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  نقد و بررسي محتواي درسي
  در ايران متوسطه دهم پاية انگليسي زبان

  *ابوالفضل خدامرادي

  چكيده
مخاطبـان   ةطيـف گسـترد   علـت  شـوند بـه   درسي كه در سطح ملي تدوين مي هاي باكت

ها هميشـه   و كيفي آنكمي بررسي  ،بنابرايناند.  برخوردار بوده يهمواره از اهميت بسيار
در اين مقاله نويسنده در پژوهشي انتقادي  ،رو در اولويت كاري منتقدان بوده است. ازاين

بـر كتـاب درسـي،     مشـتمل را  دهم متوسطه ةيپا يسيانگل زبان تأليف محتواي درسي تازه
. پـس از بررسـي تـاريخ تحـول     است كرده نقد و بررسي دي آموزشي و سي ،كتاب كار

بررسـي   محتواهاي پيشين در ادوار گذشته، اثر حاضر ازمنظر مباني نظري و ساختار كلي
محتـواي   ،به مباني و اصول رويكرد ارتباطي باتوجه ،سپس شده است.و تحليل  و تجزيه 
هاي مختلـف نشـان داد اثـر     نقد و بررسي قرار گرفت. بررسي و ارزيابي بخش اثر مورد
ابعـاد   دربـازنگري و اصـالح   بـه  به اهميت و اثرگذاري آن در سطح ملي  باتوجه يادشده

 ةآمـوزي را در برنامـ   زبـان  ةتا بتواند اهداف برنام نياز دارد و محتوايي ،شكلي، ساختاري
  ند.كدرسي تأمين 

  .نقد و بررسي محتواي درسي، رويكرد ارتباطي،، درسي ةبرنام ها: كليدواژه
  

 مقدمه. 1
انـد. ايـن    هاي آموزشي برخـوردار بـوده   درسي همواره از اهميت خاصي در نظام هاي باكت

اي از مخاطبـان را   طيـف گسـترده   هـا  باشود كه اين دسته از كتـ  ناشي ميجا  آن اهميت از
آموزشـي دارنـد.   هـاي   نظـام ر خروجي دها تأثيرات عميقي  كيف آن و كمدهند و  پوشش مي

                                                                                                 

  khodamoradi@cfu.ac.ir، دانشگاه فرهنگياناستاديار گروه زبان انگليسي،  *
  07/09/1398، تاريخ پذيرش: 03/05/1397تاريخ دريافت: 
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ديگـري   هـاي  بامبنـاي تـأليف كتـ    هـا  باكه محتواي اين دسته از كتـ  اين  به نظر ،چنين هم
بـه ضـريب    درسي باتوجه هاي باكتكه توان گفت  مي ،ندا آموزشي كمك هاي باچون كت هم

اند و از تيررس نقد و  نظران بوده شان همواره موردتوجه صاحب نفوذشان و ميزان اثرگذاري
 اند. ها در امان نبوده بررسي آن

كـه   رونـد  شمار مي بهوپرورش  درسي در آموزش هاي بازبان انگليسي از كت هاي باكت
درسـي   ةچنين اهميت ايـن مـاد   آموزي و هم زبان ةكردها در حوزبه تغيير سريع روي باتوجه

درس زبـان   ش 1317بـار در سـال    اولـين  ،اند. در ايران همواره در مركز توجه همگان بوده
 ةدرسـي آن بـه رشـت    هـاي  باآموزش رسمي مدارس گنجانده شد و كت ةانگليسي در برنام

سال بدون  23مدت  درسي به هاي با. اين كت)1393 خيرآبادي و مقدم علوي( مدآتحرير در
مدت  و به ندشدديگري تأليف  هاي باكت ش 1340تغيير در مدارس تدريس شد تا در سال 

و شدند درسي حذف  ةاز برنام ها بااين كت ،ش 1362. در سال آموزش داده شدندسال  22
ها در  آنو تدريس  دش تدوين Right Path to English عنوان باتأليف ديگري  تازه هاي باكت

زبـان   هـاي  باجديدي از كتـ  مجموعةسال، نگارش  27بعد از  تازگي، بهمدارس آغاز شد. 
شـده   شروع  ،اول و دوم ةبراي مقطع متوسط ،ترتيب به Visionو  Prospectعنوان  باانگليسي 

 ةبـه عرصـ   1391 - 1390در سـال تحصـيلي    )Prospect 1(هفتم  ةاست. اولين كتاب در پاي
، نهـم  )Prospect 2(هاي هشتم  پايه هاي باترتيب كت هاي بعد به آموزش وارد شد و در سال

)Prospect 3( دهم ،)Vision 1(يازدهم ، )Vision 2(، و دوازدهم )Vision 3( .تأليف شدند  
هايي اسـت كـه آن را از    زعم مؤلفان، تغيير محتواي درسي در اين دوره داراي ويژگي به

كنند كـه ايـن    مؤلفان بيان مي ،كتاب ةكنند. در مقدم هاي قبل متمايز مي دوره موارد مشابه در
اسـالمي  ـــ   آموزي و متناسـب بـا فرهنـگ ايرانـي     هاي زبان مطابق با آخرين روش ها باكت

آموزان  آموزشي دراختيار معلم و دانش ةجاي كتاب درسي، بست به ،بار اند و اولين شده  تدوين
بـراي   يادشده هاي باكت نكردنتغيير  سو و ين حجم از تغييرات ازيكشده است. ا  قرار داده

كه در بسـياري   صورتي به ؛داده است ها بااي به اين كت دهه، جايگاه ويژه سهمدت نزديك به 
هـا ارزيـابي    همـايش  و ،هاي ضـمن خـدمت معلمـان    هاي آموزشي، دوره از جلسات گروه

ايـن  در  نويسنده اند. بوده نظر حث و تبادلب ازجمله موضوعات مورد ها بااين كت وكيف كم
نقـد و بررسـي قـرار دهـد.      ) را موردVision 1دهم ( ةمقاله برآن است تا محتواي درسي پاي

مـدت دو سـال    بود كه اين محتوا در زمان نگارش اين مقاله به نظر  آن انتخاب اين محتوا از
آزمايش  ةاحتمالي آن در بوتت و ضعف تحصيلي در مدارس تدريس شده است و نقاط قو

  شده است.  تاحد زيادي مشخص
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  نقد اثر. 2
  معرفي كلي اثر 1.2

دوم متوسـطه   ةدهـم در دور  ةشده براي نقد و بررسي محتـواي درس انگليسـي پايـ    اثر انتخاب
كـه   اسـت آموزشي زبان انگليسي  ةهاي اصلي بست دي كتاب و كتاب كار آن بخش راه سي هم به

قلم اعضاي گروه تـأليف   به و ريزي آموزشي توسط سازمان پژوهش و برنامهش  1395در سال 
  مد.آتحرير در ةو حسين داوري) به رشت ،(سيدبهنام علوي مقدم، رضا خيرآبادي، مهرك رحيمي

  
  نقد و تحليل خاستگاه اثر 2.2
 )communicative approachباور مؤلفان برمبناي رويكرد ارتبـاطي (  درسي مذكور به يمحتوا
 هـاي  فعاليت دادن شده است كه هدف از يادگيري زبان را توانش ارتباطي ازطريق انجام  تهيه
پـس   ،م 1980ة بار در ده كند. اين رويكرد جديد اولين دار در كالس درس معرفي مي معني

د شـ مطـرح   ،مريكـا آبـر تـدريس گرامـر در اروپـا و      هاي تدريس مبتنـي  روش شكستاز 
)Richards and Schmidt 2002: 90.( كه  تأمل است اين قابل يادشدهچه درخصوص اثر  اما آن

شـده اسـت.     د اين اثر برمبناي رويكرد ارتباطي فعال و خودباورانه نوشتهنمؤلفان عقيده دار
زمان به هر چهـار   توجه هم نويسند كه مياصول اين رويكرد  دربارة كتاب، ةمؤلفان در مقدم

هاي آموزشي متنـوع در فراينـد يـادگيري زبـان، تأكيـد بـر        از فعاليتمهارت زباني، استفاده 
فهـم در   و قابـل  ،يادگيري زبان ازطريق تجربيات زباني، استفاده از محتـواي غنـي، معنـادار   

فراگيـري زبـان در محـيط مشـاركتي و ازطريـق       ةتدوين محتواي آموزشي، ارتقـاي روحيـ  
و  ،خطاهاي فراگيـران  ااصالحي مناسب ببازخوردهاي  ةياري در كالس، ارائ همكاري و هم
  ها در فرايند آموزش زبان. هاي عاطفي و نقش آن توجه به جنبه

اسـتفاده از زبـان    اند از اصول كلي رويكرد ارتباطي عبارت ،ازديدگاه ريچاردز و اشميت
و  ،و خطـا   زمان بر چهار مهارت، يادگيري برمبناي آزمون هم برقراركردن، تأكيد براي ارتباط

 ة. از مقايسـ )Richards and Schmidt 2002( كردن صحبت  زمان بر سليس و صحيح هم تأكيد
شـده در اثـر مـذكور و رويكـرد      اصول حاكم بر رويكرد ارتباطي فعال خودباورانـه مطـرح  

نتيجه گرفت كه وجـه تمـايزي    توان شده در ادبيات تحقيق در اين حوزه مي ارتباطي مطرح
كتـاب وجـه تمـايز     ةاما نويسندگان در بخشـي از مقدمـ   نيست، برقراربين اين دو رويكرد 
ها و  رويكرد ارتباطي رايج در غرب تأكيد بر ارزش با را ل و خودباورانهارويكرد ارتباطي فع

  .اند هاي فرهنگ غني اسالمي و ايراني فراگيران ذكر كرده داشته
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بـدون اكتسـاب    ند كـه اكتسـاب هريـك   ا تنيده  درهم چنان شك زبان و فرهنگ آن بدون
هاي فرهنگي  تأكيد مؤلفان اثر بر جنبه بنابراين). Brown 2014: 175است ( ديگري غيرممكن

 وكيـف  كـم چـه در ايـن ميـان اهميـت دارد      امـا آن  زبان يك رويكرد صحيح علمي است،
مؤلفـان   ،تر عبارتي دقيق است. به شده در اثر تأليفي داده ها و نمادهاي فرهنگي انعكاس ارزش

 ،درسي ملـي و سـند تحـول بنيـادين     ةچون سند برنام هم ،درراستاي اهداف اسناد باالدستي
هاي فرهنگ غني اسالمي و ايراني را در اثر تـأليفي خـود    ها و داشته ارزش تا اند سعي كرده

 هاي ايرانـي  اند، شخصيت هاي ايراني داده در انتخاب اسامي اولويت را به نام ،د. مثالًنبگنجان
انـد يـا بـه مسـائل طبيعـت و       معرفـي كـرده   ،صفارزادهطاهرة چون زكرياي رازي يا  همرا، 

  اند. وحش ايران پرداخته حيات
لزومـاً   آمـوزي  زبـان  ةفرهنـگ در حـوز   ةمقول درقبالاين رويكرد  كه رسد نظر مي به

ـ  رويكرد صحيحي نباشد. اگر هدف آموزش زبان ارتبـاط و تعامـل بـا غيرفارسـي      انزبان
انكارناپذير اسـت و كتـاب زبـان انگليسـي ازجملـه       ي، كسب دانش فرهنگي ضرورتباشد

ندرت  به ،شك كند. بدون آموزان فراهم مي معدود منابعي است كه اين فرصت را براي زبان
ـ   هاي مريم و خـانم رضـوي درخصـوص يـك     زبان با نام آيد كه دو فارسي پيش مي  ةگون

مقـدم و   (علوي گو كنندو ديگر گفت با يك درحال انقراض در كشورشان به زبان انگليسي
گري عناصر فرهنگـي از   اين ميزان غربال كه رسد نظر مي به ،بنابراين! )19: 1395ديگران 

درقالـب  ( ها و ديگر نمادهاي فرهنگـي  اسامي انتخابي براي افراد گرفته تا معرفي شخصيت
آمـوزان   و لزومًا به خودباوري در دانش باشد باورانه) ضرورت نداشتهرويكرد ارتباطي خود

  شود. منجر نمي
  
  نقد شكلي اثر 3.2

دي آموزشـي اسـت.    بر يك كتاب درسي، يك كتاب كار، و يـك سـي   اثر موردبررسي مشتمل
صورت رنگي و در قطـع وزيـري    صفحه به 126كتاب درسي داراي چهار درس است كه در 

 get ready« ،»conversation« ،»new words« هاي است. هر درس داراي بخشآرايي شده  صفحه

and expressions« ،»reading« ،»grammar« ،»listening and speaking«، »pronunciation« ،
»writing« و ،»what you learned «صـفحه  هشتاد در كه دارد درس چهار كار نيز است. كتاب 

بـا   مؤلفـان  زعـم  اين دو كتاب بـه . است شده آرايي صفحه وزيري قطع در و رنگي صورت  به
  .اند تحرير درآمده ةهدف ارتقاي هر چهار مهارت زباني به رشت
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ي اكنـد تقسـيم محتـو    توجـه مـي   پيرامون شكل كلي اثـر اولـين موضـوعي كـه جلـب     
 ةاست. در حـوز ) workbook) و كتاب كار (course bookافزاري به دو كتاب درسي ( سخت

تمرينات  ةدرسي است و كتاب كار با هدف ارائ يبر محتوا آموزي، كتاب درسي مشتمل نزبا
 جهتدر حاضر، كتاب درسي ةشود. در مجموع مي شده طراحي براي تثبيت مطالب تدريس

كتاب كار در برخـي مـوارد بـا كتـاب     كه رسد  نظر مي اما به ،دارد شده گام برمي هدف تعيين
ي كتـاب درسـي   اي اسـت كـه بـا محتـو    يها حاوي فعاليت كرده است و درسي تداخل پيدا

و  9تـا   8 متن درك مطلب كتاب درسي در صفحات ةبا مقايس ،تري دارد. مثالً تناسب بيش
توان يافت كه  گونه وجه تمايزي نمي  هيچ 23تا  22 متن درك مطلب كتاب كار در صفحات

يـك بـين    بـه  تنـاظر يـك   ،چنـين  هريك از متون را براي يكي از دو كتاب مناسب سازد. هم
كتاب كار، فعاليتي  ةدر اولين صفح ،. مثالًبرقرار نيستهاي كتاب درسي و كتاب كار  فعاليت
گونه دستورالعملي براي آن ذكر نشده است و در كتاب درسـي هـم    شده است كه هيچ  ارائه

و بـه حجـم مطالـب     باتوجـه  كـه  رسـد  نظر مـي  به ،به آن ارجاع داده نشده است. درمجموع
افـزاري بـه دو كتـاب     ها، تقسـيم محتـواي سـخت    شده در آن طراحي هاي فعاليت وكيف كم

توانستند با تجميع دو كتـاب در يـك مجلـد از     مي و مؤلفان است نداشته يضرورت چندان
  نند.كآموزان جلوگيري  و دانش انسردرگمي معلم
 نـد، بي داركتاب درسي و كتاب كار وضعيت مطلـو  هاي جامعيت صوري، ازمنظر مؤلفه

فقط ذكـر   ،ها رعايت شده است. از اين منظر زيرا عناصر مترتب بر يك كتاب درسي در آن
) در white spaceازمنظر گرافيكي، فضـاي خـالي كتـاب (    ؛رسد نظر مي يك نكته ضروري به

بسياري از صفحات از حد استاندارد تجاوز كرده است. در برخي از صفحات كتاب درسـي  
علـوي مقـدم و   و دليلي هم براي آن متصور نيسـت (  نيامده است اي متنييا هيچ اطالعات 

اند كه تقريباً تعداد اطالعات  شده  چنان تصاوير بزرگ ) يا آن44، 42، 16، 14 :1395ديگران 
چـه بـه    كه تمامي آن اين  به ). نظر90، 64، 63، 35 همان:كند ( متني از چند كلمه تجاوز نمي

شـود   هـا اكتسـاب نمـي    لزوماً ازسوي آن شود داده مي »هاي زباني ادهد«عنوان با آموزان  زبان
)Gass and Selinker 1994: 373(. كه نقش اصلي را  تري به داده بهتر بود سهم بيش) هاي متني

  شد. مي داده) كنند هاي گرافيك (كه نقش كمكي را ايفا مي داده در مقايسه بادارند)  برعهده 
  
  نقد محتوايي اثر 4.2
بررسي آن بررسي كيفيـت  دراصل تأثيرگذار يك اثر است كه  ةترين مؤلف مهمكتاب  وايمحت

هاي متعـددي   مؤلفه به گيرد. يت آن در نقد شكلي موردبررسي قرار ميآن اثري است كه كم
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به ماهيـت آن اثـر از بـين     تواند باتوجه كه منتقد مي شوددر نقد و بررسي يك اثر بايد توجه 
مـوردنظر را   انتخاب بزند. درخصوص اين اثر، نويسنده ازمنظر ساختاري اثرها دست به  آن

  .كند مي نقد و بررسي 
تحليل و  ساختار يك اثر از دو منظر ساختار كلي كتاب و ساختار هريك از فصول قابل 

) و تكـراري  block( توان به دو صـورت قـالبي   بررسي است. ساختار كلي يك كتاب را مي
)thread( رد) طراحي كNation and Macalister 2010.( ارچوب و هدر روش اول، هر درس چ

در  ها ساني براي كل فصل ارچوب يكهاما در روش دوم چ ،ساختار مختص به خود را دارد
دهد كه  يم). بررسي اين اثر نشان Woodward and Lindstromberg 1995( شود نظر گرفته مي

راري و در كتاب كار از ساختاربندي قالبي استفاده مؤلفان در كتاب درسي از ساختاربندي تك
 زعـم  بـه و  دارنـد  راهريك از اين دو شيوه مزايا و معايب خاص خود  ،شك . بدوناند كرده

ت نقاط قـو  ازجملههاي متفاوت براي كتاب درسي و كتاب كار  يساختاربندمنتقد، انتخاب 
  .است شده ين تأمهاي هر دو روش  يتمززيرا با اين رويكرد  ،استاين اثر 

. كـرد ي و تحليـل  بررسـ توان از چند زاويه  ازمنظر ساختار هر درس، محتواي اثر را مي
شناسـي و   شده است كه در آن مكاتـب روان  الگويي مطرح  ،ازمنظر خاستگاه و مباني نظري

مبـاني كلـي    نيـز كننـد و ايـن اصـول     شناسي اصول حاكم بر تدريس زبان را تعيين مي زبان
تـوان گفـت    مي ،يگرد عبارت  به). Farhady et al. 1994: 164( دهند يمي را تشكيل ساز آزمون

 تـأثير  به نيزتدريس  ةو شيو استتدريس استوار  ةيابي برمبناي شيو ي و ارزشساز آزمونكه 
. اگر بخواهيم محتواي درسي را در است شناسي شناسي يادگيري و زبان از رويكردهاي روان
تـدريس و بعـد از    ةشـيو  ةمؤلفـ شـك ايـن عنصـر بايـد قبـل از       بـدون  ،اين الگو بگنجانيم
  شناسي قرار گيرد. شناسي و زبان رويكردهاي روان

كـه در الگـوي    اسـت ي رويكـرد ارتبـاطي   موردبررسرويكرد حاكم بر محتواي درسي 
 »pragmatics«و » psycholinguistics« ةاز حـوز  تأثير بهتوسط فرهادي و همكارانش  ذكرشده
درسي  هاي بار تهيه و تدوين كتدير را تأثترين  ي كه بيشا مؤلفهشناسي،  ازمنظر زباناست. 

ـ  آموز زبان ةحوز در ) communicative competenceتـوانش ارتبـاطي (   ةي داشته اسـت مقول
بار در مخالفت با تـوانش گرامـري    اولين ،م 1971) در سال Hymesاست كه توسط هايمز (

)grammatical competence( ) چامسكيChomsky     مطرح شـد. هـايمز تـوانش ارتبـاطي را (
). برمبناي Hymes 1974: 75كند ( كردن در تعامالت روزمره تعريف مي توانايي فرد در شركت

)، تــوانش grammatical competenceتــوانش دســتوري ( ةايــن تعريــف، اجــزاي چهارگانــ
 و ،)discourse competence( يمانگفت)، توانش sociolinguistics competenceي (شناخت جامعه
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تــوانش ارتبــاطي مطــرح شــد  ة) زيرمجموعــstrategic competence( يبــرد راهتــوانش 
)Canale and Swain 1980 .(چامسـكي كـه تـوانش     بـرخالف  كه توان گفت مي ،ساده  بيان به

بر دانـش لغـوي و    داند، توانش ارتباطي عالوه يمزباني را محدود به دانش لغوي و گرامري 
بردهاي  و تسلط بر راه ،جمله ازي زبان، دانش زباني فراتر شناخت جامعهگرامري، شامل دانش 

 بايـد در هـر چهـار حـوزه     آمـوز  زبـان ست كه اشود. اين رويكرد بدين معن يمتعامل زباني 
  يادگيري كسب كند.ــ  هاي ياددهي هاي الزم را ازطريق فعاليت ييتوانا

براي هريـك از   مؤلفان كه كند يمتباطي در اين محتواي درسي ايجاب اتخاذ رويكرد ار
آمـوزان   ها و سـطح زبـان   هاي مناسب و متناسب با اهميت آن اجزاي توانش ارتباطي فعاليت

توان به اين نتيجه رسـيد كـه بخـش     دروس مي هاي نانند. با بررسي فهرست عنوكطراحي 
 در بخـش  .يافتـه اسـت    اختصـاص ري شده به تقويت توانش دسـتو  يطراحاعظم محتواي 

»ready get«،  تمركـز اصـلي بـر روي يـادگيري لغـات و       ،استكه بخش ابتدايي هر درس
بخش سوم  كه ،»new words and expressions«بخش تركيبات واژگاني است. اين تمركز در 

 نكـات  )grammar(. در پنجمـين بخـش هـر درس    اسـت مشهود  كامالًنيز  ،استهر درس 
 ،چنـين  . هماستآموزان  تقويت توانش دستوري زبان جهتشود كه در يمدستوري تدريس 

بر تقويت اين  مؤلفان يدتأكچنان  ) همwriting) و هشتم (pronunciationي هفتم (ها بخشدر 
هاي يادگيري متناسب با رويكرد  در طراحي فعاليتكه رسد  يمنظر  به ،بنابراين .استتوانش 

پنج بخش از هشت بخش هر درس به تقويت توانش دستوري (لغت و ارتباطي اختصاص 
كه در سـه بخـش    اينبر عالوه نباشد. جهتشناسي اين رويكرد در يك  گرامر) با مباني زبان

هاي  چنان گرايش برخي فعاليت ) همconversation, reading, listening, and speakingديگر (
و  ،ي زبـان، گفتمـاني  شـناخت  جامعههاي  توانشسمت تقويت اين توانش است و  بهيادگيري 

  اند. بردي سهم ناچيزي را به خود اختصاص داده راه
 تـا  هشـد هاي يادگيري با رويكرد تقويت تـوانش دسـتوري باعـث     اين حجم از فعاليت

) تناسـب  structural syllabusesي سـاختارگرا ( هـا  سرفصـل تر بـا   شده بيش يطراحمحتواي 
 گـرا  نقـش  يها سرفصلدر  .)functional syllabuses( گرا نقش يها لسرفصداشته باشد تا با 

و فرم (لغت و گرامـر)  ) است functions( ي زبانيها نقشي محتواي درسي ده سازمانمعيار 
چه با بررسـي   اما آن ،)Brown 2014: 214( هاست نقشو درخدمت اجراي  ردنقش ثانويه دا

كه اجـزاي زبـاني    شود اين يمها مشخص  هاي يادگيري آن دروس و فعاليت عنوانفهرست 
اي را  يهحاشـ ي زباني نقـش  ها نقشدهند و  يمرا تشكيل  يلغت و گرامر وزن اصلي محتواي

  كنند. ايفا مي
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كـه تركيـب    از ايـن  نظـر  صرف. است يبررس قابلديگري نيز  ةساختار هر درس از زاوي
هر  وكيف كم، بررسي ندا بر مباني نظري قوي اندازه مبتني  چهي مختلف هر درس تا ها بخش

ي دروس نقـد و  هـا  بخـش جـا هريـك از    در اين ،بنابراينگشا باشد.  تواند راه بخش نيز مي
  :شوند ميي بررس
يـادگيري واژگـان و    هـدف  با عمدتاًها  يتفعال): در اين بخش get readyبخش اول ( ـ

نقد و  ي قابلها هم ازمنظر كيفي و هم ازمنظر كم يتفعالاند. اين  شده  يطراحتركيبات 
آيتم بـراي   49در كل كتاب درسي  شده انتخابي، تعداد موارد كم منظراز. ندا بررسي

تواند  كه اگر هدف اين بخش تدريس واژگان باشد، اين تعداد نمي استچهار درس 
شـده شـامل    يراحط هاي يتفعالي از ا دستهين كند. ازمنظر كيفي، تأمهدف مذكور را 

اصول  جهتدر يكه تاحد استيا جمالت  ،پيداكردن تصاوير براي واژگان، عبارات
دار  در هـر درس حـداقل يـك فعاليـت معنـي      ،چنـين  . هـم اسـت رويكرد ارتبـاطي  

)meaningful activity) يا فعاليت ارتباطي (communicative activity ( شـده   گنجانـده 
با استفاده از دانش عمومي خود در يك  تا است شده  خواستهآموزان  است كه از زبان

هـا، تسـلط بـر فـرم      يـت فعالدار آن فعاليت را انجام دهند. در اين دسـت   بافت معني
ي هـا  گـزاره بايد بـر   آموز زبانكند و  آن فعاليت كفايت نمي دادن يي براي انجامتنها به

بـه يـادگيري    امـر  ي دانش عمومي تسلط نسبي داشته باشد كه ايـن ها گزارهزباني و 
  شود. يممنجر تر و پايدارتر واژگان و عبارات  يقعم

هـاي   تأمـل اسـتفاده از فعاليـت    قابـل  ةهاي اين بخش نكتـ  مزاياي نسبي فعاليتباوجود 
. ) اسـت teaching activitiesهـاي آموزشـي (   يـت فعال يجا به) testing activitiesيابي ( ارزش

ـ ي جـا  بـه يگر، مؤلفان د عبارت به فعاليـت   شـانزده  محتـوا بـدون اسـتثنا در تمـامي     سيردت
بهتـر   كـه  آن حال ،اند كردهآموزان اقدام  به سنجش دانش زبان عمالً كتاب درسي ةشد يطراح

  نند.كرا تدريس  شده انتخابدار لغات و اصطالحات  بود در يك بافت معني
راه با يك تمرين شفاهي در  اين بخش يك مكالمه هم در ):conversationبخش دوم ( ـ

است. اين مكالمـات بـدون عنـوان و دسـتورالعمل در يـك       شده  ارائه يدرسكتاب 
مكالمه، تعدادي واژه را در يك كادر با عنوان  ة. مؤلفان قبل از ارائاند شده  ارائهصفحه 

انتخـابي در مـتن    ةذكر چند واژ كه رسد يمنظر  . بهاند آورده) word bankبانك واژه (
يا مثال كمك چنداني به درك مكالمه يا يـادگيري   ،تلفظ، مترادف، تعريف ةدون ارائب

كه معيار انتخاب كلمات براي بانك واژه مبهم و نامشـخص   اينبر عالوه واژگان نكند.
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ة واژامـا   ،اسـت  شده واژه ذكربانك  در »hear« ةدرس اول واژ ةدر مكالم است. مثالً
»leopard«  يبتركو »take care of«،  اند نشده  انتخاب ،رسند يمنظر  به تر مشكلكه. 

 پـذيرد  يمـ بعد از بانك واژه در يك يا دو جملـه مـوقعيتي كـه مكالمـه در آن صـورت      
) بسـيار  mental schemataي ذهنـي ( هـا  واره طرحكردن  فعال جهتشده است كه در  يفتوص

ةاست. در سه مكالمه از چهار مكالم شده  ارائهاصل مكالمه  مفيدند. پس از توصيف موقعيت 
رويكـرد   جهـت اشـاره شـد در   قبالًكه  گونه هماناست كه  شده  انتخابكتاب، اسامي ايراني 

)، discourse analysisوتحليل كالم ( يهتجزدفاع نيست. ازمنظر  ارتباطي خودباورانه خيلي قابل
بتـوان گفـت تنهـا عنصـر     گفتمان مكالمات از كميت و كيفيت مطلوبي برخوردارند. شـايد  

) باشد كه در آن بـا  input enhancementها ( همفقوده در مكالمات استفاده از تكنيك بهبود داد
آمـوزان را بـه    توان توجه زبـان  يمهاي گرافيكي مثل اندازه يا قلم متفاوت  يكتكناستفاده از 

  ).Sharwood Smith 1993: 176برخي عناصر زباني معطوف داشت (
ي ديگر اين بخش فايل صوتي مكالمـات كتـاب درسـي اسـت كـه      ها خصهازجمله شا

سزايي داشته باشد. اين مكالمات  هآموزان نقش ب در كيفيت يادگيري زبانتواند  ميشك  بدون
از سرعت نرمال مكالمات روزمره  اند شده  ضبطزبان اجرا و  يسيانگلكه با صداي افراد غير

سـازي در انتخـاب گوينـدگان، سـرعت      يبوماز  رنظ صرف كه رسد يمنظر  برخوردارند. به
عـد  از ب تنهـا  نـه تناسـب  نبود آموزان تناسب نداشته باشد و اين  بيان مكالمات با سطح زبان

عـد احساسـي باعـث افـزايش     بلكـه از ب  ،كنـد  آموزان نمـي  شناختي كمك چنداني به زبان
ي زبـاني  هـا  دادهشود. ازمنظر شناختي،  يمآنان نيز  نفس در اعتمادبهآمدن  اضطراب و پايين

باشـد  فهم  ها قابل آموزان باشد تا براي آن يك واحد فراتر از سطح كنوني زبان ةانداز بهبايد 
)Krashen 1982: 2نفـس  اعتمادبـه عاطفي نيز اضـطراب و فقـدان   ــ  عد احساسي). ازمنظر ب 
ي آمـوز  زباند و فرايند نك ميعمل  آموز زباني زباني و ذهن ها دادهيك فيلتر بين  صورت  به

بنابراين دو شـرط ضـروري بـراي اكتسـاب دانـش       ؛)ibid.: 31كند ( مي گير ينزمند يا را كُ
عاطفي  ــ ) و سطح پاييني از فيلتر احساسيcomprehensible input( فهم قابل يها دادهزباني، 

)low affective filter (است )Gass and Selinker 2008: 403 دي  رسـد سـي   يمـ نظـر   بـه ) كه
 ين نكند.تأمشده اين دو شرط اساسي را براي مخاطبان اثر  يطراح

براي تدريس  ياختصاصطور  به): اين بخش new words and expressionsبخش سوم ( ـ
ـ  ازنظـر شـده اسـت.     يطراحـ برخي لغات و تركيبات جديد هـر درس   ي، تعـداد  كم

تـا   پـنج آيتم) براي كتاب درسي، و  49 جمعاًعدد ( سيزده تا ده ينبهاي واژگاني  يتمآ
رسد بـراي يـك سـال     يمنظر  كه به است) براي كتاب كار متغير 46 جمعاًيتم (آ يازده
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قبـولي   يت قابلهاي واژگاني بخش اول كم يتمآكردن  ي با لحاظآموز حت زبانتحصيلي 
توانـد در سـه بخـش آمـوزش      ي يادگيري واژگان مـي آموز زبان ةنباشد. البته در حوز

هاي يادگيري واژگـان صـورت پـذيرد     ياستراتژمستقيم، آموزش تصادفي، و آموزش 
)Richards and Renandya 2002: 258(، به  جاست كه در اثر مذكور باتوجه اما مشكل آن

د و ي متني، براي يادگيري تصادفي واژگان مجـال چنـداني وجـود نـدار    ها دادهحجم 
هاي يـادگيري واژگـان طراحـي     ياستراتژگونه فعاليتي نيز براي تدريس و تمرين  يچه

در كتـاب   شـده  لغات ارائهشده در كتاب درسي با  لغات تدريس ،چنين نشده است. هم
. ازمنظـر كيفـي،   استند كه اين با ماهيت كتاب كار در تضاد ا هم متفاوت با كامالًكار 

لغات در كتاب درسي تدريس واژگان جديـد در   رويكرد مؤلفان درخصوص تدريس
  .راستاست همكه با رويكرد ارتباطي  ستراه با تصوير گويا دار جمله و هم بافت معني

آمـوزان   ارتقـاي مهـارت خوانـدن زبـان     هدف باين بخش ا ):readingبخش چهارم ( ـ
چهار متن در كتاب درسي و چهار متن در  درمجموع ،يكم ازنظرشده است.   يطراح

سختي متـون   ةاست. بررسي درج شده  ارائهدرك مطلب  سؤاالتراه با  كتاب كار هم
)readability دهد براساس شاخص يم) نشان »Flesch Kincaid Grade Level«  ةدرجـ 

و  3/8 و ،5، 7/3، 9/5ترتيب براي كتاب درسي  سختي متون دروس اول تا چهارم به
 كـه  دهـد  يمـ . بررسي اين شاخص نشـان  است 7 و ،6/5، 3/5، 4/6اي كتاب كار بر
. ايـن  اسـت  6و براي كتاب كـار   7/5سختي متون براي كتاب درسي  ةيانگين درجم

پـنجم و ششـم    ةآمـوزان پايـ   بـراي دانـش   درمجموعست كه متون مذكور ابدين معن
رمين سـال يـادگيري   ي كه چهـا آموزان دانشو شايد براي  استزبان مناسب  يسيانگل

 ،چنين د كمي ثقيل و مشكل باشد. همنكن زبان دوم تجربه مي عنوان بهرا زبان انگليسي 
 لزوماًمتون اين دروس براي هر دو كتاب  كه دهد يمسختي متون نشان  ةبررسي درج

در هـر دو كتـاب، مـتن درس اول از     كنند. مثالً تبعيت نمي »آسان به مشكل« لِاز اص
  تر است. ينسنگمتن درس دوم و سوم 

. در استنقد و بررسي   ازمنظر عناصر الزم براي يك متن درك مطلب، اين بخش نيز قابل
) Pre - Reading activitiesخوانـدن (  از  هاي پـيش  يك از متون داراي فعاليت يچههر دو كتاب 
تمامي هشت متن كتـاب   ،چنين آموزان نيستند. هم ذهني زباني ها واره طرحكردن  براي فعال

د و در كتاب درسي هيچ ارجاعي به متون كتاب كـار  ان دستورالعمل كار فاقددرسي و كتاب 
چـه فعـاليتي متـون     دادن آموزان بدانند چه زماني و بعد از انجام نشده است تا معلم و دانش

  ا انجام دهند.ر ها آنكتاب كار را مطالعه كنند و تمرينات 
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هـر   ) متونpost reading activitiesخواندن ( از  هاي پس تمرينات درك مطلب يا فعاليت
 سـؤال ي ندارند. در كتاب درسي از سـه نـوع   چنان آنتنوع  سؤاالتلحاظ فرمت  دو كتاب به

در  ) وmatchingكردن (جـور  و ،)true/ falseغلط ()، درست يا multiple choiceاي ( ينهگز سه
است. كيفيت  شده  ) استفادهOpen - Endedباز (پايان  غلط ودرست يا  سؤاالتتاب كار از ك

آموزان در  ولي بهتر بود با پيشرفت دانش ،رسد يمنظر  بخش به يترضاهر دو كتاب  سؤاالت
شد و به  يماي استفاده  ينهگز سه سؤاالتي جا بهاي  ينهچهارگز سؤاالتدرس سوم و چهارم 

شد تـا متناسـب بـا ارتقـاي سـطح       يميز اضافه ن »not given« ةدرست يا غلط گزين سؤاالت
  رفت. يمنيز باالتر  سؤاالتسختي  ةآموزان درج مهارت خواندن زبان

تـرين   ي ديگـر بـيش  هـا  بخـش  در مقايسه بـا گرامر  بخش ):grammarبخش پنجم ( ـ
مؤلفـان،   نظـر مازكـه  دهـد   يمـ صفحات را به خود اختصاص داده است. اين نشـان  

هاي اين بخش و  اي برخوردار است. با بررسي فعاليت يژهوتدريس گرامر از جايگاه 
 بـرخالف تـوان نتيجـه گرفـت     هاي كتاب پيشين اين پايه مـي  ها با فعاليت آن ةمقايس

را بـراي تـدريس    »deductive /كل به جزء« ةشيو منحصراًكه  ،رويكرد كتاب قديمي
نيـز بهـره    »inductive /كل  بهجزء « ةب جديد از شيوگرامر به خدمت گرفته بود، كتا

گرامـري   ةزيرا در كتاب درسي حال حاضـر مؤلفـان در گـام اول نكتـ     ،گرفته است
چنـين چنـد مثـال ارائـه      قالب يك مـتن و هـم  در دار يمعنرا در يك بافت  موردنظر

گرامـري   ةمفهوم يا كاربرد نكت تا است شده  خواستهآموزان  از زبان ،و سپس اند كرده
برخـي تمرينـات بـراي تثبيـت      ،و براي معلم توضيح دهند. درادامه كنندرا استخراج 

  است. شده  ارائهگرامري در كتاب درسي و كتاب كار  ةنكت
 ،اسـت گام  اين رويكرد درخصوص تدريس گرامر با رويكرد روش تدريس ارتباطي هم

 ةشود. اين شـيو  يمآموزان به عناصر زباني معطوف  دار توجه زبان بر بافت معني يه تكزيرا با 
شـود كـه از    يمشناخته  »focus on form /تمركز بر ساختار«تدريس نكات گرامري با عنوان 

مجزا و خارج  طور بهكه در آن نكات گرامري  ،»focus on forms /تمركز بر ساختارها« ةشيو
پيوسـتگي   ،چنين ). همLong 1991: 45 - 46( استمتمايز  ،شود يمدار تدريس  از بافت معني

هـا و   يـت فعالو دسـتورالعمل   استمطلوب  تاحديهاي اين بخش در هر دو كتاب  فعاليت
  است. شده  انجام يدرست  بهارجاع از كتاب درسي به كتاب كار 

مؤلفـان از   ةاسـتفاد  ،اول ةنكتـ  ؛رسـد  يمـ نظـر   ذكر دو نكته ضروري بـه  ،در اين بخش
تمرينـات   ازنظرتمرينات گرامري است كه گاهي با ماهيت رويكرد ارتباطي متناسب نيست. 

 و ،)meaningful drillدار ( )، معنـي mechanical drill( يكيمكـان سـه نـوع تمـرين     ،گرامـري 
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) وجود دارد كه در رويكرد ارتبـاطي اولويـت بـا اسـتفاده از     communicative drillارتباطي (
ولـي اسـتفاده از تمرينـات مكـانيكي در      ،دار است ات ارتباطي و سپس تمرينات معنيتمرين

يادگيري اين بخش  هاي يتفعال). در برخي از Ur 1988: 9رويكرد ارتباطي پسنديده نيست (
 5و  ،4، 1هـاي   يـتم آكـار   كتاب 29 ةدر صفح است. مثالً شده  استفاده يگرامراز تمرينات 

و از هـيچ   اسـت  دار از نوع تمرينات معنـي  3و  2هاي  يتمآ فقطتمرين مكانيكي هستند و 
تأمـل   دوم كه در اين بخش قابـل  ةاست. نكت نشده  استفادهدر اين بخش  اي تمرين ارتباطي

درسـت و بـدون    دادن كه انجام آن مستلزم انجـام  استاست طراحي فعاليتي در كتاب كار 
آخرين فعاليت بخش گرامري پاسخ . در تمامي دروس كتاب كار استنقص فعاليت قبلي 

 آمـوز  زبـان ست كـه  اشده است. بدين معن  يراحط »cloze test«االتي است كه از متن ؤبه س
 سـؤاالت شـده، بـه    يـل تكمبـه مـتن    اتوجهب ،ند و سپسكي تكميل درست بهبايد اول متن را 

جـود  زيرا ايـن احتمـال و   ؛استيابي در تضاد  بخش بعدي پاسخ دهد. اين با اصول ارزش
فعاليـت   دادن درسـت فعاليـت قبلـي از انجـام     دادن تواني در انجـام نادليل  به آموز زباندارد 

  .بازبماندبعدي نيز 
مؤلفان بـراي ارتقـاي مهـارت     ،اين بخش در ):listening and speakingبخش ششم ( ـ

در كتاب كار  اما ،اند كردههايي را طراحي  گفتاري و شنيداري در كتاب درسي فعاليت
 عنـوان  بـا  »speaking«. بخـش  اند نكردهبراي اين بخش لحاظ  اي هيچ فعاليت تكميلي

»speaking strategy«  هـاي ايـن بخـش مشـخص      يـتم آ ةمطالعـ  باولي  ،شود يمشروع
 شود و عنوان ينمكردن تدريس  هاي صحبت ياستراتژ لزوماًشود كه در اين بخش  يم
»language function«  هـا  ياسـتراتژ تـري بـا محتـواي ايـن بخـش دارد.       تناسب بـيش 
 هـا  نقـش  كـه  آن حـال  ،هاي خاص حل مسئله يا رسيدن به اهداف خاص اسـت  يوهش

). Brown 2014: 381هستند (اهداف ما از استفاده از زبان در يك بافت اجتماعي خاص 
) 30 :1395علوي مقدم و ديگران ( ها برنامهبه  كردن و پرسيدن راجع صحبت ،بنابراين

تـري   تناسب بـيش  »function« ة) با كليدواژ58 همان:يات (ئبه جز كردن راجع سؤاليا 
  .»strategy«ة دارد تا كليدواژ

 ةنكتـ  ةهـايي اسـت كـه برپايـ     يز ديگر اين بخش گنجاندن فعاليـت برانگ تأملنكات  از
زيـرا   ،رسـد  يمـ نظر رويكرد درسـتي   شده است. اين رويكرد به  يطراحگرامري آن درس 

 ةابتـدا بايـد بـا نكتـ    در آمـوز  زبـان دانش گرامري كامل ي اكتساب برا »PPP«براساس مدل 
 و ،)practiceد (نـ را تمـرين ك  مـوردنظر  ة)، سـپس نكتـ  presentationگرامري آشنا شـود ( 

براي توليد گفتمان نوشتاري يا گفتاري استفاده كند  شده گرفتهگرامري ياد ةيت از نكتدرنها
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)production( )Kostoulas 2012: 1 .(ـ     ازجمله الگوهـا و   ةنكات مثبت ديگـر ايـن بخـش ارائ
آمـوزان   سـوي زبـان  مسـتقل از سپس تمرين  شده و كنترلي ساختاري براي تمرين ها مدل

شـود   يمـ ) شـناخته  independent practice) و (controlled practiceبـا عنـوان (   است كه
)Ellis 2002: 168(.  

آمـوزان   ي بـراي زبـان  ا مكالمـه  داراي دو مكالمه است كه در هريـك  »listening«بخش 
هـا پاسـخ    ينهگزاي با انتخاب يكي از  ينهسؤال دوگزبايست به دو  يها م آنشود و  يمپخش 

 دربـارة كالسـي خـود    شـود تـا بـا هـم     يمـ آموزان خواسته  از دانش ،مكالمه ةد. در ادامنده
از سرعت مكالمه  نظر صرفكليت فعاليت اول  كه رسد يمنظر  گو كنند. بهو موضوعي گفت

يتـاً فعاليـت   ماهاما فعاليت دوم  ،در چهار درس مطلوب باشد سؤاالتنواختي فرمت  و يك
 بهتر است اين تمـرين بـه بخـش    ،بنابراينشود و نه فعاليت شنيداري.  يمگفتاري محسوب 

»speaking« گزين آن شود جاي تر متنوعي آن فعاليتي با تمرينات جا بهشود و  منتقل.  
 شـده   دادهتلفظ اختصاص  ةين بخش به تدريس حوزا ):pronunciationبخش هفتم ( ـ

 ها صامت) مثل segmental featuresي زنجيري (ها مشخصهشامل  درواقعاست. تلفظ 
) مثـل  suprasegmental featuresي زبرزنجيـري ( هـا  مشخصهچنين  و هم ها مصوتو 

). ازمنظـر  Richards and Renandya 2002: 175( شـود  يمـ  يروبمـي زو  ،تكه، آهنـگ 
دار از  ي زبرزنجيـري در يـك بافـت معنـي    هـا  مشخصهي نيز تدريس ارتباطرويكرد 
كـه در   ايـن  بهنظر ).Jones 2002: 178( استي برخوردار آموز زباناي در  يژهواهميت 

 است، شده  دادهيري پوشش زنج يها مشخصهاول  ةزبان انگليسي متوسط هاي باكت
تدريس شود. ايـن   ها مشخصهدوم  ةبايست دست يمدوم  ةمقطع متوسط هاي بادر كت

كار صورت گرفته و در كتاب درسي و كتاب كار بخشي به اين مهم با اين رويكـرد  
ـ   و  كيفـي ازمنظـر   ،بنـابراين اسـت.   شـده   دادهاختصاص  ي، ايـن بخـش درحـد    كم

  ي تلفظي را پوشش داده است.ها شاخصه يبخش يترضا
بـر چهـار    زمـان  هـم  يدتأك): درراستاي ديدگاه مؤلفان پيرامون writingبخش هشتم ( ـ

اسـت. در   شـده   دادهمهارت زباني، اين بخش به تقويت مهارت نوشتاري اختصاص 
عنـوان  بـه و قيـد   ،سم كلمه يعني اسم، صفت، فعلچهار درس كتاب درسي، چهار ق 

اند، انـواع   شده  يفتعراقسام كلمه . در اين دروس اين اند شده  انتخابموضوع اصلي 
شناسي  شده است تا ساخت  يطراحاست و تمريناتي در هر دو كتاب  شده ها ذكر آن
)morphology بعد از تعريف اسم  ،كلمه تدريس شود. در درس اول چهار قسم) اين

گرهـاي اسـم مثـل حـروف      است و سپس نشـان  شده ذكراقسام آن (مفرد يا جمع) 
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بعـد از تعريـف صـفت و     ،اسـت. در درس دوم  شده  دادهضيح تعريف و صفات تو
 ،ساخت صفات تفضيلي و عالي تدريس شده است. در درس سـوم  ةاقسام آن، طريق

است و تمايز بـين شـكل سـاده و اسـتمراري افعـال       شده  ارائهتعريف و اقسام فعل 
 ةشـده اسـت و طريقـ     يـف تعراست و باالخره در درس چهـارم قيـد    شده  گنجانده

  است. شده  ارائه قاعده يبي از افعال فهرستساخت آن و 
چـون محتـوا،    و طيفـي هـم   اسـت  نظـر  اختالف »writing«محتواي درسي در اگرچه 
  توانــد محتــواي چنــين مهــارتي باشــد  و شــيوايي مــي ،ي، ســبك، درســتيدهــ ســازمان

)Raimes 2002: 314،( بـا محتـواي درسـي     چنداني به اقسام كلمه تناسب پرداختن»writing« 
بودن محتواي  گون ي ناهمخوب بهمحتواي سه مهارت ديگر با محتواي اين بخش  ةندارد. مقايس

هدف از  به اصول و مباني رويكرد ارتباطي، باتوجه ،چنين دهد. هم يممهارت نوشتن را نشان 
 ،باشد) knowledge of languageبه دانش زباني ( آموز زبانكردن  ي بايد مسلحآموز زبان ةبرنام

بهتر اسـت   كه رسد يمنظر  به ،بنابراين ).knowledge about languageزبان ( درموردنه دانش 
هاي مناسب نوشـتاري در   از هر دو كتاب حذف شود و با فعاليت كامالًمحتواي اين بخش 

  گزين شود. ي ساده جايها پاراگرافسطح نگارش جمله و 
 انتخاب »چه آموختيد آن«كه عنوان آن  ،اين بخش در ):what you learnedبخش نهم ( ـ

اين  ةاست. مقايس شده  گنجاندهمشابه تمرينات كتاب درسي و كتاب كار  ،است شده 
دسته از تمرينات و تمرينات ديگر هر دو كتاب اخـتالف مـاهوي چنـداني را نشـان     

بهتر بـود مؤلفـان در ايـن بخـش تاحـد امكـان        كه رسد يمنظر  بنابراين به؛ دهد ينم
در ايـن بخـش بـا     و رفـت بياموزنـد   يمـ آموزان انتظار  از زبان چه ازآنرا  يا صهخال

كردنـد تـا بـا عنـوان ايـن بخـش سـنخيت         يمـ ي و ساختار متفاوت ارائه ده سازمان
را براي ايـن   »uptake list«توانستند عنوان  مؤلفان مي ،چنين كرد. هم يمتري پيدا  بيش

در اين درس اعـم از زبـاني يـا محتـوايي      را چه آموزان آن بخش انتخاب كنند تا زبان
هـاي   يكالس هم فهرستخود با  فهرستكردن  بنويسند و سپس با مقايسه اند آموخته

  خود به درك عميقي از محتواي درسي برسند.
  
  شناختي اثر نقد و تحليل روش 5.2

اسـاس  مؤلفـان بر  زعم دهم براساس رويكرد ارتباطي و به ةمحتواي درسي زبان انگليسي پاي
ها و اجزاي  به تنوع مهارت شده است. نظر  رويكرد ارتباطي فعال خودباورانه تهيه و تدوين
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ها بـا اصـول و مبـاني     تك اين بخش و تلفظ تطابق محتوا در تك ،زباني مثل واژگان، گرامر
 ،رسـد. درمجمـوع   نظر مي اي رويكرد ارتباطي ابداعي مؤلفان كمي سخت به وبيش سليقه كم
قبـول و معتبـر    شده يك رويكرد قابل رويكرد يا چهارچوب نظري انتخاب كه تتوان گف مي

بـر  توجه به اين نكته ضروري است كه برخـي   ،در آموزش زبان در عصر كنوني است. البته
) communicative approachesآمـوزي بـا رويكردهـاي ارتبـاطي (     زبـان  ةدر حوزند اين نظر

نفـوذ ايـن رويكـرد يـا      علـت  هاي اخيـر بـه   در سال .ارتباطيسروكار داريم نه با يك رويكرد 
از مبـاني  شـد تـا   هاي متنوعي نيز طراحي شد كه باعث  هاي آموزشي، فن رويكردها در محيط
 »communicative language teaching /روش تدريس ارتباطي زبان«و  ودش  نظري صرف خارج

تعامـل، يـادگيري فراگيرمحـور،     )،authenticityبر اصـالت (  ،شكل بگيرد. در اين روش
 شـود  مي مند تأكيد دار و هدف معني هاي و فعاليت ،)Task - Basedبر فعاليت ( يادگيري مبتني

)Brown 2014: 369(. 

رسيم كه  به اين نتيجه مي ،كش اين تعريف كليت محتواي درسي را بسنجيم اگر با خط
هاي اعظمي از آن اصول و مباني ايـن رويكـرد يـا روش تـدريس جريـان دارد.       در بخش

دار و ارتبـاطي   معني هاي توجهي از تمرينات به فعاليت اصالت محتوا با اختصاص سهم قابل
 دونفرههاي  هاي انفرادي با فعاليت كردن فعاليت گزين شده است. جاي  تاحدود زيادي تأمين

)pair workبـودن محتـوا را تـأمين     تعاملي ةآموزان شاخص آموز و بين زبان ) بين معلم و زبان
كـردن   آمـوزان بـراي تمـرين    هـايي بـراي زبـان    كـردن فرصـت   فراهم ،ضمندركرده است. 

 دهشـ دار باعـث   هاي معنـي  هاي زباني ازطريق فعاليت ساختارهاي گرامري براي ايفاي نقش
 Kumaravadivelu(د شـو منـد   هاي فراگيرمحوري بهـره  كور از شاخصهمحتواي مذ كه است

  دار و ارتباطي كه يا با تأكيد بر ساختارهاي زبـاني   معني هاي . اين دسته از فعاليت)26 :2003
)Structure - Orientedهاي زباني ( ) يا با تأكيد بر نقشCommunicative - Oriented طراحـي ( 
برخـي   ةعقيـد  كه به محور تبديل كرده استــ  يك محتواي فعاليتاند اين محتوا را به  شده 

آموزان  نظران تركيب اين دو نوع فعاليت در محتواي درسي به يادگيري بهتر در زبان صاحب
  ).Skehan 1998: 121( شود ميمنجر 

) نيـز  postmethod pedagogyمتـد (  شناختي اثر ازمنظر آموزش پسـت  نقد و بررسي روش
 ،هـاي تـدريس   هاي حاكم بر روش به محدوديت باتوجه ،ت پذيرد. امروزهتواند صور مي

ـ  تنهايي نمـي  به معلمان به اين نتيجه رسيدند يك روش حتي با رويكرد قوي نظري  دتوان
در  ،بنـابراين ). Brown 2002: 10( شـود منجـر  آمـوزي   هـاي زبـان   به موفقيت در برنامـه 

سترويكرد پ ـ م اسـتراتژيك   يارچوبهـ بـا اسـتفاده از چ   تـا  رود د از معلـم انتظـار مـي   تُ
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)macrostrategic frameworkهاي يادگيري متناسب با متغيرهاي خـاص   ) به طراحي فعاليت
هـاي كلـي    ايـن اسـتراتژي  . )Kumaravadivelu 1994: 29بزنـد (  دست محيط آموزشي خود

ت، هاي يادگيري، كـاهش اختالفـات ادراكـي، تسـهيل تعـامال      اند از افزايش فرصت عبارت
كـردن يـادگيري اكتشـافي، در بافـت      آموز، تقويت آگاهي زباني، فعـال  ارتقاي استقالل زبان

و  ،با محيط اجتمـاعي  پيوند زبان برقراريهاي زباني،  هاي زباني، تلفيق مهارت قراردادن داده
 ).Kumaravadivelu 2003: 39( اجتماعي افزايش آگاهي

كه رويكردي جديدتر از رويكـرد (هـاي) ارتبـاطي     ،متد ازمنظر چهارچوب نظري پست
كـردن   ازمنظر تسـهيل تعـامالت، تقويـت آگـاهي زبـاني، فعـال       شده محتواي طراحي ،است

برقـراري  هـاي زبـاني،    هاي زباني، تلفيـق مهـارت   يادگيري اكتشافي، در بافت قراردادن داده
منظـور   وبي دارد. بـه خـ  عملكـرد  و افزايش آگاهي اجتمـاعي  ،پيوند زبان با محيط اجتماعي

هاي ارتبـاطي در سـطح گسـترده،     فعاليت ةتوان به استفاد شواهدي دال بر اين مدعا مي ارائة
كـل در تـدريس    بـه ءهاي زباني، اسـتفاده از رويكـرد جز   زمان به ساختارها و نقش توجه هم
ان چهار زم دار، تأكيد بر تقويت هم هاي خارج از بافت معني رساندن فعاليت حداقل گرامر، به

 درسي اشـاره كـرد.   يمهارت زباني، و گنجاندن موضوعات و معضالت اجتماعي در محتوا
قابليـت   آمـوز  هاي يادگيري و ارتقـاي اسـتقالل زبـان    اثر كنوني ازمنظر افزايش فرصت ،اما

هاي متني فرصت چنداني را بـراي يـادگيري فـراهم     اصالح و ويرايش دارد. حجم كم داده
ذات  بـه  آمـوز را متكـي   اي طراحي نشده است كه زبـان  گونه اثر مذكور به ،چنين كند. هم نمي

شـده   بردهاي يادگيري در محتواي طراحـي  ها و راه زيرا سهم تدريس استراتژي ،تربيت كند
  بسيار ناچيز است.

  
  گيري نتيجه .3

 انگليسـي  زبـان شده براي  توان نتيجه گرفت كه محتواي طراحي مي ،چه بيان شد براساس آن
اساسـي داشـته اسـت. ازمنظـر چهـارچوب       يمحتواي پيشين تغييرات در مقايسه با دهم ةايپ

 ةشناختي اثر، انتخاب ويرايش خاصـي از رويكـرد ارتبـاطي غالـب در حـوز      نظري و روش
ضرورت چنداني نداشته و در برخي مـوارد   »رويكرد فعال خودباورانه«عنوان  با آموزي زبان

افزاري اثر، نـوآوري   عد شكل سختبا اصول و مباني رويكرد ارتباطي در تناقض است. از ب
امـا   ،مؤلفان در طراحي كتاب كار در موازات با كتاب درسـي اقـدامي مناسـب بـوده اسـت     

ش در هر دو كتـاب  ها بين اجزاي دو كتاب نياز به اصالح و ويراي برخي ناهماهنگي علت هب
 كـه  توان گفـت  مي ،محتوايي شود. ازنظر كامالً احساس مي شده دي طراحي سي ،چنين و هم
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امـا بـا    ،اتفاق قطعات پازل يك محتوا با رويكرد ارتباطي در اثر وجـود دارد  به اكثريت قريب
  ها كيفيت اثر بهبود خواهد يافت. كردن برخي قطعات ديگر و چينش مجدد آن اضافه
  

  كاربردي ياهنهاد يشپ. 4
كيفـي   و يكمبراي ارتقاي سطح  ليذ ياهنهاد اثر مذكور بيان شد، پيش دربارة چه براساس آن

 د:شو اثر مطرح مي

ند و تدريس يـك زبـان خـارج از    ا تنيده كه زبان و فرهنگ از عناصر درهم نظر به اين ـ
اكتساب آن زبـان  ر كيفيت فرايند دفرهنگي آن در رويكرد ارتباطي ــ  بافت اجتماعي

چـون   شود برخي عناصر فرهنگي زبان انگليسـي هـم   توصيه مي، تأثير نامطلوب دارد
اسالمي نيـز در  ــ  هاي متناسب با فرهنگ ايراني فرهنگ و خرده ،ها اسامي، شخصيت

 ؛اين محتوا گنجانده شود

است كـه بـراي تقسـيم محتـوا در دو كتـاب       اي گونه ها به حجم مطالب و كيفيت آن ـ
هاي كتاب درسـي   فعاليت ،سو شود. ازيك ي و كتاب كار ضرورتي احساس نميدرس

هاي كتـاب كـار نيـز بـراي تثبيـت مطالـب        تدريس نيستند و فعاليت جهتلزوماً در
 وكيـف  كـم تلفيق مطالب دو كتـاب بـا    ،ديگر اند و ازسوي شده طراحي نشده تدريس

 ؛كند آموز جلوگيري مي كنوني از سردرگمي معلم و دانش

بـراي سـطح    ،نظر از انتخاب گويندگان غيربـومي  صرف ،دي آموزشي اين محتوا سي ـ
دي  سـي  هـاي صـوتيِ   فايـل  كـه  شود توصيه مي ،بنابراينآموزان مناسب نيست.  زبان

شده ازنظر وضوح و  هاي اصالح زبان و با داده مجدداً با استفاده از گويندگان انگليسي
كـه بخشـي از درك    نظـر بـه ايـن    ،چنـين  ) تهيه شـود. هـم  modified inputسرعت (

دي بـا   سـي  كـه  بهتـر اسـت   ،پذيرد هاي ديداري صورت مي آموزان ازطريق داده زبان
شـده   هاي تصويري تهيه شـود تـا از پتانسـيل فنـون تعـامالت اصـالح       محتواي فايل

)modified interaction (؛نيز استفاده شود 

خـود   ةانـداز  آمـوزي بـه   هاي زبـان  يادگيري استراتژي و آموزي زبان ةجاكه حوز ازآن ـ
مهـم   ةچنين توانش اسـتراتژيك يكـي از چهـار مؤلفـ     آموزي اهميت دارد و هم زبان

هايي از محتوا به تدريس مستقيم اين  بخش كه دشو توصيه مي، توانش ارتباطي است
ها  آن آموزي، آموزان با ابزار زبان كردن زبان ها اختصاص يابد تا ضمن مسلح استراتژي

 ؛شدن سوق دهيم ذات به شدن و متكي در مسير مستقلرا 
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اختصاص يـك بخـش از    باوجودبين چهار مهارت اصلي زباني، مهارت نوشتاري  از ـ
شـده بـراي    زيـرا محتـواي طراحـي    ،شده است  هر دو كتاب عمالً از گردونه حذف

محتـواي   تـا  دشـو  توصيه مي ،بنابراينتدريس دستور و زبان انگليسي مناسب است. 
 ؛نوشتاري مجدداً طراحي شود بخش

به طيـف   باتوجه ،دشو هر اثر تأليفي كه در سطح ملي تدوين و تكثير مي ،شك بدون ـ
نظـر بـه    ،چنـين  مخاطبان در چاپ اول عاري از خطا يا اشتباه نيسـت. هـم   ةگسترد
 در يـك فضـاي تعـاملي سـازنده،     تا بودن بسياري از رويكردها الزم است اي سليقه
ايـن   نظـران  و صـاحب  ،راناگـذ  آموزان، دبيران، مؤلفـان، سياسـت   هاي دانش ديدگاه

مسـاعي و   عرصه در بازآفريني اثر مذكور موردتوجه قرار گيرد. حاصل اين تشريك 
درسـي را تـأمين    ةتدوين محتوايي است كه به بهترين نحو اهداف برنامـ  افزايي هم

 خواهد كرد.
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