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شناسي محتواي كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه و ارزيابي آن تحليل و آسيب  
آموزش ارتباطي زبان  با معيار رويكرد  

Evaluation of high school English language textbook based on the criteria 
derived from communicative approach to teaching. 

1389 /14/3: مقاله رشيپذ ؛ 21/11/89: يينها نسخه افتيدر ؛17/5/1388: مقاله افتيدر  
   -3پور اهللا موسي  نعمت-2عسگري  مجيد علي-1خديجه صفرنواده

  4رضا عناني سراب محمد
  

ها و شناخت، مستلزم رويارويي با تجارب يادگيري مناسب  كسب مهارت
تواند  آموز در معرض اين تجارب قرار نگيرد هرگز نمي باشد و اگر دانش مي

در اين مقاله با استناد به اين ديدگاه . ها و شناخت مورد نظر را كسب كند مهارت
آموزان  تواند به اندازه تجاربي كه دانش ب مي فقدان و نبود بعضي از تجاركه

هاي برنامه درسي زبان   به مطالعه كاستي.كنند بر يادگيري تأثير بگذارد يكسب م
 براي كشف آن شده و معيار  انگليسي دوره متوسطه با تأكيد بر محتوا پرداخته

ها  ليتبا توجه به اهميت معناداري فعا. است  بودهها رويكرد ارتباطي  اين كاستي
آموزي و توانش ارتباطي  هاي زبان چنين تقويت مهارت در رويكرد ارتباطي و هم

به عنوان هدف آموزش زبان در اين رويكرد، سه مقوله هدف، چهار مهارت 
هاي  چنين اصول و ويژگي هاي كتب درسي و هم آموزي و فعاليت اصلي زبان

  .رويكرد ارتباطي مورد تحليل و ارزيابي واقع شد
دهد هدف از تأليف كتب درسي مربوطه  يج اين مطالعه نشان مي نتا

 ساختارگرا هاي  باشد و اين كتب بر مبناي نظريه آموزش اجزا و عناصر زبان مي
آموزي به مهارت نوشتن  هاي چهارگانه زبان  در ميان مهارت.شكل گرفته است

 در قالب جمله بر اساس نكات دستوري مشخص شده بيشتر پرداخته شده و
ها  هاي سنتي در قالب كاربردهاي مكانيكي جمله ها غالباً با تأسي از روش فعاليت

هاي معنادار بر اساس بافت و متن  كه فعاليت باشند در حالي و الگوهاي زباني مي
  .هاي مجزا و پراكنده شوند نه جمله معنادار تنظيم مي

د ارتباطي، تحليل و ، رويكر ، كتب درسي زبان انگليسي  برنامه درسي:ها كليدواژه
 .ارزيابي

Kh. Safarnavadeh-  
M.Aliasgari (Ph.D)- N.Mosapour 
(Ph.D) - Mr. Ananisarab (Ph.D) 
 
Knowledge and skills acquisition require 
adequate learning experiences. Based on 
Eizner's view this study investigated 
shortcomings of English courses at 
secondary schools. To this end a 
communicative approach was adopted 
with emphasis on content. Given the 
importance of activities in 
communicative approach and 
reinforcement of language skills and 
communicative competence, three 
dimensions of goals, four basic language 
skills, and English textbooks were 
analyzed.  Results indicated that main 
goal pursued in the textbook was 
language components based on the 
structuralist perspective.  Writing skills 
with emphasis on grammatical precision 
received more attention compared to 
others, following traditional stylistic 
sophistication and mechanistic 
applications and models. 
 
 
Key Word: communicative approach- 
English subject books- analysis & 
Evaluation 

 

                                                 
   ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم دانشجوي دكتراي برنامه: نويسنده مسئول. 1

  09127031241: تلفن ، شماره  navadeh42@gmail.com:پست الكترونيكي
ر دانشگاه تربيت معلم استاديا .2  

   ) اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريمأمور در پژوهشكده مطالعات فرهنگي و(دانشيار دانشگاه باهنر كرمان . 3
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي. 4

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389، سال پنجم، تابستان 17فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره 

 87

   و بيان مسئلهمقدمه
 قرن بيستم كه برنامه درسي در محافل علمي حضور رسمي ني آغازيها هاز ده 
اسان برنامه درسي به عنوان ن و كارشناهمواره متخصص ،)1386 ، مهر محمدي(يافت 

. دهندگان به وضعيت و كيفيت آموزش جوامع مختلف مطرح شدند متوليان و پاسخ
مختلف دانش از هاي  با مطالعه و كسب دانش و بينش مداوم از حوزهريزان درسي  برنامه

شناسي در  جامعه و شناسي رشد روان شناسي يادگيري، ليم و تربيت، روانعقبيل فلسفه ت
ي درسي مختلف برآنند تا با گزينش هنرمندانه و ها هبا مشاركت متخصصين حوزتيمي 
. خود چهارچوبي مناسب و كارآمد مطابق با نيازهاي روز جامعه خود ارائه دهند عالمانه

اساس رويكرد حاكم بر آن  هاي آموزشي مختلف بر چهارچوب برنامه درسي در حوزه
ثير قرار أي را در حوزه نظر و اجرا تحت تو بالطبع عناصر برنامه درس گيرد شكل مي

بر تعيين هدف آموزش ماده درسي  حاكم بر هر برنامه درسي عالوه ديكررو. دهد مي
 نگرش كالن و يا باورهايي را بر اساس يك سري مباني نظري در ارتباط با ، مربوطه

 ريچاردز و( كند  ميچنين ماهيت يادگيري مطرح ماهيت ماده درسي مربوطه و هم
 به .شوند  و بر اين اساس عناصر برنامه درسي مشخص و ترسيم مي)2001، 1راجرز

مين نيازهاي آموزشي جامعه در أعبارت ديگر شكست و توفيق هر برنامه درسي در ت
البته . توان تا حد زيادي به رويكرد حاكم بر آن نسبت داد حوزه مطالعاتي مربوطه را مي

چنين توانمندي علمي و خالقيت و   و هماوباورهاي  عالئق و ،  ميان نقش معلمايندر 
  .)1994آيزنر،  (هنرمندي وي را نبايد ناديده گرفت

 ، كديور(گرايي   فراشناختي و ساختن،  شناختي، گرايي هاي يادگيري رفتار نظريه 
و در اين ميان  اند هاي درسي داشته گيري برنامه سزايي بر شكل هثيرات بأ، ت)1386

  .)1994آيزنر، (  بقيه داشته است بهتري نسبت گسترده فوذ بسياررفتارگرايي ن
هايي از زمان و شرايط خاص  ي برنامه درسي در برهه اگرچه برخي از رويكردها 
نامه درسي اي خاص بوده است اما تجويز يك بر گوي نيازهاي آموزشي جامعه پاسخ

                                                 
1 .Jack C. Richards & Theodore S.Rodgers 
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ائل شدن براي يك به عبارت ديگر، كليت ق زمان و شرايط جامعه و بدون توجه به
گرايي  ها با نفي كليت مدرن  پست1970برنامه، جايز نيست و اين نظري است كه از دهه 

مطرح كردند كه مورد توجه ) 1383؛ فرمهيني فراهاني، 1386؛ باقري 1995، 1اسلتري(
وزشي مختلف بروز و هاي آم در حوزه ، و اين تفكر و ديدگاه در برنامه درسي واقع شد

محور  آموز دانشگرايانه و  توان به گسترش رويكردهاي انسان براي مثال مي .ظهور يافت
گرايي در آموزش زبان   فراشناختي و ساختن، هاي يادگيري شناختي و رونق نظريه
  .اشاره كرد) 2001 ريچاردز و راجرز، ( به بعد1970خارجي از دهه 

ها و  ايي بر روي حوزهسزه ثيرات بأهاي مختلف به برنامه درسي در هر دوره ت نگاه 
هاي  تاريخچه روش .موضوعات درسي در مدارس از خود به جاي گذاشته است

ها نيز چنين روندي را از خود نشان  آموزش زبان خارجي و رويكردهاي حاكم بر آن
هاي آموزش التين و  شباهت به روش هاي سنتي آموزش زبان كه بي در روش. دهد مي

 ، )2007 ،2سويگنن( باشد ليست واژگان و صرف فعل نمي حفظ ،  يعني ترجمه، يوناني
ان آموز دانش ،گرايي هاي جديدتر مبتني بر رفتار در روش.  نقش مهمي داشته است،كنترل

و اشتباه  پرداختند  انجام تمرينات مكانيكي و هدايت شده مي، ها بايد به حفظ ديالوگ
ر اين بود كه اشتباه و تكرار آن و آمد چرا كه اعتقاد ب  يك گناه بزرگ به شمار مي،كردن

 براي يادگيري از اشتباه خود نه تنها اشتباه وي را تصحيح آموز دانشآزاد گذاشتن 
ان بايد طبق الگوهايي كه آموز دانشلذا . شود كند بلكه باعث تثبيت آن اشتباه نيز مي نمي

رل معلم نقش بسيار كردند و در اين يادگيري كنت  را ادا ميها ه جمل، داد معلم ارائه مي
ها نقش اساسي  اين روش گيري گرايي در شكل ي يادگيري رفتارها همهمي داشت و نظري

  ).2003؛ ريچاردز، 2001ريچاردز و راجرز،  (كرد را ايفا مي
دهند و آن را به عنوان اساس و   مي3 تقدم را به توانش دستوري، رويكردهاي سنتي 

توان از طريق آموزش  اين باورند كه كه زبان را ميدانند و بر  پايه خبرگي در زبان مي
فرض بر اين است كه يادگيري زبان يعني .  مستقيم و تمرينات تكراري فرا گرفت

                                                 
1. Patrick Slattery 
2. Sandra J Savignon 
3. grammatical competence 
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ها به طور   و الگوهاي گرامري و يادگرفتن توليد آنها هساختن مجموعه بزرگي از جمل
شد  گرفته مي به كار هايي كه غالباً تكنيك. هاي مناسب صحيح و سريع در موقعيت
هاي   تمرينات جايگزيني و شكل،  تمرين پرسش و پاسخ، ها عبارت بود از حفظ ديالوگ

از همان ابتدا توجه زيادي .  نوشتن و خواندنمختلفي از تمرينات هدايت شده در زمينه
ان آموز دانش كه اگر بر اين بودشد چون فرض  روي تلفظ صحيح و گرامر صحيح مي

هاي  روش .ها ماندگار و پايدار خواهد شد شتباه در سخن گفتن آن اين ا، اشتباه كنند
ثر از أ متو بر اين اساس 2چنين آموزش موقعيتي زبان  و هم1 شنيداري-گفتاري 

  .گرايي بودندي رفتارها هنظري
العملي نسبت به رويكردهاي سنتي آموزش زبان شكل گرفت  عكس 1970در دهه  

شنيداري و آموزش موقعيتي زبان به  - ي گفتاريها زودي در سرتاسر جهان روشه و ب
كيد بر گرامر و دستور زبان در أت.  تلقي شدندهاي از رده خارج شده عنوان روش

ال رفت زيرا بحث اين بود كه توانايي زبان بايد بيشتر ؤآموزش و يادگيري زبان زير س
يي كه از نظر ها هاگرچه توانش دستوري براي توليد جمل.  توانش دستوري باشداز صرفاً

و دانشي توجه كرد كه براي ها  ت اما بايد به مهار، دستوري صحيح باشند ضروري است
ي زبان براي اهداف مختلف ارتباطي از قبيل ها هبه كار بردن مناسب گرامر و ساير جنب

 بيان آرزوها و نيازها و غيره مورد نياز ،  پيشنهاد كردن،  توصيه كردن، درخواست كردن
 چگونه ، چه چيزي گفتن«تر از توانش دستوري است و  اين مفهوم بسيار گسترده. باشد

. گرفت  را در بر مي»ها كنندگان و نقش و توجه آن  مشاركت، گفتن بر اساس موقعيت
ها بر اين بود كه اين  گرفت و فرض آن نمي  اين نوع دانش را در بر،رويكردهاي سنتي

؛ ريچاردز، 2001ريچاردز و راجرز، ( فته شودنوع دانش بايد به شكل غيررسمي فراگر
2003(.  

داند  هايي مي بحث آموزش ارتباطي زبان را مصادف با پيشرفت )2007(سويگنن 
هاي برنامه درسي يادگيري زبان در اروپا و  چنين طرح شناسي و هم كه در تئوري زبان

                                                 
1.audio-lingual method 
2. situational language teaching method 
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هاي زباني گروه در اروپا نياز «:دارد وي ابراز مي. امريكاي شمالي صورت گرفته است
شناسي غني بريتانيا كه  چنين سنت زبان مهاجران كه به سرعت رو به افزايش بود و هم

 منجر به ،پرداخت شناسي مي چنين زبان زباني به بافت اجتماعي و هم براي توصيف رفتار
  .)209ص (»  شد1نقشي - گيري برنامه درسي مفهومي شكل

  
 ها اصول و ويژگي :رويكرد ارتباطي

وزش ارتباطي زبان برخاسته از رويكرد شناختي و نگاه آن به فرايند يادگيري آم 
هاي ارتباطي است تا  اساس آموزش ارتباطي زبان درگير كردن فراگيران در فعاليت. است
؛ 2001ريچاردز و راجرز، (. ها اجازه داده شود توانش ارتباطي خود را تقويت كنند به آن

 با تحليل توانش ارتباطي چهار بعد 2سوين و كنل). 2007؛ سويگنن، 2003 ريچاردز،
  : كنند براي آن ذكر مي

 كه اشاره به آن چيزي دارد كه چامسكي از آن به عنوان توانش 3توانش گرامري .1
 .شود اين بعد مربوط به واژگان و گرامر مي.  ياد كرده استدستوري

كند كه  اره مي كه به فهم و درك بافت اجتماعي اش4شناختي زبان توانش جامعه .2
ها را  كنندگان و هدف ارتباطي براي تعامل بين آن  مشاركت،  اطالعات مشترك، ارتباطات

 .گيرد مي در بر

هاي شركت در  وانايي درك عناصر گفتماني و مهارت كه به ت5توانش گفتماني .3
 .كند اشاره ميگفتمان 

كند كه افراد براي   راهبردهايي اشاره مي كه به توانايي به كاربردن6توانش راهبردي .4
 گيرند  ترميم كردن و دوباره هدايت كردن گفتگو به كار مي،  پايان دادن، شروع كردن

  ).2007؛ سويگنن، 2003؛ ريچاردز، 2001ريچاردز و راجرز، (

                                                 
1. Functional-notional syllabus 
2. Swain & Canal 
3. Grammar competence 
4. Sociolinguistic competence 
5. Discourse competence 
6. Strategy competence 
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سه اصل تئوري يادگيري را كه در كاربرد رويكرد ارتباطي ) 2001( راجرز و ريچاردز
هاي مبتني بر ارتباط واقعي منجر  فعاليت: 1ل ارتباطاص :دنكن قابل تشخيص است ذكر مي

 ، تر  دار يادگيري را سريع هاي معنا فعاليت: 2اصل فعاليت؛ شوند به يادگيري بيشتر مي
 باشد ،دارزباني كه براي يادگيرنده معنا:  3داريااصل معن؛ كند تر و پايدارتر مي عميق

 . كند فرايند يادگيري را تسهيل مي

توانند  ري با توجه به اين معيار كه تا چه حد مييهاي يادگ اليتبنابراين فع 
شوند نه   انتخاب مي،دار درگير كنندايادگيرنده را در كاربرد زبان به طور مفيد و معن

  ).72ص(  كاربردهاي مكانيكي از الگوهاي زباني باشندكه صرفاً نآ
  :برد ارتباطي نام مياز اصول زير به عنوان اصول حاكم بر رويكرد ) 2000( فري من 
  .شود ميمفهوم بسيار مهم تلقي  .١
كيد شود نه حفظ أ بايد روي كاربردهاي ارتباطي ت، شود مياگر از ديالوگ استفاده  .٢

  .كردن آن
  .باشد مي يادگيري برقرار كردن ارتباط ايادگيري زبان به معن .٣
  .تالش براي مكالمه و گفتگو ممكن است از همان مراحل آغازين صورت گيرد .٤
  . اشكالي ندارد جاه ب استفاده از زبان مادري در موارد الزم و .٥
  . گيرد ميترجمه در صورت نياز و بهره بردن از آن صورت  .٦
  .تواند از همان اولين روز انجام شود مينوشتن  خواندن و .٧
 هدف از طريق تالش براي گفتگو به بهترين شكلي آموخته نظام صوري زبان .٨
  .شود ميآموز توليد   توسط زبانو آزمودن فرضيهتجربه زبان از طريق . شود مي
 5صحت دستوري هدف اوليه است و ، و زبان قابل قبول و قابل فهم4رواني كالم .٩

  .شود نه به طور مجرد مي مورد قضاوت و سنجش واقع ،متن در زمينه و

                                                 
1. communication principle 
2. task principle 
3. meaningfulness principle 
4. fluency 
5. accuracy 
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رود كه بتوانند با ديگران تعامل داشته باشند چه از طريق  مياز فراگيران انتظار  .١٠
 ).129-130ص(يشانها هچه از طريق نوشت نفره و يا دو ي گروهي وكارها

هاي زير را به عنوان   ويژگي2ياروكو فينو 1از قول برومفيت) 2001( راجرز ريچاردز و
  :دنكن رويكرد ارتباطي ذكر مي هاي بارز ويژگي

 . از اهميت بسيار برخوردار استادر اين رويكرد معن .1

شوند و بر  هاي زباني تنظيم مي ها روي كنش يالوگ د، در صورت استفاده از ديالوگ .2
 .شود كيد نميأها ت حفظ آن

 . بسيار مهم و اساسي است3ي زبانيمندبافت .3

 يادگيري صداها و ساختارها  يادگيري برقراري ارتباط است نه صرفاً، يادگيري زبان .4
  .و لغات

 .اي تكراريه كيد فراوان دارد نه تمرينأثر توجه و تؤاين رويكرد بر ارتباط م .5

 .ها تلفظ قابل فهم مد نظر است نه تلفظي شبيه انگليسي زبان .6

 ، ان هرگونه توصيه و توضيح در رابطه با گرامرآموز دانشبا توجه به سن و عالقه  .7
 .ساختار و مفهوم قابل قبول است

 .شود هاي ارتباطي مورد تشويق واقع مي از همان اولين مراحل فعاليت .8

 .توان به موقع و هر جا كه الزم باشد استفاده كرد  مياز زبان مادري و ترجمه .9

 .تواند از همان مراحل آغازين آموزش داده شود خواندن و نوشتن مي .10

شود و نياز به  زبان خارجي در فرايند برقراري ارتباط فراگرفته مينظام صوري  .11
 .باشد ي نمونه و الگو نميها هتمرين و تكرار جمل

با مجهز  (دستورينش ارتباطي است نه توانش هدف اصلي از اين رويكرد توا .12
ثر و مناسب به ؤرا به طور مظام صوري نتواند   ميآموز دانش ، شدن به توانش ارتباطي

 .)ثر را ايجاد كندؤكار گيرد و ارتباط م

                                                 
1. Brumfit 
2. Finochiaro 
3.contextualization 
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مين أان را تآموز دانش يا مفهوم كه عالقه ، ها  كنش، توالي مطالب با توجه به محتوا .13
  ).  67ص ( يهاي زبان اصول پيچيدگيشود نه   تنظيم مي،كند

ارادايمي در پآموزش ارتباطي زبان را به عنوان يك تغيير  )2003( 2فارل و 1جاكوبز 
رنيسم به كه در بستر تغييرات پارادايمي كالن از مد كنند حوزه آموزش زبان ذكر مي
ي آموزش ارتباط. گرايي شكل گرفته است گرايي به شناختپست مدرنيسم و از رفتار

گرا  شناسي ساختار گرا و زبان شناسي رفتار مستلزم دور شدن از اصول روان) CLT( زبان
ي زباني بر پايه معنا و ها ه اجتماعي و ديدگا- شناسي شناختي و شناختي به سمت روان

سي چنين تغييري را در موارد زير بر   جاكوبز و فارل اصول اسا.دنباش متن مي
  :شمارند مي
  ؛محور محور به جاي آموزش معلمآموز دانشآموزش  .1
 ؛محور ور به جاي آموزش محصولآموزش فرايندمح .2

 ؛جه به ماهيت اجتماعي يادگيريتو .3

 ؛انآموز دانشهاي فردي  توجه به تفاوت .4

توجه به تحقيقات كيفي در امر آموزش و مورد توجه قرار دادن ديدگاه كساني كه  .5
دي كه بيرون از كالس وضعيت آن در ارتباط مستقيم با آموزش و كالس هستند نه افرا

 ؛كنند را ارزيابي مي

اي براي بهبود  هاي مدرسه با محيط بيرون به عنوان وسيله مرتبط كردن فعاليت .6
 ؛كيفيت يادگيري

 ؛چنين پيشرفت اهداف خودشان  هدف يادگيري و هم درككمك به فراگيران براي .7

ستلزم شروع آموزش توجه به رويكرد كل به جزء به جاي رويكرد جزء به كل كه م .8
 ؛با متني است كه در كل معنادار باشد

 ؛وار كيد بر معنا و مفهوم به جاي تمرينات مكانيكي و طوطيأت .9

                                                 
1. George M. Jacobs 
2. Thomas S.C. Farrel 
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 آماده كردن فراگيران براي مدت نه صرفاًگيري به عنوان يك فرايند درازتوجه به ياد .10
  .)2003 : 8( امتحان
ا استفاده از روش  توضيح نكات گرامري ب، در رويكرد ارتباطي ترجمه كردن 
 تمرين پرسش و ، ها  حفظ ديالوگ،  ارائه انبوهي از جمالت و الگوهاي گرامري، 1قياسي
هاي هدايت شده صحبت كردن و نوشتن به عنوان  و شكل 2 تمرينات جايگزيني، پاسخ
؛ ريچاردز و راجرز، 2000فري من،  (كيد نيستندأمورد ت براي آموزش زبان هايي روش
  ).2003، ؛ ريچاردز2001
 ، 3هاي كالسي مانند تمرين و مشق كند كه بسياري از فعاليت ريچاردز تصريح مي 
هايي از اين قبيل از   و فعاليت5هاي نوشتن كنترل شده فعاليت، 4هاي بندش فعاليت
  .ها آشنايي دارند شوند كه اكثر معلمان با آن هاي سنتي محسوب مي هاي تكنيك ويژگي

هايي كه در رابطه با رويكرد ارتباطي مطرح  يژگيها و اصول و و از تعريف
كه بايد انتقال معنا و مفهوم را به عنوان يك اصل  دگرد  چنين استنباط مي،دنشو مي

 به اين صراحتاً )2001(ريچاردز و راجرز . اساسي در امر آموزش زبان در نظر داشت
در مفهوم انتقال  ).161ص (»زبان سيستمي است براي انتقال معنا«: كنند كه امر اشاره مي

 ازاما انتقال پيام بدون استفاده . باشد  مستتر مي، گيرنده و پيام، معنا سه عامل فرستنده
 به همين جهت است كه ريچاردز و راجرز به ، باشد پذير نمي ابزارهاي ارتباطي امكان

آموزي به عنوان يك هدف در كنار تقويت توانش  آموزش چهار مهارت اصلي زبان
و ها  تبه مهارلذا در بخش بعدي مقاله . كنند باطي در اين رويكرد اشاره ميارت

شود و محتواي كتب درسي در ارتباط با آموزش  هاي زبان آموزي اشاره مي فعاليت
 .خواهد شدشناسي و ارزيابي  مقاله آسيباز بخش اين  درآموزي  هاي زبان مهارت

  
  

                                                 
1. deductive 
2. substitute drills 
3. drill 
4. cloze activities 
5. controlled writing activities 
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  ابعاد زبان آموزي مروري بر 
 آموزي ي زباناه هاي هر يك از مهارت ه اجمال و تفكيك به ويژگيدر اين بخش ب 

شود و تحليل محتوا در بخش پاياني  ها پرداخته مي هاي الزم براي تقويت آن و فعاليت
كه چستين  جايي  از آن.تحقيق صورت خواهد گرفتبخش از گيري از اين  تحقيق با بهره

 و »1دومهاي زبان  تقويت مهارت« انعنوهاي خود با  در كتاب) 1981(و ريورز )1988(
ي ها هلفؤبه طور روشن و سيستماتيك به ارائه م ، »2خارجيهاي زبان  آموزش مهارت«

 دقيق و قابل تشخيصي هاي نسبتاً و مقياسپرداخته  آموزي هاي زبان مربوط به مهارت
  كتاب، لذا اين دودهند براي ارزيابي و يا تحليل محتوا در اختيار پژوهشگر قرار مي

   .آموزي انتخاب شدند هاي زبان ي مربوط به مهارتها هلفؤ متحليلبناي م
دست ه  كاربر زبان از دانشي كه از دنياي اطراف ب، براي توليد يك پيام: مهارت شنيدن

كند تا افكار را به زبان تبديل كند و  ميچنين از دانش زباني خود استفاده  هم آورده و
اين . كند تا زبان را به افكار تبديل كند مياز اين دانش استفاده براي دريافت يك پيام، او 

 يك مفهوم به كار 4براي توليد و بازتوليد  هستند كه3 فرآيندهاي شناختي فعال، دو فرآيند
  ).1988چستين، (روند  مي

.  است»گويند ميچه كه ديگران  توانايي فهميدن آن «، ها اساس و پايه تمام تعامل 
تخمين . نيز شنوندگان ضعيفي هستند راد حتي در حوزه زبان مادري خودبسياري از اف

به % 45كنند  ميارتباط   گفتگو و ايجاد، از زماني كه بزرگساالن صرف مكالمهزده شده، 
. دهند ميرا به نوشتن اختصاص % 9به خواندن و % 16 ، به صحبت كردن% 30شنيدن، 

از طريق گوش دادن كسب  يادگيري راان بيشترين مقدار آموز دانش ، حتي در كالس
  ).1978ريورز، ( كنند مي

اگر اهداف درك شنيداري در تدريس مدنظر باشد، فاكتورهاي زير بايد در نظر  
  :گرفته شوند

                                                 
1. Developing second language skills 
2. Teaching foreign language skills 
3. active cognitive processes 
4. create and recreate 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سي دوره متوسطهشناسي محتواي كتب درسي زبان انگلي تحليل و آسيب  

 96

  . محور توجه واقع شود، و پي بردن به آن»مفهوم«بايد  .1
زندگي هايي كنند كه در ارتباط با  ان را وادار به فعاليتآموز دانش معلمان بايد .2

  .ها باشد روزمره آن
چه را كه در فعاليت درك  ان هر آنآموز دانشمعلمان نبايد انتظار داشته باشند كه  .3

چنين نبايد انتظار داشته باشند كه فراگيران  و هم شنوند به خاطر آورند ميشنيداري 
  . باشند،اند چه كه از طريق شنيدن فهميده يا بحث روي آن مبتدي قادر به توصيف و

  .لي فراگيران باشدمي عها هزمين اساس تجارب و يد مطالب شنيداري بربا .4
هاي زباني ناآشنا به كار رفته است را  واژگان و فرم ها معلمان بايد مطالبي كه در آن .5

ان بياموزند كه چگونه كل مطلب را آموز دانشهاي خود بگنجانند و به  نيز در كالس
  .درك كنند

انند كه توانايي درك زبان بايد باالتر از توانايي توليد معلمان بايد بد ان وآموز دانش .6
شنوند  ميچه كه  آن زبان دوم هيچ كنترلي به طور مستقيم برگويشوران آن باشد زيرا 

هاي شنيداري دارد كه تا حد زيادي  ها در مكالمه بستگي به مهارت ندارند و توانايي آن
  .هاي سخن گفتن است تر از مهارت گسترده

اي و اضافه   كلمات حاشيه، ان بگويند كه زبان واقعيآموز دانشايد به معلمان ب .7
  .اي است گيرد و تالش براي فهميدن تمام لغات كار بيهوده ميزيادي را در بر

هاي   حدس،مفهوم  واان بايد ياد بگيرند كه براي رسيدن به معنآموز دانش .8
 اساس موقعيت و زمينه مورد ان برآموز دانششود تا  اين امر باعث مي .هوشمندانه بزنند

  ).1988چستين، ( انتظار خود فعاالنه به مطلب گوش فرا دهند
  :كند هشت نوع فعاليت درك شنيداري را به شرح زير بيان مي) 1988(چستين  
يا  فراگيران يك پاسخ نوشته شده و :1هاي تشخيصي انتخاب كردن يا فعاليت .1

  .كنند  انتخاب مي،شنوند ميچه كه  ديداري را در ارتباط با آن

                                                 
1. distinguishing activities 
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كنند و بعد  ميفراگيران به طور شفاهي اطالعاتي را دريافت  : 1هاي انتقالي فعاليت .2
شنوند  چه كه مي مسير حركت را بر اساس آن  مثالً، آورند ميآن را به فرم ديگري در 

  .كنند روي نقشه ترسيم مي
اند   شنيدهچه را كه بعد آن دهند و ميان به مطلبي گوش آموز دانش : 2نوشتن .3

  .نويسند مي
فراگيران براي گرفتن اطالعات خاصي به : 3گوش دادن براي اطالعات خاص .4

  .دهند تا نتايج انتخابات را دريابند ميدهند براي مثال به اخبار گوش  ميمطلب گوش فرا 
كنند  شنوند و سعي مي مييي از يك مكالمه را ها هفراگيران تك : 4توسعه دادن .5

  . كامل كنندانده را خودشهاي جاافتا فعاليت
سپس آن را تا حد نكات  دهند و ميفراگيران به يك مطلب گوش : 5خالصه كردن .6

  .كنند مياصلي كوتاه 
االت مربوط به آن پا ؤدهند و سپس به س ميفراگيران به مطلب گوش  : 6پاسخ دادن .7

  .دهند سخ مي
هند و سپس د ميفراگيران به يك مكالمه و يا داستان گوش   :7بيني كردن پيش .8

  ).203ص( كنند ميبيني  زنند و پيش مييا نتايج آن حدس  ل، اثرات وئدرباره دال
 

زبان به عنوان  :كند به سه نظر درباره زبان اشاره مي) 1981(ريورز : مهارت سخن گفتن
  .10زبان به عنوان فعاليت و 9 زبان به عنوان يك ابزار، 8كاالي توليد شده

 همان استفاده از زبان به عنوان يك موضوع مورد مطالعه  راكاالوي زبان به عنوان  
شود و سيستم قوانين زبان   تجزيه ميدكند كه بر اين اساس زبان به اجزاء خو بيان مي

                                                 
1. transferring activities 
2. transcribing 
3. scanning 
4. extending 
5. summarizing 
6. answering 
7. predicting 
8. language –as- product  
9. language – as- tool 
10. language – as- activity 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سي دوره متوسطهشناسي محتواي كتب درسي زبان انگلي تحليل و آسيب  

 98

ترجمه نسبت به زبان  - همان ديدگاهي كه رويكرد دستور، گيرد مورد بررسي قرار مي
ريورز ابزار گونه بودن . كند ميان را ملزم به مطالعه قوانين دستوري آموز دانشو  دارد

براي مثال . كند  عنوان مي،گذارد زبان را در توانايي كه زبان براي مقاصد در اختيار ما مي
الي را ؤيا ترغيب كردن س  انكار كردن و،  است بخواهيم براي بيان فرضيه ما ممكن

شكل از اين  هاي جزئي را كه براي بيان هر م است فرقزبراي اين منظور ال. مطرح كنيم
 اين ، آموزيم ميكه زبان جديد را  در ضمن اين. ها الزم است بدانيم سخن گفتن

 دهد كه وي توضيح مي .كنيم مي دروني ،و وسيله هاي زبان را به عنوان يك ابزار توانايي
شناسي  و وارد رواناز ساخت زبان فراتر رفته  ، يا فرآيند و ديدگاه زبان به عنوان فعاليت

توانيم با به  ميآيا ما «شود كه  ال مطرح ميؤو اين س. شود  مي1منظورشناسانه و اجتماعي
ها را  توانيم پيام ميكار بردن زبان بر روي اهداف و مقاصد خود اثر بگذاريم؟ آيا 

 چطور به شروع كننده ، شروع كنيم بياموزيم كه چگونه گفتگو را  ما بايد»دريافت كنيم؟
 چگونه ،  چطور يك مكالمه را پايان دهيم، اجتناب كنيم چگونه ،  پاسخ دهيم،صحبت

االت قابل قبول و قابل انتظار ؤ چطور س،  يك زبان را دروني كنيم»2خوب هاي منش«
دلداري دهيم و حركات   تسليت بگوييم و، پرسي كنيم  چگونه تعارف و احوال، بپرسيم
هاي  زبان در موقعيت يي ازها ما بايد بدانيم كه از چه سطح. العملي داشته باشيم عكس

 چگونه به دنبال ،  چه وقت ساكت باشيم، چه وقت صحبت كنيم: گوناگون استفاده كنيم
اين زبان به عنوان يك اتفاق اجتماعي . شيده در پشت كلمات و حركات باشيممعاني پو
تواند فقط از طريق تجربه كردن در كاربرد و استفاده از زبان آموخته شود  مياست كه 

  ).185-186ص (
  :كند  هفت كاربرد اساسي زبان را به شرح زير بيان مي3هاليدي: كاربرد زبان 
ان را در آموز دانشاين كاربرد زبان، نياز . "I want"كاربرد  : 4اي يا ابزاري وسيله .1

سازد تا نيازهاي خود را به شكل  ها را قادر مي كند و آن مين ميأبيان عالئق و نيازها ت
  .تر بيان كنندتر و به دقيق

 I want , I would like , Could you be so kind to:...يقين عباراتي مانند به طور 
 .عبارات اساسي هستند كه يك كاربر زبان بايد بداند از

                                                 
1.pragmatics and social psychology 
2. good manner 
3. Halliday 
4. Instrumental 
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 ،  دستورالعمل،  قانون، اين كاربرد زبان.»Do as I tell you«كاربرد :  1نقش انظباطي .2
در . شود ترل رفتار ديگران مورد استفاده واقع ميبراي كن  و پيشنهادات است و، فرمان

در مراحل باالتر الزم  شود و ميمراحل ابتدايي از طريق فرامين ساده و بازي آموخته 
 .هاي دقيق اين كاربرد آموخته شود است فرم

اين كاربرد مستلزم يادگيري بسياري از  . "Me and you"كاربرد  : 2نقش تعاملي .3
ترك   خداحافظي و، باشد مانند تعارف و احوالپرسي هنگي ميالگوهاي قابل قبول فر

خواهي كردن و به طور كلي  آرزوي خوب براي كسي كردن، عذر،  تشكر كردن، كردن
  .شود ميچه كه باعث راحتي ارتباط بين دو نفر و يا بيشتر  آن
هاي   اين كاربرد توسط روش."Here I come" كاربرد:  3كاربرد شخصي .4

ان را تشويق به بيان خود و آموز دانشكيد واقع شده است كه أ مورد ت4گرايانه انسان
  .كند مياحساسات و تجارب مشترك 

ال پرسيدن يك مشكل هميشگي ؤ س."Tell me why"كاربرد :  5كاربرد اكتشافي .5
پرسند و  ميال ؤها معلمان س در بسياري از كالس .براي كاربران زبان جديد بوده است

ي كوچك كار كنند و به ها هگرو ان درآموز دانشاگر . دهند ميسخ ان فقط پاآموز دانش
ها  بسياري از بازي. شود مياين مشكل به راحتي حل  زبان انگليسي با هم صحبت كنند

  .هاي كالسي گنجانده شود تواند در فعاليت ميمستلزم پرسيدن است كه 
 ، راي فرض كردناين كاربرد زبان ب . "Let’s pretend"كاربرد  : 6كاربرد تخيلي .6

 If I were you , Suppose you عباراتي مانند باشد و خيال كردن مي تصور و

were ، It might be possible تواند براي اين نوع از زبان استفاده  و از اين قبيل مي
 .شود

                                                 
1. Regulatory 
4. Interact ional 
3. Personal 
4. Humanistic Technique 
5. Heuristic 
6. Imaginative 
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 اين كاربرد براي "I’ve got something to tell you"كاربرد  : 1اطالع رساني .7
منفي را  حيطه ابرازات مثبت و رود و ديد به ديگران به كار ميرساندن اطالعات ج

د اما بايد به نشو ها مورد توجه واقع مي جمالت خبري در اكثر زبان. شود شامل مي
 ، امكان استفاده از گذشته. تركيب جمالت و جمالت پيچيده توجه شود نه جمالت ساده

ست در مراحل اوليه آموزش مورد توجه  بهتر ا، جملهي  ها ترين فرم حال و آينده در ساده
،  ترجمه وثوقي و ميرحسيني،  ريچاردز و ديگران؛192: 1981ريورز ( دنقرار گير

1372(.  
خواندن فرآيندي است كه مستلزم فعال كردن دانش مرتبط و : مهارت خواندن

. باشد ميهاي زباني مربوط براي تبادل اطالعات از يك شخص به شخص ديگر  مهارت
خواندن مستلزم تمركز خواننده بر روي مطلب خواندني و تركيب اطالعات قبلي و 

خواندن مستلزم يك فرآيند ذهني فعال . براي فهميدن مطلب نوشته شده استها  تمهار
  . ايجاد شوداست تا ارتباط 

 است كه در آن خواننده پيام را از نويسنده دريافت 2خواندن يك مهارت دريافتي 
كه است  مي توليد مفهو خواندن براي درك معني و يا باز، هدف از خواندن. دكن مي

هاي دستوري و   تمرين فرم، خواندن براي بهبود تلفظ. نويسنده در نظر داشته است
شود زيرا با توجه به تعريفي كه بيان  ميمطالعه واژگان هرگز مهارت خواندن محسوب ن

  .شد خواندن مستلزم درك مطلب است
 شيوه ،  براي خواندن مطالب متفاوت استها هگونه كه اهداف خوانند همان 

 3ممكن است مطلبي را براي پي بردن به اطالعات خاصي ها آن. كند ميخواندن هم فرق 
اگر براي لذت بردن مطلبي را .  بخوانند4دست آوردن اطالعات كليه و يا براي ب

 صورت 5بدون توجه به جزئيات با سرعت باال و  اين خواندن معموالً، خوانند مي

                                                 
1. Informative 
2. receptive skill 
3. Scanning  
4. Skimming 
5. Extensive Reading 
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 خواندن ، خوانند ميدست آوردن اطالعات و ياد گرفتن، مطلبي را ه اگر براي ب .گيرد مي
  ).1988چستين، (گيرد  مي صورت 1با توجه به تمام جزئيات به صورت آهسته و

اي است كه ممكن است جزء اهداف تمام  نوشتن، مهارت ارتباطي پايه: مهارت نوشتن
باني براي هاي ز مهارت اهداف نوشتن مانند ساير .آموزي گنجانده نشود زباني ها هدور

بعضي . كنند  مي روي خود زبان تكيه بعضي از معلمان تماماً .همه معلمان يكسان نيست
در . دو تكيه دارند  هر، هاي زباني و پيام روي ارتباط و پيام و برخي ديگر روي هدف

 بردن كلمات و تسهيل در ساختن جمالتي است كه  يادگيري به كار،  هدف2يسطح زبان
ه  وفق دادن اهداف نويسند،  هدف3از لحاظ دستوري درست باشند و در سطح ارتباطي

است او از اين  ثيري را كه قرارأت نويسنده بايد خواننده و. با نيازهاي خواننده است
 نويسنده بايد ، به عبارت ديگر در اين سطح از نوشتن. نوشته بپذيرد، در نظر بگيرد

درستي  ان و توليد مفهوم و كاربرد زب، خواهد با خواننده برقرار كند ميارتباطي را كه 
 زماني ميسر ،واضح است كه نوشتن به منظور برقراري ارتباط. گرامر را در نظر بگيرد

روي سيستم نوشتن و گرامر كنترل داشته باشد تا  است كه فراگير به اندازه كافي بر
  ).1988چستين،  ( خودش را به ديگران بفهماندبتواند

 چهار نوع فعاليت درهم تنيده براي مهارت نوشتن را ذكر )1981و1978(ريورز 
يادگيري : 5با استفاده از زباننوشتن ؛ فنون نگارشيادگيري : 4يادداشت كردن :كند مي

 و تفسير دارامعني ها هتمرين ساختن جمل: 6توليد ؛كارگيري فنون نگارشه بتوانايي 
  .فنون نگارش براي ارتباط هدفمندبه كار بردن : 7يا انشابيان نگارش  ؛كردن

ترين نوع نوشتن است كه شامل كپي كردن و دوباره   سادهيادداشت كردنفعاليت  
شود و در دوباره  ميهاي قراردادي نوشتن تمرين  كپي كردن فرم در. باشد ميتوليد كردن 

اين فعاليت . شود ميدوباره نوشته  ،يا نوشته شده نده وتوليد كردن، چيزهايي كه خوا
                                                 
1. Intensive Reading 
2. linguistic level 
3. communication level 
4. writing down 
5.writing in the language 
6. production 
7. expressive writing or composition 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سي دوره متوسطهشناسي محتواي كتب درسي زبان انگلي تحليل و آسيب  

 102

 گذاري، نقطه از قبيل حروف بزرگ،فنون نگارش فقط مستلزم توانايي به كار بردن 
ها و   مخفف، ) she’s و his در S براي مثال حرف( زا هاي ابهام حرف ، بندي پاراگراف
  .غيره است

: دهند مييران انواع تمرينات گرامري را انجام گ فرا، ده از زبانابا استفدر فعاليت نوشتن  
 بسط ، هاي مختلف  تركيب جمالت به شكل،  تبديل جمالت، عبارات جايگزيني لغات و

ها با   كوتاه كردن آن، كلمات محدود گنجاندن اطالعات بيشتر را در ها و دادن آن
  .جاي گروهي از كلماته جاي اسم و يك كلمه به جايگزين كردن ضمائر ب

 فراگيران آزادي بيشتري در انتخاب واژگان و ، در سطح توليد از مهارت نوشتن
در ابتداي اين مرحله ممكن است . الگوهاي گرامري براي تمرينات نوشتاري خود دارند

ها آزادي  در مراحل بعدي به آن. ان خواسته شود تا تمريناتي را كامل كنندآموز دانشاز 
 انتخاب ،اند ها خوانده يا مقاالتي كه آن ها و  داستانتمرين از. شود ميبيشتري داده 

االتي از متن پاسخ دهند كه نياز به ذوق شخصي دارد و ؤممكن است به س ها آن. شود مي
اگر از . نويسي كننديا باز خالصه و ها خواسته شود كه داستاني را يا ممكن است از آن
له نوشتن هنوز تحت در اين مرح. ودش ميبر به كار بردن واژه تكيه  تصوير استفاده شود
  .نظارت معلم است

  فرد را ملزم به استفاده شخصي از واژگان و ساختار،انشا يابيان نگارش مرحله  
ها درك تفاوت بين زبان  در اين مرحله آن. كند دستوري براي بيان مفاهيم شخصي مي

زيادي ابتدا تا حد  تمرين انشا نوشتن در. كنند مينوشتاري و زبان گفتاري را تقويت 
شود  ان خواسته ميآموز دانشاز  .باشد مييا بحث شده   ومرتبط با مطالبي كه خوانده

ها  در مراحل بعد از آن .يا خالصه كنند  نقل كنند، توضيح دهند و،  شرح دهندصرفاً
  بسط دهند،اند شود كه نظر دهند و عقايد خود را بيشتر از چيزي كه خوانده ميخواسته 

  ).298: 1981رز، ريو(
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  هاي موردنظر  پرسش
، تحليل و ارزيابي محتواي كتب درسي زبان انگليسي دوره  هدف از اين تحقيق

ها و  ، فعاليت باشد و در اين رابطه سه مقوله هدف متوسطه با معيار رويكرد ارتباطي مي
  :ندشو آموزي با طرح سه سؤال پژوهشي مورد توجه واقع مي چهار مهارت اصلي زبان

هدف كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه چيست و تا چه حد با رويكرد  .1
 ارتباطي مطابقت دارد؟

هاي كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه تا چه حدي از معيار  فعاليت .2
 باشند؟ معناداري برخوردار مي

در كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه تا چه حدي به تقويت چهار مهارت  .3
 آموزي توجه شده است؟ ناصلي زبا

  
  پژوهشروش 

روش تحليل محتوا استفاده هاي تحقيق از  الؤگويي به س براي پاسخ: طرح پژوهش
تحليل محتوا را به عنوان ) 1386، ترجمه نصر و همكاران (گال و همكاران. شد

 كنند دار وكمي ظاهر محتواي رسانه ارتباطي بيان مي پژوهشي براي توصيف عيني و نظام
 مشخص كردن ، شناسايي اسناد مربوط به پژوهش: برند  مرحله براي آن نام ميو شش

بندي  اي از اسناد، روش مقوله  يا اهداف پژوهش، انتخاب نمونهها هها، فرضي الؤس
شمارش فراواني رخداد هر شامل   انجام تحليل محتوا كه معموالً،هاي يك سند پيام

 به چهارچوب ور نتايج كه به هدف پژوهش تفسيباشد و باالخره  مقوله تعيين شده مي
  .نظري يا مفهومي آن بستگي دارد

نمونه آماري در اين پژوهش همان جامعه آماري  :گيري  روش نمونه نمونه وجامعه،
 كتاب معلم زبان ، كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه: است و عبارت است از 

زبان انگليسي سال اول و دوم و كتاب معلم  )1376( انگليسي سال سوم دبيرستان
  ).1373(دبيرستان 
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هاي معلم و  گويي به سوال اول تحقيق ابتدا كتاب براي پاسخ :ها شيوه تحليل داده  
. ها استخراج شود سپس كتب درسي مربوطه مورد تحليل واقع شد تا هدف اصلي از آن

ده در دفتر به عنوان تنها منابع مصوب يافت ش) 1376 و 1373(هاي معلم  در كتاب
 ، نشدهاي اشارهگونه  هيچليف كتب أ به هدف اصلي ت، ليف كتب درسيأريزي و ت برنامه
و چگونگي ) 1376و1373( هاي معلم هاي مختلف كتب درسي كه در كتاب خشب لذا

تحليل هفت بخش .  براي اين منظور مورد تحليل واقع شد،ها اشاره شده تدريس آن
يشترين حجم هر درس مربوط به يادگيري الگوهاي دهد كه ب اصلي هر درس نشان مي

باشد و چنين استنباط  ي مستقل و مجزا ميها هزباني و تمرينات مكانيكي بر پايه جمل
 آموزش اجزا و عناصر زبان ، ليف كتب درسي زبان انگليسيأشود كه هدف از ت مي
فته كه معتقدند  شكل گرنپردازان ساختارگرا از زبا باشد و اين كتب بر مبناي نظريه مي

و  باشند زبان سيستمي است متشكل از عناصري كه از نظر ساختاري با هم مرتبط مي
 ، يي از قبيل تلفظها هتسلط بر اين عناصر كه با واژهدف از آموزش زبان عبارت است از 

طور كه در  كه همان در حالي .)2001ريچاردز و راجرز، ( شوند گرامر و لغت تعريف مي
 هدف از آموزش زبان تقويت توانش ،ق اشاره شد در رويكرد ارتباطيادبيات تحقي

كه معتقد است زبان  زبان شكل گرفته 1ارتباطي است كه بر مبناي ديدگاه تعاملي
هاي ساختاري و   ويژگيواحدهاي اوليه زبان را صرفاً سيستمي است براي بيان معنا، و

 كه معنا 2هايي  عبارتند از گفتماندهند بلكه واحدهاي ابتدايي زبان گرامري تشكيل نمي
، 4؛ ويدوسن1979، 3؛ برومفيت و جانسون2001ريچاردز و راجرز،  (كنند را منتقل مي

1978.(  

                                                 
1. interactional view of language 

2 .Discourse كه  ها دارد در حالي ها و مصاحبه ها، مكالمه داللت بر واحدهاي بزرگتر زبان مانند پاراگراف
،  ، ترجمه وثوقي و مير حسيني ريچاردز و همكاران(سازند   جمله و عبارت، واحدهاي دستوري را مي، واره جمله
1372(  

3. C.J Brumfit & k Johnson 
4.  H.G Widdowson 
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» و مجزا ي مجردها هجمل«دو شاخص از ال دوم تحقيق ؤگويي به س براي پاسخ
. داستفاده شها  ت به عنوان مقياس تحليل و ارزيابي فعالي»دارمتن و گفتمان معنا«و

هاي  ي مجزا طراحي شده بودند به عنوان فعاليتها ههايي كه بر مبناي جمل فعاليت
 يهايي كه بر پايه متن و يا گفتمان معنادار براي رسيدن به اهداف مكانيكي و فعاليت

  . نظر گرفته شدند هاي معنادار در راحي شده بودند جزء فعاليتطخاص 
با استفاده از كلمات داده «، »1ر كنيدگوش دهيد و تكرا«هاي   در اين راستا بخش

  و، »3جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر كنيد «،»2االت پاسخ دهيدؤشده به س
 پرسش و ، و طبق الگو به علت ارائه تمرينات تكراري »4كلمات را جايگزين كنيد«

 ريچاردز،سنتي مكانيكي و هاي   جزء فعاليت5هاي هدايت شده و تمرينات بندش پاسخ
 و مفهومي كه در اثر ااين دسته از تمرينات از معن. بندي و شمارش شدند دسته). 2003

و مورد نظر رويكرد  شود تعامل بين گوينده و شنونده و يا خواننده و نويسنده ايجاد مي
هايي كه  از سويي فعاليت. باشند دور مي) 2003؛ ريچاردز، 2000فري من،( ارتباطي است

 توضيح و يا نوشتن و صحبت كردن خالقانه در ارتباط ،  به توصيفملزمان را آموز دانش
كند در دسته  گرامري مي  كيد بر يك ساختارأبا خود يا محيط اطراف خود با ت

 عالوه بر آن تمرينات مبتني ، مرتبط با رويكرد ارتباطي قرار گرفت و معنادارهاي  فعاليت
 را ملزم به تعامل دونفره يا بيشتر ولو انآموز دانش كه 6بر استفاده از كاربردهاي زبان

ان را ملزم به تعامل آموز دانشچنين تمرينات درك مطلب كه  كند و هم  ميهبسيار كوتا
تواند بخشي از توانش ارتباطي  مي) 2000(كند و به گفته فري من با نويسنده مي
.  گرفتمرتبط با رويكرد ارتباطي جايمعنادار و هاي   در دسته فعاليت، محسوب شود

 در انتخاب متن بايد آموز دانشاگرچه در رويكرد ارتباطي در نظر گرفتن نياز و عالقه 

                                                 
1. Listen and repeat 
2. Answer the questions using the words given 
3. Fill in the blanks with words 
4. Substitute the words 
5. cloze 
6. language function 
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در اين مجال آن طلبد كه  اما اين خود تحقيقي جداگانه مي) 2003 ريچاردز،( لحاظ شود
  .ميسر نبودمقاله 

هاي كتب درسي زبان انگليسي   تحليل و ارزشيابي محتوا و فعاليت، حاصل شمارش
هاي مكانيكي و سنتي در مقابل  ميزان فعاليتجهت مشخص كردن  متوسطه دوره

  : آمده است3 الي 1در جداول دار هاي معنا فعاليت
 

  هاي كتاب درسي زبان انگليسي سال اول متوسطه فعاليت: 1جدول 
  معنا دارهاي  فعاليت   مكانيكيهاي  فعاليت  ها فعاليت
  53  77  تعداد
  76/40  23/59  درصد

  
 هاي كتاب درسي زبان انگليسي سال دوم متوسطه  فعاليت:2جدول

  معنا دارهاي  فعاليت  مكانيكيهاي  فعاليت  ها فعاليت
  33  72  تعداد
  42/31  57/68  درصد

  
  هاي كتاب درسي زبان انگليسي سال سوم متوسطه فعاليت :3جدول 

  معنادارهاي  فعاليت  هاي مكانيكي فعاليت  ها فعاليت
  30  73  تعداد
  12/29  87/70  درصد

  
  نتايج

 مبتني بر هاي كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه عمدتاً محتوا و فعاليت
 ،)1380(  طراحي شده و اين نتيجه با نتايج تحقيق جوادي و مكانيكيهاي سنتي روش

 تدريس زبان ي سنتي در امرها همبني بر به كارگيري شيو) 2006( رزمجو رياضي
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ثير آن در يادگيري أبا توجه به نقش مهم محتوا و ت. باشد همسو مي ،خارجي در مدارس
 امر تدريس هاي سنتي در به كارگيري روش، )2001ريچاردز و راجرز، (زبان ارتباطي 

تجربه با توجه به  ويژه معلمان كمه  ب، معلمان. باشد مدارس دور از انتظار نمي در
دگيري محتوا و انجام ر ياان را دآموز دانش ،هاي موجود در كتب درسي دستورالعمل

  .كنند هاي كالسي هدايت مي فعاليت

 با هم ارتباط بيدار و ا بدون زمينه و بافت معن، ي مجردها ههايي كه بر پايه جمل فعاليت
 دنشو وار و كوتاه مدت مي  منجر به يادگيري مكانيكي و طوطي، شوند طراحي مي

   ).1990 و1978، ، ويدوسن2003 ؛ ريچاردز،2001 ريچاردز و راجرز،(
 زماني به ،كه يادگيريد نده شناسي شناختي نشان مي قيقات حاصل از روانتح

افتد كه اطالعات در ارتباط با هم و در يك مجموعه  بهترين شكل خود اتفاق مي
و كاربرد آن در شرايط  پردازش و ذخيره شوند تا منجر به يادگيري دراز مدت ،دار معنا

ي زبان دوم و يا زبان خارجي معنا و مفهوم بايد هم در كلمات و گير در ياد. مشابه شوند
چنين در موضوعات و حوادث خاص مورد توجه واقع شود و به  هم در كل متن و هم

  ).2003 ،1جاكوبز و فارل (عبارت ديگر درك شود
ان انگليسي دوره هاي كتب درسي زب فعاليتسوال سوم تحقيق گويي به  براي پاسخ 

و ريورز  )1988( هاي ارائه شده در كتاب چستين س فعاليتااس متوسطه بر
آموزي آمده و در  هاي چهارگانه زبان  مهارت و آموزشكه براي تقويت )1981و1978(

 language هاي در اين راستا بخش. اين مقاله به آن اشاره شد، مورد ارزشيابي واقع شد

function  ، speakingبراي فعاليت سخن گفتن  ، listen & repeat  براي مهارت
براي مهارت نوشتن مورد ارزيابي  writing و براي مهارت خواندن reading ، شنيدن

  : آمده است7الي  4نتايج حاصل از اين ارزيابي در جداول . واقع شد
  
  
  
  

                                                 
1.George M. Jacobs & Thomas S.C. Farrell 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سي دوره متوسطهشناسي محتواي كتب درسي زبان انگلي تحليل و آسيب  

 108

  

  هاي شنيداري در كتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه فعاليت: 4جدول 

 انگليسي ن سخن گفتن در كتب درسي زباكاربردهاي زبان براي تقويت مهارت: 5جدول 
  دوره متوسطه

  ها فعاليت
  
  

in  ها  كتاب
st

ru
m

en
ta

l
  

re
gu

la
to

ry
  In

te
ra

ct
io

na
l

  

pe
rs

on
al

  H
eu

ris
tic

  im
ag

in
at

iv
e

  in
fo

rm
at

iv
e

 

سال اول 
  متوسطه

3  1  1  2  4  -----  34  

سال دوم 
  متوسطه

2  -----  -----  -----  6  -----  26  

سال سوم 
  متوسطه

1  -----  1  2  4  -----  22  

  
  هاي   خواندن در كتاب براي تقويت مهارتني خواندها هشيو: 6جدول 

  درسي زبان انگليسي دوره متوسطه
 ها فعاليت

 scanning  skimming  intensive  extensive  ها كتاب

   فعاليتها  
  

  كتابها

di
st

in
gu

is
hi

ng
  

tra
ns

fe
rr

in
g

  su
m

m
ar

iz
in

g
  tra

ns
cr

ib
in

g
  

sc
an

ni
ng

  Ex
te

nd
in

g
  an

sw
er

in
g

  pr
ed

ic
tin

g
 

  سال اول متوسطه
--  ----  ----  ----  

---
-  

---
-  

---  ---  

  سال دوم متوسطه
--  ---  ----  ----  

---
-  

---
-  

---  ---  

  سال سوم متوسطه
---  ----  ----  ----  

---
-  

---
-  

---  ---  
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سال اول 
  متوسطه

9  ------  ------  ------  

سال دوم 
  سطهمتو

7  ------  ------  ------  

سال سوم 
  متوسطه

6  ------  ------  ------  

  
  هاي درسي زبان انگليسي دوره متوسطه هاي نوشتن در كتاب فعاليت: 7جدول 
 ها فعاليت

  ها كتاب
Writing 
down  

Writing in 
the 

language  
production  composition 

سال اول 
  متوسطه

------  14  8  ------  

 سال دوم
  متوسطه

------  12  7  ------  

سال سوم 
  متوسطه

------  11  5  ------  

  
گانه تقويت مهارت شنيدن كه در  هاي هشت يك از فعاليت نتيجه هيچ در

ذكر شده و در اين مقاله به آن اشاره شد در كتب درسي ) 1988(كتاب چستين 
  . زبان انگليسي دوره متوسطه به كار نرفته است

ي ها هن جملدرساني و به كار بر به صورت خبرمدتاًفعاليت سخن گفتن ع
 ي سخن گفتن غالباًها تدر اين دسته از فعالي. شود ميخبري ديده 

پاسخ دادن به سوال با توجه به تصوير و يا  ، ن كردنيهاي جايگز دستورالعمل
 تبديل جمالت بر اساس نكات دستوري مشخص و مطابق با ، مه داخل پرانتزكل

ان آموز ها دانش تدر واقع در اين فعالي. خورد رسي به چشم ميالگو در كتب د
البته موارد بسيار محدودي . باشند الت كوتاه و هدايت شده ميمملزم به ارائه ج
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اي هم در اين  و وسيله  شخصي،  اكتشافي، از كابردهاي ديگر زبان از جمله تعاملي
كردن اطالعات  داان ملزم به پيآموز دانش ،در بخش خواندن. كتب آمده است

و در بخش باشند  االت درك مطلب بايد بدهند ميؤمشخصي كه در پاسخ به س
 در .باشد بر پايه نكته گرامري هر درس مي  هدايت شده ونوشتن تمرينات عمدتاً

 ساخت يك جمله با ، ان ملزم به تغيير جمله مطابق با الگوآموز دانشاين بخش 
 استفاده از ضمائر به جاي صفت ، جمله  دو تركيب، استفاده از لغات داده شده

گونه آزادي براي دخل  باشند كه خود هيچ ملكي و اسم و تمريناتي از اين قبيل مي
گونه  ان ملزم به ابراز هيچآموز دانشبه عبارتي . و تصرف در جمله را ندارند

خورد كه   مواردي نيز به چشم مي.شندبا خالقيتي از خود در نوشتن جمالت نمي
باره يد بر نكته گرامري درس مربوطه دركأ خواسته شده است كه با تآموز دانش از

 كه در بخش قبلي مقاله اين دسته از خود و يا اطرافيان خود چند جمله بنويسد
  .بندي شدند دار دستهاهاي معن تمرينات جزء فعاليت

  
  درباره نتايجبحث 
شود  رائه ميهر رويكرد و يا روشي كه براي آموزش يك ماده درسي ا 

برگرفته از نگرش كالن و باور كارشناسان مربوطه نسبت به ماهيت ماده درسي و 
ي مختلف درسي را بايد از دو ها ههاي آموزش در حوز كاستي. باشد يادگيري مي

دچار كاستي اگر آموزش از لحاظ نظري . نظر و اجرا مورد بررسي قرار دادجنبه 
اما . تايج مطلوب در حوزه اجرا از آن داشتتوان انتظار ن  نمي، و نقصان باشد

زيرا برنامه  باشد بلكه امري بديهي است عكس آن نه تنها دور از انتظار نمي
چنين   باورها و عالئق معلم و هم، ها تثير مهارأدرسي در كالس و تحت ت

اين خود بعد ). 1386 ، مهرمحمدي(گيرد  ان جان ميآموز دانشهاي  ويژگي
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كه تحقيقات و عملكردهاي وسيعي را هاي آموزش است  ديگري از پيچدگي
  . به حوزه نظر صحيح و دور از كاستي نزديك كند طلبد تا اجرا را مي

اين تحقيق با تحليل و ارزيابي محتواي كتب درسي زبان انگليسي دوره 
متوسطه نشان داد كه اين برنامه درسي در حوزه نظر دچار كاستي و نقصان 

گرايانه و يادگيري از منظر  به ماهيت زبان از منظر ساختارباشد و با نگاه مي
مدت در   دور از معنا و بالطبع كوتاه، هاي مكانيكي گرايانه منجر به يادگيريرفتار

خورد  و تا وقتي اين كاستي در محتواي كتب درسي به چشم مي شود ن ميفراگيرا
 ظر دور داشت كهنبايد از ن. داشتنبايد انتظار نتايج مطلوب در حوزه اجرا 

محتواي كتب درسي به عنوان منبع اصلي آموزش در امر ياددهي و يادگيري و 
ان در به آموز دانشناتواني محسوس . سزايي دارده ثير بأتچنين ارزشيابي  هم
ي قابل توجه براي آموزش اين ماده ها هگيري زبان از يك سو و صرف هزينكار

ليف كتب درسي به أريزي و ت  برنامهدفتر(درسي در مدارس كشور از سوي ديگر 
نگري اين برنامه درسي  بيانگر ضرورت باز ،)1379 ، مندان نقل از مرحوم عالقه

ها را   مرور كرد و كاستيدر اين بازنگري ابتدا بايد مباني نظري را مجدداً. باشد مي
ق به مطرح كردن رويكرد ارتباطي در اين تحقي. از پايه مورد بررسي قرار داد

اين  كيد برأبلكه ت باشد خاص براي آموزش نميناي تجويز يك روش و شيوه مع
نگرش نسبت به زبان و يادگيري آن تغيير يابد و معناداري و  است كه نگاه و

و   محور آموزش واقع شود،انآموز دانشمرتبط بودن با دنياي واقعي و نيازهاي 
  . ودصر برنامه درسي از جمله محتوا طراحي شاساس آن عنا بر

رويكرد ارتباطي به عنوان يك رويكرد متمايز نسبت به ساير رويكردها براي  
 اسر دنياتآموزي سر ييد بسياري از كارشناسان زبانأتقويت توانش ارتباطي مورد ت

هاي گوناگوني براي تحقق اهداف رويكرد ارتباطي بيان  تاكنون روش. باشد مي
ريچاردز، ( اند طي طراحي شده همگي در راستاي تقويت توانش ارتباكهشده 
گيري زبان باعث شده تا  ي ياد ها هها و تنوع و تعدد زمين پيچيدگي ).2003

ن آموزش زبان به راهبردهايي روي آورند كه منعكس كننده نيازها و امتخصص
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به عنوان  توان رويكرد ارتباطي را مي. )2007سويگنن،( دنتجارب محلي باش
برنامه درسي زبان انگليسي   در)1386 ، محمديمهر(برنامه درسي پوچ آشكار 

 صورت هاي بعدي كه روي كتب درسي زبان انگليسي تا در بازنگري عنوان كرد
با توجه به و محتوا ها  ت فعالي، بر اساس اين نگاه به زبان و يادگيري آن گيرد مي

چه محتوا و   اگر.نيازها و تجارب جامعه بر مبناي معنامحوري طراحي شود
تواند منجر به تحقق   به تنهايي نميآل هرگز ي مكتوب ولو به شكل ايدهها يتفعال

اهداف برنامه درسي شود و به زعم زايس حكم برنامه درسي خاموش را دارد كه 
هاي او در كالس درس جان گرفته و  هاي معلم و در سايه تصميم بايد در دست

 داشت كه محتوا و دور نبايد از نظر اما ، )1386 ، مهرمحمدي( زنده شود
كارگيري ه ثير زيادي بر بأد تنتوان هاي هدايت شده در كتب درسي مي فعاليت
رابطه با رويكرد  د و درن داشته باشمعلم هيدهاي تدريس و راهبردهاي ياد روش

آمده است ماده ) 2001(راجرز  و ل ريچاردزطور كه در مقدمه از قو ارتباطي همان
سزايي دارد و ه ثير بأالسي و كاربرد زبان تآموزشي روي كيفيت و تعامل ك

  .توان گفت كه در واقع محتوا نقش اساسي در بهبود كاربرد زبان ارتباطي دارد مي
  

  منابع
  سال اول و دوم دبيرستان انگليسي )روش تدريس( كتاب معلم :)1373( .بيرجندي، پرويز .1
   سوم دبيرستانسالانگليسي  )روش تدريس( كتاب معلم :)1373( .بيرجندي، پرويز .2
انگليسي سال اول  :)1388( .غالمحسين ، محمودي مهدي؛ ، نوروزي پرويز؛ بيرجندي، .3

  آموزش متوسطه 
انگليسي سال دوم  :)1388( .غالمحسين ، محمودي مهدي؛ ، نوروزي پرويز؛ بيرجندي، .4
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