر بر عهده دولت و حاکمیت نیست، و خانواده، نهادهای دینی  پرورش

آموزی و مردمی و های دانشهای علمیه و مساجد( و تشکل)از جمله حوزه

توانند و باید در کنار هم پازل تعلیم و غیره در این رابطه می

بندی تعلیم و تربیت بر اساس رسمی و تقسیم .تربیت را تکمیل نمایند

آموزش و جمله مواردی است که در سند تحول بنیادین  غیر رسمی، از

کشور و اسناد پشتیبان به آن اشاره شده است. آنچنان که در  پرورش

. اندنیز بر آن صحه گذاشتهمجموعه اسناد تحولی و مطالعات پشتیبان 

آورند، های غیررسمی به دست میآموزان از آموزشدانش تجربیاتی که

ها گیری بر پیشرفت تحصیلی و آموزش رسمی آنتواند تأثیر چشممی

تواند، داشته باشد. آگاهی معلم از تجربیات کودکان و نوجوانان می

انتخاب  چنینهم آموزان واستعدادهای دانش ها ودر شناسایی عالقه

)بالغی یادگیری، کمک شایانی به او کند روش تدریس و راهبردهای

آموزان به زبان انگلیسی علل مختلفی عالقگی دانشبی (.14: 1388زاده،

دارد که بخش اصلی آن مربوط به مدارس و سیستم ناکارآمد آموزش 

رسمی است. یکنواختی کالس های درس، معلم محور بودن کالسها ، عدم 

گلیسی، نادیده گرفتن اهمیت استفاده از تکنولوژی در تدریس زبان ان

شنیدن و تماشای فایل های آموزشی، از جمله مهمترین دالیل بی عالقگی 

آموزان به زبان انگلیسی است. مشارکت معلمان زبان انگلیسی، دانش

آموزان می تواند در نهایت منجر مدیریت مدارس، والدین و خود دانش

یادگیری  .اصل کندبه رفع مسائل موجود شده و یادگیری بهینه را ح

آموزان کشورمان، سخت است. زبان زبان انگلیسی برای اکثر دانش

شود در صورتی که انگلیسی در کشور ما به عنوان زبان دوم تدریس می

المللی بسیار اهمیت این زبان در سراسر جهان، به عنوان زبان بین

در این مقاله توجه به یادگیری (. 24: 1389)صادقی،  زیاد است

بسیاری از زبان غیررسمی زبان انگلیسی از این رو مهم می باشد که  

شناسان معتقدند، زبان دانستن یك مهارت و علم پركاربرد است كه 

برای یادگیری آن باید راهبردی كارساز و كارآمد داشت، اما امروزه 

آموزشی آن در  به نظر می رسد دامنه های این نیاز و رویكردهای

 .سنین مختلف الگویی كالن تر از شیوه های جزیره ای كنونی می خواهد

ارتباط زبانی و نوشتاری از دیرباز كامل ترین شكل انتقال مفاهیم 

ذهنی بوده است و امروزه نیز با توسعه ارتباطات و تبدیل شدن دنیا 

، به دهكده جهانی و همچنین گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری

علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بین المللی، ناآشنایی با زبان 

امروزه  .جهانی می تواند موجب محصور شدن و دوری از پیشرفت ها شود

برای سفر از یك كشور به كشور دیگر، ورود به عرصه تجارت در جهان 

یا آشنایی با علوم و فنآوری روز و ایفای نقش در دهكده جهانی 

انگلیسی به عنوان یكی از   .اطی این امر را فراگرفتباید زبان ارتب
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زبان های رایج دنیا كه برخی به عنوان زبان دوم نام می برند به 

خاطر برخی كاربردها یا غلط یا درست تقریبا در بیشتر كشورهای 

جهان به عنوان دروازه ورود به دنیای ارتباطات بین المللی مطرح 

بان دوم افزون بر زبان مادری باعث درك مساله لزوم فراگیری ز .است

شده است، بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در 

برنامه های آموزشی خود بیشترین و كارآمدترین برنامه و سیاست های 

هدفمند را لحاظ كنند، موضوعی كه به نظر می رسد در كشور ما تا 

در ایران با مسایل حدودی مورد غفلت قرار گرفته و آموزش زبان دوم 

 نیست شرایطی در ما کشور ( 1369 ) باطنی نظر از است. و مشكالتی مواجه

 امید به نماید، تحمل را کثیري عده تحصیلی هزینه ساله هر بتواند که

 زبان نه تحصیل، از فراغت از پس ولی بگیرند یاد انگلیسی زبان آنها اینکه

 اگر .برآیند شایستگی به دیگري کار عهده از نه و باشند گرفته یاد خارجی

 ایجاد نیازمند دهد انجام بدرستی را خود وظایف بخواهد آموزشی نظام

 مفاهیم تولید باز و بازنگري تربیت، و تعلیم جدید فلسفه اساس بر تغییر

 دانش معلم، نقش محتوا، اهداف، تعیین برنامه ریزي، جمله از آن اساسی

 می نظر به .است گذاري ارزش و ها آموخته از ارزشیابی اولیاء، آموز،

 اصالح و تغییرات به است نتوانسته تاکنون ما کشور پرورش آموزش رسد،

 شایسته فضاي فقدان . یابد دست انگلیسی زبان آموزش در موارد این اساسی

نگرانی های اقتصادی  مدارس، در بازي فضاي نبود شادابی، فقدان مدارس،

 نامناسب طراحی آموزان، دانش پرتی حواس عمومی، فرهنگیمعلمان، ضعف 

 از که هستند ضعفهایی جمله از تدریس هاي روش در اشکال آموزشی، محیطهاي

 به انگلیسی زبان آموزش در پرورش و آموزش ناکارآمدي عوامل مهمترین

 نبودن بخش نتیجه دالیل از یکی که نیست تردیدي .باشد می آموزان دانش

 عبارتی به است، آن آموزش هدف نبودن روشن کشور، مدارس در زبان آموزش

 ما کشور در انگلیسی زبان درس براي برنامه ریزان هدف که نیست روشن دیگر

 است، زبان دستور مهارت تقویت است، تحصیلی سال پایان در کتاب شدن تمام

 مختلف، پایه هاي زبان کتابهاي تألیف بر موضوع این و  .دیگر موارد یا

آموزشگاه  .می گذارد تأثیر آنان  تدریس شیوه و زبان معلمان انتخاب

های خصوصی به عنوان یک نهاد رسمی نقش آموزش زبان انگلیسی را 

توجه به اهمیت نقش معلمان برای دانش آموزان برعهده دارد لذا با 

زش ،در این مقاله به بررسی مهارت معلمان و میزان بهره در آمو

گیری معلمان از تکنولوژی آموزشی در آموزشگاه های خصوصی پرداخته 

 شده است 

 سواالت تحقیق

 آیا به مهارت معلمان در آموزشگاه های خصوصی توجه می شود؟ -

 آیا به فضای کالس در آموزشگاه های خصوصی اهمیت داده می شود؟ -

آیا در آموزشگاه های خصوصی از تکنولوژی آموزشی بهره گرفته می  -

 شود؟

 آیا در آموزشگاه های خصوصی مدرسان ارزشیابی می گردند؟ - 
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 مبانی نظری پژوهش 

اصطالح آموزش  نظام آموزش شامل آموزش رسمی و غیررسمی می شود،

) در غرب( به کار گرفته شد و بعدًا  2توسط جان دیویی 1غیررسمی

با انتشار کتاب اموزش غیررسمی، اصطالحی نوپدید به  3مالکوم نوولز

شمار می رود و برداشت افراد صاحب نظر در این زمینه، هنوز به 

وفاق کامل و وحدت نظر نرسیده است. از همین رو است که مفهوم 

البته  آموزش غیررسمی شاید در ده معادل، به کار گرفته می شود.

ن تالش کرده اند در زمینه معادل های مفهوم برخی از نظریه پردازا

آموزش غیررسمی، تدقیق هایی داشته باشند. به عنوان مثال، برخی از 

را معادل فعالیت بدون سازمان  education Informalنظریه پردازان اصطالح

و ساختاری می دانند که هدف، محتوا ، روش و زمان و مکان یادگیری 

یبانی سازمان خاصی نیز نیست، در حالی مشخصی نداشته، متکی به پشت

را مترادف آموزش هایی می دانند که   Non formal educationکه اصطالح 

مؤسسات و نهادهای خاصی متکفل امرآن ها هستند و هدف انتقال برخی 

منطقی، فرمانی، و پورمند )را مدنظر دارنداز مفاهیم و ارزش ها 

(، به عنوان یکی از 1371)به نقل از ابیلی، 4(.کومبز42: 1392،

اولین نظریه پردازان آموزش غیررسمی، این آموزش را اینطور تعریف 

می کند: " آموزش غیررسمی، عبارت از هرگونه آموزش منظم و سازمان 

ری را یافته، خارج از چارچوب نظام آموزش رسمی است که فرصت یادگی

(، این آموزش را آموزشی 2005)5یونیسفبرای فرد فراهم می آورد". 

برای تمام سنین، و رفع نیازهای پدیدآمده افراد می داند. تعریف 

یونیسف در این رابطه به قرار زیر است:" تعلیم و تربیت غیررسمی، 

تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی سازمان یافته نظام مند و 

اهدافی  کیفی خارج از نظام آموزش و پرورش رسمی است که دارای

آگاهانه برای دستیابی به نیازهای آموزشی خاص کودکان، جوانان و 

(، در 1999) 8و بل 7( و دیل1999)6بزرگساالن، می باشد". لیونگستن

تعاریفی مشابه، یادگیری غیررسمی را یادگیری خاصی می دانند که" 

خارج از یک برنامه درسی مستقیم" و " خارج از دیوارهای مدرسه " 

(، تأکید می ورزند که در آموزش 2001)10و چیپمن 9آسپینهد. رخ می د

ررسمی که معموال در بیرون از مدرسه صورت می پذیرد، به سبب آن یغ

که محتوای آموزشی با توجه به نیاز فراگیران تهیه و تدوین شده و 

، انگیزه درونی فراگیران را از ساخت مندی کمتری برخوردار است

ن با عالقه بیشتری به این آموزش، می معطوف به خود کرده، آنا

 پردازند. 

                                                             
Informal learning. 1 

.Dewey, J. 2 

.Knowles, M. 3 

.Coombs, P. H. .4 
UNICEF. 5 

.ivingston, D .6 

.Dale, M. 7 

.Bell, J. 8 

.Aspin, D .9 
 .Chapman, J .10 
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گر آموزش رسمی و غیررسمی را به لحاظ هدف، تمرکز، برنامه درسی، ا

چگونگی اجرا، زمان، سازمان، تأثیرپذیری از ویژگی های شخصیتی 

افراد، میزان انگیزه، شرایط تحقق، میزان تعامل یادگیرنده و 

بازده و محدودیت  –هزینه یاددهنده، ارزشیابی، میزان یادگیری، 

 های فرارو، به شکل تطبیقی بررسی شوند، نتایج زیر حاصل می گردد:

در برابر تمرکز گرایی موجود در آموزش رسمی، در آموزش غیررسمی 

این تمرکز گرایی، مالحظه نمی شود. آموزش رسمی دارای برنامه 

برنامه غیررسمی لزومًا دارای یک آموزش مشخصی است، اما  1آموزشی

و مبتنی بر نیاز عملی افراد و یا برخوردهای  آموزشی مشخص نیست

در مورد چگونگی اجرای آموزش تصادفی آنان با شرایط مختلف است. 

های رسمی و غیررسمی می توان بیان کردف چگونگی اجرای آموزش های 

رسمی، از پیش تعیین شده است، اما چگونگی اجرای آموزش های 

موراد بدون برنامه ریزی و تصادفی است. برخالف غیررسمی در غالب 

زمان طوالنی که آموزش رسمی به خود می طلبد، آموزش های غیررسمی 

سازمان آموزش رسمی، سازمان رسمی،  زمان طوالنی به خود نمی طلبند.

سلسله مراتبی و مبتنی بر کنترل بیرونی است، حال انکه سازمان 

مراتب و دارای کنترل درونی و  آموزش غیررسمی، فاقد رسمیت، سلسله

در مورد تأثیرپذیری مباحث مورد نظر برای آموزش  خودکنترلی است.

بیان داشت، در آموزش  ایددر هردو نوع آموزش رسمی و غیررسمی، ب

رسمی مباحث آموزشی متأثر از ویژگی های شخصیتی افراد نیستند، اما 

یری های رسمی در آموزش غیررسمی ، مباحث آموزشی تحت تأثیر یادگ

آموزش رسمی  پیشین فرد و خاصه ویژگی های شخصیتی وی قرار دارند.

که برای تحقق، نیاز به مدرسه از انگیزه ای نسبی برخوردار است،

در حالی  دارد و تعامل چندانی بین فراگیر و یاددهنده وجود ندارد،

 که که آموزش غیررسمی، از انگیزه ای قابل توجه برخوردار می باشد

آموزش غیررسمی در رای تحقق خود، به مکان خاصی نیاز ندارد. ب

 برنامه ریزی و یادگیری، نیازمند تعامل یاددهنده و یادگیرنده است

میزان یادگیری در درونی و به صورت خودارزیابی است.  ارزشیابی و

موزش رسمی نسبی است، اما در آموزش غیررسمی، این میزان قابل آ

موزش رسمی، هزینه زیاده اما بازده کم است، توجه و عمیق است. درآ

حال آنکه در آموزش غیررسمی، هزینه کم و بازده زیاد است، در 

مقوله محدودیت ها هم، در حالی که آموزش رسمی با برخی از محدودیت 

فاقد محدودیت های  های قانونی و عرفی روبروست، آموزش غیررسمی

  (.49: 1392،و همکاران معمول می باشد) منطقی

 

 پیشینه پژوهش

بازبینی نقش فرآیندهای  "در مقاله ای به،( 1397اشرفی زاده )

 و ها نگرانیپرداخته است.  "یادگیری غیررسمی در ارتقای آموزش عالی

 مهمترین .دارد وجود رسمی غیر یادگیري با ارتباط در نیز هایی ناشناخته

                                                             
Curriculum. 7 
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 میزان و یادگیري کیفیت مسئله رسمی به غیر یادگیري با رابطه در نگرانی

 .گردد می بر یادگیرنده هاي آموخته به گذاري ارزش و فرآیند بودن موثر

 غیر یادگیري هاي فرصت از یادگیرندگان استفاده و میزان دستیابی همچنین

 دارند قبلی بهتري هاي مهارت و معلومات که افرادي مثال .نیست یکسان رسمی

 از بیشتري بهره دارند اینترنت با بیشتري آشنایی و بهتر دسترسی یا

 نیز کاري فضاي و سازمانی در سطح این، بر عالوه .برند می رسمی غیر یادگیري

 .شوند نمی توزیع یکنواخت صورت به اغلب رسمی غیر یادگیري هاي فرصت

اهمیت آموزش غیررسمی "(، در مقاله خود به موضوع 1397) محبوب دانا

پرداخته "ریاضی  یدر برنامه درسریاضیات در جهت ایجاد انگیزه 

در عصر کنونی دانش و داده ها ، است. به این نتیجه رسیده است که 

دسترسی انسان به اطالعات ، به مراتب سریع تر، آسان تر و فراوان 

تر از گذشته شده است. اطالعاتی که امروزه کودکان کسب می کنند، 

ودکان و نوجوانان تنها از طریق معلم و کالس درس نیست. در واقع ک

در این عصر، بخش اعظمی از اطالعات و تجربیات خود را به صورت 

آزاد، غیررسمی و خارج از محیط مدرسه و در پی الگو پذیری از 

خانواده و والدین و همساالن خود به دست می آورند. پس معلم باید 

برای درک چگونگی یادگیری فراگیران، عالوه بر یادگیری هایی که در 

حیط مدرسه اتفاق می افتد، تجربیات و آموزش هایی را که در خارج م

به منظور درک  .از مدرسه اتفاق می افتد نیز در نظر داشته باشد

بهتر سواد ریاضی، مهم این است که کسانی که از مدرسه خارج می 

شوند، بتوانند با اهمیت و کاربرد ریاضی در زندگی واقعی که سرشار 

برای حل  و پیچیده است، آشنا شوند و از آناز داده های ملموس 

مسایل واقعی خود استفاده کنند. امروزه نمی توان از دانش آموزان 

ار داشت که بدون آگاهی از چرایی و کاربردی بودن مفاهیم انتظ

ریاضی و صرف حفظ کردن و اجبار در تمرین آنها ،به افرادی مستقل و 

خالق تبدیل شوند .در این مقاله تالش شده است تا با نشان دادن 

اهمیت روش تدریس غیر رسمی درس ریاضی به عنوان مکمل یادگیری های 

ه آن در ایجاد انگیزه به منظور تثبیت و رسمی ، به بررسی جایگا

  .پایداری یادگیری مفاهیم ریاضی پرداخته شود

علل ناکارآمدی آموزش و پرورش "در پژوهشی به بررسی ، (1390کالنتری)

در آموزش زبان انگلیسی و مقایسه مدارس عمومی و آموزشگاه های 

ز پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ا "خصوصی

عامل کالن شناسایی شده در  12تک نمونه بیانگر آن است که  tآزمون

آموزش زبان انگلیسی شامل: محتوای برنامه درسی، استفاده از 

فرهنگی، عوامل  -تکنولوژی آموزشی، عالقه معلم ، عوامل اجتماعی

 -آموزشی ، مشارکت دانش آموزان در بحث های گروهی، تعامل معلم

یقی مهارت های چهارگانه، ارزشیابی، مدیریت دانش آموز، آموزش تلف

کالسی، روش های تدریس و فعالیت های فوق برنامه به یک اندازه در 

ناکارآمدی زبان انگلیسی مؤثر نبودند. همچنین تجزیه و تحلیل 

مستقل نشان داد که  tآماری چک لیست مشاهده کالسی با استفاده از 

به جز میزان مهارت معلم در سایر مؤلفه ها بین دو موقعیت مدرسه و 

بخش اموزشگاه خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد و باالخره نتایج 
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سوم تحقیق نشان داد که آموزشگاه های خصوصی نسبت به مدارس عمومی 

سی نزدیک از نظر داشتن استانداردهای الزم برای یادگیری زبان انگلی

 تر هستند

( در مقاله ای به نقش آموزش های غیررسمی 1390اسدپوریان و صادقی)

معضالت  از یکی ریاضی درس یادگیریدر یادگیری ریاضی پرداخته اند. 

 هر که است مسائلی از یکی آن یاددهی های روش و است آموزان دانش

 علومگسترش  سرعت به توجه با امروزه .است مواجه آن با معلمی

 اطالعات انبوه میان از چگونه شود،که می مطرح سئوال این مختلف

 نمی توان امروزه ببرند؟ را بهره بهترین توانند می آموزان دانش

 هیچ که باشند اطالعاتی مخزن فقط که داشت انتظار آموزان دانش از

 بتواند امروزی باید آموز دانش بلکه نیست، آن پی در عملکردی

 را درست های داده اطالعاتش میان از و دهد تشخیص را خود نیازهای

 بتواند آنها بکارگیری با و کرده انتخاب اهدافش به رسیدن برای

 های نظام.کند برقرار ارتباط واقعی جهان و خود معلومات بین

 اصالح تغییر، به دنبال موجود مشکالت بردن بین از برای جهان آموزشی

 و ها حل راه میان در .هستند خود قبلی های سیاست و ها روش

 زیادی اهمیت رسمی ریاضیات غیر به توجه موجود گسترده پیشنهادات

 می پایان نه و شود می شروع درس کالس در نه ریاضی یادگیری .دارد

 شناختی کار و ساز یک در که می شود  بررسی مقاله این در .یابد

 و عملیات از ها بچه رسمی غیر تجربه و دانش منطقی و عملیاتی

 ای مدرسه رسمی های آموزش با تواند مرتبط می چطور ریاضی مفاهیم

 .شود

جایگاه "( در مقاله ای به بررسی 1389)،اشکوه و کلویافضل نیا 

 "آموزش رسمی، غیررسمی و یادگیری مادالعمر در ناپایداری اطالعات

پرداخته اند. با توجه به تغییر سریع فناوری در ابعاد مختلف 

زندگی، انسان امروزی با حجم انبوهی از اطالعات مورد نیاز برای 

ادامه حیات و تنازع بقا مواجه شده است. افزایش اطالعات و 

همراستایی آن با تغییرات گسترده و سریع، موجب ناپایدارشدن 

یط دیگر اتکا به انباشته های دانش و اطالعات شده است. در این شرا

اطالعات دوره های مشخصی از زندگی با عنوان دوره اموزش رسمی برای 

گذران مابقی عمر کافی نیست و در صورت نبود یادگیری پیوسته و 

تطبیق فعال آموخته ها با شرایط پویای زندگی، موجب غیر روزآمد 

محیطی تأکید از نظام شدن سریع داده های موجود خواهد شد. در چنین 

رسمی اموزش با چرخه حیات محدود به انواع دیگر یادگیری با عنوان 

یادگیری شخصی و مادام العمر در کل چرخه زندگی فرد از گهواره تا 

 گور تغییر یافته است. 
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 روش تحقیق 

روش تحقیق این پژوهش از منظر گردآوری داده ها، روش توصیفی و از 

ی اطالعات نیز پرسشنامه بوده ابزار جمع آور است.نوع پیمایشی بوده 

است، بدین طریق که پرسش ها به گونه ای طراحی شدند که فقط شامل 

واحد تحلیل این مطالعه فرد است. جامعه  .دو پاسخ بلی و خیر بودند

مدرسان و مدیران آموزشگاه های خصوصی زبان آماری این تحقیق، کلیه 

نفر می باشند که از این میان به تعداد  61باشند که  می 5منطقه 

و برای ری تصادفی سیستماتیک تعیین شده و نفر به روش نمونه گی 15

برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. داده های 

به روش نفر  15برای  مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه

ی تجزیه و تحلیل داده ها از نرم میدانی جمع آوری شده است. برا

 استفاده شده است.  spssافزار 

 یافته ها

با توجه به چهار شاخص) مهارت، فضای کالس، تکنولوژی آموزشی و 

نتایج ارزشیابی( برای سنجش ارزیابی استاندارد الزم برای تدریس ، 

 بدین صورت آمده که :بدست آمده از پرسشنامه 

بیان کرده اند که در آموزشگاه های  درصد از پاسخگویان 68حدود 

خصوصی معلمان از مهارت کافی برای تدریس زبان انگلیسی 

درصد هم مهارت الزم برای تدریس را نداشته  32برخوردارند. و حدود 

 اند.

درصد از پاسخگویان عنوان کرده اند که فضای کالس مناسب می  88حدود 

 مناسب ندانسته اند.درصد آنها فضای کالس را  22باشد درحالی که 

درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که در کالس از تکنولوژی  91حدود 

درصد  9آموزشی برای تدریس زبان انگلیسی استفاده می شود.  و 

 مخالف این نظر بوده اند

درصد از پاسخگویان عنوان کرده اند که معلمان به  4/76و حدود 

رصد از آنها بر این نظر د 6/23صورت مداوم ارزشیابی می شوند و 

 بوده اند که ارزشیابی صورت نمی گیرد. 

 

 

 

 

ارزیابی فراوانی و درصد پاسخگویان به  -1جدول           

 استانداردهای الزم در تدریس زبان انگلیسی
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 معیارها ردیف
 خیر بلی

 درصد راوانیف درصد فراوانی 

1 
امکانات سمعی و بصری به میزان نیاز 

 وجود دارد
13 6/86 2 13.4 

2 
از وسایل کمک آموزشی استفاده صحیح می 

 شود
11 73.3 4 26.7 

3 
نرم کالسی)تعداد دانش اموزان( رعایت می 

 شود
15 100.0 0 - 

4 
در موارد الزم در کالس از گروه بندی 

 استفاده می شود
15 100.0 0 - 

5 
صندلی های کالسی با شیوه متناسب با 

 تنظیم شده استیادگیری زبان انگلیسی 
12 80.0 3 20.0 

6 
نظارت بر کار معلم توسط مدیر صورت می 

 گیرد.
15 100.0 0 - 

7 
انتخاب معلم در اختیار مدرسه یا 

 آموزشگاه است.
12 80.0 3 20.0 

8 
ارتباط اولیا با مدرسه یا اموزشگاه 

 مستمر است
14 93.3 1 6.7 

 33.4 5 66.6 10 پرداخت ها در گرو رضایت از کار است 9

 46.7 7 53.3 8 کتاب راهنما برای دروس موجود است 10

11 
در انتخاب معلم مصاحبه علمی صورت می 

 گیرد
9 60.0 6 40.0 

12 
ارزشیابی مداوم از کار مدرسان در کالس 

 درس صورت می گیرد.
11 73.3 4 26.7 

13 
از معلمان خواسته می شود تا تدریس به 

 صورت زبان انگلیسی صورت گیرد
14 93.3 1 6.7 

14 
مدرسه یا اموزشگاه به شیوه غیر متمرکز 

 اداره می شوند.
13 6/86 2 13.4 

15 
حضور و غیاب دانش آموزان به طور جدی 

 صورت می گیرد.
15 100.0 0 - 

16 
ارزشیابی هم به صورت فرآیندی است و هم 

 به صورت پایان ترم
15 100.0 0 - 

17 
باالتر معلمان دارای مدرک لیسانس یا 

 هستند
15 100.0 0 - 

18 
درصد کل  70سقف قبولی با رعایت کسب 

 نمره صورت می گیرد.
15 100.0 0 - 

19 
تعداد شاگردان بسته به شرایط فرق می 

 کند.
14 93.3 1 6.7 

20 
فضا در بیرون کالس ها برای یادگیری 

 زبان انگلیسی مناسب می باشد.
15 100.0 0 - 

21 
موزشگاه گرم و شاد آفضای مدرسه یا 

 است.
10 66.6 5 33.4 

22 
از منابع مکمل به شکل های مختلف 

 استفاده می شود.
11 73.3 4 26.7 

23 
آیا معلمان از روش ها تدریس فعال 

 استفاده می کنند.
10 66.6 5 33.4 

24 

 

حضور و غیاب معلمان به طور جدی صورت 

 می گیرد. 
13 6/86 2 13.4 

 

  

 نتیجه گیری 

های موجود، با توجه به اهداف و تجربه های جدید آموزشی و یادگیری 

نگرش های نو نسبت به نظام اطالع رسانی و فراشناختی، دیگر روش 
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مبتنی بر آموزش رسمی را به عنوان تنها عامل انتقال و پرورش دانش 

ور و شوق الزم برای فراگیری در نمی پذیرد. این امر بدلیل نداشتن ش

رسمی و کوتاه بودن عمر مفید اطالعات دانش فراگرفته  ظام آموزشن

یادگیری های غیررسمی موجب شده در عصر تغییرات سریع و شگرف است .

. زیرا در این روش ارتقای سطح دانش و مهارت کارورزان می گردد

افراد نیازهای دیداری شنیداری و یدی فراگیران را تأمین می کند و 

قبلی مطالب را به هم مربوط می سازند. با داشتن پیش زمینه مناسب 

با توجه و اهمیت دادن به زبان غیر مدرسه ای، فراگیران را تشویق 

بیندیشند و مفاهیم را بدون اینکه الزم باشد از حفظ می کنند تا 

کنند بفهمند. در این روش معلم به عنوان تسهیل کننده ی روند 

بایستد. مطالب درس موز آآموزش عمل می کند تا اینکه مقابل دانش 

را بخواند و حقایق را تکرار کند. او باطرح سواالت باز منتظر می 

ماند تا فراگیران تجربیات خود را رو کنند. در این روش به کسانی 

که از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند اجازه اظهار وجود داده 

است. می شود. ویژگی اصلی این روش مشارکت فراگیران در امر آموزش 

اگیران تشویق می شوند تا سوال کنند و از جریان ردر این فضا ف

تدریس لذت ببرند. و این چیزی فراتر از یک روش تدریس است. این 

روش به دانش آموزان کمک می کند تا مهارتهایی را کسب کنند که در 

ح درس رزندگی روزمره به کار می آید. در این روش معلم به جای ط

آموزشی نظارت کند. بر این اساس تنها راه واقعی باید بر طراحی 

یا تمرین  وسط فراگیر است، نه خواندن آموزش، ساختن دانش جدید ت

کردن و نه شنیدن از ناحیه معلم در این روش دانش ساخته می شود و 

انتقال آموزش و امکانات آن )از جمله مرکز  انتقال داده نمی شود.

ری )فراگیری( باید به صورت مواد و منابع آموزشی( به یادگی

فرآیندی باشد که اجبار را به انتخاب و اختیار و رنج یادگیری در 

نظام رسمی آموزش را به لذت از یادگیری )در وضعیت رفع نیاز( و 

منوط بودن آموزش به معلم و مدرسه را به خود مدیریتی و خودگستری 

 تبدیل کند. 

در  )خارج از مدرسه(میهدف از تحقیق حاضر نقش آموزش های غیررس

نتایج بدست آمده نشان می دهد که  .یادگیری زبان انگلیسی می باشد

اکثریت معلمان از مهارت الزم برای تدریس برخوردار بوده اند)حدود 

. لذا می توان دریافت که درآموزشگاه های خصوصی به مهارت درصد( 68

در این  معلمان تا اندازه ای توجه می گردد و جای بررسی بیشتر

زمینه می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فضای کالس در آموزشگاه 

درصد از  91درصد پاسخگویان( و  88های خصوصی مناسب می باشد) حدود 

افراد براین نظر بوده اند که از تکنولوژی آموزشی استفاده شده 

است. میزان ارزیابی معلمان در یادگیری زبان انگلیسی فاکتور 

می بوده لذا با توجه به نتایج بدست آمده اکثریت براین بسیار مه

نظر بوده اند که معلمان به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار می 

 گیرند. 
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