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Abstract 

Globalization has led to changes in the conceptual meaning of culture, one of which 

is the perception of people towards language in EFL contexts. Critical evaluation of 

teaching materials is a vital step in improving the status of the books, especially for 

the future. Therefore, the current study aims to evaluate the English book entitled 

«Prospect 2» in terms of its cultural aspects. This newly-published book is used to 

teach English for 8th graders in Iran. In this study, experienced English teachers in 

Hamedan were interviewed, using Kilickaya's (2004) questions. The results were 

qualitatively analyzed using Dörnyei's (2007) model. The results revealed that this 

book is localized to a considerable degree, and the cultural aspects of the book are 

about the local culture of Iran. Consequently, considering the interrelationship 

between language and culture, totally omitting the cultural features of the language 

would lead to incomplete knowledge of the language students are learning.   
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 Prospect 2 ،هشتم يةپا يسيانگل زبان يدرس كتاب نقد و يابيارز

  يفرهنگ يها جنبه لحاظ از ،)2 پراسپكت(

  *يطاهرخان رضا

  **يمتق فاطمه

  چكيده
ـ از ا يكـ يداشته است.  راه هم در مفهوم فرهنگ به ياديز راتييتغ شدن جهاني  راتييـ تغ ني

. شـود  يمـ  مـنعكس  يخـارج  زبان آموزش يها تيزبان در موقع بهنگرش  دربارةمستقيماً 
 نـده يآ يها بكتا يها يژگيو يارتقا و ميترس ةنيزم در مهم يگام يدرس يها كتاب يابيارز

 يسيزبان انگل يفرهنگ در كتاب درس نحوة ارائةو نقد  يمقاله به بررس نيا بنابراين، .است
ـ ا يهشتم نظـام آموزشـ   يةدر پا شده تأليف تازهكتابِ  ني. اپردازد يم 2 پراسپكت  بـراي  راني

از معلمـان شـهر    نفـر  پـانزده پژوهش، با  نيدر ا شده است. استفاده يسيزبان انگل سيتدر
يِ فريـت  نهاد پيش االتؤسو شد مصاحبه اند،  را داشتهكتاب  نيا سيتدر بقةسا كه ،مدانه

 جي. نتـا شـد  ليـ تحلدورنـي   ةشـد  يآن بـا اسـتفاده از مـدل معرفـ     جيو نتـا  دهيپرسكيلكايا 
 مـوارد  و اسـت نشان داده  يتوجه خاص يساز يكتاب به بوم نينشان داد كه ا آمده دست به

 يمربوط به فرهنگ زبان مـادر  فقطو  ،محدود اريبس م،يرمستقيغ آندر  شده اشاره يفرهنگ
بـه ارتبـاط    باتوجـه  ،نيبنـابرا نشـده اسـت.    يبه فرهنگ زبان خـارج  يا اشاره چياست و ه
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 يباعث حصول دانش يياروپا يكشورها يتنگاتنگ زبان و فرهنگ، حذف اطالعات فرهنگ
  .هستند آن زبان يريادگي الدرح آموزان است كه دانش يكشور دربارة دناقص و ناكارآم

ـ ارز ،2پراسـپكت   كتـاب  ،يدرسـ  كتـاب  ضعف و قوت نقاط ها: دواژهيكل  ،يفرهنگـ  يابي
  .يآموزش منابع نقد ضرورت ،يسيانگل زبان آموزش

 

  مقدمه. 1

 هاي يوهبه ش باتوجه ها كتاب نيا. اند دوم زبان آموزش منابع ترين متداول از يدرس هاي كتاب
كـه   يبـه نقـش مهمـ    باتوجه بنابراين،. دارند ينقاط قوت و ضعف يآموزش يطو مح يستدر

 يـان نما ها آن نقدوبررسي اهميت كنند، مي ايفا دوم زبان آموزش فرايند در درسي هاي كتاب
 ةبسـت  مهـم  اجـزاي  از متوسـطه  مقطـع  در انگليسي زبان شدة تأليف تازه هاي كتاب. شود مي

 ةبرنامـ  ينمـا  راه يـز مربوطه و ن يدرس ةبرنام ينما راه بر مبتنيو  شوند يمحسوب م يآموزش
اسـت   يرندگانفراگ يارتباط يازهاين كردن ها برطرف آنو هدف  اند نگاشته شده يمل يدرس
 يبـر چهـار مهـارت زبـان     يخارج هاي زبان آموزش جاكه ازآن). 1394 يو طاهر يرزايي(م

 آمـوزان  كه دانش است يدارد، ضرور كردن) تأكيد صحبتو  دادن، گوش(نوشتن، خواندن، 
 باشـند  داشـته  جهـاني  سـطح  در را بشـري  دسـتاوردهاي  و جوامـع  رگيدارتباط با  ييتوانا

 ارتباطي رويكرد متوسطه اين سطوح انگليسي زبان هاي كتاب يدرس ةبرنام .)1392 ي(چابك
 يـن ). ا1394 طـاهري  و يرزايـي (م كنـد  مـي  توصيف »خودباورانه« و »فعال« صفت دو با را

 هـاي  و كسـب مهـارت   يكـالس درسـ   يطدر مح آموزان دانش تر ررنگور پنگرش بر حض
 كلـي  اصـول . دارد كيـد أبه معلم ت از حد بيش  يو بدون اتكا مختار خود صورت به يادگيري

 صـورت  به متوسطه سطح هاي كتاب يتمام يبرا معلم نماي راهكتاب  ةمقدم در رويكرد اين
  :است داده شده توضيح يرز

 يـادگيري بر  تأكيد. 2 زبان؛ يادگيري فرايند در متنوع آموزشي هاياليتفع از استفاده. 1
در  فهـم  قابـل و  ،معنـادار  ي،غنـ  ي. استفاده از محتـوا 3 ي؛زبان هاي هتجرب يقزبان از طر

 ازو  يمشـاركت  يطزبـان در محـ   يـري فراگ روحيـة  ارتقاي. 4 ي؛آموزش يمحتوا ينتدو
 بـه  مناسـب  اصـالحي  بازخوردهـاي  ارائـة . 5 كـالس؛  در يـاري هم و همكاري طريق

  آموزش زبان. ينددر فرا هاآن نقش و عاطفي هايجنبه به توجه. 6 فراگيران؛ خطاهاي

 ةيفـ كـه وظ  آموزشـي  يـزي ر سـازمان پـژوهش و برنامـه    يدرسـ  هاي كتاب ليفأت دفتر
 در را متوسـطه  و ابتـدايي  يليِمختلـف تحصـ   يهـا  دوره درسـي  كتب يفلأت و يزير برنامه
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 بـه  متوسـطه  در مقـاطع  يسـي آموزش زبان انگل براي ارتقاي دارد، برعهدهورش وپر آموزش
ـ  ) Engish for Schools( مـدارس  يبـرا  يسـي انگلبـا نـام    جلـدي  اي شـش  مجموعـه  ليفأت

اول  ةدور بـراي  Prospect 1-3 :شـود  جلـدي مـي   مجموعـة سـه  است كه شامل دو   پرداخته
 يـن بخـش از ا  يندومـ  2 پراسـپكت ب دوم متوسطه. كتـا  ةدور براي Vision 1-3متوسطه و 
 يك ياست و حاو شده تأليف  متوسطه دوم مقطع آموزان پاية دانش يكه برا استمجموعه 

 ،معلـم  كارت فلش، لوح فشرده، كتاب كار ،آموز كتاب دانش هاست: ي شامل اينآموزش ةبست
 .رساني اطالع يگاهو پا

گيـري در   چشـم  ييـرات متوسـطه تغ در سطح  شده تأليف تازه هاي كتاب كه اين به  باتوجه
مختلـف   هاي ديدگاه از درسي هاي كتاب اين محتواي است الزم اند، گذشته داشته مقايسه با

و در مـوارد   انـد  شـده  بررسـي  يو واژگـان  دستوري لحاظ از ها كتاب ينا تر شود. بيش  نقد
 اين هدف راين،بناب. شود ياحساس م خأل اين و ند ا دهش بررسي ي نيزفرهنگ جنبةاز  ي،نادر

نـام   بـه  هشـتم  ةپايـ  انگليسـي  زبـان  يكتاب درس يفرهنگ هاي و نقد جنبه يابيارز پژوهش
  است. توجه خوردر يكه موضوع است )Prospect 2( 2 پراسپكت

  
  دوم زبان آموزش در نقد اهميت. 2

 يمهمـ  ةبـه مسـئل   يآموزش ةو طراحان برنام محصالن يبرا يدرس كتاب نقد 1960 ةده از
سـمت   بـه  يابيـ ارز جي). نقد متن از توجه به نتـا 1393 خندان گل و(مقدم  است شده ليتبد

 افتـه ي شيگـرا   يآموزش هاي برنامة جنبه دربارة همة اطالعات خاص و قضاوت  يآور جمع

 پيشـرفت اصـوالً   رو به  يريگ جهت با متن نقد). Hewings and Dudley-Evans 1996( است
آمـوزش   يكـه بـرا   اسـت  شـده  يطراحـ ي كتاب درس ينرويو ب يدرون تيفيبهبود ك يبرا
 ،يكنون ياي). در دن1393 خندان گل و(مقدم  شود يم استفاده معلمان و آموزان دانش شرفتيپ

ـ داروجود  ياريبس زبانِ غيرانگليسي يكشورها  شـدت  بـه آمـوزش   يويسـنار  ،نيبنـابرا  .دن
 ييواسـوكال  يضـان رمو  يتفرشـ  بيـك  رسـتم ( است يدرس كتاب نقد يها تيخواستار فعال

و  ي،مـواد آموزشـ   ،معلمـان  رنـدگان، يادگياز عوامل مانند  يبرخ ديبا يابيارز ي). برا1391
 منظـور  بـه ). Richards 2001 and Rodgers( رنـد يموردتوجـه قـرار گ   يدرسـ  چنين برنامة هم
 داشـته  يآگـاه  معلمـان  ةعالقـ  و ازين و رندهيادگي از ديبا نقدكننده ها نقش نيا مؤثر حيتوض
  ).Bell and Gower 1998( باشد
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 اي يلهوسـ  عنوان به يجهان صورت بهآموزش است كه  موردنياز يلاز وسا يدرس كتاب
 يادگيري محورِ كتابLee 2009 .(( شده است استفاده زبان يادگيري و آموزش براي رايج
 هاي روش به درسي هاي كتاب). Liu 2016( كند مي حركت آن حول دانش دنياي و است

 طبـق . شوند مي زبان دوم استفاده يادگيريمتعدد  هاي در بافت يآموزش ةبرنام در فاوتيمت
اسـتاد در   يااول، نقد به معلم  .نقد شوند يلبه دو دل يدبا يدرس هاي )، كتابLiuليو ( نظر

 كـردنْ  نقـد  يق. دوم، معلم از طركند مي كمك مناسب هاي انتخاب متن يبرا گيري تصميم
ايـن،   بـر  خـاص آشـنا شـود. عـالوه     يكتاب درس يك يبو معا يابا مزاتا يابد  ميفرصت 
 اي مقايسـه  مـتن  بـه  مربـوط  احتمـالي  ضـعف  و قـوت  نقاط بين كند مي كمك نقدكردن

  . داد  انجام

 طراحـي  و درسـي  مطالب تدوين براي متن ارزيابي ضرورت به كه است اهميت حائز
 هـم  دوم، زبـان  بـراي  ثرؤدرس مـ كالس  يك يجادا يبرا يبوم طور بهكه  يآموزش ةبرنام
 .Dudley-Evans and St( شود توجه كنند، مي تالشدهنده  تعليم براي هم و يادگيرنده براي

John 1998; Hutchinson and Torres 1994يقكه از طر شناسايي كردندرا  اي عمده هاي ). راه 
 رونـد  در توانـد  مـي  ،اسـت  يادگيرنـده  تعليم و معلمان ارتقاي براي اي يلهكه وس ،نقد ها آن

  باشد: كننده كمك آموزش

هـدف آن   .2 ؛شـود  مـي اسـتفاده   يـادگيري آمـوزش و   يبـرا  ييمبنا عنوان به يابي. ارز1
 وجـوي  جسـت  سـنگين  مسئوليت وجودبا .3؛ معلم است ينما برا راه عنوان كردن به خدمت

 درك هـاي  هرا كه كند مي ضمانت .4 كرد؛ خواهد فراهم »تسكين و حمايت« ي،مطالب درس
 كند؛ مي فراهم ممكن شيوة بهترين با متن از كامل تصويري جامع نقد .5 بگشايد؛ را شناختي

 شـوند،  مي حياتي مشكالت خوش دست تدريس حين كه هنگامي معلمان، براي درنهايت .6
  .دهد مي ارائه شناختي روان حمايتي

 وگوهـا،  گفت درسي، هاي بكتا اكثر متون كه است شده   داده نشان متفاوتي هاي جنبه از
 مناسـب  و گيرنـد  نمـي  تئنش آموزان دانش واقعي زندگي از ها تمرين يا دستوري، هاي مثال

نقد كتاب  يت). اهمBahar and Zaman 2017( نيستند اي مراوده يا محور مكالمه زبان آموزش
، ماننـد سـاختار زبـان، دسـتور     يخاصـ  يعناصر آموزش يهتوج يو آموزش ياز لحاظ آرمان

 يازسـنجي آن مطـابق بـا ن   يكارهـا  متعـارف اسـت و راه   و قـوانين  ،اصـطالحات، واژگـان  
 كننـد  حـس  بايـد  آمـوزان  دانـش ). 1395 ديگران و ياثيان(غگيرد  مي صورت آموزان دانش

 گيـرد  مـي  جهـت  شـان  خـود  واقعـي  زنـدگي  از چيـز  همه درواقع، يا گيرند مي ياد چه آن
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)Bardovi-Harlig and Hartford 1990; Cathcart 1989; Yule et al. 1992(.  ،انتخـاب   بنـابراين
 و هـا،  روش انگيزشـي،  دروني اهداف گر يانب يازسنجين براساس يمطالب درس يقدق ياربس

  .است يآموزش ةبرنام اخالقي هاي ارزش

و  يشـرفت در پ توانـد  مينقد است كه  يتواقع ينا ينقد كتاب درس يبرا يگرد دليل
و ) Ellis 1997الـيس ( ). 1395 يگـران و د ياثيـان (غ باشد يدمف ريامعلمان بس يرشد شغل

 شـود  مـي  باعـث  درسي كتاب نقد كه كنند يم يانب) Cunningsworth 1995( كانينگزوِرث
 كمك ها آن روند. نقد به فراتر شخصي نظر به وابسته ارزيابي در ارزيابي خود از معلمان

 يكلـ  يـت ماه دربـارة  يطوابسـته بـه شـرا   و  ي،اصول يق،دق يد،مف هايي ديدگاه به كند مي
 كسب معلمي پيشرفت عرصة در پايدار اي تجربه توانند مي چنين، هم. يابندمطالب دست 

 آمـوزان  دانـش  بـراي  بـازخورد  و انگيـزه  آوردن فـراهم  بـراي  صـحيح  روشـي  به كنند و
  .يابند دست

  
  دوم زبان آموزش در فرهنگ نقش. 3

در ايـن كتـاب   است كـه   يسيآموزش زبان انگل از ناپذير جدايي يآموزش فرهنگ بخش
 .)1392 ي(چـابك  اسـت  نشـده   آن به چنداني توجه يا شده گرفته  يدهعنصر مهم ناد ينا

 و خـود  فرهنگزبان  دربارة يران،فراگ ينشب يارتقا منظور بهكه  است يضرور ين،بنابرا
بـاهم   زبـان  و فرهنـگ . شـود  يبررسـ  فرهنـگ  و زبان ميان رابطة بيگانه و زبان فرهنگ
گويشـوران  فرهنـگ   يادگيريزبان با  يك يادگيريكه  اي گونه به دارند، تنگاتنگ ارتباطي

با  ييآشنا بر عالوه يد،زبان با يراناست كه فراگ ينموردتوجه ا ةنكت .است راه آن زبان هم
 .)1395 يگـران و د ياثيـان داشته باشند (غ ييبا فرهنگ زبان خود آشنا ،فرهنگ زبان دوم

 كـردن  بنـدي  طبقـه مناسـب در كـالس و    يكـردن موضـوعات فرهنگـ    با مطرح ين،ابنابر
آمـوزان   دانـش  براي را زبان يستوان تدر يم ،خاص يها يتدر موقع يفرهنگ يرفتارها

  .كردمعنادارتر 
 هر گفت توان مي اند. متفاوت ديگر فرهنگ به فرهنگي از رفتاري هنجارهاي و ها ارزش
 اسـت،  بيگانه ديگر فرهنگ با افرادي براي كه دارد را خود خاص رفتاري الگوهاي فرهنگي

 كـه  دارنـد  وجود مشترك هاي ويژگي برخي انسان، فرهنگي رفتارهاي گرگوني د درميان اما
 مشترك هاي يژگيو يناز ا يكي). 1392 ي(چابك نامند مي »فرهنگي عام هاي ويژگي« را ها آن
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كـه   آورنـد  مـي  شمار به فرهنگي عام هاي گييژاز و يكيزبان را  ،اساس ين ا زبان است و بر
 يدچار سردرگم آموزان دانشدو فرهنگ زبان اول و زبان دوم  ينتوازن ب نبوددليل  به يگاه
 تشـابهات  ديگـر،  طرف شود. از مي گفته )cultural crash» (فرهنگي شوك« آن به كه شوند يم

از  يو آگـاه  ياشتن دانش قبلـ د نيازمند كه كنند مي كمك يادگيري ترشدن آسان به فرهنگي
  ).Giddens 1999است ( يفرهنگ زبان بوم

ـ  ةزبان است كه درواقع رابط شناسيِ مردم يشناس زبان هاي شاخه از يكي زبـان و   ينب
 كنـد  مـي  بررسـي  جامعـه  در را) خـانواده  سـاختار  و باورهـا،  هـا،  سـنت  فرهنگ (مـثالً 

از فرهنـگ و   يزبان بخشـ كه تقد است مع )Brown 2000براون (). 1395 يگراند و ياثيان(غ
را از  هـا  آن تـوان  نمـي  كـه  انـد  يدهدرهم تن اي گونه بهدو  يناز زبان است و ا يفرهنگ بخش

زبـان   ،ة براونگفت به. اند از هم جداناشدني زبان و فرهنگ ديگر، عبارت به .جدا كرد ديگر يك
اسـت و   تصـورناپذير  زبان بدون فرهنـگ  .و هم حامل فرهنگ است ارتباطي اي يلههم وس

 يـان دارد و ب يمشـابه  ةيـد عق يزن) Wei 2005وِي (بدون زبان.  ياست فرهنگ آدم ينچن هم
  فرهنگ خاص است.  ةيينكند كه زبان خاص درواقع آ مي

 شـود كـه   ياسـتفاده مـ   امعنـ  يـن بـه ا  »فرهنگ« ةواژ )،Kilickaya 2004كيلكايا ( عقيدة به
 شامل و باشد داشته خاص جامعة يك در زندگي و فعاليت براي فردي است الزم چه هرآن
معلم بـا   براين، عالوه. شود مي نيز زبان آموزش درسي مطالب در اجتماعي ـ  فرهنگي عوامل
 كـه  كنـد  مـي  صحبت نيز مقصدفرهنگ زبان  دربارةزبان  شناسي دربارة جامعه كردن صحبت
را شـامل شـود. بـا     هـا  ع فرهنـگ انـوا  يدباشد و با يسيانگل يا يتانياييفرهنگ بر يدنبا لزوماً

 يـد با يـز ن هـا  و اهـداف آن  ياتخصوصـ  يادگيرنـدگان و  يازهـاي ن ،مسئله ينا درنظرگرفتن
 بايـد  هـا  آن كـه  گويـد  مـي نقـش معلمـان    چنـين دربـارة   هـم  كيلكايا. يردموردتوجه قرار گ

 كه فرهنگداده شود  ها آنبه  يدهعق ينا يدمطلع سازند. نبا ها فرهنگ ديگر از را آموزان دانش
كـه  كنند اشاره نكته اين به بايد ها آن. كسبرع يافرد از فرهنگ زبان مقصد بهتر است  خود 

  .اند متفاوت گريد كيبا  ها فرهنگ

ـ   ينا يمطالب درس دربارة )Kilickaya 2004(كيليكايا  نظر  اطالعـات  تـر  يشاست كـه ب
. انـد  شـده  طراحـي  خاصـي  زبـان  بـراي  كـه  گيرنـد  مي تئدرسي نش هاي كتاب از فرهنگي
 دهند مي فرهنگي اطالعاتي هاي ارزش غيرمستقيم دربارة يا يممستق طور به درسي هاي كتاب

از  ياريبسـ  عقيـدة  بـه  و شـود  مي گفته )hidden curriculum( پنهان يليتحص ةكه به آن برنام
  .مؤثرترند يرسم يليتحص ةوپرورش از برنام كارشناسان آموزش
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 گونـه  ايـن  توانـد  ياسـت كـه مـ    )stereotypeي (فته رفتار قالبناگ هاي ارزش اين از يكي
 هـاي  مـردم و فرهنـگ   دربـارة  يشيدنو اند كردن متعارف صحبت هاي روش« :شود يفتعر

 هاي تفاوت و زنان و مردان شناساندن يقالب يرفتارها ينا ةاز جمل). Kramsch 1998(» ديگر
مـردم   تر بيش كند مي بيان وي. است )generalizationي (ساز يكل يگرعامل د است. يتيجنس

 تـوانيم  مـي  ديگر، عبارت . بهيستن يحصح لزوماً كند ياجزا صدق م چه دربارة آنكه  معتقدند
 ةكه هم يستن يمعن ينبه ا شود يفرهنگ انجام م ياجامعه  يكدر  يكل طور چه به آن ييمبگو

  . دهند يانجام م يدترد  بدون آن رامردم 

 زبان يادگيري مسئلة زبان آموزش در جديد گرايش  )،Kilickaya 2004(نظر كيلكايا  بنابر

 كمك و خود فرهنگ از آموزان دانش آگاهي افزايش براي تالشي امر اين. است بينافرهنگي
توجه  يبه فرهنگ خاص ،روش ين. در ايگر استد هاي فرهنگ درك و تفسير براي ها آن به

 بنـابراين، . شـود  يگنجانـده مـ   يليتحص ةبرنام در اه تنوع از فرهنگم تركيبيبلكه  شود، نمي
 بـه  مقالـه  ايـن  آموزشـي،  هـاي  برنامـه  در فرهنگ نقش اهميت و ذكرشده مسائل به باتوجه

  . پردازد مي فرهنگي لحاظ از) 2 پراسپكت( آموزشي كتاب اين وبررسينقد

  
  شده انجام مطالعات. 4

 يابيارز درخصوص يمطالعات چندان و ندا تأليف تازه يرانسطح متوسطه در ا هاي كتاب همة
پـور،   غنچـه صـفا،   يتوسـط احمـد   2 پراسپكتكتاب  يقي،. در تحقشده استن انجام ها آن

 اسـت.  بررسي شـده  يسيزبان انگل يراندبيد از د يكلطور  به) 1394( يفيو س محمدي ملك
ندج، هفت شهر اصفهان، همـدان، كـرج، سـن    يسيِمعلمان زبان انگل هاينظر اين تحقيق، در

شده  تحليلو  آوري گردساخته  محقق اليِؤس 65 نامة پرسش ةوسيل هبو بروجرد  ،رشت، قروه
 ارائـة  شـامل  كلي عملكردلحاظ  كتاب به يناز آن است كه ا يحاك آمده دست به يج. نتااست

و مواد  ،در كتاب شده ارائهو تنوع در محتوا، زبان  دهي سازمان متنوع، هاي تمرين و ها فعاليت
 ايجاد بينافرهنگي، دانش تقويت ي،ظاهر هاي از نظر جنبه ولي مناسب است، يآموزش ككم

عمـل   يفاستفاده از زبان هـدف ضـع   يبرا يواقع يطشرا يجادا يزو ن ي،تفكر انتقاد روحية
   است. ياساس بازبيني يازمندو ن كرده

 را نهـم  ةپايـ  انگليسـي  زبـان  درسـي  كتاب محتواي) 1395( ديگران و غياثيان چنين هم
. كردند ليتحل الملل بين فرهنگ و مقصد، فرهنگ اسالمي، ـ  يرانيا يتفرهنگ و هو براساس
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. بودنـد  شنيدني  ي وو متون خواندن ير،شامل واژگان، تصاو يقتحق يندر ا يلتحل هاي واحد
پوشش و حجـاب   يردر بخش تصاو ي،فارس يخانوادگ بخش واژگان استفاده از نام و نام در

 ي وملـ  هاي و مراسم و جشن ياخالق صياتخصو  بهپرداختن  يندر بخش مضام ي، واسالم
مقـوالت   ينـد نشـان دادنـد كـه برا    آمـده  دسـت  به نتايجدرصد را دارد.  ينو.... باالتر يمذهب
 73.77مـورد معـادل    315اسـت كـه    يمورد فرهنگ 427شامل  يو متن يري،تصو ي،واژگان
  است.  اسالمي ـ  يرانيا يتفرهنگ و هو ةدربردارند درصد

 زبان كتاب هويتي و فرهنگي هاي لفهؤم يبه بررس ي) در پژوهش1394( يفيو لط رضايي
 مشـاغل  و هـا،  يدني، نوشـ ها، پوشش، غـذا ها لباساماكن،  ي،شامل اسامهفتم  ةپاي انگليسي
آمـوزش   ةنفر متخصـص حـوز   دوازدهو  معلم هشت با مصاحبه از حاصل نتايج. پرداختند

 پـژوهش  ايـن . استمتمركز ايران  ميبر فرهنگ بو يكل طور بهكتاب  ينه انشان داد ك زبان
 بـا  آمـوزان  زبـان  آشنايي اهميت و كند مي نهاد پيش كتاب اصالح براي هايي شيوه و كارها راه

 گنجاندن به نيازمند را كتاب اين و شود مي متذكر زبان فراگيري براي را مقصد زبان فرهنگ
 كنـد  يم يانب ،عالوه به. داند مي بينافرهنگي توانش تقويت و نهآگاها آموزش براي هايي بخش

 چراكـه  اسـت،  ناپسند يامر يمنف داشتن بارِ تصورِكشورها به  يگرفرهنگ د يكه حذف كل
  مثبت فراوان داشته باشد. هاي جنبه تواند مي فرهنگي هر

  
  نويسندگان و كتاب معرفي. 5

 دوم مقطـع  آمـوزان  دانـش  ياست كـه بـرا   )1393( شده تأليف تازه يكتاب 2 پراسپكت كتاب
: انـد از  عبـارت كتـاب   ايـن  لفانؤم. شده است طراحي انگليسي زبان تدريس براي متوسطه
و  يمقـدم، الهـام فروزنـده شـهرك     يعلـو  بهنـام  سـيد  يرآبادي،رضا خ خدير شربيان، شهرام
اپ اول آن كتاب است. چ ينا سرگروه تأليفمقدم  يعلو بهنام سيدكه  پور يكن بخش جهان

  است. انجام شده  يرانا يدرس هاي توسط شركت چاپ و نشر كتاب 1393سال در 

 مـدارس  يبـرا  يسـي انگلبا عنوان  يآموزش ةبست ينكه ا آمده است كتاب اين مقدمة در
)English for School(، ةحـوز  نظـران  صـاحب  از كثيـري  عكه حاصل تالش و كوشش جم 

 ريـزي  برنامـه  خـارجي،  هـاي  زبـان  آموزش ،شناسي زبانمتخصصان  ازجمله يتو ترب يمتعل
 ملـي  درسـي ة برنامـ  در شده مطرح خودباورانة و عالف يارتباط يكردبا رو است،و...  ي،درس

  .است شده تدوين و تهيه ايران اسالمي جمهوري
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  شده است: يصورت معرف ينبه ا 2 پراسپكتخاص كتاب  هاي ويژگي

 1پراسـپكت  ت درس است كه همانند كتاب هف يدارا )Prospect 2( 2پراسپكت  كتاب
)Prospect 1(  مضـمون  يـك هر درس حول )theme(  ي چنـد كـنش ارتبـاط    يـا  يـك و
)function( از  ها درس مضامين اغلب نيز كتاب اين در. شده است ليفأت و بندي سازمان
از  يآموزشـ  هـاي  يتو تنوع موقع ،اما حوزه، گستره ،ده استش انتخاب  يشخص يطةح

 آمـوزان،  دانـش  يسطح زبـان  يشهفتم فراتر رفته و با افزا ةيدر كتاب پا ردنظرموسطح 
. اسـت  ده شـ  در هر درس ارائـه   تري پيشرفته زباني و اجتماعي هاي بافت و ها موقعيت

 زمان هم طور به يمهارت زبان چهاربر هر  يزن )Prospect 2( ذكر است كه در كتاب يانشا
  ).2: 1393 ديگرانو  شربيان( شده است كيدأت

  

  پژوهش روش. 6

 كتـاب  فرهنگـي  اطالعـات  نقد و بررسيو  يقتحق ينا موردنيازاطالعات  آوري جمع براي

 طـور  شهر همدان بـه  ةاول متوسط ةدور رسنفر از معلمان مدا پانزده ،2پراسپكت  آموزشي
شـدة   تعيـين   پـيش  سـؤاالت از  ،مصـاحبه  يطدر و شدند آسان انتخاب رسي دست و اتفاقي

 يـن در ا كننـدگان  شـركت . شـد  پرسـيده  ها آن ) ازKilickaya 2004كيلكايا ( مدلاز   گرفته بر
ـ  يـق تحق يـن اهـداف ا  يبـرا  يكاف يستدر ةسابق يقتحق و  دادن پاسـخ  يالزم بـرا  ةو تجرب

 و هـا  آن از اجـازه  دريافت با معلمان با مصاحبه. داشتند را درسي كتاب ايناظهارنظر دربارة 
 يخط ةنسخ صورت به ،و پس از اتمام طضب ها آن هويت و اطالعات بودن محرمانه رعايت
 دورنـي  توسـط  شـده  معرفـي  مـدل  از اسـتفاده بـا   آمـده  دست هب كيفيِ هاي داده. شدنوشته 

)Dörnyei 2007( مشـترك   هاي ويژگي و يبا دقت بررس ها داده ،روش اين در. تحليل شدند
الگوهـا در جـدول    يـن ا ،شدند. سپساستخراج  يفرع يو الگوها ياصل يدر قالب الگوها

  .ي شدندو بررس يلتحل يكل يجةبه نت يدنرس يو برا  بندي دسته
  

 پژوهش هاي يافته. 7

 معلمان نگرش 1.7

 يكتاب درسـ  به نگرش معلمان  دربارة يو كاربرد يدمف اطالعاتي ،شده انجام هاي در بررسي
 پرسـيدن  ومصـاحبه   يقاز طر موردنيازاطالعات  ،پژوهش ينآمد. در ا دست هب 2 پراسپكت

 يلو پس از تحل شد  آوري جمع معلمانز ا )Kilickaya 2004( نهادي كيلكايا پيش الِؤس پانزده
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 هـاي  پاسـخ  از اي نمونـه  درادامـه، حاصل شـد.   ها آنغالب  يالگوها آمده، دست هب هاي داده
  . شده است آورده مصاحبه هاي الؤس به معلمان

استفاده  ةنحو دربارة ي رانهاد پيش يا نامه، شيوهاطالع،  گونه يچه كتاب اين آيااول:  الؤس
   دهد؟ ميارائه  يفرهنگ ياز آن و پرداختن به محتوا

 فرهنگي عناصر تمام درواقع و است بيگانه فرهنگ از عاري كتاب اين معلمان، نظر طبق
  :شد اشاره ذيلبه موارد  ،مثال عنوان به. اند شده حذف

 يمطرح شود كـه فـرد   اي گونه بهمسئله  ينكه ا رود مي انتظار يت،مل به مربوط بحث در
امـا   ،شـود  آشـنا  مختلـف  هـاي  مليت و ها كند با فرهنگ يرفته باشد و سع يبه سفر خارج
 كـالس  در آموز دانش تعدادي كه شود يم يصورت معرف ينمطلب به ا ينا ،برخالف انتظار

 در كه است من پسرخالة اين گويد مي ها بچه از يكي و كنند مي صحبت خود معلم با درس
  .است »سم« اسمش و كند يم يزندگ يخارج كشور يك

كه  شده است بيان )free time activitiesفراغت ( اوقات هاي فعاليت به مربوط مبحث در
 آخر هفته در يا خوانيم مي درس رويم، مي باشگاه به رويم، مي خانه به كتاب ،مثال عنوان بهما 
 چگونه خارجي كودك يك كه اين از اطالعاتي گونه يچاما ه ،رويم مي يشاوندانخو ديدار به

 يالگو 1 جدول .است نشده مطرح ،دارد يحاتيتفر چه و گذراند مي را خود فراغت اوقات
  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج

  يفرهنگ يمحتوا به پرداختن و استفاده ةنحو. 1 جدول

  مقصد زبان هنگيفر مسائل به نپرداختن

 بـراي  هـايي  ويژگـي  آيـا  و دارد نظر در را خاصي يادگيرندگان كتاب اين آيا: دوم الؤس
  كند؟ مي اشاره ها آن به كتاب كه دارد وجود يادگيرندگان

 آيـا  كـه  ايـن  و بـود  آن نامخاطب شد پرداخته آن به كتاب اين نقد در كه مسائلي از يكي

 چنـين  معلمـان از  يكـي . كند مي صحبت اي يدهب برگزاحزا دربارة يادارد  يخاص نامخاطب
  :كرد بيان

و  شـده اسـت   طراحي گذرانند يهشتم را م ةپاي كه آموزاني دانش تمامي براي كتاب اين
  .نيست خاصي گروه مخاطب آن 

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 2 جدول
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  ها آن يها يژگيو و خاص نامخاطب. 2 جدول

  حزب خاص يا وهگر  درنظرگرفتنهشتم بدون  پاية آموزان دانش براي كتاب عموميت

 هـاي  شـامل فرهنـگ   فقط است يا مختلف هاي فرهنگ شامل كتاب اين آياسوم:  الؤس
  است؟ آمريكايي يا انگليسي فرهنگ مانند خاصي

 گونـه  يچكـه هـ   بودنـد   باور ينبر ا ندشركت داشت يقتحق ينكه در ا يمعلمان تقريباً همة
ايـن موضـوع   كـه   و ايـن كتـاب وجـود نـدارد     يندر ا يفرهنگ زبان خارج دربارة ياطالع
  دارد: يدهاز معلمان عق يكي ،مثال عنوان به. آيد مي حساب به آن ضعف  نقطه ترين بزرگ

 كـه  اسـت  درسـت  ام، كـرده  كسـب  مـن  كه اي به تجربه باتوجه ي،فرهنگ ةمسئل دربارة
امـا   ترنـد،  پيشـرفته  ما كشور از شهروندي نظم يا اقتصادي لحاظ از اروپايي كشورهاي

 ام ديده بارها من. است قوي فرهنگ ازها  آن برخورداري حاصل پيشرفت اين من نظر به
 را اين گر ا و بگويد راست كه داند مي موظف را خود قشنگي چه به آموز دانش يك كه
  باشد. ثرگذارترا وا در بسيار تواند مي بشنود خودش سن هم خارجي كودك يك زبان از

 وضـع  قـانوني  گـر  اسـت كـه ا   يناز موارد مربوط به فرهنگ ا يكي اين معلم، نظر طبق
 يِنكات مثبت فرهنگـ  ينوع به ها كتاب اين در گر ا بنابراين،. كنيم رعايت را آن بايد شود، مي
 شـود  درسـي  كتـاب  هـاي  بحث وارد ترند، پيشرفته ها از ما بعضي جنبه از كه كشورها رگيد

خـوب   يدعقا يرشپذ يآمادگ كه هستند سني در آموزان دانش چراكه است، ثيرگذارأت بسيار
از  كنـيم يـا   يمعرفـ  يمباحـث درسـ   صـورت  بهرا  ياطالعات فرهنگ توانيم يرا دارند. ما م

را  ها ذهن آن يقطر ينارائه دهند و به ا يآن مطالب گزارش دربارةكه  يمبخواه آموزان دانش
  .يمفراهم كن يفرهنگ سازي صحنه يبرا يو راه يرآن مسائل درگ اب

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج هاي الگوي 3 جدول

  ييكايآمر و يسيانگل مانند خاص هاي فرهنگ اي مختلف يها فرهنگ به پرداختن. 3 جدول

  خودي فرهنگ بر تأكيد: ياصل الگوي
  :فرعي الگوهاي

  ايراني؛ فرهنگ هاي رزشا و كشور داخل وقايع انحصاري شرح.1
  ؛فرهنگ زبان مقصد دربارةمناسب  يدگاهيديجادنكردن . ا2

  و مقصد مبدأ زبان دو فرهنگي هاي ويژگي مقايسة يا خصوصيات نكردن ارائه .3
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 مخـتص  موضوعات اين آيا دهد؟ مي پوشش را موضوعاتي اين كتاب چهچهارم:  الؤس
 بـراي  فرهنگـي  نظـر  از اسـت  مكـن م كـه  دارد وجـود  مبـاحثي  آيـا  است؟ مقصد فرهنگ
  نباشد؟ مناسب كالس در آموزان زبان

ي بـه مباحـث فرهنگـ    يممسـتق  طور به بدر كتا شده مطرح هاي بحث معلمان، نظر طبق
 هـاي خـودش،   منـدي  تـوان  و آيـد  مي پيش كه شرايطي به باتوجه معلمي، هر و پردازند نمي

 حـس  و شخصـي  هـاي  دهيـ ا كـردن  بـارور  بـراي  يبه موضـوعات فرهنگـ   يستدر درحين
قـرار   آمـوزان  دانـش  اختيار در رهنگف دربارة يو اطالعات پردازد مي آموزان دانش خودباوري

  :است گونه اين معلمان از يكي نظر. دهد مي

 خاصـي  نامـة  شـيوه  افـراد  نگرش و عقايد يا فرهنگ بر تأثيرگذاري لحاظ از كتاب اين
 غيرمسـقيم  هاياشاره از درسي، هايكتاب ديگركتاب، مانند  ينا در من، نظربه و ندارد

و  يـت مربـوط بـه مل   يمبحثـ  يسمثال، خود من بعد از تدر عنوان به. است شده استفاده
 دربـارة  هـا كـاوي بچـه   شاهد ابراز عالقه و كنج يي،اروپا يكشورها ياسام كردن مطرح
و قـدمت   يختار دربارة ،مثال عنوان به يحاتي،توض امكرده يو سع ام بودهخاص  يكشور

كشور  دربارة ياطالعات ،به امكانات باتوجه چنينهم و دهم قرار هاآن اختياركشورها در 
 كـه يـن و ا يان،و ساسـان  ياندر زمان هخامنش يرانا ةگستر ،و نقشه يلمف صورت به يرانا

  .دهم ارائه قبيل اين از اشاراتي و است بوده ايران به متعلق فرهنگ پربارترين

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج هاي الگوي 4 جدول

  آموزان دانش يبرا ها  آن بودن مناسب و شده مطرح يفرهنگ موضوعات. 4 جدول

  يافراط سازي بومي: ياصل الگوي
  :فرعي الگوهاي

تنها در  خود زبان يرهمارتباط و مكالمه با غ يبرقرار براي آموزان دانش سازي . آماده1
  بومي؛ انيمك و زماني هاي يتموقع

  ها؛ مكالمه در ايراني هاي شخصيت صرفاً معرفي. 2
  ي؛بوم يطيدر مح يمصنوع كامالً هاي موقيت نمايش. 3

  مقصد زبان جامعة هاي ارزش و زندگي شيوة با آموزان دانش آشنانكردن. 4

ارائـه شـده    بـودن  »بـد « يـا  »خوب«مانند  هاييبا نظر ياطالعات فرهنگ آياپنجم:  الؤس
  ؟شده است ارائه نظرهايي چنين ين اطالعات بدونيا ا ؟است
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ـ  يمسـائل فرهنگـ   درقبـال  كتـاب  گيري جهت دربارةمعلمان  نظر بـا   هـا  آن ةو ارائ
فرهنگ  براي فقط شده ارائه هاي يژگياست كه و ينا بودن بد يامانند خوب  يياهنظر

 بـه  احتـرام  ماننـد  خـوب  هـاي  سـنت  قدردانستنو  يي،آشنا يادگيري، يو برا يرانيا
 ينمعلمــان چنــ ،مثــال عنــوان بــه. انــد شــده تنظــيم نيكوكــاري و مهربــاني، والــدين،

  داشتند:   يياهنظر

 آيـه  ايـن  ترجمةآورده شده است.  قرآنروم از  سورة از 22 آية كتاب، ابتداي همان در
  .است آمده فارسي و عربي، انگليسي، زبان به

  .نيست باشد نشان داده نما مثبت يا نما سياهكه  يقيطربه چندان

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 5 جدول

  يفرهنگ مسائل درقبال كتاب يريگ جهت. 5 جدول

  مستقيم گيري جهت بدون فرهنگي مطالب ارائة

 بـومي  فرهنـگ  تصاوير مناسـب  آيا است، چنين گر ا است؟ مصور كتاب آياششم:  الؤس
 هـا  آن خـود  يـا  اسـت  الزم هـا  آن توضـيح  بـراي  اضـافي  اطالعـات  آيـا  است؟ آموزان زبان
  هستند؟  گويا

از  يبرخـوردار بـراي بررسـي    يژگـي و يـن مصور است، ا 2 پراسپكتكه كتاب جا زآنا
  :بود گونه اين معلمان نظر. شد يبررس يفرهنگ هاي اشاره

در  مـثالً . نيسـتند  مرتبط شودمي صحبت آن از كه مطلبي با گويا متأسفانه هاعكس اين
 آموزاندانش براي كه هايياز عكس ،“من روستاي” و “من شهر”با عنوان  اييهدرس

 هـا عكـس  تـر بـيش . است نشده استفاده كند، جلب را هاآن نظر و باشد داشته جذابيت
  .است ايران مناطق به مربوط
 داده نشـان  فـرم  لبـاس  بـا  و مدرسـه  محـيط  در آموزاندانش ها،عكس تربيش در
نظـر  آشناسـت و بـه   كامالً محيطي و خودمان كشور به مربوط يهمگ ها عكس. اند شده
 هـا آن از پيـامي  و باشـند  داشـته  هـا عكـس  ايـن  بـه  خاصي توجه هاكه بچه رسد ينم

  .كنند  دريافت

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 6 جدول
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  ها آن يفرهنگ مناسبت و ريتصاو بودن گويا. 6 جدول

  يبوم كامالً اي زمينه در درسي هاي يتو فعال اسامي تصاوير، مكالمه،محتوا،  ارائة

 بـا  آمـوزان  زبـان  آيـا  ؟شده اسـت  خواسته آموزان دانش از هايي فعاليت چههفتم:  الؤس
  ؟آشنايند  ها آن

 شـده  خواسـته  آموزان دانش از هايي فعاليت ديگر، درسي هاي كتاب مانند كتاب، اين در
 چنــين هــا آن بــا آمــوزان دانــش آشــنايي ميــزان و هــا يــتفعال يــنا دربــارة. معلمــان اســت

  :داشتند  نظرهايي

شـده و نظـر    يـان محـاوره ب  صورت بهبا موضوع درس كه   ارتباط كتاب در هاي فعاليت
درس  يـك  يمحتـوا  مثالً. اند شده تنظيم موردبحث موضوع با  مرتبط آموزان دانش يشخص

 هـايي  شخصيت زبان از هايي مثال و دهيد؟ يانجام م يياست كه درطول هفته چه كارها ينا
 ،كـه  انـد  شده يطراح اي گونه به ها يتفعال ي،كلطور  به. دهد يم  ارائه كنند مي مكالمه باهم كه

و و بـر مكالمـه    كنند مياجتناب  دستورزبانيبه موارد  يماز پرداختن مستق ،برخالف گذشته
  .دارند كيدأت ارتباط يبرقرار ييتوانا

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 7 جدول

  ها آن با آموزان دانش ييآشنا زانيم و كتاب يها تيفعال نوع. 7 جدول
به  يممحتوا و موضوع درس با اجتناب از پرداختن مستق براساس يدرس هاي يتفعال ئةارا

  يمسائل دستور

 اسـتفاده  براي خاصي زشآمو به كند مي استفاده كتاب اين از كه معلمي آياهشتم:  الؤس
  ؟شده است داده كافي اطالعاتكتاب  در يا دارد نياز آن از

 نيـز  معلمـان  كـه  است الزم جديد، هاي كتاب ليفأت يا درسي هاي كتاب تغيير به باتوجه
 آموزشـي،  كارشناسـان  گفتـة  طبق. آورند دست هب ها كتاب ينا يستدر برايالزم را  يآمادگ

 مطالعاتي شيوة به محتوايي سازي يغندر اما  است، حضوري دموار برخي در معلمان آموزش
 زمينـه  اين در تري جدي هاي به تالش يازن بنابراين،. گيرد مي صورت مجازي هاي آموزش يا

  :است معتقد معلمان از يكي. شود مي ديده

ــاي دوره ــ ه ــرا يآموزش ــدر يب ــيانگل يست ــه روش  يس ــهب ــور مكالم  )CLT( مح
)communicative language teaching( ايـن  در امـا  اسـت،  شده برگزار معلمان براي 
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 اسـت  اين روش اين آمدهاي پي از. شودنمي پرداخته دستوري موضوعات به روش
از  آموزان دانش يآگاه من، نظر به. شودمي ضعيف آموزاندانش نوشتاري توانايي كه

 بـراي  وانـد تينمـ  ييتنهـا درك متن مهم است و دانستن واژگان به يدستورزبان برا
  .باشد سازمفهوم ها آن

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 8 جدول

  شده  فيلأهتتاز يها كتاب سيتدر يبرا سازي معلمان آماده .8 جدول

 سازي و آماده محاوره طريق از يادگيري به مستقيم روش از دستوري مطالب تدريس روية تغيير
  آموزشي هاي دوره يقاز طر ديجد ةشيو اجراي براي معلمان

 مـثالً  دهند؟ انجام كاري چه فرهنگي اطالعات با يادگيرندگان است قرارنهم:  الؤس
 هـا  فهـم بهتـر فرهنـگ مقصـد از آن     يبـرا  صـرفاً  يـا  كننـد   فعاالنه استفاده طور بهاز آن 
 باشند؟  مطلع

 ينقـش مهمـ  و  شوند مي محسوب آموزان دانش يادگيري مهم منابع از درسي هاي كتاب
. كننـد  ايفـا مـي   آينـده  در هـا  آن يـت مسائل مختلـف و خالق  ها به آننگرش گيري  شكلدر 

. شـوند  انتخـاب  مند هدف فرهنگي، موارد خصوص به اطالعات، اين كه است الزم بنابراين،
  :كردند  ابراز يياهنظر چنينباره  يندرا معلمان

 ايـن . شـوند  آشنا ايراني فرهنگ با آموزاندانش كه است اين بر درسي كتاب اين تأكيد
 زبانـان  انگليسـي ارتبـاط بـا    يكه از لحاظ مكالمه و برقرار سازدمي قادر را هاآن كتاب

از  يفرهنـگ خاصـ   يـا ورسوم و از آداب كه اين دربارةاما  ،را كسب كنند يمهارت كاف
از آن  خاص بتوانند يتدر آن موقع قرارگرفتندرصورت  تاكنند  يدااطالع پ يگانهزبان ب

  فاقد هرگونه اطالعات است. ،استفاده كنند
 يـن در ا ،فرهنـگ مقصـد اسـت    يينو تب توصيفاز  يكتاب عار ينا جاكهازآن

 زاويـة  و گذاشتيممي كنار را هايمرزبند ينكاش ا ياما ا ،بحث كرد توان نميمورد 
 اهـ  آناز  يگـران د يـد د يـة زاو كـردن  محـدود ! داديـم مي توسعه را آموزان دانش ديد

 هـا آن. گيردمي را هاآن پيشرفت و رشد جلوي بلكه سازد،نمي تري يعمط هاي انسان
  .يرندبگ يزهانگ هاآن از تا اندداشته هايي پيشرفت چه نوعانشان هم كه بدانند يدبا

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج هاي الگوي. 9 جدول
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  آموزان دانش يبرا يفرهنگ اطالعات كاربرد. 9 جدول
 فرهنگ دو تشابهات و ها تفاوت ارائة با انتقادي تفكر به آموزان دانش نكردن تشويق: اصلي الگوي

  ؛و مقصد مبدأ زبان
  : يفرع الگوهاي

 مقصد كشور به مربوط يبرخورد مناسب با مسائل فرهنگ براي آموزان دانش نساختن آماده. 1
  كشورها؛ بين فرهنگي تفاوت به باتوجه موقعيت آن در گرفتن قرار درصورت

  زبان. انگليسي يك يزندگ يطشرا آموزان دربارة دانشكاوي  به حس كنج يتوجه بي. 2

  ؟كند يم نهاد پيش ينقش كنند مي استفاده آن از كه به معلماني كتاب اين آيادهم:  الؤس

 يدبا ،يادگيري است  يلتسه يحت ياو  يكتاب درس  معلمان آموزش ينقش محور گرچه ا
ممكـن در  تا حـد  و  مجهز كنند انتقادي تفكر به را آموزان متون بگذرند و دانش يرزهااز م

  :كند يرا مطرح م ينظر يناز معلمان چن يكيدخالت دهند.  گيري تصميم

 كـه  اسـت  اين جديد، هاييوهبه ش خصوص به ي،معلمان در آموزش مطالب درس نقش
 تـري يشب يتآموز فعالند كه دانشدرس بده ايگونه بهفراهم سازند و  يطيشرا بتوانند
 بـه  آمـوزان دانـش  كـاوي  كـنج  حس بايد يعني كند؛ تالش يادگيري براي و باشد داشته

. شـود  گرفتـه در نظـر   يفـرد  هـاي تفـاوت  چنـين هـم  و برانگيختـه  خاص موضوعي
  .شد خواهند ترخالق آينده در آموزاندانش صورت، دراين

  .دهد مي نشان را ها بهاز مصاح شده استخراج يالگو 10 جدول

  شده تأليف تازه كتب سيتدر در معلمان نقش. 10 جدول

  فردي هاي تفاوت به باتوجه آموزان دانش واداشتن فعاليت به در معلمان نقش به توجه

 يسـنده نظـر نو  يـا فرهنـگ مقصـد    دربـارة را  يـت واقعايـن كتـاب    آيـا : يـازدهم  الؤس
  دهد؟ يم  ارائه

 كتـب  ةمطالعـ  يدرپ آموزان دانش يسبك زندگ ييرتغ ،نظامارشد  گذاران سياستنظر در 
 كتـب  يفگـروه تـأل   ، عضـو  خيرآباديرضا  ةگفت به .است يغرب جد يزبان و نفوذ فرهنگ

 مطالب مناسبي آموزشي، هاي دوره طي از سپ آموزان، دانش كه است اين اصلي هدف زبان،
 و نگيـرد  قـرار  ثيرأت تحت ها آن يتهو ، يو ازطرف باشد ثرؤم آموزش يعني باشند، گرفته  ياد

 ،ينكنـد. از نظـر و   ييـر تغ زده غـرب  يمند بـه فـرد   عزت يرانيايك از  ها آن زندگي سبك
 يبـرا  .توجـه دارنـد   يكردرو ينبه ا يادن ةهم و گيرد نمي صورت ايران در فقط سازي يبوم
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 ر ايـن د معلمـان  از يكـي  نظر. تهاس ژاپنيفرهنگ  كنندة منعكس نيژاپ يكتب درس ،نمونه
  است: چنين مورد

مناسـب از زبـان    يريتصـو  ةدر ارائ يدجد مجموعة هايكتاب يكل طور بهكتاب و  اين
چـون موضـوع    ،صحبت كرد يتاز واقع توان نميخاطر،  ينند. به اا مقصد دچار ضعف

 .خورديچشم نمكتاب به يندر ا ،زبان مقصد دربارة يژهو هب ي،فرهنگ

  .دهد مي نشان را ها مصاحبه از شده استخراج يالگو 11 جدول

  سندهينو نظر اي مقصد فرهنگ دربارة تيواقع انيب. 11 جدول

  مقصد زبان فرهنگ از مناسب تصويري نكردن ارائه

 هـاي  آيا اين اطالعات ايده است؟  شده گرفته از كجا  يفرهنگ اطالعاتدوازدهم:  الؤس
  تجربي؟ تحقيق حاصل يا است نويسنده خود

 داشـتند.  انـدكي  اطالعات الؤس ينا دربارة ،مصاحبه شركت داشتند ينكه در ا معلماني
. انـد  موضـوع درس ذكـر شـده    براسـاس محـدود و   ياربسـ  ياطالعات فرهنگ ها، آن نظر به
  :كردند اشارهاطالعات  چنينبه لزوم  ،موارد يدر برخ چنين هم

 مـوزان آاز دانـش  يسـي بـه انگل  “چادر” ةكلم ايمعن يدر جدول يك،درس  يتفعال در
كلمات  يبعض دوم، زبان و اول زبان بين هافرهنگ تفاوت به باتوجه. است شده خواسته

ـ ندار يآن فرهنـگ كـاربرد   درچون  ،دنوجود ندار يگردر زبان د  ياز معـادل  يـد د و بان
بـه   يكلمـات  ينچنـ  ةكند. ارائيمورد صدق م ينبه آن كلمه استفاده كرد كه در ا يكنزد

 نشده داده آن براي توضيحي هيچ اما است، سازيشفاف و توضيح نيازمند آموزانْدانش
 و فرهنگـي  اطالعـات  نقـص  موضـوع  ايـن معلم اسـت.   ةعهد آن به يتاست و مسئول

  .رساندمي را آن ارائة براي مناسب طرح نداشتن

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 12 جدول

  كتاب در ذكرشده يفرهنگ اطالعات ةديا و منبع. 12 جدول

 لزوم احساس و درس موضوع با در ارتباط  و ضرورت به باتوجه فقط فرهنگي اطالعات ارائة
  تر بيش سازي شفاف
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 را متعـددي  افـراد  آيـا  ؟اند شده مطرح يو اجتماع يفرهنگ هاي گروه : چه يزدهمس الؤس
 افـراد  ايـن  است، چنين گر ا است؟ منتخب افراد به محدود يا دهد مي پوشش مناسبي طرز به
  خاص وجود دارد؟ گروهي دربارة  اي كليشه اي عقيده آيا هستند؟ كساني چه

 يـا  هـا  بـه اشـتراك   يـه است كـه فـرد بـا تك    ياحساس يتمعتقدند كه هو شناسان جامعه
 و افـراد  كـه  علـت اسـت   ايـن  به. آورد مي دست هب دارد، ديگر هاي گروه كه با  هايي تفاوت

 و افـراد  از خـود  فرهنـگ  و تـاريخ،  سـرزمين،  بـه  وابسـتگي  احسـاس  نوعي با ها جماعت
 يـت هو يجاددر ا ينقش محور يدرس ةبرنامكه  جا ازآن. شوند مي متمايز ديگر هاي جماعت

 يدرسـ  هاي كتاب كيدأت دارد، جامعه برعهده براي مفيد و سازنده افرادي سازي و آماده يمل
  :دارد نظري چنين باره ايندر معلمان از يكي. است ملي هاي گروه بر فرهنگ و 

 يـد معلـم بخـواهم وسـعت د    مـنِِ  گـر  ا. اسـت  نشـده  اشـاره  خاصـي  فرقة يا گروه به
 با بارهدراين است، محدود بسيار كه ممكن در مواقع بايد دهم، افزايش را آموزانم دانش
 بفهمنـد مسائل آشنا شوند و  ينا با تاها نشان دهم  آن به يريتصاو يا كنم صحبت هاآن
  .است چگونه خارجي كشورهاي وضاعا

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 13 جدول

  كتاب در شده مطرح يا شهيكل ديعقا و ياجتماع و يفرهنگ يها گروه . 13 جدول

  خاص وهيگر  دربارة اي كليشه اي عقيده طرح يا خاص اجتماعي يا فرهنگي گروه به  نشدن اشاره

 از را خواننـدگان  آيـا  ؟كند مي سازي يتفرهنگ كل دربارةكتاب  ينا ياآچهاردهم:  الؤس
 لزومـاً دربـارة   كنـد  ياحزاب صدق م دربارة يكلطور  چه به آنكه  كند مي مطلع حقيقت اين

   يست؟ن يحهمه صح

تناسـب   شـود  مـي  خاصـي  توجـه  آن به درسي هاي كتاب ليفأت در كه مواردي از يكي
 زبـان  ياطالعـات فرهنگـ   رو، شان. ازايـن  زباني يا اقتضامطالب است ت يفرهنگـ   ياجتماع
 در اين جهـت، آن فرهنگ است.  به يمنف يديد ةدهند كه خود انتقال شود نمي مطرح بيگانه
  :دارد اي يدهعق يناز معلمان چن يكي

و  شيعه يا مذهبي، سياسي، مسائل و نشدهصحبت  ياحزاب خاص دربارة ،كتاب ينا در
 بـا  آمـوزان دانـش  كـه اسـت   ايگونه بهكتاب  ينا يست. طراحمطرح نشده ا بودن سني

 توانند نمي آموزان دانش ،مثال عنوان به. كنندنمي پيدا ديدي وسعت گونههيچ آن خواندن
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 يـا  كننـد مـي  زنـدگي  چگونـه  خارجي كشورهاي در هاآن سنهم هايكه بچه يابنددر
  .دارند هاييويژگي چه خاص هايفرقه و ها گروه

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج يالگو 14 جدول

  يفرهنگ يساز تيكل. 14 جدول

  يرانيفرهنگ ا دربارةمثبت و مطلوب  ينگرش ارائة

  يست؟چ يكتاب درس ينا دربارةشما  يكل نظرپانزدهم:  الؤس

 از يكـي  اسـت.  سـازي  بـومي  بـر  درسـي  كتاب اين كيدأت شد، اشاره قبالً كه گونه همان
  :كند مي بيان مسئله اين به توجهبا معلمان

 بـراي  هـا از درس يكيدر  مثالً. است گرفته صورت  يازن از حد يشب يباره تالشينادر
 قزقلعـه  نـام  بـه  روسـتايي  درس، ايـن  در. است شده آورده مطلبي روستا مفهوم معرفي
 ايـن  بـه  وقتـي  كـنم، مـي  تدريس را كتاب اين كه هاييسال تمام در. است شده معرفي
 بـروز  خـود  از آميـز تمسـخر  واكنشـي  رسند مي قزقلعه اسم به هابچه و رسممي درس
 سـطح  هـر  بـا و  اي،خـانواده  هـر  از تربيتـي،  هر با هابچه تمام براي اسم اين. دهند مي

  .است دارخنده و مسخره يفرهنگ

 زنـدگي  شـهر  در كـه  كنـد  ينمـ  يمسئله كه فرق ينا دادن نشان يبرا اين معلم، عقيدة به
 يلـي اسـتفاده كننـد كـه خ    نـامي از  توانسـتند  مـي  قزقلعـه  اسم جاي به روستا، در يا كني يم

  . يگرد بمناس ياسام يا ،محمدآباد، نور ،آباد مثالً حسين ،نباشد يزبرانگ يتحساس

  .دهد مي نشان را ها از مصاحبه شده استخراج هاي الگوي 15 جدول

  معلمان يكل نگرش. 15 جدول
  سازي؛ بومي و خودي فرهنگ بر تأكيد. 1

  فرهنگ؛ و زبان ميان تنگاتنگ ارتباط گرفتن  ناديده. 2
  مقصد. زبان كشور هاي يژگيو و ورسوم آدابشناخت  يبرا يزهانگ به ايجاد توجهي بي. 3

  
  بحث. 8

 امـروزي  جامعـة  در توسـعه  و پيشـرفت  زمينة در علمي منابع رساني روز است كه به واضح
 حائز ةباشد. نكت ثرؤم بسيار تواند مي زمينه اين دروپرورش  آموزش نقش و است مهم امري
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چگونـه   هـا  آن محتـواي  و درسـي  هـاي  كتـاب  در گرفته يير صورتاست كه تغ ينا يتاهم
 ي،فرهنگـ  هاي جنبه خصوص به ،آموزش زبان هاي كتاب دربارةمسئله  ين. اگيرد مي صورت

 ايـن  بـه  دادن پاسـخ . كند مي پيدا يتر بيش اهميت زبان آموزش ناپذيرِ ييبخش جدا عنوان به
 يـادگيري  بـه  آمـوزان  زبـان  كـردن  محدودو  سازي بومي براي صرفاً تغيير اين آيا كه پرسش
 صـورت  فرهنگـي  هـاي  ارزش يافتن و ديگر هاي فرهنگ با ها آن آشنايي يا خودي فرهنگ

 ايـن  آثـار  يـافتن  براي ثرؤم راهي زبان آموزش هاي كتاب نقد لذا. است مهم بسيار گيرد مي
منظـور   بـه  شـده  ارائـه بهبـود مطالـب    يتالش برا يراني،ا آموزان زبان نگرش دربارة ها كتاب

  .كشورهاست ديگر با ارتباط در برقراري ها آن احتمالي هاي نياز رفع و آموزان، زبان يشرفتپ

 ايـران  هـاي  اول در مدرسـه  ةكه در مقطـع متوسـط   2پراسپكت پژوهش، كتاب  ينا در
از لحـاظ   ،ده اسـت كـر  منتشـر  و آن را طراحيوپرورش  آموزش وزارت و ودش مي تدريس

 شـده توسـط   يمـدل معرفـ   براسـاس كتـاب   ينو نقد ا يابيشد. ارز يبررس يمسائل فرهنگ
آوردن  دست هب با. گرفت انجام  يدرس هاي كتاب ينقد فرهنگ يبرا) Kilickaya 2004( كيلكايا

 ،نـد ا كتـاب مشـغول   يـن ا يسربوطه كـه بـه تـدر   از معلمان م يبا تعداد موردنيازاطالعات 
 يدرسـ  هـاي  كتاب ليفأت در دستاوردها، اين طبق. شد يلحلت آمده دست به يجنتا ومصاحبه 

 خاصي توجه سازي بومي به ،پراسپكت هاي كتاب مجموعة خصوص به ،مدارس ديجدزبان 
 زنـدگي  محـيط  در انگليسي زبان از بتوانند آموزان دانش كه بوده است اين بر تالش و شده
 يارو بسـ  غيرمسـتقيم  شـده  اشـاره  فرهنگـي  موارد. استفاده كنند ديگران با ارتباط در و خود

 گونـه  يچهـ  يفرهنگ زبان خـارج  بهاست و  يمربوط به زبان بوم فقطموارد  ينمحدودند. ا
 فرهنگ چه فرهنگي، هاي به جنبه يممستق طور بهكتاب  يندر ا بنابراين،نشده است.  اي اشاره
 يةاما واضح است كه تمام تالش و رو ،است نشده اي اشاره مقصد، زبان فرهنگ چه و بومي

 ممكـن،  جـاي  تـا  و اسـت  خـودي معطـوف   فرهنگ گذاري ارزش و سازي يبومبه كتاب 
 يادگيرندگان اختيار در اطالعاتي و شده است گرفته  يدهناد يگانهزبان ب هاي ارزش و فرهنگ

  .گذارد نمي ها آن ياردر اخت يگانهببا فرهنگ  آشنايي زبان براي

 متناسب ها فعاليت و ها مربوط به مكالمه يرمصور است و تصاو يكتاب 2پراسپكت  كتاب
 و زبـان اول اسـت   كشور به مربوط ها آن همة زمينة و بافت و اند شده تهيه بومي فرهنگ با

 افتـد  مـي  اتفـاق  مدو زبـان  كشور در چه آن شناساندن و معرفي براي تالشي و اثر گونه هيچ
 است شده آورده عكس به مربوط عبارتي توضيحي يا كلمه تصوير، هر زير در. شده استن

 شـهر « با عنوان ،درس پنج ةخاص است. در مكالم ةحرف يا ،عمل يء،كه معرف آن فرد، ش
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 يـك  و اصـفهاني  فرد يك بين مكالمه درواقع شود. پرداخته مي شهر اصفهان يبه معرف ،»من
 درصـورت  كـه  دهـد  مي آموزان دانش به را توانايي اين تنهاو  گيرد مي صورت خارجي فرد
 بـا عنـوان   يـز نـد. درس ششـم ن  را معرفـي كن مشابه بتوانند شهر خود  يطدر شرا گرفتن قرار

معتقـد   )Allwright 1981آلرايـت (  پردازد. يم أكشور زبان مبد يبه معرف فقط ،»من روستاي«
 بـراي  را آمـوز  دانش تواند نمي درسي كتاب هاي فعاليت و ها مكالمه بودن مصنوعياست كه 

 . كند آماده مختلف هاي مهارت كسب

ارتباط در كشور  يبرقرار ةنحو شده استن اي اشاره آن به كتاب اين در كه ديگري نكتة
آدرس  يـا شهر  دربارة يدچگونه با كرد، سفر به خارج از كشور يفرد گر مثالً ااست.  يگانهب

 آمـوزش  در كتـاب  گيـري  جهت ديگر، عبارت به كند؟ الؤس كشور آن بومي افراد از ها نامك
طـور   بـه  توانـد  نمـي  و دارد سـويه  يـك  اي يـه رو كامالً ايراني آموزان دانش به انگليسي زبان
 آمـوزان  دانـش  از هـا  يـت در فعال ،مثال عنوان به .را برآورده سازد آموزان دانش نياز جانبه همه

 از سپس گرند، يا گردش اند آمده ايران به ديگري كشور از كنند ورتص كه شده است خواسته
 گرفتـه  يـده ناد موضوع ين. اال كنندؤكه در آن هستند س يشهر دربارةخود  هاي كالسي هم
. نياز دارد نيز دوم زبان فرهنگ و ورسوم آداب با آشنايي به زبان يك يادگيري كه است شده
 يبرخـ  دربـارة  تـوان  ينم ي،كتاب از لحاظ فرهنگ يند انق يبرا ،اشاره شد طوركه قبالً همان

ـ  ،مثـال  عنـوان  بـه . اسـت  نپرداخته  موضوعات اين به كتاب اين زيرا كرد، بحثمسائل   ةارائ
فرهنگ  دربارة يتواقع يانب ي،فرهنگ يپرداختن به محتوا ةنحو دربارة ينهاد پيش يا دستور

 يـق حاصل تحق يا يسندهخود نو هاي دهي(ا يمنبع اطالعات فرهنگ يسنده،نظر نو يامقصد و 
 اجتمـاعي و  يفرهنگ هاي گروه  آموزان، دانش يبرا ياطالعات فرهنگ بودن مناسب)، يتجرب
(خالف  فرهنگي سازي يتكل و خاص، گروهي دربارة  اي كليشه اي عقيده داشتن ،شده مطرح
 يحهمـه صـح   ةلزومـاً دربـار   كند ياحزاب صدق م دربارة يكلطور  به چه آن كه حقيقت اين
  ند. ا مسائل ينا ةجمل ) ازيستن

صـورت   يمطالعـات كمـ   يفرهنگـ  هـاي  از لحاظ جنبه 2پراسپكت كتاب  درخصوص
  آمده دست به نتايج هرحال، بهامر پرداخته نشده است.  ينبه ا ياختصاص طور به يا است گرفته 
 و ديگران صفا يمداح يقي كهتحق مثال، در عنوان بهدارد.  خواني هم قبلي محدود كارهاي با
 مسـائل  بـه  وشـده   يـابي ارز يكلـ  يـدگاهي از ددر آن اين كتاب كه اند،  انجام داده) 1394(

 2پراسـپكت  از آن است كه كتاب  يحاك آمده دست به يجنتا است،  پرداخته شده نيز فرهنگي
 فهـد  زبـانِ  از استفاده براي واقعي شرايط ايجاد نيز و فرهنگي، ظاهري، هاي از لحاظ جنبه



 1400، دي 10، شمارة 21، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   318

 

تعامل كتـاب   ةپژوهش مخالف نحو ينكننده در ا شركت يراناكثر دب چنين هم. است ضعيف
  .بودند بينافرهنگي به توانش  يتوجه بيو  يفرهنگ ةبا جنب

 چنـداني  توجه فرهنگي مسائل به كتاب اين در آمده، دست هب هاي داده براساس بنابراين،
 بيگانـه  زبـان  به ديگران با ارتباط رقرايب يادگيري براي صرفاً بومي فرهنگ به و شده استن

و زبـان   يفرهنگ هر دو زبان بـوم  ي،زبان خارج يادگيري. در شده است جزئي هايي اشاره
 يـت . اهماست زبان بومي بر كتاب اين اصلي اما تمركزدارند،  سان و مهمي يكنقش  يگانهب

از  يكـي  بنـابراين، د. كـر  پوشي از آن چشم يداست كه نبا اي گونه بهفرهنگ در آموزش زبان 
 شـدن  گرفتـه  يدهو ناد آنحد  از يش ب شدن ايرانيزهدارد  يني نيازكتاب به بازب ينا دركه  ينكات
كننده  خسته آموزان دانش براي را كتاب تواند مي كه است دوم زبان هاي سنت و ورسوم آداب

و  اتخصوصــي بــه مؤلفــان نپــرداختن يــلدال ازجملــهكنــد.  يــتتنــوع و خالق عــاري ازو 
 توسـط  فرهنـگ  آن شـدن  پذيرفتـه  آنـان از  تـرس  توان مي را دوم زبان فرهنگي هاي يژگيو

 آمـوزش  از مـا  هـدف  كه داشت توجه بايد. دانست بومي زبان بر آن ترجيح و آموزان دانش
 نكـات  از آگـاهي  بـا  و برسند انتقادي ديدگاهي به آموزان دانش كه است اين انگليسي زبان
دسـت   يبه مهـارت مطلـوب   يگراندر استفاده از زبان و ارتباط با د ا،ه فرهنگ منفي و مثبت
 و هـا،  مـذهب  هـا،  مليـت  هـا،  طبقـه  يسـة بـا مقا  تواننـد  مـي  آموزان دانش ين،ابر عالوه. يابند

 كتاب اين چنين، . همبرسند خود كشور فرهنگ از تري به درك مطلوب مختلف هاي فرهنگ
 از كـه  بپـردازد  هـا گـر  دشگر  مثالً يرانيايرفراد غبه مكالمه با ا ها درس متن در توانست مي

 مختلـف  كشـورهاي  به كه ايرانياني ياو  كنند مي صحبت خود كشور هاي زيبايي و فرهنگ
 ايـن  از تـا  كنند بازگو مي ها آن يدنيو د يخيتار مناطق از را خود خاطرات و اند سفر كرده

درست  يبه شناخت فرهنگ ايراني،بيگانه بر  فرهنگ يِبرتر تلقيبدون  آموزان، دانش طريق
 هـا  آن داشـتن  نگـه  اطـالع  بـي  و آمـوزان  دانـش  كردن محدوداز فرهنگ زبان مقصد برسند. 

 خـودي  فرهنـگ  بر را بيگانه فرهنگ ها شود آن باعث باشد و داشته عكس نتيجة تواند مي
  .دهند ترجيح

  
  گيري نتيجه. 9

 2پراسـپكت   يكـه در كتـاب درسـ    راتيييتغ گرفت  يجهنت توان مي آمده دست هب اطالعات از
 سـازي  آمـاده  كتـاب  ايـن  هـدف . اسـت  داشته  منفي و مثبت هاي جنبه گرفته است صورت 
. اسـت  يبوم كامالً محيطي در خارجي زبان با ديگران به ارتباط برقراري براي آموزان دانش



 319   ... (رضا طاهرخاني و فاطمه متقي) زبان انگليسي پاية هشتمارزيابي و نقد كتاب درسي 

 

 دربـارة  يصـ اطالعات خا يازمندكه ن يطيشرا در قرارگرفتن يرا براآموزان  اين كتاب دانش
 هيچ و كند يآماده نم ،است يگرد ياز كشور يدارد يا ،خاص يدورسوم، برخورد با عقا آداب

 كـردن  پيـدا دو فرهنـگ و   يسـة مقا يقكه از طر دهد نمي قرار آموزان دانش در اختيار فرصتي
  .يابند دست زبان دو از بهتري درك به فرهنگ دو ميان هاي تفاوت و ها شباهت

 فرهنگـي  اطالعـات  كامـل  حـذف  درجهـت  سـازي  بـومي  براي كتاب اين بسيار تالش
 اسـت  كشوري فرهنگ از آموزان دانش ناآگاهي آن حاصل كه بوده است اروپايي كشورهاي

 دو فرهنگ و زبان زيرا است، ناقص آمده دست هب دانشِ. هستند آن زبان يادگيري درحال كه
كـه   عقيـده بودنـد   يـن از معلمان بر ا يياركه بس چنان هم ،نديرناپذ ييجدااز هم  عنصر كامالً

ـ  شـاهد  هـا  آن و اسـت  ناكارآمـد  بسـيار  اي شيوه سازي يبوم  در اميدبخشـي  و مثبـت  ثيرأت
 هاي برنامه اجرايي مديران و عمل قرار دارند بطن در معلمان كه جا ازآن. اند نبوده آموزان دانش
 تواند مي معلمان نظر و نقد و اند آگاه درسي هاي برنامه تغييرات ثيرأت از كامالً هستند، درسي

  .باشد ثرؤم بسيار ها آن هاي كمبود و نقص رفع و درسي مطالب بهبود در

  
  نامه كتاب

ـ د از 2 پراسـپكت  كتـاب  يكل يابيارز«)، 1394( ديگرانصفا، محمد و  ياحمد  زبـان  رانيـ دب دگاهي
  .24 ، ش9 ةدور ،الزهرا دانشگاه يپژوهش زبان يپژوهشـ   يعلم ةنام فصل ،»يسيانگل

 ،»تيترب ليوسا ةاهداف و توسع حيتصر ،يمبان تيتقو در زبان گاهيجا نييتب«، )1392رضا ( ،يچابك
  . 7، ش 22 ةدور ،يريادگي و آموزش يها پژوهش مةنا دوفصل

: تهـران  ،اول متوسطه ةدورهشتم  ةيپا يسيانگل ، Prospect 2،)1393( ديگرانشهرام و  خدير شربيان،
  .رانيا يدرس يها كتابچاپ و نشر  شركت

 زبـان  آمـوزش  در فرهنـگ  نقـش « ،)1391( يواسوكالئ يآتوسا و احمد رمضان ،يتفرش بيك رستم

  .15، ش 12 ةدور ،يانسان علوم يها برنامه و متون يانتقاد ةنام پژوهش ،»يخارج

ـ و هو يفرهنگ يها لفهؤم نقد و يبررس« ،)1394(لطيفي  اشكانو  ديسع ،ييرضا  يكتـاب درسـ   تي
 ،يانسـان  علـوم  يها برنامه و متون يانتقاد نامة پژوهش ،»(هفتم) اول متوسطه ةيپا يسيان انگلزب

  .3 ش. 15 ةدور

 يسيزبان انگل يكتاب درس يمحتوا ليتحل« ،)1395(بحريني  مسعود وسراج،  فرشته ،ميمر ان،ياثيغ
ـ ا يدرسـ  ةبرنامـ  مطالعـات ة نامـ  فصل ،»ياسالم يرانيا تيفرهنگ و هو براساس نهم ةيپا  ،راني

  .43. ش 11  ةدور
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ـ پا يسيانگل زبان كتاب نقد و يبررس« ، )1393( خندان گل ايآر و رزنديام مقدم، ـ از د هفـتم  ةي  دگاهي
  .4. ش 14 ةدور ،يعلوم انسان يها برنامه و متون يانتقاد نامة پژوهش ،»محور تيطرح درس فعال

 مهـارت  منظـر  از هفـتم  يسـ يانگل كتاب نقد و يبررس« ،)1394( يو فرزانه طاهر زاهللايعز ،ييرزايم
 ،15 ةدور ،يانسـان  علـوم  يهـا  برنامه و متون يانتقاد نامة پژوهش ،»رييتغ كي يابيارز: يدستور
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