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  مقدمه -1
 ي فـرا رو   يهـا  ن چـالش  یتـر  ی از اساسـ   یکـی  و   ین اهداف آموزش  ی از مهمتر  یکیاً  مسلم

ه متأسـفانه  کـ سته است، ی به نحو شایسیران،  آموزش زبان انگلیوزارت آموزش و پرورش در ا 
ن از ی والـد یتین رو، با توجه به نارضایاز ا. ن مهم محقق نشده استینون در سطح مدارس ا    کتا

ست از  یبا ی زبان دوم م   يریادگیه  کن باور   ی در مدارس و اعتقاد به ا      یسینحوة آموزش زبان انگل   
هـا شـروع بـه آمـوزش زبـان          سـتان کودکهـا و     كودکـ  از مهد    ياری آغاز شود، بس   کیودکن  یسن
 آموزش يز فاقد تخصص الزم براکن مرایثر اکرسد ا یبه نظر م هکن یجالب ا. اند ردهک یسیانگل

ان از  کـ ودک يآمـوز   زبـان  يها هی با نظر  ین امر، حت  یان ا یه متول کن  یتر ا  اند و جالب   یسیزبان انگل 
 ییباشند آشـنا   ین گستره م  ی ا ۀه صاحبنظران برجست  ک کیگوتسیاژه، برونر، و و   یات پ یجمله نظر 

، ی، شـناخت ی عـاطف يازهـا یق نیـ ان، شناخت دقکودک آموزش به ۀه الزمکن ی ندارند، با ا   یچندان
 . استین بزرگان آموزشیات همی در نظره مستترک آنان است ی و فرهنگیاجتماع

توانند ضربات جبـران     ی م یرعلمیمد و غ  آارک نا ی آموزش یۀز با ارا  کن مرا یبه نظر محققان، ا   
ن آمـوزش نادرسـت،   ین عواقب ای از مهمتریکیه کنند کشور وارد ک ی آموزشةریک به پ يریناپذ
اهش کـ  باعـث  ی گـاه یه حتـ ک ن باالتر استی در سنیسی زبان انگليریادگی ةزین بردن انگ  یاز ب 

ن یشور به اک ینون مسئوالن آموزشکرسد تا یبه نظر م  . شود یز م یاعتماد به نفس و عزت نفس ن      
ه کـ  ییاند و تـا جـا      ن مهم غافل بوده   یز از ا  ی محققان ن  یاند و حت    نشان نداده  يادیمسئله توجه ز  
ن رو، یـ از ا. شـده اسـت  ران انجـام ن یـ ن بـاره در ا    یـ  در ا  ینون پژوهش کدانند، تا  یپژوهشگران م 

ن یـ ت آموزش زبـان در ا     یافانه وضع کق و موش  ی دق ی بر آن دارد تا با بررس      یپژوهش حاضر سع  
 . درآنها بپردازندیسی آموزش زبان انگلیشناس بی، به آسیفکی یز در قالب پژوهشکمرا

 قینه تحقیشی پ-2

  زبان دوميریادگی ين سن برایبهتر -1-2
ه قبل و بعد آن انسـان  ک وجود دارد یخاص ة زبان دوم دوريریادگی يا برایه آکال ؤن س یا

 موافـق   امالًکـ  )2008(رول  ک.  محققان بوده است   ي فرا رو  یست، چالش ی زبان ن  يریادگیقادر به   
 خـاص  يهـا  یی از توانـا ین دوره، بعضـ ی خاص است و معتقد است قبل و بعد از ا    ة دور یۀنظر
 زبان دوم بلوغ است و پس از بلوغ       يریادگی يبرا خاص   ة دور به اعتقاد او  . نندک ی رشد نم  یزبان
 يهـا  تیافتن فعالین امر، اختصاص   یبه باور او علت ا    . رود ین م ی زبان دوم از ب    يریادگی ییتوانا
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شـود و   ی شروع مـ ی سالگ2ن دوره، از حدود    یا.  چپ و راست مغز است     يها رهکمیخاص به ن  
 از  كودکـ ه قبـل از بلـوغ،  مغـز          کـ سـت   معتقـد ا  ) 2001(بـراون   . ابـد ی یبا بلوغ فرد خاتمه مـ     

به اعتقاد  . اموزدیتر ب  تواند زبان دوم را راحت     یل م ین دل ی برخوردار است و به هم     يریپذ انعطاف
 آن پس از بلوغ  يریادگیه  ک یجه گرفت، تنها مهارت   یتوان نت  یقات انجام شده م   یاو بر اساس تحق   

ن یمخالف چن ) 2003 (یلی و وا  كوستولیوتا، با کها.  زبانان است  ی بوم ۀسب لهج کدشوار است،   
ه کـ  نشان دادنـد     ینی و چ  ییایون مهاجر اسپان  یلی م 2 حدود   ي بر رو  یمک یقیدر تحق . اند يا دوره
.  زبـان دوم وجـود نـدارد       يریادگیان سن و    ی معنادار م  ۀ وجود ندارد و رابط     اصالً يا ن دوره یچن
ن زمـان   یه بهتـر  کـ ت  یـ ن واقع یـ ار محدود اسـت و ا     ینه بس ین زم ی در ا  یقات عمل یسفانه تحق أمت
 .  از ابهام استيا  است در هالهی زبان دوم چه زمانيریادگی

 : داردی زبان به دو عامل بستگيریادگی يآل برا دهیاعتقاد دارد سن ا) 1999( نبرگیاستا
 آموز  در زبانیتک حريها  مهارتییمنطق، حافظه و توانا. 1
 .السکا در یرد یگ یاد میط زبان را یموز در محآ ا زبانیه آکن معنا یبه ا:  آموزشةنحو. 2

رده ک رشد   یلی پردازش تحل  یند، ول ک ی نم يریی تغ یی پردازش استقرا  ییش سن توانا  یبا افزا 
ز یحافظه ن. دیآ یآموز م  زبانکمک به ی سالگ9-6ند و در حدود سن   ک یدا م ی پ يشتریو قدرت ب  
چگـاه آنقـدر    ید گفت ه  یالبته با . شود یمم  کرسد و بعد از آن       یثر م ک به حدا  ی سالگ 9در حدود   

 هم مانند حافظه، در سن   یتک حر يها مهارت. ن برود ی زبان از ب   يریادگی ییه توانا کشود   یم نم ک
 يریادگیـ ه  کـ شوند، البته نه به آن اندازه        یم م کرسند و پس از آن       یثر خود م  ک به حدا  ی سالگ 9

 .ن شودکرممیتلفظ غ
تر نسبت به بزرگسـاالن و      کوچکان  کودک،  یعیط طب یر مح اعتقاد دارد د  ) 1999(نبرگ  یاستا

ل زودتـر   یـ ن دل ینند، به همـ   ک ی زبان دوم ارتباط برقرار م     ۀتر با افراد جامع    ان بزرگتر راحت  کودک
 یمتـر سـع   کننـد،   کترسند اشتباه صحبت     یه م کن  یافراد بزرگسال به خاطر ا    . آموزند یزبان را م  

 يریادگیـ  يان بزرگتـر بـرا  کـ ودک شانس یعیط طبیدر مح. نندکگران ارتباط برقرار ینند با د  ک یم
 زبـان دوم، از بزرگسـاالن   ۀشتر با افـراد جامعـ  یزبان دوم، به خاطر حضور در مدرسه و تماس ب  

 .شتر استیب
ن یـ در ا . ت متفاوت اسـت   ی انجام شود، وضع   یط آموزش یالس و مح  ک در   يریادگیاما اگر   

. آموزنـد  یان زبـان را مـ     کـ ودکزرگسـاالن بهتـر از      رسد نوجوانـان و ب     ید گفت به نظر م    یباره با 
تـر خـود را بـا        ه راحـت  کآموزند   یالس زبان را بهتر م    کل در   ین دل ینوجوانان و بزرگساالن به ا    

اهش کـ شـان در حـال       ه حافظـه  کـ ن  یدهند و با ا    ی وفق م  یلیالس و پردازش تحل   ک يها مهارت
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الس کـ ط  ی سـال در محـ     3 تا   2دود   ح ید مدت زمان  یتر با کوچکان  کودک. آموزند یاست، بهتر م  
الس کـ در  . ق دهند یس در آن تطب   ی تدر يها الس و روش  کط  یبگذرانند، تا بتوانند خود را با مح      

 ).1999نبرگ یاستا(آموزند  یهم نوجوانان زبان را بهتر از بزرگساالن م
شـتر  ی ب یط آموزشـ  یآموزان بزرگتر در مح     در زبان  يریادگیتوان گفت سرعت     ین، م یبنابرا

 یر انتزاعـ کـ  تفییتواننـد از توانـا   یه مـ کاز را دارند ین امتیان ا کودکست و نوجوانان نسبت به      ا
ه بـراون   کـ ن روسـت    یـ از ا ). 2007مـانوز   (د را بفهمند    ینند، تا ساختار زبان جد    کخود استفاده   

 به   لزوماً یط آموزش ی مح یک زبان دوم در     يریادگی شروع زود هنگام     اعتقاد دارد، لزوماً  ) 2007(
 .ت آن نخواهد بودی موفقيمعنا

  زبان دوميریادگیان و بزرگساالن در کودک يها  تفاوت-2-2
ـ  ياری بس يها تفاوت. ار است ی زبان دوم، بحث و گفتگو بس      يریادگی ةدربار  يریادگیـ ن  ی ب

 و  یاجتمـاع  ،یتواننـد عـاطف    یهـا مـ    ن تفاوت یا. ان و بزرگساالن وجود دارد    کودکزبان دوم در    
 . باشندیشناخت
 يشـتر یاق ب ی اشـت  يریادگیـ  يان نسبت به بزرگساالن بـرا     کودک،  )2005(امرون  که اعتقاد   ب
. دهند ینند، آن را انجام م  ک ن ك را در  ی اگر مطلب  یت معلم خود، حت   ی جلب رضا  يآنها برا . دارند

  از خـود آگـاه     یـ ننـد و معلـم را از ن       ک ی مـ  کمکم درخواست   یدر مقابل، بزرگساالن به طورمستق    
ل دارنـد، آن را  ک مشـ يارکـ  در انجام یان بزرگتر و نوجوانان وقت   کودکرسد   ینظر م به  . نندک یم
ن مسئله را بفهماننـد  ینند اک ی میث، سعکم، مثل میر مستقیان از طرق غ   کودک ینند، ول ک یان م یب
 ).2007مانوز (

 اسـت و آنهـا بـه        یرونی ب ی سالگ 11-10ان قبل از    کودک ةزیمعتقد است انگ  ) 2007(مانوز  
 يریادگیـ ه یـ اق ی بـا اشـت  یان در صورتکودک.  زبان قرار دارنديریادگیط یر مح یثأحت ت شدت ت 

آنهـا  . الس لـذت ببرنـد    کـ  یلک، معلم و جو     یالسک يها تیه از فعال  کپردازند   ی م یزبان خارج 
 خود را   ۀ دارند، زودتر عالق   يریادگی ي برا يتر  آگاهانه يها زهیشتر انگ یه ب کنسبت به بزرگساالن    

 دلـزده  یشـان سـخت باشـد، بـه راحتـ         یدهنـد برا   یه انجام مـ   ک یتیدهند و اگر فعال    یاز دست م  
امرون کـ (ننـد   ک ی نمـ  يریادگیـ  ي بـرا  یگر تالش یدهند و د   ی خود را از دست م     ةزیشوند، انگ  یم

2005.( 
انـد و بـا    یان مقلدان خوب  کودک،  )1981 راشنکبه عنوان مثال،    ( از محققان    ياریبه باور بس  

د یـ  زبان دوم را تقل    ۀتوانند لهج  ی م ی مغزشان، به راحت   یکیر و پالست  یپذ طافت انع یتوجه به ماه  
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 . را انجام دهنديارکن یتوانند چن ی میه بزرگساالن به سختک ینند در حالک
 یل اصـل ی از دالیکیالت ک حل مشیی پردازش اطالعات، تفاوت در توانا  یۀدگاه نظر یاز د 

ه با مهارت   ک ي از عناصر  یکی. تر و بزرگتر است   کوچکآموزان    زبان در زبان   يریادگیتفاوت در   
ل ک حل مش  ي برا كودکاعتقاد دارد   ) 2007(مانوز  .  دارد، حافظه است   يادیل ارتباط ز  کحل مش 

وتاه مدت ک ةری ذخيفضا. 2 و (operative space) یاتی عمليفضا.1: ردیگ ی مکمکاز دو منبع 
)(short term storage space .یین دو توانـا یـ توانـد از ا  ینمـ  یسـالگ  10-9 قبل از سن كودک 

 در يادیـ  اطالعات زةری قادر به ذخ كودک،  ی سالگ 10-9 در حدود سن     یند، ول ک استفاده   یذهن
ننـد،  ک یه مـ  کیـ  خود ت  ۀشتر به حافظ  یتر ب کوچکان  کودکرسد   یبه نظر م  . باشد یش م ی خو ۀحافظ
ننـد و  ک یل مـ یـ  را تحل ساله اطالعات حفظ شده13-11ان بزرگتر و نوجوانان حدود     کودک یول

 در بزرگساالن با یان ناآگاهانه است، ول   کودک زبان دوم در     يریادگی. نندک یبه حفظ آن بسنده نم    
ن لـذت   یرار و تمـر   کـ شـتر از ت   یان ب کودکاعتقاد دارد   ) 2001(براون  . ها همراه است   ل داده یتحل
سـت سـخت و   یارکشان یها برا نیل تمری مثل گرامر و تحل   ی و استنتاج  یل عقالن یبرند و مسا   یم

 . طاقت فرسا
 یعنـ یتر،  کوچکـ ان  کـ ودک يت بـرا  یـ ن فعال یتـر  گوش دادن، مناسـب   )2007( از نظر مانوز  

ان کـ ودکه در پاسخ به آن از   ک ییها تی، فعال یلکبه طور   .  است ی و دبستان  یش دبستان یان پ کودک
ان کـ ودک يننـد، بـرا  ک رارکا تیشند ک بی را انجام دهند، به عنوان مثال، نقاشیرود عمل یانتظار م 

ق گـوش   یـ  از طر  يریادگیـ  يرود معلمان ابتدا بستر الزم را برا       یانتظار م . هاست تین فعال یبهتر
ه کرا همانگونه   یز. ردن را داشته باشند   کد و صحبت    یدادن فراهم آورند، سپس از آنها انتظار تول       

شود  یطراب و دلهره م   ضجاد ا یردن باعث ا  کاعتقاد دارد، اجبار افراد به صحبت       ) 1981(راشن  ک
. شـود  یاهش اعتماد به نفس م    ک باعث   ی حت یرساند و گاه   ی را به حداقل م    يریادگین امر   یه ا ک
ت و  کـ ه بر حس المسـه، حر     کیشتر با ت  یان نسبت به بزرگساالن ب    کودکاعتقاد دارد   ) 1987(د  یر
 كم بـه محـر    ی بخواه اگر از آنها  . پردازند ی م يریادگیه بتوانند با دست انجام دهند به        ک ییارهاک

 يارکـ ا با دسـت     یرند و   یاد بگ یلمات را با عمل     کترند و اگر      دهند، موفق  یتک پاسخ حر  يگفتار
) 1983( برونـر  ۀادآور گفتـ ین مطالب   یا). 2007به نقل از مانوز     (رند  یگ یاد م یانجام دهند، بهتر    

، )یلد تـا سـه سـالگ   از تو (یتکحر: ردیگ ی در سه مرحله انجام ميریادگیه اعتقاد داشت  کاست  
 3 کیودکـ ، اگـر از  مـثالً ).  به بعـد یاز هفت سالگ ( يو نماد) یاز سه تا هفت سالگ     (يریتصو

 يهـا  تک با حر  یح دهد، ول  یتواند به شما توض    یند او نم  ک یار م کد دوچرخه چگونه    یساله بپرس 
 .دهد یش آن را به شما نشان میدست و پاها
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 ها كودک  مهدۀنی در زمی پژوهشيارهاکنه یشیپ
وان ی تـا  يها كودک آموزش زبان در مهد      ی خود به بررس   يترک د ۀدر رسال ) 2001(چوانگ  
هـا را بـه      كودکـ  مهد  آموزش زبان در   ةالت عمد ک مش یفکی پژوهش   یکاو در   . پرداخته است 

 : ردکم یچهار دسته تقس

 السک یکان در کودکاد یتعداد ز
جه عـدم  ی نگرفتن آن، و در نتيد به شغل خود و ج  ی و خارج  یوانیعدم توجه مدرسان تا   

 انکودک يریادگیتوجه به 

 انکودک يریادگین به ی والدیتوجه یب
 انکودکس به ی تدري مدرسان برايساز  آمادهي برای آموزشيها نبود دوره

ها در لبنان انجام داد، نشـان       ستانکودک و   ییه در مدارس ابتدا   ک یدر پژوهش ) 2004(قسن  
 بـا   یسـ یست و آموزش زبان انگل    ی مختلف سازگار ن   يشورهاکط  ی با شرا  ی خارج يها تابک داد

 يازهـا ی دارد و انتخـاب داسـتان، بـا توجـه بـه ن             ی همـاهنگ  یشتر با فرهنگ محل   ی ب يها داستان
 .شود یق انجام میان، فرهنگ و عالکودک

 بـه  یسـ ی آمـوزش زبـان انگل  ۀنـ ین در زم  ی نگـرش والـد    یبه بررس ) 2008(ساق  یل و ا  یتو
آموختند  ی م یسیان آنها انگل  کودکه  کن  ین از ا  یبه باور آنان والد   . ها پرداختند  كودک ان مهد کودک

ر ی دارد و سنت و فرهنـگ تحـت تـاث   یر منفیثأ زبان اول تيریادگی بودند، اما معتقدند در   یراض
 .ردیگ یزبان دوم قرار م

 دوم در  آموزش زبانة در باریقیرد، پژوهشگران نتوانستند تحقکد خاطر نشان   یان با یدر پا 
قات فقط  یشتر تحق یند، ب ک یادعا م ) 2008(رول  که  کنند و همانگونه    کدا  یران پ یها در ا   ستانکودک

ن یـ ن رو انجـام پـژوهش در ا       یمتر انجام شده است، از ا     ک یقات عمل ی داشته و تحق   ي نظر ۀجنب
 .رسد ی به نظر مينه ضروریزم

 قی هدف تحق-3
 آنان، پژوهش   یۀان و نقش مهم آن در آت      کودک به   یسیت آموزش زبان انگل   یبا توجه به اهم   

 :ل پاسخ دهدی دارد به سؤاالت ذیحاضر سع
  اند؟ ت بخشیزان مطلوب و رضای تا چه میانات آموزشک فضاها و ام-1
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ان کـ ودک يریادگیزان با سن  یست و به چه م    یها چ  كودک مهد   ی و آموزش  ی برنامۀ درس  -2
 ت دارد؟یسنخ

 و آمـوزش زبـان بـه        يریادگیـ  يهـا  هیـ زان با نظر  ی چه م  ها به  كودک معلمان زبان مهد     -3
 ی و اجتمـاع   ی، شـناخت  یل عـاطف  یزان بـه مسـا    یـ  دارنـد و چگونـه و بـه چـه م           ییان آشنا کودک

 آموزان توجه دارند؟ زبان

 قی روش تحق-4

 ها  نمونه-1-4
ن یـ الس در اکـ  33.  در سطح شهر مشهد انجام گرفـت   كودک مهد   22پژوهش حاضر در    

ن یـ  سـال بـود در ا  43 تا  19ن  یه سن آنها ب   ک نفر معلم زن     20. هده قرار گرفتند  ز مورد مشا  کمرا
ات یـ  ادب يهـا  شیسـانس زبـان بـا گـرا       ی نفـر از آنهـا ل      16. س بودند یها مشغول تدر   كودکمهد  
 ی مترجمـ  ي نفـر دانشـجو    2بودند،  )  نفر 3 (یو مترجم )  نفر 7(، آموزش زبان    ) نفر 6 (یسیانگل

 2ان  کـ ودکز  یها ن  السکن  یآموزان ا  زبان. پلمه بود ی نفرهم د  1 و   یسیپلم انگل ی نفر فوق د   1زبان،  
ثـر نقـاط    کها از ا   كودکمهد  .  نفر آنان پسر بودند    170 نفر آنان دختر و      164ه  ک ساله بودند    6تا  

 .انتخاب شدند) ی اجتماعۀطبق(مشهد 

 ل اطالعاتیه و تحلی و تجزي روش گردآور-2-4
پژوهشـگران پـس از     . ردکدا  ی ادامه پ  87ر ماه   ی تا ت  وشد   شروع   86ن پژوهش در اسفند     یا

 از یکـی مشـاهدات توسـط   . هـا پرداختنـد   كودکـ  مهـد  يهـا  السکـ  ةبه مشاهد افت مجوز یدر
 آنهـا ضـبط     يها از معلمان خواسته شد، تا صدا       السک از   یپژوهشگران انجام گرفت و در بعض     

س و  ی تدر ةوی انجام گرفت تا با ش      با معلمان  ییها ها مصاحبه  السک آغاز   یان و گاه  یدر پا . گردد
 یز، ط ک مرا ی معلمان و نظام آموزش    یدر ضمن اطالعات شخص   . میشتر آشنا شو  یر آنها ب  کطرز ف 

 . افت شدیدر زکن مرای از مسئوالن اییها مصاحبه
ج حاصـل از آن در دو بعـد      ی انجـام گرفـت، نتـا      یفکیل  کن پژوهش به ش   یه ا ک ییاز آنجا 

انـات  ک بـه ام يدر ابعـاد سـخت افـزار   .  قـرار گرفـت  ياوکـ ورد وا ميافزار  و نرم يافزار سخت
 و روش ی برنامـۀ درسـ  یشناس بی و آسی به بررسيافزار  موجود پرداخته و در ابعاد نرم   یکیزیف

 .س معلمان پرداخته شدیتدر



 1388 زمستان، 55شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان 62

 جی نتا-5

 ي ابعاد سخت افزار-1-5
ط دانشـگاه   ه توسـ  کـ  مورد   یک ين پژوهش، به استثنا   ی مورد مشاهده در ا    يها كودکمهد  

ه بـه   کـ  متر بودنـد     300تا  150 در ابعاد    یونک مس ي واحدها یشد، همگ  ی مشهد اداره م   یفردوس
 الزم ي و فاقـد اسـتانداردها   کوچـ کن واحـدها اغلـب      یـ ا. افتـه بودنـد   ی اختصاص   كودکمهد  
 ي را در خود جـا     كودک 20 تا   یه گاه کباشند   ی م 4 در   3ا  ی و   3در  2ها عموماً    اتاق. اند یآموزش

شـود   ی اسـتفاده مـ  کی تیا صندلی مدارس و  يا فلز ی و   یت چوب کمیز از ن  کن مرا یدر ا . هندد یم
ه در چنـد مهـد   کـ ن است   یجالب ا . است) به سمت معلم   (یل سنت کنش آنها به ش   یه عموماً چ  ک
 يهـا  ارتکـ ل یـ  از قبی آموزشـ کمکل یوسا. ن نشسته بودندی زميالس رو کها در    ، بچه كودک

 .گرفت یز مورد استفاده قرار می ن، پوستر و ضبط صوتیآموزش

 يافزار  ابعاد نرم-2-5
 ی برنامۀ درس-1-2-5

هـا بـر     بچه.  مدون مشاهده نشد   ی درس ۀ مورد مطالعه، برنام   كودک مهد   22 از   یکچ  یدر ه 
بـه نظـر    . پرداختنـد  ی م یسی زبان انگل  يریادگیها به    كودک مسووالن مهد    ی شخص ۀقیاساس سل 

ه کـ ها   تابک. ار آنها قرار نداده بود    ی را در اخت   ی خاص ۀچ برنام ید آموزش و پرورش هم ه     یرس یم
بود توسط )  مهد2(Get Ready ) 1999نز کیهاپ(و )  مهد17 (Tiny Talk) 1997ورز یر(شامل 

شـد و معلـم خـود        یس نمـ  ی تدر یتابک مهد هم    3در  . شدند یس م یمعلمان زبان انتخاب و تدر    
چ یهـا بـه هـ      تـاب کن  یه ا کدهد   یتاب نشان م  کدو  ن  یق ا ی دق یبررس. ردک یمطالب را مشخص م   

آمـوزان خواسـته     هـا از زبـان     تـاب کن  یرا در ا  یستند، ز ی سال مناسب ن   6ر  یان ز کودک يعنوان برا 
ان هنـوز  کـ ودکن یـ ه اکـ سـت  ین در حالیـ سـند و ا   یرنـد و بنو   یاد بگ یشود تا حروف الفبا را       یم
مشاهدات مـا  . ستندیش آشنا ن  ی خو يادرتابت زبان م  ک با   یرند و حت  یتوانند قلم در دست بگ     ینم
بـه  . ننـد کتوانستند تلفـظ   یان اصالً نمکودک یتاب را گاهکن دو ی ايه شعرهاک از آن بود   کیحا

 :عنوان نمونه
How many elephants? 

Elephants, elephants. 

How many elephants? 
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One, two, three. 

تنهـا  .  سـال نشسـته باشـند      6 سال تـا     2الس از   ک یکن بود در    کها مم  ن، بچه یعالوه بر ا  
 نفر چند بـار  یکن بود ک ممیحت. ل بودکی تشيها برا السکدن ی ظاهراً به حد نصاب رس    كمال
 زبان كودکان قبالً در مهد   کودکا  یه آ کن مسئله   ی ا یحت. ندکت  کل شر یدل یالس زبان ب  ک یکدر  

شـد   یل م کیا دو بار در هفته تش     ی  و یک يا ها هفته  السک. شد یا نه، در نظر گرفته نم     یاند   داشته
 .قه بودی دق90 تا 15الس از کو مدت هر 

 س آنانی معلمان و روش تدر-2-2-5
ها، سه مورد مشاهده انجام گرفته را بـه          السکن  یس معلمان در ا   ی روش تدر  ی بررس يبرا
 .میپرداز ی آنها میم، سپس به بررسیده یه می ارایلکصورت 

  اولةمشاهد

. سب اجازه از معلم مربوطه در انتهاي کـالس درس زبـان نشسـت             پژوهشگر پس از ک   
ها  معلم زبان، مادر یکی از بچه. شد کالس دو بار در هفته تشکیل می   . جلسات آخر دوره بود   

او لیسـانس  . بود که مهد کودك از او خواسته بود در تـدریس زبـان بـا آنهـا همکـاري کنـد            
در مـورد تـدریس و بـه خصـوص          مترجمی زبان داشت و به قول خـودش هـیچ آموزشـی             

معلم زبان و مربی مهـد کـودك        . کالس درس زبان شروع شد    . تدریس به کودکان ندیده بود    
هـا خیلـی     ها ایـن سـاعت زبـان داریـد، بچـه           مربی گفت بچه  . هر دو با هم در کالس بودند      

بعد . معلم شروع کرد به انگلیسی حرف زدن، هیچ کس ظاهراً چیزي نفهمید           . ناراحت شدند 
معلـم حتـی زمـانی هـم کـه فارسـی       . کرد وع کرد به فارسی حرف زدن، کسی توجه نمی  شر

. شـدند  هـایش نمـی   کرد، به علت استفاده از کلمات ثقیل، کودکان متوجه صحبت     صحبت می 
کرد از ضبط صوت استفاده کند، خـراب         معلم زبان سعی می   .  نفر در کالس بودند    23حدود  

ظاهراً اصالً فراموش کرده بود که در کـالس         . وصله بود ح او به نظر خیلی عصبانی و بی      . بود
از صـفحات کتـابی کـه    . ها مثل او فکر کننـد و عمـل کننـد          انتظار داشت بچه  . کودکان است 

ها را مـدام بـه    کرد، معلم بچه شد، هر کسی کار خود را می     کرد، به سرعت رد می     تدریس می 
 خوب نخواندن اشعار و صحبت کردن       توانستند بعضی کلمات را ادا کنند،      خاطر این که نمی   

ها پس از تکرار چند کلمه و ظـاهراً          بچه. اند گفت که یاد نگرفته    کرد و به آنها می     سرزنش می 
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 دقیقـه  50کـالس را پـس از      ) ها شده بود   البته بازي که باعث ناراحتی تعدادي از بچه       (بازي  
 .ترك کردند

  دومةشاهدم

کالس یک بار در هفتـه      . وي کالس نشست  پژوهشگر پس از کسب اجازه از معلم، جل       
.  ساله5حدوداً .  بودند1ها در پیش دبستانی      جلسۀ چهاردهم کالس بود، بچه    . شد تشکیل می 

معلم خانمی جوان و پر انرژي بود که لیسانس ادبیات انگلیسی داشت و آموزش خاصـی در           
 پـس از    او بـا یـک رایانـه کوچـک وارد کـالس شـد             . آموزش زبـان انگلیسـی ندیـده بـود        

پرسی به انگلیسی که البته کسی هم جواب او را نداد و یا فارسی پاسـخ داد، رایانـه را                احوال
هـا   معلـم از بچـه    . داد روشن کرد و کارتونی پخش کرد که حروف انگلیسی را آمـوزش مـی             

دیدنـد و صـدا    ها تصویر را نمی تعدادي از بچه. خواست به آن گوش کنند و بعد تکرار کنند 
کسی نتوانست حروف انگلیسی را تکرار کند، خودش شروع کرد دو بـار             . فهم نبود هم قابل   

معلم اعتقاد داشت   . ها تکرار کنند ولی باز هم کسی نفهمید        حروف را از اول بگوید بعد بچه      
ها در مهد کودکی دیگر خیلی از این         گفت بچه  او می . ها باالتر است   این مطالب از سطح بچه    

ها خواست الفباي فارسی را بخوانند کسی نتوانست    او از بچه  . اند وختهمطالب را به راحتی آم    
 دقیقـه  30پـس از  . آید دانستند الفبا چیست و به چه کار می      ها اصالً نمی   بچه. او ناراحت شد  

معلم که سابقۀ .  شاگرد براي یادگیري حروف الفبا کالس تمام شد       11کشمکش میان معلم و     
ها هدف فقط  را داشت معتقد بود در بسیاري از مهد کودك     هاي دیگر    تدریس در مهد کودك   

 .اتمام یک کتاب در سال تحصیلی است و یادگیري کودکان هیچ اهمیتی ندارد

  سومةمشاهد

 دقیقـه   40کـالس دو روز در هفتـه بـه مـدت            . پژوهشگر در انتهاي کالس مستقر شد     
.  سال بـود   5-3ها حدود    پسر نشسته بودند که سن آن      7 دختر و    12در کالس   . شد برگزار می 

او لیسـانس  .  سـال سـن داشـت   25معلم زبان ایرانی نبود و زبان مـادریش انگلیسـی بـود و       
معلـم کـم    . ادبیات انگلیسی داشت و هیچ آشنایی با نظریات تـدریس بـه کودکـان نداشـت               

به خاطر عدم تسلط کامل او به زبان فارسـی،          . کرد ها را سرزنش می    حوصله بود و مدام بچه    
معلـم بـدون توجـه بـه سـن         . شـدند  گفت نمـی   ان گاهی متوجه مفهوم جمالتی که می      کودک
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کودکان و این مسئله که آنان قادر به درك توضیحات قوانین گرامري نیستند، برخـی قـوانین             
ها، در این کالس هم فقـط کلمـات و جمالتـی     مانند اکثر کالس. داد را براي آنها توضیح می    

 . شد گلیسی گفته میدانستند به ان ها می که بچه
بـه نظـر    . گیرنـد  شد یاد نمی   شدند و مدام به آنها گفته می       ها مدام با هم مقایسه می      بچه

ها انگیزة چندانی براي یادگیري زبان نداشته باشند آنها از تکرار اشـعار خسـته                رسید بچه  می
). کترهـا مخصوصاً بـراي کوچ   (شده بودند و مفهوم برخی اشعار برایشان غیر قابل درك بود            

 معلم در آخر به آنها جوایزي داد تا آنها را تشویق کند، ولی از آنجا که جـوایز بـا هـم فـرق             
 .ها ناراحت شدند کرد، بسیاري از بچه می

 داشـتند و بـا      ی و مترجمـ   یسـ یات انگل یـ سـانس زبـان و ادب     یثرمعلمـان ل  که ا کـ  ییاز آنجا 
ار بـا  کـ  خودشـان در مـورد   ۀ گفت آشنا نبودند و بهيا ل مدون و حرفه کس به ش  ی تدر يها روش

شـتر بـر اسـاس      یس آنهـا ب   یه روش تـدر   ک بود   یعیده بودند، پس طب   ی ند یان اصالً آموزش  کودک
 يرار براک تیش و گاهیارت، نماک، يردند از بازک ی م یآنها سع . ش و خطا بود   یا آزما یتجربه و   

الس صـحبت   کـ  در   ید فارسـ  یـ ردند نبا ک یر م ک از معلمان ف   ی بعض یگاه. نندکآموزش استفاده   
س هدفمنـد و    یها، روش تـدر    السک از   یکچ  یدر ه . شدند یست مواجه م  کعتاً با ش  یه طب کشود  

 سـن  یحتـ . ن شـده باشـد، مشـاهده نشـد    ییش تعی مدون و از پ یه بر اساس طرح   ک يا ورانهکف
 قـبالً هـم همـان مطالـب را     يالس متفاوت بـود و تعـداد  ک یکان کودکز در ی ن يریادگیشروع  

 معلـم  ۀه در آنها بود و فقط با توجه به عالقـ   ک یز بدون توجه به مطالب    یها ن  تابک. دندخوانده بو 
 .انتخاب شده بود

د یردنـد، شـا   ک یمتر توجه م  کها    بچه یها به رشد شناخت    السکد معلمان در    یرس یبه نظر م  
بـه  .  بـود يریادگیـ م ی آنها بـا مفـاه  ك اند ییلش آشنا یردند، دل ک یه خودشان اظهار م   کهمانگونه  

. ا نـه یاموزد ی ساله قادر است، حروف الفبا را ب      3 مثالً   کیودکا  یه آ کعنوان مثال، ظاهراً مهم نبود      
ن مختلـف  یه مغـز در سـن     کن  ی ا یعنی است،   یاملک به صورت ت   يریادگی) 1950(اژه  یبه اعتقاد پ  
 5شـود در سـن       ی مثال، جدول ضرب را نمـ      يبرا. دهد ی از خود بروز م    ی مختلف يها يتوانمند
 از جـدول ضـرب   یچ فهمی هۀرد بچه پنج سالک را   يارکن  ی اگر بتوان چن   ی آموخت، حت  یسالگ

 .نخواهد داشت
ها را    بچه یبه راحت . ردندک یآموزان توجه م    زبان ی و اجتماع  یل عاطف یمتر به مسا  کمعلمان  
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ه کـ گفتنـد    یهـا مـ     راحت بـه بچـه     یلیآنها خ . ردندک یرون م یالس ب کا از   یردند و   ک یسرزنش م 
ـ  ی گروه يها ي با انجام باز   یگاه. اند اموختهیچ ن ی زبان را ندارند و ه     يریادگی ییوانات مـورد،   ی ب

 معلمـان اصـالً مهـم    يد برایرس یبه نظر م. ردندک یت میحس رقابت و نه رفاقت را در آنها تقو     
در ه  کـ دانسـتند    یظاهراً آنها اصـالً نمـ     . دیآ یان م کودک چه بر سر     یین برخوردها یه با چن  کنبود  

ان کـ ودکجاد حـس حسـادت در   ی و اين بردن اعتماد به نفس، عزت نفس، خود باور     یحال از ب  
 ۀ رابطـ  یـک نـد تـا     یان با آنان سـخن بگو     کودکردند در حد فهم     ک ی نم ی سع یآنها حت . باشند یم

ارت کـ  سـر و  كودکه با کرده بودند، چون کا آنها فراموش یجاد شود،  گو  ی ا ی و اجتماع  یعاطف
 .د گشادی باکیودک فتاد، پس زبان

 جهی نت-6
هـا،   كودکـ انات مهد ک و امی آموزشيدر پاسخ به سؤال اول پژوهش در خصوص فضاها      

ط ی شـرا یت از نابسـامان یـ اکهـا ح  كودک مهد يافزار  و سخت  یکیزی عوامل ف  ید گفت بررس  یبا
 یبسـ . ستی ن یچ استاندارد مشخص  ی ه يها دارا  كودک موجود مهد    يظاهراً فضاها . موجود دارد 

 يه جـا  ک ییها السکدر  . اند ردهکسب  کز مجوز آموزش    کن مرا یه چگونه ا  ک تعجب است    يجا
 و ی چـوب يهـا  ی صـندل يهـا دارا  السکـ را ی راه رفت زیشود به راحت یست، نم یدن ن یشکنفس  
 .ان ساخته نشده استکودک يه اصالً براک است کیخش

د اذعـان   یـ  با يریادگیـ ن  ها و سـ    كودک مهد   ی برنامه آموزش  ةدر پاسخ به سؤال دوم دربار     
 در مهد یسیرسد آموزش زبان انگل ین پژوهش به نظر میج حاصل از ا   یه با توجه به نتا    کداشت  

 یچ نهاد علم  ی مشخص و مدون در حال انجام است و ه         يا ها بدون داشتن طرح و برنامه      كودک
، آموزش زبان انگل   . ار آنان نظارت ندارد   ک بر   یقاتیو تحق  شتر حالـت   یز ب کان مر ی در ا  یسیظاهراً

رنـد تـا   یاد بگیلمه کست تنها چند یبا یان مکودک. ی و عملی دارد تا حالت علم    ي و تجار  ینییتز
ن یـ س در ا  ی مورد تـدر   يها تابک ي محتوا یحت. اند  آموخته یسینند آنان زبان انگل   کر  کن ف یوالد
زش زبـان   آمـو يهـا  السکـ  اسـتفاده  ۀسـت یت ندارند و اصـالً شا یآموزان سنخ ز با سن زبان  کمرا
ن یـ شـود، ا  ی می و نه دوم تلقی زبان خارجیسیه انگلکران یط ایرسد در مح  یبه نظر نم  . ستندین
ـ  یه ما اصـالً نمـ     کن است   یقت ا ی در حق  ی اساس ۀتکن. ها مؤثر باشند   تابک ران، زبـان   یـ م در ا  یدان

 .د شروع شودی باکی از یسیانگل
د گفت، متأسـفانه    یشود با  یس معلمان م  یه مربوط به روش تدر    کدر خصوص سؤال سوم     

ل ین مسـا یتـر  ان را ندارنـد و بـا سـاده        کـ ودکس  یت تـدر  یرسد معلمان عموماً صالح    یبه نظر م  
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، آمـوزش نا . ل دارنـد ک مشــیتـ ی و تربیآموزشـ  توانـد لطمــات   یح مــیارامــد و ناصـح کمســلماً
، ی مطلبـ  يریادگیـ اعتقـاد دارد اگـر در آغـاز         ) 2005(ه  یدرن. دی به افراد وارد نما    يریناپذ جبران
 ین تجربـه تـا آخـر عمـر در ذهـن بـاق             یجاد شود، ا  ین از آن در ذهن ا     یریا ش ی تلخ و    يا تجربه

 یقین بار موسی اوليه براک یسکمثالً . ابدی یر میی تغید و به سخت  یآ یل باور در م   کماند، به ش   یم
او بـه اجبـار      آن را نـدارد بـه        يریادگیـ  یه فرد آمادگ  ک یرد، اگر معلم به اشتباه در سن      یگ یاد م ی

گـران  ی، توسـط معلـم در مقابـل د        يریادگیـ ند و آن شخص به علـت عـدم          کس  ی تدر یقیموس
شـود تـا    یه باعث مـ   کند  ک یجاد م ی در مغز و روح او ا      يرین تجربه آنچنان تأث   یسرزنش شود، ا  
 در  یسـ یح زبان انگل  ی رسد، ما با آموزش ناصح     یحال به نظر م   . دیای بدش ب  یاضیآخر عمر از ر   

 .میبر ین مین باالتر را از بی در سنيریادگی ةزیم و انگیزن ین امر دامن میها به ا كودکمهد 
ان کـ ودکاعتقـاد دارنـد، آمـوزش بـه        ) 1950(اژه  یـ  از بزرگان آمـوزش همچـون پ       ياریبس

ضـمن  ) 2001(بـراون   . نـه ین زم یـ  خـاص در ا    یازمند داشتن دانش  یف و ن  یق و ظر  یست دق یارک
 يهـا   زبان، اعتقـاد دارد روش     يریادگینۀ  ین و بزرگساالن در زم    اکودکان  ی م يها اشاره به تفاوت  

ه ک تعجب است    ي جا یبس. ست متفاوت باشد  یبا یان، نوجوانان و بزرگساالن م    کودکس به   یتدر
 بـه آمـوزش آن      يشور مـا مظلـوم واقـع شـده و افـراد           کن در   ین چن یان ا کودکآموزش زبان به    

ه کـ همانگونـه  . انـد  دهیـ ان ندکـ ودکار با ک به    راجع یچ عنوان آموزش خاص   یه به ه  کپردازند   یم
ان توجـه  کـ ودک ی و اجتمـاع ی، شـناخت یل عاطفیثر معلمان به مسا   کج مشاهدات نشان داد، ا    ینتا
ردنـد، و   ک یق م یا تشو یر و   ی را دوست داشتند تحق    یسک هر   یردند به عنوان مثال، به راحت     ک ینم

متـر  کن مـا    یشـد همچنـ    یمتر توجه مـ   کنه،  ا  ی را دارد    یه مطلب ی ارا ی آمادگ كودکا  یه آ کن  یبه ا 
مـن  «هـا حـس      كودکـ ثـر مهـد     کرسد در ا   یبه نظر م  . می بود يان و باز  کودک یار گروه کشاهد  

شود و حس حسادت، حقارت      یمرنگ م ک یح به راحت  ی و ناصح  یر علم ی غ یبا آموزش » توانم یم
 .شود یو رقابت پررنگ م

 شنهادهای پ-7
ست به رصد   یبا یان، م کودکان آموزش   یه عنوان متول   ب یستیا بهز ی آموزش و پرورش و      -1

، یسـ یهـا پرداختـه و پـس از مشـاوره بـا اسـتادان فـن آمـوزش زبـان انگل                     كودکـ شتر مهـد    یب
نـۀ آمـوزش زبـان      ی جـامع و مـانع در زم       ی به ارائۀ طرحـ    یشناسان آموزش  شناسان و جامعه   روان
 . بپردازندیسیانگل

 و  یشناسـ  روان (يریادگیـ ه راجـع بـه آمـوزش        ژی و ییها ست دوره یبا ی معلمان زبان م   -2



 1388 زمستان، 55شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان 68

 مجـامع   ي از سـو   ی رسـم  كافـت مـدر   ینند و پـس از در     یان بب کودکبه  ) ی آموزش یشناس جامعه
 .صالح به آموزش بپردازند يذ

ت ک شـر یسـ ی مربوط بـه آمـوزش زبـان انگل    ی آموزش يها ارگاهکد در   ی معلمان زبان با   -3
 .نندکدا یامل پک ییشناان آکودکس به ی تدريها وهیرده و با انواع شک

 بـه عنـوان     یسیه در آن انگل   کط آن   یران و مح  ی موجود در ا   یل فرهنگ ی با توجه به مسا    -4
 زبـان   يریادگیـ ن زمـان    یافتن بهتـر  یـ ست بـه    یبا ی محقق م  یشود، گروه  ی م ی تلق یزبان خارج 

، . ران بپردازندی در ا  یسیانگل  از ياری از بـه هـدر رفـتن بسـ    يریادگیـ ن زمـان  یافتن بهتریمسلماً
 .ندک ی ميری جلوگی و انساني ماديها هیسرما

 ی همخـوان  يریادگیـ  آمـوزش و     ی جهـان  يست با استانداردها  یبا ی م ی آموزش ي فضاها -5
ار یو بسـ . نـد ی الزم اقـدام بـه آمـوزش نما   يافـت مجوزهـا  یز پس از درکن مرایداشته باشند و ا  

هـا بـه مهـد      ماننـد هتـل  سـب شـده  ک يز بـر اسـاس اسـتانداردها    کـ ن مرا یده است اگر ا   یپسند
دا یـ  نسبت به آنها پ    يشتری ب ین آگاه یل شوند تا والد   یا چند ستاره تبد   ی ستاره و    یک يها كودک
 .نندک
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