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چکیده
پژژهو

حاضژژر بی ژ رز پژژرو هری در ررزیژژاب بسژژتة آموزش ژ

ت ژاب جدیژژدرلتیل

زبان رنگل س پایژة دورزد ژ موسژوم بژه ویژهن  9بژا رویرژرد تیل ژق ح ژو و بررسژ
م ولژة فر نژژد در تژژاب رسژح ژژژر پژژهو
روش م ژ و

بهصژورت تر بژ (رسژژت اده رز ژژر دو

ژ ) رسژژح بژژدی منظژژور ،نیسژژح  022معل ژ شژژامق  999مژژرد و 39

زن و  022درن آمژژوز پایژژة دورزد ژژ شژژامق  19مژژرد و  929زن رز م ژژان معلمژژان و
درن آمژژوزرن سررسژژر

ژژور بهصژژورت نمونژژه ای در دسژژترا رنتیژژاب شژژدند ریژژ

رفررد پرس نامة می قسژاتتة پنجژاه و شژ

گویژهری در م ژاا ل رژرت رر ژه مژورد

روری و پایژای سژنج رژررر گرفژح بژه دو روش بژرتا و اکژیی ترم ژق نمودنژد رز
م ژژان ری ژ شژژر ح نندگان 91 ،معل ژ شژژامق  3مژژرد و  9زن و  91درن آمژژوز شژژامق 9
مژژرد و  3زن بهصژژورت تصژژادف بژژا رتژژی رضژژایح در مصژژاحبهری ن مهسژژاتتاریافته
شژژر ح ردنژژد م،ن ژ  ،پهو ژژگررن بژژا رسژژت اده رز مع ار ژژای بژژه بررس ژ

نژ و

ت صل

تاب ویهن  9رز منظژر تیل ژق ح ژو و م ولژة فر نژد پردرتتنژد نتژایآ آمژار

توص ژ

بژژهدسژژحآمژژده رز تیل ژژق عژژامل پرسژژ نامه و مصژژاحبه و م،ن ژ

نتژژایآ

ررزیاب

ن می ژان ن ژان درد ژه علژ رک ردعژای بژه ارگ ری رویرژرد ررتبژاژ در

ژررح

جژدی رسژح عژدم توجژه

تژاب ،بسژتة آموزشژ ویژهن  9دررری ن ژا ضژع

بژژه ن از ژژا و ح ژژو معلمژژان و درن آمژژوزرن در نگژژارش تژژاب ،درشژژت رویرژژرد
تول د ننژده و مصژژر

ننژژده در تول ژد بسژژتة آموزشژ  ،رفژرر در بوم سژژازی و ریررن ژ ه

ردن م ولة فر نژد و عژدم رصژالح زبژان مطالژب تژاب رز ن ژا ضژع

عمژدۀ ریژ

تژژژاب میسژژژوب م شژژژود بنژژژابرری توصژژژ ه م شژژژود ژژژه دسژژژحرنژژژدر اررن و
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س اسحگیرررن ته ه و تژدوی و م،نژ
مررحژژق ویژژرری
ضع

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مؤل ژان میتژرم تژاب ویژهن  ،9دسژح ژ در

تژژاب ،رز نظژژررت معلمژژان و درن آمژژوزرن در جهژژح ت ویژژح ن ژژا

می ور ،بهره ببرند

کلیدددواژهها :ویژژهن  ،9تیل ژژق ح ژژو  ،فر نژژد ،بوم سژژازی ،درن آمژژوزرن و معلمژژان
زبان رنگل س
 .1مقدمه

رمژژروزه م ل ژژون ژژا ن ژژر رز مژژردم دن ژژا رز زبژژان رنگل س ژ بژژهعنورن یژژا رب ژ رر ررتبژژاژ
رسژژت اده مژژ ننژژد و در وررژژا زبژژان رنگل سژژ  ،زبژژان م ژژترا جهژژان بژژهشژژمار مژژ رود
(ویدوسژون )0299 ،9بژژر ریژ رسژاا ،در نژژار رسژژت اده رز سژژایر زبژان ژژای پر ژژاربرد دن ژژا،
آموزش زبان رنگل سژ بژهعنورن یژا زبژان بژ رلمللژ بژه یرژ رز م تضژ ات و ضژروریات
دن ای رمروزی تبدیق گ ته رسح
رصول ل

تژاب ژای جدیژدرلتیل

در حوزه ژای آموزشژ  ،فنژ و پرورشژ بژر پایژة

سژندِ تیژول ملژ در آمژوزش و پژرورش ( )9912و برنامژة درسژ ملژ ( )9919بنژا شژده
رسح در بی

ای

ه مربو بژه آمژوزش زبان ژای تژارج بژهژور رعژ و آمژوزش زبژان

رنگل س بژهژور رتژص رسژح ،شژا د چژرت
ررتباژ  0و تعژامل
بسژژتر مناسژژب

سژت

رز رویرژرد تورنژدن و ترجمژه بژه رویرژرد

در م دمژة سژند آمژده رسژح ژه «آمژوزش زبژان ژای تژارج

رر بژژرری درا ،دریافژژح ،تعاملژژات فر نگ ژ و رنت ژژال دسژژتاورد ای درن ژ

ب ری در رالژب ژای متنژوز زبژان بهصژورت شژ ا

 ،دیژدرری و نوشژتاری ،بژرری م اصژد

و میاژبان گوناگون در چژارچوب نظژام مع ژار رسژلام فژرر

مژ نژد» (سژند برنامژة ملژ ،

نگاشژژح نهژژای  ،9919 ،ص  )99لژژیر بژژا در نظژژر گژژرفت نرژژات مژژورد تی ژژد ،سژژؤرل ری ژ
رسح ه در رسناد بالادسژت و ن ژ بژا در نظژر گژرفت وررع ژح ژا و رسژتاندررد ای آمژوزش
زبان در مطالعژات آمژوزش زبژان ،تژا چژه حژد نویسژندگان و دسژحرندر اررن رمژر چژاو و
ن ر تاب ای درس آموزش زبان مدررا ریررن ،در تی ق ری ر در

موفق بودهرند؟

1. Widdowson
2. communicative approach

ن د و بررس

در تب

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق

جایگژاه و ن ژ

11

آمژوزش زبژان رنگل سژ بژهعنورن یژا علژ پ ژرو ،پ

رژدم

( ) 0299بژر ریژ بژژاور رسژح ژه در گیشژژته آمژوزش زبژان رنگل سژ  9بژهعنورن شژژاتهری رز
زبژژان شناس ژ

ژاربردی تل ژ م شژژد ،رمژژا بژژا ررت ژژای آن بژژه سژژطد یژژادگ ری زبژژان بژژرری

زنژژدگ  ،م تژژورن معلمژژان رر تورنمنژژد سژژاتح و آن ژژا رر بژژه تول د ننژژدگان

ژژه در رمژژر

آموزش زبان تیث رگژیرر باشژند ،تبژدیق ژرد ریاضژ ( ،0229ص  )10بژر ریژ بژاور رسژح
ه « تاب ای درس ن
و پژژ

و یژادگ ری زبژان ری ژا م ننژد

بسژ ار مهمژ در حژوزۀ تژدری

رز مژژدرا عورمژژق مهژژ بعژژدی در لژژااِ زبژژان دومگتژژارج در نظژژر گرفتژژه

م شوند» رز ژرف  ،مانگونژه ژه مژادونژا 0و شژو )0299( 9رظهژار م دررنژد ،زمژان

ژه

مرر ژ تصژژم گ رنژژده و صژژاحبان رژژدرت ،بژژه معلمژژان رجژژازۀ تول ژژدرت آموزش ژ د نژژد،
ررزیاب

تاب معنا و م هوم ب تری پ ژدر م نژد بژا مطالعژة مع ار ژای مهژ ررزیژاب

تژب

آموزش ژ رز نظژژر ری،ژژاردز )0229( 4م تژژورن بژژه ر م ژحِ توجژژه رسژژانه ای آموزش ژ بژژه
ح ژژو معلمژژان در م ژژ رن آزردی آن ژژا در رنتیژژاب و تع ژژ
ن ژ

مطالژژب آموزشژژ پژژ بژژرد

ژژه معمول ژاً بنژژا بژژه ررتضژژانات گونژژاگون نادیژژده گرفتژژه م شژژود حژژال رگژژر تژژیل

تژژاب ،مربژژو بژژه زبژژان و فر نگژژ مت ژژاوت رز زبژژان مژژادری فررگ ژژر باشژژد ،شژژرریط
پ  ،ژژدهتر ریجژژاد م نژژد رلژژ
فررینژژدی رابژژق پ

 )9131( 1بژژر ریژژ بژژاور رسژژح ژژه یژژادگ ری زبژژان دوم

ب ن ژ و یرسژژان ن سژژح بژژر مبنژژای چن ژ

ب تر به رسانه ای آموزش

رصژژل  ،ل ژ وم توجژژه رچژژه

ژه مژرتبا بژا سژ و منطبژق بژا ررتضژانات عژاژ

و ن از ژای

مهجانبژژة میاژب ژژان و در بردررنژژده ح ژژو و تورسژژته ای آن ژژا باشژژد ،دو چنژژژدرن
م شژژود بژژایرد ،)0299( 6ف ژژدرن رجمژژاز و تورفژژق بژژ

می ژژان و صژژاحبنظژژررن حژژوزۀ

آموزش زبژان و فر نژد رر یرژ رز م ژرلات آمژوزش زبژان و فر نژد م درنژد رز ژرفژ ،

1. ELT
2. McDonough
3. Shaw
4. Richards
5. Ellis
6. Byrd
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در تصوص چگژونگ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

ژدریح معلمژان بژه تل ژق ریژ دو م ولژه ،پ

رژدم ( )0299معت ژد

رسح م رن آموزش به معلمان در ری زم نه اف و ورف نبوده و ن سح
ضژژم تیی ژژد و ر عژژان بژژه م ژژرلات مطژژر شژژده در حژژوزۀ آمژژوزش فر نژژد ،یر ژ رز
پژژهو

ر ژژدر

حاضژژر ،ررسژژت آزمای و بررس ژ مژژوررد مطژژر شژژده در ژررح ژ

تژژاب

آموزشژ ویژژهن  99رسژژح چژژرر ژژه علژ رک تی ژژق م ژة شژژرریا جهژژح آمژژوزش مژژؤثر،
رسژژانة آموزشژژ  ،ن ژژ ب بژژدیق و تیث رگژژیرر بژژر رویرژژرد و روش ژژای آموزشژژ

ن ژ
رسح

با عنایژح بژه مژوررد فژو و ضژرورت رنجژام تی ژق حاضژر ،ریژ پژهو
به ررزیاب

تژاب جدیژدرلتیل

ویژهن  9میصوصژاً بژا میوریژح تیل ژق ح ژو معلمژان و

درن آمژژوزرن و م ژژ رن رعایژژح آن در ته ژژه و تژژدوی

تژژاب و م،نژژ

توجژژه تژژاب بژژه م ول ژة فر نژژد بپژژردرزد بنژژابرری  ،پژژهو
پرس

رصژد دررد

نیژژوه و م ژژ رن

حاضژژر سژژع در پاس ژ بژژه

ای زیر دررد:
 9ررزیژاب معلمژان و درن آمژوزرن تژژاب ویژهن  9رز منظژر توجژژه بژه ح ژو آن ژژا
در زم نة نیوه و م ژ رن م ژار ح آن ژا در ته ژه و تژدوی
 9بررساا مع ار ای پرس نامة ررزیاب

تژاب جدیژدرلتیل

ویژهن

تب درس و مصاحبه ،چ سح؟

 0م رن توجه تژاب ویژهن  9بژه م ولژة فر نژد و نرژات فر نگژ زبان ژای مبژد
و م صژد بررسژژاا مع ار ژژای پرسژ نامه ،فهرسژژح ررزیژژاب

تژژب درسژ و مصژژاحبه

چگونه رسح؟
 9آیژژا ت ژژاوت آمژژاری معنژژادرری بژژ

ررزیژژاب معلمژژان و درن آمژژوزرن رز تژژاب

ویهن  9وجود دررد؟

1. Vision

ن د و بررس

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق
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 .2پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
 .1 .2پیشینۀ پژوهش

تژژاب ژژای درس ژ بژژهویژژهه تژژب درس ژ زبژژان رنگل س ژ  ،مژژورره یرژژ رز

ررزیژژاب

دکدکژژه ژژا و موضژژوعات مژژورد علار ژة می ژژان ریررن ژ بژژوده رسژژح بژژهدنبژژال ژررح ژ و
تاب ژای پررسژپرح 9و ویژهن بژهترت ژب بژرری دوره ژای تیصژ ل متوسژطة رول و

تدوی

دوم در نظژژام آموزش ژ
شا د رنجام ژ

ژژه بژژرری تی ژژق بی ژ دن بژژه رویرژژرد ررتبژژاژ ژررح ژ شژژدند،

گستردهری رز پهو

یرژژ رز رولژژ

ای رنت ادی بودهری

تی ژژات جژژدی مربژژو بژژه بررسژژ و ن ژژد تژژاب زبژژان رنگل سژژ

پررسژژپرح  9توسژژا سودمندرف ژژار ( )9914رنجژژام پژژییرفح ژژه رز منظژژر نمژژود جنس ژ ح و
ردرت تاب رر مژورد ن ژد و ررزیژاب رژررر درد یافتژه ژای ریژ پژهو

 ،تعصژب بژ

رز

حژژد تژژاب بژژه فر نژژد بژژوم و پر ژژ رز فر نژژد زبژژان م صژژد ،میژژدود بژژودن بژژه
مورع ژح ژای ررتبژژاژ تژاص ،و برتژژری جنسژ ت بژه ن ژژا مژردرن و مورع ژژح ژای نژژابرربر
ردرت در میتور و مطالب درس رر ن ان درد
م،نژژ

بمژژان و جهژژانگرد ( ،)0294تژژاب پررسژژپرح  9رر رز ن طژژهنظژژر دب ژژررن

تیل ژژق ردنژژد نتژژایآ بررس ژ آن ژژا حژژا

رز رضژژایح نسژژب دب ژژررن زبژژان رنگل س ژ رز

تاب می ور بود ری می ان به لژ وم پژردرتت بژه مهژارت ژای گونژاگون زبژان و توجژه
بژژه فر نژژد سژژایر

ژژور ا در تژژاب رر توصژژ ه نمودنژژد م،نژژ  ،در پهو ژژ

رحمژژدی و درت ژژان ( )0291بژژه م ایسژژة تاب ژژای مس ژ ر مسژژت
تژژازهتژژیل

ژژ ،

بژژه رنگل س ژ  0و تژژاب

چ ژ رنژژدرز (پررسژژپرح)  99پردرتتنژژد یافتژژه ای مطالعژة آن ژژا مؤیژژد موف ژژح

تژاب نظژژام جدیژژد آموزشژ رز لیژژام تل ژژق مهارت ژژای چهارگانژه و توجژژه بژژه ن از ژژای
زبان درن آموزرن بود

1. Prospect 1
2. Right Path to English
3. Prospect1
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در تی ژژق دیگژژری سودمندرف ژژار ،رنجبژژر ،یوسژ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

و رف ژژار ( )9919بژژه ررزیژژاب و ن ژژد

تژژاب ژژای پررسژژپرح  0 ،9و  9و ویژژهن  9رز منظژژر تژژورن

ررتبژژاژ بژژ فر نگژژ  9و

فررفر نگ  0پردرتتنژد در ریژ پژهو

ژ  ،می ژان مژی ور بررسژاا مژدل ای تژورن

فررفر نگ ژ ل ژژدیروت )0220( 9و تژژورن

ررتبژژا ب ژ فر نگژژ بژژایررم ،)9119( 4ربتژژدر بژژا

رنجژام بررسژ
ررزیاب

نژ و

ژ و سژژپ

رز ژریژق مصژاحبه بژژا  00معلژ زبژژان رنگل سژ بژژه

تاب ژای مژی ور پردرتتنژد یافتژه ژای ررزیژاب ریژ می ژان ن ژان رز گسسژتگ

فر ند رز زبان و ریررن ژ ه ژردن گ تمژان و میتژوری تژاب ژای درسژ درشژح در مژ
ررسژژتا ،میمژژودی و مژژرردی ( ،)9914رفژژرر در بژژوم سژژازی فر نگژژ و نادیژژده گژژرفت
فر نژژد ژژای دیگژژر رر رز ن ژژا ضژژع

تژژاب پررسژژپرح  9ژژر م ژ نماینژژد در پژژهو

دیگژژری رحمژژدیصژژ ا ،کن،ژژه پژژور ،ملامیمژژدی و رتژژ ( ،)9916بژژه ررزیژژاب
مژژ

تژژاب رز دیژژدگاه دب ژژررن پردرتتنژژد ونتژژایآ پژژهو

آن ژژا حژژا

لژژ

رز ضژژع

و

نا ارآمژژدی تژژاب پررسژژپرح  9رز لیژژام میتژژوری زبژژان و جنبژژه ژژای ظژژا ری و فر نگ ژ
بود
رز جملژه مطالعژات

ژه در ریژررن بژا رویرژرد تیل ژق ح ژو صژورت پییرفتژه ،م تژورن

بژژه مطالعژژات تژژان و ترلژژان -عل آبژژادی ( )0296و رحمژژدی و حسژژن ( )0293رشژژاره
درشح ه در بافح آموزش عال رنجام شده رسح
تژژان و ترلژژان -عل آبژژادی ( )0296در مطالعژژهری بژژا رویرژژرد تیل ژژق ح ژژو  ،بژژه
بررسژژ تعاملژژات بژژ
درن ژژگا

درن ژژجویان و رسژژات د در لاا ژژای رنگل سژژ بژژرری ر ژژدر

پردرتتنژژژد تیل ژژژق درده ژژژای حاصژژژق رز ریژژژ بررسژژژ و م ایسژژژة نظژژژررت

درن ژژجویان و رسژژات د ب ژژان گر ف ژژدرن و یژژا تعامژژق حژژدررل ب ژ

درن ژژجویان و رسژژات د بژژا

برنامژژهری رن درس ژ درن ژژگاه ا درتصژژوص ته ژژه و تژژدوی برنام ژة درس ژ بژژود بررسژژاا
یافتژژه ای ری ژ پژژهو

 ،درن ژژجویان بژژهعنورن شژژر ح نندگان من عژژق و عناصژژری عژژاری
1. intercultural competence
2. metacultural competence
3. Liddicoat
4. Byram
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رز ردرت و رتت ار در فررینژد آموزشژ تل ژ م شژدند ژه مجبژور بژه رجژرری تورسژته ای
سازمان رز پ
در پهو

تع

شده توسا درن گاه ا و برنامهری رن آموزش بودند

م ابه ،رحمژدی و حسژن ( )0293بژه بررسژ چگژونگ توجژه بژه ح ژو

و تورسژژته ای درن ژژجویان ارشناس ژ ررشژژد آم ژوزش زبژژان رنگل س ژ در ژررح ژ برنام ژة
آموزش پردرتتند نتایآ بررس آن ا ن ژان درد ژه نگژاه بژه عناصژر ت ژر قد نژدۀ صژدری
درن ژژجو ،م ژژتمق برعلژژایق ،درن ژ

زم نژژه ری ،فر نژژد ،سژژبا یژژادگ ری و جنس ژ ح ،بس ژ ار

ل ژژهری و سژژادهرنگاررنه رسژژح ژژه بژژه ن ژ حاش ژ هری و رنژژد بژژرری درن ژژجویان در
برنامژژهری ی آموزشژژ منجژژر شژژده رسژژح در حژژال
تع ژ

ننژژده و ب بژژدیق بودنژژد ری ژ پژژهو

م،ن ژ

ژژه رسژژات د آن ژژا دررری ن ژژ
ب ژژانگر ری ژ رمژژر بژژود ژژه م هژژوم

صژژدری درن ژژجو دربردررنژژده م ژژا م فررتژژر رز تج یژژه و تیل ژژق ن از ژژای درن ژژجویان
رسح
بژژا بررسژژ رجمژژال پژژهو
جدیژدرلتیل

ژژای رنجژژامشژژده در تصژژوص ررزیژژاب

در دوره ژژای متوسژژطة رول و دوم متوجژه مژ شژژوی

تژژاب ژژای

ژه ر اژژر ریژ تی ژژات

بژژه جنب ژة تاص ژ رز تژژاب یژژا تژژاب ژژای مژژورد ررزیژژاب پردرتتهرنژژد یژژا رز لیژژام روش
ررزیاب
صژژر

تاب ،دررری میدودیح ژای
سژژتند در حژژال

سژتند مالژاً برتژ مبتنژ بژر روش مژ یژا

ژژه رمرژژان تل ژژق ژژر دو روش وجژژود درشژژته رسژژح یژژا رینرژژه رز

لیام توجه به دیژدگاه معلمژان ،درنژ آمژوزرن و می ژان جژامارلژیژرر
رز مژژه ریژژ

ژ

نبژودهرنژد مه تژر

ژژه تژژا نون تی ژژق تاصژژ در ریژژ تصژژوص رز منظژژر ح ژژو

ین عژژان

(معلمان و درن آموزرن) رنجام نگرفته رسح
 .2 .2چارچوب نظری پژوهش

بژا نگژژا

بژژه پ ژ نة پژهو

م تژژورن دریافژژح ژژه م هژوم ح ژژو در نژژار م ژژا م

چژژون رحتژژررم ،رژژدرت ،شژژمول و م ژژار ح درنژژ آمژژوزرن در بژژازآفرین رویررد ژژای
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تدری  ،ژررحژ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

تژب آموزشژ و برنامژهری ی درسژ رژررر دررد (بوویژق ،9ژوا ثژاثر 0و

فِلتِ  ،0299 ،9ص )1
تیل ق ح و  4بژرری رولژ بژار در مطالعژات رنگل سژ بژرری ر ژدر

درن ژگا

 1مطژر

شژژد و برگرفتژژه رز آموزه ژژای تعل ژ و ترب ژژح رنت ژژادی 6رسژژح آمژژوزش رنت ژژادی بژژه تب ژ
ررتباژژات رژژدرت سژژازمان
ویهگ

9

م پژژردرزد و سژژع در مطالعژة ریژ موضژژوز دررد ژژه چگونژژه

ای چندگانة معلژ و درن آمژوز ،فررینژد یژادد

و یژادگ ری رر پ  ،ژدهتژر م نژد

ری رویررد آموزش  ،بژهدنبژال رره ژای رسژح ژه سژع در ریجژاد جامعژهری آزرد(تژر) دررد
تژژا بژژا ن ژ آفرین ژ و م ژژار ح درن آمژژوزرن و فررگ ژژررن در تصم سژژازی ژژا ،بژژر آینژژدۀ
آن ژژا در درون و ب ژژرون مدرسژژه تیث رگژژیرر باشژژد رز ری ژ منظژژر ،تیل ژژق ح ژژو بژژهدنبژژال
روشژ نمژودن ریژ موضژوز رسژح ژه تژا چژه حژد س سژت آموزشژ و بژهتبژا آن رسژژانة
آموزشژ ژررح شژژده توسژژا ریژ س سژژت  ،فژژرر

ننژژدۀ شژژرریط رسژژح ژژه در آن ،وضژژا

نون  3مورد ن ژد رژررر مژ گ ژرد؟ چژرر تژاب بژه شژرق نژون رسژح؟ آیژا جایگ ی
دیگری رر

ژای

م تورن متصور شد؟

بژژه ع ژژدۀ بنِسژژا ، )0229( 1ن طژژة م ژژترا مژژة رویررد ژژای رنت ژژادی ،تل ژژق و
تر ژژب فرض ژ ه ای رسژژح ژژه بژژر مبنژژای آن ژژا ،ترژژوری و عمژژق بن انگژژیرری شژژدهرند در
تمای ب

تیل ق ن ژاز و تیل ژق ح ژو  ،بنِسژا ( )0229معت ژد رسژح ژه ح ژو برتلژا

ن ژژاز ،رمژژری لژژان ،دو ژرفژژه و رابژژق مژژیر ره رسژژح تیل ژژق ح ژژو  ،ب ژژانگر رویرژژردی در
ژررح ژ آموزش ژ رسژژح ژژه بژژهدنبژژال تژژدوی بسژژتة آموزش ژ رابژژق مژژیر ره 92م باشژژد رز
آنجای

ه ما تاً ری نوز ژررحژ آموزشژ ب ژتر مناسژب آمژوزش عژال رسژح ،جمع ژح
1. Bovill
2. Cook-Sather
3. Felten
4. rights analysis
)5. English for Academic Purposes (EAP
6. critical pedogogy
7. institutional power
8. status quo
9. Benesch
10. negotiated syllabus
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درنژژ آمژژوزرن پژژهو
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حاضژژر ،دربرگ رنژژدۀ درن آمژژوزرن پایژژة دورزد ژژ رسژژح ژژه در

آستانة ورود به دورۀ آموزش عال م باشند
ژژاربررن

بنژژابرری  ،تیل ژژق ح ژژو در تعل ژ و ترب ژژح بژژهدنبژژال پررنژژد ژژردن ن ژ

آموزش ژ  ،رع ژ رز معل ژ و درن آمژژوز ،در م ژة رر ژژان آمژژوزش و پژژرورش رسژژح تیل ژژق
ح و رز مرحلژة ن ازسژنج و تیل ژق ن ژاز 9فررتژر رفتژه و در سژطو تصم سژازی ،باعژ
فاصژژله ب ژ

ژژا

تصم سژژازرن نظژژام تعل ژ و ترب ژژح و ژژاربررن آن م شژژود (بنِسژژا،

 )9111به عبارت دیگر ،در تیل ژق ح ژو  ،پهو ژگر در پژ
فورصق رسژح تژا رز ریژ ژریژق باعژ

رفژ ری

و سژپ

ژ

اسژت ریژ

رف ریژ در تروجژ آمژوزش و پژرورش

شود ه در ری صورت درن آموز و نهایتاً جامعه منت ا تور ند شد
م هوم تیل ق رژدرت و ح ژو بژرری رولژ بژار ،در پهو ژ
با د

مطالعة مناسژبات رژدرت در میژ ا درن ژگا

وی ،تیل ق ردرت بژهدنبال ریجژاد تعژادل بژ

ژ

ژه بنِسژا ()9111

رنجژام درد ،مطژر گردیژد بژهع ژدۀ

رویرژرد توصژ

 0رریژآ در تیل ژق ن از ژا و

رویرژژرد آمژژوزش رنت ژژادی رسژژح در رویرژژرد آمژژوزش رنت ژژادی ،پهو ژژگر بژژهدنبال ریجژژاد
تغ ر شژرریا موجژود جهژح ترک ژب و ت ژویق م ژار ح ب ژتر میاژبژان آموزشژ رسژح
(پن رژژوا 9114 ،9اناگاررجژژا )9119 ،4لژژیر ،یرژژ رز ر ژژدر
ررزیژژاب

مهژژ پژژهو

حاضژژر،

تژژاب ویژژهن  9رز جنبژژة م ژ رن توجژژه بژژه ح ژژو میاژب ژان و م،ن ژ

م ول ژة

فر ند در ته ه و تدوی آن رسح.
 .3روش پژوهش
 .1 .3طرح پژوهش

ژژژر پژژهو

حاضژژر ،بژژهدل ژژق بهژژرهمنژژدی رز ژژر دو روش مژژ و

جمژژاآوری ،تیل ژژق و ت س ژ ر درده ژژا ،رز نژژوز تر ب ژ

1

رسژژح در ری ژ پژژهو

ژژ در
 ،دیژژدگاه

1. needs analysis
2. descriptive approach
3. Pennycook
4. Canagarajah
5. mixed methods design
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ژه تژاب ویژهن  9رر تژدری
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مژ ردنژد و درنژ آمژوزرن در حژالِ تیصژ قِ پایژة

دورزد ژ  ،ژ رز ژریژژق پرسژ نامه و ژ رز ژریژژق مصژژاحبه جمژژاآوری شژژد در نهایژژح
م ایسهری ب

نظر معلمان و درن آموزن رنجام شد

 .2 .3جمعیت و نمونۀ آماری

جامعژة آمژژاری ری ژ پژژهو

شژژامق  096معل ژ زبژژان رنگل سژ پای ژة دورزد ژ (رع ژ رز

زن و مرد) رز معلمان زبژان رنگل سژ مژدررا رسژتان ژای مژدرن ،مر ژ ی ،تهژررن ،فژارا،
رص ژ هان ،ریلژژام ،رمان ژژاه ،ردسژژتان ،مازنژژدررن ،توزسژژتان ،آ ربایجژژان شژژرر  ،آ ربایجژژان
کرب  ،رردب ق ،تررسژان جنژوب و تررسژان رضژوی بژود ژه بژهترت ژب شژامق ،91 ،94 ،92
 ،6 ،92 ،92 ،99 ،99 ،90 ،92 ،99 ،99 ،99 ،92و  96ن ژژر بژژود ریژژ معلمژژان بژژا رسژژت اده
رز نمونژژهگ ژژری در دسژژترا 9رنتیژژاب شژژدند ژژه رز م ژژان آن ژژا تعژژدرد  022پرسژژ نامه
ترم ژژق ،عژژودت و جمژژاآوری شژژد تعژژدرد  90ن ژژر رز آن ژژا بژژه پرس ژ نامة رلرترون ر ژ رز
ژریژق رریانامژه و رسژانه ژای رجتمژاع نظ ژر تلگژررم و سژروش و تعژدرد  903ن ژر ن ژ بژه
پرس نامة چاپ پاس دردنژد ریژ معلمژان دررری سژوربق ژاری متغ ژر بژ

 0تژا  01سژال

و رز ژژر دو جنس ژ ح ( 999مژژرد و 39زن) بودنژژد ژژه در دب رسژژتان ژژای دتتررنژژه و پسژژررنة
رسژژتان ژژای مژژی ور در منژژاژق میتلژژ
م غول به تدری

برتژژوردرر ،ن مژژهبرتژژوردرر و متژژر برتژژوردرر

بودند

علاوه بر ری  ،تعژدرد  002ن ژر رز درنژ آمژوزرن پایژة دورزد ژ در حژالِ تیصژ ق (دتتژر
و پسر) در رسژتان ژای مژی ور بژا مژا و ژدریح معلمژان تژود ژه ربلژاً بژه پرسژ نامة
نسژژیة معل ژ پاس ژ درده بودنژژد ،بژژه پرس ژ نامة درن ژ آمژژوزی پاس ژ دردنژژد رز م ژژان ری ژ
پاسژژ

ژژا ن ژژ  ،تعژژدرد  022پرسژژ نامهری ژژه بهصژژورت امژژق پاسژژ درده شژژده بودنژژد،

رنتیژژاب گردیدنژژد ژژه شژژامق  922پرس ژ نامة رلرترون ژژا و  922پرس ژ نامة چژژاپ بژژود
رز 022پرسژژ نامة درن آمژژوزی تعژژدرد  19مژژورد متعلژژق بژژه درن آمژژوزرن پسژژر و 929
مورد مربو به درن آمژوزرن دتتژر بژود م،نژ

رز تعژدرد  91ن ژر رز معلمژان ( 3مژرد و9

1. convenience sampling
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زن) و  91ن ژر رز درنژ آمژوزرن ( 9مژژرد و  3زن) ژه مایژژق بژه شژژر ح در مصژاحبه بودنژژد،
مصاحبهری ن مهساتتاریافته 9به عمق آمژد مصژاحبه ژا ضژبا ،پ ژادهسژازی و سژپ

تیل ژق

میتور 0شد
 .3 .3ابزارهای پژوهش

 .1 .3 .3بستۀ آموزش زبان انگلیسی ویژن 3

برری رجرری ریژ پژهو

رز چهژار ربژ رر میتلژ

رسژت اده شژد رولژ

،

ربژ رر پژهو

بستة آموزش زبژان رنگل سژ شژامق تژاب درنژ آمژوز ویژهن  ،)0293( 9تژاب ژار ویژهن
 ، )0293( 9تژژاب معل ژ ویژژهن  )0293( 9و فایژژق ژژای صژژوت مربژژو بژژود ژژه بژژهدل ژژق
عدم دسترسژ بژه لژو ف ژردۀ تژاب در بژازرر ،رز وبسژایح دفتژر برنامژهریژ ی و تژیل
تب درس وزررت آمژوزش و پژرورش بژارگ ری شژد ریژ بسژته رز لیژام

نژ و

ژ

توسا می ان تیل ق شد
 .2 .3 .3پرسشنامههای ارزیابی نسخۀ معلم و دانشآموز کتاب ویژن 3

رب رر ژژای دوم و سژژوم ،شژژامق پرس ژ نامه ژژای می قسژژاتتهری بژژود ژژه در دو نسژژیة
معل و درنژ آمژوزی ژررحژ و ته ژه شژدند ریژ پرسژ نامه ژا ژه ربتژدر بژرری دریافژح
نظژژررت معلمژژان زبژژان رنگل س ژ پای ژة دورزد ژ رسژژت اده شژژد ،شژژامق  16گویژژه در م ژژاا
ل ررت بود لژازم بژه ژر رسژح ژه بژا رنژد

سژادهسژازی میتژور و توضژ یات رجمژال ،

پرس نامهری برری درن آمژوزرن معژادل پرسژ نامة معلمژان ژررحژ گردیژد تژا نتژایآ ریژ
دو پرس نامه رابق م ایسه باشند
در ژررحژژ و تژژدوی ریژژ پرسژژ نامه ژژا ،می ژژان بژژا بررسژژ چنژژدی پرسژژ نامة
مطژژر مژژورد رسژژت اده در ررزیژژاب

تژژاب ژژای درس ژ رز جملژژه فهرسژژح شژژلدن،)9133( 9

1. semi-structured interview
2. content analysis
3. Sheldon
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تژژا ر ،)9191( 9رسر رسژژو ،)9119( 0ژژان نگورث )9111( 9و بژژررون )0229( 4ژژه پایژژه و
رسژژژاا پرسژژژ نامة ررزیژژژاب

تژژژاب پررسژژژپرح ( 9سودمندرف ژژژار )9914 ،رر ت ژژژر ق

م د نژژد ،رسژژتیرر شژژده و مژژوررد دیگژژری ن ژژ بژژه آن ژژا رف ژ وده شژژد ری ژ مع ار ژژا در
م ژاا ل رژرت شژامق رز  = 9املژاً میژال

تژا  = 1املژاً مژورف

نام «رژلاز نژدررم» بژه رنتهژای ریژ م ژاا رضژافه گردیژد سژپ

بژود گ ینژة دیگژری بژژه
ریژ مع ار ژا ،توسژا سژه

ن ژژر رز متیصصژژان رشژژتة آمژژوزش زبژژان رنگل سژژ بررسژژ و ررزیژژاب شژژد و مع ار ژژای
مرتبا با ررزیاب

تاب مژورد نظژر باتوجژه بژه ر ژدر

تی ژق ،رصژلا و رنتیژاب گردیژد و

بژدی نیژو ،روریژ میتژوری  1فهرسژژح بژا روش رضژژاوت متیصژص رثبژژات شژد م،نژ
برری تیی د روری سازهری ،6رز تیل ق عامل  9رست اده شد
بژژرری میاسژژبة پایژژای پرسژژ نامه رز روش آل ژژای رونبژژا  3رسژژت اده شژژد ژژه برربژژر
162گ 2بود روریژ پرسژ نامه ن ژ بژا روش تیل ژق عژامل تیی ژدی 1بررسژ شژد ربژق رز
رنجژژام تیل ل ژ عژژامل بژژهمنظژژور رژم نژژان رز ایژژح نمونژژه ،آزمژژون ژژای ژژای ر -م ژژر-
رُلر  92و بارتلح 99رنجام پییرفح
آمژژارۀ ایژژح نمونژژهبژژردرری  KMOبرربژژر بژژا 94گ 2بژژود ،بنژژابرری  ،درده ژژا بژژرری رنجژژام
تیل ژژق عژژامل  ،ژژاف و مناسژژب ت ژژی ص درده شژژدند بنژژا بژژه گ تژژة پلنژژح)0296( 90
شژژاتص  KMOبالژژای 9گ 2بژژرری تیل ژژق عژژامل بس ژ ار مناسژژب رسژژح رز ژرف ژ دیگژژر،
چون نتایآ آزمون بارتلح متر رز 21گ 2بژود ،ریژ شژاتص ژ معنژادرر بژود و بژدی معنژ

1. Tucker
2. Skierso
3. Cunningworth
4. Brown
5. content validity
6. construct validity
7. factor analysis
8. Cronbach’s Alpha
9. confirmatory factor analysis
10. KMO
11. Bartlett's Test of Sphericity
12. Pallant
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رسژح ژژه فرضژ ة میژژال

921

تیی ژژد مژ شژود ،یعنژ بژ

متغ ر ژژا مبسژژتگ معنژادرر وجژژود

دررد
در رنجام تیل ق عژامل مژورد نظژر بژا در نظژر گژرفت نتژایآ مژاتریر
نمژژودرر سژژنگری ه( 0ضژژم مة  )9و نتژژایآ مژژاتریر
بهعنورن عامق رصل

چژژرت یافتژژه ،9در مجمژژوز نُ ژه عامژژق

ه بژار عژامل بالژای 4گ 2درشژتند ،رسژتیرر گردیدنژد ژه در مجمژوز

برربر 34گ 99درصد رز ورریان
پنج و ش ژ

عناصژر رصژل ،9

ژق بژود م ژدرر ورریژان

ژه مژرتبا بژا موضژوز بیژ

پژهو

ژر یژا رز عورمژق رول ،چهژارم،
حاضژر (تیل ژق ح ژو میاژبژان و

م ولة فر ند) بود ،بهترت ب برربر 01گ61، 96گ91 ،3گ 6و 91گ 6رسح
 .3 .3 .3مصاحبه

تعدرد  91ن ژر معلژ مت ژرق رز  3مژرد و  9زن و  91ن ژر درنژ آمژوز مت ژرق رز  9مژرد
و  3زن ژژژه دروژلبانژژژه مایژژژق بژژژه شژژژر ح در مصژژژاحبه بودنژژژد ،در مصژژژاحبهری
ن مژژهسژژاتتاریافته شژژر ح ردنژژد مطالژژب ب ژژانشژژده توسژژا مصژژاحبهشژژوندگان ،رز م ژژان
مع ار ای پرسژ نامه رنتیژاب و بژرری تیل ژق مژورد رسژت اده رژررر گرفژح مطالژب مژورد
سژژؤرل در مصژژاحبه ،شژژامق م ژ رن در نظرگژژرفت ن از ژژای درن ژ آمژژوزرن ،م ژ رن توجژژه بژژه
ح و معلمژان و درنژ آمژوزرن در ژررحژ

تژاب مژی ور ،م ژ رن وررعژ بژودن 4مطالژب و

م رن ررتبا مطالژب تژاب بژا مورع ح ژای شژبهوررعژ  ،چگژونگ نگژاه تژاب بژه م ولژة
فر ند ،و نیژوۀ نمژود جنسژ ح و روربژا رژدرت در تژاب بژود لژازم بژه ژر رسژح ژه
پ

رز رنجژام مصژاحبه ،رضژایح آگا انژة 1مصژاحبهشژوندگان سژب شژد و جهژح ت ژدیر

رز شر ح ننژدگان ،تژاب ژای بژهعنورن دیژه بژه ری ژان رعطژا شژد بژهعلژاوه ،بژه ری ژان
رژم نان درده شژد ژه پاسژ
ر در

پهو

ژای آن ژا میرمانژه و می ژوم تور نژد مانژد و صژرفاً جهژح

مطالعة حاضر ،مورد رست اده رررر تور ند گرفح

1. principal component analysis
2. scree plot
3. varimax rotated matrix
4. authenticity
5. informed consent
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تژژاب ویژژهن  9ژررح ژ گردیژژد و دو

بژژرری مصژژاحبه ،ده سژژؤرل در تصژژوص ررزیژژاب

تژ رز متیصصژژان آمژژوزش زبژژان رنگل س ژ ضژژم بررسژ  ،تغ ژژررت لژژازم رر در آن رعمژژال
نمودنژژژد ژژژر مصژژژاحبه بژژژ
مصاحبهشوندگان با تل

 02رلژژژ  92در ژژژه بژژژه ژژژژول رنجام ژژژد و پاسژژژ

مرره ضژبا و سژپ

ژژژای

بژرری تیل ژق میتژور مژورد بازنویسژ رژررر

گرفژح م ژرو مصژاحبه ژا ،موضژوع ژب ژهبنژدی شژد (بژازل  0299 ،9فل ژا)0294 ،0
م،ن

بررس صژیح و

ژح یافتژه ژای مصژاحبه بژا رسژت اده رز روش بررسژ عضژو

رنجام گرفح بررساا رصول ریژ روش نتژایآ بژهدسژحآمژدۀ پژهو
پهو

9

 ،بژا شژر ح ننژدگان

در م ان گیرشته شد ه ب ژتر یافتژه ژا مژورد تیی ژد آن ژا رژررر گرفژح بژرری بالژا

بردن م رن باورپژییری و رفژ ری

رعتبژار ت سژ ر ای بژهدسژحآمژده ،دو پهو ژگر مجژرب،

نتژژایآ سژژب شژژده رر مجژژددرً بررسژژ

ردنژژد ژژه نتژژایآ ری ژژان ،یافتژژه ا و نظژژررت

پهو گررن مطالعة حاضر رر در ری تصوص تیی د رد
 .4یافتهها
 .1 .4نتایج تحلیل دادههای پرسشنامه

بژژرری پاسژژ بژژه سژژؤرلات رول و دوم پژژهو

 ،نتژژایآ درده ژژای پرسژژ نامه بژژا رنجژژام

تیل ق عامل تیل ق شژد بژار عژامل سژؤرلات و م ژانگ
موضژژوز مژژورد بیژژ

پژژهو

گویژه ای رز پرسژ نامه ژه بژه

حاضژژر (تیل ژژق ح ژژو و م ولژژة فر نژژد) م پژژردرزد در

جژدول  9آمژده رسژح و بژه ت ر ژا تیل ژژق م شژود رز آنجژا ژه رصژالح زبژان و وررعژ
بژژودن مطال ژب ،ن ژ م تورنژژد یر ژ رز ح ژژو رساس ژ میاژبژژان تژژب آمژژوزش زبان ژژای
تارج باشد  ،نتایآ تیل ژق عژامل ریژ عامژق و در مجمژوز مباحژ
ری پهو

مژرتبا بژا آن ن ژ  ،در

رررنه م گردد

1. Bazeley
2. Flick
3. member checking
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جدول  .1نتایج تحلیل عاملی به تفکیک عوامل
عامل :1میزان توجه به حقوق و نظرات معلمان در طراحی آموزشی
شمارة

عنوان سؤال

سؤال

میانگین

نظرسنج صورتگرفته رز رفررد منتیب رز سررسر
41

ه رسم ان در رنتهای تاب آمده) ،منعر

انحرافمعیار

بار
عاملی

ور (معلمان

نندۀ نظررت و

دیدگاه ای ر اریح رریب به رت ا دب ررن و معلمان زبان رنگل س

01گ9

69گ0

19گ2

رسح
12
19
10
19
14

بهتر رسح معل رز روش شیص تودش رست اده ند و رز تاب
پ نهادی آموزش و پرورش رست اده نرند

روش تدری

دردن تاب روش تدری

ویهن  9به معلمان نوع رحتررم به ح و
آنهاسح

آموزش روش تدری

ری

تاب به معلمان بهصورت رینترنت

پاسیگوی سؤرلات و ربهامات دب ررن تور د بود
آموزش روش تدری

حضوری ،بهتری رره ار در تصوص آشنای

معلمان با روش تدری
در ژررح

تاب رسح

تاب ،ح و معلمان زبان (در نظر گرفت پ نهاد ا و

رنت ادرت ر ار معلمان) تا حدودی رعایح شده رسح
مجموز

64گ0

01گ9

39گ2

24گ9

90گ9

30گ2

33گ0

43گ9

60گ2

00گ9

90گ9

60گ2

61گ0

00گ9

49گ2

34گ0

99گ9

64گ2

عامل  :2توجه به حقوق فراگیران و آموزش مبتنی بر زندگی واقعی
شمارة
سؤال

99
90

عنوان سؤال

تاب دررری فعال ح ای متنوز ک رتروریا نظ ر بازی ا و سرود ای
جهح تعم ق یادگ ری رسح
مطالب و تمرینات تاب م ابه شرریا زندگ وررع رسح

بار

میانگین

انحرافمعیار

24گ0

26گ9

13گ2

93گ0

94گ9

69گ2

عاملی

رب رر ای ما آموزش دیدرری و شن درری (ماق فایق صوت یا ف ل
99

و ) متناسب با میتوری مورد تدری

مرره بستة آموزش ( مرره با

09گ0

99گ9

32گ2

تاب) معرف یا رررنه شده رسح
93

رنجام تمرینات و فعال ح ای تاب موجب ت رر تلارانه در درن آموزرن
م شود

41گ0

99گ9

46گ2
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عنوان سؤال

سؤال

41

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

در ژررح

تاب پایة دورزد  ،ح و درن آموزرن ریررن در نظر گرفته
شده رسح

میانگین

انحرافمعیار

60گ0

09گ9

بار
عاملی

41گ2

در صورت آموزش صی د ،تاب پایة دورزد  ،درن آموزرن رر برری
46

ورود به درن گاه و بهرهمندی رز تاب ای زبان عموم و تیصص
درن گا

09

62گ0

99گ9

43گ2

آماده م ند

تاب در ترک ب درن آموزرن و معلمان در به ارگ ری زبان رنگل س در
می ا لاا موفق عمق رده رسح
مجموز

62گ0

02گ9

42گ2

40گ0

02گ9

14گ2

عامل  :۵اصالت زبانی در چهار مهارت اصلی زبانی
شمارة

عنوان سؤال

سؤال

09
00
99
94
96
99
93
44

رصول و مررحق صی د در رررنة مهارت ای چهارگانة زبان در بی

ای

رتتصاص یافته به ری مهارت ا رعایح شده رسح
در مطالب تاب ،بر مهارت ای تول دی (گ تاری و نوشتاری) نسبح به
مهارت ای دریافت (تورندرری و شن درری) تی د ب تری شده رسح
مت ای رررنهشده در بی

تورندرری ،دررری موضوعات جیرب و بهروز
م باشد

مت ای بی

تورندرری دررری رصالح زبان

ستند

تعدرد مرالمه ای رررنهشده در تاب اف م باشد
جملات مرالمه ای رررنهشده با زبان مورد رست اده در می ا ای وررع
زبان رنگل س مطاب ح دررد
موضوز و میتوری مرالمه ای رررنهشده م ابه مورع ح ای زندگ وررع
رند
تمرینات و فعال ح ای ( Listeningبی

شن درری) م ابه مورع ح ای

زندگ وررع رسح و رز جیرب ح اف برتوردررند
مجموز

بار

میانگین

انحرافمعیار

19گ0

92گ9

41گ2

99گ9

94گ9

99گ2

64گ0

06گ9

40گ2

92گ0

06گ9

69گ2

96گ0

03گ9

69گ2

69گ0

02گ9

91گ2

60گ0

00گ9

91گ2

62گ0

09گ9

69گ2

30گ0

09گ9

60گ2

عاملی
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عامل  :6ویژگیهای فرهنگی و بینفرهنگی و الگوی روابط قدرت
شمارة

بار

عنوان سؤال

میانگین

انحرافمعیار

1

رز لیام فر نگ  ،تاب متعصب به فر ند بوم ان رنگل س زبان رسح

09گ0

99گ9

60گ2

6

رز لیام فر نگ  ،تاب متعصب به فر ند ریررن رسح

11گ9

91گ9

19گ2

سؤال

تاب به شرق سازندهری شرریا م ایسه فر نگ ب
رر برری درن آموزرن فرر

9

عاملی

زبان مبد و م صد

م آورد تا آن ا بتورنند رلگو ای فر نگ

صی ی رر رز ر یا رستیرر نموده و در زندگ روزمره تود به ار

10گ0

92گ9

91گ2

بندند
3

رویرردی ب رلملل و ب فر نگ دررد

تاب پایة دورزد

مطالب و موضوعات تاب پایة دورزد

1

به مة روم ح ا و فر ند ای

ریررن نگاه مساوی دررد و به فر ند یا روم ح تاص متعصب ن سح
شیص ح ا و علان فر نگ متنوع در سرتاسر تاب موجود رسح و

92

شرریا یا گ تمان ب رلملل فرر

شده رسح

در مجموز ،مطالب ،موضوعات ،تصاویر و شیص ح ای تاب پایة

49

دورزد

می ر تعصب ب تری دررد

به جن

96گ0

11گ2

49گ2

16گ0

00گ9

41گ2

16گ0

92گ9

19گ2

29گ9

03گ9

43گ2

در دیالوگ ا و مطالب گنجاندهشده در تاب ،رز رلگو ای روربا ردرت
ت ریباً برربر ماق دیالوگ ب

43

دو یا چند درن آموز ،دو یا چند مرار و

33گ0

21گ9

13گ2

رست اده شده رسح
99گ0

مجموز

91گ9

16گ2

مان گونه ه رز جدول  9پ درسح ،عامژق  9ژه بژه م ژ رن توجژه بژه ح ژو و نظژررت
معلمان در ژررحژ آموزشژ م پژردرزد01 ،گ 96درصژد رز ورریژان
شامق  6گویژه رسژح در مجمژوز م ژانگ

پاسژ

ژق رر توج ژه ژرده و

ژای شژر ح ننژدگان بژه گویژه ای ریژ

عامق (34گ )0ن ان م د د ژه معلمژان رعت ژاد درشژتند ژه نظژررت و ح ژو آن ژا در ته ژه
و تدوی

تاب ویهن  ،9چندرن رعایح ن ده رسح

ح سژؤرل بژه عامژق  ،4یعنژ م ژ رن توجژه بژه ن از ژا و ح ژو فررگ ژررن و آمژوزش
مبتن بر زندگ وررعژ در تژدوی
درصد رز ورریان

تژاب مژ پژردرزد ریژ عامژق در مجمژوز ،ب ژانگر 61گ3

ق مژ باشژد م ژانگ

لژ 40گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای مربژو
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رز عژژدم توجژه ژژاف بژژه ن از ژژا و ح ژژو فررگ ژژررن در ژررحژ

آموزش رسح
ژح سژؤرل رسژح ژه بژه بررسژ م ژ رن توجژه بژه رصژالح زبژان در

عامق  ،1شامق

چهژژار مهژژارت رصژژل در ژررح ژ
درصد رز ورریان

تژژاب مژ پژژردرزد ری ژ عامژژق ،در مجمژژوز ب ژژانگر 91گ6

ق مژ باشژد م ژانگ

به ری عامژق ،حژا

لژ 30گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای مربژو

رز آن رسژح ژه شژر ح ننژدگان رز ریژ موضژوز ن ژ چنژدرن ررضژ

ن ستند
ژژح سژژؤرل در عامژژق  ،6بژژه بررس ژ م ژ رن توجژژه بژژه ویهگ ژ ژژای فر نگ ژ و ب ژ
فر نگ ژ و رلگژژوی روربژژا رژژدرت ،در ته ژژه و تژژدوی
مجمژوز 1گ 6درصژژد رز ورریژان
ب انگر رضایح پای

تژژاب مژژ پژژردرزد ریژژ عامژژق در
لژ ریژ عامژژق (99گ،)0

ژژق رر توج ژه م نژژد م ژانگ

شر ح نند ان رز موضوز ر شده رسح

 .2 .4نتایج تحلیل دادههای مصاحبه

بژژا توجژژه بژژه تر بژژ بژژودن ژژژر پژژهو
پرسژ نامة معلمژژان و درن ژ آمژژوزرن و م،ن ژ

 ،بژژرری تیی ژژد نتژژایآ حاصژژق رز ررزیژژاب
مژژا بژژه پاس ژ بژژه سژژؤرلات رول و دوم،

مصژاحبة ن مژهسژژاتتاریافتهری صژورت پژییرفح مژژت مصژاحبه ژا پ ژژادهسژازی شژد ،مژژورد
تیل ق میتژور رژررر گرفژح و سژپ

رلگو ژای م ژترا و تررررشژوندۀ پاسژ ژا ،رسژتیرر

و فررورن ژ آن ژژا میاسژژبه گردیژژد ژژه در رینجژژا در جژژدول  ،0تنهژژا بژژه رررن ژة پاس ژ
مصژژاحبهشژژوندگان بژژه پرسژژ
م،نژژ

پایژژای بژژ

دگیرر با فرمول مبستگ

ای مژژرتبا بژژا بیژژ

پژژهو

ژژای

حاضژژر ،بسژژنده م شژژود

دگژژیرررن 9مسژژت ق در تیل ژژق میتژژوری مصژژاحبه ژژا بژژ

چهژژار

الست  0میاسبه شد ه برربر با 19گ 2بود

1. intercoder reliability
2. Holsti's Coefficient

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق
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جدول  .2الگوهای کلی استخراجشده از دادههای مصاحبه
بلی

الگوی کلی استخراجشده از دادههای مصاحبه

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

92

09

92

92

9گ99

91

6گ66

ریجاد برربری و مساورت در رلگوی روربا ردرت در مطالب تاب

96

9گ19

94

6گ49

توسعه و توجه به مسانق فر نگ زبان م صد

3

6گ06

00

9گ99

رست اده رز زبان وررع ) (authenticدر میتوری تاب

1

92

09

92

مجموز

10

64گ94

19

12گ61

توجه به ن از ای زبان و رعایح ح و فررگ ررن در ته ه و
تدوی

تاب

توجه به ح و و ن از ای معلمان در ته ه و تدوی

تاب

بررساا نتژایآ حاصژق رز تیل ژق میتژوری مصژاحبه در جژدول  ،0م ژانگ
رضژژایح رز مژژوررد مطژژر شژژده (12گ )61رز م ژژانگ

م ژ رن عژدم

م ژژ رن رضژژایتمندی (64گ )94ب ژژتر

رسژژح در م ژژان مژژوررد مطژژر شژژده ،عژژدم رضژژایتمندی رز توجژژه ژژاف بژژه فر نژژد زبژژان
م صژژد بژژا دررر بژژودن 9گ 99درصژژد ،در بالژژاتری م ژ رن رژژررر دررد ری ژ مژژورد ،تیی ژژد ننژژدۀ
نتژایآ حاصژژق رز بررسژ پرسژ نامة ژر دو گژژروه پژهو

(معلمژژان و درن آمژوزرن) ن ژ

در ری تصوص بود
عژژژدم رسژژژت اده رز زبژژژان وررعژژژ در میتژژژوری تژژژاب ن ژژژ  ،بژژژه تیی ژژژد  92درصژژژد
مصاحبهشوندگان رسژ ده رسژح ژه ریژ مژورد مؤیژد نتژایآ حاصژق رز بررسژ پرسژ نامه
ن بژود لژیر شایسژته م بژود ژه در چژارچوب رویرژردی تلژا و تودباوررنژه ،بژه جنبژه
ژژای میتلژژ

تورنژژای ریجژژاد ررتبژژا  ،رنت ژژال و ت سژژ ر معنژژا در می طژژ وررعژژ بژژا

به ارگ ری زبان وررع و به دور رز تعصبات فر نگ  ،توجه اف معمول م شد
رویررد مبتنژ بژر تیل ژق ح ژو میژور ،رت ژررً مژورد توجژه پهو ژگررن میصوصژاً در
حژوزۀ آمژژوزش زبژژان بژژرری ر ژژدر

ویژژهه رژررر گرفتژژه رسژژح در ریژ ررسژژتا و در ررسژژتای

پژژهو

حاضژژر ،چهژژار سژژؤرل رز  92سژژؤرل مطژژر شژژده در

تی ژژق بی ژژ بژژه ر ژژدر

مصاحبه ،به ررزیاب م ژ رن رعایژح ح ژو و ن از ژای درنژ آمژوزرن و معلمژان در ژررحژ
مطالژژب تژژاب پردرتژژح بررسژژاا نتژژایآ حاصژژق رز مصژژاحبه ،ر اژژر ( 63درصژژد) شژژر ح
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ننژژدگان رز ژژر دو گژژروه درن ژ آمژژوزرن و معلم ژان رظهژژار درشژژتند ژژه ح ژژو و ن از ژژای
آن ا در ته ژه و تژدوی

تژاب نادیژده گرفتژه شژده رسژح ژه نتژایآ حاصژق رز پرسژ نامه

در ری زم نه (نتایآ تیل ق عورمق  9و 4در جدول  )9رر ن تیی د م ند
تنهژژا مژژوردی ژژه مصاحبهشژژوندگان رز آن رضژژایح نسژژب درشژژتند ،مربژژو بژژه وجژژود
روربژژژا رژژژدرت برربژژژر در مطالژژژب و میتژژژوری تژژژاب بژژژود ژژژه بژژژه تیی ژژژد ن مژژژ رز
مصاحبهشوندگان رس د
 .3 .4نتایج ارزیابی ذهنی محققان از کتاب زبان انگلیسی پایۀ دوازدهم (ویژن )3

بهمنظور تیل ژق ب ژتر ن ژا رژوت و ضژع

تژاب ویژهن  ،9ریژ رثژر ،مژورد تج یژه و

تیل ژژق

ن ژ  9می ژژان ن ژ رژژررر گرفژژح ژژه نتژژایآ بی

پژژهو

مطالع ژة حاضژژر (تیل ژژق ح ژژو میاژبژژان و م ول ژة فر نژژد و رصژژالح زبژژان ) در

ژژای مژژرتبا بژژا موضژژوز مژژورد

رینجا ،به ت ص ق ب ان م گردد
 .1 .3 .4جهتگیری فرهنگی کتاب

رز آنجژژا ژژه شژژرقگ ژژری شیصژژ ح رجتمژژاع

ژژر سژژ در تعاملژژات رجتمژژاع وی

شژژرق مژژ گ ژژرد و بژژا توجژژه بژژه ن دیرژژ روزرفژژ ون جورمژژا ب ژژری بنژژا بژژه ررتضژژانات
رجتمژژاع  ،ررتصژژادی و س اسژژ  ،لژژ وم توجژژه بژژه ن ژژا م ژژترا فر نگژژ و آشژژنای بژژا
مصژژادیق فر نگژژ زبژژان م صژژد بژژهمنظژژور جلژژوگ ری رز ریجژژاد سژژوفت ا مات لژژام و
بررررری ررتبا مژؤثر ،رمژری بژدیه رسژح جهژحگ ژری یژاسژویه بژه ن ژا فر نژد زبژان
مبد و عژدم توجژه عمژدی یژا سژهوی بژه فر نژد زبژان م صژد ،در تژاب م ژهود رسژح
رنتظار م رفح با توجه بژه رویررد ژای آمژوزش رنت ژادی ،0حتژ رلیمرژان یژا جهژحگ ژری
ب نژژاب ن فر نگ ژ در تژژاب رتیژژا م ژ شژژد وضژژع ح توجژژه بژژه فر نژژد بژژوم رز نرژژات
مابح فر نگژ در تژاب رسژح بژا وجژود ریژ  ،رسژت اده رز رسژام و شیصژ ح ژای زبژان
تارج در نار رسژام و شیصژ ح ژای بژوم  ،م تورنسژح رصژالح ب ژتری بژه میتژوری
تاب ب اف رید
1. subjective analysis
2. critical pedagogy

ن د و بررس
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 .2 .3 .4تناسب کتاب با نیازها و علایق فراگیران و معلمان

یر رز رنت ادرت وررد بژه ریژ

تژاب ماننژد تژاب ژای ربلژ  ،عژدم سژنج

علژانق و

ن از ژژا و نادیژژدهگرفت ح ژژو فررگ ژژررن و معلمژژان در ژررح ژ ریژ بسژژتة آموزش ژ رسژژح
عدم رنجژام ن ازسژنج مناسژب و تیل ژق ح ژو فررگ ژررن و معلمژان در ژررحژ آموزشژ
و درگ ژر نرژژردن آن ژژا در رمژژر تول ژژد میتژژوری آموزشژ  ،باعژ
علارگ معلمان و فررگ ررن در رمر یادد
ژ ررتباژ

ه بژ

ریجژژاد بژ رنگ گژ و بژ

و یادگ ری م شود

نویسژندۀ دوم رثژر حاضژر و یرژ رز مژؤل

شد ،عنورن گردید ه به دل ق ض ق ورژح بژه ناچژار بیژ
آن تیل ژژق ح ژژو ری ژژان در تصژژوص ژررح ژ ری ژ

میتژرم تژاب حاصژق

تیل ژق ن ژاز فررگ ژررن و بژه تبژا
تژژاب صژژورت نگرفژژح رز ژرف ژ ،

دیژژدگاه معلمژژان و رسژژتادرن آمژژوزش زبژژان رنگل س ژ در حژژوزۀ آمژژوزش و پژژرورش ن ژ در
ژررح

تاب نادیده گرفته شژده رسژح و مژؤل

میتژرم تژاب ،تنهژا بژا رنتیژاب گ ین ژ

دو ن ژژر رز ژژر رسژژتان ( ژژه رسژژام آن ژژا در رنتهژژای تژژاب مژژی ور ژژر شژژده رسژژح) بژژه
رعتبارسنج

تاب پردرتتهرنژد ژه راعژدتاً نم تورنژد ب ژانگر ن طژه نظژررت ر اریژح معلمژان
ور باشد

زبان رنگل س مدررا

 .3 .3 .4اصالت زبانی و نگارشی در محتوای کتاب

شرقگ ری سژاتتار ای زبژان وررعژ در صژورت

ژه زبژان در میژ ا وررعژ رسژت اده

شژژود ،رنجژژام م ژ گ ژژرد ریجژژاد فضژژای زبژژان وررعژژ و ررتبژژا میژژور ژژه در آن دو فژژرد
تارج زبژان (نژه ل ومژاً رنگل سژ زبژان) یژا حتژ رلیمرژان یژا ریررنژ و یژا تژارج بژه
گ تگژژو بپردرزنژژد ،در ریژ
حژژا

تژژاب م ژژا ده نمژ شژژود ریژ موضژژوز باعژ

شژژدن نژژوع فضژژای تصژژنع در سرتاسژژر تژژاب ب ژهویژژهه در بی ژ

پدیژژدرر شژژدن و
مرالمژژه شژژده

رسح
برری ماژال در درا  ،9مرالمژة موجژود ،بژ

یژا ب مژار و پرسژتار ریررنژ  ،آن ژ در

مژژورد یژژا شیصژ ح پ شژژر م ژژهور ریررنژ رت ژژا م رفتژژد صژژر نظژژر رز رینرژژه تصژژور
مرالمژة رنگل سژ بژ
و بدل شده ب

دو ن ژژر ریررنژ (پرسژتار و ب مژژار) ،دور رز

ژ رسژژح ،مرالمژژات رد

ری دو فژرد ن ژ ک رعژادی و تصژنع بژهنظژر م رسژد یژا مالژاً در درا ،9
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یژژا پژدر و پسژژر ریررنژ آن ژ بژژه زبژژان رنگل سژ در مژژورد چنژژد تژژورب

بادی ن  ،تصنع و ک رژب ع بهنظر م رسد
 .4 .3 .4توجده بده همدۀ عنداصددر توانش ارتبداطی 1اعم از توانش زبانشددناختی ،2توانش
منظورشناختی ،3توانش راهبردی 4و توانش جامعهشناختیفرهنگی

تژژورن

۵

ررتبژژاژ بررسژژاا نظری ژة دل ژژایم  ،9166( 6بژژهن ژژق رز سودمندرف ژژار)9914 ،

تنها میدود به تورن

زبژانشژناتت ن سژح ،بلرژه تژورن

ژای رر بژردی ،منظورشژناتت و

جامعژهشژناتت فر نگژ رر ن ژ شژامق مژ شژود بژا رررنژة ن ژ
گ تژار ،3مژ تژورن ریژ تژژورن

ژای زبژژان  9و ن ژ رعمژژال

رر ت ویژح ژرد و توسژعه درد (سودمندرف ژار )9914 ،تژژاب

حاضر در موررد بس ار میدودی بژه آمژوزش رعمژال گ تژار پردرتتژه رسژح بژرری نمونژه در
درا یژژا در آمژژوزش چگژژونگ تورفژژق و ب ژژان تردیژژد بژژا آمژژوزش سژژؤرلات تیی ژژدی
ضم مه ،1بدی رمژر پردرتتژه شژده رسژح ژه رلبتژه ریژ ررژدرم ،چ ژ ی فررتژر رز یژا تلژاش
زبانشناتت ن سح در حال

ژه تژورن

رر بژردی بژهتژوب در ریژ

تژاب پروررنژده شژده

رسژژح ،یرژژ رز مهژژ تژژری میژژدودیح ژژای تژژاب ویژژهن  9و تمژژام

تژژاب ژژای ریژژ

مجموعژژه ،عژژدم توجژژه ژژاف بژژه آمژژوزش و حتژژ شناسژژاندن رر برد ژژای تژژورن
جامعهشناتت فر نگ زبان م صد رسح
 .۵ .3 .4الگوی روابط قدرت در بخشهای مختلف کتاب

بررسژژاا نظژژررت فر لژژا  ،)9131( 92یرژژ رز رصژژول و دکدکژژه ژژای تیل ژژق گ تمژژان
رنت ادی ،99رررنة روربا ردرت برربر در مطالژب تژب آمژوزش زبژان ژای تژارج رسژح ژه
1. communicative competence
2. linguistic competence
3. pragmatic competence
4. strategic competence
5. sociocultural competence
6. Dell Hymes
7. language functions
8. speech acts
9. tag questions
10. Fairclough
11. critical discourse analysis
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رز ح ژژو فررگ ژژررن میسژژوب م شژژود یعنژژ رینرژژه در ژررحژژ مطالژژب آموزشژژ ن ژژ
ماننژد سژژایر بیژ
باشژ

ژژای جامعژژه ،بایسژژت شژژا د تعژژادل و برربژژری رلگژژوی روربژژا رژژدرت

بژژهعبژژارت دیگژژر ،مناسژژبات رژژدرت موجژژود در مرالمژژات و تعاملژژات ژررحژ شژژده

در تژژاب ،حت ژ رلیمرژژان م ژ بایسژژت دررری توزیژژا مت ژژارن و ژ وزن باشژژد رلبتژژه ری ژ بژژه
معن نادیده گرفت ن ژ

ژای میتلژ

رجتمژاع ن سژح لژ ر  ،رلگژو و برآینژد لژ ریژ

روربا ،مژ بایسژت متژورزن باشژد بژا بررسژ تعاملژات موجژود در بیژ
درا ،رلگژژوی تژژورزن رژژدرت ،ب ژژتر بهصژژورت نژژابرربر (بژژ
درنژ آمژوز و پژدر و پسژر) صژورت مژ گ ژرد رمژا در بیژ

مرالمژة ژر سژه

پرسژژتار و ب مژژار ،معلژژ و
شژن درری و گ تژاری شژژرریا

املژاً دگرگژون و مطلژژوب رسژح چرر ژه رز نژژه مرالمژة موجژود در ریژ بیژ  ،تنهژا یژژا
مرالمه ،ب

رفررد با ردرت نابرربر رسح

م،ن ژ  ،ر اژژر مرالمژژه ژژای برربژژر در تژژاب ،ب ژ

درن ژ آمژژوز بژژا درن ژ آمژژوز رت ژژا

م رفتد ه بژا وررع ژات زنژدگ روزمژره مطاب ژح چنژدرن نژدررد ریژ در حژال رسژح ژه
رلگژژوی روربژژا رژژدرت در زنژژدگ روزمژژره بس ژ ار متنژژوزتژژر م ژ باشژژد (ورلژژدی و معل ژ ،
ارمنژد و ارمنژد ،تریژژدرر و فروشژنده و ) در عژژو

 ،رلگژوی روربژژا رژدرت در مرالمژژه

ای نابرربر در تاب ،دررری تنوز رابقربول رسح
 .6 .3 .4نمود جنسیت در مطالب ،روابط و تصاویر کتاب

رز دیگژژر ح ژژو رسژژت اده نندگان و فررگ ژژررن تژژب آمژژوزش زبژژان ژژای تژژارج  ،عژژدم
وجژود تعصژبات جنسژ ت در مطالژب ریژ
تژژیث ررت عم ژژ بژژر رشژژد عژژاژ

تژب رسژح ژه عژدم رعایژح آن ممرژ رسژژح

و شژژناتت درنژژ آمژژوزرن بگژژیررد (سودمندرف ژژار،

 )9914بژژهنظژژر سژژاندرلند ،9ژژول  ،0عبژژدرلرح  ،9لرونت ر ژژو ،4و شژژاتوا ،)0222( 1وجژژود
ری ژ تعصژژبات در تژژاب ژژا بژژر ویژژح جنس ژ فررگ ژژررن و فرصژژح ژژای فررگ ژژری آن ژژا

1. Sunderland
2. Cowley
3. Abdul Rahim
4. Leontzakou
5. Shattuck
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تیث رگیرر تور ژد بژود بژرری مطالعژة نمود ژای جنسژ ت  ،فا تور ژای نظ ژر رسژام رفژررد،
رل ژژاب ،ضژژمایر ،ص ژ ات ،نسژژبح ژژای تژژانوردگ  ،م ژژاکق تژژاص یژژا جژژن  ،تصژژاویر
موجود در تاب ،رب رر ا و متعل ات رفررد ،تیل ق شد
در ری ژ

تژژاب بژژرری ن ژژان دردن معژژان و م ژژا

لمژژات ،ب ژژتر رز تصژژاویر مردرنژژه

رسژژت اده شژژده رسژژح رز ژرفژژ  ،ر اژژر مرالمژژات موجژژود در تژژاب ،بژژ
م رفتد رز ژر

دیگر ،ژ چ مرالمژهری بژ

زن و مژرد در ریژ

دو مژژرد رت ژژا

تژاب دیژده نمژ شژود ژه

با وررع ات زندگ روزمره منافات دررد
 .4 .4مقایسۀ میانگین پاسخهای معلمان و دانشآموزان به پرسشنامه

برری پاس بژه سژؤرل سژوم پژهو

یعنژ بژرری م ایسژة معنژادرر بژودن م ژانگ

ررزیاب معلمژان بژا درن آمژوزرن رز تژاب بررسژاا درده ژای پرسژ نامه و م،نژ
م ایس ژة پاس ژ

لژ
بژرری

ژژای دو گژژروه بژژه تژژاتژژا گویژژه ای پرس ژ نامه ،رز آزمژژون ت ژ مسژژت ق

9

رست اده شد ه نتایآ آن به شر زیر رررنه م گردد
.1 .4 .4مقایسۀ مجموع میانگین پاسخ معلمان و دانشآموزان به پرسشنامه

بهمنظژور م ایسژة معنژادرر بژودن ت ژاوت بژ

م ژانگ

ررزیژاب

لژ معلمژان و ررزیژاب

ل درن آموزرن رز تژاب ،یژا آزمژون تژ مسژت ق رنجژام شژد ژه نتژایآ آن درجژدول 9
رررنه م شود

1. independent samples t-test

ن د و بررس
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جدول  .3آزمون تی مستقل برای مقایسۀ میانگین ارزیابی کلی معلمان و دانشآموزان از کتاب
فاصلهاطمینان

آزمون لوین برای
بررسی تساوی

برای اختلاف

آزمون تی برای برابری میانگینها

میانگین

دو دامنه

میانگینها

خطای

کمترین

F

سطح

T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت

تفاوت

بیشترین

واریانسها

معناداری

میانگینها %5۵

استاندارد

ورریان
29گ6

یرسان فر

294گ2

90گ-2

913

31گ2

41گ2

32گ9

19گ9

11گ6

م شود
ورریان
90گ-2

یرسان فر

12گ936

31گ2

41گ2

32گ9

19گ-9

11گ6

نم شود

مانگونه ژه نتژایآ آزمژون تژ مسژت ق در جژدول  9ن ژان م د ژد ،در مجمژوز ،بژ
م ژژانگ

پاسژژ

ای معلمژژان و درنژژ آمژژوزرن بژژه  16گویژژة پرسژژ نامه ،ت ژژاوت آمژژاری

معنژژادرری وجژژود ندرشژژته و ژژر دو گژژروه ،نظژژررت ت ریبژژاً یرسژژان نسژژبح بژژه تژژاب و
مع ار ژای مژورد ررزیژاب درشژتند ) (t = 0.12, p≥0.05در وررژا ،ریژ تطژابق و ررربژح آرر،
م تورند ب انگر آن باشد ه درن آمژوزرن ن ژ

مسژطد معلمژان تژود صژاحبنظژر بژوده یژا

دسح  ،نظررت رر رررنه دردهرند ه تا حد زیادی مؤید نظر معلمان رسح
 .2 .4 .4مقایسۀ پاسخهای دو گروه به تکتک گویههای پرسشنامه

م،ن ژ  ،بژژه منظژژور م ایس ژة معنژژادرر بژژودن ت ژژاوت ب ژ

م ژژانگ

ررزیژژاب معلمژژان و

درن ژ آمژژوزرن بژژه تاتژژا گویژژه ای پرس ژ نامه ،رز آزمژژون ت ژ مسژژت ق رسژژت اده شژژد ژژه
نتژژایآ مربژژو بژژه گویژژه ای عورمژژق  1 ،4 ،9و  6ژژه دررری ت ژژاوت معنژژادرری بودنژژد ،در
جدول  4رررنه م شود
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جدول  .4مقایسۀ میانگین پاسخهای معلمان و دانشآموزان به تکتک سؤالات پرسشنامه مربوط به عوامل
 ۵ ،4 ،1و 6
شمارة

نظرات معلمان

سؤال

میانگین

نظرات دانشآموزان

سطح

مقدار

درجۀ

t

آزادی

913

229گ2
29گ2

معناداری

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

96گ9

36گ9

19گ2

49-گ9

09

91گ0

23گ9

20گ9

90گ9

23گ0

913

94

39گ0

99گ9

19گ0

93گ9

21-گ0

913

24گ2

44

96گ0

91گ9

41گ0

99گ9

43-گ0

913

29گ2

41

92گ0

03گ9

36گ0

21گ9

90گ2

913

24گ2
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م ایسة م انگ

پاسژ

)(sig.

ای دو گژروه شژر ح ننژده بژه تژاتژا گویژه ژای پرسژ نامه

مربو به عورمژق  1 ،4 ،9و  6ن ژان درد ژه ت ژاوت آمژاری معنژادرری بژ
دو گروه در ر ار گویه ژا وجژود ندرشژح ،رچنژد ت ژاوت م ژانگ

پاسژ

پاسژ

ای ریژ

ای دو گژروه بژه

گویژژه ای ( 99وجژژود تنژژوز در فعال ح ژژای تژژاب)( 09 ،رعایژژح رصژژول صژژی د در رررن ژة
مهارت ژژای زبژژان چهارگانژژه در تژژاب)( 94 ،رصژژالح متژژون بیژژ
(شژژبا ح فعال ح ژژای بیژژ
تطژژابق پاسژژ

تورنژژدرری)44 ،

شژژن درری بژژه مورع ح ژژای زنژژدگ وررعژژ ) و ( 41م ژژ رن

ای معلمژژان رنتیژژاب شژژده توسژژا مژژؤل

بژژه نظرسژژنج در تصژژوص

مطالژژب تژژاب بژژا نظژژررت ر اریژژح معلمژژان زبژژان رنگل س ژ مژژدررا

ژژور) ،معنژژادرر بژژود

() p<0.05
 .۵بحث و نتیجهگیری

ریژژ ن ژژد و ررزیژژاب بژژا ژژد

بررسژژ و تیل ژژق م ژژ رن رعایژژح ح ژژو و ن از ژژای

معلمژژان و درن آمژژوزرن د ر ته ژژه و تژژدوی

تژژاب و م،ن ژ

فر ند زبژان مبژد و م صژد و رعایژح رصژالح زبژان در تژدوی

بژژا ژژد

بررس ژ جایگژژاه

تژاب ویژهن  ،9صژورت

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق

ن د و بررس

پژژییرفح در تب ژژ

نتژژایآ رشژژده ،نتژژایآ حاصژژق رز پرسژژ نامه ،مصژژاحبه و ررزیژژاب

ن می ان رر بهت ص ق بی
پرس

رول پژهو

رد

تور

بژه م ژ رن توجژه بژه ح ژو معلمژان و درن آمژوزرن در ژررحژ و

تژاب ویژهن  9پردرتژح م ژانگ

تدوی

909

نسژبتاً پژای

34گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای

پرسژژ نامه مربژژو بژژه عامژژق  ،9ب ژژانگر نادیژژده گرفتژژه شژژدن نسژژب نظژژررت و ح ژژو
تژژاب رسژژح رز ژرفژژ بژژهنظژژر شژژر ح ننژژدگان ،روش ژژای

معلمژژان ،در تژژدوی ریژژ

ب ژه اررفتژژه بژژرری آمژژوزش معلمژژان در چگژژونگ تژژدری

ری ژ

تژژاب مطژژابق م ژژق و نظژژر

ری ژژژان نبژژژوده رسژژژح رمژژژا درتصژژژوص سژژژؤرل  ،19بژژژا م ژژژانگ
شر ح نندگان در ریژ پژهو
رز ررهحق ای تیم
ته ه و تدوی

معت ژد بودنژد ژه آمژوزش روش تژدری

پاسژژژیگوی 00گ،9
حضژوری یرژ

ننژدۀ ن از ژا و توجژه بژه ح ژو معلمژان در نژوآوری ژای آموزشژ و

تب تل

مژ شژود نرتژهری ژه در سژال ژای رت ژر بژه بهانژة مسژانق مژال

نادیده گرفتژه شژده رسژح بررسژاا یافتژه ژای مصژاحبه ن ژ بسژ اری رز معلمژان ،تور ژان
برگ رری لاا ژای ضژم تژدمح حضژوری بژهجژای لژاا ژای بژرتا و ک رحضژوری
بودند به باور ری ان ،آمژوزش ژای ضژم تژدمح حضژوری باعژ
ب

ریجژاد تعامژق ب ژتر در

معلمان و زم نهسژاز رشژد حرفژهری ری ژان رسژح ریژ یافتژه ،تیی د ننژدۀ نتژایآ حاصژق
سودمندرف ژار و دوسژت ( )0294ن ژ

رز پهو

یر رز مؤل ه ای رشد حرفهری و رف ری

سژح ژه آمژوزش ژای ضژم تژدمح رر

ارآمدی معلمان م درنند

رظهاررت معلمان مصاحبهشونده ،مؤید ری رمژر بژود ژه تلژاش ژای بژرری لیژام ژردن
نظررت معلمان و درن آمژوزرن در تژاب صژورت گرفتژه ،رمژا ریژ دسژح فعال ژح ژا ،عملژاً
چ ژ ی فررتژر رز رفژا ترل ژ
درن

نبژوده و در ررسژژتای نگژرش بژه معلژ بژهعنورن مصژژر

نندۀ

و نظریه ،و پهو گر بهعنورن تول د نندۀ عل و نظریهپردرز رسح
بژژا توجژژه بژژه پاس ژ

پاسژژژ بژژژه پرسژژژ

ژژای بژهدسژژحآمژژده رز مصژژاحبه و پرس ژ نامه ،بژژرری تب ژ
رول پژژژهو

درن آموزرن در ژررح و تدوی
در تژژیل

ریژژ

ب ژژتر

درتصژژژوص م ژژژ رن توجژژژه بژژژه ح ژژژو معلمژژژان و
تژاب ویژهن  ،9م تژورن گ ژح ژه رویرژرد مژورد رتیژا

تژژاب ،رویرژژردی دسژژتوری و رز بالژژا بژژه پژژای  ،بژژدون در نظژژر گژژرفت
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حدررق ح ژو میاژبژان رعژ رز معلمژان و درنژ آمژوزرن در رنتیژاب میتژوری ریژ رسژانة
آموزش بوده رسح م ژانگ
ن ژ حژژا

لژ 40گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای مربژو بژه عامژق 4

رز عژژدم توجژژه ژژاف بژژه ن از ژژا و ح ژژو درن آمژژوزرن در ژررح ژ آموزش ژ

رسح نرتة جالب توجه ری رسح ه شژر ح ننژدگان ژ بژر ریژ بژاور بودنژد ژه نژهتنهژا
ن از ای زبان و علایق شیصژ گژروه ژای درنژ آمژوزی مژورد توجژه رژررر نگرفتژه ،بلرژه
رز منظژژر رویرژژرد تیل ژژق ح ژژو

ژژه یر ژ رز میور ژژای رصژژل ری ژ پژژهو

ژ

رسح ،نگاه مؤل ان ،مانند تاب ای نظام ردی  ،نگا

رز بالا به پای

بژژوده

بوده رسح

بررسژژاا درده ژژای مصژژاحبه و بژژه تصژژدیق مؤل ژان میتژژرم تژژاب ،بژژهدل ژژق میژژدودیح
زمژژان در ژررحژ  ،ته ژژه و تژژدوی

تژژاب مژژی ور ،فرصژژح تیل ژژق ن از ژژای درنژ آمژژوزرن

وجود ندرشژته رسژح عژدم تی ژق چنژ

شژرریط بژه تژودی تژود ،عژامل بژرری نادیژده

گژژرفت ح ژژو درنژژ آمژژوزرن تل ژژ مژژ شژژود و در مورزنژژة معادلژژات رژژدرت ،ژژة
درن آمژوزی سژبا و بژ م ژدرر تور ژد شژد ریژ نژوز رلگژوی رربطژة رژدرت نژامتورزن و
عژژدم شژژمول ح ژژو
بروز و ظهور درده و باع

ینغعژژان ،نمژژود تژژود رر در میتژژور و ش ژ وه ژژای مژژورد توجژژه تژژاب
ژ رنژدتر شژدن رویرژرد ررتبژاژ مژورد ردعژای مؤل ژان تژاب

شده رسح
علاوه بژر م ژیص ژردن م ژ رن توجژه دسژحرندر اررن ته ژه و تژدوی

تژاب ویژهن 9

به ن از ژای زبژان فررگ ژررن ،شژاید مهژ تژری مسژرلهری رسژح ژه مژورد بررسژ و توجژه
ریژژ پژژهو

رسژژح و آن رر رز سژژایر پژژهو

ژژای رنجامشژژده در ریژژ حژژوزه بژژهژور

م ژژیص متمژژای م نژژد ،بررسژژ م ژژ رن در نظژژر گژژرفت ح ژژو فررگ ژژررن بژژهعنورن
میاژبژان رصژل ریژ رسژانة آموزشژ و معلمژان بژهعنورن مجریژان ر ژدر

آموزشژ مژورد

نظر برنامة درس رسح برری ماال یر رز شر ح نندگان در مصاحبه رظهار درشح:
مسلماً نظژر معلمژان و درنژ آمژوزرن دررری گسژتردگ فژررورن رسژح و ریژ تنژوز آرر رر
نمژژ تژژورن بژژا درتورسژژح رعتبارسژژنج رز تعژژدرد میژژدودی رز معلمژژان مژژدررا تژژاص
می ق رد [رمری ه در ته ه و تدوی

تاب رنجام شده رسح]

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق

ن د و بررس

م ولژژة فر نژژد و جایگژژاه آن در تژژیل
(موضژژوز سژژؤرل دوم) پژژهو
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تژژاب حاضژژر ،یرژژ دیگژژر رز موضژژوعات

حاضژژر بژژود بژژرری پاسژژ بژژه ریژژ پرسژژ  ،یافتژژه ای

پرسژ نامه ،مصژژاحبه و تیل ژژق نژ بایسژژت تیل ژژق و بیژ

شژژود م ژژانگ

در پاسژژیگوی بژژه گویژژه ژژای مربژژو بژژه عامژژق  6پرس ژ نامه ،حژژا
تاب به م ولة فر نژد رسژح در وررژا ،مژانگونژه ژه در بیژ

ل ژ 99گ0

رز نگژژاه یژژاسژژویة

تیل ژق نتژایآ درده ژای

مصاحبه ن مطژر شژد ،رفژرر در بژوم سژازی م ولژه ژای فر نگژ و موضژوعات تژاب
رز ن ژژا ضژژع

عمژژدۀ ری ژ

تژژاب رسژژح رگرچژژه رز دیژژدگاه تعل ژ و ترب ژژح و آمژژوزش

رنت ادی ،توجه به م وله ژای بژوم  ،رصژق و مبنژای ژار رسژح ،زیژادهروی در ریژ موضژوز
به نوع رن عال و یاسویهنگری در نژ د میاژژب منجژر تور ژد شژد بژهنیژوی ژه رژدرت
وی در ت ژژی ص و تم ژژ بژژ

فر نژژد زبژژان مبژژد و م صژژد رز بژژ

مژژ رود ژژه باعژژ

م شژژود فررگ ژژررن تژژاب نتورننژژد در مورجهژژه بژژا فر ند ژژای میتل ژ  ،ور ژژن
رزتود بروز د نژد رز ژژر

منط

سژژازنده و

دیگژر ،بژر مبنژای پاسژ شژر ح ننژدگان بژه گویژة 49

پرسژ نامه ،در ت سژ مناسژژبات رژژدرت ،ب ژژتر شژژر ح ننژژدگان معت ژژد بودنژژد ژژه تژژاب
دررری جهحگ ری ب تری به ن ا جن

می ر بوده رسح

با توجه به درده ژای مصژاحبه ن ژ  ،عژدم رضژایتمندی رز توجژه ژاف بژه فر نژد زبژان
م صژژد بژژا دررر بژژودن 9گ 99در بالژژاتری م ژ رن رژژررر دررد ژژه راعژژدتاً یرژ رز ن ژژا ضژژع
عمژژدۀ تژژاب میسژژوب م شژژود نت جژژة سژژبشژژده در ریژژ مژژورد ،مؤیژژد یافتژژه ای
پژژهو

ژژای ربلژژ در تصژژوص عژژدم توجژژه بژژه م ولژژة فر نژژد در تژژاب ژژای

جدیژژژدرلتیل

رسژژژژح (سودمندرف ژژژار 9914 ،سودمندرف ژژژژار و مرژژژژاررن )9919 ،در

ح ح ،ر ار پاس د نژدگان (حژدود  94درصژد) بژر ریژ بژاور بودنژد ژه مطالژب تژاب،
ب

رز رنژدرزه ،بژوم سژازی شژده رسژح رگرچژه ،بررسژاا رصژول پژدرگو ی رنت ژادی ،رر

نهادن به فر ند بژوم  ،م ولژه ری سژازنده و حژان ر م ژح رسژح ،ریژ رمژر نبایژد منجژر بژه
ریجژژاد شژژرا

و گسسژژتگ فر نگژژ بژژ

دو زبژژان گژژردد (سودمندرف ژژار و مرژژاررن،

 )9919بژژهگ تژژة بژژررون ( ،)0229در فررینژژد زبژژانآمژژوزی ،معلژژ ف ژژا زبژژان رر آمژژوزش
نم ژ د ژژد ،بلرژژه مجموعژژهری رز ررزش ژژای فر نگ ژ  ،روش ژژای ت رژژر تلژژا و رنت ژژادی،
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رحساا و رفتار ای فردی و رجتمژاع رر ن ژ آمژوزش مژ د ژد نرتژة مهژ دیگژر در ریژ
تصژژوص ،ری ژ رسژژح ژژه آشژژنای بژژا فر نژژد زبژژان م صژژد نبایسژژت بژژا تهژژاج فر نگ ژ
رشتباه گرفته شود رلبته ه م ولژة رت ژر ،م ولژهری ک ررابژق رنرژار بژوده و سژح ،رمژا لازمژة
ژژه عژژاری رز متژژری سژژوفت ا

تورنمندسژژازی جهژژح درا م ژژترا ررتبژژا زبژژان

ررتبژژاژ باشژژد ،آشژژنای فررگ ژژررن بژژا مصژژادیق فر نژژد زبژژان م صژژد رسژژح ژژه بژژهع ژژدۀ
می ان پژهو

آگژا

حاضژر ،م تورنژد باعژ

ب ژتر رز فر نژد بژوم و حتژ ت ویژح

آن ن ژ شژژود ری ژ یافتژژه تژژا حژژدودی در ررسژژتای یافتژژه ای مطالع ژة روحژژان و ر برپژژور
( )9919رسژژح ژژه پژژ

رنگل

رز بررسژژ مبتنژژ بژژر نمژژود جنسژژ ت در تاب ژژای رم ژژریر

فایق ،9به ری نت جه رسژ دند ژه بژهدل ژق تژابمیژور بژودن نظژام آموزشژ ریژررن،

تاب ژژای درسژ بایسژژت باعژ

ترک ژژب و ت ژژویق ژژر دو گژژروه معلمژژان و درن آمژژوزرن

بژژه ت رژژر رنت ژژادی در ررسژژتای تعل ژ فر نژژد بژژوم گژژرری

درشژژته باشژژند تژژا بژژا در نظژژر

گرفت عدرلح جنس ت زم نهساز رشد ر دو گروه شوند
در وررا حدررق رنتظژاری ژه رز رسژانة آموزشژ منصژ

مژ رود ریژ رسژح ژه ضژم

رحتررم به فر نژد زبژان بژوم و ح ژی حژری ژا و ررزش ژای رتلژا تژودی ،بژا معرفژ
مصژژادیق و نرژژات مابژژح فر نژژد زبژژان م صژژد ،زم نژژة ت رژژر تلارانژژه و رنت ژژادی رر در
فررگ ررن ریجاد نماید تژا آن ژا رز ریژ ر گژیر بژا مژا معلژ  ،رژادر بژه ریجژاد تمژای بژ
فر نژژد زبژژان مبژژد و م صژژد شژژوند ریژژ رمژژر در ررتبژژا مسژژت

بژژا ح ژژو میاژبژژان

آموزشژژژ رسژژژح و بژژژرری تی ژژژق آن ،تورنمندسژژژازی درن آمژژژوزرن و معلمژژژان بژژژهعنورن
رصژژل تری میاژبژژان رسژژانة آموزشژژ و م،نژژ
تصم گ ررن و س استگیرررن نظام تعلژ

آگژژا

بی ژژ بژژه دسژژحرندر اررن،

و ترب ژح ،رمژری رجتنژاب ناپژییر رسژح چرر ژه بژه

بژژاور رسژژلام ررسژژ ( ،)0292رز دیژژدگاه تیل ژژق ن ژژاز رنت ژژادی ،0مؤسسژژات و سژژازمان ا،
معمولاً نگا

بالا به پژای

دررنژد و آن ژای

ژه در پژای

وررژا شژدهرند رز رژدرت متژری

1. American English File
2. critical needs analysis
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ژژه در پژژای

برتوردررنژژد لژژیر ،ری ژژان توصژژ ه م نژژد آن ژژای

ریژژ ژب هبنژژدی وررژژا

شدهرند ،م بایست تورنمندتر شده و صدری آن ا ن شن ده شود
یر رز معلمان در تصوص م ولة فر ند در تاب رظهار درشح:
جهژژحگ ژژری فر نگ ژ و دفمن ژدِ تاص ژ در تژژدوی ری ژ
رصولاً مطالب گنجاندهشژده در تژاب مباحژ

تژژاب وجژژود نژژدررد ،چژژون

فر نگژ تاصژ رر رصژد نمژ نژد و ب ژتر

موضوعات علم م باشند و میوریح فر نگ ندررند
و توج ژژه رظهژژاررت فژژو  ،م ژ تژژورن ف ژژدرن رر بژژردی تژژاص در گنجانژژدن و

در تب ژ

آمژژوزش م ولژژة فر نژژد در تژژاب ویژژهن  9رر پدیژژدهری ک رتیصصژژ و ریژژدهری تژژام
پندرشح ه مؤل ژان دچژار آن شژدهرنژد در حژال
آی

ای کرب

ژه مژ تورنسژتند نژه بژا معرفژ مررسژ و

ه مصادیق تهژاج فر نگژ تل ژ شژوند ،بلرژه ،بژهعنورن ماژال ،بژا معرفژ

شیصژ ح ژژای علمژ بژ رلمللژ و آشناسژژازی میاژژژب بژژا جغررف ژژا ،تژژاری و م ژژا ر و
ژژور ای دیگژژر یژژا دسژژح ژژ بژژه ارگ ری برتژژ رسژژام رنگل سژژ بژژرری

درن ژژمندرن

شیص ژ ح ژژای موجژژود در بی ژ

تژژاب ،گژژام ژژای

ژژای میتل ژ

رچنژژد وچژژا ول ژ

سژژازنده در ریژژ ررسژژتا بردررنژژد بررسژژاا یافتژژه ژژای سودمندرف ژژار و مرژژاررن (،)9919
ریررن ه ردن و رفژرر در بژوم سژازی مطالژب ،باعژ

رز بژ

رفژت جژیرب ح تژاب بژرری

فرگ ررن و نوع سردرگم فر نگژ مژ گژردد نتژایآ حاصژق رز ریژ بیژ

رز مطالعژه تژا

حژژدی در ررسژژتای یافتژژه ای مطالعژژه درت ژژان ( )9919رسژژح ژژه بژژه تیل ژژق و ن ژژد

ررزش ژژای فر نگژژ در مجموعژژه تژژاب ژژای رمژژریر رنگلژژ

فایژژق پردرتتژژه رسژژح

و ر ت ژاف

ژه بژا رسژت اده رز تیل ژق

بررساا نتایآ حاصق رز ریژ پژهو
میتژژوری

ژ توصژ

ژ بژژه بررس ژ ما ژژح ررزش ژژای فر نگ ژ

تژژاب مژژی ور پردرتت ژه ،پ ژژنهاد

م شود ه گوی وررن یژا زبژان بژ رلمللژ لژازم ن سژح نجار ژای گوی ژوررن بژوم آن
زبژان رر ملرژة

ژ تژژود سژازند ،بلرژه ژد

رز یژژادگ ری یژا زبژان ب رلمللژ تورنمنژژد

سژژاتت فررگ ژژررن بژژرری رنت ژژال ریژژده ا و ررزش ژژای تژژود بژژه دیگژژررن رسژژح رمژژا سژژؤرل
رینجاسح ژه رسژ دن بژه چنژ

تورنمنژدی تیژح چژه شژرریط می ژق م شژود؟ آیژا ریژ

رمر ،با پ ح ردن به فر ند زبژان م صژد و نگژاه صژرفاً یژاسژویه بژه فر نژد زبژان مبژد
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دسژحیافتن رسژح؟ بهع ژدۀ بسژ اری رز می ژان و صژاحبنظژررن ،ریجژاد و
بژ

فر نگ ژ و نژژه ژژژرد یژژا پژژییرش صددرصژژدی فر نژژد زبژژان مبژژد یژژا
تورزن تور د بود

م صد ،زم نهساز ریجاد چن
سژژؤرل سژژوم پژژهو

ررزیژژاب معلمژژان و

بژژه بررسژژ وجژژود ت ژژاوت آمژژاری بژژ

درن آمژژوزرن رز تژژاب ویژژهن  9پردرتژژح نتژژایآ آزمون ژژای تژ مسژژت ق حژژا
م ژانگ

ه ت اوت آمژاری معنژادرری بژ

ررزیژاب

رز آن بژژود

لژ دو گژروه وجژود ندرشژح ،رچنژد

در چنژژدی گویژژة پرسژژ نامه در تصژژوص توجژژه بژژه ح ژژو معلمژژان و درن آمژژوزرن و
م ولژژة فر نژژد در تژژاب ،بژژ

م ژژانگ

پاسژژ

ای معلمژژان و درن آمژژوزرن ت ژژاوت

معنژژادرری م ژژا ده شژژد ریژژ نتژژایآ ،م تورنژژد ن ژژاند نژژدۀ ریژژ موضژژوز باشژژد ژژه
درن آمژژوزرن بژژهعنورن رصژژل تری میاژبژژان تژژاب ،در ررزیژژاب تژژود م تورننژژد مسژژند
معلمژان ،صژاحبنظر و ع ژده تل ژ شژوند و بنژابرری توجژه بژه ن از ژا ،نظژررت و ح ژو
آن ژژا ،م تورنژژد آثژژار مابژژح و سژژازنده ری در ژررح ژ و ته ژژه و تژژدوی

تژژب درس ژ بژژه

مژژرره درشژژته باشژژد بژژرری م ژژیص ژژردن علژژح وجژژود ری ژ ت ژژاوت ب ژ
برتژ گویژه ا ،بررسژ درده ژای مصژاحبه و ررزیژژاب
ریژژ رتتلژژا

دو گژژروه در

نژ می ژان ن ژان درد ژه ری ژة

نظژژررت ،عمژژدتاً در مژژورردی بژژوده ژژه تژژار رز حژژوزۀ درنژژ

و تجربژژة

درن آموزرن رسح
مژانگونژژه ژه ررزیژژاب
به پرس نامه و م،نژ

نژ و ت صژ ل می ژان ،پاسژ

ای معلمژان و درن آمژژوزرن

یافتژه ای مصژاحبه ن ژان درد ،بسژتة آموزشژ ویژهن  ،9علژ رک

تلژژاش مؤل ژژان در جهژژح ژررحژژ

تژژاب بژژر مبنژژای رصژژول روش ررتبژژاژ  ،و دررر بژژودن

ن ا روت مانند رنسژجام موضژوع  ،توجژه ویژهه بژه مهارت ژای تول ژدی زبژان و آمژوزش
رر برد ای فررگ ری ه مجژال پژردرتت بژه آن ژا در ریژ م الژه فژرر
فررتر رز یا بسژتة آموزشژ موضژوزمیژور ن سژح رز ن ژا ضژع

ن ژد ،عملژاً چ ژ ی
عمژدۀ تژاب ،م تژورن

به وررعژ و ژب عژ نبژودن بی ژ رز مطالژب تژاب و بژه تصژوص میتژوری بیژ

ژای

شژژن درری آن و مهمتژژر رز مژژه عژژدم شژژمول ن از ژژا ،علژژانق و ح ژژو میاژبژان (معلم ژان و
درنژژ آمژژوزرن) در نگژژارش تژژاب ،نگژژاه متعصژژبانه بژژه ن ژژا جنسژژ ح مژژی ر ،رفژژرر در
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بژژوم سژژازی و ریررن ژژ ه ژژردن مطالژژب ،موضژژوعات و نرژژات فر نگژژ و ن ژژ م ژژار ح
ندردن درنژ آمژوزرن و م ژار ح حژدررل معلمژان در فررینژد ژررحژ  ،ته ژه و تژدوی ریژ
تاب رشاره رد
بنابرری  ،بررسژاا یافتژه ای پژهو
ته ه و تدوی مطالب درسژ
بژژه ن ژژا ضژژع

حاضژر ،بژه دسژحرنژدر اررن و س اسژتگیرررن رمژر

تژب آمژوزش زبژان رنگل سژ مژدررا پ ژنهاد مژ شژود ژه

فو رلژژی ر توجژژه جژژدی درشژژته و در نسژژیه ژژای بعژژدی تژژاب ،ریژژ

م ژژرلات رر مرت ژژا نماینژژد و ررژژدرم بژژه برگژژ رری دوره ژژای آمژژوزش ضژژم تژژدمح
آوردن زم نژژة تعامژژق و تبژژادل نظژژر معلمژژان ،ری ژژان

حضژژوری نمژژوده تژژا ضژژم فژژرر

دسژژح ژ بژژا مژژوررد و موضژژوعات ل ژ

تژژاب و نیژژوۀ تژژدری

بعژژدی ،بهژژرهگ ژژری رز نظژژررت صژژاحبنظژژررن سررسژژر
درن ژژگا
رصل

 ،معلمژژان زبژژان رنگل س ژ مژژدررا و م،ن ژ

تاب ،در چاو ای بعدی ری
توص ة مه بعدی ریژ

تاب و ته ه و تدوی

ژه در ژررحژ و ته ژه و تژدوی

آن ،آشژژنا شژژوند توص ژ ة
ژژور ،رز جملژژه متیصصژژان

درن ژ آمژژوزرن بژژهعنورن میاژبژژان
تب جدید رسح
تژب آمژوزش زبژان رنگل سژ ،

مؤل ژان بایسژژت ضژژم توجژژه بژژه رصژژول آمژژوزش رنت ژژادی در رسژژت اده رز مطالژژب و نرژژات
فر ند بوم  ،رز ریررن ه ژردن رفررژژ و مطلژق مطالژب و میتژوری تژاب پر ژ
مطالژژب بژژرری درن آمژژوزرن باورپژژییرتر و جژژیربتر شژژده و درنژژ
فررفر نگ آن ا ت ویح شژود ریژ تعم ژق آگژا

بژژ

رنت ژادی و ت ویژح درنژ

ننژد تژا

فر نگژژ و
بژ

فر نگژ

و فررفر نگژژ  ،رره رر بژژرری دسژژت اب بژژه رسژژانة آموزشژژ ررتبژژا میور مژژوررتر تور ژژد
نمود
در پایان بایژد گ ژح ژه تژاب تیث رگژیرر در زم نژة آمژوزش زبان ژای تژارج بژهژور
رع و زبان رنگل س بژهژور رتژص ،بایسژت تسژه ق ننژدۀ رونژد یژادد
باعژ

و یژادگ ری بژوده،

تورنمندسژژازی درن ژ آمژژوزرن شژده تژژا بژژا مژژا آن رژژادر بژژه ریجژژاد ررتبژژا فعژژال و

تعامق بژا دن ژای ب ژرون باشژند ،برژژر

ننژدۀ ن از ژای زبژان درنژ آمژوزرن و دربرگ رنژدۀ

نظژژررت ،تورسژژته ژا ،علژژایق و ح ژژو آن ژژا و مبتنژژ بژژر نظژژررت و تجرب ژژات آموزشژژ
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معلمان بهعنورن مجریان رصژل رمژر آمژوزش بژوده و ضژم رحتژررم بژه ررزش ژا و فر نژد
بوم  ،رز گسستگ میض و مطلق زبان رز فر ند م صد رجتناب نماید
کتابنامه
رحمدی صژژژ ا ،م  ،رت  ،ا  ،سژژژ

 ،ز  ،کن،ه پور ،ر  ،و ملا میمدی ،ر ( )9916ررزیاب

پررسژژپرح دو رز دیدگاه دب ررن زبان رنگل سژژ  ،فصژژلنامه علم -پهو ژژ زبان پهو

ل

درن ژژگاه

رل رر(ا) 90-9 ،)04(1 ،
درت ژژان ،ز ( )9919تیل ق و ن د ررزش ای فر نگ در مجموعه تاب ای درسژژ American

 ،English Fileپهو ژنامة رنت ادی متون و برنامه ای علوم رنسژان  ،پهو ژگاه علوم رنسان و
مطالعات فر نگ 96-19 ،)3(93 ،

روحان  ،ز  ،و ر برپور ،ا ( )9919نمود جنسژ ح در تاب  ،American English Fileفصژژلنامه
مطالعات و ترجمه (درن رده ردب ات و علوم رنسان )999-929 ،)0( 49،
سژودمندرف ژار،

( ) 9914بررسژ و ن د تاب زبان رنگل س پایه رول دورۀ رول متوسطه با تر ه بر

جنبه ای تیل ق گ تمان رنت ادی :نمود جنسژژژ ح و ردرت پهو ژژژنامة رنت ادی متون و برنامه ای
علوم رنسان  ،پهو گاه علوم رنسان و مطالعات فر نگ 990-921 ،)91(91 ،
سژودمندرف ژار،

 ،یوس  ،م  ،رنجبر ،ن  ،و رف ار ،ن ( )9919ررزیاب و ن د تاب ای درس زبان

رنگل سژ پررسژپرح و ویهن 9رز منظر تورن

ررتباژ ب نافر نگ و فررفر نگ  ،فصلنامه مطالعات

رندرزه گ ری و ررزش اب 991-929 ،)09(3 ،
شورری عال رن لاب فر نگ

( )9912سند تیول بن ادی آموزش و پرورش تهررن :سازمان پهو

و برنامهری ی آموزش
شژورری عال آموزش و پرورش ( )9919برنامة درسژ مل جمهوری رسلام ریررن تهررن :سازمان
پهو

و برنامه ری ی آموزش

میمودی ،م ه  ،و مرردی ،م ( ) 9914ن د و ررزشژژ اب
( ت ) با تی د بر روششژناس آموزش زبان تارج

تاب زبان پایه رول دورۀ رول متوسژژطه

پهو نامة رنت ادی متون و برنامه ای علوم

رنسان  ،پهو گاه علوم رنسان و مطالعات فر نگ 916-991 ،)9(91 ،
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ن د و بررس

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق

پیوستها
پیوست :1نمودار اسکریگراف برای تعیین تعداد عاملها

دربارة نویسندگان
حسن سودمندافشار رستاد آموزش زبان رنگل س درن گاه بوعل س نا مدرن رسح ری ان
دررری تیل ات متعددی در ن ژریات معتبر ب رلملل و درتل رسژح زم نه ای پهو ژ
ری ژان ،آموزش معلمان ،ن د و بررس
ر در

تب ،ت رر و آموزش رنت ادی و تیمل  ،رنگل س با

ویهه و مسانق آموزش زبان رر شامق م شود

علیرضدا سدهرابی درن جوی د تری آموزش زبان رنگل س در درن گاه بوعل س نا رسح
زم نة مورد علاره ری ژژژان ته ه ،تدوی و ررزیاب مطالب درسژژژ  ،ترب ح معل و آموزش
مهارت ای حرفهری معلمان م باشژژد ری ژژان دب ر تمام ورح آموزش و پرورش ،مدرا
لاا ای ضم تدمح فر نگ ان و مدرا پارهورح درن گاه م باشد
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