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  چکیده

مالحظه اي را از تاثیر زبان امکان بررسی اثرات مهم و قابل در هنگام یادگیري زبانهاي خارجی  مطالعه تاثیر زبان فارسی

 بررسی حاضر به مقاله در خارجی فراهم کرده است. به عنوان یک نوع راهبرد مهم در یادگیري زبان هايفارسی (مادري) 

. است شده پرداخته فرانسه زبان یادگیري فرایند بر آن تأثیر کاربرد آن توسط زبان آموزان و نیزو  فارسی زبان تداخل میزان

  :دهد یم را مورد هدف قرار لیمطالعه موارد ذاین 

   استادان يو هم برا انیدانشجو يهم برا راهبرد نیاز ا یآگاه -1

  موزانآزبان ی آموزش يازهایزبان دوم به منظور برآوردن بهتر ن يریادگتاثیر زبان فارسی در یمتفاوت بر  ینگاه -2

به احتمال  هاي ابتدایی توسل به زبان فارسی و بویژه در ابتداي یادگیري زبان فرانسه در ترماز نظر ما به عنوان فرضیه، 

در یک رویکرد  در موارد متعدداحساس آرامش نزد آنها  جادیابیشترین کاربرد را نزد زبان آموزان دارد و به دلیل  ادیز

ی لاستفاده از راهبردهاي یادگیري و تعام این تحقیق،در. دشو یموفق م يریادگی جهیدر نت زبانی و تیباعث تقوتعاملی 

زبان،  يآزاد، پرسش و پاسخ ساختار يشرکت در بحث ها وی فرازبان يها تیبر فعالعالوه برکاربرد زبان مادري (فارسی) 

منظور کشف میزان اثربخشی زبان ه و در نهایت بشده است در رویکرد تعاملی نیز تاکید  زبان ییپرسش و پاسخ معنا

 . قرار دادیممقایسه مورد فارسی، میزان کاربرد این راهبردها را با یکدیگر 

سطوح مبتدي و متوسط روشن هاي خارجی را بویژه در  توسل به زبان مادري در یادگیري زبان حلیل داده ها میزانت 

. نتایج این تحلیل یافته هاي ما را در خصوص اهمیت و تاثیر توسل به زبان مادري در بافت یادگیري تعاملی زبان می سازد

  آموزان بزرگسال و در ایجاد ارتباط بهتر آنها با استاد تایید می کند. 

  

  .فارسی، زبان فرانسه، یادگیري، راهبرد، زبان آموززبان :  کلید واژه         

  

  

   مقدمه. 1

  پیشینه تحقیق  1-1

انتشار آماده  يدانستند که در ذهن مدرس انباشته و برا یم یتیفیرا ک يریادگیپردازان و مدرسان  هیاز نظر ياریبس ش،یپ يتا چند

خود او  یکم هوش جهیدر نت ریتقص نیمقصر بود و ا يو شد،ی زبان آموز محقق نم يبرا يریاساس، چنانچه فراگ نیاست. بر ا

امروزه اما، بر اثر تالش ها و پژوهش هاي بسیار در قلمرو  .)1386(امامی پور و همکاران، او و مدرس بود يکم کار ایو 

راهبردهاي یادگیري، این بازخورد تغییر فراوان یافته است. راهبردها مجموعه اي از فعالیت هاي هدفمند در فرایند حل مساله 

  ).1390زبانی می باشند(شعبانی، 

مروز تحقیقات و مطالعات متعدد در زمینه راهبردهاي مختلف یادگیري محقق شده اند. در تمامی این تحقیقات راهبرد تا به ا

به عنوان عنصر مهم و جدایی ناپذیر از آموزش و یادگیري در نظر گرفته شده است. صالحی و عنایتی به بررسی هنجار استراتژي 

). رحمتیان و زهره وندي 1388رفت تحصیلی دانشجویان پرداختند(صالحی و همکار، هاي مطالعه و یادگیري و ارتباط آن با پیش

به بررسی میزان استفاده از استراتژي هاي شناختی و ارتباط آن با استقالل دانشجویان در یادگیري زبان  1390در سال

گیري زبان آموزان را به عنوان کشف و بررسی استراتژي هاي یاد 2015). لوسک در سال 1390پرداختند(رحمتیان و همکار، 

به چاپ رساند، مطالعه  2016-2015راهنما براي موفقیت تحصیلی آنان برشمارد. باریو در مقاالت متعدد که در فاصله سالهاي 
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راهبردهاي فراشناختی، اصول تدریس موثر با بکارگیري استراتژي هاي مطمئن، پشتیبانی دانشجویان بوسیله استاد با استفاده از 

 روش هاي خاص و گسترش یادگیري زبان آموز بوسیله استراتژي هاي یادگیري از زمینه هاي تحقیقاتی وي در این زمینه است

جنبه نوآوري این مقاله بیشتر از آنروست که در این تحقیق ما بیشتر بر تاثیر زبان مادري (فارسی) به عنوان عامل مهم در آموزش 

  می پردازیم. زبان فرانسه به عنوان زبان دوم 

  

  تعاریف و مفاهیم کلی  1-2

و به منظور ارتقاء  رانیا ياتخاذ شده توسط زبان آموزان بزرگسال در دانشگاهها يریادگی راهبردهاي یمقاله با هدف بررس نیا

توسط مدرس  یعال تیریمد کی میانجام شده است. ما معتقد دانشجویان ياستادان و هم برا يهم برا راهبردها نیاز ا یآگاه

به  يریادگی نیا جهی. در نتمی گرددزبان توسط زبان آموزان  يریادگیکالس درس باعث بهبود  یزبان موانعزبان در مواجه با 

 یاصالحات، بروزرسان جادیا .شود یم یو آموزش يریادگیفرصت  کیبه  لی، تبد یو تمرکز صرف ابزار آموزش یبررس يجا

تا پیش  .(Roegiers et al, 2012اصل و التزام است کی یدانشگاه طیدر مح قیو عم حیصح يریادگیو تمرکز و توجه بر 

یادگیري به وجود آمده بودند. از شناخته  –از گسترش مواضع موافق با یادگیري یک زبان بوسیله تعامل، چندین روش آموزشی 

گفتاري و روش یکپارچه (در روش سمعی بصري)  –ترجمه، روش مستقیم، روش شنیداري  –شده ترین آنها روش گرامر 

است. دو الگوي آموزشی بحث زبانشناسی فراگیري و آموزش زبانها را تکمیل کرده اند: یکی روش تطبیقی و دیگري رویکرد 

  ارتباطی.

  

  روش تطبیقی 1-2-1

مهارت زبان را در نظر داشت: روش تطبیقی که توسط مونیک نمنی در اوایل دهه هفتاد ایجاد شد گسترش و تمرکز بر چهار 

تولید شفاهی، نوشتن، خواندن و گوش دادن. او بیشتر بر اهمیت توانش هاي ارتباطی و دانش فرا زبانی تاکید می کند.کامبراژین 

از دیدگاه او  Ardity&Vasseur,1999).به وضوح عمل فرازبانی را با تکیه بر نظریه هاي واسور و آردیتی توضیح می دهد (

رازبانی، که بصورت شفاهی انجام می شود، نه فقط توسط پیچیدگی هاي دستوري، نظم دهی و ساختار قوانین در جنبه عمل ف

هاي شکلی زبان بلکه بیشتر با تولیدات زبانی متعددي که در کالسها و در پویایی گفتمان و فعالیت تفکر فی البداهه در طی 

  مبادالت زبانی صورت می گیرد قابل بررسی است.

مبادالت زبانی نظیر اطالعیه ها،  مکث ها،  وقفه هاي زبانی، تردید در تولید زبانی ، تولیدات نامفهوم ، تکرار و تغییر شکل 

ها در مسیر انتخابهاي زبانی ، اظهار نظر هاي صریح ، تعاریف شخصی ، بافت زدایی و بافت سازي و به عبارت دیگر هر آنچه 

ی افتد و آنچه به صورت تعاملی در جریان است. دستور زبان نیز به روش صریح از آستانه زبان از طریق تغییر دیدگاه اتفاق م

دوم و اول و با توجه به نیاز زبان آموزانی که عدم تجانس گروهی آنها در کالسهاي زبان به وضوح دیده می شود، آموزش داده 

  می شود.

  

  رویکرد ارتباطی 1-2-2

وانش هاي ارتباطی زبان آموز را با توجه بر عالیق و نیازهاي زبانی وي در نظر دارد. منابع رویکرد ارتباطی بیشتر گسنرش ت

واقعی و کاربردي سازي فعالیت بیان شفاهی از ویژگی هاي اساسی این رویکرد می باشند. این رویکرد تا حد امکان پرورش 

  . (Cuq, 2003)زبان آموزان با توانش ارتباطی واقعی اهتمام می ورزد

دستور زبان (قوانین صرفی و نحوي) و کاربرد آنها در نوشتار و همچنین واژگان انتخابی بدون در نظر گرفتن جایگاه آنها 

به همین دلیل است که تحقیقات انجام  ).1388دربیان شفاهی ، یکی از شرایط و ویژگی هاي رویکرد ارتباطی است(رحمتیان، 

هیه محتواي کالس هاي درسی بطور متداول دارد(به عنوان مثال چهار چوب مشارکت شده در رویکرد تعاملی جایگاه مهمی در ت

  تعامل گران و سازماندهی اشکال شفاهی زبان آموزان که تبادالت تعاملی را شکل می دهند).

  

  چشم انداز تعاملی  1-2-3
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زمان  یتعامل طیمح کیدر  يریادگیصورت  نیخواهد بود. به ا دارینسبتاً پا ردیکه باتعامل  صورت گ یزبان در صورت يریادگی

). چشم انداز تعاملی فراگیري زبان، ریشه هاي خود را در جامعه شناسی ارتباطی 1386(زارع، خواهد بود یماندن ینسبتاً مداوم

قرار  یتعاملو  یخود را بر تجربه اجتماع هیاول دیتاک یجامعه شناخت کردیروزبان و نیز در روانشناسی اجتماعی پیدا کرده است. 

). به نظر می رسد این چشم انداز بیشتر 1393(مهر محمدي، ورزد یم دیتاک یبر مباحث فرهنگ زین یسان گاه نیدهد و بد یم

نظریه هاي بعضی از نظریه پردازان همچون ویگوتسکی را مد نظر قرار داده است. زیرا بر دیدگاه درونی سازي زبان همزمان با 

 م مفاهیم یادگیري متمرکز است.در نظر گرفتن پیوند محک

، ابتدا این فرضیه را مطرح کرد که یادگیري زبان  قبل از فراگیري آن صورت می گیرد؛ اما کمی بعد آنرا 1996بانژ در سال 

بخشی از آن دانست. او این اظهار را مبتنی بر کارهاي ویگوتسکی در زمینه دیدگاه اجتماعی فرهنگی درونی سازي زبان که بر 

  اي آنها تعامل، نقش هاي ارتباطی زبان اموز را تضمین می کند قرار داد.مین

نیز مفهوم اجتماعی شناختی پردازش داده زبانی را مورد بررسی قرار داد. او یادآور می شود  1992دانیل ورونیک در سال 

یی که با الهام از ویگوتسکی صورت ویگوتسکی توسعه شناختی را مانند یک فرآیند اجتماعی و ارتباطی در نظر می گیرد. کارها

گرفته است همگی بر اهمیت اداي دسته جمعی و تعامل در فراگیري زبان دوم از نقطه نظر دیدگاه تعاملی تاکید می ورزند.در 

  .(Veronique,1992)واقع از طریق تعامل شرایط فراگیري یادگیرنده محقق می شود

علوم زبان بر اهمیت توجه به عوامل  فاکتورهاي بیرونی تولیدات زبانی به آردیتی و وسور با طرح مفهوم تعامل در قلب 

عنوان بخشی از مطالعه تا عمل تاکید می کنند. زین پس تعامل هاي داخل کالس دیگر نمی تواند به عنوان انتقال ساده محتوا 

ی از تفسیر پویا موقعیت ها و تبادل مواضع یک پیام و همچنین به عنوان یک مبادله معنی در نظر گرفته شود. چرا که مبادله معن

  .(Ardity&Vasseur,1999)اجتماعی جدایی ناپذیر است

معرفی شد. وي خاطر نشان می کند که همه تعامل گرایان در خصوص موثر  1996مفهوم تعامل بیشتر توسط متی در سال 

ان اتفاق نظر دارند. این نماي کلی دیدگاه تعامل بودن فاکتورهاي شناختی، جامعه روان شناختی و اجتماعی در فراگیري یک زب

گرایانه در خصوص یادگیري و درونی سازي زبان دوم عناصر خاصی را که به نظر بخش هاي تشکیل دهنده تعامل هستند (نوع 

  .(Mattey,1996)تعامل ، مکالمات آموزشی و بخش هاي بالقوه فراگیري ) برجسته می کند

  

  ه عنوان راهبرد رایج در یادگیري توسل به زبان مادري ب 1-3

اصطالح راهبرد یادگیري را در مقاله اي با موضوع زبان بینابین(زبان واسطه تلفیقی بین زبان  1972از زمانیکه سلینکر در سال 

 چندین منبع شناخته شده 1997اول و دوم) بکار برد، تعاریف متعددي براي این مفهوم بوجود آمده است. ریچ تریچ در سال 

  ) را نام برد.1992)، بانژ (1976) ،تارون (1983در این زمینه نقل می کند: از آن جمله میتوان فارچ و کسپر (

تعریف هایی که این محققان پیشنهاد کرده اند، پیچیدگی مطالعه بر  انواع راهبرد هاي یادگیري را نشان می دهد. در میان این 

  بیشتري شده است :  اصطالحات و تعریف ها، بر این موارد تاکید

ابزارها ؛ هماهنگی گروهی؛ تکنیک ها؛ عملیات آگاهانه؛ روش  –مجموعه اي از اقدامات انتخابی و داوطلبانه ؛ اقدامات  "

. مور بر کاربرد استراتژیک منابع (Richterich,1997)"هاي حل مسأله؛ توانش هاي پایه؛ توانش هاي تفکري و استداللی

  . (Moore,2006)زبانه ها به عنوان دانش پایه در کشف حقابق زبان می پردازدذخیره زبانی توسط چند 

از آنجایی که مفهوم راهبردهاي یادگیري، وسیع و گسترده است ما در این تحقیق به راهبردهاي یادگیري از منظر رویکرد 

برد واژه راهبرد مبین حرکت هاي دسته تعاملی می پردازیم. ورونیک خاطر نشان کرد که در تحقیق مربوط به فراگیري زبان، کار

در تولید و برون داد در نظر می  "ارائه "جمعی، تبادل و آسان سازي است که بخشی از این مفاهیم را در ارتباط با مفهوم 

 .(Veronique,1992)گیرد

و آنچه در آموزش زبان  ستین یکاف ییصرف به تنها یدانش زبان لیو تکم يساز یبر درون دیمطالعه و تاک یارتباط کردیرو

آزموده شده  يقو راهبردهايکردن آن با استفاده از  داریو پا تیزبان آموزان و تقو یدانش عمل یاست، بررس تیحائز اهم اریبس

راهبرد در شرایط تعاملی، بخش هاي خاصی از کار تبادل ابزارهاي زبانی ظاهراً مناسب را در نظر دارد  .(Scallon,2007)است

      .بدون در نظر گرفتن فراگیري موثر و کامل) (فراگیري
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می نامد. طبق تحقیقاتی  "دو کانون  "بانژ بخش هاي مبادالت تعاملی را که با تمرکز بر شکل و محتوا مشخص می شوند ، 

ربوط به که در زمینه فراگیري زبان صورت گرفته است، این توالی هاي تبادل گفتمانی و فعالیت فرازبانی (فرایند شناختی م

  .(Bange,1992)استفاده از زبان به منظور یادگیري) به دلیل نشان دادن لحظات بالقوه یادگیري مورد توجه محققان است

پیتر، متی و پی، در مفهوم راهبرد درون توالی ها در این زمینه پیشگام بوده است. بخش هاي از این  1989تحقیقات سال 

ن دوم دارد. آنچه در اینجا حائز اهمیت است، عناصر یست که باعث می شوند شرکت پژوهش، سهم مهمی در درونی سازي زبا

  کنندگان کالس زبان راهبردهایی را در قالب تعامل بکار گیرند. این عناصر، مطابق با فرضیه ما ، منجر به یادگیري می شوند.

  مرحله این طرحواره عبارتند از :) الهام گرفته اند. سه 1976کالمیر و شوتز (  "طرحواره عمل"این محققان از

اداي جمله که معموال شروع  مبادله را نشان می دهد و با یک عبارت خود آگاه  مشخص می شود-1  

تصویب این گفته-2  

سرانجام یادگرفتن آن-3  

ارتباطی). بنابر این طرحواره براي حل مانعی که زبان آموز با آن مواجه می شود ، بکار می رود(فقدان دانش واژه کافی و یا 

این مخاطبان این طرحواره به آن به عنوان یک هدف فراگیري نگاه می کنند. محققان بر این باورند که این لحظات آثار قابل 

توجهی از فراگیري اولیه را نشان می دهند. آنچه که اکنون حائز اهمیت می باشد این است که عملکرد راهبردهاي یادگیري زبان 

یک هدف ارتباطی در نظر گرفته شده توسط مدرس و نیز یادگیري حقایق زبانی را میسر می آموزان ، تحقق 

. چرا که یاد گیرندگان را به این سمت سوق می دهند که در هنگام بروز مانع بیشتر بر زبان متمرکز شوند (Moore,2006)کنند

  آن یک عملیات فرازبانی انجام دهند.تا مانع. در عین حال که مانع را براي خود زیر سوال ببرند و براي حل 

بانژ براي تبیین تمرکز چند برابر در لحظه تعامل در  "دوکانون  "تمایز بین راهبردهاي یادگیري و ارتباطی یادآور مفهوم 

ز کالس درس است که مطابق با آن تمرکز نه تنها بر شکل (زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی) که همزمان بر محتوا (معنی) نی

است. تحلیل لحظات تعامل که در آن دو کانونی بر یک عنصر زبانی صورت می گیرد، مبین روش پشتیبانی معلم از زبان آموز 

است که این نقش را با حل مانع زبانی زبان آموز انجام می دهد. به عنوان مثال در زمینه گفتگو در کالس زبان، پشتیبانی توسط 

ق نیازها و توانش هاي زبان آموز ارائه می شود و به وي امکان تحقق هدف ارتباطی و در مدرس نوعی ابزار است که  بر طب

 .(Bange,1992)غالب مواقع، درونی کردن عناصر جدید زبانی را می دهد

معلم مسئولیت آنچه زبان آموز نمی تواند انجام دهد را به عهده می گیرد و به تدریج که زبان آموز پیشرفت می کند، نقش 

م کمتر می شود. در نهایت، استدالل در تولید شفاهی و توانش هاي فعال زبان آموز افزایش می یابد. از جمله راهبردهاي معل

مهم می توان به پرسش و پاسخ در کالس (طرح سواالت کوتاهی که مستلزم پاسخ هستند) ساخت مجدد فرمول هاي زبانی 

متعدد به زبان اول اشاره کرد. مبادرت به این روش ها و بویژه مورد زبان  (توسط زبان آموز و با کمک مدرس) و نیز توسل هاي

بین دو زبان (و یا بیشتر) منجر شده است که زبان آموز این فضا را در زبان دوم ایجاد می  "فضا  "اول ، از دیر باز به نوعی 

  دارد.کند. در این شرایط، گویی زبان آموز نوع منبع ذخیره اطالعات زبانی ارزشمند 

  

 روش تحقیق . 2

  جامعه آماري  2-1

 شرفتیبا پ میآن ارتباط مستق حیصح تیریو مد ي زبانریادگدر ی توسل به زبان فارسی به عنوان یکی از راهبردهاي مهممطالعه 

براي این تحقیق سه کالس زبان فرانسه در مقطع دانشگاه و در سطح مبتدي،  ).1388(صالحی و همکار، دارد انیدانشجو یلیتحص

نفر جمعیت دارند. در هر کالس  40متوسط و پیشرفته انتخاب کرده ایم. کالسها در هر سه سطح با نوسان اندك، بطور متوسط 

شایان ذکر است که بسته به گروه حاصل می شود.  10وقتی زبان آموزان در قالب گروههاي کوچک تقسیم می شوند، حدود 

روابطی که دانشجویان با یکدیگر دارند؛ بعضی از گروهها شش نفر و بعضی دیگر تنها متشکل از دو نفر هستند. از آنجا که در 

این تحقیق بر تعامل تاکید داریم، لذا دانشجویان را در انتخاب هم گروهی و تعداد افراد داخل گروه مجاز و راحت گذاشته ایم. 

سال می باشد. مطالعه میدانی مربوط به زبان  25تا  18دختران) و رده سنی آنها بین  %70سیت دانشجویان دختر و پسر (جن

فرانسه به عنوان زبان خارجی در دانشگاه حکیم سبزواري در رشته زبان و ادبیات فرانسه است. دانشجویان مبتدي ترم یک، 

  د. متوسط ترم چهار و پیشرفته ترم هشت می باشن
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  ابزار تحقیق و جمع آوري داده ها  2-2

ضبط صدا و نسخه برداري از این صداها ، ابزارهاي اصلی این تحلیل را تشکیل می دهند. دو فعالیت اصلی که طی آن ضبط 

مطابق  هایمان را انجام داده ایم، اول از همه ایفاي نقش در یک رستوران و سپس فعالیتهاي مربوط به یادگیري آدرس است که

  با آن زبان آموزان براي جابجا شدن از مکانی به مکان دیگر از روي نقشه شهر آدرس می دهند.

تعامل هاي بین مدرس و گروه کالس بطور کامل ضبط نشده اند زیرا این تعامل ها فقط شامل یک مقدمه و تکرار زیاد 

رد کالسهاي انتخاب شده براي این مطالعه، شرکت کنندگان واژگان به منظور آماده سازي زبان آموزان براي فعالیت است. در مو

  دانشجوي زبان فرانسه هستند که زبان دوم را به عنوان هدف و برنامه تحصیلی خود انتخاب کرده اند.

  

روش تحلیل  3-2  

داها، دستگاههاي آنچه محقق ساخته ایم، یک تحلیل دقیق از پویایی گفتمان تعاملی راهبردهاي یادگیري است. براي تهیه ضبط ص

ضبط صدا را طوري که مانع کار آنها نشود، در هر گروه از دانشجویان قرار دادیم. از دانشجویان خواسته شد توجهی به دستگاه 

ضبط صدا و حضور محقق نکنند. در کل به نظر می رسید دانشجویان احساس راحتی می کنند و توجهی به حالت ضبط صدا 

خود احساس راحتی می کردند و به وي اعتماد داشتند . اطالعات ضبط شده براي هر دوره در طی دو  نداشتند. چرا که با استاد

دقیقه اي جمع آوري شد و در نتیجه محقق سه ساعت در هر کالس و در کل شش ساعت مشاهده داشت. رونوشت  90جلسه 

فعالیت می کنند و دیگري بخشی که استاد  ها شامل دو نوع تعامل است: یکی بخشی که دانشجویان در قالب گروههاي کوچک

با کل کالس تعامل زبانی دارد. طبق نتیجه تحقیقات، مدرس کالس زبان در حل موانع زبانی زبان آموزان و همچنین تنظیم 

عنوان موقعیت هاي تعاملی بین زبان آموزان نقش کلیدي و بسیار مهم دارد. هدفمان بیشتر مشاهده میزان توسل به زبان مادري به 

  راهبرد تعاملی اعمال شده توسط خود زبان آموزان از یک سو و توسط مدرس در تعامل با زبان آموزان از سوي دیگر است.

  

جزیه و تحلیل داده ها ت 4-2  

به منظور تحلیل داده ها و نیز براي یافتن راهبردهاي غالب مورد استفاده توسط اکثر زبان آموزان بزرگسال بوسیله نرم افزار اکسل 

مبادرت به یک روش تحلیلی آماري و نیز توصیفی کرده ایم. براي این مهم، نمونه هایی را ارائه داده ایم که اثر قابل توجهی از 

ن می دهند. از آن جمله عبارتند از: توسل به زبان فارسی، دو کانونی، پشتیبانی توسط مدرس و نقش هاي این راهبردها را نشا

تغییر یافته توسط زبان آموزان و مدرسان در ارتباطات متقابل. از جمله نمونه هاي استراتژي هاي اصلی جامعه آماري ما، استفاده 

  ل هاي زبانی است. از زبان فارسی، پرسش و پاسخ و اصالح مجدد فرمو

هنگامی که زبان آموز فاقد وسایل ارتباطی دیگر باشد، با هدف محق ساختن اصل ارتباط، مبادرت به کاربرد زبان فارسی می 

کند. در چنین مواردي، درخواست کمک تحت عنوان سواالت در کالس یا بین زبان آموزان و یا بین زبان آموزان و مدرس 

ح مجدد مشتمل بر اصالح کلمه، نحو و یا تلفظ به منظور کمک به زبان آموزان ارائه می شود. متداول است. سرانجام اصال

هدفمان برجسته کردن هر دو نوع تعامل در کالس زبان خارجی است. در هر دو حالت یک قابلیت مهم وجود دارد که جدا 

  ا دشوار می سازد. کردن استراتژي هاي مدرس از استراتژي هاي اتخاذ شده توسط زبان آموزان ر

نوع نگاهی که در کالس زبان به مفهوم ارتباط داریم، فرصت هاي بسیاري در مورد یادگیري و درونی سازي زبان توسط 

از طریق برقراري ارتباط است که فرد یاد می گیرد  ") 1987دانشجویان یک زبان خارجی به ما می دهد. در واقع براي لودي (

حال  نیا ا. و البته ب(Ludi,1987)مل در کالس زبان بین زبان آموزان و استادان مستلزم ارتباط استتعا  "ارتباط برقرار کند

و استفاده  زیآم تیاست که تعامل را موفق ییقالب ها میاو تنظ فهیمکالمات داخل کالس زبان به عهده مدرس است. وظ تیریمد

. ابتدا این مورد را مشاهده کردیم که چگونه برنامه آموزشی (Pekarek,1999)کنند یرا آسان م يریمنتج به فراگ راهبردهاياز 

اتخاذ شده توسط معلم و روند او در هدایت تعامل کالسی بر شکل تعامل ها تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، مبادرت باالي زبان 

قالب گروه هاي کوچک کار می  آموزان به یک شیوه در سه کالس مشاهده شد. از طرف دیگر تعامل بین زبان آموزانی که در
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کنند آنها را مجبور می کند تا از لحاظ زبانی و راهبردي خود را مجهز کنند تا بتوانند وظیفه اي را که به آنها محول شده انجام 

یادگیري تحلیل یک گفته، یادگیري فردي آن چیزي است که در ابتدا آنرا توسط "گَی و کراف می گویند  –دهند. دُزاندشون 

  .(Vasseur,1993) )نقل شده توسط وَسور -گی وکراف –( دُزاندشون  "عامل یاد گرفته ایمت

در آنها زبان آموزان به راهبرد هاي مختلف متوسل می شود، براي غلبه بر مشکالت زبانی و ارتباطی شناسایی کرد. در  

شند. با تمرکز بر مطالعات مختلف قالب هایی حقیقت تعامل باعث می شود که زبان آموزان در یادگیري خود فعال و مسئول با

را توصیف کردیم که در این قالب ها اولویت بیشتر بر توالی هاي جانبی است که بوسیله طرحواره هاي عملی و بویژه ساختارهاي 

صت سه گانه مشخص می شوند. فهمیدیم که شرکت کنندگان گروه هاي کوچکتر فرصت بیشتري براي مشارکت داشتند . این فر

بیشتر در هنگام فعالیت کل کالس و زمانی که مدرس با زبان آموزان وارد تعامل می شود ، رخ می دهد. در مقابل این امکان نیز 

وجود دارد که در یک شرایط نسبتاً رسمی امکان مشارکت هاي فردي زبان آموزان کاهش یابد و جاي آنرا مشارکتهاي کلی و 

ر در خصوص کالسهاي مبتدي صدق می کند. بدین ترتیب اینطور تشخیص داده می شود که دسته جمعی بگیرد. این مورد بیشت

سطوح توانش هاي شرکت کنندگان سه گروه (مبتدي، متوسط و پیشرفته) نوع مشارکتهاي برجسته را تحت تاثیر قرار داده است. 

بتدي بیشتر شاهد تمایل به توسل به زبان رونوشت هاي ما از این کالس ها امکان بررسی این اصل را می دهد که نزد سطح م

مادري به عنوان فعالیت مرسوم و ساختاري کالس زبان در این سطح (مسلماً به دلیل توانش نسبتاً محدود سطح مبتدي) هستیم. 

د که با این وجود ، باید در نظر داشت که تبادل هاي تعاملی در شکل کالسیک خود براي سطح مبتدي ، مبنایی را نشان می ده

بر طبق آن زبان آموز می تواند نه تنها توانش زبانی و ارتباطی خود بلکه اعتمادش به یادگیري زبان خارجی را شکل دهد(این 

  )1اعتماد اغلب در مورد زبان آموزان بزرگسال نادیده گرفته می شود). (نمودار 

 

  
  )2مبتدي زبان فرانسه (ترم میزان استفاده از راهبردهاي مختلف در کالس سطح مقایسه  :1نمودار

رونوشت هاي کالس سطح متوسط نشان می دهد که در خصوص توسل به زبان مادري، تمایل زبان آموزان در این سطح 

کمتر از زبان آموزان مبتدي است؛ اما همچنان راهبرد قالب است. در درجه دوم نزد این سطح،  شاهد تمایل بیشتر به پرسش و 

  ).2هستیم(نمودار  پاسخ هاي معنایی زبان

  



 117   /  کارشناسی در یادگیري زبان فرانسه مقطع توسل به زبان فارسی به عنوان راهبرد غالب                                                           

  
  )4میزان استفاده از راهبردهاي مختلف در کالس سطح متوسط زبان فرانسه (ترم مقایسه  :2نمودار

  

رونوشت هاي کالس هاي پیشرفته نشان می دهند که قالب هایی که زبان آموزان این سطح ترجیح می دهند بیشتر مربوط 

اي آزاد و پرسش و پاسخ هاي عمیق تر است که در نتیجه یک فعالیت فرازبانی به تبادل هاي کالمی باز ، تبادل عقاید ، بحث ه

  ).3منسجم را منجر می شوند(نمودار

  
  )8میزان استفاده از راهبردهاي مختلف در کالس سطح پیشرفته زبان فرانسه (ترم مقایسه  :3نمودار

  

. ماده اي که نه تنها باید واقعی و معتبر باشد  اهمیت انتخاب ماده آموزشی توسط معلم را مطرح می کند 1999روله سال 

. این قالب تعاملی ظریف (Roulet,1999)بلکه بایستی بیشترین عالقه و در نتیجه تعهد یادگیري را در زبان آموزان ایجاد کند

باط می که اغلب در گذشته بعنوان نوعی متوقف کردن تکلیف تلقی می شد اکنون باعث ایجاد مباحث دقیق از لحظات ارت

مطرح شد را یادآوري می  2003. در اینجا ساختار سه گانه اي که توسط کامبراژین در سال (Moore&Simon,2002)شود

کنیم. این راهبردها شامل کاربرد متعدد زبان مادري، پرسش و پاسخ، اصالح مجدد، فرایند دو کانونی و حمایت از جانب مدرس، 

می باشد. اجراي یک راهبرد ناشی از وجود یک مانع زبانی بوجود آمده، اعم از لغوي، جلسات اصالح و رفع اشکال و غیره ...

نحوي، معنایی یا آوایی است. از شناسایی مانع، تغییر تمرکز صورت می گیرد. از این تغییر، تمرکز تعامالت در یک فرایند حرکت 

  از معنا به شکل قرار می گیرند.    

فته بکار بردیم، گواه این پدیده است. آنچه توجه را جلب می کند روشی است که زبان نمونه اي که براي کالسهاي پیشر

آموزان براي رفع یک مانع بدون دخالت معلم به آن مبادرت می ورزند. وقتی که توجه آنها به جنبه صوري زبان معطوف شود، 

ی ایفاء می کنند. این نقش ها شکل هاي پشتیبانی زبان آموزان نقش هایی مانند کارشناس و یا یک مدیر مسئول تکلیف را به خوب

  به منظور حل سوال در داخل گروه را تضمین می کنند.

به طور کلی انعطاف پذیري که زبان آموزان در کالس ها و در عمل از خود نشان داده اند قابل توجه است. این فرایندها که 

ن حال پیچیدگی کار دسته جمعی و نیز توانش هاي دستوري، شفاهی و بارها در مطالعه میدانی ما به آن اشاره کرده ایم در عی
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ارتباطی زبان آموزان را نشان می دهند. براي این منظور نزد زبان آموزان سطح پیشرفته نسبت به مبتدي ها ظرفیت باالتري از دو 

ک جنبه بیشتر است. به عالوه تعداد کانونی یکسان مشاهده شده است. زیرا نزد زبان آموزان سطح مبتدي تمایل به تمرکز بر ی

بیشتري پرسش و پاسخ  در خصوص تلفظ و کمبود واژگان نزد مبتدي ها قابل مشاهده است. اینطور به نظر می رسد که مبتدي 

ها اگرچه توسط زبان فارسی، اما بر خالف زبان آموزان سطح پیشرفته که به لیست زبانی گسترده تري دسترسی دارند، تمایل 

  ي و سریعتري به از بین بردن موانع زبانی نشان می دهند.بیشتر

براي این منظور مدرس کالس مبتدي بخش زیادي از وقت خود را از گروهی به گروه دیگر گذاشته تا از درك درست 

ی کنند، واژگان و تکلیف توسط گروهها مطمئن شود. از طرف دیگر زبان آموزان سطح پیشرفته که در قالب فعالیتی بازتر کار م

توانش گفتاري خود را فاصله گرفتن از هدف فعالیت و در عین حال وقف زمان مناسب براي حل مشکالت زبانی توسعه می 

دهند. با مثالهاي ارائه شده، در واقع تشخیص قرارداد تعاملی بین مدرس و زبان آموزان در هنگام فعالیت گروهی آنها کار دشواري 

ن آثار و نتایج قابل توجهی از تعامل در بکارگیري زبان اول در یادگیري زبان را مشاهده نمود. از نیست. در چنین شرایطی میتوا

سوي دیگر کار بر روي زبان بصورت بخش هاي جانبی به زبان آموزان امکان تمرکز بر توانش فرازبانی و تقویت و گسترش آن 

شوند، اقدامات الزم براي انجام تکالیف خود را انجام می دهند.  را می دهد. هنگامی که زبان آموزان به حال خودشان گذاشته می

آنها براي غلبه بر موانع زبانی از فهرست زبانی خود که از قبل وجود دارد استفاده می کنند. پرسش و پاسخ در ارتباط با محتواي 

  فته می باشد. یک تکلیف زبانی (جنبه زبانشناختی) نوعی استراتژي مورد عالقه زبان آموزان سطح پیشر

به نظر می رسد سطح دشواري ماده و موضوع آموزشی، زبان آموزان را به سمت تفکر عمیق تر سوق می دهد، بدین معنی 

که سطح واژگان در ابزار آموزشی تضمین شده تر است و شامل کاربردهاي تصویري و همچنین منابع فرهنگی بود. زبان آموزان 

مادري و پرسش و پاسخ مربوط به معنا را ترجیح می دهند که احتماالً بخاطر ذخیره واژگانی سطح مبتدي بیشتر توسل به زبان 

محدود آنها است. توسل به زبان مادري و نیز پرسش و پاسخ هاي معنایی زبان بیشتر نزد سطح مبتدي مشاهده می شود. ساخت 

در آن مدرس خطاهاي زبانی را اصالح می کند بیشتر  مجدد عبارات، یعنی به عبارتی تاثیرات معلم در یادگیري زبان آموز که

مورد نظر گروه زبان آموزان سطح پیشرفته بود. به عبارت دیگر، مدرس بسیار فعال و پویا نمی تواند از اصالح دانشجویان که 

در قالب  راهمچنان با انگیزه مشغول فعالیت یادگیري هستند خودداري کند. مدرس کالس سطح پیشرفته اکثراً ساخت مجدد 

نسبتاً سنتی آن محقق می سازد؛ به این معنی که مدرس فعالیت و نوبت گفتار در کالس را مدیریت می کند. با این حال بایستی 

تاکید کرد که این مدرس نیز در این زمینه امکان بحث آزاد را فراهم کرده است. در چنین شرایطی  توالی هاي یک سویه مختلفی 

اي مختلفی نظیر استفاده از زبان فارسی و اشکال مختلف پرسش و پاسخ مشاهده می شود، وجود دارند(جدول که در آنها راهبرده

1(.  

 راهبردهاي یادگیري

سطح 

  زبان

توسل به 

  زبان فارسی

دو 

  کانونی

پرسش و 

پاسخ معنایی 

  زبان

بحث 

  هاي آزاد

فعالیتهاي 

  فرا زبانی

ساخت مجدد 

  عبارات

  مبتدي
کمک  -قوي

  مادرياز زبان 

خیلی 

-ضعیف

محدودیت 

اطالعات 

  زبانی

 -ضعیف

توانش پایین 

  زبانی

خیلی 

 -ضعیف

مسئله سطح 

  زبانی

خیلی 

مسئله  -ضعیف

  سطح زبانی

 -ضعیف

  توانش پایین زبانی

    

  متوسط

قوي  "نسبتا

توسل نسبی  –

  به زبان مادري

 –ضعیف 

محدودیت 

اطالعات 

  زبانی

 –متوسط 

توانش نسبی 

  زبانی

 -ضعیف

مسئله 

محدودیت 

  زبانی

خیلی 

مسئله  -ضعیف

  محدودیت زبانی

 -ضعیف

  توانش زبانی اندك
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                                                                                                                                 نتیجه گیري

مطالعه میزان توسل به زبان مادري سه کالس در سه سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته زبان و ادبیات فرانسه با هدف اثبات و 

مستند کردن استفاده بیشتر از زبان فارسی در بعضی سطوح توسط زبان آموزان بزرگسال زبان فرانسه به عنوان زبان دوم و نیز 

 میبه آنها توجه کرد قیتحق نیکه در ا یعواملان آموزان در هنگام فراگیري زبان انجام شد. به منظور کمک به تغییر نحوه تفکر زب

 يآنها ، ارتباطشان با مدرس و عادتها يفرد يها یی، توانااستفاده از زبان مادري براي یادگیري يزبان آموزان برا زهیشامل انگ

 منجر کالس زبانی تعامل هاي مطالعهمناسب تر هستند) است.  یمکالمه و گفتگو بطور کل ياز آنها برا یآنها (بعض يمکالمه ا

 یاري آموزشی تر منسجم ریزي برنامه در را ما و شده آموزان زبان زبانی مهارت هاي و دانش میزان از دقیق و صحیح ارزیابی به

رایط مختلف تعاملی مشاهده کردیم، چه در مورد زبان طی این مطالعه، اثرات قابل توجهی از قابلیت فراگیري در ش. می کند

آموزانی که در یک گروه محدود و کوچک کار می کردند و چه در چهار چوب طرح مباحث آزاد که مربوط به مدرس است. با 

موجب عالوه بر اینکه  انجام این تحقیق متوجه شدیم که توسل به زبان مادري به عنوان یکی از راهبردهاي اصلی یادگیري

 دیبه هنگام تول ی؛ باعث تمرکز زبان آموز و معلم بر موانع زبانمی گرددموفق  يریادگی جهیتعامل زبان آموزان و در نت تیتقو

 يبه شرکت در بحث ها لیمات ،یفرازبان يها تیبر فعال شتریما ب یتمرکز اصلاز میان راهبردهاي موجود شوند.  یزبان م یشفاه

مشاهدات  جیبود. نتا  يتوسل به زبان مادربیشتر و  یزبان، دوکانون ییزبان، پرسش و پاسخ معنا يآزاد، پرسش و پاسخ ساختار

ي نزد زبان آموزان مبتد شتریو پرسش و پاسخ در خصوص ساختار زبان ب يدهد توسل به زبان مادر ینشان م يآمار لیو تحل

پرسش و پاسخ در  شتریب یکاف یاندوخته زبان لیبه دل شرفتهیکه نزد زبان آموزان سطح پ ستیدر حال نیکاربرد دارد. ا و متوسط

عالوه بر این امیدوار هستیم  باشد. یممورد استفاده  یفرازبان يتهایآزاد و فعال يبه بحث ها لی، تمايدو محور ،یخصوص معن

به عنوان یک مدرس زبان با بررسی پدیده هاي مرتبط با کالس زبان توانسته باشیم بخشی از یک برنامه آموزشی در موقعیت 

بالقوه یادگیري را توضیح داده باشیم. در این راستا مفاهیم مربوط به مدیریت سوال هاي مطرح شده در کالس و فرایند پاسخ و 

انی از جانب مدرس بایستی به عنوان منبعی مهم در تربیت معلمان و براي ایشان بکار رود. این تحقیق همچنین به ما امکان پشتیب

  مالحظه این اصل را داد که زبان آموزان بزرگسال در دانشگاه بطور داوطلبانه از دستورالعمل هاي ضمنی کالس پیروي می کنند. 
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