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Abstract 
Recent Local and global studies unanimously recognize the significance of social capital in resolving 
the challenges of public education in post-Pandemic era. The majority of these studies confirm the 
increasing and decreasing effect of social capital on the educational community. The present paper 
has looked at this phenomenon from a new perspective and has sought to investigate the effect of 
language teaching on the promotion of social capital. To this end, adopting a phenomenological 
approach, we sought an in-depth and critical understanding of the positive effect of foreign language 
teaching on the development of Iranian teachers' social capital. The premise was that teachers would 
use their foreign language learning knowledge, skills, and attitudes – from among the available 
factors – to improve their and their audiences’ social capital. To collect data, eleven public school 
teachers serving in the state-run schools of Tehran participated in responding to the questionnaires 
and attending a semi-structured interview. To validate the data, 9 expert professors in the field of 
teacher training were selected through purposive sampling, whose ideas were sought up to the 
theoretical saturation level. Then, the collected data were transcribed, coded, and analyzed. As a 
result of the data analysis, “the overall model of the effectiveness of teaching foreign languages on 
the improvement of teachers’ social capital” emerged in the form of the three categories of individual 
effect, group-organizational effect, and social and supra-organizational effect, along with 18 main 
themes and 57 sub-themes. Based on the results of the analysis, the direct and indirect effects of 
foreign language teaching and learning on strengthening the social capital of teachers appeared in five 
arenas, namely promoting scientific and cultural participation; developing social network; promoting 
the sense of individual, collective, and national security; adopting self-initiation in empowerment and 
promotion of individual-professional identity; and promoting the intercultural and transnational 
awareness. Based on the attained results, it is suggested that the teachings and concerns of foreign 
language teaching related to the enhancement and improvement of teachers’ social capital should be 
observed in order to compensate for the challenges of education during the Pandemic – especially in 
training new teachers and in-service training courses. Moreover, these teachings and concerns need to 
be regarded in planning, policymaking, and evolution of the curriculum.  
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 (04/04/1401ـ تاریخ پذیرش:  16/01/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
این بیشتر در . نماید پساکرونا رخ می ةدر دورتعلیم و تربیت های  وفصل چالش حلدر  سرمایة اجتماعیاهمیت  ،ی و جهانیبومهای  گزاره ةمطالعبا 

و ریسته ای نو به این پدیده نگ رو از زاویه  پیشنگاره . شده است صحه گذاشتهآموزشی  ةجامع بر سرمایة اجتماعی ةها بر نقش فزاینده و کاهند نوشتار
 کیفی، تحقیق های استراتژی و تفسیری پارادایم، همراه با برآمده است. در این راه معلمان سرمایة اجتماعیآموزش زبان بر ارتقای اثر وی واکاپی  در

 انمعلم سرمایة اجتماعیزبان خارجی بر  آموزش ةفزایندو ساختاری از اثر  عمیقدرک  به دنبال ،مانن(  روش پدیدارشناسی تجربی )ونبر با تکیه 
های در  از مجموعه مؤلفه ـ یادگیری زبان خارجی (و نگرشیِ ،، مهارتیدانشی)های  مایه دروندر اثر برخورداری از  انمعلمفرض بر آن بود که  بودیم.

ران برگزیده شدند شاغل در استان ته انملمعیازده نفر از  ها، آوری داده گردبرای  گیرند. بهره می خود و مخاطبان سرمایة اجتماعیدر ارتقای  ـ دسترس
استاد  9گیری هدفمند، از نظر  ها، با نمونه به منظور اعتبارسنجی داده .کردندساختاریافته مشارکت  نیمه ةو در پاسخ به پرسشنامه و حضور در مصاحب

ناظر بر  و تحلیل شد. ،ریکدگذا، مکتوبشده  آوری گردهای  دادهسپس، بهره گرفتیم.  ،برای تحصیل اشباع نظری ،نظر در امر تربیت معلم صاحب
فردی، اثرپذیری  ةاثرپذیری دایر ةمقولسه در « انملمع سرمایة اجتماعیالگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای »، ها تحلیل داده

 اساس بر دست آمد.  هرعی بفموضوع  57اصلی و مجموع موضوع  18اجتماعی و فراسازمانی همراه با  ةدایرو اثرپذیری  ،سازمانیـ  گروهی ةدایر
مشارکت علمی ارتقای . 1: پنج قلمرودر  انملمع سرمایة اجتماعیری زبان خارجی بر تقویت یمستقیم و غیرمستقیم آموزش و یادگآثار برآیند تحلیل، 

و ارتقای هویت فردی و  خودگامی در توانمندسازی. 4؛ گروهی و ملیو  تقویت احساس امنیت فردی. 3؛ اجتماعی ةشبک ةتوسع. 2؛ و فرهنگی
برای جبران شود  پیشنهاد میآمده،  دست هب ةبر اساس تجرب .شدفرهنگی و فراملی پدیدار  ارتقای سطح آگاهی و شناخت میان. 5و  ؛ای حرفه

زش زبان خارجی ها و مالحظات آمو آموزه ـ و آموزش ضمن خدمت انمعلمنوآموزش های  حوزهویژه در  به ـ گیری همه ةهای آموزش در دور چالش
 .شودلحاظ  نیزدرسی  ةو تحول برنام ،گذاری سیاستریزی،  و در سطوح برنامه شود دیده انملمع سرمایة اجتماعیتقویت و ارتقای سطح  ناظر بر

 گانکلیدواژ
 .وپرورش آموزشمعلمان ، سرمایة اجتماعی پدیدارشناسی، تهران، زبان خارجی،آموزش 

                                                                                                                                                       
 matin@cfu.ac.ir  رایانامة نویسندۀ مسئول: *

 جتماعیمدیریت سرمایة ا

 1401 پایيز، 3، شمارة 9دورة 

 )پژوهشی( 307ـ  329صفحات 

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

http://jscm.ut.ac.ir/


308     ،1401 پاییز، 3، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 مقدمه

یکی  تعلیم و تربیت جهانی و محلیِوفصل مسائل  در حل 1سرمایة اجتماعی های ی از آموزهمند بهره

امان  و گسترش بی 2در عصر پساکرونا ملمعتربیت از فرهنگ پاسداری های مهم در  از اولویت

ها و  ایرانی فرصتـ  اسالمی 3ملمعتربیت این پدیده برای نظام گمان  بی آموزش مجازی است.

از  (4الین آنبرخط )در این میان، آموزش در بسترهای . شته استدر پی داپرشماری های  چالش

به منابع مفید و غیرمفید آموزشی و تربیتی شده  انمعلم دسترسی راحتی سویی موجب افزایش و 

رنگ شدن نقش  سو وابستگی به فضای مجازی برای کسب اطالعات و دانش کم است و از دیگر

در این  داشته است. به دنبالرا  انمعلمدایت تربیتی بخشی و ه یدر آگاه یادگیری داخلی ةشبک

 6فردی و اجتماعی ةآگاهانهای مرتبط با رشد  در زمینه 5فرهنگیـ  اجتماعیتحقق اهداف زمینه، 

تماس در بستر  اطالعات از انبوهی با انمعلم شدن رو هروبویژه  به آمیز باشد؛ تواند مخاطره می معلم

 بروز از مانع و ندکمحصور  اطالعات این تنگ چارچوب در ها را آن مکن استم 7بیگانه فرهنگبا 

 شود.جدید  ابعاد و زوایا از مختلف های پدیده به نگریستن نتیجه و در، عمیق ورزی اندیشه ،نوآوری

از توانایی تعاملی در  انمعلم گیری تسلط و بهرهو کمک به  8آموزش زبان خارجیسو  از دیگر اما

 .اثرگذار باشد نیز ایشان سرمایة اجتماعیواند در افزایش و تعمیق ت بستر زبان خارجی می

 ردیوبو( و 1988) 9کالمناجتماعی  های هدر نظریتوان  میبار  نخستینرا نگاهی  چنین ةبارق

مسائل اجتماعی در بازتاب ها  آناصلی  ةاگرچه انگیز میالدی یافت. 90 ةدر ده (1986)

بوده است، بر رویکرد پیشگیرانه در حل مسائل اجتماعی ناظر آموزشی و تربیتی فرایندهای 

شناختی در  جامعه ةترین انگار به مهمپردازان علوم تربیتی  با همت نظریه سرمایة اجتماعیامروزه 

همچنین، این انگاره تعلیم و تربیت بدل شده است.  ةرزان حوزو هشناسان و اندیش جامعهچشم 

                                                                                                                                                       
1. social capital 

2. post-pandemic era 

3. teacher education 

4. learning management systems 

5. social and cultural values 

6. socio-cultural awareness 

7. foregin culture 

8. foreign language teaching 

9. Coleman 



   309   ... استان تهران وپرورش الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایة اجتماعی معلمان آموزش

را طلب تری  ژرفو   نگاه ویژه های اجتماعی بستر شبکهو یادگیری در فناوری تسلط  در دورة

 .کند می

های  ای از داشته در محیط آموزشی را مجموعه سرمایة اجتماعی پردازان این حوزه نظریهبیشتر 

های  ه ای غنی از اهداف و انگیز مجموعهـ  1آموزشی گردانان جامعة تعاملی و ارتباطی میان بازی

گروهی و بالندگی یکپارچگی و  نی ناظر بر تقویت و اعتالی رضایتسازما ،منشی، عاطفی، نگرشی

جانسون  ؛2011دویل و همکاران ـ  بیکر ؛2008کوبرن و راسل  ؛1988اند )کالمن  برشمردهـ  اعضا

تا کنون این مؤلفه از مناظر و زوایای گوناگونی بررسی و نقد  (.2015؛ فاکس و ویلسون 2012

شرفت تحصیلی و پی انمعلمشغلی  بر رضایت رمایة اجتماعیسه است؛ مواردی همچون اثر شد

است که ناگفته پید .انمعلم وری آموزشی بازدهی و بهره ،انمعلم ای حرفه ة، توسعآموزان دانش

ن اجرایی آموزش عالی نیز و مسئوالگذاران  سیاستبر پرداختن به این مقوله جایگاه اهمیت و 

در میان  سرمایة اجتماعی ةگیر و جهانی مقول های همه ه است. گذشته از مسائل و چالشروشن شد

 سرمایة اجتماعیجوامع علمی و دانشگاهی، پرداخت محلی و بومی با رویکرد حفظ و اعتالی 

از مواردی است که تا کنون از دید بسیاری پنهان مانده است؛  انمعلم ةاسالمی جامعـ  ایرانی

خودگامی و و  ،حلیل و تفکر انتقادی، تانمعلمچون بررسی مخاطرات هویتی هممواردی 

 .خودکنترلی آموزشی

، نقش اثرگذار و اندیشی نظر و ژرف دقت مندنیاز تا از میان بسیاری مواردِ بر آن شدیمدر این نوشتار 

 . واکاوی کنیمبررسی و را  انمعلم سرمایة اجتماعیاثربخش آموزش زبان خارجی بر ارتقای 

و نقیض رویکردی  ضدگاه و  ،پراکنده فراوان،های  ع مؤلفهتا از مجموایم  کوشیدهدر ادامه 

سرمایة بر خارجی اثربخشی آموزش زبان  ةفرد را برای واکاوی دایر هیکپارچه و منحصرب و بومی

 ةکوشیم تا حوز پدیدارشناختی میرویکرد  اساس بردر این راه  یم.کندنبال  انمعلم اجتماعی

 انمعلم ةفرهنگی جامعـ  سرمایة اجتماعیو تعالی  ییکپارچگاثربخشی آموزش زبان خارجی بر 

در میدان آموزش  سرمایة اجتماعیو ارزیابی  بازخوانی منظور  بهو  واکاویرا  وپرورش آموزش

 را معرفی کنیم. بار الگویی جامع و بومی  برای نخستین زبان خارجی

                                                                                                                                                       
1. social actors 
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 :عبارت است از پژوهش های پرسش ترین مهم نظر به مقدمه،

اصلی و فرعی الگوی اثربخشی آموزش زبان خارجی های  مؤلفهموجود،  مباحثاساس بر . 1

 کدام است؟ وپرورش آموزش انمعلم سرمایة اجتماعیبر 

 انمعلمو  معلمتربیت تادان اس هو تجربنگاه های الگوی نظری از  کدام مؤلفه. 2

دار و پدی انمعلم سرمایة اجتماعیدر اثربخشی آموزش زبان خارجی بر  وپرورش آموزش

 است؟ فتنییا دست

 پژوهش پیشینة

و  ،ای از منابع ارزشی اعضای یک گروه اجتماعی برای تحکیم، تعمیق به مجموعه سرمایة اجتماعی

های  ای از منابع )مؤلفه به مجموعه ،تر دقیقبیان به شود.  میگفته  1سازمانی یکپارچگیبازسازی 

بر  با آن و ارتباط پایدار سازمانیـ  اجتماعی ةشبکبرای تحقق تعلق به یک  بالقوه و بالفعل پذیرفته(

سرمایة (. 2000؛ پوتنام 1990؛ کالمن 1986بوردیو شده است )گفته اساس شناخت و درک متقابل 

 ةسرمایبُعد در سه  معلم 2ای حرفه ةسرمایبخشی از  معلمتعلیم و تربیت  ةدر حوزرا  اجتماعی

هارگریورز ؛ 2013گالوزی گلیزپی ) شمارند سازی برمی تصمیم ةو سرمای ،ارتباطی ةانسانی، سرمای

  ةصالحیت و تجرب و انسانی تحصیالت ةسرمای ةحوز(. 2016نایکر و همکاران ؛ 2015و فوالن 

ارزشیابی و  و آگاهانه و مؤثر های گیری در تصمیم معلمسازی توانایی  سرمایه ةحوز ،معلمکاری 

در ارتباط با دیگران  معلم ةساختار تعاملی سازند عیسرمایة اجتماسرانجام و  ،معلمواکنش صحیح 

؛ 2015 هارگریورز و فوالن) گیرند می بر را در اعتماد و صمیمیت ةو همکاران در امر تدریس بر پای

سرمایة قلمرو بندی رویکردهای مختلف به   دسته 1(. جدول 2017؛ نوالن و موال 2016ریم و ناتن 

 د.ده در آموزش را نشان می اجتماعی

                                                                                                                                                       
1. social inetgrity 

2. professional capital 
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 در آموزش سرمایة اجتماعیبندی رویکردها به  . دسته1جدول 

 تعاریف

 (1986بوردیو )
بر اساس  نهادینه اجتماعیِ روابط از بادوام ای برای ساخت شبکه یا بالفعل که بالقوه منابع از ای مجموعه

 (.2012؛ جانسون 2008کوبرن و راسل گیرد ) شناخت و احترام متقابل شکل می

 (1990کالمن )

و تسهیل  شبکه یکپارچگیمنظور تقویت  اجتماعی به ةکه برای ساخت شبکگوناگون ای از منابع  مجموعه

؛ فاکس و 2011دویل و همکاران ـ  شود )یکر و بازسازی می هاجتماعی ساخت ةکنشگران در شبککنشِ 

 (.2015ویلسون 

 (2000پوتنام )
مین أتعلق دوجانبه به تیم یا گروه است که برای ت ای از منابع برای ایجاد حس هویت مشترک و مجموعه

 (.2000؛ برت 2017گیرد )نوالن و موال  نیازهای ابزاری و عاطفی شکل می

 اشکال

ناهاپیت و گوشل 

(1998) 

 به .دارد اشاره کنشگران بین پیوند دنبو یا وجود طریق از تعامالت کلی الگوی به ساختاری عدبُ :1ساختاری

 .(2004؛ فورشیس و آدام 1998است )ناهاپیت و گوشل  تعامل در کسی چه با کسی چه اینکه ،دیگر سخن

 احترام و دوستی ایجاد باعث زمان طول در تعامالت طریق از که است شخصی روابط به مربوط :2شناختی

سن و ؛ پیتر1998بستگی دارد )ناهاپیت و گوشل  اجتماعی روابط بودن معنادار یا عمق به ویژه به شود؛ می

 .(2015جانسون 

 مثالً؛ دهد می ارائه را مشترک فرهنگی و جمعی های بازنمایی که دارد اشاره منابعی دسترسی به :3فرهنگی

؛ براونیه 1998)ناهاپیت و گوشل اعضا  بین مشترک معانی و درک های مشترک یا فرهنگ زبان، نژاد، خرده

2009.) 

 (2000پوتنام )

 پیوندهایی دارند مشابهی رفتارهای یا ،ها ارزش ها، ویژگی که افرادی که گیرد شکل می یزمان گونه   این: 4مقید

 میان اعضا به اعتماد قیود بخشد؛ می تعمیق ها آن میان را همبستگی و ،اعتماد تعلق، حس که کنند می ایجاد

 اعضا ساعدت میانم و همکاری ةباردر اطمینان ایجاد و ها تجربه و دانش گذاشتن تمایل و تسهیل اشتراک

 .(2015؛ جانسن و جیتن 2000د )پوتنام انجام می

دیگر وارد  های شبکه یا ها گروه به افراد ،مقید، در این گونه سرمایة اجتماعی ةخارج از محدود :5مخیر

 ةرخارج از دای جدید اطالعات ها و دسترسی به ایده مندتعامل نیاز برای سرمایة اجتماعیاین نوع از . شوند می

 .(2015؛ جانسن و جیتن 2000است )پوتنام  مقید حیاتی

 و کارفرما مانند قدرت، مختلف مقادیربا  افراد ،مقید، در این گونه سرمایة اجتماعی ةخارج از محدود: 6متقابل

 ماننده .دهند ارتباطاتی متقابل شکل می معموالً شغلی پیشرفت و تحرک برای و ندپیوند می هم به کارمند،

؛ 2000است )پوتنام  تعلق اصلی گروه منابع اجتماعی فراتر از رسیدن معنای به تعامل ،مخیر مایة اجتماعیسر

 (.2002؛ آدلر و وان 2009پیل و لیانا 

                                                                                                                                                       
1. structural 

2. cognitive 

3. cultural 

4. bonding 

5. non-bonding 

6. reciprocal 
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 در آموزش سرمایة اجتماعیبندی رویکردها به  . دسته1جدول ادامة 

 
بروگاتی و هالگین 

(2011) 

ر و متقابل گروهی مقید قوی و سایر پیوندهای مخیّ امالت دروندهد که تع این گونه زمانی رخ می: 1ثابت
هاست صمیمیت و همکاری دارند  همکار که سال معلمتواند میان دو  این گونه می مثالًرنگ باشند؛  کم
 .(2015 همکاران؛ راینتیرز و 2011 )بروگاتی و هالگین خوبی قابل مشاهده باشد به

گروهی مقید و بسیار قوی  تعامالت و پیوندهای درون ،ثابت، در این گونه سرمایة اجتماعیبرخالف : 2متغیر
قابل بیشتر است. باید توجه داشت که تغییر تو م رنیستند و در مقابل تمایل و تالش اعضا برای تعامالت مخیّ

 رانهمکا؛ راینتیرز و 2011 د )بروگاتی و هالگینبینجاماعتمادی اعضای گروه  به بیممکن است بیش از حد 
2015.) 

 مثبت ابعاد

 3ای بالندگی حرفه
های اطالعات الزم، تفسیر سرمایة اجتماعیاشکال  ةدر اثر تعامالت رسمی و غیررسمی در هم انمعلم

مادیپان و تیمان ند )آور میدست   بهای را  و راهکارهای مؤثر برای بالندگی حرفه ،، تفاهمهمکاری، سودمند
 (.2010؛ هافمن و همکاران 2011دویل و همکاران ـ  ؛ یکر2014

 4تحول آموزشی
تطابق نظر  .در ایجاد تحول آموزشی استنیرومند  ةکنند بینی ای از متغیرهای پیش مجموعه سرمایة اجتماعی

های اطالعاتی  ، تسهیل دسترسی به شبکهسرمایة اجتماعیتحولی و عملگرهای آن، توزیع بهتر منابع در بستر 
 (.2017یون و همکاران  ؛2009پنیول و همکاران آیند ) شمار می  بهمحور از مصادیق آن  تحول

و  رضایت شغلی
 5آوری تاب

باعث تقویت حس اعتماد، دسترسی بهتر به مشاوره و  سرمایة اجتماعیساختاری  ةدر شبک انمعلمموقعیت 
از متغیرها به  دیگرشماری این متغیرها و  ةمجموع. شود و کارآمدی بهتر در سازمان می ،حمایت سازمانی

ادینگر و ادینگر د )ناثری سازنده و مؤثر دارآوری  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت شغلی و تاب
 (.2019 و همکاران ؛ ناگیباور2018

 معلمجذب 

توانند در  می انمعلم بسیار مؤثر است. تازهنوپا  انِمعلمدر جذب و هدایت  سرمایة اجتماعیتوجه به اثر 
های  و هدایت الزم برای کنار آمدن با چالش ،با اطالعات، حمایت سرمایة اجتماعیختاری های سا شبکه

ها را به جذب و همکاری در  تمایل آننوپا  انمعلمباال میان  سرمایة اجتماعیتدریس کنار بیایند. همچنین، 
 (.2019؛ کیویس 2017کابزاز برخوردار در پی خواهد داشت ) آموزش عمومی در مناطق کم

 پیشرفت تحصیلی
آموزان  معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانش ةهای آموزشی رابط باال در محیط سرمایة اجتماعی

و عوامل محیط  انمعلم ة، تعامل سازندانمعلمبا دانشجویان، کیفیت تدریس  انمعلمسازندة تعامل . دارد
 (.2014؛ دالی و همکاران 2009پیل و لیانا آیند ) شمار می  مثبت و سازنده به ةآموزشی از مصادیق این رابط

 تعصب ساختاری عد منفیبُ
. گذارد می سرمایة اجتماعیساختاری غیرمنطقی و تعصبی اثری منفی بر کارکردهای سازنده و مثبت  ةشبک

از و ...  ،اعضا کردن منزویخودی و غیرخودی،  ةاجتماعی، تمایز ناعادالن ةطلبی در شبک تمکین کور، برتری
 (.2002؛ آدلر و وان 1998پورتز آیند ) شمار می  به سرمایة اجتماعیمنفی  ةبالقو های جنبه

 

و  ،رضایت شغلی آوری، تاب بر انمعلم سرمایة اجتماعیتأثیر  معلمتربیت  ةپژوهشگران حوز

ت ذهنی و های مورد بررسی بر اثر دریاف دست مؤلفه  زیرا این. دانند را مسلم می انمعلمای  حرفه ةتوسع

                                                                                                                                                       
1. fixed 

2. variable 

3. professioanl development 

4. educational change 

5. job satisfaction and resilience 
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مختلف مورد اندازهای  چشماز  سرمایة اجتماعیگیرند. اگرچه  از محیط آموزشی شکل می معلمعاطفی 

و دور از نو موضوعی  انمعلم سرمایة اجتماعیزبان بر اثربخشی آموزش تأثیر بررسی قرار گرفته است، 

در ابعاد مختلف آن  انمعلمعی اجتما ةشبک ةاین مؤلفه تنها از طریق مطالع. زیرا آید شمار می  دسترس به

 ةدربارپژوهش در میدان عمل قابل تحصیل است.  موضوعی خاص )زبان خارجی( تدریس اثردر 

از دو منظر قابل توجه است؛ نخست، تمرکز  انمعلم سرمایة اجتماعیزبان بر ارتقای اثربخشی آموزش 

ناظر ها  آن سرمایة اجتماعیو تحرک  یاییمنظور پو  به آموزان و دانش انمعلمبر تحکیم روابط اجتماعی 

ناظر بر اثربخشی  سرمایة اجتماعیبسط نظری مفهوم قبض و  دیگرو  آموزش زبان خارجیفرایند بر 

که شمار  آنجا از .انمعلممیان  سرمایة اجتماعی ةی و کیفی سازمنظور ارزیابی کمّ  بهزبان  آموزش

رویکردی با اتخاذ آن شدیم تا  اندک است، بر بسیار در این دو رویکرد خارجی و داخلیهای  پژوهش

گامی  انمعلم سرمایة اجتماعیناظر بر ارتقای  زبانترسیم الگوی اثربخشی آموزش اساس بومی بر 

 .کرونا برداریمار مهم آموزشی در عصر آموزشی پسابسی ةکوچک در واکاوی این پدید

 پژوهش ةشیو

های ضمن خدمت( بارها در  حین خدمت )دورهی( و معلمـ  کارآموزی )دانشجو ةرودر د انمعلم

آموزش زبان خارجی بر  ةکاهندآثار  گذشته ازگیرند.  معرض آموزش رسمی زبان خارجی قرار می

سرمایة آموزش زبان خارجی بر ارتقای  ةسازندآثار ، این پژوهش در پی واکاوی سرمایة اجتماعی

درک عمقی و ساختاری از  پژوهشهدف اصلی . است وپرورش آموزششاغل در  انمعلم اجتماعی

در اثر  انمعلماست. فرض بر آن است که  انمعلم سرمایة اجتماعیاثر یادگیری زبان خارجی بر 

های در  دانشی و فرهنگی یادگیری زبان خارجی از مجموعه مؤلفههای  مایه درونبرخورداری از 

ی انمعلم ةمنظور درک تجرب ، بهدر این راه گیرند. خود بهره می سرمایة اجتماعیدسترس در ارتقای 

اند، با اتخاذ رویکرد  های توانمندسازی آموزش زبان خارجی قرار گرفته که در معرض دوره

( ابعاد اثربخشی آموزش زبان Van Manen 1990, 1997, 2007, 2016, 2021) 1پدیدارشناسی تجربی

 ایم. سی کردهاستان تهران برر وپرورش آموزششاغل  انمعلمی از شمارخارجی را بر 

                                                                                                                                                       
1. phenomenology of practice 
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معرف به صورت هدفمند و از طریق دسترسی تصادفی پژوهشگران به  ةانتخاب نمون

ط پژوهشگران ااند. تعامل و ارتب نام کرده  بازآموزی زبان انگلیسی ثبت ةهایی است که در دور نمونه

 ( و یکی ازLMS)برخط های آموزشی  از طریق شبکهبیشتر و  ،واسطه بیها مستقیم،  با نمونه

کنندگان از شرکت در پژوهش  شرکت ةهم های ارتباط اجتماعی تحت اندروید بوده است. شبکه

 اند. و رضایت خود را برای مشارکت اعالم کرده یافته اطالع

 الین معتبر( ای و منابع آن )تحقیقات کتابخانه موجود پیشینةپیمایش  ةنخست، بر پای

 ،بازآموزی توزیع شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ةرکنندگان در دو ای تهیه و میان شرکت پرسشنامه

به  سرمایة اجتماعینفر از کسانی که میانگین باالیی از اثرگذاری یادگیری زبان انگلیسی بر یازده 

 ساختاریافته انتخاب شدند. نیمه ةنمایش گذاشتند برای شرکت در مصاحب

 ةستان تهران هستند که در دورشاغل در ا انمعلمکنندگان این نوشتار یازده نفر از  مشارکت

اند. پژوهشگران با ایفای نقش یکی از  داشته تبازآموزی زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان شرک

شناختی  اطالعات جمعیت 2. جدول کامل داشتندکنندگان دسترسی  مدرسان دوره به مشارکت

 دهد. کنندگان را نشان می مشارکت

 کنندگان ارکتشناختی مش . اطالعات جمعیت2جدول 

 فراوانی رشته فراوانی تحصیالت فراوانی سن فراوانی جنسیت

 7 انسانی 8 ارشد کارشناسی 9 35-28 2 زن

 4 هنر 3 دکتری 2 45-36 9 مرد
 

در این مرحله مصاحبه به  .ان انجام شدگکنند تساختاریافته با مشارک های نیمه دوم، مصاحبه

، صوت همچنینکنندگان انجام گرفت.  تنی با مشارکتو از طریق ارتباط صوتی و مبرخط صورت 

آموزنده و  و سپس، اظهارات پرتکرار شد. مکتوبشده ادغام و  ها ذخیره و با متون ذخیره مصاحبه

کدگذاری و تحلیل شدند.  (MAXQDA) 1افزار تحلیل کیفی مهم استخراج و در نرم های عبارت

 سرمایة اجتماعیموزش زبان خارجی بر ارتقای اثربخشی آیندی آبرالگوی »نام با خروجی تحلیل 

 دهد. الگوی تحلیلی اثربخشی را نشان می 1تصویر  پدیدار شد.« انمعلم

                                                                                                                                                       
1. MAXQDA Analytics Pro 2020 (Release 20.4.0) 
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 انمعلم سرمایة اجتماعیاثربخشی آموزش زبان خارجی بر  ة. الگوی تحلیلی حوز1تصویر 

بندی، بررسی  ازی داده، دستهس های پژوهش از مثلث همچنین، برای آزمون اعتمادپذیری داده

نظر در امر تربیت معلم تا رسیدن به  صاحب استاداننفر از  9و تمرکز گروهی توسط  ،تطبیقی

 اجماع و اشباع نظری بر جزئیات الگو بهره گرفتیم.

 ها نتایج و تحلیل داده

دهی،  ، سازمانهای مرور، تدوین ینداها طی فر مانن(، تحلیل داده  پدیدارشناسی )ون ةمطابق با شیو

افزار  بر اساس خروجی احصایی از نرمبندی، کدگذاری، و تدوین الگو به شرح زیر انجام شد.  طبقه

  هفرعی بموضوع  پنجاه و هفتو  ،اصلیهجده موضوع مقوله، سه تحلیل کیفی، الگویی شامل 

در سه  ی این نوشتار عبارت است از اثربخشی آموزش زبان خارجیاحصای های دست آمد. مقوله

 3جدول . اثرپذیری اجتماعی و فراسازمانیو  ،سازمانیـ  روهیگاثرپذیری فردی،  اثرپذیری ةدایر

 دهد. اصلی و فرعی را نشان میهای  موضوعیک و  ةمقول
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 های اصلی و فرعی و موضوع« معلماثرپذیری فردی  ةدایر»یک  ة. مقول3جدول 

 فرعی های موضوع اصلیموضوع  مقوله

 یری فردیاثرپذ( الف
 معلم

 اجتماعیـ  فردی ةتوسع. 1
 درونیـ  تعامالت فردی 

 روابط فردی 

 های اجتماعی پذیری و مهارت جامعه 

 فرهنگیـ  فردیتوسعة . 2

 مطالعه ةسران 

  تألیف )نگارش(سرانة 

 بازدهی سواد 

 توانایی تعاملی دوزبانگی 

 فرهنگی توانایی تعامل میان 

 آگاهی و تفاهم فراملی 

 شناختی جامعهـ  بانز ةارزش افزود 

 ای بالندگی حرفه. 3

 بهبود بازتابش نظری 
 ای بهبود یادگیری حرفه 
 بهبود دانش تخصصی 
 گیری از متخصص دسترسی و بهره 
 ای اثربخشی فعالیت حرفه 
  شغلیرتبة ارتقای 

 فناوریمندی از  بهره. 4

 مندی در یادگیری بهره 
 مندی در تدریس بهره 
 مندی در ارتباطات مجازی بهره 
 اثرگذاری بر فضای مجازی 

 موفقیت تحصیلی. 5
  دانشگاهیبهبود سواد 
 ت دانشگاهیبهبود مشارک 
 تحصیل مدارک آموزشی 

 تحول آموزشی. 6

 ریزی علمی ارتقای برنامه 
 بهبود فضای آموزشی 
 بهبود تدریس 
 گرایی ای پذیری و حرفه مسئولیت 

 آوری شغلی و تاب رضایت. 7
 رضایت فردی 
 رضایت دیگران 

 نظام هنجاری و ارزشی فردی. 8
 شخصی یبهبود باورها 
 ای حرفه یبهبود باورها 
  سازمانیبهبود تمکین اجتماعی و 

 فردی امنیتاعتماد و . 9
 فردی  بهبود ابعاد هویت 
 بهبود احساس تعلق و امنیت 
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 فرعی پدیدار گشت:موضوع سه  «سازمانیـ  فردی ةتوسع»قلمرو در ، 3مطابق جدول 

بر  آموزش زبان خارجی اگرچه به صورت غیرمستقیم :درونیـ  تعامالت فردی .1. 1( الف

یادگیری زبان خارجی )انگلیسی( بسندگی فرد  ةتجرب ،اثرگذار است معلمو درونی  تعامالت فردی

قلمرو فراشناختی جدیدی را در  و های شناختی و فرصت کند میزبانی را کمتر  تکدانش به 

 دهد. قرار می معلمدر اختیار  تعامالت فردی

یادگیری زبان خارجی به صورت غیرمستقیم بر روابط فردی  ةتجرب :روابط فردی .2. 1( الف

بسیار نزدیک اثرگذار است. کاهش بسندگی فرد به  و همکارانِ ،خود ةآموزان، خانواد با دانش معلم

های ارتباطی زبان خارجی در غنای  ی زبان مادری و در مقابل افزودن مهارتهای ارتباط مهارت

 ارتباطات فردی مؤثر است. ةدایردر  معلم سرمایة اجتماعی

آموزش زبان خارجی به صورت غیرمستقیم  :های اجتماعی پذیری و مهارت جامعه .3. 1( الف

یادگیری زبان  ةاثرگذار است. تجرب فردی ةدر دایر سرمایة اجتماعیپذیری و غنای  بر میزان جامعه

های مهارتی جدیدی  و فرصت کند میزبانی را کمتر  خارجی )انگلیسی( بسندگی فرد به دانش تک

در  فرهنگی )دوزبانگی(ـ  مهارتیقلمرو از تجمیع دو برخاسته  پذیری اجتماعی شدن و جامعهرا در 

 دهد. قرار می معلماختیار 

 ار شد:فرعی پدیدموضوع هفت  «فرهنگیـ  فردی ةعتوس»قلمرو در ، 3مطابق جدول 

ویژه مهارت خواندن و درک  یادگیری زبان خارجی )به ةدر اثر تجربمطالعه:  ةسران .1. 2( الف

ویژه زبان  به ،مطالعات زبان مادری ةدر دو حیط معلم ةمطالع ةمطلب( به صورت غیرمستقیم سران

 یش خواهد داشت.افزا ،روزنامه( ،کتاب، مجالت همچونخارجی )

ویژه مهارت  یادگیری زبان خارجی )به ةدر اثر تجرب تألیف )نگارش(: ةسران .2. 2( الف

به  یها تراوش ةدو حیطدر  معلمنگارش  ةنوشتاری و دستور زبان( به صورت غیرمستقیم سران

 یسی(نو جزوه ،نگاری تدریس، وقایع های نگارش تجربه همچونویژه زبان خارجی ) به ،زبان مادری

 افزایش خواهد داشت.

های  ، فعالیتیادگیری زبان خارجی ةدر اثر تجرببه مرور زمان و  بازدهی سواد: .3. 2( الف

های ناظر بر سواد  زبان مادری و تلفیق آن با فعالیت ةدر حلق  بسندگی به فعالیت ةدر حیط معلم
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 سرمایة اجتماعیغنای ر بزبان خارجی  ة( در حیطدیداری و هیجانیو  ای سواد رسانههمچون )

 .افزودخواهد  معلم

تعاملی(  ةویژه شیو در اثر یادگیری زبان خارجی )به توانایی تعاملی دوزبانگی: .4. 2( الف

زبان خارجی(  ةزبان مادری و جامع ةتعامالت دوزبانگی )جامع ةافزایش توانمندی در دایر

 وی سرمایة اجتماعیو تقویت  ار غندهد که ناظر ب قرار می معلمهای جدیدی را پیش روی  فرصت

 خواهد بود.

یادگیری زبان خارجی و آشنایی با  ةدر اثر تجرب فرهنگی: توانایی تعامل میان .5. 2( الف

فرهنگی  تعامالت میان ةدر حوز معلمفرهنگ زبان خارجی شاهد افزایش توانمندی های  مایه درون

 فرهنگی( خواهیم بود. انکُنش می ،، تفاهم، آگاهیتأثیرنگرش، نقد،  همچون)

ویژه مهارت خواندن  )بهخارجی یادگیری زبان  ةدر اثر تجرب آگاهی و تفاهم فراملی: .6. 2( الف

جهانی و فراملی پرتکرار در متون آموزشی انتظار داریم توانمندی  های و درک مطلب( در موضوع

 ایش یابد.ای افز و منطقه فراملیهای  آگاهی و تفاهم در موضوع ةدر حوز معلم

ویژه  یادگیری زبان خارجی )به ةدر اثر تجرب شناختی: جامعهـ  زبان ةارزش افزود .7. 2( الف

اهمیت و تأیید در تشخیص و  معلمگذاری  واژگان و دستور زبان( فرصت توجه و سرمایه ةدایر

اختی زبان شن های جامعه مؤلفه ةویژه در حیط به میراث زبانی )زبان مادری و زبان خارجی(جایگاه 

 وی دارد. سرمایة اجتماعیمستقیمی بر غنا و افزایش تأثیر 

 فرعی پدیدار گشت:موضوع  شش «ای بالندگی حرفه» ة، در حیط3مطابق جدول 

ویژه احتمال آشنایی با واژگان  در اثر آموزش زبان خارجی )به نظری: بازتابش بهبود .1. 3( الف

انتظار گاه  آنو یابد  میای افزایش  حرفه ةبه منابع توسع معلمتخصصی آموزش( فرصت دسترسی 

 وی دارد بهبود یابد. سرمایة اجتماعیکه اثری مستقیم بر  معلمرود بازتابش نظری  می

دایرة در اثر آموزش زبان خارجی )مهارت خواندن و  ی:احرفه یادگیری بهبود .2. 3( الف

زبان مادری و زبان خارجی(  ةای )در حلق رفهبه منابع یادگیری ح معلمواژگان( فرصت دسترسی 

 .یافتافزایش خواهد 
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 ةدر اثر آموزش زبان خارجی )مهارت خواندن و دایر تخصصی: دانش بهبود .3. 3( الف

 یابد. ی افزایش میچشمگیرمنابع دانش تخصصی به میزان  به معلمواژگان( فرصت دسترسی 

اثر آموزش زبان خارجی )مهارت شنیداری در  متخصص: از گیری بهره و دسترسی. 4. 3( الف

زبان مادری و زبان خارجی( به میزان  ةن )در حلقابه متخصص معلمگفتاری( فرصت دسترسی  و

 ی افزایش خواهد یافت.چشمگیر

فرعی های  موضوعدر اثر آموزش زبان خارجی و برآیند  ای: حرفه فعالیت اثربخشی .5. 3( الف

آموزان  بر دانش معلمسطوح اثربخشی فعالیت آموزشی و تربیتی  ( افزایش3. 3، 2. 3، 1. 3) الف

 محتمل خواهد بود.

همانند ) انمعلمشغلی  یارتقاهای  نامه آیینعطف به مقررات و  شغلی: ةرتب ارتقای .6. 3( الف

 شغلی لحاظ شده است. ةیازات ارتقای رتبتزبان خارجی در ام ةبندی( تسلط و مهارت در حیط رتبه

 :دست آمد  هبفرعی موضوع چهار  «فناوریمندی از  بهره» ة، در حیط3 مطابق جدول

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش عمومی(  :یادگیری در مندی بهره .1. 4( الف

افزار و  سخت ةی )در حیطفناورمندی از  بهره ةدر حوز معلمرود تعامل و کاربری  انتظار می

عامل، اینترنت،  استفاده از سیستم همچونو توانمندسازی خودگام )افزار( برای یادگیری فردی  نرم

 ...( بهبود یابد. ،برخطهای  نامه لغتهای آموزشی،  سایت

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش عمومی(  تدریس: در مندی بهره. 2. 4( الف

افزار و  سخت ةر حیط)دفناوری مندی از  بهره ةدر حوز معلمرود تعامل و کاربری  انتظار می

دیجیتال، ابزارهای عامل، اینترنت،  استفاده از سیستم همچونافزار( برای استفاده در تدریس ) نرم

 ...( بهبود یابد. ،برخطهای  نامه لغتهای آموزشی،  سایت

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش  مجازی: ارتباطات در مندی بهره .3. 4( الف

افزار  سخت ة)در حیطفناوری مندی از  بهره ةدر حوز معلمرود تعامل و کاربری  می عمومی( انتظار

های ارتباط  ها و شبکه سامانههمچون ای ) ارتباطی و رسانههای  بسترافزار( برای استفاده از  و نرم

 ای( بهبود یابد. ی چندرسانهامحتو و های خبری اجتماعی، سایت

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش  ی:مجاز فضای بر اثرگذاری .4. 4( الف
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افزار  سخت ة)در حیطفناوری مندی از  بهره ةدر حوز معلمرود تعامل و کاربری  عمومی( انتظار می

بسترهای موجود در  سرمایة اجتماعیهای  افزار( برای حضور فعال و اثرگذاری بر گروه و نرم

 تلگرام( بهبود یابد. ،راماینستاگواتساپ،  همچونای ) ارتباطی و رسانه

 :احصا شدفرعی موضوع سه  «موفقیت تحصیلی» ةدر حیط 3مطابق جدول 

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش عمومی( فرصت  :دانشگاهی سواد بهبود. 1. 5( الف

 ای و سخنرانی علمی( افزایش یابد. نگارش حرفههمچون )دانشگاهی برای بهبود سواد  معلم

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش عمومی(  :دانشگاهی تمشارک بهبود .2. 5( الف

 زبان مادری و زبان خارجی( افزایش یابد. ة)در حلقدانشگاهی برای بهبود مشارکت  معلمفرصت 

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط بر توانش عمومی(  آموزشی: مدارک تحصیل .3. 5( الف

های  تحصیالت تکمیلی، آزمونآزمون ورودی )دانشگاهی ذ مدارک و مدارج برای اخ معلمفرصت 

 و ...( افزایش یابد. ،های فنی نامه المللی زبان، گواهی بین

 :شدپدیدار فرعی موضوع  چهار «تحول آموزشی» ةدر حیط 3مطابق جدول 

موفقیت  ةدر اثر آموزش زبان خارجی و برآیند حیط علمی: ریزیبرنامه ارتقای .1. 6( الف

( انتظار 4 )الففناوری مندی از  بهره ةو حیط ،(3 ای )الف بالندگی حرفه ةحیط ،(5 تحصیلی )الف

 ریزی علمی بهبود یابد. در ارتقای برنامه معلمرود عملکرد  می

موفقیت  ةدر اثر آموزش زبان خارجی و برآیند حیط آموزشی: فضای بهبود. 2. 6( الف

( انتظار 4 )الففناوری مندی از  بهره ةو حیط ،(3 ای )الف ی حرفهبالندگ ةحیط ،(5 تحصیلی )الف

 آموزان افزایش یابد. در بهبود فضای آموزشی برای خود و دانش معلمرود اثرگذاری  می

 موفقیت تحصیلی )الف ةاثر آموزش زبان خارجی و برآیند حیط در تدریس: بهبود .3. 6( الف

در  معلمرود  ( انتظار می4 )الففناوری مندی از  بهره ةحیطو  ،(3 ای )الف بالندگی حرفه ةحیط ،(5

 باشد. تر کامیاببهبود کیفیت تدریس 

 ةحیطزبان خارجی و برآیند  در اثر آموزش گرایی: ایحرفه و پذیریمسئولیت .4. 6( فال

 )الففناوری مندی از  بهره ةو حیط ،(3 ای )الف بالندگی حرفه ةحیط ،(5 موفقیت تحصیلی )الف

 گرایی تقویت شود. ای پذیری و حرفه مسئولیت ةدر حیط معلمرود  انتظار می (4
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 دست آمد:  هفرعی بموضوع  دو «آوری رضایت شغلی و تاب» ةدر حیط 3مطابق جدول 

انتظار  ،6 الف ةدر اثر آموزش خارجی و ناظر بر تقویت حیط فردی: رضایت .1. 7( الف

 هبود یابد.از خودش ب معلمرود احساس رضایت فردی  می

انتظار  ،6 الف ةدر اثر آموزش خارجی و ناظر بر تقویت حیط :دیگران رضایت .2. 7( الف

 بهبود یابد. معلمرود احساس رضایت مخاطبان از علمکرد  می

 :احصا شدفرعی موضوع سه  «نظام هنجاری و ارزشی فردی» ةحیطدر  3مطابق جدول 

رود وضعیت  انتظار می 6. 1 های الف یند حیطهنظر به برآ شخصی: یباورها بهبود .1. 8( الف

 .یابدشخصی بهبود  یباورها ةدر حیط معلم

 یرود باورها انتظار می 6. 1 های الف نظر به برآیند حیطه ای:حرفه یباورها بهبود .2. 8( الف

 .یابدو بهبود کند پیشرفت  معلمای  حرفه

رود  انتظار می 7. 1 های الف رآیند حیطهنظر به ب :سازمانی و اجتماعی تمکین بهبود .3. 8( الف

 و هنجارهای اجتماعی افزایش یابد. ،های سازمانی ارزش آموزشی،نسبت به مقررات  معلمتمکین 

 :پدیدار شدفرعی موضوع دو  «اعتماد و امنیت فردی» ةدر حیط 3مطابق جدول 

ابعاد  رود انتظار می 8. 1 های الف نظر به برآیند حیطه فردی: هویت ابعاد بهبود .1. 9( الف

 ،نفس، خوداتکایی، خودکارآمدی ای، اعتمادبه هویت شخصی، حرفه همچون) معلمهویت فردی 

 یابد.یکپارچگی خودارزشمندی( تقویت شود و 

 رود انتظار می 8. 1 های الف نظر به برآیند حیطه امنیت: و تعلق احساس بهبود. 2. 9( الف

 د.یابو اجتماعی تا حد زیادی بهبود سازمانی  و احساس تعلق و امنیت فردی

 :شدسه موضوع فرعی پدیدار  «دسترسی گروهی» ةدر حیط 4مطابق جدول 

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط گفتاری و نوشتاری(  های ارتباطی: شبکه ةتوسع .1. 1( ب

خارجی( زبان مادری و زبان  ةگروهی )در حلق گروهی و برون طی درونهای ارتبا دسترسی به شبکه

 ها محتمل خواهد بود. آن ةو توسع
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در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط گفتاری و نوشتاری(  های ارتباطی: تقویت شبکه .2. 1( ب

زبان مادری و زبان خارجی( و  ةگروهی )در حلق گروهی و برون های ارتباطی درون تقویت شبکه

 ها محتمل خواهد بود. یکپارچگی آن

در اثر یادگیری زبان خارجی )تسلط گفتاری و نوشتاری(  ای ارتباطی:ه تنوع شبکه .3. 1( ب

زبان  ةگروهی )در حلق گروهی و برون های ارتباطی درون شبکه تری از دسترسی به طیف متنوع

 مادری و زبان خارجی( محتمل خواهد بود.

 رعیهای اصلی و ف و موضوع« معلمسازمانی ـ  اثرپذیری گروهی ةدایر»دو  ة. مقول4جدول 

 فرعی های موضوع اصلیموضوع  مقوله

ـ  اثرپذیری گروهی( ب

 معلمسازمانی 

 ساختار گروهی. یکپارچگی 1

 های ارتباطی توسعه شبکه 

 های ارتباطی تقویت شبکه 

 های ارتباطی تنوع شبکه 

 دسترسی گروهی. 2

 های محلی دسترسی گروه 

 های فراملی دسترسی گروه 

 حضور و مشارکت فراملی 

 و همبستگیچگی . یکپار3
 تقویت مشارکت میان اعضا 

 بهبود فضای همکاری مدرسه 

 تعالی سازمانی. 4
 تعالی تعاملی همکاران 

  آموز دانشـ   معلمتعالی تعاملی 

 نظام ارزشی سازمانی و فرهنگ سازمانی. 5

 تحکیم مناسبات فرهنگی 

 نگرش مثبت و سازنده 

 رات سازمانیتحکیم مقر 

 هیاعتماد و امنیت گرو. 6

 اعتماد بینافردی 

 اعتماد سازمانی 

 امنیت شغلی و سازمانی 

 

 :شدفرعی پدیدار موضوع سه  «ساختار گروهییکپارچگی » ةدر حیط 4مطابق جدول 
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در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  های محلی: دسترسی گروه .1. 2( ب

های محلی  در گروه معلمی و جایگاه دارد دسترس سرمایة اجتماعیهای  غیرمستقیم بر مؤلفه

و ...(  ،گذاران سیاستهای اجرایی )معاونان، مدیران،  استان( و گروه ،)همکاران مدرسه، بخش

 تقویت خواهد شد.

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  های فراملی: گروه دسترسی .2. 2( ب

های فراملی  در گروه معلمارد دسترسی و جایگاه د سرمایة اجتماعیهای  غیرمستقیم بر مؤلفه

 و ...( تقویت خواهد شد. ،ای و جهانی های حمایتی منطقه المللی، سازمان های بین )انجمن

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  حضور و مشارکت فراملی: .3. 2( ب

های  در گروه معلمضور و مشارکت فعال دارد فرصت ح سرمایة اجتماعیهای  غیرمستقیم بر مؤلفه

 و ...( تقویت خواهد شد. ،ای و جهانی های حمایتی منطقه المللی، سازمان های بین فراملی )انجمن

 :شدفرعی پدیدار موضوع دو  «و همبستگییکپارچگی » ةدر حیط 4مطابق جدول 

ن خارجی که در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبا تقویت مشارکت میان اعضا: .1. 3( ب

های  در شبکه انمعلمدارد مشارکت گروهی  سرمایة اجتماعیهای  تأثیری غیرمستقیم بر مؤلفه

 تقویت خواهد شد. سرمایة اجتماعی

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که  بهبود فضای همکاری مدرسه: .2. 3( ب

سرمایة ناظر بر تقویت  معلمت دارد فعالی سرمایة اجتماعیهای  تأثیری غیرمستقیم بر مؤلفه

 موجب بهبود فضای همکاری در مدرسه خواهد شد. اجتماعی

 :شدفرعی پدیدار موضوع دو  «تعالی سازمانی» ةدر حیط 4مطابق جدول 

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  تعالی تعاملی همکاران: .1. 4( ب

 سرمایة اجتماعیناظر بر تقویت  معلمدارد فعالیت  عیسرمایة اجتماهای  غیرمستقیم بر مؤلفه

 موجب افزایش سطح تعاملی در گروه همکاران وی خواهد شد.

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که  آموز: دانشـ  معلمتعالی تعاملی  .2. 4( ب

سرمایة ویت ناظر بر تق معلمدارد فعالیت  سرمایة اجتماعیهای  تأثیری غیرمستقیم بر مؤلفه

 آموز خواهد شد. دانشـ  معلمموجب افزایش سطح تعاملی در ارتباط  اجتماعی
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 :شدفرعی پدیدار موضوع  سه «نظام ارزشی سازمانی و فرهنگ سازمانی» ةدر حیط 4مطابق جدول 

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  تحکیم مناسبات فرهنگی: .1. 5( ب

 سرمایة اجتماعیناظر بر تقویت  معلمدارد فعالیت  سرمایة اجتماعیهای  مؤلفهغیرمستقیم بر 

 مدرسه خواهد شد.ارتباطی در سطح  ةشبکموجب تحکیم مناسبات فرهنگی در 

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  نگرش مثبت و سازنده: .2. 5( ب

 سرمایة اجتماعیناظر بر تقویت  معلمد فعالیت دار سرمایة اجتماعیهای  غیرمستقیم بر مؤلفه

 خواهد شد. معلمهای ارتباطی  موجب ارتقای نگرش مثبت و سازنده در شبکه

در اثر تجربه و خروجی یادگیری زبان خارجی که تأثیری  مقررات سازمانی:حکیم ت .3. 5( ب

 سرمایة اجتماعییت ناظر بر تقو معلمدارد فعالیت  سرمایة اجتماعیهای  غیرمستقیم بر مؤلفه

 خواهد شد. معلمهای ارتباطی  در شبکه موجب تحکیم رعایت مقررات سازمانی

 :شدفرعی پدیدار موضوع سه  «اعتماد و امنیت گروهی» ةدر حیط 4مطابق جدول 

رود احساس اعتماد  انتظار می 5. 1های ب  نظر به برآیند حیطه اعتماد بینافردی: .1. 6( ب

 .یابدتا حد زیادی بهبود دیگر  یکبه  انمعلم بینافردی

 معلمرود احساس اعتماد  انتظار می 5. 1های ب  نظر به برآیند حیطه اعتماد سازمانی: .2. 6( ب

 .یابدبه سازمان و عملگران سازمانی تا حد زیادی بهبود 

رود احساس  انتظار می 6. 2 و ب 6. 1 ب ةاز برآیند حیط امنیت شغلی و سازمانی: .3. 6( ب

 بهبود یابد. معلمیت شغلی و سازمانی امن

 های اصلی و فرعی و موضوع« معلماثرپذیری اجتماعی و فراسازمانی  ةدایر»سه  ة. مقول5جدول 

 فرعیهای  موضوع اصلیموضوع  مقوله

اثرپذیری اجتماعی ( ج
 معلمو فراسازمانی 

 ساختار اجتماعی. یکپارچگی 1
 اجرایی فراسازمانی ةشبک 

 دنیمـ  اجتماعی ةشبک 

 آموزان پیشرفت دانش. 2
 پیشرفت تحصیلی 

 پیشرفت تربیتی 

 اجتماعی اعتماد و امنیت. 3
 اعتماد عمومی 

 اعتماد نهادی 

 اعتماد ملی 
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 :شدفرعی پدیدار موضوع دو  «ساختار اجتماعییکپارچگی » ةدر حیط 5مطابق جدول 

رود  انتظار می 6. 1و ب  9 .1های الف  نظر به برآیند حیطه فراسازمانی: اجرایی ةشبک .1. 1( ج

اجرایی فراسازمانی ایفا  ةویژه شبک ساختار اجتماعی بهیکپارچگی ای در  بتواند نقش سازنده معلم

 کند.

رود  انتظار می 5. 1ب و  9. 1الف های  نظر به برآیند حیطه مدنی: اجتماعی ةشبک .2. 1( ج

 مدنی ایفا کند.ـ  اجتماعی ةویژه شبک بهساختار اجتماعی یکپارچگی ای در  بتواند نقش سازنده معلم

 :شدپدیدار فرعی موضوع دو  «آموزان پیشرفت دانش» ةدر حیط 5مطابق جدول 

 معلمرود  انتظار می 5. 1و ب  9. 1های الف  نظر به برآیند حیطهپیشرفت تحصیلی:  .1. 2( ج

 آموزان ایفا کند. ای در پیشرفت تحصیلی دانش بتواند نقش سازنده

 معلمرود  انتظار می 5. 1و ب  9. 1های الف  نظر به برآیند حیطه :پیشرفت تربیتی .2. 2( ج

 آموزان ایفا کند. ای در پیشرفت تربیتی دانش بتواند نقش سازنده

 :شدفرعی پدیدار موضوع سه  «اجتماعی امنیت و اعتماد» ةدر حیط 5مطابق جدول 

رود  انتظار می 2. 1 و ج 5. 1ب  و 9. 1ف های ال نظر به برآیند حیطه اعتماد عمومی: .1. 3( ج

 ایفا کند. ارتقای اعتماد و امنیت اجتماعیای در  بتواند نقش سازنده معلم

رود  انتظار می 2. 1 و ج 5. 1ب  و 9. 1های الف  نظر به برآیند حیطه اعتماد نهادی: .2. 3( ج

 ایفا کند. ای در ارتقای اعتماد به نهادهای اجتماعی بتواند نقش سازنده معلم

رود  انتظار می 2. 1 و ج 5. 1ب  و 9. 1های الف  نظر به برآیند حیطه اعتماد ملی: .3. 3( ج

 ای در ارتقای اعتماد و امنیت ملی ایفا کند. بتواند نقش سازنده معلم

 سرمایة اجتماعیزبان خارجی بر ارتقای  الگوی اثربخشی آموزش» ترسیم مفهومی 1شکل 

 گذارد. و پنجاه و هفت موضوع فرعی به نمایش می ،وله، هجده موضوع اصلیرا در سه مق «انمعلم
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 معلمان سرمایة اجتماعیالگوی مفهومی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر  .1 شکل
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  جهینت

ری زبان خارجی یآموزش و یادگغیرمستقیم  و مؤید تأثیرات مستقیم آشکاراختی نتایج الگوی پدیدارشنا

 سرمایة اجتماعیآموزش زبان خارجی بر  ةسازندآثار  ویژه به؛ است انمعلم ماعیسرمایة اجتبر تقویت 

و ج( اثرپذیری اجتماعی و  ،سازمانیـ  ب( اثرپذیری گروهی، الف( اثرپذیری فردی در سه سطح: انمعلم

از  معلمدر سطح اثرپذیری گروهی  فرعی و اصلیهای  موضوعمطالعة همچنین،  است.نمایان  فراسازمانی

 ةشبک ةتوسع. 2، مشارکت علمی و فرهنگی. 1های:  یادگیری زبان خارجی در حیطه ةگذاری ویژاثر

ارتقای خودگامی در توانمندسازی و . 4، گروهی و ملیو  تقویت احساس امنیت فردی. 3، اجتماعی

 تأمل است. لفرهنگی و فراملی قاب ارتقای سطح آگاهی و شناخت میان. 5و  ،ای هویت فردی و حرفه

از اثرگذاری  معلمفرعی و اصلی در سطح اثرپذیری فردی های  موضوع ة، مطالعزون بر ایناف

مدیریت اثربخش فضای ارتباطی . 2 ،هبری آموزشیار. 1 آموزش زبان خارجی در سه حیطه: ةویژ

مندی از فناوری اطالعات و تکنولوژی در  وری کمّی و کیفی بهره بهره. 3و  ،و ساختاری

 حکایت دارد. انمعلمای و اجتماعی  حرفه و های فردی ساحت

های داخلی با آن  یافته ةهای داخلی ندارد از مقایس حاضر نظیری در پژوهش نوشتاراز آنجا که 

شناختی و  های معرفت  حیطه رب یکاند هر   المللی نیز که بسیار اندک های بین شنگارمعذوریم. 

های  یافته ةمقایس بنابراین .اند مان تمرکز کردهآموزش زبان خارجی بر معل سرمایة اجتماعیانتقادی 

های پژوهش پیشنهاد  بر اساس برآیند یافتهنماید.  شده ضروری نمی این پژوهش با مقاالت اشاره

های  در ساحت انمعلم سرمایة اجتماعیآموزش زبان خارجی بر  ةو کاهندفزاینده شود نقش  می

ای و محلی دیده شود. همچنین،  منطقه و لیآموزشی در سطوح مگذاری  سیاستریزی و  برنامه

ها و  آموزه ،انمعلمـ  ویژه در آموزش دانشجو به ،معلمدرسی تربیت   ةشود در برنام پیشنهاد می

، انمعلم سرمایة اجتماعیمنتج به تقویت و ارتقای سطح  ات ناظر بر آموزش زبان خارجیِظمالح

در شایسته است  در آخر، نجانده شود.گ ،گیری همه ةهای آموزش در دور برای جبران چالش

نفعان در محیط  بر سایر ذی آموزش زبان خارجی و برآیندیفرایندی کاوش ابعاد های پیرو  پژوهش

در  سرمایة اجتماعی مفهوممدیر مدرسه( ناظر بر  ،، معاونانکارکنان اداریآموزان،  آموزشی )دانش

 .گرفته شودنظر در نظام تعلیم و تربیت 
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