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Abstract
The present study is an attempt to analyze the
content of Prospect textbooks taught at the Iranian
junior high schools according to the generative
learning framework. Based on the four main
processes of generative theory (motivation,
learning, meaning making, generation), a checklist
was developed. Four experts in TEFL and 21
English teachers were asked to analyze 9 selected
lessons from the books. The content validity of the
checklist was confirmed by the 4 experts and the
intra- and inter-rater reliability indices showed a
significant reliability level. Then, interval
evaluation was used for the analysis of the
obtained means. The results showed that the
textbooks were evaluated as successful according
to the generation criterion, moderate regarding
meaning making criterion and weak in terms of
learning and motivation criteria. Furthermore, the
books were evaluated as weak regarding their
generalizability power to non-learning contexts
(which is an important aspect of communicative
approaches) as well as motivation, developing
thinking skills and raising awareness and attention
criteria. Some suggestions are made for the
improvement of generalizability of learning to outof-class contexts, thinking skills and motivation in
texts, exercises and tasks.
Keywords: Communicative Language Teaching;
Content Analysis; Generative Learning Theory;
Iranian Junior High Schools; Prospect Textbooks
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چکیده
 تحلیل محتوای کتوا هوا زبوا یگللییو،هدف تحقیق حاضر
 بور یسواسProspect مقطع متاسطه یول مدیرس ییری با عنوای
،  زییو، فرییندها چهارگاگۀ گظریوۀ یواگگیر زیییو (یواگگیر
 بر یساس یین چهوار فریینود، بدین منظار. یگلیزش) یست،خلقمعنا
12  چهار متخصص آمازش زبوا و.یصل چکلییت تهیه گرگید
 گرس منتخب سوه کتوا بور یسواس ییون9 معلم زبا به یرزیاب
 رویی محتایی یین چکلییت بر یساس گظور.چکلییت پرگیختند
 متخصص آمازش زبا مارگ تأیید قریر گرفت و پایای گروگو و1
 سوس.بیروگ رتبهگهندگا بری ییون چوکلییوت معنواگیر بواگ
میاگلینها به گسوت آمود بوا یسوتااگ یز روش یرزیواب گروگو
 گتوای یرزیواب.) مارگ بررس قریر گرفوتinternal evaluation(
 یز گظر فرییند زیییProspect گروگ گیا م گهد که کتا ها
 یز گظر فرییند خلق معنا متاسط و یز گظر فرییندها یاگگیر،مافق
 یین کتوا هوا یز گظور، همچنین.و یگلیزش ضعیف یرزیاب شد یگد
تایگای تعمیم مطالب به محیطها غیرآمازش که یز یهدیف روش
تعامل آمازش زبا باگ و یز مؤلاهها مهم فرییند یاگگیر یست
،  یز گظور معیارهوا یگلیزشو.گیز میاگلین پوایین کیوب کرگگود
 بووریگلیختن آگوواه و تاجووه گیووز،پوورورش مهووار هووا تاکوور
 پیینهاگهای بوهمنظوار، گر یگتها.میاگلینها پایین به گست آمد
بهباگ کتا یزجمله تاجه به تعمیم یاگگیر به محیطهوا بیورو
،  پرورش تاکور و یگلیوزش آگواه گر موتنهوا یگتخواب،کالس
.تمرینها و تکالیف یریئه شد یگد
 تحلیل محتای؛ کتوا هوا پریسوسکت؛ متاسوطه:واژههای کلیدی
یول؛ گظریۀ تعامل آمازش زبا ؛ گظریۀ یاگگیر زییی
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مقدمه
در هررر نظررا و برنام ر آموزشرری ،ابرارهررای آموزشرری و
بخصوص کتاب های درسی نقش مهمری در رسرینن بر
اهناف و برقراری استانناردهای آموزشی آن برنامر ایارا
مریکننرن .در نظرا سررنتی آمروزش زبران انگری رری در
منارس ایران و کتابهرای درسری مررتبب برا آن ،درس
زبان انگری ی منحصر ب آموزش ابعاد ساختی یرا ررمری
زبان شامل دستور زبان ،لغت ،خوانرنن و ترجمرۀ مترون
زبرران دو مرریشررن ( .)Anabisarab, 2009بررا تغییررر
دینگاههای نظری دربرارۀ ماهیرت زبران بر عنروان ابررار
ارتبرررراو ،رویترررررد تعررررامری آمرررروزش زبرررران دو
( )Communicative Language Teachingجررایگری
روشهای سنتی شن .ای دینگاه جنین با تغییرر برنامرۀ
آموزشی ،برنامۀ درسی و ابرارهرای آموزشری در سراسرر
دنیا همراه شن ک در ایرران نیرر در مؤس را آمروزش
زبان ترا درنودی و درناقل در سروا مرواد آموزشری و
ب خصوص کتاب های درسی ب کار گررتر شرن .اصرح
برنامۀ آمروزش زبران انگری ری مقور متوسرو اول در
منارس ایران با تنوی کتابهای درسری جنیرن برا نرا
 Prospectاز سال 9392همراه بروده اسرت .طبر نظرر
نوی ننگان و مؤلاان ایرانی ،ای کتاب ها بر اساس اصول
روش تعامری آموزش زبران طرادری و ترللی شرنهانرن.
روش تعامری آموزش زبان ک برر اسراس اصرول رر راۀ
سازننهگرایی ( )Constructivismاستوار است ،بر تعامرل
میان یادگیرننگان ،تااو های رردی آنها و کاربرد زبران
ب عنوان ابراری برای ارتباو در محیبهای غیررآموزشری
یرا خرارا از کرحس تلکیرن دارد ( Khezri, Marzoghi,
.)Jahani & Razmjoo, 2019
ب یاری از اصول روش تعامری یادگیری زبان با مرنل
یررادگیری زایشرری ()Generative Learning Theory
( )Wittrock, 1974همخرروانی دارنررن .ای ر نظری ر ب ر
آموزش در عصر دانرش و دانرایی محروری مریپرردازد و
تمرکر آن بر پرورش مهار ها و تواناییها و دانرشهرایی
است ک یادگیرننگان را قادر میسازد تا یرادگیری خرود

را اساس مهار ها و یادگیریهای بعنی و در محیبهای
دیگر قرار داده و ب عبار دیگر ب توانایی تولیرن و خرر
دانش دست پینا کننرن ( Zangeneh, Nili, Fardanesh
.)& Delavar, 2014بر اساس ایر مرنل ،یادگیرنرنگان
ب طور رعاالن مااهیم جنین را در دارظۀ خود وارد کرده
و تجربۀ آموزشی خود را ارتقا مریبخشرنن .ایر امرر برا
ایجاد ارتباو میان دانش جنین و دانش قنیمیتر می رر
میشود ک ب منظور درک بهتر موالر آموزشری انجرا
میپذیرد .همچنی در ای نظری بر پرورش مهار هرای
تاتر تحریری ،تاتر انتقادی و تاتر خحق تلکین میشرود
تا یادگیرننگان توانایی تعمیم یادگیری ب موقعیرتهرای
جنین (و خارا از کحس) را داشت باشنن.
با توج ب اهمیت کت درسی در شتلدهری طرر
درس و رعالیتهای انجا شنه توسب معرمان در کرحس
درس ،پژوهشهای تحریل محتوا نقشی کرینی در بهبود
کیایت کت درسی دارنن .بر همری اسراس ،تحقیقرا
ب رریاری برر ارزیررابی و تحریررل محترروای کتررابهررای
 Prospectبر اساس مرنل هرا و اراراوب هرای مخترر
پرداخت انن ک ازجمر می توان ب ااراوبهرای هویرت
ررهنگرری ایرانرری-اسررحمی ( & Ghiyasian, Seraj
 ،)Bahreini, 2017تررروانش ارتبررراطی بینررراررهنگی و
رراررهنگی & Soodmand Afshar, Ranjbar, Yousefi
) ،)Afshar, 2018تحریرررل انتقرررادی ،نقرررن کیاررری و
روششناختی ( Mahmoudi & Moradi, 2015; Salehi
 )& Amini, 2016; Soodmand Afshar, 2015و
دینگاهها و ادراکا معرمان و دانرشآمروزان ( Ahmadi
& Safa, Ghonchehpoor, Malekmohammi, Seifi
;Zekrati, 2017; Ahmadi &Derakhshan, 2015
 )Torki & Chalak, 2017اشاره کرد .باای دال ،با توج

ب اینت کتابهای مذکور بر اساس نظریۀ تعامری تنوی
شنهانن و ازآنجاک مرنل زایشری یرادگیری کر هماننرن
رویترد تعامری ریش در رر اۀ سازننهگرایی دارد ،دارای
اشتراکا رراوان با نظری تعامری است .نظریۀ یرادگیری
زایشی نخ تی بار توسب ویرتراک ()Wittrock, 1974
ارائ شن .تاترا ویتراک متلثر از نظری های شرناختی
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یادگیری و همچنی سازننهگرایی است .مهم تری اصرل
سازننهگرایی ای است ک اررراد برر اسراس تجربیرا و
تعامحتشرران ن ررخۀ منحصرررب ررررد خررود از واقعیررت را
میسازنن و بنابرای میتوان انتظار داشت ک روش هرای
متااو و دتی متضادی برای شناخت ،درک و سراخت
معنا ( )constructed meaningداشت باشرنن ( Spivey,
 .)1997منب ر ای ر معنررا یررا واقعیررت رررردی بررر درک
دادههای جنین بر مبنرای تجرارب قبرری اسرتوار اسرت.
ازایرر رو ،سررازننهگرایرری بررر ایجرراد محرریب یررادگیری
زمین محور ( )contextualizedو یادگیری رعرال تلکیرن
دارد؛ ب عبار دیگر ،در رراینن یادگیری ،رراگیران نقرش
رعالی داشت و خود ب خر معنای شخصری یرا گروهری
در ارتباو با یک موضوع میپردازنن.اساس منل یادگیری
زایشی نیر برر ایر اصرل اسرتوار اسرت کر یادگیرنرنه
دریاررررتکننرررنۀ مناعرررل اطحعرررا نی رررت برتررر
شرکتکنننهای رعال در رراینرن یرادگیری اسرت کر از
اطحعا موجود در محیب ب تولین معنای مختص خرود
میپرردازد .ویرتراک ( )Wittrock, 1974برر وجرود دو
دست از روابب و تلثیر آنها بر یادگیری تلکیرن مریکنرن:
روابب میان اجرای اطحعا دریارتی جنین و روابب میان
اطحعررا جنیررن و دانررش قبررری یادگیرنررنه .بررر همرری
اساس ،میتوان یادگیری زایشی را ب عنوان خر معنایی
تعری ر کرررد ک ر رراگیررران از طری ر مرررتبب سرراخت
اطحعا جنین با دان ت های قبری خود و با ب کرارگیری
راهبردهای شناختی بر آن دسرت مرییابنرن؛ بنرابرای ،
ایجاد روابب در نظریۀ زایشی از اهمیت رراوانی برخوردار
است و هرا ای رابور هرا بیشرتر و عمیر ترر باشرنن،
یررادگیری نیررر عمیرر تررر و معنررادارتر خواهررن بررود
( .)Wittrock, 1974ایر روابررب یترری از اهررار رراینررن
اصری نظریۀ ویتراک یعنی ررایننهای زایشری را شرتل
میدهنن؛ ب عبار دیگر ،رراگیران میان اجرای اطحعرا
ورودی جنین و آنچ از قبل در دارظ دارنن رابو هرایی
را ب وجود آورده و سپس تمامی ای دادهها را یتپارار
کرده و آنها را سازماندهی ،ب ب و ماهو سرازی مجرند

مریکننرن ( .)Zangeneh et al., 2014سر جررد دیگرر
شررامل رراینررنهای انگیرشرری ،رراینررنهای یررادگیری و
ررایننهای خر معنا مریباشرنن .رراینرنهای انگیرشری
دربرگیرننۀ عوامری است کر رراگیرر را بر سروی خرر
معنا سوق دهنن ک شامل دو مؤلاۀ عحق بر موضروع و
اتتا ب تواناییها و تحش خود در انجا مور رعالیرتهرا
اسررت ( .)Grabowsky, 2004رراینررنهای یررادگیری
دربرگیرننۀ توج انتخابی ب محرک یادگیری و انتخراب
آگاهان آن توسب رراگیر است .بر اساس نظرر ویرتراک
( ،)Wittrock, 1990رراینرررنهای خرررر معنرررا نیرررر
دربرگیرننۀ ایجاد ارتباو میان پریشتصرورا  ،تجرارب و
عقاین قبری رراگیران و مااهیم جنین است کر برا رعرال
شنن آنها در ررایننهای دریاررت ،رمرگرذاری و یخیررۀ
اطحعا صور میگیرد.
سازننهگرایی بنیان نظرری روش تعرامری آمروزش و
یادگیری زبان نیر مح وب میشود .ای روش بر اسراس
دینگاه توانش ارتبراطی یرا تعرامری ( communicative
 )competenceبنیرررانگرررذاری شرررنه کررر توسرررب
جامع شناسی بر نرا هرایمر ( Hymes,1966 cited in
 )Richards & Rodgers, 2014در اوایرل دهر هاتراد
میحدی ارائ شن .توانش ارتباطی را میتوان آن بخش از
توانش زبانی ان ان تعری نمود ک ررد را قادر میسرازد
تا بتوانن هم پیا ها را ب دیگران منتقل نموده و هم آنهرا
را درک و تا یر کنن و همچنی در محیبهای تعرامری
معنا و مااهیم را برا دیگرران بر اشرتراک گرذارد .روش
تعامری آموزش زبان بر پایۀ ای اصرل اسرتوار اسرت کر
ارراد با ب کار بردن زبان در موقعیتهرای تعرامری آن را
یاد میگیرنن؛ ب عبار دیگرر ،زبرانآمروزان برا مشرارکت
رعال در تعامح گروهری و اجتمراعی قرادر بر سراخت
انارادی و گروهی معنا در یک زبان جنین خواهنرن برود.
از دیگر ویژگیهای روش تعامری میتروان بر توجر بر
ویژگیها و تااو های رردی رراگیران ،یادگیری معنرادار
و تلکین بر انتخاب سراختارهای متاراو زبران در بیران
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معانی مختر

توسب زبان آموزان اشاره کرد ( Richards

.)& Rogers, 2014
با توج با مااهیم و اصرول کرری نظریرۀ تعرامری در
زبان آموزی و منل زایشی در یادگیری مری تروان نتیجر
گررت ک شرباهت هرای زیرادی میران ایر دو رویتررد
مبتنی بر نظریۀ سازننهگرایی وجود دارد ک از مهمتری
آنها میتروان بر در نظرر گرررت یادگیرنرنه بر عنروان
پردازشگر رعال اطحعا  ،تلکیرن برر تاراو هرای ررردی
ارراد در یادگیری ،اهمیت تعمیم یادگیری ب محیبهای
غیرآموزشی و همچنی اهمیت ب ساخت معنای ررردی
بر اساس تجرب اشاره کرد .همچنی تلکین برر یرادگیری
معنررادار در هررر دو نظری ر وجررود دارد ( Grabowsky,
 .)2004ازای رو میتوان انتظار داشت ک کترابی کر برر
مبنای اصول روش تعامری آمروزش زبران نگاشرت شرنه
باشن با اجرا و رراینرنهای مرنل زایشری نیرر همخروانی
داشررت باشررن .هررنف تحقی ر داضرر ،تحریررل محترروای
کتابهای تازه تللی زبان انگری ی منارس متوسو اول
ایران بر اساس اصول نظریۀ یادگیری زایشری اسرت .برر
همی اساس ،نتایج تحقی داضر ک برر اسراس اصرول
نظریۀ یادگیری زایشی است میتوانرن در ویراسرت هرای
مجند ای کتاب ها مورد استاادۀ موظاان و نوی رننگان
قرار گیرد .ای موضوع بخصروص از ایر لحراه اهمیرت
دارد ک نظریۀ زایشی دارای اشتراکا ب یاری با نظریرۀ
یادگیری تعامری زبران اسرت و اهرار رراینرن اصرری آن
میتواننن ب عنوان مبنرایی بررای بررسری اصرول نظرری
زیربنایی در تنوی کتاب های مذکور مورد استااده قررار
گیرنن .همچنی  ،اکلی ت تنوی شنه در ای تحقیر
میتوانن در ارزیابی و تحریل محتوای سایر کت درسری
زبان و همچنی با اننک تغییراتری در تحریرل محتروای
سایر دروس نیر مورد استااده قرار گیرد؛ بنابرای سرؤال
اصری تحقی داضر ب شر زیر است :میرران همخروانی
دروس منتخر ر کترررابهرررای  Prospectبرررر اسررراس
رراینررنهای اهارگانرر نظریررۀ زایشرری طبرر دیررنگاه
متخصصان و معرمان رشتۀ زبان اقنر است؟

روش پژوهش
طر کری تحقی داضر مت بنیاد و توصیای اسرت و برا
استااده از روش تحریل محتوا انجا گررت اسرت .دلیرل
انتخاب ای روش ،تجری وتحریل مت ب منظور شناسایی
ویژگیهرای خراص یرک مرت اسرت ( & Ary, Jacobs
 .)Sorensen, 2010در ای ر روش ،متررون برگریررنه بررر
اساس یک ااراوب مورد تجری وتحریل قرار میگیرنن.
ب منظور دستیابی ب هنف تحقی داضر ،برر اسراس
اهار بخش یا رراینن اصری نظریۀ زایشی ویتراک شامل
یادگیری ،خر معنا ،زایش و انگیرش زیرمجموعر هرای
آنها ،اکلی تی شامل  42سؤال تهی شن ک بر اسراس
روش لیتر ( 9اصحً وجود ننارد تا  5کامحً وجود دارد)
رتب بننی شنه بود (ب پیوست مراجع شرود) .ازآنجاکر
اهار رراینن اصری هرکنا انرنی زیرمجموعر داشرت
(یادگیری  5زیرمجموع و س بخرش دیگرر هرکرنا 3
زیرمجموع ) ،بنابرای با ادت اب سر جمرر بررای هرر
زیرمجموع  ،تعناد نهایی جمح اکلی رت  42اسرت.
همچنرری سررؤاال  39 ،30 ،22 ،90و  40برر صررور
برعتس نمرهدهی می شونن .سپس اکلی ت تهی شنه
توسررب دو متخصررص آمرروزش زبرران انگری رری ()TEFL
(یک نار دکترا و یک نار دانشجوی دکتررا هرر دو مررد)
در دوزه تحریل محتوا ک درزمینۀ تحریل کتر درسری
تللیااتی داشتنن و هر دو سابق تنریس در متوسوۀ اول
را نیر داشتنن مورد بررسی قرار گرررت و پرس از انجرا
اصحداتی روایی محتوایی آن مرورد تلییرن قررار گرررت.
روش نمون گیری در ای مردر تعمنی بود .با توج بر
اینت اصحدا جرئی بودنن و هر دو متخصرص انوبراق
جمح با بخشها و ررایننهای یادگیری زایشی را مورد
تلیین قرار دادنن نیاز ب داوری سو نبود .همچنی از هر
دو نار خواست شن تا ب راصر دو هات پرس از ارزیرابی
اول ،ارزیابی را مجنداً تترار کننرن .سرپس روش آمراری
پایایی بیرونی و درونی رتب دهننگان ( and intra-rater
 )inter-rater reliabilityبرر منظررور سررنجش پایررایی
اک لی ت ب کرار گررتر شرن .مقرادیر پایرایی درونری
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رتب دهننگان  0/55و پایایی بیرونی آنها  0/25ب دسرت
آمن ک نشاندهننۀ سوا قابل قبول پایایی ارکلی رت
تنوی شنه در ای تحقی است .همچنی الز بر یکرر
است ک اک لی ت ب زبان رارسری تهیر گردیرن ترا از
درک آن توسب شرکتکنننگان اطمینان داصل گردد.
در مردر رۀ بعررن از ه رر س ر کترراب  3درس انتخرراب
گردین .ب منظور اطمینران از درسرتی پاسره بر تمرامی
سؤاال پرسشنام تصمیم گررت شن ترا درسهرا پشرت
سررر هررم انتخرراب شررونن؛ بنررابرای از هررر س ر کترراب
 Prospectدرسهای  3 ،2و  4انتخاب شن.
در ادام ب منظور پاسخگویی ب سؤال ای تحقی 4 ،
متخصص آموزش زبان انگری ی (یک دارننۀ دکترا و س
دانشجوی دکتری آموزش زبان ،دو خانم و دو آقرا) و 29
معرم زبان انگری ی ک ب روش نمون گیری در دسرترس
انتخاب شنه بودنن ،ب بررسی و تحریرل محتروای دروس
بر اساس اک لی ت تنوی شنه پرداختنرن .قابرل یکرر
اسرت کر  4متخصرص شرررکتکننرنه در ایر تحقیر
همگی دارای سابق تنریس زبران انگری ری در مرنارس
دولتی بودنن و دو نار نیر در هنگا انجا ای تحقیر در
دررال تررنریس زبرران انگری رری در مقو ر متوسررو اول
بودنن .دو نار از آنران نیرر کر در مردرر اعتبارسرنجی
شرکت کرده بودنن قبحً در دروزۀ تحریرل کتر درسری
زبان انگری ی تحقیقاتی را انجرا داده بودنرن .همچنری
 29معرم شرکتکنننه در ای روش ( 93خانم و  5آقرا)
ب روش نمون گیری تعمنی انتخاب شننن .از بری آنران
 92ناررر دارای مررنرک کارشناسرری و  9ناررر نیررر دارای

5

3.66
غیرقابلقبول

منرک کارشناسی ارشن بودنن .سابقۀ تنریس ایر اررراد
برری  5تررا  29سررال بررود (میررانگی  .)94تمررامی ارررراد
شرکت کنننه در ای تحقی شاغل در منراط آموزشری
مختر شهر شیراز ( 4نادی ) و دو نار نیرر از شرهرهای
دیگر استان رارس بودنن .الز ب یکر است ک ازآنجاکر
ارزیابی  9درس از  3کتاب ررایننی زمانبر و نیازمنن بر
دقت در پاسخگویی ب سؤاال بود ،تعناد ارراد داضر ب
همتاری کم و درنتیج روش نمون گیری تعمرنی مرورد
استااده قرار گررت .پس از جمر آوری داده هرا ،از روش
تحریرررری ارزیرررابی درونررری ()internal evaluation
( )Bazargan, Hejazi & Es’haghi, 2006بر عنرروان
مبنای بررسی و تحریل میانگی های ب دست آمنه برای
بخشهرای مخترر ارکلی رت ترنوی شرنه در ایر
موالع استااده گردین.
یافتهها
میانگی نمرا داده شنه توسب ارزیابان برای هر سرؤال
اک لی ت و همچنی میانگی مجموع سؤاال مربوو
ب یک رراینن محاسب شرن .جرنول  9ایر اطحعرا را
ارائ میدهن.
همانطور ک پیشتر اشاره شن ،پیوستار سنجش ارزیابی
درونرری ()Bazargan, Hejazi & Es’haghi, 2006
ب منظور تحریل اطحعا ب دست آمرنه مرورد اسرتااده
قرار گررت.

1

2.33
قابلقبول

شکل  .1پیوستار سنجش ارزیابی درونی ()Bazargan, Hejazi & Es’haghi, 2006
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جدول  .1میانگین نمرات به دست آمده برای فرایندهای نظریۀ زایشی
فرایند

یادگیری

زیرمجموعهها

میانگین از 5

تأکید بر یادگیری مشارکتی بهجای رقابتی

4/34

تأکید بر یادگیری تحلیلی بهعنوان مقدمهای برای تفکر انتقادی خالق

2/12

قابلیت انتقال دانش به موقعیتهای جدید (غیر کالسی)

2/78

انتخاب آگاهانه (و نه تکرار طوطیوار) محرکها توسط زبانآموز

1/43

موفق بودن در برانگیختن توجه زبانآموزان در کالس

1/43

میانگین کل یادگیری 1/43

زایش

وجود رابطه میان مطالب ارائه شده در یک درس

3/47

وجود رابطه میان مطالب ارائه شده در درسهای مختلف کتاب

3/12

امکان مرتبط ساختن اطالعات جدید با دانستههای زبانی قبلی

3/21

میانگین کل زایش 3/14

خلق معنا

تأکید بر توانایی ترکیب اجزای اطالعات دریافتی (در یک درس) و خلق معنای جدید

4/24

تأکید بر فعالسازی پیشتصورات ،تجارب و مفاهیم ذهنی پیشین زبانآموزان برای یادگیری
مطالب جدید

1/84

استفاده از فرایندها و راهکارهای شناختی

4/35

میانگین کل خلق معنا 4/27

انگیزش

توانایی مطالب در ایجاد عالقهمندی به موضوعات در فراگیران

1/21

ایجاد احساس خود-کارآمدی در فراگیران (نسبت دادن موفقیتها به توانایی و تالش فردی و
نه صرفا آموزش یا کتاب)

1/33

تأکید بر خودتنظیمی در انجام فعالیتها (در برابر دیگر-تنظیمی)

1/27

میانگین کل انگیزش 1/17

ای پیوستار معیاری برای تا ریر میرانگی هرای بر
دست آمنه برای مؤلا های رراینرنهای اهارگانرۀ مرنل
زایشی ب دست میدهن .جنول  9ب دست میدهرن .برر
اساس نتایج جنول  ،9ای کترابهرا از نظرر رراینرنهای
زایش یعنی کمک ب یادگیرننگان در تشرخیص ارتبراو
میان اجرای یک درس ،ایجاد ارتباو میان موال جنین
و موال قنیمیتر و همچنی کمک ب یادگیرنرنگان در
ب کارگیری دانش پیشی مور بودهانن .ایر سر معیرار
اساس ررایننهای زایشی را تشتیل میدهنن .برر اسراس
همی پیوستار ،رراینن خر معنا ک شامل ایجاد ارتبراو
میان بخش های مختر یک درس و خر معنای جنین،
استااده از پیش تصورا و تجربیا پیشی در یادگیری
موال جنین و استااده از راهتارهای شرناختی مثرل در
سوا متوسوی قرار گررتنن .از طرف دیگر ،ای کتابهرا

از نظر دو معیار رراینن یرادگیری شرامل تعمریم (ب رب)
موال یادگررت شنه ب محیب هرای دیگرر و همچنری
کمک ب پرورش تاتر خحق و انتقادی کمتری نمرره را
دریارررت کردنررن .از میرران معیارهررای رراینررن یررادگیری،
کتاب ها تنها از نظر شاخص یرادگیری مشرارکتی ن ربتاً
مور ارزیابی شننن ،دردالیک ارزیرابی دو معیرار دیگرر
ایرر رراینررن شررامل برررانگیخت توجرر ( )attentionو
همچنررری ایجررراد آگررراهی ( )awarenessدر سررروا
غیرقابلقبول قرار دارد .درنهایت ،کمترری میرانگی بر
معیارهای رراینن انگیرش تعر دارد کر هرر سر معیرار
توانررایی موال ر در ایجرراد عحق ر ( ،)interestاد رراس
خررود-کارآمررنی ( )self-efficacyدر رراگیررر و انگیرررش
زبانآموز در رسینن ب خرودتنظیمی ()self-regulation
در سوا غیرقابلقبول قرار دارنن.
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بحث و بررسی
روش تعامری آموزش و یادگیری زبان بر ای اصرل مهرم
استوار است ک زبان ابرار ارتباو است و از ایر نظرر برا
سایر دروس تحصریری تاراو دارد .ازجمرر مهرمترری
شاخص های کریرنی ایر روش مریتروان بر یرادگیری
مشارکتی و معنادار و همچنی یادگیری زبان بر منظرور
استااده در دنیای واقعی اشاره کرد .یادگیری مشرارکتی
یادگیری است ک در آن رراگیران با مشارکت با یترنیگر
(و ن در رقابت با هرم) بر خرر معنرا مریپردازنرن .در
یادگیری معنادار ( )meaningfullearningنیر یادگیرننه
میرران اجرررای مختررر اطحعررا ورودی و همچنرری
اطحعا جنین و قنیم ارتباو منوقی برقرار مریکنرن و
آنهررا را ب ر صررور من ررجم و سرراختارمنن ب ر دارظ رۀ
برننمررن مرریسررپارد ( .)Ausubel, 1968ب ررب دادن
( )generalizationنیررر برر توانررایی رراگیررر در کرراربرد
موالرر آموخترر شررنۀ کررحس درس در محرریبهررای
غیرآموزشی (دنیای واقعی) اشاره دارد .ای ویژگریهرای
نظریۀ تعامری در نظریۀ زایشری یرادگیری نیرر در قالر
ررایننهای گوناگون مور شنهانن.
بر اسراس نترایج ایر تحقیر و از نظرر رراینرنها و
رعالیتهای مهم نظریۀ یادگیری زایشی میتروان انری
عنوان کرد ک کتابهای زبان انگری ی  Prospectبررای
دورۀ متوسو اول از نظر معیارهای رراینن زایش بهتری
نمره را گررت انن .ای معیارها شامل ایجاد ارتبراو میران
اجرای یک درس و همچنی موال ارائ شنه در دروس
مختر و یا یادگررت شنه در سالهای قبل ه تنن .ای
موضوع نشاندهننۀ ای مور است ک تیم مؤل کتاب
ایجاد ارتباو منوقی بی موالر ارائر شرنه را در نظرر
داشت و ترتیر ارائر موالر را برر اسراس آن در نظرر
گررت انن .درج بننی موال آموزشی ب منظور ارائۀ آنهرا
شامل دو بخش ترتی موال (نحوۀ اینمان موال ) و
گروهبننی کردن موال (کنا موال باین برا هرم ارائر
شونن) است .بر اسراس نظرر  ،)1969( Kellyسر اصرل
اساسی ک باین در بحث ترتی موال مورد توجر قررار

گیرنن عبار انن از پیچینگی موالر کر برر اسراس آن
موال باین از ساده ب سرخت مرتر شرونن ،دو اصرل
باقاعنه بودن ک بر اساس عنوان موال باین از مرنظم و
باقاعررنه ب ر مرروارد اسررتثنا مرت ر شررونن و سررو اصررل
سودمننی یا بازدهی ک بر اساس آن ترتی ارائ موال
باین از کارآمنتری ب موارد کمتر سودمنن و ماین باشن.
با توج ب اینت بر اساس نظر ارراد ارزیرابیکننرنه ایر
کتاب ها در ایجاد ارتباو میران موالر مورر برودهانرن
میتوان انتظار داشت ای س اصل در ایر تروالی مرورد
توج قرار گررت باشنن ک البت تحقیقا بیشتری بایرن
ای نتت را مرورد بررسری قررار دهنرن .از طررف دیگرر،
گروهبننی مربروو بر سی رتم زبران و سراختارهای آن
است ( )Mackey, 1965ک ب ای نتت مریپرردازد کر
کنا اجرای زبان (شرامل صرناها ،کرمرا  ،سراختارهای
دستوری و یا مت ها) باین برا هرم و در یرک درس ارائر
شررونن .همچنرری  ،بایررن در نظررر داشررت ک ر کنررار هررم
گذاشت موال و اجرای انتخاب شرنه بایرن برر اسراس
نظریۀ رراگیری باشن ک تهیر کننرنگان موالر  ،کتراب
درسی را بر اساس آن نگاشت انن .گرروهبنرنی دروس در
ای کتاب ها نیر میتوانن توسب محققان عحق منن مرورد
بررسی بیشتر قرار گیرد.
بر اساس میانگی های ب دست آمنه از اهار رراینرن
مورد بررسی ،رراینن خر معنا و رعالیت های مررتبب برا
کردهانن ،هرانن کر میرانگی بر
آن رتبۀ دو را ک
دست آمنه بر اساس پیوستار ارزیرابی درونری در سروا
متوسب قرار گررت است .در ای رراینن ،یتی از معیارهرا
استااده از ترکی اجرای یک درس ب منظور معناسرازی
( )meaning makingبوده است ک میانگی باالتری بر
دست آورده است .بر اسراس نظرر هالیرنی ( Halliday,
 ،)1973زبان معنای بالقوه ( )meaning potentialاسرت،
بنی معنا ک زبان مجموع ای از انتخراب هرای معنرایی
است ک در محیبهای اجتمراعی در اختیرار اررراد قررار
دارد و در دقیقررت بخشرری از معنررا در محرریب سرراخت
میشود .نظریۀ تعامری یادگیری و آموزش زبران نیرر برر
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اسراس ایر تعریر از زبران بنیرانگررذاری شرنه اسررت
( .)Savignon, 2007بر ای اساس ،ب نظر میرسرن کر
ای کتراب هرا در کمرک بر رراگیرران بررای کنرار هرم
گذاشت اجرای زبانی و خر معنای جنین بر اساس نیاز
تعامری مور بودهانن .دومی معیار ای رراینن استااده از
پیشتصورا و تجارب پیشی اسرت .برر اسراس نظریرۀ
طر وارههای یهنی ( ،)schema theoryااراوبهرا یرا
طر وارههایی ک در یه ارراد شرتل گررتر انرن (مرثحً
ررهنگ آشرنا) در درک معرانی موالر جنیرن اثرگرذار
ه تنن .بر اساس پیوستار ارزیابی درونری ،میرانگی 2.2
مربوو ب سؤاال ای ق مت در محنوده متوسرب قررار
دارد .اشاره بر ماراهیم ررهنگری آشرنا ماننرن نروروز در
مبحررث ر ررتیوالهررا و مراسررم (کترراب نهررم درس  )3و
اسرتااده از اسرامی ایرانری ممتر اسرت برر ایر مررورد
تلثیرگذار بوده باشن .آخری معیار ایر رراینرن تلکیرن و
استااده از راهتارهای شناختی در موال و تمری هرای
ارائ شنه در کتاب است .راهتارهای شناختی روشهایی
ه تنن ک بر اررراد در درل م رکر کمرک مریکننرن
( .)Brown, 2014اسرتااده از تصراویر در روشر کرردن
معنای کرما  ،هایحیت کردن نتا مهم بر روش هرای
مختر و تمری و تتررار ازجمرر راهتارهرای شرناختی
ب شمار میرونن.
در دو رراینررن دیگررر یعنرری یررادگیری و انگیرررش،
میانگی های ب دست آمنه در مرتبۀ غیرقابلقبرول قررار
گررت انن .در رراینن یادگیری مهرم ترری مؤلار  ،قرنر
ب ب دادن یا تعمیم موال یادگررت شنه بر موالر و
محیبهای غیرآموزشی و درواق محریب طبیعری اسرت.
در طبق بننی برو (Bloom, 1956 cited in Anderson
 )& Krathwohl, 2001از رراینرررنهای یرررادگیری و
همچنی ن خۀ تجنیننظر شنۀ آن توسرب آننرسرون و
کراتول ،تعمیم یادگیری را میتوان ب ررایننهای سوو
باال همچون بر کرار ب رت  ،تحریرل ،ارزشریابی و خرر
کردن مررتبب دان رت .برر اسراس ایر نترایج ،موالر
کتاب های تازه تللی در سوا ررایننهای ب یادآوردن و

رهمیررنن اسررت و وارد دیورر هررای برراالتر یررادگیری
نمیشود .یادگیری مشارکتی ()collaborative learning
مؤلاۀ دیگر ای رراینن است کر تلکیرن آن برر اسرتااده
دناکثری از رعالیتهای مشرارکتی (دونارره و گروهری)
ب جای رعالیتهای رقابتی است .در ای رراینن ،یادگیری
بر اساس تبادل اجتماعی اطحعا در بری اعضرای یرک
گروه است و هر ررد م رکول یرادگیری خرود و ارررایش
یادگیری در دیگران است ( .)Olsen & Kagan, 1992بر
اساس نتایج ب دست آمنه میانگی سرؤاال مربروو بر
ای مؤلا متوسب و ن بتاً قابلقبول اسرت کر ادتمراالً
دلیررل آن وجررود تمررری هررا و رعالیررتهررایی در ایرر
کتابهاست ک باین ب صور کار دوناره و گروهی درل
شونن .یادگیری مبتنی بر تاتر انتقادی و خحق ازجمرر
مؤلا هایی است ک کمتری میانگی را در ایر ارزیرابی
ب ر دسررت آورده اسررت .در ای ر یررادگیری بررر پرررورش
مهار های تاتر در سوو باال تلکین میشود .برا توجر
ب اینت کتابهرای  Prospectبررای سروا مقرنماتی و
پای طرادی شنهانن ،ای موضروع شراین توضریادهنرنۀ
میانگی پایی ب دست آمرنه بررای ایر مؤلار باشرن.
درنهایت ،مؤلا های آگراهی و توجر قررار دارنرن .بحرث
آگررراهی ( awarenessیرررا  )consciousnessو توجر ر
( )attentionو تلثیر برانگیخت آنهرا در یرادگیری زبران
مورد توج محققان آمروزش و یرادگیری زبران اهمیرت
ب رایی داشت است ( .)Schmidt, 1993برر اسراس ایر
نظریا  ،بهتری شیوۀ آموزش زبان ن انتقرال اطحعرا
دربارۀ اجرای زبان ب رراگیران برت آگاه ساخت آنهرا از
وجود ای اجرا ،روابب بی آنها و برانگیخت توجر آنران
در رراینن یادگیری است .با توج ب ای نتایج ،میرانگی
ب دست آمنه بررای مؤلارۀ آگراهی غیرقابرلقبرول و در
مؤلا رۀ توج ر متوسررب اسررت .بایررن توج ر داشررت ک ر
کتررابهررای  Prospectبررر اسرراس مررنل خورری یررا 3-P
( presentation, practice, productionارائر  ،تمرری و
تولین) طرادی شنهانن ک در برخی موارد برا روش هرای
برانگیرانننۀ آگراهی و توجر در تهیر و ترنوی موالر
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آموزشی ک بر مبنای منل ارخشی آموزش و یرادگیری
است همخوانی ننارد.
در انتها ،ررایننهای انگیرش کمتری میرانگی را در
کردنن .از نظر مؤلاۀ توانایی
ارزیابی ب دست آمنه ک
موضوعا و موالر انتخراب شرنه در ایجراد عحقر در
رراگیران میانگی  2/92ک در سوا غیرقابل قبول قررار
دارد نشان میدهن موضروعا کتراب از نظرر ارزیابران و
معرمان جذابیت اننانی نناشت انرن .خرودکارآمرنی بر
معنای ن بت دادن مورقیتها ب تحش و کوشش ررردی
است ( .)Bandura, 1997از نظر ای مؤلا نیر کتراب در
سرروا متوسرروی قرررار دارد .خررودتنظیمی ب ر معنررای
رراینررنی اسررت ک ر در آن ررررد در یررادگیری م ررتقل
میشود و آن را با انگیرۀ درونی و ن ب خاطر انگیرههای
بیرونی (معرم ،نمره ،امتحان) انجا میدهن .سؤاال ای
مؤلا بنی صور بودنرن کر آیرا زبرانآمروزان در درل
تتالی خحقان نیاز ب راهنمایی معرم یا شخص دیگرری
دارنن .اگر ای واب تگی در ابتنا زیاد است ،آیا ب مررور و
در طول درس های مختر کم میشود تا ب صار برسرن
و در انتها موال و تمری های کتاب اقنر در کمک بر
یادگیری م تقل زبانآمروزان مرؤثر ه رتنن .نترایج بر
دست آمنه نشان میدهن ک ایر مؤلار نیرر در سروا
غیرقابلقبول قررار گررتر اسرت .در کرل ،برا توجر بر
اهمیرررت رراینرررنهای انگیررررش در نظریرررۀ زایشررری
( )Anderman, 2010میتروان نتیجر گرررت کر ایر
کتاب ها از نظر رراینن انگیرش رراگیرران انرنان مورر
نبودهانن.
ای یارت ها با نتایج تحقیقا دیگر در مرورد مبحرث
انگیرش در کتابهای  Prospectشباهتها و تااو هایی
دارد .اکثر تحقیقا پیشی کتاب ( Prospect )9کر در
پای رۀ هاررتم متوسررو اول تررنریس م ریشررود را کتررابی
انگیرشی و مورروب هرم از نظرر معرمران و هرم از نظرر
دانشآموزان ارزیابی کردهانن ک ازجمرر عررل بر قور
ردری کتاب ،تصاویر مناس  ،تلکین بر صرحبت کرردن و
شنینن در کنار خواننن و نوشت  ،تمرری هرای مناسر

گروهی ،توج ب نیازهای رراگیران ،محوری بودن متالمر
در هر درس و نبود تجری وتحریل گرامری اشاره نمودهانرن
( Mahmoudi & Moradi, 2015; Salehi & Amini,
 .)2016ای در دالی است ک کتابهای ( Prospect )2و
بر خصروص ( Prospect )3از نظرر شراخص انگیررش در
سوا پایینی قرار دارنن ک عرل آن را تغییر ناگهانی سوا
کتاب  2و ب خصوص  3در مقای ر برا کتراب  ،9طروالنی
شنن مت های درک مور و متالم های درسهرا ،ارائرۀ
دجم زیادی از موالر گرامرری در تعرناد کمری درس و
سررراعا هاتگررری کرررم ترررنریس عنررروان نمرررودهانرررن
( .)Ghaedsharafi, Yamini & Dehghan, 2019در
ارتبرراو بررا همخرروانی کتررابهررای  Prospectبررا اصررول و
ااراوبهای روش تعامری آمروزش زبران ( )CLTبرخری
تحقیقا پیشی (ازجمرر ;Ahmadi Safa et al., 2017
 )Torki & Chalak, 2017نشان دادهانن ک ای کترابهرا
با اصرول کرری ایر نظریر همخروانی دارنرن .براای درال
( Safa et al. )2017در تحقی خود نشان دادنن کر ایر
کتابها از نظر کاربرد در محیبهای طبیعی کراربرد زبران
(غیرآموزشرری) برررای رراگی رران زبرران انگری رری انررنان
رضایتبخش نی تنن .تحقی داضر نیر نترایج مشرابهی را
نشان میدهن ب گون ای ک ای کترابهرا از نظرر توانرایی
تعمیم موال یاد گررت شنه ب محیبهای غیررآموزشری
ک ارتباو ب یار نردیتی با اصرول روش تعرامری آمروزش
زبان دارد اننان مورر نبودنرن .همچنری هماننرن اکثرر
تحقیقررا پیشرری ک ر کتررابهررای  Prospectرا از نظررر
محتوای زبانی مور ارزیابی کرده بودنرن ( Ahmadi Safa
 ،)et al., 2017پژوهش داضر نشان داد ک ای کتابها از
نظر معیار زایرش کر بر ارتبراو محتروای زبرانی دروس
مختر یک کتاب و همچنی ارتباو کتابهرای مخترر
با یتنیگر و با دانش پیشی رراگیران مرتبب اسرت مورر
عمل کردهانن .باای دال ،ای کترابهرا از نظرر معیارهرای
یادگیری در سوا ضعی و از نظر خر معنا (ب عنوان دو
بخش مهم محتوای زبانی) در سوا متوسوی قرار دارنن.

تحلیل محتوای دروس منتخب کتابهای زبان انگلیسی دورة متوسطه اول مدارس ایران 171 / ...

همچنرری برخرری موالعررا بررر م ررائل ررهنگرری و
بینرراررهنگی کتررابهررای  Prospectتمرکررر کررردهانررن
( Ahmadi Safa & Farahani, 2016; Ghiyasian et
 )al., 2017, Mahmoudi & Moradi, 2014ک ب اتااق
عنوان نمودهانن ک بومیگرایی ارراطی بر کرار ررتر در
ای کتاب ها از عوامل ضع آنها بوده و مران از کرارکرد
صحیا کتابهرا در آشرنایی برا ررهنرگ زبران مقصرن و
ارتباطا بینراررهنگی شرنه اسرت .در پرژوهش رعرری،
میانگی متوسب پاسه های شرکتکنننگان بر سرؤاال
زیرمجموع دو از بخش خر معنا (سرؤاال  29 ،25و
 ،30مراجعر شرود بر پیوسرت) تلیینکننرنۀ تحقیقرا
پیشی در مورد بومیسازی کتابهای  Prospectاسرت.
همچنی در ارتباو با نقش ای کتاب ها در توانا نمرودن
زبان آموزان برای ب کار برردن زبران در محریب طبیعری
(سؤاال  5 ،2و  )9و برانگیرانننه بودن آنها (انگیررش)،
نتایج نشان داد کر هرر دو شراخص در سروا غیرقابرل
قبولی قرار داشتنن .ای موضوع می توانن ناشی از رقرنان
جنب های ررهنگ های دیگر در ایر کتراب هرا و تلکیرن
بیش ازدن بر ررهنگ بومی بنون تلکیرن برر کاربردهرای
گ تردۀ بیناررهنگی و بی المرری زبران انگری ری باشرن.
برای مثال ضرع ایر کترابهرا در ارتبراو برا پررورش
مهررار هررای تاتررر ،برررانگیخت آگرراهی و توجر کر از
شاخصهای انگیرش بودنن ممت است عحوه بر محتوای
زبانی ناشی از محتوای ررهنگی کتابها نیر باشن (بررای
مثال همۀ ایرانیان مریداننرن نروروز ای رت و خوانرنن
متنی دربارۀ آن ب زبان انگری ی ممتر اسرت انرنان
انگیرشی و االشی نباشن ،اما اگر همی مت در ادام ب
میران گ تردگی نوروز در کشورهای منوق میپرداخت
یا آن را با رسو سرال نرو در کشرورهای دیگرر مقای ر
می کرد عناصر آگاهی ،تاتر و توج بر ارالش کشرینه
میشننن) .تحقیقا بیشتر در آیننه مریتواننرن بر طرور
خاص ب ای موضوع بپردازنن .نتایج ای تحقی میتوانن
برررای موظارران و نوی ررننگان کتررابهررای  Prospectو
( Visionمتوسوۀ دو ) مورد استااده قررار گیررد .نقراو

قو کتاب بر اساس منل زایشی یادگیری قابل تقویت و
نقاو ضع آن (آگاهی ،تاتر خحق و توج ) قابل بهبرود
و بازبینی است .همچنی اکلی ت تنوی شنه در ای
تحقی را میتوان در تحریل محتوای سرایر کتراب هرای
درسی زبان و با تغییراتی در ارزیابی سرایر کتر درسری
مورد استااده قرار داد.
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