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  مقدمه
 را قلـب    »يريادگيـ «وس  ينفوسـ ك. گرنـد يديك تنگاتنگ با    ي در ارتباط  يريادگيس و   يروش تدر 

 يديدر بدو تولد ماننـد لـوح سـف        ن ه ذهن انسا  ك باور دارد او  . رده است كر  ك ذ يتي هر فعال  ةتپند
). 1997 ،1 هوآنگرجوع شود به( آن دارند  يدهشكل در   يادير ز ي تأث ،ربط و تجا  يه مح كاست  
 يريادگيت يفكي در ي نقش مهم   از آن است،   ئيجزس  يو روش تدر  ه آموزش   كط،  ي، مح نيبنابرا
  . دارد

، توجـه معلمـان زبـان       يريادگيـ س و نقـش آن در ارتقـاء         يت تـدر  ير، اهم ي اخ ةدر دو ده  
و ) 1991، 3منيفـر   الرسـن (رده اسـت    كـ  معطوف   2»يوزشدانشِ آم  «يجاد الگو يا  به    را يخارج

دا يـ س معلمـان پ   ي هنگام تدر  ركتفد و   يعقا جع به    را  را ي مختلف ي الگوها ،محققان آموزش زبان  
، ي زبـان يهـا  ه جنبـه  كـ  اسـت    يل از عناصر مختلفـ    كن الگوها متش  يا). 2001 ،4كايكپ(اند    ردهك

 يا شهيـ ه و انديـ هر دانش، نظر  به »يموزشدانش آ«. رديگ يس را در بر مي تدريتيري و مد يعاطف
 رفتـار معلـم در      ة دربـار  يه اطالعـات  كـ شـود     ي اطالق م  يريادگيند  يس و فرا  يتدر روش   ةدربار

ا و گفتمان معلم در     ه  تي فعال يربناي، ز »يدانش آموزش «). 1986 ،5شولمان(دهد    يالس نشان م  ك
 ينـ ي خود تمريالسك همكمكه با ك خواهد يآموزان م عنوان مثال، معلم از زبان  به  . الس است ك

ت يـ هر فعال . آموزان است   در زبان » يار گروه كارتقاء   «،نين تمر ي ا يآموزش دانش. را انجام دهند  
 يق به بررسـ ين تحقيه در اك است ير مشخصك برخاسته از تف،السكس معلم در   يو روش تدر  

  .ميا  ز پرداختهيرات نكن تفيا
 يهـا يهه نظـر ك چرا ، باشديس ثابت و مشخصيدرد روش ت  يس مؤثر لزوماً نبا   يروش تدر 

ه در  كـ  يطيمح  با توجه به   دارد و افراد     ي متفاوت يازهايه هر فرد ن   كنند  ك يد م كي تأ يشناسمعهجا
). 2009 ،6سونيـ ا و هارديسـگوو  (شندكـ مير يتـصو  رامون خود را به ي، جهان پاندفتهايآن رشد  

ه كـ ده اسـت  يشكـ ر ي به تـصو 8»تيه فعالينظر«رامون را در مفهوم     يجهان پ ) 1978 (7كيگاتسيو
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ه كـ  يسيـ ه روش تدركـ  قدر مسلم آن .ط داردي افراد در تقابل با محي درونيها زهيداللت بر انگ  
رد (»ي اجتماع يهايهسرما« و   »ي فرهنگ يهايهسرما« برخوردار از    يامنطقهدر   است ) 1986،  1ويب

ه چـه روش    كـ نير از ا  صـرف نظـ   .  محـروم خواهـد بـود      يامنطقهس در   يمتفاوت با روش تدر   
 هـستند  يط آموزشـ ي و محـ يولـوژ ك اتخاذ شده است، معلمان ملزم به در نظر گرفتن ا          يسيتدر

  ). 1997 ،2امز و بردنيليو(
 يت آموزش زبان خارج   يفكيس و ارتقاء    يند تدر يشتر با فرا  ي ب يي منظور آشنا   ق به يتحقن  يا

 بهبـود صِ ي تـشخ يارهـا يو مع يشناسـ   بي آسـ  ين راستا، پس از بررس    يدر هم . انجام شده است  
 يتجربه و باتجربه بر مبنا      مك معلمان   »يدانش آموزش « يدگاه معلمان، الگو  يس از د  يت تدر يفكي

 كمـ ك مـا   س بـه ي تـدر   اصولل  ي و تحل  يبررس. ل شده است  يتحل) 1999 (3 گتبونتون يبند  طبقه
ـ انآمـوز   زبانيازهايهماهنگ با ن،  شدهيساز يس بوم ي تدر ي در راستا  ند تا ك يم م و يش بـرو ي پ

 .ردكدا ي پي آموزش زبان خارجيش روي پيها  چالشي مناسب براتوان راه حل ين ميهمچن

  قي تحقةنيشيپ
هـا در ارتقـاء       ن روش يـ  ا  بـودن  يافكنا و   ، مختلف آموزش زبان   يها  در تالطم آمد و شد روش     

ن راه  يه بهتـر  كـ ردنـد   كه  يتوص) 2001 ،4ولويوماراوادك(محققان   يآموزان، برخ    در زبان  يريادگي
ولو، يوماراوادك ةديعق  به.  محدود آموزش زبان است    يها  روش يد و بندها  يحل، جدا شدن از ق    

 از  يا  ه مجموعـه  كـ  متخصـصان اسـت      ي، محـصول دانـش برخـ      5س زبان ي روش تدر  يها  بسته
س ي روش تـدر   يهـا   بـسته گونه    نيا. نندك ين م يي را تع  ي آموزش يها  هي و نظر  يالسك يها  تيفعال

ست يـ  متفاوتنـد ن   يط آموزشـ  يه برخوردار از فرهنـگ و محـ       كآموزان     زبان يازهاي ن يگو  جواب
 ي آموزشـ  يهـا   ن روش يـ  ا ي است معلمان در ارائـه و اجـرا        نكن مم يو همچن ) 2006 ،6وربود(

گـر،  ياز طـرف د . ستيـ ها سـازگار ن      آن يها  ط موجود و تجربه   يرا با شرا  ي ز ،شوند  ل  كدچار مش 
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ه بـر اسـاس     كـ  ي بوم يارهاي مع يه آموزش بر مبنا   كار است   ن اصل استو  ي بر ا  1مفهوم پساروش 
دگاه يـ د. نـد ك ين مـ  يس مـؤثر را تـضم     ي تـدر  يآموز و معلم باشد الگو       زبان يها  ازها و تجربه  ين

  .همراه داشته است   را با خود بهيا قات گستردهيپساروش تحق
 ي بـرا  ديـ با آمـوزش زبـان،      يهـا   هيـ  و نظر  ها   روش بهبود يبرا،  )1990( 2گراسمن نظر    به
اصـول    راجـع بـه  يد اطالعات يگاه با ين پا يه ا كاو معتقد است    . فراهم شود » گاه دانش يپا«معلمان  

ه كـ  ادآور شـد  يـ ن  يگراسـمن همچنـ   . رس بگذارد آموزان در دست     و زبان  يريادگي آموزش،   يلك
  . ثر استؤت معلم زبان ميز در تربي ني آموزشيها استيالس، اهداف و سكت يريدانش مد
 در صـدد  ،السكـ ردن نقش مطلوب معلـم در  كق مشخص ير از محققان از طر  گي د يبرخ

ه آمـوزش حـل     كـ دند  يجـه رسـ   ين نت يـ ا  به) 2006 (3جر و پالمر  يم. موزش زبانند ت آ يفكيبهبود  
 ي بـرا  ي روشـ  ،م تجربـه  كـ معلمـان    اد به   يس ز ي تدر ةز معلمان با سابق   ها ا   مسئله و انتقال تجربه   

 يا  ژهيـ وآموز، نظم و آموزش توجه        نقش زبان  ه در آن به     كس در آموزش زبان است      يبهبود تدر 
  . شود يم

س مـؤثر از  ي تـدر يارهـا ي معيقات انجـام شـده بـر رو   ي، تحق)1987( 4دگاه شولمانياز د 
 داشـته   سي تـدر  ةنـ ي در زم  يافكـ  تجربهه معلم   كشود    ين خالصه م  يآموزان در ا    انداز زبان   چشم

 5اولسون و مور  . ندكف  يران تعر ياز فراگ ياهنگ با ن  علم روز و هم    باشد و طرح درس خود را به        
ان يـ  دانـش الزم و ب     ،موضوع درس   د نسبت به  يران، معلم با  ينظر فراگ ه از   كنشان دادند   ) 1984(

 يهـا  سـؤال  ، نسبت بـه  ندك را لحاظ يسرگرم خود تنوع و     يها  تي داشته باشد، در فعال    يحيفص
  نيدر همـ  . نـد ك كمك ي درس يها  تيدر انجام فعال   داشته باشد و او را       يآموز بازتاب مناسب    زبان

د يجه رس ين نت يا  رد و به  كران مطالعه   يدگاه فراگ ي از د  ثر را ؤس م ياصول تدر ) 1994( 6يباره، ترل 
س ي بـه تـدر  ، و تعهـد معلـم  آمـوز  زبـان ط آموزش، تالش يس، محي روش تدر درنظر گرفتن ه  ك

  .شود يمطلوب ختم م
ت آموزش يفكي شيافزارگذار بر ين عوامل تأثيي تعجهت در   يمتعددقات  يتحقز  يران ن يدر ا 
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د كيـ دگاه تأ يـ ن د يـ بـر ا  ) 133 ،1390( 1ارانكـ  انجام شده است؛ صـفرنواده و هم       يسيزبان انگل 
 يكـي تواند به عنوان  يت معلم م  ي ترب ي درس ةلم در برنام  گاه مع يل جا ي و تحل  يبررس«ه  كنند  ك يم

 مورد توجـه قـرار      يسي آموزش زبان انگل   يدهات بروندا يفكي و   ي مؤثر در چگونگ   يتورهاكاز فا 
 از معلمـان آمـوزش زبـان بـا      ياريه بـس  كـ دند  يجه رس ين نت يا   محققان به  ق،ين تحق يدر ا . »رديگ

 يسـاز   يانـات مناسـب و بـوم      ك به خاطر فراهم نـشدن ام      يولند  ي آشنا سيتدرن  ي نو يها  هينظر
 آمـوزش زبـان   ياربردكري غ ويميقد يها  روشيدوبندهايان رها شدن از قكها، ام نشدن روش 

 ،زبـان  بـا آمـوزش    رابطه در معلمان نظرهاي و ن محققان، باور  ينظر ا    به .شود  يا نم ي مه يخارج
وجود    به   »عوامل بيروني  «جهت  اين فاصله به   هكاست   درس كالس در ها  آن عملكرد از متفاوت

 آمـوزان  دانش ها و نواده فرهنگي خايها يژگيونامناسب،  امكانات ن عوامل عبارتند ازيا .ديآ يم
 معنـوي  و مـادي  عوامـل  و هـا   تـاب ك محتواي و درسية   در برنام  هماهنگينا ،)2010 2داناامك(
 ي همـاهنگ  س،يرگـذار در تـدر    يتأث ي و عوامل درون   يرونين عوامل ب  ي اگر ب  هك نياجه  ينت). 146(

 دانـش،   .ديخشت آموزش را بهبود ب    يفكي يريگ  صورت چشم   به  توان    ي م ، وجود داشته باشد   الزم
  . اند يس از جمله عوامل دروني معلم و تجربه تدريمهارت زبان

شرفت يـ  پ ي بـرا  ي را چـراغ سـبز     يعوامـل عـاطف    توجه به   ) 153،  1388 (3ينيمي و   يسين
 را  ي شـناخت  يهـا   ، مهـارت  ي زبان خـارج   يها  هي از نظر  ياريبس. دانند  يران م ي فراگ يمهارت زبان 

بر ) 1973 (5و براون) 1963 (4لگاردي همچون ه  ي محققان ي ول ،دانند  يآموزان م    زبان يامكعامل نا 
 را  يتوان نقش عوامل عاطف     ي البته نم  .نندك يد م كي تأ ي زبان خارج  يريادگي در   ي عاطف يرهايمتغ
رده اسـت  كـ  اشـاره  7» گروهييايپو«مفهوم  در قالب   ) 2009 (6هي دورن ده گرفت؛ ي ناد يريادگيدر  
 . دارنـد يريادگيـ  در يا ژهيـ گـاه و ي جا، مشخصير گروهع آن د  ي توز ةويش و   ي عوامل عاطف  هك

 ،ت بـاال يـ  موفقةزيـ ن بـا انگ يافراد با عزت نفس باال و همچن«، )1388 (ينيمي و يسين ةطبق گفت 
ه كـ ننـد  ك ي و تـالش مـ  يجـه سـع  يباشند، در نت  يرد خود دارا م   ك در جهت عمل   ييانتظارات باال 
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ن محققـان،   يـ از نظـر ا   ). 163(» گران باشد ي د تر از   شي ب ي زبان خارج  يريادگيها در     رد آن كعمل
 شيافزا در   ي گام مؤثر  ،يريادگي ةزيش عزت نفس و انگ    ي افزا ةني در زم  ي آموزش يها جاد دوره يا
  . زبان استيها  در آموزشگاهيسي زبان انگليريادگي

آمـوز    زبـان يزشـ ي انگيازهـا يه نكن موضوع يد اييبا تأ) 1387 (1يگر، لطافت ي د يقيدر تحق 
 باعـث  ي انـسان يهـا   بـا موضـوع   ي ادب يها  ه متن كند  ك يان م ي ب ، او دارد  يريادگي بر   يقيعمر  يتأث
  نـامبرده ن، محقـق يهمچنـ . شود ي ميريادگيت يفكي ارتقاء   جهيدر نت آموز و     زه در زبان  يجاد انگ يا

ه باعـث   كداند    ي م يان زب يها   جذب بهتر آموزه   يسو  به   ي زبان را راه   ي فرهنگ يها  انتقال ارزش 
  .شود يالس مكآموز در   زبانةفعاالنت كشر

 ي و عدم شناخت فرهنگـ     يط زبان يالت دور بودن از مح    كمش) 1389 (2ي و عبدالله  يغالم
 يهـا   ي از فنـاور   يريـ گ   و بهـره   ادآور شده ي آموزش   يها  طيآموز در مح     زبان يامكرا از عوامل نا   

نظـر    بـه . داننـد  ي ميريادگيند  ي بهبود فرا  ي مناسب برا  يريمس را   ين در آموزش زبان خارج    ينو
 بـه   يابيوزان را در دسـت    آم  تواند زبان   يلم، م ينما و ف  ي مثل س  ين آموزش ي نو ين محققان، ابزارها  يا
  . دهدياري ، استيق زبان خارجي ارتباط از طري برقرارييه همان تواناك آموزش ييهدف غا 

، يف عـاط  ،ي، شـناخت  يشناسـ  ه عوامـل مختلـف زبـان      كـ ق نـشان داد     يـ ات تحق ي ادب يبررس
نـد  ي فرا عواملن  ي ا .گذارندري تأث ي زبان خارج  يريادگيند  يا در فر  يشناخت   و جامعه  يشناس  ستيز
 آن بـا  ينـش ك هـم  و يت زبان خارجي بودن ماهيعدبچند. رده استكتر  دهيچين را پ   زبا يريادگي

 يط آموزشـ  ي محـ   هـر  ي را بـرا   ينيب  شي ثابت و قابل پ    يه نتوان روش  كعلوم مختلف باعث شده     
 ارائه داد تـا     ييس، راهبردها ي اصول تدر  يردن برخ ك نييتعتوان با استفاده از       ي م ي ول ، برد ارك به
  .ت آموزش فراهم شوديفكيان بهبود كام

  ق يهدف تحق
ـ  يق تالش برا  ين تحق يهدف از انجام ا    ق آن بتـوان روش     يـ ه از طر  كـ  اسـت    يي راهبردهـا  ة ارائ

ه در كـ  »يدانـش آموزشـ  «ق ي، از طرنيهمچن. دي بهبود بخشيس را در آموزش زبان خارج   يتدر
بـا توجـه    . ش داد يم تجربـه را افـزا     كـ  معلمان   يتوان دانش و آگاه     ير شده است م   كن مقاله ذ  يا

ن موضوع روشـن  يها اشاره شده است، ا  نآ ن نوشتار به  يه در ا  ك يريادگيس و   ي تدر يهايهنظر به

                                                           
1- Letafati 

2 - Gholami, & Abdollahi 
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منـد  ازي نهـا  ر از آن ه گـذ  كـ  نـد يهـا روبرو  خته ناشـنا  ي با هزارتـو   يه معلمان زبان خارج   كاست  
.  اســتي و آموزشـ يشناسـ ناوت روا متفـ يهـا شاصــول و رو شـناخت درسـت و وابـسته بـه    

عدچند ه ك يا گونه ر قرار داده به   ي تحت تأث  زي معلمان را ن   »يدانش آموزش « بودن آموزش زبان،     يب
 1ل كق در شـ يـ چارچوب تحق. ها مشهود است     آن يها  شهيس در اند  يابعاد مختلف تدر    به توجه

  :ان داده شده استنش

 

 قي تحقيلك طرح -1ل كش

  :ق عبارتند ازين تحقي اي اصليها سؤال
  ست؟يس از نظر معلمان چي تدريها بيس مؤثر و آسي تدري الگو-1
هـا و طـرح       نيتجربه و باتجربه در هنگام ارائه تمر       مك معلمان   »يدانش آموزش « ي الگو -2

  درس چگونه است؟
ن عوامــل يــيق تعيــن از طريس معلمــان و همچنــي روش تــدرةسيــهــا بــا مقا ن ســؤاليــا

دن بـه   يس، در رس  ي روش تدر  يشناس  بيس مطلوب و سپس با استفاده از آس       يدهنده تدر   لكيتش
   .نندك ي مكمكن مقاله به ما يهدف ا

  قيروش تحق
  ها نمونه

 زبان  يها  معلمان مؤسسه ق  ين تحق ينندگان ا ك تكر شد، شر  كق ذ ي تحق يلكه در طرح    كهمانطور  
 15 زن، 20( معلـم  35ق، از   ي اهداف تحق  يح مناسب برا  يدست آوردن توض     به يبرا. اند  يسيانگل

كم تجربه و با معلمان  دانش آموزشيبررسي 
 تجربه

شناسي و معيارهاي تشخيص  بررسي آسيب
 تدريس موثر

 معلم

  الگوي
 گتبونتون

 مصاحبه
 ابزار تحقيق
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هـا    مـصاحبه . انجـام شـد   س بودند   ي مشغول تدر   متفاوت يسي زبان انگل  يها  ه در مؤسسه  ك) مرد
ـ    ي تدر صي تشخ يارهاي، مع يشناسسيبمرتبط با آ   در ثر  ؤس مـ  ي تـدر  ي الگـو  ةس مطلوب و ارائ

الس مـورد   كـ  35 معلمـان،    »يدانـش آموزشـ    «  بـردن بـه    ي پ يبرا.  است يآموزش زبان خارج  
 »يدانـش آموزشـ   « ي بررسـ  يبـرا . ل شـد  يـ ه و تحل  يس تجز ي تدر يمشاهده قرار گرفت و الگو    

 نفر معلم   16تجربه و     مك نفر معلم    19. استفاده شد ) 1999 (1س گتبونتون ي تدر يمعلمان از الگو  
ـ  ي تدر ة سابق  معلمان، يبند  ار دسته ي گتبونتون، مع  ةساس گفت بر ا . باتجربه بودند  ش از چهـار    يس ب

  . سال بود35 تا 25ن ين معلمان بيسن ا. سال است

  روش انجام پژوهش
ن منظـور، ابتـدا   يبـد .  مختلف انجـام شـد  يآموز  زبانيها   در مؤسسه  يفكيل  كش   ق به ين تحق يا

هـر معلـم،   . ده شديخص از معلمان پرس مشي زمانةل مصاحبه در بازك مطرح و به ش   ييها  سؤال
ن يـ ا. قـه مـصاحبه شـد     ي دق 10 تـا    5ن  يها اختصاص داد، ب   لسؤا  ه به ك يزان جواب يم  با توجه به  
ه در كـ  اسـت  ييهـا لر سـؤا يـ موارد ز.  انجام داديترقيق ديها ضبط شد تا بتوان بررس       مصاحبه
  :ده شديها پرس مصاحبه

 )سي روش تدريشناسسيبآ(ارد؟  ديبيمعاس زبان در مؤسسه چه ينظر شما روش تدر به  
   است؟ييس چگونه الگوي برتر تدرينظر شما الگو به  

 يي معنـا  يسـپس محتـوا   . شدند ياوك وا و سپس  يآور  ه معلمان دادند جمع   ك ييها  جواب
 هـا    مصاحبه يي معنا يمحتوا. ديسه گرد يگر مقا يديكها استخراج و با        آن يها   از مصاحبه  كمشتر
ـ  يسيـ زان زبـان انگل   يـ رمهمعلمـان و برنـا      س مناسـب بـه    ي تدر يلگو ا ةتواند در ارائ  مي  ة در ارائ
  . ندك كمكدتر و طرح درس ي مفيها تيفعال

الس، كـ ان يـ  و در پاشـد  ضـبط  ان معلميصدا،  »يدانش آموزش « ي الگو يمنظور بررس  به  
در نند كان ين پخش مجدد، از معلمان خواسته شد تا بيدر ح.  شدراركت معلم ي از آن برا  يبخش

تجربه و باتجربه مـشخص      مكمعلمان  سپس،  . ردندك ير م ك ف يزيها به چه چ     تيهنگام ارائه فعال  
متر از  ك سي تدر ةه معلمان با سابق   كگونه    نيس بود؛ بد  ي تدر ةها تجرب    آن يبند  ار دسته يمع. شدند

 يبـر مبنـا   ). 1999 ،2بـر اسـاس گتبونتـون     (م تجربه قرارگرفتنـد     ك در گروه معلمان     ،چهار سال 

                                                           
1- Gatbonton 

2- Gatbonton 
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ن يـ س، ا ي و روش تـدر    يالسـ ك يهـا   تي فعال ةهنگام ارائ ار معلمان   ك اف ك مشتر يي معنا يحتوام
بـه  عنـوان مثـال، هنگـام شـروع درس، معلـم             بـه   .  گرفتنـد  ي مختلـف جـا    يها ار در دسته  كاف
. رديـ  را در بـر گ يار متفـاوت كـ توانـد اف  ين جمله ميه اك» open your books«آموزان گفت  زبان 

ن، در يبنـابرا .  ارائه دهديا  محاورهيتيه فعالكر بوده كن تفي ا ين جمله در پ   يز ا معلم با استفاده ا   
 دانشن  يت ا ي ماه ،قين تحق يه در ا  ك نهفته است    ي مشخص »يدانش آموزش « معلم،   نشكنهاد هر   

  . شود يم يبررس

  يبحث و بررس
 يگـذار ش در ارز  يير بـسزا  يه تـأث  كست  وس ا ي روش تدر  ، هر معلم  ةن مشخص ي اول ،كبدون ش 

ـ  دادئه تـوان ارا   نمييف مشخـص  يـ  تعر ،سي روش تـدر   يبرا. آموزان دارد    توسط زبان  يو  ي ول
ق يـ ن طريا نمود تا از     يي شناسا ،رنديگميس مؤثر را در بر    يه و اساس تدر   يه پا ك يتوان عوامل مي

ن يترسبل موجود، منا ي و اسباب و وسا    ير، اهداف آموزش  ي فراگ يازهاين معلم بتواند با توجه به      
 يسي زبان انگل  يها  السك يعنوان دو عضو اصل     و معلمان به     آموزان  زبان.  داشته باشد  س را يتدر
ج استخراج شـده از  يدر ادامه، نتا. س سودمند باشند  يت تدر يفكيشبرد هرچه بهتر    يتوانند در پ  مي

معلمان پرداختـه شـده     » يدانش آموزش «ل  يتحل   به  و سپس  ي معلمان بحث و بررس    يها  مصاحبه
  .است

  

  دگاه معلمانيس از دي روش تدريسشناسيبآ
دست آمد، بـر       زبان به  يها  س معلمان در مؤسسه   ي روش تدر  يشناسسيبه از آ  ك ياطالعات
  : مشخص قرار گرفتنديهاعهرمجموي، در پنج گروه مختلف با زيي معناياساس محتوا

  
   زبانيها س معلم در مؤسسهي روش تدريشناس بي آس-2ل كش

 روش تدريسشناسي  آسيب

 كيفيت آموزش آموز مديريت زبان ارزيابي تخصص معلم حتواي آموزشيم
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توانـد در بهبـود روش   ميه كـ ردند ك اشاره  يموارد   به  معلمان ،»ت آموزش يفكي« بخشدر  
 روش  يشناسـ سيبعنـوان نمونـه، در آ      به  .  داشته باشد  ير قابل توجه  يتأث يس زبان خارج  يتدر
ه كـ  از آن بـود      كي حـا  ،دسـت آمـد      بـه  يهـا   ه از مـصاحبه   كـ  ك مشتر يي معنا يس، محتوا يتدر

 ،سي روش تـدر   شـود؛  ي مـ  ار بـرده  ك   به  متر  كالس  ك در   يخارجد آموزش زبان    ي جد يها  روش
س ي روش تـدر   ؛ مـؤثر آمـوزش زبـان اسـت        يهـا   ر بـا روش   ي بوده و مغا   ي جهان يارهايفاقد مع 
 روش  ؛شـود ميتـر آمـوزش داده      ف است و مطالب بـدون در نظـر گـرفتن سـطوح ژر             يسطح
 - جانبه معلـم   يك ة است و در رابط    1يصورت سخنران  س به ي؛ روش تدر  ستيس منسجم ن  يتدر
ت يـ  و بـدون خالق    يراركـ س ت ي روش تـدر   ؛ستي ن ياربردكم  ي مفاه ؛شود  يآموز خالصه م    زبان
ـ  ةويشـ  ؛2شـود ئه مي ارا ي قبل ةنيردن زم ك مطالب بدون فراهم     ؛است  ؛ مطالـب مـبهم اسـت      ة ارائ
س در ي بودن روش تـدر ي بعدكت ز به ي نيشود و برخنمي فراهم  يريادگي يط مناسب برا  يشرا

  . ردندكاشاره ) ها جامع نبودن در ادغام مهارت( خاص يهارتآموزش م
نـدادن منـابع    ئه  ارا ؛ي شدن مـواد درسـ     يا  شهيلك  به معلمان   ،»ي آموزش يمحتوا« بخشدر  

 در جهـت آمـوزش اصـطالحات زبـان،       ي آموزش ير نبودن محتوا  ي فراگ ؛ معتبر و متنوع   يآموزش
 ةارائ ؛ها  واژگان و عبارت     مربوط به  يها بخشگر  ي و د  يا   محاوره يها  لمهك،  ي دو وجه  يها  فعل

  .ردندك خاص اشاره يتابك   و محدود بودن معلم به آموزان ربط با هدف زبانبياطالعات و منابع 
 زبـان اشـاره     يها   مهارت ي برخ  عدم تسلط معلم بر     ، به »تخصص« بخششتر معلمان در    يب

هـا    س مهارت يتدر علم نسبت به  ر بودن م  نگسطحيه به   ك هم بودند    يسانكان  ين م ير ا ردند و د  ك
  ننده باشند و بـه   كفد مصر ياه معلمان نب  كانگر آن است    ين خود ب  يا. ردندكها اشاره     رمهارتيو ز 
 يآمـوز امـروز   از زبـان يـ ن، نيافزون بر ا. نندك بسنده ي آموزش يها  تابك مطالب موجود در     ةارائ

س ي تـدر   موضـوع  ةار درب هكرا   ي متفاوت يهابتاكه معلم منابع و     كتر بوده و الزم است      هگسترد
ها   ردن مهارت كن، لحاظ   يهمچن. دست آورد    به نهي و تخصص الزم را در آن زم       ندك  مطالعه است
 يهـا  نيالـب تمـر  قتوان در  يه مكد ن دارييت بسزا ي اهم يالسك يها  تيها در فعال    ر مهارت يو ز 

 و جـامع هنـگ لغـت   ل فريـ  از قبي آموزشـ يهـا  يفنـاور آشنا نبودن با  . دين مهم رس  يا  متنوع به 
 تخصص معلـم    ةگسترز در   ينت ن يانه و پاورپو  يد، را ي معتبر و جد   ي آموزش يافزارها  مناسب، نرم 

  .رديگ يمقرار 

                                                           
1- Monologue 

2- Rote learning 
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 نامناسـب آن هـم      يابيارز. س است ي تدر يو اساس ر  ي جداناپذ يز از ساختارها  ي ن »يابيارز«
 اسـت   يب جد ي، آس يم و فهم عل   يريادگيان دوره، و نه     ي پا يتبك آزمون   ة نمر يمنحصراً بر مبنا  

 در يتبك يهان نوع آزمود فقط از ي نبا يابيه ارز كر است   كان ذ يشا. ردندكآن اشاره     بهه معلمان   ك
 كمـ كمعلمـان      بـه  ي آموزشـ  ة دور  در طـول   يتبكا  ي ي شفاه يابيارز.  باشد ي آموزش ةان دور يپا

 در ير مثبتين تأثيآموز نشان دهند و ا  زبانيها  ضعف   مناسب نسبت به   ينشكبتوانند وا ند تا   كمي
 يابيـ ارز«سمت   د به   ي با يان، نظام آموزش  يگر ب يد  به  .  دارد ي شناخت  و ي عاطف يها  او از نظر جنبه   

افتن ي ي برا ي آموزش ة در طول دور   يابي، ارز ينيوك ت يابيمنظور از ارز  .  سوق داده شود   1»ينيوكت
نـد  يفرا  ، نگـاه بـه      ينيوكـ  ت يابيـ گـر، در ارز   يان د يب  به. ها است    و اصالح آن   يت آموزش الكمش
ه در آن   كـ ند  ك يان دوره اشاره م   يامتحان پا   ، به 2»لك يابيارز«. ياني نه محصول پا   ، است يريادگي

 رفـع  ي بـرا يرا بعـد از امتحـان فرصـت   يـ  ز،شـود  يآموزان مشخص نم    نقاط ضعف و قوت زبان    
 يابيـ گان، از ارز  يشيـ  م يالتيـ تر فلودن، استاد ممتاز دانشگاه ا     كد. آموز وجود ندارد     زبان يخطاها

). 2001 ،3كايكـ پ(رده اسـت    كاد  ين  ي نو يد بخش در نظام آموزش    ي ام يافتيعنوان ره   به   ينيوكت
نش كـ وا،  يآمـوز و تحقـق اهـداف آموزشـ          ت زبان ين وضع ي ب يهماهنگ) 1998 (4اميلي و و  كبل

را رات در روش آموزش ييجاد تغيان اك و امآموز  زبانيها  سؤال  مناسب از طرف معلم نسبت به     
 ي زمـان  يريادگي) 1996 (5دگاه جانسون ياز د .  نام بردند  ينيوك ت يابي ارز يهاگيژين و يترمهماز  
 ةح از طرف معلم همراه باشد و آن را در قالب رابطـ            ي صح 6ه با بازخورد  كجه را دارد    ين نت يبهتر

  :ردكان ير بيز
  )يابيارز←  يريادگي( مرسوم يريادگي 
  )يريادگي ← يابي ارز← يريادگي ( مؤثريريادگي 
د يـ ز با يـ  زبان ن  يها   مهارت يابي ارز ةويش جانسون،   ةديعق  به   ،شودميه مالحظه   كهمانطور  

ه كـ ، »يابيـ ارز«ه در آن، ك مرسوم است   يريادگيها از نوع    بيايشتر ارز يه ب ك ازآنجا   ،اصالح شود 
 نقـاط ضـعف      احتمال  به آموزش است و     ةن مرحل يباشد، آخر ميان دوره   ي پا يتبكهمان امتحان   

                                                           
1- Formative assessment 

2- Summative assessment 

3- Peacock 
4- Black, & William 

5- Johnson 

6- Feedback 
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 يريادگيـ  بخـش در .  پس از امتحان وجود ندارديرا بازخوردي ز،آموز برطرف نخواهد شد    بانز
 بـا آمـوز      استخراج دانش از زبـان     يعني،  يابيه بعد از ارز   كشود  ميده  ي جانسون د  يةمؤثر در نظر  

 يريـ گ شكل،يكالسـ كان  يـ دگاه رفتارگرا يـ از د .  ادامـه دارد   »يريادگي«ند  ي، فرا ا آزمون يپرسش  
 بـر   يدكيـ ه تأ كـ ) 2007 ،1براون(شود   مييريادگي و پاسخ باعث     كن محر يت آن ب  يثبرابطه و ت  

ن رابطـه   يـ  ا ،رار شود كشتر ت يتعداد ب    به كجه، هرچه محر  يدر نت .  است ينت مرسوم و س   يريادگي
. شـود   يار پـر رنـگ مـ      يه همـان آزمـون اسـت بـس        كـ  ك نقـش محـر    ،نيبنابرا. شودميتر  يقو

 بعـد از رفتـار خـود        ه فـرد  كـ  ي پاسـخ  ،ردندكف و ادعا    يضع را ت  كگاه محر ي جا 2انينورفتارگرا
  به. ه منظور بازخورد است   كو دارد    رفتار ا  يا خاموش يت و   ي در تقو  ي نقش مهم  ند،كميافت  يدر

او   بـه  ي مثبتـ ةننـد كيتسـرعت تقـو   به ن او يند و والدكه  يگر   شروع به  كيودك اگر   ،عنوان مثال 
افـت  ي دري بـرا كودكـ  ،ن، در نوبـت بعـد  يبنـابرا . ننـد كميت يـ ردن را تقوكه ي عمل گر ،بدهند

در . رديگمي بهره   ،ه در حال قدرتمند شدن است     ك ردن،كه  يگر يعني،  اش از سالح خود     خواسته
 بـازخورد   ردنكـ ق فراهم   ياز طر  يابيارز. د شده است  كي تأ »نندهكيتتقو«نقش  بر   يينورفتارگرا

گـر  يد  بـه .  اسـت  يابي با ارز  يكنزدارتباط   در   يريادگين،  يبنابرا.  دارد يريادگي در   ير مطلوب يتأث
  .  باشديريادگي ي برايد ابزاريز باي نيابيان، ارزيب

عـدم  . مهـم اسـت  ز يـ  ن»آمـوز  ت زبـان يريمد« ،سِ مناسب و تخصصيروش تدرافزون بر  
 يهـا ش بـا رو   يي عدم آشنا  ؛آموز در بحث    ت زبان ك عدم شر  ؛انجام پژوهش   آموز به   ق زبان يتشو

ادآور يـ معلمـان   ه  كـ  انـد   ييهـا سيب از جملـه آ    ؛آموز  ر از زبان  كفتن قدرت تف  و گر ه زيجاد انگ يا
 خـارج از    يريادگيـ  ياديـ  ز ةه تا انداز  كت است   ي حائز اهم  ييآموز از آنجا    ت زبان يريمد. شدند

اد يـ  3» مـستقل  يريادگيـ «عنـوان      آن به  ه از ك است   ين همان هدف  يند و ا  ك ين م يرا تضم الس  ك
  .شده است

  سيرتر تدر بيانداز الگو چشم
 ييايوـپ  آموز به   زبان) 1: (ه در آن  كند  ك كمكس  يبهبود تدر  تواند به    مييي الگو از نظر معلمان،  

نش يـ ب )3(ابـد؛  يش  يالس افزا كآموز در     ت زبان يلمسئونقش و   ) 2(وق داده شود؛    ـ س كرـو تح 

                                                           
1- Brown 

2- Neobehaviorists 

3- Autonomous learning 



 161 موزش زبان خارجي از ديدگاه معلمانشناسي روش تدريس در آ بررسي و آسيب

س يتـدر ) 5(شد؛  نداشته بااديز يالس وابستگ كمعلم و     وز به آم  زبان) 4(ابد؛  يش  يآموز افزا   زبان
س ـيـ تدر) 7( مراحل باالتر آماده شـود؛       يآموز برا   زبان) 6( همراه باشد؛    يت و سرگرم  يبا جذاب 
س بـا   يتـدر  )9(ننده بودن؛   كفد دانش باشد نه لزوماً مصر     ي تول يتالش برا ) 8( شود؛   يتخصص

روش د بر پژوهش، بحـث، تبـادل نظـر و           كيتأ) 10(؛  آموز هماهنگ و متنوع باشد       زبان يازهاين
  . باشدمسئله حل 

 يهـا جنبه  شتر بـه يـ بز معلمـان  يـ س ني تدر ي الگو بخششود، در   ميه مالحظه   كهمانطور  
س يص تـدر  ي تشخ يارهاي و مع  يشناسسيبن خود اعتبار آ   يه ا كردند  كآموز اشاره     ت زبان يريمد

ده يـ  مشخص د  يا  هيق رو ي تحق ي اصل بخشدر هر   . ندكميان شد را مشخص     يتر ب پيشه  كمؤثر  
بـر اسـاس   .  راسـتا و هدفمنـد اسـت      يـك دست آمـده در        ه از معلمان به   ك ي اطالعات شود و مي

 ه شـامل  كـ م  يـ دست آور   را به س  ي برتر تدر  يالگوم  يتوانست ردند،كه معلمان ارائه    ك ييها  جواب
  :شود يمل يموارد ذ
 سيها در تدر رمهارتيها و ز ردن مهارتكس و لحاظ ير بودن تدريفراگ -
 آموز  زبانكنش و دريش بيافزا -
 آموز  زبانيت استعدادهايص و تقويتشخ -
 يريادگير درست يآموز در مس ت زبانيهدا -
 ي معنادار و طوالنيريادگي  توجه به -
 يريادگي يح و در راستايسنجش صح -
 تير و خالقكت قدرت تفيتقو -
 سي متنوع و منحصر به فرد در تدريهاش رويريارگكب -
  

را سنجش نادرسـت  ي ساخته است زار دشواريت معلمان را بس يلمسئوز  يح ن يسنجش صح 
از اسـت تـا     يـ ن ن يبنـابرا . آموز داشته باشد     و عواطف زبان   يريادگي در   ير نامطلوب يتواند تأث مي

آمـوز     زبـان  يينش و توانـا   يـ ش ب ياگر هدف افزا  .  آشنا باشد  يابي مختلف ارز  يهاشمعلم با رو  
ـ رزا. ستي ن يحيان دوره، روش صح   ي پا ة نمر ي صرفاً بر مبنا   يابيباشد، ارز  ـ  بايابي د در طـول  ي

ر و  كـ گـسترش ف    ه منجر به    كرد  ي صورت گ  ي آموزش ي غن ة رابط يك، آن هم در     يدوره آموزش 
ـ  عنـوان ارز    ه از آن به   ك است   ين همان هدف  يا.  شود يت دانش زبان  يتقو ـ  پو يابي ـ  1اي اد شـده   ي

                                                           
1- Dynamic assessment 
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 هكـ شتر بر اساس مطالب حفظ شده است يان دوره بيامتحان پا). 2010 ،1من و پالمر  كبا(است  
 معلمـان  ي دانش آموزشيبررس در ادامه به . شود ميكآموز پا  از ذهن زبان  يآن هم پس از مدت    

  . ميا پرداخته

   معلمانيدانش آموزش يالگو
ننـد در   كان  يـ  خواسته شد تا ب    معلماناز  الس  كان وقت   يدر پا ،  يدانش آموزش  يمنظور بررس  به  
نـد و   ردك ير مـ  ك ف يا  دهيالگو و ا    به چه  ،سين تدر ي مشخص در ح   ينيا تمر يت  ي انجام فعال  يط

ه چـه  كـ م يديجـه رسـ  ين نتيـ ا  بـه  دست آمد،  ها به  آنيها ه از مصاحبهكرات كن تف يبر اساس ا  
ر خود  ك تف ي برا ي متنوع يها  معلمان جواب . ندك يت م يها را هدا     آن ي آموزش يها  تي فعال ينشيب

 را  ياركـ  قـصد انجـام چـه        ،يالسك يها  تي فعال ة ارائ نيه در ح  ك گفتندها     از آن  يبعض. داشتند
ن اسـت  كـ ه ممكـ رد كـ ان يـ د بيـ ن موضـوع را با  يـ البته ا .  مد نظرشان بوده   يزيا چه چ  يداشتند  

. س متفـاوت باشـد  يهـا هنگـام تـدر        ذهـن آن   يها  آل  دهي با ا  ،هنگام مصاحبه  به  رات معلمان   كتف
شتر يـ مطالعات ب   بهاز  ي ن ل،ين دل يا  به. ندك يجاب م ين موضوع را ا   يآموزان ا   الس و زبان  كط  يشرا
  .د شودييج حاضر تأينه است تا صحت نتاين زميدر ا

نتـرل رونـد   ك   بـه يشتريـ تجربه توجه ب مك معلمان  شود،  يده م ي د 2ه در جدول    كهمانطور  
ر شـده  كـ  ذ2تـر در جـدول     اعداد بـزرگ يه باالك كيوچكاعداد ). = 25n(س دارند ي تدريلك

در نظـر      بـه  يشتريـ ل ب يـ  معلمان با تجربـه تما     .م است ك اد به   يب الگوها از ز   يگر ترت   انيباست،  
 يشتريـ تجربه توجـه ب  مك معلمان ).= 31n(آموزان دارند  ت گفتمان خود و زبانيريگرفتن و مد

، )2004 (2نگـر يلير بةبـر طبـق گفتـ   . آمـوزان داشـتند     زبـان  يتي و شخـص   ي عـاطف  يها  يژگيو به  
آمـوزان از جملـه     زبـان يحتـوا و دانـش قبلـ   ، در نظـر نگـرفتن م  ي درسةبرنام  اد به ي ز يوابستگ

  متر بـه كتجربه  مكه معلمان كشود  يده ميز دي ن2در جدول . م تجربه استك معلمان  يها  يژگيو
ـ يهـا هزي انگي بررسي در پيشناسان شناخت نروا. آموزان توجه داشتند     زبان ي قبل دانش  و ي درون

 اتفـاق   ي زمـان  يريادگيـ  ،هـا ن آ ةديـ عق  و به ) 2001 ،3براون (نندتر رفتار انسان   عميقيساختارها
ق شـود   يـ  تلف ، شـده اسـت    ردهه در ذهـن گمـا     كـ  يد با اطالعات قبلـ    يه اطالعات جد  كافتد  مي

                                                           
1- Bachman, & Palmer 

2- Brillinger 

3- Brown 
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ق يـ گذار آن است مفهوم تلف    يهپا) 1968 (2ه آزوبل ك » معنادار يريادگي«ه  ينظر). 1384 ،1يشعبان(
ل از  ه قبـ  كـ ن اسـت    يـ  و آن ا    معلمـان دارد   ي بـرا  ياميـ ه پ ين نظر يا. ردكن بار ارائه    ي اول يرا برا 

ن يـ ا. ابـد يس بهبـود    يت تـدر  يفكي الزم انجام شود تا      يسازمينهد ز يد، با ي اطالعات جد  آموزش
ش واژگان دشوار، اشـاره     عنوان مثال، آموز   به  . ر است يپذ  انك مختلف ام  يها  لكش  به يساز  نهيزم

ه معلـم  كـ  اسـت  ييهـا  تيل قواعد زبان از جمله فعا   ة متن و بحث دربار    يلك ةديا ا يخچه  يبه تار 
  .دد انجام دهيس درس جدي قبل از تدرندتوا يزبان م

تـر از     با تجربه مـستقل    ه معلمان كاز آنجا   . محتوا داشتند   به   يشتريمعلمان با تجربه توجه ب    
انـد    سي تـدر  يهـا    و مـدل   يبعـد  ك تـ  يروشـ   بند و وابسته بـه    يمتر پا ك بوده و    تجربه مكمعلمان  

. تجربه است  مكشتر از معلمان    ي، ب سيهنگام تدر   بهها     آن يريگ  مي، قدرت تصم  )2003 ،3ييتسو(
 در نظر معلمان ي دارد ولييسزات بيآموزان در نظر معلمان باتجربه اهم     زبان يريادگيت و   يموفق

ز يـ ق حاضر ن  يدر تحق ). 2005 ،4ارانكانجل و هم  ( دارد   يشتريت ب يالس اهم كق  ي عال ،تجربه مك
 ةه جملـ كـ آمـوزان داشـتند    شرفت زبانيزان پيبه در نظر گرفتن م    يشتريل ب يمعلمان باتجربه تما  

گـر نوشـته    ي اعداد د  يتر در باال    كوچك ةه با انداز  ك ي، اعداد 2در جدول   . ندك يد م ييش را تأ  يپ
به عنـوان نمونـه، در معلمـان        . دده  ي را در هر ستون نشان م      ين فراوان يشتري ب بِيشده است ترت  

 25 عـدد  ي در باال1ه با عدد كاست » procedure check«ط به  مربوين فراوانيشتريتجربه، ب مك
  .نشان داده شده است

س اسـتفاده  يآمـوز در تـدر    زبـان يه معلمان از تجربـه قبلـ      كشود    ي مشاهده م  2در جدول   
آمـوز در    د بـر نقـش فعـال زبـان        كيـ  بـا تأ   ،»ي فرد ييگراهسازند« گام نظرية  پيش،اژهيپ. نندك ينم
اژه بـر   يـ ن راسـتا، پ   يدر هم .  دارد ي در رشد فرد نقش مهم     يارب قبل ه تج كان داشت   ي ب يريادگي
رد يـ گنمياد يـ م را ي مفـاه ي بعـض ، مناسـب نرسـد  يرشد شـناخت   به ريه تا فراگ كده بود   ين عق يا
ست يـ  جدول ضرب نيريفراگ  ، قادر بهنيين پاي در سنكودكعنوان مثال،   به). 2003 ،5نياسلو(

ن موضوع، معلـم    يبا در نظر گرفتن ا    . ده باشد ي رس ي مناسب يخترشد شنا   بايد به  ،اركن  ي ا يو برا 
وش ر«نـد تـا    ك كمـ كاو   وز توجه داشـته باشـد، بلكـه بايـد بـه             آم   زبان يريادگي   تنها بايد به      نه

                                                           
1- Shabani 

2- Ausubel 
3- Tsui 

4- Angell, Ryder, & Scott 

5- Slavin 
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ق معلـم منتقـل     ي از طر  طور انحصاري   به  گر  ي د يريادگيان،  يگر ب يد  به. را نيز فراگيرد  » يادگرفتن
  . ند داردين فرآي در اي سهمزيآموز ن ه زبانكشود بل ينم

  قين تحقي معلمان مورد مطالعه ايدانش آموزش ي فراوانةسي مقا-2جدول 
 معلمان
 باتجربه

 تجربه مكمعلمان 
  )pedagogical knowledge( يص دانش آموزشيتشخعناصر 

 

 language management ( 1(آموزان  توجه به گفتمان معلم و زبان 212 311

 procedure check( 2( سي تدريلكان يروند و جرتوجه به  251 222

 progress review( 3( آموز شرفت زبانيزان پي ميبررس 134 183

 beliefs ( 4( ي آموزشيها د و ارزشيعقا 8 164

 knowledge of students( 5( آموز ت زبانيتوجه به شخص 115 7

 affective( 6( آموز  معلم و زباني عاطفيها در نظر گرفتن جنبه 106 6

 decisions( 7( سيان تدري در جريريگ ميقدرت تصم 5 95

 سيآموزان هنگام تدر  زبانيرفتارهاتوجه به  173 86

)note students’ behavior & reactions( 

8 

 self-critique( 9(  معلمي خطاها به ارجاع وردنكمطرح  - 2

comprehension(  10(  مطلبك دريابيارز 7 5
self-reflection( 11(  معلم راجع به خوديها دگاهيرات و دنظ 4 7
past experience( 12(  معلمي قبليها ارجاع به تجربه 3 5
time check( 13( ت زمانيريمد 3 1
problem( 14( سيالت معلم هنگام تدركدر نظر گرفتن مش 3 -
contents( 15( ي مواد آموزشيتوجه به محتوا 4 6
aid comprehension ( 16( آموز  مطلب زبانكدر به كمك 3 7
group work( 17( يار گروهك 5 2
level check( 18( آموز زان دانش و سطح زبانيدر نظر گرفتن م - 1
name check( 19( آموز ارجاع و توجه به نام زبان 1 -
planning acts( 20( ت طرح درسيريدر نظر گرفتن و مد 1 3
prior knowledge( 21( آموز  زباني قبلةتن تجربدر نظر گرف - 3

  )يفراوان (لكجمع  146 157
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ده يـ ن عقيـ رد و بـر ا  كئه  را ارا  »ي جمع ييگراهسازند« ةياژه، نظر ي، نقطه مقابل پ   كيگاتسيو
 قـادر   ييتنها  ه به كرد  ياد بگ ي را   يا اطالعات ي انجام دهد و     ييهاليته هر فرد قادر است فعا     كبود  

 ييتوانـا « نقـش    ،هيـ ن نظر يـ در ا ). 1978 ،1كيگاتسيو(ست  يها ن ن آ يريا فراگ ي و   به انجام دادن  
 بتواند آموز زبانه كند كدا ي سوق پيسمت  د بهيس با ي روش تدر  ،نيبنابرا. شودمي پر رنگ    »بالقوه

 جهـش از  نيـ ا). Zone of Proximal Developmentاشـاره بـه   ( داشته باشد »يجهش آموزش«
، شـش  5ل كدر شـ  .  اسـت  يافتني دست   ي آموزش ي ابزارها يريارگك و به گران  يق تعامل با د   يطر

ـ  يشتريـ ه ب كـ تجربـه و باتجربـه        مكـ  معلمان   يدانش آموزش  ةمورد از عوامل سازند     را  ين فراوان
 :سه شده استي و مقايداشتند بررس

  
  تجربهتجربه و با مكمعلمان  يدانش آموزش ةسي مقا-5ل كش

 معلمان  يدانش آموزش  يه بر رو  ك) 2008 (2 گتبونتون ةج مطالع يق با نتا  ين تحق ي ا يها  افتهي
تجربـه    مكـ ق گتبونتـون، معلمـان      يـ در تحق . تجربه و باتجربه انجام داده است متفاوت اسـت         مك

توجـه بـه گفتمـان    ، )= 13n (سيآموزان هنگام تـدر   زبانيرفتارها   در توجه بهيشتري بيفراوان
  توجـه بـه  و ) = 11n (سي تـدر يلـ كان يـ توجـه بـه رونـد و جر   ، )=12n (وزانآمـ  معلم و زبان

                                                           
1- Vygotsky 

2- Gatbonton 
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گفتمـان معلـم     توجه بهگر، معلمان باتجربه در ياز طرف د. داشتند) = 10n (آموز ت زبانيشخص
شرفت يـ زان پي ميبررس، )= 11n (سي تدريلكان يروند و جر  توجه به، )= 22n (آموزان و زبان
 يشتريـ  بيتجربه فراوان مكاز معلمان ) = 8n (ي آموزشيها و ارزشد يعقاو ) = 10n (آموز زبان

توجـه   مربوط به    ، گتبونتون ةق و مطالع  ين تحق يتجربه در ا   در معلمان با   ين فراوان يشتري ب .داشتند
  بـه يج مـشابه ي منظر نتـا نياز ا ). 2رجوع شود به جدول     ( 1 است آموزان  گفتمان معلم و زبان     به

 سي تـدر يلـ كان يـ روند و جر    به يشتريتجربه توجه ب   مكق معلمان   ين تحق ي در ا  يدست آمد ول    
، تجربـه  مكن معلمان ي در بين فراوانيالترق گتبونتون بايه در تحقك) procedure check(داشتند 

  . استسيآموزان هنگام تدر  زبانيرفتارها  توجه به مربوط به 
ه كـ ن است يدست آورد ا    قام به ن اعداد و ار   يتوان از ا    يه م ك يياربردهاكن  يتر   از مهم  يكي

 ارتقـاء سـطح دانـش    ي بـرا ي دنبال شود تا فرصـت يشتريت بيد با جد  يت معلم با  ي ترب يها  دوره
ق نـشان داد، الگوهـا و طـرز    ين تحقيج ايه نتاكهمانطور . تجربه فراهم شود  مك معلمان   يآموزش

 آن در نظـام     يه جـا  كـ عـالوه، آنچـه     ه  ب. تجربه و باتجربه با هم متفاوت است       مكر معلمان   كتف
م كـ  تبادل نظـر معلمـان       ي منظم برا  يا   است، وجود برنامه   يران خال ي در ا  يآموزش زبان خارج  

رات معلمـان  كـ ، تفكبـدون شـ  .  استي آموزش زبان خارجةطيتجربه با معلمان با سابقه در ح   
ن بـا سـابقه     معلما. ت معلم را بهبود بخشد    ي ترب يها  تواند برنامه   يها م    آن يها  دگاهيتجربه و د   مك
تجـارب معلمـان   . نندكلمان مطرح گر معيد و تجارب خود را با د ي جد يها  دگاهيتوانند د   يز م ين
 يدگاه آموزشـ يـ د. تجربه خواهد داشـت   مك معلمان   ير انتقاد كر ارتقاء تف   د ي نقش مهم  ،سابقهبا

. ه شـود  م تجربـه در نظـر گرفتـ       كـ  معلمان   يگاه دانش برا  يعنوان پا  تواند به  يمعلمان با تجربه م   
ان و  كـ  م ي زبـان خـارج    ي آموزشـ  ة برنام يگذار  استيه افراد مسؤول در س    ك از است ين، ن يبنابرا
. ان تبادل نظر فـراهم شـود  كتجربه و باتجربه فراهم آورند تا ام       مك اجماع معلمان    ي را برا  يزمان

 يسـاز   يس بـوم  يتواند به خلق روش تـدر       يج م ين نتا يدگاه پسامدرن، ا  ي د ين، در راستا  يهمچن
  .ندك ياني شاكمكشده 

  جهينت
كند تا دريابند كه مشكالت و  معلمان كمك مي تحقيق حاضر و مطالعات نظير اين، به 

 كمبودها و در صدد مرتفع كردن اين چيستهاي زبان خارجي در ايران  هاي كالس چالش
                                                           

1- Language management 
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ش هاي جديد سنج هاي زبان خارجي در ايران نبايد با نظريه  ارزيابي در كالسروش. برآيند
سنجش   توجه به ،همچنين.  ارزيابي تكويني حركت كرددر جهتمغايرت داشته باشد و بايد 

نظر معلمان اشاره شده است، بايد مد ، محصول پاياني  نه به، و فرايند ارزيابي پويا، كه در آن به
» دانش آموزشي«همچنين، اين مقاله نشان داد كه ). 2010، 1باكمن و پالمر(زبان خارجي باشد 

هاي اين  البته از كاستي. ها تأثيرگذار است در كيفيت تدريس آنتجربه و باتجربه  معلمان كم
ها  معلمان و روش تدريس آن» دانش آموزشي«توان به مبهم ماندن چگونگي رابطة  تحقيق مي

اين نتيجه رسيديم كه  در اين مطالعه به . اشاره كرد كه اين خود به تحقيقات بيشتري نياز دارد
پويايي «ارتقاء نفس و   تأثير بسزايي در جهت افزايش عزتتواند هاي زبان خارجي مي سكال

پويايي گروه بدين معني است كه عوامل عاطفي و اجتماعي هريك از افراد . داشته باشد» گروه
بنابراين، الزم است در . تواند روي شيوة فعاليت ديگر اعضا تأثير داشته باشد در كالس مي
 البته نياز به .هاي فردي آشنا شد  تا بتوان با برخي پوياييشودانتظارسنجي انجام ابتداي كالس 

، )2009 (2عقيدة سگوويا و هارديسون به . هاي علمي نيز هست كاربردي شدن مفاهيم و يافته
ولي عدة هاي متفاوت و سودمند است  اگرچه ادبيات آموزش زبان خارجي مملوء از نظريه

  .كنند روش تدريس خود لحاظ ميرا در ها  ريهكمي از معلمان اين نظ
فقط ارائه شده در اين تحقيق در پايان، بايد خاطر نشان كرد كه معيارها و الگوي تدريس 

نياز .  اين الگو شد هاي تدريس مؤثر ذكر شده است و نبايد محدود بهگي عنوان برخي ويژ به
معلمان زبان . ق آشكار شودهاي بيشتر است، تا نقاط ضعف و قوت اين تحقي پژوهش به 

هاي  آموز و تقويت مهارت خارجي بايد با در نظر گرفتن لوازم، تجهيزات، نيازهاي زبان
روشي كه در آن معلم از خالقيت خود بهره . ترين روش تدريس را اتخاذ كنندب مطلو،مختلف

 پاية روش تدريس مؤثر روشي است كه بر.  يادگيري كيفيت مناسبي داردفرآيندگيرد و مي
تواند  هاي متنوع مي انجام دادن فعاليت. هاي علمي و متناسب با ابزار و شرايط موجود باشدفتهيا

ها بتوانند  آموزان كمك كند تا آن  زبان معلم بايد به. آموزان را برطرف كند نيازهاي مختلف زبان
هماهنگي . سندهاي جديد بربينشتوانايي فكر كردن را در خود تقويت كنند و از اين طريق به 

 دانش، افزايش عزت  آموز، حساسيت بيشتر به آموز باعث انگيزة بيشتر زبان بين معلم و زبان
). 2001 ،3ثورنبوري(شود ميها تنشآموز در كالس و كاهش  نفس، افزايش نقش مثبت زبان

                                                           
1- Bachman, & Palmer 
2- Segovia, & Hardison 
3- Thornbury 
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 معلم تخصص ،برخي مواقع. شودميتدريس فقط تخصص نيست بلكه هنر نيز محسوب 
. افتدمي كندي اتفاق   خوبي انتقال دهد و يادگيري به ي قادر نيست اطالعات را بهبااليي دارد ول

شناسي، آموزش زبان خارجي را با معهشناسي و جانتقابل تدريس با علومي مثل روا
اميد است تحقيقاتي از اين قبيل با در نظر گرفتن . هاي فراواني روبرو كرده استلشچا

هاي زبان در تعيين الگوي مطلوب  ريزان كتاب معلمان و برنامه اندازهاي جديدتر بتواند به چشم
  .تدريس ياري دهند
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