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Abstract
It would be significant to analyze the content of these educational resources to see whether

they are in line with the students’ needs.  Miekley’s () checklist is considered an

effective criterion for the selection and analysis of language teaching materials. The

participants were (a)  Persian language teachers teaching Persian to non-Persian language

learners and (b)  non-Persian language learners, majoring in different medicine sciences in

Iranian medical universities. They were asked to analyze the textbook entitled as “Pulse of

Life” (Nabze Zendegi) () based on categories in Miekley’s () proposed checklist.

Descriptive statistics were employed to separately analyze the data of two groups; the results

obtained were compared and contrasted. Given the first section, namely, textbook, teacher

participants claimed that the textbook was structurally well-designed and it included

attractive content and sub-contents as well as relevant vocabularies and grammar structures.

However, student volunteers believed that tasks and activities along with grammar structures

and vocabularies were not appropriately presented in this textbook. Two groups of

participants perceived that the sub-sections of general characteristics, background
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information, and methodology guide were not suitable. However, they considered the

context section appropriate. Teachers graded the vocabulary subsection, and the students

ranked the grammar subsection in the second status. Subsections of passage attraction and

book appearance were ordered in the third rank. The findings of this investigation could be

helpful for researchers and teachers in evaluating the efficiency and appropriateness of

instructional resources, possibly available in the instructional resources of teaching Persian

to non-Persian language learners.

Keywords: Teaching Persian Language, Non-Persian Language Learners, Teaching
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Evaluation Checklist.
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چکیده
نفر 25)، دو گروه شامل 1395(زندگینبضبراي ارزیابی و نقد علمی منبع آموزشی

براساسغیرایرانی این منبع را آموزفارسی32چنینهممدرس آموزش زبان فارسی و 
بنـدي  رتبـه درمـورد حاصـل هايدادهکردند.بررسی)2005(میکلیبازبینۀهايگویه

در. انـد دیگـر مقایسـه شـده   و با یکتوصیفی تحلیلآمارشیوةبههاي بازبینه زیربخش
زبـان، دسـتور وهـا واژهمحتـوا، يهاربخشیزیتمام،نامهدرسیعنینخست،بخش

امااند؛مطلوبمدرساندیدازی کیزیفساختومتنتیجذابو،هاتیفعالوهانیتمر
وهـا نیربخش تمـر یـ زوزبـان دسـتور وهـا واژهربخشیزدوآموزان،یفارسنظراز

،یکلـ مشخصاتربخشیزسهمدرس،نمايراهبخشيبرا. ستندینمطلوبهاتیفعال
یمطلـوب تیوضـع گـروه هـردو نظـر ازیشناسـ روشنمايراهو،نهیزمپساطالعات

ـ ی،نــهیبازبآخـر بخــشدرمـورد . دارنـد ن نظــرهـم ومدرســاننظـر هــمبافـت، یعن
درگـروه هردويبرابافتبخشپژوهش،دومبخشدر. استمطلوبآموزانیفارس
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ربخشیـ ز. انـد بنـدي رتبـه نیبهتردومفیرددرمحتواربخشیزآموزان،یفارسيبرا

ۀرتبـ نیسـوم درگـاه یجانظـر ازگـروه هـردو يبـرا یکیزیفساختومتنتیجذاب
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وهـا منـدي توانتوانند از این نتایج براي ارزیابی میگرانپژوهش.داردقرارتیمطلوب
ه گیرند.بهرزندگینبضهايیکاست

اهـداف يبـرا یفارسـ زبـان آمـوزش زبانـان،  آموزش زبان فارسی، غیرفارسی:هاکلیدواژه
.ارزیابی کتاببازبینۀ، زندگینبضنامۀدرسی، دانشگاه

مقدمه. 1
تبـدیل  ايگستردهپژوهشی زمینۀبه هاي اخیر، آموزش زبان براي اهداف دانشگاهیطی دهه

هـاي  نامـه درسکـه  ایـن بـه باتوجـه .تمرکـز دارد شماري بیشده است و بر نیازهاي کاربران 
، یکـی از  کننـد ایفـا مـی  اي در فراینـد یـادگیري و یـاددهی زبـان     کننـده آموزشی نقش تعیین

انـدرکاران  آموزگـاران و دسـت  توسـط نامهدرسمندهدفترین عناصر آموزشی انتخابِمهم
بـازدهی  منظـور بـه هاي گونـاگون  در دورهیآموزشيهانامهدرسمراکز آموزشی زبان است. 

تـرین منـابع   هاي خاصی داشته باشند. ایـن ابـزار آموزشـی یکـی از مهـم     باید ویژگیتربیش
طی تدریس است که بستري مطمـئن  ،تجربهخصوص براي مدرسان کمآموزشی مدرسان، به

:Richards 2013(آوردهـا فـراهم مـی   بـراي شـکوفایی خالقیـت آن    ، پـیش از  روایـن از.)23
آموزشی، بررسی و ارزیابی آن بسیار سودمند است.  نامۀدرسگزینش 

. کننـد یمـ یدرسـ يهـا کتـاب ازاسـتفاده صرفکالسدررايادیززمانزبانمدرسان
ـ باازجملـه  ؛کندبرآوردهرایخاصيارهایمعدیباخوبیدرسکتاب،روایناز دربتوانـد دی

کنـد، کیتحریآموزشيهاتیم فعالجاانبهکند،جادیازهیانگزبانيریادگیيبراآموزانزبان
ـ تاباشد واضحوروشنمحتوا دمانیچو ـ ابـه . کنـد آسـان رايریادگی انتخـاب ل،یـ دالنی

.  داردیخاصتیاهممناسبنامۀدرس
:Cunningworth 1995(نگزورثیکان ،یدرسـ يهـا کتـاب یابیارزو انتخابيبرا)15-17
ـ برنامـۀ اهـداف وازهاینبادیباآموزش زبان کتاب) 1: کندیمنهادپیشاریمعچهار يریادگی
حاوي محتواي زبانی باشد که بـراي  دیباآموزان زبانکتاب) 2؛ باشدداشتهمطابقتآنان زبان
ة مـؤثر اسـتفاد خـود اهـداف يبرازبانزاتاکندکمکآنان بهآید و کاربهآنان ةندیآایحال
بـدون  ورنـد یبگنظـر دررنـده یادگیمنزلـۀ بـه راآمـوزان زبانيازهایندیباهاکتاب) 3؛کنند

هـا آن) 4؛ کننـد لیتسهرايریادگیيندهاایفرخشک و غیرمنعطف )method(یتحمیل روش
ماننـد یدرسـ يهـا کتـاب . باشـند داشـته يریادگیةکنندیبانیپشتمنزلۀبهیمشخصنقشدیبا

.نداواسطهرندهیادگیومقصدزباننیبمدرسان
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هاي آموزش زبان بر عنصر خاصی از آمـوزش هماننـد محتـوا، واژه،    نامهدرسهریک از 
دیگـر تفـاوت   هـا بـا یـک   نامهدرساند. درنتیجه، کارکرد، دستور، یا مهارت زبانی تمرکز یافته

زبـان  اوانکـ آمـوزش را کـه  )checklist(هـایی  آید کـه بازبینـه  میمیان چنین برایندارند. در
و بررسـی میـزان   هـا هـا بـا آن  نامـه درساند، ابزار اجرایی مناسبی براي تطبیـق  طراحی کرده

هـا،  نـد. یکـی از ایـن بازبینـه    اهاي آموزشـی هاي ارزیابی کتابچهارچوبرعایت معیارها و 
ـ اتـا استبودهنیابروي، تالشۀگفتبهاست که) Miekley 2005(میکلیبازبینۀ نـه یبازبنی

،نمونـه يبـرا .شـود نیتـدو آموزش زبان حوزةدر هاپژوهشونیشیپيهانهیبازببراساس
Salataci(دومزبانيریادگیدرنقادانهتفکرگسترش and Akyel 2002(  از اهمیت برخـوردار

ایـن بازبینـه، بـاوجود    .اسـت نـه یبازبنیـ ايهامشخصهازیکینقادانهتفکر، رواینازاست. 
زبـان  کـاوان آمـوزش موردتوجـه تـر کمهاي آموزشی، و انعطاف براي ارزیابی کتابکارآیی

گرفته است.  فارسی قرار
هـاي  دانشـگاه آموزان خارجی براي تحصیل در هاي اخیر با افزایش تقاضاي زباندر سال

آمـوزان در  سازي زبـان تخصصی که با هدف آمادههاي تخصصی و نیمهکشور، ارزیابی کتاب
ي قـرار  تـر بـیش موردتوجـه هاي ایران تهیه و تدوین شده است، هاي گوناگون دانشگاهرشته
دریفارسـ زبـان یتخصصمهینمتوندركوواژگانگسترشنبض زندگی، اند. کتاب گرفته
منبع آموزشی بـراي یـادگیري زبـان   منزلۀبه) 1395و دیگرانفردیلیوک(یپزشکعلومحوزة

کـه داوطلـب ورود   رودیمشماربهیرانیرایغآموزانیفارسيبراپزشکیعلوم یتخصصمهین
شـود و ایـن از   این کتاب در مراکز آموزش زبان فارسی تدریس می.ندهاي کشوربه دانشگاه

ایـن جسـتار   کهرسدمینظر بهرود. شمار میبهدالیل انتخاب این کتاب براي پژوهش حاضر 
هـا باشـد کـه دیـدگاه     شده بر این کتاب براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش    مجااننخستین پژوهش
ـ براساسآن درموردآموزان مدرسان و زبان هـاي آن  میکلـی چیسـت و کـدام بخـش    ۀبازبین

باالترین مطلوبیت را از دیدگاه دو گروه دارد. نتـایج ایـن پـژوهش در یـک هـدف کلـی بـه        
کنـد و در  زبانان کمـک مـی  فارسیآموزش زبان فارسی به غیرهاي کتابافزایش سطح کیفی 

علمـی  صـورت بهمنبع آموزشی مذکور را هاي کاستیو هامنديتوانبعد آن است که مرحلۀ
قرار دهد.گرانپژوهشدربرابر دیدگان مدرسان و

ينظرچهارچوب. 2
چنـین هـم از محتـواي آموزشـی و   کـه استالزمابتدا در، نامهدرسهربراي ارزیابی مناسب 

زبان بـراي  حوزةدر زندگینبضکه کتاب ییجاآنرویکرد آموزشی آن اطالع حاصل کرد. از



1400ینشمارة اول، فروردیکم،وسال بیست،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش340

زبان براي اهداف ویـژه  حوزةمطرحی در ۀشاخاهداف دانشگاهی قرار دارد و این حوزه زیر
سـپس  .شودمیآموزش زبان بررسیحوزةاست، در بخش نظري این جستار، درابتدا این دو 

گیرد.تفضیلی موردمطالعه و ارزیابی قرار میصورتبهارزیابی منابع آموزشی زبان هاي انگاره

زبان براي اهداف ویژه1.2
Language for(آموزش زبان براي اهداف ویـژه  Specific Purposes- LSP( جداگانـه  یفعـالیت

و شـود میطراحی آموزان زبانگویی به نیازهاي مشخص براي پاسخاست ودر آموزش زبان 
در هـا  فعالیـت تکـالیف و  .استدانشگاهی و مشاغل خاص هاي رشتهمحتواي آن مربوط به 

.شـود مـی گرفتـه  نظـر درخـاص  رشتۀو غیره متناسب با ،گووگفت،، واژگان، متوندستور
و ،هـدف اصـلی آن واکـاوي نیازهـا، واکـاوي مـتن      ومدهاي عملی آتمرکز اصلی آن بر پی

یـا موقعیـت کـاري خـود     کارآمد با هدف مطالعهصورتبهسازي یادگیرندگان است تا آماده
شـده در ایـن حـوزه    مجـا انهـاي واکاويشده و تهیهمواد آموزشی تربیشارتباط برقرار کنند. 

براي اهداف دانشگاهی بوده است.

دانشگاهی عمومی و تخصصیزبان براي اهداف 2.2
-Language for Academic Purposes(دانشگاهیاهدافآموزش زبان براي  LAP(  به هرگونـه

گـاهی  را . آناسـت دانشـگاهی  تحصـیلی رشـتۀ که مربوط به یک اشاره داردیزبانآموزش 
Evans(انگارنـد مـی زبان براي اهداف ویـژه  جنبشی از آموزش منزلۀبه and John 2005: 34 .(

در دانشـگاهی هـاي  رشـته در تحصـیل آموزانی که زبان اول آنان فارسی نیسـت، بـراي   زبان
تحصـیلی  رشـتۀ آن محتـواي تخصصـی  زبان و ۀجنبایران، نیازمند داشتن مهارت در هر دو 

هـاي هیالختنآمیدرهمدیبایدانشگاهاهدافيبرازبانآموزشدر«،رواینازخاص هستند.
مـواد وزبـان بـودن متناسـب ولیاصـ محـور، يریادگیـ يکردهـا یروبرهیتک،یدرسبرنامۀ
:Jordan 2009(»گرددلحاظیآموزش 109(.

Language for General(اغلب میان زبان براي اهداف دانشـگاهی عمـومی  کاوانآموزش

Academic Purposes- LGAP(ویـژه یدانشگاهاهدافيبرازبانو)Language for Specific

Academic Purposes- LSAP(بـه یعمـوم دانشـگاهی اهدافيبرازبان.دنشویمقائلزیتما
شـگاهی نبـراي اهـداف دا  زبـان یادگیرنـدگان ۀهمـ يبـرا معمـول هاي زبانیتمرینوزبان

آورد. زبـان  مـی ویژه فـراهم  یدانشگاهاهدافيبرازبانو زمینه را براي فراگیري پردازدیم
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. شـود یمـ مربـوط خاصيهارشتهدریادگیرندگانيازهاینبهدانشگاهی ویژه اهدافيبرا
یِزبـان يهـا نیتمـر وزبانازدرواقعی عمومیدانشگاهاهدافيبرازبانهايدرستربیش

متنـی حـاوي  رایـ زشود،میلیتشکژهیویدانشگاهاهدافيبرازبان همانجیرامشترك و 
يبـرا زبـان کـه اسـت آشـکار ت،یـ درنها.نداردوجودیعمومیدانشگاهاهدافيبرازبان

.نیاز داردویژهویعمومبخشدوهربهیدانشگاهاهداف

ارزیابی موادآموزشیهاي انگاره3.2
هاي اخیـر رخ داده اسـت، امـا    در دههآموزشیفناوريحوزةدرهاي بسیاري تاکنون نوآوري

پـرورش اسـت.  وآمـوزش فراینـد بخشـی از چنـان  هـم آموزشیابزاري منزلۀبهدرسیکتاب
Hutchinson(هاچینسـون و تـورس   and Torres معتقدنـد کـه هـر کتـاب درسـی در      )1994

هـاي  هاي درسی از طریق فعالیتکتاب، زیراآموزش و یادگیري زبان نقش بسیار مهمی دارد
ها عوامـل اصـلی انتقـال    نامهدرسآورند. کالس درس را فراهم میمحتواي آموزشیِمختلف 

هـاي درسـی   براین، یکـی از کارکردهـاي اساسـی کتـاب    عالوههستند.دانش به یادگیرندگان 
ي از امجموعـه ةدربردارنـد و دانش موجود براي یادگیرندگان محتوا و رس قراردادن دردست

است.  ی آموزشی براي یاددهندگان ئاهداف کلی و جز
ی ابزاري مناسـب بـراي انتخـاب درسـت مـواد آموزشـی       هاي ارزیابی مواد آموزشانگاره

مرحلـۀ چهـار ی بهابیارزندایفر،است. از دیدگاه هاچینسون و واترزآموز زبانمتناسب با نیاز 
شـود.  مـی تطبیق تقسـیم د)،عینیتحلیلج)،ذهنیتحلیل)ب،معیارهاتعریف)الفةعمد

:هاچینسون و واترز معتقدند
قرار باشـد  ي موجود. اگرهاحلراهاست: تطبیق نیازها باتطبیقفرایندیکاساساًارزیابی

ونیازهـا کـه اسـت بهترگیرد،صورتعینیصورتبهکه امکان دارد، تاجاییتطبیقاین
ذهنـی هـاي در زمینـه انتخابیهرنهایی،تحلیلدر. شونددیدهجداگانهطوربههاحلراه

خواهید خودرویی را انتخاب کنیـد،  اگر شما مینمونه،عنوانبه. پذیرفتخواهدصورت
خـوبی  ۀاولیـ آیـد یـا شـتاب    زیرا شما از ظاهر آن خوشتان می،این انتخاب آسان است

سـت کـه   جاآنانگارید. خطراین دارد که شما چه چیزي را مهم میهدارد. این بستگی ب
ممکـن بگذارنـد، ع تـأثیر بسـیار سـری  داوريردذهنی اجازه داده شود هاياگر به مؤلفه

را دیگـر نبینـد. شـما ممکـن اسـت      احتمالیمفیدهايگزینجايچشمان ارزیاب است
هسـتید،  داوريیرا علیه آن کشـور داراي پـیش  خودروهاي یک کشور خاص را نبینید، ز

که درواقع، امکان دارد خودروهاي آن کشور به بهترین وجه براي نیازهـاي شـما   درحالی
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زیـرا کنیـد، ردراخاصیدرسیکتاباست شماممکنلهئمسمناسب باشد. شبیه همین 
موافـق رویکـرد کـارکردگرا در    کـه دلیلاینبهیانداردآن را دوستجلدرويتصویر

نیازهـاي بـا بایـد زبان براي اهـداف دانشـگاهی  درسیکتابیک. آموزش زبان نیستید
بنـابراین، باشـد. مـالی متناسـب  حامیانو،یاندانشجومانند مدرسان،نفع ذيهاي طرف
قـرار  ثیر أتـ تحتتحلیل ۀاولیمراحلدرارزیابی رابودنعینیذهنی،عواملکهاستمهم

Hutchinson(ندهد and Waters 1991: 97(.

.Mukundan et al(همکارانوموکوندان را مواد آموزشـی ارزیابی هايچهارچوب)2011
هـاي  چهـارچوب ازبسیاريکهدهدمیهاي آنان نشانمطالعه کردند. بررسیدهه براي چهار

بـیش یا خیلی کوتـاه یـا   هاي ارزیابی چهارچوباین ند.او ذهنیکیفیارزیابی منابع آموزشی
مناسـب  الزامات یک ابـزار  و،ندامبهمها در آني ارزیابیبرخی از معیارها،نداحد طوالنیاز
هــاي بعــد، در ســال.)88: 1396(احمــديندارنــدبــراي اهــداف ارزیــابیرااجــراقابــلو 

و نامـه پرسـش ابزارهایی روي آوردند کـه بـراي ارزیـابی منـابع آموزشـی،      بهکاوانآموزش
هایی که در ارزیـابی  . درادامه، به انگارهبودندترینیعتري داشتند و دقیقيبندرتبههاياسیمق

.پرداختمیخواهکاربرد دارند، تربیشزبان براي اهداف دانشگاهی حوزةمواد آموزشی در 
Cunningsworth(کانینگزورثانگارة از نظـر هـا گویهدارد.گویه213ومؤلفه سی)1995

کوتـاه . تأملیکندنمیاشارهانواعاینبهند. البته کانینگزورثامتفاوتدهیپاسخشیوةوشکل
وآگـاهی رغـم کـه بـه  کنـد میمشخصروشنیبههاآنبهمربوطهايپرسشوعواملایندر

راالزمکـارآیی درنتیجـه  واسـت الزماختصارفاقداونهاديپیشالگويکانینگزورث،تالش
ندارد.شرایطازوسیعیطیفدراستفادهبراي

Evans(جانوایوانز and John کانینگزورث الگوينقدبهجدیدالگوییارائۀضمن)1998
)Cunningsworth اغلـب معیارهـا ازتعـداد ایـن گرفتندرنظرکه معتقدندواندپرداخته)1995

نگـر جـزء و،پیچیدهدشوار،بسیارارزیابیالگو، عملاینازاستفادهدرصورتونیستممکن
درصـورت فقطوشودگرفتهنظردراصلیمعیارسهیادوباید،ارزیابیابتدايدربود.خواهد

Evans(جانوایوانزالگوي.شوداضافههاآنبهدیگرمعیارهاينیاز and John سهفقط، )1998
واسـت یادگیريشناسیروانمنظرازموارداینازمورددوکهدارددربرراکلیبسیارپرسش

اینازیکهیچدیگر،سويزا.استمربوطآموزشییجزئوکلیاهدافبهنیزدیگرموردیک
راالگـو جامعیتبنابراین. استنشدهتعریفعملیاتیو،عینیمشخص،یصورتبههاپرسش
تاملینسـون ي الگـو درتأمـل .اسـت الزمکـارآیی فاقـد اسـت کـه  کـرده آناختصـار قربانی

)Tomlinson جـان وایـوانز الگـوي بـرخالف اگرچـه کـه استمطلباینگویاينیز)2003



343)احمدي خلخالینادیاو امیررضا وکیلی فرد... (فارسی براي اهداف دانشگاهیزبانآموزش

)Evans and John 1998(ــويو ــانینگزورثالگ Cunningsworth(ک ــون،)1995 تاملینس
)Tomlinson نیـز راالزمجامعیـت اختصـار درعـین کـه داردیچهارچوبۀارائدرسعی)2003

و، مـبهم کلـی، بسیارمواردبعضیدرالگوایندرشدهمطرحانتزاعینسبتاًمفاهیمباشد،داشته
.  استعینیودقیقتعاریفازدوربه

اصـلی  بخـش اول ارزیـابی بـه دو  سطحدرنیز)Littlejohn 2011(جان لیتلالگوي ارزیابی
ۀاولیـ سطح دوبرايپردازد.محتواي آن میانتشار منبع آموزشی و طراحیگویه)نُهو هفت(

نه پرسـش.  ،هستندعنوانصورتبههاآنتمامیکهکندمیارائهراهاییگویهانتشار و طراحی،
توانـد نمـی هـم آنازپـس توضیحاتند کهامبهموکلیآنهايزیربخشنیزوعنواندواین

شـیوة چیسـت.  محتـوا شـناختی زبـان هـاي جنبهومفهوم انتشارۀرابطکهمشخص کنددقیقاً
دهـی نمرهیانوع امتیازدهیهیچاست.ذهنی و کیفیکامالًچهارچوبایندرهاگویهارزیابی

نـد، اعینـی نـوع ازوکه توصـیفی ،اولسطحهاياست. دادهنشدهگرفتهنظردرهاگویهبراي
).1393دهند (محمودي و احمدي صفا را ارائه میکتابگزارشی از وضعیتتربیش

جـان لیتـل و)1995کـانینگزورث ( چهـارچوب دو هـا، گویـه هـاي ویژگـی لحاظاز
)Littlejohn 2011( بیغررا) چهـارچوب بررسی و مقایسه کرده است. هـردو )879: 1395ی

ابعـاد از تمـامی راآنوبگیرندنظردرکلصورتبهراآموزشیکه موادکوشنداز نظر وي می
آمـوز و زبانمعلمنقشنیزو،نیازهاباتناسب،يرویکرد،ییمحتواظاهري،هايویژگیازاعم

دورهـ درشـده مطـرح هـاي گویـه نیـز وهـا مؤلفـه بررسـی بااامکنند،ارزیابیکاربردهنگام
کانینگزورث وجـود چهارچوبدرکههاییویژگیازبسیاريکهشودمیمشاهدهچهارچوب

وروایـی نظـر ازچهـارچوب هـردو هـاي گویـه . شـوند نمـی دیدهجانلیتلبازبینۀدردارند،
درنـد. امـبهم اغلـب وکلـی بسـیار جانلیتلهايو گویههامؤلفهدارند.مشکالتیبودنشفاف
ارزیـابی دموررامـواردي چهبایدارزیابکهنیستمشخص» آموزشیةمادکلینقش«عنوان
ازاسـتفاده دلیلبهکانینگزورث،بازبینۀکند.گزارشچه صورتبهراارزیابینتیجۀودهدقرار

درجـنس چنـد ازهاییپرسشازاستفادهامادارد،يتربیشگویه، شفافیتبرايپرسششکل
اسـت.  زدهآسـیب هـا گویهبرخیرواییبهمبهموکلیتوضیحیهايگویهیا طرح گویهیک
هاگویهاز ايسیاههتنهاچهارچوبهردودرواقعندارند.بازبینهیکچهارچوبدوازیکهیچ

یـک هیچداد. درمجموعپاسخهاآنبهبایدچگونهکنندمشخصکهآنبدون،کنندمیمطرحرا
کـه اسـت نیازونیستندبراي ارزیابیرواکامالًوجامعپژوهشمقایسۀموردچهارچوبدواز

اهـداف بـا متناسـب هاي معتبـر، چهارچوبدیگروهاچهارچوباینبراساس،گرانپژوهش
کنند.تهیهمناسبیبازبینۀخود
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الگـوي وچهـارچوب یـک کـه استمعتقد)Richards 2001(ریچاردزکلی،ینگرشدر
ـ پـنج عوامل بهباتوجهبایدآموزشیموادوکتابارزیابیمناسب شـرایط درکـه اساسـی ۀگان

ایـن براسـاس رانظردمـ هـاي کتـاب وبپردازدپرسشطرحبه،داردوجودآموزشیگوناگون
کـه  دورهبـه مربـوط عوامـل نـد از  ا. ایـن پـنج گـروه عوامـل عبـارت     کندبررسیهاپرسش
که شـامل  معلمبهمربوطعواملگیرند؛ میبردرآموزشیدورةاهدافةرا دربارهاییپرسش
و،اهـداف ،فراگیـر بـه مربـوط عواملاست؛معلمهاينگرانیواهدافدرموردهاییپرسش
عوامـل و سـرانجام،  کتـاب؛ درآندهـی سـازمان ومحتوابهمربوطعوامل؛ويهاينگرانی

یـا طراحیهاآنۀپایبرکتابمطالبکهاست اصولیدرموردهاییپرسشکه حاويآموزشی
.اندشدهانتخاب

گانـه پـنج عوامـل ایـن ازهریـک بـه کـه توجهیمیزانبراساس،موجودالگوهايبررسی
McDonough(شـاو ودافمـک الگـوي که دهدمی، نشان اندداشته anf Shaw 2003( دربرابـر

اسـت.  عینـی و،مختصـر ،جـامع حالعینردوداشتهکافیتوجهمذکورعواملسایر الگوها به
، و ارزیـابی  درونی یـا محتـواي متـون   ی، ارزیاببیرونییابیاز سه قسمت اصلیِ ارزالگواین 
:تشکیل شده استکلی

براسـاس مطالب دهیسازمانهدف کلی در این بخش بررسی ساختار و ارزیابی بیرونی:
شـکل واضـح و مشـخص در مقدمـه یـا      بـه اثر هرادعاهایی است که نویسنده یا نویسندگان 

چنین، در این بخش مواردي چون طرح جلد، انـدازه، کیفیـت   اند. همپشت جلد کتاب داشته
.شوندکتاب نقد و ارزیابی میمطالبِستچاپ، و فهر

هدف اصلی در این بخش بررسی این نکته است که آیا کیفیت محتـوایی  ارزیابی درونی:
بیـان دیگـر، آیـا    به؛نویسنده یا ناشر منطبق استةشدطرحاثر کفایت الزم را دارد و با اهداف 

کتاب و کیفیت محتواي آن انطباقی وجود دارد؟دربارةشده مطرحبین ادعاهاي 
و ،، سـازگاري پـذیري تعمـیم کاربردپـذیري،  ۀمؤلفـ چهاردر ارزیابی کلی،کلی:یابیارز
گرفته شده است.نظردرپذیري انعطاف

انگلیسـی  هـاي  کـالس هـاي درسـی   کتـاب ارزیابی براي )Miekley 2005(میکلیبازبینۀ
ـ ادرگویههرباتجربه تهیه شده است. استادان زبان دوم و خارجی با نظرسنجی از منزلۀبه نی

در .تر ارائه شده، برگزیده شده و ارتقا یافته اسـت پیشهایی کهبازبینهۀمطالعبراساسبازبینه
نتواننـد  شـاید  که اندمواجههایی با پرسشمدرساناز یبرخ،یدرسيهاکتابیابیارزندیفرا

کیـ خوانـدن شـوند  . گاهی مجبـور مـی  را کامل کنندارزیابی ندیفراها برسند و به پاسخ آن
برنامـۀ محـور  در آن را و انتخـاب کننـد  یـابی بدون ارزایسطحییابیرا با ارزیکتاب درس
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یکلـ یمبازبینـۀ د.نـ کنگـزین جـاي منتخب خـود را نامۀدرسکه یتازمانی تدریس کننددرس
وکارآمـدتر یدرسـ هـاي کتـاب کوشیده است تا به مدرسـان زبـان کمـک کنـد تـا بتواننـد      

را انتخاب کنند.يترنانیاطمقابل
؛ رسـان باشـد  توانـد یـاري  مـی دو مشکل براي حل میکلیارزیابیبازبینۀدیگر، عبارتبه

دراختیـار  آمـوز و دوم و نیـاز زبـان  ،انتخاب ابزار تدریس متناسـب بـا سـطح، دوره   نخست
نامهدرسکاملیابیارزنیاز به میانتعادلو برقراري آگاهانه یابیارزقراردادن ابزار الزم براي

ی طراحـ آن است کهمیکلیبازبینۀهاي از ویژگی. درسیدورةکتاب در یک کارآییو نیاز به 
بـراي  دومزبـان کـاوي  آمـوزش حـوزة درگرفتهمجاانهايدستاوردهاي پژوهشبرمبنايآن 

نشـان  هـا پـژوهش مثال، براي.صورت پذیرفته استعمومیسطح درسی هايارزیابی کتاب
را آمـوزش  )top-down(»فـرود بـه فرازاز«بردهايراهزبان باید آموزش تنها درنهکهدهدمی

چـالش  بـه را آمـوزان  زبان،هابرددسته از راههاي کافی از این نمونهۀارائداد، بلکه نیاز است با 
مهـارت  کـه  جاآنازها اضافه شده است. میکلی این مورد به گویهبازبینۀرو، در . ازهمیندیکش

درطـول فراینـد   میکلـی ارزیـابی بازبینـۀ مهم اسـت، اریزبان دوم بسيریادگیدر اريخواند
و زبـان دوم در آموزش خواندن کتابمحتواي درموردکوشد که کتاب درسی میهر انتخاب 

اطالعات نسـبتاً مناسـبی را بـراي ارزیـاب فـراهم آورد. از ایـن       در کالس درسعملکرد آن
هدف باشد.نیم اجاانمند درشارزابزاري تواند یممیکلیبازبینۀلحاظ، 

،نامـه درس. 1گویه تشکیل شده اسـت:  چهلبخش اصلی و سهی از کلیمیابیارزبازبینۀ
سـاخت ومتنتیجذابد)ها؛ تیفعالوهانیتمرج)؛ زباندستوروهاواژه)ب؛محتوا)الف

ـ اطالعـات )بی؛ کلمشخصات)الف، مدرسنمايراه. 2)؛ کیزیف نمـاي راهج)؛ نـه زمیسپ
. بافت.  3ی) و لیتکمیآموزشموادوهانیتمرد)شناسی؛ روش
:نامهدرس. بخش 1
هـا، آنکـاربرد وموضوعاتبودنیواقع،یافتگیسازمانوبودنیمنطقبهمحتواربخشیز
.پـردازد یمـ نقادانـه تفکـر و،آنيسـاختارها هـا، مـتن اصـالت فرهنـگ، يریادگیبهکمک

يهـا راهتنـوع آن،بیـ ترتویمنطقیروشبهدستورارائۀبهزباندستوروهاواژهربخشیز
فـرود بـه فرازازبردهايراهون،یپسيهادرسدرهاواژهتکرارمناسب،تعدادواژه،آموزش

ـ فعالدرمـورد هـا هیـ گوها،تیفعالوهانیتمرربخشیزدر. کندیماشاره ویتعـامل يهـا تی
کـردن آسـان يبراهاتیموقعدنیآفريخوانداربردهايراهدرك،يبراخواندنمحور،فیتکل

تفکـر کـارگیري بـه یی براي هانیتمرزمانکیدردیجدیمفهومدادننشانودستور،قواعد
نظـر کـه اسـت یکیزیفساختومتنتیجذابنخستبخشازربخشیزنیآخر. ندانقادانه
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ویســادگر،یواتصــیشــناختیبــابیزتیــفیککتــاب،جلــدتیباجــذدرمــوردراابیــارز
.پرسدیممتنتیجذابو،متنبهها آنبودنکینزد

:  مدرسنمايراه. بخش 2
کمـک درمـورد یکلـ مشخصـات ربخشیـ زمـدرس، نمـاي راهیعنبازبینه یدومبخش

ایـ حیصـح يهـا پاسـخ وجودویشناسروشواهدافدركبراي ،معلمبهمدرسنمايراه
ایـن شـامل نـه یزمپساطالعاتبخشریزواستیدرسکتابدرهانیتمريبراينهادپیش

ویلفظـ روابـط و،یشگیرهم،یشناسختیريبراهانشانهازاستفادهیچگونگست:هاهیگو
نادرسـت ودرسـت ۀشـ یرازیفهرسـت این گویه را در بـر دارد: متنازاستنتاجدر؛ وبافت

يهـا نمونـه وجود،متنخواندنازشیپيهادانستهکردنفعاليبرایبردهایراهها،واژهيبرا
وکـردن خالصـه ،یاجمالخوانش،یسطحخوانش،ینیبشیپآموزشيبرامدرسانبهیکاف

دردرسهـر سیتـدر قیـ دقوآشـکار روشوجـود وآمـوزان، زبانبهیاصلۀشیاندافتنی
درمـورد هادستورالعملبه،یلیتکمیآموزشموادوهانیتمرآخر،ربخشیز؛ مدرسنمايراه

نهـاد پـیش ،یدرسـ کتـاب يبرادشدهیتوليداریدويداریشنيمحتواکارگیريبهیچگونگ
ـ تقويبـرا ییهـا نیتمـر ارائـۀ و،هـا واژهینیبازبوآزمون،کارگیريبهيبراییهانیتمر تی
.پردازدیممدرسنمايراهدرزباندستوريهانکته

. بخش بافت:  3
بـا یدرسـ کتـاب تناسـب است کـه بـه  ییهاهیگوشامل ،بافتیعنی ،بازبینهسومبخش

فاقـد آمـوزان، زبـان يبـرا آنبـودن مناسبآن،بودنکالساهدافدرجهت،یآموزشۀبرنام
ازبـردن لـذت حات،یتوضـ وهـا مثـال بـودن فهـم قابلزبودن،یآمنیتوهیایندآناخوشموارد

تناسـب زبـان، يریادگیدرآموزانزبانيازهاینبامحتوایهماهنگ،یانتخابيهامتنخواندن
مهـارت داشـتن و،دهنـد یمـ آمـوزش راآنکهیمدرسانيبرامدرسنمايراهونامهدرس

.دارداشارهمدرسنمايراهدستورالعملازاستفادهيبرازباندرمدرسانیکاف

پژوهشۀ. پیشین3
بازبینـۀ ابـزار بایپژوهشزبانان،یرفارسیغبهیفارسزبانآموزشيهاکتابیابیارززمینۀدر
زبانیآموزشيهاکتابدرابتداناچارهببخش،نیادر. استرفتهینپذصورت) 2005(یکلیم

،انـد شدهیابیارز) 2003(شاوودانفمکانگارةباکهیفارسزبانآموزشحوزةدریفارس
ـ ادرزبـان یآموزشـ هايکتابدرموردییهاپژوهشبهسپس.شودیمیبررس پرداختـه رانی

.استشدهمجانایسیانگليهاکتابدرموردتربیشیکلیمبازبینۀازاستفادهباکهشودیم
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به بررسی مواد آموزشی زبان فارسی براي اهداف )1398(و همکاران فردیلیوک
ارزیابی انگارةعلوم اجتماعی را با استفاده از حوزةدانشگاهی پرداخته و کتاب درسی در 

McDonough(و شاودانف مک and Shaw 2003( گانههاي پنجمؤلفهبرمبنايارزیابی کرده و ،
ند از عوامل اعبارتگانه هاي پنجمؤلفهگرفته است. نظردرنامهپرسشگویه براي تدوین 56

محتوا و عوامل ، ومربوط به فراگیر، موضوعمربوط به دوره، عوامل مربوط به معلم، عوامل 
مذکور را مختصر و انگارة، دلیل انتخاب هاانگارهمربوط به آموزش. وي با بررسی سایر 

دهدمیهاي پژوهش نشان داند. یافتهدیگر میهاي انگارهسایر در مقایسه بابودن آنجامع
آموزشی و محتواي آموزشی متناسب با آموزش زبان در شیوةشده از لحاظ اشارهکتاب که

مربوط به محتوا هاییکه پرسشعوامل مربوط به آموزشۀمؤلفمربوطه است. تنها در حوزة
منبع از نظر دانشجویان، میزان مطابقت سطح محتواي است، آن در کتاب دهیسازمانو 

علت دربارةاست.شده دادهتشخیصبسیار کم آموزانزبانی زبانبا سطح آموزشی
آموزان باید اشاره شود که در این سطح مذکور از نظر زبانۀگویین میانگین ترکمقرارداشتن 

رشتۀتحصیل در ۀقصد ادامبهآموزان حضور داشتند. گروهی که آگاهانه و دو گروه از زبان
براي آموزي فارسیو گروهی که تنها قصد اخذ مدرك دیدند میاجتماعی آموزش علوم

اهداف شغلی داشتند. از نظر گروه دوم، آگاهی از این اطالعات در آن سطح ضروري نبوده 
بودن مواد متناسبکه دهد میالزم را براي یادگیري نداشتند. این استنتاج نشان ةانگیزو 

آموزشی دارد. دورةمعناداري با موفقیت اي رابطهآموززبانآموزشی با اهداف و نیاز 
McDonough and(و شاو دانف مکارزیابی انگارةبرمبناي) 1397(دیگرانو فردلیوکی

Shaw 2003(بیاموزیمفارسیمجموعۀ هاي کتاب)دودر) را 1388و دیگران يذوالفقار
نشانیبررسازحاصلجینتااند. موردارزیابی قرار دادهیرونیبویدرونیِابیارزیاصلمرحلۀ

موردنظرةانگاردرشدهمطرحيهالفهؤمبايسازگارلحاظبهبیاموزیمفارسیۀمجموعکهداد
درشدهمطرحيارهایمعازیخوببهمجموعهنیاگانویسندنوداردقراریمطلوبۀدرجدر

درجهتفرهنگو،بودنمناسباعتبار،خواندن،نوع،یتوالزبان،مانندیدرونیِابیارزبخش
مانندمتفاوتيهانیتمرطراحیرغمیعلامااست،کردهاستفادهخوداهدافبردشیپ

آموزشيهادورهازیبخشتواندیمبودنییاجرادرصورتکهيسازهیشبوکردنيبازنقش
درموردنتایج چنینهم. خوردینمچشمبهکتابنیادرژهیوطوربهباشد،یفارسزبان

يبرا) 2003(شاوودانوفمکانگارةدري که رپذیمیتعمي و رپذیکاربردیاصليهامؤلفه
هايتیفعالوبیاموزیمفارسیمجموعۀيمحتوادهد که رود، نشان میکار میبهیکلیابیارز

وخارجدرآموزیفارسمخاطبانمختلفهايگروهيبرايکاربردلحاظبهآنآموزشی در
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کارگیريبهقابلموجودیآموزشنظامویدرسهايدورهدروداردکارآییکالسازداخل
یطراحي چون کودکاناژهیومخاطبانوخاصاهدافباکتابنیاکهجاییازآناما ،است
را داشته باشد.مخاطبانهاي تمامی گروهبهمیتعمتیقابلتواند دشواري میبه، استشده

بازبینـۀ از هـاي زیـر در ایـران    انگلیسـی پـژوهش  آموزشی زبان هايکتاببراي ارزیابی 
اند:استفاده کردهمیکلی

ةویژبه ارزیابی کیفی کتاب درسی ،یادشدهبازبینۀکارگیري هبا بآذرنوش و گنجی
اند و در پایان به این نتیجه رسیدند کـه کتـاب مـوردنظر    دانشجویان مدیریت پرداخته

بر گسـترش  عالوهآموزان که زبانيطوربه،تواند مناسب باشدبراي این دانشجویان می
آموزنـد هـاي گونـاگون مـی   دانش خود، کارکردهاي ایـن دانـش را هـم در موقعیـت    

)Azarnoosh and Ganjy (تـوجهی بـه   تـوان بـه بـی   هاي این کتاب درسی می. از کاستی
ۀزمینـ کـه کمبودهـایی در   هاي یادگیري اشاره کرد و نظر به ایـن هاي شخصی و گونهتفاوت

تواند مفید باشد.هایی از کتاب میابزارهاي تصویري دارد، اصالح بخش
، یکـی بـاره ایندردو کتاب درسی مقایسۀدر پژوهشی به بررسی و و دیگراننژادیعقوبی

انــدهــاي انتشــارات ســمت پرداختــهانتشــارات دانشــگاه آکســفورد و دیگــري از کتــاباز
)Yaghoubi Nezhad et al. 2013(هـاي  مؤلفـه مقایسـۀ میکلی مبنـاي  بازبینۀ،. براي این منظور

دو کتـاب یادشـده   این قرار است که هـر هاي این پژوهش ازاین دو کتاب قرار گرفت. یافته
هـاي انگلیسـی بـا اهـداف ویـژه مناسـب       هاي اندك بـراي آمـوزش در دوره  باوجود کاستی

شدند.ارزیابی
بـا ابـزار   کنـون  تایزندگارزیابی کتاب نبضدرموردکه شود در پایان این بخش باید اشاره 

هـاي  ارزیـابی در چنینهم. استپژوهشی مستقل صورت نگرفته) 2005(میکلی بازبینۀارزیابی 
استفاده شده است.میکلیبازبینۀاز ترکمنیز زبانان غیرفارسیآموزش زبان فارسی به منابع

یشناسروش. 4
ـ ارزنـوع سـه زبـان آمـوزش يهـا کتـاب یابیارزدرعموماً  ـ :داردوجـود یابی ازشیپ

ازپـس و )in-use evaluation(کـارگیري بـه نیدرحـ ،)pre-use evaluation(کـارگیري به
ةبـالقو عملکردینیبشیپيبراکارگیريبهازشیپیابیارز.)post-use evaluation(کارگیريبه

ـ ارزرود. کـار مـی  بـه یدرسکتاب یدرسـ کتـاب بـراي بررسـی   کـارگیري بـه نیدرحـ یابی
ـ ارز. آیدکار میبهآن یگزینجايدرموردیا تصمیم شدهیمعرفتازه کـارگیري بـه ازپـس یابی
درمـورد يریـ گمیتصـم بـراي ،چنـین هـم ودهدیمارائهرایدرسکتابنگرگذشتهیابیارز
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:Cunningworth 1995(رودکار مـی بهندهیآهايفرصتدریدرسکتابهمانازاستفاده 14.(
شود کـه  میتربیشرواینازیابیارزاعتبار این نوع .استسومنوعازدر این پژوهشیابیارز
منبـع آموزشـی ارزیـابی    ضعفوقوتنقاطتدریس و آشکارشدن دورهچندیک یا ازپس
تر خواهد بود.تر و دقیقواقعیآن

گرفتـه قـرار مورداسـتفاده جستارنیادرکهاین پژوهش از نوع میدانی است و ابزاري 
ـ مقبـا ي آنهـا هیگوبه کهاست)2005(ی کلیمبازبینۀاست، لیکـرت ايدرجـه پـنج اسی

)Likert scale()4 -ازیکـ یکـرت یلاسیـ مق. شـود مـی دادهازیامت) بسیار ضعیف- 0ویعال
انجـام نامـه پرسـش براسـاس کـه اسـت ییهـا پژوهشدريریگاندازهيهااسیمقنیترجیرا
راهیـ گويتعدادخودپژوهشموضوعبهباتوجهگرپژوهش،فیطایاسیمقنیادر. شودیم

زانیـ مچندگانـه يهـا پاسـخ وهـا هیـ گوبراسـاس تـا دهدیمقرارکنندگانشرکتاریاختدر
ـ مقبراسـاس هانامهپرسشدرمعموالً. کنندمشخصراخودشیگرا حالـت ازکـرت یلاسی
يگـذار ارزشيعـدد نظـر ازهـا هیـ گوازکیـ هرسپس.شودیماستفادهشدهاشارهۀگانپنج

کـه دهـد یمـ دسـت بـه اسیـ مقنیادررانمرهها،ارزشنیايعددجمعحاصل. شوندیم
.استدهندگانهاي پاسخو دیدگاهها شیگراگرانیب

موردارزیابینامۀدرستوصیف کلی 1.4
متـون دركوواژگـان گسـترش ی،زنـدگ نـبض کتاب موردارزیابی در این پژوهش، کتـاب  

اسـت. ایـن   ) 1395و دیگـران فردیلیوک(پزشکیعلومحوزةدرفارسیزبانتخصصینیمه
گونـاگون يهابخشاست و ثابتهافصلتمامچهارچوب. استفصلدهةدربرگیرندکتاب 

. درابتدا، پس از دیباچه و سخنی بـا مدرسـان بـراي    دهندیملیتشکرایکهرهايزیربخش
ها و برابرهاي خطی آواهاي فارسی بـراي تسـهیل   جدول نشانهچنینهمی مدرسان و نمایراه

:میپردازیمهاآنبهخالصه طوربهاست. داده شده ها قرارفرایند یادگیري واژه
هـر يمحتـوا وعنـوان آندرواسـت فصلهرنیآغازۀصفحهمان:فصلبرتمرکز. 1
؛استشدهآوردهفصل
يبـرا راآمـوزان زبـان ذهـن واسـت آمـده فصلبرتمرکزۀادامدر:خواندنازشیپ. 2

؛کندیمآمادهمتنازبهترفهمويریادگی
علـوم يهـا رشـته یتخصصـ مهینوسادهزبانبهآموزانزبانییآشنامنظوربهخواندن. 3
؛استشده دهیبرگزیشناسستیزحوزةازآنمتونتربیش:یپزشک
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؛استشدهیطراحمتناتیجزئکشفوبهترفهممنظوربه:خواندنازپس. 4
درآمـوزان زبـان بهیدانشگاهویتخصصمهینيهاواژهبخشدودر:هاواژهگسترش. 5

؛رساندیمياریموضوعهمانباییهامتندركندیفرا
بـر تمرکـز ومطلـب دركدرراآمـوزان زبـان مهـارت وییتوانـا :خواندنبردهايراه. 6

ـ اتمرکـز کـه ییجـا آنازاستگفتنی. دهدیمشیافزاخواندن دركگسـترش بـر کتـاب نی
ـ فعال،اسـت هواژهگسـترش ويخوانـدار مطالب هـا مهـارت گـر یدبـا يخوانـدار يهـا تی

؛اندشدهقیتلف
معنـادار يهـا بخـش آمـدن همکناریچگونگدركدرآموزانزبانبه:يداریشنمهارت. 7
؛کندیمکمکجمله
ـ ابـا آموزانزبانفصلهرانیپادر:يگفتارمهارت. 8 ـ فعالدسـت نی تواننـد یمـ هـا تی

.بگذارنداشتراكبهودهندگسترششدهمطرحموضوعاتدرموردراخوديهادگاهید
ـ ابرعالوهکهشودي ادآوریشایسته است ـ پادرهـا، بخـش نی دهـم وپـنجم فصـل انی

.شوندمندبهرهآنازسنجشيبرابتوانندآموزگارانتاداردوجودیآزمون

هاافتهی2.4
موردتجزیه و تحلیل قـرار  ها دادههاي قبلی، شده در بخشبیانمطالب بهباتوجهدر این بخش 

تمـام ، سپس شدها استخراج نامهپرسش. در جستار حاضر، ابتدا اطالعات حاصل از گیرندمی
اسـتنباطی  بخـش آمـار  در22. نسـخۀ اس.اس.پـی .افزار آماري اساطالعات با استفاده از نرم
.اندگرفتهموردتجزیه و تحلیل قرار

آمار توصیفی 1.2.4
نفـر  32زبانـان و  نفر از مدرسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسـی 25در این پژوهش 

ی در مرکز آمـوزش زبـان فارسـی دانشـگاه     پزشکعلوميهارشتهیرانیرایغآموزان از فارسی
،شناختی شـامل جنسـیت، سـن   امام خمینی (ره) شرکت کردند. اطالعات جمعیتالمللی بین

شده نشـان  آوريجمعتدریس (براي مدرسان) است. نتایج اطالعات ۀسابقو ،مقطع تحصیلی
تـا سـی سـنی بـازة )، در درصد0/72(مردجنسیتباافراداکثریتمدرسانگروهداد که در 

سـابقۀ بـازة و در ،)درصـد 0/92(دکتـري تحصـیلی مـدرك بـا )، درصـد 0/44(سالچهل
بـا افـراد اکثریتنیزآموزانفارسیگروهدر. اندبوده) درصد0/68سال (پنجاز ترکمتدریس
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ۀادامـ ي)، بـرا درصـد 2/86سـال ( بیستاز ترکمیسنبازةدر)، درصد5/62(مردجنسیت
.اندهبود) درصد4/84(یراپزشکیو پیپزشکيهارشتهيدکتریلیدر مقطع تحصیلتحص

یاستنباطآمار2.2.4
اصلی بازبینه بـا اسـتفاده از آزمـون تـی     موضوعنُهنظرازکتابتیوضعبخش،نیادر

،آمـوزان بررسـی شـد   در دو گروه مدرسـان و فارسـی  )one-sample t-test(اينمونهتک
آمـوزان و مدرسـان   در گروه زبـان ) independent t-test(کمک آزمون تی مستقلبهسپس 

ت از نظــر کیفیــ)Friedman test(آزمــون فریــدمنبراســاسو ســرانجام شــد،مقایســه
شده است.بندي رتبه

اصلی بازبینهموضوعنُه بررسی وضعیت 1.2.2.4
موضوع اصلی بازبینه از آزمون فرض آمـاري میـانگین یـک   نُه بررسی وضعیت منظوربه

اسـت کـه درواقـع تفـاوت میـان      شـده استفاده اي نمونهتکعبارتی از آزمون تی بهجامعه یا 
دهد. فـرض صـفر و   مفروض موردآزمون قرار میموردبررسی را با یک مقدارۀنمونمیانگین 

) به این صورت است:4تا 0طیف پنج تایی لیکرت (بهباتوجهمقابل آزمون 
آزمون فرض:

0H)ۀفرضی:(5/2صفرμ≤ 1وH)5/2مقابل):ۀفرضی>μ

ــه وضــعیت  1جــدولهــاي بازبینــه از دیــدگاه مدرســان در موضــوع اصــلی زیــربخشنُ
است:آمده

از دیدگاه مدرسانموضوع اصلی بازبینهنُهبررسی وضعیت .1جدول 
يهابخش
انحراف میانگینهازیربخشموضوعات اصلینهیبازب

معیار
ةآمار

آزمون
سطح

آزموننتیجۀداريمعنا

نامهدرس

وضعیت مطلوب928/2782/0733/2012/0محتوا
مطلوبوضعیت 064/3780/0613/3001/0ها و دستور زبانواژه

وضعیت مطلوب937/2880/0482/2020/0هاها و فعالیتتمرین
وضعیت مطلوب080/3656/0418/4001/0جذابیت متن و ساخت فیزیکی

نمايراه
مدرس

وضعیت نامطلوب740/2182/1015/1160/0مشخصات کلی
وضعیت نامطلوب660/2027/1778/0222/0زمینهاطالعات پس

وضعیت نامطلوب813/2027/1524/1071/0شناسیروشنمايراه
وضعیت مطلوب880/2976/0947/1032/0ی تکمیلیمواد آموزشها و تمرین

وضعیت مطلوب213/3651/0472/5001/0- بافت
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متغیـر در گـروه مدرسـان معنـادار     شـش هاي تی براي دهد که آزموننشان می1جدول 
موضوع اصـلی بازبینـه شـامل    ششدر موردنظرکتاب. بدین معنی که از نظر مدرسان، است

، »جذابیت متن و سـاخت فیزیکـی  «، »هاها و فعالیتتمرین«، »ها و دستور زبانواژه«، »محتوا«
امـا  ،در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارنـد » بافت«و ،»مواد آموزشی تکمیلیها وتمرین«

اطالعـات «، »یکلـ مشخصـات «مدرسان، یعنـی  نمايراهدر سه زیربخش از چهار زیربخش 
وضعیت مطلوب نیست.» شناسیروشنمايراه«و ،»نهزمیپس

دیـدگاه ازنـه یبازبفهرسـت یاصـل موضوعنُهبراساسکتاب تیوضعیبررسبهجدول
پردازد:میآموزانزبان

آموزاناصلی فهرست بازبینه از دیدگاه زبانموضوع نُهبررسی وضعیت .2جدول 

موضوعات اصلینهیبازبيهابخش
آزموننتیجۀداريمعناسطحآزمونةآمارمعیارانحرافمیانگینهازیربخش

نامهدرس

وضعیت مطلوب031/3484/0198/6001/0محتوا
ها و دستور واژه

وضعیت نامطلوب718/2683/0811/1080/0زبان

وضعیت نامطلوب535/2583/0346/0732/0هاها و فعالیتتمرین
جذابیت متن

وضعیت مطلوب914/2781/0996/2005/0و ساخت فیزیکی

مدرسنمايراه

وضعیت نامطلوب343/2201/1736/0766/0مشخصات کلی
وضعیت نامطلوب421/2942/0469/0679/0زمینهاطالعات پس

نمايراه
وضعیت نامطلوب677/2844/0186/1122/0شناسیروش

و مواد ها تمرین
وضعیت مطلوب750/2742/0904/1033/0آموزشی تکمیلی

وضعیت مطلوب989/2520/0319/5001/0- بافت

چهـار آموزان، کتاب بـراي  اي در گروه زباننمونهتکـتیهاي آزمون2جدول بهباتوجه
و ،»مـواد آموزشـی تکمیلـی   ها وتمرین«، »جذابیت متن و ساخت فیزیکی«، »محتوا«موضوع 

، »هـا هـا و فعالیـت  تمـرین «، »ها و دستور زبـان واژه«دار است و براي موضوعات معنا» بافت«
دار نیسـت. بـدین   معنـا » شناسـی روشنمـاي راه«و ،»زمینهاطالعات پس«، »مشخصات کلی«

مـواد  هـا و تمـرین «، »جذابیت متن و ساخت فیزیکـی «، »محتوا«آموزان بانمعنی که از نظر ز
امـا موضـوعات   ،در وضـعیت مطلـوب و مناسـبی قـرار دارد    » بافـت «و ،»آموزشی تکمیلـی 

و ،»زمینـه اطالعات پـس «، »مشخصات کلی«، »هاها و فعالیتتمرین«، »ها و دستور زبانواژه«
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.  » شناسیروشنمايراه«
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آموزانموضوع اصلی فهرست بازبینه در دو گروه مدرسان و زبانهنُۀمقایس2.2.2.4
ـ براسـاس کتـاب  درموردآموزان زبانومدرسانگروهدوهاي دیدگاه یاصـل موضـوع هنُ

صورت گرفته است.3جدولدر نهیبازب

آموزانبازبینه در دو گروه مدرسان و زبانموضوع اصلی هنُۀمقایس.3جدول 

يهابخش
نهیبازب

موضوعات اصلی
هازیربخش

اختالف
میانگین

انحراف
معیار

ةآمار
آزمون

سطح
داريمعنا

آزمون نتیجۀ
میان دو 

گروه

نامهدرس

عدم تفاوت103/0168/0578/0566/0محتوا
ها و دستور واژه

عدم تفاوت345/0194/0779/1081/0زبان

ها و تمرین
تفاوت401/0194/0064/2044/0هافعالیت

جذابیت متن و
عدم تفاوت165/0195/0852/0398/0ساخت فیزیکی

نمايراه
مدرس

عدم تفاوت396/0318/0244/1219/0مشخصات کلی

عدم تفاوت238/0261/0910/0367/0زمینهاطالعات پس
نمايراه
عدم تفاوت136/0247/0549/0585/0شناسیروش

ها و مواد تمرین
عدم تفاوت130/0227/0571/0570/0آموزشی تکمیلی

عدم تفاوت223/0155/0441/1155/0- بافت

آمـوزان  نظـرات مدرسـان و زبـان   مقایسـۀ ،مستقلـتیهاي آزمونو 3جدول بهباتوجه
، »جـذابیت مـتن و سـاخت فیزیکـی    «، »ها و دستور زبـان واژه«، »محتوا«موضوع هشتبراي 

مواد آموزشـی  وها تمرین«، »شناسیروشنمايراه«، »زمینهاطالعات پس«، »مشخصات کلی«
معنـادار اسـت.   » هـا فعالیـت هـا و  تمرین«معنادار نیست و براي موضوع » بافت«و ،»تکمیلی

و هـا  تمـرین «موضـوع  درمـورد ن آمـوزا بدین معنی که تنها میـان نگـرش مدرسـان و زبـان    
تفاوت معناداري وجود دارد.» هافعالیت

موضوع اصلی بازبینههنُۀرتببررسی 3.2.2.4
ـ بنـدي  آزمون فریدمن براي رتبـه نتیجۀ4جدول  موضـوع اصـلی بازبینـه را از لحـاظ     هنُ

دهد:  نشان میخالصهصورتبهآموزان کیفیت موردنظر مدرسان و زبان
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موضوع اصلی بازبینه هنُبندي آزمون فریدمن براي رتبهۀخالص.4جدول 

هاربخشیزیاصلموضوعاتبازبینههايبخش
آموزانزبانمدرسان
میانگینمیانگین

نامهدرس

08/527/6محتوا
84/503/5ها و دستور زبانواژه

76/467/3هاها و فعالیتتمرین
40/578/5فیزیکیجذابیت متن و ساخت 

مدرسنمايراه

60/411/4مشخصات کلی
58/375/3زمینهاطالعات پس

62/472/4شناسیروشنمايراه
90/427/5آموزشی تکمیلیموادها وتمرین

22/641/6- بافت
sig440/17=χ001/0=sig834./36=χ=026/0آزمون فریدمننتیجۀ

آموزان معنادار بـوده اسـت.   دو گروه مدرسان و زبانآزمون براي هرشود که مالحظه می
آمـوزان  موضوع اصلی بازبینه تفاوت معناداري از نظر مدرسان و زبـان هنُبدین معنی که میان 

هـا و  واژه«، »بافـت «موضـوع  سـه ها نیز از نظـر مدرسـان   میانگین رتبهبهباتوجهوجود دارد. 
هـاي اول تـا سـوم و از نظـر     در رتبـه »جـذابیت مـتن و سـاخت فیزیکـی    «و ،»دستور زبان

هـاي  در رتبـه » جذابیت متن و ساخت فیزیکـی «و ،»محتوا«، »بافت«موضوع سهآموزان زبان
لحاظ کیفیت قرار دارد.بهاول تا سوم 

ها  . تفسیر داده5
تحقیـق بـا اسـتفاده از آمـار توصـیفی و      هـاي  نمونهحاصل از پاسخ ها دادهدر بخش پیشین، 

اي به دیـدگاه دو  نمونهشد. در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی تکارائهاستنباطی 
،دهد که از دیـدگاه مدرسـان  . نتایج نشان میه شدپرداختآموزان آماري مدرسان و زبانۀنمون
مطلـوب و سـه موضـوع در وضـعیت     ه موضوع اصلی بازبینه شش موضوع در وضعیت از نُ

آموزان پـنج موضـوع اصـلی در وضـعیت مطلـوب و      اما از دیدگاه زبان،نامطلوب قرار دارند
چهار موضوع در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

نـد. در  امدرسان مطلـوب گاهها از دید، تمامی زیربخشنامهدرسدر بخش نخست، یعنی 
هـاي مـتن اسـتفاده از دهـی مناسـب و   سـازمان رةدرباکه » محتوا«این بخش، براي زیربخش 
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هاسـت و زیـربخش  و کـاربردي بـودن موضـوعات مـتن    )authentic texts(»و واقعیلیاص«
نظـر  ریتصـاو یشـناخت یبـاب یزتیـ فیکو تیجذابدرمورد» یکیزیفساختومتنتیجذاب«

ربخشیـ زدرمـورد امـا  ،سان استها با نظر مدرسان یکبودن آنمطلوبآموزان براي فارسی
و ،واژهآمـوزش يهـا راهتنـوع ، دسـتور بـودن چیـدمان   منطقیبهکه » زباندستوروهاواژه«

ـ فعالوهـا نیتمـر «ربخشیزپردازد و میفرودبهفرازازبردهايراه ةدربرگیرنـد کـه  » هـا تی
ـ فعالچـون ییهـا هیگو ـ آفري،خوانـدار بردهـاي راهمحـور، فیـ تکلویتعـامل يهـا تی دنی

رغـم دیـدگاه مدرسـان    علـی است، نقادانهتفکرو،دستورقواعدکردنآسانيبراهاتیموقع
. شـاید بتـوان ایـن    استآموزان متفاوت ها، دیدگاه فارسیبودن این زیربخشمطلوبدرمورد

آموزان که لزوماً زبـان فارسـی را بـراي    تفاوت را چنین تفسیر کرد که نظرات گروهی از زبان
هـا در کتـاب تـأثیر    هـاي و مفیـدبودن آن  تمریندرموردخوانند، هاي علوم پزشکی نمیرشته
هـاي  یدگاهد» هاتیفعالوهانیتمر«ربخشیزدربارةر نتایج مطلوب داشته است. البته،دمنفی 

دلیـل بـه » زبـان دسـتور وهـا واژه«زیـربخش  درمورداما ،دو گروه باهم اختالف زیادي دارد
کمی از نظر مطلوب مدرسان قرار دارد.ۀفاصلآموزان با نظر نامطلوب فارسیبودننمعنادار

و ،»نـه زمیپـس اطالعـات «، »یکلشخصاتم«، سه زیربخش مدرسنمايراهبراي بخش 
کلـی کتـاب فاقـد    طوربه. داردناز نظر هردو گروه وضعیت مطلوبی » یشناسروشنمايراه«

مدرس است، اما در سخنی براي مدرسان در آغـاز کتـاب   نمايراهجداگانه براي ۀکتابچیک 
و،هــا، تمــریناهــدافان ازدرك مدرســینمــایراهچنــدین صــفحه بــراي زنــدگینــبض
ـ هادانستهکردنفعاليبرایبردهایراهی آورده شده است. در آغاز هر درس شناسروش شیپ

هـا نیتمـر يبـرا ينهادپیشایحیصحيهاپاسخولی ،شده استنیز طراحیمتنخواندناز
وجـود نـدارد. ایـن    هـا واژهيبـرا نادرسـت ودرسـت ۀشـ یرازیفهرستی و درسکتابدر

هـا شـده اسـت. در ایـن بخـش،      امتیاز براي این زیربخشین ترکمها موجب دریافت کاستی
،انـد مطلـوب از نظر هردو گـروه  » یلیتکمیآموزشها و موادنیتمر«زیربخش آخر آن یعنی 

يهـا نیتمـر ي، داریشـن يمحتـوا کارگیريبهیچگونگبرايییهادستورالعملزیرا در کتاب 
ي عمومی و دانشگاهی وجود دارد.  هاواژهبراي شماريبیهاي نآزموو ،کاربردي

آموزان یعنی بافت، هم نظر مدرسان و هم نظر فارسی،بخش آخر بازبینهدرمورد
آموزان تناسب ی فارسیآموزشبرنامۀبایزندگنبضمثبت است. از دیدگاه آنان، کتاب 

حات یتوضوهامثال،مناسب استآموزان یفارسيبراو کالساهدافدرجهت،دارد
يازهاینبامحتوامیان ، وبرندشده لذت میانتخابيهامتنخواندناز،ندافهمقابل
وجود دارد. یهماهنگفارسی زبان يریادگیدرآموزانیفارس
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توان گفت کـه بخـش   می4آمده از جدول دستبههاي رتبهدرمورددر پایان این قسمت 
دارنـد. بـراي مدرسـان، زیـربخش     براي هردو گروه در بهترین رتبه در کیفیـت قـرار   » بافت«
در ردیـف دوم بهتـرین   » محتـوا «آمـوزان، زیـربخش   و براي فارسـی » زباندستوروهاواژه«

بـراي هـردو گـروه از نظـر     » جذابیت متن و ساخت فیزیکـی «ها هستند. زیربخش زیربخش
اطالعـات «و»یکلـ مشخصـات «يهـا ربخشیزمطلوبیت قرار دارد. ۀرتبجایگاه در سومین 

ـ یهـا رتبهنیآخردرهاي بازبینه و ترین زیربخشجزو نامطلوب»نهیزمپس نـه وهشـت یعن
اي مناسـب و  شـیوه بـه ها در کتاب هاي نخست بدان معناست که این بخشقرار گرفتند. رتبه

هاي نـامطلوب کتـاب را تشـکیل    ها بخشین رتبهترکمها پرداخته شده است و مطلوب به آن
دارد.نیازو بازسازيدهد که به بازنگري می

گیرينتیجه.6
یابیـ دسـت ودرسيهاکالسدریآموزشيهاتیفعاليبراینمایراهچون همهانامهدرس

هـا، یناکـام درهـا نامـه درسانتخـاب آمـوزان بـه اهـداف آموزشـی اسـت.      مدرسان و زبان
يبـرا زبـان یدرسـ کتـاب هـر . داردنقـش آمـوزان زبانيریادگیيهاشرفتیپو ،هایابیکام

نظـر دررا انیدانشـجو ومدرسـان ازجملهنفعيذيهاطرفيازهایندیبایدانشگاهاهداف
ترشـدن برآوردهـا و   هـا بـه عینـی   هـاي آن ها و ارزیابیآوردن دیدگاهدستبه، روایناز. گیرد

مدرسـان که بـا شـرکت   شددهیکوشیدانیمپژوهشنیاردبنابراینکند.ها کمک میارزیابی
اعتبـار ایـن پـژوهش از  ایجنتـ وواکـاوي  تـر بـیش يهـا دادهيگردآوربا آموزان وو فارسی

.  شودبرخوردار يتربیش
زنـدگی نـبض و واکاوي کتـاب  )2005(میکلیبازبینۀآمده با استفاده از دستبههاي داده
نمایش گذاشت. نتایج ایـن ارزیـابی نشـان    بهاز نکات مثبت و منفی این کتاب را اي مجموعه

کـالس يبـرا کـه لیاصـ متـون کارگیريبهویافتهی ثابت و سازمانچهارچوبداد که داشتن 
هـاي  مـتن بـودن  کـاربردي ، استکردهحفظراخودیاصلزباندستوروهاواژهنشدهنوشته

و ارتقاي نسبی تفکـر نقادانـه   ،هاي گوناگونها با شیوهیاددهی واژهايخوانداري، کوشش بر
ازجمله نکات مثبت و مهم این کتاب است.

هــاي گســترش واژه«، »هــا و مفــاهیم تــازهواژه«هــاي ، بخــشزنــدگینــبضدر کتــاب 
بسـتري مناسـب بـراي    » هـاي دانشـگاهی  گسـترش واژه «و ،»سـاخت واژه «، »تخصصینیمه

ۀر درك بهتـر مرحلـ  دکلی طوربهورد و آهاي نو را فراهم میو تثبیت واژه،یادگیري، تقویت
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آموزان و هم در بهبـود  کلی، این کتاب هم در افزایش دانش زبانطوربهتأثیر دارد. » خواندن«
درك و کاربرد بافت زبان فارسی مناسب ارزیابی شد.

.هاسـت آنيهـا یکاسـت رفعوبهتريهاانتخاببهکمکيبرایدرسيهاکتابیابیارز
از دیـدگاه مدرسـان و   زنـدگی نـبض کتـاب  کـه گفـت تـوان  مـی نکات ذکرشـده  بهباتوجه
داردتناسـب آموزانیفارسیآموزشبرنامۀباهاي علوم پزشکی غیرایرانی رشتهآموزان فارسی

تطـابق  میکلـی بازبینـۀ اما با معیارهـاي  ،کندمیو براي رسیدن آنان به اهداف آموزشی کمک 
هـاي  هاي بعدي کاسـتی کرد در چاپنهادپیشتوان هاي آن، میکاستیبهباتوجهکامل ندارد. 

.شوداین منبع آموزشی رفع 
نیـاز هاي مثبت، مـواردي اسـت کـه بـه اصـالح     ویژگیۀتر، درکنار همواضحصورتبه
زیرمهـارت  تـر مهـم هـاي گفتـاري و شـنیداري و    هایی براي مهارتنبودن تمرینکافیدارند. 

تمرکـز ایـن کتـاب بـر درك متـون      بـه باتوجـه هایی از ایـن مواردنـد کـه    دستور زبان نمونه
نیـاز  هایی هرچند کوچک به قواعد دسـتور زبـان   خوانداري و واژگان به اختصاص زیربخش

هـاي درسـت   تر شود، پاسخی مدرسان کاملنمایراهشایسته است که بخش .شودمیاحساس 
و بخشـی  ،شودن یتر تبیتر و دقیقواضحصورتبهها درسسیتدرروشدر آن آورده شود،

ه شود.  گنجاندیادآوريِ دستور زبان منزلۀبه
بسـیار دقتبایدرسيهاکتابشود که بایسته است گزینش و ارزیابیدرپایان، تأکید می

ـ اچراکـه شود،مجاان ـ نازیبازتـاب بایـد  گـزینش نی و،هـا روشاهـداف، آمـوزان، زبـان ازی
واحـدي الگويهیچجا افزوده شود در اینکهشایسته است. باشدیآموزشبرنامۀيهاارزش
. ایـن بـدان   شـود استفادهیآموزشموادارزیابیبرايشرایطۀهمدرتنهاییبهکهنداردوجود

ناکارآمـدي آن  معنـاي  بهمعناست که ناسازگاري یک منبع آموزشی با یک الگو یا بازبینه لزوماً 
نیازهـا،  بـر منطبـق بایـد شود،میاستفادهآموزشی موقعیتیک ايربکهالگوییهرونیست
همـان بـراي  نتـایج آن ارزیـابی  ازوباشـد همان موقعیت ارزیابیِشرایطیااهدافودالیل،

برداري شود.موقعیت بهره

نامهکتاب
تهران: مدرسه.،میاموزیبیفارس،)1388(ي اریبختيمحمود. بو،يغفار. مي، ح.،ذوالفقار

چهـارچوب دويمـورد ۀسـ یو مقای: معرفـ یموادآموزشـ یابیـ ارزيهـا ارچوبهچ«،)1395. (ا،یبیغر
ـ  مجموعـه ،»جـان تلیو لنگزورثیکان دانشـگاه  تهـران: ،منـابع آزفـا  يواکـاو شیهمـا نیمقـاالت اول
.یبهشتدیشه
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: یدانشـگاه اهـداف يبـرا یفارسـ «،)1398(ی خلخـال ياحمـد ن.و،نایحصارییرزایم، ا..افرد،یلیوک
.44ش ، یدانشگاهکتبنگارشوپژوهش،»یاجتماععلومةژیویفارسکتابلیتحل

ـ ارز«،)1397(رادیجنتـ ف.وخسـرو، يدریـ حپ. ،.افـرد، یلیوک درمیاموزیـ بیفارسـ ۀمجموعـ یابی
،»)2003(‘شـاو ودانـوف مـک ’انگـارة براسـاس یآموزشـ منـابع نشیگزيهاشاخصچهارچوب
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