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 چکیده

ــا کتاب ــی از  ه ــری مهمدرس ــادریر  در  ت ــوزی و ی ــان وم ــا نظامارک ــی  ه وموزش

هـا، تـا  ـد زیـاد ، موف یـ  . بنـابرای ، انتاـاب دقیـ  و ارزیـابی ونشـوندمیمحسوب 

درسـی ومـوزی زبـان انسلیسـی بـرا   هـا کتاب .کنـدمیوموزشـی را تمـمی   ها نظام

 ها برنامـهاهداف ویژه نیـز از ایـ  قاعـده مسـتننی ن ـوده و ن شـی اساسـی در موف یـ  

ــلدون ــد. ش ــان دارن ــوزی زب ــه 7311) 7وم ــاور اســ  ک ــ  ب ــر ای ــا کتاب( ب درســی،  ه

ومـوزی زبـان انسلیسـی هسـتند. بنـابرای ، هـر کتـاب درسـی  ا همحرکـة برنامـهموتور 

بایسـتی ق ـا از اسـتهاده، بــا توجـه بـه نیازهـا  جــان دانشـ ویان کلـا   در ، مــورد 

 یانسلیسـی تاصصـ اضـر بـه ارزیـابی کتـاب درسـی مطالعـة ارزیابی قـرار ریـرد. لـ ا، 

درســان انتشــارات ســم  از دیــدراه دانشــ ویان و م 2بــرا  دانشــ ویان کــام یوتر

ــردازدمی ــ ویان و پ ــدراه دانش ــا از دی ــه وی ــ  ک ــه ون اس ــ  مطالع ــام ای ــدف از ان  . ه

مدرســان، کتــاب درســی انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه )زبــان تاصصــی( کــه در ایــران 

ــی  ــ ویان کارشناس ــرا  دانش ــتة ب ــدری  رش ــام یوتر ت ــودمیک ــا و ش ــداف، نیازه ، اه

کننــدران در ایــ  . شــرک دکنــمی تــیمی دانشــ ویان ایــ  رشــته را  ها جواســته

ــی و  ــان تاصص ــدر  زب ــه م ــژوه ، س ــ   19پ ــه ی ــد ک ــام یوتر بودن ــ و  ک دانش

ــ  ــا   نامهپرس ــ  مص ــوده، در ی ــا نم ــرت را تکمی ــا  لیک ــاج نیمه ةدر م ی ، مندس

                                                           
1. Sheldon 

2. Special English for the Students of Computer 

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/l

ts
.v

5
1

i3
.7

8
6

3
7

 

mailto:soodmand@basu.ac.ir
mailto:hafezneda@yahoo.com


  ومسشمارة    (                          انسانیدانشکدة ادبیّات و علوم )فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                93 

 

نشــان داد  هــادادهشــرک  کــرده و مــورد مشــاهده واقــا شــدند. نتــایل ت زیــه و تحلیــا 

کــه بـــی  نظـــرات دانشـــ ویان و مدرســـان در مـــورد ملا ظـــات عملـــی، موضـــو ، 

طرا ــی و محتــوا  کتــاب تهــاوت معنــادار  وجــود  و راه ردهــا، تمرینــات، هــامهارت

 ها شایسـتسیداشـت  رغمبـههـا ایـ  بـود کـه ایـ  کتـاب درسـی، دیدراه کلی ون .ندارد

ــر رو   عمــدتاًجــان،  ــ هــا مهارتب ــدن تمرک ــارات ونجوان ــ  ااه ــرده و ط  ــا، ز ک ه

 ها یافتــه .دیســر از جملــه مکالمــه و دســتور زبــان را نادیــده ررفتــه اســ  هــا مهارت

درســی  هــا دورهمــواد وموزشــی، طرا ــان  کننــدرانتهیهبــرا   توانــدمی اضــر مطالعــة 

 .منمر ثمر واقا رردد زبان انسلیسی و مدرسان انسلیسی برا  اهداف ویژه،

، انتشــارات  بــرا  دانشــ ویان کــام یوتر یانسلیســی تاصصــ تــابک: هاواژهکلیددد

 کام یوتر، دانش ویان، مدرسانرشتة سم ، ارزیابی، 

 . مقدمه1

ــی،  ــام وموزش ــر نظ ــا کتابدر ه ــی و  ه ــی انسلیس ــاًدرس ــرا   ماصوص ــی ب انسلیس

بــه اعت ــاد  .تــری  مــواد وموزشــی هســتندیکــی از مهــم ESPیــا بــه اجتصــار  7اهــداف ویــژه

یـ  اصـطلاع عـام اسـ  کـه بـه ومـوزی  ( انسلیسی بـرا  اهـداف ویـژه2009) 2تاملینسون

تحصـیلی جاصـی رشـتة زبان انسلیسی بـرا  دانشـ ویانی کـه زبـان را بـرا  یـ  شـ ا یـا 

ــرا  ــدمیف ــا   ریرن ــژهشــودمیاطل ــداف وی ــرا  اه ــوان   طورهمــان، . انسلیســی ب ــه از عن ک

پیداس ، برا  رروهـی جـان از افـراد در محیطـی جـان طرا ـی شـده و مـواد وموزشـی 

ــتهاده  ــه در ون اس ــودمیک ــوز ش ــه   ــوب ب ــ   ةمرب ــ ویان اس ــیلی دانش ــی تحص تاصص

انسلیســی دو باــ  اصـلی  بـه (. انسلیسـی بــرا  اهـداف ویــژه2077و ر یمــی،  زادهبـال ی)

یــا بــه  3و انسلیســی بــرا  اهــداف شــ لی (EAP)یــا بــه اجتصــار  9بــرا  اهــداف وکادمیــ 

 6(. ریچــاردز و اشــمی 7333، 5)هاچینســون و واتــرز شــودمیت ســیم  (EOP)اجتصــار 

ومــوزی زبــان دورة عنــوان ن ــ  انسلیســی در را بــه انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه (2070)
                                                           
1. English for Specific Purposes 

2. Tomlinson 

3. English for Academic Purposes 

4. English for Occupational Purposes 

5. Hutchinson & Waters 

6. Richards & Schmidt 
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ــ   ــدمیتعری ــداف کنن ــی و اه ــواد وموزش ــه در ون، م ــان  ک ــا  ج ــا  نیازه دوره براس

 معت ــد اســ  کــه (2002) 7همچنــی ، ســیلوا .شــودمیرروهــی جــان از فراریــران تعیــی  

و فراریـر  زبـان در ارت ـاب  وموزانزبـانواکنشـی بـه نیازهـا   انسلیسی بـرا  اهـداف ویـژه

 .اس  هاونویندة با مشاغا 

ــد، مــ2072( و تاملینســون )2006) 2کــه هایلنــد طورهمــان ــه( معت دن هــر  واد وموزشــی ب

شــاما  توانــدمیکــه  شــودمییــادریر  زبــان را تســهیا نمایــد، اطلــا   توانــدمیچیــز  کــه 

ابزارهــا  صــوتی و تصــویر ، منــابا متصــا بــه کــام یوتر، اشــیا  واقعــی یــا صــرفاً عملکــرد 

ــی  ــر، ه ــو  دیس ــد. از س ــ  باش ــدنمیک ــی  توان ــ  اساس ــا کتاباهمی ــی را در  ه درس

دادلـی ایـوانز و سـن   .جصـون بـرا  اهـداف ویـژه انکـار کنـدبـهوموزی زبان انسلیسـی 

درســی و مــواد وموزشــی، ن ــ  مهمــی در شــرای   هــا کتاب( معت دنــد کــه 7331) 9جــان

 هــا باف ویــژه در بــه وموزانزبــانماتلــ  یــادریر  از جملــه در معــرر زبــان قــراردادن  

ــه ــارجی عنــوانانسلیســی ب ــان ج ــار  3زب ــه اجتص ــه مدرســان در  EFLیــا ب ــ  ب و کم

ــانمسئولی  ــا  هایش ــدمیایه ــیر. کنن ــه 52 .، ن2009) یاض ــ  ک ــد اس ــا کتاب»( معت   ه

ــ یارن ــ  بســ یدرســ ــدر ــوزة در  یمهم ــادریر و  ی ت ــان ا ی ــازب ــدمی یه ــ  از  کنن و پ

ــ ــد در ،م ــم بع ــا مه ــا    عوام ــارج در کل ــان دوماج ــه  یزب ــر ررفت ــوندمیدر نظ  «.ش

سـل  ) باشـدمیهـا ون یازهـا بـه ن ییرـوپاسـ جهـ  ، ان ویدانشـ  برا یدرس ها کتاب

ــی ، کانینــث ور  (.2007، 5مورســیا  یدرســ هــا کتابکــه  داردمــیااهــار ( 7335) 6همچن

زبــان مطاب ــ   یــادریر  ها برنامــهو بــا اهــداف و م اصــد  یادریرنــدران یازهــا بــا ن یــدبا

ــرا  اهــداف ویــژه،  هــا کتابانتاــاب  ی ،بنــابرا داشــته باشــند. مهــم در   امــرانسلیســی ب

ــ ــام وموزش ــوب  ینظ ــودمیمحس ــرا .ش ــواد  ب ــاب م ــژه، انتا ــداف وی ــرا  اه ــی ب  انسلیس

ی و مــواد وموزشــ یــردصــورت ر یــ دق یانتاــاببایــد کــه  داردتیکیــد ( 7335ور  ) ینــثکان

                                                           
1. Silva 

2. Hyland 

3. Dudley-Evans & St John 

4. English as a Foreign Language 

5. Celce-Murcia 

6. Cunnigsworth 



  ومسشمارة    (                          انسانیدانشکدة ادبیّات و علوم )فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                96 

 

 یازهـا و ن یبرنامـه وموزشـ هـا ارزیو  هارویـهبـه شـدت اهـداف،  بایسـتی انتااب شـده

 کنند.را منعک   ویان نشدا

ــی ــابرای ، یک ــری مهماز  بن ــا  ت ــودعوام ــادریر  به  ــان ی ــارجی زب ــه ج ــور ب ــمط و  اع

  بـرا یدرسـ هـا کتاب یـاو ینـیماسـ  کـه ب  یـ ا اجـ طور به انسلیسی برا  اهداف ویژه

 یدرسـ هـا کتاب 7یـابی فروینـد ارز یـ کـار از طریـ ا و مناسـ  هسـتند. یدمه ،اهداف دوره

، 7311و واتـرز ) ینسـونهاچ .باشـدمی نیـز همـی   اضـرمطالعـة کـه هـدف  ،شـودمیان ام 

ــابیارز (36 .ن ــه ی ــوان را ب ــر »عن ــورد تناســ ام ــز چ و ســنای  قمــاوت در م ــرا ی   ب

 یبرجــ  بــرا چیــز  ارزی ی  تشــا یــابی،ارزهمچنــی ،  .کننــدمی یــ تعر «جــان هــدفی

ــابرا7337 ،2ینســوناز اهــداف اســ  )راب ــری مهم یکــی ازی ، شــاید (. بن ــاریر یمتصــم ت  ه

انتاــاب   کــه بــرا باشــد یــابی، ارزانسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه زبــان در فروینــد ومــوزی

   .باشدمی یاتی  یدرس ها کتاب

ــا  مدرســانکــه یهنســام ، ممکــ  اســ  شــوندمیمتهــاوت و متنــو  مواجــه  هــا کتابب

ــردررم ــوند و در نت س ــهش ــ ا ی  ــه ک ی ــود دارد ک ــان وج ــ امک ــاکتاب یهی ــا و ن ه  یازه

اســـتهاده  هـــاکتاب تری متـــداولو  تری دســـتر در و از  ررفتـــه یـــدهرا ناد یادریرنـــدران

ــد. ــابرا کنن ــابی ارز ی ،بن ــا کتاب ی ــ ه ــ یر جدایی ی جــز درس ــ ناپ ــام وموزش ــ  و  ینظ اس

زبـان عمـا  یـادریر در فروینـد ومـوزی و  رـام تـری مهم یدو شـا ی عنـوان اولـبه تواندمی

دارنـد  یارهـایی نیـازو مع هـام یا بـه  مدرسـان ی،درسـ هـا کتابیـابی توجه به ارز با کند.

ــا ارز ــابیت ــه روی صــح ی ــیو ج یحرا ب ــ دق یل ــد.  ی ــد ( 2002) 9ررا مــ ان ــام دهن معت 

مهـم  یارزبـان بسـ یـادریر  ها برنامـه  و اجـرا یـددر تول یکتـ  درسـ یـابیاس  کـه ارز

  ضـرور، منـدنظام یـابیارز  بـرا یارهـامع   ازمعت ـر یسـ منظـور، اسـتهاده از لبدی  اس .

 پردازاننظریـــه یســـندران،نو وموزشــی، ر ارانسیاســـ (. 2001افشــار،  اســ  )ســـودمند

هســتند و  یــافروینــد دج یــ در ا جملســی مدرســانو  یدرســ هــا کتابناشــران  ی،وموزشــ

و  یــدترمه یکــدام کتــاب درســ کــهایــ متنــاقد در مــورد  ها دیــدراهال تــه ممکــ  اســ  

                                                           
1. Evaluation 

2. Robinson  

3. McGrath 
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را از ذهـ  دور نسـه داشـ  مسـئله ن ایـد ایـ  داشـته باشـد. امـا  ، نیـز وجـودباشد ترمناس 

ــابی،در ارز یان و مدرســاندانشــ و کــه  یــ هــا اهمون ها دیــدراهو  داشــته ین ــ  مهمــ ی

ــ ا،دارد یاساســ ــود  . ل ــه کم  ــا توجــه ب ــتح  ب ــ   در ای ــه در ایزم ی ــن ــران، نی ــه ان ــام ی از ب

 هـم دراهیـاز د ماصوصـاًزبـان تاصصـی  یمـواد وموزشـ یابیـمـورد ارزشتر در یمطالعات ب

  .شودمیا سا   هم مدرسان و دانش ویان

را در مــورد  یاندانشــ و ها دیــدراهو  یازهــاکــه ن یدرســ هــا کتاب یــابیارز یــران،در ا

ــ ــواد وموزش ــ یم ــرا یطرا  ــده ب ــر ون  ش ــا در نظ ــد،سبه ــاً یرن ــام  معمول ــودنمیان   ش

 یــااســ  کــه و ون یمطالعــه بــه دن ــال بررســ یــ ا ی ،بنــابرا (.2077 یمــی،و ر  زادهبــال ی)

ــاب ــ کت ــ یدرس ــی تاصص ــ ویان  یانسلیس ــرا  دانش ــتة ب ــام یوتر رش ــارات ک ــاا انتش چ

ــم  ــانی  س ــوم انس ــ  عل ــدوی  کت ــه و ت ــازمان مطالع ــساه)س ــداف، ن(هادانش ــا، اه و  یازه

ــر  .کنــدمیورده وبــر و مدرســان هــاون یــدراه جــودرا از د یاندانشــ و ها جواســته علــاوه ب

نسـ   بـه کتـاب ذکـر  مدرسـانو  یاندانشـ و ها م ایسـة دیـدراهبـه  کنـونیمطالعـة  ی ،ا

 .پردازدمیشده 

 پژوهشپیشینة . 2

توجــه بســیار  از مح  ــان در  انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه درســی هــا کتابامــروزه 

ابــزار  تری دسـتر و در  تـری مهمدرسـی  هـا کتاب .جـود جلـ  کـرده اســ ایـران را بـه

 هــا نظامهــا موف یــ  ؛ بنــابرای  انتاــاب دقیــ  و ارزیــابی ونباشــندمیدر اجتیــار مدرســان 

انسلیسـی بـرا   درسـی هـا کتاببـا توجـه بـه اهمیـ  فـراوان  .کنـدمیوموزشی را تممی  

کـه ذیلـاً بـه  انـدکردههـا را از زوایـا  ماتلـ  ارزیـابی ، بسیار  از مح  ـان وناهداف ویژه

 .شودمیبرجی از ای  مطالعات اشاره 

ــة ( در 2005)الــدی  تاج ــی از مطالع انسلیســی بــرا   درســی هــا کتابجــود برج

و ارت ــاب  2شــناجتیداد زبــانبــرون ،7شــناجتیداد زبــاندرونجن ــة را از ســه  اهــداف ویــژه

انسلیسـی بـرا   درسـی هـا کتابنتـایل و  نشـان داد کـه  .ها با یکـدیسر، ارزیـابی کـردون

                                                           
1. Linguistic input 

2. Linguistic output 
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درسـی وا ـد  برنامـة ، رویکـرد و شـوندمیکه توسـ  سـازمان سـم  منتشـر  اهداف ویژه

 . کنندنمینداشته و هدف جاصی را دن ال 

ـــ  ـــرد 2005) پورطی ـــد ( از رویک ـــافی و تیکی ـــدن، ناک ـــارت جوان ـــر مه ـــرف ب ص

 .د کـرددر ایـران انت ـا انسلیسـی بـرا  اهـداف ویـژه بودن مـواد و مطالـ  وموزشـینامناس 

انسلیســی بــرا  اهــداف  درســی هــا کتاب( نیــز اســتدلال کــرد کــه 5، ن. 2005فرهــاد  )

امناسـ ، بـی اثـر و در بعمـی مـوارد بـا جطاهـا   تـی تـای ی و ن»انتشـارات سـم   ویـژه

   .«باشندمینوشتار  و محتوا  دور از شین تحصیلات دانشساهی 

( نیــز بــا ارزیــابی یــ  کتــاب درســی زبــان تاصصــی پزشــکی دریافــ  2001ر یمــی )

درســی زبــان  ها برنامــهنوشــتار  و جوانــدار  بــا  هــا مهارتکــه ســازرار  بالــایی بــی  

ــ ،  ــر ای ــاوه ب ــود دارد؛ عل ــه وج ــ  زمین ــران در ای ــی ای ــهتاصص ــان  ها برنام ــی زب درس

ــه  ــران ب ــا مهارتتاصصــی در ای ــار   ه ــنیدار  و رهت ــه ش ــدنمیتوج ــابرای ، و   .کنن بن

 کاملــاً(، کتــابی 75، ن. 2001، 7)کــوه  اصــطلا ات پزشــکی ةم موعــ»نتی ــه ررفــ  کــه 

ــرا  اهــداف انسلیســی پزشــکی در  ــا  ون را  ها دانشــساهمناســ  ب ایــران نیســ ، امــا مزای

 .«نادیده ررف  تواننمیدر موارد  که با محتوا و اهداف برنامه درسی سازرارهستند، 

انسلیسـی بـرا   هـا دوره( بـر ایـ  باورنـد کـه 211، ن. 2001مزدایسـنا و تحریریـان )

ــژه ــداف وی ــساهدر  اه ــورها، ها دانش ــیار  از کش ــد بس ــران، مانن ــعی  » ای ــیهوض  ا  اش

یان زبـان تاصصــی ایـران پــایی  زبـان عمـومی اکنــر دانشـ و هــا مهارت؛ بنـابرای ، «دارنـد

انتشـارات سـم  را  انسلیسـی بـرا  اهـداف ویـژه درسـی هـا کتابهمچنـی   هـاون. اس 

 ارزیابی کرده و ااهار داشتند:

ــ   ــ  ای ــاکتابمطال ــرا  پاســ  ه ــادریر ، ب ــا  ی ــه نیازه ــویی ب ــای   هاجواســتهر و عل

طــور عمــده بــر م نــا  موضــو  انتاــاب م الــات بــه ،اندنشــدهدانشــ ویان ایرانــی طرا ــی 

ــوندمی ــه ش ــه ب ــة ، ک ــوزة مطالع ــوب   ــ ویان مرب ــوندمیدانش ــر ،ش ــا   ان ــه براس ــا  2ن ی

 (.211 .جان )ن ا رشته

                                                           
1. Cohen  

2. Genre 

3. Discourse 
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ــهدر  ــی ) ا مطالع ــو و ر یس ــر، رزم  ــا کتاب(، 2070دیس ــداف  ه ــرا  اه ــی ب انسلیس

 .بــرا  دانشــ ویان علــوم پزشــکی چــاا توســ  ســازمان ســم  را ارزیــابی کردنــد ویــژه

ــی،  هــا ویژریهمچــون  هــاییویژری هــاون ســاجتار ، ملا ظــات نظــر ، ملا ظــات عمل

را از دیــدراه مدرســان و  زبـان، محتــوا، وا رـان و ســاجتار دسـتور چهاررانــة  هـا مهارت

 کنندرانشـرک نارضـایتی دهنـدة هـا نشـاننتـایل وندانش ویان مـورد بررسـی قـرار دادنـد. 

مدرسـان تهـاوت علـاوه بـر ایـ ، بـی  نظـرات دانشـ ویان و  .از بیشتر معیارهـا  فـو  بـود

 .معنادار  در ای  زمینه وجود نداش 

 منـــدنظامکـــه در ایـــران، ارزیـــابی  کننـــدمی( اســـتدلال 2077و ر یمـــی ) زادهبـــال ی

 دانشــ ویان نســ   بــه مــواد ها ایــدهو نیــاز و  شــودنمیان ــام  معمولــاًدرســی  هــا کتاب

ــرا  ون ــه  هــا طرا ــی شــده،وموزشــی کــه ب ــده ررفت ــی ،  .شــودمینادی  راســ اسلامیهمچن

ــدمی( اشــاره 2070) ــه  کن ــا کتابک ــژه درســی ه ــداف وی ــرا  اه ــرا   انسلیســی ب ــه ب ک

دانشــ ویان مهندســی توســ  وزارت علــوم ایــران طرا ــی شــده، براســا  ت زیــه و تحلیــا 

  نیازها نیس . مندنظام

ــاجر ــرا  دانشــ ویان مــدیری   (2077) شــیرع   ف ــاب انسلیســی ب مشــه ی نوشــتة کت

 .او دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان را نســ   بــه ایــ  کتــاب بررســی کــرد .یــابی کــردرا ارز

ــدراه  ــه از دی ــان داد ک ــایل نش ــرک نت ــرد کنندرانش ــه رویک ــوب ب ــده، مرب ــا   عم ، ن 

ــه  ــرداجت  ب ــوازن در پ ــود ت ــدم وج ــی، ع ــان و روی شناس ــه زب ــنده ب ــا مهارتنویس  ه

 .بود یارت اط ها فعالی زبان و پوش  ناکافی چهاررانة 

ــاامی ) ــالکی و ک ــی ، م ــ2072همچن ــکی ة(، م موع ــطلا ات پزش ــوه ،  اص ( 2001)ک

ــا  ــا کتابرا ب ــد ه ــه کردن ــم  م ایس ــارات س ــروه .انتش ــر دو ر ــه ه ــان داد ک ــایل نش  نت

 شــارات ســم  رضــای  نداشــتند و م موعــةانت هــا کتابمدرســان و دانشــ ویان از 

، موضــو  و هـافعالی   زبـان، مطالـ ، کیهیـ بند دسـتهبـا توجـه بـه  پزشـکی اصـطلا ات

 .محتوا بهتر بود

(، انتشــارات ســم  را براســا  ســه معیــار از جملــه ارزیــابی 2079وثــوقی و همکــاران )

ــد. نتــایل  اهــداف، مــرور محتــوا و ارزیــابی ســاجتار کلــی مــورد تحلیــا انت ــاد  قــرار دادن
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اضــر در  ــال  کــه در انسلیســی بــرا  اهــداف وکادمیــ ، هــا کتابهــا نشــان داد کــه ون

ــساه ــرار  ها دانش ــتهاده ق ــورد اس ــران م ــدمیای ــداول  ریرن ــا  ضــرور  مت ــی ، نیازه انسلیس

دارنـد تیکیـد را کـه نتـایل تح ی ـات نـوی  در ایـ  جصـون بـر ون  برا  اهداف وکادمیـ 

 .ریرندنمیرا در نظر 

 انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه(، کتــاب جدیــد 2075، ع ــاد  و نــادر  فرجــاد )علاوهبــه

دن ـال ون بودنـد کـه را ارزیـابی کـرده و بـه انسلیسی وکسـهورد بـرا  مشـاغا پزشـکی، نامبه

انسلیســی بــرا  ون را جــایسزی  کتــاب  تــوانمیدریابنــد ویــا براســا  نظــرات دانشــ ویان، 

ــ  مطالعــه،  .انتشــارات ســم  کــرد دانشــ ویان پزشــکی ــه  66در ای دانشــ و  پزشــکی ک

ــ  را دردورة  ــرا  اهــداف وکادمی ــرز  انسلیســی ب ــوم پزشــکی ال  ــدمیدانشــساه عل ، ر راندن

اسـتهاده کردنـد  نامهپرسـ از یـ   هـاون .مطالعـه انتاـاب شـدند کنندرانشـرک عنـوان به

ــاما  ــه ش ــر ،  55ک ــه ملا ظــات نظ ــی از جمل ــود و شــ  باــ  کل ــه ب ــا ویژریروی  ه

ــوا،  ــی، محت ــا مهارتســازمانی و ملا ظــات عمل ــتور  را  ه ــان و ســاجتار دس ــان، وا ر زب

، انسلیسـی وکسـهورد بـرا  مشـاغا پزشـکینتـایل نشـان داد کـه  .دادمـیمورد ارزیابی قـرار 

ایشـان همچنـی  نشـان داد  ها یافتـه .جـود جلـ  کـرده بـودرا بـه کنندرانشـرک نظر اکنر 

طالعـه کـه کتـاب انتشـارات سـم  را م کنندرانیشـرک که بـا توجـه بـه ملا ظـات نظـر ، 

ــه ــد، ب ــادار  کمتــر از کــرده بودن انسلیســی وکســهورد کــه کتــاب  کنندرانیشــرک طــور معن
 .را ر رانده بودند، از کتاب درسی جود راضی بودند برا  مشاغا پزشکی

ــ  ) ــارة جــاما  پژوهشــی( در 2076ســودمند افشــار و موث ــاندرب ــوزی زب انسلیســی  وم

درسـی انتشـارات  هـا کتابدر ایـران بـه برجـی از مشـکلات جـد   برا  اهداف وکادمیـ 

نظــرات پایــة درســی ســم ، صــرفاً بــر  هــا کتاباولــاً، بــه نظــر ایشــان،  ســم  پرداجتنــد.

ــو   ــه ن ــه چ ــ  ک ــر ای ــی ب ــان م ن ــامهارتنویسندرانش ــاز  ه ــورد نی ــانی م ــا  زب و نیازه

ــ ویان ــ  دانش ــداف وکادمی ــرا  اه ــی ب ــندمی انسلیس ــردباش ــدوی  و ر ــده، ت و  وور  ش

دوم  .شــوندنمیت زیــه و تحلیــا نیازهــا  ماــاط ی ، تــیلی   منــدنظام هــا رویبراســا  

و از پـی  تعیـی   «سهارشـی»درسـی انتشـارات سـم   هـا کتاب، محتویـات و قالـ  اینکه

سـازمان سـم  یـ  چـارچوب ثابـ  »اسـتدلال کردنـد کـه  هـاون (.739 .شده هسـتند )ن
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یـ  مـدر   عنوانبـههـا کـه ون دهـدمیر نویسـندران قـرار و از پی  تعیی  شـده در اجتیـا

و همچنــی  یــ  مپلــ  پیشــسام کتــ  ســم ،  بــرا  اهــداف وکادمیــ  انسلیســی م ــرب

ــد ــرار دهن ــود را در ون ق ــی ج ــواد وموزش ــد م ــی و  (.739 .)ن «بای ــی فیزیک ــوماً، طرا  س

مهــیل هــا بــه انــدازه کــافی جــ اب و درســی و موضــوعات و مطالــ  ون هــا کتاباــاهر  

 .نیس 

ــا ) ــوکلی و توک ــة (، در 2071ت ــه مطالع ــود ب ــتیج ــار  هاکاس ــا انک ــکلات غیرقاب و مش

ــد. ــران پرداجتن ــ  در ای ــداف وکادمی ــرا  اه ــان انسلیســی ب ــوزی زب ــهبراســا   وم  ها یافت

ــا  ون ــا، براس ــدراهه ــ ویان  ها دی ــان و دانش ــرا  دورة مدرس ــی ب ــان انسلیس ــوزی زب وم

ت اصــلی در ایــ  زمینــه، عــدم وجــود ت زیــه و تحلیــا اهــداف وکادمیــ ، یکــی از مشــکلا

بــر ایــ  باورنــد کــه سیســتم ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا  اهــداف  هــاون. باشــدمینیازهــا 

ــران  ــههی وکادمیــ  در ای ــروز رون ــدن اســتوار  ب ــر مهــارت جوان رســانی نداشــته و صــرفاً ب

ایــ  دوره کــه بــرا  چنــدی  دهــه ومــوزی داده اســتهادة مــورد  هــا کتاب، علاوهبــهاســ . 

 ارزیــابی بــه نیــاز لــ ا .باشــندمی، منســوو و دارا  اشــت اهات دســتور  و وا رــانی اندشــده

زبــان انسلیســی بــرا   م ــرب کارشناســان توســ  کامــا ســن ینیاز و منــدترنظام و تردقیــ 

  یــهمچنــی ، ادارد.  وجــود در  هــا کلا  بــرا  هــاون معرفــی از ق ــا اهــداف وکادمیــ 

ــدک ــ  نیازمن ــانی ت ــنظم بروزرس ــا  م ــرات براس ــده ت یی ــا عم ــرف  ی ــله ها پیش   اص

   .باشندمی

ــابی  ــورد ارزی ــاتی در م ــه مطالع ــر چ ــا کتابار ــداف  ه ــرا  اه ــی ب ــی انسلیس درس

جاصـی در رابطـه بـا مطالعـة کـه  رسـدمیوکادمی  در ایران ان ام شـده اسـ ، امـا بـه نظـر 

ــدنظامارزیــابی  ــرا  دانشــ ویان  یسلیســی تاصصــان کتــاب من از دیــدراه  کــام یوتررشــتة ب

ــاب  ــرا  انتا ــ  جصــون ب ــابرای ، در ای ــ . بن ــده اس ــام نش ــان ان  ــ ویان و مدرس دانش

وجـود  هـاییچال کـام یوتر، رشـتة ماـت   زبـان تاصصـیبـرا   کتـاب درسـی مناسـ 

ــر ایــ  اســا ،  .دارد ــه ارزیــابی ملا ظــات عملــی، مســا ا موضــوعی، ب پــژوه   اضــر ب

ــانی،  ــا اهــداف، مســا ا زب ــوا  هــامهارتســازرار  ب و راه ردهــا، تمرینــات، طرا ــی و محت

بــرا  دانشــ ویان  یانسلیســی تاصصــ پرداجتــه و قصــد دارد ن ــاب ضــع  و قــوت کتــاب
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ــتة  ــام یوتررش ــ   ک ــان ای ــدراه دانشــ ویان و مدرس ــی  انتشــارات ســم  را از دی ــته ت ی رش

 نماید.

 . روش انجام پژوهش3

 و سؤالات پژوهشمسئله . بیان 1. 3

ــا کتاب ــوع ه ــ  و متن ــة در  یماتل ــی زمین ــان تاصص ــتة زب ــام رش ــازار  یوترک در ب

ــود دارد.  ــو ،وج ــ  تن ــاب  ای ــا کتابانتا ــ ه ــ  و مه یدرس ــدمناس ــا  ن ی ــابراس و  یازه

 مدرســان. کنــدمی یــزدشــوار و چــال  برانس مدرســان  بــرا یادریرنــدران رااهــداف 

ــژه ــداف وی ــرا  اه ــی ب ــدبا انسلیس ــازم  ی ــا ل ــادج عوام ــاب  ی ــا کتابدر انتا ــ ه  یدرس

بنـابرای ، روی انتاـاب یـ  کتـاب جـوب و مناسـ ،  مناس  را مـورد توجـه قـرار دهنـد.

 .امــر  مهــم در هــر سیســتم وموزشــی بــرا  مدرســان انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه اســ 

ــه ــا ب ــ دلی ــیار  از  ها سیاس ــود در بس ــی موج ــساهوموزش ــران،  ها دانش ــانای  مدرس

انسلیســی  درســی هــا کتاببــه نــوعی ملــزم بــه اســتهاده از  انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه

در همـی  راسـتا، دانشـساه وزاد اسـلامی کـرج  .انتشـارات سـم  هسـتند برا  اهـداف ویـژه

ــاب  ــز از کت ــنی ــی تاصص ــام یوتر یانسلیس ــ ویان ک ــرا  دانش ــتة  ب ــانی نوش ــوچهر    من

هـر کتـاب درسـی، بایـد بـا توجـه بـه نیازهـا  جـان دانشـ ویان کلـا   .کنـدمیاستهاده 

 رکـ  سـه درسـی هـا کتاب و دانشـ ویان مدرسـان، در ، مـورد ارزیـابی قـرار ریـرد.

 اهمیـ  درسـی هـا کتاب هـامیـان ون از کـه دهنـدمیتشـکیا  را ومـوزی فروینـد اصـلی

 ؛اندوابسـته هـاون بـه  زیـاد  ـد تـا هـم دانشـ ویان و هـم مدرسـان ا زیـر دارنـد؛ ا ویـژه

 وموزشـی مناسـ  مطالـ  انتاـاب درسـی و هـا کتاب بررسـی دقیـ  و ارزشـیابی بنـابرای ،

 یسـیانسل زبـان (. ومـوزی7933)میرزایـی و طـاهر ،  رسـدمی نظـر بـه مهـم بسـیار  امـر

 سـتمیدر س زبـان انسلیسـی تاصصـی ومـوزیشـاجة  تـری مهم عنوانبـهویـژه  اهداف  برا

 هـا کتاب نـهیزم  یـا در و بـوده فـ  اهـا توجـه مـورد همـواره ران،یـا یدانشـساه ومـوزی

 تحریـر درومـدهرشـتة بـه  یدانشـساه ماتلـ  ها رشـته  متهاوت بـرا سطوع در یرونارون

 ،هـاکتاب رونـهای   یـهکی همیشـسی  ارت ـا م ـرم بـه ازیـز نیـن تنـو  و به توجه با هک اس 
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  ا مـد و  هـا از اهمیـ  بسـیار  برجـوردار اسـ  )محمـود  ونیـدق و یعلمـ یابیارزشـ

ــه نظــر  (.7939 صــها، ــ  وجــود، ب ــا ای ــات کمــی در  رســدمیب ــه تح ی  ــة ک ــابی زمین ارزی

ــا کتاب ــی ه ــژه درس ــداف وی ــرا  اه ــی ب ــان  انسلیس ــ ویان و مدرس ــدراه دانش از دی

ــه ــام پ یب ــان ان  ــورت توام ــه ص ــه انــدکی ب ــان توج ــه اســ  و مح   ــدراهرفت  ها دی

  بــرا یتلاشــ ی،پژوهشــم الــة  یــ ا بنــابرای  .اندداشــتهدانشــ ویان در روی ارزیــابی جــود 

انتشــارات ســم  از  یوترکــام  یاندانشــ و  بــرا ییســی تاصصــانسل یکتــاب درســ یــابیارز

ــدراهد ــه .باشــدمی مدرســانو  یاندانشــ و ی ــ  مطالعــه  ها یافت ــدمیای ــرا   توان مدرســان ب

علـاوه بـر  .سـودمند باشـد منظـور ان ـام  انتاـابی دقیـ ،کـام یوتر بـهرشـتة تاصصـی  زبـان

ــه،  ــ  مطالع ــایل ای ــ ، نت ــاونای ــدراهرا از  ه ــاه  ها دی ــدمیدانشــ ویان ور ــه  .کن ــ  مطالع ای

طـور اجـ  کـام یوتر بـهرشـتة طـور اعـم و به مدرسان زبان تاصصـی بـه تواندمیهمچنی  

، علاوهبــه .جـود و دانشــ ویان را در ایــ  زمینـه دریابنــد ها دیــدراهکنــد تـا تهــاوت  کمـ 

 هــا دورهمــواد وموزشــی و طرا ــان  کننــدرانتهیهبــرا   توانــدمی اضــر مطالعــة  ها یافتــه

 .نیز منمر ثمر واقا رردد انسلیسی برا  اهداف ویژه درسی زبان

ــ  انسلی ــابی کت ــ  ارزی ــه اهمی ــ  ب ــا عنای ــرا  ب ــی ب ــ  و برس ــداف وکادمی ــا  اه اس

ــ   ــ کرفو مطال ــرا  پر ال ــی  ب ــه، و همچن ــ  زمین ــود در ای ــی موج ــی پژوهش ــردن جل ک

 :شوندمیسپالات زیر برا  پژوه   اضر ارا ه 

ــاب .7 ــام یوتر در جصــون کت ــ ویان ک ــدراه دانش ــ دی ــی تاصص ــرا   یانسلیس ب

 انتشارات سم  چیس ؟ دانش ویان کام یوتر

ــرا   .2 ــدراه مدرســان انسلیســی ب ــابدی ــژه در جصــون کت انسلیســی  اهــداف وی

 انتشارات سم  چیس ؟  برا  دانش ویان کام یوتر یتاصص

ــی   .9 ــادار  ب ــاوت معن ــا ته ــدراهوی ــاب  ها دی ــاره کت ــ ویان درب ــیدانش  انسلیس

ــ ــام یوتر یتاصص ــ ویان ک ــرا  دانش ــ   ب ــان در ای ــم  و مدرس ــارات س انتش

 جصون وجود دارد؟ 
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ــداف ابر .3 ــرا  اه ــایل مصــا  ه، نظــر دانشــ ویان و مدرســان انسلیســی ب ســا  نت

 کــام یوتررشــتة انسلیســی تاصصــی بــرا  دانشــ ویان ویــژه در جصــون کتــاب 

 انتشارات سم  چیس ؟ 

 طرح .2. 3

ــ   ــژوه ای ــی از پ ــ  ترکی  ــرا   7روی تح ی ــرده و ب ــره ب ــابه ــا و  وور جم و تحلی

بــرا  جمــا  .هــم از روی کمــی و هــم از روی کیهــی اســتهاده شــده اســ  هــادادهتهســیر 

ــرا  باــ  کیهــی، نامة پرســ کمــی، از  هــا دادهوور   ــا  لیکــرت و ب ســاجتمند در م ی

 نیمه ساجتمند استهاده شده اس . مصا  ة از 

 نندگانکتکشر .3. 3

ــرک  ــژوه  کنندرانش ــ  پ ــلامی ای ــساه وزاد اس ــی دانش ــ ویان کارشناس ــان دانش ، از می

ــه در  ــرج ک ــان تاصصــیوا ــد ک ــام و در  زب ــ  ن ــام یوتر ث  ــد،  ک ــرده بودن ــرک  ک ش

انسلیســی بــرا   زن( و ســه مــدر  57مــرد و  92انتاــاب شــدند. هشــتاد و ســه دانشــ و )

باــ   دانشــ ویی،  کنندرانشــرک در ایــ  مطالعــه شــرک  کردنــد.  اهــداف ویــژه

ســال بــود. مدرســان،  29تــا  73هــا بــی  ویان ســال دوم کارشناســی بودنــد و ســ  وندانشــ 

ت ربـة دانش و  م طا دکتر  دررـرای  ومـوزی زبـان انسلیسـی بودنـد کـه چنـدی  سـال 

ـــان عمـــومی و تاصصـــی  ـــدری  زب ماتلـــ  را داشـــتند. روی انتاـــاب   ها رشـــتهت

ـــهبراســـا   کنندرانشـــرک  ـــود. رضـــای  هـــر دو رـــروه از  ریر نمون در دســـتر  ب

 ، ق ا از ان ام پژوه ، اج  رردید.کنندرانشرک 

 ابزار پژوهش .4. 3

 هـــا م یا ، هانامهپرســـ ابـــزار ماتلهـــی بـــرا  ان ـــام ارزیـــابی کتـــ  از جملـــه 

ــد رت ه ــا  ه، بن ــ هامص ــ ، چ ــیاهه) هالیس ــود هاس ــواب  وج ــی س ــاهدات و بررس (، مش

(، اســـتهاده از 7331(. بـــه اعت ـــاد دادلـــی ایــوانز و ســـن  جـــان )7337دارد )رابینســون، 

ــاً، هانامهپرســ  ــترده عموم ــ . تررس ــابی اس ــا  ارزی ــایر ابزاره ــابرا از س ــة  ، در یبن مطالع

                                                           
1. Mixed Methods 
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ــز از  ــر نی ــ  اض ــد. نامهپرس ــتهاده ش ــ  اس ــاما نامهپرس ــاب  20، ش ــورد کت ــپال در م س

بـود کـه از عـالی  (Likert-scale) لیکـرت ا درجـهدرسی م کور م تنـی بـر م یـا  پـنل 

ــود  ــده ب ــ  ش ــالی، جــوب، متوســ ، ضــعی  و بسیارضــعی ( مرت ــیار ضــعی  )ع ــا بس ت

ــود کــه 7311مــورد اســتهاده براســا  مــدل ارزیــابی شــلدون )نامة پرســ (. 7ضــمیمة ) ( ب

 ،نامهپرســ  .شــده بــود ســاز مناس ( بــرا  بافــ  ایــران اصــلاع و 2006توســ  کریمــی )

بـرا  رفـا ابهـام و دره بهتـر  مح  ـانکـه نسلیسـی طرا ـی شـده اسـ  در اصا به زبـان ا

ــی  ــه فارس ــن  توســ  دانشــ ویان، ون را ب ــرا  س ــوده و ب ــه نم ــی ون، ترجم نســاة روای

شده توس  یـ  متاصـ  در ایـ  زمینـه مـورد قمـاوت و بررسـی قـرار ررفـ  و  ترجمه

ــ   ــد. ای ــال رردی ــده اعم ــراد ش ــلا ات ای ــ اص ــا با ، نامهپرس ــی  ه ــ  را بررس ماتل

کـه شـاما ارزیـابی ملا ظـات عملـی، مسـا ا موضـوعی، سـازرار  اهـداف، مسـا ا  کندمی

ها  زیــر شــاج  کــه باشــدمیو راه ردهــا، تمرینــات، طرا ــی و محتــوا  هــامهارتزبــانی، 

 . ریردمیرا در بر 

 (،7بودن من ا )شاج  میزان در دستر  عنوانبه 2و  7 ها سپال -

 (،2ودن من ا )بشاج  اقتصاد  عنوانبه 9سپال  -

 (،9شاج  تطاب  با اهداف وموزشی ) عنوانبه 5و  3 ها سپال -

شــاج  میــزان ای ــاد انسیــزه یــادریر  در مااطــ   عنوانبــه 70و  6 ها ســپال -

(3 ،) 

ــه 71و  77و  3و  1و  1 ها ســپال - ــی عنوانب ــاب شــاج  نکــات فن وموزشــی کت

(5،) 

 (،6شاج  تطاب  با نیاز مااط  ) عنوانبه 20و  73و  72 ها سپال -

رن انـــده شـــده در  هـــا مهارتشـــاج   عنوانبـــه 75و  73و  79 ها ســـپال -

 ،(1کتاب )

 (. 1شاج  تنو  و جلاقی  ) عنوانبه 71و  76 ها سپال -

وزمایشــی بــر رو  یــ   طــوربــه نامهپرســ بــرا   صــول اطمینــان از روایــی ون، ابتــدا 

صـورت کننـدران در پـژوه   اضـر بـهبـا شـرک مشـابه بـا جصوصـیات نهـر   30نمونة 
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، اعمــال نامهپرســ پیلــوت اجــرا و براســا  نتــایل  اصــله، ت ییــرات لــازم در رویــه هــا  

 ترعمیـ علـاوه بـر ون، بـه منظـور بررسـی  .بـود 0ا19شاج  پایـایی ولهـا  کرون ـاو،  .شد

اســتهاده شــد.  7هــادادهو تهســیر  وور جمــاماتلــ   هــا رویاز  ،موضــو  مــورد بحــ 

ــر اســتهاده از  ــاوه ب ــی عل ــا  مندســاج نیمه ا مصــا  هســاجتنمد، نامة پرســ یعن ــز ب  75نی

بـه منظـور  (.2ضـمیمة ان ـام شـد ) انسلیسـی بـرا  اهـداف ویـژه مـدر  دانش و و هر سه

ا ا ومــوزی زبــان مســزمینــة ، یــ  متاصــ  در مندســاج نیمه مصــا  ةســن   روایــی 

تـدوی  مطالـ  درسـی، ون را مـورد قمـاوت و بررسـی قـرار  تهیـه وانسلیسی با ررایشـات 

 هــا کلا ، همچنــی  مح  ــان .داد کــه براســا  نظــرات و ، ت ییــرات لــازم اعمــال شــد

ــژه ــداف وی ــرا  اه ــا اســتهاده از چــ  انسلیســی ب ــ  مشــاهدهرا ب ــه توســ   2لیســ  ث  ک

 .(9مة ضــمی( تهیــه و اســتهاده شــده اســ ، بررســی کردنــد )2076ســودمند افشــار و موثــ  )

( در اصـا بـه زبـان انسلیسـی تهیـه شـده 2076ال ته چـ  لیسـ  سـودمند افشـار و موثـ  )

کــه بــرا  رفــا ابهــام و ای ــاد ســهول  در دره ون توســ  دانشــ ویان  زبــان تاصصــی، در 

 ای  مطالعه به فارسی ترجمه و استهاده شد.

 پژوهشروند انجام  .5. 3

ــدا،  ــیابت ــاب درس ــا کت ــی تاصص ــ ویان  ینسلیس ــرا  دانش ــتة ب ــام یوتررش ــ   ک توس

ــا  بر درســاندانشــ ویان و م ــاجتمند نامة پرســ اس . مــورد ارزیــابی قــرار ررفــ س

ــ  ــا و  هانامهپرس ــه توزی ــ  جلس ــادر ی ــد وور جم ــی از .ندش ــ یک ــة در  انمح   جلس

 نامهپرســ ات ســپالدر مــورد  ا تمــالی اتتوضــیح ابهامــو  ت یــی بــرا   نامهپرســ  توزیــا

، نامهپرسـ از توزیـا  اً ذکـر شـد، پـی ق لـ کـه طورهمـان .دانش ویان  مور داشـ برا  

ــان ــ مح   ــای  دانش ــورد رض ــانو م  ویاندر م ــه درس ــرک  در مطالع ــرا  ش ــان  ،ب اطمین

در ایــ  مطالعــه بــه منظــور  کنندرانشــرک تح یــ  بــرا   از ان ــام هــدفو  نمــوده اصــا 

ده شـد اطمینـان دا کنندرانشـرک بـه  همچنـی ، .توضـیح داده شـد ،هـاهمکـار  ون افزای 

 اضــر اســتهاده مطالعــة ور محرمانــه نسهــدار  شــده و تنهــا بــرا  اهــداف طبــه هــادادهکــه 

                                                           
1. Triangulation 

2. Observation checklist 
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ماتلــ   هــا رویاســتهاده از بــه منظــور ، هانامهپرســ  وور جمــابعــد از  جواهنــد شــد.

ـــا ـــیر  وور جم ـــادادهو تهس ـــای  و ه ـــ کنک ـــایل  تر عمی  از ،نامهپرســـ  اصـــا از  نت

ــا  ه ــاج نیمه ا مص ــز مندس ــد نی ــتهاده ش ــه  .اس ــ  ههت ــرر ی ــا  ه در ع ــات مص جلس

 ووردندسـ هبـبـرا   انمح  ـ .طـول ان امیـد دقی ـه بـه 70 ت ری ـاًان ام شد. هـر مصـا  ه 

ـــازم از  ـــات ل ـــرک اطلاع ـــ  ،کنندرانش ـــپال ش ـــید س ـــ ندپرس ـــ    و س  ها پاس

محتــوا قــرار ررفتنــد. السوهــا و و مــورد تحلیــا ، پیــادهمصــا  ه ضــ  ،  در کنندرانشــرک 

ــتره  ــاهیم مش ــاً ،هاپاســ  مه ــ ار  و نهایت ــتاراج، کدر ــاز کمی» اس ــی 7«س ، 2001، 2)دورن

سلیسـی ان هـا کلا  ،مح  ـانعلـاوه بـر ایـ ،  .ارا ـه رردیـد یجـدولدر و شـده ( 263 .ن

ــ ــ ویان  یتاصص ــرا  دانش ــتة ب ــام یوتررش ــ   ک ــ  لیس ــاهده و از چ ــاهدة را مش مش

علـ  بـه، هـاداده وور جمـاپـ  از اتمـام  .نـداسـتهاده کرد (2076ثـ  )وافشـار و مسودمند 

ــال، ــر نرم ــا غی ــ  توزی ــپال ناس ــه دو س ــ  ب ــرا  پاس ــون از ب ــ  وزم ــه  ناپارامتری رت 

ــه ســپال ســوم  9ویلکاکســون دارعلامــ  ــرا  پاســ  ب ــودن و ب ــادار ب ــی  معن ــه منظــور تعی ب

اسـتهاده  3ویتنـی یـو-مـ  ناپارامتریـ  وزمـوناز تهاوت میان نظـرات دانشـ ویان و اسـاتید، 

ــا  .شــد ــه و تحلی ــرا  ت زی ــیکی هــا دادهب ــم مندســاج نیمه مصــا  ة اصــا از  ه  از ،ه

   به نحو  که ق لاً ذکر شد استهاده رردید. تحلیا محتوا روی

  

                                                           
1. Quantitized 

2. Dornyei 

3. Wilcoxon signed-rank Test 

4. Mann-Whitney U Test 



  ومسشمارة    (                          انسانیدانشکدة ادبیّات و علوم )فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                31 

 

 هایافته .4

 کمی هایداده .1. 4

 اول  سؤالپاسخ  .1. 1. 4 

بــرا   یسلیســی تاصصــان دانشــ ویان نســ   بــه کتــابدادن دیــدراه بــه منظــور نشــان
ناسـ  جهـ  تعیـی  نـو  وزمـون اسـتن اطی  انتشـارات سـم ، کـام یوتررشـتة دانش ویان 

ــا  ــ  ی ــ (نا)پارامتری ــون  ،پارامتری ــورروفوزم ــمیرنوف -کولم ــا اس ــی توزی ــ  بررس جه

 ارا ه شده اس .  7ها استهاده شد. نتایل ای  وزمون در جدول نرمال داده
 

 های دانشجویاناسمیرنوف جهت سنجش توزیع نرمال داده-روفآزمون کولموگ ة. نتیج1 جدول

 شاخص
ن 

ود
س ب

ستر
ر د

ن د
یزا

م

بع
من

 

بع
 من

دن
 بو

دی
صا

اقت
شی 

وز
 آم

ف
دا

 اه
 با

بق
طا

ت
 

ان
میز

 
جاد

ای
 

ی 
گیر

اد
ه ی

گیز
ان

ب
اط

مخ
در 

 

نی
ت ف

کا
ن

-
ب

کتا
ی 

زش
مو

آ
 

ب
اط

مخ
از 

ا نی
ق ب

طاب
ت

 

ت
ار

مه
ای

ه
 

ده 
 ش

ده
جان

گن

ب
کتا

ر 
د

 

ت
اقی

خل
 

 3701 6793 6709 70770 9739 3772 2701 1713 میانسی 

 7779 7711 7757 2709 7729 7701 .17 7777 انحراف معیار

 7779 7711 7757 2709 7729 7701 .17 7777 وماره

 000 . درجه معنادار 
. 

000 . 000 . 000 007. . 000 007. . 000 

 

شــود، توزیــا هــی  معنــادار  مشــاهده می ةردیــ  درجــدر  7جــدول کــه در  طورهمــان

رت ـه پارامتریـ  نااز وزمـون  ،اسـ ؛ در نتی ـه p ≤ .05هـا نرمـال نیسـ ، زیـرا یـ  از داده

اول اسـتهاده شـد. تهسـیر نتـایل نیـز بـا ایـ   سـپالجهـ  پاسـ  بـه ویلکاکسـون  دارعلام 

ــر  ــه ار ــ  ک ــرر صــورت ررف ــاج ف ــر ش ــپالات ه ــداد س ــدد  اصــا از تع  تهاضــا ع

ــدد  ــربدر ع ــی  9ض ــرتیعن ــا  لیک ــ  در م ی ــاز متوس ــی،  امتی ــو و ر یس و ( 2070)رزم 

ــدراه  ــرک دی ــد کنندرانش ــاج  م ــورد ش ــادار و بردر م ــا  نظر، معن ــهاس ــی ها رت   7منه
                                                           
1. Based on negative ranks 
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ــدراه شــرک ، میباشــد ــوان نتی ــه ررفــ  کــه دی کنندران در مــورد شــاج  مــورد نظــر ت

ها  من ـ  باشـد، ایـ  ا براسـا  رت ـهمطلوب اسـ . امـا ارـر اجتلـاف، معنـادار ن ـوده و یـ

 ارا ه شده اس . 2ول جدنتایل پاس  به سپال اول در دیدراه مطلوب نیس . 
 

  هاجهت سنجش نظر دانشجویان درباره شاخصویلکاکسون  دارعلامترتبه و نتایج  . آمار توصیفی2جدول 

 میانگین فراوانی شاخص
انحراف 

 معیار
 Z میانه

درجه 

 معناداری

در دستر  بودن میزان 

 من ا
19 1713 7777 1 -1737a 0700 

 6731b 0700- 2 .17 2701 19 اقتصاد  بودن من ا

 1753b 0700- 3 7701 3772 19 تطاب  با اهداف وموزشی

میزان ای اد انسیزه 

 یادریر  در مااط 
19 9739 7729 3 -1751b 0700 

 1711b 0700- 70 2709 70770 19 وموزشی کتابنکات فنی

 1712b 0700- 6 7757 6709 19 تطاب  با نیاز مااط 

رن انده شده  ها مهارت

 در کتاب
19 6793 7711 6 -1730b 0700 

 1755b 0700- 3 7779 3701 19 جلاقی 
a. Based on negative ranks. 

b. Based on positive ranks. 
 

ــههمان ــه جــدول  رون ــدمینشــان  2ک ــیده ــاب دارا  وموزشــی ، شــاج  نکــات فن کت

دارا  کمتــری  میــانسی   ،بــودن من ــا( و شــاج  اقتصــاد 70ا70بالــاتری  میــانسی  )

ــدمی( 2ا01) ــتر باش ــزان در دس ــاج  می ــانسی  ش ــه . می ــا ک ــودن من  ــدمی 1ا13ب  ،باش

شــود، کــه مشــاهده می طورهمــانهمچنــی   بــودن نســ ی من ــا اســ . ــاکی از در دســتر 

ــادار  همــهدر  Zومــاره  ــزان داســ مت یرهــا معن ــا تنهــا در شــاج  می ــودنر دســتر ، ام ، ب

نظـر دانشـ ویان تنهـا در  دهـدومـده کـه نشـان میدسـ بـه نهـیها  مبر اسا  رت ه Zوماره 

بــرا  فهــم بیشــتر و بهتــر بــه لحــاا ومــار  معنــادار و مطلــوب اســ . مــورد ایــ  شــاج  
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ــودار ــپال در نم ــر س ــه ه ــ  ب ــانسی  پاس ــ ، می ــاج  در  7 مطال ــر ش ــه ه ــودارو ب  2 نم

 رن انده شده اس . 

 

 
 مقایسه میانگین نمرات دانشجویان به هر یک از سؤالات  .1 نمودار

 

 
 هایک از شاخصمیانگین نمرات دانشجویان به هر ةمقایس .2 نمودار
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 دوم  سؤالپاسخ . 2. 1. 4

ــور  ــه منظ ــی ب ــدراه م ت ی ــاندی ــاب درس ــه کت ــ   ب ــی  نس ــی انسلیس ــرا  تاصص ب

وزمـون اسـتن اطی ناسـ  جهـ  تعیـی  نـو  ، انتشـارات سـم  کـام یوتررشـتة دانش ویان 

ــا نا ــ  ی ــور)پارامتری ــون کولم ــ ( وزم ــا -روفپارامتری ــی توزی ــ  بررس ــمیرنوف جه اس

 ارا ه شده اس .  9ها استهاده شد. نتایل ای  وزمون در جدول نرمال داده
 

 مدرسانهای اسمیرنوف جهت سنجش توزیع نرمال داده-روفآزمون کولموگ ةنتیج .3جدول 
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 9766 5766 5766 77700 3799 3799 3766 3700 میانسی 

 .51 2701 .51 7719 7775 7775 .51 7700 انحراف معیار

 .91 .23 .91 .91 .91 .91 .91 .71 وماره

 .000 .007 .000 .007 .000 .000 .000 .000 درجه معنادار 

 

ــان ــه طورهم ــدول  ک ــ 9در ج ــ  درج ــاهده میمع ةدر ردی ــادار  مش ــا ن ــود، توزی ش

اول، از  ســپالاســ ؛ در نتی ــه، هماننــد  p ≤ .05هــا نرمــال نیســ ، زیــرا یــ  از دادههــی 

دوم اسـتهاده شـد.  سـپالجهـ  پاسـ  بـه ویلکاکسـون  دارعلامـ  ةرت ـوزمون ناپارامتریـ  

 .ارا ه شده اس  3نتایل در جدول 
 

 ها شاخص ۀربارجهت سنجش نظر مدرسان دویلکاکسون  دارعلامترتبه . آمار توصیفی و نتایج 4جدول 

 میانگین فراوانی   شاخص
انحراف 

 معیار
 Z میانه

درجه 

 معناداری

میزان در دستر  بودن 

 من ا 
9 3700 7700 3 -7760a 0700 
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 4ادامه جدول 

 میانگین فراوانی شاخص  
انحراف 

 معیار
 Z میانه

درجه 

 معناداری

.51 3766 9 اقتصاد  بودن من ا     5 -7769a 0700 

 7769b 0700- 5 7775 3799 9 تطاب  با اهداف وموزشی              

میزان ای اد انسیزه 

 یادریر  در مااط          
9 3799 7775 5 -7769b 0700 

 7769b 0700- 72 7719 77700 9 وموزشی کتابنکات فنی

.51 5766 9 تطاب  با نیاز مااط     6 -7769b 0700 

ها  رن انده شده مهارت

 در کتاب
9 5766 2701 6 -7760b 0700 

.51 9766 9 جلاقی   3 -7769b 0700 
a. Based on negative ranks. 

b. Based on positive ranks. 
 

ــههمان ــیدهــدمینشــان  3کــه جــدول  رون ــاب، شــاج  نکــات فن دارا   ،وموزشــی کت

( 9ا66دارا  کمتـــری  میـــانسی  ) ،جلاقیـــ ( و شـــاج  77ا00بالـــاتری  میـــانسی  )

 ــاکی از در  باشــدمی 3ا00بــودن من ــا کــه . میــانسی  شــاج  میــزان در دســتر باشــدمی

در  Zومــارة شــود، کــه مشــاهده می طورهمــانهمچنــی   دســتر  بــودن نســ ی من ــا اســ .

ـــادار اســـ  همـــه ـــزان در دســـتر مت یرهـــا معن ودن و ب، امـــا تنهـــا در دو شـــاج  می

دهـد ایـ  دسـ  ومـده کـه نشـان میها  منهـی بـهبراسا  رت ـه Z ةبودن من ا، وماراقتصاد 

 به لحاا ومار  معنادار و مطلوب اس .  هاشاج 

و بـه هـر  9 برا  فهـم بیشـتر و بهتـر مطالـ ، میـانسی  پاسـ  بـه هـر سـپال در نمـودار

 رن انده شده اس . 3 شاج  در نمودار
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 ک از سؤالاتمیانگین نمرات مدرسان به هر ی مقایسة .3نمودار 

 

 
 هامیانگین نمرات مدرسان به هر یک از شاخص مقایسة .4 نمودار
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 سوم سؤالپاسخ . 3. 1. 4

ــه ســپال ســوم و  ــرا  پاســ  ب ــه منظــور م ایســه نظــرات دانشــ ویان و مب از  ،درســانب

 ارا ه شده اس . 5استهاده شد. نتایل در جدول ویتنی یو -م وزمون ناپارامتری  
 
 

 یوویتنی -من. نتایج آزمون 5جدول 

 درجه معناداری Z یوویتنی -من شاخص

 0.01 7.16- 5275 میزان در دستر  بودن من ا

 0.00 9.76- 075 اقتصاد  بودن من ا

 0.63 0.36- 70575 تطاب  با اهداف وموزشی

 0.31 0.17- 3575 میزان ای اد انسیزه یادریر 

 0.39 0.11- 3775 وموزشی کتابنکات فنی

 0.53 0.60- 3375 تطاب  با نیاز مااط 

 0.33 0.61- 36 رن انده شده در کتاب ها مهارت

 0.31 0.63- 36 جلاقی 

 

ــ  ــون م ــادار  وزم ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــدول -ب ــی در ج ــاج  5ویتن ــا در ش ، تنه

ــادار وجــود دارد و در ســایر اقتصــاد  ــی  دانشــ ویان و مدرســان تهــاوت معن ــودن من ــا ب ب

ــداد دانشــ ویان و مدرســان ها، شــاج  ــه تع ــا توجــه ب ــادار نیســ . ب ــا معن ــاف نظره اجتل

ننده در ایــ  پـژوه  و میــانسی  کسـ  شــده در شـاج  اقتصــاد  بـودن من ــا و کشـرک 

ــا اســتهاده از م ایســه میــانسی  ایــ  شــاج ،  ــه ایــ  نتی ــه رســید کــه از نظــر  تــوانمیب ب

ــاب  ــرا  دانشــ ویان مدرســان کت ــارشــتة انسلیســی تاصصــی ب انتشــارات ســم   م یوترک

ــر ســپال در  اســ . تراقتصــاد  ــه ه ــانسی  پاســ  ب ــ ، می ــر مطال ــم بیشــتر و بهت ــرا  فه ب

 رن انده شده اس . 6 و به هر شاج  در نمودار 5 نمودار
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 مقایسه میانگین نمرات دانشجویان و مدرسان به هر یک از سؤالات . 5 نمودار

 

 
 هامیانگین نمرات دانشجویان و مدرسان به هریک از شاخص ةمقایس .6 نمودار
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 مندساختنیمه مصاحبةحاصل از  کیفی هایدادهنتایج  .2. 4

، نامهپرســ نتــایل  اصــا از  ازاطمینــان   صــول و تشــریح و 3 ســپالپاســ  بــه  بــرا 

اطلاعـات  ووردندسـ هبـبـرا   مح  ـان .نیـز اسـتهاده شـد مندسـاج نیمه ةاز ی  مصـا  

ــازم از  ــرک ل ــان و  کنندرانش ــ ویان( 75)مدرس ــر از دانش ــ  ،نه ــپال ش ــید س و  ندپرس

ــادهضــ  ،  کنندرانشــرک  ها پاســ ســ    ــ ار ، کدپی ــورد و ر ــا م ــوا تحلی ــا محت  واق

ــد ــاهیم .ندش ــرار  مه ــا  و تک ــتره السوه ــ  مش ــایی، هاپاس ــ ار ، شناس ــاً  و کدر نهایت

ـــی، )« ســـاز کمی» و  6 جـــدول دردانشـــ ویان  ها پاســـ . شـــد (263 .، ن2001دورن

  .رردندمیارا ه  1 مدرسان در جدول ها پاس 
 

 دانشجویانمصاحبة نتایج تحلیل  .6جدول 

 درصد فراوانی پاسخ سؤال

انسلیسی دورة ضرورت . 7

اهداف ویژه برا   برا 

 دانش ویان:

 بله

 جیر

73 

7 

 39ا99

 6ا61

 مطاب   کتاب با .2

 دانش ویان:نیازها  

 بله

 جیر

0 

75 

0 

700 

. کافی بودن زمان 9

 تدری  کتاب:

 بله

 جیر

9 

72 

20 

10 

و اجزا   هامهارتنو  . 3

 :شده در کتابتیکید زبانی 

 مهارت جواندن

 معنی کلمه

 ترجمه

75 

1 

6 

700 

 59ا99

30 

و اجزا   هامهارت. نو  5

زبانی که باید در کتاب 

 قرار ریرد:تیکید مورد 

 مهارت مکالمه

 ررامر

 تلهظ

 ای اد علاقه و نسری من  

79 

72 

1 

2 

 16ا63

10 

 36ا66

 79ا93

. اشکالات کتاب با توجه 6

 دانش ویان:به نیازها  

 عدم وموزی مهارت مکالمه

 وموزی ررامرعدم 

72 

1 

1 

10 

 59ا99

 36ا66
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 6ادامه جدول 

 درصد فراوانی پاسخ سؤال

. اشکالات کتاب با 6

توجه به نیازها  

 دانش ویان:

  هامت   یم بودن کتاب 

سا  و دشوار  عدم هماهنسی 

 سطح دان  زبانی

 کتاب با سطح دانش ویان

 عدم تیکید بر مهارت تلهظ

عدم هماهنسی موضوعات هر 

 در 

 اشکالات ویراستار 

   قدیمیهامت رن اندن 

تیکید بسیار بر رو  مهارت 

 جواندن

6 

6 

 

72 

 

 

6 

3 

3 

2 

2 

30 

30 

 

 

 

30 

 26ا66

 26ا66

 79ا93

 79ا93

 
 

ــر، شــودمیمشــاهده  6کــه در جــدول  طورهمــان ــرا  دورة  ،دانشــ ویان اکن انسلیســی ب

هــا اســا  نیازهــا  ونکــه کتــاب بر و ااهــار داشــتند دانســتندمیضــرور   رااهــداف ویــژه 

جوانـدن در تمهـاربـر  بیشـتر ،کـافی نیسـ  بـا توجـه بـه   ـم کتـاب تدری زمان ، ن وده

کـه مهـارت مکالمـه بایـد در  بودنـد ع یـدهبـر ایـ   همچنـی  هـاونشده اسـ . تیکید کتاب 

هــا ون از نیمــی ت ری ــاًاشــکال کتــاب از نظــر  تری عمــدهقــرار ریــرد و تیکیــد تــاب مــورد ک

 م مـو  در دسـ  ومـده از مصـا  ه،هط ـ  نتـایل بـ. باشـدمیعدم وموزی مهـارت مکالمـه 

 نداشتند. جصون کتاب مساعد  در  مطلوب و دانش ویان نظر
 

 مدرسانمصاحبة . نتایج تحلیل 7جدول 

 درصد فراوانی پاسخ سؤال

اهداف  انسلیسی برا دورة ضرورت . 7

 ویژه برا  دانش ویان:

 بله

 جیر

9 

0 

700 

0 

 مطاب   کتاب با .2

 دانش ویان:نیازها  

 بله

 جیر

0 

9 

0 

700 

 66ا61 2 بله . کافی بودن زمان تدری  کتاب:9
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 7ادامه جدول 

 درصد فراوانی پاسخ سؤال

 99ا99 7 جیر . کافی بودن زمان تدری  کتاب:9

و اجزا  زبانی تیکید شده  هامهارتنو  . 3

 در کتاب:

 مهارت جواندن

 معنی کلمه

 ترجمه

9 

2 

7 

700 

 66ا61

 99ا99

و اجزا  زبانی که باید در  هامهارت. نو  5

 کتاب مورد تیکید قرار ریرد:

 مهارت مکالمه

 ررامر

9 

9 

700 

700 

. اشکالات کتاب با توجه به نیازها  6

 دانش ویان:

 اشکالات ویراستار 

تیکید بسیار بر رو  مهارت 

 جواندن

 عدم وموزی ررامر

 عدم وموزی مهارت مکالمه

عدم هماهنسی سطح دان  

 زبانی کتاب با دانش ویان

9 

9 

9 

9 

2 

700 

700 

700 

700 

 66ا61

 

ــرا  اهــداف دورة  ،مدرســان ،شــودمیمشــاهده  1کــه در جــدول  طورهمــان انسلیســی ب

کـه کتـاب براسـا  نیازهـا   ااهـار داشـتند ،دانسـتندمیبرا  دانشـ ویان ضـرور   را ویژه

 ،باشـدمی  ـم کتـاب کـافی بـا توجـه بـه  تـدری شـده اسـ ، زمـان ندانش ویان طرا ی 

 ع یــدهبــر ایــ   هــاون ،همچنــی  شــده اســ .تیکیــد مهــارت جوانــدن در کتــاب بــر  بیشــتر

قـرار ریـرد و تیکیـد تـاب مـورد بایـد در ک و ومـوزی دسـتور زبـان که مهارت مکالمـه بودند

ــده ــکال تری عم ــر ون اتاش ــاب از نظ ــهکت ــارت مکالم ــوزی مه ــدم وم ــا ع ــکالات ه ، اش

ــتار ،  ــد ویراس ــراوانتیکی ــان ف ــتور زب ــوزی دس ــدم وم ــدن و ع ــارت جوان ــر رو  مه  ب

نظـر مسـاعد   نیـز مدرسـان ،در م مـو  مصـا  ه،دسـ  ومـده از ه. ط ـ  نتـایل بـباشدمی

   نداشتند. مورد ارزیابیکتاب  جصوندر 
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 نتایج مشاهدات .3. 4

ــی  ــور بررس ــه منظ ــ ب ــول  تردقی ــئله و  ص ــله از  مس ــایل  اص ــح  نت ــان از ص اطمین

ــ  ــا  ه نامهپرس ــان، و مص ــرا   مح   ــی ب ــا  انسلیس ــه کل ــر س ــتة ه ــا رش ــام یوتر را ب ک

کـه نتـایل ( مشـاهده نمودنـد 2076سودمندافشـار و موثـ  )مشـاهدة  لیسـ استهاده از چـ 

 . شودمیارا ه  1جدول در ون 
 

 کامپیوتررشتة برای  یانگلیسی تخصص هایکلاس. نتایج مشاهدات 8جدول 

 درصد فراوانی پاسخ سؤال

 انسلیسی، مدر  زبان رشته مدر ) مدر  نو . 7

 (دو هر محتوا،

 زبان وموزی مدر 

 انسلیسی
9 700 

 ،انسلیسی فارسی،) کلا  در استهاده مورد زبان. 2

 (دو هر
 700 9 هر دو

 وجر) مدر  توس  شده استهاده ارزیابی روی .9

 (دو هر ،ترم طول در ترم،
 700 9 هر دو

 استهاده مورد وموزشی مواد و درسی ها کتاب. 3

 (مدر  توس  جزوهارا ة  ،المللیبی  محلی،)

محلی )انتشارات 

 سم (
9 700 

 رروهیا دونهره کار السو . 5

 (رروهیا دونهره افرد  کار)

 فرد  کار

 دو نهره

9 

7 

700 

 99ا99

 ی  ب یا مدر ، و و دانش ویان بی تعاما کلاسی . 6

 دانش ویان

 و دانش ویان بی 

 مدر 

 دانش ویان بی 

7 

0 

 99ا99

0 

 (شنیدار ، رهتار  نوشتار ، جواندن،) هامهارت. 1

مورد ( زبان، تلهظ دستور وا ران،) زبانی اجزا  و

 کلا  درتیکید 

 مهارت جواندن

 وا ران

 تلهظ

9 

9 

7 

700 

700 

 99ا99

دانش ویان توس   به شده ارا ه تکالی  نو . 1

 مدر 

نوشت  معانی ل ات 

 جدید

 مت ترجمة 

9 

9 

700 

700 

 روی) مدر  توس  شده استهاده تدری  روی. 3

 ...(و ارت اطی، روی  دستورترجمه،
 700 9 ترجمه-دستور روی
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ــان ــدول  طورهم ــه در ج ــاهده  1ک ــودمیمش ــة ، ش ــدر هم ــان، م ــتة  مدرس ــان رش زب

ــوده و از ــان فارســی و انسلیســی انسلیســی ب ــدمیاســتهاده در کلــا   هــر دو زب  هــاون. کردن

ــم در  ــ ویان را ه ــولدانش ــ ط ــرم رمت ــر ت ــم در وج ــرده و و ه ــابی ک ــه ارزی ــه ب ــا توج ، ب

ــ  ــاب  ها سیاس ــی، کت ــانوموزش ــی تاصص ــ ویان  یسلیس ــرا  دانش ــتة ب ــام یوتررش  ک

کار فــرد  بیشــتر ،نــو  تمرینــات موجــود در کتــاب .کردنــدمیانتشــارات ســم  را تــدری  

ــا ــردمی  را ال  ــی ،ک ــدر  . همچن ــاً دانشــ ویان و م ــا ت ری  ــدک کلاســی تعام ــتهان و  ی داش

مهــارت بــر  کلــا  اصــلیتیکیــد  دانشــ ویان مشــاهده نشــد.در میــان  هــی  تعامــا کلاســی

نوشــت  معــانی ل ــات جدیــد و  بــه تکــالی  دانشــ ویان علــاوه،بــود. بــهوا رــان و  جوانــدن

-دســتور ســنتیکــار رفتــه در کلــا  روی هو روی تــدری  بــه بــود محــدود مــت ترجمــة 

   ترجمه بود.

 بحث .5

ــابی ــا کتاب ارزی ــود ه ــاب ،موج ــوت ون ن  ــع  و ق ــاض ــکار  را ه ــازدمیوش ــه  و س ب

ــدمیمدرســان کمــ   ــا کن ــابی را انتاــاب  ت ــد کت ــدبتوانن ــا  دانشــ ویان و  نماین ــه نیازه ک

 واضــح اســ  کــه هــر کتــاب درســی دارا  مزایــا و پــر .کنــدمیهــا را بــروورده انتظــارات ون

کــه  طورهمــان (.7313، ور کانینــث) هــی  کتــابی کامــا نیســ  اســ  و یجاصــ معایــ 

ار  ملا ظـات عملـی، مسـا ا موضـوعی، سـازر پـژوه   اضـر بـه ارزیـابی ذکر شـد، ق لاً

، تمرینــات، طرا ــی و محتــوا و همچنــی  راه ردهــاو  هــامهارت، یبــا اهــداف، مســا ا زبــان

 کـام یوتررشـتة بـرا  دانشـ ویان  یسلیسـی تاصصـان کتـاب و ضـع  قـوتن اب  ت یی به 

ــه ــ  ک ــم  پرداج ــارات س ــا انتش ــه ب ــه توج ــایل ب ــا نت ــ  از  اص ــا  ه ،نامهپرس و  مص

 .ریـردمی قـرار بررسـی بحـ  و مـورد باـ  ایـ  در پـژوه  سـپال چهـار نتایل ،مشاهده

 برجـوردار کیهـیاز ماهیـ   پـژوه ، ال ته لـازم بـه ذکـر اسـ ، از ون ـا کـه سـپال چهـارم

باــ  کمـی )ســه  ها پاسـ و یـافت  چرایــی  ترعمیـ بـوده و نتـایل ون بــا هـدف بررســی 

در طــی بحــ  نــارزیر،  ایــ  ســپال ها یافتــه ،شــد، بنــابرای  ا صــا ســپال اول پــژوه (، 

   تلهی  و رن انده شده اس .به فراجور مطل  مربوب به هر سه سپال اول، 
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کــام یوتر در مــورد کتــاب رشــتة دانشــ ویان  ها دیــدراه مطالعــه، بررســی ســپالاولــی  

انسلیسـی دورة  کـهای غم رعلـی دانشـ ویان کـه داد نشـان نتـایل در ایـ  رابطـه، .م کور بـود

ــا  ــه ب ــژه را در رابط ــرا  اهــداف وی ــانرشــتة تحصیلیب ــتندمیضــرور   ش نظــر  ،دانس

ــا توجــه بــه  نداشــتند. مربوطــه مســاعد  در مــورد کتــاب از نظــر ایــ  مطالعــه،  ها یافتــهب

ــ ویان،  ــاب دانش ــ کورکت ــا از ،م ــر تنه ــاج  نظ ــتر  در ش ــودن  دس ــاب ــات  من  )ملا ظ

 .  باشدمیمناس   نس تاًعملی( 

 کـه رهـ  بایـد ،و تطـاب  بـا نیـاز مااطـ  وموزشـی اهـداف بـا سـازرار  در جصون

ــاب ــورد بررســی کت ــ  کنندرانشــرک از نظــر  م ــروورده را اهــداف ای ــدنمی ب ــه .کن ، علاوهب

کــه کتــاب بــا توجــه بــه اهــداف ایــ  دوره مناســ  ن ــوده  بــر ایــ  بــاور بودنــددانشــ ویان 

ــرا  اهــداف ویــژه وکادمیــ اهــداف انسلیســی بــرا   .اســ  ــا انسلیســی ب متهــاوت  کمــی ب

توانـایی جوانـدن و دره متـون و م الـات مربـوب بـه  ماننـداس ، اولی برا  م اصـد علمـی 

بـه توانـایی اسـتهاده از  ،ه دومـیکـ، در  الیشـودمیفـرا ررفتـه  دانشـ ویان یتحصـیلرشتة 

در مــورد . کنــدمیاشــاره  در مــوقعیتی جــان زبــان م صــد بــرا  اهــداف ارت ــاطی

امــر جملســی بــر ایــ  در ایــران، کارشناســان  وکادمیــ دانشــ ویان انسلیســی بــرا  اهــداف 

کـه  بـدی  مههـوم ،انـدنیافتهبـه اهـداف جـود دسـ   هـادورهکـه ایـ  نکته اتها  نظر دارنـد 

واقعـی زبـان  عنـوان یـ  کـاربر بـه دنیـا  واقعـی،از دانـ  جـود در  تواننـدنمیدانش ویان 

ــ ــدپ ــتهاده کنن ــیلی اس ــارا التحص ــ )   از ف ــاتی، 2005، پورطی ــی، 2001؛  ی ؛ 2001؛ فتح

ــوکلی،  ــان و ت ــ ،  ؛ ســودمند2003امیری ــا، 2076افشــار و موث ــوکلی و توک یکــی (. 2071؛ ت

ایـ  کتـاب متناسـ  بـا نیازهـا  دانشـ ویان »شـ ویان در مصـا  ه ااهـار داشـ  کـه از دان

بلکــه باعــ  ای ــاد  ،کنــدنمیزبــان جارجــه  ة ــوزهــا در یر  وننیســ  و کمکــی بــه یــادر

 بنــابرای ، .«شــودمیبــه در   نســ   دانشــ ویاندر  و عــدم تمایــا رغ تــیبینــوعی  ــ  

 مــورد نظــرنتی ــه ررفــ  کــه کتــاب درســی  تــوانمیایــ  مطالعــه،  ها یافتــهبــا توجــه بــه 

  تحصــیلی مطاب ــدورة براســا  نیازهــا  دانشــ ویان طرا ــی نشــده اســ  و بــا اهــداف 

 فراریـران یازهـا بـا ن یـدبا یدرسـ هـا کتابکـه  معت ـد اسـ ( 7335) ور کانینـثندارد. 

. نتــایل ایــ  باشــند ســنای  داشــتهزبــان  یــادریر مطاب ــ  و بــا اهــداف و م اصــد برنامــه 
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ـــه ـــه ،مطالع ـــدی تاج ها یافت ـــال ی (،2005) ال ـــی ) زادهب ـــ اسلامی(، 2077و ر یم  راس

ــاران 2070) ــوقی و همک ــ  ) (،2079)(، وث ــا  (2076ســودمند افشــار و موث ــوکلی و توک و ت

ــد( را 2071) ــدمی تییی ــه کن ــی ک ــان  همس ــدمینش ــا کتاب دهن ــداف  ه ــرا  اه ــی ب انسلیس

 منــد نظامو نیــز براســا  ت زیــه و تحلیــا اســا  نیازهــا  مااط ــان بر وکادمیــ  در ایــران

 .اندنشدهطرا ی    دانش ویاننیازها

در مـورد  مـورد نظـر نشـان داد کـه کتـاب همچنـی  ،نامهپرسـ نتایل  اصا از بررسـی 

ن ـوده و براسـا   مهـیل )موضـوعات رن انـده شـده در کتـاب( جـ اب و مسا ا موضـوعی

نکـات ، دانشـ ویانیـ  کتـاب درسـی مناسـ  بـرا  تهیـة به منظـور  .باشدنمی هاون علا  

بایــد مــورد  هــاون بســندری زبـانیو ســطح  ایشــان ا زمینـهمسـا ا ماتلــ  ماننــد دانــ  و 

ایـ  مطالعـه نشـان داد کـه بسـیار  از دانشـ ویان  ها یافتـه ـال، بـا ایـ  .توجه قرار ریرد

براسـا   .هـا نیسـ ون سـطح دانـ  زبـانی و یـا بسـندریمعت د بودنـد کـه ایـ  کتـاب در 

 یتاصصــ انسلیســی هـا کلا طــی مشــاهده  در مح  ـانلیســ  مشـاهده کــه توســ  چـ 

 بـا توجـه بـه سـطح ،مـدر  ،اغلـ  اوقـات ،(6)جـدول  تکمیـا شـدکـام یوتر رشـتة برا  

جــز مــوارد  کــه بــرا  دانشــ ویان قابــا فهــم بــود ماننــد بــه پــایی  دانشــ ویان، بســندری

 Please open your books Read this part, Listen to me, Do:جملـات امـر  سـاده

you have any questions?, Did you understand? ــره ــا و غی ــتهاده از زب ن فارســی اس

و  هــامت »کــه یکــی از دانشــ ویان دقی ــاً در مصــا  ه بیــان کــرد:  ا نکتــه، کــردمی

ــوع ــ ویان  اتموض ــانی دانش ــ  زب ــطح دان ــا س ــاب ب ــده در کت ــه ش ــداردارا  ــ  ن . «تناس

 تــیلی در   ــا ز اهمیــ  ا نکتــه، بنــابرای ، در نظررــرفت  ســطح دانــ  زبــانی دانشــ ویان

مهـم نکتـة ایـ   بایسـتین لهـاکـه مپ باشـدمیویـژه  وکادمیـ  و کت  انسلیسی برا  اهـداف

 بسیرند.  را در نظر

وموزشـی کتـاب بـود. و نکـات فنـی یرسی دیسـر مربـوب بـه مسـا ا زبـانمورد برمسئلة 

 از نظــرو مصــا  ه نشــان داد کــه دانشــ ویان  نامهپرســ  دســ  ومــده ازهنتــایل بــ

 .رضـای  نداشـتنداز کتـاب ساجتارها  دسـتور زبـان انسلیسـی و ومـوزی و تمـری  تلهـظ، 

کیـد  یرونـه تهـی  ،بـا توجـه بـه اهمیـ  تلهـظ» کـه ااهار داشـ  هاشوندهیکی از مصا  ه



 69              ...         انیدانش و  برا یتاصص یسیانسل یکتاب درس یابیارز                     و یکم    سال پن اه 

 

قیــد  اصــلاً مهــم در یــادریر  زبــان اســ  ینشــده و دســتور زبــان کــه رکنــدر کتــاب بـر ون 

سـتور زبـان در د لیسـ  مشـاهده نشـان داد کـهچـ  همچنی  نتـایل  اصـا از .«نشده اس 

فاقـد نکـات وموزشـی دسـتور   اساسـاً ،ارزیـابی زیـرا کتـاب مـورد  شـدنمیکلا  تـدری  

تمـری  تلهـظ  ویـژه بایـد شـاما  وکادمیـ  و درسـی انسلیسـی بـرا  اهـداف هـا کتاب بود.

ــتور   ــاجتارها  دس ــو س ــرور  باش ــال ید )نض ــی،  و زادهب ــه (.2077ر یم ــی  علاوهب ، ه

ــی ــم منط  ــ نظ ــاجتارها ةدر ارا  ــه  س ــاده ب ــکااز س ــاجتارها و  مش ــرار س ــ  و تک و بازیاف

ــان ــد  وا ر ــود نداشــ  در درو  بع ــه  وج ــهک ــال ی ها یافت ــی ) زادهب در  (2077و ر یم

در ســاجتارها و وا رــان ســاده بایــد زودتــر و نــد کــه معت د کنــدمی تیییــدایــ  جصــون را 

ــابدرو   ــوند اول کت ــی ش ــا  معرف ــهای ت ــداد در دانشــ ویان ک ــا تع ــه ب ــاد  از  مواجه زی

   .نشوند ممطربدست اچه و  ،ساجتارها  جدید

تعــداد از منظــر طــرع و جصوصــیات فیزیکــی کتــاب بایــد رهــ  کــه کتــاب تنهــا شــاما 

ــا تصــویر ــاب،  طــرع کــه از ون ــاییاســ .  معــدود  عکــ  ی و جصوصــیات فیزیکــی کت

ایـ   عـدم رعایـ  کـه رسـدمیبـه نظـر  دارد هـاونفراریـران انسیـزة  افزای  در مهمی ن  

ــ ویان ــرا  دانش ــو  ب ــا موض ــده کس ــدمیکنن ــههمان .باش ــه  رون ــال یک ــی و ر  زادهب یم

ــد( 2077) ــرع معت دن ــاب ، ط ــدمی کت ــی در ج توان ــ  مهم ــ ن  ــ ویان و  ل ــه دانش توج

، رودمـیشـمار بـه هـاونعلاقـة انسیـزه و  افـزای   فنـونیکـی از و  داشته هاونانسیزة افزای  

ــا ــایل  اســتدلالی کــه ب ــ  )مطالعــة نت  هــاون نیــز مطاب ــ  دارد.( 2076ســودمند افشــار و موث

درسـی انتشــارات سـم  و موضـوعات و مطالــ   هـا کتابطرا ـی فیزیکــی  دریافتنـد کـه

 تـیلی  ، بایـد بـه ایـ  موضـو  نیـز در بنـابرای .نیسـتند مهـیلکافی جـ اب و  ةها به اندازون

و در ت دیــد چــاا کتــاب مــورد طــور اعــم بــه انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه درســی کتــ 

  .عما ویدکافی و وافی بهتوجه  طور اج به ارزیابی در ای  مطالعه

 ،، دانشــ ویان نســ   بــه کتــابنیــز موجــود در کتــاب راه ردهــا و  هــامهارتاز لحـاا 

تیکیـد  ،کـه ایـ  کتـاب بـر مهـارت جوانـدن نشـان داد هایافتـه، علاوهبه .نسری منهی داشتند

کیــد  بــر یتکتــاب،  همچنــی . دهــدنمیراه ردهــا  جوانــدن را ومــوزی ولــی  دارد فراوانــی

بردن زبـان انسلیسـی بـرا  ای ـاد ارت ـاب کاربـهوموزی مهارت مکالمه کـه رکـ  اساسـی در 
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ــدارد.باشــدمی کتــاب » ااهــار داشــ  هاشــوندهاز مصــا  ه، یکــی ایــ  فرضــیه تیییــددر  ، ن

ــ کور ــت ،م ــز م ــز  ج ــا  چی ــیار س ــات بس ــاو  ل  ــدمی  نیســ  و   ــ باش ــه ای   در ک

ــان انسلیســی  ــادریر  زب ــدهی ــدارد ا فای ــر مهــارت مکالمــه یو ت ن ــد  ب ــادریر  کی کــه در ی

مهـارت  ،زبـان هـا مهارتدر میـان لیسـ  مشـاهده، ط ـ  چـ . «کنـدنمیزبان مهم اسـ ، 

دیسـر ماننـد مهـارت مکالمـه  هـا مهارتو  ررفـ قـرار تیکیـد مـورد  از همه جواندن بیشتر

در تیکیـد مـورد  زبـانی اجـزا  از میـان  ند. همچنـی ،شـدو مهارت شـنیدار  نادیـده ررفتـه 

مطالعـة نتـایل  .داشـ تیکیـد بـر تلهـظ صـحیح نیـز  مـدر  ـال، وا ران بود؛ با ای  کلا ،

و ر یمـــی  (2005) پورطیـــ  (،2077) شـــیرع   فـــاجر اضـــر بـــا نتـــایل مطالعـــات 

ــان تاصصــی در درســی ها برنامــه دهنــدمیکــه نشــان  باشــدمی همســو( 2001) ــران  زب ای

یــادریر  چهاررانــة  هــا مهارتو بــی   کننــدنمیتــوجهی  شــنیدار  و رهتــار ت بــه مهــار

ــان تعــادل وجــود  ــزب ــه ن ایــددارد. ن ــد تــهایــ  نک از ال ت ــازم نیســ  کــه  م هــول مان همــة ل

و درو  انسلیسی بـا اهـداف ویـژه و وکادمیـ  بـر هـر چهـار مهـارت اصـلی زبـان  هابرنامه

و توجــه یکســانی تیکیــد و ســه مهــارت فرعــی یــا اجــزا  زبــان )دســتور، وا رــان و تلهــظ(، 

همـان  یـا زبـان تاصصـی داشته باشند چرا که اساساً وجه تمـایز انسلیسـی بـا اهـداف ویـژه،

درســی و  ها برنامــهکــه بــا توجــه بــه اهــداف  باشــدمیبــودن و نیــازمحور بــودن ون جــان

 ماتل ، متهاوت اس . ها رشتهو  هاباف نیاز مااط ان، برا  

 تنـو  لـازم ارزیـابی،کتـاب مـورد  هـا فعالی تمرینـات و  نتایل همچنـی  نشـان داد کـه

 ی درســمد. مشـاهدات کلاسـی نشـان داد کـه را ندارنـ بـرا  بـه چـال  کشـیدن دانشـ ویان

 نــو  چــرا کــه شــدندمیمتمرکــز  فــرد  کــاربیشــتر بــر  ،هــافعالی  و تمرینــات ان ــام بــرا 

ــا فعالی  ــده ه ــده رن ان ــاب در ش ــاما کت ــات ش ــ ،اصــحیح تمرین ــه غل ــاب و ترجم  ارت 

 کــاررونــه هــی  ،هــاتمری  ماهیــ بنــابرای ، بــا توجــه بــه  .بــود متــرادفو  مــرت   وا رــان

ــا   ــی در کل ــدرروه ــاهده نش ــا  همش ــی از مص ــونده. یک ــ  هاش ــار داش ــه ااه ــر » ک اکن

ـــا تمری  ـــ  ک ه ـــه و دره مطل ـــاب در جصـــون ترجم ـــدمیت ـــه  باش ـــرا  ب ـــه ب ک

ــه ایــ  دلیــاچــال  ــرا  مــا ا ،در  کلــا   ،کشــیدن دانشــ ویان کــافی نیســ  و ب غلــ  ب

متنـو  بـرا   هـا تمری جـود نتی ـه ررفـ  کـه و تـوانمی. بنـابرای ، «باشـدمیکننده جسته
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 7اسکرسـو ایـ  اسـتدلال، تیییـددر  اسـ . مـپثرای اد انسیـزه و علاقـه در دانشـ ویان بسـیار 

ــو  ( 7337) ــه تن ــ  ک ــده اس ــ  ع ی ــر ای ــافعالی ب ــا تمری و  ه ــا کتاب ه ــی ه  درس

 .باشندثیرر ار یت هابودن ون مهید در توانندمی

ــه ــی   هایافت ــان دادهمچن ــاب  نش ــه کت ــیمــورد ک ــکالات و ایــرادات  دارا  بررس اش

ــتار   ــدمیویراس ــه . باش ــ  ک ــار داش ــا  ه ااه ــ ویان در مص ــی از دانش ــرادات و »یک ای

غلـ  دیکتـة ل ـات  تـی بـا قابا توجه اسـ  تـا ون ـا کـه برجـی از  ،اثر ار ن ای  ویراست

ــ  اندشــدهنوشــته  ــه در ای ــراک ــ صــورت روجــوانی را ب ــان   ی ــومی مشــکا  وموززب غیرب

 فرهـاد کـه ااهـارات  «ن یـ  کتـاب درسـی بکاهـداز شـی توانـدمیکاسـتی  ایـ و  کندمی

 درســی هــا کتابکــه معت ــد اســ   کنــدمییــد ییدر ایــ  زمینــه را ت (5، ن. 2005)

نامناســ ، بــی اثــر و در بعمــی مــوارد بــا »انتشــارات ســم   انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه

 .  «باشدمیدور از شین تحصیلات دانشساهی  ییو محتوا تای ی و نوشتار جطاها  

ــه نظــر  ــودن نامناســ دلیــا اصــلی  رســدمیب درســی انسلیســی  هــا کتاببســیار  از ب

 .ســ هاق ــا از تــیلی  ون منــدنظامنیازســن ی  ویــژه عــدم ان ــام وکادمیــ  و بــرا  اهــداف

زبــان  درســی هــا کتابنویســندران  کــه رســدمیبنــابرای ، ط ــ  شــواهد و قــرا   بــه نظــر 

را در  هــدفهنســام نوشــت  مطالــ ، مااطــ   تاصصــی ماصوصــاً مــپلهی  کتــ  ســم ،

از پـی  تعیـی  شـده بـرا   ها دسـتورالعماهـا از کـه ون رسـدمینظـر  بـه .ریرنـدنمینظر 

ــة دوره ــاهم ــ  ه ــرو   و کت ــدمیپی ــد .کنن ــه ع ی ــ ةب ــ  )س ــار و موث (، 2076ودمند افش

نـو   در مـوردنویسـندران   ـد  و نظـرپایـة بـر  بیشـتردرسی انتشارات سـم   ها کتاب

 بـوده اهـداف وکادمیـ انسلیسـی بـرا   و نیازهـا  زبـانی مـورد نیـاز دانشـ ویان هـامهارت

ــا   و ــا رویبراس ــدنظام ه ــن ی من ــه  نیازس ــردوور  و ب ــتة ر ــر در رش ــدنمیتحری . وین

ــه ــ  علاوهب ــات و قال ــا کتاب، محتوی ــی انتشــارات ســم   ه ــی»درس  و  اضــر « سهارش

 (.739 .)ن باشندمی

 دانشـ ویان کـام یوتربـرا   یتاصصـ انسلیسـی درسـان دیـدراه م ،تح یـ  سـپالدومی  

ــاب ــورد کت ــایل ،را در م ــرار داد. نت ــی ق ــورد بررس ــه م ــه  ،مطالع ــان داد ک ــاننش ــز مدرس  نی

                                                           
1. Skierso 
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 ،مدرســاناســا  نتــایل، بر نظــر مســاعد  در مــورد کتــاب نداشــتند. ،همچــون دانشــ ویان

ــورد  ــا در م ــاد تنه ــتر ودن باقتص ــودن و در دس ــا ب ــتند. درمن  ــای  داش ــون رض  جص

انسلیســی بــرا   مدرســاناشــاره شــد،  بــدان بالــا در 7تشــریح نتــایل ســپال  مــوارد  کــه در

ــ ــز نظــراهــداف وی ــددانشــ ویان را  ژه نی ــد تییی ــه. کردن ــایل  اصــا از مصــا  ه ، علاوهب نت

ویــژه را انسلیســی بــرا  اهــداف دورة کــه در  ــالی مدرســانهمــة  ــاکی از ون اســ  کــه 

را مطـاب  بـا نیـاز دانشـ ویان  ، کتـاب مـورد بررسـیدانسـتندمیبرا  دانشـ ویان ضـرور  

ــتندنمی ــی از دانس ــال، یک ــرا  من ــان. ب ــ مدرس ــه، در مص ــ  ک ــار داش اغلــ  »ا  ه ااه

انسلیســی بــرا  اهــداف ویــژه انتشــارات ســم  براســا  نیازهــا  دانشــ ویان و  هــا کتاب

ــ   نیســ  وموزشــیدورة  ــرا ای ــدن ف هــاکتابزی ــر رو  مهــارت جوان ــد  ــ  ب  کننــدمیتیکی

هــا . اشــکالات کتــاب نیــز از نظــر ون«یــادریر  زبــان انسلیســی ف ــ  جوانــدن نیســ  ولــی

و عـدم ومـوزی  رت جوانـدن، عـدم ومـوزی دسـتور زبـانبی  از اندازه بـر رو  مهـاتیکید 

 مهارت مکالمه بود. 

ــژوه  ســپالســومی   ــه   اضــر پ ــدراه م ایســة ب ــورد دی مدرســان و دانشــ ویان در م

ــ. پرداجــ کتــاب  ــی  نظــرات دانشــ ویان و دســ  ومــده، هبراســا  نتــایل ب در  مدرســانب

ــورد ــی، موضــو ،  م ــامهارتملا ظــات عمل ــاو  ه ــوا  راه رده ــات، طرا ــی و محت ، تمرین

و دانشــ ویان، نســ    مدرســان، کنندرانشــرک  .داشــ نکتــاب، تهــاوت معنــادار  وجــود 

 ،هـاونع یـدة بـه ، علاوهبـه .من ـ  داشـتند نسـری  ،مـورد بررسـی بودن کتـاب به در دستر 

ــا  ــزتنه ــاب تمرک ــر رو  کت ــدن، ب ــارت جوان ــ   مه ــری  دره مطل ــ  و تم ــوددره مطل  .ب

ــی لیســ  مشــاهده، براســا  چــ  ــدکی ب وجــود  در کلــا  و دانشــ و مــدر  تعامــا ان

کلــا   میــان دانشــ ویان وجــود نداشــ ، زیــرا بیشــتر وقــ   یهــی  تعــامل ت ری ــاًداشــ  و 

مپلـ  همچنـی ،  .شـدمیدره مطلـ  صـرف  هـا تمری ترجمـه و ان ـام  جوانـدن، بـرا 

ــاب ــورد ،کت ــی در م ــة  نظــم منط  ــا ارا  ــان از ســاده ت ــر  مشــکاســاجتارها و وا ر را در نظ

 .نداشـته اسـ یادریرنـدران  زبـانی وجهی بـه نیازهـا تـ کتـاب ایـ  ،علاوهبـه .نسرفته اس 

فاقـد  ،مـورد بررسـی معت ـد بودنـد کـه کتـاب )مدرسـان و دانشـ ویان( کنندرانشرک  ةهم

ــ   مح  ــان بــر ایــ  باورنــد کــه ارــر برجــی  .باشــدمیومــوزی دســتور زبــان با
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ــات  ــد جمل ــ ویان در دره و تولی ــاز  دانش ــرا  توانمندس ــان ب ــتور زب ــاجتارها  دس ازس

ــاب  ــده شــودســتور  در کت ــه نرن ان ــاب و د، ب ــ  وموزشــی کت ــود کیهی ــة به   درســیبرنام

 اتمن تـی نسـ   بـه موضـوع مسـاعد و نظـر کنندرانشـرک  همچنـی ، .کم  جواهد کـرد

ــتند ــاب نداش ــوا بر ،کت ــه محت ــا ک ــدی  معن ــب ــاز و دان ــا  نی ــة پ   اس ــ ویان زمین دانش

 بـر بیشـتر کتـاب کـه رهـ ، بایـد راه ردهـاو  هـامهارتدر رابطه بـا  .نشده اس  بند درجه

بـه  .اسـ نادیـده ررفتـه  را زبـان هـا مهارت سـایر، امـا متمرکز شـدهرو  مهارت جواندن 

نکـرده  برقـرارتـوازن مناسـ  بـی  چهـار مهـارت زبـان  ،ورد بررسـیع ارت دیسر، کتاب مـ

هـم ذکـر شـد، شـاید ضـرورت چنـدانی  ق لـاًطـور کـه ، همـانمح  ـانکه ال ته به نظر  اس 

موجــود در  تمرینــات و هــافعالی از  کنندرانشــرک  بــرا  ایــ  امــر وجــود نداشــته باشــد.

را کشـیدن دانشـ ویان بـرا  بـه چـال  تنـو  لـازم ،هـاتمری زیـرا  ،راضی ن ودنـد کتاب نیز

و نســ   بــه طــرع  کنندرانشــرک ، نتــایل نشــان داد کــه تمــام . همچنــی نداشــتند

تعــداد کمــی از ون ــا کــه ایــ  کتــاب  .کتــاب نســری منهــی داشــتند یات فیزیکــیجصوصــ

نتــایل  .بــرا  یــادریر  بکاهــد دانشــ ویان علــا  از  توانــدمی ،دارد بــر عکـ  و تصــویر در

ــة  ــامطالع ــر ب ــه  اض ــة  ها یافت ــی )مطالع ــو و ر یس ــدراه ( 2070رزم  ــه دی ــانک و  مدرس

ــرد ــی ک ــ  دارد ،دانشــ ویان را بررس ــروه . مطاب  ــر دو ر ــرک ه ــة در  کنندهش ــاونمطالع  ه

   انتشارات سم  نداشتند. ةنظر مساعد  در مورد کتاب انسلیسی برا  اهداف ویژنیز 

  پژوهشو کاربردهای  گیرییجهنت .6

ـــژوه هـــدف از  ـــاب درســـی  ، اضـــر پ ـــابی کت ـــرا   یسلیســـی تاصصـــانارزی ب
ــ ویان  ــتة دانش ــام یوتررش ــ ویان و ک ــدراه دانش ــان از دی ــی  مدرس ــان تاصص ــتة زب رش

انسلیسـی  مـدر  سـهدانشـ و و  هشـتاد و سـه و تهاوت بی  ایـ  دو دیـدراه بـود. کام یوتر

ــژه ــرا  اهــداف وی ــام یوتررشــتة  ب ــد. ک ــ  مطالعــه شــرک  کردن ــا  در ای ــر تکمی ــاوه ب عل

ــر 75از  ،نامهپرســ  ــدر  ســهاز دانشــ ویان و هــر  نه ــه مصــا  ه ،م ــد.ب ــایل  عمــا وم نت

ــا ــه و تحلی ــاداده ت زی ــ ویان و ه ــرات دانش ــی  نظ ــه ب ــان داد ک ــان نش ــورد  مدرس در م

ــاب، راه ردهــاو  هــامهارت ظــات عملــی، موضــو ، ملا ــوا  کت ، تمرینــات، طرا ــی و محت

براسـا   هـا ایـ  اسـ  کـه کتـاب درسـیدیـدراه کلـی ون .تهاوت معنـادار  وجـود نـدارد
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ــداف ــا اه ــده و ب ــی نش ــ ویان طرا  ــا  دانش ــیلی مطادورة  نیازه ــداردتحص ــ  ن ــ  ب  . ای

ــاب ــه کت ــت   رغمب ــتسیبرجــی داش ــدتاً، هاشایس ــار عم ــر مه ــرده و ب ــز ک ــدن تمرک ت جوان

ــا مهارت ــه اســ  ه ــده ررفت ــان را نادی ــتور زب ــارت مکالمــه و دس ــه مه ــا  .دیســر از جمل ب

کــرد کـه یــ  کتــاب درسـی انسلیســی بــرا   ریر نتی ـه تــوانمیتوجـه بــه نتـایل مطالعــه، 

 ةبایــد براســا  نیازهــا  دانشــ ویان طرا ــی شــده باشــد، بــه انــداز ،مناســ ویــژة اهــداف 

ــودهکــافی مهــیل و  ــادریر  ز جــ اب ب ــرا  ی ــزه دانشــ ویان را ب ــا و انسی ــان انسلیســی بال ب

ومـوزی دسـتور زبـان و تلهـظ باشـد، بـر هـر چهـار مهـارت زبـان  هـا با ب رد،  ـاو  

کشـیدن دانشـ ویان باشـد، متنـو  بـرا  بـه چـال  هـا تمری کنـد، شـاما تیکیـد انسلیسی 

ــرد، ــر بسی ــ ویان را در نظ ــانی دانش ــ  زب ــطح دان ــداف  س ــا اه ــ  دورة ب ــیلی مطاب  تحص

 و فاقد هررونه ایرادات ویراستار  و نوشتار  باشد.  داشته

ــان  ــه طرا  ــابرای ، ب ــهبن ــی،  ها برنام ــادرس ــی  هاسرفص ــ  درس ــا دورهو مطال  ه

انسلیســی بــا اهــداف ویــژه و وکادمیــ  بــرا  بافــ  ومــوزی زبــان تاصصــی ایــران توصــیه 

ــ  نیازســن ی  شــودمی ــدنظامبراســا  ی ــ  من ــد و بررســی دقی ــة ، نیازهــا  و هدفمن جامع

 شـد را در تـیلی  کتـ  زبـان تاصصـی مطمـحهدف مانند موارد  که در بالـا بـدان اشـاره 

رشــتة بـرا  دانشـ ویان  یسلیسـی تاصصـان بـه مپلــ  کتـاب ماصوصـاًنظـر قـرار دهنـد. 

ــام یوتر ــهو  هاشــاج  ،شــودمیتوصــیه  ک ــابی  ها مپله ــورد ارزی ــه را، در م ــ  مطالع در ای

ــا چاا ــاب  ه ــد  کت ــابع ــردد.  ارت  ــا ر ــدتر واق ــوزی دانشــ ویان، مهی ــرا  وم ــا ب داده ت

بیشــتر ، کتــاب مــورد مداقــة ، مدرســان زبــان تاصصــی هــم بــا شــودمیهمچنــی  پیشــنهاد 

درو  زبــان تاصصــی  ور بهــرهاســتهاده در کلــا  را انتاــاب نماینــد تــا باعــ  افــزای  

  شود.
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 1 پیوست

 گرامی کنندگانشرکت

 لطهـاًکتـاب درسـی طرا ـی شـده اسـ . زیر برا  تح یـ  در مـورد ارزیـابی نامة پرس 

 جود را بیان کنید. ایدة  هارزینهاوانید و با انتااب یکی از ات را با دق  بسپال

 7و جیلی ضعی = 2ضعی = ، 9متوس =،  3جوب= ،5عالی=

 ؟باشدمیه کتاب موجود و در دستر  . تا چه انداز7

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی        ال ( عالی  ب( جوب     

بـه موقـا در دسـتر  دانشـ و قـرار  توانـدمیچه انـدازه مـواد درسـی و وموزشـی . تا 2

 ریرد؟

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی          ال ( عالی ب( جوب    

 . ویا کتاب درسی م رون به صرفه اس ؟9

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی          ال ( عالی ب( جوب    

 تحصیلی مطاب   دارد؟دورة داف کتاب تا چه  د با اهداف . اه3

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی           ال ( عالی ب( جوب   

هماهنـث  تررسـتردهکتـاب درسـی بـا نسـری وموزشـی  رسـدمی. تا چه  ـد بـه نظـر 5

 باشد؟

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی         ال ( عالی ب( جوب     
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 ؟باشدمیکتاب درسی برا  مااط ان مناس  . تا چه  د 6

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی        ال ( عالی ب( جوب     

ا رـان  دسـتور زبـان انسلیسـی و وهـا  اساسـی . تا چه  ـد کتـاب درسـی  ـاو  السو1

 ؟باشدمی

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی       عالی ب( جوب      ال ( 

 ترپیچیــده رــان بــه تــدریل از ســاده بــه . تــا چــه  ــد وقــو  و تکــرار ســاجتارها و وا1

 ؟کندمی رک  

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی        ال ( عالی ب( جوب     

بعـد  بـرا  ت ویـ  تکـرار  هـا در ر وا رـان و سـاجتارها  جدیـد د. تا چـه  ـد 3

 ؟شوندمی

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی       ال ( عالی ب( جوب      

 ؟کندمی مندعلاقهموضو  در  شما را تشوی  و  . تا چه  د،70

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی        ال ( عالی ب( جوب     

 طور منط ی تنظیم شده اس ؟. تا چه  د، ترتی  سرفصا مطال  به77

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی     ال ( عالی ب( جوب        

 ویان دانشـ ا زمینـهسـی براسـا  نیـاز و اطلاعـات . تا چه  ـد محتـوا  مطالـ  در72

 شده اس ؟ بند هدرج

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی         ال ( عالی ب( جوب     

 ؟دهدمیدرسی، مهارت جواندن را وموزی  . تا چه  د کتاب79

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی       ال ( عالی ب( جوب      

 ؟دهدمیراه ردها  جواندن را وموزی  . تا چه  د کتاب درسی،73

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی      ال ( عالی ب( جوب       

 ؟دهدمیی . تا چه  د کتاب درسی، مهارت مکالمه را وموز75

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی      ال ( عالی ب( جوب        



 19              ...         انیدانش و  برا یتاصص یسیانسل یکتاب درس یابیارز                     و یکم    سال پن اه 

 

ــ76 ــات و . وی ــافعالی ا تمرین ــه  ه ــدازة ب ــه چــال ان ــرا  ب ــافی ب کشــیدن دانشــ ویان ک

 ؟باشندمیدارا  تنو  

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی     ال ( عالی ب( جوب         

 . تا چه  د کتاب درسی ج اب و چشمسیر اس ؟71

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی   ال ( عالی ب( جوب          

ــا چــه  ــد 71 ــزه و  هــاعک . ت ــه شــما انسی ــاب ب ــا در مــورد  دهــدمیتصــاویر در کت ت

 موضو  بح  کنید؟

 ج( متوس  د( ضعی               ه( جیلی ضعی        ال ( عالی ب( جوب      

 ؟باشدمیشما مربوب رشتة . تا چه  د مطال  درسی به 73

 ه( جیلی ضعی         ال ( عالی ب( جوب           ج( متوس  د( ضعی        

 بنـد درجه ویان . تا چه  ـد محتـوا براسـا  سـطح بسـندری )سـطح زبـانی( دانشـ20

 شده اس ؟

 ج( متوس  د( ضعی            ه( جیلی ضعی     ال ( عالی ب( جوب        

 2 پیوست

 ات مصاحبهسؤال

ــا  .7 ــژه دورة وی ــرا  اهــداف وی ــا انسلیســی ب ــرا  دانشــ ویان در رابطــه ب ب

 ؟باشدمیضرور   هاونرشتة 

 اس ؟ دانش ویاناسا  نیازها  ویا کتاب ذکر شده بر .2

کـافی  دانشـ ویانبا توجه به   م کتـاب، ویـا مـدت زمـان کلـا  بـرا   .9

 ؟باشدیم

 شده اس ؟تیکید در کتاب  اجزا  زبانیو  هامهارتکدام  .3

 شود؟تیکید باید در کتاب اجزا  زبانی و  هامهارتکدام  .5

 چیس ؟ دانش ویاناشکالات کتاب با توجه به نیازها   .6
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 3 پیوست

 لیست مشاهدهچک

 .(دو هر محتوا، انسلیسی، مدر  زبانرشتة  مدر ) مدر  نو  .7

 .(دو هر انسلیسی، فارسی،) کلا  در استهاده مورد زبان .2

 .(دو هر ،ترمطول در ترم، وجر) مدر  توس  شده استهاده ارزیابی روی .9

ــواد و درســی هــا کتاب .3 ــورد وموزشــی م ــی،)اســتهاده  م ــی  محل ــی،ب ــة  الملل ارا 

 .(مدر  توس  جزوه

 . (رروهیا دونهره افرد  کار)رروهی ا دونهره کار السو  .5

 دانش ویان.  بی   یا مدر ، و و دانش ویان بی  کلاسی تعاما .6

ــامهارت .1 ــدن،) ه ــتار جوان ــن ، نوش ــار ، داریش ــانی اجــزا  و(  رهت ــان،) زب  وا ر

 کلا .  در شده کار وتیکید ( تلهظزبان،  دستور

 دانش ویان توس  مدر . به شده ارا ه تکالی  نو  .1

ــدری  روی .3 ــتهادها ت ــده س ــ  ش ــدر  توس ــتور روی) م ــه،-دس  روی ترجم

 . ...(و ارت اطی،

 

 

 

 

 

 

 

 


