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 جنسيت و قدرتنمود  :تحليل گفتمان انتقادي يها جنبهبا تكيه بر 
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  دهكيچ
 اول پايـة  انگليسي زباناز روش پژوهش تركيبي كتاب استفاده مطالعة حاضر با 

 21. رده استك يرا بررس )7 كتاب اختصار بهيا  Prospect 1( متوسطه اول دورة
كـه بـر اسـاس ده     ،در مقياس ليكرت را يسؤال 23 يا نامه پرسش 7 كتابمعلم 

از فهرست معتبر ارزيابي كتب آموزش زبان انگليسـي تهيـه شـده و روايـي آن     
و ده نفـر از  كردنـد  بـود، تكميـل    شده تأييد و قضاوت ن رشتهامتخصصطريق 

 يا مصـاحبه در  يتشـان رضاو بـا اخـذ    ندبه طـور تصـادفي انتخـاب شـد     ها آن
 ،معيـار مـذكور   23چنين محقق با استفاده از  هم. كردندشركت ساختاريافته  يمهن

تعصـب   فقـدان  /از نظـر وجـود   ويـژه  ، بـه 7 كتـاب به بررسي ذهني و تفصيلي 
نتايج آمار . نابرابري روابط قدرت در مطالب كتاب پرداخت /جنسيتي و برابري

 هرچنـد  نشـان داد  هـا  مصاحبهنامه و تحليل محتواي  توصيفي حاصل از پرسش
ماننـد واقعـي و    يجـد كتاب از نقاط قوت نسبي برخوردار است، نقاط ضعف 

 مقولة فرهنگ، جذاب ةمتعصبانو  سويه يكارائة طبيعي نبودن برخي از مطالب، 
بـه  (هاي موجود در كتاب  محدود بودن موقعيتو مطالب و موضوعات،  نبودن

) خـي دو ( چنين نتايج تحليـل اسـتنباطي   هم. را دارد) درس و كالس و مدرسه
 به معناداري شكلدر بيان جنسيت در مطالب و تصاوير به  7كتاب  كه نشان داد

  .است صبعمت مردان نفع
  .، ارزيابي، فهرست ارزيابي، جنسيت، روابط قدرت7كتاب  :ها كليدواژه
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 مقدمه .1

كه از طريـق   رود به شمار ميشناسي كاربردي  فعاليتي در حوزة زبان ارزيابي مطالب درسي،
و  هـا  برنامـه آموزشي، نويسندگان مطالب درسي، ناظران اجراي ايـن   يها برنامهمجريان  ،آن

). Tomlinson, 2001( كننـد  ميكنندگان قضاوت  استفاده در يمطالب درس يرتأث دربارة مدرسان
آموزش زبـان   يها برنامهسزايي در توسعه و اجراي  هچنين ارزيابي مطالب درسي سهم ب هم
 .)Mc Grath, 2002( دارد

آموزشـي اسـت كـه در    ـ  گر تصميمي اجرايي انتخاب كتاب آموزش زبان انگليسي بيان
اجتمـاعي هنگفتـي صـورت    ـ  و حتي سياسي ، مالييا حرفه گذاري يهسرما ،روند اتخاذ آن
مـالي و   هـاي  يهسـرما باعث جلوگيري از اتـالف   ،ارزيابي كتب قبل از انتخاب. گرفته است

 ،چنين ارزيابي منصفانة كتب پس از انتخاب و انتشـار  هم ).Sheldon, 1988(شود  ميانساني 
اثـر  بعـدي   يهـا  چـاپ ريزان در  برنامهو  مؤلفانكشد تا  مياثر را به تصوير  يها ضعف نقطه

و با اين مقدمة كوتاه، ضرورت انجـام ايـن تحقيـق    . تري ارائه دهند بخشمطالب بهتر و ثمر
  .شود يمآشكار  7 كتابارزيابي  لزوم

  
 پيشينة تحقيق. 2

  ايران درمطالب آموزش زبان انگليسي  ارزيابي 1.2
صورت گرفته است يي ها تالشدر ايران براي ارزيابي مطالب درسي زبان انگليسي مدارس 

  عمـل ، )2002(، يارمحمـدي  )2002(به تحقيقات انصـاري و بابـايي    توان يمكه از آن ميان 
  .اشاره كرد) 2012(و رحيمي  ،گرد، سودمند افشار و جهان) 2004(صالح 

با ارزيابي مطالب درسي با استفاده از معيارهـايي ماننـد روش   ) 2002(انصاري و بابايي 
ايـن  تـر   بـيش شكل ظاهري كتاب دريافتنـد كـه    و ،محتواارائة در كتاب،  شده ارائهتدريس 

  .وجود نداردمعيارها در كتب زبان انگليسي مدارس ايران 
و فاكتورهاي اجتمـاعي كتـب زبـان انگليسـي مـدارس راهنمـايي       ) 2004(عمل صالح 

در كتـب   زنـان  دهنـدة ايـن اسـت كـه     نتـايج نشـان  . ه اسـت كردايران را بررسي  يرستاندب
را انجـام داده و   يدار خانـه محـدودي ماننـد خانـه، امـور      يهـا  بافتدر فقط ، شده ارزيابي
  .ندا هشغلي محدودي در جامعه داشت يها فرصت

كتب زبـان انگليسـي دبيرسـتان را    ) 1975(با استفاده از مدل تاكر ) 2002(يارمحمدي 
ـ دار ايـن كتـب مشـكالت فراوانـي     ه است كهوي دريافت. ه استكردبررسي  از جملـه   د؛ن
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 يهـا  تمهاربه  يتوجه بيو واقعي نبودن مطالب، تداخل استفاده از اسامي ايراني و التين، 
  .گفتاري و شنيداري

و اعمال تغييرات الزم ) 1975(با استفاده از مدل تاكر ) 2010( يو لطف ،فر، كوشا عزيزي
 ينتـر  مهـم نـد  ا هدريافت ها آن. ندا هدر آن، به بررسي كتب زبان انگليسي مدارس ايران پرداخت

كه در آموزش زبان اهميت و جايگـاه   استبه مهارت شنيداري  نپرداختنضعف اين كتب، 
     ً  صـرفا  گفتاري در اين كتب،  هاي يتفعالند ا هچنين به اين نتيجه رسيد هم ها آن. دارد اي يژهو

. شـود  يمـ محدود  )repetition drills( و تكرار )substitution drills( به تمرينات جايگزيني
در چه  ،استفادة واقعي از زبان انگليسيآموزان را به  دانشند اين كتب ا هدريافت ها آن چنين هم

 .كنند ينمترغيب و تشويق  ،در خارج از كالس و چهكالس  بافت
نيز با تكيه بر ده فهرسـت ارزيـابي معتبـر    ) 2012(و رحيمي  ،جهانگرد، سودمند افشار

بـه بررسـي   ) 1991(اسكيرسو و ) 1984(، كانينگورث )1988(مانند فهرست شلدن  ،كتب
نقـاط   از ها كتابند اين ا هدريافت ها آن .ندا هايران پرداخت هاي يرستاندب 3و  2و  1كتب زبان 

بـه   اما ،ضميمة واژگاني و مطابقت تمرينات با محتواي دروسدارند؛ از جمله برخورقوتي 
خصوصيات فيزيكـي   داشتنفراگيري واژگان در كتاب،  يبردها راهپرداختن كافي به ندليل 

كاغذ و چاپ، واقعي نبودن مطالب كتب در برخي موارد رغوب ناممانند كيفيت  ،نامطلوب
آمـوزان ضـعيف    دانـش مطالب و محتواي كتـاب بـا نيازهـاي واقعـي     نداشتن  تطابقو نيز 

  .ارزيابي شدند
  
 و زبان جنسيت 2.2

 1980 و 1970 يهـا  دهـه در ، 1970و  1960 يهـا  دهـه جنبش زنـان در اواخـر    در پي
خارجي  يها زبانبيان جنسيت در كتب آموزش  بارةفراواني در يها پژوهشمطالعات و 

جنسـيت   بارةدر شده انجامنتايج تحقيقات  ).Sunderland et al., 2000( انجام شده است
زنان در كتب آموزش زبان، مشاغل بـا قـدرت    در مقايسه بامردان  دهد يمو زبان نشان 

در اين  .);Schmitz, 1984 Porreca, 1984( اند دادهرا به خود اختصاص  يتر متنوعباالتر و 
مرد يـا  (به جنسي خاص  يسنتكه از نظر اند  را انجام داده هايي يتفعالمردان و زنان كتب 
زنـان   نهايـت درو  )Cincotta, 1978(براي زنان  يدار خانه از جمله ؛است  داشتهتعلق ) زن

). Hartman and Judd, 1978( اند شده  دادهجلوه  تر مردان، موجوداتي احساساتي به نسبت
معلمـان و  چنـين   و هم و نويسندگان ناشران يدعقاتغيير و  يسطح آگاه باال رفتنبا  البته
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 قبل به نفع زنان تغييـر يافتـه اسـت    در مقايسه باآموزان، اين نگرش تا حد زيادي  دانش
)Jones, Kitetu and Sunderland, 1997.(  

كتب آموزش زبان انگليسي ژاپـن را از نظـر بيـان جنسـيت بـا تمركـز بـر        ) 2014(لي 
 ،)titles of address(، عنـاوين خطـاب   زن بـا  مقايسـه  در مـرد  بيـان  نسبتمعيارهايي مانند 

، ترتيب ذكر مطالب مربوط به زن ها آنخنثي بودن  /اختصاص واژگان كتاب به جنس خاص
ه كـرد مربوط به زنان و مردان بررسي  هاي يتفعالكلي و انواع  يها نسبتو  و مرد در كتاب

از نظـر جنسـيت خنثـي     ها كتابدر اين  شده استفادهنتايج او نشان داد اگرچه واژگان . است
رنگ بودن  كم ،كتاب مردان در مطالب )firstness( تعصب جنسيتي از نظر اول بودن اما بوده،

  .ه استايشان موجود و مشهود بود از اي يشهكلو ارائة تصوير  ،نقش زنان
كتب زبان آلماني و رياضي مدارس آلمان را از نظر بيان جنسيت  )2014(زر و هانوور  م 

مربوط به مردان و زنان در  هاي يتفعالبا تكيه بر عواملي مانند درصد تصاوير و مطالب و و 
. انـد  كـرده  مطالعـه ) از نظـر جنسـيتي  (و استفاده از زبـان خنثـي    ها آن يا حرفهكتاب، نقش 

تر از مردان در كتب زبان آلماني به تصـوير   كه زنان كم با وجود ايننشان داد  ها آن هاي يافته
چنين  هم. وجود داشته استاز پسران و دختران برابري             ً نمايش تقريبا  كشيده شده بودند، اما 

در مشاغل خاص مردان يا زنـان نشـان داده    فقط نهو گوناگون  هاي يتفعالزنان و مردان در 
مـزر و  . معرفي شـده بودنـد   شانحرفه و شغلاز طريق تر از زنان  شده بودند، اما مردان بيش

ـ هانوور نتيجه گرفتند اگرچه زبـان   بـه كتـب    )gender-fair language( جنسـيتي  طـرف  يب
 هـا  آنچنين  هم. شود ينماستفاده  ها آنثابت و دائمي در شكل به اما ، است مدارس راه يافته

كتب رياضي مدارس آلمـان از نظـر بيـان جنسـيت      در مقايسه بادريافتند كتب زبان آلماني 
 .)Moser and Hannover, 2014( ندا هبود تر منصفو  تر طرف يب

بيـان جنسـيت در كتـب    زمينـة  تحقيقاتي كه در  ينتر جامعشايد يكي از معدودترين و 
. اسـت ) 2010(آموزش زبان انگليسي مدارس ايران انجام شده مربوط به بهمـن و رحيمـي   

و صـفات   ،نشان دادند بين اسامي، عناوين، ضـماير  با استفاده از تحليل آماري خي دو ها آن
داري  يمعنـ تفـاوت  ايـران   هـاي  يرستاندبدر كتب زبان انگليسي  شده استفاده مؤنثمذكر و 

قبل از اسـامي   داري يمعندريافتند اسامي و عناوين مذكر به طور  ها آنچنين  هم. وجود دارد
 22دريافتنـد از   هـا  آن چنـين  هم. در كتب زبان انگليسي استفاده شده بودند مؤنثو عناوين 

ايران، ده متن  هاي يرستاندب 3و  2و  1زبان انگليسي  يها كتابمتن درك مطلب موجود در 
يك متن درك مطلب مربـوط بـه جـنس    فقط و  همربوط به مردان بود يرمستقيمغ مستقيم يا

حيوانات هم از چهار  بارةحتي در؛ ه استبود مؤنث يو آن هم داستاني دربارة ميمون مؤنث
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بقيـة مـوارد همـه مـذكر      و اشاره شده بود مؤنثبا لفظ ) ميمون(به يك حيوان فقط مورد، 
 ).ميمون مذكراسب مذكر، پرندة مذكر، (ند ا هبود

  
  و زبان قدرت 3.2

، بلكـه  شـود  ينمـ كـالن سياسـي و اجتمـاعي محـدود      يندهايفرابه فقط ) power(قدرت 
تبادالت روزمرة زباني و مواجهـات اجتمـاعي سـاري و جـاري     همة پتانسيلي است كه در 

) 1997(و فوكو ) 1999(نظري كه هاچبي  و يدها ؛)Jaworski and Coupland, 1999( است
  .اند از آن استفاده كردهبه آن توجه و نيز 

كـه بـر    ييهـا  روشباور است كه  ينارتباط قدرت و زبان بر ا ينةزم در )1999( هاچبي
 تواننـد  يمـ  اند كرده طراحي را شان يتبادل كالم ي،زبان تعامليكنندگان در  شركت ،اساس آن

به طـور   تر كم يا تر يشبا قدرت ب يكالم يبردها  راه ،كنند كه در آن يجادها ا آن يبرا يروابط
  .استفاده شوند يو متفاوت يزمتما

را از ن آو سپس دهد از كتاب ارائه  يكل  اي ارزيابي نخستكه تحقيق حاضر بر آن است 
يعني نمود جنسيت و روابط قدرت در مطالب و  ،نظر دو ويژگي مهم تحليل گفتمان انتقادي

زيـر بـراي پـژوهش     هـاي  يهفرضـ و ها  پرسشبنابراين ؛ به دقت بررسي كندمحتواي كتاب 
 .شوند يمحاضر ارائه 

  
  هاي تحقيق و فرضيه ها پرسش 4.2

  تحقيق هاي پرسش 1.4.2
از يـابي معلمـان   ارز ،نامة ارزيابي كتب آموزش زبان انگليسي بر اساس معيارهاي پرسش .1

 چيست؟ اين كتاب
 نقاط از نظر محققان ،آموزش زبان انگليسينامة ارزيابي كتب  بر اساس معيارهاي پرسش .2

 چيست؟ 7 كتابضعف و قوت 
 وجود دارد؟ي معنادارتفاوت آماري  7 كتاببين بيان روابط قدرت برابر و نابرابر در  ياآ .3
 وجود دارد؟ي معنادارتفاوت آماري  7 كتابدر  مؤنثبين بيان جنسيت مذكر و  ياآ .4

  هاي تحقيق فرضيه 2.4.2
  :زير براي مطالعة حاضر ارائه شدند صفر هاي يهفرض، 4و  3 هاي پرسشبر اساس 
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تفـاوت آمـاري    7كتاب بين بيان روابط قدرت برابر و نابرابر در : صفر اولفرضية ) الف
  .وجود نداردي معنادار
تفـاوت آمـاري    7كتـاب  در  مؤنـث بين بيـان جنسـيت مـذكر و    : صفر دومفرضية ) ب
  .وجود نداردي معنادار
 

  تحقيق روش .3
  تحقيق طرح 1.3

 ، از نوع تركيبيها داده يآور جمع گوناگون برايپژوهش حاضر به دليل استفاده از ابزارهاي 
)mixed methods( را  7كتـاب  نظرات معلماني كـه    نقطههم از  ر آند زيرا رود؛ مي شمار به

 هـم  شـده و استفاده  )نامه و هم به صورت مصاحبه هم به صورت پرسش( اند كردهتدريس 
 .استداده انجام  )subjective( ارزيابي تفصيلي ذهني محقق
  
  كنندگان شركت 2.3
پنج سال سابقة تدريس زبان انگليسـي در  كم  دست، كه )مرد 8زن و  13( 7 كتابمعلم  21

نامة پژوهش حاضـر را تكميـل    و پرسششدند داشتند، به طور تصادفي انتخاب را مدارس 
بر تكميل افزون ده تن از اين معلمان . داشتندسن سال  45تا  28بين  كنندگان شركت. كردند
 .نيز شركت كردند ساختاريافته يمهن يا مصاحبهنامه، در  پرسش
  
 ها گردآوري داده زاراب مطالب و 3.3

  نامه پرسش 1.3.3
فهرسـت متنـوع ارزيـابي كتـب     ده ارزيـابي كتـاب از   بـراي   شده استفادهمطالب و معيارهاي 

و  ،)1991(، اسكيرسـو  )1975(تاكر ، )1988(آموزش زبان انگليسي از جمله فهرست شلدن 
طراحـي شـد كـه     صـورت   ينبـد اين فهرست ارزيابي . استخراج شدند) 1995(كانينگورث 

فهرسـت معتبـر ارزيـابي كتـب آمـوزش      ده از ) معيـار  32شامل (مشترك  يارهايمعنخست 
را سپس ايـن فهرسـت   . انتخاب شدند ،اشاره شد ها آنكه در باال به برخي از  ،خارجي يها زبان

نداشـتن   تعلقبا توجه به  نهايتدر كه  كردندسه متخصص رشتة آموزش زبان انگليسي بررسي 
معيـار   23، نه معيار از ليست اوليه حـذف و فهرسـت بـه    نظر مد                    موارد  فهرست به كتاب  برخي
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 )expert judgment( قضـاوت متخصـص  از طريـق  نحو روايي فهرسـت    بدينو  يافتكاهش 
    ً          كامال  مخـالفم  = 1از (در مقياس ليكرت  يسؤال 23 يا نامه پرسشاين معيارها به . تأييد شد

برخـي  . كردنـد تكميـل  آن را  7 كتـاب معلـم   21تبـديل شـد كـه    )     ً           كـامال  مـوافقم  = 5تا 
تكميـل  . شـدند از طريق رايانامه و برخي ديگر بـه صـورت دسـتي تكميـل      ها نامه پرسش
نامـه در   از پرسش يا نمونه. دقيقه طول كشيد 15نامه به طور متوسط براي هر معلم  پرسش

 .موجود است 1ضميمة شمارة 

  مصاحبه 2.3.3
بـه طـور    ،نامه پاسـخ داده بودنـد   كه به پرسشپژوهش، در  كننده شركتمعلم  21ده نفر از 

مصاحبه شامل چهار . شركت كردند افتهيساختار يمهن يا در مصاحبهتصادفي انتخاب شده و 
 ،)authenticity( از جمله نحوة بيان فرهنگ در مطالب كتاب، واقعي بـودن مطالـب   ،پرسش

در مطالب بود  )power relations( در مطالب، و روابط قدرت )gender( نحوة بيان جنسيت
كه برخـي   ،تر دربارة موارد مذكور                    ِ    نامه و با هدف كنكاش  بيش پرسش ؤاالتسكه بر اساس 

مصـاحبه در   هاي پرسش. پژوهش حاضر نيز بودند، طراحي شد هاي پرسشدر بين  ها آناز 
  .موجود است 2شمارة ضميمة 

  ارزيابي ذهني محقق 3.3.3
 يريكارگ بهبه نحوة استخراج و  1.3.3             ً        معياري كه قبال  در بخش  23بر اساس را كتاب محقق 

 .كرد ارزيابي تفصيلي صورت به موجود است 1اشاره شد و در ضميمة شمارة  ها آن
  
  ها و تحليل داده تجزيه 4.3
ميـانگين  (تحليل و آمار توصيفي  SPSS افزار نرماز طريق نامه  حاصل از پرسش يها داده

 يشده به صورت صوت انجام يها مصاحبه چنين هم. شدها استخراج  آن) و انحراف معيار
 در ، كدگـذاري شـده و  شـده ) content analysis( محتوا تحليلنوشته شده،  شده، ضبط
 3 هاي پرسشپاسخ به  براي. شدها استخراج  آن) و درصد يفراوان( يفيآمار توص نهايت

بـودن تفـاوت    دار يمعن مقايسة برايو سپس  موارد در كتاب استخراج شد ي، فراوان4و 
جـنس مؤنـث و    گـر  بيـان  مطالـب در مطالب معـرف جـنس مـذكر و     يتجنس يانب ينب

 دو يخ ياز روش آمار ،روابط قدرت برابر و نابرابر يانتفاوت م يمعنادار يسةمقا چنين هم
)chi-square( شد استفاده. 
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 نتايج .4

 نامه پرسش نتايج 1.4
نامـة   پرسـش ) معلـم مـرد   8معلم زن و  13( 7 كتابمعلم  21، شد      ً       كه قبال  اشاره  گونه همان

معلمـان   يها پاسخ) ميانگين و انحراف معيار(نتايج آمار توصيفي . كردندرا تكميل پژوهش 
  .ارائه شده است 1در جدول 

  نامه پرسش هاي گويهآمار توصيفي براي . 1جدول 
  معيار انحراف ميانگين  دادتع گويهعنوان  گويه شمارة
 94/0 90/3 21 كتابظاهريوفيزيكيجذابيت  1
 07/1 62/2 21 خاصفرهنگيبهكتابنداشتنتعصب  2
 83/0 00/3 21 هاتمرينانجامدستورالعملوضوح  3
 97/0 43/2 21 مشكلبهسادهازكتابمطالببنديدرجه  4
 92/0 38/3 21 زباناصليمهارتچهارهربركتابتأكيد  5
 86/0 38/3 21 در كتاب)دستور، واژگان و تلفظ(زبانياجزاهمةشدنگنجانده  6
 72/0 86/2 21 واقعيمطالبباكتابمحتوايمطابقت  7
 13/1 76/2 21 كتابطريقازآموزاندانشيواقعيزندگيزبانيازهاينتأمين  8
 02/1 43/3 21 كتابمحتوايباتمريناتمطابقت  9
 33/1 90/2 21 معلمكتاببودندسترسدرووجود  10
 97/0 38/3 21 كتابهمراهبهشنيداريوديداريمطالبوجود  11
 04/1 40/3 20 كتاب/درسهرپاياندريفهرست واژگانوجود  12
 91/0 67/2 21 واژگانفراگيريبردهايراهضمنيمعرفي  13
 73/0 70/2 20 واژگانفراگيريبردهايراهبرصريحتأكيد  14
 26/1 00/3 21 درسهردرواژگانكافيتعدادمعرفي  15
 92/0 05/3 21 واژگان در بافت و متنارائة  16
 24/1 95/2 21 كتابمطالبوعناوينجذابيت  17
 96/0 86/2 21 برابر روابط قدرت در كتابارائة  18

برديراهواجتماعيـشناختيمنظورتوانشتقويت  19
 كتابدرآموزاندانش

20 75/2 02/1 

 09/1 10/3 21 كتابمطالبدرزباندستورمندنظامارائة  20
 79/0 14/3 21 كتابدرواژگانتلفظمعرفي  21

به خواندن و يو گفتاريداريشنيهابر مهارتتربيشتأكيد  22
 نوشتن در كتاب

21 90/3 70/0 

 92/0 81/2 21 كتابمحتوايومطالبدرجنسيتبرابربيان  23
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  مصاحبه نتايج     2.4
تـا   انجـام شـد   7كتاب معلم  10از  ساختاريافته يمهن يا مصاحبه      ً          كه قبال  گفته شد،  طور همان
كه نتايج آن به  انجام شود تري يقعمتر و  نامه كنكاش بيش پرسش هاي پرسشبرخي  دربارة

  .خالصه شده است 2شرح ذيل در جدول 
  نتايج مصاحبه. 2جدول 

  
  ارزيابي ذهني محقق نتايج 3.4

 كتابظاهري  خصوصيات 1.3.4
 شده استفادهكيفيت كاغذ  ؛ زيرامطلوب است تا حدوديظاهري  هاي يژگيواز نظر  7 كتاب
كيفيت چـاپ  . است  و واضح) البته با كيفيت متوسط(، رنگي يرو تصاو است مرغوب      ًنسبتا 

ايـن   يـد مؤ پرسـش، معلمان به اين پاسخ ) =90/3M(ميانگين باالي ؛ قبول استمكتاب نيز 
  .مسئله است

 فرهنگي در مطالب كتاب هاي وجود تعصب 2.3.4

 فقـط  و اسـت  يرانيا...)  و ها يناعم از مكالمات، تمر(شده در كتاب  استفاده اسامي همة
   آمـوزش انتقـادي   يهـا  آمـوزه ايرانـي سـازگاري دارد كـه البتـه ايـن امـر بـا        فرهنگ  با
)critical pedagogy(،  مطالـب  آموزشـي توجـه ويـژه دارد، تـا حـدودي        سازي يبومكه به                                             ِ     

، گنجاندن نكـات و ظرايـف   شدني نيستجا كه زبان از فرهنگ جدا اما از آن؛ سازگار است
در مطالب كتـاب  ، ندارند منافاتي كه با فرهنگ اسالمي و ايراني ،مثبت فرهنگي زبان مقصد

  خنثي خير بله عنوان ةشمار
  فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد سؤال سؤال

   آيا مطالب كتاب در مقولة فرهنگ 1
  10 1 10 1 80 8 متعصبانه است؟

  0 0 70 7 30 3 آيا زبان و مطالب كتاب واقعي است؟ 2
  آيا در بيان جنسيت در محتواي كتاب 3

  10 1 60 6 30 3 برابري رعايت شده است؟
  صورتآيا روابط قدرت در كتاب به  4
 20 2 30 3 50 5 برابر بيان شده است؟ 
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       ً  اتفاقـا  كـه   ،شـوندگان  مصـاحبه يكـي از  . رسـد  يمـ و ضروري به نظر نيست خالي از لطف 
از  ،دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي بوده و تا حد زيادي با مفاهيم تخصصي رشـته 

  :تجمله آموزش انتقادي و فرهنگ آشنا بود، اظهار داش
نقدي كه به كتـاب قـديمي نيـز وارد    ؛ فرهنگ به كتاب نقد جدي وارد است ةدر مورد مسئل

مهم توجـه داشـت كـه     ةبايد به اين نكت. در محيطي ايراني ارائه شده است     ًكامال كتاب . بود
آموزان براي برقـراري ارتبـاط بـا مـردم      هدف اصلي از آموزش زبان انگليسي كمك به زبان

از انگليسي براي برقـراري   زبانان يفارسواقعي،  هاي يتموقعدر  ندرت بهو  هاست ملتديگر 
 مشـاهده چه در كتـاب حاضـر    ، آن   اين با وجود. كنند يماستفاده  زبانان يفارسارتباط با ديگر 

به  ها يتموقعو  گوها، تصاويرو گفت ةهم. چنين هدفي را دنبال كند رسد ينمبه نظر  شود يم
چنـين مكالمـاتي بـين     اگر تصـاويري از ديگـر كشـورها و هـم     .ايران اختصاص يافته است

، بـه مقولـة   شد يمو افرادي حتي از ساير كشورهاي مسلمان در كتاب گنجانده  زبانان يفارس
و  گفتاري، شنيداري، نوشتن يها مهارتكه امروز به عنوان مهارت پنجم در كنار  ،فرهنگ نيز

  .شد يمو در برقراري ارتباط موفق نقش مهمي دارد، پرداخته  شود يمخواندن در نظر گرفته 

نيـز  نامـه   پرسـش  هاي يانگينمترين  كه يكي از كم ،پرسشميانگين پاسخ معلمان به اين 
خاص،  يفرهنگدربارة با معتصب بودن كتاب  ها آندرصد  80و موافقت  ،)=62/2M(است 

  .كند يم تأييداظهارات فوق را 
 و تكاليف ها دستورالعمل انجام تمرينوضوح  3.3.4

قابـل  و  ،كتاب ساده، واضـح  هاي نحوة انجام تكاليف و تمرين دستورالعمل رسد يمبه نظر 
 ، در كتاب كـار آموز دانشدر كتاب  ها ينتمرانجام  يها دستورالعملهمة ترجمة . باشندفهم 

 87 ةصـفح در بـراي مثـال    .اشتباه است ها در برخي موارد ترجمه هرچند ؛آورده شده است
 ةصفحهمين اتفاق در  ؛ترجمه شده است» حروف«به  »words« 5كتاب كار مربوط به درس 

    ً          كـامال  خنثـي    بـاره   نظر معلمان در ايـن . رخ داده است يزن 6كتاب كار مربوط به درس  88
 ).=00/3M(است 

 بندي مطالب كتاب از ساده به مشكل درجه 4.3.4
كه سطح دشواري  صورت  ينبد. سطح دشواري مطالب در كتاب مشهود نيست يبند درجه

نشاني و  بارةدر كه ،آخربا دروس  ،معرفي خود و ديگران است بارةكه در ،دروس اول كتاب
شايد الزم باشـد درجـة   . است، تفاوت چنداني ندارد )tea, food, water( عالقه موردغذاي 

واژگان دشوارتري در  افزايش يابد و ساختارها و تري بيش سرعتدشواري مطالب كتاب با 
برخي از مدرسان كتاب اظهار داشتند كه بين سطح  ،در مصاحبه. دروس آخر گنجانده شوند
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   ً مثال  . وجود نداردهيچ تفاوتي  ،در كتاب كار ويژه ، بهآخر كتابدرس با دشواري درس اول 
هاي  تمريندر  دارد، اماتأكيد  )A, K, M( ، بر آموزش سه حرفآموز دانشكتاب  ولدرس ا
را  Mohammadو  Morteza آموزان خواسته شده كلماتي ماننـد  دانشكتاب كار، از  1درس 

و كتاب كـار از   آموز دانشيعني بين كتاب ؛ بنويسند كه الزمة آن دانستن ساير حروف است
بـه  ) =43/2M(ميانگين بسيار پايين پاسخ معلمان  .نظر درجة دشواري مطابقت وجود ندارد

 .نظر محقق است يدمؤاين پرسش 

 در كتاب) نوشتن و ،خواندن ،گفتاري شنيداري،( زبانهاي اصلي  مهارتهمة شمول  5.3.4
آمده است، اجـراي رويكـرد    آموز دانشچنان كه در مقدمة كتاب  هم ،هدف اصلي كتاب

همين دليل كتاب به . استآموزان  ارتباطي دانش هاي مهارتارتباطي و در نتيجه، تقويت 
در هـا   تـر تمـرين   بيشو حتي  دهد مياهميت  گفتاري وشنيداري  هاي مهارتتر به  بيش

سـاير  بـر  هرچنـد   است؛كتاب به صورت ديالوگ و در راستاي تقويت مهارت گفتاري 
ميانگين پاسـخ معلمـان بـه    . شده استمانند خواندن و نوشتن نيز تأكيد نسبي  ها مهارت

  .است 38/3 پرسشاين 
 در كتاب) و تلفظ ،دستور، واژگان(اجزاي مختلف زبان  شمول 6.3.4

 اما ؛پردازد يم ،)implicit( زبان، البته به صورت ضمنيجزء كتاب بر هر سه  رسد يمبه نظر 
در ويـژه   بـه  ،نتـايج تحقيقـات در برخـي از مـوارد    بر اساس اين است كه  برانگيز نكتة تأمل

به  ها آنبر  يدتأكمعرفي اجزاي زبان و  بايدسطوح ابتدايي و مقدماتي فراگيري زبان خارجي 
تركيبـي از هـر دو باشـد    كـم   دسـت يـا   )intentional( و تعمدي )explicit( صورت آشكار

  .است 38/3نيز  پرسشميانگين پاسخ معلمان به اين ). 2001نيشن، (
 مطالب كتاباستفاده از زبان واقعي در  7.3.4

زنـدگي   هـاي  يـت موقعزبـان در  اسـتفاده از  واقعي از  يها نمونه )authentic( مطالب واقعي
 ).Johnson and Johnson, 1998( اند نشده                 ً                         واقعي بوده و صرفا  با هدف آموزش زبان طراحي 

كـه بـا    ،بودن مطالـب  يواقع ياصل يارهاياز مع يكي و جانسون جانسونباور  به چنين هم
 گـرا  معنـي  ــ  گـرا  نقش يدرس ةو برنام) communicative approach( ارتباطي روش ظهور

)notional-functional syllabus (طبيعي يشد، رفتار زبان يدارپد )natural (ةاست كه با استفاد 
 البته ؛مطابقت دارد كنند، يزبان استفاده م يانكه بوم زباني، يواقع هاي يتزبان در موقع يواقع
 يربـومي غگويـان   ، بلكه اگر سـخن كنند ينم     ً                   لزوما  بوميان زبان توليد را و مطالب واقعي  زبان

  .شود ه ميواقعي ناميدزبان توليد كنند، آن  زبان طبيعي ذكرشده يارهايمعزبان هم با 
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محـدود بـه        ً   عمـدتا    ، امـا موجود در كتاب تا حدي واقعـي  هاي يتموقع رسد ينظر م به
و  خريـد كـردن   يرنظ ياست و هيچ موقعيت واقعي ديگر )كالس و درس(خاص  يموقعيت

زبـان   .رود به شمار مـي رستوران رفتن در كتاب وجود ندارد كه از نقاط ضعف عمدة كتاب 
در مكالمة درس مثال  رايب ؛رسد ينمدر برخي موارد واقعي به نظر نيز در كتاب  شده استفاده

 آيد ينمبه نظر  ؛كند يموزان تشكر آم دانش، معلم پس از شنيدن جواب سالم 6صفحة  ،اول
  :چنين امري در فرهنگ انگليسي مرسوم باشد

T: Hi, class. 

SS: Hello, teacher. 

T: Thank you, … 

گر واقعي نبودن برخي از  نيز بيان) =86/2M( پرسشميانگين پايين پاسخ معلمان به اين 
مطالب و زبـان كتـاب    ،شوندگان مصاحبه درصد 70 به باور ؛مطالب و مكالمات كتاب است

  .واقعي نيست

  آموزان و مطابقت آن با محتواي دروس و تحقق نيازهاي زندگي واقعي دانش ها تمرين 8.3.4
و در زنـدگي   شنيداري و گفتـاري اسـت   يها مهارتكتاب بر هاي  تمرينتأكيد  كه جا آن از

تـا حـدي محتـواي كتـاب بـا       رسـد  يمنياز مبرم است، به نظر  ها مهارتروزمره نيز به اين 
  به برخي از مشكالت در ايـن  در باال البته ؛زندگي روزمره مطابقت داشته باشدهاي  واقعيت

 ،استجاخالي  هاي يالوگد        ً         كه عمدتا  به صورت  ،كتابهاي  تمرينچنين  هم .اشاره شد باره
البتـه  . شـنيداري و گفتـاري تأكيـد دارد، مطابقـت دارد     يها مهارتكه بر  ،با محتواي كتاب

 كنـد  يمـ آمـوزان را تـأمين    دانـش واقعي زباني  يازهاينمعلمان مخالف اين بودند كه كتاب 
)76/2M=(كتـاب بـا محتـواي دروس    هـاي   تمـرين تا حدي موافق بودند كه محتـواي   ، اما

  ).=43/3M(مطابقت دارد 

 كتابگوناگون هاي  هاي تدريس بخش بودن كتاب معلم و ارائة شيوه  دسترس در 9.3.4

آن، هـدف از طراحـي كتـاب، روش    آغـاز  راهنماي معلم است كـه در  يك شامل  7 كتاب
نحـوة  بسـتة آموزشـي،   اجـزاي  و تعريـف آن،  ) روش ارتبـاطي (نهادي كتاب  آموزش پيش

  .استآمده مواد آموزشي  و آموز دانشطراحي مجموعه، نقش معلم، 
در رويكـرد   ؛ زيـرا ارتبـاطي نباشـد    ًا واقعـ ممكن است كتاب  نظر مد             ِ اما روش آموزش  

البتـه   ؛شـود  يمـ آخرين راه چاره اسـتفاده  منزلة به فقط آموزان  زبانزبان مادري از ارتباطي، 
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، بلكـه در  نيسـت تـابو   تنهـا  نهآموزان در كالس درس  دانشاستفاده از زبان مادري شك  بي
و حتـي يـادگيري را افـزايش    بگيرد جلو اتالف وقت و انرژي را  استمكن مبرخي موارد 

هدف درس را  خواهد يمهر درس از معلم آغاز جاست كه كتاب معلم در  اما نكته اين؛ دهد
نظر به فارسي بيان شود كـه   مكالمة مد بارةدر يكل هاي پرسشبه فارسي معرفي كند، سپس 

 يهـا  مهـارت تـدريس   هاي يوهشبرخي از . با اصول روش ارتباطي سازگاري چنداني ندارد
در تـدريس مكالمـات،   بـراي مثـال    .كه در كتاب معلم آورده شده، جالب نيست گوناگون،

لغـات و  نخسـت  شنيداري و خواندن بهتر است كتاب معلم از معلمان بخواهـد   يها بخش
 چنينهم. شوند يبها ترغ به تكرار آن آموزان دانشكنند و سپس  يرا معرف يدجد اصطالحات
آن  بـر كه در كتاب  ي،از اصول روش ارتباط يكيالبته  ؛ارائه شود ينيع يها مثال كهبهتر است 

است كه بـا   )group work( يو گروه) pair work( هدو نفر هاي يتاستفاده از فعال شده، تأكيد
از معلمـان كتـاب در    بسـياري  ضـمن در . داردبسياري روش ارتباطي سازگاري  يها آموزه

ت ميـانگين  لـ شايد بـه همـين ع  . دسترسي ندارند معلمبه كتاب كه ند ا همصاحبه اظهار داشت
  .)=90/2M(پايين است  پرسشپاسخ معلمان به اين 

  و شنيداري در كتاب) تصاوير، جداول، نمودار(وجود مطالب ديداري  10.3.4
نسـبت  بـه  تصـاوير   .اسـت  منـد       ً          نسبتا  خوبي بهره)      ً       عمدتا  تصاوير(كتاب از مطالب ديداري 

تعـدادي از تصـاوير   . استو رنگي  دارد                            ً      زبان انگليسي قبلي وضوح نسبتا  خوبي  يها كتاب
     ً                    عمـدتا  تصـاوير معلـم،     امـا ، خارجي است) 2، صفحة Welcomeتصوير تاكسي در بخش (

 اي همراه كتـاب اسـت كـه    چنين لوح فشرده هم. استايراني ...  ، كالس درس وآموز دانش
) ايرانيان(انگليسي زبان  يربوميغگويان  سخناز طريق  و حاوي مطالب صوتي دروس است

 آهنـگ  و )stress( تلفظ و تكيهدر باعث شده در برخي موارد  مسئلههمين  ؛تهيه شده است
)intonation( ايجاد شود كه در بحث تلفظ مشكالتي )به برخي موارد اشاره خواهد  )18.3.4

  .است 38/3ميانگين پاسخ معلمان به اين پرسش . شد
  كتاب پايانوجود ليست واژگان در  11.3.4

فرهنگ مصوري وجود دارد كـه   ،كتاب، فهرست واژگاني مصور يا به عبارت ديگرپايان در 
چنين فهرست واژگـان و اصـطالحات جديـد هـر      هم. رود ميبه شمار  از نقاط قوت كتاب

 زبان كليـدي  يرمجموعةز در )map of prospect( كتاب در بخش نقشة كتابآغاز درس در 
)key language(  معلمان نيـز از ايـن مسـئله    . استنقاط قوت كتاب ديگر وجود دارد كه از

  ).=40/3M(رضايت نسبي داشتند 
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  بردهاي فراگيري واژگان بر راه )explicit( آشكاريا  )implicit( تأكيد ضمني 12.3.4
 يبردهـا  راه كـه  يـن او بـه دليـل   اسـت  واژگـان از اركـان اصـلي و مهـم زبـان       كه جا آن از
)strategies(        دارنـد فراگيـري واژگـان نقـش مهمـي در يـادگيري لغـات )Nation, 2001; 

Soodmand Afshar, Ketabi and Tavakoli, 2009(     بـه  شايسته است كتـب آمـوزش زبـان
بـرد   بـه تعـداد محـدودي راه   فقـط        ًعمدتا  7 كتاب. آشكارا يا ضمني به آن بپردازندصورت 

و كمـك از   سـؤال «بـرد اجتمـاعي    و راه) مصور(مانند استفاده از فرهنگ  ،فراگيري واژگان
حـدس  «از قبيل  ،                    متعدد  فراگيري واژگان يبردها راهاما  ند،             ً     كه البته ذاتا  مفيد پردازد يم» معلم

نيز در كتاب  ها آناز  توان يمو غيره وجود دارند كه  »يدواژهكل«روش ، »زدن از بافت و متن
فراگيري واژگان تأكيد آشـكار   يبردها راه رالبته معلمان با اين فرض كه كتاب ب. بهره جست

  ).=70/2Mو  67/2(يا ضمني دارد مخالف بودند 
  در بافت ها آندر هر درس و معرفي  شده ارائهفي بودن تعداد واژگان كا 13.3.4

بـراي سـطح زبـاني     شـده  يمعرفـ ، به شرط دشوار نبودن سطح واژگـان  )2003(گو  نظر به
 7كتـاب  در . واژة جديد معرفي كرد صد يكهر بار  توان يمواژگان نظر، در هر فهرست   دم

 50 شـده  ارائـه واژه و تعـداد كـل اصـطالحات جديـد      106 شـده  يمعرفتعداد كل واژگان 
تـر از   يعني به طور ميانگين در هر درس از مجموع هشت درس كتاب، كـم ؛ استاصطالح 

و دامنة واژگاني  نيستكافي  آيد يمكه به نظر  شود يمبيست واژه و اصطالح جديد معرفي 
در معرفي واژگان جديد اين است  برانگيز نكتة تأمل. دهد ينمآموزان را چندان افزايش  دانش

، 8   ً        مثال  در درس ؛ خواني ندارد با هم هم شده يمعرفكه در برخي موارد سطح دشواري لغات 
  quinceدور از ذهني مانند  يها واژه، bread, food, tea مانند يا سادهبسيار  يها واژهدر كنار 

 بـارة نكتـة ديگـر در   .انـد  شدهمعرفي ) 44در بخش اصوات و حروف صفحة ( zucchini و
 انـد  در داخـل مـتن و ديـالوگ    شده يمعرفلغات  تر يشب       ِ                      واژگان  كتاب اين است كه هرچند

)contextualized(، يادسـپاري  بهبه  بافت و متن به اندازة كافي غني نيست تا ماا )retention( 
  .)=05/3Mو  00/3(نداشتند  پرسش نظر خاصيهر دو  دربارةمعلمان . كمك كند ها آن

  جذاب بودن مطالب كتاب 14.3.4
 يو محتـوا مطالـب   امـا  ،دنشـو  يمـ مطالب كتاب از طريق مهارت شنيداري معرفي  تر بيش
و كـالس  ( يدر بافـت خاصـ   ها تمريناعم از مكالمات، خواندن و شنيداري و حتي  ،كتاب
يكي از مدرسان كتاب . كه جذابيت خاصي براي شاگردان ندارد افتد يماتفاق ) مدرسه درس

  :ه استكردبيان در مصاحبه 
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 هـا  بچـه  يابـر  ونيسـت   يداشـتن  دوسـت خاصـي نـدارد و    يتجـذاب مطالب كتاب در كل 
سرگرمي، ورزش،  بارة   ً   مثال  در يتر جذابمطالب  توان يم؛ است كننده خسته) آموزان دانش(

  .دست به كتاب اضافه كردو چيزهايي از اين  هنر، خريد

  ).=95/2M(كه مطالب كتاب جذاب است، موافق نبودند  ،معلمان نيز با اين فرض

  مختلف كتاب هاي بخشو  ها روابط قدرت در مكالمات، تمرين 15.3.4
 تحليـل گفتمـان انتقـادي    يهـا  دغدغـه ، يكي از اصـول و  )1989(ات فركالف يبر پاية نظر

)critical discourse analysis(   ارائة روابط قدرت  برابر در مطالب كتب آمـوزش                                             يهـا  زبـان 
و برابـر   وزن هـم در كتب بهتر است به صورت  شده ارائهيعني روابط قدرت ؛ خارجي است

كالس درس نيز بخشي از  ؛ زيراباشد...)  ، فروشنده و خريدار وآموز دانشديالوگ بين دو (
  .عي به تصوير كشيده شودجامعه است كه در آن نبايد نابرابري قدرت اجتما

چنـين   و هـم  Conversationو  Sound and Letters يها بخشمكالمة موجود در  32از 
Listening & Reading، 11  آموز دانشبين معلم و تر  بيش(مكالمه بين افراد با قدرت نابرابر 

 21و ...)  ، پدر و پسر، مادر و پسـر و آموز دانشدار و  ، كتابآموز دانشبين ناظم و گاهي و 
. گيـرد  يمصورت ) خواهرو  ، خواهرآموز دانشو  آموز دانش(مورد بين افراد با قدرت برابر 

تفاوت در مطالب كتاب  نابرابر               ِ     ِ                    آيا بين فراواني  بيان  روابط قدرت برابر و  كه ينابراي مقايسة 
 .استفاده شداز تحليل آماري خي دو  ،)تحقيق 3 پرسشبراي پاسخ به (وجود دارد ي معنادار

  .ارائه شده است 3در جدول  باره  نتايج آمار توصيفي و تحليل خي دو در اين
 نتايج آمار توصيفي و آزمون خي دو براي بيان روابط قدرت در كتاب .3جدول 

  
 نابرابر برابر

df سطح معناداري  خي دو  
 درصد فراواني درصد فراواني

  07/0  12/3  1 38/34 11 62/65 21 روابط قدرت

             ِ     ِ                                   ، بين فراواني  بيان  روابط قدرت برابـر و نـابرابر در   دهد يمنشان  3كه جدول  طور همان
125/3x2و  =07/0sig<05/0(وجود ندارد  يمعنادارتفاوت  مطالب كتاب

كـه بـا نتـايج    ) =
  .مطابقت نسبي دارد باره  نامه و مصاحبه در اين پرسش

روابط قـدرت موجـود در   ) مورد 32از مورد  21(تر  بيشاگرچه  كه است  ينانكتة مهم 
بـين      ًاوال ، دهـد  يمـ نشـان   3كـه جـدول    گونه همان ماكتاب به صورت روابط برابر است، ا

تر  بيش     ً ثانيا  . وجود نداردي معنادارتفاوت        ِ                                         فراواني  بيان روابط قدرت برابر و نابرابر در كتاب 
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ـ  ــ  آموز دانش     ً         عمدتا  به صورت                           روابط قدرت  برابر در كتاب، و قـدرت نـابرابر    آمـوز  شدان
كه با واقعيات زندگي روزمره  شود يمبه تصوير كشيده  آموز دانشـ  به صورت معلم تر بيش

 تـر  متنـوع بسـيار   نـابرابر                                    در زندگي روزمره روابط قدرت  برابر و  ؛ زيراتفاوت فاحشي دارد
  ...). معلم وـ  منشي، مديرـ  فروشنده، رئيسـ  خريدار(است 

  كتاب كمك به آموزان دانش بردي راه و اجتماعي ـ منظورشناختي توانش تقويت و توسعه 16.3.4
، توانش )1972(دل هايمز  )communicative competence( توانش ارتباطينظرية بر اساس 

چامسـكي نيسـت، بلكـه     )linguistic competence( يشـناخت  زبانشامل توانش فقط زباني 
 يكاربردشـناخت هـاي ديگـري نظيـر تـوانش منظورشـناختي و       توانشبر اين توانش، افزون 

)pragmatic competence(، بردي راه توانش )strategic competence (يشناخت و توانش جامعه 
وجود دارند كه فراگيران زبان الزم است به انواع ايـن   )sociolinguistic competence( زبان

  .ها نيز تسلط يابند توانش
ويـژه   بهو  )functions( زبان يها نقشاز طريق كاربرد  اجتماعيـ  منظورشناختيتوانش 
جـاي   7 كتـاب كـه ايـن موضـوع در     شـود  يمايجاد و تقويت  )speech acts( اعمال گفتار

معرفـي خـود، درخواسـت    (در كتاب تعداد محدودي نقـش زبـاني    هرچند؛ چنداني ندارد
  .به اعمال گفتار نشده استمعرفي شده، اما توجه خاصي ) معرفي ديگران

 )communication strategies( ارتبـاطي  بردهـاي  راه بـا  مواجهه در      ًعمدتا  نيز بردي راه توانش
معلمان نيـز بـا   . نشده است ها آنتوجهي به  7 كتابكه در شود  و تقويت مي يابد يم توسعه

، موافق كند يمآموزان را تقويت  دانشاجتماعي ـ  كه كتاب توانش منظورشناختي ،اين فرض
 ).=75/2M(نبودند 

  نكات دستوري در كتاب ةارائ 17.3.4
 )Sounds and Letters( »حروف و اصوات« عنوان با يدر كتاب در قالب بخش يدستور نكات

 .شده اسـت كلمات پرداخته  )spelling( يتر به امال اما در اين بخش بيش؛ شوند يممعرفي 
        ً   شده صـرفا    ارائهدر ديالوگ  8چنين در درس  و هم 5تا  1بخش، از درس در اين براي مثال 

، 6البتـه در درس  . شـوند  ينمـ ارائه  مند نظامتأكيد بر امالست و نكات دستوري به صورت 
اين زمان در ديالوگ اين بخـش دو   ؛ زيراضمني بر زمان حال استمراري است طور  بهتأكيد 

 زمان حال اسـتمراري بر نيز  )Your Conversation( سبار استفاده شده و در تمرين آخر در
. پـردازد  يمـ بـه چـه    7مشخص نيست بخش اصوات و حروف درس ، اما استشده  تأكيد

  .است 10/3ميانگين پاسخ معلمان به اين پرسش 
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  تلفظ در كتاب آموزش ومعرفي  18.3.4
مطالب كتاب در تر  بيش كه جا آن از اما ،عنوان تلفظ وجود نداردبا  بخش مستقلي در كتاب
به صـورت  كم  دستمقولة تلفظ در كتاب به صوتي همراه كتاب موجود است،  ةلوح فشرد

ايـن اسـت كـه    اسـت  اما ايرادي كه بر ايـن امـر وارد    ،است شدهتوجه  )implicit( ضمني
 )non-natives( يربوميغگويان  سخن را فشردة صوتي همراه كتاب در لوحموجود  يها تلفظ
 )near-native( بـومي            ً          تلفـظ نسـبتا  شـبه    ها آنكه هرچند برخي از  اند كردهانگليسي ادا  زبان
                    در مقولة آهنگ  كـالم  يژهو به ها تلفظ آموز دانش يها نقشدر  ويژه ، بهدر برخي موارد ،دارند

)intonation(  رسد يمبه نظر  شده اغراقو نيست طبيعي و استاندارد ) مثال  آهنگ      ً   good idea 
بخش شـنيداري، آهنـگ جملـة    ، 8درس  1يا در مكالمة ) 20 ةصفح 3درس ، 2در مكالمة 

 تلفـظ در برخـي مـوارد   . ، خيـزان اسـت  )كه بايد افتان باشـد (شروع شده  whكه با  يسؤال
 فرهنـگ  5 درس در sunglassesتلفـظ  (شـده اسـت    ادغـام  )British( يسيو انگل يكاييمرا

نكتة جالـب  ). مريكايي باشد، انگليسي استاكه بايد مانند تلفظ ساير كلمات كتاب  ،مصور
در اما نوشته شده  cap ةفرهنگ مصور، كلم) 5درس ( 63 ةصفحجا آن است كه در  در اين

  .شود يمتلفظ  hatلوح فشرده 
و دارد اساسـي   ينقشـ در سطوح پايه  ويژه به تلفظ در آموزش زبان خارجي كه جا آن از

، انتظـار  شـوند  يمـ  )fossilization(         ِ         يند منفي  فسيل شدناناصحيح باعث ايجاد فر يها لفظت
اسـتفاده   زبـان  يسـي انگلاز تلفـظ بوميـان    ،7 كتابمانند  ليم ياسدر مق يا در پروژه رود يم
 نپرداختـه پژوهش حاضر تا حدي موافق بودند كتاب به بحث تلفظ  كنندگان شركت. شد يم

  ).M=14/3( است
  كتاب در نوشتن و خواندن هاي مهارت از بيش شنيداري و گفتاري هاي مهارت بر تأكيد 19.3.4
                   ً       در تـأليف كتـاب عمـدتا      شده استفاده، روش اند آوردهدر مقدمة كتاب  مؤلفانكه  طور همان

تـر   شنيداري و گفتاري بيش يها مهارتدر آن تأكيد بر و است  )communicative( ارتباطي
به نظـر  . شده استنيز توجه  ها مهارتساير به هرچند در اين روش  ؛هاست مهارتاز ساير 

شنيداري و گفتاري در سراسر كتاب با موفقيت نسـبي دنبـال    يها مهارتتمركز بر  رسد يم
و در برخـي مـوارد   ) كـالس و مدرسـه  (نواخت بودن بافت مكالمـات   البته يك ؛شده باشد

چنـين   و هـم  ،      ً                   كه قبال  به آن اشـاره شـد   شده، استفاده    ِ      بودن  زبان  )non-authentic( يرواقعيغ
 درخـور  صـورت  بـه  يـت موفق يـن در عمـل از ا  شـده،  بحث هاي موضوع نبودن جذاب
 يهـا  بـر مهـارت   تـر  بـيش  كتاب كه بودند باور ينبر ا يزالبته معلمان ن كاهد؛ يم توجهي

  ).=90/3M( پردازد يم گفتاري ـ يداريشن
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  تصاوير كتاب مطالب و نمود جنسيت در 20.3.4
بـه آن   صيلتف به قبلي هاي بخش دركه  خارجي، زبان آموزش كتب در جنسيت بيان بحث

 ويژه به ي،كتب آموزش زبان خارج ينو تدو يهدر ته نظر مدپرداخته شد، از مسائل مهم و 
از  در تحقيقات بيان جنسيت در كتب آموزش زبان خـارجي  .بوده است يراخ يها سال در

 صـفات  ،)firstness( خاص جنسيتي كردن مطرحآغاز  درخاص،  يمانند اسام ييفاكتورها
و  يـت اسـت كـه بـا توجـه بـه ماه       شده استفاده يرهو غ ها جنسيتمربوط به  يها و نسبت
 ضـماير  ،)Mr, Mrs, Miss, Ms(خاص، القـاب   يمانند اسام ييكتاب، فاكتورها يمحتوا

   هـا  ، نسـبت )انـد  گرفتـه  يجـا  يرضـما  يبنـد  در طبقـه  يـز ن her/hisمانند  يملك صفات(
)man/ woman, girl/boy, father/mother, uncle/aunt, brother/sister(    مشـاغل مربـوط بـه ،

و متعلقـات   يلو وسا يرتصاو يا زن/ مرد تصاوير و) housewife, mechanic( خاص جنسي
. انتخـاب شـدند   يتجنس يانب يحاضر برا يقدر تحق) ,scarf chador, manteau, suit(ها  آن
 يدو برا يخ يآمار تحليلنتايج  چنين همو ) و درصد يشمارش فراوان( يفيآمار توص يجةنت
ـ     يفاكتورهـا   ِي فراوان ينبردن به وجود تفاوت معنادار ب يپ  يمعـرف جـنس مـذكر و فراوان

  .است شده ارائه 4معرف جنس مؤنث در جدول  يفاكتورها
  7 كتاببيان جنسيت در  ةدو براي مقايس نتايج آمار توصيفي و آزمون خي .4جدول 

  موارد
 زن مرد

df سطح معناداري  خي دو  
 درصد فراواني درصد فراواني

  00/0  84/13  1 46/38 100 54/61 160 اسامي خاص
  25/0  32/1  1 46/59 22 54/40 15  عناوين
  01/0  45/6  1 06/38 43 94/61 70  ضماير
  17/0  81/1  1 02/43 40 98/56 53 ها نسبت
  34/0  88/0  1 89/38 7 11/61 11  مشاغل
  00/0  28/19  1 58/28 30 42/71 75 تصاوير

  00/0  66/10  1 78/27 15 22/72 39 وسايل و اماكن
  85/0  03/0  1 38/48 15 62/51 16 مكالمات
  00/0  22/39  1 25/38 272 74/61 439 مجموع

بـين معيارهـاي معـرف جـنس      مجموع در، شود مشاهده مي 4جدول در كه  گونه همان
ــذكر و  ــثم ــاري    مؤن ــاوت آم ــاب تف ــاداردر كت ــود دارد  يمعن و  =00/0sig>5/0(وج

225/39x2=(.  
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درصدي  60مخالفت چنين  همو ) =81/2M(ميانگين پايين پاسخ معلمان به اين پرسش 
  .نتايج فوق است ديمؤجنسيت در كتاب بودن         ِ با برابر   ها شونده مصاحبه

اسـامي خـاص، ضـماير،    ميـان  شـد  فاكتورهـا نيـز مشـخص     تك تكدر مقايسة 
و مذكر در كتاب تفـاوت آمـاري    مؤنثو اماكن مربوط به جنسيت  ،وسايل ،تصاوير
تـوجهي  درخور چنين در تحليل محتواي كتاب نكات جالب و  هم. وجود دارد يمعنادار

 لحتـي بـراي نشـان دادن معـاني و مفـاهيم افعـا       ه اسـت؛ آمد به دستجنسيت  بارةدر
)studying, calling, drinking  ؛از تصـاوير مردانـه اسـتفاده شـده اسـت     ) 70صفحة در 

كتاب براي  62 ةصفحدر  .كنند ينم      ً              يا اصال  با تلفن صحبت  كنند ينمزنان مطالعه گويي 
چنـين   هـم . نشان دادن مفهوم كوتاهي و بلندي قد از تصاوير مردانه استفاده شده اسـت 

در بـراي مثـال   مربوط به مردان است يـا  ) 52صفحة ( آموز دانشتصاوير معلم و تر  بيش
سه ، هر كشد يمرا به تصوير  اي كه خانواده آموز دانش                          ِ يكي از تصاوير صفحة يك كتاب  

نيـز نتـايج   ) =81/2M(ميانگين پايين پاسخ معلمان به اين پرسش . ندفرزند خانواده پسر
  .كند يمفوق را تأييد 

مجبور به اسـتفاده از   girl و womanبراي نشان دادن مفهوم  فقط مؤلفان رسد يمبه نظر 
در مقايسه با كتـب  كم  دستمنصفانه بايد اذعان داشت  يالبته در قضاوت. اند شدهتصوير زن 

موفقيتي نسـبي   يجنسيت يطرف يبدر زمينة بيان  7 كتاب، )2010بهمن و رحيمي،  ←(قبلي 
جنس مؤنث  نسبت بهمعرف جنس مذكر  يفاكتورها يفراوان يدر كتب قبل زيرا ؛است داشته
؛ )Bahman and Rahimi, 2010( رسد يم درصد 90تا  80موارد به  يو در برخ تر يشب ياربس

 يهـا  فرصـت بايد توجه داشت كه تعصب جنسيتي در كتب بر هويت جنسيتي فراگيـران و  
 ,Sunderland, Cowley, AbdulRahim, Leontzakou( گـذارد  يمتأثير  ها آنفراگيري زباني 

and Shattuck, 2000(.  
، اگر مطالب و كتب درسـي  گيرد يمتفكر از طريق زبان شكل  كه  ييجا آن ازبنابراين 

آموزان به طور طبيعـي تحـت    و افكار زبان ها يدهاداشته باشند،  آميز يضتبعنگاه جنسيتي 
 هـاي  تعصـب  .)Bravo, Enache, Fernandez and Simo, 2010( گيـرد  مـي قـرار   يرتـأث 
 شـناختي  و عاطفي رشد در يقيعم يرهايدر كتب آموزش زبان ممكن است تأث يتيجنس
و  يرامـون هـا از جهـان پ   آن درك درممكـن اسـت    و باشـد داشته ) دختر( آموزان دانش
زنان در كتب باعث  يهعل يتيدر واقع تعصب جنس. بگذارد يمنف يردر آن تأث يگاهشانجا
    ِ  جـنس     ِ  حـس   پذيرش به و بدهندرا از دست  نفسشان عزتدختر  آموزان دانش شود يم

 .شوند مجاب و ترغيب بودن دوم
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  گيري و كاربرد نتايج تحقيق نتيجه .5
 يهـا  مهـارت تأكيـد بـر   از جمله  ؛دارد يان داد هرچند اين اثر نقاط قوتنش 7 كتاب بررسي

مانند  يآموزش كمك                                      ً                    شنيداري و گفتاري، خصوصيات فيزيكي نسبتا  مطلوب و وجود مطالب 
از جملـه   است؛ نقاط ضعف جدي شامل در عين حال ،كتاب معلم، كتاب كار، لوح فشرده

واقعي و طبيعي نبودن برخي مطالب كتاب، ارائه و بيان متعصبانة جنسـيت بـه نفـع مـردان،     
محـدود بـودن   (در كتـاب   شـده  يمعرفـ  هـاي  يتموقعنواختي  مطالب، يكنداشتن جذابيت 

                   ِ                    و ناديده گرفتن كامل  فرهنگ زبان انگليسي ) به درس و كالس و مدرسه ها يتموقعتر  بيش
 كنندگان ينتدوآموزشي،  گذاران ياستس شود يمنهاد  بنابراين پيش .در آموزش زبان انگليسي

به ايـن مشـكالت    گروه تأليف برنامة درسي زبان انگليسي در وزارت آموزش و پرورش و
تا آمـوزش و  كنند بعدي كتاب اين مشكالت را مرتفع  هاي يراستوو در كنند  يجدتوجه 

، در مدارس رود به شمار مي                                               ً       فراگيري زبان انگليسي، كه در قرن بيست و يكم قطعا  ضرورت 
قبـل از تـأليف و تعريـف     شـود  يمچنين توصيه  هم. با كيفيت بهتر و باالتري صورت گيرد

ايـن   نظران صاحب، از 7 كتاب مانند،    ِ                               ملي  آموزش زبان خارجي در مقياس وسيع يها پروژه
مختلف  يها دانشگاهدر ويژه  بهانساني موجود،  هاي يلپتانسهمة شده و از  ينظرخواهرشته 
  .باشدشود تا محصول نهايي مفيدتر  يريگ بهرهكشور 
  

    ها       ضميمه  .  6
 نامه پرسش: 1ضميمة  1.6

  7معلم گرامي كتاب 
  با سالم

را  5تـا   1دقت مطالعه نمـوده و يكـي از اعـداد     بهرا  7ي زير در مورد كتاب ها پرسش    ً لطفا  
مخـالفم،  = 2    ً             كـامال  مخـالفم،   = 1 :بـه خـاطر داشـته باشـيد    . انتخاب فرماييد سؤالبراي هر 

      ً       كامال  موافقم= 5موافقم، = 4اي ندارم،  ايده  =3
عنوان شماره سؤال پاسخ

  5 4 3 2 1. خواناستوواضحكتابهاينوشتهوجذابكتابظاهريوفيزيكي مشخصات. 1
 5 4 3 2 1 .تعصب ندارد...)امريكايي، انگليسي، ايراني و(كتاب به نفع فرهنگي خاص. 2
 5 1234.اندانجام تمرينات واضح بوده و تمرينات داراي مثالالعملدستور .3
 12345.بندي شده استمحتوا و مطالب كتاب از ساده به مشكل درجه. 4
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 5 4 3 2 1 .پردازد مي) ـ خواندن و نوشتنـ گفتاريشنيداري(طور كافي بر هر چهار مهارت اصلي زبان  كتاب به .5

  5 4 3 2 1. اند خوبي در كتاب گنجانده شدهبه)و تلفظ،دستور، واژگان(اجزاي مختلف زبان .6
 45 3 2 1 .مطابقت داردانگليسي)authentic language(»زبان واقعي«مطالب و محتواي كتاب با. 7

 12345.كنندآموزان را تأمين ميتمرينات نيازهاي زندگي واقعي دانش .8
12345.شده در كتاب مطابقت دارندتمرينات با مطالب آموزش داده .9

 5 4 23 1 .آساني در دسترس بوده و حاوي مطالب مفيدي در مورد تدريس كتاب استكتاب معلم به .10

 5 4 3 2 1 .خوبي به همراه كتاب وجود دارد...)سي دي صوتي، تصاوير، فيلم و(مطالب ديداري و شنيداري. 11
 12345.آخر كتاب فهرست واژگاني وجود دارد/در انتهاي هر درس. 12
استفاده از فرهنگ، تكرار (آموزان در مورد استفاده از راهبردهاي فراگيري واژگان هاي خوبي به دانشكتاب سرنخ. 13

 12345.دهدمي)لغات، حدس زدن معني لغات از بافت
12345.نمايدبردهاي فراگيري واژگان تأكيد مي           ً      كتاب صراحتا  بر راه. 14
12345.شونددر هر درس واژگان به تعداد كافي معرفي مي .15
 5 4 3 2 1) شوند صورت مجزا آموزش داده نميبه(اندواژگان در بافت و متن گنجانده شده. 16
 5 4 3 12.اندجالب و جذاب...عناوين و مطالب مكالمات، متون و تكاليف و. 17
 5 4 3 12.برابر است...هاي مكالمات، تمرينات وروابط قدرت بين شخصيت. 18
 5 4 23 1 .كند توسعه و تقويت ميآموزان رابردي دانشـ اجتماعي و راه كتاب، توانش منظور شناختي. 19

 5 1234.شودمند در دروس ارائه و تمرين ميدستور زبان به صورت نظام. 20
12345.شودبر روي تلفظ مطالب در كتاب كار مي. 21
 45 3 2 1 .شود تر از خواندن و نوشتن تأكيد ميو گفتاري بيشهاي شنيداريدر كتاب بر مهارت .22
) مؤنث مذكر و(متعصب نبوده و به هر دو جنسيت )...ها، مطالب، تصاوير وشخصيت(كتاب در بيان جنسيت. 23

 12345.شودسان پرداخته ميدر كتاب به طور يك

  كاري شما صميمانه متشكرم از هم
  
  مصاحبه: 2ضميمة  2.6

  .         ً                          است؟ لطفا  با دليل و مثال توضيح دهيد متعصبانهيا مطالب كتاب در مقولة فرهنگ آ .1
 .                                    ً                          يا زبان و مطالب كتاب واقعي است؟ لطفا  با دليل و مثال توضيح دهيدآ .2
                                                                  ً           يا در بيان جنسيت در مطالب و تصاوير كتاب برابري رعايت شده است؟ لطفا  با دليل و آ .3

 .مثال توضيح دهيد
                      ً         ابر بيان شده است؟ لطفا  با دليل ها در كتاب به صورت بر يتشخصيا روابط قدرت بين آ .4

 .و مثال توضيح دهيد
  .ييدفرمافوق داريد، بيان  سؤاالت جز بهدر پايان اگر نظر خاصي 
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