 ۳۰روش آموزش زبان
نویسنده:
اسکات تورنبری
مترجم:
دکتر افسانه غریبی
( پژوهشگر بنیاد سعدی )

سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور
مشخصات نشر

مشخصات ظاهری

شابک

وضعیت فهرست نویسی
یادداشت

عنوان گسترده

تورنبری  ،اسکات - 1950 ،مThornbury, Scott .

 30روش آموزش زبان/نو یسنده اسکات ترونبری ؛ مترجم افسانه غر یبی.

تهران  :نشر نویسه پارسی1399 ،
 220صفحه

978-622-6649-45-2
فیپا

عنوان اصلیScott Thornbury's 30 Language Teaching Methods.:

سی روش آموزش زبان.

موضوع

زبان  --راهنمای آموزشی  --روششناسی
Language and languages -- Study and teaching -- Methodology

موضوع

معلمان  --اثر بخشی Teacher effectiveness

موضوع
شناسه افزوده

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی

شماره کتابشناسی ملی

غریبی ،افسانه ، -1360 ،مترجم

P51

418/0071
6194961

شماره مسلسل انتشارات
زبانشناسی کاربردی
زبان
آموزش
روش
۳۰
107
15
این کتاب ترجمهای است از:
Scott Thornbury’s 30 Language Teaching Methods
Scott Thornbury
© Cambridge University Press 2017

نویسنده :اسکات تورنبری Scott Thornbury
مترجم :دکتر افسانه غریبی
آتلیه نشر نویسه پارسیStudioFive :

تهران ،صندوق پستی 16765-1379
تلفن 77053246:نمابر77053246:
ناشر :نشر نویسه پارسی
سامانه پیام کوتاه30005377889900:
فروشگاه اینترنتیwww.neveeseh.com :

دفتر انتشارات021-77053246 :

نماینده

همهی حقوق محفوظ و متعلق به «نشر نویسه پارسی» است.
66461007
فروش:
بدون مجوز قبلی و کتبی ممنوع
توس :از آن به هر شیوه،
کتابفروشی یا قسمتی
انتشار وترجمهی این اثر
تکثیر،
و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سامانه پیام کوتاه30004554554142 :

شابک978-622-6649 -45 -2 :
ISBN: 978-622-6649-45-2
وبگاهwww.neveeseh.com :

نوبت چاپ :اول۱۳۹۹ ،

 30روش آموزش زبان

شمارگان 300 :نسخه

نویسنده اسکات تورنبری Scott Thornbury
مترجم دکتر افسانه غر یبی
شابک۹۷۸-۶۲۲-۶۶۴۹-۴۵-۲ :
طرح جلد و یونیفورم محمد محرابی
چاپ و صحافی روز
چاپ و صحافی :روز
شمارگان  300نسخه
ّاول1399 ،
نوبت چاپ

قیمت ۵0۰۰۰ :تومان

قیمت

 45000تومان

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به «نشر نویسه پارسی» است.
تکثیر و انتشار این اثر یا قسمتی از آن به هر شیوه ،بدون مجوز قبلی و کتبی
ممنوع و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
زبانشناسی کاربردی
15

شماره مسلسل انتشارات
107

این کتاب ترجمهای است از:
Scott Thornbury’s 30 Language Teaching Methods
Scott Thornbury
© Cambridge University Press 2017

فهرست مطالب

◼ بخش اول :روشهای طبیعی ◼ 17
 .1غوطهوری کامل 19 ..................................................................................
 .2روش /رویکرد طبیعی25............................................................................
 .3روش مستقیم 31 .....................................................................................
 .4روش شفاهی 37 ......................................................................................
 .5روش خواندن 43 ......................................................................................
 .6روش شنیداری -گفتاری49 ........................................................................
 .7روش پاسخ فیزیکی کامل55.......................................................................
◼ بخش دوم :روشهای مبتنی بر زبان ◼ 61
 .8توضیح متن 63 ........................................................................................
 .9حفظکردن متن 69 ...................................................................................
 .10دستور ترجمه 75....................................................................................
 .11رویکرد واژگانی 81 ..................................................................................
 .12آموزش متن محور 87 ..............................................................................
 .13روش تطبیقی 93 ....................................................................................
◼ بخش سوم :روشهای ارتباطی ◼ 99
 .14رویکرد موقعیتی 101 ...............................................................................

5
فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم 7 ........................................................................................
چرا این کتاب را نوشتم؟ 11 ............................................................................
چند یادداشت در مورد اصطالحات 13 ...............................................................
چگونگی ساماندهی این کتاب 14 ....................................................................
اختصارات 16 ..............................................................................................

 .15تدریس ارتباطی زبان 107 ........................................................................
 .16آموزش تکلیفمحور زبان 113 ...................................................................
 .17آموزش توانش-مبنا 119 ..........................................................................
 .18یادگیری کلیت زبان 125 ..........................................................................
 .19آموزش محتوامحور 131 ..........................................................................
 .20آموزش زبان انگلیسی به روش دگمه /آموزش بیاتصال 137 ............................
◼ بخش چهارم :روشهای نظریه گرا ◼ 143
 .21یادگیری جمعی زبان 145 .........................................................................
 .22روش تلقینی 151 ...................................................................................
 .23روش صامت 157 ...................................................................................
 .24انگلیسی دیوانه و روش تدریس راسیاس163 .................................................

 ۳۰روش آموزش زبان

6

◼ بخش پنجم :روشهای خودآموز ◼ 169
 .25شرقشناسان 171 ..................................................................................
« .26نظام تسلط» پرندرگاست 177 ...................................................................
 .27روش تدریسهایی با برند نام اشخاص :اسیمیل ،مایکل توماس ،پیمسلور 183 ......
 .28آموزش تحت برنامههای رایانهای :دوئولینگو 189 ..........................................
 .29چند زبانههای اینترنتی 195 ......................................................................
◼ بخش ششم :پساروش ◼ 201
 .30آمیزگری با نظم 203 ...............................................................................
واژهنامه 207 .............................................................................................

7
پیشگفتار مترجم

پیشگفتار مترجم
کتاب  30روش تدریس ،بعد از کتاب «صد نکتۀ تدریس از زبان پنی ار» دومین
کتاب از مجموعۀ «هنر معلمی» است که توفیق ترجمۀ آن را پیدا کردم .هنگامی که
پذیرفتم دست به کار ترجمه شوم ،نه شیفتۀ شعبدۀ اعداد شدم و نه فریفتۀ ایجاز متن،
که البته هر دو ویژگی کم هم اغواکننده نبودند .اما در واقع دو ویژگی دیگر من را به
این سفر اندکی خطیر کشاند :نظم و چیدمان خاص و زبان منحصر به فرد نویسنده.
همانگونه که نویسنننده در پیشننگفتار خود بهصننورت مسننتقیم و در جای جای
ا
کتناب بنهصنننورت تلویحی اشننناره دارد« ،دورههنای تربینت مندرع معموو واحند
درسنننیای دربنارۀ تناریخ نۀ روشهنای آموزش زبنان دارنند» و همین واژۀ تناریخ نه
اسنت که مسنللهسناز اسنت .نظم موجود در بیشنتر منابعی که به بررسنی روشهای
آموزش زبان اختصاص دارند ،بر مبنای سیر تاریخی است و این نوع چیدمان دربارۀ
دانشننی که فقر روایت رویدادها نیسننت و وزم اسننت با تو ننی ها و تحلیلهای
دیگری هم همراه شنود ،شناید کمی خسنتهکننده باشند .نظم کتاب حا نر اما ،تاریخ
نیست ،علم است و به مثابۀ علم ،معیار طبقهبندی در آن ،خاصیت عناصر است.
من چنندبنار کتناب را ترجمنه کردم و چنندبنار هم آن را خوانندم تنا بنه روح این بناور
نویسننننده در کنل کتناب پی ببرم کنه «روشهنا ننه تنهنا در بنازههنای زمنانی طوونی
همزمنان بنا هم وجود داشننتنهانند ،بلکنه بنه طور منداوم بنا همنان عنناصنننر اولینه از نو بنه
وجود آمندهانند ».و اکنون معتقندم این فراز و فرود در زنندگی روشهنا متوق نشنننده
اسننت .هم نان ادامه دارد و هر مدرسننی که گذارش به کمع آموزش زبان میافتد
وزم ا سنت از آن آ گاه باشند .یک روش در بخشنی از «تاریخ ه» به حکم گذر زمان،
نمی میرد ،بلکه ممکن اسننت امروز و در همین لحظه در روح مدرسننی خمق جان
بگیرد و دوباره به شننکلی نو جلوه کند .زیرا نظم تاریخی بر سننیر روشهای تدریس
حاکم نیست.
تغییر نگناه از نظم تناریخی بنه نظم منطقی فقر خناصننینت جنذب مخناطن نندارد.
چه بسنا هسنتند منابعی در این حوزه که هم نگاه تاریخی خود را حفک کردهاند و هم
مخاط را .در واقع آن ه این کتاب را شنایسنتۀ خواندن میکند و گسنترۀ ارتبا آن را
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از محدودۀ منابع تجاری به فضنای منابع دانشنگاهی میرسناند مسنهلهای بس مهمتر
است :تفکر انتقادی.
تنا چنندی پیت تفکر – و حتی ننه از نوع انتقنادی آن -خناص طبقنۀ فرهیختنه
محسوب میشد ،اما امروز سن تفکر -حتی از نوع انتقادی آن -به زیر سن دانشگاه
رسنیده اسنت ،مثل آن نوع اندیشنهای که در حوزۀ سنواد رسنانهای از عموم مردم انتظار
میرود .در چنین شنرایطی ،اگر در سنط کارشنناسنی انتظار داریم دانشنجویان نسنبت
بنه اطمعنات درینافتی و فراینندهنایی کنه بر آنهنا اعمنال میشنننود از جملنه توصنننی و
طبقهبندی و نقد و تفسنیر ،قدرت مو نعگیری داشنته باشنند ،دسنت کم از سنط
کارشنناسنی ارشند و باوتر باید توقع داشنته باشنیم مو نعگیری از نوع تفکر انتقادی
باشد.
بسنننیاری از منابعی که در حوزۀ تاریخ ۀ روشهای آموزش با عنوان اصنننول و
نظریه های آموزش زبان داریم ،تمش دارند نظم تاریخی داشنته باشنند و در این نظم،
نناگزیر بنایند عوامنل بیرون از این حوزه را بسنننینار میثر بندانیم :جنن  ،مهناجرت،
تکنولوژی و  . ...اما چیدمانی که از سننیر تاریخی فاصننله میگیرد و به طبقهبندی
خود روش هم ،بنه دنبنال
نزدینک میشنننود ،مخناطن را بنه چنالت میکشننند تنا در ش
ویژگی هایی باشند که به مر ،،تکوین یا تناسنخ آن منجر شنده اسنت .این نظم نقادانه
به مدرسنان سنرنخها و ابزارهایی بهدسنت میدهد تا در شنناخت عناصنر یک طبقه و
روشهنای ینک گروه از سنننط کنارآیی مشننناهندهای فراتر رونند و بنه سنننط کنارآیی
توصننیفی برسننند و در نهایت –آرزوی من و دنیای آموزش زبان هم همین اسننت-
بتوانند چرایی یک طبقهبندی را مشخص کنند و شاید هم دست به طبقهبندی جدید
بزنند.
اعتراف میکنم کنه علنت دیگر ترجمنۀ این کتناب ینک مسنننهلنۀ شنننخصنننی بود:
زورآزمنایی من بنا زبنان کتناب .مناجرا مناننند افسننناننههنای پرینان بود .سننناختنارجملنه،
تکههای یک کوزۀ شننکسننته بود در دسننت من ،معنا کوزهگری در شننهری دور و
منظور -از آن هم بندتر -پیری داننا در نو قلنهای صننعن العبور .من مبهوت زبنان
نویسننده شندم .دایرۀ دانت زبانی نویسننده بسنیار وسنیع اسنت و تا حوزههای نجوم و

خرداد 1399
افسانه غریبی
در پناه حق باشید.
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فیزیک و علوم و اجتماعی و مانند آن هم رسنیده اسنت .نویسننده بسنیار تمش کرده
است بمغت خود را با این دایرۀ اصطمحات وسیع خود در هم آمیزد و آشکارا نتیجۀ
مهارت خود را به رخ خواننده بکشد .برای برگردان این نوع اصطمحات و ساختارها
که تعدادشنان در متن اصنلی فراوان اسنت ،ناچار باید بسنیار جسنتجو میکردم و بسنیار
تهمل؛ تا هم زور بازوی نویسننننده حی نشنننود و هم انتقال پیام آسنننی نبیند .من
مبهوت شنندم اما مرعوب نه .و امیدوارم حق مطل را ادا کرده باشننم .زیرا به واقع
اعتقاد دارم این کتاب باید منبعی باشند در دسنت هر مخاطبی که صنرف نظر از رشنته
یا حوزۀ تخصصی خود ،جامۀ مدرع زبانی بر تن کرده است ،یا خواهد کرد.
و چه چیز شنیرینتر از این که سنااسنگزار خداوند حکیم و رحیم باشنم که توفیق
این کار را نصننی این بنده کرد .و انصنناف حکم میکند طل سننممت و موفقیت
بسننیار از خداوند داشننته باشننم برای آقای امیر احمدی ،مدیر محترم نشننر نویسننه
پارسننی ،به خاطر تمشهای ویژۀ ایشننان برای تهیۀ متن اصننلی این کتاب ،پیگیری
ترجمه و تنظیم آن برای مجموعه .کار ترجمۀ این کتاب ابتدا قرار بود کاری مشنتر
باشنند با یاری یکی از دانشننجویانم ،خانم زهرا حاجی میمنی .متهسننفانه با وجود
تمش ایشان برای انجام قسمتی از کار- ،و برنامهریزی من و ناشر -همکاری کامل
امکنانانذیر نشننند .از خنانم حناجی میمنی متشنننکرم و برای ایشنننان آرزوی بهتر ین
اتفاقها را دارم.

method
L.G. Kelly
3
H. H. Stern
4 N.S. Prabhu
?5 There is no best method – why
6 D. Allwright
7 The Death of Method
8 B. Kumaravadivelu
9 postmethod condition
10 A. Holliday
1
2

11
یادداشت نویسنده

چرا این کتاب را نوشتم؟
«ینک کتناب دیگر دربنارۀ روش تندریس من گمنان میکردم روشهنای تندریس
مردهاند .فکر میکردم اکنون در دورۀ پسامدرن به سر میبریم».
ا
این درسنت اسنت که از مفهوم «روش» 1امروزه عموما در پیشنینۀ آموزش زبان
پرهیز میشنننود .حتی از مندت زمنانی دورتر ،و از سنننال  1969ال.جی.کلی ،2در
بررسنننی خود از آموزش زمنان در طی  25قرن گنذشننتنه ،اکعنان کرد کنه «روشهنای
تدریس ،فایدۀ چندانی ندارند» .اچ.اچ .اسننترن )1983( 3هم به همین شننیوه «از
مفهوم روش تندریس» اعمم براتنت کرد ،و این امر تنا حندی بنه خناطر عندم موفقینت
پژوهشننگران برای یافتن هرگونه مزیت مشننخصننی در یک روش تدریس در مقابل
روشننی دیگر بود .در سننال  ،1990ان.اع .پرابهو 4مقالهای تهثیرگذار نوشننت با نام
«چیزی بنه ننام بهترین روش وجود نندارد -چرا » 5و در سنننالهنای بعند از آن ،دی
آلرایت 6مقالۀ دیگری با عنوان «مر ،روش تدریس» 7منتشر ساخت.
به تبع آن ،ب .کوماراوادیولو )1994( 8مفهومی را شننناسننایی کرد که خود آن را
«و ننعیت پسنناروش» 9نامید .این مفهوم نتیجۀ «نار ننایتیهای گسننترده از مفهوم
ا
قراردادی روش تندریس» بود .تقریبنا در همنان زمنان ،آدرینان هنالیندی)1994( 10
مشنغول مباحثه بر سنر مصنداقی بود برای «روش تدریس مناسن »؛ روش تدریسنی
که باید بیت از همه ،به فرهن هر منطقه حسنناع باشنند  -و روش تدریسهای
وارداتی احتماو اینگونه نبودند.
با وجود این ،دست کم در تصور عموم ،وفاداری به مفهوم روش تدریس به قوت
خود باقی اسننت .وبسننایتهایی که روشهای جدید و اصننمحشننده برای یادگیری

زبان را تبلیغ میکنند ،فراوانند .در اینجا برخی از شنعارهای تبلیغاتی این وبسنایتها
که تصادفی انتخاب شدهاند را میبینیم:
ینادگیری ینک زبنان خنارجی بنا روش الف آسنننان اسنننت .روش بسننینار
تحسنین برانگیز ب ،به شنما فرصنت میدهد یک زبان جدید را بهطور طبیعی
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یاد بگیرید .بالغ بر  15سنال ،روش پ روشنی منحصنر بهفرد برای آموزش
زبانها اراته و آن را به بهترین شکل ارتقاء داده است.
ا
عموه بر آن ،دورههنای تربینت مندرع معموو واحند درسنننیای دربنارۀ تناریخ نۀ
روشهای آموزش زبان دارند .مدرسنان در کل شنیفتۀ تنوع روشهایی هسنتند که تا
کنون اراتنه شنننده انند و اغلن عمقمنندنند آنهنا را تجربنه کننند .در واقع همنانطور کنه
دی.بنل )2007( 1در طی ینک دورۀ تربیتی بنا چنند مندرع درینافنت« ،روشهنا ،بنا هر
تعریفی که داشنته باشنند نمردهاند .به نظر میرسند مدرسنان ،هم آ گاه از مفید بودن
روشتدریسها هستند و هم آ گاه از نیاز به گذر به فراسوی آنها».
یکی از جذابیتهای روشهای تدریس این اسنت که الگوهای منسنجمی برای
خلق رو ینههنای کمع پیشننننهناد میدهنند .این روش بنه ایجناد سننناختناری کمنک
میکند که  -هم برای معلمان و هم برای فراگیران – تجربهای است بالقوه و برحس
اتفاقات کمع به دسننت میآید .روش تدریس پاسننخ به سننیاوتی از این قبیل را
فراهم میکند :از کجا شننروع کنم از چه مواد و فعالیتهایی باید اسننتفاده کنم با
چنه نظمی بنه چنه هندفی بنهویژه ،برای معلمنان تنازهکنار ،روشهنای تندریس ،سنننیر
زندگی اراته میدهند .برای معلمان باتجربهتر ،یک بسننتۀ راهنمایی اراته میدهند که
بتوانند با شننرایر خود آن را متناسن کنند .همانطور که ری اردز و راجرز )2014(2
بینان کردنند« ،روشهنای تندریس را میتوان نه بنهعنوان دسنننتورات تجویزی برای
شننیوۀ تدریس ،بلکه بهعنوان منبعی از شننیوههای مناس ن که قبم تجربه شنندهاند،
مطنالعنه کرد؛ کنه مندرسنننان بر اسننناع نینازهنای خودشنننان آنهنا را سنننازگنار ینا اجرا
میکنند».
D. Bell
Richards and Rodgers
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چند یادداشت در مورد اصطالحات
همه روشهای موجود در این کتاب هم ،از ویژگی روش بهعنوان بخشنی از نام خود
برخوردار نیسنتند :بعضنی از آنها رویکرد نامیده میشنوند ،و یکی هم فقر یک شنیوه
اسننت .اما همۀ آنها همراسننتا با این تعری دیوید نونان )2003( 2هسننتند« :روش
تدریس زبان ،مجموعهای از رویههای واحد اسنت که معلمان باید در کمع آنها را
ا
دنبنال کننند .روشهنا معموو مبتنی بر مجموعنهای از بناورهنا در مورد مناهینت زبنان و
یادگیری هسننتند» .البته محققان هم بمفاصننله ا هار داشننتند که هیع دو معلمی
ا
دقیقنا بنه ینک شنننیوه ،روشنننی را اجرا نمی کننند -از این رو این اینده کنه روش
J. Spiro
D. Nunan

1
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البته ،اگر ما به یک روش تدریس اعتقاد نداشنته باشنیم ،آن روش مفید نخواهد
بود  -اگر بنه تعبیر پرابهو ( ،) 1990روش تندریس بنا حس عقمنینت معلم مغنایرت
داشننتنه بناشننند .بناورهنا در مورد ینادگیری و زبنان ،زیربننای همنۀ روشهنای تندریس
هسننتند و حتی اگر همیشننه هم مبانی یادگیری و زبانشننناختی یک روش روشننن
نباشد ،باز هم ما باید با آنها احساع هماهنگی داشته باشیم.
اما اگر روش متناس ن باشنند ،اگر باورهای ما در سننراسننر آن مشننهود باشنند،
احتمال مفید بودنت بیشنتر اسنت – نه به این خاطر که روش بهخودیخود مطملن و
کامل اسنت (یادمان باشند که «بهترین روش وجود ندارد») ،بلکه به این دلیل که به
معلم نسنبت به کارآیی خودش تا حدی حس اعتماد میدهد .جین اسنایرو )2013(1
خیلی خوب می گوید .:عامل مهم موفقیت ،تعهد و اعتقاد معلم به روشهایی اسنت
که به کار میبرد ،و به بازتابی اسنت که همواره در این باره میدهد که آیا این روشها
تفاوتهای مثبت ایجاد میکنند یا نه».
بنابراین ،این کتاب قصنند دارد  -نه فقر تاریخ ۀ روشها  -بلکه اعتقاداتی که
در زیربنای آنها وجود دارد و مزایایی که هنوز هم ممکن است از آزمودن آنها حاصل
شود ،را نشان دهد.

«مجموعنهای از روینه هنا»سنننت ،نناگزیر ایندهای مطلوب تلقی میشنننود .بنه همین
دلیل ،من تمایزی که اغل بین دو اصنطمح روش و رویکرد قاتل میشوند را نادیده
میگیرم ،زیرا برحس آن ه در کمع واقعی اتفاق میافتد فرق چندانی ندارند.
از سنوی دیگر ،روش کمسنی یک اصنطمح عمومیتر برای توصنی رویههای
کمع درع ،فعنالینتهایی که معلمنان انتخناب میکننند  -ماننند تصنننحی خطنا ،کار
گروهی ینا مشننناهنده فیلم  -و شنننیوهای اسنننت کنه این کنارهنا در کمع مندیر ینت
میشوند؛ صرف نظر از روش خاصی که این کارهای کمسی به آن منسوب هستند.
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چگونگی ساماندهی این کتاب
بیشنننتر دورههنای تربیتی و متنهنای مرتبر بنا روشهنای کمسنننی ،بخشنننی را بنه
ا
«تناریخ نۀ روشهنای تندریس» اختصننناص میدهنند و این بخت معموو در قنالن
ینک رواینت «مندرنگرا» اسنننت ،یعنی یکی از جر ینانهنای بیوقفنه از «تناریکی بنه
نور» .در حقیقنت ،مطنالعنۀ دقیقتر این تناریخ نه نشنننان میدهند کنه این امر بیت از
حد سنناده شننده اسننت ،و روشها نه تنها در بازههای زمانی طوونی همزمان با هم
وجود داشننتنهانند ،بلکنه بنه طور منداوم بنا همنان عنناصنننر اولینه از نو بنه وجود آمندهاند.
بننابراین هندف این کتناب ،مقنابلنه بنا رواینت سننننتی از گروهبنندی روشهنا بر اسننناع
مشنترکاتشنان اسنت ،حتی اگر به موقع از هم جدا شنده باشنند؛ و نیز مقابله با این
دیدگاه که روشها «میمیرند» و دیگر چیزی برای اراته به ما ندارند.
انتخاب روشها تحت تهثیر چندین عامل اسنت :در درجۀ اول ،قدرت تهثیر آنها
ا
در طی زمنان (مثم روش مسنننتقیم ،آموزش زبنان ارتبناطی) ،ینا ،برعکس ،عندم
موفقیت نسنبی آنها در پذیرش از سنوی عموم ،با وجود شنایسنتگیهای کاتی آنها (به
عنوان مثال روش مقایسهای ،حفککردن متن) .احیای این «روشهای از یاد رفته»
به دلیل آن ه هنوز برای اراته به ما در وجودشان هست ،دلیل دیگری بر این است که
من این کتاب را نوشنتم .این کتاب هم نین شنامل آن نوع شنیوههایی اسنت که مردم
بنا آنهنا زبنانهنایی را یناد میگیرنند کنه مبتنی بر کمع نیسنننتنند ،و از این طریق تعری
نونان (در باو) را تا مرز روشهای خودآموزی و حتی غوطهوری گسنننترده میکند.
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در عین حال ،این کتاب انتظار ندارد که جامع باشد ،نه از نظر روشهایی که پوشت
میدهد و نه از لحاظ جزتیاتی که هر روش با آنها توصنی شنده اسنت .محدودیت
فضا اجازۀ این کار را نمی دهد.
با وجود این محدودیتها ،امید میرود که نه تنها در وسنیعتری از شنیوههای
متعنددی کنه زبنانهنا را بنا آنهنا میآموزنند –و آموختنهانند -بنه دسنننت آوریند ،بلکنه در
موقعینت بهتری قرار بگیر یند کنه بتوانیند برخی از اقندامنات فعلی در حوزۀ آموزش
زبان] را ارزیابی کنید -یک گام روری در پیشرفت حرفهای ما.
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اختصارات
 فهرسنتی از اختصنارات اسنتفاده شنده در،برای صنرفه جویی در فضنا و پرهیز از تکرار
:این کتاب آورده شده است
 = انگلیسی به عنوان یک زبان خارجیEFL
 = انگلیسی به عنوان زبان میانجیELF
 = انگلیسی به عنوان زبان دومESL
 = آموزش زبان انگلیسیELT
 زبان مادری/  = زبان اولL1
) = زبان دوم (یا افزودهL2
 = فراگیری زبان دومSLA
 = آموزش انگلیسی به گویشوران سایر زبانهاTESOL
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بخش اول :روشهای طبیعی
بخت اول این کتناب ،روشهنایی را برمیشنننمرد کنه بیربر بنه آنهنا
ویژگی «طبیعی» دادهانند .بنه این معننا کنه این روشهنا از فرآینندهنایی
کنه افراد بنا آنهنا ،زبنان اول را فرا میگیرنند ینا بنا آنهنا زبنان دوم را بندون
آموزش رسننمی یاد میگیرند  -یا الگوبرداری میکنند یا قصنند دارند
الگوبرداری کنند.
 )1غوطهوری کامل
 )2روش یا رویکرد طبیعی
 )3روش مستقیم
 )4روش شفاهی
 )5روش خواندن
 )6روش گفتاری -شنیداری
 )7روش پاسخ فیزیکی کامل

1
غوطهوری کامل


پیشینه

شناید عجی به نظر برسند که کتابی در مورد روش تدریس با یک «بیروشنی» آغاز
شنود .اما ،قدمت روش غوطهوری به صندها هزار سنال قبل از به وجود آمدن مفهوم
روش ،بازمیگردد .از آن زمان تا کنون ،انسننانها از جامعۀ زبانی خود کوچ کردهاند
– یا مجبور به کوچ شننندهاند  -و در معرض دیگر زبانها قرار گرفتنهاند و با توجه به
زمنان و انگیزهای کنه داشنننتنند این زبنانهنا را – گناهی تنا سنننطوح بناویی از مهنارت-
آموختنهاند .بننابراین ،روش غوطهوری ،معیناری به دسنننت میدهد کنه موفقینت دیگر
روشهای تدریس براساع آن ارزیابی میشود.
مورد «جولی» را برای نمونه ببینیم .جولی یک زن بریتانیایی بود که در سننن 21
سنننالگی بنا ینک مرد مصنننری ازدوا کرد و در قناهره سننناکن شننند .او هیعگناه در
کمعهای زبان مصنری یا عربی شنرکت نکردهبود و نمیتوانسنت به آن زبان بخواند
و بنویسنند .ولی تنها در عرض دو سننال و نیم تبدیل به یک گویشننور بومی شنند.
بهراسنتی ،او چگونه موفق شند به این مهارت دسنت یابد به گفتۀ پژوهشنگرانی که
دربنارۀ جولی مطنالعنه میکردنند (ایوپ 2و همکناران  ،)1994موفقینت او احتمناو بنه
ا
این دلیل بود که او کامم در زبان عربی غوطهور شده بود:

Total immersion

Ioup

1
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در یاادگیری یاز زباان دیگر ،چاه روشااای طبیعیتر از آن کاه خودتاان را در فرهنگی
که به آن زبان صااحبت میکنند غوطهور کنید؟ غوطهوری همچنین راهی اساات
که افراد بیش از هر راه دیگری آن را تجربه کردهاند :بیشتر افراد ،زبان را از طریق
غوطهوری کامل 1بیش از هر طریق دیگری فراگرفتهاند.
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 9روز پس از رسایدن جولی 1و همسارش به قاهره ،ناگهان همسار جولی
به خدمت سربازی فراخوانده شد و او  45روز بدون وجود هیچ خویشاوند
انگلیساایزبانی در قاهره تنها ماند .از آنجا که کساای نبود تا با او به زبان
انگلیسااای صاااحبات کناد ،او باه باافات و حرکاات بادن و قیاافاه افراد برای
درک گفتاههاا و انتقاال معناا تکیاه کرد .در نتیجاه ،مراحال اولیاۀ فرا گیری
زبان عربی در او ،به محیط فراگیری زبان اول در کودکان شبیه شد.
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هنگامی که همسنر جولی بازگشنت ،جولی قادر بود با استفاده از جممت ساده و
عبارات اصنطمحی با خانوادۀ همسنر خود ارتبا برقرار کند و بعد از گذشنت شنت
ماه او کامم روان صنحبت میکرد .فرآیند غوطهوری با کارکردن وی در یک مدرسنۀ
مصننری هم نان ادامه پیدا کرد و بعد از سننه سننال زندگی در مصننر ،او دیگر برای
ارتبنا بنا همسنننر و فرزنندان خود از زبنان انگلیسنننی اسنننتفناده نمیکرد :زبنان عربی
حقیقتا به زبان اصلی خانه تبدیل شدهبود (البته فرزندان آنها دوزبانه شدند).
مورد جولی یک مورد اسننتثنایی بود ،زیرا با وجود اینکه او فراگیری زبان دوم را
در بزرگسنالی آغاز کرد ،به درجهای از مهارت رسنید که معموو در بزرگسناون کمتر
اتفناق میافتند .امنا موقعینت غوطنهوری نناگهنانی در ینک محیر زبنانی و اجبنار بنه
یادگیری طبیعی زبان ،برای اغل مهاجران موقعیتی آشنناسنت ،حتی اگر هیعگاه به
مهارت گویشنور بومی نرسنند .و اگرچه این مسنهله که غوطهوری به این ترتی یک
روش تدریس محسنوب میشنود یا نه ،مورد بحث و جدل اسنت ،اما  -با اسنتناد به
مناجراهنایی مناننند مورد جولی -بناوری در مینان مردم وجود دارد کنه اگر شننمنا مجبور
هسنتید زبان دومی را بیاموزید ،بهترین کاری که میتوانید بکنید این اسنت که سنوار
هواپیمنا بشنننویند و بنه کشنننوری برویند کنه در آنجنا بنه آن زبنان صنننحبنت میکننند .در
حقیقت ،در بسننیاری از روشهایی که پشننتویرتینی 2هسننتند و نه کاربردی ،مثل
روش طبیعی (نک .فصنل  ،)2سنعی بر این اسنت که تجربۀ غوطهوری شنبیهسنازی
شود.
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