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ارزيابي تطبيقي كتـب درسـي زبـان انگليـسي          
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  چكيده
هاي آموزش زبان خارج از   آموزشي و نيز كالس با توجه به جايگاه كتاب درسي در نظام

هدف پژوهش . ، ارزيابي اين كتب، اهميتي بسزا دارد)هاي آزاد آموزشگاه(نظام رسمي 
يسي دوره متوسطه با كتب درسي حاضر، ارزيابي تطبيقي كتب درسي زبان انگل

 نظرخواهي  نامه هاي پژوهش از پرسش داده. است هاي آزاد از نظر معلمان، بوده آموزشگاه
اند،   تدريس هر دو كتاب را داشته  نفري از معلماني كه تجربه59 پرسشي از نمونه 25
ه متوسطه و  يكسان را براي؛ كتب دور نامه هريك از معلمان، دو پرسش. است آمده دست به

آمده براي مقايسه ميزان  دست هاي به داده. كردند هاي آزاد، تكميل نيز براي كتب آموزشگاه
هاي زباني، نوع و محتواي زباني و موضوع و  ها، مهارت بندي، تمرين و فعاليت توجه به قالب

 كه دادند نتايج نشان. شد محتوا در تدوين اين دو دسته كتب آموزش زبان انگليسي، تحليل
بندي در وضعيتي  هاي آزاد از نظر قالب كتب دبيرستان در مقايسه با كتب آموزشگاه

دارند و از نظر موضوع و محتوا، تفاوت معناداري بين اين دو دسته كتب،  تر قرار مطلوب
دادند كه از نظر معلمان زبان انگليسي، كتب  عالوه، نتايج نشان نشد؛ به مشاهده

ها و  هاي زباني، نوع و محتواي زباني و تمرين حاظ توجه به مهارتل هاي آزاد از  آموزشگاه
   .دارند تر قرار ها، در سطحي مطلوب فعاليت

                  
هاي  كتاب درسي، زبان انگليسي، دوره دبيرستان، ارزيابي تطبيقي، آموزشگاه :ها كليدواژه
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  مقدمه
ويژه   ازهاي مبرم نظام آموزشي، به    يكي از اهداف و ني    

ريزي، تدوين و تغيير و       هاي آموزشي متمركز، برنامه     نظام
هاي درسي است؛ براي نيل بـه ايـن           روزآمدكردن كتاب 

  شـده دربـاره     هـاي انجـام     هـا و بررسـي      هدف ارزيـابي  
هاي   توانند در ترسيم ويژگي     هاي درسي موجود مي     كتاب

ا ارزيابي كتب درسـي     كتب آتي، نقشي بسزا ايفاكنند؛ لذ     
موجود در مواد درسي مختلـف و در مقـاطع متفـاوت،            

اي ضـروري     تنها معمول و طبيعـي بلكـه مـسئله          امري نه 
هاي اخيـر     است؛ در همين راستا محققاني متعدد در سال       

اي كتـب درسـي مختلـف را از زوايـاي             طور فزاينده   به
اند كه با نگاهي كالن بـه         كرده  گوناگون بررسي و تحليل   

  :كرد بندي توان آنها را به سه دسته طبقه ها مي اين ارزيابي
هايي كه كتب درسي را از منظـري خـاص            تحقيق. 1

دهند و اغلب از طريق تحليل محتوا،         مي  مورد مطالعه قرار  
وجود عنصر يا مفهومي خاص را در يك يا چند كتـاب            

، فتحـي واجارگـاه   كنند؛ بـراي نمونـه،       مي  درسي تعقيب 
 ابتـدايي مـورد       جنگ را در كتـب دوره      جايگاه صلح و  

، مفهـوم   منـصوري و فريـدوني     يـا    ]1[ داده  بررسي قرار 
 ابتـــدايي  هويـــت ملـــي را در كتـــب فارســـي دوره

نـژاد و   سـبحاني همـين ترتيـب،     ؛ بـه    ]2[ اند  كرده  بررسي
، ميزان توجه به نگرش فرهنگ كـار را در كتـب            همايي

  .]3[ اند كرده درسي دوره راهنمايي مطالعه
صورت تطبيقـي     هايي كه كتب درسي را به       تحقيق. 2

ديگـر، كتـاب يـا        عبـارت   دهند؛ بـه    مي  مورد مطالعه قرار  
خـصوص را بـا همتـاي          درسـي بـه     هاي يك ماده    كتاب

كنند يا با اتخاذ رويكرد درزماني        مي  خارجي خود مقايسه  
هاي   ويراست(تر    كتب درسي موجود را با همتاي قديمي      

   در مطالعـه   زمـاني  براي نمونـه،     ؛دهند  مي  تطبيق) پيشين
گرايي را در كتب درسي علوم         علم  خود، پرورش روحيه  

 و  ]4[ داد   ابتدايي ايران و انگليس مورد مطالعه قرار        دوره
هديـه   با روش تحليل محتوا، كتاب       ايماني و مظفري  نيز  

 1381، چاپ سال     دوم دبستان   كار پايه  و كتاب    آسماني
 1380همان پايه، چـاپ سـال    تعليمات دينيرا با كتاب  

 هـم كتـب درسـي       زماني و اسفيجاني  ؛  ]5[ كردند  مقايسه

علوم مقطع ابتدايي سه كشور ايران، آمريكا و انگليس را          
كارگيري گرافيك براي آموزش مفاهيم فيزيكي        از منظر به  

 جـستجوگري    توانـد بـه پـرورش روحيـه         كه خود مـي   
 .]6[ كردند طور تطبيقي مطالعه منجرشود، به

خـصوصي را از      مطالعاتي كـه كتـب درسـي بـه        . 3
آمـوزان    ديدگاه كاربران اصلي آن، يعني معلمان و دانش       

دهند و در اين راستا ابعادي مختلف         مي  مورد بررسي قرار  
را بسته به ماهيت ماده درسي و ابعاد ارزيابي در پيمايش           

 رياضـي ، كتاب   نيا  اديبكنند؛ براي نمونه،      ورميخود منظ 
بستان را از منظـر معلمـان مـورد بررسـي           سال چهارم د  

داد و ابعادي ازقبيـل انطبـاق بـا اهـداف آموزشـي               قرار
  وپـرورش، اصـول   شـده ازسـوي وزارت آمـوزش        تعيين
شناسي و مراحل رشـد و        ريزي درسي، اصول روان     برنامه

 .]7[ داد يادگيري را مدنظر قرار

هاي حاضر، اغلـب بـه چنـد مـاده درسـي              پژوهش
اضي، علوم، تعليمات دينـي، فارسـي و        محدود، يعني ري  

انـد    كرده  علوم اجتماعي مقاطع ابتدايي و راهنمايي بسنده      
هايي كه به ساير دروس اين مقاطع و نيز مقطع            و پژوهش 

پژوهش حاضر از نظر    . اند  دبيرستان بپردازند، بسيار اندك   
پرداختن به ماده درسي متفاوت، يعني زبـان خـارجي و           

د، يعني دبيرستان، وجهـي نـو از        نيز مقطع مورد نظر خو    
ــژوهش ــرار  پ دهــد؛  مــي هــاي ايــن حــوزه را هــدف ق

آيد، اين پـژوهش بـا        كه در ادامه مي     براينكه، چنان   عالوه
كوشد   بندي يادشده مي    كردن انواع دوم و سوم طبقه       تلفيق

 يعنـي   -يي نو در ارزيابي كتب درسـي داخلـي          تا الگو 
ـ     -نظر معلمـان  ارزيابي تطبيقي از     ورد پـژوهش    را بـه م

تـر بـه مـسئله        اي تخصصي   گونه  قراردهد؛ لذا در ادامه به    
پـردازيم و سـپس       ارزيابي كتب آموزش زبان خارجه مي     

ــه ــر را   روش و يافتـ ــژوهش حاضـ ــايج پـ ــا و نتـ هـ
 . گذرانيم ازنظرمي

هايي كه به ارزيـابي كتـب زبـان انگليـسي             پژوهش
ـ             پرداخته ه اند، اغلب، يكي از اين سه ابزار را براي نيل ب

نامه   پرسش. 2ليست،    چك. 1: اند  كارگرفته  اهداف خود به  
 متنوعي   هاي استانداردشده   ليست  چك. تحليل محتوا . 3و  

طـور عمـومي، نقـاط مـشترك آنهـا            وجوددارند كه بـه   
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 هاي آزاد از ديد معلمان  دبيرستان با آموزشگاه رهارزيابي تطبيقي كتب درسي زبان انگليسي دو

 آغازي مناسب براي ارزيابي كتب آموزش        تواند نقطه   مي
   تدوين و مطالعه    نظران حوزه   صاحب. زبان خارجي باشد  

انـد كـه       بـر ايـن عقيـده        در ايـن حـوزه     كتب درسـي  
هايي باشند كـه      هاي ارزيابي بايد شامل معيار      ليست  چك

دهـي آن     با مسائلي ازقبيل شكل ظاهري كتاب و سازمان       
هـايي ديگـر نيـز        ؛ البته بايد معيـار    ]9 و   8[مرتبط باشند   

شوند كه به مواردي ماننـد روش تـدريس كتـاب             لحاظ
سو   پذيربودن آن ازيك    درسي، اهداف آن و ميزان تدريس     

  و تناسب آن با رويكرد هريك از معلمـان و نيـز برنامـه             
برآن بايـد     ؛ افزون ]11و10[ديگر بپردازد     آموزشي ازسويي 

هاي زباني، دسـتور      معيارهايي براي تحليل زبان، كاركرد    
خـصوص   هايي كه در يـك كتـاب درسـي بـه     و مهارت 
در برخـــي از ]. 11[شـــود، منظورشـــود  مـــي ارائـــه
هاي استانداردشده، مواردي وجوددارد كه بـه         ليست  چك

شده با محيط فرهنگـي و اجتمـاعي نيـز       كارگرفته  زبان به 
پردازند و حتي در برخي از موارد در ارزيابي خـود،             مي

هـايي ازقبيـل مـسائل فرهنگـي و جنـسي را نيـز                معيار
تـر ديگـري،      در مطالعه جـامع   ]. 11 و   10[كنند    منظورمي
ليستي جامع كـه براسـاس چنـد          ك با كمك چ   جهانگرد

هـاي دوره     بود، كتاب   كرده  ليست استانداردشده طرح    چك
داد و به بحث درباره نقـاط         متوسطه را مورد بررسي قرار    

 بـراي   -هاي گوناگون آموزشي       كتب از جنبه   ضعف اين 
 پرداخت؛  -وزش دستور، واژگان و كاربرد زبان     نمونه، آم 

العـات كـه خـود      نكته حائز اهميت درباره اين نـوع مط       
كتب آموزش  «است اينكه      نيز به آن اشاره داشته     جهانگرد

صــورت بــسيار عميــق  زبــان مقطــع متوســطه بايــد بــه
شوند كه اين مهم از عهده يك معلم يا كارشناس            ارزيابي

  ].12[» تنها، ساخته نيست
ليست، برخي از محققان از       براي رفع اين ضعف چك    

ــش ــان    پرس ــب زب ــابي كت ــراي ارزي ــه ب ــسي نام انگلي
 1تـاكر نامه توسط     هاي پرسش   كردند؛ اولين نمونه    استفاده
؛ محققاني مختلـف از ايـن روش بـراي          ]13[گرديد    ارائه

كردند؛ بـراي     ارزيابي كتب درسي رايج در ايران استفاده      
اي مـشابه بـا       نامـه    با اسـتفاده از پرسـش      عامرياننمونه،  

                                                 
1 . Tucker 

مايي  به بررسي و مقايسه كتب دوره راهن       تاكرنامه    پرسش
ها در آن دوره زماني پرداخـت و          و كتب رايج آموزشگاه   

گرفت كه تفاوتي معنادار ميان اين دو دسـته كتـب             نتيجه
وجودنـدارد و دليـل ايــن تـشابه را بــه برنامـه درســي     

، يارمحمـدي ]. 14[داد    دستورمدار هر دو كتـاب نـسبت      
دانــشگاهي را بــا تكيــه بــر صــورتي  كتــب دوره پــيش

كرد و دريافـت كـه         بررسي تاكرنامه   تغييريافته از پرسش  
در اين كتب، نقـاط ضـعفي وجوددارنـد كـه ازجملـه             

شــدن متــون و نــامؤثق و  دســتكاري. 1: انــد از عبــارت
هـاي شـفاهي    غفلت از مهـارت . 2بودن آنها و    غيرطبيعي

، كتـب مقطـع متوسـطه و كتـب رايـج در             رزمجو]. 15[
در  هايي كـه     همان كتاب  -زبان انگليسي   هاي    آموزشگاه

 را بـا اسـتفاده از       -شـوند   مـي   اين پژوهش نيـز بررسـي     
تـدريس ارتبـاطي      اي كه به معيارهـاي روش         نامه  پرسش

كرد؛ نتـايج پـژوهش       پرداخت، بررسي   زبان انگليسي مي  
دهند كـه     مي  داشتند، نشان    معلم در آن شركت    40وي كه   

گيري اصـول روش    كـار   ميان اين دو كتاب از لحاظ بـه       
يژه كارگروهي، تصحيح خطاهـاي     و   به -تدريس ارتباطي 

، تفاوتي معنادار   -هاي زباني   ، توازن تكيه بر مهارت    زباني
  ].16[وجوددارد 

اي متفــاوت و  هــا نيــز از زاويــه برخــي از پــژوهش
پردازند كه البته مختص به       تر به كتب آموزشي مي      باريك

ها با تكيه     كتب آموزش زبان نيست؛ اين دسته از پژوهش       
هاي كيفي بـه      كوشند تا با تبديل داده      بر تحليل محتوا مي   

هاي كمي و با شمارش تكرار واژگان و عبارات بـه             داده
ند؛ براي نمونه،   ياب    تر مطالب آموزشي دست     هاي پنهان   اليه

   خود، تنها بـه همـين مقولـه          در مطالعه  انصاري و بابايي  
هـاي    آخر پرداختند و تبعيض جنسي موجـود در كتـاب         

كردنــد و  هنمــايي را بررســيزبــان انگليــسي مقطــع را
  گرفتند كه در اين كتب درسي، تصويري ناعادالنـه          نتيجه

  .]17[ است شده از جنس مؤنث ارائه
شـده از بررسـي كتـب         هـاي بيـان     كه در نمونه    چنان

تـوان    ها را مـي     يافت، هريك از اين روش      توان  درسي مي 
توان   كارگرفت؛ به اين معنا كه مي صورت تطبيقي نيز به     به
 طرح چارچوبي نظري، قالبي ثابت براي مقايسه دو يـا           با
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   كميمعيار مقايسه: 1شكل 
  

ترتيب هريك    اين  ؛ به ]16[آورد    چند كتاب آموزشي فراهم   
از اين كتب آموزشي در سايه ديگـري، نقـاط ضـعف و        

سازند؛ در ايـن الگـو هـيچ          قوت خود را بهتر آشكارمي    
 و ارزيـابي بـر تعـداد        كتاب درسي مطلوبي وجودندارد   

هـا از     كنـد و تفـاوت كتـاب        محدودي، معيار تمركزمـي   
شود؛ اين الگـو      مي  طور كمي بررسي    نظر هر معيار به     نقطه

  .است شده داده  نشان1در شكل 
 بـه   -كند در ارزيابي كتب درسي      مي   بيان 1لوكه    چنان

انتظارداشت كـه عينيـت       توان   نمي -ها  دليل وجود تعصب  
بـه هـر    ]. 18[باشـد     ور كامل وجودداشته  ط  در ارزيابي به  

رود، عناصر غيرعيني كه به       روشي كه طرح ارزيابي پيش    
هـاي فـردي معلمـان يـا          ها و اولويت    ها، ارزش   برداشت
خواهندداشـت؛    انـد در آن دخالـت       هـا، وابـسته     ارزياب

هـايي را بـا يـك طـرح           توان چنين ارزيابي    بنابراين نمي 
  .نتايج، يكسان دانستبودن  پژوهش تجربي از لحاظ عيني

هـاي ارزيـابي       روش اجراي طرح    تا اينجا كه درباره   
هايي كـه بايـد       كرديم، پيوسته از معيار     كتب درسي بحث  

  رانديم ولـي دربـاره      شوند، سخن   نامه گنجانده   در پرسش 
 در ايـن    2رابرتسنيامد؛    ميان  ماهيت اين معيارها سخني به    

 بايـد   كنـد كـه در هـر طـرح ارزيـابي            مـي   راستا مطرح 
  ]:19[داد  هاي زير را در دستور كار قرار معيار
آموزشـي،  -سـن، سـطح يـادگيري     : آمـوزان   زبان. 1

شان، عاليـق و      عوامل مؤثر در افزايش و كاهش توانايي      
ــزه ــا و ســبك انگي ــا  هــاي آنه ــادگيري كــه آنه هــاي ي
  .دهند مي ترجيح
،  تدريسـشان   تـوانش و تجربـه    : )مربيان(معلمان  . 2

                                                 
1 . Low 
2 . Roberts 

هـاي آموزشـي كـه آنهـا          هـا و سـبك     آن توانش زبـاني  
  .دهند مي ترجيح
بـه اهـدافي كـه مـدنظر        :  آموزشي  اهداف دوره . 3

آمـوزان    محقق و طرح ارزيابي است و نيز اهـداف زبـان          
  .شود بايدتوجه

ــه. 4 ــا   برنام ــود روش ي ــي و درصــورت وج  درس
هاي موجود بايد     هاي پيشنهادشده و نيز محدوديت      روش

  .مورد توجه قرارگيرند
ــ. 5 ــونب ــون  ه آزم ــاني آن آزم ــر طغي ــا و اث ــا  ه ه

  .شود بايدتوجه
عوامل فرهنگي و نيز مقوالت اجتماعي مـرتبط        . 6
هايي كه محتواي آموزشي  در اين راستا بايد ارزش  : با آن 

شـوند و     اسـت، بررسـي     كـرده   مورد نظر به آنهـا توجـه      
ها در بافت فرهنگـي و        آيا اين ارزش  «مشخص شود كه    

  .»وليت دارند يا خير؟اجتماعي مورد نظر مقب
نكات اجرايي و عملي ازقبيـل زمـان الزم بـراي           . 7

تدريس آن محتوا، وجود يا عدم وجود تكـاليف منـزل،           
ها و شرايط فيزيكي مربوط به آنها، وجـود            كالس  اندازه
 مناسب محتـواي آموزشـي و      افزار الزم براي ارائه     سخت

  .ندمواردي ديگر از اين دست بايد مورد توجه قرارگير
هـا بايـد در       ر اين باور است كه اين معيـار       ب رابرتس

شوند ولي اينكه     ارزيابي كتب درسي زبان خارجي لحاظ     
شـود و چـه       ها تا چه اندازه توجه      به هريك از اين معيار    

شود، ازاسـاس بـه بافـت         اولويتي براي آنها درنظرگرفته   
 طـرح ارزيـابي    يادگيري و نيز اهداف و گستره   -آموزشي
  ].19[د دار بستگي

شده براي ارزيابي كتـب       هاي مطرح   با توجه به مقوله   

 معيار مقايسه كمي

كتاب درسي 
)1( 

 )2(كتاب درسي 
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 هاي آزاد از ديد معلمان  دبيرستان با آموزشگاه رهارزيابي تطبيقي كتب درسي زبان انگليسي دو

هـاي    نامه  زبان انگليسي و با تكيه بر نقاط مشترك پرسش        
استانداردشده يادشده، معيارهـايي بـراي مقايـسه كمـي          

هاي مقطـع متوسـطه و كتـب آموزشـي رايـج در               كتاب
  :شد هاي آزاد به شرح زير تبيين آموزشگاه

بنـدي كتـاب،      ور از قالـب   منظ: بندي كتاب    قالب -1
هاي زباني و     دهي و چيدمان مربوط به ارائه مقوله        سازمان
هاي هر درس است؛ اين مقولـه، نظـر معلمـان را              تمرين

دربــاره وضــوح اهــداف آموزشــي هــر درس، تناســب 
اختصاص فضاي هر تمرين با نوع آن، تناسب آرايـش و           

ها، وجود فهرسـت واژگـان و عبـارات و            ترتيب تمرين 
هـاي اضـافي      هـايي بـراي دوره و تمـرين          بخـش  وجود
  .سنجد مي

اين مقوله به تعادل موجود  : ها  ها و فعاليت     تمرين -2
هـاي زبـاني،      ها از لحاظ پرداختن بـه مهـارت         در تمرين 

هاي معنادار، تعادل ميان      ايجاد فضاي مناسب براي تمرين    
هاي فردي و گروهـي، ارائـه نكـات دسـتوري و              تمرين

 طبيعي زبان، ايجـاد فرصـت مناسـب         واژگاني در بافت  
آموز و قابليـت      هاي مستقل ازسوي زبان     براي ارائه پاسخ  

 .ها، معطوف است تغيير و جايگزيني تمرين

هـاي     اين مقوله كه به مهارت     :هاي زباني    مهارت -3
هـاي شـنيداري، خوانـدن،        اصلي زبـان، يعنـي مهـارت      

ي ها پردازد، به توجه به مهارت     كردن و نوشتن مي     صحبت
هاي هريـك از      مهارت  مورد نياز شاگردان، توجه به خرده     

صـورت   هاي اصلي، توجه به تمرين هر مهارت به  مهارت
 .مرتبط با مهارت ديگر، معطوف است

نوع و محتواي زباني به معيارهايي ازقبيـل طبيعـي و           
هاي زباني موجود در كتاب، تناسب   بودن نمونه   تغييرنيافته

بـودن     شـاگردان، مناسـب    سطح زباني با ميـزان مهـارت      
هـا و   ترتيب مباحث دستوري و واژگاني و وجود توضيح     

 .پردازد هاي مناسب مي مثال

موضوع و محتواي زباني به معيارهايي ازقبيل تناسب        
ها، جالب    بودن موضوع   محتوا با نيازهاي شاگردان، واقعي    

ها   ها و محتوا، تنوع موضوع      برانگيزبودن موضوع   و چالش 
هاي فرهنگي و الگوهـاي       م وجود سوگيري  و محتوا و عد   

 .كند مي منفي توجه

  هاي پژوهش پرسش
هاي زبان انگليسي مقطع متوسـطه و كتـاب           در كتاب .  1

هــاي آزاد بــه چــه ميــزان بــه  آموزشــي آموزشــگاه
بندي،   شده و آيا توجه به قالب       بندي كتاب توجه    قالب

  است؟ متفاوت بوده
متوسـطه و كتـاب     هاي زبان انگليسي مقطع       در كتاب .  2

ها   هاي آزاد به چه ميزان به تمرين        آموزشي آموزشگاه 
شـده و آيـا توجـه بـه           هاي كتـاب توجـه      و فعاليت 

 است؟ ها متفاوت بوده ها و فعاليت تمرين

هاي زبان انگليسي مقطع متوسـطه و كتـاب           در كتاب .  3
هــاي آزاد بــه چــه ميــزان بــه  آموزشــي آموزشــگاه

 آيــا توجــه بــه شــده و هــاي زبــاني توجــه مهــارت
 است؟ هاي زباني، متفاوت بوده مهارت

هاي زبان انگليسي مقطع متوسـطه و كتـاب           در كتاب .  4
هاي آزاد به چه ميزان بـه نـوع و            آموزشي آموزشگاه 

شده و آيا توجه به نـوع و        محتواي زباني كتاب توجه   
 است؟ محتواي زباني كتاب، متفاوت بوده

ع متوسـطه و كتـاب      هاي زبان انگليسي مقط     در كتاب .  5
هاي آزاد به چه ميزان به موضوع         آموزشي آموزشگاه 

شده و آيا توجه به موضـوع و     و محتواي كتاب توجه   
 است؟ محتوا، متفاوت بوده

  روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصـيفي و پيمايـشي          

هاي درسـي     است كه به دنبال شناسايي معلمان از كتاب       
هاي آزاد زبان انگليسي      شگاهها و آموز    رايج در دبيرستان  

كه از اين پس كتب     ) 1اينترجينج  يعني سري كتب  (كشور  
و نيز نقاط ضـعف و قـوت        ) شود  مي  آموزشگاهي ناميده 

ويژه كتب دبيرسـتان اسـت؛        هريك از كتب مورد نظر به     
افزون بر اينكه اين تحقيق به دنبال تعيين وجود يا عـدم            

   دو دسته كتـاب    وجود تفاوت در ارزيابي معلمان از اين      
  .آموزش زبان انگليسي است

لذا با توجه به مقدمه باال، اين تحقيق بـا اسـتفاده از             
   است از جامعـه     نامه  ابزار تحقيقي خود كه شامل پرسش     

                                                 
1 . Interchange 
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 معلمان هستند، اطالعات الزم      اي كه نماينده جامعه     نمونه
هاي آماري مناسب،     كند و سپس با روش      مي  آوري  را جمع 

شرح مبسوط مربوط   . دهد  مي   تحليل قرار  مورد پردازش و  
به ابزار سنجش، جامعه آماري و شيوه تحليل و پردازش          

  .است ها در ادامه آمده داده
  گيري  جامعه آماري، برآورد نمونه و روش نمونه

طبق تعريف و بيان مسئله و با درنظرگـرفتن پرسـش           
تحقيق، جامعه آماري در ايـن پـژوهش، معلمـان زبـان            

 آماري معلمـان     جامعه. اند   دبيرستاني بوده   هانگليسي دور 
زبان انگليسي بايد متشكل از معلماني باشد كـه هـم در            
ــصوب وزارت     ــسي م ــان انگلي ــب زب ــتان، كت دبيرس

كنند و هـم در مؤسـسات    مي  وپرورش را تدريس    آموزش
عنـوان    آموزش زبان انگليسي از كتاب آموزشـگاهي بـه        

فـر از معلمـان در       ن 67تعداد  . گيرند  مي  كتاب درسي بهره  
كردنـد؛ از   شهرهاي بابل و ساري در اين پژوهش شركت     

نامـه    نفر هر دو پرسش59اين تعداد معلم زبان انگليسي،      
ها   كردند و در مورد ساير معلمان، داده        را به محقق تسليم   

  .نشدند آوري طور كامل جمع به

  ابزار پژوهش
 25اي كـه شـامل        نامـه   در پژوهش حاضر از پرسش    

ازآنجاكه . است شده با مقياس ليكرتي است، استفادهگزاره 
هـاي مربـوط بـه پـژوهش حاضـر، داراي             جامعه نمونه 
ها از    نامه  شده تا در پرسش     توجه است، سعي    وسعتي قابل 

هـاي    شـود؛ بـه ايـن منظـور، گويـه           روش كمي استفاده  
ــا معيارهــاي چــارچوب مقايــسه دو كتــاب  متناســب ب

بندي كتـاب، پـنج       بقال:  شد  آموزشي به اين شرح طرح    
ها، چهار    ها، هفت گويه؛ مهارت     ها و فعاليت    گويه؛ تمرين 

گويه؛ نوع و محتواي زبـاني، پـنج گويـه و موضـوع و              
  .محتوا، پنج گويه

 كليدي است    نامه،  اي ديگر كه درباره اين پرسش       نكته
كـه    چنـان . نامه اسـت    استفاده از راهنماي تكميل پرسش    

شـد، مخاطبـان      ه آن اشاره  تر در ادبيات تحقيق هم ب       پيش
دارنـد تـا هريـك از         ها تمايل   نامه  ها و پرسش    ليست  چك
 موجود را با توجه بـه       -هاي   و حتي اصطالح   -هاي  گزاره

 تخصــصي خــود تعبيــر و  بافــت خــود و نيــز پيــشينه
 و آزمايـشي ايـن       تفسيركنند؛ اين فرايند در اجراي اوليه     

ـ       مـي   چـشم   ها تاحدي بـه     نامه  پرسش ق خـورد؛ لـذا محق
ــا از راهنمــاي تكميــل پرســش  تــصميم ــه گرفــت ت   نام
نامـه كـه بـه آن         كند؛ اين راهنماي تكميل پرسش      استفاده

 تعريف و مفهومي     شد، ازاساس به هدف ارائه      پيوست مي 
  نامـه   شـده در پرسـش      كارگرفتـه   هاي به   ثابت از اصطالح  

شـد تـا پـيش از         مـي  بود و به مخاطبان توصيه        شده  تنظيم
يا در صورت لزوم در حين تكميـل         -هنام  تكميل پرسش 

بـا اسـتفاده از   . كننـد  نامه مراجعه  به راهنماي پرسش -آن
ــدزيادي از      ــست تاح ــق توان ــدي، محق ــين فراين چن

. كنـد   نامه توسط معلمـان جلـوگيري       تفسيرپذيري پرسش 
نامـه،    پس از انجام محاسبات مربوط به پايـايي پرسـش         

 كه بيانگر   آمد  دست   به 67/0ضريب آلفاي كرونباخ معادل     
  . نامه است بودن پايايي اين پرسش پذيرفتني

مطـابق بـا    . شـدند   ها در دو مرحله تكميل      نامه  پرسش
 نمونـه بايـد دو        تحقيق، هريك از اعضاي جامعه      پرسش
نامه   بهتر، بايد يك پرسش     عبارت  كند؛ به   نامه تكميل   پرسش

  يكي با توجه به كتـب درسـي دوره  : كند را دوبار تكميل 
. ان و ديگري با توجه به سري كتب آموزشـگاهي         دبيرست
شد كه ميـان      ها طوري تنظيم    نامه  بندي تكميل پرسش    زمان

بـراين بـا       روز فاصله باشـد؛ افـزون      21 تا   16دو جلسه   
 نمونـه    توجه به رعايت اخالق تحقيق به اعضاي جامعـه        

شد كه تكميل     كه بايد از ماهيت تحقيق مطلع باشند اعالم       
 بـا هـدف ارزيـابي كتـب يادشـده           هـا   نامـه   اين پرسش 

ازآنجاكـه محقـق بـيم آن داشـت كـه           . گيرد  مي  صورت
درصورت آگاهي معلمان از هـدف اصـلي تحقيـق كـه            

اسـت، هريـك از     اين دو كتاب درسي با هم بوده     مقايسه
هـاي شخـصي خـود را در        گيـري   اعضا به طريقي جهت   

 هـدف    اي دربـاره    دهند، نكتـه    نامه دخالت   تكميل پرسش 
هـاي محقـق     تطبيقـي پـژوهش حاضـر در گفتـه     مطالعه

 مربوط بـه ارزيـابي       نامه  معلمان ابتدا پرسش  . نيامد  ميان  به
كتب درسي مدارس را تكميل و پس از فاصـله زمـاني            

 مربوط به سري كتب آموزشگاهي را        نامه  يادشده، پرسش 
  .كردند تكميل
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 هاي آزاد از ديد معلمان  دبيرستان با آموزشگاه رهارزيابي تطبيقي كتب درسي زبان انگليسي دو

  ها شيوه تحليل داده
ي هـا   هـاي تحقيـق حاضـر، داده        با توجه به پرسـش    

ــه ــت ب ــتنباطي   دس ــيفي و اس ــطح توص ــده در دو س آم
در سطح توصيفي ميانگين، مد، دامنة . شدند وتحليل تجزيه

شـد و در سـطح        ها محاسبه   تغييرها و انحراف معيار داده    
هـاي تحقيـق، آزمـون تـي          استنباطي با توجه به پرسش    

هـا بـه      اطالعات حاصـل از تحليـل داده      . شد  كارگرفته  به
هاي مـرتبط     ي پژوهش در جدول   هاي اصل   تفكيك پرسش 

منظـور انـسجام در تحليـل         عـالوه، بـه     اند؛ به   شده  آورده
هاي مربوط به هـر پرسـش         ها، تحليل استنباطي داده     داده

  . است شده تحقيق در ادامة تحليل توصيفي آنها داده

  ها يافته
   هاي زبـان انگليـسي        دركتاب :پرسش اول پژوهش

هـاي آزاد بـه       گاهمقطع متوسطه و كتاب آموزشي آموزش     
شده و آيا توجـه بـه         بندي كتاب توجه    چه ميزان به قالب   

است؟ نتايج پـردازش توصـيفي        بندي، متفاوت بوده    قالب
  .اند شده داده  نمايش1ها در جدول  داده

   و  93/17ميانگين نمره قالب كتب دبيرستان، برابر بـا         
  

با توجه به دامنه    .  است 21/17كتب آموزشگاهي، برابر با     
 و  -4 و كتـب آموزشـگاهي       3تب دبيرسـتان     ك -غييرهات

 و كتــب 91/0 كتــب دبيرســتان  -معيــار  انحــراف 
هـاي پراكنـدگي ايـن         كه شـاخص   -37/1آموزشگاهي  

گفت پراكندگي نظرهـاي معلمـان        توان  ها هستند، مي    داده
درباره قالب كتب دبيرستان، داراي انسجام و اتفاق آراي         

 -ن فاصلة ميانگين و مـد     ا درنظرگرفت ب. است  بيشتري بوده 
 براي كتـب    2و بيشتر از     براي كتب دبيرستان     1كمتر از   

بـا  . شود   اين مقوله، نتيجه يادشده تأييدمي     -آموزشگاهي
ــن بخــش كــه   ــه ســقف نمــره اي  اســت، 25توجــه ب

گفت كه از نظر معلمان، ميزان توجه به قالـب در          توان  مي
جه بـه   با تو . دارد  قبول قرار   هر دو كتاب در سطحي قابل     

 و نيـز    -75/2آمده از آزمون تي       دست  ، مقدار به    2جدول  
، مبين وجود تفاوت معنـادار ميـان        01/0سطح معناداري   

ها از لحاظ توجـه بـه قالـب           كتب دبيرستان و آموزشگاه   
تـوان بـا توجـه بـه مقـادير            كه مي   طوري  به. كتاب است 

        گفــت كــه از نظــر معلمــان، 1شــده در جــدول  ارائــه
تـر    رسـتان از ايـن حيـث در سـطحي مطلـوب           كتب دبي 

  .دارند قرار

  نامه به تفكيك كتاب درسي هاي اصلي پرسش ميانگين نمرات و انحراف معيار مربوط به هريك از بخش. 1جدول 
                  شاخص انحراف معيار دامنه تغييرها ميانه ميانگين

 آموزشگاه دبيرستان آموزشگاه اندبيرست آموزشگاه دبيرستان آموزشگاه دبيرستان ها بخش

 37/1 91/0 4 3 21 18 21/17 93/17 قالب

 71/1 33/1 5 5 5/18 13 27/17 80/11 تمرين

 20/1 21/1 5 4 17 9 17/17 20/9 مهارت

 18/1 38/1 4 5 16 12 90/15 12/13 نوع زبان

 68/1 23/1 5 4 5/17 17 57/17 97/17 موضوع
                

  هاي آزاد  تفاوت معنادار ميان توجه به قالب در كتب دبيرستان و آموزشگاهبررسي وجود. 2جدول 
 سطح معناداري تي درجه آزادي قالب

 01/0 -75/2 29  كتب آموزشگاه-كتب دبيرستان
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   هاي زبان انگليـسي       در كتاب  :پرسش دوم پژوهش
هـاي آزاد بـه       مقطع متوسطه و كتاب آموزشي آموزشگاه     

شـده و     هاي كتاب توجـه     ها و فعاليت   چه ميزان به تمرين   
  است؟  ها، متفاوت بوده ها و فعاليت آيا توجه به تمرين

با نگاهي به ميزان ميانگين ايـن بخـش بـراي كتـب             
 -اسـت    آمـده  1گاه كـه در جـدول       دبيرستان و آموزشـ   

يابيم كه از نظر معلمان،        درمي -27/17 و   80/11ترتيب    به
ز نظـر توجـه بـه       دو كتـاب ا     تفاوتي بسيار، ميـان ايـن       

هرچند كه با توجـه بـه       . ها وجوددارد   ها و فعاليت    تمرين
تـب   ك -ييرهاي مربوط به هريـك از ايـن كتـب         دامنه تغ 

 - و انحـراف معيـار     -7 و كتب آموزشگاهي     5دبيرستان  
گرفـت كـه ماننـد        نتيجه توان   مي -71/1 و   33/1ترتيب    به

ــاره كتــب دبيرســتان   ــة قالــب، نظــر معلمــان درب مقول
با درنظرگرفتن سقف نمره ايـن      . يكپارچگي بيشتري دارد  

 است و با توجه بـه مقـادير مـد و            35بحش كه برابر با     
انـد،     آمـده  1ميانگين كتب آموزشگاهي كـه در جـدول         

بايدگفت كه كتب آموزشگاهي در سطح متوسط و كتب         
ن در سطحي كمابيش نامطلوب از حيث توجه به         دبيرستا
ــا و فعاليــت تمــرين ــرار ه ــا ق ــد ه ــه . دارن ــا توجــه ب          ب
گفـت كـه ايـن اخـتالف چـشمگير            تـوان    مـي  3جدول  
 از نظر آماري معنادار است و از 1شده در جدول  مشاهده

نگاه معلمان زبان، انگليسي كتـب آموزشـگاهي از نظـر           
تـر    ها در وضـعيتي مطلـوب       ها و فعاليت    توجه به تمرين  

  . دارند قرار
   هاي زبان انگليـسي      در كتاب : پرسش سوم پژوهش

هـاي آزاد بـه       مقطع متوسطه و كتاب آموزشي آموزشگاه     
شده و آيا توجه بـه        هاي زباني توجه    چه ميزان به مهارت   

  است؟ هاي زباني، متفاوت بوده مهارت
                

  هاي آزاد ها در كتب دبيرستان و آموزشگاه ها و فعاليت ن توجه به تمرينبررسي وجود تفاوت معنادار ميا. 3جدول 
 سطح معناداري تي درجه آزادي ها ها و فعاليت تمرين

 00/0 -65/30 29  كتب آموزشگاه-كتب دبيرستان
                  

  هاي آزاد هاي زباني در كتب دبيرستان و آموزشگاه بررسي وجود تفاوت معنادار ميان توجه به مهارت. 4جدول 
 سطح معناداري تي درجه آزادي هاي زباني مهارت

 00/0 -77/29 29  كتب آموزشگاه-كتب دبيرستان
                  

  هاي آزاد بررسي وجود تفاوت معنادار ميان توجه به نوع و محتواي زباني در كتب دبيرستان و آموزشگاه. 5جدول 
 سطح معناداري تي درجه آزادي نوع و محتواي زباني

 00/0 -38/11 29  كتب آموزشگاه-ب دبيرستانكت

  
با درنظرگرفتن مقادير ميـانگين و مـد كتـب مقطـع            

ترتيـب     بـه  -انـد   شـده   داده   نشان 1 كه در جدول     متوسطه
 - همين مقادير بـراي كتـب آموزشـگاهي         و -9 و   20/9
 بايدگفت كه از نگاه معلمان زبان       -17 و   17/17ترتيب    به

انـد، حقيقتـي      كـرده   كتانگليسي كه در اين پژوهش شر     
شـد    هـا گفتـه     هـا و فعاليـت      مشابه با آنچه درباره تمرين    

مقـادير  . ها نيـز وجـوددارد      درخصوص توجه به مهارت   
ترتيـب     به -ييرهاي كتب دبيرستان و آموزشگاهي    دامنه تغ 

 -20/1 و   21/1ترتيب     به - و انحراف معيار آنها      - 5 و   4
ان توجـه بـه     دهد كه نظرهاي معلمان درباره ميز       مي  نشان

بـا درنظرگـرفتن سـقف      . ها، وضعيتي مشابه دارد     مهارت
گفت كـه     توان   است، مي  20نمرات اين بخش كه برابر با       

كتب آموزشگاهي برخالف كتـب دبيرسـتان در وضـعي          
بـا توجـه بـه مقـادير        . دارند  قبول قرار   طور كامل، قابل    به

گرفـت كـه تفـاوت ميـانگين          نتيجـه   تـوان    مـي  4جدول  
 از نظر آماري، معنادار اسـت و        1در جدول   شده    مشاهده
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كتب آموزشگاهي در مقايسه با كتب دبيرستاني از لحاظ         
  .هاي زباني داراي برتري نسبي هستند توجه به مهارت

 هــاي زبــان   در كتــاب:پرســش چهــارم پــژوهش
هـاي    انگليسي مقطع متوسطه و كتاب آموزشي آموزشگاه      

ي كتـاب   آزاد به چـه ميـزان بـه نـوع و محتـواي زبـان              
شده و آيا توجه به نوع و محتـواي زبـاني كتـاب،               توجه

  است؟  متفاوت بوده
 است  25با توجه به سقف نمرات اين بخش كه برابر          

 بـراي كتـب     1شـده در جـدول       و ميانگين و مـد ارائـه      
 و كتب آموزشـگاهي     -12 و   12/13ترتيب     به -دبيرستان  

 گفت كه هر دو دسـته كتـب از          توان   مي -16 و   90/15 -
نگاه معلمان زبان انگليسي در سطحي متوسـط از حيـث           

دارند و بـا توجـه بـه          توجه به نوع و محتواي زباني قرار      
آمده براي اين كتب      ستد  دامنه تغييرها و انحراف معيار به     

ن  براي كتب دبيرسـتا    38/1 و   5ترتيب    به -در اين بخش    
 بايـدگفت كــه  - بـراي كتـب آموزشــگاهي  18/1 و 4و 

طـور نـسبي،       درباره كتب دبيرسـتان بـه      نظرهاي معلمان 
با توجه به نتيجه آزمون تي كه       . پراكندگي بيشتري دارند  

است، از نگـاه معلمـان زبـان          شده  داده   نشان 5در جدول   
انگليسي، ميان اين دو دسته كتاب درسي از نظر توجه به           
نوع و محتـواي زبـاني، تفـاوتي معنـادار وجـوددارد و             

طور نسبي از     ب آموزشگاهي به  گرفت كه كت    نتيجه  توان  مي

نظر توجه به نوع و محتواي زباني داراي وضـعيتي بهتـر            
  .هستند
   هاي زبان انگليسي      در كتاب  :پرسش پنجم پژوهش

هـاي آزاد بـه       مقطع متوسطه و كتاب آموزشي آموزشگاه     
شـده و آيـا       چه ميزان به موضوع و محتواي كتاب توجه       

  است؟  توجه به موضوع و محتوا، متفاوت بوده
 25با درنظرگرفتن سقف نمره اين بخش كه برابر بـا           

 1شده در جـدول      است و با توجه به ميانگين و مد ارائه        
 و كتـب    -17 و   97/17ترتيـب      به -براي كتب دبيرستان    

 -5/17 و 57/17ترتيـــــب   بـــــه-آموزشـــــگاهي 
گرفت كه هر دو دسته، كتـاب آموزشـي از            نتيجه  توان  مي

ـ        وا در سـطحي مطلـوب      حيث توجه به موضـوع و محت
ر دارد و با توجه به دامنـه تغييرهـا و انحـراف معيـا               قرار

 و  4ترتيـب      بـه  - براي ايـن بخـش       1يادشده در جدول    
 بــراي كتــب 71/1 و 5ن و  بــراي كتــب دبيرســتا23/1

گرفت كه پراكندگي نظرهاي      نتيجه  توان   مي -آموزشگاهي
معلمان دربـاره توجـه بـه موضـوع و محتـوا در كتـب               

 6بـا توجـه بـه جـدول         . اسـت   هي، بيشتر بوده  آموزشگا
گرفت كه از نظر معلمـان زبـان انگليـسي،            نتيجه  توان  مي

تفاوتي معنادار ميان اين دو دسته كتب آموزشي از لحاظ          
  .توجه به موضوع و محتوا وجودندارد

              
  هاي آزاد و آموزشگاهبررسي وجود تفاوت معنادار ميان توجه به موضوع و محتوا در كتب دبيرستان . 6جدول 
 سطح معناداري تي درجه آزادي موضوع و محتوا

 146/0 -49/1 29  كتب آموزشگاه-كتب دبيرستان

  
  گيري بحث و نتيجه

كـه در ارزيـابي       چنان: قالب و طرح كلي دروس    . 1
 دبيرســتان و نيــز كتــب  معلمــان از كتــب درســي دوره

آموزشگاهي مطرح شد و پژوهشگران ديگـر نيـز بـه آن            
، هر دو كتاب درسي از نظر رعايت و پيروي          كردند  اشاره

از قالــب ثابــت و يكنواخــت در تــدوين هــر درس در 
كه هـر     چنان. ]14،  12[ قبول و باال قراردارند     سطحي قابل 

طـور    درس در يك قالب و طرح كلي مناسب و گويا بـه           

هـاي مختلـف درسـي        است و بخش    يافته  مؤثري سازمان 
بان، تمـرين نكـات دسـتوري و        ازقبيل واژگان، دستور ز   

اگرچه در كتب   . اند  شده   طرزي شفاف تدوين    امثال آن به  
طـور جداگانـه      آموزشگاهي، فهرست لغـات جديـد بـه       

اســت، در كتــب دبيرســتاني، ايــن نكتــه  نــشده معرفــي
تواند به لغـات      آموز بدون دغدغه مي     شده و دانش    رعايت

. باشـد   داشته  جديد هر درس در بخشي جداگانه دسترسي      
هايي براي    يكي از نكات مثبت هر دو كتاب وجود بخش        
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جز كتاب   به -ور دروس گذشته است كه در هر كتاب         مر
طور مـنظم، هرچنـد درس         اين بخش به   -سوم دبيرستان 

 1تاملينـسون كـه     است؛ بنـابراين چنـان      شده  بار لحاظ   يك
تواند در ايجاد فـضاي       كند هر كتاب درسي مي      مي  مطرح

. كنـد   الس و دوره آموزشي كمـك     انضباطي و نظم در ك    
كـه    چنان -ت و شفاف در هر كتاب درسي        قالب يكنواخ 

توانـد يكـي از        مـي  -در هر دو دسته كتـب وجـوددارد       
  ]. 20[مؤثرترين ابزارها براي نيل به اين هدف باشد 

آمده از    عمل  طبق ارزيابي به  : ها  ها و تمرين    فعاليت. 2
مقايـسه بـا    آموزان كتـب دبيرسـتاني در         معلمان و دانش  

كتب آموزشگاهي از نظـر فعاليـت و تمـرين، سـطحي            
بيـان    تر دارند؛ اين ضعف خود در چند مورد قابـل           پايين
 در  يكي از اين موارد، عدم وجود تعادل و عدالت        . است

؛ براي نمونه، كتب درسي     هاست  پرداختن به انواع تمرين   
هـاي آزاد و       دبيرستان از نظر پـرداختن بـه تمـرين          دوره
هاي هر كتـاب درسـي        شده، متعادل نيست؛ تمرين     كنترل

بايد بر دقت توليد و رواني توليـد هـم تأكيدكنـد ولـي              
هـاي    رسد، تعادل نـسبي و مطلـوبي در كتـاب           نظرمي  به

اسـت؛ از نكـات ديگـر         نشده  درسي مقطع متوسطه لحاظ   
كـه عكـس آن در كتـب           كتـب دبيرسـتان چنـان       درباره

هـاي     تمـرين  است، عـدم وجـود      شده  آموزشگاهي لحاظ 
ها در    ارتباطي و معنادار است به اين معنا كه قالب تمرين         

نگـاهي گـذرا   . ]12، 15، 16 [اند نشده  بافت ارتباطي ارائه  
 درسي، مبين اين مطلب است كه بسياري از          به اين كتب  

شده از نوع تمـرين مـشق يـا تمـرين             هاي تدوين   تمرين
بـه    شاگردان نسبت عادت دادن   ماشيني است كه با هدف      

  . است شده ساختارهاي دستوري هر درس لحاظ
يادشده كه برگرفته از روش گفتاري      بر ويژگي     عالوه

  ه  اي ديگر نيز در كتب درسي دور         شنيداري است، نكته   -
است و آن،     دبيرستان وجوددارد كه يادآور روش يادشده     

هاي انفرادي در كتب درسي زبان انگليـسي          وفور تمرين 
كـردن بـافتي      بـر دريـغ     عالوه]. 12[مقطع متوسطه است    

واقعــي و انگيزشــي از شــاگردان، كتــب درســي دوره  
دو يـا گروهـي را نيـز از     دبيرستان فرصت تعامـل دوبـه    

                                                 
1 . Tomlinson 

كـرات در     كند؛ برعكس، اين ويژگي به      مي  شاگردان سلب 
هرصـورت    به. خورد  مي  چشم  كتب درسي آموزشگاهي به   

دو هاي آموزشي و قالـب هـر          با درنظرگرفتن زمان دوره   
كتاب درسي، امكان استفاده از مطالب آموزش تكميلـي         

تـوان    ترتيـب مـي     اين  توسط معلمان مرتبط وجوددارد؛ به    
هـاي    هاي مربوط به هر فصل از تمرين        تاحدي از كاستي  

واژگاني، دستوري يا ارتبـاطي كاسـت و بـر اثربخـشي            
  ]. 16[ يادگيري افزود -فرايند آموزش

ــر در    ــه در هـ ــاتي كـ ــر از نكـ ــي ديگـ س يكـ
هـا    خورد، پرداختن بيش از حد تعادل به مشق         مي  چشم  به

هــاي ماشــيني دســتور در هــر درس اســت؛   و تمــرين
سـري    هاي گرامر به يك     كه در هر درس، تمرين      طوري  به

هاي تكرار، جايگزيني و تغييـر شـكل محـدود            از تمرين 
توجهي بـه     شوند و شاگردان پس از صرف وقت قابل         مي

  ]. 16[ند رو هاي ديگر مي سراغ بخش
ناپـذير    ها ازاساس، جزء جـدايي      اين دسته از تمرين   

ــاري ــز  -روش گفت ــالس ني ــستند و در ك ــنيداري ه  ش
آمـوزان بتواننـد      شوند تا زبـان     مي  صورت شفاهي ارائه    به
طور خودكار، مقوله دستوري مورد نظر را ملكه ذهـن            به

شايد يكـي از داليـل وجـود نگـرش منفـي            . خود كنند 
هـاي كتـب درسـي در ميـان           و تمرين ها    درباره فعاليت 

معلمان مقطع متوسطه، وجود مقادير زيادي از اين دست         
هاي انفرادي و يكنواخت در هر درس باشـد كـه             تمرين

آوربـودن كتـب      خود، عاملي مهم در يكنواختي و مـالل       
  . درسي است

صـورت    كه در بخش گذشته بـه       چنان: ها   مهارت -1
ي، نگرشـي مثبـت     شد، معلمان زبـان انگليـس       آماري بيان 

هاي موجـود در هـر درس          توزيع عادالنه فرصت    درباره
هاي اصلي زباني در كتـب زبـان انگليـسي            ميان مهارت 

ــد  ــطه ندارن ــع متوس ــان. مقط ــه هم ــه بر گون ــي از ك خ
انـد درصـورت      كرده   بيان جهانگردنظران ازجمله     صاحب

 دبيرستان نيز اين مـسئله       بررسي كيفي كتب درسي دوره    
شده در هر درس  هاي طرح  بيشتر فرصت  مشهود است كه  

 دبيرستان به مهارت خواندن      از كتب زبان انگليسي دوره    
هـاي    ويژه مهـارت    هاي ديگر به    يافته و مهارت    اختصاص
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 هاي آزاد از ديد معلمان  دبيرستان با آموزشگاه رهارزيابي تطبيقي كتب درسي زبان انگليسي دو

اند؛ البته    نگرفته  تكلم و شنيداري، چندان مورد توجه قرار      
كنند، اگر بپذيريم كه نيـاز        مي   بيان جهانگردافرادي مانند   

قبـول از مهـارت       زان، كسب سطحي قابل   آمو  اصلي زبان 
گاه چنين توزيع فرصتي،  خواندن متون انگليسي است، آن    

  ]. 12[پذير است  توجيه
شده، هر بخشي كه براي  در كتب آموزشگاهي بررسي

اسـت بـا عنـواني مـشخص و           شده  مهارتي خاص تنظيم  
هايي كامل در قـسمت فهرسـت مطالـب كتـاب             توضيح

ــ  ــصيل در كت ــه تف ــز ب ــم درس و ني ــاي معل اب راهنم
خـوبي    ديگر، معلم مربوط بـه      عبارت  است؛ به   شده  بررسي

داند كه در هر درس با تمـرين مـورد نظـر چگونـه                مي
برخوردكند، چه مسئوليتي دارد و چه شـرايطي را بايـد           

آورد؛ برعكس در     آموزان تحت نظر خود فراهم      براي زبان 
كتاب درس دوره دبيرستان نه در بخش مقدمـه و نـه در             

هرست مطالب، هيچ سرنخي دربارة نحوه پـرداختن بـه          ف
  ]. 16[هاي زباني وجودندارد  مهارت

هـاي درسـي      گفت كـه در كتـاب       توان  درمجموع مي 
مقطع متوسطه برخالف كتب آموزشگاهي، تعادلي ميـان        

طـور كلـي      شده در هر درس و به       هاي زباني ارائه    مهارت
ـ   در كتاب مربوط به هر پايه وجودنـدارد؛ افـزون          راين، ب

ويـژه   پردازد، راهبردها بـه     هم به آن مي    رزمجوطوركه    آن
هايي كـه در موفقيـت تحـصيلي شـاگردان            راهبرد  خرده
برداري و شنيدن براي دريافت       دارند، مانند يادداشت    نقش

؛ ]16 [انـد   جزئيات كالم، كمتر مـورد توجـه قرارگرفتـه        
عالوه، برخالف كتب آموزشگاهي، كتاب درسي زبـان          به

ي مقطع دبيرسـتان، هريـك از اجـزاي زبـاني را            انگليس
دهد و تمرين در هر       مي  كرده، تمرين   طور جداگانه ارائه    به

هـاي زبـاني، پيوسـته نيـست؛          مهارت به ديگر مهـارت    
عنوان تنها نكته مـشترك ميـان كتـب آموزشـگاهي و              به

توان از دقـت و تمركـز بـر           دبيرستاني در اين حوزه مي    
  . برد امتلفظ صحيح لغات و جمالت ن

 بـه دو نكتـه در         اين بخش از ارزيابي    : نوع زبان  -2
هاي درسي، مربوط است؛ بخش اول با اسـتفاده از            كتاب

ــأليفي و      ــان ت ــل زب ــق در مقاب ــي و مؤث ــان طبيع زب
دارد و بخـش دوم بـه اسـتفاده از       شده ارتبـاط    دستكاري

هاي مختلف يا سطوح      هاي كالمي مختلف در بخش      گونه
جانـسون  . گردد  ان انگليسي بازمي  مختلف كتب درسي زب   

انـد كـه      كرده  گونه تعريف   بودن را اين    ، مؤثق 1و جانسون 
هرگاه متني، مثالي اصيل از كاربرد زباني باشـد و بـراي            
هدفي خاص غير از اهداف آموزشـي توليدشـده باشـد،           

؛ البتـه ايـن مفهـوم ازاسـاس در بـستر            ]21[مؤثق است   
 بيش از همه بـه      است و   شده  آموزش زبان ارتباطي معرفي   

؛ مرتبط اسـت  ) functional(هاي درسي كاركردي      برنامه
اگرچه اين مفهوم بيشتر در جايي مطرح است كه كاربرد          
طبيعي زبان در كالس درس عملي باشد، پرداختن به آن          

  . ]16، 15[ دليل نيست در ارزيابي كتب درسي بي
شـده   كارگرفته اول آنكه رعايت وثوق در نوع زبان به      

تب درسي، يعني ارائه نوع زبـاني كـه مـشابه نـوع           در ك 
 تمـام    مورد استفاده گويشوران بومي است و دربرگيرنده      

هاي طبيعـي اسـت بـراي تفـسير و درك متـون               ويژگي
بـراين    انگليسي براي فراگيـر زبـان الزم اسـت؛ افـزون          

كنند، اسـتفاده     مي   اشاره جانسون و جانسون  طوركه    همان
توانـد اثـري انگيزشـي        مي از زبان مؤثق در كتب درسي     

. كنـد   آموزان را براي متون مؤثق جلب       باشد و زبان    داشته
ــراي منتقــل متــوني كــه وســيله ــوا و  اي ب ســاختن محت

  . ]21[ اي، تنها آموزشي اند و نه وسيله موضوع
گفـت كـه هـر دو كتـاب           تـوان   با ايـن مقدمـه مـي      

طور كامـل برمبنـاي زبـان         منظورشده در اين پژوهش به    
شده در آنها زبان  كارگرفته تند؛ يعني نوع زبان بهمؤثق نيس

 بررسـي نظرهـاي      طوركه نتيجـه    مؤثق نيست؛ لكن همان   
طور نسبي ايـن ضـعف در كتـب           دهد به   مي  معلمان نشان 

بـا  . درسي زبان انگليسي مقطـع متوسـطه بيـشتر اسـت          
درنظرگرفتن نيازهاي شاگردان، حتي درخصوص مهارت      

هاي زبـاني، بيـشتر در        تخواندن كه به نسبت ساير مهار     
يك از متـون      است، هيچ   كتب دبيرستاني مورد توجه بوده    
شـــده، مؤثـــق نيـــستند؛  درك مطلـــب دروس ارائـــه

 نوع زبان، در  ديگر، با درنظرگرفتن بعد دوم مقوله     ازطرف
مقايسه با كتب آموزشگاهي، كتب درسي زبان انگليـسي         

ــه  ــطه از گون ــع متوس ــدودتري   مقط ــي مح ــاي كالم ه
                                                 
1 . Johnson and Johnson 
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ــتفاده ــرده اس ــان     ك ــوع زب ــز ن ــر ني ــن نظ ــد و از اي ان
 طور نـسبي    شده در كتب درسي دبيرستاني به       كارگرفته  به

  . زبان مؤثق نيست
 با توجـه بـه نتـايج پـردازش          : موضوع و محتوا   -3
هـاي درسـي زبـان        شـود كـه كتـاب       مي  ها مشاهده   داده

لحـاظ محتـوا و موضـوع در          انگليسي مقطع متوسطه از     
هاي    البته اين مسئله در بررسي     دارد؛  سطحي مطلوب قرار  

توانـد چنـدان مـشهود باشـد؛ بـراي نمونـه،              كيفي نمي 
هاي متون مربـوط بـه        كند كه موضوع    مي   مطرح جهانگرد

هايي متعدد است؛ از حكايت و        درك مطلب، شامل مقوله   
هـاي واقعـي، ماننـد     آميز گرفته تا داستان هاي طنز   داستان

كنـد كـه      مـي   اي مـشهور؛ وي اضـافه       سرگذشت چهـره  
آمـوزان،     موضوع دروس از طرف دانـش       قضاوت درباره 

همين دليل، چندان در اين بـاره         كاري دشوار است و به      
كنـد و تنهـا بـه يـادآوري ايـن نكتـه               نمـي   فرسـايي   قلم

ها راضـي    كند كه شاگردان كالس او از موضوع        مي  بسنده
كنــد،  مــي كــه خــود او هــم بيــان انــد؛ امــا چنــان بــوده

ــضاوت ــردن از ق ــا  ك ــاده ي ــار س ــاگردان، ك  طــرف ش
بهتر، مالكي معتبر براي ارزيـابي كتـب درسـي            عبارت  به

هـاي    نيست و آنچه را او رضايت شـاگردان از موضـوع          
تنها برداشت وي . 1: كند مي موجود در كالس درسي بيان    

تنهـا  . 2الـزام، درسـت نيـست و          از مسئله است كه بـه     
   ].12[ شود محدود به كالس درس خود او محدود مي

كنندگان   ديگر در يك بررسي كمي كه شركت        ازسوي
يافتــه در تحقيــق  گيــري ســامان  يــك نمونــه واســطه بــه

ديگر، با توجه به عيار موضـوع       اند و ازطرفي    كرده  شركت
 طريقي    محك مقايسه به    واسطه  و محتواي كتب درسي به    

تـوان    گيـرد مـي     مـي   روي ما قـرار     تر پيش   گوياتر و مبين  
داد،   تـر در ايـن بـاب ارائـه          تر و دقيـق     قضاوتي منصفانه 

 بـه آن    جهـانگرد دهد و     مي  كه پژوهش حاضر نشان     چنان
كند، موضوع و محتواي كتـب حاضـر از نگـاه             مي  اشاره

با توجـه بـه     . دارد  معلمان با نيازهاي شاگردان هماهنگي    
گفت كه هـر      توان  ، مي ]12[ آمد  دست  باره به   آنچه در اين    

ــب آموزشــي از ت  ــتة كت ــصبدو دس ــاي فرهنگــي  ع ه
عـالوه،    كنند و داراي تنوعي مطلوب هستند؛ بـه         پرهيزمي

هـا از نظـر معلمـان         محتواي كتب دبيرستان و آموزشگاه    
قبـولي   برانگيزي قابـل  گرايي و چالش زبان انگليسي، واقع  

  . اند داشته
بـــا عنايـــت بـــه اهميـــت و ضـــرورت تـــسلط 

وپرورش عمـومي و عـالي        آموختگان نظام آموزش    دانش
المللي، ضروري است     عنوان زبان بين    زبان انگليسي به  به  

ريـزان درسـي در تـدوين كتـب زبـان             طراحان و برنامه  
  .كنند ها توجه تر از انواع مؤلفه انگليسي به فهرستي كامل

هاي مربـوط بـه مهـارت، تمـرين و            ازآنجاكه مؤلفه 
ــت ــورد توجــه   فعالي ــاني، م ــواي زب ــوع و محت ــا و ن ه

است با اتخاذ تدابير مناسب بـه ايـن   اند، الزم    نگرفته  قرار
 .شود ابعاد نيز پرداخته

ويـژه    هاي مختلـف بـه      توجه جامع و منطقي به مؤلفه     
هاي زباني، نوع و محتواي زباني و نيز تمـرين و             مهارت
ها در مجموعة كتب درسـي دورة دبيرسـتان بـه             فعاليت

كه با    طوري  طراحي جامع، منظم و دقيق نيازمند است، به       
هـاي تحـصيلي      مرور، طـي پايـه      ايند يادشده به  ترسيم فر 

هاي قبـل     طريقي هماهنگ با پايه     ها به     مختلف، اين مؤلفه  
 .يابند و بعد تجلي

هـاي زبـان انگليـسي دوره دبيرسـتان در            همه كتاب 
هاي مختلف در حد بضاعت خويش، امكان پرداختن          پايه

شود تـا در      به موضوع حاضر را دارند؛ بنابراين بايدسعي      
هاي مختلف تاحدامكان و بـا توجـه بـه بـستر       پايهكتب  

هـا نيـز      وپـرورش بـه ايـن مؤلفـه         برنامه درسي آموزش  
 . شود توجه
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