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 چکیده
آمـوزان پایـه    که درچند سال اخیر براي دانش "2پراسپکت "ارزیابی کتاب درسی  پژوهش حاضر به

ه آموزان پرداختـ  هشتم دوره اول دبیرستان در ایران تدریس میشود، از دیدگاه معلمان و نیازسنجی دانش
دانش آموز پایه هشتم از بین دبیرستانهاي دخترانه و پسرانه در شـهر   60معلم و  30است. بدین منظور، 

لیست ارزیابی کتاب بین معلمان و پرسشنامۀ نیازسـنجی بـین    تبریز بطور تصادفی انتخاب شدند. آ چک
آموزان  دانش يازهاین شتریبا بکننده توزیع شد. نتایج نشان داد که محتواي این کتاب  شرکت آموزان دانش

 بطور کلـی زیمعلمان ن ها استفاده شود. ي آنمناسب برا یکتاب درس کیعنوان  تواند به مطابقت دارد و می
ـ . کردنـد نیـز مطـرح    را یداشتند، اما مشـکالت این کتاب  نسبت به یمثبت دگاهید  تـوازن بـین  ، راي مثـال ب

کـامال حـذف    يدستور تاکن ست،ین واقعی زبانوجود ندارد، در این کتاب زبان  گانههاي چهار مهارت
ـ توانند توسـط معلمـان اصـالح     یو نم ستندیها جالب ن تمرینو  اند هشد پیشـنهادها   شـوند.  لیـ تکم ای

 اند. ارائه شدههاي درسی  مولفان کتابو  یمعلمان، طراحان برنامه درس يبرا یآموزش وکاربردهاي

، نیازسـنجی، دیـدگاه معلمـان، نیازهـاي     2راسـپکت  پ ،ارزیابی کتـاب، کتـاب درسـی    هاي کلیدي: واژه
 .آموزان دانش
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 مقدمه -1
ـ آمـوزش و   نـد ایدر فر 1ی آموزش زبـان انگلیسـی  درس يها نقش کتاب با توجه به  يریادگی

 دیمف و بودن دیمف بارةرا در ها  نگرشاز  يا گسترده فیط ،آموزش زبان بیشتر کارشناسان ،زبان
عنـوان مثـال،    بـه  گذارنـد.  یاشـتراك مـ   هـا بـه   در کالس لیسیي آموزش زبان انگها کتاب نبودن

ۀ هـر برنامـ   قابـل مشـاهده   قلـب  "نه تنها  ی،هاي درس کند که کتاب می اظهار) 1998( 2شلدون
زمـان   درآمـوزان   معلمان و دانـش  يبرا زیادي يایبلکه مزا ،)237ص.( "باشد آموزش زبان می

عنـوان   را بـه  یهـاي درسـ   ) کتـاب 2012( 3يمدو اح آهور .را نیز دارد در کالس درس استفاده
منتقـل  آمـوزان   دانـش  بـه  یافتـه  ی و بصورت سازمانراحت که دانش و اطالعات را به یمنابع اصل

و  یهاي درسـ  معلمان، طراحان کتاب يتوان گفت که برا می نیبنابرا کنند. می توصیف ،کنند می
آمـوزان در   زبـان  يبـرا  یاي درسـ هـ  بودن کتـاب  دیاز مف مهم است تا واد درسی،م سندگانینو

ـ   موقعیت بـودن اسـتفاده از    مفیـد  یبررسـ  يروش بـرا  کهاي مختلف اطمینان حاصل کننـد؛ ی
ـ ) ارز1993( 5و واترز نسونیراستا، هاچ نیدر ا ).2009، 4(عزیزفراست  یابیارز کردیرو را  یابی
). 96(ص  کننـد  می فیتعر "هدف خاص کی يبرا يزیچ سازگاري قضاوت در باره" عنوان به
 نظرگرفتن دربا  درسی ارزش مواد در بارة مندي نظام یقضاوت یابیارز) 2011( 6تاملینسون يبرا

 کنند. ها استفاده می است که از آن افراديمواد و  ،اهداف
بهتـر اسـت    ي،ریادگی و آموزشهاي  در برنامه یهاي درس کتاب ارزیابی و تیبر اهم افزون
ـ  یهاي درسـ  کتاب یآموزان استفاده کنندگان اصل ن و دانشمعلمااز آن جایی که "ذکر شود   د،ان

 "ی استمنطق ریها غ هاي آن دگاهیو د ازهاین بدون توجه به ی،هاي درس کتاب یابیو ارز یطراح
 يازهـا یادراك معلمان، نافزون بر ، )2009( 8باور مدلین به ).61، ص. 2003، 7مک دونو و شاو(
) معتقـد اسـت کـه    1978( 9یکـ  مک مهم هستند. یهاي درس بکتا یابیدر ارز زین رندگانیادگی
 __________________________________________________________________  

١- English Language Teaching (ELT) 
٢- Sheldon  
٣- Ahour and Ahmadi  
٤- Azizifar 
٥- Hutchinson and Waters  
٦- Tomlinson 
٧- McDonough & Shaw 
٨- Medlin 
٩- Mackey 



 661 آموزان و دیدگاه معلمان بر اساس نیازهاي دانش »2 پراسپکت« یسیانگل درسی کتاب یارزیاب

ـ مؤثر زبان، مدرسـان زبـان با   يریادگیآموزش و  يبرا آگـاه باشـند و    رانیـ فراگ يازهـا یاز ن دی
 دهند. قیتطب ازهاین نیابا خود را  سیتدر
 کـرد یاسـتفاده از رو  ،رنـدگان یادگی يازهـا ین بـارة در  اطالعـات  يآورگـرد هاي  از راه یکی
 يازهاین ییشناسا يمند برا روش نظامیک که  گوید، میکند می )1995( 1است. براون یجنیازسن

ـ تجز ،)1997( 2ردنجـ  گفتهاست. طبق  ي آنهاازهاین لیو تحل هیتجز رندگان،یادگی  لیـ و تحل هی
 زبـان  یـک  آموزان بـه  از زبان یگروه اآموز ی زبان کیاست که  ییازهاین شناسایی ندیفرا"ها ازین

 اسـتفاده از اطالعـات عینـی و ذهنـی اولویـت بنـدي میشـوند        بـا  ازهـا ین این و دارند خارجی
 ).20(ص.

ـ از کشورها ماننـد ا  یمتاسفانه، در بعض عنـوان تنهـا منبـع در     بـه  یهـاي درسـ   کتـاب  ران،ی
و  يرآبـاد ی؛ خ2010 ،3یفـ طفر، کوشـا و ل عزیزشوند ( هاي آموزش زبان در نظر گرفته می برنامه
 یهـاي درسـ   نقش کتاب ت،یوضع نیدر ا ).2014 ،5ردف و کهتري يدی؛ رش2014، 4مقدم يعلو
نظـر   طبـق بـر   پدیـد آورنـد/  را  یتواند مشکالت مختلفـ  ها می آن يشود و ناسازگار تر می مهم
آموزان مطابقت نداشته باشد و  زبان يازهایبا ن یاگر کتاب درس ،)2010( یفر، کوشا و لطفعزیز
انگیـزه   بـی آمـوزان   دهنـد، زبـان   ارتقـا  یکتـاب درسـ   راه دانش خـود را از  توانندآموزان ن دانش
معلمان  یحیبا روش ترج قشود مطاب استفاده می یکه در کتاب درس يا وهیاگر ش ای شوند، و می

 آموزش داشته باشد. و يریادگیبر برنامه  یمنف ریتواند تاث نباشد می
قـرار   يتوجه جد باره زین رانیدر ا یسیانگل یدرسهاي  ، کتابپژوهشگراناز  یبرخ گفته به
ـ ا یهاي درسـ  کتاب شتریب ،)2014( ردف و کهتري يدیعنوان مثال، طبق نظر رش . بهاند گرفته  رانی

 بـا ی(با تقر یسیانگل یهاي درس همان کتابو  اند شده یآموزان طراح زبان يازهاین بدون توجه به
 گـی هم اسـتفاده  بـراي  ترسقابل دسـ  معتبر عنوان تنها منبع ) بهيریادگیزبان و  يهمان الگوها

 یهـاي درسـ   کتاب نیاز ا یبرخ در ممکن است شوند؛ منتشر می آموزان در سراسر کشور دانش
 يرییـ گونه تغ چیه اعمال ها بدون سال يبراها همانطور  بیشتر آناما  ات اعمال شوند،رییتغ یکم

ـ در مـدارس ا که  ی راسیانگل یهاي درس کتاب یابی) ارز2004( 6يانصار شوند. استفاده می  رانی
 __________________________________________________________________  
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؛ براي دنها وجود دار کتاب نیمشکالت در ا یبرخ رایزداند،  می ضروري ،دنشو آموزش داده می
آموزان  بیشتر دانش شود، اند که موجب می نشده فیتعر یخوب به ها در آن یاهداف آموزشمثال، 

زبـان   بـا افـراد بـه    ارتباط يبرقرار يبرا ، در نتیجه؛زبان غلبه کنند يریادگیمشکالت  نتوانند بر
ة زیـ آموزان انگ کند که دانش می انیب نیهمچن يانصار .آورند دست نمی به یکافمهارت  ی،خارج
ـ کنند که با نگاه می درسیعنوان  فقط به آن به ندارند و یسیانگل ۀ زبانمطالع يبرا کافی پـاس   دی
 و يفنـاور هـاي   ر زمینـه آن دد با نتوان که می ی مهمیارتباط لهیوس عنوان به را آن تیو اهم کنند

ـ ا دلیل وجود ند. بهنک یدرك نم بکنند، قابل توجهیهاي  شرفتیپ گریعلوم د نـه   ،مشـکالت  نی
 ، بلکـه مهـم اسـت   هاي درسـی  کتاب سندگانیطراحان و نو يبرا یهاي درس کتاب یابیتنها ارز
نظـر   رن دمعلمـا  دیدگاهو  رندگانیادگی يازهاین ،ها و نوشتن کتاب یهنگام طراح باید نیهمچن

 ،"2پراسـپکت  " درسـی  کتـاب بـودن   مناسب ارزیابی تحقیقبنابراین هدف از این گرفته شوند. 
آموزنـد. در زمینـۀ    ، آن را مـی ایـران  در دبیرسـتان  پایـه هشـتم دورة اول  آموزان  دانشاست که 

 شوند: مطرح می ریز هاي ، پرسشمعلماندیدگاه و  هاتحلیل نیاز تجزیه و از رویکرد گیري بهره
 ست؟یچ رانیا در رستانیبپایه هشتم دورة اول دآموزان  دانش يازهای. ن1
 ها مطابقت دارد؟ آن يازهایبا ن 2پراسپکت  کتاب درسی ای. آ2
ها، نـوع   ها، مهارت تمرین دیدگاه معلمان (از نظراز  2پراسپکت  کتاب درسی. تا چه حد 3

 مناسب است؟ ستانریدبدورة اول آموزان  دانش يبرا )زبان، موضوع و محتوا

 پیشینه تحقیق -2
 یهاي درس کتاب یابیارز در بارة ينظر چارچوب -2-1

در  خـود  نقـش مهـم  ایفاي  به یهاي درس بدون شک کتاب د،یهاي جد يفناور ریتأث علیرغم
خواهند آموزان  و دانش انمعلم يبرا يدیو منابع مف ادامه خواهند داد خارجیهاي  آموزش زبان

محققـان  ، بطوریکه بیشـتر  قابل انکار است ریزبان غهاي  در کالس یدرسي ها نقش کتاب .بود
 1و تـورس  نسونیمثال، هاچ يبرا .ندا هآموزان اشاره کرد معلمان و دانش يبرا ها آن تیاهم به نیز
ـ در آموزش و  یدرسهاي  که کتاب باور دارند) 1994( مهـم و   ینقشـ  یسـ یزبـان انگل  يریادگی

ات حیو توضـ  یوانـدن ، متون خهاي مختلف تمرین قیاز طر ب الزم راو مطال ندنک می فایمثبت ا
 کننـد.  این دلیل که بعضی از نیازهـا را برطـرف مـی    بنابراین همیشه پا برجایند به .دهند ارائه می

 __________________________________________________________________  
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 ی از آندرست که به یخوب تا زمان درسی کتاب کیکنند که  نکته اشاره می نیا به نیها همچن آن
هـا   آن مـدت باشـد.   یمـؤثر و طـوالن   رییتغ يبرا یابزار عال کی عنوان هب تواند می ،استفاده شود

بنـابراین   .اي مهم براي رفـع نیازهـاي کـالس درس اسـت     لهیوس یکه کتاب درس گرفتند جهینت
ـ نادتواند  نمی یآن در نظام آموزش تینقش و اهم ـ ز ،گرفتـه شـود   دهی مـوقعیتی امـن بـراي     رای

 .آورد فراهم می آموزان معلمان و دانش
ـ  و یهاي آموزش در برنامه یهاي درس کتاب تیاهم با توجه به ـ انتخـاب و ارز  ،يریادگی  یابی

ـ ارز ،)1989بـراون ( نظـر   بـه  .کـرده اسـت  جلب  خود به از محققان را ياریتوجه بس ها آن  یابی
 ،یبرنامه درس کی يارتقانیاز براي  بارهتمام اطالعات  مند نظام لیو تحل هیتجز و يآور جمع" به

 مؤسسـه  یـک  کننـدگان در  شـرکت هـاي   دیـدگاه  نیآن و همچنـ  اییو کـار  یاثربخش یابیزو ار
 يورگـردا  يتالش مـنظم بـرا  " عنوان ی بهابیارز ) به1996( 1نچیل ).5(ص  دارد اشاره "آموزشی

 ).2(ص  کند اشاره می "يریگ میتصم ای قضاوت ياطالعات برا
ـ ضـرورت ارز  يبـرا  یمهمـ  لیاز محققان دال یبرخ يبرا وجـود   یدرسـ هـاي   کتـاب  یابی

 دیـ معلمـان مف  يتوانـد بـرا   مـی  یدرسهاي  کتاب یابیباورند که ارز نیها بر ا از آن یبرخ دارد.
 يمحتـوا  بـارة در  یخـوب  اطالعات یدرسهاي  کتاب یابی)، ارز1998شلدون ( طبق گفته .باشد
 ییرا شناسـا هـا   کتـاب  ضعفو  نقاط قوتکند تا  معلمان کمک می و به آورد فراهم می ها کتاب
آشنا  ،یدرسهاي  منظور استفاده مناسب از کتاب )، به1994و تورس ( نسونینظر هاتچ بنا به کنند.
 و استمهم  اریبس معلمان يها برا کتاباین  یابیمختلف در ارز يکردهایها و رو روش با شدن

 کان پـذیر اسـت.  ها ام این کتاباز بهینه انتخاب و استفاده  براي تنها با آموزش معلمان این کار
هاي درسی را ارزیابی و در  کمک شود تا بطور صحیح کتاب معلمان که به تاس یمعن نیبد نیا

کالس درس اسـتفاده کننـد و در صـورت نیـاز تغییـرات الزم و یـا مـواد کمـک آموزشـی را          
 .بکارگیرند

در  يتواند جـزء ارزشـمند   می یدرسهاي  کتاب یابیمعتقدند که ارز برخی از محققان دیگر
 توانـد  کتـاب مـی   یابی) معتقد است که ارز2003( 2یاضیر باشد. يریادگیهاي آموزش و  برنامه

حفظ  ، و ضعف کتاب یی نقاط قوت، شناساآن براي یک برنامه آموزشی جدید منظور انتخاب به
ارزیـابی  ")، 2011( 3لیتلجان نظر با توجه به .ی با کتاب دیگر باشدنیگزیو جا یکتاب، بروزرسان

 __________________________________________________________________  
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بر  يشتریو کنترل بها را بررسی کنیم  محتواي آنسازد  ما را قادر می ، ها کتاب لیو تحل هیجزتو 
 ).183(ص  "یمها داشته باش آن از و استفاده یطراح

طراحـان کتـاب کمـک     بـه  که است یمهم اریبس ی فرایندکتاب درس یابیارز بر این اساس،
معلمـان   بـه  نیهمچنـ  ؛کننـد  ییشناسارا  دیجد یهاي درس و ضعف کتاب نقاط قوتکند تا  می

 داشته باشند. ترياستفاده موثر ها و از آن هاي درسی پی ببرند محتواي کتاب به کند تا کمک می

 ازهاین لیو تحل هیتجز بارةدر  ينظرچارچوب  -2-2
 يبرا ها یا نیاز سنجیازین لیتحل تجزیه و کردیاستفاده از رو تحقیق نیهدف اکه  از آنجایی

 ازیـ ن لیـ تحل مربـوط بـه   اتیـ ادب یبرخـ  یبررسـ  است،بوده  یسیانگل یهاي درس کتاب یابیارز
ـ او نظـر  طبـق  وجـود دارد.  ازهاین لیو تحل هیتجز مختلف در باره فیتعار است. ضروري  1يای

 يآور جمـع  بـراي هاي انجـام شـده    تیفعال اشاره به ها،ازین لیو تحل هیاصطالح تجز" ،)1999(
 یگروه خاصـ  يازهاین کهبرنامه آموزشی است  ي ایجاد یکبراساسی و ا هیپا که ی دارداطالعات
ـ تجز )1996( 2رویـر  ).225(ص. "کنـد.  را برطـرف مـی  آموزان  از دانش را  ازهـا ین لیـ و تحل هی

 ماتیدر تصـم  هـایی  يعنـوان ورود  بـه  لیو تحل هیو تجز يآور جمع مند نظام ندایفر "عنوان  به
ـ جامعـه تعر  در خـدمات  ۀکاالها و ارائ ییشناسامنظور کشف و  منابع به صیتخص مربوط به  فی

تجزیـه  و يآور جمع"را  ازهاین لیتحلتجزیه و ) 1995براون ( ب،یترت نیهم به ).6(ص "کند می
هـاي   موسسـه  آمـوزان در  زبان يریادگی يازهاینرفع  يمند تمام اطالعات الزم برا نظام لیتحل و

 کند. می فی) تعر21(ص  "آموزشی
محققـان  زبـان دوم توسـط    يریادگیهاي آموزش  در برنامه ازهاین لیحلو ت هیضرورت تجز

 لیو تحل هیکند که تجز ) اشاره می1993( 3چاردزی، رنمونهعنوان  به است. شده بازگوییمختلف 
محتـوا، طـرح و    با بینش بهتري به سازد تا را قادر میکارشناسان آموزشی  ،آموزان دانش يازهاین

از ایـن   و ي بهتـري را طـرح کننـد   مـواد و محتـوا  ، اهدافبنگرند تا بکارگیري برنامۀ آموزشی 
ـ از محققان بر ا یبرخ .دهند ارائهاطالعاتی  برنامه موجود یابیارز يبرا رهگذر؛ باورنـد کـه    نی

) عقیده داردکـه  1988( 4نونان مهم است. اریبس یبرنامه درس یدر طراح ازهاین لیو تحل هیتجز
 __________________________________________________________________  

١- Iwai 
٢- Reviere 
٣- Richards 
٤- Nunan 



 665 آموزان و دیدگاه معلمان بر اساس نیازهاي دانش »2 پراسپکت« یسیانگل درسی کتاب یارزیاب

 يشـروع بـرا   ۀعنوان نقطـ  تواند به می ازهاین لیو تحل هیتجز قیشده از طر يآور جمع اطالعات
با توجـه   درسی مواد ،آموزشی شاگرد محوردر برنامه  .محور باشد آموزشی شاگردبرنامه  جادیا
 ها انگیزه دهد. آن به تواند می نیو اشوند  می یطراح رندگانیادگی يازهاین به

هـاي   دوره ينه تنها بـرا  ،مهم يندهایفرا از یکنیازسنجی ی ؛توان گفت که رابطه می نیدر ا
 زیـ ن یعمـوم زبـان  هاي آمـوزش   برنامه يبلکه برا 1آموزش زبان انگلیسی که براي اهدف ویژه

 درسـی  آشنا شوند و مواد آموزان زبان يازهایکند با ن زبان کمک می مدرسان کار به نیا باشد. می
 یطراحـ  محـور  ی و آموزشـی شـاگرد  درسهاي  برنامه نیهمچن .کنند یابیشده را ارز ایجادتازه 
 یادگیري تشویق کنند. ها را به تا انگیزة یادگیرندگان را باال برده و آن کنند

 یهاي درس کتاب یابیارزدر بارة  یتجرب تحقیقات -2-3
ی هاي درسـ  انواع کتاب یابیارزمختلف براي هاي  ستیک لوچ ها از محققان از مدل یبرخ

 را 3کالجانگلیسی براي  دیجد ۀنسخ یفرهنگ ي) محتوا2010( 2ووال، مث يبرا اند. استفاده کرده
 نـگ بـا فره  ی تدریس میشد، ارزیـابی کـرد تـا ببیننـد آیـا ایـن محتـوا       نیهاي چ که در دانشگاه

ـ ارزبـراي  ) 1993( 4امیـر مـدل ب  اسـاس بر تحقیق یوان  .ریخ ایآموزان مطابقت دارد  دانش  یابی
 این موارد ، اماکردهتوجه  یمسائل فرهنگ ارائه کتاب به که نشان داد نتایجبود.  یهاي درس کتاب

 کتـاب  نیوجود، ا نیبا ا .اند گنجانده شدهها  نیو تمر هاي خواندن قسمت در یصورت ضمن به
 دهد.  را ارائه نمیزبان  یسیانگل يکشورها یمسائل فرهنگ ةدربار یاطالعات کاف

ـ موضـوع ارز  ارجی است،عنوان زبان خ محیط ایران که زبان انگلیسی بهدر  هـاي   کتـاب  یابی
هـاي   ) کتـاب 2002( 5يارمحمـد یجلب کرده است. خود  را بهبرخی از محققان توجه  زین یدرس

ـ ) ارز1975( 6اصـالح شـده مـدل تـاکر     ۀرا بر اسـاس نسـخ   رستانیدب دورة درسی انگلیسی  یابی
ـ معا هـا  کتـاب  نیکه ا دیرس جهینت نیا او به کرد. اسـتفاده  معتبـر   زبـان  از )1: (دارنـد  زیـادي  بی
هـاي   ) مهـارت 3و (انـد؛   شـده اسـتفاده   گریکدی يجا به یو فارس یسیهاي انگل ) نام2( اند؛ نکرده
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انگلیسـی بـراي دانشـجویان علـوم     ") نیز کتـاب  2014( 1فرد طبائی .اند شده گرفته دهیناد یشفاه
ي تشـخیص نقـاط   را که براي دانشجویان مقطع کارشناسی تدوین شده اسـت، بـرا   "I(2انسانی (

ارزیـابی کتـاب درسـی منطقـه آموزشـی      لیسـت   آ چـک  بدین منظـور از  .کرد یبررسضعف آن 
هـاي   جنبـه  از یداد کـه کتـاب درسـ    نشـان  جینتـا  .) استفاده کـرد 2002( 3یکپارچه لوس آنجلس

فونـت   ر،یتصاو یحت ای ،ییهاي نها ، تستهر درس انیپا سنجش ها و خود یابیارز مختلف مانند
درس را نتـوان آمـوزش    سـت یب ،ترم کیممکن است در  نیاست. همچن فیضع نوشتار اندازة و

در افزایش آگاهی متقابـل فرهنگـی نیـز خـوب عمـل      کتاب  دارد که این فرد اظهار می طبائی .داد
 نکرده است.  
ـ هـاي آمـوزش و    آموزان در برنامه نقش مهم معلمان و دانش با توجه به  ،زبـان دوم  يریادگی

را از  یدرسـ هـاي   ند کتـاب ا هکرد یسع ،ان با استفاده از انواع مختلف پرسشنامهاز محقق یبرخ
 رسـتان یدب ی دوره اول) کتاب درس2013( 4هور و گلپورآمثال،  يبرا ،کنند یابیها ارز آن دگاهید
ـ کنندگان ا شرکت کردند. یابیمعلمان ارز دگاهیرا از د 5"1پراسپکت " بـا   معلـم  90تحقیـق   نی

 مختلـف  یاز نـواح  يا طبقـه  يریـ گ نمونـه  از طریـق مرد بودند کـه   48زن و  42شامل  ،تجربه
 یکتاب درسـ  یابیارز ستیل هور و گلپور از چکآ ،تحقیق این در انتخاب شدند. النیگ مدارس

 ،یکـ یزیف بنـدي  ها، طـرح  ها، مهارت تمرین ،شامل موضوع و محتوا اری) با هفت مع2005( 6تزیل
دلیـل   دادند که معلمـان بـه   ها نشان یافته استفاده کردند. یکل يارهایزبان و مع ،یعمل مالحظات

هـاي واقعـی زنـدگی، داشـتن      آموزان از جمله موقعیت ارتباط موضوع و محتوا با نیازهاي زبان
چهـار   نیـز توجـه یکسـان بـه     برانگیز، کارهاي ارتباطی دو نفره و گروهـی،  هاي چالش موضوع

در سـواالت بـاز    ها ر مثبت داشتند. با این وجود، آننظ 1مهارت زبانی در بارة کتاب پراسپکت 
ساعت 1,5 زمان آموزش که اشکاالتی را در زمینۀ این کتاب مطرح کردند؛ از جمله: کافی نبودن

و  ي،دسـتور  تاکـ و ن واژگـان از  یبرخـ  حیصـر  ۀتمرکز بر ارائعدم ، استهفته  کیدر طول 
 .ها از زیر مهارت یبرخ بهی توجه بی
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 يبـرا  2"2کتـاب درسـی انگلیسـی    "مناسـب بـودن   ) 2014( 1يدی، و سعآهور، توحیدیان
ـ از د را رسـتان یدب سـال دوم  آموزان دانش در  کننـدگان  شـرکت  .ی کردنـد معلمـان بررسـ   دگاهی
از  یتصــادف طــور بودنــد کــه بــه  ) مــرد 17زن و  8( یســیمعلــم انگل 25 تحقیــق ایــن

 یصورت کمـ  به یکتاب درس یابیزار انتخاب شدند. رانیبوکان در ا شهر مختلف هاي رستانیدب
ـ لیست  نجام شد. چکا )2005لیست بر گرفته از لیتز ( چک قیاز طر  امتیـازي  پـنج  اسیـ مق کی

بـراي ارزیـابی   هـا   ها و مهارت تمرین ،موضوع و محتوا اریمع سه تحقیق نیا يبرا بود و کرتیل
مطلـوب نبـوده    یطور کل به ارهایمع نیا معلمان در باره دیدگاهداد که  نشان جیانتخاب شدند. نتا

 است.
، بررسی کتاب انگلیسـی بـا   ) انجام شد2014( 3یعیو شف یمانیکه توسط سل تحقیقیهدف 

اهداف ویژه براي دانشجویان کارشناسی حسابداري در دانشگاه پیام نور بود که آیا این کتاب با 
آمـاري   منظـور، نمونـه   نیا يبراهاي دانشجویان مطابقت دارد یا خیر.  اهداف، نیازها و خواسته

. کردنـد شرکت  تحقیق نیدر ا لهسا 27تا  20در محدوده سنی  يحسابدار يدانشجو 35 شامل
با توجـه  انگلیسی با اهداف ویژه خود  کتاب در بارهپرسشنامه  سواالت به تا شد ها خواسته از آن

اهـداف و  بـا   کتـاب ایـن  نشـان داد کـه    جیپاسخ دهند. نتـا  هایشان ، و خواستهازهاین ،اهداف به
ها  هاي آن مطابقت دارد، اما کامال با خواستهنور  امیپکارشناسی حسابداري  جویاندانشي ازهاین

 .همخوانی ندارد
ـ مختلـف ا  ياز شهرها مرد و زن معلم 18) با 2015(4عربلو  ه،یـ از جملـه تهـران، اروم   رانی

پراسپکت "کتاب درسی  رهها را در با کرد تا دیدگاه آن یز مصاحبهسنندج و تبر ،يچالدران، خو
. بیشـتر  آشـکار کـرد   کتاب در بارهرا  ینکات مثبت و منف یمصاحبه برخ جی. نتابررسی کند "2

 راهنمـاي  کتـاب و  موفق اسـت  یهاي ارتباط مهارت انتقال درکتاب  نیکه ا بیان کردندمعلمان 
کمـک   انیادگیرنـدگ  و بـه  هسـتند  "2پراسـپکت  "نقاط قوت  آن همراه CDمعلم، کتاب کار و 

سطح باالیند و ها  تمرین. یاد بگیرند يبهتر اریهاي بس روش بارا  یهاي ارتباط د تا مهارتنکن می
 CDکـه بهتـر اسـت از     رخی اظهار داشـتند ب فکرکنند. خالقانه کنند تا آموزان را وادار می دانش

هـاي   تبـر مهـار   کـافی  دیتأک عدم به ها از آن ی. بعضشوداستفاده  یصوت CD يجا به تصویري
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 انهیمانند پروژکتور، را یزاتیکتاب تجهتدریس این  يبرااینکه  واشاره کردند خواندن و نوشتن 
و  نـد بود یمنفـ هـاي   نگـرش  از شیب ،مثبتهاي  حال، نگرش نیاست. با ا ازین یصوت امانۀو س
 بودند. یکتاب راض از معلمان یطور کل به

نقـاط قـوت و ضـعف     بـه  داشـتند  یسع )2015( 1ینرکی فاآذرنوش و عبدالمن نژاد،ی دختیب
 نفـر  10 با ها منظور، آن نیا ي. براببرند پی معلمان دیدگاه از 2و  1پراسپکت  یدرسهاي  کتاب

ـ در ا شهر يدر سمنان و مهد هاي دخترانه و پسرانه رستانیدب معلمان دوره اولاز  ران مصـاحبه  ی
آمـوزش زبـان    کـرد یبـر رو  دیـ تاک شاملها  کتاباز نقاط قوت  یداد که برخ نشان جینتا کردند.
ضـعف   نقاط از ی. در مقابل، برخندآموزان دانش يازهاین ادغام چهار مهارت و توجه به ،یارتباط

درس و  هـر  بـه  افتـه یزمان اختصـاص   شامل کمبودکننده گزارش شد  توسط معلمان شرکتکه 
 است.مهارت خواندن و نوشتن  توجه کمتر به

ـ ارز 2یروانشی انرپو از  را 3"1ویـژن  "کتـاب   )b 2017و درونـی (  )a 2017نـی ( ی بیروابی
هـاي   رسـتان یاز دب یسـ یمعلـم انگل  30و  25 ترتیـب  بهکنندگان  شرکت .داد معلمان انجام دگاهید

) 2013(4ی ابدل وهـاب ابیلیست ارز بودند. او از آ چک یو داخل خارجی یابیارز ياصفهان برا
 ،یکـ یزیهـاي ف  یژگـ یودر بارة دگان نگرش خود را کنن شرکت ،بیرونی یابیارز در استفاده کرد.

هـاي   یژگـ یو از معلمـان  تیرضا دهنده نشان جیند. نتاردک انیبمطالب کمک آموزشی اهداف و 
ـ در ارز نبودنـد.  یراضـ  امالآموزشـی کـ   از مطالب کمکها  آن بودند، اما فاهداو  یکیزیف  یابی

داد  نتیجـه نشـان  کردنـد.   انیها ب ارتمحتوا و مه ةکنندگان نظرات خود را در بار شرکت ،درونی
اما ، بودند یو تلفظ ناراض یفرهنگ -یاجتماعهاي  موقعیتمانند  موارد یبرخ ازگرچه معلمان ا

 راضی بودند. ها کامال ر مهارتبیشتو  محتوااز 
 را در بـاره نفـر)   70آمـوزان (  نفر) و دانـش  30(معلمان دیدگاه) 2018( 5ینیخدابنده و ممب

تـدریس   خوزسـتان  مالـک  بـاغ  رسـتان یدب که در سطح یـک دورة دوم  "1یژن و"درسی  کتاب
کنندگان توزیع کردنـد   بین شرکت ) را2005( تزیپرسشنامه ل کردند. بدین منظور شود بررسی می
ها، نـوع زبـان،    ها، مهارت تمرین ،یو طراح بندي طرح ،یمالحظات عمل در بارة ها نظر آن تا به
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١- Beydokhtinezhad, Azarnoosh, and Abdolmanafi-Rokni 
٢- Pouranshirvani 
٣- Vision1 
٤- AbdelWahab 
٥- Khodabandeh and Mombini 
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آموزان  داد که هر دو معلمان و دانش ببرند. نتایج نشان پی یرهنگموضوع و محتوا و مالحظات ف
نشان داد که بـین   همچنین نتایج هاي کتاب بجز مالحظات فرهنگی راضی بودند. ازتمام ویژگی

 شـنهاد یتفاوت معناداري وجود نـدارد. محققـان پ   در این تحقیقآموزان  معلمان و دانشدیدگاه 
ی باید در کتـاب  هاي فرهنگ هاي ارزش بهاز جن یبرخ وح دارد اصال به ازیکتاب ن نیکردند که ا

 زبان هدف باز شود. فرهنگ يریادگسوي ی به اي پنجرهآورده شود تا 

 ازهاین ةدر بار یتجرب تحقیقات -2-4
در زمینه نیازسنجی یادگیرندگان تحقیقات کمتري در مقایسه با ارزیابی کتاب درکشـورهاي  

اهداف مختلف اسـتفاده   يبرارویکرد نیاز سنجی از محققان از  یبرخاست.  مختلف انجام شده
هـا   داران آلمانی را بـراي تشـخیص نیازهـاي زبـانی آن     سنجی بانک نیاز )2000( 1. ادواردکردند

چهار  انجام داد تا بتواند درس انگلیسی براي اهداف ویژه را براي پرسنل بانک طرح ریزي کند.
 اي و پرسشـنامه  ؛انجام شد انکبخش زبان ب ریصاحبه با مدم ند؛قرار گرفت یبررس موردمهارت 

بـر   .شد توزیع ها ی آنو شخص ياهداف نهاد بردن به پی يدوره برا نیکنندگان در ا شرکت يبرا
و  یطراحـ بـراي پرسـنل بانـک     یـادگیري زبـان خـارجی   دوره  کی دست آمده، به جیاساس نتا

 .ندشد نییتع آموزشروش  يبرا راهبردهایی
اسـت.   جلـب کـرده  خـود   از محققان را به یتوجه برخسنجی یادگیرندگان،  نیاز نیز نرایدر ا

ـ کرد. ا یرا در تهران بررس یرستانیآموزان دب زبان يازهای) ن2001( 2یقتم بـا هـدف    تحقیـق  نی
 در تهران انجام شد. رستانیدبآموزان  عالیق دانشها و  زبان، خواسته ي یادگیريازهاین تشخیص
بین  از یصورت تصادف ها به کرد. آن عیتوزآموز  دانش 500 بینرا  نیازسنجی پرسشنامه محقق،
 تهـران انتخـاب شـدند.    یآموزشـ منطقـه   19 بـین در  رسـتان یاول، دوم و سـوم دب هـاي   کالس

و بخش دوم شامل سواالت  یاول شامل اطالعات شخص بخش د:پرسشنامه شامل دو بخش بو
ـ شـده تجز  يآور جمـع  اطالعاتبود.  یاصل  يازهـا یداد کـه ن  نشـان  جینتـا  شـد و  لیـ و تحل هی

روشن شد  ،نتیجه است. در شدن در دبیرستان و امتحان ورودي دانشگاه بوده موفق ؛آموزان دانش
 يازهاین شتریموجود که بر مهارت خواندن تمرکز دارند، ب یدرس هاي و کتاب آموزشروش  که

 .استآموزان را برآورده  زبان

 __________________________________________________________________  
١- Edward 
٢- Mottaghi 
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 يازهـا ین یبررسـ  انجام شد )2011( 1ی، معین زاده و دباغیکه توسط مسلم تحقیقیهدف 
ـ یارشـد ا  یکارشناسـ  انیدانشـجو  یزبان خارج يریادگی  ،یشناسـ  سـت یزهـاي   رشـته  در یران

 رشـتۀ  دانشـجو از پـنج   80 "امجموعـ  .بود و فلسفه غرب يحسابدار ،یبدن تیترب ،یروانشناس
. کردنـد  شرکت تحقیق نیدر ا ودند،تحصیل ب مشغول بهارشد که در دانشگاه اصفهان  یکارشناس
ـ در ا یسـ یانگل استاد زبان 7و  نظر تخصص در رشته مورداستاد م 25 ن،یبر ا افزون  تحقیـق  نی

آوري اطالعـات   طرح تحقیق بر اساس نظرسنجی کمی و کیفی بود و براي جمع شرکت کردند.
 انیالت دانشـجو مشـک ها مشخص نمودند کـه   از مصاحبه، پرسشنامه و متون استفاده شد. یافته

ساختار و  ،متون یدر درك سازمانده انیدانشجو .زبان عمومی بوده، نه زبان تخصصی بیشتر در
ضریب  شیافزا دهیکنندگان معتقد بودند که ا مشکل داشتند. بیشتر شرکت یسیدستور زبان انگل

 يبـرا را  دانشـجویان  ةزیـ توانـد انگ  می کارشناسی ارشد يدر آزمون ورود یسیانگل واحد زبان
 دهد. افزایش یزبانهاي  مهارت بهبود

) در رشتۀ مدیریت گردشگري، نتایج پرسشـنامه و  2014( 2در تحقیق معطریان و تحریریان
باید با هم  داد که چهار مهارت زبان در کتاب انگلیسی براي دانشجویان این رشته مصاحبه نشان

لیسی این رشته را مناسب با نیازهاي ادغام شوند. افزون بر این، معلمان و دانشجویان، کتاب انگ
همانند تحقیق معطریان و تحریریان، نعمت تبریـزي و موجـودي    دانستند. ویژه دانشجویان نمی

چهـار   یافتند که دانشجویان کارشناسسی مهندسی مکانیک به این نتیجه دست ) به2016( 3رینانی
و دانشجویان از واحد درس زیان دهند. همچنین، معلمان  ها اهمیت می مهارت زبانی و ادغام آن

تواند  ها را نمی انگلیسی براي این رشته رضایت نداشتند، زیرا این واحد، نیازهاي زبان هدف آن
 برطرف کند. 

بـراي یـادگیري زبـان     اطالعـات را  يفنـاور جویان دانشـ  يازهـا ین) 2018( 4باالیی و آهور
 يفنـاور  یکارشناسـ  يدانشجو 30 ینب را ازهاین لیها پرسشنامه تحل آن کردند. یبررس انگلیسی
زبـان   يازهـا ین ی در بارهتعاالتا اط در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز توزیع کردند اطالعات

، چهار مهـارت  انیها نشان داد که در م داده لیو تحل هیتجز جینتا .ها بدست بیاورند ی آنسیانگل
ایـن   به نیهمچنهایند.  ها براي آن رتترین مها هاي خواندن و نوشتن بترتیب از ضروري مهارت

 __________________________________________________________________  
١- Moslemi, Moinzadeh, and Dabaghi 
٢- Moattarian and Tahririan 

٣- Nemat Tabrizi and Mojoudi Renani 
٤- Balaei and Ahour 
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نتیجه رسیدند که بیشتر این دانشجویان از واحد درس زبان انگلیسی بـراي دانشـجویان رشـته    
هـاي   کـه برنامـه   دهد نشان می دست آمده اطالعات بهدر واقع، فناوري اطالعات راضی نیستند. 

 يازهـا ین تیرضـا  کسـب  الزم در زمینـه  تیـ موفق بـه  نتوانسته است هنوز آموزش زبان یدرس
در محتـواي درس   د کـه نده ها نشان می افتهی .دست یابد ي دانشجویان براي زبان هدف،ا حرفه

 .ي صورت پذیردجد نظر دیتجد دیبا رانیدر اشیوة آموزش آن  زبان تخصصی و
هاي درسی انگلیسـی کـه    توان گفت که در زمینه ارزیابی کتاب پیشینه تحقیق، می با توجه به

تحقیقات متعدد بـا   سال اخیر توسط وزارت آموزش و پرورش انتشار یافته هنوز نیاز به در چند
هاي آماري متفاوت در شهرهاي متفاوت در ایران وجـود دارد و نیـز آگـاهی از نیازهـاي      نمونه
هاي درسی ضـروري اسـت. پیشـینه تحقیـق نشـان       آموزان براي تولید محتواي بهترکتاب دانش
درس زبان انگلیسی بـراي   یقات انجام شده در زمینه نیاز سنجی مربوط بهدهد که بیشتر تحق می

هاي درسی انگلیسـی دبیرسـتانی،    کتاب هاي مختلف بوده است و در باره اهداف ویژه در رشته
فقـط   "2پراسپکت "اینکه کتاب  با توجه به آموزان نشده است. نیازسنجی دانش توجه چندانی به

ریق پرسشنامه و مصاحبه با تعداد اندکی معلـم ارزیـابی شـده    توسط چند محقق و آن هم از ط
ارزیابی دقیق محتواي ایـن کتـاب هـم از طریـق      توان گفت که در حال حاضر نیاز به است، می

 هـاي معلمـان وجـود دارد. بنـابر ایـن،      و هم از طریق دریافـت دیـدگاه   آموزان نیازسنجی دانش
 مناسب بودن کتاب یابیارز به یشینه تحقیقپ شکاف موجود در پر کردنبا هدف  پژوهش حاضر

ـ ا در رستانیدبپایه هشتم دورة اول آموزان  دانش يبرا "2پراسپکت "درسی  بـا اسـتفاده از    رانی
  پرداخته است.معلمان دیدگاه و  سنجی نیاز روش

 تحقیق روش -3
 گیري جامعه، نمونه و روش نمونه -3-1

آمـوزان پایـه هشـتم در دورة اول     دانـش جامعه آمـاري در ایـن پـژوهش، کلیـه معلمـان و      
دخترانـه و  هـاي   رسـتان یدب میان ازهاي شهر تبریز بود. نمونه آماري بصورت تصادفی  دبیرستان
ایـن نمونـه    انتخـاب شـدند.   ها دسترسی داشتند، آن که محققان به زیتبر در شهرمختلف پسرانه 

براي شرکت در این مطالعه نشـان  آموزان پایه هشتم بودند که تمایل خود را  آماري شامل دانش
دانش آموز  60را آموزش داده بودند. بدین ترتیب  "2پراسپکت "دادند و نیز معلمانی که کتاب 
در محـدوده   زن) 20مـرد و   10(معلـم انگلیسـی    30و  15-14دختر و پسر در محدوده سنی 

 در این پژوهش شرکت داشتند. 50-30سنی 
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 و مواد ابزار -3-2
 از معلمـان  دیدگاه وآموزان  ي دانشازهایدر باره ن ي گردآوري اطالعاتبرا ،تحقیق نیدر ا

بعنـوان مـواد درسـی مـورد      "2پراسـپکت  "و نیز کتاب درسـی   دو نوع پرسشنامه استفاده شد
 ارزیابی قرار گرفت:

ه شـد  هیـ ته )2004( 1بالینـت توسط  که ازهاین لیپرسشنامه تحل پرسشنامه نیازسنجی:
این  بر اساس اهداف ، اماداشت آیتم 54 ی. پرسشنامه اصلاستفاده شد است، در این تحقیق

 يازهـا ین ،پرسشنامه انتخاب شـده . انتخاب شدند یاز پرسشنامه اصل آیتم 28، فقط تحقیق
ـ   د. بهنک می یابیآموزان را ارز زبان دانش يریادگی ةندیو آ یفعل  پرسشـنامه،  آیـتم  نیجـز اول

پـس از   ).انـد  مهـم  اری(بس 6) تا ستی(مهم ن 1از  تکریلامتیازي  6 اسیدر مق گرید موارد
محتـوا، قبـل از مطالعـه    سـنجش روایـی    يپرسشنامه توسط دو معلم با تجربه بـرا  بررسی

بـود   نیا یشیهدف از مطالعه آزما دانش آموز انجام شد. 30با  یشیمطالعه آزما کی ی،اصل
بودنـد یـا   مناسـب  هـا   آن يبـرا خیر، بودند یا  ضحاوآموزان  ها براي دانش آیتم ایآ یمنیکه بب
بنـدي اشـکالی وجـود داشـت یـا خیـر. ایـن         ها از لحـاظ جملـه   آندر آیا نیو همچن خیر،

ـ بـر ا  افـزون  .انجام شـدند  دقت اطالعات يرو یمنف ریاز تاث يریجلوگ يبرا ها بررسی  ن،ی
 طـول  د درسـتن توان آموزان مـی  سواالت بود. دانش یدرك و سادگ تیقابل یهدف آن بررس

 ؛نظـرات دانشـجویان اصـالح شـد     پرسشنامه با توجـه بـه   سواالت پاسخ دهند. به قهیدق 25
ي ارزیابی پایایی یـا  برا شد. دادهو تغییراتی در فرم پرسشنامه  نویسیبعضی از سواالت باز

) (α=.85پایـایی بـاالیی    کرونبـاخ محاسـبه شـد و    يآلفـا  بیپرسشنامه ضـر  اعتبار درونی
  دست آمد. به

) 2005( تـز یکـه توسـط ل   »معلم یابیلیست ارز فرم چک«ارزیابی کتاب: لیست  چک
لیسـت   براي ارزیابی کتاب توسط معلمان تهیه شده است، مورد استفاده قرار گرفـت. چـک  

 يبـرا  آیتم در نظر گرفته شـدند و نیـز   38هدف تحقیق  ت، اما نسبت بهداش آیتم 40 یاصل
 ،لیتزدر مطالعه  کرتیل امتیازي 10 اسیمق يجا به ،يآمار یسیو برنامه نو درتعریف یراحت
، 4، موافـق =  3موافق = تا حدي ، 2، مخالف 1(کامال مخالف  يازیامت 5 کرتیل اسیمق از

هـاي   بخـش  بـه  آیـتم اسـت کـه    38لیسـت شـامل    چک نیا .شد) استفاده 5کامال موافق = 
هـا   تمـرین ، )13 -6( یو طراحـ  بندي )، طرح5 -1( یعمل مالحظاتد: نشو می میتقس ریز

 __________________________________________________________________  
١- Balint 
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) و 35 -31)، موضـوع و محتـوا (  30 -26()، نـوع زبـان   25 -21)، مهارت هـا ( 20 -14(
اعتبـار   يلیست توسط دو معلـم بـا تجربـه بـرا     چک این که پس از ).38-36( یاجماع کل
 یسـ یمعلم انگل 10با  یشیمطالعه آزما کی یاز مطالعه اصل شی، پبررسی شد محتوا داشتن

لیسـت در   هاي چـک  ی این بود که بدانیم تا چه حد آیتمشیلعه آزماهدف از مطا انجام شد.
کنندگان، واضح و قابل فهم بودند و نیز زمان الزم براي پاسـخ   گرفته شده براي شرکت نظر

یـا   اعتبـار  یطـور کلـ   به آزمایشیمطالعه لیست و وضوح راهکار بدست بیاید.  چک دادن به
در  آیـتم هـا  عیـین پایـایی (سـازگاري) درونـی     منظـور ت  کرد. به دییلیست را تا چک روایی
دست آمـد   به براي آن لیست، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و پایایی بسیار باالیی چک

)91/0  =α.( 
 "2پراسـپکت  "درسـی   کتـاب تحقیـق،  ارزیـابی در ایـن    کتـاب مـورد  درسی:  ادوم

 شـود. ایـن کتـاب    تـدریس مـی   دبیرستان هاي ایران دوره اول دربود که ) 2014، 1وي(عل
کـه   یروشـ  اسـت. شامل هفت درس شده است و توسط شرکت چاپ و نشر ایران منتشر

 کباره یهر درس در  است. یآموزش زبان ارتباط ،شود کتاب استفاده می نیا سیتدر يبرا
حـوادث   هر درس انتخاب شده مربوط بـه  يکه برا موضوعیاست.  خاصچند موضوع  ای

چهار مهـارت زبـان   مولف، کتاب توازن مناسبی بین  نظر طبق .است واقعی زندگی روزمره
پایه هشـتم  آموزان  دانش يبرا 2014سال  زییپا ياز ابتدا یکتاب درس نیا کند. را فراهم می

 .ه استاستفاده قرار گرفت مورد رانیا در رستانیدبدر دوره اول 

 اجرا روش -3-4
 یو چک لیست ارزیابنیازسنجی  از طریق پرسشنامه یهاي کم داده ،یتوصیف تحقیقدر این 

هاي  تعدادي از دبیرستان محققان بهپس از انتخاب پرسشنامه،  معلم بدست آمد. اب از دیدگاهکت
ها را بگیرند، مراجعه  دخترانه و پسرانه دوره اول در شهر تبریز که توانسته بودند اجازة مدیر آن

ها مالقات کـرده و هـدف    این دبیرستانآموزان و معلمان پایه هشتم  کردند و با تعدادي از دانش
هایی که تمایـل خـود را بـراي شـرکت در      ها را در میان آن تحقیق را توضیح دادند و پرسشنامه

معلم اطالعات  30دانش آموز و  60دادند توزیع کردند که سرانجام توانستند از  تحقیق نشان می
لیسـت   چـک  ت الزم را در بارهتوضیحامحققان گردآوري کنند. در هنگام گردآوري اطالعات، 

 __________________________________________________________________  
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دانش آمـوزان قبـل از پـر کـردن      هاي الزم را به دادند و نیز توضیحات و راهنمایی معلمان می به
نـرم   وارد يآمـار  لیو تحل هیتجز يشده برا يآوردادند. اطالعات گرد پرسشنامه نیازسنجی می

، معیـار انحراف  ن،یانگیم شامل یفیها از آمار توص داده لیو تحل هید. در تجزش SPSS 21ر افزا
ـ ارز يبـرا  ییعنوان مبنـا  به یینها جیدرصد استفاده شد. نتا ی وفراوان  یکتـاب درسـ  کیفـی   یابی

 قرار گرفت. دهاستفا موردتوسط محققان 

 و بحث جینتا -4
 )قی(سوال اول تحق ازهاین لیو تحل هیتجز -1–4

از  . این آیـتم، دهد نشان می نیازسنجی پرسشنامه 1 آیتم يرا برااوانی ، درصد و فر1جدول 
 ییو بهبود توانا يریادگی ياز چهار مهارت برا کیکدام نظرشان  پرسد که به کنندگان می شرکت

 است. دتریمف یسیانگل زبانها در  آن

 1 آیتم يبرافراوانی . درصد و 1جدول 

 کل نوشتن دادن گوش کردن صحبت خواندن ها مهارت
 60 2 46 2 10 فراوانی
 %100 %16.7 %3.3 %76.7 %3.3 درصد

 )٪76,7آمـوزان (  دانـش  از نظـر بیشـتر  نشان داده شده اسـت،   1طور که در جدول  همان

 .کردن است صحبت ی،سیانگلی زبان کل ییبهبود توانا يمهارت برا نیتردمفی
و  (%) ، درصـد (SD)معیار  ، انحرافمیانگینشامل  یفیحاصل از آمار توص جینتا 2جدول 

 دهد. نیازسنجی نشان میپرسشنامه  28تا  2هاي  آیتم يبرا را(f) فراوانی
ـ  ازهاین لیو تحل هیپرسشنامه تجز که نیا با توجه به بـود و   تریکـ ل امتیـازي  6 اسیـ مق کی

 ،14 ،13 ،6هـاي   ی آیـتم عنـ ی(آیتم  11، داده شده است نشان 2آن در جدول  جینتاطور که  همان
 ،5هاي  اسیمق( ندداشت يشتریب تیآموزان اهم دانش ي) برا27 و، 24، 22 ،21، 18، 17، 16 ،15
  ).3، 2 ،1هاي  اسی(مق بودندن مهم ادی) ز23 و، 12، 7، 2هاي  آیتم یعنی( آیتم 4)، و 6
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 پرسشنامه نیازسنجی 28تا  2هاي  آیتم يبرا و انحراف معیار نیانگیم ، فراوانی،. درصد2جدول 

 آیتم
6 

 مهم یلیخ
 است

5 
 مهمي تا حد

 است

4 
مهم  یکم

 است

3 
مهم  یکم
 ستین

2 
مهم دي تا ح
 ستین

1 
به هیچ وجه 
 SD میانگین مهم نیست

f % f % f % f % f % f % 

2 9 15 7 11 26 43.3 9 15 7 11.7 2 3.3 3.93 1.29

3 24 40 9 15 19 31.7 7 11.7 1 1.7 0 0 4.80 1.15

4 20 33.3 14 23.3 21 35 5 8.3 0 0 0 0 4.82 1.00

5 19 31.7 17 28.3 9 15 8 13.3 5 8.3 2 3.3 4.52 1.44

6 29 46.7 15 25 12 20 3 5 1 1.7 1 1.7 5.05 1.14

7 14 23.3 9 15 10 16.7 11 18.3 4 6.7 12 20 3.07 1.82

8 19 31.7 17 28.3 9 15 9 15 3 5 3 5 4.52 1.46

9 22 36.7 11 18.3 15 25 7 11.7 5 8.3 0 0 4.63 1.13

10 23 38.3 9 15 14 23.3 3 5 6 10 5 8.3 4.42 1.66

11 23 18.3 17 28.3 14 23.3 3 5 2 3.3 1 1.7 4.88 1.18

12 11 28.3 8 13.3 13.3 8 8 13.3 6 10 19 31.7 3.22 1.92

13 17 46.7 16 26.7 12 20 9 15 4 6.7 3.3 2 5.20 1.34

14 28 56.7 18 30 8 13.3 2 3.3 3 5 1 1.7 5.05 1.21

15 34 60 10 16.7 11 18.3 2 3.3 1 1.7 2 3.3 5.13 1.26

16 36 55 14 23.3 3 5 3 5 1 1.7 3 5 5.20 1.34

17 33 50 15 25 3 5 7 11.7 1 1.7 1 1.7 5.15 1.22

18 30 28.3 21 35 5 8.3 4 6.7 0 0 0 0 5.28 0.88

20 20 50 14 23.3 14 23.3 7 11.7 5 8.3 0 0 4.62 1.29

21 36 50 14 23 3 5 3 5 1 1.7 3 5 5.20 1.34

22 30 16.7 13 21.7 9 15 6 10 1 1.7 1 1.7 5.03 1.22

23 10 50 13 21.7 7 11.7 11 18.3 11 18.3 8 13.3 3.60 1.70

24 30 50 15 25 6 10 4 6.7 4 6.7 1 1.7 5.00 1.33

25 17 28.3 14   23.3 6 10 16.7 16 8 13.3 5 8.3 4.12 1.69

26 16 26.7 14 23.3 10 16.7 5 8.3 6 10 9 15 4.03 1.78

27 35 58.3 10 16.7 6 10 4 6.7 4 6.7 1 1.7 5.08 1.36

28 21 35 22 36.7 5 8.3 4 6.7 6 10 2 3.3 4.70 1.44

 کـالس هـاي   بحـث  دراین بود که میخواهنـد   انیدانشجوبیشترین نیاز بیشتر راستا،  نیدر ا
در هنگام مسـافرت در خـارج از    )؛SD = 0.88؛ M = 5.28؛ 18 آیتم( ندانگلیسی شرکت کن به

 = SD)؛ M = 5. 20؛ 21(آیـتم   دنـ کن صحبت یسیانگل به ها و رستوران ها کشور با کارکنان هتل

، M = 5.20، 13(آیـتم   ی بپردازنـد سیزبان انگل به یونیزیهاي تلو برنامه ای لمیف يتماشا ، به1.34
SD = 1.34،( آیتم  ی کنندمعرف یسیزبان انگل هخود را ب)؛ 16M = 5.20 ؛SD = 1.34( اءی؛ اشـ 
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زبـان   بـه  )؛SD = 1.22؛ M = 5.15؛ 17(آیـتم   دنـ شـرح ده انگلیسـی   ها را بـه  و استفاده از آن
 هنـد گـوش د  ی انگلیسـی قیموسـ  به )؛SD = 1.36؛ M = 5.08؛ 27(آیتم  کنند قیتحق یسیانگل

زبـان   بـه  یرسـم  ریـ صـورت غ  بـه  یبا گردشگران خـارج  )؛SD = 1.21؛ M = 5.05؛ 14آیتم (
خاطرات خود را  ،در دفتر خاطرات )؛SD = 1.26؛ M = 5.13؛ 15آیتم ( دنکن صحبت یسیانگل
 را رمـان  یـا  داستان کیاز  يا خالصه )؛SD = 1.22؛ M = 5.03؛ 22(آیتم  انگلیسی بنویسند به

هـاي   بـردن رمـان   لـذت  ي؛ و بـرا )SD = 1.33؛ M = 5.00؛ 24 آیـتم ( بنویسـند  دنا که خوانده
 ).SD = 1.14؛ M = 5.00؛ 6 آیتمد (نخوانب یسیانگل

؛ M = 3.93؛ 2آیـتم  ( یسـ یانگلهـاي   و حفظ واژگان در کـالس  نیتمر ها، آن ازین نیکمتر
SD = 1.29؛ 23(آیتم  یسیزبان انگل به ينوشتن اسناد تجار )؛M = 3.60 ؛SD = 1.70گوش  )؛

؛ و خواندن )SD = 1.92؛ M = 3.22؛ 12آیتم ( یسیزبان انگل نفرانس بهک کی یسخنران دادن به
 )؛ بودند.SD = 1.82؛ M = 3.07؛ 7(آیتم  یسیانگل ها به نامهروز

 )قیآموزان (سوال دوم تحق دانش يازهایبا ن "2پراسپکت " درسی کتابمطابقت  -4-2
بـا   2پراسـپکت   درسی کتاب ایآ که نیا دریافتنو  قیسوال دوم تحق به دادن منظور پاسخ به

 يآموزان را با محتوا دانش يازهاین ان، محققیا خیر مطابقت دارد رستانیآموزان دب دانش يازهاین
پراسـپکت   اباز کت یکل يالزم بود مرور ابتدا در ،منظور نیا يکردند. برا سهیمقا یکتاب درس

 .کنیم (ب) هسیآموزان مقا دانش يازهایبا ن را و سپس آن(الف)  یمداشته باش 2
 سیتدر يبرا از آن که یروش و ارتباط است برقراري کتاب نیآموزش ا یهدف اصل الف:

طـور   بـه  دستور زبان تاکن سیتدردر این کتاب،  است. یآموزش زبان ارتباط ،شود استفاده می
ـ  يآمـوزان بـرا   دانـش  کردن آمادهکتاب  نیا یو هدف اصلشده است  گرفته دهیکامل ناد  يریادگی

 هـر  تدریس از دیمعلمان با ،نظر مولفطبق  است. 1"3پراسپکت "کتاب دستور زبان در  تاکن
 تابک ،آموز دانش تاب کارک ،افزون بر کتاب اصلی. اجتناب کننددر طول دوره  ستور زباند نوع

ـ آمـوزش و  فراینـد   لیمنظور تسـه  ها به و فلش کارت یمعلم، مواد صوت يراهنما  زیـ ن يریادگی
حـوادث   موضوع هر درس مربوط بـه  است و هفت درس ی شاملکتاب درس نیا د.نوجود دار

 نی، بخـش تمـر  مکالمـه هاي مختلف هر درس عبارتنـد از:   است. بخش ی روزمرهزندگ یواقع
، گوش دادن و نوشتن، خواندن، صحبت کردن کردن و تلفظ هجیمهارت صحبت کردن،  يبرا

 __________________________________________________________________  
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 .ي کردنو نوشتن و بخش نقش باز
زبان  يازهایبا ن 2پراسپکت  درسی کتابهاي  یژگیو ایآ مینید که بببو نیا يمرحله بعد ب:

 .ریخ ایشاگردان پایه هشتم مطابقت دارد 
کـه   بیـان کردنـد  آمـوزان   درصد از دانـش  76,7ذکر شد،  1در جدول  پیشترطور که  همان
و  ی اسـت سـ یانگل زبـان  هـا در  آن ییبهبود توانا يمهارت برا نیدتریعنوان مف به کردن صحبت

 یواقعـ  یهـاي زنـدگ   تیمهارت را با انجام فعال نیدهند ا می حیها ترج داد که آن نشان زین جینتا
ـ اسـت کـه در ا   یمهـارت  نیتر صحبت کردن مهم نیتوان گفت که تمر می دهند. ارتقا کتـاب   نی
شـود   مکالمه محسوب مییک عنوان موضوع  موضوع هر درس به شده است. دیتأکآن  به یدرس

ـ ا نیتمـر  کتاب به نیا ینیو دو بخش تمر عمـده   قسـمت مهـارت اختصـاص داده شـده و     نی
که  یموضوعات اختصاص داده شده است. کردن هاي صحبت مهارت نیتمر به ینیهاي بازب بخش

در آمـوزان   مکالمـه دانـش   تمـرین  مربوط بـه  زیانتخاب شده ن یکتاب درساین  سندهیتوسط نو
 آمـوزان نقـش   از دانـش  یکـ ی 5در درس عنوان مثـال،   به است. یموضوعات مختلف و شخص

) بـر  1987( 1پرسد. گرانت شهرش می ةدر بار گرید آموز دانش از کند و می فایا را ستیتور یک
هـاي   اسـتفاده از کتـاب   جـه ینت درکه  گوید کند و می می دیتأک یهاي درس کتاب »یجنبه ارتباط«

هـاي   بخـش  ارتبـاط برقـرار کننـد.    زبان انگلیسی با هـم  قادر باشند به دیآموزان با دانش ی،درس
بـراي بهبـود ایـن     مـرور هاي  نقش و بخش يهاي مکالمه، باز مانند بخش یمختلف کتاب درس

 یـه اول يازهـا یبـا ن  یرسد که کتـاب درسـ   نظر می به . بنابراین،اختصاص داده شده استمهارت 
 نـژاد، ی دختیـ ) و ب2015هـاي عربلـو (   افتهیبا  جهینت نیرسد ا نظر می به مطابقت دارد. رانیفراگ

 کـه  نـد کـرده ا  يریـ گ جـه ینتهـا   ، آن) مطابقت داشته باشـد 2015( ینرکی فاآذرنوش و عبدالمن
آمـوزان را بـرآورده    دانـش  يازهـا یاسـت و ن  یروش آموزش زبان ارتباط يبر مبنا 2پراسپکت 

 شامل مکالمات روزمـره اسـت و   یکه کتاب درس داشتاظهار  نیهمچن )2015کند. عربلو ( می
 کند. آماده می یاجتماع یصحبت در زندگ يرا براآموزان  نشدا

مانند:  ؛بهبود دهند زیخود را ن گریهاي د دهند مهارت می حیآموزان ترج دانش ج،یبر طبق نتا
ـ هـا   لمیفـ  يتماشـا  ی؛سیهاي انگل خواندن رمان ـ زیهـاي تلو  برنامـه  ای  ی؛سـ یزبـان انگل  بـه  یونی

 يا خالصه نوشتن ی؛سیزبان انگل به یادداشت دفترچه نگهداشتن ی؛سیانگل یقیموس دادن به گوش
ـ ا بـا توجـه بـه    .یسـ یزبـان انگل  اطالعات بـه  قیو تحق اند؛ هخواند کهرمان  ایداستان  کیاز   ن،ی

 __________________________________________________________________  
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 امـا  ؛ها اختصاص دهـد  مهارت نیا نیتمر يرا برا ییها کتاب تالش کرده تا بخش نیا سندهینو
مطابقـت   یادگیرنـدگان  يازهـا یو بـا ن  سـت یب نها جذا مهارت نیروش بهبود ا رسد، نظر می به

مهارت ها را  نیا ه استکرد یسع سندهیمثال، در باره مهارت خواندن و نوشتن، نو يبرا. ندارد
معلـم از   ،خواندن، صحبت کـردن، و نوشـتن  هاي  در بخش، و یا کند بیترک يگفتار هارتبا م

آمـوزان   کند و دانش استفاده می ،موضوع هر درس است که مربوط به یبا واژگان ییها کارت فلش
در بـاره موضـوع مـرتبط     گریکدیواژگان با  نیخوانند و سپس با استفاده از ا واژگان را می نیا

بهبـود   يبرا تینوع فعال نیرسد ا نظر می به د.کنن پر می ي خالی راهاجاکنند و سپس  می صحبت
 هـا  خواندن رمان شامل که ها آن يازهایباشد و با ننآموزان موثر  مهارت خواندن و نوشتن دانش

مطابقت نـدارد. طبـق گفتـه     است، ها داستان نیاز ا يا و نوشتن خالصهانگلیسی هاي  داستان ای
غفلـت شـده    2پراسـپکت   کتـاب  درتـا حـدودي    خواندن و نوشتنمهارت  از )،2015( لوعرب
 چندان مفید نیستند. خواندن و نوشتن هاي  بخش هاي مربوط به تمرینو

مهارت را از  نیدهند ا می حیرجتآموزان  داد که دانش نشان جیدادن، نتا مهارت گوش ارةدر ب
در  .یـاد بگیرنـد   لمیفـ  يو تماشا یسیانگل یقیموس دادن به هاي جالب مانند گوش تیفعال قیطر

و زیـر  دادن  گـوش اصـلی  مهـارت   دقصـد دار  ه نیزسندینو ،یکتاب درس نیدادن ا بخش گوش
عنـوان مثـال،    دهـد. بـه   شیافـزا  آمـوزان  د گرفتن مفهوم کلـی را در دانـش  هاي آن؛ مانن مهارت
 گیرنـد وسـپس   مفهـوم کلـی را مـی    دهنـد و  گوش مـی  یصوتهاي  CDمکالمه  آموزان به دانش
 1. رضـوانی باشندآموزان جالب ن دانش يها برا تیفعال نیارسد  نظر می به کنند. را پر می ها جدول

 2پراسـپکت   کتاب و خواندن در دادن گوشهاي  رسد تمرین ینظر م ) اظهار داشت که به2015(
ـ ، در ا)2015عربلـو (  ۀطبق گفتـ دهند.  آموزان نمی زبان کافی بهو انگیزه  نیستند جالب  زمانـه  نی
هـا را خسـته    آن یصـوت هـاي   CD دادن بـه  دارند و گوشهاي تصویري  فایل به ازیآموزان ن دانش
 يبـرا  یهـا فرصـت   ها و کارتون لمیکه استفاده از فمیدارد اظهار ) 1996( 2اتویک نیهمچن کند. می
اجتماعی یـاد گیرنـدگان را بـا نشـان     -و نیز آگاهی فرهنگی کند زبان دوم را فراهم می يریادگی

دادن قوانین ارتباطی مانند بنوبت صحبت کردن، مناسب بودن موضوع بـا موقعیـت، اسـتفاده از    
مختلف  يایمزا يدارا زیها ن استفاده از آهنگبرد.  میزبان غیر کالمی، و لحن و آهنگ صدا باال 

بطوریکـه  کننـد   ی را ایجـاد مـی  جو مثبتـ  و دهند می زهیانگیادگیرندگان  ی بهعیطور طب به و است
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همـانطور کـه    هاي مختلف آهنگ و لحن صدا گوش دهند و یـاد بگیرنـد.   فرم توانند به ها می آن
گـوش دادن و  هـاي   مهـارت  تیتقو ،آهنگ قیز طرا يریادگیکند، اهداف  می انی) ب2010( 1وو

و مـوثر   هاي لذت بخش ها و کارتون لمیها، ف اضافه کردن آهنگ، نیبراصحبت کردن است. بنا
مفیـد   رسـتان یدبآمـوزان دوره اول   تواند در یادگیري زبان انگلیسی براي دانـش  مهم است و می

 واقع شود.
زبـان   دوسـت دارنـد اطالعـات را بـه     چنـین همآمـوزان   دانـش  نیاز سنجی، جینتا با توجه به

 يآمـوزان را بـرا   وجـود نـدارد کـه دانـش    چنـین تمرینـی   جستجو کنند، اما در کتاب  یسیانگل
 موضوعات تکالیفی راجع بهبهتر است  نیبنابرا .کند قیتشو یسیزبان انگل اطالعات به يجستجو

تواننـد   ها می آن بعنوان مثال، د؛ها را در خانه انجام دهن آموزان، آن هر درس اضافه شود تا دانش
 جستجو کنند. در خانه 5درس  فیعنوان تکل به عالقه خود را موردکشور  اطالعات مربوط به

 معلمان (سوال سوم پژوهش) از دیدگاه کتاب یابیلیست ارز چک لیو تحل هیتجز -4-3
هـاي   شبخـ  آیتم وجود داشت که نظر معلمـان را در بـاره   38لیست ارزیابی کتاب  در چک

 3جـدول  بخش تقسیم شده بـود.   7 لیست به سنجید. این چک می "2پراسپکت "مختلف کتاب 
لیسـت   بخش چکهفت  يبرا) دیدگاه معلمان SD( اریمع و انحراف )M( نیانگینشان دهنده م

 است.

 ستیل هفت بخش چک يبرا اریو انحراف مع نیانگی. م3جدول 

(SD)انحراف معیار (M)بخش میانگین 
 یعمل مالحظات 4.22 74.

 یو طراح طرح بندي 3.46 1.16
 ها تمرین 2.91 1.21
 مهارت 3.37 1.03
 نوع زبان 3.1 1.03
 موضوع و محتوا 3.23 1.06
 یاجماع کل 3.40 1.09
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هـا   هـاي تمـرین   بخـش  مربوط بـه  نیانگیم نیتر نییدهد، پا نشان می 3طور که جدول  همان
)M = 2.91 ،SD = 1.21( و نوع زبان )M = 3.1 ،SD = 1.03( .گرفت که  جهیتوان نت می است
بیشتر معلمان اعتقـاد داشـتند کـه کتـاب      .وجود دارد تیمشکال یکتاب درس نیهاي ا تمرین در

 تاکـ ، دسـتور زبـان (ن  ها را ایجـاد کنـد   نتوانسته است توازن بین تمرین "2پراسپکت "ی درس
روش  نیـز بـه  واژگـان   مربـوط بـه  و نکـات   )اند گرفته شده دهیکتاب ناد نیکامال در ا يدستور

کـات مربـوط   نند. سـت ین رییـ قابل تغی راحت معلمان به توسط ها تیو فعال اند نشدهارائه  یزشیانگ
و  هـا  تمـرین بیشـتر   انـد و  گرفتـه شـده   دهیکامال ناد کتاباین در و دقت در آن  دستور زبان به

تمرکزدارنـد.   حبت کـردن روان صـ برتلفـظ،  و هاي هجی کردن  بخشجز  به ،هاي کتاب تیفعال
هاي آزاد گذاشته نشده تا معلمان بتوانند بـا کمـی تغییـر در     یا فعالیت نیگونه تمر چیه نیهمچن

هـا ماننـد    تیموضوعات و مطالب فعال اند. تمام ها کنترل شده کالس بکار ببرند، نیز همۀ تمرین
 نیـی تع سندهیتوسط نو ننوشتهاي گوش کردن و  فعالیت مخصوص براي هاي استفاده از کارت

 دهد. رییها را تغ تیتواند فعال یمعلم نم نیبنابرا اند؛ هشد
 ،یکتـاب درسـ   نیهاي ا تمرین ؛ براي مثال،دنوجود دار نیز نکات مثبت رخی، ببا این حال

 قیتشو یادگیري زبان انگلیسی هاي خالقانه و مستقل و واکنش ،یکار گروه يآموزان را برا زبان
را  رندگانیادگی "2پراسپکت " هاي کتاب تی)، تمام فعال2015( یرضوان گفتۀ جه بهکند. با تو می
کند  می قیرا تشوها  نیز، آن  يگفتارهاي  تمرینتمام  د وکن می قیتشو گریکدیبا  يرهمکا يبرا

 و معلم خود صحبت کنند. گریکدیتا با 
، M = 3.1( نیـز  نوع زبان از دیدگاه برخی از معلمان در باره شد،  پیشتر گفتهطور که  همان

SD = 1.03( ایـن  اسـتفاده در  موردداد که زبان  نشان جینتا وجود دارد.در این کتاب  یمشکالت 
 2کتـاب پراسـپکت    یهدف اصل . چون ستین زبانان یسیانگل یواقعزبان مانند ه ی،کتاب درس

کتـاب   نیمشکالت ا نیتر از مهم یکیعنوان  تواند به می ي است، این مورد بهبود مهارت گفتار
شـده و تمـام    یطراحـ  یاهـداف آموزشـ   يبـرا  یکتـاب درسـ   نیا يمحتوا شود. در نظر گرفته

کـه ارتبـاط    ی)، زمـان 2014( 1زادهي دیـ طبق نظـر حم  .ردیگ صورت می رانیا جو درمکالمات 
 آمـاده  یواقعـ  يایـ در دن براي ارتباط دیبا را آموزان درس است، زبان کیآموزش  یهدف اصل

 باشـد.  ممکـن مـی   ریـ نظـر غ  بـاره  اهـداف   دست یـافتن بـه   ،بمورد  نیا در نظر گرفتن. با کرد
برنامـه   و یهـاي درسـ   کتـاب بـین اهـداف    کند کـه  اشاره می نیهمچن) 1995( 2کانینگسوورت
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شد، استفاده از زبان  گفته پیشتر نیزطور که  همان .باشدداشته مطابقت وجود  دیزبان با يریادگی
زبـان واقعـی    ی که بـه استفاده از متون ،نیبنابرا ؛آموزان بود زبان يازهایاز ن یکی یواقع يایدر دن

د و مشـکل  تواند مـوثرتر باشـ   ها می لمیمانند داستان ها، اشعار، کارتون ها و فنوشته شده اند  
عـدم  . ستیمناسب ن نو واژگا يدستور تاکنترتیب استفاده از  نیهمچن .نوع زبان را حل کند

)،  دقـت  1996( 1اسکتان گفته با توجه بهت. بخش اس نیا گریمشکل د يوردست کاتن توجه به
شود با معیارهاي زبان هدف از جملـه تلفـظ    نشانگر این است که تا چه حد زبانی که تولید می

کـه دقـت   دارد مـی اسکتان اظهـار  صحیح، استفاده درست واژگان و دستور زبان  مطابقت دارد. 
در کنـار دقـت در تلفـظ و     ،نیبنابرا ؛زبان مهم است يریادگیو در آموزش  روان بودناندازه  به

 مهم است. زیدر دستور زبان ن واژگان، دقت
ــدگاهاز  ــرا .ســتیواژگــان مناســب نترتیــب گذاشــتن معلمــان  دی ــال، در درس  يب  4مث
 یسـ یکه کلمات انگل ی استدرحالاین آشنا شوند،  ها يماریبا انواع مختلف ب دیآموزان با دانش

پس،  اند. نشده یمعرف نیشیهاي پ در درس ای 1کتاب پراسپکت  معده در ،ینیر، چشم، بمانند س
 گرفتگـی  ،یچشـم هاي  بیماريسردرد،  کلماتانتظار داشت که آموزان  از دانش توان چگونه می

آمـوزش واژگـان مربـوط     ،نیبنـابرا  .یاد بگیرنـد  2کتاب پراسپکت  در ی راشکمهاي  درد ،ینیب
وقـت   دیاست و در حال حاضر معلمان با يضرور اریها بس يماریاز آموزش ب قبل ،بدن اندام به

 لیو تحل هیتجز جینتا .اند کلمات و مطالبی کنند که در کتاب آورده نشدهخود را صرف آموزش 
و  نیدهند که واژگـان را در کـالس درس تمـر    یمن حیآموزان ترج دهد که زبان نشان می ازهاین

ـ   یمعرف .حفظ کنند ـ از دال یکـ ی ،رنـدگان یادگی قبلـی  دانـش  دون توجـه بـه  واژگـان ب مهـم   لی
با ترتیب درست، اهمیـت  واژگان ارائه  ،نیبنابرا ؛واژگان است يریادگی يها  برا آنانگیزگی  بی

 آموزان را براي یادگیري افزایش میدهد. زیادي دارد و انگیزه زبان
، M = 4.22(  یعملـ مالحظات  بترتیب مربوط به میانگین ها باالترین ، 3جدول  با توجه به

SD = 74 ( یو طراحـ بنـدي   طـرح )؛M = 3.46 ،SD = 1.16( ینظـر کلـ    )؛M = 3.40 ،
SD = 1.09مهـارت (  )؛M = 3.37 ،SD = 1.03و موضـوع و محتـوا (   )؛M = 3.23 ،SD = 

 مالحظـات از نظر یگرفت که کتاب درس جهیتوان نت می ،ها این یافته بر اساس .باشند )؛ می1.06
منتشر شـده اسـت.    اریاخ نیز است و یمنطق 2پراسپکت کتاب  متیق رایز ،مناسب است یلعم

که کتـاب  شـامل واژه    موافق بودندمعلمان بیشتر  مناسب است. زینکتاب  احیو طر بندي طرح
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معلـم در بـاره     يمناسـب بـرا   يراهنمـا  نیهمچنکافی مرور و هاي  بخش ،يریتصو ینامه کاف
ـ دمعلمان  بطور کلـی   از يادیتعداد ز ب،یترت نیهم به .است یدرساستفاده از کتاب  شیوة  دگاهی
زبان مناسب  يریادگیاهداف  يبرا یمعتقد بودند کتاب درس رایز ،در باره  کتاب  داشتند یمثبت

انتخاب خواهنـد   ی را براي آموزشکتاب درس نیدوباره ا اگر حق انتخاب داشته باشند،است و
روش تمـرین  ها و  مهارت ریز ،ها ارائه مهارتدرست  با شیوةمعلمان بیشتر  ن،یبر ا افزون کرد.
ـ    ایـن کـه   آن ووجود دارد  یباره، مشکل نیدر اها موافق بودند.  آن چهـار   نیتـوازن مناسـب ب

از معلمان معتقـد بودنـد کـه     یمیاز ن شیبدر نظر گرفته نشده است. مورد دیگر اینکه، مهارت 
اظهـار   هـا  آن مشکالت وجود دارد. یبرخ و فقطاست مناسب  یکتاب درس يموضوع و محتوا

تنـوع کـافی در آن   و  سـت ین یزشـ یو انگ زیـ انگ جالب، چالش یکتاب درس يکه محتواداشتند 
هاي باره  استفاده در  تیکه اظهار داشت فعال) 2015عربلو (هاي  افتهی نتیجه با نیا .وجود ندارد
هاي جالـب   راستا، اضافه کردن بخش نیا. در ، سازگاري نداردجذاب و جالب استاین کتاب 
مشکل را  نیمطابقت دارد، ممکن است ا گانرندیادگیهاي  تیو قابل ازهایکه با ن زیبرانگ و چالش

 .کندحل 

 يریگ جهینت -5
تبـدیل   بـا یچنان گسترده است که تقر هاي آموزش زبان در کالس یهاي درس کتاب تیاهم

 هـر برنامـه   يبـرا  کـه ، )1994اتچینسون و تورس ه(زبان شده در آموزش  یعنصر جهان کی به
 یهاي درس )، کتاب2003( یاضیر گفتۀ به .)1988شلدون،  ؛2005(لیتز،  مهم است آموزش زبان

هـا   آن شـدت بـه   آموز بـه  هر دو معلم و دانش رایز ،کنند می فایا یآموزش ندایدر فر ینقش مهم
ـ و تحر زهیـ انگ جـاد یا يبـرا  يان ابزارعنو د بهنتوان می همچنین یهاي درس ند. کتابا وابسته  کی

تاملینسـون  طبـق نظـر    ).1991، 3اسکیرسـو ؛ 1977 2لـی ؛ 1981، 1الرایـت ( باشند زبان يریادگی
 طیمثبت در بـاره  محـ   دگاهیو د زهیانگ رندگانیادگیکه در آن  یآموزش طیمح کی، در )2003(
ـ ز تا حـد  دتوان زبان می يریسرعت فراگ ،خود دارند يریادگی  درنتیجـه؛  و یابـد  شیافـزا  يادی
 .باشدزبان موثرتر  يریادگی

مطـرح  معلمـان آمـوزش زبـان     يکه بـرا  از اقدامات مهم یکینکات،  نیا در نظر گرفتنبا 
 __________________________________________________________________  

١- Allwright 
٢- Lee 
٣- Skierso 



 683 آموزان و دیدگاه معلمان بر اساس نیازهاي دانش »2 پراسپکت« یسیانگل درسی کتاب یارزیاب

بر  کهاست  یاتیح یمیتصم كاین ) 2003( یاضیر نظر هب که است یانتخاب کتاب درس ؛است
 ی،هاي درس کتابنادرست انتخاب  گذارد. می ریکالس درس تاث ییایآموزان و پو معلمان، دانش

د رفـت  نـ هـدر خواه  زیـ ن یمنابع مال خواهد گذاشت. يریادگیآموزش و  بر یمنف ریاحتماال تاث
ـ کنـد، ارز  ) اشـاره مـی  2003( یاضـ یطور که ر همان ).1988، شلدون؛ 2011، 1موکوندان(  یابی

) 1988لدون (شود. شـ  محسوب می یمهم در انتخاب کتاب درس يندیعنوان فرا به یکتاب درس
کـه انتخـاب کتـاب     دارد اظهار می يو. ارائه داده است یکتاب درس یابیارز يبرا لیدل نیچند
ـ  نشـانگر  اغلـب  آمـوزش زبـان،   یدرس کـه در آن   اسـت  یو آموزشـ  يمهـم ادار  میتصـم  کی
کنـد کـه    اضافه می يو .گیرد ی انجام میاسیس یحت ای ،یمال ،يا قابل توجه حرفه يگذار هیسرما
ـ  سـازد  سازمان خاص را قادر می ایموسسه  کی معلمانو مدیران کامل،  یابیارزیک  تمـام   نیب
 د.نقائل شوتفاوت هاي موجود در بازار  کتاب

هــاي  کتــاب ریتحــت تــاث امیمســتق یادگیرنــدگانطــور کــه معلــوم شــد، معلمــان و  همــان
ـ  یهـاي درسـ   کتـاب «) معتقدنـد کـه   2014( 2يو محمـود  يدیـ حم ،ی. نجفهستند یدرس  نیب

 جـاد یا يرا بـرا  یهاي خاصـ  یژگیو دیبا نیبنابرا ،کنند می ایجاد ارتباطآموزان  و دانش مدرسان
بـدون توجـه    یدرسـ هـاي   کتاب ارزیابی ن،یبنابرا ).389(ص  »باشندمناسب داشته  رتباطا کی
)، 2002( 3اسـتولر  گفتـه  بـه . رسـد  منطقـی بنطـر نمـی   معلمان دیدگاه آموزان و  دانش يازهاین به
چون نویسندگان  ند، مفیدشوند گرفته میآموزان  ها و بازخوردهایی که از معلمان و دانش هنگارا

هـا ممکـن    دیگران چه اشـکاالتی را در کتـاب آن  بینی کنند که  توانند پیش همیشه نمی ها  کتاب
 است بیابند.

ـ و ارز یدر طراحـ آموزان  دیدگاه دانشهاي استفاده از  از راه یکی ـ  یابی  ،یکتـاب درسـ   کی
ـ  هاازین لیو تحل هی، تجز)1991( 4جانز يبرا است. نیازسنجی کردیتفاده از رواس گـام در   نیاول

هـاي بعـدي فـراهم     ت که درستی و ارتبـاط الزم را بـراي تمـام فعالیـت    اسیک درس  یطراح
 يآموزان نه تنها بر محتوا زبان يازهایاز ن ی)، آگاه1987و واترز ( نسونیطبق نظر هاچآورد.  می

ها بکـار   توان درطراحی این درس هایی را می دهد چه پتانسیل نشان میکه  ،گذارد می ریتاث درس
 گرفت. 

 __________________________________________________________________  
١- Mukundan 
٢- Najafi, Hamidi, and Mahmoudi 
٣- Stoller 
٤- Johns 
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 1بارسـلوس مهـم اسـت.    اریبسـ  یهاي درسـ  کتاب یابیو ارز یدر طراح زیمعلمان ندیدگاه 
 گـذارد.  می ریتاث هاي درس در کالس ها تدریس آن معلمان زبان بردیدگاه که  ) باور دارد2000(
در داخـل و خـارج از   بر آنچـه کـه    معلماندیدگاه کند که  ) اشاره می1986( 2ویه، طور مشاب به

ـ معلمـان با  ن،ی. بنابراگذارد می ریتاثدهند،  انجام میکالس  از درك و بـاور خـود در هنگـام     دی
 تدریس روزانه آگاهی داشته باشند. 

معلمـان و   گاهدیـد  دادن بـه  تیـ اهم ،یهـاي درسـ   کتاب یابیارز تیعالوه بر اهم ،جهیدر نت
ـ ا ،عینـی  مثـال  عنـوان یـک   به مهم است. ندیفرا نیاجزو  زین رندگانیادگی يازهاین  پـژوهش  نی
پایـه هشـتم دورة   آموزان  دانش يبرا "2پراسپکت " درسی مناسب بودن کتاب یمنظور بررس به

مـده  دسـت آ  به جینتا است.گرفته معلمان انجام دیدگاه و ها  آن يازهایبر اساس ن تانرسیدب اول
کتاب  کیعنوان  تواند به مطابقت دارد و می گانرندیادگی يازهاین شتریبا ب این کتاب نشان داد که

 یهدف اصـل  رایز دریاستفاده قرار گ  مورد پایه هشتمآموزان  آموزش دانش يمناسب برا یدرس
 آموزان پایه هشـتم  که مهارت ترجیحی دانش آموزان است زبان يبهبود مهارت گفتار درس نیا

 ،رنـدگان یادگی يازهـا یسـن و ن  در نظـر گـرفتن   اما بـا باشد.  نتایج این تحقیق نیز می با توجه به
هـا،   لمیهـا، فـ   ماننـد داسـتان   گـر ید جذاب و جالـب د رو استفاده از موا ينوآور دادن به تیاهم

معلمان  .داشته باشند رندگانیادگی زهیانگند تاثیر زیادي برافزایش توا می نیز ها ها و کارتون آهنگ
 از یهـا معتقـد بودنـد کـه کتـاب درسـ       آن ،داشـتند  یکتاب درس نیا نسبت به یمثبت دگاهید نیز

 حیمعلمان ترجبیشتر  موضوع و محتوا مناسب است. ،یو طراح بندي طرح ،یعمل نظرمالحظات
اما همانند هـر کتـابی نقـاط ضـعفی در ایـن       بپردازند. درسی کتاباین آموزش  دادند دوباره به

تعـادل   ی،چهـار مهـارت زبـان    بـین که  شتندمعلمان اعتقاد دا ،عنوان مثال جود دارند؛ بهکتاب و
 ستندیها جالب ن تمرین، و اند شدهکامال حذف  يدستور تاکن ست،ین واقعی زبان وجود ندارد،

 د.نشو لیتکم ایمعلمان اصالح و  توسطد نتوان یو نم
بـا اضـافه    ،عنـوان مثـال   اصالحات، به یگرفت که با اعمال برخ جهیتوان نت بدین ترتیب می

، نوشـتن  تکـالیف خانـه  هاي کوتاه،  و جالب مانند داستان زبان معتبر واقعی یی بهها کردن بخش
 يبرا تواند ی میکتاب درس نیو آهنگ،  ا دئویآسان و استفاده از ودستوري نکات بعضی آزاد، 
 .تر باشددیآموزان مف زبان

 __________________________________________________________________  
١- Barcelos 
٢- Yu 



 685 آموزان و دیدگاه معلمان بر اساس نیازهاي دانش »2 پراسپکت« یسیانگل درسی کتاب یارزیاب

در وزارت آمـوزش و   یهـاي درسـ   طراحان مـواد و برنامـه   يتواند برا می تحقیق نیا جینتا
بـارة    درتواننـد اصـالحات الزم را    هـا مـی   . آنباشـد  دیمف یمتخصصان آموزش ریپرورش و سا
آموزان انجـام دهنـد. نتـایج     با در نظر گرفتن نیازها و عالیق دانش "2پراسپکت "کتاب درسی 

هاي آموزش مناسب،  که با استفاده از روشهمچنین میتواند براي معلمان مفید واقع شود بطوری
 نقاط ضعف کتاب درسی را جبران کنند. 

در این تحقیق با وجود اینکه دیدگاه معلمان زنومرد پرسیده شده بود، ولی بعنوان متغیـر در  
آموزان دختر و پسر با یکـدیگر مقایسـه    مقابل یکدیگر مقایسه نشده بودند و نیز نیازهاي دانش

و  2توانند متغیر جنسیت را وارد تحقیق کرده و کتاب پراسـپکت   ققان دیگر مینشده بودند. مح
هاي پراسپکت را از این بعد نیز ارزیابی و بررسی کنند. همجنـین از ابعـاد دیگـر     یا سري کتاب

توان بررسی کرد کـه تـا    هاي پراسپکت را باره  ارزیابی قرارداد؛ براي مثال، می نیز میتوان کتاب
آمـوزان دبیرسـتانی را افـزایش     ها آگاهی درون فرهنگی و بین فرهنگی دانش ابچه حد این کت

تواننـد هـم از طریـق     دهند. در این تحقیق، از پرسشنامه استفاده شـد، تحقیقـات دیگـر مـی     می
آمـوزان ایـن کتـاب را مـورد  بررسـی و       پرسشنامه و هم از طریق مصاحبه با معلمان و دانـش 

 ارزیابی قرار دهند. 
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