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 چكيده
مقالـه از مدرسـان و پژوهشـگران     140 شـامل  هاي خـارجي درسنامه آموزش زبان

ن در اين اثر، جديدتري. ي خارجي استهارشته آموزش زبانهاي جهان در دانشگاه
يـژه در حـوزه   رشته آموزش زبـان خـارجي، بـه و    و مباحث مربوط به موضوعات

 مورد بررسي) 2007(تا سال انتشار كتاب ها، زبانآموزش زبان آلماني به غير آلماني
-كه موضوعات بسيار متنوعي را در برمـي كتاب حاضر . است و ارزيابي قرار گرفته

 هاي زبان و ادبيـات آلمـاني و  تواند در مقطع تحصيالت تكميلي در رشتهميگيرد، 
ايـن  دانشـجويان  و  استادانمورد استفاده هاي ايران انشگاهدر دآموزش زبان آلماني 

و محتـوايي   ، سـاختاري ظاهري هايجنبه با اين حال نكاتي درباره. قرار گيردرشته 
در نقد و بررسي حاضر سعي بر آن است تا نكات قـوت و  . است قابل ذكراثر اين 

توانـد مدرسـان   نتايج اين پژوهش مي .ضعف اين كتاب به مخاطبان نشان داده شود
زبان آلماني در ايران را با ابعاد و موضوعات جديد در روش تدريس آموزش رشته 

  .زبان آلماني آشنا كند
  هاي خارجي، روش تحقيقآموزش زبان، زبان آلماني، يادگيري زبان :هاواژهكليد
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هـاي  هاي خـارجي در دانشـگاه  آموزش زبان رشته نده اين اثر از استادانهر سه گردآور
ستاد رشته آمـوزش زبـان در دانشـگاه بوخـوم     وش، ائريچارد با. آلمان و اتريش هستند

هربرت كريست، استاد بازنشسته رشته آمـوزش زبـان فرانسـه در دانشـگاه     . آلمان است
گيسن آلمان است و هانس يورگن كروم از استادهاي برجسته آموزش زبان آلماني است 

ددي از اين نويسندگان آثار متع .كه در دانشگاه وين به تدريس و پژوهش مشغول است
اين آثار در قالب كتاب و يا . تاكنون در حوزه آموزش زبان آلماني به چاپ رسيده است

هـاي گذشـته منتشـر    طي سـال تخصصي در سمينارهاي مختلف مقاالت  اي ازمجموعه
  . شودها اشاره ميبه برخي از آنشده است كه در فهرست منابع اين جستار 

منتشـر شـد و    مـيالدي  1989در سـال   بار، نخستين هاي خارجيدرسنامه آموزش زبان
 25 بيش از اين اثر در از با انتشار اولين نسخه .بار تجديد چاپ شده است ششتاكنون 

اي نسبتا جامع از مباحث علمي مربوط به آموزش سال پيش، براي نخستين بار مجموعه
ن اين اثـر بـا   گردآورندگا .مندان به اين حوزه قرار گرفتزبان در آلمان در اختيار عالقه

هـا در آلمـان رخ داد، از جملـه    توجه به تغييرات سياسي و اجتماعي كه در همان سـال 
هاي جديدي را چـه  وحدت مجدد كشور و فروپاشي نظام سياسي آلمان شرقي، پرسش

پـيش  آن تدريس عملـي  زمينه و چه در آموزش زبان خارجي در عرصه مباحث تئوري 
اين كتـاب بـدون    1991بب شد تا نخست در سال س اين تحوالت. ديدندروي خود مي

هـا  تعداد مقالـه  .با تغييراتي تازه تجديد چاپ شود ،1995و پس از آن در سال تغييرات 
گستردگي بيشتري  ،افزايش يافت و دامنه موضوعات مورد بحث) 1995(در چاپ سوم 
 ارمبـا تغييراتـي كلـي بـه چـاپ چهـ       2003ال اثر حاضر همچنين در س .به خود گرفت

  . رسيد
 ميالدي منتشر شـده  2007اين درسنامه را كه در سال پنجم چاپ  ،بررسي حاضرنقد و 
هـاي  متنـوع آمـوزش زبـان    مقالـه در موضـوعات   140 اين كتاب، .شودشامل مي ،است

ي گذشته بـه يكـي از آثـار مرجـع در حـوزه      و طي چند دهه گيردخارجي را در بر مي
اين اثـر سـعي شـده تـا     پنجم چاپ  در . يل شده استور آلمان تبدآموزش زبان در كش

زبـان از جملـه اتـريش و    در ساير كشورهاي آلماني هاي خارجيوضعيت آموزش زبان
. هاي خارجي پانزده فصل دارددرسنامه آموزش زبان .سوييس نيز مورد توجه قرار گيرد

آلمـان   در شـهر تـوبينگن   A. Franke UTBصفحه و توسـط انتشـارات    655اين اثر در 
   .منتشر شده است
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زبان و ادبيـات آلمـاني و    هايتوانند به عنوان منبع درسي در رشتهمقاالت اين كتاب مي
و آموزش زبان آلماني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مـورد اسـتفاده دانشـجويان    

كه بـا ايـن اثـر     هاي ايراندر دانشگاه ي درسياز جمله واحدها. قرار گيرندپژوهشگران 
زش زبـان، روش  درآمدي بر مسائل آمـو : توان به اين موارد اشاره كردمي مرتبط هستند،

بررسي كتـب  سازي، آزمون هاي خارجي،روش تحقيق در زبان تدريس، تدريس عملي،
  .تجزيه و تحليل خطاهاي زباني و ، مطالعات ترجمه، سياست آموزشي

گروهي از از سوي  2016سال  هاي خارجي اخيرا درگفتني است درسنامه آموزش زبان
در  .صـفحه منتشـر شـده اسـت     716در  اين اثر، اعضاي جديد و قديمي گردآورندگان

هاي خارجي در نظر گرفته ترين تحوالت در رشته آموزش زبانتازه ،آخرين چاپ كتاب
در . شـدن، مهـاجرت و چنـدزبانگي   موضوعاتي نظير جهاني ،انداز اين جمله. شده است

كالوديـا ريمـر   : قـرار دارد دگان نسخه جديد كتاب نـام ايـن پژوهشـگران    بين گردآورن
)Claudia Riemer(،    افـا  . فلـد آلمـان  استاد رشته آموزش زبان آلمـاني در دانشـگاه بيلـه

، استاد رشته آموزش زبان و ادبيات انگليسي در )Eva Burwitz-Melzer( بورويتس ملزر
، استاد رشته آمـوزش  )Grit Mehlhorn(م و همچنين گريت ملهور .دانشگاه گيسن آلمان

  .هاي اسالوي در دانشگاه اليپزيگ آلماندر موسسه زبان يهاي اسالوزبان
  
 بحث و بررسي.2

  ارزيابي ظاهري و ساختاري.2-1
مربـوط بـه آخـرين نسـخه      ي مجـزا هاي خارجي داراي پيشگفتاردرسنامه آموزش زبان

، فهرسـت  كلي مقدمههمچنين تاب، ك هاي پيشيندوره هايچاپپيشگفتارهاي و  كتاب
، نمايـه  كتـاب پايـان  در  هـا، عالوه بر اين بخش. مطالب، جدول و نمودار استاجمالي 

ك از نويسندگان ، نمايه نويسندگان همراه با مشخصات و نحوه تماس با هريموضوعات
اصـلي و  هريـك از مقـاالت كتـاب داراي مقدمـه، مـتن      . مقاالت كتاب درج شده است

در پايان هر مقاله به طور جداگانه فهرست منابع مربوط به همان مقاله . ي استگيرنتيجه
   .شودديده مينيز 

مباحـث مقـدماتي در آغـاز هـر     عدم ارائه را هاي كتاب حاضر يكي از نقصشايد بتوان 
سازي براي خواندن مطالـب آن  بدون مقدمه و زمينه هافصل يك ازهر. فصل عنوان كرد

هـاي ايـن اثـر بـه     شود كه از جمله كاسـتي شروع مي قاالت اصلي آنفصل، با يكي از م
به طوري كه در پايان هر فصل از . شودگيري نيز مياين مورد شامل نتيجه .آيدشمار مي
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، گيـري كتاب كه شامل چندين مقاله با موضوعات مربوط به آن فصل است، هيچ نتيجـه 
   .شودنمياي از مطالب آن فصل ارائه و يا خالصه بنديجمع
بايد به اين نكتـه اشـاره    ، اشكال و نمودارريتصو، جدول جمله از ابزارها ريسا مورد در

 و جـدول  ماننـد يي ابزارهـا  از مقاله كمتر از دهدر  تنها حاضرة مقال 140 نيب در كرد كه
 بـه  امر نياشايد يكي از داليل . است دهش استفاده موضوع ميتفه و آموزشي برا نيتمر

   .تا آموزشي دارندتاكيد تئوريك ة جنببر  شتريب حاضر مقاالت كه گردد باز نكته نيا
 
  قواعد نگارش و ويرايش.2-1-1

هـاي مرجـع قابـل ارزيـابي     طرح جلد كتاب بسيار ساده و در عين حال منطبق با كتـاب 
جا بدان اشـاره  هايي دارد كه در ايننگاري اثر حاضر نقصحروفاز سوي ديگر،  .است
بـه طـوري كـه خواننـده      ،اندكه حروف با قلم بسيار ريز چاپ شدهننخست آ. كنيممي

متن مقـاالت در هـر صـفحه در دو     ،عالوه بر اين. افتدبراي مطالعه كتاب به زحمت مي
شايد دليـل ايـن   . افزايدستون آمده است كه اين خود نيز به دشواري خواندن مطالب مي

ـ  ،فشردگي مطالب و حجـم زيـاد آن   راي ايـن درسـنامه   تعداد باالي مقاالت ارائه شده ب
توان طرح كرد اين است كه چرا اثـر حاضـر هماننـد درسـنامه     اما پرسشي كه مي. است

 مو زبـان دو ) Deutsch als Fremdsprache( زبان آلماني به عنوان زبان خارجيآموزش 
)Deutsch als Zweitsprache ( در دو جلد به چاپ نرسيده است؟  

و متخصصان  توسط استادان اثر حاضره اين نكته نيز اشاره كنيم كه بايد باز سوي ديگر، 
. زبان نوشته شـده اسـت  به ويژه در كشورهاي آلماني هاي خارجيزبان برجسته آموزش

آلماني است و ايرادي بـه سـبك ويـرايش و نگـارش آن وارد      ،زبان كتاباز همين رو، 
اسـت و فهـم آن بـراي    نثـر كتـاب بسـيار علمـي و تخصصـي       عالوه بـر ايـن،  . نيست

-حتي بعيد به نظر مـي  .خوانندگان غير مطلع از مباحث آموزش زبان دشوار خواهد بود
رسد كه دنبال كردن موضوعات اين كتاب بدون كمك اسـتاد بـراي دانشـجويان رشـته     

از آنجا كه توضيحي براي اصـطالحات تخصصـي    .وزش زبان آلماني نيز مقدور باشدآم
ارائه نشـده اسـت، مطالعـه آن بـراي دانشـجويان ايرانـي رشـته         به كار رفته در مقاالت

هرچنـد مخاطبـان اثـر     .دشوار خواهد بودنيز هاي ايران در دانشگاهآموزش زبان آلماني 
حاضر دانشـجويان مقـاطع تحصـيالت تكميلـي و مدرسـان زبـان آلمـاني هسـتند، امـا          

بـراي مطالعـه    توانسـت مخاطبـان را  توضيحات تكميلي و تعريف واژگان تخصصي مي
نتيجـه  توان ميبا همين استدالل البته . كتاب ياري رساندو فهم بهتر موضوعات تر عميق
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 ،گرفت كه به دليل محدود بودن مخاطبان كتاب، نويسندگان و گردآورندگان مطالـب آن 
ايـن جنبـه    اند كه بايد اذعان داشتن با موضوعات گذاشتهفرض را بر آشنايي خوانندگا

   .ز قابل درك استاز موضوع ني
  
  انسجام و نظم منطقي.2-1-2

بپردازيم، مروري خـواهيم داشـت   انسجام و نظم مطالب كتاب موضوع  پيش از آنكه به
) A(فصل نخست كتاب در  .هاي مندرج در اين نسخه از كتابعناوين مقالهبرخي از بر 

بـه ايـن مطالـب     "هاي خارجي، موضـوع علـوم  آموزش و يادگيري زبان"تحت عنوان 
شناسي زبان، زبانشناسـي  هاي خارجي، زبانشناسي، ردهآموزش زبان: استشده داخته پر

هـا و روانشناسـي   كاربردي، مطالعات نحوه يادگيري زبان دوم، تعليم و تربيـت، تئـوري  
در فصل دوم كتـاب   .و كشورشناسي و همچنين علوم ترجمه يادگيري، ادبيات، فرهنگ

)B ( هـاي خـارجي  نيادي آموزش و يادگيري زبـان هاي سياسي و بجنبه"تحت عنوان" 
هاي دولتـي بـراي آمـوزش زبـان خـارجي،      ريزيبرنامه: شونداين موضوعات مطرح مي

زبـان، آمـوزش زبـان خـارجي بـه      آموزش زبان خارجي در مدارس كشـورهاي آلمـاني  
بـا  ) C(در فصل سوم كتـاب  . هاي زبانيسياست هاي بينافرهنگي وبزرگساالن، آموزش

نقـش  : خـوانيم ايـن مطالـب را مـي    "هاي خارجيزي آموزشي در زبانريبرنامه"عنوان 
هاي آموزشي بـا تكيـه بـر    ريزيريزي آموزشي، اهداف آموزش و يادگيري، برنامهبرنامه

 )D(فصل چهارم كتـاب   .موضوعاتي نظير كشورشناسي، ادبيات و ارتباطات بينافرهنگي
را در خـود جـاي داده    "هـاي خـارجي  هاي كلي و اساسي آموزش زبانجنبه"موضوع 

آمـوزش زبـان مـادري و زبـان     : كنـيم به طور نمونه به اين موضوعات اشاره مـي . است
خارجي، آموزش زبان دوم، آموزش زبان تخصصي، آموزش زبان خـارجي بـراي كـار،    

آمـوزش زبـان    آموزش زبـان خـارجي از طريـق رسـانه و     آموزش و يادگيري دو زبان،
شـناختي  هـاي روش جنبـه "بـا موضـوع   ) E(در فصل پنجم كتـاب  . خارجي از راه دور

هـاي  روش :ايـن مطالـب گنجانـده شـده اسـت      "هاي خارجيآموزش و يادگيري زبان
، هـا تعامل در يادگيري زبان، آموزش گروهي، انفرادي، آموزش از طريق بـازي  آموزش،

دسـتور زبـان،   تلفـظ، تمـرين لغـت، تمـرين      آموزش از طريق ايميل و اينترنت، تمرين
تمـرين   رش، تمـرين شـنيداري، تمـرين گفتـاري و    تمرين درك مفهوم متن، تمرين نگا

ايـن   "حمايت از خودآمـوزي زبـان  "با موضوع ) F(در فصل ششم اثر حاضر . خالقيت
هـاي يـادگيري، راهبردهـاي    ها و سـبك خودآموزي زبان، روش: اندعناوين جاي گرفته
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 "هـاي خـارجي  هـاي پرسـنلي يـادگيري زبـان    نبـه ج" .هاي يادگيريتكنيك يادگيري و
 :شـود اثر حاضر است كه در آن به اين موضوعات پرداخته مـي ) G(موضوع فصل هفتم 

در فصـل  . هاي خارجيدستياران آموزشي زبان هاي خارجي وآموزان، معلمان زباننزبا
ده پرداختـه شـ   "آمـوزان ميزان توانايي و سنجش موفقيت زبـان "به موضوع ) H(هشتم 
-طا، مـدارك پايـان دوره  انواع سنجش ميزان موفقيت، آزمون و ارزيابي، تحليل خ: است

به موضـوع  ) I(در فصل نهم از كتاب . تضمين كيفيت و توسعه آموزش هاي آموزشي و
-كتـاب : ابزارهاي آموزشي و يادگيري زبان و همچنين رسانه اختصاص داده شده است

آموزشـي بـراي   هـاي كمـك  دسـتور زبـان، كتـاب   هاي ها، كتابنامههاي آموزشي، لغت
هـاي  يـادگيري از طريـق برنامـه    هاي ديداري وهاي شنيداري، رسانههخودآموزي، رسان

در ايـن  . اسـت ) J(موضوع فصل دهم كتـاب   "هاي خارجيانواع يادگيري زبان". رايانه
هانـه،  تمـايز ميـان يـادگيري آگاهانـه و يـادگيري ناآگا     : خـوانيم بخش اين مطالب را مي

گيري هاي خـارجي پـيش از دوران مدرسـه، يـاد    دوزبانگي و چندزبانگي، يادگيري زبان
فصـل يـازدهم   . يادگيري زبان خارجي در بزرگسالي نخستين زبان خارجي در مدرسه و

-مـي  "هـاي خـارجي  هاي آموزشي براي معلمان زبـان دوره"به موضوع  )K(اثر حاضر 
ها و هاي خارجي در دانشگاهوزش معلمان زباندر اين بخش موضوعاتي نظير آم. پردازد

در فصل دوازدهم . هاي خارجي در مرحله دوم گنجانده شده استآموزش معلمان زبان
)L (هاي خارجي اختصاص يافته است كه هـر دو  هاي تحقيق در زبانبه موضوع روش

فصـل   .انـد مقاله مندرج در اين بخش با عناويني نزديك به همين موضوع انتخاب شـده 
تـدريس   زبانهاي خارجي كه در مدارس كشورهاي آلمانيزبان"به  )M(سيزدهم كتاب 

اي جداگانه در نظر گرفته ها كه براي هريك مقالهاز جمله اين زبان. پردازدمي "شوندمي
عربي، چيني، دانماركي، آلمـاني بـه عنـوان    : توان به اين موارد اشاره كردشده است، مي

ي به عنوان زبان دوم، انگليسي، فرانسوي، ايتاليـايي، ژاپنـي، يونـاني،    زبان خارجي، آلمان
هـاي حمـايتي در   برنامـه " .هلندي، روسي، سوئدي، اسپانيايي، چكي، تركـي و مجـاري  

 )N(موضـوع فصـل چهـاردهم كتـاب      "هاي خارجيارتباط با آموزش و يادگيري زبان
هـا در  ريـزي برنامـه  :تده اسـ هاي ذيل گنجانده شدر اين بخش مقاالتي با عنوان. است

هاي خـارجي، مجـالت   اروپا براي يادگيري زبان خارجي، كانون تخصصي معلمان زبان
تخصصي در زمينه آموزش زبـان خـارجي، نماينـدگي موسسـات فرهنگـي كشـورهاي       

. زبان در خـارج زبان و مدارس وابسته به كشورهاي آلمانيخارجي در كشورهاي آلماني
پرداختـه   "هـاي خـارجي  تاريخچه آموزش زبان"به موضوع ) O( در فصل پاياني كتاب
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تاريخچه آموزش زبـان خـارجي تـا سـال     : موضوعات اين بخش عبارتند از. شده است
         .1945زبان از سال و تاريخچه آموزش زبان خارجي در كشورهاي آلماني 1945

نظـم منطقـي    پس از اين مقدمه درباره موضوعات مقاالت كتـاب بـه بحـث انسـجام و    
اسـت و   تاحـدي نـاهمگون   حاضـر  كتـاب  در هالفص بيترت. پردازيممطالب كتاب مي

-همچنين ارتباطي ميان نحوه چينش فصل .كندظاهرا از نظام منطقي خاصي پيروي نمي
 ، )هـاي تحقيـق  روش( Lهـاي  فصل .شودهاي كتاب با موضوع اصلي كتاب ديده نمي

M)و ) شـوند زبـان فراگرفتـه مـي   رهاي آلمـاني كشومدارس هاي خارجي كه در زبانO 
به ها پيداست، طور كه از عنوان فصلهمانها كه در آن) تاريخچه تدريس زبان خارجي(

مـوزش زبـان   هاي تحقيـق در آ موضوعاتي نظير تاريخچه تدريس زبان خارجي و روش
در صـول  ايـن ف  اگر). به بعد 490از ص (اند در پايان كتاب جاي گرفتهشود، مربوط مي

از ديـد دانشـجويان ايرانـي نظمـي     حاضـر  ، اثـر  گرفتابتدايي كتاب قرار ميهاي خشب
هاي هـر فصـل بـا موضـوع آن فصـل      با وجود اين، زيرعنوان .گرفتآشناتر به خود مي

   .تناسب دارد
ابعـاد  «با عنـوان   كتاب  E فصل از نكات مثبت اثر حاضر بايد به اين نكته اشاره كرد كه

 علـوم  وزارت مصـوب  سرفصل با» هاي خارجيآموزش و يادگيري زبان شناختيروش
ي كارشناسـ  مقطـع  دري آلمـان  زبان آموزشة رشت در» سيتدر روش«درسي  واحدي برا

هـاي  مقاالت اين فصل عالوه بـر آشـناكردن خواننـده بـا روش     .دارد كامل تطابق ارشد
هـا و  ديـدترين روش هاي گذشـته، برخـي از ج  هاي خارجي در دههمتنوع تدريس زبان

اكسل  ك.ر(كنند را به مخاطب معرفي مي همچنين موضوعات مورد بحث در اين حوزه
  . )42مقاله شماره  /238: فيالئو
هاي خـارجي و رسـانه در   ابزارهاي يادگيري و آموزش زبان«با عنوان  I فصل نيهمچن

 قـرار  فادهاسـت  مـورد » يآموزشـ  كتـب ي بررس« واحددر تدريس  توانديم» تدريس زبان
هـاي  كه امـروزه در آمـوزش و يـادگيري زبـان    در اين فصل به ابزارهاي مختلفي  .رديگ

هـا در محـيط   شود و نحوه به كـارگيري آن شوند، اشاره ميبه خدمت گرفته مي خارجي
هـاي سـمعي، بصـري،    رسانه. شودآموزشي و كالس درس به خوانندگان نشان داده مي

 ها، كتب آموزشي و دستور زبـان نامهلغت ،اينترنت ،ودآموزهاي يادگيري خرسانه رايانه،
اي جداگانـه  كه هر يك در قالب مقاله از جمله ابزارهاي مورد بحث در اين بخش است

. )435تـا   395از ص  95تا  85هاي شماره مقاله(در اختبار خوانندگان قرار گرفته است 
  . دارد انطباق علوم وزارت مصوبي هاسرفصل بانيز  فصل نيا مطالب
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 مصـوب  سرفصـل  با منطبق زين» هاي يادگيري زبان خارجيانواع مدل«با عنوان  J فصل
در  .اسـت  شـده ادي رشته در »زبان آموزش مسائل بري درآمد« واحدي برا علوم وزارت

هـاي آموزشـي گونـاگون،    رجي در محيطاين فصل به انواع روندهاي يادگيري زبان خا
هاي خارجي يادگيري زبان دوم در ميان كودكان، يادگيري زبان ،گيزبان دوم و چندزبان

يادگيري زبـان خـارجي در ميـان    همچنين  و طي دوران تحصيل، پيش از دوران مدرسه
تـا   435از ص  103تـا   96هاي شـماره  مقاله( شودپرداخته مي هاي سني بزرگسالگروه
475(.   

 مقـاالت  ازي امجموعه از حاضر كتاب هبايد به اين نكته نيز اشاره كرد ك ،از سوي ديگر
 ممكـن  زيـ ن فصـل  كي درون در مقاالت از كي هر مستقل مطالعه و است شده ليتشك
 منابع. نداردي چندان تياهم فصل درون در مقاالتو چينش  بيترت رو نيهم از و است
 جهـت  هـر  از يآلمـان  زبـان  آمـوزش  وي آلمان زباني تخصص حوزه در شده ذكري علم
 قابـل  منـابع  بـودن  روز بـه ) 2007( اثـر  نشر سال به توجه با ،عالوه بر اين. تاس معتبر

 در هـاي خـارجي  مقـاالت درسـنامه آمـوزش زبـان     سندگانينو. است استناد و مشاهده
ن يـ ا درعالوه بر ايـن،  . اندداده خرج به را وسواس و دقت تينها ارجاعات و استنادات

 اسـتفاده  مأخـذ  ذكر بدوني منبع چيه ازل در عين حا و شده تيرعاي علمي طرفيباثر 
كتـاب از يكپـارچگي و    سـاختار توان گفـت كـه مطالـب و    در مجموع مي .است نشده

  .انسجام كافي برخوردار است
  
  ارزيابي محتوايي.2-2
 و گيـرد در بر مـي  را 2007 سال تا مباحث نيدتريجد زبان، آموزش بحث در حاضر اثر
 و) پژوهشـگر  120بـيش از  ( آن در متعددظران نو صاحب سندگانينو مشاركت ليدل به

 اهـداف  بـه  دنيرسـ  عهـده  از) يآلمان( زبان آموزشة حوز در متنوع موضوعات پوشش
  .است آمده بري خوب بهكتاب  مقدمه در شده اعالم

   
  اشكاالت محتوايي.2-2-1

كتاب  نكردن برخي از مقاالت در پنجمين چاپ هاي اثر حاضر به روزيكي از ضعفاما 
) 19تـا   9ص (به قلم بائوش، كريست و كروم  2توان به مقاله شماره جمله مياز . است

در هـر دوي  . اشاره كرد) 25تا  19ص (از روديگر تسيمرمن  3و همچنين مقاله شماره 
هـاي گذشـته كتـاب    هاي قـديمي مقالـه را كـه در چـاپ    بخش ،ها نويسندگاناين مقاله
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-آنكـه محتـواي آن را بـه   اند، بـي ردهآو» وضعيت امروز« در قسمت ،موجود بوده است
ضر قابل ذكـر اسـت، توجـه و تمركـز     نكته ديگري كه در مورد اثر حا .روزرساني كنند

وضـعيت  بـه   هـا قالـه از م تنها در برخـي . وزش زبان در آلمان استعيت آمويژه به وض
. جزئـي شـده اسـت    اياشـاره  زبانهاي خارجي در ساير كشورهاي آلمانيآموزش زبان

 Britta( آيـزن بـه قلـم بريتـا هـوف     15توان در مقالـه شـماره   اين وضعيت را مي نمونه

Hufeisen( ) هاي ايـن درسـنامه وضـعيت    چنانچه در مقاله .مشاهده كرد) 96تا  92ص
شد، اثر حاضر غناي هاي خارجي در ساير كشورهاي اروپايي نيز مطرح ميآموزش زبان
  . يافتبيشتري مي

از ) 470تـا   464ص ( 102و به ويـژه در مقالـه شـماره     فصل كه در اين نقص ديگري
آمـوزان بزرگسـال   خورد، عدم مقايسه زبانبه چشم مي )Jürgen Quetz( يورگن كوئتس

 )Claudia Riemer( كالوديا ريمـر . است، به عنوان موضوعي مجزا آموزان كودكزبانبا 
بـه همـين   » گيـريم؟ مـي  فـرا هـا را  نچگونه زبـا «عنوان  در مقاله خود زير) 72 :2002(

هايي را كه بزرگساالن به هنگام يـادگيري زبـان   موضوع پرداخته است و از جمله مزيت
آمـوزان  زبـان  .برخوردار هستند را نشـان داده اسـت   خارجي به واسطه سن بيشتر از آن

توانند در مراحلي از بزرگسال با توجه به قدرت درك و تحليل در مقايسه با كودكان مي
يادگيري بهتر مباحث مربوط به دستور زبـان از   .تر از كودكان باشنددگيري زبان موفقيا

  . است كه در مقاله ذكرشده تنها اشاره به آن شدهاست ن موارد جمله همي
 شـتر يب كتاب نيا در شده ارائه مقاالتكه  به اين نكته نيز اشاره كرد بايداز سوي ديگر، 

ي هـا جنبـه  بـه  كهي مقاالت جزبه مقاالت اغلب حال نيا با. عملي تا دارند كيتئورة جنب
 بـه  و انـد شـده  نگاشـته ي علمي اهينظر دييتأ اي و رد در پردازند،يم موضوعاتي خيتار

  . هستند توجه خور در كامالَي موضوع انطباق لحاظ
 در :توان به اين مـوارد اشـاره كـرد   از جمله نكات ارزنده و قابل توجه در اثر حاضر مي

 بـه  »هاي يادگيري منظم زبـان حمايت و پشتيباني از روش«درسنامه با عنوان  از F لفص
 شـده  پرداختهي تيشخص بعد از آموزانزبان انواع و زبان دري آموزخود رينظي موضوعات

در  .شـود يمـ ي تلقي آلمان زبان آموزش بحث در ديجدي موضوع خود نوع در كه است
هاي يـادگيري زبـان، آگـاهي    گيري، استراتژيهاي مختلف ياداين بخش همچنين سبك

 هاي يادگيري زبان خارجي در مقاالت مجزا مورد بحث قرار گرفته استزباني و تكنيك
 زبـان ي ريادگة يـ نحـو  عالوه بـر ايـن،   .)347تا  321از ص  72تا  67هاي شماره مقاله(
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 جملـه  از ،اسـت  شـده  اشاره آن به J فصل در كه بزرگسال آموزانزبان انيم دري خارج
   .استي آلمان زبان آموزشة حوز در روز به و ديجد موضوعات

 از. اسـت ي خارج زبان آموزش درسنامه حاضر اثر عنوان شد، گفته شتريپ كه طورهمان
 شـده  پرداختـه ي آلمـان  زبـان  آموزش و سيتدر خچهيتار به F و  Oفصول در ،رونيهم

 زبـان  آمـوزش ي هـا روش بـه  ديـ آيمـ  بـر  آن عنوان از كه طورهمان E فصل در. است
ي هـا هيـ نظر همچوني موضوعات به Mو  F، G، H، I فصول. است شده پرداختهي خارج

هـاي  در آمـوزش و يـادگيري زبـان    ابعـاد شخصـيتي   تحليل خطا، نقـش  ،زبان آموزش
رل ميزان موفقيت در يـادگيري  سنجش توانايي، كنت سازي، مدارك زبان،آزمون خارجي،

آمـوزان،  ، زبـان زبـان يآلماني هاكشور مدارس در هاي خارجيزبان آموزشة نحو زبان،
ـ پردازيم هاي خارجي و دستياران آموزشيمدرسان زبان  نيعنـاو  و فهرسـت  بـا  كـه  دن

» هـا تمـرين «با عنـوان   E3 فصل در ژهيو به كتاب مقاالت. دارد كامل انطباق شده مطرح
 عـالوه ي آلمان زبان آموزشي رسد كتب تيفيكة دربار پژوهش وي بررسي برا دنتوانيم
 .رديگ قرار استفاده مورد مهمي منبع عنوان به زيني سينونامهانيپا در ،يدرسي هاواحد بر

بخش با موضـوعاتي نظيـر تمـرين    ) 321تا  277از ص  66تا  54شماره (هاي اين مقاله
تمـرين   براي تلفظ، يادگيري واژگان، دستور زبان، درك و فهم متن، نگارش، شـنوايي و 

  .مكالمه بسيار در خور توجه هستند
  
  نوآوري و روزآمدي.2-2-2

 مطرح موضوعات ازي كي اما است، ديجد و روز به درسنامه نيا در محتواي موضوعات
ي ريادگي در )Individual differences( يفردي هاتفاوت وجود بحث زبان، آموزش در

براي روشـن سـاختن    .است هنشدي ااشاره آن به درسنامه نيا در كه استي خارج زبان
   .اهميت اين موضوع الزم است قدري در مورد آن توضيح دهيم

اسـتعداد يـادگيري   ( اي از عوامـل شـناختي  در روند يادگيري زبان خارجي به مجموعـه 
سـن و  ( بيولوژيـك عوامـل  ، )گراييدرون/گراييزبان، آمادگي خطركردن، همدلي، برون

تواننـد  اجتماعي كه مي عوامل و )راب، انگيزهنگرش، اضط( شخصيتيعوامل ، )جنسيت
هـاي فـردي گفتـه    آموز داشته باشند، تفـاوت تاثيري مثبت و يا در مواردي منفي بر زبان

امروزه پژوهشگراني همانند كالوديـا ريمـر، اسـتاد رشـته      .)26 :1392 ،بهرامي( شودمي
قيقـات جـامع بـه ايـن     آموزش زبان آلماني در دانشگاه بيله فلد آلمان، پس از انجام تح

تواننـد  اند كه اين عوامل غيرزباني تاثيري مستقيم بر يكـديگر دارنـد و مـي   نتيجه رسيده
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شـود  به طور نمونه به اين موضوع اشاره مـي  .روند يادگيري زبان خارجي را تغيير دهند
فت توان گكه آيا اضطراب الزاما تاثيري منفي بر نحوه يادگيري زبان دارد؟ و يا اينكه مي

سـبب پيشـرفت    آموز و در نهايتكننده انگيزه زبانميزان كمي از اضطراب حتي تقويت
ــد   ــد شــ ــادگيري خواهــ ــر  .در يــ ــرو   ) 2006(ريمــ ــيه تكــ ــين فرضــ همچنــ

)Einzelgängerhypothese( كند كه بر اساس آن يادگيري زبان خارجي يك را مطرح مي
-زبان خارجي در بـين زبـان  از همين رو يادگيري . شودمعرفي ميو پيچيده روند فردي 

  .پذيردآموزان به شكلي يكسان صورت نمي
آمـوزان  هاي فردي، ميزان و نـوع انگيـزه زبـان   يكي از موضوعات مهم در حوزه تفاوت

هاي بيرونـي و درونـي تـاثير    هاي ابزاري و سازگاري، همچنين انگيزهانواع انگيزه. است
بـه قلـم   ) 352تـا   347ص ( 73الـه شـماره   تنها در مق .مستقيمي بر يادگيري زبان دارند

اي گـذرا بـه   آموزان است، اشـاره كه درباره انواع زبان )Henning Düwell( هنينگ دوول
نويسنده اين مقالـه  . شودها بر يادگيري زبان خارجي ميفاكتورهاي شخصيتي و تاثير آن

آمـادگي  «از جملـه  ، به ساير فاكتورها و عوامل غير زباني دخيل در فرايند يادگيري زبان
 »تـرس و اضـطراب  «و  »نگرش«، »جنسيت«، »برون گرايي و درون گرايي«، »خطر كردن

  .كندها نيز پرهيز مياي ندارد و حتي از معرفي انواع انگيزهاشاره
هـاي  در مبحـث عوامـل شخصـيتي ميـان گونـه     محققان بايد به اين نكته اشاره كرد كه 

-75ريمـر  ( شـوند ري و سازگاري تفاوت قائـل مـي  مختلف انگيزه از جمله انگيزه ابزا
هـاي زبـان   ريمر معتقد است، انگيزه ابزاري در پي كـاربرد عملـي دانسـتني   . )2002:72

از سوي ديگر انگيـزه  . به طور نمونه براي اهدافي همچون تحصيل و كار .خارجي است
ي زبان و جامعه آموز به كشور، فرهنگدر ارتباط با عالقه و ميل زبان يسازگاري انگيزه

بندي ديگري نيز در بين وجود دارد كه طبق آن انگيـزه بـه   دسته. شودمقصد تعريف مي
بنـدي  ريمر در توضـيح ايـن تقسـيم   . كنددو شكل انگيزه دروني و بيروني نمود پيدا مي

بـه  . كنـد هاي خود را از محيط اطراف دريافـت مـي  اشاره دارد كه انگيزه بيروني محرك
اما انگيزه دروني . هاي خوبطريق هر نوع تشويقي از جمله دريافت نمره طور نمونه از

بـه  . گيرداز ميل و عالقه به حل مسائل و انجام وظايف و شرايط مربوط به آن شكل مي
  )2002ك ريمر .ر( .طور نمونه كنجكاوي، عالقه به موفقيت و تمايل به فعاليت

   
 فصـل  كي خواستند در قالبحتي نمي گردآورندگان درسنامه آموزش زبان خارجي اگر

 انـواع  و موضـوع  نيـ ا بـا  ارتباط دري امقاله اگر بود بهتر ،ندبپرداز موضوع نيا بهمجزا 
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 .دادنـد يمـ ي جـا  حاضر اثر دري خارجي هازبان آموزانزبان انيم دري فردي هاتفاوت
تـا   347ص ، از 76تـا   73هاي شـماره  ، در ميان مقالهGتوانست در فصل اين مقاله مي

اهميت اين موضوع از آن جايي است كه عنوان و تاكيد ايـن   .كتاب قرار گيرد 365ص 
   .هاي خارجي استفصل بر نقش و جايگاه ابعاد شخصيتي در يادگيري و آموزش زبانه

ص (، 3توان به كتاب حاضر وارد دانست، در مقاله شماره يكي ديگر از اشكاالتي كه مي
ــا  19 ــاهد) 25ت ــل مش ــه. ه اســتقاب ــنده مقال ــيمارمن،نويس ــر س  Rüdiger( ، روديگ

Zimmermann( موضوع زبانشناسي و ارتباط آن با يادگيري زبان خارجي را مطرح مي-
هـاي  زبانشناسـي در دهـه   هـاي ترين نظريهشدهدر اين مقاله برخي از شناختهوي . سازد

ي بر آن دارد تا جايگـاه  و در انتهاي مقاله سع .كنداخير ميالدي را به اختصار معرفي مي
 . مباحث زبانشناختي را در يادگيري زبان خارجي تبيين كند
شناسـي زبـان   موضـوع رده  ،آنچه به نظر نگارنده از ديد نويسنده مقاله پنهان مانده است

است كه ارتباط آن با يادگيري زبان خارجي امروزه به يكي از موضوعات جديد و قابل 
، يكـي از انـواع   شناسـي زبـان  رده. اين حوزه درآمـده اسـت  توجه در ميان پژوهشگران 

از  هاي دنيا نـه زبان شناسي زبان،بر اساس رده. هاستهاي توصيف و بررسي زبانروش
-بر اساس اشتراكات دستوري دستهبلكه هاي جغرافيايي و خويشاوندي، نزديكيجهت 

شـناختي كـه بـر    رده هاينتايج حاصل از پژوهش .)Roelcke, 1997: 11( شوندبندي مي
هاي آمـوزش  در خدمت روش تواندهاي زبان است، ميپايه الگوهاي دستوري و جهاني

ـ  خشيزيراكه ب .قرار گيردنيز زبان خارجي  آمـوزان بـه هنگـام بـه     اناز اشتباهاتي كه زب
ــي   ــام م ــارجي انج ــان خ ــارگيري زب ــدك ــان دارد  دهن ــادري آن ــان م ــه در زب  ، ريش

)Edmondson/House, 2000:116(. در شناختي زبان مادري با زبان خـارجي  مقايسه رده
جاداشـت   .بسياري از سئواالت مربوط به اين بخش را پاسخ خواهـد داد حال يادگيري، 

رد و يـا از  اي جداگانه در فصل نخست اثر حاضر قرار گيكه اين موضوع در قالب مقاله
   .اي به اين موضوع شوداشاره ،3سوي نويسنده مقاله شماره 

 بايي آشنا همچوني موضوعات به توجهعدم  ،اي منفي در كتاب حاضربايد به عنوان نكته
نيـز  را  )Landeskunde / كشورشناسـي ( كشـورها  آن فرهنـگ  و زباني آلماني كشورها
  . استي خالد كه متاسفانه جاي آن در اثر حاضر يادآور ش

 
  گيرينتيجه.3
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موضوعات جديـد و متنـوعي از   به جي هاي خارهرچند در كتاب درسنامه آموزش زبان
است، اما جستار حاضر نشان داد كـه   برجسته اين حوزه پرداخته شدهسوي نويسندگان 

هاي توانند در چاپوزه آموزش زبان خارجي ميهاي مهم و به روز در حبرخي از بحث
هاي فردي و تاثير و از جمله به موضوع تفاوت. بعدي كتاب به موضوعات اضافه شوند

اي بـه آن نشـده   كه در اثـر حاضـر توجـه    رتباط آن با يادگيري زبان خارجي اشاره شدا
هـاي اخيـر بـه يكـي از موضـوعات      شناسي زبان كه در دهههمچنين موضوع رده. است

هاي زبانشناختي تبديل شده و ارتبـاط آن بـا آمـوزش زبـان هـر روز      جالب در پژوهش
. گردآورنـدگان كتـاب قـرار نگرفتـه اسـت      گيرد، مورد توجـه بيشتر مورد تاكيد قرار مي

همچنين موضوعاتي نظير آشنايي با كشورهاي آلمـاني زبـان و اهميـت آن در آمـوزش     
هاي سـاختاري  در ارتباط با جنبه .توانست بر غناي اثر حاضر بيافزايدزبان آلماني نيز مي

ش و هـاي مـرتبط بـا تاريخچـه آمـوز     و ظاهري كتاب نيز اشاره شد كه بهتر است فصل
-عالوه بر اين، ارائه جمـع  .هاي ابتدايي كتاب قرار گيردتدريس زبان خارجي در بخش

توانـد خواننـدگان را در   شده در هر فصـل، مـي  اي از موضوعات مطرحبندي و خالصه
  .مطالعه هر چه بهتر مطالب درسنامه ياري كند
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