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  مقدمه. 1
کـه   طوري ه ب ؛اند داشتهآموزشی همواره نقش بسیار مهمی در تدریس و یادگیري  يها کتاب

در نبود کتاب مناسب و مفید، بهترین معلم هم شـاید   ،بسیاري از متولیان امر آموزش باور  به
کافی را از کالس ببـرد   ةبهرنیز قادر نباشد  آموز دانشداشته باشد و بهترین نتدریس موفقی 

)Williams and Burden, 1997 .(هـاي  به همان میزان که تهیه و تدوین کتـاب  ،به همین دلیل 
آموزشـی بـر اسـاس نیازهـاي      يها کتاب، بررسی مداوم دارد درخور توجهیدرسی اهمیت 

ـ   ةروزمرواقعی و  ؛ )Hutchinson and Waters, 1987( داردسـزایی   هیادگیرندگان نیز اهمیـت ب
بـراي   ها به میزان قابلیت و کفایت کتاب جانبه همهیابی  فرایند ارزش پس از اجراي فقط زیرا

انتخـاب روشـی صـحیح و     داردکه در این راستا بسیار اهمیت  يا نکته. بریم میتدریس پی 
بـدیهی اسـت کـه    . آموزشی است يها کتابیابی ثمربخش و مناسب  معتبر به منظور ارزش

آموزشی براي امـر   يها کتابمندي مجموعه  ارزشدقیق و جامع به میزان   یابی ارزش با فقط
معمـوالً   گفتنـی اسـت  ). Hutchinson and Torres, 1994( بـریم  مـی تدریس و یادگیري پـی  

نیز طبـق نیـاز    انو معلم دنکن نمی رفعرا آموزان  زبانآموزشی  یازهاين همۀ ییتنها به ها کتاب
. دنتدریس اعمال کن ةدور تغییرات الزم را در محتواي آموزشی در طول ندقادر انشاگردانش

درسـی همـواره    ةشـد  تدوینکه به بررسی و ارزیابی مطالب  کرددر هر صورت، باید اذعان 
  .انجام شودمستمر  طور  به بایدو  است نیاز

و  هـا  کتـاب  ةسـیطر  هـا  سالاز  پس Prospect 1 که در حال حاضر کتاب به این توجه با
نوین در امر آموزش  هاي یدهاسنتی آموزش، بستر مناسبی را براي ظهور و تجلی  يها روش

 هـاي گیـري از نظر  بهـره شـک   بـی است،  کردهزبان انگلیسی در سطح مدارس کشور فراهم 
نظران در امر آموزش در بهبود کیفیت این اثر درخور تقدیر و نیـز در   صاحب همۀتخصصی 

ـ  ،کالن بومی، ملیراستاي نیل به اهداف  تحقیـق   ؛ بنـابراین داردسـزایی   هو اسالمی اهمیت ب
موشکافانه به بررسـی نقـاط قـوت و     هاي یابی گذر اجراي ارزش از ره کهحاضر بر آن است 
تـر در میـان متولیـان امـر      و زمینه را براي بحث و تبادل نظر بـیش  بپردازدضعف این کتاب 

  .کندو بهبود کیفیت این اثر شایسته فراهم  ،پایش، بازنگري بارةآموزش در
  

  تحقیق ۀپیشین. 2
یـابی مطالـب درسـی     بررسـی کتـب و ارزش   بارةدر شده انجاممروري اجمالی بر تحقیقات 

آموزش زبان انگلیسی حاکی از آن است که این حوزه از تحقیقات همواره در کانون توجـه  
از تحقیـق   توان یمشده در این حیطه  نجامااز میان مطالعات متعدد . محققان قرار داشته است
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 )First Hand 2( 2هنـد   فرسـت نام برد که در آن محقق به بررسـی کتـاب   ) Litz, 2000(لیتز 
زبـانی را فـراهم    يهـا  مهـارت  ۀهمـ که قابلیت ادغـام   ،این کتابلیتز  باوربه . پرداخته است

وانی در نـات تکـراري و   هـاي  ینتمـر پرداختن بـه   ؛ از جملهاست ییها ضعفشامل ، کند می
  .)meaningful use of language( دار زبان معناکاربرد 

کـه   ،را )New Headway( وي هـد  نیـو کتاب  )Ranalli, 2002(در تحقیق دیگري، رانالی 
نتایج ایـن بررسـی نشـان    . است کردهبررسی  ،شود یمهاي کرة جنوبی تدریس  کده زباندر 

ـ سانی به دو  که هرچند توجه یک دهد یم در  )fluency(و روانـی   )accuracy( درسـتی  ۀمقول
به  یتوجه بی، اما در سیاق تدریس کتاب اشکاالتی از قبیل خورد یممحتواي کتاب به چشم 

  .مهارت گفتاري مشهود است
 )Sahragard, Rahimi and Zaremoayeddi, 2009( یـدي ؤمو زارع  یمیصحراگرد، رح چنینهم

رغـم    بـه دریافتند کـه   ینترچنجا يها کتابسومین ویرایش مجموعه روي ضمن تحقیقی بر 
مربـوط بـه بهبـود     هـاي  یـک تکنبیش از حد بـر   ينقاط قوت موجود در این مجموعه، اتکا

 )task-based activities( کـارمحور  هـاي  یتفعالدر مقایسه با  )input enhancement(درونداد 
چنین از میان نقاط قوت  همبور زممحققان . موجب تضعیف کیفیت مطالب کتاب شده است

  .کنند یمدار اشاره  معنا ةمحاورآن بر کار گروهی و کید أتاصلی این مجموعه به 
 ,Eslami Rasekh, Esmaeli( تـر  جـامع مراتـب   بـه  ، امـا تحقیقـی کـم و بـیش مشـابه     در

Ghavamnia, & Rajabi, ایران يها آموزشگاهرایج در  يها کتابتعدادي از  محققان ،)٢٠١٠، 
 یـور  آنو ) Headway( وي هـد  ،)Interchange( اینترچنج، )Top Notch( ناچ تاپجمله  از

 )McDonnough and Shaw, 2003( شاو و دانا مکاستفاده از مدل  با را )On Your Mark( مارك
از  نـاچ  اپتو به این نتیجه رسیدند که به لحاظ معرفی، محتوا و ظاهر، کتاب  کردندبررسی 

  .تر است موفق شده بررسی يها کتابسایر 
 بررسـی بـه   )Alavinia and Siyadat, 2013( نیـا و سـیادت   در پژوهشی علـوي اخیراً  چنین هم

 انگلـیش  امریکن :زبان کشور شامل هاي هپرکاربرد در مؤسس يها از کتاب یگرد اي مجموعه
، )American Cutting Edge 1( 1 ایجینگـ کات امـریکن  ،)American English File 1( 1 فایـل 

) New Interchange 1( 1 اینتــرچنج نیــوو  )American Headway 1( 1 وي هــد امــریکن
 يهـا  کتـاب نسـبت سـایر   بـه  که  ،1 فایل انگلیش امریکندر این تحقیق کتاب . ندا هپرداخت
بـوده و از   يتـر  متنـوع  هـاي  یتفعالو  ،تر جذابمطالب جدیدتر، تصاویر شامل  شده بررسی

کتـاب   ینتـر  مناسـب  بـه منزلـۀ  آموزان  زبان، از دیدگاه برد یمپایگاه اینترنتی مناسبی نیز بهره 
  .دش انتخابآموزشی 
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در داخل  ،نامه و چه به شکل مقاله پایانچه در قالب  ،شمار دیگري بی هاي تحقیقاگرچه 
انجـام   گوناگونبررسی کتب و مطالب درسی و آموزشی در مقاطع  ةحوزو خارج کشور در 

حاضر به موارد ذکرشده بسنده کرده و در بخش بعدي مقاله بـه   ۀمقالاست، نگارندگان  شده
ـ امـا   ،انـد  هیات تحقیق حاضر پرداختـ ئجز ذکـر ایـن اسـت کـه بخـش اعظـم        شـایان  ۀنکت

 ؛ بنابرایناند این زمینه عمدتاً به بررسی کتب آموزشگاهی پرداخته شده در انجام يها پژوهش
 چنـین  هم. اند کردهفقط تعداد معدودي از محققان به بررسی کتب تدریس در مدارس اقدام 

به ایـن دلیـل کـه اخیـراً      را کتب جدید آموزشی براي زبان مقطع هفتم گران پژوهش ۀجامع
جـدي و دقیـق بررسـی     طـور   بـه ، هنـوز  انـد  شدهگرفته  کار  هو براي تدریس ب شده یفتأل

ـ  هاي تحقیقحاضر به سبک و سیاق  ۀمطالعبنابراین . اند نکرده کـارگیري مـدل    هپیشین و با ب
، پـردازد  یمـ  هفتم زبانبه نقد کتاب  )Basturkmen, 2006(و باشتورکمن  )Cisar, 2000(سیزر 

اي را فـراروي مدرسـان و    عرضـه ور درخـ  يهـا  رهنمونگذر تمهیدات و  باشد که از این ره
  .یادگیرندگان این مقطع تحصیلی قرار دهد

  
  معرفی کتاب. 3

کتـب آمـوزش    ینتر پرمخاطبو  ترین یاصلیکی از  منزلۀرا شاید بتوان به  هفتمکتاب زبان 
کـه   داردهاي منحصر به فردي  این کتاب ویژگی. کردزبان انگلیسی در مدارس ایران قلمداد 

  :شوند بیان میاختصار برخی از این مشخصات  به. اند بهره بیپیشین مدارس از آن  يها کتاب
از جملـه   هـا  زبـان تر  که در بیش ،این کتاب با تعدادي تصاویر به همراه واژگان مشترك

ـ   پـیش دانـش از  از کـه بـا ایـن کـار     شـود  مـی آغـاز   ،شـوند  یمزبان فارسی استفاده   ۀآموخت
درس و  هشـت حـاوي   Prospect 1 .شود یمو در ذهنشان تداعی  شدهآموزان استفاده  دانش

. که شامل شش صـفحه اسـت   سهاستثناي درس ه ب استهر درس متشکل از چهار صفحه 
دوم  ۀصـفح . شـود  مـی اي بـه همـراه آن آغـاز     مکالمهاول هر درس با یک تصویر و  ۀصفح

شـامل   »حـروف اصـوات و  «عنـوان   بـا سـوم   ۀصـفح . متشکل از دو تمرین شنیداري است
تـر   چهارم مشتمل بر سـه بخـش مجـزا بـراي تقویـت بـیش       ۀصفحاي دیگر بوده و  مکالمه
شـنیداري   يهـا  مهارتکه متمرکز بر  ،آموزان در بخش اول زبان. چهارگانه است يها مهارت

که در بخش  حال آن کنند؛پس از گوش دادن مورد صحیح را انتخاب  باید ،و خواندن است
گفتـاري و   يهـا  مهـارت آموزان به تقویت  دانش ،انجام کار گروهی دوم همین صفحه ضمن

در هـر   هشـد  تدریس ۀمکالمکه بر اساس  ،این صفحه نیز پایانیبخش . پردازند یمنوشتاري 
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اسـاس محتـواي درس    آموزان را به پر کردن جاهاي خالی بـر  زبان، است دهشدرس تنظیم 
 شـده مروري طراحی  هاي ینتمرحاوي  بخشیپس از هر دو درس  در نهایت. خواند یمفرا

  .استشده تهیه  ،دروس همۀشامل واژگان  ،کتاب نیز فرهنگ لغات تصویري پایانو در 
  

  بررسی انتقادي کتاب. 4
  نقد کلی 1.4

شـده   اعمالهاي مختلف کتاب و تغییرات  به بررسی بخش نخستدر این بخش نگارندگان 
بـا  را یـابی کتـاب    بعدي نتایج نقد و ارزشهاي  و سپس در بخش پردازند یمدر ساختار آن 

سـاختار کتـاب از    در بخش پـیش رو . کنند یمسیزر و باشتورکمن بیان  يها مدلاستفاده از 
و  هـا  درس، محتـواي  آمـوز  دانـش نقش معلـم و   بررسی شده است؛ از جمله گوناگونابعاد 

مختلـف و گرامـر، تنـوع     يهـا  مهـارت آموزان، پرداختن بـه   زبانتناسب با نیازهاي روزمرة 
، میـزان اسـتفاده از ابزارهـاي بصـري و دیـداري، کمـک بـه ایجـاد اسـتقالل در          هـا  تمرین

  .آموزان و نقش فرهنگ و زبان اول زبان
  آموز دانش و معلم نقش 1.1.4

پیشین رخ داده این است که  يها کتاب در مقایسه بایکی از تغییرات مهمی که در این کتاب 
نقـش  . تري قـرار گرفتـه اسـت    محوري در اولویت بیش نسبت معلمبه  آموز دانشمحوریت 
در نظر گرفته شـده کـه در هـر لحظـۀ      )facilitator( اي کننده تسهیلصورت ه تر ب معلم بیش

 در ایـن راسـتا، بـازخورد   . آمـوزان اسـت   زبـان رفـت   کالس در حال ارزیـابی میـزان پـیش   
)feedback(  ،کالسـی   هـاي  یـت فعالنسـبت  بـه  دهنـدة معلـم    هانگیـز کننـده و   تشـویق مثبت

آمـوزان در کـالس منجـر     دانـش آموزان ضروري بوده و به کاهش اضطراب و استرس  دانش
فرصـت داده   ها آنآموزان نیز صرفاً در موضع دریافت مطالب نیستند، بلکه به  دانش. شود یم
صـحبت   شان خانوادهارچوب مطالب درسی دربارة خودشان، عالیقشان یا هکه در چ شود یم

 يها کتابآموزان در  دانشاز طریق  ها یدگاهدکه چنین بستر مناسبی براي ابراز  حال آن ؛کنند
  .خورد یمندرت به چشم  بهپیشین 
  آموزان زبانها و تناسب با نیازهاي روزمرة  محتواي درس 2.1.4

مندانۀ موضـوع هـر درس اسـت کـه      یکی از نقاط قوت این کتاب مربوط به انتخاب هوش
چون معرفـی خـود و دیگـران و صـحبت      هم ،آموزان زبان ةروزمرکامالً با نیازهاي واقعی و 
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شکی نیست که مرتبط بودن . و غیره مطابقت دارد ،ها یخوراکخانواده، خانه، ساعت،  بارةدر
یزشـی در  از جملـه عوامـل اساسـی انگ    ،با نیازهاي اصلی یادگیرندگان شده مطالب تدریس

 برانگیـز  تأمـل نکتـۀ دیگـر   . )Hutchinson and Waters, 1987( رود به شمار مـی یادگیرندگان 
درسـی   ۀبرنامـ مفهـومی و نـه   ــ   این کتاب، طراحی آن بـر پایـۀ رویکـرد کـارکردي     بارةدر

  .ساختاري مبتنی بر دستور زبان صرف است
  گرامر وگوناگون هاي  مهارت به پرداختن 3.1.4

از  یزبـان  يهـا  مهـارت  یرتوجـه بـه سـا    یندر عـ  یداريبه مهارت شن یدنبخش اولویت
بـه   یادگیري یۀنظر رسد یم نظر به باره این در. استکتاب  ینا یگرمثبت د هاي یژگیو

 کردنـد  مطـرح آن را و ترل  کراشن 1980 دهۀدر  که، )natural approach( طبیعی شیوة
)Richards and Rodgers, 2014(،      و نیاز به تطابق سیستم یـادگیري زبـان دوم بـا شـیوة

به عبارتی، قرار . دهد یماصلی این کتاب را تشکیل  يها شالودهفراگیري زبان اول یکی از 
اي مشابه با  شیوهدادن شنیدار در اولویت اول یادگیري زبان دوم، امر یادگیري زبان را به 

بـه   نظـر  مدکتاب امتیازهاي  که این خود یکی دیگر از کند یمفراگیري زبان اول لحاظ 
  .ه استپیشین مهارت شنیداري اصالً مطرح نبود يها کتابدر  رود؛ زیرا شمار می
و  ،شـنیداري، خوانـدن، نوشـتاري، گفتـاري     يهـا  مهـارت همۀ این کتاب بر  هاي درس

و  ،توجه صریحی بـه گرامـر، تلفـظ    ینتر کوچککه  بدون این ؛چنین واژگان تمرکز دارد هم
زعـم    در این کتاب امتیاز دیگري است که بـه  ها مهارتهمۀ توجه به . آوانگاري داشته باشد

 يهـا  کتـاب توان آموزشی باالتر آن در مقایسه بـا سـایر   دهندة   نشاننویسندگان مقالۀ حاضر 
ان حـاکی از بـاور   تدریس مستقیم قواعد دستور زبدر تمرکز  نبود در نهایت. استسان  یک

در سـطوح   )inductive method( ییش اسـتقرا تـر رو  سـودمندي بـیش   بـه نگارندگان کتاب 
  .استیادگیري  تر یینپا

  ها تمرینتنوع  4.1.4
کتاب کامالً مرتبط و متناسب با محتواي هر درس بوده و عمدتاً بر پایـۀ مکالمـۀ    هاي تمرین

زندگی روزمرة یادگیرندگان و نیز ایجاد تعامل مطالب با  کردنشده و با هدف مرتبط  تدریس
 هـا  تمـرین ، تنـوع در  این با وجود. اند شدهشده طراحی  تدریس هاي موضوعتر پیرامون  بیش

متمـادي از سـیاق    يهـا  درسدر  هـا  تمـرین  همـۀ گونه که باید و شاید مشهود نیست و  آن
که این امر ممکن است در درازمدت به عاملی براي کاهش انگیـزة   کنند یمسانی پیروي  یک

  .یادگیرندگان بدل شود
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  میزان استفاده از ابزارهاي بصري 5.1.4
در  شـده  بررسـی ، کتـاب  شـدند  میکه اغلب سیاه و سفید چاپ  ،پیشین يها کتاببرخالف 

ـ    مطلوبی داردتنوع مختلف  يها رنگاستفاده از  تـر در   زش بـیش که این امر بـه ایجـاد انگی
کـه در   ،)authentic( در عین حال، تصاویر متعدد و واقعی. کند میآموزان کمک شایانی  زبان

بـا  . کننـد  مـی آموزان فراهم  زمینه را براي یادگیري بهینۀ زبان ،اند شدهسراسر کتاب گنجانده 
ممکن اسـت   ،در صفحۀ دوم هر درس ویژه ، بهتر بصري ، قرار دادن امکانات بیشاین وجود

  .یادگیري داشته باشد دربهتري  یرتأث
آشـنایی بـا    بارةکه در ،چهاردرس  توان به می برخی ابزار دیداري نداشتن کفایت دربارة

اگر نام هر شغل در  است، امااین درس واقعی هاي  هرچند عکس. کرداشاره  است،مشاغل 
نکتۀ ظریف دیگري . کرد یمتري به فهم مطالب  کمک بیش ،شد یمزیر عکس مربوطه نوشته 

عکـس   ،دوم همـین درس صـفحۀ  در  ایـن اسـت کـه    برانگیـز اسـت   تأملجا  در اینکه هم 
 ،قرار دارند ها عکسکه در جمالتی که در باالي  حال آناست؛  چاپ شده مردپزشک  ن دندا

 بـه نظر  تطابق ضمیر، عکس مربوطه و شغل مد. خورد یمبه چشم » She's a dentist«عبارت 
 کند مینظر در ذهن یادگیرندگان کمک  مدصحیح به ایجاد تصویري پایدارتر از مفهوم  طور 

منجـر بـه    )subconscious(و ناخودآگـاه   )conscious( یـادگیري خودآگـاه  کردن و با همراه 
  .شود مییادگیري بهتر 

. شـش اسـت   خانـه در درس  يها اتاقمثال بارز دیگر در همین زمینه مربوط به تدریس 
 اي هنامـ  لغـت در قالـب   پایـان واژگـان موجـود در کتـاب در     همۀهرچند تصاویر مربوط به 

جا که کیفیـت یـادگیري بـا دیـدن تصـاویر همـراه        از آن ، اماتصویري گردآوري شده است
، شاید اگر عکس هر اتـاق در کنـار واژة مربوطـه در همـان درس     شود میکلمات دوچندان 

  .بوددر دریافت مطالب بسیار مفیدتر  د،ش گذاشته میآموزان  دانشبراي 
مربوط به مقولۀ اعالم ساعت  یممفاه یدر معرف ياز ابزار بصر ینهاستفادة به دربارة دیگر نمونۀ

بـه   »At 5:45 in the afternoon /pm« چـون  هـم  یاست که در آن عبـارات  7در صفحۀ دوم درس 
زبـانی بـراي اغلـب    واضح است که مبحـث زمـان و سـاعت در هـر     . خورند یمچشم 

چه در همان قسمت  چنان رسد یمبه نظر  ؛ بنابراینبه همراه دارد هایی يدشوارآموزان  زبان
کـه همـان    ،دار عقربهتصاویري از ساعت  اند شدهمربوط به ساعت مطرح هاي  جملهکه 

آموزان  زباندرك مفاهیم براي  ،شد مشاهده می ،ددهن یمشده در جمله را نشان  ساعت بیان
  .شد یمتر  ملموسو  تر انآس
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  آموزان زباندر  )autonomy( ایجاد استقاللکمک به  6.1.4
و پـرورش حـس توانـایی وي در     آمـوز  زبـان پیشین به مبحث مهم اسـتقالل   يها کتابدر 

در کتـاب   کـه  آن  حـال  ؛شـد  ینمـ  توجه خاصیدر خارج از کالس  یشها آموختهاستفاده از 
آموزان در نظر گرفته شده که با هـم بـه مکالمـه بپردازنـد و      زبانبراي  هایی یتموقع نظر  مد

در درازمدت  ، اماگیرد یمگرچه این کار زیر نظر معلم صورت  ؛حتی از هم اطالعات بگیرند
  .شود میآموزان  زبانمنجر به تقویت حس استقالل در 

وجود م ۀنام لغتکارگیري  هنحوة ب است مؤثراین توانایی  یريگ شکلنکتۀ دیگري که در 
از نقـاط   ،با تصاویر بسیار آشـکار  هم  آن ،يا نامه لغتقرار دادن چنین . کتاب است پایاندر 

معتقدند اگر واژگان موجود  پژوهشدر این راستا نویسندگان این  ، اماقوت این کتاب است
بـا روش صـحیح اسـتفاده از     ناخودآگـاه آمـوزان   زبـان  ،به ترتیب حروف الفبا نوشته شـوند 

آمـوزان در   زبانسبب تقویت حس استقالل  يا نامه لغتوجود چنین . شوند میآشنا  نامه لغت
آمـوزان یـاد بگیرنـد معنـاي      دانـش  شود یمو باعث  شود یمبه معلم  نداشتن زمان دسترسی

حـس اسـتقالل در    فقـط  نـه  از این طریقو بدون کمک معلم پیدا کنند و  ییتنها بهرا  ها تلغ
  .کنند یمرا نیز تجربه  )sense of achievement( بلکه حس موفقیت ،گیرد یمشکل  ها آن

  نقش فرهنگ و زبان اول 7.1.4
 جـاي  يجـا اسالمی در ـ  فرهنگ ایرانی به هاي بارز این کتاب این است که از دیگر ویژگی

از آن  یگـاه بلکه هراز ،یستنممنوع  فقط نهآموزان  دانشو زبان اول  شده استکتاب توجه 
در اختیـار شـاگردانش قـرار     را توضیحاتی معلم مجاز است به زبان فارسی. شود یماستفاده 
بـودن   نامـأنوس تدریج و بدون دلهره و نگرانی ناشـی از    بهآموزان  دانشترتیب   بدیندهد و 

  .گیرند یمارا فر ها آنمفاهیم جدید 
کـامالً   ءفرهنگ زبان دوم الزم بـه یـادآوري اسـت کـه زبـان و فرهنـگ دو جـز        دربارة

یکـی   منزلۀ  بهنپرداختن به نکات فرهنگی زبان مقصد ممکن است  ؛ بنابراینناپذیرند ییجدا
کـه اشـاره بـه برخـی      شود یمتصور  گونه ینا شود؛ بنابرایناین کتاب مطرح  هاي یکاستاز 

فرهنـگ غنـی    میـان  هـا  یسـه مقایا برخی  )cross-cultural differences( فرهنگی يها تفاوت
آموزان امکـان یـادگیري    زبانممکن است براي  زبان یسیانگلاسالمی و فرهنگ ملل  ـ ایرانی

نقاط قـوت و ضـعف ایـن کتـاب از دیـدگاه      از حال که برخی . ایجاد کند يتر یقعمبهتر و 
بحث از دو مدل سـیزر   ۀادامدر  مذکورکتاب  تر منسجم، براي بررسی شدنگارندگان مطرح 

  .و باشتورکمن استفاده خواهد شد
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  مدل سیزر 2.4
ي هـا  یدگاهدوري آگردآموزش زبان و  يها کتاببه منظور بررسی  )Cisar, 2000( مدل سیزر
انجمـن امریکـایی آمـوزش     ياسـتانداردها  بـر طبـق   هـا  کتابمحتواي این  بارةدر گوناگون

  ACTFL(American Council on Teaching of Foreign languages( خـارجی موسـوم بـه    يها زبان
و بر اساس مقیاس لیکرت بوده و  یچهارجواب صورت  بهقالب این مدل . است شدهطراحی 

. شـوند  یمـ پاسـخ داده   »کـامالً «تـا   »نـه هرگـز  «آن بر روي طیفی شامل عبارات  هاي ینهگز
 يهـا  روش ۀجانب همهبررسی  در راستايمناسبی را  ۀدر این مدل زمین ذکرشده ياستانداردها

، )culture( ، فرهنگـی )communication( ارتبـاطی  ۀجنبـ که شامل پنج  دکن میآموزشی فراهم 
  .است )community(و کاربرد در محیط  ،)comparison( اي یسهمقا، )connection(بسط مفاهیم 

در استفاده  آموزان زبانارتباطی به توانایی برقراري ارتباط با توجه ویژه به نقش  ۀجنب
سـایر   از آمـوز  زبـان فرهنگـی مربـوط بـه قـدرت درك     جنبۀ . شود میاز مکالمه اطالق 

 فرهنگی يها بخش و )visual images( که خود شامل دو بخش تصاویر شود یم ها فرهنگ
)cultural sections (هـاي  سومین منظر مهم در مدل سـیزر بـر میـزان توانـایی کتـاب     . است 

یـد  تأکشده به دیگر مضـامین درسـی    فراگرفتهشده و زبان  تدریسآموزشی در بسط مطالب 
مقایسـۀ  نقـاط قـوت کتـاب در ایجـاد      اي یسهمقاعنصر . شود یمدارد و بسط مفاهیم نامیده 

 شـده  آخرین مبحث بررسـی . کند یمزبان اول و دوم را بررسی میان شناسانه و فرهنگی  زبان
آموزشی زبان به چه انـدازه   هاي کتاب دهد یمکه نشان  استکاربرد در محیط  ،در این مدل

  .کند یمدر محیط خارج از کالس ترغیب  اند فراگرفتهرا به استفاده از زبانی که  آموزان زبان
بسـته بـه   . شوند میبررسی  ها جنبهدر ادامه ضمن استفاده از شش جدول، هریک از این 

تـا چهـار بـه    از صفر  يا نمره ،در مدل سیزر شده مطرح پرسشکتاب با هر  یخوان هممیزان 
خوانی بـوده   ترین هم صفر به معناي کم ةنمربدیهی است . یابد یممربوط اختصاص  پرسش

گر میزان توجـه کتـاب    بیان 1جدول . دهد یمترین میزان مطابقت را نشان  چهار بیش ةنمرو 
  .استبه جنبۀ ارتباطی زبان 

  )هفتم( متوسطه اول دورة اول ۀیپا یسیانگل زبانکتاب  در زریس مدل یارتباط جنبۀ به توجه زانیم. 1 جدول
  ها گویه هاامتیاز

3 
را به  یممفاه کرده،استفاده  شان یکه از تجارب شخص دهد یامکان را م ینا آموزان دانشکتاب به  هاي یتفعال آیا

  کنند؟ یانزبان خود ب
  کنند؟اند استفاده  که خود ساخته ییها که از ساختارها و فرم دهد یامکان را م ینا آموزان دانشکتاب به  هاي یتفعال آیا 1
  پردازند؟ یمعلمشان م یاو  زبان یسیفرد انگل یکبا  دیگر، هم با معنادار تعامل به آموزان دانش آیا 3
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2 
زبـان بـه    یريکـارگ  خود را در به ییتوانا یاکه دانش  دهد یامکان را م ینا آموزان کتاب به دانش هاي یتفعال آیا

  بگذارند؟ یشمعرض نما
  روز است؟ و به یواقع ی،زبان اصل یرندةکتاب دربرگ هاي یتفعال آیا 3
  ؟اند رفته کار  هب یو فرهنگ يکارکرد يها ها و مجموعه واژگان در بافت آیا 3
  ؟است روزمره زندگی کاربردهاي گر نمایان و رفته کار هب یواقع یکتاب در بافت زندگ هاي یتفعال آیا 4
  کند؟ میالزم را فراهم  هاي اشاره و راهنمایی مطالب، بهتر فهم ایجاد برايکتاب  هاي یتفعال آیا 3
  دهد؟ یمطلب را م درك برايمختلف و متنوع  بردهاي هرا یريکارگ امکان به آموزان کتاب به دانش هاي یتفعال آیا 1
  است؟ برخوردار آموزان دانش يبرا یکاف یتکتاب از جذاب هاي یتفعال آیا 2
  دارد؟ تناسب آموزان کتاب با سن دانش هاي یتفعال آیا 2
 امتیازات مجموع 27

جنبـۀ   یريکارگ مربوط به به فاکتورهاي کتابنگارندگان  شود، میگونه که مشاهده  همان
تر به ایـن مـوارد بـه بهبـود      توجه بیش شود یاما تصور م اند، کردهلحاظ  يرا تا حد یارتباط

، میزان پرداختن کتاب به جنبـۀ  2در جدول . شوداز بعد ارتباطی منجر مذکور کیفیت کتاب 
  .شده استبررسی ) گرفته شده و مقولۀ فرهنگ کار  هاز دو بعد تصاویر ب(فرهنگی 

  هفتمکتاب زبان میزان توجه به جنبۀ فرهنگی مدل سیزر در . 2جدول 
  تصاویر: بخش اول

  ها گویه هامتیازا
  ؟استآیا تصاویر کتاب جدید  4
  ؟استآیا تصاویر کتاب اصیل و واقعی  3
  ؟دنگیر یمکار   هکه زبان خارجی را به منظور ارتباط ب است مختلف يها فرهنگ /افراد دهندة آیا تصاویر کتاب نشان 0

1 
و  ،آموزان را به مشاهده، تشـخیص، بحـث   دانشکه است اي مرتبط  گونهآن به  یرتصاوکتاب با  هاي یتفعالآیا 

  ؟کندتحلیل آداب و محصوالت فرهنگی ترغیب 
  مجموع امتیازات 8

  مقولۀ فرهنگ: بخش دوم
  ها گویه هاامتیاز
  ؟اند در کتاب نشان داده شده کنند یمکشورهاي گوناگونی که به زبان انگلیسی صحبت  /آیا مناطق 0

0 
 هاي یسرگرم، نمایش، ورزش و یا ییسرا قصه، ها جشن، شعرخوانی، ها يبازآموزان براي شرکت در  دانشآیا به 

  داده شده است؟ فرصت کافی مربوط به زبان مقصد

0 
در (، رفتارها و آداب مربوط به فرهنـگ خـارجی   ها یدگاهدآموزان به تشخیص، تحلیل و بحث دربارة  دانشآیا 

  ؟شوند یمترغیب ) و غیره ها ورزش، ها يبازمرتبط با مدرسه، خانواده،  يها حوزه

0 
ـا بحـث در     شود یمآموزان خواسته  دانشآیا از  ـارة  تا به تشخیص، تجربه، تحلیـل، تولیـد و ی محصـوالت محسـوس   ب

  فرهنگ خارجی بپردازند؟) چون هنرها، اشعار و ادبیات هم(و ابرازي ) ، لباس و غذاهاها يباز اسباب(
  اتمجموع امتیاز 0
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 2چه در جدول  و بر اساس آنهش حاضر وپژمحققان  ةشد انجام هاي یبررسبر پایۀ 
از حیـث ایجـاد تنـوع    امـا  ، دارددر حوزة تصاویر کتاب توان نسبتاً خوبی  اگرچهآمده، 
تـوجهی در ایـن   درخـور   هاي یکاست ،مقولۀ فرهنگ بر اساس مدل سیزر دربارةتر  بیش

ز منظـر توجـه بـه جنبـۀ بسـط      مدي کتاب را اآمیزان کار 3جدول . استکتاب مشهود 
 .کند بررسی میمفاهیم 

 )هفتم( متوسطه اول دورة اول ۀیپا یسیانگل زبانکتاب میزان توجه به جنبۀ بسط مفاهیم مدل سیزر در . 3جدول 

  ها گویه امتیازها

0 

در  شده   گرفته یادهاي  موضوعمفاهیم و  بارةآموزان فرصت کافی براي مباحثه و کنکاش در دانشآیا 
چون ریاضیات، علوم، تاریخ، جغرافیا، هنر، ادبیات، موسیقی، بهداشـت و غیـره را    دروس دیگر هم

  دارند؟
  ؟شود یمتجارب فردي گذشته و استفاده از دانش قبلی داده  یريکارگ بهآموزان فرصت  دانشآیا به  3

1 

فردي،  يها مصاحبهبا استفاده از تکنولوژي،  ها آنکه در  ییها طرحآموزان براي شرکت در  دانشآیا 
یا منـابع  ) تلویزیون، ویدئو و تبلیغات(تصویري  يها رسانه، )و مجالت ها روزنامه(نشریات چاپی 

  ؟فرصت کافی دارند بتوانند به کسب اطالعات بپردازند) ها المعارف ةلغت و دائر يها فرهنگ(چاپی 

1 
و  ها آهنگ، اشعار، ها داستان( ها زبان یسیانگلبراي  شده یطراحمنابع اصیل  ،آیا متن کتاب براي یادگیرندگان

  ؟کند میرا فراهم ) آموزان متناسب با سن دانش يها رسانه
  مجموع امتیازات 5

 دربـارة  نگارنـدگان کتـاب   که اگرچه دهد یمنشان  3جدول  هاي یافتهنگاهی اجمالی به 
 بـه نظـر  تـا حـدودي ناکـافی     ها تالش، اما این اند کردهاندکی  يها تالشجنبۀ بسط مفاهیم 

و کـاربرد در   اي یسـه مقامیزان توجه کتاب به دو جنبۀ  5و  4در ادامه و در جداول . رسد یم
  .ه استشدمحیط ارزیابی 

  )هفتم( متوسطه اول دورة اول ۀیپا یسیانگل زبانکتاب مدل سیزر در  اي مقایسهمیزان توجه به جنبۀ . 4جدول 
  ها گویه امتیازها

1 
و اصطالحات موجـود در   یشهر لغات هم اي، یهرا در قالب واژگان عار ها یتها و فعال متن کتاب بحث آیا

  کند؟ میزبان مبدأ و مقصد مطرح 

1 
 ینموجـود بـ   يهـا  ها و تفاوت از شباهت شانکه درک دهد یامکان را م ینا آموزان دانشمتن کتاب به  آیا

  بگذارند؟ یشرا به نما گیرند یم یادکه  یو زبان يزبان مادر
  امتیازات مجموع 2
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بـین زبـانی شـاید     هاي یسهمقادر ایجاد  آموزان زبانکافی براي  يها فرصت کردنفراهم 
کـه   گونـه  همانبا این حال  به شمار آید؛آموزشی  هاي هنقاط قوت مجموعاز  ،برخی زعم به

  .خورد یمدر کتاب مذکور به چشم  ندرت به، این ویژگی دهد یمنشان  4جدول 
  )هفتم( متوسطه اول دورة اول ۀیپا یسیانگل زبانکتاب میزان توجه به جنبۀ کاربرد در محیط مدل سیزر در . 5جدول 

  ها گویه امتیازها

0 
در قالـب  (با گویشوران زبان خـارجی در خـارج از محـیط کـالس      شود یمآموزان خواسته  دانشآیا از 

  ارتباط برقرار کنند؟) مکالمه، نوشتار، اجرا و یا ارائۀ مطالب

0 
 یريکـارگ  بـه که مرهون یا وابسته به مهارت  يا روزمره هاي یتموقع، مشاغل یا ها حرفهآیا متن کتاب به 

  ؟پردازد یم اند زبان خارجی

0 
جامعـۀ  که مسـتلزم تعامـل بـا اعضـاي      ،در ارتباط با زبان یا فرهنگ خارجیرا  ییها طرحآیا متن کتاب 

  ؟دهد یمارائه  ،گیرند یمبوده یا از منابع بومی بهره  آموز زبانمحلی 

2 
، هـا  يبـاز ، ورزش، يا رسانه هاي یتفعال(تفریحی  هاي یتفعالزبان در  یريکارگ بهآموزان براي  دانشآیا 

  ؟ندمند بهرهو از فرصت کافی  شوند یمترغیب ) سفر، موسیقی، خواندن
  مجموع امتیازات 2

جنبۀ به که  دهد یم، نشان شدهذکر  5آن در جدول خالصۀ نتایج بررسی کتاب، که 
 مهري یبتوجهی درخور مدل سیزر تا حد  يها جنبهچون سایر  کاربرد در محیط نیز هم

مـذکور شـاید بـه     يهـا  جنبهبازنگري کتاب از منظر  شود یمتصور  ؛ بنابرایناست شده
 يهـا  گـام نگارندگان این امکان را بدهد که در راستاي سودمندي بیش از پیش کتـاب  

  .بردارند يمؤثرتر
  
  مدل باشتورکمن 3.4

عنـوان مـدل باشـتورکمن     بـا مـدل دیگـري    از کتـاب  تـر  یـق دق ۀمطالعـ به منظـور  محققان 
)Basturkmen, 2006(  آموزشی را از سه منظر اصـلی   هاي این مدل کتاب. ندا هکردنیز استفاده

  ).teaching(و تدریس  ،)learning( یادگیري ،)language( زبان: کند میارزیابی 
 ،)uses( و کاربردهـایش  )systems( هـا  نظـام بـا توجـه بـه     »زبـان «در این مـدل عنصـر   

طبـق   »تـدریس «و ، )processes( فراینـدهایش و  )conditions(بر اساس شـرایط   »یادگیري«
مـدل   6جـدول  . شـود  میمطالعه  )objectives(و اهدافش  )methodologies( ها یشناس روش

  .دهد یمنشان  باشتورکمن را کامالً
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  مدي کتب آموزشیآبررسی میزان کار بارةدر )2006(مدل باشتورکمن . 6جدول 
 ها نظامعنصر  )sentence grammar(دستور زبان جمله 

)systems(  
بعد زبانی 

)language(  

مدل باشتورکمن 
)

2006
(  

  )text patterns(الگوهاي متن 
 )speech act(گفتار  يها کنش

کاربردهاي زبانی 
)uses(  

 )genres(ادبی  يها گونه

 )social interaction(اجتماعی  هاي تعامل

 )lexico-semantic mapping(معنایی ـ  الگوي واژگانی

، )induction(استقرا  ،)acculturation(پذیري  فرهنگ
 )apprenticeship(موزي آکار، )adjunct(الحاقی 

شرایط یادگیري 
)conditions(   بعد یادگیري

)learning(   درونداد)input ( و تعامل)interaction( 

فرایندهاي یادگیري  )intramental(درونی ـ  فکري
)processes(  گروهی ـ  اجتماعی)intermental( 

 )predominantly input(داد  درونپایۀ عمدتاً بر 
 هاي یشناس روش

تدریس 
)methodologies(  

بعد تدریس 
)teaching(  

 )input-output(داد  داد به برون درون

 )predominantly output(داد  برون ۀعمدتاً بر پای

 )output-input(داد  داد به درون برون

  نشان دادن کاربردهاي زبانی مبتنی بر موضوع 
)to reveal subject specific use( 

اهداف تدریس 
)objectives(  

  آموزش رفتارهاي اجرایی 
)to train performance behaviors( 

  هاي پایه  تقویت توانش
)to develop underlying competencies( 

 )to foster strategic competence(بردي  راهپرورش توانش 

 )to develop critical awareness(افزایش آگاهی انتقادي 

  بعد زبانی 1.3.4
و در  شـده عمدتاً بر پایۀ محـاوره طراحـی    شده بررسی، کتاب ها نظاماز حیث زبان و عنصر 

تـرین توجـه    که بـدون کـم   هایی است جملهشامل  )text patterns( متون کتاب ،برخی موارد
  .اند شدهبه گرامر بر معرفی واژگان جدید متمرکز  )explicit( صریح

 ،)speech acts(گفتـاري   يهـا  کـنش زبانی این کتاب بـه برخـی    يکاربردهااز بعد 
 دارد و کارکردهـا و مفـاهیم   اي یـژه وتوجـه   )greeting( پرسـی  چون سالم و احـوال  هم
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)functions and notions ( در این  نظر مد يکاربردهااز دیگر  .قرار داردتوجه کتاب  کانوندر
اهمیت که در سراسر کتاب  است )social interaction( نقش کلیدي تعامالت اجتماعی ،کتاب
  .دهد یمآموزان رخ  دانشمیان یا  آموز دانشمعلم و هایی میان  محاورهچنین  ؛ي داردا العاده فوق

  بعد یادگیري 2.3.4
در این کتاب مطرح  )induction( استقرا ۀمقول )learning conditions( شرایط یادگیري دربارة
و نه  )EFL(زبان خارجی  در حکمکه زبان انگلیسی  هایی یطمحگفتنی است در اغلب . است

  ).2006باشتورکمن، (این نوع یادگیري غالب است  رود به شمار می )ESL(زبان دوم 
دیگـر شـرایط یـادگیري    زیرمجموعۀ که  ،)input and interaction(داد و تعامل  در بخش درون

 )Krashen's i+1 hypothesis( است، نگرش این کتاب نوعی گـرایش بـه سـمت مـدل کراشـن     
 یحـال در  ؛دهد یمرا نشان  )positive corrective feedback(و بازخورد اصالحی مثبت  است

 Long's interaction(تعـاملی النـگ    ۀفرضـی این کتاب چنـدان نـاظر بـه     رسد یم به نظر که

hypothesis(  نیست)Lightbown and Spada, 2013( را  زبـان  ،آمـوزان  زبان هرچندزیرا ؛
 شـده  پـیش تعیـین   ایـن محـاوره اساسـاً از   اما ، گیرند یممحاوره یاد  صورت  بهعمدتاً 

)pre-planned conversations (  ــراي ــبی ب ــتر مناس ــوده و بس ــذاکرب ــی و  ةم ــومیواقع  مفه
)negotiation of meaning( است نشده   بینی یشپ.  

 درونیـ  تر از نوع فکري این کتاب بیش در )learning processes( چنین فرایندهاي یادگیري هم
)intramental(   گروهـی  ــ   است و نـه اجتمـاعی)intermental( بـا   معنـا کـه یـادگیري     بـه ایـن  ؛

ــريگ بهــره انفــرادي  صــورت  بــهآمــوزان  یــک از دانــش از تــوان ذهنــی و قابلیــت هــر ی
)individualized(  سـپاري  خاطر بهو تکرار و مرور مطالب و استفاده از توانایی  گیرد یمشکل 
)memorization( بـه بیـانی دیگـر    ؛کنـد  یمـ آمـوزان کمـک    در این راستا به یادگیري دانش، 

  .شود ینمایجاد  )collaboration(گروهی  هاي يکار هماثر  بریادگیري صرفاً 
  بعد تدریس 3.3.4
تـر از مـدل    بیش ،نگارندگان مقالۀ حاضر زعم بهتدریس، این کتاب  هاي یشناس روش دربارة
آمـوزان   دانـش  نخسـت به ایـن معنـا کـه     ؛کند یمپیروي  )input-output( داد برونـ  داد درون

داد  بـه تولیـد بـرون    بایـد و پـس از آن   کنند یمدریافت  )input(داد  درون منزلۀمطالبی را به 
)output( خود و بر اساس شرایط یادگیري کتـاب بـازخورد    ۀنوبداد به  بپردازند که این برون

  .کرداصالحی دریافت خواهد 
   تـر از نـوع آمـوزش رفتـار اجرایـی      بـیش  شـده  بررسـی اهداف تـدریس در کتـاب   
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)to train performance behavior( ارت شـنیداري و  که تمرکز اصلی در تدریس مهـ  است
در  ذکرشـده و سایر اهـداف   است آموزان زبان) immediate needs(گفتاري بر نیازهاي فعلی 

  .این مدل در این کتاب چندان مشهود نیست
  

  گیري بحث و نتیجه. 5
ـ پا یسـ یانگل زبانکتاب ارزندة نگارندگان  يها تالش شد،نیز اشاره  تر یشپکه  گونه همان  ۀی
پیشـین   يهـا  مجموعـه  هاي یکاستدر رفع  يا مالحظه درخورتا حد  متوسطه اول دورة اول

 بارةدر ذکرشدهکه در کنار نقاط قوت  کرداما باید اذعان  شده است،واقع  مؤثرآموزش زبان 
، توجـه  آمـوزان  زبـان  ةنیازهاي ارتباطی روزمـر  ۀتعاملی بر پای ةبر شیو یدتأکاز جمله (کتاب 

 ،مفهومی در تنظیم مطالـب ـ  روي از رویکرد کارکرديمطلوب به هر چهار مهارت زبانی، پی
نیز در ساختار  ییها ضعف، هنوز )گوناگون و جذاب يها رنگ باو استفاده از تصاویر متنوع 

 مـوارد بـه ایـن    تـوان  یم ها آناز میان  ،کتاب مشهود است که بر اساس نتایج تحقیق حاضر
نکـردن  استفادة بهینه از امکانات بصري و دیداري در برخی موارد، اشـاره   فقدان :اشاره کرد
تنوع کـافی در   نبودو مقصد و نیز  مبدأزبان  میانفرهنگی  يها تفاوتو  ها مشابهتبه برخی 

  .مختلف يها درس هاي تمرین
 یـد مؤتـر   تحقیق نتایج تحقیق حاضر بـیش  ۀذکرشده در بخش پیشین هاي از میان تحقیق

 کـافی نبـودن  بـر   ؛ زیـرا او نیـز  اسـت  )Litz, 2000(در پـژوهش لیتـز    آمده دست به هاي یافته
 گیـري  یجـه نتچنـین   هـم . ه اسـت تنـوع اذعـان داشـت    جنبۀاز  شده بررسیکتاب  هاي تمرین

، شـد که قبالً بدان اشاره  ،)2009( یديمؤو زارع  ،صحراگرد، رحیمی ۀمطالعآمده در  دست به
 هاي یتفعالداد در مقایسه با  مربوط به بهبود درون هاي یکتکناز حد به  بیشحاکی از توجه 

 هـاي  تحقیـق از  یـک  یچهـ کـه   اما گفتنی است به سـبب آن  ؛استکارمحور در کتاب حاضر 
 فقـط و  انـد  نپرداختـه درسـی مـدارس    يها کتابتحقیق به بررسی  ۀپیشینبرده در بخش  نام

دقیـق   يسـاز  معـادل ، امکان اند کردهرا ارزیابی  ها آموزشگاهو  ها همؤسسآموزشی  يها کتاب
نسـبتاً   هـاي  یافتـه  حـال  هـر   بـه اما  ؛و تحقیق حاضر وجود ندارد ها پژوهشنتایج این  میان

پایـانی  سـخن  . شداشاره  ها آنآمده که به برخی از  به دست ها تحقیقمشابهی در غالب این 
افراد دخیـل   همۀکه موفقیت هر مجموعۀ آموزشی مرهون بازخوردهاي متناوبی است که  این

امید است که تحقیق حاضر در مسیر ایجـاد   کنند؛ بنابراین میدر امر آموزش منعکس و ابراز 
بستري مناسب براي بحث و تبادل نظر دربارة نقاط قوت و ضـعف ایـن کتـاب پرمخاطـب     

  .اشدایفا کرده ب يمؤثرآموزشی نقش 
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