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پنهان) در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی
زینب سازگار (گروه زبان انگلیسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه ،ایران)
حمید اشرف* (گروه زبان انگلیسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه ،ایران)
خلیل مطلبزاده (گروه زبان انگلیسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه ،ایران)

چکیده
برنامة درسی پنهیان در فراینی تعلییم و تربییت نقی

وییژهای دارد بیهطیوری کیه حتی

اه اف برنامة درسی آشیاار (صیریح) تحیت تیثییر آن قیرار می گییرد .در همیین راسیتا
پژوه

پیی ِرو بیه بررسی دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی نسیتت بیه ییادگیریهیای

قص نشی ه (برنامیة درسی پنهیان) آمیوز
جامعیة آمییاری ایین پیژوه

زبیان انگلیسی در فراگییران پرداختیه اسیت.

شییام  991می ر

زبیان انگلیسی اسیت کییه در سییطو

زبییان متوسیی و بالییاتر در سییا  19-19در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی در

تهییران ،مشییه  ،کرمییان ،اصییاهان ،سییمنان ،زنجییان ،همیی ان ،بیرجنیی  ،گرگییان ،تربییت
حی رییه ،طییت  ،گرمسییار ،بوشییهر ،کرمانشییاه ،اراک ،اردبیی  ،ملییایر ،تترییز و تربییتجییام
مشغو بیه تی ری
ای ین پییژوه

بودنی و بیه رو

نمونیهگییری تصیادف سیاده انتخیا

شی ن  .در

پرس ی نامة محق ی سییاخته بییا  14گوی یة پیینجگزینییهای بییر متنییای فرمییت

لیارت که شام سیه زیرسیازه (مؤلایههیای) جیو اجتمیا  ،سیاختار سیازمان و تعامی
میان معلم و زبیانآمیوزان می باشی  ،تی وین شی ه اسیت .پاییای پرسی نامه بیا اسیتااده
از ضییری

آلاییای کرونتییا  4/79بییرآورد گردییی ؛ رواییی محتییوای پرسیی نامه بییا

اسییتااده از نظییر متخصصییان و اسییاتی و رواییی سییازهای بییا اسییتااده از الگییوی رَ
محاسییته ش ی  .نتییایج پییژوه

نشییان داد کییه از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی جییو

اجتمیا  ،سییاختار سیازمان مؤسسییات آمییوز
و زبییانآمییوزان در محییی کلییا
____________________________
* نویسنده مسئول h.ashraf@iautorbat.ac.ir
تاریخ دریافت  0931/01/01 :تاریخ پذیرش 0933/11/12 :

زبیان انگلیسی و تعاملیات مییان معلییم

میی توانیی بییهطور معنییادار و تییا حیی زیییادی بییه
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ییییادگیریهیییای قص نشییی ه در فراگییییران منجیییر شیییود .لیییاوه بیییر ایییین ،بیشیییترین
ییادگیریهیای قص نشی ه بیرای فراگییران از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی بیهترتیی
از طرییی تعاملییات میییان معلییم و زبییانآمییوزان ،سییاختار سییازمان و جییو اجتمییا
مؤسسات بهدست م آی .
کلیدواژهها :ییادگیریهیای قص نشی ه ،برنامیة درسی پنهیان ،م رسیان زبیان انگلیسی ،
جو اجتما  ،ساختار سازمان  ،تعام معلم و زبانآموزان
 .1مقدمه

ابعییاد برنامییة درسی پنهییان در فراینی تعلییم و تربییت بیهقی ری مییؤیر اسییت کییه حتی
اه ی اف برنامییة درس ی آشییاار (صییریح) تحییت تییثییر آن قییرار م گیییرد ،چنانا یه مطالعییات
پژوهشیی سیییلور و الاسییان ر )9179( 9نشییان میی دهنیی زمینییههییای سییاختدار محییی
تربیتیی تعیییینکننیی ۀ تاییالیف ،فرصییتهییا و محیی ودیتهییای فراگیییران اسییت .از جملییة
هنجارهای اجتما

و زمینیههیای سیاختدار محیی تربیتی می تیوان از قیوانین و مقیررات

آموزشییگاه و رواب ی ب یینفییردی می یان فراگی یران بییا یا ی یگر و بییا سییایر ناصییر مح یی
تربیت نام برد (مهرمحم ی.)9979 ،
معمولییاً جامعییهشناسییان ،پژوهشییگران آمییوز

و پییرور

و روانشناسییان ،ماهییوم

برنامییة درس ی پنهییان را بییرای توص ییف نظییام غیررسییم م رسییه ب یهک یار م ی برن ی  .شییای
مهییمتییرین ایییر ماهییوم برنامییة درس ی پنهییان در ای ین نهاتییه اسییت ک یه پژوهشییگران را بییه
مشاه ۀ تعلیم و تربیت ،ت ری

و آمیوز هیای م رسیه بیهمنزلیة میوقعیت کیه بایی تاسییر

شود ییا معیان پنهیان آن آشیاار گیردد ،فیرا می خوانی  .برنامیة درسی پنهیان نیه در جیای
نوشته ش ه و نه هیچ معلمی آن را در
خصوصیات  ،آن را آموز

می دهی  ،بلایه محیی آموزشی م رسیه ،بیا تمیام

می دهی  .صیرف نظیر از اینایه معلمیان م رسیه تیا چیه انی ازه

متتحر و شایسیتهانی ییا برنامیة درسی تیا چیه حی پیشیرفت کیرده ،دان آمیوزان ،اتااقیاً در
معرض چیزی قیرار می گیرنی کیه هییچگیاه سیخن از آن در مییان نتیوده اسیت .آنهیا ،بیه
1. Saylor & Alexander
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مرور زمان تحت تیثییر برنامیة درسی پنهیان م رسیه ،رویایرد خاصی نسیتت بیه زنی گ و
خاص نستت به تحصی و یادگیری پی ا م کنن (تق پور و غااری.)9977 ،

نگر

مجمو ة یادگیریهای هیر فیرد محی ود بیه برنامیة درسی رسیم نیسیت؛ زییرا وامی
دیگییری ک یه از دی ی برنامییهری یزان نظییام آموزش ی پنهییان اسییت وجییود دارد ک یه بییر فا یر،
واطییف و رفتییار فراگیییران ایییر میی گیی ارد .قییوانین و مقییررات مراکییز آموزشیی  ،جییو
اجتمییا  ،رابطییه و تعامیی معلمییان و زبییانآموزان از مهییمتییرین اییین وامیی هسییتن  .در
برنامة درس آمیوز

زبیان انگلیسی کیه مومیاً محتیوای مطالی  ،شییوۀ تی ری

و تعامی

م رسییان ممایین اسییت تحییت تییثییر کشییورهای انگلیس ی زبییان باش ی  ،انجییام مطالعییات در
حییوزۀ برنامییة درسیی پنهییان میی توانیی نتییایج قابیی تییوجه را بییرای سیاسییتگ اران،
تهی یهکنن ی گان مطال ی

درس ی و م رسییان داشییته باش ی  .بییا توجییه بییه تع ی اد بس ییار ان ی ک

تحقیقییات پیرامییون تییثییرات برنامییة درسیی پنهییان آمییوز

زبییان انگلیسیی  ،اهمیییت و

ضییرورت بررسیی ابعییاد مختلییف یییادگیریهییای قص نشیی ه در مؤسسییات آمییوز

زبییان

انگلیس در ایران نمایان م گردد.
امییروزه تییثییرات برنامییة درسی پنهییان در نظییامهییای آموزشی و پرورشی و نییز ایییرات
یییادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) همییراه بییا برنامییة درسیی آشییاار در
مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسی  ،تحقی اهی اف آموزشی و ییادگیری را تییا حی زییادی

تحت تثییر قیرار می دهنی  .هنگیام تصیمیمگیری دربیارۀ تعرییف برنامیة درسی پنهیان ،بایی
همة زمینههیا و موقعییتهیای مختلای کیه برنامیة درسی پنهیان مماین اسیت در آنهیا ر
ده و همچنین اشیاا مختلیف آن میورد توجیه قیرار گییرد .تیاکنون تحقیقی دربیارۀ ابعیاد
و ایییرات ی یادگیریهییای قص نش ی ه در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی در ای یران انجییام

نش ی ه اسییت و دی ی گاه م رسییان زبییان انگلیس ی و نی یز فراگی یران بررس ی نش ی ه اسییت .در
پژوه

پیی

رو از دیی گاه سییلور ،الاسیان ر و لیویی  )9179( 9اسیتااده شی ه اسیت کیه

مؤلاههای برنامیة درسی پنهیان را جیو اجتمیا

می ار  ،سیاختار سیازمان و تعامی بیین

1. Saylor, Alexander, & Lewis
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معلمییان و دان آمییوزان میی دانن ی  .در راسییتای بررسیی ی یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة
درسی پنهییان) در مؤسسییات آمییوز
تییثییر جییو اجتمییا

زبییان انگلیسی  ،پییژوه

مؤسسییات آمییوز

پییی ِرو بییه بررسی مییزان

زبییان انگلیسیی  ،سییاختار سییازمان مؤسسییات و

تعام بین معلمیان و زبیانآمیوزان در ییادگیریهیای قص نشی ه توسی فراگییران از دیی گاه
م رسان زبان انگلیس م پردازد.
با نایت به موارد مطر ش ه سئوالات پژوه

پی ِرو ب ین شر است:

 .9از دیی گاه م رسییان زبیان انگلیسی تییا چیه انی ازه جییو اجتمیا

مؤسسییات آمییوز

زبان انگلیس م توان به یادگیریهای قص نش ه در فراگیران منجر شود؟
 .2از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی تییا چییه انیی ازه سییاختار سییازمان مؤسسییات
آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی بییه یادگیریهییای قص نشیی ه در فراگیییران منجییر

شود؟
 .9از دی گاه م رسیان زبیان انگلیسی تیا چیه انی ازه تعاملیات مییان معلیم و زبیانآموزان
در محی کلا

م توان به یادگیریهای قص نش ه در فراگیران منجر شود؟

 .1کی ام ییک از وامی فیو  ،یادگیریهیای قص نشی ه بیشیتری بیرای فراگییران در بیر
خواه داشت؟
 .2پیشینة پژوهش و چارچوب نظری

هرچن ی فیلی یپ جاسییون 9در سییا  9194اصییطلا برنام یة درس ی پنهییان را رسییماً وارد
ادبیییات برنامییهریییزی درسیی کییرد (قورچیییان ،)9991 ،نظریییهپردازان دیگییری از جملییه
ژیییییروک  ،)9179( 2آیزنییییر )9111( 9و آسیییتروک  )2444( 1ماهیییوم آن را گسیییتر
دادن  .آستروک

( )2444برنامة درسی پنهیان را ایینگونیه تعرییف می کنی  :برنامیة درسی

پنهییان شییام پیییامهییای ضییمن در محییی اجتمییا

مرکییز آموزشیی اسییت کییه بیی ون
1. Jackson
2. Giroux
3. Eisner
4. Ausbrooks

بررس دی گاه م رسان زبان انگلیس نستت به یادگیریهای ...

سییاختارن امییا همییه آن را احسییا

99

م کننی  .آیزنییر ( )9111بییه ضییرورت بررسی در مییورد

برنامههای درسی مختلیف (ا یم از آشیاار ،پنهیان و پیو ) در محیی هیای آموزشی تثکیی
دارد .پییژوه

در زمینییه برنامییة درس ی پنهییان ،نسییتت بییه سییایر انییوا برنامییههییای درس ی ،

ط پنجاه سیا گ شیته از جاذبیة بیشیتری مییان محققیان و مربییان تربیتی برخیوردار شی ه
اسییت (ان رسییون)2442 ،9؛ زیییرا معتق ن ی میییزان قابیی تییوجه از یییادگیریهییای اساسیی
فراگی یران از طری ی برنامییة درس ی پنهییان و پی یامهییای پنهییان آن آموختییه م ی شییون (آیزنییر،
9111؛ پیتز2449 ،2؛ جاکوبسون 2447 ،9؛ ژییروک
ژییییروک

.)9174 ،

( )9179چهییار رویاییرد را در ماهییوم برنامییة درسیی پنهییان تعریییف کییرده

اسییت :سیینت  ،1لیتییرا  ،3رادیاییا  9و نقیی دیییالاتیا  .9رویاییرد سیینت (جاسییون9197 ،؛
دریییتن )9199 ،7بییهطور غیرانتقییادی رابطییة موجییود میییان م رسییه و جامعییة بییزر تییر را
پ یرفتییه اسییت .رویاییرد لیتییرا (ان یین9174 ،1؛ مییارتین ،)9111 ،94برنامییة درس ی پنهییان را
در شیوههیای اجتمیا
که تتعیض و تعص

خیا ،،تصیاویر فرهنگی ییا اشیاال از گاتمیانهیا قیرار می دهی
را تقوییت می کنی  ،امیا بیهطور بیالقوه می تیوان آن را کشیف و حی ف

کرد و رویارد رادیایا (بیولز و گینتیز )9199 ،99بیر اقتصیاد سیاسی آمیوز
و رواب اجتمیا

تمرکیز کیرده

فراینی تولیی را بیه نوان یامل در شیا گییری محیی م رسیه در نظیر

م ی گی یرد .رویاییرد چهییارم ژی یروک

یعن ی نق ی دی یالاتیا  ،ارتتییا نزدیا ی بییا رویاییرد

رادیاییا دارد و در ای ین رویاییرد ،سییاختارگرای ی یکطرفییه و ب ی بین نسییتت بییه وضییعیت
اقتصاد سیاس رد ش ه است.
1. Anderson
2. Pitts
3. Jacobson
4. traditional
5. liberal
6. radical
7. dialectical critique
8. Dreeben
9. Anyon
10. Martin
11. Bowles & Gintis
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( )9179ابعییاد برنامییة درسیی پنهییان بییه شییر

زیر است:
جو اجتماعی مددار  .اگرچیه جیو اجتمیا

می ار

امی مهیم و نافی ی در می ار

است ،بهنی رت بیا اقی امات آشیااری مشیخص می شیود .در فراینی برنامیهرییزی آمیوز ،
معلمییان بای ی از مجمو یة کام ی شییرای غیررسییم و ماهی یت تعاملییات بینفییردی موجییود
ب یین دان آمییوزان و هیئییت آمییوز

اطل یا داشییته باش ین  .فرهنییم موجییود ب یین همسییالان،

بییهوی یژه در سیینین م رسییه ،ام ی مهم ی در آمییوز
ج ا

جوانییان اسییت .یا ی از موضییو ات

و جی ی تیثییر جیو م رسیه و فراینی های معاشیرت بیر دان آمیوزان ،خیانوادههیای

هستن که از نظیر میال و فرهنگی در سیطح بالیای نیسیتن  .مماین اسیت کارکنیان م رسیه
ناخودآگییاه سییع کننی دان آمییوزان را مطییاب شییوۀ زنی گ و نگییر
در نتیجییه ،کودکییان در معییرض جییو اجتمییا

م ی ار

خییود تغیییر دهنی .

بییا چییال هییای سییازگاری روبییهرو

م شون .
ساختار سازمانی .یای از وامی مهیم سیسیتم می یریت در ییک مؤسسیه ،بیه کیارگیری
مجمو ه منسجم از رو هیا ،قیوانین و برنامیة درسی پنهیان اسیت .حاین چنیین سیاختار
اداری ممایین اسییت بییه نوان هیی ف در نظییر گرفتییه شییود کییه در معاشییرت دان آمییوزان
نقیی

دارد .در هییر مؤسسییة آموزشیی مقرراتیی مربییو بییه ادارۀ امییور وجییود دارد .اییین

آییییننامییه شییام سیسییتم طتقهبنیی ی ،رو هییای ارزیییاب  ،مسییا

تنتیییه و تشییوی ،

فعالیتهای گروه و مشارکت دان آموزان در م یریت امور است.
تعامل بدین معلمدان و دانشآمدوزان .تعامی بیین دان آمیوزان و معلمیان در کلیا هیا از
سییاختار مؤسسییه و سییازمان اجتمییا

حییاکم بییر آن متییثیر اسییت .اییین نییو تعامیی هییا

م توانن تثییر مستقیم بر ییادگیری داشیته باشین  .تیثییر رفتیار دان آمیوزان بیر پاسی هیای
معلمان در تعی ادی از پژوه هیا نشیان داده شی ه اسیت .در ایین پژوه هیا ،دو نیو کلی
از رفتییار دان آمییوزان کییه بییرای موفقیییت تحصیییل مهییم هسییتن  ،شناسییای شیی هان .9 :
مهارتهییای ملیی متقابیی فییردی ماننیی کمییک ،مشییارکت ،ماالمییه مثتییت و کنتییر
پرخاشییگری؛  .2مهارتهییای مییرتت بییا تالیییف درس ی مانن ی ح ییور در کلییا  ،ماالمییة
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درسی  ،تتعییت از انتظییارات معلمییان و پیگیییری در انجییام تاییالیف.

این مهارتها نشیاندهن ۀ اهی اف مهیم کلی برنامیة درسی پنهیان اسیت .دان آمیوزان کیه
این مهارتها را به نوان برنامة درسی پنهیان بیهکیار می گیرنی و بیه آنهیا تسیل م یابنی ،
موف خواهن بود.
ان رسییون ( )9172بییا بررسیی جییو میی ار

نشییان داد کییه تعامیی میییان معلییم و

دان آمییوز بییهطور کل ی مثتییت و سییازن ه اسییت .دان آمییوزان در تصییمیمگیری مشییارکت
م کننیی و فرصییتهای زیییادی بییرای مشییارکت دان آمییوزان در فعالیتهییا وجییود دارد.
ب یه اسیت کیه همیة ایین وامی م تواننی تحیت تیثییر رهتیری میؤیر می یران و معلمیان
قرار گیرن .

آمییوز

فراینیی ی پویاسییت کییه از تعامیی سییه نصییر اصییل یعنیی معلییم ،شییاگرد و

تالی یف بییهوجود م آییی ) دو ی 2449 ،9؛ سییالیوان ،2کلییارک ،9کلییارک و اوشیییا.(2494 ،1

ف یای کلییا
نق

مملییو از تعامی ایین سییه نصراسیت کیه از مییان آنهیا تعامی معلییمشییاگرد

تعیینکنن های در پیشیترد آمیوز

بیه نوان ییک فراینی دارد .بیر همیین اسیا

بخی

میی های از پژوه هییای حییوزۀ تعلیییم و تربیییت بییر آن تمرکییز یافتهانیی  .در تحقیقییات
فراگییری زبیان دوم کیه هی ف آن ارا یة راهحی بیرای پیشیرفت دانی

و مهارتهیای زبیان

دوم اسییت ،م ی اکره بییرای معنییا بییهطور خییا ،بییه نوان مجمو ییهای از اق ی امات ماالمییهای
میورد اسییتااده در تعاملیات متقابی

ملییات شی ه اسیت .لیسییتر )2442( 3بیه بررسی نقی

م اکره در تعام معلیم و دان آمیوز پرداختیه و اسیت لا م کنی کیه می اکرۀ معنیا ،بیه نوان
مجمو ییهای از اقیی امات ماالمییهای تعریییف شیی ه کییه بییهسییمت درک متقابیی فعالیییت
م کنن  ،لی ا می اکرۀ معنیا سیاختاری بسییارظریف بیرای تحقی پتانسیی های آموزشی خیود
در تعامیی میییان معلییم و دان آمییوزان در کلا هییای ارتتییا محییور و متتنیی بییر محتییوای
1. Doyle
2. Sullivan
3. Clarke
4. O`shea
5. Lyster
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زبییان دوم دارد .لیی رغم اسییتاادۀ دان آمییوزان از فرمهییای غیررسییم  ،درک متقابیی در
تعام کلاسی بیهراحتی قابی درک اسیت .بیه همیین دلیی  ،سیوین )9173( 9اسیت لا کیرد
ک یه معلمییان بییرای بهرهمن ی ی از پیشییرفت ب یینزبییان دان آمییوزان خییود ،نیازمن ی ترکی ی
راههای بیرای «سیو دادن» دان آمیوزان بیه سیمت تولیی زبیان هسیتن کیه نیهتنهیا قابی
درک ،بلاه همچنین دقی باش .

تعامیی  ،مؤلاییه اساسیی فراینیی یییادگیری زبییان اسییت (وراسییی ا  .)2444 ،2براسییا
اسییت لا کومییاروادیولو )2449( 9معلمییان م توانن ی بییا درگی یر ک یردن زبییانآموزان در ارتتییا
معنییادار ،فرصییتهای یییادگیری را در کلا هییا بییه حیی اکثر برسییانن  .بیشییتر محققییان و
نظریییهپردازان در زمینییة فراگیییری زبییان دوم فییرض م کننیی کییه مشییارکت در تعامیی
ارتتیاط روشی بیرای فراگییری زبیان دوم توسی زبیانآموزان اسیت .بررسی شی ه اسییت
فعالیتهای کیه در طیو تعامی (بیه نوان مثیا  ،ارا یة بیازخورد اصیلاح  ،1توجیه ،3تولیی
خروجیی تصییحیح شیی ه ،9میی اکره معنییا )9اتاییا م افتنیی

نقیی

اساسیی در فراینیی های

یییادگیری ایاییا م کننیی (سییوین و سییوزوک  .)2447 ،7بییهنظر سییوین ( ،)9113تعامیی در
کلییا

نقیی

مهمیی در تسییهی پیشییرفت مهارتهییای ارتتییاط فراگیییران بییا ایجییاد درک

بهتر دادههای زبان برای زبیان آمیوزان و بیه حی اکثر رسیان ن دادههیای زبیان بیرای تتی ی
شییی ن بیییه پییی یر

فراگییییران دارد .ماییی  )2449( 1تایییرار ،تقسییییمبن ی ،بازنویسییی و

اختصا ،زمان بیشتر را اق امات برای تقویت تعام در کلا

پیشنهاد کرد.

ما ( )9111بیا بررسی شیا گیری زبیان انگلیسی بیه نوان زبیان دوم 94نشیان داد کیه
مشییارکت فعییا و تعام ی  ،بییا ی یادگیری همییراه اسییت .برخ ی از محققییان شییناخت بیشییتر
1. Swain
2. Vrasidas
3. Kumaravadivelou
4. the provision of corrective feedback
5. noticing
6. the production of modified output
7. the negotiation of meaning
8. Suzuki
9. Mackey
10. ESL
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در تحقیقییات تعامیی را اسییت لا کردهانیی (بلییاک .)2449 ،9در حییال کییه

زمینییة اجتمییا

تحقیقییات در حییوزه تعامیی  ،ماننیی بسیییاری از تحقیقییات فراگیییری زبییان دوم ،در زمینییة
توسییعه و ی یادگیری تمرکییز مناس ی
درک برخیی

وامیی اجتمییا

دارن ی  ،محققییان اییین حییوزه ممایین اسییت از ترکی ی

از جملییه یادگیرنیی ه ،گاییت و شیینودگر آنهییا ،تالیییف و

محی با طر های بررس یادگیری بهره بترن (ما .)2449 ،
همانطور کیه در تحقیقیات دو دهیة گ شیته بیهروشین ایتیات شی ه اسیت ،شیای یای
از مهمتییرین ابزارهییای ایجییاد فرصییتهای یییادگیری بییرای دان آمییوزان همگراییی بییین
اهیی اف آموزشیی و تعامیی کلاسیی آشاارشییون ه باشیی (سییی هاو 2441 ،2؛ والیی ،9
2499؛ سییرت .)2493 ،1محققییان تعامیی در کلییا

زبییان دوم میی تاً بییا اسییتااده از

رو هییای تحلیلیی ماالمییه ،مانورهییای تعامیی معلمییان را یتییت کردهانیی تییا جز یییات
میاروسییاوپ یییادگیری و تیی ری

زبییان را درک کننیی (سییرت .)2491 ،والیی

 )2499بیا اسییتااده از رویاییردی متنیو بییه تحلیی تعامی در کلیا

ماهییوم تییوان

( 2449و
تعامی

در کلییا  3را طراح ی کییرده اسییت کییه توانییای اسییتااده از تعام ی بییه نوان ابییزاری بییرای
واسیی و کمییک بییه یییادگیری تعریییف شیی ه اسییت ( .)937 .، ،2499ماهییوم تییوان
تعامیی در کلییا
آموز

شییام ویژگ هییای تعامیی کلاسیی اسییت کییه با یی

و یادگیری کموبی

سییی هاو

م شییود فراینیی

مؤیر باش .

( )949 .، ،2441شییر ماصییل از پویییای تعامیی در کلا هییای زبییان

دوم ارا ییه م دهیی  .او چشییمان از متنییو

را معرفیی و نشییان داده اسییت کییه بافتهییای

کلاسی زبیان دومی وجیود دارنی کیه هیر کی ام تمرکیز آموزشی خیود و سیازمان متنیاظر
نوبییت گییرفتن و ترتییی » را دارنیی  .کییار او بییه درک مییا از ماهیییت پویییای تعامیی در

1. Block
2. Seedhouse
3. Walsh
4. Sert
5. classroom interactional competence
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کلا های در
آموز
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کمک کیرده اسیت و شیواه ی راجی بیه رابطیة بازتابنی ه (انعااسی ) بیین

و تعام بهدست داده است.

لیی  ،9سییان 2و جیی  )2491( 9در پژوهشیی مقایسییهای تییثییر اسییتااده از فنییاوری در
الگوهییای تعامی معلییم و دان آمییوز در کلا هییای آمییوز

زبییان انگلیسی بییه نوان زبییان

خییارج در چییین را بررسیی کردهانیی  .تحلییی ماالمییة فیلمهییای کلییا

نشییان داد کییه

منایی در تسییهی گاتمانهییای ارتتییاط کلییا

داشییته اسییت،

اسییتااده از فنییاوری نقیی

معلمییان بییا اسییتااده از فنییاوری پیشییرفته از سییؤالات و دسییتورالعم های نمایشیی بیشییتری
اسیتااده م کردنی و خروجی واقعی یییا خودکیار کمتییری از دان آمییوزان بییه زبییان مقصی
تسیهی م نمودنی  .لیاوه بیر ایین ،معلمیان در هییر دو نیو کلیا

مقی ار کمی امیا تقریتیاً

یاسان از بازخوردهیای اصیلاح ارا یه م دهنی کیه نشیاندهن ۀ تیثییر حی اقل فنیاوری بیر
الگوهای بازخورد معلمان است.
مولونییه )2491( 1تعامیی در کلییا
زبیان خیارج در دانشیگاهها براسیا
کلاس ی

در

و چنیی ین امیی مییؤیر بییر آن در کلا هییای

دیی گاههای متایاوت را بررسی کیرده اسیت .تعامی

بس ییار پیچی ی ه اسییت ،در ییین حییا در فراین ی ی یادگیری و آمییوز

زبییان نق ی

محوری ایاا م کن  .دان آمیوزان زبیان را بیهوسییله و در تعامی بیا دیگیران ،معلیم و سیایر
دان آمییوزان ی یاد م گیرن ی  .از بع ی کلییام و غیرکلییام ش ییوههای تعییامل  ،گاتییار معلییم،
سؤالات و بیازخورد بیا تسیل بیشیتری در ارتتاطیات کلی کلاسی پ یی ار م شیون  .لیاوه
بییر ابعییاد کلییام و غیرکلییام  ،ابعییاد آموزش ی و فییردی بییرای کنتییر و م ی یریت کلییا

و

ایجییاد رابطییه بیین معلییم و دان آمییوزان در اولویییت قییرار دارنی  .لییاوه بییر ایین ،چنی ین
ام  ،در داخی و خیارا از کلیا  ،مماین اسیت بیر نحیوۀ تعامی معلمیان بیا زبیانآموزان
و اسییتراتژی انتخییا شیی ه در کلا هییای در

تییثییر بگیی ارد .متغیرهییای یادگیرنیی ه و

معلییم ،اه ی اف ی یادگیری و مهارتهییای زبییان ه ی ف از وام ی اولی یة مییؤیر بییر تعام ی در
1. Li
2. Sun
3. Jee
4. Muluneh
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م تواننیی بییه نوان سییطو  ،ترکییی  ،انیی ازۀ

کلییا  ،م ی ت زمییان و اماانییات یییادگیری مشییخص شییون  .نییهتنها ای ین وام ی  ،چن ی ین
ام خیارج نییز زمینیههای اجتمیا فرهنگی  ،ماننی برنامیة درسی ملی  ،نقی

والی ین،

در معییرض زبییان قرارگییرفتن و سییایر متغیرهییای اقتصییادی اجتمییا  ،بییهوجییود م آینیی .
بیه تیارت دیگیر ،بیهطور کلی  ،زمینیههای کلیا  ،بافیت مؤسسیه و بافیت ملی مربیو بیه
سیاست ییادگیری آمیوز

زبیان مماین اسیت بیهطور مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم بیر تمرینیات

زبان و فعالیتهای موجود در کلا

تثییر بگ ارد.

بهطور کلی  ،مطالعیات در خصیو ،برنامیة درسی پنهیان و ابعیاد آن را می تیوان بیه دو
دسته تحقیقات داخل و خارج تقسیم کرد:
 .1 .2پژوهشهای مرتبط داخلی

براسییا

یافتییههای بحیراییی  ،شییاه محمیی ی و مییو

( )9919برنامییة درسیی پنهییان

(در ابعییاد قییوانین و مقییررات م رسییه ،قییوانین و مقییررات کلییا  ،روابیی میییانفردی
دان آمییوزان ،روابیی میییانفردی معلمییان ،روابیی میییانفردی معلمییان و میی یران ،روابیی
میییانفردی معلمییان و دان آمییوزان ،رو

ت ی ری

معلییم ،رو

ارزشیییاب  ،محتییوای کت ی

درسیی  ،تجهیییزات یییادگیری ،محییی فیزیایی م رسییه و محییی فیزیایی کلییا ) بییر
یییادگیری در

زبییان انگلیسیی تییثییر مثتییت دارد و با یی

ارتقییا در یییادگیری در

زبییان

انگلیسیی م شییود .یافتییههییای ناصییری آذر ( )9913پیرامییون برنامییة درسیی پنهییان در
زبییان انگلیسیی میی ار
زبان،

ییادی و تیزهوشییان نشییان داد کییه تلقیی کلیشییهای بییودن در

م ارتتیا آموختیههیای در

در سییازمان ه محتییوا ،در میی ار
شناخت ناخواستة نامطلو

زبیان بیا زنی گ واقعی در می ار

یادی و ضیعف

ییادی و تیزهوشییان میی هتییرین بارهییای ارزشیی و

بوده است.

همچنیین کریمی ( )9919بییه اییین نتیجییه رسییی کییه سییاختار فیزیای م رسییه و کلییا
در

تصییورات خاصیی را بییه دان آمییوزان القییا م کنیی  .کلییا هییای مسییتطی شییا ،

نیماتهای بههمچسیتی ه و بیه کیف زمیین پییچ شی ه دان آمیوزان را موجیودات خیال از
ذهیین و تحییت کنتییر معلییم بیییان م کنیی  .ظییاهر فیزیایی م رسییه بییا دیوارهییای بلنیی ،
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دان آمییوزان را موجییودات منییزوی و شییرور م دانیی کییه باییی کنتییر شییون و بییر ا
سیییاختار فیزیاییی م رسیییه و کلیییا

م توانییی موجییی

بیییرانگیختن قیییوای خلیییا در

دان آمییوزان شییود و وجییود محرکهییای بصییری ،وسییای بصییری و اماانییات مختلییف
کمکآموزش در

زبان م توان به تقویت یادگیری در

یافتیههییای پیژوه

زبان کمک شایان نمای .

بروغنی  ،مهیرام ،امیینییزدی و سییعی ی رضیوان ( )9914نشییان داد

که در میان مؤلاههیای برنامیة درسی  ،مؤلایة معلیم و راهتردهیای تی ری
بییر واطییف دان آمییوزان دارد .در پییژوه

بیشیترین تیثییر را

بیییانفییر ،ملایی  ،سیییف و دلییاور (،)9971

 73/97درصیی بییازدههییای ییاطا یییادگیری دان آمییوزان متییثیر از برنامییة درسیی پنهییان
می ار

اسییت .همچنییین ،در اکثییر می ار

و کلییا هییای در

مشاه هشی ه ،دان آمییوزان

تحت تثییر آیار منای و قص نشی ه برنامیة درسی پنهیان قیرار داشیتن کیه ایین آییار بیهطور
مسییتقیم و غیرمسییتقیم بییر بییازدههییای ییاطا یییادگیری آنهییا ایییرات منایی و پاییی اری
م گ اشت.
تقی پیور و غایاری ( )9977بیه ایین نتیجیه رسیی ن کیه بیین مؤلایههیای برنامیة درسی
پنهییان از جملییه سییاختار فیزیایی و ماییانیزمهییای تشییوی و تنتیییه بییا رفتییار ان ییتاط
دان آمییوزان رابط یة معنییاداری وجییود دارد .لییاوه بییر ای ین ،نتییایج تحقی ی حییاج ()9979
بیانگر آن بود کیه مؤلایههیای روابی موجیود در م رسیه ،سیاختار سیازمان  ،جیو اجتمیا
و سییاختار فیزیا ی بییر من ییت کردن دان آمییوزان تییثییر دارد .ای یزدی ،شییار پییور و قربییان
قهرمییان ( )9977بییه اییین نتیجییه رس یی ن کییه ح ی ود  19درص ی دان آمییوزان و 19درص ی
کارکنان آموزشی بیه مقی ار زییاد و خیلی زییاد معتقی بودنی کیه برنامیة درسی پنهیان در
تقویییت هویییت ملیی دان آمییوزان نقیی

دارد و در مقابیی  94درصیی دان آمییوزان و 29

درص ی کارکنییان آموزش ی اییین ام ی را بییه میییزان کییم و خیل ی کییم مطییر نمودن ی و در
نتیجییه بییا  13درصی اطمینییان م تییوانیم نتیجییه بگییریم کییه دان آمییوزان بیشییتر از کارکنییان
برنامههای درس پنهان را در تقویت هویت مل دان آموزان مؤیر م دانن .
حییی اد لیییوی ،تییی الله و احمییی ی ( )9979برنامیییة درسییی پنهیییان را ارز هیییا،
تمایلات ،هنجارها ،نگر هیا و طیرز تلقی می داننی کیه مسیتق از میواد شیناخت اسیت و
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از طری فرهنم م رسه و بیهطور ضیمن بیه دان آمیوزان منتقی می شیود .نتیایج پیژوه
نشان می دهی کیه دان آمیوزان طی آمیوز هیای م رسیه بیهطور ضیمن می آموزنی کیه
وظیا یة آنهییا تنهییا خوان ی ن کتییا هییای درس ی بییا مطال ی

از پ یی

تعیییین ش ی ه و گییرفتن

نمرههای بالاست در غیر ایین صیورت بیا تنتییه و تحقییر اولییای م رسیه و دیگیران روبیهرو
میی شییون ؛ بنییابراین پایییة ارزشیییاب دان آمییوزان در فراینیی یییادگیری و نیییز رو هییا و
مطال ی

درس ی  ،نمییره اسییت .در نتیجییه م ی ار

و نظییام آموزش ی بییرای رس یی ن بییه ای ین

ارز  ،بییا تایییه بییر حافظییه ،رو هییای حایین کییردن و تاییرار و تمییرین مطالیی
تعیین ش ه را در پی

از قتیی

می گیرنی و دان آمیوزان هیم ییاد می گیرنی کیه بهتیرین راه ،حاین

کردن اسیت و نییازی بیه کنجایاوی ،مشیاه ه ،جسیتجوگری ،تاایر و تعقی نیسیت .حی اد
لییوی و هماییاران ( )9979بییه اییین نتیجییه رس یی ن ک یه دان آمییوزان ط ی ی یادگیریهییای
م رسهای ،برنامیههیای درسی پنهیان را فیرا می گیرنی کیه در جهیت مخیالف مؤلایههیای
روحیة لم از جملیه تقوییت روحییة اناعیا و تیر

بیهجیای پرسشیگری و نقیادی قیرار

دارن .
لیخیان و مهرمحمی ی ( )9971در پژوهشی بییه ایین نتیجییه دسیت یافتنی کیه یای از
می هترین پیامی های پنهییان م ارسی کیه از جیو اجتمییا

بسییتهتری برخوردارنی  ،تییارت

اسییت از تقویییت روحیییة اطا تپیی یری بییهجییای تااییر انتقییادی .در مطالعییة لیخییان
( ،)9972مییی هترین یافتیییههای پژوهشییی از پیامییی های قص نشییی ۀ مییی ار
بسییته تارتان ی از .9 :افییزای

دارای جیییو

روحی یة اطا تپ ی یری ،تقلی ی و پی یروی محییض و کییاه

روحیة تاار انتقیادی؛  .2تقوییت تمایی دانی آمیوزان بیه انجیام فعالییت انایرادی و نگیر
منا نستت بیه فعالیتهیای گروهی ؛  .9کیاه
و تقویییت احسییا

خودپنیی ارۀ منایی در آنهییا .همچنییین دارا بییودن روحیییه اطا ییت و

انقیییاد و تاییالیف اناییرادی در پسییران بییی
دخت یران ب یی

مییزان ا تمیاد و یزت نای

دان آمیوزان

از پسییران گییزار

از دختییران و میییزان کییاه

ییزتنا

در

ش ی ه اسییت (بیجن ی ی .)9979 ،ملا ی ( )9999وام ی

پ ی اری برنامیة درسی پنهیان را روابی مییانفردی فراگییران و کارکنیان ،سیاختار اجتمیا
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و قییوانین اداری مراکییز آموزشیی  ،معمییاری و کیایییت سییاختمان مراکییز آموزشیی  ،ارتتییا
متقاب مربیان و استادان و محتوای آموزش و شیوۀ ت ری

م دان .

 .2 .2پژوهشهای مرتبط خارجی

مییارلو و مینهیییرا )2447( 9در گییزار

پژوهشیی خییود کییه بییه بررسیی موضییو های

کلی ی برنامة درسی پرداختنی بیه ایین مطلی
رهتییران و فرهنمسییازان میی ار

اشیاره کردنی کیه می یران می ار

بیه نوان

بیشییترین تییثییر را در برنامییة درسیی پنهییان دارنیی .

رومانوسییا  )9119( 2بییه بررسیی اییین مسییئله پرداختییه اسییت کییه چگونییه دییی گاههای
فیییردی معلمیییان و قایییی آنهیییا ،اسیییا

فعالییییت کلاسییی و تصیییمیمگیری در فراینییی

برنامییهریزی درسی هسییتن  .نتییایج پییژوه

حییاک از آن اسییت کییه معلمییان انتقا دهنی گان

مناع ی دان ی
کلا

در

تییاری نیسییتن  .آنهییا تجییار  ،باورهییا ،نگر هییا و جهییانبین خییود را بییه
م آورن .

کییاروالو )9113( 9بییا اسییتااده از رو

کیا ی و مطالع یة می ی ان  ،ارز هییای موجییود در

برنامییة درسیی پنهییان گروهیی از دان آمییوزان کلییا

هاییتم را موردمطالعییه قییرار داد.

یافتههای این تحقی نشیان داد کیه بیازآفرین ارزشی از طریی برنامیة درسی پنهیان وجیود
دارد کییه گییرای

آن نسییتت بییه ارز هییای منایی یییا غیرارزشیی اسییت کییه نییه فقیی

دان آموزان بیه آن تی اوم م بخشین  ،بلایه بیهطور ناخودآگیاه کیادر م رسیه آن را پیرور
م ده ی  .نابرابریهییای اجتمییا

بخ ی

ج انش ی ن و ذات ی م رسییه اسییت کییه معلمییان و

م ی یریت م رسییه آن را تقوی یت م کنن ی  .همچن یین جنتییههای ارز

منا ی و قییوی دیگییری

نیز کشف ش که این جنتهها موان ج ی تربیت در حیطة ارز ها هستن .
آهرنتییزن )9179( 1تحقیقی در رابطییه بییا محیی فیزیای کلییا

و تییثییر آن روی مسییا

ان تاط انجام داده اسیت .در ایین تحقیی انیوا شییوههیای ان یتاط سینت و تانیکهیای

1. Marlow & Minehira
2. Reinkowski
3. Carvallo
4. Ahrentzen
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ج ی ان تاط در مورد گیروه آزمایشی و گیواه بررسی
خشیک و اجتییاری زیییانآور اسییت و مسییا
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شی  .نتیایج نشیان داد کیه ان یتا

و مش یالات دان آمییوزان را تشی ی م کن ی .

همچنین نتیایج تحقیی نشیان داد کیه مشخصیات داخلی مایان کلیا
مسییاحت کلییا

مثی بلنی ی سیقف،

و مسییاحت متعل ی بییه هییر فییرد در کلییا  ،بییر ان ییتا دان آمییوزان ایییر

م گ ی ارد .هرق ی ر ف ییای کلییا

بیشییتر باش ی  ،مش یالات ان ییتاط کمتییر خواه ی بییود و

رضییایت بیشییتری از محیی م رسییه حاصی خواهی شی  .همچنیین پژوهشی در خصییو،
جو کلا

توسی گلاسیر )9191( 9انجیام شی ه اسیت .ایین محقی پیشینهاد می کنی کیه در

محی هیای کیه دان آمیوزان بییه نوان افیراد توانییا پ یرفتیه م شییون و می ار  ،محی هییای
صمیم و شخص برای آنهیا فیراهم م کننی  ،مسیا

ان یتاط بیه حی اق خواهی رسیی

(گایآر.)9993 ،2
یافتییههای تحقیقییات کییه در خییارا از کشییور انجییام ش ی ه بی یانگر آن اسییت کییه وام ی
زی یادی از جملییه جییو اجتمییا  ،فرهنییم ،آدا

و رسییوم ،ارز هییای م رسییه (اسییمیت و

مییونتگرمری )9119 ،9جنتییههای غیر لمیی و ف ییای حییاکم بییر م رسییه (آهولییا،)2444 ،1
قییوانین و مقییررات آموزش ی  ،نظییم و ان ییتا  ،مح یی فیزیا ی و ظییاهری م رسییه (برن ی ا،3
9119؛ روتییر9174 ،9؛ گتزلییز )9191 ،9و چگییونگ ارتتاطییات و پیامیی های ضییمن مسییتتر
در آنهییا ،در شییا گیری برنامییة درسیی پنهییان دخالییت دارنیی (مهرمحمیی ی و لیخییان ،
.)9979
در یک جمی بنی ی کلی از ادبییات پژوهشی مربیو بیه برنامیة درسی پنهیان مشیاه ه
ش که نظرهیا و تحقیقیات گونیاگون دربیارۀ ایین برنامیه ،وامی تشیای دهنی ه و آییار آن
ارا ییه شی ه اسییت .در اییین پییژوه هییا بییه بررسی آیییار اییین برنامییه بییر ارز هییا ،باورهییا،
1. Glasser
2. Guy R
3. Smith & Montgomery
4. Ahola
5. Branda
6. Roter
7. Getzels

مطالعات زبان و ترجمه
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نگر هییا و رفتارهییای دان آمییوزان پرداختییه شیی ه اسییت .بییهرغییم اختلییاف نظرهییای
فراوانیی کییه در مییورد ماهییوم و ملاییرد برنامییة درسیی پنهییان بییهطور ییام وجییود دارد،
پژوهشیییگران ایییین حیطیییه (نظییییر آهولیییا2444 ،؛ بیییزر 9914 ،؛ بیجنییی ی9979 ،؛
جاکوبسییییون2447 ،9؛ رینییییرت2447 ،2؛ صییییاای موحیییی 9914 ،؛ ت السییییلام2447 ،9؛
مییارگولی 2449 ،1؛ مهییرام9971 ،؛ یمییان  ،لیاقت ی ار ،چنگی یز و ادیت ی  )9977 ،معتق ن ی ک یه
برنامییة درسی پنهییان بییهشی ت تحییت تییثییر زمینییه و بسییتری قییرار دارد کیه آمییوز

در آن

جریییان م یابیی  .در اییین راسییتا سییامت و مکدو یی  9117( 3بییهنقیی از ان رسییون)2441 ،9
نییز اصییطلا آمرفییو  9را بییرای اشییاره بییه ماهییت ایین نییو از برنامییههای درسی بییهکیار
م برن ی ک یه حاای یت از تثییرپ ی یری ش ی ی برنامییة درس ی پنهییان از زمین یة آموزش ی خییود
دارد.
ملاحظییه م شییود کییه اییین نییو برنامییة درسیی از قابلیییت اجتما سییازی پنهییان
برخییوردار اسییت کییه فراگیییران را بییا هنجارهییای موجییود در جامعییه همسییو م سییازد.
اهمیت توجه به برنامة درس پنهیان از آنروسیت کیه ایین برنامیه بیه میوازات برنامیة درسی
آش یاار(صییریح) جری یان داشییته (آیزنییر9111 ،7؛ ان رسییون 2442 ،؛ جرال ی 2449 ،1؛ حیی اد
لییوی ،تیی الله و احمیی ی9979 ،؛ دوانلییو9979 ،؛ دوتییان ،9179،بییهنقیی از پیتییز،94
2449؛ ورن9111 ،99؛ یمیییان  ،لیاقتییی ار ،چنگییییز و ادیتییی  )9977 ،و م توانییی میییان ییییا
ییامل بییرای تحقیی اهیی اف یییک نظییام آموزشیی باشیی (ورن9119 ،؛ مهییرام ،اسییان ری،
سعی ی رضوان و مهرمحم ی.)9979 ،
1. Jacobson
2. Rennert
3. Abdulsalam
4. Margolis
5. Sambell & McDowell
6. Anderson
7. amorphous
8. Eisner
9. Jerald
10. Pitts
11. Wern
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 .3روششناسی پژوهش
 .1 .3جامعة آماری

پژوه

رو

پیی ِرو توصییا از نیو پیمایشی اسیت .جامعیة آمیاری م رسیان زبیان

انگلیسی در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسی حی ود  3444ناییر در سییطح کشییور هسییتن

که بهصورت تصیادف چنی شیهر انتخیا
 991می ر

شی ه اسیت .نمونیه آمیاری ایین پیژوه

شیام

زبییان انگلیسی اسییت کییه در سییطو زبییان متوسی و بالییاتر در سییا 19-19

در مؤسسیات آمیوز

زبیان انگلیسی در تهیران ،مشیه  ،کرمییان ،اصیاهان ،سیمنان ،زنجییان،

همیی ان ،بیرجنیی  ،گرگییان ،تربییت حی ریییه ،طییت  ،گرمسییار ،بوشییهر ،کرمانشییاه ،اراک،
اردبی ی  ،ملییایر ،تتری یز و تربتجییام مشییغو بییه ت ی ری

هسییتن کییه بییه رو

نمونییهگیری

تصییادف سییاده بییه سییؤالات پرس ی نامه پاس ی دادن ی  .حجییم نمونییه بییا اسییتااده از ج ی و
کرجسی و مورگییان محاسییته شی ه اسییت .نمونیة آمییاری شییام  97مییرد (  19/3درص ی ) و
 19زن ( 37/3درصیی ) اسییت کییه دارای میی رک تحصیییل دیییپلم  9/7درصیی  ،لیسییان
 17/3درصیی  ،کارشناسیی ارشیی  13/1درصیی و دکتییری تخصصیی  1/9درصیی بودنیی .
رشتة تحصیل م رسان زبان انگلیسی شیرکتکننی ه در ایین پیژوه
آمییوز

بیه شیر زییر اسیت:

زبییان انگلیسیی  12/9درصیی  ،ترجمییه  93/1درصیی  ،زبییان و ادبیییات انگلیسیی

 99/9درص  ،زبانشناس  9/2درص و دیگر رشتهها  22/2درص .
 .2 .3ابزار اندازهگیری

در ای ین پییژوه
پنهییان) آمییوز

از پرس ی نامة محق سییاخته «یادگیریهییای قص نش ی ه (برنامییة درس ی
زبییان انگلیسیی در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی » بییرای بررسیی

دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی نسییتت بییه برنامییة درسیی پنهییان اسییتااده شیی ه اسییت.
پرس نامه با 14گویه پنجگزینیهای بیر متنیای فرمیت لیایرت تی وین شی ه اسیت کیه شیام
سیه زیرسییازۀ (مؤلاییههای) جیو اجتمییا

(شییام  93سیؤا ) ،سییاختار سییازمان (شییام 91

سییؤا ) و تعامیی میییان معلییم و زبییانآموزان (شییام  99سییؤا ) م باشیی کییه بییه زبییان
انگلیسیی نوشییته شیی ه اسییت .در تیی وین پرسیی نامه از تئوریهییا و نظییرات محققییان
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(فتحیی واجارگییاه و واح چوکییی ه9973 ،؛ حییی ری2499 ،؛ ونییم2449 ،9؛ شییییخ زاده،
2499؛ کانگراجاه2449 ،2؛ مارگولی 2449 ،9؛ جاسون )9114 ،1استااده ش ه است.
زیرسییازۀ جییو اجتمییا
مناسیی

کلاسیی

زبییان انگلیس ی شییام گویییههای ارتتییا

مؤسسییات آمییوز

بییین زبییانآموزان ،وضییعیت اقتصییادی زبییانآموزان ،آشیینای بییا برخیی

اییی ولوژیها از طرییی کتا هییای درسیی بینالمللیی آمییوز
مناس

زبییان انگلیسیی  ،ارتتییا

بین معلمیان ،انتقیا ارز هیای فرهنگی و هنجارهیا بیه زبیانآموزان ،وجیود فاصیلة

طتقیات بیین زبیانآموزان ،ارتتیا مناسی
انگلیسی  ،ارتتاطییات صییمیمانه و غیررسییم

بیین والی ین و کارکنیان مؤسسیة آمیوز
بییین معلمییان ،تعاملییات مناسی

زبیان

بییینگروهی

زبییانآموزان ،انتقییا هنجارهییای از قت ی تعیییین ش ی ه توس ی کتا هییای درس ی بییینالملل ی
آمیوز

زبیان انگلیسی در اییران ،کسی

رویایرد و نگیر

خاصی نسیتت بیه زنی گ ،

تحصیی و ییادگیری توسی زبیانآموزان ،همایاری بیین معلیم و والی ین ،سیطح فرهنگی
وال ی ین ،تمای ی

وال ی ین نسییتت بییه یییادگیری زبییان توس ی فرزن ی ان و انتقییا محتییوای

فرهنگ از طری کتا های درس چاپ ش ۀ بینالملل است.
زیرسییازۀ سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز
مناسی

زبییان انگلیسی شییام گویییههای نظییام

رو هییای ارزش ییاب (آزمونهییا ،نمرهگی اری) ،سییاختار اقت ی اری مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیسی و الگوهییای کارکنییان آن ،شییوههای نادرسییت ارزشیییاب
نظییام نامناس ی

تشییوی و پییادا

ملاییرد معلمییان،

معلمییان زبییان انگلیس ی  ،درنظرگییرفتن شایسییتگ های

معلمان زبیان انگلیسی  ،سیاختار می یریت مؤسسیة زبیان انگلیسی  ،قیوانین ان یتاط و نظیم
موجییود در مؤسسییة آمییوز
کییاربرد مناس ی
ماانیزمهیای مناسی

زبییان انگلیسی  ،ارتتاطییات رسییم

اختیییارات م ی یریت نییاظر لم ی

بییین معلییم و زبییانآموز،

در مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیس ی ،

تشیوی و تنتییه بیرای زبیانآموزان ،ارتتاطیات غیررسیم بیین معلیم و

زبییانآموز ،ایییر محییی فیزیا ی مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیس ی (چییین

صیین ل ها ،نییور،
1. Vang
2. Canagarajah
3. Margolis
4. Jackson
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رنیم ،وسیای و تجهیییزات ،تصیاویر و )...و تایویض اختییار و آزادی می
توس ناظر لم مؤسسة آموز

بییه معلمیان

زبان انگلیس م باش .

زیرسازۀ تعام مییان معلیم و زبیانآموزان شیام گوییههای ارتتاطیات رسیم بیین معلیم
و نیاظر لم مؤسسیة آمیوز
بییا یایی یگر ،آمییوز

زبیان انگلیسی  ،نیاتوان زبیانآموزان در ارتتیا برقرارکیردن

غیررسییم (ف ییای مجییازی) بییه زبییانآموزان ،نییاتوان

گاتییاری

زبیانآموز (نیاتوان در گاتگیو و صیحتت کیردن بیا معلمیان و زبیانآموزان) ،ی م مشیارکت
زبیانآموز در فعالیتهیای کلیا

در  ،توسیعة تاایر خلیا در زبیانآموزان ،ی م اطا یت

زبییانآموز از خواسییتههای معلییم ،نحییوۀ ارا یة تاییالیف درس ی و انجییام آنهییا توسیی
زبیییانآموزان ،اقتییی ار معلیییم در کلیییا  ،تجهییییزات آموزشییی مناسییی  ،ایجیییاد حییی
مسئولیتپ یری ،احترام و صتر در زبانآموزان و رو
بییرای محاسییتة پاییای پرسی نامه از ضییری

مناس

ت ری

م باش .

آلاییای کرونتییا اسییتااده شی کییه ضییری

بییهدسییتآمی ه  4/79بییرآورد شی  .بییرای روایی محتییوای از نظییر  99ناییر از متخصصییان و
اسییاتی برنامییهریزی درس ی و آمییوز

زبییان انگلیس ی اسییتااده ش ی  .روای ی سییازهای ابییزار

انیی ازهگیری نیییز بییا اسییتااده از الگییوی ر

محاسییته شیی کییه براسییا

نتییایج حاصیی 9

سؤا از پرسی نامه حی ف شی  .بنیابراین م تیوان نتیجیه گرفیت کیه پرسی نامه از روایی
و پایای مطلو

برخوردار بوده است.

 .3 .3روش اجرای پژوهش

تعیی اد  991میی ر

زبییان انگلیسیی کییه در سییطو زبییان متوسیی و بالییاتر در سییا

 19-19در مؤسسییات آمییوز
پیژوه

زبییان انگلیسیی مشییغو بییه تیی ری

بودهانیی در اییین

شییرکت نمودنی  .بییهطوری کیه  93/9درصی پرسی نامة کتتی و  21/9درصی نییز

پرس ی نامة الاترونیا ی (فییرم گوگ ی داک  )google docرا ب یهصییورت داوطلتانییه تامی ی
نمودنیی  .پرسیی نامة کتتیی توسیی نویسیین ۀ او در اختیییار شییرکتکنن گان پییژوه
مؤسسییات آمییوز

در

زبییان انگلیسیی در تهییران ،مشییه  ،سییمنان ،زنجییان و بیرجنیی قییرار

گرفییت .بعیی از انجییام همییاهنگ هییای لییازم بییا م ی یریت مؤسسییه ،پرس ی نامه در اختیییار
معلمان که در سیطو میورد نظیر تی ری

داشیتن  ،قیرار گرفیت و آنهیا بهصیورت فیردی
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به پرس نامه پاسی دادنی  .برخی از معلمیان نییز پرسی نامه را بیه منیز بیرده و بیا دقیت
بیشیتری تامیی نمودنی  .م رسییان زبییان سییؤالات و تردیی های خییود راجی بییه سییؤالات را
از نویسیین ه او جویییا شیی ن  .توزییی و تامییی پرس ی نامههییا  9مییاه بییه طییو انجامییی .
معلمییان زبییان انگلیسی شییاغ در مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسی در سییایر شییهرها نیییز

پرسیی نامة الاترونیایی را از طرییی ف ییای مجییازی و شییتاههییای اجتمییا

مییرتت بییا

معلمان زبان انگلیس تامی نمودن .
 .4یافتهها

دادههییای بییهدسییتآم ی ه از پرس ی نامه بییا اسییتااده از فنییون آمییار توصیییا و اسییتنتاط
شییام میییانگین ،انحرافمعیییار ،آزمییون  tتکنمونییهای 9و آزمییون فری ی من 2تحلی ی ش ی هان .
بیییرای بررسییی نرمیییا بیییودن توزیییی دادههیییا از آزمیییون کولمیییوگروف-اسیییمیرنوف

9

( )SPSS24استااده ش (ج و .)9
جدول  .1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (متغیر یادگیریهای قصدنشده)
تعداد

991

میانگین

1/4424

انحرافمعیار

4/92397

آمار تست

4/497

( Asymp. Sigدو دامنه)

4/49

همیییانگونیییه کیییه در جییی و  9مشیییاه ه م کنیییی سیییطح معنیییاداری در آزمیییون
کولمییوگروف-اسییمیرنوف کییه در اییین ج ی و بییا  sig.نمییای

داده م شییود بیشییتر از 4/43

اسییت و م تییوان نتیجییهگیری کییرد کییه دادههییای متغیییر یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة
درس پنهان) دارای توزی نرما هستن .
1. one-sample T-test
2. Friedman test
3. the Kolmogorov-Smirnov normality test
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در پاس ی بییه پرس ی
انیی ازه جییو اجتمییا

او پییژوه
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مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی بییه یادگیریهییای

قص نشیی ه در فراگیییران منجییر شییود؟» از آزمییون  tتکنمونییهای اسییتااده شیی  .جیی و 2
نتایج را نشان م ده .
جدول  .2آزمون  tتکنمونهای برای مقایسه جو اجتماعی مؤسسات
متغیر

جو اجتما
مؤسسات

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

تفاوت میانگین

9/77

4/99

99/99

999

4/44

9/77

معن داری در سطح 4/43

نتایج آماری ج و  2نشیان م دهی کیه امی جیو اجتمیا

مؤسسیات آمیوز

زبیان

انگلیسیی دارای میییانگین  9/77و انحییرافمعیییار  4/99م باشیی و میییانگین امیی جییو
اجتمییا

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی کییه منجییر بییه یادگیریهییای قص نشیی ه در

فراگییران م گییردد ،بیشییتر از مق ی ار متوس ی ( )=2اسییت .لییاوه بییر ای ین ،تاییاوت می یانگین
دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی نسییتت بییه امیی جییو اجتمییا

 9/77اسییت .سییطح

معنییاداری آزمییون  4/44اسییت و کمتییر از سییطح معنییاداری  4/43م باشیی ؛ بنییابراین از
دی گاه م رسان زبیان انگلیسی  ،جیو اجتمیا

مؤسسیات آمیوز

زبیان انگلیسی اختلیاف

معنییاداری بییا میییانگین تعیینشیی ه دارد ( )P>4/43و نشییان از اییین دارد کییه از دییی گاه
م رس یان جییو اجتمییا

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی م توان ی تییا ح ی زی یادی بییه

یادگیریهای قص نش ه در فراگیران منجر شود.
در پاس ی بییه سییؤا دوم پییژوه

یعنیی «از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی تییا چییه

انیی ازه سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی بییه یادگیریهییای

قص نش ه در فراگیران منجر شود؟» ازآزمون  tتکنمونهای استااده ش (ج و .)9
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جدول  .3آزمون  tتکنمونهای برای مقایسة ساختار سازمانی مؤسسات
متغیر

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

تفاوت میانگین

9/13

4/11

39/39

999

4/44

9/13

ساختار سازمان
مؤسسات

معن داری در سطح 4/43

ج و  9نشیان م دهی کیه امی سیاختار سیازمان مؤسسیات آمیوز

زبیان انگلیسی

دارای میییانگین  9/13و انحرافمعیییار  4/11اسییت و میییانگین امیی سییاختار سییازمان
مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی کییه بییه یادگیریهییای قص نشیی ه در فراگیییران منجییر

م شییود ،بیشییتر از مقیی ار متوس ی ( )=2اسییت .لییاوه بییر ای ین ،تاییاوت میییانگین دییی گاه
م رسیان زبییان انگلیسی نسییتت بییه امی سییاختار سییازمان  9/13اسییت .سییطح معنییاداری
آزمییون  4/44اسییت و کمتییر از سییطح معنییاداری 4/43م باشیی  ،لیی ا از دییی گاه م رسییان
زبیان انگلیسی اختلیاف معنیاداری بیا

زبان انگلیسی  ،سیاختار سیازمان مؤسسیات آمیوز

میییانگین تعیییینشیی ه دارد ( )P>4/43و نشییان م دهیی کییه از دییی گاه م رسییان سییاختار
سییازمان مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی م توانیی تییا حیی زیییادی بییه یادگیریهییای

قص نش ه در فراگیران منجر شود.
در پاس به سؤا سوم پیژوه

متنی بیر اینایه «از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی تیا

چه انی ازه تعاملیات مییان معلیم و زبیانآموزان در محیی کلیا

م توانی بیه یادگیریهیای

قص نش ه در فراگیران منجر شود» از آزمون  tتکنمونهای استااده ش (ج و .)1
جدول  .4آزمون  tتکنمونهای برای مقایسة تعاملات میان معلم و زبانآموزان
متغیر

تعاملات میان معلم و
زبانآموزان

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

تفاوت میانگین

1/99

4/12

93/29

999

4/44

2/99

معن داری در سطح 4/43
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نتییایج جیی و  1نشییان م دهیی کییه امیی تعاملییات میییان معلییم و زبییانآموزان در
مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی دارای میییانگین  1/99و انحرافمعیییار  4/12اسییت و

مییانگین ام ی تعاملییات می یان معلییم و زبییانآموزان در محیی کلییا

کییه بییه یادگیریهییای

قص ی نش ی ه در فراگی یران منجییر م شییود ،بیشییتر از مق ی ار متوس ی ( )=2اسییت .لییاوه بییر
این ،تااوت میانگین دی گاه م رسیان زبیان انگلیسی نسیتت بیه امی تعاملیات مییان معلیم
و زبیییانآموزان  2/99اسیییت .سیییطح معنیییاداری آزمیییون  4/44اسیییت و کمتیییر از سیییطح
معنیاداری  4/43اسیت؛ بنیابراین از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی  ،تعاملیات مییان معلیم و
زبیییان انگلیسییی اختلیییاف معنیییاداری بیییا مییییانگین

زبیییانآموزان در مؤسسیییات آمیییوز

تعیییینش ی ه دارد ( )P>4/43و نشییان م ده ی کییه از دی ی گاه م رس یان تعاملییات می یان معلییم
و زبییانآموزان در مح یی کلییا

م توان ی تییا ح ی زی یادی بییه یادگیریهییای قص نش ی ه در

فراگیران منجر شود.
بییرای بررسیی آمییار اسییتنتاط در پاسیی بییه سییؤا چهییارم پییژوه
مؤسسییات آمییوز

«کی امییک از وامی جییو اجتمییا

متنیی بییر ایناییه

زبییان انگلیسی  ،سییاختار سییازمان

مؤسسییات و تعاملییات مییان معلییم و زبییانآموزان در محیی کلییا

یادگیریهییای قص نشی ه

بیشییتری بییرای فراگی یران در بییر خواه ی داشییت از آزمییون فری ی من اسییتااده ش ی  .نتییایج در
ج و  3مشاه ه م شود.
جدول  .۵آزمون فریدمن
تعداد

991

Chi-Square

91/119

Df

2

Asymp. Sig

4/44

ج ی و  3معن ی داری آمییاری را نشییان م ده ی  .مق ی ار مج ی ور کییای بییه دسییت آم ی ه
برابیییر بیییا  91/119اسیییت کیییه در سیییطح خطیییای کمتیییر از  4/43قیییرار دارد (.)P>4/43

معنیی دار بییودن آزمییون فرییی من بیی ین معناسییت کییه رتتییه بنیی ی مؤلاییههای یییادگیری
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قص نش ه (برنامیة درسی پنهیان) از دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی بامعناسیت و م رسیان
رتتهبنیی ی متاییاوت از یادگیریهییای قص نشیی ۀ فراگیییران در مؤسسییات آمییوز

زبییان

انگلیس دارن .
جدول  .6رتبهبندی آزمون فریدمن
جو اجتماعی مؤسسات

9/94

ساختار سازمانی مؤسسات

9/12

تعاملات میان معلم و زبانآموزان

2/97

رتتهبنی ی آزمییون فریی من در جی و  9نشییان م دهی کییه اهمییت و رتتیة ویژگ هییای
مطر شیی ه در مییورد یادگیریهییای قص نشیی ه بییا یایی یگر متاییاوت اسییت (.)P>4/43

مقایسییة میییانگین رتتییهها نشییان م دهیی کییه بیشییترین یادگیریهییای قص نشیی ه بییرای
فراگی یران از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی بییهترتی ی

از طری ی تعاملییات می یان معلییم و

زبییانآموزان ،سییاختار سییازمان مؤسسییات و جییو اجتمییا
میانگین رتتة این ویژگ ها بهترتی

مؤسسییات بییهدسییت م آییی .

 9/12 ،2/97و 9/94است.

 .۵بحث و نتیجهگیری

هیی ف اصییل پییژوه

پییی ِرو بررسیی دی ی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی نسییتت بییه

یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) آمییوز

زبییان انگلیسیی در فراگیییران

اسییت .سییه مییورد از وامیی متعیی د تثییرگیی ار در برنامییة درسیی پنهییان آمییوز
انگلیس ی  ،جییو اجتمییا

مؤسسییات ،سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز

زبییان

زبییان انگلیس ی

و تعام میان معلیم و زبیانآموزان می نظیر اسیت .بیشیتر تحقیقیات پیرامیون برنامیة درسی
پنهییان بییه بررسیی رابطییه و تییثییرات میییان برنامییة درسیی پنهییان و متغیرهییای مربییو بییه
دان آمییوزان (تربیییت شییهرون ی ،تربیییت اجتمییا  ،رفتییار ان ییتاط  ،بازدههییای ییاطا ،
تقویییت هویییت ملیی و روحیییة لمیی ) و نیییز محییی اجتمییا

و فیزیایی میی ار

پرداختهانیی  .پژوهشییگران دییی گاههای متاییاوت دربییارۀ مؤلاییههای برنامییة درسیی پنهییان
دارن  .پیژوه

پیی ِرو از معی ود کارهیای اسیت کیه دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی در
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مؤسسییات آمییوز
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زبییان را دربییارۀ یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) بییا

تثکیی بییر مؤلاییههای جییو اجتمییا  ،سییاختار سیازمان و تعامی میییان معلییم و زبییانآموزان
جویا ش ه است.
اییین پییژوه

نشییان داد کییه از نظییر م رس یان زبییان انگلیس ی  ،جییو اجتمییا  ،سییاختار

سییازمان مؤسسییات آمییوز
کلیا

زبییان انگلیسی و تعامی میییان معلییم و زبییانآموزان در محییی

م توانی بیهطور معنیادار و تیا حی زییادی بیه یادگیریهیای قص نشی ه در فراگییران

منجییر شییود .لییاوه بییر اییین ،از نظییر م رسییان زبییان انگلیسیی بیشییترین یادگیریهییای
قص نشیی ه در فراگیییران بییهترتییی

از طرییی تعامیی میییان معلییم و زبییانآموزان ،سییاختار

سییازمان مؤسسییات و جییو اجتمییا

بییر

مؤسسییات بیهدسییت م آیی  .نتییایج اییین پییژوه

اهمیییت مطالعییة تییثییر یادگیریهییای قص نشیی ۀ (برنامییة درسیی پنهییان) آمییوز

زبییان

انگلیس از دی گاه زبانآموزان صحه م گ ارد.
از دی ی گاه م رس یان زبییان انگلیس ی جییو اجتمییا

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی

م توان بهطور معنیادار و بیه مقی ار زییادی منجیر بیه یادگیریهیای قص نشی ه در فراگییران
شییود .نییو ارتتییا صییمیم و غیررسییم کییه بییین معلییم و زبییانآمییوزان در مؤسسییات
آمیوز

زبیان انگلیسی وجیود دارد و نییز ارتتیا مناسی

کلاسی و تعاملیات بیینگروهی

بیین زبییانآمییوزان کییه گییاه در ف ییای مجییازی و رسییانههای اجتمییا

در جهییت آمییوز

زبان انگلیس تی اوم م یابی م توانی یای از دلایی چنیین یافتیهای باشی  .لیاوه بیر ایین،
زبییانآموزان بییا لاقییه و بیی ون اجتییار در کلا هییای مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیسیی

یتتنییام م کننیی کییه نشییاندهن ۀ بالییا بییودن انگیییزۀ درونیی و داشییتن هیی ف مشییخص از
فراگیری زبیان انگلیسی اسیت .هاشیم ( )9911ح یور بیه موقی در کلیا  ،اظهیار لاقیه
بیه میواد درسی  ،اطا یت از خواسیتههای معلیم و نظیم در انجیام تایالیف بیرای کسی
موفقیت بیشتر را مهمتیرین مؤلایههای برنامیة درسی پنهیان شیناخته کیه بیشیتر تحیت تیثییر
جو م رسه شا م گیرن .

تمای وال ین بیه ییادگیری زبیان انگلیسی توسی فرزنی ان ،همایاری والی ین بیا معلیم
و کارکنییان مؤسسییة آمییوز

زبییان انگلیس ی بییرای پیشییرفت فرزن انشییان از وام ی پنهییان
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زبییان انگلیسیی ر م دهیی  .در تحقییی پییی قیی م و

مییرادیمقی م ( )9919بالییا بییودن انگیییزۀ درونی  ،داشییتن هی ف مشییخص از فراگیییری زبییان
انگلیسیی از ابعییاد ییاطا  ،مطالعییة در

قتیی از آمیی ن بییه کلییا  ،اسییتاادۀ میی اوم از

فرهنییم لغییت و مییرور فعالیتهییای کییه بییرای یییادگیری زبییان انجییامش ی ه ،ابعییاد شییناخت
مطییر ش ی ه توس ی دان آمییوزان قییوی بییود .کنتییر م ی اوم تاییالیف ،توجییه بییه یییادگیری
طولان م ی ت و معنییادار در تعام ی بییا زبییانآموز از ابعییاد شییناخت و تشییوی فراگیییر نسییتت
بیه یییادگیری زبییان انگلیسی  ،صییحتت بییا فراگییر دربییارۀ مزایییای آمیوز

زبییان انگلیسی و

ایناییه زبییان انگلیسی هی ف نیسییت بلاییه ابییزاری اسییت بییرای رسییی ن بییه هی ف از ابعییاد
اطا مطر ش ه توس وال ین دان آموزان قوی است.
جیی ابیت بیشییتر کتا هییای درسیی بینالمللیی آمییوز

زبییان انگلیسیی نسییتت بییه

کتا هییای چاپشی ۀ داخلی و نیییز کتا هییای درسی آمییوز

زبییان انگلیسی در می ار

از نظییر محتییوا ،ویژگ هییای ظییاهری ،تصییاویر ،سییازمان ه منطقیی و ارتتییا موضییو
مطالیی

و ویژگ هییای رو شییناخت م توانیی از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی جییزو

وامیی مییؤیر در یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) از طرییی
اجتمییا

امیی جییو

باشیی  .یافتییههای خیرآبییادی و لییویمقیی م ( )9917نشییان م دهیی کییه ظییاهراً

محتییوای کتا هییای زبییان انگلیسی مقییاط مختلییف ،از نظییر کارشناسییان آمییوز

زبانهییای

خارج و دبیران ایین در  ،از جهیات مختلیف قابی قتیو نیسیت .ی م انسیجام محتیوای
کتا هییای پایییههای مختلیف بییا یای یگر و ییادآوری مطالی
گرامرمحور بودن کتیا
ظییاهری کتییا

آموختییهشی ۀ پایییههای قتلی ،

و ی م توجیه بیه مهارتهیای گاتیاری و شینی اری ،ی م جی ابیت

و ی م توجییه بییه رویاردهییای نییوین آمییوز

زبییان در کتا هییای درس ی

زبییان انگلیسیی از ضییعفهای مطر شیی ۀ محتییوای کتا هییای زبییان انگلیسیی اسییت.
همچنییین ،رزمجییو ( )9973نشییان داد کتی

زبییان انگلیسی در می ار

ارتتاط نیست و این امل بیر ی م موفقییت دانی آمیوزان در در

بییر پاییة رو

زبیان انگلیسی اسیت.

یاد  ،حسیین فاطم و پیی قی م ( )9912آگییاه سیاسی بخشیی ن بیه معلمییان انگلیسی ،
صییاحتان اصییل تعیینکننیی ۀ خیی مشیی های آمییوز

زبییان و بییهویژه طراحییان دورههییای
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آموزشی را بررسی کییرده اسییت .بایی از قی رت موضییو ات و محتییوای کتا هییای درسی
آگاه باشییم .اگیر موضیو

در کتا هیا ارا یه م شیود ،معلیم آن از آن اسیتااده م کنی و

زبییانآموزان در حیطییة آن تمییرین م کنن ی و آن موضییو جز ی از هویتهییای زبییان آمییوز
م شود؛ بنابراین پیامی های حاصی از برنامیة درسی پنهیان ،اغلی

جیزو برنامیههای درسی

رسیم ییا آشیاار نیسیتن  .ایین یادگیریهیا کیه بیشیتر در بسیتر محیی اجتمیا

حاصی

م شون  ،فراگیرترین ،پای ارترین و مؤیرترین نو یادگیریها هستن .

زبییان انگلیس ی

از دی ی م رس یان زبییان انگلیس ی سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز

م توانی بییهطور معنییادار و تییا حی زیییادی بییه یادگیریهییای قص نشی ه در فراگیییران منجییر
شود .کیاربرد مناسی

زبیان انگلیسی

اختییارات می یریت نیاظر لمی در مؤسسیة آمیوز

و تایویض اختییار و آزادی می بیه معلمیان از طیرف نیاظر لمی م توانی
در پیشییرفت مؤسسییات آمییوز
م ار

زبییان انگلیسیی نسییتت بییه آمییوز

امی میویری

زبییان انگلیسیی در

باش  .نتیایج حسیین فیاطم و بیاران ( )9919نشیان داد کیه بیین فرهنیم ییادگیری

سازمان و تعهی سیازمان  ،فرهنیم ییادگیری سیازمان و قصی تسیهیم دانی
شیهرون ی سیازمان و قصی تسیهیم دانی

و بیین رفتیار

رابطیة مثتیت و معنیاداری وجیود دارد .اختلیاف

معنیاداری در امتییازات مربیو بیه تعهی سیازمان و رفتیار شیهرون ی سیازمان در م رسیان
زبان انگلیس و م رسان غییر زبیان انگلیسی وجیود دارد .تحلیی دقیی تر نتیایج یابیت کیرد
کیه اسیاتی زبیان انگلیسی مییزان بیشیتری از قصی تسیهیم دانی  ،تعهی سیازمان و رفتیار
شیهرون ی سیازمان را در مقایسیه بیا همتاییان خیود در گیروه غییر زبیان انگلیسی نشیان
دادن ی  .مقییررات و نظییم و ان ییتا موجییود در سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز
نییز امی دیگییری بییرای کسی

یادگیریهییای قص نشی ه محسییو

زبییان

م شییود .لیخییان

و

مهرمحمی ی ( )9979بیه پیامی های مثتیت برنامیة درسی پنهیان از جملیه ح یور بموقی در
کلیا

در

نتایج پیژوه

 ،اظهیار لاقیه بیه میواد درسی و احتیرام بیه قیوانین و مقیررات اشیاره م کننی .

نیام  ،مرسیول و اشیوری ( )2491نشیان داد بیین تمیام مؤلایههای برنامیة

درسی پنهیان (ارتتیا اسیتاد و دانشیجو ،ارتتیا بیین دانشیجویان ،نقی
محییی

اجتمییا  ،نقی

سیاختار سیازمان ،

ظییاهر دانشییا ه و سییاختار فیزیا ی ) بییا پیشییرفت تحصیییل
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معنی داری وجیود دارد و تنهیا بیین پیشیرفت تحصییل

و سیاختار

رابطة معناداری مشاه ه نش .

از دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی تعاملییات میییان معلییم و زبییانآموزان در محییی
کلییا

م توانی بییهطور معنییادار و بییه مقی ار زیییادی منجییر بییه یادگیریهییای قص نشی ه در

فراگیییران شییود .تعاملییات می یان معلییم و زبییانآموزان در ف ییای مجییازی بییهدلی ی اسییتااده
روزافییزون از رسییانههای متتنیی بییر و

و جیی ابیت یییادگیری در شییتاههای اجتمییا

مجییازی در اسییتااده نظییام آموزشیی از ف ییای مجییازی در تقویییت یییادگیری در
انگلیس ی مییؤیر خواه ی بییود .یافتییههای پییژوه
داده است که آمیوز

از طریی شیتاه اجتمیا

مهارت شنی اری ،گاتاری و درک مطل

زبییان

زار ی زوارک ی و قربییان ( )9911نشییان
مجیازی اسیاایپ بیر مییزان ییادگیری سیه

زبانآموزان تثییر مثتت داشته است.

مییزان مشیارکت فعییا زبیانآموزان در محییی ییادگیری و در فعالیتهیای کلیا
م توان ی زمینییة یییادگیری می ی تر را بییرای زبییانآموزان فییراهم نمای ی  .براسییا

در

یافتییههای

بهمنیی  ،جییوادیپییور ،حایییمزاده ،صییالح و لییویمقیی م ( )9919دان آمییوزان کییه در
کلیا

در

معایو

آمییوز

دی هانی  ،در فعالیتهییای میرتت بیا تمییرین و تالییف زبییان

انگلیسی در مهارتهییای مختلییف بییهطور فعالانیه مشییارکت داشییتهان  .یای از مهارتهییای
اساس که برای رش و توسعه نییاز دارییم ،تاایر خلیا اسیت .از طریی تعامی مییان معلیم
و زبییانآموزان ،م تییوان تااییر خلییا در زبییانآموزان را افییزای

داد .مهییم آن اسییت کییه

بتییوانیم تااییر خلییا را شییاوفا کنیییم ،توسییعه دهیییم و بییه خ ی مت بگیییریم .ل ی )2497( 9
معتقی اسییت در فراینی آمییوز
ت ری

انگلیسی بایی کاملیاً بییه اهمییت برنامییة درسی پنهییان در

زبان انگلیسی پی بتیریم و شیرایط بیرای دانی آمیوزان فیراهم نمیاییم تیا توانیای

تاارشان را پیرور

دهنی  .بیا توجیه بیه نیازهیای تی ری

انگلیسی  ،بایی هنگیام طراحی

برنامیة درسی صیریح خیود را وقیف پیشیرفت برنامیة درسی پنهیان کنییم بیه گونیهای کیه
برنامیة درسی پنهیان را خیا،تر و ملییات تی وین نمیاییم .براسیا

یافتیههای لیوکمین

2

1. Li
2. Lukman

99

بررس دی گاه م رسان زبان انگلیس نستت به یادگیریهای ...

( )2491معلییم م توان ی از جنتییههای روح ی فرهنگ ی برنامییة درس ی پنهییان بییه نوان رو
ت ی ری

در فراین ی تی ری

آموز

زبان انگلیسی بیه نوان زبیان خیارج اسیتااده کنی  .معلیم م توانی جیو خیوب را

در کلا

در

براسییا

و ی یادگیری بییرای تحرییک لاق یة دانی آمییوزان در کلا هییای

ایجاد کن تا دان آموزان در کلا

احسا

راحت کنن .

یافتییههای اییین پییژوه  ،ازدییی م رسییان زبییان انگلیسیی یادگیریهییای

قص نشیی ه در فراگیییران تییا حیی زیییادی تحییت تییثییر وامیی جییو اجتمییا
سییاختار سییازمان مؤسسییات آمییوز
در محییی کلییا

مؤسسییات،

زبییان انگلیسی و تعاملییات میییان معلییم و زبییانآموزان

اسییت .اییین یافتییهها بییا یافتییههای بحیراییی  ،شییاهمحمیی ی و مییو

( )9919پیرامییون نق ی

برنامییة درس ی پنهییان (در ابعییاد قییوانین و مقییررات م رسییه ،قییوانین

و مقییررات کلییا  ،روابیی میییانفردی معلمییان و دان آمییوزان ،محییی فیزیایی م رسییه و
کلییا ) در ارتقییای یییادگیری در

زبییان انگلیس ی همخییوان دارد .نتییایج اییین پییژوه

بییا

یافتییههای ملایی ( )9999کییه نشییان داد وامیی پ ییی آی برنامییة درسیی پنهییان ،روابیی
میییانفردی فراگیییران و کارکنییان ،سییاختار اجتمییا

و قییوانین اداری مراکییز آموزشیی ،

معمییاری و کیایییت سییاختمان مراکییز آموزشیی  ،ارتتییا متقابیی مربیییان و اسییتادان اسییت،
همخییوان دارد .لییاوه بییر اییین ،نتییایج تحقیی حییاج ( )9979کیه تییثییر مؤلاییههای روابی
موجیییود در م رسیییه ،سیییاختار سیییازمان  ،جیییو اجتمیییا

و سیییاختار فیزیاییی بیییر

من ت سییاختن دان آمییوزان را نشییان م دهیی  ،بییا تییثییر وامیی مییؤیر بییر یادگیریهییای
قص نشیی ه در اییین پییژوه

(جییو اجتمییا  ،سییاختار سییازمان و تعامیی میییان معلییم و

زبانآموزان) همخوان دارد.
لییاوه بییر اییین ،براسییا

یافتییههای اییین پییژوه

سیییاختار سیییازمان مؤسسیییات و جیییو اجتمیییا

تعاملییات میییان معلییم وزبییانآموزان،
مؤسسیییات بیییهترتیییی

بیییه بیشیییترین

یادگیریهییای قص نش ی ه در فراگیییران منجییر ش ی ه اسییت .کلییا  ،مؤلا یة کلی ی ی و اصییل
مؤسسات آموزشی بیه نوان ییک سیازمان اسیت؛ جیای کیه برجسیتهترین جنتیههای برنامیة
درسیی پنهییان در آن اجییرا م شییود .بیشییترین حجییم ارتتییا بییا زبییانآموز در مؤسسییة
آمییوز

زبییان انگلیسیی از میییان میی یر مؤسسییه ،کارکنییان ،سییوپروایزر (نییاظر لمیی ) و
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معلمییان ،متعلیی بییه معلمییان اسییت و بییههمییین جهییت م تییوان یادگیریهییای قص نشیی ۀ
نمیود.

بیشتری را از ایین طریی نسیتت بیه سیایر زیرسیازههای برنامیة درسی پنهیان کسی

لیاوه بیر ایین ،در هیر تحلیلی از برنامیة درسی پنهیان ،جایگیاه سیاختارهای سیازمان کیه
تعام معلیم و دان آمیوز را درون کلیا

تحیت تیثییر قیرار م دهنی  ،حیا ز اهمییت اسیت.

بییرای تییرویج درک کام ی تر از پویای هییای زن ی گ در کلییا
بییزر تییر ،پنییا 9و ژیییروک  )9191( 2فراینی های اجتمییا

در

و ارتتییا آن بییا جامع یة
را کییه

زنی گ م رسییه و کلییا

معنای خاص بیه اصیطلا برنامیة درسی پنهیان م بخشی  ،شناسیای کردهانی  .ایین یافتیهها
بییا نتییایج پییژوه

بروغن ی  ،مهییرام ،ام یینی یزدی و سییعی یرضییوان ( )9914ک یه در می یان

مؤلاههای برنامة درسی  ،مؤلایة معلیم و راهتردهیای تی ری

بیشیترین تیثییر را بیر واطیف

دان آموزان دارد ،همخوان دارد.
بییا توجییه بییه ایناییه در پژوه هییای گ شییته در داخ ی کشییور پژوهش ی دربییارۀ برنامییة
درس پنهان آموز

زبیان انگلیسی در مؤسسیات آمیوز

زبیان انجیام نشی ه اسیت ،لیزوم

انجییام تحقییی دربییارۀ یادگیریهییای قص نشیی ه (برنامییة درسیی پنهییان) آمییوز
انگلیس در آمیوز
آموز

و پیرور

و نییز مؤسسیات آمیوز

امیری ضیروری بیهنظیر م رسی  .بنیابراین ،پیژوه

از اهمیت موضو و نییز تلیا

زبییان

زبیان انگلیسی بیه نوان متولییان
پیی ِرو بیا شیناخت و آگیاه

در جهیت پرکیردن خلیث پژوهشی اشارهشی ه انجیام شی ه و

امییی وار اسییت سییازمانها ،نهادهییا و دسییتان رکاران امییر برنامییة درسیی از نتییایج اییین
در زمینییة برنامییهریزی و اتخییاذ تصییمیمات مناسیی تر در حییوزۀ برنامییة درسیی

پییژوه

کشییور اسییتااده نماینیی  .توجییه بییه نقیی

معلییم بییه نوان مهمتییرین مؤلاییه در یییادگیری

قص نشی ه توسی فراگیییران لییزوم بیهکییارگیری معلمییان توانمنی توسی می یران مؤسسییات
را بییی

از پییی

اجتمییا

پررنییم م نمای ی و بییر اهمیییت قییوانین و مقییررات مؤسسییات و نیییز جییو

مؤسسییات آمییوز

زبییان انگلیس ی بییر فا یر ،واطییف و رفتییار فراگیییران صییحه

م گ ارد.
1. Penna
2. Giroux
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انجییام پژوه هییای مشییابه بییا پییژو
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حاضییر بییا رویاییردی کیا ی  ،اسییتااده از جامع یة

آمییاری وسییی تر ،بررسیی دییی گاه فراگیییران دربییارۀ یادگیریهییای قص نشیی ه و بررسیی
برنامة درسی پنهیان آمیوز

زبیان انگلیسی در می ار

یال  ،افقی گسیتردهتر

و آمیوز

بییرای دسییتان رکاران نظییام آموزشیی و طراحییان برنامییة درسیی در ایییران فییراهم خواهیی
نمود.
کتابنامه
ایزدی ،.، ،شار پور ،م ،.و قربان قهرمان ،ر .)9977( .بررس نقی
نگر

برنامیة درسی پنهیان در ایجیاد

به اقت ار ،تقویت هویت مل و جهان ش ن (مورد مطالعه :دان آموزان می ار

متوسیطه).

مطالعات مل .999-941 ،)9(91 ،
بحیرای ،

 ،.شاهمحم ی ،ن ،.و مو  .)9919( . ،نق

برنامیة درسی پنهیان در ییادگیری در

زبان انگلیس از دی گاه دبیران دبیرستانهای دخترانة شهر دماون در سا تحصییل  .11-19لیوم
رفتاری (ابهر).92-21 ،)9(92 ،

بروغن  ،ا ،.مهرام ،. ،امینیزدی ،ا ،.و سعی یرضوان  ،م .)9914( .بررس تثییر برنامیة درسی پنهیان
بر واطف دان آموزان مقط ابت ای ( ،پایاننامة کارشناس ارش ) .دانشگاه فردوس مشه  ،ایران.
بزر  .)9914( . ،شناسای برنامة درس پنهان متثیر از محی فیزیا دانشگاه( ،پایاننامیة کارشناسی
ارش ) .دانشگاه شهی بهشت  ،ایران.
.

 .)9919( .بررسی مییزان

بهمن  ،م ،.جوادیپور ،م ،.حایمزاده ،ر ،.صالح  ،ک ،.و لویمق م،

مشارکت و پیشرفت تحصیل دان آموزان دبیرستان با استااده از رو

معایو .

آموز

کلیا

پژوه های کاربردی روانشناخت .49-93 ،)2(7 ،
بیانفر ،ف ،.ملا  ،. ،سیف ،. ،و دلیاور .)9971( . ،تتییین اییر برنامیة درسی پنهیان می ار

بیر

بازدههای اطا یادگیری در دان آموزان دورۀ راهنمیای بیهمنظور ارا یة می  .مطالعیات برنامیة
درس ایران.73-39 ،)3(99 ،

بیجن ی ،م .)9979( .، .مقایسه تثییر برنامة درس پنهان برآموختیههای دانشیجویان دانشیا ه لیوم
تربیت و روانشناس دانشگاه لامه طتاطتای با دانشجویان دانشگاه لیم و فرهنیم بیه نوان ییک
دانشگاه غیر دولت ( ،پایاننامة کارشناس ارش ) .دانشگاه لامه طتاطتای  ،ایران.
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ق م ،ر ،.و مرادیمق م ،م .)9912( .مطالعة اکولوژیک در آموز

زبان :نق

وال ین در پیشیرفت

سطح یادگیری زبان انگلیس  .جستارهای زبان .31-99 ،)1(1 ،
تق پور ،. ،و غااری ،ه .)9977( .بررس نق

برنامة درس پنهان ،در رفتار ان تاط دان آمیوزان از

دی گاه م یران و معلمان مقاط راهنمای دخترانة شهرستان خلخا در سا تحصیل  .71-77لیوم
تربیت .93-99 ،)2(9 ،
ح اد لوی ،ر ،.ت الله  ،ا ،.و احم ی ،ا .)9979( .برنامة درسی پنهیان :پژوهشی در ییادگیریهیای
ضمن م رسه؛ مورد روحیة لم  .فصلنامه تعلیم و تربیت.99-99 ،)2(29 ،
حسین فاطم  ،آ ،.و باران  .)9919( . ،بررس رابطة بین فرهنم یادگیری سیازمان و قصی تسیهیم
با تثکی بر نق

دان

میانج تعه سازمان و رفتار شیهرون ی سیازمان در مییان اسیاتی زبیان

انگلیس و غیر زبان انگلیس در دانشگاههای ایران .مطالعات زبان و ترجمه.73-39 ،)9(34 ،

حی ری ،ر ،.صیم ی ،پ ،.و جیوادیپیور ،م .)9912( .بررسی تیثییر برنامیة درسی پنهیان بیر رفتیار
هنرجویان هنرستانهای تربیت ب ن و دان آموزان دبیرستانهای شهر زنجان( ،پایاننامة کارشناس
ارش ) .دانشگاه الزهرا ،ایران.
خیرآبادی ،ر ،.و لوی مق م،
درنظام آموز

.

 .)9917( .فرصتها و چال های فراروی آموز

زبان انگلیسی

رسم ایران .پژوه های زبانشناخت در زبانهای خارج .94- 39 ،)9(1 ،

دوانلو ،م .)9979( .برنامة درس پنهان .ساری :شلاین.
رزمجو،

 .ا .)9973( .قابلیت اجرای آموز

گستر  :م ار

زبان

شیوۀ ارتتاط در دو حیوزه از بافیت در حیا

موم و آموزشگاههای خصوص زبان انگلیس شهر شیراز( ،رسالة منتشرنشی ۀ

دکتری) .دانشگاه شیراز ،ایران.
زوارک  ،ا ،.و قربان  . ،ر .)9911( .تثییر شتاههای اجتما

زار

دان آموزان .فناوری آموز
صاای موح ،

مجازی بر یادگیری زبان انگلیس

و یادگیری.99-29 ، )9(9 ،

 .)9914( .تتیین تااوت هنجارهای پنهان در انتخا اسیتاد راهنمیا در دانشیا ههای

لوم تربیت و ریاض ( ،رسالة منتشرنش ۀ دکتری) .دانشگاه تربیت معلم تهران ،ایران.
اد ،

 .م .ر ،.حسین فاطم  ،ا ،.و پی ق م ،ر .)9912( .گاتمان و شیا گیری هویتهیای سیاسی :

مطالعة موردی زبانآموزان و معلمان ایران در حیوزۀ ییادگیری زبیان انگلیسی در آموزشیگاههای
زبان .مطالعات زبان و ترجمه.947-93 ،)2(19 ،
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لیخان  ،م .)9972( . .بررس پیام های قص نش ۀ برنامة درس پنهان (محی اجتما
متوس شهر اصاهان) و ارا ة راهاارهای بیرای کیاه

دورۀ

م ار

پیامی های منای آن( ،رسیالة منتشرنشی ۀ

دکتری) .دانشگاه تربیت م ر  ،ایران.
لیخان  ،م ،. .و مهرمحم ی ،م .)9979( .بررس پیام های قص نش ه (برنامة درس پنهان) ناشی از
محی اجتما

م ار

دورۀ متوسطة اصاهان .لوم تربیت و روانشناس دانشگاه شیهی چمیران

اهواز.919-929 ،)9(2 ،

قورچیان ،ن .)9991( .تحلیل از برنامة درس مستتر بحث نو در ابعاد ناشناخته نظام آموزش  .فصلنامه
و برنامهریزی در آموز

پژوه

ال .91-19 ،)9(2 ،

کریم  ،ف .)9919( .برنامة درس پنهان؛ تثکیی بیر تربییت اجتمیا  .راهتردهیای آمیوز

در لیوم

پزشا .994-923 ،)2(3 ،
گایآر .)9993 ( . ،روانشناس برای آموز  .ترجمة شه ییلا  .تهران :رش .
ملا  .)9979( . ،برنامهریزی درس (راهنمای م ) .تهران :پیام ان یشه.

مهرام .)9971( . ،ارزشیاب برنامة درس پنهان در نظام آموز

ال کشور ،مطالعه موردی :دانشیگاه

فردوس ( ،رسالة منتشرنش ۀ دکتری) .دانشگاه شیراز ،ایران.
مهییرام،

 ،.اسییان ری ،. ،سییعی ی رضییوان  ،م ،.و مهرمحمیی ی ،م .)9979( .میزگییرد تخصصیی

بازشناس ماهوم و کاربرد برنامة درس پنهان .مطالعات برنامة درس .999-939 ،)7(9 ،
مهرمحم ی ،م .)9979( .برنامة درسی  :نظرگاههیا ،رویاردهیا و چشیمانی ازها .مشیه  :آسیتان قی
رضوی.
مهرمحم ی ،م ،.و لیخان  .)9979( . ،بررس پیامی های قص نشی ه برنامیة درسی پنهیان (محیی
اجتما

م ار

دورۀ متوس شهر اصاهان) .لوم تربیت و روانشناس .919-929 ،)9(99 ،

ناصری آذر ،ا .)9913( .برنامة درس پنهان در

ارا هش ه در سومین کناران

زبیان انگلیسی می ار

یادی و تیزهوشیان .مقالیة

جهان روانشناس و لوم تربیت  ،حقو و لوم اجتمیا

در آغیاز

هزاره سوم ،شیراز.
هاشم  ،ا .)9911( .برنامهریزی درس (اصو و کاربرد) .تهران :تایماز.
یمان  ،ن ،.لیاقت ار ،م ،.چنگیز ،. ،و ادیت  ،پ .)9977( .چگونه دانشجویان پزشا حرفیهایگیری را

در بالین م آموزن  :یک مطالعة کیا از تجار اسیاتی و کیارورزان .آمیوز
.919-979 ،)1(1

در لیوم پزشیا ،
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دربارة نویسندگان
زینب سازگار دکتری آموز
معلمان ،آموز

زبان انگلیس است .حوزۀ تخصص وی توسعة حرفیهای

الاترونیا  ،برنامة درس زبان و اق ام پژوه است.

حمید اشرف استادیار گروه زبان انگلیس دانشگاه آزاد اسیلام (واحی تربیت حی رییه
است .حیوزۀ تخصصی وی رو هیای تحقیی  ،برنامیة درسی زبیان ،تربییت معلیم و
مهارتهای نرم است.
خلیل مطلبزاده دانشیار گروه زبان انگلیس مؤسسة آمیوز

یال تیابران (مشیه ) و

دانشگاه آزاد اسلام (واح تربت حی ریه) اسیت .حیوزۀ تخصصی وی تربییت معلیم،
توسعة حرفهای و آموز

الاترونیا است.

