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 هچکید
 ۀدور هـر  اساسـی یکـی از اراـان    ی،تخصصـ  اهداف با زبان آموزشعنوان قلب تپندۀ  به جینیازسن

دارد. و تمامی اجزای آن  دوره گیری شکلدر انکارناپذیری را  آن نقش  های یافتهآموزشی است و 
هـای   دوره انـدازی  قبـل از راه  محدود بهبه هیچ وجه اه نیازسنجی  به یاد داشت، باید بر این  مضاف
 مفیـد باشـد و اطاعـاز  زا را بـرای     پایـان دوره نیـز  پس از یا  طولتواند در  زشی نیست و میآمو

 کیـ از یقسـمت ، اه خـود  رو، پژوهش حاضر ازاین آن فراهم آورد.رسانی  روز بازبینی و بهارزیابی، 
 ردخُو  نفع در سطوح اان، میانی ذی های گروهنظراز  بر آن بود تا ،است تر عیوس یپژوهش ۀمطالع

تخصصـی سـمت،    اهـداف های آمـوزش زبـان بـا     محتوای آموزشی دورهرا در ارتباط با نسل نوین 
تـر   هـای قـدیم   ها با اتـاب  های احتمالی این نسل از اتاب موردارزیابی قرار دهد و به بررسی تفاوز

ی از گیـر  ی استفاده شـد. بـا بهـره   بیترت ی ـ فیا قیتحق روش ازاین سازمان بپردازد. در این پژوهش، 
دیدگاه رئیس  (،2005چارچوب نظری بالدف و اپان ) بر مبتنیساختارمند  های ایفی نیمه مصاحبه

مـدیر و ارزیابـان گـروه     ی،ابیـ وارز پـژوهش ارزیـابی، مـدیر پیشـین     پژوهشـکده، مـدیر پـژوهش و   
 نسـل  هـای  تخصصی آموزش زبان با اهداف تخصصی، استادان و دانشـجویان در ارتبـاط بـا اتـاب    

گیـری از   با بهـره آن نتایج موردارزیابی قرار گرفت و  سمت یتخصص اهداف با زبان موزشآ نینو
های این پـژوهش حـاای از آن اسـت اـه علیـر م       . یافتهصورز ایفی گزارش شد محتوا به تحلیل

هـای مختلـ  ایـن نسـل از      نفعان در سطوح مختلـ  دربـارۀ جنبـه    دیدگاه ذی تفاوز و گاه تناقض
توجـه و مببتـی در زمینـۀ نیازسـنجی، انتخـاب متـون و شـیوۀ ارائـه و تمـرین           قابلها، تغییراز  اتاب
هـای پیشـین صـورز     هـای نسـل   به اتاب های خواندن، واژگان، دستور زبان و ترجمه نسبت مهارز

 گرفته است. در پایان، به اشاراز نظری و عملی این پژوهش پرداخته شده است. 
هــای آموزشــی،  ، ارزیــابی دورهســمت ،ف تخصصــیاهــداآمــوزش زبــان بــا  :ی کلیــدیهــا واژه
 زشی، اتاب درسی دانشگاهی.های آمو رسانی دوره    روز  به
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Abstract 

Needs Analysis, the beating heart of English for Specific Purposes (ESP), is one of 

the indispensable components of any educational program the findings of which 

play a pivotal role in shaping the program and its other components. Furthermore, 

the results of needs analysis can inform not only curriculum development but also 

curriculum evaluation and renewal. Accordingly, the present study, as a part of a 

larger study, attempted to investigate the perceptions of macro, meso, and micro 

level stakeholders regarding the new generation of SAMT ESP textbooks and 

highlight any possible differences between these books and those of the older 

generations. Employing a sequential qualitative design and building on Baldauf and 

Kaplan’s (2005) language-in-education-planning framework, this study carried out 

semi-structured interviews to shed light on the perceptions of the Director of the 

Research Department, the Manager of the Research and Evaluation Department, the 

former Manager of the Research and Evaluation Department, the Manager of the 

ESP Department, the reviewers of the ESP Department, and some university 

instructors and students. Content analysis was employed to analyze the data.  The 

results revealed that despite having some differing, and at times contradicting, 

perceptions regarding different aspects of the new generation of ESP textbooks, the 

stakeholders at all three levels held that the books were substantially improved in 

terms of needs analysis, text selection, presenting and practicing reading skills, and 

vocabulary, grammar, and translation activities. Finally, the theoretical and practical 

implications of the study are discussed.  

Keywords: curriculum evaluation, curriculum renewal, English for Specific 

purposes; SAMT, university textbook . 
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 مقدمه
هـای   رسـد. در دهـه   ریزی زبانی به بیش از نیم قرن مـی  گذاری و برنامه پیشینۀ گسترۀ سیاست
هـای تـاریخی و همنـین     شـده محـدود بـه مـرور و بررسـی      های انجاا ابتدایی عمدۀ پژوهش

2بوده و اثر چندانی از مطالعاتی اه آننه را جانسـون  (2002 ،1بالدف)های نظری  زنی گمانه
 

ناا برده است موردبررسی قـرار داده باشـد،   « خرد ـ اان یانش هم»عنوان  ن به( از آ2009)
بـه پـایین     رهایی با رویکرد بـا   ها به مرور و ارائۀ راهکا شود. بیشتر این پژوهش مشاهده نمی

منظـور برطـرف اـردن مسـائل و مشـکاز در سـطپ ملـی پرداختـه و تـوجهی بـه در             به
های ابا ی و نحـوۀ اجرایـی شـدن     ی و خُرد از این سیاستنفع در سطوح میان های ذی گروه
ــد  هــا نداشــته آن ــدف،)ان  ؛2006 ،4فرگوســن ؛2006 ،3یشــوهام ؛2009 جانســن، ؛2008 بال

هــای اخیــر تغییــراز محسوســی ر  داده و درانــار  در ســال  بــاوجوداین  (.2009 ،5اراگــز
زبانی از منظر اان، نظـری  ریزی  گذاری و برنامه هایی اه همننان به مسئلۀ سیاست پژوهش
و همکـاران،   8سـالو ؛ 2019، 7سـولر   و ؛ داراـوینز  2020، 6انند )پرایس پایین نگاه می به و با 
اشـیدن چگـونگی    منظـور بـه تصـویر    تـوجهی بـه   هـای قابـل   (، تـاش 2021، 9مندس؛ 2018

هـای اـان صـورز گرفتـه اسـت       تر بـا سیاسـت   نفع در سطوح پایین های ذی برخورد گروه
و همکـاران،   13؛ فیلیپـو 2020، 12استاراس  و  ؛ فان2021، 11؛ دااوستا ابرال2021، 10)آلبری
2019 .) 

ریـزی آمـوزش زبـان     گذاری زبان خارجی و همننین برنامه روند مذاور در سیاست
ی بـه حسـاب   زبـان  یزریـ  برنامـه  و گـذاری  اسـت یسهـای نوپـاتر    عنوان زیرشاخه اه هر دو به

ود است. تا اوایل قرن بیست و یک، ا لب مطالعاز متمراز بر مـرور  آیند نیز ااماً مشه می
زنــی هــای اــاماً نظــری بــوده و اثــر چنــدانی از  هــای تــاریخی و همننــین گمانــه و بررســی
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6.  Price 
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8.  Salö  

9.  Mendes 

10.  Albery 

11.  da Costa Cabral 

12.  Phan & Starks 

13.  Phillippo  
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(. بـاوجوداین، در دو دهـۀ اخیـر در    2001، 1های داده ـ محور نبـوده اسـت )لمبـرز     پژوهش
هـای داده ـ محـور     (، پژوهش2021 ،2نهیالبت ونهانار این گونه مطالعاز با  به پایین )برای نم

 و هـارااو ؛ 2021 ،3جهـان  و دیـ حمای در حـال ههورنـد )بـرای نمونـه      نیز به شکل فزاینده
 (. 2020 ،4انگی

اـه در انـار    طـوری  آیـد، بـه   چشـم مـی   همین روند در فضـای داخلـی ایـران نیـز بـه     
 و یاتیـ حپردازنـد )  یگـذاری زبـان خـارجی مـ     هایی اـه بـه مسـائل اـان سیاسـت      پژوهش
(، مطالعـاتی نیـز   2010 همکـاران،  و 7یانیـ ا ؛2010 همکاران، و 6یفرهاد؛ 2010 ،5یمشهد

نفـع در سـطوح    های ذی شوند اه اساساً داده ـ محور و قائل به شنیدن صدای گروه  یافت می
 (. 2012 ،9مظلوا ؛2009 ،8دهمردهترند ) پایین

 

 پژوهش ۀنیشیپ و ینظر یبانم
نفع در تمـامی   های ذی ی مستلزا این است اه گروهآموزش ه یا نظاادور هر عالیت و تیموفق

سطوح برداشت همسو و تا حد امکان یکسانی از اهداف و شرایط آن دوره را داشـته باشـند   
 یاجـرا  و در  یچگونگ رو، ارزیابی این (. از2006 همکاران، و 10گلبورن ؛1989 جانسن،)
 و طراحـان  و یدرسـ  زانریـ  برنامـه ) یانیـ م سطوح در ن،اا سطپ در اتخاذشده یها استیس
ـ  و( یآموزشـ  یمحتوا انندگان هیته  توانـد  یمـ  و اسـت  یالزامـ ( رانیـ فراگ و مدرسـان ) ردخُ

 .  سازد فراهمرا  یآموزش نظاا آن و به روزرسانی اشکال رفعی شناسایی، برا  زا اطاعاز
 نفـع  ذی هـای  گـروه  در  و نگرش شماری انگشت مطالعاز ،ر م این موضوععلی

موردارزیابی قرار  آن نظاا مختل  ابعاد در ارتباط با را یآموزش نظاا کی سطوح یتمام در
 ،نمونـه  یبـرا (. 2006 فرگوسـن،  ؛2006 ،یشوهام ؛2009 جانسن، ؛2002 ،11تلفسن) اند داده

ی یـک  محتـوا  انندگان هیته و دوره طراحان متقابل در بررسی  محدودی به یها پژوهش

                                                                                                                                        
1.  Lambert 

2.  Al-Bataineh 

3.  Hamid & Jahan 

4.  Harklau & Yang 

5.  Hayati & Mashhadi 

6.  Farhadi  

7.  Kiany  

8.  Dahmardeh 

9.  Mazlum 

10.  Glatthorn  

11.  Tollefson 
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 در(. 2011 ،1 ماشـوارا ) انـد  پرداختـه  آن دوره مختلـ   یها جنبه با ارتباط در موزشیدورۀ آ
عطـایی و   ؛2009 دهمـرده، )شمار است  انگشت نهیزم نیا درقابل ذار  موارد ز،ین سطپ ملی
مدرســان در ارتبــاط بــا ابعــاد و شــناخت در مــورد نظــر  (.2017 مظلــوا،؛ 1397همکــاران، 
ــاگون ــی  دوره گون ــای آموزش ــود ،  ه ــددی موج ــاز متع ــت. مطالع ــور  اس (. 2012، 2)ب
مطالعاز دیـدگاه و برداشـت   این  عمدۀاه  مربوطه بیانگر آن است پیشینۀ، مرور باوجوداین

تواننـد از   اـه مـی   انـد و درحـالی   طور جداگانه و عموماً انفرادی ارزیابی اـرده  مدرسان را به
 روزرسـانی  بـازنگری و بـه  در  تواننـد نقـش مـیثری    جهاز دیگر بسیار ارزشمند باشند، نمـی 

 (.2003)بور ، های آموزشی ایفا انند  نظاا
مختل   ابعاد ارتباط بادر  فراگیراننگرش  ۀمطالع به نیز محققانبرخی دیگر،  ازسوی

ــه، ) انــد پرداختــه هــای آموزشــی مختلــ  هــا و نظــاا دوره و  4ژو ؛2014، 3چــونبــرای نمون
 متقابـل  ، در  و نگـرش حـال  بـااین (. 6،2012ان؛ هو و تی2012، 5گابیلون؛ 2014 ،همکاران

ــرد، گــروه از ذیایــن  ــه نفعــان در ســطپ خُ ــوای آموزشــی طراحــان و تهی ــدگان محت و  انن
در سـطپ اـان   گـذاران آموزشـی    ، و همننین سیاستدر سطپ میانی آموزشی ریزان برنامه
 است. واقع شدهتوجه مورد تر ام

اـه   اهـداف تخصصـی  وزش زبـان بـا   افـراد در آمـ   نظـراز و  هـا  دیدگاه پرداختن به
، . نیازسـنجی اهمیـت مضـاع  دارد  ( 2010، 7آید )بسـتورامن  می شمار محور به جنبشی نیاز

 ۀدور هـر  اساسـی یکـی از اراـان    ی،تخصصـ  اهـداف  بـا  زبـان  آمـوزش عنوان قلب تپندۀ  به
محتـوای  تهیـۀ  دوره،  گیـری  شـکل در انکارناپـذیری را   آن نقـش   های یافتهآموزشی است و 

، بایـد  بـر ایـن    مضـاف دارد.  آموزان زبان عملکردارزیابی و  تدریس روش انتخابوزشی، آم
هـای آموزشـی    دوره انـدازی  قبـل از راه  محـدود بـه  به هیچ وجـه  اه نیازسنجی  به یاد داشت
 مفیـد باشـد و اطاعـاز  زا را بـرای    پایـان دوره نیـز   پـس از  یـا   طولتواند در  نیست و می
  ؛1998، 8)دادلـی ایـوانز و سـینت جـانز     فـراهم آورد  ها رسانی دوره روز بازبینی و بهارزیابی، 
 (. 2013، 9فاوردو

                                                                                                                                        
1.  Mashuhara 

2.  Borg 

3.  Chun 

4.  Zhou  

5.  Gabillon 

6.  Hu & Tian 

7.  Basturkmen 

8.  Dudley-Evans & St.  John 

9.  Flowerdew 
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تخصصـی در   اهـداف آموزش زبان بـا   مطالعاز متعدد در زمینۀ نیازسنجی در حوزۀ
، 1اسـت )اسـپنس و لیـو   ایـن موضـوع   اهمیت با ی جایگاه و  خود نشانگراخیر نیز  های سال
؛ 2014 و همکـاران،  4؛ گـی والـور  2017، 3؛ اپان و استیونز2013، 2پیترز و فرناندز؛  2013

هـای زبـانی در حـوزۀ     هـا و چـالش   ( به مطالعۀ نیـاز 2018) 6برای مبال، لو (.2010، 5وزنیا 
پرستاری بالینی در تایوان پرداخته و همننین دیـدگاه گروهـی از پرسـتاران را در ارتبـاط بـا      

ــان تخصصــی اــه   اــارایی دوره ــرای آنهــای آمــوزش زب ــود،   ب ــه شــده ب هــا درنظــر گرفت
( به ارزیابی و تحلیـل نیازهـای   2020) 7 موردبررسی قرار داده است. در پژوهشی دیگر، بی

زبانی دانشجویان مقطع اارشناسی علوا اامپیوتری در چین پرداختـه و تـاش اـرده اسـت     
نشـجویان  تخصصی را اه این دا اطاعاز  زا جهت تهیۀ لیستی از الماز تخصصی و نیمه

 به آن نیاز دارند فراهم آورد. 
هـای   نیازسـنجی دوره  مقولـۀ   نیـز بـه   مطالعاتی اه در سطپ ملی شمارترتیب،  همین به
اسـت )برخـورداری و     توجـه بـوده   انـد قابـل   زبان تخصصـی و دانشـگاهی پرداختـه    آموزش
ایی و عطـ  ؛2018و همکـاران،   10؛ زندمقـدا 2021، 9؛ رنجبر و سودمندافشار2017، 8چا  
؛ مطهریـان و  2015و همکـاران،   13؛ فـرد ااشـانی  2013، 12؛ عطایی و مظلوا2013، 11اسدی

رضـایی و  . برای مبال، (2020، 16؛ نوشی و میمنی2014، 15؛ معین وزیری2013، 14تحریریان
التحصـیان و اارفرمایـان    دانشـجویان، فـار    هـای  دیـدگاه بررسی  ( به2017) 17پوریان ااهم

عامریـان و  ای دیگـر،   در مطالعهاند.  دانشجویان مهندسی برق پرداخته درمورد نیازهای زبانی
بررسـی  های بازرگانی و اقتصـاد را   هرشتمقطع اارشناسی ( نیاز دانشجویان 2019) 18معرفت
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را در ایـن زمینـه جویـا     التحصـیان شـا ل   فـار  و  مـدیران منـابع انسـانی    نگـرش اند و  ارده
 اند.  شده

های متعددی اه در زمینۀ نیازسنجی وجود دارد، تعـداد   باوجوداین، علیر م پژوهش
نفع در سطوح مختل  را موردبررسـی قـرار    های ذی مطالعاز چندسطحی اه دیدگاه گروه
وسـیع و  ( در پژوهشـی  2016) 1سودمندافشـار و موثـق   داده باشد، اند  است. برای نمونه، 

استادان،  رنظر گرفتن دیدگاهرا با ددانشگاهی در ایران  در فضای نیازهای زبانی چندسطحی
، ایرانمهـر  ایی دیگـر  مطالعه. در اند موردارزیابی قرار دادهدرسی  ۀدانشجویان و طراحان برنام

دانشـگاهی در ایـران و چگـونگی     اهـداف هـای آمـوزش زبـان بـا      دوره  به بررسی( 2017) 2
هـا   دورههای مختل  ایـن   نسبت به جنبه مختل  سطوح در نفعیز یها گروهدر  و نگرش 
( با توجه به نگرش افراد در سطوح اـان، میـانی و   2018) 3در پایان، تقدمی . پرداخته است
 های آموزش زبان با اهداف تخصصی اانون زبان ایران را بررسی ارده است.   خُرد، دوره
آمـوزش زبـان بـا     تـرین اراـان   یکـی از مهـم   ،شد، نیازسـنجی مشاهده اه  گونهنهما

انـدازی و بـازنگری    بر راه توجهی قابل تواند تأثیر آن می خروجیاست اه  تخصصی اهداف
ملـی و   مطالعـاز بـر   جـامع  حـال، مـروری   آموزشـی داشـته باشـد. بـااین     های و نظاا ها دوره
هـای   هـای گـروه   از و دیـدگاه نظـر  هایی اـه  تعداد پژوهش دهد نشان میموجود المللی  بین
محـدود اسـت.    انـد،  وردبررسـی قـرار داده  را مدر تمامی سطوح اان، میانی و خرد  نفع ذی
در نظـر گـرفتن   تر است اه بـا   پژوهشی وسیع مطالعۀازیک  ضر قسمتیرو، پژوهش حا این از

نفـع در سـطوح    هـای ذی  گـروه هـای   و دیـدگاه  نظـراز اوشـد   مـی شـد،   گفته تر پیش آننه
ی بـرا  سـمت  سـازمان  دیـ جد یالگـو محتوای آموزشی را اه براسـاس   با ارتباط درمختل  
 بررسی انـد تهیه شده است  اهداف تخصصی دانشگاهی در ایرانهای آموزش زبان با  دوره

هـایی   الگـو و اتـاب  رسانی این  روز و به و اطاعاز مفید و ااربردی را در راستای بازنگری
 .فراهم آورد شوند، اه بر اساس آن تألی  می

آیـد. اهمیـت    یشـمار مـ   محتوای آموزشی یکی از اراان اصلی در آموزش زبـان بـه  
آمـوزش زبـان یـاد    « قلـب تپنـدۀ  »عنـوان   محتوای آموزشی به قدری است اه برخی از آن به

ترین عامـل   ( و برخی دیگر آن را، پس از مدرس، الیدی237، ص 1998، 4انند )شلدن می
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محتـوا در   اهمیـت (. 2003، 1داننـد )ریاضـی   در موفقیت و شکسـت هـر دورۀ آموزشـی مـی    
تخصصی اه خود متمراـز بـر نیازهـای زبـانی خـاص مخاطبـان در        اهدافآموزش زبان با 

دادلی ایـوانز و سـینت   ای، مانند  خصوص است، مضاع  است تا آنجا اه عدههای به محیط
داننـد. از سـوی دیگـر، اهمیـت      مـی « محتوامحـور  یجنبشـ »، آن را (185 ، ص1998) جـانز 

مزایا و معایب محتوای آموزشی به اارآمدی،  آموزان و استادان نسبت دیدگاه و نگرش زبان
ایـن مـوارد،   تمـامی   با توجه بـه  (.2019، 2ای اهمیت فراوانی دارد )خوسیونو و پریانا هر دوره

مـی اوشـد تـا بـا      ،اسـت  تـر  عیوسـ  یپژوهشـ  ۀمطالعـ  کیاز یقسمتاه خود  پژوهش حاضر
 نفـع در  ذی هـای  گـروه نظـراز   ،(2005) 3چارچوب نظـری بالـدف و اـپان     گیری از بهره

هـای آمـوزش    محتوای آموزشـی دوره را در ارتباط با نسل نوین سطوح اان، میانی و خرد 
هـای   تخصصی دانشگاهی سمت، موردارزیابی قرار دهد و به بررسـی تفـاوز   اهدافزبان با 

 تر این سازمان بپردازد.   های قدیم ها با اتاب احتمالی این نسل از اتاب
 

 )سمت( ی در علوم اسالمی و انسانیسازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاه
 معرفی:
( در تأسیس سازمان مطالعه و تدوین اتب دانشگاهی در علوا اسامی و انسـانی )سـمت  مجوز 

صادر شد و این سازمان  در سیزدهمین جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی 7/12/1363 ریختا
، ز علوا، تحقیقاز و فنـاوری های وابسته به وزار یکی از سازمان عنوان به 1364از اواسط سال 

 درو با هدف تأمین اتب دانشگاهی در حوزۀ علوا انسانی در سطپ ملی شروع بـه اـار اـرد.    
 و بـر  اننـد  یمـ  تیفعال ی سمتپژوهش تیریمد نظارز تحت یتخصص گروه 36 ،حاضر حال
ی نظـارز دارنـد.   انسـان  و یاسـام  علوا مختل  یها حوزه در یدانشگاه یعلم یمحتواتولید 

 اتـاب  عنـوان  2300های تخصصی از ابتدا تا به حال، تولید نزدیک به  حاصل تاش این گروه
 (. 1400ی بوده است )سمت، دانشگاه ۀجامع به اتاب نسخه ونیلیم 41 از شیب عرضهو 
 

 های خارجی گروه تخصصی زبان
 یهـا  رشـته  تمـامی  ریکی از وهای  سمت تولید و تأمین اتـب آمـوزش زبـان تخصصـی د    
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ی سـمت  خـارج  یهـا  زبـان  یتخصص گروهاست.  (آن ری  و یانسان علوا از اعم) یگاهدانش
و مهندسـی، علـوا پزشـکی،      های علوا پایه عنوان اتاب را در حوزه 200تاانون نزدیک به 

ها تـألی  و منتشـر اـرده اسـت و اوشـیده تـا نیازهـای زبـان          علوا انسانی، هنر و سایر زبان
 گو باشد.  صورز حداابری پاسخ تخصصی جامعه دانشگاهی را به

 
 ی سمتتخصص زبان آموزشهای  نسل نوین کتاب

 19و  سـمت  یتخصصـ  زبـان  آمـوزش هـای   نزدیک به یک دهه از عمر الگوی نوین اتـاب 
گـذرد. الگـوی مـذاور بـا هـدف نیـاز ـ         عنوان اتابی اه براساس آن تألی  شده است، می

زش زبـان تخصصـی بـرای دانشـجویان     مندسازی تولید محتـوای آمـو   محور، روزآمد و نظاا
، بـه  1پایین و متوسط طراحی شـده اـه در جـدول     به مقطع اارشناسی با سطپ زبانی متوسط

 های بارز آن اشاره شده است: ویژگی
 

 سمت یتخصص زبان آموزشهای  های الگوی نوین اتاب شاخص   1جدول 
 هتهیه و تولید محتوای متناسب با نیازهای زبانی تخصصی هر رشت
 تمراز بر مهارز خواندن متناسب با فضای تخصصی هر رشته
 ارائۀ دو متن حول محور موضوعی یکسان در قالب هر درس

 شده های مربوط به رشتۀ تخصصی پیش، حین و پس از متون ارائه فعالیت
 آموزش گرامر به شیوۀ ااتشافی

 رشتۀ تحصیلی دانشجویانتمراز بر تدریس و مرور لغاز آاادمیک متناسب با سطپ زبانی و 
 منظور تقویت در  مطلب و تببیت لغاز و ساختارهای گرامری متون ارائۀ فعالیت ترجمه به

 ارائۀ قسمتی جهت تسهیل خودارزیابی در انتهای هر درس
 محور جهت تقویت حس استقال و خود ـ بسندگی در یادگیری  های پروژه ارائۀ فعالیت

 

 روش 
 اـه  بر این باور است( 2012) 1یاسپالسک ،یآموزش یزیر برنامه و یرگذا استیس ۀگستر در

رو، پـژوهش حاضـر    ازایـن  .موردارزیـابی قـرار گیـرد    زیـ ن یزبان ترمحدود و خاص یفضاها
های آموزش زبـان بـا اهـداف تخصصـی دانشـگاهی سـازمان        معطوف به الگوی نوین اتاب

نفـع در سـطوح اـان،     ذی های وهگر سمت بوده و در این راستا به بررسی دیدگاه و نگرش
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 اشـاره  هـا   بـا جزئیـاز بیشـتر بـه هـر اـداا از آن      اـه در ادامـه    پرداخته اسـت میانی، و خرد 
 خواهد شد.
گـذاران یـک    سیاسـت انـد،   عنوان می (2000) 1اسپالسکی و شوهامیطور اه  همان

 انتـرل دیگـر اعضـای آن مجموعـه و     توانـایی  در سطپ اـان اسـانی هسـتند اـه     مجموعه
، معیـار  با توجه بـه ایـن موضـوع   . های اان را دارند سیاستپیروی از  ها به همننین الزاا آن

و   گـذاری  سیاسـت  زمینـۀ در  هـا  میثر بودن آنبودن افراد و   ، مطلعمذاور در سطپ گزینش
 یتخصصـ  اهـداف  بـا  زبـان  آمـوزش های نسل نـوین   سمت در ارتباط با اتابگیری  تصمیم
گیـری جـامع و هدفمنـد، سـه فـرد الیـدی        گیری از نمونه با بهره ود.ب ی آن سازماندانشگاه

 امـور  اسبق ریمدو  مدیر امور پژوهشی و ارزیابی، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه ازجمله رئیس
 برای این سطپ انتخاب شدند.  ی سازمانابیارز و یپژوهش

اوشـند   مینفع در سطپ میانی  افراد ذیاذعان دارد،  (2006) فرگوسنطور اه  همان
ای رابـط بـین    گونـه  یابـد و بـه   شده در سطپ اـان تحقـق   اندازهای ترسیم و چشم اهداف تا

گیـری جـامع و    گیـری از نمونـه   بـا بهـره  براسـاس ایـن تعریـ  و    . سطپ اان و خُرد هستند
گـروه   مـدیر ، چهار نفر بـرای قـرار گـرفتن در ایـن سـطپ انتخـاب شـدند. نفـر اول         هدفمند

اهداف تخصصی دانشگاهی سمت بود اه خود مسئولیت طراحـی  تخصصی آموزش زبان با 
عهده داشت. سه نفر دیگـر ارزیابـان گـروه و از میلفـان      الگوی نوین اتابهای سمت را نیز به

بودنـد   سمت یدانشگاه یتخصص اهداف با زبان آموزش های اولین اتاب نسل نوین اتاب
. گفتنی است یکی از ایـن سـه   نقش داشتند زین سمت یهااتاب نینو یالگواه در طراحی 

ایـن افـراد،    نفر سابقۀ دبیری گروه تخصصی مذاور را نیز در اارنامۀ خـود داشـت. تمـامی   
ــانمتفــاوز  و اختیــاراز فــار  از شــرح وهــای  ــا رد  ، آن ــازبینی ی در پــذیرش، ارزیــابی، ب

 شد نقش داشتند.   های نسل نوین سمت اه توسط میلفان مختل  تهیه می اتاب
تـوان   اان و میـانی را مـی  در سطوح  اتخاذشدههای  سیاست ا و تحققچگونگی اجر

سیاسـتهای   در هر نظـاا آموزشـی   (. از آنجا اه2006)شوهامی،  اردرد مشاهده خُدر سطپ 
و  گاندهنـد  آمـوزش و همننـین آمـوزش    فضایسطوح با تر تأثیر مستقیم بر در  اتخاذشده
نفعــان امــری ضــروری و  روه از ذیپــرداختن بــه نظــراز ایــن گــ ،دارد گانگیرنــد آمــوزش
رو، استادان دانشـگاه و دانشـجویانی اـه     . ازاین(2005)بالدف و اپان، ناپذیر است  اجتناب

های نسل نوین آموزش زبان بـا   ها در حال تدریس یا تحصیل اتاب در زمان گردآوری داده
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 ند. توانستند گروه هدف این پژوهش باش اهداف تخصصی دانشگاهی سمت بودند، می
ــه ایــن نکتــه و همننــین نامشــخص بــودن اینکــه ایــن اتــاب   ــا توجــه ب هــا در چــه  ب

شدند، اولین قدا شناسایی موارد مذاور بود.  هایی و توسط چه استادانی تدریس می دانشگاه
 هـای مربـوط بـه نسـل نـوین      هـای زبـان و ادبیـاز خـارجی، گـروه      ابتدا تاش شد بـا گـروه  

هـای    و مرااـز زبـان دانشـگاه    سمت یدانشگاه یخصصت اهداف با زبان آموزشهای  اتاب
تهران، شهید بهشـتی، علـم و صـنعت، اصـفهان، شـیراز، مشـهد، تبریـز، گـیان، اردسـتان،          

ارتبـاط برقـرار شـود. حاصـل ایـن       رانیـ ا یپزشک علوا و تهران یپزشک علوا همدان، ایاا،
اهـداف تخصصـی   آمـوزش زبـان بـا    هـای   اسـتاد بـود اـه بـا اتـاب      72ارتباطاز شناسـایی  

اسـتاد از   4اردنـد. بـاوجوداین تنهـا     هـا را تـدریس مـی    دانشگاهی سمت آشـنا بودنـد و آن  
اردنـد. گفتنـی    ها در تدریس استفاده مـی  های نسل نوین سمت اطاع داشتند و از آن اتاب

سـال سـابقۀ تـدریس     18تـا   7است دو نفر از این استادان آقا و دو نفر خانم بودند و همگـی  
دارای داتـری تخصصـی آمـوزش زبـان انگلیسـی بودنـد و اتـاب انگلیسـی بـرای           داشتند،

هـای   همین ترتیب، حاصل ارتباط بـا دانشـگاه    دانشجویان پزشکی را تدریس ارده بودند. به
 اهـداف  بـا  زبـان  آمـوزش های  دانشجو بود اه در حال تحصیل اتاب 423مذاور شناسایی 

ها با اتابهای نسـل نـوین آشـنا بودنـد.      از آن نفر 18بودند و تنها  سمت یدانشگاه یتخصص
ر م هدف اولیه جهت گردآوری اطاعاز از تعداد زیادی از دانشـجویان   بدین ترتیب علی

اننـدگان در سـطپ خُـرد     ، تعداد شـرات سمت نینو نسلهای  و استادان در ارتباط با اتاب
 دانشجو شد.  18استاد و  4محدود به تنها 
 یپژوهشـ  ۀمطالعـ  کیـ  از یقسـمت ته شـد، پـژوهش حاضـر    تر گف طور اه پیش همان

بالـدف و اـپان    گانۀ چارچوب نظری هفت گیری از اه اوشیده است با بهره است تر عیوس
های سمت را در فضای آموزش زبان  مختل  اارآمدی نسل نوین اتاب های جنبه ،(2005)

روش تحقیـق  ، از با اهداف تخصصی دانشگاهی ایران موردبررسی قرار دهـد. بـدین منظـور   
در اـار گرفتـه شـد،     شده به پژوهشی مطرح های پرسش گویی به پاسخ جهت 1ترتیبیایفی ـ  

انتخـاب و   تـأثیر مسـتقیم بـر    مرحلـه، در هر و تحلیل آن شده  آوریگردهای  داده این روش،
 (.2019و همکاران،  2ری)ادارد  بعدی مرحلۀها در  آوری داده گرد نحوۀابزار و گیری  شکل

آوری  تـرین ابـزار جمـع    عنوان رایج بهنامه  و پرسش 3ساختارمند ایفی نیمه ۀمصاحباز 

                                                                                                                                        
1.  Qualitative sequential design 

2.  Ary  

3.  Semi-structured interview 
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شـود   داده در زمینۀ ارزیابی نگرش و دیدگاه افراد در ارتباط با وقایع مختلـ  نـاا بـرده مـی    
انندگان سطپ خُرد پـس از   . باوجوداین و با توجه به تعداد محدود شرات(2012)بور ، 

ها از تمامی افراد   برای گردآوری داده ساختارمند ایفی نیمه ۀمصاحب مرحلۀ شناسایی، تنها از
 در هر سه سطپ استفاده شد. 

آوری  گـرد  جهـت تـرین ابـزار    ترین متداولعنوان یکی از  ساختارمند، به نیمه ۀمصاحب
توانـد بسـتر را بـرای     پذیری اه دارد می شود و با توجه به انعطاف شناخته می های ایفی داده
به این دلیل و (. 2012، 1)ارسولعمیق و چندبعدی فراهم آورد اطاعاز دقیق،  ریآو جمع

با توجه به ترتیبی بودن طـرح پـژوهش، در ابتـدا اقـداا بـه بررسـی دیـدگاه و نگـرش افـراد          
 ۀگانـ  هـای هفـت   جنبـه  اسـاس بـر   هـایی  نفع در سطپ اـان شـد. بـدین منظـور، پرسـش      ذی

 متخصص سهتوسط  و پس از ارزیابی راحی شد( ط2005چارچوب نظری بالدف و اپان )
 هفـت قسـمت و   مصاحبه اـه شـامل   های پرسشنهایی  ۀ، نسخها مدنظر آنو اعمال تغییراز 

مـدیر  ، پژوهشکدۀ تحقیـق و توسـعه   رئیس با  شد. گفتنی است مصاحبهتهیه  ،پرسش بود 16
صـورز رو   بـه  ی سازمان سـمت ابیارز و یپژوهش امور اسبق ریمدو  امور پژوهشی و ارزیابی

 در رو و به زبان فارسی صورز گرفت. 
سازی شد و بر روی آن تحلیل  پیادهو  ضبطبا افراد در سطپ اان ها  تمامی مصاحبه

 اسـاس  اولیـه ا ز یسـ  در انار شده حاصلنتایج صورز گرفت. سپس،  2محتوای موضوعی
ا ز یی ســســطپ میــانی را فــراهم آورد. پــس از بررســ  در از افــراد اطاعــازآوری گــرد
نهــایی  ۀ، نســخهــا پیشــنهادی آنقبلــی و اعمــال تغییــراز  متخصــص ســهتوســط  شــده طــرح
گـروه   مـدیر هایی با  آن مصاحبه اساسو بر شدمصاحبه با افراد سطپ میانی تهیه  های پرسش

با . گروه برگزار شدتخصصی آموزش زبان با اهداف تخصصی دانشگاهی سمت و ارزیابان 
هـا در سـطپ میـانی بـه شـکل        ری به این افـراد، تمـای مصـاحبه   توجه به عدا دسترسی حضو

 برخط و به زبان فارسی برگزار شد. 
های اولیۀ مربوط به مصاحبه با اسـتادان   با توجه به ترتیبی بودن طرح پژوهش، پرسش

گرفته در مراحل قبل و همننـین در   و دانشجویان براساس تحلیل محتوای موضوعی صورز
. هماننـد مراحـل قبــل،   ( طراحـی شــد 2005ی بالـدف و اـپان )  نظــرتناسـب بـا چـارچوب    

ها توسط سه متخصص مربوطه موردارزیابی قرار گرفت و تغییراز پیشـنهادی ایشـان    پرسش

                                                                                                                                        
1.  Creswell 

2.  theme analysis 
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های مصاحبه لحاظ شد. گفتنی است با توجه بـه عـدا دسترسـی     در تهیۀ نسخۀ نهایی پرسش
ها در سطپ خُرد نیز بـه شـکل     شده، تماا مصاحبه حضوری به استادان و دانشجویان شناسایی

برخط و بـه زبـان فارسـی انجـاا شـد. درنهایـت و هماننـد مراحـل قبـل، از تحلیـل محتـوای            
 های مربوط به این سطپ استفاده شد.  موضوعی جهت تحلیل و گزارش یافته

هـای امـی    آننـه در پـژوهش   ا بـ  در مقایسـه سـنجی ابـزار ایفـی     اعتبارگفتنی است 
گـردآوری   ابـزار  1، اعتبـار ایفـی  هـای ایفـی    پـژوهش در  .وز اسـت ، متفاشود مشاهده می

با توجـه بـه ایـن نکتـه اـه      (. 2012)ارسول، مدنظر است  ها  بر آن های مبتنی و پاسخ ها داده
هـای افـراد در    ها در هـر سـطپ براسـاس تحلیـل محتـوایی پاسـخ        های مصاحبه تمامی پرسش

طراحـی   (2005بالـدف و اـپان )   چارچوب ۀگان هفت ابعادبر  مبتنیسطوح قبلی و همننین 
در تمـامی  ، حـال . بـا ایـن   قابـل دفـاع بـود    هـا  های مصـاحبه  پرسشبود، اعتبار محتوایی  شده

ارتباط محتوایی و شـیوایی بیـان    ۀاز جنبها را  مراحل از سه متخصص درخواست شد پرسش
 شد.   لحاظ می ها نظر در تهیۀ نسخۀ نهایی پرسش انند و نظراتشان در صورز اتفاق بررسی

 

 ها یافته
آمـوزش زبـان بـا اهـداف     هـای   اولین پرسش این پژوهش معطوف بـه الگـوی نـوین اتـاب    

انـدرااران مجموعـه    تر بود. دست های قدیم های این نسل با اتاب اتاب  و تفاوز تخصصی
شـده، تنـوع تمرینـاز     در این سطپ همگی بر ایـن بـاور بودنـد اـه جـذابیت متـون انتخـاب       

های نسل نوین به مراتب بهتر از موارد مشابه  ه و روش تدریس مربوطه در اتابشد گنجانده
هـای نسـل قـدیم     های نسل قدیم اسـت. بـرای مبـال، رئـیس پژوهشـکده از اتـاب       در اتاب

 یاد ارد و اههار داشت:« متون خاموش»ای از  عنوان مجموعه به
هـا در   اخت بـود. البتـه ایـن اتـاب    ایی از متون و تمریناز تکراری و یکنو های قدیم مجموعه اتاب

خواسـتند   هایی اه وجود داشت بسیار باارزش بودند. اما چون می زمان خود و با توجه به محدودیت
ایی  در یک زمان ام بیشترین مطلب به ذهن دانشجو وارد شود، مجبور بودند متون فشرده و پینیده

 را در اتاب بگنجانند. 

تمراـز  »هـای قـدیم، ایشـان ادامـه داد:      ریس اتـاب در ادامه و در ارتباط با روش تد
هـا و تمرینـاز نیـز محـدود بـه       ها بر روی خوانـدن متـون بـود و فعالیـت     اصلی در این اتاب
 «. ترجمه و گرامر بود

                                                                                                                                        
1.  credibility 
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طبیعتـاً تفـاوز جـدی وجـود دارد. در     »در همین راستا، مدیر پـژوهش عنـوان اـرد:    
طـور الـی صـفحاز را پـر      ون متعـدد بـه  دیدا، متـ  های نسل قدیم، تا جایی اه من می اتاب
 «.  ااست ارد و این از جذابیت اتاب می می

 های نسل جدید، رئیس پژوهشکده عنوان ارد:  در ارتباط با اتاب
ها ااماً پویاست. اتاب نقشۀ راه است و باید مسـیر را روشـن انـد. روش تـدریس ایـن       این اتاب

تـری را   هـای متنـوع   پتانسیل آن را دارد اـه مهـارز   ها محور است. این اتاب ها به نظر ارتباط اتاب
 تری داشته باشیم.  تقویت اند و ااس زبان اامل

ــاق       ــین اتف ــز هم ــوا نی ــاهری محت ــذابیت ه ــا ج ــاط ب ــود داشــت.    در ارتب ــر وج نظ
هـا، گنجانـدن    اندرااران سطپ اان مجموعه بر این باور بودند اه رنگی بودن اتاب دست

های نسل نوین بر جذابیت آنـان افـزوده اسـت. بـرای      ع اتابتصاویر در تمامی دروس و قط
 نمونه، مدیر پیشین پژوهش و ارزیابی مطرح ارد:

تر اسـت. صـفحاز رنگـی     تاش خوبی صورز گرفت اه قابل قدردانی است. هاهر محتوا جذاب
هـا از سـر رفـتن حوصـلۀ دانشـجویان جلـوگیری        است. تصاویری به آن اضافه شده است. همۀ ایـن 

 ند. ا می

 مدیر پژوهش نیز بیان ارد:
ها هستند و برای آنان جذابیت اتاب مهم است. گرافیک اتـاب بایـد    ها دانشجو مخاطب این اتاب

ها  های این نسل این ویژگی جذابیتی داشته باشد. چندرنگی باشد و تصاویری هم داشته باشد. اتاب
 را دارند. 

د، ااماً منفـی بـود. مشـخص    پاسخ به پرسش دوا اه معطوف به محتوای مکمل بو
رسـید   نظر مـی  گیرد. البته به شد هیچ محتوای جانبی در اختیار استادان و دانشجویان قرار نمی

دلیـل مسـائل و    به اهمیت این موضوع وجود داشت و امبود آن صرفاً بـه  آگاهی  زا نسبت
 ار داشت: های موجود بود. در ارتباط با این موضوع، مدیر پیشین پژوهش اهه محدودیت

اردیم. بحث اضافه اـردن سـخنرانی، فـیلم     شروعزبان تخصصی هم ایی را جلو بردیم. از  ما پروژه
آموزشی، پاداست و  یره. ناشران خارجی هم رصـد شـدند و پروپـوزالی تهیـه شـد. امـا متأسـفانه        

ایـد حـداقل   شخصـه معتقـدا در آینـده ایـن اـار ب      بر بود و به سرانجاا نرسید. امـا بـه   ای هزینه پروژه
 های پرمخاطبمان انجاا شود.   درمورد اتاب

نفعان میانی مطرح شـد راجـع بـه الگـوی نـوین       اولین پرسشی اه در سطپ گروه ذی
های نسـل   های منطبق بر آن با اتاب سمت و تفاوز اتاب آموزش زبان با اهداف تخصصی

تـر و   قطـع بـزر   های نسل جدید با توجـه بـه    قدیم بود. ضمن تأیید جذابیت هاهری اتاب
رنگی بودن آن و همننـین اضـافه شـدن تصـاویری اـه عمـدتًا اهـداف آموزشـی داشـتند،          
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هـا و میلفـان،    ترین تمایز الگـوی نسـل نـوین از دیـدگاه طـراح آن و همننـین ارزیـاب        مهم
های موجـود و نبـود منـابع     ها بود. مشخص شد علیر م محدودیت نیازمحور بودن این اتاب
هـای   مند در سطپ ملی، تـاش  پروژۀ نیازسنجی اان و ااماً نظاا اافی جهت اجرای یک
هـای گذشـته، بررسـی     های متعدد موردی در سـال  ها و نیازسنجی خوبی برای مرور پژوهش

هـای متعـدد از متخصصـان زبـانی و موضـوعی در       های مربوطه، مشورز و نیازسـنجی  پیکره
اولین اتابی اـه براسـاس الگـوی    مراحل مختل ، تحلیل شرایط موجود و اجرای آزمایشی 

هـا   نسل نوین طراحی و تولید شده بود، صورز گرفتـه اسـت. خروجـی تمـامی ایـن تحلیـل      
هـای تولیدشـده براسـاس آن     اندرااران برای تهیۀ نسخۀ نهایی الگو و اتـاب  چرا  راه دست

سـمت   آمـوزش زبـان بـا اهـداف تخصصـی     بوده است. در این زمینه، مدیر گروه تخصصی 
 ان ارد:خاطرنش

آوری اردیم. با متخصصان نیز جلساتی برگزار شـد   در تهیۀ الگوی جدید اطاعاز موجود را جمع
های به روز موجود در دنیا پـرداختیم. تصـمیماتی بایـد گرفتـه      های قدیم با اتاب و به مقایسۀ اتاب

محـور بـودن    ها، محتوا ـ محور و اـار ـ    شد. برای مبال در ارتباط با درجۀ تخصصی بودن اتاب می
بینانه راجع به جامعۀ مدرسان و دانشـجویان نیـاز بـود.     گیری واقع زمان با آن تصمیم ها و  یره. هم آن

اجرا باشد، اهداف  بینی و با توجه به اینکه این اار باید در فضای دانشگاهی ایران قابل درنهایت واقع
سخۀ اولیۀ الگوی فعلی طراحی جزئی با درنظر گرفتن ساعاز درسی و سطپ دانشجویان تعری  و ن

شد. پس از نظرسنجی از متخصصان و مدرسان و همننین اجرای آزمایشـی آن نسـخۀ نهـایی تهیـه     
 شد. 

 عنوان ارد: 1در همین راستا، ارزیاب ـ میل  شمارۀ 
هـایی هـم بـه بررسـی      اسـت همننـین اـار    توجهی پروژۀ نیازسنجی در ایران انجاا شـده   تعداد قابل
در ایران در چند دهۀ اخیر اختصاص یافتـه اسـت. البتـه     زبان با اهداف تخصصی آموزشمشکاز 

هـا هـم تصـویر خـوبی از فضـای       نامه و رسـاله بـوده ولـی همـین     ها در قالب پایان عمدۀ این پژوهش
دهد. ضع  زبان عمومی دانشجوها، ضع  اسـتادان در شـناخت    موجود و جامعۀ مخاطبان به ما می

گونـه   تخصصی و نحوۀ تدریس آن ... قسمتی از اطاعاز موردنیـاز مـا ایـن   های زبان  اهداف دوره
 تأمین شد. 

هـا و   نفع در این سطپ دربـارۀ ویژگـی   توجهی نزد افراد ذی صدایی قابل در ادامه، هم
در ایـران وجـود داشـت.     آموزش زبان با اهـداف تخصصـی  های نسل قدیم  مشکاز اتاب

های مختلـ    ها از پرداختن به مهارز ندن آن نسل اتابها اشاره به  افل ما ترین آن برجسته
های مناسب، متنوع، معنادار و چالشی، درنظـر گـرفتن سـطپ دشـواری      خواندن، ارائۀ تمرین

مناسب و لحاظ اردن رشتۀ تخصصی مورد نظر و ژانر زبانی مختص به آن در انتخاب متـون  
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 آموزش زبان با اهداف تخصصـی های پیرامون آن داشت. برای نمونه، مدیر گروه  و فعالیت
 های نسل قدیم اشاره ارد و اههار داشت: به موردی از اتاب

هـا و   درصـد از المـاز و جماتـی اـه در تمـرین      80تـا   70ها مشاهده شـد اـه    در یکی از اتاب
هـای   های مربوطه آمده بود عیناً از متن اپی شده بود. ایـن یعنـی تعریفـی سـطحی از مهـارز      گزینه

 ی خواندن و در  مطلب. اصلی و فرع

هـای   های ترجمه ـ محور در اتـاب   در همین راستا و در ارتباط با نااارآمدی فعالیت
 عنوان ارد: 2نسل قدیم، ارزیاب ـ میل  

اـرد.   بایسـت آن را ترجمـه مـی    شد اه دانشـجو مـی   های قدیم متنی برای ترجمه ارائه می در اتاب
ی دیگری. این برخورد بـا فعالیـت ترجمـه در دنیـای     بدون درنظر گرفتن هیچ نکته و مبحث آموزش

 قبول نیست.  امروز آموزش زبان قابل

شوندگان در سطپ میانی اههـار داشـتند الگـوی جدیـد بـا       در مقابل، تمامی مصاحبه
تخصصی دانشجویان طراحـی شـده    های نیمه گویی به نیاز منظور پاسخ و به 1باز رویکرد زاویه
هـای   آن تألی  شـده اسـت، انتخـاب متـون، آمـوزش مهـارز       هایی اه براساس و در اتاب

اصلی و فرعی خواندن، انتخاب واژگان و شیوۀ تدریس و مرور آن، انتخاب نکاز گرامری 
شـکلی   هـای متنـوع و چالشـی بـه     و شیوۀ تدریس آن، آموزش مهارز ترجمه و ارائۀ تمـرین 

مینـه، مـدیر گـروه تخصصـی     اسـت. در ایـن ز   روز صورز گرفته  مند و به ااماً علمی، نظاا
 سمت توضیحاتی ارائه داد: آموزش زبان با اهداف تخصصی

های جدید مرحله به مرحله براساس اصول و  های جدید سمت متفاوز است. اتاب همه چیز اتاب
بـوده. همـه چیـز طبـق دانـش تهیـۀ        آمـوزش زبـان بـا اهـداف تخصصـی     اسلوب تهیۀ اتاب درسی 

طلبانه و بـا   های جاه سازی، با اندای اوتاه آمدن از ایده ندای بومیهای درسی پیش رفته. با ا اتاب
 ها.  توجه به فضای واقعی دانشگاه

هــم  هــای هــر اتــاب و همننــین بــه در قســمتی دیگــر و در ارتبــاط بــا انســجاا درس
 عنوان ارد: 3شمارۀ پیوستگی مطالب هر درس، ارزیاب ـ میل   

های خواندن ااماً علمی است. انسجاا و ارتباط اجـزای   یها و استراتژ نحوۀ انتخاب متون و مهارز
ها از ابتدا تا انتهـا   هر درس )شروع، ادامه و پایان منطقی و منسجم( و همینطور انسجاا و توالی درس

 گیر است.  ااماً چشم

در همین زمینه و با تأاید بر ژانر ـ محور بودن الگوی نوین و تـأثیر ایـن موضـوع بـر      
هـای نسـل جدیـد، ارزیـاب ـ       ها، واژگان و نکاز گرامـری در اتـاب   فعالیتانتخاب متون، 

                                                                                                                                        
1.  wide-angled 
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 اههار داشت: 1میل  شمارۀ 
های خاص موردنظر هر رشـته بـود.    ترین اارهایی اه انجاا شد توجه به ژانر و ویژگی یکی از مهم

ن هـای خوانـد   ها و اسـتراتژی  در الگو هم مفصل به آن پرداخته شده است. در بحث انتخاب مهارز
هم سعی شده است این نکته رعایت شود. حتی در بحث آموزش لغاز هم این دیده شده. آموزش 

 محور درنظر گرفته شده است.   گرامر هم ااماً متن

نظر آمد تفاوز جدی ایجاد شده است و  در ارتباط با شیوۀ پرداختن به واژگان نیز به
تخصصـی در ایـن نسـل از    نحوۀ ارائـۀ واژگـان آاادمیـک ضـروری، آاادمیـک دشـوار و       

شـود. در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع و تفـاوز ایـن         مند اجرا مـی  صورز ااماً نظاا ها به اتاب
 توضیحاتی ارائه داد: 2واژگان، ارزیاب ـ میل  شمارۀ 

شوند. الماتی اه در دستۀ دوا و سوا المـاز آاادمیـک قـرار     الماز براساس بسامد انتخاب می
هـا بـه آن پرداختـه شـود.      دهـد اـه بایـد در تمـرین     س را تشکیل مـی گیرد الماز جدید هر در می

شود الماز  الماتی اه فراتر از این سطپ هست و ندانستن آن باعث ایجاد اختال در فهم متن می
شـود. المـاتی هـم اـه      گذاری و توضیپ داده می دهد و در حاشیۀ متن شماره دشوار را تشکیل می

 شود.  صورز یک آیتم رنگی توضیپ داده می ای متن بهمختص آن رشتۀ تخصصی است در انته

های نسل قدیم  در پایان، بیان شد الگوی نوین اشکالی را اه به سطپ دشواری اتاب
و عدا تطابق آن با سطپ زبانی دانشجویان بود لحـاظ اـرده اسـت و مخاطـب ایـن نسـل از       

انندۀ اتاب تماا  وع اه مصرفتر و با درنظر گرفتن این موض بینانه ها را با نگاهی واقع اتاب
دانشجویان در اشور خواهند بود، تعری  ارده است. در این رابطه، مدیر گـروه تخصصـی   

 سمت اذعان داشت: آموزش زبان با اهداف تخصصی
هایی اه داشتیم و با توجه بـه سـطپ ضـعی  دانشـجویان و همننـین ایـن نکتـه اـه          با توجه به داده

ر ال اشور استفاده انیم نه فقط در چند دانشـگاه خـاص و سـرآمد،    ها را د خواستیم این اتاب می
 این الگو را طراحی اردیم. 

 افزود: 1در همین زمینه، ارزیاب ـ میل  شمارۀ 
جامعۀ هدف بسیار متنوع است. منطقی نبود چند دانشـگاه تـراز اول را لحـاظ انـیم. سـعی اـردیم       

 1لگو هم لحاظ شد. سطپ زبانی متوسط بـه پـایین  ها خیلی دشوار نباشد. این موضوع در تهیۀ ا اتاب
 برای سطپ دشواری درنظر گرفته شد.  2تا متوسط

آموزش زبان با اهداف های نسل نوین  پرسش دوا معطوف به محتوای مکمل اتاب
های پیشـین   ها نیز همانند نسل تر مشخص شد این نسل از اتاب در سمت بود. پیش تخصصی

انـد. بـاوجوداین، تمـامی     دانشجویان محتوای مکملـی ارائـه نمـی   نه برای استادان و نه برای 

                                                                                                                                        
1.  pre-intermediate 

2.  intermediate 
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اندرااران در سطپ میانی نیز واق  به اهمیت این مسئله بودند و این امبـود را عـاملی    دست
عنـوان سـدی بـر سـر راه      های موجود بـه  بر افت ایفیت دانستند. در عین حال، از محدودیت
آمـوزش زبـان بـا    ، مـدیر گـروه تخصصـی    تهیۀ محتوای مکمل یاد شد. درمورد ایـن مسـئله  

 سمت تشریپ ارد: اهداف تخصصی
شود، نسخۀ مدرس، محتوای آموزشی امکی،  زمان با هر اتاب درسی اه تهیه می طبیعی هست هم

محتوای آزمایشگاهی و یک پایگاه دیجیتال نیز همراهش ارائه شود. در تماا انتشاراز روز دنیـا در  
هـای مـا بـود.     ن ضمائمی ااماً رایج است. این جـزو اولـین برنامـه   حوزۀ اتاب درسی تهیۀ این چنی

وقـت ایـن اتفـاق نیفتـاد. یـک پایگـاه دیجیتـال         متأسفانه چنین امکانی در آن زمان نبود و عماً هیچ
 عنوان منبعی برای تطبیق محتوا با فضاهای مختل  توسط استادان استفاده شود.  توانست به می

 به موردی دیگر در این زمینه اشاره ارد: 1 میل  شمارۀ در قسمتی دیگر، ارزیاب ـ
هایی وجود داشت. برای مبال در تهیۀ نسـخۀ اولیـۀ الگـو قسـمتی بـرای تقویـت        در عمل محدودیت

مهارز شنیداری دیده شده بود. این به معنی این بود اه یک لوح فشرده همـراه هـر اتـاب تهیـه و     
 ی اه بود این قسمت از اار حذف شد. های ارائه شود. اما با توجه به محدودیت

نفعان اان مصـاحبه شـدند    اولین پرسشی اه در ابتدا مطرح شد و با توجه به آن ذی
هـای   سمت با اتاب آموزش زبان با اهداف تخصصیهای نسل نوین  مربوط به تفاوز اتاب

و میـانی،  انـدرااران سـطپ اـان     ها با دست تر بود. با توجه به تحلیل مصاحبه های پیش نسل
هـای   سیا ز مصاحبه با استادان و دانشجویان طراحـی شـد. ایـن سـیا ز مربـوط بـه جنبـه       

هـای نسـل نـو ازجملـه متـون انتخـابی )ارتبـاط بـا رشـتۀ تخصصـی و سـطپ             مختل  اتـاب 
ــوع    دشــواری(، مهــارز ــودن و ســطپ دشــواری(، واژگــان )تن ــدن )اــاربردی ب  هــای خوان

 ان )اـاربردی بـودن و سـطپ دشـواری(، مهـارز      هـا و سـطپ دشـواری(، دسـتور زبـ      تمرین
ترجمه )ااربردی بودن و سطپ دشواری( و هاهر اتـاب )قطـع، رنـگ و تصـاویر( بـود. در      
ادامه به تفکیک راجع بـه نظـراز هـر دو گـروه در ارتبـاط بـا هـر اـداا از مـوارد مـذاور           

 پرداخته خواهد شد. 
طـرح شـد و دیـدگاه هـر دو     در ابتدا پرسشی دربارۀ متون انتخابی بـرای هـر درس م  

گروه درمورد ارتباط متون بـا رشـتۀ تخصصـی دانشـجویان و همننـین سـطپ دشـواری آن        
موردسنجش قرار گرفت. در ارتباط با مورد اول، سه نفر از اسـتادان اتفـاق نظـر داشـتند اـه      
محتوا تا حدودی اصولی انتخـاب شـده اسـت. بـاوجوداین، یـک نفـر معتقـد بـود رویکـرد          

شـود. اسـتاد    ها چندان مناسـب نیسـت و باعـث دلزدگـی دانشـجویان مـی       این اتابباز  زاویه
 گفت:  2شمارۀ 
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دانشجو باید حس اند این اتاب ااماً مربوط به رشتۀ اوست. باید معادل المـاز و مفـاهیمی اـه    
اند.  آموزد را به انگلیسی نیز یاد بگیرد. این اتاب این اار را نمی های تخصصی خود می در ااس

 های زبانی دانشجویان پزشکی و پرستاری یکی باشد؟ شود نیاز طور میچ

 در میــان دانشــجویان نیــز رضــایت نســبی نســبت بــه متــون انتخــابی وجــود داشــت.   
 بـاز متـون انتخـابی موافـق نبودنـد. بـرای مبـال، دانشـجوی          تنها چهار نفـر بـا رویکـرد زاویـه    

هستم. برایم بهتـر اسـت اصـطاحاز     آزمایشگاهی من دانشجوی علوا»عنوان ارد:  5شمارۀ 
 تخصصی رشتۀ خـودا را یـاد بگیـرا تـا اینکـه راجـع بـه الیـاز پزشـکی بخـوانم و تمـرین            

 «.  انم
شدۀ بعدی در این قسمت مربوط به سطپ دشواری متون انتخابی بود. در  مورد مطرح

ارزیـابی  میان استادان یک نفر درجۀ سختی مربوطه را مناسب و سـه نفـر دیگـر آن را پـایین     
 اردند. یکی از این افراد، استاد شمارۀ یک اه انتقاداز شدیدی داشت، عنوان ارد:

ها خـوب باشـد    دهم. از جهاز مختل  شاید این اتاب درس می زبان تخصصیهاست اه  من سال
ولی از نظر سطپ دشواری نه. برای دانشـجویان مـن ایـن محتـوا بسـیار آسـان اسـت. فشـاری بـرای          

 خاطر شاید اصاً ااس را جدی نگیرند.  همین اند. به نمییادگیری ایجاد 

بـه سـطپ دشـواری متـون      باوجوداین، در میـان دانشـجویان رضـایت بیشـتری نسـبت     
نفر از این مورد رضایت اامل داشتند و دو نفر دیگر نیز انتقاداتی متعادل به  16مشاهده شد. 

 د:اههار ار 14زبان آوردند. برای نمونه، دانشجوی شمارۀ 
تر هم باشه. بـه هـر حـال مـا همـه زبـانمون        پینیدهتونست یه خورده  ها خوبه. مشکلی نداره. می متن

 شد.  تر هم می رفت. شاید جذاب شد اار پیش می تر هم می خوبه. سخت

هـایی   های خواندن بـود اـه در ایـن زمینـه نیـز پرسـش       مورد بعدی مربوط به مهارز
ننین سـطپ دشـواری آن مطـرح شـد. در ارتبـاط بـا       ها و هم درمورد ااربردی بودن مهارز

ایی اه هـر چهـار نفـر اذعـان      مورد اول، رضایت حداابری نزد استادان مشاهده شد به گونه
هایی اه به مهـارز خوانـدن اختصـاص یافتـه، مناسـب       داشتند تنوع، توالی و پوشش قسمت

 در این زمینه عنوان ارد: 4است. استاد شمارۀ 
های ملموس خورده و به تـدریج جلـو رفتـه. انصـافاً      شده. استارز با مهارز ها خوب معرفی مهارز
 روز و مفید است. حداقل من در تدریس به مشکل نخوردا.  هایی هم اه هست به تمرین

اـه   طوری شده هم مشهود بود به مندی در دانشجویان مصاحبه همین سطپ از رضایت
ها مناسب بوده و تمریناز مربوط به هر اـداا   همه معتقد بودند انتخاب و توالی ارائۀ مهارز

 بیان ارد:  12هم مشکل خاصی نداشته است. برای نمونه، دانشجوی شمارۀ 
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من از این قسمت از اار راضی بودا. هم از آننه اه در اتاب بود و هم ااری اه در ااس انجاا 
 شد. پیشنهاد خاصی هم برای تغییر ندارا.  می

نظـر   هـای مربوطـه، اتفـاق    های خواندن و فعالیـت  ی مهارزدر ارتباط با سطپ دشوار
ایی اه همگـی   گونه ها شرات اردند مشاهده شد به نسبی میان چهار استادی اه در مصاحبه

آید. دو نفر نگاه اـاماً مببتـی بـه     حساب می اذعان داشتند این قسمت از نقاط قوز اتاب به
تـر از سـطپ    ز آن را تـا حـدودی پـایین   ها داشـتند و دو نفـر دیگـر نیـ     سطپ دشواری فعالیت

 عنوان ارد: 1دانشجویانشان دانستند. برای مبال، استاد شمارۀ 
ایـی دارد و   انـد، فایـده   های دیگر آن است. چالشـی ایجـاد مـی    این قسمت از اتاب بهتر از قسمت

خُـب   تـر هـم طراحـی اـرد ولـی      تر و چاشی شد تمریناز پینیده تواند باعث تغییر شود. البته می می
 همین هم خوب است. 

هـای خوانـدن و    از سوی دیگر، ارزیابی دانشجویان از سطپ دشواری قسمت مهارز
های مربوط به آن ااماً مببت بود. تمامی دانشجویان این قسـمت از اتـاب را جـامع،     تمرین

 اههار ارد: 7نقص یافتند. برای نمونه، دانشجوی شمارۀ  روز و بی به
ها به من امک اـرد    ای خوبی یاد گرفتم. من زبانم خوب است، ولی اینبرای من خوب بود چیزه

خوانم بهتر بفهمم. تمریناز این بخش امک اـرد هدفمنـدتر    مطالب خارج از اتاب را هم اه می
 متون انگلیسی را مطالعه انم. 

آموزش زبـان بـا اهـداف    های  تر گفته شد، میلفان نسل نوین اتاب گونه اه پیش همان
ت الماز جدیـد هـر درس را بـه سـه گـروه آاادمیـک، آاادمیـک دشـوار و         سم تخصصی

انـد. پرسـش بعـدی بـه بررسـی دیـدگاه اسـتادان و دانشـجوها دربـارۀ           تخصصی تقسـیم اـرده  
اول  شده در هـر درس و درجـۀ سـختی آن بـود. در ارتبـاط بـا قسـمت        اارآمدی الماز ارائه

ها معتقد بـود تنهـا    باوجوداین، یک نفر از آنپرسش، تمامی استادان با شیوۀ ارائه موافق بودند. 
 توضیپ داد: 4ها اافی نیست. مدرس شمارۀ  جلب توجه به الماز تخصصی در انتهای متن

تـری را   شود تمریناز چالشی انم می روز است. من هم موافقم ولی فکر می ارائۀ الماز جالب و به
 ها شاید اافی نباشد.  به معنی آنبرای الماز تخصصی آخر هر متن درنظر گرفت. تنها اشاره 

منـدی مشـاهده شـد.     در میان دانشجویان مصاحبه شده هـم همـین سـطپ از رضـایت    
تمامی دانشجویان از نحوۀ ارائۀ واژگان جدید استقبال اردند. برای نمونه، دانشجوی شمارۀ 

 گفت:  13
رفتیم دستمان آمـد   داشتنی بود. بعد از یکی دو درس اه جلو ارائۀ الماز دروس منطقی و دوست

لغاز جدید درس با یک نظم خاصی ارائه شـده. هـم از المـاز حاشـیۀ مـتن خوشـم آمـد هـم از         
 الماز انتهای متن. 
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خصـوص   شـده در هـر درس، بـه    حال، در ارتباط با سطپ دشواری واژگان ارائه بااین
 منـدی بـه   های بخش واژگان درس بر روی آن متمراـز اسـت، رضـایت    هایی اه تمرین آن

تر بود. دو نفر از استادان سطپ واژگان جدید را مناسب دانستند و دو نفر دیگـر   مراتب پایین
هـا ااسـته    معتقد بودند سطپ دشواری پایین واژگان جدید از جذابیت و اارآمـدی فعالیـت  

 عنوان ارد:  2است. برای نمونه، استاد شمارۀ 
شـود. یـادگیری پـایین     وری تمرین حی  میط دانند. خُب این ها می بیشتر الماز این قسمت را بنه

 تر را اار ارد.  شد در همین قالب الماز دشوارتر یا تخصصی آید. می می

نفر سطپ دشواری این قسمت را مناسب دانستند. و تنها سه  15در میان دانشجوها نیز 
هــای مربوطـه چـالش اـافی را ایجــاد     نفـر معتقـد بودنـد ســطپ دشـواری واژگـان و تمـرین      

درصد این الماز را مـن از قبـل    80»عنوان ارد:  14د. برای مبال، دانشجوی شمارۀ ان نمی
تـر ایـن    دانستم. برایم اصاً جدید نبود. جذاب هم نبود. حداقل بـرای المـاز تخصصـی    می

 «.  دادند اار را انجاا می
های گرامری در هـر درس و   در ادامه پرسشی مربوط به اارآمدی و نکاز و فعالیت

طپ دشواری موارد مذاور طرح شد. در ارتباط با پرسش اول، هر چهار استاد بـه  همننین س
شده در هر درس مربوط به ساختارهایی اسـت اـه در مـتن     این نکته اه موارد گرامری ارائه

آن درس استفاده شده، اشاره اردند و بر این بـاور بودنـد اـه شـیوۀ مناسـبی در ایـن زمینـه        
هـا   ها این را دوست داشتند. آن بنه»عنوان ارد:  1ستاد شمارۀ اتخاذ شده است. برای مبال، ا

اـردا. بعـد    خصوص جلب مـی  دادا. ام ام توجهشان را به آن مورد به را به متن ارجاع می
 «.  دادیم گشتیم و تمرین را انجاا می برمی

ها نکـاز گرامـری و    دانشجوها نیز بازخورد مناسبی در این ارتباط داشتند. تمامی آن
خوب »مطرح ارد:  7ارائۀ آن را مناسب ارزیابی اردند. برای نمونه، دانشجوی شمارۀ  شیوۀ

سـاز   المللی هم دیده بودا. برای من اـه مشـکل   های بین روز بود. در اتاب بود. شیوۀ ارائه به
 «.  نبود

های پیشین، بـاور   های گرامری، همانند تمامی بخش در ارتباط با درجۀ سختی بخش
شوندگان، هر چهـار   حال، بیشتر مصاحبه سطپ دشواری نسبتاً پایین است. بااینبر این بود اه 

آموزش زبان با های  نفر از دانشجویان، اذعان داشتند نباید نقش گرامر در ااس 16استاد و 
هـای گرامـری    چندان پررنگ باشد و به همین دلیل سطپ دشواری بخـش  اهداف تخصصی

آننـه ایـن   »شـمارۀ بیـان اـرد:    1بـرای نمونـه، اسـتاد    در شرایط فعلی اـاماً مناسـب اسـت.    
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انــد لغـاز و اصـطاحاتش اسـت نــه     هـای زبــان عمـومی جـدا مـی     هـا را از اـاس   اـاس 
 «.  گرامرش. به نظر همین قدری اه اار شده است، اافی است

خـواهیم   ما نمـی »الماتی مشابه را بر زبان آورد:  3در جایی دیگر، دانشجوی شمارۀ 
خـواهیم در رشـتۀ خودمـان بتـوانیم بخـوانیم و بنویسـیم.        ویـت انـیم. مـا مـی    گرامرمان را تق

 «.  های گرامری آسان بود ولی همین قدر اافی است قسمت
پرسش بعدی معطوف به اارآمدی قسـمت ترجمـه و سـطپ دشـواری آن بـود. هـر       

هـای پیشـین آشـنا بودنـد و و عنـوان اردنـد تغییـر         هـای نسـل   بیش با اتاب و چهار استاد ام
ها این تغییر را پسـندیدند و معتقـد    ها مشهود است. آن به ترجمه در این اتاب رویکرد نسبت

هـای   اتـاب »عنوان ارد:  3افتاد. برای مبال، استاد شمارۀ  بودند این اتفاق دیر یا زود باید می
هـا   شد از ترجمـه اجتنـاب اـرد. فعالیـت     اا. خیلی سخت می ها درس داده قدیمی را من سال

ود. اما در اتاب فعلی تنها یک قسمت به ترجمه مربوط اسـت. همـین قـدر خـوب     محدود ب
 «.  است

رویکـرد  »بیان ارد:  1در جایی دیگر و دربارۀ آموزش مهارز ترجمه، استاد شمارۀ 
 «.  آور خارج شده. معنادارتر است روز شده. از آن حالت اسالت به

تـر را دیـده    هـای قـدیمی   هـای نسـل   رسـید اتـاب   در میان دانشجویان اه به نظر نمی
هـای   تری به ترجمـه وجـود دارد. بیشـتر دانشـجویان تمـرین      باشند، مشاهده شد ذهنیت منفی

 مطرح ارد:  3دیدند. برای مبال، دانشجوی شمارۀ  ترجمه ـ محور را بیهوده می
شد مشکلی نداشتم. پیشنهاد هـم دادیـم.    من خودا این قسمت را دوست نداشتم. اگر هم حذف می

شـد اارهـای    انم در آن مقدار زمـان مـی   استاد قبول نکرد. شاید هم مفید باشد ولی من فکر می اما
 بهتری انجاا داد. 

هـای ایـن    منـدی نسـبی از از سـطپ دشـواری تمـرین      در ادامه، مشاهده شـد رضـایت  
های این بخش  نفر از دانشجوها درجۀ سختی تمرین 15قسمت وجود دارد. تمامی استادان و 

مناسب ارزیابی اردند. تنها سه دانشجو عنوان اردند اه نظـری ندارنـد. دلیـل ایـن      را ااماً
ها عنوان شد. بـرای نمونـه، دانشـجوی     موضوع اار نشدن بخش مربوط به ترجمه در ااس

دادیـم سـریع    رسیدیم ترجیپ مـی  ای ندارا. به آن قسمت اه می ایده»عنوان ارد:  18شمارۀ 
 «.  بودعبور انیم. استاد هم موافق 

هـای نسـل نـوین بـود. در ایـن       پرسش پایانی در این قسمت مربوط بـه هـاهر اتـاب   
ها را با توجه به قطـع، رنگـی بـودن و اضـافه      قسمت تمامی استادان و دانشجویان هاهر اتاب

هـای   اـه تجربـۀ تـدریس اتـاب     3شدن تصاویر، مطلوب دانستند. برای مبال، استاد شـمارۀ  



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      127

 

 وان ارد:تر را نیز داشت، عن قدیمی
دهـد.   تر حس بهتری به دانشـجو مـی   خیلی خیلی بهتر شده. از همه لحاظ جذاب شده. اتاب بزر 

توانـد در بعضـی از    همینطور رنگی بودن آن. تصاویر هم اه به زیبـایی اـار اضـافه اـرده هـم مـی      
 تمریناز مفید باشد. 

 یز هـاهر اتـاب خـوب بـود. سـا     »بیـان اـرد:    11از سوی دیگـر، دانشـجوی شـمارۀ    
 المللـی بـود. مشـکلی حـس      های زبان بین داد. مبل بیشتر اتاب نویسی می اتاب اجازۀ حاشیه

 «. نکردا
تـر مشـخص شـد هـیچ محتـوای       پرسش بعدی معطوف به محتوای مکمل بود. پـیش 

مکملی نه برای استادان و نه برای دانشجوها ارائه نشده اسـت. در هـر دو گـروه سـطپ خُـرد      
دربارۀ این موضوع وجود داشت. تمامی استادان به این مسئله معترض توجهی  نارضایتی قابل

هـای شـنیداری    بودند و اعتقاد داشتند نسخۀ مدرس، متون با سطپ دشواری متفـاوز و فایـل  
 4شد. در این زمینه، استاد شـمارۀ   ها اضافه می هایی است اه باید به این اتاب حداقل مکمل
 اشاره ارد: 

روز دنیـا در حـوزۀ آمـوزش زبـان، یـک نسـخۀ        هـای بـه   ها مبل تماا اتاب  برود این اتا انتظار می
انـد. بـه ایـن شـکل ر بـت اسـتادان هـم بیشـتر          مدرس داشته باشد. این اار را برای او تسـهیل مـی  

 شود. می

هـای مختلـ  در    در همین زمینه و با تأاید بر سطپ ناهمگن دانشـجوها در دانشـگاه  
 داشت:   اههار 2سطپ اشور، استاد شمارۀ 

تر  های اوچک قباً هم گفتم این اتاب برای دانشجویان ما بسیار آسان است. شاید به درد دانشگاه
تری داریم. بهتر بود همراه با هر درس چند متن بـا درجـۀ سـختی     بخورد، ولی ما نیاز به متون دشوار

 شد. متفاوز ارائه می

ئـۀ محتـوای مکمـل وجـود     در میان دانشجویان نیز نارضایتی جدی درمورد عـدا ارا 
داشت. تنها دو نفر مشکلی با این موضوع نداشتند و مابقی به اشکال مختل  نارضایتی خـود  

ترین موضوعی اه به آن اشـاره شـد، تـک مهـارتی بـودن اتـاب و        را اعاا اردند. برجسته
هـای شـنیداری و نوشـتاری، بـود. بـرای       خصـوص مهـارز   ها، بـه  عدا توجه به دیگر مهارز

 عنوان ارد: 7، دانشجوی شمارۀ نمونه
فقط خواندن؟ این درست نیست. ما شاید در یک سمینار شرات انیم. باید متوجه شـویم سـخنران   

گوید یا نه؟ دیگر حرف زدن بماند. باألخره مقاله هم باید بنویسیم. باید یاد بگیریم بنویسـیم.   چه می
 به این موارد اصاً توجهی نشد. 

 گفت: 6ضوع، دانشجوی شمارۀ در ارتباط با همین مو
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دادند تا بتوانیم مهارز شـنیداری   من خودا دوست داشتم حداقل یک فایل صوتی همراه اتاب می
 گرفتیم.  خود را تقویت انیم. حداقل تلفظ خیلی از الماز را یاد می

 گیری بحث و نتیجه
ن، میـانی  نفع در سطوح اـا  های ذی منظور بررسی دیدگاه و نگرش گروه پژوهش حاضر به

در سـمت و تفـاوز    آموزش زبان با اهداف تخصصـی های نسل نوین  و خُرد درمورد اتاب
تر انجاا شد. بارزترین موردی اه تمامی افراد در هـر   های قبل های نسل احتمالی آن با اتاب

هـا بـه لطـ  داشـتن قطـع       روزتـر ایـن اتـاب    سه سطپ به آن اذعان داشتند هاهر جذاب و به
بودن و اضافه شدن تصاویر متعدد به صفحاز آن بود. ایـن درحـالی اسـت    تر، رنگی  بزر 

هـای قـدیمی هسـتند     هـای نسـل   های پیشین در ایران اه متمراز بـر اتـاب   اه بیشتر پژوهش
هـا دارد )آقـاگلزاده و    اشاره به نارضایتی جدی استادان و دانشجوها از شکل هـاهری اتـاب  

ــان  2017، 1داوری هــایی  لیســت اســت اــه در بیشــتر چــک (. اهمیــت شــکل هــاهری آننن
مورداستفاده برای ارزیابی محتوای آموزشی، مورد یا مواردی به آن اختصاص دارد )شلدن، 

های سمت در این زمینه موفق بوده و یکـی   توان گفت نسل نوین اتاب رو، می (. ازاین1988
بوده رفـع  اشور مورد اعتراض  آموزش زبان با اهداف تخصصیاز مسائلی را اه در فضای 

 ارده است.  
ها در سـطپ میـانی اسـتخراج شـد اشـاره بـه نیـاز ـ          مورد بعدی اه از تحلیل مصاحبه

ر ـم ایـن موضـوع اـه اجـرای       های نسل نوین داشت. مشخص شـد علـی   محور بودن اتاب
هـای موجـود ممکـن نبـود،      پروژۀ نیازسنجی در سطپ اان و ملی بـا توجـه بـه محـدودیت    

ایـی، اجـرای    هـای پیکـره   هـای پیشـین، ارزیـابی    ز نتـایج پـژوهش  اندرااران مجموعه ا دست
آزمایشی اولین اتاب و بازخورد متخصصان، استادان و دانشجوها در تهیۀ نسخۀ نهایی الگـو  

اه ا لـب از آن   آموزش زبان با اهداف تخصصیاند. اهمیت نیازسنجی در فضای  بهره برده
، بـر اسـی پوشـیده نیسـت     (2010تورامن ، )بسـ شـود   یاد می« نیاز ـ محور »عنوان جنبشی  به
(. از طرف دیگر، پیشینۀ موجود درسطپ ملی نادیده گرفتن این موضوع را 2013فاوردو ، )

انـد )تـوالی و    ها یاد می عنوان یکی از نقاط ضع  اساسی آن اتاب اند و از آن به نقد می
هـا را   اتـاب  گرفتـه در نسـل جدیـد    (. این موضوع اهمیـت تغییـراز صـورز   2018، 2توال

 اند.   دوچندان می

                                                                                                                                        
1.  Aghagolzadeh & Davari 

2.  Tavakoli & Tavakol 
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نفـع در سـطوح اـان و     های ذی دهد دیدگاه گروه ها نشان می درادامه، بررسی یافته
های پیشـین، اـاماً    های نسل نوین، در مقایسه با نسل به محتوای آموزشی اتاب میانی نسبت
آموزش زبان روز، علمی و رایج در  های به اه همگی اذعان داشتند شیوه طوری مببت بوده به

هــای مربــوط بــه  در انتخــاب متــون و همننــین نحــوۀ ارائــه و فعالیــت بــا اهــداف تخصصــی
های خواندن، واژگان، دسـتور زبـان و ترجمـه بـه اـار گرفتـه شـده اسـت. در میـان           مهارز

مندی مشـاهده شـد. تمـامی افـراد      استادان و دانشجوها نیز تا حدودی همین سطپ از رضایت
هـای خوانـدن و دسـتور زبـان را      هـای مهـارز   هـای بخـش   ه و فعالیتدر این سطپ نحوۀ ارائ

مناسب و قابل قبول ارزیابی اردند. اابـر ایـن افـراد نیـز شـیوۀ انتخـاب متـون و واژگـان را         
تـر   توانست تخصصی ، چندین نفر عنوان اردند متون انتخابی می مطلوب دانستند. باوجوداین

ا به مخاطبان ارائه اند. ریشۀ این مسئله به تصمیم تری ر   باشد و واژگان و اصطاحاز مرتبط
بـاز در تهیـه و تـألی      بـر اتخـاذ رویکـرد زاویـه     اندرااران سطپ اـان و میـانی مبنـی    دست
تخصصـی اسـت و    شـده نیمـه   گردد. در این رویکرد محتوای تهیه های نسل نوین برمی اتاب
حال، در این رویکرد هـدف   بااین های متعدد و متنوعی را برآورده سازد. تواند نیاز گروه می

 . (2010)بستورامن ،  ها نیست گویی به نیازهای تخصصی هیچ اداا از گروه پاسخ

بـه اارآمـدی بخـش     نظر در دیـدگاه اسـتادان و دانشـجویان نسـبت     بیشترین اختاف
روز دانسـتند،   اه تمامی استادان این بخش را ااماً مطلوب و به ترجمه مشاهده شد. درحالی

بـه آن داشـتند و مـابقی معتقـد بودنـد ایـن        ها چهار نفر از دانشجویان دیدگاه مببتـی نسـبت  تن
انـد. بـاوجوداین،  زا    ها در زمینۀ یادگیری زبان تخصصی نمی بخش امک چندانی به آن

اندرااران اان، میانی و همننین استادان اـه بـا    به ذار است این دانشجوها برخاف دست
طـور   هـا نداشـتند و بـه    شین آشنا بودند، هیچ نظری درمورد آن اتـاب های پی های نسل اتاب

هـا بـه مهـارز ترجمـه، اعتقـاد       الی و بدون درنظر گرفتن رویکرد متفاوز نسل نوین اتاب
مندی بـه   های پیشین نیز عدا عاقه ها باشد. پژوهش تواند اولویت آن داشتند این مهارز نمی

اسـت اـه برخـی     (. ایـن درحـالی   2018و تواـل،  انـد )تـوالی    مهارز ترجمه را تأیید می
آموزش زبان با اهـداف  های  معتقدند مهارز ترجمه یکی از نیازهای جدی دانشجویان دوره

 .(2018 ،1اسیروبویاا)است  تخصصی
نفـع در   هـای ذی  تـوان ارزیـابی الـی تمـامی گـروه      علیر م مسائلی اه ذار شد، می

هـای پیرامـون آن مببـت     ر هـر درس و فعالیـت  شـده د  به متون ارائـه  سطوح مختل  را نسبت

                                                                                                                                        
1.  Chirobocea 
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روز نبودن محتوا و  بر به های پیشین مبنی های پژوهش دانست. این یافته در تضاد اامل با یافته
های خواندن، واژگان و دستور زبان و همننین توجـه بـیش از انـدازه بـه      نااارآمدی فعالیت
( و 2016، موثـق  و ودمندافشـار س؛ 2017، ایرانمهـر  شکل سنتی آن اسـت )  مهارز ترجمه به

آمـوزش زبـان بـا اهـداف     های نسـل نـوین    عنوان یکی دیگر از نقاط قوز اتاب تواند به می
 شمار آید.  سمت به تخصصی

شـوندگان از سـطپ دشـواری متـون و      ها مربوط به ارزیابی مصاحبه محور بعدی یافته
اردنـد بـا توجـه بـه پیشـینۀ      گذاران سطپ میانی عنـوان   های پیرامون آن بود. سیاست فعالیت

هـای قـدیمی وجـود داشـت، سـطپ       به درجۀ سختی اتـاب  هایی اه نسبت موجود و شکایت
اند. از سـوی دیگـر، هـر دو     ها را متوسط به پایین و متوسط درنظر گرفته مخاطبان این اتاب

اً هـا از سـطپ دشـواری نسـبت     گروه استادان و دانشجویان بر این باور بودند اه بیشـتر فعالیـت  
منـدی بیشـتری    حـال، رضـایت   به سطپ دانشـجویان برخـوردار بودنـد. بـااین     تری نسبت پایین
هـای خوانـدن، دسـتور زبـان و ترجمـه       های مربوط به مهـارز  به سطپ دشواری تمرین نسبت

دیگر، علیر م رضایت بیشتر اسـتادان و دانشـجویان از سـطپ دشـواری      مشاهده شد. از سوی
مربوط به بخش واژگان، تعدادی بر ایـن بـاور بودنـد اـه سـطپ       های متون انتخابی و تمرین

 ها ااسته است.   ها از چالش و جذابیت اتاب دشواری پایین این قسمت
شـده از   حال، گفتنی است با توجه به اینکه تمامی دانشجویان و استادان مصاحبه بااین

استادان و دانشـجویان  های برتر و مطرح اشور بودند و، این احتمال وجود دارد اه  دانشگاه
ها در نقاط مختل  اشـور نظـراز متفـاوتی را در ایـن زمینـه ارائـه اننـد. در         دیگر دانشگاه

بـر سـطپ زبـانی پـایین      هـای پیشـین مبنـی    پایان، این یافته نیز در تضـاد اامـل بـا بیشـتر یافتـه     
، 1هاسـت )اسـامی راسـخ    و درجۀ سختی بـا  و نامناسـب اتـاب    زبان تخصصیدانشجویان 

 (. 2016 موثق، و سودمندافشار؛ 2010

های نسل نوین بـود.   محور پایانی مربوط به درنظر گرفتن محتوای مکمل برای اتاب
آمـوزش  هـای نسـل نـوین     گانه اذعان داشتند بهتر بود اتاب تقریباً تمامی افراد در سطوح سه

پ دنیـا،  های آمـوزش زبـان در سـط    سمت نیز، همانند تمامی اتاب زبان با اهداف تخصصی
طـور   شـد. بـه   همراه با مواردی نظیر نسخۀ مدرس، پایگاه دیجیتـال و لـوح فشـرده ارائـه مـی     

هـا و عـدا توجـه بـه      مهـارتی بـودن اتـاب    مشخص، اعتراض استادان و دانشجویان بـه تـک  
 های شنیداری، بود.  خصوص مهارز های دیگر، به مهارز

                                                                                                                                        
1.  Eslami-Rasekh 
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ای در  محتـوای چنـد رسـانه    گیـری از  های چندگانه و بهـره  اهمیت پرداختن به هوش
هـای آمـوزش زبـان بـر اسـی پوشـیده نیسـت و از دیربـاز مـورد تأییـد            تهیه و تألی  اتاب

آمـوزش زبـان بـا اهـداف     (. در فضـای  2003، 1متخصصان این حوزه بوده است )تاملینسـون 
( و 2013، 2هم شواهد بسیاری د لـت بـر اهمیـت مضـاع  ایـن موضـوع )پرایـر        تخصصی

( دارد. با ایـن حـال   2013، 3نولوژی در ارتقای ایفیت آموزش زبان )باچهمننین نقش تک
های آموزش زبـان بـا اهـداف تخصصـی      های اتاب رسد این مسئله در تمامی نسل نظر می به

 دانشگاهی در ایران مورد فلت واقع شده باشد. 
اتاب زبان تخصصی دانشـگاهی   94( به بررسی 2020در پژوهشی، نوشی و میمنی )

یران پرداختند و به ایـن نتیجـه رسـیدند اـه نقـش تکنولـوژی آموزشـی در تمـامی ایـن          در ا
های ایـن مطالعـه بـه ناآشـنایی میلفـان بـا تکنولـوژی         ها نادیده گرفته شده است. یافته اتاب

انـدرااران سـطپ اـان و     بـاوجوداین، دسـت   ترین عامل اشاره دارد. عنوان مهم آموزشی به
مندی  اشتند علیر م اشراف به اهمیت موضوع و چگونگی بهرهمیانی پژوهش حاضر اههار د

های موجود مانع از اضافه اردن مـوارد   از تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان، محدودیت
های پیشین نیز بـه فضـاهای آموزشـی     ها بوده است. گفتنی است در پژوهش مذاور به اتاب

هـای   هـای مختلـ  ایفیـت دوره    اشاره شده است اه در آن امبود منابع مالی و محدودیت
(. در 2016، 4)گرنـی  تـأثیر منفـی قـرار داده اسـت     را تحت آموزش زبان با اهداف تخصصی

بـه   هـای مختلـ  را نسـبت    های متعددی نارضایتی گـروه  فضای دانشگاهی ایران نیز پژوهش
خصـوص نادیـده گـرفتن مهـارز      و بـه  زبان تخصصیهای  مهارتی بودن محتوای اتاب تک

 (. 2018به تصویر اشیده است )توالی و توال،  شنیداری
توانـد حـاوی اشـاراز نظـری و عملـی مفیـدی باشـد.         های پژوهش حاضـر مـی   یافته

های چندسطحی و بررسی و ارزیابی دیدگاه افراد در سطوح اان، میـانی و   اهمیت پژوهش
هـای   ورهروزرسـانی د  گیـری دربـارۀ نحـوۀ بـازبینی و بـه      هـا در تصـمیم   خُرد و توجـه بـه آن  

به ایـن   (. باتوجه2006 همکاران، و گلبورن ؛1989 جانسن،آموزشی بر اسی پوشیده نیست )
افراد در سـطوح     توان این پژوهش را جزو اولین اقداماز جهت بررسی دیدگاه موضوع، می

سـمت   زبـان تخصصـی  هـای نسـل نـوین     های مختلـ  الگـو و اتـاب    مختل  راجع به جنبه
 شمار آورد.  به

                                                                                                                                        
1.  Tomlinson 

2.  Prior 

3.  Bloch 

4.  Gurney 
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دهد در بیشتر موارد نظـراز افـراد در    های این پژوهش نشان می دیگر، یافته از سوی
هـای نسـل نـوین     سو و میید ایفیت و اارآمدی به مراتـب بـا تر اتـاب    سطوح مختل  هم

هـای پیرامـون آن    ، درجۀ سختی پایین محتوا و فعالیت های قبلی بود. باوجوداین به نسل نسبت
هـا در   انشجویان نبود. با توجه به مخاطب گستردۀ این اتابخوشایند تعدادی از استادان و د

هـای فعلـی، ایجـاد     ها، رفع محـدودیت  سطپ اشور و همننین تفاوز جدی سطپ زبانی آن
تواند به استادان در  یک پایگاه دیجیتال و اضافه اردن متون با درجاز دشواری مختل  می

ک شـایانی انـد. همننـین، ارائـۀ     انتخاب متون متناسب با سطپ دانشجوها در هر ااس ام
توانـد ایفیـت    یک لوح فشرده حاوی محتوای صوتی جهت تقویـت مهـارز شـنیداری مـی    

 آموزش را با  ببرد و باعث رضایت هر چه بیشتر دانشجویان شود.  
شوندگان در سطپ خُرد محـدود بـه چهـار     در نهایت، باید یادآور شد نمونۀ مصاحبه

پزشکی شهر تهران بودند. با توجه به  های علوا گی از دانشگاهدانشجو بود اه هم 18استاد و 
های این پژوهش باید بـا احتیـاط تفسـیر و از     خاص و محدود بودن نمونه در این سطپ، یافته

تعمیم دیدگاه این افراد به تمامی استادان و دانشجویان اشور پرهیز شـود. همننـین، گفتنـی    
نظـراز حـداابری از قشـر مـذاور بـود.      آوری  است هدف ابتـدایی پـژوهش حاضـر جمـع    

ها در سراسر اشور این هـدف محقـق    حال، با توجه به ناشناخته بودن این نسل از اتاب بااین
 نگردید و به نمونۀ انونی بسنده شد. 

دنبـال   هـای آتـی بـه    شـود پـژوهش   در پایان و با توجه به موارد مذاور، پیشـنهاد مـی  
تـری از اارآمـدی    مختل  باشد تـا تصـویر اامـل    آوری اطاعاز از فضاهای متنوع و جمع

روز بودن  شده و به ها فراهم آید. همننین با توجه به مزایای متعدد گزارش این نسل از اتاب
رسانی و معرفـی آن بـه جامعـۀ مخاطبـان بیشـتر از       ها، امید است زمینۀ اطاع نسبی این اتاب
 پیش مهیا شود.  
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