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راي مديريت ناهمگني دانشجويان  بحلي راه ، متفاوتهاي شيوهآموزش به
  رانيدر افرانسه  زبان كالس در

  ∗يبر عبداللهكا
  ، دانشگاه تهران،يات خارجي و ادبها زبان ي دانشكدهار آموزش زبان فرانسه ياستاد

  رانياتهران، 

  ∗∗يمهرنوش باطب
  ، دانشگاه تهران،يات خارجي و ادبها زبان ي دانشكده ارشد آموزش زبان فرانسه  كارشناس

 رانياتهران، 

  )1396مرداد :تاريخ چاپ، 10/05/96:، تاريخ تصويب12/10/94: دريافتخيتار(

  ده كيچ
يـك كـالس نـاهمگن     بررسي نوع نگرش و عملكرد مدرسان زبـان فرانـسه در    پژوهشاينهدف 

 اجتمـاعي،   -آموزان از نظر سطح زباني، شـرايط زنـدگي و نـوع نگـرش فرهنگـي                  كه زبان  يجاي. است
عنـوان    هـاي متفـاوت را بـه        شـيوه  بدين منظور، ابتـدا آمـوزش بـه       . با يكديگر دارند   هاي بسياري   تفاوت

تر شـدن   سپس براي روشن. كنيم مي آموزان در يك كالس ناهمگن معرفي  زبانتيريمدراهكاري براي 
 اين روند آموزشي، كاربردها و موانع احتمالي استفاده از آن در ايران، از پژوهـشي ميـداني بهـره        ماهيت

اي بـا مدرسـان زبـان فرانـسه در            يافتـه   سـازمان  هـاي نيمـه     هـدف، مـصاحبه    براي دستيابي بـه   . گيريم مي
هـاي    يوهشـ  ها نسبت به آمـوزش بـه        هاي زبان در تهران انجام شد؛ نگرش و روش كاركرد آن            آموزشگاه
نتيجه بررسي نشان داد كه مدرسان، نگرش روشـني از ايـن نـوع آمـوزش     . بررسي شدبحث و  متفاوت  

طور ناخودآگاه از اين روند،  ها وجود ندارد، ولي به ندارند، يعني مفاهيم مرتبط با آن در آموزش اولية آن      
 .كنند ود استفاده ميهاي مختلف آموزشي در كالس خ شيوه مند و پراكنده، به نظام صورت غير به

ردن، كـ فـرد   هاي متفاوت، نـاهمگني، افـت تحـصيلي، منحـصر بـه          شيوه آموزش به : هاي كليدي   واژه
  .يافته سازمانمه ي نمصاحبة

__________________________________________________________________ 
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  مقدمه  -1
مدرسـان  السـه،   ك كتـ  يي روسـتا  هاي  مدرسهدر  در سراسر دنيا،    ه  ك قرن است    يك از   بيش

ـ    يوقت و انرژ  ها بايد     آن. دهند  مين متفاوت درس    ي با سطوح و سن    آموزاني  دانش به ن ي خود را ب
 در كتاب خود توضـيح داده اسـت كـه ايـن             1 تاملينسون .نندكم  يتقسناهمگن  ن دانش آموزان    يا

شرايط رشـد تحـصيلي همگـي     همزمان طور به تا اند هاي متفاوتي   دنبال اجراي روش   مدرسان به 
ده از يـك شـيوة ثابـت در كـالس           داننـد اسـتفا     ها مي  آن. آموزان در يك كالس، مهيا شود      دانش

آمـوزان خـود در    نيازهاي دانـش  آميز باشد، بلكه بايد توجه خاصي به      تواند موفقيت   ناهمگن نمي 
اند كـه     اين نتيجه رسيده   مرور زمان و بر اساس تجربه، به       پس به . يك روند آموزشي داشته باشند    

توانـد مثمـر ثمـر     موزشـي، مـي  هاي كالسي و ابزارهاي آ  هايي در تكاليف، فعاليت     اعمال تفاوت 
امروزه محققان بر اين باورند كه در يـك كـالس زبـان نيـز، ايـن                 ). 1،  1999تاملينسون،  (باشد  

توانـد وجـود    هاي شناختي، فرهنگي، اجتماعي و يا عاطفي مي         آموزان از جنبه   ناهمگني بين زبان  
ها وجه مشتركي كه بين كند كه در يك كالس، تن  خاطرنشان مي2گيگ در اين زمينه. داشته باشد

كنـد   هاست كه مشكالت زيادي را براي مدرسان ايجاد مـي   آموزان وجود دارد، ناهمگني آن     زبان
هـا در يـك كـالس، بـا      آموزان و سطح زباني آن حتي در بعضي موارد، سن زبان     ). 4-5،  2006(

لـي بـراي   ح اين واقعيت، هميـشه مدرسـان در پـي يـافتن راه           با توجه به  . يكديگر متفاوت است  
، 3هـاي متفـاوت   شـيوه  در اين زمينه، آموزش بـه . هاي خويشند مديريت اين ناهمگني در كالس   

هـاي متفـاوت    شـيوه  در واقع، آموزش به. عنوان روشي براي حل اين مشكل، ظاهر شده است         به
هـا   آمـوزان در شـرايطي كـه بـراي آن     كند كه همة زبـان  اي سازماندهي مي  شيوه يك كالس را به   

هاي   هايي را در ابزارهاي آموزشي و فعاليت        اين نوع آموزش، تفاوت   .  است، قرار بگيرند   مناسب
آمـوزان   آموزاني نيز كه داراي مشكلند، بتوانند همگام با ديگر زبان           كند، تا زبان    كالسي اعمال مي  

هاي متفاوت، يك روش آموزشي ماننـد         شيوه آموزش به  بايستة يادآوري است كه   . پيشرفت كنند 
نيست، بلكه يـك رونـد      ... هاي ارتباطي، كنشي و      هاي آموزشي رايج، همانند روش      روش ديگر

آمـده در   آيد تا بتوانـد مـشكالت پـيش         كمك مدرس مي   آموزشي است كه در زمان مورد نياز به       
  .شيوه درست و مناسبي برطرف كند كالس را به

__________________________________________________________________ 
1. Tomlinson 

2. Guigue 

3. La pédagogie différenciée  
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وزان را مـدنظر قـرار      آمـ  زبان در وهلة نخست نيازهاي زبان      كه مدرس براي آموزش     هنگامي
بيان  يعني به. فرد كردن آموزش خويش است   سازي يا منحصربه    دهد، درواقع او در حال شخصي     

گيرد و مـدرس نقـش اصـلي را در     فرد خود زبان را ياد مي شيوة منحصربه آموز به  تر، زبان   واضح
اوت بـر اسـاس     هـاي متفـ     شيوه در اين پژوهش، آموزش به    . كند  آموز واگذار مي    زبان يادگيري به 

درواقـع، مـدرس در ابتـدا هـوش چندگانـه      . دهـي شـده اسـت     سازمان1هوش چندگانه گاردنر  
ها بيشتر از چـه روشـي بـراي يـادگيري اسـتفاده       يابد كه آن آموزان را ارزيابي كرده و درمي   زبان
توانـد   او مي. انديشد آنگاه او تدابيري را براي اعمال تغييراتي در شيوة آموزش خود مي       . كنند  مي

هـاي گروهـي    هاي كالسي، تكاليف، ابزارهاي آموزشـي و فعاليـت   هوش چندگانه را در فعاليت 
 خـود بـراي يـادگيري    2آموزي بيـشتر از هـوش موسـيقيايي       مثال، وقتي زبان    عنوان  به. اعمال كند 
هـاي صـوتي آمـوزش        هاي فرانـسوي يـا فايـل        كند، پس گوش دادن به شعر و ترانه         استفاده مي 

توانـد ابزارهـاي      مـدرس نيـز مـي     . تواند براي يادگيري او بسيار مؤثر باشـد         ا راديو، مي  فرانسه ي 
آموزان خود تطبيق دهد تا اين       هاي كالسي را با هوش چندگانة زبان        آموزشي، تكاليف و فعاليت   

هاي متفاوت، هوش     شيوه درواقع آموزش به  . آموزان پيشرفت تحصيلي بيشتري داشته باشند      زبان
  .دهد آموزان را مخاطب قرار مي زبانو استعداد 

تواند راهكاري براي مقابله بـا افـت          هاي متفاوت مي    شيوه چنانچه ازنظر گذشت، آموزش به    
آموزش  در اين مقاله، ابتدا ميزان شناخت مدرسان نسبت به        .  در يك كالس زبان باشد     3تحصيلي

هـا وجـود دارد، بررسـي         بين آن هايي را كه      آموزان و تفاوت   هاي متفاوت، ناهمگني زبان     شيوه به
سپس نوع عملكرد اين مدرسان را در مواجهه با اين ناهمگني در كالس زبان ارزيـابي                . كنيم  مي
  . كنيم مي

 و ياددهيـ  متفـاوت در  يهـا  وهيشـ  آمـوزش بـه  «اين سـوال   اين مقاله بر آن است كه ابتدا به  
اين سـوال   ، به بحثآنگاه در ادامةپاسخ دهد » ي دارد؟ گاهي چه جا ،اي زنده دن  يها   زبان يريادگي
» هـاي متفـاوت دارنـد؟         وهيشـ  بارة آمـوزش بـه     در يدگاهيران چه د  يمدرسان زبان فرانسه در ا    «

گونـه از   چـه مدرسان زبان فرانـسه     «شود     ين سوال مطرح م   يا،  شود و سپس در آخر     پرداخته مي 
  .»؟كنند شان استفاده مي كرد آموزشي متفاوت در عمليها وهيش آموزش به

__________________________________________________________________ 
1. Les intelligences multiples de Gardner  
2. L’intelligence musicale/rythmique 

3. L’échec scolaire  
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  پژوهشنه يشيپ -2
هاي روستايي آغاز  ر مدرسه نوزدهم دسدة از هاي متفاوت در فرانسه     شيوه  به اربرد آموزش ك
 هـاي   مدرسـه  نـوزدهم در     نخـستين بـار در سـدة       ، آمـوزش  گونهن  يه ا ك  باور دارد  1مبلهك. شد

ـ     يل مـي  ن مختلف تحـص   يآموزان با سطوح و سن     جا زبان ه در آن  ك ييروستا رده كردنـد، بـه كـار ب
 ي را بـرا   ها  نظريه نخستين  فرانسه، 2و پرورش   آموزش   كارشناسانستم،  ي ب سدةسپس در   . شد مي

ه آمـوزش   ك بود   باورن  ياو بر ا  . دار سرسخت اين نوع آموزش بود      طرف 3فرنه. اند  كردهم  يآن تنظ 
ن ه در آبنـا نهـاد كـ    را اي  مدرسهاو  . آموزان باشد  تواند پاسخگوي همة نيازهاي دانش      نمي يسنت
 سـه تجربـه     ).7،  2012(هـا وجـود داشـت         آنن  يار ب ي بس 4كنشي ها آزادي بيان داشتند و هم       بچه

  .اند فرنه الهام كرده هاي متفاوت را به شيوه ة آموزش به متفاوت، ايد
 است، يـك  6پركورست نخستين تجربه مربوط به: كند اين سه تجربه را اينگونه بيان مي 5رب

فرد كردن شيوة آموزشي خـود        منحصربه نام دالتون مبادرت به    اي به  معلم آمريكايي كه در مدرسه    
قـرار   آموزان و شخصيتشان را مدنظر او براي اين كار، در آموزش خود، سطح دانش       . كرده است 

هـاي   هـا برگـه   گرفت، بـراي هركـدام از آن   هايي كه از دانش آموزان مي او بر پاية آزمون   . داد  مي
 در  7نام واشـبرن   دومين تجربه را يك معلم انگليسي به      . كرد  حي مي متناسب با نيازهايشان را طرا    

داد كـه بـا كمـك          هايي را ارائه مي    اين معلم برنامه  . يك مدرسة روستايي چهار كالسه انجام داد      
اي را طراحي كرد، كه دانـش        او سامانه . شد فرد مي   آموز منحصربه   ها، يادگيري براي هر دانش     آن

كردند و همچنـين      تر در يادگيري كمك مي      آموزان در سنين پايين    دانش بهآموزان در سنين باالتر     
. طور مستقل، مطالـب درسـي را بياموزنـد       آموزان بتوانند به   هاي درسي را تهيه كرد تا دانش        برگه

او براي تشخيص نيازهاي    .  انجام شده است   9 در ژنو توسط دترِن    8سومين تجربه در مدرسه مي    
هـاي     از آن برنامه    داد و پس    هايي را انجام مي     يابي و همچنين مصاحبه   آموزان، آزمون ارزش   دانش

__________________________________________________________________ 
1. Comblet  

2. Les pédagogues  

3. Freinet 
4. Interaction 

5. Robbes 

6. Parkhurst 
7. Washburne 

8. Mail 
9. Dottrens 
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درواقـع، او   . كـرد   آمـوزان طراحـي مـي      هاي درسي را بـر اسـاس نيازهـاي دانـش            كاري و برگه  
پـس از ايـن سـه       ). 3-2،  2003(داد     سـوق مـي    1آموزان خود را به سمت خود اسـتقاللي        دانش

 ينـوع  2يه اوركـ  شـود  يـادآور مـي  گر ي ديدر جا مبلهك بخش بودند، تجربه كه براي فرنه الهام    
اين نـوع آمـوزش   . آموزان بود كنشي بين دانش هم و يار گروهك  بنيان نهاد كه بر پايةآموزش را 

شيوه خود ياد بگيرنـد و       داد تا به    ميه  ها اجاز   آن انداخت و به    ميار  ك هآموزان را ب   قوه تخيل دانش  
 » متفـاوت  هـاي   شيوه آموزش به « ، را ها  آموزشن  ي ا كه همة  نخستين كسي بود     3 لوگراند در آخر، 

 هـاي  شيوه و پرورش ديگري نيز، آموزش به   آموزش   كارشناسان،  از آن   پس  ). 8-7،  2012( دينام
ان يـ  استفاده از آن ب    زمينة را در    ي مختلف هاي  نظريه و   بردندار  ك هاي خود به    كالسمتفاوت را در    

اين موضوع پرداخته نشده و ايـن     شد، در ايران آنطور كه بايد به      آنچه گفته    اما با توجه به   . ردندك
  .موضوع در گسترة آموزش زبان فرانسه، به شكل منسجمي مورد مطالعه قرار نگرفته است

 پژوهش انجام  ضرورت و هدف-3
شود، ناديده گرفتن     آموزان مي  هاي باال، يكي از داليلي كه مانع پيشرفت زبان         گفته با توجه بر  

 ازاي     جملـه  در يكي از مقاالت خـود        4پورن. ها در كالس زبان است      هاي آن   ني و تفاوت  ناهمگ
كند، از آن پس اين       شود، ژيد ناهمگني را در معناي منفي آن تعريف مي          آندره ژيد را يادآور مي    

، 2002(گيـرد      قرار مـي   5هاي معتبري نظير روبرت     نقل قول، مرجع تعريف ناهمگني در فرهنگ      
مروزه برخالف دورة ژيد، اين ناهمگني نه تنها كاستي نيست كه روندي طبيعي است              اما ا . 6)59

آمـوز در كـالس       كند كه حتـي دو زبـان         بيان مي  7اساس اصول برن   كمبله بر . در ميان اقشار بشر   
بهتر است يك مـدرس در  . )4 ،2012(بگيرند  يك شيوه، زبان را ياد  شوند، كه به    زبان يافت نمي  

كند، تأكيد نكند و كمي فراتر رفتـه تـا     بر استفادة كتابي كه آن را تدريس مي       كالس خويش تنها    
طور كه    چون همان . آموزانش را به سوي موفقيت تحصيلي چشمگيرتري هدايت كند          بتواند زبان 

هاي   هاي زيادي با يكديگر دارند كه اين قاعده از كالس           آموزان در كالس تفاوت    گفته شد، زبان  
__________________________________________________________________ 

1. Autonomie 
2. Oury 
3. Legrand 
4. Puren 
5. Robert 

6. Curieux livre, où tout est excellent mais hétérogène.» 
7. Principes de Burns 
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آموزي شيوة خاص خود      شود كه هر زبان     ها موجب مي    اين تفاوت . ني نيست زبان در ايران مستث   
 1اَوِنـول . نتيجـة بهتـري خواهـد رسـيد     را براي يادگيري زبان داشته باشد و با ايـن شـيوه او بـه         

آموزان ازنظر سطح زباني باهم متفاوتنـد   كند كه گاهي در يك كالس زبان، زبان  درجايي بيان مي  
ها ايجاد كند  هايي بين آن  تواند تفاوت  ها مي    كه حتي شرايط زندگي آن     گويد و درجايي ديگر مي   

گويد سن يكـي از عـواملي اسـت كـه بـين               فراتر رفته و مي    2ماندوسادياس). 12 و   10،  2009(
حتي نوع رفتار والدين،    ). 26-25،  2006(كند    آموزان در يك كالس زبان، ايجاد تفاوت مي        زبان

انـد،   ها در مدرسه يـا دانـشگاه داشـته    واده و نوع آموزشي كه آن    شرايط اقتصادي و فرهنگي خان    
حال با اين شرايطي كـه      ). 7،  2006گيگ،  (ها ايجاد كند      هايي را در يادگيري آن      تواند تفاوت   مي

آموزان موفقيت چشمگيري در كالس زبان داشـته باشـند،           خواهد زبان   گفته شد، اگر مدرس مي    
  .كار بندد باشد، بههايي را كه مناسب همة  بايد شيوه

هاي زبان مدرسان از يك شـيوة ثابـت بـراي يـادگيري همـة        در ايران، در بسياري از كالس     
تواند نتيجـه بخـش باشـد كـه           گويد اين روش زماني مي     مي 3كوك. كنند  آموزان استفاده مي   زبان

درواقع، هدف مـدرس  ). 190، 2003(مدرس در يك كالس همگن در حال آموزش زبان باشد          
آموزان همزمان بـا يكـديگر پيـشرفت داشـته      كالس بايد اين باشد كه در وهلة نخست، زبان       در  

شايد بهتـر باشـد كـه       . آموزان را كاهش دهد    باشند و در وهلة دوم، او بايد بتواند ناهمگني زبان         
كنـد كـه       يـادآوري مـي    4مريـو . آموزانش تطبيق دهـد     مدرس بتواند آموزش خود را با نياز زبان       

آمـوزي در يـادگيري پيـشرفت     هاي متفاوت در زماني خاص از آموزش كه زبان        يوهش آموزش به 
هـاي ديگـري مـشكل آن        كمك مدرس بيايد تا او بتوانـد بـا شـيوه           تواند به   قبولي ندارد، مي    قابل
هـاي   شـيوه  تـوان گفـت، آمـوزش بـه     در آخر مـي  ). 3،  2013سنت لوك،   (آموز را حل كند       زبان

آموزان را افـزايش دهـد، ايـن پويـايي      الس و سطح رضايتمندي زبان تواند پويايي ك    متفاوت مي 
آمـوزد و در آن   اي كه موردعالقه خود اوسـت، مـي   آموز با شيوه آيد كه زبان دست مي  هنگامي به 

هـاي زبـان در ايـران نيـز ايـن       در كـالس . كنـد  آموزان پيشرفت مـي  هنگام، همگام با ديگر زبان   
توانـد كمـك شـاياني بـه          زارهايي كه در اختيار دارد، مـي      فرماست و مدرس با اب      ناهمگني حكم 

هاي متفاوت در جايگـاه خـاص خـود           شيوه آموزش به . آموزان خود در يادگيري زبان بكند      زبان
__________________________________________________________________ 

1. Avenol 
2. Mendonça Dias 

3. Cuq 

4. Meirieu 
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آمـوزانش را   تواند ابتدا نيازهاي زبـان   مدرس مي . مدرس براي ادارة كالس كمك كند      تواند به   مي
در اين پژوهش بر آنيم تا مدرسان،       .  ارزيابي كند  هاي يادگيري يا هوش چندگانه      اساس شيوه  بر

توانـد تكـاليف درسـي،        سـپس او مـي    . بندي كنند   اساس هوش چندگانه دسته    آموزان را بر    زبان
ها طراحـي و سـازماندهي    اساس هوش چندگانه آن هاي كالسي را بر ابزارهاي آموزشي و گروه  

  .كند
 آمـوزش  از فرانسه زبان مدرسان شناخت زانيم يبررس نخست پژوهش نيا انجام از هدف

ايـن   اسـاس  بر ها آن ردكعمل يبررس سپس و تهرانزبان   هاي  آموزشگاه در متفاوت هاي  شيوه به
 متفاوت هاي  شيوه به آموزش از مدرسان فيتعر پژوهش نيا. است زبان السك در آموزشنوع  

 فـارغ  مدرسـان،  هك پردازد مي موضوع نيا به آنگاه كند،  را ارزيابي مي   آن با ها  آن ييآشنا سطح و
 آمـوزان  زبـان  هاي  تفاوت بر اندازه چه تا متفاوت، هاي  شيوه به آموزش بانظري   ييآشنا زانيم از

 در را خـود  ،آمـوزش  هنگـام  به ايآ هكنيا و كنند مي يابيارز را ها  تفاوت نيا چگونه ،ندواقف خود
تا چه اندازه و در    الزم زمان در و روند  مي آن از فراتر اي ردهك ودحدم ي آموزش روش ارچوبچ

  .كنند مي تفادهاس خود آموزان زبان يناهمگن تيريمد يبرا يمتفاوت هاي شيوه ازهايي  چه قالب

  پژوهشروش  -4
هاي متفاوت را بين مدرسـان زبـان          شيوه براي انجام اين پژوهش، ابتدا ما جايگاه آموزش به        

ايـن روش  .  بهره برديم  1ز روش پژوهش كيفي   براي اين كار ما ا    . فرانسه در ايران بررسي كرديم    
پـردازد    بررسي و مشاهدة يك پديده اجتماعي در يك محيط كامالً طبيعي مي            پژوهش درواقع به  

گيري هستند مانند ديدگاه مدرسان دربارة آمـوزش   اندازه هايي را كه غيرقابل  توان داده   و با آن مي   
اصـول روش پـژوهش كيفـي كـه در ايـن            . هاي متفاوت، مورد بحث و بررسي قرار داد         شيوه به

  :صورت زير صورتبندي نمود  توان به اند را مي پژوهش مورد استفاده قرار گرفته
 واقـع ابـزاري كـه بكـار      در روش پژوهش كيفي، ابزار ثابت و استانداردي وجود ندارد و در        

.  دارد هاي پژوهش و طبيعت موضوع پژوهش      شود، بيش از هر چيز بستگي به پرسش         گرفته مي 
 مثال در ايـن   عنوان به. ها را توصيف كرد ها، آن در اين روش، بايد پيش از توضيح دادن موقعيت   

ها، شـرايط مـصاحبه و        پژوهش، نخست شيوة انتخاب مدرسان، شيوة ارتباط برقرار كردن با آن          
اي ه توضيح پاسخ شود را توصيف كرده و سپس به      ها برخورد مي    مشكالت و موانعي را كه با آن      

__________________________________________________________________ 
1. Approche qualitative 
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طـور    ها را با ابـزاري بـه        توان داده   در اين نوع روش پژوهش، نمي     . مدرسان پرداخته خواهد شد   
هـا    و ابزاري نظيـر پرسـشنامه، داده  1كه با روش پژوهش كمي خودكار بررسي كرد، مانند زماني   

، ها انجـام گرفتـه      آوري داده   در اين شيوه، بايد هر آنچه را كه در زمان جمع          . اند  آوري شده   جمع
  .اي دست پيدا كنيم كه قابل بحث و قابل كنترل باشد منظور آنكه به نتيجه بيان كرد به

   روش اجرا و ابزار پژوهش-1-4
هـا   نخـست پرسـش   . هاي زبان تهـران انجـام شـد         اين پژوهش به شكل كيفي در آموزشگاه      

هـر  .  گرفت در بازة زماني مشخص از مدرسان انجام2اي يافته هاي نيمه سازمان مطرح و مصاحبه 
ايـن  .  دقيقه مصاحبه شد20 تا 10ها اختصاص داد ،      سؤال ميزان جوابي كه به    مدرس، با توجه به   

  .تري را انجام داد ها ضبط شد تا بتوان بررسي دقيق مصاحبه
سـپس محتـواي معنـايي      . آوري و سپس واكاوي شدند      هايي كه مدرسان دادند، جمع      جواب

 استخراج و با يكـديگر مقايـسه   3فاده از روش بررسي محتوا ها با است    هاي آن   مشترك از مصاحبه  
ما كمـك كنـد تـا ميـزان شـناخت مدرسـان را از                تواند به   ها مي   محتواي معنايي مصاحبه  . شدند

هايـشان    كارگيري اين نـوع آمـوزش را در كـالس           هاي متفاوت دريابيم و نوع به       شيوه آموزش به 
 .بررسي كنيم

براي اين  .  استفاده شد  4يافته  ها از مصاحبه نيمه سازمان      دهآوري دا   در اين پژوهش براي جمع    
اسـاس سـه    هـا بـر    طراحي شد كه در آن پرسـش  5نوع مصاحبه، در ابتدا يك راهنماي مصاحبه      

هـاي مـدرس،     مـشي و تجربـه      كه اين سه مضمون اصلي خـط      . بندي شدند   مضمون اصلي دسته  
آمـوزان   اس هـوش چندگانـه زبـان      اس ها بر  اين پرسش . ديدگاه مدرس و عملكرد مدرس بودند     

كننـده    واقع دليل اصلي انتخاب اين نوع مصاحبه، اختيـاري اسـت كـه مـصاحبه               در. طراحي شد 
ها و عقايد خود را دربارة موضوع مورد بحث ارائـه             دهد تا او بتواند ديدگاه      شونده مي   مصاحبه به

تغييـر اسـت و       قابـل هـا    در اين نوع مصاحبه، ترتيـب و شـكل پرسـش          ). 16،  2010رشا،  (دهد  
ها جلوگيري شود    شدن پرسش   ها در راهنماي مصاحبه از آن روست كه از فراموش           گرداوري آن 

__________________________________________________________________ 
1. Approche quantitative 

2. L’entretien semi-directif 
3. Analyse de contenue 

4. L’entretien semi-directif 

5. Guide d’entretien 
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يافتـه، درصـدد    هاي نيمه سازمان   بنا بر آنچه گفتيم، با استفاده از مصاحبه       ). 19،  1997شوماخر،  (
خود دربارة موضوع   هاي    بيان ديدگاه  راحتي و بدون هيچ مانعي به       شونده به   آن بوديم كه مصاحبه   

آن بپردازيم نيز مـشخص      خواستيم به   ها و مطالبي كه مي     مورد بحث، بپردازد و در ضمن پرسش      
  .ها نباشد ها و شيوة پرسيدن آن ولي هيچ الزامي در ترتيب پرسش. باشد

  كنندگان  شركت-2-4
 ايـن   در. هاي زبـان تهراننـد      كنندگان اين پژوهش مدرسان زبان فرانسه در آموزشگاه         شركت

 مـدرس  10هاي مختلف آموزش زبان فرانسه در ايران، سـرانجام            پژوهش، پس از بررسي بافت    
اي بود كه اين مدرسـان   گونه مالك انتخاب ما به. اند از دو آموزشگاه زبان در تهران انتخاب شده     

در واقـع   . نظر سني، تجربة تدريس، شرايط تحصيلي و آموزشي و غيره با هم يكسان نباشـند               از
هاي آموزشـي خـود       شتر اين مدرسان تحصيالت دانشگاهي داشته و برخي نيز بعضي از دوره           بي

چند نفر از اين مدرسان از كودكي نزد والدين خود كه با زبـان              . اند  را در كشور فرانسه گذرانده    
هاي فرانسوي زبـاني كـه در تهـران           فرانسه آشنايي داشتند، اين زبان را آموختند و يا در مدرسه          

 سال بود و تجربيـات  50 تا 26ردة سني اين مدرسان از     . اند  اند، شركت كرده    كار بوده   به مشغول
طور خالصه ايـن مدرسـان تجـارب          به.  سال متغير بود   27 تا   4ها در تدريس زبان فرانسه از         آن

ها، ديگر مدرسان جـدا       جز يكي از آن     همچنين به . مختلفي در زمينة آموزش زبان فرانسه داشتند      
هاي مختلـف آموزشـي در زمينـة آمـوزش زبـان فرانـسه را                 شان، دوره   يالت دانشگاهي از تحص 

 . ها مشترك بود اشاره كرد دورة تربيت مدرس كه در بين آن توان به گذرانده بودند كه مي

  يبحث و بررس -5
آمـوزان   زبان، افزايش ميـزان يـادگيري زبـان    كالس بدون شك، هدف اصلي هر مدرس در

هايي را بكار ببـرد تـا         انديشد كه چه روش     اين مي   لحظه از آموزش خود به     مدرس در هر  . است
شـك مدرسـي كـه بيـشتر بـه نيازهـاي        بـي . آموزان داشـته باشـد   تأثير بسزايي در يادگيري زبان    

توانـد كـالس      ريزي درسي خود مدنظر قرار دهد، مي        ها را در برنامه     آموزان آگاه باشد و آن     زبان
آموزان را در كالس خـود بپـذيرد و        حال اگر يك مدرس، ناهمگني زبان      .خود را بهتر اداره كند    

آمـوزان   تواند پيشرفت روزافزوني در زبـان  ها بكار ببرد، مي سازي آن راهكارهايي را براي همگن 
توانـد راهكارهـايي را       هـاي متفـاوت مـي       شـيوه  گويـد آمـوزش بـه      كوك مي . خود مشاهده كند  

). 191، 2003(آموزان خود را مـديريت كننـد    وانند ناهمگني زبانها بت مدرسان ارائه دهد تا آن    به
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در اين زمينه، سعي ما بر آن بوده است كه اين موضوع را دربارة مدرسان زبان فرانسه در ايـران                    
هـاي    شـيوه   آموزش بـه   1عنوان نخستين قدم، تالش كرديم بازنمودهاي اجتماعي        به. بررسي كنيم 

علت اين موضوع را شايد بتـوان  . آوري و مطالعه كنيم نسه جمعمتفاوت را نزد مدرسان زبان فرا  
گونه توضيح داد كه بازنمودهاي اجتماعي، ابزارهـاي شـناختي مهمـي در انتخـاب رفتـار و                    اين

عنـوان نخـستين قـدم سـعي كـرديم       لذا در اين پژوهش به  . هاي گوناگونند   عملكردها در گستره  
در ادامه، نتـايج    . هاي متفاوت چگونه است     شيوه هآموزش ب  بدانيم نگرش مدرسان زبان نسبت به     

  .گذاريم بحث و بررسي مي هاي مدرسان را به دست آمده از مصاحبه به

   هاي متفاوت شيوه  بررسي ديدگاه مدرسان پيرامون آموزش به-1-5
تـوانيم بـه سـه        هاي متفـاوت، مـي      شيوه ها از آموزش به    پاسخ مدرسان را دربارة شناخت آن     

. نخستين گروه كساني هستند كه هيچ شناختي از اين نوع آمـوزش نداشـتند  :  كنيمدسته تقسيم 
شناسند و نخستين بار است كه        هاي متفاوت را نمي     شيوه ها آشكارا پاسخ دادند كه آموزش به        آن

: صراحت بيان كرده است كه  با 1 شمارة شوندة مثال مصاحبه عنوان  به. شنوند اين اصطالح را مي
 بيـان  3شـوندة شـمارة   همچنين مصاحبه. »هاي متفاوت ندارم   شيوه ختي از آموزش به   من شنا . نه«

دانم  من نمي. توانم بگويم نه منظور شما دقيقاً چيست؟ در جواب اين سؤال مي    «: كرده است كه    
 4شـوندة شـمارة   شوندگان يعني مـصاحبه  يكي ديگر از مصاحبه . »منظور اين سوال دقيقا چيست    

طـور جداگانـه    هاي متفاوت را به    من دو عبارت آموزش و شيوه     «: است كه   نيز خاطرنشان كرده    
 اما جواب  7شوندة شمارة  مصاحبه. »شناسم، ولي شناختي از اين دو عبارت در كنار هم ندارم            مي

بينـيم كـه دو       همچنـين مـي   » .شناسـم   را نمـي    خيلي خوب آن  «: است    است، او گفته    كوتاهي داده 
دهنـد كـه در     احتمال ايـن را مـي  10 و شمارة8شوندة شمارة حبهشوندة ديگر يعني مصا   مصاحبه

گيرند ولي تعريـف درسـتي از ايـن نـوع             كار مي   هاي متفاوت را به     شيوه كالس خود، آموزش به   
ها درميابيم كه اين مدرسـان بـراي نخـستين بـار اسـت كـه عبـارت         با اين مثال. آموزش ندارند 

  .ديدگاه روشني از اين نوع آموزش ندارندشنوند و  هاي متفاوت را مي شيوه آموزش به
ها سعي   آن. دهند كه ديدگاه ناقصي از اين آموزش داشتند         گروه دوم را مدرساني تشكيل مي     
توانـد   آمده نمي دست هاي متفاوت بدهند، ولي نتايج به     شيوه كردند تا اطالعاتي دربارة آموزش به     

 نظـر   2شوندة شـمارة     گروه ابتدا مصاحبه   در اين . تعريف درستي از اين نوع آموزش را بيان كند        
__________________________________________________________________ 

1. Representation sociale  
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نظـرم ايـن آمـوزش مـي توانـد           شناسم، ولي به    اين عبارت را نمي   «: كند  خود را اينگونه بيان مي    
ها، نوجوانـان و      آموزان مانند بچه   ها، سنين مختلف زبان      زباني آن   براساس هر دانش آموز، سطح    

 پاسخ داده اسـت  5شوندة شمارة مصاحبه» .ها سازماندهي شود   بزرگساالن و يا براساس مليت آن     
كـنم انـواع    هاي متفاوت نـدارم، ولـي فكـر مـي     شيوه نه، من شناختي از تعريف آموزش به    «: كه  

تـوانم   نمـي «:  نيـز توضـيح داده اسـت كـه          6شـوندة شـمارة     مصاحبه. »مختلفي از آموزش باشد   
توانـد در     هاي متفـاوت مـي     شيوه كنم كه آموزش به     دقيق جزئياتش را بگويم، ولي فكر مي       طور به

بـا توجـه    .» باشـد 2 يـا رونـد كنـشي   1هاي جديد آموزشي مثـل رونـد ارتبـاطي    ارتباط با روش
توان دريافت كـه ايـن مدرسـان نيـز تعريـف درسـتي از           شونده، مي   هاي اين سه مصاحبه     گفته به

ن نوع آمـوزش  هاي قبلي خود اي كوشند تا با دانسته    آنان مي . هاي متفاوت ندارند    شيوه آموزش به 
  .را تعريف كنند

هـاي    شـيوه  شود، تعريف درستي از آمـوزش بـه         در گروه سوم كه تنها شامل يك مدرس مي        
گونـه   هـاي متفـاوت را ايـن    شـيوه   آمـوزش بـه  9شوندة شمارة مصاحبه .شده است متفاوت ارائه 

او بنا شـده    هاي يادگيري     آموز و شيوه    هاي متفاوت بر زبان     شيوه آموزش به «: تعريف كرده است    
كه اشخاص   زماني. هاي متفاوت يادگيري زبان است      است و اين نوع آموزش در ارتباط با شيوه        

هـاي كالسـي و       بايـد در فعاليـت    . گيرند، بايد آموزش را متفاوت كنيم       يك شيوه ياد نمي    همه به 
ر مدرسان  دليل اينكه بيشت   طور كه گفته شد به      همان. »روند آموزشي خود تغييراتي را اعمال كنيم      

نظـر   هيچ شناختي از اين نوع آموزش نداشتند، شايد بتوان از دستة سوم در بررسي نهايي صرف       
  . كرد

 مصاحبه شونده 6توانيم بطور خالصه بيان كنيم كه در گروه نخست،      دراين بخش پاياني مي   
 3م، در گـروه دو  . انـد   هـاي متفـاوت را نـشنيده        شـيوه  اند كه هرگز عبارت آموزش بـه        بيان كرده 
هـاي متفـاوت بدهنـد، ولـي          شـيوه  اند، اطالعاتي دربـارة آمـوزش بـه         شونده سعي كرده    مصاحبه

و در گروه سوم، يـك  . ها، تعريف درستي از اين آموزش را بيان نكرده است        كدام از جواب    هيچ
در واقـع،   . هاي متفـاوت را ارائـه داده اسـت          شيوه مدرس تعريف درست و كاملي از آموزش به       

كننده در اين پـژوهش را   هاي متفاوت نزد مدرسان شركت    شيوه ي اجتماعي آموزش به   بازنمودها
توانيم به اين نتيجـه برسـيم         هاي مدرسان مي    گفته با توجه به  . توان در اين سه گروه جاي داد        مي

__________________________________________________________________ 
1. Approche communicative 

2. Approche actionnelle 
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و عبارت آمـوزش    . هاي متفاوت ندارند    شيوه كه بيشتر اين مدرسان ديدگاه روشني از آموزش به        
  . شنوند ها اصطالح جديدي است كه براي نخستين بار مي متفاوت، براي آنهاي  شيوه به

  هاي متفاوت شيوه هاي مدرسان از عملكردشان بر پاية آموزش به  بررسي گفته-2-5
دهندة اين است كه مدرسان تا چـه انـدازه از    بررسي عملكرد مدرسان در كالس زبان، نشان 

وقتي مدرسي تـصميم    . كنند يادگيري استفاده مي  /دهيهاي متفاوت در فرايند ياد      شيوه آموزش به 
اي كه  هاي گروهي گيرد از تكاليف متفاوت درسي، از ابزارهاي مختلف آموزشي و از فعاليت            مي

شوند، در كالس خود اسـتفاده   ها و نيازهايشان گروهبندي مي آموزان براساس تفاوت در آن زبان  
تواننـد    هـا مـي    ويش است، كـه ايـن دگرگـوني       واقع او در حال دگرگوني در آموزش خ        كند، در 

او عملكـرد خـود را در كـالس، بـا نـاهمگني        . هـاي متفـاوت باشـند       شـيوه  نوعي آموزش بـه    به
 . نتايج بهتري دست پيدا كند كند تا به آموزان هماهنگ مي زبان

نخستين سـؤال  . براي آگاهي از عملكرد مدرسان، سه سؤال كليدي در اين بخش مطرح شد   
مدرسان نظر خود را دربارة دادن تكـاليف يكـسان يـا غيـر يكـسان      . كاليف كالسي بود  دربارة ت 

ها با دادن تكاليف يكسان موافـق بودنـد و در كـالس             بعضي از آن  . آموزانشان بيان كردند    زبان به
 2 شـمارة   شـوندة   مـصاحبه . كردند  تكاليفي كه در كتاب آموزشي وجود داشت، بسنده مي         خود به 

خاطر اينكـه زمـان كـافي بـراي ارائـه            به. طوركلي بله   به«: گونه بيان كرده است      نظر خود را اين   
تـر از     هـاي خـصوصي ايـن امـر محقـق           در كـالس  . تكاليف مختلف در كـالس وجـود نـدارد        

 بكارگيري تكاليف يكسان را در كالس تاييد        5شوندة شمارة   مصاحبه. »هاي عمومي است    كالس
آموزي كـه مـشكل خاصـي دارد،         زبان  تكاليف متفاوت به   كرده است و بر اين نظر بوده كه دادن        

بلـه در شـرايطي   «: دليل كمبود زمان، اينكار را انجام دهـد   تواند به  بسيار عالي است، ولي او نمي     
هاي بـاالتر،   كه ما در آموزشگاه داريم، بايد از تكاليف يكسان استفاده كنيم، ولي خوب در سطح   

شـود را خـوب       شنيداري ضعيف است، يعني آنچه گفته مي      آموزي در سطح     اگر براي مثال زبان   
او تكاليفي خاص براي تقويت شنيدار بدهم، ولي ايـن كـار خيلـي     شود، شايد من به   متوجه نمي 

آموزان مبتديند و من زمـان كـافي را بـراي دادن تكـاليف متفـاوت             آل است، چون اين زبان       ايده
بينـيم، دليـل ايـن دو         طور كه مي    همان» .دهم  يح مي متاسفانه تكاليف يكسان را ترج    . آنها ندارم  به

  . آموزان، كمبود زمان است مدرس براي استفاده از تكاليف يكسان براي همة زبان
 پاسخ داده است كه او بيشتر تمركزش را بـر روي كتـاب آموزشـي                7شوندة شمارة   مصاحبه

.  از او انتظـار دارنـد      اي تـدريس كنـد كـه در آموزشـگاه           همان شيوه  كند به   گذارد و سعي مي     مي
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طـور    امـا بـه   . اين اجباري اسـت   «:  بر اين عقيده بوده است كه        8شوندة شمارة   همچنين مصاحبه 
آمـوز   ما بايد تكاليف درسي را براساس مشكالتي كه زبـان         . كار را انجام دهيم    معمول نبايد اين    

رسـي را در كـالس   تكاليف مختلـف د  يعني اين مدرس نياز به  . »در يادگيري دارد، طراحي كنيم    
. دارد   كـار بـاز مـي       هاي موجود در آموزشگاه، او را از اين         كند ولي محدوديت    زبان احساس مي  

تكـاليف بـراي   . طور كلي بله    به«: است   داليل خود را اينگونه عنوان كرده      9شوندة شمارة   مصاحبه
ني كه دچار مـشكل     آموزا  زبان توانيم به   ما مي . ما تعريف شده هستند و ما انتخاب ديگري نداريم        

ولـي دادن تكـاليف متفـاوت    . هاي كمك آموزشـي را پيـشنهاد كنـيم       ها يا كتاب    شوند سايت   مي
شـده، داليلـي همچـون كمبـود زمـان و             مـوارد اشـاره    پـس بـا توجـه بـه       » .پـذير نيـست     امكان

تكـاليفي كـه در      شود كه مدرسان بـه      هاي آموزشگاهي و مسائلي چون اين، باعث مي         محدوديت
  .ها نباشند وزشي است، بسنده كنند و درصدد اعمال تغييراتي در آنكتاب آم

اند كافي نيـستند و      هاي آموزشي  اي ديگر بر اين عقيده بودند، تكاليفي كه در كتاب           ولي عده 
 1 شـمارة  شـوندة  مـصاحبه . دهنـد  هـا مـي   آن آموزانشان، تكاليف متفاوتي به     نياز زبان  ها بسته به    آن
هاي مشخصي داريم، ولي بعد   كه ما دركتاب آموزشي تكاليف و تمرين   گونه بيان كرده است     اين

درسـت  . انديـشي كنـيم   ها چاره از يك ارزيابي، اگر با مشكالتي مواجه شديم، بايد براي رفع آن 
هـا در     آن آموزان ارائه شود كـه بـه       زبان اند ولي بايد تكاليفي به     است كه تكاليف كالسي مشخص    

آمـوزانش    اي تشبيه كرده است كه مشكالت زبان        قابله ك مدرس را به   او ي . يادگيري ياري رساند  
گونـه پاسـخ داده اسـت؛ در      اين3شوندة شمارة مصاحبه. كند ها تالش مي را يافته و براي رفع آن  

شويم كه براي مثـال در درك شـنيداري خـود دچـار مـشكل         آموزي مواجه مي    زماني كه با زبان   
. كند، ارائـه بـدهيم      اش كمك مي    درك شنيداري   تكاليفي را كه به    آموز  اين زبان  توانيم به   است، مي 

گونه برداشت كرد كه ارائة تكاليف مختلـف درسـي در زمـان              توان اين   از پاسخ اين مدرسان مي    
 . كند كه مشكلي بروز مي واقع زماني تواند ميسر باشد، در خاص مي

سان را رد كرده و باور دارد كه        كارگيري تكاليف يك   كلي به  طور  به 6شوندة شمارة   اما مصاحبه 
هرگـز از تكـاليف يكـسان اسـتفاده     «: آموزان تكاليف يكـسان داده شـود        همة زبان  هرگز نبايد به  

آمـوزان را در      كـنم و زبـان      هاي مختلفي را با مضامين يكسان انتخـاب مـي           من موضوع . كنم نمي
هايي را بـراي ارائـه در      ديالوگ سطح زباني آنها   يا اينكه با توجه به    . دهم  شرايط متفاوتي قرار مي   

هاي آموزشـي     ها از اينترنت و يا كتاب       ها و ديالوگ    براي تهيه اين موضوع   . دهم  آنها مي  كالس به 
آموزان، تكاليفي را از اينترنت   سطح زباني زبان   پس اين مدرس با توجه به     » .كنم  ديگر استفاده مي  

آنچه كه بايـد در آن جلـسه آموختـه           امر به كند و در اين       هاي آموزشي ديگر آماده مي      و يا كتاب  
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، اما تكاليف يكسان را براي يك كالس همگـن          10شوندة شمارة   مصاحبه. كند  شود، نيز دقت مي   
هـاي    داند، ولي او باور دارد كـه در يـك كـالس نـاهمگن، بايـد كمبودهـا و خـالء                      مناسب مي 

هـاي آموزشـي بـراي       كتـاب نظـر او دفترهـاي تمـرين در          به. آمده مورد توجه قرار بگيرند      پيش
آموزان باشـد، مـا    تواند پاسخگوي نيازهاي همة زبان      آموزان همگن طراحي شده و اين نمي        زبان

وجـود آمـده    ها و كمبودهاي به آموزان، درصدد رفع خالء نياز زبان بايد در هر كالس، با توجه به      
وسـيلة   كنـد و بـه    او گفته است مدرس بايد بسيار هوشيار باشـد و مـشكالت را كـشف                . باشيم
از . هـا كمـك كنـد       رفـع مـشكل    آمـوزان بـه     هوش چندگانه زبـان    هاي جديد و با توجه به      روش
دهند با وجود    اين نتيجه رسيد كه بعضي از مدرسان ترجيح مي         توان به   هاي اين مدرسان مي     گفته

ه باشـد،   آموزان كارايي بهتـري داشـت       مشكالت و موانع، از تكاليف متفاوتي كه بتواند براي زبان         
در واقع، آنان از هر فرصت و موقعيتي براي ايجاد تغييراتي كه مفيد باشد، استفاده               . استفاده كنند 

  . كنند مي
 5شـنونده،      مـصاحبه  10هـاي مدرسـان دربـارة تكـاليف درسـي، از ميـان                با بررسـي گفتـه    

گاهي دليـل  هاي آموزش اند كه محدوديت طور مستقيم به اين مطلب اشاره كرده    شونده به   مصاحبه
. توانند در كـالس خـود تكـاليف درسـي متفـاوتي را ارائـه دهنـد                  ها نمي   اصلي آن است كه آن    

كه در يك آموزشگاه، روش آموزشي، ابزارهاي آموزشي و زمان تـدريس مـشخص شـده          زماني
طور مسلم مدرسان انتخـاب   شده و تابع قوانين خاصي باشد، به    باشد و عملكرد مدرسان تعريف    

 مدرس ديگر، با وجود ايـن   5بينيم كه     همه مي  عايت اين قوانين ندارند، ولي با اين      ديگري جز ر  
ها وجود دارد، سـعي بـر آن دارنـد كـه              هاي آموزشگاهي و قوانيني كه در آموزشگاه        محدوديت

كـار بـردن    كننـد بـا بـه    ها تالش مي    آموزانشان تطبيق دهند، آن     تكاليف درسي را با نيازهاي زبان     
شـيوه خودشـان،     آموز را به   آمده در كالس براي هر زبان       تفاوت، مشكالت پيش  تكاليف درسي م  

  .برطرف كنند
هـا ابزارهـاي    تكاليف درسي، درسؤال دوم از مدرسان پرسيده شد كـه آن  پس از پرداختن به 

دهنـد، يـا فقـط        آموزان در كالس خود ارائه مي      آموزشي متفاوتي بر اساس هوش چندگانة زبان      
هـاي مدرسـان،    براسـاس پاسـخ  . كننـد  ي كه در كتاب آموزشي است، اكتفـا مـي        همان ابزارهاي  به
ايـن سـوال پاسـخ مثبـت      مدرساني كـه بـه  : بندي كنيم دو گروه دسته توانيم اين مدرسان را به  مي
ايـن سـوال    در بررسي مدرسـاني كـه بـه   . اند اين سوال پاسخ منفي داده اند و مدرساني كه به      داده

مدرسـاني كـه بيـشتر از ابزارهـاي         : شـويم   ز با دو دسته پاسخ مواجه مـي       اند، با   پاسخ مثبت داده  
در كـالس   نـدرت از ايـن ابزارهـا    كنند و مدرساني كه به مختلف آموزشي در كالس استفاده مي
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در گروه نخست، براي مدرساني كه بيشتر از ابزارهاي آموزشـي متفـاوت            . كنند  خود استفاده مي  
 1شـوندة شـمارة   مـصاحبه : انـد  شونده اينگونـه پاسـخ داده   حبه مصا4كنند،    در كالس استفاده مي   

آمـوزان خـويش     زبـان   را به  1هاي كمك آموزشي   است كه در كالس خود كتاب       خاطر نشان كرده  
هـا را خودشـان مطالعـه كننـد، ولـي       تواننـد ايـن كتـاب    تر مـي  آموزان قوي پيشنهاد كرده و زبان   

 اينگونـه  3شوندة شـمارة  مصاحبه. دهند  انجام ميها را در كالس  تر اين كتاب    آموزان ضعيف   زبان
 اسـتفاده   2هاي كوتاه فرانسوي    ها و داستان    هاي خود از فيلم     من در كالس  . حتما«: است  بيان كرده 

آمـوز بهتـر يـاد     گيرم، چون در حـين بـازي زبـان    كار مي هايي را نيز به   كنم و مخصوصا بازي     مي
 2 ».كـنم   فرانـسوي نيـز در كـالس اسـتفاده مـي          هـاي     و همچنين از موسـيقي و ترانـه       . گيرد  مي

هاي مختلف آموزشي در كـالس خـود    اند كه از كتاب شوندة ديگر نيز خاطر نشان كرده    مصاحبه
 . 3كنند استفاده مي

اسـتفاده از ابزارهـاي آموزشـي        شونده تمايل زيادي بـه       مصاحبه 4پس با اين توصيفات اين      
صـورت مـداوم در      ها به   ب آموزشي دارند و از آن     ديگري بجز ابزارهاي آموزشي موجود در كتا      

ندرت از ابزارهاي آموزشي     در گروه دوم براي مدرساني كه به      . كنند  هاي خود استفاده مي     كالس
شـوندة   مـصاحبه . شويم شونده مواجه مي مصاحبه2كنند، ما با  متفاوت در كالس خود استفاده مي   

گـاهي بـراي گرامـر از    «: اسـت  نه بيان كـرده  كه جزو اين گروه است، نظر خود را اينگو 5شمارة
بخـاطر اينكـه تمرينـات    . كـنم  هايي تهيه مـي  آموزان، فتوكپي هاي ديگر آموزشي براي زبان     كتاب

آمـوزان كـافي نيـست و گـاهي بـراي       ها وجود دارد بـراي يـادگيري زبـان      گرامري كه در كتاب   
در زمان و شرايطي خاص از      پس اين مدرس    » .كنم  آموزش كلمات نيز از اين روش استفاده مي       

هـاي   كند، ولي دربارة ابزارهـايي چـون فـيلم و كليـپ      ابزارهاي آموزشي ديگري نيز استفاده مي     
، دربارة 6شوندة شمارة مصاحبه. داند ها را الزم نمي فرانسوي نظر مساعدي ندارد و استفاده از آن      

دربـارة درك شـنيداري     «: كنـد   آموزان را فقط به كتاب آموزشي محدود نمي         درك شنيداري زبان  
كنم، بلكه از ابزارهاي شـنيداري        ها هستند محدود نمي    آنچه در كتاب   آموزان را به    من هرگز زبان  

__________________________________________________________________ 
1. Le vocabulaire en dialogue et la grammaire en dialogue 
2. Les français faciles 
3. L’enquêtée n°4 utilise des livres de séries en dialogue en particulier le vocabulaire en dialogue 
et des livres de séries progressives mais un peu et l’expression orale et la compréhension orale. 

L’enquêtée n°10 propose aux apprenants plus faibles les livres grammaire en dialogue et aux 

apprenants un peu forts les livres grammaire progressive. 
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در ضـمن شـيوة گـوش دادن، يادداشـت بـرداري و پاسـخ دادن             . كـنم   ديگري نيز اسـتفاده مـي     
 سعي در استفاده اين مدرس نيز تنها در يك نوع فعاليت خاص» .آموزم ها مي  سواالت را به آن    به

  . كند از ابزارهاي آموزشي متفاوت مي
اين نتيجه   اين سوال پاسخ مثبت دادند، مي توانيم به        در گروه نخست، دربارة مدرساني كه به      

آموزان از ابزارهاي آموزشي كه براي   نياز زبان  هاي خود بسته به    برسيم كه اين مدرسان در كالس     
معموال اين ابزارها مربوط به دستور زبان و لغات مي          . كنند   مي تواند مفيد باشد، استفاده     ها مي   آن

اسـت و بيـشتر ايـن         آموزان بهره گرفته نـشده      ها از هوش چندگانه زبان      باشد و در استفاده از آن     
آمـوزان را برطـرف    اند از ابزارهايي استفاده كنند كه مشكالت متـداول زبـان   مدرسان سعي كرده  

روينـد،   در هـا در آموزشـگاه بـا آن رو          هايي كـه آن     جه به محدوديت  با اين وجود، با تو    . كنند  مي
پيـشرفت همـة     تواند كمكي باشـند بـراي رفـع مـشكالتي كـه بـه               استفاده از اين ابزارها نيز مي     

  .كند آموزان با همديگر، لطمه وارد مي زبان
عنـي پاسـخ    ي. انـد   اين سوال پاسخ منفي داده     اند كه به   گروه دوم در برابر اين سوال مدرساني      

همان ابزارهـاي آموزشـي      اند كه در كالس از ابزارهاي آموزشي متفاوت استفاده نكرده و به            داده
شـوندة   اسـت، مـصاحبه     اي كه پاسـخ منفـي داده        شونده  نخستين مصاحبه . كنند  ها بسنده مي   كتاب
، ها هـستند   است او از ابزارهاي آموزشي مشخصي بجز آنچه كه در كتاب             است كه گفته   2شمارة

اي براي ارائة ابزارهـايي خـاص در          يعني اين مدرس، برنامة از قبل تعيين شده       . كند  استفاده نمي 
هـاي آموزشـگاهي را مـانعي بـراي       امـا محـدوديت  7شوندة شـمارة  مصاحبه. كالس خود ندارد  

مـا ديكتـه     در آموزشگاه چيزهـايي بـه     «: داند  استفاده از ابزارهاي آموزشي متفاوت در كالس مي       
هـايي كـه مـا بايـد       همراه دفتر تمرين وجـود دارد و محـدوديت          يك كتاب آموزشي به    شود،  مي

شـوندة    مـصاحبه » .توانيم براساس عالقة خودمان كاري بكنيم       ها تدريس كنيم و نمي      براساس آن 
توانيم از ابزارهاي آموزشـي متفـاوت        ما نمي . در اين زمان و با اين شرايط نه       «:  نيز گفته  8شمارة

 اينگونه 9شوندة شمارة  شونده، يعني مصاحبه    آخرين مصاحبه » .، اين غيرممكن است   استفاده كنيم 
هـايي هـستند كـه در         در واقـع ابزارهـاي آموزشـي همـان        . در آموزشگاه ما نه   «: است  پاسخ داده 

ها بـراي     آيد، دليل اصلي آن     هاي اين مدرسان برمي     براساس آنچه از گفته   » .ها وجود دارند   كتاب
هـاي    دهنـد، همـان محـدوديت       رهاي آموزشـي كتـابي كـه در كـالس درس مـي            استفاده از ابزا  

ها احتـرام گذاشـته و    قوانين آموزشگاه بنابراين اين مدرسان موظف هستند به  . آموزشگاهي است 
ولي در اين بـين، هـستند مدرسـاني نيـز كـه      . ها استفاده كنند  فقط از ابزارهاي محدود در كتاب     
آمـوزان   شان بر اين است تا زبـان  كنند و سعي الس استفاده ميابزارهاي آموزشي ديگري را در ك 
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  . موفقيت بهتري دست بيابند ضعيف و قوي با هم پيشرفت كرده و به

آموزان توسط   بندي زبان   هاي گروهي و نوع گروه      كارگيري فعاليت   سؤال سوم در ارتباط با به     
هاي گروهي در كالس       فعاليت كارگيري  به  همة مدرسان براي    . ها بوده است    مدرس در اين گروه   

. آمـوزان متفـاوت بـود    بنـدي زبـان    هـا بـراي گـروه       نظر داشـتند، ولـي معيارهـاي آن         خود اتفاق 
آمـوزان ضـعيف در يـك     آموزان قوي را بـا زبـان     دادند زبان   ها ترجيح مي    مثال؛ بيشتر آن    عنوان  به

. كردنـد   آمـوزان توجـه مـي      ننيازهاي زبـا   بندي به   هنگام گروه  ها به   بعضي از آن  . گروه قرار دهند  
برخـي  . آموزان را با دوستانشان در يك گروه قرار دهند برخي ديگر بيشتر تمايل داشتند كه زبان     

ها را انتخاب     دادند و يا بر اساس رنگ لباس، آن         آموزان را در گروه قرار مي      طور احتمالي زبان    به
هـا    آمـوزان، از آن    د زيـاد زبـان    دليـل كمبـود وقـت، يـا تعـدا          كساني هم بودند كه بـه     . كردند  مي
  . دستي خود كار گروهي انجام دهند خواستند با بغل مي

 مدرس در كالس خود از تكـاليف درسـي متفـاوتي    5توانيم بگوييم،   طوركلي مي   در آخر به  
همـة   كنند و    مدرس در كالس خود از ابزارهاي آموزشي متفاوتي استفاده مي          6. كنند  استفاده مي 

هـا بـراي      هاي گروهي در كالس خود دارند، ولـي معيارهـاي آن            انجام فعاليت  مدرسان تمايل به  
  . ها متفاوت است آموزان در اين گروه بندي زبان گروه

  گيري  نتيجه-6
كنـد تـا دريابنـد چگونـه      مدرسان زبـان كمـك مـي      پژوهش حاضر و مطالعاتي نظير اين، به      

آموزانـشان   رشد و پيشرفت زبان  و بهتوانند افت تحصيلي را در كالس زبان خود كاهش داده        مي
برنـد كـه    اين موضـوع پـي مـي    بهوه ين شيبا ادرواقع، مدرسان زبان   . طور همزمان كمك كنند     به

. ده گرفتـه شـوند  يـ د ناديها نبا ن تفاوتياهايي دارند كه   تفاوت،آموزان در يك كالس زبان  زبان
طـور    توانند آن   ك روش آموزشي نمي   آموزان با يك شيوه و ي      همة زبان ه  كاست  بايستة يادآوري   

شـويم كـه     گيريم و يادآور مـي     در اين مطالعه نتيجه مي    . پيشرفت كنند  زبان   يريادگيدر  كه بايد   
آمـوزانش    هاي زبان   ها و توانايي    مندي  مدرس بهتر است در ابتدا شناخت درستي از نيازها، عالقه         
ايـن شـيوه، پويـايي      . ريزي كند   برنامهداشته باشد و آنگاه آموزش خود را بر اساس اين معيارها            

فرد خود زبـان   خاص و منحصربهبا روش تواند  آموز مي  دهد چون هر زبان     كالس را افزايش مي   
ي، ابزارهـاي آموزشـي و نـوع     الستواند تغييراتي در تكاليف ك      همچنين مدرس مي  . را ياد بگيرد  

متناسـب  توانـد    اين تغييرات مي   كه   ،هاي گروهي اعمال كند     آموزانش در فعاليت    بندي زبان   گروه
  .  باشدها با هوش چندگانة آن
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جه ينگونه نتيتوان ا  شده، مي   هاي انجام   آمده از مدرسان، در مصاحبه      دست  هاي به  بر پاية پاسخ  
در ي  عنـ  ي ،هاي متفـاوت ندارنـد      شيوه كه بيشتر مدرسان ديدگاه روشني دربارة آموزش به       گرفت  

وه يشـ ها از اين  همه، آن  اما بااين . ها وجود ندارد     اوليه آن  ميالتع مفاهيم اين نوع آموزش در    واقع  
وسيلة دادن تكاليف درسي متناسب بـا        به تواند گيرند كه اين مهم مي     ه مي بهرناخودآگاه   يآموزش

هاي گروهـي، در كـالس زبـان          آموزان، استفاده از ابزارهاي متفاوت آموزشي و فعاليت        نياز زبان 
م ي در خـواه   ،مينكافيـ  ب ي نظر اند، بازتاب داده ه مدرسان در مصاحبه ها      كآنچه   اگر به . سر شود يم
ي، وجـود    آموزشـ  كـارگيري ايـن شـيوة      ن در بـه    از مدرسـا   يل برخـ  يـ ل عـدم تما   يه دل كافت  ي

كـه مدرسـان    شـد    مـي از آن   ها مانع     واقع، اين محدوديت   در. هاي آموزشگاهي است    محدوديت
هـاي    صـرف كننـد و بتواننـد فعاليـت         آمـوزان   زبان 1يةبتوانند وقت كافي براي انجام ارزيابي اول      

 بلكـه . آموزان باشـد   ها و نيازهاي زبان     و ابزارهايي را طراحي كنند كه متناسب با تفاوت         كالسي
پـس  . انـد بنـابر قـوانين آن آموزشـگاه تـدريس كننـد        مدرسان موظـف   در آموزشگاههاي زبان،  

شده   هاي زبان شناخته     متفاوت در آموزشگاه   هاي  شيوه بگوييم كه آموزش به   صراحت   توانيم به   مي
آمـوزان تـدريس     به زبان  مشخص   يآموزشنيست و مدرسان مجبورند در چارچوب يك روش         

مدرسان زبان  اندازهايي جديدتر به    اميد است كه اين پژوهش بتواند با در نظر گرفتن چشم          . كنند
  .دست آورند ري بههاي چشمگيرت هاي زبان خود موفقيت فرانسه كمك كند تا در كالس
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راهنماي مصاحبه نيمه سازمان يافته با مدرسان زبـان فرانـسه بـا اسـتفاده از                :  ضميمه   -8
  هاي متفاوت شيوه آموزش به

  :مشي و تجربيات مدرس خط: 1مضمون 
  ايد؟  شما چطور زبان فرانسه را آموخته-1
 ايد؟  را دنبال كرده1اي هاي اوليه  شما چه آموزش-2
  بان چند سال است؟ن زيس اي تجربه شما در تدر-3
  صلي شما در يادگيري زبان فرانسه چه بوده است؟الت اك مش-4

  :ديدگاه مدرس : 2مضمون 
  .شناسيد؟ اگر بله تعريفي از آن ارائه دهيد هاي متفاوت را مي شيوه  آيا شما آموزش به-1
آمـوزان متفـاوت هـستند؟ اگـر بلـه ايـن              آيا قبول داريد كه در يك كالس زبـان، زبـان           -2

  .ها كدام هستند اوتتف
نظر شما، آموزش يك زبان زنده بايد بر اساس يك كتاب آموزشـي مـشخص باشـد؟               به -3
  .تان را توضيح دهيد ديدگاه
  آموز چه جايگاهي دارد؟ نظر شما، ديدگاه مدرس در پيشرفت زبان  به-4

  :عملكرد مدرس : 3مضمون 
فاده از هـوش چندگانـه متفـاوت        نظـر اسـت     آموزان از نقطه    اگر در يك كالس زبان، زبان      -1

  العمل شما چيست؟ باشند، عكس
  دهيد؟ آموزان تكليف يكساني مي همة زبان  آيا در يك كالس زبان، شما به-2
دهـي ايـن    دهيـد، روش شـما بـراي سـازمان     آموزان تكاليف متفاوتي مي    زبان  اگر شما به   -3

  تكاليف چيست؟
كـار   ، ابزارهـاي آموزشـي متفـاوتي را بـه         آمـوزان   آيا شما بر اساس هوش چندگانة زبان       -4
  .اند گيريد؟ اين ابزارها كدام مي

دهيـد؟ معيارهـاي شـما بـراي      هاي گروهـي قـرار مـي    آموزان را در فعاليت  آيا شما زبان  -5
  .اند ها كدام بندي آن گروه

__________________________________________________________________ 
1. Formations 


