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چکیده
آموزش یک زبان به غير اهل آن زبان ،یکي از بحثهاي مهم واساسي در دنياي علم کنوني است .زبان شناساان باا
بررسي چنبه هاي مختلف زبان سعي مي نمایند راهکارهاي متنوع و کارسازي را در این زمينه ارائه دهند .آنان ضمن

شناسایي مشکالت مختلف در این راه در صددند راه حل ها رانيز بيابند .افرادي که درامر آموزش زبان گام بر مي-
دارند ،ممکن است در طول این فرایند با مشکالتي رو برو شوند که صرف وقت اندکي ميتواند راهگشاي مناسابي
براي حل آنها باشد .اگرچه بحث آموزش زبان بحثي قدیمي است ،اما امروزه به دليال گتاتردگي روابا جواما و
اختالف زبانها و پيشرفت علوم و فنون و ضرورت ارتباط فرهنگها با یکدیگر ،این امر از امور مهام و کليادي باه
شمار ميرود .بالطب گتتردگي و اهميت آن ،اقتضا ميکند که به متائل و مشکالت آن نيز عنایت ویاههاي شاود .در
این مقاله برآنيم تا مشکالت آموزش زبان و راهحلهاي آن را در دانشگاه مجازي "جامعه المصاطیي العالمياه" ،باه
عنوان یکي از ارگانهاي شناخته شده و مهمي که مخاطبان زیادي در این راستا دارد ،بررسي نمایيم.
کلید واژگان :جامعه المصیي العالميه،زبان آموز ،آموزش زبان ،مشکالت ،روشهاي علمي آموزش ،عوامل دخيل در
آموزش.
مقدمه:
زبان وسيله برقراري ارتباط یعني تیهيم و تیاهم ميان انتانهاست .البته برخي زبان را وسيلهاي آوایي ميدانند که باا
صدایي همراه است و برخي آن را عالوه بر نمود آوایي در نمود حرکتي نيز ميجویند .مثالً معتقدند کرو اللها نياز
از زبان بهرهمندند .آنان به جاي نمود آوایي از نمود حرکتي براي برقراري ارتباط استیاده مينمایند و مهام آن اسات
که مي توانند آنچه در ذهن دارند براي مخاطب بيان کنند و با آنها ارتباط برقرار نمایند و این ،همان زبان است.
«آندره مارتينه» زبان شناس بزرگ فرانتوي ،مباني و اصول زبان شناسي را در قالب تازهاي ارائه داد که مهمتارین
دستاورد آن «تجزیه دوگانه» زبان بود .مارتينه ميگوید« :آدمي» تجربه ي خود را از جهان در قالب زبان مايریازد کاه
 1استاد دانشگاه مجازي جامعه المصطیي العالميه دکتري زبان و ادبيات فارسيbaharanv@yahoo.com
 2استاد دانشگاه مجازي جامعه المصطیي العالميه
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ميتوان آن را به دو شکل تجزیه کرد« :تجزیه نختت :میاهيم به واحدهایي آوایي تجزیه ميشاوند کاه هام صاورت
آوایي دارند و هم معنا .که به آن « تکواژ» ميگویند مثالً ما میهومي در ذهن داریم و ميگویيم «برف ميبارد» .تجزیاه
دوم :هر یک از واحدهاي تجزیه و نختت به نوبهي خود به واحدهایي کوچکتر تجزیه ميشوند کاه فقا صاورت
آوایي دارند اما معنا ندارند در عين حال تیاوت معنایي ایجاد ميکند(».کاميار،1385 ،ص .)25بنابراین تعریف ،زبان از

واحدهایي ساخته شده است که این واحدها بر روي هم جمله را ميسازند و جمله وسيلهي ارتباط بين افاراد ماي-

شود .مثالً جمله «بابا آمد» طبق تعریف "مارتينه" در تجزیهاي از تکواژهاي «باباا» و «آماد» تشاکيل شاده اسات .در
تجزیهاي دیگر کلمه «بابا» از واجهاي (ب  /ا /ب  /ا) س اخته شده است .وقتي دو کلمه در کناار هام قارار گرفتناد
جمله را ميسازند که ما با آن ارتباط برقرار ميکنيم .آنچه که در این راستا در این مجال ميگنجد این است که زباان
آموز باید در ابتدا با واجهاي زبان آشنا شود و بتواند آنها را تشخيص داده و درست تلیظ نماید زیرا اگر در تلیظ آن
دچار مشکل شود ،در ساختن تکواژها نيز با مشکل روبه رو شده و باعث مي شود در ارتبااط زبااني ،عقاب بيیتاد و
نتواند آنچنان که باید و شاید با مخاطب ارتباط برقرار کند .تشخيص واجهاي زباني و کااربرد درسات آن در برخاي
موارد مشکل زاست .مثالً فردي که با زبان بيگان ه روبه رو شود و نتواند واجهاي آن زبان را درست تلیظ نماید و یاا
فردي که دستگاه تلیظ حروف او دچار مشکل است ،اینان اگر چه شاید بتوانند در گروههاي ابتدایي و پيش پا افتاده
 ،منظور خود را برسانند اما در ارتباطي وسي تر با دیگر افراد جامعه دچار مشکل خواهند شد.
زبان شناسان معتقدند که «لغت شیاهي» یا همان طرز تلیظ واجها و کلمات جنبهي عماومي دارد و بيشاتر ماورد
کاربرد است و زبان آموز ابتدا باید لغت شیاهي خود را تقویت نماید تا در مراحل بعدي موفقتار باشاد .طباق ایان
نظریه آنان براي لغت انواع مختلیي قائل هتتند و لغات را به سه نوع؛ 1ا لغت عملي 2ا لغت شیاهي 3ا لغت کتبي

تقتيم مي نمایند" .لغت عملي" مرکب است ازحرکات قيافه  ،بدن وعالئم قراردادي که براي کاروالل هاوضا ماي
شود" .لغت شیاهي" مرکب از اصوات ،خواه غيرمنیصل مثل عالمت تعجب وخواه منیصل( .یعني ازچندین ارتعاش
صوت که حرف آوادار ( ) voyelleناميده مي شود ترکيب شده وبه وسيله حرکات زبان ولب ودنادان تعادیل یافتاه
باشند تاحروف بي آوا ( )consonneتلیظ شوند .مثال عباارت «مان ساری آمادم»" ).لغات کتباي" شاامل کلياه
عالمتهایي است که برروي ماده اي سخت نقش مي گيرد.
اما در پاسخ به این سوال که چرا لغت شیاهي جنبه عمومي دارد؟ "معين" معتقد است؛ لغت شیاهي باه وسايله

آهنگهاي مختلیش بيشتر مي تواند نکات گوناگون و بتيار دقيق عواطف و احتاسات ما را تغيير دهد .همچنين لغت
شیاهي از انواع دیگر سری تر و بيشتر در اختيار ما قرار دارد و در همان حال که به واسطه آن ميتوانيم افکار خود را
تعبير کنيم ،این آزادي را به ما مي دهد که از اعضاي خود نيز در تجتم افکار بهرهمند شویم .دليل دیگر اینکاه؛ لغات
شیاهي براي جلب دقت اشخاص از فواصل نتبتاً دور مناسبتر است و حتي در تاریکي نيز ميتاوان از آن اساتیاده
کرد( ».معين ،1367 ،ص .)37
بدیهي است ک ه خواندن و نوشتن امري است مهم ،در صورتي که خواندن را به روشي بياموزند تا کامالً فهمياده
شود و نوشتن را به وصیي تعليم دهند که زبان آموز بتواند افکار خود را درست و واضح بيان کند .قرائت مهمترین و
مطمئن ترین وسيله کتب معلومات ،اطالعات و تجربيات و خالصه فرهنگ یک ملت است و کتي منکر ساودهااي
بيشمار آن نمي تواند باشد .آموزشياران زبان نيز باید مواد و اصول ضروري و نه فرعي را در هر امري به زبان آماوز
آموزش دهند .بنابراین خواندن و نوشتن نميتواند اساس آموزش قرار گيرد .این جملاه «آنااتول فاران » ،نویتانده
اجتماعي فرانته ،بتيار صحيح و متين است که ميگوید « :به نظر من آموزش عبارت است از اوالً فن تحریک حا
کنجکاوي و ثانياً ارضاء آن» (همان)
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حقيقت آموزش زبان در جمله فوق گنجانيده شده است یعني غایت و منظور آموزش در هماه درجاات تقویات
مشاهده ،نيرومند ساختن قوه تیکر و مقایته ،طبقهبندي و مرتب ساختن افکار و قدرت بيان افکار است.

این مقاله سعي دارد با توجه به فرایند آموزش زبان خصوصا در دو مقوله خواندن و نوشتن ،در "دانشگاه مجازي

جامعه المصطیي العالميه" ،این مباحث را مورد بررسي قرار دهد1 :ا مشکالت زبان آموزي در بخش آماوزش زباان
که همکاران با آن روبهرو بودهاند2 .ا روشهاي پيشرفته و علمي آموزش زبان  -3عوامل دخيل در آموزش زبان -4
راه حلها و پيشنهادات براي حل مشکالت آموزش زبان.
 .1مشکالت زبان آموزی در بخش آموزش زبان :

مشکالت زبان آموزي
در بخش آموزش زبان
عوامل اصلي
استاد

عوامل دخيل
کتاب

زبانآموز

زمان

وسایل کمکآموزشي

مکان

مجریان آموزشي

استاااااا د
عوامــل اصلی

بنيه علمي استاد

ميزان تحصيالت

تجربه کاری

شيوه کالس داري و
تتل اوبرعناوین

عوامــل فرعی

خصوصیات اخالقی

راببطه تخصص استاد
با موضوع تدریس

انگیزه

استفاده درست از
وقت

صبر

مطالعه قبل از
تدریس

جدیت و قاطعیت

دخیل کردن زبان
آموز درامر تدریس

برقراری عدالت

خصوصیات ظاهری

نظافت و آراستگی
ظاهر

پوشش

شادابی و سرحال
بودن

سالمت جسمی

سالمت روحی و
روانی

اختالف لهجه استاد با
لهجه معیار

باعث سردرگمی
زبان آموز می شود

امکانات رفاهي
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زبان آموز
اختالفها
سطح علمی

فرهنگ

ملیت

موانع
زبان

میزان توان و قوه
یادگیری

در امر آموزش باید اختالفهااي زباان
آموزان درنظر گرفته شود و باا توجاه
به سطح علمي و فرهناگ و مليات و
نوع زبان و ميزان یادگيري آنهاا را در
سااطوم مختلااف رده بناادي کاارد تااا
امرآموزش موفق تر باشد.

مشکالت
روحی

مشکالت
مادی

مشکالت جسمی

نبود انگیزه

متؤالن آموزش زبان تا آنجا که
برایشان مقدور است سعي نمایند این
مشکالت را برطرف نمایند.

کتاب

حجم

متناسب با حوصله
مخاطب

متناسب با وقت کالس

محتوا

متناسب با نياز زبان آموز

متناسب با اهداف آموزش
و واحدها ي ارائه شده

جذاب و گيرا

قابل فهم

متناسب با نياززبان آموز
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2ـ روشهای پیشرفته و علمی آموزش زبان:
زبان شناسان معتقدند براي آموزش زبان از راههاي متنوعي مي توان وارد شد .زیرا زبان  ،نظاام گتاترده و پيچيادهاي
است که تنها با یک روش قابل ارائه و آموزش نيتت .افراد مختلف با توجه به خصوصيات و ویهگيهااي متیااوتي
که دارند ،زبان را از طریق روشها و تکنيکهاي گوناگون ميآموزند« .هيچ روشي نميتواند تماام زباان را تادری
کند ،هيچ اهل زباني هم نيتت که تمام زبان را بداند .حتي بزرگترین نویتندگان هام هرگاز نمايتوانناد بار تماامي
واژگان زبان خود تتل یابند .یک اهل زبان معمولي تنها بخش کوچکي از واژگان زبان مادري خاود را مايداناد و
احتماالً در مورد کلمات بتيار زیادي که دائماً با آنها روبهرو ميشود برداشت مبهمي دارد» (ویليام فرانتي 1370 ،

 ،ص  . )45مثالً طبق آمار اتحادیه پهوهشهاي نظر سنجي پرینتتون ،یک کارگر معمولي فقا  12درصاد از واژه-
هاي محتوایي را مي فهمد که در حوزه کارخانه و شرکت متداول است .لذا نباید انتظار داشت روشي که براي آموزش
به خارجيان تهيه شده است ،بتواند بيش از معلومات زباني اهل زبان معمولي به آنان آموزش دهد .با وجود این اکثار
روشها مبادرت به چنين اقدامي ميکنند.
مطالبي را که برخي روشها براي آموزش در نظر ميگيرند به قدري زیاد است که یا هرگز تدری نمايشاود و یاا
پ از مدت کوتاهي به دست فراموشي سپرده مي شوند  .هر زبان آموزي براي اینکه از عهده درک هزار کلمه برآید
ناگزیر باید  12هزار کلمه بداند و این بدان علت است که بين گزینش وسي و اهداف محدود زباان آماوز رابطاهاي
وجود ندارد .لذا در ارزشيابي گزینش مطالب زباني و گزینش واژهها ساختها و صورتهاي یک زبان خاص باید تا
حدي به رابطه اي که بين اهداف سطح و مدت دوره وجود دارد توجه شود .اگر دوره کوتاه مدت باشد مهمترین کار
محدود کردن آن به مطالب اصولي است و مشکلترین کار هم تعيين دقيق این مطالب اصاولي اسات .ناوع لهجاه،
سياق سخن ،سبک و وسيله بيان ،گزینش را محدود خواهند کرد .چه بتا افرادي که داراي گتتردهترین واژگان ادبي
زبانند ولي کلمات الزم را براي سیارش غذا نميدانند« .آندره ژید» نویتنده معروف فرانتوي کاه واژگاان انگليتاي
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بتيار زیادي ميدانتت و ترجمههاي بتيا ر عالي از آثار انگليتي داشت ،بنابر اظهار نظر دوساتش «ژویاال گارین»
نتوانتت منظورش را در لندن به راننده اتوبوسي بيان کند و بگوید کجا ميخواهد پياده شود! (همان)
چن انچه اشاره شد درآموزش زبان روشهاي متیاوتي به کا ر ماي رود .ازجملاه روش خوانادن ،روش نوشاتن ،روش
مبتني براصول روان شناسي ،روش متتقيم و. ...
الف :روش خواندن  :این روش درمدارس وآموزشگاه هایي به کارمي رود که تنهاهدفشان رسيدن به دانش خوانادن
زبان است .دراین روش متونهاي آموزشي به قتمتهاي کوتاهي تقتيم مي شود وقبل ازهرقتمت فهرساتي ازکلماات
موردنيازدرآن متن ارائه مي شود که این کلمات باید در بافت متن یا ازطریق ترجمه وتصویرتدری

شود .پ

ازآنکه

زبان آموزبه سطح معيني ازمعلومات واژگاني رسيد  ،متون تکميلي دیگري را که صورت داستانهاي کوتاه یارمانهااي
ساده شده است ،دراختيار او مي گذارند ،تا پایه معلوماتي واژگاني اش راتحکيم وتقویت نمایاد .زباان آموزباه مارور
زمان ازطریق خواندن متنهاي کوتاه برزبان مورد نظر متل مي شود و کم کم مي تواند متونهاي سنگينتر را ترجماه
کند و به میهوم اصلي آن پيببر د .البته به شرط اینکه این روش بدون وقیه آموزش داده شود و زبان آموز نيز ترجمه
متون را پيدرپي ادامه دهد( .مریدي ، 1370 ،ص )35

ب) روش نوشتن :در این روش زبان آموزان بيشتر با طرز امالي کلمات آشنا ميشوند و از راه نوشتن ساعي ماي-

کنند برخواندن نيز متل شوند .در این روش بر خالف روش قبلي تنها هدف تقویات روخاواني کلماات نيتات ،
بلکه باید به طرز به کار بردن آنها در جمله نيز توجه شود.
ج) روش مبتنی بر اصول روان شناسی :این روش براساس تجتم و تداعي معاني استوار است و از ویهگيهااي آن
استیاده از اشيا ،نمودارها ،تصاویر و چارتها براي کمک به تصویر سازي ذهني و ارتباط دادن آن با کلمات اسات .در
این روش واژگان به صورت گروهي از جملههاي مصطلح و کوتاه در ميآید که با موضوع درس ارتباط دارد و هار
گروه از این کلمات ،درسي را تشکيل مي دهند .در این روش ابتدا آموزش شیاهي اسات و بعاد از مادتي براسااس
کتاب درسي صورت ميگيرد و تا جایي پيش ميرود که زبان آموز باید به ساخت جملههایي بپاردازد و باه عباارت
بهتر بتواند انشا بنویتد( .معين ،1367 ،ص )190
د  :روش مستقیم :عبارت است از آموزش متتقيم زبان خارجي به کمک خود آن زبان و بدون دخالت زبان مادري
شاگردان .بدین معني که جملهها ،کلمه ها ،و معاني آن متتقيماً به زبان خارجي توضيح داده ميشود و آن انادازه کاه
امکان پذیر باشد ،از ترجمه زبان مادري پرهيز مي گردد .یادگيري براساس تقليد از معلم و تکرار استوار است و ایان
تالش ها آرام آرام شاگرد را از مرحله فهميدن به مرحله عمل مي رساند .شاگرد ازطریق شام زبااني معناي کلماات و
اصطالحات زبان خارجي را درک ميکند .لذا معلم هر وسيله اي را که الزم باشد با خود به کالس ميبرد و یاا باراي
هر درس از یک تصویر استیاده ميکند .تا پدیده هاي زباني را به شاگردان تیهيم کند .اجراي این روش  ،پرزحمت و
متتلزم کار اضافي است .معلم با اشياء گوناگون به کالس ميرود و یا تصویر بزرگي را به دیاوار نصاب مايکناد و
جملههاي متن زبان را از روي تصویرها بازگو ميکند .بعد قرائت مي کند و معاني کلمات جدید را باا شاکلک و یاا
حرکت بدن و یا مثال و جمالت ساده توضيح ميدهد در این روش معلم باید از شاگرد سوال کند و او جواب دهد
تا شاگرد متن را کامل درک کند و معني را دقيق بیهمد .او باید تصویرها را ببيند و در پایان درس جملههایي از متن
را با توجه به تصاویر از حیظ بگوید و معلم اجزاي سازنده جملهها را تجزیه و تحليل ميکند .روش متاتقيم کاه از
گتتردهترین روشهاي شناخته شده است ویهگيهایي دارد که ميتوان به برخي از آن اشاره کرد 1 :ا کاربرد واژگان
و ساختارهاي روزمره زبان 2ا آموزش دستور زبان با توجه به موقعيت 3ا آماوزش مطالاب متعادد جدیاد در هار
درس به منظور طبيعي جلوه دادن زبان و ترغيب زبان آموز به محاورات عادي 4ا آموزش دستور و واژگان به طور
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شیاهي 5ا آموزش معاني اسمهاي ذات با نشان دادن اشياي مربوط 6ا آموزش دستور زبان با نماایش دیاواري 7اا
گوش دادن و تقليد زیاد تا جایي که صورتهاي زباني ملکهي ذهن زبان آموز شود 8ا عرضه کاردن تماام مطالاب
درسي به طور شیاهي در ابتداي آموزش 9ااختصاص دادن چند هیته اول کالس به تلیظ 10ا انجام بيشتر کارهاي
آموزشي در کالس( .فرشيدورد ،1382،ص )24
 -3عوامل دخیل در آموزش زبان:
کتاني در امر آموزش زبان موفق عمل مي کنند که با عوامل موثر در این امر مهم آشنا باشند .در ایان قتامت ساعي
داریم از ذکر عوامل تکراري پرهيز کرده و عوامل مهمي را بيان کنيم که از نظر دور ماندهاند در حاليکه بتيارمعروف
و کارسازند:
الف) گزینش :با توجه به روشهاي مذکور ،گزینش متنهاي مورد آموزش ،از خصيصههاي ذاتي تمام روشهاست.

زیرا آموزش تمامي زبان مقدور نيتت  .تمام روش ها به نحوي خواسته یا ناخواسته به گزینش قتمتي از زبان ماي-

پردازند که قصد آموزش آن را دارند .عدم گزینش صحيح متون باعث سردرگمي زبان آموز شده و جز اتالف وقات
فایدهاي ندارد.
ب) هدف آموزش :در این قتمت باید مشخص شود که گزینش متون به چه منظوري صورت ميگيرد و براي چاه
کتاني است؟ آیا مخاطب ما و یا به عبارتي بهتر زبان آموزان کودکان هتتند و یاا از افاراد بزرگتاال؟ آیاا از طبقاه
تحصيل کرده اند و یا خير؟ آیا در سطحي که ما به آموزش زبان مي پردازیم تمام مخاطبان ما از نظار ساواد در یاک
سطحاند؟ و دیگر اینکه هدف آنها از آموزش این زبان چيتت؟ براي امتحان یا براي متاافرت؟ زیارا در علام زباان
شناسي واژگان انواع مختلیي دارند برخي از آنها جزء واژگان پایه هتتند که زبان آموز مجبور به فراگيري آنهاسات.
برخي دیگر واژه هاي فرهنگي ،دیني ،تمرین  ،متافرتي و یا معياري در آزمونها هتتند.
ج) سطح :منظور از سطح ،ميزان تت زبان آموزان به زبان و مهارتي که آنها در کاربرد زبان کتب کردهاند مي باشد.
تجربه ثابت کرده است هر چه سطح زبان پایين تر باشد تاثير هدف بر گزینش کمتر است .علت این امر آن است که
هر زباني از عناصر بنيادي ویههاي برخوردار است که هر کتي بای د آنها را بداند تا بتواند به آن زباان صاحبت کناد.
مهم نيتت گوینده چه کتي است و کجا زندگي مي کند .باید توجه داشت درسهایي که براي مبتدیان تهيه ميشود از
لحاظ نوع مقدار مطالب با دروسي که براي زبان آموزان پيشرفته در نظر گرفته ميشود متیاوت باشد.
د :مدت :منظور مدت زماني است که صرف تدری

آن درس مي شود .مدت بر اینکه چه باید تدری

کرد و چگونه

باید آموزش داد تاثير ميگذارد .مثالً نوع و مقدار گزینش دوره فشرده و دو هیتهاي که براي زبان آموزان ميگذارناد
با دوره هاي چند ساله بتيار فرق دارد .در واق هدف دوره آموزشي سطح و مدت آموزش اسات کاه ناوع گازینش
لهجه و سياق لهجه و سياق سخن و سبک و وسيله بيان را مشخص ميکند.
ه -لهجه :در امر آموزش زباني که داراي لهجه هاي گوناگون هتتند  ،باید لهجه معيار را انتخاب کنيم .انتخاب لهجاه
نه فق به کارایي بيشتر نوع لهجه براي زبان آموز ،بلکه به نوع مقدار مطالب توضيحي موجاود و باه ناوع و کامال
بودن دستور زبان ،و فرهنگ و لغت نيز مربوط ميشود.
و -سیاق سخن  :هر روش بر طبق یکي از سياقهاي سخن است  .مثالً سياق زبان دیني و علمي با هام بتايار فارق
دارند و باید به این امر نيز توجه شود .برخي سياق را همان سبک دانتتهاند و معتقدند هار روش ممکان اسات باه
آموزش سبک و سياقهاي مختلف بپردازند .مثالً سبک محاورهاي یا سبک معيار.
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ز :اطالع رسانی  :منظور از اطالع رساني با خبر کردن زبان آموز از نوع کامات به کار رفته در جملاه اسات و اینکاه
بتوانيم حدس بزنيم در جملهاي اسم ميخواهيم یا حرف و اگر حرف ميخواهيم چه حرفي را بيشتر به کار بریم که
جنبه ي اطالع رساني بهتري دارد و به فرایند یادگيري کمک بيشتري مينماید.
ح :بسامد  :گزینش از طریق بتامد به این ترتيب است که از نوع مواد درسي که زبان آموزان احتماالً آن را ميخوانند
یا ميشنوند ،نمونه برداري مي شود و در این ميان عناصري که داراي بيشترین ميزان وقوع است ،شامارش و تنظايم
مي شود .اگر این عناصر از بتامد باالیي برخوردار باشد ،معلوم است که زبان آموز در طول تدری
بيشتر مواجه مي شود ،پ

و یادگيري با آنها

باید آنها را براي آموزش او برگزید .د ر این قتمت به برخي از نکات مهم باید توجه شود

نکاتي مثل اینکه چه چيزي باید شمارش شود؟ و چه مقدار باید شمارش شود؟ مواردي که شمارش ميشاود تحات
چه عنواني باید باشند؟ و محدودیتهایي که در این زمينه وجود دارد ،چيتت ؟
ط :دامنه :منظور از دامنه تعداد نمونهها یا متن هایي است که یک عنصر زباني در آنها به چشم ميخورد .مثالً کلمهاي
که همه جا و در هر نوع متني به چشم ميخورد ،از کلمه اي که فق در یک متن یا موقعيت ویهه پيدا ميشود ،مهمتر
است ،جتي اگر بتامد آن کلمه باال باشد .به عبارت بهتر تکيه آموزشياران زبان بيشتر باید بر کلماتي باشد که حالات
کليدي دارند و در اکثر متنها به کار مي روند .مثالً حروف اضافه از جمله کلمات پرکاربرد هتتند که زبان آموز بایاد
با طرز کاربرد آن آشنا شود.
ی :بیان  :منظور از بيان ،طرز و شيوه صحبت کردن زبان آموز با آموزش یاران زبان و بالعک

است .در این قتامت

آموزشياران زبان باید به مواردي چون تلیظ کلمات ،بيان شیاهي  ،خواندن ،نوشتن و تکرار توجه داشته باشند .براي
تقویت تلیظ و کمک به تلیظ صحيح زبان آموز باید از راه هایي چون بلند خواني ،سرود ،مشق آوایي استیاده کند .به
این طریق که ابتدا آموزش یاران متن را با صدا یي بلند بخوانند و از زبان آموزان بخواهند که آن متن را با همان لهجه
تکرار کنند و بعد در مراحل دیگر ،ابتدا متني را بخوانند و از زبان آموز بخواناد فقا گاوش دهاد و بعاد از مادتي
جملههاي متن را تکرار کند.
در بيان شیاهي گاهي از طریق جمله سازي شیاهي و گاهي از طریق تمرین الگویي ميتوانند وارد شوند .برخي هام
از زبان آموز ميخواهند که به عک ها ،تصاویر و متن نگاه کند و بعد از مدتي به سواالت آنها پاسخ دهاد .خوانادن

هم از جمله امور دخيل در بيان است که در این قتمت طرز خواندن حروف و کلمه و جمله با زبان آموز ،کار مي-

شود و بعد از آن کم کم سراغ نوشتن ميرود .این نوشتن گاهي به صورت مشق است گاهي هم باه صاورت تقلياد
خ یا آوا نویتي .البته تکرار در تمام موارد به کمک زبان آموز ميآید .تکرار گااهي طاوطيوار اسات ،باراي آنکاه

صرفاً زبان آموز با تلیظ ها آشنا شود ،گاهي همراه با گتترش و تعبير که او باید به میهوم عبارتهایي که تکرار مي-
کند نيز واقف باشد .در مجموع براي اینکه آموزش زبان با موفقيت همراه باشد ،باید عوامل دخيل را همواره در نظر
داشت و آن را مورد عنایت قرار داد زیرا تجربه ثابت کرده است کتاني در امر زبان آموزي موفقترند که تمام عوامل
جانبي رادر نظر گرفته و به آن عمل نمایند(.ویليام فرانتي

،1370 ،ص)90

4ـ راهحلها و پیشنهادات جهت حل مشکالت آموزش زبان:
معموالً بعد از آنکه درباره امري نظراتي ارائه ميشود و متائل و مشکالت آن مطرم ميشود ،باید راهحلها و
گشایشهایي نيز ارائه گردد .با بررسي مشکالت آموزش زبان و عوامل دخيل و موثر در امار آماوزش مايتاوان باه
نکات زیر به عنوان راه حل اشاره کرد:
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الف  :براي حل مشکالت زبان آموزي در بخش آموزش زبان ،متئولين ذي رب بایدحتما رابطهاي متتمر باا اسااتيد
این بخش داشته باشند زیرا تجربهاي که این عزیزان در امر آموزش کتب کردهاند بهترین راهنما براي حل مشکالت
است.
ب :برخي از کمبودها و نقص ها که مربوط به اساتيد است به راحتي قابل حل است .ماثالً باا برقاراري کاالسهااي
آموزش ضمن خدمت براي اساتيد ميتوان بنيه ي علمي آنان را تقویت نمود و امر آموزش را سرعت بخشيد.
ج :با برنامهری زي دقيق در امر آموزش سعي شود کتبي در محور کار قرار گيرد که براي زبانآموزان از ارزش علماي
باالتري برخوردارند و از انتخاب کتبي که دچار پراکندهگویي و تشویشگویي شده پرهيز شود زیارا ایان امار زباان
آموز را آشیته و دچار سردرگمي ميکند.
د :حجم کتب با ميزان حوصله کالس و سطح علمي زبان آموز و ميزان ساعت پيشنهادي براي آموزش سنجيده شود.
از انتخاب کتبي با حجم زیاد ،و سطح علمي فراتر از نياز کالس خودداري شود زیرا این امر باعث مايشاود ساطح
علمي کالس نتواند آنگونه که از آن انتظار ميرود رشد نماید و تکامل پيدا کند.
هـ  :در امر تدری

حتماً به نياز زبان آموزان توجه شود و از پر کردن ذهن آنها با مطالب غير ضروري پرهياز شاود

زیرا اگر آموزشياران زبان به جاي آنکه اصول را مد نظر قرار دهند ،به فروع توجه کنند نه تنها خود در امار تادری
دچار شکتت مي شوند بلکه زبان آموز نيز به مرور زمان رغبتي براي یاادگيري در خاود نمايبيناد و از حضاور در
کالس ختته شده کم کم گریز را برقرار ترجيح ميدهد.
و  :عوامل دخيل در امر آموزش ،بتيار مهم و کارساز است که نباید ازآنها غافل شد .چه بتا دیده ميشاود متائولين
آموزشي تمام عوامل اصلي را فراهم نمودهاند اما چنانکه باید و شاید نتوانتتهاند نتيجههاي ماورد انتظاار خاویش را
کتب نمایند  ،در حاليکه عوامل دخيل گاهي حتي از عوامل اصلي مهمتر ميشوند و تاثير به سزایي در امار آماوزش
بر جاي خواهند گذاشت .مثالً عدم انتخاب زمان و مکان مناسب باعث مي شود ميال و رغبات زباان آماوزان باراي
حضور در کالس ک م رنگ شود و این امر برروحيه استاد نيز اثرمي گذارد.
ز :استیاده صحيح و به جا از وسایل کمک آموزشي نيز در امر تادری

برتار ،تااثير باه سازایي دارد .روان شناساان

معتقدند آموزه هایي که از طریق وسایل عيني به زبان آموزان منتقل ميشود ،بتايار پایادارتر و مانادگارتر از مطالاب
حیظي توس آنهاست .چه بتا آموزش جملهاي یا حتي کلمه اي از طریق تصویر و فيلم و اسالید و  ...هايچ گااه از
ذهن زبان آموز بيرون نرود.
ح  :مجریان و بانيان آموزشي نيز باید ارتباط متتمر با زبان آموزان و آموزشياران زبان داشاته باشاند و از نزدیاک باا
مشکالت آنها آشنا شده و درصدد رف و اصالم آن برآیند زیرا حضور هر از چند گاهي آنان در باين زباان آماوزان
باعث دلگرمي شان مي شود و پشتوانه روحي خوبي براي آنها خواهد بود .ضمن آنکه متئولين با برخورد متتقيم باا
مشکالت سری تر درصدد رف آن بر ميآیند.
ط :امکانات رفاهي زبان آموزان و اسات يد نيز از متائلي است که نباید از نظر دور داشته شود برخي از مشکالتي کاه
به نظر ما بتيار پيش پا افتاده و ساده است مي تواند براي زبان آموز و حتي استاد ،ایجاد دردسار کناد و ایان امار در
تدری

و تعليم منعک

شود و بر روند یادگيري و آموزش زبان تاثير منیي بگذارد.

ی :زب ان آموزان ،در امر آموزش باید توجيه شوند و بدانند که براي چه زباان مايآموزناد زیارا برخاي از همکااران
معتقدند که گاهي زبان آموزان نمي دانند که چرا باید مثال زبان فارسي را تا ایان حاد بياموزناد در حاليکاه از طریاق

آموزش عربي راحتتر ميتوانند با دروس دیني آشنا شوند .در حاليکه زبان فارسي به اعتقاد آنان به دردشان نماي-
خورد .لذا از آموزش زبان فارسي گریزان هتتند.
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ک  :برخي از مشکالت اساتيد که باعث ایجاد وقیه یا مشکل در امر تدری

مي شود دوستانه به آنان گوشزد شود تاا

در صدد رف و اصالم آن برآیند .حتي اگر الزم است سروی هاي مشاوره در اختياار اسااتيد عزیاز قارار گيارد تاا
راحتتر بتوانند مشکالت خویش را رتق و فتق نمایند.
ل :اساتيد با روش هاي پيشرفته و علمي آموزش زبان آشنا شوند و فق به روشهاي سنتي و پايش پاا افتااده اکتیاا
ننمایند و با مطالعه کتب مربوط به امر تدری

و آموزش صحيح بنيهي ع لمي خویش را باال برده تا در امار تادری

موفقتر باشند.
م  :طراحان و نویتندگان کتب درسي در بخش آموزش زبان نيز باید بامعيارهاي تدوین کتب در این زمينه کامالً آشنا
باشند .زیرا آموزش زبان امري مهم و کليدي است و اشتباهي کوچک در این زمينه عواقب سوء و غير قابل جبران بر
جاي خواهد گذاشت .تدوین کتب براي اهل یک زبان بتيار راحت تر است از تدوین همان کتب براي غير اهل زبان
زیرا این امر ظرافت هایي دارد که بایدحتماً در تدوین کتب مدنظر قرار گيرد.
ن :اساتيد سعي نمایند از تجربههاي خود و دیگران درامر تدری
ميتواند بتياري از مشکالت در امر تدری

استیاده نمایند .مشاورت و همراهاي اسااتيد بااهم

را حل نماید.

نتیجه
زبان یک نظام پيچيده و گتترده اي است که شناخت آن به آساني انجام پذیر نيتت اما یادگيري زبان ساده و آساان
است زیرا ما این کار را از ابتداي زندگي بدون آنکه نياز به درس و مدرساه داشاته باشايم ماي آماوزیم  .از طرفاي
یادگيري زبان دوم براي کتاني که اهل آن زبان نيتتند  ،مشکل و دشوار است .آموزشياران زبان که در صادد تعلايم
زبان به افراد غير همزبان هتتند ،باید با در نظر داشتن اصول مهم زبان آماوزي ،بهتارین و سااده تارین راه را باراي
آموزش زبان برگزینند .اگ ر چه در راه آموزش زبان امکان دارد به مشکالت و متایل عدیده اي برخورد نمایند ،ولي
باید ضمن مشکل یابي و ریشه یابي آنها در صدد رف آن برآیند تا فرایند تعليم و یادگيري زبان دچار وقیاه و رکاود
نشود و به راحتي پيش رود  .همچنين استیاده از روش هاي مختلف و متنوع آموزش زبان مي تواند امار تادری را
تتری بخشد .ارتباط متتمر متئوالن مربوطه با زبان آموزان و اساتيد و کادرهاي اجرایي ،باعث کشف و شناساایي
بتياري از مشکالت مي شود .مشکالتي که مي تواند حتي امر یادگيري را کامال مختل نماید.
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