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در طول مدتی که روی ترجمهی این کتاب کار می کردم ،بارها و بارها خودم را سرزنش کردم که چرا باید
چنین کتابی را ترجمه کنم! کتابی سراسر مثال و نمونهمتن انگلیسی که ترجمهی آنها شاید مانع از درک
کاامل منظور نویسااانده شاااود ،زیرا گاهی خود زبان اسااات که اهمیت دارد و نه معنای آن و از اینرو
ترجمهی بعضی از نمونهها تنها کار را پیچیده میکند و عدم ترجمه نیز برخی بخشهای کتاب را دوزبانه
خواهد نمود .شاید گمان میکردم از آنجاییکه این کتاب بر پایهی زبان انگلیسی نوشته شده و مثالها و
نمونههایی که ارائه کرده همگی به زبان انگلیسای است ،تنها ّ
مدرسان آموزش زبان انگلیسی میتوانند از
آن بهره ببرند!
اما آنچه که باعث شد از این افکار مأیوسکننده دست بردارم ،درک این نکته بود که کتابهایی مانند
کتاب حاضاار ،حتما باید بر پایه ی یک زبان مشااخن نوشااته شااوند که این زبان میتواند انگلیساای،
فرانساوی ،ژاپنی ،یا حتی فارسی باشد .بنابراین ،آنچه که دارای اهمیت است ،زبان مثالها و نمونههای
ارائهشااده نیساات ،بلکه این اساات که از نظریهها ،اصااول ،روشها و راهبردهای بیانشااده در چنین
کتابهایی برای بهکارگیری در زمینهی آموزش زبانهای دیگر بهرهبرداری شود.
همچنین ،تجربهی من در طول ساالها تحصایل و تدریس نشان می داد که حتی بسیاری از کسانی
هم که با زبان انگلیسای آشنایی دارند یا در رشتههای آموزش زبان انگلیسی ،مترجمی ،و زبان و ادبیات
انگلیسی تحصیل نمودهاند ،میتوانند از ترجمهی این کتاب بهرهمند شوند؛ زیرا برای خواندن یک کتاب
ّ
که به زبانی غیر از زبان مادری ن وشااته شااده ،هر قدر هم که به آن زبان مساالط باشااند ،عالوه بر این که
باید وقت زیادتری صاارف کنند (نساابت به زمان صاارف شااده برای خواندن کتابی به زبان اول) ،ممکن
ّ
اسات درک دقیقی از مطالب هم نداشته باشند .پس یک ترجمهی روان و صحیح از یک کتاب ،مسلما
ساارعت و دقت خواندن را برای خواننده افزایش میدهد ،زیرا مترجم ،دشااواریهای درک و ترجمهی
مطلب و یافتن معادلهای واژگانی را به جان خریده است و کار خواننده را تا حدود بسیار زیادی راحت
کرده است.
به هر حال ،ترجمهی کتاب حاضار با تمام دشاواریها و تنگناهای خاصای که برای من داشاات (به
دلیل لزوم باقی ماندن زبان انگلیسای در برخی قسمتهای کتاب) ،در طول یک سال به سرانجام رسید
و امیدوارم که حاصل کار ،مطلوب و مورد پسند کسانی باشد که از این کتاب بهره میبرند .در خصوص
محتوای کتاب و ترجمه ی آن نیز شایسته است نکاتی را خالصهوار بیان کنم:
الف) تا جایی که اطالع دارم ،کتاب حاضاار یکی از منابع درساای رشااتهی «آموزش زبان فارساای به
غیرفارسایزبانان» در مقطع کارشناسی ارشد است و دانشجویان این رشته در برخی واحدهای
درسی خود ناگزیر از مطالعه ی این کتاب هستند .عالوه بر این ،تاکنون چندین مقاله و رساله ی
کارشاناساای ارشااد نیز در زمینه ی آموزش زبان فارساای به غیرفارساایزبانان براساااس «آموزش
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تکلیفمحور» نوشاااته شااده اسااات .بنابراین ،ترجمهی این کتاب میتواند برای این دساااته از
دانشاجویان ،مفید و حائز اهمیت باشاد .به امید روزی که متخصصان «آموزش زبان فارسی به
غیرفارساایزبانان» نیز کتابهایی مانند این را اصااالتا با مثالها و نمونههای فارساای ،و از همه
مهمتر ،بر پایهی پژوهشهای انجامشده در زمینه ی آموزش زبان فارسی تألیف کنند.
ب) شاااایاد برخی گماان کنناد کاه بهتر بود من مثاالهاای انگلیسااای را ترجماه میکردم یاا برای
سااختارهای دساتوری انگلیسای ،معادلهای فارسای پیدا میکردم! در این مورد باید بگویم که
ابتدا این مساأله اندیشاهی من نیز بود ،اما بعدا متوجه شدم که به دلیل عدم انطباق ساختارهای
دستوری زبان انگلیسی با ساختارهای دستوری زبان فارسی ،ترجمهی این مثالها یا ساخ تارها
و متنها ،چارچوب تمرینها را به هم میریخت و از زیبایی کتاب میکاسااات؛ ضااامن آن که،
برخی تمرینها و سااختارها به صاورت ادامهدار در فصلهای بعدی کتاب نیز پیگیری میشوند
کاه در صاااورت برگردانادن آنها به زبان فارسااای ،مباحث و تمرینهایی در فصااالهای بعد نیز
دساتخوش تغییراتی میشدند که چندان خوشایند و مطلوب نبود و نوعی فارسیسازی اجباری
و غیرمنطقی تلقی میشاد .البته منظور من موارد ی اسات که به نظرم ضارورت داشت به همان
زبان انگلیسای باقی بمانند؛ اینها را ترجمه نکردم تا کتاب به حالتی بدشکل و نامفهوم درنیاید.
(برای نمونهای از ناکارآمدی ترجمهی مثالها از انگلیساای به فارساای ،ر.ک .فعالیت -0الف).
همچنین پیوستهای انتهای کتاب که به زبان انگلیسی اصلی باقی بمانند ارزش بیشتری دارند.
پ) هماانطور کاه قبال گفتم ،برخی مبااحاث کتاب (مثل تمرین واژههای بینالمللی در بخشهای
 .4-7-4و  ).4-4-7به زبان انگلیساای هسااتند و قابلیت ترجمه ندارند ،زیرا با ترجمهی این
موارد ،هادف و ماهیت کار نویسااانده از بین میرود و مطلب مورد نظر دیگر گویایی خودش را
نخواهد داشت .البته هرچند چنین مطالبی ،در صورت ترجمه ،ارزش خود را از دست میدهند،
این بدان معنا نیسااات که ما نتوانیم در آموزش زبانهای دیگر ،مباحث یا تمرینهایی مشاااابه را
بهکار بگیریم.
ت) در ترجمهی کتاب حاضر ،چند واژه و اصطالح علمی کلیدی وجود دارد که در اینجا معادلهای
فاارسااایای را کاه برای آنهاا برگزیادهام ،به اختصاااار بیان میکنم .در معادلیابی این واژهها و
اصاطالحات سعی من بر آن بوده است که تا حد امکان تمایز میان بعضی از آنها در زبان فارسی
نیز نشان داده شود.
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برابرنهاد فارسی
صورت زبانی (در برابر معنی و مفهوم)
ساختار زبانی

واژه /اصطالحات
)language form (vs. meaning
language structure

grammar
written text/language
spoken text/language
discussion
formal language
informal language
colloquial language

و یک مورد تمایز دیگر که معموال در زبان فارساای آن را با عنوان «فارساای نوشااتاری» و «فارساای
گفتاری/عامیانه» میشناسیم:
در «فارسی گفتاری» میگوییم یا مینویسیم :در «فارسی نوشتاری» میگوییم یا مینویسیم:
نان ،خانه ،خیابان ،آمدن ،یک ،میرویم
نون ،خونه ،خیابون ،اومدن ،یه ،میریم
بیان سخن بوده ،از اصطالحات «زبان
بنابراین ،در هر جای کتاب که منظور نویسنده ،ابزار و روش ِ
سیاق سخن را در ارتباط با بافت کالم در
کتبی» و «زبان شافاهی» ،و هر جا که نویسانده ،سبک و ِ
نظر داشاته ،از ساه اصاطالح «زبان غیررسمی»« ،زبان رسمی» ،و «زبان خودمانی» استفاده شده
است .الزم به توضیح است که در ترجمه ی فارسی کتاب ،هر جا که اصطالحات «زبان یا انگلیس ی
نوشااتاری» و «زبان یا انگلیساای گفتاری» بهکار رفته ،همان مفهوم «کتبی» و «شاافاهی» م ّد نظر
بوده اسات؛ بنابراین ،اصاطالحات نوشتاری و گفتاری در این کتاب ،هیا ارتباطی با تمایز ذکر شده
در جدول باال (فارسی گفتاری/عامیانه و فارسی نوشتاری) ندارند.
در پایان ،مراتب قدردانی و ساااس صامیمانه ی خود را از ویراستار محترم ،سرکار خانم دکتر افسانه
غریبی اعالم میکنم که با نگاهی عالمانه و نقادانه کتاب را ویرایش علمی و صااوری نمودند .همچنین،
از جناب آقای امیر احمدی ،مدیر محترم نشار نویساه پارسای بسایار سااسگزارم که کتاب حاضر را در
سریعترین زمان ممکن و به نحوی مطلوب آمادهی چاپ ساختند.
سید اکبر جلیلی
خرداد 0514
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دستور؛ دستور زبان
متن/زبان کتبی/مکتوب (از لحاظ ابزار بیان)
متن/زبان شفاهی (از لحاظ ابزار بیان)
مکالمه/مباحثه
زبان رساامی (مثال :لطفا جنابعالی نظرات خود را
بیان بفرمایید)
زبان غیررسمی (مثال :لطفا تو نظراتت را بگو)
زبان خودمانی (مثال :هر حرفی داری بزن)

واژه /اصطالحات

تقدیر و تشکر
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. International Association of Teachers of English as a Foreign Language Conference
. Leuven
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زمانی که شاروع به طرحریزی این کتاب نمودیم ،درخواساتی را در سارتاسار دنیا برای ّ
مدرساانی که در
«آموزش تکلیفمحور »TBT :فعال هسااتند ،فرسااتادیم .از آنها خواسااتیم تکالیفی که با زبانآموزان
خود ،کار کرده بودند را به همراه طرح درس مربوط به آنها برای ما ارسال کنند .همچنین ،توصیهشان را
برای دیگر ّ
مدرسان مشتاق به اجرای آموزش تکلیف محور جویا شدیم و درخواست نمودیم که گزارش ی
از مشااکالت و مسااائلی که خودشااان در زمینهی «آموزش زبان تکلیفمحور »TBLT :با آنها مواجه
شده بودند یا از همکارانشان شنیده بودند ،ارائه نمایند .پاسخ به این درخواستها عالی بود .پس ابتدا،
و در درجاه ی اول اهمیات ،از این افراد ناه تنها به خاطر ارساااال تکلیفها و ایدههایشاااان ،بلکه برای
پاسخگویی مشتاقانه به درخواستهای بعدی ما برای جزئیات بیشتر ،سااسگزاری مینماییم .متأسفانه
قاادر به جایابی و گنجاندن تمام تکلیفهای ارساااالشاااده (بیش از  700مورد دریافت کردیم) در کتاب
نبودیم ،اما توصاایههای همه را در قساامتهای مختلف کتاب ،بهویژه در فصااال پایانی ،تلفیق نموده و
گنجاندیم .این ،نتیجهی همکاری آنان است که این کتاب را حقیقتا برازندهی عنوانش میسازد.
همچنین ،از آموزگاران و مربیان بساایاری سااااسااگزاری مینماییم که در طول ده سااال گذشااته در
همایشها ،کارگاهها و مذاکرات در آرژانتین ،برزیل ،کانادا ،شااایلی ،آلمان ،یونان ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن،
نیوزیلند ،پاکسااتان ،پرتقال ،کره ی جنوبی ،اساااانیا ،سااوئیس ،تایوان ،تایلند ،ترکیه ،امارات متحدهی
عربی ،بریتاانیاا ،و اخیرا در هماایشهای  1IATEFLبا آنها دیدار و گفتگو نمودیم .دوسااات داریم از
لوون  2بلژیک نیز که از طریق
شرکتکنندگان در همایش «آموزش زبان تکلیفمحور» در سال  5000در ِ
اسااتیو مان ( )Steve Mannبه ما بازخورد دادند ،قدردانی کنیم .گاهی آموزگاران با ساااؤال کردن و
نگارش بر روی کاغذها ،در جلسات کارگاه ،ناخواسته توصیهها و ایدههایی دادند که به شکلگیری این
کتاب کمک نمود .همینطور بایساته اسات از دانشاجویان کارشاناسای ارشد دانشگاههای بیرمنگام و
َ
استون سااسگزاری کنیم که در طول انجام پژوهشها و تکالیف درسیشان ،بینشهای مفیدی به ما در
مورد کالسها در سراسر دنیا عرضه نمودند و نشان دادند که آموزش تکلیفمحور چگونه میتواند عملی
گردد.
چنادین نفر کاه ناامشاااان را نمیدانیم ،پس از مطاالعاهی طرحهای کلی
متعدد اولیه و پیشنویس
ِ
فصااالها ،نقطهنظرات عالمانه و ساااازندهای ارائه نمودند که ما را در بازچینی و دقیقتر کردن محتوای
کتاب یاری نمود .اساتیو مان ،بازخورد ّ
مفصالی درباره ی چهار فصل آخر داد که موضوعاتی را برای ما
روشان ساخت و در خواناتر ساختن نسخهی نهایی یاریمان نمود .راجر هاوکی ()Roger Hawkey

از روی لطف ،بخش کوتاهی دربارهی آزمون برای فصال پایانی کتاب نوشاات .ما از همهی شاما بساایار
سااسگزاریم و امیدوار یم که انصاف را نسبت به پیشنهادهای شما رعایت کرده باشیم.
َ
بسایاری دیگر ،شامل همکاران سابق در دانشگاههای استون و بیرمنگام به کمک نمودند و ما را به
اشکال گوناگون یاری کردند .از همهی شما نیز متشکریم.
ِدیو ِولیس

ِجین ِولیس
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این کتاب برای ّ
مدرسان زبانی نوشته شده است که میخواهند درک بهتری از نحوهی چگونگی «اجرای
آموزش تکلیفمحور »TBT :به دست آورند .هدف این کتاب ،اعتمادبخشی به آموزگاران تازهکار برای
آغااز بهرهگیری از تکلیفها در درسهایشاااان ،و کمک به ّ
مدرساااان باتجربه در گساااترش گنجینهی
تکلیفها و زنجیرههای تکلیفیشاان اسات .کتاب حاضر ،نه تنها تجربیات کالسی خود نگارندگان را ،
مدرس در  75کشااور گوناگون را ترساایم میکند .این ّ
بلکه تجربیات ّ 70
مدرسااان متعهد ،نمونههایی از
تکلیفهایی را که طراحی نموده و با موفقیت در درسهایشااان بهکار برده بودند ،برای ما ارسااال کردند.
در این کتاب ،ما واقعیات کالس ]آموزش زبان[ را با نظر به شیوههای ترکیب یک رویکرد تکلیفمحور
آموزشی موجود مد نظر قرار میدهیم.
با کتابهای
ِ
فصل اول با کنکاش در زمینهی برخی دیدگاههای رایج در خصوص آموزش تکلیفمحور و پرداختن
به برخی سااوت تفاهمات موجود آغاز میگردد .این فصاال با تمایز قائل شاادن میان رویکردهایی که با
تمرکز بر صورت دستوری ( )grammatical formو رویکردهایی که با تمرکز بر معنی آغاز میشوند،
به اصااول زیربنایی آنها میپردازد.در این فصاال ،معنی اصااطالح «تکلیف» ( )taskمورد بررساای قرار
میگیرد و استدالل میگردد که تمرکز ّ
مدرس بر دستور زبان باید در پایان یک چرخهی تکلیف بیاید.
از فصل دوم به بعد ،تأکید بسیار زیادی بر آموزش تکلیفمحور صورت میپذیرد.
در فصاال دوم ،چهار زنجیرهی عملی از فعالیتهای متمرکز بر معنی که منتهی به تمرکز بر صااورت
( )formمیشااوند ،شاارح داده میشااود .این زنجیرهها برای دادن توضاایحی منطقی و دسااترسپذیر از
برخی نظریهها و اصول پشتیبان آموزش تکلیفمحور بهکار میروند.
تمرکز سااه فصاال بعدی ( 4 ،7و  )0بر طراحی تکالیف اساات .این فصاالها گونههای متعددی از
انواع تکلیف را نشااان میدهند و به شاایوههای درجهبندی  ،1ارزیابی 2و ارزشاایابی تکالیف میپردازند.
برای هر نوع تکلیف ،نموناههاایی از تکلیفهاای باهکار رفته در کالسها در ساااراسااار دنیا (آنگونه که
ّ
مدرسان بهکاربرندهشان شرح دادهاند) ،وجود دارد .در این فصلها به تفصیل ،توصیههایی در مورد خلق
تکلیفهای کارآمد برای زبانآموزان سطوح مختلف و در مورد تلفیق فعالیتهای خوانداری و نوشتاری
وجود دارد.
فصل ششم میان تمرکز بر زبان در کاربرد و تمرکز مجزا و منفرد بر صورت ،تمایز قائل میشود .این
فصل ،مراحل یک چرخهی تکلیف را مورد کند و کار قرار میدهد که در آنها ،زبانآموزان بهطور طبیعی
درگیر ارتقات سطح زبانی و دقیقتر شدن (تمرکز بر زبان) هستند .در چرخش به سمت تمرکز بر صورت،
این فصااال چگونگی شااانااساااایی و اساااتخراو موارد گونااگون از زبان متون گفتاری یا نوشاااتاری،
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همراهسااازیشااان با یک زنجیرهی تکلیف ،و بهکارگیریشااان بهعنوان مبنایی برای تمرینات متمرکز بر
صورت را نشان میدهد.نمونههای بسیار و رهنمودهایی درباره ی یافتن و خلق متون و آمادهسازی برای
آزمونها ارائه ارائه شدهاند.
فصال هفتم ،به گفتمان معمول و مرسوم کالس نظر دارد و در این خصوص کندوکاو میکند که این
گفتمان چگونه میتواند گساترش یابد تا زبان بهکار رفته در دنیای بیرون را منعکس نماید .با استفاده از
تکلیف ،امکان بسایار وسیعتری برای کاربرد زبان دنیای واقعی ایجاد میشود؛ بهویژه هنگام تدریس به
زباانآموزان باا نیازهای ویژه .این فصااال ،تکالیف «دنیای واقعی» 1که انگلیسااای ّ
روزمره را با ارتباط
الکترونیکی تلفیق میکنناد ،شااارح میدهد .فصااال مذکور ،ویژگیهای متداول انگلیسااای شااافاهی
خودجوش ( )spontaneous spoken Englishرا که نمونههایی از آن میتواند به کالس آورده شود،
فهرسات مینماید .در این فصل دشواریهایی که در مواجهه با ابعاد اجتماعی گوناگون بهوجود میآیند
شاناساایی و زنجیرهای از تکالیف نشاان داده میشوند که در نهایت به فعالیتهای ایفای نقش (role-
 )playsمیرسااند تا آن ُبعد اجتماعی را برجسااته کنند .ساارانجام ،این فصاال نقشهای یک ّ
مدرس
آموزش تکلیفمحور را در جاایگااه یاک مدیر گفتمان ( )manager of discourseو تأمینکنندهی
دانش ( )purveyor of knowledgeمورد بررسی قرار میدهد.
فصال هشتم ،شیوههای سازگار نمودن و اصالح تکالیف را برای مناسبسازی بیشتر و دقیقتر آنها
با نیازهای کالسهای خاص/ویژه ،و برای چالشبرانگیزتر نمودنشااان و محافظت در برابر مشااارکت
حداقلی زبانآموزان کمانگیزه ،نشاان میدهد .طرحریزی یک درس تکلیفمحور شامل اینها میشود:
ِ
تصااامیمگیری درباارهی فعالیتهای پیش-و پس-تکلیف ،خروجی و برونداد ،اهداف میانی و موقتی
( )interim goalsو ساااااختااار تکلیف ،الگوهااای تعاااماال و میزان دقاات ،و/یااا خودانگیختگی
( .)spontaneityاین فصال همچنین ،نیاز به داشاتن دستورالعملهای بسیار شفاف را نشان می دهد.
هر یک از هفت شااخن گسترده در طراحی تکلیف به جنبههای خاصتری خرد میشوند که میتوانند
به شایوههای گوناگونی تنظیم یا اصاالح شوند .خوانندگان ترغیب میشوند تغییر این جنبهها را امتحان
کنند تا ببینند چه تفاوتی در درسهایشان ایجاد میکند و از این رهگذر ،یک پروژهی تحقیقاتی کوچک
را طرحریزی نمایند.
فصال نهم ،که دربارهی طراحی برنامهی درسی ( )syllabusتکلیفمحور میباشد ،مسائل مربوط
باه آغااز از یاک برنااماهی درسااای موردی و قلمباهقلم ( )itemizedزباانمحور را ترسااایم میکند و
رویکردهای معنیمحور گوناگون در خصااوص طراحی برنامهی درساای را بررساای مینماید .این فصاال
دربارهی برنامههای درسای تکلیفمحور برای طراحی دورههای عمومی ،آزمون ،انگلیسی برای اهداف
ویژه ( ،)ESPو دورههااای کتااابمحور ( )coursebook-basedو همچنین ،دورههااای مبتنی بر
real-world
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بروندادهای زبانآموز ،یا همان جملههای  can doمیباشاد .آغاز نمودن با واژههای مربوط به موضوع
برای تسهیل ِتعامالت تکلیفمحور ضروری است ،و مسألهی تلفیق محدودههای نظاممند کاربرد زبان
( )systematic language coverageدر آموزش تکلیفمحور میتواناد از طریق باهکارگیری یک
پیکرهی آموزشی مرتفع گردد .در پایان این فصل نیز توضیح و خالصهای از مجموعهای از رویهها برای
طراحی برنامهی درسی وجود دارد.
فصل دهم دربرگیرندهی پرسشهای رایج دربارهی آموزش تکلیفمحور است که در نه فصل قبلی به
آنها پاساخ داده نشاده اسات .این فصال با خالصاهای از شایعترین مشکالت گزارششده در خصوص
آموزش تکلیفمحور آغاز میشود و ساس به پرسشهایی که از این مشکالت برمیآیند (مانند گنجاندن
آموزش تکلیفمحور در کتابهای درسااای تعیینشاااده) پاساااخ میدهد .در فصااال دهم به این موارد
میپردازیم :روشهاای تبدیل فعالیتهای کتاب درسااای به تکالیف ،زمانبندی برای انجام تکالیف در
کالس ،مواجهه با کالسهای بزرگ ،برانگیختن و تحریک زبانآموزان بیانگیزه و بیاشااتیاق ،مبارزه با
کااربرد بیش از انادازه ی زباان اول ،و مادیریت و ادارهی کالسهای ناهمگن و ناهمساااطح ( mixed
 .)abilityاین فصال شامل توصیههای زیادی از ّ
مدرسانی میشود که تکالیف را در اختیار ما گذاش تند
و باا مفیادترین رهنمودهاای آناان برای ّ
مدرساااانی که میخواهند در آینده آموزش تکلیفمحور را اجرا
کنند ،به پایان میرسد.
فعاالیتهایی برای خوانندگان در فواصااال مختلف در طول کتاب گنجانده شااادهاند و فعالیتهای
تقویتی و منابعی برای مطالعهی بیشتر در پایان اکثر فصلها دیده میشوند .هدف این فعالیتها کمک
به خوانندگان اسات برای تأمل در آنچه پیشاتر بیان شده یا آمادگی برای آنچه که در بخش بعدی میآید.
همچنین ،این موارد در این فصال وجود دارند :تکالیفی با ماهیت عملیتر ،بهکار بستن ایدههای موجود
در بخش پیشااین در فضاااای تدریس خود خواننده (به عنوان مثال ،طراحی یک تکلیف ویژه و نگارش
دسااتورالعملهای انجام تکلیف برای کالس خودشااان) ،طرحریزی یک چرخهی تکلیف ،شااناسااایی
ویژگیهاای زبانی مفید در یک متن ،و طراحی تمرینات صاااورتمحور برای آن ویژگیها .فعالیتهای
بساایاری را برای ارتقات گفتگوی ساااودمند یا فراهم نمودن یک پایه و مبنا برای تکالیف نوشاااتاری در
برنامههای تربیت معلم میتوان بهکار گرفت.

