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  چكيده
هاي مختلف فراگير با ملافتد و محصول پاياني دربرگيرندة تعانميگاه در خأل اتفاق  فرآيند يادگيري هيچ

شود ميآموز سنجيده  زبان - طرفة معلم قالب يك رابطة دو آموز در مواقع، زبان در بيشتر. دنياي اطراف است
. شودمياي است كه به آن نگريسته نقطه، محيط آموزشگاه و كالس درس، اولين و آخرين محدودهو در اين 

صورت  به كوشيم مياين مطالعه  در با توجه به اهميت عوامل اكولوژيك و محيطي در يادگيري زبان انگليسي،
آموز  تعامل مؤثر بين زبان ةبررسي نحو. را بررسي كنيمآموزان  در كيفيت يادگيري زبانكيفي نقش والدين 

و خانواده، چگونگي و مقدار دسترسي به كاالهاي فرهنگي از قبيل رايانه و اينترنت و تأثير آن در يادگيري و 
از  يكي .يق هستندها نسبت به يادگيري زبان انگليسي از جمله اهداف اين تحقهگذاري خانوادشميزان ارز

اين است كه هوش و استعداد تنها عوامل شكست و موفقيت  ،وجود آورد ه مواردي كه انگيزة اين مطالعه را ب
هاي زبان و خانواده  هاي مؤسسهيگذارفدر يادگيري زبان انگليسي نيستند و ممكن است مغايرتي بين هد

هاي زبان انگليسي  ها در مؤسسه كه فرزندان آندر اين تحقيق شركت كردند ه خانواد 35. وجود داشته باشد
ها  نتايج مصاحبه. ها و فرزندانشان مصاحبه شدهاز اين خانواد. ديدندميدر سطح شهر مشهد آموزش 

در پايان، . آموزان ضعيف و قوي استنهاي زباهكارگيري راهبردهاي مختلف خانواد هحاكي از ب
  . ايم كردهئه آموزان ارا وزشي والدين و زبانهاي آم پيشنهادهايي براي ارتقاء كيفيت تعامل

  
  .آموزنوالدين، اكولوژي، مهارت زبان انگليسي، تعامل، زبا: كليدي واژگان
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  مقدمه .1
، هوش و استعداد ذاتي نيست خارجيهاي زبان  آموز در مؤسسه تنها دليل موفقيت يا ناكامي زبان

)Bourdieu, 1986( در . تر پرداختسيعاندازي وچشمي در شناسي يادگير به آسيب بايد، بلكه
شود و تصور ميآموز در چارچوب كالس محدود نها به زباهحوزة آموزش زبان معموالً نگا

ل مستقيم مسئوآموز را در كالس  معلم تنها زبان و است» ايهجزير«نگرشي  ،معلم از فراگير
ليسي بايد پا را فراتر شناسي آموزش زبان انگسيببراي بررسي آطور مسلم،  به. داندمييادگيري 

به  ؛تبديل كرد» ايچشمهسر«و » ايهجزير«شبهرا به نگاه » اي«تهچشمهاي و هنگاه جزير و گذاشت
علل و عوامل مختلف فراكالسي و اكولوژيك را بررسي كرد و به سرچشمه كه بايد بيان ديگر 

  .خانواده بخش بزرگي از آن است پرداخت
گونـه كـه   نهمـا . كولوژيـك و محيطـي بسـياري اسـت    آموزش زبان انگليسي محصـول عوامـل ا  

عنـوان يكـي    به ،1»اكولوژي خُردسيستم«در تعريفي از اكولوژي بيان داشته است، ) 1979(برنر نفنبرو
. كنـد مياز عوامل تأثيرگذار محيطي در آموزش، به روابط والدين و اعضاي خانواده با فراگيـر اشـاره   

آمـوز  نزبـا  بـه شود كه نگاهي مقطعي و ثابـت  ميتصور » سيدوربين عكا« ماننددر نگاه سنتي، معلم 
. پنـدارد ميواقعيـت   ،بينـد ميرود و فقـط آنچـه را كـه    نميدارد كه ذهن در آن فراتر از موقعيت كالس 

تشـبيه  » مـاهي در تنـگ آب  «تـوان بـه نگـاه    مينگاه غالب در آموزش و پرورش نسبت به فراگيران را 
شود و در مقام ذكر علت براي مشكالت پـيش  ميو مدرسه آموز محدود به كالس درس نزبا هكرد ك
اين در حالي است كه در تفكـر اكولوژيـك، نگـاه غالـب      ؛گذاردنميپا را فراتر از چارچوب كالس  ،روي

در . هـاي مختلـف توجـه داريـم    شبكههـا و   باشد كه از آن طريق به ارتباط» ماهي در دريا«بايد نگرش 
بايسـت   مـي بلكـه   ،به محصول پاياني باشد منحصراًمعلمان  ايد نگاهنبدنياي پيچيدة ارتباطات امروزي 

خـارج از   ،آمـوزان نانداز نوين، زندگي زبـا چشمدر اين . در نظر بگيرند چگونگي ايجاد اين محصول را
  .كندميهاي آموزشي نقل مكان يتلووهاي ذهن به اختهاز ناشنا ،كالس درس

هاي فرهنگي و اخالقي به افراد منتقل شرزا ينبيشتر ،نهادي اجتماعي است كهه خانواددر 
خير با گسترش روابط انساني و ادر چند سال . )Morady Moghaddam et al., 2012( شودمي

مهارت زبان انگليسي  گيرييادارتقاء پيش نسبت به   از  بيشها هپيشرفته شدن ارتباطات، خانواد
اينكه در . زبان تا حد زيادي پايين بيايدسن آموزش  ه تاو اين باعث شد اند كردهفرزند خود اقدام 

 
1. microsystem 
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دهند و چگونه فراگير مياي را براي ارتقاء مهارت زباني فرزند خود انجام يهاين نهاد والدين چه رو
به مطالعة گسترده و  ها هستند كه براي پاسخ به آنهايي لكنند، سؤاميرا ترغيب به ادامة يادگيري 

هايشان هوقت خود را در تعامل با خانواد بيشترن تقريباً آموزاناز آنجا كه زبا. نياز استاساسي 
گمان تأثير والدين در پيشبرد اهداف آموزشي بيدهند، ميها را الگوي خود قرار نگذرانند و آمي

  ). Prater, 2010(قابل انكاري دارد  نقش غير
يم و در حوزة تعل) Camadan, 2010; Prater, 2010; Weiss, 2002(تاكنون تحقيقات زيادي 

ولي تا آنجا كه  ،آموزان انجام شده استنشنقش والدين در پيشرفت تحصيلي دا موردتربيت در 
. پژوهشي انجام نشده است ،نقش والدين در آموزش زبان انگليسي در ايران مورددانيم در ميما 

كمك  اي به يادگيري زبان انگليسي فرزند خوديهها چگونه و با چه روهبهتر است بدانيم كه خانواد
به والدين كمك كرد تا با استفاده از ها بتوان  آنكه از طريق  برسيمهايي فتهكنند تا به يامي

  . هاي موفق، بهترين معلم فرزندان خود باشندهدر خانواده راهبردهاي مورد مشاهد
  

  پيشينة تحقيق .2
س درس منحصر به مدرسه و كال ،اند كه يادگيريهاز محققان و نويسندگان بيان كرد بسياري

اين محقق، عوامل ة به عقيد). Sha‘bani, 1384(تواند هميشه و در هر مكاني اتفاق بيفتد مينيست و 
بخش اعظم اين . در يادگيري دخالت دارندها يشها و گرا هاي قبلي، تمايلبهتجرمانند بسياري 

است كه هايي نيكي از مكاه خانواد. شكل گيرده تواند در محيط خانوادميها  تجارب و تمايل
عنوان  به. وجود آمدن بسياري از رفتارهاي مطلوب يا نامطلوب يادگيري شود هتواند بستر بمي

آموز را براي يادگيري آماده كند تا فراگير بتواند مفاهيم جديد را نتواند ذهن زباه مينمونه، خانواد
  . تر و معنادارتر صورت گيرديعها مرتبط كند تا فرآيند يادگيري سرنبه آ

صحبت كردن  زباناعتقاد دارد كه روش و ) 1971(اجتماعي يادگيري، برنستاين ة وزدر ح
هاي موجود در ميزان موفقيت اين تتفاو بيانگرهاي اجتماعي مختلف تا حد زيادي طبقهافراد در 

زبان «نام  هاي خود را در قالب دو گروه متفاوت به برنستاين نظريه. افراد در مدرسه است
كه به قشر كارگر   3»زبان محدود«شود و ميمربوط به طبقة متوسط جامعه كه   2»يافته بسط

شانس بيشتري  ،هاي متوسط جامعه هستند به باور او، كساني كه از طبقه. بيان داشت استمرتبط 
 

2.elaborated code 
3. restricted code 
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» يافته زبان بسط« ،چون زبان مورد استفاده در كالس ،هاي آموزشي دارند براي موفقيت در محيط
تر است و صحيحها در گروه متوسط جامعه از نظر رسمي  ين، تركيب جملهبه عقيدة برنستا. است

بايد گفت كه از نظر . تري دارندعيافراد گروه متوسط جامعه نسبت به قشر كارگر بيان انتزا
نه  ،»شودمي مربوط كيفيت صحبت كردن والدين با فرزندان خود«برنستاين تفاوت اين دو قشر به 

  .هانميزان دارايي اقتصادي آ
معتقـد   5هـاي اجتمـاعي  يهو سـرما  4هـاي فرهنگـي  يهبا معرفي سرما) 1986(در همين باره، برديو 

تـري در  يعها در پاسخ به اين سؤال كه چرا بعضـي از افـراد رشـد سـر    يهاست كه توجه به اين سرما
هـاي   نشـان كـرد، تقسـيم جامعـه بـه طبقـه       گونه كه او خاطرنهما. است مهم ،پيشرفت تحصيلي دارند

عنـوان   بـه  ؛هاي اجتماعي و فرهنگـي نيـز تأثيرگذارنـد   يهبلكه سرما ،ف فقط ماهيت اقتصادي نداردمختل
آمـوز  نبـراي زبـا  » سرماية فرهنگـي «تواند نقش مياز قبيل رايانه و فيلم » هاي فرهنگي محصول«مثال 

يانـه را  فـردي كـه اسـتفاده از را   . هاي ديگر شوديهتواند باعث ارتقاء سرماميداشته باشد كه اين خود 
در آينــده از ممكـن اســت   ،خــوبي فراگرفتـه اســت در مقابـل شخصــي كـه ايــن سـرمايه را نــدارد     بـه 
هـاي   وجـود آمـدن تفـاوت    ههاي بهتري برخوردار شود كه اين خود به مرور زمـان باعـث بـ   قعيتمو

افـراد  » اسـتعدادهاي ذاتـي  «دليـل  برديو بيان كرد كه موفقيت يا شكست تحصيلي بـه . شودمياجتماعي 
هـايي مثـل   يژگياو، وة عقيـد  بـه . شود ميتعريف » اصالت خانوادگي«بلكه موفقيت در چارچوب  ،نيست

، تـأثير مهمـي در   هدر خـانواد نش والـدين و جايگـاه دا  نش ، وضعيت شغلي پـدر، دا هتعداد افراد خانواد
ت پـي بـرد كـه وضـعي    ) 1982(مـاگيو  يدر مطالعـة ديگـر، د  ). هـاي اجتمـاعي  يهسرما(گذارند ميافراد 

. آموزان در مدرسه تـأثير چشـمگيري دارد  نشهاي دبيرستان و روابط داسخانوادگي روي نمرات در
د نشـو ميهاي فرهنگي كه از نسلي بـه نسـل بعـد منتقـل     يژگيبيان كردند كه و) 2003(الرو و وينينگر 

  .دنها شوهوجود آمدن مزاياي بسياري براي خانواد  هد موجب بنتوانمي
اي حلهينشي نسبت به فرآيند يادگيري وجـود دارد، يـادگيري در هـر مـر    صرف نظر از اينكه چه ب
ايـن ارتبـاط از جامعـه    ). Williams & Burden, 1997(افتد ميتر اتفاق گكه باشد در درون بافتي بزر

ــروع  ــر  ميش ــانواده را در ب ــود، خ ــرد و ميش ــرگي ــايه   ب ــه س ــالس و مدرس ــيط ك ــدميمح از . افكن
هـاي اجتمـاعي و   يهلب مطالعة محـيط بـه آن اشـاره كـرد، سـرما     توان در قاميهاي مهمي كه  موضوع
بـه عقيـدة   . ندداشـته باشـ   خـود ماهيت  براي بنا همكن است اثر بازدارنده يا سازندمكه  هستندفرهنگي 

شـود  ميهاي گروهي ملهاي اجتماعي باعث سهولت در تعايه، برخوردار بودن از سرما)2010(پرينت 
 

4. cultural capital  
5. social capital  
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كننـد كـه تعامـل    ميهـاي فرهنگـي اشـاره    يهاز سـرما » نسـبي «وع بـه نـ  ) 2010(و تارامونت و ويلمس 
بـدون شـك، ناديـده گـرفتن اكولـوژي آموزشـي در       . گيـرد ميفرهنگي بين فراگير و والدين را در بـر  

  . شودميآموز منجر به فهمي اشتباه از فرآيند گستردة يادگيري نارزيابي زبا
كشد كه براي درك بهتر ميتصوير  ه را بهاين انديش» اكولوژي«با بيان كلمة ) 1979(برنر نفنبرو

محيط «اكولوژي را  او. نظر داشته باشيم دررا  يادگيري پيشرفت افراد، الزم است كه اكولوژي
  :معرفي كرددر بحث اكولوژي يادگيري را چهار ساختار متفاوت  وتعريف كرد » پيرامون فرد

6نظام خُرد .1
  ؛ها و معلمانسيهمكال رابطة افراد با والدين، برادر و خواهر،:  

7نظام ميانه .2
  ؛تر با افراد مهم، مثل روابط خانه و مدرسهههاي گسترد تعامل:  

با ديگران كه تأثير غيرمستقيم بر پيشرفت فرد دارد، مثل روابط   تعامل:  8شناختيمبو .3
  ؛آموز در خارج از مدرسهنششخصي معلم با دا

ناپذير  ييجزء جدا ،در آنفرد  وكند ميآن زندگي اي كه فرد در معهتمام جا:  9نظام كالن .4
  .نظام اجتماعي است

ها است كه  اي از ارتباطهدهد كه يادگيري، شبكة گستردميبرنر نشان نفنبندي بروطبقه  
آموز است و تنها از  هاي متفاوت محيط پيرامون زبان كشف زواياي پنهان آن مستلزم واكاوي اليه

  .رست از فراگير و فرآيند يادگيري رسيدتوان به تعريفي دمياين طريق 
را در پيشرفت سطح مهارت زبان انگليسي فراگيران ه توان نقش خانوادنميواضح است كه 

مناسبي براي  رويكرد يمتحقيقي در ايران انجام نشده كه بتوان كنونتا  اين حال،با  ،ناديده گرفت
را  يت آموزشي والدين در محيط خانهكيف ايم كوشيدهدر اين تحقيق . بگيريماين رابطه در نظر 

اي در  ها چه اثرهاي سازنده يا بازدارندهنتا مشخص شود كه طرز برخورد آبررسي كنيم 
شده در  بيشتر تحقيقات انجام. آموزان خواهد داشت افزايش مهارت يادگيري زبان انگليسي زبان

. درس فراتر نرفته استآموزان و كالس نزبا مطالعةة يادگيري زبان خارجي، از محدودة حوز
گر مشكالت خانوادگي نممكن است سكوت فرد در كالس با وجود استعداد باالي او، نمايا

و  دهد ميگرايان قرار نبدون توجه به اين نكته، معلم به اشتباه او را در گروه درو. آموز باشد زبان
آموز ناو زبا كهتصور  با اينمعلم . بداندآموزان ضعيف كالس نيا حتي ممكن است او را از زبا

دهد كه ممكن است باعث ئه ميتر از سطح فكري او ارايينهايي بسيار پاينتمر ،ضعيفي است
 دليل فرد بههمچنين ممكن است . انگيزگي آن فرد از ادامة يادگيري زبان انگليسي شودبيانزجار و 

 
6. microsystem 
7. mesosystem 
8. ecosystem 
9. macrosystem 
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در اين مطالعه . برود، از منظر شناختي نتواند همگام با همساالن خود پيش هفقر علمي در خانواد
بتوانيم ايم تا هدادئه راهكارهايي براي والدين ارا پايانو در  ايم كردهبيان را برخي از اين مشكالت 

  .كنيمبر يادگيري زبان انگليسي كم ه از تأثير منفي محيط خانواد در حد امكان
  

  هدف تحقيق .3
عامل آموزشي والدين در محيط ت ةاي بين نحوبطهچه را دريابيم كه قصد داريمپژوهش اين در 

از جمله عواملي كه انگيزة . ها وجود داردنخانواده و كيفيت يادگيري زبان انگليسي فرزندان آ
  :توان به موارد زير اشاره كرد ند مياصلي براي انجام اين مطالعه را ايجاد كرد

  ؛هوش و استعداد تنها عوامل شكست و موفقيت در يادگيري زبان نيستند •
  ؛ها نسبت به يادگيري زبانهگذاري خانوادشميزان ارزبررسي  •
  ؛هاي مؤسسه و مدرسه با خانوادهيگذارفمغايرت هد •
  ؛ميزان دسترسي به كاالهاي فرهنگي از قبيل رايانه و اينترنت و تأثير آن در يادگيري •
 . ميزان تعامل مؤثر بين فرزند و خانواده •

  

  روش تحقيق .4
  هانهنمو .4- 1

آموز در نزبا 35يفي در سه كالس آموزش زبان انگليسي انجام شد كه در كل شكل ك اين تحقيق به
سال بود كه ترم تابستان  11تا  9آموزان بين نسن بيشتر اين زبا. ها مشغول به يادگيري بودندنآ

علت قوانين  به. كردندميهاي آموزش زبان انگليسي در مشهد سپري  خود را در مؤسسه
و به همين دليل تمام  يمهاي زبان انگليسي دختران تدريس كنسها، نتوانستيم در كال مؤسسه

ها محدود به طبقة ساين كالافراد در . آموزاني كه در اين تحقيق شركت داشتند پسر بودندنزبا
براي آگاهي از اين موضوع، از مديران . ند و از هر قشري در آن حضور داشتندخاصي نبود

تر از وضعيت اقتصادي و اجتماعي قيقد يموانها اطالعاتي دريافت كرديم تا بت مؤسسه
آموزان و والدين فراگيران اطالعاتي مبني بر ندر طول تحقيق نيز از زبا. آموزان آگاه شويمنزبا

آموزان در گروه فراگيران ننفر از زبا 16. ورديمدست آ ها بهنوضعيت اقتصادي و اجتماعي آ
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براي . آموزان متوسط به باال تعلق داشتندنانفر به گروه زب 19متوسط به پايين قرار داشتند و 
هايي مثل خصهاي متوسط به پايين و متوسط به باال، از شا آموزان به گروه تقسيم كردن زبان

ها و  هاي كالسي بدون آگاهي قبلي، ميزان تأخير بين سؤالنها، امتحالسرعت جواب دادن به سؤا
ي و جذب مطالب جديد، توانايي به ياد جديد، سرعت يادگيرئل ها، قدرت حل تمرين و مسابجوا

هاي كالسي ههاي مشابه و نمرقعيتآوردن مطالب جديد، توانايي بسط مطالب فراگرفته شده به مو
روز مشغول تدريس در اين سه كالس  75محققان در مدت زمان  از آنجا كه. فراگيران استفاده شد

 سطح سواد. عمل بياوريم ان مصاحبه بهآموزنزبا ياين فرصت را داشتيم كه از تمام اوليا ،بودند
گر در اين تحقيق محسوب  عنوان عاملي مداخله سطح سواد به. آموزان متغير بودناولياء زبا

  .آموز در نظر گرفته شود تواند جزئي از تعامل آموزشي والدين و زبان شود كه مي مي
  

  انجام پژوهش شيوة .4- 2
 20آموزان در هر سه كـالس در طـي   نزبابه حلة اول، بررسي اهداف تحقيق، در مر پژوهشگران براي

ميـزان مهـارت و كيفيـت     سـپس  وند وهـا بيشـتر آشـنا شـ    نتا با وضعيت كلي آآموزش دادند جلسه 
. روز بـه طـول انجاميـد    75به مدت  1389اين تحقيق در تابستان سال . كردندمطالعه  راها نيادگيري آ

هده قـرار گرفـت و پـس از گذشـت چنـد جلسـه       مـورد مشـا   ،وضعيت يادگيري فراگيـران در كـالس  
صورت خصوصـي بـا    تدريس، بهة طي اين دور. دست آوريم آموزان بهنتوانستيم شناختي كلي از زبا

هـا  نهـايي از آ لو سـؤا  كـرديم  آموزان، يا در داخل و يا در خـارج از كـالس، مصـاحبه   نهريك از زبا
و تـالش   شـويم هـا بـا خبـر    نهاي آ وادهتر از وضعيت آموزش در خانقيقتا هرچه بهتر و دپرسيديم 

هـا بعـد    اين مصاحبه. كنيمها بررسي ناز ديدگاه خود آ ها را ة آنكرديم كيفيت آموزشي محيط خانواد
و مـورد  كـرديم  آمـوزان را مشـاهده   ندقـت مهـارت زبـا    در ده جلسة اول به. از جلسة دهم انجام شد
در طـول چنـد   . دهـيم ان ضـعيف و قـوي قـرار    آمـوز نهاي زباهها را در گرونارزيابي قرار داديم تا آ

مطالـب جديـد را فـرا     ،تـر از ديگـران  يعآمـوزان سـر  نجلسه تدريس، متوجه شديم كه بعضـي از زبـا  
ـلي بـراي    . دهنـد  مـي گيرند و مهارت شناختي باالتري نشـان  مي آمـوزان،   بنـدي زبـان  طبقهمعيـار اص
آموزاني كه مهـارت  نود آيا زباسؤال اصلي اين تحقيق اين است كه مشخص ش. هاي كالسي بودهنمر

از لحاظ كيفيت آموزشي والدين نيـز در سـطح    ،گيرندميتر مفاهيم را ياد يعباالتري دارند و سرزباني 
رفتار آموزشي والدين نسـبت  ة بلكه بيشتر نحو ،ها نيستهخوبي هستند؟ منظور وضعيت مالي خانواد
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رفتار در ابعاد عـاطفي، شـناختي و اسـتفاده     اين. نظر است مورد شانزبان انگليسي فرزندان ياددهي به
كالس يا در زمـان تـدريس    پايانها معموالً بعد از  مصاحبه. است شدههاي فرهنگي بررسي يهاز سرما

هـا پرسـيده شـد مـوارد زيـر را در      نهـايي كـه از آ  لسـؤا . شـد انجـام و ضـبط    ،در محيط مؤسسـه 
  :گيرد مي بر

  كنند؟ميه والدين شما در طول روز چند ساعت مطالع .1
  كنند؟ميوالدين شما چگونه و چه مقدار در يادگيري زبان انگليسي به شما كمك  .2
  شود؟ميآيا تكاليف شما در خانه كنترل  .3
  آيا در خانه فضاي مناسبي براي مطالعه است؟   .4
  ؟)شويدميچگونه تشويق (دهند ميچگونه به شما انگيزه  .5
  زبان انگليسي چيست؟ هاي آموزشسهدف شما از آمدن به كال .6
از اينترنت، رايانه  ة شماكنيد؟ ميزان استفاد آيا از اينترنت و رايانه براي يادگيري استفاده مي .7

  و فيلم چگونه و چقدر است؟
ايـن  . انجـام شـد   آمـوزان مصـاحبة حضـوري   ندر مرحلة دوم تحقيق، بـا والـدين هريـك از زبـا    

هـا را  نتـر آ  نجـام و ضـبط شـد تـا بتـوان دقيـق      آمـوزان ا نها در طول دورة آموزشـي زبـا   مصاحبه
دقيقه براساس تمايل والدين بـراي توضـيح    15تا  10ها بين حبهمدت زمان مصا. مطالعه قرار داد مورد
خبر شدند و هر روز از  ها با آموزان از جريان مصاحبهنوالدين از طريق زبا. هاي مورد نظر بودلسؤا

گوهـا زمـاني انجـام شـد كـه       و اين گفـت . شدمل آمد و ضبط ع آموزان مصاحبه بهنوالدين يكي از زبا
از والـدين  . هـا آشـكار نشـود   نبـراي آ  پژوهشـگران آموز در مؤسسه حضور نداشت تـا هـدف   نزبا

با مادرهـا  را ها  تقريباً تمام مصاحبه. ها با فرزندانشان صحبتي نكنند كه دربارة ماهيت مكالمه يمخواست
براي  فرصت نداشتندفراگيران مشغول وظايف روزانة خود بودند و چون در طي روز پدر  داديم،انجام 

آمـوزان  نها از طريق مـادران زبـا  نولي از نحوة رفتار آموزشي آ ،مصاحبه در مؤسسه حضور يابند
تصوير روشني از روش برخورد و كيفيت  كهها اين بود لهدف از اين سؤا. آورديمدست  اطالعاتي به

  :دهدميها عناوين زير را پوشش  مصاحبه. ت بياوريمدس آموزشي والدين در خانه به
  كنيد؟ ميدر روز چه مقدار را صرف ياددهي زبان انگليسي به فرزند خود  .1
كنيد؟ وقتي كه از شما ميچگونه به فرزند خود در يادگيري هرچه بهتر زبان انگليسي كمك  .2
  ؟ چيستخواهد واكنش شما ميكمك 
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  كنيد؟ميامة كار تشويق چگونه فرزند خود را براي اد .3
  

  چارچوب كلي تحقيق .4- 3
  :طور كلي، روش انجام تحقيق در شكل زير به تصوير كشيده شده است به
  

  
  روش انجام تحقيق 1شكل 

  
از طريق بررسي محتوا  داديم،آموزان انجام  كه با والدين و زبان را هايي يك از مصاحبه هر

آموزان  هاي والدين زبان عنايي مشابه از مصاحبهبدين صورت كه ساختارهاي م تحليل كرديم؛
را هاي اين ساختارها  و تفاوت كرديمآموزان قوي مقايسه  هاي والدين زبان با مصاحبه را ضعيف

  .قرار داديمبررسي مورد آموزان  هاي زبان با توجه به مصاحبه
  

 

  و تحليل بحث .5
  آموزشي در محيط خانهآموزان و كيفيت ناي ميزان مهارت زبابلهبررسي مقا .5- 1
  آموزاني كه ميزان پيشرفت پاييني داشتندنزبا .5- 1- 1

ها از كيفيت آموزشي و نمشخص شد فراگيراني كه فضاي خانة آ نتايجپس از كنار هم قرار دادن 
شود، در زمينة نميعاطفي پاييني برخوردار است و در آن توجه خاصي به يادگيري زبان انگليسي 

هايي از اين موارد را براي بررسي نهدر اينجا نمو. ت الزم را كسب نكردنديادگيري زبان موفقي
مشترك  محتواي معناييآنچه در ادامة مطلب ذكر شده است بخشي از . كنيمميتر ذكر قيقد

آموزاننزبا  

 والدين

آموزان ضعيفنهاي مشترك زباتم  

آموزان قوينهاي مشترك والدين زباتم  

آموزان قوينهاي مشترك زباتم  

آموزان ضعيفنهاي مشترك والدين زباتم  

 مصاحبه



  ...مطالعة اكولوژيك در آموزش زبان                                                             مكارو ه قدمپيشرضا 
 

40 

  .ها نوشته شده استنهاي آ آموزان متوسط به پايين است كه براساس مصاحبه زبان
  
  آموزان ضعيفنعمل آمده از زبا هاي به هاي مشترك در مصاحبهتم. 5- 1- 1- 1
  

  
آموزان ضعيف هاي آموزشي رايج در زبان بندي مشخصه طبقه 2شكل   

  

ايـن تحقيـق    مـورد مطالعـة  آموزان ضـعيف  نهاي زبا كه از مصاحبه استمواردي شامل  2شكل 
آمـوزان  نطور كه در شكل مشخص است محيط آموزشي مناسبي براي اين زبا همان. نداستخراج شد

آموزان در بعد عاطفي كه برخي معتقدند چـراغ سـبزي بـراي پيشـرفت در بعـد      نزبا. نشده استمهيا 
شايسـته اسـت كـه    . اعدي نيسـتند س، در وضعيت م)Goleman, 1995; Brown, 2007(شناختي است 

آمـوز را  نوالدين ميل و نياز به يادگيري زبان را در فرزنـدان خـود ارتقـاء دهنـد و ابعـاد عـاطفي زبـا       
شـود   محسوب مـي   شود كه يادگيري زبان انگليسي وظيفهميها ديده هدر برخي از خانواد. ندتقويت كن

 بعد شناختي

 بعد عاطفي

هاي فرهنگييهسرما  

  ي براي مطالعة زبان انگليسي نيستدر خانه وقت كاف •
  دهندميآموز را  انجام نوالدين تكاليف زبا •
  آموز در مؤسسه استنميزان مطالعه محدود به زماني است كه زبا •
  تر استيينآموز پاندانش زبان والدين از زبا •
  كندنميآموز را كنترل نكسي در خانه تكاليف زبا •
  خانه محيط خوبي براي مطالعه نيست •
  روخواني و تكرار بدون كاربرد مطالب: روش نادرست مطالعه •
 

  نداشتن هدفي مشخص از فراگيري زبان انگليسي •
  تنبيه يا جريمه شدن در صورت ياد نگرفتن مطالب •
  نداشتن مشوق قوي •
  آيدميآموز به كالس نزبا ،عالقة والديندليل  به •
  در كالس» دانمنمي«و » توانمنمي«استفادة زياد از كلمات  •
  

  هاي آموزشي و اينترنتفيلمفقدان استفاده از  •
  هاي آن استيتنها براي باز از رايانه استفاده •

آموزنزبا  
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همين ديـدگاه از طـرف   . طرز ممكن انجام شود و امكان خطا در آن وجود ندارد ترين درستكه بايد به 
در بعضـي  . ترين كابوس فراگيـر شـود  كفرآيند زيباي يادگيري تبديل به وحشتنا تاوالدين كافي است 

دليـل   آمـوزان بـه  نكه بعضـي از زبـا   يم، به اين موضوع پي بردداديمهايي كه با والدين انجام گو و گفت
تنهـا باعـث ايجـاد    نهايـن  . شـدند ميگرفتند و گاهي تنبيـه  ميكوتاهي در يادگيري مورد سرزنش قرار 

آشـنا  ه انگيـز  ايجـاد  هـاي شوالدين بايـد بـا رو  . شود، بلكه آثار نامطلوبي در يادگيري داردنميانگيزه 
متفـاوت   ،هـر شـخص  ، 10گراييههاي سازنديهنظربنابر . شوند و اين كار نياز به مهارت و ظرافت دارد

ها بايد نسبت بـه ايـن موضـوع آگـاه     هبا اين تفاسير، خانواد). Brown, 2007(گيرد مياز ديگران انگيزه 
ه شـناخت دقيـق روحيـه فراگيـر     باشند كه چطور بتوانند در فرزند خود انگيزه ايجاد كنند و اين ملزم ب

آموزان ضعيف، از والـدين ايـن فراگيـران    نهاي زبا بعد از پيدا كردن وجوه اشتراك در مصاحبه. است
 .استوگوها  وجوه مشترك همين گفت ،كه آنچه در ادامه آمده شد  نيز مصاحبه

  

  آموزان ضعيفنعمل آمده از والدين زبا هاي به هاي مشترك در مصاحبهتم. 5- 1- 1- 2
 

  
  

  آموزان ضعيف هاي آموزشي رايج در والدين زبان بندي مشخصه طبقه 3شكل 
 

6. constructiv is  

 بعد شناختي

 بعد عاطفي

هاي فرهنگييهسرما  

  تنها روش يادگيري زبان انگليسي است ،و ديكته گرفتن قواعدپرسيدن  •
  آموز را ندارندنكردن با زباوقت كار  ، والدينمشغلة كاريدليل  به •
  به مطالب مسلط است ممانعت از كمك كردن به فرض اينكه فراگير •
  درسي براي فراگير هاي كمكبمساوي پنداشتن يادگيري با فراهم كردن كتا •
  آموز كمك كرد توان به زبان دليل ضعف والدين در مهارت زباني، نمي  به •
  آموزنتمايل بودن زبا يدليل ب ت از برقراري تعامل بهممانع •

 

شودميآموز جريمه و تنبيه نزبا ،كاري در صورت كم •  
هاي انگيزه دادنشآشنا نبودن با رو •  
آشنا نبودن با مزاياي يادگيري زبان انگليسي •  
فرستادن فراگير به كالس زبان انگليسي براي پر كردن وقت فراغت او •  
  

  نترنتهاي آموزشي و ايفيلمفقدان استفاده از  •
  هاي آن استيتنها براي باز ،از رايانه استفاده •

 والدين
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ها را از بيان فراگيران و والدين  هايي از اين مصاحبهنهنمو ،تصويري روشنئة براي ارا
  :آموزان گروه متوسط به پايين بيان داشتنها، يكي از زبا در مصاحبه. كنيمميذكر 

آيم ميرم مشغول كار كردن هستم و وقتي به خانه پدة تا شب در مغاز بيشترهر روز 
فقط زماني كه قادر هستم به . دهد كه سراغ درس و كتاب برومنميخستگي به من اجازه 

استفادة من از . آيمميمطالعة زبان بپردازم همين چند ساعت كالسي است كه به مؤسسه 
  .كنمنميهاي آن است و از اينترنت و فيلم استفاده يرايانه فقط براي باز

ماند تا تكليفش را بنويسد و به همين ميها تا ديروقت بيدار شبآموز گفت كه  اين زبان
كرد و منتظر ميآمد سرحال نبود و مرتب به ساعت خود نگاه ميها كه به كالس صبحدليل 

بدون شك، فضاي كالس . چنداني براي ماندن در كالس نداشتة انگيز. پايان كالس بود
انديشيد كه اگر ميشايد با خود . بي براي از بين بردن خستگي او باشدتوانست محيط خونمي

تواند زماني را به استراحت خود اختصاص دهد يا با همساالن ميكالس زودتر تمام شود 
وقتي از . در مقام تعيين علت براي اين وضع، بايد فراسوي كالس درس قدم نهاد. تفريح كند

خبر از وضع بينظر  آنان به ،فرزندشان چگونه استوالدين او سؤال شد كه وضع يادگيري 
در  زيرا ،ها اظهار داشتند كه فرزندشان هيچ مشكلي نداردنآ. نابسامان آموزشي او بودند

معناي نبودن مشكل است يا به  آيا سؤال نپرسيدن به. كندنميها نمنزل هيچ سؤالي از آ
وجه كنترل  هيچ هايش بهسفراگير بيان كرد كه در ،هاي بعديصحبتمعناي اعتراض؟ در 

 دليل بهاو همچنين افزود كه . نداردي طور كه مشخص شد، پشتوانة قو شوند و هماننمي
گونه كه شرط الزم هر يادگيري نها آمده و آنچه محرز بود او، آسبه اين كال» عالقة پدرش«

اهي نسبت به او كوتنيز  شدنحتي از لحاظ تشويق . برخوردار نبودي قوة است، از انگيز
، نيازهاي )1995(گلمن ة به عقيد. شدنمينتيجه به جنبة عاطفي فراگير نيز توجه  در ،شدمي

هاي محيطاز عوامل ديگر در موفقيت يادگيري زبان در كالس و در  تر مهمعاطفي افراد خيلي 
اند تمام وقت فراغت نستهشايد والدين او خوشحال بودند كه توا. استغير از كالس درس 

 ،آموز شده بود اي كه كالس درس محيطي براي استراحت زباننهبه گو ،را پر كنندفرزند خود 
. شدنمياي يستهاز ابزارهاي فرهنگي هم استفادة آموزشي شا. نه يادگيري زبان انگليسي

هاي زبان سؤال شد هيچ گونه پاسخي ساين فراگير براي آمدن به كال» هدف«وقتي از 
در موردي . بوديادگيري زبان انگليسي  دريزگي فراگير انگبي نشانةدريافت نشد و اين خود 
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  :گفت انآموزنزبايكي از ،  مصاحبه طي ديگر
كسي . خواندميها روزنامه قتوالدينم در خانه اصالً مطالعه ندارند و فقط پدرم گاهي و

 ها از مننزبان آنش دا. گويندميكند و والدينم فقط به من ديكته نميدر خانه تكاليفم را كنترل 
خانه محيط . اوقات قادر به پاسخگويي به سؤاالت من نيستند بيشترتر است و يينخيلي پا

. من استة اغلب اوقات مهمان داريم و بيشتر خريد خانه به عهد. مناسبي براي مطالعه نيست
 .دهدميكند و تكاليفم اگر زياد باشد براي من انجام ميها خواهرم به من كمك قتبعضي و

 ها پاسخ دادند كه آن. كنندميچگونه به فرزند خود كمك  راگير پرسيديماين فاز والدين 
آيا فقط  .»كنيمميآموزشي به او كمك  افزارهاي نرمدر فراهم كردن كتب كمكي و خريد «

ها جواب هآموز كافي است؟ شايد براي خيلي از خانوادنفراهم كردن كتاب براي پيشرفت زبا
ة توان فرآيند پيچيدنمي .كندميتحقيق اين نظريه را رد  ولي نتايج اين ،اين سؤال مثبت باشد

آموز بيان كردند كه نوالدين اين زبا. خالصه كرد» خريد كتاب براي فراگير«يادگيري را در 
با در نظر . ها خيلي پايين است و قادر به ياري فرزند خود نيستندنسطح زبان انگليسي آ
توانند ميرزند خود ديكته بگيرند؟ چطور توانند از فميها چگونه نگرفتن اين موضوع، آ

هاي او را تصحيح كنند؟ اين كمك غلطتوانند مي چگونهكلمات را صحيح براي او ادا كنند و 
ممكن پايه و اساس آموزشي ندارد و  ، زيرادنبال داشته باشد تواند اثرات نامطلوبي بهميحتي 
د و در آينده براي نراگير شكل بگيردر ذهن ف ، اشتباهوالدين نادرستعلت بيان  مفاهيم به است

سنتي است كه از ديرباز در برنامة آموزشي كشور  يديكته گرفتن روش. دنساز شومشكلاو 
اين . آيدمىشمار  والدين و مربيان به پركاربرد نزدما رخنه كرده و امروزه يكي از ابزارهاي 

ديد آموزشي آشنايي ها و اهداف جيهدهد كه ذهن بسياري از والدين با نظرميخود نشان 
آموز نيز مانند مورد قبلي ناين زبا. رسدميكافي ندارد و در برخي موارد مقدار آن به صفر 

  .نداشتي هدف و مشوق قو
    

  گيري داشتندچشآموزاني كه ميزان يادگيري نزبا .5- 2-1
شكل پيوستار نشان داد كه در يك طرف آن  توان بهميهاي ضعيف و قوي را هرابطة خانواد

آموزان نزبا در مورد. آموزان قوي قرار دارندنزبا ،آموزان ضعيف و در طرف ديگر آننازب
محيط  هايي است كههخانواد بيانگر ،آن طرف ديگر پيوستار. توضيح داديمضعيف پيشتر 
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ها هميشه در كالس ناي كه فرزندان آنهگو به ،اند وجود آورده  هرا در منزل بغنى آموزشي 
تر يعبسيار سر كرديم،ها نسبت به مواردي كه در باال ذكر نادگيري آپويا بودند و ميزان ي

آموزان نگونه زباينا. كردندميهاي باال را از آن خود هها بيشتر اوقات نمر بود و در امتحان
در برابر و  )گرفتندميتر درس را فرا يعسر(دادند ميمهارت شناختي باالتري از خود بروز 

محتواي معنايي مشترك فردي و خانوادگي . داشتندري مفاهيم جديد صبر و حوصلة بيشت
  .نشان داد 5و  4هاي  توان در شكل را ميآموزان قوي نزبا
  
  آموزان قوينعمل آمده از زبا هاي به هاي مشترك در مصاحبهتم. 1-5- 1-2
  

  
  آموزان قوي هاي آموزشي رايج در زبان بندي مشخصه طبقه 4شكل 

       
بعضي . مورد توجه است 3بعد شناختي بيش از هر چيز در شكل  ،آموزان قويندر گروه زبا

اند، روي هآموزان گفتند كه در پايان روز كارهايي را كه براي يادگيري زبان انجام دادناز زبا
ها ناين كار در پيشرفت و رشد ذهني آ. دهندمينويسند و به والدين خود نشان ميكاغذ 

 بعد شناختي

 بعد عاطفي

هاي فرهنگييهسرما  

مطالعة درس قبل از آمدن به كالس •  
استفادة مداوم از فرهنگ لغت •  
هاسكنترل شدن مرتب در •  
مرور درس در خانه بعد از اتمام كالس  •  

استفاده از فلش كارت •  
ده از راهبردهاي مناسب يادگيرياستفا •  
هاي مشابه در داخل خانهقعيتكاربرد موارد فراگرفته شده در مو •  
وجود محيط آموزشي مناسب در خانه •  
تحمل بيشتر در برابر مفاهيم جديد زبان انگليسي •  
  براي يادگيري زبان انجام شده است هايي كه فعاليتمرور  •

باال بودن انگيزة دروني •  
تن هدف مشخص از فراگيري زبان انگليسيداش •  
 

و فيلم ، فرهنگ لغتاينترنت ،هاي فرهنگي؛ مثل رايانهيهاستفاده درست از سرما •  
مشاهدة فيلم و كارتون به زبان انگليسي •  

آموزنزبا  



  1392 زمستان، )16پياپي ( 4 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

45  

پسنديده ، كنندميروز خاطرات روزانة خود را ثبت طور كه افراد هر  همان. بسيار مؤثر است
است والدين نيز از فرزندان خود بخواهند كارهايي را كه در طول روز براي يادگيري زبان 

دهند، ثبت كنند و والدين مرتب آن را بررسي كنند و در صورت نياز آن را ميانگليسي انجام 
هرچه  ،تا بتوانند در فرآيند يادگيري به كارشناس باتجربة آموزش زبان انگليسي نشان دهند

هاي كودكاني را كه قادر به  توانند گفتهميوالدين . تر به فرزند خود كمك كنندعلميبهتر و 
» تفكر انتقادي«ها در باال بردن سطح شتهمداومت بر تهية اين روزنو. نوشتن نيستند، بنويسند

  .كندميآموز نقش بسيار مهمي ايفا نزبا
  

  آموزان قوينعمل آمده از والدين زبا هاي به مشترك در مصاحبه هايتم -1-5- 2-2

  
  

 آموزان قوي هاي آموزشي رايج در والدين زبان بندي مشخصه طبقه 5شكل 

  
  

 بعد شناختي

 بعد عاطفي

هاي فرهنگييهسرما  

  شودميتكاليف فراگير مرتب كنترل  •
  شودميشده در محيط خانه نيز استفاده  از مطالب آموزش داده •
  طرفه استجريان يادگيري دو •
  هاي جالب و كاربردي زبان انگليسيشكارگيري رو به •
  عات قديمربط دادن اطالعات جديد به اطال •
 آموزنتوجه به يادگيري طوالني مدت و معنادار در تعامل با زبا •

 

  تشويق فراگير نسبت به يادگيري زبان انگليسي •
  آموزندر تعامل با زبا) مسابقه(هاي جالب ليتاستفاده از بازي و فعا •
  شودميدربارة مزاياي آموزش زبان با فراگير صحبت  •
  بلكه ابزاري است براي رسيدن به هدف ،زبان انگليسي هدف نيست •
  آموزنداشتن صبر وحوصلة زياد در تعامل با زبا •
  وجود فضاي رقابتي سالم در خانه •
 

 والدين

  استفادة مناسب از اينترنت و رايانه در خانه •
 PowerPointو  Wordهاي پركاربرد رايانه مثل مهاستفاده از برنا •
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ها براي بررسي بيشتر ذكر نآموزان و والدين آنهاي زبا هايي از مصاحبهنهدر ادامه، نمو
  :ر كالس گفتآموزان قوي دنعنوان مثال، يكي از زبا به. شده است

هايي فراهم كنم تا در كالس از لخواهند كه درس را جلوتر مرور كنم و سؤاميقبل از كالس والدينم از من  
گويند چه ميها به من نبعد از كالس نيز آ. كند تا درس را بهتر بفهمممياين كار خيلي به من كمك . معلم بپرسم

. گيرندميها هم از من ياد نها بگويم و آنآن را به آ خواهند تا بخشي ازميام و از من فتهچيزهايي ياد گر
 هايندر خانه كارتو. دهندميكه مشكل داشته باشم توضيح  را شود و برايم جاهاييميهايم مرتب كنترل سدر

ها قتگاهي و. كنمميها را با خود تكرار نهاي آفها حرقتكنم و بعضي وميبه زبان انگليسي نگاه  زيادي
  .كندميها به من كمك نكنم و كامپيوتر در تصحيح آميكار  Wordمة هايم را در برنايكتهد

و ) بعد عاطفي(كنند ميكه مرتب او را در خانه به يادگيري تشويق  گفتندوالدين اين فراگير 
 معلوم  در مصاحبه. كنند ميدر ذهن فرزند خود تثبيت  ،كلمات و مفاهيم جديد را با استفاده از بازي

مادر اين  .كار برده بودند » بهyo-yo«بسيار خوبي براي آموزش كلمة  اين والدين روشكه شد 
هاي امروزي و نسل پيش بچهابتدا بين وسايل بازي » yo-yo«براي آموزش كلمة «: فراگير گفت

ها چگونه از اين وسيله استفاده بچهسپس به فرزندم گفتم كه در قديم . اي انجام دادميسهمقا
اين خود حاكي از اين است كه » .وسايل بازي خارج شده است كردند كه امروزه از فهرستمي

اي ينهگذارند و بدون اينكه متحمل هزميوالدين اين فراگير چقدر با حوصله براي فرزند خود وقت 
فرد اين والدين، استفاده  به هاي منحصريژگياز ديگر و. دهندميشوند، ذهن فرزند خود را پرورش 

گوهاي روزانه  و گفتها اشاره كردند كه در نآ. ل با فرزندشان بوداز راهبردهاي يادگيري در تعام
آورند تا واكنش ميها معادل انگليسي آن را قتبه جاي استفاده از كلمات فارسي گاهي و

شود و دانش را از حالت ميها در ذهن فراگير ختهاين كار باعث تثبيت اندو. فرزندشان را ببينند
 هانآ. كه اين خود در رشد فكري فراگير بسيار مؤثر است رساند» ميكاربرد«نظري به مرحلة 

 ،آموزنگفتة زبا به. كنندميتكاليف فرزند خود را نظارت بر در طول روز مرتب گفتند كه  همچنين
 ،هاي بارز ديگرمشخصهاز . شرايط بسيار مساعدي براي يادگيري در محيط خانه فراهم بود

مادر اين فراگير بيان كرد كه در استفاده از برنامة . بوداستفاده از فيلم و رايانه در محيط خانه 
»Word «استفاده از برنامة . اي هم به فرزندش اين برنامه را آموخته استهمهارت دارد و تا انداز

Word برسد و يادگيري حالتي   11تمريني عالي براي اين است كه فرد به مرحلة خودتصحيحي
  :بيان داشتحبه آموزان در مصانديگر، يكي از زبا در موردي. ملموس براي او داشته باشد

 
7. self-correction 



  1392 زمستان، )16پياپي ( 4 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

47  

تعيين شده كه  ،هر روز ساعاتي معين. اندهوجود آورد  هوالدين من در خانه محيط آموزشي مناسبي را ب
پرسد تا ميكنيم و هر شخص سؤالي داشته باشد مينشينيم و مطالعه ميدر آن تمام اهل خانواده دور هم 

و اگر اعضاي خانه قادر به پاسخگويي نباشند، آن سؤال را نزد كارشناس بقيه جواب آن را فراهم كنند 
كنند تا به ميها من را راهنمايي نوقتي كه سؤالي دارم آ. كنيمميهمه به هم كمك . برند تا پاسخ دهدمي

در يادگيري حروف انگليسي، . تر به جواب برسميعدهند كه سرميهايي را نشان هجواب برسم و به من را
ها به من گفتند كه يك نآ. برايم سخت بود» a«مثالً نوشتن كلمة . هاي خوبي را آموختندشبه من رو والدينم

ها با مادرم مسابقه قتدر خانه گاهي و. باران بكشم و يك خط كوچك در پايين به آن متصل كنمة قطر
گيرم ميايزه شوم و جميها من برنده قتتواند كلمات بيشتري بگويد و اغلب وميگذاريم كه چه كسي مي

  ).توجه به بعد عاطفي يادگيري(
. اين فراگير وجود داردة در فضاي خانوادغني بنابراين، آنچه كه محرز است، محيط آموزشي  

  :والدين او اظهار داشتند
گوييم كه يادگيري زبان انگليسي چه مزايايي براي او خواهد داشت و اينكه در آينده ميدر خانه به او 

براي مي كنيم در خانه محيط آراميسعي ). درونية ايجاد انگيز(دي براي جامعة خود باشد تواند فرد مفيمي
كنيم با صبر و حوصله آن را با كمك ميكند سعي ميهر وقت كه اشتباهي . درس خواندن او فراهم باشد

 آوريم و از اوميبراي او از داخل كتاب سؤال در . كنيمنميفرزندمان برطرف كنيم و او را سرزنش 
  .خواهيم تا جواب دهدمي

  

  گيري نتيجه .6
. تواند انگيزه را براي مطالعه و تحقيق بيشتر فراهم كندميايم كه همواردي را ذكر كرد در اين بخش

 ةناپذير شبكة گسترد ييعنوان جزء جدا آموز و خانواده، بهنمحيط پيرامون زبا به نقشبا توجه 
دهد و  آموزان پاسخ نبه نيازهاي والدين و زبا دتوان ميشده در اين قسمت  آموزش، مطالب گفته
توانند به اين شناخت برسند كه كيفيت آموزشي در خانواده از لحاظ كيفي ميوالدين از اين طريق 

هرچه  توانند ميدر چه سطحي است و با اين آگاهي از جايگاه آموزشي موجود در محيط خانواده، 
  .  درا برطرف كننتر نيازهاي فرزند خود  مطلوب
آموز تمايلي به مطالعه نداشته باشد، والدين نيز تمايلي براي ناگر زبا اوقات بيشتردر  •

  .دهندنميكمك به او نشان 
آموزان تأثير قابل توجهي ناستفاده از ابزارهاي آموزشي مناسب در ارتقاء رشد شناختي زبا •
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  ). Vygotsky, 1978( روند ار ميشم بهآموز ندر زبا» جهش شناختي«اين ابزارها كمكي براي ايجاد . دارد
گذاري نيز از اهميت زيادي برخوردار است كه باعث تداوم انگيزة دروني فموضوع هد •

آموز در رسيدن به هدفي مطلوب از يادگيري زبان انگليسي، دانش نكمك كردن به زبا. شودمي
  .آيندمير سواد هم از عهدة اين كار ب طلبد و والدين كمنميزبان بااليي از طرف والدين 

ميزان قابل توجهي از والدين اظهار داشتند كه نياز به مطالعة بيشتر در زمينة چگونگي  •
  .دهدميها را نشان  آموز دارند كه اين خود ضرورت انجام اينگونه تحقيقنتعامل آموزشي با زبا

خبرند و نگاه سنتي به ماهيت يادگيري زبان بيهاي جديد يادگيري شوالدين از رو بيشتر •
والدين ديكته و  معموالً. عالقة بارز والدين به ديكته گرفتن گواه اين نظريه است. گليسي دارندان

  .دانندميآموزش قواعد را تنها راه يادگيري زبان انگليسي 
. موارد كاربردي زبان توجه مناسبي ندارنددر نظر گرفتن بعضي از والدين نسبت به  •

به نهادينه شدن مطالب  ،هاي مشابهقعيتموز در موآنزبااز سوي كاربرد موارد فراگرفته شده 
  .كندميكمك بسزايي 

ها  در مصاحبه. نداشتن دانش زباني را نبايد با ناتواني در كمك كردن مساوي دانست •
ها نآ. دهندنميآموز واكنشي نشان نبا مشكالت زبا روياروييشد كه برخي والدين در  مشخص

در اختيار معلم قرار دهند  وند خود را يادداشت كنند توانند مشكالت و ايرادهاي آموزشي فرزمي
فرآيند يادگيري از آنجا كه . شود ها بيشتر دچار مشكل ميقسمتآموز در كدام  زبان معلوم شودتا 

  .  آموزان هم صدق كندناست، ممكن است اين مشكالت براي بقيه زبا» مند نظام«زبان خارجي 
ديده شد . تكاليف فرزند خود اشتباه گرفته بودندبعضي از والدين كمك كردن را با انجام  •

در كيفيت يادگيري تأثير  كاردادند كه اين ميآموز را انجام نتكاليف زباوالدين ها قتكه گاهي و
  .داردنامطلوبي 

دادنـد   مـي هم كه اين كار را انجام  والدينيگرفتند و نميبيشتر والدين موضوع تشويق را جدي  •
اگرچـه ايـن پـاداش بيرونـي تـا      . كردنـد مياستفاده  ،مثل هديه دادن ،يرونيهاي بهكننديتبيشتر از تقو

توانـد يـادگيري   ميولـي تـا حـدودي     كنـد، توانـد فراگيـر را بـه ادامـة كـار ترغيـب       مىمـدت كوتـاهي   
آموز به آن عـادت كنـد و فقـط در قبـال وجـود       چون ممكن است زبان ،خطر بيندازد مدت را به طوالني

شـود  ميديـده  . آموز دچار چـالش شـود  نپردازد و يادگيري طوالني مدت زباپاداش به مطالعة زبان ب
آموز نقـش مهمـي در بـاال    نتشويق زبا. آموز تا حد زيادي ناديده گرفته شده استنكه بعد عاطفي زبا
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  .آموز استنكند و چراغ سبزي براي پيشرفت زباميبردن سطح شناختي او ايفا 
كنند كه  ميرغبت ايجاد  زند خودن و تنبيه در فروسيلة جريمه كرد  هها بهبعضي از خانواد •

ها فراگيران براي هاز خانواد رخيدر ب. شودميآموز نميلي در زبابيوجود آمدن  هاين باعث ب
 چنانكه كه آيندميهاي زبان انگليسي سبه كال ها و اصرار آن هاي والدينستهبرآورده كردن خوا

  .كندنميليتي در قبال يادگيري خود مسئووهش نشان داد، فراگير احساس پژنتايج اين 
به فرزندان تأثير قابل توجهي در ايجاد انگيزه و افزايش رشد شناختي  12بازخورد دادن •

والدين هم  ،كندنميآموز درخواست كمك نوقتي زبا دريافتيمها  در مصاحبه. ها خواهد داشتنآ
اي ههاي بالقوييموزان تواناآنكند كه زباميبيان ) 1978(ويگوتسكي . رنداگذمياو را به حال خود 

افراد در تعامل با ديگران قادرند  ،عقيدة اين محقق به. شودميدارند كه در تعامل با محيط شكوفا 
  .انجام دهند ،آيندنميآن بر ة تنهايي از عهد كه به را كارهايي

برخي از پدر و مادرها عالقة بسياري دارند كه سطح يادگيري زبان انگليسي فرزند خود  •
ة ها است، چهر خالف توقع آن كه نتايج اين مقايسه بر آموزان مقايسه كنند و زمانينبا ديگر زبارا 
تا بتوانند دليلي براي  آيندميرود و با اضطراب نزد معلم فرزند خود ميدر هم فرو  ها آن

. آموزان از رشد ذهني يكساني برخوردار نيستندنبايد گفت كه همة زبا. سردرگمي خود پيدا كنند
هاي مؤثرتر يادگيري و تالش بيشتر، پيشرفت  شرايط محيط، استفاده از روشدليل  بعضي به

د به نتوانميكه  هستندهايي خصها و ابزارهاي فرهنگي از شايهسرما. دارند چشمگيرتري
  .    دنآموزان منجر شونهاي شناختي در زبا تفاوت
  

  پيشنهادها .7
داشتن حوصله و استفاده از  ،قط با صرف كمي وقت، والدين فكرديمتر اشاره پيشطور كه  همان

. توانند تأثير قابل توجهي بر يادگيري فرزند خود داشته باشندميهاي خالق و بديع يادگيري شرو
در اين قسمت از تحقيق، براي آگاهي بيشتر، پيشنهادهايي براي ارتقاء كيفيت آموزشي در 

    .ايم كردهئه ها اراهخانواد
تنها  ،نگليسي محدود به مؤسسه و مدرسه نيست و هوش و استعداد ذاتييادگيري زبان ا .1

، بلكه يادگيري محصول مشترك ارتباط محيط داخل با رود شمار نمي بهمالك يادگيري زبان 
 

8. feedback 
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رود به ارتباط مؤثر ميان پيشرفت فراگير مياز معلمان زبان انتظار . محيط خارج از مؤسسه است
محيط فراكالسي » تلسكوپ و رصد«وز توجه داشته باشند و به آمنهاي در تعامل با زبامو نظا

  . بپردازند
هاي اجتماعي را ارتباط محيط آموزشي يههاي سرماخصيكي از شا )1986(برديو  .2

گونه كه تبلور آن به شكل انجمن اولياء و مربيان در عصر نداند و هماميو والدين ) مؤسسه(
انجمن اولياء و مدرسان «هاي زبان نيز  در مؤسسهشود، پسنديده است ميآموزشي نوين ديده 

  .وجود داشته باشد» زبان
بايد مورد توجه ) دارهشبكة گر(» knotwork«اي، ديدگاه شبكهدر قلمروي ارتباطات  .3
در اين . كندميسمت شكستن مرزها حركت  ، آموزش به»دارهشبكة گر«در ديدگاه . الن باشدمسئو

 يآموز دچار چالشنمحض اينكه زبا به ،عوامل مرتبط تماميمدير و معلم، والدين،  چرخة ارتباطي،
آيند و كسي از موضع قدرت به ميبا تعامل با يكديگر در صدد رفع مشكل بر ،شودميدر يادگيري 

آموزش و پرورش بايد تالش كند توجه خود را بيشتر به ديدگاه ). network(نگرد مسئله نمي
»knotwork «كردرسيدگي  انآموزنچه بهتر به مشكالت زبا معطوف كند تا بتوان هر 
)Engeström et al., 1999.(  

 معيارهـاي انـد، يكـي از   هبيان كـرد  13»واسطه«در نظرية ) 1997(گونه كه ويليامز و بردن نهما .4
ما هم بر اين بـاوريم كـه والـدين    . دانندميفراگير و معلم بين موفقيت تحصيلي را درك و فهم مشترك 

ــان   ــان زب ــارت       و مدرس ــارچوب عب ــا آن را در چ ــه م ــد ك ــديگر را بدانن ــاي يك ــد انتظاره ــم باي ه
هـاي زبـان و    هاي فكـري والـدين بـا نظـام مؤسسـه      مسلماً اگر جريان. دهيمميقرار  14»انتظارسنجي«

  . آموز تأثير نامطلوبي خواهد داشتنخواني نداشته باشد، در پيشرفت زبامههاي معلمان  گرايش
؛  Print, 2010(و نويسندگان بسياري را به خود جلب كرده است  موضوع ديگر كه محققين .5

Tramonte & Willms, 2010(توانند مانند ميها يهاين سرما. هاي فرهنگي استيه، استفاده از سرما
استفاده از فرهنگ لغت، تماشا . آموز حركت كنندنابزاري قدرتمند در جهت پيشبرد اهداف زبا

مناسب از رايانه و حتي روش صحبت كردن والدين در محيط  هاي آموزشي، استفادةفيلمكردن 
  .  آموز خواهد گذاشتنمنزل، تأثير قابل توجهي در يادگيري زبا

شود كه فراگير بتواند مفاهيم جديد را مي، يادگيري زماني معنادار )1968(طبق گفتة آزوبل  .6
آن مفهوم داشته باشد،  كه فرد پيشينة قبلي نسبت به به تجارب قبلي خود ربط دهد و زماني

 
9. mediation  
10. expectation analy sis  
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وجود آوردن   هتواند نقش بسيار مهمي در بميخانواده . تر و معنادارتر خواهد شديعيادگيري سر
در ) 1932(ثرندايك . آموز براي مفاهيم جديد داشته باشدنتجربة آموزشي مؤثر و مهيا كردن زبا

تلف آمادگي الزم را داشته لحاظ مخ است كه فراگير بايد ازه اشاره كرد 15»قانون آمادگي«نظرية 
اين عوامل . خود جاي دهد درونآموز را در نتواند تمام نيازهاي آموزشي زبامياين ابعاد . باشد

  .ها استنتأثير زندگي طبيعي فراگيران در يادگيري آ دهندةنهمگي نشا
نسبت كارگيري ذهن خالق خود   هشده و با بئه اميد است والدين با استفاده از پيشنهادهاي ارا

شايد زماني فرا رسد كه بتوان . آموزان كمك كنند به بهبود كيفيت آموزش زبان به معلمان و زبان
هاي يادگيري زبان و حمايت والدين، هنجارهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان سبا استفاده از كال

. دآموزش را نبايد فقط در چارچوب كالس درس و مؤسسه خالصه كر. را نيز از ميان برداشت
آموزان داراي ابعاد شخصيتي گوناگوني هستند كه ناخودآگاه تحت تأثير عوامل محيطي نزبا

. گيردميشكل ه بدون شك، قسمت اعظم اين تأثيرها در درون خانواد. گيردميمختلف قرار 
آيند كه ناديده ميهاي زبان  به مؤسسه يهاي فرهنگي و اجتماعي متفاوتيهآموزان با سرمانزبا

شايسته . وارد كندپيشرفت تحصيلي فراگير  بهناپذيري نهاي جبرا ممكن است لطمهها نگرفتن آ
هاي آموزش زبان انگليسي مينهكارگيري تجربه و دانش صاحبنظران در ز الن با بهمسئواست كه 

هايي را براي ارتقاء سطح سو مشاوران تربيتي نسبت به آگاه كردن والدين اقدام كنند و حتي كال
تأثير مطلوبي در باال بردن سطح  ،ريزي اين برنامه. ها در نظر بگيرندنموزشي آفكري و كيفيت آ

براي رفع عوامل بازدارندة پيشرفت مهارت . علمي و فرهنگ آموزشي جامعه خواهد داشت
به مشكالت آموزشي » ايچشمهسر«آموزان بايد به نقطة آغاز بنگريم يا به بيان ديگر، نگاهي نزبا

نگاه غالب . اندركاران كمك كندستبه دئل يابي مسايشهه بتواند به رفراگير داشته باشيم ك
محبوبيت  همين دليل است و به آموزنتوجيه مشكالت زبا رايبحلي آسان  ، راه»ايچشمهته«

ترين راه نيست و براي نكه هميشه بهترين راه، آسا توجه كردولي بايد  ،خاصي پيدا كرده است
متي عالمانه و آگاهانه داشت و والدين بايد افق ديدشان را پيشبرد اهداف آموزشي كشور بايد ه

  .بگسترانند ،فراسوي آنچه هست
  
  

 
11. law of readiness  
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 ها نوشت پي. 8

1. microsystem 

2. elaborated code 

3. restricted code 

4. cultural capital 

5. social capital 

6. microsystem 

7. mesosystem 

8. ecosystem 

9. macrosystem 

10. constructivism 

11. self-correction 

12. feedback 

13. mediation 

14. expectation analysis 

15. law of readiness 
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