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چکیده

واحد دانشگاهی مکالمه با توجه به زمان بسیار محدود و تعدداد زیداد
دانشجو در یک کالس ،برای حصول نتیجه ،برنامهای بسدیار دیید و
حسابشده میطلبد .در واید  ،اید واحدد در دی بدر الدالآ چن ده
گاهی تصور میشود تنها زمانی برای تمری صحبت به زبدان الارجده
نیست بلکه فرصت ایجاد و تقویت یدک دری دداد هدای زبدانی و
چموزشی در میان دانشجویان و ارائة راهکارهایی ا دت کده بایدد در
ددایر واحدددهای در ددی تمددری و دنبددال شددود .بددا الهددا از رویکددرد
ارتباطی ،اتخاذ برنامهای دیی بر ا داس اولویدتهدای چموزشدی اید
واحد ،بدا بدهکدارگیری فندونی مانندد کدار گروهدی و انجدا «کدار» و
فعالیتهای معنادار بهدنوان تمری که غالباً بهصور گروهدی انجدا
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ا تادیار و دضو هیئت دلمی گروه زبان و مترجمی فرانسه دانشگاه الزهرا

(س)

؛ a.navarchi@alzahra.ac.ir

میشود و گسترش فعالیتها به الارج از محیط کالس و دوامد چن،
میتوان بازدهی ای واحد را چندی برابر کرد و از نتایج مطلوب چن
در دیگر کالسها ا تفاده نمود.
واژههایکلیدی :کار گروهی ،کار ،فعالیت معنادار ،تعامد  ،نقد
مدرس ،مناب وایعی زبان ،توانایی بیان
 .1مقدمه
واحد مکالمه  9و  0در دورة کارشنا ی مترجمی و ادبیا فرانسده در محددودة زمدانی دو
ادت در هفته با هدآ تقویت فرانسة گفتاری تعریف شده ا ت .ای درس بهطور معمدول
در تر های  4و  5ارائه میشود که میتوان با توجه به اید کده دانشدجویان حددای

ده تدر

چموزش فشردة زبان را پشت ر گذاشتهاند ،بر ا اس تقسیمبندی چارچوب مشترک اروپا
توان چنها را در حد  A2تلقی کرد .در ای
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طح ،از زبانچموز انتظار میرود بتواند در مدورد

مسائ اجتمادی اظهار نظر کند ،الوا ته ودقیدة الود را بیان کند ،و برای اثبا نظر الدود،
تأیید و یا رد نظر دیگری ا تدالل کند.
در حال حاضدر در اغلدب کدالسهدای مکالمدة دانشدگاههدا اید دو دادت بدهگوندهای
برنامهریزی میشود که در بخشی به یادگیری مکالمههای موضوعبندیشده (تفهدیم تو دط
ا ددتاد ،حفددو و ارائدده تو ددط دانشددجو) پرداالتدده مددیشددود ،ماننددد دیددالوگهددای کتبددی از
یبی  Communication Progressive du Françaisو یا ،Communiquer en Français

و بخشی دیگر ،بهالصوص در مکالمة  ،0به بحث چزاد پیرامون موضدودی ازیبد تعیدی شدده
االتصاص مییابد .با توجه به ای که تعدداد دانشدجویان بدهطدور معمدول بدی

از بیسدت نفدر

میباشد وا تاد نیز به زمدانی بدرای توضدیح و پا دخگدویی نیداز دارد ،بده دهولت مدیتدوان
دریافت که به هر دانشجو بی

از ه دییقه در هفتده فرصدت صدحبت نمدیر دد و اید امدر

نتیجة مایوسکنندة کنونی را توجیه میکند.
Cadre Européen Commun de Référence
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یک برنامهریزی دیی در انتخداب محتدوای در دی و بدهکدارگیری دو راهکدار از روش
ارتباطی «تشدید تعامال و ارتباطا زبدانچمدوزان در چدارچوب کدار گروهدی» و «انجدا
فعالیتهای معنادار مشابه چن ه در محیط طبیعی یک فرد در زبان مدادری انجدا مدی شدود»
بهجای حفو مکالما موضودی ،میتواند انگیزه و شوق دانشدجو و بدهدنبدال چن مشدارکت
وی را تضددمی کنددد و محدددودیت زمددانی را تددا حددد زیددادی از بددی بددرده و نتیجددة کددار را
رضایتبخ

کند.

ما در اینجا ابتدا به پیشنهادی برای محتوای در ی و پس طرح و برر ی دملی اید دو
راهکار ،در یالب برنامة در ی یک کالس مکالمة دانشگاهی میپردازیم.
 .2محتوای درسی کالس مکالمه
از چنجا که درک شنیداری و بیان شفاهی دو توانایی وابسدته و یدا دو مهدار الز و ملدزو
یکدیگرند ،باید توجه داشت که برای یک کالس مکالمه هر دو توانایی به کار گرفته شود.
البته ای بدان معنی نیست که ای دو بخ

از لحاظ زمانی مساوی باشند و یا از هم تفکیدک

شوند بلکه میتوانند به تنا ب طح توان ،نیاز دانشجویان و اهداآ در ی درنظرگرفتهشده
در هر جلسه متفاو باشند.
 .1 .2درک شنیداری
بدیهی ا ت برای الوب بیان کردن باید اول الوب گدوش داد؛ بده دبدار دیگدر ،تقویدت
درک شنیداری دام تقویتکنندة توان گفتاری ا ت .بخشدی از اید تواندایی شدام یدک
ری داداتی ا ت که فقط با گوش دادن زیداد و در طدی زمدان حاصد مدیشدود .بندابرای
بخشی از یک کالس مکالمه باید به پدرورش درک شدنیداری و راهکارهدایی بدرای ایجداد
ای دادا االتصاص یابد .در اید را دتا ،ا دتفاده از منداب صدوتی و صدوتی-تصدویری در
محددیط کددالس و انجددا تکددالیفی در ای د زمیندده در الددارج از کددالس الز ا ددت .ازجملدده
راهکارهای تقویت درک شنیداری میتوان به پیداده کدردن بخشدی از یدک مطلدب صدوتی
اشاره کرد .ای تمری اگر بهطور مداو انجا پذیرد ،نه تنها در ایجداد ددادا شدنیداری در

زبان الارجی (مانند پیگیری جمال با تعداد واجهای زیداد ،تشدخی

اصدوا نزدیدک بده

هم ،داد به اصواتی که در زبان مادری وجود ندارد ،تمایز واژگان ویتدی در تلفدو پشدت
ر هم ،به هم میچسبند )...مد ثر ا دت ،بلکده در فراگیدری واژههدای جدیدد ،داالتارها و
ترکیبا زبانی لح و ضربچهند

جمدال و تیبیدت چموالتدههدا نقد

بسدزایی دارد .در

انتخاب مطلب صوتی یا صوتی-تصویری باید به طح زبانی و نیز به نکداتی از یبید کوتداه
بودن مطلب (حداکیر  0دییقه) و محتوای جالب (ایجاد انگیزة کافی برای تکدرار زیداد) نیدز
توجه کرد .میتوان ای گونه مناب زبانی را از دایتهدایی کده درالصدوص چمدوزش زبدان
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اشاره میکنیم که دارای چرشیو ویدیویی غنی ا ت .بددیهی ا دت هدر فعدالیتی کده کیدر
شنیدار را به دنبال داشته باشد م ثر ا ت و مدرس میتواند با در نظدر گدرفت ویدت کدالس
برای انجا فعالیتهای داال کال ی و توان و امکانا دانشجویان برای فعالیتهای بیدرون
از کالس به طرح چن بپردازد.
 .2 .2بیان شفاهی
در ای مبحث الز ا ت چموزش و بهکارگیری انواع بیان در نظر گرفته شود .اگر بیان را به
دو د تة بزرگ بیان فیالبداهه و بیان با تفکر و چمادگی یبلدی تقسدیم کندیم ،بایدد بدرای هدر
یدک زمدان و تمدری هدای الداص الدود را در نظدر گرفدت .در بیدان فدیالبداهده الز ا دت
زبانچموز در برابر مطلبی که در کالس ارائه میشود ،دکسالعمد فدوری نشدان دهدد .اید
دکسالعم می تواند بازگو کردن نظدر وی در مدورد یدک دکدس کده مددرس بده کدالس
میچورد ،یک کلمه که بر روی تخته مینویسد ،یک ماجرا یا اتفاق روز باشد ،چن ه کده او
از یک گزارش تلوزیونی که در کدالس پخد

مدیشدود درک کدرده و یدا بدازگو کدردن

الالصهای از یک کانس ویددیویی باشدد ،کده هدر یدک تدوان هدای مختلفدی را بده کدار
میگیرد .برای نمونه ،در بازگو کدردن الالصدهای از یدک دکانس فدیلم ،زبدانچمدوز ابتددا
توان
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شنیداری و ارتباط مفاهیم و تصاویر را به کار میگیرد و پس عی بر االت و بده

ایت کمکچموزشی برای دان چموزان فرانسوی نی راهنمایی و دبیر تان

جمله در چوردن مطلب درکشدة الود میکند که ای بهکارگیریِ توان

بیان ا ت .ولدی

از چنجا که مطلب ارائهشدهای را بازگو میکند ،به دنبال ا دتدالل ،توجیده و متقاددد کدردن
نیست و همچنی لغتهای کلیدی را نیز از الود مدت فراگرفتده ا دت و دعی مضدادفی در
واژهیابی نمیکند .ولی در مورد بیان نظر الود در مورد یک دکس (در طح مبتددی) و یدا
یک وایعه (در طوح باالتر) ،وی به بهکارگیری تواناییهای االیر (توجیه و متقادد کردن)
نیز نیاز دارد .در ای صور بهترا ت گداهی او فرصدت تفکدر و چمدادگی از یبد را داشدته
باشد (چن ه برای بحث چزاد توصیه میشود) تا با چ ای

و فراغ بال دانستههدای یبلدی الدود

را به کار گیرد ،به دنبال مطالب مورد نیاز الود که هنوز در زبان الارجی نمدیداندد بدرود و
فرصتی برای جم بندی و تشک مطالب برای ارائه داشته باشد.
 .3تعامالت در محیط آموزش
ماهیت تبادلی فراگیری زبان مادری محققی را بر ای باور را خ کرده کده فراگیدری زبدان
شدیداً وابسته به تبادل وتعامد بدا دیگدران ا دت و در دل تبدادال وتعدامال  ،یدک زبدان
راحتتر و در ابعاد و ی تری فراگرفته میشود .کیفیت و کمیت مطالدب بده زبدان الدارجی
که زبانچموز در معرض چن یرار میگیرد ،در ارتقای طح زبدانی وی بسدیار حدائز اهمیدت
میباشد .تئو بنگر
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( ) 71- 12: 0222با ا تناد به تحقیقاتی کده نتدایج چن در دال 9112

در ایاال متحدة چمریکا منتشر شد میگوید که اگر مهاجری کم

و دال در مقایسده بدا

بزرگترها به طح زبانی مطلوبتری میر ند بدی دلی ا ت که در نی پدایی تدر امکدان
ارتباط و تعام با دیگران (متکلمی بومی) بیشتر و مطلوبتر ا ت .مسلماً در نی پایی تدر،
فرد بیشتر رگر و جذب محیط اجتمادی ،دو تان و تلویزیون میشود .او به دلی نیازهدای
الود اغلب وادار به درالوا ت مطلبی ،اظهار مطلبی ،الواندن و یا نوشت میشدود .بدا توجده
به ای که انسان در نی نوجوانی مشغول چموزش برنامدهریدزیشدده ،کشدف دنیدا و محدیط
اطراآ الود میباشد ،با مویعیتهای متفاو و متعددی روبهرو ا ت و ای موضدوع باددث
میشود که مطالب زبانی که او دریافت میکند زیاد و متنوع باشد و ای الاص اید دوره از
Theo Bongaerts
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زندگی ا ت .از ای مطالعا میتوان نتیجه گرفت که تشدید و تنوع مدراودا و تعدامال
در زبان مورد چموزش نق

مهمی در ارتقای چن دارد.

با وجود ای که از ال  9102باالتی  ،9معنیشناس روس ،بر وایعیت تعداملی بدودن زبدان
تأکید میکند ،تا یب از رویکرد ارتباطی هنوز محیط کالس بده یدک محد بدرای بریدراری
ارتباط و تعامال اجتمادی تبدی نمیشود و ای تنها در روش االیر ا دت کده تعامد بدی
دوام چموزش در مرکز توجه یرار میگیرد.
در امددر چمددوزش ،مددیتددوان تعددامال را بدده دده گوندده تقسددیم کددرد -9 :تعددامال بددی
زبانچموزان  -0تعامال بی زبانچموزان و مددرس  -2تعدامال بدی زبدانچمدوزان ومنداب
زبانی.
 .1 .3تعامالت بین زبانآموزان
تحقیقدا روانشدناالتی ثابددت کدردهاندکدده از چنجدا کده چمددوزش بدا تعددامال مسدتمر بددی
زبددانچمددوزان ،جنبددههددای ددداطفی بدده همددراه دارد ،تددأثیر میبتددی بددر روی حافظدده و انگیددزة
زبددانچمددوزان ،دو دام د مهددم در چمددوزش ،مددیگددذارد .رویکددرد ارتبدداطی تعددامال بددی
زبانچموزان را بها میبخشد و از چن بهدنوان ابزاری توانا در چموزش ا دتفاده مدیکندد .اید
تبادال نهتنها چموالتههای چنان را به کدار مدیگیدرد بلکده زمینده را بدرای چمدوزش مطالدب
جدید مهیا می ازد .کارو 0در ای مورد میگوید زبانچموزان در تعامال بی الود یاد مدی
گیرند افکار الود را بهتر به زبان بیاورند و بهتر فکر کنند (  .)75 :0225ای نوع از تعدامال
میتواند راهحد بعضدی مشدکال ازجملده برطدرآکنندده تدرس از حدرآ زدن در مقابد
دیگری (مانعی که الصوصاً در بیان فیالبداهه وجود دارد) و ا تفاده هر چده بیشدتر از زمدان
محدود کالس (با ایجاد گروههای کاری وکار گروهی) باشد .در اینجا اجماالً چند نکتده را
در مورد کار گروهی یادچور میشویم.

Bakhtine
Carraud

1
2

 .1 .1 .3کار گروهی
«یادگیری گروهی» و «یادگیری کار گروهی» دو مفهو یاب تأم ا ت .طب تعریفی که در
 Travaux de Didactiqueشماره  )0224( 59ارائه شده ،یادگیری کدار گروهدی نیداز بده
چموزش دارد ،یعنی باید به شاگرد چموالت چگونه با دیگران همکاری کند و در اید میدان
تواناییهای اجتمادی وتعاملی مد نظر ا ت ،که ازچنجمله میتوان به توانایی و اراده بر بیان
نظر ،الوب گوش دادن به نظرا دیگران ،بحث و تبدادل نظدر و احتدرا بده دقایدد متفداو
اشاره کرد.
یادگیری گروهی ،یادگیری با همکاری با دیگران و در میان جمد ا دت و در اید بدی
تنها تواناییهای اجتمادی و ارتباطی کافی نیست و توجه به نکا زیر ضروری ا ت:
 وابستگی میبت بده یکددیگر :زبدانچمدوزان بایدد بدرای انجدا فعالیدت حقیقتداً بده
یکدیگر نیاز داشته باشند .اگر یک کار میتواند با همان نتیجه بهصدور فدردی
انجا شود ،فعالیت منا بی برای کار گروهی نیست.
 تعامال حضوری :زبانچموزان باید برای انجا فعالیت با هم تبادل نظدر و بحدث
کنند ،همدیگر را یاری کرده و مشوق یکددیگر باشدند ،همگدی بده یدک میدزان
نق

داشته باشند ،دان

جمعی را به کار گرفته و دان

جدیدد را بدا ا دتفاده از

تجربیا یبلی از چن الود کنند.
 مسئولیت شخصی  :فعالیت باید به گونهای باشد که تکتدک افدراد یدک گدروه
نقشی به دهده گرفته و در یبال همگروهدیهدا و نتیجدة کدار احسداس مسدئولیت
کنند؛ به بیانی دیگر ،هر کار فردی باید در نتیجة نهایی نق

داشته باشد.

 تواناییهای اجتمادی  :توانداییهدای اجتمدادی هدر دضدو از گدروه در فراگیدری
گروهی نق

دارد .هر فرد متعل به گونهای از االتارهای اجتمدادی ا دت کده

ای الود تعامال را غنی می ازد و کارچمدیهای متفاوتی در تعامال الواهد
داشت (اطالدا الوا ت  ،پدذیرفت یدا رد کدردن ،تشدوی کدردن ،جمد بنددی
کردن ،و چرا کردن جوّ ازجمله ای تواناییها ا ت).

 ارزیابی کار گروهی  :زبانچموزان میتوانند بدا طدرح پر د هدای زیدر ،کدار را
ارزیابی کنند:
 )9چیا اهداآ مورد نظر حاص شده ا ت؟
 )0چیا همکاری م ثر بوده ا ت؟
 )2تا چه حد مشارکت هر فرد م ثر بوده ا ت؟
 )4چه د تاوردهایی از ای کار حاصد شدده کده در بهبدود کدار گروهدی بعددی
میتواند به کار چید؟
همانطورکه کوترم
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میگوید،گروه ابزاری ا ت که شاگرد را وادار به کار میکند و

در ایة کار گروهی ،شاگردان به لطف وجود االتالفا و دلیرغم االتالفدا بدا هدم کدار
میکنند .االتالفا فردی در کار گروهی ،الود کارچمد ا ت (کوترم .)21:9117 ،
 .2 .1 .3استفادة بهینه از زمان
از بُعد دملی ،کار گروهی زمان و مکدان چمدوزش را گسدترده مدیکندد .محددودیت زمدانی
کالس امکان کیر ارتباطا وتعامال را محدود میکند .در داال گروه ،زمان صدحبت
برای هر زبانچموز در حیطة کالس بیشتر میشود .در وای  ،به تعداد گروههدا زمدان افدزای
مییابد .ای زمان را با تعیی کار و فعالیتهدایی کده بده بیدرون از کدالس کشدیده مدیشدود
میتوان باز هم افزای

داد؛ الصوصاً طرح فعالیتهایی که برای انجا چنها ندهتنهدا بده ویدت

بیشتر بلکه به امکاناتی که در محیط کالس موجود نیست نیاز ا ت.
 .3 .1 .3جنبههای روانی و عاطفی کار گروهی
ای جنبهها در تقویت انگیزه مد ثر ا دت .بدا طدرح کدار گروهدی ،مددرس در کدالس جدوّ
همزیستی ،نشداط و تحدرک را ایجداد مدیکندد .گدروههدای کوچدک در مقیداس بدا گدروه
بزرگکالس برای زبانچموزان الجدالتی امنیدت رواندی بیشدتری را دارندد و تدرس از الطدا
کردن در چنها کمتر شده و ادتمادبهنفس باال میرود .تعل به یک گروه ،الود دامد ایجداد
Cauterman
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رضایت وموجب امنیت الاطر و هماهن

بدا طبیعدت هدر فدرد ا دت .اید کده همگدی یدک

مشک داشته باشند و در ح چن با هم کوشد

کنندد ،دور هدم جمد شدوند و همددیگر را

یاری کنند ،از دوام مشوق برای زبانچمدوز ا دت .بدهددالوه ،همدانطدور کده مداری ژوزه
باربو )04 :0222(9میگوید ،کار گروهی به الودکفایی ر یدن زبانچموز را تسری میکند.
و اما گروهبندی در بازدهی کار گروهی بسیار مهم ا دت و از دو جهدت تعدداد افدراد و
هر یک یاب برر ی ا ت .از لحاظ تعداد ،گروهها را میتوان به د تههای زیدر تقسدیم

نق
کرد:

 -9دو نفری  -0ه نفری  -2چهار یا پنج نفری  -4گروه بزرگکالس
درالصوص کالس مکالمه ،گروه و (چهار یا پنج نفری) بهتری بدازدهی را دارد زیدرا از
یک و تعامال داال گروهی در مقایسه با گروه دو یا ه نفدری در اید گدروه بیشدتر و
متنوعتر ا ت و از وی دیگر در مقایسه بدا گدروه بدزرگکدالس ،ادضدای گدروه از زمدان
بیشتری برای صحبت برالوردارند.
توصیه میشود که ترکیب هر گروه برای مدد معیندی نگداه داشدته شدود و پدس از چن
مد مجدداً گروهبندی جدیدی صور گیرد تا افراد داال گروه از تعامال و ارتباطدا
متنوع و متفاوتی بهرهمند شوند (میالً در طول یک تر دانشگاهی حدای دو بار گروهبنددی
دوض شود) .بحث و درگیریهای کوچک داال گروهی اجتنابناپذیر ا ت و نباید بادث
تعویض فردی از گروه گردد .وانگهی ای مسائ میتواند ازنده نیز باشد و زبانچمدوز در
ای اثنا یاد بگیرد چگونه با دیگران مذاکره کرده و مسئله را ح کند.
ترکیب یک گروه باید از جهت تواناییهای فدردی ادضدا ،اددم از زبدانی یدا اجتمدادی،
متعادل باشد و نباید دو تیها و صدمیمیتهدای شددید بدی افدراد باددث شدود کده در کدار
گروهی بهجای صحبت به زبان الارجه از زبان مادری ا تفاده شدود .ددد چشدنایی ادضدای
یک گروه از یب ای امکان را فراهم می ازد که چنها در جهت شناالت یکدیگر به تعامال
و ارتباطا بیشتری نیاز پیدا کنند .در مجمدوع ب هتدر ا دت مددرس بدا توجده بده توانداییهدای
زبانچموزان و تا حد امکان با در نظر گرفت ترجیها چنها ایدا به گروهبندی کند.
Marie-José Barbot
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مسلماً نق

افراد در یک کار گروهی به یک نحو نخواهد بود زیرا بعضی حالت رهبدر،

بعضی جستجوگر ،بعضی دارای یوة تخی و ابتکار باالتر و بعضی پیدرو هسدتند .بایدد توجده
داشت که حتماً از هر گونه در یک گروه باشد .میالً تنها با وجود یک رهبر ا دت کده کدار
برنامهریزی (جلسا  ،تقسیم وظایف ،تقسیم زمان صدحبت) ،هددایت ،پیگیدری و بده نتیجده
ر اندن یک کار تضمی مدیشدود .زبدانچمدوزان جسدتجوگر و محقد مدیتوانندد نتیجده را
ارزشمندتر کنند .گاهی دو مشخصه در یک فرد جم میشود و اید بسدیار مطلدوب ا دت.
میالً زبانچموزی که رهبر و جستجوگر ا ت میتواند نق

معلدم را در گدروه بدازی کندد و

مورد مراجعه دیگران باشد.
 .4 .1 .3نقش معلم در کار گروهی
معلم در تشکی گروههای متعادل نق
باشند و نق

افراد محق و رهبر بی

دارد و باید مرایب باشد که تما افدراد گدروه فعدال
از حدد پررند

نشدود زیدرا اید امدر باددث کداه

فعالیت و نوچوری دیگران الواهد شد .وی در طول انجا فعالیت در داالد کدالس بدر کدار
تما گروهها نظار میکند و روند و روش کار چنان را مشداهده مدیکندد .او مدیتواندد در
مد زمانی که به هر گروه االتصاص مدیدهدد مانندد یدک فدرد ددادی گدروه در تبدادال
شرکت کند و در حی مشارکت در فعالیت یک گروه به چنها کمک کندد تدا راهحد هدای
منا ب را پیدا کنند ،مشوق چنها باشد و در صور لدزو ابدزار زبدانی مدورد نیداز ( داالتار،
ترکیب یا لغت جدید) را در االتیار چنها یرار دهد و مویعیت منا ب چنها را تصحیح کند.
 .5 .1 .3تسهیل کار گروهی
بسیاری از اویا پیشنهاد کار تحقیقاتی و گروهی به زبانچمدوزان در کندار ایجداد هیجدان و
تحرک در کالس موجب ردرگمی و تشوی

الاطر چنها نیز میشدود .بعضدی از ایدداما

مانند ا تفاده از میز و صدندلیهدای متحدرک و چیددمان بدهصدور گدرد ،کدار گروهدی را
تسهی میبخشد .همچنی در نظر گرفت فضاهایی برای کدار گروهدی در الدارج از کدالس
در یالب مکانهایی چون ال مطالعا و تحقیقا که مجهز بده امکانداتی مانندد اینترندت،

د تگاههای پخ

یدی و دیویدی و مخازنی از مناب زبانی ادم از مکتدوب و صدوتی-

تصویری باشند ،تا حد زیادی در اشادة فرهن

کار گروهی م ثر الواهد بود.

 .2 .3تعامالت مدرس ـ زبانآموز
مدرس باید دارای رفتار چموزشی مبتنی بر تعام باشد و همواره عی کند زبدانچمدوز را در
مرکز فعالیتها یرار دهد و الود نق
بهدنوان منب دان

هماهن

کننده و یاریدهنده را ایفا کند و از اید کده

تلقی شود بپرهیزد وچنان را پویا و بهدنبال ا تفاده از منداب غندی و اصدلی

زبان بار چورد .در ای را تا ،او در ارائة درس جدید دانستههای پیشی زبانچمدوزان را نقطدة
شروع یرار میدهد و بدی طری هم به ای داند

ارج مدینهدد و هدم صداحبان چنهدا را در

تدوی مطلب جدید مشارکت میدهد و از ارائة یکجانبه میپرهیدزد .در رابطده وتعدامال
بی زبانچموز و مدرس ،جنبههای داطفی نق

مهمی ایفا مدیکنندد .مدر دی کده مدیداندد

چگونه دانستههای زبانچموزان را ارج نهد ،شخصیت چنهدا و چهند

یدادگیری هدر یدک را

محتر شمارد ،موف الواهد شد جوّ ی مبتندی بدر ادتمداد متقابد حداکم کندد و تعدامال را
گسترش دهد .در چنی کال ی ،زبانچموز یک دریافتکنندة محض اطالدا نیسدت بلکده
دضوی ا ت فعال که پابهپای مدرس عی و تالش میکند و احساس مسئولیت دارد.
 .3 .3تعامالت زبانآموز با منابع زبانی
کسی که زبان الارجی را در محیط طبیعی چن زبان ،در میان گویشوران چن میچموزد ،دائماً
در معرض تبادال و تعامال متنوع یدرار دارد .او از تمدا ددواملی کده فراگیدری زبدان را
ری تر و گستردهتر می ازد ،مانند طبیعی بودن مویعیتها ،تنوع و کیر چنهدا و یدادگیری
زبان همزمان با یادگیری یراردادهای اجتمادی ،برالوردار ا ت .زبانچموزی که چمدوزش را
الارج از ای محیط پی میگیرد ،از ای تعامال طبیعی و دازنده محدرو ا دت .افد هدای
جدید در امر چموزش زبان عی بر چن دارد تمری ها و بهکارگیری زبان را تا حد امکدان بده
تعامال اجتمادی طبیعی نزدیک کند .از ای رو ،انجا کار و فعالیدتهدای معندادار تدا حدد
زیادی جایگزی تمری های نتی شده ا ت.

برای ای که زبانچموز را از محددودیت زمدان کدالس و تعدامال محددود بده افدراد چن
الارج کنیم وتا حد امکان تماس او را با مناب وایعی زبدان کده در محدیط طبیعدی موجودندد
زیدداد کنددیم ،ا ددتفاده از ر ددانههددا و ف د چوری جدیددد در پ دردازش اطالدددا و ارتباطددا
اجتنابناپذیر ا ت.
 .1 .3 .3استفاده از منابع طبیعی زبان
چرا در چموزش زبان باید از مناب و مطالب اصلی به زبان مدورد نظدر مانندد نقشده ،فهر دت
غذا ،بلیت یطار ،بروشور ،بخشی از یک فیلم یا یک روزنامه ...،ا تفاده کرد؟ چیا در االتیدار
گذاردن ای مواد غیرچموزشی و تمداس مسدتقیم بدا چنهدا مدیتواندد اهدداآ چموزشدی مدا را
تعقیب کند؟ به بیانی دیگر فایدة ا تفاده از ای مناب چیست؟ بیشتری تأثیر ا دتفاده از اید
مناب در ایجاد انگیزه در زبانچموز ا ت ضم چنکه وجود چنها در کنار مدواد چموزشدی و
در یالب یک برنامة منسجم چموزشی ،فایده و کاربرد مطالب را به زبانچموز نشان میدهدد.
او در رویارویی با ای ا ناد تنها یک دریافتکنندة دان
که باید بدا بدهکدارگیری داند

نیست بلکه یابنددهای فعدال ا دت

الدود در زبدان الارجده و تجربیدات

در زنددگی بده هددآ

تعیی شده د ت یابد .در وای در اینجدا او بایدد بده کشدف هدم صدور ظداهر و هدم معندی
بپردازد؛ امری که نهتنها دان

حاص شده را به نحو یویتری در حافظة او مینشاند بلکده او

را به الودکفایی مورد نظر نزدیکتر میکند.
 .4کار و فعالیتهای واقعی و تأثیر آن در ایجاد انگیزه
انگیزه تنها یک دام درونی و فردی نیست و بسیار تحتتأثیر دوام الارجی مانند روشها
و شیوههای چموزشی ،فعالیتها و تعامال  ...یرار دارد .اگدر بده زبدانچموزکداربرد و فایددة
مطلب مورد چموزش را نشان دهیم ،وی در انجا فعالیت مورد نظر کوشاتر میشدود؛ از اید
رو معنا بخشیدن به تمری ها و فعالیتهای زبانی از دوام تقویتکنندة انگیزه میباشد.

جریان تعاملی کردن چمدوزش بیشدتری نمدود الدود را در تمریندا متندوع و چگدونگی
انجا چن داشته ا ت .امروزه در کنار کلمة تمری و گاه بهجای چن ،کلمة فعالیت و «کدار»
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را میبینیم .طب تعریف کادر مشترک اروپا از «کدار» ،اید کلمده بده فعالیدتهدایی اطدالق
میشود که هر شخ

بهطور معمول در زبان مادری الود انجا میدهد .طبد اید تعریدف

هر دملی که با داشت هددفی مشدخ

بدرای ر دیدن بده نتیجده و حد مشدکلی و یدا انجدا

وظیفهای صور میگیرد ،یک کار نامیده میشود.
یک کار معموالً مرکب از یک ری ادمالی ا ت که انجا چن برای زبدانچمدوز دارای
معنای وایعی بوده و برای انجا چن ،زبانچموز با مناب وایعی زبدان دروکار دارد .هدمچندی
درانجا یک کار ،تعام با دیگران و بهکارگیری توان هدای متعددد امدری اجتندابناپدذیر
ا ت .در وای  ،انجا یک کار در چموزش یک زبان در دی حدال هدم و دیله و هدم هددآ
ا ت و در طول انجا چن ،زبانچموز در مویعیتهای متعدددی بدا زبدان روبدهرو مدیشدود و
تواناییهای او به کار گرفته و پرورش مییابد.
برالالآ تمری های نتی ،انجا کار و فعالیت در رویکرد ارتباطی ایتضدا مدیکندد کده
زبانچموز فعال ،با ابتکاردم و پویا باشد و از چنجا که در پی انجا یدک کدار از دوی هدر
گروه نتیجهای متفاو حاص مدیشدود ،در هنگدا ارائدة نتیجده هدر گدروه در برابدر گدروه
بزرگکالس بهجای تکرار یک جواب که غالباً الستگی و دد تمرکز دیگر زبدانچمدوزان
را بهدنبال دارد ،کنجکداوی بدرای دانسدت نتیجدة کدار دایر گدروههدا و چمدوالت از دیگدر
همکال یها جایگزی میشدود .از چنجدا کده انجدا کدار ،فعدالیتی گروهدی ا دت ،از تدأثیر
جنبددههددای روانددی و ددداطفی بددر روی حافظدده برالددوردار ا ددت .همددانطددور کدده چلکددس
کورمانسکی ) 29 :0225( 0میگوید حافظه ابزاری ا ت پی یده که در طوح مختلف کار
میکند .حافظه میتواند تجربه و الاطرهای که احسا ا را بر انگیخته برای مدد طدوالنی
ضبط کند.

tâche
Alex Cormanski
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چموزش زبان با اتکا به کار و فعالیتهدای معندادار ،یدرار دادن تبدادال و ارتباطدا در
محیط وایعی و بهکارگیری زبان در یالبهایی نزدیک به یالبهای طبیعی ا ت و مدیتدوان
فواید چن را بهصور زیر الالصه کرد:
 فعال کردن و برجسته کردن دانستههدای زبدانچمدوز :او در یدک فرایندد زایدا یدرار
میگیرد که در طی چن چموالتههای پیشی را به دانستنیهای جدید ربط میدهد.
 تعام شدید از هر ه نوع  :انجا هر گونه کدار و فعالیدت ،ارتباطدا و تعدامال
متعددی بی افراد یک گروه و مدرس و مراجعه به مناب را ایتضا میکند.
 .1 .4نقش معلم در انجام یک فعالیت
 .1 .1 .4نقش معلم قبل از فعالیت
در ای مرحله مدرس نق
را ایفا میکند .نق

راهنما ،تسهی کننده ،تعدی کننده ،تشوی کننده و ارتبداطدهندده

وی همچنان در طرح فعالیتهای منا ب و شوقبرانگیز با توجه به بنیدة

زبانی ،نیاز زبانچموزان و فرهن

چنها ،راهنمایی برای د تیابی چنها بده منداب مفیدد و اتخداذ

راهکارهای منا ب ا ت .در ای میان یادچور میشویم که گاهی فعالیت پیشدنهادی تو دط
مجمودة چموزشدی بدرای زبدانچمدوزانی کده فرهند

متفداوتی دارندد دارای معندا نیسدت و

نمیتواند در چنها ایجاد انگیزه کند چرا کده چندان در اید زمینده تجربدهای در زبدان مدادری
ندارند تا با دان

زبانی بیامیزند .در ای موای  ،توضیحا مددرس از ارزش اید فعالیدت در

محیط اصلی زبان و نقشی که ایفا میکند برای معنادار کردن فعالیت م ثر ا ت ولدی کدافی
نیست و ای فعالیت تما نتایج مطلوب را به همراه نخواهد داشت .تجربه به مدا ثابدت کدرده
که پیشنهاد فعالیتی در همان را تا (از لحاظ بهکارگیری االتارهای زبدانی) کده زبدانچمدوز
در زبان مادری تجربه کرده وضرور و فایددة چن را لمدس مدیکندد ،نتیجدة بهتدری دارد.
برای میال ،مجمودههای چموزشی بعد از حدود بیست ادت چموزش پایه که شام اهداآ
زبانی معرفی الود (نا و نا الانوادگی،

 ،شغ  ،مح ایامت ،دالی  )... ،و ئوال در ای

زمینه از دیگران میباشد ،دموماً چنی فعالیتی را پیشنهاد میکنند:
گروههای هنفری تشکی دهید .تصور کنید ادضدای هدر گدروه
با هم در یک چپارتمان زندگی میکنند و به دنبدال نفدر چهدارمی

هستند تا مبلغ اجاره را بی چهار نفر تقسیم کنند .برای پیدا کردن
نفددر چهددار (از میددان گددروه بددزرگکددالس) ،در ابتدددا اطالدیددة
کوچکی تهیه کنید و از داوطلبدان دددو بده مصداحبه کنیدد .بدا
مشور با هم ئواالتی را برای ای مصاحبه چماده کنیدد .جلسدة
مصاحبه را الاید بدا چهدار داوطلدب برگدزار کنیدد .بدا بحدث بدا
همگروهیهای الود ،بهتدری فدرد را انتخداب کنیدد و بدا نوشدت
ایمیلی به او موافقت الود را با او ادال کنید.
ای کار که در زندگی روزمدرة دانشدجویان در جوامد غربدی بسدیار متدداول ا دت ،ارزش
تمرینی زیادی دارد و میتوان گفت که تما مشخصههدای الز بدرای یدک کدار و فعالیدت
معنادار را دارد و مسلماً نمیتوان از چن صرآنظر کرد ولی از چنجا کده تجربدهای رایدج در
میان زبانچموزان ما نیست ،معموالً ئواال زیادی در ای زمینده بده ذهد چنهدا نمدیچیدد و
بسیاری از موارد چموزشدادهشده به کار گرفته نمیشود .میالً فع « یگار کشدیدن» کده از
راحتتری افعال ا ت وپی بینی شده کده در اینجدا بده کدار چیدد و یدا فعد «داشدت » کده
بهمنظور طرح ئوال رایج «چیا

داری؟» درنظدر گرفتده شدده ،بدهطدور معمدول در میدان

ئواال دانشجویان ما نیست و از چنجا که ای موضودا را تجربه نکردهاند و بیشدتر چنهدا
احساس میکنند که چنی مویعیتی برای چنها پی

نخواهد چمد ،بده چندد دئوال کلیشدهای

اکتفا میکنند و انگیزة زیادی برای بهکارگیری یوة تخی الود ندارندد و هدی البدری از چن
هیجان و شوری که در ای فعالیت بهطور معمول در یک کالس در اروپا ایجداد مدیشدود و
در پی چن زبانچموز در تعامال متعدد و طبیعی همة چموالتههای

را به کدار گرفتده و گداه

احساس نیاز به افزودن مطالب جدیدی میکند احساس نمیشود .در یک تجربده در واحدد
در ی فرانسة مقدماتی در طرح کار مطرحشده تو ط کتاب ،ما با کمدی تغییدر توانسدتیم بده
اهداآ مورد نظر د ت یابیم .با توجه به ای که دانشگاه جهت چشنایی دانشجویان جدید بدا
یکدیگر و برالی اطالعر انیها در ابتدای ال اردوی زیارتی ترتیب داده بدود وحددود دو
هفته از ای تجربه میگذشت ،طرح کار بدی ترتیب ارائه شد:

تصور میکنیم در یطار تهران – مشهد هستیم و تا اداتی دیگدر
به مشهد میر یم .ایامتگاهی که برای شدما در نظدر گرفتده شدده
دارای اتاقهایی با ظرفیت چهدار نفدر مدیباشدد .بدا تبدادل نظدری
اولیدده ،در مرحلددة اول یددک هددماتدایی بددرای الددود برگزینیددد کدده
بیشتری اشتراکا را با او داشته باشید .در مرحلة بعد ،به کمدک
او از بی گروههای دو نفری دیگر گروهی را انتخداب کنیدد کده
به هر دلی دو ت دارید با چنها هماتایی شوید.
دانشجویان با توجه به مسائلی که از تجربه االیر الدود در ذهد داشدتند ،در اید فعالیدت
بهطور گستردهای شرکت کردند .چنها نه تنها اکیر چموالتههای الود را به کار گرفتندد بلکده
در پی مطالب جدید نیز بودند .ای تجربه را میتوان به فعالیتهای کالس مکالمه نیز تعمدیم
داد.
 .2 .1 .4نقش معلم در طول فعالیت
معلم نق

مربی را دارد و در طول انجا یک کار چه در محدودة کدالس و چده در الدارج

چن نقد

مرایدب ،مشداور ،گردانندده ،حمایدتکنندده ،همدراه و راهنمدا را ایفدا مدیکندد .او

میتواند با در نظر داشت ای موضوع که زبان چموزان باید رفتهرفته بده ا دتقالل بر دند ،بده
طور مستقیم و یا غیرمستقیم در فعالیت همکداری کندد .اید امدر بده او اجدازه مدیدهدد کده
مرایبتی دیی از روند کار داشته باشد و در موی لزو الگوی صحیح به چنها بدهد.
 .3 .1 .4نقش معلم بعد از فعالیت
معلم نق

ارزیابیکنندة فعالیت را دارد .ای مهم میتواند در انجا فعالیتهای بعدی مد ثر

باشد .او باید همواره ح زبانچموز را در انجا الطا در نظر داشته باشد زیرا همان طدور کده
تاردیف 9میگوید اشتباه دالمت یادگیری ا ت (تاردیف .)941 :9117 ،معلم در ای وادی
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الألهایی را شنا ایی میکند و چارهاندیشی میکند ،از طری الطاهای انجدا شدده بده روش
یادگیری ،دملکرد و د تیابی زبانچمدوز بده داند
تشخی

پدی مدیبدرد و لدزو و زمدان مدااللده را

میدهد زیرا گا هی زمان منا ب بعدد از ارائدة نتیجدة کدار ا دت و گداهی در حدی

فعالیت .او در پایان میتواند کلیة ایدداما الز را بدرای انجدا یدک فعالیدت جمد بنددی و
مشخ

کند.

 .5نتیجهگیری
اتخاذ راهکارهای دملی رویکرد ارتباطی ازجمله کار گروهی و فعالیت و کار به زبان مورد
چموزش نهتنها محدودیتهای مکانی و زمانی چموزش چکادمیک را از میان بر میدارد بلکه
چن را به یادگیری در محیط طبیعی نزدیک میکند .در ای فرایند ،دیگر زبانچمدوز تنهدا بدا
مویعیتهای یراردادی و ازپی تعیی شده از وی دیگران مواجه نمیشود بلکده هوشدیارانه
الود به تجربه کردن مویعیتهای متفاو زندگی در زبدان دیگدر مدیپدردازد .حاصد اید
تجربیا و دانشی که بدی ترتیب کسب میکند معنیدارتر و دمی تر در الاطر او مدیماندد
و بددی ترتیدب در بدهکدارگیری زبددان ،امدر تعمددیم دانسدتههددا ندزد وی ددری تدر و در ابعدداد
گستردهتری انجا میپذیرد .گسترش منب و مرج دان

از یک فرد (معلم) بده کلیدة منداب

طبیعی زبان ازجمله ر انهها مقدمه از ا دتقالل او در امدر ادامدة زبدانچمدوزی الواهدد بدود،
فرچیندی که امروزه هدآ نهایی چموزشهای چکادمیک میباشد.
بدیهی ا ت که دملی کردن ای مهم ابزار الود را طلدب مدیکندد .ایجداد فضداهایی بدا
امکانا ذکرشده در کنار دانشکدههای زبانهای الارجی با در نظر گرفت اصول مربوطده،
نیازهای زبانی و فرهن

و درآ جامعة ایرانی -ا المی در تحقد کامد اهدداآ چموزشدی

واحدهای در ی دانشدگاهی و کداربردی کدردن چنهدا امدری ضدروری بده نظدر مدیر دد و
میتواند کا تیها و محدودیتهای ای گونه چموزشها را جبران کندد .ایجداد اید فضداها
میتواند همچنی زمینه را برای تبادال بدی المللدی بدهصدور مجدازی و حضدوری فدراهم
االته ،الود موجب تشدید تعامال وایعی و ارتقای فراگیری زبان شود.
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