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Abstract 

Interdisciplinary research is becoming increasingly important in academia. 

Language teaching has also an interdisciplinary nature, and modern theories can be 

applied for better development of language teaching. The present descriptive study 

has been conducted on the application of chaos theory to French language teaching 

in Iran. Two research questions motived this study, namely, how teaching French 

language can be defined in light of chaos/ complexity theory and how chaos/ 

complexity theory can constructively contribute to the development of French 

language teaching in Iran. First, the principles of chaos/complexity theory were 

nailed down and their application in language teaching was examined. To investigate 

to what extent the theory can be applied to foreign language teaching in Iran, fifteen 

French language classes in language institutes located in Tehran were observed. The 

results showed that recent approaches of language teaching cover some principles of 

the chaos/complexity theory, including complexity, dynamics and nonlinear 

approach in French language classrooms. However, the Iranian system of French 

language class remains a closed and predictable system that has a negative impact 

on class performance. Additionally, to properly apply this theory to the language 

classroom, measures should be taken to raise awareness of education systems and 

educators of dynamics, flexibility, and sensitivity of the language classroom. 
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 یدگیچیآشوب و پ نظریّۀبر اساس  رانیدر ا فرانسهزبان  آموزش یبررس
 

 ، تهران، ایران(مدرّسالهام سادات موسوی )گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت 

 ، تهران، ایران(مدرّس)گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت  *محمود رضا گشمردی

 دهیچک

 ی یّمرراه زیررن زبرران آمررشز . اسرر  اف ررهی یادیررز اهمّیّرر  ایرشرر همیان قرراتیتحق امرروزه

 ایفررا یمهمرر اریبسرر نقرر  آن ۀدر تشسررع نینررش یهررانظریّرره کاربسرر و  دارد ایرشرر همیان

بررر اسررا   رانیررا در هفرانسرر زبررانآمررشز   یپررهوه  بررا هرر   بررسرر نیررا .کنرر یمرر

 ،پرهوه  ااررر بره لحراف هر   .اسر  هگرف ر صرشرت «ی گیرچیپ و آشرش  نظریّرۀ»

 تحلیلرری-یفیتشصرر یهرراپررهوه  جررزو دادهررا، یگررردآور ۀشیشرر جهرر  ازو  یکرراربرد

زبرران  آمررشز  :شدشررمرری مطررر  چررال  دو ،قیررتحق رو  و هرر   اسررا  بررر .اسرر 

 و آشررش  نظریّررۀ هچگشنرر و شررشدمی فیررتعر یسرر میچرره س یبررر مانررا رانیرردر ا فرانسره

 اصررشل اب رر ا .بگرررارد ترریریر فرانسرره زبرران آمررشز  یوربهررره بررر تشانرر یمرر ی گیررچیپ

مررشرد مطالعرره  رررار گرفرر .  زبرران مررشز و کررارکرد آن در آ ی گیررچیآشررش  و پ نظریّررۀ

 تهررران در زبرران یهرراآمشزشررگاه در A1در سررط   فرانسرره زبرران کلررا  19 سرر  

آمررشز   کلررا  در ی گیررچیآشررش  و پ نظریّررۀ کارگیریبرره امکرران گردیرر  تررا مشرراه ه

 ریراخ یکردهرایرو کرهنشران داد  پرهوه  جین را. دگررد یبررسر رانیرا در یخارج زبان

 ،ی گیررچیپ ازجملرره) ی گیررچیآشررش  و پ نظریّررۀاز اصررشل  یبخشرر ،زبرران آمررشز 

 .دهنرر یمرر پششرر  را فرانسررهدر کلررا  آمررشز  زبرران  (یخطرر ریررغ کررردیو رو ییایررپش

  ابرر  و بسرر ه یسرر میس همچنرران رانیررا در فرانسررهکلررا  زبرران  سرر میس اررالبااین

 کلرا  برر نظریّره نیرا سرازیپیاده نکرهیا گررید نک ره. اسر  ش ه گرف ه ظرن در بینیپی 

 ،ییایررپش برره نسررا  یآمشزشرر سرر میس زیررن و نیم رّسرر یآگرراه ازمنرر ین ،زبرران آمررشز 

 .اس  زبان آمشز  کلا  یریپر یاساس و پریریانعطا 

، یرانرریا آمررشززبرران ،فرانسرره آمررشز  زبرران ،ی گیررچیپو  آشررش  نظریّررۀ: هایدددوا هکل

 آمشز  یوربهره
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 مهمقدّ. 1

 ،ی رریترب علررش  ،یشناسررروان ،یشناسرررو  از یارریترک ،زبرران آمررشز  یارشرر هیناب دانرر 

 یسررازنررهیبه و  یترر ر یهررارو  ۀمطالعر آن هرر   واسرر   یشناسررزبرران و یشناسرجامعه

 آمشزشرری یهررانظا  در .(8442 ،1تروبررر) اسرر  زبرران یریادگیرر-یاددهیرر ینرر هایفرآ

 مطررر  آمشزشرری آرمرران یرر  و بنیررادین مفهررش  یرر  عنشانبرره تفکّررر نقّادانرره دنیررا، سراسررر

 چره ترا آمشزشری آرمرانی عنشانبره تفکّرر نقّادانره اینکره فهرم منظرشر بره پهوه  انجا . ششد

 بررا ری،) اسرر  برخررشردار سررزاییهبرر اهمّیّرر  از کرررده پیرر ا آمشزشرری وا عیرر  میررزان

 ،ینظرررر یماررران درگشنررراگشن  تحشلرررات از سرررشی دیگرررر. (1954 مف رررشن، و بیرجنررر ی

از  هرایدگرگرشن نیرا از یبرخر. اسر   هیکشر چرال را بره زبران  آمرشز  ی سنّ یها گاهید

 .(1954)گشمردی،  ان گرف ه سرچشمه یتجربدر علش   یعلم تحشلات

 9لررشرنز ادوارد ییکررایآمر دانیاررریر تشسرر  بررار نینخسرر  8«ی گیررچیآشررش  و پ» نظریّررۀ

 نگرراه ردّ بررا 1590سررال  در 0باشررلار ازاینی پرر ،اررالینباا. شرر  مطررر  میلررادی 44 ۀدر دهرر

 بره معنری آن ۀسرازن  یاجرزا بره ی گیرچیپ ۀیرتجزبرر ایرن عقیر ه برشد کره  ،علم به یدکارت

مررا را از درر رف ررار  و اسرر  آن دهن ۀی تشررک عناصررر انیررم اطرراتانگاشرر ن ارتا  هیررناد

 تشجّرهمرشرد  نظریّره نیرگررر زمران ا در (.8442 ،9جرشنز آلهراد ) دسرازیمر محرو  س میس

  ،یررجمع رشرر  راتییررتغ ،یاسرریس یهررابحررران .گرفرر   رررار علررش  ریسررا وهشررگرانپه

 یاارشزه در آشرشبنار رف رار یتجلّر از ییهرانمشنره ینازبرانیب در رییرتغ زیرن و یجشّ راتییتغ

دو  عنشانبرره زبرران یشناسررجامعرره و زبرران یشناسررروان انیررم نررزا . هسرر ن  دانرر  گشنرراگشن

 ۀارررشز رد ی گیررچیپ و آشررش  نظریّرررۀظهررشر  سررا  ،یشناسرررزبان درغالرر   انیررجر

 یهررابلکرره داده ،شررشدینمرر محرر ود یرریفردگرا برره تنهانرره کرره ینگرراه.  یررگرد یشناسررزبرران

                                                           
1. Robert 

2. the theory of chaos and complexity 

3. Edward Lorenz 

4. Bachelard 

5. Alhadeff‐Jones 



 44...                                                                       بررسی آمشز  زبان فرانسه در ایران بر اسا   

 

  کنرریمرر  یررتحل جامعرره افررراد انیرررا در بافرر  ارتااطررات م نرر هایفرآ  یررااصرر  از تحل

 (.8448 ،1دوآول)

 سرر میس  یرر عنشانبرره تررشانیمرر را زبررانکلررا   ،ی گیررچیپ و آشررش  نظریّررۀ منظررر از

 نهراد یهرااسر یس از م ریرر و شر ه  یتشرک یم فراوت یاجرزا از کره گرفر  نظرر در  هیچیپ

 نیبرر  .گرنرر یک ی بررا واکررن  و کررن  در ،دائمرراً ،سرر میس نیررا یاجررزا. اسرر  یآمشزشرر

 بررر آن ارررر و رییررتغ بررروز علّرر  انیررم امررا ،اسرر  یرناپررراج نا  کلررا  در رییررتغ  یررترت

 را کلررا  یطرفرر از .(8،1551منیفررر-لارسررن) نرر ارد وجررشد م ناسرر  ۀرابطرر سرر میس

 سسررهؤم تشسرر  شرر هیینتع  یپرر از یآمشزشرر یمح ررشا و آن چهررارچش  برره تررشانینمرر

 .دانس  منحصر

برر  رانیردر ا فرانسره زبران آمرشز  -1 :شرشدیمر مطرر  نیچنر پهوه  نیا یهاپرس 

 برر تشانر یمر ی گیرچیپ و آشرش  نظریّرۀ چگشنره -8 شرشد یمر فیرتعر یس میچه س یمانا

  یربازترا   سر یبایکلرا  زبران مرؤرر، مر بگررارد  تریریر فرانسره زبان آمشز  یوربهره

بره  .باشر  آشرش  برر یما نر  هیرچیپ یهراسر میس یهرایهگریو دربردارنر ۀو  یعیطا س میس

 آمرشز  سر میس از یتررنرهیبه مر ل تشانر یمر ی گیرچیپ و آشرش  نظریّرۀ کره رس ینظر م

 .ده  ارائه را زبان

برخری از  در فرانسره زبران آمرشز  کلرا  سر میس یبررسر اب ر ا ااررر، پهوه  ه  

 نظریّرره نیررا از ااصرر  آوردهررایرهبررسرری  درنهایرر  و آمررشز  زبرران در تهررران مؤسسررات

 یهرراچررال  هالا ّر. اسرر  رانیررا بافر  در عررا  طشربره یخررارج زبرران آمرشز  کلررا  ایبرر

 برره وگرف رره اسرر    رررار یبررسرر مررشرد کشررشر یآمشزشرر نظررا  در یسرریانگل زبرران آمررشز 

 مرشاد و درسری هرایک را  ناکارآمر ی زبران، آمرشز  بره  یسرنّ رویکررد ماننر  یمشرکلات

زبران فرانسره برا هرچنر  کره  (.1952  ،مقر ّی علرش ،یرآبرادی)خ اسر  شر ه اشاره آمشزشی

جایگراه دومرین زبران خرارجی را در ایرران بره خرشد  ،نسرا  بره زبران انگلیسریزیاد  ۀفاصل

و در  شررناخ یزبانامررا در سرراخ ارهای  ،(1954، نیررابررار  واخ صرراد داده اسرر  )بهرامرری 

                                                           
1. Dewaele 

2. Larsen-Freeman 
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(. 8411 ،رررمنی وجررشد دارد )گشررمردی و سررلیمی صررشرتبهمررا  و روزانرره محرراورهزبرران 

 شررشدمی ترر ری  تخصصرری طشربرره فرانسرره زبرران آمررشز  رشرر ه آن در کرره هرراییدانشررگاه

اخ صاصرری بررر  طشربررهن آمررشز  زبرران انرر کی در ایرررا مؤسسرراتاسرر ، از طرفرری  محرر ود

جررر  نیرررو(  آوری مح ررشای آمشزشرری و چرره در زمینررۀگرررد چرره در زمینررۀ)زبرران فرانسرره 

 .کننر میزبران فرانسره ا ر ا   مر رّ هرای تربیر  و نسرا  بره برگرزاری دوره بشده م مرکز

آشررش  و  نظریّررۀ بررر اسررا زبرران فرانسرره آمررشز  هرر   ایررن پررهوه ، مطالعرره سیسرر م 

 .اس  در ایران وری آمشزشیدر بهره نظریّهاین  پیچی گی و نیز بررسی کارآم ی

 پژوهش ینظر چارچوبو  نهیشیپ. 2

(، 8449 ،1ند)کررشز یدرسرر ریزیبرنامرره و آمررشز  ۀشزدر ارر یاریبسرر پهوهشررگران

 و میتعلررر ۀفلسرررف( و 1551 من،یفرررر-لارسرررن؛ 8448، 8441 دوآول) یریادگیررر-یاددهیررر

برره مطالعرره و  ی گیررچیپ میپررارادا بررا م ناسرر ( آمررشز  زبرران 8440، 8مررشرین)  یررترب

 عناصررر انیررم ارتااطررات ییایررپش  ه،یررچیپ یهرراسرر میس یاصررل یهگرریو .پرداخ نرر پررهوه  

 نام ناسرر  و بینیپی غیر ابرر  سرر میس دادبرررون شررشدیمرر سررا  کرره اسرر  آن دهن ۀی تشررک

 یرویررپ یخطررنسررا    یرراز  سرر میدر س یو معلررشل علّرر  ۀرابطرر ،دیگرعاارتبرره. باشرر 

 در آشررش  بررروز سررا  یجزئرر رییررتغ  یرر گرراه کرره آنجررا تررا( 8441، 9آرشررارگر) کنرر ینمرر

 گرراردینمر سر میس یبرر رو یترشجّهبرزر  اررر  ابر   رییرتغ  ی کهدراالی ششدیم س میس

 یریپررر یدر اساسرر تررشانیمرر را یخطرر ریررغ ارتاررا  نیررا یاصررل علّرر  .(8448 )دوآول،

جسررر جش کررررد  بازخشردهرررا بررره نسرررا  زیرررن و اوّلیرررۀ  ینسرررا  بررره شررررا سررر میس

 و دهیسرازمان خرشدبره  ترشانیمر نظریّره نیرا یهرایهگریو گررید از(. 1551،منیفر-لارسن)

. شرشن یمر فیرتعر 0«ییخشدمانرا»  یخاصر برابراز  سر میس  یرکره در  نمرشد اشاره انطااق

 ،اسر خرشد  نظرری یهراهیرپا وشراکله   یرتکمدر ارال  تنهانره ی گیرچیپ و آشرش  نظریّرۀ

                                                           
1. Kozden 

2. Morin 

3. Harshbarger 

4. Fractal 
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چررشن ا  صرراد،  یکاربسرر  در علررش  نظررر  یرراصررشل خرراد خررشد،  ابل علّرر بلکرره برره 

 داراس . زیرا ن  یو ترب میو تعل یعلش  اج ماع  ،یریم 

 یدگیچیپمفهوم . 1. 2

شانزدهم  گرف . در  رن  هیناد تشانینم را  هیچیپ صف  با س میس ۀواژ ارتاا علم،  خیتار در

 ۀواژ. (8442 جشنز،)آلهاد   رف می کار به  هیپ   یناهمگن  یاجزا فیتشص یبراصف   نیا

 فیتعر رد و دارد  رار ییگراساده قاب م در و اس  ش هبرگرف ه   هیچیپ صف  از «ی گیچیپ»

رسال  علم  ،ازاینی پ تا. ه دیم یرا جا بشدن یرخطیغو  ییگراک  چشن ییهایهگیو خشد

 یانظم ساده یآشکارساز منظشربهسازن ه  یآن به اجزا ۀیو تجز (یسازساده) ی گیچیزدودن پ

 شگامانیپ از 1دکارت. (1958 ،یو چابک انی)آهنچ کنن یم یرویپ آن از یعیطا یها هیپ  هک بشد

 را  هیچیپ یهاس میس یهایهگیو داش  یسع که بشد گرا یتقل و یخط گرا، ی طع کردیرو نیا

 با تشانیم را  هیچیپ یهاس میس رف ار ،یدکارت گاهن بر اسا از ی  سش، . ده  میتعم گریک ی به

 نظرّیۀ ۀنیزم در نیشمل و از سشی دیگر، دکر بینیپی  ،ش هیزیربرنامه یها میالگشر بر هیتک

 ،8نیلشم) ششد یدکارت کردیرو نیگزیجا یس میس ۀانگار که ده یم شنهادیپ «یعمشم س میس»

 یبررس -1: کن یم اشاره یس میس کردیبه سه اص  رو 9فشن برتالانفیدر این راس ا،  (.1554

 یس میس نگاهتقاب   -8 ؛دهن هی تشک یاجزا نیبشدن رواب  ب یخط ریغ اهمّیّ بر  هیبا تک س میس

 و  یکل در س میس ۀطالعم س م،یس ییگراک  -9 درنهای و  گرای تقلو  یس یمکان کردیبا رو

 .(8444 ،0 یبانش و ی)لن ر آن ی گیچیپ

 انیررجر آغررازگر تررشانیرا مرر «ی گیررچیپ و علررم»عنررشان  تحرر  ،(1551) 9شریررو ۀمقالرر

 11  رررن ازخررشد تحشلررات دانرر  را  پررهوه  در وا .انسرر د علررم برره ی گیررچیپ میتعمرر

را  یعلمرر مسررائ  ی گیررچیدر جهرر  درر پ ،یم ررشال انیررو ظهررشر سرره جر کرررده مطالعرره

 گررا، یر طع نگراه برر یما نر ،انگراره نینخسر  شر،یرنگراه و از .ه اسر  رار داد یبررس مشرد

                                                           
1. Descartes 

2. Le Moigne 

3. Von Bertalanffy 

4. Landry & Banville 

5. Weaver 
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 انگراره نیدومر. ه اسر شر  مطرر  یلرادیم 15 ترا 11 نو رر نیبر در گررا یتقل و 1ساخ اری

برره  .سر ا «نظرمیبر ی گیرچیپ» ایر 8«آمراری ۀانگررار»برا نرا   ،سراخ اری ۀانگراردر تقابر  برا 

اسر   یما نر کره کنر یمر مطرر  را سرش  ۀانگرار شریرو  ه،یچیپ اریبس یها هیپ  ظهشر دناال

 یبررسر کره یمسرائل تمرا  او. اسر  «اف رهیسرازمان  ی گیرچیپ»بره نرا   نینرش یکرردیروبر 

 ۀانگراراسر  را در  اف رهینظرا  سرازمان   یردر دل  یارتاراط نرایعشامر  ب ۀمطالع ازمن ین آنها

برا مفهرش   مررتا  یهرانظریّره درر شر،یرو یشرنهادیپ بنر یطاقه وزهامرر .دهر یم  رارسش  

 علررم» ،(5150)شررانشن،  9شررانشن «ارتااطررات و اطّلاعررات» یهررانظریّرره ماننرر  ی گیررچیپ

 ،4ی)آشررا «نیو ماشرر شانیررا ارتاررا  و کن رررل علررم» ،(9215 نررر،یوا) 9نررریاو 0«فرمرران 

 نظریّررۀ، (8418 ،فررشن برتالررانفی) «ینفالررابرتفررشن  یهرراسرر میس» یعمررشم نظریّررۀ ،(1549

 و آشررش » نظریّررۀ درنهایرر و  (1515 ،5مررانی)ز 2«فاجعرره»، (1525 ،1 یرر)گل «آشررش »

 .کن یم  یرا تسه «ی گیچیپ

 یدگیچیو پ آشوب نظریّۀ. 2. 2

 ۀدارد کرره هرر   آن، مطالعرر یتجربرر علررش  در شررهیر ی گیررچیو پ آشررش  نظریّررۀ

)لرشرنز،  لرشرنز اسر . عر یگشنراگشن طا یهراتقابر   یمرا و تشرر رامرشنیجهان پ ی گیچیپ

 یهراسر میس ۀدر جهر  مطالعر ینینرش انر ازچشرم ،14«یاپروانرهاررر » ۀ یربر ا هیتک با (8444

 نسرا   یشر   یاساسر یرا برر مانرا  هیرچیپ سر میس برار نینخسر ارائره نمرشد. او   هیچیپ

 نظریّرۀ تریریردر خصرشد  (1525)  یراررر گل علراوه برر ایرن، .کررد فیرتعر هیلاوّ  یشرا به

بررر  یدر فهررم رف ررار ما نرر انکررارییر اب غنقرر   ،یبررر تحشلررات علمرر ی گیررچیآشررش  و پ

 نظریّرۀ کاربسر لراز  در جهر    یدر گررر زمران، شررا .کررد فرایا یعیطا یها هیآشش  پ 

                                                           
1. Mechanism 

2. Statistic 

3. Shannon 

4. Cybernétique / cybernetic 

5. Wiener 

6. Ashby 

7. Gleick 

8. Catastrophe 

9. Zeeman 

10. butterfly effect 
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 و یجررش راتییررتغ ۀمطالعرر) ایرربرره علررش  مخ لررف چررشن جغراف ی گیررچیآشررش  و پ

(، رداریرررواگ یهررایمررراریب یبررسرر) یشناسررسررر یز(، یشناسررنیزمررر یهررایدگرگررشن

 (یاسررریس یهرررابحرررران) یاسررریس علرررش (،  یرررجمع رشررر  راتییرررتغ) یشناسرررجامعررره

در  رییررغت) یشناسررزبرران(، ی یشخصرر اخ لالررات و یدرونرر یهرراعقرر ه بررروز) یشناسررروان

 ظرمناز  زیم مرا آشرش ، ،یعلمر اصرطلا  در . یرگرد فرراهمآمرشز   درنهایر ( و ینازبرانیب

 .کنر یمر بینیپی غیر ابر مرنظم را  یالگشهرا  ینشسرانات شر  برا آشرش  .اس  نظمییبو 

 بررروز اوّلیررۀ  یشرررا برره اسررا  ،بینیپی غیر ابرر بررر آشررش ،  یما نرر  هیررچیپ یهرراسرر میس

 ییمانرا خرشد و پرریریتطایق  یخاصر برا برازخشرد بره اسرا  براز، ،1خشدسرازمان ه ر،ییتغ

 .(1551، منیفر-لارسن) هس ن  یخارج یهاجاذ  از م یرر زین و

 یدگیچیپ و آشوب نظریّۀ اصول. 1. 2. 2

 :اس  آن یاساس اصشل بس  مس لز  نظریّه نیا نییتا

 آشوب اصل. 1. 1. 2. 2

 آشرش  برروز از پر  .دانسر  ینظمریبر و نظرم انیرم مررز ترشانیمر ینشعبه را آشش 

 از یریررگبهررره بررا آن ۀدهن ی تشررک یاجررزاو  دهرر یمرر رخ یخشدسررازمان ه سرر م،یس در

 ،یچررابک و انیرر)آهنچ گرداننرر یبازم سرر میس برره را نظررم هررا،واکررن  و کررن  از یارهیررزنج

 را  یمحرر آزاد یانرررژ کرره هسرر ن  برراز ییهرراسرر میس هماننرر   ه،یررچیپ یهرراسرر میس. (1958

 در ینظمرریبرر. کننرر  دهیسررازمان سررطش ، نیتررر هیررچیپ در را خررشد تررا کننرر یمرر افرر یدر

 شررشدیمرر زاده ینظمرریبرر از نظررم ،اررالینباا. اسرر  یرناپررراج نا  ییهرراسرر میس نیچنرر

 سر میس کره دانسر  ییالگرش ایر االر  ترشانیرا مر 8«غریر  یهراجاذ ». (8441)دوآول، 

 یسرر میس هررایی گرا و  یشرررا نیررا. شررشدیمرر جررر  آن برره آشررش ، بررر یما نرر  هیررچیپ

)آرشرارگر، بماننر   یبرا  سر میدر س یبره نسرا  طشلران یابرازه در و شرشن  ظراهر تشانن یم

 پریریاساسرری   یبرراز بررا خاصرر سرر میس  یررکننرر .  فیرررا تعر سرر میو ارر ود س (8441

                                                           
1. auto-organisation/ self-organizing 

2. attracteurs étranges/ strange attractors  
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 اطّلاعررات ،یمنفرر بررازخشرد. 1کنرر  افرر یدر یمنفرر ایرر مثارر  بررازخشرد واارر درآن تشانرر یمرر

 دنارال بره ترا دهر یمر  ررار سر میس اریراخ  در را کماشدهرا و ررعف نقا  خصشد در لاز 

در . گرردد برطرر  آن نرشا ص ترا دهر   ررار یبرازنگر مرشرد را هران یفرآ ب شان  س میس آن،

 در سرر م،یس اهرر ا  رییررتغ امکرران خصررشد در لرراز  اطّلاعررات مثارر ، بررازخشرد مقابرر 

 از اسرر  یاطّلاعررات مثارر ، بررازخشرد  یررترت نیبرر . کنرر یمرر عرررره را آن یوربهررره جهرر 

. دهر  انطاراق اطررا   یمحر برا را خرشد کره دهر یمر یاریر سر میس بره کره رامشنیپ  یمح

دارنر  و  انطاراق ییتشانرا آشرش ، برر یما نر ۀ یرچیپ یهراسر میس شر ، گف ره کره طشرهمان

 نشرران واکررن  ،فعّررال طشربرره شررشدیوارد مرر سرر میکرره برره س یو انرررژ  ادهایررنسررا  برره رو

 بررر یما نرر ۀ یررچیپ یهرراسرر میس یخررارج یهرراجرراذ . (1551، منیفررر-لارسررن) دهنرر یمرر

 از یابررر  نمشنرره ۀدر سررطش  م فرراوت هسرر ن . دانرر ییخشدمانررا  یخاصرر یدارا آشررش 

 آن، یسرراخ ار ۀیررپا الگررش ،یکروسررکشپیم یبررسرر از پرر  کرره خشدمرران اسرر  سرراخ ار  یرر

 .(1555 ،8 ی)کاترا ششدیم تکرار سطش  ۀهم در م او  طشربه

 یچیدگیپ اصل. 2. 1. 2. 2

 از یناشرشران ییایرپشکره  ردبرشرم ایرپش ییهراسر میس ترشانیمر را  هیرچیپ یهراس میس 

. (0844 ،9نی)مررشراسرر   سرر میس دهن ۀی تشررک یاجررزا نیبرر واکررن  و کررن  تعرر د

 کررهدانسرر   یو معلررشل علّرر از ارتااطررات  یامجمشعررهتررشان یرا مرر ییایررپش ،دیگرعاارتبرره

 کرره لهیمسرر نیررا دررو  گررراردیمرر ترریریر سررطش  یتمررام در سرر میس رف ررار بررر درنهایرر 

 یینهررا رف ررار و گرررید یهررابخ  بررر اسرر  ممکررن سرر م،یس از یبخشرر در رییررتغ چگشنرره

 ۀ یررچیپ یهرراسرر میس در .(8440 ،0گلررشتی)ر بخشرر یمرر  یتسرره را دبگرررار ترریریر سرر میس

کرره  کنرر یمرر یرویررپ یرخطرریغ یاو معلررشل از  اعرر ه علّرر  نیبرر ۀرابطرر آشررش ، بررر یما نرر

. اسرر  رییررتغ بررروز اوّلیررۀ  یشرررا برره نسررا  سرر میس  یشرر  پریریاساسرری  از یناشرر

                                                           
 Sensibilisation aux rétroactions/Feed back پریری سیس م نسا  به بازخشرد ها دارداشاره به اساسی .  1

sensitive  
2. Cutright 

3. Morin 

4. Reigeluth 
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داشرر ه باشررن  و سررا   سرر میس یبررر رو یتررشجّه ابرر   اررررات تشاننرر یمرر یجزئرر یرهرراییم غ

و  علّر  ۀرابطر کره معناسر  نیبر  نیرا. (8441)آرشرارگر، شرشن   سر میآشرش  در س بروز

 ۀرابطرر .(1554 ،1نررهیدوف) سرر ینم ناسرر   ۀرابطرر  یرر  ه،یررچیپ یهرراسرر میدر س یمعلررشل

 پریریاساسرری از  م رریرر سرر م،یس رف ررار بررشدن بینیپی یر ابرر غ نیهمچنرر و یرخطرریغ

 ۀاسر عار طرر برا  (،8444) اسر . لرشرنز رییربرروز تغ اوّلیرۀ  ینسا  بره شررا س میس  یش 

 از یناشرر یآشررف گ کرره بررشد نیررا بررر او فررر ی پ. کرررد نیرریتا را اصرر  نیررا ،یاپروانرره ارررر

 عنشانبرهطشفران ) برروز سرا  تشانر یمشرخص، مر زمرانی در  ایدر آسر یاپروانره یهرابال

 بخرر  ،آشررش  .(1555  ،یرر)کاترا شررشد تگررزا  در( سرر میملمررش  آشررش  در س ۀنمشنرر

 سر میس در ینظمریاز بر یزانریمکره بره ( 1554، 8)برونر اسر    هیرچیپ یهاس میس نف یلا

 .ده یم رخ بینیپی غیر اب به شک   که ششدیم اطلاق

 آشوب و پیچیدگی بر کلاس زبان نظریّۀهای دلالت. 3. 1. 2. 2

 ارتااطررات بررر اسررا  کرره اسرر   هیررچیپ هایسیسرر م یهگرریو نینخسرر  ،ی گیررچیپ

 کلررا  در ی گیررچیپ نیررا. شررشدیمرر فیررتعر سرر م،یس ۀدهن تشررکی  یاجررزا نیبرر گشنرراگشن

 کلرا  ی گیرچی. پردیر ررار گ یدر سرطش  مخ لرف مرشرد بررسر سر یبایمر زبران، آمشز 

 یاجررزا انیررارتااطررات م ی گیررچیپ ازجملرره شررشدیمرر یناشرر یدم عرر ّ تحشلررات از زبرران

 و یریادگیرر نرر یفرآ ی گیررچیپ ،(یآمشزشرر یمح ررشا و آمررشز، زبررانمرر رّ ) کلررا  سرر میس

 انآمشززبرران تمررا  ینازبررانیب ۀتشسررع ی گیررچیپ درنهایرر  و فرررد هررر یزبرران نررایب تشسررعه

برره  یدر  الرر  مثلررو آمشزشرر یآمشزشرر یو مح ررشا آمشززبرران، مرر رّ  انیررارتاررا  م .کلررا 

 ش ه اس . کشی ه تصشیر

 

 

 

                                                           
1. Dauphiné 

2. Brunet 
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 .(2002، 1کلوزارداز  برگرفته) یآموزش مثلث .1 شکل

 

  یتر ر. شرشدیمن قر  مر رو   یربرر  هیرو برا تک مر رّ تشسر   ،یآمشزشر یمح شا 

 یمح ررش انگریررنما کرره ییکردهررایرو سرر یبایمرر مرر رّ . اسرر  رتصررشّغیر اب  ،رو  برر ون

و کررارکرد  گررراکررن  یع رریطا ،یزبرران ارتاررا  .نرر یبرگز باشرر   یترر ر ۀشیشرر نیهمچنرر و

  یرترغ شرانیهااز آمشخ ره فعّرال ۀان بره اسر فادآمشززبران ،هرا یرفعّال نیا در. دارد یاج ماع

 و کرن  ازآنجاکره و ابر ییتشسرعه مر آمرشززبرانهرر  ینازبرانیب تشان   یترت نیب  .ششن یم

تمررا   ینازبررانیب نیررا درنهایرر  گرررارد،یمرر ترریریر گری یکرر بررر انآمشززبرران یهرراواکررن 

 بره  یربا زیراز کلرا  را ن مر رّ برازخشرد  تریریر. کنر یمر  ایرپان اس  که تشسعه آمشززبان

 آمشززبرران ،هرراآمشخ رره یسررازفعّررال نرر یفرا در. افررزود انآمشززبرران نیبرر روابرر  ی گیررچیپ

 کنرر ،  یتصررح را خطررا یعلمرر یاشهیشرر بررا سرر یبایمرر مرر رّ  و شررشدیمرر خطررا مرتکرر 

، رو  ان،یررم نیررکرراه  دهرر . در ا را اتکرررار خطرر اا مررال و شررشد م رررکر را نکررات

 ریررغ طشربرره زیررن  نررریگیکرره در کلررا  مررشرد اسرر فاده  رررار مرر یو ابررزار آمشزشرر کررردیرو

 . یافزایم رواب  نیا ی گیچیپ بر میمس ق

 

                                                           
1. Clauzard 
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 زبان در کلاس ییایپو. 4. 1. 2. 2

 کلرا  زبران ۀ یرچیپ سر میس ییایرپش دهن ۀنشران و واکرن  کرن  ،رییرتغ ارتارا ، تع د

 یهراآمشخ ره سرط  دانر ، یریادگیر دنارال برهاسر   یریادگیردر اال  ،دائماً ،اس . انسان

 فررد یهرادر آمشخ ره رییرتغ ،منحصرراً ،یزبران خرارج  یر یریادگیرامرا  ،ابر ییم رییتغ فرد

 چراکرره ،گررراردیمرر ترریریر زیررن آمشززبرران یفرهنگرر و یروانرر یهرراجنارره بررر بلکرره سرر ین

 یرو برره را مقصرر  زبرران یباورهررا و فرهنرر  عررادات، از ییهرراچررهیدر زبرران، یریادگیرر

 . یگشایم آمشززبان

 فرراهمو طاقرات مخ لرف جامعره را  هرافرهنر  از افرراد برا ییآشرنا فرصر  زبان کلا 

هرر فررد و در  ینازبرانیب ترشان  سر میس نیرا یاجرزا نی. در اررر کرن  و واکرن  برکنر یم

 یهرابرداشر  و هراتجربره انیرب در یسرع فررد هرر چراکره ،کن یم رییتغ کلا  ۀهممجمش  

 گررریرا برره د ی یررج  یواژگرران و سرراخ ارها درن یجررهو  دارد رابرره زبرران مقصرر   خررشد

 مکالمرات و انرهیگراکرن  یهرا یّرفعّال در آن روشرن ۀنمشنرکره  کنر یان من ق  مرآمشززبان

 هرراواکن  و کررن  روابرر ، تعرر د از کرره کلررا  در رییررتغ  یررترت نیبرر . شررشدیمرر مشرراه ه

 .اس  س میس ییایپش انگریب ردیگیم تانش

 در کلاس زبان یخط ریغ ۀرابط. 2. 2. 2

امرا  ؛دهر یمر رخ رییرتغ ایرپش ۀ یرچیپ یهراسر میس در ،شر  انیرب ترر یپر که طشرهمان

 کشچر ( علّر ) محررر  یر. سر ین یخطر یمعلرشل و علّر  ۀرابطر  یر ااص  رییتغ نیا

 ظاهربرره علّرر   یرر کررهدراالی باشرر  داشرر ه سرر میس یرو بررر یتررشجّه  ابرر  ارررر تشانرر یمرر

 زبرران کلررا  در. (8448ل، و)دوآ باشرر  ن اشرر ه سرر میس یرو بررر گیریچشررم ترریریر بررزر 

 یفرهنگر تقابلرات زیرن و ینازبرانیب بسر  ان،آمشززبران یهراآمشخ ره ۀتشسرع ترشانیم را رییتغ

  یرر افرر یدر یبرررا آمشززبرران باشرر  مطمرر ن تشانرر ینمرر گرراههیچ مرر رّ . کرررد فیررتعر

 یریادگیرر رسر یمر نظرر برره چراکره ،اسر  یکرردیرو ایر نیتمررر نرش  چره ازمنر ین مفهرش ،

 کلرا  در خراد  یّرفعّال  یر ترا اسر  از یعم نرشّ ایهرعلّر  رشر ه  یر ۀجین  آمشززبان

 انجامر یب آمشززبران یریادگیر بره تشانر یمر سراده رو   یر کاربسر  گاه .(8449 کشزدن،)

 آمشززبران  یرترت نیبر  .باشر  ن اشر ه یترشجّه  ابر  کرارکرد روزبره یکرردیرو کرهدراالی
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 داشر ه آن رسران ن بالفعر  و مفهرش   یر یریادگیر یبررا  یرمش ع  یر از  یبر س یبایم

 کررردیرو بررا درن یجرره و دارد یم فرراوت یریادگیرر ۀشیشرر آمشززبرران هررر یطرفرر از. باشرر 

. انجامر یب یریادگیرکره بره  ایگشنرهبه کررد من قر  آمشززبران بره را مفهش  س یبایم یم فاوت

 در رییررتغ و ینازبررانیب تررشان بسرر   یمعنررابرره آمشززبررانمفهررش  نررزد   یرر یریادگیرر

 یهراشهیشر برا انآمشززبران از م شرک  زبران کلرا  ازآنجاکره. اسر  آمشززبران یهراآمشخ ه

  یرر کلررا  در هررارو  و هررارویکرد از یارریترک کارگیریبرره اسرر ، م فرراوت یریادگیرر

 یایررزوا از را مفهررش   یرر دهرر یمرر اجررازه انآمشززبرران برره کرره اسرر  یرخطرریغ  یررتکن

 .(8448ول، )دوآ کنن  نیتمر گشناگشن

 زبان کلاس در آشوب از ییهانمونه. 3. 2. 2

 یرو برر یترشجّه  ابر  اررر تشانر یمر کشچر  علّر   یر ،یخطر ریغ  هیچیپ س میس در

 بینیپی غیر ابر  و منرامنظّ شرک  بره و شرشدیمر ریرآشرش  تعا بره کره باشر  داش ه س میس

 تررشان کررردن  فعّررال تررشانیمرر زبرران کلررا  رد .(8444 ،1و جاسرر  )ششسرر ر دهرر میرخ 

 بالفعر  را خرشد یهراآمشخ ره فررد کره آنجرا .دانسر  آشرش  از روشن یانمشنه را ینازبانیب

 میتررشانینمرر مررا. کنرر یمرر انیررب را خررشد یهررا هیررا و شررشدیمرر شررکشفا   یا خلّرر نرر ،کیمرر

 درادامره دارد.  سر میدر س یو ترا کر دهر یرخ مر سر میدر س آشرش  یکر کره میکن بینیپی 

 یدائمر واکرن  و کرن  در آمرشزانزبران ،ایرپش و  هیرچیپ سر میس  یر عنشانبه در  کلا 

 تشانرر یمر فررد  یر یهررا هیرا درن یجره .رنر یگیمر ترریریر گریکر ی از و ن هسر  گریکر ی برا

 رییرتغرا دسر خش   یگررید یهرا هیرا ایر شرشد انآمشززبران گررید در ییهرا هیا بروز سا 

آشرش  در کلرا   از یکرامل ۀکلرا  نمشنر یتمرا  اعارا ینازبرانیب ترشان کرردن  فعّال .کن 

 ،آنهرا یبنر طاقره و آمرشزانزبران یهرا هیرا مجمرش   یهر ا برا تشانر یم م رّ . اس  زبان

کلرا  بازگردانر .  سر میو نظرم را بره س کنر   یرا تسره یاز آشش  بره خشدسرازمان ه راگر

 .(8449 کشزدن،) اس  8«یفکر بار » یها یفعّالگرار  نیبارز ا ۀنمشن

 

                                                           
1. Schuster & Just 

2. Brainstorming 
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 در کلاس زبان ستمیس بینیپیشغیرقابل رفتار. 4. 2. 2

 در یزمرران چرره یخشدسررازمان ه و آشررش  کرره کرررد بینرریپی  تررشانینمرر کررهازآنجایی

کلرا  را  سر میرف رار س ترشانیمر ،کنر یمر  ایرپ ادامره تمر ّ چره ترا و دهر یم رخ کلا 

آن   یشرر  پریریاساسرری برره  سرر میبررشدن س بینیپی غیر ابرر دانسرر .  بینیپی غیر ابرر 

  یرر. در کلررا  زبرران گرددبررازمینسررا  برره بازخشردهررا  زیررو ن هیررلاوّ  ینسررا  برره شرررا

 بررر یتررشجّه  ابرر  ترریریر تشانرر یمرر...( و صرر ا دمررا،) بشیررایی ایرر ی اریشررن ،یبصررر محرررر

 برر علراوه ایرپش سر میس نیرا در. باشر  داشر ه سر میس رف رار درنهایر  و آمرشززبان یریادگی

 کررشزدن،) اررگرارنرر  زیررن بازخشردهررا و سرر میس یاجررزا مررابین روابرر  ،یجزئرر یهررامحرررر

8449). 

 بازخوردها به نسبت زبان کلاس تیحساس. 5. 2. 2

 کنر ،یمر فیرتعر هرم از امجرزّ جرز  دو را معلرشل و علّر  کره یشترشنین میمفاه برخلا 

  یرراز  یبخشرر تشانرر می ،علّرر   یرر معلررشل آن اسررا  بررر کرره اسرر  یمفهررشم بررازخشرد

اسرا   برر کنر . یبراز گرریمعلرشل د یبررا علّر معلشل خشد نقر   نیو ا باش  علّ سلسه 

 ابنرر ی  یافررزا زمرران گرررر در ،لزومرراً نرره و تشاننرر یمرر یتکرررار، عشامرر  جزئرر یالگررش نیررا

و باعررو  کنرر یمرر نیرا تاررم سرر میسررلام  س ،پریریاساسرری  نیررا. (1555 ،1 یرر)کشترا

 ریدر مسر ،دهنر یمر رییرتغ برازخشرد برا م ناسر  را خرشد رف رار کره ییهاس میس که ششدیم

 یم فرراوت یبازخشردهررا زبرران کلررا  در. کننرر  ارکرر  رشرر  و یریپرررقیررتطا شرررف ،یپ

. گررراردیمرر ترریریربررر رف ررار آن  ،سرر میس یاعاررا انیررارتااطررات م .شررشدیمرر مشرراه ه

 یهررا هیررا و هررا گاهیررد خررشد، انیررم در آمررشزانزبرران یالحظرره یهرراواکررن  و هررایبررازنگر

 بررر قرراتیتحق و یآمشزشرر منرراب  کرره ترریریری شررشد،یمرر ردوبرر ل انم رّسرر نیبرر کرره یم فرراوت

 ظهرشر و تشسرعه و تقابر  محر  زبران کلرا  شرشدیمر سرا  دارد، م رّ  یفکر ۀزمینپی 

 .(1555  ،ی)کشترا باش  ها هیا

 

                                                           
1. Cutright 
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 زبان کلاس ستمیس بودن باز. 5. 2. 2

 را در  کلرررا . اسررر  آن سررر میس برررشدن بررراز از یناشررر کلرررا ، پریریاساسررری 

 برره واارر درآن سرر م،یس نیررا عاررش هررر. دانسرر  منحصررر آن چهررارچش  برره تررشاننمی

 از م رریرر و دارد تعلررق کررار محر  و دانشررگاه خررانشاده، ریررنظ یگررید یاج مرراع یهرراسر میس

 ترریریر سرر میس رف ررار بررر میرمسرر قیغ شررک  برره عشامرر  نیررا. اسرر  یگشنرراگشن عشامرر 

 گرارنر ،یمر اشر رار بره گریکر ی برا را خرشد اتیرتجرب و هرا هیرا آمرشزانزبران. گرارن می

  م نررشّ آمشزشرری غیرررو  یآمشزشرر یخررشد، از ابزارهررا یزبرران یهرراتررشان  تشسررعه منظشربرره

 کننر یمر تلرا  یارتاراط افزارهراینر  و ن رنر یا از اسر فاده برا و رنر یگیم بهره لمیفچشن 

 براز زبران کلرا  عر یطا. کننر  بر ررار ارتارا  کننر یمر صحا  مقص  زبان به که یافراد با

 یریرگبهرره .اسر  مر رّ  ۀعهر  برر  یّرماه نیرا از مناسر  یریرگبهرره اما ،اس  آن بشدن

 همکراران نظررات از اسر فاده  ،یتر ر هر   برا م ناسر  غیرر آمشزشری و یآمشزشر ابزار از

 یهمکررار کلررا ، در ن رنرر یا از شرر هه ای  کارگیریبرره آمررشز ، نرر یفرآ بهاررشد جهرر  در

  یّررفیسررط  ک تشانرر یمرر مقصرر ، زبرران  یررمحشر بررا مراکررز گرررید بررا یآمشزشرر مؤسسررات

 .(8448ول، )دوآ به کلا  باخش  یش ریب ییایو پش زهیکلا  را بالا برده، انگ

 کلاس زبان یخارج یهاجاذب. 6. 2. 2

 کلرررا ، سررر میس آزاد یانررررژ از مناسررر  یریرررگبهرررره و ه فمن سرررازی منظشربررره

 یهرراجرراذ . کننرر یمرر فیررتعر را کلررا  سرر میس بررشدن برراز ارر ود یخررارج یهرراجرراذ 

 نیرا از و شرشدیمر جرر  آن بره ایرپش سر میس کره هسر ن  ییالگشهرا ایر هرااالر  یخارج

 دکررر نیرریتا قیررد  طشربرره تررشانیرا نمرر آنهررا اتیررجزئ گرراههیچاسرر  کرره  یخررارج نظررر

 .(1551 ،منیفر-لارسن)

 نظررر در  یّررفعّال  یرر انجررا  یبرررا یآمشزشرر رو کرره  یو دسرر شرالعمل سرراخ ارها

هرر ترر  کره  ۀبرنامر شرشد،یمر نیتر و مر رّ  تشسر  کره جلسره هر  یت ر طر  رد،یگیم

 از ییهررانمشنرره کنرر ،یمرر فیررتعر را آن خررشد یآمشزشرر یهررااسرر یبررر س هیررسسرره بررا تکؤم

  یّرفعّال  یر برشدن آشرش  برر یما نر و برشدن براز. هسر ن  کلرا  در یخرارج یهراجاذ 

 یابزارهررا از یریررگبهررره. شررشد یفرریتعر یارر ود آن یبرررا کرره اسرر  سررشدمن  یزمرران
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 .باشرر   یهرر   ترر ر یارررر بخرر  اسرر  کرره در راسرر ا یزمرران زبرران کلررا  در یآمشزشرر

 اایر ن امرا ،دهر یمر  ررار مر رّ  اریراخ  در یشر ریب عمر   ر رت تر  ۀبرنام پریریانعطا 

 یهراجراذ  تمرا  مشر رر ۀنقطر. دهر  سرشق مطلرق ینظمریبر بره را در  طرر  و کلا 

  ،یررتمج ی یرر)ا  اسرر  م فرراوت سررطش  در هرراجرراذ  ییخشدمانررا  یخاصرر یخررارج

8441). 

تررر   ۀبرنامرر و جلسرره هررر  یترر ر طررر  ن،یتمررر هررر دسرر شرالعم   ،یررترت نیبرر 

طرر   ،لاوّ نگراه در. رونر یمر شرمار بره زبران کلرا  در یخرارج یهاجاذ  از ییهانمشنه

، سرراخ ار و بعرر ازآنهررر جلسرره بررا جلسرره بعرر ، طررر  برنامرره هررر تررر  بررا تررر    یترر ر

 وا  بره امرا ،نر یآیمر نظرر بره م فراوت رو   یر مخ لرف سطش  در هانیدس شرالعم  تمر

 مخ لرف سرطش  انیرم یظراهر یهراتفراوت سرا  آنچره. کننر یم تکرار را یواا  ساخ ار

ول، )دوآ اسر  خراد یآمشزشر ازیرن  یر برر تمرکرز زانیرم گرردد،یمر یخارج جاذ   ی

8448). 

 یدم عرر ّ یآمشزشرر اهرر ا  گرررا،کررن  کررردیرو بررر یما نرر یهررارو  در مثررال طشربرره

 برره خررشد زیررن یزبرران اهرر ا . شررشن یمرر گرف رره نظررر در یزبرران و یکرراربرد اهرر ا  ریررنظ

 و یدرسر واار  هرر در سراخ ار نیرا. گردنر یمر میتقسر یانیرب و یواژگران ،یدس شر اه ا 

 یواار ها و مخ لرف سرطش  انیرم تفراوت سرا  آنچره. شرشدیمر تکررار ک را  سرط  هر

 نایررم از. اسرر  خصررشدبه یآمشزشرر هرر    یرر بررر تمرکررز زانیررم گررردد،یمرر یدرسرر

 مر رّ   یتر ر طرر . دشرشیمر مشراه ه یمشرابه یالگرش زیرن سر میس یخارج یهاذ جا

  یررترم ۀبرنامرر طررر  اسرر ، انآمشززبرران فررر پی  یازهرراین و مؤسسرره ۀبرنامرر بررر یما نرر

 زیرن آن کره شرشدیمر ان خرا   یتر ر یبررا کره اسر  یروشر از م ریرر نشعیبه زین مؤسسه

 .گرددبرمی ارر مؤلفین ان ازچشم به

 پژوهش روش. 3

 جررزو دادهررا، یگررردآور شهیشرر جهرر  از و یکرراربرد هرر  ، لحرراف برره اارررر پررهوه 

هر    یراسر ا در .اسر  یفریک زیرن  یرلو رو  تح اسر  تحلیلری-یفیتشصر یهراپهوه 

  رررار یبررسرر مررشرد زبرران کلررا  در ی گیررچیپ و آشررش  نظریّررۀ اصررشل اب رر ا، در ق،یررتحق
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کلررا  آمررشز   در ی گیررچیپ و آشررش  نظریّررۀ اصررشل یبررسرر منظشربرره سرر  . گرفرر 

برر اسرا  معیرار  A 1 سرط  تهرران در زبران آمشزشرگاه 9 درکلا  زبران فرانسره  19 ،زبان

 مشرراه ه 1952در زمسرر ان  مررشرد (8441شررشرای اروپررا، )مشرر رر اروپررایی  چهررارچش 

هررا کلرا  ۀر آشرنایی زبرران همرم غیّرایرن بررشد کره  ،A1 دلیر  ان خررا  سرط . گرفر   ررار

-برنامرره و در  طررر  هررا،کلررا  نیررا یآمشزشرر یمح ررشا . سررط  ما رر ی باشرر رابرر  و در

 رو  یآمشزشرر ی. مح ررشابررشد  هیررگرد فیررتعر و نیرریتع مؤسسرره تشسرر  یدرسرر یزیررر

«Alter ego +  »در یگرررید آمشزشرریکم  یمح ررشا ،یبررشده و جررز ک ررا  آمشزشرر 

 ،هرراکلررا  نیررا انآمشززبرران .گرفرر ینمرر  رررار کلررا  در  یترر ر یبرررا نیم رّسرر اریرراخ 

 مرر رّ  9 .بشدنرر  سررال 99 تررا 15 یسررن نیانگیرربررا م بالررا برره یکارشناسرر دارای مرر رر

کارشناسرری ارشرر   مرر رّ  1کارشناسرری ارشرر  م رجمرری زبرران فرانسرره،  ال حصرری فارغ

در مقطرر  کارشناسرری دانشررجشی آمررشز  زبرران فرانسرره  مرر رّ  9ات فرانسرره و تنهررا ادبیّرر

ترر ری   ۀسررال سررابق 1تررا  8سررال و دارای  99-80سررنی  ۀین در بررازم رّسرر بشدنرر .ارشرر  

از  شر ها  اا جر ول برر مانرای  را میر انی ۀمشراه نشیسرن گان مقالره،  زبان فرانسه بشدنر .

 و انرر ( انجررا  داده8449آشررش  و پیچیرر گی کرره کررشزدن ) نظریّررۀ هایمؤلفررههررا و مشخصرره

 .اس  گرف ه صشرت انپهوهشگر ۀم اخل ب ون ۀمشاه 

مخ لررف، کاربسرر  ایررن   و پیچیرر گی در سررطش  آشررش نظریّررۀبررا بررسرری اصررشل  

یمه کلررا  زبرران فرانسرره مررشرد بررسرری  رررار گرفرر . آنچرره در جرر ول رررم اصررشل در

آشررش  و پیچیرر گی در  نظریّررۀهررایی از تعمرریم اصررشل ، مجمررش  نمشنررهگرررددمیمشرراه ه 

 کلا  زبان فرانسه اس .

 پژوهش یهاافتهی. 4

 ،ی گیررچیآشررش  و پ نظریّررۀ یهررادلالرر  بررر اسررا اشرراره شرر    الرراًکرره  طشرهمرران

 منظشربررهدر نظررر گرفرر .  سرر میس  یرر عنشانبرره را رانیررازبرران فرانسرره در  کلررا  تررشانیمرر

 قیررتحقکرره در رو   طشرهمرران ران،یرراز چررارچش  کلررا  زبرران فرانسرره در ا  یدرر صررح

بررر اسررا  معیررار  A1سررط   مخ لررف در مؤسسرراتاز  زبرران فرانسرره کلررا  19 شرر ، ذکررر

 رررار گرفرر .  ی انیررم ۀمررشرد مشرراه ( 8441مشرر رر اروپررایی )شررشرای اروپررا،  چهررارچش 
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 جین را یفریک یلریتحل. اسر  شر ه آورده ی انیرم ۀمشراه  یارهرایمع جر ولمقاله  یان ها در

 :کرد خلاصه ریز اص  18 رد تشانیم را ش همشاه ه فرانسه زبان یهاکلا 

 یدگیچیپ. 1. 4

 سر میاواخرر  ررن ب ازکره  دهر یمر نشران زبران آمرشز  یهرارو  تحرشل ریس یبررس

 یکراربرد یشناسرزبران و زبران آمرشز  برر یما نر یهرادر پرهوه  ی گیرچیپ نینش فیتعر

 بررر تمرکررز ،یمشزشررآ یمح ررش ۀیررته در ی گیررچیپ گرررف ن ظرررن در. اسرر  گرف رره یجررا

 دسرر ازاین ییهررانمشنرره ،یریادگیرر-یاددهیرر ینرر هایفرآ یو بررسرر 1یارریترک هررایرو 

 ی، ما نرروزبره یهراک را  از ران،یرادر  زبران یهراآمشزشرگاه. رونر یمر شرمار بره مطالعات

 یزیررامرهبرن و  یتر ر طرر هسر ن .  منر بهرره ی گیرچیپ ۀدر ارشز نینرش هایپهوه بر 

کره  کررد اذعران تشانر یمر، وجشدبرااین .شرشدیمر نیتر و یآمشزشر رو اسرا   برر یدرس

 یجررامررشرد اسرر فاده  یآمشزشرر یدر مح ررشا ،آن  یدر مفهررش  کلاسرر ی گیررچیارر ا   پ

 و مرر رّ ان، آمشززبررانم شررک  از  یطشرکلّبرره زبرران مررشز آ کلررا  ینرر ارد. از طرفرر

 ان،آمشززبرران انیررم روابرر  .اسرر  مؤسسرره یآمشزشرر اسرر یساز  م رریرر و یآمشزشرر ی ررشامح

از کررن  در  ییهررانمشنرره یآمشزشرر یمح ررشا ترریریر و انآمشززبررانو  مرر رّ  انیررارتاررا  م

گف ره  کره طشرهمران نیهمچنر. افزایر می سیسر م پیچیر گیکره برر  کلا  زبان اس  س میس

 آنهرا از و دارنر  تعلرق یگررید یاج مراع یهراسر میس بره خرشد ،اعارا نیا از ک ا  هر ،ش 

 نیررا از م رریرر نشعیبرره کلررا  در انآمشززبرران یهرراکررن  ،درن یجرره. رنرر یپریمرر ترریریر

  یر خلرق  ه،یرا انیر)ب انرهیگراکرن  یهرا یرفعّال در آمرشززبران نیرا بر علاوه. هاس نظا 

 گرراردیمر تریریر یگرریبرر د آن دنارال هبر و ردیرگیخشد را به کرار مر ینازبانیب ،...(و مکالمه

 نرر یفرآ. دهرر یمرر تشسررعه را خررشد ینازبررانیب ،یزبرران یهرراکررن  نیررا از م رریرر زیررن خررشد و

 از یعم نررشّ فیررطدانسرر .   هیررچیپ ی، رونرر خشدخشدیبرره تررشان،یمرر را ینازبررانیب ۀتشسررع

 و کرررد فیررتعر  هیررچیپ یسرر میس را فرانسرره زبرران کلررا  شررشدیروابرر  سررا  مرر نیررا

 و یفارسر زبران  تقابر ،سر میس نیرا یاجرزا انیرروابر  م ی گیرچیبره پ  تشانریمر درنهای 

                                                           
1. Eclectisme 
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بره  ازیرآمرشز ، ن یدر راسر ا ی گیرچیپ نیراز ا یریرگبهرره بررای افرزود. زین را فرانسه زبان

 ی گیررچیپ بررهنسررا   یمشزشررآ سرر میسم شلیرران و  انم رّسرر برگررزاری کارگرراه آشناسررازی

 .اس  زبان کلا 

   ییایپو. 2. 4

 گررددیمر آن ی گیرچیسرا  پ ،ردیربگ شرک  تشانر یمر زبران کلرا  در که یروابط  تنشّ

 یهرا هیران اآمشززبران ،م مرکرز برر گف گرش نراتیدر تمر .دارد دنارال بره را سر میس ییایپش و

بره  .کننر یمر  یرتکم ایر تیییر  رد، را یگررید یهرا هیرا و کننر یم مطر  کلا  در را خشد

 نیررا در و دارنرر  یزبرران یسرراخ ارها از اسرر فاده در یسررع انآمشززبرران هررا، هیررا انیرردناررال ب

 آمشززبران یخطرا برا م ناسر  سر یبایمر مر رّ  و دارد وجرشد خطرا برروز اا مال رالهم

 نیهمچنرر او. دهرر  نشرران واکررن  خطررا برره ا نسرر زمرران چرره و شنررهچگ ردیرربگ میتصررم

 زیررن و در  اهرر ا  ،دادهرخ یخطررا نررش  خطررا، مفهررش  بررشدن ینسررا از سرر یبایمرر

 19 در .(1518، 1)ژورژ داشرر ه باشرر  یبرخررشرد بررا خطررا آگرراه یهررامهررارت و هررا یررتکن

و  داشرر ن ان آمشززبرران یخطررا در برابررر مهیبرخررشرد سراسرر ینم رّسرر ،شرر همشاه ه کلررا 

 سرراع ، برره مکرررر نگرراه .بررشد ابرر  برداشرر   آنهررااز ارکررات و رف ررار  انم رّسرر ارررطرا 

 ،کنر   یتصرح را خرشد یخطرا ترا ب هر  زمران آمشززبران بره آنکره ب ون خطا کردن گششزد

 را دادن پاسرخ و بحرو بره ورود ۀزیرانگ و جررتت آمرشزانزبران تر ریجبه ترا شرشدیمر باعو

وارر ه مرر کلم مرر رّ  ،مفهررش   یرر  یترر ر هنگررا  در گررریطررر  د از .ب هنرر  دسرر  از

 بهررره  م نررشّ ابررزار ایرر و گرررید یآمشزشرر یمح ررشا از و کنرر یمرر بسررن ه ک ررا  بررهاسرر ، 

 و سرازدیمر کنن هخسر ه را یریادگیر-یاددهیر رونر  مر رّ  کنشاخر ی کرردیرو. ردیرگینم

 شر  ذکرر کره ییهرانمشنره. کننر ینمر دنارال ان هرا ترا را هجلسر مشرش  انآمشززبان درن یجه

  .بمان  یبا  یا ا ل سط  در کلا  ییایپش ششدیم سا 

                                                           
1. George 
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 یخط ریغ ۀرابط. 3. 4

در سرط   رییرتغ :شرشد یابیرارز مثار  تشانر یمر زبران کلرا  درهمچشن تغییرر  اتیرییتغ

تقابلررات  زیررن ،گانررهچهار یزبرران یهررامهررارت در شرررف یپ ان،آمشززبرران یهرراآمشخ رره

تشانرر  مثارر  در کلررا  زبرران مرری رهیررو غ مقصرر  زبرران رسررش  و فرهنرر  از یناشرر یرهنگررف

 مشرررش   یرر فهررم در نیتمرر و  یررفعّال نررش  کر ا  بررشد مطمرر ن ترشانینمرر. ارزیرابی شررشد

 در را هرا یرفعّال و هرارو از  یاریترک سر یبایمر مر رّ  درن یجره .کنر یمر کم  یدرس

کره مرشرد مشراه ه  یهراکلرا  در امرا ؛ردیرگ کرار بره یریادگی-یاددهی ن یفرآ بهاشد یراس ا

-یمرمشررش    یبره تر ر یبرر ک را  آمشزشر هیرتنهرا برا تک مر رّ  ررار گرفر ،  ی انیم

 از یامجمشعرره یآمشزشرر یمح ررشا کرره گرفرر   هیررناد را نک رره نیررا تررشانینمرر. پرداخرر 

 .اسرر  چهارگانرره یهررامهررارت و انآمشززبرران ینازبررانیب ۀتشسررع جهرر  در هررا یررفعّال

 انآمشززبرران ازیررن سرر یبایمرر یآمشزشرر یمح ررشا کارگیریبررهو   یدر رو  ترر ر ،اررالبااین

 برره گشنرراگشن یهررارو  و مح ررشا هررا،از رو  یارریبرره ترک هیرررا در نظررر گرفرر  و بررا تک

 .ش  نائ  کلا  انآمشززبان همه ینازبانیب ۀتشسع ییغا ه  

 آشوب. 4. 4

 یزبران یهرامهرارت و ینازبرانیب ۀتشسرع عنشانبره و مثار نر  اتشمری زبان کلا  در رییتغ

 1«ینازبرانیب»اسر  کره بره دنارال آن  یبزرگر رییرتغ ،آشرش  .شرشد گرف ره نظرر در آمشززبران

 خرشد یبرانز یهراترشان  ،هراآمشخ ره از یریرگرهبهر برا آنان و ششدیم فعّالان آمشززبان ۀهم

 کلررا  در  یررعقا و نظرررات هررا، هیررا از یامجمشعرره ،ترتی اینبرره .دهنرر یمرر تشسررعه را

 ۀهمرر ینازبررانیب و شررشدیمرر گرف رره کرراره برر انآمشززبرران یجمعرر  یررا خلّ شررشد،یمرر مطررر 

 یاسرر قلال و راهاردهررا رغمعلرری یفرررد ینازبررانیب ۀتشسررع .ابرر ییمرر تشسررعه انآمشززبرران

ترا  دهر میفرصر  را  نیرا آمشززبرانکلرا  زبران، بره   یاسر . محر  یاز محر م یرر ،یفرد

هررا و نیررز از هررا و واکررن ان، در ارررر کررن آمشززبررانبررا دیگررر خررشد را در ارتاررا   ینازبررانیب

بررا  امررا ؛دهرر  گسرر ر  یآمشزشرر یمح ررشا از یریررگو بررا بهررره مرر رّ هررای طریررق آمررشز 

                                                           
1. interlingual 
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 ازسررش،   یرر از رررار گرفرر ،  ی انیررم مشرراه ه مررشردکرره  ییهرراکلررا  در نکررهیبرره ا تشجّرره

 نرر یفرآ در گررر،ید یسررشاز گرف رره شرر  و  بهررره  یترر ر نرر یفرآ در کنشاخرر ی یکررردیرو

 هر   کره گفر  ترشانیمر ،نشر  مشراه ه کلرا  یجمعر مشرارک  یبایدر ارزش و  یت ر

چهارگانرره  هررایمهارت ۀان و تشسررعآمشززبرران ۀهمرر ینازبررانیب تررشان  در رییررتغ یینهررا

 . ینگرد قمحقّ انآمشززبان

 دهیخودسازمان. 5. 4

آشرش  اسر  کره وابسر ه بره  ۀق مرالرتحقّر ،یگررر از آشرش  بره خشدسرازمان ه ۀلازم

اصرر   نیررا کارگیریبررهآشررش  و   یّریمرر  یو چگررشنگ اهمّیّرر نسررا  برره  مرر رّ  یآگرراه

 ،آشرش  ۀمرالر در شر هبیان ۀپراکنر  نظررات و هرا هیرا .اسر  یآمشزشر اه ا  یراس ا در

 کررهازآنجایی .شررشدیمرر دهدا ناسررام سرر میس یاعاررا تشسرر  یدر گرررر برره خشدسررازمان ه

 برره آشررش  از گرررار  ،یررگردن قمحقّرر شرر همشاه ه ۀکلررا  زبرران فرانسرر سرر میس در آشررش 

 . شن مشاه ه زین یخشدسازمان ه

 هیلاوّ طیبه شرا ستمیس تیحساس. 6. 4

برروز  اوّلیرۀ  یشررابره   یاساسرکررد:  یبررسردر دو سرط   ترشانیرا م  یاساس نیا

 ترشان  در رییرتغ برروز اوّلیرۀ  یشررا جانارۀهمه یبررسر .بازخشردهرا بره  یاساسرو  رییتغ

 یروانرر  یشرررا زیررن و سروصرر ا ،یطرریمح عشامرر . سرر ین پررریرامکان انآمشززبرران ینازبررانیب

 ترریریر یریادگیرر و یاددهیرر نرر یفرآ بررر تشاننرر یمرر دسرر ازاین یمررشارد و  یترر ر شرررو 

  یرد اوبره  تشانر یمر پریریاساسری  نیرنسرا  بره ا مر رّ  یآگراه ق یبگرارن . در اق

 از و  یرنما عررره یریادگیر و یاددهیرکلرا  زبران و رونر   سر مینسرا  بره س تریصحی 

 ،مشراه ه مرشرد یهراکلرا  از یبرخر دردر کلرا  بکاهر .  مر رّ  ص درصر ی  یمس شل

 19بخرر   نیررا یگرشرر ه پرداخرر . او برررا ۀجلسرر یابیکلررا  برره ارزشرر یدر اب رر ا مرر رّ 

 ترریریر. افر ی اخ صراد بخر  نیرا بره قرهید  99 درنهایر  امرا ،برشد رف رهگ نظرر در قرهی د

 شرر  سررا  شرر ، ادهیررپ کلررا  در درنهایرر  آنچرره بررا شرر هتعریف ۀبرنامرر تطررابق عرر   نیررا

 یتسررل  کرراف کلررا دو   ۀمرریشررشد و او بررر ن  اریررپ  مرر رّ ارررطرا  در  یهررانشررانه
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. اسر  زبران کلرا  سر میس یهگریو نیرا بره نسرا  او یآگراه ع   از نشان که باش  ن اش ه

 نرر یفرآ بررر  سررش ارررر کرره  یرردگر مشرراه ه زیررن هرراکلررا  گرررید در دسرر ازاین ییهررانمشنرره

 .داش  نیم رّس  یت ر

 نسبت به بازخوردها پذیریحساسیت. 7. 4

 سر میس پریریاساسری  بره انم رّسر کره  یرگرد مشرخص شر همشاه ه یهرادر کلا 

نظیررر بررار  فکررری  هرراییی فعّالنخسرر  اینکرره از  .ن ارنرر  یتررشجّه نسررا  برره بازخشردهررا

 درن یجررهبهررره گرف رره نشرر ،  مؤررنرر کلررا ،  درنهایرر ا یرر  فررردی و خلّ ۀکرره در تشسررع

انی آمشززبرران، شرر همشاه هکلررا   19کلررا  از  9هررا م ش ررف شرر . در جریرران بررروز ایرر ه

را  آمشززبررانبلافاصررله خطررای  مرر رّ کلررا   8. در بیرران ایرر ه داشرر ن  بشدنرر  کرره جرررتت

 ۀکلرا  بیران ایر  9تصرحی  خطرا تشسر  خرشد سیسر م را نر اد و در  ۀتصحی  کرد و اجاز

 هرای خرشد مرردد شرشن .ان نسرا  بره بیران ایر هآمشززبرانان سرا  شر  ترا دیگرر آمشززبان

نسررا  برره  مرر رّ عرر   آگرراهی  دهن ۀنشررانان، در هررر دو نررش  کلررا ، م رّسرررف ررار 

 بررره نسرررا  مررر رّ  یآگررراه سیسررر م نسرررا  بررره بازخشردهاسررر . پریریاساسررری 

 رونرررر  ییایررررپش در تشانرررر یمرررر زخشردهررررابا برابررررر در سرررر میس پریریاساسرررری 

 انآمشززبران در نظرر و  هیرا انیرب جررتت و نرانیاطم چنانچره. باشر  مرؤرر یریادگیر-یاددهی

  یررتکم ایرر رد ،تیییرر  هررا، هیررا. بررشد خشاهرر  هررا هیررا تقابرر  ۀصررحن کلررا  شررشد، جررادیا

خطرا رخ  .ردیرگیمر بهرره خرشد  یرا خلّ و ینازبرانیب از خرشد نظرر انیرب در فرد هر ششن یم

  یتصرح مر رّ  درنهایر  و آمرشزانزبران گررید آمرشز،زبران خرشد تشسر  اب ر ا در ،ده یم

ترا از  کلرا ، باعرو شر  یهگریو نیرنسرا  بره ا انم رّسر یعر   آگراه یاز طرفر .ششدیم

و   نرریبهرره نگ یانیرب یهرامهرارت زیرن و یزبران یهراتشسرعه ترشان  یدر راس ا یهگیو نیا

 .اب ین یرونیب نمشد اس  یریادگیه بالقشّ یرویکه ن  یعنصر خلا 

 بودن بینیپیشغیرقابل. 2. 4

 سر میس یروانر و یطریمح  یشررا بره نسرا  شر همشاه ه یهراکلرا  یریپرر یاساس

 و آشررش  هرچنرر ،. نرررود  یپرر  یترر ر طررر  مطررابق برنامرره تررا شرر  سررا  کلررا 
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 شررک  برره ازآنجاکرره امررا ،دارد نقرر  سرر میس بینیپی غیر ابرر  رف ررار در یخشدسررازمان ه

-یمر را سر میس بینیپی غیر ابر  رف رار درن یجره نشر ، یریرگبهرره اصر  دو نیرا از مؤرری

 .دانس  یروان و یطیمح  یشرا به مح ود تشان

 ستمیس بودن باز. 9. 4

 ییایررپش و ییمانررا در یانرررژ نیررا. اسرر  رونیررب  یمحرر از یانرررژ یرایپررر برراز سرر مِیس

 ۀل و تحرررر کرره لازمررتحررشّ ر،ییررتغ ،یورود یانرررژدارد.  انکرراریغیر اب  نقرر  سرر میس

 چهرارچش  بره ترشانینمر رااسر  را بره دنارال دارد. امرروزه کلرا  زبران  سر میهر س یبقا

 تشانرر یمرر ن رنرر یا  ،م نررشّ یزبرران و یآمشزشرر یمح ررشا از یریررگبهررره .دانسرر  محرر ود آن

 از یریررگبهررره بررا مررشزانآزبرران. باشرر  زبرران کلررا  در اصرر  نیررا کاربسرر  از ییهررانمشنرره

 خرشد ینازبرانیب نر نتشایمر انر وا عی که با هر   آمرشز  زبران تشلیر  نشر ه یزبان یمح شا

 تریریر سر میس ینازبرانیب برر درنهایر  و کننر  اسر فاده آن از هرا هیرا انیب در و داده تشسعه را

. برشد شر ه گرف ره نظرر در بسر ه یسر میس ،شر همشاه ه زبران یهراکلا  م یسفانه. بگرارن 

زبررانی  یمح ررشا و  یررگردن مشرراه ه کلررا  در م نررش  یآمشزشرر یمح ررشا از یریررگبهررره

 .ششدینم یان معرفآمشززبانسط   م ناس  باوا عی 

 پذیریتطبیق. 10. 4

 ،ییایرررپش ،ن اشررر  وجرررشد پرررریریتطایق شررر همشاه ه یهررراکلرررا  رد کرررهازآنجایی

 سرر میمرر او  در رف ررار س رییررو برراز بررشدن کلررا  زبرران، سررا  بررروز تغ پریریاساسرری 

و  کنرر یمرر نیتاررم را سرر میس سررلام  ،کلررا  انعطررا  و پررریریانطااق.  یررگردیمرر

 در .باشرر  داشرر ه دناررال برره را کلررا  یاعاررا ینازبررانیب ۀتشسررع تشانرر یمرر درنهایرر 

 کلررا  سرر میس ،یدرسرر ۀبرنامرر و  یترر ر طررر  نیترر و شرر همشاه ه یهرراکلررا 

 یهگرریو از درن یجرره .بررشد هشرر  گرف رره نظررر در بینرریپی  ابرر  بسرر ه و  یامجمشعرره

 . ینگرد یریگبهره یمطلشب نحش به کلا  زبان س میس پریریانطااق
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 یخارج یهاجاذب. 11. 4

 یخارج یاهجاذ  ق یاق در. س ین س میس به ا بی یانرژ ورود یمعنا به س میس بشدن باز

 زین و تر  یدرس ۀبرنام  ،یت ر طر  زبان کلا  در. کنن یم فیتعر را س میس ا ود

 اص  نیا بر هیتک ابدر نظر گرف .  یخارج یهاذ جا ناعنشبه تشانیم را ک ا  یهادس شرالعم 

 در. ردب بهره کلا  یمشزشآ اه ا  زین و انآمشززبان ازین اب م ناس  یآمشزش یمح شا از تشانیم

ه باص   نیاز ا ،ش همشاه هزبان فرانسه  هایتر  کلا  یدرس ۀبرنام و  یت ر طر  نیت و

 مس یس ا ود یخارج یهاذ جا که گف ه ش  طشرهمان بهره گرف ه نش ه اس . مؤرریشک  

 ییگف گش در.  سین آن بشدن ناپریرانعطا  و س میس بشدن بس ه یمعنا به نیا اما کنن یم نییتع را

 تر  ۀفشرد یدرس ۀ  طر  در  و برنامیگردانجا  ش ، مشخص  انم رّس با کلا  از بع  که

 نیا. ن ارد وجشد یآمشزش اه ا  یراس ا در برنامه رییتغ امکان و ششدیم فیتعر مؤسسهتشس  

تا  ششدیم سا  مکم  یآمشزش یشامح  هر از یریگو بهره نش هت وین رو  بر اسا  برنامه

به  یخارج یورود انرژ ۀبس ه اجاز س میس  ی .نششد دناال مؤرری شک  به برنامه یبن زمان

 ۀ، تشسعانآمشززبان  یا بروز خلّ یبرا یمجال درن یجه و ردیپرینم را آشش  ده ،ینم را س میس

 انآمشززبان ۀزیانگ بر مرورزمانبه درنهای  و ده ینم رخ یخشدسازمان ه ن ارد، وجشد ینازبانیب

 .داش  خشاه  یمنف تیریر

  ییخودمانا. 12. 4

 همان ،یخارج یهاجاذ  ییخشدماناوجشد ن اش .  ش همشاه ه یهاکلا  در ییخشدمانا

 ازمن یاص  ن نیاز ا یریگبهره. ششدیم تکرار یخارج جاذ  سط  هر در که اس  ییالگشها

 یورود بر تنها یخارج یهاذ جا آن در که اس  یترمنعطف یدرس ۀو برنام در طر   نیت و

 . نساز ما ل بس ه یارا به مجمشعه س میس نکهیداش ه باشن  نه ا کن رل س میس

 ایدر نظر گرف ه ش ه  رو  نیدر ت و نظریّه نیاصشل ا یبرخ که داد نشان ی انیم همشاه 

 هایی فعّال  تنشّ و  ییایپش ،ی گیچیپ ریاس  )نظ یبررس  اب ه در کلا  زبان بالقشّ صشرتبه

 یخشب یآگاه ازمن ین در کلا  زبان نظریّه نیا اصشل ریسا کاربس  و( ک ا  در ش هگنجان ه

 فاده از اس اهمّیّ اس  از  یچن  باآنکهاس .  کردیرو نیا بهنسا   یمشزشآ س میو س نیم رّس

 یها دو مقشله در کلا نیا ش ه، صحا  زبان کلا  در یایرو  ترک کارگیریبه زین و یفناور
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 ییوکارآ یابزارکم  آمشزش تیریرکه بر  ن اذعان داش  انم رّس . یمشرد مطالعه مشاه ه نگرد

 مؤسسهاز طر  تر   ۀاما طر  در  و برنام ،هس ن  آگاه یایو ترک  م نشّ  یآمشزش یمح شا

 یزشآمش یمح شا از یریگبهره ۀاجاز تر  نام ناس  و فشرده یبن زمان زیو نششد می یلیتحم

  م رّ   یطر  ت ر زانیباش  به همان م تربس ه تر  یآمشزشهرچه برنامه  .ده ینم رام نش  

بشدن و  ینیبپی غیر اب  یزبان بر مانا کلا   یّ ماه ازآنجاکه و دارد یکم ر پریریانعطا  زین

 ییغا ه  تا  ششدیم سا  کلا  یقیاق ساخ ار به تشجّه ع  اس ،   یش  پریریاساسی 

و کاه  ارطرا   زهیانگ  یان، افزاآمشززبان ۀهم ینازبانیب تشان  ۀتشسع که آمشز  زبان

 .اب یق ناس  تحقّ  س میس یاعاا

 یریگجهینتو  بحث. 5

آشرش  و  نظریّرۀ برا تکیره برر رانیرزبران فرانسره در اآمرشز   یبررسرمقاله با ه    نیا

 مرر ل تشانرر یمرر ی گیررچیپ و آشررش  نظریّررۀ کرره شرر  فررر .  یررگرد انجررا  ی گیررچیپ

 ۀعتشسرر زیررآمررشز  و ن سررازیبهینهارائرره دهرر  و بررر  زبرران کلررا  سرر میس از یترررجررام 

برر کلرا   ی گیرچیو پ آشرش  نظریّره یهرااسرا  دلالر  نیراباشر . برر  اررگررار ینازبانیب

و  رگرایو تفسر یفریک کرردیبرر رو هیرتک براگرفر .  ر ررا یبررسرمشرد  رانیدر ا فرانسه زبان

 یکنرشن  یوررع یبررسر ررمن دخالر ، زانیرم ار ا   برا ی انیرم ۀمشراه  از یریگبا بهره

 و آشررش  نظریّررۀ یهرراکاربرد امکرران شرر  تررا کششرر  رانیرردر ا فرانسرره زبرران آمررشز 

 سرر میکامرر  س ینفرر ،پررهوه  نیررا از هرر  . گررردد ارائرره انزبرر آمررشز  در ی گیررچیپ

مرشرد مشراه ه بره  یهراکلرا  یهرایهگریو تمرا  میتعمر و رانیرا در فرانسرهزبران  آمشز 

کرره  اسرر مشرررش   نیررطررر  ا ،یمقصررشد اصررل بلکرره ،سرر ین رانیررا درزبرران  یهرراکلررا 

  یاز پرر یدرسرر یزیررربرنامرره بررر یما نرر کاملرراً و بسرر ه یسرر میس رانیررا درکلررا  زبرران 

 ۀعهر  برران آمشززبران یریادگیر زیرو ن یاددهیرکامر    یاسر  و مسر شل مؤسسره ش ۀتعیین

 زیررن و یدرسرر ریزیبرنامرره نیدر ترر و یو آمشزشرر یطرریعشامرر  مح ریاسرر  و سررا مرر رّ 

 .ششدینم گرف ه نظر در  یت ر طر 

کلرا   سر میاسر ناا  شر  کره س نیچنر ی گیرچیو پ آشرش  نظریّرۀ یاررگرار ا یمق در

 یرعلمرریغ نیترر و و کلررا   مسرریس نامناسرر  فیررتعر جهرر  برره ران،یررزبرران فرانسرره در ا
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 سرر میب  رررن نخسرر  ۀمررین یعلمرر یهررا سررنّ بررر یم کرر  یورررع در هنررشز ،یدرسرر ۀبرنامرر

 بررشدن، برراز برره نسررا  یآمشزشرر سرر میس و مرر رّ  یآگرراه عرر   گرررید ییسررش از. اسرر 

 تررا شررشدیمرر سررا  کلررا  سرر میس رف ررار بررشدن بینیپی غیر ابرر  و پریریاساسرری 

 ،یجزئرر عشامرر  ترریریر کررهازآنجایی و باشرر  مرر رّ  عهرر ه بررر آمررشز  کامرر   یمسرر شل

 شررشد،ینمرر گرف رره نظررر در یریادگیرر-یاددهیرر نرر یفرآ بررر غیررر آمشزشرری گاهررا و یخررارج

. دگررردینمر نیترر و پرریریانعطا  و م ناسر   یترر ر طرر  آن دنارال برره و یدرسر ۀبرنامر

 شر ه فیرتعر  یاز پر ۀکلرا  از برنامر ،غیرر آمشزشری ایر یچنانچه بر ارر هر عامر  آمشزشر

مهرم  نیرشر ه و ا نف اع مادبره کراه  و اررطرا  دچرار تشانر یمر مر رّ  نکنر ، یرویپ

 سررازیآگاه داشرر ه باشرر . یان ارررر سررشئآمشززبرران ۀزیررانگ زیرررونرر  آمررشز  و ن ۀبررر ادامرر

از  برررداریبهره و پیچیرر گیشررش  و آ نظریّررۀماررانی زبرران از  مؤسسرراتان و م شلیرران م رّسرر

در تقشیرر  بهارشد عملکرررد معلمران و  در تشانر میمررشز  زبران فرانسرره هرای آ آن در کلرا

 وا   ششد. مؤررآمشزان یادگیری زبان

 یوربهررره در آن ترریریر و آنهررا یسرراخ ار یالگررش و یخررارج یهرراجرراذ  یبررسرر

 یگررید یهراپرهوه  آغرازگر تشانر یمر نششر ار نیرا ۀادامر در کره اسر  یپرسش ،یآمشزش

 .باش  زبان آمشز  در ی گیچیآشش  و پ نظریّۀ یبر مانا

 نامهکتاب

 و آمررشز  نظررا  در آشررش  نظریّررۀ یهرراآمشزه(. 1958) .ر ،یچررابک یمحمرر و  ، . ر. ان،یررآهنچ

 .9-84 ،(85)2 ،یدرس برنامۀ مطالعات فصلنامۀ .رانیا در یتجرب علش  یدرس برنامۀ

 آمشزشری نظرا  در نقادانره تفکرر جایگراه(. 1954) پ. مف رشن، و .،پ ،یرجنر یب  .  .، ،یبرا ر
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آشوب و پیچیدگی، اقتباس شده از  نظرّیۀهای ها و مولفهمشخصه میدانی ۀجدول مشاهد: 1پیوست 

 (2005کوزدن )
 ردیف مدرّساضطراب 

 ع   تسل  لاز  بر ماحو ت ری 

 .1 عشام  فردی

 فق ان طر  ت ری  م ون 

 ع   تطایق طر  ت ری  با وا عی  ت ری  در کلا 

 ع   تسل  بر رو  ت ری 

 م رّ شناخ ی های روانارطرا  ناشی از ویهگی

 ان آمشززبانبی اا رامی و رف ار بی ادبانه 

 .8 ناآمشززبانرف ار  از م یرر

 ان آمشززبانایجاد سرو ص ا تشس  

 ان به در آمشززبانی تشجّهبی 

 سشلات خارج از در  و مشرش  کلا 

ی ، حو ج اان برای پاسخ به سشالات و ت ری  مآمشززبانع   آمادگی 

 ۀش  نیبیپی ین  ت ری  نسا  به طر  اکه سا  طشلانی ش ن فر

 گردد.می م رّ 

 در اخ یار ن اش ن مح شای آمشزشی مکم 

از سیاس  آمشزشی  م یرر

 مؤسسه
9. 

درسرری نسررا  برره اجررم مح ررشای ک ررا   ۀتشزیرر   نامناسرر  برنامرر

 آمشزشی

  مؤسسهدرسی اجااری  ۀدناال کردن برنام

 دمای نامناس  محی  کلا 

غیر از عشام   م یرر

 آمشزشی
0. 

مثرال کشچر  برشدن کلرا   طشربرهکلرا  ) ۀنامناس  برشدن  انر از

 ان( آمشززبانبه نسا  تع اد 

سیسرر م صررشتی، تخ رره و ماررشد تجهیررزات آمشزشرری مناسرر  نظیر)ک

 )... 
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  رّ مان، آمشززبانسیس م کلا  از اجزای م فاوتی نظیر 

و مح شای آمشزشی تشکی  ش ه اس  که بر یک یگر 

 . گرارن می تیریرمس قیم و غیر مس قیم  طشربه

پیچی گی سیس م 

 کلا 

 .1 پیچی گی

ها و مح شای آمشزشی به نشبه خشد ترکیای از تمرین

 های م نش  اس .ی فعّال

پیچی گی مح شای 

 آمشزشی

 اج ماعی دیگر نظیر هایسیس ماعاای این سیس م به 

خانشاده، مح  تحصی ، و کار تعلق دارن  و از آن ها به 

لا  نیز می پریرن  و بر ک تیریرشک  مس قیم و غیرمس قیم 

 .گرارن می تیریر

پیچی گی ناشی از 

 هایسیس متع د 

 اج ماعی

  ین ی پیچی ه اس  اما در محیابینازبانی فردی فر ۀتشسع

بینازبانی ک  اعاا را  ۀمی بایس  تشسع م رّ کلا  

 درنظر بگیرد.

ین  اپیچی گی فر

 بینازبانی ۀتشسع

 

ناشی از تع د رواب  

بین اعاای سیس م 

 کلا 

 .8 پشیایی

، به ششدمیان سا  آمشززبانفردی بشدن سا  یادگیری 

همان نسا  مح شای آمشزشی و رو  ت ری  مشخصی 

وا   ششد، تع د  مؤرربرای آمشز  ی  ماحو 

ان، نیاز به به کارگیری مح شا  رو  ت ری  آمشززبان

 م نش  و جام  تر را افزای  می ده .

غیرخطی میان  ۀرابط

مح شای آمشزشی و 

 انآمشززبانیادگیری 

رواب  

 غیرخطی
9. 

غیرخطی میان  ۀرابط

رو  آمشزشی و 

 انآمشززبانیادگیری 

عشاملی نظیر گرما ، فق ان تجهیزات آمشزشی در  تیریر

 ان  آمشززبانیادگیری 

غیرخطی میان  ۀرابط

 غیر آمشزشیعشام  

و یادگیری زبان 

 مشزانآ
 مشسیقی در بخاطر س ردن واژگان و اصطلااات  تیریر
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نظیر بار  فکری که به بیان و هایی ی فعّالاز  ۀاس فاد

  .کنن میها کم  تاادل ای ه

بینازبانی هر  ۀتشسع

بیان  جرتتفرد: 

ای ه، اصلا  و 

 تکمی  ای ه
آشش  در 

راس ای 

تشسعه 

 بینازبانی

بینازبانی  ۀتشسع .0

مجمش  سیس م: 

کلا  مح   ۀصحن

ها و تاادل ای ه

 نظرات گشناگشن

دهی مطال  ج ی  آمشخ ه ش ه، تشس  ه ای  و سامان

های با تکرار  اع ه یا اصطلا  خاد به رو  م رّ 

آمشز با تلا  برای اس فاده از آن گشناگشن و تشس  دان 

  اع ه. 

دهی خشدسازمان

دخشدسازمان فردی

 هی
9. 

  های ارائه ش ه تشسانسجا  و نظم بخشی ن به تشالی ای ه

 .م رّ 

دهی خشدسازمان

 سیس م

 عشام  محیطی :دمای محی ، مش عی  کلا  

اول  ۀجلس اهمّیّ 

 1ت ری 

اساسی  به 

 اوّلیۀشرای  

 بروز تغییر
 

4. 

ان، بی آمشززبان ۀان: انگیزآمشززبانشرای  روانی 

 انآمشززباناشصلگی 

کافی ت ری ، دان  کافی،  ۀ: تجرب م رّ شرای  روانی 

لاز ، تشانایی کن رل ااساسات خشد و م یری  رف ار  ۀانگیز

 ان آمشززبان

ج ی ، تکمی  ای ه و نظرات، بروز  ۀبیان ای ه، ظهشر ای 

 خطا و تصحی  آن

ر د پریریاساسی 

 ۀراس ای تشسع

 بینازبانی

پاساسی 

نسا   ذیری

 به بازخشردها

1. 

                                                           
1. Leçon zero /  
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 بیان ای ه، تاعیف اع ماد به نف  جرتتع   
 پریریاساسی 

 مخر  و سرکشبگر

 شرای  محیطی دمای محی ، سروص ای کلا  و محی  بیرون 

غیر اب  

 بینیپی 

 بشدن

2. 

، شرای  آمشززبان، شرای  روانی هر م رّ شرای  روانی 

 روانی ک  کلا 
 شرای  روانی

 ها، بیان نظرات م فاوت از تجلی ای ه م یرر
ین  ااز فر م یرر

 آشش 

مج د سیس م کلا ، برگردان ن نظم  دهیسازماناز  م یرر

 به کلا  پ  از گرر از مراله آشش 

از فرآین   م یرر

 خشدسازمان هی

 مح شای آمشزشی و مناب  وا عی م نش  در کلا 
اس فاده از مح شای 

 آمشزشی م نش 

بازبشدن 

 سیس م
5. 

 
اس فاده از این رن  

 در کلا 

 
کلا  در برگزاری 

 محی  باز

 
تقاب  با دیگر 

 و مراکز مؤسسات

 هاظهشر ای ه 

 .14 ریپریتطایق

ششد که لاز  به با بیان نظرات، سشالات ج ی ی مطر  می

.  باشمیپاسخگشیی در آن جلسه و یا در جلسات دیگر 

که  دششمیاز طرفی بیان ای ه، سا  بروز خطای اا مالی 

 بایس  تصحی  گردد.می

ه ای  کلا  نسا  

به نیازهای 

 انآمشززبان

 امکان م رّ ان و آمشززبانباز بشدن سیس م کلا ، به 

ده . با این اال این سه ها و بروز خلا ی  میورود ای ه

های جاذ  طر  ت ری 

 خارجی
11. 

 درسی تر  ۀبرنام
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تشان  ا ود و چهارچش  سیس م را جاذ  خارجی می

مشخص کن . این به معنای مح ود کردن و بس ه بشدن 

سیس م نیس . بلکه این  ابلی ، خلا ی  و بینازبانی 

ه ای   م رّ سیس م را در مسیر نیاز و اه ا  آمشزشی 

کن . که برنامه درسی هرجلسه م ناس  با اجم مح شای می

گرف ن نیاز آمشزشی دششاری و با در نظر  ۀآمشزشی، درج

 ان ت وین گردد.آمشززبان

 های ک ا سرفص 

 بایسرر  مرری تررر ، درسرری ۀبرنامرر و ترر ری  طررر 

 طرفرری از بررشده، ک ررا  هررایسرفصرر  بررا م ناسرر 

 مرر رّ  خلا یرر  گنجانرر ن برررای لرراز  پررریریانعطا 

 هررایرو  و م نررش  آمشزشرری مح ررشای از اسرر فاده در

 . باش  داش ه م نش  ت ری 

 .18 خشدمانایی طر  ت ری 
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