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  چکیده
 از جملـه کـالس آمـوزش زبـان خـارجی در هـر سـطحی و در هـر         ،کتاب درسی در هر کالسی 

ا بـودن    دار بـه دلیـل   . کنـد  نقش محوري ایفا مـی     -  اعم از مدرسه و دانشگاه     -  آموزشی ۀمؤسس
 آمـوزش   ،مناسب جهت ارزیابی کتب درسی     کارگیري معیارهاي مرتبط و    چنین نقشی تهیه و به    

پـردازان و نویـسندگان بـه        نظریـه  ،در ایـن میـان    . زبان خارجی همواره امري ضروري بوده است      
ارچوبهاي ارزیابی مختلفی را بـر اسـاس اصـول و        همنظور ارزیابی کتب آموزش زبان انگلیسی، چ      

) 1998( جـان   لیتـل ارچوب ارزیـابی    ه چ ،ارچوبهاهیکی از این چ   . اند ي معینی ارائه نموده   معیارها
 انگلیـسی عمـومی  مطالعه حاضر به ارزیابی کتـاب  . کار رفته است هاست که در مطالعات زیادي ب   

مـشخص و  را ن آارچوب پرداخته است تا نقاط قوت و ضـعف          هدانشگاه پیام نور بر مبناي این چ      
بـراي  .  یا خیرد که آیا این کتاب در راستاي اهداف تعیین شده براي آن استکنهمچنین معلوم   

 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه با بررسی این کتاب چـک  اندارسیدن به این هدف سه تن از است     
نتـایج تحقیـق    . بندي کردنـد   را درجه ) 1998( جان  لیتلارچوب  هلیستهاي ارزیابی برگرفته از چ    

شـود، ایـن کتـاب داراي      دیده مـی   انگلیسی عمومی  ص چندي در کتاب   قاونشان داد که گرچه ن    
ص قاواز ن  توان گفت ویژگیهاي مثبت آن به مراتب بیش     و حتی می   استنقاط قوت قابل توجهی     
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  مقدمه
بـه عنـوان   هم بـه عنـوان زبـان دوم و هـم       زبان انگلیسیموزشآهاي ضروري  لفهؤیکی از م 

 بر این بـاور اسـت کـه    (Garinger, 2001, p. 1) گارینگر.  کتاب درسی است،زبان خارجی
 وي همچنـین اظهـار   .گـذار اسـت   تأثیرفراگیـران معلمـان و    بـر   انتخاب کتـاب درسـی     نحوه
بع اصـلی، بـه   تواند اهداف مختلفی را براي معلمان به عنوان من   کتاب درسی می  «دارد که    می

مثابه مأخذ مطالب مکمل، به عنوان انگیزه براي فعالیتهـاي کالسـی و حتـی بـه عنـوان خـود         
کتـب  «، (Sheldon, 1988, p. 237) بنـا بـه گفتـه شـلدون    حتی .  برآورده سازد»برنامه درسی

کننـد کـه شـکل،      هرگونه برنامه آموزشی زبان انگلیسی تلقی می      راه   ۀدرسی را بسیاري نقش   
  از ایـن طریـق   آمـوزان  زبـان ، و حتـی     دهـد   مـی  نـشان  مقـصد، پیـشرفت و برنامـه را          ساختار،

  .»سنجند صورت فصل به فصل میه لحاظ تدریس مداوم و ب خصوصیات معلم را از
 کتب نقش کلیدي چهار (Hutchinson & Torres, 1994, p. 232) هاچینسن و تورس

ــدرســی در  ــی مــی را  آموزشــیۀبرنام ــد معرف ــیلهو« ،اول: نماین ــراي س ــم و اي ب  تربیــت معل
 مـسئولیت جـستجوي مطالـب درسـی     که در این صورت از    »معلمپشتیبان  « ،دوم ؛»آموز زبان

االمکـان کـاملی از رونـد تحـول       تـصویر حتـی  ةفـراهم کننـد  « ،؛ سـوم  کاهـد  می توسط معلم 
 بخصوصبا این حال، برآورده نمودن این اهداف،     . »معلمحامی روانی   « و چهارم    »آموزشی

  .لی و سومی، به رویکرد و کیفیت کتاب درسی بستگی دارداو
 آموزشـی  ۀنظران عالوه بر مزایا به معایب کتـاب درسـی مثـل هـر مولفـ          البته صاحب 
اسـتفاده از کتـاب درسـی مزایـا و      (Ur, 1996) چنانچـه بـه نظـر یـر     ؛اند دیگر نیز توجه داشته

 راهنمـایی و پـشتیبانی بـراي     معلـم؛  عدم وابستگی فراگیر به    ۀفراهم نمودن زمین  : معایبی دارد 
 مـشخص   ارچوبهـ  تکـالیف آمـاده، برنامـه تفـصیلی و چ          ، متنهـا  فـراهم نمـودن     و نیز  ؛معلم

 شـدن مطالـب بـه کتـاب      محـدود آن و يهـایی از مزایـا    نمونـه فعالیتهاي مختلـف آموزشـی    
ربــط بــودن  ، بــی مطالــب کتــاب درســیتــشابه،  احتمــالی مطالــب کتــاب، نارســاییدرســی

  از توسط فراگیـر بـه مطالـب کتـاب درسـی      عالقهنداشتن و  ارائه شده در کتاب    موضوعات
  .معایب آن است

دهـد کـه بـراي انتخـاب عـاملی بـا چنـین         مطالعات مربوط به کتاب درسی نشان مـی      
ارچوبهاي مرتبط با این شـیوه بایـد    هاي از اهمیت توسط معلم به شیوه انتقادي و در چ           درجه

کتب درسـی انتخـاب شـده مطـابق بـا      االتی از قبیل اینکه آیا      ؤستواند   عمل نمود و معلم می    
 نیـل بـه اهـداف      آیا کتاب درسـی    هستند؟ زبان    تدریس جدید متداول و    اهداف و روشهاي  

آیا کتاب درسی داراي مطالب جدید و مورد عالقه معلـم            سازد؟ پذیر می  را امکان  آموزشی
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نکتـه اساسـی آن اسـت کـه ایـن      . سد در هنگام انتخاب درسی بپر غیره را  ست؟ و او فراگیر   
 حاضـر کتـاب   ۀکه در مطالعـ  از آنجایی.  گیرد صورتارچوبی مشخص   هارزیابی باید در چ   

 ارزیابی کتاب درسی بر کتاب ۀ بررسی پیشین،شود درسی آموزش زبان انگلیسی ارزیابی می    
اب  ارزیابی کتـ  برايارچوبهکه چندین چ  این بررسی نشان داد     . آموزش زبان تمرکز دارد   

ایـن  .  طی سه دهه گذشته ارائه شده است یا خارجی انگلیسی به عنوان زبان دوم زباندرسی  
  .ی هستندیاهارچوبها اغلب معطوف به طراحی معیارهایی براي چنین ارزیابیهچ

 تعلق 1970 به دهه  اولۀدست :بندي کرد  طبقهبه چند دسته توان  را میهاارچوبهاین چ 
 این دسته .اند شاخته شده یادگیري و ساختاري زبان   ۀرفتارگرایان دیدگاههاي   ۀ و بر پای   دارند

  دسـته دوم .شـوند   تـدریس مـی  1گفتـاري ـ روش شـنیداري    بـه مناسـب مطـالبی هـستند کـه     
 در ایـن  .نماینـد  مـنعکس مـی   اصول رویکرد ارتبـاطی را    هستند که  1980ارچوبهاي دهه   هچ
  خارجیآموزان، استفاده عملی از زبان ن، توجه به نیازهاي زبااعتبار  نظیریارچوبها مسائلهچ

 1990ارچوبهـاي دهـه   هچ سـوم  ۀ دسـت .در کالس و فعالیتهاي گروهـی مـورد تأکیـد بودنـد        
هـاي زبـانی     در آنها نه تنها مهارتهـا و مؤلفـه  ومحورتر هستند  ـ  تر و ارتباط پیچیدههستند که 

تحـوالت در   . شـود   مـی   استفاده از زبـان هـم منظـور        عملیهاي    بلکه جنبه  ،شود گنجانده می 
آمـوزش  حـاکی از تکـوین مـدلهاي     سـال  40ارچوبهاي فوق در مدت زمانی در حـدود   هچ

 خـارجی از گذشـته تـا حـال اسـت     هم به عنـوان زبـان   دوم وهم به عنوان زبان      زبان   مهارت
(Riazi, 2003). 

ــاي ارچوبهچ   د ووو، دا(Davison, 1976) ، دیویـــسن(Tucker, 1975)تـــاکر هـ
ــامز (Daud & Celce-Murcia, 1979)رســیا وسلــسی م  ، شــلدون(Williams, 1979)، ویلی

(Sheldon, 1988) ،ر ی(Ur, 1996)  جان لیتلو (Littlejohn, 1998) ایـن سـه    تنها چند نمونه از
که ارزیابیهایی بر اسـاس    هستند انگلیسی به عنوان زبان دوم زبان  حوزه  در ارچوبهدسته چ 

  .ستا  آنها انجام شده
 ارزیابی کتاب درسی در سطوح مختلف   ۀمطالعات انجام شده در زمین     ۀیشینبررسی پ 

مطالـب  دهد که پژوهـشگرانی در ایـران بـه بررسـی             نشان می  فوقارچوبهاي  هو بر اساس چ   
ی بتـوال توان به افرادي مانند    اند که می   پرداختهدبیرستان   در سطح    غالباًانگلیسی  زبان  درسی  

(Toolabi, 2002)عمـــل صـــالح) 1380( ، یارمحمـــدي (Amalsaleh, 2004)، جهـــانگرد 
(Jahangard, 2007)،رزمجو  و (Razmjoo, 2002)این  آنان در مطالعات خود به. اشاره نمود 

مطالـب از نظـر    از جملـه اینکـه   ،ص فراوانی هـستند قاو ن ارايکه این کتب د   اند   هنتیجه رسید 
                                                                                                                                  
1.  audio-lingual 
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 و کاغـذ ایـن کتابهـا کیفیـت     درنـ آرایی جـذابی ندا   ، صفحه اهل زبان انگلیسی طبیعی نیستند    
 روخـوانی  مطالـب  بخش اصلی ،کنند  چهار مهارت توجه نمیهمهپایینی دارد، به تمرین در      

اصـول آمـوزش   همچنـین،  . کننـد  آموزان را لحاظ نمـی   نیازهاي دانش و و دستور زبان است   
  .اند نشده به کار گرفته آنهادر  CLT(1(صورت ارتباطی ه بزبان 

سـسات  ؤباال پژوهشگرانی نیز اقدام به بررسـی کتابهـاي درسـی م           عالوه بر مطالعات    
ویـدي  م و زارع (Iraji, 2007) ایرجـی  تـوان از   از جملـه مـی  ،انـد  خصوصی در ایـران کـرده  

(Zare-Moayedi, 2007) در تالش براي ارزیـابی کتـاب   نام برد که آنها New Interchange 

Series ،  ایـن   از، در ایـران ش زبـان انگلیـسی   پرکاربردترین کتاب مؤسـسات آمـوز       یکی از 
 از اصـول رویکردهــاي ارتبـاطی و تکلیــف محــور    زیــرا؛کننــد انتقــاد مـی  مجموعـه کتــب  

ایـن مجموعـه فاقـد کثـرت اطالعـات          . کننـد  انـد پیـروي نمـی      که مؤلفان ادعا کرده    چنان آن
ي لگـو ا و از اسـت ، تـصادفی  هاش و نیـز نقـ  توزیع فعالیتهاي ارتباطی.  است 2فرامنظورشناختی

 ایـن کتابهـا      محتـواي  در انتخـاب   حتـی معلمـان      وآمـوزان    زباننظر  . کند خاصی پیروي نمی  
آمـوزان نیـز      زبـان  داد  درون و   داد  بـرون بـراي    3اي سطح فوق جملـه   . ستا  نادیده گرفته شده  

 .ستا  شدهنادیده گرفته 
درسی سفانه در زمینه بررسی و ارزیابی کتب أپیشینه همچنین نشان داد که مت     بررسی  

اي انجام نشده است و مطالعه حاضر که به ارزیـابی       زبان انگلیسی مطالعه   شدانشگاهی آموز 
 پـردازد در نـوع خـود    یکی از کتابهاي درسی آموزش زبان انگلیسی در سطح دانـشگاه مـی            

  .اولین مطالعه در ایران است
  

  اهداف تحقیق
 این تحقیق با اسـتفاده از  ،لم انتخاب آن توسط معةبا توجه به اهمیت کتاب درسی و نیز شیو    

 یعنـی  ، رویکرد انتقادي به کتب درسی قصد دارد کتاب درسی آموزش زبان انگلیـسی      یک
 جـان  لیتـل  مـدل ارائـه شـده توسـط     ارچوب هـ  دانـشگاه پیـام نـور را در چ       انگلیسی عمـومی  

(Littlejohn, 1998)  کوشـد نقـاط قـوت و    به عبارت دیگر، این تحقیق مـی . ارزیابی نمایدرا 
 کـه بـراي  اسـت   تا ببیند آیا این کتاب در راستاي اهدافی        مشخص کند ضعف این کتاب را     

 صـورت  فـوق ایـن ارزیـابی در سـه سـطح     ارچوب هبر اساس چ .یا خیر است تعیین شده  آن
 و کننــدگان از کتــاب  عملکــرد مــورد انتظــار از اســتفاده )2 ،مطالــب کتــاب )1: گیــرد مــی

  .االت استؤساین  براي پاسخهایی  یافتن به دنبالقاین تحقی ،بنابراینیی کتاب اکار)3
                                                                                                                                  
1.  Communicative Language Teaching 
2.  metapragmatic 
3.  suprasentential 
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  االت تحقیقؤس
 در راستاي اهـداف تعیـین شـده     دانشگاه پیام نور   عمومی انگلیسیزبان   کتاب    آیا .1

  براي آن است؟
  ؟ندا کدام  دانشگاه پیام نور عمومی انگلیسیکتاب  نقاط قوت و ضعف.2
  

    تحقیقروش
  بررسی شدهمطالب 

 پیام نور نوشته محمد علی محمـدي و حـسن         دانشگاه انگلیسی عمومی  کتابدر این تحقیق    
 در قالـب  فـصول کتـاب   همه که ییز آنجاا. است ارزیابی شد ده فصل    که مشتمل بر  خلیلی  

 عقیده دارد که براي برداشت کلی ماهیت عام یکسري      جان  لیتل و نیز    ،اند ارائه شده یکسانی  
ــ% 10مطالــب آموزشــی، تجزیــه و تحلیــل حــدود   کــافی از کــل مطالــب آموزشــی % 15ا ت

نمونه انتخاب . نمونه بررسی شد کتاب به عنوان  دو فصل؛ (Littlejohn, 1998, p. 196)است
کتاب مـذکور داراي  . بود تکلیف 20 و تعداد کل    کتاب از کل مطالب     %20ةدر گیرند  شده

  : استلیذبخشهاي 
ا نظیـر فهرسـت    قبـل از شـروع فـصل اول کتـاب، برخـی قـسمته             .بخش مقـدماتی  . 1

و ) شـود  در این بخش هدف از طراحی و نگارش کتاب توضیح داده می       (مطالب، پیشگفتار   
  .قدردانی و راهنماي مطالعه وجود دارد

تـوالی فعالیتهـا در هـر فـصل     .  فـصل اسـت  10 این کتاب مشتمل بـر     .پیکره اصلی . 2
  :قرار استدین ب

ن که در هر فـصل ارائـه شـده      در این بخش کلمات مهم مت      .معانی کلمات و مثالها   ـ  
 در هر فصل به ایـن بخـش مربـوط    2 و 1هاي نتمری. شود آورده می مثال   آنها تعریف و براي  

 استفاده از  نیز و  آن  در تطبیق کلمه با معناي     فراگیرتوانایی  و تقویت    زمینه رشد آنها   ؛ندهست
  .دنکن فراهم میهاي متنی   از نشانهبا استفادهشکل صحیح کلمات داده شده را 

 خواندن است که بـه  ه برايگزیدمتن بر هر فصل مشتمل بر یک     .متن اصلی مطالعه  ـ  
  .ند هست  آن مرتبطاتمرینهاي قبل و بعد از متن به نحوي ب. کند عنوان بخش اصلی عمل می

 و هـستند  فصل به این بخـش مربـوط      هر در 4 و   3 تمرینهاي   .سازي تمرینهاي کلمه ـ  
 بـه آنـان    آشـنا  یافتن معـانی کلمـات نا      در تاد  ساز  آشنا می  اژگانیدانشجویان را با وندهاي و    

  .دیاب افزایش شان معلومات واژگانیاز این طریق   ودشوکمک 
گـردد و شـامل صـورتهاي      این نمـودار در هـر فـصل ارائـه مـی     .سازي نمودار کلمه ـ  

ان را در  نمودار توانایی دانـشجوی بعد از 5تمرین . مختلف کلمات در هر قطعۀ خواندن است 
  .دهد میبه کار بردن صورتهاي صحیح کلمات داده شده در متن افزایش 
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 تـا  کنـد  مـی  در هر فـصل بـه دانـشجویان کمـک         6 تمرین   .تمرینهاي درك مطلب  ـ  
 در هر فصل به حـدس  7تمرین . شان را در یافتن مرجع ضمیرها در متن بهبود بخشند       توانایی

 سـرانجام،  اصلی مربوط است و متن رفته در زدن معناي لغات و اصطالحات مختلف به کار       
ـ االت صـحیح   ؤ هر فصل، درك مطلب خواندن دانشجویان را از طریـق سـ  9 و 8تمرینهاي 

  .کند اي بررسی می غلط و چند گزینه
 پیچیده هر فصل به اختصار در ایـن         )ريدستو ( الگوهاي ساختاري  .بررسی ساختار ـ  

دهـد کـه     را ارائه میساختارير فصل مثالهاي  ه10تمرین . گیرد قسمت مورد بحث قرار می    
  . در قطعۀ مربوط به کار رفته استقبالً

 ۀنامه، نمایـ   و متشکل از پاسخگیرد قرار می کتاب در پایان این قسمت .بخش نهاییـ  
فارسی تمام کلمات و عبارات مهم  ـ   ها و پسوندها و نهایتاً فهرست انگلیسی پیشوندها، ریشه

  .اب استبه کار رفته در کت
  

  ابزار پژوهش
 بـر اسـاس    تهیـه شـده  چـک لیـست  ها بـراي ایـن پـژوهش     آوري داده  جمعبرايابزار اصلی   

 داراي چـک لیـست   این . بود(Littlejohn, 1998) جان لیتلارچوب ارزیابی کتاب درسی هچ
 مرینـات  فعالیتهـا و ت که به بررسی TAS(1 (»مرین تحلیل تۀبرگ« ، قسمت اول  :بوددو قسمت   

 وجـود داشـت   مـرین  تهر  در  بر اساس چک لیست     مواردي را که   باید و پرداخت میب  اکت
 بـه کتـاب   براي انجام آن باید  کهبود »طراحی« ،دوم قسمت  و)Aنمایه ( شد زده می عالمت  

  .)Bنمایه ( شد می داده عددي بخش فرعی ارزشهاي 9مورد تحلیل در 
فاي کرونباخ با استفاده     آل درجه ثبات االت قسمت طراحی،    ؤ س ینپایاجهت بررسی   

  . را نشان داد،%93 یعنی ، نسبتاً باالپایایی  آن محاسبه شد و نتیجهspssافزار  از نرم
  

  کنندگان در پژوهش شرکت
که  بودند آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ادان از استنفرسه کنندگان در این پژوهش     شرکت

  آموزش زبانۀ داراي سابق ودندتدریس کرده بوب مورد تحلیل را دست کم چهار سال اکت
  .حداقل ده سال بودندمدت ه بانگلیسی به عنوان زبان خارجی 

  
  ها آوري وتحلیل داده  جمعشرو
چــک لیـستهاي ارزیـابی برگرفتــه از   بـا اعمـال    راخواسـته شــد کتـاب   کننـدگان   شـرکت از 

                                                                                                                                  
1.  Task Analysis Sheet 
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مطالـب   )1: در سـه سـطح  ارزیـابی   . ارزیـابی کننـد  (Littlejohn, 1998) جان لیتلارچوب هچ
 شـد یی کتـاب انجـام   اکار) 3 و کنندگان از کتاب   عملکرد مورد انتظار از استفاده     )2کتاب،  

پژوهشگر بنابراین، . بود یا عینی مطالب آموزشی »ملموس«هاي  جنبهمربوط به که سطح اول  
بـا اعمـال    سـطح دوم  .نمـود فـراهم    را   اي ب مـورد تحلیـل، ارزیـابی      ابا دادن توصیفی از کتـ     

 ۀزمینـ  نتایج این دو سطح ؛انجام شدب  او ارزیابی طراحی کت    مریناتتحلیل ت ایی  لیسته چک
  .شد خود پژوهشگر انجام ۀوسیله  بهسوم ارزیابی را فراهم نمود کسطح انجام 

 اختـصاص یافـت و از   )TAS(  تحلیل تمـرین ۀ برگ براي هر فعالیت در هر فصل یک      
در کـه   موجود بود عالمـت بزننـد   نهر تمری کنندگان خواسته شد مواردي را که در    شرکت

  . یک یا چند مورد را عالمت بزنندآنانهر بخش فرعی، امکان داشت 
 تا 0 مقیاس عددي،پرداخت می »طراحی«  ارزیابی که به چک لیستدر قسمت دوم    

.  تشکیل شده بودجان لیتلارچوب ه چ»طراحی« این قسمت از نه قسمت بخشِ   . اعمال شد  4
انگلیـسی  لفـان کتـاب   ؤالت ارزیابی بود کـه بـر پایـۀ ادعاهـاي م    اؤهر بخش حاوي برخی س  

 خواسـته شـد   کننـدگان  شـرکت االت در این بخشها از ؤبراي هر یک از س    .  شد تهیه عمومی
  .االت دربارة طراحی کل کتاب بودؤ چون س، در نظر بگیرندکلیکتاب را به صورت 

، کــه ک لیــستهاچــموجـود در   از طریــق تحلیــل فهرسـتهاي بــازبینیِ ارزیــابی سـپس  
 هر یک از ویژگیهـایی کـه در          براي شاخصها فراوانیبررسی کرده بودند،    کنندگان   شرکت

 بـراي  .گـزارش گردیـد   صـورت درصـد  ه  بـ ،   بـود  فهرست شـده  ) TAS( تحلیل تمرین    ۀبرگ
شـاخص   زیربخش و سـپس    9 براي    شاخصها ، ابتدا درصد کلی   »طراحی « یعنی قسمت دوم، 

  .دش گزارش دصورت درصه  بل ارزیابیؤاهر س
  

  نتایج
   مرینتحلیل ت

هـاي   لی دربـارة جنبـه  ؤا از سه بخش تشکیل شده بود که هر یک به سـ          مرینصفحۀ تحلیل ت  
  :پرداخت  میمریناتعمدة ت

  
  د؟رو  میيآموزان انتظار چه کار از زبان) الف

 نموده و آموزان دارد تحلیل هایی را که تکالیف از زبان ل خواستهؤا، این سجان لیتلبنا به گفته 
  .فعالیت ذهنی )3تمرکز و  )2 1، نوبت انجام دادن به)1: حاوي سه بخش فرعی است

 زمانی است که فراگیـران تکـالیف را در   بهاین بخش مربوط . نوبت انجام دادن به  . 1
                                                                                                                                  
1.  turn-take 
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 با استفاده از مطالب )1: هاست  شیوها اینانجام آن از سوي فراگیران ب. دهند کالس انجام می
اسـتفاده از مطالـب کتـاب شـروع بـه        بدون)2. ت به طور مستقیم پاسخ دهنداالؤکتاب به س 

خواهـد   اي آنچه را مـی  گونه دست نوشته  فراگیر بدون هیچ جان  لیتل ۀ به گفت   و صحبت کنند 
گونه که در  همان. گونه نقش مستقیمی را بر عهده بگیرد  الزم نباشد هیچ)3. بیان کند بگوید  

 یعنـی بـه   ، در تمـامی تمرینـاتش  انگلیـسی عمـومی  کتـاب  ،  اسـت  نـشان داده شـده  1جدول  
 هیچ تکلیفی وجود ،به عبارت دیگر.  را دارد»پاسخ دادن«انتظار  از فراگیران ،%100صورت  

بایـد توجـه داشـت     البته . ملزم باشند که آغازگر صحبت باشند    آموزان ندارد که در آن زبان    
ران که در اینجـا سـطح میـانی اسـت       نایی زبانی فراگی  اکه چون این کتاب بر اساس سطح تو       

  .دهنده باشند توان گفت که طبیعی است که از آنان بخواهیم فقط پاسخ تدوین شده می
 

  به نوبت انجام دادن ـ تحلیل تمرین 1جدول 
 به نوبت انجام دادن کثرت  درصد
  پاسخ 60 100

 غاز به صحبتآ 0 0

 نداشتن نقش 0 0
 کل 60 100

  
  ملـزم بـه   بیـشتر راآمـوزان   اشاره به آن دارد که تکالیف، زبان   این قسمت   . تمرکز. 2

ي  الگوهـا وقواعـد  ) 2، تمرکز بر معنا و پیـام   )1: کند موارد می این  یک از    کدامدادن  انجام  
انگلیـسی  کتـاب    بیـشتر تکـالیف  2 مطـابق جـدول  .  روابـط میـان صـورت و معنـا        )3 یا زبان،
آموزان  تکالیف از زبان % 20 را دارند،ارکز بر معنآموزان انتظار تم از زبان ،%70یعنی ،عمومی

فعالیتها توجه دانشجویان را به % 10 سرانجام، تمرکز کنند و صورت  وخواهد بر رابطه معنا می
دهـد کـه اغلـب      نتایج نشان مـی بنابراین،. کند  جلب میي زباننظام زبانی یا قواعد و الگوها    

  .اند ، و انتقال پیام نمودهمعنا، درك مطلبآموزان را ملزم به تمرکز به  تکالیف زبان
  

  تمرکز  ـ تحلیل تمرین 2جدول 
  تمرکز بر  کثرت  درصد

 معنا 42 70
  معنا و صورترابطه 12 20
 قواعد و الگوهاي زبان 6 10

 کل 60 100
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بـراي  ینـدهاي ذهنـی متفـاوتی کـه     ااین بخـش مربـوط اسـت بـه فر       .فعالیت ذهنی  .3
ایـن بخـش   . شود  فراگیر در انجام تمرینات دنبال می      به وسیله بان  رمزگشایی یا رمزگذاري ز   

  .شود میشامل ده نوع فعالیت 
 محتــواي بایـد کـه دانــشجویان  ی مرینــات ت،دهـد  مـی  نــشان 3طـور کــه جـدول    همـان 

را در میـان  % 37یعنـی   بـاالترین نـسبت    کننـد،  »رمزگـشایی « معناشناختی و سـطحی زبـان را      
انتخـاب و  بـا  االت درك مطلـب خوانـدن   ؤ بـه سـ    بایـد جویان  دانشآنهایی که   . سایرین دارد 

 کمک گـرفتن از  .دارندرا  %26یا  دومین رتبۀ کاربرد    ، پاسخ دهند  گزینش اطالعات از متن   
 از حافظـۀ  اطالعـات بازیـابی   یا معلومات زبانی و غیر زبـانی فـصلهاي قبـل و          معلومات قبلی   
خـاطر بیاورنـد   ه را باز درسهاي قبل  الزم است مطالبیآموزان  زباندر آن   که   طوالنی مدت 

اي هـستند   دانشجویان تداوم داشته باشد، دو فعالیت ذهنی بعـدي   یادگیري  شود    سبب می  که
در   کههمچنین فعالیتهایی. شوند  انجام می%16هر کدام به میزان مساوي صورت ه بکه تقریباً 

 عمـدتاً شـامل   کـه  دهـد  یرا تـشکیل مـ  از تکـالیف  % 5 ،شـود   مـی استفاده قاعدة زبان  ازآنها  
 گفتنی .گردد  در قسمتهاي بررسی ساختار در هر فصل ارائه میوتمرینهاي دستور زبان است 

 رسد کـه  ، به نظر می  تواند خالی از کارکرد آموزشی باشد      نمیاگرچه این نوع فعالیت     است  
آموزان اجازه  نفقط به زبازیرا  ،دنورآ معناداري براي دانشجویان به وجود  چندانۀزمیننتوانند 

. دهد قاعده زبانی معینی را براي تغییر شکل یا تولید جمالت نامربوط مجزا بـه کـار برنـد     می
 آواآموزان را ملزم به ایجاد کردن متن، ربط دادن  ، هیچ تکلیفی وجود ندارد که زبانسرانجام

 هـاي  تاج قاعـده نهاي زبانی، تکرار کردن همراه با تعمـیم و اسـت   به اشیاء، مقایسه کردن نمونه 
  .بنمایدزبانی 

  

  فعالیت ذهنی ـ  تحلیل تمرین  3جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعالیت ذهنی کثرت درصد
 رمزگشایی معنا  42 37
 انتخاب اطالعات 30 26
 استفاده از معلومات قبلی 18 16
 بازیابی از حافظه طوالنی مدت 18 16
 به کارگیري قواعد زبان 6 5
 هاي زبانی مقایسه نمونه 0 0
  با تعمیمهمراه کرار ت 0 0
 ربط دادن آوا به اشیاء 0 0
 استنتاج قاعده زبانی 0 0
  ساخت متن 0 0

 کل 114 100
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  با چه کسی؟) ب
فتن پاسـخ بـه ایـن    اپردازد که دنبـال یـ    می مورد تحلیلتتمرینا دیگري از ه جنب بهالؤاین س 

طـور   همان. دنمشارکت دارلیف تکادادن طور واقعی در انجام ه  ال است که چه کسانی ب     ؤس
 تکلیف به صورتدادن ، همۀ دانشجویان ملزم به انجام نشان داده شده است 4جدول در که 
آموزان دو به دو   زباندرآنوجود ندارد که تمرینی  و هیچ دشون زمان می دي به طور همافران

. نیاز داشته باشندس یان دانشجویان و کالم تعامل  بهیاآن مبادرت ورزند انجام به یا گروهی  
ممکن است توجیه نگارنده کتاب آن باشد که چون کتاب با هدف توسعه توانایی خوانـدن      

  . تمرینات باید انفرادي انجام شوند،درك مطلب نوشته شده است
  

   ـ با چه کسی؟ تحلیل تمرین  4جدول 
 با چه کسی؟ کثرت  درصد
 صورت فرديه انجام تمرینات ب 60 100

 صورت گروهی و دو به دوه تمرینات بانجام  0 0
 تعامل میان دانشجویان و کالس 0 0

  کل 60 100
  
  با چه محتوایی؟) ج

االتی ؤسـ بـه  و در پـی پاسـخ     پـردازد  میمحتواي تکالیف کتاب درسی     به بررسی   ال  ؤاین س 
  آیـا ؟گفتـاري بـه صـورت   یـا  اسـت  صورت نوشـتاري  ه بلیف ا آیا تک:موارد استاین  مانند  

را و اینکه محتوا  ؟ی تفصیلمتنِبه صورت  یا  ست  هاي مجزا  جمله/ ات کلم صورت همطالب ب 
 دهکـر تهیـه  آنهـا را   معلـم  از قبل تهیـه شـده؟یا    مطالب آموزشیده است؟کرچه کسی تهیه    

آنچـه   چیـست؟ مطالب ؟ ماهیت آن   اند  آنها را آماده نموده    ، خودشان، آموزان  یا زبان  ؟است
  : قسمت استآید بخشهاي فرعی این در ذیل می

 بـه فراگیـران   ا محتـو ۀ ارائـ ةبـه بررسـی نحـو   این قسمت،  .آموزان  به زبان  داد  درون. 1
عبـارات نوشـته شـده منبـع عمـدة      /دهـد کلمـات    نشان می  5طور که جدول      همان .پردازد می

 تـا  داد درونیل یافتـه نوشـتاري، دیگـر منبـع اصـلی         ص تفـ  متن. هستند% 70 به میزان  داد  درون
، کلمـات شـفاهی،     )ترسـیمی (، محتـواي دیـداري      هیچ تکلیفـی در کتـاب     . است% 30میزان  

آمـوزان    و همچنـین اصـوات و موسـیقی را بـراي زبـان      گفتـاري  تفصیل یافتـه متنعبارات و   
  .سازد فراهم نمی



 69 /  زبان انگلیسی عمومیارزیابی تحلیلی کتاب 

  آموزان داد به زبان  درونـ محتوا ـ   تحلیل تمرین 5جدول 
  آموزان داد به زبان درون کثرت درصد

 رات نوشتاريعبا/کلمات 42 70
 گفتمان تفصیلی نوشتاري 18 30
 شفاهیگفتمان تفصیلی  0 0
 ترسیمی 0 0
 آوا/موسیقی 0 0
 عبارات شفاهی/کلمات 0 0

 کل 60 100

 
پـردازد کـه    مطـالبی مـی  این بخش به بررسی    . آموزان  مورد انتظار از زبان    داد  برون .2

  درصد،مشاهده کردتوان   می6دول طور که در ج همان. وجود آورده است ه  فراگیر آن را ب   
 ؛اسـت % 100کلمـات و عبـارات نوشـته شـدة مـورد انتظـار       آموزان به صورت   زبانداد  برون

ی یلصآموزان گفتمان تف زبانوجود ندارد که در آنها   کتابتکلیفی در   نوع  که هیچ    درحالی
ورتهاي  صـ فقـط بـر   کتـاب  بنـابراین، . بـسازند ي گفتـار عبارات /ي و کلمات  گفتار/نوشتاري
 بـه وسـیله  ي داد بـرون گونـه   هـیچ   تمرکـز دارد و عبارات/ به شکل کلماتداد برون ِ نوشتاري

داشـته   یا سـخنرانی تمرکـز   ء بر گفتن یا نوشتن به صورت انشا   بتوانند آموزان که در آن    زبان
  .شود د ایجاد نمینباش

 
 آموزان زبان از داد برون ـ محتوا ـ تحلیل تمرین   6جدول 

  آموزان  از زبانداد برون کثرت  درصد
 عبارات نوشتاري/کلمات 42 100

 عبارات شفاهی/کلمات 0 0
 گفتمان تفصیلی نوشتاري 0 0
 گفتمان تفصیلی شفاهی 0 0

 کل 42 100
  

بــه منبــع مطالــب پرداختــه  TAS)( تحلیــل تمـرین  ۀبرگــایــن قــسمت از در . منبـع . 3
% 9 منبعمعلم بعد از کتاب، . شود گرفته می  و ازخود کتاب تهیه     مطالب %91حدود  . شود می

دهنـد کتـاب درسـی هـیچ فرصـتی در اختیـار        طور که درصـدها نـشان مـی        همان. محتواست
تکمیـل  در انـد    انتخاب کـرده خودشانمطالب آموزشی که آن  ازگذارد تا    آموزان نمی  زبان

  ).7جدول (مطالب کتاب استفاده کنند 
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  نبع م ـ محتواـ تحلیل تمرین   7جدول 
  منبع کثرت درصد

 مطالب درسی 60 91
 آموزان زبان 0 0
 معلم 0 9

 کل 66 100

  
کـه در فعالیـت الزامـی و     در این بخش از تحلیل تکلیف، نوع محتوا چنان .  ماهیت .4

دهـد تکـالیفی کـه      نـشان مـی  8جـدول  . شود  می بررسیکانون توجه فعالیت یادگیري است      
 ایـن  در% 4/44 به میـزان   رتبه اول، دارايدهند  قرار میانش خود   را کانون توجه   زبانی موارد

% 3/33دهنـد داراي سـهم     آنهایی که واقعیت را کانون توجه قرار می         و کتاب درسیِ هستند  
نهایتـاً هـیچ تکلیفـی     . اسـت  %2/22درصد معلومات فرازبانی به عنوان ماهیت محتـوا         . هستند

. قـرار داده باشـد   شزان را کانون توجهآمو وجود ندارد که اطالعات و عقیدة شخصی زبان       
  این نتایج بر آن داللـت دارد کـه نـسبتهاي انـواع ماهیـت محتـواي تکـالیف میـان معلومـات             

  . شود  و واقعیت توزیع میزبانی،زبانی، موارد  فرا
  

 ماهیت ـ محتوا ـ تحلیل تمرین   8جدول
  ماهیت کثرت درصد

 اقالم زبانی 24  44
 واقعیت 18  33
 الب فرا زبانیمط 12 22
  داستان 0 0
 اطالعات و عقاید شخصی 0 0

 کل 54 100

  
  طراحی

 جـان  لیتـل بنـا بـه گفتـه    ترین ویژگیهاي هر کتـاب درسـی اسـت، زیـرا      طراحی از جمله مهم   
(Littlejohn, 1998)  مطالـب  اي کـه بـر اسـاس آن     و اندیـشه ، طراحی کتاب درسی بـا تفکـر 

  . داردتباطرا اند  تهیه شدهآموزشی
ارزیابیهایی که برآوردکنندگان بر مسائل طراحی انجام دادند به صـورت دو جـدول       

 و امتیـازات کـل و   9 امتیازات کل و درصدهاي نـسبت هـر بخـش در جـدول        :شود ارائه می 
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  .10ال در جدول ؤدرصدهاي نسبت هر س
 1 %7/93  را بـه میـزان   بیشترین امتیاز این کتاب   دهد،    نشان می  9طور که جدول     همان

در  کننـدگان  شـرکت ه این بدین معناسـت کـ   . دارد »اصول انتخاب « ر میان همه بخشها، در    د
اي متنوع از موضـوعات در    با مجموعهخواندن معتبر براي   متون عقیده دارند    پژوهش حاضر 

عنـوان  ه بـ   و در واقـع دهند  و مطالعه را ارتقا میخواندنشود که مهارتهاي  هر فصل ارائه می 
با  »دهی اصول ترتیب « .کنند ، عمل می  یابد ساختار می   آن ۀبر پای  ت کتاب تمرینااي که    هسته

 مــورد توجــه مربــوط اســت کـه بــه ترتیــب بخــشیدن بــه محتــواي مطالـب آموزشــی  % 5/87
هـیچ  نظر دارند  اتفاق همگی کنندگان شرکت حاکی است که  وکنندگان بوده است     شرکت

 و یموضوع اصل. وجود ندارد محتوا ترتیب  وی زبان درجه دشواريتوالیاصل روشنی براي    
 داللت بر آن دارد ارزیابیها موضـوع    کهکند   از امتیاز مطلوب را دریافت می     % 86تمرکز آن   

انـواع  «. متون را معتبر و متنـوع یافتـه و بـاور دارد کـه کـل محتـوا مبتنـی بـر واقعیـت اسـت                       
یــاز مطلــوب را از امت  %3/83 هــر دو »اهــداف و مقاصــد« و »یــادگیري/ فعالیتهــاي تــدریس

تـا   هـدف آن بـا  ناسبِ تدهند که کتاب در ارائه تکالیف م  امتیازات نشان می  . دریافت کردند 
دانـشجویان  بـراي   انگلیسی عمومی را مناسب آنان درس زبان همچنین  . است حدودي موفق 

 بـا فـراهم سـاختن نکـات واژگـانی و      آنـان  قابلیت درك مطلب زیرا به  ،پندارند میدانشگاه  
از امتیـاز  % 3/81 »نقـش مطالـب آموزشـی بـه طـور کلـی         « .بخـشد  مـی ر متن ارتقا    د گرامري
 عقیـده دارنـد   کننـدگان  شرکتدهد همۀ   نشان میاست ورا به خود اختصاص داده    مطلوب

نقــش «. نمایـد  را مـشخص مــی مـسیر یـادگیري زبــان انگلیـسی     انگلیـسی عمــومی   درسکـه 
است کتاب به   که حاکیهوب را کسب کرداز امتیاز مطل  % 2/72،  »آموزان در یادگیري   زبان

طـور کـه بـا مطالـب      نحوي در توانمند ساختن دانشجویان براي به عهده گرفتن تکالیف آن        
،. د موفق است  نشو آموزشی راهنمایی می   از امتیاز مطلوب را    % 8/63 ، انگلیسی عمومی  نهایتاً

ایـن مقـادیر   . سـت ه ادست آورد به   »زبان آموزان در کالس   /نقش معلمان « و   »مشارکت«در  
 یعنـی مطالـب آموزشـی،       مـشارکت  سـه قـسم   ، هـر    اندهنـد کـه بـه عقیـدة ارزیابـ          نشان مـی  

.  وجـود نـدارد  انگلیـسی عمـومی   به نحو مناسـبی در تکـالیف کتـاب    آموزان، و معلمان     زبان
 ،گیرنـد  چه وقت بیاموزند تصمیم نمـی  /طوره  چ/راآموزان بر سر اینکه چه چیز      همچنین زبان 

ــا  ــه از معلم ــی   ن و زبــانبلک ــوزان انتظــار م ــب آموزشــی    آم   رود از دســتورالعملهاي مطال
  .پیروي کنند

                                                                                                                                  
  .اند اعداد داخل جدول گرد شده.  1
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  طراحی  امتیاز کل و درصدهاي هر بخش در  9جدول 
  طراحی کل درصد

 اصول انتخاب 45 94
 اصول ترتیب دهی 42 87
 موضوع اصلی و تمرکز آن 31 86
 اهداف و مقاصد 40 83
 دگیريانواع فعالیتهاي تدریس و یا 60 83
 نقش مطالب آموزشی به طور کلی 39 81
 آموزان در یادگیري نقشهاي زبان 26 72
  مشارکت 23 64
 آموزان در کالس زبان/نقش معلمان 23 64

  
  ال در طراحیؤ امتیاز کل و درصدهاي هر س  10جدول 

 نسبت کل اقالم نسبت کل اقالم
1 10 3/83% 18 9 75% 
2 8 6/66% 19 10 3/83% 
3  12 100% 20 11 6/91% 
4 10 3/83% 21 11 6/91% 
5 10 3/83% 22 6 50% 
6 12 100% 23 12 100% 
7 11 6/91% 24 5 6/41 % 
8 12 100% 25 11 6/91% 
9 12 100% 26 3 25% 

10 9 75% 27 9 75% 
11 12 100% 28 9 75% 
12 9 75% 29 10 3/83% 
13 12 100% 30 7 3/58% 
14 10 3/83% 31 11 6/91% 
15 9 75% 32 9 75% 
16 10 3/83% 33 9 75% 
17 9 75% 34 10 3/83% 

  
  بحث و بررسی

 این کتـاب ارتقـاي قابلیـت درك مطلـب خوانـدن         هدف،  انگلیسی عمومی   مؤلفان نظر ربناب
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 که جهت بهتر کردن قابلیـت درك  يبرخی مهارتها و راهبردهاي آشکار    . دانشجویان است 
 سـعی  تحقیـق حاضـر   و حیطه آموزش زبان وجود دارنـد       در وندر مطلب خواندن به کار می    

 ودارد بررسی کند که آیا نتایج ارزیابی در راستاي مهارتهـا و راهبردهـاي خوانـدن هـستند               
 چقـدر بـا تحـوالت اخیـر در زمینـۀ آمـوزش زبـان بـه لحـاظ           انگلیسی عمـومی  اینکه کتاب   

  .ردآموزان زبان انگلیسی هماهنگی دا  زباناتدریس خواندن ب
، انگلیسی عمـومی  مریناتدهد که همۀ ت انجام دادن نتایج نشان میبه نوبت  در مورد   

کنند تا فقط شنونده و غیرفعـال   می پذیر امکانآموزان در فعالیتهاي کالسی را  مشارکت زبان 
 نیـست   و مجهـول منفعالنـه کـاري  خواندن « (Farrell, 2009, p. 20) بنا به گفتۀ فارل. باشندن

کند تا از آنچه نوشته شده  شود می ه را وارد تعامل فعال با آنچه در متن ارائه می چون خوانند 
  .آموزان زبان انگلیسی است این یکی از اصول تدریس خواندن به زبانو  ،»سر دربیاورد

 در تدریس مهارتهاي خواندن زبان خارجی، ناتال نوبت انجام دادنبه ت  نظر به اهمی  
(Nuttal, 1996, p. 33)گیرند  خواندن را به جاي آنکه یاد بدهند یاد می«عتقد است که  هم م

لذا اولین مسئولیتشان فعـال بـودن و بـر    . توانند یادگیري را انجام دهند آموزان می  و فقط زبان  
  .»دهند است عهده گرفتن آنچه انجام می

 و چـون یکـی از   کیـد کنـد  أ بـر معنـا و مفهـوم ت      تـا  کوشـد  غالباً می انگلیسی عمومی   
ف این کتاب ارتقاي قابلیت درك مطلب خواندن دانشجویان بـا افـزودن بـر معلومـات               اهدا

 ایـن امـر را بـه    ؛ بنـابراین،  استآنانواژگانی آنها و بهبود بخشیدن به درك مطلب خواندن         
 (Gebhard, 2006, p. 194) به طوري که گبهارد ،توان تلقی کرد نشانه موفقیت این کتاب می

 یـا بـه عقیـده    »مل کشف معنا به صورت چاپی یا دست نوشته اسـت خواندن شا «عقیده دارد   
  .»اخذ معنا از متن: خواندن یک هدف برجسته دارد« (Nuttal, 1996, p. 4)ناتال 

 تنـوع فعالیتهـاي ذهنـی    آموزان زبان انگلیسی  اصول تدریس خواندن به زبان  از جمله 
در کتـاب مـورد   . سـت  انـسان ا براي انجام تمرینات فراگیري زبان با توجه به پیچیدگی ذهن  

رمزگـشایی محتـواي معنـایی، انتخـاب کـردن اطالعـات،          ذهنی از قبیل    بررسی به فعالیتهاي    
  . توجه شده است از حافظه طوالنی مدتاطالعات معلومات قبلی و بازیابی کارگیري هب

براي نمونه، رمزگشایی محتواي معنایی به فهم معناي سطحی متن اشـاره دارد و ایـن        
 ه نامیـد »مدل پردازش جزء به کـل « (Farrell, 2009, p. 18)آنچه فارل است با یت مشابه فعال

در مدل پردازش جزء به کل «وي اظهار داشت که    .  که یکی از مدلهاي خواندن است      ستا
  .»کند تا معنا را شکل دهد خواننده از خود متن، از هر کلمه و جمله، محتوا را اخذ می

 انتخـاب اطالعـات   ،پـردازد  می به آن  عمومیاب انگلیسیکتدیگر فعالیت ذهنی که   
 متن با توجه بهاالت درك مطلب خواندن ؤآموزان را ملزم به پاسخ دادن به س   است که زبان  
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یکی از مراحل تعلـیم  «، ):Hadly, 2001, p. 201به نقل از  ()1984( به عقیده فیلیپس. کند می
 متفاوتینیهاي درك مطلب به صورتهاي خواندن، مرحلۀ درك مطلب است که در آن بازبی     

 خوانـدن دسـت    خـود در   آیا دانشجویان به اهـداف     مشخص شود که  بایستی به عمل آید تا      
  .»اند یافته

  داراي تمرینـات زیـادي  انگلیـسی عمـومی     کتـاب  دهـد کـه    نتایج ارزیابی نـشان مـی     
نظـر   پـردازد کـه بـا    مـی  کلمـات و عبـارات     در حـد  نوشـتن    اسـت و تنهـا بـه         خوانـدن براي  

 اگر قـرار باشـد    بر این باور است که  وي . مطابقت دارد  )1984(فیلیپس  نظرانی مانند    صاحب
تمرینهاي درك مطلب خواندن آزمونهاي خالص درك مطلـب تلقـی شـوند نبایـد مهـارت         

بـه نقـل   ( گرفت اشتباه صحبت کردن خواندن را با سایر مهارتها نظیر نوشتن، گوش دادن و           
  ).Hadly, 2001, p. 201: از

طـور مـستقل   ه بـ خواهد که شخصاً  آموزان می  از زبانانگلیسی عمومی مریناتهمه ت 
هـم در تـدریس مهارتهـاي     (Nuttal, 1996, p. 33)ناتـال  . در انجـام آنهـا مـشارکت نماینـد    

توانند یادگیري را انجـام دهنـد و مـسئولیت           آموزان می  فقط زبان «کند که     می ظهارخواندن ا 
درك  و توجـه بـه   دهنـد، زیـر نظـر گـرفتن     عهده گرفتن آنچه انجام مـی    بر   ،آنها فعال بودن  

  .»مطلب خود و پذیرفتن خطر اشتباه کردن است
. کنـد  از تکـالیف را خـود مطالـب آموزشـی فـراهم مـی      % 90در مورد منبـع، حـدود       

 نظیر بررسـی  ،اگرچه برخی تکالیف معلمان را ملزم به توضیح دادن دربارة بخشهاي مشکلی 
کننـد، در کـل، کتـاب        آمـوزان فـراهم مـی       مثال براي زبان   ین نموده و چند   وريدست ساختار

بتوانند خودشان گذارد تا کتاب را با مطالبی که   فرصتهاي چندان زیادي در اختیار معلم نمی      
عقیـده بـر ایـن    هر چند . تکمیل نماید و این مسئله نقطه ضعف این کتاب استانتخاب کنند   

 امعنـ ن ابـد  یاد گرفـت، ایـن   توان آن را  می بلکه فقط،یاد دادکه خواندن را نمی توان      است  
طـور کـه ناتـال     همـان . مطالـب ایفـا نمایـد     ۀ  نقشی در تهی  گونه   هیچ تواند  نمی نیست که معلم  

(Nuttal, 1996, p. 32) برگزیـدن  «کند مسئولیتهاي معلمان در برنامه خواندن شامل   میاظهار
 کـردن تکـالیف و فعالیتهـاي مناسـب و     آمادهدن یا  ، انتخاب کر  فراگیرانمتون مناسب براي    

  .است »غیره
لیف وجـود  ا در ماهیت محتواي تکـ ن زیاديایز به م ی، فرازبانی و زبان   مطالب حقیقی 

 نظر به اهمیت استفاده از مطالب آموزشی معتبر یـا محتـواي مبتنـی بـر واقعیـت، فـارل                 . دارد
(Farrell, 2009, p. 74) خوانـدن کـه      اسـتفاده « کـه  دارد اظهارمی  از مطالـب درسـی مناسـب ِ
 برنامـه درسـی بـراي کـالسِ خوانـدن بـسیار مفیـد        براي تهیه و تدوینجذاب و معتبر هستند    



 75 /  زبان انگلیسی عمومیارزیابی تحلیلی کتاب 

توانند به مطالب آموزشـی واقعـی و    با فناوري جدید، معلمان می   « گوید  ؛ همچنین، می  »است
شـدة خـسته   معتبر براي کالسهاي خواندنشان دسترسی پیدا کنند و حتی کتب درس تجـویز    

  .»توان با مطالب درسی معتبر تکمیل نمود کننده را می
: بـه نقـل از  () 1992 (١ فرازبـانی، بـالك  مطالـب عالوه بر ایـن، بـا توجـه بـه اهمیـت         

Alderson, 2000, p. 41 (آگاهی فرازبانی در یـادگیري خوانـدن نقـش    « که بر این باوراست
  .بهره زیادي ببرندالعات فرازبانی  اطتوانند از میها  زبانهویژه دو به. زیادي دارد

در  انگلیـسی عمـومی    کتـاب رسـد    اگرچه به نظـر مـی      که   دهد نشان می نتایج تحقیق   
، ماننـد سـایر کتـب درسـی موجـود         ی نتایج مثبتـی نـشان داده       مفصل و عمق   هايتحلیلمقابل  
ن  دانشگاه کـه ایـ   آموزش زبان انگلیسی   اندابیشتر است براي مثال   .  است صقاو برخی ن  داراي

التحـصیل   بالفاصـله بعـد از فـارغ   صوص آنهایی که بخ ،دانشجویان اند و کتاب را درس داده   
 زبـان  تمرینـی در گونـه   شوند و به مدت چند سـال هـیچ      مین وارد دانشگاه    شدن از دبیرستان  

انگلیـسی  سـطح  ویژه  ؛ به دارندشکایت این کتاب درجه دشواري همگی از ،انگلیسی ندارند 
 قابـل  باید توجه داشـت کـه    . کنند تر از سطح توان خودشان ارزیابی می       را خیلی باال   عمومی

به  . استداد دروندر کتاب از ویژگیهاي ،  جدید صورتهاي   و ساختار    مطالب و  درك بودن 
شن و ترِل نظر  قابـل  داد درون )Johnson and Johnson, 1998, p. 162 :به نقل از ()1988(کرَ

در کـالس  . گـردد   زبان تلقی مـی   ر یادگیري یاددهی  ثر د ؤ و م   اصلی از جمله عوامل  درك،  
آموزان قرار داد که نه تنها با سطح فعلی توان   قابل درك در اختیار زبان   داد  دروندرس باید   

 i +1 جدیـد در حـد معقـول یعنـی    هـاي زبـانی     بلکـه حـاوي داده  ،ان مطابقت داشته باشـد   آن
  .نیز باشد ]داد کمی باالتر از سطح توانایی موجود فراگیران درون[

  
   و کاربردهاي نتایج تحقیقگیري نتیجه

 در قالـب پاسـخ جداگانـه بـه      تحقیـق   از گیـري   نتیجـه   سـعی بـرآن اسـت کـه         بخـش  این در
  .ارائه شوداصلی پژوهش پرسشهاي 
بنـا بـه    ؟ براي آن اسـت     در راستاي اهداف تعیین شده     انگلیسی عمومی   کتاب آیا. 1

 خوانـدن کتـب   ه توانـایی  دانشجویان دانشگاه بـ  نیاز در پاسخ به،  این کتاب لفانؤادعاهاي م 
  بـر آن اسـت کـه   باکتـ .  اسـت   طراحـی شـده    خـود  هاي تحصیلی  رشتهدرسی انگلیسی در    

مـرین   تحلیـل ت ۀبرگـ طبـق نتـایج     . را ارتقـا بخـشد    قابلیت درك مطلب خواندن دانـشجویان       
)TAS() مـی تـوانیم   ، اکنون )10 و   9جدول  : ك.ر(و قسمت طراحی     ) 8 تا   1 جدول   :ك.ر

                                                                                                                                  
1.  Block 
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تـدوین شـده    تعیـین شـده بـراي آن     اهـداف    راسـتاي  در   انگلیسی عمومی   کتاب بگوییم که 
بر ایـن باورنـد    % )65بیش از ( اغلب  کنندگان شرکت  نتایج ارزیابی طراحی،   در مورد . است
بـا  .  اسـت  بودهی مناسبییاداراي کار  و  بوده اش موفق   در طراحی  انگلیسی عمومی   کتاب که

  .که در پایین به آنها اشاره خواهد شد وجود داردآنص در قاو برخی ن،این حال
 تحلیلـی   نتـایج بـر اسـاس       چیـست؟  انگلیـسی عمـومی   کتاب  نقاط قوت و ضعف      .2

  :اند از عبارتکتاب  قوتط ا نق ارائه شدمحتواي کتاب که در باال
فــراهم آمــوزان در فعالیتهــاي کــالس را  ن مــشارکت زبــاۀ زمینــانگلیــسی عمــومی •

توانند شنونده منفعل باشند و باید  که دانشجویان در کالس این درس نمی       به طوري  ،کند می
  ).1جدول : ك. ر( االت پاسخ دهندؤبا استفاده از مطالب کتاب به س

ن ارتقـاي قابلیـت   آ و یکـی از اهـداف   شود میکید أت مفهوم بر غالباً کتاب این   در •
ي دسـتور  اطـالع از نکـات   اگرچـه  ؛سـت درك مطلب دانشجویان با افزودن بر واژگان آنها   

براي بهتر کردن قابلیت درك مطلب خواندن ضروري است، صورتهاي زبانی، کانون توجه     
 بـه اهـداف خوانـدن    سـازد  آموزان را قادر می ند که زبان ا هایی از زبان  اصلی نبوده بلکه جنبه   

 د زبان براي بر قواعانگلیسی عمومیتمرکز کتاب % 10 ،از این رو. درك مطلب دست یابند  
  .)2جدول : ك. ر (ست ااهدافش کافی به دستیابی

 تدریس را در آن فصل به نکات قبلی جدید نکات دوشک می عمومی انگلیسیکتاب  •
. مربوط سازد ،طور خاصه  ب، و همچنین به نکاتی که در فصلهاي قبلی یاد گرفته شدهدر کل

به دانشجویان کمک  از این گذشته،. دهد این خصوصیت، ثبات و تداوم بیشتري به کتاب می
 .)3جدول : ك. ر( ربط دهند قدیم اطالعات ه را بجدیدکند تا در ذهنشان اطالعات  می

 بـه ایـن     ،کنـد  آموزان را تشویق به رمزگشایی محتواي معنـایی مـی          این کتاب زبان   •
 معنـا را   سـپس  و نمایـد  مـی  به فهمیدن معناي سـطحی مـتن اشـاره            به ترتیب اول    که صورت

  . را ایجاد کندمفهوم  بتواندگیرد تا  خود متن میکلمه و جمله و ازاز
 بازبینیهـاي درك   و به انتخاب اطالعات داردزیادي توجه   انگلیسی عمومی کتاب   •
 آیا دانشجویان بـه اهدافـشان در   نماید تا مشخص آورد می به عمل را مختلف طرقمطلب به   

 ).3جدول : ك. ر(یا خیر  اند فتهخواندن دست یا
مـشارکت  دهـد کـه فعاالنـه در انجـام تمرینـات       امکـان مـی  آمـوزان    زبانبه  کتاب   •

فعـال   یکی از اصول تـدریس خوانـدن   زیرا ،برجسته و مثبت کتاب است  این ویژگی  .نمایند
پــذیري آنــان و آگــاهی آنــان از درك مطلــب خــود و میــزان   ولیتئبــودن فراگیــران و مــس

 ).4جدول : ك. ر(خطرپذیري اشتباه است 
.  وجـود دارد  اي طـور قابـل مالحظـه     ه  ی ب زبانی و زبان   ، فرا مطالب واقعی  کتابدر   •
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 آموزشی بـراي خوانـدن      جذاب و معتبر   هاي درسی استفاده از مطالب      برنامه تهیههنگام   البته
 فرازبانی نقش مهمـی در یـادگیري خوانـدن       مطالب عالوه بر این،     .کید فراوان است  أمورد ت 
 ).8جدول  :ك. ر( کند ایفا می

 آندر ط ضـعف    انقـ برخـی    ، شـد  بررسی تحلیلی محتواي کتاب که       نتایج بر اساس   
  :وجود دارد

 دیـداري و شـنیداري بـراي    راههـاي از الزم اسـت   که ست فعالیتهایی ا  فاقدکتاب   •
 چون استفاده از ،این یکی از معایب کتاب است. دشوآموزان استفاده   به زبانداد دروندادن  
عـالوه  . سـازد  میتر  فعال حسی در یادگیري، دانشجویان را در فرایند یادگیري        کانالهايهمه  

تـر   کنـد تـا درك مطلـب را آسـان     آموزان کمک می  دیداري به زبانابزار بر این، استفاده از   
آمـوزان بـه    هاي شنیداري با فراهم کردن الگـوي خـوبی بـراي زبـان    ابزار سازند و استفاده از  

  ).3جدول : ك. ر( ا بهتر کنندکند تلفظشان ر  کمک میانآن
 تـصویر همـراه   . کنـد   توجـه نمـی    داد  درون در وجـود تـصویر    بـه    انگلیسی عمومی  •

 و نـد ریگ مطالب تازه را با سهولت بیـشتر یـاد  تا تواند به دانشجویان کمک کند    می داد  درون
ق ده و دانشجویان را ترغیب به مطالعۀ آن بـا شـو  کرتر  همچنین کتاب را جذاب . حفظ کنند 
 ).5جدول : ك. ر( کند بیشتري می

 تـصاویر  ماننـد کـه  اسـت  صواتی اهاي شفاهی و همچنین  داد  درون  فاقد این کتاب  •
تمرینـات    توانایی تلفـظ همگـام بـا     ي را ترغیب به ارتقا    دانشجویانبا دادن الگوهاي مناسب     

 .کنند خواندن می
 کتـاب   مطالـب ۀاي تهیـ بر دهد تا  این امکان را نمیآموزان  معلمان و زبان بهکتاب   •

 خـود عمـل    بـر مبنـاي معلومـات قبلـی    نیـز  و ی خودشاننتخابابا استفاده از مطالب آموزشی      
 ).7جدول : ك. ر (نمایند

 آمــوزش زبــان انگلیــسی دانــشگاهها کــه انداتــوان گفــت کــه اســت در مجمــوع مــی
ــدر دســت ــسی عمــومی هــستند  کان ــدریس انگلی ــیار ت ــژوهش   م ــن پ ــایج ای ــد از نت در توانن

 و افقهاي نوینی را پـیش روي  استفاده کننددهند  کارگیري هرچه بهتر کتابی که درس می       هب
 شـود   پیـشنهاد مـی   .دناندرکار تهیه و تدوین مطالـب درسـی هـستند بگـشای            افرادي که دست  

 و بـا  نـد ریص این کتـاب را در نظـر گ     قاو ن انگلیسی عمومی  در حین تدریس کتاب      مدرسان
  .کنند برطرف را آنهاساز کتاب،  هاي مشکل  جنبهتکمیل، تعدیل و سازگار کردن

 توجـه بـه      که با  طوريه   ب ،قرار گیرد ب  انویسندگان کت  ةتواند مورد استفاد   نتایج می 
  صقاو نجهت برطرف کردنبه کتاب را  آگاه شوند و آنها از نقاط قوت و ضعف  این یافته

  .قرار دهندمورد تحلیل  ،و نقاط ضعف
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