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  چکیده

اجرا شد.روش تحقیق کیفی و « دارس عادی و تیزهوشانتبیین برنامه درسی پنهان درس زبان انگلیسی م»پژوهش حاضر با هدف 

عادی و  دخترانه موزان مدارسآدانش در دو مرحله از مصاحبه نیمه سازمان یافته برای جمع آوری یافته ها استفاده گردید.جامعه آماری 

نفر آنان به روش هدفمند به   85که  بودند، مرند شهر  94-95و نهم دبیرستان های دوره اول در سال تحصیلی  ی هشتمپایه هاتیزهوشان 

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل یافته ها متناسب با فنون روش های کیفی انجام شد.برای اعتباربخشی نتایج از نظر 

خته های درس زبان عدم ارتباط آمو»و « کلیشه ای بودن درس زبان»متخصصان تعلیم و تربیت استفاده گردید. یافته ها نشان داد که تلقی 

در مدارس عادی و تیزهوشان عمده ترین بارهای ارزشی و شناختی « ضعف در سازماندهی محتوا»، در مدارس عادی و «با زندگی واقعی

   ناخواسته نامطلوب بوده است.
 برنامه درسی پنهان، زبان انگلیسی، مدارس عادی، مدارس تیزهوشان کلید واژه ها:
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 مقدمه:

امع با شتاب فراوان درحال دستیابی به شیوه های نوین علمی و تکنولوژیکی هستند، و هر لحظه نمود جدیدی از اکتشافات و جو

 علوم را به بشریت می نمایانند، مدارس نیز به عنوان شاخص نهاد آموزشی و تربیتی می بایست با این تحوالت همراه و همگام باشند. اما در

توجه آموزش و پرورش به شرایط و مقتضیات جدید، بین نظام آموزشی و تحوالت اجتماعی شکاف ایجاد شده است. کشور ما به دلیل عدم 

لذا، برای تعدیل آثار ناشی از عقب ماندگی آموزشی و فاصله ایجاد شده میان کارکردهای مدرسه و انتظارات جامعه، شناسایی و توجه به 

بد. چرا که اثربخشی تجارب به ظاهر پنهان به مراتب بیشتر از روش های مستقیم و کوشش های برنامه درسی پنهان اهمیت و ضرورت می یا

 آگاهانه است.

در این پژوهش باتوجه به اثرات ضمنی آموزش زبان انگلیسی، منظور از برنامه درسی پنهان، بار ارزشی و شناختی ناخواسته نامطلوب 

لیسی است؛ غفلت از پیامدهای شناختی برنامه درسی پنهان تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری حاصل از مواجهه دانش آموزان با درس زبان انگ

بر پیکره نظام آموزش و پرورش وارد می سازد و درمقابل، شناسایی پیامدهای مثبت آن به تحقق اهداف واالی تعلیم و تربیت کمک می کند. 

س زبان می توان به کلیشه ای بودن، ضعف در سازماندهی محتوا و غیرکاربردی از جمله پیامدهای شناختی منفی شناسایی شده در زمینه در

 بودن مطالب این درس در زندگی واقعی اشاره داشت. 

بدین ترتیب این پژوهش درصدد تبیین پیامدهای منفی برنامه درسی پنهان زبان انگلیسی است تا مجریان و برنامه ریزان، نسبت به 

برای پژوهش حاضر، ناشی از حساسیت اول دبیرستان ح آن اقدامات مقتضی را صورت دهند. دلیل انتخاب دوره رفع پیامدهای منفی و اصال

این دوران می باشد. زیرا این زمان، جهت تشخیص و کشف استعداد ها، رغبت ها و توانایی های آنها به دلیل گذر از دوران بلوغ )که مرحله 

است(، دورانی مهم و پایه ای جهت فراگیری و آموزش زبان انگلیسی به شمار می آید. بعالوه رشد و تکامل فرآیندهای شناختی و ذهنی 

انتخاب دو مدرسه عادی و تیزهوشان به دالئل تفاوت در شیوه های تدریس و ارزشیابی، استفاده از کتاب های متفاوت به عنوان کتب کمک 

 یس این درس در مدارس، صورت گرفته است. آموزشی و در نهایت تفاوت در ساعات اختصاص یافته به تدر

ازسوی دیگر شناسایی ابعاد و زوایای شناختی با تکیه بر دروس و موضوعات مختلف درسی چون درس زبان انگلیسی به دلیل جایگاه 

ین مساله را ضرورت و اهمیتش در بین سایر دروس و پیشرفت روزافزون علم و فن آوری و بهره گیری از دانش روز جهانی، بررسی و تحقیق ا

و ارائه راهکارهایی در جهت مقابله با آن پیامدها می « منفی»می بخشد. بدیهی است آگاهی و شناخت دقیق و علمی پیامدهای قصد نشده 

تواند موجب پیشگیری از خسارات احتمالی آن گردد و به تحقق اهداف واالی تعلیم و تربیت کمک نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف کلی 

 تبیین پیامدهای پنهان درس زبان انگلیسی و یافتن پاسخ سواالت زیر اجرا شده است.

 چیست؟انگلیسی دانش آموزان از درس زبان  تفکر -1

 دانش آموزان از سازماندهی محتوای درس زبان چیست؟ تفکر -2

 دانش آموزان از ارتباط آموخته های درس زبان با زندگی واقعی چیست ؟تفکر  -3

 ظری و پژوهشیمبانی ن
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به عنوان یکی ازستون های الزامی سازه علوم تربیتی نقش بی بدیلی در عملکردهای تربیتی داشته که پا را از قلمرو  1برنامه درسی

رسمی بیرون گذاشته و فرایندهای غیررسمی را نیز در برگرفته است. برنامه درسی، به منزله ظرفیتی است که کارکردهای چندگانه پیدا 

و درصدد برآمده تا همه اتفاق های آموزشی آشکار و پنهان و شکل عملی انتظارات و مقاصد آموزشی را در خود جای دهد. متخصصان  نموده

کردن تمامی نظریه ها با نگرشی متاتئوریکی داشتند که موفق به  تالشی در جهت نظام مند 1980و اوایل  1970برنامه درسی از اواسط دهه 

برنامه درسی »و  3«برنامه درسی عقیم یا پوچ»، 2«برنامه درسی رسمی یا صریح»می در این خصوص با سه مقوله کلی ترسیم و ارائه نظا

 (.32، ص1994، 5گردیدند )آیزنر 4«پنهان یا مستتر

کنند که آنچه را که طراحان و برنامه ریزان درسی برای رشد و تربیت ابعاد گوناگون شخصیت فراگیران به طور آگاهانه تدوین می 

یادگیری متناسب با اهداف، محتوا و شیوه  –دارای اهداف آموزشی مدون، محتوای معین و سازمان دهی شده، اصول و روش های یاددهی

(؛ اما تجاربی را که در طی 64، ص1376های ارزشیابی هماهنگ و پیش بینی شده است، را برنامه درسی رسمی یا آشکار می نامند )ملکی، 

سه آموخته می شود و جزو برنامه درسی از قبل تعیین شده نمی باشد، برنامه درسی پنهان یا پیامدهای قصد نشده گویند تحصیل در مدر

(. به عبارت دیگر، برنامه درسی پنهان بخشی از فرایند آموزشی مدرسه است که به 1977، 6به نقل از اسمیت و مونتگمری 1384)علیخانی، 

 هستند اهیم برنامه درسی پنهان را باید به مثابه ابزار سودمند ذهنی، در خدمت کلیه کسانی دانست که مایلسادگی قابل درک نیست. لذا مف

 (.1387، به گونه ای عمیق روبرو شوند )مهرمحمدی و همکاران، نظام آموزش و پدیده برنامه درسی با

مربوط به برنامه درسی ایفا نموده که تا حد زیادی  برنامه درسی پنهان، در چند دهه اخیر نقش محوری و ویژه ای را در مطالعات

(. دیویی یادگیری ناشی از 1382است )علیخانی، 7مرهون نظرات پیشرفت گرایان، خصوصا دیویی و برخی از پیروان او همچون کیلپاتریک

، 8هم آیند یا مالزم نام نهاد )هلبوویش برنامه درسی پنهان را یادگیری متوازی یا جنبی نامید و بعدها کیلپاتریک این یادگیری را یادگیری

( آغاز 1968« )زندگی در کالس»تحت عنوان 9(. اما بحث رسمی و نگاه جدید به مفهوم برنامه درسی پنهان با انتشار کتاب جکسون1994

تدریس می شود نه  ( ارائه می دهد: برنامه درسی پنهان توسط مدرسه1981) 10اما جدیدترین تعریف در این رابطه را میگان شود. می 

توسط هیچکدام از معلمان؛ چیزی که شاگردان با آن مواجه می شوند، هرگز در کالس درس انگلیسی ذکر یا در مورد آن به صورت گروهی 

ای ، برنامه ه11اظهارنظر نمی شود، اما دانش آموزان آن را به عنوان رویکردی برای زندگی و نگرشی برای یادگیری برداشت می کنند. کنتلی

درسی مدارس را به عنوان یک دوره برنامه ریزی شده، شفاف، آگاهانه و رسمی با اهداف خاص تعریف می کند. دانش آموزان عالوه بر این 

را نیز تجربه می کنند که به صورت غیررسمی و ناآگاهانه تفسیر می شود. بنابراین « برنامه درسی غیرمکتوب»برنامه درسی آشکار، یک نوع 

                                                           
1-Curriculum  
2-Explicit Curriculum 
3-Null Curriculum 
4-Hidden Curriculum 
5- Eisner 
6-Smith &Montgomery 
7- Kilpatrick 
8-Helbowitsh 
9- Jackson 
10-Meighan 
11-Kentli 
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رسی برای توسعه علوم آموزشی، وقتی اهمیت پیدا می کند که با یک برنامه درسی پنهان همراه باشد. برنامه درسی پنهان تاثیر برنامه د

 زیادی بر دانــش آموزان دارد و حتی با نفــوذی بیشتر از برنامه درسی رسمی عمل می کند. 

( شکل 2001)12( و جیرو2001رپایه پژوهش های مارگولیس)این پژوهش به منظور توضیح و تشریح حوزه برنامه درسی پنهان، ب

( معتقد است مدارس از ویژگی های جهانی سازی و تخصصی برخوردارند که محیط نابرابری را برای دانش آموزان 1989گرفته است. لینچ)

و اصولی را در کل زمان آموزش، به ، بلکه هنجارها هستندمدارس نه تنها ارائه کننده آموزش معتقد است ( 2001بوجود می آورند. جیرو)

آموزش مدرسه ای  از( مواد و برنامه درسی و همچنین برنامه درسی پنهان، نوع 2001دانش آموزان تقدیم می کنند. مطابق نظر مارگولیس )

نیز حفظ نماید. به حساب می آید که در آن کارکردهای برتری جویی مدارس را امکان پذیر ساخته و می تواند قدرت حاکمیت کشور را 

مشخص کرد که برنامه ی درسی پنهان با نیازهای ایدئولوژیکی « ایدئولوژی و برنامه ی درسی»( در پژوهش خود تحت عنوان 2004)13اپل

( در طی انجام تحقیق، متوجه شد کودکان در مدارس فقیر آماده تبدیل شدن به کارگران مطیع و 1980)14سرمایه مطابقت می کند. آنیون

( مدارس را به عنوان مؤسسات سیاسی می داند که با موضوعاتی چون قدرت و کنترل در یک 2001(. جیرو)2009)کنتلی، هستندر فرمانب

( معتقد است مدارس به عنوان واسطه عمل می کنند و 1979)15جامعه حاکم در ارتباط هستند. همچنین با ارجاع به تحقیقات جیرو و پنا

ت اجتماعی و روابط قومی و جنسی را در یک جامعه حاکم مشروعیت می بخشند. نتایج تحقیق کنتلی زایایی فرهنگی و اجتماعی طبقا

( نیز حاکی از آنست که تقاضای طبقات باال و متوسط جامعه در تمام دوران مدرسه باالست و مفهوم برتری و مقاومت در ارزیابی 2009)

(  در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مدارس پیام های 1975)16ر و ساوکربرنامه درسی پنهان از اهمیت خاصی برخوردار است. فریز

 .پنهان متفاوتی را در مورد جنسیت به دانش آموزان منتقل می کنند

بنابراین برنامه درسی، یک چارچوب سازمان یافته است که معلمین و دانش آموزان را به سوی یادگیری هدفمند هدایت می کند. 

ع مانند قراردادی بین جامعه، کشور و اساتید آموزشی با توجه به تجارب آموزشی می باشد که در آن یادگیرندگان می بایست این امر در واق

(. به عبارت روشن تر مدرسه نه تنها باید نسلی 1999، 17مراتب آموزشی را طی مرحله خاصی از زندگیشان عهده دار گردند)براسالوسکی

دگی خود آگاه شود و هم مهارت های الزم برای مقابله با آن را بیابد، بلکه باید نسلی آینده نگر بارآورد که با تربیت کند که هم به مسائل زن

پیش بینی مشکالت احتمالی زندگی آینده، خود را به معلومات، مهارت ها و نگرش های ضروری برای زیستن در جهان آتی تجهیز کند. لذا، 

نده می شود با نیاز تعدد دانش آموزان روبه رو می شود؛ تدریس زبان دوم نیز از این قاعده مستثناء هر موضوع درسی که در برنامه گنجا

( برنامه درسی و آموزش مناسب، درگیرکردن دانش آموزان در فرایند آموزشی و یادگیری، ایجاد 2007)19(. اریتز2007، 18نیست )چستین

والدین در تصمیم گیری های مدرسه و کارایی دانش دبیران را از مهمترین عوامل  محیط مناسب یادگیری، سهیم کردن دبیران و مدیران و

 رسیدن به اهداف تعیین شده زبان انگلیسی بر می شمارد. 

                                                           
12-Giroux 
13-Aplle 
14-Anyon 
15-Penna 
16-Frazer&Socker 
17-Braslaveky 
18-Chastion 
19-Oritz 
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( این ضعف عمومی را به دلیل 1387در حالی که در ایران، اکثر دانش آموزان در تکلم به زبان انگلیسی ضعیفند، جمالی پاقلعه )

ای نادرست در تدریس، ناتوانی معلمان در تکلم، کمبود وقت، کالس های پرجمعیت، انگیزه نداشتن دانش آموزان و شیوه استفاده از روش ه

( می افزاید: کتاب های زبان انگلیسی مطابق با انتظارات معلمان و دانش آموزان نمی باشد. 1390برگزاری کنکور نسبت می دهد. عباسی )

است، در واقع توجه به نیازها و قابلیت های فراگیران در مراحل مختلف رشد و رعایت های درسی ای کتاب علت اصلی این نقیصه نیز، محتو

نیازها و الزامات اجتماعی در تدوین اهداف و گزینش محتوا، در درس زبان کمتر از حد مطلوب مورد توجه قرار گرفته، لذا برنامه درسی در 

 باشد.  این پایه ها از توان الزم برخوردار نمی

( در پژوهش خود عنوان می کند، زبان آموزان مطالبی را بهتر به خاطر می سپارند که بر پایه موقعیت واقعی زندگی 2007)20کریتز

( نشان داد، موضوعات رایج در کتاب های آموزش زبان انگلیسی در ایران با 2001(؛ درحالیکه مطالعه صادقی )2007باشد)چستین، 

ان ایرانیان مطابقت ندارد. او مشاهده کرد متداولترین موضوعات مورد بحث در میان نوجوانان ایرانی، در کتاب های موضوعات مرسوم در می

( نیز حاکی از آن است که کتاب های درسی، دیدگاه 1988)21موردنظر، در زمره کم اهمیت ترین موضوعات می باشند. نتایج تحقیق اوکانر

افراد می دهند، مردان بسیار بیشتر از زنان در تمام مقوله ها حاضر هستند و بر عنصر رقابت بسیار کم و  ساده انگارانه ای در مورد دنیا به

 عمدتا بر مشارکت و همکاری تاکید شده است. 

( حاکی از آن است که بین عوامل برنامه درسی پنهان و مسائل انضباطی رابطه وجود دارد. به صورتی 1381نتایج تحقیق شیخ زاده )

بین روش های تشویقی در مدارس، انجام فعالیت های گروهی کالس، روش ارزشیابی، مشارکت فراگیران در امور آموزش و پرورش،  که

( و 1387نگرش های کارکنان و سوگیری های اجتماعی معلمان و مسایل انضباطی فراگیران همبستگی باالیی به چشم می خورد. حاجی )

ه مشابهی دست می یابند که مولفه های روابط موجود در مدرسه، ساختار سازمانی، جو اجتماعی، ساختار ( نیز به یافت1389غفاری طوالش)

: دانش آموزان طی یادگیری های مدرسه ای، برنامه داد( نشان 1386فیزیکی بر منضبط ساختن دانش آموزان تاثیر دارد. همچنین  طوفان)

خالف مولفه های روحیه علمی قرار دارد، از جمله ایجاد و تقویت روحیه تقلید و اطاعت در ی درسی پنهان را نیز فرا می گیرند که در جهت م

برابر نوآوری، کنجکاوی و خالقیت، ایجاد و تقویت روحیه ی انفعالی و ترس به جای پرسشگری و نقادی، ایجاد رقابت منفی برای نمره به 

برنامه درسی پنهان دستورالعمل های تدریس معلم را محدود و است  معتد( 2004)22جای مشارکت و کار گروهی است. دوچ و فرگوسن

مجبور می کند تا به دانش آموزان درس بدهند، چگونه به روش هایی رفتار کنند که می تواند سبب افت یادگیری شود، به جای آنکه وقت 

 بیشتری صرف محتوا و مهارت هایی شود تا یادگیری بلند مدت را تسهیل کند.  

  وهشروش پژ

انجام یافته است. این روش، فرایند تعاملی بینابینی است که در آن  23این پژوهش به روش کیفی متناسب با پژوهش پدیدارشناختی

درک « کل»را به عنوان یک « تجربه»سازند و محقق با حضور خود در موقعیت، هایشان آگاه میافراد مطالعه شده، محقق را در مورد دیدگاه

در سال  مرنددانش آموزان پایه های دوم و سوم مدارس راهنمایی دخترانه عادی و تیزهوشان شهر از نفر 1860آماری شامل می کند. جامعه

مدرسه مدرسه دولتی، غیردولتی و  4تاثیر درس زبان بر نگرش دانش آموزان، از  به منظور که ابتدا به صورت آزمایشی بود،  (1395-1394)
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نفر  60گزینشی انتخاب شدند. سپس برای توصیف و تبیین پیامدهای قصد نشده و پاسخ به سوال های پژوهش، نفر به شیوه  10تیزهوشان، 

  نفر به روش هدفمند گزینش شدند. 85نفر از مدرسه تیزهوشان، مجموعا  25از مدارس عادی )دولتی وغیردولتی( و 

محورها و موضوعات آن، برنامه درسی پنهان در زمینه توانایی درک نیمه سازمان یافته بود که اهم  آوری اطالعات، مصاحبهابزار جمع

 آموزان بود.و فهم، توانایی تجزیه و تحلیل، توانایی حل مسئله، نگرش و طرز تلقی دانش

از  نفر گیری از مصاحبه با خبرگان راهنما و چنددرس زبان انگلیسی، و با بهره تأثیربا توجه به موضوع پژوهش و محوریت 

شده است. محقق پس از اجرای مرحله اول مصاحبه، نظرات صاحبنظران و انتخاب محورهای ذکر شده انگلیسی نظران رشته زبان صاحب

مدرسان رشته زبان در رابطه با مشکالت یادگیری را با پاسخ های دانش آموزان، مورد مطابقت و مقایسه قرار داد. سپس نکات برجسته ناشی 

و ها آموزان با متخصصان را به عنوان مبنا، برای سواالت مرحله دوم مصاحبه گزینش نمود، بدین ترتیب پاسخ از هماهنگی اظهارات دانش

آموزان با محورهای موردنظر پژوهشگر و دبیران؛ اتکای شدند. عالوه بر آن، انطباق برداشت دانش 24ها رواسازییافته های حاصل از مصاحبه

ها و درج کامل نظرات آنان، انجام مصاحبه در محیط صمیمانه و آموزان به عنوان کشف کننده واقعیتهای دانشنظرات و برداشتکامل به 

 این پژوهش هستند.« روایی واعتبار»های واقعی و استفاده از نظرات متخصصان از نشانه

واره مباحث برداشت شده از از آنجایی که تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به تحقیق به روش استقرایی صورت می گیرد، لذا هم

آموزان، محور جدید هر بحث قرار گرفتند. چراکه پدیدارشناس سعی دارد، موقعیت را از دیدگاه افرادی که آن موقعیت را ایجاد نظرات دانش

داد، قرارمی اند، مورد پژوهش قرار دهد. بنابراین هرگونه اعمال نظری که زوایای منفی پنهان را در محور مصاحبه موردتوجهنموده

 .موردشناسایی واقع شدند

 یافته های پژوهش

 آموزان از درس زبان انگلیسی چیست؟ دانش تفکر -1

دانش آموزان نسبت به درس زبان انگلیسی در مدارس عادی حاکی از  تفکرتجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که: نگرش و طرز

ستفاده از الگوهای تکراری و خسته کننده در حل تمرینات، هدایت دانش ا چونهم عواملیاین درس در نظر آنان است. « کلیشه ای بودن»

عدم استفاده از تمرینات جدید  ، استفاده از روش های تدریس قدیمی و منسوخ، تاکید صرف برکسب نمره،آموزان به سمت یادگیری سطحی

،استفاده کمبود وقتو قدرت تجزیه و تحلیل، عدم سنخیت حجم کتاب با زمان در نظر گرفته شده  در جهت تعالیبا سبک و سیاق متفاوت 

غیرمفید در تقویت از عالئم و نشانه های کلیشه ای و نه کاربردی در محتوای کتاب و در نهایت ارزشیابی دانش آموزان مطابق با کلیشه های 

 این نگرش تأثیر گذار بوده اند.

درس زبان انگلیسی بود؛ که این، ناشی از انسجام و سازماندهی «کاربردی بودن»لقی دانش آموزان تیزهوش بیان گر اما نگرش و طرزت

بود که در محتوای کتاب تکمیلی وجود داشت، البته بهره گیری از شیوه های متفاوت تدریس و ارزشیابی معلمان نیز نقش مهمی در ایجاد 

یزهوشان داشته است. موارد فوق از جمله عوامل مهم جهت رهانیدن دانش آموزان از بند کلیشه ها و چنین نگرشی در دانش آموزان مدارس ت

تلقی کاربردی درس مزبور بوده است. همچنین، محتوای کتاب رسمی، عاملی جهت پذیرش بی قید و شرط کلیشه های موجود نبود، زیرا 

 ی موجود، مقاومت کنند. مختلف در برابر کلیشه هاشیوه های آنها می توانستند از 

 دانش آموزان از سازماندهی محتوای درس زبان چیست؟  تفکر -2
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توان چنین استنباط کرد که عوامل مختلفی با درجه اهمیت متفاوت نظیر عدم ارتباط آموخته های این درس از بررسی یافته ها می

س، دشواری یادگیری به سبب کلی گویی و تکراری بودن مطالب، عدم با سایر دروس، بی توجهی به جایگاه این درس در مقایسه با سایر درو

برخورداری محتوا از جذابیت و انسجام الزم، بیان یک محتوای واحد در قالب تمرینات تکراری و کلیشه ای و عدم انطباق محتوا با نیازهاو 

آموزان مدارس عادی گردیده است، که این نگرش نششرایط روز باعث ایجاد نگرش ضعف در سازماندهی محتوای درس زبان انگلیسی در دا

جزء پیامدهای ناخواسته و نامطلوب شناختی حاصل از مواجهه دانش آموزان با درس زبان انگلیسی است، و حاصل آن فقدان درک و فهم 

ناشی از مواجهه دانش آموزان  صحیح مطالب محتوا، فقدان توانایی تجزیه و تحلیل درست و عدم توانایی حل مسئله از پیامدهای قصد نشده

مدارس عادی با درس زبان بوده است. این مسئله باعث شده تا منابع کسب اطالعات، محدود به کتاب درس زبان انگلیسی در مدرسه نباشد و 

خورد که شم میمعلمان به استفاده از کتاب های کمک آموزشی روی آورند. این مسئله هم در مدارس تیزهوشان و هم در مدارس عادی به چ

آموزان به پیگیری این درس به عنوان یک درس کاربردی انجام می گیرد، درحالیکه از نتایج مصاحبه ها مند کردن دانشظاهراً با هدف عالقه

ردی و غیرکارب موثر نداسته و آنها را نیز کتاب هایروشن می شود، دانش آموزان مدارس عادی حتی استفاده از کتاب های کمک آموزشی را 

کلیشه ای و اعمال سلیقه از جانب معلمان می دانند، درحالیکه مدارس تیزهوشان با بهره گیری از کتاب های کمک آموزشی و شیوه های 

 اثربخش تدریس، ضعف ناشی از سازماندهی نادرست کتاب زبان رسمی را پوشش دادند.

 واقعی چیست؟ دانش آموزان از ارتباط آموخته های درس زبان با زندگی تفکر -3

خاصی مبنی بر عدم ارتباط و کاربرد آموخته های درس زبان با  تفکریافته ها نشان دادکه: محتوای ارائه شده در درس زبان انگلیسی 

زندگی واقعی دانش آموزان در مدارس عادی بوجود آورده است که این تلقی از بارهای ارزشی و شناختی ناخواسته نامطلوب درس زبان 

به شمار می رود. دانش آموزان در مدارس عادی، پیامد ضمنی ناشی از عدم ارتباط آموخته های درس زبان با زندگی واقعی را،  انگلیسی

تحلیل درست از زندگی واقعی دانستند و عنوان نمودند به دلیل فراگیری کلیشه ای و نه  نداشتن درک صحیح محتوا و قدرت تجزیه و

خته های این درس به زندگی واقعی نیستند. بنابر اظهارات دانش آموزان، از سویی تنها با تکیه بر یادگیری آموانتقال کاربردی، قادر به 

است که امکان برقراری ارتباط آموخته های درس زبان با زندگی واقعی برقرار می شود و از سویی، دانش آموزان همان مطالب « مکالمه»

را کلیشه ای می دانستند. به نظر آنها، محتوای کتاب امکان یادگیری  محدود با تاکید بر گرامر لمه هایمکاو موجود در محتوای کتاب زبان 

طوطی وار را برایشان فراهم می سازد که بزودی هم فراموش می شود. بعالوه از جانب معلمان نیز تالشی در جهت تقویت قوای و سطحی 

ی در دانش آموزان صورت نمی گیرد. درحالیکه، در مدارس تیزهوشان، توجه و حل مسئله و ارتباط آموخته های این درس با زندگی واقع

تاکید بیشتری نسبت به کاربرد مفاهیم این درس با زندگی واقعی وجود داشت که دالیل آن به استفاده از کتاب تکمیلی، میزان تحصیالت 

 ی بر می گردد. بکارگیری روش های حل مسئله و کاوشگرو والدین و بویژه شیوه تدریس معلم 

 بحث و نتیجه گیری

درس زبان، درسی حفظ کردنی  -دانش آموزان نسبت به درس زبان انگلیسی کلیشه ای است، به دلیل اینکه: الف تفکرنگرش و طرز 

(، روشی 1968)25است؛ و حفظ طوطی وار مطالب یعنی یادگیری در اولین سطوح شناختی، براساس نظریه روان شناسانی همچون آزوبل

ناموثر در یادگیری و روشی غیرکاربردی در زندگی واقعی است. دانش آموزان مدارس عادی به موجب محتوای کلیشه ای، قادر به تجزیه و 

تحلیل و درک عمیق مطالب نیستند، زیرا آسانترین راه حل برای تحقق اهداف خود را، حفظ مطالب می دانند، بنابراین، این دانش آموزان در 
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حیطه شناختی قرار می گیرند، در حالیکه در مدارس تیزهوشان، معلمان با بکارگیری تکنیک ها و بسترسازی مناسب، توانستند سطوح پایین 

؛ 2000؛ آهوال، 2001تا حد نسبتاً مطلوبی، دانش آموزان را به مراحل باالتر سطوح حیطه شناختی سوق دهند. این مسئله با مطالعات )جیرو، 

هدف از خواندن درس زبان کسب نمره  -( همخوانی دارد. ب2004، دوچ و فرگوسن، 1386؛ طوفان، 1383علوی، ؛ حداد1382علیخانی، 

است که این نگرش کلیشه ای اکثریت دانش آموزان مدارس عادی را شکل می دهد، درحالیکه نگرش دانش آموزان تیزهوش به درس زبان به 

ارزشیابی برمبنای  -( همسو است. ج1989)27( و پالم1988) 26( و پژوهش های برودیا2000عنوان درسی کاربردی است، که با یافته آهوال)

کلیشه هاست که محوریت معلم، کتاب های درسی، آزمون ها و اقتدار برنامه های درسی از پیش تعیین شده مانع یادگیری به شیوه مستقل، 

عدم تناسب حجم کتاب با  -(. د2002، 29و گاتو 1987، 28ود) ایلیچتفکر انتقادی، خالقیت و استفاده از منابع گوناگون یادگیری می ش

زمان در نظر گرفته شده، عملکرد معلمان را محدود می کند. لذا، معلم زمان کافی جهت تدریس محتوا به صورت عمقی را در اختیار ندارد، و 

در مدارس تیزهوشان به جهت افزایش ساعات تدریس به پیروی از ضوابط از پیش تعیین شده کلیشه ای کتاب، اکتفا می کند. این مشکل 

عملکرد دبیران در نگرش دانش  -نسبت به مدارس عادی تا حدودی برطرف شده که به حجم و محتوای کتاب تکمیلی نیز مربوط می شود. ه

است: در مدارس تیزهوشان  آموزان به کلیشه ای بودن درس زبان تأثیر داشته، که این عملکرد در مدارس مختلف به دو شکل نمود یافته

( در رابطه با 1970رهایی بخش از بنیان کلیشه ها و در مدارس عادی زمینه ساز پذیرش کلیشه ها بوده است. این یافته با نظریات ایلیچ)

ینش، در جهت اختالف طبقاتی و بهره گیری از شرایط و امکانات نابرابر در مدارس انطباق دارد. دانش آموزان تیزهوش طی چند مرحله گز

وصول به  هدف های از پیش تعیین شده، وارد مکانی می شوند که امکاناتی متفاوت از سایر مدارس در اختیار آنها قرار می گیرد )آنیون، 

 (. 2009؛ کنتلی، 1976

جمله، تکراری از سوی دیگر به وجود آمدن تلقی ضعف در سازماندهی محتوای درس زبان انگلیسی نیز، معلول علت های متعددی از 

( عدم تطابق کتاب های درسی زبان انگلیسی با 1390بودن و کلی گویی مطالب و عدم رعایت اصل توالی و وحدت می باشد. عباسی)

انتظارات معلمان و دانش آموزان را از محتوای کتاب می داند، که موجب الزام معلمان جهت استفاده از کتب کمک آموزشی در کنار کتاب 

بدین صورت طبقه بندی می شود: نخست، موجب بی « نادیده گرفتن اصول توالی و وحدت»د. بنابراین پیامدهای ضمنی رسمی می شو

(. دوم، عدم ارتباط محتوای درس زبان با سایر دروس باعث 1390و عباسی،  1986توجهی به عالئق و نیاز دانش آموزان می شود )جکسون، 

ه در دانش آموزان مدارس عادی به واسطه اکتفا به محتوای کتاب، کاهش یابد و حتی جذابیت خود شده تا قدرت تجزیه و تحلیل و حل مسئل

را از دست دهد. این مشکل در مدارس تیزهوشان به واسطه روش های تدریس متفاوت، کتاب های کمک آموزشی زبان، افزایش ساعات 

(. سوم، 1383و حدادعلوی،  1382)علیخانی، حدودی برطرف شده استی کتاب رسمی تا تدریس، ایجاد پیوستگی و ارتباط آنها با محتوا

موجب تلقی تکراری به مفهوم منفی آن یعنی تکرار بی مورد و آوردن همان مطالب در قالب های دیگر شده است. در حالیکه مگنوسن و 

ب باشد، با شرایط واقعی مطابقت داشته و بیش منظم و مرت»( شرایط را برای هر تکرار و تمرینی اینگونه تبیین می کنند: 2000) 30ایشیدا

از سوی دیگر، کلی گویی محتوای کتاب زبان انگلیسی، موجب افزایش قدرت تجزیه و تحلیل و حل «. از حد طوالنی و خسته کننده نباشد
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ارس، روشی قدیمی و بدون بازده مسئله در دانش آموزان نمی شود، و آنها در حد کتاب باقی می مانند. بعالوه اینکه روش تدریس زبان در مد

( نیز در 1387( و جمالی پاقلعه )1389است که جز صرف منابع مالی و انسانی فراوان، چیزی عاید دانش آموزان و جامعه نمی کند. قره چی)

می یابند که (نیز مانند این پژوهش به این نتیجه دست 1997پژوهش خود به این مطلب اشاره می کنند. همچنین اسمیت و مونتگمری )

اولویت بندی دروس مختلف موجب شده تا برخی از آنها مانند ریاضی و فیزیک ارزش بیشتری نسبت به دروس دیگر داشته باشند و درنتیجه 

مدت زمان بیشتری نیز در طول هفته برای پرداختن به آنها اختصاص داده شود. ضمن اینکه القاء این نگرش توسط مدرسه که درس زبان 

 فظ کردنی و غیرکاربردی است، موجب تنزل جایگاه این درس دربرابر سایر دروس در مدارس عادی می شود. درسی ح

در رابطه تلقی دانش آموزان از ارتباط آموخته های درس زبان با زندگی واقعی نیز آموخته های این درس نتوانست درک صحیحی از 

ا آنها در قالب کلیشه مطالبی را به صورت سطحی یاد بگیرند. تدریس زبان انگلیسی زندگی واقعی به دانش آموزان بدهد، و حتی باعث شد ت

( بدون در نظر گرفتن طبیعت آن، و به اعتقاد کارشناسان آموزش و پرورش به شیوه فرمولی و دستوری، برای دستیابی 1387از نظر عباسی)

تورهای متداول، در درس های علمی همچون فیزیک و شیمی و به اهداف آموزش و پرورش روش مناسبی نیست، چرا که فرمول ها و دس

د ریاضی، در درس زبان کارآیی ندارند؛ لذا دانش آموزان نمی توانند از طریق این درس با زندگی واقعی ارتباط منطقی برقرارسازند. این شای

ی وجود دارد و این زبان به عنوان یک زبان بیگانه در بدین دلیل باشد که در کشور ما هنوز پس مانده ای از نگرش های منفی به زبان انگلیس

(. بدین ترتیب، تنها معدودی از دانش آموزان مدارس عادی درمقابل بسیاری از 1390سیستم آموزشی، همچنان مغفول مانده است )بیات، 

و چستین،  2001یجه با مطالعات صادقی، دانش آموزان تیزهوش به ارتباط آموخته های درس زبان با زندگی واقعی اذعان می دارندکه این نت

 همسو است.  2007

 منابع 

 ه کل آموزش و پرورش تهران       (، بازدهی زبان انگلیسی در مدارس کم است، ادار1390بیات، عباس، )

 .4شماره ، مجله رشد آموزش زبان، «آموزان و ناتوانی آنها در تکلم به زبان انگلیسیدانش»(، 1387جمالی پاقلعه، مهدیه، )

آموزان از دیدگاه مدیران ابتدایی شهرستان (، بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش1387حاجی، سامرند، )

 ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.نامه کارشناسیمهاباد، پایان

آموزان ابتدایی استان آذربایجان غربی از درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش (، بررسی نقش برنامه1381زاده، مصطفی، )شیخ

 دیدگاه مدیران، طرح تحقیقاتی رشت، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

گیری برنامه درسی پنهان در مدارس متوسطه پسرانه شهر (، مطالعه عوامل محیط اجتماعی موثر بر شکل1386طوفان، محمدعلی، )

 ارشد، دانشگاه پیام نور.ه کارشناسینامیزد، پایان

ناشی از جواجتماعی مدارس دوره متوسطه  (، بررسی پیامدهای قصد نشده1384علیخانی، محمدحسین و مهرمحمدی، محمود، )

  39 - 48، ص 12دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره  ،شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن

(، بررسی پیامدهای قصد نشده )برنامه درسی پنهان( محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر 1382دحسین، )علیخانی، محم

 نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.تهران، پایان ،اصفهان و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن

آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان در درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش (، بررسی نقش برنامه1389غفاری طوالش، هاجر، )

 ارشد.نامه کارشناسی، پایان88-89مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال تحصیلی 
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 (، نقدی بر آموزش زبان در ایران گروه درسی زبان انگلیسی در بندر ترکمن.1389قره چی، عبدالعزیز، )

 اندازها، تهران، سمت.ها، رویکردها و چشم(، برنامه درسی، نظرگاه1387محمودوهمکاران، )مهرمحمدی،

های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان، فصلنامه (، شناسایی آسیب1385واحدچوکده، سکینه و فتحی واجارگاه، کوروش، )

 .132-93، صص 17های آموزشی، شماره نوآوری
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