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چکیده
بهرهگیری از روشها و رویکردهای مختلف آموزش زبانهای خارجی بهخ صوص زبان انگلی سی بهویژه در دو سه دهه
اخیر توجه محققان و مدرسان را به خود معطوف داشتهاست .در سالهای اخیر مبحث تربیت مدرسان برای آموزش زبان
فار سی به غیر فار سی زبانان تالشهای ب سیاری شده ا ست و پژوهشهای مختلفی انجام شده ا ست اما آنچه باید بی شتر
مورد توجه قرار گیرد بومی سازی روشها و رویکردهای مورد ا ستفاده برای آموزش زبان انگلی سی برای آموزش فار سی
به غیر فارسی زبانان است .چنانچه رویکرد و برنامهی مدونی در اختیار مدرسان و دانشجویان رشته آزفا قرار بگیرد شاهد
آموزش هدفمند ،یکدست و موثرتر خارجیان عالقمند به زبان فارسی خواهیم بود .با وجود مشکالت فراوانی که در کتب
آموزشییی موجود و روشهای تدریس متناسییب با کتا ها دیده میشییود .در ایم مقا ه نییمم معرفی اجما ی روشهای
مختلف تدریس زبان به رویکرد آموزشییی گنینش نییابطهمند میرسیییم و تالش میشییود تا با تکیه بر نقام متبت ایم
رویکرد چگونگی بومی سازی ایم رویکرد در زمینه آموزش زبان فار سی به غیر فار سی زبانان مورد بحث و برر سی قرار
گیرد.
کلیدواژه :رویکرد آموزشی گنینش نابطهمند ،آزفا ،زبانآموزان ،بومی سازی.

 .1مقدمه
مقا ه حا نر پژوه شی نظری و کیفی پیرامون برر سی منایای به کارگیری شیوه تلفیقی آموز شی گنینش نابطهمند در مبحث
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است .رویکرد آموزشی گنینش نابطهمند شامل کاربرد راهکارها و شیوههای مختلف
از روشهای تدریس متداول ا ست در حا یکه هر کدام از ایم راهکارها در جای خود ویژگیهای مختص خود را دارا ه ستند.
با توجه به نقام قوت و نییعف هر کدام از روشهای شییناخته شییده برای تدریس زبان اتخای رویکرد گنینشییی نییابطهمند
می تواند ب سیار موثر و نتیجه بخش با شد .چنانچه مدرس زبان خود را با ستفاده از رو شی خاص محدود کند تداوم یادگیری
زبان آموزان دچار نقص و ا شکال می گردد و اموزش شکلی مکانیکی به خود میگیرد .ا ستفاده و محدود شدن به شیوهای
خاص در واقع دور شدن از نیازهای واقعی زبان آموزان ا ست و کالس رو شمند اما فاقد خالقیت و بهرهوری منا سب خواهد
بود .ا بته در کنار کاربرد روشهای تدریس الزمه تدریس موثر در دوره کنونی اسییتفاده از کلیه امکاناتی اسییت که فناوری به ما
عرنییه کرده اسییت .همانطور که فرینن  )4 :2013بیان میکند برای حمایت از ابتکار و جسییتجوگری دانش آموزان ،آموزش
ا هامبخش آموزشی است که مدرسان فناوری نیرومند روز را بهطور مدام با فرایند یادگیری تلفیق میکنند.
محققان و مدرسان زبانهای خارجی همواره بدنبال رویکردها و شیوههای موثرتر برای پیشبرد و تسریع آموزش زبان دوم
بودهاند .شیوه آموز شی ترجمه د ستور 1به عنوان نخ ستیم روش آموزش شناخته شده زبان در دهههای چهل تا ه شتاد قرن
نوزدهم بر آموزش زبان سایه افکنده بود .محققانی چون ریچارد و راجرز  )2001:37م شاهده کردند که روش آموز شی ترجمه
دستور اساسا شیوههایی برای مطا عه دستور زبان مقصد از طریق تحلیل قواعد دستوری آن زبان بود که نتایج ایم تحلیل برای
ترجمه جمالت و متون از زبان مق صد به زبان مبدا بهکار گرفته می شد .بنابرایم در ورای آموزش زبان بوا سطه ترجمه و حفظ
قواعد دسیییتوری هدف دیگر مطا عه یییرف و نحو زبان خارجی نهفته بود .در ایم شییییوه غیرتعاملی و تک یییدایی جریان

 / 410چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی 1399 -

اطالعات از معلم به دان شجویان و یکطرفه ا ست .ایم شیوه دان شجویان را به سمت کاربرد زبان برای ارتبام سوق نمیداد .در
واقع دانشییجویان بعد از کالسهای متوا ی قادر به ییحبت کردن به زبان خارجی نبودند .در ایم شیییوه بیشییتر تاکید بر فرم و
ورت بود نه معنی.
2
در روش مسییتقیم آموزش زبان هدف برقراری ارتبام بعد از آموزش بود و مانند شیییوهی قبلی آموزش قواعد دسییتوری
دنبال نمی شد .در ایم شیوه بهطور م ستقیم معنای مدنظر در زبان اول با ا ستفاده از ت صاویر و تمریمها به دان شجویان منتقل
میشیید .تعامل در ایم شیییوه پرن تر بود و دانشییجویان باید کاربرد ییحیل جمله مربوطه و تلفظ درسییت کلمات را تکرار و
تمریم میکردند .در دههی چهل و پنجاه قرن بیستم شیوهی شنیداری گفتاری 3ابداع شد .ایم شیوه که تحت تاثیر روانشناسی
رفتارگرا در آمریکا شکل گرفت بدنبال حفظ کردن یک سری از دیا وگها و تمریمهای طبقهبندی شده بود .به باور طرفداران
ایم شیوه زبان مجموعهای از عادات است و زبان گفتار است نه نوشتار .استفاده از ایم شیوه در دهه شصت به اوج خود رسید.
مشکل ا لی ایم شیوه ایم بود اگرچه یادگیری دانشجویان در کالس زبانآموزی خو و موثر بود اما نمیتوانستند در محیط
واقعی ارتبام موثر برقرار کنند .در دهه شصت نگرش رمنی شناختی 4برای آموزش زبان شکل گرفت .هدف از ایم نگرش ایم
بود که دانشیییجویان بتوانند زبان را به یییورت خالقانه در محیط واقعی و جامعه زبانی به کار برند .همانطور که اسیییکی
هان  )1998:30بیان میکند ایم نگرش حداکتر خالقیت را به دانشجو میدهد و هیچ محدودیتی برای ترکیبهای جدید معنایی
ندارد .همانطور که مشاهده میشود هر چه پیش میرویم شیوهها از حا ت قاعده بنیان و کنتر ی و معلم محور به سمت آموزش
آزاد و دانشجو محور میرود .ایم شیوه قاعدهمندی زبان را هم درنظر دارد و دانشجو را قادر می سازد تا براحتی با قواعد جمله
ب سازد اما موقعیتهای مختلف زبانی را برای ایم جمله سازی در نظر نمیگیرد و درحا یکه دان شجو دانش ساخت جمالت و
انواع قواعد را دارد اما در موقعیت الزم نمیتواند جمله مناسب را تو ید کند.
رویکرد بعدی برای جبران ایم نقی صه روش موقعیتی آموزش زبان 5ا ست.ایم شیوه هم در دهه ش صت و بعد از شیوههای
قبلی رواج یافت .ایم شیوه شامل ا ولهای سی ستماتیک انتخا محتوی واژگانی و د ستوری ،تعییم سطل محتوی و ارایه
بواسطه تکنیکهای ارایه و تمریم موارد الزم در یک دوره است ریچارد و راجرز .)2001:38،در ایم شیوه موقعیتهای مختلف
کاربرد فرهن و زبان مقصیید در کالس مدنظر قرار میگیرد و کالس به زبان مقصیید برگنار میشییود .ایم روش اگرچه نسییبتا
موفق بود اما ایم واقعیت را در نظر نمیگرفت که زبان و ارتبام زبانی رفا موقعیت محور نی ست و موارد متعددی در کاربرد
زبان ه ست که قابل پیشبینی نی ست .در واقع موقعیتهای از پیش تعریف شده نی ستند و انتخا کلمات و جمالت ب سته به
اشخاص و زمینه موجود بسیار متغییر خواهد بود.
6
شیوه دیگری که جهت رفع نقص آموزش موقعیتی مطرح شد نگرش ارتباطی آموزش زبان ا ست .ایم شیوه اهداف
و فرایندهای آموزش زبان را مدنظر دارد و ایم حقیقت که توانش ارتباطی زبان شامل قابلیتهای بیانی ،تف سیری و انتقال معنا
ا ست .ایم نگرش برخا سته از گفته کال سیک دل هایمن ا ست .به گفته دل هایمن  )1972:279قواعدی برای کاربرد زبان ه ست
که بدون وجود آنها قواعد دستوری بیفایده خواهند بود .به سخنی دیگر دستور و واژگانی که در کالس آموزش داده می شوند
دنبا ه کارکرد ،موقعیت یا بافت زبان و مشارکت کنندگان گفتگو هستند .در ایم نگرش معلم با فراهم آوردن شرایط و بافتهای
مختلف و تقویت بعد ارتبام الزم یادگیری زبان ارتباطی را برای زبانآموزان تسییهیل میکند و زبانآموزان در تعامل با کالس و
با دانش اینکه یک ورت میتواند نقشهای مختلفی داشته باشند معنی را به ورت خالقانه و نه قا بی انتقال میدهند .با تمام
برتری که نگرش ارتباطی آموزش زبان بر سایر روشها دارد اما هیچ رو شی تاکنون بهعنوان شیوهی همگانی و مطلقا رایج و
موفق در آموزش زبان مطرح نیسییت همانطور که نونان  )1991:228اشییاره میکند که مشییخص شییده اسییت که هیچ شیییوهی
آموزش زبان هرگن شییییوهی اول و آخر آموزش نبوده و در آینده هم نخواهد بود .در واقع بهنظر میرسییید بهتریم روش برای
آموزش زبان رویکردی ا ست که گنینش نابطهمند نام دارد و از سوی الر سون و فریمم  )2000مطرح شد .ایم رویکرد بر
کاربرد شیییوهها و نگرشهای مختلف ،انتخا تکنیکهای متفاوت از هر شیییوهی آموزشییی تاکید دارد براسییاس ایم نگرش
مدرس زبان با در نظر گرفتم اهداف آموزشی و موقعیت و بافت زبانی از تکنیکهای مختلف بهره میگیرد .جداسازی آموزش
دسییتور و واژگان در ایم نگرش مطرح نیسییت و تمام بخشهای زبان بهطور مناسییب مورد توجه قرار میگیرند .نیاز سیینجی
زبانآموزان در ایم رویکرد حائن اهمیت اسییت و برایم اسییاس مدرس بهطور متال دوره آموزش نوشییتم را بهطور کاربردی و
عملی تدویم میکند و برای آموزش از روشهای مختلف بهره میگیرد .بهنظر محققان ایم حوزه مدرس مسییلط در آموزش با
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ترکیب متمها ،بافتهای مختلف زبانی و با شیییوههای مختلف و با توجه به نیاز زبانآموز زبان را به ییورت کاربردی آموزش
میدهد.
محققان مختلفی در حوزه آموزش زبان دربارهی رویکرد گنینش نابطهمند کار کردهاند و مطلب نوشتهاند اما هیچکدام ایم
شیوه را بهعنوان روشی مستقل مانند شیوهی ارتباطی آموزش زبان و در کنار سایر شیوههای مستقل آموزش زبان مدنظر قرار
ندادهاند.
در مقا ه حا نر تالش می شود تا با اتکا به ماهیت و مبنای رویکرد آموز شی گنینش نابطهمند در جهت بومی سازی ایم
رویکرد در حوزهی آموزش زبان فار سی به غیرفار سیزبانان به راهکارهای م شخ صی د ست یابیم چرا که آموزش زبان تلفیقی
از شیییوهها و روشهای مختلف جهت رسیییدن به حداکتر مینان کارایی و نتیجه مطلو اسییت .به باور بسیییاری محققان و
مدرسییان حوزه آموزش زبان اتکا به شیییوهای خاص برای آموزش زبان راهگشییا نخواهد بود .موقعیت و متم و محیط آموزش
زبان و حتی شییباهت زبان مقصیید به زبان مادری همه عواملی هسییتند که تلفیق روشها را سییبب خواهند شیید .آموزش موفق
آموزشییی خواهد بود که موقعیت محور و زبانآموز مدار باشیید و در عیم اسییتفاده از روشهای مختلف ،آموزش به شیییوهای
خاص محدود نشود.

 .2پیشینه پژوهش
پژوهشهای مختلف و متنوعی در مورد نکات آموزشی و متغییرهای دخیل در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ورت
گرفته است اما پژوهشی بهطور خاص در مورد رویکرد تلفیقی در مبحث آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان یافت نشد.
نمونه پژوهشهای ییورت گرفته از بیم پژوهشهای متعدد در حوزه آموزش زبان فارسییی عبارتند از :ابنارهای آموزش زبان
فارسیییی در محیط مجازی :از طراحی تا اجرا وکیلیفرد و دیگران ،)1391،تأثیر آموزش شیییبکه های واژگانی بر درک مطلب
ی
فارسییییآموزان غیرایرانی رق یبدوسیییت و جمشییی یدی ،)1391،کارکرد های ز بانی :وا کاوی ن یاز های ز بانیِ کارکرد ِ
فارسییییآموزان غریبی و یییحرایی ،)1392،تدویم فهرسیییت واژگان پایه برای زبان فارسیییی :رویکردی تلفیقی عبادی و
دیگران ،)1393،رویکرد مفهومی -نقشیییی در آموزش زبان فارسیییی به غیرفارسییییزبانان یییحرایی و دیگران ،)1393،تأثیر
بهکارگیری راهبردهای فراشناختی ،اجتماعی و عاطفی بر مینان موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی در مهارت نوشتاری دیقیفر
و خا قی زاده ،)1396،ارز یابی محتوای دسیییتور در م نابع آموزش ز بان فارسیییی به غیر فارسییییز با نان بر پا یهی رویکرد
دستورآموزشی هادیزاده و دیگران.)1397،

 .3رویکرد آموزشی گزینش ضابطهمند در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
با علم به ایم مو نوع که هیچ کتب آموز شی نمیتواند کامل با شد و از تمام تکنیکها و شیوهها بهطور متنا سب بهره ببرد و با
در نظر گرفتم ایم نکته که مدرس بهعنوان یک عامل انسییانی از خطا مبرا نیسییت و تواناییهای افراد مختلف متفاوت اسییت
هدف از ترویج ایم رویکرد تالش برای کاربرد شیوههای مختلف در جای خود و متناسب با زبانآموز و محیط آموزشی است.
در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دو عامل متم و مدرس میتوانند با ایم رویکرد بسیار اثربخشتر باشند.
همانطور که پیشتر اشاره شید مفهیوم آمیوزش تلفیقیی بیا آمیوزش گینینش نیابطهمنید همووشیانی دارد از اییمرو قبیل
از ادامه بحث به اختصار در مورد نگیرش گنینشیی نیابطهمنید مطیا بی بییان مییشیود .گیائو  )2011معتقید اسیت کیه اییم
شیوه مدرس را به چیا ش مییکشیاند کیه هیر تصیمیمی در میورد آمیوزش کیالس و فعا ییتهیای کالسیی مبتنیی بیر درک
جامع و کامل از همه نظریههای ییادگیری و آمیوزشهیای میرتبط اسیت .اینکیه زبیان چگونیه آموختیه مییشیود و ماهییت
تییدریس چیسییت .گییائو  )2011:1بیییان میییکنیید کییه نگییرش گنینشییی یییک روش مجیینای ملمییوس نیسییت بلکییه روشییی
اسییت کییه گفییتم ،شیینیدن ،خوانییدن و نوشییتم را بییاهم ترکیییب میییکنیید و شییامل فعا یییتهییای کالسییی اسییت .وی بیییان
میییکنیید کییه روشهییای تییدریس مرسییوم کنییونی تلفیقییی از روش ترجمییه دسییتوری ،روش سییاختاری و آمییوزش ارتبییاطی
است و به مدرسیان تو ییه مییکنید کیه از نقیام قیوت همیه اییم روشهیا اسیتفاده کننید درحا یکیه نقیام نیعف آنهیا را
کنییار میییگذارنیید .در واقییع هیییچ روش ایییده ا ییی بییرای آمییوزش زبییان نیسییت و معلییم بییا توجییه بییه کییالس و موقعیییت و
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سطل زبانآموزان آزاد اسیت تیا شییوههیای مختلیف را بیهکیار بنیدد .تیدریس بیا اییم نگیرش انعطیافپیذیر و ورای شییوه
خا ی است.
کومییار  )2013:2اظهییار میییکنیید کییه هییدف از گییرایش بییه شیییوههییای گنینشییی آن اسییت تییا تجییار زنییدگی را بییه
ایدههای موجود در یادگیری زبان مرتبط کنیم .نیوع فعا ییتهیای ییادگیری کیه میدرس برمییگنینید غا بیا بیهطیور مسیتقیم
با تجار مدرسان در دنییای واقعیی میرتبط اسیت .در واقیع اییم رویکیرد باعیث مییشیود زبیانآمیوزان احسیاس تیرس و
ناامیدی از آموزش زبان نداشیته باشیند و احسیاس کننید در محیطیی ماننید خانیه خیود حدیور دارنید .عیالوه بیر اییم ،در
یییک کییالس درس میییتییوان بییرای انتقییال مفییاهیم از موسیییقی ،جلییوههییای ییوتی و تصییویری بهییره گرفییت .بنییابرایم
مدرس خود را محدود به گفتار رف در کالس نمیکند.
در واقع تمام روشها بایید در خیدمت زبیانآمیوز باشید و توجیه میدرس بیه جیای اجیرای تمیام و کمیال ا یول ییک
روش باید متوجیه کمیک بیه زبیانآمیوز جهیت پیشیرفت هیر چیه بیشیتر باشید .وا یی  )2009:36مشیاهده مییکنید کیه بیا
اتخای رویکرد گنینشی موثرتریم شیوه بیرای معلمیان اییم اسیت کیه زمینیه انیواع و اقسیامی از فعا ییتهیا را فیراهم آورنید
کییه نیازهییای سییبکهییای مختلییف یییادگیری را بییرآورده سییازد و اینکییه همییه زبییانآمییوزان حییداقل فعا یییت کالسییی را کییه
د خواه آنهاسیت داشیته باشیند ...مدرسیان بیه تکنییکهیایی نییاز دارنید کیه در موقعییتهیای خیاص و بیا اهیداف خیاص
کارایی دارد و برای آن دسته از زبان آموزانی که در کالسشان دارند موثر است.
ی  )2012:170بیان مییکنید کیه زبیانآمیوزان مرکین کیالس هسیتند.آنها نقیشهیای چندگانیهای دارنید .بیهعنیوان فیرد
مشییارکتکننییدگان فعییال آن فعا یییت ،در حییال کشییف آن زبییان ،مخاطییب و ارزیییا فراینیید یییادگیری هسییتند .نیازهییا و
منافع آنها بیر گیروه تاثیرگیذار اسیت .زبیانآمیوز بیهعنیوان عدیوی از گیروه ،منبیع اطالعیات درییافتی ییک نظیام حمیایتی
است .زبانآموزان در فعا ییتهیای کالسیی بیا هیم همکیاری و مشیارکت دارنید .خروجیی آنهیا ورودی دیگیران اسیت .بیه
یکدیگر در حل مسایل کمک میکننید بیه جیای اینکیه فقیط بیه معلیم متکیی باشیند .میا مییتیوانیم از بحیثهیای گروهیی
برای حل مسایل اسیتفاده کنییم و اییم مونیوع باعیث تقوییت اسیتقالل فیردی مییشیود .در ییک کیالم زبیانآمیوز ابتکیار
عمل را در کالس بهدست میگیرد.
به طور کلی در مورد ایم رویکرد میتوان به چهار مورد زیر اشاره کرد کومار:)2013:2،
-1برای زبانآموزان درک و فهم زبان متم در بافت فرهنگی آن سادهتر است.
-2ایم رویکرد چهار مهارت حبت کردن ،شنیدن ،خواندن و نوشتم را با هم میآمیند.
-3بییه مییدرس کمییک میییکنیید بواسییطه تمرکیین بییر نقییام قییوت روشهییای مختلییف و پرهییین از نقییام نییعف آنهییا
به ورت اثربخش تدریس کند.
-4یادگیری بد یل کاربرد موقعیتهای واقعی در محیط کالس راحتتر خواهد بود.
منایای دیگری را نیین مییتیوان بیرای اییم رویکیرد برشیمرد از جملیه اینکیه زبیانآمیوز محیور ،بافیت متکیی ،زنیده و
پویییا ،انگینشییی و مشییارکتی اسییت و شییامل انییواع مختلییف و متنییوعی از فعا یییتهییای کالسییی اسییت .ایییم رویکییرد
انعطافپیذیر اسیت و چیون بیا توجیه بیه نیازهیای زبیانآمیوزان تعیدیل مییشیود نتیایج آموزشیی آن بسییار ملمیوس و بیا
زمان کمتری قابل مشاهده است.
ایم رویکرد معایبی نین دارد از جملیه اینکیه میدرس نتوانید بیهدرسیتی بییم روشهیای مختلیف تیوازن برقیرار کنید در
واقییع بییه نییوعی ممکییم اسییت در روشهییای مختلییف گییم شییود و از وظیفییهی ا ییلی خییود کییه معلمییی کییردن اسییت دور
شود یعنی فردیت معلم ممکم اسیت کمرنی شیود و خیود معلیم ممکیم اسیت احسیاس کنید کیه آنچنیان مفیید نیسیت و
رفا انتخابگر بیم روشهای مختلف است.
فارغ از محاسم و معاییت اییم رویکیرد آنچیه مهیم اسیت اثربخشیی آن اسیت کیه مییتوانید در آمیوزش زبیان فارسیی
به غیرفارسیزبانان مشهود باشد .بیا اییم رویکیرد تلفیقیی و بیا توجیه بیه مطیا بی کیه تیاکنون بییان شید چهیار عنصیر بایید
توامان مورد توجه مدرسان زبیان فارسیی باشید .بیا توجیه بیه اینکیه عمومیا دورههیایی کیه در داخیل برگینار مییشیوند بیه
حاظ زمانی نسبتا کوتاه هستند عامل زمیان میا را بیهسیوی برطیرف کیردن نیازهیای یرفا ارتبیاطی روزمیره مییکشیاند در
واقییع بحییث نیییاز سیینجی بسیییار مهییم اسییت زیییرا کییه نیییاز زبییانآمییوزان آشیینایی بییا متییون ادبییی و داسییتانی و آمییوزههییای
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فرهنگی غیره نیست بلکیه بایید ابتیدا یرفا بیه مهیارتهیای ارتبیاطی توجیه شیود و مهیارتهیای ارتبیاطی براسیاس اییم
رویکرد موقعیت محور و بافت متکی است.
چنانچییه دوره واجیید زمییان الزم و بلنیید مییدت بییود مییدرس میییتوانیید همنمییان بییه تقویییت مهییارتهییای چهارگانییه
بوردازد و از هر کدام جهت تقویت دیگیری بهیره ببیرد .بیا توجیه بیه اینکیه کتیب موجیود در زمینیه آمیوزش زبیان فارسیی
غا با مدرس محورند تیا زبیانآمیوز محیور یعنیی در جهیت راحتیی کیار مدرسیان نوشیته شیدهانید بهتیر اسیت مدرسیان از
مواد دیگر آموزشی در کالس بهره بگیرنید حتیی مییتواننید در میواردی افیرادی را بیا هجیه معییار مهمیان کیالس کننید تیا
آنها دیا وگهای ارتباطی در فدای کالس به ورت زنده تمریم کنند.
با توجه به رویکرد تلفیقی ترجیحا کالس بیه زبیان فارسیی برگینار مییشیود و اگیر میوارد خا یی بیود کیه قابیل فهیم
نبودنیید ترجمییه بییه انگلیسییی ارائییه میییشییود .گفتگوهییا ییرفا براسییاس موقعیییت تعریییف شییده نباشیید و مییدرس مطییابق
روش ارتباطی به زبیانآمیوزان اجیازه دهید کیه بییم موقعییتهیای مختلیف ارتبیام کالمیی برقیرار کننید .در واقیع میدرس
جریان ارتبام را با ا گوهای مشخصیی آغیاز مییکنید امیا ادامیه و تکمییل آن بایید نسیبتا آزاد باشید تیا زبیانآمیوز احسیاس
بهتری داشته باشد ایم رویکرد زبیانآمیوز را بیه سیمت مشیارکت هیر چیه بیشیتر در گفتگوهیای کیالس سیوق مییدهید و
انگینه وی را تقویت میکند تیا جاییکیه حتیی زبیانآمیوزان بیه یکیدیگر در میواردی داوطلبانیه کمیک مییکننید و یرفا از
معلم کمک نمیگیرند.
مدرس بهتیر اسیت پیا را فراتیر از کتیب آموزشیی گیذارد و بیا آگیاهی از روشهیای مختلیف و کیاربرد آنهیا در جیای
مقتدی فدا را برای مشارکت زبانآموزان باز کند.
ایم نگرش در حا یکیه از آمیوزش یورتگرا در دسیتور بیازنمیمانید باعیث مییشیود بیا اتخیای آن زبیانآمیوز در زبیان
شفاهی غوطهور شود و زمینیه آمیوزش را بیا بافیتهیایی در موقعییتهیای واقعیی زنیدگی فیراهم مییکنید و بیه تعیامالت
متناسیب در بافییتهییای اجتمیاعی توجییه دارد .اکنییون بییار دیگیر تکنیییک هییر کییدام از روشهیای تییدریس مطییرح شییده در
مقدمه مقا ه را بهطیور جداگانیه در جیدول  1میرور مییکنییم تیا بتیوانیم چگیونگی کیاربرد رویکیرد گنینشیی نیابطهمنید
را در حوزه آموزش زبان فارسی شرح دهیم.
جدول  .1تکنیکهای روش تدریس

دستور زبان و حفظ کردن واژگان با محوریت معلم
تاکید بر ساخت و
←
روش ترجمه دستور
تاکید بر انتقال معنی و تلفظ درست در کنار آموزش دستور با تمریم و تکرار
←
روش آموزش مستقیم
استفاده از تمریمهای مشخص و طبقهبندی شده و تکرار جهت افنایش یادگیری در کالس
روش شنیداری گفتاری ←
روش موقعیتی ← انتخا محتوای واژگانی و دستوری ،تعییم سطل محتوا و ارایه بواسطه تکنیکهای ارایه و تمریم و حاظ کردن موقعیتهای
مشخص گفتگو
نگرش ارتباطی آمیوزش زبیان← تاکیید بیر کیاربرد واقعیی زبیان و تقوییت بعید ارتبیاطی زبیان ،تقوییت ییادگیری زبیان کیاربردی و ارتبیاطی
برای زبانآموزان از سوی معلم در شرایط و بافتهای مختلف با محوریت زبانآموز

هرچه از ابتدا تا کنون روشها تغیییر مییکننید کیالس از حا یت تیک یدایی و معلیم محیوری بیدل بیه چنید یدایی
و زبانآموز محوری میشود .حیال اگیر بخیواهیم رویکیرد گنینشیی نیابطهمنید را در میورد آمیوزش زبیان فارسیی بیهکیار
ببندیم باید به تمیام روشهیای فیوق بیه نحیوی اتکیا داشیته باشییم .اعمیال رویکیرد آمیوزش گنینشیی نیابطهمنید شیامل
مدنظر قرار گرفتم نکات زیر است:
-1در متیون آموزشییی هیر درس حییاوی متنیی بییرای بهبیود تلفییظ و متنیی بییرای افینایش دایییره واژگیان و درک مطلییب
و متنی برای ارتقیا ارتبیام واقعیی خواهید بیود .نکیات دسیتوری نیین از سیوی معلیم بیه یورت تیدریجی و اتفیاقی بییان
میشود اما از حفظ کردن واژگان اجتنا میشود.
 -2هییر درس حییاوی موقعیییتهییای سییاختگی و واقعییی و مونییوع محییور اسییت .موقعیییت سییاختگی را زبییانآمییوز
تمییریم میییکنیید امییا موقعیییت واقعییی را بییا طییرح مونییوع و واژگییان پیشیینهادی در مییتم و بییا کمییک مییدرس و سییایر
زبانآموزان خلق میکند .کتا حیاوی پیشینهاد بیرای خلیق موقعییتهیای مختلیف و جدیید بیه همیراه واژگیان پیشینهادی
است .گفتگو شروع میشود و با مشارکت سایریم مرحله به مرحله پیش میرود.
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 -3مدرس در کالس نقش ت سهیلکننده را دارد و کالس را هدایت میکند جریان اطالعات در کالس بخ شی با برنامه قبلی
و بخشییی از کالس بدون برنامه و آزاد اسییت .مدرس با خالقیت از روشهای مختلف متناسییب با جو کالس و سییطل درس
مربوطه بهره میگیرد .به طوریکه اگر در درسییی الزم شیید از تمریمهای بیشییتری اسییتفاده میکند اگر سییطل زبانآموزان در
گفتگویی موقعیتی فراتر از حد انتظار بود گفتگو را فراموقعیتی میکند و بافت های جدید را مطرح میکند .مدرس در فرایند
یادگیری دخا ت م ستقیم نمیکند بلکه بخ شی از کالس و ت سهیل کننده ا ست .هر یک از زبانآموزان میتوانند برای نفر بعدی
نقش شبیه مدرس را دا شته با شند تمام سواالت به معلم هدایت نمی شود بخ شی تو سط خود زبانآموزان پا سخ داده می شود.
مدرس هر جا احساس کرد مینان استفاده از یک تکنیک یا شیوه را بیشتر میکند.
 -4زبان آموز ،انگینه و نیازهای وی در کانون توجه است .مینان تحصیالت ،سم ،شغل،پیشینه فرهنگی ،زبان اول ،جنسیت،
پ شتکار و و نعیت فکری و روانی زبانآموز همواره مورد توجه مدرس ا ست .ف دا بهگونهای باید با شد که زبانآموز اح ساس
راحتی کامل کند و با آزمون و خطا در جهت رشد زبانی پیش رود.
 -5ارزشهای فرهنگی جامعه مقصد از خالل متون هر درس و به ورت نامحسوس آموزش داده میشود تا موجب شوک
فرهنگی نشود .کتا های درسی همراه با تصاویر و فایلهای شنیداری است .هر درس دارای بار آموزشی و فرهنگی است.
 -6نکته آخر توجه به خالقیت به خصوص در مراحل پیشرفته آموزش زبان است .درجهان امروز پرورش خالقیت یکی از
محورهای ا سا سی نظامهای آموز شی ا ست معلمان نقش ب سیار ا سا سی در ر شد و یا عدم ر شد خالقیت زبانآموزان دارند.
روان شنا سان پرور شی معتقدند مدر سان میتوانند شیوههای تفکر واگرا و راههای تقویت توانائیهای خالقانه را به افراد بویژه
کودکان ونوجوانان بیاموزند .برای توجه به خالقیت باید مواردی از جمله ایجاد انگینه با تقویت خودباوری و دادن آزادی
کافی و ایجاد محیط های انعطاف پذیر مورد توجه قرارگیرد .معلم باید درجهت تقویت تفکر خالق ،دانشآموزان را در طرح
سواالت و ارائه پا سخها و راهحلها آزاد گذا شته و نمم دادن آزادی بیان از م شارکت آنان ا ستقبال نماید .بطوریکه از حرف
زدن تر سی ندا شته با شند و مورد تم سخر و یا بیاعتنائی قرار نگیرند .سی ستمهای آموز شی معلم محور چنیم خ صو یاتی
دارند .محیطهای انعطاف پذیر و تا حدودی آزاد به پرورش اسیییتعدادهای خالقانه کمک شیییایانی میکند .عالوه بر ایم برای
تقویت خالقیت باید با ایجاد ساختارهای مناسب شامل ایجاد محیط کالسی برانگیناننده خالقیت متل محرکهای بصری ،فدای
کافی ،نحوه چینش ییند یها ،روش تدریس فعال و اکتشییافی و ایجاد امنیت روانی به ایم مونییوع توجه کرد .عالوه بر ایم
مدرس باید پذیرای تفاوتهای فردی باشیید .دانشآموزان اسییاسییا دارای توانائیها و تمایالت متفاوت هسییتند بنابرایم نظام
آموز شی و معلم باید به ایم نکته مهم توجه و انعطاف آموز شی الزم را دا شته و متنا سب با ظرفیتهای افراد در جهت ر شد
استعدادها از خالقیت آنان تالش نماید.

 .4جمعبندی
رویکرد تلفیقی در یکی دو دهه اخیر حانییر بهتریم شیییوه برای آموزش زبانهای خارجی اسییت .و چنانچه با تدبیر و مهارت
الزم از سوی مدرس بهکار گرفته شود در کوتاهتریم زمان ممکم نتیجه مورد نظر که همان یادگیری موثر ا ست حا ل خواهد
شد .کاربرد هیچ روش و شیوهای به تنهایی قادر نخواهد بود تا آموزش زبان خا ی را تسهیل کند.
در کاربرد رویکرد آموزشی گنینش نابطهمند برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان برای رسیدن به نتایج بهتر باید
به موارد زیر توجه داشییت .مدرس زبان همواره باید به نیازها و توانایهای زبانآموزان هر کالس بهطور جداگانه توجه داشییته
باشیید و مطابق ایم فاکتورها برای آموزش زبان فارسییی برنامهرینی و با تشییخیص خود از شیییوههای متفاوت در زمان خود
استفاده کند .در ایم رویکرد مدرس برای انتخا شیوه مورد نظر اختیار کامل دارد به شرطی که ایم انتخا براساس توانایی و
نیاز زبانآموزان و موقعیت جاری باشد .ا بته الزمه ایم نوع تدریس داشتم مدرسانی مجر و با انگینه است تا نمم تسلط و
آشنایی با شیوههای مختلف تدریس توانایی به کاربردن آنها را بسته به کالس و زبانآموزان مختلف داشته باشند.
ویژگی دیگر رویکرد گنینش نیییابطهمند ،نقش زبان اول در یادگیری زبان دوم اسیییت .برای تشیییویق و ترغیب کردن
زبانآموزان برای ایجاد ارتبام در کالس و فعا یتهای کالسیییی ،مدرسیییان ایم امکان را میدهند که زبانآموز در تالش برای
کاربرد زبان فار سی از زبان اول خود نین ا ستفاده و کدگردانی و کدآمینی کنند .ا بته برای ر سیدن به ایم شرایط بهتر ا ست اگر
تعداد زبانآموزان به حدکافی بود و امکانات اجازه میداد زبانآموزان به حاظ زبانی در کالس های جداگانه تفکیک شیییوند
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بهطور متال ک سانی که زبان اول شان رو سی ا ست در یک کالس و ک سانی که زبان اول شان انگلی سی ا ست در کالس دیگری
با شند .چنانچه مدرس به غیرزبانانگلی سی به زبان مادری زبانآموزان م سلط با شد و یا دو زبانه با شد ایم شرایط به ورت
ایدهآل محقق خواهدشد.
سومیم ویژگی رویکرد آموزشی گنینش نابطهمند همان است که موقعیتی و بافت متکی خوانده می شود.در واقع براساس
اینکه زبان آموز فار سی قرار ا ست فار سی را در چه محدوده زمانی ،در چه سطحی و برای چه منظوری و در چه مکانی یعنی
در کشییور خود یا ایران یاد بگیرد مدرس شیییوههای مختلفی را اتخای میکند .در واقع شیییوهها و رویکردهای عام و برای تمام
زبانها ارایه می شوند اما کاربرد آنها کامال بومی و موقعیت مدار است .بهطور متال چنانچه مدرس متوجه باشد زبانآموزان در
کنار یادگیری زبان فارسی برای ارتبام بیشتر مشکل تلفظی دارند بیشتر متوجه شیوه شنیداری گفتاری می شود و چنانچه بیشتر
در امر ارتبام مشکل داشته باشند رویکرد ارتباطی را بهکار میبرند و حتی ممکم است با توجه به نیاز زبانآموز به شیوه ترجمه
دسییتوری هم متوسییل شیید و قواعد دسییتوری را آموزش داد .همه چین بسییته به موقعیت کالس و بر مدار زبانآموز میگردد.
بومی سازی به ایم معنا ا ست که ما با بهرهگیری از شیوههای مختلف آموزش زبان در آموزش زبان فار سی به غیرفار سیزبانان
مخت صات زبان فار سی و نقام نعف احتما ی زبانآموزان را در حیم آموزش بیابیم و با تغییر شیوه و اتخای راهکار منا سب به
نتیجه مطلو برسیم.
در رویکرد آموزشی گنینش نابطهمند برای آموزش فارسی تمرکن بر نقام نعیف زبانآموزان آن دوره و کالس و تغییر و
انتخا شیییوه متناسییب با آن موقعیت اسییت در واقع بهجای تمرکن بر متم ،کتا آموزشییی و مدرس تمرکن بر انتخا  ،تغییر
شیوه آموزشی ،زبانآموز و موقعیت آموزش است .در ایم رویکرد متم کتا آموزشی و مدرس در خدمت زبانآموز و موقعیت
است.
پینوشت
1. The Grammar-Translation Method
2. The Direct Method
3. The Audio-Lingual Method
4. Cognitive code learning
5. Situational language teaching
6. Communicative Language Teaching
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