
 

936  

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی
خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
،4ه

ان
ست
زم


14
11

ه
فح
ص
از
،

93
6


تا

95
4

 

 

 
 

هایخارجیشناختیدرزبانهایزبانپژوهش
1822-1812شاپایالکترونیکی:1822-3214شاپایچاپی:

www.jflr.ut.ac.ir
 

 واسیلی و راجرز کارل آموزشی رویکردهای ییامقابله بررسی

 روسی زبان درس کالسهای در داویدوف

 

  رضوانی وجیهه
 )نویسندة مسئول(

 ایران تهران، ،(س)الزهرا دانشگاه ادبیات، دانشکده روسی، زبان گروه استادیار
Email: v.rezvani@alzahra.ac.ir 

 

  

                                                           
 زبانشناسی: فعالیت و عالقه مورد های زمینه. است تهران دانشگاه از زبان آموزش دکتری  مدرک دارای. است الزهرا دانشگاه روسی زبان گروه استادیار رضوانی وجیهه 

 از سمت انتشارات از روسی زبان نویسی درست و نگارشی های نشانه کتاب ترجمه. دارد نیر مقاالتی زمینه این در که است آموزشی متدهای شناسی، فرهنگ اجتماعی،

 .اوست کارهای

 در زبانشناختی پژوهشهای. آموزشی کتب تحلیل برپایه پژوهشی: خارجی زبان عنوان به آلمانی زبان یادگیری در موسیقی نقش(. 0011. )کاوه, بهرامی
 . 950-936،( 3) 00خارجی زبانهای

Bahrami, K. (2021). The Role of Music in Learning German as a Foreign Language: A Textbook Analysis. Foreign 

Language Research Journal, 11 (3), 639-654. 

 اطالعات مقاله

 00/15/0011 تاریخ ارسال:
 21/19/0011 تاریخ پذیرش:
 0011 زمستان تاریخ انتشار:

 علمی پژوهشینوع مقاله: 
 

 

 کلید واژگان:
 دهنده، توسعه آموزش
 رشد دادن، آموزش توانایی

 ریچاردز، کارل شخصیتی،
 .داویدوف واسیلی

 چکیده

  Vasilyواسیلی واسیلیویچ داویدوف ) هایشناخت اشتراکات دیدگاههدف از نگارش این مقاله، 

Vasilievich Davidov), و کارل راجرز(Carl Rogers)   توانایی روشهای آموزش و در مورد
. منابع رشد شخصیت در آموزش توسعه استعنوان بحث کلیدی روز در آموزش مدرن به تدریس

مفهوم از طرفی  گیرد.دهنده و جایگاه مدرس در تدریس توسعه دهنده مورد بحث و بررسی قرار می
مورد واکاوی ه جدید آموزش های فلسفشرطپیشعنوان بهداویدوف  آراءدر « با موقعیت رتباطا»

خواهد بود. در این پژوهش بر آن هستیم تا فرضیه تقویت تعامل مدرس و دانشجو و تأثیر آن در بهبود 
وری بیشتر در کالسهای درس زبان را بیازماییم. با اتکا بر آراء راجرز و داویدوف نفس و بهرهاعتماد به 

نفر از دانشجویان زبان روسی  147تنظیم گردید، و ای نامههای پیش گفته پرسشجهت بررسی فرضیه
در پاسخگویی بدان مشارکت داشتند. از انجام این پژوهش به دنبال پاسخی برای این مسئله هستیم که 

تواند تأثیرگذارتر باشد؟ آیا همه دانشجویان با یک روش تدریس کدام رویکردهای آموزشی فوق می
افزایی تعاملی و استقبال دانشجویان از روشهایی است که همموافق هستند؟ و نتیجه پاسخها مؤید 

وری حداکثری دانشجویان از روند آموزشی را در خود باوری، خودکارآمدی و به تبع آن بهره تقویت
 پی دارد.

 1400کلیه حقوق محفوظ است  DOI: 10.22059/JFLR.2021.328356.873 شناسه دیجیتال



 

640 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

  

 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 1

1
, N

u
m

b
er 4

, w
in

ter 2
0
2
1
, P

a
g

e 6
3
9
 to

 6
5
4 

 

 

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH
PRINT ISSN: 2588-4123 ONLINE ISSN: 2588-7521

ww.Jflr.ut.ac.ir

 

A Comparative Study of the Educational 

Approaches of Karl Rogers and Vasily Davydov in 

Russian Language Classes 

 

Vajihe Rezvani
 

(corresponding author) 
Assistant Professor of Department of Russian Language, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran 
 Email: v.rezvani@alzahra.ac.ir 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 Vajiheh Rezvani is an assistant professor in the Russian language department at Alzahra University. She has a PhD in 

language teaching from the University of Tehran. Areas of interest and activity: Social linguistics, culturology, educational 
methods that have articles in this field. Translation of the book Signs and Spelling of the Russian language from “Sama”t 
Publications is one of her works. 

Bahrami, K. (2021). The Role of Music in Learning German as a Foreign Language: A Textbook Analysis. Foreign 

Language Research Journal, 11 (3), 639-654. 

ARTICLE INFO 
Article history: 
Received: August 5, 2021 

Accepted: September 11, 
2021 

Available online: 
winter2021 

 

 

Keywords: 
Developer Training, 
Teaching Ability, 
Personality Development, 
Carl Richards, Vasily 
Davydov. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to identify the commonalities between the views of Vasily 

Vasilievich Davidov and Carl Rogers on teaching methods and teaching ability as a key topic 

of discussion in modern education. The sources of personality development in developer 

education and the role of the teacher in developer teaching are discussed. The concept of 

"relationship with position" will be explored in Davidov's views as preconditions for a new 

philosophy of education. In this study, we intend to test the hypothesis of strengthening 

teacher-student interaction and its effect on improving self-confidence and greater 

productivity in language classes. Relying on the opinions of Rogers and Davidov,  we 

developed a questionnaire to explain the impact of these educational approaches, which were 

answered by 147 students from Tehran universities studying Russian. From doing this 

research, we are looking to find out which of the above educational approaches can be more 

effective? Do all students agree with one teaching method? And the result of the answers 

confirms the students' acceptance of methods that interactive synergy and strengthen self-

confidence, self-efficacy and, consequently, the maximum productivity of students in the 

educational process. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.328356.873 
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 مقدمه -1

روانشناس و  -مدرس دوفیداو چیویلیواس یلیواس

تئوریسین روسی، بخش اعظم پژوهشهای خود را به ایجاد 

نظریه اختصاص داده است. « توسعه دهنده»سیستم آموزشی 

مبتنی بر آموزش توسعه دهنده، رویکردی در آموزش عملی، 

روشهای توسعه فیزیکی و شناختی و ذهنی دانشجویان از 

ها و امکانات این گونه توسعه گیری از پتانسیلطریق بهره

با تواند . داویدوف بر این باور است که دانشجو میاست

دانش ، نمایدکسب می طیدرک مح ازکه  یاتجربه» بر هیتک

«. را گیردف ینظر یهامیتعم مورد نظر را با استناد به

[Гуружапов 2007, С. 19—21] 

-روان« تأثیرگذارترین»کارل راجرز با دریافت عنوان       

های انسانی شناسان حوزه آموزش تأکید بسزایی بر توانایی

در روند آموزش داشت. وی با تأیید بر تأثیر تجارب گذشته 

دنیای اطراف، معتقد  افراد در درک ماهیت وجودی خود و

بود احساسات و عواطف کنونی شخص، اهمیت بسیاری در 

بروز و ظهور شخصیت فرد دارد. وی به پرورش باورهای 

-شخصی دانشجویان در روند یادگیری اهمیت زیادی می

از  آموزش یاصل فهیوظ [Аксёнова, 2016, 22]داد.

باشد،  یذهن تیمولد فعال یه روشهاتوسع دیراجرز بادیدگاه 

 طیشخص واقعا  مهم است. او آنها را از مح یکه برا یدانش

 «اشباع»شامل  دی، آموزش نبانیخواهد آورد. بنابرا ادیبه 

ها حداکثر فرصت دیاز اطالعات باشد، بلکه با جوکردن دانش

ها دهیا نیاو قرار دهد. ا اریختمستقل در ا یجستجو یرا برا

 راجرز کردیرو .شناخته شده هستندانسان تمرکز بربا مفهوم 

کرد میاو استدالل  اینگونه بود، که یدر مورد مسائل آموزش

معلم است  فهیدارد و وظ ییهایو سرگرم قیآموز عالدانش

کرده و در توسعه آنها  کشفها را یو سرگرم قیعال نیکه ا

در مقاله حاضر  [Аксёнова, 2016, 24] باشد. میسه

پردازیم و های یاد شده میابتدا به بررسی و تعریف نظریه

شناس و مدرس در ادامه با مقایسه آرای کارل راجرز روان

و واسیلی داویدف مدرس روش آموزشی « محور -دانشجو»

بر اساس تجربیات سالهای تدریس و « توسعه دهنده»

منظور تهیه گردید به باز شناسی ای که به همین نامهپرسش

های تأثیرگذار در آموزش را بررسی خواهیم نمود. مؤلفه

ها گرایش دانشجویان در امر آموزش را بیشتر روشن پاسخ

عنوان یکی از مسیرهایی است که سازد. و از این رو بهمی

 تواند راهنمای آموزش باشد.می

 پیشینهتحقیق -2

 ستمیقرن ب لیبه اوا سیرروش تد یهاینوآور پیشینه    

-وانر درکناری قیشناسان تطبکه زبان یزمان .شودیمربوط م

زبان به  سیداشتند که تدر ییرهایبه کشف مس یشناسان سع

تئودور راجرز و جک ریچاردز  .شد یتر م واسطه آنها راحت

بنیان تدریس زبان « رویکردها و روشها در آموزش زبان»در 

و دیگری ریشه  (Linguistics)شناسیرا بر دو محور زبان

راجرز،  [.دنداناستوار می (Psychologyشناسی )در روان

 کارل راجرز ]1369،1، ریچاردز، ترجمه علی بهرامی

« آزادی آموختن»( در کتابهای مختلف از جمله 9009)
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 چیرکوف و ریان بخشد.میرویکردهای نوینی به آموزش 

حمایت از استقالل »مشترک در مقاله  طوربه( 9001)

به نقش حمایتگری از « نوجوانان در روسیه و آمریکا

 پردازند. استقالل شخصیت دانشجویان می

در حوزه آموزش و توسعه روشهای آموزشی داویدوف       

و همکاران وی « توسعه دهنده»تئورسین آموزش  عنوانبه

 شناسیروان» (،9001) روبتسوفنیز در این زمینه چون 

، «عملگرا کردیتوسعه آموزش: رو یکیژنت -یاجتماع

بازنگری »( در اثر علمی خود با عنوان 9016) مارگولیس

استاندارد »نیز در کتاب  ، و«آموزش تربیت معلم در روسیه

و خارج از  هیدر روس وریبهرهمعلم: توسعه و  کی یاحرفه

به تبیین نقش سازنده جایگاه مدرس در امر آموزش « کشور

 هینظر یشناختروش نهیدرزم( 9001) گروژاپوفپردازد. می

زیر نظر استادشان  (دوفیداو-نیالکون ستمیآموزش رشد )س

داویدوف در سالهای گذشته از دوران شوروی تا به امروز 

از   کودریاوتس فآثار ارزشمندی تالیف نموده است. 

آزادی »دانشجویان داویدوف نیز در سالهای اخیر به بررسی 

پردازد و به نوعی با همتایان انگلیسی زبان خود می« آموختن

 راستا برشمرد.توان همدر حوزه استقالل درآموزش می

 یتیحما یرفتارها ریتأث»در مقاله   رضابیگی و همکاران، 

کسب  یآموزان برازبان یآمادگ بر استقالل معلمان زبان

 اند.محور پرداخته –به بررسی روشهای دانشجو « استقالل

.روشانجاممطالعه3

در این پژوهش جهت تطبیق آراء آموزشی 

داویدوف و راجرز در کالسهای زبان روسی مقطع 

نامه آنالینی به های تهران پرسشکارشناسی در دانشگاه

منظور تهیه نمودیم و از طریق فضای مجازی و  همین

دانشجو در  147های ارتباطی در اختیار آنها گذاشتیم، شبکه

این نظر سنجی مشارکت داشتند. مقطع کارشناسی ازین رو 

برگزیده شد، که اولین مواجهه با زبان جدید برای 

قبلی با زبان روسی است. در بین  دانشجویان بدون آشنایی

جنس؛ دانشگاه محل تحصیل و سال ورود به  متغیرها سن؛

ای که دانشگاه در نظر گرفته شده بودند، زیرا در مقایسه

گذاری ارتباط تعاملی معلم و تأثیرکارل راجرز در زمینه 

انجام داده بود تفاوت معناداری بین رویکرد   آموزدانش

ان دختر و دانشجویان پسر قابل رویت بود. بین آموزدانش

دانشجوی پسر بود  7نامه تنها گان در این پرسشکنندشرکت

که در مقایسه با تعداد بیشتر دانشجویان دختر شاید نتوان به 

یک تراز منطقی بین این دو متغیر در این پژوهش دست پیدا 

در مرحله بعدی  تواندمیکرد از این رو ادامه پژوهش 

های بررسی رویکردهای دانشجویان پسر با توجه به مؤلفه

 رد نظر باشد.مو

 جدول شماره یک 

 مقدار دسته بندی متغیر ها

 140 دختر جنسیت

 7 پسر

 90 سن

91 

96 

33 

file:///C:/Users/EZTECH/Downloads/psyedu_2010_n4_Kudryavtsev.pdf
file:///C:/Users/EZTECH/Downloads/richards-jack-c.-&-rodgers.pdf
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سال ورود به 

 دانشگاه

تفاوت معنا  1369-1361

 دار نیست

 بحثوبررسی -4

-بههای آموزشی متداول در آموزش زبان در بین نظریه

کنند که یازده روش آموزشی را بیان می گینمیان طور

( 9؛(The Direct Method)( روش مستقیم1عبارتند از:  

 -(آوایی3؛(Translation-Grammar)ترجمه-دستور

 Structural)( رویکرد ساختاری4؛(Lingual-Audio)بانی

Approach)رویکرد پاسخگویی فیزیکی2  ؛ )(Total 

Physical Response (TPR)) ارتباط محور ( آموزش 9؛

( 7؛ (Communicative Language Teaching (CLT))زبان

 یآموزش زبان مبتن (1؛ (Natural Approach)رویکرد طبیعی

( 6 (Based Language Teaching (TBL)-Task) موضوعبر 

 Suggestopedia) آموزش مبتنی بر پیشنهاد رسانه

( رویکرد 11؛  (The Silent Way)( روش خاموش10؛ (

 Functional-Notional)بومی –کاربردی 

Approach)]،1619راجرز.؛ ریچاردز.، ترجمه علی بهرامی  ،

13 [ 

که سه مورد اول بیشترین کاربرد را در میان مدرسین زبان  

دارد. و اگر بخواهیم به صورت شماتیک قابلیتهای این سه 

 روش را نمایش دهیم به نمودار زیر خواهیم رسید:

 9نمودار شماره 

روی تقویت دستور -ترجمه  بیشترین توجه در روش

 طوربهخواندن و نوشتن است. در نمودار باال هم مهارت 

نسبی نمایش داده است. مهارتهای مکالمه و شنیداری 

 تقریبا هیچ جایی در کالسهای درس این روش ندارند.

 ]12، 1369ی،بهرام یعلترجمه  چاردز،یراجرز، ر[

آزادی »راجرز در کتاب خود تحت عنوان 

خواهیم این کره شکننده را اگر می»نویسد: می« یادگیری

حفظ کنیم و زندگی را بر روی آن بنا نهیم و انسانی شایسته 

بایست به نسل جوان کمک نماییم. و تربیت نماییم، می

یگانه روش مطمئن جهت رهنمود جوانان، هدایت آنها به 

سمت آموزش عمیق و همه جانبه است و اینکه همواره در 

     ]c.2002  ,Роджерс ,27  [حال یادگیری باشند.

)آموزش در تمام  Life Long learningازاین رو نظریه 

تناسب با شعر ابوریحان طول زندگی( از آرای راجرز، بی

بیرونی، همو که تا لحظات واپسین عمر بر این باور بود 

 نیست:

چنین گفت پیغمبر راستگوی      زگهواره تا گور دانش 

 بجوی

0

5

10

15

 روش  مستقیم 

 دستور -روش ترجمه 

 زبانی -روش صوتی 
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با تضمینی از رویکرد پیامبر اسالم )ص( نسبت به آموزش  

 دانشباشد. اما این ی بر روند دائمی کسب دانش میتأیید

 تر عمل خواهد کرد؟ی در چه قالبهایی موفقآموز

، در دوفی، داوستمیقرن ب 10در دهه  نیاز ا شیپ

، به دانش یعموم شناسیروانخود در مورد  یهایسخنران

از  یشخص دگاهید کی یدارشناسیپد عنوانبه شناسیروان

 شد. کینزد کیستماتیجهان در آموزش و آموزش س

 یجمع تیفعال کی عنوانبه یریادگی فیبا تعر دوفیداو

الزم است که تمام  یشناختکند که از لحاظ روانیم دیتأک

 ،ردیمورد مطالعه قرار گ تیفعال نیا یساختار یهالفهمؤ

 .یریادگیابزار  وی ریادگی تینیافراد، ع نیاشکال تعامل ب

منجر به  جواز تعامل با دانش یچه روش میالزم است درک کن

شود و یم آموزدانش یآگاه یو محتوا تیچه نوع فعال

و  آموزشحایز اهمیت است. ارتباط  یچگونگ نیهمچن

دهد که یامکان را م نیبه معلم ا جودانش یآگاه یریگجهت

 فیشود و وظا کیمعنادار نزد یخود به شکل یتهایبه فعال

 نیکند تا آنها امکان تأم نییتع جویاندانش یرا برا یآموزش

 Гуружапов]تأمین نمایند.خود را  یدانش نظر یازهاین

2014,С. 275.]   

آزادی یادگیری  بسیار سخت و به ندرت مانند هر 

. شودیمآزادی اقتصادی و اجتماعی حاصل 

]51, с.2010Кудрявцев, [  این سیستم و ساختار آن

داویدوف و همفکرانش هست. او نیز به  دار واسیلیوام

توانش مانند کارل راجرز در آراء و نظریات خود نسبت به 

-جهان بینی و به -یادگیری در وحله نخست بر معیار انسان

و  دوفیداومعنایی و نه فناوری قائل است.  -ویژه ارزشی

 شیدر پ ارائه آموزش یرا برا یمختلف یهاراجرز راه

 یها، روشیآموزش یدر محتوا رییبا تغ ،دوفیگرفتند. داو

 .دانشجو را مطرح می نمایدانتقال و جذب آن توسط 

 دانشجوو  مدرس نیروابط ب در نوع رییتغ اعمال با ،اجرزر

، بخشدی میشخص ماهیتروابط  نی، به ایدر روند آموزش

اما درنهایت  کنند. رییتوانند تغیکه در آن فقط افراد خود م

رسند. از یک سو بر مسیر، هر دو به تالقی یکدیگر می

« روش عمومی )تئوریک( حل مسئله»اساس نظر داویدوف 

قابل  فیط لیو تحل هیکاربرد آن در تجز تنها  مفروض بر نه

بایست بلکه می است یاز مشکالت خاص آموزش یتوجه

 شامل همه سطوح عمومی و شخصی هر دانشجو بشود.

تفکر  یاجبار تمیالگور ینوع عنوانبه تواندمی، ننیبنابرا

و مکتبش داویدوف  شود. لیتحم انیبه همه دانشجو یجمع

    .پردازندیم یو فرد یجمع یموضوعبه مشکالت 

نظریه آموزش توسعه دهنده رویکردی در نظریه 

آموزش عملی مبتنی بر روشهای توسعه فیزیکی و شناختی 

ها و گیری از پتانسیلو ذهنی دانشجویان از طریق بهره

گروژاپوف به شرایط امکانات این گونه توسعه است. 

در تمامی درسهایش  . مثال زیرکهدادمیمحیطی اهمیت ویژه 

 نماید حاکی ازاین موضوع  است:بیان می

 یابانیسگ خ کیزنند. یقدم م ابانیدر خی مادر و دختر

است. دختر  دنیدر حال دو ی آنهاکیدر نزد یمعمول

 (.کودک است یعیطب واکنش) شودیم کیبالفاصله به او نزد

خواهد  یچه اتفاق». دختر: «ردیگیدست نزن ، گاز م»مادر: 
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 بچه با مفهومدختر« .بزنیآمپول  بعدش باید»مادر:  «افتاد؟

گ هنوز در همان . سکندیمبالفاصله اخم  آشناست.آمپول 

 کندیماحساس دختربچه   -است  دنیدر حال دو یکینزد

تواند ارتباط خوبی با سگ بگیرد و به سگ نزدیک میکه 

 «.ردیگ یدست نزن، او گاز م»: میگوید دوباره مادر. شودیم

آمپول  باید دوتا»مادر:  «رد؟یگبو اگر دو بار گاز »دختر: 

 ، او چند قدمشودیم یکامال جد بچه دختر نجایدر ا «.نیزب

حاال اگر »: پرسدرو به مادرش می ،رودمیسکوت راه  را در

در اینجا « م؟آمپول بزن تاهزار باید ،ردیاو هزار بار گاز بگ

گیرد و یا شاید تفسیر دختر بچه ازاستنتاج ریاضی بهره می

ها به عبارتی زمان برآمده ازانطباق تعداد محرکها و پاسخهم

 چیهدراین موقعیت  هر گاز گرفتن برابر با یک آمپول.

این کودک  وجود نداشت تا یلیدل چینبود. هعمدی درکار

که حتی برخی بزرگساالن به دشواری انجام را  کارسخت

را مجبور نکرد  بچهخترد نیکس ا چیه دهند انتخاب کند.می

 گیریچنین نتیجهفکر کند، او خودش  ییزهایچ نیکه به چن

 نیبنابرا به عبارتی این یک عمل کامال  ارادی است. .کندیم

، کندیمن یشروع به تفکر نظر یلحظه خاص چیکودک در ه

دهد. همواره روند اندیشیدن و استدالل را انجام میاو  بلکه

[Гружапов,2009, 145] 

متوجه شد که لحظات  دوفیوجود، داو نیبا ا

شرایط  بهمنوط  ،در کالس انآموزدانش درگیری ذهنی

خاص  یبه روش طیشرا نیکرد که ا شنهادیپ خاصی است و

 اتیخصوص نییبه تع ازی. نبندی شوندطبقهمنظم  طوربهو 

 یفرد یریادگی یرهایمس جادیا یان براآموزدانش یفرد

 است. تیشرط در نظر گرفتن واقع شیپ عنوانبهتوسعه، 

که قادر به  یمعلم»: سدینو می در مقاله خود گروژاپوف

 یهاتیدر طول فعال یکوچک کانون قاتیتحق نیانجام چن

ساخت آن،  یاست، با تسلط بر روش علم یآموزش

استاد  کی، رگیبه عبارت د ایمحقق ،  -معلم کی تیصالح

 ,Гружапов, 2008]«کندیمرا کسب  علمبازتاب دهنده 

44] . 

به معتقدند شناخت شخصیت  ،روانشیراجرز و پ

 یبه دست آوردن معنا یبراتا  کندیمکمک  دانشجویان

نگرش تحول  یریگ، در شکلخود مشترک رییتغدر  یشخص

موثر واقع شود. آنچه که  یآنها نسبت به مطالب آموزش ریپذ

آید پاسخهای بین راجرز و داویدوف به نظر مشترک می

دهند. به ارزیابی مشابهی است که برای حل مسئله ارائه می

مندی از محتوای موقعیت در آموزش مدرن، امکانات بهره

عنوان آموزش توسعه دهنده و ابزارهای تربیتی آموزشی به

های خالقانه ضامن تحصیل دستاوردهای عالی وزهآم

های آموزشی و آموزشی و پتانسیل آموزش متقابل و پروژه

ثمربخشی روش مستقیم و غیرمستقیم آموزشی  همچنین

است. راجرز و فریبرگ متأثر از هایدگر ویژگیهای تدریس 

 عنوان کارکرد و رسالت معلم را چنین توصیف می نمایند:به

مراتوووب دشووووارتر از فراگووورفتن اسوووت... آمووووختن بوووه »

توور از فراگوورفتن  اسووت؟ نووه    و چوورا آموووختن سووخت  

بایسووت مخووزن آموووزد موویبووه ایوون دلیوول کووه آنکووه مووی  

اطالعوووووات بسووووویاری باشووووود و هموووووواره آمووووواده  
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پووویش از هرچیوووز بوووه  « آمووووختن»پاسوووخگویی باشووود. 

اسووووت. در واقووووع « اجووووازه فراگیووووری دادن»معنووووای 

 -آمووووزدا مووویمعلوووم حقیقوووی تنهوووا یوووک چیوووز ر    

یووادگیری را. بووه همووین سووبب رفتووار وی ایوون بوواور را     

سووازد کووه  هوویچ چیووزی را آموووزش نووداده    متبووادر مووی 

گیووری اسووت اگوور مقولووه اطالعووات مفیوود قابوول انوودازه    

بایسووت همووواره پیشوووتاز   مطوورح باشوود. موودرس  مووی    

-فراگیوووری نسوووبت بوووه دانشوووجویانش باشووود: او موووی  

بایسووت بووه آنهووا بیوواموزد تووا آموووختن را یوواد بگیرنوود.      

«. معلووووم بایوووود دانشووووجوتر از دانشووووجویانش باشوووود 

[Роджерс,20022002, 8282]  

ای که داویدوف از سیستم آموزشی کالسیک با در مقایسه

به  کندیمعنوان متد آموزشی توسعه دهنده بیان آنچه او به

 ه است:صورت زیر آورده شد

-به آموزدانشکه در آن دانشجو و « کالسهای منفعل»الف( 

. به این معنا که شودیمشناخته « توریست»عنوان کلی به طور

با حضور در محیط آموزشی بدون واکنش چالشی نسبت به 

 گیرد.مطالب آموزش داده شده در معرض آموزش قرار می

« دانشجویان با انگیزه»که در آنها   «کالسهای فعال»ب( 

نقش فعال و پویا را در اداره کالس بر عهده دارند و خودر 

 .کنندمیتلقی « سهامداران آموزش»را 

 3جدول شماره  

دانشجویانکالسهای دانشجویانکالسهایفعال

 منفعل

 هستند.« توریست»مانند  هستند.« سهامداران»مانند 

ها را در گروههای پروژه

مشترک انجام  طوربهکوچک 

 دهند.می

-تکالیف ساده را انجام می

 دهند.

حتما به صورتی مشترک 

های دو نفره حداقل در گروه

 .کنندمیفعالیت 

به صورت انفرادی کار 

 دهند.انجام می

ها و موضوعات تازه را ایده

-میحین اجرای پروژه طرح 

 .کنند

 یشنهادیموضوع پبر روی 

 .کنندمیاست کار  مدرس

 نویسند.به ندرت می نویسند.هر روز می

حاصل تالش خود را به 

انتخاب خود و گزیده به 

 گذارند.اشتراک می

به ندرت حاصل تالش خود 

را شفاف با دیگران به 

 گذارند.اشتراک می

اغلب در پی استدالل و بیان 

های دریافت شفاهی راه

 پاسخ هستند.

به ندرت در پی اثبات  

 های خود هستند.پاسخ

تمایل به همکاری با استاد و 

 ی خود دارند.هاهمکالسی

به ندرت در فعالیتهای 

 .کنندمیکالسی شرکت 

« شما»کالس در نظرشان  است.« ما»کالس در نظرشان 
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 است.

جدول فوق در بسیاری جهات اشتراکات نظری داویدوف و 

ویژگیهای مثبت و منفی روشهای  دهدراجرز را نمایش می

سازند. این یک دغدغه تدریس خود را به خوبی نمایان می

ترین جهانی در مورد بحران آموزش است. یکی از اساسی

های این بحران در مقیاس بزرگ این است که علوم نشانه

در روند آموزشی دانش به مثابه « شناسدنمی»تربیتی سنتی 

وعات و خود شخص است عملیات فرآوری بر روی موض

که بسیار تأثیرگذارخواهد بود. زیرا سیستم آموزشی نه تنها 

مجموعه موضوعات علمی و روشهای تدریس آنها، بلکه 

عنوان شخصیت مکان تالقی بهینه شخص و جامعه به

  [Слободчиков,1995, 183. ]است.

با تأمل در  گروژاپوف چیالکساندروو کتوریو

 ه استکرد انیرا ب یهفرض نیآموزش، چند ساختار یچگونگ

اولین فرض اساسی آموزشی مبتنی  خواند. آموزشیو آنها را 

-بر این است که، آنچه زمانی توسط افرادی به واسطه انگیزه

اند  متناسب با واقعیت محیط های خالقانه ابداع شده

مصنوعی به وجود توان شرایط پیرامون است. دوم اینکه می

آورد که در آن به درک آنچه در محیط اطراف به وجود آمده 

 است پی برد.

کارل راجرز بر روش متداول معلم محور نقدی  

رغم اینکه در این روش مثالهای متعددی ذکر داشت، علی

شوند و سپس دانشجویان بر اساس آنچه پیش روی خود می

ک قاعده کلی در و ی کنندمیگیری دارند شروع به نتیجه

 :کردمیسازند اما چارلز به این موارد اشاره ذهن خود می

-مدرسدارایدانشمحدودیاستولذاترجیحمی -1

 ترینروشهااستفادهنماید.دهدازساده

مدرسقدرتوتوانبیشتریدرادارهکالسخواهد -2

 داشت.

مدرسامروزیازمعلمانخودایننحوهآموزشرا -3

 اند.فراگرفته

 روشمناسبیدرکالسهایدرسشلوغاست. -4

کند -5 روندتوسعهسیستمآموزشیدربرخیکشورها

 است.

محدود -9 نقاطجهان از برخی در آموزشزبان منابع

 است.

آنچه در کالسهای تدریس زبان در حال حاضر اجرا 

ترکیبی از رویکرد داویدوف و کارل راجرز است،  شودیم

 رییتغ بازتاب خیآموزش زبان در طول تار یدر روشها رییتغ

به  گرایشمانند  ،ان استآموززبان ازیدر نوع مهارت مورد ن

 عنوانبهخواندن درک مطلب  یجابه یسمت مهارت شفاه

 [Richards, Rodgers, 2010, 5][ .هدف مطالعه زبان

بررسینظریهدرکالسهایزبانروسیدر4-1

ایران

آموزش زبان دوم به دانشجویان تازه وارد در دانشگاه 

در مقطع کارشناسی در زبانهای غیر انگلیسی در ایران 

متفاوت از سایرکشورها نیست، مواجهه با نگارش، آواها، 
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اسامی، ساختار دستوری متفاوت و باالخره فرهنگ آن 

کشور حجم بزرگی از دانش مورد نیاز برای آشنایی با زبان 

هر زبان  شودیمدهد. بیراه نیست که گفته وم را تشکیل مید

طور که پیشتر اشاره یعنی دنیایی جدید. بدین منظور همان

شد، آزمونی در بررسی راههای رفته تدوین گشت و با 

دانشجویان به اشتراک گذاشته شد. از آنجایی که این آزمون 

امکان  درشرایط پاندمی گسترده انجام پذیرفته و دانشجویان

مقایسه دو نوع تدریس حضوری و غیرحضوری را داشتند. 

رغم تصور اینکه شاید ها در به شرح زیر بود و علیپاسخ

عدم تردد موجب محبوبیت بیشتر آموزش غیرحضوری 

 4بشود اما چنین نبود:         جدول شماره 

فراوانی  گزینه

 پاسخ

 درصد

 %2929 79 خیلی موافقم

 %9326 39 موافقم

 %1229 99 نظری ندارم

 %127 13 مخالفم

 

با در نظر گرفتن لزوم تعامل دانشجو و استاد و 

اطالعاتی درباره استقبال و یا  2ها نمودار شماره همکالسی

به  تواندمیدهد که عدم استقبال دانشجویان به دست می

 مورد ارزیابی قرارگیرد. استقراییروش 

پذیرش در میان  نیاز به دیده شدن و حضور در جمع و

همساالن از عوامل بسیار موثر در روند آموختن است. گرچه 

نیاز به دیده شدن، ویژگی اگزیستانسیال و بنیادین درون 

آدمی است. اما گویا همه افراد به یک اندازه و میزان، چنین 

. نیاز به دیده شدن، کنندمینیازی را در خود  احساس ن

یک ساختار روانی افراد  کم به دو عامل وابسته است.دست

گرایی و دوم، وابسته به اینکه گرایی و درونبه لحاظ برون

شخص در کجای نردبان فردیت خویش ایستاده است و چه 

ای از فرهیختگی را کسب کرده است. به میزان فربهی درجه

 ]912، 1367یالوم، [. شودیمدرون، نیاز به دیده شدن کاسته 

2نمودار شماره 
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طور که ذکر شد نگارش پژوهش حاضر همان خیدر تار

ها به دانشگاه اجبار و covid-19  یمصادف با پاندم

با استفاده از انواع  یحضورریصورت غکالسها به یبرگزار

که  ییهاشدند. الزم است دوره یآموزش مجاز یپلتفورمها

و مطابق با  کیستماتیطور سآموزش از راه دور به قیاز طر

 کی، آماده کرده و شودیمارائه  یآموزش یطراح یندهایفرا

 & Aparicio] .کرد جادیا تیفیثر و با کؤم یریادگی طیمح

Oliveira 2016, 62]   سیتدر ندیفرا یطراح ن،یبنابرا 

 رایآموزش از راه دور است ز یاز موضوعات اساس یکی

 یسنت یآموزش از راه دور تحت وب با آموزش حضور

آموزش از راه دور  یدر برنامه درس ن،یمتفاوت است. بنابرا

از  دیبا انیدانشجو اتیو تجرب ازهایبر وب، ارزشها، ن یمبتن

 یسنت یکالس یباالتر از برنامه درس ای کسانی تیفیک

در  [Bilgiç & Tuzun, 2020, 146]برخوردار باشند.  

 تیاز عدم رضا یحاک جیانجام شده نتا ینظر سنج

بود که  یصورت مجاز بهکالسها  یاز برگزار انیدانشجو

 قاتیبه تحق ازیگنجد و نیعلل آن در جستار نم یبررس

جهت  زین کاچییریآزمون توسط با نیاست. ا یگرید یدانیم

نسبت به آموزش از راه دور انجام  انینظر دانشجو یبررس

 تیمز نکهیا انیبا ب انیدانشجو ینظر سنج نیشد، در ا

زمان را  میظو تن ییجوامکان صرفه یحضورریآموزش غ

 کسانی تیفیآورد، اما در کیفراهم م انیدانشجو یبرا

 تیاهم زیآنچه حا [Bağrıaçık, 2019,203]. ستین

و  تیها، ارتباط معنادار موفقینظر سنج نیاست در ا

شدن،  دهیدر کالس درس، د از حضور یآموزش تیرضا

 و افراد است. طیتعامل با مح
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کاهش انگیزش تحصیلی از مشکالتی است که رو به 

دهد که انگیزش افزایش بوده و نتایج پژوهشها نشان می

 &Kee] یابدوره نوجوانی کاهش میتحصیلی در طول د

others.2009,61]  در تبیین علت کاهش انگیزش

ان در دورة آموزدانشتحصیلی فرض بر این است که 

متوسطه دوم به بعد از ایجاد رابطه عاطفی و صرف زمان با 

 تواندمیمعلم خود با محدودیت مواجه هستند و در نتیجه 

ان و سپس آموزدانشپذیری تأثیربر میزان انگیزش و 

روز نخست ورود به دانشگاه دانشجویان اثرمنفی بگذارد. 

ای است برای دانشجوی مقطع کارشناسی روز تعیین کننده

تری در ذهن ها همواره نقش پر رنگطور که نخستینهمان

های . انتظار ورود دانشجویان و خوش و بشکنندمیحک 

متداول دوستانه فارغ از جایگاه رسمی یک استاد و دانشجو 

القا شود، همان « ما»به دانشجویان نقش که  شودیمباعث 

 تأکیدهای خود بر آن بسیار ای که داویدوف در آموزهنکته

 تواندمیآموزش،  محیط متغیرهای و معلم بنابراین،داشت. 

نماید. از این رو انگیزگی در دانشجو ایجاد انگیزه و یا بی

درسالهای تدریس شاهد مراجعه دانشجویانم بودم که در 

 اند. بسیاری از موارد غیردرسی به مشورت پرداخته

جنس دانشجویان رابطه معنا داری  لفهمؤاین موضوع با 

عوامل محیط آموزشی بر باورهای انگیزشی  تأثیر .دارد

 (Zimmerman)دختران در پژوهشهای زیمرمن

منعکس  (Wigfield)وویگفیلد (Deci)و دسی (Ryan)رایان

و  (Winnie-Reid)شده است. البته پژوهشهای وینی رید

تفاوتی را قایل نبودند. دلیلی که شاید  (Miltiadou)میلتیادو

بتوان برای عدم حساسیت محیطی برای انگیزش پسران در 

مقایسه با دختران برشمرد، این است که پسران اهمیت 

تارهای معلم، روش تدریس و شیوه ارزشیابی و زیادی به رف

-میتعامل و برقراری رابطه دوستانه و صمیمانه با معلم ن

 ]1316،996طاهری و همکاران، [. دهند

رویکردموقعیتی-2-4

با ورود به دانشگاه اگر در سنین  آموززباندانشجویان  

حضور اجتماعی و ترین پس از نوجوانی باشند با جدی

-سالگی روبرو می 11مسئولیتهای مستقل اجتماعی پس از 

های پیش رو کم نیستند از تنظیم ارتباطات شوند. چالش

اجتماعی، گزینش واحدهای درسی گیج کننده، تعامل با 

-می« شخصیت حقیقی»اساتیدی که به آنها به دیده یک 

کشور  نگرند، دوری از محیط خانواده و یا حتی مهاجرت به

های تربیت خانوادگی، و لفهمؤدیگر برای فراگیری دانش، 

بر روند  شودیمهای شخصی هر دانشجو باعث ویژگی

بگذارد. از این رو به نظر نگارنده  تأثیران آموززبانآموزشی 

و برآمده از نظریات داویدوف و راجز و با توجه به مدیریت 

در این شرایط  situational approachکالسهای زبان 

کاربردی خواهد بود و به خودکارآمدی دانشجویان کمک 

 . کندیم

به بیان  واگذاریبخشهاییازتدریسبهدانشجویان

-تا:  الف( تمام نکات درسی را به شودیمخود آنها باعث 

عالوه نکات ظریف را هم بیاموزند که امکان داشته در درس 

خواندن روتین بدانها توجهی نداشته باشند، ب( با احتمال 
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های طرح سوال توسط دانشجویان، مطالب درسی را از جنبه

 -تر فرابگیرند، ج( مهارتهای ارتباطی مختلف و عمیق

 نماید، تا در مواجهه بامدیریتی را در آنها تقویت می

های متفاوت با جمعیتهای بزرگتر آماده باشند، د( بیان دیدگاه

حضور استاد در یک جمع دانشجویی نحوه رویارویی با آرا 

دهد و امکان رشد و نظرات متفاوت را آموزش می

های فردی را چه در دانشجویان مخاطب شخصیتی و توانایی

 آورد.و چه در دانشجوی مسئول ارائه آموزش فراهم می

افزایی له دیگری که تأثیر بسزایی داشته و هممقو

مسابقاتدانشجویان را به دنبال داشته،  در  برگزاری

هایی قابلیت به موضوعات مختلف است،  چنین برنامه

چالش کشیدن مهارتها و استعدادهای دانشجویان را در پی 

هایی مانند: ایجاد حس رقابت و بروز تمام دارد و از جنبه

موفقیت و نیز در صورت موفقیت دریافت  تالش فرد برای

مشوقهای مالی و دیده شدن طبق تعریف راجرز، احساس 

 رضامندی را به دنبال دارد.

 ییتئاتر دانشجو یجشنواره ملبرگزاری چندین دوره 

مؤید این نکته است، که بسیاری از یبه زبان روس

دانشجویان با هر توانش زبانی، برای مشارکت در این برنامه 

انگیز شوند. شور و اشتیاق آنها بسیار شگفتاوطلب مید

پذیرد از انجام میتئاتر است. فعالیتهایی که در روند اجرای 

جمله: حفظ کردن متنهای طوالنی از آثار فاخر ادبیات و 

سازیهای پیش از دیالوگهای نمایشنامه، طراحی دکور، آماده

« دهتوسعه دهن آموزش»اجرا، همگی همسو با تئوریهای 

مهارتها و پتانسیلهای فردی دانشجو طبق نظر داویدوف و 

حمایتگری و پرورش شخصیت دانشجویان طبق نظریه 

باشند. در روند کارل راجرز می «دانشجو/ انسان محور»

اجرای یک تئاتر دانشجویی به زبان خارجی، قابلیتهای 

-تواند زمینه همنماید و این خود میمتفاوت افراد بروز می

شدن در یک گروه آموزشی « ما»گرایی و انگیزه بیشتر برای 

 را فراهم آورد.

ها رویکرد موقعیتی اهمیت خود را در تنظیم درسنامه

ویژه سازد، فراگیری مباحث روز بهبیش از پیش نمایان می

های دروس ترجمه، گفت و شنود، ریزی درسنامهدر برنامه

ویژه  طوربه بیان شفاهی و دروس اصطالحات و ترکیبات

بایست برآمده از این رویکرد باشد. به همین دلیل توصیه می

های آموزش زبان، این های آتی رشتهریزیدر برنامه شودیم

های زبان مورد توجه قرار گیرد، تفکیک تخصصی گرایش

های غیر انگلیسی در زیرا در حال حاضر در آموزش زبان

گرایش آموزش زبان های تهران و سراسر کشور دو دانشگاه

و ترجمه از بیشترین فراوانی برخوردار است، حال آنکه 

ها و طلبد با توجه به تخصصی شدن هرچه بیشتر رشتهمی

-های مختلف مانند روزنامهنیاز به متخصصین در رشته

های مدیریت زمان، زبانهای باستانی، رشتهنگاری، ترجمه هم

ی با دانش زبانی ابازرگانی و بازاریابی، متخصصین حرفه

 مخصوص تربیت شوند.

 نتیجهگیری -2
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توسعه »متدهای آموزشی داویدوف مبتنی بر آموزش 

« محور -دانشجو»و کارل راجرز مبتنی بر روش « دهنده

 طوربهکلی و  طوربهترکیبی نوظهور و کارآمد در تدریس 

شوند. ویژه در تدریس زبان در مقطع کارشناسی شناخته می

بررسی متدهای آموزشی متداول در آموزش زبان و 

روشهایی که بر اساس موقعیت کنونی جامعه، با توجه به 

، استقبال دانشجویان از برخی و 16شیوع پاندمی کوید 

 .دادمیپیشنهاد به بازنگری برخی دیگر را نشان 

-بهدر این زمینه انتخاب دو روش حضوری و مجازی 

در کالسهای درس زبان روسی در کلی برای آموزش  طور

مقطع کارشناسی مورد سنجش قرارگرفت که، نتایج حاکی 

از استقبال معنادار آموزش حضوری توسط دانشجویان به 

( برخورداری از کیفیت یکسان 1دالیل متعدد ازجمله: 

( برخورد رو در رو و امکان پرسش 9تدریس توسط استاد؛ 

ان بروز احساسات و ( امک3و پاسخ دانشجویان با استاد؛ 

؛  و عدم برخورداری همسان هاهمکالسیهیجانات در میان 

از زیرساختهای الزم برای ارتباطات مجازی، عدم پوشش 

کافی اینترنت و دسترسی برخی از نواحی از جمله موارد 

علل عدم مطلوبیت این روش در بین  عنوانبهبرشمرده 

ستا با نگرش راشده بود. موارد فوق هماشاره دانشجویان 

دانشجو/ انسان »کارل راجرز در شیوه آموزشی مبتنی بر 

به حضور بالنده و اعتبار بخشی به دانشجویان و « محور

دارد. در روشهای  تأکیدارتباطاتشان در روند آموزشی 

آموزشی مورد بررسی و بازتاب میزان اثر بخشی آنها به این 

کمک کند در  شدن« ما»به  تواندمینتیجه رسیدیم که آنچه 

میان دانشجویان از استقبال بیشتری برخوردار است و بار 

-یممسئولیت اجتماعی را در بین یک جمع آموزشی توزیع 

 . کند

روشهای آموزشی با قابلیت افزایش مهارتهای فردی و 

« توسعه دهنده آموزش»جمعی دانشجویان منطبق بر نظریه 

دانشجویان داویدوف از استقبال بسیار خوبی در بین 

برخوردار بوده است. مشارکت دانشجویان در امر آموزش با 

کاهد، بلکه بسیار تشویق نظارت استاد نه تنها از کیفیت نمی

کننده است و باعث فراگیری رفتارهای تعاملی در بین 

توسعه »آموزشی  یهاروش. از دیگر شودیمدانشجویان 

تی دانشجویان افزایی ارتباطی و مهارکه منجر به هم «دهنده

توان به برگزاری چندین دوره جشنواره گردیده است، می

و )س( ملی تئاتر دانشجویی زبان روسی در دانشگاه الزهرا 

حضور پر رنگ دانشجویان از سراسر کشور اشاره نمود؛ 

های مختلف نیز از استقبال برگزاری مسابقات و کارگاه

که مؤید خوبی در بین دانشجویان برخوردار بوده است 

نظریه توسعه دهندگی و آموزش غیرسنتی و چندمنظوره 

برای دانشجویان مقطع کارشناسی است. امید است، این 

-ریزیپژوهش بتواند به اساتید تازه کار در چیدمان و برنامه

های آموزشی در مقطع کارشناسی زبان روسی کمک 

 کوچکی بنماید.  

فهرستمنابع
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