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ت از طریق «رسرای ا مهرم و ررترارهرد» هر یراو ت راب درسرن در اا ارار

دایششموزان قرار منگارد .هناهراینا ارزیاهن ت اب اا درسن هرا ارتقرا

و ترسام ویژگناا ت ابارا شینرده امرر ضررور اسرت .از ایرنروا
تحقاق حاضر ه ارزیاهن ت اب «رراسپکت دو» منرردازد ت در سرالارا

ااار در رایة اش م ی او شموزبن ایران (دوو م وسط ) جهت تدریس زهان

ایگلاسن مورد اس فاده قرار گرف است .در ایرن هررسرنا ی رراع مالمران

زهان ایگلاسن افت بهر اصفهانا امدانا ترجا سرنندجا ربرتا قرروه و

هروجرد ه وسالة ررسشیامة  65سئوالن محقرقسراا گرردشور و مرورد

تحلال قرار گرف است .ه من ور حصول اطمانان از رواین و رایراین اهریار
تحقاقا یخست ررسشیامة مذتور ه صورع شزمایشن در مقاراس محردود
ه اجرا درشمد و هر این اساسا ضریب رایاین ررسشیام (شلفرا ترایارا

هراهر  )0/9و یای رواین سرازة شن از طریرق تحلارل عراملن (تأیارد ) تأیارد

گردید .در مطالاة اصلن از ماان  236ررسشیامرة توزیر بردها  200یسرخ

توسط دهارران تکمارل برد و  38یفرر یاری در مصراحا ا یامر سراا ارمند

برررتت یمودیررد .ی ررایح حاصررل از تحلاررل تمرن و تافررن ررسررشیام ر و

سئواالع مصاحا یشران داد تر دهارران زهران ایگلاسرنا ت راب حاضرر را
ه لحاظ مح وا زهاین مناسب و از ی ر جنا اا ظاار ا فرانگرنا و یاری
ایجاد برایط واقان هرا اس فاده از زهان ادف ضااف ارزیاهن تردهاید.

واژه های کلیدی :ارزیاهن مناه شموزبنا ت اب «رراسپکت دو»ا زهران
ایگلاسن

 .1مقدمه

از شیجرراین ت ر اگررویگن تن رام مح رروا ت ررب درس رن در تاارران اگررویگن ی رادگار
دایششموزان مس قاماً تأثارگذار است (یاک یفسا )1392ا تاراین مطالب ت راباراین تر
در سطح ملن مورد اس فاده قرار منگارید و ه طور ویژه تناسب سطح مح واین ایرن مطالرب
ها سطح درک و فهم و یای یاازاا دایششموزان هاید قارل و ررس از اسر فاده مرورد ارزیراهن
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قرار گارد؛ ارزیاهنااین ت اگر ه دقت ایجاو بوید منتوایند از اتالف وقت و سررمای ارا
مالن و ایساین انگفت جلوگار یمایند .اراند ارزیاهن مقدماتن یا امان قال از اسر فاده از
ت اباا الزمة یک ی او شموزبرن ادفمنرد اسرتا امرا اجررا ارزیراهن ررس از اسر فاده یرا
ارزیاهن هازیگرای حااتنتر ه ی ر منرسدا ارات هر اسراس ایرن ارزیراهن مرنتروان تراراین
مناه مورد اس فاده را هررسن ترد (اِلاس1ا  .)1997اِلاس ( )1997ها هاران ایرن تر ترا امرروز

اتثر تالش اا هر ارزیاهن مقدماتن م مرتی هوده ایدا دو روش هررا ایجراو ایرن یروا ارزیراهن
راشنهاد منداد .در روش یخسرتا مالمران هرا رجروا هر مجرالع علمرن از هرازیگر ارا
صورعگرف توسط تاربناسان و ماااراا هازیگر شیها مطل منبروید .در روش دیگررا
مالمان منتوایند ها اس فاده از اکلاستارا و ررسرشیامر ارا ارائر برده توسرط محققران

(ه عنوان مثال هرین  2و تندلان3ا 1987؛ اسکارسو4ا 1991؛ مک دویا 5و براو6ا)1993ا و یرا

از طریق تحلال مح واا اود اقداو ه ارزیاهن مناه از اهاراد مخ لرف یماینرد .هر عنروان مثرالا
هرین و تنردلان ( )1987ررسرشیامرة ارود را در دو هخرش تن رام یمودیرد؛ در هخرش اولا
تاراین تلن مناه مورد سئوال قرارگرف است و هخش هارد هر تحلارلارا هاشر ر در
زمانة برایط واقان تدریس منرردازدا تا ها قرار دادن ی ایح حاصل از ار دو هخش محقرق و
یا مالم ه واید ت اب را ه شساین ارزیاهن یماید .از سوین دیگر هسراار از محققران هرر ایرن
هاورید ارزیاهن یک ت اب یا منار درسرن در اهراراوب ااصرن یمرنگنجرد و اسر فاده از
ررسشیام و یا هخش هند شن یمنتواید اندان مؤثر واق بود .هرا مثالا برلدون (:1988
 )245ما قد است «اصوالً ارزیراهن ت رب درسرن یرک فاالارت ذانرن7ا و امرر تخمانرن و

فرضن است ت ااچ گویر فرمرولا اهراراوب یرا ساسر م ااصرن را هررا تااران ماارار
مشخص یردارد» .هر ارر رو ا دادهارا مطالارة رراش رو هرا اسر فاده از روش یخسرت و هرا

ههرهگار از ررسشیامة محققساا ها اردف ارزیراهن ت راب رراسرپکت دو جمر شور و
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مورد تحلال قرار گرف است .این ت اب در سالاا ااار هرا تردریس زهران ایگلاسرن در
رایة اش م در سراسرر تشرور طراحرن و مرورد اسر فاده قرارگرف ر اسرت ترا «هرا رویکررد
ارتااطن و اودهاورای و ما نن هر تقویرت روحارة تاامرلا هر دایرششمروزان تمرک تنرد ترا
توایاین ارتااطن اود را هر اساس یاازاا ملموس زیدگن فرد و اج مراعن ارتقرا هخشرند»

(رراسپکت  .)8 :2در این هررسرنا ترالش محققران هرر شن هروده اسرت ترا هرا ایجراو ارزیراهن

هازیگرای ا ارزش و سطح تارشمد این ت راب را از دیردگاه دهارران زهران ایگلاسرن تشرور
هسنجند .از شیجاین ت این دهاران اس ند ت ه دلال ارتااط مس قام ها دایششموزان منتواینرد
اثراع تدریس ت اب را هر رو یادگار شیها ه طور مسر قام مشرااده تننردا دیردگاهارا
ایشان منتواید در هازطراحناا هاد ت اب مورد اس فاده قرار گارد .هناهراینا ها ایرن امارد
ت تحقاق حاضر گامن در جهت ربد ی او شموزبرن تشرور هابردا ایرن سرئوال در اه ردا
مطالا ر مطرررد گردیررد ت ر شی را مالمرران زهرران ایگلاس رن در دورة دوو م وسررط ا از ت رراب

رراسپکت دو هر لحراظ عملکررد تلرن ت راب و مرواد تمرک درسرنا تناسرب فاالارت ارا و

تمرین ااا سازمایدان و تنوا مح واا توج هر شمروزش فرانر

زهران ایگلاسرنا یروا زهران

ه تاررف در ت ابا و طرد ظاار و قالب ت اب رضایت دارید؟
 .2چهارچوب نظری

 .1 .2نقش و اهمیت کتابهای درسی

ت اباا درسن یقش هسیاین در افیایش یادگار ایفا منتنند و منتوان از شیها هر عنروان
یک اهیار اصلن و مؤثر در تدریس اس فاده ترد (همراین و جهرایگردا  .)2014از ی رر ترک

1

()2010ا یکن از ررتارهردترین اهیار مورد اس فاده در فضااا شموزبن ام هرا مالمران و
ام هرا دایششمروزان ت رابارا درسرن مرنهابرد .مشراه دیردگاه ترکا یجفرن سراروا
حماد ا و محمود ( )373 :2013هر این هاورید ت «شموزش زهان ایگلاسرن دارا اجریا
مهمن منهابد؛ اما اجیا ضرور هرا هساار از ترالس ارا و هریامر ارا زهران ایگلاسرن
ه عنوان زهان دوو ) (ESLو زهان ایگلاسن ه عنوان زهان ارارجن ( )EFLامران ت رابارا
درسن منهابند ت توسط اغلب مدرسان اس فاده منبوید».
Tok

1
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مارس )2003( 1ما قد است ت یک هس ةت اب درسن تر برامل ت راب دایرششمروز و
م ون دیگر مایند ت اب تار و ت اب مالم منهابدا موجب اس حکاو شموزش زهان و فراینرد
یادگار منبود .ه عالوها هس ة ت اب درسن ها ارائة فاالاتااین درسن م ناسب هر تمرک
دایششموزان منشیند.
تاتنون رژواش اا م ادد در زمانة میایا اس فاده از ت اب ارا درسرن ایجراو برده

ت اغلب شیها ه ی ایح یکساین دست یاف اید .هررا مثرالا هرر اسراس ررژواش جاکروهی 2و
گ لن)2000( 3ا منتوان گفت ت ت اباا درسن موجب افریایش ایگاریة دایرش شمروزان
منگردید .تک ( )2010ما قد است ت ت اباا درسن ی تنها اهاراوهن هرا مالمان در
دس ااهن ه ااداف ازراشتاارانبرده مرنهابرندا هلکر یقشرن اساسرن در اردایت شیران ایفرا
منتنند .امچنان عالقة دایششموزان ه ت ابارا درسرن سراب مشرارتت هاشر ر شیهرا در
مااحث درسن و در ی اج راشرفت شیها منگردد؛ عالوه هر اینا ت اباا درسن منتواینرد
یگرش و یادگار دایششموزان را ه بدع تحتتأثار قرار داند .از سو دیگرا ت ابارا
درسن موجب اس قالل دایش شموزان در یادگار بده و ساب منبروید تر دایرش شمروزان
در یادگار مطالب جدید و امچنان هررسن و اصالد مشکالع درسرن واهسر گن تم رر

ه مالم داب هابند (اِر4ا .)1996

ریچاردز 5و ریایدیا )2002( 6ما قدید ت علرنرغرم میایرا هسراار ت رابارا درسرنا

ماایان یای از جمل  :ضاف در ارائرة تصرویر مناسران از فرانر
فاالاتاا زهاین م ناسب ها فران

زهران مقصردا عردو وجرود

زهان مادأا ایجاد سرو تفاامراع فرانگرنا و امچنران

یاتواین در شموزش اصالحاع ررتارهرد زهاین در این اهیار تارشمد شموزبن وجرود دارد .از
دیدگاه یجفن ساروا حماد ا و محمود ()2013ا تأتاد هاش از حرد هرارن ت رابارا هرر
جنسات ت منتواید یشایگر وجود یاهراهر در رواهط ایساین در هرارن از فرانر

ارا ماران

زن و مرد هابد یای یکن از یقاط ضاف هران از ت اباا درسن ه بمار مرنشیرد .عرالوه
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هر اینا تک ( )2010و شلرایت )1981( 1یکن از ماایب ت اباا درسن را ساا گن هرودن
مکالماع و مثالاا

ارائ بده هاان منتنند ت ه یوهة اود موجب یاتواین دایششمروزان در

تسب مهارعاا مخ لف زهاین منبود .ها وجود ماایب ذتربدها ت اب درسن انوز ارم
ه عنوان رایحترین اهیار ای قال دایش اس فاده منبود و از امان رو امچنان ارزیاهن ت رب
درسن ه من ور تااش مشکالع اس فاده از این اهیار امر ضرور و مورد تأتارد محققران
یامارده منهابد.
 .2 .2ارزیابی کتابهای درسی و جایگاه آن در برنامة آموزشی

طاررق تاریرف اااانسررون 2و واترررز)96 :1987( 3ا ارزیراهن ت رراب درسرن عاررارع اسررت از
«قضاوع در مورد تناسب یرک ت راب هررا دسر ااهن هر اردفن ارا » .اامارت ارزیراهن
ت اباا درسن را منتوان در ضرورع وجود ت ب تارشمد و م ناسرب جهرت تردریس و
یال ه ااداف تااانبده تاریف و تاان یمود .اِلاس ( )1997ما قد است ت جهرت دسر ااهن
ه ااداف ازراشتااانبدة یک ت ابا ارزیاهن شن توسط مالم الیامرن مرنهابرد .در امران

راس اا تاملانسون  )2001( 4یای هاان مرنتنرد تر ارزیراهن ت رابارا درسرن مسرار را هررا

مالمان و یویسندگان ت اب اا ه من ور ای خاب هه رین و مناسب تررین ت راب جهرت ارتقرا
یادگار اموار منسازد .تک ( )2010اامات این موضوا را ایرن گویر هاران مرنتنرد تر
ارزیاهن یقشن تلاد در شموزش دارد و هرا مالم یای هساار حائی اامات منهابد اررا تر
منتواید اطالعاع ارزبرمند در ارتاراط هرا فاالارت ارا تالسرنا هریامر ریری دروسا و

مدیریت یادگار دایششموزان تسرب یمایرد .در رژواشرن دیگرر الریرس )2011( 5اظهرار
منتند ت ارزیاهن ت اباا درسن منتواید ه طور مؤثر دس ااهن ه ااداف شموزبرن را

تسهال هخشدا و امزمان ازلحاظ اق صاد هرا مالمان و دایششموزان مناسب هابد.
تاتنون روش اا م ادد هرا ارزیاهن ت ابارا درسرن راشرنهاد برده اسرت .هررا
مثالا یجفن سارو و امکاران ( )2013هر دو روش ارزیراهن تلرن و ارزیراهن تجرهرن ابراره
1
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منتنند .در ارزیاهن تلن ت الا م داول تر یای منهابدا مالمان در طول دورة تدریس تنهرا
تأثار تاداد از فاالات اا را هر یادگار دایش شموزان ارزیاهن منتنندا و در رایان دوره یاری
در طن یک ارزیاهن تلن مایان رضایت دایش شموزان از ت اباا درسن را منسنجند .امرا
در ارزیاهن تجرهن مالمان اقداو ه جم شور اطالعاع ه باوه ا ی او مند منیمایند .بایان
ذتر است ت این روش ه دلال این ت وقتگارترر اسرت تم رمرورد اسر فاده قررار ماگاررد
(یجفن سارو و امکارانا  .)2013از من ر دیگرا اِلراس ( )37 :1997یاری دو یروا ارزیراهن
ارد وتالن را مارفن منیماید .ه گف ة و ا «ارزیاهن تالن ارزیراهنا تلرن اسرت هرا ایرن
ادف ت شیا مواد شموزبن در شموزش و یادگار مؤثر هوده است یرا یر » امرا در ارزیراهن
ارد «مالم فاالات شموزبن ااصن را ای خاب ترده و سپس شن فاالارت ارا

را هر طرور

تجرهن مورد ارزیاهن قرارمنداد».

و سخن شار این قسمت شن ت ا از دیدگاه تایانگی ورس  )1995( 1ارزیاهن ت رابارا

درسن هدون دری رگرف ن مااارااین هرا این عمل غارممکن منهابردا ماااراراین از قاارل

این ت ت اباا درسن هاید:

 .1م ناسب ها یاازاا دایششموزان و ااداف هریام اا شموزبن هابند
 .2ه وایند دایششموزان را قادر ه اس فاده از زهان در محاطاا واقان زیدگن تنند
 .3ه وایند روید یادگار را تسهال هخشند
 .4ه گوی ا ای خاب بوید ت دایششموز ه واید هرا تکار هرر شیهرا یرادگار ارود را
ارتقا هخشد
 .3 .2پیشینة تحقیق

 .1 .3 .2ارزیابی کتابهای داخلی

در سال اا ااار تحقاقاع م ادد در اصرو

ارزیراهن ت رب درسرن در ایرران صرورع

گرف است .هرا مثالا جهایگرد ( )2007در رژواشن تاداد از ت ابارا درسرن را تر
در دهارس ان اا ایران تدریس منبویدا مورد ارزیاهن قرار داد .ه گف ة و ا یکرن از یقراط
مثات این ت اب اا وجود موضوعاع جذاب و هحث هرایگای است ت موجب ترغارب ارار
Cunningsworth

1
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هاش ر دایش شموزان ه یادگار زهان ایگلاسن منگردد .از سو دیگرا و ااطریشان تررد
ت عدو توج ه مهارع گف ار و راچادگن م ناا موجود در این ت رب از یکراع منفرن
شیها ه بمار منشیند.
در امان راس اا ده مرده ( )2004یاری ت رابارا درسرن زهران ایگلاسرن دهارسر ان ارا
تشور را از دیدگاه دهاران زهان و امچنان مؤلفان این ت اب اا مرورد مطالار قررارداد .طارق

ی ایح این تحقاقا این ت اباا فاقد اصول شموزش زهان هر رایة ارتااط هودهاید.

هماین و جهایگرد ( )2014یای در تحقاقن ت اب درسن رراسرپکت یرک را تر ااارراً در

مدارس ایران تدریس منبودا از یقطر ی رر دهارران زهران ایگلاسرن هررسرن تردیرد .ی رایح
ه دستشمده حاتن از رضایت یسان دهاران از این ت اب در مقایس ها ت اب اا موجود در
ساس ر م شموزب رن ای رران م رنهابررد ارانررد ت ر ای رن ت رراب یاازمنررد اصررالحاتن جررد در
هخشااین از جمل توج ه مهارعاا مخ لرف زهراین و امچنران توجر هر فرانر

ارا

تشورااین غار از ایران منهابد .اما از من رر دیگرر احمرد صرفا و فرااراین ( )2016در
رژواشن ت اب درسن رراسپکت یک را از یقط ی ر توایاین این ت راب در رررورش تروایش

هانافرانگن دایششموزان مقط اول م وسط مورد مطالا قرار دادیرد .ی رایح هر دسرتشمرده

یشایگر این امر هود ت ت اب مذتور درررورش توایش هانافرانگن دایششموزان از دیردگاه
دهاران زهان ایگلاسن عملکرد مناسان یدارد.
 .2 .3 .2ارزیابی کتابهای خارجی

ه دلال اامات و یقش هسیا ارزیاهن ت ابارا درسرن در ی راو شموزبرنا ررژواش ارا
م ادد یای در اصو

ارزیراهن ت رابارا ارارجن توسرط محققران داالرن و ارارجن

صورع گرف است ت اباره ه تاداد از شیها ضرور منهابد .هرا مثرالا ترک ()2010

میایا و ماایب ت اب زهران ایگلاسرن اسرپاع شن را تر در مردارس اه رداین ترتار تردریس

منبودا هررسن یمود .و ت اب یاوهرده را از جهاع مخ لفن از جمل  :طررد تلرن ت رابا

فاالاتاا و تمریناا موجرود در ت رابا موضروعاع هر تاررف ر در درساراا و امچنران

مهارع اا زهاینا مورد مطالا قرار داد .ی ایح تحقاق یشان داد ت ت اب اسپاع شن ه دلارل
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دارا هودن یکاع منفن هساار ها ااداف شمروزش زهران ایگلاسرن در ترتار امخرواین یردارد.

ازاینروا تدریس این ت اب را در مدارس ترتا توصا یمنتند.

ایرجن ( )2007یای سران در هررسرن ایرن مسرئل دابرت تر شیرا مجموعر ت راب ارا

این رانح ه شموزش زهان ایگلاسن هر رایة تکالاف محولبرده هر زهران شمروزان ) (TBLTو

امچنان شموزش زهان هر رایة ارتااطاع ) (CLTتوجهن داریرد یرا یر  .هرر اسراس ی رایح ایرن

رژواش مشخص گردید ت این ت رابارا از اصرول  CLTو  TBLTتر مرنتروان از شیهرا

ه عنوان تارشمدترین روشاا تدریس زهان ایگلاسن یاو هردا رارو یکردهاید.

لا ی )2005( 1یای یکن از ت اباا درسن مورد تدریس در دایشگاه اا ترة جنروهن را

مورد هررسن قرار داد .ادف از ایجراو ررژواش راسرخ هر ایرن سرئوال هرود تر شیرا ت راب
موردی ر قادر هر هررشوردن یاازارا مدرسران و دایشرجویان هروده اسرت یرا یر  .از ایرن روا
ررسشیام ااین ت در این رژواش مورد اس فاده قرار گرف ند ه هررسن ت اب از جنار ارا
مخ لف ررداا ند .ه طور تلن ی ایح رژواشا ارزش و اامات شموزبن ت اب یاوهررده را در

یک ارزیاهن جام یشان داد.

در رژواشن دیگرا جوان  )2010( 2ت اب درسن اینگلاش تالح را تر در دایشرگاهارا

تشور اان تدریس منگردید مورد ارزیاهن قرار داد .یاف اا ایرن ررژواش یشران داد تر
در هخش اا مخ لف از جمل تمرین اا و م ن اا موجود در این ت راب توجر ویرژه ا هر
مسائل فرانگن بده است ت ایرن یک ر را مرنتروان هر عنروان یکرن از یقراط مثارت ت راب

اینگلاش تالح مارفن یمود؛ اگرا ت اب یاوهرده در ارائة اطالعاع تافن ه دایشرجویان در

اصو

فران

اا م نوا تشوراا مخ لف ایگلاسنزهان موفق یاوده اسرت .و سررایجاو

ه عنوان شارین مطالا ا ت دراین قسمت مورد اباره واق مرنبرود مرنتروان هر مطالارة

احمد صفاا مراد ا و حمیو ( )2015ررداات ت در تحقاقن مجموع ت اباا تاپ
یاچ را ت ه صورع گس رده در ایران تدریس منبوید مورد هررسن قررار دادیرد .اردف از

ایجاو این رژواش هررسن دیدگاه مالمان و زهان شموزان در ارتااط ها توایراین ت راب مرورد

ی ر در ایجاد توایش هانافرانگن زهانشموزان ایراین هود .ی رایح هر دسرتشمرده حراتن از شن
Litz
Juan

1
2
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هود ت مالمان و زهان شموزان از مجموع ت اباا تاپ یاچ درایجراد تروایش هانرافرانگن

رضایت یسان داب ند.
 .3روش پژوهش

 .1 .3جمعیت و نمونة آماری

جاماة شمار این رژواش بامل  236مالم زهان ایگلاسنِ رایرة اشر م از برهراا اصرفهانا
امدانا ترجا سنندجا ربتا قروه و هروجرد هوده است ت ها اس فاده از روش یموی گارر
در دس رس ای خاب بده و از ماان شیان  200دهار ه طور تامرل هر ررسرشیامر و  38ترن هر
سئواالع مصاحاة یام ساا اریاف راسخ دادید .برتت تنندگان دارا  2ترا  26سرال سراهقة
تدریس زهان ایگلاسن در مقط م وسط هودید.
 .2 .3ابزار پژوهش

اهیار رژواش در این تحقاق عاارع هودید از:

الف) پرسشنامة نظرسنجی ازکتاب پراسپکت دو :هرا دریافت ی راع مالمان زهان
ایگلاسنِ مقط دهارس ان درهارة ت اب شموزش زهان ایگلاسن رراسرپکت دوا ررسرشیامر ا

 65گوی ا در مقااس لاکرع طراحن گردید .ه من ورطراحن ررسشیامة مذتورا محققران

ها هررسن اندین ررسشیامة مطررد ِ موجرود در حاطرة سرنجش ت رابارا و منراه درسرنا
اهاراوب تلن ارزیاهن و زیرمجموع اا

شن را تااان یموده و سپس هس ه موضروا ارر

هخش ه طراحن سئواالع اا صاصن ررداا ند .در هخش یهاین سئواالع مشراه و یرا دارا
ضریت اماس گن رایان حذف گردیدید و ررسشیام رس از هرازهانن یهراین مرورد اسر فاده
قرار گرفت .ضریب امساین دروین ررسشیامر هرا روش شلفرا ترویارا  0/91هر دسرت
شمد .امچنان هرا هررسن رواین سازة ررسشیام از روش تحلال عاملن (تأیارد ) اسر فاده
گردید.

ب) مصاحبه :رنح سئوال تشریحن ت اریک یکن از عوامل ررسرشیامر را مرورد سرئوال
قررار داده و هرگرف ر از سرئواالع ررسرشیامر هودیرد یاری در ای هررا ررسرشیامر هر عنرروان

سئواالع مصاحا گنجایده بد.
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 .3 .3روش گردآوری و تحلیل دادهها

یموی ا هالغ هر  236یفر از مالمان زهان ایگلاسن ِ رایة اش م ها روش یموی گار در دس رس
از جاماة مالمان رایة اشر م افرت برهر اصرفهانا امردانا تررجا سرنندجا ربرتا قرروه و
هروجرد ای خاب گردیدید؛ هدین صورع ت هر صرورع تصرادفن تارداد از دهارسر انارا
بهراا مذتور ت در دس رس محققان رژواش هودیدا ای خاب بده و ررسشیامة ررژواش
در ما ران دها رران زهرران ایگلاس رن ای رن مرردارس توزی ر گردی رد .از ما ران ررسررشیام ر اررا
هازگردایدهبدها  200ررسشیام قاهل اس فاده در تحقاق هودید .امچنان از  38یفر از افراد

ت مایل ه برتت در مصاحا هودید یای مصاحاة یام ساا اریاف ا ه عمل شمد.

در تحلال داده اا ررژواشا از شمرار توصرافن جهرت تحلارل داده ارا ررسرشیامر و
مصاحا اس فاده گردید .امچنانا رواین سازة ررسشیام هر طاق ی رر م خصصران شمروزش
زهان و یای اس فاده از روش تحلال عاملن مورد تأیاد قرار گرفت .داده اا تافن مصاحا یای
ها اس فاده از روش تحلال مح وا مورد هررسن قرار گرفت.
 .4یافتههای پژوهش

 .1 .4نتایج تحلیل دادههای پرسشنامه

راش از ارائة ی ایح تحلارل داده ارا تر هرا اسر فاده از برااص ارا شمرار توصرافن صرورع
منگاردا در جدول  1اطالعاع شمار مرهوط ه ساهقة تدریس و جنسات برتت تننردگان
ارائ بده است.
جدول  :1شمار توصافن ِمرهوط ه ساهقة تدریس مالمان
ایحراف مااار

ماایگان

هاشان

تمان

یموی

5/62

11/62

26

2

200

امان گوی ت جدول  1یشان مرنداردا مالمران بررتت تننرده هر طرور مارایگان دارا
 11/62سال ساهقة تدریس زهان ایگلاسن هودهاید.
امان طور ت قاالً اباره بدا هرا هررسن رواین سازة ررسشیام از روش تحلال عاملن
تأیاد اس فاده گردید .ه من ور حصول اطمانان از تفایت یموی ا قال از ایجاو تحلال عاملن
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توج ه ی ایح دو شزمرون تراییرا ماررا الکران1و هارتلرت 2ضررورع دارد .برااص تفایرت
یموی هردار تاییرا مار و الکان هراهر ها  0/69و امچنان شزمون ترویرت هارتلرت در سرطح
 P<.05مانادار هود (جدول)2ا این ی ایح یشان داندة شن است ت یموی و ماتریس اماس گن
هرا این تحلال مناسب هودید.
جدول  :2ی ایح شزمون تاییرا مار و الکان و هارتلت
بااص تفایت یموی هردار تاییرا مار و الکان
شزمون ترویت هارتلت

ضریب تا

0/69
7074/30

درجة شزاد

2080

مانادار

0/000

در تحلال عاملن ایجاو گرف از روش تحلال عناصر اصلن3ا شزمون سنگرییه4ا ارراش
م اامد از یوا واریمکس اس فاده برد .امچنران هارارا عراملن هاشر ر از  0/4هررا حرداقل
اماسر گن قاهررلقاررول ماران اررر ارزش و عامررل اسر خراجبرردها در ی ررر گرف ر بررد .ی ررایح
یشان داندة حضور بش عامل مانادار در ررسشیام هود .مقدار واریایس ار یک از عوامرل
اول تا بشم ه ترتاب 17/78ا 6/36ا 5/95ا 3/87ا 3/64ا و  3/4هرشورد بد ت در مجمروا
هاایگر  41درصد از واریایس تل هودید.
هر اساس ی اجة تحلال عاملن تأیاد سئوالاراا ررسرشیامرة یهراین برامل  52سرئوال در
بش عامل هود ت هار عاملن ار سئوال هرا عاملاا اول تا بشم ه ترتاب در جردولارا
زیر شمده است .عالوه هر اینا مارایگان هر دسرت شمرده هررا ارر گویر یاری در ایرن جردول
گنجایده بده است.

1

)Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy index (KMO
Bartlett's test of sphericity
3
Principal Component Analysis
4
Scree Plot
2
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جدول  :3ماتریس عاملن اراشیاف ه روش تحلال عناصر اصلن هرا
«عملکرد تلن ت اب درسن و راانما مالم»
انحراف
معیار

میانگین

بار
عاملی

1/30

2/98

0/68

1/20

2/76

0/66

1/21

2/80

0/61

1/35

3/07

0/59

1/16

3/21

0/58

1/21

2/98

0/58

1/25

3/21

0/55

1/11

3/26

0/51

1/28

3/00

0/48

1/21

3/27

0/47

1/19

2/81

0/44

1/16

3/30

0/42

1/17

3/28

0/42

1/16

3/21

/42

1/18

3/19

-0/40

1/18

3/25

0/51

سئوال
 .44ه امراه این ت ابا ت اب راانمرا مالرم یاری وجرود دارد تر برامل دسر ورالاملارا
مفاد هرا مدرسان تازهتار و امچنان مجرب است.

 .47در راهط ها اریرک از قسرمتارا و فاالارتارا مخ لرف ت رابا راانمرا مفارد و قاهرل
اس فادها در ت اب راانما مالم ارائ بده است.

 .45روشاا توصا بده در ت اب راانمرا مالرما هرر رایرة ترازهتررین یاف ر ارا تحقاقراتن
درزمانة شموزش و یادگار زهان اس ند.

 .36مطالب این ت اب ار اهار مهارع زهاین را ه طرز م ناسان روبش منداد.
 .52زهان ه تار هرده بده در ت اب واقان استا ه هاان واضح ترا زهاین است تر در زیردگن
روزمره ه تار منرود.

 .46در ت رراب راانمررا مالررما تکناررکاررا مناسرران جهررت فاررالسرراز دایررش زمان ر ا
زهانشموزان در راهط ها م ون درک مطلب ارائ بده است.

 .57ت اب ها ساک اا م نوا یادگار زهان شموزان (ی ار سمانا هصرر ا رویشرنا و غارره)
منطاق منهابد.

 .49در ت اب تار تمریناع مفاد هاش ر هرا دایششموزان ارائ بده است.

 .28موضوعاع و مح وا ت اب ها یاازااا عالئق و سن دایششموزان امخواین دارد.

 .43تکالاف بنادار و اوایدین ت دارا فایل بنادار اس ندا باید االن تما اما منتوان
گفت ت سان دارید گویشاا م فاوع ایگلاسن را ه دایششموزان ارائ داند.

 .40مطالب مرهوط ه مکالماع ه اوهن طراحن بده اید تا زهان شموزان را هررا ارتاراطارا
واقان اارج از تالس شماده تند.

 .27در مقایس ها ت اباا ایگلاسنزهان این ت اب موضوعاتن باا زیدگن واقارن دارد تر
اواینده را وادار من تند راج ه یگربش ه دیاا تفکر ای قاد داب هابد.

 .61توزی واژگان (از سطح شسان ه دبوار) در ار فصل ه طور مناسب صورع گرف است.
 .32مکالم ااا تکالافا و فاالات اا هرا زهان شموزان جذاب هوده و تا حد امکان ییدیک هر
زیدگن واقان اس ند.

 .58فاالاتاا ت اب ه گوی ا طراحن بدهاید ت ه زهانشموزان امکران ررذیرش مسرئولات
در راهط ها هخشن از یادگار اود را منداند.

 .19مح وا درساا در سراسر ت اب ه طور مناسب مررور برده و یرادگار مطالرب جدیرد
سنجاده منبود.

*عاملااین ها ارزش تم ر از  0/4حذف بدهاید
روش :تحلال عناصراصلن
یوا اراش :م اامد از یوا واریمکس
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امانگوی ت جدول  3یشان مندادا  16سئوال هاایگر دید تلرن هر ت راب مرنهابرند.
ارزش ویژة عامل «عملکرد تلن ت اب درسن و راانما مالم» هراهر هرا  11/55هروده و ایرن
عامل هاایگر  17/78درصرد از واریرایس ترل مرنهابرد .امچنرانا مارایگان راسرخدارن هر
گوی اا این عامل هراهرر هرا  3/09هروده اسرتا هر هاراین دیگررا بررتتتننردگان در ترل

دیدگاان یسا اً مثات ه ت اب رراسپکت دو داب اید .از ماان گوی اا مرهوط ه این عاملا

اهار گویة 44ا 47ا 45ا و  46ها دارا هودن ماایگانن تم رر از 3ا هارایگر دیرد منفرن مالمران
یسررات ه ر ت رراب راانمررا مالررم رراسررپکت دو هرروده اسررت؛ ه ر عاررارع دقاررقترمالمرران

دس ورالاملاا و روشاا تدریس ه تاررف ر در ت راب راانمرا مالرم را غارترارهرد و
تناسب شن را هرا یاازارا دایرششمروزان یامناسرب دایسر ایرد .دومران عامرل مرورد هررسرن
ررسشیام ه تناسب فاالاتاا و تمریناا ت اب اباره دارد (جدول.)4
جدول  :4ماتریس عاملن اراشیاف ه روش تحلال عناصر اصلن هرا
«تناسب فاالاتاا و تمریناا ت اب»

انحراف
معیار

میانگین

بار
عاملی

1/00

3/60

0/65

1/16

3/50

0/55

1/25

3/17

0/55

1/27

3/05

0/53

1/01

3/50

0/52

و شموزش زهان را ت در طراحن فاالاتاا و تمریناا این ت اب اس فاده بده استا هر

1/24

3/41

0/52

 .56فاالاتاا ت اب ها یگربن ارتااطن و اج ماعن یگاب بدهاید.

1/08

3/22

0/50

1/19

3/26

0/42

1/07

3/21

-0/51

سئوال
 .20تمرین اا درک مفااام ت اب را تسهال یموده و مفااام اصلنا جیئاراعا و مطالرب را

مرور منتند.

 .13فاالاتاا ت اب ه بکلاا ایفراد ا دو ه دوا و یا گروان ارائ بدهاید.

 .21مح وا قسرمتارا مخ لرف فاالارتارا ت راب ماینرد رنجررها اسرت تر رو هر
یادگار فران

زهان ایگلاسن هاز منبود.

 .55فاالاتاا ت اب ه صورع تامل و ها اسر فاده از روشارا مخ لرف شمروزش زهران
ایگلاسن قاهل اجرا منهابند.

 .8مقدم ا ت در اه دا ت اب قرارگرف ا ااداف و ی ری اا هنااد مرتاط ها یادگار
اا صار برد منداد.

 .6تصاویرا جداولا یمودارااا و ابکال موجود مرتاط و اثرگذار منهابند.

 .48مجموعة ت اباا رروسپکت ه تنهاین و هدون یاراز هر اراچگویر ت راب تمکرن و
وسایل تکمالن قاهل اس فادهاید.

 .63قواعد زهاین هر اساس مایان ترارهرد در مکالمراع روزمرره ای خراب و در ایرن ت راب
گنجایده بدهاید.
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ها توج ه جدول 4ا عامل «فاالاتاا و تمریناا ت اب» در هرداریدة  9سئوال منهابد.
ارزش ویژة این عامل  4/13و درصد واریایس تااانبده توسرط شن  6/36اسرت .هر عرالوها
ماایگان ه دستشمده هرا گوی اا این عامل هراهرر  3/32مرنهابرد تر یشراندانردة دیرد

مثات مالمان ه تمریناا و فاالاتاا هر تاررف ر در ت راب رراسرپکت دو هروده اسرت .در

ماان گوی اا مرهوط ه این عاملا گویة  20ها دارا هودن ماایگان  3/6ه ترارهرد هرودن و
گارا هودن تمریناا ت اب از ی ر مالمان داللت دارد .عامل سوو مورد ارزیراهن هرا عنروان

«سازمایدان و تنوا در مح وا» در جدول  5ارائ بده است.
جدول  :5ماتریس عاملن اراشیاف ه روش تحلال عناصر اصلن هرا «سازمایدان و تنوا در مح وا»
انحراف
معیار

میانگین

بار

سئوال

عاملی

 .14فاالاتاا ه گوی ا طراحنبدهاید ت دایششموزان را ه ایجاد ارتااطاع ادفمند

1/28

3/00

0/65

1/12

3/41

0/56

 .7فهرست مطالب گنجایدهبده در ت اب جام و مفاد است.

1/21

3/20

0/55

 .29در موضوا و مح وا ت اب تنوا تافن وجود دارد.

1/20

3/23

0/52

1/18

3/31

0/49

 .2ت اب ه طور مناسان سازمایدان بده است.

1/15

3/37

0/48

 .38م ناا ت اب ه لحاظ موضواا مح واا و تمریناع مرهوط مناسب اس ند.

1/25

2/92

0/47

1/10

3/14

0/46

1/35

3/12

0/41

و مانادار سوق منداند.

 .37مطالب این ت اب م مرتیتر و بامل مهارعااین است ت دایششمروزان یاراز هر
تمرین شیها دارید.

 .15فاالاتاا ت ابا دایششموزان را ه دادن راسخاا االقایر ا هردی و مسر قالی
ترغاب منتنند.

 .39تمریناع راشا در حانا و رس از ررداا ن ه اهار مهارع زهاین و رییمهارعااا
جذاب و مفاد اس ند.

 .17فاالاتاا ت اب ها ایجاد موقااتااین واقان ت دس ور زهان در شیها ه تار رف
استا ه دایششموزان در یادگار دس ور زهان تمک منتنند.

عامل مح وا توسط ی سئوال مورد ارزیاهن قرار گرفت (جدول .)5ارزش ویژة این عامرل
هراهر ها  3/87هوده و  5/95درصد واریایس تلن توسط این عامل تاان منبود .این عامل یاری
امایند عاملاا اول و دوو از ررسشیام ا ها دارا هرودن مارایگان ِ تلرن 3/19ا یشرایگر دیرد

مثاررت یسرران مالمرران ه ر مح رروا ت رراب رراسررپکت دوا از لحرراظ تنرروا مطالررب و م ررون
ه تارگرف بده در ت اب و یای اانش و سازمایدان این مطالب هوده است.
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جدول  :6ماتریس عاملن اراشیاف ه روش تحلال عناصر اصلن هرا
«توج ه شموزش مسائل فرانگن زهان ایگلاسن»

انحراف
معیار

میانگین

بار

سئوال

عاملی

1/16

3/04

0/72

1/26

2/78

0/62

1/13

3/22

0/57

1/23

2/60

0/54

1/17

3/19

0/51

1/11

2/57

0/47

1/21

3/28

0/46

1/24

2/82

0/45

 .9لاست ت اباا مرج ت در ای ها ت اب قررار داده برده مفارد و قاهرل اسر فاده
است.

 .26از دایش شموزان اواس بده تا فران

اود را ها فران

تنند و الگواا و مفااام مشاه و م فاوع هان دو فران

دوو )ایگلاسن) مقایس

را تشف تنند.

 .22ها توج ه هازة سنن دایششموزان مورد ی را اطالعاع فرانگن ت اب هرا جلب
عالقة دایششموزان مناسب است.

 .24طافِ گس رده و م نوعن از تشوراا مخ لف در ت اب گنجایده بده است.
 .10فهرست راانما تامل هوده و جیئااع و مناه مرتاط ارر هخرش را ارائر مرنتنردا
هناهراین تارهر منتواید ه راح ن از شن اس فاده تند.

 .23تا حد ممکن فاالاتاا و تمریناا ااصن مثل هاز و موساقن و سررود هر من رور
یادگار زهان در ت اب گنجایده بده است.

 .3طرد جلد ت اب جذاب است.
 .25فرصتااین هرا دایششموزان فراام بده ت زهان دوو (ایگلاسن) را در بررایط
فرانگن و اج ماعن باا برایط واقان اس فاده تنند.

در جدول  6اشت سئوال تااانتنندة عامل فرانگن ارائر برده اسرت .ارزش ویرژة ایرن
عامل هراهر ها  2/52هوده و درصد واریایس تااانبدة شن  3/87منهابد .هرراالف سر عامرل

اول ت یگرش ِمثات برتتتنندگان ه ت اب رراسرپکت دو در شیهرا مشرااده بردا عامرل
اهارو ت بامل گوی اا مرهوط ه مایان اثرگذار این ت اب در شموزش مسائل فرانگن

زهان ایگلاسن هودا مارایگان  2/94را در راسرخ مالمران تسرب تررد تر حراتن از دیردگاه
مخالف و یسا اً منفن مالمان ه تأثارگذار مناسب ت اب رراسپکت دو در راهط ها شمروزش

مسائل فرانگن و هانافرانگن هوده است .از دیدگاه دهارانا این ت راب در مارفرن و ترغارب
دایششموزان ه ایجاو مقایس اا هان فرانگنا و ارائة فاالارتارا م نروا شموزبرن ما نرن
هر موساقن و هاز عملکرد مناسان یدارد.
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جدول  :7ماتریس عاملن اراشیاف ه روش تحلال عناصر اصلن هرا عامل
«زهان ه تاررف در ت اب و مطالب تمک شموزبن»
انحراف
معیار

میانگین

بار

سئوال

عاملی

1/26

3/12

0/60

1/24

3/00

0/55

1/19

3/22

0/52

1/27

3/18

0/40

 .50عررالوه هررر ت رراب اصررلنا اهیاراررا تمکررن مررؤثر ماینرردCDا تررارعاررا
تصویر و ...یای ه دایششموزان داده منبود.

 .54زهان ه تار رف در ت ابا اراند ه طور محردودا برامل گسر رة م نروعن از
گویشاا و واژگان است.

 .51تارهرداا زهاین ارائ بده در ت اب درهرداریدة تارهردارا زهران ایگلاسرن
اس ند ت زهانشموزان از شیها ههره اوااند جست.

 .62قواعد زهان ه صراحت ارائ و توضاح داده بده و سپس در طول ت اب ه طور
تلویحن مورد تمرین قرارگرف است.

اهارگویة ارائ بده در جدول  7ه ارزیاهن عامل «زهان هر تاررف ر در ت راب و مطالرب
تمک شموزبن» منرردازیرد .ارزش ویرژة ایرن عامرل  2/36و درصرد واریرایس تاارانبرده

توسط شن  3/64هوده است .در مرورد زهران هر تاررف ر در ت راب رراسرپکت دوا هرا ی رر هر

ماایگان  3/13راسخاا برتتتنندگان ه گوی اا این عامل منتوان ه این ی اجر رسراد

ت ه طور یسان مالمان یگربن مثات در مورد یوا زهان و تارهرداا زهراین هر تاررف ر در
ت اب داب اید.
جدول  :8ماتریس عاملن اراشیاف ه روش تحلال عناصر اصلن هرا عامل
«طرد ظاار و قالب ت اب»

انحراف
معیار

میانگین

بار

سئوال

عاملی

1/19

2/69

0/66

 .5تصاویر موجود در ت اب جذاب و هاتافات منهابند.

1/21

3/05

0/52

 .34مح وا و تصاویر عموماً هرا زهانشموزان جذاب اس ند.

1/27

2/95

0/50

1/04

2/53

0/50

1/03

2/37

0/49

1/02

2/34

0/45

 .53زهان ه تارهردهبده در ت اب مطاهق ها سطح توایش زهاین فراگاران ت اب
است.

 .60تکرار و هازیاهن واژگان در سراسر ت اب ه طور مؤثر صورع گرف است.
 .4تصاویر و ابکال موجود در ت اب واضحا سادها و ه دور از جیئااع
گاحتننده اس ند.

 .1ت اب دارا طرد و قالب مناسان است.
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عامل بشم یای درهرداریدة بش سئوال از ررسشیام هوده ت اتثراً ه صورع منفن ماران
تافات طراحن و قالبهند ت اب هوده اید (جدول  .)8ارزش ویژة ه دستشمرده هررا ایرن
عامل  2/21و درصد واریایس شن  3/40هوده است .این عامل یای امچون عامل فرانگرنا هرا
ماایگانن هراهر ها  2/65ا یشایگر منفن هودن دیدگاه مالمان در ارزیاهن قالب هنرد و طراحرن
ظاار این ت اب هوده است.
 .2 .4نتایج تحلیل دادههای مصاحبه

هرا تحلال داده اا مصاحا از روش تحلال مح وا اسر فاده گردیردا هر گویر ا تر اه ردا
م ون راسخاا مالمان ه سئواالع مصاحا گردشور گردید و شنگاه شمار از الگوارا
غالب موجود در راسخاا اس خراج گردید (جدول .)9
جدول  :9تحلال مح وا دادهاا تافن مصاحا
الگوهای غالب استخراجشده از دادههای مصاحبه

درصد پراکندگی

پراکندگی

89/47

34

تمتوجهن ت اب ه تقویت دایش هان فرانگن

86/84

33

مناسب هودن یسات ه ت اباا راشان

86/84

33

مایان تم زمان دری رگرف بده هرا تدریس ت اب

76/31

29

تقویت توایاین صحات تردن زهانشموز در زهان ایگلاسن

73/68

28

تقویت مهارعاا زهاین دایششموزان

71/05

27

موفق هودن ت اب در رسادن ه ااداف ذتربده در اه دا شن

65/78

25

مناسب هودن ظاار و قالب ت اب ها در ی ر گرف ن سن مخاطاان شن

47/36

18

توسا هخشادن ه توایاین یوب ار دایششموزان

39/47

15

تماود هخشاا و تمریناا یوب ار و بنادار

10/52

4

توج ه مسائل فرانگن

هر اساس ی ایح حاصل از تحلال مح روا تر در جردول  9مشرخص اسرتا «ترم تروجهن

ت اب رراسپکت دو ه تقویت دایرش هانرافرانگن در دایرش شمروزان» هرا دارا هرودن  89/47و
«توج ه مسائل فرانگن» ها داب ن  10/52درصد رراتندگن در ی راع برتت تننردگان در

مصاحا ا ه عنوان وجوان از ت اب بناا بد ت عمرالً یشران از یارضرای ن دهارران درهرارة
هُاد فرانگن اا صا

ت اب رراسپکت دو هوده است و مناکستنندة ی رایح تمرن حاصرل
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از ررسشیام منهابد .امچنانا مدع زمان تخصاصداده بده هرا تدریس ت ابا ازجمل
مسائل دیگر هود ت ها داب ن  86/84درصد رراتندگن حاتن از یارضای ن دهاران در ایرن
هرراره هررود .هررا ای رن حررالا شنگوی ر ت ر از ی ررایح مصرراحا راداسررتا جرردا از یارضررای ن
برتتتنندگان یسات ه تمریناا یوب ار و بنادار ا دیرد تلرن بررتتتننردگان هر
طراحن این ت اب ه طور یسان مثات هوده است.
 .5بحث

تمرتی اصلن این هخش هر رو تفسار ی ایح تمرن و تحلارل ی رایح مصراحا اسرت .در ایرن

مطالا ا دیدگاه دهاران زهان ایگلاسن درهاره بش جنا از ت اب رراسپکت دو مرورد هررسرن

قرار گرفت .این جنا اا بامل  )1تناسب فاالات ارا و تمررین اراا  )2سرازمایدان و تنروا در
مح واا  )3زهان ارائ بده در ت اب و مواد تمک شموزبنا  )4عملکرد تلن ت راب درسرن
و راانما مالما  )5مسائل فرانگنا و  )6طرد ظاار و قالب ت اب مرنهابرند .هرر اسراس
ی ایح حاصل ا ت اب مذتور توایس است ی ر مساعد دهاران را در اهرار مرورد اول هر طرور

یسان جلب یماید.

از دید دهارانا تناسب فاالات اا و تمرین اا ت اب هارزترین وج مثات ت اب است ت
بامل ارتااط هان دس ورالامل ارا هرا فاالارت ارا و یاری ارتاراط تمررین ارا هرا مح روا درسرن
منهابد .اما از سو دیگر برتتتنندگان ما قد هودید این فاالاتاا انانت هایرد توایراین
ارتااط ادفمند و االقات را در دایش شموزان ررورش یمنداند .این یک منتواید یابرن از
مااات «ساا ار » تمرین اا هابد ت ه دیاال راسخ اا

و ازراشتااان برده مرنهابرند .هرر

این اساسا شنانان ت از یاف اا ررسرشیامر هرمرنشیردا دالیرل مثارت هرودن دیرد تلرن
مالمان ه تمریناع را منتوان انان هاان ترد ت اوالً تمرین اا واضح هوده و دایرش شمروزان
منتوایند هدون اههاو ه ایجاو شیها هپردازیدا دری اج وقت و ایرژ شیها ه جرا ترالش هررا
درک سئوال ه راسخگوین شن صرف منبود؛ زیرا اتثر دهارران ما قدیرد ت راب یاراز هر
وسایل یا ت ب تکمالن یدارد .ثایااًا «مرور تمرین اا در دروس» هر تثاارت یرادگار مطالرب
تمک ترده و وجود تنوا در فاالات اا ت اب امکان مشرارتت امرراه هرا لرذع را هررا
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دایششمروزاین تر دارا سراکارا مخ لرف یرادگار مرن هابرندا فرراام مرنتنرد و از
یکنواا ن تالس جلوگار منیماید؛ در ضمن ه مالم یاری ایرن امکران را مرندارد تر هرا
دس هند دایششموزان در گروهاا دو یا اندیفرها شیها را ه امکار و ایجراو تمررینارا
ه ابکال گویاگون تشویق یماید .طاق ی ایح تمرنا یکرن از دالیرل رضرایت دهارران امکران
اس فاده از روشاا گویاگون هرا ایجاو تمریناا ذتر بده اسرت .از ایرن رو براید ه روان
ادعا ترد ت توج ه تفاوع اا فرد در ت اب جدید هراش از ت راب ارا راشران اسرت؛
شنگوی ت یکن از دهاران در هخش مصاحا ادعا منیماید« :مهمترین مییت ت رابا ایجراد

اب ااق دراتثردایش شموزان هرا درک و حل تمریناع است».

سازمایدان و تنوا در مح وا دومان عامل رضایت دهاران از ت اب رراسرپکت دو اسرت.

در اصررو

مرررتاط هررودن مطالررب و گویرراگوین شیهررا مررنترروان گفررت ت رراب از ی ررر

برتت تنندگان مناسب و ه لحاظ مح وا زهاین یای گامن است در جهت تقویت مهارع اا
و ریی مهارعاا زهاین و دس ور زهان .انان هاور منتواید یشئتگرف از ایرن یک ر هابرد
ت در مح وا ت اباا درسن ساهق ه ار اهرار مهرارع زهراین توجر ترافن یشرده هرود.
هرا مثالا مهارع بنادار تقریااً ه طور تامل مورد غفلت واق برده و محردود هر برنادن
صحات اا مالمان هود .در برایطن ت ه دلال ضاف اح مرالن هرارن دهارران در گف رار و
تلفظ صحاح ایگلاسنا این یوا اطالعاع یمرنتوایسرتا ار هر لحراظ تمرن و ار تافرنا

تضمانن هرا تسب مهارع مطلوب برنادار هابردا ت راب رراسرپکت دو هرا دابر ن لرود

فشرده صوتن امکان ایجاو تمریناع بنادار را هرا تمامن دایش شموزان در سراسر تشرور

ه صورع یکسان فراام منشورد .ها این وجودا هران دهاران تأتاد داب ند ت «فاالارت ارا
هاش ر الزو است تا مهارع بنادار در دایش شموزان ه یحرو رضرایت هخرش ترر تقویرت
گردد» .عالوه هر یاتافن هودن فاالات اا بنادار ا ارائة جداگای لود فشرده از ت راب یاری
مورد ای قاد قرارگرف هود؛ ارات هران دایرش شمروزان تنهرا هر تهارة ت راب ات فرا تررده و
دری اج فاالات بنادار

شیها محدود ه تالس درس منبود .مهارع دیگر تر مالمران

مایل ه اهراز ی ر در مورد شن هودید مهارع گف ار است .از ماان دهاران بررتت تننرده در
مصاحا  76درصد یا ماادل س اهارو شیها اذعان داب ند ت «فاالات ارا و مکالمراع ت راب
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منتوایند ه طور مؤثر ه ارتقا این مهارع در دایرششمروزان هاایجامنرد» .هرراالف مهرارع
گف ار ا مطلوهات ت اب در تقویت مهارع یوبر ار ارم مرورد تأیارد و ارم هر هراد ای قراد
گرف بده است .دلال این تناقض مرنتوایرد درتنروا مااارارا مرورد اسر فاده در قضراوع
دهاران در مورد فاالات اا یوب ار ت راب یهف ر هابرد .گرار مصراحا برویدگان ابرارة
واضحن ه دالیل دید مثات یا منفن اود در این هاب یکردهاید.
از دیگررر وجرروه مثاررت ذتربررده در مررورد ت ررابا زهرران ه ر تاررف ر در شن و مطالررب
تمک شموزبن است .طاق ی ایح داده اا تمنا تارهرداا زهاین مورد یااز دایرش شمروزان
در شیندها صراحت ارائة قواعدا و اهیاراا تمکن اون لود فشررده ترا حردود رضرایت
دهاران را جلب ترده اید؛ اما ی ربان در مورد توج ت اب ه گویش اا م فراوع ایگلاسرن
انثن است .در مصاحا یای انردان اثرر از اظهراری ر دهارران در اصرو

تردریس ایرواا

گویش اا ه اشم یمناورد .این عدو حساسات منتواید هدان مانن هابرد تر ماحرث یروا
گویش و تلفظ دغدغ ا هرا دهاران محسوب یمنبود .از این رو باید الزو هابردت ایرن
جنا ازتدریس زهان ایگلاسن یای در دوره اا شموزبن دهاران مدارسا مورد توج هاش ر
واق بود.

طاق ی ایح تمنا اهارمان عاملن ت مورد تأیاد یسان دهاران قرارگرف ا عامل «عملکرد
تلن ت اب درسن و راانما مالم» است .ازشیجاین تر ایرن عامرل از دو هخرش «عملکررد
تلن ت اب درسن» و «راانما مالم» تشرکال بردها در تحلارل ی رایح یاری شیهرا را جداگایر
مورد هررسن قرار منداام .هررسن جیئنتر گوی اا حاتن از شن است تر «عملکررد تلرن
ت اب درسن» مورد تأیاد و «ت اب راانما مالم» مرورد ای قراد قرارگرف ر اسرت .در مرورد
عملکرد تلن ت اب یک ة هارز ت در تحلال مصاحا ام ه اشم مناورد این اسرت تر

از دید دهارانا رراسپکت دو در رسادن ه ااداف ذتربده در مقدمة ت اب عملکرد مروفقن

داب است .ها این وجودا تناسب و جاماات این ااداف از دیرد دهارران و دایرش شمروزان هر

عنوان دو گروه اصلن درگار در شموزشا مسئل ا است ت یااز ه تنکاش دقاق ترر دارد.
از طرفنا انان ت ی ایح تمن یشان مندادا ضاف ت راب در ایجراد تفکرر ای قراد و ارائرة
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فاالاتاا و تمرینااین ت ایجاو شیها مس لیو االقات اسرتا مرنتوایرد هارایگر جرا ارالن

رویکردااین ی ار رویکرد ایساین دراین منا شموزبن هابد.

ه رغم یگاه مثا ن ت در اهار عامل هاال ذتر بدا اتثر دهاران زمان اا صرا

دادهبرده

ه تالس زهان ایگلاسن توسرط وزارع شمروزشورررورش را مرورد ای قراد قررار داده و ادعرا
تردید ت ه علت تماود وقت قادر ه ههره هردن از ر ایسال تامل فاالات اا ت راب یاسر ند

و یمنتوایند دایش شموزان را عماقاً درگارر ایجراو شیهرا تننرد .از دیردگاه شلرایرت)1981( 1ا
عدو تناسب هان مطالب ارائ برده و زمران شمروزش موجرب ررایان شمردن سرطح درگارر

دایششموزان ها فاالاتاا منگردد.
دیگر مورد مهم مورد هررسن در این تحقاق عامل فرانگرن اسرت .هرور

2

()2006:13

در مورد اامات تدریس مطالب فرانگن اظهار مندارد ت تدریس زهان بامل «شبنا ترردن
زهان شمروزان هرا زیردگن و یحروة تفکرر اسرت تر مرناکس تننردة فرانر

زهران اردف

منهابرد» .علرنرغرم موفقارت یسران ت راب در جلرب ی رر مثارت دهارران در حاطرة زهراینا
جنا اا فرانگن و برایط طااان اس فاده از زهران در ت راب مناسرب ارزیراهن یشردهایرد .هرا
توج ه یاف ة مشاه هماین و جهایگرد ( )2014و احمرد صرفا و فرااراین ( )2016در مرورد

ت اب رراسپکت یکا هاید گفت مجموع ت رابارا رراسرپکت یاراز هر هرازیگر در امرر
توج ه شموزش مهارعاا هانافرانگن دارید .ی ر دهاران در راهط ها لیوو توج هر مسرائل
فرانگن و هانفرانگن ها توج هر رویکردارا شموزبرن رایرح در سراسرر جهران امچرون

رویکرد ارتااطن قاهل توج ه ی ر مرنرسرد .هر عرالوها رراسرپکت دو فاقرد اهریار شموزبرن
قدرتمند امچرون هراز و موسراقن اسرت .گف ر مرنبرود تر موسراقن حراو لغراع و

اصطالحاع م داول استا امکان ه یادسپار هاالین داب و در افراد ایجراد عالقر و ایگاریه
منتندا یامکرة راست مغی را ه تار منایدازدا راهطة دایرششمروزان را هرا ارم مسر حکمترر

ترده و دری اج جو شرامن را در ترالس ایجراد مرنتنرد (لمری3ا  .)1996از طرفرن هراز و

موساقنا فشار شموزش اجاار را از دوش دایش شمروزان هردابر و هاعرث مرنبرود هردون
1

Allwright
Borg
3
Lems
2
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تمرتی هر یادگار ا ها اس فاده از توایاین ذاتن اود زهان را هرا لرذع هااموزیرد (شرا1ا .)2009
از شیجاین ت وجرود تمررینارا مقایسرة فرانگرن از قاارل تمررینارا ارائر برده توسرط

ااسمایگلو)2011( 2ا منتواید ه توساة توایش هانافرانگن دایش شموزان تمک تنردا طارق
راشنهاد دهاران در مصاحا ا ت اب منتواید در ااپ اا شتن حداقل ه اند یک رة فرانگرن
اباره تند تا دایش شموزان هااموزید ت در فران

ایگلاسن ا رف ار مناسب ا مروقاا ن

است؛ یا این ت اند جمل یرا عارارع ی ارر ضررب المثرل ارا ایگلاسرن را ارائر دارد و از
دایش شموزان هخوااد مضمون شیها را ها ارزش اا فرانگن اود مقایس ترده و در صورع
امکان ضرب المثل اا ایراین ها مضمون یکسان رادا تنند .یارضای ن دهاران یسرات هر عردو
توج ت اب ه توایش هانرافرانگن در مصراحا ترامالً مشرهود اسرت هر طرور تر درصرد
افرراد تر موافرق یحرروة تاامرل ت راب هررا جنارة فرانگرن هودیرد تقریاراً یرک یهرم درصررد

برتت تنندگاین است ت مخالف شن هوده اید .یکن از مصاحا بویدگان هر این هاور اسرت
ت «:ظااراً ادف ت اب شموزش زهان هدون مارفن فران

ایگلاسنزهایان است تا جاین تر

ح ن هرا مارفن تقویم یای رنح بنا و جما ه یاو شار اف مارفن برده ایرد و ابراره ا هر
تفاوع روزاا اف هان فران

اا یشده است».

طاق ی ایح ررسشیام ا دهاران برکل ظراار ت راب را ضرااف تررین جنارة شن ارزیراهن
ترده اید .ها توج ه شن ت تالش بده تصاویر و طرد اا این ت راب از تافارت و وضرود
هاالتر یسات ه ت اب اا راشان هراوردار هابرندا ممکرن اسرت عردو رضرایت دهارران از
ظاار ت اب ه دلال مح وا تصاویر هابدا ی تافات شیهرا؛ هر طرور مثرال تااراض جنسرا ن و
محدود هودن تصویر اایماا ه یقشاا تلاش ا امچون مالم و ررس ار در سراسرر ت راب
مشهود است؛ ه طور ت در درس اهارو از ماان تمامن اهره ارا افرراد هامرار و هیرگران
علم ریبکن ح ن یک مورد یای هر زیران اا صرا

یردارد .مارفرن تلار ورزش ارا و اتثرر

فاالات اا در واژه یامة تصویر یای توسط تصاویر شقایان ایجاو گرف ر ا ازایرن رو براید ه روان
ارائة تنهرا تصرویر دا رران ورزبرکار در درس سروو را یروعن ساا اربرکنن قلمرداد تررد.
مشکل دیگر ت در هران تصاویر مشهود هوده و مرهوط هر یرادگار واژگران مرنهابردا
Ara
Hismanoglu

1
2
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یوب ة فارسن درون شیهاست ت ه دلال امخواین ها یوب ة ایگلاسن زیر عکس یقش م ررجم
را هاز ترده و امکان االقات و اس فاده از اس راتژ «حدس زدن» را از هچر ارا مرنگاررد.
اما جدا از دیدگاه منفن دهاران یسات ه تصاویرا ی ایح مصاحا حاتن از رضایت یسان شیان
در اصو

تناسب ظاار ت اب ها سن هچ اا است ت «اس فاده از ری

اا براد و روبرن»

از جمل موارد ذتربده توسط اند دهار منهابد.
 .6نتیجهگیری

ها توج ه مااحث هاالا منتوان ی اج گرفرت ت راب رراسرپکت دو هر لحراظ عملکررد تلرن

ت ابا ارائة فاالاتاا و تمریناا م نواا سازمایدان و تنوا در مح واا زهران ارائر برده در
ت اب و مواد تمک شموزبن موفق هوده و از این لحراظ توایسر اسرت هر طرور یسران ی رر
مثات مالمان رایة اش م را ه اود جلب یماید .اما علنرغم تالش م خصصان عرصة طراحن
و تدوین ت با و ها وجود یقاط مثات دس ور و زهاین و ارجحارت هرر ت راب ارا راشرانا
این ت اب ازلحاظ ایجاد روحاة تفکر ای قاد و االقات در دایششموزانا جنا اا ظاار
ت ابا و تقویت توایش هانافرانگن و یای تناسب حجم مجموع هرا سراعاع اا صرا

یاف ر

هرا تدریس شن موفق یاوده است .از سو دیگررا عردو دس رسرن تلارة دهارران هر ت راب
راانما مالم و عردو ارائرة لرود فشررده هر تمرامن دایرششمروزان یاری از جملر مشرکالع
مضاعفن است ت در توزیر ایرن مجموعرة شموزبرن وجرود دابر اسرت و یاازمنرد توجر
اساسن منهابد.
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