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 )1397 مهرتاریخ چاپ:  ،21/06/97تاریخ تصویب:  ،20/09/96تاریخ دریافت: (
 هدکیچ

 كنـان از در ین حصـول اطم یمستمر و همچن یروزرسان ، بهیازسنجیمستلزم ن یآموزش ةدور یکت یموفق
اسـت.    آن دوره یمختلـف آموزشـ   يهـا  و خرد از جنبـه  یانیالن، مکنفع در سطوح یافراد ذ يابل و همسومتق
تر اسـت. از   رنگ پر ،محور است               ازین یه خود جنبشکخاص  يها هدفبا  زبان  ن امر در آموزش یاست ا یهیبد
 يپـا  نـو  يهـا  دوره یاالت احتمـال کع اشـ و رفـ  يبـازنگر  يهـا  ستهیبا يساز فراهم يبراپژوهش ن یا ن رو، یا

آمـوزش زبـان در    ین متـول یتـر  ن و بـزرگ یتـر  یمیه قـد کران یزبان ا  انونکخاص  يها هدفآموزش زبان با 
اسـت، بـا    گسـترده  یپژوهشـ  ۀبرنامـ  یـک از  یبخشـ ه کـ ن پـژوهش  یشور است، صورت گرفته است. در اک

پالن کـ بالـدف و   يبـر چـارچوب نظـر    اسـتوار رمند سـاختا  مهین یفکی يها از پرسشنامه و مصاحبه يریگ بهره
 25، یراسـتان یمد 31 ارشـناس پـژوهش،  ک، چهـار  يزکـ مر ةر اداریس، دو معاون، دو مـد ی)، نظرات رئ2005(

 يهـا  هـدف آمـوزش زبـان بـا     يهـا  دوره یآموزشـ  يمحتوا ۀنیران در زمیانون زبان اکر یفراگ 229مدرس، و 
و  یفـ کیصـورت   بـه  یفیمحتـوا و آمـار توصـ    یبررساز  يریگ ج با بهرهیو نتا یبررس  رانیانون زبان اک ي ژهیو
نشـان از تفـاوت و گـاه تنـاقض برداشـت افـراد در        ،ج پژوهش موجـود ینتا یبررسگزارش شده است.  یمک

 ها باشد. دوره یروزرسان و به ینیبازب يبرا یشروع مناسب ۀتواند نقط یمآن  ه پرداختن بهکسطوح مختلف دارد 
ـ انون زبـان ا کـ  خاص، يها هدفآموزش زبان با  لیدي:هاي ک واژه ـ ران، ارزی ، یآموزشـ  يهـا  دوره یابی
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 .یزشآمو يها دوره یرسان    روز  به

 مقدمه -1
از  یبرخـ امـا  سـاله دارد،   50 يا نهیشـ یپ ،یزبان يزیر و برنامه يگذار استیس ةاگرچه گستر

ن یـ ه در اکـ  یفراوان يها وهشندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر خالف پژ آن به يها جنبه
هـا محـدود    تـالش  ۀنیشـ یبشود و  یافت میندرت  محور به داده يها نه موجود است، پژوهشیزم
د یـ ب، از دیـ ترت نیهمـ  ). بـه 2002، 1اسـت (بالـدف   ينظر يها یزن و گمانه یخیتار يمرورها به

 شـتر یباسـت.  انجام نشده  "الن ـ خرد ک ینشک هم" ۀنیزمدر  ی)، پژوهش چندان2009(2جانسون
در  یالت زبـان کحل مش ين براییپا به رد باالیکبا رو يشنهادیپ يارهاکراه ،موجود يها پژوهش
الن ک یابالغ يها استیس يو اجرا كدر یچگونگ ه بهکبدون آن  ،اند ردهک یرا بررس یسطح مل

، 4ی؛ شـوهام 2009، 3گـز کرک؛ 2009؛ جانسـن،  2008و خرد بپردازد (بالـدف،   یانیدر سطوح م
 ). 2006، 5؛ فرگوسن2006

ه هر دو از کزبان  آموزش يزیر و برنامه یزبان خارج يگذار استیشد درمورد س گفتهآنچه 
ند. ک یز صدق میند، نیآ یشمار م به یزبان يزیر و برنامه يگذار استیتر س جوان يها رمجموعهیز
ـ  و گمانـه  یخیتـار  يمرورهـا   ز اغلـب محـدود بـه   یـ ن مطالعات نیا تـر   مکـ و  دنـ ینظر يهـا  یزن

ن یز با همـ یران نی). در ا2001، 6انجام شده است (لمبرت یسطح محور و چند داده يها پژوهش
اران، کـ و هم8 یانکیـ ؛ 2010، يو مشـهد  یاتیـ ؛ ح2010اران، کو هم7 يم (فرهادیمسئله مواجه

) و 2009(9 دهمـرده  ز وجـود دارد؛ از جملـه بـه   یـ نه چند مورد اسـتثنا ن ین زمی). البته در ا2010
الن، کنفع در سطوح یپژوهش خود را از افراد ذ يها ه دادهکرد ک توان اشاره ی) م2012(10مظلوم 
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الن اتخاذ که در سطح ک ییها استیس ير و اجرایتعب ةنحو یچگونگ یبررس ،طین شرایدر ا
و  یآموزشـ  يندگان محتـوا نک هیطراحان و ته و یزان درسیر (برنامه یانیدر سطوح م ،شده است

 يبـرا را توانـد اطالعـات الزم    یاسـت و مـ   یران) الزامیطرح دروس) و خرد (مدرسان و فراگ
ن وجـود،  یـ فـراهم آورد. بـا ا   یسـتم آموزشـ  یس یـک  يهـا  ال دورهکا رفـع اشـ  یـ و  يانداز راه

مختلـف   يهـا  جنبه سطوح را نسبت به ینفع در تمامیافراد ذ كنگرش و در کیاند يها پژوهش
؛ فرگوسن 2006،  ی؛ شوهام2009؛ جانسن، 2002، 1اند (تلفسن ردهک یبررس یآموزش نظام یک

نندگان محتوا ک هیسو و ته یکطراحان دوره را از  كدر کیاند يها مثال، پژوهش ي). برا2006، 
 یابیـ ارز یآموزشـ  ةدور یـک مختلـف   يهـا  گر در ارتباط با جنبهید يو طرح دروس را از سو

رد کـ تـوان اشـاره    یمـ  ،نـه ین زمیـ در ا يموارد كاند ز، بهیران نی). در ا2011، 2ارا(ماشو اند ردهک
و شناخت مدرسـان   كدر یبررس حاضر به يها شتر پژوهشی). ب2017؛ مظلوم، 2009(دهمرده، 
رغـم   ی). علـ 2012، 2006، 2003، 3اند (بـورگ  پرداخته یآموزش يها مختلف دوره يها از جنبه

، يطـور انفـراد   ، جداگانه و بـه ها ن پژوهشیا شتریبه کدهد  یشان مجامع ن ين موضوع، مروریا
 يار تـالش ارزشـمند  کـ  نیـ اگرچـه ا . اند جستار پرداخته افت و نگرش مدرسان، بهیدر ۀنیدر زم
نـدارد (بـورگ،    یآموزشـ  يها دوره یروزرسان و به يبازنگر ۀنیدر زم ییا نهیاربرد بهکاما ، است

را  یمختلف آموزشـ  يها جنبه ۀنیزمران در یو نگرش فراگ كز درین پژوهشگران ی). برخ2003
). 2014اران کـ و هم7؛ ژو 6،2012انیـ ؛ هـو و ت 2012، 5لونی؛ گـاب 2014، 4اند (چون ردهکمطالعه 
ننـدگان  ک هیـ و نگـرش طراحـان و ته   كن قشـر بـا در  یو نگرش ا كدر ي سهیمقا ن، بهیباوجود ا
توجـه شـده    متـر ک یگذاران آموزشـ  استین سی، و همچنیآموزش زانیر ، برنامهیآموزش يمحتوا
 است.  
افراد در سطوح مختلف در آمـوزش زبـان بـا     يها دهیو ا ها دگاهید ۀو مطالع یت بررسیاهم
) دوچندان است. طبـق  2010، 8منکد (بستوریآ یم شمار محور به ازین یه جنبشکژه یو يها هدف
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ان یـ خـود در م  را بـه  ییا نهیشیب یجازسنیل متن، نینار تحلک)، در 2001(1نگز یج پژوهش هوینتا
از  یکـی ن مقولـه  یـ خاص اختصاص داده است. ا يها هدفآموزش زبان با  ةگسترپژوهشگران 

 یدر طراحـ  يا ننـده ک نییج آن نقش تعیاست و نتا یآموزش يها دوره يانداز در راه یان اصلکار
آمـوزان، و   زبـان شـرفت  یپ یابیـ س، ارزیتـدر  ف روشی، تعریآموزش يمحتوا يساز دوره، آماده

شـروع   محـدود بـه   یازسـنج یه نکـ ادآور شـد  ید یوجود، با نیا ل دوره دارد. باکت یموفق یابیارز
گونه  نیفتد. هدف از ایز اتفاق بیان دوره نیا پایتواند در خالل و  یست و مین یآموزش يها دوره

ـ هاسـت   دوره یرسـان  روز و بـه  ینیبازب يالزم برا يها داده يگردآور ،مطالعات وانز و یـ ا ی(دادل
 ). 2013فالوردو،   ؛1998نت جانز، یس

 يهـا  هـدف آموزش زبـان بـا    ۀنیزمدر  یازسنجین يت باالید اهمیز مؤیر نیاخ يها  پژوهش
 ی؛ گـ 2017، 4ونزیپالن و اسـت ک؛ 2013، 3ترز و فرناندزی؛ پ 2013،  2ویخاص است (اسپنس و  ل

 یزبـان  يهـا  ازیـ ن یبررسـ  ) بـه 2010(6 كایـ زنمثال، و ي). برا2014، 5رچا، و وزرنوو يوالور، ر
، داشـتند  یوشـ کهمفرانسـه   يوهنوردکو  کیآموزش اس یز ملکه با مرک يوهنوردکان یراهنما

در  را یوانیمهندسـان تـا   یزبان يازهای) ن2013و (یگر، اسپنس و لید یپرداخته است. در پژوهش
انـد.   ردهکـ  یبررسـ  یالملل نیب بزرگ و يدیت تولکشر یکد در یند تولیفرا يساز پارچهیک ۀنیزم
 ینیبـازب  با هدفه کنند ک یرا گزارش م یازسنجین ۀبرنام یکج یز نتای) ن2017ونز (یپالن و استک

مشـروط   يان ورودیدانشـجو  يه بـرا ک یدانشگاه يها هدفبا  یسیانگل يها ال دورهکاش و رفع
 شد، انجام شده بود.  یبرگزار م ییایکدانشگاه معتبر آمر یکدر 

ر رو یاخ يها در سال یآموزش يها دوره یازسنجین مربوط به يها پژوهش شمارز یران نیادر 
 ،یازسـنج ین ةپـروژ  یک) در خالل 2011( یو دشتستان ییمثال، عطا يش بوده است. برایافزا به
 يهـا  تیـ عمران در ارتباط با استفاده از فعال یان مهندسیو دانشجو استادان يها دگاهید یبررس به
و  ییگر، عطاید يا اند. در مطالعه پرداخته یدانشگاه یزبان تخصص يها السکمحور در  نترنتیا

 مطلـب   كدر ۀنـ یت اطالعـات سـالمت را در زم  یریمـد  ۀان رشـت یاز دانشـجو ی) ن2011( ينظر
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انـد.   ا شـده یـ نـه جو ین زمیـ ان را در ایو دانشجو استادان يها دگاهیداند و  ردهک یبررس یسیانگل 
آمـوزش زبـان بـا     یابیـ ارز ) بـه 2016، سودمندافشـار و موثـق (  گسـترده  ین، در پژوهشیهمچن
ان و طراحـان  ی، دانشـجو نگاه استادانن راستا، یاند و در ا ران پرداختهیدر ا یدانشگاه يها هدف
) 2017رانمهـر ( یان، ای. در پااند ردهک یان بررسیدانشجو یزبان يازهاین ۀنیرا در زم یدرس ۀبرنام

ران یـ در ا یدانشـگاه  يهـا  هـدف آموزش زبان با  يها دوره به هیسو همهو  گسترده يا در مطالعه
را  یانیـ الن و مکـ شده در سطوح  اتخاذ يها استیشدن س ییاجرا یچگونگ و و نمود  پرداخته

 رده است.  ک یتر بررس نییدر سطوح پا
ژه یـ و يهـا  هـدف ر از آموزش زبان با یناپذ ییجدا یبخش ،یازسنجیشد، ن گفتهه کهمانطور 

داشـته   یآموزشـ  يهـا  دوره يو بـازنگر  يانداز م بر راهیمستق يریتواند تاث یج آن میه نتاکاست 
نظـر   یبررس به هک يموارد هک گر آن استموجود نشان يها بر پژوهش يحال، مرور نیباشد. با ا

شـتر  ین بیمحـدود اسـت. همچنـ    ،انـد  و خـرد پرداختـه   یانیـ الن، مکـ سـطوح   یافراد در تمـام 
 يفضـا  اسـت و بـه   یدانشـگاه  يهـا  هـدف ز بـر آمـوزش زبـان بـا     کمتمر یلداخ يها پژوهش

ن یـ د بـر ا کیـ موجـود تا  ۀنیشـ یه پکـ اسـت   ین در حـال یرده است. اکدا نیورود پ یردانشگاهیغ
هـا بـا اسـتقبال روزافـزون      ران خارج از مـدارس و دانشـگاه  یه آموزش زبان در اکموضوع دارد 
 يزیـ ر و برنامـه  يگـذار  اسـت یس ةگسـتر ن، در ی). همچنـ 2017، ي(آقاگلزاده و داور روبروست

خـاص و   ي، فضـاها یملـ  يهـا  نـار پـژوهش  که در کـ ) اذعان دارد 2012( کی، اسپالسیآموزش
 . شوند یز بررسین یتر زبان کوچک

آنچـه   ه بـا توجـه بـه   کتر است  عیوس یپژوهش ةپروژ یکاز یرو، پژوهش حاضر بخش نیا از
 يهـا  جنبـه  ةبـار نفع در سطوح مختلف را دریذ يها هه نظرات گروکبر آن دارد  یشد، سع گفته

ن و یتـر  یمیه قـد کـ ران یـ انون زبـان ا کـ خـاص   يهـا  هـدف آموزش زبان با  يها مختلف دوره
نـد تـا   ک یانه است، بررسیشور و خاورمکدر سطح  یخارج يها آموزش زبان ین متولیتر بزرگ
 سازد.ا یها مه ن دورهیا یرسان روز و به يبازنگر يد بستر را برایشا

 پژوهش يها هدف -2
 یاصل يها نکراز  یکی یآموزش يه محتواکن باورند یبر اآموزش زبان  ةگسترپژوهشگران 

 کمـ ک یآموزشـ  يهـا  هـدف تحقق  د. محتوا بهیآ یشمار م به یآموزش يها هدفتحقق  ۀنیدر زم
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ـ یران نیفراگ يند و براک یم  ي. بـرا )1998، 1نت جـانز یوانز و سـ یـ ا یز نقش مرجع را دارد (دادل
ن نقـش را در  یتر ، پس از مدرس، مهمیآموزش يه محتواکند ک ی) عنوان م2003(2 یاضیمثال،ر

تـر اسـت. از    خاص برجسته يها هدفند. نقش محتوا در آموزش زبان با ک یفا میآموزش زبان ا
از خـاص مخاطبـان در   یـ ن   بـه  ییبر پاسـخگو  یخاص مبن يها هدفه آموزش زبان با ک ییآنجا
آموزش زبـان بـا    يمحتوا یز دارد. برخیخاص ن يمحتوا از بهیشود، ن یم یطراح ط خاصیشرا

وانز و یا ینامند (دادل یم» جنبش محتوامحور« ه آن راکدانند  یخاص را آنچنان مهم م يها هدف
نظرات افـراد   یبررس معطوف به ن موارد، پژوهش حاضریا ). با توجه به185: 1998نت جانز، یس
آمـوزش زبـان بـا     يهـا  دوره یآموزشـ  يمحتـوا  ةبـار و خـرد در  یانین، مالکنفع در سطوح یذ

محتوا مطرح شد، در ارتبـاط   ةباره درک یسؤال ،ژهیو بهران است. یانون زبان اکخاص  يها هدف
 یعمـوم  يهـا  دوره يو تفاوت آن با محتوا یتخصص يها دوره یآموزش يمحتوا يها یژگیبا و
 بود.

 ران  یانون زبان اک -3
 يهـا  آموزش زبان ۀنین نهاد در زمیتر ن و با سابقهیعنوان بزرگتر به ران هموارهین اانون زباک
 ۀنیشـ ی) و پ14: 1395، یان گرجـ یامی(ص انه شناخته شده استیخاورم و رانیدر سطح ا یخارج
و  یاتیـ گـردد (ح  یا برمیکران و آمریس انجمن روابط ایزمان تأس سال قبل و به 90ش از یب آن به
 ).1395، یان گرجیامیص ؛2010، يمشهد
آمـوز   زبـان  342بـا  ، 1358 در اواخر سـال  یانقالب اسالم يروزیران پس از پیانون زبان اک
د. ینفر رسـ  5557داشت و به  يدرصد 500 يرشد 1364ن آمار تا سال یرد. اما اکار ک به  شروع

هـزار   400ن بـالغ بـر   یو همچنـ  1379آمـوز در سـال    هزار زبـان  360دار یپا ۀن توسعیا ۀجینت
، 1390هزار و در سال  580، 1388در سال  ،بین ترتیهم بوده است. به 1385آموز در سال  زبان

ان یامیمنـد شـدند (صـ    ران بهـره یـ انون زبـان ا ک یآموز از خدمات آموزش هزار زبان 680ش از یب
 ). 1395، یگرج
وزارت  دولـت و  وابسـته بـه   یخـارج  آمـوزش زبـان   ۀتنهـا موسسـ   رانیانون زبان اک ،کنیا

 يهـا  زبـان  ۀنـ یشور حضـور فعـال دارد و در زم  کاستان  31ه در تمام کپرورش است  و آموزش
 دهد.  یارائه م یخدمات آموزش یو فارس ی، روسییای، اسپانی، فرانسه، آلمانی، عربیسیانگل

 __________________________________________________________________  
١. Dudley-Evans & St. Johns 
٢. Riazi 
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 رانیانون زبان اکدر  یآموزش زبان عموم -4
 یمنـابع انسـان   ۀت آموزش و توسـع معاون ۀر مجموعیه زکران یانون زبان اک یسیبخش انگل

 يبرگـزار  ارگزارکـ گـر دارد،  ید يهـا  سه بـا بخـش  یرا در مقا يآموز ن آمار زبانیشتریاست و ب
سـال)،   10-7ان (کـ ودکن بخش در سه سـطح  یاست. ا یسیآموزش زبان انگل یکترم يها دوره

. دهـد  یمـ  ارائـه  یبـاال) خـدمات آموزشـ    سـال بـه   14سال)، و بزرگساالن ( 14 -10نوجوانان (
دام که هر یکطور شود به یترم و شش مقطع برگزار م 18بخش بزرگساالن در  یکترم يها دوره
ــاطعاز م ، و basic ،elementary ،pre-intermediate ،intermediate ،high-intermediate قـ

advanced 21سه مـاه و در قالـب    ،یشوند. طول هر ترم آموزش یدر سه سطح آموزش داده م 
 است.   يا قهیدق 105 ۀجلس

شـده   یرسـان  روز ن و بهیه، تدویته يزیر برنامه  و  معاونت پژوهش ر نظریزها  دوره يمحتوا
هـا لحـاظ شـده     در آن یاسـالم  -یرانیا يها ن حفظ ارزشیو همچن يساز یاست و مسائل بوم

 -يشـده از روش گفتـار   یبـوم  يا ها نسـخه  ن دورهیار گرفته شده در اک س بهیتدر است. روش
ل یـ ج بوده است. البته در اوایانون زبان راک یکترم يها ه از همان ابتدا در دورهکاست 1يداریشن
خـود را   يمحـور جـا   -س جملـه  یتـدر  ، روشیآموزشـ  يمحتوا یروزرسان و با به 1380 ۀده
 ).1395، یان گرجیامیمحور داده است (ص -س متنیتدر روش به

 ران  یانون زبان اکدر  یآموزش زبان تخصص -5
بـرآوردن   ،یانقالب اسـالم  يروزیران پس از پیانون زبان اک ةف شدیتعر يها هدفاز  یکی

 ی). گـاه 58: 1395، یان گرجـ یامیبوده است (صـ  یدولت يها ها و ساختار گر سازمانید يازهاین
ـ   یتر م آن پررنگ یتخصص ۀگرفت و جنب یفاصله م یاز از زبان عمومین نیا ن تـالش  یشـد. اول
گردد. در آن زمان  یم بر 1370 ۀل دهیاوا به یزبان تخصص یخدمات آموزش ۀرائانون زبان در اک

، کی، پزشـ یبازرگـان  يهـا  گسـتره ن امخاطب يبرا یتخصص يها دوره ،موجود يازهایبر اساس ن
ن نبـودن بسـتر   یانون و همچنـ ک يت ساختاریل وضعیدل برگزار شد، اما به ی، و مهندسيهتلدار

). 75: 1395، یان گرجـ یامی(ص افتین ادامه ،ها در آن زمان تیفعالنگونه یاستمرار ا يمناسب برا
، و ي، ترجمه، گردشـگر يگر ی، منشین بازرگانیتحت عناو ییها ز دورهین 1370 ۀدر اواسط ده

-117: 1395، یان گرجـ یامین دچار شد (صیشیپ يها سرنوشت دوره ه بهکلم برگزار شد یف  نقد
افـت  یش یافـزا  یهـا و خـدمات آموزشـ    دوره ۀو توسـع  يد بر نوآورکیتأ 1380 ۀ). در ده118

 __________________________________________________________________  
١. Audio-lingual method 
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 زبـان  ن آموزش یتحت عناو ییها دوره ،از مخاطبانین دهه بر اساس نیه در اواسط اک يا گونه به
تافـل   آزمـون    یتلفـظ، آمـادگ   ت یـ ، تقویسیوتاه انگلکبا داستان   ییلم، آشنایف ق یطر از   یسیانگل

)iBTـ  ز بـه یـ ن یسیرانگلیغ يها شد. در زبان یبرگزار م یسیزبان انگل ةگسترلتس در ی) و آ  ۀمقول
 ییایش، در زبان اسپانیترجمه و گو يها دوره یه در زبان عربک ییتوجه شد تا آنجا یبخشتنوع
 ۀالمـ کم يهـا  ت متـرجم، در فرانسـه دوره  ی، و تربیالمات موضوعکت مدرس، میترب يها دوره

آزمـون   یآمـادگ  يها دوره یدر زبان آلمان نیان، و همچنکپزش يبرا یتخصص ۀروزمره و فرانس
ZD هـا  ن دورهیـ از ا یـک چ یه ،ل مختلفیدال ). به131: 1395، یان گرجیامیشد (ص یبرگزار م، 
 .  افتینادامه  ،لتسی) و آiBTآزمون تافل ( یر از آمادگیغ به

 ةگسـتر  بـه  یمنـد و علمـ   دوباره نظـام  م گرفتیران تصمیانون زبان اک 1393در اواخر سال 
 يهـا  هـدف تحت عنوان آموزش زبـان بـا    ین رو، بخشیشود. از ا وارد یموزش زبان تخصصآ
 یط فعلـ یخـاص اسـت و در شـرا    يهـا  دوره يبرگزار ارگزارکن بخش یشد. ا يانداز ژه راهیو

اتبـات  ک، میبازرگـان  - يادار يهـا  هـدف بـا   یسـ یبحـث آزاد، انگل ماننـد   یگوناگون يها دوره
بـا   ییدر سفر، آشنا یسی، انگليان گردشگریراهنما يبرا یسی، انگلیرات بازرگانک، مذایبازرگان

لـتس، و  ی) و آiBTآزمـون تافـل (   یآمـادگ  ،یسـ یوتـاه انگل کبا داسـتان   یی، آشنایسیشعر انگل
 ند. ک یارائه م را پرستاران يبرا یسیانگل

زه انـدا  یـک  شود به ین بخش ارائه میه تحت نظارت اک ییها ه دورهکاست  يادآوری ۀستیبا
 -یتخصصـ  مـه ین يهـا  آن دوره يانتهـا  یـک ه کـ قرار دارنـد   یفیط يستند و بر روین یتخصص

 یو فـوق تخصصـ   یتخصصـ  يهـا  گر آن دورهید يمثال بحث آزاد) و انتها ي(برا یعموم مهین
ها، تمـام   ن فارغ از تنوع دورهی) است. همچنیبازرگان - يادار يها هدفبا  یسیمثال انگل ي(برا
 شود. یارائه م يا قهیدق 105 ۀجلس 21ماهه و در مدت  سه يها رمها در قالب ت آن

 قیروش تحق -6
 نمونه -6-1

ردنـد  کت کن پژوهش شریران در ایانون زبان اک، و خرد یانیالن، مکنفع در سطوح یافراد ذ
 ها اشاره خواهد شد. آن صورت جداگانه به ه در ادامه بهک

 النکسطح  -6-2
ن الزام یآن مجموعه و همچن يگر اعضاینترل دک قادر به ،همجموع یکالن کگذاران  استیس
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ار یـ ن رو، معیـ ). از ا2000، یو شـوهام 1 کی(اسپالساند  شده اتخاذ يها استیاز س يرویپ ها به آن
و  يریـ گ میهـا در ارتبـاط بـا تصـم     آن يرگـذار یبـودن افـراد و تأث    ن سطح، مطلعیانتخاب در ا

جامع و هدفمنـد، سـه فـرد     يریگ از نمونه يریگ با بهره انون زبان بود.کالن ک يها ياستگذاریس
 يزیـ ر ، و معاون پژوهش و برنامـه یمنابع انسان ۀآموزش و توسع  س، معاونیاز جمله رئ يدیلک
 ن سطح انتخاب شدند. یا يران برایانون زبان اک

 یانیسطح م -6-3
شده  میترس يندازهاا و چشم ها هدفتحقق  يتالش برا ملزم به ،یانینفع در سطوح میافراد ذ
، يزکــمر ةران اداریار، مــدیــن معیــ). بــا در نظــر گــرفتن ا2006(فرگوســن،  نــدالنکدر ســطح 

ن یـ ت این سطح قرار گرفتند. مسئولیران در ایانون زبان اک یران استانیارشناسان پژوهش و مدک
تـر در   از سطوح بـاال  یابالغ يها استیردن سک، لحاظ آنانف متفاوت یافراد، فارغ از شرح وظا

 انون زبان بود.ک یآموزش يها دوره يو برگزار یزمان طراح

 يزکمر ةران اداریمد -6-4
ت یران هـدا یـ انون زبان اک يزکمر ةرر ادایسمت دو مد ما را به ،جامع و هدفمند يریگ نمونه

ن مـواد  یه و تـدو یـ ، تهیت طراحیمسئول ،يزیر ر پژوهش و برنامهیرد. بخش تحت نظارت مدک
ان تـرم را  یـ ان تـرم و پا یـ م يها ن آزمونیس، و همچنیطرح دروس و روش تدر ۀی، تهیآموزش

انتخاب و آمـوزش   ۀفیژه، وظیو يها ر آموزشین بخش تحت نظارت مدیبرعهده داشت. همچن
 خاص را بر عهده داشت. يها هدفآموزش زبان با  يها و نظارت بر دوره يمدرس، برگزار

 ارشناسان پژوهشک -6-5
داشـتند   يارکـ ران همیـ انون زبان اک يزیر ناس با معاونت پژوهش و برنامهارشک 16بالغ بر 

  طـرح  ۀیـ ، تهین مـواد آموزشـ  یه و تدوی، تهیت طراحیمسئول ،ارشناسکها چهار  آن انیمه از ک
آمـوزش زبـان بـا     يهـا  ترم دوره انیترم و پا انیم يها ن آزمونیس، و همچنیتدر دروس و روش

 ت داشتند. کارشناس در پژوهش حاضر شرکند. هر چهار ژه را بر عهده داشتیو يها هدف

 __________________________________________________________________  
١. Spolsky & Shohamy 
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 یران استانیمد -6-6
الن ک يها استیس يزکمر ةه اداریکطور به ،شود یز اداره مکصورت متمر ران بهیانون زبان اک

اجـرا   ۀفـ یوظ یران استانیب، مدیترت نیند. بدک یاجرا ابالغ م يبراها  استان را مشخص و آن را به
رو،   نیـ ا  عهده داشـتند. از  مرتبط را به يها در استان یابالغ يها استیس ییات اجریفکینترل کو 

 ردند. کت کن پژوهش شریران در ایانون زبان اک یاستان ریمد 31تمام 

 سطح خرد -6-7
، یتر در سطح خرد قابل مشـاهده اسـت (شـوهام    در سطوح باال ياتخاذ يها استیتحقق س

آموزش  ۀم بر مقولیر مستقیدر سطوح باالتر تأث ییو اجرا ياتخاذ ياستهایه سک). از آنجا 2006
)، مدرسـان و  2005پالن، کـ رنـده دارد (بالـدف و   یگ دهنـده و آمـوزش   ن افراد آموزشیو همچن

ن سطح قرار یران در ایانون زبان اک ةژیو يها هدفبا  یسیآموزش زبان انگل يها ران دورهیفراگ
 یابیـ ارز ةپـروژ  یـک از  یه پژوهش حاضر بخشـ ک نیا است با توجه به يادآوریگرفتند. الزم به 

 اند. بوده يارکهم ملزم به ینوع ن سطح بهیافراد در ا یهمگبوده است،  یسازمان

 مدرسان -6-8
ران در یـ انون زبان اک ةژیو يها هدفآموزش زبان با  يها از دوره یکیه ک یمدرس 25تمام 

 هش حضور داشتند. ن پژویدر ا ،رده بودندکس یرا تدر 1396ترم تابستان 

 رانیفراگ -6-9
ژه یـ و يها هدفآموزش زبان با  يها السکدر  هکران یانون زبان اکر یفراگ 237نفر از  229

 ردند.کت کن پژوهش شریحضور داشتند، در ا1396در ترم تابستان 

 ها ل دادهی، و تحليآورگردابزار،  -6-10
 یفـ کی يمصاحبه ،ستفاده قرار گرفتن پژوهش مورد ایا يها داده يآور گرد يه براک يابزار

داده در ارتبـاط بـا    يآورگـرد  ين ابـزار بـرا  یتر جین ابزار رایو پرسشنامه بود. ا 1ساختارمند مهین
تر گفته  شیه پک). همانطور 2012ع مختلف است (بورگ، یوقا مخاطبان نسبت به كنگرش و در

 __________________________________________________________________  
١. Semi-structured interview 
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انون کـ  یتخصصـ  يهـا  رهه دوکاست  يتر عیوس یپژوهش ةاز پروژ یبخششد، پژوهش حاضر 
 ی) معرفـ 2005پالن (کـ بالـدف و   يه در چـارچوب نظـر  کمختلف  ۀران را از هفت جنبیزبان ا

 يهـا  پرسـش  بـه  ییپاسـخگو  يبـرا  1یبـ یترت -یبـ کیق تریـ رده است. روش تحقک یشده، بررس
 يهـا ل دادهیه تحلک يا گونه )، به2013اران، کو هم 2يار گرفته شد (ارک مطرح شده به یپژوهش

 يهـا در سـطوح بعـد    داده يآورگـرد  ةویم بر ابزار و شیر مستقیتاث ،شده در هر سطح يآوردگر
 داشت.

فراخـور   ه بـه کـ  ياگونـه  به ،ستیسان نیک یبکیتر يها در پژوهش یمکو  یفکینسبت ابعاد 
). 2013، یو بابائ یباشد (هاشم يگریتر از د رنگ تواند پرین ابعاد میاز ا یکی، یط پژوهشیشرا
 يها هدفآموزش زبان با  يهادوره يمورد یابیارز ،ن پژوهشیا ةه هدف عمدکن یا وجه بهبا ت

آمـد.  یشـمار نمـ   بـه  یاصـل  يهاتیها جزو اولو افتهی يریپذمیران بود، تعمیانون زبان اکخاص 
مختلـف   يایـ از زوا یقیاطالعات جامع و دق ،مورد نظر يهاه دادهکن بود یرو، تالش بر ا نیازا

 ور فراهم آورد. کمذ يهاط با دورهدر ارتبا
، از یفـ کی يهـا داده يآورگـرد ن ابزار در یترجیاز را یکیعنوان  ساختارمند، بهمهین ۀمصاحب

برخـوردار اسـت    یوجهـ امل، و چنـد کق، یاطالعات دق يآورگرد يبرال و انعطاف الزم یپتانس
بـر   یالن، سـواالت کنفع در سطح یذ ها از افراد داده يآور گرد يرو، برا  نیا ). از2012رسول، ک(

 یشد. پس از بررس ی) طراح2005پالن (کبالدف و  يچارچوب نظر ۀگانهفت يها جنبه يمبنا
ه کـ سواالت مصاحبه  یینها ۀ، نسخيشنهادیرات پییو اعمال تغ ارشناسکسواالت توسط چهار 

 ۀش و توسـع س، معاون آمـوز یمه الف) و بر اساس آن رئیه شد (ضمیته ،پرسش بود 16شامل 
ران مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد.     یـ انون زبان اک يزیر ، و معاون پژوهش و برنامهیمنابع انسان

 برگزار شد.  یزبان فارس رو و به در  صورت رو  ها به مصاحبهه کاست  يادآوری ۀستیبا
ج یل شـد و نتـا  یاده، و تحلیها ضبط، پ مصاحبه یبودن طرح پژوهش، تمام یبیترت با توجه به

را فراهم آورد. پس  یانیها از افراد سطح م داده يآورگرد يمبنا ییهمراه سواالت ابتدا بوطه بهمر
 ۀ، نسخآنانرات مد نظر ییو اعمال تغ یقبل ارشناسکتوسط چهار  يشنهادیسواالت پ یاز بررس

 ییهـا  آن مصـاحبه  يمه ب) و بر مبنایه شد (ضمیته یانیسواالت مصاحبه با افراد سطح م یینها
ران صورت گرفـت.  یانون زبان اک یران استانیو مد ارشناسان پژوهش،ک، يزکمر ةران اداریمدبا 

و  يصـورت رو در رو و حضـور   ارشناسـان پـژوهش بـه   کو  يزکـ مر ةران اداریمصاحبه با مـد 
 __________________________________________________________________  

١. Sequential mixed-method design 
٢. Ary 
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برگـزار شـد. پـس از     یصـورت تلفنـ   نمونـه، بـه   ینـدگ کل پرایـ دل ، بهیران استانیمصاحبه با مد
الزم  ياسـتخراج شـده، مبنـا    يهـا  صورت گرفت و مؤلفه1ل محتوا یتحل ها، مصاحبه يساز ادهیپ

 رد. کران را فراهم یداده از مدرسان و فراگ يآورگردابزار  ۀیته يبرا
 یفـ کی ۀهدف و طرح پژوهش حاضر و غالب بودن جنبـ  ه گفته شد، با توجه بهکطور  همان
آمـوزش   يها ران در ارتباط با دورهیانون زبان اک یانیالن و مکنفع در سطوح یافراد ذ یآن، تمام
ن امر در مورد افـراد  یه اکن بود یح بر ایمورد مصاحبه قرار گرفتند. ترج ،ژهیو يها هدفزبان با 

مصاحبه بـا   يان برگزارکمربوطه، ام ۀنمون یبزرگ اما با توجه به ،ز محقق شودیدر سطوح خرد ن
ت یـ پرسشـنامه بـا قابل   یکت در قالب همان سواال ۀگر ارائید ۀنیافراد وجود نداشت. گز یتمام

 فقـط ه کـ  ییها مربوطه استفاده از پرسشنامه ۀنیشیه پکبود. از آنجا  یحیل تشرکش به ییپاسخگو
ه و یـ نظـر شـد (درن   ز صرفینه نین گزیند، از اک یشنهاد نمیرا پ ندو باز یحیشامل سواالت تشر

سـوال   ۀط ارائین شرای) در ا2009( یه و تاگوچینه از نظر درنین گزی). بهتر10: 2009، یتاگوچ
ان یـ نـه از م یزگ یـک (انتخـاب   یصورت انتخاب به ییان پاسخگوکه مخاطب امکاست  يا گونه به

 یم گرفته شد بر اسـاس سـواالت طراحـ   ی، تصمسرانجامرا داشته باشد.  یحینه) و تشریچندگز
ل یـ ج تحلیاز نتا يریگ ن با بهرهی) و همچن2005پالن (کبالدف و  يچارچوب نظر يشده بر مبنا 

نظـرات   یبررسـ  يبـرا ، دو پرسشـنامه  یانیالن و مکشده از افراد در سطوح  يآورگرد يها داده
 ه شود.  یران تهیمدرسان و فراگ

افتـد، متفـاوت اسـت     یاتفاق مـ  یمک يها آنچه در پژوهش نسبت به یفکیابزار  یسنج اعتبار
ه ابزار مورد ک یطیدر شرا 2یعامل لیهمچون تحل يآمار يها ، روشی). از طرف2012رسول، ک(

ن ی). در ا203اران، کو هم يست (ارین ياربردکچندان  ،ندکینم یواحد را بررس ةساز یکنظر 
ه کـ . از آنجـا  شـود  یم یبر آن بررس یمبتن يها و پاسخ یابزار پژوهش 3یفکیگونه موارد، اعتبار 

پالن کبالدف و  گانه چارچوب هفت يها بر جنبه یها مبتن شده در پرسشنامه  موارد گنجانده ۀهم
شـده از افـراد در سـطوح     يآور گـرد  يها ل دادهیج تحلیاز نتا يریگ ن با بهرهی) و همچن2005(
ن وجـود، از  یـ ن ابزار وجـود داشـت. بـا ا   یا ییاز اعتبار محتوا ینان نسبیبود، اطم یانیالن و مک

خواسـته   ،رده بودنـد کـ  یرسرا بر یسطوح قبل يها سواالت مصاحبه شتریپه ک یارشناسکچهار 
. پس از اعمال نندک یابیان ارزیب ییوایو ش ییارتباط محتوا ۀها را مطالعه و از جنب شد پرسشنامه

 __________________________________________________________________  
١. Content analysis 
٢. Factor Analysis  
٣. Credibility 



 487 خرد خاص کانون زبان ایران: ارزیابی سطوح کالن، میانی و هاي هدفهاي آموزش زبان با  محتواي آموزشی دوره

هـا را   ر دعوت شد تا سـواالت پرسشـنامه  یفراگ 14ن افراد، از شش مدرس و ینظر ا رات مدییتغ
بـازخورد گرفتـه    د. با توجـه بـه  نکفهم بودن موارد اعالم   و نظر خود را در ارتباط با قابل یبررس
مه پ و ت). یه شـد (ضـم  یها ته آن یینها ۀش و نسخیرایو گریبار دها  سواالت پرسشنامه ،شده

 یهمگـ ر قرار داده شد. یفراگ 237مدرس  و  25ار یدر اخت یران استانیق مدیها از طر پرسشنامه
ار را کـ ن یـ نفـر ا  229ر یـ اگفر 237ردند و بازگرداندند امـا از  کور را پر کمذ ۀمدرسان پرسشنام

دو حالـت   بـه  ییط پاسخگوین دو پرسشنامه، شرایسواالت ا یتمام يانجام دادند. در ضمن، برا
. 4نـدارم،   ي. نظـر 3. مخـالفم،  2امال مخالفم، ک. 1 يها نهیاز گز یکی) انتخاب 1 وجود داشت:

راجـع   یحیرت تشـر صو ) اضهارنظر به2رت، و یکاس لیمق يامال موافقم، بر روک. 5موافقم، و 
سـواالت   یسـنج  ه در اعتبـار کـ  يریـ فراگ 14ن، همان شـش مـدرس و   یسوال مربوطه. همچن به
ل سـواالت  یـ تحل يبـرا  یفیمورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد. از آمـار توصـ      ،رده بودندک يارکهم
هـا اسـتفاده    و مصاحبه یحیل نظرات تشریتحل يل محتوا برایرت و از تحلیکنوع ل يا نهیگز پنج

 شد. 
چارچوب مربوطه، نظـر افـراد    ۀگان هفت يها از جنبه  جنبه یکاز  يریگ ن پژوهش با بهرهیا
 يهـا  هـدف آمـوزش زبـان بـا     يها دوره یآموزش يدر مورد محتوا را نفع در سطوح مختلفیذ
 يهـا  اسـت از مجمـوع سـواالت مصـاحبه     يادآوری ۀستیبا رده است.ک یانون زبان بررسک ةژیو
ژه و تفـاوت آن بـا   یـ و يهـا  هدفآموزش زبان با  يها دوره يمحتوا مبحث سوال به یک، یفکی

افـت.  یاختصـاص   ،نظر پژوهش حاضر است ه مدکران یانون زبان اک یعموم يها دوره يمحتوا
صـورت   یفـ کی يهـا  مصـاحبه  يل محتوایق تحلیاستخراج شده از طر يها مؤلفه بنابرن، یهمچن

 یسـؤال  30 ۀان و چهـار سـؤال از پرسشـنام   مدرسـ  یسـؤال  35 ۀگرفته، چهار سؤال از پرسشنام
 افت.ین مبحث اختصاص یا ران بهیفراگ

 جینتا -7
آموزش زبـان بـا    يها دوره یآموزش يمحتوا ةباراتخاذ شده در  يها استی، سبخشن یدر ا
 یآموزشـ  يمحتـوا  یژگـ یو ةبـار ه مطرح شـد در  ک یاست. سؤال شده یبررس خاص يها هدف
 يهـا  داده یبررسـ ج یبـود. نتـا   یعمـوم  يهـا  دوره يمحتـوا  و تفاوت آن با یتخصص يها دوره

ب ارائـه  یترت ها به ن پرسشنامهیساختارمند و همچن مهین یفکی يها ق مصاحبهیدست آمده از طر هب
 شود.   یم
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 النکسطح  -7-1
منظـور   اسـت و بـه   یه محتـوا تخصصـ  کـ نیا الن اذعان داشتند با توجه بـه کگذاران  استیس

 يهـا  دوره يبا محتوا یه شده است، تفاوت اساسیران تهیاز فراگ یاصاز قشر خین به ییپاسخگو
 رد:  کان یب یمنابع انسان ۀو توسع ینه، معاون آموزشین زمیدارد. در ا یعموم

نـد.  ک یجـاد مـ  یا ه تفـاوت کـ اسـت   ESPيهـا  دوره يمحتوا ،يگریز دیقبل از هر چ
م از همان ابتـدا تفـاوت را   ینک یآن نگاه م ه بهک یه زمانکباشد  يا گونه بهد یبا ESPيمحتوا

مختلف  يها بخش يترهایت یو حت ییآرا ر، صفحهیها، تصاو تیدمان، فعالیم. چینکاحساس 
 تاب متفاوت است.ک

بـر   افـزون ه کـ بـود   بـاور  نیبـرا  ،برگفته اتکد بر نییتأ ضمن يزیر معاون پژوهش و برنامه
 يهـا  دوره نسبت به یصصتخ ةدور یک ي، محتوایو عموم یتخصص يها دوره يتفاوت محتوا

 رد:  کز تفاوت عمده دارد. او اظهار یگر نید یتخصص

هر دوره نسبت  يمتفاوت است. محتوا یعموم يمحتوا در هر حالت محتوا نسبت به
و  يپرسـتار  يهـا  دوره يمثـال محتـوا   يار متفـاوت اسـت. بـرا   یز بسیگر نید يها دوره به

 .ندار متفاوتیبا هم بس یبازرگان

محتوا بـود. بـرخالف    ۀیته ةونح ،ردندکآن اشاره  الن بهکگذاران  استیه سک يگریتفاوت د
 و  هیـ ته  ل بـه یـ الن ماکـ گـذاران   اسـت یدهد، س یانون زبان رخ مک یعموم يها ه در دورهکآنچه 

، یتخصصـ  يها ثر دورهکستند و تیانون زبان نکارشناسان کها توسط  دوره ین مواد آموزشیتدو 
 يسـاز  یان بـوم ین میرده است؛ هر چند در اکب یبازار ترغ ةآماد يمحتوا استفاده از ها را به آن

مثـال، معـاون پـژوهش و     يبرخوردار است. برا يا ژهیت ویان همچنان از اهمکمحتوا تا حد ام
 رد: کعنوان  يزیر برنامه

 یعیبطور طبم؛ اما ینکبازار استفاده  ةآماد يها تابکه در ابتدا از کن است یح ما ایترج
ان کـ ه امک ییم و تا جاینک ین محتواها دنبال میا ةبارز دریخودمان را ن يساز یحث بومما ب

م و در صورت نبـود محتـوا در بـازار،    ینکل یها را تعد تابکن یا مینک یم یداشته باشد سع
 رند. یگ ین محتوا را بر عهده میتدو و یطراح ۀفیارشناسان پژوهش وظک

ن مسـئله بـا انتظـارات    یـ د ایه شاکن باور بود ی، بر االبا مورد دییتا ضمن انون زبانکس یرئ
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 يل ظـاهر کشـ  ةدربارانتظارات مخاطبان  ن بهیهمچن يامل نداشته باشد. وک یمخاطبان همخوان
 رد و گفت:کمحتوا اشاره 

شـور اسـت،   کخـاص در   يهـا  هـدف شرو آموزش زبـان بـا   یه پک يعنوان نهاد ما به
انون وجـود دارد، در  که از ک ين است انتظارکمم م.ین مسئله دارین چالش را با ایبزرگتر

ا یهمراه داشته باشد  تواند جزوه به یه مدرس مک کیوچکز کگر و مراید يها شورکجاها و 
الس ببرد، وجود نداشته باشد. کسر  یپکصورت  رد و بهیمرتبط محتوا بگ يها تیسا از وب
 يها تمام دوره يتوان برا ینم یتراح بر است و به نهیتاب هزکمحتوا در قالب  ۀیته یاز طرف

ط متفـاوت اسـت. همـه منتظـر     یانون زبان شراکران و یاما در ا رد.ک یخاص محتوا طراح
. مخاطب ندیبایبا ظاهر مناسب و ز یتاب رنگکصورت  رفته، مشخص، و به شسته يمحتوا
ه هرگاه که است ین قضیهم پشت ا یسنت ینگاه ه است.یقض يظاهر ۀر جنبیدرگ یلیما خ
ـ  ،ندک يساز ید محتوا را بومیا بای ند،ک یرا برگزار م ییا انون زبان دورهک ـ ا خـودش تول ی د ی
ه از قبـل در  ک را یتابکا یه کن انتظار هست یخاص ا يها هدفآموزش زبان با  يند. براک

 ند.ک یش را طراحیپژوهش محتوا تا معاونیم، ینکاستفاده  بازار وجود دارد

 یانیسطح م -7-2
 يزکمر ةران اداریمد -7-2-1

 يهـا  دوره يبـا محتـوا   یتخصصـ  يها دوره يمحتوا یهم تفاوت اصل يزکمر ةران اداریمد
 يهـا  ر بخـش آمـوزش  یمثال، مد يدانستند. برا یم یتخصص يازمحور بودن محتوایرا ن یعموم

 ن باور بود:  یژه بر ایو

ـ چون بـر اسـاس ن   یتخصص يها دوره يمحتوا خـاص   يا از مخاطـب و در حـوزه  ی
ه کـ نیمحـض ا  تراست؛ چـون بـه   جذاب یعموم يها دوره يذاتاً از محتوا ،شود یف میتعر

 احسـاس از خود یدارد و ارتباط آن را با ن ییبا آن احساس آشنا ،ندیب یمخاطب محتوا را م
 از است. یامت یتخصص يها دوره ين برایند. اک یم

اختصـاص داده   یزشـ مـواد آمو  ۀیـ ته ه بـه کـ بـود   یآن اشاره شد زمـان  ه بهک يگریتفاوت د
 اظهار داشت:   يزیر ر پژوهش و برنامهینه مدین زمیشود. در ا یم
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ه شده است و در فواصـل مختلـف   یته یان طوالنیسال یط یعموم يها دوره يمحتوا
با توجه  ،خاص يها هدفآموزش زبان با  يها ال شده است؛ اما دورهکو رفع اش يبازنگر

مثال  يرد و بعد براکتوان چند سال صبر  یود. پس نمه شیسرعت ته د بهیاز مخاطبان باین به
ـ با از وجود داشته باشد،یه نک یرد. زمانکرا شروع  یمهندس ةدور ـ  یـک  ید طـ ی ا دو مـاه  ی
 م.ینک يبرگزار ةآماد ها را دوره

 ارشناسان پژوهشک -7-2-2
آمـوزش زبـان بـا     يهـا  دوره يازمحور بـودن محتـوا  یـ ن بـه  ارشناسان پـژوهش هـم  کشتر یب
 رد:  کعنوان  2#ارشناس کمثال،  يردند. براکخاص اشاره  ياه هدف

ف یمثال تـأل  يگرفته نشده است. برا یید شده است و از جایتول در چند مورد محتوا
ن یا يخود من بوده است. محتوا ةعهد در سفر به یسیچند مورد از جمله بحث آزاد و انگل

 است. تر شان جذابیبرا لین دلیا است و به تر یکها نزد از بچهین ها به دوره

دارد و  ییهـا  ضعف ییه هر محتواکن باور بود ی) بر ا1 #ارشناس کارشناسان (کاز  یکیاما 
 ند.  ک یفا میالس اکدر  را از محتوا يتر ه نقش پررنگکن مدرس است یا

رگـذارتر از محتـوا   یه مـدرس تاث کـ ن اسـت  یمن ا یاما نظر شخص ،محتوا مهم است
ن اسـتفاده را  یبهتر ،دیاربلد بسپرک یمدرس ن محتوا را بهیه اگر بدترک یقیطر خواهد بود. به

ـ  کـ  یمدرس ن محتوا را بهیس، اگر بهترکخواهد برد و بالع  ،نـدارد  یافکـ  ۀه دانـش و تجرب
ـ الس چگونـه با کـ ه کند کته یکد دیجه نامطلوب خواهد بود. محتوا نباید نتیبسپر د درس ی

مدرس است و البتـه   ،فتدید بیبا یچه اتفاقالس کدهد در  یص میه تشخک یسکداده شود. 
خـوب اسـت، البتـه     یفعلـ  يد تجربه و دانش الزم را داشـته باشـد. محتـوا   یبا آن مدرس

ـ هـا وجـود دارد و ا   تابک یه در تمامکدارد  ییها ضعف ـ ه باکـ مـدرس اسـت    نی ـ د ای ن ی
 ند.کها را جبران  ضعف

 یران استانیمد -7-2-3
 یآموزشـ  ياز محتـوا  یچ اطالعـ ینفـر هـ   17 صـاحبه شـد،  ها م ه با آنک یر استانیمد 31از 
ه محتـوا مناسـب اسـت و نسـبت     کـ ن بـود  یـ نداشتند. شش نفر نظرشـان ا  یتخصص يها دوره
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 گفت:   4 #ر یمثال، مد يبرا ند.ک یجاد میا يشتریت بیجذاب یعموم يها دوره يمحتوا به
 یخوب يها تین فعالیدارد و همچن یار خوبیبس يها ار خوب است. متنیتاب ما بسک

 یالسکران در بحث و تعامل یت فراگکشر يبرا یخوب ۀنیهم در آن گنجانده شده است. زم
 ت شده است.یاستانداردها در آن رعا ،یلکطور ند. بهک یجاد میا

 يسـاختار  در مشابه ارائه شـده  ةدور يرا با محتوا يگردشگر ةدور يزمحتواین 17 #ر یمد
 رد:کهار رد و اظکسه یمقا ،انونکرون از یب

م. واقعاً محتـوا متفـاوت   یآن را در استان خود داشت ۀ، تجربيگردشگر ةدر مورد دور
ـ تاب اکه ک یت است. زمانیفکیبا و ه کـ  یتـاب کنـال اسـت بـا    یاورج یتـاب که کـ ن دوره را ی
ـ د ،ردمکـ سه یمقا ،دهد یآموزش م یفرهنگ راثیم ه واقعـاً منـابع مـا سـرتر اسـت.      کـ دم ی

ـ ه از اکـ ند ک ید مییز تأیو مدرس دوره گرفتم ن رانیه از فراگک يبازخورد ار ین منبـع بسـ  ی
 اند. لذت برده

آن را در  بـه  ید مناسـب بـودن محتـوا، بسـندگ    ییـ ضـمن تأ  )،10 #ر یران (مـد یاز مـد  یکی
هـا   دوره ز بـه یـ ن یعمل يها جنبه دیبا هکن باور بود ینامناسب دانست و بر ا یتخصص يها دوره

 اضافه شود:  

داشته باشند. مـثالً   ازیهم ن یعمل يها تیفعال ن است بهکمم ها ورهن دیاز ا يسر یک
ـ  یـک  ،ينظـر  ةآموزش فشرد ه ضمنکاز است ین يگردشگر يها در دوره ا دو دوره هـم  ی

 يهـا  د از جاذبـه یوتاه مدت بازدک ةدور یکمثال  يآموزش داده شود. برا یصورت عمل به
احسـاس   نند تـا کن یران را تمریا یخیتار آثار یران بتوانند معرفیران برگزار شود و فراگیا

 م.یا دهیرس ییهدف نها ه بهکشود 

روز نبـودن محتـوا و    از بـه  آناناز  یراد گرفتند. گروهیه از محتوا اکز بودند ین یرانیالبته مد
 رد:  کعنوان  26 #ر ی، مدنمونه يت داشتند. برایاکبودن آن ش يرارکن تیهمچن

 يهـا  تکه در شـر کـ بودنـد   يعمومـاً افـراد   ،ودنـد ما ب یبازرگان ةه در دورک یسانک
 يروزتـر  شتر و بـه یب يزهایه چکها توقع داشتند  نیردند. اک یار مک يساز یشتک یالملل نیب
ه کـ بـود   یبازرگـان  يها تکشر یمعرف تاب مربوط بهکقسمت از  یک مثال، ياموزند. برایب
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د یبا باشد یالملل نیامور ب بهه مربوط ک یینم محتواک یر مکگذشته بود. ف ۀچند ده مربوط به
 را نداشت. یژگین وین محتوا ایه اکروز باشد  به یلیخ

 رد: کمطرح  6 #ر ین راستا، مدیدر هم

ه در کـ اسـت   یاسـت؛ مطـالب   يرارکـ از مطالب و متـون ت  یلیبحث آزاد خ ةدر دور
ـ ز پوشـش داده شـده اسـت. اگـر فراگ    یانون نک یکترم يها دوره انون را کـ  يهـا  دوره يری

 ندارد.  یتیش جذابیند، براکت کبحث آزاد شر ةرذرانده باشد و در دوگ

 يمحتـوا  یطراحـ  ةبـار آموزان گرفته بود، در ه از زبانک يهم بر اساس بازخورد 12 #ر یمد
هـا را   متفاوت خـانم  يازهایق و نیو عالند انیه مخاطب دوره آقاکن یبا فرض ا ،ها از دوره یکی

 ار داشت:  را اظه یاتکرده است، نکلحاظ ن

الس کـ مثال،  يبرا هکل بود ین قبیاز ا بحث آزاد بود يه در مورد محتواک ییها بحث
ح یم. ترجینکن مورد صحبت یم در ایتوان یم و نمیفوتبال عالقه ندار  گفتند ما به یها م خانم

 يشـتر یت بیا حداقل عمومیها جذاب باشد  خانم يا برایه کباشد  يگریم مسائل دیده یم
 ننده باشد.کتواند خسته  ین میدند. البته اید یننده مکل محتوا را خسته کشد. در داشته با

مناسب بـوده   یه خود محتوا از لحاظ آموزشکن باور بودند یگر بر اید یگروه ن،یباوجود ا
 رد:  کان یب 21 #ر یمثال مد يرده است. براکال کجاد اشیآن ا يل ظاهرکاما ش ،است

آمـوزان   زبـان  يازهـا ین يتوانسـت پاسـخگو   یو نمـ  اصال خوب نبود یآموزش ةجزو
 يهـا  تابکنند با ک یت مکگر شرید يه در جاهاک ییها آموزان دوره باشد. االن زبان يامروز

ما از  ينند. محتواک یار مک ،ت باال دارندیفکیه ک يا فشرده يها و با لوح یچاپ شده و رنگ
ـ د تغیارائه با ةاما نحو ،خوب است یلحاظ آموزش گـر مـدرس   ید يجـا  جینـد. در هـ  کر یی

خوب را در  یلیخ يم محتوایه ما دارک یدهد. در حال یتاب مکدهد،  ینم آموز جزوه زبان به
 ۀتوانـد عالقـ   یعتاً مین طبیم. ایده یران میفراگ د بهیو سف اهیشده و س یپک ةجزو یکقالب 
ا ظـاهرش  محتوا خوب است. امـ  یآموزش -یند. از لحاظ علمکل کآموز را دچار مش زبان
ـ و ۀالمـ کم ةدور يه محتواک یمثال از زمان يار دارد. براک يجا تـاب شـد،   ک ل بـه یژه تبـد ی

 شتر شدند.یار بیمخاطبان بس
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از  یبرخـ  يه محتـوا کـ نیمحتوا را مناسب ندانستند و از ا يل ظاهرکز شیگر نیر دیچند مد
 باور بود:ن یبر ا 28#ر یردند. مدکشود اعتراض  یشده ارائه م یپکل کش ها به دوره

ز و موسسـات آمـوزش زبـان متفـاوت     کگر مراید نسبت به ژه ویانون را وکان یمتقاض
ـ با یاز مـا دارنـد. مـواد آموزشـ     يشـتر یمان اندازه انتظارات به هبها  نند. آنیب یم  یلـ ید خی
نند. در دو ک یار مکنه ین زمیه در اکباشد  ییها همؤسس گریدتر، و پربارتر از  يتر، قو لکیش

ن یا آموزان با ما صحبت زبانن یبحث آزاد در استان ما برگزار شد، اول ةه دورکته سال گذش
ـ بحث آزاد جـزوه بدهـد. ا   ةدور يد برایانون باکه چرا کبود   ين نشـانگر نقـش محتـوا   ی

 است. یآموزش

 اظهار داشت:  12#ر ین مدیهمچن

الزم را نـدارد.  ت یفکیآنان  يها ه جزوهکن بود یا ،آموزان گرفتم ه از زبانک يبازخورد
ـ ند بود. از نگـاه ب یشان ناخوشایبرا ها ریتصون ییت پایفکیجزوه مانند بودن محتوا و  رون، ی

ش محتـوا  یهـا  السکـ نند در ک یباور نم هرگزه کاست  یموفق ۀمؤسس چنان آنانون زبان ک
 ننده است.کد یشان ناامین برایعرضه شود. ا یپکصورت  به

 رد: کان یز بین 24#ر یمد

ه کـ شـده بـود    یپـ ک يا ن حال جزوهیانون نبود. با اکف یتأل ،یبازرگان ةدور يمحتوا
توقع دارنـد  آنان انون دارند. کاز  يشتریار بیران توقع بسینداشت. فراگ یخوب یلیخ ۀوجه

 تر باشد. ر مناسبیت تصاویفکیو  یبهتر، رنگ يت ظاهریفکیبا  یمواد آموزش

 سطح خرد -7-3
 مدرسان -7-3-1

سـؤال   35از  پرسـش نشـان داده شـده اسـت، چهـار      1 ةدر جـدول شـمار   هکـ گونه  همان
ت مدرسان از تناسب ین رضایشتری، بیلکطور  بود. به پرداختهبحث محتوا  مدرسان به ۀپرسشنام

ن یمتـر ک) و 5ران بـود (سـؤال   یـ با سـطح فراگ  یتخصص يها دوره يمحتوا ين سطح دشواریب
 يتمندیزان رضـا یـ ). م16تصاص داشت (سـؤال  ها اخ تابک يت ظاهریفکی ت هم بهیزان رضایم

ران (سـؤال  یـ فراگ يازهـا یراستا بودن آن با ن ن همیو همچن )15ت محتوا (سؤال یجذاب نسبت به
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 ز متوسط بود.  ی) ن14

نفـر از مدرسـان از سـطح دشـواري کتـاب رضـایت        15دهد کـه   نتایج سؤال پنج نشان می
دشـواري محتـوا را نامناسـب ارزیـابی کـرد.       نفر نظري نداشتند و تنها یک نفر سطح 9داشتند، 

تحلیل محتواي نظرات تشریحی نیز مؤیـد ایـن اسـت کـه رضـایت نسـبی از سـطح دشـواري         
ـ   13 #هاي تخصصـی وجـود داشـت. بـراي مثـال، مـدرس        محتواي دوره تـدریس   ۀکـه تجرب

 عنوان کرد: ،هاي گردشگري را داشت دوره
 ۀلـذت بـردن همـ    محتـوا امکـان   س بودنـد، که افراد از سطوح مختلف در کال با وجود این

آموز سطح متوسـط داشـتم و هـم     کرد. من در کالسم هم زبان آموزان از کتاب را فراهم می زبان
 رضایت داشتند.  پیشرفته. براي خودم هم جالب بود که هر دو گروه از سطح دشواري کتاب

 بحث آزاد را تدریس کرده بود گفت:  ةنیز که دور 21 #مدرس 
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 مدرسان ۀ. سؤاالت پرسشنام1 ةشمارجدول 

 میانه
کامال 
نظري  موافقم موافقم

کامال  مخالفم ندارم
شماره  سؤال مخالفم

 % % % % % سؤال
 يدشوار  سطح 0 1 9 14 1 6/3

تاب با سطح ک
ران یفراگ یزبان 

 تناسب داشت.

5 

 4 56 36 4 0  

 یآموزش  يمحتوا 1 2 15 6 1 16/3
 يازهایبا ن

ران یفراگ یآموزش 
ها  ن دورهیا

 متناسب بود.

14 

 4 24 60 8 4  

 یآموزش  يمحتوا 3 5 7 8 2 12/3
 ةانداز مربوطه به

 جذاب بود. یافک

15 

 8 32 28 20 12  

 يت ظاهریفکی 7 5 7 4 2 56/2
 یآموزش يمحتوا

 مناسب بود.

16 

 8 16 28 20 28  

شـرفته  یبـاال و پ   به  سط و متوسطآموزان سطح متو زبان يبحث آزاد برا ةدور يمحتوا
ـ ام و هـر بـار م   ن محتـوا را درس داده ینون اکشده است. سه بار تا  یطراح ن سـطح  یانگی

انعطـاف   ،استفاده در هر سه حالـت  يبرا الس متفاوت بوده است. اما خوشبختانه محتواک
 الزم را داشت. 

نـه، هفـت   ین زمیـ در ا شـده اسـت.   یران بررسیفراگ يازهایتناسب محتوا با ن 14در سؤال 
نداشتند.  ينفر نظر 15ه کاست  ین در حالیداشتند. ا یمدرس نظر مثبت و سه مدرس نظر منف

 ن باور بود:  یبر ا 2 #ن تنوع مشهود است. مدرس یهم ا یحیدر نظرات تشر

 يپاسخگو بود؛ طـور  ییاز مخاطبان را تا سطح باالیبود و ن یدوره عال يتنوع محتوا
 اند.  اد گرفتهی يادیز يزهایردند چک یم احساسران یفراگ ،هه پس از هر جلسک
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 :  باور داشت 24 #ه مدرس کاست  ین در حالیا

ه کاستفاده شود  ییاز است از محتوایبود. ن یمیار قدیمتون قسمت خواندن بس یگاه
 نخواهد داشت.  یخوب احساسوگرنه مدرس  ،در آن گنجانده شده باشد يتر روز متون به

 رد و گفت:ک نش ثابت محتوا در هر درس اعتراضیچ هم به 20 #مدرس 

ها در هر درس شـروع   تینش ثابت فعالیچ ها به اعتراض بچه ،ا سه جلسهیبعد از دو 
ن یتمر یکقاً بعد از یدق یه تو بدانکنیز است. این چیبدتر ،بودن محتوا ینیب شیشد. قابل پ
 ننده است.کسل ک ،اُفتد یم یچه اتفاق

 یمدرس نظر مثبت و هشت نفر نظـر منفـ   10شد.  یمحتوا بررس بودن ذابج 15در سؤال 
، یحین، در نظـرات تشـر  ینداشته باشند. با وجود ا يه نظرکح دادند یداشتند. هفت نفر هم ترج

مبـود  کاز  24 #مثال، مـدرس   يردند. براکمحتوا صحبت  نبودن جذاب شتر راجع بهیمدرسان ب
 رد و گفت:کت یاکش بحث آزاد یآموزش ير در محتوایتصاو

ـ ردن کآب  يم برایها السکه من در ک ییزهایاز چ یکی الس و شـروع بحـث   کـ خ ی
 یلـ یتاب خکن یا يها سکمتاسفانه ع یاول هر درس است. ول يها سکع ،نمک یاستفاده م

 خورند.  یار نمکن یدرد ا به

 رد و گفت:کدر سفر اشاره  یسیانگل ةتاب دورکهمراه  نبود لوح فشرده به هم به 1 #مدرس 

شـده اسـت و واقعـاً     یطراحـ  يا خوب و جذاب است. مباحـث حرفـه   یلیتاب خک
تاب ارائه کهمراه  به يریا تصویو  یل صوتیچ فایمتاسفانه ه یند. ولک یران را جذب میفراگ

 م. یداشته باش يدارین شنیالس تمرکم در یل ما نتوانستین دلیهم نشده است. به

 يت را از ظـاهر محتـوا  ین رضـا یتـر  مکه مدرسان کدهد  یمنشان  16 ةسؤال شمار پاسخ به
نفـر آن را نامناسـب و تنهـا شـش نفـر آن را مناسـب        12ه کـ  يطور به ،مرتبط داشتند یآموزش

د ییـ تـه را تأ کن نیـ ز این یحینظرات تشر یبررس ۀجیتنداشتند. ن يدانستند. هفت نفر هم نظر یم
 رد:  کعنوان 13 #مثال، مدرس  يبرا ند.ک یم

ـ د یآن را مـ  یسـ که هر کبود  شده یپک يا جزوه بد بود. یلیه خکا محتو د دلـش را  ی
ـ م. باید دست مردم بـده یاه و سفیس ةه جزوکست یانون نکزد. اصال در شأن  یم انون کـ د ی
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 ند. کها ب ن جزوهیحال ا به يرکف

 رد:  کان ینه بین زمیهم در ا 25 #مدرس 

رد. امـا  کـ الس بحـث  کدر  تساع یکصفحه  یک شد راجع به یمحتوا خوب بود. م
ر یتا د ،د زودتریتاب شود. باکدم قرار است ترم بعد یخوب نبود. شن يل ظاهرکمتاسفانه ش

 نند. کب را ارک نیا نشده

 رانیفراگ -7-3-2
بحـث محتـوا    ران بـه یفراگ ۀسؤال پرسشنام 31، چهار سؤال از مجموع 2 ةجدول شمار بنابر

تاب (سـؤال  ک يت را از سطح دشوارین رضایشتریران بیاگه فرکدهد  یج نشان میمربوط بود. نتا
) بـود.  13ها (سؤال  تابک يظاهر ۀجنب ت مربوط بهیزان رضاین میتر مکه ک یدر حال ،) داشتند5
آن  بـودن  ن جـذاب ی) و همچنـ 11ران (سـؤال  یـ از فراگیـ ت از تناسـب محتـوا بـا ن   یزان رضایم

 باال بود.   ) هم متوسط به12(سؤال

نفـر از   127دهد که  رسی سطح دشواري کتاب پرداخته است. نتایج نشان میبر سؤال پنج به
نفر نیز نظـري   71نفر ناراضی بودند.  21که تنها  در حالی ،سطح دشواري محتوا رضایت داشتند

کـه محتـوا برایشـان     بـاور داشـتند  نداشتند. با وجود این، در نظرات تشریحی، بیشتر فراگیـران  
 :باور داشت 27 #براي مثال، فراگیر  و این را بد ندانسته بودند. از حد انتظار بود تر آسان

گرامري خاصی هم نداشت. در کالس  ۀاما اصال ًلغت نداشت. نکت ،کتاب جذاب بود
اما اینجا نه. البته بد هم نیست. اما شاید بهتر بود یک ذره  ،شدیم عمومی کانون بمباران می

 گرفتیم. بیشتر لغت یاد می

ـ   ةهم که در دور 158#فراگیر  هـاي عمـومی    کـالس  ۀبحث آزاد شرکت کرده بـود و تجرب
 داشت گفت:  نیز کانون را 
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 فراگیران ۀ. سؤاالت پرسشنام2 ةجدول شمار

 میانه
کامال 
نظري  موافقم موافقم

کامال  مخالفم ندارم
شماره  سؤال مخالفم

 % % % % % سؤال
سطح دشواري  4 17 71 91 36 6/3

کتاب مناسب 
 بود.

5 
 72/15 73/39 39/35 42/7 74/1  

محتواي آموزشی  3 40 57 84 45 55/3
متناسب با 

نیازهاي آموزشی 
 شما بود.

11 
 65/19 68/36 89/24 46/17 32/1 

 

محتواي آموزشی  15 28 63 80 43 47/3
کافی  ةانداز به

 جذاب بود. 

12 
 77/18 95/34 51/27 22/12 55/6  

کیفیت ظاهري  19 68 68 50 24 96/2
محتواي آموزشی 

 مناسب بود. 

13 
 48/10 83/21 7/29 7/29 29/8  

م و فقط یردن نداشتکچون استرس لغت حفظ  ،ه آسان بود. البته خوب بودکمن  يبرا
 م. یردک یر مکزدن ف حرف به

 43نفر نظر مثبت و  129ان ین میه در اکران بود یاز فراگیتناسب محتوا با ن ةباردر 11سؤال 
مطرح  یحیه در نظرات تشرک یاتکشتر نینداشتند. ب ينفر هم نظر 57داشتند.  ینفر هم نظر منف

 يبـود. بـرا   يدارین شـن یمبود تمرکو  یآموزش ينبود لوح فشرده همراه با محتوا مربوط به ،شد
 رد:کعنوان  47 #ر یمثال، فراگ

تاب اصـالً  کا ام ،نمکت یخود را هم تقو يداریمهارت شنه کدوست داشتم  یلیمن خ
 ب بود.یمن عج ين براینداشت. ا يد یس

نواخت بـودن  یک نسبت به ،بحث آزاد را گذرانده بود ةه دورک 23 #ر یمورد هم فراگ یکدر 
 ت داشت:  یاکها ش بودن تم يرارکتاب و تک
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مـن   يا پنج جلسه موضوع برایاد داشت. چهار یز يرارکتاب خوب نبود. مطالب تک
ردنـد  کتر ها فعال بودنـد و خودشـان بحـث را جـذاب     بچهه کبود بود. باز خوب  يرارکت

 وگرنه ....

نفر نظر مخالف داشـتند؛   43نفر نظر موافق و  123)، 12محتوا (سؤال  بودن جذاب ةباردر 
 يل محتـوا یـ تأمـل پـس از تحل   نداشتند. تنها اعتـراض قابـل   ينفر نظر 63ه کبود  ین در حالیا

آن بـود. در   يرارکـ ت يهـا  تـم  آزاد و تاب بحـث کنواخت کیدمان یچ مربوط به یحینظرات تشر
 رد:  کعنوان  5 #ر ین مورد، فراگیدتریشد

ردم کـ  یر مـ کـ ام. ف ردهکـ ت کالس بحـث آزاد شـر  کـ ردم در کـ من اصال احسـاس ن 
 یلـ یالس خکـ بود. البته جو  يرارکز تیانون. همه چک يها تابکانون است با ک يها السک

 خوب بود. 

نفـر   87ه کـ  يطـور  محتوا بود، به يل ظاهرکو ش 13سؤال  مربوط بهت یزان رضاین میتر مک
نداشتند.  یز نظر خاصینفر ن 68ردند. ک یابینفر آن را مناسب ارز 74ل محتوا را نامناسب و کش

ن ید بـودن آن و همچنـ  یسف  اه ویمانند بودن محتوا، س  جزوه ران بهیهم فراگ یحیدر نظرات تشر
 رد:  کعنوان  150 #ر یمثال،فراگ يدند. برارکاشاره  رین تصاوییت پایفکی

ه کـ مواقع  یب است. بعضیزمانه عجو ن دوره یدر ا يا د و جزوهیسف  و  اهیس يمحتوا
تا تـازه   یداشت یچشمت نگه م يد جلویجزوه را با، مینکصحبت  یسکع الزم بود راجع به

ـ نـد. از ا کد نظـر  ید تجدیانون باکنم کر کف .ستیچ س راجع بهکع یحدس بزن یبتوان ن ی
 تراست. سر یلیخ یعموم يها دوره يلحاظ محتوا

 يریگ جهیبحث و نت -8
 یانیـ الن و مکـ گـذاران   استیاز نظر س یو عموم یتخصص يها دوره يمحتوا یتفاوت اصل

گـذاران   استید سیآن بود. از د يو محتوا یتخصص يها ازمحور بودن دورهین ،رانیانون زبان اک
محتـوا   یو سـاختار داخلـ   يل ظـاهر که شـ کـ شـد   ین مـ یا منجر بهاز مخاطب ین الن، توجه بهک

ن یتـدو  و   هیـ وتاه شـدن زمـان ته  ک همنجر ب ،زیاز مخاطب نین ع بهیسر ییمتفاوت باشد. پاسخگو
گـذاران   اسـت ی، سیشـد. از طرفـ   ید میسف  و  اهیس یپکل کش آن به ۀو گاه ارائ یآموزش يمحتوا
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باعث  ،از مخاطبین ع بهیسر ییه پاسخگوک ور داشتندباالن کگذاران  استیهم همسو با س یانیم
شود.  یعموم يها ردن محتوا در دورهکه یاز ته تر وتاهکار ین محتوا بسیتدو  و  هیشود روند ته یم

نزد آنان برخوردار خواهد بود.  ییت باالیاز مخاطب، محتوا از جذابیل تناسب با نیدل ن بهیهمچن
 ز مشهود بود.  یارشناسان پژوهش نکالم کدر  ،عاقب آنت متیازمحور بودن محتوا و جذابین

از مخاطـب  یـ ن بـه  ییپاسـخگو  يبر مبنـا  املکبطور خاص  يها هدفه آموزش زبان با کنیا
ـ    یقاتیتحق ۀنیشیاست، همسو با پ ، 1لنـد یها ؛1998نت جـانز،  یوانز و سـ یـ ا یمـرتبط اسـت (دادل

هـا در حـد    تمـام آن  ارد و پـرداختن بـه  د یمختلف يها از، جنبهی). البته ن2013، 2؛ فالوردو2006
ه خـود مخاطـب آنهـا را    کاست  ییازهایها و ن ن جوانب، خواستهیاز ا یکیاست.  یمقدور الزام

ن یران، مدرسـان، و همچنـ  یـ ). در پژوهش حاضر، فراگ1987، 3نسن و واترزیند (هاچک یحس م
ـ  دوره يمحتوا يل ظاهرکش به یران استانیمد د یسـف  و  اهیسـ  يهـا  یپـ کل کشـ  آن بـه  ۀها و ارائ

 یتخصصـ  يها هدفآموزش زبان با  يه در فضاکست ین ين بارین اولیاعتراض داشتند. البته ا
). در واقـع،  2017، 4يمحتوا وجـود دارد (آقـاگلزاده و داور   يل ظاهرکاز ش یتیران نارضایدر ا

 يهـا  ستیل کو چ ينظر يها شتر چارچوبیه در بکت دارد یآنقدر اهم یآموزش يظاهر محتوا
 ). 1998، 5شود (شلدن یم یبررس یآموزش يمحتوا یابیارز يشده برا استفاده

 يهـا  دوره يار بـاال یتنـوع بسـ   ه بـا توجـه بـه   کته توجه داشت کن نیا د بهیگر، باید ياز سو
). 314: 2003، 6ن است (بارنارد و زماچکآماده از بازار گاه نامم يمحتوا ۀی، احتمال تهیتخصص

د محتـوا  یـ سـمت تول   د بـه یگروه با یکخاص  یزبان يازهاین به ییپاسخگو ين حالت، برایدر ا
 يل ظـاهر کش ،ه بر سر راه خواهد بودک یالتکاز مش یکی، كزمان اند ه با توجه بهکش رفت یپ

 ). 1987نسن و واترز، یند نباشد (هاچید مخاطب چندان خوشاید از دیه شاکمحتوا است 
ه نقـش مـدرس   کـ ن بـود  یرد اکد کیژوهش بر آن تأارشناسان پکاز  یکیه ک يگرید ۀمسئل

تواند  یم ،داشته باشد یافک ۀه دانش و تجربک یه مدرسک يطور از محتوا است به تر دوره پررنگ
ز بـر  ی) ن2003( یاضیند. رک یکمخاطب نزد يازهاین ن استفاده را از محتوا ببرد و آن را بهیبهتر

 __________________________________________________________________  
١. Hyland 

٢. Flowerdew 

٣. Hutchinson & Waters 
٤. Aghagolzadeh & Davari 

٥. Sheldon 

٦. Barnard & Zemach 
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نـد و محتـوا در   ک یفـا مـ  یا در آموزش زبـان ا ن نقش ریرگذارتریه مدرس تاثکده است ین عقیا
 محققـان،  یزعـم برخـ   هم هر چنـد بـه   یتخصص يها هدفت دوم است. آموزش زبان با یاولو

)، همچنـان  185: 1998نت جـانز  یوانز و سـ یا ید (دادلیآ یحساب م به» محتوا ـ محور  یجنبش«
وانز و یا ی(دادل داردر اکر قابل انیغ ینقش ،از مخاطبین هب ییو پاسخگو ینقش مدرس در بررس

 ).1987نسن و واترز، یهاچ ؛1998نت جانز، یس
اظهـار   ،ران گرفته بودیه از مدرسان و فراگک يز بر اساس بازخوردین یران استانیاز مد یکی

 یتین باعـث نارضـا  یـ ه اکـ شـده   یمحـور طراحـ   -ار مـرد یها بس از دوره یکی يه محتواکرد ک
ه کـ ته اشاره دارد کن نیا به یالملل نیو ب یدر سطح مل ینقات فراوایشده است. تحق زنمخاطبان 

مرد ـ محـور دارنـد و از تعـادل      يردیکرو ،یسیآموزش زبان انگل ۀنیشتر محتوا و مواد در زمیب
 ).2008، 1غفلت شده است (بلومبرگ یجنس
نواخـت آن مـورد   یکنش ثابـت و  یـ ن چیهـا و همچنـ   از دوره یبرخـ  يروز نبودن محتوا به

نسـون  یمثـال، تامل  يبـرا  ردند.کآن اشاره  ران بهی، مدرسان، و فراگیران استانیه مدکبود  يگرید
 ،جهیت آن و در نتیدر جذاب ییر بسزایگر، تأثینار عوامل دکدر  ن مواردیه اک باور دارد) 2003(2

 در آن خواهد داشت.  یرد انسانیکشتر روینمود ب
تـاب  ک يهـا  تیـ از فعال یه برخـ کـ  يرین تصـاو ییت پـا یفکیو  یافکر ینبود تصاو ن،یهمچن

آموزان و مدرسان شـده بـود.    از زبان یبرخ یتیباعث نارضا ،ل گرفته بودکمحور آن ش رامونیپ
ر در آمـوزش و بخصـوص   یت تصـاو یگاه و اهمیمرتبط، نشانگر جا یپژوهش ۀنیشیبر پ يمرور

منظور بـاال بـردن    به یآموزش ير در محتواید بر استفاده از تصاوکیآموزش زبان است. همواره تأ
ر ـ محـور اسـت    یمتنـوع تصـو   يهـا  نیها و تمـر  تیفعال ۀیاز آن ته تر و مهم يریت تصویجذاب
 ).2013، 3لی(ه

اسـتفاده شـده در    يمحتـوا  یه در برخـ کـ ردنـد  کر اشـاره  ین مدرس و فراگین چندیهمچن
و  یصـوت  ةفشـرد  يها و لوح يداریشن يها تیمبود فعالکران، یانون زبان اک یتخصص يها دوره
ه کـ اذعان دارند  يه پژوهشگران متعددکاست  ین در حالید. ایآ یچشم م ت بهیفکیبا  يریتصو

ـ   ه بهک  يا گونه به ،باشد یصورت چندوجه د بهیآموزش زبان با  انسـان  ۀحواس و هـوش چندگان

 __________________________________________________________________  
١. Blumberg 

٢. Tomlinson 

٣. Hill 
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ه یز توصـ یـ ن یآموزشـ  ين محتوایتدو  و  هین امر، در تهیا ). توجه به1983، 1توجه شود (گاردنر
ز محققـان  یـ خـاص ن  يهـا  هـدف ن، در آموزش زبان بـا  ی). همچن2003نسون، یده است (تاملش
 ).  2013، 2ریاند (پرا د داشتهکین امر تأیبر ا يادیز

انون کـ نفع در ینظرات سطوح مختلف ذ یبررس به ه مشاهده شد، پژوهش حاضرکهمانطور 
 يهـا  هـدف آموزش زبان بـا   ياه ار گرفته شده در دورهک به یآموزش يمحتوا ةبارران دریزبان ا

 ،ه افراد در سـطوح مختلـف  کدهد  یج نشان مینتا یخاص در آن مجموعه پرداخته است. بررس
ن در یـ ن امر داشـتند. ا یمختلف ا يها جنبه اوقات متناقض نسبت به ینظرات متفاوت و در برخ

 ةدور یـک ت یـ ن سـالمت و موفق یتضـم  يه براک باور دارند يادیه پژوهشگران زکاست  یحال
مختلـف آن   يهـا  جنبـه  نسبت به ییسو سان و همیک كد دریسطوح با ی، افراد در تمامیآموزش

س وقت یه رئک یج پژوهشی). نتا2006اران، کو هم3؛ گلثورن 1989دوره داشته باشند (جانسن، 
سو  هم كه عدم درکن موضوع دارد یا اشاره به ،ز انجام داده استین 80 ۀران در دهیانون زبان اک

ن معضالت سازمان بـوده  یاز بزرگتر یکیدر سطوح مختلف،  یابالغ يها استیاز س كمشترو 
شروع  ۀتواند نقط ین موارد، پژوهش حاضر میا ). با توجه به109: 1395، یان گرجیامیاست (ص

ت یفکیبهبود  يرات مدنظر در راستاییاعمال تغ پسامد آن،متقابل و  كدر دن بهیرس يبرا یمناسب
 د.یشمار آ به شور کآموزش زبان  ارگزارکن یعنوان بزرگتر ران بهیانون زبان اکدر  ها ن دورهیا
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