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  چكيده
هاي نوپايي است كه به پـژوهش و   حوزه هازجمل زبانان غيرفارسيآموزش زبان فارسي به 

دارد. پژوهش حاضـر بـه بررسـي     نياز خصوص مواد آموزشي بررسي از ابعاد گوناگون به
  پـردازد. بـدين   آن مـي  ذكرشـده و تكـاليف    واژه كـاربردي  آموزشجلد اول و دوم كتاب 

دي (منظور، از بازبينة رابRubdy 2003چنـين  هـم مـدل تحليلـي اسـتفاده شـد.      منزلـة   ) به ،
بـا درنظرگـرفتن رويكـرد     يادشـده كتـاب   درقبـال آمـوزان   هـاي مدرسـان و زبـان    ديدگاه

. تحليل نظرهاي مدرسان كتاب نشان داد كـه ايـن اثـر در ايجـاد     شدمحور بررسي    ليفتك
، چنـين  هـم بندي مطالب موفق بوده است.  و طبقه ،تكاليف واقعي ةيادگيري مشاركتي، ارائ

قدرت  افزايشآموزان و  خالقيت در يادگيري زبان انگيزشمشخص شد كه اين كتاب در 
 آمـوزش آمـوزان، كتـاب    است. بنـابر نظـر زبـان     نبودهنوآوري در تدريس مدرسان موفق 

 ،محتواي واقعي ةدن فضاي مناسب براي يادگيري مشاركتي، ارائكر در فراهم واژه كاربردي
و معرفي فرهنگ ايراني موفق عمل كرده است، اگرچـه در تقويـت قـدرت خالقيـت در     

ـ و  ،آمـوزان  دن نيازهاي زبـان كر يادگيري زبان، برآورده هـاي الزم بـه    تعـداد فعاليـت   ةارائ
هـايي   توان گفت كه هر دو جلد اين كتاب نياز به گنجاندن تكليـف  دارد. مي نياز بازنگري

باشـند و بتواننـد يادگيرنـده را بـه هـدف        ارتباط طراحي شـده  برقراريدارند كه با هدف 
  نزديك كنند. شده ترسيم
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  . مقدمه1
) در سراسـر  Task - Based language teachingآموزش زبـان ( محور  تكليفرويكرد  ،امروزه

اصلي اسـتفاده   علت. شود كار گرفته مي بهجهان براي تهيه و توليد كتب آموزشي گوناگوني 
تعامل در  ةدر زبان مقصد و نحومندان به برقراري ارتباط  از اين رويكرد نياز روزافزون عالقه

استفاده از اين رويكرد زمينه بـراي اسـتفاده از زبـان در     ةنتيج در .هاي واقعي است موقعيت
برقراري ارتباط با افرادي كه به زبان هـدف سـخن    چنين همدنياي بيرون و محيط واقعي و 

  شود. گويند فراهم مي مي
هـاي   سـر جهـان بـه تحصـيل در رشـته     منـدان در سرا  از عالقـه  بسياري عدةاكنون،  هم

، زبان و ادبيات شناسي ايران چون همدانشگاهي مرتبط با ايران، فرهنگ ايراني و زبان فارسي 
چـه در   ،را يـادگيري زبـان فارسـي    آنان بديهي است كهو  اند مشغول ،شناسي فارسي، شرق

منظـور،    بدين). Hourcade 1987ند (خواستار ،كشور خود و چه در جمهوري اسالمي ايران
انـد و   بسياري از مراكز آموزش زبان فارسي در داخل و نيز خـارج از ايـران تأسـيس شـده    

تقريباً اكثر اين مراكز به تهيه و تدوين منابع و كتب مختلف جهـت آمـوزش زبـان فارسـي     
) توليـد  1396(صـحرايي و همكـاران    2و  1 واژه كاربردي آموزشمانند كتاب  ؛اند پرداخته

 ،)1391(فردي و همكـاران   1 فارسي به فارسي آموزشدانشگاه عالمه طباطبائي، انتشارات 
  .المللي ترجمه و نشر المصطفي توليد مركز بين

حاضر، كشور ايران درحال توسعه و گسترش منابع آموزشي و پژوهشي در اين  درحال
 هاي مختلـف در  آموزش زبان اي است. واضح است كه و حرفه ،حوزة آموزشي، تحصيلي

پشت سـر   تر بيشو مطالعة علمي هرچه  ،جهان مراحل گوناگوني را از تفكر، نقد، بررسي
آموزش زبان فارسي نيـز از ايـن قاعـده    . است  تا به جايگاه كنوني دست پيدا كرده  گذاشته
 زبـان گـردد؛ كتـاب    بـازمي  1316زبان فارسي به سال حوزة نيست. اولين كتاب در  امستثن

، چـاپ رسـيد   در نشر سيروسي در تهران به 1316در سال  ،حسين كسمايي ةنوشت، فارسي
 ،بگيريـد  يـاد  فارسـي با انتشار كتاب  1334 سالاما تأليف كتب آموزشي در اين حوزه در 

جنبـة  ها كـامالً   چنان ادامه دارد. اين كتاب آغاز شد كه اين فرايند هم ،نوشتة سليم نيساري
د نـ كن آمـوزان كمـك مـي    و ... به زبان ،ر، مكالمه، واژههاي دستو و در حوزه رندآموزشي دا
  ).1396و ديگران  (دبيرمقدم

صـورت عـام و آمـوزش واژه     آمـوزش زبـان فارسـي بـه     ةهايي كه در حوز يكي از كتاب
كـه بـا    ،ه است. ايـن كتـاب  واژ كاربردي آموزشچاپ رسيده است كتاب  صورت خاص به  به
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چاپ رسـيده   به 1396دانشگاه عالمه طباطبائي در سال مشاركت بنياد سعدي توسط انتشارات 
) English Vocabulary in Use( انگليسي زبان هاي واژه كاربردي آموزشبا الهام از كتاب  ،است

در آمـوزش  محـور   تكليـف آن تدوين شده است. هدف از تأليف اين كتاب ارائة رويكـرد  
هـم   بـا  تـر  بيشقرار گيرند و هرچه هاي واقعي و اصيل  آموزان در محيط واژه است تا زبان

بـه   تـر  بـيش و نـوآوري هرچـه    ،مشاركت داشته باشند و درنتيجه، با همكـاري، خالقيـت  
محـور رويكـردي اسـت كـه در      هاي زبان فارسي بپردازند. رويكرد تكليـف  يادگيري واژه

) Presentation – Practice -Productionتوليـد ( ــ   تمـرين ــ    مقابله با رويكرد سنتي تدريس
). درواقع، اين رويكرد با هدف افزايش ارتباطات و تعـامالت  Careless 2009شكل گرفت (

نود بـه اوج خـود رسـيد.     ةو در ده شكل گرفتهشتاد  ةآموزان و در ده اجتماعي در زبان
كنـد   يك ابزار ارتبـاطي نگـاه مـي    صورت  آموزان است و به زبان به تمركز اصلي آن بر زبان

)Hismanoglu and Hismanoglu 2011.( 
  

  هاي پژوهش . هدف و پرسش2
ـ 2و  1(جلـدهاي   واژه كـاربردي  آمـوزش هدف از اين پژوهش تحليـل محتـواي    ليف أ، ت

آمـوزان   آن، بررسي نظر مدرسـان و زبـان   شدة طرح) و تكاليف 1396صحرايي و همكاران 
توسـط مؤلفـان در   محـور   تكليفكاربرد طرح درس و روش  ةو بررسي نحو ،كتاب ةدربار

 :االت زير مطرح شدؤمنظور، س  كتاب است. بدين

1 .انـدازه    چـه  تا) 2و  1(جلدهاي  واژه كاربردي آموزشدر كتاب  آن محتوا و تكاليف
  اند؟ انتخاب و طراحي شدهمحور  تكليفمطابق با رويكرد 

 واژه كـاربردي  آمـوزش بـودن كتـاب   محور تكليـف  ةنظر مدرسان زبان فارسي دربار. 2
 ) چيست؟2و  1(جلدهاي 

(جلـدهاي   واژه كـاربردي  آمـوزش بودن كتـاب  محور تكليف ةآموزان دربار نظر فارسي. 3
  ) چيست؟2   و  1

 

  . روش پژوهش3
  كنندگان در پژوهش شركت 1.3

نفـر از مدرسـان زبـان    هشـت  دو گروه از افراد در اين پژوهش شركت داشتند. گروه اول 
فارسي بودند كه در مركز زبان فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي مشغول به تدريس بودند و 
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تـدريس زبـان فارسـي را داشـتند. ايـن افـراد بـا درنظرگـرفتن         كم سه سال، تجربة  دست
تدريس كتاب واژه انتخاب شدند و از هر دو جـنس آقـا و    ةبودن و نيز تجرب رس دستدر

 ةمياني از كشورهاي روسـيه و كـر   آموز سطح پيش فارسي دهد. گروه دوم تعداد خانم بودن
آموزان ازميان  بردند. اين زبان سر مي جنوبي بودند كه براي آموختن زبان فارسي در ايران به

هـاي گذشـته    افرادي انتخاب شدند كه يا درحال خواندن اين دو كتاب بودنـد يـا در تـرم   
سـال   39تـا   18. اين گـروه از دو جـنس آقـا و خـانم و بـين      كتاب واژه را خوانده بودند

  .انتخاب شدند
 

  ساختارمند نيمه ةابزار پژوهش: مصاحب 2.3
 سؤال(پنج  انجام گرفتساختارمند  نيمه اي هدر اين پژوهش مصاحب آموزان از مدرسان و زبان

و  )Rubdy 2003( ت برطبق مدل رابـدي سؤاالآموزان). اين  از زبان سؤالاز مدرسان و شش 
روش تحقيـق در آمـوزش زبـان نهـايي و اجـرا شـد.        ،پس از بررسـي دو نفـر متخصـص   

ي تـر  بـيش توضـيحات   بهآموزان  اما در برخي موارد كه زبان ،ها به زبان فارسي بود مصاحبه
از  ،كردنـد  تر بيان مي شان را راحتهايها به زبان انگليسي نظر كه آن و درصورتي نياز داشتند

  شد.نوشته ها ضبط و سپس  بهزبان انگليسي هم استفاده شد. تمامي مصاح
  
  ها روش گردآوري داده 3.3

هـاي پـژوهش حاضـر شـامل مصـاحبه بـا مدرسـان، مصـاحبه بـا           آوري داده مراحل جمع
ابتـدا بـا   در انگـر  پـژوهش كتاب بـود.   و بررسي تكاليف ،اي خانه كتاب ةآموزان، مطالع زبان
اي و بـا   جملـه روسـي و كـره   زا ،گوناگونهاي كه در سنين مختلف و از مليتآموزاني  زبان

هـاي   ساختارمند به زبان اي نيمه نفره مصاحبه صورت تك به ،بودند ،كارشناسيحداقل مدرك 
هـا   شده را مطرح كردند. اين مصاحبه پرسش طراحي ششفارسي يا انگليسي انجام دادند و 

پرسش ديگـر كـه    پنجبعد،  ةتحليل شد. در مرحلو  نوشتهصورت صوتي ضبط و سپس  به
هـايي كـه كتـب     از مدرسـان كـالس   ،سازي شده بود رواييبراساس همان بازبينه طراحي و 

 ةان حاضر بـا مطالعـ  گر پژوهشپرسيده شد. درنهايت،  ،شد جا استفاده مي موردمطالعه در آن
تكـاليف ايـن كتـاب بـا      ةآموزش زبان به مقايسمحور  تكليفرويكرد  ةآثار مطرح در حوز
كات ضعف و قوت آن پرداختند و نمحور  تكليف) يك كتاب Ellis 2003تكاليف استاندارد (
  را مشخص كردند.
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  و ساختار آنكتاب معرفي  4.3
  هاي صوري اثر ويژگي 1.4.3

) منتشـر شـده اسـت.    21×28. 5در قطع رحلي ( 2و  1 واژة كاربردي آموزشدو كتاب  هر
 سـي صفحه و  202و جلد دوم  ،يك بخش مرور كلي ادرس ب سيو صفحه  207جلد اول 
جلد كتاب اول روشن اسـت و بـا    ة. رنگ زميندارديك بخش مرور كلي  چنين همدرس و 

نمادي از بازي جورچين حروف الفبا طراحي شده است. در زير عكس روي جلـد، عنـوان   
ر قسمت باالي جلد هـم  ) نوشته شده است؛ دPersian Vocabulary in Useانگليسي كتاب (

 و مقـدماتي هـاي آموزشـي    دوره چنـين  هـم و  واژه كـاربردي  آمـوزش عنوان فارسي كتاب 
  نوشته شده است. مياني پيش

نام يك نويسـندة   ؛با دو تفاوت اما طرح روي جلد كتاب دوم هم مانند كتاب اول است،
  شده است. 1گزين  نيز جاي 2ديگر هم به آن اضافه شده و عدد 

  محتواي كتاب 2.4.3
شده در جيرفت متعلق به هزارة سوم پيش از ميالد و  دو كتاب، يك اثر كشف در ابتداي هر

ايراني، نوشته شده است. سپس، دو بخش  دار ناميك بيت از حافظ شيرازي، شاعر  چنين هم
كتـاب، مطـالبي ازقبيـل     ةقرار داده شده اسـت. در مقدمـ  » مقدمه«و » گفتار ناشر«با عناوين 

آموزان، سـپس هـدف از توليـد     اهميت تدريس آن به فارسي چنين همواژه و  ةمؤلفت اهمي
معرفي همكاران فعال در تهيه و تدوين كتاب  چنين همو  ،هاي آموزشي واژه كتاب ةمجموع

كه نكاتي دربارة » دربارة كتاب«بيان شده است. در هر دو جلد، پس از بخش مقدمه، بخش 
» آموز ي فارسينما راه«، »ي مدرساننما راه« ،كند س را بيان ميساختار كتاب و ساختار هر در

فنـون مـؤثر در يـادگيري واژه     چنين همها و  كه شامل اطالعاتي دربارة روش خواندن درس
ي نمـا  راه«، »ها و بعضي عبـارات كـاربردي در كـالس    گويي به تمرين ي پاسخنما راه«است، 

 فهرستدو كتاب نيز  قرار دارد. در انتهاي هر» فهرست« چنين همو » تلفظ و حروف صداها
  نامه قرار داده شده است. كتاب چنين همها و  ترجمة واژه

اند. هر پنج درس  ترتيب دشواري قرار گرفته به سيتا  يكهاي  در بخش فهرست، درس
 كـاربردي  آمـوزش اند. حوزة اول در جلد اول كتاب  بندي شده تحت عنوان يك حوزه طبقه

پركردن «شروع و با درس » پرسي سالم و احوال«است كه با درس » اطالعات مقدماتي« ژهوا
 ةشـده در كتـاب نيـز حـوز     معرفـي  ةيابد. آخرين حوز خاتمه مي» فرم و اطالعات شخصي



  1398سال نوزدهم، شمارة ششم، شهريور  ،هاي علوم انساني انتقادي متون و برنامه ةنام پژوهش   190

و  ،پرنـدگان، حشـرات  «شـروع و بـا درس   » هـاي طبيعـي   پديده«طبيعت است كه با درس 
ايـن   .آمـده اسـت  يك بخش با عنوان تمـرين   ،درس شود. در انتهاي هر تمام مي» حيوانات

آورده و در انتهاي حوزه نيز يـك بخـش مـرور     داردشده  بخش پنج تمرين از مباحث ارائه
هدف از ايـن   .دارد شده در حوزة واژگاني كه هشت تمرين جامع از مطالب گفته شده است

به  باتوجه ،اي هر حوزهآموز است. در ابتد شده در ذهن زبان داده بخش تثبيت مطالب آموزش
دهد.  شده، يك تصوير قرار دارد كه بخش آغازين حوزه را تشكيل مي هاي ارائه موضوع واژه

قرار داده شده است كه شـامل مطـالبي   » ها نمايه«درنهايت، در انتهاي كتاب بخشي با عنوان 
هاي گوش  رينمتن نوشتاري تم«، »دقت كنيد«، »ريشة حال افعال«، »ها پاسخ تمرين«عنوان  با

  .است» منابع« چنين همو  ،»ها هفهرست واژ«، »كنيد تمام دروس

  ها ترتيب قرارگرفتن دروس و فعاليت 3.4.3
صورت متغير شامل دو تـا هفـت    به واژه يكاربرد آموزشدو جلد  هاي هر هريك از درس

تـدريس   ها و سطح موردنظر در به تعداد واژه كه باتوجه است ،هايي انضمام تمرين به ،بخش
به حوزة  سان نيستند و باتوجه شده در دروس كتاب يك شوند. عناوين مطرح ارائه مي  مكالمه

كادرهاي  چنين همها و  تصاوير مرتبط با واژه ،اند. در هر درس واژگاني موردنظر نوشته شده
قـرار   فهرسـت طـور خالصـه در يـك     هاي موردنظر را به ها قرار دارد. اين كادرها واژهواژه
بخشي با عنوان  ،كه درسي داراي نكات خاص و ويژه باشد ديگر، درصورتي اند. ازطرف دهدا
دهـد. در   طور مختصر توضيح مي در آن قرار داده شده است كه اين نكات را به» دقت كنيد«

كـه   آمـده اسـت  » خودتـان را ارزيـابي كنيـد   «بـا عنـوان    يكـادر  ،صفحة پاياني هر حـوزه 
اي مطرح كـرده اسـت. در    صورت گزينه شده در آن حوزه را به هاي واژگاني مطرح موضوع

  كنند. ارزيابي مي پنجتا  يك ةآموزان عملكرد خويش را برمبناي نمر اين قسمت، زبان
  

  ارچوب نظريه. چ4
  اهميت واژه در آموزش زبان 1.4

هـاي زبـاني اسـت. كـاربران زبـان       يادگيري مهارت مهم و پايه در فراگيري/ اي هواژه مؤلف
گذشـته، واژه در آمـوزش    ارتباط برقرار كنند. در ديگر يكها با  توانند با استفاده از واژه مي

چراكه مدرسان زبان توجـه خـود را بـر آمـوزش دسـتور و       ؛تر داشت رنگ زبان نقشي كم
زمـان نيازهـاي    طـي مـا  )، اRichards and Rodgers 2001گذاشـتند (  قواعـد دسـتوري مـي   
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تـر   اجتماعي و فرهنگي جوامع گوناگون آموزش واژه را در عرصة آمـوزش زبـان پررنـگ   
)، ارتباطات اجتماعي معنـادار در زبـان خـارجي    Schmitt 2000اشميت ( نظر  كرده است. به

ش آموزان افزاي ها دارد. امروزه، محبوبيت يادگيري واژه نيز دربين زبان تكية بسياري بر واژه
ي پيـدا كـرده   تـر  بيشو آموزش واژه نيز رواج  ،، فراگيري، تثبيتچنين همپيدا كرده است. 

). واژه آن چيزي است كه ما در ارتباطات مـؤثر اجتمـاعي بـه آن    2015است (اميريوسفي 
بلكه دانش  ،خود مهم نيست خودي واژه به كه استبر آن ) Nation 2013نياز داريم. نيشن (

  شود. هاي زباني مي تسهيل ساير مهارتموجب واژگاني باال 
آمـوزان نيـاز    چراكه زبـان  ؛آموزش واژه بخشي ضروري از يادگيري زبان خارجي است

بداننـد.   ،هـاي آموزشـي   ها و چه در كـالس  چه در كتاب ،هاي جديد را معاني واژه تا دارند
ان گر پژوهشاست و برانگيز  اي چالش اند كه آموزش واژه حوزه هاي اخير نشان داده پژوهش

). Alqahtani 2015در آموزش اين مؤلفة زباني بيابند ( را بهترين روش تا اند هنوز موفق نشده
 دادن آمـوزان در انجـام   هـاي زبـانِ هـدف در كمـك بـه زبـان       ديگر، يـادگيري واژه  ازطرف
 هاي گفتاري و ارائة متون نوشتاري گوناگون اهميت دارند تا بـدين وسـيله مهـارت    مكالمه

  ).Alqahtani 2015دست آورند ( برقراري ارتباط با ديگران را به
 

  محور رويكرد تكليف 2.4
ارچوب هرا در يك چمحور  تكليف) اولين افرادي است كه رويكرد Prabhu 1987پرابو (

آمـوز بـراي يـادگيري     كار برد. در اين رويكرد، زبان نام بانگلور به اي به ارتباطي در پروژه
بر فهم معنـي   ،همه ،اي را حل كند. اين تكاليف تكليفي را انجام دهد يا مسئلهزبان بايد 

 )،Nunan 2004نونـان (  نظـر   ). بـه Prabhu 1987زباني دارنـد (  و نتيجة غير متمركزندزبان 
كـه در طراحـي برنامـة درسـي، تـدريس ايـن        است هايي ترين بخش از مهم »تكليف«

است كـه  بر آن ) Ellis 2003. اليس (مهمي دارد سهمآموز  و سپس ارزيابي زبان ،برنامه
آموزش  چنين همهاي مرتبط با فراگيري زبان دوم و  در پژوهشاساسي تكليف نقشي 

اسـت كـه    ي)، تكليف عبارت از فعاليتWillis 1996ويليس ( نظر  ، بهچنين هم. داردآن 
كنـد.   اسـتفاده مـي  يافتن به اهداف ارتباطي از زبان هـدف   آموز در آن براي دست زبان

كـه اولـين و   اند  بر آن )Richards and Rodgers 2001( ديگر، ريچاردز و راجرز ازطرف
ها بر اين باورند كه تكاليف هـم محتـوا و هـم     ست. آنامعنتوليد زبان  ترين كاربرد مهم

هـاي   گذارند. تكاليف و فعاليت آموز مي اختيار زبان نتيجة حاصل از يادگيري محتوا را در
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 نيـاز  كنند و انگيـزه بـراي يـادگيري زبـان     آموزان ايجاد انگيزه مي ها در زبان تبط با آنمر
 ).2012است (ساراني و صاحبي 

يكي از نكات مهم در تدريس مؤلفة واژه فعاليت كالسي اسـت. مدرسـان بايـد بتواننـد     
ي واژه در محيط واقعي اصورت، معن  اين  آموزش را در بافت و محيط واقعي انجام دهند. به

  واژه نيـز  در تدريسِ شده كارگرفته بههاي  شود. لذا، استراتژي آموزان آموزش داده مي به زبان
  ).Tikiz 2008( از اهميت بااليي برخوردار است

، )Pre - Task( تكليـف  پـيش  ؛زبـان، تكليـف سـه بخـش دارد    محور  تكليفدر تدريس 
كـه تمركـز بـر آمـوزش      . هنگامي)Post - Task( فتكلي و پس ،)While - Task( تكليف حين
هايي  زنند كه چه واژه آموزان حدس مي  تكليف زبان در بخش پيش ،محور واژه است يفتكل

تكليـف، مباحثـه و    سپس، در بخش حـين  .شوند متناسب با موضوع درس آموزش داده مي
 كنند و درواقع، ارتباطـات  ميدهند گزارش تهيه  و از تكاليفي كه انجام مي كنند ميگو و گفت

تكليف هم شامل محتواي آموزشي اصيل و واقعـي   شود. بخش پس دنياي واقعي تمرين مي
هـا، الگوهـاي دسـتوري،     قبل، بر خود واژه ةمرحلشده در  است و با استفاده از گزارش تهيه

است كـه   ربر اين نظ )Ellis 2003( اليس ).Jurčenko 2015( كند و واجي تمركز مي ،واژگاني
زبـان را در دنيـاي واقعـي     ؛تمركـز دارد  ابـر معنـ  محور  تكليفبر رويكرد  طرح درس مبتني

داد ارتبـاطي كـامالً مشـخص    يك برون يندهاي شناختيِاكند و با درنظرگرفتن فربررسي مي
 فقـط محور  تكليفاست كه يك طرح درس بر آن  )Nunan 2004( ، نونانچنين همهم دارد. 

دارد كـه هـم شـامل     كند و تكـاليف گونـاگوني را در بـر   شناختي تمركز نميبر موارد زبان
آموزان بر رويدادهاي واقعي و هم تكاليف آموزشي است كه درنهايت، از زبان تكاليف مبتني

  به اهداف ارتباطي برسند. كه انتظار دارد
ايـن   برتكليف بر  مبتنيدر توصيف آموزش  )Willis and Willis 2007( ويليس و ويليس

شـود   آمـوز گذاشـته مـي    هايي كه در كالس درقالب تكليف دراختيار زبان كه فعاليت نظرند
 ايـن   دهـد. بـه   هـايش ارتقـا مـي    كالسـي  آموزي و تعامل او با هم به زبان را عالقة يادگيرنده

 استفاده كنند. از زبان درستي به توانند ابند كه چگونه ميي آموزان خودشان درمي صورت، زبان 
سازي،  آموزان، ايفاي نقش، شبيه هاي دونفرة زبان آموزش زبان فعاليتمحور  تكليفكرد روي

رفت آموزش ارتبـاطي   پيش موجبدارد كه  ها را در بر و ساير فعاليت ،هاي گروهي فعاليت
توانند از زبان در دنياي  شوند كه چگونه مي آموزان متوجه مي  شوند و درنهايت، زبان زبان مي

  ).Hui-ling 2014( ده كنندواقعي استفا
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  ها در ذيل آمده است: شده كه برخي از آن  تاكنون تعاريف گوناگوني از تكليف ارائه
آمـوزان   تكليف يك فعاليت است. اين فعاليت از زبان )Crookes 1986( كروكز نظر به. 1
يـا  گـرفتن از مـدرس    با استفاده از اطالعاتي كه دارند فكـر كننـد و بـا كمـك     تا خواهد مي
  ؛برسند است اي كه در تكليف خواسته شده هاي خود به نتيجه كالسي هم

كـه   كنـد   مـي هاي تعاريف تكليف و تمـرين بيـان    در بيان تفاوت )Ellis 2003( اليس. 2
ي زباني تمركز دارد، اما تمرين بر يـادگيري فـرم و قاعـده متمركـز     اتكليف بر يادگيري معن

آموزان بايـد   يعني زبان ؛توجه كند ادر اولين قدم به معناست. او معتقد است كه تكليف بايد 
آموز فراهم شـود تـا    . سپس، بايد فرصتي براي زبانبياموزندابعاد معنايي و اجتماعي واژه را 

بايـد   ،بازخوردي بدهد كه نشانة فهميدن معناي واژه باشد. براي رسيدن بـه ايـن اطالعـات   
اي كـه در   بايد به نتيجـه  ،آن از پسآموز قرار گيرد و  منابع اطالعاتي و واژگاني دراختيار زبان

 ؛)Ellis 2009( ها خواسته شده برسند تكليف از آن

تكليف فعاليتي است كه  اند كه بر آن )Bygate et al. 2001( و سوين ،بايگيت، اسكهان. 3
بـه هـدف    تمركز كنند تـا درنتيجـه   اكار ببرند و بر معن زبان را به تا خواهد آموزان مي از زبان
 ؛شده برسند خواسته

تكليف بخشي از كار كالسي است كـه بـه    كه است بر اين نظر )Nunan 2004( نونان. 4
كاري كنند و با استفاده از زبان هدف  را بفهمند، آن را دست اكند تا معن آموزان كمك مي زبان

از قاعده بر معناست و بايد طوري  تر بيشبا اطرافيان خود ارتباط برقرار كنند. تمركز تكليف 
 ؛درستي آن را انجام دهند آموزان بتوانند به طراحي شود كه زبان

است كه  يتكليف فعاليت بر اين نظرند كه )William and Burden 1997( ويليام و بردن. 5
  ).Littlewood 2004( بياموزندشوند تا هرچه بهتر زبان هدف را  آموزان در آن درگير مي زبان

 

 هاي ارزيابي كتاب بازبينه 3.4
هاي موردنظر خود را ارائه  ان متعددي در نقد كتب آموزشي زبان انگليسي بازبينهگر پژوهش

 Rubdyبازبينـة رابـدي (   چنين همو  خواهد شد ها اشاره اند كه در ذيل به تعدادي از آن داده

  توضيح داده خواهد شد. ،كه در اين پژوهش استفاده شده است ،)2003
شـروع شـد و تـاكنون ادامـه دارد.      1970هاي ارزيابي كتـاب از دهـة    طراحي بازبينه

   گــرث انــد؛ مــك در ايــن عرصــه بــه پــژوهش و تحقيــق پرداختــهبســياري دانشــمندان 
)McGrath 2002 او،  نظـر  د. بـه كر) در بازبينة خود پنج نكتة مهم در ارزيابي كتاب را مطرح
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نـد  ا آموزاني كـه مخاطـب كتـاب    هاي كتاب، زبان فعاليت دادن ي انجامنما راه محتواي كتاب،
 هازجملـ  ،شـود  ها) و بافتي كه در كتاب براي آموزش زبان ارائه مي هاي آن (سطح و ويژگي

است كه ظاهر كتـاب بايـد    بر آن ،چنين هم. روند شمار مي به نكات مهم براي ارزيابي كتاب
  .آموز با اشتياق در يادگيري زبان از آن استفاده كند ا زباناندازة كافي جذاب باشد ت به

دهد  اي براي ارزيابي اعتبار محتواي كتاب ارائه مي بازبينه 2003) در سال Rubdyرابدي (
و محتوايي كتـاب را مـوردنظر    ،شناختي، آموزشي بندي مهم دارد. او ابعاد روان كه سه طبقه

 پـنج شـناختي   كند. او در بخش روان دهد و براي هريك نيز معيارهايي مشخص مي قرار مي
آموز براي  آموز، استقالل او در يادگيري، تالش زبان كند: نيازهاي زبان عامل مهم را مطرح مي

براي مشاركت  محيط مناسب آوردن فراهمو  ،هاي خود، افزايش خالقيت او گسترش توانايي
بـه   كتاب موفق آموزشي كتابي است كه اين پنج عامل را باتوجه ،عقيدة رابدي آموزان. به زبان

نظر او، كتاب موردمطالعه بايد نيازهـاي   شناختي در عرصة آموزش رعايت كند. به ابعاد روان
خالقيت و  ي كاملي براي مدرس باشد كه بتواندنما راهنظر گيرد و  دقت در آموزان را به زبان

، كتاب بايـد  چنين همبرانگيزد. آموزان را در فرايند يادگيري زبان  زبان تر بيشانعطاف هرچه 
راحتي از آن استفاده كند.  براي استفادة مدرس داشته باشد و مدرس بتواند به را انعطاف الزم

س، توانايي هدايت مدر ؛كند در بخش آموزشي نيز رابدي سه عامل مهم را مشخص مي ،اما
فرصـت نـوآوري و    چنين همو  ،براي مدرس در دستايجاد توانايي انتخاب ازبين محتواي 

نيـز  محور  تكليفنوعي در آموزش و طرح درس  تفكر در فرايند آموزش براي مدرس كه به
روش  كنـد؛   چهارده عامل ساختاري را بيـان مـي   ،كيد است. در بخش محتواي كتابأموردت

بودن محتوا، حساسيت فرهنگـي در   ي محتوا، اصالت و واقعيتدريس، انتخاب محتوا، درست
بـودن مطالـب، ارتبـاط مطالـب،      رس دست آرايي كتاب، در محتواي كتاب، گرافيك و صفحه

پارچگي و تـوازن محتـوا، ارائـة     بودن مطالب، يك بندي محتوا، كافي بندي و دسته نحوة طبقه
 چنـين  هـم و  ،آمـوز، انعطـاف در تـدريس    زبان تر بيشتكليف و انگيزه براي تشويق هرچه 

  ).Tomlinson and Masuhara 2010شده ( بودن محتواي تهيه علمي
) است كه در Cunningsworth 1995از ديگر دانشمندان فعال در اين زمينه كانينگزورث (

هـا،   پرسش را در ارتباط با هدف كتاب، طراحي، محتـواي زبـاني، مهـارت    45بازبينة خود 
تـري از   هاي كلـي  اين بازبينه به جنبه .كند بودن كتاب مطرح مي رس دستدرناسي و ش روش

تـر   روزنبـودن كـم   ت و نيز بهسؤاالبودن  دليل طوالني پردازد و به هاي آن مي كتاب و فعاليت
  .شوند مياستفاده 
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ين مواردي تر بيش)، Tomlinson and Masuhara 2010برطبق نظر تاملينسون و ماسوهارا (
بـودن مطالـب،    از اين قرارنـد: واضـح   كار گرفته شده بههاي ارزيابي كتاب  در اكثر بازبينهكه 

هـاي كـافي در پايـان درس،     هـا و تكـاليف، ارائـة تمـرين     معرفي فرهنـگ، تعـداد فعاليـت   
دهـي   آرايي، دقت در انتخـاب و سـازمان   هاي ظاهري كتاب مانند گرافيك و صفحه جذابيت

و ارائة بافت واقعـي   ،هاي ارتباطي بودن محتواي كتاب، بازي عيو واق داشتن مطالب، اصالت
  ).Tomlinson and Masuhara 2010در كتاب (

و نيز اهداف پـژوهش، بازبينـة    در دستهاي  در پژوهش حاضر، با درنظرگرفتن بازبينه
  .كار گرفته شد به) Rubdy 2003رابدي (

  
  زبان فارسيشده درزمينة نقد كتب آموزش  هاي انجام پژوهش 4.4
هـاي   اي نوپاسـت و سـال   حـوزه  زبانـان  غيرفارسيجاكه حوزة آموزش زبان فارسي به  ازآن

طـور گسـترده و    گذرد، هنوز فعاالن ايـن حـوزه بـه    ها نمي زيادي از آموزش آن در دانشگاه
ان بـه  گـر  پژوهش واردنشدناند.  توجه وارد عرصة نقد كتب آموزشي زبان فارسي نشده قابل

، در ذيل به تعداد محدودي از اين اينتواند داليل متعددي داشته باشد. باوجود اين حوزه مي
 ها اشاره خواهد شد. پژوهش

هـاي آموزشـي زبـان فارسـي بـه       كتـاب  ة) مجموعـ 1394رئيسي و محمدي فشاركي (
به توصـيف محتـواي ايـن     آن دو اند. را نقد كرده المصطفي العالميه ةزبانان جامع غيرفارسي
 .زبانان را بيان كردند هاي دستورآموزي به غيرفارسي پرداختند، اهميت و شيوه كتاب مجموعه
 ،ند. درنهايتكردها را در ده بخش گوناگون با ارائة نمونه مطرح  مشكالت اين كتاب ،سپس
  دند كه مباحث دستوري اين كتب آموزشي اصالح شود و بهبود يابد.كركارهايي مطرح  راه

امـري ضـروري    مثابـة  را بـه  بياموزيم فارسي) محتواي آموزشي 1394يار ( رشيدي و اله
ان با تحليل محتـوا و  گر پژوهش. اين كردند) بررسي Little Johnبراساس الگوي ليتل جان (

يآن كتاب توصيف تكاليف دند.كركتاب ارائه  تحليلي از زيرساخت  
در چنـد كتـاب آموزشـي     را زبان فارسـي ) نحوة ارائة دستور 1393رضايي و كوراوند (

ارچوب رويكرد ارتباطي انجام شـد و بـراي   ه. اين پژوهش در چبررسي كردندزبان فارسي 
هاي گوناگوني استفاده شد. درنهايت، به اين نتيجه رسيدند كه  اين كار از بازبينه گرفتن انجام

نبودن آموزش دستور، واقعي رمحو تكليفبردهاي ارتباطي،  نكردن از راه نكاتي ازقبيل استفاده
  .ندا و عوامل بسيار ديگري از مشكالت اين كتب آموزشي ،ها و معنادارنبودن تمرين
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  . نتايج5
هـاي   آموزان و مدرسان انجام گرفت و داده هايي كه با زبان مصاحبه نخستدر اين قسمت، 

هـا از   شود. براي تحليل اين داده و سپس تحليل تكاليف كتاب ارائه ميها  آن آمده از دست به
است كـه روش تحليـل مفهـومي     بر آن) 2016تحليل مفهومي استفاده شد. رياضي (  روش

. يكـي از  شـود  مـي آمـده اسـتفاده    دست و گفتاري به ،براي تحليل مفاهيم ديداري، نوشتاري
شونده اسـت كـه    افراد مصاحبه هاي گفتهل ترين كاربردهاي روش تحليل مفهومي تحلي مهم

ابتـدا  دران گـر  پژوهش. بنابراين، كند ميرا دربارة يك موضوع خاص بررسي ها  آن اعتقادات
ند كردبندي  آمده را طبقه دست هاي به داده ،سپس نوشتند. آن را و كردند ها را ضبط مصاحبه
  .تحليل كردند آن را دادند ودربارة كتاب شرح  را زانآمو زبان هايو نظر

  
  آموزان آمده از مصاحبه با زبان دست هاي به تحليل داده 1.5

يـك   بـه  آموزان، شش پرسش اصلي مطرح شده اسـت كـه در ذيـل يـك     در مصاحبه با زبان
  .شوند هايشان ارائه مي ا و يافتهه راه پاسخ هم به

باعـث ايجـاد    واژه كـابردي  آمـوزش كتـاب   قـدر  چـه اول مصاحبه ( سؤالدر پاسخ به 
بودنـد كـه ايـن     بر ايـن نظـر  آموزان  درصد از زبان 91شود؟)  آموزان مي مشاركت ميان زبان

مواردي كـه   كند، مانند ها در كالس زبان فارسي كمك مي كالسي كتاب به مشاركت ميان هم
  :شود درادامه آورده مي

مـا تكليـف در   كند كه استاد به  مي برقرار: كتاب به اين صورت مشاركت 1آموز  زبان ـ
  ؛مشاركت كنيم هم توانيم با يق ميدهد و ما از اين طر خانه مي

شويم، با پرسيدن از  : هنگام تدريس كتاب، بعضي از نكات را متوجه نمي2آموز زبان ـ
  شود. مي برقراركنيم و درنتيجه، مشاركت  استاد دربارة اين نكات بحث مي

ي پرسـيدن مشـكالت   امعنـ  مشاركت بـه آموزان، مفهوم  زبان ةشد ارائه هاينظربراساس 
كـه ايـن    درحالي ،دهد دادن در خانه مي يادگيري از مدرس و تكاليفي است كه او براي انجام
ها با همكاري  يادگيري در گروه«عنوان  باتعاريف به عنصر مهم و ابتدايي يادگيري مشاركتي 

آموزان بايد  مشاركتي، زبانطبق تعريف يادگيري بركند.  اشاره نمي» ها كالسي و مشاركت هم
 ،هايشان يك تكليف را انجام دهند، به پرسشي پاسخ دهنـد  كالسي كمك هم ها و به در گروه

  ).Laal and Laal 2012يا توليد زباني داشته باشند (
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آمـوزان را بـاال    قـدرت خالقيـت زبـان   اندازه   چه تادوم (اين كتاب  سؤالدر پاسخ به 
را ها  آن بودند كه اين كتاب قدرت خالقيتبر اين نظر آموزان  درصد از زبان 59برد؟)،  مي

هـا   آن هـاي تـدريس خـودش خالقيـت را در     معلم با استفاده از روش دهد و افزايش نمي
بـر  آموزان  درصد از زبان 41ديگر،  آن ندارد. ازطرفانگيزش و كتاب نقشي در  انگيزد برمي
شـرح   تأثير دارد. نظر يكي از اين افراد بـه ها  آن قدرت خالقيتدر بودند كه اين كتاب آن 

 زير است:

بـرد   آموزان را باال مي ، خالقيت زبانآمده استهايي كه در كتاب  : پرسش3آموز  زبان ـ
  ؛و براي من جالب است

نيازهـاي  انـدازه   تاچهسوم (اين كتاب  سؤالآمده درخصوص  دست هاي به براساس داده
بودند كه كتـاب   بر اين نظرآموزان  درصد از زبان 67؟)، كند آموزان را برآورده مي زباني زبان
مواردي كه درادامه  كند، مانند را برآورده نمي آنان زبانيهمة نيازهاي  واژه كاربردي آموزش

 :شود آورده مي

  ؛تر باشد است و بهتر است كمي سخت: اين كتاب خيلي ساده 5آموز  زبان ـ
ندارد، مدرس  اي پردازد و نوآوري واژگان مي: كتاب واژه فقط به آموزش 8آموز  زبان ـ

 ؛شود خالقيت در كالس ميموجب برانگيختن با روش تدريس خودش 

 محتواي كتاب اكثراً تكراري است. :10آموز  زبان ـ

هايي در  كه نمونه شود برآورده مي آنان  زبانيبودند كه نيازهاي  بر اين نظردرصد هم  33
  :شود ذيل آورده مي

  ؛نياز را ياد بگيريم موردهاي  ژهوا تا كند اين كتاب به ما كمك مي: 2آموز  زبان ـ
 كنـد، ولـي   درصد از نيازهاي واژگاني را بـرآورده مـي   هشتاد: اين كتاب 3آموز  زبان ـ

 كند. ها نمي كمكي به ديگر مهارت

 52اصيل و واقعي اسـت؟)،  اندازه   چه تاچهارم (محتواي كتاب واژه  سؤالدر پاسخ به 
آموزان اشاره كردند كه محتواي اين كتاب اصيل و واقعي نيست، يـا تاحـدي    درصد از زبان
 به شرح زير است:ها  آن هاياز نظر عضيبواقعي است. 

  ؛من كتابم را دوست ندارم :5آموز  زبان  ـ
  دانم. تقريباً واقعي است، نمي :7آموز  زبان  ـ
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توانند  بودند كه محتواي كتاب اصيل و واقعي است و مي آنبر درصد  48ديگر،  ازطرفي
  ود در دنياي واقعي استفاده كنند.هاي خ از آن در مكالمه
واژه  هـا در كتـابِ   پنجم (تعداد تمـرين  سؤالآمده از پاسخ به  دست هاي به براساس يافته

هـاي   تعداد تمرينبودند كه  بر اين نظرآموزان  درصد از زبان پنجاهاندازه است؟)،  كافي و به
هـاي   بودند در يـادگيري واژه نيـاز بـه تمـرين     بر آندرصد ديگر  و پنجاهكتاب كافي است 

هـا   آن كيد داشتند كه كتاب بسيار سـاده اسـت و  أي دارند. تعداد زيادي از اين افراد تتر بيش
 .بياموزند را در سطوح باالتر هايي دهند واژه ترجيح مي

گذارد؟)،  نمايش مي بهفرهنگ ايراني را اندازه   چه تاتاب ششم (اين ك سؤالدر پاسخ به 
گفتـة   شود. بـه  آموزان اعالم كردند كه فرهنگ ايراني در اين كتاب ارائه مي درصد از زبان 58

درصد هـم   42 .»است ايران تاريخ و فرهنگ با آميخته كتاب هاي فصل«آموزان:  يكي از زبان
بـه گفتـة يكـي از     و كنـد  ايرانـي را معرفـي نمـي   بودند كه اين كتـاب فرهنـگ    بر اين نظر

  .»كند مي معرفي را اسالمي تاريخ كند، نمي معرفي را ايران تاريخ كتاب اين«آموزان:  زبان
شويم كه كتـاب واژه در  آموزان دربارة هر دو جلد كتاب متوجه مي با نگاهي به نظر زبان

فارسي موفـق بـوده اسـت. البتـه،     آوردن شرايط مناسب براي يادگيري مشاركتي زبان  فراهم
گفتـة   به آموزان از يادگيري مشاركتي مطابق با تعريف علمي اين عبارت نيست. تعاريف زبان

ند از تكليف مشترك براي ا هاي يادگيري مشاركتي عبارت مؤلفه ،)Fishback 2012بك (فيش
و  ،ي كوچـك هـا  در كـالس، يـادگيري زبـان در گـروه    هـا   آن هاي آموزان يا گروه همة زبان

صورت مسـتقل و   دادن تكاليف به انجام چنين همبرقراري ارتباط متقابل در فرايند يادگيري، 
آمـوزان از يـادگيري    هـا. تعـاريف برخـي از زبـان     كالسي گذاشتن اين تكاليف با هم درميان

زباني از مدرس بود. البته اين نكته در تعريـف علمـي    ها و ابهامات مشاركتي پرسيدن سؤال
تكاليف در خانه در تعريف يـادگيري   دادن انجام چنين همدگيري مشاركتي وجود ندارد و يا

آمـوزان را   محور ميزان خالقيت زبـان  تكليف ديگر، كتاب موفقِ گنجد. ازطرف مشاركتي نمي
 بودند بر آنآموزان  درصد از زبان شصتاست كه  گفتني برد. در فرايند يادگيري زبان باال مي

  افتد. اب آموزش كاربردي واژه نميي هنگام يادگيري واژه با استفاده از كتچنين اتفاق كه
ترين  يكي از مهم منزلة  بهمحور  تكليفآموزان بايد در روش  ، نيازهاي زباني زبانچنين هم

اين كتاب منبع بسيار خوبي براي  آموزانْ گفتة زبان به و نكات آموزشي مدنظر قرار داده شود
پـردازد و مهـارت    هـا مـي   اگرچه اين كتاب تنها به معرفي واژه ،هاي زبان فارسي است واژه
بـر  آمـوزان   درصد از زبان شصت كند. بيش از را تقويت نميها  آن از آموزان در استفاده زبان
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هـاي   ولي مهـارت  ،گذارد ميها  آن اي را دراختيار هاي ساده بودند كه اين كتاب واژه اين نظر
) authenticityبـودن (  و واقعـي  داشـتن  دهد. اصالت افزايش نميها  آن ها را در استفاده از واژه

حد ممكـن آن  محتواي كتاب نيز از ديگر عوامل مهم در يادگيري واژه است كه اين كتاب تا
  است.كرده را فراهم 

در اصـول روش   چنين هم) و Rubdy 2003نكتة بسيار مهم ديگري كه در بازبينة رابدي (
ها و تكاليف گونـاگون در مراحـل قبـل از آمـوزش،      وجود دارد، ميزان تمرينمحور  تكليف
 نداشـتنِ و پس از اجراي فرايند آموزش است. يكي از نـواقص ايـن كتـاب،     ،آموزش  حين

 پنجـاه  .اسـت هـا پـس از آمـوزش     تمرين تعداد كمِ چنين همدرس و  طيتكليف و تمرين 
هـاي كتـاب كـافي نيسـت.      كـه تعـداد تمـرين    بر ايـن نظـر بودنـد    آموزان درصد از فارسي

براين، ارائة فرهنگ زبان مقصد نيز يكي ديگر از ابعاد موردبررسي در بخش محتـواي   عالوه
) است كه در اين كتاب تاحد ممكـن موردتوجـه قـرار گرفتـه     Rubdy 2003بازبينة رابدي (

بودند كه اين كتاب فرهنگ ايراني  بر اين نظرآموزان  زباندرصد از  شصتنزديك به  .است
ابهـام   موجباي بود كه  اسالمي نيز نكته ـ  هاي فرهنگ ايراني تفاوت ،. البتهكند را معرفي مي

  .ها را تحليل و بررسي كرد سخن راند و تفاوت  دربارة آن توان شده بود كه ميها  آن در ذهن
  
  ه از مصاحبه با مدرسان كتابآمد دست هاي به تحليل داده 2.5

  .شود اشاره ميها  آن در مصاحبه با مدرسان، پنج پرسش اصلي مطرح شد كه در ذيل به
آمـوزان امكـان     اول (آيا اين كتاب به زبـان  سؤالدر بررسي پاسخ مدرسان اين كتاب به 

دي دهد كه يادگيري مشاركتي داشته باشند؟)، مشخص شد كه اين كتاب منبع غني و مفي مي
كار يا فعاليتي را بـراي ارائـة يـادگيري مشـاركتي در كـالس دراختيـار        از واژه است، اما راه

به ارائة فراينـد   ،با استفاده از روش تدريس و خالقيت خود، دهد و مدرس مدرس قرار نمي
 شود: مي  ارائه ادامهمدرسان درهاي نظرپردازد. تعدادي از  يادگيري مشاركتي در كالس مي

 ،توان كتاب واژه را به هر صورتي تدريس كرد كه مشاركتي باشد. مـن  مي: 2مدرس  ـ
هـايم   آموزمحور را در كـالس  هاي زبان محور و هم روش هاي معلم هم روش ،خودم

آموزان  كنم و به زبان كنم. خودم يك حوزة واژگاني از كتاب را انتخاب مي استفاده مي
  ؛كند يت نميمن را در اين زمينه هدا دهم. كتاب فعاليت مي

هاي  ، مكالمهنيامده است: فعاليت خاصي براي يادگيري مشاركتي در كتاب 1مدرس  ـ
  ؛دهند شاركتي را به مدرس نشان ميموجود در كتاب مسير يادگيري م
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كتي در هاي مشـار  ربسامد است و تمرينحاوي واژگان پ تر بيش: اين كتاب 4مدرس  ـ
  است؛آن بسيار كم 

اين كـار را   ،خودم ،نكند و م يادگيري مشاركتي كمكي نمي: كتاب در ارائة 1مدرس  ـ
  ؛دهم انجام مي

صورت انفـرادي انجـام شـوند و     توانند به هاي كتاب مي : بسياري از تمرين3مدرس  ـ
هـا را هـم    مـين تمـرين  تـوان ه  نيازي به مشاركت ندارند، اما با خالقيـت معلـم مـي   

  مشاركتي كرد.
كنـد كـه در فراينـد     آمـوزان كمـك مـي    به زبـان در پاسخ به پرسش دوم (آيا اين كتاب 

بودند كه اين  بر اين نظردرصد از مدرسان  هشتاد يادگيري از خالقيت خود استفاده كنند؟)
كنـد و   كمكـي نمـي  هـا   آن آموزان در يادگيري واژه به كتاب در افزايش ميزان خالقيت زبان

 :كنند ريزي مي خودشان براي اين كار برنامه

 ،است و منبع بسيار خوبي براي واژه اسـت، امـا مـن    اي يلي غني: كتاب خ2مدرس  ـ
آمـوزان در   هاي گوناگون خالقيـت زبـان   با استفاده از روش تا كردم تالش مي ،خودم

  ؛دهد وشي در اين زمينه ارائه نمييادگيري واژه را باال ببرم. كتاب ر
داشـته   يتـر  بـيش كنم كـه خالقيـت    آموزان را كمك مي زبان ،خودم ،: من1مدرس  ـ

هـا و   اقسـام جـدوالي را در كتـاب ببيـنم كـه تمـرين       و باشند. دوست داشتم انـواع 
در برنامـة  ها را  دهند. ما اكثراً بايد خودمان اين فعاليت هاي متنوعي را ارائه مي بازي

  ؛درسيمان بگنجانيم
  ند.ا   ز و توليدي كتاب بسيار كمهاي با : تمرين6مدرس  ـ

در  را آمـوزان  بودند كه كتاب ميـزان خالقيـت زبـان    آن بردرصد از مدرسان نيز  بيست
 و كتـاب  در موجـود  تصـاوير «اعـالم كـرد:    4مـدرس   مثالً ؛دهد يادگيري زبان افزايش مي

  .»برد مي باال را واژه يادگيري در آموزان زبان خالقيت ميزان‘ شما دربارة’ هاي تمرين
قـدرت نـوآوري در تـدريس     به شـما اندازه   چه تاسوم (اين كتاب  سؤالدر پاسخ به 

 بودند كـه ايـن كتـاب در تـدريس واژه بـه     نظر درصد از مدرسان بر اين چهل  ،دهد؟) مي
بودنـد كـه كتـاب در    بر ايـن نظـر   درصد ديگر نيز و شصت دهد  قدرت نوآوري ميها  آن

ادامه آورده درها  آن هايدر تدريس تأثير زيادي ندارد. تعدادي از نظرها  آن قدرت نوآوري
  است: شده
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متن براي  چنين همهاي واژگاني بازي و ايده و  براساس حوزه ،خودم ،: من2مدرس  ـ
  ؛سازم تدريس واژگان مي

ولـي بـه مـن     ،دهـد  كنـد، محتـوا مـي    زمينه را فراهم مي تر بيش: اين كتاب 1مدرس  ـ
هـاي واژة ديگـري كـه     كتـاب  در ،گويد كه چگونه اين مطالب را ارائه دهم. البته نمي

خيلي دست مـن را بـاز گذاشـته     ،اند هاي زبان فارسي تأليف شده براي آموزش واژه
در  دهـد كـه خيلـي    هاي واژگاني گوناگون مـي  براي مثال، تصاويري در حوزه ؛است

  ند.ا   كننده آموزش واژه كمك
هاي  ت و از نمونهميزان واقعي و اصيل اس چه چهارم (محتواي كتاب به سؤالدر پاسخ به 

بودنـد كـه    بـر آن درصـد از مدرسـان    شصـت  ،زبان در محيط واقعي استفاده شده است؟)
   :محتواي كتاب به دنياي واقعي شباهت بسياري دارد

كنـد   : محتواي كتاب خيلي شبيه دنياي واقعي است و اين بستر را فراهم مي6مدرس  ـ
  ؛ان را در محيط واقعي ياد بگيرندآموزان زب كه زبان

  دهد: بودند كه كتاب محتواي اصيل و واقعي ارائه نمي آن درصد ديگر نيز بر چهل
هـاي كـوچكي را دربـارة     دهـد. نكتـه    فارسي گفتاري را كم ارائه مي : كتاب1مدرس  ـ

دهـد تـا    آموزان تكنيك ياد نمي سازي در كتاب نيست، به زبان فارسي گفته است، واژه
آمـوزان فعاليـت    براي زبـان  ،خودم ،هاي كتاب را در محيط واقعي ياد بگيرند. من واژه
آمـده  هايي در كتـاب   . البته، تمريندهم تا خودشان را در محيط واقعي تصور كنند مي

 سـازي كننـد و   شخصي ،اند ياد گرفته را چه آنتا  كند آموزان را كمك مي كه زبان است
 آموزان بايـد  كه زبان استهايي هم در كتاب  دهد، مكالمه را در موقعيت قرار ميها  آن
  ؛را كامل كنندها  آن

اما  ،اند ل از حالت اصيل درآمدهدلي همين ند و بها گوهاي كتاب كوتاهو : گفت4مدرس  ـ
  خوب و براساس دنياي واقعي است. ،دان موقعيتي كه ارائه داده

بنـدي مطالـب در ايـن كتـاب      پنجم (نظر شما دربارة انتخاب و طبقـه  سؤالدر پاسخ به 
بودنـد كـه مطالـب كتـاب      بـر آن  ،مصاحبه شدها  آن درصد مدرساني كه با صد ،چيست؟)

كه محتواي كتاب بـراي   بندي شده است. اين بندي و ترتيب علمي طبقهصورت  خوبي و به به
متناسـب  ها  آن ،علت  همين  آموزان ساده است نكتة موردنظر بسياري از مدرسان بود. بهزبان

براسـاس   ،پردازند و درواقـع  هاي واژگاني مي آموزان به تدريس حوزه با سطح و سليقة زبان
  كنند. ريس نميشده در كتاب تد امبندي انج طبقه
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به يادگيري مشـاركتي   بسياريازنظر مدرسان، كتاب واژه كمك  ،نتايج كلي نشان داد كه
كند، منابع كتاب تاحدودي به زبان مورداستفاده در دنياي واقعي شباهت دارند  در كالس مي

  مناسب است. مطلوب و بندي مطالب كتاب نيز و طبقه
بـه بازبينـة رابـدي     كه بايد اصالح شود. باتوجـه  استديگر، نكاتي در كتاب  ازطرف

)Rubdy 2003آموزان در فرايند يادگيري  )، مطالب كتاب بايد طوري تدوين شود كه به زبان
 .ي داشته باشـند تر بيشكمك كند كه نوآوري ها  آن ي دهد، بهتر بيشزبان فارسي خالقيت 

شـود.   تـر  بـيش هاي كتاب هم بايد  براين، تعداد تمرين ، اصيل و واقعي باشد. عالوهچنين هم
هايي كه براي آموزش و ارزيـابي  محور، تعداد فعاليت ديگر، براساس رويكرد تكليف ازطرف

از يـادگيري  ي تـر  بـيش بايد افزايش يابد تا اطمينـان   ،شوند آموزان طراحي مي يادگيري زبان
  آموزان كسب شود. زبان

  
3.5 كتاب تحليل تكاليف  

ميـان تعـاريف    از، واژه كـاربردي  آموزشدر دو جلد كتاب  شده آوردهراي بررسي تكاليف ب
 ;Baralt and Gomez  2017; Nunan 2004; Skehan 1998بـراي مفهـوم تكليـف (    شـده  ارائـه 

Willis and Willis 2001 ) تعريف و مدل اليس ،(Ellis 2003نظر قرار گرفـت. الـيس    ) مد
)Ellis 2003 (بـه   توجـه  بـا  ،آموزان كاري است كه زبان اي هتكليف برنام كه است بر اين نظر

خواهند برسد.  اي كه مي كنند تا به نتيجه از آن استفاده مي ،جامعه و استفادة اجتماعي از زبان
درستي از  عي بهكنند كه در دنياي واق مي كسبآموزان اين توانايي را  در انتهاي تكليف، زبان

  .كنند  زبان هدف استفاده
) مشخص شـد كـه در اكثـر دروس    Ellis 2003شده برطبق مدل اليس ( در بررسي انجام

صورت كامل فراهم  محتواي زباني موردنياز به واژه كاربردي آموزشكتاب  2و  1جلدهاي 
ارائه نشده است.  ،اما تكليف و فعاليتي كه بايد با استفاده از اين محتوا انجام گيرد ،شده است

هـا   آن بسيار مهم است كه تكاليف با هدفي كه بـراي انجـام  محور  تكليفدر روش آموزش 
تكليف بايد فراتر از  ،اشاره شدها  آن هب اند ارائه شوند. براساس تعاريفي كه قبالً طراحي شده

درواقـع، در تكليـف بايـد     .زبان و توليد زباني باشد و بايد اهـداف ارتبـاطي را دنبـال كنـد    
ايد چه كاري را در كالس انجام دهد. شيوة ارائة مطالب كتـاب  آموز ب مشخص شود كه زبان

هاي جديـد درس ارائـه    آموزش واژه به اين صورت است كه چند مكالمه با استفاده از واژه
هايي از تكليف در سه  شوند. نمونه ها درنهايت درقالب فهرستي ارائه مي شود و اين واژه مي



 203  ... )2و  1جلدهاي ( واژه كاربردي آموزش  نقد و بررسي كتاب

كليف در درس دوم، يكي پيداكردن نام پايتخت ، دو تواژه كاربردي آموزش 1درس از جلد 
. در درس دوم آمده است ،گفتن نامِ زبان مادري  كشورها در اطلس جغرافيايي و يكي تمرين

اي از  درس ديگـر نمونـه   27، امـا در  اسـت  شـده و دهم هم يك يا دو تكليف ديگر ارائـه  
  شود. يف در دروس آموزشي ديده نميتكل

با اين تفـاوت كـه از    ،نيز به همين صورت است واژه ديكاربر آموزشجلد دوم كتاب 
صفت،  ،ركاربرد در دستور زبان فارسي مانند اسم، فعل، ضميرهاي پ به بعد به واژه 21درس 

پـردازد. در ارائـة ايـن     و فارسي نوشتاري و گفتـاري مـي   ،قيد، حروف اضافه، حروف ربط
كه فعاليت خاص  براين وزشي مبنيگونه تكليف آم دروس فقط محتوا ارائه شده است و هيچ

 خورد. چشم نمي به ،ارائه دهد ها و روش موردنظري براي يادگيري خالقانة اين واژه

. در تأليف اين كتـاب  شود ديده مينكات مثبتي هم در ارائة مطالب آموزشي اين كتاب 
سعي شده است كه از محتواي واقعـي و اصـيل مطـابق بـا دنيـاي واقعـي اسـتفاده شـود.         

اند كـه   اند نيز با اين هدف نوشته شده ها طراحي شده هايي كه با استفاده از اين واژه مكالمه
بـراي   هايي كـه  ، عكسچنين همآموزان را با محتواي زباني در دنياي واقعي آشنا كنند.  زبان

در تـدريس زبـان توسـط مـدرس و يـادگيري آن توسـط        ،اند ها استفاده شده تدريس واژه
)، كتـاب موفـق   Rubdy 2003( كنند. براساس بازبينة رابدي اي ايفا مي آموز نقش عمده زبان

آمـوزان را در يـادگيري مشـاركتي كمـك كنـد و       بايـد زبـان  محـور   تكليفدر ارائة روش 
آمده  دست هاي به . براساس يافتهكنددر فرايند يادگيري فراهم ي را تر بيشمشاركت هرچه 

آموزان از مشاركت موجود در تـدريس كتـاب واژه بـاال     ها، ميزان رضايت زبان از مصاحبه
آموزان با تعريف علمي اين واژه تفاوت داشـت،   بود، اگرچه تعريف مشاركت ازمنظر زبان

، نكتة مثبت ديگري كـه در  چنين همت بود. در اين ارتباط مثبها  آن رويكرد عمومي و كلي
فضايي منعطف بـراي مدرسـان زبـان فارسـي     كردن  فراهم، شود ديده ميتأليف اين كتاب 

شـان اسـت   توانند با استفاده از منبع غني واژگاني از هر روشي كه موردعالقـه  است كه مي
  استفاده كنند.

  
  گيري . نتيجه6

شـدن محتـواي    هاي آموزشي و غني آموزشي نقد تأليفترين اهداف بررسي محتواي  از مهم
چنـين   بـه داشـتن   آموزان است. حـوزة آمـوزش زبـان فارسـي در جهـان      شده به زبان ارائه

مشـتاقان   تـر  بـيش تـا بتوانـد هرچـه     نيـاز دارد  و اغناي مطالب گرفتن  رويكردي براي رونق
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بـان ايـن زبـان در    وسوي مطلوب برسـاند و ديگـر مخاط   يادگيري زبان فارسي را به سمت
مند كند. اين پـژوهش بـا هـدف توصـيف      سراسر جهان را نيز به اين حوزة آموزشي عالقه

آمـوزان ايـن كتـاب و     زبـان  چنـين  هـم رويكردهاي مدرسان كتاب آموزش كـابردي واژه و  
) انجام گرفت Rubdy 2003آن براساس بازبينة رابدي ( ديگر ارائة توصيفي از تكاليف ازطرف

  هاي زير پاسخ داد: و به پرسش
1. مطـابق بـا رويكـرد    انـدازه    چـه  تـا  واژه كـاربردي  آمـوزش كتـاب   محتوا و تكاليف

  اند؟ انتخاب و طراحي شدهمحور  تكليف
 چيست؟ واژه كاربردي آموزشنظر مدرسان زبان فارسي دربارة كتاب . 2

 چيست؟ واژه كاربردي آموزشآموزان دربارة كتاب  نظر فارسي. 3

دقـت   بـه  واژه كـاربردي  آمـوزش دو جلد اول كتـاب   پرسش اول، تكاليف در پاسخ به
حــوزة آمــوزش  بررســي و توصــيف شــدند. ســپس، تعــاريف دانشــمندان سرشــناس در 

صـورت جـامع گـردآوري شـدند. در ايـن بررسـي،        و بـه  شدندزبان بررسي محور  تكليف
بازبينة ارزيـابي   چنين مهبه تعاريف اين افراد از تكليف و  باتوجه ،هاي تكاليف كتاب ويژگي

صـورت   هاي مثبت و منفي كتاب مشخص شد كه درادامه به ويژگي ،)Rubdy 2003رابدي (
 .جزئي توضيح داده خواهد شد

بندي درسـت و   كتاب منبعي غني براي واژگان زبان فارسي است و از چينش و طبقهاين 
در  كـاربردي هاي  به مكالمه هايي نزديك با ارائة مكالمه تا سعي دارد و علمي برخوردار است

و عبـارات موردنيـاز در    دهد  آموز قرار محتواي اصيل و واقعي را دراختيار زبان ،دنياي واقعي
مسئوليت مدرس را  ،دركنار واژگان ،ها و تصاوير ، عكسچنين هممكالمه را به او معرفي كند. 

يادگيري مشاركتي در كالس دن كر بستر را براي فراهم چنين همتر كرده است. اين كتاب  آسان
را هـا   آن آموزان اشاره شد، اين كتـاب  مدرسان و زباننظرهاي طوركه در  همان .كند آسان مي

كند. هر دو جلد كتـاب   تشويق به ارائة يادگيري مشاركتي در آموزش واژگان زبان فارسي مي
  است. يس موردنظر خود باز گذاشتهبردن روش تدر كار دست مدرس را براي به يادشده

تكليف و فعاليت مطابق با تعاريف علمـي تكليـف را جـز     واژه كاربردي آموزشكتاب 
شده در تعريف تكاليف رسيدن به  هاي ارائه ترين نكته كند. از مهم معدود مواردي فراهم نمي

شـدة   يـك از مراحـل ارائـه    هدفي زباني يا غيرزباني در انتهاي تكليف است. اين كتاب هيچ
تكليف  و پس ،تكليف تكليف، حين ) درخصوص ارائة تكليف ازجمله پيشEllis 2003اليس (

انجام دهد و به چه  را آموز چه كاري است. تكليف بايد مشخص كند كه زبانكار نبرده  بهرا 
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هـاي   شـود. براسـاس نتـايج بررسـي     در اين كتاب ديده نمي نكاتياما چنين  ،برسد اي نتيجه
هـايي بـراي    و در بعضـي از دروس مكالمـه   ،هـا  آن شده، فهرسـت واژگـان، تصـاوير    انجام
گنجـد.   ها نوشته شده است كه در تعريـف تكليـف نمـي    دادن موقعيت استفاده از واژه نشان

 چنـين  هـم آموزان نقشي ندارد و  شده در كتاب در افزايش ميزان خالقيت زبان محتواي ارائه
ديگـر، از مصـاحبه بـا     ازطـرف  كند.به مدرسان معرفي نمي تر بيشراهي براي ارائة نوآوري 

گيرند و بـه ديگـر نيازهـاي     مي ها را فرا فقط واژهها  آن توان نتيجه گرفت كه آموزان مي زبان
شـوند   نيـز منجـر مـي   هـا   آن شـده در ذهـن   داده هاي آمـوزش  كه به تقويت واژهها  آن زباني

د بـراي  بايـ محـور   تكليـف شـده براسـاس رويكـرد     كه كتـاب طراحـي   پردازد. درحالي نمي 
ريزي آموزشي كتـاب  آموزان نتايج و اهداف زباني و غيرزباني داشته باشد كه در برنامه زبان

توانـد   آمده از ايـن پـژوهش مـي    دست قرار داده نشده است. نتايج به واژه كاربردي آموزش
اي از اين آثار  شده اين كتب بيايد تا بتوانند ويرايش جديد و اصالح انلفان و ناشرؤكمك م به

ن بـه اهـداف   توانـد مدرسـان ايـن كتـب را در رسـيد      مي چنين همنند. اين نتايج كرا توليد 
  موردنظر ياري رساند.
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