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  دهکیچ
آموزش زبان انگلیسی نیز از این  ؛خاص خود را دارد هاي مشکل یآموزش هر زبان

آمـوزش زبـان انگلیسـی،     هـاي  مشـکل  نیتر یاصلیکی از . مستثنی نیست موضوع
ـ پا یسـ یتاب زبان انگلکجا که  از آن. استدرسی  يها کتابکیفیت  ۀ هفـتم مقطـع   ی

تهیه و  با زبان انگلیسی است، آموزان دانشرسمی تحصیلی  ۀتجرب نخستینمتوسطه 
مستلزم دقت و تـالش بسـیار زیـاد     طبعاً و داردتدوین این کتاب اهمیت مضاعفی 

و تحلیل محتـواي کتـاب    یابی ارزشکه  نی استرو، گفت  ایناز  .خواهد بود مؤلفان
ۀ هفتم مقطع متوسطه اقدامی مهم در راستاي شناخت نقاط ضعف یپا یسیان انگلزب

کتاب  یابی کیفی این ارزشنقد و  ،هدف اصلی این تحقیق. استو قوت این کتاب 
ـ  ،آنتعیین نقـاط قـوت و ضـعف     علمی و يها شاخصاساس  بر ویـژه دربـارة    هب

معلم زبـان انگلیسـی    18 از منظور،  نیبد .است یخارجآموزش زبان  یشناس روش
سـپس بـا   . انجـام شـد   ساختاریافته نیمه ۀاین پایه مصاحب آموز دانش 25هفتم و  ۀپای

چنین بررسی و تحلیل محتواي  هم ذکرشدهاستفاده از روش تحلیل محتواي مطالب 
 .شدبررسی  مختلف يها بخش در تابکاین  و ضعف قوت نقاط نیتر مهم کتاب،

کتـاب زبـان    نقاط قوت و ضعف، هفتم، ۀپاییابی کتاب درسی،  ارزش :ها دواژهیکل
  .انگلیسی
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  مقدمه .1
 یدرس يها برنامه که نیا انیو پرورش با ب آموزش  ةنظران حوز صاحب تر شیب ریاخ يها در سال

و  نظام آموزش  از ،اند نشده میه و تنظیآموزان ته دانش یو زندگ اهزایناسب با نتم یو آموزش
نبود  ).2011 ،یقربان؛ 2010 رزمجو،؛ 1385 ،ریپورظه  یتق( اند کردهشدت انتقاد  پرورش به

آمـوزان   و سطح توانایی زبـان  ازهاینبا عالیق،  یآموزش يها برنامه ومحتوا  میانمنطقی  ۀرابط
کـه بـازده    اسـت  آنایـن امـر حـاکی از     و اسـت  شـده  آنـان  یلیتحصشدید  افتمنجر به 

، به منظور رو  نیااز . بسیار اندك است شده صرف يها نهیهزدرسی در مقایسه با  يها برنامه
. ندشـو تحلیل و بررسـی  دقت  به ها آنپوشش  زیرو مطالب  ها برنامهافزایش کارآمدي، باید 

سـطوح   يها کتابو  ها برنامهدر  ییها رفت شیپ ةمشاهدباعث ایجاد تغییرات و  انتقادهااین 
  ).1385، ریپورظه یتق(مختلف خواهد شد 

 و هـا  کتـاب  ها آن نیتر يدیاز کلکه یکی  دارد یمهم اریبس ياجزا یسیانگل زبان آموزش
ـ اهم) 1994( تـورز  و سون نیهاچبه باور  .استدرسی  مواد امـري   یدرسـ  يهـا  کتـاب  تی

در  یدرسـ  يهـا  کتـاب کـه   کنـد  میاذعان ) 1988(در این راستا، شلدون . ناپذیر استارکان
 يهـا  کتـاب  اسـتفاده از  وي،بـاور  به  .دارد شایانیآموزش زبان انگلیسی اهمیت  يها برنامه
به باور واقع  در .اند آموزشی ناقص يها طیمح همۀ ها آنو بدون  دداربسیاري مزایاي  یدرس
درسـی   يهـا  کتـاب  ،)1998( کرافـت  یه و) 1988( از جمله شلدون ،از محققان زیادي ةعد

اهداف یادگیري زبـان را مشـخص    ها کتاب .اند آموزش زبان انگلیسی يها برنامه ةتپندقلب 
بنـابراین  ؛ کننـد  یمـ درسی براي معلمـان و فراگیـران ایفـاي نقـش      ۀبرنام به منزلۀو  کنند یم

 ةدهنـد  بازتاب دیبا اند، یدرس برنامۀ یطراح ندیدر واقع تحقق فرا که ،یها و مواد درس کتاب
 يهـا  کتـاب امـا  ؛ آموزشی باشند ۀبرنام يها ارزشو  ها وشر، اهداف، آموزان دانش يازهاین

 بـرآورده معلمـان و فراگیـران را    هاي انتظار اند نتوانستهزبان انگلیسی در مدارس ایران هرگز 
 ).2014فر و باغالنی،  عزیزي؛ 2003، جهانگرد؛ 1385 ،ریپورظه یتق( کنند

ـ پاانگلیسـی   ي بـراي درس هاي جدیـد  کتاب، انقالب فرهنگیبحبوحۀ در   يهـا  هی
منابع آموزشی زبان انگلیسـی   در حکم 1369شدند و تا سال  فیتأل دبیرستان ۀچهارگان

بـر مبنـاي    اساساً، که ها کتاب  این مجموعه. شداستفاده ها  از آنکشور  يها رستانیدبدر 
بـر  فقـط  شـده بودنـد،    فیتـأل ) grammar-translation method( ترجمهـ  روش دستور

 کـامالً گفتـاري و شـنیداري    يهـا  مهارتداشتند و  دیتأک خواندن و نوشتن يها مهارت
  .نادیده گرفته شده بود
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چهـار  شد و ظرف مدت  فیتأل انگلیسی يها کتابجدیدي از  ۀمجموع، 1369در سال 
تالش شده بود عالوه  ها کتاب مجموعهدر این . گرفترا قدیمی  يها کتابجاي کامالً  سال

بنابراین ؛ تعلیم داده شود آموزان دانشبر دو مهارت خواندن و نوشتن، مهارت گفتاري نیز به 
متفاوتی کـه در دنیـاي واقعـی     هاي ترکیبو  ،ها ، عبارتها هکلم ،در قسمت پایانی هر درس

را  ها مکالمهاین با این فرض که معلم  ؛شدند ارائهکوتاه  يها مکالمهپرکاربرد بودند در قالب 
نیز از  ها کتاباما در واقع در تدریس و آموزش این مجموعه  ،کند یمتمرین  آموزان دانشبا 

. به حقیقت نپیوست مؤلفان هاي هفرضی وقت چیهترجمه استفاده شد و  ـ همان روش دستور
متوسـطه   نگلیسـی در مقطـع  منابع آموزش زبان ا یگانهسال  23حدود  ها کتاباین مجموعه 

تجدیـد  سـال   23ویرایشی به مـدت   گونه چیهبدون  دوم و سوم ،هاي مقاطع اول کتاب. بود
  ).2009فر،  عزیزي( چاپ شدند

آمـوزش زبـان    يهـا  کتـاب و مشـکالت ایـن دو مجموعـه     هـا  یکاستبا در نظر گرفتن 
بود، گروهـی  حاکم که براي مدت طوالنی بر آموزش زبان انگلیسی مدارس ایران  ،انگلیسی

کننـد کـه    فیتألانگلیسی را  يها کتابجدیدي از  ۀمجموعبر آن شدند که  نظران صاحباز 
در عصـر ارتباطـات    آمـوزان  دانـش و با نیازهـاي   نداشته باشدقبلی را  يها مجموعهنواقص 

بود که در  )Prospect 1( هفتم ۀیپا یسیانگل زباناین کار کتاب  ۀنتیج. سازگاري داشته باشد
یابی و نقد  با عنایت به اهمیت ارزش. شدبه صورت گسترده در مدارس استفاده  1392سال 

چنین  و منابع آموزشی در افزایش کیفیت یادگیري در یک نظام آموزشی و هم ها کتابعلمی 
ـ  ادشدهیکه کتاب  با توجه به این آمـوزان ایرانـی در نظـام     دانـش  رویـارویی  ۀنخستین تجرب

آمـوزش زبـان انگلیسـی     يهـا  کتـاب سایر  فیتأل ۀبا زبان انگلیسی و پای پرورش و  آموزش
را ) هفتم(اول متوسطه  ۀپای شدة تالیف تازهکتاب  کهآن شدند  ، نگارندگان این مقاله براست

 واردشـده  ينقدها از یسیانگل زبان یدرس يها کتاب طراحان است دیام. کنندنقد و بررسی 
کوچـک در بهبـود کیفیـت مـواد آموزشـی و       هرچنـد و نقشـی   کنند استفاده قیتحق ندر ای
  .درسی داشته باشد يها کتاب
  

  نظري یمبان .2
 ةار در حـوز یهـاي بسـ   ابزارهاي آموزشی است که بـا وجـود نـوآوري    ترین یمیقدتاب از ک
در فرایند تعلـیم و   یآموزش ۀن وسیلیتر ترین و در دسترس چنان اصلی هم ،یآموزش يورافن

 از اســتفاده ،)1988( شــلدون بــاور بــه ).1393 صــفا، ياحمــد و يمحمــود(اســت تربیـت  
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 از اسـتفاده  يایمزا) 1998( کرافتیه راستا، نیهم در. دارد یفراوان يایمزا یدرس يها کتاب
  :کند یم ذکر گونه نیا را یدرس يها کتاب
 رفـت  شیپـ سـرعت و کیفیـت   اسـت  قادر  آموز دانش، یدرس تابکبا استفاده از  .1
ــ   باعث بهبود بعد عاطفی یدرس تابکبنابراین استفاده از  ؛مشاهده کند را اش یلیتحص

  ؛شود یم آموز دانشروانی 
است که  یمطالباز  تر موثق آموزان دانشبراي  یدرس يها کتاب در توبکم مطالب .2
  کنند؛ یم ارائه درس کالس در ،تجربه کممعلمان  ویژه به، انمعلم
هرچند در برخی  ؛کنند یم توجه آموزان دانش يازهاین تر به بیش یدرس يها کتاب. 3

 هیتهشده براي  صرف، اما با در نظر گرفتن هزینه و انرژي ندارندشرایط طراحی مطلوبی 
  ؛باشند آموزان دانش يازهایندر راستاي  رود یم، انتظار ها آنو تنظیم 

درسـی بسـیار    يها کتاب، قیمت ها کتاب نیتدو و هیته درزیاد  يها نهیهز رغم به. 4
 ةآمـاد بهتـر   آمـوزان  دانـش  ،یدرسـ  يها کتاب از استفاده با بر این، افزون .استمناسب 

و فرصت کـافی بـراي    شود میوظایف معلمان تعدیل  دلیلبه همین  ؛شوند یمیادگیري 
و بهتـرین  مـدترین  آکار یدرسـ  يها کتاب. آید میضروري به دست  مسائلپرداختن به 

  ).١٩٩٥ ,Cunningsworth( ندخودمحورمنبع براي یادگیري 
 معلمـان  و رنـد یگ یمـ  نظـر  در رجـوع  و اسـتناد  منـابع  را ها کتاب آموزان دانش نیچن  هم

  .کنند یم استفاده یآموزش اهداف حصول یابیارز يبرا ها کتاب از زین تجربه کم
کـه در بـاال ذکـر شـد، برخـی از       ،یدرسـ  يها کتابو کاربردهاي  ها تیمز همۀ رغم به

نیسـتند و ممکـن اسـت    مـد  آکارهمیشـه   یدرسـ  يها کتابباورند که  نیبر ا نظران صاحب
 ریپـذ  انعطـاف  یدرسـ  يهـا  کتـاب  ،)1981( تیآلرابه باور براي مثال . باشندداشته نواقصی 
چنین این احتمال وجـود   هم .ندمتأثرنویسندگانشان  هاي تعصبو  باورهااز  عمدتاًنیستند و 
قدیمی یـا پیچیـده باشـند یـا ممکـن       یدرس يها کتابدر  شده ارائه یآموزش اصولدارد که 

  .تهیه و تدوین نشده باشند آموزان دانش يازهایندر راستاي  ها کتاباست که 
 شوند،که قرار است در سطح ملی استفاده  ،درسی هاي کتاب نیو تدوطراحی، تهیه 

 .قرار داد نظر مد بسیاري را عواملدر هنگام طراحی آن باید  وامري خطیر و دشوار است 
بـر   شـان مطالبکـه  کـرد  درسـی بایـد توجـه     يها کتابمحتواي  دربارة يریگ میتصم در

 مجموعۀو معلمان و فراگیران استوار باشد مناسب  یشناخت روان و یشناخت زبان يها هینظر
 کند نمیایفا  یدرست بهکتاب درسی نقش خود را  ،صورت نیا ریغدر ؛ بپذیرندنهایی را 

  .)1388، و دیگران نسب ینیحس(
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  تجربی و میدانی مطالعات 1.2
 .)1393، صـفا  ياحمـد محمودي و (شوند  می یابی ارزشنقد و  یدرسی از ابعاد متفاوت يها کتاب
 يایـ ه از زواک شود یمپرداخته  یاز مطالعات ياجمالی تعداد محدود یبه بررس بخش نیدر ا

 یمتفاوت زبان يها مهارت عناصر ومدي آکار ۀتوسع راستاي را دردرسی  يها کتابمختلف 
  .اند کرده آموزشی متفاوت بررسی يها بافتدر 

و  نسب ینیحس  ۀمقال ،نقد و بررسی ةحوزدر  شده انجاممطالعات  نیمؤثرترجمله  از
 ینظرخواه و Fog ییخوانا فرمول ازبا استفاده  اند کوشیده ها آن است؛) 1388(کاران  هم

ـ  ارزشرا  یلیتحصـ  ییراهنمـا دورة  یسـ یزبان انگل يها کتاب ،مجربران یاز دب  و یابی
 از نفـر  288 و ییراهنما ةدور یسیانگل زبان یدرس يها کتابمنظور   بدین. کنند لیتحل

ـ تبر شهر پرورش و  آموزش ۀگان پنج ینواح در شاغل یسیگلان زبان رانیدب منزلـۀ  بـه   زی
 از ینظرخـواه ۀ نامـ  پرسش قیطراز  الزم يها داده. انتخاب شدند قیتحق يآمارۀ جامع

. شـد  لیـ تحل و هیـ تجز یاسـتنباط  و یفیتوصـ  آمـار  از اسـتفاده  بـا و  يآور جمع رانیدب
ترتیب  :از اند عبارت ها کتاباین  قوت نقاط نیتر مهمکه  داد نشانمطالعه  نیا يها افتهی

، کیفیـت مناسـب   يدسـتور  قواعـد  فهم  قابل حیتوض دشوار، به آسان از مطالبصحیح 
ـ دب و آمـوزان  دانـش بـراي   هـا  کتاب، سهولت دسترسی به ها کتاب پیتا وچاپ  و  رانی

 يها کتاب ضعف نقاط نیتر مهماز سوي دیگر، . آموزان دانش سنبا  ها کتابخوانی  هم
  :استحاضر به قرار زیر 

 جـذاب ، لمـات ک تلفـظ  و واژگـان براي آمـوزش  مد آکار هاي تمرینو  اتحیتوضنبود 
لوح فشرده یا  فقدانو  یواقع یزندگ با ها کتاب مطالب، مطابقت نداشتن ها کتاب جلدنبودن 

میـان   یسیانگل زبان یدرس يها کتاب یابی ارزش درچنین نشان داده شد که  هم. کاست نوار
 وجـود  يمعنـادار  تفـاوت  سیتدر ۀسابقو  ،تیجنس، یلیتحص مدرك نظر از رانیدب دگاهید

 Fogیی خوانـا  فرمـول  از  لـب امط كدر يدشـوار  بیضـر  ۀمحاسب يبرابر این،  افزون. دارد
  لـب امط درك و متـون  يدشـوار  ۀدرجحاکی از آن بود که  آمده  دست  به جینتا. شد استفاده
 درك و متـون  گـر، ید عبـارت  به ؛نداردبخشی  رضایت سطحمایی راهن ةدور زبان يها کتاب

 زبان یدرس يها کتاباین تحقیق نشان داد که  يها افتهی تینهادر . است سادهبسیار   لبامط
  .ندارد سطح کیفی مطلوبی یسیانگل

را  یدانشـگاه  شیپة دورو  متوسطهة دور یسیانگل زبان يها کتاب) 2003( جهانگرد
 ةدور یسـ یانگل زبـان  يها کتابتحقیق او نشان داد که  يها افتهی. تحلیل و بررسی کرد
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 دیـ تجدنیازمند  شدت بهبودن عملکرد ضعیفی دارند و  مؤثرو کارآمدي  نظر از متوسطه
ـ  ةدور یسـ یانگل زبـان  تابکاما  ،اند ینیبازب و نظر بـه   کمـ کاز لحـاظ   یدانشـگاه  شیپ

  .داردمطلوبی  تیفکی يریادگی يها ياستراتژرفت  بهبود و پیش راستايدر  آموزان دانش
 ةدور یسـ یانگل زبـان  آمـوزش  التکمشـ  و مسائل) 1383(احمدپور در تحقیقی مشابه، 

احمدپور بر این باور است که عوامـل متعـددي در    .است کردهرا بررسی و مطالعه  متوسطه
برخی از . نقش دارند متوسطه مقطع یسیانگل زبان يها کتابنبودن و موفق  ها یینارساایجاد 

  :از اند عبارتاین عوامل 
  ؛ها کتاب یلک يها هدف نبودنواضح . 1
  ؛ها در کتابناهمگن  و رجذاب،یغ ،کننده خسته، یمیقد متون از يریگ بهره .2
  ؛یدرس مطالب با حجمدر مقایسه  ها کتاببه  افتهی اختصاصبودن زمان نکافی  .3
  ؛استاندارد يها سؤال بودنن .4
  ؛ها کتاب درفراگیران  يامروز يازهایندر نظر نگرفتن  .5
  ؛ها در کتابموجود  ریاز تصاوبرخی  نداشتن تیجذاب و بودن نامناسب .6
  ؛يدستور مراتبنکردن توالی  تیرعا .7
  ؛متنوع يها تیفعال مبودک و يدستور مطالبنبودن  جذاب .8
ـ پا يهـا  کتـاب  متون و ها درس میان حیصحنا ارتباط و نداشتن یوستگیپ .9  يهـا  هی
  .يبعد
 زبـان  يهـا  کتـاب ه کـ  میبـر  یمان یبه پا )2004( یمیرک ۀمطالعن بخش را با اشاره به یا
قـرار   بهاین مطالعه  يها افتهی. است کردهرا تحلیل و بررسی  2و  1 یدانشگاه شیپ یسیانگل

  :زیر است
  :از اند عبارت یدانشگاه شیپنقاط قوت کتاب 

  مطلوبی دارد؛کیفیت  اغذک و ،تابک جلد چاپ، پ،یتا .1
  ؛تهیه و تدوین شده است استک نوار و یآموزش لمیف .2
 و يدستور يساختارها مطلب، كدر و خواندن سیتدردر  معلمتوانایی  ۀتوسعبراي  .3

  ؛ است شده ارائه راهنما تابک واژگان
  ؛اند شدهتهیه  رانیفراگ تجارب بر طبق یدرس مطالب همۀ .4
  ؛فراگیران در تدوین مطالب درسی در نظر گرفته شده است قیعال. 5
  .دارندیت کافی جذابکتاب  يها مطلب كدر .6
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ـ  هـاي  حاضر نشان داد که کتـاب  ۀمطالع يها افتهیاز سوي دیگر،  نقـاط   یدانشـگاه  شیپ
  :از اند عبارت شاننیتر مهمضعفی نیز دارند که 

  ؛موجود ریتصاوکیفیت پایین  وکافی  ریتصاو فقدان .1
  ؛زبان یسیانگلکشورهاي  مردم فرهنگبه نکردن  اشاره. 2
  .تلفظمربوط به  يها نیتمرمدي آناکارکیفیت پایین و  .3
  

  روش تحقیق .3
کـه بـا    ،)semi-structured interview( یافتـه  ساختار   نیمه ۀمصاحببراي انجام این پژوهش از 

یابی  ، و مدل ارزش)1393(صفا   احمدي، محمودي و )1988(شلدون  ۀنام پرسش الهام از
رشتۀ طراحی شده و بر اساس نظر متخصصان ) 2013(کتاب مکداناف، شاو و ماسوهارا 

معلم زبان انگلیسی  18 از منظور  بدین. استفاده شد ،سنجی شده بود رواییآموزش زبان 
 ، شاملکالس هفتم آموز دانش 25چنین  معلم مرد و هم 7معلم زن و  11شامل ، هفتمپایۀ 
افـراد  . انجـام شـد  نیمـه سـاختاریافته    ۀپسر مصاحب آموز دانش 8دختر و  آموز دانش 17

اســتان همـدان و کرمانشـاه، بـر اســاس روش    گونـاگون  از شـهرهاي   شـونده  مصـاحبه 
و  شده بیانسپس با استفاده از روش تحلیل محتواي مطالب . انتخاب شدند ،غیرتصادفی

 در تـاب کایـن   ضعف و قوت نقاط نیتر مهمچنین بررسی و تحلیل محتواي کتاب،  هم
  .شد بررسیگوناگون  يها بخش
  

  ج و بحثینتا .4
بـا  نقاط قوت و ضعف کتاب جدید  نیتر مهمتعیین  عبارت است از مطالعهاین  ةویژاهداف 

آمـوزش   یشناسـ  روش، ظـاهري  يهـا  یژگـ یودر نظر گرفتن میزان و چگونگی توجـه بـه   
زبان، کیفیت و اثربخشی کتاب کار و لوح فشرده،  ياجزاو  ها مهارتمطالب، میزان توجه به 

  .فرهنگی آموزش زبان خارجی يها جنبهمیزان و چگونگی توجه به چنین  همو 
 
  ظاهري يها یژگیو 1.4

بهبـود کیفیـت    ،اتفـاق نظـر داشـتند    اش بـاره معلمان در تر بیشکه  ،از نقاط مثبت این کتاب
استفاده از قطع رحلی بـه  . ظاهري کتاب جدید در مقایسه با کتاب قدیمی است يها یژگیو

 در راسـتاي ابـداعی   يهـا  روشو  ها تیخالق يریکارگ به درامکان را این جاي قطع وزیري 
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مطـرح   يهـا  کتاب همۀ باًیتقرامروزه . آورده استبه ارمغان  مؤلفانمطالب درسی براي  ۀارائ
متعـدد، تصـاویر    يهـا  رنگاستفاده از . کنند یمآموزش زبان انگلیسی از قطع رحلی استفاده 

چنین استفاده از کاغذ مرغوب همراه با چاپ و صـحافی بـا کیفیـت مناسـب از      هم ومتنوع 
 ،کتـاب  آغازتخصصی در  ۀمقدموجود  ،بر این موارد افزون. استدیگر نکات مثبت این اثر 

از آن  کننـدگان  اسـتفاده این اثر را براي  يها یژگیوبرخی از  اند کردهتالش  انمؤلفکه در آن 
  .کتاب حاضر است يها تیمزاز  ،توضیح دهند

وضـوح و  فقـدان   ها آنجملۀ که از  داردالبته این کتاب از این نظر نقاط ضعفی نیز 
، و تصویر معلم 44، 34، 24، 10تصاویر صفحات (است کیفیت پایین بعضی از تصاویر 

 ،پرسیدن نـام افـراد اسـت   دربارة که  ،موضوع درس هنیز ب 6صفحۀ تصویر  ).52صفحۀ در 
 کند یمتر این مطلب را به ذهن متبادر  ارتباطی ندارد؛ حالت دستان معلم در این تصویر بیش

  .کرده است یاطالع یبو او اظهار  اند دهیپرسمطلبی را از معلم  آموزان دانشکه 
آموزان دختر به آن  دانشکه چند تن از معلمان خانم و  ،تصاویر کتاب بارةجالب درنکتۀ 
تبعیض جنسیتی در نشانۀ به بود که  ها خانمتعداد تصاویر آقایان و  نبودن برابر ،ندا هاشاره کرد

عکـس حـاوي تصـویر     77بررسی تصاویر کتاب نشان داد که از . شداعتراض به آن کتاب 
تصویر مربوط به آقایان  52مختلط و  صورت  بهتصویر  5، ها خانمتصویر مربوط به  20انسان، 

  .شود یمبرطرف  یسادگ بهو البته این نکته  استنظر معترضان  دیمؤاست که این مسئله 
  
  آموزش مطالب یشناس روش 2.4

آمـوزان بـا    برخورد رسمی دانش نخستین Prospect 1که در باال اشاره شد، کتاب  طور همان
آموزان با الفباي این زبان آشنایی چندانی  بنابراین بدیهی است که دانش ؛زبان انگلیسی است

باید با حروف الفبا و صداهاي  زیهر چقبل از  آموزان دانشکه  رسد یمبه نظر طبیعی . ندارند
امـا در   ،آمـوزش داده شـود   هـا  آنساده به  هاي هجملو  ها هکلموند و سپس انگلیسی آشنا ش

انجـام  سـاده و کوتـاهی    يهـا  مکالمهو  بگیرندباید کلماتی را یاد  آموزان دانشکتاب جدید 
ـ تأککتـاب جدیـد    مؤلفان. دانند ینمدر صورتی که هنوز الفباي زبان را  دهند؛ دارنـد کـه    دی

بر اساس روال کتاب صورت گیرد و از تـدریس آن بـر طبـق     قاًیدقآموزش الفباي انگلیسی 
بهنـام   ،آمـوزش الفبـا   بـارة در. خودداري شود ، جداًباره کیقدیمی، یعنی آموزش  يها کتاب
گـروه   ریسـردب درسـی و   يهـا  کتـاب  فیتـأل خارجی دفتر  يها زبانمدیر گروه  ،مقدم علوي

 یسیانگل زبان کتاب با ییآشنا ژةیوآموزش ضمن خدمت  ةدوردر طی  ،جدیدتألیف کتاب 
  :ه استکرد نظر اظهار نیچن نیاهفتم  ۀپای
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آمـوز آمـوزش داده    برخالف گذشته که حروف الفباي انگلیسی در ابتداي کتـاب بـه دانـش   
بار در جهان در کل کتاب توزیـع   نخستین، این آموزش براي فیدالتألیجدشد، در کتاب  می

جـاي هـیچ    تنهـا  نهشود و این کار کارشناسانه  می ارائهآموز  شده و در قالب مکالمه به دانش
بلکه باید گفت الفباي انگلیسـی از طریـق ایـن آمـوزش جدیـد       ،نگرانی براي والدین ندارد

  .ردیگ یمتر مورد تمرکز قرار  بیش
کتـاب   مؤلفـان کـه گـروه    نخسـت ایـن   ؛اسـت  برانگیز تأمل هنکتچند  نظر اظهاردر این 

ـ تأ شبودنمدآکارکه هنوز  اند دادهآموزش کتاب قرار  رأسجدید را در  يا هیفرض نشـده   دیی
جدید امري پسندیده و مطلوب است، اما قبل از عملی کـردن   يها هیفرض کردن ارائه. است
 کمـک  بـا  دقـت  بـه جوانب علمی و عملی آن  همۀدر سطح ملی، باید  هم  آن، يا هیفرضهر 

مزایا و معایب آن فرضیه شناسایی شـوند   طوري که  ؛ بهشودتحلیل و بررسی  اننظر صاحب
اما در کتاب جدیـد   ؛ه شودعمل پوشاند ۀجامبه آن  تر کوچکآماري  ۀنمونو سپس در یک 

  .واضح است که این اقدام صورت نگرفته است
 نخستیندر  آموزان دانشاز  مؤلفاناین است که  نظر اظهاردیگر در این  برانگیز تأمل ۀنکت

ـ ترتمتفـاوتی را بـا    يها کلمهبا زبان انگلیسی انتظار دارند که  شان ییآشنا مختلـف   يهـا  بی
را  ها کلمهآینده حروف موجود در آن  يها درسالفبایی بخوانند و بنویسند و بعدها معلم در 

در درس اول  ،براي مثال. را توضیح دهد ها آنجداگانه آموزش و نام و صداي  يها دستهدر 
 هـا  از آن هـا  تمـرین ، امـا در  شود یمآموزش داده  آموزان دانشبه ) A, K, M( سه حرف فقط

را بنویسـند و بعـد اسـامی را     شـان یها یکالس همکه اسم خود و سه نفر از  شود یمخواسته 
. کننـد  يسـاز  کلمـه که  شود یم خواسته آموزان دانشکنند یا در جایی دیگر از ) spell(هجی 

دارند که آمـوزش الفبـاي انگلیسـی     دیتأک ؤلفانمکه چگونه  شود یممطرح  پرسشحال این 
حرف دیگـري آمـوزش    شده ارائه يها حرف جز  بهو  انجام شودبر اساس روال کتاب  قاًیدق

حروف دیگري غیر از این سـه   حتماًکالس  آموزان دانشدر اسامی  که یحالدر داده نشود؟ 
  .حرف وجود دارد

 ۀبرنامـ طبـق   ،اسـت ) C, J, Q( کـه شـامل آمـوزش سـه حـرف      ،درس هشتم چنین هم
این در حالی است که در . آموزشی باید بعد از تعطیالت عید نوروز تدریس شود يبند زمان
نیز  آموزان دانشمتعددي وجود دارند و  يها کلمهکتاب، این حروف در  نخست هاي هصفح

 همـۀ و  )C, J, Q( با این اوصاف، معلم باید سه حرف. را بخوانند و بنویسند ها کلمهباید آن 
به صورت غیرجـدي   ،داده شوندش زآموآینده  يها درسکه قرار است در  ،را حروف دیگر

ادعا کرد که این  توان یمرو،   نیااز . آموزش دهد آموزان دانشاول به  ۀجلسدر  یررسمیغو 
  .ندارد یمنطق کاف) مختلف يها در درس حروف جداگانۀآموزش ( امر
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 مؤلفـان اصـلی   يهـا  فرض شیپکه یکی از  رسد یم، به نظر گفته پیشبا توجه به مطالب 
زبان انگلیسی دایر  يها آموزشگاهشهرها و روستاهاي ایران  همۀکتاب این بوده است که در 

تـا  مقدمات زبان انگلیسی  با کم دست ،ها دوره برخی آموزان با گذراندن دانش تر بیشبوده و 
یـن کتـاب کـاري    ا ر این مقطع با استفاده ازآموزش زبان د پس از آنو  دارندآشنایی حدي 
در شهرها و روسـتاها و بـا    آموزان دانشاما با نگاهی اجمالی به بافت جمعیتی  ؛استراحت 

طق ازبان در بسـیاري از منـ   يها آموزشگاهامکانات و  فقداندر نظر گرفتن مناطق محروم و 
در چنـین شـرایط    چنین و همندارد صحت کافی  مؤلفانکه فرض  شود یممحروم مشخص 

سـانی بـه دسـت     انتظار داشت که نتایج آموزشی یک توان ینمجمعیتی و فرهنگی متفاوتی، 
 گونه چیهمخاطب کتاب  آموزان دانش، بهتر است فرض را بر این گذاشت که رو  نیا از. آید

بـا الفبـا و    نخسـت  آمـوزان  دانشبنابراین بهتر است که  ؛زبان انگلیسی ندارند بارةدانشی در
  .ساده را بیاموزند هاي هجملو  ها هکلمصداهاي انگلیسی آشنا شوند و سپس 

در کتاب پیوسـتگی کـافی وجـود     شده انبیبین دروس و مطالب  ان،معلم تر بیشبه نظر 
استفاده نشـده   آموزان دانشمتناسب با سن  هاي روشاز کتاب ندارد و براي تدریس مطالب 

استفاده از شـعرهاي آموزنـده و آهنـگ نقـش      آموزان زبانمثال، با توجه به سن  براي. است
  .کند میسزایی در یاددهی مطالب ایفا  به

  :به این موارد اشاره کرد توان یم یشناس روشاز جمله نقاط قوت کتاب حاضر از نظر 
بـه برقـراري    آمـوزان  دانشبا توجه به نیاز روزافزون . محور است مکالمهکتاب حاضر  .1

شفاهی زبان متناسـب بـا نیـاز     ۀجنبکتاب به مکالمه و  دیتأکارتباط کالمی به زبان انگلیسی، 
  ؛شود یمارزیابی  آموزان دانش
کـه یکـی از    اسـت  آمـوزان  دانـش کتاب جدید بر یادگیري مشارکتی  دیتأکتقویت و  .2
  ؛دیآ یمموفق در یادگیري به شمار  هاي روش
 شـده   ارائـه مروري بعد از هـر دو درس   هاي تمرینعنوان  با در کتاب جدید بخشی .3

  .کند یم کمک شایانی یاست که به تثبیت و مرور مطالب آموزش
  
  و اجزاي زبان ها مهارتتوجه به  زانیم 3.4

، کتـاب جدیـد از لحـاظ توجـه بـه      ه اسـت با معلمان نشان داد مصاحبهکه نتایج  طور همان
ۀ نیزماز جمله نقاط قوت کتاب جدید در . داردزبان نقاط قوت و ضعف  ياجزاو  ها مهارت

  :قرار است  بدینزبان  يو اجزا ها مهارتتوجه به 
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  ؛آموزان دانشتوجه ویژه به تقویت مهارت شنیداري و تقویت تلفظ  .1
 مــؤثراســتفاده از تکنیــک  و) Contextualization(آمــوزش واژگــان در داخــل مــتن  .2
  ؛)Personalization( يساز یشخص
و نوشتاري در کنار مهـارت خوانـدن بـه     ،شنیداري، گفتاري يها مهارتپرداختن به  .3
  ؛در هر درس توأمانطور 
  ؛محض يادسپاری به يجا  بهکاربرد زبان  جهتدر  آموزان دانشکمک به . 4
کتاب کـه نقـش مهمـی در    پایان لیست واژگان در  يجا  بهمصور  ۀنام لغتاستفاده از . 5

  .کند یمیادگیري واژگان ایفا 
دارد زبـان مشـکالتی نیـز    اجـزاي  و  هـا  مهـارت کتاب جدید در راستاي توجه بـه  

  :هجمل از
دستور زبان بخـش مهمـی از آمـوزش هـر زبـانی      ؛ به آموزش دستور زبان یتوجه بی. 1
  .کرد یپوش چشمنباید از آن  وجهو به هیچ  است
در حـالی   ؛اند کردهزبان انگلیسی ضبط  یربومیغوران  گویش راصوتی  يها لیفا همۀ .2

  ؛شد یماستفاده  ها لیفاوران بومی زبان انگلیسی براي ضبط  که بهتر بود از گویش
  ؛مطلوبی ندارندصوتی کیفیت و وضوح  يها لیفا .3
هـم   هـا  آنحتـی حـروف    قـبالً از کلماتی استفاده شده است کـه   ها همکالمدر داخل  .4

را دچـار سـردرگرمی    آمـوزان  زبـان  ها هکلمنوشتن و خواندن این قبیل  ؛تدریس نشده است
  ؛نیستند ها آنقادر به نوشتن و خواندن  آموزان زبانو در اغلب موارد  کند یم

ـ فاتوان بصري در یـادگیري زبـان، اگـر از     ةویژبا توجه به اهمیت و جایگاه  .5  يهـا  لی
  ؛آمد یمبه دست  يتر مطلوب ۀنتیج شد یمتصویري استفاده 

 ةبـه انـداز   امـال چنین به آموزش  و هم ها مهارتبه مهارت نوشتن در مقایسه با دیگر  .6
  .توجه نشده استکافی 
  
  و اثربخشی کتاب کار و لوح فشرده تیفیک 4.4

قـدیمی متمـایز    يهـا  کتـاب کتاب انگلیسی جدیـد را از   چه آنمعلمان،  تر بیشاز نگاه 
 کتـاب ، لـوح فشـرده، و   کـار  کتـاب یعنـی   ،این مجموعه وجود سه ویژگی مهم کند می

 کـار  کتـاب . شـد  یمـ احسـاس   شدت بهگذشته  يها کتابدر  شان، که فقداناست معلم
)Work Book (آمـوز  دانـش  کتـاب  يها آموزهو تکالیف در راستاي  ها نیتمر ةدربردارند 
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)Students Book (يهـا  کتـاب  همـۀ  ریناپـذ  ییجـدا  جـزو  کتاب کار که جا آن از. است 
این کتاب در ایـن مجموعـه بسـیار پسـندیده و      ۀارائ، ستدنیاآموزش زبان در سراسر 

 کردنـد وارد  کـار  کتـاب به  ها شونده مصاحبهانتقادي که تعدادي از . اهمیت است حائز
در کتـاب درسـی نـدارد و     شـده  ارائهربطی به مطالب  آن يها نیتمر کهاست این نکته 

  .استثر ؤغیرمو  ،ساده ،بسیار جزئی
صـوتی بـراي    ةفشردو لوح  معلم کتابوجود  ،توجه دیگر این مجموعه درخورویژگی 

. دیآ یم شماراست که از نقاط قوت کتاب به  آموز دانش کتابموجود در  يها نیتمرمتون و 
ـ در بهبود کیفیـت تـدریس معلمـان،     يمؤثرنقش بسیار  معلم کتابوجود  معلمـان   ویـژه  هب

ـ نظرمنطق و  توانند یم مؤلفان ،از این طریق. دارد ،تجربه کم و  فیتـأل کـه مبنـاي   را  ییهـا  هی
ـ را در  هـا  آنبراي معلمان توضیح دهنـد و   اند بودهمختلف کتاب  يها بخشتدوین  کـار  ه ب

  .دهندکتاب یاري  گوناگونصحیح تدریس مطالب  ةشیو بردن
صوتی وارد است کـه در بـاال    يها لیفاضبط  ةنحو، انتقادهایی بر کیفیت و این با وجود

آموزش  ةشیوالزم است  رسد یم، به نظر شده یادبر موارد  افزون. اشاره شد ها آناز  رخیببه 
موسـیقی   :از انـد  عبـارت سه رکن اصلی لهجه . شودتلفظ و لهجه در کتاب جدید بازنگري 

ــالم ــظ ، )intonation( ک ــدهایپو ، )pronunciation(تلف ــات يون یکــی از ). liaisons( کلم
که در این سـطح،   استکلمات  يوندهایپ ،مناسب ۀلهجعوامل براي کسب  نیسازتر مشکل

وران زبـان   صـحبت کـردن گـویش    ةشـیو آموزان خواسته شود با تقلید از  زبانبهتر است از 
باالست و  ها مکالمهچنین سرعت خواندن متون و اجراي  هم. گیرند ریها را فراگ آن ،یسیانگل

انگلیسی است، بهتر بود  هاي همکالمبا  آموزان دانشبرخورد رسمی  نخستینجا که این  از آن
  .شد میبیان  تر آهستهو متون مقداري  ها مکالمهکه 

  
  فرهنگی آموزش زبان خارجی يها جنبهبه  توجه 4.4
 هـا  در بافت فرهنگ اما معنا ؛ست»معنا«زبان انتقال هر کارکرد  نیتر مهم که نی استگفت

   نیسـت  ریپـذ  امکـان  شـان  از بافـت فرهنگـی   هـا  تفکیـک زبـان   عمـالً و  شـود  یمایجاد 
)Brown, 2007; Chastain, 1988 .( درفراگیـران نـاگزیر   ، زبـان  بـراي آمـوختن   هنگام تـالش 

افـراد   تـر  بـیش که  هاییانتقادیکی از . رندیگ یمقرار  نیز آن زبانوران  گویشمعرض فرهنگ 
بین فرهنگ و  ۀرابطنظر داشتند ضعف کتاب از نظر توجه به   آن اتفاق ربارةد  دهونش مصاحبه

در کـه   یـابیم  مـی در جدیـد  به کتاب انگلیسی مختصربا نگاهی . آموزش زبان خارجی است
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فرهنـگ و   بـین  ۀرابط یبررس .نادیده گرفته شده است کامالً نقش فرهنگتدوین این کتاب 
فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی امـري   این امر است که گنجاندن تدریس ةدهند نشانزبان 

فرهنـگ   دربـارة  بهبود شناخت و نگـرش فراگیـران  این آگاهی باید به . است اساسی و مهم
کـه در   رود یمبنابراین انتظار  ؛منجر شوداز فرهنگ زبان بیگانه  ات الزماطالع کسب و دخو

بـین فرهنـگ زبـان     هـاي  اخـتالف و  ها تشابه بارةاطالعاتی در ،زبان انگلیسی کتاب آموزش
 آمـوزان  دانـش بسـیاري از  زیـرا   ؛گیـرد قـرار   آموزان دانشدر اختیار  خارجیمادري و زبان 

  .آشنا شوند زبان یسیانگلزندگی مردم  ةشیوبا  ندمند عالقه
فراوان به آموزش و سرمایۀ ادعا کرد یکی از دالیل اختصاص دادن انرژي و  توان یم

فراگیري زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور این واقعیت است که زبان انگلیسـی در  
) linguafranca( و زبـان میـانجی  ) international language( المللی دنیاي امروز زبان بین

ارتبـاط بـا   برقراري اهداف آموزش زبان انگلیسی  نیتر مهمبنابراین از  ؛رود به شمار می
کـردن  برطـرف  در راسـتاي   آمـوزان  دانـش  يمندسـاز  تواندنیا و  يکشورهامردم سایر 

مسـتلزم آشــنایی   ،در بســیاري از مـوارد  اسـت کـه  نیازهـاي احتمـالی خـود در آینــده    
آموزان بـا آگـاهی    دانشچنین  هم. استور آن زبان  آموزان با فرهنگ مردم گویش دانش

ـ انگگلیسی در زندگی خود، براي یادگیري این زبـان  ان کاربرد زبانیافتن از نقش و  ة زی
بنابراین یکی از وظایف اصلی کتاب زبان انگلیسی آگاه  .خواهند داشتتري  درونی بیش
با ورق زدن . استانگلیسی در دنیاي معاصر زبان آموزان به نقش کاربردي  کردن دانش

مهم در این مجموعـه توجـه کـافی نشـده      ۀنکتاین به که  شویم می کتاب جدید متوجه
ایرانـی   کـامالً این کتاب  يها نیتمرو  ،، اسامیها مکالمهتصاویر، متون، همۀ زیرا  ؛است

براي مثال، فـردي  . استو تصنعی  یعیرطبیغبسیار   کتابدر  شده میترسبوده و شرایط 
» ؟پدر کجاسـت « :پرسد یمش و به زبان انگلیسی از مادرشود  میایرانی وارد آشپزخانه 

ایرانی وارد دفتر مدرسه  يآموز دانش ،در جایی دیگر. دهد یممادر نیز به انگلیسی پاسخ 
کادر اداري مدرسه، که او نیز ایرانی است، به زبان انگلیسی از  ياعضا ازو یکی شود  می
با دیدن . دهد یمنیز به انگلیسی پاسخ  آموز دانشاسمش را هجی کند و  که خواهد یماو 
که چرا با وجـود   کند یمخطور  آموزان دانشمنطقی به ذهن  پرسشاین  ها تیموقع این
؟ وجود کنند یمدیگر صحبت  ، به زبان انگلیسی با یکاند ایرانی ها تیشخص ۀهمکه  این

فکر کنند  آموزان دانش شود یمبومی و مصنوعی باعث  کامالًو تصاویر  ها تیموقعچنین 
را بـراي یـادگیري    هـا  آن ةزیانگو این مسئله است یادگیري زبان انگلیسی امري بیهوده 

  .دهد یمقرار  ریتأثزبان انگلیسی تحت 
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؛ نیسـت  زبان یفارسهدف از یادگیري زبان انگلیسی صحبت کردن با خانواده و دوستان 
هـاي مختلـف    هاي دیگـر و فرهنـگ   ارتباط با افراد متفاوت از سرزمینبرقراري بلکه هدف 

محـض، از   يساز یبوممصنوعی و  يها تیموقعاین  ۀارائ يجا  به مؤلفانبهتر بود که . است
 ةانـداز را در  يساز یبوم ،و در عین حال جستند یمبهره  يتر يکاربردهاي واقعی و  موقعیت

 آمـوز  دانـش توریستی،  یتصویري که نشان دهد در مکانبراي مثال، . کردند یممطلوب اجرا 
و  کنـد  مـی صـحبت   ،آمـده بـه ایـران    اش کـه بـا خـانواده    ،زبـان  یسیانگلایرانی با شخصی 

بـا اسـتفاده از چنـین    . کنـد  یمـ معرفـی   هـا  آنرا به  شگردشگري کشور یا شهر يها جاذبه
اهمیـت زبـان انگلیسـی در ارتباطـات      حـائز آموزان بـه نقـش کـاربردي و     دانش ییها مثال
  .المللی پی خواهند برد بین

به چشم  زبان یسیانگلکشورهاي  يها فرهنگبر این، در کتاب جدید هیچ اثري از  افزون
 ۀصفحبراي مثال، در . استفرهنگ داخل ایران  ةدهند بازتاب کامالًو محتواي آن  خورد ینم
وقایع داخل کشـور و مـرتبط بـا    ، در تمرین نوشتن تاریخ به انگلیسی، فقط از کار کتاب 20

کـه   استروز جمهوري اسالمی استفاده شده و  دفاع مقدسهفتۀ مانند آغاز  ،فرهنگ ایرانی
در حالی که بـراي آشـنا   ؛ ، تمرین را پاسخ دهندها دربارة آن قیبعد از تحق دیآموزان با دانش

از بهتـر بـود    هـا  آن یالمللـ  نیبمختلف و تقویت اطالعات  يها نگفرهآموزان با  کردن دانش
سطح مـاه و   جهانی اول، فرود نخستین انسان بر جنگمانند تاریخ شروع  ،هاي جهانی تاریخ

  .شد مینظایر آن استفاده 
بـراي اعـتال و تبلیـغ     ،البته طبیعی است که هر کشوري در نظام رسـمی آموزشـی خـود   

کتـاب   مؤلفـان نظـر گـروه    یکی از مـوارد مـد   شک بیو  بکوشد اش فرهنگ ملی و مذهبی
کـه در جـاي    بوده استهمین نکته  ،شده استکتاب اشاره  ۀمقدمکه در  طور همان ،حاضر
اما باید توجه داشت که این به معناي نفی و نادیده گـرفتن فرهنـگ    ؛است ریتقد قابلخود 

فرهنـگ   يهـا  روسـاخت جاي توجه صرف به ظواهر و ه ب مؤلفانبهتر بود . زبان دوم نیست
 تـر  هوشـمندانه اسالمی و ایرانـی، بـا روشـی     ملی، مانند استفاده از اسامی، تصاویر، و وقایع

و  هـا  تیـ موقعاسـالمی بـا اسـتفاده از    ــ   فرهنگ ایرانی يها ارزش ۀاشاعرا صرف  شانهمت
  .کردند یممناسب و طبیعی  يها تیفعال

  
  گیري جهینت .5

 23کردن آن پـس از حـدود   روز به و متوسطه اول ۀیپا یسیانگل زبانري در کتاب بازنگ
کتاب جدید در مقایسه با کتاب . است ریتقد قابل یاست، اما اقدام رهنگامیسال، گرچه د
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که  شود مشاهده میالبته نقاط ضعفی نیز  دارد؛پیشین نقاط قوت بسیار و کیفیت بهتري 
از نقدهاي علمی و سازنده و با دریافت بازخوردهاي معلمان و  يریگ بهرهامید است با 

 شده ینیب شیپچنین بررسی میزان موفقیت این کتاب در نیل به اهداف  و هم آموزان دانش
  .اصالح شود آناشکاالت  يزود به

بهبـود   :از انـد  عبـارت این پـژوهش،   يها افتهینقاط قوت این کتاب، بر اساس  نیتر مهم
 يهـا  مهـارت و چاپ رنگی، توجـه بـه    ،کتاب ةمانند کیفیت چاپ، انداز ،شکلی اثر  تیفیک

 ۀبسـت  صـورت   بهکتاب  ۀارائخواندن و نوشتن،  يها مهارتشنیدن و صحبت کردن در کنار 
، لوح فشرده و دیگر اجزاست و در نهایت کار کتاب، آموز دانش کتابشامل  ،آموزشی کامل

  .و محور قرار دادن مکالمه در هر درس آموزان دانشتوجه به نیازهاي آموزشی 
بـین فرهنـگ و    ۀرابطـ بـه   یتـوجه  بـی : از انـد  عبارتنیز نقاط ضعف این اثر  نیتر مهم

فرهنگ بـومی، کیفیـت    يها روساختبه  شده اغراقیادگیري زبان خارجی و توجه صرف و 
زبـان   يصوتی لوح فشرده، سردرگمی در آمـوزش الفبـا   يها لیفاپایین بعضی از تصاویر و 

  .زبان ربه آموزش دستو یتوجه بیانگلیسی و 
 یو زمان یاستپو ینديفرا یمواد آموزش یابی که نقد و ارزش کردتوجه  یدبا انیپا در

 يرا برا یآموزش هاي کتاببودن  ثمربخشو  ییکارا ،ش از استفادهیپ یهاول يها یبررسکه 
در همان  یزد بعد از استفاده از آن کتاب نیبا دهد،خاص نشان  یطخاص و در شرا یهدف
 ییآن کتاب قضاوت نهـا  ییو کارا یفیتک بارةدر ،همان اهداف مفروض يو برا یطشرا

تعدادي از از نظرسنجی  ۀاین پژوهش نتیج ).1393 صفا، ياحمد و يمحمود(انجام شود 
حدود یک سال از تدریس ایـن کتـاب   گذشت هفتم بعد از  ۀآموزان پای معلمان و دانش

استفاده از این کتاب در نظام  بلندمدتنتایج  ةتر و مشاهد گذشت زمان بیش عتاًیطب. است
نظرهــاي آموزشـی ایـران آزمــونی خواهـد بــود بـراي تعیــین میـزان صــحت و دقـت       

  .در این پژوهش ها شونده مصاحبه
باید به آن اشاره کرد این است که گرچه نظر معلمان  حتماًاهمیت دیگري که  حائز ۀنکت

 چـه  آن امـا  ،شودتوجه  به آنبسیار مهم است و باید  ها از کتاب کننده استفادهآموزان  و دانش
 يریـ گ میتصـم مـالك   بایـد یابی و نقد هر کتابی  در دنیاي واقعی و از لحاظ علمی در ارزش

مخـاطبش   آمـوزان  دانـش کیفیت یـادگیري   کتاب بر روي میزان و هراست که  يریتأثباشد، 
 ءجززیرا کتاب درسی مانند هر  ؛از آن کتاب کننده استفادهذهنی افراد  يها قضاوتدارد و نه 
باشـد و آن هـدف چیـزي     معطـوف  به یک هـدف  بایدآموزشی  نظامهر  ياجزادیگري از 

  .نیست جز یادگیري یادگیرندگان



 ) ...هفتم(پایۀ اول دوره اول متوسطه  زبان انگلیسی بررسی و نقد کیفی کتاب   188

  )شده در مصاحبه استفاده هاي پرسش(  وستیپ. 6
ماهیـت زبـان و    بـارة درتخصصی مشتمل بر دیدگاه نویسنده یا ناشر  ۀمقدماثر داراي  ایآ .1

 ؟استتدریس زبان خارجی  يها روش
کیفیـت  ) ، طرح جلد، صحافی و غیـره ینیچ حروف، ییآرا صفحه(کتاب از نظر شکلی  ایآ .2

  مناسبی دارد؟
خصـوص ماهیـت    علمی جدید در يها افتهیو  ها هینظرکتاب با  يها نیتمرمطالب و  ایآ .3

 زبان خارجی انطباق دارد؟ تدریس يها روشو  یادگیري يها هینظرزبان و 
 شده از نظر کیفیت و کمیـت بـا سـطح تـوانش زبـانی،      طراحی يها آزمونو  ها نیتمر ایآ .4

 انی دارند؟خو شده در کتاب هم و مطالب تدریس ،آموزان نیازهاي آموزشی زبان
؟ به چه نسـبتی؟ آیـا ایـن    اند شدهزبانی پوشش داده  يها مهارت ۀمطالب هم ۀارائدر آیا  .5

 نسبت با توجه به اهداف و نیازهاي مورد نظر مناسب است؟
، لوح فشـرده، و معرفـی   کتاب کار، کتاب معلممانند  ،مکمل یآموزش کمکمواد   کتاب ایآ .6

  دارد؟ به همراهو غیره  تیسا وب
 ؟دیدان یمچه  اند نشدهباال مطرح  سؤاالترا که در  و معایب کتاب ایامز نیتر مهم .7
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