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Abstract: One of the problems of students’
transition from secondary education to higher
education, is the weakness of English language
skills along with the shortage of incentive to
improve their learning. The purpose of this study
was to re-explore the motivation to English
learning in undergraduate students and the factors
affecting it from the viewpoint of English
language instructors in universities. This research
was conducted using qualitative approach and
Grounded Theory strategy. The population of
study included all the English language
instructors in the public universities of Sanandaj.
And 14 individuals were selected purposefully
using theoretical sampling, and theoretical
saturation of data was the end of sampling basis.
The instrument used was the semi-structured
qualitative interview. The process of coding and
modeling of qualitative data, has been done
through qualitative data analysis software
(MAXQDA 11). Reflexivity strategy was used to
determine the validity of the process of coding
and interpreting qualitative data. According to the
findings, pedagogical themes; structural themes
and motivational themes are described by
explaining "Motivation-based Education" model
as a focal theme, along with the causal conditions
(with concepts of active teaching methods,
teaching-learning process, and Appropriateness of
content), the interventionist conditions (with
concepts of cultural features, and educational
challenges) and the contextual conditions (with
concepts of emotional attitudes, and perception
components). The strategies include strengthening
pedagogical themes and modifying structural
themes, and the outcomes include improvement of
the motivational themes in learning English
language.
Keywords: higher education, English language
teaching,
motivation
based
instruction,
undergraduate
students,
and
instructors’
viewpoints.
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 محمد اسدی،2 دکتر جمال سلیمی
 یکی از مساال ذاذار داجواانیاز از زمانزش:چکیده
 ضعف در مهاار هاا زبااز،متنسطه به زمنزش عالی
اجگلیساای هااارا بااا ااگااند اجگیاای هزو باارا بهگااند
 واااو اجگییش، هدف پژوهش.یادذیر در زجاز است
یاادذیر زباااز اجگلیسای در داجوااانیاز ااراساساای و
عنام مؤثر بار زز از دیادذا مدرسااز زبااز اجگلیسای
 رویکرد پاژوهش اییای و روش زز داد.داجوگا ها بند
 جامعۀ پژوهش اام مدرساز زباز اجگلیسی.بسیاد است
- اارات14 در داجوگا ها دولتی اهر سسسدج بند اه
 با استیاد از جانجهذیر جظر،اسسد بهصنر هدفاسد
 ااگاع جظار، اجتخاب ادجد و مگسا خاتاه جانجهذیر
 ابیار پژوهش مصاحگه اییی جیاهساختاریافته.داد ها بند
 فرایسد ادذذار و مدلسااز داد هاا اییای باا.بند
)11 جروافیار تحلی داد ها اییای مکا ایاند ا
 برا تعیین اعتگار فرایساد ادذاذار و.اجااواد است
.تیسیر داد ها اییی از راهگرد بازاجدیوی اساتیاد ااد
 مقنلاههاا پاداذنکی م مقنلاههاا،بر اساس یافتهها
ساختار و مقنلهها اجگییای در الگن داد بسیااد باا
،تگیین «زمنزش مگتسی بر اجگییش» بهعسناز مقنلۀ ااجنجی
، در اسار ارایط عِلّی با میاهیم این ها فعال تادری
فرایسد تدری ا یادذیر و تساسب محتانایی)م اارایط
مداخلهذار باا میااهیم جگارش عاا یی و مؤلیاههاا
ادراااای) و ااارایط زمیسااها بااا میاااهیم ویژذاایهااا
.فرهسگاای و لااالشهااا زمنزااای) توااری اااد اجااد
 اام تقنیت مقنلهها پداذنکی و اصاح،راهگردها
مقنلهها ساختار و پیامدها ااام بهگاند مقنلاهها
.اجگییای در یادذیر زباز اجگلیسی هستسد
، زمانزش زبااز اجگلیسای، زمانزش عاالی:کلیدواژهها
، داجوااانیاز ااراساساای،زماانزش مگتساای باار اجگیاایش
.دیدذا مدرساز

1397/05/11 : تاریخ پذیرش،1396/09/28 : تاریخ دریافت مقاله.1
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مقدمه
در سالها

اخیر به دجگال بینالاللی ادز زمنزش عالی ،زباز واسط زمنزش علم،

بهعسناز یکی از ابیارها بینالاللی ادز ،از دغدغهها سیاستذذار زمنزش عالی
جهاز منردتنجه قرارذرفته است .راد تقریگی  10برابر
اجگلیسی در حدود ی

استیاد از زباز واسط

دهه و جیی اتاب این راد در سالها اخیر فرض اهایت این

ابیار در بینالاللی ادز اونرها پیورو و تأثیر بسیا زز در منفقیت زمنزش عالی
اروپا را قن

بخوید است اصغرزاد و خراساجی .)1395 ،جقش زباز بینالاللی برا

تسهی ارتگاط در دجیا امروز ،بر اسی پناید جیست .متأسیاجه علیرغم سابقۀ نهجی
زمنزش زباز خارجی در ایراز ،پژوهشها جواز میدهد اه زمنزش این مادۀ درسی در
مدارس اونر با جتایج مطلنب هارا جیست صیرجناد و علیعسگر .)1388 ،
هاهساله تعداد قاب تنجهی از داجشزمنختگاز ،متقاضی تحصی

در مقا ع باهتر

داجوگاهی میبااسد .یکی از معیارهایی اه داجوگا ها دجیا برا ادامه تحصی در مقا ع
باهتر در جظر میذیرجد ،مییاز تسلط بر مهار ها

زباز اجگلیسی متقاضیاز است.

ازاینرو ،بررسی ززمنزها زباز اجگلیسی اه بتناجد ااخصی برا این معیار بااد جظر
ذرو ها مختلیی را اه بهذنجها با مسال سساش و ززمنزساز ارتگاط دارجد ،به خند
جلب ارد است علن  .)1383 ،ذذار از زمنزش عانمی به زمنزش عالی هارا با
پایهها جسگتاً ضعیف زباززمنزاز در جظاو رسای زمنزش ،هانار لالشهایی ااربرد
زمنزش زبازها

خارجی منضنعی است اه روزبهروز از اهایت بیوتر

برخنردار میاند و در بسیار

از اونرها این منضنع بخش مهای از امکاجا

زمنزای را به خند اختصاص داد است .در لسد دهۀ اخیر ،برجامهرییاز زبازها
خارجی در جستان این ها علایتر در زمیسۀ تدری
برا

جی به این مقصند زجاز تحش ارد اجد تا از یافتهها

زبازها خارجی بند اجد.
علنو مختلف و ازجاله

رواجوساسی و علنو تربیتی بهر ذیرجد .در اونر ما جیی مسئله زمنزش زبازها خارجی
از اهایت لواگیر
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را ایااد ارد است.
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پ اززجکه صدها ساعت را در زیار سقف احسها
حنز ها

زباز سپر ارد اجد ،بازهم در

مهارتی ذنجاذنز زباجی خناجدز ،جناتن ،ذنش دادز و صحگت اردز) به

سط مطلنبی از تناجایی دست جاییابسد ایربگی و عییی  .)1389 ،در منرد ارجحیت
این مهار ها دیدذا ها
رابیت

1

مختلیی از سن

مدرساز زباز اجگلیسی مطر اد است.

 )2015معتقد است هراداو از این لهار مهار

بهصنر

مساو

اهایت

ح
دارجد و تنسعۀ هراداو منجب سرعت بخویدز به دیگر مهار ها میذردد .مث ً
ااذرد اه در مهار ها مکالاه مسلط است ،اغلب خناجدز و جناتن را بهسرعت
فرامیذیرد .هاچسین ،ااذرد اه به خناجدز ااتیاق دارد ،مهار ها مکالاه را سریع
یاد میذیرد .بسابراین ،ازجظر ایواز ،قرار ذرفتن در معرض تااو حنز ها زباز اجگلیسی
اهایت یکساز دارد.
مهار

خناجدز زباز اجگلیسی اهایت فراواجی دارد و روزبهروز جیی با پیورفت

علنو و ذسترش فنزور بر اهایت زز افیود میاند .به دست زوردز این مهار ،
مهم دیگر  ،وقتذیر و زمازبر است راقگیاز ،اخنازتیتی و حااز ،

ماجسد هر مهار
 .)1391این مهار

یکی از اساسیترین مؤلیهها یادذیر است اه از مدارس ابتدایی

تا داجوگا ها ،هر بخش محتنایی بر تناجایی فراذیراز در خناجدز و پردازش متن بهعسناز
اجتقال ا حعا  ،متکی است .جتایج پژوهوی ززمایوی با ااربرد

ابیار اصلی برا

این مسئله است اناس ،راس و ارویسگ .)2012 ،2ااید دلی تنجه به مهار

اخیر به

این جهت قاب تنجیه بااد اه معانهً جظاو زمنزش رسای بر اتابها و مسابع جناتار
تأایددارجد.
یادذیر

لغا

اغلب بهصنر

اتیاقی از ریق مهار ها

اسیدز و خناجدز

ایااد میاند .این جکته اهایت تدوین برجامها جامع برا مطالعۀ ذسترد و قاب تنجه
در یادذیر زباز اجگلیسی دولسداز میاسد .خناجدز ذسترد این فرصت را به فراذیراز
Rabbitt
Cuevas, Russell, & Irving,

1
2
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زباز میدهد تا به خناجدز حام زیاد از مطالب و مناد اه در سط داجش ززهاست
بپردازجد .یادذیر

زباز از ریق ارایطی هاچنز تکرار ،بازیابی ،استیاد خحقاجه و

تنجه اام به وجند میزید .فعالیتها رایاجها هم میتناجسد با فراهم اردز فرصتی
برا یادذیر عاد مؤثر واقع انجد ،اما باید در جظر داات اه یادذیر عاد جگاید
جایگیین خناجدز ذسترد اند جیون .)2013 ،1موارات فعال در یادذیر اجگلیسی
اهایت دارد .ااذرداز میتناجسد مهار ها ذیتار خند را از ریق مکالاه در راهرو،
خناجدز میتناجد از ریق

احس ،مراسم ،تیمها و بااگا ها اار اسسد .مهار ها

محتنا احسی یا در خاجه از ریق مسابع اماجتی اتابخاجه تنسعه یابد .ااذرداز میتناجسد
از ریق تاااا

اخگار ،جاایشها

تلنییینجی ،فیلمها ،صحگت اردز با دوستاز یا
اسیدار

اار اسسد .مهار ها

جناتار

ذنش دادز به منسیقی بر رو

مهار ها

میتناجد با تکای تکالیف برا

اجتقال دقیق اید ها پرورش یابد و ااذرداز باید در

ارتگاط با لغا  ،ساختار و ذرامر ،درخناست بازخنرد اسسد رابیت.)2015 ،
برا

فهم بهتر ریوهها

زباز ،تنجه به اناهد

ضعف در مهار ها

از

وضعیت مهار ها زباجی در جظاو زمنزای اونر خالی از لطف جیست .جتایج پژوهش
مهدو ظیرقسد و جهاجدید  )1384دربارۀ سساش مهار
امر خناجدز متنز علای مربن ه و ارزایابی مهار

داجوانیاز پیاکی را در

خناجدز داجوانیاز دجداجپیاکی

جواز میدهد اه ااثریت داجوانیاز دجدازپیاکی تناز هزو در فهم متنز علای راتۀ
به تأثیر مثگت زمنزش تکلیف محنر در مهار

خناجدز و درك مطلب داجوانیاز

مامایی جسگت به روش سستی در این مطالعه پیوسهاد اد اه استاداز در روش تدری
زباز اجگلیسی بهر ذیر از روشها تدری

فرایسد محنر جظیر روش تکلیف محنر را

منردتنجه قرار دهسد .جتایج مطالعه مطلبزاد و مسنلهر
هنش لسدذاجه با مهار

 )1387در بررسی رابطۀ

خناجدز و درك مطلب در داو لگاز اراتاسسد در ززمنز
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خند را جدارجد .بر اساس جتایج پژوهش مصگا  ،فغاجی ،ادیب و سحمت  )1393با تنجه
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بینالاللی زباز اجگلیسی زیلت

1

در فراذیراز ایراجی جواز میدهد اه در زباززمنزاز

ایراجی از ماانع هنشها لسدذاجه ،تسها هنش مسطقی ریاضی با مهار
درك مطلب ززمنز زیلت
مطالعا

خناجدز و

ارتگاط معسادار دارد .عحو بر این ،بر اساس ذیارش مرای

بینالاللی پرلی و تیای ،جایگا ایراز در مطالعۀ بینالاللی پیورفت سناد

خناجدز 2پرلی) در سال  2001رتگه  32از  35و در سال  ،2006رتگه  40از  45بند
است .یافتهها ززمنز بینالاللی پرلی  2006در مقایسه با پرلی  2001هرلسد جوازدهسدۀ
پیورفتها

اجدای در درك خناجدز داجشزمنزاز ایراجی بند است ،لی

این

پیورفتها لسداز قاب تنجه جگندجد راقگیاز و هاکاراز .)1391 ،ذرله بخوی از
جااامیها در یادذیر

زباز را میتناز در اثربخوی این ها

زمنزای زباز اجگلیسی

جستان جاند ،بخوی از زز جیی میتناجد در عنام اجگییش تحصیلی و اجگییش یادذیر
زباز اجگلیسی در زباززمنزاز بررسی اند.
به دلی تأثیر اجگییش تحصیلی بر منفقیت داجوانیاز درذذاته و دههها اخیر،
رواجوساساز درصدد بررسی و اساسایی عنام مؤثر در اجگییش تحصیلی بند اجد .حام
قاب تنجهی از پژوهشها اجااواد در زمیسه اجگییش یادذیرجدذاز ،بیاجگر عحقهمسد
پایدار پژوهوگراز به این زمیسه است برزذر بیرویی ،برزذر برفنیی و محیی بهرامی،
 .)1393اجگیی منضنعی پیچید و یکی از مؤثرترین عنام در ایااد و اسب منفقیت
اجگیی و خرد مقیاسها زز افیایش اعتاادبهجی  ،تغییر جگرش و ااهش اضطراب)
در داجوانیاز دااته بااد .بسابراین ،به جظر میرسد مدرساز احسها زباز خارجی و
برجامهرییاز درسی بتناجسد با استیاد از راهگردها

اجگییای در احس درس زباز

اجگلیسی در جهت افیایش اجگییۀ داجوانیاز اقداو جاایسد .ادیب سراکی ،اسعاجی و
حسینزاد  .)1395 ،مطالعۀ اجگییش و درك مطلب جیازمسد ساختارها اجگییای متیاوتی
است اه بتناجسد به لحاظ جظر بر تاای داجوان برا خناجدز تأثیر بگذارجد .در بخوی
IELTS

1

)Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS

2
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یادذیر

زباز اجگلیسی است .راهگردها

اجگییای میتناجد تأثیر مثگتی بر وضعیت
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از پژوهشها پیوین لسدین جسگه از اجگییش اساساییاد و در سایر پژوهشها بر سه
جسگۀ اجگییش دروجی ،اجگیی بیروجی و خنداارزمد

تارای اد است اه بر تناجایی

خناجدز تأثیرذذارجد و ماکن است در جاعیتها زسیبپذیر اهایت یکساجی جدااته
بااد پرااتر ،دیلی ،لنی  ،لیدر و ذاردجر.)2014 ،1
بر اساس جتایج پژوهوی در زسیباساسی برجامۀ درسی زباز اجگلیسی در دورۀ
متنسطه ،عنام زمنزای اام استیاد از الگنها و روشها
وجند امکاجا

و تسهیح

هزو ،رویکردها

تدری

جامساسب ،عدو

ارزایابی غیرمعقنل در برجامۀ زمنزش

زباز اجگلیسی ،فقداز جگا ااربرد به یادذیر درس زباز اجگلیسی ،جگند برجامۀ درسی
مساسب ،اام جگندز پیشزمیسۀ فرهسگی ،جاتناجی در استیاد از روشها جدید و مدرز
زمنزش زباز اجگلیسی ،استیاد از متنز و محتنا جامأجنس و ام بندز تعداد ساعا
زمنزش زباز اجگلیسی از مهمترین زسیبها

برجامه درسی منردمطالعه میبااسد

بهروز  ،زمنزذار و علیپنر .)1393 ،با تنجه به اناهد منجند ،مهار
داجوانیاز در داجوگا ها

زباز اجگلیسی

اونر هااجسد داجشزمنزاز در مقا ع پایینتر در وضعیت

مطلنبی جدارد و از سن دیگر اجگییش یادذیر زباز در این داجوانیاز سطن متیاوتی
دارد و برا تقنیت مهار

درك مطلب زجاز به راهکارها و راهگردهایی مؤثر جیازمسدیم.

هاچسین مدرساز زباز اجگلیسی در داجوگا ها و مؤسسا

زمنزش عالی اونر واجد

تاارب دستاول و داجش عالی خاصی هستسد اه میتناجد به روانتر ادز جناجب
اجگلیسی خصنصاً در داجوانیاز ااراساسی و ااگند اجگییش هزو برا بهگند مهار -
ها مذانر است .ااسنز باید پرسید مدرساز زباز اجگلیسی لگنجه میتناجسد پینجد
بین زمنزش و اجگییش برا

یادذیر

اثربخش مهار ها

اصلی زباز اجگلیسی در

داجوانیاز برقرار سازجد؟ بسابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،واااو

اجگییش

یادذیر زباز اجگلیسی در داجوانیاز ااراساسی و عنام مؤثر بر زز از دیدذا مدرساز

Proctor, Daley, Louick, Leider, & Gardner,
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مسئله اا

اسد .درواقع ،مسئلۀ اصلی پژوهش جاظر بر ضعف مهار ها

زباز

دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری...

اصلی به ار زیر قاب

زباز اجگلیسی داجوگا ها میبااد .در هاین راستا ،سؤاه

ر

است:
 )1از دیدذا مدرساز زباز اجگلیسی فرایسد «اجگییش برا
اجگلیسی» جواجگر اداو پدیدۀ محنر

برا

بهگند یادذیر

یادذیر

زباز

در داجوانیاز

ااراساسی و واجد له ویژذیهایی است؟
)2

از دیدذا مدرساز زباز اجگلیسی عنام

اک دهسدۀ پدیدۀ محنر

خصنص فرایسد «زمنختن زباز اجگلیسی» اام

در

له ارایط ،راهگردها و

پیامدهایی است؟ له مساللی در ارتقا زمنزش و بهگند اجگییش یادذیر
زباز اجگلیسی در داجوانیاز اهایت دارد؟)
چارچوب نظری و پژوهشی
اجگلیسی بهعسناز زباز بینالاللی 1یکی از میاهیای است اه گق زز ،پیشفرضهایی اه
در منرد ارتگاط ی
یادذیرجدذاز ی

زباز بینالاللی و فرهسگ وجند دارجد عگار اجاد از )1

زباز بینالاللی جیاز به جذب اصنل فرهسگی بنمیاز زز زباز جدارجدم

 )2زباز بینالاللی متعلق به ملت خاصی جیستم  )3هدف از یادذیر ی
الاللی تگادل افکار ،اید ها و فرهسگها

زباز بین-

مختلف است جاجی میداجی ،پیشقدو و

مظیر  .)1393 ،این جظریه در حالی ارالهاد است اه در عا  ،یادذیرجدذاز زباز
بپردازجد .از سن

دیگر ،ذاردجر  )1979و ذاردجر و همگر

میهنو اجگییش یکپارله و ابیار

3

را در ارتگاط باا یادذیر

2

 )1972جخستین بار
زباز غیر مادر

اراله

اردجد .ذاردجر اظهار میدارد اه میهنو اجگییش در یادذیر زباز غیرمادر زمیی ا از
جگرش مثگت و ااتیاق به یادذیر زز زباز و اناوی است اه در زز راستا اجااو می
ذیرد .اذر مسظنر از یادذیر زباز ،بیوتر جسگۀ سندمسد زز بااد ماجسد پیورفت اغلی،
1

)English as an International Language (EIL
Gardner & Lambert
3
Integrative & Instrumental Orientations
2
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اجگلیسی در داجوگا جایتناجسد بدوز تأثیر از متغیرها

فرهسگی به یادذیر

زباز

دو فصلسامۀ جظریه و عا در برجامۀ درسی ،ااار  ،12سال اوم ،پاییی و زمستاز 1397

در این صنر

جهتذیر

فرد جسگۀ ابیار

داردم در مقابا

اذر زباززمنز با فکر

بازتر به بیوتر داجستن درباار جامعه فرهسگی دیگر عحقهمسد بااد ،در ایان صنر
جهتذیر
همگر

و

مذانر بهزعم ذاردجر و

اجضاامی خناهد بندم بسابراین جهتذیر

پدید ا اجتااعی ا رواجی است و به تنسعۀ مهار ها ارتگاا ی بین فرد و

اعضا جامعۀ فرهسگی دیگر بستگی دارد .هاچسین اسب مهار

در زباز غیر مادر از

رز فکر خاجناد جسگت به جامعها اه زباز قنمی دیگر دارد ،متأثر است به جق از
ایربگی و عییی  .)1389 ،درجتیاه ،از یکسن میهنو سرمایۀ فرهسگی باید به نر
ذسترد ا در برجامهها درسی زمنزش زباز اجگلیسی منرداستیاد قرار ذیرد ،از سن
دیگر ،با در جظر دااتن فرهسگ در ابعاد مختلف راحی ،تدوین و اجرا برجامهها
درسی زباز ،میتناز به غسیساز

هر له بیوتر فرهسگ جیی پرداخت .درواقع ،تأثیر

فرهسگ و عنام وابسته به زز بر یادذیر زباز باید منرد واااو و تگیینِ هر له بیوتر
قرار ذیرد تا تأثیر و تأثر فرهسگ و برجامهها درسی ،بیوتر تصری ذردد ارمی ،سیحجه
و پاكمهر.)1391 ،
ویژذیها

زباززمنز را میتناز در دو بخش تیکی

خارج از استرل هستسد ،ماجسد سن و جس

ارد :ی

دسته عناملی اه

و دستۀ دوو عناملی اه میتناز بر رو ززها

استرل داات .ازجاله این عنام میتناز به اجگییش سگ ها یادذیر و راهگردها
یادذیر ااار ارد رقیبدوست و اصغرپنر ماسنله .)1388 ،سراجااو ،با تنجه به ایسکه
پیوین جیستسد .منارد ااار اد صرفاً برا

ا حع مخا گاز زمد و در پژوهش اخیر

بدوز دخالت بردااتها قگلی ،در جستان الگنیی زمیسها بندجد تا بتناجد بهخنبی
مسئلۀ پژوهش را در ارایط زماجی و مکاجی حاضر منرد ااوش قرار دهد .در ادامه
پژوهشها مرتگط اجااوذرفته ااار خناهد اد:
جتایج پژوهش ایخاهسحمی و خیّر  )1385با عسناز بررسی رابطۀ باورها
اجگییای اام جهتذیر  ،بیاجگییای ،جهتذیر
اجگییش دروجی) و استیاد از راهگردها
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در پژوهشها مگتسی بر راهگرد جظریۀ داد بسیاد ،پژوهوگراز به دجگال تگیین جظریا
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داجوگا ایراز ،جواز میدهد اه جهتذیر اجگییای دارا ارتگاط مسیی و معسادار با
جارا

راهگردها حافظها  ،اساختی و فرااساختی هستسد .جهتذیر اجگییش بیروجی

ارتگاط معسادار
مقاب

با هیچاداو از راهگردها

بین جهتذیر

یادذیر

اجگییش دروجی و جارا

زباز اجگلیسی جواز جداد و در
اجناع راهگردها

یادذیر

زباز

اجگلیسی ،ارتگاط مثگت و معسادار وجند دااته است.
جتایج پژوهش ایربگی و عییی

 )1389جواز میدهد اه بیوتر داجوانیاز از

اجگییش باهیی جسگت به یادذیر زباز اجگلیسی برخنردارجد .در منرد مییاز عحقه به
یادذیر زباز اجگلیسی جیای وضع موابهی بین داجوانیاز وجند دارد .هاچسین یافتهها
جواز میدهد اه تاارب یادذیر

و زمنزای داجوانیاز خارج از جظاو رسای

زمنزشوپرورش با مییاز اجگییش و جگرش زجاز رابطه مثگتی دارد .بین مییاز عحقه و
سناد اجگلیسی والدین با مییاز عحقه و معلنما

اجگلیسی فرزجداز هاگستگی مثگت

وجند دارد .بیوتر داجوانیاز تاارب یادذیر زباز خارجه را بهغیراز مدرسه و داجوگا
جدارجد و هاۀ تحشها یادذیر زجاز محدود به محیط رسای زمنزای است.
برزذر بیرویی و هاکاراز  )1393در پژوهوی بر جقش جهتذیر

هدف و

راهگردها فرااساختی خناجدز در پیشبیسی اجگییش تحصیلی داجوانیاز ،جتایج جواز
میدهد اه بین جهتذیر

هدف عالکرد ا ذرایوی ،تسلط ا اجتسابی ،راهگردها

عالکرد ا ذرایوی ،تسلط اجتسابی ،راهگردها فرااساختی خناجدز و اجگییش بیروجی و
جیی بین جهتذیر هدف عالکرد ا ذرایوی ،تسلط ا ذرایوی و بیاجگییذی جیی رابطۀ
معسیدار

مواهد میاند .هاچسین ،جهتذیر

هدف عالکرد ا ذرایوی ،تسلط ا

ذرایوی و راهگردها فرااساختی خناجدز میتناجسد اجگییش دروجی و هدف عالکرد ا
اجتسابی میتناجسد اجگییش بیروجی و بیاجگییذی را پیشبیسی اسسد.
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فرااساختی خناجدز و اجگییش دروجی رابطۀ معسادار وجند دارد .بین جهتذیر هدف
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اییی و هاکاراز )2012 1با استیاد از اصطححا

منجند در پرسوسامه اجگییش

برا خناجدز ،به این جتیاه رسیدجد اه جسگهها اصلی اجگییش خناجدز در هیت گقه،
قاب اساسایی است اه عگار اجد از اساکاو
منردعحقهم موارات برا غرق ادز در ی

برا

زاسایی بیوتر دربارۀ منضنعا

داستاز یا تاربه اسشها تخیلیم رقابت

برا رسیدز به سطن باهتر از پیورفت تحصیلی ،بهویژ در خناجدز جسگت به سایر
داجوانیازم اساسایی در تحسینادز برا عالکرد خناجدز خنبم جارا
جارا

ی

برا بهگند

فردم اجابت خناجدز به دلیلی فوار خارجی و اجتساب اار یا تحش برا

پرهیی از اار مرتگط با خناجدز) به جق از اافسر ،اییی و زلیردس.)2013 ،2
باس و والتر )2013 3در پژوهوی با محنر اجگییش یادذیر

زباز خارجی در

زمنزش عالی ،داد ها جواز دادجد اه علیرغم افیایش تاای داجوانیاز به ماهرادز به
زباز زلااجی ،تحاواز برا موارات در یادذیر زباز در نل دورۀ ی ساله ااهش
یافته است .این تغییر در رابطه با ااهش سط اجگییش و خنداارزمد باورها دروجی
رخداد است .روابط بین تغییرا

اجگییای و عنام زمیسها در زمنزش عالی در برابر

پ زمیسۀ تاربۀ اجتقال داجشزمنزاز از مدرسه به داجوگا منردبحث است .یافتهها
ویسیسگی ،دومیه و دبن

4

نل زماز در سط فرد
قاب

 )2013جواز میدهد اه لگنجه اجگییش یادذیر

زباز در

تغییر میاسد ،درحالیاه هاچساز تنسط فازها

و

باثگا

پیشبیسی تنصیفاد است و ایسکه لگنجه زز جدا از زمیسۀ یادذیر

فرد

جتایج پژوهش علی و پتاز )2017 5دربارۀ عنام ااتوافی اه باعث اجگییش و عدو
اجگییش در یادذیر
میدهد اه محتنا

زباز اجگلیسی میاز داجوانیاز داجوکدۀ انیته پااستاز ،جواز
درس و مناد زمنزای بهعسناز برجستهترین عام

اجگییای و

1

Schiefele et al,
Schaffner, Schiefele, & Ulferts,
3
Busse, & Walter
4
Waninge, Dörnyei, & De Bot
5
Ali, & Pathan
2
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یادذیرجد است.
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پرجینذترین مسگع اجگیی در بین داجوانیاز،بند است .جتایج پژوهش اییی دذریاسوی
اییل و ایدین

1

 )2017جواز میدهد اه مدرساز اجگلیسی بهعسناز زباز خارجی،

تصحی خطا را برا
مهار ها
عاد

بهگند دقت فراذیراز در خحل داجش مکالاه ،ذرامر و لغت و
خطا منجب اک ذیر

تلیظ به اار میبرجد .زجاز معتقدجد اه تصحی

به لحاظ خند تصحیحی در میاز ااذرداز و استیادۀ مساسب از زباز هدف ،تسلط

و دقت فراذیراز میذردد .جتایج پژوهش جن ،هینر و زلهن

2

 )2017با مطالعۀ محیط

زباز دوو زمنزش در جن اجتااعی احس ،اجگییۀ خند تعیین ،تاای به برقرار ارتگاط
و دستاوردها از این تصنر پوتیگاجی میاسد اه زمیسه ،ی

قاب تاربی مربنط به مسگع

برا مطالعۀ عنام فرد است و تأثیر محیط احسی مگتسی بر اهایت بروجداد یادذیر
زباز دوو را برجسته میسازد .وازمسس و دااجی

3

 )2017در پژوهوی با مصاحگه با

والدین فراذیراز زباز دربارۀ اجگییش یادذیر زباز و خناسته برجامهریی اد  ،میهنو
هنیت زمنزش لسدزباجه در مقایسه با پیورفتها

ت زباجه از زرزوها و اجگیی ها

والدین و فرزجداجواز استستاج ارد و جواز دادجد اه می به زباز به ساختار هنیت
دروجی تنلیداد محدود جایاند ،بلکه میتناجد به اجگییش بیروجی دیگراز را بازجاایی
اسد.
پژوهوگراز اناید اجد لسد جانجه از یافتهها پژوهوی مرتگط را بر اساس مسابع در
یادذیر

زباز اجگلیسی) تا حدود

منردتنجه قرارذرفته است درصنرتیاه بیوتر

پژوهشها اجااوذرفته با رویکرد اای و تگییسی منردمطالعه قرارذرفتهاجد و با تنجه به
ایسکه پژوهشها اییی و ااتوافی در این زمیسه اجدك هستسد و برا
مسئلۀ منردمطالعه در پژوهش اخیر اافی جیستسد ،ضرور

پاسخگنیی به

اجااو مطالعۀ اخیر ،قاب

تنجیه است .عحو بر این ،پژوهش حاضر میتناجد سرزغاز بااد برا پژوهشها

1

Değirmenci Uysal, & Aydin,
Joe, Hiver, & Al-Hoorie,
3
Van Mensel, & Deconinck,
2
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دسترس ذیارش جاایسد .در این پژوهشها ،جهتذیر  ،مییاز و عنام اجگییش در
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زیسد دربارۀ مسال اجگییای یادذیر زباز در داجوگا ها اونر تا به نر هاهجاجگه و
کرفجگراجه به غسیساز داجش زمیسها پرداخته اند و از این رهگذر ،تدابیر مساسگی از
سن برجامهرییاز درسی و زمنزای در داجوگا ها اتخاذ اند و در سطن داجوگاهی جیی
هم مدرساز و هم داجوانیاز جیی از میایا زز بهر مسد ذردجد.
روش پژوهش
رویکرد پژوهش از جنع اییی و راهگرد زز مگتسی بر جظریه داد بسیاد 1است .ر ها
جظریۀ داد بسیاد این هایی اییی و جظاومسد هستسد اه پژوهوگراز برا تنلید ی

تنضی

الی اه ریوه در دیدذا ها اراتاسسدذاز دارد) استیاد میاند و فرایسدها ،اسش یا
تعام میاز افراد را تنضی میدهد .این ها تنسعۀ این جظریه عادتاً اام جاعزور
اولیه داد ها

مصاحگه ،گقهبسد ها

یا تمها

درحالتنسعه و مرتگط از داد ها

مصاحگه و ایااد اک یا مدلها دیدار است اه تنضیحی الی را به تصنیر میاود.
در این روش ،تنضی برخاسته از داد ها مواراتاسسدذاز است .برا این تنضی ،
میتناز جاحتی پیشبیسیاسسد دربارۀ تاارب این افراد ساخت ارسنل.)2012 ،2
جظریهها زمیسها قگ از زغاز مطالعه تنلید جایانجد ،اما بهصنر

استقرایی در خحل

جاعزور داد ها در خندِ مطالعه اک میذیرجدم بهعگار دیگر ،محققاز با داد هایی
اه جاعزور ارد اجد اروع میاسسد و سپ

تعایمها را بعد از ااوش داد ها تنسعه

میدهسد فراجک  ،والن و یاز .)2013 ،3دلی استیاد از این روش اییی با وجند مگاجی
برا تگیین زمنزش و جگرش داجوانیاز داجوگا ها دولتی اونر بر اساس دیدذا ها
مگتسی بر اناهد عالی مدرساز زباز اجگلیسی بند تا راهکارها

زمیسها

متساسب با

جامعۀ پژوهش استخراج ذردد.
در این مطالعه ،برا دستیابی به مگسایی برا تدوین جظریه ،از جانجهذیر جظر
استیاد اد .زیرا پژوهوگراز در جظریه برخاسته از داد ها به نر جظر به جانجهذیر
1

Grounded Theory
Cresswell,
3
Fraenkel, Wallen, & Hyun,
2
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جظر

در زمیسۀ زمنزش و اجگییش زباز اجگلیسی ،ارالۀ ی

الگن

زمیسها

داد بسیاد
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میپردازجد و برا این عا از این ا استیاد میاسسد اه مستلیو همزماجی و اجتخاب
متنالی داد ها و تحلی ززهاست .مسظنر از جانجهذیر جظر در روش جظریۀ برخاسته
از داد ها زز است اه پژوهوگر ااکالی از داد ها را برمیذییسد اه متن و تصنیرها
قاب استیاد را در تدوین جظریه فراهم زورجد بازرذاز .)1389 ،با تنجه به عدو قابلیت
تعایمیافتهها در رویکرد اییی ،از قاعدۀ ااگاع جظر

1

برا خاتاه جانجهذیر استیاد

اد .ااگاع جظر به این جکته ااار میاسد اه محك خاتاۀ جانجهذیر  ،بر اساس تکرار
موابه در مصاحگهها است .این قاعد «حالتی است اه در زز پژوهوگر

ادها
بهصنر
گقا

ذهسی تعیین میاسد اه داد ها

جدید ،هیچذنجه ا حعا

یا بیسوی برا

در حال اک ذیر فراهم جایاسد» ارسنل .)2012 ،بسابراین ،مواراتاسسدذا ِز

این پژوهشِ اییی ،اام ِ  14جیر از مدرساز زبازِ اجگلیسی اه تاربۀ تدری

در

داجوگا ها اردستاز ،علنو پیاکی اردستاز و پیاو جنر سسسدج دااتهاجد میبااد اه بر
اساس جانجهذیر

جظر

باهدف دستیابی به ی
بر مگسا

2

بهصنر

هدفاسد اجتخاباد اجد .اجتخاب مواراتاسسدذاز

الگن زمیسها از مهار ها و اجگییش زباز اجگلیسی داجوانیاز

دیدذا مدرساز و علت اجتخاب داجوگا ها

دولتی به جهت هاگنز بندز

داجوانیاز ااراساسی به لحاظ سن و منقعیت یادذیر جسگت به سایر داجوگا ها بند
است.
اییی مونر

اد .هاچسین برا

تأیید اعتگار فرایسد ادذذار

مصاحگه از راهگرد بازاجدیوی 3اه متضان خندزذاهی و تأم
پژوهوگر در منرد سنذیر ها و تاایح

و تحلی

داد ها

خنداجتقاد

از سن

به جحن است اه بر فرایسد و استستاجها

پژوهش تأثیر میذذارجد .این روش یکی از راهگردها منرداستیاد برا ارتقا اعتگار
پژوهش اییی است محادپنر .)1389 ،در فرایسد تحلی داد ها به اینۀ تحلی محتنا

1

Theoretical Saturation
Theoretical Sampling
3
reflexivity
2
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ا ایساز از روایی مسونر مصاحگه با تعداد

از صاحبجظراز پژوهشها
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استقرالی 1عا اد است .مگسا اصلی پژوهوگر در تحلی داد ها هر مصاحگه با
افراد مواراتاسسد در سه مرحلۀ ادذذار ِ باز ،2ادذذار ِ محنر
اجتخابی 4بند است« .ادذذار ِ باز عگار

3

و ادذذار ِ

است از جسگت دادز ادها

میهنمی و

مقنلها به انل ترین واحدها معسادار از محتنا متسی هدف .ادذذار ِ محنر
مرحلها از تحلی است اه در زز مقنه

و میاهیم بهدستزمد از مرحله ادذذار

باز را باهم مقایسه میاسد ،درهمزمیخته و با خحقیتها فکر و اجتیاعی اه دارد ،ا
معاجی بهدستزمد از تحقیق را حسب ارتگا اتی اه باهم دارجد ،در لسد جقطه وص یا
در لسد محنرِ اصلی یا در لسد ربطِ جظر مرتبساز میاسد .ادذذار اجتخابی ی
مرحلۀ مکاجیکی جدا در پایاز جیست ،بلکه در ی ادذذار باز و محنر بذرها زز
جناجه میزجد» فراستخنا .)1395 ،
فرایسد ادذذار و تحلی داد ها در این پژوهش عادتاً به اا
محتنا

اییی مک ایند

ا

5

جروافیار تحلی

اجااوذرفته است .این جروافیار ااربرد

وسیعتر از

تحلی اییی دارد و برا ادذذار و مدیریت پیورفته دادها به اار میرود لنیسی و
سیلنر .)1393 ،6داد ها باید از ریق ادذذار

در سه سط ِ «باز»« ،محنر » و

«ذییسوی» ،به اک ذیر میاهیم و مقنلهها یا مضامین مستهی انجد .در مرحلۀ ادذذار
باز ،متن مصاحگهها بر اساس عگار ها الید بهعسناز واحد تحلی  ،ادذذار و در
مرحلۀ بعد هاۀ محنرها اصلی بر اساس محتنا ادها باز دستهبسد ادجدم سپ
برا

پینجد مضانزها تعیین اند .مگسا قطعهبسد محتنا در تحلی داد ها ،هر معسا،

محتنا و مضانجی بند اه هدف تحقیق را پناش میدهد .ادها

گیعی 7در مصاحگه-

1

Deductive content analysis
Open coding
3
Axial coding
4
Selective coding
5
MAXQDA
6
Levins & Silver,
7
In Vivo codes
2

180

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

ادها استخراجی برا اساسایی معاجی موترك منرد مقایسه قرار ذرفت تا الگنهایی
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ها و استساد به جق قنلها مواراتاسسدذاز از ویژذیها اصلی فرایسد ادذذار بند.
برا

ادذذار  ،متن مصاحگهها

ماانعی از داد ها بهعسناز ی

اجتخاباد را در لسد مرحله ،قطعهبسد

ارد و

میهنو در جظر ذرفته اد .درجهایت مقنلهها اصلی،

برزیسدِ میاهیم توکی دهسد زز بند و بسابراین ،فرایسد ادذذار بر اساس فرایسد اک 1
زیر هدایتاد است.

اک  :1فرایسد ادذذار از تحلی داد ها تا تدوین جظریه داد بسیاد
عحو بر این پرسشها اساسی ،پژوهوگر در نل مصاحگهها از سؤاه

اسکاای

1

برا درك عایقتر از پدید منردمطالعه استیاد ارد اجد .تااو تحش پژوهوگر بر زز
بند تا در زماز اجرا ،مواراتاسسد در فرایسد مصاحگه فعال بااد و به اا
یاددااتبردار

و یادزور

جکتهها

اصلی به ترتیب منرد ااوش قرار ذیرد تا در

فرایسد زواجنیسی 2برذرداجدز صدا به جناته) ابهامی باقی جااجد .بعد از اجااو مصاحگه،
الیه مصاحگهها از رو دستگا ضگط صدا پیاد ذردید و برا تحلی زماد اد .پیش از
اجرا هر مصاحگه ،مسئلۀ پژوهش بهدقت برا مصاحگهانجدذاز توری اد و سپ
 )1ااا بهعسناز مدرس زباز اجگلیسی له مساللی را در بهگند یادذیر

در

داجوانیاز ااراساسی مؤثر میداجید؟
 )2فکر میاسید اجگییش فراذیراز زباز اجگلیسی له جقوی در بهگند یادذیر در
ززها دارد؟

probing questions
Transcription

1
2
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بر اساس مسونر مصاحگه بهعسناز ابیار پژوهش ،پرسشها اساسی زیر مطر ذردید:
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 )3از دیدذا ااا له ارایط و زمیسههایی در بهگند اجگییش و یادذیر اجگلیسی
در داجوگا ها باید فراهم ذردد؟
بهگند اجگییش و یادذیر

 )4به جظر ااا له راهکارها و پیامدهایی برا
اجگلیسی داجوانیاز قاب تصنر است؟
گزارش یافتهها
با تنجه به ماهیت پژوهش ،در تحلی داد ها ،ادها
میاهیم در ادها

ذسترد تر

مقنلهبسد

ادجد و ادها

مضانز اصلی مگسا تاییهوتحلی قرار ذرفتسد .تیکی
پژوهش زمیسها

باز بر اساس توابه و تیاو
محنر

جیی در قالب ی

ادها مربن ه بر اساس سست

یا داد بسیاد است .ااسنز بر اساس سؤاه

اصلی پژوهش ،داد ها

اییی بر اساس تحلی محتنا استقرایی با فن جظریۀ داد بسیاد تاییهوتحلی میذردجد.
در پاسخ به ایسکه مدرساز زباز اجگلیسی له عناملی را در زمنزش زباز اجگلیسی به
داجوانیاز ااراساسی مهم میداجسد ،ادهایی استخراج اد اه فرایسد ادذذار به نر
خحصه در جدول  1ذیارش ذردید است.
جدول .1فرایسد ادذذار زمنزش مهار ها زباز به داجوانیاز
کدهای گزینشی

کدهای محوری

کدهای باز (نمونههای برجسته)
با تارینم استیاد مؤثر از

زمنزش ااربرد
شیوههای فعال
تدریس

سرفص بسد

مطالبم درك اسیدار

معرفی مسابع ایسترجتی تکایلی تنسط مدرسم
تنسعۀ دامسه لغا
متنم ااربرد الاا

 .1مقولههای
پداگوژیک
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مطالبم

داجوانیازم زمنزش تدریای
در متنم الاا

لسدالاها م ذرامر و لغت زمنز

ترایگی و
با خناجدزم

درك معسی لغت در جاله و پاراذرافم سرعت
خناجدزم درك متن باا

حیظم تحا
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اتاب داستازم ااربرد مکا ایسترجت در زمنزشم
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کدهای گزینشی

کدهای باز (نمونههای برجسته)

کدهای محوری

اصطححا

جدیدم تارین و ماارستم مطالعۀ

ذروهی واکذازم استیاد از تصاویرم زمنزش از
ریق فیلم ،عک

و منسیقیم ارالۀ تکالیف

ذروهیم تونیق به یادذیر

از ریق دوستاز

پارتسِرها)م زمنزش تلییقی ،ارالۀ تکالیف متسنع،
تنجه به عحیق ااذردازم جذاب اردز و
تسنعبخوی به زمنزشهام زمنزش تعاملی و
موارات ذروهیم تارای بر مهار ها

زبازم

تحش برا ایااد لالش به زباز اجگلیسیم فعال
بندز و پاسخگنیی ااذرد در جریاز زمنزش
بهجا

تکرار مطالبم یادذیر

جاله بهجا

الاهم زماد ساز داجوانیاز و ارایط تدری م
فضاساز

محیطیم دعن

اردز از افراد

خارجی برا تعام با داجوانیاز در احس و
...
فرایند تدریس ـ

دانار لیدز مطالبم زمنزش فسنز درك متنم

یادگیری

خناجدز پاراذراف به پاراذرافم پینستگی
مهار ها

لهارذاجه خناجدز ،جناتن ،اسیدز

و صحگتاردز)م تارین تسدخناجیم عاقی بندز
زمنختهها ،زمازبر بندز زمنزشم وقتذیر بندز
تکسی هام فرایسد بندز مهار ها زبازم مد
زمنزش و درذیربندزم تراام داجوانیاز در
احس عانمیم ارایط و فضا

احس درسم
183
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پرهیی از زمنزش مستقیم ذرامرم از زساز به
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کدهای گزینشی

کدهای باز (نمونههای برجسته)

کدهای محوری

جاخندزذا بندز درك مطالبم جسگۀ عالی
زمنزشهام خصنصیا

فرد

داجوانیازم

ذیرایی و باهنش بندز داجوانیازم تیاو
سطن

داجوانیازم جیاز به مدرس و اری

احسیم داجش زمیسها داجوانیازم سط درك
مطلب داجوانیازم خناجدز و مطالعۀ مسسامم
فعالیتها تکایلی ،مسئنلیت زمنختن داجوانم
مدیریت وقت محدود مدرسم تأثیر خناجدز بر
سایر مهار هام رفع خنداار موکح
مطلبم توخیص الاا

درك

موابهم محدود جگندز

یادذیر به احسم ارزایابی پینسته و پیورفت
داجوانم تدریای بندز زمنختههام قدیای بندز
روشها
ضرور

زمنزش مستقیم و فرمنلی ذرامرم
همپنااجی مهار ها

قرباجی جکردز ی

مهار

لهارذاجهم

زباجی بهجا دیگر

تناسب محتوایی

استیادۀ بهیسه از فنجت و تصاویر جذابم ااربرد
تصنیر و ااریکاتنر در خناجدزم مییاز دانار
متنم محتنا اتابها و مسابع زمنزایم پرهیی از
زمنزش مستقیم مگاحث سسگینم یادذیر

لغت

از متن بدوز معلمم لالشبراجگیی بندز متنم
جذابیت متنم اجتخاب اتاب داستازم اجتخاب
اتاب مساسبم ارتگاط مطالب با راتهم اجتخاب
منضنعم ضعف محتناییم تعاملی بندز
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کدهای گزینشی

کدهای باز (نمونههای برجسته)

کدهای محوری

سایتها ایسترجتیم ارالۀ بازخنردم سؤاه

زخر

متنم استیاد از مطالب روزم براجگیختن ح
اساکاو م پرهیی از متنها یکسناختم ااربرد
داستاز انتا و لطییهم استیاد از فرهسگ واکذاز
اجگلیسی به اجگلیسیم قاب اجتقال بندز با منبای
و اامپینترم تعاملی بندز محتنام تساسب محتنا با
فعالیت ،تسنعبخوی در ارالۀ محتنا ،جذابیت و
ااربرد مطالبم استیاد از فساور م اتابها
الکتروجیکیم جروافیارها و باز ها
اتابهایی با محتنا

دیدار

زمنزایم

و اسیدار م

واقعی بندز مسابع اجگلیسی داجوگاهی و روزمر م
معرفی اتابها
هدف ارتگا ا
پذیر

جدید و محتناها

معتگرم

و تعاملی بندز محتنام اجعطاف-

در ارالۀ محتنام ااهش محدودیت با

معرفی اتابها دیگر و ...
فرهنگی

داجوگا م ضعف در خناجدز و جناتنم ضعیف
بندز داجوانیاز ،ااگند مییاز مطالعه اتابها و
مسابعم مسئنلیتپذیر

پایین زباززمنزم عاد

داجوان به مطالعۀ اجگار  ،ذرییاز بندز از
 .2مقولههای
ساختاری

مطالعه ،رجحاز فرهسگ ایاهی بر فرهسگ
جناتار م ااگند ارتگاط با افراد و محتنا
خارجیم تسنع جگرش خاجناد م فراذیر جگندز
دغدغۀ یادذیر زبازم موارات ضعیف در اار
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کدهای گزینشی

کدهای باز (نمونههای برجسته)

کدهای محوری

ذروهیم مطالعۀ محدود به احس درسم عاد
به تکلیف محنر م عدو تاای
اصح

ساختارها

مسئنلین به

زمنزای ،عدو تونیق
داجوانیاز به

خناجدز تنسط دوستاز ،عاد

خناجدز اب امتحاجی ،بیدقتی و عالهدااتن
هسگاو خناجدز متنز ،عدو احساس جیاز و
ضرور

از رف داجوان و خاجناد  ،مدرك-

ذرایی و جار ذرایی ،بیاعتااد به زمنزشها
زباز داجوگاهیم اارجگ بندز ترغیب رساجهها
ذروهی رسای به یادذیر

زباز اجگلیسیم زذا

بندز والدین به جقش زباز اجگلیسیم و ...
چالشهای
آموزشی

محدودیت اتابها

منردمطالعهم محدودیت

مسابع لاپیم جازذاهی برخی مدرساز از مسابع و
روشهام ضعف زمنزش مدرسازم عدو زاسایی
برخی مدرساز با روشها

جنین تدری

در

مدرساز اجگلیسیم ضعف اینۀ ارزیابیم ضعف
فسّاوراجه داجوگا و مؤسسا
رز فکر داجوانیازم ضرور
اندایم اماار

زبازم جگرش و
زمنزش در

در زمنزش داجشزمنزازم

ضعف زمنزش ابتداییم حااایت حیظیا
بهجا

ااربردپذیر م قدیایبندز محتنا

زمنزشم ااگند بهاارذیر فساور در زمنزش،
استیادۀ جادرست از فساور  ،غیر مؤثر بندز
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کدهای گزینشی

کدهای باز (نمونههای برجسته)

کدهای محوری

روش زمنزایم محتناها

زمنزای غیرجذاب،

جدااتن تسنع و اجعطاف در زمنزش ،محدودیت
زماجی زمنزش درك متنز ،محدود بندز متنز
زباز اجگلیسی عانمی در داجوگا ها ،محتنا
یکساز و یکسناخت زباز عانمی ،تعداد زیاد
داجوانیاز در احس زباز عانمی ،ارزیابی و
ززمنز محدود از درك مطلب زباز ،اتب درسی
و محتنا

ضعیف ،ااربرد

جگندز یادذیر

زباز و درك متن ،عدو عیو راسخ برا اصح
زمنزش و روش و محتنا ،ارجحیت زمنزش
مؤسسا

محیط

زباز،

یادذیر

النغم

یکسناختی این امتحاجا ،امتنجهی به متنز
علای هتین و مسابع به زبازاصلی ،دسترسی
جامتنازز به فساور  ،ااگند سناد فساوراجهم ضعف
ساختار زمنزش مدارس و داجوگا هام ضرور
اراد در مقا ع پایینترم محیط احس بهعسناز
تسها فرصت یادذیر زباز در جظاو زمنزای مام
ضعف امکاجا

و جدااتن هبراتنار زباز در

مدارس و برخی داجوگا هام محدودیت سرفص
برا مدرسم و ...
یکی از منارد اه در تحقیقا
داد ها اا

اییی به روان ادز فرایسد ادذذار و تحلی

میاسد ،اراله جق قنلهایی از اراتاسسدذاز در مصاحگههاست .در ادامه
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اناهد اییی ،ی راته مصادیق و جانجههایی از جق قنلها عیسی بر اساس داد ها
اییی مصاحگهها از مصاحگهها صنر

ذرفته برا هراداو از ادها محنر جهت

عیسیت بخویدز به ادها و تگیین میاهیم مربن ه برا
اد .این جق قنلها به تیکی

مخا گین پژوهش اراله خناهد

ادها اجتخابی و محنر منرد استساد قرارذرفتهاجد.

 .1مقولههای پداگوژیک :این مقنلهها در فرایسد مصاحگه با مدرساز زباز اجگلیسی جاظر
بر میاهیای با مضانز زمنزای بندجد و در  3گقه الی به ار زیر قاب تیکی

و

اساسایی هستسد:
 1-1شیوههای فعال تدریس :ماانعه از ادها باز به میاهیم موابهی در زمیسۀ روش-
ها و فسنز زمنزای زباز ااار دااتسد اه این میاهیم در گقهبسد
محتنا داد ها بهعسناز این ها

زمنزش جاوذذار

برزمد از تحلی

ذردید .یکی از مصاحگهانجدذاز

دربارۀ این ها زمنزش در زباز اجگلیسی لسین تنضی داد است:
اساساً در زمنزش خناجدز متن اجگلیسی دو مرحله اصلی وجند دارد
یکی اسکن 1است و دیگر اسکیم 2است .در جنع اول متن با جیلیا
خناجد میاند اما در جنع دوو متن با جگاهی سریع خناجد میاند.
یکی از فنها دربارۀ سؤاه
ر ریی

مربنط به زماز و تاریخ ،مرور دقیق متن یا

است و تنصیه میاند هر تاریخ را با مداد قرمی زیرش

دجگال جاوها ذوت و زیرش ی

خط زبی اوید.

 1-2فرایند تدریس ـ یادگیری :بخوی دیگر از ذیتهها

اراتاسسدذاز در این

پژوهش به میاهیم رواسی در باب فرایسد و جریاز زمنزش و یادذیر

درك مطلب

خناجدز زباز اجگلیسی پرداخته است .این مؤلیه با عسناز فرایسد یادذیر

خناجدز در

1

scanning
skimming
3
who
2
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فرایسد تحلی داد ها گقهبسد اد و در جریاز مصاحگه با مواراتاسسدذاز در پژوهش
لسین بازتاب یافته است:
زمنزش زباز اجگلیسی به داجوانیاز زمازبر است و باید از سطن
پایین اروع اند .من خندو برا
انل

زمنزش درك مطلب از بسدها

اروع میاسم اه نهجی و سسگین جگااد ولی درعینحال

پاراذراف متسی سؤالبراجگیی بااد .من برا

هر پاراذراف  5سؤال می

پرسم .این بسدها را میتناز بعد لسد جلسه پیورفت و دادز استراحت
بیم جلسا

به دو یا لسد پاراذراف زمنزش داد اه داجوانیاز

تارایااز تدریای باه برود .الگته این پروسهها هاه زمازبر هستسد .از
سن

دیگر من بهعسناز مدرس سرفص

سرفص ها را زمنزش بدهم .خیلی اوقا

دارو و باید هر ترو این
هزو است اه اضافهاار

برا داجوانیاز بگذارو.
 1-3تناسب محتوایی :مدرساز اراتاسسد در مصاحگه اظهار دااتسد اه بخش مهای
از عنام زمنزای به محتنا و متن منرد زمنزش و خصنصیا

برجستۀ زز برمیذردد.

بسابراین ،در گقهبسد میاهیم خاصی اه به این میهنو ااار دااتسد ،عسناز ویژذیها
محتنایی متن اجتخاب ذردید .یکی از مدرساز اراتاسسد در این رابطه لسین دیدذاهی
جقش مدرس ،اجتخاب اتاب است و این جکا

ریی خیلی اهایت دارد

اه مثحً اجدازۀ فنجت اتاب لقدر بااد .اذر فنجت ریی و جاخناجا بااد
جامساسب است ،باوجندایسکه بعضی این جکا

را مهم جداجسد حتی جنع و

رجگ و تصاویر اتاب ،جقشِ زیاد در یادذیر و خناجدز داجوانیاز
دارد .حتی پیوسهاد میاسم اه دو احس را بهعسناز ااهد و ذنا
ززمایش اسسد تا موخص اند لقدر فنجت ،رجگ و اک اتابها در
یادذیر تأثیر دارد یا جدارد .این منارد در اجتخاب متن مهم است.
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 .2مقولههای ساختاری :این مقنلهها جاظر بر میاهیای بندجد اه در زمیسۀ درك مطلب
خناجدز زباز اجگلیسی ،داجوانیاز و مدرساز زباز اجگلیسی را با محدودیت مناجه می-
ساخت و لنز این محدودیتها فراتر از استرل مدرساز بندجد و جیاز به برجامهریی و
ذسترد تر دااتسد ،با تعگیر عنام ساختار منرد استساد قرار ذرفتسدم

تغییرا

 2-1ویژگیهای فرهنگی :یکی از مناجع جظاومسد اه تنسط مدرساز منردااار قرار
ذرفت به ساختارها فرهسگی در داجوانیاز و سیستم داجوگاهی ااار دارد .یکی از
اراتاسسدذاز پیرامنز این مسئله لسین دیدذاهی را ابراز داات:
از رف دیگر فرهسگ مطالعه در میاز داجوانیاز ایراجی بسیار ضعیف
است و ی بار اسیدو اه ااار پرفروشترین اتاب در ایراز رقم بسیار
جالیی بند اه در قیاس استاجدارها جهاجی و لاپ میلینز اتابها
هزو است رز افکار داجوانیاز

پرفروش واقعاً خسد زور بند .پ

عنض اند .هراسی اجگییۀ خاصی جسگت به مطالعۀ زباز اجگلیسی دارد.
خیلیها ماکن است برا
اخصیتساز

ادامۀ تحصی  ،افیایش معلنما

و

پرستیژ) جاعی به خناجدز عحقهمسد میانجد .اما باید

خناجدز بهعسناز امر لذ بخش و میید فرهسگساز اند.
 2-2چالشهای آموزشی :بخش دیگر

از مقنلهها

ساختار

در راستا

تقنیت

و محدودیتهایی اه پیرامنز زز وجند دارد ،قاب اساسایی است .این

تدری
لالشها

زمنزای در دیدذا یکی از مدرساز اراتاسسد در مصاحگه لسین جاند

یافته است:
هاچسین سط داجش داجوانیاز متیاو

است مثحً لسدین جیر ماکن

است دیپلم زباز دااته بااسد و یا منسسه رفته بااسد و ااثریت اساجی
هستسد اه لیی بلد جیستسد .مدرس در این ارایط دستش بسته است جه
میتناجد پیورفته درس بدهد و جه میتناجد متنسط و ابتدایی تدری
اسد .اززجاااه در ززمنزها
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جناتار جداریم فقط باید در خناجدز ذرامر و لغت متارای انیم .این
این زمنزش در جهاز مسسنخاد است و زمنزش مستقیم ذرامر و
فهرستی از لغا

بسیار وحوتساك است .این زمنزش ااتگا در دوراز

مدرسه و داجوگا اتیاق میافتد و تکرار میاند.
در پاسخ به پرسش ایسکه از دیدذا مدرساز زباز اجگلیسی ،اجگییش داجوانیاز به
یادذیر زباز خارجی تحت تأثیر له مؤلیههایی است ،ادهایی استخراج اد اه فرایسد
ادذذار به نر خحصه در جدول  2زمد است.
جدول .2فرایسد ادذذار عنام مؤثر بر اجگییش داجوانیاز در یادذیر زباز
کدهای

کدهای

گزینشی

محوری

 .3مقولههای

نگرش

کدهای باز (نمونههای برجسته)
ااتیاق به تدری م عحقه به مدرسم خنداجگییای

داجوانیاز م اجگیی بخوی به داجوانم تقنیت اعتااد-

انگیزشی

عاطفی

بهجی م اساسایی عحیقم عحقۀ داجوان به متنم
خستگی از زمنزشم عحقه به زمنزشم اعتاادبهجی
در داجوانم ارتگاط صایای با داجوانم خند اجگییش
بندز داجوانم تحش اخصی داجوانم تأثیرپذیر از
داجوانم تونیق والدین و مدرساز ،موارات دادز
داجوان در مگاحثه ،اساکاو و می دروجیم مقاومت
اجگییای داجوانیازم استرس یادذیر مطالبم ترس
داجوان از اار بیوترم ترس و مقاومت داجوانم
ااهش استرس و اضطراب تنسط مدرسم ااهش
ترس از ااتگا م جلنذیر از ترس از تاسخر و تذارم
دلزدذی و بیمیلیم ااگند اجگییۀ دروجی برا
خناجدز و درك متنز ،دااتن جگرش مسیی بهعسناز
زباز بیگاجه ،جااامی و تاربه اکست در زباززمنز م
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کدهای

کدهای

گزینشی

محوری

کدهای باز (نمونههای برجسته)
امیدوار اردز داجوانیاز تنسط مدرسم تاربه لذ
بردز از زباز و ...
درك متیاو

مؤلفههای
ادراکی

و زباز دووم اجدیویدز

زباز مادر

بدوز ترجاه ،جازذاهی داجوانیاز از فنهام ارایط
ادراای داجوانیازم میاهیم و اصطححا

جاملانسم

درك اسیدار و دیدار م فهم و ااربرد فکر
عالیم دوزباجه بندز داجوانیاز ،تصنیرساز
پینستگی و پینجد مطالب ،سط
فهم و ااربرد اصطححا

و
و

درك داجوانیازم

عامیاجه و زاادمی  ،تسنع

معاجی واکذازم تداخ در زمنختهها قگلی و جدیدم
به خا ر سپردز و تارای بر ذرامرم بهاارذیر فرو
ااتگا الاا م دید الی و جیلیجگر به مطالبم درك
میاهیم با ززمنزوخطام فکر اردز به زباز دیگرم تیکر
از

دادز ااربرد زباز

ریق زباز مقصدم تنضی

اجگلیسی به داجوانیازم توری ااربرد اغلی،
فساور و زجدذی روزمر زباز اجگلیسیم احساس میید

 .3عوامل انگیزشی :بخش مهای از این عنام  ،به نر موخص بر رو

اجگییش

خناجدز زباز اجگلیسی داجوانیاز تأثیرذذار هستسد .این مقنلهها ازاینجهت اجگییای
جامید ادجد اه به میاهیم رواجوساسی یادذیر

و ویژذیها

فرد

داجوانیاز در

خناجدز زباز اجگلیسی ارتگاط جیدیکی دارجد .بر اساس اناهد اییی مصاحگه یا مدرساز
داجوگاهی زباز اجگلیسی این عنام
خناجدز قاب تیکی
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دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری...

 3-1مؤلفههای ادراکی :به ماانعها

از مؤلیهها ااار میاسد اه بر اساس زز،

داجوانیاز در مسیر فهم و ادراك متنز زباز اجگلیسی جیازمسدِ اجگییش و خصنصیاتی
ادراای هستسد .درجتیاه این منارد تحت عسناز مؤلیهها ادراای خناجدز جاوذذار اد
و این مؤلیهها از دیدذا ی

جیر از اراتاسسدذاز در مصاحگهها به ترتیب زیر زمد

است:
هسگامیاه سر احس تدری

میاسم ،داجوانیاز ت ت

میاسسد و حتی میخناجسد اما ی
حناسواز پر

الاا

را جگا

الاه را درك جایاسسد لنز

است .واقعیت این است اه بهوضن میبیسم اه حتی

در دروس خندااز حناسواز پر

است .جس ها

جدید باوجند

هنش سراار تارای حناس جدارجد.
 3-2نگرش عاطفی :بخوی دیگر از مؤلیهها

و جگرش

اجگییای جاظر به ارتگا ا

عا یی داجوانیاز به زمنختن مهار ها زباز اجگلیسی است .دیدذا یکی از مدرساز
زباز اجگلیسی در این رابطه لسین است:
مدرس حتااً باید بخوی از اجگیی را بدهد .من در حیطۀ اار خندو از
بعد رابطه عا یی اروع میاسم .ماکن است استاد درسی دیگر با بیرگ
جلن دادز اار در داجوانیاز ایااد اجگیی اسد اه اذر فحز اار را یاد
ایااد انر و عحقۀ اخصی ،ایااد اجگیی میاسم .خندو اخصاً زباجم
افتضا بند و از یکی از معلااز زباجم به یادذیر خناجدز زباز اجگلیسی
موتاق ادو و به دلی محگت و دوست دااتن معلام پیورفت زیاد
اردو.
یکی از دهیلی اه داجوانیاز را دلار استرس میاسد ترس از ااتگا
اردز است و مدرس هزو است به داجوانیاز بیهااجد اه حتی مدرس
هم ااتگا میاسد .دلی مهای اه در خناجدز داجوانیاز باعث استرس
میاند ترس از تاسخر دیگراز است ،بهخصنص به این دلی

اه
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بگیرید میتناجید اارتاز را به جحن احسن اجااو دهید ولی در اار من با
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اخصیت افراد در داجوگا اک ذرفته و ماکن است از ترس خطا
اردز در جاع و تاسخر دیگراز و یا تذار استاد خنب عا جکسسد.
در اک  2بر اساس تکرار ادها موابه در هر مصاحگه و گقهبسد ززها برحسب
مییاز همپنای میاهیم و مضامین ،ادها جهایی بر اساس ادها محنر و ادها
مستخب استخراج ادجد اه الگن ساختار زز در محیط مک ایندا ،مدلساز اد
است .مدل استخراجاد به جهت پینجد ارتگا ی بین دو میهنو زمنزش و اجگییش زباز
اجگلیسی تحت عسناز الگن زمنزش مگتسی بر اجگییش جاوذذار اد است.

در این اک روابط بین مقنلهها جهایی بهصنر

ی

الگن داد بسیاد مدلساز

اد است .بر اساس تیسیر حاص از مصاحگهها ،از دیدذا مواراتاسسدذاز لسین
استسگاط میاند اه فرایسد مقنلهها

پداذنکی

و مقنلهها

اجگییای تحت تأثیر

متغیر با عسناز عنام ساختار هستسد اه روابط فرضی بین ززها ترسیماد است .در
این الگن

میهنمی ،در صنر

هاگرایی بین مقنلهها

این ها فعال تدری  ،فرایسد تدری

پداذنکی

اام

میاهیم

ا یادذیر و ویژذیها محتنایی زمنزش) و

عنام اجگییای دربرذیرجد میاهیم جگرش عا یی و مؤلیهها ادراای) ،اجتظار میرود،
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شکل :2الگن روابط بین مقنلهها و میاهیم زمنزش مگتسی بر اجگییش زباز اجگلیسی

دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری...

درك مطلب داجوانیاز در متنز زباز اجگلیسی عانمی بهگند یابد .درجتیاه هزو است
ضان تقنیت این دو عام و مؤلیهها ساختار زز ،برا
برجامهریی

هزو از سن

ااهش عنام ساختار ،

برجامهرییاز درسی در زمنزش عالی صنر

پذیرد تا در

مرحلۀ اجرا برجامهها تنسط مدرساز زباز اجگلیسی با موارات داجوانیاز ،بسترها
مساسب برا تنسعۀ مهار

درك مطلب و جیی ارتقا اجگییش داجوانیاز و مدرساز

برا تسهی یادذیر این مهار ها فراهم ذردد.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتهها حاص از تحلی داد ها
اجگلیسی در سط

زمنزش عالی ،عنام

داجوانیاز ااراساسی در مهار ها
این ها
ساختار

اییی برذرفته از دیدذا مدرساز زباز

مؤثر بر تنسعۀ زمنزش و بهگند اجگییش

زباز اجگلیسی دربرذیرجد مقنلهها

فعال تدری  ،فرایسد تدری

ا یادذیر

پداذنکی

و تساسب محتنایی)م عنام

ویژذیها فرهسگی و لالشها زمنزای) و مقنلهها اجگییای جگرش

عا یی و مؤلیهها ادراای) هستسد اه با اک ذیر میهنو «زمنزش مگتسی بر اجگییش»
قاب

تگیین خناهد بند .با تنجه به ایسکه پژوهش حاضر به دجگال ارالۀ ی

الگن

میهنمی داد بسیاد برا مسئلۀ پژوهش بند ،ابتدا الگنیی ساختار از روابط میاز مقنلهها
و میاهیم اساساییاد ترسیم اد .در این الگن ،لسین استسگاط میذردد اه مقنلهها
سط لالشها زمنزای و ویژذیها فرهسگی مناجه میانجد .بسا بر اناهد اییی
مطر اد در مصاحگهها ،از مصاحگه با مدرساز لسین استسگاط اد درصنرتیاه مقنله-
ها ساختار تعدی اند و مقنلهها زمنزای به اینۀ صحی تقنیت و هدایت اند،
مقنلهها اجگییای در جهت اثربخوی مقنلهها پداذنکی

عا میاسسد .جتیاه لسین

منقعیتی ،بهگند داجوانیاز در مهار ها زباز اجگلیسی است و مقنلهها اجگییای جیی
در رسیدز به این هدف ،جقش مؤثرتر
مگتسی بر اجگییش بهصنر

را اییا خناهسد ارد .ازاینرو الگن

زمنزش

اک  3ارالهاد است.
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پداذنکی

و مقنلهها اجگییای مکا مساسگی هستسد اه با مقنلهها ساختار در دو
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شکل :3الگن داد بسیاد زمنزش مگتسی بر اجگییش زباز اجگلیسی داجوانیاز ااراساسی
میاهیم و مقنلهها
صنر

اک ذرفته در لارلنب ی

الگن

میهنمی داد بسیاد به این

قاب تیسیر است اه برا فهم زجچه زمنزش مگتسی بر اجگییش میخناجیم ،ی

ماانعه عنام جقش علت و معلنلی برایواز میروض است .این ها جذاب و فعال
زمنزش زباز اجگلیسی ،در فرایسد تدری

ا یادذیر و با بهر ذیر از تساسب محتنایی
را اک

میدهسد هزو است

غسی و روززمد اه درماانع مقنلهها

منردتنجه قرار ذیرجد .زمیسۀ لسین زمنزشهایی با ویژذیها

فرهسگی و زمنزای

ایااد تحنل در این زمیسهها بهتدریج برجامهریی

اجرایی اند .در این میاز ،جقش جگرش عا یی و مؤلیهها

و

ادراای بهعسناز ارایط

مداخلها عا میاسسد اه مقنلهها اجگییای و مقنلهها ساختار را در مسیر متقاب
هم قرار میدهد .از یافتهها اییی مصاحگه با مدرساز داجوگاهی لسین استسگاط میاند
اه با راهگردها تقنیت مقنلهها پداذنکی

و بازجگر در ارایط ساختار پیامدها

به بهگند عنام اجگییای مستهی خناهد اد .بسابراین ،زمنزش مگتسی بر اجگییش مقنله-
ها ساختار اام لالشها زمنزای و ویژذیها فرهسگی زمنزش زباز اجگلیسی،
ش
ارایط علت و معلنلی را ایااد میاسسد .زمیسهها لسین مسئلها اام فرایسد زمنز ِ
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مناجه است اه بایستی بسترها

پداذنکی

دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری...

خناجدز زباز اجگلیسی در داجوگا ها است و لسین استسگاط میاند اه مقنلهها
ادراای -بهعسناز ارایط مداخلهذر -تأثیر

اجگییای اام جگرش عا یی و مؤلیهها

خناهسد داات .درجتیاه دو مقنلۀ این ها فعال زمنزش و تساسب محتنا ،راهگردها
مؤثر را برا تقنیت مهار ها زباجی فراهم خناهسد ارد .درجهایت ،پیامدها این
مسئله ،تقنیت مهار ها اجگلیسی به هارا تثگیت اجگییش داجوانیاز خناهد بند.
با وجند ااگند پژوهشها اییی مرتگط در رابطه با منضنع پژوهش حاضر ،در
پژوهشها عادتاً اای ،متغیرهایی ازجاله ،باورها اجگییای و راهگردها زمنزای
زباز اجگلیسی ایخاهسحمی و خیر)1395 ،م اجگییش و جگرش زباز اجگلیسی ایربگی
و عییی )1387 ،م راهگردها

فرااساختی و اجگییش تحصیلی برزذربیرویی و

هاکاراز)1393 ،م اجگییش خناجدز اییی

و هاکاراز2012 ،م به جق

از اافسر و

هاکاراز)2013 ،م سط اجگییش یادذیر زباز خارجی و باورها خنداارزمد
و والتر)2013 ،م اجگییش یادذیر
یادذیر

زباز و زمیسۀ یادذیر

باس

ویسیسگی )2013م اجگییش

زباز ،محتنا و مناد زمنزای علی و پتاز)2017 ،م خندتصحیحی و تقنیت

دقت دذریاسوی اییل و ایدین)2017 ،م جن محیط زمنزش زباز دوو جن و هاکاراز،
)2017م موابهی وجند دارجد اه الگته هراداو از زاویۀ متیاوتی به مسئله جگریستهاجد .در
ایساا ضرور

مطالعۀ اییی متساسب با زمیسۀ داجوگا ها داخ اونر قاب تنجیه است.

ازجاله ،وازمسس و دااجی

 )2017در پژوهوی اییی ،میهنو هنیت زمنزش لسدزباجه

در مقایسه با پیورفتها ت زباجه از زرزوها و اجگیی ها والدین و فرزجداجواز استستاج
ارد و جواز دادجد اه می به زباز به ساختار هنیت دروجی تنلیداد محدود جایاند،
بلکه میتناجد به اجگییش بیروجی دیگراز را بازجاایی اسد .در پژوهش اییی دیگر
دربارۀ عنام و مؤلیهها

تدری

اثربخش در زمنزش عالی ،در مؤلیههایی ازجاله

ایااد اجگیی  ،ارتگاط عا یی در بُعد مهار ها ارتگا ی مؤید متغیرها اک ذرفته در
پژوهش حاضر است غحمی و اسد  .)1392 ،هاچسین جتایج ی
ارالۀ ی

الگن جامع از تدری

سستیپژوهی با هدف

اثربخش داجوگاهی را در ابعاد مؤلیهها مسشمحنرم
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یافتهها پژوهشها اییی جیی بهصنر

تلنیحی به منارد ازایندست ااار ارد اجد.
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مؤلیهها ارتگا یم مؤلیهها روشمحنر و مؤلیهها زمیسها را خحصه ارد اجد اه از
این میاز مؤلیهها روشمحنر با مقنلهها پداذنکی
تدری

ا یادذیر

این ها فعال تدری  ،فرایسد

و تساسب محتنایی)م مؤلیهها

مسشمحنر با مقنلهها

ادراای) و مؤلیهها

با مقنلهها

جگرش عا یی و مؤلیهها

زمیسها

اجگییای
ساختار

ویژذیها فرهسگی و لالشها زمنزای) موابهت دارجد اسد و غحمی.)1395 ،
ذرله تدری

زباز اجگلیسی با تدری

در سایر راتهها علای متیاو

است ،اما به

سگب ااربرد موترك بهعسناز زبازِ اجتوار علم در تااو راتهها ،موابهت بین ابعاد
تدری  ،باوجند جظریۀ اجگلیسی بهعسناز زباز بینالاللی ،تا حدود به فهم مسئله اا
میاسد .درجتیاه ،از ی سن جقش بینالاللی بندز زباز اجگلیسی و ااربرد موترك بین-
راتها علنو در تگیین مسئله غیرقاب اجکار است ،اما ،از سن دیگر جایتناز وابستگی
به زمیسه و ماهیت فرهسگی جنامع و محیطها زمنزای را یکساز تصنر جاند .بهویژ
ایسکه مقنلهها

ساختار

پژوهش حاضر هااجسد با ویژذیها

ااواگر بیوتر در عاق مقنلهها پداذنکی
اه در پژوهش ایربگی و عییی

فرهسگی ،جیاز به

و اجگییای را برجسته میسازد .هاچساز

 )1389به جظریا

ذاردجر و همگر

در زمیسۀ

اجتااعی ا رواجی پدید زباززمنز و وابستگی به تنسعۀ مهار ها ارتگاا ی بین فرد
و اعضا جامعۀ فرهسگی دیگر ااار اد است .ارمی و هاکاراز  )1391جیی با ااار
به میهنو سرمایۀ فرهسگی اه باید به نر ذسترد ا در برجامهها درسی زمنزش زباز
اجرا برجامهها

درسی زباز ،بهمسظنر غسیساز

هر له بیوتر فرهسگ پیوسهاد اد

است.
پیشنهادهای کاربردی
بر اساس یافتهها ،مقنلهها پداذنکی

و مقنلهها ساختار جقش مهای در مقنلهها

اجگییای و بهگند مهار ها زیاز اجگلیسی داجوانیاز ااراساسی اییا میاسد .بسابراین،
پیوسهاد میاند در سط تاارب مدرساز زباز اجگلیسی در جظاو زمنزش عالی و ایااد
خحقیت و جنزور در این ها فعال زمنزش ،این ها اسنجی زمنزش زباز اجگلیسی
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اجگلیسی منرداستیاد قرار ذیرد ،تنجه به فرهسگ در ابعاد مختلف راحی ،تدوین و
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و یادذیر زباز اجگلیسی

در داجوگا ها اونر منردبازجگر قرار ذیردم فرایسد تدری

جیی بایستی هم تنسط برجامهرییاز زمنزش عالی و هم مدرساز داجوگاهی با تقنیت
مؤلیهها اثربخوی ،تسهی ذردد .بهویژ ضرور

دارد ویژذیها محتنایی بر اساس

دیدذا مدرساز صاحبجظر و جیاز داجوانیاز تنسط برجامهرییاز درسی با راحی و
تدوین محتناها

گیعی داجوگاهی و روزمر منردبازجگر

قرار ذیرجد .بهگند جگرش

عا یی در مدرساز و داجوانیاز برا زمنزش و یادذیر متنز زباز خارجی و جیی در
جظر ذرفتن مؤلیهها ادراای برا تقنیت مهار ها زباز اجگلیسی و ایااد اجگیی در
فراذیراز میید خناهد بند .برا رسیدز به لسین اهدافی تلییق تاارب عالی مدرساز و
جظر متخصصاز باید مگسا

عا قرار ذیرد .در زمیسۀ عنام ساختار

اجگلیسی در داجوگا ها هزو است راهگردهایی ازجاله استاجداردساز

زمنزش زباز
محتناها

زمنزای بر اساس الگنها منفق در جظاوها زمنزش عالیم بر رف اردز لالشها
زمنزش زباز اجگلیسی در داجوگا ها و تحش برا

اصح

و ترمیم زمنزش زباز

اجگلیسی در مدارسم تقنیت فرهسگ مطالعه و اتابخناجی بهویژ در زمیسۀ اتابها
داستاز با زباز اجگلیسی و تسنعبخوی به مسابع زمنزای زبازم لالشها
ویژذیها

فرهسگی را بهمرورزماز در جهت تقنیت مقنلهها

زمنزای و

زمنزای و مقنلهها

اجگییای اصح انجد .تأاید به ترویج و ایااد ااتیاق جسگت به ااربردها یادذیر
فرهسگساز

میتناجد مقنلهها

ساختار

مسئلۀ اثربخوی زمنزش مهار ها

را بهگند بخود .درماانع ،اجتظار میرود

زباز اجگلیسی در داجوگا ها با تقنیت مقنلهها

اجگییای بهگند یابد .لذا الگن زمنزش مگتسی بر اجگییش در این زمیسه میتناجد راهگوا
بااد.
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زباز خارجی در رساجهها و جظاو زمنزش رسای در اسار بازجگر زمنزش و تحش برا

دو فصلسامۀ جظریه و عا در برجامۀ درسی ،ااار  ،12سال اوم ،پاییی و زمستاز 1397

منابع
-

ادیب سراکی ،جرذ م اسعاجی ،جرذ

تأثیر استیاد از راهگردها

مالۀ مرای مطالعا
-

و حسینزاد  ،سااجه  ،)1395بررسی

اجگییای در احس زباز اجگلیسی بر اجگییۀ داجوانیاز،

و تنسعه زمنزش علنو پیاکی یید ،دور  ،11ااار .174 :2

اسد  ،محادم غحمی ،خلی

در زمنزش عالی ،مطالعا

 ،)1395سستیپژوهی بر الگن تدری

اثربخش

برجامهریی زمنزای داجوگا مازجدراز ،دور  ،5ااار :9

.113-144
-

اصغرزاد  ،جسرینم خراساجی ،اباصلت  ،)1395تأثیر استیاد از زباز اجگلیسی

بهعسناز زباز واسط زمنزش علم در بینالاللی ادز داجوگا ها :مطالعۀ تطگیقی در
اروپا ،فصلسامه پژوهش و برجامهریی در زمنزش عالی ،دور  ،22ااار .89-111 :3
-

بازرذاز ،عگاس  ،)1389مقدمها

بر روشها

رویکردها متداول در علنو رفتار  ،تهراز :اجتوار
-

تحقیق اییی و زمیخته:

دیدار.

برزذر بیرویی ،ااظمم برزذر برفنیی ،مهد و محیی بهرامی ،یعقنب ،)1393

جقش جهتذیر

هدف و راهگردها

فرااساختی خناجدز در پیشبیسی اجگییش

تحصیلی داجوانیاز ،پژوهش در یادذیر زمنزاگاهی و مااز  ،سال دوو ،ااار ،5
.27-42
-

برجامۀ درسی زمنزش زباز اجگلیسی از دیدذا معلااز و داجش زمنزاز دورۀ متنسطه،
رهیافتی جن در مدیریت زمنزای ،دور  ،5ااار .125-142 :2
-

خاور  ،سیدخسرو  ،)1383بررسی راهکارها

پژوهش ادبیا
-

معاصر جهاز ،دور  ،9ااار .97-110 :16

داجاییفرد ،حسنم مظیر  ،زیسب  ،)1387ارتقاء روایی و پایایی در

پژوهشها

اییی مدیریتی :تأملی بر استراتژ ها

مدیریت ،سال اول ،ااار .131-162 :1
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بهروز  ،محادم زمنزذار ،ززاد و علیپنر ،یعقنب  ،)1393زسیباساسی
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-

راقگیازم رویام اخنازتیتی ،مهسازم حااز  ،الهه ،)1391 ،بررسی اثربخوی

برجامۀ راحی اد بر اساس رویکردها پرسش از جنیسسد و درك خناجدز سه وجهی
بر افیایش درك خناجدز داجشزمنزاز ،مالۀ روازاساسی مدرسه ،دور  ،1ااار :2
.39-58
-

رقیبدوست ،اهحم اصغرپنر ماسنله ،مهرداد ،)1388 ،رابطۀ اجگییش

خناجدز و داجش پیوین با درك خناجدز زباززمنزاز غیرفارسیزباز ،دو فصلسامۀ زباز
پژوهوی داجوگا الیهرا ،دور  ،1ااار .51-72 :1
-

ایخ اهسحمی ،راضیهم خیر ،محاد  ،)1385بررسی رابطۀ باورها اجگییای

و استیاد از راهگردها یادذیر زباز اجگلیسی در بین داجوانیاز ،مالۀ رواجوساسی،
سال دهم ،ااار .22-33 :1
-

ایربگی جاصرم عییی  ،جعات اله  ،)1389بررسی اجگییش و جگرش دو جانجه

از داجوانیاز ایراجی جسگت به فراذیر زباز اجگلیسی ،فصلسامۀ اجاان زمنزش عالی
ایراز ،دور  ،3ااار .79-101 :1
-

صیرجناد  ،خدیاهم علیعسگر  ،ماید  ،)1388مطالعۀ تطگیقی برجامۀ درسی

زمنزش زباز اجگلیسی در ایراز و کاپن با تأاید بر مهار ها زباززمنز در اتابها

درسی دورۀ راهساایی ،مطالعا
-

معاصر جهاز ،دور  ،9ااار .93-114 :17

غحمی ،خلی م اسد  ،محاد  ،)1392تاربۀ حرفها

پدیدۀ تدری

اساتید در ارتگاط با

اثربخش در زمنزش عالی ،دوفصلسامۀ جظریه و عا در برجامۀ درسی

داجوگا خنارزمی ،سال اول ،ااار .5-26 :2
-

فراستخنا  ،مقصند  ،)1395روش تحقیق در علنو اجتااعی با تأاید بر جظریه

برپایه ذراجدد تئنر  ،)GTMتهراز :اجتوارا

زذا .
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علن  ،سید محاد  ،)1383جقش ذرامر و واکذاز در تست خناجدز و درك

مطلب ،پژوهش ادبیا
-

برجامه درسی،دور  ،3ااار .146-169 :12

دو فصلسامۀ جظریه و عا در برجامۀ درسی ،ااار  ،12سال اوم ،پاییی و زمستاز 1397

-

ارمی ،مرتضیم سیحجه ،زمسه و پاكمهر ،حاید  ،)1391فرهسگ و برجامۀ

درسی زمنزش زباز اجگلیسی ،فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی ایران ،دور  ،7ااار
.127-148 :26
-

لنیسی ،زز و سیلنر ،اریستیسا  ،)1393راهساا ذاوبهذاو استیاد از جروافیار

 MAXQDA2در تحقیق اییی ،ترجاۀ ابنالیض رمضاجی ،تهراز :اجتوارا
-

جامعهاساساز.

مصگا  ،مژذازم فغاجی ،معصنمهم ادیب ،معصنمه و سحمت ،فا اه ،)1393

تأثیر زمنزش تکلیف محنر بر مهار

خناجدز و درك مطلب زباز اجگلیسی داجوانیاز

مامایی ،پرستار و مامایی جامعجگر ،دور  ،24ااار .72-79 :73
-

مطلبزاد  ،خلی م مسنلهر  ،مریم ،)1387 ،بررسی رابطۀ هنش لسدذاجه با

مهار

خناجدز و درك مطلب در ززمنز بینالاللی زباز اجگلیسی  )IELTSدر

فراذیراز ایراجی ،مالۀ اصنل بهداات رواجی ،دور  ،11ااار .135-140 :42
-

مهدو

ظیرقسد  ،امیرم جهاجدید  ،ینسف  ،)1384ارزیابی داجوانیاز

دجداجپیاکی ازجظر تناجالی خناجدز متنز علای ا فنزور

داجوکد ادبیا
-

علای ا پژوهوی) ،جوریۀ

و علنو اجساجی داجوگا باهسر ارماز ،دور  ،2ااار .29-30 :18

جاجی میداجی ،الهاوم پیوقدو ،رضا و غضسیر  ،محاد  ،)2015جقش فرهسگ

بنمی در احسها زباز اجگلیسی :مقایسۀ سه دیدذا متیاو  ،فصلسامه مطالعا
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