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و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

 هاي آموزش زبان انگليسي اجتماعي ارايه شده در كتاب- الگوهاي فرهنگي
و تتبع هاي ايران از نظر ميزان ايجاد انگيزش روحيه دبيرستان ي تحقيق

 **نژاد محمدرضا طالبي دكتر∗كتابي سعيد دكتر

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا دانشگاه اصفهان

 چكيده
هـاي در كتاب اجتماعي ارائه شده–پژوهش حاضر به بررسي الگوهاي فرهنگي

هاي ايران از نظر ميزان ايجاد انگيزش روحيه تحقيق آموزش زبان انگليسي دبيرستان
و اجتماعي بـر اسـاس پايـه-گنجاندن بعد فرهنگي.و تتبع پرداخته است اي علمـي

رسد اين بعد بـه منظم، از مسائل بسيار مهم در برنامه آموزش زبان است كه به نظر مي
هاي در اين مقاله، پس از معرفي برخي شيوه.ه قرار نگرفته استطور اصولي مورد توج

و همچنين سير تطور كتاب–آموزشي، بعد فرهنگي هاي زبان دبيرستان اجتماعي زبان
، سه كتـاب زبـان دوره دبيرسـتان در دو دوره)1350-1380(در يك دوره سي ساله 

هـا كارهايي براي رفع كاستيدر انتها، راه. زماني متفاوت مورد بررسي قرار گرفته اند
مي. پيشنهاد شده است توان بـه لـزوم توجـه خـاص بـه نـوع از جمله اين راهكارها

. چهارچوب مورد نياز جامعه امروز ايران اشاره نمود

و تتبع.2 اجتماعي–الگوهاي فرهنگي.1:ي كليديها واژه  انگيزش.4 آموزش زبان.3 تحقيق

 مقدمه.1
. دهـد هاي خارجي بخشي از آموزش عمومي را تشكيل مـيي جهان، آموزش زباندر اكثر كشورها

 1992شـود؛ ماننـد آمريكـا كـه از سـالي ابتدايي شروع مـي اي از كشورها اين آموزش از دوره در پاره
(آموزش يك زبان خارجي را از كودكستان اجباري ساخته است و يا در ديگر كشورها كه1)1996 مور،.

ا ميز دورهاين آموزش و يا در كشور ايران كـه) كشور انگلستان به عنوان مثال(شودي راهنمايي شروع
و دبيرستان ملحوظ گرديده است هاي دوره هاست زبان خارجي در برنامه سال .ي راهنمايي

 آموزش زبان استاديار*
 آموزش زبان دانشيار **
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اين گرايش، البته ممكن است در كشورهاي مختلف يكسان نباشد ولـي آن چـه مسـلم اسـت، در
كه همه ريزي شده، آموزش زبان خارجي صـرفاً بـه معنـاي آمـوزش دسـتور برنامه آگاهانهي كشورهايي

و واژگان آن نيست هـاي ريزي زبـاني مسوول برنامهي آمريكا، تاكيد كميته مثالً در اياالت متحده. زبان
در. توسط يك زبان خاص است،خارجي بر روي فرهنگ ارايه شده علل تاكيد بـر فرهنـگ نيـز ضـرورتاُ

و بستگي به نحوهيكساني كشورها همه و بـه نيست و پـرورش از فرهنـگ ي تلقي مسـووالن آمـوزش
براي مثـال در كشـور مـا. خصوص فرهنگ ارايه شده ازسوي زبان خارجي مورد توجه در آن كشور دارد

و الجرم با توجـه بـه ديـدگاهي كـه در  فرهنگ منسوب به زبان انگليسي فرهنگ غربي تلقي شده است
ف فارغ از اين كه چنين تلقي. رهنگ غربي در كشور حاكم است، آن را فرهنگي منحط پنداشته اندمورد

تـوان از ابعـاد ديگـر آن جـدا اجتماعي يك زبـان را مـي-صحيح است يا خير، بايد ديد آيا بعد فرهنگي
و واژگان ارايه كرد؟ سواالتي توان زبان را صرفاً در محدوده نمود؟ آيا مي ديگر از اين قبيلي دستور زبان

و جوابي ادبيات زبان آموزي سابقه البته در پيشينه در. هاي ارايه شده نيز متنوع اسـت اي طوالني دارد
مي اين جا نتيجه .گرددي كلي اين مباحثات به طور اختصار بيان

ي گذشـته، هاي خارجي در چند دهـه اجتماعي زبان-با وجود توجه بسيار به آموزش بعد فرهنگي
مي سه نكته و هم از نظر كيفي مشخص نمودي مهم را اولين نكته اين كه زبان. توان هم از نظر تاريخي

مي-را از بعد فرهنگي دوم اين كه در چنين صورتي، يعنـي جـدايي. دانند اجتماعي آن غيرقابل تفكيك
و فرهنگ، برنامه و باالخره نكته ناپذيري زبان س ريزي درسي چگونه بايد باشد ووم مربوط به شيوهي هـا

مي تكنيك و آزمون .گردد هاي آموزش
مي نكته هـاي ميالدي دنبال نمود كه آثار آن در سـال 1930ي هاي اول دهه توان از سالي اول را

و زبان شناساني چون 1950 و)1929(3»سـاپير«،)1959-76(2»هـال«و در كارهاي انسان شناسان ،
و محـاوره. شودميبه وضوح ديده) 1956(4»ورف« به نظر اين دانشمندان، زبان عبارت است از محاوره

و ماننـد آن كـه  و بيان نيازهاي ابتدايي بشر است؛ همانند بيان احساسات، عواطـف، نيازهـا براي ارتباط
و لذا از فرد تا فرد يا جامعه .تا جامعه ديگر متغير است خود امري است فردي

د در نتيجه هـا اجتمـاعي زبـان نيـز در برنامـه-هاي بعد، بعـد فرهنگـير سالي چنين استداللي،
و برنامه اي ارايه گرديد كـه در چـارچوب كـاربردي آن قـرار هاي خارجي به گونه هاي زبان گنجانده شد

و واژگان زبان، قواعد كـاربردي فرهنگـي مي و به عالوه ساختار اجتمـاعي زبـان را نيـز آمـوزش-گرفت
الز. داد مي وم بود مدرسان زبانهم زمان هاي خارجي نيز متقاعد شوند كه چنـين كـاري ضـرورت دارد

اي بود كـه چنـيني برنامه اما از اين مهم تر، تهيه. تركيب فرهنگ را در كالس درس مد نظر قرار دهند
از نظـر تـاريخي، دسـت. تر تعريف گـردد اي قابل لمسو الزم بود فرهنگ به گونه نشان دهد تركيبي را

و تربيت براي فرهنگ دو تعريف قايل شده انداند ي آن كـه يكي تعريـف انسـان شناسـانه: ركاران تعليم
مي شامل جشن و مانند آن و ديگري تعريف متعالي ها، موسيقي، غذاها تر آن كه فقط ادبيات، اپـرا، گردد

و شاهكارهاي ادبي را شامل مي .شود معماري
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از زبانهاي درسي اما با تركيب فرهنگ دركالس هاي خـارجي، معلـوم گرديـد تعريـف وسـيعتري
هـا در هـري انسـان هاي فوق باشد، هم زندگي روزمره هاي كالس فرهنگ الزم است كه هم شامل جنبه

و زباني را در برگيرد و با هر وضعيت و مقام، در هر كجاي دنيا تـر تر كـه صـحيح اين تعريف وسيع. شغل
ر شود، نكته هم شناخته مي ميي سومي و آن چگونگي برنامها ايجاب -ريزي آموزش بعد فرهنگـي كند

از. اجتماعي زبان است و نيز عدم آشنايي دست اندركاران آموزش زبان با اين بعد به علت تازگي موضوع
و شيوه هاي پراكنده كار، كوشش شد اي صورت گرفت در ادبيـات مربـوط بـه. هاي متفاوتي به كار گرفته

:اجتماعي زبان را به شرح زيرآمده است-ر شيوه اصلي آموزش بعد فرهنگيتدريس فرهنگ، چها
كه عبارت است از آميختن جزء فرهنگي از هر فرهنگ خاص، مثالً غـذاي:ي فرانكشتاين شيوه.1

، بازي آن ملي كشور، رقص فولكوريك و مانند .هاي سنتي، ورزش ملي
و غذا شگاهها، نماي يعني رقص فولكوريك، جشن:ي چهارگانه شيوه.2 .ها
و شهرهاست كه به معني شناسايي آثار تاريخي، رودخانه:ي راهنماي توريستي شيوه.3 .ها
هـاي فرهنگـي باالخره، شيوه باري به هر جهتي كه در آن از هر چيزي جهت تاكيد بر تفـاوت.4

.شود بهره گرفته مي
و اساس علمي محكمي ندارن واضح است كه اين شيوه و لـذا دسـت انـدركاران هاي پراكنده پايه د

و-هاي خارجي بر آن شده اند تا اهداف گنجاندن بعد فرهنگي آموزش زبان اجتماعي را مشخص نماينـد
و منظم كنند 5»ناسـتراند« اند از ميان صاحب نظراني كه در اين راه قدم برداشته. برخورد با آن را علمي

فر) 1974( و. هنگ ارايه نموداست كه چارچوبي علمي براي چگونگي فراگيري اين مدل شـامل تجزيـه
و مقايسه و آمـوزش قـراري الگوهاي فرهنگي بود كه در آن تفاوت تركيب هـاي فرهنگـي مـورد تاكيـد

و شولتز« 1975در سال. گرفت مي و6»الفايت نيـز در7»آلـن«اين مدل را مورد تجديد نظر قرار دادند
) 1974(» ناسـتراند«هاي قـديمي ماننـد مع الوصف، مدل. در آن تغييراتي را به وجود آورد 1985سال 

و 1988در سـال» الفايـت«و باالخره مدل تجديد نظر شده) 1991و 1974(8»سيلي« مانـدگار شـد
. مورد توجه قرار گرفت

توانـد قابليـت الزم را داشـته باشـد كـه داراي بر اساس مدل الفايت، فراگير زبان در صورتي مـي
:باشدهاي زير توانايي

 در يك موقعيت اجتماعي به طور مناسب عكس العمل نشان دهد؛) الف
و ترويج كند؛ رفتار فرهنگي)ب  مناسب در يك جامعه خاص را بشناسد
 الگوهاي فرهنگي را تشخيص دهد؛)ج
 الگوها را تشريح نمايد؛)د
ني كار برد الگوهاي فرهنگي را در موقعيت بتواند نحوه) هـ  مايد؛هاي خاص پيش بيني
مي رفتاري كه فرد را در يك جامعه)و و از خود نشان دهدي بيگانه قابل قبول .سازد تشريح نمايد

آن بر اين فهرست، زير مجموعه» سيلي« ها بتواننـد بـا اهـل هايي افزود كه فراگيران با استفاده از
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هاي خارجي اجتماعي زبان-اهداف آموزشي بعد فرهنگي. زبان بطور مناسب وموفق ارتباط برقرار نمايند
:ي زير باشد بايد در برگيرنده يكي از اهداف هفت گانه» سيلي«به نظر 

و داراي قابليت به كارگيري باشد؛-رفتار فرهنگي) الف  اجتماعي مورد نظر برانگيزاننده احساس
و عوامل اجتماعي را نشان دهد؛)ب  تعامل ميان زبان
 به حساب آيد، هاي عادي رفتار عادي در موقعيت)ج
 اجتماعي داشته باشد؛-واژگان مورد استفاده بار فرهنگي)د
ي مـورد نظـر اجتماعي جامعـه–در گفتار جمالتي به كار رود كه حاوي ارزيابي از بعد فرهنگي)ه
 باشد؛

 در مورد فرهنگ مقصد پژوهش به عمل آيد؛)و
.ها را مشخص نمايدي برخورد با ديگر فرهنگ شيوه)ز

و شولتز نيز در سـال الفاي هـاي اي بـراي آمـوزش فرهنـگ در زبـان اهـداف دوازده گانـه 1975ت
آن خارجي تعريف نمود كه شيوه ميي تدريس :توان خالصه كرد ها را در چهار اصل

و درك مطالب؛) الف  راه كارهاي كسب اطالعات
 راه كارهاي آموزش فراگيران براي رفتار مناسب در فرهنگ مقصد؛)ب
و مقايسه راه)ج و تحليل  ها؛ي فرهنگ كارهاي الزم براي تجزيه
مي)د .دهد راه كارهايي كه به فراگيران امكان درك رفتارهاي فرهنگي را

اول،. علي رغم احساس نياز به تعريف اهداف در آموزش فرهنگ، دو مساله هنوز باقي مانده اسـت
و» الفايت«به نظر  دوم، عـدم امكـان ارزيـابي ميـزان فراگيـري عدم دسترسي به مواد آموزشي مناسب

.فرهنگ مقصد است، زيرا در وضعيت موجود اهداف به خودي خود قابل اندازه گيري نيستند

 مساله بيان.2
هــا درســي هــاي خــارجي در كتــاب اجتمــاعي آمــوزش زبــان-در مــورد وضــعيت بعــد فرهنگــي

هـاي ريـزي دوم باشـد؛ زيـرا اصـوالً برنامـه تر از مشكل هاي ايران، شايد مشكل اول قابل لمس دبيرستان
هاي خاصـي، آن هـم بـاي استفاده از مواد آموزشي غير از آنچه به وسيله كميته آموزشي در ايران اجازه

و البته مدرسان نيز رغبتي نشان نمـي هاي خاص، تهيه شده را به مدرسين نمي ديدگاه و يـا دهد دهنـد
از سويي، هنوز حتي در نزد محققان اين حوزه نيز چارچوب. ندارند بعضاً آگاهي الزم را جهت اين كار را

و مشخصي كه بتوان آن را به عنوان راهنما و علمي معين در همه جا به كار گرفت شناخته شده نيست
و يا برنامه ريزان به حدي رسيده باشند كه در اين زمينه  لذا توقع آن كه در كشوري مثل ايران مدرسان

خ به هر حال، در حال حاضر نيز هنوز در مورد آمـوزش. رج دهند، انتظاري بيش از حد استابتكاري به
يكـي ديـدگاه نظريـه: هاي خارجي حداقل دو ديـدگاه متمـايز وجـود دارد اجتماعي زبان–بعد فرهنگي

و با تكيه بر ابعاد شناختي كار سعي دارند در كتاب پردازان است كه فارغ از جنبه وي عملي كار مـواد ها
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ديگـر ديـدگاه. هاي ميان فرهنگي قابليت شـناختي فراگيـران را افـزايش دهنـد آموزشي با ارايه تحليل
و محـيط واقعـي آمـوزش متعلق به دست اندر كاران عملي آموزش است كه با تجربـه  اي كـه از كـالس

و نيز در صـورت امكـان  آشـنايي بـا دارند، فرهنگ را هم سطح اطالعاتي راجع به مردم اهل زبان مقصد
و غذاهاي ملي آن مي موسيقي .دانند ها
مي هاي محققانه در اين زمينه، ديدگاه اول، نظريـه. شود تري نيز وجود دارد كه به چند مورد اشاره

به) 1983(9»كرامش« است كه معتقد است براي فراگيري فرهنگ مقصد الزم است فرهنگ خودمان را
و نقاط غيرم و تضادها آنخوبي بشناسيم و خاص آن دريابيم ها را همراه با جنبه تعارف اين. هاي تعصبي

و همان گونه كـه  ي درك تـاثير گويـد، اجـازه مـي) 1993( 10»برسـلين«نظريه طرفداران بسياري دارد
هاي آموزشي متعددي بر اين پايه ارايـه به همين دليل نيز تكنيك.دهد فرهنگ بر رفتار فراگيران را مي

.د آن در زيرمي آيدشده كه چند مور
اي كه در آن فراگيران طي يك سري اولين تكنيك عبارت است از طراحي مطالب آموزشي به گونه

مي هاي كوتاه با تفاوت داستان و فرهنگ مقصد آشنا و مواد آموزشي حاوي هاي ميان فرهنگ خود شوند
ع. نمايد مطالبي است كه موارد مهم را برجسته مي » كپسـول فرهنگـي«نـوان تكنيك ديگري كه تحت

شهرت يافته است حاوي مطالبي است كه در آن، هر بنـدي از مـواد آموزشـي بـه تشـريح يـك تفـاوت
و انگليسي زبانـان در نحـوه فرهنگي اختصاص مي ي يابد؛ براي مثال، تفاوت فرهنگي ميان فارسي زبانان

و ماننـد آن و يا نوع نان مورد اسـتفاده نيـز تعـدادي»ي فرهنگـي يـره زنج«در تكنيـك. صرف صبحانه
مي» كپسول فرهنگي« و بـه شـكل طوري در كنار هم قرار گيرند كه يك عنوان خاص را تشكيل دهنـد

–جديدترين تكنيك از اين نوع، مدل آموزشي بعـد فرهنگـي. يك داستان يا نمايشنامه قابل ارايه باشند
و در آن شـيوه يشـنه) 1974( 11»گلوكن«هاي خارجي است كه توسط اجتماعي زبان اي مـنظم اد شـد

.براي آشنا ساختن فراگيران با ارزشهاي فرهنگي رايج در جامعه مورد نظر ارائه گرديده است
هاي فوق الذكر، سعي بر آن اسـت كـه زبـان آمـوزي را در حـد آمـوزش واژگـان،ي شيوه در همه

و يا حتي بعد فرهنگي و فراگيـران را تشـويق بـه اجتماعي زبان به طور مجزا محـدود نسـازند–ساختار
در شيوهي اين محاسن، اما با همه. ها براي ارتباطي موثر نمايندي اين جنبه تركيب همه هاي يـاد شـده

و يك دليل آن اين است كه تهيه. شوندمي اجرا با اشكال مواجه ي چنين مـوادي خـود نيازمنـد دانـش
زب–فرهنگي هاي اطالعات قبلي كافي در زمينه و اجتماعي ان مقصد است كه براي مدرسان يـا مشـكل

و لذا كم مي يا غيرممكن است و واقعيـت. گيرد تر مورد استقبال قرار هـاي با در نظر گرفتن مـوارد فـوق
و  آموزشي كالس درس، شيوه بهره گيري از مطالب اصيل مربوط بـه فرهنـگ امـر رايجـي شـده اسـت

مي مدرسان با استفاده از چنين مطالبي، فراگيران را در. سازند با فرهنگ مورد نظر آشنا ايـن امـر البتـه
و هنوز هم شيوه و مخصوصاً در سطح دبيرستان ميسر نيست هـاي سـنتي زبـان آمـوزي بعضي كشورها

.اجتماعي آن رايج است–فارغ از بعد فرهنگي 
بـ–حال ببينيم در چنين وضعيتي كه بعد فرهنگي و روز اجتماعي زبان بيگانه حتي امكان ظهـور
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و انگيزاننـده آن را در كتـاب توان جنبه به طور واقعي ندارد، چگونه مي و مـواد آموزشـي هاي مثبـت هـا
 گنجاند، بدون اين كه ايجاد اخالل نمايد؟

هـاي تحليـل كـالم،ي بحث در همه. اي كوتاه الزم است تر به اين پرسش، مقدمه براي پاسخ دقيق
نقـد يـك مـتن، چـه گفتـاري چـه. ديـدگاه خـاص اسـت فرض بر آن است كه كالم نمايش زباني يك

و نشـان دهـد ارتبـاط  نوشتاري، بر آن است كه آگاهي نسبت به چگونگي ساختار متن را بررسي نمايـد
و قدرت ايـدئولوژيك چـه طـور در مـتن بـروز پيـدا كـرده اسـت  در متـون. كالمي در آن چگونه است

ا زبان و موضوعي صدق نكنـد؛ زيـرا معمـوالً ايـن متـون آموزي، البته اين موضوع شايد مانند متون صيل
البته ممكن اسـت چنـين قصـدي در كـار. براي تبليغ يا تبيين يك ايدئولوژي خاص نوشته نشده است

هاي اما بر اساس آن چه در پژوهش. بوده باشد كه در اين حالت انجام تحقيقي مجزا ضروري خواهد بود
و نيز تهيه مواد هاي خارجي آمده، متون مربوط به آن بهتـر اسـت آموزشي زبان مربوط به شيوه تدريس

و در تدريس نيز جنبه بيطرفي مدنظر قرار گيرد .از نظر فرهنگي خنثي باشند
را بر اساس نظريه توان در آموزش زبـان نيـزمي هاي آموزشي كالسيك جديد كه چند جنبه از آن

مي دخيل دانست، ايدئولوژي بر اساس پيش فرض :تواند اعمال گردد هاي زير
.هاي اجتماعي بايد از فرد شروع كرد اول اين كه براي درك سيستم

.ي تاثير جمعي عملكردهاي فردي است سياسي نتيجه–هاي اجتماعي دوم اين كه تفاوت
).12،1991تالفسون(هاي اجتماعي تاكيد بايستي بر روي فرد باشد سوم اين كه در پژوهش

و» كراشن«نظريات به عنوان مثال، در تكيه بر متغيرهاي فراگير است كه در آن بر انگيزش فـرد
هـاي آمـوزش زبـان بايسـتي ريـزي از سويي بعضي عقيده دارنـد كـه در برنامـه. شود نه گروه، تاكيد مي

و اجتماع در نظر باشد  و زيان فرد  ). 1994پني كوك(خاستگاه سود
توانـد بـه صـورتي دست اندركاران پنداشته انـد، نمـي از آن جا كه زبان، بر خالف آن چه بعضي از
–توانـد از جهـت فرهنگـي هـاي آمـوزش زبـان نمـي خنثي در ارتباط به كار رود، بررسي متون كتـاب 

هـاي صـدق ممكن است ادعا شود كه اين موضـوع درمـورد كتـاب. اجتماعي خالي از جهت گيري باشد
مي مي ها تهيه شده به وسيله متخصصـان داخلـيو در كتابشود كند كه به وسيله موسسات غربي تهيه

هاي پس از انقالب مؤيـد آن اسـت كـه ها تهيه شده در سال نگاهي به كتاب. چنين مواردي وجود ندارد
و همان طور كه  گويد براي مسـلمانان فراگيـري، منجملـه فراگيـريمي)1996( 13»هير«چنين نيست

و پرهيز از آن چه منفعتي در بر ندارد به نظـر زبان، بايد شامل چيزهايي باشد كه نافع  بـه» هيـر«است
.هاي آموزشي است اسالمي كردن برنامه معني

براي اين كه ببينيم آيا ممكن است چنين اصولي را در عمل پياده نمود، بايد به چند سوال پاسـخ
:گوييم

خص.1 وص در كشـورهايي زبان خارجي، در اين مورد زبان انگليسي، چه نقشي در جهان سوم، به
 كند؟ با ايدئولوژي خاص بازي مي
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 چرا موقعيت زبان انگليسي تا اين حد در جهان تقويت شده است؟.2
 در اين ميان، نقش متخصصان انگليسي زبان تا چه ميزان است؟.3
و يا سيستم فرهنگيي سياست در وضعيت فعلي، زبان انگليسي نماينده.4 –هاي كدام ايدئولوژي

 اجتماعي است؟
و چهارم، در ادبيات مربوط به آن بـه حـد كـافي مـورد برخي از اين سواالت، مخصوصاً سوال دوم
و كافي است اشاره شود كه با وجود انبوهي پژوهش در اين مورد، هنوز يك نظر واحـد  مداقه قرار گرفته

و موارد متعددي را مي و فقط وجود ندارد به ذكر اين توان ذكر نمود كه جاي بحث آن در اين جا نيست
مي نكته بسنده مي و اين خود بـه مفهـوم فرهنـگ شود كه زبان براي افزايش آگاهي عمومي به كار رود

هاي دبيرستاني تهيه شده براي آموزش زبـان انگليسـي در پـي سـاختن فرهنـگ آيا كتاب. سازي است
و در اين مورد آيا فرهنگ مورد نظر باعث انگيزش علمي دانش آموزان ايرانـي خاصي بوده است يا خير؟

و نوجوان اين كشور را تشكيل مي مي كه قشر عظيم جوان  تواند بشود؟ دهند، شده است يا
و دبيرستان در يـك براي اين كار الزم است در ابتدا گذري به كتاب هاي انگليسي دوره راهنمايي

ع وجود داشته است يا خيـر؟ي سي ساله شود تا معلوم گردد آيا تفاوتي از اين بابت در اين دو مقط دوره
و اگر تفاوتي وجود دارد از كدام جنبه قابل بررسي است؟

ي دبيرستاني دريك دوره سي سالهي زبان انگليسي دورهها كتابگذري برسير تطور.3
)1350 -1380(
آغـاز ايـن دوره سـال. پـردازدي زبان انگليسي مـيها كتاببخش حاضر، به بررسي سه دهه تطور

مي مسي است كه دوره جديد آموزش در ايران با تشكيل دورهش 1350 . شـودي راهنمايي تحصيلي آغاز
ي تغيير مشاهده در اين بررسي، سه دوره. است 1380ي منتشرشده تا سالها كتابخاتمه اين بررسي،

ب1357-1350ي اول دوره) الـف: شود مي . 1380-1370ي سـوم دوره)ج؛1370-1358دوره دوم)؛
ميقاب .شودل ذكر است كه از هر دوره فقط يك كتاب بررسي
)1357-50(ي اول دوره.1.3

ي زبـان هـا كتـابي هـاي علـم زبـان، اولـين دوره، با بهره گيـري از پيشـرفت 1350از آغاز سال
و جـريس پريوش منوچهري،. انگليسي براي دوره راهنمايي تحصيلي تأليف شد عالء الـدين پازارگـادي

و بـر اسـاسها كتاباين. بودندها كتابيد آورندگان اين دوره استرين پد متأثر از مكتب ساخت گرايـي
و روش مستقيم-تلفيقي از روش شنيداري و لـوح ديداري هـاي بودندكه همراه با كتاب راهنمـاي معلـم

. مربوط عرضه شدند
(ي دوم دوره.2.3 :1350 –1357(

، تغييراتي در اها كتابدر اين دوره شدي براي مثال، در حالي كه كتاب انگليسـي. نگليسي ايجاد
و اصالح در اين دوره بـه 220، داراي)1354چاپ( سال اول  صفحه است، همان كتاب پس از بازبيني
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ي تحصـيلي، خـود يك سـوم بـراي همـان دوره كاهش يك كتاب به ميزان. صفحه تقليل پيدا كرد 71
.سوال مهمي است

ي اول تغييرات، شامل حذف دروسـي دسته. نشان دهندة سه نوع تغيير است بررسي موارد تقليل،
كتـاب اول دبيرسـتان52تـا46صـفحات( ”The English Club Plans a Party“ خاص، مانند

 to اي ديگـر از ايـن حـذف، درس نمونـه. است كه احتماال به داليل فرهنگي حذف شده اسـت) 1354
Europe” “A Visit )از همان كتاب است كه باز هم احتماالً به همـان دليـل) 143ات 136صفحات

.حذف شده است
صـفحة( ”Scouting“براي مثـال درس.ي دوم تغييرات، موارد اصالح بعضي دروس است دسته

26تـا18صـفحة( ”The Baseej“با تغييراتـي بـه صـورت درس) 1354كتاب سال اول46تا 38
ا) 1368كتاب سال اول  ”Pen Friend“اي ديگـر از ايـن اصـالحات، درس نمونـه. سـت ظـاهر شـده

ظاهر شده)68(در سال ”Thank you Letter“كه به صورت) 1354كتاب سال اول53-6صفحة(
.است

براي مثال اولين درس كتاب.ي سوم تغييرات، جا به جا نمودن ترتيب بعضي از دروس است دسته
درمي)4-1ص( ”What Keeps you Alive“با عنوان)68(سال اول  باشد كه احتماالً اين تغييـر

و درس انگليسي بوده است . راستاي تأكيد به وجهه علمي كتاب
مي تقليل صفحات كتاب نه تنها در سال اول، بلكه در سال براي مثـال. خورد هاي ديگر هم بچشم

نشـان 1368شره در سـالو همان كتاب منت 1361مقايسه كتاب سال سوم دبيرستان منتشره در سال 
مي 108داراي 1361دهد كه كتاب منتشره در سال مي  1368باشـد ولـي پـس از آن در سـال صفحه

.كاهش يافته است79تعداد صفحات به
و يـا بـازنگري چـه بـوده اسـت؟ يـك نمونـه ي عينـي، اكنون سوال اين است كه نتايج اين تقليل

مـتن. اسـت 1368و ديگـري در سـال 1361در سالي درس اول كتاب سال سوم منتشرشده مقايسه
براي مثال در كتاب.شود قرائتي در هر دو كتاب عيناً يكسان است ولي پس از متن، اختالفات شروع مي

حـذف شـده 1368ها، سواالت درك مطلب است ولي اين سواالت در سال، اولين قسمت تمرين1361
.توان پيدا كرد نميهيچ علت مشخصي براي حذف اين بخش مهم. است

بخش ديگـري. قسمت تشخيص لغت نيز حذف گرديده است عالوه بر حذف سواالت درك مطلب،
آن محذوف بخش چهارم. كه حذف شده است، بخش كلمات ربط است بخش واژگان همراه با ده سـوال

مويدتاكيد كه اين خود(تنها بخش باقيمانده، بخش گرامر است كه دست نخورده باقي مانده است. است
مي). باشد بر گرامر مي رسد اين تغييرات در جهت كاهش حجم مطالب بوده است اما مبناي علمـي بنظر

. خاصي نداشته است
و اصـالح قسـمتها كتابمحدود كردن مطالب مندرج در از، حذف يا افزودن متون، تغييـر هـايي

دري ها، كاهش ساعات تدريس، حذف درس زبان از سال اول دوره درس و غيـره، نظـم حـاكم راهنمايي
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و لزوم تأليفها كتاب را.ي جديد را آشكار نمودها كتابي درسي انگليسي را بهم ريخت اين دوره جديد
مي به نام دوره .خوانيمي سوم

)1380-1370( دوره سوم.3.3
و سياق تا پاياها كتاباين دوره با تأليف و با همان سبك ن دبيرستاني دوره راهنمايي شروع شد

در.ي جديد تأليف گرديدها كتاب و سـبكي در خصوص معيار انتخاب عناصر واژگـاني، نحـوي، معنـايي
و سهيلي-ي جديد، نويسندگانها كتاب مي-) 7:1982(بيرجندي :شمارند معيارهاي زير را بر

 هدف از فراگيري زبان خارجي در ايران؛) الف
و نيازهاي فراگيرندگان؛)ب  سن
ي زبان خارجي؛ ونهگ)پ
 فرايندهاي زبان آموزي؛)ت
و غيره تصاوير، نوع تمرين(عوامل مؤثر در فراگيري زبان)ث ؛)ها، ارائه، قواعد
 هاي نوين در تدريس زبان خارجي؛ نتايج پژوهش)د
 نتايجي كه از تحليل خطاهاي دستوري به دست آمده است؛)ذ
و مكان مناسب در فراگيري زبان خار)ر سه ساعت يا چهار ساعت، داشـتن يـا نداشـتن(جي زمان

؛)آزمايشگاه
 گفتاري؛-عوامل شنيداري)ز
 انگيزه در فراگيري زبان خارجي؛)ژ

و(در فراگيـري زبـان خـارجي» تماس«يا» اجتماعي«عوامل)ص معلـم، همشـاگردي، خـانواده
؛)غيره

شـ(كاربرد عملي در فراگيري زبـان خـارجي)ض ركت در كنكـور، ادامـه موفقيـت در امتحانـات،
و غيره ؛)تحصيل در خارج

و خواسته(موقعيت كنوني جامعه)ط ؛)هاي بين المللي هاي افراد در ارتباط نياز به بيان افكار
 استعداد علمي فراگيرندگان در هر مقطع تحصيلي در ارتباط با كتاب درسي؛)ظ
و جسمي فراگيرندگان در ارتباط با كتاب درس)ع ي؛آمادگي ذهني
 هاي يادگيري؛ ها در نظريه نتايج پژوهش)غ
 هاي زبان شناسي؛ ها در نظريه نتايج پژوهش)ف
 ها در آزمون زبان خارجي؛ نتايج پژوهش)ق
و تدوين مواد درسي زبان خارجي؛)ك  اصول تهيه
و دبيران ايراني در تدريس زبان انگليسي؛)گ  نظرات كارشناسان
زب(تجارب شخصي مؤلفان)ه ؛)ان انگليسي در مقاطع مختلفتدريس
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.ي درسي براي فراگيرندگان انگليسي زبانها كتابنتايج بررسي)م
و تـدوين-دهد كه از لحاظ نقش بعد فرهنگـي تأملي در موارد فوق نشان مي اجتمـاعي در تهيـه

رجي در فراگيري زبـان خـا» تماس«يا» اجتماعي«اي به عوامل، اشاره)ص(مطالب درسي، فقط در بند 
و غيره( و يـا.شده است) معلم، هم شاگردي، خانواده اما مشخص نيست كه ايـن عوامـل كـدام هسـتند

حتي يك بار نيز ذكر نشده» فرهنگ«قابل تامل است كه در اين ليست، كلمةكليدي. نقش آنها چيست
. است

ي يه اجتماعي ارايه شده از نظر ميزان ايجاد انگيزش روح-بررسي الگوهاي فرهنگي.4
و دهه هفتاد و تتبع در كتاب سال اول دبيرستان در دو مقطع دهه پنجاه  تحقيق

در اين بخش، به عنوان تنها يك نمونه، با اسـتفاده از روش تحليـل محتـوا بـه بررسـي الگوهـاي
و تتبـع در كتـاب سـال اول-فرهنگي اجتماعي ارايه شده از نظر ميزان ايجاد انگيزش روحيـه تحقيـق

مي در دو مقطع دهه دبيرستان و دهه هفتاد براي بررسي اين موضوع، بايد به دو سوال. پردازيمي پنجاه
:زير پاسخ داد

و سرفصلهاي تعيين شده به اين موضوع پرداخته شده است؟.1  آيا اصوالً در اهداف
و آيـا اگـر ايـن.2 در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، آيا در عمل اين اهداف پياده شده اند؟

 داف پياده شده اند، مسير صحيح بوده است يا خير؟اه
و پـرورش 1346ي تفصيلي دوره سه ساله راهنمايي مصوب تيرماه بر اساس برنامه وزارت آموزش

و سهيلي( ، هدف آموزش زبان در مدارس ايران اين اسـت كـه آمـوزش) 7:1982، به نقل از بيرجندي
ال«زبان خارجي و به طور كلـي به برقراري تفاهم صحيح بين و هنر و ادبيات مللي از راه آشنايي با علوم

مي تمدن كشورهايي كه به آن زبان سخن مي و وسيله گويند كمك و كند ي مطمئني است براي كمـك
و اطالعات و منابع خارجي براي افزايش تجارب .»راهنمايي دانش آموزان براي استفاده از مĤخذ

و اطالعـات استفاده«در نقل قول فوق، عبارت و منابع خارجي براي افزايش تجـارب را» از مĤخذ
و تتبع برشمرد توان در راستاي هدف ايجاد انگيزش روحيه مي كه.ي تحقيق اكنون سوال دوم اين است

ي تحقيق سهمي دارد يا خير؟ به عبارت ديگـر، آيـا در عمل آيا دروس ارايه شده در جهت ايجاد روحيه
ي تحقيـق را در دانـش آمـوزان ايجـاد ند به طور مستقيم يا غير مستقيم روحيهتوا دروس ارايه شده مي

كند يا خير؟ براي دست يابي به پاسخ براي اين سوال، الزم اسـت ايـن كتـاب از لحـاظ محتـوا تحليـل
مي.شود و با توجه به شباهت موارد، فقط يك نمونه ارايه .شود براي پرهيز از تكرار

و تتبع از لحاظ ايجاد روحيه) 1354(سال اول دبيرستان تحليل محتواي كتاب.1.4 ي تحقيق
:اين كتاب داراي بيست درس با عناوين زير است
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)1354( عناوين دروس كتاب سال اول دبيرستان:1جدول
عنوان درس درس عنوان درس درس

بيمارستان مدرن 11 ي جديدمدرسه 1
از خانه تا داروخانه 12 م ايداسقدرت جادويي 2

اگر 13 پيشاهنگي 3
ديداري از اروپا 14 ميهماني كلوپ انگليسي 4
اسب چوبي 15 دوستان مكاتبه اي 5

ي بيست سواليمسابقه 16 چشم 6
ويليام شكسپير 17 ي دقيقمشاهده 7

رادار 18 دانشمند بزرگ ايراني 8
آبراهام لينكلن 19 آزمايشگاه مدرسه 9
كوهنوردي 20 عكس عجيب 10

و به طـور كلـي تمـدن«حال ببينيم دروس فوق در راستاي هدف و هنر و ادبيات آشنايي با علوم
و كشورهايي كه به آن زبان سخن مي و راهنمايي دانش آموزان بـراي اسـتفاده از مĤخـذ و كمك گويند

و اطالعات .هستند يا خير» منابع خارجي براي افزايش تجارب
مي1شماره همانطور كه جدول در بخشـي. اسـت»ي جديد مدرسه«دهد، عنوان درس اول نشان

:از اين درس، در قالب يك گفت وگوي دوستانه، يكي از اهداف مهم آموزش زبان مطرح شده است
Iraj: Why do we need to learn English? 
Mr. Saba: Do you want to go to a university after you get your diploma? 
Iraj: Yes. After graduating from high school, I want to study science at the 
university. 
Mr. Saba: Well, in university science courses you have to study many 
English books. (p.25) 

مي  و راهنمايي دانش آمـوزان بـراي اسـت«رسد مطلب فوق در راستاي به نظر ازهدف كمك  فاده
و اطالعات و منابع خارجي براي افزايش تجارب شناسـي نيـز درس درس اول از ديـد روان.است» مĤخذ

و گنجانيـدن آن بـه عنـوان درس آغـازين، انتخـاب» مدرسـه جديـد«عنوان درس.جالبي است اسـت
اب اي است چرا كه دانش آموزان به مقطع دبيرستان پاگذاشته بهينه و همان طـور كـه در تـداي درس اند

مي در همين جا به دانش. شود بسياري چيزها براي آنها عجيب است اشاره مي شود كه ايـن آموزان گفته
.احساس طبيعي است

ي داسـتاني اگرچه ظاهراً اين درس بيشتر جنبه. است» قدرت جادويي مايداس«عنوان درس دوم
ميتوان استدالل نمود كه به طور غير مستقيم اين دارد ولي مي شود سوال در ذهن دانش آموزان ايجاد

 تر به طال وجود دارد؟ كه آيا واقعاً راهي براي تبديل مواد كم ارزش
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مي» پيشاهنگي«در درس سوم تحت عنوان و تحقيـق را پيـدا نيز توان رد پاي اهميت يـادگيري
):39صفحه(منتخب زير شاهدي بر اين مدعاست. نمود

“During their hikes and trips, scouts learn many things about nature- about 
animals, birds, wild flowers and trees. They also train their senses of smell, 
hearing and touch. Their adventures and games teach them to be alert and to 
think carefully.” (p.39) 

ا .3تقويـت قـواي حسـي؛.2يادگيري از طبيعـت؛.1: شاره شده استدر مطلب فوق، به سه نكته
و تفكر دقيق مي. اين سه، همگي از اركان تحقيق هستند. لزوم هشياري كه در ادامه اين متن :خوانيم

“A scout should be ready at all times to solve many kinds of problems…” 
حل مساله خود تحقيق است كه  در قالب درسي جالب بـه دانـش آمـوزان ارايـه شـده تالش براي

.است
يي آن آمـوزش محاسـبات سـاده دارد، ولي هـدف عمـده» ميهماني«درس چهارم اگرچه عنوان

مي. رياضي است .توان در راستاي انگليسي در جهت علم محسوب كرد اين درس را
در. دهـدش مـي نگاري را آموز، اصول نامه»اي دوست مكاتبه«درس پنجم با عنوان اولـين جملـه

:اين چنين است)54ص(ي دوم نامه
“Thanks for your last letter. It was full of questions….” 

و جست وجو است سواالت، نيازمند پاسخ . هاست كه آن هم نيازمند تحقيق
ي نيوتن پس از درس پنجم، يك متن خواندن همراه با سواالت وجود دارد كه متن خواندن درباره

.است
.ي عضو چشم است كه اين درس جزو متون علمي است درس ششم درباره
. Alert Observation” “An:دهـد يكي از اركان اصلي تحقيق را نشـان مـي,عنوان درس هفتم

و تحول عظيم او در تاريخ پزشكي است اين درس درباره .ي الكساندر فلمينگ، كاشف پني سيلين
و هفتم به نظر مـي با در كنار هم گذ تـوان اركـان اصـلي رسـد مـي اشتن دروس دوم، سوم، پنجم
داشتن انگيزه براي تحقيق، پيدا كردن سواالتي كه بايد به دنبـال جـواب آنهـا: پژوهش را مشاهده نمود

و پشتكار در كار هاي حسي، مشاهده بود، تقويت مهارت و داشتن نظم .ي دقيق
ب«درس هشتم تحت عنوان ي» زرگ ايرانيدانشمند  درباره

“… an Iranian boy who studied very hard and became a scientist”. 
مي. است . پردازد اين درس در قا لب داستاني جالب، به شرح سخت كوشي ابوعلي سينا

“…In a short time he studied all the books about the subject [philosophy] 
and became a philosopher. His perseverance brought him great success….” 

مي در ادامه  :خوابيد خوانيم زماني كه سوالي در ذهن داشت، نميي زندگي ابوعلي سينا
“For example, when he had a problem on his mind, he did not sleep until 
very late at night. He continued about the problem until he solved it.” (P. 
82) 
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و جسـت وجـوگريي الگويي مناسب از دانشمندي كه نمونه ارايه و روحيه تتبـع ي عيني تحقيق
مي است، دانشمندي كه با مطالعه و سخت كوشي در كار، تواند انگيزش مناسبي بـراي ايجـادي مستمر

و تتبع در دانش آموزان باشد روحيه .ي تحقيق
در» آزمايشگاه مدرسه«ي درس نهم درباره و مطـالبي است كه واژگان الزم در خصوص آزمـايش
.ارتباط اين درس با تحقيق بديهي است. نمايد اين زمينه را ارايه مي

به ظاهر يك داستان است؛ اما پيام آن مـي توانـد جسـت وجـو بـراي»درباره آئينه«درس دهم،
و جو خود تحقيق است  و اين جست .كه در قالبي مناسب ارايه شده استكشف واقعيت باشد

و لغـات» آزمايشگاه مدرسه« شباهت به درس نهم» بيمارستان« درس يازدهم تحت عنوان دارد
بـه. شود كه خود در راستاي اهـداف علمـي كتـاب اسـت مربوط به بيمارستان به دانش آموزان ارايه مي

درس سيزدهم به كاربرد جمـالت. است» از خانه تا داروخانه« همين گونه درس دوازدهم كه عنوان آن 
.پردازد شرطي مي

ي زبـان انگليسـي بـه دانـش آمـوزان است كه در زمينـه»ابازديد اروپ«ي درس چهاردهم درباره
و تاريخي ارايه مي .كند اطالعات جغرافيايي

چگونـه تفكـر صـحيح: است كه پيام آن مي تواند اين باشـد» اسب چوبي«درس پانزدهم، درس
 تواند باعث پيروزي شود؟ مي

و درس شانزدهم، يك مسابقه .پرسش استي بيست سوالي است كه اساس آن بر تفكر
مانند درس ششم در راستاي ارايه علـم از طريـق زبـان» رادار«درس هجدهم كتاب تحت عنوان

مي. انگليسي است مي اين درس نشان و مفيد باشد دهد كه يك ابزار علمي تا چه حد .تواند مهم
تـاريخي آبراهام لينكن است كه هدف اصلي آن آشنا كردن دانش آموزان بـا درس نوزدهم درباره
مي. وسرگذشت بزرگان است : خوانيم در اين درس

“He valued books very highly and sometimes walked many kilometers to 
borrow one…” (P. 176) 
طرح اين نكته كه اين شـخص چنـدين كيلـومتر را بـراي قـرض گـرفتن يـك كتـاب پيـاده طـي 

و نمود،مي تواند الگوي مناسبي بـراي دانشـجوي مي ان در جهـت تحمـل مشـكالت در مسـير يـادگيري
. تحقيق باشد

و آخـرين جملـه آن مربـوط بـه» كوهنوردي«آخرين درس كتاب تحت عنوان اسـت كـه اولـين
:تحقيق است

“Why should a boy or girl want to climb a mountain? 
:يكي از داليل ارايه شده، دليل زير است

“It may be the pleasure of discovering strange and new things……” (P. 
183). 

.كشف مطالب جديد، خود تحقيق است
:ي زير است، جمله)كه در ضمن آخرين درس اين كتاب نيز هست(ي اين درس آخرين جمله
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“…I prefer to climb the small hills and mountains near my town. I want to 
know them better. I also like to discover their secrets…” 

ي تحقيق از لحاظ ايجاد روحيه) 1376(تحليل محتواي كتاب سال اول دبيرستان.2.4
و) 1354(در ابتدا ذكر اين نكته الزم است كه بر خالف كتاب سـال اول كـه داراي بيسـت درس

و) 1376(صفحه است، كتاب سال اول 220 ايـن اخـتالف قابـل. صفحه اسـت 114داراي هشت درس
از) البته پرداختن به آن در محدوده بحـث حاضـر نيسـتكه(اي مهم است توجه حجم اوال خود نكته و

:عناوين دروس اين كتاب به شرح زير است. سوي ديگر، مقايسه را دشوار مي سازد

)1376(عناوين دروس كتاب سال اول دبيرستان:2جدول
عنوان شماره درس

موسس كودكستان 1
دست يار كشاورزي جالب 2

ي نيوتنداستاني درباره 3
اتوبوس مدرسه 4

يادگيري زبان خارجي 5
پسري كه مخترع ماشين بخار شد 6

ها در آسمانشاهراه 7
هاي نو، بخوربخور، لباس 8

مي2همان طور كه جدول شماره در» موسس كودكستان« دهد، عنوان درس اول نشان است كه
و علت پيدايش آن پرداخته شده است تاريخچه آن به هاي برخالف تعدادي ديگر از درس.ي كودكستان

مي توانند روحيه نمي اين كتاب كه توانـدي تحقيق را در دانش آموزان ايجاد كنند، اين درس تا حدودي
. در اين زمينه موثر باشد
و نـههدرس سوم دربار. است"ميمون نارگيل چين"ي درس دوم درباره ي فراموشي نيوتن اسـت

و يا هوش سرشارش را بنابراين، اين درس عليرغم جالب بودنش، انگيزه. درباره سخت كوشي ي تحقيـق
درس چهـارم. حتي بر عكس، ممكن است محققان را افرادي فرامـوش كـار جلـوه دهـد. كند نمي ايجاد
مياين درس عالقه براي رفتن به مدر.ي اتوبوس مدرسه است درباره دهد كه از ايـن جهـت سه را نشان

.مثبت است
و درس ششم درس پنجم در زمينه ي اهميت يادگيري زبان خارجي در قالب داستاني جالب است

در اينجـا تاكيـد.ي تحقيق است اين درس مشخصاً در جهت ارتقاي روحيه.ي مخترع ماشين بخار درباره
مياي ساده اما همراه بر اين نكته است كه مشاهده . تواند تحولي عظـيم در علـم ايجـاد كنـد با تيزبيني،

و اين كه او سختكوش بود، در راستاي ايجاد انگيزه اين كه جيمز سواالت متعددي مي هاي تحقيـق كرد
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.است
و به كجا. است» ها در آسمان شاهراه«درس هفتم درباره و اين كه چگونه رونـد مـي پرواز پرندگان
ي تحقيق اسـت مخصوصـاً جملـه اين سواالت نيز در راستاي ايجاد انگيزهطرح. موضوع اين درس است

:آخر درس
“Maybe some day you’ll discover the bird’s secrets.” (P.82) 

و بنظر ميرسـد جنبـه درس هشتم، داستاني درباره وي مال نصرالدين است ي داسـتاني، اجتمـاعي
.سرگرم كنندگي آن بيشتر مد نظر بوده است

مي3 دول شمارهج .دهد خالصه اين مقايسه را نشان

از) 1376(و) 1354(هـايي دروس كتاب سال اول دبيرسـتان منتشـره در سـال مقايسه:3جدول
و ايجاد انگيزش روحيه جنبه و تتبعي مضامين درس ي تحقيق

(1376(كتاب سال اول دبيرستان )حاوي هشت درس)
مضمون درسشماره درس

)تاسيس كودكستان(فكر بديعاهميت1
اهميت انگليسي براي آشنائي با مطالب جديد2

3
و نـه سـختجنبه ي سرگرمي اين درس زيادتر است زيرا اين درس درباره فراموشي نيـوتن اسـت

و يا هوش سرشارش  كوشي
عالقه براي رفتن به مدرسه4
اهميت يادگيري زبان خارجي5
.تواند منشاء تحوالت زياد باشدهمراه با تيزبيني كه مياي ساده امااهميت مشاهده6
لزوم تفكر در پيچيدگي اسرار پرواز پرندگان7
تر از عوامل ديگر استي داستاني اين درس مهمجنبه8

(1354(كتاب سال اول دبيرستان )حاوي بيست درس)
مضمون درسشماره درس

هميت زبان انگليسي در خواندن متون علميا:ذكر يكي از اهداف مهم آموزش زبان1
.توان مواد كم ارزش را به طال تبديل كردايجاد سوال در ذهن دانش آموز كه آيا مي2
و تفكر عميق.3تقويت قواي حسي؛.2يادگيري از طبيعت؛.1تاكيد بر مضامين3 لزوم هشياري
آموزش محاسبات ساده رياضي4
سيي انگليآموزش مكاتبه5
خواندن متون علمي به زبان انگليسي6
)ي تحقيق استكه الزمه(ي دقيقاهميت مشاهده7
و جواستشرح سخت كوشي ابوعلي سينا كه خود نمونه8 و جست .ي عيني تحقيق
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آموزش واژگان آزمايشگاه9
مضمون جست وجو براي كشف واقعيت10
آموزش واژگان مربوط به بيمارستان11
و تاريخي دربارهايهار14 )فرهنگ(ي اروپاي اطالعات جغرافيايي
و اينكه افكار بديع مي15 تواند موجب پيروزي شوداهميت جست وجو براي كشف راه حل مناسب
و پرسش در قالب يك مسابقه16 ي بيست سوالياهميت تفكر
آشنايي با شكسپير17
ي علم از طريق انگليسيارايه18
با تاريخ بزرگانآشنايي19
لذت كشف مطالب جديد20

و) 1354(تحليل محتواي كتاب زبان انگليسي سال دوم دبيرستان4 جدول شماره از لحـاظ مضـمون
مي ايجاد روحيه . دهدي تحقيق را نشان

و ايجـاد)1354(تحليل محتواي كتاب زبان انگليسي سال دوم دبيرستان:4جدول از لحاظ مضمون
 تحقيقي روحيه
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آموزش مهارت
 زبان

× ×
و يادگيري
 مطالعه

1

× فرهنگ
يك ميهماني
 شام غيررسمي

2

× علمي ×
و زمين

 همسايگانش
3

ادبيات × × مارك تواين 4

 فرهنگ
يك روز معمول
 در زندگي باب

5
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× زبان
كاربرد فرهنگ

 لغت
6

فرهنگ × و رسوم آداب 7
هنر × فهم موسيقي 8
تاريخ × × بتهون 9

× جغرافيا
ياياالت متحده
 آمريكا

10 

مهارت زبان × مهارت خواندن 11

 فرهنگ
بازگشت پدر از

 مكه
12 

× هنر × × ×
بعضي

 كاربردهاي هنر
13 

تاريخ ميكل آنره 14
فرهنگ × × و نامملت هاها 15

مهارت زبان مهارت نگارش 16

× × × ×
چه كسي همه

 داند؟ چيز را مي
17 

آشنايي با يك
ي علمي رشته

× ×  18 باستان شناسي

× تاريخي ×
هايبازي

)1(المپيك
19 

× تاريخي ×
هايبازي

)2(المپيك
20 
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مي) 1373(تحليل محتواي كتاب زبان انگليسي سال دوم دبيرستان:5جدول .دهد را نشان
زب:5ول جد و ايجـاد)1373(ان انگليسي سال دوم دبيرستان تحليل محتواي كتاب از لحاظ مضمون

ي تحقيق روحيه

سوال
ت
اهمي

سوال
طرح

تيادگيري
اهمي

ت
تمهار

تقوي
حسيوكنجكاوي

هاي

تآموزشي
ارايهاطالعا

مشاهدهوابزار

نظم
پشتكار
ت
دق

مضمونكلي

س
عنواندر

س
شمارهدر

× علمي و معماها»واشو« 1
× × علمي طرف ديگر ماه 2
× شهر عروسكي هلند 3

 ادبيات
و بچــه ــز ــارلز ديكن ــايچ ه

 كوچك
4

× ×  داستاني
توانستمرد كوچكي كه نمي

 بخواند
5

× × × علمي سكسكه، سكسكه، سكسكه 6
× × علمي پادشاهان جهان 7
× × × × علمي نور در چشمان شما 8

مي)1373(در مقايسه با كتاب سال اول بيشـتر از متـون) 1373(مطالب كتاب سال دوم رسد، به نظر
و بنابراين بعد آن علمي انتخاب شده اند و يا آموزش در ي ولـي نكتـه. ها طبعاً قـوي اسـت اطالع رساني

نص) 1354(مهم تعداد كم دروسي است كه نسبت به كتاب مشابه خود در سال جـدول.ف اسـت حدوداً
در خصـوص مـوارد)1373(و) 1354(ي كتاب زبـان انگليسـي سـال دومي مقايسه، خالصه)6(شماره

مي مطروحه در ارتباط با تحقيق را . دهد نشان
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و) 1354(موارد مطروحه در ارتباط با تحقيـق در كتـاب زبـان انگليسـي سـال دوم:6جدول شماره
)1373(

1373سال 1354سال  ا  نگيزشجنبه  
0 1  اهميت طرح سوال

1 4  اهميت يادگيري

2 5 هاي حسي تقويت مهارت  
6 5  ارايه اطالعات آموزشي
3 6 و ابزار  مشاهده
0 0 و سازماندهي  نظم
1 5  پشتكار
2 4 و تيزبيني  دقت
 مجموع 30 15

مي) 1355(، تحليل محتواي كتاب زبان انگليسي سال سوم7 جدول شماره :هدد را نشان
)1355(تحليل محتواي كتاب زبان انگليسي سال سوم:7جدول

سوال
ت
اهمي

سوال
طرح

ت
اهمي

يادگيري

حسيوياكنجكاوي
تمهارتهاي

تقوي

تآموزشي
ارايهاطالعا

مشاهدهوابزار

سازماندهي
نظمو

تكار
پش

توتيزبيني
دق

مضمونكلي

س
عنواندر

س
شمارهدر

× × مهارت زباني شنيدنمهارت 1
× علمي طالي سياه 2
× فرهنگ جشن پاييزه 3

× × × ادبيات و زال سيمرغ 4
× علوم اجتماعي سازمان ملل متحد 5

× × × مهارت زباني مهارت خواندن موثر 6
فرهنگ رسوم جهان 7

× × × × علمي كشف الكتريسيته 8
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× × دبياتا ويليام ورد ورث 9
× فرهنگ فرودگاه مهرآباد 10

× مهارت زباني پاراگراف نويسي 11
× علمي مسافران فضايي 12
× × تاريخي يك مرد مشهور 13

ادبيات والت ويتمن 14
داستان سه آرزو 15

س8 جدول شماره مي) 1376(ال سوم، تحليل محتواي كتاب .دهد را نشان

)1376(تحليل محتواي كتاب سال سوم:8جدول

سوال
ت
اهمي

سوال
طرح

تيادگيري
اهمي

حسي
تمهارتهاي

تقوي
وياكنجكاوي

تآموزشي
ارايهاطالعا

مشاهدهوابزار

سازماندهي
نظمو

مضمونكلي

شماره عنوان درس
س

در

× فرهنگي حال شما چطور است؟ 1
× اجتماعي داشتن يا نداشتن تلويزيون 2

× × × × ارزش آموزش 3
× × علمي حافظه 4

-تاريخي
 فرهنگي

بازيهاي المپيك 5

× علمي هر لغت رمزي است 6
× علمي كامپيوتر 6

ا) 1356(و)1355(خالصه مقايسه كتاب زبان انگليسي سال سوم9 جدول شماره رتباط با تحقيق در
:دهد را نشان مي
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)1376(و) 1355( سال سوم موارد مطروحه در ارتباط با تحقيق در كتاب زبان انگليسي:9جدول
1376سال 1355سال جنبه انگيزش

0 2 اهميت طرح سوال
2 4 اهميت يادگيري
0 2 هاي حسيتقويت مهارت
2 5 ارايه اطالعات آموزشي
4 4 و ابز ارمشاهده
2 1 و سازماندهي نظم
0 2 پشتكار
1 2 و تيزبيني دقت
11 21 مجموع

مـوارد مطروحـه در 1355دهد درحـالي كـه در كتـاب سـال همان طور كه جدول فوق نشان مي
و يك مورد مي مي1376باشد در كتاب سال ارتباط با تحقيق، بيست بـر.خورد تنها يازده مورد به چشم

ان گفت كه الگوهاي ارايه شده در كتب آموزش زبـان انگليسـي دوره دبيرسـتانتو اساس موارد فوق مي
و تتبع، ناكافي است .بويژه در دوره دوم بررسي از لحاظ ايجاد روحيه تحقيق

 معيارهاي الزم براي گنجاندن فرهنگ در مواد آموزشي.5
و توجه اندك از سوي ديگر، در صورتي كـه حال ببينيم با توجه به نياز به آموزش زبان از يك سو

دست اندركاران تمايل به گنجاندن اين بعد از زبان در مواد آموزشي داشته باشند، چه معيارهايي را بايد 
و چه الگويي را بايد مورد تاكيد قرار دهند . مد نظر

دهـد كـه هاي خارجي، به خصوص زبان انگليسي، در ايران نشان مـي بررسي وضعيت آموزش زبان
و علي رغم كـاهش سـاعات تـدريس نياز به  فراگيري يك زبان دوم به وسيله همگان احساس شده است

و حتي دانشگاهها، هاي خارجي در دبيرستان زبان افراد اشتياق فراواني به يـادگيري زبـان دوم نشـان ها
و در اين جا فقط چند مورد از نمونـه. دهند مي و ارقام فراواني وجود دارد اي آشـكارهـ در اين مورد آمار

:گردد اين اشتياق فهرست وار ذكر مي
 هاي زبان غير دولتي؛ افزايش چشم گير تعداد آموزشگاه.1
و پرورش(هاي دولتي حمايت سازمان.2 و آموزش  هاي زبان خصوصي؛ از آموزشگاه) وزارت ارشاد
؛)ها حتي برخي روزنامه(هاي آموزش زبان در وسايل ارتباط جمعي افزايش برنامه.3
بر.4 و مستندهاي زبان اصلي در تلويزيون؛ مانند فيلم) انگليسي(هاي به زبان اصلي نامهافزايش  ها
مي.5 .گيرد افزايش استفاده از اينترنت كه ارتباطات در آن به زبان انگليسي انجام

در. سـازد عالوه بر آن، روند جهاني شدن وجوب يك زبان بين المللي را محرز مي ايـن وجـوب امـروزه
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م همه ي اين امر را داشته باشد، زبـان انگليسـي دانسـته زباني كه توانايي بالقوه. ورد تاييد استي جهان
و در بر اساس مدل ارايه شده از سوي طـالبي.و مقاالت مختلف به آن پرداخته شده استها كتابشده

و علي اكبري   14EILل، زبان انگليسي در جهـان امـروزه بـه عنـوان يـك زبـان بـين الملـ)2001(نژاد
و به عنوان وسيله و زباني ارتباط زباني از سوي افراد با فرهنگ پذيرفته شده هاي مختلـف هاي مختلف

:و الجرم شرايط زير را دارا است گيرد مورد استفاده قرار مي
مي. توصيفي است) الف اي ارتبـاطي دهد كاربران با حق مساوي از آن به عنـوان وسـيله يعني اجازه

و دور از انتظار نيست به اين علت، گونه.استفاده نمايند .هاي مختلف در آن قابل پيش بيني است
و به عنوان عكس العملـي در مقابـل شـيوه. تغيير پذير است)ب هـاي سـنتي يعني با توجه به نياز

براي مقاصد ارتباطات بين المللي دقت بيشتري دارد تا زبان EILبه زبان ديگر،. ثابت، قابل تغيير است
.م يا زبان خارجيدو

و زبـان خـارجي. غير قابل پيش بيني هستند EILكاربران)ج يعنـي در حـالي كـه در زبـان دوم
هـاي مختلـف كاربران ممكـن اسـت اهـل زبـان EILهميشه يك طرف مكالمه اهل يك زبان است، در 

و هيچ زبان مشتركي غير از  .نداشته باشند EILباشند
زب اجازه بروز گونه)د ميهاي بين يعني صرفاً تابع مدل خاصي از انگليسـي، مـثالً لهجـه. دهد اني را

و نه باعث سرافكندگي فرد و داشتن لهجه نه امتياز است .معيار، نيست
و در همـه يعني به بافت خاصي محدود نمي.كاربردي است)ه و بافـتي محـيط شود هـا قابـل هـا

.يگر استي مردم غير اهل زبان براي مراوده با يكد استفاده
.هاي خاصي از پيش انديشيده درست نشده است يعني مانند اسپرانتو با فرمول.مصنوعي نيست)و
يعني بدون اين كه به فرهنگ خاصي وابسـته باشـد توانـائي ارتبـاط را بـراي. فرا فرهنگي است)ز

مي كاربران با فرهنگ .آورد هاي مختلف فراهم
به. چند فرهنگي است)ح و فرهنگ كاربران بـاز هـم هنگـام كـاربرد يعني با توجه  EILتنوع زبان

كهمي. بيشتر از هر زبان ديگري در دنيا كاربرد دارد بـه يـك ملـت خـاص متعلـق EILتوان ادعا نمود
و به همه ي افكار از زبان انگليسـي حتي رهبران سياسي جهان هنگام مبادله.ي جهان تعلق دارد نيست

.كنند استفاده مي
مي بر پايه اجتمـاعي زبـان انگليسـي بـا-توان ادعا نمـود كـه وجـه فرهنگـيي استدالل ياد شده،

:هاي زير باشد هاي فوق كه ضروري است مورد توجه مسوولين قرار گيرد، بايد داراي برجستگي ويژگي
و چند فرهنگي اصل قرار گيرد نمايندهها كتابفرهنگ در اين) الف .ي يك فرهنگ خاص نباشد
و نه بر اساس الگوهاي موجود در فرهنگي خاص-فرهنگيروابط)ب .اجتماعي در آن اصل باشد
آن)ج و نه تقليد از الگوهاي .آگاهي نسبت به فرهنگ در زبان مقصد الزم است
و فرهنگ خودي تحت الشعاع قرار نمي)د .گيرد يك فرهنگ مافوق مورد نظر نيست
جا(فراگيري زبان دوم)ه مع) EILدر اين ) در اين جا فرهنـگ غـرب(ني فراگيري فرهنگ دوم به
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.نيست
و شـرايط بعـد EILي مدل ارائه شـده بـرايي آموزش زبان در ايران، مالحظهها كتاببا بررسي ،

رسد تجديد نظر در وضعيت اين وجه خاص در آموزش زبانمي اجتماعي زبان آموزي، به نظر-فرهنگي
د. ضروري باشد و علي اكبري اي توسطر اين مورد در مقالهعلت نياز به تجديد نظر )2004( طالبي نژاد

.بيان گرديده است
مي هاي ملموس اما از جنبه و ارقام نيز و نيز با استفاده از اعداد -توان نشان داد كه بعد فرهنگـي تر

و بدان پرداختـه نشـده اسـ در.تاجتماعي زبان آموزي در ايران چندان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته
اي نظر دست اندركاران آموزش زبان دبيرستانهايي پرسشنامه با تهيه)1381( يك مطالعه، علي اكبري

(ايران را جويا گرديده است همچنـين بـه) 2003(علي اكبري).نمونه پرسشنامه در ضميمه آمده است.
نتيجـه تحليـل.ي آموزش زبان از نظر نوع فرهنگ ارائـه شـده پرداختـه اسـتها كتابمحتواي بررسي
و نيز محتواي پاسخ –آمـوزش زبـان از نظـر فرهنگـي هـا كتـاب هاي دست اندركاران به پرسشنامه فوق

در 218اجتماعي حاكي از آن است كه از ميان از24نفر از دبيران زبان انگليسي مقطع دبيرستان شهر
–جسته شدن بعد فرهنگي چهار استان كشور كه نظر آنان ثبت شده است، اكثريت معتقد به ضرورت بر

البته، بر اساس همين آمار، جاي اين بعد از آمـوزش زبـان.ي آموزشي هستندها كتاباجتماعي زبان در
نـهها كتاببه نظر پاسخ دهندگان به اين پرسشنامه، در اين. مذكور خالي ارزيابي شده استها كتابدر 

و نه فرهنگ ملي، هي چكد . ام به درستي مورد توجه قرار نگرفته اسـت فرهنگ كشورهاي انگليسي زبان
-ي مواد آموزشي بنا به مالحظات خاص، از گنجاندن بعـد اجتمـاعي در واقع هنوز دست اندركاران تهيه

هـاي شايد هم اين افراد بتوانند عمل خود را بـا مـدل. آموزش زبان اكراه دارندها كتابفرهنگي زبان در
بـه. هاسـت، توجيـه نماينـدد بر وجوه خنثي در مراجعه به فرهنگها تاكي پيشين زبان آموزي كه در آن

درصـد19و» كلمـات جديـد«درصـد بخـش11صرفاً) 2003(هاي علي اكبري عنوان شاهد، در يافته
در. داراي اشارات فرهنگي است، آنهم از نوع نامشخص»ها متن«بخش  در مجمـوع تحليـل ارائـه شـده

در-مقوله بعد فرهنگي اينمورد حاكي از آنست كه توجه به درها كتاباجتماعي ي درسي زبان انگليسـي
.ايران بسيار ضعيف است

 پيشنهادات.6
و تحليل و تجزيه و ارقام ارايه شده دبيرسـتان هـا كتابهاي صورت گرفته بر روي با توجه به آمار

مي-از نظر بعد فرهنگي : رسد اجتماعي زبان، اشكاالت زير به نظر
در-هاي انگيزاننده از نظر فرهنگي ميزان بحث.1 وها كتاباجتماعي آمـوزش زبـان دبيرسـتاني

. راهنمايي كافي نيست
و دانش آموزان رسيده اسـت، زاييـده.2 ي عوامـل مختلفـي اين عدم كفايت، كه به تاييد دبيران

. هاي خاصي را نام برد توان پرهيز از پرداختن به فرهنگ است كه از آن جمله مي
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از.3 به پرداختن به فرهنگ پرهيز و فرهنگ هاي خاص نتيجه ياين تفكر است كه فراگيري زبان
يك معني است؛ يعني اين كه فراگيري زبان خاص به معني فراگيري فرهنگ مردماني است كه آن زبان 

. برند را به كار مي
در.4 وها كتابفرهنگ ملي نيز و شـايد مـورد تاكيـد قـرار نگرفتـه فقـط فوق آن سان كه بايد
و به همين دليل براي دانش آموزان جذابيت ايجاد نمي جنبه .كند هاي تبليغاتي آن مد نظر بوده است

: گردد براي رفع اين اشكاالت، راهكارهاي زير پيشنهاد مي
موارد ارايه شده دربررسي حاضر مبنـي بـر نـوع چـارچوبها كتابي اين گونه مسووالن تهيه.1

در اين چارچوب نياز به يك زبان بين المللي اصل قـرار. ان را در نظر بگيرندي امروز اير مورد نياز جامعه
(گرفته است و علي اكبري. . اين زبان در حال حاضر زبان انگليسي است). 2002، طالبي نژاد

رجوع شود بـه(توجه شود كه فراگيري زبان انگليسي به معني فراگيري فرهنگ خاصي نيست.2
اك مقاله و علي گران زبان به اين نتيجه رسيده اند كه چيـزي بـه امروزه پژوهش).2004بري طالبي نژاد

عنوان توانش فرهنگي به معني مورد نظر جامعه شناسان زبان وجود ندارد، بلكه آگاهي از فرهنگ مـورد 
. نظر كافي است

و نـه فرهنـگ.3 فرهنگ مورد نظر درآموزش زبان انگليسي نه فرهنـگ موجـود در بريتانياسـت
و پـژوهش مساله.يآمريكاي ي مالكيت زبان، به خصوص زبان انگليسي، امروزه مورد چالش قـرار گرفتـه

توانـد گران پذيرفته اند كه هيچ كشوري در جهان در حال حاضر ادعاي مالكيت زبـان انگليسـي را نمـي
در–لذا گنجاندن مسايل فرهنگي. داشته باشد گـي دبيرستاني به معنـي تهـاجم فرهنها كتاباجتماعي
.نخواهد بود

اگر اين گونه مسايل در دوران خاص دانش آموزي به زباني ساده ودور از هياهو مطرح گـردد،.4
كم-هاي فرهنگي جوانان در مقابل پديده . تر آسيب پذير خواهند بود اجتماعي

توجه داشته باشند كه زبان، آن هم به صـورت بسـيارها كتابي اينگونه دست اندركاران تهيه.5
و چند ساعت در هفته، تنها راه ارتباط دانش آموزان با فرهنـگ بيگانـه محدود  چند درس در يك كتاب
و سريال فيلم. نيست آن ها . دهـد هـا قـرار مـي ها را در معرض اين فرهنـگ هاي تلويزيوني چه بسا بيشتر

اين امر نبايـد اما. تاثير فيلم بر روي جوانان به مراتب بيشتر از خواندن يك درس به زبان انگليسي است
مي. ما را از انجام كار باز دارد فرهنگي،الگـوي مناسـبي بـراي دانـش-از نظر اجتمـاعي تواند درس زبان

و در ايجاد انگيزش علمي مؤثر افتد . آموزان فراهم آورد

 ضميمه
مي-1 توانـد بـر كنيد آشنايي دانش آموزان با فرهنگ كشورهاي انگليسي زبان تـا چـه انـدازه مـي فكر
آنيا .ها تاثير بگذارد دگيري زبان انگليسي

كم□كم□متوسط□زياد□خيلي زياد □خيلي
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به نظر شما محتواي كتاب انگليسي مورد استفاده در دبيرستان تا چه اندازه به ترويج فرهنـگ ملـي-2
 پردازد؟ مي

كم□كم□متوسط□زياد□خيلي زياد □خيلي
مي-3 ي انگليسـي كـه در حـال حاضـر در دبيرسـتان تـدريس هـا كتـاب كنيد محتوي در مجموع فكر

مي مي  تواند مروج فرهنگ كشورهاي انگليسي زبان باشند؟ شوند تا چه اندازه
كم□كم□متوسط□زياد□خيلي زياد □خيلي

مي-4 تواند امكان آشـنايي بـا فرهنـگ كشـورهاي ديگـر را ميسـر يادگيري زبان انگليسي تا چه اندازه
 سازد؟

كم□كم□متوسط□زياد□خيلي زياد □خيلي
گ كشـورهاي هـاي فرهنـ به نظر شما، مربيان زبـان انگليسـي در دبيرسـتان در مواجهـه بـا نشـانه-5

ي زبان انگليسي بايد كدام كار را انجام دهند؟ها كتابانگليسي زبان در
□آنرا با فرهنگ خودي مقايسه كنند□از آموزش آن صرف نظر كنند

.)لطفاً بنويسيد( ...موارد ديگر□آنرا مورد تاكيد قرار دهند
زي-6 آموزش زبان انگليسي ايرانها كتابر در محتواي فرهنگي نظر شما در خصوص گنجاندن مطالب

 چيست؟
: ادبيات كشورهاي انگليسي زبان

□مضر است□كمي مضر است□نظري ندارم□كمي مفيد است□مفيد است
: جغرافياي كشورهاي انگليسي زبان

□مضر است□كمي مضر است□نظري ندارم□كمي مفيد است□مفيد است
و سنن كشورهاي انگليسي زبان : آداب

□مضر است□كمي مضر است□نظري ندارم□كمي مفيد است□مفيد است
: سبك زندگي كشورهاي انگليسي زبان

□مضر است□كمي مضر است□نظري ندارم□كمي مفيد است□مفيد است
 ازه با عبارات زير موافقيد؟تا چه اند

مي-7 آموزند، آشنايي بـا فرهنـگ كشـورهاي چون دانش آموزان ايراني در كشور خود زبان انگليسي را
.ها ضرورتي ندارد انگليسي زبان براي آن

□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم
مي براي يادگيري زبان انگليسي-8 .كنندآموخت بايد ابتدا فرهنگ افرادي را كه با آن تكلم

□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم
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مي-9 تواند سبب كم توجهي دانش آموزان ايرانـي نسـبت بـه فرهنـگ خـودي يادگيري زبان انگليسي
.شود

□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم
مي-10 تواند دانش آمـوزان ايرانـي را بـه فرهنـگ كشـورهاي انگليسـي زبـان يادگيري زبان انگليسي

.متمايل سازد
□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم

آمـوزش زبـان انگليسـي هـا كتـاب كيفيـت محتـوي فرهنگـي تا چه اندازه عبارات زيـر را در خصـوص
 پذيرد؟ مي
راها كتابمحتوي-11 آموزش زبان انگليسي بايد امكان آشنايي با فرهنگ كشـورهاي انگليسـي زبـان

.ميسر سازند
□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم

اي باشـد كـه اقتبـاس از فرهنـگ كشـورهاي انگليسي بايـد بـه گونـه درس زبانها كتابمحتوي-12
.انگليسي زبان را براي دانش آموزان ميسر سازد

□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم
بهها كتابدر مطالب-13 و فرهنگ غربي بايد اي گونهي آموزش انگليسي، مقايسه بين فرهنگ خودي

.صورت گيرد كه ارزش فرهنگ ملي بيشتر مشخص شود
□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم

ا نگليسـي امكـان مقايسـه هـا كتـاب بهتر است در محتوي فرهنگي-14 وي زبـان ي فرهنـگ خـودي
.ن هر دو را در كنار هم آموختفرهنگ انگليسي زبانان به صورتي فراهم گردد كه بتوا

□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم
ي آموزش انگليسي آشنايي بيشتري با فرهنگها كتاببهتر است دانش آموزان ايراني در محتواي-15

.خودي كسب كنند
□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم

اي باشد كه دانـش آمـوزان بتواننـد فرهنـگي آموزش زبان بايد به گونهها كتابمحتوي فرهنگي- 16
.بهتر را شناسايي كنند

□كامالً مخالفم□مخالفم□نظري ندارم□موافقم□كامالً موافقم
ميي فرهنگ در آموزش زبان براي تدريس مقوله-17  كنيد؟ انگليسي چه راهي پيشنهاد
در-18 ي دبيرستاني بيشتر فرهنگ ملي را القـاها كتاببنظر شما، كدام درس از دروس زبان انگليسي
 دهد؟ مي
ي زبان انگليسـي دبيرسـتان بيشـتر فرهنـگ كشـورهايها كتاببه نظر شما كدام يك از دروس-19

 دهد؟ انگليسي زبان را القاء مي
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مي-20 ي آموزش زبان انگليسي دبيرستاني بيشتر فرهنگ كدام كشور يـاها كتاب كنيد در مجموع فكر
 دهند؟ كشورهاي خاص را به دانش آموزان القا مي

ها يادداشت
1. Moore 2. Hall 
3. Sapir 4. Whorf 
5. Gulloy 6. Nostrand 
7. Lafayette and Schults 8. Allen 
9. Seelye 10. Kramsch 
11. Breslin 12. Kluckhohn 
13. Tollefson 14. English as an International Language 
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