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 و فرهنگ محورحقوقبا تمرکز ویژه بر تحلیل  3ویژن و بررسی کتاب  نقد
 

 ایران( همدان، سینا، بوعلی دانشگاه ،انگلیسی نزباگروه ) *حسن سودمندافشار

 ایران( همدان، بوعلی سینا، دانشگاه ،گروه زبان انگلیسی) سهرابی علیرضا

 چکیده

اب جدیژژدرلتیل   آموزشژژ   تژژ ةبسژژتدر ررزیژژاب   ریحاضژژر بی ژژ  رز پژژرو ه پژژهو  

و بررسژ   بژا رویرژرد تیل ژق ح ژو  9ویژهن دورزد ژ  موسژوم بژه  رنگل س  پایژةزبان 

دو  تر  بژژ  )رسژژت اده رز  ژژر صژورتبهفر نژژد در  تژژاب رسژح  ژژژر  پژژهو    ةم ولژ

 39مژژرد و  999معلژژ  شژژامق  022منظژژور، نیسژژح بژژدی روش  مژژ  و    ژژ ( رسژژح  

زن رز م ژژان معلمژژان و  929مژژرد و  19دورزد ژژ  شژژامق  ةیژژپاآمژژوز درن  022زن و 

 ای در دسژژترا رنتیژژاب شژژدند  ریژژ  نمونژژه صژژورتبهآمژژوزرن سررسژژر   ژژور درن 

 ژه مژورد  رر در م  ژاا ل رژرت ریهیژگو پنجژاه و شژ  ةسژاتتمی ق نامةرس پرفررد 

رز  سژنج  رژررر گرفژح بژه دو روش بژرتا و  اکژیی ترم ژق نمودنژد روری  و پایژای 

 9آمژژوز شژژامق درن  91زن و  9مژژرد و  3معلژژ  شژژامق  91 نندگان، شژژر ح م ژژان ریژژ 

یافته سژژاتتارری ن مهبژژا رتژژی رضژژایح در مصژژاحبه تصژژادف  صژژورتبهزن  3مژژرد و 

شژژر ح  ردنژژد   م،نژژ  ، پهو  ژژگررن بژژا رسژژت اده رز مع ار ژژای  بژژه بررسژژ    نژژ  و 

پردرتتنژد  نتژایآ آمژار  فر نژد ةم ولژرز منظژر تیل ژق ح ژو  و  9ویهن ت ص ل   تاب 

 م،نژژ   نتژژایآ  ه و مصژژاحبه ونامرسژژ   پعژژامل  ژژقتیل آمژژده رزدسژژحتوصژژ    بژژه

ی رویرژرد ررتبژاژ  در  ارگ ربژهردعژای  رک علژ ن ن ژان درد  ژه ررزیاب    ن  می  ژا

دررری ن ژا  ضژع  جژدی رسژح  عژدم توجژه  9ویژهن آموزشژ   ةبسژتژررح   تژاب، 

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

سژژازی و ریررن ژژ ه آموزشژژ ، رفژرر  در بوم  ةبسژژت ننژژده در تول ژد تول د ننژده و مصژژر 

ریژ   ۀعمژدفر نژد و عژدم رصژالح زبژان  مطالژب  تژاب رز ن ژا  ضژع   ةم ول ردن 

رنژژژدر اررن و شژژژود  ژژژه دسژژژحشژژژود  بنژژژابرری  توصژژژ ه م  تژژژاب میسژژژوب م 
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 ژ  در دسژح ،9ویژهن ان میتژرم  تژاب مؤل ژگیرررن ته ه و تژدوی  و  م،نژ   سحس ا

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

 ضع  می ور، بهره ببرند 

آمژژوزرن و معلمژژان سژژازی، درن ، تیل ژژق ح ژژو ، فر نژژد، بوم 9ویژژهن  :هاواژهکلیددد

 زبان رنگل س 

 مقدمه .1

یژژا ربژژ رر ررتبژژاژ   عنورنبژژهدن ژژا رز زبژژان رنگل سژژ   مژژردم ژژا ن ژژر رز م ل ژژون رمژژروزه

رود  شژژمار مژژزبژژان م ژژترا جهژژان  بژژه ، ننژژد و در وررژژا زبژژان رنگل سژژ رسژژت اده مژژ 

پر ژژاربرد دن ژژا،  ی ژژاسژژایر زبژانرسژژت اده رز در  نژژار  ،رسژاا ریژژ (  بژژر 9902 ،9)ویدوسژون

رز م تضژ ات و ضژروریات    بژه یرژ رلمللژا زبژان بژ  یژ عنورنبژهآموزش زبان رنگل سژ  

  رسح تبدیق گ ته دن ای رمروزی 

 ةپایژ بژر شژ پرور و فنژ  آموزشژ ،  ژایزهحو در ل  یرلتجدیژد  ژای تژاب  ل  رصول

بنژا شژده ( 9919) ملژ  درسژ  ةبرنامژ و( 9912) پژرورش و آمژوزش در ملژ  تیژول سژندِ

زبژان  آمژوزش و رعژ  ژوربژه تژارج   ژاینزبا آمژوزش بژه مربو   ه ی  ابی  رسح  در

رز رویرژرد تورنژدن و ترجمژه بژه رویرژرد  شژا د چژرت رتژص رسژح،  ژوربژهرنگل س  

 تژارج   ژایزبژان آمژوزش»  ژه رسژحسژند آمژده  ةم دمژ سژت    در   و تعژامل 0 ررتباژ

درا، دریافژژح، تعاملژژات فر نگژژ  و رنت ژژال دسژژتاورد ای درنژژ   بژژرری رر مناسژژب  بسژژتر

شژ ا  ، دیژدرری و نوشژتاری، بژرری م اصژد  صژورتبه ژای متنژوز زبژان  ی در رالژبب ر

ملژ ،  ة)سژند برنامژ « نژدو میاژبان گوناگون در چژارچوب نظژام مع ژار رسژلام فژرر   مژ 

ریژژ   سژژؤرل، (  لژژیر بژژا در نظژژر گژژرفت  نرژژات مژژورد تی  ژژد99  ص، 9919نگاشژژح نهژژای ، 

آمژوزش ی و رسژتاندررد ا  ژاگژرفت  وررع ژح نظژر دربژا در رسناد بالادسژت  و ن ژ   رسح  ه

رن رمژر چژاو و رندر اردسژحو  نویسژندگانزبان در مطالعژات آمژوزش زبژان، تژا چژه حژد 

 ؟رنددر تی ق ری  ر در  موفق بوده مدررا ریررن،  ای درس  آموزش زبانن ر  تاب

                                                
1. Widdowson  

2. communicative approach 
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 رژدم  پیژا علژ  پ  ژرو،  عنورنبژهتب    جایگژاه و ن ژ  آمژوزش زبژان رنگل سژ   در

ری رز شژژاته عنورنبژه 9( بژر ریژ  بژژاور رسژح  ژه در گیشژژته آمژوزش زبژان رنگل سژژ 0299)

آن بژژه سژژطد یژژادگ ری زبژژان بژژرری  شژژد، رمژژا بژژا ررت ژژایاربردی تل ژژ  م زبژژان شناسژژ   ژژ

 ننژژدگان   ژژه در رمژژر  ژژا رر بژژه تول دو آنتژژورن معلمژژان رر تورنمنژژد سژژاتح زنژژدگ ، م 

( بژر ریژ  بژاور رسژح 10، ص  0229گژیرر باشژند، تبژدیق  ژرد  ریاضژ  )تیث رآموزش زبان 

  ننژد متژدری  و یژادگ ری زبژان ری ژا  ۀحژوز ای درس  ن   بسژ ار مهمژ  در  تاب» ه 

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

دررنژد، زمژان   ژه م  اررظهژ( 0299) 9و شژو 0دونژاگونژه  ژه مژارز ژرف ،  مان«  شوند م

تول ژژدرت آموزشژژ  د نژژد،  ه و صژژاحبان رژژدرت، بژژه معلمژژان رجژژازۀگ رنژژدمرر ژژ  تصژژم  

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

آموزشژژ  بژژه  ی ارسژژانهتژژورن بژژه ر م ژژحِ توجژژه ( م 0229) 4آموزشژژ  رز نظژژر ری،ژژاردز

در رنتیژژاب و تع ژژ   مطالژژب آموزشژژ  پژژ  بژژرد   ژژا آن ان در م ژژ رن آزردیح ژژو  معلمژژ

   تژژیلشژژود  حژژال رگژژر بنژژا بژژه ررتضژژانات گونژژاگون نادیژژده گرفتژژه م  معمولژژاًن  ژژ   ژژه 

 تژژاب، مربژژو  بژژه زبژژان و فر نگژژ  مت ژژاوت رز زبژژان مژژادری فررگ ژژر باشژژد، شژژرریط  

رسژژح  ژژه یژژادگ ری زبژژان دوم  ( بژژر ریژژ  بژژاور9131) 1  لژژر   نژژد مریجژژاد  تر ، ژژدهپ

مبنژژای چنژژ   رصژژل ، لژژ وم توجژژه  رچژژه  ب نژژ  و یرسژژان ن سژژح  بژژری رابژژق پ  فررینژژد

آموزش   ژه مژرتبا بژا سژ  و منطبژق بژا ررتضژانات عژاژ   و ن از ژای   ایب  تر به رسانه

 باشژژد، دو چنژژژدرن ژژا آن  این و در بردررنژژده ح ژژو  و تورسژژتهامیاژب ژژ جانبژژة مه

 ۀنظژژررن حژژوزن و صژژاحب(، ف ژژدرن رجمژژاز و تورفژژق بژژ   می  ژژا0299) 6ردبژژای  شژژودم 

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

                                                
1. ELT 

2. McDonough 

3. Shaw  

4. Richards 
5. Ellis 

6. Byrd 
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( معت ژد 0299) رژدم  پدر تصوص چگژونگ   ژدریح معلمژان بژه تل  ژق ریژ  دو م ولژه، 

 رسح م  رن آموزش به معلمان در ری  زم نه  اف  و ورف  نبوده و ن سح  

فر نژژد، یرژژ  رز  حژژوزۀ آمژژوزششژژده در و ر عژژان بژژه م ژژرلات مطژژر  ی ژژدتیضژژم  

شژژده در ژررحژژ   تژژاب آزمای  و بررسژژ  مژژوررد مطژژر پژژهو   حاضژژر، ررسژژت ر ژژدر  

، مژژؤثرشژژرریا جهژژح آمژژوزش  ةرک  تی ژژق  مژژعلژژ رسژژح  چژژرر  ژژه  99  ویژژهنآموزشژژ  

آموزشژژ    ژژایگژژیرر بژژر رویرژژرد و روشتیث ربژژدیق و آموزشژژ ، ن  ژژ  ب  ةرسژژانن ژژ  

 رسح 

ریژ  پژهو   رصژد دررد  با عنایژح بژه مژوررد فژو  و ضژرورت رنجژام تی  ژق حاضژر،

معلمژان و  ح ژو تیل ژق  میصوصژاً بژا میوریژح 9ویژهن  یژدرلتیل  جدبه ررزیاب   تژاب 

 م،نژژ   نیژژوه و م ژژ رن  ورن رعایژژح آن در ته ژژه و تژژدوی   تژژاب و م ژژ  آمژژوزرندرن 

پژژهو   حاضژژر سژژع  در پاسژژ  بژژه بنژژابرری ،  بپژژردرزد  فر نژژد ةم ولژژتوجژژه  تژژاب بژژه 

 زیر دررد: ی اپرس 

 ژژا آن توجژژه بژه ح ژو  رز منظژر 9ویژهن  تژژاب آمژوزرن و درن ررزیژاب  معلمژان   9

ویژهن  ل  یته ژه و تژدوی   تژاب جدیژدرلتدر  ژا آن م ژار ح و م ژ رن نیوه ة نزم در

 ، چ سح؟و مصاحبه ررزیاب   تب درس  نامةرس پبررساا مع ار ای  9

 ژای مبژد  فر نژد و نرژات فر نگژ  زبان ةم ولژبژه  9ویژهن م  رن توجه  تژاب   0

و مصژژاحبه  ررزیژژاب   تژژب درسژژ  ، فهرسژژحهنامرسژژ بررسژژاا مع ار ژژای پو م صژد 

 چگونه رسح؟

آمژژوزرن رز  تژژاب آیژژا ت ژژاوت آمژژاری معنژژادرری بژژ   ررزیژژاب  معلمژژان و درن   9

 ؟وجود دررد 9ویهن 

 

 

 

                                                
1. Vision  
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 و چارچوب نظری پژوهش . پیشینه 2

 پژوهش ۀپیشین. 1. 2

 مژژورره یرژژ  رز  ویژژهه  تژژب درسژژ  زبژژان رنگل سژژ ،بژژه درسژژ  ی ژژاررزیژژاب   تژژاب

دنبژژال ژررحژژ  و می  ژژان ریررنژژ  بژژوده رسژژح  بژژه ةعلارژژ ژژا و موضژژوعات مژژورد دکدکژژه

رول و  ةتیصژ ل  متوسژط ی ژاترت ژب بژرری دورهبژه ویژهنو  9پررسژپرح ژای تدوی   تاب

دوم در نظژژام آموزشژژ   ژژه بژژرری تی ژژق بی ژژ دن بژژه رویرژژرد ررتبژژاژ  ژررحژژ  شژژدند، 

   ی ربوده رنت ادی ی اری رز پهو  رنجام ژ   گسترده شا د

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

رز منظژژر نمژژود جنسژژ ح و   ژژه رنجژژام پژژییرفح( 9914توسژژا سودمندرف ژژار ) 9پررسژژپرح 

، تعصژب بژ   رز ریژ  پژهو   ی ژاافتژهی  تاب رر مژورد ن ژد و ررزیژاب  رژررر درد  ردرت

میژژدود بژژودن بژژه ، صژژد تژژاب بژژه فر نژژد بژژوم  و پر  ژژ  رز فر نژژد زبژژان م  حژژد

 ژای نژژابرربر و برتژژری جنسژ ت  بژه ن ژژا مژردرن و مورع ژژحتژاص، ررتبژژاژ   ی ژا ژحمورع

 رر ن ان درد ردرت در میتور و مطالب درس  

نظژژر دب ژژررن رر رز ن طژژه 9پررسژژپرح  تژژاب  ،(0294) مژژان  و جهژژانگردب م،نژژ    

حژژا   رز رضژژایح نسژژب  دب ژژررن زبژژان رنگل سژژ  رز  ژژا آن   نتژژایآ بررسژژ  ردنژژدتیل ژژق 

گونژاگون زبژان  و توجژه  ی ژان به لژ وم پژردرتت  بژه مهژارتا  ری  می  بود تاب می ور 

  م،نژژ  ، در پهو  ژژ     ژژ ،رر توصژژ ه نمودنژژد   در  تژژاب بژژه فر نژژد سژژایر   ژژور ا

 تژژاب و  0مسژژ ر مسژژت    بژژه رنگل سژژ  ژژای  تاب ( بژژه م ایسژژة0291رحمژژدی و درت ژژان )

یژژد موف  ژژح ؤم ژژا آن ةمطالعژژ ای پردرتتنژژد  یافتژژه 99رنژژدرز )پررسژژپرح( چ ژژ    تژژیلتژژازه

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

 آموزرن بود زبان  درن 

                                                
1. Prospect 1 
2. Right Path to English  

3. Prospect1 
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( بژژه ررزیژژاب  و ن ژژد 9919) سودمندرف ژژار، رنجبژژر، یوسژژ   و رف ژژاردر تی  ژژق دیگژژری 

و  9فر نگژژ رز منظژژر تژژورن  ررتبژژاژ  بژژ   9و ویژژهن  9 و 0، 9پررسژژپرح  ی ژژاب تژژا

 ای تژورن  رسژاا مژدلریژ  پژهو      ژ ، می  ژان مژی ور بردر  پردرتتنژد  0فررفر نگ 

(، ربتژژدر بژژا 9119) 4یررمبژژا  فر نگژژ( و تژژورن  ررتبژژا  بژژ  0220) 9فررفر نگژژ  ل ژژدیروت

معلژ  زبژژان رنگل سژ  بژژه  00مصژاحبه بژژا  رنجژام بررسژ    نژژ  و    ژ  و سژژپ  رز ژریژق

گسسژتگ   ن ژان رز می  ژانررزیژاب  ریژ   ی ژا ژای مژی ور پردرتتنژد  یافتژهررزیاب   تاب

 ژای درسژ  درشژح  در  مژ   فر ند رز زبان و ریررن ژ ه  ژردن گ تمژان و میتژوری  تژاب

 فر نگژژ  و نادیژژده گژژرفت  یسژژاز (، رفژژرر  در بژژوم9914میمژژودی و مژژرردی )، ررسژژتا

نماینژژد  در پژژهو      ژژر مژژ 9پررسژژپرح دیگژژر رر رز ن ژژا  ضژژع   تژژاب  ی ژژافر نژژد

بژژه ررزیژژاب   لژژ   ،(9916)   رتژژ و  میمژژدی، کن،ژژه پژژور، ملاصژژ ادیگژژری رحمژژدی

حژژا   رز ضژژع  و  ژژا آن  مژژ    تژژاب رز دیژژدگاه دب ژژررن پردرتتنژژد ونتژژایآ پژژهو  

  ژژای ظژژا ری و فر نگژژ جنبژژهرز لیژژام میتژژوری زبژژان  و  9پررسژژپرح  تژژاب  مژژدیآنا ار

   بود

 تژورن مرز جملژه مطالعژات   ژه در ریژررن بژا رویرژرد تیل ژق ح ژو  صژورت پییرفتژه، 

( رشژژاره 0293رحمژژدی و حسژژن  )( و 0296آبژژادی )عل -بژژه مطالعژژات تژژان  و ترلژژان 

 درشح  ه در بافح آموزش عال  رنجام شده رسح 

بژژا رویرژژرد تیل ژژق ح ژژو ، بژژه  یرهمطالعژژ( در 0296آبژژادی )عل -تژژان  و ترلژژان 

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

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

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

درسژژ  بژژود  بررسژژاا  ةبرنامژژدرتصژژوص ته ژژه و تژژدوی    اسژژ  درن ژژگاهری رن دربرنامژژه

 نندگان  من عژژق و عناصژژری عژژاری شژژر ح عنورنبژژه، درن ژژجویان پژژهو   ای ریژژ  یافتژژه

                                                
1. intercultural competence 

2. metacultural competence 
3. Liddicoat 

4. Byram 
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 ای شژدند  ژه مجبژور بژه رجژرری تورسژتهآموزشژ  تل ژ  م  فررینژدرز ردرت و رتت ار در 

 ری رن آموزش  بودند  ا و برنامهسازمان  رز پ   تع    شده توسا درن گاه

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

 ةوزش زبژژان رنگل سژژ  در ژررحژژ  برنامژژ ای درن ژژجویان  ارشناسژژ  ررشژژد آمژژو تورسژژته

صژدری  ۀد نژد قت ژرن ژان درد  ژه نگژاه بژه عناصژر  ا آن آموزش  پردرتتند  نتایآ بررس 

بسژژ ار  ری، فر نژژد، سژژبا یژژادگ ری و جنسژژ ح،ق، درنژژ  زم نژژهدرن ژژجو، م ژژتمق برعلژژای

رنژژد بژژرری درن ژژجویان در ری و  رنگاررنه رسژژح  ژژه بژژه ن  ژژ  حاشژژ هری و سژژاده ل  ژژه

دررری ن  ژژ   ژژا آن در حژژال   ژژه رسژژات د سژژحشژژده ر منجژژر ری ی آموزشژژ برنامژژه

ریژژ  رمژژر بژژود  ژژه م هژژوم ب ژژانگر بژژدیق بودنژژد  ریژژ  پژژهو    م،نژژ    ننژژده و ب تع ژژ  

صژژدری درن ژژجو دربردررنژژده م ژژا  م  فررتژژر رز تج یژژه و تیل ژژق ن از ژژای درن ژژجویان 

 رسح 

 ژژای شژژده در تصژژوص ررزیژژاب   تژژابرنجژژام ی ژژابژژا بررسژژ  رجمژژال  پژژهو  

شژژوی   ژه ر اژژر ریژژ  تی   ژژات رول و دوم متوجژه مژژ  ةمتوسژژط ژژای تیل   در دورهجدیژدرل

یژژا رز لیژژام روش  رنژژدپردرتتهمژژورد ررزیژژاب   ی ژژاتاصژژ  رز  تژژاب یژژا  تژژاب ةجنبژژبژژه 

یژا    ژ   مبتنژ  بژر روش  مژ   مالژاً برتژ   سژتند ی  ژای میدودیحردرر ،ررزیاب   تاب

روش وجژژود درشژژته رسژژح یژژا رینرژژه رز  دو ژژر  ژژه رمرژژان تل  ژژق  در حژژال  سژژتند  صژژر 

تژر مه  رنژد ژرر  نبژودهیرلژن جژاماا ژآمژوزرن و می درنژ ، لیام توجه به دیژدگاه معلمژان

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

 آموزرن( رنجام نگرفته رسح  )معلمان و درن 

 . چارچوب نظری پژوهش2. 2

دریافژژح  ژژه م هژوم ح ژژو  در  نژژار م ژژا  م   تژژورنپژهو   م    ژژ نةپبژا نگژژا   بژژه 

آمژژوزرن در بژژازآفرین  رویررد ژژای و م ژژار ح درنژژ  چژژون رحتژژررم، رژژدرت، شژژمول
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و  0ثژاثر  ژوا ،9بوویژق)ری ی درسژ  رژررر دررد تدری ، ژررحژ   تژب آموزشژ  و برنامژه

 ( 1  ص، 0299 ،9فِلتِ 

مطژر   1ت رنگل سژ  بژرری ر ژدر  درن ژگا  بژار در مطالعژابژرری رولژ   4تیل ق ح و 

رسژژح  آمژژوزش رنت ژژادی بژژه تب ژژ    6ترب ژژح رنت ژژادی  ژژای تعلژژ   وشژژد و برگرفتژژه رز آموزه

ریژژ  موضژژوز دررد  ژژه چگونژژه  ةپژژردرزد و سژژع  در مطالعژژم  9ررتباژژات رژژدرت سژژازمان 

 نژد  ر م تژیژادد   و یژادگ ری رر پ ، ژده فررینژدآمژوز، معلژ  و درن  چندگانة  ایویهگ 

آزرد)تژر( دررد  یرجامعژه ژای  رسژح  ژه سژع  در ریجژاد دنبژال ررهری  رویررد آموزش ، بژه

 ۀینژژدآ ژژا، بژژر سژژازیآمژژوزرن و فررگ ژژررن در تصم  درن آفرینژژ  و م ژژار ح تژژا بژژا ن ژژ 

دنبژژال اشژژد  رز ریژژ  منظژژر، تیل ژژق ح ژژو  بژژهگژژیرر بتیث ردر درون و ب ژژرون مدرسژژه  ژژا آن

ة تبژا آن رسژژانح  ژه تژا چژه حژد س سژت  آموزشژ  و بژهریژ  موضژوز رسژروشژ  نمژودن 

شژژرریط  رسژژح  ژژه در آن، وضژژا   ننژژدۀشژژده توسژژا ریژژ  س سژژت ، فژژرر  آموزشژ  ژررح 

 ژای ؟ آیژا جایگ ی بژه شژرق  نژون  رسژح؟ چژرر  تژاب  ژردگمژ مورد ن ژد رژررر  3 نون 

 تورن متصور شد؟دیگری رر    م 

رویررد ژژای رنت ژژادی، تل  ژژق و  ةم ژژترا  مژژ ة طژژ( ، ن0229) 1بنِسژژا ۀبژژه ع  ژژد

رند  در گژژیرری شژژده ژژا، ترژژوری و عمژژق بن ان ای  رسژژح  ژژه بژژر مبنژژای آنتر  ژژب فرضژژ ه

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

ی در ویرژژردژرفژژه و رابژژق مژژیر ره رسژژح  تیل ژژق ح ژژو ، ب ژژانگر رن ژژاز، رمژژری  لژژان، دو

باشژژد  رز م  92آموزشژژ  رابژژق مژژیر ره ةبسژژتدنبژژال تژژدوی  ژررحژژ  آموزشژژ  رسژژح  ژژه بژژه

، جمع ژح رسژحآنجای   ه ما  تاً ری  نوز ژررحژ  آموزشژ  ب  ژتر مناسژب آمژوزش عژال  

                                                
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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دورزد ژژ  رسژژح  ژژه در  ةیژژپارن آمژژوزدرن  ۀ رنژژددربرگپژژهو   حاضژژر،  رنآمژژوزدرنژژ 

  باشند مآموزش عال   ۀدورورود به  آستانة

دنبژژال پررنژژد  ژژردن ن ژژ   ژژاربررن تیل ژژق ح ژژو  در تعلژژ   و ترب ژژح بژژه بنژژابرری ،

رر ژژان آمژژوزش و پژژرورش رسژژح  تیل ژژق  ة مژژآمژژوز، در آموزشژژ ، رعژژ  رز معلژژ  و درن 

سژازی، باعژ  سژطو  تصم  فررتژر رفتژه و در  9سژنج  و تیل ژق ن ژازن از ةمرحلژح و  رز 

شژژود )بنِسژژا، سژژازرن نظژژام تعلژژ   و ترب ژژح و  ژژاربررن آن م   بژژ   تصم  ژژا   فاصژژله

عبارت دیگر، در تیل ژق ح ژو ، پهو  ژگر در پژ    ژ  و سژپ   اسژت  ریژ  به(  9111

رف ریژ  در تروجژ  آمژوزش و پژرورش فورصق رسژح تژا رز ریژ  ژریژق باعژ  رفژ ری    

 د  آموز و نهایتاً جامعه منت ا تور ند ششود  ه در ری  صورت درن 

( 9111   ژ   ژه بنِسژا )  بژار، در پهو  ژم هوم تیل ق رژدرت و ح ژو  بژرری رولژ  

 ۀ ژدع مناسژبات رژدرت در میژ ا درن ژگا   رنجژام درد، مطژر  گردیژد  بژه ةمطالعبا  د  

تیل ژق ن از ژا و  رریژآ در 0ریجژاد تعژادل بژ   رویرژرد توصژ    دنبالبژهوی، تیل ق ردرت 

ریجژژاد  دنبالبژژهرسژژح  در رویرژژرد آمژژوزش رنت ژژادی، پهو  ژژگر  رویرژژرد آمژژوزش رنت ژژادی

تغ  ر شژرریا موجژود جهژح ترک ژب و ت ژویق م ژار ح ب  ژتر میاژبژان آموزشژ  رسژح 

 ر،حاضژژ پژژهو  لژژیر، یرژژ  رز ر ژژدر  مهژژ  (  9119 ،4 اناگاررجژژا  9114 ،9پن رژژوا)

 ة ولژژمن و  م،نژژ   اتوجژژه بژژه ح ژژو  میاژبژژ  رن ژژم جنبژژة رز 9ویژژهن  تژژاب ررزیژژاب  

 .رسحدر ته ه و تدوی  آن  ندفر 

 پژوهشروش  .3

 پژوهشطرح  .1. 3

 مژژ  و    ژژ  در روش  ژژر دو منژژدی رز دل ژژق بهژژرهبژژه ،حاضژژر پژژهو  ژژژر  

، دیژژدگاه پژژهو  رسژژح  در ریژژ   1بژژ  ژژا، رز نژژوز تر  درده ، تیل ژژق و ت سژژ رآوریجمژژا

                                                
1. needs analysis 

2. descriptive approach 

3. Pennycook 
4. Canagarajah 

5. mixed methods design 
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 ةیژپا تیصژ قِ حژالِ آمژوزرن در ردنژد و درنژ رر تژدری  مژ  9ویژهن معلمان   ژه  تژاب 

در نهایژژح  آوری شژژد مصژژاحبه جمژژا ژریژژق رزه و  ژژ  نامرسژژ پ رز ژریژژقدورزد ژژ ،  ژژ  

  شدم آموزن رنجاب   نظر معلمان و درن  یرم ایسه

 آماری ۀجمعیت و نمون. 2. 3

دورزد ژژ  )رعژژ  رز  ةیژژپازبژژان رنگل سژژ   معلژژ  096آمژژاری ریژژ  پژژهو   شژژامق  ةجامعژژ

 مژدرن، مر ژ ی، تهژررن، فژارا،  ی ژارسژتانزبژان رنگل سژ  مژدررا زن و مرد( رز معلمان 

رصژژ هان، ریلژژام،  رمان ژژاه،  ردسژژتان، مازنژژدررن، توزسژژتان، آ ربایجژژان شژژرر ، آ ربایجژژان 

، 91، 94، 92ترت ژب شژامق  ژه بژه تررسژان رضژوی بژودو کرب ، رردب ق، تررسژان جنژوب  

رسژژت اده بژژا  معلمژژانریژژ   ن ژژر بژژود  96، و 6، 92، 92، 99، 99، 90، 92، 99، 99، 99، 92

ه نامرسژژ پ 022تعژژدرد  ژژا آن رز م ژژان  ژژهرنتیژژاب شژژدند  9گ ژژری در دسژژترانمونژژهرز 

رز   رلرترون رژژ نامةرسژژ پبژژه  ژژا آن رزن ژژر  90 تعژژدرد  آوری شژژدجمژژا ترم ژژق، عژژودت و

 ن ژر ن ژ  بژه 903 ژای رجتمژاع  نظ ژر تلگژررم و سژروش و تعژدرد ژریژق رریانامژه و رسژانه

 سژال 01تژا  0بژ    رن دررری سژوربق  ژاری متغ ژاچاپ  پاس  دردنژد  ریژ  معلمژ نامةرس پ

 ةپسژژررن ژژای دتتررنژژه و بودنژژد  ژژه در دب رسژژتان زن( 39مژژرد و 999) دو جنسژژ ح و رز  ژژر

  متژژر برتژژوردرربرتژژوردرر و ر در منژژاژق میتلژژ  برتژژوردرر، ن مژژه ژژای مژژی ورسژژتان

  م غول به تدری  بودند 

تیصژ ق )دتتژر  لِدورزد ژ  در حژا ةیژپاآمژوزرن ن ژر رز درنژ  002 تعژدردعلاوه بر ری ، 

 نامةرسژ پ ژای مژی ور بژا  مژا و  ژدریح معلمژان تژود  ژه ربلژاً بژه و پسر( در رسژتان

آمژژوزی پاسژژ  دردنژژد  رز م ژژان ریژژ  درنژژ  نامةرسژژ پمعلژژ  پاسژژ  درده بودنژژد، بژژه  ةنسژژی

  امژژق پاسژژ  درده شژژده بودنژژد، صژژورتبهری  ژژه هنامرسژژ پ 022تعژژدرد  ، ژژا ن ژژ پاسژژ 

 چژژاپ  بژژود  نامةرسژژ پ 922رلرترون ژژا و  نامةرسژژ پ 922 ژژه شژژامق  نژژدرنتیژژاب گردید

 929آمژژوزرن پسژژر و مژژورد متعلژژق بژژه درن  19آمژژوزی تعژژدرد درن  نامةرسژژ پ 022رز

 9مژرد و 3) ن ژر رز معلمژان 91 م،نژ   رز تعژدرد  آمژوزرن دتتژر بژود مورد مربو  به درن 

                                                
1. convenience sampling 
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بودنژژد،   ژه مایژژق بژه شژژر ح در مصژاحبه زن( 3مژژرد و  9) آمژوزرنن ژر رز درنژژ  91و  (زن

و سژپ  تیل ژق  سژازی، پ ژاده ژا ضژباعمق آمژد  مصژاحبهه ب 9ساتتاریافتهن مهری مصاحبه

  شد 0میتور

 ابزارهای پژوهش .3. 3

   3ویژن آموزش زبان انگلیسی  ۀبست .1. 3. 3

ربژ رر میتلژ  رسژت اده شژد  رولژ   ربژ رر پژهو  ،  چهژاربرری رجرری ریژ  پژهو   رز 

ویژهن   تژاب  ژار، (0293) 9ویژهن  آمژوز تژاب درنژ آموزش زبژان رنگل سژ  شژامق  ةبست

دل ژژق بژژود  ژژه بژژه صژژوت  مربژژو  ی ژژاو فایژژق (0293) 9ویژژهن  تژژاب معلژژ  ، ( 0293) 9

ریژ ی و تژیل   سژایح دفتژر برنامژهوب، رز  تژاب در بژازرر عدم دسترسژ  بژه لژو  ف ژردۀ

  نژ  و    ژ  رز لیژام  تب درس  وزررت آمژوزش و پژرورش بژارگ ری شژد  ریژ  بسژته 

  تیل ق شد می  انتوسا 

   3ویژن آموز کتاب معلم و دانش ۀارزیابی نسخ هایهنامرسشپ .2. 3. 3

 ةنسژژیبژژود  ژژه در دو  یرهسژژاتتمی ق ی ژژاهنامرسژژ شژژامق پ ،رب رر ژژای دوم و سژژوم

 ژا  ژه ربتژدر بژرری دریافژح هنامرسژ   ریژ  پندشژد و ته ژه آمژوزی ژررحژ معل  و درنژ 

گویژژه در م  ژژاا  16دورزد ژژ  رسژژت اده شژژد، شژژامق  ةیژژپانظژژررت معلمژژان زبژژان رنگل سژژ  

سژازی میتژور و توضژ یات رجمژال ، ل ررت بود  لژازم بژه   ژر رسژح  ژه بژا رنژد   سژاده

معلمژان ژررحژ  گردیژد تژا نتژایآ ریژ   نامةرسژ پمعژادل  آمژوزرنی درن بررری هنامرس پ

 ه رابق م ایسه باشند  نامرس دو پ

 نامةرسژژ پبژژا بررسژژ  چنژژدی   می  ژژان ژژا، هنامرسژژ ژررحژژ  و تژژدوی  ریژژ  پ رد

(، 9133) 9درسژژ  رز جملژژه فهرسژژح شژژلدن ی ژژامطژژر  مژژورد رسژژت اده در ررزیژژاب   تژژاب

                                                
1. semi-structured interview 
2. content analysis 

3. Sheldon 
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 ژژه پایژژه و  (0229) 4( و بژژررون9111) 9گورثن(،  ژژان 9119) 0(، رسر رسژژو9191) 9تژژا ر

رر ت ژژژر ق  (9914 ،رف ژژژار)سودمند 9 پررسژژژپرحررزیژژژاب   تژژژاب  نامةرسژژژ پ رسژژژاا

در   ار ژژامع  ریژژ  شژژدرفژژ وده  ژژا آن مژژوررد دیگژژری ن ژژ  بژژه شژژده ورسژژتیرر   د نژژد،م 

دیگژری بژژه  ةینژگ مژورف   بژود    املژاً = 1میژال   تژا   املژاً = 9م  ژاا ل رژرت شژامق رز 

توسژا سژه  ،بژه رنتهژای ریژ  م  ژاا رضژافه گردیژد  سژپ  ریژ  مع ار ژا «رژلاز نژدررم»نام 

و مع ار ژژای  شژژد ررزیژژاب و آمژژوزش زبژژان رنگل سژژ  بررسژژ   ةن رشژژتان ژژر رز متیصصژژ

رنتیژاب گردیژد و  باتوجژه بژه ر ژدر  تی  ژق، رصژلا  و مرتبا با ررزیاب   تاب مژورد نظژر

فهرسژژح بژا روش رضژژاوت متیصژص رثبژژات شژد   م،نژژ    1روریژژ  میتژوری  ،یژونبژدی 

 رست اده شد  9رز تیل ق عامل ، 6ریبرری تیی د روری  سازه

رسژژت اده شژژد  ژژه برربژژر  3ی  رونبژژا ه رز روش آل ژژانامرسژژ پایژژای  پ ةمیاسژژببژژرری 

ربژق رز   شژدبررسژ   1ی ژدییه ن ژ  بژا روش تیل ژق عژامل  تنامرسژ بود  روریژ  پ 2گ162

 -م  ژژر - ژژای  ژژای رمنظژژور رژم نژژان رز   ایژژح نمونژژه، آزمژژونرنجژژام تیل لژژ  عژژامل  بژژه

 نجام پییرفح  ر 99و بارتلح 92رُلر  

 ژژا بژژرری رنجژژام درده ،بنژژابرری  ،بژژود 2گ94برربژژر بژژا  KMO یبژژردرر  ایژژح نمونژژه ۀآمژژار

( 9602) 90پلنژژح ةگ تژژمناسژژب ت ژژی ص درده شژژدند  بنژژا بژژه  ،  ژژاف  وتیل ژژق عژژامل 

 ،  رز ژرفژژ  دیگژژررسژژحبژژرری تیل ژژق عژژامل  بسژژ ار مناسژژب  2گ9بالژژای  KMOشژژاتص 

معنژ  بژدی  و بژود معنژادررریژ  شژاتص  ژ   ،بژود 2گ21چون نتایآ آزمون بارتلح  متر رز 

                                                
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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درر وجژژود ایعنژژ  بژژ   متغ ر ژژا  مبسژژتگ  معنژژ ،شژودی ژژد مژژ یمیژژال  ت ة فرضژژ ژژه رسژح 

  دررد 

، 9بژا در نظژر گژرفت  نتژایآ مژاتریر  عناصژر رصژل در رنجام تیل ق عژامل  مژورد نظژر 

عامژژق  هنُژژدر مجمژژوز  ،9یافتژژه( و نتژژایآ مژژاتریر  چژژرت 9 ةضژژم م) 0نمژژودرر سژژنگری ه

 ژه در مجمژوز  درشژتند، رسژتیرر  گردیدنژد 2گ4بالژای  بژار عژامل عامق رصل   ه  عنورنبه

، چهژارم، مژق رولیژا رز عور م ژدرر ورریژان   ژر  رز ورریان   ژق بژوددرصد  99گ34برربر 

پنج  و ش ژ   ژه مژرتبا بژا موضژوز بیژ  پژهو   حاضژر )تیل ژق ح ژو  میاژبژان و 

  رسح  6گ91 و 6گ91 ،3گ61، 96گ01 ترت ب برربربهفر ند( بود،  ةم ول

 مصاحبه. 3. 3. 3

مژرد  9وز مت ژرق رز آمژدرنژ ر ن ژ 91و زن  9و  مژرد 3  مت ژرق رز ن ژر معلژ 91تعدرد 

ری نژژژد، در مصژژژاحبهبودمایژژژق بژژژه شژژژر ح در مصژژژاحبه  دروژلبانژژژه  ژژژه زن 3و 

شژژوندگان، رز م ژژان شژژده توسژژا مصژژاحبه ردنژژد  مطالژژب ب ژژانشژژر ح سژژاتتاریافته ن مژژه

تیل ژق مژورد رسژت اده رژررر گرفژح  مطالژب مژورد   بژرریه رنتیژاب و نامرسژ مع ار ای پ

توجژژه بژژه ن م ژژ ر آمژژوزرن،ن از ژژای درنژژ  نظرگژژرفت شژژامق م ژژ رن در  ،در مصژژاحبه سژژؤرل

مطالژب و  4آمژوزرن در ژررحژ   تژاب مژی ور، م ژ رن وررعژ  بژودنح و  معلمژان و درنژ 

 ةم ولژوررعژ ، چگژونگ  نگژاه  تژاب بژه ای شژبه ژم  رن ررتبا  مطالژب  تژاب بژا مورع ح

بژود  لژازم بژه   ژر رسژح  ژه در  تژاب جنسژ ح و روربژا رژدرت  نمژود ۀنیژوو فر ند، 

ت ژدیر  شژوندگان  سژب شژد و جهژحمصژاحبه 1ةگا انژمصژاحبه، رضژایح آ نجژامپ   رز ر

بژه ری ژان  ،علژاوهبژهشژد   رعطژا دیژه بژه ری ژان  عنورنبژه ژای   ننژدگان،  تژابشر ح رز

د مانژد و صژرفاً جهژح نژمی ژوم تور و میرمانژه  ژا آن  ژایرژم نان درده شژد  ژه پاسژ 

 د گرفح  نمورد رست اده رررر تور حاضر،  ةمطالعر در  پهو    

                                                
1. principal component analysis 

2. scree plot 

3. varimax rotated matrix 
4. authenticity 

5. informed consent 
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ژررحژژ  گردیژژد و دو  9ویژژهن در تصژژوص ررزیژژاب   تژژاب  سژژؤرلده  ،مصژژاحبه بژژرری

آن رعمژژال  تژژ  رز متیصصژژان آمژژوزش زبژژان رنگل سژژ  ضژژم  بررسژژ ، تغ  ژژررت لژژازم رر در

 ژژژای در  ژژژه بژژژه ژژژژول رنجام ژژژد و پاسژژژ  92رلژژژ   02به بژژژ   حنمودنژژژد   ژژژر مصژژژا

رد بازنویسژ  رژررر مژو با و سژپ  بژرری تیل ژق میتژورضژشوندگان با تل    مرره مصاحبه

(  0294 ،0  فل ژا0299، 9)بژازل  شژدبنژدی ژب ژهموضژوع   ژا، گرفژح  م ژرو  مصژاحبه

 9 ژای مصژاحبه بژا رسژت اده رز روش بررسژ  عضژوصژیح و     ژح یافتژه بررس   م،ن  

 ننژدگان بژا شژر ح ،پژهو   ۀآمژددسژحرنجام گرفح  بررساا رصول ریژ  روش نتژایآ بژه

بالژا  بژرریرژررر گرفژح    ژاآن ی ژدتی ژا مژورد ب  ژتر یافتژه  هپهو   در م ان گیرشته شد 

دو پهو  ژگر مجژرب،  آمژده،دسژحرعتبژار ت سژ ر ای بژه رفژ ری  بردن م  رن باورپژییری و

 ا و نظژژررت نتژژایآ ری ژژان، یافتژژه  ژژه مجژژددرً بررسژژ   ردنژژدنتژژایآ  سژژب شژژده رر 

 ر در ری  تصوص تیی د  رد حاضر ر ةمطالعپهو  گررن 

 ها. یافته4

  هنامرسشهای پدادهنتایج تحلیل  .1. 4

ه بژژا رنجژژام نامرسژژ  ژژای پو دوم پژژهو  ، نتژژایآ درده رول سژژؤرلاتبژژرری پاسژژ  بژژه 

ه  ژه بژه نامرسژ  ای  رز پو م ژانگ   گویژه سژؤرلاتبژار عژامل    تیل ق شژدتیل ق عامل  

در پژژردرزد فر نژژد( م  ةم ولژژح ژژو  و  موضژژوز مژژورد بیژژ  پژژهو   حاضژژر )تیل ژژق

 رز آنجژا  ژه رصژالح زبژان  و وررعژژ   شژودتیل ژژق م بژه ت ر ژا  وآمژده رسژح  9جژدول 

 ژژای تورنژژد یرژژ  رز ح ژژو  رساسژژ  میاژبژژان  تژژب آمژژوزش زبانن ژژ  م  ب،مطالژژ بژژودن

، نتایآ تیل ژق عژامل  ریژ  عامژق و در مجمژوز مباحژ  مژرتبا بژا آن ن ژ ، در باشدتارج  

 گردد پهو   رررنه م ری  

 

 

                                                
1. Bazeley 
2. Flick 

3. member checking 
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 عوامل  یکبه تفک یعامل یلتحل یجنتا .1 جدول

 میزان توجه به حقوق و نظرات معلمان در طراحی آموزشی: 1عامل
 ةشمار

 سؤال
 معیارانحراف میانگین سؤالعنوان 

بار 

 عاملی

41 

گرفته رز رفررد منتیب رز سررسر   ور )معلمان  صورت  سنجرنظ

نظررت و  ۀ نندمنعر  ه رسم ان در رنتهای  تاب آمده(، 

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

  رسح

 2گ19 9گ01 0گ69

12 
 تاب  بهتر رسح معل  رز روش شیص  تودش رست اده  ند و رز

 آموزش و پرورش رست اده نرند روش تدری  پ  نهادی 
 2گ39 9گ01 0گ64

19 
به معلمان نوع  رحتررم به ح و   9ویهن دردن  تاب روش تدری  

 آنهاسح 
 2گ30 9گ90 9گ24

10 
رینترنت   صورتبهآموزش روش تدری  ری   تاب به معلمان 

 و ربهامات دب ررن تور د بود  سؤرلاتپاسیگوی 
 2گ60 9گ43 0گ33

19 
تصوص آشنای    ار درتدری  حضوری، بهتری  ررهآموزش روش 

 معلمان با روش تدری   تاب رسح 
 2گ60 9گ90 9گ00

14 
 و  امان زبان )در نظر گرفت  پ  نهاددر ژررح   تاب، ح و  معل

 رنت ادرت ر ار معلمان( تا حدودی رعایح شده رسح 
 2گ49 9گ00 0گ61

 2گ64 9گ99 0گ34 مجموز

 
 فراگیران و آموزش مبتنی بر زندگی واقعیتوجه به حقوق : 2 عامل

 ةشمار

 سؤال
 معیارانحراف میانگین عنوان سؤال

بار 

 عاملی

99 
  یسرود ا ا و  ای متنوز ک رتروریا نظ ر بازی تاب دررری فعال ح

 جهح تعم ق یادگ ری رسح 
 2گ13 9گ26 0گ24

 2گ69 9گ94 0گ93 مطالب و تمرینات  تاب م ابه شرریا زندگ  وررع  رسح  90

99 

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

آموزش  ) مرره با  ة( متناسب با میتوری مورد تدری   مرره بست و  

  تاب( معرف  یا رررنه شده رسح 

 2گ32 9گ99 0گ09

93 
زرن آمو ای  تاب موجب ت رر تلارانه در درن رنجام تمرینات و فعال ح

  شودم 
 2گ46 9گ99 0گ41
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 ةشمار

 سؤال
 معیارانحراف میانگین عنوان سؤال

بار 

 عاملی

41 
آموزرن ریررن  در نظر گرفته دورزد  ، ح و  درن  ةدر ژررح   تاب پای

  شده رسح
 2گ41 9گ09 0گ60

46 

آموزرن رر برری درن ، دورزد   ةدر صورت آموزش صی د،  تاب پای

 ای زبان عموم  و تیصص  مندی رز  تابورود به درن گاه و بهره

  ند درن گا   آماده م 

 2گ43 9گ99 0گ62

09 
 ی زبان رنگل س  در ارگ ربهآموزرن و معلمان در  تاب در ترک ب درن 

 می ا  لاا موفق عمق  رده رسح 
 2گ42 9گ02 0گ62

 2گ14 9گ02 0گ40 مجموز 

 

 یزبان یدر چهار مهارت اصل ی: اصالت زبان۵ عامل 
 ةشمار

 سؤال
 معیارانحراف میانگین عنوان سؤال

بار 

 عاملی

09 
 ی ازبان در بی  ةچهارگان ی امهارت ةرررندر   درصول و مررحق صی

 شده رسح   یح ا رعامهارت ی به ر یافتهرتتصاص 
 2گ41 9گ92 0گ19

00 
 به نسبح( یو نوشتار ی)گ تار  دیتول ی ادر مطالب  تاب، بر مهارت

  رسح شده ب  تری تی  د(  درریو شن ی)تورندرر یافت در ی امهارت
 2گ99 9گ94 9گ99

99 
روز موضوعات جیرب و به یدررر ی،شده در بی  تورندرررررنه ی امت 

 باشد  م
 2گ40 9گ06 0گ64

 2گ69 9گ06 0گ92  ستند   رصالح زبان یدررر یبی  تورندرر ی امت  94

 2گ69 9گ03 0گ96 باشد  م  شده در  تاب  افرررنه ی اتعدرد مرالمه 96

99 
  وررع ی ا اشده با زبان مورد رست اده در میرررنه ی اجملات مرالمه

 مطاب ح دررد   س زبان رنگل
 2گ91 9گ02 0گ69

93 
 وررع  زندگ ی ا حشده م ابه مورعررنهر ی امرالمه یموضوز و میتور

 رند 
 2گ91 9گ00 0گ60

44 
 ی ا ح( م ابه مورع درری)بی  شن Listening ی ا حو فعال یناتتمر

 برتوردررند    اف  حرسح و رز جیرب  وررع  زندگ
 2گ69 9گ09 0گ62

 2گ60 9گ09 0گ30 مجموز 
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 روابط قدرت یو الگو یفرهنگینو ب یفرهنگ یهایژگی: و6 عامل
 ةشمار

 سؤال
 معیارانحراف میانگین عنوان سؤال

بار 

 عاملی

 2گ60 9گ99 0گ09 ن رسح زبا  س رنگل  ان تاب متعصب به فر ند بوم  ،رز لیام فر نگ 1

 2گ19 9گ91 9گ11 رسح  یررن  تاب متعصب به فر ند ر  ،رز لیام فر نگ 6

9 

د و م ص  زبان مبد   ب  فر نگ یسهم ا یاشرر یر تاب به شرق سازنده

  فر نگ یبتورنند رلگو ا ا آن آورد تا آموزرن فرر   مدرن  یرر برر

 ار هروزمره تود ب  رستیرر  نموده و در زندگ یارر رز  ر   ی صی

 بندند 

 2گ91 9گ92 0گ10

 2گ49 2گ11 0گ96 دررد   فر نگ  و ب  رلملل  ب یرردیدورزد   رو ةپای تاب  3

1 
  ایفر ند ا و  حروم ةدورزد   به  م ةپایمطالب و موضوعات  تاب 

  ح سمتعصب ن  تاص  حروم یادررد و به فر ند  ینگاه مساو یررن ر
 2گ41 9گ00 0گ16

92 
در سرتاسر  تاب موجود رسح و   متنوع   ا و علان  فر نگ حشیص

 فرر   شده رسح   رلملل  گ تمان ب یا یاشرر
 2گ19 9گ92 0گ16

49 
 ةپای تاب  ی ا حو شیص یردر مجموز، مطالب، موضوعات، تصاو

 دررد    تریدورزد   به جن  می ر تعصب ب
 2گ43 9گ03 9گ29

43 

روربا ردرت  یشده در  تاب، رز رلگو اگنجانده ا و مطالب یالوگدر د

چند  مرار و     یاآموز، دو چند درن  یادو    ب یالوگبرربر ماق د یباًت ر

 رست اده شده رسح 

 2گ13 9گ21 0گ33

 2گ16 9گ91 0گ99 مجموز 

 

 نظژررتتوجژه بژه ح ژو  و   ژ رن ژه بژه م 9 عامژق  درسح،پ 9 ه رز جدول  گونه  مان

 و  ژرده توج ژه رر ژق  یژان درصژد رز ورر 96گ01 پژردرزد،م  آموزشژ  ژررحژ  در معلمان

 ریژ   ایگویژه بژه  ننژدگانشژر ح  ژایپاسژ   ژانگ  م مجمژوز در  رسژح گویژه 6 شامق

  ژهدر ته ژا آن  ژه معلمژان رعت ژاد درشژتند  ژه نظژررت و ح ژو  د دم  ن ان( 0گ34) عامق

   ن ده رسح یح، چندرن رعا9ویهن  تاب  ی و تدو

و آمژوزش   ژررنو ح ژو  فررگ  از ژانتوجژه بژه   ژ رنم یعنژ ، 4 عامژقبژه  سژؤرل  ح 

 3گ61ب ژانگر  ،عامژق در مجمژوز یژ پژردرزد  ر  تژاب مژ ی در تژدو  وررعژ  بر زندگ  مبتن

مربژو   ی ژایژهبژه گو ی در پاسژیگو 0گ40   لژ  ژانگ  باشژد  م  ق مژ یان درصد رز ورر
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  در ژررحژژ  ژژررنو ح ژژو  فررگ  از ژژابژژه ن  رز عژژدم توجژه  ژژاف  حژژا  ن ژژ عامژژق  یژژ بژه ر

 رسح    موزشآ

در   توجژه بژه رصژالح زبژان  ژ رنم   ژه بژه بررسژ رسژح سژؤرل  ژح  شامق، 1 عامق

 6گ91ب ژژانگر در مجمژژوز  ،عامژژق یژژ پژژردرزد  ر  تژژاب مژژ  در ژررحژژ  چهژژار مهژژارت رصژژل

مربژو   ی ژایژهبژه گو ی در پاسژیگو 0گ30   لژ  ژانگ  باشژد  م  ق مژ یان رز ورر درصد

 ررضژ  چنژدرن ن ژ موضژوز  یژ  ننژدگان رز رشژر ح  ژه رسژح آنرز   حژا  ،عامژق ی به ر

    ن ستند

   و بژژ  فر نگژژ ی ژژایهگژژ توجژژه بژژه و  ژژ رنم  ، بژژه بررسژژ6عامژژق  در سژژؤرل  ژژح 

عامژژق در  یژژ پژژردرزد  ر  تژژاب مژژ ی و تژژدو  ژژهدر ته ت،روربژژا رژژدر یو رلگژژو  فر نگژژ

(، 0گ99عامژژق ) یژ ر   لژژ م ژانگ     نژژدم  توج ژه رر ژژق  یژان رز ورر درصژژد 6گ1مژوز مج

  رسح شده   ر موضوز رز  نند انشر ح پای   رضایح ب انگر

 مصاحبه یهاداده تحلیل یج. نتا2. 4

 یژژاب حاصژژق رز ررز یآنتژژا یی ژژدت یبژژرر ،بژژودن ژژژر  پژژهو   تر  بژژ بژژا توجژژه بژژه 

، دوم و رول سژژؤرلات بژژه پاسژژ  بژژه  مژژا  م،نژژ   وآمژژوزرن معلمژژان و درنژژ  نامةرسژژ پ

مژژورد  ،شژد یسژاز ژژادهپ  ژامصژاحبه مژژت   یرفحصژورت پژی یریافتهسژژاتتار مژهن ةمصژاحب

رسژتیرر   ، ژاپاسژ  ۀشژوندترررر وم ژترا  یمیتژور رژررر گرفژح و سژپ  رلگو ژا  قتیل

  ژژایپاسژژ  ةرررنژژ، تنهژژا بژژه 0در جژژدول  ینجژژا ژژه در ر یژژدمیاسژژبه گرد ژژا آن  و فررورنژژ

  شژژودم  بسژژنده حاضژژر، پژژهو   بیژژ  بژژا مژژرتبا  ایپرسژژ  بژژه شژژوندگانمصژژاحبه

چهژژار  بژژ    ژژامصژژاحبه یمیتژژور  ژژقمسژژت ق در تیل 9 دگژژیرررن   بژژ پایژژای     م،نژژ

  بود  2گ19میاسبه شد  ه برربر با  0 الست   مبستگ  فرمول با دگیرر 

 

 

 

                                                
1. intercoder reliability 

2. Holsti's Coefficient 
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 مصاحبه یهادادهشده از استخراج یکل یالگوها .2جدول 

 مصاحبه  یهاادهدشده از استخراج یکل یالگو
 یرخ یبل

 درصد یفراوان درصد یفراوان

و   هدر ته  ررنح و  فررگ یحو رعا  زبان  از ایبه ن توجه

  تاب ی تدو
1 92 09 92 

 66گ6 91 99گ9 92  تاب  ی و تدو  همعلمان در ته  از ایح و  و ن به توجه

 49گ6 94 19گ9 96 روربا ردرت در مطالب  تاب یو مساورت در رلگو یبرربر یجادر

 99گ9 00 06گ6 3 زبان م صد   توسعه و توجه به مسانق فر نگ

 92 09 92 1  تاب یدر میتور (authentic)  رست اده رز زبان وررع

 61گ12 19 94گ64 10 مجموز

 

عژدم   ژ رنم  ژانگ  ، م0جژدول  در مصژاحبه یمیتژور  ژقحاصژق رز تیل یآنتژا بررساا

   ژژتر( ب94گ64) یتمندیرضژژا  ژژ رنم م ژژانگ  ( رز 61گ12رز مژژوررد مطژژر  شژژده ) یحرضژژا

بژژه فر نژژد زبژژان   رز توجژژه  ژژاف یتمندیشژژده، عژژدم رضژژامژژوررد مطژژر   ژژانرسژژح  در م

 ۀ ننژژد ی ژژدتی ،مژژورد یژژ رژژررر دررد  ر  ژژ رنم ی در بالژژاتر درصژژد، 99گ9م صژژد بژژا دررر بژژودن 

  ژژ ( نآمژوزرندرن  و)معلمژژان  پژهو   ژر دو گژژروه  ةنامرسژژ پ  حاصژژق رز بررسژ یآنتژا

 تصوص بود   ی ر در

درصژژژد  92 یی ژژژدبژژژه ت  ژژژ ، تژژژاب ن یدر میتژژژور  عژژژدم رسژژژت اده رز زبژژژان وررعژژژ

ه نامرسژ پ  حاصژق رز بررسژ یآنتژا یژدؤم وردمژ یژ رسژح  ژه ر  دهرسژ شوندگانمصاحبه

بژه جنبژه ،تلژا  و تودباوررنژه یرژردیارچوب رو ژه در چژ بژود م یسژتهبژود  لژیر شا   ن

بژژا   وررعژژ  طژژ معنژژا در می  رررتبژژا ، رنت ژژال و ت سژژ یجژژادر ی میتلژژ  تورنژژا ی ژژا

 شد  معمول م  اف توجه   ،و به دور رز تعصبات فر نگ  وررع  زبان ی ارگ ربه

 در میصوصژاً پهو  ژگررن توجژه مژورد رت ژررً میژور،ح ژو  تیل ژق بژر مبتنژ  رویررد

 ررسژژتای در و ررسژژتا ریژژ  در  رسژژح گرفتژژه رژررر ویژژهه ر ژژدر  بژژرری زبژژان آمژژوزش ۀحژوز

 در شژژدهمطژژر  سژژؤرل 92 رز سژژؤرل چهژژار حاضژژر، پژژهو   ر ژژدر  بژژه بی ژژ  تی ژژق

 ژررحژ  در معلمژان و آمژوزرندرنژ  ن از ژای و ح ژو  رعایژح م ژ رن ررزیاب  به مصاحبه،

درصژژد( شژژر ح 63) ر اژژرمصژژاحبه،  رزحاصژژق  یآنتژژا بررسژژاا  پردرتژژح  تژژاب مطالژژب
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  از ژژایرظهژژار درشژژتند  ژژه ح ژژو  و ن انو معلمژژ رنآمژژوز ننژژدگان رز  ژژر دو گژژروه درنژژ 

ه نامرسژ حاصژق رز پ یآرسژح  ژه نتژا شژده گرفتژه یژده تژاب ناد ی و تژدو ته ژهدر  ا آن

   ندم  تیی د ن   رر( 9 جدول در 4و 9عورمق   قتیل یآ)نتا  نهزم ی در ر

 وجژژود بژژه مربژژو  درشژژتند، نسژژب  رضژژایح آن رز شژژوندگانمصاحبه  ژژه مژژوردی تنهژژا

رز   مژژژ ن تیی ژژژدبژژژود  ژژژه بژژژه   تژژژاب میتژژژوری و مطالژژژب در برربژژژر رژژژدرت روربژژژا

  رس د شوندگانمصاحبه

 (3ویژن ) دوازدهم ۀیپا یسیزبان انگلاز کتاب  محققان یذهن یابیارز یج. نتا3. 4

و  یژهمژورد تج  رثژر، ریژ  ،9ویژهن ن ژا  رژوت و ضژع   تژاب    ژترب  ژقمنظور تیلبه

 مژژورد موضژژوز بژژا مژژرتبا  ژژایبی  یآرژژررر گرفژژح  ژژه نتژژا  ژژ ن می  ژژان 9   نژژ  ژژقتیل

( در  فر نژژد و رصژژالح زبژژان ةم ولژژح ژژو  میاژبژژان و   ژژق)تیل اضژژرح ةمطالعژژ پژژهو  

 گردد  م  انب  قبه ت ص ینجا،ر

 کتاب یفرهنگ یریگجهت .1. 3. 4

 یو  در تعاملژژات رجتمژژاع   سژژ  ژژر  رجتمژژاع  حشیصژژ  ژژریگآنجژژا  ژژه شژژرقرز 

ات نبنژژا بژژه ررتضژژا یرفژژ ون جورمژژا ب ژژرروز یرژژ و بژژا توجژژه بژژه ن د  ژژردگ شژژرق مژژ

بژژا  ی و آشژژنا  لژژ وم توجژژه بژژه ن ژژا  م ژژترا فر نگژژ  اسژژ ،و س یررتصژژاد  ،رجتمژژاع

و    لژژام سژژوفت ا مات یجژژادرز ر  ریمنظژژور جلژژوگزبژژان م صژژد بژژه  فر نگژژ یقمصژژاد

فر نژد زبژان  ن ژابژه  سژویهیژا  ژریگرسژح  جهژح یه بژد یرمژر ،مژؤثرررتبا   یبررررر

رسژح   م ژهود  تژاب در ،فر نژد زبژان م صژد بژه یسژهو یژا یعمژد توجژه عژدمو   مبد

  ژریگجهژح یژامرژان یرل ، حتژ0یآمژوزش رنت ژاد یررد ژایرفح با توجه بژه رو رنتظار م

 نرژژات رز بژژوم  فر نژژد بژژه توجژژه وضژژع حشژژد   مژژ  در  تژژاب رتیژژا  فر نگژژ  نژژاب ن ب

 زبژان ی ژا حو شیصژ  مارسژت اده رز رسژ ،ریژ  وجژود بژا  رسژح  تژاب در فر نگژ  مابح

 یبژه میتژور   ژتریرصژالح ب تورنسژح م  ،بژوم ی ژا حو شیصژ  در  نار رسژام  تارج

  ب اف رید تاب 

                                                
1. subjective analysis 

2. critical pedagogy 
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 و معلمان یرانق فراگیو علا یازهاتناسب کتاب با ن .2. 3. 4

 وق نعژدم سژنج  علژا  ،ربلژ ی ژا تژاب  ماننژد  تژاب یژ رز رنت ادرت وررد بژه ر یر 

رسژژح    آموزشژژ ةبسژژت یژژ ر  و معلمژژان در ژررحژژ  ژژررنح ژژو  فررگ گرفت نادیژژدهو   از ژژان

  آموزشژ  در ژررحژ انو معلمژ  ژررنح ژو  فررگ  ژقو تیل مناسژب ن ازسژنج عدم رنجژام 

 و بژژ   گژژ رنگ بژژ یجژژادباعژژ  ر  ،آموزشژ میتژژوری  ژژدرمژژر تول در ژژا آن نرژژردن  ژرو درگ

  شودم  یادگ ری و یادد  در رمر   ررنو فررگ معلمان  علارگ

میتژرم  تژاب حاصژق    مژؤل رز  یرژ دوم رثژر حاضژر و  ۀیسژندنو بژ    ه ررتباژ   ژ

و بژه تبژا   ژررنفررگ  ژازن  ژقورژح بژه ناچژار بیژ  تیل  قض  ق ه به دل یدشد، عنورن گرد

  ، تژژاب صژژورت نگرفژژح  رز ژرفژژ یژژ ر  در تصژژوص ژررحژژ ی ژژانح ژژو  ر  ژژقآن تیل

در   ژژ آمژژوزش و پژژرورش ن ۀحژژوزدر   سژژ معلمژژان و رسژژتادرن آمژژوزش زبژژان رنگل یژژدگاهد

 ین ژ تنهژا بژا رنتیژاب گ   تژاب،میتژرم    مژؤل گرفته شژده رسژح و  یده تاب ناد  ژررح

 تژژاب مژژی ور   ژژر شژژده رسژژح( بژژه  یدر رنتهژژا ژژا آن  ن ژژر رز  ژژر رسژژتان ) ژژه رسژژام دو

 معلمژان ر اریژح نظژررت ن طژه ب ژانگر تورنژد نم راعژدتاً ژه  رنژدپردرتته تاب   رعتبارسنج

  باشد   ور مدررا رنگل س  زبان

 کتاب یدر محتوا یو نگارش یاصالت زبان. 3. 3. 4

سژت اده ر  وررعژ  ا ژه زبژان در میژ  در صژورت  وررعژ  زبژان یسژاتتار ا  ریگشرق

میژژور  ژژه در آن دو فژژرد و ررتبژژا   وررعژژ  زبژژان یفضژژا یجژژاد  ر ژژردگ مژژ رنجژژامشژژود، 

بژه   تژارج یژاو  یررنژ ر یژامرژان یرل حتژ یژازبژان(  سژ زبژان )نژه ل ومژاً رنگل  تارج

شژژدن و  یژژدررموضژژوز باعژژ  پد یژژ شژژود  ر  تژژاب م ژژا ده نمژژ یژژ گ تگژژو بپردرزنژژد، در ر

 شژژدهدر بیژژ  مرالمژژه  ویژژهههدر سرتاسژژر  تژژاب بژژ  تصژژنع یفضژژا  حژژا   شژژدن نژژوع

 رسح  

 ژ  در  آن ،پرسژتار ریررنژ و  بژ   یژا ب مژار موجژود، ةمرالمژ، 9برری ماژال در درا  

رژژه تصژژور یننظژژر رز ر  صژژر رفتژژد رت ژژا  م یررنژژ م ژژهور ر  پ شژژر  حشیصژژ یژژامژژورد 

دور رز   ژ  رسژژح، مرالمژژات رد  ،( مژژار)پرسژتار و ب یررنژژ دو ن ژژر ر   بژ  سژژ رنگل ةمرالمژ

، 9 در درا مالژاً یژا  رسژدم  نظژربژه  و تصژنع یعژاد رک  ژ دو فژرد ن ی ر   بدل شده ب و
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   در مژژورد چنژژد تژژورب  سژ آن  ژ  بژژه زبژژان رنگل یررنژژ پژدر و پسژژر ر یژژا   بژژ یگ تگژو

  رسدم  نظربه  رژب ع و ک  ، تصنع  ن یباد

، توانش 2یشددناختاعم از توانش زبان  1یتبداطعنداصددر توانش ار ۀهمدتوجده بده  .4. 3. 4

 ۵فرهنگییشناختو توانش جامعه 4ی، توانش راهبرد3یشناختمنظور

 (9914 سودمندرف ژژار، رز ن ژژقبژژه ،9166) 6یم دل  ژژا ةیژژنظربررسژژاا   تژژورن  ررتبژژاژ

و   شژناتتمنظور ی،رر بژرد ی ژاتژورن  هبلرژ  سژح،ن  شژناتتتنها میدود به تورن  زبژان

رعمژژال   ژ و ن 9 زبژژان ی ژان ژ  ةرررنژژشژود  بژا  شژامق مژژ ن ژ رر  فر نگژژ  شژناتتجامعژه

 تژژاب  ( 9914 ژرد و توسژعه درد )سودمندرف ژار،  یژحتژژورن  رر ت و یژ تژورن ر مژ ،3گ تژار

نمونژه در  یبژه آمژوزش رعمژال گ تژار پردرتتژه رسژح  بژرر یمیدود  ارحاضر در موررد بس

 ی ژژدیتی سژژؤرلاتبژژا آمژژوزش  یژژدترد  ژژانتورفژژق و ب  در آمژژوزش چگژژونگ یژژادرا 

تلژاش  یژافررتژر رز   ژ یچ ،ررژدرم یژ ر رلبتژهرمژر پردرتتژه شژده رسژح  ژه  ی بد ،1ضم مه

 تژاب پروررنژده شژده  یژ در ر  تژوببژه ی ژه تژورن  رر بژرد    در حال سحن  شناتتزبان

 یژژ ر ی ژژا تژژاب  و تمژژام 9ویژژهن  تژژاب   ژژاییحمیژژدود ی تژژررز مهژژ  یرژژ  ،رسژژح

تژژورن   یشناسژژاندن رر برد ژژا  آمژژوزش و حتژژ بژژه  ژژاف  توجژژه عژژدم ،مجموعژژه

 زبان م صد رسح   فر نگ  شناتتجامعه

 مختلف کتاب یهاروابط قدرت در بخش یالگو .۵. 3. 4

گ تمژژان   ژژقتیل ی ژژارز رصژژول و دکدکژژه یرژژ (، 9131) 92نظژژررت فر لژژا  بررسژژاا

  ژهرسژح   تژارج ی ژاروربا ردرت برربر در مطالژب  تژب آمژوزش زبژان ة، رررن99یرنت اد

                                                
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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  ژژ ن  مطالژژب آموزشژژ  در ژررحژژ رژژهینر یعنژژ   شژژودم  میسژژوب فررگ ژژررن ح ژژو  رز

روربژژا رژژدرت  یرلگژژو یشژژا د تعژژادل و برربژژر بایسژژت  ،جامعژژه ی ژژابیژژ  یر ماننژد سژژا

شژژده  لژژات ژررحژژمناسژژبات رژژدرت موجژژود در مرالمژژات و تعام یگژژر،عبژژارت د  بژژه  باشژژ

بژژه  یژژ وزن باشژژد  رلبتژژه رمت ژژارن و  ژژ  یژژاتوز یدررر یسژژت با مرژژان مژژیرل حتژژ ،در  تژژاب

 ریژ   لژ  برآینژد و رلگژو لژ ر ،   سژحن  رجتمژاع میتلژ  ی ژاگرفت  ن ژ  یدهناد  معن

 ژر سژه  ةمرالمژتعاملژات موجژود در بیژ    باشژد  بژا بررسژ متژورزن یسژت با مژ روربا،

 ومعلژژ    مژژار،ب وپرسژژتار    نژژابرربر )بژژ صژژورتبه ب  ژژتر ،تژژورزن رژژدرت یدرا، رلگژژو

 یاشژژرر یو گ تژار شژن درری  رمژا در بیژ   ژردگ پسژر( صژورت مژژ و پژدرآمژوز و درنژ 

 یژژاتنهژا  ،بیژ  یژژ موجژود در ر ةمرالمژ نژژهچرر ژه رز    املژاً دگرگژون و مطلژژوب رسژح

 رفررد با ردرت نابرربر رسح     ب ،مرالمه

آمژژوز رت ژژا  درنژژ بژژا  آمژژوزدرنژژ     تژژاب، بژژ دربرربژژر  ی ژژار اژژر مرالمژژه  م،نژژ  ،

رسژح  ژه   در حژال یژ نژدررد  ر چنژدرن روزمژره مطاب ژح   زنژدگ  ژات ه بژا وررع رفتد م

معلژژ ،  رلژژدی  وباشژژد )و تژژر مژژمتنژژوز  ارروزمژژره بسژژ  روربژژا رژژدرت در زنژژدگ یرلگژژو

روربژژا رژدرت در مرالمژژه یرلگژو عژژو ،فروشژنده و   (  در  و یژژدرر ارمنژد، ترو   ارمنژد

  رسح ربول رابقتنوز  ی تاب، دررر نابرربر در ی ا

 کتاب یردر مطالب، روابط و تصاو یتنمود جنس .6. 3. 4

عژژدم   ،تژژارج  ژژای تژژب آمژژوزش زبژژان  ژژررنو فررگ  نندگانرسژژت اده ح ژژو  دیگژژر رز

آن ممرژ  رسژژح  یژحرسژح  ژه عژدم رعا  تژب یژ در مطالژب ر  ت وجژود تعصژبات جنسژ

، سودمندرف ژژار) بگژژیرردآمژژوزرن درنژژ   و شژژناتت  بژژر رشژژد عژژاژ    ژژ عم رتتژژیث ر

وجژژود  (،0222) 1شژژاتوا و ،4لرونت ر ژژو ،9عبژژدرلرح   ،0 ژژول  ،9نظژژر سژژاندرلند(  بژژه9914

 ژژا آن  ژژریفررگ ی ژژاو فرصژژح  ژژررنفررگ  جنسژژ یژژح ژژا بژژر  وتعصژژبات در  تژژاب یژژ ر

                                                
1. Sunderland 

2. Cowley 

3. Abdul Rahim 
4. Leontzakou 

5. Shattuck 
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رفژررد،   رسژام  ژرنظ ی فا تور ژا  ت ،جنسژ ینمود ژا ةمطالعژ یتور ژد بژود  بژرر گیررتیث ر

 یرجژژن ، تصژژاو یژژام ژژاکق تژژاص   ،تژژانوردگ ی ژژاصژژ ات، نسژژبح یر،رل ژژاب، ضژژما

   تیل ق شدموجود در  تاب، رب رر ا و متعل ات رفررد، 

مردرنژژه  یررز تصژژاو   ژژترب ، لمژژات   و م ژژا   ن ژژان دردن معژژان ی تژژاب بژژرر یژژ در ر

دو مژژرد رت ژژا     مرالمژژات موجژژود در  تژژاب، بژژ  اژژرر  ،رز ژرفژژرسژژت اده شژژده رسژژح  

شژود  ژه  نمژ یژده تژاب د یژ   زن و مژرد در ر بژ ریمرالمژه  چ ژ یگر،  رز ژر  درفتد م

 روزمره منافات دررد   زندگ  اتبا وررع

 هنامرسشآموزان به پمعلمان و دانش هایپاسخ میانگین ۀیسمقا. 4. 4

  لژ   ژانگ  معنژادرر بژودن م ةیسژم ا بژرری یعنژ  پژهو   سژوم سژؤرل بژه پاس  یبرر

 بژرری  م،نژ   و هنامرسژ پ  ژایدرده بررسژاارز  تژاب  آمژوزرندرن  بژا معلمژان ررزیاب 

 9مسژژت ق تژژ  آزمژژونه، رز نامرسژژ پ  ایگویژژه تژژاتژژا بژژه گژژروه دو  ژژایپاسژژ  ةیسژژم ا

  گرددم  رررنه زیر شر  به آن نتایآ  هشد  رست اده

 هنامرسشپ به آموزانپاسخ معلمان و دانش یانگینم مجموع ۀیسمقا.1. 4. 4

 ررزیژاب معلمژان و    لژ یژاب ررز م ژانگ     معنژادرر بژودن ت ژاوت بژ ةیسژم امنظژور به

 9 آن درجژدول یآشژد  ژه نتژا رنجژاممسژت ق   آزمژون تژ یژا تژاب،  رزآموزرن درن    ل

  شودم  رررنه

  

                                                
1. independent samples t-test 
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 آموزان از کتابمعلمان و دانش یکل یابیارز ینانگیم ۀیسمقا یمستقل برا ی. آزمون ت3جدول 

 
میانگین
  

 

آزمون لوین برای 

تساوی  یبررس

 هاواریانس

 هابرای برابری میانگین تی آزمون

اطمینان فاصله

برای اختلاف 

 %5۵ها میانگین

F 
سطح 

 معناداری
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

 دو دامنه

تفاوت 

 هامیانگین

تفاوت 

 خطای

 استاندارد

 کمترین

بیشترین
 

ورریان  

یرسان فر  

 شودم 

 6گ11 9گ19 9گ32 2گ41 2گ31 913 -2گ90 2گ294 6گ29

ورریان  

یرسان فر  

 شودنم 

 6گ11 -9گ19 9گ32 2گ41 2گ31 936گ12 -2گ90  

 

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

ت ژژاوت آمژژاری  ه،نامرسژژ پ ةیژژگو 16بژژه  آمژژوزرنمعلمژژان و درنژژ   ایپاسژژ م ژژانگ   

 تژژاب و یرسژژان  نسژژبح بژژه  یبژژاًت رنظژژررت دو گژژروه،  معنژژادرری وجژژود ندرشژژته و  ژژر

 ،ریژ  تطژابق و ررربژح آرر ،  در وررژا(t = 0.12, p≥0.05) مع ار ژای مژورد ررزیژاب  درشژتند

نظژر بژوده یژا تژود صژاحب معلمژان ژ   مسژطد آمژوزرن ن ه درن تورند ب انگر آن باشد م 

 رسح   معلمانید نظر ؤمتا حد زیادی رند  ه نظررت  رر رررنه درده ،  دسح

 هنامرسشهای پتک گویههای دو گروه به تکپاسخ مقایسۀ .2. 4. 4

ررزیژژاب  معلمژژان و م ژژانگ   بژژ    معنژژادرر بژژودن ت ژژاوت ةیسژژم ابژژه منظژژور  م،نژژ  ، 

 ژژه  شژژد رسژژت ادهآزمژژون تژژ  مسژژت ق  ه، رزنامرسژژ  ای پتژژا گویژژهبژژه تا آمژژوزرندرنژژ 

 ژژه دررری ت ژژاوت معنژژادرری بودنژژد، در  6و  1، 4، 9  ای عورمژژقمربژژو  بژژه گویژژه نتژژایآ

 شود رررنه م  4جدول 
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 مربوط به عوامل هنامرسشپ سؤالات تکتک به آموزانهای معلمان و دانشمیانگین پاسخ ۀیسمقا .4 جدول

 6و  ۵، 4، 1
 ةشمار

 سؤال
 مقدار آموزاننظرات دانش نظرات معلمان

t 

 ۀدرج

 آزادی

سطح 

 یمعنادار

(sig.)  معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین 

 2گ229 913 9گ49- 2گ19 9گ36 9گ96  99

 2گ29 913 0گ23 9گ90 9گ20 9گ23 0گ91 09

 2گ24 913 0گ21- 9گ93 0گ19 9گ99 0گ39 94

 2گ29 913 0گ43- 9گ99 0گ41 9گ91 0گ96 44

 2گ24 913 2گ90 9گ21 0گ36 9گ03 0گ92  41

 

 هنامرسژ ی پ ژاتژا گویژهتژا بژه ننژده دو گژروه شژر ح ای م انگ   پاسژ  ةیسم ا

ریژ   ای ت ژاوت آمژاری معنژادرری بژ   پاسژ ن ژان درد  ژه  6و  1، 4، 9مربو  به عورمژق 

 ای دو گژروه بژه  رچنژد ت ژاوت م ژانگ   پاسژ  ندرشژح،وجژود  ژا در ر ار گویه دو گروه

 ةرررنژژ)رعایژژح رصژژول صژژی د در  09،  ژژای  تژژاب()وجژژود تنژژوز در فعال ح 99 ای گویژژه

 44 )رصژژالح متژژون بیژژ  تورنژژدرری(، 94  ژژای زبژژان  چهارگانژژه در  تژژاب(،مهارت

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

بژژه نظرسژژنج  در تصژژوص    مژژؤل  ای معلمژژان رنتیژژاب شژژده توسژژا تطژژابق پاسژژ 

مطالژژب  تژژاب بژژا نظژژررت ر اریژژح معلمژژان زبژژان رنگل سژژ  مژژدررا   ژژور(، معنژژادرر بژژود 

(p<0.05 )  

 گیریو نتیجه . بحث۵

ریژژ  ن ژژد و ررزیژژاب  بژژا  ژژد  بررسژژ  و تیل ژژق م ژژ رن رعایژژح ح ژژو  و ن از ژژای 

ر ته ژژه و تژژدوی   تژژاب و  م،نژژ   بژژا  ژژد  بررسژژ  جایگژژاه آمژژوزرن دمعلمژژان و درن 

، صژورت 9ویژهن و م صژد و رعایژح رصژالح زبژان  در تژدوی   تژاب  مبژد فر ند زبژان 
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ه، مصژژاحبه و ررزیژژاب  نامرسژژ پژژییرفح  در تب ژژ   نتژژایآ   رشژژده، نتژژایآ حاصژژق رز پ

  بی  تور     ردت ص ق رر به می  ان  ن  

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

 ژای در پاسژیگوی  بژه گویژه 0گ34پردرتژح  م ژانگ   نسژبتاً پژای    9ویژهن تدوی   تژاب 

 و ح ژژو نظژژررت نسژژب  ب ژژانگر نادیژژده گرفتژژه شژژدن  ،9عامژژق مربژژو  بژژه ه نامرسژژ پ

 ژژای روش ، ننژژدگاننظژژر شژژر ح  رز ژرفژژ  بژژهرسژژح ریژژ   تژژابدر تژژدوی   ،معلمژژان

آمژژوزش معلمژژان در چگژژونگ  تژژدری  ریژژ   تژژاب مطژژابق م ژژق و نظژژر  بژژرری  اررفتژژههبژژ

 ،9گ00، بژژژا م ژژژانگ   پاسژژژیگوی  19 سژژژؤرلری ژژژان نبژژژوده رسژژژح  رمژژژا درتصژژژوص 

یرژ   نندگان در ریژ  پژهو   معت ژد بودنژد  ژه آمژوزش روش تژدری  حضژوری شر ح

 ژای آموزشژ  و ان در نژوآورین از ژا و توجژه بژه ح ژو  معلمژ ۀ ننژد  تیم ای حقرز رره

ق مژال  نمسژا ةبهانژ ژای رت ژر بژه ری  ژه در سژالنرتژه  شژودته ه و تدوی   تب تل   مژ 

تور ژان  ، ژای مصژاحبه ن ژ  بسژ اری رز معلمژاننادیده گرفتژه شژده رسژح  بررسژاا یافتژه

و ک رحضژوری  بژرتا ژای جژای  لژاابژهتژدمح حضژوری  ژای ضژم برگ رری  لاا

در ب  ژتر تژدمح حضژوری باعژ  ریجژاد تعامژق  ژای ضژم آمژوزش ،ری ان   به باوربودند

نتژایآ حاصژق  ۀی د ننژدتی ،ری ژان رسژح  ریژ  یافتژه یرحرفژهرشژد سژاز ب   معلمان و زم نه

تژدمح رر  ژای ضژم سژح  ژه آمژوزش  ن ژ  (0294رز پهو   سودمندرف ژار و دوسژت  )

 د ندرنم مان و رف ری   ارآمدی معل یرحرفه ای رشد همؤل یر  رز 

لیژام  ژردن  بژرری ژای  ید ری  رمژر بژود  ژه تلژاشمؤ ه،شوندرظهاررت معلمان مصاحبه

 عملژاً،  ژاریژ  دسژح فعال ژح رمژا صژورت گرفتژه، در  تژاب آمژوزرننظررت معلمان و درن 

 ۀ نندمصژژر  عنورنبژهبژه معلژ   در ررسژژتای نگژرشفررتژر رز رفژا ترل ژ  نبژوده و چ ژ ی 

 پردرز رسح  عل  و نظریه ۀ د نندتول عنورنبهو پهو  گر  ،درن  و نظریه

بژژرری تب ژژ   ب  ژژتر ه، نامرسژژ آمژژده رز مصژژاحبه و پدسژژحه ژژای بژژبژژا توجژژه بژژه پاسژژ 

پاسژژژ  بژژژه پرسژژژ  رول پژژژهو   درتصژژژوص م ژژژ رن توجژژژه بژژژه ح ژژژو  معلمژژژان و 

یژا  رویرژرد مژورد رتتژورن گ ژح  ژه ، م 9ویژهن آموزرن در ژررح  و تدوی   تژاب درن 

بژژدون در نظژژر گژژرفت  ،  تژژاب، رویرژژردی دسژژتوری و رز بالژژا بژژه پژژای  ریژژ  ل   یدر تژژ
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 ةرسژان ریژ  آمژوزرن در رنتیژاب میتژوریحدررق ح ژو  میاژبژان رعژ  رز معلمژان و درنژ 

 4  ژای مربژو  بژه عامژقدر پاسژیگوی  بژه گویژه 0گ40م ژانگ    لژ    آموزش  بوده رسح

موزشژژ  آدر ژررحژژ   آمژژوزرندرن ز ژژا و ح ژژو  حژژا   رز عژژدم توجژژه  ژژاف  بژژه ن ان ژژ  

تنهژا  ژه نژه بودنژد بژر ریژ  بژاور  ژ  ننژدگان توجه ری  رسح  ه شژر ح جالب ةنرترسح  

بلرژه  ،آمژوزی مژورد توجژه رژررر نگرفتژه ژای درنژ ق شیصژ  گژروهین از ای زبان  و علا

 بژژوده پژژهو  ریژژ  یرژژ  رز میور ژژای رصژژل   ژژه   ژژ  رویرژژرد تیل ژژق ح ژژو منظژژر رز 

  ای نظام ردی ، نگا   رز بالا به پای   بوده رسح   مانند  تاب ،انمؤل رسح، نگاه 

دل ژژق میژژدودیح بژژه تژژاب،  میتژژرم نامؤل ژژ تصژژدیق ژژای مصژژاحبه و بژژه درده بررسژژاا

آمژژوزرن ن از ژژای درنژژ  تیل ژژقزمژژان  در ژررحژژ ، ته ژژه و تژژدوی   تژژاب مژژی ور، فرصژژح 

عژامل  بژرری نادیژده  ،ط  بژه تژودی تژودوجود ندرشژته رسژح  عژدم تی ژق چنژ   شژرری

 ة  ژژمعادلژژات رژژدرت،  ةمورزنژژشژژود و در مژژ  تل ژژ  آمژژوزرنگژژرفت  ح ژژو  درنژژ 

نژامتورزن و  رژدرت ةرربطژم ژدرر تور ژد شژد  ریژ  نژوز رلگژوی آمژوزی سژبا و بژ درن 

 ژژای مژژورد توجژژه  تژژاب نمژژود تژژود رر در میتژژور و شژژ وه عژژدم شژژمول ح ژژو   ینغعژژان،

 تژاب  نامؤل ژشژدن رویرژرد ررتبژاژ  مژورد ردعژای  تررنژد ژ بروز و ظهور درده و باع  

 رسح   شده

 9ویژهن رن ته ژه و تژدوی   تژاب رندر اردسژحم ژ رن توجژه   ژردنعلاوه بژر م ژیص 

ورد بررسژ  و توجژه  ژه مژرسژح ری لهرتژری  مسژبه ن از ژای زبژان  فررگ ژررن، شژاید مهژ 

 ژوربژژه در ریژژ  حژژوزه شژژدهرنجام ژژای رر رز سژژایر پژژهو   و آن   رسژژح ریژژ  پژژهو

 عنورنبژژهبررسژژ  م ژژ رن در نظژژر گژژرفت  ح ژژو  فررگ ژژررن ،  نژژدمتمژژای  م  م ژژیص

مجریژان ر ژدر  آموزشژ  مژورد  عنورنبژهو معلمژان   آموزشژ ةرسژانمیاژبژان رصژل  ریژ  

 :مصاحبه رظهار درشح  نندگان دریر  رز شر حبرری ماال  درس  رسح  ةبرنامنظر 

آرر رر  آمژوزرن دررری گسژتردگ  فژررورن رسژح و ریژ  تنژوزمسلماً نظژر معلمژان و درنژ 

تژژورن بژژا درتورسژژح رعتبارسژژنج  رز تعژژدرد میژژدودی رز معلمژژان مژژدررا تژژاص نمژژ 

  ]رمری  ه در ته ه و تدوی   تاب رنجام شده رسح[ می ق  رد
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فر نژژد و جایگژژاه آن در تژژیل    تژژاب حاضژژر، یرژژ  دیگژژر رز موضژژوعات  ةم ولژژ

 ای دوم( پژژهو   حاضژژر بژژود  بژژرری پاسژژ  بژژه ریژژ  پرسژژ ، یافتژژه سژژؤرل)موضژژوز 

 0گ99م ژژانگ    لژژ    تیل ژژق و بیژژ  شژژوده، مصژژاحبه و تیل ژژق   نژژ  بایسژژت  نامرسژژ پ

 ةسژژوینگژژاه یژژاحژژا   رز  ه،نامرسژژ پ 6  ژژای مربژژو  بژژه عامژژقدر پاسژژیگوی  بژژه گویژژه

 ژای گونژه  ژه در بیژ  تیل ژق نتژایآ درده مژان ،  در وررژارسژحفر نژد  ةم ول تاب به 

و موضژوعات  تژاب  ی فر نگژ  ژاسژازی م ولژهرفژرر  در بژوم  ،مصاحبه ن   مطژر  شژد

و آمژژوزش اه تعلژژ   و ترب ژژح گریژژ   تژژاب رسژژح  رگرچژژه رز دیژژد ۀعمژژدرز ن ژژا  ضژژع  

روی در ریژ  موضژوز زیژاده ،رصژق و مبنژای  ژار رسژح ،وم  ژای بژتوجه به م وله ،رنت ادی

نیژوی  ژه رژدرت تور ژد شژد بژهمنجژر نگری در نژ د میاژژب سویهیانوع  رن عال و  به

 ژژه باعژژ  رود بژژ   مژژ  و م صژژد رز    بژژ   فر نژژد زبژژان مبژژد ژژوی در ت ژژی ص و تم

سژژازنده و ور ژژن   ژژای میتلژژ ، شژژود فررگ ژژررن  تژژاب نتورننژژد در مورجهژژه بژژا فر ندم 

 49 ةیژگو ننژدگان بژه بژر مبنژای پاسژ  شژر ح ،رز ژژر  دیگژر  دنژمنط   رزتود بروز د 

 ژژه  تژژاب  بودنژژد  ننژژدگان معت ژژدب  ژژتر شژژر ح ،در ت سژژ   مناسژژبات رژژدرت ه،نامرسژژ پ

 گ ری ب  تری به ن ا جن  می ر بوده رسح  دررری جهح

جژه  ژاف  بژه فر نژد زبژان دم رضژایتمندی رز تو ژای مصژاحبه ن ژ ، عژبا توجه به درده

یرژژ  رز ن ژژا  ضژژع   راعژژدتاً ژژه  در بالژژاتری  م ژژ رن رژژررر دررد 99گ9م صژژد بژژا دررر بژژودن 

 ای یافتژژهمؤیژژد شژژده در ریژژ  مژژورد،  سژژب ة جژژنتشژژود   تژژاب میسژژوب م  ۀعمژژد

 ژژای  تژژابفر نژژد در  ةم ولژژ عژژدم توجژژه بژژه تصژژوص  ژژای ربلژژ  درپژژهو  

 در(  9919 و  مرژژژژاررن،   سودمندرف ژژژژار9914ل   رسژژژژح )سودمندرف ژژژار، یجدیژژژدرلت

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

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

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

 ریجژژاد شژژرا  و گسسژژتگ  فر نگژژ  بژژ   دو زبژژان گژژردد )سودمندرف ژژار و  مرژژاررن،

آمژژوزی، معلژژ  ف ژژا زبژژان رر آمژژوزش زبژژان فررینژژد(، در 0229بژژررون ) ةگ تژژ(  بژژه9919

 ژژای ت رژژر تلژژا  و رنت ژژادی،  ژژای فر نگژژ ، روشری رز ررزشبلرژژه مجموعژژه ،د ژژدنمژژ 
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مهژ  دیگژر در ریژ   ةنرتژ د ژد ر ن ژ  آمژوزش مژ رحساا و رفتار ای فردی و رجتمژاع  ر

بژژا تهژژاج  فر نگژژ   نبایسژژت ریژژ  رسژژح  ژژه آشژژنای  بژژا فر نژژد زبژژان م صژژد  ،تصژژوص

 ةلازمژرمژا  ،ری ک ررابژق رنرژار بژوده و  سژحم ولژه ،رت ژر ةم ولژ  رلبته  ه شود رشتباه گرفته

   ژژه عژژاری رز  متژژری  سژژوفت ا ررتبژژا  زبژژان  تورنمندسژژازی جهژژح درا م ژژترا 

 ۀ ژژدع  ژژه بژژه بژژا مصژژادیق فر نژژد زبژژان م صژژد رسژژح رن، آشژژنای  فررگ ژژرباشژژدررتبژژاژ  

تورنژد باعژ  آگژا   ب  ژتر رز فر نژد بژوم  و حتژ  ت ویژح پژهو   حاضژر، م  می  ان

روحژژان  و ر برپژژور  ةمطالعژژ ای ریژژ  یافتژژه تژژا حژژدودی در ررسژژتای یافتژژه  آن ن ژژ  شژژود

رم ژژریر   ژژای در  تاب ( رسژژح  ژژه پژژ  رز بررسژژ  مبتنژژ  بژژر نمژژود جنسژژ ت 9919)
میژور بژودن نظژام آموزشژ  ریژررن، دل ژق  تژاببه ری  نت جه رسژ دند  ژه بژه ،9رنگل   فایق

آمژژوزرن دو گژژروه معلمژژان و درن  درسژژ  بایسژژت  باعژژ  ترک ژژب و ت ژژویق  ژژر ی ژژا تاب

 نظژژر باشژژند تژژا بژژا دردرشژژته گژژرری  در ررسژژتای تعلژژ   فر نژژد بژژوم  بژژه ت رژژر رنت ژژادی 

 شوند ساز رشد  ر دو گروه گرفت  عدرلح جنس ت  زم نه

رود ریژ  رسژح  ژه ضژم  آموزشژ  منصژ  مژ  ةرسژاندر وررا حدررق رنتظژاری  ژه رز 

 ژای رتلژا  تژودی، بژا معرفژ   ژا و ررزشرحتررم به فر نژد زبژان بژوم  و ح ژی حژری 

ت رژژر تلارانژژه و رنت ژژادی رر در  ة نژژزمفر نژژد زبژژان م صژژد، و نرژژات مابژژح مصژژادیق 

رژادر بژه ریجژاد تمژای  بژ    ،بژا  مژا معلژ  ر گژیررز ریژ   ژا آن فررگ ررن ریجاد نماید تژا

ریژژ  رمژژر در ررتبژژا  مسژژت    بژژا ح ژژو  میاژبژژان   شژژوندو م صژژد   مبژژدزبژژان فر نژژد 

 عنورنبژژژهآمژژژوزرن و معلمژژژان  درن یتورنمندسژژژازآموزشژژژ  رسژژژح و بژژژرری تی ژژژق آن، 

رن، رندر اردسژژحبی ژژ  بژژه آگژژا  آموزشژژ  و  م،نژژ    ةرسژژانتری  میاژبژژان رصژژل 

ترب ژح، رمژری رجتنژاب ناپژییر رسژح چرر ژه بژه  و س استگیرررن نظام تعلژ   و گ ررنتصم  

 ا، و سژژازمان مؤسسژژات، 0(، رز دیژژدگاه تیل ژژق ن ژژاز رنت ژژادی0292بژژاور رسژژلام  ررسژژ  )

رز رژدرت  متژری  رندشژده ژای   ژه در پژای   وررژا نگا   بالا به پژای   دررنژد و آن معمولاً

                                                
1. American English File 

2. critical needs analysis 
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بنژژدی وررژژا  ژژای   ژژه در پژژای   ریژژ  ژب ه نژژد آنبرتوردررنژژد  لژژیر، ری ژژان توصژژ ه م 

    شن ده شود  ن ا آن و صدری شدهبایست  تورنمندتر رند، م شده

 :رظهار درشحفر ند در  تاب  ةم ولیر  رز معلمان در تصوص 

چژژون  ،ردتاصژژ  در تژژدوی  ریژژ   تژژاب وجژژود نژژدر گ ژژری فر نگژژ  و  دفمنژژدِجهژژح

 نژد و ب  ژتر شژده در  تژاب مباحژ  فر نگژ  تاصژ  رر رصژد نمژ رصولاً مطالب گنجانده

  باشند و میوریح فر نگ  ندررندموضوعات علم  م 

گنجانژژدن و تژژاص در  ف ژژدرن رر بژژردیتژژورن مژژ  رظهژژاررت فژژو ،در تب ژژ   و توج ژژه 

تژژام ری ریژژدهو  ک رتیصصژژ  ریپدیژژده رر 9ویژژهن  بفر نژژد در  تژژا ةم ولژژآمژژوزش 

تورنسژتند نژه بژا معرفژ  مررسژ  و رنژد در حژال   ژه مژ دچژار آن شژده نامؤل ژح  ه پندرش

بژا معرفژ  ماژال،  عنورنبژه، بلرژه ، ای کرب   ه مصادیق تهژاج  فر نگژ  تل ژ  شژوند  یآ

  و آشناسژژازی میاژژژب بژژا جغررف ژژا، تژژاری  و م ژژا  ر و رلمللژژ ژژای علمژژ  بژژ  شیصژژ ح

رسژژام  رنگل سژژ  بژژرری برتژژ  ی  ارگ ربژژه ژژ  دسژژح درن ژژمندرن   ژژور ای دیگژژر یژژا

 وچژژا ولژژ   ی   رچنژژد ژژا ژژای میتلژژ   تژژاب، گژژام ژژای موجژژود در بیژژ شیصژژ ح

(، 9919و  مرژژاررن )رف ژژار  ژژای سودمندیافتژژه بررسژژااسژژازنده در ریژژ  ررسژژتا بردررنژژد  

بژ   رفژت  جژیرب ح  تژاب بژرری  باعژ  رز ،سژازی مطالژبریررن  ه  ردن و رفژرر  در بژوم 

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

و ن ژژد   ژژقتیل( رسژژح  ژژه بژژه 9919مطالعژژه درت ژژان )  ایحژژدی در ررسژژتای یافتژژه

  ه رسژژحپردرتتژژ رنگلژژ   فایژژق ر رمژژریی  ژژادر مجموعژژه  تژژاب  فر نگژژ ی ژژاررزش

توصژ    و ر ت ژاف   ژه بژا رسژت اده رز تیل ژق نتایآ حاصق رز ریژ  پژهو      ژ  بررساا

، پ  ژژنهاد هفر نگژژ   تژژاب مژژی ور پردرتتژژ  ژژایمیتژژوری    ژژ  بژژه بررسژژ  ما  ژژح ررزش

ای گوی ژوررن بژوم  آن رلمللژ  لژازم ن سژح  نجار ژشود  ه گوی وررن یژا زبژان بژ  م 

تورنمنژژد  رلمللژ   ژ  تژژود سژازند، بلرژه  ژد  رز یژژادگ ری یژا زبژان ب   ملرژة زبژان رر

 سژژؤرل ژژای تژژود بژژه دیگژژررن رسژژح  رمژژا  ا و ررزشسژژاتت  فررگ ژژررن بژژرری رنت ژژال ریژژده

؟ آیژا ریژ  شژود مرینجاسح  ژه رسژ دن بژه چنژ   تورنمنژدی تیژح چژه شژرریط  می ژق 

 مبژد سژویه بژه فر نژد زبژان یژا فاًصژررمر، با پ ح  ردن به فر ند زبژان م صژد و نگژاه 
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نظژررن، ریجژاد و و صژاحب می  ژانبسژ اری رز  ع  ژدۀیافتن  رسژح؟ بهو یا بژالعر  دسژح

یژژا  مبژژد توسژژعه تژژورن  بژژ   فر نگژژ  و نژژه ژژژرد یژژا پژژییرش صددرصژژدی فر نژژد زبژژان 

 ساز ریجاد چن   تورزن  تور د بود م صد، زم نه

بررسژژ  وجژژود ت ژژاوت آمژژاری بژژ   ررزیژژاب  معلمژژان و  سژژوم پژژهو   بژژه سژژؤرل

 ژژای تژژ  مسژژت ق حژژا   رز آن بژژود پردرتژژح  نتژژایآ آزمون 9ویژژهن آمژژوزرن رز  تژژاب درن 

 ه ت اوت آمژاری معنژادرری بژ   م ژانگ   ررزیژاب   لژ  دو گژروه وجژود ندرشژح،  رچنژد 

رن و آمژژوزه در تصژژوص توجژژه بژژه ح ژژو  معلمژژان و درن نامرسژژ پ ةیژژگودر چنژژدی  

آمژژوزرن ت ژژاوت  ای معلمژژان و درن فر نژژد در  تژژاب، بژژ   م ژژانگ   پاسژژ  ةم ولژژ

ریژژ  موضژژوز باشژژد  ژژه  ۀد نژژدتورنژژد ن ژژانمعنژژادرری م ژژا ده شژژد  ریژژ  نتژژایآ، م 

تورننژژد  مسژژند تری  میاژبژژان  تژژاب، در ررزیژژاب  تژژود م رصژژل  عنورنبژژهآمژژوزرن درن 

بنژابرری  توجژه بژه ن از ژا، نظژررت و ح ژو  نظر و ع  ژده تل ژ  شژوند و معلمژان، صژاحب

ری در ژررحژژ  و ته ژژه و تژژدوی   تژژب درسژژ  بژژه تورنژژد آثژژار مابژژح و سژژازنده، م  ژژاآن

علژژح وجژژود ریژژ  ت ژژاوت بژژ   دو گژژروه در   ژژردن مژژرره درشژژته باشژژد  بژژرری م ژژیص 

 ةی ژژرن ژان درد  ژه  می  ژان ژای مصژاحبه و ررزیژژاب    نژ   ا، بررسژ  دردهبرتژ  گویژه

 ةتجربژژرنژژ  و د ۀحژژوزدر مژژورردی بژژوده  ژژه تژژار  رز  عمژژدتاً  رتتلژژا  نظژژررت، ریژژ

  آموزرن رسح درن 

آمژژوزرن  ای معلمژان و درن ، پاسژژ می  ژانگونژژه  ژه ررزیژژاب    نژ  و ت صژژ ل   مژان

 رک علژ ، 9ویژهن آموزشژ   ةبسژت ای مصژاحبه ن ژان درد، ه و  م،نژ   یافتژهنامرس به پ

و دررر بژژودن  ،بژژر مبنژژای رصژژول روش ررتبژژاژ  تژژاب  در جهژژح ژررحژژ  نامؤل ژژ تلژژاش

 ژای تول ژدی زبژان و آمژوزش ن ا  روت  مانند رنسژجام موضژوع ، توجژه ویژهه بژه مهارت

چ ژ ی فژرر   ن ژد، عملژاً  هدر ریژ  م الژ ژا آن رر برد ای فررگ ری  ه مجژال پژردرتت  بژه

تژورن م  تژاب،  ۀعمژدا  ضژع  میژور ن سژح  رز ن ژآموزشژ  موضژوز ةبسژتفررتر رز یا 

 ژای بیژ  میتژوری تصژوصه مطالژب  تژاب و بژ  ژ  رزوررعژ  و ژب عژ  نبژودن بیبه 

و  انن )معلمژژامیاژبژژو ح ژژو  علژژانق ، ن از ژژا شژژمولو مهمتژژر رز  مژژه عژژدم  شژژن درری آن

، رفژژرر  در جنسژژ ح مژژی رنگژژاه متعصژژبانه بژژه ن ژژا  در نگژژارش  تژژاب،( رنآمژژوزدرنژژ 
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ن ژژ  م ژژار ح نرژژات فر نگژژ  و موضژژوعات و ، ن ژژ ه  ژژردن مطالژژبرسژژازی و ریربژژوم 

ته ژه و تژدوی  ریژ   ژررحژ ، فررینژدآمژوزرن و م ژار ح حژدررل  معلمژان در ندردن درنژ 

 رشاره  رد  تاب 

رررن رمژر یرنژدر اررن و س اسژتگبژه دسژح ای پژهو   حاضژر، بررسژاا یافتژه ،بنابرری 

شژود  ژه پ  ژنهاد مژ رنگل سژ  مژدررا  تژب آمژوزش زبژان ته ه و تدوی  مطالب درسژ  

ریژژ   ، ژژای بعژژدی  تژژابتوجژژه جژژدی درشژژته و در نسژژیه رلژژی رن ژژا  ضژژع  فو  بژژه

تژژدمح  ژژای آمژژوزش ضژژم رر مرت ژژا نماینژژد و ررژژدرم بژژه برگژژ رری دوره م ژژرلات

 ر معلمژژان، ری ژژانتعامژژق و تبژژادل نظژژ ة نژژزمضژژم  فژژرر   آوردن تژژا  ودهحضژژوری نمژژ

 ة توصژژآشژژنا شژژوند  تژژدری  آن،  ۀنیژژوو  موضژژوعات  لژژ   تژژاب ژژ  بژژا مژژوررد و دسژژح

جملژژه متیصصژژان  رزنظژژررن سررسژژر   ژژور، گ ژژری رز نظژژررت صژژاحببهژژره ،بعژژدی

میاژبژژان  عنورنبژژه آمژژوزرندرنژژ   م،نژژ   وزبژژان رنگل سژژ  مژژدررا معلمژژان درن ژژگا  ، 

 رسح  و ته ه و تدوی   تب جدید  تاب   ای بعدی ری چاودر  رصل   تاب،

و ته ژه و تژدوی   تژب آمژوزش زبژان رنگل سژ ، ژررحژ  ریژ   ژه در مه  بعدی  ةوص ت

مطالژژب و نرژژات  بایسژژت  ضژژم  توجژژه بژژه رصژژول آمژژوزش رنت ژژادی در رسژژت اده رز نامؤل ژژ

فر ند بوم ، رز ریررن  ه  ژردن رفررژژ  و مطلژق مطالژب و میتژوری  تژاب پر  ژ   ننژد تژا 

تر شژژده و درنژژ  بژژ   فر نگژژ  و ربآمژژوزرن باورپژژییرتر و جژژیمطالژژب بژژرری درن 

فر نگژ   درنژ  بژ   ت ویژحتعم ژق آگژا   رنت ژادی و ت ویح شژود  ریژ   ا آن فررفر نگ 

 مژژوررتر تور ژژد  میورررتبژژا آموزشژژ   ةرسژژانرره رر بژژرری دسژژت اب  بژژه  ،و فررفر نگژژ 

 نمود 

 ژوربژه ژای تژارج  آمژوزش زبان ة نژزمگژیرر در تیث ردر پایان بایژد گ ژح  ژه  تژاب 

وده، رونژد یژادد   و یژادگ ری بژ ۀ ننژدسژه قرتژص، بایسژت  ت ژوربژهرع  و زبان رنگل س  

تژژا بژژا  مژژا آن رژژادر بژژه ریجژژاد ررتبژژا  فعژژال و  دهآمژژوزرن شژژباعژژ  تورنمندسژژازی درنژژ 

 ۀگ رنژدرآمژوزرن و دربن از ژای زبژان  درنژ  ۀ ننژد، برژژر تعامق بژا دن ژای ب ژرون باشژند

مبتنژژ  بژژر نظژژررت و تجرب ژژات آموزشژژ  و  ژژا آن و ح ژژو  قایعلژژ ،ا ژژتورسژژته، نظژژررت
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 ژا و فر نژد وده و ضژم  رحتژررم بژه ررزشمجریان رصژل  رمژر آمژوزش بژ عنورنبهمعلمان 

  بوم ، رز گسستگ  میض و مطلق زبان رز فر ند م صد رجتناب نماید 

 کتابنامه

   ل یاب ررز(  9916 ، ا ، سژژژ   ، ز ، کن،ه پور، ر ، و ملا میمدی، ر  )  رترحمدی صژژژ ا، م ، 

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

   90-9(، 04)1، )ا( رل  رر

 Americanدرسژژ  ی ادر مجموعه  تاب  فر نگ ی او ن د ررزش  قتیل(  9919درت ژژان، ز  )

English File  ،ای علوم رنسژان ، پهو  ژگاه علوم رنسان  و رنت ادی متون و برنامه پهو  ژنامة 

  96-19(، 3)93مطالعات فر نگ ، 

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

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

 ای رنت ادی متون و برنامه پهو  ژژژنامة ای تیل ق گ تمان رنت ادی: نمود جنسژژژ ح و ردرت  جنبه

   990-921(، 91)91علوم رنسان ، پهو  گاه علوم رنسان  و مطالعات فر نگ ، 

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

 فصلنامه مطالعات، رز منظر تورن  ررتباژ  ب نافر نگ  و فررفر نگ  9ویهنو  پررسژپرحرنگل سژ  

  991-929(، 09)3رندرزه گ ری و ررزش اب ، 

 پهو   سازمانتهررن:  آموزش و پرورش  بن ادی  یولت سند(  9912شورری عال  رن لاب فر نگ   )

  آموزش  ری یبرنامه و

 سازمان: تهررنبرنامة درسژ  مل  جمهوری رسلام  ریررن  (  9919شژورری عال  آموزش و پرورش  )

  آموزش  ری ی برنامه و پهو  

(  ن د و ررزشژژ اب        تاب زبان پایه رول دورۀ رول متوسژژطه 9914میمودی، م  ه ، و مرردی، م  )

لوم  ای عرنت ادی متون و برنامه پهو  نامةشژناس  آموزش زبان تارج   )  ت ( با تی  د بر روش
  916-991(، 9)91رنسان ، پهو  گاه علوم رنسان  و مطالعات فر نگ ، 
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 نویسندگاندربارة 

ری ان   رسح  مدرن س نا بوعل  درن گاه رنگل س  زبان آموزش رستادحسن سودمندافشار 

   ژپهو   ایزم نه رلملل  و درتل  رسژح دررری تیل  ات متعددی در ن ژریات معتبر ب  

آموزش معلمان، ن د و بررس   تب، ت رر و آموزش رنت ادی و تیمل ، رنگل س  با  ، ژانیر

 شود ویهه و مسانق آموزش زبان رر شامق م  ر در 

رسح   اس ن بوعل  درن گاه در رنگل س  زبان آموزش د تری درن جویعلیرضدا سدهرابی 

زم نة مورد علاره ری ژژژان ته ه، تدوی  و ررزیاب  مطالب درسژژژ ، ترب ح معل  و آموزش 

رش، مدرا باشژژد  ری ژژان دب ر تمام ورح آموزش و پروری معلمان م  ای حرفهمهارت

 باشد ورح درن گاه م تدمح فر نگ ان و مدرا پاره ای ضم  لاا

  

 

 

 

 

 

 

 

   


