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5
پیشگفتار مترجم

پیشگفتار مترجم
یکی از ویژگیهاای مهم معلماان موفق ،باهروز بودن اطالعاات و پیشااارفات در حرفا
معلمی اسات .گروهی از معلمان تصاور میکنند که حوزۀ فعالیت آنها تنها در کالس
اسات اما برای اینکه بتوانند در شال خود ارتقا پیدا کنند الزم اسات بیرون از کالس
نیز کارهایی انجام دهند .به نظر نویسانده این کتاب معلم خارج از فضاای کالس هم
معلم اسات و باید همواره به رشاد و پیشارفت خود ادامه دهد .نویسانده در این کتاب
پنجااه فعاالیات ارائاه کرده اسااات کاه برخی در کالس و برخی خاارج از کالس انجاام
میشاوند .جکسای ریچاردز با اساتفاده از ساالها تجرب خود در حوزۀ آموزش زبان
دوم این فعالیتها را برای ارتقا و دانش شللی معلمان تهیه کردهاست.
این کتاب بسایار سااده و کاربردی است و برای هم کسانی که به پیشرفت شللی
عالقاه دارناد ،جاااب خواهاد بود .در این کتااب راهبردهاای روشااانی برای معلماان
عرضاه میشاود تا با اساتفاده از آنها به پیشارفت شاللی دسات یابند .اولین بار همکار
گرامیام خانم فائزه مرصوص این کتاب را به من معرفی کردند .کوتاه و کاربردیبودن
نکات کتاب و سادهبودن زبان نویسنده انگیزهای شد برای اینکه تصمیم به ترجم آن
بگیریم .قرار بود این کتاب را با همکاری ایشااان به صااورت مشااتر ترجمه کنیم.
البته تا دو فصاا از کتاب به همین ترتیب پیش رفتیم اما بهدلی مشااللههای فراوان
درنهایت از ادام کار انصارا دادند .الزم اسات از ایشاان بابت معرفی و ترجم یک
فصا از کتاب تشاکر کنم .بیشاک لطف ایشاان باعث شاد که من را برای همکاری
در ترجمه انتخاب کنند.
در فرایناد ترجما کتااب هر نکتاه را باارهاا و باارهاا خوانادم و باا اساااتفااده از منااب
معتبر موجود در علم آموزش زباان زوایاای مختلف آن را بررسااای کردم .نویسااناده
بعضای موارد را مفروض دانساته و از بیان روشان آنها چشامپوشای کردهبود و این کار
برگردان کتاب را تا حدی دشااوار میکرد لاا مدام نگران بودم که مبادا ترجمه آن طور
کاه باایاد سااالی و روان نبااشاااد و خوانناده منظور را در نکناد ،اماا راهنمااییهاا و
تاکرات ساودمند خانم دکتر غریبی بهعنوان ناظر علمی کتاب به بهبود ترجمه کمک
شاایانی کرد .ضامن اینکه برای برخی از اصاطالحات تخصاصای ،برابرنهادهایی در

نظر گرفته شاد و نیز برای روشان سااختن منظور نویسانده ،بعضای از اصاطالحات و
عبارات در انتهای کتاب در قالب یادداشتهای مترجم آورده شد.
تمام مدرساانی که آموزش زبان فارسای نخواندهاند اما عالقهمند به تدری زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان هستند؛ تمام مدرسان زبانی که بهتازگی تدری را شروع
کردهاناد و تجربا چنادانی در تادری نادارناد؛ مادرساااانی کاه ساااالهاا تجربا تادری
دارند اما احسااس میکنند روش تدری آنها در کالس یکنواخت شادهاسات و نیاز
به تلییر در روش تدری و کالسداری خود دارند؛ مدرسانی که سالهاست شرایط
شااللی یکسااانی دارند و میخواهند شاارایط شااللی خود را ارتقا دهند میتوانند با
بهکارگیری نکات این کتاب در مسیر شللی خود پیشرفت کنند.
در پاایاان از راهنمااییهاا و تااکرات ساااودمناد خاانم دکتر غریبی تشاااکر میکنم.
همچنین الزم میدانم از آقای احمدی مدیر محترم نشار نویساه پارسای ساااسگزاری
کنم.
مر یم سلطانی
اسفند ۱۳۹8
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چرا این کتااب :حرفا آموزش زباان شااااما معلماانی میشاااود کاه در مراحا
متفاوتی از پیشاارفت شااللی خود هسااتند .همچنین رشاات آموزش زبان بساایار پویا
اساات و معلمان اغلب به من میگویند که همراهشاادن با تلییرات برای آنها بساایار
سااخات اسااات .در نتیجاه ،الزم اسااات هماه باه طور مساااتمر فرصاااتهاایی برای
باهروزرساااانی دانش و مهاارتهاای شاااللی خود ایجااد کنیم .این جاایی اسااات کاه
پیشرفت شللی نقش مهمی را ایفا میکند.
در ساالهای اخیر لزوم آموزش معلم یک موضاوع تکرارشاونده در چرخ آموزش
زبان اساات و در کنفران ها و کارگاهها بیش از پیش دربارۀ اهمیت ابتکارات معلم
از قبی اقدامپژوهی ،آموزش نتیجهبخش و تدری گروهی میشانویم .فرصاتهای
پیشاارفت شااللی همان قدر که برای پیشاارفت طوالنیمدت معلمان حیاتی اساات،
برای موفقیت طوالنیمدت مدارس و مؤسااسااههایی که در آنها کار میکنیم نیز مهم
اساات .اگرچه ،لزوم بهروزرسااانی دانش و مهارتهای شااللی حاکی از آموزش کم
معلمان نیساات ،اما تنها این حقیقت را نشااان میدهد که هم آنچه که معلمان باید
بادانناد را نمیتوان در دورههاای پیش از اساااتخادام ارائاه کرد و نیز پاایا دانش آموزش
زباان باه طور مرتاب تلییر میکناد .در عین حاال ،پیشااارفات معلم فرآینادی اسااات کاه
بیشاااتر در طول زماان ر میدهاد تاا اینکاه یاک اتفااق بااشاااد و باا آموزش رسااامی یا
تحصیالت تکمیلی پایان یابد.

7
پیشگفتار نویسنده

چرا این کتاب را نوشتم؟
من این کتاب را برای معلمان زبان ،هماهنگکنندگان و هم کسااانی که به پیگیری
و تهیا برنااماههاای پیشااارفات شاااللی عالقاهمناد هساااتناد ،نوشااتاهام .در این کتااب
اساتراتژیهایی عنوان شاده که بر جنبههای متفاوت پیشارفت شاللی تمرکز دارند و
میتوانید آنها را بهعنوان یک معلم مساتق یا با گروهی از معلمان به کار بگیرید .هر
نکته از این کتاب به یک فعالیت اشااره دارد که میتواند چند جنب پیشارفت معلم را
تسااهی بخشااد .در هر نکته ،هد آن نکته و روال انجامدادن فعالیت مربوط به آن
توضیح داده شدهاست.
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نوع فعالیتهایی که در این کتاب گنجانده شاده بیشاتر به میزان موفقیت معلمان
در ایجاد مشااارکت فعال بین هماهنگکنندگان برنامه و دیگر مسااالوالن مدرسااه و
مؤساساه بساتگی دارد .اگرچه،معلم میتواند بسایاری از این نکات را با تالش فردی
خود عملی کند .در این کتاب ،نکاتی برای هر دو رویکرد یعنی برای معلمان به طور
مستق و برای ایجاد مشارکت بین مسالوالن مدرسه و مؤسسه آورده شدهاست.
نکات این کتاب شاام تنوع وسای فعالیتهایی میشاود که میتوانید از آنها در
برنامهریزی و مدیریت جنبههای پیشاارفت شااللی خود اسااتفاده کنید .این نکات
برگرفته از سالها تجرب من در کار با معلمان در مراح متفاوت پیشرفت شللی آنها
اسات .این نکات به جنبههای اصالی پیشارفت شاللی شاام مساائلی مانند تحلی
نیاازهاا و اهادا  ،بررسااای آموزش و یاادگیری ،افزایش دانش و مهاارتهاا ،و افزایش
دانش شللی میپردازد.
من معتقدم که نکات ارائهشاده در این کتاب هم برای معلمان مدرساه و هم برای
هم کسااانی که در مدرسااه در حمایت از پیشاارفت معلمان دخالت دارند ،سااودمند
اسات .هد از این نکتهها ارائ ایده به معلمان شااغ  ،بهویژه کساانی که در آموزش
زباان تقریباا تاازهکاار هساااتناد ،و نیز معلماان بااتجرباه ،نااظران و افرادی کاه باه ایجااد
فرهنگ پیشارفت شاللی در مدارس و مؤساساههای خود عالقهمندند میباشاد .هر
نکته به روش مساتقیم و غیرتخصاصای توضایح داده شادهاسات؛ اهدا هر فعالیت
مطرح میشاود؛ روش و روال اجرای آن و نیز هر مسالله یا مشاکلی که احتمال دارد
هنگام استفاده از آن فعالیت ر دهد ،ارائه میشود.
جک .سی .ر یچاردز
20۱7
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بخش اول

پیشرفت شغلی خود را بازبینی کنید
هم ما بهعنوان معلم در مراح مختلفی از پیشرفت شللیمان
هستیم .اما برای رسیدن به اهدا خود در زمین پیشرفت شللی
باید بدانیم که در این روند ،در چه مرحلهای هستیم ،میخواهیم
به کجا برسیم و چگونه به آنجا برسیم.
 )1برای پیشرفت شللی خود اهدافی در نظر بگیرید.
 )2پیشرفت شللی خود را بازبینی کنید.
 )3تلییرات تدری خود را بازبینی کنید.

۱
برای پیشرفت شغلی خود اهدافی در نظر بگیرید.
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برای بساایاری از معلمان پیشاارفت شااللی ۱مانند آبوهوا اساات؛ در لحظه اتفاق
میافتد ،و اگر خوششاان باشاید ،ممکن اسات جایی نزدیک شاما اتفاق بیفتد.
بیشااتر معلمان بر شااک گیری پیشاارفت شااللی خود تلثیر چندانی ندارند؛ یا فکر
نمیکنند که تلثیر چندانی بر این پیشارفت داشاته باشاند .شااید این مسالله نتیج این
باشااد که در بساایاری از بافتها ،تدری به نوعی تخصا تبدی شاادهاساات ،در
حاالی کاه نقش معلم تنهاا «انتقاال» محتوای برنااما درسااای 2مطاابق اهادا از
پیشتعیینشاده اسات .این مسالله باعث میشاود که ح «پویایی» معلم از او گرفته
شود.
اما اگر با معلمانی که برای مدت طوالنی مشالول این کار هساتند صاحبت کنید،
غالبا متوجه میشاوید که آنها گامهای حساابشادهای برای رسایدن به پیشرفت فعلی
خود برداشاتهاند( .در مورد من سااعت سه نیمهشب بود که فهمیدم باید در یک دورۀ
معلمی شرکت کنم!) و این چیزی است که این نکته به آن میپردازد :کنترل پیشرفت
شاللی خود را با مشاخ کردن اهدا خود و طراحی گامهایی که باید برای رسایدن
به آن اهدا بردارید ،به دست بگیرید.
 .1چرخ پیشاارفت معلم :3پیش از همه ،شااایان رکر اساات که زندگی حرفهای
معلماان در چناد مرحلاه پیش میرود ،و اهادافی کاه برای خود تعیین میکنیاد باا توجاه
به مرحلهای که در آن هساتید ،ممکن اسات متفاوت باشاد .هوبرمن ( )1989در یک
professional development
syllabus
3 Teacher development life cycle
1
2
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هدف :تهیۀ برنامهای برای پیشرفت شغلی
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تحقیق قدیمی برای روند پیشارفت معلم حداق ساه مرحله همراه با نگرشهایی که
معر آنهاست ،تعیین کرد.
 .1مبتدی :1بقا
 .2میان دورۀ شللی :2به ثبات رسیدن  ،آزمایش کردن ،ارزیابی کردن
 .3پایان دورۀ شللی :3آرامش ،فراغت
گاارتون و ریچااردز ( )2008در یاک تحقیق مشااااباه،اماا ویژۀ معلماان زباان
انگلیسی ،برای پیشرفت معلم یک خط سیر چهار مرحلهای ارائه دادند:
 .1شروع کردن
 .2کارآزموده شدن
 .3دید جدید :پیشرفت شللی
 .4انتقال دانش
شااماا احتمااال دوسااات دارید که جای خود را در هر یک از این چرخهها
مشاخ کنید .در حال حاضار کجای چرخه قرار دارید حداکثر تا چه زمانی
آماده میشوید که به مرحل بعد برو ید.
این بدین معناساات که ،اگر هد شااما تمام کردن یک درس و رساایدن به
درس بعدی باشااد ،در این صااورت زمانی برای فکرکردن به پیشاارفت شااللی
ندارید .با این وجود ،حتی معلمان مبتدی نمیخواهند که برای همیشااه درجا
بزنند .پیشرفت شللی باید با عبور از یک مرحله به مرحل بعد انجام شود.
 .2خود را باهعنوان معلم ایادهآلتاان تجسااام کنیاد :یکی از جنباههاای مهم
تعیین هد  ،داشاتن یک «تصاویر» روشان از فردی اسات که میخواهید ،از
نظر شللی ،در آیندۀ نه چندان دور باشید .تالوری انگیزشیای که اینجا میتوان
به آن اشااره کرد ،سیستی خودانگنزسی یی4ونامیده میشاود .به طور سااده ،این
تالوری میگویاد ماا زماانی انگیزه داریم کاه تصاااور روشااانی از آنچاه میخواهیم
Novice
Mid-career
3 Late-career
4 motivational self system
1
2

Academic writing skills

1
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بشاویم (یعنی "خود ایدهآل " ما) داشاته باشایم و همینطور تصاور روشانی از
گاامهاایی کاه باایاد برای پرکردن شاااکاا بین خود واقعی و خود ایادهآلماان
برداریم ،داشاته باشایم .اگر خود ایدهآلتان را به طور واضاح در رهن تصاور کرده
باشید ،این تالوری بهتر عم میکند.
زمانی را باه فکرکردن دربارۀ «موقعیات شاااللی ایدهآل خود» مثال در پنج
سال آینده اختصاص دهید .کدام یک از موقعیتهای زیر -اگر اصال موقعیتی
را در نظر گرفتهاید -به موقعیت شللی ایدهآل شما شبیه هستند.
▪ راهانداختن یک مدرس زبان کوچک در مکانی غیرمتعار
▪ تدری فشرده به زبانآموزان مهاجر با نیازهای ویژۀ زبانی
▪ تربیت معلمان جدید ،با استفاده از روشی که از آن مطمالن هستید
▪ تدری مهارتهای نوشااتن دانشااگاهی 1جهت آماده شاادن برای
ورود به دانشگاه
▪ تللیف کتابهای درسای برای اساتفاده در دورۀ ابتدایی در کشاورهای
در حال توسعه
▪ سخنرانیکردن در کنفران های بینالمللی
اگر هیچ یک از این «ایدهآلها» به موقعیت شاللی ایدهآل شاما شابیه نیسات،
موقعیت شللی ایدهآل خود را تصور کنید .در صورت امکان ،آن را با موقعیت شللی
ایدهآل یکی از همکاران خود مقایسه کنید.
 .3نقشاا راه برای پیشاارفت شااللی:حاال ،برای رساایدن به هد خود چه
گامهایی باید بردارید احتمال دارد به چه حمایتهایی نیاز داشااته باشااید به دنبال
چه نوع چارچوب زمانیای هستید
همانطور که با این کتاب پیش میروید ،ممکن اسات بخواهید در نقشا خود
تلییراتی ایجاد کنید :مشاکلی نیسات؛ این تلییرات را یک «فرایند پیوساته» در نظر
بگیرید.

Garton, S., & Richards, K. (eds) (2008). Professional Encounters in
TESOL: Discourse of Teachers in Teaching. Palgrave
Macmillan.
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Huberman, M. (1989). The Professional life cycle of teachers. The
Teachers College Record, 91 (1), 31-57.
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چیزی که معموال نظرم را جلب میکند این اسات که امروزه حوزۀ آموزش زبان
چقدر با قرن گاشاته ،زمانی که من تازه وارد این حرفه شاده بودم ،تفاوت دارد.
نه تنها به تلییراتی که به واسط فناوری پیش آمده فکر میکنم ،بلکه به تلییرات
در چیزهاایی کاه درباارۀ زباان ،یاادگیری زباان دوم 1و آموزش زباان 2میدانیم ،نیز
فکر میکنم .و امروزه ناه تنهاا از معلماان انتظاار میرود کاه در تادری مهاارت
داشاته باشاند ،بلکه انتظار میرود در یک زمینه نیز متخصا باشاند .این زمینه
4
میتواند انگلیسی برای اهدا ویژه ،3زبانآموزان خردسال یا یادگیری تلفیقی
[ ]۱باشاد .امروزه آموزش زبان بهعنوان یک رشات تحصایلی تخصاصای شاناخته
میشااود .این پیشاارفت بساایار مثبتی اساات زیرا به مردم یادآوری میکند که
تدری زبان نیازمند شاالودههای تخصاصای دانش و مهارتهایی اسات که از
طریق تحصااایالت دانشااگااهی و تجربا عملی باه دسااات میآیاد( .برای در
جزئیاات بیشاااتر درباارۀ شاااالودۀ این دانش و مهاارتهاا ،منااب انتهاای نکتاه را
ببینیاد) .در این نکتاه ،تمرکز بر تشاااخی موقعیات فعلی شااماا در پیشااارفات
شااللیتان ،و تعیین جنبههای پیشاارفتی اساات که میخواهید در آینده هنگام
تدری خود بر آنها تمرکز کنید.
 .1بیااییاد باا گواهیهاای فعلی شااماا شاااروع کنیم :کادامیاک از این گواهیهاا را
دارید
Second language learning
Language teaching
3ESP
4 Blended Learning
1
2
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هدف :تعیین میزان پیشرفت شغلی خود

▪ گواهی سااطح  5معلمی در تسااول( ]2[ 1آموزش زبان انگلیساای به
زبانآموزان غیر گویشور)
▪ گواهی یک حوزۀ تخصصی (مانند تدری به زبانآموزان کمسن)2
▪ گواهی سطح  7معلمی در تسول]۳[ 3
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▪ مدر کارشناسی 4در تسول
▪ مدر کارشناسی ارشد 5در تسول
▪ سایر
 .2آیا تصامیم دارید که گواهی دیگری بگیرید اگر چنین قصادی دارید ،با کسای که
آن گواهی را دارد ،صااحبت کنید؛ شاااید با یک همکار یا معلمی که بتوانید برخط با
او صحبت کنید .پرسشهایی مانند نمونه از او بارسید:
▪ این گواهی چقدر مفید است
▪ گرفتن این گواهی چقدر مشک است
▪ بهتر اسات برای این گواهی تماموقت مطالعه کنم یا پارهوقت ،حضاوری یا
برخط
▪ آن فرد چه توصیهای به شما میکند
 .3در چه حوزههایی از تدری باتجربهتر هساتید ساه یا چهار حوزه از تدری که
دوسات دارید با آنها بیشاتر آشانا شاوید ،کدامند فکر میکنید کدام فعالیتها بیشاتر
کمک میکند تا مهارت خود را در حوزههایی که مشخ کردید ،افزایش دهید
تدری گروهی 6خواندن
کالس برخط
شرکت در یک دوره
مشاهدۀ 7کالس معلم دیگر شرکت در کارگاه تجرب کالسی

A certificate-level qualification in TESOL
2 teaching young learners
3 A diploma-level qualification in TESOL
4 Undergraduate degree
5 Graduate degree
6 Team teach
7 observe
1

Cambridge English Teaching Framework
http://www.cambridgeenglish.org/ teachingenglish/cambridge-english-teaching-framework/
British
council
http://www.teachingenglish.org.uk/teacherdevelopment/ continuing-professional-development

Design instructional materials
Online forums

1
2
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 .4وظایف اصالی شاما در مدرساه یا آموزشاگاه خود چیسات دوسات دارید در آینده
بیشتر بر چه وظایفی تمرکز کنید
 .5از چه فعالیتهایی برای پیشرفت شللی استفاده میکنید
1
طراحی مواد آموزشی
نوشتن برای نشریات
خواندن کتاب و مجله
شااارکات در تااالرهاای
شرکت در کارگاه و کنفران بررسی تدری خودتان
2
عضویت در گروه معلمان /سازمانهای حرفهای سایر
بحث برخط
 .6در صااورت امکان ،پاساا های خود به پرسااش  5را با یکی از همکاران خود به
بحث بگاارید .از این بحث چه آموختید
 .7گزارشاای یک صاافحهای دربارۀ تجربه و مهارت خود بهعنوان معلم تهیه کنید.
مانند گزارشای که میتوانید در درخواسات شال بیاورید .کدام تجربهها و مهارتها
در کار شاما تلثیر مثبت داشاتهاسات کدام تجربهها و مهارتها تلثیر مثبت چندانی
نداشااتهاساات تا کنون مهمترین فرصااتهای یادگیری در شااللتان چه بودهاساات
ساا  ،در صاورت امکان ،گزارش خود را با گزارش یکی از همکاران خود مقایساه
کنید و دربارۀ آنها بحث کنید.

