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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.
Keywords: Chaos/Complexity Theory, French Teaching, Iranian Learner, Effective
Teaching
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چکیده
امرروزه تحقیقررات میانرشر های اهمّیّر
میانرشر های دارد و کاربسر
م ریکن ر  .ای رن پررهوه
«نظریّرۀ آشرش

زیرادی یاف رره اسر  .آمررشز

زبرران نیرز مرراهیّ ی

نظریّررههررای نررشین در تشسررعۀ آن نقر

بسریار مهمری ایفررا

بررا ه ر

زبرران فرانس ره در ای رران بررر اسررا

بررس ری آمررشز

و پیچیر گی» صرشرت گرف ره اسر  .پرهوه

ش ریشۀ گررردآوری دادهررا ،جررزو پررهوه هررای تشص ریفی-تحلیلرری

کرراربردی و از جه ر
اس ر  .بررر اسررا

ااررر بره لحراف هر

هر

و رو

مطررر مرریش رشد :آمررشز

تحقی رق ،دو چررال

زبرران

فرانسره در ایرران بررر مانررای چرره سیسر می تعریرف میشررشد و چگشنره نظریّررۀ آشررش
پیچی ر گی م ریتشان ر بررر بهرررهوری آمررشز
نظریّررۀ آشررش
سرر

زبرران مررشرد مطالعرره رررار گرفر .

زبرران فرانسرره در سررط  A1در آمشزشررگاههررای زبرران در تهررران

مشرراه ه گردی ر تررا امکرران بررهکارگیری نظریّررۀ آشررش
زبان خارجی در ایرران بررسری گرردد .ن رایج پرهوه
آمررشز

و

زبرران فرانسرره ترریریر بگرررارد .اب ر ا اصررشل

و پیچیر گی و کررارکرد آن در آمررشز

 19کلررا

،

زبرران ،بخشرری از اصررشل نظریّررۀ آشررش

پشیرایی و رویکرررد غیرر خطری) در کلررا
باایناررال سیسرر م کلررا

آمررشز

و پیچی ر گی در کلررا

آمررشز

نشران داد کره رویکردهرای اخیرر
و پیچیرر گی (ازجملرره پیچیرر گی،
زبرران فرانسرره را پششر

مریدهنر .

زبرران فرانسرره در ایررران همچنرران سیسرر می بسرر ه و ابرر

پی بینی در نظر گرف ه ش ه اسر  .نک ره دیگرر اینکره پیادهسرازی ایرن نظریّره برر کلرا
آمررشز

زبرران ،نیازمن ر آگرراهی م رّس رین و نی رز سیس ر م آمشزش ری نسررا

انعطا پریری و اساسی پریری کلا
کلیدددوا هها :نظریّررۀ آشررش

آمشز

زبان اس .

و پیچی ر گی ،آمررشز

بهرهوری آمشز
____________________________
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 .1مقدّمه

دانر

بینارشر های آمررشز

زبرران ،ترکیاری از رو شناسری ،روانشناسری ،علررش تربی ری،

جامعهشناسری و زبررانشناسری اسر

آن مطالعرۀ رو هررای تر ری

و هر

فرآینرر های یرراددهی-یررادگیری زبرران اسرر
سراسررر دنیررا ،تفکّررر نقّادانرره بررهعنشان ی ر
ششد .انجا پهوه
میررزان وا عیرر

و بهینررهسررازی

(روبرررت .)8442 ،1در نظا هررای آمشزشرری
مفهررش بنیررادین و ی ر

آرمرران آمشزشرری مطررر

بره منظرشر فهرم اینکره تفکّرر نقّادانره برهعنشان آرمرانی آمشزشری ترا چره
آمشزشرری پیرر ا کرررده از اهمّیّرر

بررهسررزایی برخررشردار اسرر

(بررا ری،

بیرجنررر ی و مف رررشن .)1954 ،از سرررشی دیگرررر تحشلرررات گشنررراگشن در مارررانی نظرررری،
دی گاههای سنّ ی آمرشز

زبران را بره چرال

کشری ه اسر  .برخری از ایرن دگرگرشنیهرا از

تحشلات علمی در علش تجربی سرچشمه گرف هان (گشمردی.)1954 ،
نظریّررۀ «آشررش

و پیچیر گی» 8نخسر ین بررار تشسر ریارریدان آمریکررایی ادوارد لررشرنز

9

در ده رۀ  44میلررادی مطررر ش ر  .باایناررال ،پ ری ازاین باشررلار 0در سررال  1590بررا ردّ نگرراه
دکارتی به علم ،برر ایرن عقیر ه برشد کره تجزیرۀ پیچیر گی بره اجرزای سرازن ۀ آن بره معنری
نادیرر ه انگاشرر ن ارتااطررات میرران عناصررر تشررکی دهن ۀ آن اسرر
سیس م محرو مریسرازد (آلهراد

و مررا را از درر رف ررار

جرشنز .)8442 ،9در گررر زمران ایرن نظریّره مرشرد تشجّره

پهوهشررگران سررایر علررش رررار گرفرر  .بحرررانهررای سیاسرری ،تغییرررات رشرر جمعیرر ،
تغییرات جشّی و نیرز تغییرر در بینازبرانی نمشنرههرایی از تجلّری رف رار آشرشبنار در ارشزهای
گشنرراگشن دانر

هسر ن  .نررزا میران روانشناسری زبرران و جامعررهشناسری زبرران بررهعنشان دو

جریرران غالرر

و پیچیرر گی در ارررشزۀ

در زبانشناسررری ،سررا

ظهررشر نظریّرررۀ آشررش

زبررانشناسری گردیر  .نگرراهی کرره نررهتنها برره فردگرایرری محر ود نمریشررشد ،بلکرره دادههررای

1. Robert
2. the theory of chaos and complexity
3. Edward Lorenz
4. Bachelard
5. Alhadeff‐Jones

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا

...

ااص ر از تحلیرر فرآینرر ها را در بافرر

44

ارتااطررات میرران افررراد جامعرره تحلیرر مرریکنرر

(دوآول.)8448 ،1
از منظررر نظریّررۀ آشررش
پیچی ه در نظرر گرفر

و پیچی ر گی ،کلررا

زبرران را م ریتررشان بررهعنشان ی ر

کره از اجرزای م فراوتی تشرکی شر ه و م ریرر از سیاسر هرای نهراد

آمشزشرری اسرر  .اجررزای ایررن سیسرر م ،دائمرراً ،در کررن
ترتیرر

سی س ر م

تغییررر در کلررا

و واکررن

اج نا ناپررریر اسرر  ،امررا میرران علّرر

سیسرر م رابطررۀ م ناسرر
نمرریتررشان برره چهررارچش

بررا یک یگرنرر  .برر ین

بررروز تغییررر و ارررر آن بررر

وجررشد نرر ارد (لارسررن-فررریمن .)1551،8از طرفرری کلررا
آن و مح ررشای آمشزشرری از پرری

را

تعیینشرر ه تشسرر مؤسسرره

منحصر دانس .
پرس های این پهوه

چنرین مطرر مریشرشد -1 :آمرشز

مانای چه سیس می تعریرف مریشرشد  -8چگشنره نظریّرۀ آشرش
زبان فرانسره تریریر بگررارد کلرا

بهرهوری آمشز

زبران فرانسره در ایرران برر
و پیچیر گی مریتشانر برر

زبران مرؤرر ،مریبایسر

سیس م طایعی و دربردارنر ۀ ویهگریهرای سیسر مهرای پیچیر ه ما نری برر آشرش
نظر میرس کره نظریّرۀ آشرش

بازترا

یر

باشر  .بره

و پیچیر گی مریتشانر مر ل بهینرهترری از سیسر م آمرشز

زبان را ارائه ده .
ه

پهوه

ااررر ،اب ر ا بررسری سیسر م کلرا

مؤسسررات آمررشز
بررای کلررا
آمررشز

زبرران در تهررران و درنهایر

آمرشز

آمرشز

زبران فرانسره در برخری از

بررسرری رهآوردهررای ااصر از ایرن نظریّرره

زبرران خررارجی برهطشر عررا در بافر

ایرران اسر  .الا ّره چررال هررای

زبرران انگلیسری در نظررا آمشزشری کشررشر مررشرد بررسری رررار گرف رره اسر

مشرکلاتی ماننر رویکررد سرنّ ی بره آمرشز
آمشزشی اشاره شر ه اسر
فاصلۀ زیاد نسرا

و برره

زبران ،ناکارآمر ی ک را هرای درسری و مرشاد

(خیرآبرادی ،علرشی مقر ّ  .)1952 ،هرچنر کره زبران فرانسره برا

بره زبران انگلیسری ،جایگراه دومرین زبران خرارجی را در ایرران بره خرشد

اخ صرراد داده اسرر

(بهرامرری و بررار نیررا ،)1954 ،امررا در سرراخ ارهای زبانشررناخ ی و در
1. Dewaele
2. Larsen-Freeman

41

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

مطالعات زبان و ترجمه

زبرران محرراوره و روزانرره مررا بهصررشرت رررمنی وجررشد دارد (گشررمردی و سررلیمی.)8411 ،
دانشررگاههررایی کرره در آن رش ر ه آمررشز

زبرران فرانسرره بررهطشر تخصصرری ت ر ری

محر ود اسر  ،از طرفرری مؤسسررات آمررشز

زبرران انر کی در ایررران بررهطشر اخ صاصرری بررر

زبرران فرانسرره (چرره در زمینررۀ گررردآوری مح ررشای آمشزشرری و چرره در زمینررۀ جررر
م مرکز بشده و نسرا
هر

میشررشد

بره برگرزاری دورههرای تربیر

ایررن پررهوه  ،مطالعرره سیس ر م آمررشز

مر رّ

نیرررو)

زبران فرانسره ا ر ا میکننر .

زبرران فرانسرره بررر اسررا

نظریّررۀ آشررش

و

پیچی گی و نیز بررسی کارآم ی این نظریّه در بهرهوری آمشزشی در ایران اس .
 .2پیشینه و چارچوب نظری پژوهش

پهوهشررگران بسرریاری در اررشزۀ آمررشز

و برنامررهریزی درسرری (کررشزدن،)8449 ،1

یررراددهی-یرررادگیری (دوآول 8448 ،8441؛ لارسرررن-فرررریمن )1551 ،و فلسرررفۀ تعلررریم و
تربیرر
پررهوه

(مررشرین )8440 ،8آمررشز

زبرران م ناسرر

بررا پررارادایم پیچیرر گی برره مطالعرره و

پرداخ ن ر  .ویهگ ری اصررلی سیس ر مهررای پیچی ر ه ،پشی رایی ارتااطررات می ران عناصررر

تشررکی دهن ۀ آن اسر

مریشررشد برررونداد سیسر م غیر ابر پی بینی و نام ناسر

کرره سررا

باشرر  .بررهعاارتدیگر ،رابطررۀ علّرر

و معلررشلی در سیسرر م از یرر

نمریکنر (آرشررارگر )8441 ،9تررا آنجررا کرره گرراه یر
سیس م میششد دراالیکه ی
(دوآول .)8448 ،علّ ر
سیسررر م نسرررا

تغییرر برزر

نسررا

تغییرر جزئری سررا

خطرری پیررروی
بررروز آشررش

در

اررر ابر ترشجّهی برر روی سیسر م نمریگررارد

اصررلی ای رن ارتاررا غی رر خط ری را م ریتررشان در اساس ری پررریری

بررره شررررای اوّلیرررۀ و نیرررز نسرررا

بررره بازخشردهرررا جسررر جش کررررد

(لارسن-فریمن .)1551،از دیگرر ویهگریهرای ایرن نظریّره مریترشان بره خرشد سرازماندهی و
انطااق اشاره نمرشد کره در یر
نظریّرۀ آشرش

سیسر م براز برا خاصری

«خشدمانرایی» 0تعریرف مریشرشن .

و پیچیر گی نرهتنها در ارال تکمیر شراکله و پایرههرای نظرری خرشد اسر ،

1. Kozden
2. Morin
3. Harshbarger
4. Fractal

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا

بلکرره برره علّرر
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...

اصررشل خرراد خررشد ،ابلیرر

م یری  ،علش اج ماعی و تعلیم و تربی

کاربسرر

در علررش نظررری چررشن ا صرراد،

را نیز داراس .

 .1 .2مفهوم پیچیدگی

در تاریخ علم ،ارتاا واژۀ سیس م با صف

پیچی ه را نمیتشان نادی ه گرف  .در رن شانزدهم

برای تشصیف اجزای ناهمگن ی

جشنز .)8442 ،واژۀ

این صف

«پیچی گی» از صف

پ ی ه به کار میرف

پیچی ه برگرف ه ش ه اس

(آلهاد

و در مقاب سادهگرایی رار دارد و در تعریف

خشد ویهگیهایی چشن ک گرایی و غیرخطی بشدن را جای میده  .تا پی ازاین ،رسال

علم

زدودن پیچی گی (سادهسازی) و تجزیۀ آن به اجزای سازن ه بهمنظشر آشکارسازی نظم سادهای
بشد که پ ی ههای طایعی از آن پیروی میکنن (آهنچیان و چابکی .)1958 ،دکارت 1از پیشگامان
این رویکرد طعی گرا ،خطی و تقلی گرا بشد که سعی داش
به یک یگر تعمیم ده  .از ی

سش ،بر اسا

ویهگیهای سیس مهای پیچی ه را

نگاه دکارتی ،رف ار سیس مهای پیچی ه را میتشان با

تکیه بر الگشری مهای برنامهریزیش ه ،پی بینی کرد و از سشی دیگر ،لشمین در زمینۀ نظریّۀ
«سیس م عمشمی» پیشنهاد میده که انگارۀ سیس می جایگزین رویکرد دکارتی ششد (لشمین،8
 .)1554در این راس ا ،فشن برتالانفی 9به سه اص رویکرد سیس می اشاره میکن  -1 :بررسی
سیس م با تکیه بر اهمّیّ

غیر خطی بشدن رواب بین اجزای تشکی دهن ه؛  -8تقاب نگاه سیس می

با رویکرد مکانیس ی و تقلی گرا و درنهای

 -9ک گرایی سیس م ،مطالعۀ سیس م در کلی

و

پیچی گی آن (لن ری و بانشی .)8444 ،0
مقالررۀ ویررشر ،)1551( 9تحرر

عنررشان «علررم و پیچی ر گی» را مرریتررشان آغررازگر جریرران

تعمرریم پیچیرر گی برره علررم دانسرر  .او در پررهوه

خررشد تحشلررات دانرر

مطالعرره کرررده و ظهررشر سرره جریرران م ررشالی ،در جهرر

را از رررن 11

درر پیچیرر گی مسررائ علمرری را

مشرد بررسی رار داده اسر  .از نگراه ویرشر ،نخسر ین انگراره ،ما نری برر نگراه طعیر گررا،

1. Descartes
2. Le Moigne
3. Von Bertalanffy
4. Landry & Banville
5. Weaver

45

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

مطالعات زبان و ترجمه

ساخ اری 1و تقلی گررا در برین ررون  11ترا  15میلرادی مطرر شر ه اسر  .دومرین انگراره
در تقابر برا انگرارۀ سراخ اری ،برا نرا «انگررارۀ آمراری» 8یرا «پیچیر گی برینظرم» اسر  .برره
دناال ظهشر پ ی ههای بسیار پیچی ه ،ویرشر انگرارۀ سرش را مطرر مریکنر کره ما نری اسر
بر رویکرردی نرشین بره نرا «پیچیر گی سرازمان یاف ره» اسر  .او تمرا مسرائلی کره بررسری
آنها نیازمن مطالعۀ عشامر بینرا ارتاراطی در دل یر

نظرا سرازمان یاف ره اسر

را در انگرارۀ

سش رار میدهر  .امرروزه طاقهبنر ی پیشرنهادی ویرشر ،درر نظریّرههرای مررتا برا مفهرش
پیچیرر گی ماننرر نظریّررههررای «اطّلاعررات و ارتااطررات» شررانشن( 9شررانشن« ،)1505 ،علررم
فرمرران » 0واینررر( 9واینررر« ،)1529 ،علررم کن رررل و ارتاررا ایررشان و ماشررین» (آشررای،4
 ،)1549نظریّررۀ عمررشمی «سیسرر مهررای فررشن برتالررانفی» (فررشن برتالررانفی ،)8418 ،نظریّررۀ
«آشررش » (گلیرر « ،)1525 ،1فاجعرره»( 2زیمرران )1515 ،5و درنهایرر

نظریّررۀ «آشررش

و

پیچی گی» را تسهی میکن .

 .2 .2نظریّۀ آشوب و پیچیدگی

نظریّررۀ آشررش

و پیچیرر گی ریشرره در علررش تجربرری دارد کرره هرر

آن ،مطالعررۀ

پیچی گی جهان پیرامرشن مرا و تشرری تقابر هرای گشنراگشن طایعر

اسر  .لرشرنز (لرشرنز،

 )8444با تکیه بر ایر ۀ «اررر پروانرهای» ،14چشرمانر از نرشینی در جهر

مطالعرۀ سیسر مهرای

پیچی ه ارائره نمرشد .او نخسر ین برار سیسر م پیچیر ه را برر مانرای اساسری
به شرای اوّلیه تعریرف کررد .علراوه برر ایرن ،اررر گلیر
آشررش
آشش

و پیچی ر گی بررر تحشلررات علم ری ،نق ر

شر ی نسرا

( )1525در خصرشد تریریر نظریّرۀ

غیر اب انکرراری در فهررم رف ررار ما ن ری بررر

پ ی ههای طایعی ایفرا کررد .در گررر زمران ،شررای لراز در جهر

کاربسر

نظریّرۀ

1. Mechanism
2. Statistic
3. Shannon
4. Cybernétique / cybernetic
5. Wiener
6. Ashby
7. Gleick
8. Catastrophe
9. Zeeman
10. butterfly effect

بررسی آمشز

آشررش

زبان فرانسه در ایران بر اسا
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و پیچیرر گی برره علررش مخ لررف چررشن جغرافیررا (مطالعررۀ تغییرررات جررشی و

دگرگررشنیهررای زمرررینشناسرری) ،زیسررر شناسرری (بررسرری بیمررراریهررای واگیرررردار)،
جامعرررهشناسررری (تغییررررات رشررر جمعیررر ) ،علرررش سیاسررری (بحررررانهرررای سیاسررری)
روانشناسرری (بررروز عقرر ههررای درونرری و اخ لالررات شخصرری ی) ،زبررانشناسرری (تغییررر در
آمرشز

بینازبرانی) و درنهایر
و بینظمی اس  .آشرش

فرراهم گردیر  .در اصرطلا علمری ،آشرش  ،م مرایز از نظرم

برا نشسرانات شر ی الگشهرای مرنظم را غیر ابر پی بینی مریکنر .

سیسر مهررای پیچیر ه ما نری بررر آشررش  ،غیر ابر پی بینی ،اسررا
تغییر ،خشدسرازمان ه ،1براز ،اسرا

بره برازخشرد برا خاصری

برره شرررای اوّلیررۀ بررروز

تطایقپرریری و خرشد مانرایی

و نیز م یرر از جاذ های خارجی هس ن (لارسن-فریمن.)1551 ،
 .1 .2 .2اصول نظریّۀ آشوب و پیچیدگی

تایین این نظریّه مس لز بس اصشل اساسی آن اس :
 .1 .1 .2 .2اصل آشوب

آشش

را بهنشعی مریترشان مررز میران نظرم و برینظمری دانسر  .پر

در سیسرر م ،خشدسررازمان هی رخ مرریدهرر
زنجی ررهای از کررن

از برروز آشرش

و اجررزای تشررکی دهن ۀ آن بررا بهرررهگیررری از

و واکررن هررا ،نظررم را برره سیس ر م بازمیگردانن ر (آهنچی ران و چررابکی،

 .)1958سیس ر مهررای پیچی ر ه ،همانن ر سیس ر مهررایی برراز هس ر ن کرره انرررژی آزاد مح ری را
دریاف ر

م ریکنن ر تررا خررشد را در پیچی ر هترررین سررطش  ،سررازماندهی کنن ر  .ب رینظم ری در

چنررین سیسرر مهررایی اج نا ناپررریر اسرر  .باایناررال ،نظررم از بررینظمرری زاده مرریشررشد
(دوآول« .)8441 ،جاذ هرای غریر » 8را مریترشان االر
پیچی ر ه ما ن ری بررر آشررش  ،برره آن جررر

یرا الگرشیی دانسر

کره سیسر م

م ریشررشد .ای رن شرررای و گرای هررای سیس ر می

میتشانن ظراهر شرشن و در برازهای بره نسرا
 )8441و ا ر ود سیس ر م را تعری رف کنن ر  .ی ر

طشلرانی در سیسر م برا ی بماننر (آرشرارگر،
سیس ر م برراز بررا خاص ری

اساسرری پریری

1. auto-organisation/ self-organizing
2. attracteurs étranges/ strange attractors
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م ریتشان ر درآنواا ر بررازخشرد مثا ر
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ی را منف ری دریاف ر

کن ر  .1بررازخشرد منف ری ،اطّلاعررات

لاز در خصشد نقا ررعف و کماشدهرا را در اخ یرار سیسر م ررار مریدهر ترا بره دنارال
آن ،سیس م ب شان فرآین هرا را مرشرد برازنگری ررار دهر ترا نرشا ص آن برطرر

گرردد .در

مقابرر بررازخشرد مثارر  ،اطّلاعررات لرراز در خصررشد امکرران تغییررر اهرر ا

سیسرر م ،در

بهرررهوری آن را عرررره مریکنر  .بر ین ترتیر

جهر

بررازخشرد مثار  ،اطّلاعرراتی اسر

محی پیرامشن کره بره سیسر م یراری مریدهر کره خرشد را برا محری اطررا

از

انطاراق دهر .

همانطشر کره گف ره شر  ،سیسر مهرای پیچیر ۀ ما نری برر آشرش  ،تشانرایی انطاراق دارنر و
برره رویر ادها و انرررژی کرره برره سیسر م وارد مریشررشد بررهطشر فعّررال ،واکررن

نسررا

نشرران

م ریدهن ر (لارسررن-فررریمن .)1551 ،جرراذ هررای خررارجی سیس ر مهررای پیچی ر ۀ ما ن ری بررر
آشررش
یر

دارای خاصرری

خشدمانررایی در سررطش م فرراوت هسرر ن  .دانررۀ بررر

سرراخ ار خشدمرران اسر

کرره پر

نمشنررهای از

از بررسری میکروسررکشپی ،الگررش پایرۀ سرراخ اری آن،

بهطشر م او در همۀ سطش تکرار میششد (کاترای .)1555 ،8
 .2 .1 .2 .2اصل پیچیدگی

سیس مهرای پیچیر ه را مریترشان سیسر مهرایی پشیرا برشرمرد کره پشیراییشران ناشری از
تعرر د کررن

و واکررن

بررین اجررزای تشررکی دهن ۀ سیسرر م اسرر

بررهعاارتدیگر ،پشی رایی را م ریتررشان مجمشعررهای از ارتااطررات علّ ر
درنهای ر

(مررشرین.)8440 ،9

و معلررشلی دانس ر

کرره

بررر رف ررار سیسرر م در تمررامی سررطش ترریریر مرریگرررارد و درر ایررن مسرریله کرره

چگشنرره تغییررر در بخشرری از سیسرر م ،ممکررن اسرر

بررر بخ هررای دیگررر و رف ررار نهررایی

سیس ر م ترریریر بگرررارد را تسررهی م ریبخش ر (ریگلررشت .)8440 ،0در سیس ر مهررای پیچی ر ۀ
ما نری بررر آشررش  ،رابطرۀ ب رین علّر

و معلررشل از اعر های غیرخط ری پیرروی م ریکنر کرره

ناشرری از اساسرری پریری شرر ی سیسرر م نسررا
 .1اشاره به اساسی پریری سیس م نسا

برره شرررای اوّلیررۀ بررروز تغییررر اسرر .

به بازخشرد ها دارد Sensibilisation aux rétroactions/Feed back

sensitive
2. Cutright
3. Morin
4. Reigeluth

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا
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م غییرهررای جزئری مریتشاننر اررررات ابر تررشجّهی بررر روی سیسر م داشر ه باشررن و سررا
بروز آشرش

در سیسر م شرشن (آرشرارگر .)8441 ،ایرن بر ین معناسر

معلررشلی در سیسرر مهررای پیچیرر ه ،یرر

رابطررۀ م ناسرر

کره رابطرۀ علّر

و

(دوفینرره .)1554 ،1رابطررۀ

نیسرر

غیرخطرری و همچنررین غیر ابرر پی بینی بررشدن رف ررار سیسرر م ،م رریرر از اساسرری پریری
ش ی سیس م نسا

بره شررای اوّلیرۀ برروز تغییرر اسر  .لرشرنز ( ،)8444برا طرر اسر عارۀ

ارررر پروانررهای ،ایرن اصر را تایررین کرررد .پی فررر

او بررر ایرن بررشد کرره آشررف گی ناشری از

بالهرای پروانرهای در آسریا در ی زمران مشرخص ،مریتشانر سرا
نمشن رۀ ملمررش
لاینف

آشررش

در سیس ر م) در تگررزا

سیس مهای پیچیر ه اسر

برروز طشفران (برهعنشان

شررشد (کاترای ر  .)1555 ،آشررش  ،بخ ر

(برونر  )1554 ،8کره بره میزانری از برینظمری در سیسر م

اطلاق میششد که به شک غیر اب پی بینی رخ میده .
 .3 .1 .2 .2دلالتهای نظریّۀ آشوب و پیچیدگی بر کلاس زبان

پیچیرر گی ،نخسرر ین ویهگرری سیسرر مهای پیچیرر ه اسرر

کرره بررر اسررا

ارتااطررات

گشنرراگشن ب رین اجررزای تشررکی دهن ۀ سیس ر م ،تعری رف م ریشررشد .ای رن پیچی ر گی در کلررا
آمشز

زبران ،مریبایسر

در سرطش مخ لرف مرشرد بررسری ررار گیررد .پیچیر گی کلرا

زبرران از تحشلررات م عرر ّدی ناشرری مرریشررشد ازجملرره پیچیرر گی ارتااطررات میرران اجررزای
سیس ر م کلررا

(م ر رّ  ،زبررانآمررشز و مح ررشای آمشزش ری) ،پیچی ر گی فرآین ر ی رادگیری و

تشسررعه بینررا زبررانی هررر فرررد و درنهایرر

پیچیرر گی تشسررعۀ بینازبررانی تمررا زبررانآمشزان

کلررا  .ارتاررا میران مر رّ  ،زبررانآمشز و مح ررشای آمشزشری در الر

مثلررو آمشزشری برره

تصشیر کشی ه ش ه اس .

1. Dauphiné
2. Brunet
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شکل  .1مثلث آموزشی (برگرفته از کلوزارد.)2002 ،1

و برا تکیره برر یر

مح شای آمشزشری ،تشسر مر رّ

بر ون رو  ،غیر اب تصرشّر اسر  .مر رّ
و همچن رین ش ریشۀ ت ر ری

مریبایسر

من قر مریشرشد .تر ری

رو

رویکردهررایی کرره نمایرانگر مح ررشی

باش ر برگزین ر  .ارتاررا زبررانی ،طایع ری کررن گرررا و کررارکرد

اج ماعی دارد .در این فعّالیر هرا ،زبرانآمشزان بره اسر فادۀ فعّرال از آمشخ رههایشران ترغیر
میششن  .ب ین ترتی

تشان

بینازبرانی هرر زبرانآمرشز تشسرعه مرییابر و ازآنجاکره کرن

واکررن هررای زبررانآمشزان بررر یکرر یگر ترریریر مرریگرررارد ،درنهایرر
زبانآمشزان اس

که تشسعه پیر ا مریکنر  .تریریر برازخشرد مر رّ

و

ایررن بینازبررانی تمررا

از کلرا

را نیرز بایر بره

پیچی ر گی روابرر بررین زبررانآمشزان افررزود .در فراینرر فعّررالسررازی آمشخ ررههررا ،زبررانآمشز
مرتک ر

خطررا م ریشررشد و م ر رّ

م ریبایس ر

بررا ش ریشهای علم ری خطررا را تصررحی کن ر ،

نکررات را م رررکر شررشد و اا مررال تکرررار خطررا را کرراه
رویکرررد و ابررزار آمشزش ری کرره در کلررا

دهرر  .در ایررن میرران ،رو ،

مررشرد اس ر فاده رررار م ریگیرن ر نی رز بررهطشر غی رر

مس قیم بر پیچی گی این رواب میافزای .

1. Clauzard

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا
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 .4 .1 .2 .2پویایی در کلاس زبان

تع د ارتارا  ،تغییرر ،کرن

و واکرن

اس  .انسان ،دائماً ،در اال یرادگیری اسر
فرد تغییر مییابر  ،امرا یرادگیری یر
نیسرر

نشراندهن ۀ پشیرایی سیسر م پیچیر ۀ کلرا

زبران

بره دنارال یرادگیری دانر  ،سرط آمشخ رههرای

زبران خرارجی ،منحصرراً ،تغییرر در آمشخ رههرای فررد

بلکرره بررر جناررههررای روانرری و فرهنگرری زبررانآمشز نیررز ترریریر مرریگرررارد ،چراکرره
و باورهررای زبرران مقصرر را برره روی

یررادگیری زبرران ،دریچررههررایی از عررادات ،فرهنرر
زبانآمشز میگشای .
زبان فرصر

آشرنایی برا افرراد از فرهنر هرا و طاقرات مخ لرف جامعره را فرراهم

کلا

میکنر  .در اررر کرن

بینازبرانی هرر فررد و در

مجمش همۀ کلا

برین اجرزای ایرن سیسر م ترشان

و واکرن

تغییر میکن  ،چراکره هرر فررد سرعی در بیران تجربرههرا و برداشر هرای

خررشد برره زبرران مقصرر را دارد و درن یجرره واژگرران و سرراخ ارهای ج یرر ی را برره دیگررر
زبانآمشزان من ق مریکنر کره نمشنرۀ روشرن آن در فعّالیّر هرای کرن گرایانره و مکالمرات
تغییرر در کلررا

مشرراه ه مریشررشد .بر ین ترتیر

و واکن هررا

کرره از تعر د روابر  ،کررن

نشات میگیرد بیانگر پشیایی سیس م اس .
 .2 .2 .2رابطۀ غیر خطی در کلاس زبان

همانطشر که پری ترر بیران شر  ،در سیسر مهرای پیچیر ۀ پشیرا تغییرر رخ مریدهر ؛ امرا
این تغییر ااص یر

رابطرۀ علّر

و معلرشلی خطری نیسر  .یر

محررر (علّر ) کشچر

مریتشانر ارررر ابر تررشجّهی بررر روی سیسر م داشر ه باشر دراالیکرره یر
بررزر

بررهظاهر

علّر

ترریریر چشررمگیری بررر روی سیس ر م ن اش ر ه باش ر (دوآول .)8448 ،در کلررا

زبرران

تغییر را میترشان تشسرعۀ آمشخ رههرای زبرانآمشزان ،بسر بینازبرانی و نیرز تقابلرات فرهنگری
تعریررف کرررد .م ر رّ

هیچگرراه نمرریتشانرر مطمرر ن باشرر زبررانآمشز برررای دریافرر

یرر

مفهرش  ،نیازمنر چره نرش تمرررین یرا رویکرردی اسر  ،چراکره برره نظرر مریرسر یرادگیری
زبانآمشز ن یجۀ یر

رشر ه علّر هرای م نرشّعی از اسر

(کشزدن .)8449 ،گاه کاربسر

یر

رو

ترا یر

فعّالیّر

خراد در کلرا

سراده مریتشانر بره یرادگیری زبرانآمشز بیانجامر

دراالیکره رویکرردی برهروز کرارکرد ابر ترشجّهی ن اشر ه باشر  .بر ین ترتیر

زبرانآمشز
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مفهرش و بالفعر رسران ن آن داشر ه

بررای یرادگیری یر

باشرر  .از طرفرری هررر زبررانآمشز شرریشۀ یررادگیری م فرراوتی دارد و درن یجرره بررا رویکرررد
مفهش را بره زبرانآمشز من قر کررد بهگشنرهای کره بره یرادگیری بیانجامر .

م فاوتی میبایس

مفهررش نررزد زبررانآمشز بررهمعنررای بسرر تررشان

یررادگیری یرر

آمشخ ههرای زبرانآمشز اسر  .ازآنجاکره کلرا

بینازبررانی و تغییررر در

زبران م شرک از زبرانآمشزان برا شریشههرای

یررادگیری م فرراوت اسرر  ،بررهکارگیری ترکیارری از رویکردهررا و رو هررا در کلررا
تکنیرر

غیرخطرری اسرر

کرره برره زبررانآمشزان اجررازه مرریدهرر یرر

یرر

مفهررش را از زوایررای

گشناگشن تمرین کنن (دوآول.)8448 ،
 .3 .2 .2نمونههایی از آشوب در کلاس زبان

در سیس م پیچی ه غیر خطری ،یر
سیس م داش ه باشر کره بره آشرش

علّر

مریتشانر اررر ابر ترشجّهی برر روی

کشچر

تعایرر مریشرشد و بره شرک نرامنظّم و غیر ابر پی بینی

رخ میده ر (ششس ر ر و جاس ر  .)8444 ،1در کلررا
بینازبانی را نمشنهای روشن از آشرش
م ریکن ر  ،خلّ را ی
کلا

دانسر  .آنجرا کره فررد آمشخ رههرای خرشد را بالفعر

شررکشفا م ریشررشد و ای ر ههررای خررشد را بی ران م ریکن ر  .مررا نم ریتررشانیم

پی بینی کنیم کره کری آشرش
در

زبرران م ریتررشان فعّررال کررردن تررشان

بهعنشان یر

در سیسر م رخ مریدهر و ترا کری در سیسر م ادامره دارد .در

سیسر م پیچیر ه و پشیرا ،زبرانآمرشزان در کرن

برا یکر یگر هسر ن و از یکر یگر ترریریر مریگیرنر  .درن یجره ایر ههررای یر
سا

دائمری

و واکرن

فررد مریتشانر

بروز ای ههرایی در دیگرر زبرانآمشزان شرشد یرا ایر ههرای دیگرری را دسر خش

کن  .فعّال کرردن ترشان
زبان اس  .م رّ
گرار از آشش

بینازبرانی تمرا اعارای کلرا

میتشانر برا هر ای

نمشنرۀ کراملی از آشرش

در کلرا

مجمرش ایر ههرای زبرانآمرشزان و طاقرهبنر ی آنهرا،

بره خشدسرازمان هی را تسرهی کنر و نظرم را بره سیسر م کلرا

نمشنۀ بارز این گرار فعّالی های «بار

تغییرر

فکری» 8اس

بازگردانر .

(کشزدن.)8449 ،

1. Schuster & Just
2. Brainstorming

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا
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 .4 .2 .2رفتار غیرقابلپیشبینی سیستم در کلاس زبان

ازآنجاییکرره نمرریتررشان پی بینرری کرررد کرره آشررش
کلا

و خشدسررازمان هی چرره زمررانی در
را

رخ میدهر و ترا چره مر ّت ادامره پیر ا مریکنر  ،مریترشان رف رار سیسر م کلرا

غیر اب ر پی بینی دانسرر  .غیر اب ر پی بینی بررشدن سیسرر م برره اساسرری پریری شرر ی آن
نسررا

برره بازخشردهررا بررازمیگردد .در کلررا

برره شرررای اوّلی ره و نی رز نسررا

زبرران ی ر

محرررر بصررری ،شررنی اری ی را بشیررایی (دمررا ،ص ر ا و )...م ریتشان ر ترریریر اب ر تررشجّهی بررر
یادگیری زبانآمرشز و درنهایر

رف رار سیسر م داشر ه باشر  .در ایرن سیسر م پشیرا علراوه برر

محررررهررای جزئ ری ،رواب ر مررابین اجررزای سیس ر م و بازخشردهررا نی رز اررگرارن ر (کررشزدن،
.)8449
 .5 .2 .2حساسیت کلاس زبان نسبت به بازخوردها

برخلا

مفاهیم نیشترشنی کره علّر

بررازخشرد مفهررشمی اس ر
سلسه علّ

و معلرشل را دو جرز مجرزّا از هرم تعریرف مریکنر ،

کرره بررر اسررا

باش و این معلشل خشد نقر

آن معلررشل ی ر
علّر

علّ ر  ،میتشان ر بخش ری از ی ر

بررای معلرشل دیگرر برازی کنر  .برر اسرا

ای رن الگررشی تکرررار ،عشام ر جزئ ری م ریتشانن ر و نرره لزوم راً ،در گرررر زمرران افررزای

یابن ر

(کشترای ر  .)1555 ،1ای رن اساسرری پریری ،سررلام

سیس ر م را تاررمین م ریکن ر و باعررو

میششد که سیس مهایی کره رف رار خرشد را م ناسر

برا برازخشرد تغییرر مریدهنر  ،در مسریر

پیشرررف  ،تطایررقپررریری و رشرر ارکرر

کننرر  .در کلررا

زبرران بازخشردهررای م فرراوتی

مشرراه ه مرریشررشد .ارتااطررات میرران اعاررای سیسرر م ،بررر رف ررار آن ترریریر مرریگرررارد.
بررازنگریهررا و واکررن هررای لحظررهای زبررانآمررشزان در میران خررشد ،دی ر گاههررا و ایر ههررای
م فرراوتی کرره برین م رّسران ردوبر ل مریشررشد ،ترریریری کرره منرراب آمشزشری و تحقیقررات بررر
پی زمینۀ فکری م رّ

دارد ،سرا

مریشرشد کلرا

زبران محر تقابر و تشسرعه و ظهرشر

ای هها باش (کشترای .)1555 ،

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

اساسررری پریری کلرررا  ،ناشررری از بررراز برررشدن سیسررر م آن اسررر  .کلرررا
نمیتررشان برره چهررارچش

در

را

آن منحصررر دانسرر  .هررر عاررش ایررن سیسرر م ،درآنواارر برره

سیسر مهررای اج مرراعی دیگرری نظیرر خررانشاده ،دانشررگاه و محر کررار تعلررق دارد و م رریرر از
عشامرر گشنرراگشنی اسرر  .ایررن عشامرر برره شررک غیرمسرر قیم بررر رف ررار سیسرر م ترریریر
میگرارن  .زبرانآمرشزان ایر ههرا و تجربیرات خرشد را برا یکر یگر بره اشر رار مریگرارنر ،
بررهمنظشر تشسررعه تررشان هررای زبررانی خررشد ،از ابزارهررای آمشزش ری و غیررر آمشزشرری م ن رشّ
چشن فیلم بهره میگیرنر و برا اسر فاده از این رنر
با افرادی که به زبان مقص صحا

مریکننر ارتارا بر ررار کننر  .طایعر

بشدن آن اس  ،اما بهررهگیرری مناسر

از ایرن ماهیّر

از ابزار آمشزشری و غیرر آمشزشری م ناسر
در جهر

برا هر

برر عهر ۀ مر رّ

را بالا برده ،انگیزه و پشیایی بیش ری به کلا

کلرا

زبران براز

اسر  .بهررهگیرری

تر ری  ،اسر فاده از نظررات همکراران

بهاررشد فرآینر آمررشز  ،بررهکارگیری ه ای شر ه از این رنر

مؤسسررات آمشزش ری بررا دیگررر مراکررز بررا محشری ر
کلا

و نر افزارهرای ارتاراطی تلرا

مریکننر

در کلررا  ،همکرراری

زبرران مقص ر  ،م ریتشان ر سررط کیفیّ ر
باخش (دوآول.)8448 ،

 .6 .2 .2جاذبهای خارجی کلاس زبان

برررهمنظشر ه فمن سرررازی و بهررررهگیرررری مناسررر

از انررررژی آزاد سیسررر م کلرررا ،

جرراذ هررای خررارجی ا ر ود برراز بررشدن سیسر م کلررا

را تعری رف م ریکنن ر  .جرراذ هررای

خارجی االر هرا یرا الگشهرایی هسر ن کره سیسر م پشیرا بره آن جرر
نظررر خررارجی اسرر

مریشرشد و از ایرن

کرره هیچگرراه جزئیررات آنهررا را نمرریتررشان بررهطشر د یررق تایررین کرررد

(لارسن-فریمن.)1551 ،
سرراخ ارها و دسرر شرالعملی کرره رو
میگیرد ،طر ت ری

آمشزشرری برررای انجررا یرر

هر جلسره کره تشسر مر رّ

فعّالیّرر

در نظررر

تر وین مریشرشد ،برنامرۀ هرر ترر کره

مؤسسرره بررا تکی ره بررر سیاس ر هررای آمشزشری خررشد آن را تعری رف م ریکن ر  ،نمشنررههررایی از
جاذ هرای خرارجی در کلرا
زمررانی سررشدمن اسرر

هسر ن  .براز برشدن و ما نری برر آشرش

برشدن یر

فعّالیّر

کرره برررای آن ارر ودی تعریفرری شررشد .بهرررهگیررری از ابزارهررای

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا

آمشزش ری در کلررا

12

...

زبرران زمررانی ارررر بخ ر

کرره در راس ر ای ه ر

اس ر

انعطا پریری برنامۀ تر ر رت عمر بیشر ری در اخ یرار مر رّ
کلا

ت ر ری

باش ر .

ررار مریدهر  ،امرا ناایر

و طرر در

را بره برینظمری مطلرق سرشق دهر  .نقطرۀ مشر رر تمرا جراذ هرای

خررارجی خاصرری

(ا یرر ی تمجیرر ،

خشدمانررایی جرراذ هررا در سررطش م فرراوت اسرر

.)8441
برر ین ترتیرر  ،دسرر شرالعم هررر تمرررین ،طررر ترر ری
نمشنههایی از جاذ های خرارجی در کلرا
ت ر ری

هررر جلسرره و برنامررۀ تررر

زبران بره شرمار مریرونر  .در نگراه اوّل ،طرر

هررر جلسرره بررا جلسرره بع ر  ،طررر برنامرره هررر تررر بررا تررر بع ر ازآن ،سرراخ ار و

دس شرالعم تمرینها در سطش مخ لرف یر

رو

ساخ ار واا ی را تکرار میکننر  .آنچره سرا

تفراوتهرای ظراهری میران سرطش مخ لرف

جاذ

ی

م فراوت بره نظرر مریآینر  ،امرا برهوا

خارجی مریگرردد ،میرزان تمرکرز برر یر

نیراز آمشزشری خراد اسر

(دوآول،

.)8448
بررهطشر مثررال در رو هررای ما ن ری بررر رویکرررد کررن گرررا ،اه ر ا
نظی رر اه ر ا
اه ا

کرراربردی و زبررانی در نظررر گرف رره م ریشررشن  .اه ر ا

آمشزش ری م ع ر ّدی
زبررانی نی رز خررشد برره

دس شری ،واژگرانی و بیرانی تقسریم مریگردنر  .ایرن سراخ ار در هرر واار درسری و

هر سرط ک را

تکررار مریشرشد .آنچره سرا

درسرری مرریگررردد ،میررزان تمرکررز بررر یرر

تفراوت میران سرطش مخ لرف و واار های
هرر

آمشزشرری بهخصررشد اسرر  .از میرران

جاذ های خارجی سیسر م نیرز الگرشی مشرابهی مشراه ه مریشرشد .طرر تر ری
ما ن ری بررر برنام رۀ مؤسسرره و نیازهررای پی فررر
مؤسسه نیز بهنشعی م ریرر از روشری اسر

مر رّ

زبررانآمشزان اس ر  ،طررر برنام رۀ ترمی ر

کره بررای تر ری

ان خرا

مریشرشد کره آن نیرز

به چشمان از مؤلفین ارر برمیگردد.
 .3روش پژوهش

پررهوه

اارررر برره لحرراف هر

 ،کرراربردی و از جهر

پهوه هرای تشصریفی-تحلیلری اسر
تحقی رق ،در اب ر ا ،اصررشل نظریّررۀ آشررش

و رو

شریشه گررردآوری دادهررا ،جررزو

تحلیر نیرز کیفری اسر  .در راسر ای هر

و پیچی ر گی در کلررا

زبرران مررشرد بررس ری رررار
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گرفرر  .سرر

بررهمنظشر بررسرری اصررشل نظریّررۀ آشررش

زبان 19 ،کلا

زبران فرانسره در  9آمشزشرگاه زبران تهرران در سرط  A 1برر اسرا

چهررارچش

و پیچیرر گی در کلررا

معیرار

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

ررار گرفر  .دلیر ان خررا
راب ر

آمررشز

سرط  ،A1ایرن بررشد کره م غیّرر آشرنایی زبرران همرۀ کلرا هررا
و برنامرره-

و در سررط ما ر ی باش ر  .مح ررشای آمشزش ری ای رن کلررا هررا ،طررر در

ریررزی درسرری تشسرر مؤسسرره تعیررین و تعریررف گردیرر ه بررشد .مح ررشای آمشزشرری رو
« » Alter ego +بررشده و جررز ک ررا

آمشزشرری ،مح ررشای کم آمشزشرری دیگررری در

در کلررا

رررار نم ریگرف ر  .زبررانآمشزان ای رن کلررا هررا،

اخ ی رار م رّس رین برررای ت ر ری

دارای مرر رر کارشناسرری برره بالررا بررا میررانگین سررنی  15تررا  99سررال بشدنرر  9 .مرر رّ
فارغال حصرری کارشناسرری ارشرر م رجمرری زبرران فرانسرره 1 ،مرر رّ
ادبیّ رات فرانسرره و تنهررا  9م ر رّ

دانشررجشی آمررشز

کارشناسرری ارشرر

زبرران فرانسرره در مقط ر کارشناسرری

ارش ر بشدن ر  .م رّس رین در بررازۀ سررنی  99-80سررال و دارای  8تررا  1سررال سررابقۀ ت ر ری
زبان فرانسه بشدنر  .نشیسرن گان مقالره ،مشراه ۀ میر انی را برر مانرای جر ول ا اا شر ه از
مشخصررههررا و مؤلفررههای نظریّررۀ آشررش

و پیچیر گی کرره کررشزدن ( )8449انجررا دادهان ر و

مشاه ۀ ب ون م اخلۀ پهوهشگران صشرت گرف ه اس .
بررا بررسرری اصررشل نظریّررۀ آشررش
اصررشل در کلررا

و پیچیرر گی در سررطش مخ لررف ،کاربسرر

زبرران فرانسرره مررشرد بررسرری رررار گرفرر  .آنچرره در جرر ول رررمیمه

مشرراه ه میگررردد ،مجمررش نمشنررههررایی از تعمرریم اصررشل نظریّررۀ آشررش
کلا

ایررن

و پیچیرر گی در

زبان فرانسه اس .

 .4یافتههای پژوهش

همررانطشر کرره الرراً اشرراره شرر بررر اسررا
مریتررشان کلررا

زبرران فرانسرره در ایرران را بررهعنشان یر

درر صررحی از چررارچش
ذکررر ش ر  19 ،کلررا
چهررارچش

دلالرر هررای نظریّررۀ آشررش

کلررا

و پیچیرر گی،

سیسر م در نظررر گرفر  .بررهمنظشر

زبرران فرانسرره در ای رران ،همررانطشر کرره در رو

زبرران فرانسرره از مؤسسررات مخ لررف در سررط  A1بررر اسررا

تحقی رق
معیررار

مشر رر اروپررایی (شررشرای اروپررا )8441 ،مررشرد مشرراه ۀ میر انی رررار گرفر .
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در ان های مقاله جر ول معیارهرای مشراه ۀ میر انی آورده شر ه اسر  .تحلیلری کیفری ن رایج
کلا های زبان فرانسه مشاه هش ه را میتشان در  18اص زیر خلاصه کرد:
 .1 .4پیچیدگی

بررسی سیر تحرشل رو هرای آمرشز

زبران نشران مریدهر کره از اواخرر ررن بیسر م

تعریف نشین پیچیر گی در پرهوه هرای ما نری برر آمرشز

زبران و زبرانشناسری کراربردی

جررای گرف رره اسرر  .در نظررر گرررف ن پیچیرر گی در تهیررۀ مح ررشی آمشزشرری ،تمرکررز بررر
رو هررای ترکیارری 1و بررسرری فرآینرر های یرراددهی-یررادگیری ،نمشنررههررایی ازایندسرر
مطالعات بره شرمار مریرونر  .آمشزشرگاههرای زبران در ایرران ،از ک را هرای برهروز ،ما نری
بر پهوه های نرشین در ارشزۀ پیچیر گی بهررهمنر هسر ن  .طرر تر ری
درسی برر اسرا
ارر ا

رو

آمشزشری تر وین مریشرشد .برااینوجشد ،مریتشانر اذعران کررد کره

پیچیرر گی در مفهررش کلاسرری

نرر ارد .از طرفرری کلررا

آمررشز

مح ررشای آمشزش ری و م رریرر از سیاس ر
ارتاررا میرران مرر رّ
سیس م کلا

و برنامرهریرزی

آن ،در مح ررشای آمشزشرری مررشرد اسرر فاده جررای

زبرران بررهطشرکلّی م شررک از زبررانآمشزان ،مرر رّ

آمشزش ری مؤسسرره اس ر  .رواب ر می ران زبررانآمشزان،

و زبررانآمشزان و ترریریر مح ررشای آمشزشرری نمشنررههررایی از کررن

زبان اس

و
در

کره برر پیچیر گی سیسر م میافزایر  .همچنرین همرانطشر کره گف ره

ش  ،هر ک ا از این اعارا ،خرشد بره سیسر مهرای اج مراعی دیگرری تعلرق دارنر و از آنهرا
ترریریر مرریپریرنرر  .درن یجرره ،کررن هررای زبررانآمشزان در کلررا

بررهنشعی م رریرر از ایررن

نظا هاس  .علاوه بر ایرن زبرانآمرشز در فعّالیر هرای کرن گرایانره (بیران ایر ه ،خلرق یر
مکالمه و ،)...بینازبانی خشد را به کرار مریگیررد و بره دنارال آن برر دیگرری تریریر مریگررارد
و خررشد نی رز م رریرر از ای رن کررن هررای زبررانی ،بینازبررانی خررشد را تشسررعه م ریده ر  .فرآین ر
تشسررعۀ بینازبررانی را م ریتررشان ،بررهخشدیخشد ،رون ر ی پیچی ر ه دانس ر  .طی رف م ن رشّعی از
ایررن روابرر سررا
درنهای

مرریشررشد کلررا

زبرران فرانسرره را سیسرر می پیچیرر ه تعریررف کرررد و

مریتشانر بره پیچیر گی روابر میران اجرزای ایرن سیسر م ،تقابر زبران فارسری و

1. Eclectisme
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زبان فرانسه را نیز افرزود .بررای بهررهگیرری از ایرن پیچیر گی در راسر ای آمرشز  ،نیراز بره
برگررزاری کارگرراه آشناسررازی م رّسرران و م شلیرران سیسرر م آمشزشرری نسررا
کلا

برره پیچیرر گی

زبان اس .
 .2 .4پویایی

تنشّ روابطی که در کلرا

پیچیر گی آن مریگرردد

زبران مریتشانر شرک بگیررد ،سرا

و پشیایی سیسر م را بره دنارال دارد .در تمرینرات م مرکرز برر گف گرش ،زبرانآمشزان ایر ههرای
مطر میکننر و ایر ههرای دیگرری را رد ،تیییر یرا تکمیر مریکننر  .بره

خشد را در کلا

دناررال بی ران ای ر ههررا ،زبررانآمشزان سررعی در اس ر فاده از سرراخ ارهای زبررانی دارن ر و در ای رن
مراله اا مال برروز خطرا وجرشد دارد و مر رّ
تصررمیم بگیرررد چگشنرره و چرره زمرران نسررا
مرریبایسرر

مریبایسر

م ناسر

برره خطررا واکررن

برا خطرای زبرانآمشز

نشرران دهرر  .او همچنررین

از نسررای بررشدن مفهررش خطررا ،نررش خطررای رخداده ،اهرر ا

در

و نیررز

تکنی ر هررا و مهررارتهررای برخررشرد بررا خطررا آگرراهی داش ر ه باشرر (ژورژ .)1518 ،1در 19
مشاه هش ر ه ،م رّس رین برخررشرد سراس ریمه در برابررر خطررای زبررانآمشزان داش ر ن و

کلررا
ارررطرا

م رّس ران از ارکررات و رف ررار آنهررا اب ر برداش ر

بررشد .نگرراه مکرررر برره سرراع ،

گششزد کردن خطا ب ون آنکره بره زبرانآمشز زمران ب هر ترا خطرای خرشد را تصرحی کنر ،
باعو مریشرشد ترا بهتر ریج زبرانآمرشزان جررتت و انگیرزۀ ورود بره بحرو و پاسرخ دادن را
از دس ر

ب هن ر  .از طررر

اس ر  ،برره ک ررا

دیگررر در هنگررا ت ر ری

یر

مفهررش  ،م ر رّ

م ر کلموارر ه

بسررن ه مرریکن ر و از مح ررشای آمشزش ری دیگررر و ی را ابررزار م ن رشّ بهررره

نمیگیررد .رویکررد یکنشاخر

مر رّ

رونر یراددهی-یرادگیری را خسر هکنن ه مریسرازد و

درن یجه زبانآمشزان مشرش جلسره را ترا ان هرا دنارال نمریکننر  .نمشنرههرایی کره ذکرر شر
سا

میششد پشیایی کلا

در سط ا ا لی با ی بمان .

1. George
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 .3 .4رابطۀ غیر خطی

تغییراتی همچشن تغییرر در کلرا

زبران مریتشانر مثار

آمشخ ررههررای زبررانآمشزان ،پیشرررف
فرهنگری ناشری از فرهنر

در مهررارتهررای زبررانی چهارگانرره ،نیررز تقابلررات

و رسررش زبرران مقصر و غیرره در کلررا

ارزیرابی شررشد .نمریترشان مطمر ن بررشد کر ا نررش فعّالیر
درسی کم

ارزیرابی شرشد :تغییرر در سرط

مریکنر  .درن یجره مر رّ

مریبایسر

زبرران مرریتشانر مثار

و تمررین در فهررم یر

مشرررش

ترکیاری از رو هرا و فعّالیر هرا را در

راس ای بهاشد فرآین یاددهی-یادگیری بره کرار گیررد؛ امرا در کلرا هرای کره مرشرد مشراه ه
می انی ررار گرفر  ،مر رّ

تنهرا برا تکیره برر ک را

پرداخرر  .نمرریتررشان ایررن نک رره را نادیرر ه گرفرر
فعّالیرر هررا در جهرر
باایناررال ،در رو
را در نظررر گرفرر
ه

آمشزشری بره تر ری

مشررش مری-

کرره مح ررشای آمشزشرری مجمشعررهای از

تشسررعۀ بینازبررانی زبررانآمشزان و مهررارتهررای چهارگانرره اسرر .

ت ر ری

و بررهکارگیری مح ررشای آمشزشری مریبایسر

نیراز زبررانآمشزان

و بررا تکیرره برره ترکیارری از رو هررا ،مح ررشا و رو هررای گشنرراگشن برره

غایی تشسعۀ بینازبانی همه زبانآمشزان کلا

نائ ش .

 .4 .4آشوب

تغییر در کلا

زبان مریتشانر مثار

و برهعنشان تشسرعۀ بینازبرانی و مهرارتهرای زبرانی

زبرانآمشز در نظرر گرف ره شرشد .آشرش  ،تغییرر بزرگری اسر

کره بره دنارال آن «بینازبرانی»

1

همۀ زبانآمشزان فعّال میششد و آنان برا بهررهگیرری از آمشخ رههرا ،ترشان هرای زبرانی خرشد
را تشسررعه مرریدهنرر  .بررهاینترتی  ،مجمشعررهای از ایرر ههررا ،نظرررات و عقایرر در کلررا
مطررر م ریشررشد ،خلّا ی ر

جمع ری زبررانآمشزان ب ره کررار گرف رره م ریشررشد و بینازبررانی هم رۀ

زبررانآمشزان تشسررعه مررییابرر  .تشسررعۀ بینازبررانی فررردی علرریرغم اسرر قلال و راهاردهررای
فردی ،م یرر از محری اسر  .محری کلرا

زبران ،بره زبرانآمشز ایرن فرصر

را میدهر ترا

بینازبررانی خررشد را در ارتاررا بررا دیگررر زبررانآمشزان ،در ارررر کررن هررا و واکررن هررا و نیررز از
طریررق آمررشز هررای مر رّ

و بررا بهرررهگیرری از مح ررشای آمشزشری گسر ر

دهر ؛ امررا بررا

1. interlingual
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تشجّرره برره اینکرره در کلررا هررایی کرره مررشرد مشرراه ه می ر انی رررار گرفر  ،از ی ر
رویکررردی یکنشاخ ر
ت ری

در فرآین ر ت ر ری

و در ارزشیابی مشرارک

نهررایی تغییررر در تررشان

سررش ،از

بهررره گرف رره شرر و از سررشی دیگررر ،در فرآینرر

جمعری کلرا

مشراه ه نشر  ،مریترشان گفر

کره هر

بینازبررانی همررۀ زبررانآمشزان و تشسررعۀ مهارتهررای چهارگانرره

زبانآمشزان محقّق نگردی .
 .5 .4خودسازماندهی

لازمۀ گررر از آشرش
آگرراهی مر رّ

نسررا

در راس ای اه ا

بره خشدسرازمان هی ،تحقّرق مرالرۀ آشرش
برره اهمّیّر

و چگررشنگی مر یریّ

آشررش

اسر

کره وابسر ه بره

و بررهکارگیری ایرن اصر

آمشزشری اسر  .ایر ههرا و نظررات پراکنر ۀ بیانشر ه در مرالرۀ آشرش ،

در گرررر برره خشدسررازمان هی تشسرر اعاررای سیسرر م سررامان داده مرریشررشد .ازآنجاییکرره
آشررش

در سیسر م کلررا

برره

زبرران فرانسرۀ مشاه هشر ه محقّرق نگردی ر  ،گرررار از آشررش

خشدسازمان هی نیز مشاه ه نش .
 .6 .4حساسیت سیستم به شرایط اوّلیه

این اساسی
تغییر و اساسری

را میترشان در دو سرط بررسری کررد :اساسری

بره شررای اوّلیرۀ برروز

بره بازخشردهرا .بررسری همهجانارۀ شررای اوّلیرۀ برروز تغییرر در ترشان

بینازبررانی زبررانآمشزان امکانپررریر نیس ر  .عشام ر محیط ری ،سروص ر ا و نی رز شرررای روان ری
شرررو ت ر ری

و مررشاردی ازایندسرر

بگرارن  .در اقیق

آگراهی مر رّ

صحی تری نسرا

بره سیسر م کلرا

مس شلی
م ر رّ

ص درصر ی مر رّ
در اب ر ای کلررا

مرریتشاننرر بررر فرآینرر یرراددهی و یررادگیری ترریریر

نسرا

زبران و رونر یراددهی و یرادگیری عررره نمایر و از

در کلرا

بکاهر  .در برخری از کلرا هرای مرشرد مشراه ه،

برره ارزش ریابی جلس رۀ گرش ر ه پرداخ ر  .او برررای ای رن بخ ر

د یقره در نظرر گرف ره برشد ،امرا درنهایر
ای ر ن ع ر

بره ایرن اساسری پریری مریتشانر بره او دیر

 99د یقره بره ایرن بخر

تطررابق برنام رۀ تعریفشر ه بررا آنچرره درنهای ر

نشررانههررای ارررطرا

در مرر رّ

در کلررا

19

اخ صراد یافر  .ترریریر
پی راده شر  ،سررا

پ یرر ار شررشد و او بررر نیمررۀ دو کلررا

شر

تسررل کررافی
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بره ایرن ویهگری سیسر م کلرا

آگراهی او نسرا

زبران اسر .

در دیگررر کلررا هررا نیرز مشرراه ه گردیر کرره ارررر سررش بررر فرآینر

م رّسین داش .

 .7 .4حساسیتپذیری نسبت به بازخوردها

در کلا هرای مشاه هشر ه مشرخص گردیر کره م رّسران بره اساسری پریری سیسر م
نسررا

برره بازخشردهررا تررشجّهی ن ارنر  .نخسر

کرره در تشسررعۀ خلّا یرر

فررردی و درنهایرر

اینکرره از فعّالی هررایی نظیررر بررار

کلررا  ،مؤررنرر بهررره گرف رره نشرر  ،درن یجرره

جریرران بررروز ای ر ههررا م ش ررف ش ر  .در  9کلررا

از  19کلررا

بشدن ر کرره جرررتت بیرران ای ر ه داش ر ن  .در  8کلررا

م ر رّ

مشاه هش ر ه ،زبررانآمشزانی
بلافاصررله خطررای زبررانآمشز را

تصحی کرد و اجازۀ تصرحی خطرا تشسر خرشد سیسر م را نر اد و در  9کلرا
زبانآمشزان سرا

شر ترا دیگرر زبرانآمشزان نسرا

بیران ایر ۀ

بره بیران ایر ههرای خرشد مرردد شرشن .

رف ررار م رّسرران ،در هررر دو نررش کلررا  ،نشرراندهن ۀ عرر
اساسررری پریری سیسررر م نسرررا

فکررری

آگرراهی مرر رّ

بررره بازخشردهاسررر  .آگررراهی مررر رّ

نسررا

برره

نسرررا

بررره

اساسرررری پریری سیسرررر م در برابررررر بازخشردهررررا مرررریتشانرررر در پشیررررایی رونرررر
یاددهی-یرادگیری مرؤرر باشر  .چنانچره اطمینران و جررتت بیران ایر ه و نظرر در زبرانآمشزان
ایجرراد شررشد ،کلررا

صررحنۀ تقاب ر ای ر ههررا خشاه ر بررشد .ای ر ههررا ،تییی ر  ،رد ی را تکمی ر

میششن هر فرد در بیران نظرر خرشد از بینازبرانی و خلّا یر

خرشد بهرره مریگیررد .خطرا رخ

میده  ،در اب ر ا تشسر خرشد زبرانآمرشز ،دیگرر زبرانآمرشزان و درنهایر
میششد .از طرفری عر

آگراهی م رّسران نسرا

مر رّ

تصرحی

بره ایرن ویهگری کلرا  ،باعرو شر ترا از

این ویهگی در راس ای تشسرعه ترشان هرای زبرانی و نیرز مهرارتهرای بیرانی بهرره نگیرنر و
عنصر خلا ی

که نیروی بالقشّه یادگیری اس

نمشد بیرونی نیاب .

 .2 .4غیرقابلپیشبینی بودن

اساسی پرریری کلرا هرای مشاه هشر ه نسرا
کلررا

سررا

شرر تررا برنامرره مطررابق طررر ترر ری

بره شررای محیطری و روانری سیسر م
پرری

نرررود .هرچنرر  ،آشررش

و
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خشدسررازمان هی در رف ررار غیر ابرر پی بینی سیسرر م نقرر

دارد ،امررا ازآنجاکرره برره شررک

مؤرری از ایرن دو اصر بهررهگیرری نشر  ،درن یجره رف رار غیر ابر پی بینی سیسر م را مری-
تشان مح ود به شرای محیطی و روانی دانس .
 .9 .4باز بودن سیستم

سیس ر مِ برراز پررریرای انرررژی از مح ری بی ررون اس ر  .ای رن انرررژی در مانررایی و پشی رایی
سیسرر م نقرر

غیر اب انکرراری دارد .انرررژی ورودی ،تغییررر ،تحررشّل و تحرررر کرره لازمررۀ

بقای هر سیسر م اسر

زبران را نمریترشان بره چهرارچش

را بره دنارال دارد .امرروزه کلرا

آن مح ر ود دانس ر  .بهرررهگی رری از مح ررشای آمشزش ری و زبررانی م ن رشّ  ،این رن ر
نمشنررههررایی از کاربس ر

ای رن اص ر در کلررا

مح شای زبانی وا عی که با هر

آمرشز

م ریتشان ر

زبرران باش ر  .زبررانآمررشزان بررا بهرررهگی رری از

زبران تشلیر نشر هانر مریتشاننر بینازبرانی خرشد

را تشسعه داده و در بیان ایر ههرا از آن اسر فاده کننر و درنهایر

برر بینازبرانی سیسر م تریریر

بگرارن  .م یسفانه کلا هرای زبران مشاه هشر ه ،سیسر می بسر ه در نظرر گرف ره شر ه برشد.
بهرررهگیررری از مح ررشای آمشزشرری م نررش در کلررا
وا عی م ناس

مشرراه ه نگردیرر و مح ررشای زبررانی

با سط زبانآمشزان معرفی نمیششد.

 .10 .4تطبیقپذیری

ازآنجاییکررره در کلرررا هرررای مشاه هشررر ه تطایقپرررریری وجرررشد ن اشررر  ،پشیرررایی،
اساسرری پریری و برراز بررشدن کلررا
مرریگردیرر  .انطااقپررریری و انعطررا
درنهایرر

زبرران ،سررا

بررروز تغییررر مرر او در رف ررار سیسرر م

کلررا  ،سررلام

سیسرر م را تاررمین مرریکنرر و

مرریتشانرر تشسررعۀ بینازبررانی اعاررای کلررا

را برره دناررال داشرر ه باشرر  .در

کلررا هررای مشاه هشرر ه ترر وین طررر ترر ری

و برنامررۀ درسرری ،سیسرر م کلررا

مجمشعررهای بسرر ه و ابرر پی بینرری در نظررر گرف رره شرر ه بررشد .درن یجرره از ویهگرری
انطااقپریری سیس م کلا

زبان به نحش مطلشبی بهرهگیری نگردی .

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا
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 .11 .4جاذبهای خارجی

باز بشدن سیس م به معنای ورود انرژی بیا به سیس م نیس  .در اقیق
ا ود سیس م را تعریف میکنن  .در کلا

زبان طر

جاذ های خارجی

ت ری  ،برنامۀ درسی تر و نیز

دس شرالعم های ک ا را میتشان بهعنشان جاذ های خارجی در نظر گرف  .با تکیه بر این اص
میتشان از مح شای آمشزشی م ناس
ت وین طر ت ری

با نیاز زبانآمشزان و نیز اه ا

آمشزشی کلا

بهره برد .در

و برنامۀ درسی تر کلا های زبان فرانسه مشاه هش ه ،از این اص به

شک مؤرری بهره گرف ه نش ه اس  .همانطشر که گف ه ش جاذ های خارجی ا ود سیس م
را تعیین میکنن اما این به معنای بس ه بشدن سیس م و انعطا ناپریر بشدن آن نیس  .در گف گشیی
که بع از کلا

با م رّسان انجا ش  ،مشخص گردی طر در

تشس مؤسسه تعریف میششد و امکان تغییر برنامه در راس ای اه ا
برنامه بر اسا

رو

و برنامۀ درسی فشردۀ تر
آمشزشی وجشد ن ارد .این

ت ویننش ه و بهرهگیری از هر مح شای آمشزشی مکم سا

زمانبن ی برنامه به شک مؤرری دناال نششد .ی
سیس م را نمیده  ،آشش

میششد تا

سیس م بس ه اجازۀ ورود انرژی خارجی به

را نمیپریرد و درن یجه مجالی برای بروز خلّا ی

بینازبانی وجشد ن ارد ،خشدسازمان هی رخ نمیده و درنهای

زبانآمشزان ،تشسعۀ

بهمرورزمان بر انگیزۀ زبانآمشزان

تیریر منفی خشاه داش .
 .12 .4خودمانایی

خشدمانایی در کلا های مشاه هش ه وجشد ن اش  .خشدمانایی جاذ های خارجی ،همان
الگشهایی اس
ت وین طر در

که در هر سط جاذ

خارجی تکرار میششد .بهرهگیری از این اص نیازمن

و برنامۀ درسی منعطفتری اس

که در آن جاذ های خارجی تنها بر ورودی

سیس م کن رل داش ه باشن نه اینکه سیس م را به مجمشعهای بس ه ما ل سازن .
مشاه ه می انی نشان داد که برخی اصشل این نظریّه در ت وین رو
بهصشرت بالقشّه در کلا

زبان اب بررسی اس

(نظیر پیچی گی ،پشیایی و تن ّش فعّالی های

گنجان هش ه در ک ا ) و کاربس

سایر اصشل این نظریّه در کلا

م رّسین و سیس م آمشزشی نسا

به این رویکرد اس  .باآنکه چن ی اس

فناوری و نیز بهکارگیری رو

ترکیای در کلا

در نظر گرف ه ش ه یا

زبان صحا

زبان نیازمن آگاهی بخشی
از اهمّیّ

اس فاده از

ش ه ،این دو مقشله در کلا های
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مشرد مطالعه مشاه ه نگردی  .م رّسان اذعان داش ن که بر تیریر ابزارکم
مح شای آمشزشی م ن ّش و ترکیای آگاه هس ن  ،اما طر در
تحمیلی میششد و نیز زمانبن ی فشرده و نام ناس

آمشزشی وکارآیی

و برنامۀ تر از طر

مؤسسه

تر اجازۀ بهرهگیری از مح شای آمشزشی

م نش را نمیده  .هرچه برنامه آمشزشی تر بس هتر باش به همان میزان طر ت ری
نیز انعطا پریری کم ری دارد و ازآنجاکه ماه ّی
اساسی پریری ش ی اس  ،ع
آمشز

زبان بر مانای غیر اب پی بینی بشدن و

تشجّه به ساخ ار اقیقی کلا

زبان که تشسعۀ تشان

اعاای سیس م اس

کلا

م ّر

سا

بینازبانی همۀ زبانآمشزان ،افزای

میششد تا ه

انگیزه و کاه

غایی
ارطرا

تح ّقق نیاب .

 .5بحث و نتیجهگیری

این مقاله با ه

بررسری آمرشز

پیچیرر گی انجررا گردیرر  .فررر
جررام تررری از سیس ر م کلررا

زبران فرانسره در ایرران برا تکیره برر نظریّرۀ آشرش
شرر کرره نظریّررۀ آشررش

و پیچیرر گی مرریتشانرر مرر ل

زبرران ارائرره دهرر و بررر بهینهسررازی آمررشز

بینازبانی اررگررار باشر  .برر ایرن اسرا

و

دلالر هرای نظریّره آشرش

و نیررز تشسررعۀ

و پیچیر گی برر کلرا

زبان فرانسه در ایران مشرد بررسری ررار گرفر  .برا تکیره برر رویکررد کیفری و تفسریرگرا و
با بهرهگیری از مشراه ۀ میر انی برا ار ا
زبرران فرانسرره در ایررران کششرر

آمررشز

پیچیرر گی در آمررشز
آمشز

میرزان دخالر  ،ررمن بررسری وررعی

شرر تررا امکرران کاربردهررای نظریّررۀ آشررش

زبرران ارائرره گررردد .هرر

زبران فرانسره در ایرران و تعمریم تمرا ویهگریهرای کلرا هرای مرشرد مشراه ه بره
کرره

زبرران در ایررران سیسرر می بسرر ه و کاملرراً ما نرری بررر برنامررهریررزی درسرری از پرری

تعیینش ۀ مؤسسره اسر
م ر رّ

و

از ایررن پررهوه  ،نفرری کامرر سیسرر م

کلررا هررای زبرران در ای رران نیس ر  ،بلکرره مقصررشد اصررلی ،طررر ای رن مشرررش اس ر
کلررا

کنرشنی

اسرر

و مسر شلی

کامر یراددهی و نیرز یرادگیری زبرانآمشزان برر عهر ۀ

و سررایر عشامرر محیط ری و آمشزشرری در ت ر وین برنامررهریزی درس ری و نیررز

طر ت ری

در نظر گرف ه نمیششد.

در مقیا

اررگراری نظریّرۀ آشرش

زبرران فرانسرره در ای رران ،برره جه ر

و پیچیر گی چنرین اسر ناا شر کره سیسر م کلرا
تعری رف نامناس ر

سیس ر م کلررا

و ت ر وین غیرعلم ری

بررسی آمشز

زبان فرانسه در ایران بر اسا

برنامرۀ درسری ،هنررشز در ورررعی
اسرر  .از سررشیی دیگررر عرر
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م کری بررر سرنّ هررای علمری نیمرۀ نخسر

آگرراهی م ر رّ

و سیسرر م آمشزشرری نسررا

برره برراز بررشدن،

سررا

مرریشررشد تررا

اساسرری پریری و غیر ابرر پی بینی بررشدن رف ررار سیسرر م کلررا
مسرر شلی

بررر عهرر ه مرر رّ

کامرر آمررشز

رررن بیسر م

باشرر و ازآنجاییکرره ترریریر عشامرر جزئرری،

خررارجی و گاهررا غیررر آمشزشرری بررر فرآین ر ی راددهی-ی رادگیری در نظررر گرف رره نم ریشررشد،
برنامرۀ درسری و برره دنارال آن طرر تر ری

م ناسر

و انعطا پرریری تر وین نمریگررردد.

چنانچه بر ارر هر عامر آمشزشری یرا غیرر آمشزشری ،کلرا
پیروی نکنر  ،مر رّ

مریتشانر دچرار اررطرا

بررر ادامررۀ رونرر آمررشز

و کراه

از برنامرۀ از پری
اع مادبرهنف

تعریرف شر ه

شر ه و ایرن مهرم

و نیررز انگیررزۀ زبررانآمشزان ارررر سررشئی داشرر ه باشرر  .آگاهسررازی

م رّس ران و م شلیرران مؤسسررات زبرران از ماررانی نظریّررۀ آشررش
آن در کلرا هرای آمررشز

و پیچی ر گی و بهرهبرررداری از

زبران فرانسرره میتشانر در بهارشد عملکرررد معلمران و در تقشیر

یادگیری زبانآمشزان مؤرر وا ششد.
بررسرری جرراذ هررای خررارجی و الگررشی سرراخ اری آنهررا و ترریریر آن در بهرررهوری
آمشزشی ،پرسشی اسر
بر مانای نظریّۀ آشش

کره در ادامرۀ ایرن نششر ار مریتشانر آغرازگر پرهوه هرای دیگرری
زبان باش .

و پیچی گی در آمشز
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پیوست  :1جدول مشاهدۀ میدانی مشخصهها و مولفههای نظریّۀ آشوب و پیچیدگی ،اقتباس شده از
کوزدن ()2005
اضطراب مدرّس

ردیف

ع

تسل لاز بر ماحو ت ری

فق ان طر ت ری
.1

عشام فردی

.8

م یرر از رف ار زبانآمشزان

ع
ع

م ون

تطایق طر ت ری
تسل بر رو

ارطرا

با وا عی

در کلا

ت ری

ت ری

ناشی از ویهگیهای روانشناخ ی م رّ

بی اا رامی و رف ار بی ادبانه زبانآمشزان
ایجاد سرو ص ا تشس زبانآمشزان
بی تشجّهی زبانآمشزان به در
سشلات خارج از در
ع

و مشرش کلا

آمادگی زبانآمشزان برای پاسخ به سشالات و ت ری

که سا
م رّ

نسا

طشلانی ش ن فراین ت ری

ماحو ج ی ،

به طر پی بینی ش ۀ

میگردد.

در اخ یار ن اش ن مح شای آمشزشی مکم
.9

م یرر از سیاس

آمشزشی

مؤسسه

تشزیر نامناسر

برنامرۀ درسرری نسررا

برره اجررم مح ررشای ک ررا

آمشزشی
دناال کردن برنامۀ درسی اجااری مؤسسه
دمای نامناس

.0

م یرر از عشام غیر
آمشزشی

محی کلا

نامناس

برشدن انر ازۀ کلرا

به نسا

تع اد زبانآمشزان)

(برهطشر مثرال کشچر

کماررشد تجهیررزات آمشزشرری مناس ر
)...

برشدن کلرا

نظیر(سیس ر م صررشتی ،تخ رره و

بررسی آمشز
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ردیف

پیچی گی سیس م
کلا
پیچی گی مح شای
آمشزشی
.1

پیچی گی

.8

پشیایی

پیچی گی ناشی از
تع د سیس مهای
اج ماعی
پیچی گی فراین
تشسعۀ بینازبانی

سیس م کلا

از اجزای م فاوتی نظیر زبانآمشزان ،م رّ

و مح شای آمشزشی تشکی

که بر یک یگر

ش ه اس

بهطشر مس قیم و غیر مس قیم تیریر میگرارن .
مح شای آمشزشی به نشبه خشد ترکیای از تمرینها و
فعّالی های م نش اس .
اعاای این سیس م به سیس مهای اج ماعی دیگر نظیر
خانشاده ،مح تحصی  ،و کار تعلق دارن و از آن ها به
شک مس قیم و غیرمس قیم تیریر می پریرن و بر کلا

نیز

تیریر میگرارن .
تشسعۀ بینازبانی فردی فراین ی پیچی ه اس
کلا

می بایس

م رّ

اما در محی

تشسعۀ بینازبانی ک اعاا را

درنظر بگیرد.

ناشی از تع د رواب
بین اعاای سیس م
کلا
رابطۀ غیرخطی میان
مح شای آمشزشی و
یادگیری زبانآمشزان
رابطۀ غیرخطی میان
.9

رواب
غیرخطی

رو

آمشزشی و

یادگیری زبانآمشزان

فردی بشدن سا
همان نسا
برای آمشز

یادگیری زبانآمشزان سا

مح شای آمشزشی و رو
ی

میششد ،به

ت ری

ماحو مؤرر وا

مشخصی
ششد ،تع د

زبانآمشزان ،نیاز به به کارگیری مح شا رو
م نش و جام تر را افزای

ت ری

می ده .

رابطۀ غیرخطی میان

تیریر عشاملی نظیر گرما  ،فق ان تجهیزات آمشزشی در

عشام غیر آمشزشی

یادگیری زبانآمشزان

و یادگیری زبان
آمشزان

تیریر مشسیقی در بخاطر س ردن واژگان و اصطلااات

59

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

مطالعات زبان و ترجمه
مطالعۀ سیستم کلاس بر مبنای نظریّۀ آشوب و پیچیدگی

ردیف

تشسعۀ بینازبانی هر
فرد :جرتت بیان
آشش
.0

در

راس ای

ای ه ،اصلا و
تکمی ای ه
تشسعۀ بینازبانی

تشسعه

مجمش سیس م:

بینازبانی

صحنۀ کلا

اس فادۀ از فعّالی هایی نظیر بار
تاادل ای هها کم

فکری که به بیان و

میکنن .

مح

تاادل ای هها و
نظرات گشناگشن
خشدسازماندهی
.9

فردی

خشدسازماند

ج ی آمشخ ه ش ه ،تشس

ه ای

و ساماندهی مطال

م رّ

با تکرار اع ه یا اصطلا خاد به رو های

گشناگشن و تشس دان آمشز با تلا
اع ه.

هی
خشدسازماندهی
سیس م

انسجا و نظم بخشی ن به تشالی ای ههای ارائه ش ه تشس
م رّ .
عشام محیطی :دمای محی  ،مش عی

اساسی
.4

برای اس فاده از آن

شرای

به

شرای اوّلیۀ
بروز تغییر

اهمّیّ

جلسۀ اول
ت ری

1

کلا

روانی زبانآمشزان :انگیزۀ زبانآمشزان ،بی

اشصلگی زبانآمشزان
شرای روانی م رّ

 :تجربۀ کافی ت ری  ،دان

انگیزۀ لاز  ،تشانایی کن رل ااساسات خشد و م یری

کافی،
رف ار

زبانآمشزان
اساسی پ
.1

ذیری نسا
به بازخشردها

اساسی پریری در
راس ای تشسعۀ
بینازبانی

بیان ای ه ،ظهشر ای ۀ ج ی  ،تکمی ای ه و نظرات ،بروز
خطا و تصحی آن

1. Leçon zero /
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ردیف

اساسی پریری
مخر

و سرکشبگر

شرای محیطی
غیر اب
.2

پی بینی
بشدن

آشش

دمای محی  ،سروص ای کلا

و محی بیرون

شرای روانی م رّ  ،شرای روانی هر زبانآمشز ،شرای

شرای روانی
م یرر از فراین

ع

جرتت بیان ای ه ،تاعیف اع ماد به نف

روانی ک کلا
م یرر از تجلی ای هها ،بیان نظرات م فاوت
م یرر از سازماندهی مج د سیس م کلا  ،برگردان ن نظم

م یرر از فرآین
خشدسازمان هی
اس فاده از مح شای
آمشزشی م نش

به کلا

پ

از گرر از مراله آشش

مح شای آمشزشی و مناب وا عی م نش در کلا

اس فاده از این رن
.5

در کلا

بازبشدن
سیس م

در

برگزاری کلا
محی باز
تقاب با دیگر

مؤسسات و مراکز
ظهشر ای هها
.14

تطایقپریری

ه ای

کلا

نسا

به نیازهای
زبانآمشزان

.11

جاذ های

طر ت ری

خارجی

برنامۀ درسی تر

با بیان نظرات ،سشالات ج ی ی مطر میششد که لاز به
پاسخگشیی در آن جلسه و یا در جلسات دیگر میباش .
از طرفی بیان ای ه ،سا
میبایس

بروز خطای اا مالی میششد که

تصحی گردد.

باز بشدن سیس م کلا  ،به زبانآمشزان و م رّ
ورود ای هها و بروز خلا ی

امکان

میده  .با این اال این سه
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ردیف

جاذ

سیس م را

خارجی میتشان ا ود و چهارچش

مشخص کن  .این به معنای مح ود کردن و بس ه بشدن
سیس م نیس  .بلکه این ابلی  ،خلا ی
سرفص های ک ا

سیس م را در مسیر نیاز و اه ا

و بینازبانی

آمشزشی م رّ

میکن  .که برنامه درسی هرجلسه م ناس

ه ای

با اجم مح شای

آمشزشی ،درجۀ دششاری و با در نظر گرف ن نیاز آمشزشی
زبانآمشزان ت وین گردد.
طررر ترر ری
م ناسرر
.18

خشدمانایی

طر ت ری

و برنامررۀ درسرری تررر  ،مرری بایسرر

بررا سرفصرر هررای ک ررا

بررشده ،از طرفرری

انعطا پررریری لرراز برررای گنجان ر ن خلا ی ر

م ر رّ

در اسرر فاده از مح ررشای آمشزشرری م نررش و رو هررای
ت ری

م نش داش ه باش .
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