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 چکیده

چالشتت   منوانبتته ختتارج  هتتاز زبتتاندر کلاس زبتتان او لاز  یتتا متتسم استتاداده استتاداده

در آمتوز   زبتان او لورود آیتس  آمتوز  زبتان بته شتمار مت  نِمعلمتابتن   حل نشسن 

آمتتوز  زبتتان ختتارج   برختت  منختتو ( زممبتتها  )و ستتن  هازنظری تتهاز  ماتتر ر زبتتان،

بته ولت  بتا  دارد؛ آمتوز  زبتانقان نگاه  غنتر ملمت  بته محق  بخنارزکه از نظر است 

، ایتت  اجتتازه بتته معلمتتان زبتتان داده «CLT» ارتبتتا   موستتوم بتته روز کتتار آمتتسن رو 

ابتترارز آموزشتت  استتاداده  منوانبتته زبتتان او لاز  آگاهانتتهمحتتسود و  صتتورتبهشتتس تتتا 

زبتتان  استتادادۀ معلمتتان شناستت رو  تجتتارو و بررستت  ،ایتت  مطالعتتههتتس    کننتتس

از  ،در ایتت  مقالتته  زبتتان انگلنختت  استتت آمتتوز  هتتازکلاس در زبتتان او لاز  انگلنختت 

 ناتتای  آورز داده استتاداده شتتسه استتت ابتترار جمتت  منوانبتتهرو  مشتتاهسه و محتتاحبه 

هتتاز موقعنتدر  زبتتان او لاز زبتتان انگلنختت  ان کتته معلمتت سدهتتنشتتان م  ایتت  تحقنتت 

تتتسری   -2؛ توضتتنق قوامتتس زبتتان -0: از انتتسمبارتکتته  کننتتساستتاداده م   مخالدتت

( 5لتت ؛ ادرک مطکمتتب بتته  -0تتتسری  وااگتتان؛  -٣هتتا؛ المثلو ضتترو هااصتتطلا 

ستاخاار  مقایخت  -1هتاز ررهنگت ؛ ستازز ویگگت شدا  -1برقرارز نظتم در کلتاس؛ 

 «2X» آزمتتون  هتتاها و مبارتجملتته کتتاربرد وضتتنقت -٨زبتتان او ل و بتتا  بتتان انگلنختت ز

هتا معنتادار بتودن تدتاوت استاداده از ایت  موقعنت تحلنتل منظوربته)مجذور کتاز( ننتر 

روایتس  بتر ترکنتسگارنتسگان ایت  مقالته بتا   ناستاداده شتسه استتزن و مترد  بن  معلمانِ

  ایت  مهتم ، چگتونگ  تحق تآمتوز  زبتان انگلنخت  هتازدر کلاس زبان او ل اساداده از

به شتتسه هتتا محتتاحو در ایتت  راستتاا از تجتتارو معلمتتان  کتته از آن دهنتتسرا شتتر  م 

  است ننر اساداده شسه است
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، زبتتان آمتتوز، زبتتانزبتتان او ل رو  ارتبتتا  ، ،انگلنختت آمتتوز  زبتتان  :هاکلیدددوا ه

 خارج 

 مهمقدّ. 1

  متترغنرملمتت  و ب روشتت   منوانبتته زبتتان او لاستتاداده از منلتتادز،  0١تتتا اواختتر قتترن 

در  زبتان او لاستاداده از  امتا در چنتس دهت  اخنتر،؛ شتسقلمتساد م  در آموز  زبان ختارج 

، 2؛ شتتن ، دی ختتون و کتتوز210١، 0شتتسه استتت )زولدن تتار ترکنتتسزبتتان ختتارج   آمتتوز 

هاز گونتتاگون  روایتتس آموزشتت  مادتتاوت  دارد و از جنبتته زبتتان او لاستتاداده از   (210١

 5« شتتناخاروانشتتناخا  و  هازنظری تته»(، 211٨، 0)کتتوک ٣«ازچنسزبانتته»همچتتون مهتتارت 

( 0١١١، ٨)آناتتون و دی امنلتتا 1«شتتناخا جامعه-ررهنگتت  هازنظری تته»( و 2111، 1)کتتامننر

 تتتواننمتت  در قلمتترو آمتتوز  کتتهمعاقتتس استتت ( 2101) کتتوک  استتت اهم ن تتتداراز 

عتتسز بتتودن بل تته چنسبُ داد زبتتان او لبتته  )جایگتتاه ضتتعن ( نقشتت  ستتننسرلاگونه  راحابتته

ابتترارز قسرتمنتتس  زبتتان او لاز  شتتناخا جامعه جسیتتسِ هازنظری تتهیتتادگنرز زبتتان ختتارج  و 

 ساخاه است 

هتاز اصتل  آمتوز  چالشاز  همنشته یتا همتان زبتان متادرز زبان او ل از نحوۀ اساداده

ا مامتتادز استتت کتته بتت زهتتاقرنو  (211١، ١)استتاورو و ویگلتترور زبتتان بتتوده استتت 

 ،  اگرچته در اباتساشتود مت  روزرستانبهتوستعه پنتسا کترده و  ،جسیتس هازو تحقن  هااراهی

بتا گذشتت  ولت  زبتان بتود  شتناخاروانزیرمجمومت  مباحت   زبتان او لاز  استادادهحوزۀ 

 مطالعتتات»و  «زبتتان  شناستتجامعه» گتتررا  از ملتتوم مخالتت  از قبنتتل تتتر نرزمتتان و بتتا 

 اهم ن تتت  ایتت  ختود نشتان از (2110 ،01)شتارنر پررنتتش شتس زبتان او لاستاداده از  «ررهنگت 

                                                
1. Zulfikar 

2. Shin, Dixon, & Choi 

3  . multilingual competence 

4. Cook 

5. cognitive and psycholinguistic theories 

6. Cummins 

7  . sociocultural approaches 

8. Antón & DiCamilla 
9. Storch & Wigglesworth 

10. Schäffner 
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  بتته در یتتادگنرز زبتتان ختتارج  دارد زبتتان او لو جایگتتاه  زبتتان او لات آمتتوز  نظری تت

و داراز ابعتتتاد مادتتتاوت  استتتت  او لزبتتتان ، حتتتوزۀ (01 ، ص 2111) 0مقنتتتسۀ چختتتارم 

بختتنارز  زها ننشتترتتراز و  زبتتان او ل استتاداده از  ات  آن گختتارده استتتتحقنقتت ۀمحتتسود

و در ایتت   انتتسگرراهقبلتت  را  زهاهن ررضتتجسیتتس جتتاز  هازنظری تته ،داشتتاه کتته در آن

  شایختتاه استتت (2111 ،2)ستتنسرس انتتسآمسهوین  روز کتتار نتت زانسازهاچشتتم ،ی جاجابتته

رات و ت تغننتماهن ت تتا باتوان از آن  ریت  هتا داشتاه باشتنمهبتر ایت  نظری ت مرور کوتاه  تا

  بررس  نمودجسیس را  زهازسئولوایا

 در آمتتوز  زبتتان زبتتان او للتتن  روی تترد نختتبت بتته جایگتتاه او  « شتتناخازبان» دیتتسگاه

بتا  امتا؛ (2110 ،)شتارنر شتسه استت ترکنتس  الحدظتحتت  بته رو  ترجمتدر آن  کته است

 زبتتان او لبتته  نختتبت هتتانگر دیتتسگاه پختتامسرن، متتوی جسیتتسز از  بتته روز کتتار آمتتسن

 ، شتناخازبانررآینتسهاز   شتس «مانت  هازنظری ته» روز کتار آمتسن ایجاد شس که مناهت  بته

مخالت   زهاگونتهبه حاشتنه نقتل م تان کترد و موامتل بتارا  و اکولوایتب،  توج هاز مرکر 

لحتتتار کتتتردن   (1211 ،٣ریاتتتررپنتتتسا کتتترد ) زاگهیتتتو اهم ن تتتتبتتته مخا تتت   توج تتتهو 

راستتااز استتاداده از انقلتتاو مهمتت  در  ،«ننازهتتاز مخا تت »و  «مشتتخص متتا  هتتازترکن »

 مخالتت  در هتتازهی نظتترتتتوان در بتته روز کتتار آمتتسن م ار  آن را  تتتر نربتتود   زبتتان او ل

و  0«ستتتازز اشتتتد »ررآینتتتس  ،نمونتتته منوانبتتتهنتتتام بتتترد   اوی شتتت ورای  ایتتت  دوره

 بته ررهنتشِ توج تهرکنتسز بتر کته ت انتسراهت ختود را از ایت  دوره گترماهن ت 5«ساززهماننس»

داد کته  1«گترارو  نقش»مانت  جتاز ختود را بته هتاز هی نظتر ،در اناهتا ؛ واستت زبان مبسأ

هتا هی نظتر ت روابت ماهن ت  قت  شتسه استتدار تل  ا  هتسالن رع ت زبتان او ل اساداده از ،در آن

 است: شسه داده نشان 0در ش ل  زبان او لۀ نقش در حوز
 

                                                
1. Chesterman 

2. Sanders 

3  . Ritzer 

4. explicitation 
5. adaptation 

6. functional approach 
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 بر همدیگر زبان اوّلجایگاه متفاوت  هاینظریّه تأثیر -1شکل 

 

هتاز گ ویتگ زستوبه شناست زبانهتاز گ از ویتگ توج تهکته  شتوددیتسه م  0 در ش ل

روی ردهتتاز تتتاریخ  از  ا کتترده استتت  مختتنر توستتع تغننتتر پنتتس گتتراو نقش مانتت 

شناستت  ستتایه گتترا بتتر زباننقش هازنظری تتهمتتروزه ولتت  ا ،گتترا استتتشناستت  بتته نقشزبان 

هتتاز گ در همتتن  راستتاا، ویتتگ(  0)شتت ل  قتترار داده استتت تتتر نرهتتا را تحتتت و آن ار نتتسه

قترار دهنتسۀ  تتر نرتحتت  تتری  لایت ن ن را در بنتروتتوان آم کته  زبتان او ل «شناخا نروا»

قترار  قتانمحق  توج تهگونته کته شایختاه استت متورد نقترار داد، آ زبان او لدیگر  هازنظری ه

بتتتن  ررهنگتتت  را از  هتتتازارتباط (2111) 0ستتتاان ،دیگتتتر ازلعهدر مطتتتانگرراتتته استتتت  

، 2دهمتترده ز و، قهتتاراننرضتتائ) د کتترده استتتقلمتتسا او لزبتتان هتتاز مهتتم مطالعتتات جنبه

210٨)  

 آمتتوز  زبتتان در زبتتان او لاستتاداده از ر مباحتت  نظتترز ارائتته شتتس، کتته د  ورهمتتان

شناستت  بتتر ایتت  زبان هازنظری تتهدر اباتتسا کتته  زاگونتتهبه هختتانسداراز ختت  ستتنرز مشتتابه 

متل اکولوایتب و روی ردهتاز جسیتستر، موا روز کتار آمتسنولت  بتا سایه ار نسنتس ارتباط 

                                                
1. Setton 

2. Rezaeyan, Ghahari, & Dahmardeh 

 گرانظریه نقش

Functional approach 

 

 نظریه متنی

Textual approach 
 

 

 شناسینظریه زبان

Linguistic 

approach 
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  (2100، 2بنتتانچ ؛ 2101، 0اُدریختت ول) قتتسیم را گررانتتس هازنظری تتهگتترا جتتاز نقش

 زبتان او لاز یتا متسم استاداده استاداده کنتس کته به ایت  موضتوا اشتاره م  شسهگداهمباح  

کته استاداده از  انتسبرخت  بتر ایت  مقنسهاستت   ختارج  آموز  زبتانهاز اصل  دغسغهاز 

 ناصتحنق استتزبتان ختارج  ان روش  بتراز برگتردان جملتات و وااگت منوانبه زبان او ل

ستتاداده از ت  در اروی ردهتتاز مادتتاو ،ه گداتته شتتسکتت  ورهمتتان، ولتت  (2101، ٣نگنتتاکگ)

تحقنقتتات س باشتتس  توانتتس در آمتتوز  زبتتان ختتارج  ستتودمنوجتتود دارد کتته م  زبتتان او ل

 ابتترارز منوانبتته زبتتان او ل، از (210١؛ شتتن ، دی ختتون و کتتوز، 210١)زولدن تتار،  نتتوی 

بنتتان نشتتسه کتته در چتته  دقنقتتاً، ولتت  انتتسیتتاد کرده زبتتان ختتارج  در تتتسری  مدنتتس

ایتت  تحقنتت  در  بنتتابرای ،؛ استتاداده کتترد زبتتان او لتتتوان از تتتوان یتتا نم هتتای  م موقعنت

آمتوز  زبتان  هتازکلاس در او لزبتان ایت  استاداده از هتاز ررو بته سع  شسه است تتا 

را در بتتر  هاز زیتترشتتسه، تحقنتت  حاضتتر ستت الیادملتتاوه بتتر هتتس  پتت  بتترد   انگلنختت 

 گنرد:م 

 هتتاز در کلاس زبتتان او لاز  از()و بتتا چتته رراوانتت  معلمتتان در چتته متتواردز

 کننس؟آموز  زبان انگلنخ  اساداده م 

  ؟چنخت او ل زباننظر و تجارو شخح  معلمان نخبت به اساداده از 

  بته جنختنت  توج تههاز بته کتار گرراته شتسه بتا آیا تداوت معنادارز بن  رو

 معلمان وجود دارد؟

در  زبتتان او لاز  کندتت  بتتر آنتتنم تتتا ضتتم  بررستت  متتوارد استتاداده در ایتت  تحقنتت ِ

بته مطالعت  نظتر معلمتان زبتان دربتارۀ  ،هتاز آمتوز  زبتان انگلنخت  توست  معلمتانکلاس

نقتتش و  ،هتتاز زبتتان انگلنختت  بمتتردازیم و از ایتت  رهگتتذردر کلاس او لزبتتان استتاداده از 

هتتاز آمتتوز  زبتتان انگلنختت  بررستت  کنتتنم  همچنتتن ، را در کلاس زبتتان او لجایگتتاه 

هتاز آمتوز  زبتان انگلنخت  در کلاس زبتان او ل زرنکارگبتههتاز رراوان  هریتب از رو 

محاستبه شتسه استت   «کتازمجتذور »هتا بتر استاس بررس  و منتران معنتادار بتودن رراوان 

                                                
1. O’Driscoll 
2. Bianchi 

3. Gignac 
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معلمتان محتاحبه بته ممتل آمتس و از آنهتا خواستاه شتس تتا نظتر تر، از بررس  دقن  منظوربه

در آمتتوز  زبتتان  زبتتان او لو جایگتتاه  اهم ن تتتشخحتت  ختتود را نختتبت بتته  یتتا تجربتت 

 انگلنخ  بنان کننس 

 پژوهش ۀپیشین. 2

کتته در اواختتر  بتتود  و جتتامع شتتناخاه شتتسهنخختتان  رو   «ترجمتته-دستتاور»رو  

  در ایتت  قتترن هجتتسهم بتتراز آمتتوز  زبتتان لتتاتن  و یونتتان  متتورد استتاداده قتترار گررتتت

بتا بته روز کتار   داردستع  بتر آمتوز  زبتان ختارج   ،زبتان او لبتر  معلم با ت نه ،رو 

هتتاز در کلاس زبتتان او ل، استتاداده از 0«رراگنتترز زبتتان دوم استتادان کراشتت »  آمتتسن نظری تت

مم ت   زبتان او لبته وجتود آمتس کته استاداده از  مقنتسهزبان خارج  ن توهش شتس و ایت  

ختام  زبتان او ل ٣«رراگنترز»بته  گتاهچنهشتود ولت   زبتان او ل 2«یتادگنرز»است منجتر بته 

تمتایر ایجتاد کترد: یتادگنرز زبتان   آموزشت هتس بنابرای ، کراش  بتن  دو نتوا ؛ شودنم 

ختتارج  و رراگنتترز زبتتان ختتارج   بتته مقنتتسۀ کراشتت ، آمتتوز  زبتتان ختتارج  بایتتس بتته 

 (0١٨2)کراشتت ،  منجتتر شتتود در محتتن   بنعتت  و ختتاری از کلتتاس درس «رراگنتترز زبتتان»

پتذیر بته زبتان مقحتس انجام توج تهو  رراگنتران زبتان او لو ای  امر از  ریت  نادیتسه گتررا  

و  هتس  بت، کننسهخختاهغنتر ارتبتا  ، ابترارز  منوانبته زبتان او ل ،بته همتن  دلنتل  است

  ررتتساران  (0١١٣، 5دونالتتس؛ مب0١٨2؛ کراشتت ، 0١٨٨، 0چتتادرون) نتتامربوط شتتناخاه شتتس

 از  ریت  بایتس ،مطلقتاً ،زبتانبر ایت  بتاور بودنتس کته آمتوز  ننر  1«رو  مخاقنم»روی رد 

هاز ذیتل )شت ل (، دیتسگاه2101کتوک ) بته مقنتسۀ  شت ل بگنترد اساداده از زبتان ختارج 

هتاز آمتوز  زبتان ختارج  را در کلاس زبتان او ل( از جمله متواردز استت کته جایگتاه 2

 تضعن  کرده است:

 

                                                
1  . Stephen Krashen 

2  . learning 

3  . acquisition 

4. Chaudron 
5. Macdonald 

6. direct method 
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 های آموزش زبان خارجیدر کلاس زبان اوّلکننده استفاده از تضعیف هاینظریّه -2شکل 

 

ه استتاوار استتت کتته بتتر ایتت  نظری تت گرایتت زبتتان (، تب2101؛ 211٨از دیتتسگاه کتتوک )

آموز بتتراز برقتترارز ارتبتتاط از  ریتت  زبتتان آمتتاده کتتردن زبتتان ،تری  هتتس  معلتتماصتتل 

ارتبتتا   از زبتتان ختتارج  بتته زبتتان متتادرز را در   ختتارج  استتت و تغننتترِ وستتنل

گرای ، بهاتتتری  رو  دانتتتس  در دیتتتسگاه  بنعتتتتهتتتاز مخالتتت  صتتتحنق نم موقعنت

ا ستتت  بتتسی  گونتته کتته یتتادگنرز زبتتان ختتارج  بتتآنها« تتتری  بنع » ،یتتادگنرز زبتتان

آموز رقت  زبتان متادرز کتودک مختاوز پنساشتاه شتسه استت کته زبتان زبتان او لرراگنترز 

زبتتان گرایتت  در رراگنتترز زبتتان کنتتس کتته بتتر تبختتود را مختتاقنماً از محتتن  دریارتتت م 

شت ل گرراته استت کته کودکتان،  گونته یاگرای  شتسه استت  دیتسگاه بتوم  ترکنسخارج  

آموزان بایتتس تتتا جتتاز مم تت  بتته هختتانس و زبتتان ستتالانبررگمطلتتوب  بتتراز « متتسل زبتتان »

گرای  بنتان الهاز زبتان ِ گویشتوران آن زبتان نردیتب شتونس  دیتسگاه ایتسهالگوها و توانای 

را بتته چتتالش کشتتنسه استتت  زبتتان او لهتتاز نتتوی  آمتتوز  کتته جایگتتاه کنتتس کتته رو م 

قنتتت در تر مختتنر رستتنسن بتته مورهتتاز نتتوی روی تتردز مبنتت  بتتر ایتت  دارنتتس کتته رو 

 یادگنرز زبان خارج  هخانس 

هتتاز در کلاس زبتتان او لهاز مثبتتت قتتان بتته برختت  جنبتتهمحق  هتتاز اخنتتر،امتتا در ستتال

 زبتتان او لبتته  توج تته  (211٨، 2؛ کتترل 2111، 0م)ادستتارا انتتسآمتتوز  زبتتان اشتتاره کرده

                                                
1. Edstrom 

2. Carless 

بان زکنندۀ استفاده از های تضعیفدیدگاه

 در آموزش زباناول 

 گراییطبیعت

Naturalism 

 گراییبومی

Native-speakerism 

 گراییآلایده

Absolutism 

 گرایی زبانتک

Monolingualism 
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 ستتودمنس زابتترار منوانبتته «0ارتبتتا   آمتتوز  زبتتان بتته شتتنوۀ»روای  دوران آموزان درزبتتان

استاداده  زبتان او لکنتس از ح تم مت منطت  کته  هتر جتاترغن  شتسنس  انمطر  شس و معلم

بایتتس اذمتتان نمتتود کتته دو نتتوا انشتتقاق  از ایتت  رو    (2110، راجتترز)ریچتتاردز و  کننتتس

تتسری  ارتبتا   وجتتود دارد کته در  تول حتتساقل سته دهته بعتتس از ابتساا رو  ارتبتتا   

 منوانبتتههتتا ( از آن2111ریچتتاردز ) بتتوده استتت موضتتوا پتتگوهش و بحتت  محققتتن  

، تمرکتتر «٣محتور-محاتوا آمتتوز »ل، کنتس  در نتوا او یتتاد مت  «2محتور-ررآینتسهتاز رو »

و ( 210٨، 0متتارتهتتاز کلاستت  استتت )تالن تتننتتروز محتترک رع  منوانبتته «حاتتوام»بتتر 

محاتتوا در ایتت  رو  بتته معنتتاز پتتذیرد  نامحختتوس صتتورت م  صتتورتبهآمتتوز  زبتتان 

یتتادگنرز  زجابته توج تته، گریداننببتهلامتات یتتا مبحت  درستت  استت و نتته ختود زبتتان  ا  

هتس  اصتل   ،بنتابرای ، یتادگنرز زبتان؛ معطتو  استت «مبحت  درست »زبان خارج  بتر 

ابترارز بتراز  ،کننتس  زبتانپنتسا م  اهم ن تتننخت بل ه ایت  محاتواز آموزشت  هختانس کته 

شتود و ویتگه م  توج تهبته ننازهتاز ارتراد  ،رو  لامتات استت  در ایت آوردن ا   به دستت

تتتوان بتتا ایت  تداصتتنل، بتتر استاس ایتت  رو  م  شتتود داده م  اهم ن تتهتتا بته تمتتام مهارت

در  را از  ریت  زبتان انگلنخت  آمتوز  داد  اجغرارنتو  تتاری برخ  دروس آموزشت  مثتل 

رراگنتران استت و ، تمرکتر بتر ررآینتسهاز ارتبتا   بتن  «5محتور-وظندته آموز »نوا دوم، 

بنتتابرای ، ؛ استت «وظتای  آموزشتت »بهاتری  رو  بتراز رستتنسن بته ایتت  هتس ،  راحتت  

هتتاز کلتام ، مححتول جتتانب  حامنتان ایت  رو  مقنتسه دارنتتس کته قوامتس و دیگتر مهارت

(  ایتت  2111دهنتتس )ریچتتاردز، وظتتای  آموزشتت  هختتانس کتته رراگنتتران در کلتتاس انجتتام م 

هتتا اشتتاره شتتسه استتت آن  یتتترمهمدارنتتس کتته در ذیتتل بتته هتتای  وظتتای  آموزشتت  ویگگ 

 (:210١، 1الن  و هم اران)

 دهنس؛وظای  آموزش  را بر اساس دانش زبان  انجام م  ،رراگنران 

                                                
1. communicative language teaching 

2. process-based methodologies 

3. content-based instruction (CBI) 

4. Mart 
5. task-based instruction (TBI) 

6. Ellis, Skehan, Li, Shintani, & Lambert 
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 شود؛وظای  آموزش  لروماً منجر به یادگنرز زبان نم  انجام 

 وظای  آموزش  مامرکر بر اناقال مداهنم و معنا است؛ 

ستترای  در اناقتتال مدتتاهنم و معنتتا هبتت تتتر نرهتتاز ارتبتتا   راهبردهتتاز کلتتام  و مهارت

  رنسنقرار گ توج هدارنس و بایس مورد 

-پتتنش»هتتاز تالن قبتتل از اجتتراز وظتتای  آموزشتت  توستت  رراگنتتران، مرحلتت  رع 

(  در ایتت  بختتش، معلتتم ن تتات کلنتتسز مربتتوط بتته 2111)ریچتتاردز،  قتترار دارد 0«وظندتته

دهتتس و از مثتتال و تجتتارو شخحتت  رراگنتتران ننتتر اجتتراز وظتتای  را توضتتنق م رو  

سترای  در صتحنق انجتام هبت تتر نربنتابرای ، رهتم درستت وظتای  آموزشت  ؛ گنردکمب م 

رراگنتران استاداده کنتس تتا  زبتان او لِتوانتس از شسن وظتای  دارد  در ایت  بختش، معلتم م 

انس  اگرچته شتسه اوج تهم  درستابه  را مطمئ  شود همت  رراگنتران هتس  وظتای  آموزشت

هتتاز نتتوی  آمتتوز  زبتتان ختتارج  در رو  زبتتان او لهای  بتتراز استتاداده از محتتسودیت

 نادیسه گرراه نشسه است   کل به زبان او لوض  شسه است، ول  اساداده از 

 را بامتت  کتتاهش زبتتان او لمتتساوم از  ۀاستتاداد (0١٨1) 2آت ننختتوندر همتتن  راستتاا، 

 زبتان او لننتر مختال  حتذ  کامتل  آت ننختون هالبا ت  دانتسم  آمتوززبانو بازده   یادگنرز

 %١5 آموز بایتسزبتانکته  استت  یتادر ایت  متورد  استت  نظتر او ختارج  از آموز  زبتان

زبتتان  هتتاز آمتتوز در کلتتاس زبتتان او لاز  %5باشتتس و تنهتتا  ختتارج در معتترز زبتتان 

 آنچتتتهاز مادتتاوت بتتا هدر نظری تتت (211١) استتاورو و ویگلتترور امتتتا ؛ استتاداده شتتود

از  بنعتت ، شتتنوه، زبتتان او ل کتته استتاداده از معاقتتس استتت کنتتس،بتتر آن ترینتتس م  آت ننختتون

بایتتس از آن استتاداده کننتتس  او بتتر  آموزانت ارتبتتا   قتتوز استتت کتته زبتتانالن تتستتودمنس، و رع 

اغلت  ارتراد بته  تنهانته ،ختارج زبتان  از  ریت بتراز برقترارز ارتبتاط کته ای  باور است 

، بل ته بایتس باواننتس بتن  زبتان جساگانته ننتاز دارنتس  وربتهو استاداده از آن دانش زبان دوم 

استتاورو و ویگلتترور   ۀبرقتترار کننتتس  بتته مقنتتس و تعتتادل ارتبتتاط زبتتان او لو  ختتارج 

  پتا را رراتتر نهتتاده و زبتان  استت  او حا تت  مهتتارت ،زبتان او ل درستت از استادادۀ ،(211١)

                                                
1. pre-task activities 

2. Atkinson 
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  نهمتر د  کنتسیتاد مت  اصتل مهتارت پتنجم در کنتار چهتار مهتارت  منوانبته زبان او لاز 

کماتتر از ده درصتتسِ جتتام  بتته ایتت  نانجتته رستتنس کتته   تحقنقتت در (0١١١) 0شتتوویرز ،بتتاره

قسنتس  او هتاز آمتوز  زبتان انگلنخت  معاه استاداده از زبتان متادرز در کلتاسب آموزانزبان

استتاداده از زبتتان انگلنختت  را  بعتتسز نختتبت بتتهروی تتردز تباگتتر معلمتتان  گررتتتنانجتته 

  شودم تهسیس  آموزانزبان تهوی را نادیسه بگنرنس  زبان او لقرار دهنس و  توج همورد 

ننتس ما ،کناترل شتسه صتورتبه زبتان او لایت  باورنتس کته استاداده از قتان بتر برخ  محق 

 هتاز آمتوز  زبتان ایدتا کنتس توانتس نقتش مثبات  در کلتاسمت  ،اقاباست اساداده از لغتات 

بتته  ،هتتاز جسیتتسشتتنوه ترکنتت   لنوستتبهکتته    استتتقتتانمحق  جملتته از (2110) 2هتتاوس

در  زبتتان او لاز  ،در ایت  رو  کمتب شتایان  کترد  ٣«گترانقش  ترجمت»گنترز رو  شت ل

 0بته مقنتسه کترن گنرنتس ننتر کمتب مت  لتاساز ک ختارج  در بنترون یادگنرز زبتان ررآینس

 ختتارج زبتتان  هتتازکلاس مهتتارت خوانتتسن در ابتترارز بتتراز ارتقتتاز زبتتان او ل ،(0١١0)

 کننتس مت استاداده  زبتان او ل ازاغلت   ،آمتوزان بتراز درک متا زبتانکته  بنان کرد اواست  

 زبتتان او لاز  ،هنگتتام یتتادگنرز آموزانمعاقتتس استتت کتته زبتتان( 2111) مادستتارا همچنتتن ،

 استاداده از معلتم نبایتس ،کننتس  بته همتن  دلنتلاستاداده مت  کننسهراهبتردز تختهنل منوانبته

 کنس  ممنوا خارج زبان  هازدر کلاس را زبان او ل

 در آمتتوز  زبتتان انگلنختت  زبتتان او لاستتاداده از  تحقنقتتات  کتته موارتت ی تت  دیگتتر از 

استتاداده از  نتتسمعاقس قتتانایتت  محق استتت   (2110) 5و هم تتار  جتتانولوی تحقنتت ِ  ،استتت

ن بتتا آمتتوزازبتتان تتتا شتتودهتتاز آمتتوز  زبتتان انگلنختت  موجتت  متت در کلتتاس زبتتان او ل

بته ایت  موضتوا ر تر  یتا آشتنا شتونس و زبتان او لبتا  انگلنخ  مسو قوا وااگان هازشباهت

آگتاه  رراگنتران از  بالتا بتردن ستطق ؟شتباها  بتن  آن دو وجتود دارد اصتلاً کننس کته آیتا

 ازمقایختها در یتادگنرز زبتان بته شت ل کنتس تتها کمب مت دو زبان به آن همگونت ناماهن 

 تعتادل ختارج  زبتان و زبتان او لاستاداده از  بتن  که چطتور است  یا س الاما ؛ ر ر کننس

                                                
1. Schweers 

2. House 

3. functional transaltion 
4. Kern 

5. Janulevièienë & Kavaliauskienë 
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کته  آیتسم  بته دستت بته در نظتر گتررا  چهتار ماغنتر توج هبا ای  س ال ؟ پاس  کردبرقرار 

 کندنتتتو  رراگنتتر، ستتطق کلتتاس منتتران مهتتارت زبتتان  قبلتت  رراگنتتر،  : تجربتتاز انتتسمبارت

 درس مورد نظر 

امتروزه  کنتسم بنتان  ،زبتان در آمتوز  زبتان او لاز کتاربرد  حمایتتدر  (2101) کتوک

 زبتان او ل اهم ن تتکننتس و از  اجترادر کلتاس  زبانتهتب زمعلمان زبان سع  دارنتس روی ترد

داده شتود،  اهم ن تتزبتان بایتس بته زبتان متادرز    در کلتاسِآگاه  کار  نسارنتس ،در آموز 

و بتا نادیتسه گتررا  زبتان متادرز،  بتوده زبتانرراگنترز آمتوز بخشت  از زبتانچون ررهنش 

ت بته هوی ت توج تهمتسم  کته سترانجام بته گرراته خواهتس شتسنادیتسه ننتر آمتوز زبانررهنش 

  (2101م، مرادز مقس ؛ 2101م، مرادز مقس  انحاری  و) شودآموزان منجر م زبان

زبتان ستاداده از حتذ  یتا محتسود کتردن ا ،نمایتان استت بالتاکته از مطالت   گونههمان

  بته تتوج هبت  بامت مم ت  استت  گتاه یادگنرز بهار ننختت و  ۀکننس نتضم ،لروماً ،او ل

زبتتان   (2105غضتتندرز،  و قتتسمپتتنشنتتاج ، ) شتتود آمتتوزانزبتتانت رتتردز ررهنتش و هوی تت

نحتتو، ، قوامتتس مثتتل یتتادگنرزهتتاز مخالتت  در جنبتته  ابتترار آموزشتت منوانبتته توانتسم  او ل

  (210١م، )مترادز مقتس  قترار گنترد توج تهمتورد  وااگتان نهداتهو معناز   چنسبخش وااگان

  نادرستت و حا ت کننتسه نگلامتات ناکتار ، مم ت  استت ا   زبتان او لاز  نادرستت اساداده

  (2110 ،کاوالنوس ن و  )جانولوی  آموزان قرار دهسزبانرا در اخانار 

 پژوهشروش . 3

هتتاز کندتت  از  ریتت  مشتتاهسه و تحلنتتل در ایتت  تحقنتت ، بتته بررستت  و تحلنتتل داده

هتتاز مپتت  بتتردن بتته تِ منظوربتتهپرداخاتته شتتسه استتت  تحلنتتل محاتتوا  هاز محتتاحبهمحاتتوا

 در کلتتاس زبتان او لنختبت بته استاداده از  معلمتان زبتتان در نظترات شتسهمشتارک مشتاهسه

در  زبتتان او له معلمتان چگونتته از پت  بتتردن بته ایتت  موضتوا کتت انجتام شتتسه استت  بتتراز

 01، هتتاز مشتتارک()و استتاخرای تم کننتتسز آمتتوز  زبتتان انگلنختت  استتاداده متت هتتاکلتتاس

و  انجتام تحقنت  اناختاو شتسنس منظوربتهتحتادر  در شتهر مشتهس  صتورتبهزبان   م سخ

معلمتان  و ار شتسنسهتا در تترم پتاینر برگتر  ایت  کلتاسگررتت مورد مشاهسه قرار کلاس 11

 ٣1متترد و  ٣1) ایتت  معلمتتان درصتتس 51حتتسود   کردنتتسدر ستتطو  مخالتت  تتتسری  م 
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 25و متتابق  بتتن   ستتال داشتانس 01بالتاتر از  آموزشتت ستتابق  ستتال ست  و  01بالتاتر از  زن(

، انجتام ایت  تحقنت  در  ت   داشتانسآمتوز   ستال ستابق  1تتا  ٣سال داشانس و بن   01تا 

  تترز داشتاه باشتنمبررست  دقنت باتوان ضتب  شتس تتا  اهتدر تمتام کلتاسآنهتا  هتازگداه

خواستتاه هتا آن و ازاز بته ممتل آمتس همچنتن ، بعتس از اتمتام کلتاس، از هتر معلتتم محتاحبه

در کلتاس بنتان  او لزبتان  از را راجت  بته استاداده خودشتان شس تا تجارو و نظتر شخحت 

توانختتت در راستتااز شتتونسه م انجتتام شتتس و محاحبه «بتتاز» صتتورتبهکنتتس  ایتت  محتتاحبه 

موزان کته آاز زبتان بته اشتاراک بگتذارد  بتا متا محاحبه هر مطلبت  کته تمایتل داشتت س ال

گرراتته نشتتس زیتترا  زبتتان او لدر ستتطو  مخالدتت  بودنتتس بتتازخوردز راجتت  بتته استتاداده از 

 رق  بررس  نظر معلمان زبان انگلنخ  است  هس  ای  مقاله

هتا در ستطو  اباتسای ، ماوست  و پنشترراه )کلاس هتا، هتر کلتاسآورز دادهجمت  براز

 ضتب  انلمتمع هازگداته گررتت وستامت و نتنم متورد مشتاهسه قترار  ت یببه مس  بودنس(

و بتتر استتاس  کتترد بررستت استتاداده متت  زبتتان او لکتته معلتتم از هتتای  قختتمت شتتس  ستتم ،

از کنتار هتم قترار گررتت  پت  هتاز مخالت  قترار گروهدر زیر 0«مشتارک معنتای  هازتم»

رو   هشتت ان درهاز بته کتار گرراته شتسه در کلتاس، مشتاهسه شتس کته معلمتدادن رو 

کننتتس  رراوانتت  هریتتب از ایتت  هتتاز آمتتوز  زبتتان استتاداده متت در کلاس زبتتان او لاز 

 بته دستتهتا ستطق معنتادارز رراوانت  «SPSS» ارترارنترمشس و از  ریت  ها محاسبه رو 

هتتا خواستتاه شتتس علمتتان محتتاحبه بتته ممتتل آمتتس و از آنهمچنتتن ، بعتتس از کلتتاس، از م آمتتس 

در کلتاس زبتان انگلنخت  بنتان کننتس کته در  زبتان او لنظرات خود را راجت  بته استاداده از 

 شسه است  بنانبرخ  از ای  نظرات ننر  ،ای  تحقن 

  

                                                
1. common thematic content 
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 هایافته. 4

 )مشاهدات کلاسی و تجارب معلمان( هاررسی توصیفی دادهب .1. 4

هتتاز آمتتوز  زبتتان انگلنختت ، زبتتان در کلتتاس پتت  از مشتتاهسۀ رو  تتتسری  معلمتتانِ

 2هتتا بتته تد نتتب جنختتنت در جتتسول رراوانتت ) رراوانتت  دریتتارانم کتته معلمتتان بتته ترتنتت ِ

 کننس:اساداده م  او لزبان از  0ذکر شسه در جسول  موارددر  (شسه است نشان داده
 

 انگلیسیزبان  آموزش هایدر کلاس زبان اوّلروش استفاده از  .1جدول 
 مثال شدهمشاهدهالگوهای  

 است « present perfect» ،ماض  نقل  انگلنخ  معادلِ  توضنق قوامس زبان 0

  «به همن  خنال با »یعن  « dream on» هاالمثلتسری  اصطلا  و ضرو 2

  «بنل»در رارس  یعن  « shovel» وااگان آموز  ٣

 مطل درک 0
اشاره « global warming»پاراگرا  دوم ما  به 

 کنس م 

 !صحبت ن ننس باهمهمه  لطداً برقرارز نظم در کلاس 5

 هاز ررهنگ سازز شاخصشدا  1
انان زبانگلنخ  هاز ررهنگ مشخحهی   از  «گوی رک»

 است 

 با زبان مادرزساخاار زبان خارج    مقایخ 1
 قرار آخر جملهدر « رعل» ، بنشار اوقاتزبان رارس در 

  گنردم 

 شود هاز غنررسم  و دوساانه اساداده م در جمله« hi» ها و وااگانجمله کاربردتوضنق  ٨

 

اشتتاره در آمتتوز  قوامتتس زبتتان  زبتتان او ل کننسۀبتته نقتتش تختتهنل بختتنارز از معلمتتان،

نتش او بختاگ  دارد  آمتوز و ستطق دابته توانتای  زبتان زبتان او لداده از استا  منران نساهکرد

 نتتس اهکرد قلمتتسادآمتتوز تضتتمنن  بتتراز رهتتم زبتتان منوانبتتهرا  زبتتان او ل ،برختت  معلمتتان

اناقتتال تری  ابتترار اصتتل  منوانبتته زبتتان او لنبایتتس از  استتت کتته یتتادآورزاگرچتته شتتایان 

در تتتسری  برختت  از قوامتتس  زاکننسهلنتختتهنقتتش  امتتا ،کتترد استتادادهآموزشتت  مدتتاهنم 

مم تت  استتت ستتامرارز کتته ون ماضتت  بعنتتس اخحتتوص قوامتتسز همچتتهبتت-دستتاورز دارد 
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 در تتتسری ِ زبتتان او ل زرنکارگبتته ممومتتاً  آموز دشتتوار باشتتسدرک مدهتتوم آن بتتراز زبتتان

 کنس  م کمب آموزانبه رهم زبانای  مطال  

توانتتتس گتتتاه  م  زبتتتان او لاستتتاداده از  ،هتتتاالمثلو ضتتترو اصتتتطلا  در تتتتسری ِ

توانتتس رو  مناستتب  بتتراز الدظ  نمتت ترجمتت  تحتتت ،گریداننببتتهکننتتسه باشتتس  گمتتراه

بتته زبتتان  لغتتات الدظ تحتتت برابتترز بتتن  ترجمتت  اکثتتراًزیتترا  ،تتتسری  اصتتطلاحات باشتتس

 keep your finger» ،مثتال  وربتهوجتود نتسارد   در زبتان مقحتس و معنتاز اصتطلا  مادرز

crossed»  الدظت  ایت  مبتارتتحتت  ترجمت آن تهحالاستت « امنتس دادن استت»معنت   به، 

از ررآینتس ترجمته استت،  ئ جترختود کته اقابتاس لتذا کنتس  کم   به درک معنت  آن نمت 

او آزار  بته » گتوینمزبتان رارست  مت  در مثلتاً استت  اصتطلا  هارز براز ترجمت برو  

استت کته  «he wouldn’t hurt a fly» آن در انگلنخت امتا معتادل  «رستسمورچته هتم نمت 

؛ استتت آمتتسهدر اصتتطلا  انگلنختت   «مگتت »ل دمعتتا ،در رارستت  «مورچتته»  در اینجتتا کلمتت

ها المثلو ضتترو در تتتسری  اصتتطلا  زبتتان او ل  رارستت  و ستتاداده از ترجمتتبنتتابرای ، ا

 ایجاد ن نس  که خلل  در معنا شودنجام ا زاگونهبهبایس 

 ستتازز بنشتتارزا شد دیگتتر متتواردز هختتانس کتته ننتتاز بتته  هتتاز ررهنگتت  ننتتر ازویگگ 

  بته مقنتسۀ شتوددارنس تتا تر نرگتذارز ختود را حدتن کننتس و از رهتم نادرستت جلتوگنرز 

بتتن  ررهنگتت  نتته بتتا ررهنتتش  در ارتبا تتاتارتتراد »(، ١5 ، ص 0٣١1) نظتترزنظتترز و 

ررهنتتش ختتودز و هتتا منتتان هتتا و واکنشررهنتتش ستتوم ، برآمتتسه از کنش مقحتتس، بل تته بتتا

آن ارتترون بتتر شتتناخت ررهنتتش مقحتتس،  کتته تتتوان درک و ادارۀ نتتسیروروبهررهنتش بنگانتته، 

 « هاز رراترز استننازمنس مهارت

نشتتان دادنتتس   زبتتان او لدر تتتسری  وااگتتان ننتتر معلمتتان رغبتتت زیتتادز بتته استتاداده از 

 ،توضتتنق دادداده از زبتتان مقحتتس اتتتوان بتتا استتبرختت  کلمتتات را نمتت  ،مثالمنوانبتته

نساشتاه باشتس  در ایت  رو  مقحتس زبتان از آمتوز دانتش بالتای  مخحوصاً زمان  کته زبتان

 مثتل ها، برخت  کلمتهمثالمنوانبتهت شتود  دق ت هاکلمته معنتاز ظتاهرز و نهدات ننر بایس به 

«green»   صتتدا  بتتراز ارتتراد منوانبتتهداراز معتتان  مخالدتت  هختتانس ،«green»  بتته معنتتاز

بتته معنتتاز  شناستت ولتت  در رنتتش ،«he is a green teacher» شتتودترجمتته م  «تجربتتهب »
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در برخت   ضترورز استت  زبتان او لداده از هتا در استابته ایت  ویگگ  توج تهاستت  « سبر»

تتا بتراز یتارا  معنت  وااگتان از  را دارنتساجتازه ایت  آموزان شود که زبانها دیسه م کلاس

( 051 ، ص 211٣) 0، ویسوستتونبتتاره  نهمتتدر  هتتاز دوزبانتته استتاداده کننتتس ررهنتتش لغت

از  ریت  آن رترد در ذهت  ختود  یتاد کترده استت کته« تعامل  درونت » منوانبه زبان او لاز 

در رهتم  او لزبتان قتان دیگتر ننتر بته نقتش مت  ر ه محق البا ت کنتس وااگان را مرور م  ترجم 

ها و مبتتارات زبتتان ختتارج  را بتته زبتتان متتادرز کلمتته»انتتس: معتتان  وااگتتان اشتتاره کرده

  تری  و کارآمتتستری  وستتنله بتتراز رهتتم معنتتایتت  رو  راحتتت کتتهچونکننم ترجمتته متت 

  (210 ، ص 0١10 ،2)سوینت« ها استوااگان و مبارت

ایجتتاد ارتبتتاط بتتا زبتتان  هاز مشتتابه دارنتتس و معلتتم بتترازها ریشتتهگتتاه  برختت  کلمتته

ه برقترار استت کته کنتس تتا یتادگنرز معنتادار شتود  ایت  نظری تمادرز از ترجمه استاداده م 

تر زبتان ختارج  را رترا آموز راحتتهرگاه تشابه ساخاارز بتن  دو زبتان بنشتار باشتس زبتان

هتتاز گختتار  و غنتتا گنتترز وااگتتان  ی تت  از راهرراینتتس وام(  »210٨، ٣بتترگ) گنتتردم 

هتاز معنتتار در روابتت  منتان زبان  ورمعمولبتههاستت  ایتت  رراینتس هتا و گویشیتارا  زبان

 ( 1٨ ، ص 0٣١1، ، احمسز و رضای )گل ار« ردنگ ممورد بررس  قرار 

ننتتر مدنتتس باشتتس  ها و وااگتتان توانتتس در توضتتنق کتتاربرد جملتتهم  زبتتان او ل ،همچنتتن 

هتتاز کاتتاو دچتتار مشتت ل آموزان در درک مطالتت  مربتتوط بتته ما گتتاه  برختت  از زبتتان

تواننتس م آورد  معلمتان را بتراز معلمتان رتراهم مت  زبتان او لشونس که بخار استاداده از م 

از و  را توضتتنق دهنتتسهاز اصتتل  و متتبهم قختتمت رراگنتتران، زبتتان او ل استتاداده ازبتتا 

ستتازنس تتتا از  ا ها را شتتد ها و ستتاخاار متتا  ب اهنتتس و مبتتارات و جملتتهجملتتهپنچنتتسگ  

ترز یتتادگنرز ممنتت  ،آموززبتتان ،درنانجتته  ایتت   ریتت  بتته رهتتم بهاتتر جملتته کمتتب کننتتس

معتادل  نگتام آمتوز  وااگتان، تنهتا بته ارائت س استت کته هاز وظای  مسر » خواهس داشت 

هتا را در یتب بختار معنتای  گنجانتسه س، بل ته آنب زبتان دیگتر اکادتا ن نتها به یآن بیبهبی

                                                
1. Widdowson 
2. Sweet 

3. Berg 
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« ازدو بتتسی  ترتنتت  بتته تشتتریق چگتتونگ  کتتاربرد وااگتتان جسیتتس در ررهنتتش مقحتتس بمتترد

 ( ١5 ، ص 0٣١1، )نظرز و نظرز

معلمتان زبتان نختبت بته  تجتارو شخحت ای  بختش، بته ذکتر چنتس نمونته از   در ادام

توانتس م  مطالت در کلتاس زبتان انگلنخت  پرداخاته شتسه استت  ایت   زبتان او لاساداده از 

قترار دهتس  قتانرا در اخانتار محق  زبتان او لمعلمتان از  ۀترز از نحتوۀ استادادتحویر روشت 

گنرز بهاتترز کنتتس تتتا باواننتتس موضتت تجربتته م و همچنتتن  کمتتب زیتتادز بتته معلمتتان کتتم

مشتارک بته سته  بتر استاس موضتوا هتاحبهداشاه باشنس  محتا زبان او لاساداده از نخبت به 

نتتامعلوم دیتتسگاه »و  «زبتتان او لمختتال  استتاداده از »، «زبتتان او لموارتت  استتاداده از »دستتا  

چنتس نمونته از هتر ذکتر بنسز شتسنس کته در ادامته بته تقختنم« زبان او لنخبت به اساداده از 

 ایم گروه پرداخاه

 زبان اوّلموافق استفاده از  -الف

 لمورد اوّ

زبتان م  معاقتسم کته قامتسۀ مشخحت  در رابطته بتا ام تان یتا متسم ام تان استاداده از 

، یتتا مشتتارک، در کلتتاس وجتتود نتتسارد  واقدتتم کتته رلختتد  متت  در مقتتام رراگنتتر زبتتان او ل

بتر تجربت  شخحت  و ننتر ایت  بتاور نظترز استاوار استت کته  ،زبتان دوم منوانبهانگلنخ  

ندخته بایتس متورد متان استت و نته چنترز کته رت تابرارز بتراز خلت  و بنتان هوی ت ،زبان

مجتاز استت،  زبتان او لپاس  م  به ایت  چتالش کته آیتا استاداده از  ،مطالعه قرار بگنرد  لذا

ه تتوان بتا استادادکتنم کته معنت  آن را مت   زمان  که وااۀ جسیسز را معرر  مت استمثبت 

-کتنم  بتاوجودمقحتس استاداده مت بنتان کترد، صترراً از زبتان  از نقاش ، صسا، پاناومنم و    

را مجتتاز  زبتتان او ل، استتاداده از استتتایتت ، زمتتان  کتته هتتس ، اناقتتال مدتتاهنم انارامتت  

درک باشتتس  معلمتت  لامتتات بایتتس قابتتلدانم  در کتتل، بتتر ایتت  بتتاورم کتته رو  ارائتت  ا  متت 

 بتار  یچنتساصترار داشتت   زبتان او لداشام کته در کلتاس یتا اتتاقش بتر متسم استاداده از 

-کته بته اتتاقش مراجعته مت  هتر بتارها متاجر بتودم  پرسنسم که از رهم پاس  آن ی هاس ال

بتردم کته باوانتس توضتنحات او را بعتس آموز زرنتش را بتا ختود مت یب زبتان ناچاربهکردم، 
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هتتایم، روزهتتاز پتت  از ، در کلاس یبتتاوجودااز تتترک اتتتال معلتتم بتترایم ترجمتته کنتتس  

کتنم و بنشتار در چنتن  روزهتای  استت کته ت لتم بته آزمون، مطال  جسیسز تتسری  مت 

-ستازد تتا بتا بهترهآموزان را قتادر م کنم  معاقتسم کته ایت  امتر زبتانرا تحمل م  زبان او ل

هاز پنشتن ، مطالت  جسیتس را بناموزنتس کته ختود وجته مهمت  از آمتوز  گنرز از آموخاه

-تتر باشتنس، بهترهانارامت  ،استت  معاقتسم کته هرچته مدتاهنم در ستطو  پنشترراه 0اناقادز

  زمتان  کته دانشتجوز ستال ستوم زبتان انگلنخت  تر استتهاز پنشن  مهمگنرز از آموخاه

تخل  محتسودم، در خوانتسن و درک ماتون ادبت  بتا مشت لات  مواجته بتودم   به سب بودم، 

ی تت  از استتاادانم توصتتنه کردنتتس کتته ترجمتت  آن ماتتون را مطالعتته کتتنم کتته از رهگتتذر آن 

وشتمنسانه دربتارۀ آن آ تار بته زبتان مقحتس صتحبت کتنم  بتار ستنگنن  بتود کته از باوانم ه

هایم برداشاه شس؛ دیرز نگذشتت کته توانتای  صتحبت کتردن بته زبتان انگلنخت  روز شانه

کتنم  آمتوزز مت  لطمته زد؟ چنتن  ر تر نمت بته زبتان زبتان او لرا رراگررام  آیا اساداده از 

اکنتون در همتان دانشتگاه بته تتسری  شتسم و هتم لنححتالارارغهاز بالتا م  با کخ  نمره

زمتتان در حتتال اتمتتام دورۀ هتتم هتتاز زبتتان انگلنختت  ممتتوم  مشتتغول هختتام ودر کلتتاس

بته دامت  امت   ازانتسازهشنبکتنم کته چترا دانشتجویان غالبتاً و م  درک مت   ارشتسکارشناس

استاداده از [هتا را از چنتن  امانتازز ، اما مت  معاقتس ننختام کته بایتس آنبرنسپناه م  زبان او ل

آموزان ستتطق در متتورد زبتتان زبتتان او لمحتتروم کنتتنم  بتته بتتاور متت ، استتاداده از  ]زبتتان او ل

مات  تقریبتتاً آموزان ستتطق مقتتس پنشتترراه مم تت  استتت ضتترورز نباشتتس، امتتا در متتورد زبتتان

 باشنس  سالبررگها ناپذیر است، حساقل اگر آناجاناو

 مورد دوم

آموزانم از ستر کتارگنرز زبتان انگلنخت  در کلتاس ستر کترد  زبتانتنها با به کهشود نم 

کردنتتس و بتتا معلمتت  دیگتتر شتتسنس یتتا آن را حتتذ  متت ناامنتتسز یتتا از کلتتاس متت  ماندتتر م 

زمتان  کتته دربتتارۀ  ،مشخحتتاً گتررام م  بتته کتتارداشتانس؛ متت  زبتان رارستت  را ماقلانته برم 

-های  را دربتارۀ تجربنتات شخحت یتا داستاان کتردممباح  انارام  دستاورز صتحبت مت 

شتتسم  اوج تتهشتتسم  مآموزان ستتهنم م کتتردم بتتا زبتتاندر استتماننا زنتتسگ  متت  کتته هنگتتامام 
                                                
1. critical pedagogy 
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هتتا بتتراز کلتتاس آمتتسن بختتنار کنم انگنتترۀ آنستت  ننتتر استتاداده متت زمتتان  کتته از زبتتان رار

کته  استت زرنتچآن  زبتان او لماداوت بود  بته بتاور مت ، بهاتری  روی ترد بته استاداده از 

 و م  رتر باشس  کارآمستربهاری  نانجه را در کلاس هر معلم داشاه باشس، یعن  

 مورد سوم

تتتر قادرنتتس کتته از آموزان باستتواد و مختت ایم کتته زبتتانهتتاز پنشتتن  رهمنتتسهاز پتتگوهش

هتا را بته زبتان دوم مناقتل شتان بهتره بگنرنتس و آن مهتارتزبتان او لهاز شناخا  در مهارت

هتا مت  ر در اناقتال ایت  مهتارت زبتان او لام کته استاداده از دز را دیتسهمتوارد ماعتس و  کننس

ت معاقتسم شتس   گتروه زبتان  واحتسز هختانس، بتهانس  در مواردز که کل کلتاس معتر بوده

ه، نتته در بتتراز تقویتتت یتتادگنرز زبتتان دوم مناستت  استتت  البا تت زبتتان او لکتته استتاداده از 

راه نجتات  بتراز معلمتان  باشتس کته ختود را بتراز کلتاس  او لزبتان مواردز که اساداده از 

منتوان رتردز انس و یا ضتع  در برقترارز ارتبتاط از  ریت  زبتان دوم دارنتس  بتهآماده ن رده

ت استاداده از هتر دو تتوانم مری تام، مت که در رشتا  آمتوز  زبتان انگلنخت  درس خوانتسه

هتایم در زمتان مناست  استاداده در کلتاسزبان را ببنتنم  مضتاراً این ته مت  از هتر دو زبتان 

 انس آموزان از ای  شنوه بهره بردهام و زبانکرده

 زبان اوّلمخالف استفاده از  -ب

 اوّلمورد 

 زبتان او لمارسدم اما م  خنل  تتاو شتننسن ایت  ادماهتا را نتسارم کته کمت  استاداده از 

کتنم کته ایت  ر تر مت شتود  هتا مت ، چراکته موجت  آرامتش آنبراز رراگنران خوو استت

هتتنچ معلمتت  نبایتتس کتتار از تعهتتس شتتاگردانم کتتم خواهتتس کتترد  گرچتته کاملتتاً متتوارقم کتته 

، بته اماقتاد مت  ت لتم بته زبتان  وجود یبتاابه رراینس یتادگنرز بندرایتس،  اسارس بنشارز را

کته شتما بتراز تهنت   استت  یتاجر زبتان مقحتس بته هتر دلنلت  مضتحب استت  حقنقتت 

متترغ را بشتت ننس، پتت  مجبوریتتس کتته بتتراز آمتتوخا  یتتب زبتتان تختتم اُملتتت، بایتتس چنتتسی 

از اضتطراو و ستخا  استت و ننتر  مملتوبنگانه، لحظات  را با دلهتره ستمرز کننتس  زنتسگ  

شتوم کته چترا برخت  بتر ایت  باورنتس کته بایتس از اضتطراو در نمت  اوج هت و هنجان  ملذ 
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-ئت  از ررآینتس زبتانجر ،شتبهم  لحظات گریخت  اضطراو یتب حقنقتت زنتسگ  و بت 

تواننتس یتب زبتان را بتا صتحبت آموزز است و رراگنران بایس به آن ختو بگنرنتس  شتما نمت 

کتت  زبتتان را چنتتن  ررانگرراتته کتتردن و گتتو  دادن بتته یتتب زبتتان دیگتتر بناموزیتتس  هتتنچ

کتت  چنتتن  زبتتان را رتترا نخواهتتس گررتتت  پتت  معاقتتسم معلمتتان  کتته بتتا استتت و هتتنچ

هتا احختاس بهاترز نختبت بته زبتان دوم گوینتس تتا آندرز ستخ  مت آموزان به زبان مازبان

رونتس  همچنتن  معاقتسم کته ایت  رو  نتوم  تخریت  استت  داشاه باشتنس بته بنراهته مت 

آموزان احختتاس راحاتت  کننتتس از زبتتان دوم استتاداده یتتب معلتتم باتجربتته، بتتراز این تته زبتتان

استت   زبتان او لکنتس کته تنهتا راه کتاهش اضتطراو استاداده از کنس و صرراً رترز نمت م 

هتتا از هتا بتراز حداظتت آنهنحتوز بتتراز مت  یتادآور ترریت  آممتول بتته بچ تایت  مخترله بته

داننتس کته تحتمنم شتما کننتس و شتما مت هتاز کوچتب خنلت  گریته م هبنمارز است  بچ ت

یتا متادر معاقسیتس کته ایت   پتسر منوانبتهبراز ترری  آممول به درد مناهت  شتسه استت، امتا 

درد متتوقا  استتت و ارزشتتش را دارد  متت  همتتن  نظتتر را دربتتارۀ یتتادگنرز زبتتان دوم دارم  

رهمنتتس و احختتاس مجتتر و ه دردنتتاک استتت کتته در آغتتاز، شتتما اآن زبتتان را  نمتت البا تت

ه تتا زمتان  کته هتنچ معلتم خنرختواه  بتا البا ت ،کننس  ای  درد همنشتگ  ننختتحماقت م 

زبتتان آموز بنشتتار از ز زبتتان متتادرز ایتت  درد را تتتساوم نبخشتتس  هرقتتسر کتته زبتتاناستتاداده ا

مانتس  زبان دوم اساداده کنتس، بنشتار در بترز  نتاتوان ِ ارتبتاط بته زبتان دوم مت  زجابه او ل

تنهتا روشت   زبتان او لهتا ضتمن  بگتوینم کته ت لتم بته کته بته آن ننخت آموزانزبان به ند 

 کننس   م است که با آن احخاس راحا

 مورد دوم

 «ESL»و « EFL» کتتنم شتتایس در اینجتتا تدتتاوت دیتتسگاه منتتان معلمتتانر متت متت  تحتتو 

 رایتزاستاداده کننتس  زبتان او لمایلنتس کته کمت  از  ادیزاحامالبته «ESL»وجود دارد  معلمان 

شتتونس را تلطنتت  و روان دچتتار  م  «EFL»آموزان ، جهتتش ررهنگتت  کتته زبتتانزبتتان او ل

کنس  ملتاوه بتر ایت ، ایت  دانشتجویان ختاری از کلتاس در معترز زبتان انگلنخت  قترار م 

از کلتاس قترار نسارنتس؛  اغلت  در معترز زبتان انگلنخت  ختاری «EFL»دارنس  دانشجویان 

سترای  بته هبت اهم ن تته  ایت  مخترله، خنابان ، نه تلویریتون، نته روزنامته و مجل تنه گداگوز 
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تواننتس بختش خنلت  زیتادز از دهتس  شتما نمت   در کلاس مت زمان مواجهه با زبان انگلنخ

اخاحتتاص دهنتتس  همچنتتن  ضتترورت  زبتتان او لزمتتان ارزشتتمنس تتتسری  را بتته استتاداده از 

واقعت    زبتان ختنانگلهای  بته زبتان انگلنخت  نشتان دهنتس کته دارد که شما با دساورالعمل

نم بمتذیرم کته بتراز مبتور تتوااست و نه موضوا درس  که بایتس آن را حدتن کترد  مت  نم 

نهتتا راه چتتاره باشتتس  توانتتس تکلتتاس از یتتب چتتالش آموزشتت ، استتاداده از زبتتان رارستت  م 

نختبت بته  گنرِهتاز معلمتانِ ستختآموزان  داریتم کته در کلاسسخت  متا، زبتاناینجا در م 

رارست  هتا در کلتاس از زبتان نس و ننر برخت  دیگتر کته معلمتان آنابوده زبان او لاساداده از 

انتتس  تدتتاوت کاملتتاً آشتت ار استتت  بتتراز تتتسری  و توضتتنق مطالتت  استتاداده کتترده

ز هتتاانتتس، معمولتتاً بتته کلاسانگلنختت  بوده  زبانتتتبهتتاز آموزان  کتته بنشتتار در کلاسزبتتان

انگلنختت  -هتتاز دوزبانتت  رارستت هتتای  کتته بنشتتار در کلاسیابنتتس و آنستتطق پنشتترراه راه م 

دهتتس انتتس  تجربتته نشتتان م تر از ماوستت  مانسهماوستت  و پتتاین انتتس معمولتتاً در ستتطو  بوده

 است  بارانیز زبان او لاساداده از 

 مورد سوم

 آنچتتهگتتذرد و چرایت  در کلتتاس مت  ازآنچتهرراگنتران مباتتسز  مت  متتوارقم کته آگتتاه ِ

زبتان استاداده از  ن تهیبااکتنم ، امتا کاملتاً مخالدتت مت استت زضرورقرار است انجام دهنس 

در کلتتاس زبتتان  زبتتان او لبنتتابرای ، بتتا استتاداده از ؛   ایتت  امتتر استتتتنهتتا راه تحق تت او ل

بر ام کته یتب معلتم زبتان دومِ خبتره و متس کنم  مت  معاقتسم و بته چشتم دیتسهمخالدت مت 

توانس آنچه را کته رراگنتران جسیتس ملترم بته انجتام آن در کلتاس هختانس، بتسون استاداده م 

بتراز معلمتان  زبتان او له نظتر مت  رهتای  از ستلط  استاداده از هسایت کنس  بت زبان او لاز 

آموزان ایتت  قتتسرت و ، درستتت بتته همتتان انتتسازه کتته متتایلنم زبتتاناستتت زضتترور

را داشتتاه باشتتنس کتته هتتر چنتترز را بتتا زبتتان دوم بنازماینتتس  اگتتر اماقتتاد یتتب  ند امامادبتته

شتود، حاصتل مت  زبتان او لکه آرامش و قتسرت، تنهتا از  ریت  استاداده از  است  یامعلم 

، ایت  درستت رو یتازاآموزان اناقتال خواهتس یارتت  شتب بته زبتانبنابرای  ای  نگتر  بت 

-احختاس آرامتش و  بتات مت  زبتان او لآموزان تنهتا از  ریت  استاداده از ننخت کته زبتان

تواننتس حت  ختوب  نختبت بته مت  ننترکننس؛ با راه ارها و جو  آموزشت  مناست ، مباتسیان 
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ه داشتا  حت  ختوو نختبت بته زبتان دوم ل داشتاه باشتنس  البا تدوم از همتان روز او  زبان

یتارز  زبتان او لهتا در رهتای  از ، لتذا لتازم استت کته بته آناست زضروربراز معلمان ننر 

هتتا در ن قتترار داد کتته در ممل تترد متت  ر آنرستتانس و رهرستتا  از راه ارهتتا را در اخانارشتتا

آموزان دیگتر مدنتس باشتس  بته اماقتاد مت ، شتایس همت  زبتانتسری  زبان دوم به مباتسیان و 

کننتس کته تنهتا راه آموزان ترریت  م ای  معلمان هخانس کته ناخودآگتاه ایت  ر تر را در زبتان

استت  ایت  صترراً درستت ننختت، امتا  زبتان او لبراز ح  آرامتش و راحات ، استاداده از 

انتس کته چگونته حت  قتسرت را در اگر معلم به ایت  امتر اماقتاد داشتاه باشتس یتا صترراً نس

هتتا در استتاداده از زبتتان دوم احختتاس قتتسرت آموزان برانگنتترد، اینجاستتت کتته آنزبتتان

 گرراار بماننس  زبان او لبراز همنشه در باتلال  بخاچهنخواهنس کرد و 

 مورد چهارم

سختته بتته شتتما بتتراز تتتسری  زبتتان انگلنختت ، و نتته زبتتان رارستت ، پتتول در ایتت  م 

کننتس آموزان در اباتسا احختاس مت شود  حت  مت  ایت  استت کته بنشتار زبتانپرداخت م 

هاستتت  ختتودم هتتم اباتتسا چنتتن  احخاستت  آن زبتتان او لکتته زبتتان انگلنختت  صتترراً ترجمتت  

کته معلمتان بتراز  کتردم کته زبتان انگلنخت  چنترز استتداشام  در حقنقت، احختاس مت 

ن  ررتام و رهمنتسم کته متردم، انس تتا زمتان  کته بته انگلتمدلوک ساخا  زنسگ  م  ساخاه

کننتس  مارستدانه، هتنچ کننتس و بتا ی تسیگر ارتبتاط برقترار م آن زبتان را واقعتاً صتحبت مت 

و اگتر شتما مایلنتس زبتان مقحتس را حت  کننتس،  زبان  ترجم  مخاقنم زبتان دیگترز ننختت

 ور شتتس، منظتتورمبایتس آن را بتته همتتان زبتتان مقحتتس بناموزیتتس  بایتتس در زبتتان مقحتتس غو تته

«immersion» منتتوان یتتب وستتنل  ستتت  ایتت  امتتر از  ریتت  استتاداده از زبتتان مقحتتس بتتها

هتنچ زبتان  ترجمت  مختاقنم  کتهی ازآنجتاپتذیر استت  ارتبا  ، و نه هسر  آموزش ، ام تان

شتود  مضتاراً این ته اگتر ورز کامتل تختری  مت زبان دیگرز ننخت، خل  مدتاهنم بتا غو ته

 communication» را بتته کتتار گنریتتس، همتتانرتتردز مشخحتتاً راه ارهتتاز ارتبتتا   

strategies» و واق  بته مناصتر ررازبتان  باشتس و یتا باوانتس وااگتان را بته  ریقت  حتسس ،

ننختتت  بتتراز تحقتت  سناستتت  زبتتان او لبرنتتس و از متتا  کمتتب بگنتترد، دیگتتر ننتتازز بتته 

گتتچ استتت؛ بتتا آن  هت  تتبیورز کامتتل، همتت  آنچتته را کتته یتتب رتترد ننتتاز دارد، غو تته
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-تخاته بنویختنس: بنترون از کلتاس هتر زبتان  کته دوستت داریتس را مت  زبتر رویادداشتا  

 تواننس صحبت کننس؛ داخل کلاس تنها انگلنخ  مجاز است 

 زبان اوّلوم نسبت به استفاده از نامعلدیدگاه  -پ

 لمورد اوّ

آمتتوزانم، کتتنم  دانتتشو در مقطتت  راهنمتتای ، انگلنختت  تتتسری  متت  متت  در مشتتهس

از اباتتساز  زبتتان او لمات  هختتانس و متت  بتتا چتتالش استتاداده از در ستتطق مقتتس  ستتالانبررگ

معلتتم دیگتترز داشتتانس کتته  ،آموزانرو بتتوده و هختتام  تتترم گذشتتاه، زبتتانتسریختتم روبتته

کترد  وقات  از را بته رارست  ترجمته نمت کترد و هتنچ وااهمنححراً انگلنخت  صتحبت مت 

هتا شتسم، از مت  خواستانس کته در صتورت ام تان حتساقل ن تات دستاورز یتا م  معلتم آن

آن  انجتام توضتنق دهتم، موضتوم  کته نختبت بته جتاز انگلنخت  بته رارست وااگان را به

مات  ماننتس ذکتر نتام و هتا جتر در برخت  از کارکردهتاز بختنار مقتس   آنو تردیس داشام شب 

و  ر بته ت لتم بته زبتان انگلنخت  نبودنتسقتاد ،لامتات  مشتابهنام خانوادگ ، س ، ملنتت و ا  

رو، بته ایت این ه در  ول یب ترم تنهتا چهتار ستامت در هداته کلتاس انگلنخت  داشتانس  از

، اگتتر درس مربتتوط بتته پرستتش و پاستت  دربتتارۀ مثالمنوانبتتهدنبتتال راه بهاتترز بتتودم  

-ود متت داقتتات  در گذشتتاه بتتود، معمولتتاً م المتته یتتا مانتت  کتته بتتر آن موضتتوا مامرکتتر بتتات 

کتته معمولتتاً  پرستتنسنسآموزان همنشتته معنتت  وااگتتان جسیتتس را از متت  متت خوانتتسیم، زبتتان

اشتارات بتسن ، ام انتات بحترز ، استاداده از مثتال کتردم تتا بتا  زیاد بودنس  تلتا  م خنل

شتس، ، معن  وااگان را توضنق دهتم  آنجتای  کته مربتوط بته ستاخاارهاز دستاورز مت و    

ائت  یتا ارو  تحتویردهتم و ستم  بتا استاداده از انگلنخت  توضتنق مت اباسا موضتوا را بته 

آموزان کتتنم زبتتان  متت  احختتاس متت دادمپاورپوینتتت، همتتان موضتتوا را بنشتتار شتتر  متت 

دانم کته آیتا استاداده رهمنتس  ولت  نمت را مت  رنچهمته کته وقابنشارز دارنس  ند امامادبه

آموزان بته مت   تورز   گتاه  زبتانا نتهبهاری  رو  براز رهتم بهاتر استت یت زبان او لاز 

ام! بایتس تحقنقتات بنشتارز در زمننت  استاداده از کننس گوی  کته یتب موجتود بنگانتهنگاه م 

 ه روش  شود زبان مادرز در کلاس زبان انجام شود تا قضن 
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 مورد دوم

 زبتان او لتحتمنم متا مبنت  بتر استاداده یتا متسم استاداده از جواو قطع  وجود نتسارد  

 هاز زیر است:  بر پرسشما  

 رراگنر چنخت؟ زبان او ل 

 سر است؟س  رراگنر چق 

  دهنم؟آیا ما به رراگنران مباسز یا پنشرراه آموز  م 

 نخبت دانشجویان به زمان تسری  در هر کلاس چقسر است؟ 

  خواهس زمان دوم را بناموزد؟ت  م رراگنر تا چه مس 

 اهسا  رراگنرز او چنخت؟ 

 زبانه یا چنسزبانه است؟آیا کلاس، تب 

 سناست آموزش  م سخه چنخت؟ 

 سابق  تححنل  رراگنر چگونه است؟ 

  اراس؟دال م تسری  زبان دوم در چه نوا بارت اجامام  ات 

هتاز دیگترز را بته ایت  رهرستت اضتاره تتواننم پرستشاز متا مت  هرکسامیقن  دارم که 

امتا در ؛ از استتیتا نته موضتوا پنچنتسهاستاداده کترد  زبتان او لتتوان از کننم  این ه آیا م 

گرایت  در کتنم، آنچته را کته محاتای آن ننختام کمتالمقام رتردز کته روزمتره تتسری  مت 

 از است آموز  زبان است  مخرل  تقریباً پنچنسه

مخالدتان و  ،در کلتاس زبتان او لاستاداده از  ها نشتان دادنتس کتهخلاصه، محتاحبه  وربه

 در ایجتتاد تتتوانانتتس کتته م بتتر ایتت  مقنسه زبتتان او ل  موارقتتان استتاداده از داردموارقتتان  

متوارد  یتا توضتنق آموزان وزبتان برقترارز ارتبتاط بهاتر بتا توضنق مدتاهنم انارامت ، انگنره،

بتتر ایتت  باورنتتس کتته  زبتتان او لمخالدتتان استتاداده از   استتاداده کتترد زبتتان او لاز  انضتتبا  

کنتس  ملمت  نتسارد و در ررآینتس یتادگنرز زبتان وقدته ایجتاد م  توجنته زبان او لاساداده از 

و درگنتر شتسن بتا زبتان  دوم ای  ارراد بهاری  راه یتادگنرز زبتان را مواجته شتسن بتا زبتان

داننتتس  در ایتت  منتتان، برختت  ننتتر اشتتاره کردنتتس کتته دیتتسگاه  نتتامعلوم نختتبت بتته دوم م 

توانتتس م  زبتتان او لآگاهانتته از  استتادادۀ، هرحالبتتهدر کلتتاس دارنتتس   زبتتان او لاستتاداده از 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ اول                                                   051 

 

کننسگان ایت  مثبا  در ررآینتس یتادگنرز داشتاه باشتس  مشتاهسات نشتان داد کته شترکت تر نر

برنتتس  در ادامتته بتته بررستت  آمتتارز ایتت  بهتتره م  زبتتان او لتحقنتت  در متتوارد گونتتاگون از 

 ایم مشاهسات پرداخاه

 هابررسی آماری داده. 2. 4

هتتا را در معلمتتان زن و   دو( معنتتادار بتتودن تداوت)کتت« مجتتذور کتتاز»تحلنتتل آمتتارز 

 :دهسمرد نشان م 

 
 در معلمان زن و مرد زبان اوّلمجذور کای در بررسی فراوانی کاربردهای تحلیل آماری  .2جدول 

 در کلاس زبان اوّلنحوۀ استفاده از 
فراوانی در 

 معلمان مرد

فراوانی در 

 معلمان زن

فراوانی 

 .Sig انتظارمورد 
Chi-

square 

 100/5 125/1 000 01٣ 025 توضنق قوامس زبان

 120/21 111/1 ٨0 55 00٣ هاالمثلو ضرو تسری  اصطلا 

 125/٣ 1٨2/1 ٨1 ١0 1١ تسری  وااگان

 510/0 1٣٣/1 1٣ 15 50 درک مطل 

 151/٣ 151/1 ٣5 21 0٣ برقرارز نظم در کلاس

 210/0 1٣١/1 2٣ 01 ٣1 هاز ررهنگ سازز ویگگ ا شد 

 ١11/1 ٣0٣/1 21 2٣ 01 زبان خارج  با زبان مادرزمقایخ  

 ٨11/0 12٨/1 05 20 ١ ها و وااگانتوضنق کاربرد جمله

 

، «تتسری  وااگتان»هتاز در رو  جربتهشتود، مشتاهسه مت  2کته در جتسول   ورهمان

 بقنتت تدتتاوت معنتتادارز بتتن  ، «مقایختته بتتا زبتتان متتادرز»و « برقتترارز نظتتم در کلتتاس»

ئل رراستتوز مختتا  شتتوددیتتسه م  بتتن  معلمتتان زن و متترد زبتتان او ل زرنکارگبتتههتتاز رو 

بتته مقنتتسۀ توانتتس بتته ایجتتاد نظتم در کلتتاس کمتتب کنتتس  م  زبتتان او لآموزشت ، استتاداده از 

 بنشتتتار ازدر کلتتتاس در برقتتترارز نظتتتم  زبتتتان او لاستتتاداده از  تتتتر نربرختتت  معلمتتتان، 

 است  به همن  منظور زبان خارج  زرنکارگبه

 منوانبته زبتان او لاز استاداده  ،دهتس کته در بتن  معلمتان نشتان مت 2ول سهمچنن ، جت

کماتتری  « پرکتتاربرد هازتوضتتنق جملتته» بتتراز و رراوانتت بنشتتاری  « قوامتتس زبتتانتوضتتنق »
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 توستت  زبتتان او ل استتاداده از هتتازرراوانتت  هتتر یتتب از رو  ،٣در شتت ل   رراوانتت  را دارد

 ت:نشان داده شسه اس ننر ن انگلنخ هاز زبامعلمان در کلاس
 

 
 زبان انگلیسی آموزش هایبین معلمان در کلاس زبان اوّل استفاده از هایروشتوزیع فراوانی  .3شکل 

 

در  زبتتان او لزن تمایتتل بنشتتارز بتته استتاداده از  معلمتتانِشتتود کتته دیتتسه م  ٣در شتت ل 

و توضتتنق  دو زبتتان وااگتتان، درک مطلتت ، مقایختت ، تتتسری  تتتسری  قوامتتس زبتتان

  معلمتتتان متتترد در تتتتسری  اصتتتطلا ، برقتتترارز نظتتتم، دارنتتتس هاز پرکتتتاربردجملتتته

 بنشار اساداده کردنس  زبان او لسازز ررهنگ  از ا شد 

هتتاز در کلاس زبتتان او لها نشتتان داد کتته معلمتتان ایرانتت  بتته  ریتت  گونتتاگون از یاراتته

کننتتس  بنشتتاری  رراوانتت  در متتورد توضتتنق قوامتتس زبتتان استتت  م زبتتان انگلنختت  استتاداده 

توانتای  برقترارز ارتبتاط  ،نگلنخت استت کته هتس  نهتای  آمتوز  زبتان ا یادآورزشایان 

زبتان مشت ل  در راه اناقتال مدتاهنم نباشتس  پت   کتهزنحوبتهگویشوران ای  زبان استت  با

 زبتان او لتعامتل بتا گویشتوران غنتر ایرانت  استت کته  ،آیس وقات  هتس به چه کار م  او ل

، آمتوز  راهبردهتتاز «محتتور-آمتوز  وظندته»ات رو  نظری تتمادتاوت  دارنتس؟ بتتر استاس 

تواننتتس آمتوزان م تبتاط کلتام  بتا دیگتتران دارد  زبتانآموزشت  نقتش مهمت  در برقتترارز ار

ره ببرنتتس  و زبتتان مقحتتس بهتت زبتتان او لاز ستتاخاارهاز مشتتابه و کلمتتات مشتتارک در 
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هاز را بتتراز انجتام وظندتتهآموزان زبتان، معلتم بایتتس «محتتور-آمتتوز  وظندته»همچنتن ، در 

توانتس کمتب شتایان  در ایت  م  زبتان او لآموزش  آمتاده کنتس و ابهامتات را بر تر  کنتس  

در  زبتان او لبایتس از بته چته منتران  دقنقتاًزمننه داشاه باشتس  قتانون مشخحت  بتراز این ته 

استتاداده کتترد در دستت ننختتت  ولتت  معنارهتتاز مهمت  وجتتود دارنتتس کتته بتته  کلتاس زبتتان

استتاداده کتترد  ایتت   زبتتان او لتتتوان از کنتتس تعنتتن  کنتتس بتته چتته منتتران م معلتتم کمتتب م 

از ستتطق ملمتت  و  انتتسمبارت هاز ایتت  تحقنتت  استتاخرای شتتسکتته از محتتاحبه معنارهتتا

آموزان و نتتوا زبتتان ستتطق ملمتت هاز آموزشتت  م سختته، مهتتارت کلتتام  معلتتم، سناستتت

نبایتتس  زبتتان او ل، بایتتس ایتت  ن اتته را بنتتان کتترد کتته استتاداده از  یبتتاوجودات کلاستت   الن تترع 

بنشار از پن  درصس از زمتان آموزشت  در هتر جلخته را بته ختود اخاحتاص دهتس )استاداده 

 آگاهانه و رق  در مواق  لروم صورت پذیرد(  صورتبهبایس  زبان او لاز 

 یریگنتیجهبحث و . 5

مخالدتتان و موارقتتان  دارد   ،در کلتتاس زبتتان او لاستتاداده از  ایتت  تحقنتت  نشتتان داد کتته

تتتوان در ایجتتاد انگنتتره، توضتتنق انتتس کتته م بتتر ایتت  مقنسه زبتتان او لموارقتتان استتاداده از 

آموزان و یتتا توضتتنق متتوارد انضتتبا   از مدتتاهنم انارامتت ، برقتترارز ارتبتتاط بهاتتر بتتا زبتتان

زبتان بتر ایت  باورنتس کته استاداده از  زبتان او لاستاداده کترد  مخالدتان استاداده از  زبان او ل

کنتتس  ایتت  ارتتراد توجنتته ملمتت  نتتسارد و در ررآینتتس یتتادگنرز زبتتان وقدتته ایجتتاد م  او ل

بهاتتری  راه یتتادگنرز زبتتان را مواجتته شتتسن بتتا زبتتان دوم و درگنتتر شتتسن بتتا زبتتان دوم 

اشتاره کردنتس کته دیتسگاه  نتامعلوم نختبت بته استاداده از  داننس  در ای  منان، برخ  ننرم 

در  زبتتان او ل نقتتش مثبتتتهاز ایتت  تحقنتت  هیاراتتدر کلتتاس دارنتتس  در کتتل،  زبتتان او ل

توانتس از نظتر م  زبتان او لپت  بتردیم کته چطتور  وکنتس م  سینتترختارج  را  آموز  زبان

 زبتتان او لکتته دیتتسیم،  ر وهمتتان  گتتذار باشتتستر نر هتتاز زبتتان ختتارج آموزشتت  در کلاس

بته برخت  از آنهتا از کته  داردهتاز زبتان انگلنخت  مادتاوت  در کلتاس کاربردهاز آموزشت 

 اهتالمثتلروجمله توضتنق قوامتس زبتان و کاربردهتاز وااگتان، تتسری  اصتطلاحات و ضت

)زولدن تتار،  یتت  تحقنتت  اشتتاره شتتسه استتتهتتاز ررهنگتت  در استتازز شتتاخصا و شد 

بنشتتتار در توضتتتنق  زبتتتان او لمعلمتتتان زن از   (210١؛ شتتتن ، دی ختتتون و کتتتوز، 210١
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هاز قوامتتس زبتتان، تتتسری  وااگتتان، درک مطلتت ، مقایختته دو زبتتان و توضتتنق جملتته

بنشتتار بتتراز توضتتنق  زبتتان او لمعلمتتان متترد از  کتته درحتتالاستتاداده کردنتتس  پرکتتاربرد

انتتس  ستتازز ررهنگتت  استتاداده کردها ها، برقتترارز نظتتم و شد المثلو ضتترو تااصتتطلاح

در  زبتان او لتجارب  که معلمان با ما بته اشتاراک گذاشتانس ننتر بته رهتم درستت استاداده از 

وابختاه بته معنارهتای  از  ،زبتان او لاستاداده از کنتس  کلاس زبان خارج  کمتب شتایان  م 

ملمتت  هاز آموزشت  م سخته، ستطق ستطق ملمت  و مهتارت کلتام  معلتم، سناستت لنتقب

  است ت کلاس الن آموزان و نوا رع زبان

زبتتان کتته استاداده از  کترد خا رنشتانبایتتس  (،211١) 0بتتروک  لتویردر راستااز تحقنت  

آمتتوز  زبتتان انگلنختت  نبایتتس بتته روشتت   ابتتت و  بهبتتود ابتترارز بتتراز منوانبتته او ل

آگتاه  لتازم را  زبتان او لمعلمتان نختبت بته استاداده از  شتود  لتازم استتل تبسی وقتتمام

جلتوگنرز از  منظوربتهکخ  کننتس و رقت  در هنگتام ضترورت، بتراز ارترایش یتادگنرز و 

 تبتتسیل بتته ابتترارز م متتل در آمتتوز  زبتتان زبتتان او لو  استتاداده کننتتس زبتتان او لابهتتام از 

هتاز آینتسه آغتازز بتراز پگوهش  نقطت  منرلتبه   ایت  تحقنت خارج  در نظتر گرراته شتود

هتتاز بتر  تر  ستتاخاه و بته امابتتار یاراته هتتاز ایت  تحقنتت  راس کاستا توانتتاستت کته م 

هتاز مادتتاوت و تحقنقتتات ، بایتتس از رو مثالمنوانبته مطالعت  حاضتتر کمتب شتتایان  کنتتس 

پنتتسا  زبتتان او لالگتتوز دیگتترز در استتاداده از  ننتتر استتاداده کتترد تتتا پتت  بتترد آیتتاتجربتت  

خحتوص ارتراد بتا مهتارت بالتا را بتا هبت آموزان،همچنن ، شایخاه استت نظتر زبتان شود م 

، اگرچتته هرحالبتهاستاداده از محتاحبه، پرسشتنامه و آزمتون مهتارت  استاانسارد جویتا شتس  

گنرز موضت  ختارج  هتاز زبتاندر کلاس زبتان او لقتان در برابتر استاداده از محق برخ  از 

رراگنتران  زبتان او لاز و آگاهانته رد کته استادادۀ ماقلانته گنرنس ول  بایتس قبتول کتم  سخا 

 ارتقتتا نتتره،بامتت  ارتترایش انگتوانتتس م آورد بل تته بتته وجتتود نمتت  مشتت ل آموزشتت  تنهانتته

 شود  انآموزو بهبود ممل رد زبان یادگنرز
  

                                                
1. Brooks-Lewis 
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