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Abstract
The book on Language Curriculum Design elaborates the process of curriculum design and

provides opportunities for practicing and applying them. The book, which was written by

Paul Nation and John Macalister (2010), was translated into Persian by Mirdehghān,
Majidi, Hajibāgheri and Farahi, and it was published in 2016. In this paper, the Persian
version of the book was reviewed and criticized, and its strengths and weaknesses (formal

and content shortcomings) were mentioned. Findings showed this book has some positive

points, such as introducing the concept of curriculum and the process of designing

second/foreign language curriculum in Iranian general linguistic society. However,

neglecting some of the principles of writing and editing, not paying attention to some

grammatical points, using some incorrect equivalents for some technical terms, and being

inconsistent in using the equivalents for some terms are among the negative points which

could somewhat prevent the readers of the book from getting the essence of some parts of

the book that much. However, due to the fact that the curriculum and, in particular, the

foreign/second language curriculum has been somehow neglected among Iranian general

linguists, so the translation of this book in Persian has been necessary to fill this gap; hence,

the effort of its translators is valuable and needs to be appreciated.
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زبانطراحی برنامۀ آموزشی نقد و تحلیل کتاب 

*طوسمریم داناي

چکیده
فرایند طراحی برنامۀ درسی را بـا جزئیـات توصـیف    زبانآموزشیبرنامۀطراحیکتاب

ل  نوشـتۀ  . این کتاب کـه  آوردمیبراي تمرین و کاربست فراهم هایی فرصتکند و می پـ
منتشـر شـده، توسـط میردهقـان، مجیـدي،      2010نیشن و جان مکالیستر است در سـال  

منتشر شـده اسـت.   2016و فرهی به زبان فارسی برگردان شده و در سال ،باقريحاجی
برگــردانِ فارســیِ کتــاب بررســی و نقــد شــده و بعضــی از امتیــازات و ، در ایــن مقالــه

ایـن مطالعـه، ایـن کتـاب نکـات      هـاي  یافتهبراساس آن برشمرده شده است. هاي کاستی
/دومطراحیِ آن در بافـت آمـوزش زبـان    معرفی بحث برنامۀ درسی و فرایند مثبتی نظیر

بـه بعضـی از اصـول    تـوجهی  بـی امـا ؛ داردعمومی ایرانشناسیِ زباندر جامعۀ خارجی
نادرست بعضی گذاري معادلاز نکات دستوري، اي پارهنگارش و ویرایش، عدم رعایت 

در مـتن  دسـت یـک صورت ها بهواژهو عدم کاربرد معادل بعضی از ،از الفاظ تخصصی
و بهـرة  دریابنـد راهاي آن در مواردي نتوانند کنه مطلبخوانندهکهشودمیباعث کتاب 

/دومبرنامۀ درسـی زبـان   ویژه بهجاکه مبحث برنامۀ درسی و ازآناما، الزم را از آن ببرند
برگردان فارسـیِ  ،شناسان عمومی ایران تاحدودي مغفول مانده استخارجی درمیان زبان

رو تـالش مترجمـان آن   ضـروري بـوده و ازایـن   خَلَئـی  این کتاب براي پرکـردن چنـین   
ي است.گزارسپاسشایستۀ 
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مقدمه. 1
Paul Nationاثـر پـل نیشـن و جـان مکالیسـتر (     طراحی برنامۀ آموزش زبانکتاب  and John

Macalister توسط انتشارات راتلج (2010) است که در سالRoutledge Publication  منتشـر (
و فرهـی آن را بـه زبـان فارسـی برگـردان      ،بـاقري حـاجی شده است و میردهقان، مجیـدي، 

صـفحه)، یـک   401درقالب چهارده فصل (راچاپ نخست این کتابنشر خاموشاند.کرده
23(نامـه کتـاب و ،صـفحه) 29(ترتیب حـروف الفبـا  بهۀ فارسینامصفحه)، واژه3ضمیمه (

است.  ده کرمنتشر 1395نسخه در سال دویستتعداد صفحه و به459صفحه) در 
هاي مختلف آن اعم از مالحظات کتاب به فرایند طراحیِ برنامۀ درسی و بخشاولفصل 

و ارائـۀ مـواد،   محتوا و توالی، قالبي اصول، اهداف بلندمدت، گیرپیمحیطی، کشف نیازها، 
بـه  دومپـردازد. فصـل   و مطالعات مـوردي مـی  ،دوره، تکالیفیابیارزشنظارت و ارزیابی، 

هـاي  تحلیل محیط اختصاص دارد. در این فصل دربارة عوامـل تحلیـل محـیط، محـدودیت    
Dubin(ها، الگوي دابـین و اولشـتاین  محیطی، درك محدودیت and Olshtain )، و تـأثیر  1986

هـاي  بـه تحلیـل نیـاز، کـانون    سـوم شود. فصل ر طراحیِ دوره مطرح میدمحدودیت زمانی 
از تحلیل نیـاز اختصـاص   یابیارزشو ،مختلف تحلیل نیاز، کشف نیاز، ابزارهاي تحلیل نیاز

شـود. فصـل پـنجم مبـاحثی     ها و اصول آموزش زبان مطرح میدارد. در فصل چهارم، روش
هـاي دیگـر فراینـد    قسـمت شود. فصل ششم به قالب وو توالی ارائه می،، محتوامثل اهداف

پردازد. در فصل هفتم نظارت و ارزیابی و در فصـل هشـتم مبحـث    میطراحی برنامۀ درسی 
شود. فصل نهم به رویکردهاي طراحیِ برنامـۀ درسـی اختصـاص دارد.    مطرح مییابیارزش

کـردنِ  متناسبپردازد. فصل یازدهم دربارة انتخاب و اي میفصل دهم به برنامۀ درسی مباحثه
شود و فصـل سـیزدهم   کتاب درسیِ موجود است. در فصلِ دوازدهم، مبحث تغییر مطرح می

خدمت اختصاص دارد. و درنهایت فصل چهاردهم بـه آمـوزش و   ریزيِ دورة ضمنِبه برنامه
به شـمارش بسـامد صـورت فعلـی از اچ.     پردازد. ضمیمۀ کتاب نیز طراحیِ برنامۀ درسی می

) اختصاص یافته است.1963وي. جورج (

) چیست؟curriculumبرنامۀ درسی (. 2
نهـاد پـیش » برنامۀ درسـی «هاي متعددي براي مفهوم پردازانِ حوزة برنامۀ درسی تعریفنظریه
آموزان بـراي نیـل   دانشهاي همۀ یادگیري«) برنامۀ درسی را Tyler 1949اند. مثالً، تایلر (کرده

تعریـف  امـا ». شودمیو هدایت ریزي برنامهداند که توسط مدرسه آموزشی میهاي هدفبه 
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Glatthornاز برنامۀ درسی توسط گالتثورن (تري جامع ) مطرح شد. او برنامۀ درسـی را  1987
شـود؛ غالبـاً درقالـب    که براي هدایت یـادگیري در مـدارس تـدوین مـی    داند هایی میبرنامه

توسط یادگیرنـدگان تجربـه   هاي درس؛ در کالسشودمیاسنادي در چندین سطح بازنمایی 
کند.  و عینیت پیدا می،شودمیثبت گر مشاهدهتوسط ،شودمی

رود. نخسـت، دربـارة مـواد    مـی کـار  بـه در دو معناي مرتبط » برنامۀ درسی«واژةمعموالً 
ایـن  چهارچوبرود. در میکار بهتی یک مؤسسه یا سیستم آموزشی آموزشی یا برنامۀ مطالعا

از برنامۀ درسی مدرسه، برنامۀ درسی دانشگاه، برنامۀ درسی مـدارس کشـور   توان میتعریف، 
برنامـۀ  «واژة، در معنـایی محـدودتر،   دومفرانسه، یا برنامۀ درسی کشور روسیه سخن گفـت.  

یـک  » درسطرح«ها و مدارس بریتانیا درقالب در دانشگاهچهآنصورتی مترادف با به» درسی
و به دورة مطالعـاتی یـا محتـواي درس خاصـی     رود کار میبهدرس یا دورة مطالعاتی خاص 

تنهـا  برنامۀ درسی نـه واژةاخیر هاي سالحال، در و... اشاره دارد. بااین،نظیر ریاضیات، تاریخ
اي کـل فراینـد آمـوزش شـامل مـواد، تجهیـزات،       براي موضوع یا محتواي آموزشی بلکه بـر 

هاي آموزشی مربوط به آموزش یـا مـواد   و آموزش معلمان و خالصه همۀ مقیاس،امتحانات
Stern(رود کار میبهیک دورة مطالعاتی  توان از برنامۀ درسـی زبـان،   ) و از این منظر می1983

محققـان عناصـر برنامـۀ   تـر شبـی صورت مجزا سخن گفـت.  بهو...،برنامۀ درسی ریاضیات
ـهـاي یـاددهی  و جزئی آموزشی، محتـواي آموزشـی، روش  کلیهاي درسی را شامل هدف

).  1380از میرزابیگی نقل(بهدانند مییابیارزشهاي و روش،یادگیري
شـود. در  تدوین برنامۀ درسی در سـه مرحلـه انجـام مـی    ،)Nunan 2003نظر نونان (به

شود. منظور از طرح درس رئـوس مطالـب   ) طراحی میsyllabusطرح درس (، اولمرحلۀ 
:Richards 2001یا خالصۀ موضوعاتی است که باید در کالس درس پوشش داده شود ( 2;

Ulfah Hoesny و در مرحلـۀ سـوم،   شـود  مـی در مرحلۀ دوم، روش تـدریس تعیـین   ).2013
ترتیب، معلـوم  این. بهگیردمیکه نتیجۀ یادگیري را اندازه شود میمشخص یابیارزشروش 

یادگیري بـه  ـشود برنامۀ درسی و طرح درس الفاظ متفاوتی هستند که در فرایند یاددهی می
ند و ضروري است که وجوه تمایز طرح درس از برنامۀ درسی تبیـین  ابسیار مربوطدیگریک

.شوندمیاین وجوه تمایز مطرح ،شود. درادامه
در آمـوزان  دانشاست که هایی فعالیتاست و شامل همۀ اي گستردهبرنامۀ درسی مفهوم 

، شـیوة  گیرنـد مـی در مدرسـه یـاد   آمـوزان  دانـش چـه آنهمـۀ  شاملدهند؛مدرسه انجام می
و ،هـا، مطالـب کمکـیِ موردنیـاز بـراي یـادگیري      یادگیري آن، شیوة کمک بـه یـادگیري آن  

دیگر، برنامۀ درسـی  عبارتبه. یادگیريدر فرایند یاددهی و رداستفادهموهاي روشو ها سبک
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. ایـن  شـوند مـی زیرنظر مدرسه درگیـر آن  آموزان دانشکه کند میاشاره هایی فعالیتبه همۀ 
هـا، شـیوة یـاددهی    شامل محتواي آموزشی بلکـه شـامل شـیوة یـادگیري آن    تنها ها نهفعالیت

اســت. یـابی ارزشهــاي آموزشـی و روش وسـایل کمــک (تـدریس)، اسـتفاده از مطالــب و   
زیـرا فقـط محتـواي یـک دوره و     ؛تـر از برنامـۀ درسـی اسـت    درمقابل، طرح درس کوچک

.  دهدمیها را پوشش آنیابیارزشفهرست مطالب آموزشی و شیوة 
برنامۀ درسی سندي نظري است و به برنامۀ مطالعاتی در یک نظام یـا مؤسسـۀ آموزشـی    

پردازد که فلسفۀ آموزشـی و فرهنگـیِ   و انتزاعی آموزشی میکلیهاي رد که به هدفاشاره دا
گیريِ نظـري بـه زبـان و یـادگیري آن را     و نیز جهت،و سیاسیملیهاي یک کشور، گرایش

آورد آموزان فـراهم مـی  براي آموزش دانشکلیکند. درواقع، برنامۀ درسی منطق منعکس می
و رابطـۀ میـان معلمـان و    ،تجربـه ،دربارة یادگیري زبان، هدف یـادگیري کلیهاي بیانیهو به 

چیـزي  تعریـف از آن بـر مبتنیو است. درمقابل، طرح درس موضعی پردازدمییادگیرندگان 
آمـوزان  دانـش با کاربست برنامۀ درسی در کالس درس توسـط معلمـان و   درعملاست که 

بایـد یـاد  چـه آناز اي صـورت بیانیـه  توان بـه یم. به زبان ساده، طرح درس را دهدمیروي 
مربـوط بـه یـک درس اشـاره     هاي موضوعگرفته شود توصیف کرد. طرح درس به محتوا یا 

راه با جزئیـات اسـت کـه محتـواي آمـوزش یـک درس خـاص را        دارد، سندي عملیاتی هم
زاعـیِ  و انتکلـی هاي گفت طرح درس نوعی برنامه است که هدفتوان می. کندمیمشخص 

برنامـۀ  کـه  درحـالی . کنـد مـی جزئی و عینیِ یادگیري بیان هاي هدفبرنامۀ درسی را درقالب 
اسـت، طـرح درس دسـتورالعملی بـراي معلمـان و      مشـی  خـط درسی سندي نظري دربارة 
از طریـق فراینـد یـاددهی و یـادگیري چـه چیـزي بایـد        دهد مییادگیرندگان است که نشان 

Karavasکسب شود ( 2014.(
بـا مقایسهدرتريجامعیندفرایدرسۀبرنامتدوینکه کندمیمشخصگفتهپیشمطالب

نیازهـاي است کـه  یندهاییشامل فرایدرسۀبرنامین. تدوداردطرح درس يبراریزيبرنامه
را مـدنظر  یازهـا آن نکـه ايبرنامـه یجزئیاکلیهايهدفینتدوویادگیرندگانازگروهی

یـابی ارزشیوةو ش،تدریسمواد،هاروشطرح درس مناسب، ساختار دوره، تادهدمیقرار 
).Richards 2001(دهدمیرا پوشش یادگیرندگانهايآموختهاز 

ویـژه  شناسان عمومی در ایران چندان به مبحث برنامۀ درسـی و بـه  که زباناینبهباتوجه
طراحـی برنامـۀ   انـد، برگـردان و چـاپِ کتـابِ     خـارجی نپرداختـه  /دومبرنامۀ درسی زبان 

و در آشـناکردن دانشـجویان و اسـاتید    استضروري بودمکبراي جبرانِ این آموزش زبان
عمومی بلکه در رشتۀ علـوم تربیتـی   شناسی زبانتنها در رشتۀ چنین مباحثی نهمند بهعالقه
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در خـارجی نقـش مهمـی دارد.    /دومبرنامۀ درسی زبان گران تدوینو نیز کارشناسان و 
کـه مخاطبـان   شـود  مـی پس از ذکر امتیازات کتاب، دربارة مـواردي بحـث   ،این مختصر

، با این توضیح که ذکر این موارد براي کمک به مترجمـان  کندمیکتاب را با ابهام مواجه 
. کاهـد نمیاین کتاب هاي ارزشبعدي اثر است و چیزي از هاي چاپدر رفع ایرادها در 

دلیل محدودبودن فضاي مقاله تنها چهار فصل نخست کتـاب بررسـی   ید دانست که بهبا
هـاي  اي از فصـل عنوان نمونـه خوانید ماحصل بررسی این چهار فصل بهچه میشد و آن

کتاب است.

امتیازات کتاب. 3
ت آن مـوارد زیـر از امتیـازا   ،اگر بخواهیم به نقاط قوت برگردانِ فارسی این کتاب اشاره کنیم

:شوندمیمحسوب 
شناسـیِ  زبـان کردن مفهوم برنامۀ درسی با تأکید بر برنامۀ درسی زبان در جامعـۀ  مطرحـ

؛عمومی ایران
؛طرح موضوعات و مباحث مربوط به فرایند طراحی برنامۀ درسی زبانـ
.بودن موارد ایرادهاي تایپیکمـ

هاي کتابکاستی. 4
صـوري و  هـاي  کاسـتی ابتـدا  در. شودمیاین قسمت در دو بخش صوري و محتوایی مطرح 

.شودمیمحتوایی مطرح هاي کاستیدرادامه 

صوريهاي کاستی1.4
(جهـت انتشـار   فنـی اثـر  هـاي  ویژگیمربوط به هاي کاستیصوري کتاب شامل هاي کاستی

نامـۀ  واژهصـورت اشـتباه، نداشـتن    بـه ها جدولصورت چپ به راست، درج شمارة کتاب به
کاسـتی در ویـرایش ادبـی   و انگلیسی به فارسی، نداشتن نمایـۀ موضـوعی و نمایـۀ اسـمی)     

ها، عدم رعایت بعضی از نکات دستوري، نـاهمواري و نـاروانی در مـتن    اشکال در پانوشت(
:) استکتاب

فنی اثرهاي ویژگیمربوط به هاي کاستی) الف
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جهت وارونه چاپ شده اسـت  که درشود میصوري کتاب با جلد آن شروع هاي کاستی
نسخۀ فارسـی کتـاب از چـپ بـه     ،فارسی که از راست به چپ استالخط رسمو برخالف 

صورت فارسی بـه انگلیسـی تنظـیم شـده     نامه تنها به، واژهچنینهمراست منتشر شده است.
، کتـاب  عـالوه بـه فارسی هم به آن اضافه شـود.  انگلیسی بهۀنامواژهاست و شاید بهتر باشد 

بیفزاید.  نمایۀ موضوعی و نمایۀ اسمی ندارد و شاید افزودن این موارد نیز بر غناي کتاب 
کاستی در ویرایش ادبی  )ب

هـا، عـدم رعایـت نکـات دسـتوري      کاستی در ویرایش ادبی شامل اشکاالتی در پانوشت
همواري و ناروانی در متن کتاب بوده است.ناوو...)،،فعل،(مثل انطباق فاعل

، عـدم  واژههاي متعدد براي یک ها شامل وجود پانوشتویرایشیِ پانوشتتاشکاال
که نیاز به پانوشت دارد و گاه درج پانوشت در اي واژهدرج پانوشت در نخستین کاربرد 

کـه نیـازي بـه    هـایی  واژهمتعدد بـراي  هاي پانوشت، وجود واژهکاربردهاي بعدي همان 
و عدم درج پانوشت در مواردي که در متن پانوشت داده شـده یـا درج   ،پانوشت ندارند

در مـوارد بسـیار متعـدد،    ،طورکه گفته شدموردنظر است. همانواژةربط با پانوشت بی
شـود در  لفظی کـه صـورت انگلیسـی آن در نخسـتین کـاربرد در پانوشـت مطـرح مـی        

بـودن بـه   غیرضـروري برعالوهشود که ین پانوشت تکرار میهاي بعد اها و فصلصفحه
فحهصـ شـمارة  چنـد نمونـه بـا    ،1جـدول  . درشـود مـی منجـر زیادشدن حجم کتـاب 

.شودمیمطرح
هاپانوشتویرایشی. اشکاالت 1جدول

، و تا پایان کتاب در موارد بسیار متعدد پانوشت داده شده است.3، 1در ص » برنامۀ آموزشی«واژة
پانوشت داده شده است.، ...31، 4در ص » تحلیل نیازها«واژة

است در » بسندگی«برگردان شده است و معادل صحیح آن » مهارت«صورت بهاشتباه که بهproficiencyواژة
پانوشت داده شده است.و...،33، 22، 5ص 

و....پانوشت داده شده است.،8، 4تحلیل محیط که در ص واژة
و... پانوشت داده شده است.،18،27، 11که در ص » نیشن«، نام 27در ص 

بار پانوشت داده شده است.براي چندمین» عمق پردازش«، 122و 84در سطر چهارم ص 

(سـطر آخـر پـاراگراف    شـود  نمیدر مواردي در نخستین کاربرد یک واژه پانوشت ارائه 
نمــاي تنــاقض«معنــاي بــهobserver paradoxواژة، 58هــا در ص کمبودنخســت ذیــل تیتــر 

هـا  در کاربردهـاي بعـدي آن  هـایی  واژهپانوشت نـدارد) و گـاهی بـراي چنـین     » گرمشاهده
در اسـت درج شـده assessmentمعادلِ عنوان بهکه » ارزیابی«واژة. مثالً شودمیپانوشت داده 
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فحۀشـود و در صـ  ت داده نمیشود پانوشبار مطرح میکه نخستین2پاراگراف پایانیِ صفحۀ 
.  شودمیپانوشت داده 5

هـا  که ذکر آنشوند میدر پانوشت مطرح ها واژهمعادل خارجی تعداد زیادي از چنینهم
کتـاب بـه   هـاي  صـفحه هیچ ضرورتی ندارد. این موارد باعث شده است که نیمی از فضـاي  

به موارد زیر اشاره کرد:توان می،نمونهرايهاي غیرضروري اختصاص پیدا کند. بپانوشت
، منـابع، زمـان،   آمـوزان زبـان کنـونی،  ها، دانشکمبوداصول، محیط، نیازها، «4در ص ـ

» مهارت، معلمان، تحدیدها، تحدید محیط، تحلیل نیازها، کاربرد اصـول، اقـالم زبـانی   
که ضرورتی نداشته است. همین مشکل دربارة معـادل خـارجی   اند شدهپانوشت داده 

» نظـارت «، »تـوالی «و » محتوا«، »اهداف بلندمدت«، »هاخواسته«، »نیازهاي آینده«الفاظ
نیز صادق است.  5در صفحۀ » بازخوردگرفتن«و 

» و کالسـی ،فردي، دونفره، گروهـی «هاي واژهنیازي نیست 11در جملۀ نخست ص ـ
، 49، 38، 20، 19، 16، 14، 13هـاي  پانوشت داده شوند. نظیر این مشـکل در صـفحه  

هاي متن ایـن کتـاب   در اکثر صفحهکلیطور و به،87،88، ،85، 84، 77، 52، 51، 50
شود.شود که باعث افزایش غیرضروري حجم این کتاب میمشاهده میوفور به

در چنـدین مـورد پانوشـت    123ص 4- 4و نیز در جدول 79و 78ص1- 4در جدول 
بردهـاي  راه«هاي ذیل تیتر نیز پانوشت84ولی پانوشتی وجود ندارد. در ص ،استداده شده

هاي موردنظر ندارند.ربطی به عبارت» سازش
نکردن نکات دستوري مثل انطبـاق فاعـل   هاي ویرایشی متن کتاب رعایتاز دیگر کاستی

توان به مورد زیر اشاره کرد:  و فعل از نظر شمار است. براي نمونه می
آمده است:5ص سوماز پاراگراف سومدر سطر ـ

و سـبب  اسـت سـودمند آمـوزان زبانيمطالب براکهکندمیینبه محتوا تضمتوجه...
چنـین هـم و...يسـودمند یـزان از نظر متوانندمیو شوندمیهاآنیتسلط زبانپیشرفت
...باشـند داشـته را یبـازده ینمتـوازن بهتـر  یزباندانشبهمربوطنیازهايهمۀپوشش
).1397(مکالیسترجانو. پی. اس. آينیشن،
کار رفته به»است«مفردفعلِ» مطالب«براي نهاد شود میطورکه مالحظه همان

نهاد است فعل » مطالب«واژةرود در دو جملۀ بعدي که باز است و انتظار می
و ،»تواننـد مـی «، »شـوند مـی («گونه نیسـت  کار رود که اینصورت مفرد بهبه
واژة» پوشـش «واژةجـاي  کـه بهتـر اسـت بـه    نکتۀ دیگر این»). داشته باشند«
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هم درج شـود و فعـل   » به«دنبال آن حرف اضافۀ درج شود، به» دهیپوشش«
چنـین هـم و ...«صـورت: ایـن شـکل مفـرد درج شـود، بـه    بـه » باشندداشته«

ازن بهترین بـازدهی را  به همۀ نیازهاي مربوط به دانش زبانی متودهی پوشش
.  »داشته باشد

مشکالت ویرایشی متن کتاب شامل ناهمواري و ناروانی در متن کتاب، وجـود جمـالت   
از ایـن  هـایی  نمونـه ،و وجود حرف ربط تکراري در فاصلۀ کم است. درادامه،بسیار طوالنی
شود.موارد ذکر می

ــۀ نخســـت ص ـ ــه »sequencingindividual«در » sequencing«واژة، 11در جملـ بـ
برگردان شود.» کردنمرتب«برگردان شد که بهتر است به » فرديبندي ترتیب«

ــه شــمارة 15در ص ـ ــوط ب ــه »receptive skills«، 2، در قســمت مرب هــاي مهــارت«ب
هـاي  مهـارت «برگردان شده است که برگردان چندان جالبی نیست و شـاید  » دریافتی
پیشــرفت«بــه »develop specific skills«،چنــینهــماشــد. معــادل بهتــري ب» ادراکــی
دادن بـه  شـکل «بـه ترجمه شده است که جالب نیست و بهتر بود » خاصهاي مهارت
.شدمیترجمه » خاصهاي مهارت

و بـه  ردسطر بعدي ادامـه دا پنجاي طوالنی هست که تا، جمله13در سطر هفتم ص ـ
هـایی... دسـت، شکسـت دوره  ایـن ازتوجـه  قابـل مثالی ...«دارد: نیازویرایش جدي 

ادامـۀ همـین جملـه، جملـۀ     . در»)1993؛ تینکهـام  1963هاي واژگانی (هیگا مجموعه
شفاف پـژوهش یادشـده کـه از    هاي رغم یافتهعلی«...دارد: نیازبعدي نیز به ویرایش

».دهندطریق... را در یک درس ادامه می
، جمله به ویرایش نیـاز دارد:  »اهداف بلندمدت«ذیل تیتر 14در پاراگراف نخست ص ـ

، ذیـل  دوم، در سـطر  35. در ص »ضـروري اسـت  ...کهاینتشخیص کهدلیلبدان...«
حـرف  دیگریک، دو بار در یک جمله به فاصلۀ کمی از »هاي محیطیمحدودیت«تیتر 
ـ بـه ...«:کار رفته است که جالـب نیسـت  به» که«ربط  کـه رود کـار  بـه فهرسـتی  ۀمثاب

.»...کهجزئیاتی را 
زبان انگلیسی را به سلیسی و روانی صـحبت  ...«آمده است:3ذیل شمارة 15در ص ـ

سـلیس  طـور  بهزبان انگلیسی را ...«:شدمیصورت برگردان اینکه بهتر بود به» کنند
when«چنینهم». و روان صحبت کنند communicating«  برگـردان  » در ارتباطـات «بـه

برگردان شود.» برقراري ارتباطهنگام به«شده است که بهتر بود به 
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جـورج  «وسط متن فارسی، حـروف الفبـاي انگلیسـی درج شـده اسـت:      18در صـ
a1963 ،b1963 ،1972 «   1972ب، 1963الـف،  1963جـورج  «که شایسته بـود بـه «

» آگاهانـه «واژةبهتر بود » ترآگاهانه«اي جبهبرگردان شود. در سطر آخر همین صفحه، 
رود.کار به

براي طراحان برنامۀ آموزشـی بهتـر اسـت   اما «...آمده است: 5ذیل شمارة 19در ص ـ
آنـان خودشـان   هـاي خواسـته آموزانشـان و  زبـان زمینۀ پیشکه با درنظرگرفتن عوامل 

بهتـر  امـا «...شـود:  که بهتر است به ایـن صـورت برگـردان    » ارائه دهندهایی فهرست
ــاهــاي فهرســتاســت طراحــان برنامــۀ آموزشــی   درنظرگــرفتن عوامــل خــود را ب

».تدوین کنندخود آموزانِ زباننیازهاياي و زمینهپیش
شـده بـراي   در داشـتن قالـب تعیـین   «، یعنـی 20جملۀ نخستین پاراگراف انتهاي ص ـ

داشـتن  «به ایـن صـورت:   ،به ویرایش نیاز دارد،»شوددروس چندین مزیت یافت می
، دو جملۀ بعدي آن هم بـه  عالوهبه». براي دروس چندین مزیت داردشده تعیینقالب 

دارد.نیازویرایش و بازبینی
گفتنی است نخسـتین  ... «دارد:نیازبه ویرایش و بازبینیفحهسطر چهارم از انتهاي صـ

صـورت  ایـن  بـه شـود  کـه مـی  » ...یک مورد به مهمی تکرارهاي بعدي آن استۀارائ
تکرارهـاي بعـدي آن   انـدازة  بـه یـک مـورد   ۀگفتنی است نخستین ارائ«برگردان کرد: 

» تثبیـت «بـه »established«واژة، در جملۀ انتهاي همین صـفحه،  عالوهبه». اهمیت دارد
ترجمه شود.» نهادینه«برگردان شده است که بهتر بود به 

،...گیرنـد مـی نظر تنها ارائه را درین اصول نها«...، جملۀ 21از ص سومدر پاراگراف ـ
به ویرایش و بازبینی نیاز دارد.  » دارندبرسلیسی کالم را در

بـه »a short case study of curriculum design«، 26از پاراگراف آخر ص سومدر سطر ـ
کـه  برگردان شـده اسـت، درحـالی   » یک مطالعۀ موردي کوتاه طراحی برنامۀ آموزشی«

برگـردان شـود.   » یک مطالعۀ موردي کوتاه براي طراحی برنامۀ درسـی «شایسته بود به 
آمــوزش گــوي وگفــتمکــان «بــه »english teaching forum«در همــین پــاراگراف، 

رسـانۀ عمـومی بـراي    «که شاید بهتـر بـود بـه    برگردان شده است، درحالی» انگلیسی
برگردان شود.  » آموزش زبان انگلیسی

) بررسـی عـواملی   1990تحلیل محیط (تسمر، ...«: 31در ص 2ن جملۀ فصل نخستیـ
باید در دوره گنجانده شـود  چهآناهداف دوره دارند، گیري تصمیمکه تأثیر زیادي بر 
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دارد و شـاید  نیـاز بـه ویـرایش  »...شودمیو چگونگی آموزش و ارزیابی آن را شامل 
) شـامل  1990تحلیـل محـیط (تسـمر،    ... «بتوان آن را به این صـورت اصـالح کـرد:    

باید در دوره گنجانـده  چهآندربارة اهداف دوره، گیري تصمیمبررسی عوامل مؤثر بر 
.»شودمیشود و چگونگی آموزش و ارزیابی آن 

کـه قادرنـد   دانسـتند  مـی آمـوزان  زبان...«شود: مطرح می3، در شمارة 33در ص ـ
. کـه شـاید بهتـر بـود بـه ایـن صـورت        »انگلیسـی تا به زبان ي...تربیشآسانی به

تـا  ي...تربیشبا سهولت توانند میکه دانستند آموزان میزبان... «شد:برگردان می
.»به زبان انگلیسی

» شـود؟ بار اجرا میآیا دوره براي چندین«در » براي«ردیف نوزدهم جدول، 37در صـ
زائد است.

بـه ایـن صـورت برگـردان     » هامحدودیتدرك «، نخستین جملۀ ذیل تیتر 39در ص ـ
معموالً ضروري است کـه بـراي درك کامـل یـک محـدودیت، ماهیـت       «شده است:

هـاي پیشـین   پـژوهش چنینهمکنید، بررسی شود و محدودیت در محیطی که کار می
شاید بهتر باشد جملۀ یادشده به ایـن صـورت برگـردان    ». در این زمینه آزمایش شوند

درك کامل یک محدودیت، بررسـی ماهیـت آن در محیطـی کـه کـار      منظوربه«شود: 
.»هاي پیشین دربارة آن ضرورت داردکنید و بررسی پژوهشمی

صـورت  به این» هادرك محدودیت«، جملۀ آخر دومین پاراگراف ذیل تیتر 39در ص ـ
صورت گرفتـه اسـت، بـه    خوبی بهاي که طراحی برنامۀ آموزشی«برگردان شده است: 

روز بـه تا بهترین شرایط ممکن را براي یادگیري دهد میپژوهش و نظریه توجه نشان 
طراحی برنامۀ درسـی  «این صورت ویرایش شود: تواند بهاین جمله می». فراهم سازد

که بهترین شرایط ممکـن  طوريبه پژوهش و نظریه انجام شود، بهتوجهباکیفیت باید با
».فراهم آوردروز بهیادگیريِ را براي 

کـه  » محـدودیت زمـانی بـر طراحـی دوره    تـأثیر «، جملۀ نخست ذیل تیتر 42در ص ـ
،برگردان شده اسـت » فائق آمد...توان میبر محدودیت زمانی به دو روش «صورت به

به ویرایش نیاز دارد.
Good environment analysis draws on both«، جملـۀ  43در پـاراگراف آخـر ص   ـ

analysis of the environment and application of previous research and theory. «
خوبی انجام گرفته باشـد، از هـر دو منبـع تحلیـل     تحلیل محیطی که به«صورت به
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کـه بـه   هترجمـه شـد  » بـرد محیط و کاربرد و پژوهش و نظریۀ پیشـین بهـره مـی   
صـورت باشـد:   ایـن بـه توانـد  اش مـی شـده ویرایشویرایش نیاز دارد و صورت 

تحلیل محیط باکیفیت هم به تحلیل محیط و هـم بـه کـاربرد پـژوهش و نظریـۀ      «
».شودپیشین متوسل می

SRA، وسـط مـتن فارسـی، مخفـف     »مطالعات مـوردي «ذیلِ 2در شمارة 45در ص ـ

د شـکل  ، شایسـته بـو  عـالوه بهصورت انگلیسی درج شده است که صحیح نیست. به
توضیح داده شود.اش دربارهکامل این مخفف در پانوشت درج و 

النـگ  «، وسط متن فارسـی ارجـاع بـه النـگ بـه صـورت       54در پاراگراف آخر ص ـ
)a2005 «( توانست بهمیآمده که چندان جالب نیست و صورت») الـف) 2005النگ «

برگردان شود.  
بســیاري از ایــن «دارد: ز نیــابــه ویــرایش 57جملــۀ نخســت پــاراگراف آخــر ص ـ

بافـت خاصـی   بـا ها براي طراحی دورة انگلیسی براي اهـداف دانشـگاهی   نهادپیش
بسـیاري از  «به این صورت ویـرایش شـود:   تواند میاین جمله ». کاربرد هستندقابل
بافـت  درها بـراي طراحـی دورة انگلیسـی بـراي اهـداف دانشـگاهی       نهادپیشاین 

.»کاربرد دارندخاصی 
ارتقـاي سلیسـی   «صـورت  بـه » fluency development«، 101ص عبـارت در آخـرین  ـ

برگردان شده است که برگردان جالبی نیست.» کالم
برخـی از ایـن   ...«:بـه ویـرایش نیـاز دارد   124ص سـوم جملۀ نخست از پاراگراف ـ

.»تحت تأثیر قرار دهدعوامل عاطفی را معلم ممکن است...
به ویرایش نیـاز دارد و  » میزان موفقیت درکش از پیام«بارت ، ع128در سطرِ آخر ص ـ

برگردان شود.» میزان درك موفق خود از پیام«صورت تواند بهمی
» مجلۀ رلـک «صورت به» RELC Journal«، عبارت 132ص 3در سطر پنجم از شمارة ـ

برگردان شده و همین صورت مخفف انگلیسـی بـدون شـکل کامـلِ آن در پانوشـت      
» .یسـ .ال.يا.آر«صـورت  بـه » RELC«که شایسته بـود مخفـف   آناست و حالآمده 

بـر عـالوه نیـز  » Regional Language Centre«یعنـی  و شـکل کامـل آن  برگـردان شـود   
صورت مخفف در پانوشت مطرح شود.

ـ توان میایرادهاي تایپی نیز هرچند کم در متن کتاب وجود دارد.  نمونـه بـه مـوارد    رايب
.اشاره کرد2در جدول زیر
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چینیحروفیاتایپیاشکالت. 2جدول
ضرورتی ندارد و باید حذف شود.» مثابۀبه«، همزه در 14در پاراگراف نخست ص 

).هب، ایراد تایپی وجود دارد (12در سطر آخر صفحه 
ایراد تایپی دارد.» يعموم«واژة، 63در سطر هشتم ص 

اشکال تایپی دارد.» آوردنه دستب«واژة، 113پاراگراف دوم ص 
ایراد تایپی دارد.» محورلاص«واژة، 133در انتهاي سطر هفتم ص 

محتواییهاي کاستی2.4
هـا،  نکـردن آن برگـردان از مـتن اصـلی و   هایی قسمتمحتوایی شامل جاگذاشتن هاي کاستی

صـورت  ها بـه واژهو عدم کاربرد معادل بعضی از ،گذاريِ الفاظ تخصصیاشکاالتی در معادل
شود.این موارد مطرح میتک تکهایی مربوط به نمونه،است. درادامهدستیک

از متن اصلیهایی قسمتنکردن الف. برگردان
نکـردن  بخشی از کاستی محتوایی مـتن کتـاب ناشـی از برگـردان    ،طورکه گفته شدهمان

از هـایی  نمونـه برگردان اسـت.  هنگام بهاز متن اصلی و گاه جاانداختن یک واژه هایی قسمت
از:اندعبارتاین نوع کاستی 

در نسخۀ اصلی کتاب، پس از جلد کتاب و پـیش از فهرسـت مطالـب، دو پـاراگراف     ـ
توضیح دربارة کتاب مطرح شـده اسـت و سـپس شـرحی کوتـاه دربـارة هرکـدام از        

شـده ایـن مـوارد نادیـده گرفتـه      شود که در نسخۀ برگرداننویسندگان کتاب ارائه می
است.شده

واژة، »هــامحــدودیت: دامنــۀ 1تکلیــف «، در جملــۀ نخســت ذیــل 44در آغــاز ص ـ
»brainstorm«دیگر، جملـۀ  عبارتبرگردان نشده است. به»Brainstorm to create a list

of constraints that may significantly affect the design of courses. «بــه صــورت
بر طراحـی  توجهی طور قابلبههایی ایجاد کنید که ممکن است فهرستی از محدودیت«

برگردان شده است.» تأثیر بگذارندها دوره
الفاظ تخصصیگذاريِ معادلب. اشکاالتی در 
نادرسـت الفـاظ   گـذاري  معـادل هاي محتـوایی بـه نارسـایی یـا     استیکبخش دیگري از 

شـود. از کسـانی کـه بـه ترجمـۀ اثـري در      تخصصی رشتۀ مطالعات برنامۀ درسی مربوط می
تخصصیِ رشـتۀ مطالعـات برنامـۀ    نامۀ واژهرود از انتظار می،کنندزمینۀ برنامۀ درسی اقدام می
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هـاي  معـادل هـاي الفـاظ تخصصـی از اهـل فـن      درسی استفاده کنند یا حداقل دربارة معادل
. انـد نکـرده شود که مترجمان چنـین  در موارد متعدد مشاهده میمتأسفانه،سند. جاافتاده را بپر

شوند:این موارد درادامه مطرح می
برنامـۀ  «صـورت  بـه »curriculum«واژة و در سراسـر کتـاب   1در عنوان کتـاب، ص  ـ

اسـت کـه   » برنامـۀ درسـی  «معادل هواژکه این آنبرگردان شده است و حال» آموزشی
جاافتاده درمیان اهل فن است.  ايهواژ

از فعالیـت نوشـتاري   اي گونـه طراحی برنامۀ آموزشی «صورت جملۀ زیر به3در ص ـ
برگـردان  » فراینـدي سـودمند مطالعـه کـرد    مثابـۀ  بـه آن را توان میکه رود شمار میبه

است.شده
Curriculum design can be seen as a kind of writing activity and as such it can

usefully be studied as a process.

صورت زیر بهتر باشد:  که شاید برگردانِ آن بهدرحالی
همـین به طراحی برنامۀ درسی درقالب نوعی فعالیت نوشتاري نگریسـت و بـه  توان می«

.»عملیاتی درقالب یک فرایند مطالعه کردطرز بهآن را توان میترتیب 
» یـاددهی «ترجمه شده است که بهتـر بـود بـه    » آموزش«به »teaching«واژة4در ص ـ

کـار  بـه درکنـار هـم   »teaching and learning«هر زمان که الفاظ برگردان شود. معموالً
» زیرفراینـد «واژة. در همین صـفحه،  شوندمیبرگردان » یاددهی و یادگیري«به،بروند

برگردان شود.فرایند خردهکار رفته است که بهتر بود به به»sub-process«درمقابل 
، پــاراگراف 42، پــاراگراف اول ص 22ص دوم، پــاراگراف 5در ســطر نخســت ص ـ

طور تـا  و شانزدهم) و همین،(سطور دهم، یازدهم59، پاراگراف دوم ص 43آخر ص
ل درسـتی  ترجمه شده است که معـاد » مهارت«به »proficiency«واژةپایان این کتاب، 

است.  » بسندگی«نیست. معادل صحیح آن 
برگـردان شـده اسـت کـه     » برنامۀ درسی«به »syllabus«واژة، 5ص دومدر پاراگراف ـ

همـین ترتیـب،   اسـت. بـه  » طـرحِ درس «معادل صحیحی نیست و معادل صحیح آن 
درسـی برنامـۀ  «به اشتباهبهو... ،291، 12هاي در صفحه»negotiated syllabus«عبارت 
برگردان شده است.  » ايمباحثه

قسمت محتوا و توالی در دایـرة  ...«آمده است: 5ص سوماز پاراگراف سومدر سطر ـ
گـر  نشـان چنـین همها در دوره و گر نکات آموزشی و ترتیب یادگیري آندرونی بیان
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قسـمت  ...«که شاید بهتر باشد به این صورت برگردان شـود:  »...هاستطرحمحتواي 
هـا در  گر نکـات آموزشـی و ترتیـب یـادگیري آن    محتوا و توالی در دایرة درونی بیان

.»استدورهمحتواي دهندةنشانچنینهمدوره و 
معـادل  »evaluation«واژةو بـراي  » ارزیـابی «معادل 6در ص »assessment«واژةبراي ـ

» یـابی ارزش«به»assessment«16منظور شده است و در سطر چهارم ص » یابیارزش«
برگردان شده است و ایـن  » ارزیابی«به »assessing«نیز 22برگردان شده است. در ص 

کـه معـادل جاافتـاده    درحـالی ،و نیز تا پایان کتاب ادامه دارد28اشکال در جدول ص 
واژة»evaluation«اسـت و معـادل جاافتـاده بـراي     » سـنجش «واژة»assessment«براي 
است.یابیارزش

دورة «بــه »communicatively based course«عبــارت10در پــاراگراف نخســت ص ـ
برگردان شده است که صحیح نیست و شـاید بهتـر باشـد بـه     » آموزشی زبان ارتباطی

کـه  » دورة آموزشی دستورمحور«درمقابل ،برگردان شود» محورارتباطدورة آموزشی «
.  اندکردهدر انتهاي همان پاراگراف درج »grammar-based course«مترجمان براي 

نتیجـه هر عامل مهمی باید با یک یا چند «، 10در جملۀ نخست از پاراگراف آخر ص ـ
ترجمه شد که صحیح نیست و برگردان صـحیح  » نتیجه«به » effect«واژة، »راه باشدهم
است.» اثر«آن 

:ل گذاشـته شـده اسـت   دو معـاد »reliability«واژةبراي 12در پاراگراف نخست ص ـ
» پایـایی «، معـادل  واژه. بـراي ایـن   استدرج شده» اعتماد«و داخل پرانتز هم » پایایی«

نیست.آنمعادل صحیحی براي » اعتماد«جاافتاده است و 
» آموزشـی مـواد ریـزي  پی«به »material development«، 14در پاراگراف نخست ص ـ

معـادلی جاافتـاده   » تدوین متون درسیتهیه و «برگردان شده است که صحیح نیست و 
براي این عبارت است.

Trio«، برگردان 2، در قسمت مربوط به شمارة 15در ص  aims to«بهاهـداف «صورت
قصـد  «صورت باشـد:  اینبهتواند میناصحیح است و برگردان آن مثالً »برايگانهسه
»passages«واژةهمـین صـفحه،   3در آغاز شمارة ». نیل به موارد زیر است...ها گانهسه
در همـین  .شـود برگـردان »هامتن«بهبرگردان شده است که بهتر بود » کتاب متون«به

It may also...«، جملۀ»محتوا و توالی«جملۀ پایانی پاراگراف اول، ذیلِ تیتردرصفحه،

happen that items are not being met often enough to establish them «  چنـین هـم «بـه
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شـوند  نمیها مواجه اندازة کافی با آنممکن است این اتفاق روي دهد که اقالمی که به
برگردان شده است که برگردان جالبی نیست و شاید بهتر باشـد ترجمـه   » نمانندپایدار
کـه  شـود  نمـی انـدازة کـافی برخـورد    احتمال دارد با بعضی اقـالم بـه  چنینهم«شود: 
».شوندمعرفی

فهرسـت خـدمات   «صـورت  به»General Service List of English Words«، 17در ص ـ
معنـاي  کـه ایـن عبـارت بـه    آنبرگـردان شـده اسـت، حـال    » عمومی واژگان انگلیسی

است.» زبان انگلیسی نوشتاريهاي ترین واژهمتداولفهرست «
ــفحۀ ـ ــه»frequency lists of verb forms and verb groups«، 18در ص ــورت ب ص

برگـردان شـده اسـت کـه برگـردان     » هـاي فعلـی  بسامد اشکال و گروههاي فهرست«
» verb groups«و » هـاي فعلـی  صـورت «معنـاي  بـه »verb form«زیـرا  ؛نیسـت درستی 

» فعلـی هـاي  وهگـر «را » verb groups«عبـارت تـوان  نمیمعناي افعال گروهی است. به
، در چنـین هـم . رودکـار مـی  به» verb phrase«دربرابر » گروه فعلی«زیرا ؛برگردان کرد

هاي مـدرج  طرح«صورت به» grading schemes for simplified readers«همین صفحه، 
هـاي  طـرح «معنـاي  بـه کـه  آنبرگردان شده است، حـال » شدهسادهبراي متون خواندن 

است.» شدههاي سادهکتابشده براي بنديسطح
رفتـه اسـت کـه بهتـر بـود      کـار  بـه »sub-skill«درمقابل » زیرمهارت«واژة، 19در ص ـ

برگردان شود.  مهارت صورت خردهبه
listening, speaking, reading and«53ص ،3.2، جــدول4ةشــماردر ،19در ص ـ

writing «برگردان شـده اسـت   » و نوشتاري،شنیداري، گفتاري، خوانداري«صورت به
شد.  برگردان می» و نوشتن،گفتن، خواندندادن، سخنگوش«و بهتر بود به 

برگـردان شـده   » رسـیدنی قابـل «بـه »achieveable«واژةدر سطر آخر همین صفحه نیز ـ
برگردان شود.» یافتنیدست«است که صحیح نیست و بهتر است به 

...«:ترجمه شـده اسـت  » ضروري«به»substantial«اژةو، 21از ص سومدر پاراگراف ـ
» مالحظـه قابـل «و شاید بهتر بـود بـه   »از اصولی که الزم است...ضرورياي مجموعه

برگردان شود.
برگـردان شـده   » چرخشی«به»cyclical«واژة، در انتهاي پاراگراف نخست، 20در ص ـ

ــر واژةاســت کــه نادرســت اســت.  رود و مــیکــار بــه»rotational«چرخشــی دربراب
.  رودکار میبه» ايچرخه«واژة»cyclical«براي
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» آزمـون موفقیـت  «صـورت  بـه »achievement test«، عبارت 22ص دومدر پاراگراف ـ
است.» تحصیلیپیشرفتآزمون «که معادل جاافتادة آن ترجمه شده است، درحالی

»ranked order«عبـارت ل محـیط،  ، در توضیح مربوط به تحلیـ 28ص 1.1در جدول ـ
صـورت  بـه که بهتر بـود  برگردان شده است، درحالی» بنديترتیب درجهبه«صورت به
واژةنیـز  54برگردان شود. در سطر هشتم از پـاراگراف نخسـت ص   » رتبهترتیبِ به«
»ranking « ــه ــه«ب ــديدرج ــردنبن ــاید   » ک ــحیح نیســت و ش ــه ص ــده ک ــردان ش برگ
برگردان بهتري باشد.» کردنبنديرتبه«

»3listening and speakingمطلب مربوط به شمارة دوم، در پاراگراف 34در ص ـ
games «برگـردان شـده   » هـا بـازي دربـارة  کردن صحبتو دادن گوش«اشتباه به به

اسـت.  » گفتنسخنو دادن گوشهاي مربوط به بازي«است و برگردان صحیح آن 
ــه ــالوهب ــن ع ــان ای ــراي  ، مترجم ــاب ب ــادل  » speaking«و »talking«کت ــک مع ی

» speaking«که صـحیح نیسـت و بهتـر اسـت بـراي      اند کار بردهبه) کردنصحبت(
» talking«که درمقابل » کردنصحبت«برود. باید دانست کار به» گفتنسخن«معادل 

) انـد کار بـرده درستی بهبه5ةدر شمارواژه (و مترجمان براي همین رود کار میبه
امـا ، غیررسـمی و در زنـدگی روزمـره اسـت    صـورت  کـردن بـه  صحبتتوانایی 

در کـردن  صـحبت مهـارت  رود،کـار مـی  به» speaking«که درمقابل » گفتنسخن«
رسمی و آکادمیـک اسـت کـه مسـتلزم رعایـت فنـون خاصـی اسـت         هاي محیط
).1390طوس (داناي

is?«جملـۀ  1.2ردیـف نهـم جـدول   37در صـ the course intensive «  آیـا دوره  «بـه
آیـا دوره فشـرده   «برگردان شده است کـه صـحیح نیسـت و شـاید     » پرقدرت است؟

برگردان بهتري باشد.» است؟
بـه  » is it worth developing the course?«جملۀ 1.2ردیف شانزدهم جدول37در صـ

آیـا  «سـت و شـاید   برگردان شده است که صـحیح نی » دارد؟پیشرفتآیا دوره ارزش «
برگردان بهتري باشد.» ارزش دارد که دوره را ایجاد کنیم؟

majority-language speakers doubt the target language has«، جملــۀ 38در ص ـ

contemporary relevance «  :اکثریـت گویشـوران   «به این صورت برگردان شده اسـت
کـه برگـردان صـحیحی    » د تردید دارنـد دارزمان همکه زبان مقصد ارتباط زبان در این

.رسدنظر نمیبه
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و نیـز در نخسـتین جملـۀ    » هـا محدودیتدرك «، نخستین جملۀ ذیل تیتر 39در ص ـ
» کـردن آزمـایش «صـورت  بـه » examination«واژةپاراگراف بعدي در همـین صـفحه   

برگردان شده است که صحیح نیست.
برگـردان شـده اسـت کـه     » مطالعۀ انفرادي«به» self-study«، 42در پاراگراف آخرِ ص ـ

است.» خودخوانی«صحیح نیست و برگردان صحیح آن
واژةدر انتهــاي همــین شــماره، ، »مطالعــات مــوردي«، ذیــلِ 2در شــمارة 45در ص ـ

»increase « که جملۀ حـاوي  اینبرگردان شده است که صحیح نیست، ضمن» ارتقاء«به
بـه ویـرایش   » یابنـد متن و دشواري متن ارتقا مـی از نظر طولرفته رفتهسطوح «...آن 

تـدریج  بـه «...صـورت ویـرایش کـرد:    نیاز دارد. شاید بتوان جملۀ موردنظر را به این
».  کندمیطول و دشواري متن در سطوح یادشده افزایش پیدا 

» self-assessment«اصـطالح ، 55ص 3.3و در جـدول 51در پاراگراف نخسـت ص  ـ
است.» خودسنجی«برگردان صحیحِ آن که درحالی،برگردان شده» خودارزیابی«به 

برگـردان  » آزمـون مهـارت  «بـه  » proficiency testing«، عبـارت  55ص 3.3در جدولـ
که برگردان صحیحی نیست.  استشده

» مشـق «به» assignment«واژة، »ضروریات«در پاراگراف نخست ذیل تیتر 56در ص ـ
(در بافـت  57ویژه در سطر نخست ص جالبی نیست، بهترجمه شده است که ترجمۀ 

باشد.  تواند نمیبرگردان صحیحی » مشق«واژةدانشگاه) 
observer«، عبـارت  »هـا کمبود«سطرِ آخر نخسـتین پـاراگراف ذیـل تیتـر     58در ص ـ

paradox « برگـردان شـده اسـت کـه صـحیح      » گرمشاهدهوجودآمدن تناقض در به«به
است.  » گرنماي مشاهدهتناقض«حِ آن نیست و برگردانِ صحی

برگـردان  » تحلیـل «بـه » analyst«واژة، 60در ص » هاخواسته«ذیل تیتر سومدر سطر ـ
است.  » گرتحلیل«شده است که صحیح نیست و برگردانِ صحیحِ آن 

» negotiation«و » discussion«، الفـاظ  61در انتهاي سطر هفتم و آغاز سطر هشتم ص ـ
بحـث و  «و شـاید  رسـد  نظـر نمـی  بهاند که صحیح برگردان شده» مباحثهبحث و «به 

برگردانِ بهتري باشد.» مذاکره
کـه  حـالی در،برگـردان شـده  » مـوارد «به » items«واژة، 63سطر دوِم از انتهاي ص درـ

high-frequency widely used«،اسـت. در همـین قسـمت   » اقـالم «معادل صـحیح آن  

grammatical items « اسـت، برگـردان شـده  » مـوارد دسـتوري پرکـاربرد پربسـامد    «به
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اي گسـترده اقالم دستوري پربسامدي کـه کـاربرد   «صورت که شاید بهتر بود بهدرحالی
نوعی حشو هم دارد.به» پرکاربرد پربسامد«، عالوهبهبرگردان شود. » دارند

که صـحیح نیسـت   برگردان شده است » انحنا«به » curve«واژة، 64در سطر ششم ص ـ
است.» منحنی«و برگردانِ صحیحِ آن 

» نظریۀ سـاختاري اجتمـاعی  «به » social constructionist theory«،64در سطر آخر ص ـ
» اجتمـاعی گرایانـۀ  سـاختن نظریـۀ  «که معادل جاافتادة آن برگردان شده است، درحالی

است.
برگـردان  » تحلیل نیازهـاي اساسـی  «به » critical needs analysis«، 65ص 3در شمارة ـ

است.  » تحلیل نیاز انتقادي«شده است که صحیح نیست و برگردانِ صحیحِ آن 
و در انتهـاي  » ارزیـابی شـود  «به » assessed«واژة، 76در انتهاي پاراگراف نخست ص ـ

ــتن ص  ،80، ص 79ص  ــر و م ــز در تیت ــه» assessment«واژة128و نی ــابی«ب » ارزی
موردسـنجش قـرار بگیـرد/   «هـا  برگـردانِ صـحیحِ آن  که درحالیده است، برگردان ش

است.» سنجش«و » سنجیده شود
برگـردان شـده   » شـده بنـدي خواندن درجـه «به » graded reader«، 83ص 3در شماره ـ

اسـت. در  » شـده بنديسطحهاي کتاب«است که نادرست است و برگردان صحیح آن
برگردان شده اسـت کـه   » شدهبنديشنیدن درجه«به» graded listening«همین قسمت، 

است.» شدهبنديسطحدادن گوش«صحیح نیست و برگردان صحیح آن 
» بردهـايِ حفظـی  راه«بـه  » mnemonic strategies«گـان واژ84در سطر پنجم ص ـ

» بردهـاي یادیـار  راه«برگردان شده است که صحیح نیست و برگردان صـحیح آن  
» interaction strategypeer«عبـارت ، »درونـداد «ذیل تیتر ،در همین صفحهاست.

برگـردان شـده اسـت کـه صـحیح نیسـت و       » کالسـی بردهاي تعامل با همراه«به 
است. در همین صـفحه، تیتـر  » ساالنبردهاي تعامل با همراه«برگردان صحیح آن 

»coping strategies « نظـر  بـه برگردان شـده اسـت کـه صـحیح     » بردهاي سازشراه«به
هـایی موقعیـت بـا ههـ مواجیـا بردهاي برخوردراهمعنايزیرا این عبارت به؛رسدنمی

مشـکالتی بـا مقصـد زبـان ازاسـتفاده درغیربـومی گویشـور یکهاآندرکهاست
اگـر . برآیـد مشـکالت آنپـس بردهـا از باکمک این راهکندمیسعیورو استهروب

» بردهـاي مـدیریت  راه«بـه دانست، شاید بتـوان آن را  مدیریتنوعیرابتوان این کار
برگردان کرد.
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» انعکـاس در یـادگیري  «بـه  » reflection on learning«، عبـارت  85در سطرِ هشتم ص ـ
» تفکـر دربـارة یـادگیري   «برگردان شده است که صحیح نیست و برگردان صحیح آن 

است.
برگردان شـده اسـت کـه    » مفهومِ زیرین«به» underlying concept«، عبارت87در ص ـ

سـوم ، در سـطرِ  چنینهماست. » مفهومِ زیربنايِ«نادرست است و برگردان صحیح آن 
» فنـونِ منسـجم  «بـه  » cohesive devices«، 88همین صفحه و نیـز در ص  ذیل شمارة

است.» ابزارِ انسجام«برگردان شده است که صحیح نیست و برگردان صحیح آن 
» dialougue maintenance strategies«، عبـارت  90در سطر سوم پاراگراف نخست ص ـ

برگردان شده است که صحیح نیسـت و شـاید برگـردان    » وگوگفتبردهاي درك راه«
بهتر باشد.» وگوگفتبردهايِ تداومِ راه«آن به

برگردان شده اسـت  » اي وابستهبنده» «relative clauses«، عبارت 92در سطرِ آخر ص ـ
است.» بندهاي موصولی«که صحیح نیست و برگردان صحیح آن 

برگـردان شـده اسـت کـه     » جـزء «به » particle«واژة93ص ،2.4جدول9ةدر شمارـ
بهتر باشد. در همـین جـدول در شـمارة    » ادات«صحیح نیست و شاید برگردانِ آن به 

برگردان شده است کـه صـحیح نیسـت و    » برچسب سؤالی«به » Q-TAG«، عبارت 15
است.» سؤالیدم«برگردان صحیح آن 

برگـردان  » درونـی «به» intrinsic«واژة، »قالب و ارائه«ذیل تیتر 99در سطر پنجم ص ـ
بهتر باشد.» ذاتی«شده است که صحیح نیست و شاید برگردان آن به 

رگـردان شـده اسـت. در    ب» ماننـد پـازل «بـه  » puzzle-like«واژة، 101ص 8شمارةدر ـ
رفته است و شاید برگـردان آن  کار بهبه همان صورت انگلیسی آن » پازل«واژةجا این
بهتر باشد.» معماوار«به 

برگردان شـده اسـت   » ايهاي الیهپرسش» «padded questions«، 106ص 3شمارةدر ـ
برگـردانِ آن بـه   بـه مفهـومِ ایـن عبـارت، شـاید      که برگردان درستی نیست و باتوجـه 

بهتر باشد.» داراي اطنابهاي پرسش«
برگـردان  » دارحفـره برنامـۀ درسـی   «به » syllabus with holes«، 111در سطر آخر ص ـ

است.» دارحفرهطرح درس «شده است که صحیح نیست و برگردان صحیحِ آن به 
برگـردان  » برنامـۀ درسـی مـوازي   «بـه  » parallel syllabus«، 112ص دومدر پاراگراف ـ

است.» طرح درس موازي«شده است که صحیح نیست و برگردان صحیحِ آن به 
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برگـردان شـده اسـت کـه     » فراتعـاملی «به » transactional«واژة114ص دومسطردر ـ
بهتر باشد.» تبادلی«صحیح نیست و شاید برگردان آن به 

ترجمـه شـد کـه برگـردان     » انتقـال «به»transformation«واژة، 116ص سومدر سطر ـ
».انتقال«نه ،است» تغییرگشتار/«معناي یادشده بهواژةزیرا ؛جالبی نیست

ترجمـه  » تمـرین بندشـی  «بـه »cloze exercise«، عبارت 119ص سومدر انتهاي سطر ـ
» تمـرین فهـم و ادراك  «معنـاي  زیرا عبارت یادشده به؛که برگردان جالبی نیستهشد

،جملـه (زیرا در ایـن تمـرین بایـد جاهـاي خـالی مـتن/      » بندآوردنبستن/«نه،است
هاي مناسب پر شود).با واژه،به معناباتوجه

هترجمـه شـد  » پردازشِ ذهنی«به» mental process«، عبارت 127در سطر یازدهم ص ـ
نـه  ،اسـت » فراینـد ذهنـی  «معنـاي  بـه زیرا عبارت یادشـده  ؛که برگردان جالبی نیست

»پردازشِ ذهنی«
هاواژهمعادلنبودن دستیک.ج

مـوارد  ،. درادامهاستکار نرفتهبهدر کتاب دستیکبه صورت ها واژهدر مواردي معادل 
.شوندمیآوردهصفحه ةبا شمار

(انتهــاي 2فحاتبرگــردان شــده و در صــ» دورة درســی«بــه »course«واژة1در ص ـ
) 2از شـمارة  دوم(سـطر  9و ،)اولاز پـاراگراف  دومو اول(سطر 8پاراگراف اول)، 

ترجمه شده است.» دورة آموزشی«صورت به
معـادل  »evaluation«واژةو بـراي  » ارزیـابی «معادل 6در ص »assessment«واژةبراي ـ

برگـردان  » یـابی ارزش«بـه  16منظور شده است و در سـطر چهـارم ص   » یابیارزش«
شده است.

و » روایـی («دو معادل گذاشته شده »validity«واژةبراي 12در پاراگراف نخست ص ـ
درج شده) که اگرچه هردو معادل درسـت اسـت، بهتـر بـود     » اعتبار«داخل پرانتز هم 

رود. در کـار  بهدستیکصورت بهد و در تمام کتاب وها معادل انتخاب شیکی از آن
رگردان شده است.  ب» روایی«به validityواژةنیز 62ص 

، در ص »شــنیداري«بــه » listening«واژة، 53ص 3.2و جــدول19ص 4در شــمارة ـ
ــه 34 ــه ،105، انتهــاي ص 103ص 3و در شــمارة ،»دادنگــوش«ب » شــنیدن«و... ب

106ص 3در شـمارة  » listening«واژةاست. این ناهماهنگی در ترجمۀ برگردان شده
رسد.به اوج خود می
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ذیـل  4، در شمارة »سلیسی کالم«صورت به21در سطر دوازدهم ص »fluency«واژةـ
بـه  2و ذیل شـمارة  2.3در جدول53، در ص »مهارت«صورت بهکاربرد اصولتیترِ 

برگردان شده است.» تسلط«
بـه 59و در ص » نوشـتاري «و موارد متعدد دیگر بـه  58و 53صدر » writing«واژةـ

است.برگردان شده» نوشتن«
و در » شـده بنـدي خوانـدن درجـه  «بـه 83ص 3ةدر شـمار » graded reader«عبارتـ

برگردان شده است.» شدهبنديخواندن درجهمتون«به 100ص 5شمارة 
، در »ارتقاي سلیسـی کـالم  «به » fluency development«واژة، 101آخرین عبارت ص ـ

، و در انتهـاي پـاراگراف  »کـالم بهبـود سلیسـی  «به 102انتهاي پاراگراف نخست ص 
برگردان شده است.» افزایش سلیسیِ کالم«همین صفحه به سوم

گیرينتیجه. 5
برنامۀ درسی براي کل فرایند آموزشی در یک مؤسسـۀ  واژةشد،تر گفتهطورکه پیشهمان

و جزئی تا تـدوین محتـواي آموزشـی، تعیـین     کلیهاي آموزشی آموزشی از تدوین هدف
رود. کـار مـی  بـه یـابی ارزشهـاي  و درنهایت تعیـین روش ،یادگیريـ یاددهیي هاروش

و خـارجی)  دومبرنامۀ درسی زبان درواقع تمام این فرایندها را در حوزة آمـوزش زبـان (  
. باوجود اهمیت موضوع برنامـۀ درسـی زبـان در ایـران، مقـاالت چنـدانی       دهدمیپوشش 

) و 1391صـحرایی  ،رشتۀ تحریر نیامده اسـت (مـثالً  بهنظري شناسان قلم زبانبهباره دراین
سـراب  عنـانی ،مقاالت منتشرشده توسط متخصصان آموزش زبـان خـارجی (مـثالً   تربیش

و پـور بیرمـی ،درسـی (مـثالً  ۀمتخصصـان برنامـ  ) یا صـرفاً 1390و دیگران ؛ کیانی1389
وز مبحث برنامـۀ درسـی   ) تدوین شده است. این مطلب بدان معناست که هن1387دیگران 

براي متخصصان و متولیان امر آموزش زبان چندان جا نیفتاده است. البته این مطلب دربارة 
1384چراکـه از سـال   ؛عنوان زبـان خـارجی بـه ایـن شـدت نیسـت      آموزش انگلیسی به

محوریت زبـان انگلیسـی   هاي خارجی (بانماي برنامۀ درسی زباناي براي تدوین راهکمیته
ریـزي آموزشـی (وزارت   هاي آلمانی و فرانسه) در سازمان پـژوهش و برنامـه  نار زباندرک

هـاي  نمـاي برنامـۀ درسـی زبـان    هـا راه آموزش و پرورش) تشکیل شده و حاصل کـار آن 
ضـرورت شـامل آندهنـدة تشـکیل هـاي بخـش خارجی براي مقطع متوسطه بوده اسـت.  

یـاددهی هـاي فعالیتومحتواانتخاباصولمحتوا،سازيمفهومرویکرد، اهداف،وجودي،
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اشـاعۀ هـاي روشو،معلمياحرفههايصالحیت،یابیارزشو سنجشاصولیادگیري،ـ 
). باید دانست 1389سراب عنانی(1استبودهمرتبط صورت بهدرسیبرنامۀهايمؤلفهکلیۀ

حاضـر  امـا درحـال  ، و کاربسـت نرسـید  ،این برنامۀ درسی هرگز به تصویب نهایی، انتشار
هـاي خـارجی   زبـان ةنماي حوزریزي آموزشی مشغول تدوین راهسازمان پژوهش و برنامه

تصویب تقـدیم  براي تدوین قرار دارد و قرار است تا پایان سال جاري ۀاست که در مرحل
زبـان  عنوان بهدر بخش آموزش فارسی متأسفانهاما، شوراي عالی آموزش و پرورش شود

براي تدوین برنامۀ درسـی آن  اي کمیتههنوز حتی ،خارجی که برعهدة آموزش عالی است
تهیه و تـدوین  رانیاز خود منابع آموزشیبراساس شکل نگرفته است و هر مرکز آموزشی 

آموزشیِ آموزش زبـان فارسـی بـه    هاي درسی و حتی کمککند. بنابراین، تدوین کتابمی
آمـوزي  زبانرو در تواند تابع اسلوب علمی مدنظر کشورهاي پیشنمیها در ایران خارجی

بـراي  شـده  نگاشـته عنوان کتـاب  203) نشان داد که از میان 1391باشد. مطالعۀ صحرایی (
هـا  تـا بـه امـروز) تقریبـاً همـۀ آن     1334زبان خـارجی (از سـال   عنوان بهآموزش فارسی 

سـیاق خـاص   وسـبک ، هرکـدام  انـد دهنوشته ششم و تجربۀ شخصی نویسندگان براساس 
شـود  مـی روشن ،ترتیباینندارند. بهشناختی روانو شناختی زبانخود را دارند و مبناي 

هایی دربارة برنامۀ درسی زبان و روند طراحی آن تا چه انـدازه ضـرورت   ترجمۀ کتابکه 
ـ  ان فارسـی بسـیار   دارد و تالش مترجمان براي برگردان کتاب موردنظر در این مقاله به زب

.ضروري و شایستۀ ستودن است
و مراحـل طراحـی   ،هـاي آن جهت تبیین برنامۀ درسی زبان، مؤلفهراین کتاب تالشی د

مند، بایـد گفـت   . ضمن قدردانی از مترجمان براي برگردان این کتاب ارزشبوده استآن
شـود  باعـث مـی  دارد کـه  هـایی  اشـکال برگردانِ فارسیِ کتاب از نظر صوري و محتـوایی  

هـاي آن و  یعنی تبیین برنامۀ درسی زبـان و مؤلفـه  ،مترجمان نتوانند در نیل به هدف خود
ایرادهاي صـوري کتـاب شـامل    چندان موفق باشند. ،مراحل طراحی آن به مخاطبویژه به

صورت چـپ بـه راسـت،    (جهت انتشار کتاب بهفنی اثرهاي ویژگیمربوط به هاي کاستی
کاسـتی  و نداشتن نمایۀ موضوعی و نمایـۀ اسـمی)   وانگلیسی به فارسی،امۀ نواژهنداشتن 

وبعضـی از نکـات دسـتوري،   نکـردن ، رعایـت هـا پانوشـت اشکال در (در ویرایش ادبی
تفصـیل مطـرح   ها در متن مقاله بهکه مصادیق آناستناهمواري و ناروانی در متن کتاب)

هـایی از مـتن اصـلی و    جاگذاشـتن قسـمت  شـامل  هاي محتـوایی کتـاب نیـز    شد. کاستی
معـادل  نبودندستیکو،گذاريِ الفاظ تخصصیها، اشکاالتی در معادلنکردن آنبرگردان

باره نیز مصادیق مربوط در مـتن مقالـه ارائـه    که دراینها در متن کتاب است بعضی از واژه
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جـاي  بـه باعث شده است که مترجمان محتوایی ویژه بهاعم از صوري و ها کاستیاین .شد
و گاه اشتباه مطرح کننـد  ناشیوا اي شیوهها را بهمطالب کتاب به زبان فارسی آنشیواي بیانِ 

هـا  و بهرة کـافی از آن نددنبال کراحتی بهاز مطالب کتاب را هایی قسمتو خواننده نتواند 
بـا تمـام نقـاط ضـعف و     زبانآموزشبرنامۀطراحیحال، ترجمۀ فارسی کتاب ببرد. بااین

عطفـی در ایـن زمینـه باشـد و     نقطـۀ تواند میچراکه ؛مند استکه دارد ارزشهایی اشکال
گران برنامۀ درسیِ آموزش زبان فارسـی بـه   و نیز تدوین،گران، مترجمانچراغ راه پژوهش

وري یـا  و فنـا ،ها (البته پس از تشکیل کمیتۀ موردنظر در وزارت علوم، تحقیقـات خارجی
هر نهاد مربوط) باشد.

نوشتپی
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