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ABSTRACT 
 

In recent years, the development of the use of a variety of methods for teaching English 

has greatly improved the value of educational books. However, very few studies have 

focused on the evaluation of English-language textbooks in primary education in Iran. The 

purpose of this study was to evaluate English language teaching textbooks in junior high 

school from the perspective of students and teachers. To achieve this goal, 8 junior high 

school teachers with an average of 7 years of teaching and 261 students of the seventh, 

eighth and ninth grades participated as participants in this study. The textbooks were 

evaluated based on a questionnaire designed and validated in 1979, comprising 25 

questions in six contexts: The suitability of topics, the vocabulary and structure of the 

book, the appropriateness of the exercises, the suitability of the images, and the physical 

make-up of the book. The results of the interviews were compared with the results of the 

questionnaires. Finally, the results of this study showed that from the perspective of 

students the Prospect Book series in many respects does not meet the needs of students 

and is not efficient. The results of this study can be used by teachers, educational planners, 

and textbook writers. 
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 مقدمه .1

های آموزشی و آموزش زبان انگلیسی ارتباط بین کتاب

 همین جهت؛ بررسیای برخوردار است و بهاز اهمیت ویژه

طور این ارتباط و اهمیت آن قدمتی طوالنی دارد، و همین

کیفیت آموزش و یادگیری همیشه موردتوجه همگان بوده 

ازبینی ارزیابی و بروزنگهداشتن منابع آموزشی، نیاز بهاست. به

 ، Sheldon )های گوناگون دارد. شلدون مداوم از جنبه

دالیل متعددی برای ارزیابی کتاب درسی ارائه داده  (1988

کتاب درسی زبان، تصمیم است. وی باور دارد که انتخاب 

بسیار مهم آموزشی است که بر تمام مراحل آموزش تأثیر 

آورد گذارد؛ بنابراین، ارزیابی دقیق، این امکان را فراهم میمی

 مرکزگیرندگان در یک ریزان آموزشی و تصمیمکه برنامه

های  درسی موجود تفکیک کتابراحتی بهآموزشی بتوانند به

در بازار پرداخته و انتخاب درستی داشته باشند. افزون بر این، 

های شناسایی نقاط قوت و ضعف خاص در کتابتواند بهمی

 کردند، کمک کند.ها استفاده میدرسی که پیشتر، از آن

 پیشینه پژوهش .2

 ،   Hutchinson)ینسون و تورس هاچ نتایج پژوهش

Torres ،1994) های آموزشی از دهد که کتاب نشان می

کنند که در ادامه فرایند آموزش کمک توانند بهروش میسه

 توانند بههای  آموزشی میشود. کتابها اشاره میاین روشبه

آموزان و معلمان در انشگر برای دعنوان یک وسیلة تسهیل

عنوان پشتیبان، دغدغة جهت آموزش عمل کنند، همینطور به

برند و در نهایت اینکه انتخاب مواد آموزشی را از بین می

های  آموزشی تصویر واضحی ازآنچه را  که قرار است کتاب

 دهند.در طول آموزش اتفاق بیفتد، ارائه می

  Hutchinson)ز بر اساس تعریف هاچینسون و واتر

 ،Waters  ،1987)  ارزیابی عبارت است از بررسی مناسب

توانیم همین تعریف بودن چیزی برای هدفی مشخص که می

 آموزان استفاده کنیم.های  آموزشی زبانرا برای ارزیابی کتاب

فهرستی از  (Cunningsworth ،1995 ) کانیگزورث

دهد که معیارهای ارزیابی را خالصه های را ارائه میپرسش

توان در لیست را می ها در چککند. برخی از پرسشمی

پاسخ مقیاس لیکرت با پنج طیف پاسخ داد، برخی دیگر نیاز به

 توصیفی دارند.

 (Breen   ،Condlin ، 1987 )برین و کادلین

ها را راهنما دهند که آنها را ارائه میای از پرسشمجموعه

شوند. نخستین گروه، دو قسمت تقسیم مینامند و بهمی

ها کلی و اولیه دربارۀ سودمندی مطالب آموزشی پرسش

ی ترها خاصکاررفته در مواد آموزشی و بخش دوم پرسشبه

ستجوی بیشتر و تحلیل و ج تجزیهدهد که منجر بهرا ارائه می

آموزان مشخص و زبان مطالب آموزشی برای هدف خاص و

 شود.کالس واقعی در ذهن می

های درسی ارزیابی کتابهایی در ایران بههشوپژ

ها اشاره خواهد شد.در شماری از آنپرداختند که در ادامه به

 (Jahangard ، 2007)پژوهشی که توسط جهانگرد 

های درسی شده، تمرکز بر نقاط قوت و ضعف کتابانجام

است. او چهارکتاب درسی آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان

های  ایرانی را ارزیابی کرد. وی اظهار داشت: از جمله 

آن توجه اندازه کافی بههای درسی بهمواردی که در کتاب

ه در آموزان است کهای  شفاهی دانشنشده است، مهارت

گیرد. همچنین بر امتحانات نهایی هم مورد ارزیابی قرار نمی

د کردن تأکیدادن و صحبتهای شفاهی، تلفظ، گوشتمرین

های آموزشی تأکید بر خواندن، شود. در واقع در کتابنمی

 کردننوشتن، دستور زبان و واژگان است و مهارت صحبت

 آموزان مورد توجه نیست.دانش

کتاب (Moghtadi ، 2014 )یگر، مقتدیای ددر مطالعه

ها را برای کند و آنهای  درسی آموزش زبان را بررسی می

های  بکلی متفاوت، مورد یافتن نقاط قوت و ضعف از دیدگاه

دهد که های این پژوهش نشان میدهد. یافتهبررسی قرار می

آموزان و های  زبانهای  بارز زیادی بین خواستهتفاوت

های  درسی دانش های  درسی وجود دارد. کتابمطالب کتاب

دهد و بر درک مطلب از طریق واژگان را در متن ارائه می

های درسی استوار بر ساختار خواندن متمرکز است. کتاب
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های  گیرد. تمریناست و نقش ارتباطی زبان را نادیده می

خواندن متن و درک مطلب در کتاب بسیار زیادی با تمرکز بر 

وجود دارد و سرانجام، نتایج این مطالعه تغییراتی را در کتاب

های  دهد. در بازنگری در کتابهای  آموزشی پیشنهاد می

های  درسی، باید مطالب باکیفیت خوب و نقاط قوت کتاب

ود شها برطرف شود. توصیه میدرسی حفظ شود و نارسایی

نقاط ضعف های  درسی توجه زیادی بهکتابکه نویسندگان 

های  آموزش داشته باشند و متناسب با آخرین روندهای کتاب

های  درسی را تجدیدنظر و زبان انگلیسی در جهان، کتاب

 بازنویسی کنند.

 ، Ahour )آهور و عمرانی نتایج پژوهشی که توسط

Omrani، 2019)  در بارۀ کتابProspect  برای پایه هشتم

انجام شد، نشانگر آن بود که محتوای این کتاب نسبت 

آموزان مطابقت دارد، دانش های قدیمی، بیشتر با نیازهایکتاببه

اما براساس این مطالعه؛ مشخص شد که در کتاب پایه هشتم 

عی های چهارگانه زبان وجود ندارد، زبان واقتوازن بین مهارت

 ها جالباند و تمریننیست، نکات دستوری بکلی حذف شده

  توانند توسط معلمان اصالح یا تکمیل شوند.نیستند و نمی

همینطور، مطابق ارزیابی یارمحمدی 

(Yarmohammadi ،2002) های درسی مورد استفاده ، کتاب

ایج این پژوهش نیز های  ایرانی معتبر نیستند. نتدردبیرستان

های  ها را نادیده گرفتن مهارتضعف کتابترین نقطهبزرگ

های آموزشی زبان انگلیسی در شفاهی دانسته و در نتیجه کتاب

 کند.ها، ناکارامد ارزیابی میایران را در بسیاری از جنبه

های درسی مقطع اینکه بازنگری در کتاببا توجه به

آموزش و پرورش انجام شده، لیکن متوسطه، توسط وزارت 

های جامع و علمی در مورد کارایی و موثر ارزیابی و بررسی

های درسی جدید تا کنون انجام نگرفته است. بودن این کتاب

های  بالقوه و ها و مزیتبررسی چالشپژوهش کنونی به

پردازد. های  درسی پایة متوسطه اول در ایران میبالفعل کتاب

 کنندگانریزان و تدوینتواند برنامهیج این پژوهش مینتا

مطالب درسی را در موثرتر کردن فعالیتشان بر اساس نیازهای 

 آموزان ایرانی یاری کند. واقعی دانش

 های پژوهشپرسش

 های  کتابآموزان ایرانی نسبت بهنگرش دانش

که توسط   (Prospect)درسی جدید انگلیسی

 ش منتشرشده است، چیست؟وپروروزارت آموزش

 های دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در مورد کتاب

که توسط  (Prospect)درسی جدید انگلیسی 

وپرورش منتشرشده است ازنظر وزارت آموزش

آموزان جوان ایرانی مناسب بودن آن برای زبان

 چیست؟

 روش تحقیق .3

 کنندگانشرکت

ورش با وپرنفر از دبیران آموزش 8در این پژوهش، 

سال آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول در  7سابقه

مدارس دولتی شرکت کردند. همة این افراد معلمان زن در 

 30اند. میانگین سنی این معلمان حدود مدار س دخترانه بوده

سال در  7سال بود. این افراد، دارای میانگین سابقه آموزش 

نندگان در جدول کاند. اطالعات این شرکتمقطع متوسطه

نفر از این دبیران در مرحله  6شده است. نمایش داده 1شمارۀ 

 مصاحبه نیز شرکت داشتند.

 کننده در پژوهش. اطالعات معلمان شرکت1جدول شمارۀ 

 (%100) 6زن  جنسیت

 سال 30 میانگین سن

میانگین سابقه آموزش زبان خارجی در 
 مدارس دولتی

 سال 7

 مدرک تحصیلی

 0مدرکبدون 
 4لیسانس

 2لیسانسفوق
 0دکتری

 نفر 6 کنندگان در مرحله مصاحبهشرکت

 

نفر از  261کنندگان در این پژوهش، گروه دیگر شرکت

آموزان مقطع متوسطه اول در مدارس دولتی بودند. دانش

سال بود .ما از  15تا  12ها بین میانگین سنی آن

کنندگان در مرحله پرسشنامه برای شرکت در شرکت
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 61ها در قالب گروه کانونی دعوت کردیم. درمجموع مصاحبه

پایه دعوت ما را برای ت گروه در هر سهآموز در هفدانش

 شرکت در مصاحبه پذیرفتند.

 

 

 

 کننده در پژوهشآموزان شرکت. اطالعات دانش2جدول شماره 

  261(%100زن ) جنسیت

  تهران استان

  متوسطه اول مقطع

کنندگان در شرکت
 مرحله پرسشنامه

 آموزدانش 261
 نفر107نفر/ نهم:  119نفر/هشتم: 35هفتم:  

 

کنندگان در شرکت
 مرحله مصاحبه

 آموزدانش 9گروه اول:
 آموزدانش 6گروه دوم:
 آموزدانش 8گروه سوم:

 آموزدانش 11گروه چهارم: 

 آموزدانش11گروه پنجم: 
 آموزدانش7گروه ششم: 
 آموزدانش9گروه هفتم: 

 آموزدانش61 = مجموع

های  پژوهش حاضر با استفاده از دو پرسشنامه داده

آموزان( و مصاحبه در )یکی برای معلمان و یکی برای دانش

آموزان و همچنین مصاحبة های  کانونی با دانشقالب گروه

موزان آگردآوری شد. ابتدا از دانشساختاریافته با معلمان نیمه

شده بر اساس اهداف های طراحیا پرسشنامهخواسته شد ت

دهی ای با قالب مقیاس نمرهپژوهش را تکمیل کنند. پرسشنامه

سؤال در هفت قسمت مجزا برای  30لیکرت مشتمل بر 

آموزان طراحی شد. هر بخش از پرسشنامه برای دانش

های  آموزان در بارۀ مجموعه کتابسنجیدن نظرات دانش

Prospect 9فته شد. بخش اول پرسشنامه شامل در نظر گر 

های  مقطع متوسطه های  کلی کتابسؤال در رابطه با ویژگی

سؤال در رابطه با فایل صوتی، بخش  4اول،بخش دوم شامل 

های  جدید، بخش چهارم سؤال در رابطه با لغت 4سوم شامل 

 4سؤال پیرامون نکات دستوری، بخش پنجم شامل  5شامل 

سؤال  2ها، بخش ششم شامل با مکالمهسؤال در رابطه 

سؤال در رابطه  2ای و بخش آخر شامل پیرامون تمرین دوره

های  کتاب کار بود. بایستة یادآوری است که مقیاس با تمرین

بخش یک بازۀ  7ها در هر پرسشسنجش و پاسخگویی به

متغیر از عدم وجود رضایت تا وجود رضایت بسیار  گانهپنج

منظور سنجش اعتبار کرد کتاب درسی است. بهزیاد از کار

ساختار پرسشنامه، گروهی از متخصصان در زمینة آموزش و 

های  این های  آموزشی فرمت، وضوح و آیتمتدوین کتاب

ها را باهدف پرسشنامه مورد بررسی قراردادند و ارتباط آن

پژوهش ارزیابی کردند. با نظر اعضای گروه متخصص 

های  پرسشنامه حذف، تعدادی تصحیح و شماری از آیتم

 شماری نیز اضافه شدند. همچنین تحلیل عامل اکتشافی

(exploratory factor analysis) قبولی نشان نیز اعداد قابل

 قبول درعنوان فاکتورهای قابلبه 0.3داد )فاکتورهای بیش از 

نظر گرفته شدند(. پرسشنامه پیش از اجرای اصلی در مقیاس 

ها تری مورد بررسی قرار گرفت و برخی از آیتمکوچک

شده برای هپایایی محاسبشده و بهبود یافتند. با توجه بهتصحیح

آمده برای کرونباخ آلفا که دستپرسشنامه و عدد به

 بود، پرسشنامه دارای پایایی باالیی است. 0.931برابر

کار گرفته شد، یک ابزار دیگری که در این پژوهش به

دهی لیکرت بود که مشتمل لیست با قالب مقیاس نمرهچک

لیست توسط داوود و سلس چک باشد.اینمی سؤال 25بر 

طراحی و  )Daoud  ،Murcia-Celce ،1979 ( مورسیا

لیست داوود و سلس مورسیا است. چکاعتبارسنجی شده

برای ارزیابی کتاب درسی شامل پنج جنبه است. اولین بخش 

برای بررسی مناسب بودن موضوع است، بخش دوم برای 

بررسی واژگان و ساختارها، بخش سوم در رابطه با تمرینات 

است، بخش چهارم در مورد تصاویر است، و بخش پنجم 

دهد. مقیاس ش فیزیکی کتاب را موردبررسی قرار میآرای

بخش این  5ها در هر پرسشگویی بهسنجش و پاسخ
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گانه متغیر از مخالفت زیاد تا موافقت بازه پنج لیست یکچک

 باشد.زیاد می

این پژوهش، مصاحبه نیمه پس از مرحلة پرسشنامه 

یی در هاساختاریافته برای معلمان زبان انگلیسی و مصاحبه

آموزان انجام شد. یکی از های کانونی برای دانشقالب گروه

ها، تکمیل و بررسی موارد اهداف مهم از انجام مصاحبه

منظور افزایش روایی محتوا ها بود. بهشده در پرسشنامهمطرح

های  ها با گروهها، پرسشها مصاحبهو مناسب بودن پرسش

ای شناسایی نقاط قوت و آموزان برمشابه از معلمان و دانش

ا هها مورد آزمایش قرار گرفتند. پرسشضعف این پرسش

یک گروه از کارشناسان در این زمینه داده شد و نظرات به

ها مصاحبه نیز دربرگیرنده همان ها اعمال شد. پرسشآن

ها بود. هر جلسه شده در پرسشنامهموضوعات اصلی مطرح

دقیقه و برای  30تا  20وزان آممصاحبه برای هر گروه از دانش

 دقیقه طول کشید. 35تا  15هر معلم زبان انگلیسی

ها نوشته و ثبت کنندگان در مصاحبههای شرکتپاسخ

های  هر دو گروه آمده از مصاحبهدستهای  بهشد.سپس داده

لیل دادهوتحمنظورتجزیهبندی شدند. بهوتحلیل و طبقهتجزیه

استفاده شد  22نسخه  SPSSافزارز نرمای، اهای  پرسشنامه

 و در هر مورد میانگین و انحراف از معیارها محاسبه گردید.

 نتایج و بحث و بررسی .4

ها در رابطه با آمده از پرسشنامهدستنتایج به

آموزان در بارة کتاب آموزش نظرات کلی دانش

 زبان انگلیسی متوسطه اول

د است، مشهو 3طور که در جدول شماره همان

 Prospectهای  آموزان مقطع متوسطه اول مجموعه کتابدانش

طورکلی در بیشتر موارد را برای یادگیری زبان انگلیسی به

آموزان، اند. از نگاه دانشناکارامد و ضعیف ارزیابی کرده

گ قبولی با فرهنها تا حد قابلشده در این کتابموضوعات مطرح

آموزان ها برای دانشایرانی اسالمی تطابق دارد، سایز کتاب

ده در بخش دیکشنری شقبول است، تصاویر استفادهقابل

نده باشند، کنتوانند کمکتصویری برای یادگیری بهتر کلمات؛ می

شده و زمانی که برای فراگیری آن در بین حجم مطالب عنوان

اختیاردارند، تا حدودی تناسب برقرار است، و برای 

 سپاری مطالب کتاب درسی دچار مشکل نیستند.خاطربه

مندی عالقه، در رابطه با pآمده برای دستبنابر مقادیر به

شده در کتاب، تناسب موضوعات مطرحآموزان بهدانش

مطالب کتاب درسی با فرهنگ ایرانی اسالمی، مناسب بودن 

شده در دیکشنری تصویری، سایز کتاب تصاویر استفاده

درسی، تناسب حجم مطالب آموزشی با زمان بین دیدگاه 

 پایه تفاوت چشمگیری وجود ندارد.آموزان در هر سهدانش

آمده برای هر پایه، عنوان دستمیانگین بهبا توجه به

نظر آموزان پایه هفتم تا حدی جذاب بهها برای دانشدرس

آموزان در هر سه پایه بر این باورند که مطالب رسد. دانشمی

د. در آموزشی کتاب بافرهنگ ایرانی،اسالمی مطابقت دار

 آموزان کتاب در پایهرابطه با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش

آموزان تأثیرگذاری بیشتری هفتم و هشتم از دیدگاه دانش

آموزان پایه هفتم و پایه هشتم در داشته است. دانش

ها اظهار داشتند که مطالب آموزشی کتاب را پرسشنامه

آموزان، پاسخ دانشحافظه بسپارند. بر اساس بهتر به توانندمی

هم پایه هفتم، هشتم و نتصاویر دیکشنری تصویری در هر سه

رسد نظر میاند. بهکنندهبهتر کلمات کمک برای یادگیری

تر کتاب در پایة هشتم و نهم آموزان از قطع کوچکدانش

پایه مطالب آموزان در هر سهرضایت بیشتری دارند. دانش

 دانند.تناسب با زمان میهای  زبان را مآموزشی کتاب

 

آموزان در رابطه با کتاب آموزش زبان . نظرات کلی دانش3جدول شمارۀ 

 انگلیسی متوسطه اول

P 
Chi-

Square 

انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
میانگین 

 کلی
 موارد

0.073720 
 هفتم 3.26 1.24 157.03

2.84 
جذابیت عنوان 

 هادرس
 هشتم 2.76 0.95 127.43

 نهم 2.79 1.30 126.46

0.052226 

 هفتم 2.49 1.01 134.93

2.44 

مندی عالقه

آموزان دانش

موضوعات به

شده در مطرح

 کتاب

 هشتم 2.58 0.82 141.32

 نهم 2.28 1.08 118.24
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0.003314 

 هفتم 4.20 0.93 169.11

3.70 

تناسب مطالب 
کتاب درسی 

بافرهنگ ایرانی 
 اسالمی

 هشتم 3.66 0.97 127.32

 نهم 3.58 1.10 122.63

0.431948 

 هفتم 3.06 1.49 144.74

2.81 

ایجاد انگیزه در 
آموزان برای دانش

یادگیری زبان 
 انگلیسی

 هشتم 2.82 1.24 131.30

 نهم 2.72 1.34 126.17

0.664879 

 هفتم 3.00 1.35 130.80

3.00 

ماندگاری مطالب 
در حافظه 

 آموزاندانش

 هشتم 3.08 1.18 135.20

 نهم 2.92 1.21 126.39

0.581433 

 هفتم 2.94 1.39 139.99

2.96 
کیفیت تصاویر 

 کتاب درسی
 هشتم 3.05 1.24 130.99

 نهم 2.86 1.26 128.07

0.023712 

 هفتم 3.11 1.30 130.47

3.40 

مناسب بودن 
شده تصاویر استفاده
در دیکشنری 

 تصویری

 هشتم 3.60 1.24 135.92

 نهم 3.27 1.21 125.70

0.000001 

 هفتم 2.31 0.93 71.46

 هشتم 3.67 1.31 146.71 سایز کتاب درسی 3.38

 نهم 3.41 1.40 133.00

0.051569 

 هفتم 3.29 1.27 133.60

3.25 

تناسب حجم 
مطالب آموزشی با 

 زمان
 هشتم 3.47 1.11 141.77

 نهم 3.00 1.33 118.14

ها در رابطه با نظرات آمده از مصاحبهدستنتایج به

آموزان در بارة کتاب آموزش زبان کلی دانش

 انگلیسی متوسطه اول
ها موارد مشابه پایه، در مصاحبهآموزان در هر سهدانش

ه ها را اظهار داشتند. از دیدگاآمده از پرسشنامهدستبا نتایج به

تری کارکرد ضعیف آموزان پایه نهم، کتاب زبان انگلیسیدانش

کردند که موضوعات کتاب درسی ها بیان میدارد، چراکه آن

شده در ها جذابیت بسیار کمی دارد و تصاویر استفادهبرای آن

لی در طورکجذابیت بصری کتاب کمکی نکرده و بهکتاب به

های  ه کتاباین پایه تنها با آموزش از طریق مجموع

Prospectشود. نیازهای آنان برای یادگیری پاسخ داده نمی

سایز مناسب کتاب درسی و آموزان در پایه هشتم بهدانش

متناسب بودن حجم کتاب با زمان یادگیری آن و تصاویر 

عنوان نقاط قوت کتاب درسی مناسب دیکشنری تصویری به

ی دروس و شده براعدم جذابیت عناوین انتخابو به

اب عنوان نقاط ضعف کتنبودن تصاویر کتاب درسی بهمناسب

آموزان از رسد که دانشنظر میاشاره کردند.در پایه هفتم به

انگیزه بیشتری برای یادگیری برخوردارند و عنوان 

آموزان تر است، اما از نظر این دانشهاجذابهاازنظرآندرس

 ها مناسب نیست.قطع بزرگ کتاب

ها در رابطه با نظرات آمده از مصاحبهدستبه نتایج

دبیران در مورد کتاب آموزش زبان انگلیسی 

 متوسطه اول

 ها اظهار کردند کهدبیران زبان انگلیسی در مصاحبه

را برای آموزش  Prospectهای  کارکرد کلی مجموعه کتاب

کی دانند. یآموزان مناسب و کارامد نمیدانشزبان انگلیسی به

آن اشاره کردند این بود که ز مواردی که بیشتر معلمان بها

ب تر از مطالحجم مطالب آموزشی در پایه نهم بسیار گسترده

درستی در دوپایه هفتم و نهم است و دشواری مطالب هم به

رخی ها بر این باور بودند که بنشده است. آنپایه تقسیمبین سه

در برخی از درسها پایه تکرار شده اما مطالب در هر سه

آن مطالب پرداخته نشده است و درنهایت اندازه کافی بهبه

درستی از این مطالب آموزشی توانندبهآموزان نمیدانش

ترین مواردی که همة معلمان در استفاده کنند. یکی از مهم

واند انگیزۀ تنظر داشتند، این بود که کتاب نمیرابطه با آن اتفاق

آموزان ایجاد کند و حتی گلیسی را در دانشیادگیری زبان ان

آموزان با باال رفتن پایه، میل کمتری برای بسیاری از دانش

ای نیست که گونههای کتاب بهیادگیری دارند. تصاویر و رنگ

های آموزشی آموزان جذاب باشد. در بیشتر کالسبرای دانش

که  هامکانات دیجیتال متناسب با کتاب در نظر گرفته نشد

 سازد.را در بسیاری از موارد ناممکن می CDاستفاده از 

ل ها در رابطه با فایآمده از پرسشنامهدستنتایج به

صوتی کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه 

 آموزاندانش
بینید، میانگین کلی می 4طور که در جدول شماره همان

اب زبان ی کتفایل صوتاین قسمت از پرسشنامه که مربوط به

آموزان محتوای فایل صوتی بود، نشانگر آن است که دانش

 ها؛ این ابزاردانند و از دیدگاه آندرک نمیکتاب زبان را قابل 

ها کارآمد نبوده و کیفیت در تقویت مهارت شنیداری آن



 

519 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
10، 

ره
ما

ش
 3، 

ییز
پا

 
13

99
 از ،

حه
صف

 
51

2
 تا 

52
5

 

شده برای فایل صوتی مطلوب نیست؛ اما صدای ضبط

تبط با فایل صوتی های  مرآموزان معتقدند که تمریندانش

 اند.برای یادگیری مطالب درسی تا حدی مفید بوده

بودن فایل درک در رابطه با قابل pآمده برای دستمقادیر به

دهد که نظرات شده نشان میصوتی و کیفیت صدای ضبط

هم بوده و تفاوت معناداری بین پایه شبیه بهآموزان هر سهدانش

آمده در هر پایه نشان دستبهنظرات وجود ندارد. میانگین 

آموزان در پایه هشتم معتقدند که فایل صوتی دهد که دانشمی

کند. ها کمک میارتقای مهارت شنیداری آنکتاب تا حدی به

شده برای کیفیت صدای ضبط آموزان پایه هفتم و هشتمدانش

نپایه تمریآموزان در هر سهدانستند. دانشبهتر می فایل صوتی را

 دانستند.شده برای فایل صوتی را مناسب میهای طراحی

آموزان در رابطه با فایل صوتی کتاب زبان . نظرات دانش4جدول شماره 

 انگلیسی متوسطه اول

p 
Chi-

Square 
انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
میانگین 

 کلی
 موارد

0.002962 
 هفتم 2.77 1.21 129.23

2.83 
درک بودن قابل

 هشتم 2.97 1.07 138.61 فایل صوتی

 نهم 2.69 1.26 123.12

0.388104 

 هفتم 2.83 1.10 120.99

2.98 

ارتقای مهارت 
-شنیداری دانش

 آموزان

 هشتم 3.28 1.05 147.62

 نهم 2.71 1.20 115.79

0.147365 

 هفتم 3.26 1.24 139.07

3.12 

مناسب بودن 
های مرتبط تمرین

صوتی با فایل 
برای یادگیری 
 مطالب درسی

 هشتم 3.18 1.02 135.19

 نهم 3.01 1.16 123.71

0.014834 

 هفتم 3.03 1.32 139.07

2.90 

کیفیت صدای 
شده برای ضبط

 فایل صوتی

 هشتم 3.03 1.06 138.14

 نهم 2.71 1.36 120.42

ها در رابطه با فایل آمده از مصاحبهدستنتایج به

کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه  صوتی

 آموزاندانش
ید ها نتایج پرسشنامه را تأیآمده در مصاحبهدستنتایج به

پایه بیان کردند که کیفیت صدای آموزان در هر سهکرد. دانش

قبول نیست و در درک مطالب ها قابل فایل صوتی ازنظر آن

آموزان از در اند. بسیاری از دانشفایل صوتی دچار مشکل

های فایل صوتی ابراز نارضایتی  CDدسترس نبودن 

آموزان بر این باور بودند که فایل طورکلی دانشکردند. بهمی

 هاصوتی کتاب متوسطه اول برای تقویت مهارت شنیداری آن

آموزان تمایلی کارکرد مناسبی ندارد و بسیاری از دانش

 اشتند.استفاده از فایل صوتی در منزل ندبه

ها در رابطه با فایل آمده از مصاحبهدستنتایج به

صوتی کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه 

 دبیران
بر اساس نظرات دبیران، فایل صوتی کتاب بیش از هر 

علت نبودن امکانات کافی در مدارس و همچنین عدم چیز به

در منزل های  دیجیتال دستگاهآموزان بهدسترسی برخی دانش

تواند کارایی کافی را داشته باشد. نکته بعدی که دبیران نمی

ر دانستند دکارکرد فایل صوتی کتاب می در نهایت مرتبط با

ها در بسیاری از مناطق بود. بر اساس CD رابطه عدم توزیع 

فایل صوتی  شده برایگفتة بیشتر دبیران؛ کیفیت صدای ضبط

ر بسیاری از موارد ها دمطلوب نیست و لهجه و تلفظ

آموزان، دبیران تعداد تمریناند. برخالف نظر دانشنامناسب

عدی دانستند. نکتة بهای  مرتبط با فایل صوتی را کافی نمی

هایی بود که با صدای مختلف در فایل در رابطه با شخصیت

افی اندازه کشده که از نظر دبیران بهها ضبطصوتی صدای آن

شده هم جذاب نیستند و موضوعات مطرح آموزانبرای دانش

 کند.آموزان را جذب نمیتوجه دانش

ها در رابطه با لغتآمده از پرسشنامهدستنتایج به

های کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه 

 آموزاندانش
آمده برای میانگین کلی در رابطه دستبر اساس مقادیر به

پایه، آموزان در هر سهنشبا لغات آموزش شده در کتاب دا

های برای آموزش لغت Prospectهای اعتقاد داشتند که کتاب

طور که در اند. همانقبولی داشتهکارکرد قابل جدید تا حدی

شده در رابطه با استفاده از لغات کتاب جدول نمایش داده

، استفاده از 3.45درسی در نوشتن متن میانگین کلی برابر با 

، 3.21در هنگام گفتگو میانگین کلی برابر با  لغات کتاب

، 3.28ماندگاری لغات کتاب در حافظه میانگین کلی برابر با 
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 3.32مناسب بودن تعداد لغات هر درس میانگین کلی برابر با 

جز ماندگاری لغات آمده است. در تمام این موارد، بهدستبه

آن است که  بیانگر pشده برای ،مقادیر گزارش کتاب در حافظه

 اند.پایه؛ نظرات مشابهی در این زمینه داشتهآموزان هر سهدانش

تفکیک برای هر پایه در آمده بهدستهای  بهمیانگین

رابطه با استفاده از لغات کتاب درسی در نوشتن متن، استفاده 

از لغات کتاب در هنگام گفتگو، ماندگاری لغات کتاب در 

اد لغات هر درس بیانگر آن است حافظه، و مناسب بودن تعد

کارکرد کتاب در این بخش  طور نسبی ازآموزان بهکه دانش

 رضایت دارند.

آموزان در رابطه با لغات کتاب درسی متوسطه . نظرات دانش5جدول شماره 

 اول

p 
Chi-

Square 
انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
میانگین 

 کلی
 موارد

0.014834 

 هفتم 3.91 1.12 158.17

3.45 

استفاده از لغات 
کتاب درسی در 

 نوشتن متن
 

 هشتم 3.54 1.11 134.63

 نهم 3.21 1.39 118.08

0.046252 

 هفتم 3.06 1.23 122.71

3.21 

استفاده از لغات 
کتاب در هنگام 

 گفتگو

 هشتم 3.42 1.10 143.22

 نهم 3.02 1.30 120.12

0.082718 

 هفتم 3.11 1.49 124.50

3.28 
ماندگاری لغات 
 کتاب در حافظه

 هشتم 3.50 1.18 142.00

 نهم 3.09 1.28 120.89

0.019978 

 هفتم 3.60 1.24 149.93

3.32 

مناسب بودن 
تعداد لغات هر 

 درس

 هشتم 3.13 1.17 117.59

 نهم 3.43 1.30 139.72

تلغها در رابطه با آمده از مصاحبهدستنتایج به

های کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه 

 آموزاندانش
 هاآموزان بیان کردند که از نظر آنها، دانشدر مصاحبه

قیه تر از بقبولها قابل کارکرد کتاب در رابطه با آموزش لغت

پایه اظهار کردند که تعداد آموزان هر سههاست. دانشبخش

درس های  یکه همة لغتهای  هر درس و اینکمناسب لغت

 تر لغاتیادگیری سادهاند، بهدر رابطه با موضوعی مشترک

ل عنوان مشکآموزان بهای که بیشتر دانشکند. نکتهکمک می

 آن اشاره داشتند عدم تمرکز کتاب روی تلفظ این کلمات بود.به

های ها در رابطه با لغتآمده از مصاحبهدستنتایج به

 انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه دبیرانکتاب زبان 
های  ها و اینکه تمام لغتبندی لغتازنظر دبیران طبقه

 تریادگیری سادهیک درس در رابطه با موضوعی واحدند به

کند؛ اما دبیران بر این باور بودند که تعداد کلمات ها کمک میآن

ر د طورکلی باید تعداد بیشتری کلمههر درس کافی نیست و به

آن ای که بسیاری از دبیران بهکتاب هر پایه گنجانده شود. نکته

های کافی برای لغات در کتاباشاره داشتند، عدم وجود مثال

آموزان نتوانند با شود دانشهای  درسی است که موجب می

ستی خوبی و درکاربرد لغات آشنا شوند و درنتیجه؛ نتوانند به

سازی استفاده کنند. نوشتن متن و جملهدر محاوره یا  هااز لغت

این مورداشاره داشتند که در کتاب، نقش برخی از دبیران به

 دستور زبانی کلمات آموزش داده نشده است.

ت ها در رابطه با نکاآمده از پرسشنامهدستنتایج به

دستوری کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 آموزاندیدگاه دانش
شده است، گزارش 6دول شماره طور که در جهمان

آموزان در رابطه با سهولت یادگیری نکات دستوری دانش

کتاب، استفاده از نکات دستوری کتاب در هنگام گفتگو، 

استفاده از نکات دستوری کتاب در هنگام نوشتن متن، مناسب 

بهتر  دستوری برای درک های  مرتبط با قسمتبودن مثال

شده برای آموزش های  طراحیلمطالب و مناسب بودن جدو

نسبت مناسب کارکرد کلی کتاب را به  نکات دستوری

توانیم نتیجه ، میpآمده برای دستدانند. بر اساس مقادیر بهمی

 اند.نظر داشتهآموزان در این زمینه اختالف بگیریم که دانش

ب زبان آموزان در رابطه با نکات دستوری کتا. نظرات دانش6جدول شماره 

 انگلیسی متوسطه اول

P 
Chi-

Square 
انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
میانگین 

 کلی
 موارد

0.877897 

 هفتم 3.03 1.36 126.56

3.11 

سهولت یادگیری 
نکات دستوری 

 کتاب
 هشتم 3.16 1.25 133.26

 نهم 3.09 1.42 129.94

0.612543 

 هفتم 3.23 1.28 142.01

3.05 

استفاده از نکات 
دستوری کتاب در 

 هنگام گفتگو

 هشتم 3.01 1.03 128.13

 نهم 3.03 1.25 130.58
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0.091387 

 هفتم 3.31 1.21 147.10

3.10 

استفاده از نکات 
دستوری کتاب در 
 هنگام نوشتن متن

 هشتم 2.95 1.01 120.76

 نهم 3.19 1.26 137.12

0.341334 

 هفتم 3.23 1.24 131.09

3.23 

مناسب بودن مثال

های  مرتبط با 

دستوری  قسمت

بهتر  برای درک

 مطالب

 هشتم 3.34 1.07 137.74

 نهم 3.09 1.29 123.47

0.347407 

 هفتم 3.03 1.20 127.97

3.08 

مناسب بودن 
های  جدول
شده برای طراحی

آموزش نکات 
 دستوری گرامری

 هشتم 3.19 1.07 138.05

 نهم 2.97 1.19 124.15

ها در رابطه با نکات آمده از مصاحبهدستنتایج به

دستوری کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 آموزاندیدگاه دانش
آموزان در رابطه با نکات دستوری کتاب در پایه دانش

 توانند ازاین مورداشاره داشتند که میهفتم بیش از همه به

هنگام گفتگو و یا نوشتن استفاده کنند. در های  کتاب در مثال

این مورد اشاره داشتند آموزان بهپایه هشتم، بسیاری از دانش

صورت مستقیم دستور ساخت جمالت دهند بهکه ترجیح می

موزان آدر کتاب وجود داشته باشد. در پایه نهم بیشتر دانش

شده، هایی که در کتاب آموزش دادهباور داشتند؛ زمان

ردگی و باشد، اما گستاستفاده درهنگام گفتار و نوشتار میقابل

ند ها نتوانشود آندستور باعث میحجم زیاد مطالب مربوط به

آموزان خوبی فرابگیرند، همچنین بیشتر دانشتمام نکات را به

های کتاب برای تفهیم نکات اظهار کردند که تعداد مثال

 دستوری کافی نیست.

ها در رابطه با نکات آمده از مصاحبهدستبهنتایج 

دستوری کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 دیدگاه دبیران

ها بیشتر دبیران بر این باور بودند که کارکرد در مصاحبه

 قبولیکارکرد مطلوب و قابل  دستوری کتاب در زمینه آموزش

بان زآموزان بعد از دو سال فراگیری نیست چراکه اغلب دانش

خوبی های گذشته را بههنوز قادر نیستند نکات دستوری سال

کار ببرند و همچنین در کتاب هفتم و هشتم نکات دستوری به

تری دارند، اما در پایه نهم نکات در کتاب نقش کمرنگ

شده ترین مطلب کتاب در نظر گرفتهعنوان اصلیدستوری به

موزان در آیم شود دانشپایه تقسو اگر مطالب پایه نهم بین سه

توانند مطالب را فرابگیرند. نکتة بعدی زمان بیشتری میمدت

های  کتاب درسی برای که دبیران مطرح کردند، تعداد کم مثال

دستور است. از طرفی از دیدگاه دبیران کتاب علیرغم  آموزش

مرحله آموزان را بهتواند دانشآموزش نکات دستوری نمی

 نوشتن متن برساند. تولید جمله و

ها در رابطه با آمده از پرسشنامهدستنتایج به

مکالمات کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 آموزاندیدگاه دانش
آموزان دهد که ازنظر دانشنشان می 7جدول شماره 

قبولی داشته  ها نتوانسته کارکرد قابلکتاب در زمینه مکالمه

ر پایه دآموزان در هر سهدانشباشد؛ اما میانگین کلی نظرات 

شده در بخش مکالمه با رابطه با ارتباط تصاویر استفاده

 آموزانشده نشانگر آن است که بیشتر دانشموضوع مطرح

ها ارتباط وجود باور دارند، بین تصاویر و موضوعات مکالمه

 0.05تر از که بزرگ pآمده برای دستدارد. از طرفی مقادیر به

 اند.نظر نداشتهآموزان اتفاقدهند دانشن میهستند، نشا

آموزان پایه هشتم باور دارند باوجود اینکه بیشتر دانش

ها هنگام گفتگو برای آنها بهکاررفته در مکالمهکه جمالت به

آموزان پایه هفتم و نهم چندان استفاده است، دانشقابل

کنند.  هتوانند از جمالت کتاب درسی برای مکالمه استفادنمی

آموزان پایه هر سه پایه بیان کردند که تصاویر اغلب دانش

 اند.ها با موضوعات آن در ارتباطشده در مکالمهاستفاده

های  کتاب زبان آموزان در رابطه با مکالمه. نظرات دانش7جدول شماره 

 انگلیسی متوسطه اول

P 
Chi-

Square 
انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
نگین میا

 کلی
 موارد

0.409565 
 هفتم 2.89 1.45 145.09

2.61 
جذابیت موضوع 

 هشتم 2.51 1.28 126.26 هامکالمه

 نهم 2.63 1.36 131.67

0.361614 

 هفتم 2.97 1.25 132.97

2.94 

استفاده از 
کاررفته جمالت به

در قسمت مکالمه 
 در هنگام گفتگو

 هشتم 3.05 1.13 137.26

 نهم 2.80 1.32 123.39
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0.993102 

 هفتم 2.74 1.17 129.66

2.79 

جذابیت تصاویر 
شده در استفاده

 بخش مکالمه

 هشتم 2.80 1.36 131.29

 نهم 2.79 1.19 131.11

0.706499 

 هفتم 3.43 1.38 139.99

3.31 

ارتباط تصاویر 
شده در استفاده

بخش مکالمه با 
موضوع 

 شدهمطرح

 هشتم 3.32 1.17 130.99

 نهم 3.25 1.21 128.07

ها در رابطه با آمده از مصاحبهدستنتایج به

مکالمات کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 آموزاندیدگاه دانش

پایه تأیید کردند که آموزان هر سهها دانشدر مصاحبه

ها جذاب ها برای آنشده برای مکالمهموضوعات استفاده

زندگی واقعی مرتبط نیستند و نیست و موضوعات اصالً به

ا توانند بها باورپذیر نیستند و نمیهمین دلیل برای آنبه

 موضوعات ارتباط برقرار کنند. 

ها در رابطه با مده از مصاحبهآدستنتایج به

مکالمات کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 دیدگاه دبیران
کردند که در این نکته اشاره میتعدادی از دبیران به

های پایه هشتم و نهم مکالمههای پایه هفتم نسبت بهمکالمه

شده؛ اما استفاده تریاز موضوعات و جمالت کاربردی

ها یران باور داشتند که اوالً موضوعات مکالمهطورکلی دببه

ین چنروزتر انتخاب شود و همتر و بهتواند بسیار جذابمی

-باید این موضوعات ارتباط بیشتری با زندگی روزمره دانش

 آموزان داشته باشد. .

ر ها دها و مصاحبهآمده از پرسشنامهدستنتایج به

زبان انگلیسی  ای کتابهای  دورهرابطه با تمرین

 آموزان و دبیرانمتوسطه اول از دیدگاه دانش
آموزان از نمایشگر رضایت نسبی دانش 8جدول شماره 

ای های  دورهدر مورد تمرین Prospectهای مجموعه کتاب

باشد. از مقادیر ای میهای  دورهو تعداد کافی تمرین

ه بگیریم که توانیم نتیجمی پایهآمده میانگین در سهدستبه

ها ای کتابهای دورهآموزان از تمرینرضایت نسبی دانش

-ها با دبیران و دانشوجود دارد. تمام این موارد در مصاحبه

آموزان تأیید و تکرار شد و افزون بر این دبیران بیان کردند 

ها آموزان این است که صورت پرسشکه مشکل بیشتر دانش

ه شده کزبان انگلیسی نوشتهبه ای درکتابهای  دورهتمرین

ی ها را حل کنند. برختنهایی پرسششود نتوانند بهباعث می

 شد.تواند بیشتر باها میدبیران بیان کردند که تعداد تمرین

ای کتاب های دورهآموزان در رابطه با تمرین. نظرات دانش8جدول شماره 

 زبان انگلیسی متوسطه اول

P value 
Kruskal 
Wallis 
Test 

انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
میانگین 

 کلی
 موارد

0.503399 

 هفتم 3.40 1.24 131.59

3.41 

بودن مناسب
های تمرین

ای برای دوره
 مرور مطالب

 هشتم 3.53 1.05 136.30

 نهم 3.29 1.30 124.91

0.321742 

 هفتم 3.20 1.11 131.20

3.19 

بودن تعداد کافی
های تمرین

 ای کتابدوره

 هشتم 3.31 1.18 137.87

 نهم 3.05 1.20 123.30

ر ها دها و مصاحبهآمده از پرسشنامهدستنتایج به

های  کتاب کار زبان انگلیسی رابطه با تمرین

 آموزان و دبیرانمتوسطه اول از دیدگاه دانش
آموزان مشخص است که ازنظردانش 9در جدول شماره 

بهتر مطالب درسی کمک  فهمهای  کتاب کار بهپایه تمرینسههر 

ها مناسب است. در مصاحبه بیشتر کند و تعداد این تمرینمی

ب های  کتاآموزان پایه نهم و هشتم بیان کردند که تمریندانش

کند، اما در پایه بهتر مطالب کمک می ها برای یادگیریآنکار به

های  آموزان باور داشتند که تنوع تمرینهفتم؛ بسیاری از دانش

 اند.های  کتاب کار بسیار سادهکتاب کار کم است و تمرین

دبیران در رابطه با کتاب کار بیان کردند که تعداد 

د و رسنظر میپایه ناکافی بهها در کتاب کار در هر سهتمرین

ها شهای  کتاب کار تشابهی با پرسدر بسیاری از موارد تمرین

ای که آموزان ندارد. مسئلههای  ماهیانه و پایانی دانشآزمون

از طرف بسیاری از دبیران مطرح شد سیاه و سفید بودن کتاب

 تثبیتها بههای کار بود. همچنین باور داشتند که تمرین

 کند.آموزان کمک چندانی نمیمطالب در حافظه دانش
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های کتاب کار زبان در رابطه با تمرینآموزان . نظرات دانش9جدول شماره 

 انگلیسی متوسطه اول

P 
Chi-

Square 
انحراف 
 از معیار

میانگین 
 هر گروه

 پایه
میانگین 

 کلی
 موارد

0.377284 

 هفتم 3.43 1.36 140.27

3.28 

بودن مناسب

های کتاب تمرین

کار برای تسهیل 

 یادگیری و فهم

بهتر مطالب کتاب 

 درسی

 هشتم 3.35 1.20 134.87

 نهم 3.16 1.30 123.67

0.792133 

 هفتم 3.69 1.16 137.44

3.54 

کافی بودن تعداد 
های  کتاب تمرین

 کار

 هشتم 3.50 1.25 127.98

 نهم 3.54 1.31 131.04

لیست در رابطه با آمده از چکدستنتایج به

موضوعات کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از 

 دیدگاه دبیران
مشهود است، ازنظر  10طور که در جدول شماره همان

در زمینه انتخاب  Prospectهای دبیران مجموعه کتاب

موضوعات کارکرد بسیار ضعیفی داشته است. با توجه 

آمده از دیدگاه اغلب دبیران موضوعات دستهای بهمیانگینبه

اند، ترتیب نشدهآموزان انتخابمتناسب با عالیق دانش

رگیری موضوعات مناسب نیست، موضوعات بر اساس قرا

 اند ونشدهآموزان انتخابسطح دانش و توانایی و نیاز دانش

 نشده است. ها استفادههمچنین از موضوعات روز برای درس

. نظرات دبیران در رابطه با موضوعات کتاب زبان انگلیسی 10جدول شماره 

 متوسطه اول

 میانگین موارد
انحراف از 

 رمعیا

تناسب تنوع موضوعات با عالیق 
 آموزاندانش

2.12 0.83 

مناسب بودن ترتیب موضوعات 
 هادرس

2.12 0.35 

-تناسب موضوعات با نیاز دانش

 هاآموزان و سطح آن
2.13 0.64 

 0.46 1.25 روز بودن موضوعاتبه

ها لیست در رابطه با لغتآمده از چکدستنتایج به

 زبان انگلیسی متوسطه اولو نکات دستوری کتاب 

 از دیدگاه دبیران

آمده برای میانگین ها در جدول دستمقادیر بهبا توجه به

های طورکلی ازنظر دبیران مجموعه کتاببه11شماره 

Prospect ها و نکاتکارکرد مناسبی در رابطه با آموزش لغت 

های  دستوری نداشته است. از دیدگاه دبیران، تعداد لغت

 کاررفتهرسد و جمالت بهنظر میدرس تا حدودی مناسب به

 ند.آموزان تناسب دارنسب با سطح دانش زباندر کتاب نیز به

ها و نکات دستوری کتاب . نظرات دبیران در رابطه با لغت11جدول شماره 

 زبان انگلیسی متوسطه اول

 میانگین موارد
انحراف از 

 معیار

ی جدید هامناسب بودن تعداد لغت
 هر درس

3.13 0.64 

رعایت ترتیب آسانی و دشواری 
 هالغت

2.00 0.75 

های  مختلف تکرار کلمات در درس
 برای تثبیت در ذهن

1.50 0.75 

ه کاررفتتناسب بین طول جمالت به
 آموزانبا سطح دانش زبان

3.25 0.70 

مناسب بودن تعداد نکات گرامری هر 
 درس

1.75 0.46 

دشواری نکات افزایش سطح 

باال رفتن سطح گرامری با توجه به

 آموزاندانش زبان

2.25 0.46 

استفاده از جمالت با ساختار و 
 موضوعات متناسب با زبان روزمره

1.63 0.52 

منطقی بودن ترتیب جمالت و 
 هاپاراگراف

1.13 0.35 

های  مناسب برای طراحی موقعیت

آموزش نکات دستوری برای تسهیل 

 آموزانیادگیری زبان

1.75 0.46 

لیست در رابطه با تمرینآمده از چکدستنتایج به

های کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه 

 دبیران

ها برای ، ازنظر دبیران تمرین12جدول شماره با توجه به

ها و جزئیات مناسب آموزان از ایدهتوسعه درک دانش

ب با ها متناسکاررفته در تمرینهبرخوردار نیستند، جمالت ب

ها از تنوع کافی برخوردار های  واقعی نیست، تمرینموقعیت

های  نیستند و ارتباط معناداری بین مطالب درسی با موقعیت
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ای تا حدودی های  دورهکنند، اما تمرینواقعی ایجاد نمی

 اند.برای مرور مطالب آموزشی جدید مناسب

های  کتاب زبان انگلیسی نظرات دبیران در رابطه با تمرین. 12جدول شماره 

 متوسطه اول

 میانگین موارد
انحراف از 

 معیار

ها برای توسعه بودن تمرینمناسب

ها و آموزان از ایدهدرک دانش

 جزئیات

1.00 0.00 

بودن تمرینات در داشتن مناسب
جمالت و ساختارهای متناسب با 

 های  واقعیموقعیت
2.63 0.74 

رعایت تنوع تمرینات برای انواع 
مختلف نوشتار مانند نوشتن جمالت، 

 دیکته و ...
2.75 0.70 

ای مناسب های  دورهوجود تمرین
 برای مرور مطالب جدید کتاب

3.38 0.52 

های  مناسب برای وجود تمرین
تقویت ارتباط معنادار مطالب درسی 

 های  واقعیبا موقعیت
1.25 0.46 

لیست در رابطه با مثالآمده از چکدستنتایج به

های کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول از دیدگاه 

 دبیران
نشانگر  13آمده در جدول شماره دستهای  بهمیانگین

های  کتاب درسی در آن است که ازنظر اغلب دبیران مثال

د، آورنوجود نمیآموزان انگیزه کافی برای یادگیری بهدانش

کننده درک نیستند و نقش تسهیلاندازه کافی ساده و قابلبه

 آموزان ندارند.برای یادگیری دانش

های  کتاب زبان انگلیسی . نظرات دبیران در رابطه با مثال13جدول شماره 

 متوسطه اول

 میانگین موارد
انحراف از 

 معیار

ها برای ایجاد مناسب بودن مثال
 آموزاندانشانگیزه یادگیری در 

2.00 0.92 

ها درک بودن مثالسادگی و قابل
 آموزانبرای زبان

2.25 0.89 

ها با محتوای ارتباط مناسب مثال
مطالب آموزشی برای تسهیل 

 آموزانیادگیری دانش
2.00 0.00 

لیست در رابطه با ویژگیآمده از چکدستنتایج به

ز اهای ظاهری کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول 

 دیدگاه دبیران

توان می 14مشاهده در جدول شماره از مقادیر قابل

های  نتیجه گرفت که دبیران معتقدند که مقاومت جلد کتاب

تا حدی مقاومت کافی را دارد، قطع  Prospectمجموعه 

های  درسی تا حد زیادی مناسب است و اندازۀ فونت کتاب

 مطالب هم بسیار مناسب است.

های  ظاهری کتاب زبان . نظرات دبیران در رابطه با ویژگی14جدول شماره 

 انگلیسی متوسطه اول

 میانگین موارد
انحراف از 

 معیار

های  مقاومت مناسب جلد کتاب
 درسی

3.00 0.75 

 0.00 1.00 های  درسیجذابیت ظاهری کتاب

 0.53 4.50 های  درسیمناسب بودن قطع کتاب

 0.35 4.80 مطالبمناسب باید اندازه فونت 

 گیرینتیجه .5

های  زبان انگلیسی مقطع بازنگری در کتابنظر به

وسه ها پس از حدود بیستروز کردن آنمتوسطه اول و به

های  جایگزین سال،در این پژوهش تالش شد مجموعه کتاب

 وپرورش واز دیدگاه دبیران آموزش Prospectشده با نام 

های  گوناگون مورد ارزیابی آموزان متوسطه اول از جنبهدانش

شده نشان دادکه هرچند این های  انجامقرار گیرد. بررسی

حال دارای نقاط مجموعه از نقاط قوتی برخوردار است درعین

 ضعف جدی است.

 Prospectنتایج مطالعه پیش رو نشان داد که مجموعه 

اسالمی تطابق دارد، حجم  تا حدود زیادی با فرهنگ ایرانی

 شده برای فراگیری آن متناسب استبینیکتاب با زمان پیش

توانند در افزایش و کلمات آموزش شده در این مجموعه می

آموزان تأثیرگذار باشند؛اما از طرف دیگر زبان دایره لغات

نظر ی بهطورکلکنیم که بهنقاط ضعف کتاب اشارهتوانیم بهمی

 ب کارایی کافی را جهت برطرف کردن نیازهایرسد کتامی

 نظرات دبیران وآموزان ندارد، چراکه با توجه بهدانش
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اندازه های  موضوعات بهآموزان در این مجموعه کتابدانش

کنند، آموزان انگیزه ایجاد نمیدانش کافی جذاب نیستند، در

یت بنشده است، جذاخوبی تقسیمپایه بهحجم مطالب در سه

تاب استفاده همراه با کظاهری مناسبی ندارند، فایل صوتی قابل

گردد،مطالب ارتباط کافی با زندگی روزمره ارائه نمی

 استفاده نیستند، در زمینهکنند و قابلآموزان ایجاد نمیدانش

د مرحله تولیآموزان را بهکارکرد ضعیفی دارد و دانش دستوری

های کافی ندارد و در و تمرینها رساند، جمالت، مثالنمی

دهای کاربرآموزش مطالب بدون توجه بهبسیاری موارد تنها به

تواند منجر ها پرداخته است. درنتیجه این مجموعه نمیآن

آموزان پس از گذراندن های زبانی دانشپیشرفت مهارتبه

 مقطع متوسطه اول شود.

کنندگان نویشود تدبر اساس نتایج برگفته، پیشنهاد می

گذاران وپرورش، سیاستبرنامه درسی در وزارت آموزش

. این موارد توجه ویژه داشته باشندکنندگان بهآموزشی و تألیف

ر انتشاای نزدیک اقدام بهرود مسئوالین در آیندهانتظار می

جدید کنند و در این مجموعه درصدد های مجموعه کتاب

از نظرات کارشناسانة  گیریرفع مشکالت پیشین با بهره

متخصصان این رشته باشند تا آموزش و فراگیری زبان 

آید در مدارس می حسابها بهانگلیسی که یکی از ضرورت

 تری صورت گیرد.ایران با کیفیت مطلوب
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