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چکیده
کتابهــا درســی از مهمتــری ارکــان ومــوزی و یــادریر در نظامهــا وموزشــی
محسوب میشـوند .بنـابرای  ،انتاـاب دقیـ و ارزیـابی ونهـا ،تـا ـد زیـاد  ،موف یـ
نظامها وموزشـی را تمـمی میکنـد .کتابهـا درسـی ومـوزی زبـان انسلیسـی بـرا
اهداف ویژه نیـز از ایـ قاعـده مسـتننی ن ـوده و ن شـی اساسـی در موف یـ
ومــوزی زبــان دارنــد .شــلدون )7311( 7بــر ایــ بــاور اســ

برنامـهها

کــه کتابهــا درســی،

موتور محرکـة برنامـهها ومـوزی زبـان انسلیسـی هسـتند .بنـابرای  ،هـر کتـاب درسـی
بایسـتی ق ـا از اسـتهاده ،بــا توجـه بـه نیازهـا جــان دانشـ ویان کلـا

در  ،مــورد

ارزیابی قـرار ریـرد .لـ ا ،مطالعـة اضـر بـه ارزیـابی کتـاب درسـی انسلیسـی تاصصـی
بــرا دانشــ ویان کــام یوتر 2انتشــارات ســم
میپــردازد .هــدف از ان ــام ایــ مطالعــه ون اســ

از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان
کــه ویــا از دیــدراه دانشــ ویان و

مدرســان ،کتــاب درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه (زبــان تاصصــی) کــه در ایــران
بــرا دانشــ ویان کارشناســی رشــتة کــام یوتر تــدری

میشــود ،اهــداف ،نیازهــا و

جواســتهها دانشــ ویان ایــ رشــته را تــیمی میکنــد .شــرک کننــدران در ایــ
پــژوه  ،ســه مــدر
پرســ نامه در م یــا

زبــان تاصصــی و  19دانشــ و کــام یوتر بودنــد کــه یــ
لیکــرت را تکمیــا نمــوده ،در یــ

مصــا ة نیمهســاج مند،

1. Sheldon
2. Special English for the Students of Computer
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شــرک

شمارة سوم

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

کــه بـــی نظـــرات دانشـــ ویان و مدرســـان در مـــورد ملا ظـــات عملـــی ،موضـــو ،
مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا کتــاب تهــاوت معنــادار وجــود
ندارد .دیدراه کلی ونهـا ایـ بـود کـه ایـ کتـاب درسـی ،بـهرغمداشـت شایسـتسیها
جــان ،عمــدتاً بــر رو مهارتهــا جوانــدن تمرک ـز کــرده و ط ـ ااهــارات ونهــا،
مهارتهــا دیســر از جملــه مکالمــه و دســتور زبــان را نادیــده ررفتــه اس ـ  .یافتــهها
مطالعــة اضــر میتوانــد بــرا تهیهکننــدران مــواد وموزشــی ،طرا ــان دورههــا درســی
زبان انسلیسی و مدرسان انسلیسی برا اهداف ویژه ،منمر ثمر واقا رردد.
کلیدددواژهها :کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان کــام یوتر  ،انتشــارات
سم  ،ارزیابی ،رشتة کام یوتر ،دانش ویان ،مدرسان
 .1مقدمه

در هــر نظــام وموزشــی ،کتابهــا درســی انسلیســی و ماصوصــاً انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه 7یــا بــه اجتصــار  ESPیکــی از مهــمتــری مــواد وموزشــی هســتند .بــه اعت ــاد
تاملینسون )2009( 2انسلیسی بـرا اهـداف ویـژه یـ

اصـطلاع عـام اسـ

زبان انسلیسی بـرا دانشـ ویانی کـه زبـان را بـرا یـ

کـه بـه ومـوزی

شـ ا یـا رشـتة تحصـیلی جاصـی

فــرا میریرنــد اطلــا میشــود .انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه ،همــانطور کــه از عنــوان
پیداس  ،برا رروهـی جـان از افـراد در محیطـی جـان طرا ـی شـده و مـواد وموزشـی
کــه در ون اســتهاده میشــود مربــوب بــه ــوزة تاصصــی تحصــیلی دانشــ ویان اســ
(بـال یزاده و ر یمــی .)2077 ،انسلیسـی بــرا اهـداف ویــژه بـه دو باـ

اصـلی انسلیســی

بــرا اهــداف وکادمی ـ  9یــا بــه اجتصــار ) (EAPو انسلیســی بــرا اهــداف ش ـ لی 3یــا بــه
اجتصــار ) (EOPت ســیم میشــود (هاچینســون و واتــرز .)7333 ،5ریچــاردز و اشــمی
( )2070انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه را بــهعنــوان ن ـ

6

انسلیســی در دورة ومــوزی زبــان

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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نیازهــا جــان

رروهــی جــان از فراریــران تعیــی میشــود .همچنــی  ،ســیلوا )2002( 7معت ــد اس ـ

کــه

انسلیسی بـرا اهـداف ویـژه واکنشـی بـه نیازهـا زبـانوموزان و فراریـر زبـان در ارت ـاب
با مشاغا ویندة ونها اس .

همــانطور کــه هایلنــد )2006( 2و تاملینســون ( )2072معت دنــد ،م ـواد وموزشــی بــه هــر
چیــز کــه میتوانــد یــادریر زبــان را تســهیا نمایــد ،اطلــا میشــود کــه میتوانــد شــاما
ابزارهــا صــوتی و تصــویر  ،منــابا متصــا بــه کــام یوتر ،اشــیا واقعــی یــا صــرفاً عملکــرد
باشــد .از ســو دیســر ،هــی کــ

نمیتوانــد اهمیــ

اساســی کتابهــا درســی را در

وموزی زبان انسلیسـی بـهجصـون بـرا اهـداف ویـژه انکـار کنـد .دادلـی ایـوانز و سـن
جــان )7331( 9معت دنــد کــه کتابهــا درســی و مــواد وموزشــی ،ن ـ
ماتل ـ

مهمــی در شــرای

یــادریر از جملــه در معــرر زبــان قــراردادن زبــانوموزان بــهویــژه در باف هــا

انسلیســی بــهعنــوان زبــان جــارجی 3یــا بــه اجتصــار  EFLو کمــ

بــه مدرســان در

مسئولی هایشــان ایهــا میکننــد .ریاضــی ( ،2009ن )52 .معت ــد اســ

کــه «کتابهــا

درس ـی ن ـ

بســیار مهمــی در ــوزة تــدری

و یــادریر زبــان ایهــا میکننــد و پــ

از

مــدر  ،عوامــا مهــم بعــد در کلــا

زبــان دوماجــارجی در نظــر ررفتــه میشــوند».

کتابها درسی برا دانشـ ویان ،جهـ

پاسـ رـویی بـه نیازهـا ونهـا میباشـد (سـل

مورســیا .)2007 ،5همچنــی  ،کانینــث ور  )7335( 6ااهــار مــیدارد کــه کتابهــا درس ـی
بایــد بــا نیازهــا یادریرنــدران و بــا اهــداف و م اصــد برنامــهها یــادریر زبــان مطاب ـ
داشــته باشــند .بنــابرای  ،انتاــاب کتابهــا انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه ،امــر مهــم در
نظــام وموزشــی محســوب میشــود .بــرا انتاــاب مــواد انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه،
کانینــث ور

( )7335تیکیــد دارد کــه بایــد انتاــابی دقیـ صــورت ریــرد و مــواد وموزش ـی
1. Silva
2. Hyland
3. Dudley-Evans & St John
4. English as a Foreign Language
5. Celce-Murcia
6. Cunnigsworth
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انتااب شـده بایسـتی بـه شـدت اهـداف ،رویـهها و ارزیهـا برنامـه وموزشـی و نیازهـا
کنند.

دانش ویان را منعک

بنــابرای  ،یکــی از مهمتــری عوامــا به ــود یــادریر زبــان جــارجی بــهطــور اعــم و
انسلیسی برا اهداف ویژه بهطور اجـ
اهداف دوره ،مهید و مناسـ

ایـ اسـ

کـه ب ینـیم ویـا کتابهـا درسـی بـرا

هسـتند .ایـ کـار از طریـ فروینـد ارزیـابی 7کتابهـا درسـی

ان ام میشـود ،کـه هـدف مطالعـة اضـر نیـز همـی میباشـد .هاچینسـون و واتـرز (،7311
ن )36 .ارزیــابی را بــهعنــوان «امــر قمــاوت در مــورد تناســ
هــدفی جــان» تعریـ
از اهــداف اســ

میکننــد .همچنــی  ،ارزیــابی ،تشــای

و ســنای

چیــز بــرا

ارزی چیــز بــرا برجـی

(رابینســون .)7337 ،2بنــابرای  ،شــاید یکــی از مهمتــری تصــمیمریر هــا

در فروینــد ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه ،ارزیــابی باشــد کــه بــرا انتاــاب
کتابها درسی یاتی میباشد.
هنســامیکــه مدرســان بــا کتابهــا متهــاوت و متنــو مواجــه میشــوند ،ممک ـ اس ـ
ســردررم شــوند و در نتی ــه ایــ امکــان وجــود دارد کــه کیهیــ

کتابهــا و نیازهــا

یادریرنـــدران را نادیـــده ررفتـــه و از در دســـتر تری و متـــداولتری کتابهـــا اســـتهاده
کننــد .بنــابرای  ،ارزیــابی کتابهــا درســی جــز جداییناپــ یر نظــام وموزشــی اســ

و

میتواند بهعنـوان اولـی و شـاید مهمتـری رـام در فروینـد ومـوزی و یـادریر زبـان عمـا
کند .با توجه به ارزیـابی کتابهـا درسـی ،مدرسـان بـه م یا هـا و معیارهـایی نیـاز دارنـد
تــا ارزیــابی را بــه روی صــحیح و جیلــی دقی ـ ان ــام دهنــد .م ـ ررا  )2002( 9معت ــد
اس

کـه ارزیـابی کتـ

درسـی در تولیـد و اجـرا برنامـهها یـادریر زبـان بسـیار مهـم

اس  .بدی منظـور ،اسـتهاده از لیسـ
اســ

معت ـر از معیارهـا بـرا ارزیـابی نظاممنـد ،ضـرور

(ســـودمند افشــار .)2001 ،سیاســـ ر اران وموزشــی ،نویســـندران ،نظریـــهپردازان

وموزش ـی ،ناشــران کتابهــا درس ـی و مدرســان جملســی در ای ـ فروینــد دجیــا هســتند و
ال تــه ممک ـ اس ـ

دیــدراهها متنــاقد در مــورد ای ـ کــه کــدام کتــاب درس ـی مهیــدتر و
1. Evaluation
2. Robinson
3. McGrath
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مناس تر باشد ،نیـز وجـود داشـته باشـد .امـا ن ایـد ایـ مسـئله را از ذهـ دور نسـه داشـ
مهم ـی داشــته و دیــدراهها ونهــا اهمی ـ

کــه دانش ـ ویان و مدرســان در ارزیــابی ،ن ـ

اساس ـی دارد .لــ ا ،بــا توجــه بــه کم ــود تح ی ـ در ایــ زمینــه در ایــران ،نیــاز بــه ان ــام
مطالعات بیشتر در مـورد ارزیـابی مـواد وموزشـی زبـان تاصصـی ماصوصـاً از دیـدراه هـم
دانش ویان و هم مدرسان ا سا

میشود.

در ایــران ،ارزیــابی کتابهــا درس ـی کــه نیازهــا و دیــدراهها دانش ـ ویان را در مــورد
مــواد وموزشــی طرا ــی شــده بــرا ونهــا در نظــر بسیرنــد ،معمولــاً ان ــام نمیشــود
(بــال یزاده و ر یمــی .)2077 ،بنــابرای  ،ای ـ مطالعــه بــه دن ــال بررس ـی ون اس ـ

کــه ویــا

کتــاب درســی انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر چــاا انتشــارات
ســم

(ســازمان مطالعــه و تــدوی کتــ

علــوم انســانی دانشــساهها) ،اهــداف ،نیازهــا و

جواســتهها دانش ـ ویان را از دیــدراه جــود ونهــا و مدرســان بــروورده میکنــد .علــاوه بــر
ای  ،مطالعـة کنـونی بـه م ایسـة دیـدراهها دانشـ ویان و مدرسـان نسـ

بـه کتـاب ذکـر

شده میپردازد.
 .2پیشینة پژوهش
امــروزه کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه توجــه بســیار از مح ــان در
ایـران را بـهجـود جلـ

کـرده اسـ  .کتابهـا درسـی مهمتـری و در دسـتر تری ابــزار

در اجتیــار مدرســان میباشــند؛ بنــابرای انتاــاب دقی ـ و ارزیــابی ونهــا موف ی ـ
وموزشی را تممی میکنـد .بـا توجـه بـه اهمیـ

نظامهــا

فـراوان کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا

اهداف ویژه ،بسیار از مح ـان ونهـا را از زوایـا ماتلـ

ارزیـابی کردهانـد کـه ذیلـاً بـه

برجی از ای مطالعات اشاره میشود.
تاجالــدی ( )2005در مطالعــة جــود برجــی از کتابهــا درســی انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه را از ســه جن ــة درونداد زبــانشــناجتی ،7بــرونداد زبــانشــناجتی 2و ارت ــاب
ونها با یکـدیسر ،ارزیـابی کـرد .نتـایل و نشـان داد کـه کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا
1. Linguistic input
2. Linguistic output
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اهداف ویژه که توسـ سـازمان سـم

شمارة سوم

منتشـر میشـوند ،رویکـرد و برنامـة درسـی وا ـد

نداشته و هدف جاصی را دن ال نمیکنند.
طیـــ پور ( )2005از رویکـــرد تیکیـــد صـــرف بـــر مهـــارت جوانـــدن ،ناکـــافی و
نامناس بودن مـواد و مطالـ

وموزشـی انسلیسـی بـرا اهـداف ویـژه در ایـران انت ـاد کـرد.

فرهــاد ( ،2005ن )5 .نیــز اســتدلال کــرد کــه کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف
ویـژه انتشـارات سـم

تـی تـای ی و

«نامناسـ  ،بـی اثـر و در بعمـی مـوارد بـا جطاهـا

نوشتار و محتوا دور از شین تحصیلات دانشساهی میباشند».
ر یمــی ( )2001نیــز بــا ارزیــابی یـ

کتــاب درســی زبــان تاصصــی پزشــکی دریاف ـ

کــه ســازرار بالــایی بــی مهارتهــا نوشــتار و جوانــدار بــا برنامــهها درســی زبــان
تاصصــی ایــران در ایــ زمینــه وجــود دارد؛ علــاوه بــر ایــ  ،برنامــهها درســی زبــان
تاصصــی در ایــران بــه مهارتهــا شــنیدار و رهتــار توجــه نمیکننــد .بنــابرای  ،و
نتی ــه ررف ـ
مناس ـ

کــه «م موعـة اصــطلا ات پزشــکی (کــوه  ،2001 ،7ن ،)75 .کتــابی کامل ـاً

بــرا اهــداف انسلیســی پزشــکی در دانشــساهها ایــران نیس ـ  ،امــا مزایــا ون را

در موارد که با محتوا و اهداف برنامه درسی سازرارهستند ،نمیتوان نادیده ررف ».
مزدایسـنا و تحریریـان ( ،2001ن )211 .بـر ایـ باورنـد کـه دورههـا

انسلیسـی بـرا

اهــداف ویــژه در دانشــساهها ایــران ،ماننــد بســیار از کشــورها« ،وضــعی

اشــیها

دارنـد»؛ بنـابرای  ،مهارتهــا زبـان عمـومی اکنــر دانشـ ویان زبـان تاصصــی ایـران پــایی
اس  .ونهـا همچنـی کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا اهـداف ویـژه انتشـارات سـم

را

ارزیابی کرده و ااهار داشتند:
مطالــ

ایــ کتابهــا بــرا پاس ـ رــویی بــه نیازهــا یــادریر  ،جواســتهها و علــای

دانش ـ ویان ایرانــی طرا ــی نشــدهاند ،م الــات بــهطــور عمــده بــر م نــا موضــو انتاــاب
میشــوند ،کــه بــه ــوزة مطالعــة دانشــ ویان مربــوب میشــوند ،نــه براســا

انــر 2یــا

رشتها جان (ن.)211 .
1. Cohen
2. Genre
3. Discourse

سال پن اه و یکم

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...

در مطالعــها دیســر ،رزم ــو و ر یســی ( ،)2070کتابهــا
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انسلیســی بــرا اهــداف
را ارزیــابی کردنــد.

ویــژه بــرا دانش ـ ویان علــوم پزشــکی چــاا توس ـ ســازمان ســم

ونهــا ویژریهــایی همچــون ویژریهــا ســاجتار  ،ملا ظــات نظــر  ،ملا ظــات عملــی،
مهارتهـا چهاررانــة زبـان ،محتــوا ،وا رـان و ســاجتار دسـتور

را از دیــدراه مدرســان و

دانش ویان مـورد بررسـی قـرار دادنـد .نتـایل ونهـا نشـاندهنـدة نارضـایتی شـرک کنندران
از بیشتر معیارهـا فـو بـود .علـاوه بـر ایـ  ،بـی نظـرات دانشـ ویان و مدرسـان تهـاوت
معنادار در ای زمینه وجود نداش .
بـــال یزاده و ر یمـــی ( )2077اســـتدلال میکننـــد کـــه در ایـــران ،ارزیـــابی نظاممنـــد
کتابهــا درســی معمول ـاً ان ــام نمیشــود و نیــاز و ایــدهها دانشـ ویان نس ـ

بــه مــواد

وموزشــی کــه بــرا ونهــا طرا ــی شــده ،نادیــده ررفتــه میشــود .همچنــی  ،اسلامیراس ـ
( )2070اشــاره میکنــد کــه کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه کــه بــرا
دانشـ ویان مهندســی توسـ وزارت علــوم ایــران طرا ــی شــده ،براســا

ت زیــه و تحلیــا

نظاممند نیازها نیس .
فــاجر ع

شــیر ( )2077کتــاب انسلیســی بــرا دانش ـ ویان مــدیری

نوشــتة مشــه ی

را ارزیــابی کــرد .او دیــدراه دانشـ ویان و مدرســان را نسـ

بــه ایـ کتــاب بررســی کــرد.

نتــایل نشــان داد کــه از دیــدراه شــرک کنندران ،ن ــا

عمــده ،مربــوب بــه رویکــرد

نویســنده بــه زبــان و روی شناســی ،عــدم وجــود تــوازن در پــرداجت بــه مهارتهــا
چهاررانة زبان و پوش

ناکافی فعالی ها ارت اطی بود.

همچنــی  ،مــالکی و کــاامی ( ،)2072م موعــة اصــطلا ات پزشــکی (کــوه )2001 ،
را بــا کتابهــا انتشــارات ســم

م ایســه کردنــد .نتــایل نشــان داد کــه هــر دو رــروه

مدرســان و دانشــ ویان از کتابهــا انتشــارات ســم

رضــای

اصـطلا ات پزشـکی بـا توجـه بـه دسـتهبند مطالـ  ،کیهیـ

نداشــتند و م موعــة

زبـان ،فعالی هـا ،موضــو و

محتوا بهتر بود.
وثــوقی و همکــاران ( ،)2079انتشــارات ســم

را براســا

ســه معیــار از جملــه ارزیــابی

اهــداف ،مــرور محتــوا و ارزیــابی ســاجتار کلــی مــورد تحلیــا انت ــاد قــرار دادنــد .نتــایل
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ونهــا نشــان داد کــه کتابهــا

شمارة سوم

انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیـ  ،کــه در ــال اضــر در

دانشــساهها ایــران مــورد اســتهاده قــرار میریرنــد ،نیازهــا ضــرور متــداول انسلیســی
برا اهداف وکادمیـ

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

را در نظر نمیریرند.
بــهعلاوه ،ع ــاد و نــادر فرجــاد ( ،)2075کتــاب جدیــد انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه
بهنام انسلیسی وکسـهورد بـرا مشـاغا پزشـکی ،را ارزیـابی کـرده و بـهدن ـال ون بودنـد کـه
دریابنــد ویــا براســا

نظــرات دانش ـ ویان ،میتــوان ون را جــایسزی کتــاب انسلیســی بــرا

دانش ـ ویان پزشــکی انتشــارات ســم

کــرد .در ای ـ مطالعــه 66 ،دانش ـ و پزشــکی کــه

دورة انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

را در دانشــساه علــوم پزشــکی ال ــرز میر راندنــد،

بهعنـوان شـرک کنندران مطالعـه انتاـاب شـدند .ونهـا از یـ
کــه شــاما  55رویــه بــود و شــ

باــ

پرسـ نامه اسـتهاده کردنـد

کلــی از جملــه ملا ظــات نظــر  ،ویژریهــا

ســازمانی و ملا ظــات عملــی ،محتــوا ،مهارتهــا زبــان ،وا رــان و ســاجتار دســتور را
مورد ارزیابی قـرار مـیداد .نتـایل نشـان داد کـه انسلیسـی وکسـهورد بـرا مشـاغا پزشـکی،
نظر اکنر شـرک کنندران را بـهجـود جلـ

کـرده بـود .یافتـهها ایشـان همچنـی نشـان داد

که بـا توجـه بـه ملا ظـات نظـر  ،شـرک کنندرانی کـه کتـاب انتشـارات سـم

را مطالعـه

کــرده بودنــد ،بــهطــور معنــادار کمتــر از شــرک کنندرانی کــه کتــاب انسلیســی وکســهورد
برا مشاغا پزشکی را ر رانده بودند ،از کتاب درسی جود راضی بودند.
ســودمند افشــار و موث ـ ( )2076در پژوهشــی جــاما دربــارة ومــوزی زبــان انسلیســی
برا اهداف وکادمیـ
ســم

در ایـران بـه برجـی از مشـکلات جـد کتابهـا درسـی انتشـارات

پرداجتنــد .بــه نظــر ایشــان ،اولـاً ،کتابهــا درســی ســم  ،صــرفاً بــر پایــة نظــرات

نویسندرانشــان م نــی بــر ایــ کــه چــه نــو مهارتهــا و نیازهــا زبــانی مــورد نیــاز
دانشــ ویان انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیــ
براســا

میباشــند ،تــدوی و رــردوور شــده و

رویهــا نظاممنــد ت زیــه و تحلیــا نیازهــا ماــاط ی  ،تــیلی

اینکه ،محتویـات و قالـ

کتابهـا درسـی انتشـارات سـم

نمیشــوند .دوم

«سهارشـی» و از پـی

شده هسـتند (ن .)739 .ونهـا اسـتدلال کردنـد کـه «سـازمان سـم

یـ

تعیـی

چـارچوب ثابـ

سال پن اه و یکم

و از پی

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...

تعیی شـده در اجتیـار نویسـندران قـرار میدهـد کـه ونهـا بـهعنوان یـ

م ــرب انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

و همچنــی ی ـ

مپل ـ

پیشــسام کت ـ
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مـدر
ســم ،

بایــد مــواد وموزشــی جــود را در ون قــرار دهنــد» (ن .)739 .ســوماً ،طرا ــی فیزیکــی و
ونهــا بــه انــدازه کــافی جـ اب و مهــیل

اــاهر کتابهــا درســی و موضــوعات و مطالـ
نیس .

تــوکلی و توکــا ( ،)2071در مطالعــة جــود بــه کاســتیها و مشــکلات غیرقابــا انکــار
ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیــ
ونهــا ،براســا

در ایــران پرداجتنــد .براســا

یافتــهها

دیــدراهها مدرســان و دانشــ ویان دورة ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا

اهــداف وکادمی ـ  ،یکــی از مشــکلات اصــلی در ای ـ زمینــه ،عــدم وجــود ت زیــه و تحلیــا
نیازهــا میباشــد .ونهــا بــر ای ـ باورنــد کــه سیســتم ومــوزی زبــان انسلیســی بــرا اهــداف
در ایــران هی رونــه بــروز رســانی نداشــته و صــرفاً بــر مهــارت جوانــدن اســتوار

وکادمی ـ

اس ـ  .بــهعلاوه ،کتابهــا مــورد اســتهادة ای ـ دوره کــه بــرا چنــدی دهــه ومــوزی داده
شــدهاند ،منســوو و دارا اشــت اهات دســتور و وا رــانی میباشــند .ل ـ ا نیــاز بــه ارزیــابی
دقی ـ تر و نظاممنــدتر و نیازســن ی کامــا توس ـ کارشناســان م ــرب زبــان انسلیســی بــرا
اهــداف وکادمیـ
کتــ

ق ــا از معرفــی ونهــا بــرا کلا هــا در

نیازمنــد بروزرســانی مــنظم براســا

وجــود دارد .همچنــی  ،ایـ

ت ییــرات عمــده یــا پیشــرف ها

اصــله

میباشند.
ارــر چــه مطالعــاتی در مــورد ارزیــابی کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف
وکادمی

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

ارزیــابی نظاممنــد کتــاب انسلیســی تاصص ـی بــرا دانش ـ ویان رشــتة کــام یوتر از دیــدراه
دانشــ ویان و مدرســان ان ــام نشــده اســ  .بنــابرای  ،در ایــ جصــون بــرا انتاــاب
کتـاب درسـی مناسـ

بـرا زبـان تاصصـی ماـت

دارد .بــر ای ـ اســا  ،پــژوه

رشـتة کـام یوتر ،چال هـایی وجـود

اضــر بــه ارزیــابی ملا ظــات عملــی ،مســا ا موضــوعی،

ســازرار بــا اهــداف ،مســا ا زبــانی ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا
پرداجتــه و قصــد دارد ن ــاب ضــع

و قــوت کتــاب انسلیســی تاصصـی بــرا دانشـ ویان
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رشــتة کــام یوتر انتشــارات ســم

شمارة سوم

را از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان ایــ رشــته ت یــی

نماید.
 .3روش انجام پژوهش
 .1 .3بیان مسئله و سؤالات پژوهش
کتابهــا ماتلــ

و متنــوعی در زمینــة زبــان تاصصــی رشــتة کــام یوتر در بــازار

وجــود دارد .ایــ تنــو  ،انتاــاب کتابهــا درســی مناســ
اهــداف یادریرنــدران را بــرا مدرســان دشــوار و چــال

و مهیــد براســا

نیازهــا و

برانسیــز میکنــد .مدرســان

انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بایــد عوامــا لــازم دجیــا در انتاــاب کتابهــا درســی
مناس

را مـورد توجـه قـرار دهنـد .بنـابرای  ،روی انتاـاب یـ

کتـاب جـوب و مناسـ ،

امــر مهــم در هــر سیســتم وموزشــی بــرا مدرســان انسلیســی بــرا

اهــداف ویــژه اس ـ .

بــهدلیــا سیاســ ها وموزشــی موجــود در بســیار از دانشــساهها ایــران ،مدرســان
انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بــه نــوعی ملــزم بــه اســتهاده از کتابهــا درســی انسلیســی
برا اهـداف ویـژه انتشـارات سـم

هسـتند .در همـی راسـتا ،دانشـساه وزاد اسـلامی کـرج

نیــز از کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان کــام یوتر نوشــتة منــوچهر

ــانی

استهاده میکنـد .هـر کتـاب درسـی ،بایـد بـا توجـه بـه نیازهـا جـان دانشـ ویان کلـا
در  ،مـورد ارزیـابی قـرار ریـرد .مدرسـان ،دانشـ ویان و کتابهـا

درسـی سـه رکـ

اصـلی فروینـد ومـوزی را تشـکیا میدهنـد کـه از میـان ونهـا کتابهـا درسـی اهمیـ
ویـژها دارنـد؛ زیـر ا هـم مدرسـان و هـم دانشـ ویان تـا ـد زیـاد بـه ونهـا وابسـتهاند؛
بنـابرای  ،ارزشـیابی و بررسـی دقیـ کتابهـا درسـی و انتاـاب مطالـ

مناسـ

وموزشـی

امـر بسـیار مهـم بـه نظـر میرسـد (میرزایـی و طـاهر  .)7933 ،ومـوزی زبـان انسلیسـی
برا اهداف ویـژه بـهعنوان مهمتـری شـاجة ومـوزی زبـان انسلیسـی تاصصـی در سیسـتم
ومـوزی دانشـساهی ایـران ،همـواره مـورد توجـه اهـا فـ بـوده و در ایـ زمینـه کتابهـا
رونارونی در سطوع متهاوت بـرا رشـتهها ماتلـ
اس

دانشـساهی بـه رشـتة تحریـر درومـده

که با توجه به تنـو و نیـز نیـاز م ـرم بـه ارت ـا همیشـسی کیهیـ

ای رونـه کتابهـا،

سال پن اه و یکم

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...

ارزشـیابی علمـی و دقیـ ونهـا از اهمیـ

بسـیار برجـوردار اسـ
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(محمـود و ا مـد

صــها .)7939 ،بــا ایــ وجــود ،بــه نظــر میرســد کــه تح ی ــات کمــی در زمینــة ارزیــابی
کتابهــا درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان
و مح ــان توجــه انــدکی بــه دیــدراهها

بــهصــورت توامــان ان ــام پ یرفتــه اســ

دانشـ ویان در روی ارزیــابی جــود داشــتهاند .بنــابرای ای ـ م الــة پژوهش ـی ،تلاشـی بــرا
ارزیــابی کتــاب درسـی انسلیســی تاصصـی بــرا دانشـ ویان کــام یوتر انتشــارات ســم

از

دیــدراه دانش ـ ویان و مدرســان میباشــد .یافتــهها ای ـ مطالعــه میتوانــد بــرا مدرســان
زبـان تاصصـی رشـتة کـام یوتر بـهمنظـور ان ـام انتاـابی دقیـ  ،سـودمند باشـد .علـاوه بـر
ایــ  ،نتــایل ایــ مطالعــه ،ونهــا را از دیــدراهها دانشــ ویان ورــاه میکنــد .ایــ مطالعــه
همچنی میتواند به مدرسان زبان تاصصـی بـهطـور اعـم و رشـتة کـام یوتر بـهطـور اجـ
کنــد تـا تهــاوت دیــدراهها جـود و دانشـ ویان را در ایـ زمینـه دریابنــد .بــهعلاوه،

کمـ

یافتــهها مطالعــة اضــر میتوانــد بــرا تهیهکننــدران مــواد وموزشــی و طرا ــان دورههــا
درسی زبان انسلیسی برا اهداف ویژه نیز منمر ثمر واقا رردد.
بــا عنایــ
مطالــ

بــه اهمیــ

ارزیــابی کتــ

انسلیســی بــرا اهــداف وکادمیــ

و براســا

فو الــ کر و همچنــی بــرا پرکــردن جلــی پژوهشــی موجــود در ایــ زمینــه،

سپالات زیر برا پژوه

اضر ارا ه میشوند:

 .7دیــدراه دانشــ ویان کــام یوتر در جصــون کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا
دانش ویان کام یوتر انتشارات سم

چیس ؟

 .2دیــدراه مدرســان انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه در جصــون کتــاب انسلیســی
تاصصی برا دانش ویان کام یوتر انتشارات سم

چیس ؟

 .9ویــا تهــاوت معنــادار بــی دیــدراهها دانشــ ویان دربــاره کتــاب انسلیســی
تاصصــی بــرا دانشــ ویان کــام یوتر انتشــارات ســم
جصون وجود دارد؟

و مدرســان در ایــ
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 .3براســا

شمارة سوم

نتــایل مصــا ه ،نظــر دانشــ ویان و مدرســان انسلیســی بــرا اهــداف

ویــژه در جصــون کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشـ ویان رشــتة کــام یوتر
انتشارات سم

چیس ؟

 .2 .3طرح
ایــ پــژوه

از روی تح یــ ترکی ــی 7بهــره بــرده و بــرا جمــاوور و تحلیــا و

تهســیر دادههــا هــم از روی کمــی و هــم از روی کیهــی اســتهاده شــده اس ـ  .بــرا جمــا
وور دادههــا کمــی ،از پرس ـ نامة ســاجتمند در م یــا

لیکــرت و بــرا با ـ

کیهــی،

از مصا ة نیمه ساجتمند استهاده شده اس .
 .3 .3شرکتکنندگان
شــرک کنندران ایــ پــژوه  ،از میــان دانشــ ویان کارشناســی دانشــساه وزاد اســلامی
وا ــد کــرج کــه در در

زبــان تاصصــی کــام یوتر ث ــ

نــام و شــرک

انتاــاب شــدند .هشــتاد و ســه دانشـ و ( 92مــرد و  57زن) و ســه مــدر
اهــداف ویــژه در ایــ مطالعــه شــرک

کــرده بودنــد،
انسلیســی بــرا

کردنــد .شــرک کنندران باــ

دانشــ ویی،

دانشـ ویان ســال دوم کارشناســی بودنــد و س ـ ونهــا بــی  73تــا  29ســال بــود .مدرســان،
دانش و م طا دکتر دررـرای
تـــدری

ومـوزی زبـان انسلیسـی بودنـد کـه چنـدی سـال ت ربـة

زبـــان عمـــومی و تاصصـــی رشـــتهها ماتلـــ

شـــرک کنندران براســـا

نمونـــهریر در دســـتر

را داشـــتند .روی انتاـــاب

بـــود .رضـــای

هـــر دو رـــروه از

شرک کنندران ،ق ا از ان ام پژوه  ،اج رردید.
 .4 .3ابزار پژوهش
ابـــزار ماتلهـــی بـــرا ان ـــام ارزیـــابی کتـــ

از جملـــه پرســـ نامهها ،م یا هـــا

رت هبنــد  ،مصــا هها ،چــ لیســ ها (ســیاههها) ،مشــاهدات و بررســی ســواب وجــود
دارد (رابینســون .)7337 ،بـــه اعت ـــاد دادلـــی ایــوانز و ســـن

جـــان ( ،)7331اســـتهاده از

پرســ نامهها ،عمومــاً رســتردهتر از ســایر ابزارهــا ارزیــابی اســ  .بنــابرای  ،در مطالعــة
1. Mixed Methods

سال پن اه و یکم
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اضــر نیــز از پرســ نامه اســتهاده شــد .پرســ نامه ،شــاما  20ســپال در مــورد کتــاب
درسی م کور م تنـی بـر م یـا
تــا بســیار ضــعی

پـنل درجـها لیکـرت ) (Likert-scaleبـود کـه از عـالی

(عــالی ،جــوب ،متوســ  ،ضــعی

(ضــمیمة  .)7پرس ـ نامة مــورد اســتهاده براســا
توسـ کریمــی ( )2006بــرا بافـ

و بسیارضــعی ) مرتــ

مــدل ارزیــابی شــلدون ( )7311بــود کــه

ایــران اصــلاع و مناس ســاز شــده بــود .پرسـ نامه،

در اصا به زبـان انسلیسـی طرا ـی شـده اسـ

کـه مح ـان بـرا رفـا ابهـام و دره بهتـر

توســ دانشــ ویان ،ون را بــه فارســی ترجمــه نمــوده و بــرا ســن
ترجمه شده توس یـ

متاصـ

شــده بــود

روایــی ون ،نســاة

در ایـ زمینـه مـورد قمـاوت و بررسـی قـرار ررفـ

اصــلا ات ایــراد شــده اعمــال رردیــد .ایــ پرســ نامه ،با هــا ماتلــ

و

را بررســی

میکند کـه شـاما ارزیـابی ملا ظـات عملـی ،مسـا ا موضـوعی ،سـازرار اهـداف ،مسـا ا
زبــانی ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا میباشــد کــه شــاج

ها زیــر

را در بر میریرد.
 سپالها  7و  2بهعنوان شاج -سپال  9بهعنوان شاج

میزان در دستر بودن من ا (،)7

اقتصاد بودن من ا (،)2

 -سپالها  3و  5بهعنوان شاج

تطاب با اهداف وموزشی (،)9

 -ســپالها  6و  70بــهعنوان شــاج

میــزان ای ــاد انسیــزه یــادریر در مااط ـ

(،)3
 -ســپالها  1و  1و  3و  77و  71بــهعنوان شــاج

نکــات فنــیوموزشــی کتــاب

(،)5
 -سپالها  72و  73و  20بهعنوان شاج

تطاب با نیاز مااط

 -ســـپالها  79و  73و  75بـــهعنوان شـــاج

(،)6

مهارتهـــا رن انـــده شـــده در

کتاب (،)1
 سپالها  76و  71بهعنوان شاجبــرا

تنو و جلاقی

(.)1

صــول اطمینــان از روایــی ون ،ابتــدا پرسـ نامه بــهطــور وزمایشــی بــر رو یـ

نمونة  30نهـر بـا جصوصـیات مشـابه بـا شـرک کننـدران در پـژوه

اضـر بـهصـورت
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نتــایل اصــله ،ت ییــرات لــازم در رویــه هــا پرسـ نامه ،اعمــال

پایـایی ولهـا کرون ـاو19 ،ا 0بـود .علـاوه بـر ون ،بـه منظـور بررسـی عمیـ تر

موضــو مــورد بح ـ  ،از رویهــا ماتل ـ

جمــاوور و تهســیر دادههــا 7اســتهاده شــد.

یعنــی علــاوه بــر اســتهاده از پرس ـ نامة ســاجتنمد ،مصــا ها نیمهســاج مند نیــز بــا 75
دانش و و هر سه مـدر
ســن

انسلیسـی بـرا اهـداف ویـژه ان ـام شـد (ضـمیمة  .)2بـه منظـور

روایــی مصــا ة نیمهســاج مند ،ی ـ

انسلیسی با ررایشـات تهیـه و تـدوی مطالـ
داد کــه براســا

متاص ـ

در زمینــة مس ـا ا ومــوزی زبــان

درسـی ،ون را مـورد قمـاوت و بررسـی قـرار

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

انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه را بــا اســتهاده از چ ـ لیســ

ثـ

مشــاهده 2کــه توســ

ســودمند افشــار و موثـ ( )2076تهیــه و اســتهاده شــده اسـ  ،بررســی کردنــد (ضــمیمة .)9
ال ته چـ

لیسـ

سـودمند افشـار و موثـ ( )2076در اصـا بـه زبـان انسلیسـی تهیـه شـده

کــه بــرا رفــا ابهــام و ای ــاد ســهول

در دره ون توسـ دانشـ ویان زبــان تاصصــی ،در

ای مطالعه به فارسی ترجمه و استهاده شد.
 .5. 3روند انجام پژوهش
ابتــدا ،کتــاب درســی انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر توســ
دانشــ ویان و مدرســان براســا
پرســ نامهها در یــ

پرســ نامة ســاجتمند مــورد ارزیــابی قــرار ررفــ .

جلســه توزیــا و جمــاوور شــدند .یکــی از مح ــان در جلســة

توزیــا پرسـ نامه بــرا ت یــی و توضــیح ابهامـات ا تمــالی در مــورد ســپالات پرسـ نامه
برا دانش ویان مور داشـ  .همـانطور کـه ق لـاً ذکـر شـد ،پـی
مح ــان در مــورد رضــای

دانشــ ویان و مدرســان بــرا شــرک

از توزیـا پرسـ نامه،
در مطالعــه ،اطمینــان

اصــا نمــوده و هــدف از ان ــام تح یـ بــرا شــرک کنندران در ای ـ مطالعــه بــه منظــور
افزای

همکـار ونهـا ،توضـیح داده شـد .همچنـی  ،بـه شـرک کنندران اطمینـان داده شـد

کــه دادههــا بــهطور محرمانــه نسهــدار شــده و تنهــا بــرا اهــداف مطالعــة اضــر اســتهاده
1. Triangulation
2. Observation checklist

سال پن اه و یکم
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جواهنــد شــد .بعــد از جمــاوور پرس ـ نامهها ،بــه منظــور اســتهاده از رویهــا ماتل ـ
جمـــاوور و تهســـیر دادههـــا و کنکـــای عمیـــ تر نتـــایل اصـــا از پرســـ نامه ،از
مصــا ها نیمهســاج مند نیــز اســتهاده شــد .جلســات مصــا ه در عــرر یــ

ههتــه

ان ام شد .هـر مصـا ه ت ری ـاً  70دقی ـه بـه طـول ان امیـد .مح ـان بـرا بـهدسـ ووردن
اطلاعـــات لـــازم از شـــرک کنندران ،شـــ

ســـپال پرســـیدند و ســـ

پاســـ ها

شــرک کنندران در مصــا ه ض ـ  ،پیــاده ،و مــورد تحلیــا محتــوا قــرار ررفتنــد .السوهــا و
مهــاهیم مشــتره پاســ ها ،اســتاراج ،کدرــ ار و نهایتــاً «کمیســاز »( 7دورنــی،2001 ،2
ن )263 .شـده و در جـدولی ارا ـه رردیـد .علـاوه بـر ایـ  ،مح ـان ،کلا هـا انسلیسـی
تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر را مشــاهده و از چــ
سودمند افشـار و موثـ ( )2076اسـتهاده کردنـد .پـ

لیســ

مشــاهدة

از اتمـام جمـاوور دادههـا ،بـهعلـ

توزیــا غیــر نرمــال ،بــرا پاســ بــه دو ســپال ناســ

از وزمــون ناپارامتریــ

رت ــه

علام ـ دار ویلکاکســون 9و بــرا پاس ـ بــه ســپال ســوم بــه منظــور تعیــی معنــادار بــودن
تهاوت میان نظـرات دانشـ ویان و اسـاتید ،از وزمـون ناپارامتریـ

مـ -ویتنـی یـو 3اسـتهاده

شــد .بــرا ت زیــه و تحلیــا دادههــا کیهــی اصــا از مصــا ة نیمهســاج مند هــم ،از
روی تحلیا محتوا به نحو که ق لاً ذکر شد استهاده رردید.

1. Quantitized
2. Dornyei
3. Wilcoxon signed-rank Test
4. Mann-Whitney U Test
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 .4یافتهها
 .1 .4دادههای کمی
 .1 .1 .4پاسخ سؤال اول

بــه منظــور نشــاندادن دیــدراه دانش ـ ویان نسـ
دانش ویان رشـتة کـام یوتر انتشـارات سـم  ،ناسـ
(پارامتریــ

بــه کتــاب انسلیســی تاصصـی بــرا
جهـ

تعیـی نـو وزمـون اسـتن اطی

یــا ناپارامتریــ ) ،وزمــون کولمــورروف-اســمیرنوف جهــ

بررســی توزیــا

نرمال دادهها استهاده شد .نتایل ای وزمون در جدول  7ارا ه شده اس .
جدول  .1نتیجة آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت سنجش توزیع نرمال دادههای دانشجویان

منبع

میزان در دسترس بودن

اقتصادی بودن منبع

تطابق با اهداف آموزشی

همــانطور کــه در جــدول  7در ردیـ

در مخاطب

درجه معنادار

یـ

میزان ایجاد انگیزه یادگیری

نکات فنی-آموزشی کتاب

تطابق با نیاز مخاطب

000.

.
000

000.

000.

.007

000.

.007

000.

در کتاب

وماره

7777

.17

7701

7729

2709

7757

7711

7779

مهارتهای گنجانده شده

انحراف معیار

7777

.17

7701

7729

2709

7757

7711

7779

میانسی

درجـة معنــادار مشــاهده میشــود ،توزیــا هــی

از دادههـا نرمـال نیسـ  ،زیـرا  p ≤ .05اسـ ؛ در نتی ـه ،از وزمـون ناپارامتریـ

علام دار ویلکاکسـون جهـ
فــرر صــورت ررفــ

خلاقیت

1713

2701

3772

9739

70770

6709

6793

3701

شاخص

رت ـه

پاسـ بـه سـپال اول اسـتهاده شـد .تهسـیر نتـایل نیـز بـا ایـ

کــه ارــر تهاضــا عــدد اصــا از تعــداد ســپالات هــر شــاج

ضــربدر عــدد  9یعنــی امتیــاز متوســ در م یــا
دیــدراه شــرک کنندران در مــورد شــاج

لیکــرت (رزم ــو و ر یســی )2070 ،و

مــدنظر ،معنــادار و براســا

رت ــهها منهــی

7

1. Based on negative ranks
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باشــد ،میتــوان نتی ــه ررف ـ

کــه دیــدراه شــرک کنندران در مــورد شــاج
رت ـهها من ـ

مطلوب اسـ  .امـا ارـر اجتلـاف ،معنـادار ن ـوده و یـا براسـا

33

مــورد نظــر
باشـد ،ایـ

دیدراه مطلوب نیس  .نتایل پاس به سپال اول در جدول  2ارا ه شده اس .
جدول  .2آمار توصیفی و نتایج رتبه علامتدار ویلکاکسون جهت سنجش نظر دانشجویان درباره شاخصها
شاخص

انحراف

درجه

فراوانی

میانگین

19

1713

7777

اقتصاد بودن من ا

19

2701

.17

2

تطاب با اهداف وموزشی

19

3772

7701

3

-1753b

19

9739

7729

3

-1751b

0700

19

70770

2709

70

-1711b

0700

19

6709

7757

6

-1712b

0700

19

6793

7711

6

-1730b

0700

19

3701

7779

3

-1755b

0700

میزان در دستر

بودن

من ا

میزان ای اد انسیزه
یادریر در مااط
نکات فنیوموزشی کتاب
تطاب با نیاز مااط
مهارتها رن انده شده
در کتاب
جلاقی

معیار

میانه

Z

1

-1737a

0700

-6731b

0700
0700

معناداری

a. Based on negative ranks.
b. Based on positive ranks.

همانرونــه کــه جــدول  2نشــان میدهــد ،شــاج
بالــاتری میــانسی (70ا )70و شــاج
(01ا )2میباشــد .میــانسی شــاج

نکــات فنــیوموزشــی کتــاب دارا

اقتصــاد بــودن من ــا ،دارا کمتــری میــانسی
میــزان در دســتر بــودن من ــا کــه 13ا 1میباشــد،

ــاکی از در دســتر بــودن نسـ ی من ــا اسـ  .همچنــی همــانطور کــه مشــاهده میشــود،
ومــاره  Zدر همــه مت یرهــا معنــادار اس ـ  ،امــا تنهــا در شــاج
وماره  Zبر اسا
مــورد ایـ شــاج

میــزان در دســتر بــودن،

رت هها منهـی بـهدسـ ومـده کـه نشـان میدهـد نظـر دانشـ ویان تنهـا در
بــه لحــاا ومــار معنــادار و مطلــوب اسـ  .بــرا فهــم بیشــتر و بهتــر
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در نمــودار 2

مطالــ  ،میــانسی پاســ بــه هــر ســپال در نمــودار  7و بــه هــر شــاج
رن انده شده اس .

3.76

3.98

4.5
4
3.5
3

2.25 2.23

2.24

2.00

1.99

2.13 2.02 2.17 2.08 2.10

1.94 2.05 1.93 1.96 2.00

2.5

2.08 2.04 2.08

2
1.5

میانسی

1
0.5
0
سوال 20

سوال 73

سوال 71

سوال 71

سوال 76

سوال 75

سوال 73

سوال 79

سوال 72

سوال 77

سوال 70

سوال 3

سوال 1

سوال 1

سوال 6

سوال 5

سوال 3

سوال 9

سوال 2

سوال 7

نمودار  .1مقایسه میانگین نمرات دانشجویان به هر یک از سؤالات
12

10.11
7.80
6.35
4.07

6.04
3.94

10
8
6

4.12
2.08

4
2

میانسی

0

نمودار  .2مقایسة میانگین نمرات دانشجویان به هریک از شاخصها
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 .2 .1 .4پاسخ سؤال دوم

بــه کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا

بــه منظــور ت یــی دیــدراه مدرســان نســ

دانش ویان رشـتة کـام یوتر انتشـارات سـم  ،ناسـ
(پارامتریــ

تعیـی نـو وزمـون اسـتن اطی

جهـ

بررســی توزیــا

یــا ناپارامتریــ ) وزمــون کولمــورروف-اســمیرنوف جهــ

نرمال دادهها استهاده شد .نتایل ای وزمون در جدول  9ارا ه شده اس .
جدول  .3نتیجة آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت سنجش توزیع نرمال دادههای مدرسان
میزان در دسترس بودن منبع

اقتصادی بودن منبع

تطابق با اهداف آموزشی

وماره

.71

.91

.91

.91

.91

.91

.23

.91

.000

.000

.000

.000

.007

.000

.007

.000

درجه معنادار

همــانطور کــه در جــدول  9در ردیــ
هــی یـ

در مخاطب

انحراف معیار

7700

.51

7775

7775

7719

.51

2701

.51

میزان ایجاد انگیزه یادگیری

نکات فنی-آموزشی کتاب

تطابق با نیاز مخاطب

مهارتهای گنجانده شده در

خلاقیت

میانسی

3700

3766

3799

3799

77700

5766

5766

9766

کتاب

شاخص

درجــة معنــادار مشــاهده میشــود ،توزیــا

از دادههــا نرمــال نیسـ  ،زیــرا  p ≤ .05اسـ ؛ در نتی ــه ،هماننــد ســپال اول ،از

وزمون ناپارامتریـ

رت ـة علامـ دار ویلکاکسـون جهـ

پاسـ بـه سـپال دوم اسـتهاده شـد.

نتایل در جدول  3ارا ه شده اس .
جدول  .4آمار توصیفی و نتایج رتبه علامتدار ویلکاکسون جهت سنجش نظر مدرسان دربارۀ شاخصها
شاخص

میزان در دستر
من ا

بودن

فراوانی

میانگین

9

3700

انحراف
معیار

7700

میانه

Z

3

-7760a

درجه
معناداری

0700
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ادامه جدول 4
انحراف

درجه

شاخص

فراوانی

میانگین

اقتصاد بودن من ا

9

3766

.51

تطاب با اهداف وموزشی

9

3799

7775

5

9

3799

7775

5

9

77700

7719

72

-7769b

9

5766

.51

6

-7769b

0700

9

5766

2701

6

-7760b

0700

9

9766

.51

3

-7769b

0700

میزان ای اد انسیزه
یادریر در مااط
نکات فنیوموزشی کتاب
تطاب با نیاز مااط
مهارتها رن انده شده
در کتاب
جلاقی

معیار

میانه

Z

5

-7769a

0700

-7769b

0700

-7769b

0700
0700

معناداری

a. Based on negative ranks.
b. Based on positive ranks.

همانرونــه کــه جــدول  3نشــان میدهــد ،شــاج
بالـــاتری میـــانسی (00ا )77و شـــاج
میباشــد .میــانسی شــاج
دســتر

نکــات فنــیوموزشــی کتــاب ،دارا

جلاقیـــ  ،دارا کمتـــری میـــانسی (66ا)9

میــزان در دســتر بــودن من ــا کــه 00ا 3میباشــد ــاکی از در

بــودن نس ـ ی من ــا اس ـ  .همچنــی همــانطور کــه مشــاهده میشــود ،ومــارة  Zدر

همـــه مت یرهـــا معنـــادار اســـ  ،امـــا تنهـــا در دو شـــاج
اقتصاد بودن من ا ،ومارة  Zبراسا
شاج

رت ـهها منهـی بـهدسـ

میـــزان در دســـتر بودن و
ومـده کـه نشـان میدهـد ایـ

ها به لحاا ومار معنادار و مطلوب اس .

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

در نمودار  3رن انده شده اس .
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5.00

4.67 4.67
4.33

4.50
4.00
3.50
3.00

2.67
2.33

میانسی

2.00 2.00

2.00

2.00
1.67

2.00
1.67

2.00

2.33

2.00 2.00

2.33

2.00

2.50
2.00

2.00

1.67

1.50
1.00
0.50
0.00
سوال 20

سوال 73

سوال 71

سوال 71

سوال 76

سوال 75

سوال 73

سوال 79

سوال 72

سوال 77

سوال 3

سوال 70

سوال 1

سوال 1

سوال 6

سوال 5

سوال 3

سوال 9

سوال 2

سوال 7

نمودار  .3مقایسة میانگین نمرات مدرسان به هر یک از سؤالات
12

11.00
8.67

10
8

5.67
3.67

5.67
4.33

4.33

4.67

6
4
2

میانسی

0

نمودار  .4مقایسة میانگین نمرات مدرسان به هر یک از شاخصها

53

شمارة سوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

 .3 .1 .4پاسخ سؤال سوم

بــرا پاس ـ بــه ســپال ســوم و بــه منظــور م ایســه نظــرات دانش ـ ویان و مدرســان ،از
وزمون ناپارامتری

م -ویتنی یو استهاده شد .نتایل در جدول  5ارا ه شده اس .
جدول  .5نتایج آزمون من-ویتنی یو
من-ویتنی یو

Z

درجه معناداری

شاخص

5275

16.7-

01.0

اقتصاد بودن من ا

075

76.9-

00.0

تطاب با اهداف وموزشی

70575

36.0-

63.0

میزان ای اد انسیزه یادریر

3575

17.0-

31.0

نکات فنیوموزشی کتاب

3775

11.0-

39.0

3375

60.0-

53.0

36

61.0-

33.0

36

63.0-

31.0

میزان در دستر

بودن من ا

تطاب با نیاز مااط
مهارتها رن انده شده در کتاب
جلاقی

بــا توجــه بــه ســطح معنــادار وزمــون مــ -ویتنــی در جــدول  ،5تنهــا در شــاج
اقتصــاد بــودن من ــا بــی دانش ـ ویان و مدرســان تهــاوت معنــادار وجــود دارد و در ســایر
شــاج

ها ،اجتلــاف نظرهــا معنــادار نیس ـ  .بــا توجــه بــه تعــداد دانش ـ ویان و مدرســان

شـرک کننده در ایـ پـژوه

و میــانسی کسـ

بــا اســتهاده از م ایســه میــانسی ای ـ شــاج

شــده در شـاج

اقتصــاد بـودن من ــا و

 ،میتــوان بــه ای ـ نتی ــه رســید کــه از نظــر

مدرســان کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانش ـ ویان رشــتة کــام یوتر انتشــارات ســم
اقتصــاد تر اســ  .بــرا فهــم بیشــتر و بهتــر مطالــ  ،میــانسی پاســ بــه هــر ســپال در
نمودار  5و به هر شاج

در نمودار  6رن انده شده اس .

سال پن اه و یکم
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سوال 75
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سوال 70

سوال 3

سوال 1
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10
8
6
4

دانش ویان

2

معلمان

0
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 .2 .4نتایج دادههای کیفی حاصل از مصاحبة نیمهساختمند

بــرا پاسـ بــه ســپال  3و تشــریح و صــول اطمینــان از نتــایل اصــا از پرسـ نامه،
از ی

مصـا ة نیمهسـاج مند نیـز اسـتهاده شـد .مح ـان بـرا بـهدسـ ووردن اطلاعـات

لــازم از شــرک کنندران (مدرســان و  75نهــر از دانشــ ویان) ،شــ
ســ

ســپال پرســیدند و

پاســ ها شــرک کنندران ضــ  ،پیــاده ،کدرــ ار و مــورد تحلیــا محتــوا واقــا

شــدند .مهــاهیم تکــرار و السوهــا مشــتره پاســ ها شناســایی ،کدرــ ار  ،و نهایتــاً
«کمیســـاز » (دورنـــی ،2001 ،ن )263 .شـــد .پاســـ ها دانشـــ ویان در جـــدول  6و
پاس ها مدرسان در جدول  1ارا ه میرردند.
جدول  .6نتایج تحلیل مصاحبة دانشجویان
پاسخ

فراوانی

درصد

سؤال

بله

73

99ا39

جیر

7

61ا6

کتاب با

بله

0

0

نیازها دانش ویان:

جیر

75

700

 .9کافی بودن زمان

بله

9

20

جیر

72

10

مهارت جواندن

75

700

معنی کلمه

1

99ا59

ترجمه

6

30

مهارت مکالمه

79

63ا16

ررامر

72

10

تلهظ

1

66ا36

2

93ا79

72

10

1

99ا59

1

66ا36

 .7ضرورت دورة انسلیسی
برا اهداف ویژه برا
دانش ویان:
 .2مطاب

تدری

کتاب:

 .3نو مهارتها و اجزا
زبانی تیکید شده در کتاب:
 .5نو مهارتها و اجزا
زبانی که باید در کتاب
مورد تیکید قرار ریرد:

ای اد علاقه و نسری من

 .6اشکالات کتاب با توجه

عدم وموزی مهارت مکالمه

به نیازها دانش ویان:

عدم وموزی ررامر

سال پن اه و یکم
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ادامه جدول 6

سؤال

سا

پاسخ

فراوانی

درصد

یم بودن کتاب مت ها

6

30

6

30

و دشوار عدم هماهنسی
سطح دان

زبانی

کتاب با سطح دانش ویان
 .6اشکالات کتاب با

72

عدم تیکید بر مهارت تلهظ

توجه به نیازها

عدم هماهنسی موضوعات هر

دانش ویان:

30

در

6

66ا26

اشکالات ویراستار

3

66ا26

رن اندن مت ها قدیمی

3

93ا79

تیکید بسیار بر رو مهارت

2

93ا79

جواندن

2

همــانطور کــه در جــدول  6مشــاهده میشــود ،اکنــر دانش ـ ویان ،دورة انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه را ضــرور میدانســتند و ااهــار داشــتند کــه کتــاب براســا
ن وده ،زمان تدری

بـا توجـه بـه

نیازهــا ونهــا

ـم کتـاب کـافی نیسـ  ،بیشـتر بـر مهـارتجوانـدن در

کتاب تیکید شده اسـ  .ونهـا همچنـی بـر ایـ ع یـده بودنـد کـه مهـارت مکالمـه بایـد در
کتــاب مــورد تیکیــد قــرار ریــرد و عمــدهتری اشــکال کتــاب از نظــر ت ری ـاً نیمــی از ونهــا
عدم وموزی مهـارت مکالمـه میباشـد .ط ـ نتـایل بـهدسـ

ومـده از مصـا ه ،در م مـو

دانش ویان نظر مطلوب و مساعد در جصون کتاب نداشتند.
جدول  .7نتایج تحلیل مصاحبة مدرسان
سؤال

پاسخ

فراوانی

درصد

 .7ضرورت دورة انسلیسی برا اهداف

بله

9

700

ویژه برا دانش ویان:

جیر

0

0

کتاب با

بله

0

0

نیازها دانش ویان:

جیر

9

700

بله

2

61ا66

 .2مطاب

 .9کافی بودن زمان تدری

کتاب:
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ادامه جدول 7
پاسخ

فراوانی

درصد

سؤال

جیر

7

99ا99

مهارت جواندن

9

700

معنی کلمه

2

61ا66

ترجمه

7

99ا99

 .5نو مهارتها و اجزا زبانی که باید در

مهارت مکالمه

9

700

کتاب مورد تیکید قرار ریرد:

ررامر

9

700

 .9کافی بودن زمان تدری

کتاب:

 .3نو مهارتها و اجزا زبانی تیکید شده
در کتاب:

اشکالات ویراستار

 .6اشکالات کتاب با توجه به نیازها
دانش ویان:

تیکید بسیار بر رو مهارت

9

700

جواندن

9

700

عدم وموزی ررامر

9

700

عدم وموزی مهارت مکالمه

9

700

عدم هماهنسی سطح دان

2

61ا66

زبانی کتاب با دانش ویان

همــانطور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،مدرســان ،دورة انسلیســی بــرا اهــداف
ویژه را برا دانشـ ویان ضـرور میدانسـتند ،ااهـار داشـتند کـه کتـاب براسـا
دانش ویان طرا ی نشـده اسـ  ،زمـان تـدری

بـا توجـه بـه

نیازهـا

ـم کتـاب کـافی میباشـد،

بیشــتر بــر مهــارت جوانــدن در کتــاب تیکیــد شــده اس ـ  .همچنــی  ،ونهــا بــر ای ـ ع یــده
بودند که مهارت مکالمـه و ومـوزی دسـتور زبـان بایـد در کتـاب مـورد تیکیـد قـرار ریـرد و
عمــدهتری اشــکالات کتــاب از نظــر ونهــا عــدم ومــوزی مهــارت مکالمــه ،اشــکالات
ویراســتار  ،تیکیــد فــراوان بــر رو مهــارت جوانــدن و عــدم ومــوزی دســتور زبــان
میباشد .ط ـ نتـایل بـهدسـ

ومـده از مصـا ه ،در م مـو  ،مدرسـان نیـز نظـر مسـاعد

در جصون کتاب مورد ارزیابی نداشتند.
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 .3 .4نتایج مشاهدات

بــه منظــور بررســی دقیــ تر مســئله و صــول اطمینــان از صــح
پرســ نامه و مصــا ه ،مح ــان هــر ســه کلــا
استهاده از چـ لیسـ

نتــایل اصــله از

انسلیســی بــرا رشــتة کــام یوتر را بــا

مشـاهدة سودمندافشـار و موثـ ( )2076مشـاهده نمودنـد کـه نتـایل

ون در جدول  1ارا ه میشود.
جدول  .8نتایج مشاهدات کلاسهای انگلیسی تخصصی برای رشتة کامپیوتر
فراوانی

درصد

سؤال

9

700

هر دو

9

700

هر دو

9

700

9

700

9

700

7

99ا99

7

99ا99

0

0

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

مهارت جواندن

9

700

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

وا ران

9

700

تلهظ

7

99ا99

9

700

9

700

9

700

(مدر

 .7نو مدر

پاسخ

رشته زبان انسلیسی ،مدر

محتوا ،هر دو)
 .2زبان مورد استهاده در کلا

انسلیسی

(فارسی ،انسلیسی،

هر دو)
 .9روی ارزیابی استهاده شده توس مدر

مدر

وموزی زبان

(وجر

ترم ،در طول ترم ،هر دو)
 .3کتابها درسی و مواد وموزشی مورد استهاده

محلی (انتشارات

(محلی ،بی المللی ،ارا ة جزوه توس مدر )

سم )
کار فرد

 .5السو کار دونهرها رروهی

دو نهره

(کار فرد ا دونهرها رروهی)
 .6تعاما کلاسی بی دانش ویان و مدر  ،و یا بی
دانش ویان

ارا ه شده به دانش ویان توس
مدر

 .3روی تدری

استهاده شده توس مدر

دستورترجمه ،روی ارت اطی ،و)...

مدر
بی دانش ویان

تیکید در کلا
 .1نو تکالی

بی دانش ویان و

نوشت معانی ل ات
جدید
ترجمة مت

(روی

روی دستور-ترجمه
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همــانطور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،همــة مدرســان ،مــدر
انسلیســی بــوده و از هــر دو زبــان فارســی و انسلیســی در کلــا

رشــتة زبــان

اســتهاده میکردنــد .ونهــا

دانشــ ویان را هــم در طــول تــرم و هــم در وجــر تــرم ارزیــابی کــرده و ،بــا توجــه بــه

سیاســ ها وموزشــی ،کتــاب انسلیســی تاصصــی بــرا دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر
انتشــارات ســم

را تــدری

میکردنــد .نــو تمرینــات موجــود در کتــاب ،بیشــترکار فــرد
ت ری ــاً تعامــا کلاســی انــدکی داشــته و

را ال ــا میکــرد .همچنــی  ،دانشــ ویان و مــدر

هــی تعامــا کلاســی در میــان دانش ـ ویان مشــاهده نشــد .تیکیــد اصــلی کلــا

بــر مهــارت

جوانــدن و وا رــان بــود .بــهعلــاوه ،تکــالی

دانشـ ویان بــه نوشــت معــانی ل ــات جدیــد و

ترجمــة مــت محــدود بــوده و روی تــدری

روی ســنتی دســتور-

بـهکــار رفتــه در کلــا

ترجمه بود.
 .5بحث

ارزیــابی کتابهــا موجــود ،ن ــاب ضــع
مدرســان کم ـ

و قــوت ونهــا را وشــکار میســازد و بــه

میکنــد تــا بتواننــد کتــابی را انتاــاب نماینــد کــه نیازهــا دانشــ ویان و

انتظــارات ونهــا را بــروورده میکنــد .پــر واضــح اسـ
معای ـ

جاص ـی اس ـ

ق لاً ذکر شـد ،پـژوه

و هــی کتــابی کامــا نیس ـ

کــه هــر کتــاب درســی دارا مزایــا و
(کانینــثور  .)7313 ،همــانطور کــه

اضـر بـه ارزیـابی ملا ظـات عملـی ،مسـا ا موضـوعی ،سـازرار

بــا اهــداف ،مســا ا زبــانی ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا و همچنــی
به ت یی ن اب قـوت و ضـع

کتـاب انسلیسـی تاصصـی بـرا دانشـ ویان رشـتة کـام یوتر

پرداجــ

کــه بــا توجــه بــه نتــایل اصــا از پرســ نامه ،مصــا ه و

انتشــارات ســم

مشاهده ،نتایل چهـار سـپال پـژوه

در ایـ باـ

مـورد بحـ

و بررسـی قـرار میریـرد.

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

کیهـی برجـوردار

بـوده و نتـایل ون بــا هـدف بررســی عمیـ تر و یـافت چرایــی پاسـ ها باـ

کمـی (ســه

ســپال اول پــژوه ) ،ا صــا شــد ،بنــابرای  ،یافتــهها ایـ ســپال نــارزیر ،در طــی بح ـ
مربوب به هر سه سپال اول ،به فراجور مطل

تلهی و رن انده شده اس .

ارزیابی کتاب درسی انسلیسی تاصصی برا دانش ویان ...
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اولــی ســپال مطالعــه ،بررســی دیــدراهها دانشـ ویان رشــتة کــام یوتر در مــورد کتــاب
م کور بـود .در ایـ رابطـه ،نتـایل نشـان داد کـه دانشـ ویان علـیرغم ای کـه دورة انسلیسـی
بــرا اهــداف ویــژه را در رابطــه بــا رشــتة تحصیلیشــان ضــرور میدانســتند ،نظــر
مســاعد در مــورد کتــاب مربوطــه نداشــتند .بــا توجــه بــه یافتــهها ای ـ مطالعــه ،از نظــر
دانشــ ویان ،کتــاب مــ کور ،تنهــا از نظــر شــاج
عملی) نس تاً مناس

بــودن من ــا (ملا ظــات

در دســتر

میباشد.

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

کـه

کتــاب مــورد بررســی از نظــر شــرک کنندران ای ـ اهــداف را بــروورده نمیکنــد .بــهعلاوه،
دانشـ ویان بــر ایـ بــاور بودنــد کــه کتــاب بــا توجــه بــه اهــداف ایـ دوره مناسـ
اس ـ  .انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

ن ــوده

بــا انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه کمــی متهــاوت

اس  ،اولی برا م اصـد علمـی ماننـد توانـایی جوانـدن و دره متـون و م الـات مربـوب بـه
رشتة تحصـیلی دانشـ ویان فـرا ررفتـه میشـود ،در الیکـه دومـی ،بـه توانـایی اسـتهاده از
زبــان م صــد بــرا اهــداف ارت ــاطی در مــوقعیتی جــان اشــاره میکنــد .در مــورد
دانش ـ ویان انسلیســی بــرا اهــداف وکادمی ـ

در ایــران ،کارشناســان امــر جملســی بــر ای ـ

نکته اتها نظر دارنـد کـه ایـ دورههـا بـه اهـداف جـود دسـ
دانش ویان نمیتواننـد از دانـ
پــ

نیافتهانـد ،بـدی مههـوم کـه

جـود در دنیـا واقعـی ،بـهعنـوان یـ

کـاربر واقعـی زبـان

از فــارا التحصــیلی اســتهاده کننــد (طیــ پور2005 ،؛ یــاتی2001 ،؛ فتحــی2001 ،؛

امیریــان و تــوکلی2003 ،؛ ســودمند افشــار و موثــ 2076 ،؛ تــوکلی و توکــا .)2071 ،یکــی
از دانشـ ویان در مصـا ه ااهـار داشـ
نیسـ

کـه «ایـ کتـاب متناسـ

و کمکــی بــه یــادریر ونهــا در ــوزة زبــان جارجــه نمیکنــد ،بلکــه باعـ

نــوعی ـ

بیرغ تــی و عــدم تمایــا در دانش ـ ویان نس ـ

بــا توجــه بــه یافتــهها ایـ مطالعــه ،میتــوان نتی ــه ررفـ
براســا

نیازهــا دانش ـ ویان طرا ــی نشــده اس ـ

ندارد .کانینـثور
مطاب ـ

بـا نیازهـا دانشـ ویان

( )7335معت ـد اسـ

بــه در

ای ــاد

میشــود» .بنــابرای ،

کــه کتــاب درســی مــورد نظــر

و بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطاب ـ

کـه کتابهـا درسـی بایـد بـا نیازهـا فراریـران

و بــا اهــداف و م اصــد برنامــه یــادریر زبــان ســنای

داشــته باشــند .نتــایل ای ـ

62

شمارة سوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

مطالعـــه ،یافتـــهها تاجالـــدی ( ،)2005بـــال یزاده و ر یمـــی ( ،)2077اسلامیراســـ
( ،)2070وثــوقی و همکــاران ( ،)2079ســودمند افشــار و موثــ ( )2076و تــوکلی و توکــا
( )2071را تیییــد میکنــد کــه همســی نشــان میدهنــد کتابهــا انسلیســی بــرا اهــداف
وکادمی ـ

در ایــران براســا

نیازهــا مااط ــان و نیــز براســا

ت زیــه و تحلیــا نظاممنــد

نیازها دانش ویان طرا ی نشدهاند.
نتایل اصا از بررسـی پرسـ نامه ،همچنـی نشـان داد کـه کتـاب مـورد نظـر در مـورد
مسا ا موضـوعی (موضـوعات رن انـده شـده در کتـاب) جـ اب و مهـیل ن ـوده و براسـا
علا

ونها نمیباشد .به منظـور تهیـة یـ
ماننــد دانـ

و مسـا ا ماتلـ

توجه قرار ریرد .بـا ایـ

زمینـها ایشــان و ســطح بســندری زبـانی ونهــا بایــد مــورد

ـال ،یافتـهها ایـ مطالعـه نشـان داد کـه بسـیار از دانشـ ویان

معت د بودنـد کـه ایـ کتـاب در سـطح دانـ
چـ لیسـ

کتـاب درسـی مناسـ

بـرا دانشـ ویان ،نکـات

زبـانی و یـا بسـندری ونهـا نیسـ  .براسـا

مشـاهده کــه توسـ مح ـان در طــی مشــاهده کلا هـا انسلیســی تاصصـی

برا رشـتة کـام یوتر تکمیـا شـد (جـدول  ،)6اغلـ

اوقـات ،مـدر  ،بـا توجـه بـه سـطح

بســندری پــایی دانش ـ ویان ،بــهجــز مــوارد کــه بــرا دانش ـ ویان قابــا فهــم بــود ماننــد
جملـات امـر

سـادهPlease open your books Read this part, Listen to me, Do :

? you have any questions?, Did you understandو غیــره از زبــان فارســی اســتهاده
میکــرد ،نکتــها کــه یکــی از دانشــ ویان دقی ــاً در مصــا ه بیــان کــرد« :مت هــا و
موضــوعات ارا ــه شــده در کتــاب بــا ســطح دانــ
بنــابرای  ،در نظررــرفت ســطح دان ـ
کت

انسلیسی برا اهـداف وکادمیـ

زبــانی دانشــ ویان تناســ

زبــانی دانش ـ ویان ،نکتــها

ــا ز اهمی ـ

نــدارد».
در تــیلی

و ویـژه میباشـد کـه مپلهـان بایسـتی ایـ نکتـة مهـم

را در نظر بسیرند.
مسئلة مورد بررسی دیسـر مربـوب بـه مسـا ا زبـانی و نکـات فنـیوموزشـی کتـاب بـود.
نتــایل بــهدســ

ومــده از پرســ نامه و مصــا ه نشــان داد کــه دانشــ ویان از نظــر

ساجتارها دسـتور زبـان انسلیسـی و ومـوزی و تمـری تلهـظ ،از کتـاب رضـای
یکی از مصا هشوندهها ااهار داشـ

کـه «بـا توجـه بـه اهمیـ

نداشـتند.

تلهـظ ،هـی رونـه تیکیـد
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اصــلاً قیــد

مشـاهده نشـان داد کـه دسـتور زبـان در

نمیشـد زیـرا کتـاب مـورد ارزیـابی ،اساسـاً فاقـد نکـات وموزشـی دسـتور

بود .کتابهـا درسـی انسلیسـی بـرا اهـداف وکادمیـ

و ویـژه بایـد شـاما تمـری تلهـظ

و ســاجتارها دســتور ضــرور باشــند (بــال یزاده و ر یمــی .)2077 ،بــهعلاوه ،هــی
نظــم منط ــی در ارا ــة ســاجتارها از ســاده بــه مشــکا و بازیافــ
بعــد وجــود نداشــ

وا رــان در درو

و تکــرار ســاجتارها و

کــه یافتــهها بــال یزاده و ر یمــی ( )2077در

ایـ جصــون را تیییــد میکنــد کــه معت دنــد ســاجتارها و وا رــان ســاده بایــد زودتــر و در
درو

اول کتــاب معرفــی شــوند تــا ای کــه دانشــ ویان در مواجهــه بــا تعــداد زیــاد از

ساجتارها جدید ،دست اچه و ممطرب نشوند.
از منظــر طــرع و جصوصــیات فیزیکــی کتــاب بایــد رهـ
معــدود عک ـ
ن

کــه کتــاب تنهــا شــاما تعــداد

یــا تصــویر اس ـ  .از ون ــایی کــه طــرع و جصوصــیات فیزیکــی کتــاب،

مهمی در افزای

انسیـزة فراریـران ونهـا دارد بـه نظـر میرسـد کـه عـدم رعایـ

ایـ

موضــو بــرا دانشــ ویان کســاکننــده میباشــد .همانرونــه کــه بــال یزاده و ر یمــی
( )2077معت دنــد ،طــرع کتــاب میتوانــد ن ــ
افزای

انسیزة ونها داشته و یکـی از فنـون افـزای

مهمــی در جلــ

توجــه دانشــ ویان و

انسیـزه و علاقـة ونهـا بـهشـمار مـیرود،

اســتدلالی کــه بــا نتــایل مطالعــة ســودمند افشــار و موث ـ ( )2076نیــز مطاب ـ
دریافتنـد کـه طرا ـی فیزیکــی کتابهـا درسـی انتشــارات سـم

دارد .ونهــا

و موضـوعات و مطالـ

ونها به اندازة کافی جـ اب و مهـیل نیسـتند .بنـابرای  ،بایـد بـه ایـ موضـو نیـز در تـیلی
کتـ

درســی انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بــهطــور اعــم و در ت دیــد چــاا کتــاب مــورد

ارزیابی در ای مطالعه بهطور اج

توجه کافی و وافی بهعما وید.

از لحـاا مهارتهــا و راه ردهــا موجــود در کتــاب نیــز ،دانشـ ویان نسـ

بــه کتــاب،

نسری منهی داشتند .بهعلاوه ،یافتـهها نشـان داد کـه ایـ کتـاب بـر مهـارت جوانـدن ،تیکیـد
فراوانــی دارد ولــی راه ردهــا جوانــدن را ومــوزی نمیدهــد .همچنــی کتــاب ،تیکیــد بــر
وموزی مهارت مکالمه کـه رکـ اساسـی در بـهکاربردن زبـان انسلیسـی بـرا ای ـاد ارت ـاب
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میباشــد ،نــدارد .در تیییــد ای ـ فرضــیه ،یکــی از مصــا هشــوندهها ااهــار داش ـ
مــ کور ،چیــز جــز مــت نیســ

و ــاو ل ــات بســیار ســا

«کتــاب

میباشــد کــه ایــ در

یــادریر زبــان انسلیســی فایــدها نــدارد و تیکیــد بــر مهــارت مکالمــه کــه در یــادریر
زبان مهم اسـ  ،نمیکنـد» .ط ـ چـ لیسـ
جواندن بیشتر از همه مـورد تیکیـد قـرار ررفـ

مشـاهده ،در میـان مهارتهـا زبـان ،مهـارت
و مهارتهـا دیسـر ماننـد مهـارت مکالمـه

و مهارت شـنیدار نادیـده ررفتـه شـدند .همچنـی  ،از میـان اجـزا زبـانی مـورد تیکیـد در
کلا  ،وا ران بود؛ با ای

ـال ،مـدر

بـر تلهـظ صـحیح نیـز تیکیـد داشـ  .نتـایل مطالعـة

اضـــر بـــا نتـــایل مطالعـــات فـــاجر ع

شـــیر ( ،)2077طیـــ پور ( )2005و ر یمـــی

( )2001همســو میباشــد کــه نشــان میدهنــد برنامــهها درســی زبــان تاصصــی در ایــران
بــه مهــارت شــنیدار و رهتــار تــوجهی نمیکننــد و بــی مهارتهــا چهاررانــة یــادریر
زبــان تعــادل وجــود ن ـدارد .ال تــه ن ایــد از ای ـ نکتــه م هــول مانــد کــه لــازم نیس ـ
انسلیسی بـا اهـداف ویـژه و وکادمیـ

برنامهها و درو

همــة

بـر هـر چهـار مهـارت اصـلی زبـان

و ســه مهــارت فرعــی یــا اجــزا زبــان (دســتور ،وا رــان و تلهــظ) ،تیکیــد و توجــه یکســانی
داشته باشند چرا که اساساً وجه تمـایز انسلیسـی بـا اهـداف ویـژه ،یـا زبـان تاصصـی همـان
جــانبــودن و نیــازمحور بــودن ون میباشــد کــه بــا توجــه بــه اهــداف برنامــهها درســی و
نیاز مااط ان ،برا باف ها و رشتهها ماتل  ،متهاوت اس .
نتایل همچنـی نشـان داد کـه تمرینـات و فعالی هـا کتـاب مـورد ارزیـابی ،تنـو لـازم
کشـیدن دانشـ ویان را ندارنـد .مشـاهدات کلاسـی نشـان داد کـه مدرسـی

بـرا بـه چـال

بــرا ان ــام تمرینــات و فعالی هــا ،بیشــتر بــر کــار فــرد متمرکــز میشــدند چــرا کــه نــو
فعالی هــا رن انــده شــده در کتــاب شــاما تمرینــات صــحیحاغلــ  ،ترجمــه و ارت ــاب
وا رــان مــرت

و متــرادف بــود .بنــابرای  ،بــا توجــه بــه ماهی ـ

رروهــی در کلــا

تمری هــا ،هــی رونــه کــار

مشــاهده نشــد .یکــی از مصــا هشــوندهها ااهــار داشــ

تمری هـــا کتـــاب در جصـــون ترجمـــه و دره مطلـــ
چــال کشــیدن دانش ـ ویان کــافی نیس ـ

میباشـــد کـــه بـــرا بـــه

و بــه ای ـ دلیــا ،کلــا

جستهکننده میباشـد» .بنـابرای  ،میتـوان نتی ـه ررفـ

کــه «اکنــر

در  ،اغل ـ

بــرا مــا

کـه وجـود تمری هـا متنـو بـرا
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ای اد انسیـزه و علاقـه در دانشـ ویان بسـیار مـپثر اسـ  .در تیییـد ایـ اسـتدلال ،اسکرسـو
( )7337بــر ایــ ع یــده اســ

7

کــه تنــو فعالی هــا و تمری هــا کتابهــا درســی

میتوانند در مهید بودن ونها تیثیرر ار باشند.
یافتــهها همچنــی نشــان داد کــه کتــاب مــورد بررســی دارا اشــکالات و ایــرادات
ویراســتار میباشــد .یکــی از دانشــ ویان در مصــا ه ااهــار داشــ
ن ای

ویراستار اثر ،قابا توجه اسـ

کــه «ایــرادات و

تـا ون ـا کـه برجـی از ل ـات تـی بـا دیکتـة غلـ

نوشــته شــدهاند کــه در ایــ صــورت روجــوانی را بــرا ی ـ
میکند و ایـ کاسـتی میتوانـد از شـین یـ

زبــانوموز غیربــومی مشــکا

کتـاب درسـی بکاهـد» کـه ااهـارات فرهـاد

( ،2005ن )5 .در ایــ زمینــه را تیییــد میکنــد کــه معت ــد اســ
انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه انتشــارات ســم

کتابهــا درســی

«نامناسـ  ،بــی اثــر و در بعمــی مــوارد بــا

جطاها تای ی و نوشتار و محتوایی دور از شین تحصیلات دانشساهی میباشد».
بــه نظــر میرســد دلیــا اصــلی نامناس ـ بــودن بســیار از کتابهــا درســی انسلیســی
بــرا اهــداف وکادمیـ

و ویــژه عــدم ان ــام نیازســن ی نظاممنــد ق ــا از تــیلی

بنــابرای  ،ط ـ شــواهد و قــرا

بــه نظــر میرســد کــه نویســندران کتابهــا درســی زبــان

تاصصــی ماصوص ـاً مــپلهی کت ـ

ســم  ،هنســام نوشــت مطال ـ  ،مااط ـ

نظر نمیریرنـد .بـه نظـر میرسـد کـه ونهـا از دسـتورالعماها از پـی
همــة دورههــا و کتــ

ونهاسـ .
هــدف را در

تعیـی شـده بـرا

پیــرو میکننــد .بــه ع یــدة ســودمند افشــار و موثــ (،)2076

کتابها درسی انتشارات سـم

بیشـتر بـر پایـة ـد

و نظـر نویسـندران در مـورد نـو

مهارتهـا و نیازهـا زبـانی مـورد نیـاز دانشـ ویان انسلیسـی بـرا اهـداف وکادمیـ
و براســا

بـوده

رویهــا نظاممنــد نیازســن ی رــردوور و بــه رشــتة تحریــر در نمیوینــد.

بــهعلاوه ،محتویــات و قالــ

کتابهــا درســی انتشــارات ســم

«سهارشــی» و اضــر

میباشند (ن.)739 .
دومی سـپال تح یـ  ،دیـدراه مدرسـان انسلیسـی تاصصـی بـرا دانشـ ویان کـام یوتر
را در مــورد کتــاب ،مــورد بررســی قــرار داد .نتــایل مطالعــه ،نشــان داد کــه مدرســان نیــز
1. Skierso
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همچــون دانش ـ ویان ،نظــر مســاعد در مــورد کتــاب نداشــتند .براســا
تنهــا در مــورد اقتصــاد بودن و در دســتر بــودن من ــا رضــای

نتــایل ،مدرســان،

داشــتند .در جصــون

مــوارد کــه در تشــریح نتــایل ســپال  7در بالــا بــدان اشــاره شــد ،مدرســان انسلیســی بــرا
اهــداف ویــژه نیــز نظــر دانشــ ویان را تیییــد کردنــد .بــهعلاوه ،نتــایل اصــا از مصــا ه
ــاکی از ون اس ـ

کــه همــة مدرســان در ــالیکــه دورة انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه را

برا دانشـ ویان ضـرور میدانسـتند ،کتـاب مـورد بررسـی را مطـاب بـا نیـاز دانشـ ویان
نمیدانســتند .بــرا منــال ،یکــی از مدرســان در مصــا ه ااهــار داشــ
کتابهــا انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه انتشــارات ســم
دورة وموزشــی نیس ـ

براســا

کــه« ،اغلــ

نیازهــا دانشـ ویان و

زیــرا ای ـ کتابهــا ف ـ بــر رو مهــارت جوانــدن تیکیــد میکننــد

ولــی یــادریر زبــان انسلیســی ف ـ جوانــدن نیس ـ » .اشــکالات کتــاب نیــز از نظــر ونهــا
تیکید بی

از اندازه بـر رو مهـارت جوانـدن ،عـدم ومـوزی دسـتور زبـان و عـدم ومـوزی

مهارت مکالمه بود.
ســومی ســپال پــژوه
کتــاب پرداج ـ  .براســا

اضــر بــه م ایســة دیــدراه مدرســان و دانشــ ویان در مــورد
نتــایل ب ـهدس ـ

ومــده ،بــی نظــرات دانش ـ ویان و مدرســان در

مــورد ملا ظــات عملــی ،موضــو  ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا
کتــاب ،تهــاوت معنــادار وجــود نداشـ  .شــرک کنندران ،مدرســان و دانشـ ویان ،نسـ
به در دستر بودن کتـاب مـورد بررسـی ،نسـری من ـ

داشـتند .بـهعلاوه ،بـه ع یـدة ونهـا،

تنهــا تمرکــز کتــاب بــر رو مهــارت جوانــدن ،دره مطلــ
براســا
داشـ

چ ـ لیس ـ

مشــاهده ،تعامــا انــدکی بــی مــدر

و تمــری دره مطلــ
و دانش ـ و در کلــا

و ت ری ـاً هــی تعــاملی میــان دانشـ ویان وجــود نداشـ  ،زیــرا بیشــتر وقـ

بـرا جوانـدن ،ترجمـه و ان ـام تمری هـا دره مطلـ

بــود.

وجــود
کلــا

صـرف میشـد .همچنـی  ،مپلـ

کتــاب ،نظــم منط ــی در مــورد ارا ــة ســاجتارها و وا رــان از ســاده تــا مشــکا را در نظــر
نسرفته اس  .بـهعلاوه ،ایـ کتـاب تـوجهی بـه نیازهـا زبـانی یادریرنـدران نداشـته اسـ .
همة شرک کنندران (مدرسـان و دانشـ ویان) معت ـد بودنـد کـه کتـاب مـورد بررسـی ،فاقـد
باــ

ومــوزی دســتور زبــان میباشــد .مح ــان بــر ایــ باورنــد کــه ارــر برجــی
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ازســاجتارها دســتور زبــان بــرا توانمندســاز دانشــ ویان در دره و تولیــد جملــات
دســتور در کتــاب رن انــده شــوند ،بــه به ــود کیهی ـ

وموزشــی کتــاب و برنامــة درســی

جواهد کـرد .همچنـی  ،شـرک کنندران نظـر مسـاعد و من تـی نسـ

کم

کتــاب نداشــتند ،بــدی معنــا کــه محتــوا براســا

نیــاز و دانــ

بـه موضـوعات

پ زمینــة دانشــ ویان

درجهبند نشده اس  .در رابطه بـا مهارتهـا و راه ردهـا ،بایـد رهـ

کـه کتـاب بیشـتر بـر

رو مهارت جواندن متمرکز شـده ،امـا سـایر مهارتهـا زبـان را نادیـده ررفتـه اسـ  .بـه
ع ارت دیسر ،کتاب مـورد بررسـی ،تـوازن مناسـ
اس

بـی چهـار مهـارت زبـان برقـرار نکـرده

که ال ته به نظر مح ـان ،همـانطـور کـه ق لـاً هـم ذکـر شـد ،شـاید ضـرورت چنـدانی

بــرا ای ـ امــر وجــود نداشــته باشــد .شــرک کنندران از فعالی هــا و تمرینــات موجــود در
کتاب نیز راضی ن ودنـد ،زیـرا تمری هـا ،تنـو لـازم بـرا بـه چـال کشـیدن دانشـ ویان را
نداشــتند .همچنــی  ،نتــایل نشــان داد کــه تمــام شــرک کنندران نســ

بــه طــرع و

جصوص ـیات فیزیکــی کتــاب نســری منهــی داشــتند .از ون ــا کــه ای ـ کتــاب تعــداد کمــی
عکـ

و تصــویر در بــر دارد ،میتوانــد از علــا

دانشـ ویان بــرا یــادریر بکاهــد .نتــایل

مطالعــة اضــر بــا یافتــهها مطالعــة رزم ــو و ر یســی ( )2070کــه دیــدراه مدرســان و
دانشــ ویان را بررســی کــرد ،مطاب ــ

دارد .هــر دو رــروه شــرک کننده در مطالعــة ونهــا

نیز نظر مساعد در مورد کتاب انسلیسی برا اهداف ویژة انتشارات سم

نداشتند.

 .6نتیجهگیری و کاربردهای پژوهش

هـــدف از پـــژوه

اضـــر ،ارزیـــابی کتـــاب درســـی انسلیســـی تاصصـــی بـــرا

دانشــ ویان رشــتة کــام یوتر از دیــدراه دانشــ ویان و مدرســان زبــان تاصصــی رشــتة
کام یوتر و تهاوت بی ایـ دو دیـدراه بـود .هشـتاد و سـه دانشـ و و سـه مـدر
بــرا اهــداف ویــژه رشــتة کــام یوتر در ایــ مطالعــه شــرک

انسلیسـی

کردنــد .علــاوه بــر تکمیــا

پرس ـ نامه ،از  75نهــر از دانشــ ویان و هــر ســه مــدر  ،مصــا ه بــهعمــا ومــد .نتــایل
ت زیــه و تحلیــا دادههــا نشــان داد کــه بــی نظــرات دانشــ ویان و مدرســان در مــورد
ملا ظــات عملــی ،موضــو  ،مهارتهــا و راه ردهــا ،تمرینــات ،طرا ــی و محتــوا کتــاب،
تهاوت معنـادار وجـود نـدارد .دیـدراه کلـی ونهـا ایـ اسـ

کـه کتـاب درسـی براسـا
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نیازهــا دانشــ ویان طرا ــی نشــده و بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطاب ــ

نــدارد .ایــ

کتــاب بــهرغم داشــت برجــی شایســتسیها ،عمــدتاً بــر مهــارت جوانــدن تمرکــز کــرده و
مهارتهــا دیســر از جملــه مهــارت مکالمــه و دســتور زبــان را نادیــده ررفتــه اســ  .بــا
توجـه بــه نتـایل مطالعــه ،میتــوان نتی ـهریر کــرد کـه یـ
اهــداف ویــژة مناسـ  ،بایــد براســا

کتــاب درسـی انسلیســی بــرا

نیازهــا دانشـ ویان طرا ــی شــده باشــد ،بــه انــدازة

کــافی مهــیل و ج ـ اب بــوده و انسیــزه دانش ـ ویان را بــرا یــادریر زبــان انسلیســی بالــا
ب رد ،ـاو با هـا ومـوزی دسـتور زبـان و تلهـظ باشـد ،بـر هـر چهـار مهـارت زبـان
انسلیسی تیکیـد کنـد ،شـاما تمری هـا متنـو بـرا بـه چـال کشـیدن دانشـ ویان باشـد،
ســطح دانــ

زبــانی دانشــ ویان را در نظــر بسیــرد ،بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطاب ــ

داشته و فاقد هررونه ایرادات ویراستار و نوشتار باشد.
بنــابرای  ،بــه طرا ــان برنامــهها درســی ،سرفصــاها و مطالــ
انسلیســی بــا اهــداف ویــژه و وکادمیـ
میشــود براســا

یـ

بــرا بافـ

درســی دورههــا

ومــوزی زبــان تاصصــی ایــران توصــیه

نیازســن ی نظاممنــد و بررســی دقی ـ و هدفمنــد ،نیازهــا جامعــة

هدف مانند موارد که در بالـا بـدان اشـاره شـد را در تـیلی
نظـر قـرار دهنـد .ماصوصـاً بـه مپلـ
کــام یوتر توصــیه میشــود ،شــاج

کتـ

زبـان تاصصـی مطمـح

کتـاب انسلیسـی تاصصـی بـرا دانشـ ویان رشــتة
ها و مپلهــهها مــورد ارزیــابی در ایــ مطالعــه را ،در

چااهــا بعــد کتــاب ارت ــا داده تــا بــرا ومــوزی دانشــ ویان ،مهیــدتر واقــا رــردد.
همچنــی پیشــنهاد میشــود ،مدرســان زبــان تاصصــی هــم بــا مداقــة بیشــتر  ،کتــاب مــورد
اســتهاده در کلــا

را انتاــاب نماینــد تــا باع ـ

افــزای

بهــرهور درو

زبــان تاصصــی

شود.
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پیوست 1
شرکتکنندگان گرامی

پرس نامة زیر برا تح یـ در مـورد ارزیـابی کتـاب درسـی طرا ـی شـده اسـ  .لطهـاً
سپالات را با دق

باوانید و با انتااب یکی از رزینهها ایدة جود را بیان کنید.

عالی= ،5جوب= ، 3متوس = ، 9ضعی = 2و جیلی ضعی =7
 .7تا چه اندازه کتاب موجود و در دستر
ال ) عالی ب) جوب

میباشد؟

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .2تا چه انـدازه مـواد درسـی و وموزشـی میتوانـد بـه موقـا در دسـتر

دانشـ و قـرار

ریرد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .9ویا کتاب درسی م رون به صرفه اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

 .3اهداف کتاب تا چه د با اهداف دورة تحصیلی مطاب
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی
دارد؟
ه) جیلی ضعی

 .5تا چه ـد بـه نظـر میرسـد کتـاب درسـی بـا نسـری وموزشـی رسـتردهتر هماهنـث
باشد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی
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 .6تا چه د کتاب درسی برا مااط ان مناس
ال ) عالی ب) جوب

شمارة سوم

میباشد؟
ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .1تا چه ـد کتـاب درسـی ـاو السوهـا اساسـی دسـتور زبـان انسلیسـی و وا رـان
میباشد؟
ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .1تــا چــه ــد وقــو و تکــرار ســاجتارها و وا رــان بــه تــدریل از ســاده بــه پیچیــدهتر
رک

میکند؟

ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

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

تکـرار

میشوند؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

 .70تا چه د ،موضو در

شما را تشوی و علاقهمند میکند؟

ال ) عالی ب) جوب
 .77تا چه د ،ترتی

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی
سرفصا مطال

ال ) عالی ب) جوب
 .72تا چه ـد محتـوا مطالـ

ه) جیلی ضعی

بهطور منط ی تنظیم شده اس ؟

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

درسـی براسـا

نیـاز و اطلاعـات زمینـها دانشـ ویان

درجهبند شده اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .79تا چه د کتاب درسی ،مهارت جواندن را وموزی میدهد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .73تا چه د کتاب درسی ،راه ردها جواندن را وموزی میدهد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

 .75تا چه د کتاب درسی ،مهارت مکالمه را وموزی میدهد؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی
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 .76وی ـا تمرینــات و فعالی هــا بــه انــدازة کــافی بــرا بــه چــال کشــیدن دانشــ ویان
دارا تنو میباشند؟
ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .71تا چه د کتاب درسی ج اب و چشمسیر اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

 .71تــا چــه ــد عک هــا و تصــاویر در کتــاب بــه شــما انسیــزه میدهــد تــا در مــورد
موضو بح

کنید؟

ال ) عالی ب) جوب
 .73تا چه د مطال

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی
درسی به رشتة شما مربوب میباشد؟

ال ) عالی ب) جوب
 .20تا چه ـد محتـوا براسـا

ه) جیلی ضعی

ج) متوس د) ضعی

سـطح بسـندری (سـطح زبـانی) دانشـ ویان درجهبنـد

شده اس ؟
ال ) عالی ب) جوب

ج) متوس د) ضعی

ه) جیلی ضعی

پیوست 2
سؤالات مصاحبه

 .7ویــا دورة انسلیســی بــرا اهــداف ویــژه بــرا دانش ـ ویان در رابطــه بــا
رشتة ونها ضرور میباشد؟
 .2ویا کتاب ذکر شده براسا
 .9با توجه به

نیازها دانش ویان اس ؟

م کتـاب ،ویـا مـدت زمـان کلـا

بـرا دانشـ ویان کـافی

میباشد؟
 .3کدام مهارتها و اجزا زبانی در کتاب تیکید شده اس ؟
 .5کدام مهارتها و اجزا زبانی باید در کتاب تیکید شود؟
 .6اشکالات کتاب با توجه به نیازها دانش ویان چیس ؟
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پیوست 3
چکلیست مشاهده

 .7نو مدر

(مدر

رشتة زبان انسلیسی ،مدر

 .2زبان مورد استهاده در کلا

محتوا ،هر دو).

(فارسی ،انسلیسی ،هر دو).

 .9روی ارزیابی استهاده شده توس مدر

(وجر ترم ،در طولترم ،هر دو).

 .3کتابهــا درســی و مــواد وموزشــی مــورد اســتهاده (محلــی ،بــی المللــی ،ارا ــة
جزوه توس مدر ).
 .5السو کار دونهرها رروهی (کار فرد ا دونهرها رروهی).
 .6تعاما کلاسی بی دانش ویان و مدر  ،و یا بی دانش ویان.
 .1مهارتهــا (جوانــدن ،نوشــتار  ،شــنیدار  ،رهتــار ) و اجــزا زبــانی (وا رــان،
دستور زبان ،تلهظ) تیکید و کار شده در کلا .
 .1نو تکالی

ارا ه شده به دانش ویان توس مدر .

 .3روی تــدری
ارت اطی ،و.)...

اســتهاده شــده توســ مــدر

(روی دســتور-ترجمــه ،روی

