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چه چیزی آموزش زبان انگلیسی را مؤثر می کند؟
چکیده با توجه به گستردگی و استفاده از آموزش 0 تا 100 
زبان  یادگیری  و  آموزش  جهان،  سراسر  در  انگلیسی  زبان 
این  است.  پیداکرده  شگفت انگیزی  بسیار  اهمیت  انگلیسی 
موضوع تعدادی از سؤاالت مرتبط با آموزش زبان انگلیسی 
صفر تا صد را ایجاد کرده است. در این سناریو، با کمک 
زبان  آموزش  دهه  یک  از  بیش  در  نویسنده  خود  تجربه 
می پردازد  مختلفی  عوامل  بررسی  به  مقاله  این  انگلیسی، 
که در آموزش زبان انگلیسی نقش دارند. معلم، روش ها و 
فن ها، مواد آموزشی و خود زبان آموز ازجمله عواملی هستند 

که آموزش مؤثر زبان انگلیسی را بر عهده دارند.

مقدمه

زبان انگلیسی به دلیل جهانی شدن در دهه های اخیر به عنوان 
یک  زبان جهانی توسعه یافته است. این زبان تجارت بین المللی، 
این  مشابه،  به طور  است.  دیپلماسی  و  آموزش  گردشگری، 
برای  زبان به عنوان یک  زبان بین المللی توسعه یافته است. 
اینکه یکی از اعضای این دنیای جهانی شده باشید، یادگیری 
و صحبت کردن به زبان انگلیسی ضروری است. با توجه به 
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گسترش روزافزون و نیاز به زبان انگلیسی در سراسر جهان، 
روند شگفت انگیزی در یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. 
این روند شگفت انگیز در یادگیری زبان انگلیسی برای اهداف 
مختلف منجر به آموزش زبان انگلیسی به طور گسترده شده 
است. بسیاری از مؤسسات و آموزشگاه های زبان در سراسر 
جهان برای آموزش زبان انگلیسی فعال هستند. برای اینکه 
یابند،  دست  انگلیسی  زبان  یادگیری  هدف  به  زبان آموزان 
زبان آموزان  تا 100به  صفر  به طور  را  انگلیسی  زبان  باید 

آموزش داد.

 

بدون شک آموزش زبان انگلیسی 0 تا صد مؤثر است اما 
سؤاالت واقعی وجود دارد، یعنی آموزش کامل زبان انگلیسی 

چیست و چه چیزی آن را مؤثر می کند؟

آموزش زبان انگلیسی 0 تا -وکب استارتر100

تعریف تدریس مؤثر دشوار است زیرا فرآیندی پیچیده و 
دارد  مختلفی  معانی  مختلف  افراد  برای  که  است  چندبعدی 
)بل، 2005(. اگرچه تعریف آن دشوار است، اما می توانیم 
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به سادگی »مؤثر« را به عنوان موفق بودن در تولید یک نتیجه 
دلخواه یا موردنظر تعریف کنیم. تدریس مؤثر شامل توانایی 
ارائه دستورالعملی است که به دانش آموزان کمک می کند تا 
دانش، مهارت های آموزش زبان انگلیسی 0 تا 100با وکب 
استارتر را و درک متفاوتی را که هدف برنامه درسی در نظر 
گرفته شده است توسعه دهند و دانش آموزان بدون توجه به 
ویژگی هایشان یاد بگیرند )آچسون و گال 2003، همان طور 

که در اویگون، 2013 نقل شده است(.

می شود  باعث  استارتر  وکب  در  انگلیسی  زبان  آموزش   
زبان آموزان به راحتی زبان انگلیسی را یاد بگیرند. به این 
به  قادر  کوتاهی  مدت زمان  در  زبان آموزان  که  است  معنی 
برقراری ارتباط مؤثر به زبان انگلیسی می شوند. دانش آموزان 
به خاطر سپردن حقایق در یک  درک معانی را به جای صرفاً 
می دهند  نشان  انگلیسی  زبان  آموزش  مؤثر  درس  کالس 

)گیمیر، 2019(.
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از  پس  صفرتاصد  انگلیسی  زبان  آموزش  در  مؤثر  عوامل 
تعریف آموزش مؤثر به طورکلی و آموزش مؤثر زبان انگلیسی 
به طور خاص، هنوز یک سؤال بی پاسخ وجود دارد، یعنی چه 

چیزی تدریس را مؤثر می کند؟

آموزش زبان انگلیسی 0 تا 100

 عوامل متعددی وجود دارد که آموزش زبان انگلیسی را مؤثر 
می سازد. به منظور مؤثرتر کردن آن، مستقیم و/یا غیرمستقیم 
تمام ذینفعان درگیر در آموزش زبان انگلیسی وجود دارد. 
معلمان، دانش آموزان، والدین، مؤسسات و مدیران ذینفعانی 
هستند که می توان به چند مورد اشاره کرد. تجربه من از 
زبان  معلم  و  سال  چندین  برای  انگلیسی  زبان  یادگیرنده 
انگلیسی برای یک دهه نشان می دهد که عوامل مختلفی در 
آموزش مؤثر زبان انگلیسی نقش اساسی دارند. طبق تجربه 
من، شخصیت معلم، دانش )محتوا و آموزشی( و فعال سازی، 
انگیزه و آمادگی فراگیران، پیش نیازهای تدریس مؤثر است.

عالوه بر این، دانش معلم از فناوری و به روز شدن با روندهای 
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اخیر در آموزش زبان انگلیسی برای تدریس مؤثر در این 
عصر ضروری است. در این قسمت چهار عامل یعنی معلم، 
روش ها و فن ها، مواد آموزشی و زبان آموزان را به طور خالصه 
توضیح داده ام. معلم نقش محوری معلمان برای آموزش مؤثر 
زبان انگلیسی وجود دارد. برای آموزش زبان انگلیسی، معلم/
مدرس زبان انگلیسی باید مؤثر باشد. معلم مؤثر کسی است 
دانش  محتوایی،  دانش  مانند  مختلفی  مؤلفه های  دارای  که 
عمومی تربیتی، دانش برنامه درسی، دانش محتوای آموزشی، 
دانش فراگیران و ویژگی های آن ها، آگاهی از اهداف، اهداف 
و ارزش های آموزشی و آگاهی از زمینه های آموزشی باشد 
 2013 ،Uygun کالرک و والش، 2002 همان طور که در(

ذکرشده است(.

ها  تنبل  برای  انگلیسی  زبان  رایگان آموزش  کتاب  در  من 
کاملترین و سریع ترین و زودبازده ترین روش آموزش زبان 
انگلیسی را از وب سایت وکب استارتر ارائه کرده ام.دانلود 

کتاب مکالمه 

این نشان می دهد که معلم باید دانش محتوایی، دانش آموزشی 
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و مهارت های اجتماعی- عاطفی داشته باشد. به بیان دیگر، معلم 
مؤثر کسی است که تسلط خوبی بر موضوع درسی داشته 
با  خوب  ارتباط  و  مؤثر  ارائه  فن های  و  روش ها  از  باشد، 
معلم  ترتیب،  همین  به  باشد.  داشته  آگاهی  دانش آموزان 
مؤثر و پویا باید مشتاق، خالق، بردبار، صبور، مهربان، عاقل، 
باز، خوش بین و انعطاف پذیر و دارای حس شوخ طبعی، نگرش 
مثبت نسبت به ایده های جدید و برخی ویژگی های شخصی 

.)2019 ,Gimire( دیگر باشد

داشتن دانش محتوایی و تربیتی و برخی خصوصیات فردی 
دیگر که در باال ذکر شد برای تدریس مؤثر در این عصر کافی 
نیست. ازآنجایی که عصر علم و فناوری است، علم و فناوری 
فناوری  دارد.  تدریس  بر  زیادی  تأثیر  بخش ها  سایر  مانند 
انسان  زندگی  جنبه های  تک تک   )ICT( ارتباطات و  اطالعات 
را تحت تأثیر قرار داده است که بخش آموزش به طورکلی 
و آموزش فعالیت های یادگیری به طور خاص نمی تواند از این 
قاعده مستثنا باشد. در تعریف ICT Hafifah )2019، ص 

21( آمده است: »...ICT تعریف شده است.
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رایانه،  مانند؛  فناوری ها،  از  استفاده  فعالیت های  به عنوان 
اینترنت و سایر رسانه های مخابراتی... برای برقراری ارتباط، 
ایجاد و انتشار، ذخیره و مدیریت اطالعات« و فناوری اطالعات 
و ارتباطات در آموزش به معنای آموزش و یادگیری با استفاده 

از دستگاه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات است.

زبان  آموزش  در   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های   
برای حمایت از دانش آموزان برای یادگیری مؤثرتر از طریق 
دسترسی معلمان به طیف وسیعی از آموزش های جدید استفاده 

.)2018 ،Dhital( می شوند

با توجه به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، 
معلم،  دانش آموز  ارتباط  آموزش،  مانند:  عوامل  از  تعدادی 
مفهوم سواد و پیشرفت یادگیری دانش آموزان را تغییر داده 
است. دانش آموزان و معلمانی که تنها در معرض شیوه های 
سنتی آموزش فعالیت های یادگیری بودند، روش تدریس و 
یادگیری خود را تغییر داده اند. این به دانش آموزان کمک 

می کند تا در این بازار جهانی رقابت کنند.
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 فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش یادگیری را تقویت 
دانش آموزان  به  را  جدیدی  مهارت های  مجموعه  می کند، 
ارائه می دهد، آموزش معلمان را تسهیل و بهبود می بخشد 
حداقل  به  را  سنتی  آموزش  ارائه  با  مرتبط  هزینه های  و 
)یونسکو، 2014(. بنابراین، معلمان باید دانش  می رساند 
فنی برای آموزش مؤثر زبان صفر تا صد را داشته باشند. او 
باید سواد فناوری اطالعات و ارتباطات و توانایی استفاده و 
گنجاندن فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش زبان داشته 
باشد. معلم باید با دانش فناورانه به روز شود زیرا همیشه 
بیشتر از دانش محتوایی و آموزشی در وضعیت نوسانی است 

)هاریس، میشرا و کوهلر، 2009(.

به طور خالصه، معلم این دوره باید ابتدا سواد ICT داشته 
باشد و با روندهای در حال تغییر در ICT به روز شود تا 
ترتیب،  همین  به  باشد.  مؤثر  تا 100  صفر  زبان  آموزش 
انگلیسی  زبان  به  خوبی  تسلط  باید  انگلیسی  زبان  معلم 
داشته باشد. این بدان معنا نیست که معلم باید زبان مادری 
انگلیسی  زبان  در  که  غیربومی  افراد  حتی  باشد.  انگلیسی 
خوب هستند می توانند معلم زبان انگلیسی مؤثر باشند. معلم 
باید دانش آموزان )سطح، سابقه، عالقه، نیاز( را بشناسد و 
با آن ها ارتباط خوبی داشته باشد. دانش و تسلط بر زبان 
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مقصد، توانایی سازمان دهی و شفاف سازی مطالب، برانگیختن 
و حفظ عالقه و انگیزه در بین دانش آموزان و انصاف و در 

دسترس بودن برای دانش آموزان است.

 ،Uygun( مؤثر  دوم  زبان  معلم  یک  مطلوب  ویژگی های 
.)2013

آموزش زبان انگلیسی صفر تا صد-معلم خوب

عالوه بر این، یک معلم مؤثر زبان انگلیسی باید در تدریس 
روشن و مشتاق باشد، دانش واج شناختی، دستوری، واژگانی، 
کاربردی و اجتماعی فرهنگی را در اختیار زبان آموز قرار دهد. 
روش ها و فن ها روش ها و فن های آموزشی مورداستفاده در 
کالس زبان نقش حیاتی در آموزش مؤثر زبان انگلیسی ایفا 
می کند. یک روش اغلب به عنوان قلب فعالیت های یاددهی-
یادگیری در نظر گرفته می شود. این طرح کلی برای ارائه منظم 
مطالب زبان است. برای تدریس مؤثر می توان از روش های 

مختلفی استفاده کرد.

 ازآنجایی که روش هایی که در یک زمینه بهتر عمل می کنند 
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از  باید  معلم  نباشند،  مؤثر  بعدی  درزمینه   است  ممکن 
روش هایی استفاده کند که به بافت و فرهنگ حساس هستند. 
این بدان معناست که معلم باید از روش ها و فن های مبتنی 
بر زمینه ای که در آن تدریس می کند استفاده کند. در این 
خط، کوماراوادیولو )2001( می نویسد; "آموزش زبان برای 
مرتبط بودن باید نسبت به گروه خاصی از معلمان که به گروه 
از  مجموعه ای  که  می دهند  آموزش  یادگیرندگان  از  خاصی 
اهداف را در یک زمینه نهادی خاص تعبیه شده در یک محیط 
)ص.  باشد  حساس  می کنند  دنبال  خاص  اجتماعی-فرهنگی 

.")538

برای این کار، معلمان باید از روش های خود تولیدی استفاده 
باشد.  آن ها  شرایط  با  متناسب  وجه  بهترین  به  که  کنند 
تا  می کند  کمک  معلمان  به  تأملی  تمرین  و  پژوهی  اقدام 
چنین روش هایی را ایجاد کنند. معلمان باید مستقل، پویا، 
بازتابنده و شهودی باشند. به طور خالصه، معلمان باید آنچه را 
که نظریه پردازی می کنند را تمرین کنند و آنچه را که عمل 

.)2001 ,Kumaravadivelu( می کنند تئوریزه کنند
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مواد آموزشی برای آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی، مواد 
آموزشی که معلمان در کالس های زبان استفاده می کنند نیز 
نقش حیاتی ایفا می کنند. ازآنجایی که مواد مورداستفاده در 
کالس درس زبان انگلیسی باعث می شود که تدریس زنده 
یادگیری  و  آموزش  از  حمایت  برای  معلمان  باشد،  مؤثر  و 
دانش آموزان خود به مواد مختلف متکی هستند. اجازه دهید 

مواد آموزشی به صورت تجاری یا خودساخته باشد.

باید به نیازها، سطوح و عالیق دانش آموزان رسیدگی کند. مواد 
مورداستفاده در کالس های زبان باید محتوا و زمینه حساس 
باشد. آن ها باید تعامل را تحریک کنند و ازنظر زبان مولد 
باشند، فراگیران را تشویق کنند تا مهارت ها و استراتژی های 
یادگیری را توسعه دهند، اجازه تمرکز بر شکل و همچنین 
یکپارچه  استفاده  برای  را  فرصت هایی  بدهند،  را  عملکرد 
پیشرفت  توسعه  برای  باشند،  معتبر  دهند،  ارائه  زبان  از 
با یکدیگر پیوند برقرار کنند. از مهارت ها، درک ها و موارد 
زبانی، جذاب باشد دستورالعمل های مناسب داشته باشد و 

.)2004 ,Howard & Major( انعطاف پذیر باشد
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یادگیرنده مانند سایر عوامل، یادگیرنده نیز یکی از عوامل 
مؤثر در تدریس است. فراگیران باید فعال و خالق باشند تا 
فعالیت هایی را که در داخل و خارج از کالس انجام می شود 
انجام دهند. یک یادگیرنده فعال و خالق با یادگیرنده موفقی 
انجام  به  و  کرده  تعیین  را  خود  اهداف  که  است  مرتبط 

می رساند )کارن، 2001(.

به گفته زمانی و آهنگری )1395(، "تدریس خوب به وضوح 
برای باال بردن پیشرفت دانش آموزان مهم است، اگر معلم 
از انتظارات و نیازهای فراگیر مربوط به درس آگاه نباشد، 
پیامدهای منفی در مورد عملکرد دانش آموزان خواهد داشت." 

.)70

بنابراین معلم زبان برای تدریس مؤثر باید دانش آموزان را 
یادگیرندگان  کردن  خالق  و  کردن  فعال  کند.  خالق  و  فعال 
با  مشترک  کار  برای  مواد  با  آن ها  کردن  درگیر  معنای  به 
دوستانشان است که خود را در فعالیت های کالسی مسئول 
می کنند. معلم باید چنین وظایفی را فراهم کند که از یک سو 
را  مشارکتی  یادگیری  دیگر  سوی  از  و  یادگیرنده  استقالل 
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ارتقا دهد. نتیجه گیری با توجه به ایده های فوق می توان نتیجه 
گرفت که هیچ عاملی وجود ندارد که آموزش زبان انگلیسی 
تا   0 آموزش  برای  شرط  مهم ترین  و  اولین  کند.  مؤثر  را 
100 زبان انگلیسی یک معلم مؤثر است. معلم باید دارای 
دانش محتوایی، آموزشی و فنی و مهارت های اجتماعی-عاطفی 

باشد تا تدریس مؤثر باشد.

مواد و روش هایی که معلم در کالس زبان استفاده می کند باید 
به بافت و فرهنگ حساس باشد زیرا ممکن است روش ها 
و مواد تجویزشده توسط متخصصان دیگر به درستی در همه 
زمینه ها کار نکنند. برای این کار، معلم باید روش ها و مواد 
خود را که به بهترین وجه متناسب با زمینه هایشان باشد، 
با کمک اقدام پژوهی و تمرین تأملی توسعه دهد. درنهایت، 
فراگیران باید برای آموزش و یادگیری مؤثر فعال و خالق 
باشند. برای این کار، معلم باید از وظایفی استفاده کند که 

استقالل یادگیرنده و یادگیری مشارکتی را تقویت می کند

www.researchgate.net:منبع ترجمه
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