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ABSTRACT 
The aim of this research is to address the limited integration of Communicative 
Language Teaching (CLT) approach in English for Academic Purpose (EAP) books, 
and to raise awareness about this issue. This study adopts a cognitive critical approach 
and employs theoretical frameworks to fill the gap in the current literature. The research 
investigates three Iranian EAP books and their international counterparts by examining 
the types of activities included in them. In addition, the study includes interviews with 
Iranian EAP instructors. The findings of this study indicate that the majority of Iranian 
EAP books lack communicative activities, while international EAP books contain a 
wide range of diverse activities. The international EAP books feature communicative 
activities that facilitate the development of soft skills and extension of students' skills. 
The interviewees of the study confirmed the findings of the initial phase of the research 
and highlighted the challenges faced in designing communicative activities. As a 
solution, the article suggests the inclusion of activities that encourage communication, 
which would lead to an enhancement in students' communication skills in EAP. Overall, 
this study serves as a cognitive tool that emphasizes the importance of incorporating 
CLT activities in EAP books, and highlights the need to increase awareness among 
authors, professors, and students about the significance of communicative activities. 
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 چکیده
ی نظری سعی دارد به وجود هاچهارچوبرسانی و تکیه بر یآگاهبا رویکرد انتقادی شناختی و باهدف  مطالعه حاضر

مورد غفلت واقع شده در حوزه آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی بپردازد که همان نبود رویکرد  خألیک 
ع انوو مقایسه ا یبه بررس این پژوهش روینااست. از هاکتابتر نبود تمرینات ارتباطی در این دقیق طوربهارتباطی یا 

ین همچن پرداخته است. المللیینب یهاکتاباز و سه نمونه  یرانیا یبا اهداف دانشگاه یسیدر سه کتاب انگل  هاینتمر
در اکثر نشان داد که  یقتحق هاییافته. است هقرار گرفت یانجام مصاحبه مورد بررس یقاز طر یرانیا یدنظرات اسات

 یهادر نمونه کتاب یگرد یوجود ندارد. از سو ارتباطی یهاینتمر یرانیا یاهداف دانشگاه با یسیانگل یدرس یهاکتاب
مطالعه نشان داد که  یج ضمنینتا ین. عالوه بر اشودیم یدهوفور و تنوع باال دبه ارتباطی یهاینتمر المللی،ینب

تمامی  بودند. ی نیزفرازبانشناختی  یهادر حوزه مهارت های ارتباطیتمرین یحاو المللیینب یهاکتاب
ها به موانع آن ین. همچنبودندمطالعه موافق  ینحاصل از بخش اول ا هاییافتهبا  از نظر شناختی شوندگانمصاحبه

 هاییینتمر طراحی پیشنهاد این مقاله این است که. اشاره کردند های مناسبطراحی تمرینات ارتباطی و ارائه راهکار
 بسیار یژهبا اهداف و یسیدر انگل دانشجویان ارتباط قدرت بودبه ینهدر زم تواندمی انگیزدمیبر را ارتباط که هادر کتاب
و  یدها، اساتکتاب یسندگاندر نو یآگاه یشباعث افزا یشناخت ابزار یکعنوان به یجنتا یناست ا یدام. باشدراهگشا 
 شود. یاهداف دانشگاه با یسیدر شاخه انگل یاندانشجو
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 مقدمه .1

 یازن ویژهاهداف  با یسیانگل ینهفعال در زم یداسات کهییازآنجا
کتب  یدارند مطالعات بر رو یستدر یبرا یدرس یبه محتوا

 یژهبا اهداف ویژه و اهداف و یآموزش زبان انگلیس یدرس
کتب  یندر مورد ا یآگاه یشافزا و بررسی یکردرو با یدانشگاه

به  (2004) یریانو تحر ییعطا .دارد ینسبتاً طوالن یخچهتار
آموزش زبان انگلیسی با  مربوط به یرانیا یهاکتاب محورهای

کردند که هدف  یانها ب. آنکردند اشاره دانشگاهیاهداف ویژه 
در  یکنون یدانشگاه یژهاهداف و با یسیانگل یهاکتاب یاصل

 جویاندانش یعموم یسیتوانش انگل یانپرکردن فاصله م یرانا
 ینبنابرارشته خودشان است؛  یخواندن متون تخصص ییو توانا

حال این پرسش مطرح  .یستن یارتباط زبان یتمرکز بر رو
نیاز  واقعاً یدروس ینچن یسروش در تدر ینا یاآ شود کهمی

 هاست؟اصلی آن
 ینکه ا کنیمیبسنده م ینبه هم ینمؤلف یاز تجربه شخص

در رشته خود در  یسیقدرت ارائه به زبان انگل یحت یاندانشجو
عمومی طور به یرارا ندارند؛ ز المللیینکنفرانس ب یک

عنوان درنظرگرفتن زبان به ینمؤلف وها کتاب فرض اینیشپ
ست. ا یلغات و نکات دستور یستل از شده تشکیل هارتم یک
توانایی صحبت به زبان انگلیسی مثالً  طیارتبا مهارتآنکه حال

تواند کمک یم وکارکسبالتحصیالن رشته مدیریت برای فارغ
ها داشته شایانی در شغل و حرفه و انجام مبادالت تجاری آن

و همکاران  زند مقدمدر پژوهش جدیدی  ،باشد. در همین راستا
آموزان ید کردند که زبانتأکشان نتایج مطالعهدر  (2018)

انگلیسی با اهداف دانشگاهی نیاز به یادگیری گفتمان ارتباطی 
های جدیدشان در یافته (2021عتیق و خبازی )دارند. همچنین 

های درسی های ارتباطی در کتاباذعان داشتند که تمرین
 . شده استشته انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانی نادیده انگا

دانش  و مهارت  یاز وجودنهای این مطالعات حاکی از یافته
آموزش زبان انگلیسی  یهاآن در کالس یتتقولزوم و  یارتباط

 یقاتتحق یانم درکه  رویشِپ یقدانشگاهی است. تحقاهداف با 
آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه و اهداف  ینهدر زم یرانیا

از این جنبه نیز حائز اهمیت  نظیر استکم کامالً دانشگاهی
 در انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانی درسی که کتب است
 زبان انگلیسی غیر هایرشته دانشجویان به زبان آموزش زمینه

 یزهانگ تواندیم که اندهایی استفاده کردهیناز تمر یزانتا چه م
؛ یدنما یجادا یرانیا دانشجویان در رابه زبان دوم  برقراری ارتباط

آموز زبان یرکردندرگ یبرا سریعو  یرمستقیمراه غ یک ینا زیرا
 است.  یبامهارت ارتباط

عمده  طوربه یاضیاتر یا یوترها مانند علوم کامپرشته یبرخ
. کنندیبسنده م یشاندر محتوا فنی یسیانگل آموزش لغات به
با  یریت،وکار و مدمانند کسب یگرد یهادر رشته یول

ازجمله  یانگروه از دانشجو ینا ارتباطی یازهایدرنظرگرفتن ن
 یهاشرکت یاارتباط با همکاران  ی،علم ینارهایشرکت در سم

بهتر است  ی،شغل یدر حرفه خودشان و ارتقا یشرفتپ ی،خارج
 یاز اهداف برنامه درس یکیجزء  یسیکه تسلط بر مکالمه انگل

 .یردقرار گ یانگروه از دانشجو ینا یکتب درس یو طراح

 یراندر ا یتخصص یسیانگل یهاکالس یهاهداف اول
و  یسیخواندن متون انگل یبرا یاندانشجو یتوانمندساز

بخش خواندن  یدر انتها ایینهدادن به سؤاالت چندگزپاسخ
درک مطلب و در  ینانجام تمر یفقط برا هاینتمر یناست. ا

(. 2008 یاتی،ح)اند شده یطراح از موارد ترجمه متون یاپاره
 & Sadeghi)  (2016) یچاردزو ر یصادق ،ینهمچن

Richards, 2016)  یراندر ا یسیکه زبان انگل کنندیم یانب 
خارج  یدجد یبه دانش و تکنولوژ یابیدست یبرا یعنوان ابزاربه

 یاز زمان یردر دهه اخ یژهو. بهآیدیحساب ماز کالس درس به
 یاسیخاطر مسائل سمواجه شده است و به هایمبا تحر یرانکه ا

 یدرس یهادر کتاب یتاکنون، بحث بر سر گفتمان ارتباط یگرد
 یارتباط یکردو رابطه آن با رو یبا اهداف دانشگاه یسیانگل

 بوده است. اندک یارآموزش زبان بس

را در برندارند. کتاب  ارتباطیعنصر  یرانیا یدرس یهاکتاب
کتاب  یمدرسان در کالس درس است. وقت یابزار اصل یدرس
 تواندینداشته باشد، معلم نم یدیتأک ارتباطیبر جنبه  یدرس

مطالعات  رفته،همیکند. رو یستدر یدرسترا به ارتباطیعنصر 
یانگر ب  (Al Asmari, 2015) ( 2015، یاسمراالمثل ) یراخ

محور یتفعال یکردو رو یارتباط یکردرو اهمیت و چالشهای
. جنبه هستند یعموم یسیزبان انگل یستدر یآموزش زبان حت

 اساتیدرا دارد که به  یتقابل ینا یکتاب درس یکدر  ارتباطی
 یکردرو ینا یکمک کند تا کالسشان را در راستا یسیزبان انگل

همه  انیببرند. از م یشمحور آموزش زبان پیتفعال یکردو رو
کسب و کار به سطح  تیریو مد تیریمد ،تحصیلی یهانهیزم

دو رشته  نیا تیدارد. ماه ازین یارتباط یهااز مهارت ییباال
 یریادگیبه  ازیمختلف ن لیاست که به دال یابه گونه یلیتحص

 یالمللنیب یهادر شرکت توانندیدارند. مثالً م یسیمکالمه انگل
شرکت  یعلم یهاو کنفرانس نارهایدر سم ایاستخدام شوند 
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 یخود صحبت کنند و قراردادها یالمللنیکنند، با همکاران ب
 .ببندند به انگلیسی یکار

 یامقاله مطلع هستند مطالعه ینا یسندگانکه نو ییتا جا
با اهداف  یسیانگل یهادر کتاب هایننوع تمر یبر رو

با  یسیانگل یهادر کتاب هاینتمر یسهمقا یژهو بهو  یدانشگاه
ها آن المللیینب هاینمونهبا  یرانیا یبوم یاهداف دانشگاه

 یهات کتابیصورت نگرفته است. با درنظرگرفتن اهم
 یاندانشجو یازهایبه نو باتوجه یبا اهداف دانشگاه یسیانگل
موجود در سه کتاب  هایینمطالعه تمام تمر ینا ینده،در آ
و سه کتاب  یرانیا یبوم یبا اهداف دانشگاه یسیانگل

 کرده است.  یابیارز هاینرا ازلحاظ نوع تمر المللیینب

کردن حوزه مورد برجسته یاست برا یمطالعه تالش نیا
که همان کمبود  یرانیا یبوم یهاواقع شده در کتابغفلت 

و  قیباعث تشو هانیتمر نیا رایاست؛ ز  یارتباط یهانیتمر
با  یسیانگل یهادوره انیدانشجو یبهترشدن دانش ارتباط

 یلیتحص ندهیکه قطعاً در آ شودیم رانیدر ا یاهداف دانشگاه
 یهاپرسش منظور نیا یبرا گروه مؤثر خواهد بود. نیا یو شغل

 :شودیم مطرح ریز

 ,Littlewood)(2007وود ) تلیل یبندبه طبقه: باتوجه1

 یدرس یهامورداستفاده در کتاب یهانیتمر اانواع  (2007

 اند؟کدم یرانیا یدانشگاه یسیانگل

انواع  (2007وود ) تلیل یبندبه طبقه: باتوجه2

 یسیانگل یدرس یهامورداستفاده در کتاب یهانیتمر

 اند؟کدم یالمللنیب یدانشگاه

مورداستفاده در  یهانیانواع تمر نیب ییها: چه تفاوت3

با  یالمللنیو  ب یرانیا یدانشگاه یسیانگل یدرس یهاکتاب

 شود؟یم دهید یبر دانش ارتباط دیتأک

نسبت به  یچه نظر یرانیا یدانشگاه دی: اسات4

 یتخصص یسیانگل یهاموجود در کتاب یهانیتمر

 دارند؟ رانیا یدانشگاه

 نمونهبا چند کتاب  یاسهیمقا قیتحق کیعنوان به
در  یارتباط یهانیدر مورد تمر تیوضع نیا ایپرمخاطب در دن

 یبررس رانیخارج از ا یبا اهداف دانشگاه یسیانگلکتب 
  یهاکتابنمونه مسئله در   نیا ایتا مشخص شود آ شودیم

بافت  در تیرعا نی. اگر اریخ ایشده است  تیرعا یخارج
 تیفیک نیا ثیاز ح یرانیا انیداده باشد دانشجورخ یالمللنیب

 ایدن  یآموزش یاستانداردها رایمتضرر خواهند شد؛ ز یآموزش
را مدنظر قرار  یدانش ارتباط یریادگیو ضرورت  ازیمسئله ن

 .اندداده

 یقتحق یشینۀپ .2

آسان  یاست که برا یآموزش زبان روش محوریتفعال یکردرو
مشتق شد.  یارتباط یکرداز رو آموزش گفتمان ارتباطیکردن 
عنوان عنصر ها بهینآموزش زبان تمر محوریتفعال یکرددر رو

را  یادگیری یاصل یکه فضا شوندیدر نظر گرفته م یاصل
گونه که خارج از کالس و استفاده از زبان را همان کندیفراهم م

 یاندانشجویکرد رو یندر ا .کندیم یجترو شودیدرس استفاده م
ی زبان یهازبان و مهارت دهندیها را انجام مینتمر کهیدرحال

ها که منجر به سوق آن آموزندیرا م یارتباطویژه مهارت به
 ،یسالشود )یم شانیزبان ینهدامنه گنج یشافزا یسوبه

2003), 2003) (Ellis ها ینشد به نقش مهم تمر یانآنچه ب
آموزش زبان  شاخهزبان در هر  ارتباطیدادن توانش در شکل

 . کندیداللت م یاهداف دانشگاه با یسیازجمله انگل یسیانگل
گفتمان ارتباطی خارج از کالس  گریتداع که هاییتمرین

، دهدیمدرس  باشد که در فضای واقعی جامعه هدف رخ 
 یشترمهارت ب یشافرا یراه برا ینقدم در ا یناول تواندیم

مفهوم  یگراز طرف د باشد.در استفاده از زبان  یرانیا یاندانشجو
 یماز مفاه یکیعنوان به (Needs Analysis)« یازسنجین»

 یاهداف دانشگاه با یسیو انگل یژهاهداف و با یسیدر انگل یاصل
اکثر  (2016افشار و موثق )سخن  یمطرح شده است. در راستا

اهداف  با یسیانگل یهااز کالس یرانیا یدو اسات یاندانشجو
 یدندارند. شا یتخود رضا یاهداف دانشگاه با یسیو انگل یژهو

در  یارتباطهای تمرین نبود،  یل این امردال ترینیاز اصل یکی
 به مربوط و واقعی بافت درست که زبان را اها آن یهاکتاب
از مباحث  یاری. در بسدهدیآموز نشان نمها به زبانآن رشته

 و ژانر اساس بر تدریس یژهاهداف و با یسیانگلحوزه در  یدجد
 هایلند ؛2015 آنتونی) .شده است دیتأک گفتمان ارتباطی عنصر
2006) .(Anthony, 2015 Hyland, 2006)  

 یهاکتاب یشترکه ب یرانیا یدانشگاه یسیانگل یهاکتاب
 یطراح یارتباط یکردانتشارات سمت هستند مطابق با رو

مسئله عنوان  ینها اکتاب یندر قسمت اهداف ا یاند. حتنشده
اشاره شده  یهقض یندر مقاالت مختلف به ا ینشده است. همچن

 & Sadeghi)  )2016) یچاردزو ر یصادقمثال عنواناست. به

Richards, 2016)  یسیانگل یهاکردند هدف از کتاب یانب 
از خواندن است  یبه دانش یابیدست یراندر ا یبا اهداف دانشگاه

 یابنددست  یدجد یبتوانند به دانش و تکنولوژ یانکه دانشجو
. دهندینم یاد یانرا به دانشجو ارتباطیها دانش کتاب ینو ا

با  یسیانگلدرس  یاناکثر دانشجو کندیم یانب (2008) حیاتی
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 یترضا شانیدرس یهااز کتاب یراندر ا یاهداف دانشگاه
در مورد  ن است وها آموزش خواندکتاب ینندارند و هدف ا

را  یسیمکالمه انگل نی، امکان تمرEAP یرانیا انیدانشجو
 ندارند. 

در کشور ما از  یکتاب درس یلتحل ینهاکثر محققان در زم
اند نامه بهره بردهو پرسش یستلو استفاده از چک یروش کم

 یبی(. مطالعه حاضر، از روش ترک2014 یقی،توس و حقدانای )
  2007وود  یتلل یکم یبنداز دسته یریگبا بهره

(Littlewood, 2007)یابیروش ارز ین. اکندیاستفاده م 
 یمنجر شود. برخ هایناز تمر ترییقعم یابیبه ارز تواندیم

 یابیکردند؛ مانند ارز یمطالعات فراتر رفتند و موضوع را تخصص
 یمطالعات(. 2020 ی،و مؤمن ینوش) یآموزش هاییتکنولوژ

در   یجنبه ارتباط یکه به بررس (2007رزمجو )مانند مطالعه 
 پرداختند. یخصوص ساتو مؤس یرستانیدب یهاکتاب

انجام شده درگذشته آنچه در ادامه  یقاتبه تحقباتوجه
 ینهدر زم یرانیبه مطالعات انجام شده توسط محققان ا آیدیم

 یسیدر حوزه آموزش زبان انگل یکتب درس یمحتوا یابیارز
عناصر مختلف  (2005) یفرهاد .مثالعنواناشاره دارد. به

 ها،یکرد، روی، کتب درسیازهاازجمله ن یژهبا اهداف و یسیانگل
. قرار داد یبررس مورد را یدانشجو، معلم و بافت آموزش

هستند که در  یاز عناصر یکی یزن یآموزش هاییتکنولوژ
 یمورد بررس یرانیا یهادر کتاب یژهبا اهداف و یسیشاخه انگل

وجود و  یبه بررس (2020) یو مؤمن ینوشاند. قرار گرفته
 یهادر کتاب یآموزش هاییاز تکنولوژ یریکارگهب یچگونگ

 یهاکتاب ینهدر زم یقاتپرداختند. اکثر تحق یدانشگاه یدرس
 یهابه جنبه یبا اهداف دانشگاه یسیآموزش انگل یبرا یدرس

اند و باوجود ها پرداختهکتاب گونهینمختلف ارائه زبان در ا
منظور ارتقا به یقاتتحق ینا در یدانش ارتباط یتبر اهم یدتأک
 هایینتمر یتاز وضع یلیها، تحلهدور ینا یو اثربخش ییکارا

 عنصر یکعنوان به یبر دانش ارتباط یدها با تأککتاب ینا
 این. است نشده انجام دانش این تقویت در یرگذارتأث محتمل

 این یسنجیازن در مورد یقاتکه تحق است یدر حال یتوضع
 دهدینشان م (2018/ 1397،یو ظهراب یدوبختها )مثالً هدور

 این برایاهداف  ینتراز مهم باید زبانی ارتباط مهارت فراگیری
 .باشد  دانشجویان گروه از

 یهادوره یآموزش ایبر اساس محتو یرانمطالعات در ا
 ، و همکاران یینمونه عطا یبرا) یژهآموزش زبان با اهداف و

اهداف  با یسیانگل یهاکتاب انجام شده است و( 1397/2018

-دادهقرار  یابیرا مورد ارز یاهداف دانشگاه با یسیو انگل ویژه

ها را ازلحاظ مناسب بودن ها کتاباز آن یادی. تعداد زاند
 (.2010، یسیرزمجو و رئ) اندکرده یبررس یصورت عمومبه

معلمان را در مورد کتاب  یاآموزان مطالعات نظر دانش یبرخ
 مقاالت ایناز  یدر برخ .(2010، ی)اسالمکردند  یبررس یدرس

 اشاره ضمنیصورت ها بهکتاب ینا یارتباط یهابه فقدان جنبه
جدید و با مقاالت  درمسئله  ینا بررسیاست؛ اما لزوم  شده

در جهت و  یرانیا یاندانشجو یزبان تخصص یازسنجینموضوع 
 شده یادیز یدتأک انیدر دانشجو انگیزه یجادو ا شتریب ییکارا

 1397(یو ظهراب یدوبختمثال پژوهش عنوان. بهاست
زبان انگلیسی در تحصیل و شغل  » گیردیم یجهنت /)2018/

آیندة دانشجویان دارای اهمیت زیادی بـوده و دانشجویان برای 
برقراری ارتباط با بازارهای جهانی فـرش و همچنـین 

بهتقویت مهارت گفتاری خود  کارشناسـان ایـن رشـته، نیـاز
ی بر وجود اگونهبهمطالعات قبلی (. 529 ص.چکیده ) « دارند
واقع مقاله در(. 2018)آمریان و معرفت ها تأکید داشتند نیاز

تر رسانی و برجستهحاضر با رویکردی انتقادی قصد در آگاهی
های انگلیسی کردن این حوزه مورد غفلت واقع شده در کتاب

 (Benesch, 2009) (2009بنش )با اهداف دانشگاهی دارد. 
را  (CEAP) ی با اهداف ویژهشاخه رویکرد انتقادی در انگلیس

این شاخه  وجودآمدنبهکند. به اعتقاد او اساساً منطق مطرح می
شدن است. در یجهانانتقادی در انگلیسی با اهداف ویژه پدیده 

زبان رسمی اینترنت، یسیانگلاینکه  بهباتوجهعصر حاضر 
 شدن تجارت و فضای علمی است و ارتباطات به سمت جهانی

های ثابت و فعلی توان به نیازهرگز نمی رودپیش می
مطالعه  .دانشجویان در شاخه انگلیسی با اهداف ویژه بسنده کرد

کرده است  ترتخصصیرا  یکتاب درس ارزیابیموضوع  رویشِپ
پرداخته است که  یدرس یهاها در کتابینتمر یو به بررس

 ینهزم یندر ا یدموشکافانه و جد یلیمنجر به تحلامید است 
 ود.ش

 تحقیقروش . 3

 یلانجام شده است و از روش تحل یفیمطالعه به روش ک ینا
اطالعات استفاده شده است. عالوه بر  یآورجمع یمحتوا برا

 تریاطالعات غن یآورجمع ی، از روش مصاحبه براینا
 محتوا استفاده شده است. یلتحل یجنتا یشترمنظور اثبات ببه

ساختارمند در بخش دوم، یمهشونده در مصاحبه نافراد مصاحبه
در دانشگاه ارشاد  یدانشگاه با اهداف یسیانگل یدتن از اساتپنج

با  یسیانگل یستجربه تدرسال  20بیش از دماوند هستند که 
متخصص و باتجربه انتخاب  یددارند. اسات ی رااهداف دانشگاه
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با اهداف خاص،  یسیانگل یطهها با حاند؛ چراکه آنشده
آموزش زبان،  یارتباط یکرد، رویبا اهداف دانشگاه یسیانگل
 یو فضا یکتب درس ی، طراحمحور آموزش زبانیتفعال یکردرو

 .دارند ییآشنا یدانشگاه یسیانگل یستدر یواقع
در  یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهامطالعه در کالس ینا

 یتختست که در تهران پادانشگاه ارشاد دماوند انجام شده ا
 یتخصص یسیانگل»ها با عنوان از کتاب یکیقرار دارد.  یرانا

 «یمبر مفاه یدو ترجمه با تأک یریترشته مد یاندانشجو یبرا
با  دیگر. دو کتاب شودیم یسدر دانشگاه ارشاد دماوند تدر

و  «وکارکسب یریتمد یاندانشجو یبرا یسیانگل» ینعناو
از انتشارات سمت  «یریتمد یاندانشجو یبرا یسیانگل»

 یلسمت به دل یهاانتخاب کتاب علت اند.انتخاب شده
 یرانا یهادر اکثر دانشگاه هاآن از چاپ و استفاده یگستردگ

 یس، به علت نوع نگاه متفاوت به تدراولاست. در مورد کتاب 
که هم در زبان  یمؤلفاناستفاده از  دانشگاهی، اهداف با زبان
 یدارند و دسترس ییتوانا یتخصصمحتوای و هم  یعموم
انجام  یبرا کنندیم یسکتاب را تدر ینکه ا یدیتر به اساتآسان

از  یگرانتخاب شده است. سه کتاب د این کتاب مصاحبه،
در  المللیینهستند که در سطح ب المللیینانتشارات ب

. شوندیم یسمتعدد تدر یهامختلف و دانشگاه یکشورها
از  یریترشته مد یبرا یسیانگل»سه کتاب  ینا ینعناو

در سطح  یدرمارکت ل یکتاب درس» ، «انتشارات گارنت
 ست.ا  «تجارت -مشاغل  یآکسفورد برا یسیانگل»و  «متوسط

ها از نظر پوشانی محتوای کتابها همدلیل دیگر انتخاب کتاب
 است.  دوصورت دوبهها بههای انتخابی و نوع موضوع آنرشته

موجود در  هایینتمر یتمام یکم یکرداستفاده از رو با
و سه  یرانیا یبوم یدانشگاه یتخصص یسیسه کتاب انگل

 یتلل ارتباطی یفط یبندطبقه یاربر اساس مع المللیینکتاب ب
 5این مدل تمرینات را به  شدند. یبنددسته (2007وود )

کند که طیف غیرارتباطی تا نوع کامل دسته تقسیم می
 گیرد. ارتباطی را در بر می

 یابدو نفر ارز یض،از هرگونه تعصب و تبع یریجلوگ یبرا
جداگانه  طوربه هاینپرداختند. ابتدا تمرها ینتمر یلبه تحل

 یگذاریمرتبط خودشان جا یهادر گروه یابتوسط هر ارز
واحد  یبندطبقه یستل یکباهم بر سر  هایابشدند. سپس ارز

 یستل یق،اعتبار تحق یشافزا ی. سرانجام، برایدندبه توافق رس
قرار  یمتخصص مورد بررس یکمورد توافق، توسط  یبندطبقه

محاسبه شد. بعد از آن،  ینسپس تعداد هر نوع تمر گرفت.
  شدند. یسهمقا یکدیگربا  هاینها ازلحاظ نوع و تعداد تمرکتاب

 بررسینتایج و بحث و  .4

 خارجی آنها هاینمونهمقایسه کتابهای ایرانی و 
 یبندهبقچوب طربر اساس چها هاینتمر یبندمنظور طبقهبه
 هاییناز تمر %10 یناز محقق یکیابتدا  ،(2007وود )یتلل

 یدوم به بررس یابکرد. سپس ارز یها را بررسموجود در کتاب
دو  ینب یاییپرداخت. سپس آزمون پا هاینتمر یبندو طبقه

 ینا یآمار یج( انجام شد. نتاinter-rater reliability) یابارز
 آمده است. 1آزمون در جدول 

 یابدو ارز ینب یاییآزمون پا 1جدول 

گیری متقارناندازه   

 Value 

Asymptotic Stand-

ard Error Approximate T 

Approximate Sig-

nificance 

 بازه معتی دار مقدار تی خطای غیر متقارن مقدار 
Measure of 

Agreement 
اندازه گیری مبزان 

 انطباق

Kappa 

کاپا   

/190 /082 4.055 </001 

N of Valid 

Cases 

454 
   

a. Not assumig the null hypothesis. 

به دست  کاپا مقدار یداستدر جدول باال پ طور کههمان
 مبزان انطباق یاییپا یناست؛ بنابرا 7/0از  یشعدد ب ینآمد که ا

 یهکل یبندو طبقه یابیشد. پس از ارز ییدها تأیابارز ینب
متخصص نشان داده شد.  یکآمده به دستبه یجاطالعات، نتا
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مجدد طور به از کل اطالعات  رصدده د یینها ییدپس از تأ
گرفته  هایابارز ینب یاییبار دوم آزمون پا یشد و برا یابیارز

به اثبات  هایابارز ینمورد توافق ب یکدها یاییپا یتشد. درنها
 ید.رس

 های انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانیها در کتابین. درصدها و تعداد انواع تمر2جدول 
 

 

 

 کتابهای آمورش زبان با اهداف ویژه ایرانی

 

 3کتاب  2کتاب  1کتاب 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

های  غیر تمرین
 ارتباطی

266 88% 664 90% 754 91% 

- های پیشتمرین
 ارتباطی

0 0% 0 0% 0 0% 

ارتباطی های تمرین
 محض

0 0% 0 0% 0 0% 

ارتباطی های تمرین
 ساختارمند

0 0% 0 0% 0 0% 

ارتباطی های تمرین
 واقعی

36 12% 73 10% 73 9% 

 کتابهای آمورش زبان با اهداف ویژه ایرانی مجموع

 درصد تعداد 

 %9/7 182 مجموع ارتباطی

 %90/3 1684 مجموع غیرارتباطی

 
نکته  ینبه ا یدمشخص است با 2گونه که در جدول همان

وود  یتلچوب لرچها هاییبندکه تمام طبقه یماشاره کن
وجود  یرانیا یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهادر کتاب

-کتاب نمونهدر  هایبندطبقه ینتمام ا کهیندارد. درحال

 شود.یم یدهد یالمللینب یها

 

های در کتاب هاینانواع تمر یعتوز 1شکل 
یرانی)ارتباطی ا یبا اهداف دانشگاه انگلیسی

communicative و غیر ارتیاطیnon-

communicative) 
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شده است دادهنشان 3و جدول  1که در شکل  گونههمان
-کتاب ینرا در ا هاینتعداد تمر یتاکثر یارتباطیرغ هایینتمر

درصد  تنها  یارتباط هایینتمر کهیدهد. درحالیم یلها تشک
 اند.ها را به خود اختصاص دادهکتاب هاییناز تمرکمی 

های ها در کتابیندرصدها و تعداد انواع تمر .3  جدول

 المللیانگلیسی با اهداف دانشگاهی بین

 
 
 

 

 

پیداست تمرینات ارتباطی در  3طور که در جدول همان
از کل تمرینات را به خود اختصاص  %30المللی های بینکتاب

-توجهی است. عالوه بر این تمامی دستهدادند که مقدار قابل

المللی های بیندر کتاب (2007لیتل وود ) بندیهای طبقه
ها دهد رویکرد کلی در این کتابشد. این امر نشان مییافت

 اطی است.منطبق بر رویکرد ارتب

 در نوظهور هایمقوله از برخی ها،یافته این بر عالوه
 هایشناسایی شد که شامل مهارت EAP المللیبین هایکتاب
 رزومه، نوشتن ایمیل زدن،  مانند نرم هایمهارت یا ایتوسعه
 بازنویسی، هایمهارت نویسی،گزارش تحقیق، هایمهارت
 باشد.میبرداری یادداشت و نویسیخالصه

-nonو غیر ارتیاطی communicative)ارتباطی یالمللینب یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهادر کتاب هاینانواع تمر 2شکل 

communicative) 

  

 International EAP books 

المللبینکتابهای آمورش زبان با اهداف ویژه   

Book 4 
4کتاب  

Book 5 
5کتاب  

Book 6 
6کتاب   

Frequency 
 تعداد

Percentage 
 درصد

Frequency 
 تعداد

Percentage 
 درصد

Frequency 
 تعداد

Percentage 
 درصد

Non-communicative 
های  غیرارتباطیتمرین  

507 70% 606 56% 1241 77% 

Pre-communicative 
ارتباطیهای پیشتمرین  

69 9/5% 136 12/6% 76 4.7% 

Communicative 
ارتباطی محضهای تمرین  

75 10/4% 52 4/8% 125 7.8% 

Structured-communicative 
ارتباطی ساختارمندهای تمرین  

21 2/9% 15 1/3% 28 1.7% 

Authentic-communicative 
ارتباطی واقعیهای تمرین  

48 6/6% 268 24/8% 126 7.8% 

Total International EAP books 
المللبینکتابهای آمورش زبان با اهداف ویژه   

 Frequency Percentage 

Total Communicative 
 مجموع ارتباطی

1039 30% 

Total Non-communicative 
 مجموع غیرارتباطی

2354 70% 
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 هایینتمر یاز تمام %30. 3بر طبق شکل باال و جدول 

 یارتباط هاییناز نوع تمر یالمللینشده در سه کتاب باستفاده
را به  هایناز کل تمر %70 یزن یارتباطیرغ هایینهستند. تمر

-های طبقهعالوه بر این تمامی دسته دهند.یخود اختصاص م

شد. این المللی یافتهای بیندر کتاب (2007لیتل وود ) بندی
ها منطبق بر رویکرد دهد رویکرد کلی در این کتابامر نشان می

 ارتباطی است.

 مقایسه
 یعدهد که توزینشان م 2و  1به شکل  یاجمال ینگاه
ها به طرز دو گروه از کتاب ینا یاندر م یارتباط هایینتمر
تر اطالعات یقدق یمتفاوت است. با بررس یدارمعنا

 یهادر کتاب یکه معضل بزرگ یافتتوان دریآمده مدستبه
که همان  آیدیبه چشم م یرانیا یبا اهداف دانشگاه یسیانگل

 یایسهحصول به مقا یاست. برا یکاف یارتباط هاییننبود تمر
دو یکا مارهآ یارتباطیرو غ یارتباط هایینتمر ینب یقدق
(Chi-square .انجام شد ) 

 هایینتعداد تمر یسهمقا یدو برایآزمون کا یجنتا .4 جدول 
با اهداف  یسیانگل یهادر کتاب یارتباطیرو غ یارتباط

 یرانیا یدانشگاه
 

 Value 
 مقدار

Df 
درجه 
 آزادی 

Asymp.sig. 

(2-sided) 
داری آماریمعتی  

Pearson 

Chi-Square 

2.437 2 .  / 36 

 

به دست  437/2دو عدد یکا مارهآ مقدار 4بر اساس جدول
 ینآمد که ا به دست 36/0عدد  یبه جدول مقدار پآمد. باتوجه

مالحظه است. قابل یجنتا ینبود؛ بنابرا 0.05تر از عدد کوچک
تعداد  ینب یامالحظهگرفت که تفاوت قابل یجهتوان نتیپس م

 یسیانگل یهاکتاب یاندر م یارتباطیرو غ یارتباط هایینتمر
که  یریمگیم یجهوجود دارد. پس نت یرانیا یبا اهداف دانشگاه

 یراستادر  یرانیا یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهاکتاب
 یدهها ددر آن یو عنصر ارتباط یستندن یارتباط یکردقواعد رو

 شود. ینم
 یارتباط هایینتعداد تمر یسهمقا یآزمون برا یجنتا.  5جدول 

-ینب یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهادر کتاب یارتباطیرو غ

 یالملل

 

 Value 

 مقدار
Df 

درجه 
آزادی 
 

Asymp.sig. 

(2-sided) 
داری معتی

 آماری
Pearson 

Chi-

Square 

141.0           
93 

2 .  / 20 

 
به  093/141دو عدد یکا مارهآ مقدار 5بر اساس جدول 

آمد که . به دست /20عدد  یبه جدول مقدار پآمد. باتوجهدست 
مالحظه قابل یجنتا ینبود؛ بنابرا 05/0تر از عدد بزرگ ینا
 یامالحظهگرفت که تفاوت قابل یجهتوان نتی. پس میستن
 یهاکتاب یاندر م یارتباطیرو غ یارتباط هایینتعداد تمر ینب

 یانوجود ندارد. به ب یالمللینب یبا اهداف دانشگاه یسیانگل
با اهداف  یسیانگل یهابگرفت که در کتا یجهتوان نتیم یگرد

 یارتباطیرو غ یارتباط هایینتمر یعتوز یالمللینب یدانشگاه

0

500

1000

1500
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 یارتباط هایینامر توجه به تمر ینمتوازن است. ا ینسب طوربه
 شودیم یادآورها کتاب ینرا در ا یارتباطیرغ هاییندر کنار تمر

 یهاموجود در کتاب هاییننسبت به تمر یرانیا یدنظر اسات  

  یرانیا یبا اهداف دانشگاه یسیانگل

 به نتایجتقویت   برای و پژوهش اول مرحله نتایج به توجه با
 هشت نویسندگان از یکی مطالعه، اول مرحله در آمده دست
 13 و دسته سه 6 جدول. پرسید شوندگانمصاحبه از باز سوال

کننده استادان شرکت توسط شده تولید مضامین از زیرمجموعه
 .دهدمی نشان را در مصاحبه

هامصاحبه یمحتوا لیاز تحل حاصل مضامین. 6جدول  

 

 

Categories Subcategories 

یتصورات عموم   تمرکز بر درک مطلب و واژگان 

  تیفعال یهایدر طراح یکسان یالگو کی 

 در دوره  یارتباط یدرس یهاکتاب ینقش اساس 

 یارتباط یهاتیبه گنجاندن فعال یضرور ازین  

 و نوشتن یگفتار ،یداریشن یهاتیفقدان فعال 

یارتباط یهاتیفعال یعوامل بازدارنده در طراح  

 

 سطح GE آموزاندر دانش                 EAP 

 طیمعلمان واجد شرا نبود            EAP 

 یمسائل مال                                             

یدرس یکتابها یطراح یبرا یشنهاداتیپ  

یارتباط   

 کردیاستفاده از رو CLT یدرس یهادر کتاب 

 یارتباط یهاتیفعال یبرا نهیاستفاده از موضوعات مرتبط با زم 

 در  ریو استفاده از تصاو یشناختییبایز یبصر یبهبود طراح
 یدرس یهاکتاب

 یارتباط یدر طراح یاستفاده از فناور 

 یاجرا NA یدرس یهاکتاب یقبل از طراح 

 
موجود در  هایینتمر یانتقاد یابیمقاله به ارز یندر ا

 ینپرداخته شد. اول یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهاکتاب
مورداستفاده در  هایینانواع تمر یبه بررس یقتحق سؤال
 یجپرداخت. نتا یرانیا یدانشگاه یسیانگل یدرس یهاکتاب

 یسیانگل یدرس یهادر اکثر کتاببود که  یناز ا یحاک یابیارز
تعدادشان  یاوجود ندارد  ارتباطی هایینتمر یرانیا یدانشگاه

و  یصادق یقتحق هاییافتهبا  یاست که ازلحاظ تئور اندک
 ییهمسو (Sadeghi & Richards, 2016) (2016) یچاردزر

 یسیانگل یهاکه در کتاب هستندباور  ینا رها بدارد. آن
و خارج از  شودینم یدهد یارتباط یکردرو یچه یرانا یدانشگاه
وجود  یسیبه انگل یکالم ارتباط یچه یباًدرس تقر یهاکالس

مورداستفاده  هایینانواع تمردرباره  یقندارد. سؤال دوم تحق
بود که در  المللیینب یدانشگاه یسیانگل یدرس یهادر کتاب

 ارتباطی هایینتمرها کتاب ینگفت در ا توانیمورد آن م
 . شودیم یدهوفور و تنوع باال دبه

انواع  ینب ییهاتفاوتمربوط به  یقسؤال سوم تحق
 یسیانگل یدرس یهامورداستفاده در کتاب هایینتمر

ه در بود ک این کتابها المللیینب هاینمونهو  یرانیا یدانشگاه
 یارتباط هایینگفت عالوه بر وجود تمر توانیپاسخ به آن م

 یهادر حوزه مهارت هاییینتمر المللیینب یهادر کتاب
به  توانیها ممهارت ینشد. ازجمله ا یافتها در آن یفرازبان

 یقی،تحق یهامهارت یمیل،در مورد نحوه نوشتن ا هاییینتمر
 یچگونگ یسی،نونوشتن مقاله و گزارش ی،نوشتن سوابق کار

و  یسینوخالصه یهامهارت ،هااستفاده از دانشنامه
 یناز ا یکیچاشاره کرد. ه بردارییادداشتو  یسینودوباره

 یننشد. در هم یدهد یرانیا یهاکتاب هایینها در تمرمهارت
 ,Crosling &Ward)    (2002و وارد ) ینگکراسل، راستا
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 فراوان دانش اندوختن با دانشجویان که کنندیم انیب(2002
 یالزم برا هایمهارت کهیدرحال شوندیم التحصیلفارغ

 حالینکار ندارند. باا یواقع یدانش را در فضا ینا یریکارگبه
گروه از  یککه توسط  شدهیبررس یهااز کتاب یکی

آموزش زبان ِ با دانش یدمتشکل از اسات یرانیا یسندگاننو
 یدر تعداد یگزینجا کتابعنوان و به یفتأل یو تخصص یعموم

 یستدر یریتدر رشته مد یردولتیو غ یدولت یهااز دانشگاه
بحث مربوط به  یبرا یهر فصل سؤاالت یدر انتها شودیم

انجام داد  نتوایم یسیکه با دانستن زبان انگل ییرشته و کارها
 . کندیمطرح م

و نحوه پرسش کتاب  یندر ا یسؤاالت ارتباط یفیتک یحت 
 یککامالً نزد یریتیست که به مباحث مدا یبه سبک دانشجو از

ها آن یمتفاوت کار یوهایاست و با قراردادن دانشجو در سنار
 یق. سؤال چهارم تحقدهدیارتباط سوق م یرا به برقرار

 یهاموجود در کتاب هاییننسبت به تمر یدنظر اساتبا دررابطه
نشان داد که  یجبود. نتا یرانیا یدانشگاه با اهداف یسیانگل

موافق بودند.  یقبخش اول تحق یجشوندگان با نتاهمه مصاحبه
اشاره کردند که مانع از  یگریها به عناصر مهم دعالوه آنبه

 شودیم یرانا یهادر دانشگاه یارتباط ویکردر یواقع یاجرا
 نبود ،دانشجوها یاندر م یینپا یدانش زبان عمومازجمله 

نبود  ،ارتباطی هایینانجام تمر یدر دانشجوها برا یکاف یزهانگ
 ،یکتب درس یفدر تأل یظاهر یتتنوع رنگ و جذاب ،یرتصو

مانند لوح فشرده و  یآموزشکمک یعدم استفاده از ابزارها
 یستدر یبرا یوژعدم استفاده از تکنول ،مرتبط یدئوهایو

که شامل  یکتب درس یفیتأل یمنبود ت ینو همچن ارتباطی،
متخصص  یکو  یسیمتخصص آموزش زبان انگل یکحداقل 

 باشد. یریتدر رشته خاص مانند مد
با اهداف  یعموم یسیانگل یهابه نقش دوره ینهمچن 

بتوانند در دانشگاه قبل  یاناشاره شد که اگر دانشجو یدانشگاه
 یهاخود دوره یتخصص یسیانگل یاز گذراندن واحد درس

از  یکنند و به سطح قابل قبول یرا سپر یعموم یسیانگل
 هایینتمر یراحتند بهتوانیم یابنددست  یعموم یسیانگل

خود را انجام  یتخصص یسیگنجانده شده در واحد انگل ارتباطی
در کالس  ارتباطی هایینم تمرصورت انجا ینا یردهند. در غ

اکنون دانشگاه امام صادق در دشوار خواهد بود. هم یاردرس بس
 یبا اهداف دانشگاه یعموم یسیانگل یهادوره یرانا
(EGAP) ینکرده است. در هم یاجبار یاندانشجو یرا برا 

موجود در  یادینبه مشکالت بن (2016افشار و موثق ) ینهزم
ها در . آنکنندیاشاره م یبا اهداف دانشگاه یسیانگل

 یینسطح پا ،یازجمله کتب درس یشان عناصر متعددهاییافته
 یزهانگ یزانها و مزمان کالسمدت ،یاندانشجو یزبان عموم

 را نام بردند. یدو اسات یاندانشجو
که  یرانیا یدتن از اساتحاصل از مصاحبه با پنج یجنتا یگرد 

در دو  یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهاکتاب یستجربه تدر
داشتند نشان داد  را وکارکسب یریتو مد یعموم یریترشته مد
 تواندیم یدر کتب درس ارتباطی هایینها وجود تمرازنظر آن

جهت  یهمسوساز یدر راستا یریچشمگ ییرتغ یجادباعث ا
آموزش زبان شود.  یارتباط یکردکالس درس با اصول رو

. کندیم ییدرا تأ هایافته ینا یزن (2016افشار و موثق )مطالعه 
-یف کتابتألی مشخص برا یالگو یکدارند میها اذعان آن

 یشترانعطاف ندارد و ب یکه جا شدهیطراح های انتشارات سمت
است. ( readingخواندن ) هایینتمر یها بر روتمرکز آن

به آن اشاره  یقتحق ینشوندگان در اکه مصاحبه یگریمعضل د
با اهداف  یسیانگل یناز مدرس یبرخ یتکردند عدم کفا

 ینا یزن (2021)همکاران  پناه و  انویکبود. مطالعه  یدانشگاه
 یسیکه انگل کنندمیها اظهار . آنکندیم ییدنظر را تأ

 یسآن حوزه خاص تدر یرزبانیغ یدتوسط اسات یشترب یدانشگاه
ندارند و فقط در رشته خودشان  یکه تخصص زبان شودیم

 متخصص هستند. 
با  یسیانگل یستدر یها برااز دانشگاه یتنها درصد کم

 کنندیرشته آموزش زبان استفاده م یداز اسات یاهداف دانشگاه
ها . آنبندندیها ممدت با آنکوتاه یقراردادها یزها نکه آن

 یسیانگل یداسات یتبه ترب یازن یراناظهار داشتند که در کشور ا
 یندر ح یسیبا دانش محتوا و زبان انگل یبا اهداف دانشگاه

 یرانها افزودند که در ا. آنشودیاحساس م یشغل هاییشرفتپ
ط توس یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یهااز دوره یتعداد کم

کنندگان در مصاحبه اکثر شرکت شود.یم یستدر یزبان یداسات
 هایینو گنجاندن تمر یارتباط یکرددادند که اگر رو یشنهادپ

با استقبال  یجهاجرا شود نت یاسالم مفاهیم رویکرد با یارتباط
ازلحاظ  یران یه علت تحریمروبرو شود. چراکه کشور ا یشتریب

علوم  ینهدر زم یول است؛با مشکالتی روبرو ارتباط کشور 
 یگرد یها و محافل علمبا دانشگاه یعیارتباطات وس یاسالم

 دارد. یاسالم یکشورها
 گیرییجهنت .5

-که کتاب یافتدست یجهنت ینمطالعه به ا ینطور خالصه ابه

 یکردرو یراستا در یرانیا یبا اهداف دانشگاه یسیانگل یها
 یهاباکتدر  یشترب یبه بررس یاز. هرچند هنوز نیستندن یارتباط

شود و یاحساس م ینهزم یندر ا یشترب یقاتو تحق یرانیا یگرد
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 یرسا تواندیمحدود م یکرهپ مطالعهمطالعه تنها بر اساس  ینا
 ینهزم ینکتب در ا یرسا تریقدق مقایسهبه  یقرا تشو ینمحقق

 یرسه موضوع ز ین،کند. عالوه بر ا یگرمتفاوت د یهابا نمونه
ارائه  یآت یقاتتحق یبرا یشنهادیعنوان موضوعات پبه
 :گرددیم

های انگلیسی با اهداف تمرکز بر انجام ارزیابی کتاب
تغییر چهارچوب  ،در کشورهای دیگر مورداستفادهدانشگاهی 

روشنگری  منظوربهدر تحقیق  کنندگانشرکتنظری و بافت و 
 ،آموزش عالیبیشتر در زمینه عنصر گفتمان ارتباطی در فضای 

ینه انگلیسی با اهداف در زمانجام تحقیقات کمی و کیفی بیشتر 
-تواند جنبهدانشگاهی و گفتمان اساتید در کالس درس که می

های انگلیسی با اهداف دانشگاهی های جدیدتری را در کتاب
 آشکار کند.

 یژهبا اهداف و یسیانگل یچهاگر از در یقتحق ایندر مورد 
 مطالعه این نتایج یمنگاه کن (Critical ESP) یانتقاد یدبا د
 معلمین و محققین به تواندمی  توصیفیصرفاً  نه و بخشیآگاه

 کمک یشناخت بزارا یکعنوان به آموزشی گذارانیاستس و
و مؤلفان  یداسات یبرا ییهارو کاربرد یشِمطالعه پ یجنتا. کند

دارد. در  دانشگاهیبا اهداف  یسیدر شاخه انگل یکتب درس
 یطراح یدشاخه با یندر ا یسرکتب د ینهنگام تدو ،درجه اول

در نظر گرفته  یانگروه از دانشجو ینا یبرا یارتباط هایینتمر
 یشپ یدبا یکتب درس یسندگانو نو مؤلفان، ینشود. عالوه بر ا

آن رشته، دانشگاه و شهر  یرا برا یازسنجیکتاب، ن یهاز ته
 یدام شود.  یفتأل یازهابر اساس آن نهدف انجام دهند تا کتاب  

 یریتو مد یبازرگان یریتدر دو رشته مد ییرتغ یناست که اگر ا
از آن استقبال کنند و  یزها نرشته یروکار انجام شود ساکسب

در انتها  خود قرار دهند.  یبعد هاییفتأل یها را الگوآن کتاب
که تنها به  ییهااستفاده از کتاب یجابه شودیم یشنهادپ

های در کالس یداسات پردازدیم یکآکادم یآموزش زبان عموم
واقعی  یطآموز در محاستفاده کنند که زبان هاییتمریناز خود 

 . ها مواجه خواهد شدبا آن یو کار یدانشگاه
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