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چکیده
با اینکه منابع آموزشی تأثیرگذارترین معیار برای افـاایش کیفیـت یـاددهی و یـادگیری زبـا فارسـی در
نظرگرفته میشود ،طراحی و تهیة منابع آموزشی مناسب برای تأمین نیازهـای یادگیرنـگگا زبـا فارسـی،
بهویژه برای دانشجویا رشتههای گوناگو دانشگاههای جها  ،امری چالشبرانگیا بـه شـرار مـیرود .در
میا مواد آموزشی ،کتابهای درسی نقشی اساسی در برنامههای زبـا فارسـی دارنـگ و مـیتواننـگ بـرای
زبا آموزا فارسی بسیار انگیاهبخش باشنگ؛ ازاین رو ،ارزیابی محتوا و ساختار کتابهـای آمـوزش زبـا
فارسی از دیگگاههای گوناگو اهریت دارد .در منـابع پژوهشـی ،فهرسـت بازبینـههـای گونـاگونی بـرای
ارزیابی کارآمگی درسنامههـای آمـوزش زبـا وجـود دارد کـه از میـا آ هـا فهرسـت بازبینـة می ـی
( )2005به عنوا معیاری مؤثر برای ارزیابی درسنامة آموزش زبا در نظرگرفته شـگ .ایـن فهرسـت بازبینـه
دارای پنج مؤلفه برای واکاوی کتابهای درسی از دیگگاه مگرسا و زبا آموزا است .این پـژوهش بـر
آ است تا با استفاده از این فهرست بازبینه ،ارزیابی درسنامة مینا را از دیگگاه مگرسا بررسی کنـگ .نتـایج
آزمو های تی برای بررسی وضعیت هر یک از شـاخ هـای  10موضـوع الـ ی فهرسـت بازبینـه نشـا
میدهگ که از دیگگاه مگرسا  ،تنها شاخ چهارم موضوع «بافت» ( )sig >0/05معنادار است .هرچنـین،
نتایج نشا میدهگ که سـایر  9شـاخ الـ ی فهرسـت بازبینـه ،معنـادار و در وضـعیت مط ـوبی نیسـت.
یافتههای این پژوهش میتوانگ به مگرسا زبا فارسی دانشگاهها یاری رسانگ تا با مـواد کرـک آموزشـی
دیگر کاستیهای آ را در کالسهای درسی ترمیم نراینگ.
کلیدواژهها :زبا فارسی ،زبا خارجی ،ارزیابی ،کتاب درسی ،و بازبینة می ی
 .1دانشیار ،گروه آموزش زبا فارسی به غیر فارسیزبانا  ،دانش گة ع وم انسانی ،دانشـگاه بـینالر ـی امـام
خرینی ،قاوین ،ایرا (( )vakilifard@plc.ikiu.ac.irنویسنگة مسئول).
 .2کارشناس ارشگ ،رشتة آموزش زبا فارسی به غیر فارسیزبانا  ،دانشگاه بینالر ی امام خرینی ،قاوین ،ایرا .
 .3کارشناس ارشگ ،رشتة آموزش زبا فارسی به غیر فارسیزبانا  ،دانشگاه بینالر ی امام خرینی ،قاوین ،ایرا .
 .4استادیار ،گروه آموزش زبا فارسی به غیرفارسی زبانا  ،دانش گة ع وم انسانی ،دانشگاه بـین الر ـی امـام
خرینی ،قاوین ،ایرا
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Abstract
Effective educational sources are considered significant criteria for enhancing the
quality of teaching and learning the Persian language. However, designing and
preparing suitable educational sources to cater to the requirements of the non-Persian
speaking learners in different universities of the world is a challenging affair. As
informative instructional sources, textbooks play an essential role in Persian language
programs and they can considerably motivate Persian language learners. Hence, it
would be logical to evaluate the content and structure of Persian language textbooks
from different perspectives. There are numerous checklists for evaluating the
usefulness and appropriateness of language textbooks in research sources from among
which Miekley’s (2005) checklist is considered an effective criterion for evaluating
language textbooks. This checklist comprises five elements for analyzing the
textbooks from the viewpoints of teachers and learners. The purpose of this study is to
evaluate the textbook of “Mina” from the viewpoint of instructors by using this
checklist and to shed light on whether or not this newly designed textbook could meet
the needs of the Persian language practitioners. The findings of the research showed
that from the point of view of the teachers, only the fourth element, i.e., “the texture”
(sig <0.05) could make sense in this regard. The results also indicate that the other 9
main indicators are not in optimal condition. These findings could bring insightful
understandings for the teachers of the Persian language and could help them do away
with its shortcomings in classrooms with the help of other teaching materials.
Keywords
Persian Language, Foreign Language, Evaluation, and Textbook, Miekley’s
checklist.
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مقدمه
مهارت در یـک یـا چنـد زبـان خـارجی بـرای بسـیاری از افـراد ،عامـل پیشـرفت در حـوزة
آموزش ،کسب و کار ،صنعت ،تجارت و بازرگانی و عضویت در جامعـة بـینالمللـی تلقـی
مــیشــود ( .)Richards, 2017: 3از ایــن رو ،در بســیاری از دانشــگاههــای جهــان ،همچنــان
دانشجویان بسیاری در رشتههای ایرانشناسـی ،زبـان فارسـی ،مترجمـی ،خاورمیانـهشناسـی،
زبـانآمـوزان در
ادبیات فارسی ،و غیره به یادگیری زبان فارسی میپردازند .منابع اصلی این 
فرایند یادگیری زبان همان کتابهای درسی است که در داخل کشور بـه چـاپ مـیرسـند.
تأمین منابع مناسب و کارآمد برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان در دانشگاههای
داخل و خارج از کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
امروزه تدوین کتابهای متنوع در حوزة آموزش زبان و به طور ویـژه زبـان فارسـی
در حال گسترش است و مواد درسی معتبر ،هر دو نسخه دیجیتال و چاپی ،مانند وبالگهای
آنالیــن ،مــتنهــای مــروری ،مقــاالت و مجــالت و روزنامــههــا ،نقــش مهمــی در دورههــای
آموزشی دارند .فرایند یادگیری زبان ،به طور عمده ،از طریق کتاب درسی تعیین مـیشـود.
از این رو ،اهمیت اصلهای انتخابی و درجـهبنـدی ،بـهعنـوان راهـی بـرای کنتـرل محتـوای
کتاب درسی و تسهیل یادگیری زبان ،اهمیت بسـیاری دارد ( .)Richards, 2017: 45آشـکار
است که مطالب آموزشی و منـابع ،نقـش بسـیار مهمـی در گسـترش و اجـرای یـک برنامـة
آموزشی ایفا میکنند .منابعی که مدرسان معمـوالً از آنهـا در تـدریس اسـتفاده مـیکننـد،
مطالب چاپی متداول ،مانند کتابهای دوره ،کاربرگها 1،انواع مختلفی از وسایل آمـوزش
(مانند :مجالت ،ابزارآالت ،پوسترها) و ابزارآالت دیجیتالی (ماننـد :تبلـت و رایانـه) هسـتند
(.)Richards, 2017: 244
ازآنجا که مدرسان در کالس درس زمان زیـادی را صـرف اسـتفاده از کتـابهـای
درسی میکننـد ،انتخـاب کتـاب درسـی مناسـب ،اهمیـت ویـژهای دارد (.)Miekley, 2005
انتخاب مواد آموزشی در تـدریس زبـان ،تعیـینکننـدة کیفیـت روش یـادگیری ـ یـادگیری
است .به عنوان بخشـی از مطالـب مـورد اسـتفاده در کـالس زبـان ،کتـاب درسـی اغلـب در
موفقیت یا ناموفقیت زبانآموزان نقش اساسی دارد؛ بنابراین ،ارزیـابی ایـن مـواد آموزشـی،
براساس ابزارهای قابل اطمینان و معتبـر ،ضـروری اسـت .یکـی از روشهـای متـداول بـرای
ارزیابی مطالـب آمـوزش زبـان بازبینـه 2اسـت ( .)Mukundan et al., 2011: 100بنـابراین ،بـا
1. work sheets
2. checklist
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توجه به روند رو به افزایش تعـداد دانشـجویان خـارجی و نیـز تقاضـا بـرای یـادگیری زبـان
فارسی در مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاهها ،نقد و بررسـی منـابع آموزشـی و سـازگار
نمودن آنها با نیازهای زبانآموزان به منظور افزایش کیفیت منابع آموزش زبـان فارسـی بـه
غیر فارسیزبانان ،امری مهم محسوب میشود.
از میان چهار عامل مهم در محـیط آموزشـی :مدرسـان ،یادگیرنـدگان ،کتـابهـای
درسی و بافت ،کتابهای درسی نقشی اصلی در آموزش زبان خـارجی را دارنـد (رزمجـو،
 .)1121 :2012از این رو ،به دلیل امکانات گسترده در صنعت چاپ و تنـوع بسـیار در منـابع
آموزشی ،گاهی اوقات معلمان و آموزگاران برای انتخاب بهتـرین و مناسـبتـرین منبـع بـرای
مخاطبان خود دچار مشکل میشوند .بدیهی است که این انتخاب نیاز به بررسـی و واکـاوی
نیازهــای آموزشــی دورههــای گونــاگون زبــانی دارد .درایــن میــان ،چنــین بــرمــیآیــد کــه
فهرســتهــای بازبینــة ارائــهشــدة پژوهشــگران عرصــة آمــوزش از قابلیــت اجرایــی مناســبی
برخوردارند و تطبیق کتابها با فهرستهای بازبینه گامی سودمند در سنجش منابع و نیل بـه
اهداف آموزشی است .در این راسـتا ،موکونـدان و همکـارانش ()Mukundan et al., 2011: 100
بر این عقیدهاند که استفاده از فهرست بازبینهها ،الگوها و مدلهـای ارزیـابی کـاری معمـول
است و اساساً فهرستبازبینههای ارزیابی کتاب درسی آموزش زبان ابزاری است که معلمان
خواهند توانست مناسبترین کتابها را برای زبانآموزان خود انتخاب کنند.
از یک سو با توجه به اینکه ارزیـابی ،نـه تنهـا بـه ارتقـا در تـدوین و اجـرای برنامـة
درسی ،تهیه و تدوین مواد آموزشی و برنامهریزی در اهداف آموزشی کمک میکند ،بلکه
رابطة قانونمندی بین مطالعههای آموزشی ،تـدوین برنامـة درسـی و تولیـد مـواد آموزشـی و
بازخورد آنها برقرار (وکیلیفرد و همکاران )22 :1398 ،و نیز امکان انتخاب مواد آموزشی
مناسب برای یک دوره را فراهم میکند و از سوی دیگـر ابـزاری اسـت بـرای تعیـین میـزان
تناسب مواد آموزشی با نیازهای زبان آموزان؛ صرف نظر از اینکه این مـواد از نـوع کتـاب
درسی هستند یا دیگر انواع مواد آموزشی (غریبی .)865 :1395 ،درنتیجـه ،اهمیـت ایجـاد و
کاربست مدلها و الگوهای ارزیابی منابع میتواند راه حل مناسبی پیشروی معلمان و سـایر
کاربران مواد آموزشی باشد (محمودی و احمدی صفا.)114 :1393 ،
از سویی دیگر ،با توجه به افـزایش روزافـزون شـمار منـابع آموزشـی در رشـتههـای
مختلف و بهویژه آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،ضروری است کـه ایـن منـابع بـا
استفاده از الگوهای موجود ارزیابی شود تا نقاط قوت و ضعف آن آشکار گردد .در پی آن
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مؤلفان میتوانند منابع موجود را تصحیح کنند و کسانی که در صـدد تـألیف منبـع جدیـدی
هستند با استفاده از نتایج پژوهشها در زمینـة ارزیـابی منـابع ،نقـاط ضـعف منـابع پیشـین را
اصالح و در جهت تقویت نقاط قوت کتاب خود بکوشند .وجود ابزارهای ارزیابی همچون
الگوها ،انگارهها و فهرستبازبینهها منجر به کاهش وابستگی مطلق مدرسـان و مؤسسـههـای
آموزشی به کتـابهـای درسـی شـده ،نگـاه انتقـادی بـه منـابع و حتـی تـألیف منـابع بهتـر و
کارآمدتر و بـه نـوعی سـازگارتر بـا دوره درسـی را در پـی خواهـد داشـت (وکیلـیفـرد و
همکــاران .)671 :1397 ،بــه گفتــة قربــانی ( )2011از جملــه دالیــل ضــرورت اســتفاده از
فهرستهای ارزیابی این است که امروزه تعداد زیادی از کالسهای آموزش زبـان در سراسـر
دنیا از کتابهایی استفاده میکنند که براساس معیارهای دقیق ارزیابی عینی انتخاب نشـدهانـد.
بینظمـی یـا تصـادفی بـودن 1کاسـتی دیگـر در انتخـاب کتـاب درسـی اسـت .رویـة انتخـاب
کتابهای درسی در بسیاری از کشورها غالباً اشتباه است (.)Demir & Ertas, 2014: 245
با وجود تنوع و تعدد در کتابهای آموزشی و منابع آموزش زبـان بح ـی کـه پـیش
میآید ،انتخاب منابع آموزشی است .معموالً انتخاب یک منبع یا کتاب آموزشی به تصـمیم
عوامل اجرایی مراکز آموزشی و میزان سرمایهگـذاری و حتـی مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی
بستگی دارد و منابع تحت معیارهای مختلف ،ازجمله تداوم کـاربرد برخـی منـابع در مراکـز
آموزش زبان ،نظر شخصی و صالحدید مسئوالن مراکز آموزشی و حتی قیمـت یـک منبـع
آموزشی انتخاب میشوند .در نتیجه ،کاربرد معیارهای علمی و اصولی ضرورت مـییابـد و
آنچــه اهمیــت مــییابــد ســنجش و گــزینش منــابع آموزشــی بــه روشهــای علمــی اســت.
پژوهشگران ( ;Williams, 1983; Sheldon, 1988; Cunningsworth, 1995; Garinger, 2001
 )Mukundan et al., 2011معیارها ،انگارهها و چارچوبهـای مختلفـی بـرای ارزیـابی منـابع
آموزشی معرفی کردهاند و در این مطالعه برای ارزیابی کتـاب مینـا  1و مینـا ( 2صـحرایی و
همکــاران )1398 ،از چــارچوب میکلــی ( )Miekley, 2005اســتفاده شــده اســت .امــروزه
چارچوب میکلی ( ،)Miekley, 2005ابزار پژوهشی کارآمد با مؤلفهها و شاخ هـای نسـبتاً
کاملی است که پژوهشگران در ارزیابی منابع آموزشی زبان همچنان در پـژوهشهایشـان از
آن استفاده میکنند .در این مطالعه ،به طور مفصل ،ویژگیهای یک بازبینة خوب و چرایـی
انتخاب بازبینة میکلی ( )Miekley, 2005بررسی شده است .نیـز ،در هـدفهـای فرعـی ایـن
پــژوهش ،شناســاندن و معرفــی ایــن بازبینــه بــه جامعــة علمــی آمــوزش زبــان فارســی و
1. randomness
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فرهنگسازی آن در ایران ،با هدف به کارگیری بازبینهها به هنگام تدوین و پـیش از چـاپ
نهایی منابع آموزشی زبان مورد نظر است.
مجموعة کتاب مینا  1و مینا ( 2صحرایی و همکاران )1398 ،به عنـوان منـابع جدیـد
بستههای آموزشی زبان فارسی با تالش بنیاد سعدی و همکـاری کـانون زبـان ایـران ،تهیـه و
تولید شده است .به اذعان پدیدآورندگان ،در این مجموعه ،رویکردی نو بـه آمـوزش زبـان
فارسی دیده میشود و جذابیتهای محتـوایی و سـاختاری ،بهـرهگیـری از شـیوة آموزشـی
ارتباطمحور و تناسب موضوعات کتاب با نیازهـای فارسـیآمـوزان بـهویـژه نوآمـوزان غیـر
فارسیزبان ،از جملـه وجـوه تمـایز آن اسـت .همچنـین ایـن کتـاب بـا برخـورداری از سـیر
آموزشی منسجم ،بهکارگیری برنامة درسی ترکیبی مبتنی بـر عناصـر موضـوعی ،مـوقعیتی و
ساختاری با پشتوانة فعالیتهای آموزشی معنامحور ،در صدد ایجـاد شـرایطی مناسـب بـرای
فراگیری کارکردهای زبـانی فارسـیآمـوزان اسـت (صـحرایی و همکـاران ،مینـا :1398 ،2
پیشگفتار) هرچند که مجموعة آموزش زبان فارسی مینا برای اهداف عمومی در نظر گرفتـه
است ،در برخی از مراکز آموزشی و دانشگاههای خارج از کشور استفاده مـیشـود .از ایـن
رو ،پرسش پژوهش حاضر این است که کتاب مینا با توجه به مؤلفههای چارچوب میکلی تا
چه میزان برای آموزش زبان فارسی مطلوب است .فرضیهای که متناطر با این پرسش مطـرح
میشود ،این است که کتاب مینا برای آموزش زبان فارسی با توجه به مؤلفههـای چـارچوب
میکلی مطلوب است.

پیشینة پژوهش
پیش از بررسی پژوهشهای صورتگرفته در زمینة چارچوبهای ارزیابی ،اشاره میشود کـه
این دسته از پژوهشها به سه دستة عمده تقسـیم مـیشـوند :در دسـتة اول ،چـارچوب ارزیـابی
معرفـی یـا تهیـه مـیشـود (رزمجـو)2009 ،؛ ()Mukundan, 2011 & Ab del Wahab, 2013؛
در دستة دوم ،واکاوی منابع آموزشـی براسـاس چـارچوبی خـاص مـد نظـر قـرار مـیگیـرد
(سجادی و هادوینیا2011 ،؛ جعفریفر و قادری )2013 ،و در دستة سـوم ،منـابع آموزشـی
در قالب چارچوب و هدفی ویژه مقایسه میشود (عبـادی و نادرفرجـاد2015 ،؛ عطـاردی و
همکاران .)2013 ،در ادامة سعی شده اسـت تـا حـدودی هـر سـه دسـتة ایـن پـژوهشهـای
ارزیابی گنجانده شود.
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ـ رزمجو ( )2012به بررسی چارچوبهای ارزیابی ،فهرستهای بازبینة موجود و نیز
به نظرات متخصصان طراحان برنامة درسی میپردازد و در همین راستا طرحی برای ارزیـابی
کتابهای زبان ،تدوین و پیشنهاد میکنـد کـه در بـر دارنـدة  41پرسـش در قالـب  6دسـتة
اصلی مؤلفههای زبانی؛ تکالیف و فعالیتها؛ مهـارتهـای زبـانی؛ کتـاب معلـم؛ مالحظـات
عمومی و ویژگیهای تحلیل گفتمان اسـت .درمـورد چیسـتی طـرح کلـی ارزیـابیهـای بـا
کیفیتِ کتابهای درسی و مؤلفههای اصلی آن در این پژوهش پرسشهایی مطرح میشـود
کــه نگارنــده بــا بهــرهگیــری از نظــرات پژوهشــگران پیشــین بــه آنهــا پاســ مــیدهــد.
شرکتکنندگان در ایـن پـژوهش  30آموزگـار زبـان مجـرب در یـادگیری زبـان هسـتند و
مصاحبههای نیمهساختاریافتهای که پرسشهای آن برگرفته از بررسی و مطالعة پیشـنهادهای
ارزیابی کتابهای آموز شی زبان بود به عنـوان ابـزار پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.
در این مقاله ،نگارنده تنها به گـزارش یافتـههـا از فـاز پایـانی پیشـنهادی آری و همکـارانش
( )Ary et al., 2006پرداخته و به روش انجام دادن پژوهش یا تحلیل آماری اشارهای نکـرده
است .به عقیدة او نتیجة پژوهشهایی که از فهرستهای بازبینه بهره میبرند ،چندان معتبـر و
قابل استناد نیستند؛ زیرا معیارهای اصـلی بـه نـوع بافـت ،ترجیحـات و اولویـتهـای محلـی
(بومی) پژوهشگران بستگی دارند.
ـ وکیلیفرد و همکارانش ( ،)1398در راسـتای ارزیـابی میـزان دسـتیابی بـه اهـداف
تدوینشده برای اهـداف دانشـگاهی ،کتـاب فارسـی ویـژة علـوم اجتمـاعی (وکیلـیفـرد و
همکاران )1395 ،را با بهرهگیـری از انگـارة ارزیـابی مـکدانـوف و شـاو ( )2003ارزیـابی
کردهاند 10.مدّرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان و نیز  20زبانآموز پذیرفتهشده
در گرایشهای علوم اجتماعی در این پژوهش شـرکت کردنـد .گفتنـی اسـت نگارنـدگان،
معیارهای ارزیابی کتابهای درسی ،ارزیابی بیرونی ،درونـی ،کلـی و تخصصـی را در ایـن
ارزیابی مد نظر داشتهاند .همچنین شناخت و بررسـی نقـاط ضـعف و قـوت کتـاب ،اعـتالی
فرهنگ آموزش زبان فارسی و نیز گسترش آموزش زبان برای اهداف دانشگاهی ،از جملـه
اهداف مورد نظر این پژوهش بود کـه گـردآوری دادههـای آن بـه دو روش کتابخانـهای و
میــدانی صــورت پذیرفتــه اســت .نتــایج پــژوهش نشــاندهنــدة همخــوانی معنــادار نیازهــای
زبانآموزان با این منبع آموزشی بود که البته نتایج به دستآمده میان زبانآمـوزان بـا سـطح
تحصیالت دی لم و زبانآموزان با مدرک دانشگاهی تفاوت معنـاداری را نشـان داد؛ چراکـه
مطالب کتاب برای زبان آموزان گـروه اول بسـیار دشـوار بـوده ،در نتیجـه تمـایلی بـه ادامـة
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تحصیل در این زمینه نداشتند .اما زبان آموزان با سطح تحصیالت دانشگاهی ،خواندن کتاب
را ساده و مناسب با رشتة علوم اجتماعی و گرایشهای آن میدانسـتند و درنهایـت واکـاوی
دادهها نشان داد که این درسنامه تنها بـرای زبـانآمـوزان سـطح پیشـرفته و در رشـتة علـوم
اجتماعی مناسب است .همچنین روزآمدی منابع تخصصـی ،توجـه بـه واژگـان تخصصـی و
نیمهتخصصی ،وجود تمرینهای گوناگون و توجه به هـر چهـار مهـارت اصـلی (شـنیداری،
گفتاری ،خوانداری و نوشتاری) از نقاط قوت این درسنامه به شمار میرود.
ـ شاطری و آذرگون ( ،)2012در پژوهشی با عنوان «طراحی و تدوین فهرست بازبینة
بــومی بــرای ارزیــابی کتــابهــای دورة انگلیســی عمــومی در ایــران و مقایسـة آن بــا دیگــر
فهرستهای بازبینه موجود در دنیا» ،برای طراحـی و تـدوین فهرسـت بازبینـة بـومی ،انگـارة
میکلی را چارچوب قرار داده و با بررسی نیازهای زبانآموزان مد نظر خود ،در بخـشهـای
محتوا ،واژگان ،تمرینهـا و سـاخت فیزیکـی پرسـشهـایی را حـذف و اضـافه کـردهانـد و
درنهایت معیار فرهنگ را به آن افزودهاند و به این نتیجه دست یافتهاند کـه فهرسـت بازبینـة
جدید به طور معناداری از فهرست بازبینة میکلی متفـاوت اسـت .شـرکتکننـدگان در ایـن
پژوهش 100 ،آموزگار زبان انگلیسی عمومی با تجربة دستکم سه سال یاددهی بودند کـه
از آنان خواسته شده بود تا موارد کارآمد یا ناکارآمـد بـرای یـاددهی انگلیسـی عمـومی در
بافت ایران را در فهرست بازبینة میکلی مشخ و در آخر ،موارد کاربردی را به آن اضـافه
کنند .همچنین در این پژوهش ،از شرکتکنندگان خواسته شده بود تا کاربردیترین معیـار
بــرای یــاددهی زبــان در بافــت ایــران را مشــخ کننــد .در ایــن پــژوهش همــانطــور کــه
نگارندگان آن هم اذعان داشتهاند ،تنها به گردآوری دادهها از طریق آموزگاران اکتفا شـده
و از منابع دیگر گردآوری دادهها مانند زبانآموزان استفاده نشده است.
ـ ال فرایدن ( ،)Al Fraidan, 2002دو کتاب اهداف کسب و کـار ( )1996و مطالعـات
کسب و کار ( )2002را که هر دو در زمینة انگلیسی با اهـداف ویـژه هسـتند ،بـا اسـتفاده از
انگارة مکدانف و شـاو ( )2003در دو مرحلـة ارزیـابی درونـی و بیرونـی مـورد بررسـی و
مقایسه قرار داده است .وی در ارزیابی بیرونی ،دست به مطالعة کلی و کوتـاهی در راسـتای
تطابق ادعای نویسندگان دو کتاب با محتوای درون آنها زده اسـت و در ارزیـابی درونـی،
دو کتاب را براساس معیارهایی نظیر مناسب بودن ،سازگاری و سایر عوامـل ارزیـابی کـرده
است .نگارنده مناسب بودن ،به صرفه بودن و اجراپذیری را از دالیل انتخاب این انگـاره در
راستای ارزیابی و مقایسة دو کتاب مذکور میداند .شرکتکنندگان این پژوهش ،گروهـی
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از دانشــجویان رشــتة بازرگــانی بودنــد کــه هنــوز مــدرک کارشناســیشــان را دریافــت
نکرده بودند .به باور نگارنده ،تفـاوت اصـلی و آشـکار میـان ایـن دو کتـاب ایـن اسـت کـه
مطالعات کسب و کار برای مخاطب خاص طراحی شده است ،امـا دامنـة مخاطبـان اهـداف
کسب و کار گسترة بیشتری دارد .همچنین بهرهگیری بیشتر مطالعات کسب و کـار از متـون
اصــیل (آموزشــینشــده) و از طرفــی هــم انعطــافپــذیری بیشــتر اهــداف کســب و کــار از
تفاوتهای دیگر این دو کتاب یادشده است .با اینکه این مطالعه بیـانگر کارآمـدی هـر دو
کتاب بود ،اما به طور کلی ،نویسندة مطالعات کسب و کار را از جهاتی موفقتـر مـیدانـد و
پیشنهاد میدهد اگر هر دو کتاب با هم ترکیب شوند و یک کتاب تهیه و نیز برخی بخشها
به آن اضافه گردد ،هماهنگی بیشتری با نیاز زبانآموزان خواهد داشت .سرانجام ،ال فرایدن
ارزیابی خود را یک ارزیابی نهایی نمیداند؛زیرا معتقد است یک ارزیابی تجربـی هـم بایـد
در این زمینه صورت پذیرد.
ـ آذرنوش و گنجـی ( ،)2014در مقالـهای بـا عنـوان « ارزیـابی کتـاب انگلیسـی بـا
اهداف ویژه :موضوع دوره درسی مدیریت» با به کارگیری فهرست بازبینة میکلی ()2005
به ارزیابی کیفی کتاب درسی ویژة دانشجویان مـدیریت پرداختـه انـد و در پایـان بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند که کتاب مـورد نظـر بـرای ایـن دانشـجویان مـی توانـد مناسـب باشـد ،بـه
طوریکه زبان آموزان عالوه بر گسترش دانش خود ،کارکردهـای ایـن دانـش را هـم در
موقعیت های گوناگون می آموزند .نگارندگان کاستی های این کتاب درسی را بیتوجهی
به تفاوت های شخصی و گونه های یادگیری می دانند .به باور آنان نظر به اینکه این منبـع
کمبودهــایی در زمینـة ابزارهــای تصــویری دارد ،اصــالح بخــش هــایی از کتــاب را مفیــد
میدانند.

مبانی نظری پژوهش
 .1ارزیابی .ارزیابی مواد آموزشی فرایندی روشمند و علمی است که از طریق آن و
در چارچوبی با روایی و پایـایی مناسـب ،اطالعـات ضـروری و کـاربردی دربـارة محتـوای
منابع آموزشی استخراج میگـردد؛ ایـن ارزیـابی بـه وسـیلة شـاخ هـای ارزیـابی صـورت
میپذیرد .شاخ هـای ارزیـابی منـابع ،ابزارهـایی بـرای انتخـاب منبـع مناسـب بـا نیازهـای
زبانآموزان هستند .در کل مواد آموزشی به دو دلیل عمـده ارزیـابی مـیشـوند )1 :انتخـاب
منبـع مناسب و  )2تعیین عملکرد مواد آموزشی در یادگیری (غریبی 865 :1395 ،ـ .)866از
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آنجا که هر محیط آموزشی منحصربه فـرد اسـت ،در ارزیـابی مـواد درسـی بایـد معیارهـای
خاصی در نظر گرفت .به این معنا که زبانآمـوزان از پـیشزمینـههـا ،توانـاییهـا و نیازهـای
مختلفی برخوردار هستند ،به ناچار معیارها متفاوت خواهد بود (.)Abdel Wahab, 2013: 55
بنابراین،ارزیابی مواد آموزشی میتواند راهی برای رسیدن به اهداف آموزشی مفید و مـؤثر
و انتخاب مادة آموزشی مناسب باشد (وکیلیفرد و همکاران.)23 :1398 ،
گفتنی است که با توجه به اهمیت ویژة عامل کتاب درسی در آموزش بایـد در تهیـه و
تدوین آن دقت داشت؛ اما متأسفانه اغلب کتاب هـای درسـی از مطلوبیـت کـافی بـا توجـه بـه
معیارهـای کتـاب مطلـوب محـرومانـد .شــاید یکـی از دالیـل آن ،مشـخ نبـودن معیارهــا و
مالکهای کتابهای مطلوب دانشگاهی و نیز ناآشنا بودن مؤلفـان و تـدوینکننـدگان از ایـن
معیارها و مالکها باشد (آرمند و همکاران .)21 :1376 ،در انتخاب یک کتاب درسی جدیـد
نیز ،به کـارگیری ارزیـابی بـرای اطمینـان از مناسـب بـودن آن مهـم اسـت .ارزیـابی وسـیلهای
قدرتمند برای بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است (.)Abdel Wahab, 2013: 55
 .2اهداف ارزیابی .هدف ارزیابی اکتشـاف و درک اسـت (.)Richards, 2013: 277
به گفتة ال فرایدن ( ،)Al Fraidan, 2012اگر هدف ما به حـداک ر رسـاندن میـزان یـادگیری
باشد ،باید ارزیابیهای اصولی صورت گیرد .بـه اعتقـاد آمرانـی (بـه نقـل از غریبـی:1395 ،
 )865ناشران مـواد آموزشـی ،مدرسـان ،برنامـهریـزان آموزشـی و غیـره ،مـواد آموزشـی را
ارزیابی میکنند تا مطمئن شوند که مواد آموزشی مفیـد و متناسـب بـا سـطح زبـان آمـوزان
هستند؛ دستورالعملها به اندازة کافی برای زبانآموز قابل فهم هستند؛ انجام دادن تکلیفهـا
برای زبانآموزان آسان و عملی است و درنهایت مواد آموزشی نتایج رضایت بخش در امـر
یادگیری در پی خواهند داشت .البته ناشران ،در ارزیابی مواد آموزشی اهـداف اقتصـادی را
نیز دنبال میکنند.
همانطور که مشـخ اسـت ،دالیـل انجـام دادن ارزیـابی مـواد آموزشـی متنـوع و
متفاوت است .یکی از دالیل مهم آن ،لزوم اتخاذ کتابهای درسی جدید است و دیگـری،
و از دالیـل مــورد تأکیـد کــانینگزور ( ،)Cunningsworth, 1995شناسـایی نقــاط قــوت و
ضعف خاص در کتابهای درسی در حال استفاده است .گرانت ( )1987 : 8ادعـا مـیکنـد
که «کتاب کامل وجود ندارد» ،با این حال در ارزیابی هدف ایـن اسـت کـه بهتـرین کتـاب
ممکن را بیابیم که متناسب با یک گروه یادگیرنده باشـد .شـلدون (1988

 )Sheldon,اظهـار
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داشت که کتابهای درسی نهتنها قلب آشکار یک برنامة آموزش زبان را نشـان مـیدهنـد؛
بلکه هم برای زبانآموزان و هم برای معلمان هنگـام اسـتفاده از آن در کـالسهـای آمـوزش
زبان دوم /خارجی مزایای قابل تـوجهی را ارائـه مـیدهنـد ( .)Abdel Wahab, 2013: 56بـدین
ترتیب«،تحلیل و شناخت جنبههای مختلف مـواد آمـوزش زبـان عـالوه بـر ایـنکـه در هنگـام
انتخاب مادة درسی اهمیت مییابد ،بـه مدرسـانی کـه در حـال اسـتفاده از مجموعـهای خـاص
هســتند کمــک مــیکنــد تــا بــا توجــه بــه کاســتیهــای آن مجموعــه در آن بافــت بخصــوص،
تصمیمات بهتری در زمینة استفاده از مادة درسـی و کـاربرد شـیوههـای انطبـاقپـذیری 1اتخـاذ
کنند» (رشیدی و الهیار.)104 :1394 ،
 .3روشهای ارزیابی .معموالً روشهای مختلفی برای ارزیـابی پیشـنهاد مـیشـود؛ از
جملـه کـه رویکردهـای کمّـی و کیفـی .بــه طـور کلـی ،در رویکردهـا دو نـوع متفــاوت از
اطالعات در ارزیـابی دخیـل هسـتند :اطالعـات کمّـی و کیفـی .انـدازهگیـری کمّـی بـه آن
اندازهگیری اشاره دارد که به صورت عددی بیان میشود .بسیاری از آزمونها را کـه بـرای
جمعآوری اطالعات طراحی شدهاند میتوان با توجه به فرکانس ،رتبـهبنـدی یـا درصـد بـه
صورت عددی بیـان و ارائـه کـرد .منبـع دیگـر اطالعـات کمّـی بازبینـههـا ،نظرسـنجیهـا و
خودرتبهبندیها هستند .دادههای کمّی بـه دنبـال جمـعآوری اطالعـات از تعـداد زیـادی از
افراد درمورد موضوعات خاص است و به طور کلی میتوانـد بـه صـورت آمـاری واکـاوی
شود ،به طوری که الگوهـا و گـرایشهـای خـاص را بـه وجـود مـیآورد .از سـوی دیگـر،
اندازهگیری کیفی به آن اندازهگیـری اشـاره دارد کـه نـه بـه صـورت عـدد ،بلکـه بیشـتر بـا
قضاوت یا مشاهدة ذهنی بیان مـیشـود .اطالعـات بـه دسـت آمـده از مشـاهده در کـالس،
مصاحبهها ،مجله یا روزنامهها ،اطالعات ضبطشده ،و مطالعات موردی ،از اطالعـات کیفـی
هستند .رویکردهای کیفی ،واقعیتر و جامعتر از رویکردهای کمّیاند و به منظور جمـعآوری
اطالعات در محیطهای طبیعی برای اسـتفاده از زبـان و تکـالیف معتبرنـد و بـرای محـیطهـای
آزمون و آزمایش به کار نمیروند .واکاوی دادهها در ایـن نـوع اطالعـات پیچیـده تـر اسـت،
زیرا اغلب سؤاالت به صورت پایان باز است و این اطالعات باید کدگذاری یـا تفسـیر شـوند.
در ارزیابی برنامة زبانی ،هر دو روش کمّی و کیفی برای جمعآوری اطالعـات اغلـب بـه کـار
میروند ،زیرا اهداف متفاوتی داشته ،مکمل یکدیگرند (.)Richards, 2017: 281
1. adaptatin
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همچنین ،سه روش اساسی برای ارزیابی کتابهـای درسـی وجـود دارد :روش اول،
به نام روش برداشتگرایانـه 1و شـامل تجزیـه و تحلیـل یـک کتـاب درسـی براسـاس یـک
برداشت کلی است .برداشت کلی با خواندن محتوای صفحه و یک نگاه سـطحی بـه کتـاب
برای به دست آوردن و فهمیدن سازماندهی کتاب ،موضوعات  ،چیـدمان و تصـاویر ایجـاد
میشود .این روش به خودی خـود کـافی نیسـت ،امـا مـیتوانـد بـا روش دوم ،یعنـی روش
فهرستبازبینه ترکیب شود .این روش به شکلی روشمند اسـت ،بـه گونـهای کـه معیارهـای
موجود در فهرست به ترتیب خاصی بررسی میشوند .همچنین مقایسة مـواد مختلـف بسـیار
آسان است و در مقایسه با روشهای دیگر بسـیار زمـانبـر نیسـت .روش سـوم ،یعنـی روش
عمیق ،بررسی دقیق ویژگیهای بارز ،مانند طراحی یک واحـد خـاص یـا تمـرین یـا تعامـل
عناصر خاص زبان را نشان میدهد .یک نقطهضـعف آشـکار در ایـن روش ایـن اسـت کـه
بخش انتخابی ممکن است نمایندة کامل کتاب نباشد (.)Abdel Wahab, 2013: 56
با توجه به مطالب مذکور مشخ میشود که یکی از روشهـای معتبـر در ارزیـابی
منابع آموزشی ،کاربرد فهرست بازبینه است .فهرستهای بازبینه رویکردی کمّی اسـت کـه
با استفاده از دادههای آماری به سنجش و اندازهگیری میپردازد .در گزینش چـارچوبهـا،
انگارهها و فهرستهای بازبینه باید این نکته را مد نظر داشت کـه چـارچوبی بـرای ارزیـابی
مفید خواهد بود که بتواند شاخ های روا ،پایا ،عملـی و نیـز شـفاف و گویـا ارائـه دهـد و
فرایند ارزیابی را تسهیل نماید .در میان چارچوبهای موجـود بـرای ارزیـابی منـابع و مـواد
آموزشی ،دستهای به یک جنبه از تدوین مواد آموزشی توجه داشتهاند (مانند ارزیـابی منـابع
آموزش دستور ،و ارزیابی مـتنهـای خوانـداری) .دسـتة دیگـر نگـاهی همـهجانبـه بـه بسـتة
آموزشی داشتهاند و ویژگیهایی چون وضعیت نشر ،نوع سطحبندی ،نقش معلـم ،انتظـار از
زبانآموز ،و تعامل مهارتها را مد نظر قرار دادهاند .چارچوبهـای ارزیـابی از منظـر زمـان
ارزیابی نیز به دو نوع پیشنگرانه و بازنگرانه و از منظـر نـوع دادة مـورد ارزیـابی بـه ارزیـابی
درونی و برونی تقسیم میشوند (غریبی864 :1395 ،ـ.)865
با توجه به مزیتهای کاربرد فهرستبازبینه در ارزیابی منـابع آموزشـی پژوهشـگران
در این مطالعه روش ارزیابی با استفاده از روش فهرست بازبینـه را مـد نظـر قـرار مـیدهنـد.
همچنین ،برای ارزیابی اصـولی چـارچوبهـایی ارائـه شـده کـه در ادامـه بـه تشـریح آنهـا
پرداخته میشود.
1. impressionistic
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 .4انگارههای ارزیابی .فهرست بازبینه ارزشیابی ابزاری است که فهرسـتی از معیارهـا
و ویژگیهای مواد آموزشی موفق در آموزش و یادگیری را به ارزیاب ارائه میدهد .مطابق
با این معیارها ،ارزیابانی مانند معلمان ،پژوهشگران و همچنین زبانآموزان میتوانند کیفیـت
مطالـب را ارزیـابی کننـد ( .)Mukundan et al., 2011: 100طـی سـالهـا ،پژوهشـگران در
پژوهشهای خود فهرست بازبینههای متعددی برای ارزیابی منابع ارائه کردهاند که هرکـدام
نقاط قـوت و ضـعف مخصـوص بـه خـود را دارد .بـرای م ـال ،الگـویی کـه کـانینگزور
( )Cunningsworth, 1995ارائه میکند ،مشتمل بر هشـت عامـل اصـلی اسـت و ایـن عوامـل
هشتگانه با استفاده از مجموعهای از  44پرسش سنجیده میشوند .عوامل اصـلی ایـن الگـو
عبارت اند از )1 :اهداف و نگرشهای کلی؛  )2طراحی و سازمانبندی؛  )3محتـوای زبـانی؛
 )4مهارتها؛  )5موضـوعات؛ )6روششناسـی؛  )7راهنمـای معلـم؛  )8مالحظـات عملـی و
کاربردی (محمودی و احمدی صفا .)115 :1393 ،همچنین به اعتقاد وی ،با فهرست بازبینـه
میتوانیم یک شیوة اقتصادی و نظاممند بـرای ارزیـابی داشـته باشـیم تـا مطمـئن شـویم کـه
تمامی مواردی که باید ارزیابی شوند مورد نظر قـرار گرفتـهانـد .بنـابراین ،چـارچوبی بـرای
ارزیابی مفید خواهد بود که بتواند شاخ های روا ،پایا ،عملـی و نیـز شـفاف و گویـا ارائـه
دهد و فرایند ارزیابی را تسهیل نماید (غریبی.)866 :1395 ،
برای ارزیابی کتابهای درسی ،بهویژه بـرای کتـابهـای درسـی دورهای ،پـنج معیـار
بدین شرح پیشنهاد میشود )1 :آنها باید بـا نیازهـای فراگیـران مـرتبط باشـند؛  )2آنهـا بایـد
مرتبطکنندة اهداف برنامههای یادگیری زبان باشند؛  )3آنها باید منعکسکنندة استفاده بـرای
حال و آینده باشند که فراگیران ،آن زبان را یاد می گیرند؛  )4آنها باید نیازهـای فراگیـران را
به حساب بیاورند و باید رونـد فراگیـری آنهـا را آسـان سـازند ،بـدون اسـتفاده از روشهـای
سخت وآمرانه و  )5آنها باید یک نقش شفاف بهعنوان حامی ،برای فراگیـران داشـته باشـند،
مانند معلمان که واسطة بین زبان مقصد و زبان فراگیران هستند (.)Richards, 2017: 249
قابل توجه است که دادلی ایوانز و سینت جونز ( ،)1998نداشتن اختصار و کارایی الزم
در الگوی مطرحشده از سوی کانینگزور ( )1995را به نقـد کشـیده و الگـویی مختصـر کـه
فقط شامل سه معیار زیر است ،ارائه میکنند )1 :آیا کتاب مورد نظر ترغیـبکننـده و محـرک
زبانآموزان در یادگیری خواهد بود؟؛  )2کتاب مورد نظر تا چه اندازه با اهداف آموزشی کلی
و اهداف آموزشی شما (به عنـوان معلـم) تطـابق دارد؟ و  )3کتـاب مـورد نظـر تـا چـه انـدازه
تسهیلکنندة فرایند یادگیری بوده و به این امر کمک خواهد کرد؟ آشکار اسـت کـه اختصـار
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اولویت اصلی طراحان این الگو است ،بهطوری کـه در ایـن الگـوی کلـی ،جامعیـت و عینیـت
قربانی اختصار شده است و کارایی الزم را ندارد (محمودی و احمدیصفا.)116 :1393 ،
جکسی ریچاردز ( ،)Richards, 2001با یک نگاه کلی معتقد است که توجه بـه پـنج
عامل اساسی که در موقعیتها و شرایط مختلف آموزشی وجود دارند ،در طراحی و ایجـاد
چارچوب و الگویی مناسب ارزشیابی کتاب و موادآموزشی ضروری است؛ این پـنج عامـل
عبارتاند از )1 :عوامل مربوط به دوره :سؤاالتی که به اهداف دورة آموزشی مربوط است؛
 )2عوامل مربوط به معلـم :سـؤاالتی کـه در رابطـه بـا اهـداف و نگرانـیهـای معلـم اسـت؛
 )3عوامل مربوط به فراگیر :سؤاالتی کـه بـه اهـداف و نگرانـیهـای فراگیـر مربـوط اسـت؛
 )4عوامل مربوط به محتوا :سؤاالتی که به محتـوا و سـازماندهی آن در کتـاب مربـوطانـد و
 )5عوامل آموزشی :سؤاالت مربوط به اصولی که مطالب کتـاب بـر پایـة آنهـا طراحـی یـا
انتخاب شدهاند (محمودی و احمدیصفا.)117 :1393 ،
بهطور کلی چارچوبهای ارزیابی در دسترس ،از منظـر هـدف ارزیـابی در دو نـوع
کلی قرار میگیرند :ارزیابی پیشنگرانه و ارزیابی پسنگرانه .کـانینگزور ( )1995از ایـن
منظر ،چارچوبها را در سه نوع پیش از کاربرد ،حین کاربرد و پس از کاربرد قرار میدهد
(غریبی:)868 :1395 ،
 .1ارزیابی پیش از کاربرد شامل قضاوت دربارة توانمندیهای کتـاب بـرای کسـانی
است که کاربر نهایی آن هسـتند .بـه عقیـدة الخالـدی ( )2010ایـن نـوع ارزیـابی ،نـامعتبر و
براساس شمّ ارزیاب است ،اما در عین حال ،در فرایند انتخاب منبع آموزشی اهمیت بسیاری
دارد.
 .2ارزیابی نوع دوم ،اعتبـار بیشـتری دارد ،زیـرا در حـین اسـتفاده از مـواد آموزشـی
انجام میشود و از ایـن رو ،بیشـتر سـنجش اسـت تـا قضـاوت .ایـن نـوع ارزیـابی مـیتوانـد
عملکرد زبانآموزان را در جریان انجام تکلیـفهـا بسـنجد ،امـا روش مناسـبی بـرای تعیـین
کارآمدی مواد آموزشی در یادگیری نهایی نیست .در این نوع ارزیابی ،در واقع تـأثیر مـواد
آموزشی بر یادگیری سنجیده مـیشـود و از ایـن رو ،نـوعی ارزیـابی پـسنگرانـه محسـوب
میشـود ،امـا از آنجـا کـه دورة آموزشـی کامـل نشـده اسـت ،منظـور از یـادگیری ،تسـلط
زبانآموزان بر برش معیّنی از مواد آموزشی است و نه کالن .ارزش این نوع ارزیـابی در آن
است که تعیین میکند آیا منبعی دوباره ارزش استفاده را دارد یا نه و این که چه بخشهایی
از کتاب کارآمد هستند و چه بخشهایی کارآمدی الزم را ندارند.
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 .3به اعتقاد تاملینسون ( )2003ارزیابی پس از کاربرد مهمترین نـوع ارزیـابی اسـت،
زیرا تأثیر واقعی مواد آموزشی را میسنجد .در واقع با این نوع از ارزیابی مشخ مـیشـود
که یک مجموعه با نیازهای زبانآموزان و اهـداف آموزشـی تناسـب دارد یـا نـه .ایـن نـوع
ارزیابی میتواند تأثیرات کوتاه مدت و نیز بلندمـدت را بسـنجد .کـانینگزور ( )1995ایـن
نوع ارزیابی را برای تعیین نقاط ضعفوقوت یک منبع پس از یـک دوره بـهکـارگیری آن،
مفید و کارآمد میداند .به گفتة وانـگ ( )2011مدرسـان کمتـر عالقـه بـه ارزیـابی پـس از
کاربرد دارند و بیشتر پژوهشها در حوزة ارزیابی پیش از کـاربرد انجـام شـده اسـت .علـت
این امـر دشـواری ارزیـابی پـس از کـاربرد اسـت .بـه طـور خالصـه ،آنچـه در پـژوهشهـا
(تسی الکیدر2011 ،؛ الیس )1997 ،ارزیابی پیشنگرانه نامیده میشود ،دقیقاً با ارزیابی پـیش
از کاربرد کانینگزور تطابق دارد و ارزیابی پسنگرانـه ،دو نـوع ارزیـابی حـین کـاربرد و
پس از کاربرد این دیدگاه را در بر میگیرد (غریبی.)868 :1395 ،
دیدگاه تاملینسون ( )Tomlinson, 2003ایـن اسـت کـه «فراینـد ارزیـابی کتـب و مـواد
آموزشی باید شامل سنجش و قضاوت دربارة تأثیراتی باشد که این کتابها و مـواد آموزشـی
بر استفادهکنندگان خود دارند» .با این دیدگاه وی الگویی ارائه میدهد که در آن بـه چهـارده
عامل در فرایند ارزیابی منابع آموزشی م ل :جذابیت کتاب و مطالب برای زبانآموزان ،اعتبار،
روایی و پایایی مطالب ،قابلیت ایجاد انگیزش ،تطابق بـا اهـداف آموزشـی ،و انعطـافپـذیری
توجه میشود .اما نکته این است که این الگو در ضـمن تـالش بـرای حفـم جامعیـت در عـین
اختصار ،برخی مفاهیم انتزاعی در آن مطرح شده است که بسیار کلی ،مبهم و دور از تعـاریف
دقیق و عینی هستند (محمودی و احمدیصفا116 :1393 ،ـ.)117
مکدانف و شاو ( )2003با در نظر گرفتن مؤلفههای مطرحشده از سـوی تاملینسـون
( )2003به ارائة معیـاری مـی پردازنـد کـه کـاربران مـواد آموزشـی بتواننـد بهتـرین انتخـاب
متناسب با دورة آموزشی مورد نظرشان را داشته باشند .الگوی آنان شامل سه قسمت اصـلی
ارزیابی بیرونی ،ارزیابی درونی یا محتوای اثر ،و ارزیابی کلـی اسـت کـه آن را در شـکل 1
مشاهده میکنید .آن دو معتقدند که تصمیمگیری درمورد اینکه آیا مـادة آموزشـی مـورد
نظر برای اهداف آموزشی مناسب است یـا خیـر ،پـس از ارزیـابی بیرونـی و داشـتن بودجـة
کافی و مشخ نمودن گروه هدف انجام میشود .در این مرحله اگر مادة آموزشی مناسب
تشخی داده شد میتوان برای ارزیابی دقیقتر وارد مرحلة بعـد از ارزیـابی ،یعنـی ارزیـابی
درونی شد؛ در غیر این صورت ،منطقی اسـت کـه مـواد آموزشـی دیگـری ارزیـابی شـوند
(احمدی.)32 :1398 ،
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ارزیابی ـ کالن
(بیرونی)

ارزیابی ـ خرد
(درونی)

نامناسب /به طور بالقوه مناسب
خروجی

نامناسب/مناسب

اقتباس/گزینش

خروجی

شکل  1کلیات فرایند ارزیابی مواد آموزشی براساس الگوی مکدانف و شاو ()McDonough & Show, 2003

یک موضوع مهم در ارزیابی کتـابهـای درسـی ،در نظـر گـرفتن آنهـا در مقابـل
محتوایی است که از آنها استفاده شده است .ارزیابی فقط میتواند از طریق در نظر گـرفتن
چیزی مرتبط با هدفش انجام شود .یک کتاب ممکن است در یـک موقعیـت ،عـالی باشـد؛
زیرا نیازهای آن موقعیت را به طور کامل و بینق مرتفع میسازد؛ اگرچه همین کتاب در
ال نامناسـب عمـل نمایـد .بنـابراین طـرح ارزیـابی
موقعیت هـای متفـاوت ممکـن اسـت کـام ً
کتابهای درسـی ،نیازمنـدِ توسـعه و گسـترش ارتبـاط بـا محتـوای تـدریس خـاص اسـت.
در نتیجــه پــیش از آنکــه فــرد بتوانــد کتــاب درســی را ارزیــابی نمایــد ،نیازمنــد اطالعــاتی
درخصوص عوامل مـؤثر و مـرتبط بـا مؤسسـهای اسـت کـه از آن کتـاب در آنجـا اسـتفاده
میشود و معلمان و فراگیرانی که از آن استفاده خواهند کرد (.)Richards, 2017: 249
به نظر میرسد فهرست بازبینة میکلی با وجـود کـارایی و انعطـاف بـاالیی کـه بـرای
ارزیابی کتابهای آموزشی دارد کمتر مورد توجه پژوهشـگران آزفـا قرارگرفتـه اسـت .بـه
گفتة خود او سعی بر این بوده است تا این فهرست بازبینه براساس فهرستهای بازبینة پیشین
و البته پژوهشهای اخیر تدوین شود .همچنین گفتنی است که ایجاد تفکر نقادانه و توجه به
آن یکی از مؤلفههای پررنگ در این فهرست بازبینه است .از آنجا که شاخ هـای میکلـی
به منظور ارزیابی کتابهای گوناگون ،دارای گستردگی نسبی است ،نگارنـدگان از برخـی
از این شاخ ها یا چشمپوشی کردهاند یا اشارهای گذرا به آن داشتهاند.
بنابر این ،بازبینهها ابزارهاییاند که به کاربران کمک میکننـد بـه شـیوهای عملـی و
کارآمد کتابهای آموزشی را ارزیـابی کننـد (غریبـی .)866 :1395 ،فهرسـت بازبینـهای را
کــه در ایـن جســتار مــورد اســتفاده قــرار مــیگیــرد ،میکلـی ( ،)Miekley, 2005طراح ـی و
گردآوری کرده است .همانطور که قبالً اشاره شد به گفتة خود او پرسش های مطـرحشـده
در این فهرست بازبینه یا بر پایة پژوهشهای اخیر یا بر پایة فهرستهای بازبینه گسترده پیش
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از این است .و نیز این فهرست بازبینه بر پـژوهشهـای اخیـر در زمینـة آمـوزش زبـان دوم و
همچنین فهرستهای بازبینهای که کتابهای درسی عمومی را بررسی میکنند ،پایهگذاری
شده است .این فهرسـت بازبینـة میکلـی ( )Miekley, 2005همچنـین برگرفتـه از مؤلفـههـای
فهرستهای بازبینة برد ( )2001و اسکیرسو ( )1991است .همانطورکه مشخ اسـت ایـن
فهرست بازبینه دارای پنج موضوع اصلی است )1 :محتوا؛ )2واژگان و دستور؛  )3تمـرین هـا
و فعالیت ها؛  )4جذابیت و شکل ظاهری کتاب؛ و  )5بافتار .همچنین بسته به ظاهر و کیفیـت
هرکدام از پنج موضوع اصلی ،امکان امتیـازدهی بـه پرسـشهـا از بسـیار ضـعیف ( 0امتیـاز)
تابسیارخوب ( 4امتیاز) وجود دارد.
 .5منابع آموزش زبا و کتابهای آموزشی« .کتاب از قدیمترین ابزارهای آموزشـی
است که با وجود نوآوریهای بسیار در حوزة فنّاوری آموزشـی همچنـان اصـلیتـرین و در
دسترسترین وسـیلة آموزشـی در فراینـد تعلـیم و تربیـت اسـت کـه تقریبـاً تمـامی معلمـان
و اسـتادان از آن استفاده می کنند» (محمودی و احمدیصفا113 :1393 ،ـ .)114کتابهـای
درسی 1که به کتابهای دوره 2نیز موسوماند و دیگر انواع مطالب آموزشـی انتخـابشـده و
یا تهیهشده ،هنوزهم قسمتهای مهمـی از برنامـة آموزشـی در بسـیاری از برنامـههـای زبـان
هستند .در حقیقت بـه گفتـة پژوهشـگران صـنعت کتـابهـای درسـی آمـوزش زبـان یـک
محرک اصلی در اقتصاد جهانی است.
همچنین کتابهای درسـی ممکـن اسـت )1 :بـه شـکل مطالـب چـاپ شـده باشـند،
مانند :کتابها ،کتابهای کار ،کـاربرگهـا یـا کتـابهـای داسـتان؛  )2بـه شـکل مطالـب
چاپ نشده باشند ،مانند :مطالب صوتی ،تصویری یا مطالب رایانهای؛  )3یا مطالبی که شامل
هر دو قسمت است ،یعنی منابع چاپ شده و چـاپ نشـده ،ماننـد :مطالـب خـود دسـتیابی 3و
مطالب موجود در اینترنت .عـالوه بـر ایـنهـا ،مطـالبی هسـتند کـه بـرای اسـتفادة آموزشـی
طراحی نشدهاند ،اما قسمتی از زندگی روزمرهاند ،مانند :مجالت ،روزنامـههـا و موضـوعات
تلویزیونی که اغلب به آنها بهعنوان وسایل تعلیم اشاره میشـود و نیـز ممکـن اسـت نقـش
مهمی هم در برنامه آموزشـی ایفـا کننـد .بیشـتر تـدریس زبـان کـه در دنیـای امـروز اتفـاق
میافتد نمیتوانست بدون مطالب تبلیغاتی و کتابهای اصلی صورت بگیرد و دبیران عموماً
با توجه به موقعیـتهـای تدریسـی کـه دارنـد ،مخیّـر بـه انتخـاب مطالـب نشـرشـده هسـتند
1. textbooks
2. coursebokks
3. self access
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( .)Richards, 2017: 244همچنین مواد و منابع درسی موجب آسانسـازی فراینـد یـادگیری
میشوند و انتخاب منبع آموزشی مناسب و کارآمد و یـا اتخـاذ راهکارهـای انطبـاقپـذیری
درخور از اهداف ارزیابی منابع بهشمار میرونـد (رشـیدی و الـهیـار .)103 :1394 ،بـه طـور
خالصه کتابهای درسی میتوانند خدمات ذیل را به مدرسان ،فراگیران و مؤسسـات ارائـه
دهند (:)Richards, 2014: 245-246
برای دبیرا  :سرفصل :منبع محتـوای درسـی؛ روش شـناختی تـدریس؛ منبعـی بـرای
گسترش مهارتهای تدریس؛ و پایه و اساسی برای ارزیابی.
بوورای فراگیوورا  :مجموعــهای از متــون نوشــتاری و گفتــاری جهــت ورودیهــای
یادگیری؛ مجموعهای برای تمرینهای هـدایتشـده؛ منبعـی بـرای مـرور و خودآمـوزی؛ و
مرجعی برای اطالعات انگلیسی ،م الً اطالعاتی درخصوص دستور زبان  ،لغت و تلفم.
برای مؤسسات :برنامة آموزشی منسجم؛ پایهای برای ساختار استاندارد؛ اساسی بـرای
آزمونها و ارزیابیها؛ و منبعی برای معلمان.
چهار دلیل برای استفاده از کتابهای درسی مناسب عبارتاند از )1 :بیشتر بخشهـای
مواد درسی برای نیاز زبانآموزان مناسب و مفید است ،حتی اگـر بـه طـور خـاص بـرای آنـان
طراحی نشده باشد؛  )2این امکان برای زبانآموزان فـراهم مـیشـود کـه بـرای یـادگیریهـای
بعدی خود برنامهریزی و همچنین مطالـب یـا درسهـای قبلـی را نیـز مـرور کننـد؛  )3مطالـب
باکیفیت و با قیمت مناسب به دانشجویان ارائه مـیشـود و  )4ضـمن مهیـا شـدن امکـان تعامـل
طبیعی ،برای معلمان این امکان فراهم میشود که مطالب را متناسب با نیاز زبانآموزان اصـالح
و تطبیق دهند (.)Baleghizadeh, 2011: 200

روش پژوهش
نوع نگاه فهرست بازبینهها به مواد آموزشی هم میتواند کیفی باشد و هـم کمّـی .بـه اعتقـاد
موکوندان و همکارانش ( ،)Mukundan et al., 2011: 101روش کیفی به تـدوینکننـده ایـن
امکان را میدهد تا درک عمیقـی از سـاختار مـورد بررسـی بـه دسـت آورد .شـاخ هـای
ارزیابی منابع ،ابزارهای ی بـرای انتخـاب منبـع مناسـب بـا نیـاز زبـانآمـوزان هسـتند .بنـابراین
چارچوبی برای ارزیابی مناسب خواهد بود که بتوانـد شـاخ هـای روا ،پایـا ،عملـی و نیـز
شفاف و گویا ارائه دهد و فرایند ارزیابی را تسهیل نماید (احمدی.)8 :1396 ،
در ادامه با توجه به مطالب بیانشده ،دادههای به دست آمده بررسی میشوند؛ در ابتـدا
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اطالعات حاصل از پرسشنامهها استخراج گردیده ،س س کلیة اطالعات با استفاده از نرمافـزار
آماری اسپیاساس  122در بخش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
ابزار پژوهش

ابــزار پــژوهش در مطالعــة حاضــر پرســشنامــة میکلــی ( )Miekley, 2005اســت .روایــی
پرسشنامه ،با استفاده از نظرات خبرگان و روایی صـوری مـورد تأییـد قـرار گرفـت .بـرای
بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبـا اسـتفاده شـد .بـدین منظـور ابتـدا یـک
نمونة اولیه شامل  10پرسـش نامـة پـیشآزمـون گردیـد و سـ س بـا اسـتفاده از دادههـای بـه
دستآمده از این پرسش نامهها میزان ضریب اعتمـاد بـا روش آلفـای کرونبـا بـرای ابعـاد
مختلف پرسشنامه محاسبه شد که برای هر  5بخـش اصـلی پرسـشنامـه ،ضـرایب در حـد
مطلوب (بیش از  )0/7بود .همچنین ،پایایی کل پرسشنامـه نیـز در حـد مناسـب و مطلـوب
 0/930بوده است.
نمونة آماری
جامعة آماری پژوهش شامل استادان و مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانـان اسـت و
نمونة آماری شامل  32نفر از مدرسان مراکز آموزش زبان فارسـی و کارشناسـان ارشـد آمـوزش
زبان فارسی به غیر فارسیزبانان دانشگاههای کشور مـیشـود .نتـایج اطالعـات جمـعآوریشـده
نشان داد که اک ریت افراد بـا جنسـیت مـرد در بـازة سـنی  30تـا  40سـال ،بـا مـدرک تحصـیلی
کارشناسی ارشد و دکتری و با میانگین سابقة تدریس کمتر از  5سال بودهاند.
ارائه و واکاوی دادهها

در این بخش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای وضعیت  9موضوع اصلی فهرست بازبینه
بررسی و براساس آزمون فریدمن رتبهبندی شده است.
بررسی وضعیت  9موضوع اصلی فهرست بازبینه
به منظور بررسی وضعیت  9موضوع اصلی فهرست بازبینه از آزمون فـر

آمـاری میـانگین
یک جامعه یا به عبارتی از آزمون تی یـک نمونـهای 2اسـتفاده گردیـده اسـت کـه در واقـع
1. SPSS.22
2. one sample test
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تفـاوت بـین میـانگین نمونـة مـورد بررسـی را بـا یـک مقـدار مفـرو مـورد آزمـون قـرار
میدهد .فر صفر و مقابل آزمـون بـا توجـه بـه طیـف پـنج تـایی لیکـرت ( 0تـا  )4بـدین
صورت است:
( H1فرضیه مقابل)μ >2/5 :
آزمون فر ( H0 :فرضیه صفر)μ≤2/5:
با توجه به جدول  ،1آزمونهای تـی بـرای هـی یـک از  9موضـوع اصـلی فهرسـت
بازبینه معنادار ( )gis>0/05نیست.
جدول  1بررسی وضعیت  9موضوع اصلی فهرست بازبینه
موضوعات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

محتوا
واژهها و دستور
تمرینها و فعالیتها
جذابیت متن و ساخت فیزیکی
ویژگیهای کلی
اطالعات پسزمینه
راهنمای روششناختی
تمرینها و مواد آموزشی تکمیلی
بافت

میانگین
2/031
2/006
1/876
1/890
1/578
1/109
0/890
1/229
2/214

انحراف

آمارة

سطح

معیار
0/563
0/695
0/558
0/698
0/852
0/519
0/496
0/641
0/489

آزمو
4/704
4/015
6/319
4/936
6/114
15/142
18/333
11/203
3/293

معناداری
0/999
0/999
0/999
0/999
0/999
0/999
0/999
0/999
0/999

طیف مورد استفاده :بسیار بد ،0:بد ،1:مناسب ،2:خوب ،3:عالی.4:

نتیجة آزمون بدین معناست که با توجـه بـه طیـف مـورد اسـتفاده در بازبینـه ،از نظـر
مدرسان هر  9موضوع اصلی فهرست بازبینه در وضعیت زیر متوسط قرار دارند و مطلـوب و
مناسب نیستند .بنابر این ،فرضیة پژوهش رد میگردد.
بررسی رتبة  9موضوع اصلی فهرست بازبینه
جدول  2خالصة نتیجة آزمون فریدمن برای رتبهبندی  9موضـوع اصـلی فهرسـت بازبینـه از

نظر مدرسان را نشان میدهد .مالحظه میشود که آزمون معنـادار اسـت ()gis<0/05؛ بـدین
معنی که بین  9موضوع اصلی فهرست بازبینه تفاوت معناداری از نظر اهمیت و رتبـه از نظـر
مدرسان وجود دارد و با توجه به میانگین رتبهها «بافت» در رتبة اول« ،واژهها و دستور زبان»
در رتبة دوم و «محتوا» در رتبة سوم قرار دارد.
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جدول  2خالصة آزمون فریدمن برای رتبهبندی  9موضوع اصلی فهرست بازبینه
موضوعات

میانگین رتبه
6/22
6/33
6/06
6/02
4/80
2/80
2/13
3/44
7/22
sig=0/001
2=643/113

محتوا
واژهها و دستور زبان
تمرینها و فعالیتها
جذابیت متن و ساخت فیزیکی
ویژگیهای کلی
اطالعات پسزمینه
راهنمای روششناختی
تمرینها و مواد آموزشی تکمیلی
بافت
نتیجة آزمون فریدمن

جــدول  ،3خالصــة نتــایج آزمــونهــای تــی بــرای بررســی وضــعیت هــر یــک از
شاخ های  9موضوع اصلی فهرست بازبینه را نشان میدهد.
جدول  3بررسی وضعیت شاخ

های هر یک از  9موضوع اصلی فهرست بازبینه

فهرست بازبینة ارزیابی کتاب درسی
گویه
 .1محتوا
آیا موضوع اصلی ارائهشده از نظـر موضـوع وکـارکرد،
بهطور منطقی و سازمانیافته ارائه شده است؟
آیا محتوا مانند پنجرهای بهسوی یادگیری فرهنگ زبـان
فارسی است؟
آیا در بخشهای خوانداری از متنهای اصلی (آموزشی
نشده) استفاده شده است؟
در مقایسه با متونی که برای گویشوران بومی است ،آیـا
محتوا موضوعات زنـدگی واقعـی را در بـر دارد تـا
خواننده را درمورد جهانبینیاش با تفکر نقادانـه بـه
چالش بکشد؟
آیــا متــون انتخــاب شــده بیــانگر انــواع مــتن و شــامل
ساختارهای بیشمار جمله است؟

میانگین

انحراف آمارة
معیار

آزمو

سطح
معناداری

الف) کتاب درسی
2/375

0/832

0/799 0/849

1/843

0/883

0/999 4/200

1/750

0/879

0/999 4/822

2/093

0/995

0/986 2/309

2/093

0/817

0/996 2/811
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ادامة جدول 3
فهرست بازبینة ارزیابی کتاب درسی
گویه

میانگین

انحراف آمارة
معیار

آزمو

سطح
معناداری

الف) کتاب درسی

 .2واژهها و دستور
آیــا قواعــد دســتور زبــان بــه روشــی منطقــی ارائــه شــده
وترتیب آن از آسان به دشوار است؟
آیا واژههای جدید با راههای متنوع ارائه میشوند (مانند
واژهنامه ،واژهنامة چند زبان یا توصیفی)؟
برای آنکه متون قابل فهم باشند و فارسیآموزان بتوانند
واژههای جدید را حفم کنند آیـا واژههـای جدیـد
به تعداد مناسب ارائه شده است؟
به منظـور تقویـت معنـا و کـاربرد ،آیـا واژههـای نـو در
درسهای پسین تکرارمیشوند؟
آیا به فارسـیآمـوزان بـرای یـادگیری واژههـای جدیـد
راهبردهای از باال به پایین آموزش داده شده است؟
 .3تمرینها و فعالیتها
آیا فعالیتهای تعاملی و تکلیفمحور وجود دارد که از
فارسـیآمــوزان بخواهــد بــرای ارتبــاط از واژههــای
جدید استفاده کنند؟
آیا دستورالعمل در درسنامه به فارسیآمـوز مـیگویـد
که برای درک کردن بخوانند؟
آیا از راهبردهای خوانداری از بـاال بـه پـایین و از پـایین
به باال استفاده شده است؟
آیا برای یادگیری راهبردهای از باال به پـایین بـه منظـور
درک خوانداری م الهای کافی ارائه شده است؟
آیــا فعالیــتهــا اســتفاده از قواعــد دســتور را بــا خلــق

2/406

1/103

0/683 0/481

1/812

0/997

0/999 3/897

1/968

0/782

0/999 3/842

2/093

0/995

0/986 2/309

1/750

1/135

0/999 3/735

2/250

1/047

0/907 1/350

2/032

1/110

0/987 2/346

1/718

0/851

0/999 5/191

1/656

0/827

0/999 5/769

موقعیت هـایی کـه در ایـن قواعـد مـورد نیـاز اسـت 2/000
آسان میکند؟
آیا مـتن بـا نشـان دادن یـک مفهـوم جدیـد در یـک زمـان
2/000
بهجای چند مفهوم جدید ،فهمیدن آن را ساده میکند؟
آیا تمرینها تفکر نقادانه را درمورد متن ارتقا میدهد؟ 1/656

0/756

0/999 3/562

0/930

0/997 2/990

0/827

0/999 5/769
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ادامة جدول 3
فهرست بازبینة ارزیابی کتاب درسی
گویه
 .4جذابیت متن و ساخت فیزیکی
آیاجلدکتاب جذاب است؟
آیا تصویرکیفیت زیباییشناختی باالی دارد؟
آیا تصاویر به اندازة کافی ساده و نزدیک به متن هستند
تا به معنای آن بیفزایند و نه از آن بکاهند؟
آیا متن به اندازة کافی جذاب است تا فارسیآمـوزان از
خواندن آن لذت ببرند؟
ب) راهنمای مدرس
 .5ویژگیهای کلی
آیا راهنمای مدرس در درک اهداف و روششناسی بـه
مدرس کمک میکند؟
آیا پاس های صـحیح یـا پیشـنهادی بـرای تمـرینهـا در
کتاب درسی وجود دارد؟
 .6اطالعات پسزمینه
آیا به مدرسان نشان داده شده است که به فارسیآموزان
چگونه استفاده کردن از نشانه برای ریختشناسـی،
همریشگی ،روابط لفظی و بافت را آموزش دهند و
نیز در استتنتاج از متن به آنها کمک شود؟
آیا فهرسـتی از ریشـة درسـت و نادرسـت بـرای واژههـا
وجود دارد؟
 .7راهنمای روششناختی
آیا به مدرسان تکلیفهایی برای فعال کردن دانستههای
پیش از خواندن متن داده شده است؟
آیــا نمونــههــای کــافی بــه مدرســان داده شــده اســت تــا
پــیشبینــی ،خــوانش ســطحی ،خــوانش اجمــالی،
خالصـــه کـــردن و یـــافتن اندیشـ ـة اصـــلی را بـــه
فارسیآموزان آموزش دهد؟
آیا در راهنمایی مدرس روش آشـکار و دقیـق تـدریس
هر درس وجود دارد؟
 .8تمرینها و مواد آموزشی تکمیلی
آیــا در راهنمــای مــدرس دســتورالعملهــای چگــونگی
بهکارگیری محتـوای شـنیداری و دیـداری تولیـد شـده
برای کتاب درسی ارائه میدهد؟

انحراف آمارة سطح
میانگین
معیار آزمو معناداری

 )1کتاب درسی
1/562
1/687

1/242
1/090

0/999 4/267
0/999 4/214

2/343

0/745

0/878 1/186

1/968

0/860

0/999 3/491

1/500

0/842

0/999 6/715

1/656

1/180

0/999 4/042

1/062

0/504

0/999 16/134

1/156

0/723

0/999 10/509

0/741

0/630

0/999 15/519

0/937

0/618

0/999 14/218

0/967

0/836

0/999 10/205

1/281

0/851

0/999

8/098
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ادامة جدول 3
فهرست بازبینة ارزیابی کتاب درسی

میانگین

 )1کتاب درسی
گویه
آیا در راهنمای مدرس تمرینهایی را برای بهکارگیری،
0/843
آزمودن و بازبینی واژهها پیشنهاد میکند؟
آیــا ایــن راهنمــای آموزشــی بــرای تقویــت نکتــههــای
دســتور زبــان در مــتن ،تمــرینهــای اضــافی ارائــه 1/562
میدهد؟
 .9بافت
2/218
آیاکتاب درسی مناسب با برنامة آموزشی است؟
2/406
آیا کتاب درسی در راستای اهداف کالس است؟
آیا کتاب درسی برای فارسیآموزانی که از آن اسـتفاده
2/218
میکنند مناسب است؟
آیا کتاب درسی فاقد مـواردی اسـت کـه ممکـن اسـت
2/709
ناخوشایند (توهینآمیز) باشند؟
2/562
آیا م الها و توضیحات قابل فهم هستند؟
آیا فارسیآمـوزان از خوانـدن مـتنهـای انتخـابی لـذت
1/968
میبرند؟
آیا محتوا با نیازهای فارسـیآمـوزان در یـادگیری زبـان
فارسی هماهنگی دارد یا میتوان بـرای ایـن هـدف 2/437
سازگار کرد؟
آیا درسنامه و راهنمای مدرس برای مدرسـانی کـه آن
1/531
را آموزش میدهند مناسب است؟
آیــا معلــم مهــارت کــافی در زبــان فارســی دارد تــا از
1/906
دستورالعمل راهنمای مدرس استفاده کند؟

انحراف آمارة
معیار

آزمو

سطح
معناداری

0/766

0/999 12/221

0/948

5/593

0/999

1/069
0/874

0/926 1/487
0/726 0/606

0/906

0/955 1/755

0/937

0/011 1/978

0/759

0/322 0/466

0/694

0/999 4/325

0/715

0/688 0/494

0/802

0/999 6/828

0/856

0/999 3/923

طیف مورد استفاده :بسیار بد ،0:بد ،1:مناسب ،2:خوب ،3:عالی.4:

یشود که آزمون تنها برای شاخ چهارم موضوع «بافـت» معنـادار اسـت
مالحظه م 
( )sig<0/05و گویة شـمارة « 35آیـا کتـاب درسـی فاقـد مـواردی اسـت کـه ممکـن اسـت
ناخوشایند (توهینآمیز) باشند» در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بـرای سـایر شـاخ هـای 9
موضــوع اصــلی فهرســت بازبینــه معنــادار ( )sig>0/05نیســت ،بــدین معنـا کــه از نظــر ســایر
شاخ ها در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار ندارند.
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بحث و نتیجهگیری
برای بررسی کتابهای آموزشـی بـا هـدف بهبـود کیفیـت آنهـا ،تحلیـل محتـوا ،از جملـه
روشهای پژوهشی است که میتوان از آن در تحلیل محتوای کتابهای درسی هـم از نظـر
متن و تصاویر و هم از نظر پرسشها و تمرینها بهره گرفت ،بنابراین با ایـن روش مـیتـوان
مناسب یا نامناسب بودن این مؤلفهها را تعیین کرد (روحانی و فرهنگجـو .)120 :1395 ،بـا
وجود پژوهشهای بسیار در زمینة واکاوی منابع آموزشـی ،کتـاب مینـا بـه لحـاظ محتـوایی
بررسی نشدهاست یا دستکم نگارنـدگان از آن بـیاطـالع هسـتند .ایـن پـژوهش بـه دلیـل
اهمیت این کتاب و تأثیر بسزای آن بر فرایند یادگیری شمار بسـیاری از زبـانآمـوزان و نیـز
کاربست آن در بسیاری از مراکز داخلی و خـارجی آمـوزش زبـان فارسـی بـه عنـوان منبـع
درسی ،انجام شدهاست .در این پژوهش کوشیدهایم تا با واکاوی نقاط قوت و ضعف کتاب
مینا در چارچوب بازبینة میکلی گامی هرچند کوچک در بهبود سطح منـابع آموزشـی آزفـا
برداریم .نیز تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائة دادهها حاصـل از پاسـ نمونـههـای تحقیـق بـا
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداختیم .در بخش آمار استنباطی ،با استفاده از آزمـون
تی تکنمونهای ،به وضعیت طرح درسها و روشها بررسی شد و نتایج نشان داد که از نظر
مدرسان هـر  9موضـوع اصـلی فهرسـت بازبینـه در وضـعیت مطلـوب قـرار ندارنـد .از نظـر
رتبهبندی نیز «بافت» در رتبة اول« ،واژههـا و دسـتور زبـان» در رتبـة دوم و «محتـوا» در رتبـه
سوم قرار دارند .نکتة مهمی که متأسفانه در اغلب مدلهای ارزشیابی کتـابهـای آموزشـی
نادیده انگاشته میشود این است که همة معیارهای ارائهشده در یـک مـدل ،ارزش یکسـانی
ندارند و در قضاوت نهایی باید از سؤالها و معیارها براسـاس سـطح اهمیـت آنهـا اسـتفاده
شود (محمودی و احمدیصـفا .)132 :1393 ،هـدف ایـن پـژوهش واکـاوی نقـاط قـوت و
ضعف کتابهای آموزشـی مینـا  1و مینـا  2براسـاس چـارچوب میکلـی  2005بـود .هـدف
نگارنــدگان در دســتیابی زبــانآمــوزان بــه اهــداف ارتبــاطی ،تکــرار واژههــای پربســامد در
درس های جدیدتر ،و جذابیت نسبی متن و ساختار فیزیکی کتاب از جمله نقـاط قـوت ایـن
کتابهای آموزشی بود .از دیگر نقاط قوت این کتـاب هـمراسـتا بـودن قابـل توجـه آن بـا
اهــداف برنامــة آموزشــی مــورد نظــر مؤلفــان آن اســت و بــرای اهــداف ارتبــاطی و نیــز
زبانآموزانی که در پی باال بردن یا بهدست آوردن مهارتهای ارتباطی هسـتند ،مناسـب بـه
نظر میرسد؛ اما متن درس و تکالیف و فعالیتها یـا حتـی تصـاویر درون کتـاب ،بیشـتر بـر
گفتوگوها و روابط مردانه استوار است و به نظر مـیرسـد کـه روابـط اجتمـاعی و تعـاملی
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زنان کمتر به تصویر کشده شده است که این موضوع میتواند از نگاه برخی آموزگاران یـا
زبانآموزان ناخوشایند باشد .همچنین این منبع آموزشی با توجه به مطالعات صورت گرفتـه
در این پژوهش ،بـه اجمـال دارای ایـن نقـاط ضـعف اسـت )1 :در برخـی درسهـا ،ترتیـب
موضوعات درسی از مطالب ساده به دشوار رعایت نشده است؛  )2در مطالب و فعالیتهـای
کتاب توجه کافی به تصاویر و جشنهایی که فرهنگ ایرانی را بازتاب دهد ،وجـود نـدارد؛
 )3مطالبی که فارسی آموزان را به سوی اهداف دانشگاهی و اهداف ویژه سوق دهد وجـود
ندارد؛  )4تمرینها و فعالیتها نقش مؤثری در افزایش تفکـر انتقـادی زبـانآمـوزان نـدارد؛
 )5تکالیف و فعالیتها و حتی تصاویر ،بیشتر مربوط بـه مکالمـه و روابـط اجتمـاعی پسـران
است و مطالبی که به روابط میان فردی و اجتماعی خانمهـا توجـه شـود ،در ایـن کتـاب بـه
میزان کمی وجود دارد.
از این مباحث می توان نتیجـه گرفـت کـه کتـاب هـای آموزشـی مینـا ( )1و ( )2در
سطح نسبتاً خوبی از کیفیت و روایی است ،اما میتوان در منابع جدید آموزشی زبان فارسی
به غیر فارسی زبانان ،برخی اصالحات به شرح زیر صورت گیرد )1 :توجه به ترتیب مطالب
درسی از سطح ساده به دشوار؛  )2قرار دادن بیشتر تصاویر مربوط به فرهنگها و جشنهـای
اصیل ایرانی؛  )3نگارش کتـاب هـای زبـان فارسـی بـا اهـداف دانشـگاهی و اهـداف ویـژه؛
 )4گنجاندن تکالیف و تمرینها با هدف افزایش تفکر انتقادی زبـانآمـوزان و مطـالبی کـه
توجه بیشتری به روابط اجتماعی و نقش بانوان در جامعه داشته باشد .امید است این پژوهش
گام کوچکی در پیشبرد اهداف ارزشمند آموزش زبـان فارسـی و راهنمـایی بـرای طراحـان
کتابهای درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان باشد.
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