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 )25/4/91 :، تاریخ تصویب19/5/89 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
، متناسـب بـا   ی، به عنـوان زبـان خـارج    یرد مدرس زبان روس   ک و عمل  تی حاضر به شخص   ۀمقالدر  

ف او  ی و وظـا   ین مقاله تالش بر آن است تا نقش مدرس زبان روس          یدر ا . شود یران پرداخته م  یط ا یشرا
ـ ن منظـور در     یبـه همـ   .  شـود  ی دانشـگاه تهـران بررسـ      یتـ ی ترب -یدر نظام آموزشـ     يحاضـر، آرا   ۀمقال

، به  یرد مدرس زبان روس   کنۀ عمل ی در زم  يا  عمده يها ه پژوهش ک کیوفس همچون مالچان  یپردازان هینظر
به نظر نگارندگان مقالـه،  . اند  قرار گرفتهیپردازان، مورد بررس هیگر نظریز دی دارد و ن  یعنوان زبان خارج  

 بـه   ي و یف آموزشـ  یگـر وظـا   یتر از د   یاتیتر و ح    مهم يا فهی مدرس زبان، وظ   یشیگرا-یزشیفۀ انگ یوظ
ن مسـائل در    یروزتر ن و به  ی از مهمتر  یکیزش به عنوان    یدر مقالۀ حاضر نه تنها مسئلۀ انگ      . ودر یشمار م 

 مسـئلۀ  یه بـه جنبـۀ عملـ      کشود   یشنهاد م ی پ ییارهاکها و راه   هیه توص کشود، بل  یس مطرح م  یزمینۀ تدر 
ـ نما یت می هدایلی را به سمت خودتحلی به عنوان زبان خارجیرده و مدرس زبان روس    ک کمکفوق   د ی

 . او خواهد شدی رسالت آموزشیز خودآگاهی و نی و شغليا ه به نوبۀ خود موجب رشد حرفهک

، انتظـارات  ی بـه عنـوان زبـان خـارج     ی، مدرس زبـان روسـ     یتیترب-یف آموزش یوظا: هاي کلیدي  واژه
 .یشیگرا-یزشی انگفۀیوظان، یدانشجو

                                                           
 E-mail: babazade@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119026: تلفن ∗
 :ut.ac.ir@m_rahbari E-mail،021-88634500: ، دورنگار021-61119026:  تلفن∗∗
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 مقدمه
، مـدرس : شـود  ی مـ ينـد م بی به سه جزء تقس یس، ساختار آموزش  یدر اصول و روش تدر    

ن سـه   یـ اق و متقابـل     ی هماهنگ، دق  يرگذاریبدون تأث . آموز  زبان و) یابزار آموزش  (یتاب درس ک
 از  یـک هـر   پژوهش درباره    گمان هر چه   یب. استن  کمم و چه بسا نا    كجه اند یند نت یبخش، برآ 

ه کـ نچه  آ. داشت خواهد   يثرترؤرد م ک عمل ی آموزش نظامشتر باشد، به همان نسبت      ین اجزاء ب  یا
 از یمـ یخـش عظ ه بکست  انید، اوش یوط مب، مری به عنوان زبان خارج،یبه موضوع زبان روس  

 بـه   ی زبـان روسـ    ی مختلف زبـان   يها نهی به زم  ، اول گرفته در مرحلۀ   صورت ي نظر يها پژوهش
 يتر نییار پایس و سپس در سطح بسی بعد به اصول و روش تدر   ۀ، در مرحل  یعنوان زبان خارج  

 ییهـا   آخـر بـه پـژوهش      ۀ اختصاص دارد و در مرحل     ، به عنوان موضوع آموزش    ،انآموز به زبان 
 ، در آمـوزش   یرد مـدرس زبـان روسـ      کعمل.  آن خود مدرس است    یه موضوع اصل  کپردازد   یم

. ده و دشـوار اسـت    یـ چی پ اری بس يارکش  یها تیف و مسئول  یالک ت یژگی مطابق با و   ،یزبان خارج 
 ی آموزش نظام او را در     ۀفیوظ،  ردیگ یر آن قرار م   ه مدرس د  ک یرد مدرس و روابط   کاهداف عمل 

 .ندک ین مییتع
 شـده   ینـ یب شیه از قبل پ   کاند   یتی ترب يردک عمل یآرمان جۀینت،  ی آموزش  اهداف هکم  یدان یم
د یـ با یآموزشگر، اهداف یبه عبارت د .  دارند ی بستگ یبه عوامل اجتماع   یآموزشاهداف  . باشند

رد کـ  و عملیات جامعه در موضـوع درسـ  یسو در آن ضروریکه از کد ن باشجامعهاز یمنطبق با ن  
 يت شـده باشـد و از سـو        یتثب) ی به عنوان زبان خارج    ،یدر مثال ما مدرس زبان روس     (مدرس  

 .دیس نماکرا منع) یرانیان ایدر مثال ما دانشجو(آموزان   زبانيازهایو ن توقعات گرید
 ی خـارج يهـا   زباندةکدانش یناسارشک ةان دوری دانشجو ی درس ه در برنامۀ  ک» از جامعه ین«

نـد  یفرال ک یقیار دقیس شده است، به نحو بسکران منعی ای اسالمي جمهور یز آموزش عال  کمرا
 ارتبـاط در  يآمـوزان در برقـرار      زبـان  ییت و توانـا   یـ  قابل يریگ لک را در ش   یآموزش زبان روس  

الت و مسائل   کرفع مش با هدف    آنان   ی ارتباط ییا همان توانا  ی يرد گفتار ک عمل يها نهی زم یتمام
 بـه  »ی درسـ برنامـۀ «م، در ینیب یز می نیه به طور عملک  همانگونه 1.ندک ین م یت و تأم  ی هدا یعمل
ح شـده   ی تشـر  ی به عنوان زبان خارج    ی آموزش زبان روس   ی هدف عمل  ار و روشن  ک آش يا گونه
 .است

                                                           
هـاي درسـی پایـه بـراي          شناختی کتاب   مبانی زبان «این مطالب برگرفته از رسالۀ دکتري جمیله بابازاده با عنوان            -1

 .باشد می» دروس عملی زبان روسی براي دانشجویان زبانشناسی در مراکز آموزش عالی ایران
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ف یـ  تعر نی چنـ  یشناسـ  جامعهدر علم   ن مفهوم   یه ا کد گفت   یبا ،فهیمفهوم وظ در رابطه با    
بسته بـه   ) ژهی و یند اجتماع ی فرا یکا  یو   (ی مشخص یسسۀ اجتماع ؤ م یکه  ک ینقش«: شده است 

ا یـ دهنـدة آن و      لکی طبقـات تشـ    يهـا  شیا گـرا  ی سطح باالتر سازمان و      ی نظام اجتماع  يازهاین
 )751 ی فلسفالمعارف ةدائر (».نندک یفاء میا افراد ای و ی اجتماعيها گروه
ه کبنگرد  ح داده و    ید را توض  یه درس جد  کن  ی است و تنها به ا      مدرس متنوع  یکف  یوظا«

 )205 نایشکیآ(» .شود ی محدود نم، آن را فراگرفتهدانشجو چگونه
سـت و  ی چ،ی به عنوان زبـان خـارج      ،یف مدرس زبان روس   یه وظا کست   ا نیال ا ؤسحال  

تـر   یاتیـ ر و ح  ت  مهم ،یتیترب -ینظام آموزش رد  ک از عمل  ینیط مع یف در شرا  ین وظا ی از ا  یکدامک
 روند؟ یبه شمار م

 بحث و بررسی
رد کـ  عمل نـۀ یزم در   کی مالچانوفسـ  يادیـ  بن يهـا  ه بر پـژوهش   کینست تا با ت   ی ما بر ا   یسع

 یف مـدرس زبـان روسـ   یه وظـا کـ ال  ؤن سـ  یـ  به ا  ،ی به عنوان زبان خارج    ،یمدرس زبان روس  
تـر و    مهـم ،یتیربت-ی آموزش نظامرد ک از عملینیط مع یف در شرا  ین وظا ی از ا  یکدامکست و   یچ
 .میپاسخ دهترند،  یاتیح

را بـه    ،ی بـه عنـوان زبـان خـارج        ،ی مدرس زبان روس   یتیترب -یآموزش يردهاک عمل اگر«
ه کـ م  یابیـ  ی م یف را در ارتباطات   ین وظا ی، ما ا  میری بپذ ي و یف شغل ی از وظا  يا  مجموعه صورت

 ی نگرشـ  جـۀ یر نت  د ين تصـور  یچنـ . نـد ک ی آموزش زبان برقـرار مـ      نظام يمدرس زبان با اجزا   
 بحث  یتیترب -یرد آموزش کف عمل ی وظا توان دربارة  ی م  آن يبر مبنا ه  کشود   ی حاصل م  مند نظام
 سـاختار موضـوع     ةدهنـد  لکی تشـ  يگر اجزا یه روابط با د   کدهد   ی رخ م  یند هنگام ین برا ی، ا ردک

 )85 کیمالچانوفس (». مشخص شده باشد»ی به عنوان زبان خارج،یزبان روس «یعنی یآموزش
 :گنجاند ین اجزاء میب اکیر را در تری موارد زکیمالچانوفس

 )سی، روش تدری ارتباطییتوانا( مدرسان -
 )زشی آنان، انگيازهاین(آموزان   زبان-
 )یم مواد درسیه و تنظیته( آموزش ي محتوا-
، ی، ابـزار فنـ  يداریـ  و ديداری، ابـزار شـن  ی درسـ يهـا  تـاب کهـا،   تـاب ک( ابزار آموزش    -
 ).ی آموزشيها ، برنامهیشناس ش رويها هیتوص

ر را بـه    یـ  ارتباطات مدرس با اجزاء برشمرده در ز       کیمالچانوفسر شده،   کمطابق با موارد ذ   
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 :شمرد ین برمی، چنی به عنوان زبان خارج،یمدرس زبان روسف ی وظايبند  دستهيعنوان مبنا
 .یتی ترب-ی از نظام آموزشی ارتباط مدرس با خود، به منزلۀ جزئ-
 و هـم بـه منزلـۀ        یرد آموزش کآموز، هم به منزلۀ فرد مؤثر در عمل        اط مدرس با زبان    ارتب -
 .ر از آموزش مدرس زبانیرپذیفرد تأث
 ی و ارتبـاط   یرسـان  ، اطالع ی زبان ي ارتباط مدرس با موضوع مورد آموزش، شامل محتوا        -
 .موضوع
ابـزار   (یتـ ی ترب-یار آموزشـ ک انجام ي براي ارتباط مدرس با ابزار آموزش به منزلۀ ابزار   -

 ).انه، گفتار و رفتار مدرس زبانی، رایتاب درسک، همانند ی و روانيماد
 مدرس زبـان    ی آموزش -يا ف حرفه ی وظا يبند برده، دسته   نام یه بنا بر مبان   ک نیو سرانجام ا  

ه کـ شود   یشنهاد م یل مختصر ارائه شده است، پ     کر به ش  یه در ز  ک ی، به عنوان زبان خارج    یروس
 :زعبارتند ا
 یسو با هـدف عملـ      یکه از   کت است، چرا    یار بااهم یه بس ک ی آموزش -یفۀ ارتباط یوظ -1

 و  ي، گفتـار  ی ارتبـاط  يگر با خود موضوع آموزش و محتـوا       ی د يس مرتبط است و از سو     یتدر
 . آنیزبان

 در ی موضـوع آموزشـ  يه همانند مـورد قبـل بـا محتـوا    ک ی انتقال -یرسان فۀ اطالع یوظ -2
 دربـارة زبـان،     یاطالعـات  (ی آموزش زبان روسـ    يبرال انتقال اطالعات الزم     ارتباط بوده و شام   

 .توسط مدرس زبان است) رهیها و غ ، سنتیوه زندگیخ، فرهنگ، شیتار
 عبـارت اسـت از      ی به عنوان زبان خـارج     ،یروس مدرس زبان    ی انطباق -يفۀ ابزار یوظ -3

ط موجـود در    یها بـا شـرا      آن یی و همسو  ياربردکوة  ی، ش ی آموزش يابزارها نینه تر یاربست به ک
 .یرد آموزشکعمل

رد کـ  از خود و عمل    كه شامل در  ک مدرس زبان    ی و خودبالندگ  يفۀ خودباورپندار یوظ -4
 . استي و خودسازیابی، خودارزیند آموزشیش در فرایخو

آموز از عامل    ل زبان یآموز مرتبط بوده و شامل تبد      ه با زبان  ک یشی گرا -یزشیفۀ انگ ی وظ -5
 .رگذار در آموزشی فعال و در برابر، تأثي به عنصریتی ترب-یدة آموزشرنیرگیتأث

ه کـ  نبـوده، بل   يا  جداگانـه  يردهـا کشـده، عمل   نییف تع یتوان گفت وظا   یب، م ین ترت یبه ا 
ادآور ید  یبا. شوند ی با هم دارند، محسوب م     یه ارتباط تنگاتنگ  کرد  ک عمل یک مختلف   يها جنبه
ت و سـاختار    یـ مکها   ه در آن  کز وجود دارند    ی ن يگری د یتی ترب -ی آموزش يها يبند ه دسته کشد  
ت دارد،  یـ ن مقالـه اهم   یـ  ما در ا   يه برا کن آنچه   یکول. اند  مشخص شده  يگریوة د یف به ش  یوظا
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ه در بـاال مطـرح شـد،       کـ  اسـت    ی پاسخ به سؤال   يه تالش برا  کف نبوده، بل  ین وظا ی ا يبند دسته
 از  ینـ یط مع یف در شـرا   ین وظـا  یـ  از ا  یکدامکـ سـت و    ی چ یف مدرس زبـان روسـ     یوظا یعنی

 روند؟ ی به شمار متر يتر و ضرور  مهم،یتیترب-یآموزش نظامرد کعمل
 در  یتـ ی ترب -یرد نظـام آموزشـ    کـ ن عمل یط مع یداست، شرا یه از عنوان مقاله پ    کگونه   همان

 در دانشـگاه  ی بـه عنـوان زبـان خـارج    یزبان روسـ س یموضوع مورد بحث ما، همان نظام تدر      
 .تهران است

ز کگر مرا ی در دانشگاه تهران و در د      یس زبان روس  یط تدر ین شرا ی از مهمتر  یکیظر ما   از ن 
 مـدرس زبـان و      یشـ ی گرا -یزشیفۀ انگ یاند، وظ  ی گروه زبان روس   يه دارا کران  ی ا یآموزش عال 

، ی زبـان روسـ  يریـ ان فراگیان متقاضـ یه در مکن فرض یبا در نظر گرفتن ا .  است یات روس یادب
 يه بـر مبنـا  کـ ن رشته را نه به صورت آگاهانـه، بل یه اک وجود داشته باشند زی ن يتوانند افراد  یم

ه کـ م  یریـ ن اگر در نظـر بگ     یاند و همچن   ردهک، انتخاب   ی زبان خارج  یک يری به فراگ  يمند عالقه
 انجـام   یشـوران زبـان روسـ     ی گو ی و فرهنگ  یط زبان یط دور از مح   ی در شرا  یآموزش زبان روس  

فۀ یزش و وظیب عامل انگین ترتی است، بدیطیل مثبت مح یتانسجه فاقد عامل پ   یشود و در نت    یم
 ین عـوامل  یتواند از چن   ی م يابد و و  ی ی م يا ژهیت و ی اهم ی مدرس زبان روس   یشی گرا -یزشیانگ
 .ندک يبردار ان بهرهیگر دانشجویزش در دی باال بردن عامل انگيبرا

 ي دوسـاختار  یژگـ یه و کـ  میبپرداز» از جامعه ین« مفهوم   یژگینه جا دارد به و    ین زم یدر هم 
ت دارد، بخـش    یـ  ما اهم  يه برا کن مقاله، آنچه    یبا در نظر گرفتن موضوع مورد بحث در ا        . دارد

ـ   ین جا مـ یاز هم. آموزان است   توقعات و انتظارات زبان    یعنیاز جامعه،   یدوم ساختار ن    یتـوان پ
ان ی دانشـجو ط آمـوزش ین شـرا  ی از مهمتـر   یکـی زش به عنـوان     یزه و انگ  یه چرا مسئلۀ انگ   کبرد  

ن و یتـر  ی از اساس یکین مسئله   یا. ت قرار دارد  یگاه نخست اهم  ی در جا  ی رشته زبان روس   یرانیا
در دانشـگاه  ژه یـ و و بـه  ،یبه عنوان زبان خـارج ، یس زبان روس ین مسائل در روش تدر    یمهمتر

 ست؟یزه چیف انگیو اما تعر. رود یتهران به شمار م
 متناسـب بـا آن      يردکـ ه عمل کـ ا آنچـه    یاز و   ی ن  موضوع مورد  یکزه عبارت است از     یانگ«
 شـدن  یهـا، عملـ   زهیدن انگیند به انجام رسیزش هم عبارت است از فرا یانگ... شود یدار م  جهت

 )25 کیمالچانوفس (».ردکم عملی تنظيبرا يها به ابزار زهیشدن انگ لیها و تبد آن
زه، یـ انگ«: شـده اسـت    داده   »یروانشناسـ « در فرهنـگ     يتر  مبسوط وةیش به   ،زهی انگ یژگیو

ـ ی از شـرا يا ا مجموعـه یـ از فـرد بـوده و   یـ ه مرتبط با نک است  يردکش به عمل  یگرا  و یط درون
. » فـرد اسـت  ك تحـر يریـ گ ننـدة جهـت   ک نیـی  فـرد شـده و تع      كه منجر به تحر   ک است   یرونیب
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 )219 یالمعارف روانشناس دایره(
ط آموزش  یل در شرا  ین دل ی است، به هم   ی شخص یزه مفهوم یه روشن است، انگ   کهمانطور  

آمـوزان را بـه طـور         از زبـان   یک هر   ي فرد يها زهیتوان انگ  ی، نم )یروس (ی زبان خارج  یگروه
، مـدرس   یس زبـان خـارج    ین، از نظر روش تـدر     یبنابرا.  و مورد توجه قرار داد     كجداگانه مال 

وزان آمـ   زبـان  يها زهی انگ يساز ح و هماهنگ  یه به تصح  که موظف است    کر، بل یزبان نه تنها ناگز   
زش یـ ه انگ کـ  یطیدر رابطـه بـا دانشـگاه تهـران، در شـرا           .  بپردازد یدر چارچوب گروه آموزش   

نـد و   ک کمکها   زهین انگ ی ا يریگ لکجاد و ش  ید به ا  یمرنگ باشد، مدرس زبان با    ک زبان   يریادگی
گونه  نیا.  آموزش زبان مطابقت دارند    یه با اهداف عمل   کند  که و توجه    کی ت ییها زهیشتر به انگ  یب
ز یـ  انتخـاب و ن    يهـا  زهیـ ه بواسـطۀ انگ   کـ  یاهـداف . شـوند  یل م یها به هدف تبد    زهیه انگ کست  ا

ن یـ از جملـۀ ا   . ار متنـوع و مختلـف باشـند       یتوانند بسـ   یشوند، م  ی مطرح م  يری فراگ يها زهیانگ
 :توان نام برد یر را میها، موارد ز زهیاهداف و انگ

 یالت عالیل به داشتن تحصیتما -
 ) زبانیکت یجامع(ا ی زبان در سطح دنزان مطرح بودن آنیم -
  و به دست آوردن شغلیابیارکان کام -
 یبه زبان روس ینترنتی ارتباط ايات و برقراریلم، مطالعۀ ادبیدن فیان دکام -
 زبان ی روسيشورهاکگر یه و دیل در روسیل به ادامۀ تحصیتما -
 ی، به عنوان زبان خارجی به شغل مدرس زبان روسيمند عالقه -
 يگریان حق انتخاب زبان دکنداشتن ام -
 يری زبان مورد فراگیا آسانی یسخت -
 عالقه به زبان -
 )یروس (ی زبان خارجيریداشتن استعداد نسبت به فراگ -
 ي قوی با پشتوانۀ علمیب استادانکی معروف با تریل در دانشگاهیل به تحصیتما -
ـ کـ  ییجـا  توان نکات دیگري را نیز به موارد باال افزود، امـا از آن    می ژوهش مـا دربـارة   ه پ

 يریـ زش فراگیـ  و رشـد انگ يریـ گ لکند شی در فرا یف مدرس زبان روس   یف نقش و وظا   یتوص
ل ارائـه  یـ  را براسـاس پـژوهش و تحل  ییارهاک است، ما راهی، به عنوان زبان خارج  یزبان روس 

 .انجامدین مسئله مهم بی اي برای عملیارها به راه حلکن راهیه اکم ید داریم و امیده یم
 در دانشگاه تهـران    ی، به عنوان زبان خارج    ی مدرس زبان روس   یشی گرا -یزشیانگف  یوظا

 :ندک یر میاو را موظف به انجام موارد ز
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 .آموزش زبان به ش عالقهیافزا -1
س و یتجربـۀ تـدر  . می داشته باشـ  يتر شتر و مفصل  ین مسئله تأمل ب   ی ا يسته است بر رو   یبا

 ی زبـان روسـ    يریـ ل دورة فراگ  یـ ه در اوا  کاست  ته  کن ن ی گواه بر ا   ینین سالۀ ع  یمشاهدات چند 
 بـا زبـان     یی بدون آشـنا   یرانیان ا ی از دانشجو  یه برخ ک نیرغم ا یم، عل یردکه استدالل   کهمانطور  

 در  یتوان متداول نبـودن زبـان روسـ        ین مسئله را م   یه علت ا  کشوند،   ین رشته م  ی وارد ا  یروس
ت رابطـۀ  یـ  از خـود بـروز داده و در نها   ایـ  پو يا ها عالقه  السکن با شروع    یکرد، ول کر  کران ذ یا

ه مـدرس زبـان   کته مهم و قابل توجه است کن ن ینجا ا یدر ا . نندک ی برقرار م  ی با زبان روس   یمثبت
هـا و    روشيریارگکـ وشد تا با بـه  ک ین ارتباط مثبت، می و در نظر داشتن ا  ی ضمن آگاه  یروس
ت یـ جـه تقو ی و در نت  یسـ ردن تصـور سـخت بـودن زبـان رو         ک گوناگون، باعث دور     ییها وهیش
ـ م،  ینـ ک یار نمـ  کـ  را ان  یالبته ما سخت بودن زبان روس     . آموزان شود  ن زبان یزش در ب  یانگ ن یکول

 با اطالعـات     را ن موضوع یا. ستیها ن  ن زبان یتر  سخت یه زبان روس  کم  ی دار تهک ن نیاصرار بر ا  
ان یاسـت دانشـجو    مثـال بهتـر      يبـرا . توان اثبات نمود   ی م ی از زندگ  ی واقع ییها موجود و مثال  

 :ردکـ نـد آشـنا     ک یر مـ  کـ  ذ هـا  یآموزش زبان به خـارج    تاب  کن در   کیوه ش ک ی را با مطالب   یرانیا
م یهـا بـه چهـار گـروه تقسـ          بودن، زبـان    سخت و آسان   ۀه روشن است از نظر درج     کهمانطور  «
، فرانسـه،   یسـ یانگل-؛ گـروه دوم   ییای، اسـپان  ییایـ تالی ا -گروه اول ): از آسان به سخت   (شوند   یم

ـ  -؛ گـروه چهـارم    کـی ، تر ي، عبر ی، لهستان يمجار-ي، فنالند ی روس -؛ گروه سوم  یآلمان ، ی عرب
 ».يا رهک، ی، ژاپنینیچ

ه کـ  نیـ  مثـال ا   يم، برا ینکق  یل، تشو ین قب ی از ا  ی را با طرح مسائل    یرانیان ا ید دانشجو یما با 
، یا در زبان روس  ه نه تنه  ک نی ا -2.  در مدرسه برخوردارند   ی زبان عرب  يری آنان از تجربۀ فراگ    -1
وجـود  ) ي دسـتور  يهـا  حاالت مختلف صرف اسـم در نقـش       (ز پادژها   ی ن یه در زبان آلمان   کبل

 تعـداد   ی در زبان روسـ    -4.  حروف اضافه وابسته به اسم وجود ندارد       ی در زبان روس   -3. دارند
 از  ی برخـ  -5. هـا آسـان اسـت       آن يریـ ه فراگ کـ  وجـود دارنـد      یالملل نیلمات ب ک يادیار ز یبس

 یآلـود مـاه    از آب گل  ( دارند     کامالً اصطالحات معادل   ی فارس   در زبان  یحات زبان روس  اصطال
ص ی تشـخ  -6). رهیـ شمارند، گرگ در لبـاس بـره و غ         ی را نم  یشکشی اسب پ  يها گرفتن، دندان 

 .ر استیپذ انک امیانه آن به راحتی پاي از روی از اسامياریجنس بس
 او در آموختن زبـان را   يها شرفتین پ یترکچوک یه حت ک ین معن یق دانشجو، به ا   یتشو -2

 . استاد مطرح شوديشرفت ها از سوین پیش ای هایالسکدر نظر گرفته و در حضور هم
ات یآموختگان گروه زبان و ادب      از اشتغال موفق دانش    ییها ردن و آوردن مثال   کف  یتعر -3
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ران، یـ  ا یالز آمـوزش عـ    کـ ران، مـدرس مرا   یـ  ا ی اسالم ي جمهور يصدا( دانشگاه تهران    یروس
 ی، مؤسسات دولتـ   ی مسافرت يها ، بنگاه ی خصوص يها تک، مترجم در شر   ی حقوق یمترجم رسم 
 ).رهی مختلف و غيها و سازمان

 ضـمن   یعنـ یرده و گسترش دهـد،      کت  یزة دانشجو را تقو   یبا الگو قرار دادن خود، انگ      -4
رده تـا مـانع     کـ جـاد   ی ا ی مناسب یالس، جو عاطف  کآموز، در     خوب با زبان   ی ارتباط روان  يبرقرار

 . در دانشجو شودیجانیبروز فشار ه
 بـه   یابی ارزشـ  یعنـ ینـد،   ک و ثابـت اجـراء       ینی را به طور ع    یابیمسائل مربوط به ارزش    -5
آمـوز بـا     زبانیرد آموزشکج عملیق نتایا عدم تطبیق یه ضمن در نظر داشتن تطب     ک باشد   يا گونه

 .ز در نظر داشته باشدیافته را نی اختصاص  نمرةیتیر تربی، تأثيری فراگيشده برا نییسطح تع
، بـه   ی مدرس زبـان روسـ     یشی گرا -یزشیف انگ ی وظا یه برشمردن تمام  کرسد   یبه نظر م  

ن یـ ن اینجا تنها به بارزتریما در ا. ستیر ن یپذ انکن مقاله ام  ی، در چارچوب ا   یعنوان زبان خارج  
ژه و مختص   ی، چنان و  یآموزش يندهای از فرا  یکق هر   یط دق یه شرا کم، چرا   یردکف اشاره   یوظا

ط ین شـرا  ی از خود ا   ی برخ یست و گاه  ی ن یافکه تنها برشمردن آن     کند است   یبه خود همان فرا   
 .شوند ی ميگریط دیجاد شرایمنجر به ا

 جهینت
، بـه عنـوان زبـان       یف مـدرس زبـان روسـ      ی وظا ین مقاله تالش شد تا ضمن بررس      یدر ا 

در . میی مشخص نمـا   یتی ترب -یرد نظام آموزش  کط عمل ی را در شرا   يفۀ و ین وظ ی، مهمتر یخارج
 یز بررسـ یباره دارد، ن  نی در ا  يادی گسترده و بن   یقاتیه تحق ک کیات مالچانوفس ین رابطه، نظر  یهم

، بـه   ی مـدرس زبـان روسـ      یآموزش-يا ف حرفه ی از وظا  ی مناسب يبند  آن، دسته  يشده و بر مبنا   
ر ی در دانشگاه تهـران و سـا       ی روس س زبان یط تدر یسپس شرا . شنهاد شد ی، پ یعنوان زبان خارج  

زه و  یـ نـه، موضـوع انگ    ی قرار داده شد و در همـین زم        ی مورد بحث و بررس    یز آموزش عال  کمرا
 مطـرح  ی رشتۀ زبان روسـ   یرانیان ا یط آموزش دانشجو  ین شرا ی از مهمتر  یکیزش به عنوان    یانگ

 عنـوان زبـان     ، بـه  ی مدرس زبان روس   یشی گرا -یزشیفۀ انگ ین عامل خود منجر به وظ     یه ا کشد  
فـۀ ملـزم بـه      ین وظ یـ  ا ي اجـرا  ي بـرا  یشود و مدرس زبان روس     ی، در دانشگاه تهران م    یخارج
 .شود یها اشاره م ه در متن مقاله به آنک است يت مواردیرعا

ه طـرح مسـئلۀ    کن است   یته ا کن. ر شد ک را متذ  یار مهم یتۀ بس کان مقاله، الزم است ن    یدر پا 
 ،اهـد ک ینمـ ند آمـوزش    ی در فرا  یجستۀ مدرس زبان روس   چ وجه از ارزش و نقش بر      یفوق به ه  
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 يا  و حرفه  یت شغل یت باعث موفق  یدر نها  و   ییارتقا و خود  یلیس، منجر به خودتحل   که برع کبل
ه کـ  همـانطور  رایـ ز. سـت و ای زنـدگ یفـ کی يبـاال  رشد   ةنندک نیها تأم  نی ا یه تمام کشود   یاو م 

 زیتجربه چن یاند؛ اگر در ک ی جمع نم کقله در   کانسان تجربه را همانند س    « : گفته است  ماسالاو
. »دهـد  یر مـ  ییـ ن صـورت خـود تجربـه انسـان را تغ          ی، در ا   وجود داشته باشد   یباارزش و مهم  

دن بـه مهـارت     ی رسـ  يه بـرا  کـ م  ی خود معتقـد   یز با توجه به تجربۀ شخص     یما ن ) 189ماسالاو  (
طور مرتب، شخص خود    د بتواند به    یه مدرس با  کست، بل ی ن ك مال یش سنوات ی، تنها افزا  ياستاد
ن رابطه خوشبختانه یدر ا. رده و آن را بهبود ببخشدکل  یه و تحل  ی و تجز  یابیردش را ارز  کو عمل 

 در ی، مدرسـان زبـان روسـ     کی خـودادرا  يۀ تالش مداوم و سطح باال     یه چطور در سا   کم  ینیب یم
 یوهشـ  پژ -ی و علمـ   یرد آموزشـ  کـ  را در عمل   يشتری ب يها تیدانشگاه تهران روز به روز موفق     

 ي در ابتـدا   یان با زبـان روسـ     ی از دانشجو  ی برخ ییرغم عدم آشنا  یه عل کچرا  . آورند یدست م  به
رد کـ زه در آنـان شـود، عمل    یـ ف انگ ین اسـت منجـر بـه تضـع        کـ ه مم کـ ورود آنان به دانشـگاه      

 و  ی زبان روس  يترک ارشد و د   یارشناسک يها جاد دوره ین ا ی، همچن یارشناسکز دورة   یآم تیموفق
ار، ک مربوطه و در بازار      ی مختلف شغل  ينه ها ین رشته در زم   یآموختگان ا   دانش يها تیز موفق ین
 مدرسـان زبـان   يت باالیفه و مسئول  ی و داشتن احساس وظ    يا حد، مهارت حرفه   یجۀ تالش ب  ینت

 .ت در برابر جامعه استیان و در نهای در دانشگاه تهران در برابر خود، در قبال دانشجویروس
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