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   چکیده

  حتی کیه یطیورهبی دارد یاژهییو نقی  تییترب و میلیتع فراینی  در پنهیان برنامة درسی 

 راسیتا نیهمی در. ردییگ می قیرار آن تیثییر تحیت( حیصیر) آشیاار برنامة درسی  اه اف

 یهیایریادگیی بیه نسیتت  سییانگل زبیان انم رسی  گاهیید سی ربر بیه روپژوه  پیی ِ

. اسیت پرداختیه رانییفراگ در  سییانگل زبیان آمیوز ( پنهیان برنامیة درسی ) قص نشی ه

 سییطو  در کییه اسیت  سیییانگل زبیان میی ر  991 شییام  پیژوه  نییا یآمییار ةجامعی

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

 تربییت گرگییان، رجنیی ،یب همیی ان، زنجییان، سییمنان، اصییاهان، کرمییان، مشییه ، تهییران،

 جییامتربییت و زیییتتر ر،یملییا  ،ییاردب اراک، کرمانشییاه، بوشییهر، گرمسییار، طییت ، ه،یی ریح

 در. شی ن  انتخیا  سیاده  تصیادف یرییگنمونیه رو  بیه وبودنی    یتی ر بیه مشغو 

 فرمییت یمتنییا بییر یانییهیگزجپیین ةیییگو 14 بییا سییاختهمحقیی  ةنامپرسیی  پییژوه  نیییا

 تعامی  و  سیازمان سیاختار ، اجتمیا  جیو( یهیامؤلایه) یرسیازهز سیه شام  که تلیار

 اسیتااده بیا هنامپرسی  ی اییپا .اسیت هشی  ینوتی  ،باشی  می آمیوزانزبیان و معلم انیم

 بییا هنامپرسیی  ی محتییوا ییی روا ؛ییی دگر آوردبییر 79/4 ونتییا کر یلاییاآ ضییری  از

  رَ یالگییو از اسییتااده بییا یاسییازه ییی روا و  یاسییات و متخصصییان نظییر از اسییتااده

 جییو  سیییانگل زبییان انم رسیی  گاهییید از کییه داد نشییان پییژوه  جینتییا. شیی  محاسییته

 معلییم انیییم تعاملیات و نگلیسیی ا نبیاز آمییوز  مؤسسییات  سیازمان سییاختار ، اجتمیا 

 بییه یادیییز تییا حیی  و دارمعنییا طوربییه توانیی  میی کلییا   یمحیی در آمییوزانزبییان و
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 نیشیییتریب ،نییییا بیییر  لیییاوه. شیییود منجیییر رانییییفراگ در قص نشییی ه یهیییایریادگیییی

  یییترتبیه  سییانگل زبیان انم رسی  گاهییید از رانییفراگ یبیرا قص نشی ه یهیایریادگیی

  اجتمییا  جییو و  سییازمان سییاختار آمییوزان،زبییان و معلییم انیییم تعاملییات  یییطر از

 . یآ م دستهب مؤسسات

ان زبیان انگلیسی ، م رسیپنهیان،  برنامیة درسی هیای قص نشی ه، ییادگیری :هاهواژیدکل

 آموزانختار سازمان ، تعام  معلم و زباناجتما  ، سا جو

 مقدمه .1

  حتیی کییه اسییت مییؤیر یقیی رهبیی تیییترب و میتعلیی فراینیی  در پنهییان رنامییة درسیی ب ابعییاد

 مطالعییات هاییچنان ،گیییرد م قییرار آن تییثییر تحییت( حیصییر) آشییاار برنامییة درسیی  اهیی اف

  یمحیی دارسییاخت یهییانییهیزم دهنیی  میی نشییان (9179) 9سییان راال و لوریسیی  پژوهشیی

 ةجملیی از. اسییت رانیییفراگ یهییاتیمحیی ود و هییافرصییت ف،یالاییت ۀننیی کنییییتع  تیییترب

 مقیررات و نیقیوان از تیوان می  تییترب  یمحی دارسیاخت یهیانیهیزم و  اجتما  یهنجارها

  یمحیی  ناصییر ریسییا بییا و گری یایی بییا رانیییفراگ انیییم یفییردنیبیی روابیی  و  آموزشییگاه

 (.  9979 ،یمهرمحم ) برد نام  تیترب

 ماهییوم ان،شناسیینروا و پییرور  و آمییوز  پژوهشییگران شناسییان،جامعییه معمولییاً

  یشییا. برنیی  میی ارکییهبیی م رسییه یررسییم غ نظییام فیتوصیی یبییرا را پنهییان برنامییة درسیی 

 بییه را پژوهشییگران هکیی اسییت نهاتییه نیییا در پنهییان برنامییة درسیی  ماهییوم ایییر نیتییرمهییم

 ریتاسی  ییبا هکی  تیمیوقع ةمنزلیبیه م رسیه یهیاآمیوز  و  یت ر ت،یترب و میتعل ۀمشاه 

 ی جیا در نیه پنهیان برنامیة درسی . خوانی  می فیرا گیردد، اراآشی آن پنهیان  معیان ایی شود

 تمیام بیا م رسیه،  آموزشی  یمحی هایبل ،دهی  می در  را آن  معلمی چیه نه و ش ه نوشته

 انی ازه چیه تیا م رسیه معلمیان هاینیا از نظیر صیرف. دهی  می آموز  را آن ات ،یخصوص

 در اتااقیاً ان،آمیوزدان  رده،کی شیرفتیپ حی  چیه تیا برنامیة درسی  ایی انی سیتهیشا و متتحر

 بیه ،هیاآن. اسیت نتیوده ییانم در آن از  سیخن گیاهچیهی هکی رنی یگ می قیرار یزیچ معرض

                                                           

1. Saylor & Alexander 
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 و  زنی گ بیه نسیتت  خاصی ردیایرو م رسیه، پنهیان برنامیة درسی  تیثییر تحتزمان  مرور

 (.  9977 ،یغاار و پورتق ) نن ک م  ایپ یریادگی و  یتحص به نستت  خاص نگر 

  وامی  راییز ؛سیتین  رسیم  درسی ةبرنامی بیه محی ود فیرد هیر یهایریادگی ةو مجم 

 ر،اییف بییر هکیی دارد وجییود اسییت پنهییان  آموزشیی نظییام زانیییربرنامییه  ییید از هکیی یگییرید

 جییو ، آموزشیی زکییمرا مقییررات و نیقییوان .اردگیی  میی ایییر رانیییفراگ رفتییار و  واطییف

 در. هسییتن   وامیی  نیییا نیتییرهییمم از آموزانزبییان و معلمییان تعامیی  و رابطییه ، اجتمییا 

 تعامی  و شییوۀ تی ری  مطالی ، یامحتیو  مومیاً کیه  سییانگل زبیان آمیوز  برنامة درس 

 در مطالعییات انجییام باشیی ، زبییان سیییانگل یکشییورها تییثییر تحییت اسییت ممایین م رسییان

 اسییتگ اران،یس یبییرا را  تییوجه قابیی  جینتییا توانیی  میی پنهییان برنامییة درسیی  ۀحییوز

 انیی ک اریبسیی تعیی اد بییه توجییه بییا. باشیی  داشییته م رسییان و  درسیی طالیی م کننیی گانهیییته

 و تیییاهم ، سیییانگل زبییان آمییوز  پنهییان برنامییة درسیی  اتتییثییر رامییونیپ قییاتیتحق

 زبییان آمییوز  مؤسسییات در قص نشیی ه یهییایریادگییی مختلییف ابعییاد  بررسیی ضییرورت

 . گردد م انینما رانیا در  سیانگل

 ایییرات زییین و  پرورشیی و  آموزشیی یهییانظییام در نهییانپ برنامییة درسیی  اتتییثییر امییروزه

 در آشییاار برنامییة درسیی  بییا همییراه( پنهییان برنامییة درسیی ) قص نشیی ه یهییایریادگییی

 یادیییز حیی  تییا را یریادگییی و  آموزشیی اهیی اف تحقیی  ، سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات

  ییبا ،پنهیان برنامیة درسی  فییتعر دربیارۀ یگیرتصیمیم هنگیام. دهنی  می قیرار تثییر تحت

 ر هیا آن در اسیت مماین پنهیان برنامیة درسی  کیه  مختلای یهیاتییموقع و هیانهیزم ةهم

 ابعیاد دربیارۀ  قییتحق تیاکنون. ییردگ قیرار توجیه میورد آن مختلیف اشیاا  نیهمچن و ده 

 انجییام رانیییا در  سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات در قص نشیی ه یهییایریادگییی ایییرات و

 در. اسییت بررسیی  نشیی ه رانیییفراگ زییین و  سیییانگل بییانز م رسییان  گاهییید و اسییت نشیی ه

 کیه اسیت شی ه اسیتااده( 9179) 9 ییلیو و الاسیان ر لور،یسی  گاهیید از ورپیی   پژوه 

 نیبی تعامی  و  سیازمان سیاختار می ار ،  اجتمیا  جیو را پنهیان برنامیة درسی  یهامؤلاه

                                                           

1. Saylor, Alexander, & Lewis 



 و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوممطالعات زبان                                                       99 

 

برنامییة ) ص نشیی هق یهییایریادگییی  بررسیی یراسییتا در.  نییدان میی انآمییوزدان  و معلمییان

 زانیییم  بررسیی بییه روپییژوه  پییی ِ ، سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات در( پنهییان درسیی 

 و مؤسسییات  سییازمان سییاختار ، سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات  اجتمییا  جییو تییثییر

  گاهیید از رانییفراگ توسی  قص نشی ه یهیایریادگیی در آمیوزانزبیان و معلمیان نیب تعام 

 .ردازدپ م  سیانگل زبان انم رس

 :  ستا  شر ب ین روپژوه  پی ِ الاتسئو ش ه مطر اردمو به  نایت با

 آمییوز مؤسسییات   اجتمیا  جییو انیی ازه چیه تییا  سیییانگل زبیان م رسییان  گاهیید از. 9

 شود؟ منجر رانیفراگ در قص نش ه هاییادگیری به توان  م نگلیس ا نباز

مؤسسییات   سییازمان ختارسییا انیی ازه چییه تییا  سیییانگل زبییان م رسییان  گاهییید از. 2

 ران منجییریییفراگ در قص نشیی ه هییاییادگیری بییه توانیی  م نگلیسیی ا نبییاز آمییوز 

 شود؟

آموزان زبیان و معلیم انییم تعاملیات انی ازه چیه تیا  سییانگل زبیان م رسیان  گاهید از. 9

 شود؟ منجر رانیفراگ در قص نش ه هاییادگیری به توان  م کلا   یمح در

 بیر در رانییفراگ یبیرا یشیتریب قص نشی ه هیاییادگیری ،فیو    وامی از کیی کی ام. 1

 داشت؟ خواه 

 ینظر چارچوب و هشوپژ ةیشینپ .2

 وارد رسییماً را پنهییان  درسیی ةبرنامیی اصییطلا  9194 سییا  در 9سییوناج پیییلیف هرچنیی 

 جملییه از یگییرید انپردازنظریییه ،(9991 ان،یییقورچ) ردکیی  درسیی یزیییربرنامییه اتیییادب

 گسیییتر  را آن ماهیییوم( 2444) 1 کآسیییترو و( 9111) 9زنییییریآ ،(9179) 2یروک ییییژ

 برنامیة درسی کنی : گونیه تعرییف می را ایین پنهیان برنامة درسی ( 2444) آستروک  .دادن 

کییه بیی ون  اسییت  مرکییز آموزشیی  اجتمییا   یدر محیی  ضییمن یهییاامیییپنهییان شییام  پ

                                                           

1. Jackson 

2. Giroux 

3. Eisner 

4  . Ausbrooks 
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 مییورد در  رسییبر ضییرورت بییه( 9111) زنییریآ .کننیی م احسییا  آن را امییا همییه  ن سییاختار

 تثکیی   آموزشی یهیا یمحی در( پیو  و پنهیان ار،اآشی از ا یم) مختلیف  درسی یهابرنامه

 ، درسیی یهییابرنامییه انییوا  ریسییا بییه نسییتت پنهییان، برنامییة درسیی  نییهیزم در پییژوه . دارد

 شی ه برخیوردار  تییترب انییمرب و محققیان انییم بیشیتری ةجاذبی از گ شیته سیا  پنجاه  ط

  اساسیی یهییایریادگییی از  تییوجه قابیی  یییزانم معتق نیی  رایییز ؛(4224 ،9ان رسییون) اسییت

 ،زنییریآ) شییون  میی آموختییه آن پنهییان یهییاامیییپ و پنهییان برنامییة درسیی   یییطر از رانیییفراگ

 (.9174 ، ییروک ژ ؛ 2447 ،9وبسونکجا ؛2449 ،2تزیپ ؛9111

 کییرده فیییتعر پنهییان برنامییة درسیی  ماهییوم در را اییردیرو چهییار( 9179) ییییروک ژ

 ؛9197 ،جاسییون)  سیینت اییردیرو. 9 ایالاتییید نقیی  و 9اییا یراد ،3تییرا یل ،1 سیینت: اسییت

 را تییربییزر  ةجامعیی و م رسییه انیییم موجییود ةرابطیی یرانتقییادیغ طوربییه( 9199 ،7تنیییدر

 را پنهییان برنامییة درسیی  ،(9111، 94نیمییارت ؛9174 ،1نیانیی) تییرا یل اییردیرو. اسییت رفتییهیپ 

 دهی  می قیرار هیاگاتمیان از  اشیاال ایی  فرهنگی ریتصیاو خیا،،  اجتمیا  یهیاوهیش در

 حی ف و کشیف را آن تیوان می بیالقوه طوربیه امیا کنی ، می تییتقو را تعص  و ضیتتع که

 کیرده تمرکیز آمیوز   اسییس اقتصیاد بیر( 9199 ،99نتیزیگ و بیولز) ایا یراد اردیرو و کرد

 نظیر در م رسیه  یمحی یرییگشیا  در   یامل  نوانبیه را  ییتول فراینی   اجتمیا  رواب  و

 اییردیرو بییا  اییینزد ارتتییا  ، ایالاتییید نقیی   عنییی روک یییژ چهییارم اییردیرو. ردیییگ میی

 تیوضییع بییه نسییتت  نیبیی ب و طرفییهکییی ی سییاختارگرا ،یاییردرو نیییا در و دارد اییا یراد

 .است ش ه رد  اسیس اقتصاد

                                                           

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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ر  بییه شییپنهییان  برنامییة درسیی ابعییاد  (9179)  ییلییو و الاسییان ر لور،یسیی  گاهییید از

 :است ریز

در می ار   ینافی و  می ار   امی  مهیم  اجتمیا  . اگرچیه جیومددار  یجو اجتماع

آمیوز ،  یزییربرنامیه فراینی شیود. در  مشیخص می آشیاارینی رت بیا اقی امات است، به

موجییود  فییردیبینتعاملییات  تیییو ماه  ررسییمیغ  یکامیی  شییرا ةاز مجمو یی  یییمعلمییان با

همسییالان،  نی. فرهنییم موجییود بیین ا  داشییته باشییآمییوز  اطلیی ئییتیان و هآمییوزدان  نیبیی

از موضییو ات   ایییدر آمییوز  جوانییان اسییت.   م رسییه،  امیی  مهمیی نیدر سیین ژهیییوبییه

 ی هیاخیانواده ،انآمیوزدان معاشیرت بیر  یهافراینی جیو م رسیه و  تیثییر یج ا  و جی 

سیه . مماین اسیت کارکنیان م ردر سیطح بالیای  نیسیتن   و فرهنگی  که از نظیر میال ن تهس

دهنیی .  رییییو نگییر  خییود تغ  زنیی گ ۀویان را مطییاب  شییآمییوزدان  کننیی   ناخودآگییاه سییع

 روروبییهی سییازگار یهییامیی ار  بییا چییال   ، کودکییان در معییرض جییو اجتمییا جییهینت در

  .شون  م

 بیه کیارگیری ،مؤسسیه کییدر   تیریمی  سیتمیمهیم س  وامی از   ایی. یسازمان ساختار

سیاختار  نیپنهیان اسیت. حاین چنی برنامیة درسی و نین ، قیواهیااز رو  نسجم ممجمو ه 

 ناآمییوزدان در نظییر گرفتییه شییود کییه در معاشییرت   هیی ف  نوانبییهممایین اسییت  یادار

 نیییامییور وجییود دارد. ا ۀمربییو  بییه ادار  مقرراتیی  آموزشیی ةنقیی  دارد. در هییر مؤسسیی

،  یو تشییو تنتیییه، مسییا    ابیییارز یهییا، رو ینیی بطتقه سییتمینامییه شییام  سنییییآ

 .استامور  تیریدر م  ناآموزدان و مشارکت   گروه یهاتیفعال

هیا از ان و معلمیان در کلیا آمیوزدان بیین . تعامی  انآمدوزدانشمعلمدان و  نیبد تعامل

هییا نییو  تعامیی  نیییآن متییثیر اسییت. ا بییر حییاکم  سییاختار مؤسسییه و سییازمان اجتمییا 

هیای ان بیر پاسی آمیوزدان رفتیار  ییرتیثداشیته باشین .  یریادگییبر   میمستق تثییرتوانن   م

 کلی  نیو ، دو هیاپژوه ایین در  شی ه اسیت. هنشیان داد هیاپژوه از  یمعلمان در تعی اد

 .9: ان شیی ه ی شناسییا ،مهییم هسییتن   لیتحصیی تیییموفق یکییه بییرا انآمییوزدان رفتییار از 

کنتییر   مثتییت و ماالمییهماننیی  کمییک، مشییارکت، فییردی  متقابیی    ملیی یهییامهارت

 ماالمییة، در کلییا  مییرتت  بییا تالیییف درسیی  ماننیی  ح ییور یهییامهارت .2 ؛یرپرخاشییگ
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. فیدر انجییام تاییال یگیییریپ و علمییاناز انتظییارات م تییی، تتعدرسیی  مییورد مطالیی  مثتیت در

کیه   انآمیوزدان پنهیان اسیت.  برنامیة درسی   اهی اف مهیم کلی ۀدهن نشیان هامهارت نیا

، ابنی ی متسیل  هیا آن و بیه رنی یگ میکیار هیان بیهپن برنامة درسی   نوانبهرا  هامهارت نیا

 موف  خواهن  بود.

معلییم و  میییان عامیی ت نشییان داد کییه میی ار  جییو بییا بررسیی ( 9172ان رسییون )

کت رامشیی گیرییمتصییمدر  انآمییوزدان . اسییتمثتییت و سییازن ه   کلیی طوربییه آمییوزدان 

وجییود دارد.  هییاتیفعالدر  انآمییوزدان مشییارکت  یبییرا زیییادی یهافرصییتو  کننیی  م

و معلمیان  رانیمیؤیر می  یرهتیر تیثییر تحیت تواننی  م وامی   نییا ةاسیت کیه همی  هیب 

   .قرار گیرن 

معلییم، شییاگرد و   عنییی  ه از تعامیی  سییه  نصییر اصییلکییاسییت یپو یفراینیی آمییوز  

  ).2494، 1کلییارک و اوشیییا ،9، کلییارک2وانیسییال؛ 2449، 9دو یی  ( آییی م وجود بییهف یییلات

 شییاگردتعامیی  معلییمهیا آن انیییم ه ازکیین سییه  نصراسیت یییتعامی  ا مملییو ازلییا  ک یف یا

ن اسیا  بخی  یهمی دارد. بیر فراینی  ییک  نوانبیهشیترد آمیوز  یدر پ یاکنن هنیینق  تع

 اتقییی. در تحقانیی یافتهز کییت بییر آن تمریییترب م ویتعلیی ۀحییوز یهییاپژوه  از یا میی ه

زبیان  یهیامهارتدانی  و  پیشیرفتای حی  بیرة راهارا ی نآکیه هی ف  زبیان دوم فراگییری

 یاماالمییه اقیی اماتاز  یامجمو ییه  نوانبییهخییا،  طوربییهمعنییا  ی، میی اکره بییرااسییت دوم

نقیی    بیه بررسیی( 2442) 3لیسییتر .ه اسیتشیی   اتیی مل تعاملیات متقابیی  میورد اسییتااده در

  نوانبیه، معنیا ۀمی اکر کیه کنی  مو اسیت لا   ختیهپردا آمیوزدان اکره در تعام  معلیم و م 

 فعالیییتمتقابیی   درکسییمت بییهکییه  شیی ه فیییتعر یاماالمییه اقیی اماتاز  یامجمو ییه

خیود   آموزشی هایی پتانسیتحقی   یبیراظریف اریبسی یسیاختار معنیا ۀمی اکر لی ا ،کنن  م

 یبییر محتییوا  متتنییو محییور ارتتییا  یهییاکلا در  انآمییوزدان  و معلییممیییان  تعامیی در 

                                                           

1. Doyle 

2. Sullivan 

3. Clarke 

4. O`shea 

5. Lyster 



 و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوممطالعات زبان                                                       14 

 

درک متقابیی  در ، رسییم ریغ یهییافرماز  انآمییوزدان  ۀتااداسیی رغم  لیی .داردزبییان دوم 

رد کی( اسیت لا  9173) 9نی، سیو ییدل نیبیه همی قابی  درک اسیت.  راحتیبیه  کلاسیتعام  

ترکییی   نیازمنیی  خییود، انآمییوزدان   زبییاننیبیی شییرفتیاز پ یمنیی بهره یبییراه معلمییان کیی

قابی   تنهیا  هسیتن  کیه نیهنزبیا  ییتول تمسی بیه انآمیوزدان  «سیو  دادن»بیرای  ی هاراه

 .باش  دقی  نیدرک، بلاه همچن

 براسییا  .(2444 ،2 ا یوراسیی)زبییان اسییت  یریادگییی فراینیی   مؤلاییه اساسیی ،تعامیی 

در ارتتییا   آموزانزبییانن ردکیی ریییبییا درگ تواننیی  م( معلمییان 2449) 9ولویومییاروادک  اسییت لا

محققییان و  شییتریبسییانن . ثر برکبییه حیی ا هییاکلا را در  یریادگییی یهافرصییتمعنییادار، 

کییه مشییارکت در تعامیی   کننیی  مفییرض  زبییان دوم فراگیییری ةنیییدر زم پردازانیییهنظر

بررسی  شی ه اسییت  .اسیت آموزانزبیانتوسی   زبیان دومفراگییری  روشی  بیرای  ارتتیاط

  ییتول ،3توجیه، 1 بیازخورد اصیلاح ةا ، ارا یمثی  نوانبیهطیو  تعامی  ) در کیه های یتفعال

 یهافراینیی در   اساسیی نقیی  افتنیی  م( اتاییا  9، میی اکره معنییا9شیی ه تصییحیح  خروجیی

تعامیی  در  ،(9113)سییوین  نظربییه .(2447، 7)سییوین و سییوزوک  کننیی  می ایاییا ریادگییی

درک  جییادیبییا ا رانیییفراگ  ارتتییاط یهییامهارت پیشییرفت  یدر تسییه  کلییا  نقیی  مهمیی

  یتتی  یبیرا  زبیان یهیادادهن آمیوزان و بیه حی اکثر رسیان  زبیان یبرا  زبان یهادادهبهتر 

و   سیییی، بازنوبن ییمتقسییی( تایییرار، 2449) 1دارد. ماییی  رانییییفراگ ر یشییی ن بیییه پییی 

 .کرد شنهادیتعام  در کلا  پ تیتقو یبرا  را اق امات شتریزمان باختصا، 

نشیان داد کیه  94زبیان دوم  نوانبیه  سییزبیان انگل یریگشیا  بررسی بیا ( 9111)  ما

 شییتریاز محققییان شییناخت ب  برخیی .همییراه اسییت یریادگیییبییا  ،میی تعا ومشییارکت فعییا  

                                                           

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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کییه   در حییال (.2449، 9بلییاک) انیی کردهاسییت لا   را تعامیی  قییاتیدر تحق  اجتمییا  ةنیییزم

 ةنییی، در زمتحقیقییات فراگیییری زبییان دوم از یاریتعامیی ، ماننیی  بسییدر حییوزه  قییاتیتحق

  یییترک از مایین اسییتم اییین حییوزه محققییان ،تمرکییز مناسیی  دارنیی  یریادگیییو  توسییعه

و  تالیییف ،هییاآنگاییت و شیینودگر  ،رنیی هیادگی از جملییه   وامیی  اجتمییا برخیی  درک 

   (.2449)ما ،  بررس  یادگیری بهره بترن  یهاطر با  محی 

  ایی  یایتیات شی ه اسیت، شیا  روشینگ شیته بیه ةدو دهی قیاتیکیه در تحق طورهمان

 نیبیی ییی همگرا انآمییوزدان  یرابیی یریادگییی یهافرصییت جییادیا ابزارهییای ینتییرمهماز 

، 9والیی  ؛2441، 2)سییی هاو باشیی  شییون ه آشاار  و تعامیی  کلاسیی  اهیی اف آموزشیی

بییا اسییتااده از   میی تاً زبییان دوم محققییان تعامیی  در کلییا (. 2493، 1سییرت ؛2499

 اتیییتییا جز  انیی کردهتعامیی  معلمییان را یتییت  یماالمییه، مانورهییا  لیییتحل یهییارو 

و  2449)والیی   .(2491)سییرت،  زبییان را درک کننیی   یتیی ر و یریادگییی  اروسییاوپیم

تعامیی   تییوان ماهییوم   تعامیی  در کلیا   یییبییه تحلتنیو  م یاییردیاسییتااده از رو بیا( 2499

 یبییرا یابییزار  نوانبییهاسییتااده از تعامیی   ی توانییاکییه اسییت  طراحیی  کییردهرا  3در کلییا 

 تییوان  هییوم(. ما937 ، ،.2499ه اسییت )شیی  فیییتعر یریادگیییو کمییک بییه  واسیی 

 فراینیی  شییود ماسییت کییه با یی    تعامیی  کلاسیی هییاییژگ وشییام   تعامیی  در کلییا 

   .باش مؤیر  یوبکم یریادگی و آموز 

زبییان  یهییاکلا در تعامیی   ی ایییاز پو  شییر  ماصییل (949 .،، 2441)سییی هاو  

 یهییابافته کییو نشییان داده اسییت  معرفیی را  نییو  مت ان ازچشییماو  .دهیی  مارا ییه  دوم

خیود و سیازمان متنیاظر   ز آموزشیکی ام تمرکیه هیر کی  نیوجیود دار زبیان دومی   اسیلک

تعامیی  در  یایییپو تییی. کییار او بییه درک مییا از ماهرا دارنیی  «و ترتییی  نوبییت گییرفتن

                                                           

1. Block 

2. Seedhouse 

3. Walsh 

4. Sert 

5. classroom interactional competence 
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 نیبی )انعااسی ( بازتابنی ه ةراجی  بیه رابطی یدر  کمک کیرده اسیت و شیواه  یهاکلا 

 داده است.  دستبهآموز  و تعام  

در  یاوراسییتااده از فنیی تییثییر اییسییهمقا پژوهشیی  ( در2491) 9جیی  و 2، سییان9لیی 

زبییان   نوانبییهآمییوز  زبییان انگلیسیی   یهییاکلا در  آمییوزدان تعامیی  معلییم و  یالگوهییا

داد کییه کلییا  نشییان  هییاییلمف ةماالمیی  ییی. تحلانیی کرده  بررسییرا  نیدر چییخییارج  

کلییا  داشییته اسییت،   تییاطارت یهییاگاتمان  یدر تسییه منایی نقیی   یورافنییاسییتااده از 

 یشییتریب  شییینما یهادسییتورالعم و  سییؤالاتاز  شییرفتهیپ فنییاوریاز معلمییان بییا اسییتااده 

 بییه زبییان مقصیی  انآمییوزدان از  کیار کمتییریخود واقعیی  یییا  و خروجیی کردنیی  ماسیتااده 

 تییاًیامیا تقر  کمی معلمیان در هییر دو نیو  کلیا  مقی ار ،نیی.  لیاوه بیر انمودنی  م  یتسیه

بیر  یورافنی  حی اقل تیثییر ۀدهن نشیانکیه  دهنی  مارا یه   اصیلاح یاز بازخوردهیا اسانی

 بازخورد معلمان است.  یالگوها

 یهییاکلا  امیی  مییؤیر بییر آن در  نیچنیی  تعامیی  در کلییا  در  و (2491) 1مولونییه

 تعامی . بررسی  کیرده اسیت را تایاوتم هاییی گاهد براسیا  هادانشیگاه در  زبیان خیارج

نقیی  آمییوز  زبییان  ی وریادگییی فراینیی در   ییین حییا  دراسییت،   هیییچیپ رایبسیی سیی کلا

سیایر  ، معلیم وگیرانیو در تعامی  بیا د وسییلهبیهزبیان را  انآمیوزدان . کن  میاا ا یمحور

معلییم،  گاتییار،  تعییامل هاییوهشیی  کلییامریو غ  کلییام از بعیی  .گیرنیی  م ادییی انآمییوزدان 

.  لیاوه شیون  م  پ یی ار کلاسی  کلی ارتتاطیاتدر  بیشیتری تسیل بیا سؤالات و بیازخورد 

کلییا  و  تیریکنتییر  و میی  یبییرا فییردیو   ، ابعییاد آموزشیی کلییامریو غ  کلییام ابعییادبییر 

 نی، چنیی نیییبییر ا  لییاوه در اولویییت قییرار دارنیی . انآمییوزدان معلییم و  نیرابطییه بیی جییادیا

 آموزانبیانزتعامی  معلمیان بیا  ۀ، مماین اسیت بیر نحیوکلیا  ام ، در داخی  و خیارا از 

و  رنیی هیادگی یرهییایمتغ. بگیی ارد تییثییر در  یهییاکلا شیی ه در انتخییا  یو اسییتراتژ

در  تعامیی مییؤیر بییر ة ییی وامیی  اولاز زبییان هیی ف  یهییامهارت و یریادگیییمعلییم، اهیی اف 

                                                           

1. Li 

2. Sun  

3. Jee 

4. Muluneh 
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 ۀ، انیی از ییی، ترک طوسیی  نوانبییه تواننیی  مکلییا   هایینییهزم، همچنییین. کلییا  هسییتن 

 ین وامیی ، چنیی  نیییا تنهانییه.  نمشییخص شییو یییادگیریو اماانییات  ، میی ت زمییانکلییا 

، نی، نقی  والی  ملی برنامیة درسی  ماننی  ، فرهنگی اجتمیا  هایینیهزم نییز  خیارج  ام 

. آینیی  موجییود ، بییه اجتمییا  یاقتصییاد یرهییایمتغ ریگییرفتن و سییاقرار زبییان معییرض در

مربیو  بیه   ملی بافیت و مؤسسیهبافیت ، کلیا  هایینیهزم،  کلی طوربیه،  تیارت دیگیربیه

تمرینیات بیر  میرمسیتقیغ ایی میمسیتق طوربیهآمیوز  زبیان مماین اسیت  یریادگیی استیس

 بگ ارد.  تثییرموجود در کلا   هاییتفعالو  زبان 

 دو بیه تیوان می را آن ابعیاد و پنهیان برنامیة درسی  خصیو، در مطالعیات ، کلی طوربه

 :کرد میتقس  خارج و  داخل قاتیتحق دسته

 یداخل مرتبط ایه. پژوهش1. 2

 نپنهییا برنامییة درسیی ( 9919) مییو   و  محمیی ی شییاه ،ییی رایبح هاییافتییه  سییاابر

 فردیمیییان بیی روا  ،کلییا راتمقییر و نیناقییو ،سییهرم  راتمقییر و نیناقییو دبعییاا در)

 بیی روا ان،میی یر و نمعلمییا فردیمیییان بیی روا ن،معلمییا فردیمیییان بیی روا ان،آمییوزدان 

 کتیی  یامحتییو ،شیییاب ارز رو  ،معلییم ی رتیی  رو  ان،مییوزآدان  و نمعلمییا فردیمیییان

 بییر(  کلییا فیزیایی  محییی  و سییهرم  فیزیایی  محییی  ،یگیردیییا اتتجهیییز ،سیی در

 نبییاز در  یگیردیییا در تقییاار با یی  و دارد مثتییت تییثییر نگلیسیی ا نبییاز در  یگیردیییا

 ر د پنهییان برنامییة درسیی  رامییونیپ( 9913) آذر یناصییر یهییاافتییهی. شییود م نگلیسیی ا

 در  بییودن یاشییهیکل  تلقیی کییه داد نشییان زهوشییانیت و ی ییاد میی ار   سیییانگل زبییان

 ضیعف و ی یاد می ار  در  واقعی  زنی گ بیا زبیان در  یهیاآموختیه ارتتیا    م زبان،

 و  ارزشیی یبارهییا نیتییر میی ه زهوشییانیت و ی ییاد میی ار  در محتییوا،  سییازمان ه در

 .است بوده نامطلو  ةاخواستن  شناخت

  کلییا و سییهرم  فیزیایی  سییاختار کییه سییی ر نتیجییه ییینا بییه( 9919) کریمیی  نیهمچنیی

 ،شییا مسییتطی  یهییا کلییا. کنیی  م لقییاا انآمییوزدان  بییه را خاصیی  راتتصییو در 

 از خیال  ت داموجیو را انآمیوزدان  هشی  پییچ میینز کیف بیه و هچسیتی مههب هاییماتن

 ،بلنیی  یهییااریود بییا سییهرم  فیزیایی  ظییاهر. کنیی  م نبیییا معلییم  کنتییر تحییت و هیینذ
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 بییر ا  و شییون   کنتییر باییی  کییه دانیی  م ورشییر و یومنییز داتموجییو را انآمییوزدان 

 در  خلیییا یاقیییو نگیختنابیییر موجییی  توانییی  م  کلیییا و سیییهرم  فیزیاییی  رسیییاختا

 مختلییف تماانییاا و یبصییر سییای و ،یبصییر هییایمحرک دجییوو و دشییو انآمییوزدان 

 .  نمای  شایان  کمک نباز در  یگیردیا تقویت به توان  م نباز در  ش زموآکمک

 داد نشییان( 9914)  رضیوان ی یسییعی و زدیینیامیی، مهیرام،  بروغنیی پیژوه  یهییاافتیهی

 را تیثییر نیشیتریب  یتی ر یراهتردهیا و معلیم مؤلایة ،برنامیة درسی  یهیامؤلاه انیم در هک

 ،(9971) دلییاور و سیییف، ملایی  ،فییرانیییب پییژوه  در. دارد انآمییوزدان   واطییف بییر

 نپنهییا برنامییة درسیی  از متییثیر انآمییوزدان  یگیردیییا  ییاطا  یاهییزدهبییا صیی در 97/73

 انآمییوزدان  ،شیی همشاه ه در  یهییا کلییا و ار میی  کثییرا در ،همچنییین. سییتا ار میی 

 طوربیه رییاآ یینا کیه شیتن دا ارقیر نپنهیا برنامیة درسی  هقص نشی  و منای  ریاآ تثییر تحت

 یارپاییی  و منایی  اتیییراهییا آن یگیردیییا  ییاطا  یهییازدهبییا بییر غیرمسییتقیم و مسییتقیم

 .گ اشت م

 برنامیة درسیی  یهیامؤلایه نیبیی هکی  ن یرسی جیهینت نیییا بیه( 9977) یغایار و پیور تقی

  ان ییتاط رفتییار بییا هیییتنت و  یتشییو یهییازمیاناییم و یایی زیف سییاختار جملییه از پنهییان

( 9979)  حییاج  یییتحق جینتییا ،نیییا بییر  لییاوه. دارد وجییود یمعنییادار ةرابطیی انآمییوزدان 

  اجتمیا  جیو ، سیازمان سیاختار م رسیه، در موجیود روابی  یهیامؤلایه هکی بود آن انگریب

  قربییان و پییورشییار  ،یزدیییا. دارد تییثییر انآمییوزدان کردن من ییت  بییر یایی زیف سییاختار و

 صیی در 19و انآمییوزدان  صیی در 19 ودحیی  کییه  ن یرسیی اییین نتیجییه بییه( 9977) قهرمییان

 در نپنهیا برنامیة درسی  کیه نی دبو معتقی  دییاز خیلی  و دییاز ارمقی  بیه شی زموآ نکنارکا

 29 و انآمییوزدان  صیی در 94 مقابیی  در و دارد نقیی  انآمییوزدان  ملیی  هویییت تقویییت

 در و نیی دنمو  مطییر کییم خیلیی  و کییم انمیییز بییه را  امیی  ییینا شیی زموآ نکنییارکا صیی در

 نکنییارکا از بیشییتر انآمییوزدان  کییه میریییبگ جییهینت تییوانیم م نطمینییاا صیی در 13 بییا نتیجییه

 .  دانن  م مؤیر انآموزدان  مل  هویت تقویت در را نپنها س در یهابرنامه

 هیییا،ارز  را پنهیییان برنامیییة درسییی ( 9979) یاحمییی و   تییی الله  ،ی لیییو حییی اد

 و اسیت  شیناخت میواد از مسیتق  کیه داننی  می  تلقی طیرز و هیانگر  هنجارها، لات،یتما
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 پیژوه  جینتیا. شیود می منتقی  انآمیوزدان  بیه  ضیمن طوربیه و م رسه رهنمف  یطر از

 کیه آموزنی  می  ضیمن طوربیه م رسیه یهیاآمیوز   طی انآمیوزدان  کیه دهی  می نشان

 گییرفتن و شیی ه نییییتع  یپیی از مطالیی  بییا  درسیی یهییاکتییا  خوانیی ن تنهییاهییا آن ةیاییوظ

 روروبیه گیرانید و م رسیه یاییاول رییتحق و هییتنت بیا صیورت نییا ریغ در بالاست یهانمره

 و هییارو  زییین و یریادگییی فراینیی  در انآمییوزدان   ابیارزشیی ةیییپا نیبنییابرا ؛شییون  میی

 نیییا بییه  نیرسیی یبییرا  آموزشیی نظییام و میی ار  در نتیجییه. اسییت نمییره ، درسیی مطالیی 

 قتیی  از مطالیی  نیتمییر و تاییرار و کییردن حایین یهییارو  حافظییه، بییر هیییتا بییا ارز ،

 حاین ،راه نیبهتیر کیه رنی یگ می ادیی هیم انآمیوزدان  و رنی یگ می  یپ در را ش ه نییتع

 حی اد. سیتین تعقی  و تاایر ،یجسیتجوگر مشیاه ه، ،یکنجایاو بیه یازیین و اسیت کردن

 یهییایریادگییی  طیی انآمییوزدان  هکیی  ن یرسیی اییین نتیجییه بییه( 9979) و هماییاران ی لییو

 یهیامؤلایه مخیالف جهیت در هکی رنی یگ می فیرا را  پنهیان  درسی یهیابرنامیه ،یام رسه

 قیرار ینقیاد و یپرسشیگر یجیابیه تیر  و اناعیا  ةییروح تییتقو جملیه از   لم ةیروح

   .دارن 

 از یایی  هکی افتنیی ی دسیت ایین نتیجییه بییه  پژوهشی در( 9971) یمهرمحمیی  و  خیانی ل

 رت تییا برخوردارنیی ، یتربسییته  اجتمییا  جیو از هکیی  م ارسیی پنهییان یامیی هایپ ینتر می ه

  خییانی ل ةمطالعیی در. یانتقییاد راییتا یجییابییه یریپیی اطا ت ةیییروح تیییتقو از اسییت

 جیییو یدارا مییی ار  ۀقص نشییی  یامییی هایپ از  پژوهشییی هاییافتیییه ینتر مییی ه ،(9972)

 کییاه  و محییض یرویییپ و  یییتقل ،یریپیی اطا ت ةیییروح  یافییزا .9 :انیی  از تارت بسییته

 نگیر  و یانایراد تییفعال انجیام بیه انآمیوزدانی   ییتما تییتقو .2 ؛یانتقیاد تاار ةیروح

 انآمیوزدان  نای   یزت و ا تمیاد زانییم کیاه  .9 ؛ گروهی هیاییتفعال بیه نستت  منا

 و اطا ییت هیییروح بییودن دارا نیهمچنیی .هییاآن در  منایی ۀخودپنیی ار احسییا  تیییتقو و

 در نا  ییزت کییاه  زانیییم و دختییران از  یبیی پسییران در یاناییراد فیتاییال و ادیییانق

  وامیی ( 9999)  ملایی (.9979 ،یجنیی یب) اسییت شیی ه گییزار  پسییران از  یبیی راندختیی

  اجتمیا  سیاختار نیان،کارک و رانییفراگ فردیییانم روابی  را پنهیان  درسی ةبرنامی پ ی اری
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 ارتتییا  ،مراکییز آموزشیی  سییاختمان تیییاکی و یمعمییار ، آموزشیی زکییمرا یادار نیقییوان و

   .دان  م شیوۀ ت ری  و  آموزش یمحتوا و استادان و انیمرب متقاب 

   یخارج مرتبط هایپژوهش .2 .2 

 یهاموضییو   بررسیی بییه کییه خییود  پژوهشیی گییزار  در( 2447) 9هیییراینم و مییارلو

  نوانبیه می ار  رانیمی  کیه کردنی  اشیاره مطلی یین ا بیه پرداختنی  برنامة درسی  ی یکل

. دارنیی  پنهییان  برنامییة درسیی در را تییثییر نیشییتریب میی ار  سییازانفرهنم و رهتییران

 هایییی گاهد چگونییه کییه اسییت پرداختییه لهییین مسییئا  بررسیی بییه( 9119) 2 رومانوسییا

 فراینییی  در گیرییمتصیییم و  کلاسییی تییییفعال اسیییا  ،هیییاآن  یییی قا و معلمیییان یفیییرد

 دهنیی گانانتقا  معلمییان کییه اسییت آن از  حییاک پییژوه  جینتییا.  هسییتن  درسیی یزیربرنامییه

 بییه را خییود ین بجهییان و هییانگر  باورهییا، تجییار ،هییا آن .سییتن ین  یتییار دانیی  مناعیی 

 .آورن  م  در  کلا 

 در موجییود یهییاارز  ،  انیییم ةمطالعیی و  ایییک رو  از اسییتااده بییا( 9113) 9کییاروالو

. داد قییرار موردمطالعییه را هاییتم کلییا  انآمییوزدان  از  گروهیی پنهییان برنامییة درسیی 

 وجیود پنهیان برنامیة درسی   ییطر از  ارزشی  نیبیازآفر کیه داد نشیان  یتحق نیا هاییافته

 فقیی  نییه کییه اسییت  رارزشیییغ اییی  منایی یهییاارز  بییه نسییتت آن  یگییرا کییه دارد

 پیرور  را آن م رسیه کیادر ناخودآگیاه طوربیه بلایه ،بخشین  م تی اوم آن بیه انآموزدان 

 و معلمییان کییه اسییت م رسییه  ذاتیی و  ج انشیی ن بخیی   اجتمییا  هییایینابرابر .دهیی  م

 یگییرید یقییو و  منایی ارز  یهاجنتییه نیهمچنیی. کننیی  م تیییتقو را آن م رسییه تیریمیی 

 .هستن  اهارز  ةیطح در تیترب یج  موان  هاجنته نیا که ش  کشف زین

 مسییا   یرو آن تییثییر و لییا ک یایی زیف  یمحیی بییا رابطییه در  قیییتحق( 9179) 1آهرنتییزن

 هیاییکتان و  سینت  ان یتاط هیاییوهشی انیوا  تحقیی یین ا در. اسیت داده انجام  ان تاط

                                                           

1  . Marlow & Minehira 

2  . Reinkowski 

3  . Carvallo 

4  . Ahrentzen 
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 ان یتا  هکی داد نشیان جینتیا. بررسی  شی  گیواه و  شییآزما گیروه مورد در  ان تاط  یج 

 .کنیی  م  یتشیی  را انآمییوزدان  لاتامشیی و مسییا   و اسییت آوریییانز یاجتییار و کخشیی

 سیقف، یبلنی  مثی  لیا ک انایم  داخلی مشخصیات هکی داد نشیان  ییتحق جینتیا همچنین

 ایییر انآمییوزدان  ان ییتا  بییر لییا ،ک در فییرد هییر بییه متعلیی  مسییاحت و لییا ک مسییاحت

 و بییود خواهیی  متییرک  ان ییتاط لاتامشیی باشیی ، شییتریب لییا ک یف ییا هرقیی ر. گیی ارد م

 خصییو، در پژوهشیی  نیهمچنیی. شیی  خواهیی  حاصیی  م رسییه  یمحیی از یشییتریب تیرضییا

 در هکی کنی  می شینهادیپ محقی یین ا .اسیت شی ه انجیام( 9191) 9گلاسیر توسی  لا ک جو

 هییایی مح می ار ، و شییون  م رفتیهیپ  توانییا افیراد  نوانبییه انآمیوزدان  هکیی هیای ی مح

  یرسی خواهی  حی اق  بیه  ان یتاط مسیا   ،کننی  م فیراهمهیا آن یبرا  شخص و  میصم

 .(9993 ،2آریگا)

  وامیی  کییه اسییت آن انگریییب شیی ه انجییام کشییور از خییارا در کییه  قییاتیتحق هاییافتییه

 و تیاسییم) م رسییه یهییاارز  رسییوم، و آدا  فرهنییم، ، اجتمییا  جییو جملییه از یادیییز

 ،(2444 ،1آهولییا) م رسییه بییر حییاکم یف ییا و  ر لمیییغ یهاجنتییه (9119 ،9یمییونتگرمر

 ،3برنیی ا) م رسییه یظییاهر و  ایییزیف  یمحیی ان ییتا ، و نظییم ، آموزشیی مقییررات و نیقییوان

 مسییتتر  ضییمن یامیی هایپ و اطییاتارتت  چگییونگ و (9191 ،9گتزلییز ؛9174 ،9روتییر ؛9119

 ، خییانی ل و یمهرمحمیی ) دارنیی  دخالییت پنهییان برنامییة درسیی  یریگشییا  در ،هییاآن در

9979.) 

 همشیاه  نپنهیا برنامیة درسی  بیه  مربیو هشی وپژ تبییااد از کلی  یبنی جمی  یک در

 آن رییاآ و ههنی دتشیای  می ا و ،برنامیه یینا ۀربیادر گونیاگون  تتحقیقیا و نظرهیا که ش 

 ،هییاوربا ،هییاارز  بییر برنامییه ییینا ریییاآ سیی ربر بییه هییاه وپییژ ییینا در. سییتا هشیی   ییهراا

                                                           

1. Glasser 

2. Guy R 

3  . Smith & Montgomery 

4  . Ahola 

5. Branda 

6. Roter 

7. Getzels 
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 ینظرهییا اختلییاف رغییمبییه. اسییت شیی ه ختییهداپر انآمییوزدان  یهییارفتار و هییانگر 

 ،دارد وجییود  ییام طوربییه پنهییان برنامییة درسیی  ردایی مل و ماهییوم مییورد در هکیی  فراوانیی

 ؛9979 ،یجنییی یب ؛9914 بیییزر ، ؛4244 ،آهولیییا ریییینظ) طیییهیح نییییا پژوهشیییگران

 ؛2447 ،9؛  ت السییییلام9914 موحیییی ، ی صییییاا ؛2447 ،2نییییرتی؛ ر2447 ،9وبسییییونکجا

 هکیی معتق نیی ( 9977 ، تیییادو  زیییچنگ اقتیی ار،یل،  مییانی ؛9971 مهییرام، ؛2449 ،1 یمییارگول

 آن در آمییوز  هکیی دارد قییرار یبسییتر و نییهیزم تییثییر تحییت شیی تبییه پنهییان برنامییة درسیی 

( 1244 ،9ان رسییون از نقیی بییه 9117) 3دو یی مک و سییامت  راسییتا نیییا در. ابیی ی م انیییجر

 ارکییبییه  درسیی یهابرنامییه از نییو  نیییا تیییماه بییه اشییاره یبییرا را 9آمرفییو  اصییطلا  زییین

 خییود  آموزشیی ةنیییزم از پنهییان برنامییة درسیی   یشیی  پیی یریتثییر از تیییااح هکیی برنیی  م

 . دارد

  پنهییان سییازی اجتما  تیییقابل از درسیی برنامییة  نییو  نیییا هکیی شییود م ملاحظییه

. سییازد م همسییو جامعییه در موجییود یهنجارهییا بییا را رانیییفراگ هکیی اسییت برخییوردار

 برنامیة درسی  میوازات بیه برنامیه نییا هکی آنروسیت از پنهیان برنامة درس  به توجه تیاهم

 حیی اد ؛2449 ،1جرالیی  ؛ 2442 ان رسییون، ؛9111 ،7زنییریآ) داشییته انیییجر( حیصییر)اراآشیی

 ،94تییزیپ از نقیی بییه ،9179،؛ دوتییان9979 دوانلییو، ؛9979 ،یاحمیی و   تیی الله  ،ی لییو

 ایییی میییان  توانییی  م و( 9977،  تییییاد و زییییچنگ اقتییی ار،یل ، میییانی ؛9111 ،99ورن ؛2449

 ،ین رااسیی ،مهییرام ؛9119 ،ورن) باشیی   آموزشیی نظییام یییک اهیی اف تحقیی  یبییرا   ییامل

   (.9979 ،یمهرمحم  و  رضوان ی یسع

                                                           

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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 هشوپژ ناسیششرو. 3

  یآمار ةجامع .1 .3

 زبیان م رسیان یآمیار ةجامعی. اسیت  شییمایپ نیو  از  ایتوصی روپژوه  پیی ِ رو 

 در سییطح کشییور هسییتن  ناییر 3444 حیی ود  سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات در  سییانگل

 شیام  پیژوه یین ا آمیاری نمونیه. تصیادف  چنی  شیهر انتخیا  شی ه اسیت صورتبهکه 

 19-19 سییا  در بالییاتر و متوسیی   زبییان سییطو  در کییه اسییت  سیییگلان زبییان میی ر  991

 زنجییان، سیمنان، اصیاهان، کرمییان، مشیه ، تهیران، در  سیییانگل زبیان آمیوز مؤسسیات  در

 اراک، کرمانشییاه، بوشییهر، گرمسییار، طییت ، ،ی ریییهح تربییت گرگییان، رجنیی ،یب همیی ان،

 یریگنمونییه رو  بییه کییه هسییتن   یتیی ر بییه مشییغو جییام تربت و زیییتتر ر،یملییا  ،یییاردب

 جیی و  از اسییتااده بییا نمونییه حجییم. دادنیی  پاسیی  نامهپرسیی سییؤالات  بییه سییاده  تصییادف

 و( درصیی  3/19)  مییرد 97 شییام  یآمییار ةمونیین. اسییت شیی ه محاسییته مورگییان و  کرجسیی

 سییان یل ،درصیی  7/9 پلمییید  لیتحصیی میی رک یدارا اسییت کییه (درصیی  3/37) زن 19

. بودنیی  درصیی  9/1  تخصصیی یدکتییر و درصیی  1/13 ارشیی   کارشناسیی ،درصیی  3/17

: اسیت رییز شیر  بیه پیژوه  نییا در کننی هشیرکت  سییانگل زبان م رسان  لیتحص ةرشت

  سیییانگل اتیییادب و زبییان ،درصیی  1/93 ترجمییه ،درصیی  9/12  سیییانگل زبییان آمییوز 

 . درص  2/22ها رشته گرید و درص  2/9  شناسزبان ،درص  9/99

 رییگاندازه ابزار .2 .3

 برنامییة درسیی ) قص نشیی ه هییاییادگیری» سییاختهمحق  ةنامپرسیی  از پییژوه  نیییا در

  بررسیی یبییرا « سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات در  سیییانگل زبییان آمییوز ( پنهییان

. اسییت شیی ه اسییتااده پنهییان برنامییة درسیی  بییه نسییتت  سیییانگل زبییان انم رسیی  گاهییید

 شیام  کیه سیتا هشی  ینوتی  تلیایر تفرمی یمتنیا بیر ایینیهگزپنج هیگو 14با نامهپرس 

 91 شییام )  سییازمان سییاختار ،(سیؤا  93 شییام )  اجتمییا  جیو( یهامؤلاییه) یرسییازۀز سیه

 نبییاز بییه کییه  باشیی م( سییؤا  99 شییام ) آموزانزبییان و معلییم انیییم تعامیی  و( سییؤا 

 محققییان نظییرات و هییایتئور از هنامپرسیی  نیتیی و در. اسییت هشیی  نوشییته  سیییانگل
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 زاده، خیشییی ؛2449 ،9ونییم ؛2499 ،ی ریییح ؛9973 واح چوکییی ه، و گییاهواجار  فتحیی)

 .است ش ه استااده( 9114 ،1جاسون ؛2449 ،9 یمارگول ؛2449 ،2کانگراجاه ؛2499

 ارتتییا  هاییییهگوشییام   آمییوز  زبییان انگلیسیی  مؤسسییاتجییو اجتمییا    ۀسییاززیر

ای  بییا برخیی  ، آشیینآموزانزبییان، وضییعیت اقتصییادی آموزانزبییان بییین مناسیی  کلاسیی 

آمییوز  زبییان انگلیسیی ، ارتتییا   المللیی ینبدرسیی   یهییاکتا از طرییی   هاییی  ولوژیا

ة ، وجیود فاصیلآموزانزبیانفرهنگی  و هنجارهیا بیه  یهیاارز معلمیان، انتقیا   بین مناس 

 زبیان مؤسسیة آمیوز  کارکنیان و والی ین بیین مناسی  ارتتیا  ،آموزانزبیانبیین  طتقیات 

گروهیی  بییین معلمییان، تعاملییات مناسیی  بییین صییمیمانه و غیررسییم  انگلیسیی ، ارتتاطییات

المللیی  درسیی  بییین یهییاکتا توسیی   شیی ه یییینتع قتیی  از یهنجارهییا، انتقییا  آموزانزبییان

 ، زنی گ بیه نسیتت  خاصی نگیر  و ردیایرو آمیوز  زبیان انگلیسی  در اییران، کسی 

 فرهنگی  ن، سیطحوالی ی و معلیم بیین ، همایاریآموزانزبیانتوسی   یریادگیی و  یتحصی

تقییا  محتییوای ان توسیی  فرزنیی ان و زبییان یییادگیری بییه نسییتت والیی ین والیی ین، تماییی 

 .است الملل ینب ۀش درس  چاپ  یهاکتا فرهنگ  از طری  

 نظییام هاییییهگوآمییوز  زبییان انگلیسیی  شییام   مؤسسییات سییاختار سییازمان  سییازۀزیر

 مؤسسییة آمییوز  اقتیی اری تارسییاخ(، یگیی ارنمره، هییاآزمون)  ابیارزشیی یهییارو مناسیی  

معلمییان،   ملاییرد ارزشیییاب  نادرسییت هاییوهشییکارکنییان آن،  یو الگوهییا  سیییزبییان انگل

 هاییسییتگ شا معلمییان زبییان انگلیسیی ، درنظرگییرفتن تشییوی  و پییادا  نامناسیی  نظییام

و نظیم  ان یتاط   ، قیوانینسییزبیان انگل ةمؤسسی  تیریسیاختار می  معلمان زبیان انگلیسی ،

، آموززبییان و معلییم بییین رسییم  انگلیسیی ، ارتتاطییات زبییان مؤسسییة آمییوز  موجییود در

انگلیسیی ،  زبییان مؤسسییة آمییوز  در  لمیی  میی یریت  نییاظر اختیییارات مناسیی  کییاربرد

 و معلیم بیین غیررسیم  ، ارتتاطیاتآموزانزبیانه بیرای ییتنت و  یتشیو مناسی  هیاییزمماان

 ، نییور،ها صیین ل)چییین   لیسیی انگ زبییان مؤسسییة آمییوز  فیزیایی  محییی  یییرا ،آموززبییان

                                                           

1  . Vang 

2  . Canagarajah 

3  . Margolis 

4  . Jackson 
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 معلمیان بییه  می  آزادی اختییار و ...( و تایویضرنیم، وسیای  و تجهیییزات، تصیاویر و

 .باش  م انگلیس  زبان مؤسسة آموز  لم   ناظر توس 

 معلیم بیین رسیم  ارتتاطیات هایییهگوشیام   آموزانزبیان و معلیم انییم تعام  سازۀزیر

 برقرارکیردن ارتتیا  در آموزانزبیان  ، نیاتوان انگلیسی زبیان مؤسسیة آمیوز  نیاظر لم  و

 گاتییاری ، نییاتوان آموزانزبییان( بییه ف ییای مجییازی) رسییم یایی یگر، آمییوز  غیر بییا

 مشیارکت (،  ی مآموزانزبیان و معلمیان بیا کیردن صیحتت و گاتگیو در )نیاتوان  آموززبیان

 اطا یت  ی م، آموزانزبیانتاایر خلیا  در  توسیعةدر ،  کلیا  هیاییتفعال در آموززبیان

توسیی  هییا آن درسیی  و انجییام تاییالیف ةارا یی ۀمعلییم، نحییو یهاخواسییته از آموززبییان

آموزشییی  مناسییی ، ایجیییاد حییی   ، اقتییی ار معلیییم در کلیییا ، تجهییییزاتآموزانزبیییان

 .باش  م مناس  ت ری  رو و  آموزانزبان، احترام و صتر در پ یرییتمسئول

 ضییری  کییه شیی  دهسییتااا ونتییا کر یاییالآ ضییری  از هنامپرسیی  ی ایییپا محاسییتة یابییر

 و متخصصییانناییر از  99 نظییر از ی محتییوا ییی روا یبییرا شیی . آوردبییر 79/4 آمیی هسییتدبییه

 ابییزار یاسییازه ییی روا .شیی  اسییتااده  سیییانگل زبییان آمییوز  و  درسیی یزیربرنامییه  یاسییات

 9 حاصیی  جینتییا براسییا  کییه شیی  محاسییته ر الگییوی  از اسییتااده بییا زییین یریگانیی ازه

 یی روا از هنامپرسی  کیه گرفیت نتیجیه تیوان م ینابنیابر. شی  حی ف هنامپرسی  از ا سؤ

 . ستا دهبو رداربرخو  مطلو ی ایپا و

 شهوپژ یاجرا روش .3 .3

 سییا  در بالییاتر و متوسیی   زبییان سییطو  در کییه  سیییانگل زبییان میی ر   991 تعیی اد

ییین ادر   انییبوده  یتیی ر بییه مشییغو   سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات در 19-19

 زییین درصی  9/21 و  کتتیی ةنامپرسی درصیی   9/93 کیه یطوربییه شییرکت نمودنی . پیژوه 

  یییتام داوطلتانییه صییورتهبیی را( google doc داک گوگیی  فییرم)  ایییالاترون ةنامپرسیی 

در  پییژوه  کنن گانشییرکتاو  در اختیییار  ۀکتتیی  توسیی  نویسیین  ةنامپرسیی  .نمودنیی 

هییران، مشییه ، سییمنان، زنجییان و بیرجنیی  قییرار انگلیسیی  در ت آمییوز  زبییان مؤسسییات

ه در اختیییار نامپرسیی ، مؤسسییههییای لییازم بییا میی یریت گرفییت. بعیی  از انجییام همییاهنگ 

فیردی  صیورتبههیا آن قیرار گرفیت و که در سیطو  میورد نظیر تی ری  داشیتن ،معلمان  
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بیا دقیت  ه را بیه منیز  بیرده ونامپرسی ه پاسی  دادنی . برخی  از معلمیان نییز نامپرس به 

را  سییؤالاتو تردییی های خییود راجیی  بییه  سییؤالاتبیشیتری تامییی  نمودنیی . م رسییان زبییان 

مییاه بییه طییو  انجامییی .  9هییا هنامپرسیی توزییی  و تامییی   از نویسیین ه او  جویییا شیی ن .

سییایر شییهرها نیییز  آمییوز  زبییان انگلیسیی  در مؤسسییاتشییاغ  در معلمییان زبییان انگلیسیی  

هییای اجتمییا   مییرتت  بییا شییتاهرییی  ف ییای مجییازی و الاترونیایی  را از ط ةنامپرسیی 

 معلمان زبان انگلیس  تامی  نمودن . 

 هایافته. 4

 سییتنتاط ا و توصیییا  رمییاآ نفنییو از دهسییتااا بییا هنامپرسیی  از همیی آسییتدبییه یهییاداده

. ان شیی ه تحلییی  2 منیییفر آزمییون و 9یانمونییهتک t نمییوآز ،معیییارافنحرا ،میییانگین شییام 

 9رنوفیاسیییم-کولمیییوگروف آزمیییون از هیییاداده  ییییتوز بیییودن نرمیییا   بررسییی یبیییرا

(SPSS24 )(.9 ج و ) ش  استااده   

 

قصدنشده( هاییادگیری ریرنوف )متغیاسم-آزمون کولموگروف .1جدول   

 991 تعداد

 4424/1 میانگین

 92397/4 معیارفانحرا

 497/4 آمار تست

Asymp. Sig (دو دامنه) 49/4 

  

 آزمیییون در یمعنیییادار سیییطح کنیییی  م مشیییاه ه 9 جییی و  در کیییه گونیییههمیییان

 43/4 از شییتریب شییود م داده  ینمییا .sig بییا جیی و ییین ا در کییه رنوفیاسییم-کولمییوگروف

برنامییة ) قص نشیی ه هییاییادگیری ریییمتغ یهییاداده کییه کییرد گیرییجییهنت تییوان م و اسییت

 .هستن  نرما  ی توز یدارا( پنهان درس 

                                                           

1  . one-sample T-test 

2. Friedman test 

3. the Kolmogorov-Smirnov normality test 
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 چییه تییا  سیییانگل زبییان انم رسیی  گاهییید از» یعنیی  ه پییژو او  پرسیی  بییه پاسیی  در

 هییاییادگیری بییه توانیی  م نگلیسیی ا نبییاز آمییوز  مؤسسییات  اجتمییا  جییو انیی ازه

 2 جیی و . شیی  اسییتااده یانمونییهتک t آزمییون از «شییود؟ منجییر رانیییفراگ در قص نشیی ه

   .ده  م نشان را جینتا

 

  مؤسسات یماعاجت جو سهیمقا برای اینمونهتک t آزمون .2جدول 
 نیانگیم تفاوت .t df Sig معیارانحراف میانگین متغیر

جو اجتما   

 مؤسسات
77/9  99/4  99/99  999 44/4  77/9  

 43/4سطح  در یدار معن

 

 زبیان آمیوز  مؤسسیات  اجتمیا  جیو  امی  کیه دهی  م نشیان 2 ج و  یآمار جینتا

 جییو  امیی  نیانگیییم و اشیی ب م 99/4 معیییارانحییراف و 77/9 نیانگیییم یدارا  سیییانگل

 در قص نشیی ه هییاییادگیری بییه منجییر کییه نگلیسیی ا نبییاز آمییوز  مؤسسییات  اجتمییا 

 نیانگیییم تاییاوت ن،یییا بییر  لییاوه. اسییت =(2) متوسیی  مقیی ار از شییتریب ،گییردد م رانیییفراگ

 سییطح. اسییت 77/9  اجتمییا  جییو  امیی  بییه نسییتت  سیییانگل زبییان انم رسیی  گاهییید

 از بنییابراین ؛باشیی  م 43/4 یمعنییادار سییطح از کمتییر و اسییت 44/4 آزمییون یمعنییادار

 اختلیاف نگلیسی ا نبیاز آمیوز  مؤسسیات  اجتمیا  جیو ، سییانگل زبیان انم رس  گاهید

  گاهییید از کییه دارد نیییا از نشییان و( P<43/4) دارد شیی هیینتع نیانگیییم بییا یدارمعنییا

 بییه یادیییز تییا حیی  توانیی  م نگلیسیی ا نبییاز آمییوز  مؤسسییات  اجتمییا  جییو انم رسیی

 .شود منجر رانیفراگ در قص نش ه هاییادگیری

 چییه تییا  سیییانگل زبییان انم رسیی  گاهییید از»یعنیی   پییژوه  دوم سییؤا  بییه پاسیی  در

 هییاییادگیری بییه توانیی  م نگلیسیی ا نبییاز آمییوز  مؤسسییات  سییازمان سییاختار انیی ازه

  (.9 ج و ) ش  استااده یانمونهتک t ازآزمون «شود؟ منجر رانیفراگ در قص نش ه
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  مؤسسات یسازمان ساختار ةسیمقا برای اینمونهتک t آزمون .3جدول 
 نیانگیم تفاوت .t df Sig معیارانحراف میانگین متغیر

  سازمان ساختار

 مؤسسات
13/9 11/4 39/39 999 44/4 13/9 

 43/4سطح  در یدار معن
 

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

  سییازمان سییاختار  امیی  نیانگیییم و اسییت 11/4 معیییارانحراف و 13/9 نیانگیییم یدارا

 منجییر رانیییفراگ در قص نشیی ه هییاییادگیری بییه کییه نگلیسیی ا نبییاز آمییوز  مؤسسییات

  گاهییید نیانگیییم تاییاوت ن،یییا بییر  لییاوه. اسییت =(2) متوسیی  مقیی ار از شییتریب ،دشییو م

 یمعنییادار سییطح. اسییت 13/9  سییازمان سییاختار  امیی  بییه نسییتت  سیییانگل زبییان انم رسیی

 انم رسیی  گاهییید از لیی ا ،باشیی  م43/4 یمعنییادار سییطح از کمتییر و اسییت 44/4 آزمییون

 بیا یدارمعنیا اختلیاف نگلیسی ا نبیاز آمیوز  مؤسسیات  سیازمان سیاختار ، سییانگل زبان

 سییاختار نام رسیی  گاهییید از کییه دهیی نشییان م  و( P<43/4) دارد شیی هیییینتع نیانگیییم

 هییاییادگیری بییه یادیییز تییا حیی  توانیی  م نگلیسیی ا نبییاز آمییوز  مؤسسییات  سییازمان

 .شود منجر رانیفراگ در قص نش ه

 تیا  سییانگل زبیان انم رسی  گاهییداز » نایهیا بیر  متنی پیژوه  سوم سؤا  به پاس  در

 هیایییادگیر بیه توانی  م کلیا   یمحی در آموزانزبیان و معلیم انییم تعاملیات انی ازه چه

  (.1 ج و ) ش  استااده یانمونهتک t آزمون از «شود منجر رانیفراگ در قص نش ه

 

  آموزانزبان و معلم انیم تعاملات ةسیمقا برای اینمونهتک t آزمون .4جدول 
 نیانگیم تفاوت .t df Sig معیارانحراف میانگین متغیر

 و معلم انیم تعاملات

 آموزانزبان
99/1  12/4  29/93  999  44/4  99/2  

 43/4سطح  در یدار معن
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 در آموزانزبییان و معلییم انیییم تعاملییات  امیی  کییه دهیی  م نشییان 1 جیی و  جینتییا

 و اسییت 12/4 معیییارانحراف و 99/1 نیانگیییم یدارا  سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات

 هییاییادگیری بییه کییه کلییا   یمحییر د آموزانزبییان و معلییم انیییم تعاملییات  امیی  نیانگیییم

 بییر  لییاوه. اسییت =(2) متوسیی  مقیی ار از شییتریب ،دشییو م منجییر رانیییفراگ در نشیی ه قصیی 

 معلیم انییم تعاملیات  امی  بیه نسیتت  سییانگل زبیان انم رسی  گاهید نیانگیم تااوت ن،یا

 سیییطح از کمتیییر و اسیییت 44/4 آزمیییون یمعنیییادار سیییطح. اسیییت 99/2 آموزانزبیییان و

 و معلیم انییم تعاملیات ، سییانگل زبیان نام رسی  گاهیید از اسیت؛ بنیابراین 43/4 یمعنیادار

 نیانگییییم بیییا یدارمعنیییا اختلیییاف نگلیسییی ا نبیییاز آمیییوز  مؤسسیییاتدر  آموزانزبیییان

 معلییم انیییم تعاملییات انم رسیی  گاهییید از کییه دهیی م  نشییان و( P<43/4) دارد شیی هنییییتع

 در قص نشیی ه هییاییادگیری بییه یادیییز تییا حیی  توانیی  م کلییا   یمحیی در آموزانزبییان و

 .شود منجر رانیاگفر

 ناییهیا بییر  متنیی پییژوه  چهییارم سییؤا  بییه پاسیی  در  اسییتنتاط آمییار  بررسیی بییرای

  سییازمان سییاختار ، سیییانگل زبییان آمییوز  مؤسسییات  اجتمییا  جییو  وامیی  از کیییکیی ام»

 قص نشیی ه هییاییادگیری کلییا   یمحیی در آموزانزبییان و معلییم انیییم تعاملییات و مؤسسییات

 در جینتییا. شیی  اسییتااده  منیییفر آزمییون از داشییت خواهیی  بییر در رانیییفراگ یبییرا یشییتریب

   .شود م مشاه ه 3 ج و 

 

 . آزمون فریدمن۵جدول 

 991 تعداد

Chi-Square 119/91 

Df 2 

Asymp. Sig 44/4 

 

 آمیی ه دسییت بییه یکییا مجیی ور مقیی ار. دهیی  م نشییان را یآمییار داری معنیی 3 جیی و 

 .(P<43/4) دارد قیییرار 43/4 از کمتیییر یخطیییا سیییطح در کیییه اسیییت 119/91 ابییی برابیییر

 یریادگییی یهامؤلاییه یبنیی  رتتییه کییه معناسییت نیبیی   منیییفر آزمییون بییودن دار معنیی
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 انم رسی و بامعناسیت  سییانگل زبیان انم رسی  گاهیید از( پنهیان برنامیة درسی ) قص نش ه

 زبییان آمییوز  مؤسسییات در رانیییفراگ ۀنشیی قص  هییاییادگیری از  متاییاوت یبنیی رتته

 .دارن   سیانگل
 

 آزمون فریدمن یبندرتبه .6جدول 

 مؤسسات جو اجتماعی 94/9

 مؤسساتساختار سازمانی  12/9

 آموزانزبانمعلم و  تعاملات میان 97/2

 

 هییاییژگ و ةرتتیی و تیییاهم کییه دهیی م  نشییان 9 جیی و بنیی ی آزمییون فرییی من در رتته

 .(P<43/4) اسییت متاییاوت گریایی ی بییا قص نشیی ه هییاییادگیری مییورد در شیی همطر 

 یبییرا قص نشیی ه هییاییادگیری نیشییتریب کییه دهیی  م نشییان هارتتییه نیانگیییم ةسیییمقا

 و معلییم انیییم تعاملییاتاز طرییی    یییترتبییه  سیییانگل زبییان انم رسیی  گاهییید از رانیییفراگ

. آییی  م دسییتهبیی مؤسسییات  اجتمییا  جییو و مؤسسییات  سییازمان سییاختار ،آموزانزبییان

 .است 94/9و 12/9 ،97/2  یتتربه هایژگ و نیا ةرتت نیانگیم

 یگیرنتیجهو  بحث. ۵

ان زبییان انگلیسیی  نسییتت بییه م رسییدییی گاه  سیی ربر روپییژوه  پییی ِ اصییل ف هیی 

ن( آمییوز  زبییان انگلیسیی  در فراگیییران پنهییا برنامییة درسیی نشیی ه )قص  هییاییادگیری

ن آمییوز  زبییان پنهییا برنامییة درسیی ار در گیی تثییرد متعیی  میی مییورد از  وا سییهسییت. ا

نگلیسیی  آمییوز  زبییان ا مؤسسییات، سییاختار سییازمان  مؤسسییاتاجتمییا    جییو ،سیی انگلی

 برنامیة درسی . بیشیتر تحقیقیات پیرامیون اسیت نظیر می  آموزانزبیانو تعام  میان معلیم و 

ربییو  بییه پنهییان و متغیرهییای م برنامییة درسیی ات میییان تییثییر پنهییان بییه بررسیی  رابطییه و

 ، ییاطا  یهییابازده، ن ییتاط ر افتییا ، رت اجتمییا )تربیییت شییهرون ی، تربییی انآمییوزدان 

اجتمییا   و فیزیایی  میی ار    لمیی ( و نیییز محییی  ةو روحییی  ت ملیییییت هویییتقو

پنهییان  برنامییة درسیی  یهامؤلاییه دربییارۀمتاییاوت   هایییی گاهد. پژوهشییگران انیی پرداخته

اسیت کیه دیی گاه م رسیان زبیان انگلیسی  در  کارهیای از معی ود  روپیژوه  پیی ِدارن . 
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پنهییان( بییا  برنامییة درسیی نشیی ه )قص  هییاییادگیری دربییارۀآمییوز  زبییان را  مؤسسییات

 آموزانزبییانازمان  و تعامیی  میییان معلییم و جییو اجتمییا  ، سییاختار سیی یهامؤلاییهبییر  تثکییی 

 است.جویا ش ه 

جییو اجتمییا  ، سییاختار  ،ان زبییان انگلیسیی م رسیی نظییر اییین پییژوه  نشییان داد کییه از

محییی   در آموزانزبییانمیییان معلییم و  و تعامیی  یسیی نگلن ابییاآمییوز  ز مؤسسییاتسییازمان  

نشی ه در فراگییران قص  هیاییادگیریزییادی بیه  تیا حی  دار ومعنیا طوربیه توانی  مکلیا  

 هییاییادگیریشییترین ان زبییان انگلیسیی  بیم رسیی نظییراییین، از  شییود.  لییاوه بییرمنجییر 

، سییاختار زانآموزبییانمیییان معلییم و  ز طرییی  تعامیی ترتییی  انشیی ه در فراگیییران بییهقص 

  بییر . نتییایج اییین پییژوهآییی  مدسییت هبیی مؤسسییاتو جییو اجتمییا    مؤسسییاتسییازمان  

پنهییان( آمییوز  زبییان  برنامییة درسیی ) ۀنشیی قص  هییاییادگیری تییثییر ةاهمیییت مطالعیی

 .  گ ارد مصحه  آموزانزبان انگلیس  از دی گاه

 نگلیسیی آمییوز  زبییان ا مؤسسییات ان زبییان انگلیسیی  جییو اجتمییا  م رسییدییی گاه  از

قص نشی ه در فراگییران  هیاییادگیریدار و بیه مقی ار زییادی منجیر بیه معنیا طوربه توان  م

 مؤسسییاتدر  آمییوزانزبییاننییو  ارتتییا  صییمیم  و غیررسییم  کییه بییین معلییم و شییود. 

گروهی  بیین مناسی  کلاسی  و تعاملیات انگلیسی  وجیود دارد و نییز ارتتیا آمیوز  زبیان 

اجتمییا   در جهییت آمییوز   یهارسییانهو ف ییای مجییازی  آمییوزان کییه گییاه  دربیین زبییان

ایین،   لیاوه بیر باشی . اییافتیهچنیین یای  از دلایی   توانی  م یابی  مم زبان انگلیس  تی او

 آمییوز  زبییان انگلیسیی  مؤسسییات یهییاکلا  بییا  لاقییه و بیی ون اجتییار در آموزانزبییان

مشییخص از اشییتن هیی ف درونیی  و د ۀبالییا بییودن انگیییز ۀدهن نشییانکییه  کننیی  م نییامیتت

  لاقیه اظهیار کلیا ، در موقی  بیه ( ح یور9911) . هاشیم اسیتفراگیری زبیان انگلیسی  

 کسی  یبیرا فیتایال انجیام در نظیم و معلیم یهاخواسیته از اطا یت درسی ، میواد بیه

 تیثییر تحیت شیتریب کیه شیناخته پنهیان برنامیة درسی  یهامؤلایه ینتیرمهم را شتریب تیموفق

 .یرن گ م شا  م رسه جو

زبیان انگلیسی  توسی  فرزنی ان، همایاری والی ین بیا معلیم  ییادگیری بیه وال ین تمای  

پیشییرفت فرزن انشییان از  وامیی  پنهییان   بییرایزبییان انگلیسیی   مؤسسییة آمییوز و کارکنییان 
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قیی م و پییی در تحقییی  . دهیی  مآمییوز  زبییان انگلیسیی  ر   مؤسسییاتاسییت کییه در 

رونیی ، داشییتن هیی ف مشییخص از فراگیییری زبییان د بییودن انگیییزۀ ( بالییا9919مقیی م )یمییراد

 اوم از میی ن بییه کلییا ، اسییتاادۀدر  قتیی  از آمیی  ةانگلیسیی  از ابعییاد  ییاطا ، مطالعیی

ابعییاد شییناخت   ،شیی هکییه بییرای یییادگیری زبییان انجییام هییای یتفعالفرهنییم لغییت و مییرور 

تاییالیف، توجییه بییه یییادگیری  میی اوم. کنتییر  بییودقییوی  انآمییوزدان سیی  شیی ه تومطییر 

از ابعییاد شییناخت  و تشییوی  فراگیییر نسییتت  آموززبییانو معنییادار در تعامیی  بییا  میی ت ولانط

مزایییای آمیوز  زبییان انگلیسیی  و  ۀبیه یییادگیری زبییان انگلیسی ، صییحتت بییا فراگییر دربییار

ایناییه زبییان انگلیسیی  هیی ف نیسییت بلاییه ابییزاری اسییت بییرای رسییی ن بییه هیی ف از ابعییاد 

 .استقوی  انآموزدان ش ه توس  وال ین  اطا  مطر 

نسییتت بییه  آمییوز  زبییان انگلیسیی  المللیی ینبدرسیی   یهییاکتا جیی ابیت بیشییتر 

درسیی  آمییوز  زبییان انگلیسیی  در میی ار   یهییاکتا داخلیی  و نیییز  ۀشیی چاپ یهییاکتا 

ظییاهری، تصییاویر، سییازمان ه  منطقیی  و ارتتییا  موضییو    هییاییژگ و از نظییر محتییوا،

 واز دییی گاه م رسییان زبییان انگلیسیی  جییز وانیی ت م شییناخت رو  هییاییژگ و مطالیی  و

پنهییان( از طرییی   امیی  جییو  برنامییة درسیی نشیی ه )قص  هییاییادگیری در مییؤیر وامیی  

 ظییاهراًکییه  دهیی  منشییان ( 9917مقیی م )و  لییوی یرآبییادیخ هاییافتییهاجتمییا   باشیی . 

 یهییازبان ارشناسییان آمییوز کمقییاط  مختلییف، از نظییر   سیییزبییان انگل یهییاکتا  یمحتییوا

 ی ی م انسیجام محتیوا .سیتیجهیات مختلیف قابی  قتیو  ن ن در ، ازییران ایو دب  خارج

،  قتلیی هاییییهپا ۀشیی مطالیی  آموختییه یادآوریییگر و ی یاییف بییا مختلیی هاییییهپا یهییاکتا 

ت ی ی م جی اب، ی اریو شین یگاتیار یهیامهارتتیا  و  ی م توجیه بیه کبودن  محورگرامر

  درسیی یهییاکتا ن آمییوز  زبییان در ینییو یردهییایا یی م توجییه بییه روو  تییا ک یظییاهر

 .اسییت  سیییزبییان انگل یهییاکتا  یمحتییوا شیی ۀمطر  یهاضییعف از  سیییزبییان انگل

 رو  ةپاییی بییر میی ار  انگلیسیی  در زبییان ( نشییان داد کتیی 9973) چنییین، رزمجییوهم

 اسیت. انگلیسی  زبیان در  آمیوزان دردانی  موفقییت  ی م بیر  امل  این و نیست ارتتاط 

،  سیییه معلمییان انگل ن بییبخشیی  اسییس  آگییاه (9912قیی م )و پیی  فاطم ین حسیی  یاد ،

 یهییادوره طراحییان یژهوبییه آمییوز  زبییان و های مشییخیی  کننیی ۀیینتع  لاحتان اصییصیی
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 هییای درسیی کتا  یمحتییوا موضییو ات و قیی رت از  یییبا. اسییت را بررسیی  کییرده  آموزشیی

و  کنی از آن اسیتااده م م آن معلی ،شیود مارا یه  هیاکتا در   . اگیر موضیو میباشی  اهآگ

زبییان آمییوز  هییاییتهواز    ییو آن موضییو  جز کننیی  من یطییة آن تمییریدر ح آموزانزبییان

  درسی یهابرنامیه جیزو اغلی  پنهیان، برنامیة درسی  از حاصی  یامی هایپ ؛ بنابراینشود م

 حاصی   اجتمیا   یمحی بسیتر در شیتریب هکی هیایادگیری نییاسیتن . ین اراآشی ایی  رسیم

 .هستن ها یادگیری نو  نیمؤیرتر و نی ارتریپا ن،یرتریفراگ ،شون  م

 نگلیسیی ن ابییاآمییوز  ز مؤسسییاتان زبییان انگلیسیی  سییاختار سییازمان  م رسیی دییی  از

 منجییر قص نشیی ه در فراگیییران هییاییادگیریزیییادی بییه  تییا حیی دار و معنییا طوربییه توانیی  م

زبیان انگلیسی   مؤسسیة آمیوز می یریت  نیاظر  لمی  در  کیاربرد مناسی  اختییارات شود.

 امی  میویری  توانی  م لمی   نیاظر طیرف از معلمیان بیه  می  آزادی اختییار و و تایویض

انگلیسیی  نسییتت بییه آمییوز  زبییان انگلیسیی  در  زبییانآمییوز   مؤسسییاتدر پیشییرفت 

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

 رفتیار بیین و دانی  تسیهیم قصی  و سیازمان  ییادگیری فرهنیم سیازمان ،تعهی   و سازمان 

 دارد. اختلیاف وجیود معنیاداری و مثتیت رابطیة دانی  تسیهیم قصی  و شیهرون ی سیازمان 

 م رسیان در سیازمان  شیهرون ی و رفتیار سیازمان  تعهی  مربیو  بیه امتییازات در معنیاداری

 یابیت کیرد نتیایج تر ییدق تحلیی  رد.دا وجیود زبیان انگلیسی  غییر م رسان و زبان انگلیس 

رفتیار  و سیازمان  تعهی  دانی ، تسیهیم قصی  از بیشیتری مییزان زبیان انگلیسی  اسیاتی  کیه

 نشیان زبیان انگلیسی  غییر گیروه در خیود همتاییان بیا مقایسیه در را سیازمان  شیهرون ی

 آمییوز  زبییان مؤسسییاتمقییررات و نظییم و ان ییتا  موجییود در سییاختار سییازمان  دادنیی . 

 و خییان ی.  لشییود ممحسییو  نشیی ه قص  هییاییادگیریبییرای کسیی   ز  امیی  دیگییرینییی

 در موقی ب جملیه ح یور پنهیان از برنامیة درسی  مثتیت یامی هایبیه پ (9979) یحمی هرمم

 .کننی  م اشیاره مقیررات ن ویقیوان بیه و احتیرام درسی  میواد بیه اظهیار  لاقیه در ، کلیا 

برنامیة  یهامؤلایه تمیام  بیین داد نشیان (2491نیام ، مرسیول  و  اشیوری ) نتایج پیژوه 

سیازمان ،  سیاختار دانشیجویان، نقی  بیین دانشیجو، ارتتیا  و اسیتاد پنهیان )ارتتیا  درسی 

 تحصیییل  پیشییرفت بییا فیزیایی ( و سییاختار دانشییا ه ظییاهر اجتمییا  ، نقیی  محییی 
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 سیاختار و تحصییل  پیشیرفت بیین تنهیا و وجیود دارد داری معنی ارتتیا  دانشیجویان

   .نش  مشاه ه معناداریرابطة  کلا   فیزیا

  محییی در آموزانزبییانمعلییم و  انیییان زبییان انگلیسیی  تعاملییات مم رسییدییی گاه  از

قص نشیی ه در  هییاییادگیریدار و بییه مقیی ار زیییادی منجییر بییه معنییا طوربییه توانیی  مکلییا  

ه دلییی  اسییتاادی بییهدر ف ییای مجییاز آموزانزبییانمعلییم و  انیییتعاملییات م فراگیییران شییود.

  اجتمییا  یهاشییتاه درجیی ابیت یییادگیری متتنیی  بییر و  و  یهارسییانهافییزون از روز

تقویییت یییادگیری در  زبییان ف ییای مجییازی در از   اسییتااده نظییام آموزشیی در مجییازی

نشییان  (9911و قربییان  )  زوارکیی  پییژوه  زار یی هاییافتییه .مییؤیر خواهیی  بییود  انگلیسیی

جیازی اسیاایپ بیر مییزان ییادگیری سیه م  داده است که آمیوز  از طریی  شیتاه اجتمیا 

 .مثتت داشته است تثییر آموزانزبانمهارت شنی اری، گاتاری و درک مطل  

 در  کلیا  هیاییتفعال در محییی  ییادگیری و در آموزانزبیانمییزان مشیارکت فعییا  

 هاییافتییه براسییا  فییراهم نماییی . آموزانزبییانرا بییرای  ترییی  میییادگیری  زمینییة توانیی  م

کییه در   انآمییوزدان  (9919)مقیی م  لییویو صییالح   ،زادهحایییم ،پییورجییوادی، همنیی ب

میرتت  بیا تمییرین و تالییف زبییان  هییاییتفعال، در انی ی هد  در  معایو  آمییوز  اکلی

 یهییامهارتیایی  از  .ان داشییتهه مشییارکت انییفعال طوربییهمختلییف  یهییامهارتدر   انگلیسیی

 معلیم انییم تعامی از طریی   .اسیت تاایر خلیا  نییاز دارییم، توسعه اساس  که برای رش  و

مهییم آن اسییت کییه  افییزای  داد.را  آموزانزبییانتااییر خلییا  در  تییوان م، آموزانزبییان و

( 2497) 9لیی  .را شییاوفا کنیییم، توسییعه دهیییم و بییه خیی مت بگیییریم تااییر خلییا بتییوانیم 

پنهییان در  برنامییة درسیی  تیییاهمبییه کاملییاً   یییبا  سیییآمییوز  انگل فراینیی در معتقیی  اسییت 

 ی توانیا فیراهم نمیاییم تیا آمیوزاندانی  یبیرا  طیشیرا   پی  بتیریم وسییانگلت ری  زبان 

  طراحی هنگیام  یی، با سییانگل هیای تی ری ازی. بیا توجیه بیه ندهنی  پیرور  شان راتاار

کیه  یاگونیهبیه  میپنهیان کنی برنامیة درسی شیرفت یخیود را وقیف پ حیصیر برنامیة درسی 

 2مینلیوک هاییافتیهاسیا  بر .  تی وین نمیاییماتیی مل و تر،خیاپنهیان را  برنامیة درسی 

                                                           

1. Li 

2. Lukman 
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 رو   نوانبییهپنهییان  برنامییة درسیی   فرهنگییروحیی  یهاجنتییهاز  توانیی  ممعلییم  (2491)

 یهییاکلا  درآمییوزان دانیی  ة لاقیی کیییتحر یبییرا یریادگیییو   یتیی ر فراینیی در   یتیی ر

را   خیوبجیو  توانی  معلیم م. اسیتااده کنی زبیان خیارج    نوانبیهآموز  زبان انگلیسی  

 ن .  کنراحتاحسا  آموزان در کلا  دان  تا کن  جادیا  در  اکل در

 هییاییادگیریان زبییان انگلیسیی  م رسیی اییین پییژوه ، ازدییی  هاییافتییهبراسییا  

، مؤسسییات وامیی  جییو اجتمییا    تییثییرزیییادی تحییت  تییا حیی قص نشیی ه در فراگیییران 

 آموزانزبییانو تعاملییات میییان معلییم و  لیسیی نگن ابییاآمییوز  ز مؤسسییاتسییاختار سییازمان  

  مییو  و  محمیی یشییاه ،بحیراییی  هاییافتییهبییا  هایافتییهاییین  .اسییتکلییا  محییی   در

 نیناقییو، سییهرم رات مقییرو  نیناقییود بعییادر ا)ن پنهییا برنامییة درسیی ( پیرامییون نقیی  9919)

 و هسییرم  فیزیایی  محییی ان، آمییوزدان ن و معلمییا فردیمیییان بیی ، روا کلییارات مقییرو 

دارد. نتییایج اییین پییژوه  بییا  همخییوان  نگلیسیی ن ابییادر  ز گیریدیییا یتقییااردر  ( کلییا

 پنهییان، روابیی   درسیی ةبرنامیی ی  آیییه نشییان داد  وامیی  پ ( کیی9999ملایی  ) هاییافتییه

،  ز آموزشییکییمرا ین اداریو قییوان  نییان، سییاختار اجتمییا کارک ران ویییفراگ فردیمیییان

 ،ان و اسییتادان اسییتییی، ارتتییا  متقابیی  مرب وزشییز آمکییت سییاختمان مرایییاکیو  یمعمییار

روابیی   یهامؤلاییه تییثییره کیی( 9979)    حییاجیییحقج تینتییا ،اییین   دارد.  لییاوه بییرهمخییوان

بیییر  یاییی زیسیییاختار ف و  ، جیییو اجتمیییا  موجیییود در م رسیییه، سیییاختار سیییازمان

 هییاییادگیری بییر مییؤیر وامیی   تییثییربییا  ،دهیی  مرا نشییان  انآمییوزدان  سییاختنمن ت 

و تعامیی  میییان معلییم و )جییو اجتمییا  ، سییاختار سییازمان   پییژوه ییین انشیی ه در قص 

  ( همخوان  دارد.آموزانزبان

، آموزانوزبییانتعاملییات میییان معلییم  پییژوه  ییینا هاییافتییهاییین، براسییا    لییاوه بییر

بیییه بیشیییترین ترتیییی  بیییه مؤسسیییاتو جیییو اجتمیییا    مؤسسیییاتسیییاختار سیییازمان  

  اصییل کلییی ی و ةمؤلایی ،کلییا سییت. شیی ه امنجییر فراگیییران  نشیی ه درقص  هییاییادگیری

برنامیة  یهاجنتیه ینتربرجسیتهکیه  ی جیا ؛سیازمان اسیت کیی  نوانبیه آموزشی  مؤسسات

مؤسسییة در  آموززبییان. بیشییترین حجییم ارتتییا  بییا شییود ماجییرا در آن پنهییان  درسیی 

 لمیی ( و  نییاظر) ، کارکنییان، سییوپروایزرمؤسسییهزبییان انگلیسیی  از میییان میی یر  آمییوز 
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 ۀنشیی قص  هییاییادگیری تییوان مجهییت همییین ، متعلیی  بییه معلمییان اسییت و بییهنمعلمییا

پنهیان کسی  نمیود.  برنامیة درسی  هاییرسیازهزایین طریی  نسیتت بیه سیایر  زا بیشتری را

کیه   سیازمان یسیاختارهاجایگیاه  ،پنهیان برنامیة درسی    ازلییهیر تحلایین، در   لیاوه بیر

اهمییت اسیت.  حیا ز ،دهنی  مقیرار  تیثییرتحیت  درون کلیا  را آمیوزدان تعام  معلیم و 

 ةارتتییا  آن بییا جامعیی در  ودر کلییا    زنیی گ هییاییای پواز  ترکامیی درک  جیتییرو یبییرا

کییه  را م رسییه و کلییا   زنیی گ  اجتمییا  یهافراینیی  (9191) 2و ژیییروک  9پنییاتییر، بییزر 

 هایافتیهایین  .انی کرده ی شناسیا ،بخشی  مپنهیان  برنامیة درسی بیه اصیطلا    خاص یمعنا

ان یییم ه درکیی( 9914)  رضییوانی یسییعی و زدییینیامیی، مهییرام،  بروغنیی بییا نتییایج پییژوه 

را بیر  واطیف  تیثییرن یشیتریب  یتی ر یمعلیم و راهتردهیا مؤلایة، برنامة درسی  یهامؤلاه

 خوان  دارد. هم ،دارد انآموزدان 

برنامییة  دربییارۀپژوهشیی   گ شییته در داخیی  کشییور یهییاپژوه  توجییه بییه ایناییه در بییا

زوم اسیت، لی نشی هآمیوز  زبیان انجیام  مؤسسیاتدر پنهان آموز  زبیان انگلیسی   درس 

پنهییان( آمییوز  زبییان  برنامییة درسیی قص نشیی ه ) هییاییادگیری دربییارۀانجییام تحقییی  

لییان متو  نوانبیهآمیوز  زبیان انگلیسی   مؤسسیات نییز پیرور  و انگلیس  در آمیوز  و

بیا شیناخت و آگیاه   روپیژوه  پیی ِ بنیابراین،. رسی  منظیر هآموز  امیری ضیروری بی

و  انجیام شی ه شی هاشارهپژوهشی   ثدر جهیت پرکیردن خلیاز اهمیت موضو  و نییز تلیا  

ییین ااز نتییایج  برنامییة درسیی امییر  ان رکاراندسییت، نهادهییا و هاسییازمان امییی وار اسییت

 برنامییة درسیی  ۀر حییوزد ترمناسیی و اتخییاذ تصییمیمات  یزیربرنامییه ةدر زمینیی پییژوه 

در یییادگیری  مؤلاییه ینتییرمهم  نوانبییهکشییور اسییتااده نماینیی . توجییه بییه نقیی  معلییم 

 مؤسسییاتن کییارگیری معلمییان توانمنیی  توسیی  میی یراهقص نشیی ه توسیی  فراگیییران لییزوم بیی

و نیییز جییو  مؤسسییاتاهمیییت قییوانین و مقییررات  و بییر نماییی  مرا بییی  از پییی  پررنییم 

 صییحه ر،  واطییف و رفتییار فراگیییراناییبییان انگلیسیی  بییر فز آمییوز  مؤسسییاتاجتمییا   

 .گ ارد م
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 ةایی ، اسییتااده از جامعییحاضییر بییا رویاییردی کی پییژو مشییابه بییا  یهییاپژوه انجییام 

قص نشیی ه و بررسیی   هییاییادگیری دربییارۀدییی گاه فراگیییران ، بررسیی  تری وسییآمییاری 

 ترگسیتردهافقی   ،ل می ار  و آمیوز   یا پنهیان آمیوز  زبیان انگلیسی  در  درسیة برنام

در ایییران فییراهم خواهیی    درسییة برنامییزشیی  و طراحییان نظییام آمو ان رکاراندسییتبییرای 

  نمود.

 کتابنامه

(. بررس  نقی  برنامیة درسی  پنهیان در ایجیاد 9977) .قربان  قهرمان، ر.، و پور، مشار ، .ایزدی، ،

می ار  متوسیطه(.  آموزانان دمطالعه:  نگر  به اقت ار، تقویت هویت مل  و جهان  ش ن )مورد

 .999-941(، 9)91، مطالعات مل 

ییادگیری در   پنهیان در برنامیة درسی  نق  (.9919) .   مو  ،و .، محم ی، نشاه.، بحیرای ،  

 لیوم  .11-19شهر دماون  در سا  تحصییل ة دختران یهارستانیزبان انگلیس  از دی گاه دبیران دب

  .92-21(، 9)92، (ابهر) رفتاری

تثییر برنامیة درسی  پنهیان   بررس(. 9914. )م  ،رضوانی یسعو .، ا ی،زدینیام .، ، مهرام بروغن ، ا.،
   مشه ، ایران.ارش (. دانشگاه فردوس  کارشناس ةنامانی)پا ی ،آموزان مقط  ابت ابر  واطف دان 

کارشناسی  ة نامیپایان)، اهاز محی  فیزیا  دانشگ متثیرشناسای  برنامة درس  پنهان  (.9914. )بزر ،  

   ، ایران.دانشگاه شهی  بهشت  (.ارش 

بررسی  مییزان (. 9919) . .   ،مق م لوی ، ک.، وصالح  ، ر.،زادهحایم.، م ،پورجوادی.، م ،همن ب

 .  معایو ادبیرستان  با استااده از رو  آموز  کلی آموزاندان مشارکت و پیشرفت تحصیل  

 .49-93 ،(2)7، اخت کاربردی روانشن یهاپژوه 

 بیر ار می  نپنهیا برنامیة درسی  ییرا (. تتییین9971دلیاور،  . )و سیف،  .، ، ف.، ملا ،  . فر،نبیا

برنامیة  تمطالعیا منظور ارا یة می  .هنمیای  بیهرا ۀدور انآموزدر دان  یگیردیا  اطا  یهابازده

 .73-39(، 3)99 ،انیرا درس 

  لیوم دانشیا ه ی دانشیجویانهابرآموختیه پنهان برنامة درس  تثییر مقایسه(. 9979) م. ،. بیجن ی،

ییک   نوانو فرهنیم بیه  لیم دانشگاه با دانشجویان طتاطتای   لامه دانشگاه شناس روان و تربیت 
 طتاطتای ، ایران.  لامه دانشگاه ارش (. نامة کارشناس )پایاندولت ،  غیر دانشگاه
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(. مطالعة اکولوژیک در آموز  زبان: نق  وال ین در پیشیرفت 9912مق م، م. )پی  ق م، ر.، و مرادی

 .31-99(، 1)1، جستارهای زبان سطح یادگیری زبان انگلیس . 

آمیوزان از پنهان، در رفتار ان تاط  دان  برنامة درس  نق  بررس  (.9977. )غااری، ه.، و پور،  تق 

 لیوم  .71-77ن خلخا  در سا  تحصیل شهرستا نةدی گاه م یران و معلمان مقاط  راهنمای  دخترا

 . 93-99(، 2)9 ،تربیت 

 یهیایریادگییپژوهشی  در  ن:برنامة درسی  پنهیا (.9979. )احم ی، ا.، و  ت الله ، ا.، ح اد  لوی، ر

 . 99-99(، 2)29 ،تربیت فصلنامه تعلیم و . لم  ةضمن  م رسه؛ مورد روحی

 تسیهیم قصی  و سیازمان  یادگیری فرهنم رابطة بین (. بررس 9919فاطم ، آ.، و باران ،  . )حسین 

 زبیان اسیاتی  مییان در سیازمان  شیهرون ی رفتار و سازمان  میانج  تعه  نق  بر تثکی  با دان 

 . 73-39(، 9)34، ترجمه و زبان مطالعاتایران.  یهادانشگاه در زبان انگلیس  غیر و انگلیس 

 رفتیار بیر پنهیان برنامیة درسی  تیثییر  بررسی (.9912. )پیور، مجیوادی.، و صیم ی، پ.، حی ری، ر
کارشناس   ةنامپایان) ،زنجان شهر یهارستانیدب آموزاندان  و  ب ن تیترب یهاهنرستان انیهنرجو

  .رانای ،دانشگاه الزهرا (.ارش 

فراروی آموز  زبان انگلیسی   یهاچال و  هافرصت (.9917،  .  . ) لوی مق مو  ، ر.،خیرآبادی

 .94- 39 ،(9)1 ،خارج  یهازبانزبانشناخت  در  یهاپژوه  .م آموز  رسم  ایراندرنظا

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

 حیا  در بافیت از حیوزه دو در ارتتاط  شیوۀ   زبان آموز  اجرای  قابلیت. (9973 . ا. ) رزمجو،

رسالة منتشرنشی ۀ ) شیراز، شهر انگلیس  انزب خصوص  یهاآموزشگاه و  موم  م ار : گستر 

 شیراز، ایران. دانشگاه(. دکتری

اجتما   مجازی بر یادگیری زبان انگلیس   یهاتثییر شتاه (.9911، ا.، و قربان ،  . ر. )زار   زوارک 

 .99-29 ، (9)9 ،فناوری آموز  و یادگیری .آموزاندان 

 یهادانشیا ههای پنهان در انتخا  اسیتاد راهنمیا در تتیین تااوت هنجار(. 9914) .موح ،   صاای 

 .، ایراندانشگاه تربیت معلم تهران (.دکتری )رسالة منتشرنش ۀ، ت  و ریاض ی لوم ترب

سیاسی :  یهیاتیهو یریگشیا گاتمان و (. 9912ق م، ر. )، ا.، و پی فاطم حسین ،  . م. ر.،  اد 

 یهاآموزشیگاهحیوزۀ ییادگیری زبیان انگلیسی  در  در و معلمان ایران  آموزانزبانمطالعة موردی 

 .947-93(، 2)19، زبان و ترجمه مطالعات .زبان
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 ۀبرنامة درس  پنهان )محی  اجتما   م ار  دور ۀبررس  پیام های قص نش (. 9972) . م.  لیخان ، 
شی ۀ )رسیالة منتشرن، راهاارهای  بیرای کیاه  پیامی های منای  آن ةمتوس  شهر اصاهان( و ارا 

  ران.ای ،دانشگاه تربیت م ر  (.دکتری

 از ناشی ( پنهان برنامة درس ) قص نش ه پیام های (. بررس 9979م. ) مهرمحم ی، م.  .، و  لیخان ،

 چمیران شیهی  دانشگاه شناس روان و تربیت   لوم. اصاهان دورۀ متوسطة م ار  اجتما   محی 

 .919-929(، 9)2 ،اهواز

فصلنامه  حلیل  از برنامة درس  مستتر بحث  نو در ابعاد ناشناخته نظام آموزش .(. ت9991). ن قورچیان،
 .91-19 (،9)2 ،ریزی در آموز   ال پژوه  و برنامه

راهتردهیای آمیوز  در  لیوم (. برنامة درس  پنهان؛ تثکیی  بیر تربییت اجتمیا  . 9919) .کریم ، ف
 .994-923 (،2)3 ،پزشا 

  تهران: رش . .شه  ییلا  ة. ترجماس  برای آموز شنروان(. 9993)  .  ،آرگای

 تهران: پیام ان یشه. .)راهنمای  م ( ریزی درس برنامه(. 9979) .ملا ،  

(. ارزشیاب  برنامة درس  پنهان در نظام آموز   ال  کشور، مطالعه موردی: دانشیگاه 9971) .مهرام،  
 یران.، ادانشگاه شیراز (.دکتری منتشرنش ۀ )رسالة، فردوس 

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

 .  999-939(، 7)9 ،مطالعات برنامة درس بازشناس  ماهوم و کاربرد برنامة درس  پنهان. 

: آسیتان قی   مشیه . انی ازها، رویاردهیا و چشیمهیانظرگاهبرنامة درسی : (. 9979)م. مهرمحم ی، 

 رضوی.

)محیی   (. بررس  پیامی های قص نشی ه برنامیة درسی  پنهیان9979) . لیخان ،  و  ،.م هرمحم ی،م

 .  919-929(، 9)99 ،شناس  لوم تربیت  و روانمتوس  شهر اصاهان(.  ۀاجتما   م ار  دور

مقالیة (. برنامة درس  پنهان در  زبیان انگلیسی  می ار   یادی و تیزهوشیان. 9913) .ناصری آذر، ا

 آغیاز در اجتمیا    لوم و حقو  تربیت ، شناس  و  لومسومین کناران  جهان  روان ه در شارا ه
  .، شیرازسوم هزاره

  .مازیتا: تهران (.کاربرد و اصو   )درس زییربرنامه .(9911). ا ، هاشم

را  یگیریاحرفیه. چگونه دانشجویان پزشا  (9977) .ادیت ، پ.، و چنگیز،  .، لیاقت ار، م.، یمان ، ن

، آمیوز  در  لیوم پزشیا کیا  از تجار  اسیاتی  و کیارورزان.  ة: یک مطالعآموزن  م در بالین

1(1،) 979-919.   
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 ة نویسندگاندربار

ای ۀ تخصص  وی توسعة حرفیهحوزدکتری آموز  زبان انگلیس  است.  زینب سازگار

 ق ام پژوه  است.معلمان، آموز  الاترونیا ، برنامة درس  زبان و ا

استادیار گروه زبان انگلیس  دانشگاه آزاد اسیلام  )واحی  تربیت حی رییه  حمید اشرف

هیای تحقیی ، برنامیة درسی  زبیان، تربییت معلیم و ۀ تخصصی  وی رو حیوزاست. 

 های نرم است. مهارت

دانشیار گروه زبان انگلیس  مؤسسة آمیوز   یال  تیابران )مشیه ( و  زادهخلیل مطلب

ۀ تخصصی  وی تربییت معلیم، حیوزه آزاد اسلام  )واح  تربت حی ریه( اسیت. دانشگا

 ی و آموز  الاترونیا  است. احرفهتوسعة 


