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 .1مقدمه

ةیطاا آمااوزش زبااان ینیسیسااد همااویره شاااهی نظریااات و پهوه هاااا اااریوین و
مختسفااد بااا هاای

غاااید یاااات روشااد کارآماایتر بااریا رشاای و شااکوااید بساانیرد ب اوده

یسب .همج ب با چنای مطالعااتد ،بسانیرد زبااند ااود موضاو و ینییارۀ یصاسد مطالعاه
و پااهوه هاااا اریوینااد بااوده کااه هیارااان یریئاا ماای و چ ااارچوبد جااام تاار بااریا
شناساید ،ت ای ویهرادهااا مختساا ییا ساازه ههناد باوده و باهروناهیا شاایی هماویره،
همرمااان در نق ا

وساایسه و هاای  ،در یی ا تساااشهااا هاااهر شاایه یسااب .چناای نقرااد در

ةااالد کااه بساانیرد ری بااهزعم بساایارا یز پهوهراایرین بااه پرکاااربردتری وی ه در ةااوزۀ
زبااانآموزا ت ااییک کاارده ،وضااعیب متناقضاد ری نیاار دیما زده یسااب؛ زیااری ییا تحقیقااات
اریوین باه یریئا مایلد ماورد پاذیرش همیاان در ةاوزۀ آماوزش زباان منجار نرایه یساب
(یسپالساااکد9222 ،9؛ بااااکم 9222 ،9؛ پی قااایم و هبیحاااد9295 ،؛ ارهاااادا،9199 ،
9225؛ شوهامد9292 ،9؛ کامینر9229 ،4؛ یانگ.)9299 ،5
یکد یز نظریههاید کاه باا ه اور ااود تمییاریت قاباک تاوج د ری در آماوزش عماومد و
رویکردهاا در ةاوزۀ آماوزش زبااان موجا

رردیای ،نظریا کاان

متقاباک یجتمااعد 6یسااب

که با تکیه بار نیرشاد جاام  ،چنیرشاتهیا ،توصایفد و ت یناد ،تعاماک و مراارکب ری لازما
اضاااهاا آکادمی ا

و مواقیااب در اریریاارا زبااان دوم مددیناای (اریااره ،9222 ،2ویسیااامر و

باارودن .)9112 ،9توجااه ویااهه بااه نقاا
موضااوعات ماارت

باورهااا و عقایاای زبااانآموزین و معسمااان یز دییاار

بااا یی ا دیاایراه یسااب .تحقیقااات پیریمااون باورهااا یکنااون مجموعااهیا

یرزشاامنی یز بردیشاابهاا صااحیو و غسا رااروههاااا ماارت

بااا آمااوزش و اریریاارا زبااان

دوم ری اااریهم آورده کااه دینساات آنهااا بااه درب ب تاار مااا یز ارآیناای زبااانآموزا کماا
1. Spolsky
2. Bachman
3. Shohamy
4. Cummins
5. Young
6. social interactionist theory
7. Freire
8. Williams & Bruden
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اریویند مدکنی .یی مطالعاات کاه عمومااً کیفدینای بار پایا مفروضاات زیار بناا شایهینی.9 :
یرت اااطد تنیاتنااگ و پویااا میااان عقایاای و راتااار وجااود دیرد؛  .9راتارهااا ق ااک یز بااروز یز
ایستر باورها ع اور مدکننای؛  .9شانااب باورهاا مدتوینای ماان باروز تصاوریت و راتارهااا
غس شود؛  .4بدتوج د باه باورهاا نتاایجد چاون کااه

ینییارۀ یاادریرا ری باهدن اا دیرد

(هورویتر9192 ،9؛ هوسنفسی9129 ،9؛ کساجا و اریری9229 ،9؛ ونین.)9196 ،4
بااا توجااه بااه نق ا
هی

تأثیررااذیر باورهااا در ةااوزۀ آمااوزش و یهمیااب بساانیرد باهعنااوین

ن ااید آماوزش و اریریارا زباان دوم ،شناسااید و مطالعا ریبطا ییا دو ری مدتاوین

یز موضااوعات در اااور بررسااد در یی ا ةااوزه دینسااب .تحقیقااات نرااان مددهاای باورهااا
یسااا

عمسکردناای و باای

یز دیناا

محتااویید باار ةوزههاااا مختسااا درساادآموزشااد

یثررذیرنااای (باااایرنر9194 ،5؛ یساااترن9199 ،6؛ ویسیاااامر و بااارودن .)9112 ،باااا توجاااه باااه
یهمیااب بساانیرد زباااند در آمااوزش ،دشااویرا در ینااییزهریاارا آن ،ماهیااب غیرعینااد و
ههند آن و نقا

سیاسادیجتمااعد آن باریا متقاضایان تحصایک ،کاار و م ااجرت ،مدتاوین

بااه نیاااز و یهمیااب پهوهرااد بااا هاای

شناساااید باورهااا دربااارۀ بساانیرد زباااند یز منظاار

سیاساابرذیرین آموزشااد ،معسمااان و زبااانآموزین بااهعنوین کنراایرین یصااسد ةااوزۀ آمااوزش
و اریریاارا زبااان ینیسیسااد بیرااتر پااد باارد .در هماای ریسااتا پااهوه
باورهاااا یی ا سااه رااروه ری در اصااو

ماهیااب ،آمااوزش و ساانج

پاای رو سااعد دیرد
بساانیرد در زبااان

ینیسیسد در ییرین شناساید و بررسد و مقایسه کنی.
 .۲پیشینه و چهارچوب نظری پژوهش

وی ۀ «بساانیرد» در ارهنااگ دهخاایی بررراتااه یز «بساانیه» ،اارسااد وی ۀ «کااااد» بااهمعنااد
«بااا» یسااب .هماای مرجاا بساانیرد ری مترااکک یز ترکیاا هاااا «بااا» « +یناای» « +ه»
(بااهمعنااد مقااییر کاام) « +گ» (کااه میااانجد) « +ا» (پسااونی مصاایرا) دینسااته و «کااااد
1. Horwitz
2. Hosenfeld
3. Kalaja & Ferreira
4. Wenden
5. Byrens
6. Stern
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بودن» معناد مدکنای .بسانیرد ری شاایی بتاوین باا توجاه باه تعریاا «ررتاهبردیرا نحاوا»
نااوری و اریعاادااار (،9912

 )59 .نااوعد ررتااهبااردیرا نحااوا دینسااب کااه بازتااابد یز

«هریابهاااا صااورا و وی راااند» معاااد ینیسیسااد آن (یعنااد پروایرنسااد) یسااب .کااامینر
 )52 .معتقاای یسااب «کمتاار موضااوعد تااأثیر شاایر ِ بساانیرد و ساانج

(،9222

آن ری

در تحقیقات عسوم یجتماعد دیشاته یساب» .یماا یهمیاب و مطالعاات رساترده باه یریئا مایلد
بااریا تسااس زباااند کااه مااورد پااذیرش تمااامد محققااان باشاای ،منجاار نراایه یسااب .وقتااد
ةساای ارهااادا در یویااار ده ا هفتاااد میسااادا بساانیرد ری سااازهیا بااا تعریفااد رنااگ و
نااامف وم معراااد کاارد ،شااایی تصااورنمد کاارد کااه پااا یز سااه دهااه هنااوز تعریااا جااام و
مااورد یتفاااگ همیااان یز بساانیرد یریئااه نر ایه باش ای .ب ااکم در جم ا بناایا نظااریت در دو
کنفرینا سا هاا  9192و  9199در ینیسستان با محوریب بسنیرد مدرویی:
در همای

یو  ،یتفااگ نظار بسایار ینایکد درباارۀ وجاود ساازهیا ههناد باهناام توینااید

یا بسنیرد زباند وجود دیشب ،تاا آنجاا کاه برااد ساخنرینان ةتاد وجاود چنای ساازهیا
ری باور نییشاتنی و برااد باا تعجا

یز چرییاد تحقیا و پاردیات باه آن ساخ مدرفتنای،

تا چه رسی باه یناییزهریرا آن .برااد نیار بسانیرد ری موضاوعد چنایین قاباک طار و پار
یهمیب نمددیینی (باکم ،9222 ،

.)59 .

یسپالسااکد ( )9222در توصاایفد یسااتعارا ،بساانیرد ری جااانورا یساااطیرا بااهنااام
کیمیاری بااا دهاااند پاار آتا  ،ساارا شاایر ماننای ،دمااد ماررونااه و چ اارهیا چااون باار ترا یه
مدکناای .همپوشاااند معناااید و متاارید
یاتسا

ینیاشاات بساانیرد بااا «تااوین  ،م ااارت و تویناااید»،

نظار در شایوۀ آماوزش ،رشای آن و یناییزهریرا بسانیرد باا تکیاه بار و یساتفاده یز

معیارهاااا بااومد یااا یسااتانییرهاا ج اااند یز مااویرد بحا برینییاار در یدبیااات تحقیا یسااب
(بااااکم و پاااالمر9292 ،9؛ کناااک و ساااویی 9192 ،9؛ کاااامینر و ارهاااادا9192،یلاااا،
9192ب؛ 9199؛ آُلاار .)9121 ،9یسااترن ( )9199مطالعااات ةااوزۀ بساانیرد ری بااه چ ااار
نو مطالعات ةاوزۀ نظار ،تحقیقاات چنای (یاا میان)رشاتهیا ،تحقیقاات ةاوزۀ یناییزهریرا
1. Bachman & Palmer
2. Canale & Swain
3. Oller
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و آزمااونهاااا بساانیرد و تحقیقااات دربااارۀ معیارهاااا ساانج

بساانیرد تقساایم مدکناای.

پی قاایم ،هبیحااد و شایسااته ( )9295یی ا مطالعااات ری جااییا یز ساایر تکااامسد زبانشناساد
کاربردا و هویاب مساتفک ةاوزۀ آماوزش زباان در ع اور یز دورههااا «صاساةیب عسماد،9
پاااریدییم زباااند رسااترده ،9پیییااراهااا و مطالعااات چناای سااویه ،9مطالعااات ةااوزۀ یااادریرا
زبان دوم و معراد نظری یادریرا یجتماعد و نیرش ةاکم بر هر دوره» نمددیننی.
 .1 .۲رویکردهای مبتنی بر زبانشناسی

در رویکااردا زبانشناس اانه ،بساانیرد معاااد بااا تویناااید آوییااد ،وی راااند و رریماارا و
کسااا

م ارتهااااا چ اررانااا زبااااند یساااب (یساااترن )9199 ،و تحاااب تاااأثیر مکتااا

تجربااهرریید عسمااد ،بااه یصااک تفکیاا
ساانج

م ارتهاااا ااارد و کسااان زباااند در تاایریا،

و تحسیااک مقابسااهیا زبااانهااا معتقاای یسااب (ارهااادا .)9225 ،بااهنظاار ورهااوون و

دویونااگ )9119( 4مسابهاااا بساانیرد ،آراااهد یز سااااتار و وی رااان ،درب شاانیییرا،
تولیاای شاافاهد ،اوینااین ،نوشاات  ،دقااب و ساارعب در رااوش دیدن و سساسااب در صااح ب
کااردن یسااب .یُلاار ( 9126و  )9199تفاااوتد میااان بساانیرد زباااند و هااوش قائ اک نیسااب و
بار ییا بااور یسااب کااه ساااتار ههنااد ویةایا مسائو تمااامدِ قابسیبهاا یعاام یز زباااند و
غیرزباااند یسااب (یل ا  5و همکااارین .)9112 ،پیااییی ِ ارضاای تااوین ِ ویةاای ،6همرماااندِ آن
بااا آغاااز دورۀ پاااریدییم زباااند رسااترده و رشاای آن در دورۀ اعالیااب چنیرشااتهیا در دهاا
9122در زبانشناس اد کاااربردا مقااارن بااود بااا ةرکتااد یز زبانشناس اد همیاااند بااهسااوا
ویبسااتید کمتاار بااه زبانشناس اد عمااومد و ةرکااب بهسااوا هااویتد مسااتقک (پی قاایم و
همکارین.)9295 ،

1. scientific jurisdiction
2. extended linguistic paradigm
3. multi-layered pursuit
4. Verhoeven & de Jong
5. Allen
6. unitary competence hypothesis
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 .۲ .۲رویکرد مبتنی بر جامعهشناسی

رویکاارد بی رشااتهیا زبانشناسااد کاااربردا ،بااا تمرکاار باار جن ااههاا رفتماااند و
مطالعااات جامعهشناسااد زبااان در دهاا  9122بااه پیااییی ِ ماای یجتماااعدزباااندِ هااایمر
ینجامیاای (کوماااریویدیولو9226 ،9؛ پی قاایم و همکااارین .)9295 ،بااهعقیاایه کااردن)9299( 9
یی می ةاصاک همیرییادِ زبانشناساد رراتارا ،قومنیاارا یرت اا و «تأکیای بار تعریاا
توینایدهاااا سااخنیویان و کاااربرین زبااان یسااب» (

 .)965 .هااایمر ،بساانیرد ری شااامک
م مااد در رویب ا

آراااهد یز قااوینی زباااند و قااوینی یجتماااعد در ج ااان ویق ا کااه نق ا

بی اااردا دریرت اطااات بااازا مدکنناای ،مددیناای (کوماااریویدیولو .)9226 ،ییاا رویکاارد ری
مدتااوین ةاصااک «تسفیاا رویکردهاااا یرت اااطد ،درب بااااب یجتماااعد ةاااکم باار محاای
آموزشااد ،اعالیبهاااا همسااو بااا دنیاااا یجتماااعد زبااانآموزین و دیدن ارصاابهاااا بریباار
به تمامد زبانآموزین یز جان

معسم دینسب» (مکد و روبیا،9221 ،9

.)99 .

 .۳ .۲رویکردهای مبتنی بر نظریات ارتباطی

عیم پردیات باه یرت اا دروناد یجاری و باااب زبااند در مای هاایمر و پیاییی
یااادریرا یجتماااعدِ باناایوری موج ا

پیراان اد ماای جااامعد بااریا تااوین

نظریا

یرت اااطد توس ا

کنسااد و سااوی رردیاای (بااریون9222 ،4یلااا؛ اااال ر و دیوییسااون9222 ،5؛ پی قاایم و
همکااارین )9295 ،تحااب تااأثیر نظااریت هااایمر )9129( 6و وییوسااان )9129( 2بساانیرد
در ماای ییاا دو محقاا شااامک تااوین
یسااب .تااوین

ریه ااردا ،یجتماااعدزباااند ،دسااتورا و رفتماااند

ریه ااردا کااار ج اارین ضااعاها و اطاهاااا زباااند و تااوین

رفتماااند کااار

درب و یسااتفاده یز عناصاار ینسااجام متنااد ری در تعامسااات کت ااد و شاافاهد ب اهع اایه دیرناای
(بااریون .)9114 ،بساانیرد در ییاا ماای ع ارتسااب یز دیناا

و م ااارت زباااند بااهعساااوۀ
1. Kumaravadivelu
2. Cazden
3. Mckay & Rubdy
4. Brown
5. Fulcher & Davidson
6. Hymes
7. Widowson
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م ااارتهاااا یجتماعدزباااند و مجموعااهیا یز ریه ردهاااا یرت اااطد بااریا کم ا

بااه تعامااک

یثربخ تاار در موقعیاابهاااا رفتماااند-تعااامسد .دشااویرا در عمسیاااتد ساااات براااد
(ارهااادا9199 ،؛ وییوسااان ،)9222 ،همپوشاااند و نپااردیات بااه

مؤلفااهها در ساانج

یرت ااا متقابااک مؤلفااهها بااا یکاایییر (یسااک ان9199 ،9؛ وییوسااان )9229 ،و تأکیاای زیاااد باار
و ناه م اارت (ااال ر و دیوییساون )9222 ،یز ماویرد نقای ییا دیایراه یساب .دییار

دینا

ماای م تنااد باار تااوین
ساانج

یرت اااطد ماای ب ااکم و پااالمر یسااب کااه بااهعنوین «یلیااوید بااریا

زبااان در قالاا هااا و روشهاااا متعااید» بااهةساااب مدآیاای (بااریون،9114 ،

.

 .)965بااه باااور باااکم و پااالمر ( )9292تویناااید زباااند شااامک یسااتفاده تااوأم و همرمااان
تااوین

زباااند در رفتمااان ،قابسیااب تطاااب پاسا ها بااا بااااب و شااریی

ریه ااردا و تااوین

م ارتهاااا اریشاانااتد بااریا یرت اااطد مواا تعریااا مدشااود.

یرت اااطد و کاااربرد مناسا

سااااتارا( 9بااا زیرمجموع ا

تویناااید زباااند شااامک دو مؤلف ا کسدتاار ب اهنااامهاااا تااوین
تاااوین

دساااتورا و تاااوین

منظورشناسااد و تااوین

متناااد) و تاااوین

(باااا زیرمجموعااا تاااوین

پریرماتیااا

یجتماعدزباااند) یسااب .باااکم (،9112

ری وی هیا رویاااتر بااریا دین ا

« )99 .تویناااید زباااند»

و م ااارت زباااند و جااام تر یز وی ههاااا «تسااس »« ،تااوین »

و «بسنیرد» مددینی.
 .۴ .۲رویکرد مبتنی بر تعاملات میانفردی

کساار کاارم  9بااهعنوین یولاای کاااربر سااازۀ «تااوین
باااابمناای یز زبااان یهمیااب ویااهه م اددید (ب ااکم ،9222 ،

تعااامسد» بااه یسااتفادۀ یرت اااطد
 )52 .و معتقاای بااود آمااوزش

«نق ا هاااا زباااند ،محتااوی و رریماار در تمااام سااطو آمااوزش» در غیاااب تویناااید تعااامسد
لروماااً بااه تسااس مااؤثر نمدینجاماای (کااریم ،9196 ،
بساانیرد و تااوین

تعااامسد ،کااریم

 .)926 .در پاساا بااه تفاااوت

معناااا ساانتدِ بساانیرد ری ناکااااد و ناااقص مددیناای؛

چری که بااب در آن لحاظ نرایه و مف اومد بایون توجاه باه نقا

باااب و تاوین

تعاامسد

1. Skehan
2. organizational competence
3. Claire Kramsch
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و درب ارهنی اد طراینااد در رفتمااان ری بااه هه ا مت ااادر مدکناای و لازم ا یرت ااا موا ا ری
عمااومد یز ج ااان یطااری

دین ا

بااهعنوین بااااب و اضاااا بیرونااد و تساااش متقابااک بااریا

بازسااازا معناااید مرااترب پیریمااون موضااوعات ینتریعااد بااهعنوین بااااب دیاسااد مددیناای
(یانگ.)9299 ،
 .۵ .۲رویکردهای آموزشیکاربردی

سسس اه-مورساایا ،دورنیااه و تاار  9در  9115بااریا طااری برنام ا درسااد یرت ااا محااور،
میلد پیرن اد کردنای کاه هایا

آموزشادکااربردا و پاسا باه نیااز باه مایلد جاام و در

باار ریرناایۀ تمااامد ویهراادهاااا تااوین

یرت اااطد بااود (سسسااه-مورساایا .)9222 ،سسسااه

مورساایا کااه در سااا  9225ماای یصااسا شاایهیا یریئااه کاارد (شااکک  )9ییاا بااار تأکیاای
یصااسدیش باار نقاا
تااوین

رفتمااان و بااااب بااود و تااوین

یرت اااطد ری مترااکک یز شاا

نااو

رفتماااند ،یجتماااعدارهنید ،کسیرااهیا ،تعااامسد ،زباااند و ریه ااردا مددینسااب.

یی می ها عسدرغم جام تر بودن یز می هاا پیری چنیین مورد توجه قریر نیراتنی.

شکل  .1مدل اصلاحی توانش ارتباطی سلسه-مورسیا

 .۶ .۲رویکرد اتحادیۀ اروپا برای زبانها

یی ا مقیااا

بااا ینتخاااب رویکااردا ج ااانشاامو و یهااییاد چااون س ا ولب همکااارا

مؤسسااات آموزشااد ،یریئاا یلیااوید ج ااب شاانااب تااوین

زباااند ،کم ا

بااه اریریاارین،

1. Celce-Murcia, Dornyei, & Thurrell
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معسمااان ،دساابیناایرکارین آمااوزش ،ساانج
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و همسوسااازا تساااشهایرااان یبتاایی بااریا

یتحادیاا یروپااا معراااد رردیاای (کتاااب ریهنماااا یتحادیااه یروپااا .)9292 ،ییاا مقیااا
توصیا صاساةیبها ،یهایی  ،محتاویا آموزشاد و شایوۀ تایریا زباان در یتحادیا یروپاا،
چنااایزبانید و چنااایارهنید ری یز یهااایی

دورۀ عماااومد آماااوزش و چیاااونید رشااای

م ااارتهاااا عمااومد و یرت اااطد زباااند ری بااهعنوین یهاایی
 .)9226تااوین هاااا عمااومد زباااند ری شااامک دیناا

دییاار دن ااا مدکناای (لیتااک،9

یه ااارا ،دیناا

وجااودا و دیناا

م ارتد دینسته و تساس زبااند ری نیار متراکک یز تاوین هااا زبااند ،جامعاهشانااتدزبااند
و کاربردشااانااتد مددینااای (ورهسساااب ،اااا یورماعاااب ،تالاکاااا ،اییاااویری
 .)9221تاااوین

و ناااور ،9

زبااااند باااه توینااااید دریاااااب و ینتقاااا صاااحیو مف اااوم ،تاااوین

جامعااهشاانااتدزباااند ،بااه رعایااب قریردیدهاااا یجتماااعد و یمااور ارهنیااد و دیناا
کاااربردا بااه یسااتفادۀ یز زبااان در عمااک تعریااا مدشااونی (ورهسسااب و دییاارین.)9221 ،
همااان نویساانیران تااوین

کاااربردا ری بااه تااوین هاااا رفتماااند ،عمسکااردامنظااورا و

طریةد یا سازمانبنایا ینتقاا و چیان
کاااربر ری بریسااا

پیاام تقسایم مدکننای .ییا مرجا بسانیرد زبااند

توینمناایاها بااه سااه سااطو کاااربر م تاایا ،مسااتقک و مسااس (نمااودیر )9

تعریا و ط قهبنیا مدکنی.

نمودار  .1سطحبندی بسندگی زبانی در مقیاس مشترک اتحادیۀ اروپا

1. Little
2. Verhelst, Van Avermaet, Takala, Figueras, & North
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 .۳روش پژوهش

در شاا رهاا مراا ی و ت اارین بریسااا

ییاا پااهوه

رویکاارد اریشاانااتد ونااین

( )9229ینجااام شاای .ونااین ( ،9192بااهنقک یز اریااری و کالاجااا،9229 ،9
ری زیرمجموعا «دین ا

« )96 .باورهااا

اریشاانااتد ،نااوعد نظریااه در عمااک ،تااا ةاایوا ثابااب ،قابااک بیااان،

اطاپااذیر و تعااامسد مددیناای کااه کمااا
پتانس ایکهاا یااادریرا ری یاااریی

راتارهااا بیانییرااایم و

مدکناای در اصااو

ده ایم» .روششناسااد تحقی ا پیراان ادا یز طاار

و کالاجااا مصاااة ه نیمهسااااتاریااته و اودیه ااارا یسااب و ییاا پااهوه

اریااری

نیاار یز ییاا

رویکاارد پیااروا کاارده یسااب .یبتاایی باورهااا یز طریا مصاااة ةضااورا بااا سیاساابرذیرین
آموزشااد ،میرساااان و زبااانآموزین زباااان ینیسیسااد راااردآورا ،ضاا

و ث اااب شااای و

مصاة هها تاا رسایین باه یشا ا نظارا و رسایین تعایید شارکبکننایران باه  92نفار یدیماه
یااااب .سیاسبرذیرآموزشااد مراامو بااه کااار در وزیرت آمااوزش و پاارورش و دینراایاه
جییای زباان

ارهنییان در ت ارین و دسابینایرکارین سانی تحاو آموزشاد و طریةاان کتا

ینیسیسااد ،میرسااان زبااان ینیسیسااد ساااک و شاااغک در مراا ی و ت اارین و زبااانآموزین
مراامو بااه تحصاایک در دینراایاه اردوسااد و ایااام مراا ی در سااطو کارشناسااد بودناای.
یطساعات جمعیتد در جیو  9آمیه یسب.
جدول  .1اطلاعات جمعیتی مصاحبهشوندگان به تفصیل
مصاحبهشونده

سیاسبرذیر آموزشد
میر

زبان

زبانآموز

تعداد

محدودة سنی

تحصیلات

مرد

زن

9

5

59-49

9

4

45-99

-

4

9

99-99

2

سااؤیلات یصااسد  95عااید و ماارت

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

-

9

4

5

9

-

-

بااا ماهیااب ،آمااوزش ،ساانج

و ویهراادهاااا

بساانیرد بودناای و ق ااک یز مصاااة ه رضااایب پاسااخیویان ةاصااک شاای و یطمینااان دیده شاای
کااه یطساعااات مصاة هشااونیران محرمانااه مدماناای .مصاااة هها در شاارییطد ط یعااد بااه
1. Ferreira & Kalaja
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اارسد یا ینیسیساد باه دراویساب پاساخیویان ینجاام شای کاه یا
و یا

ماایر

سیاسابرذیر آموزشاد

بااه زبااان ینیسیسااد مصاااة ه شااینی .مصاااة هها پااا یز ضا  ،پیااادهسااازا

شاینی و متااون بااا یسااتفاده یز نرمیاااریر  MAXQDAکااه کااار بررسااد سیسااتماتی

دیدههاااا

کیفد ری سادهتر مدکنی ،کیرذیرا ،ط قهبنیا و تحسیک شی.
 .۴یافتهها و بحث
 .1 .۴توزیع و دستهبندی مضامین و مقولات

هماانطور کاه در جاایو  9مرااهیه مدشااود ،ةاصاک کیراذیرا باااز مجماو  192کاای
یز مضامی مصاة ه با ساه راروه شارکبکننایه باود کاه راروه زباانآموزین باا  ،962معسماان
بااا  944و سیاساابرذیرین بااا  996کاای باهترتیا

بیرااتری تااا کمتااری تعاایید ری دیری بودناای.

مضااامی پااا یز کیرااذیرا محااورا و تفساایر در قالاا

پاان مقولااه دسااتهبنیا شااینی:

ماهیااب و تعریااا بساانیرد ،بساانیرد در مقابااک تااوین  ،مساااب و معیااار بساانیرد دیشاات ،
نیرش در مورد آزمونهاا بسنیرد و عویمک تأثیررذیر بر بسنیرد.
جدول  .۲فراوانی مضامین اصلی مستخرج

 .۲ .۴تعریف بسندگی سخت و متفاوت است و بخشی از دشواری خود واژه بسندگی است

تعید باورها در ماورد ماهیاب بسانیرد مدتوینای نتیجا دو عاماک باشای :وجاود معااد
بسنیرد در زباان اارساد کاه معنااید ویضاو و روشا ناییرد و عایم وجاود یا

تعریاا

ویةاای در زبااان ینیسیسااد بااریا وی ۀ  .proficiencyپاس ا دهنیران توضاایو بیرااترا دربااارۀ
ااااود وی ه مداویساااتنی و معاد هااااید ماننااای  language ability ،competenceو skill
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بااهجاااا  proficiencyری در ینیسیسااد و کسماااتد چااون «تویناااید»« ،تسااس » و «تااوین » ری
باهجااا «بساانیرد» در اارساد یسااتفاده مدکردنای .براااد تماایرا باای تاوین
نمددییناای و آنهااا ری دو روا یاا

سااکه مددینسااتنی و براااد دییاار تااوین

و بساانیرد
ری همااان

یستعیید معند مدکردنای کاه باه برااد یاارید یعطاا شایه یساب .یکاد یز سیاسابرذیرین بار
یی باور بود:
ماا  proficiencyرو ...ةالااا میرااه ...رفااب ...کااه همااان  competencyیسااب .یااا
یصااساً پروایرنسااد رو یصااساً بااه  masteryااار

بفرماییاای کااه تفساایر بکناایم .بااهجاااا

 competencyبیاایم  masteryیسااب .هااا؟ میرااه؟ ولااد اااوب بح ا

یی ا کااه بنااا رو باار

کااایوم بیاااذیریم ،بااار  masteryیاااا  ،competencyباااریا  proficiencyدیساااتان اااارگ
میکنه دییه mastery .میاره تاوا اضااهاید کاه در ویقا شاما بیراتر ساطو دینا
ماای نظاار قااریر باایا competency .میااره تااوا اضاااهاا کااه در ویق ا ی ا

رو بایای
بااهیصااطسا

قابسیب چنیوج د که در ویق عمسکردیسب.
یکد یز معسمان نیر در یی اصو

چنی مدرفب:

پروایرنسد یز نظار ما یعناد توینااید ساخ رفات  ،نوشات  ،اویناین و راوش کاردن
در شااکک کامااک اااودش .پروایرنسااد تسااس باار ی ا

م ااارت نیسااب ...زبااانآموز بایاای یز

پا تمامد ییا م اارتهاا برآیای ،باهطاور کساد و یکجاا .باهعسااوه پروایرنساد چنیبعایا
یسااب نااه ی ا بعاایا .شااما ممک ا یسااب تااوین

لااازم ری دیشااته باشااد و یی ا شااما ری بااه

بسنیرد مدرسانی .در غیار ییا صاورت ییا یمکاان ناییرد .تسااش و مطالعاه و بساه ...کاااد
نیسب .پروایرنسد و توین

مکمک یکیییرنی ،دو روا ی

سکهینی.

 .۳ .۴بسندگی میتواند به معنی تسلط بر مهارتهای خرد و کلان زبانی باشد

تقری ااااً تماااامد یاااارید بسااانیرد ری ناااوعد توینااااید پی یااایه ،ینتریعاااد و چنیبعااایا
مددینسااتنی و آن ری در قال ا

م ارتهاااا چ ارران ا زباااند ،وی رااان ،تسفااگ و رریماار قابااک

تعریااا مددینسااتنی .باه جاار معاایودا یز میرسااان و زبااانآموزین ،بقیااه تعریفاد مترااکک یز
ویهراادهاااا زباااند و غیرزباااند کمتاار یریئااه کردناای .تعریااا ی ا
یی رونه بود:

سیاساابرذیر آموزشااد

بررسد مف وم بسنیرد زباند یز دییراه سیاسبرذیرین آموزشد ...

بساانیرد ب اهنظاارم شااایی معااادل
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یااادریرا در ةاای تسااس

باایینیم کااه mastery of

 learningهم مد تونیم یونو بنامیم .بهنظر ما وقتاد کاه مادرایم یا

نفار بسانیرد دیشاته

باشااه یااا بااه ةساااب توینمناایاهاااش در ةاای تسااس باشااه در در

زبااان ینیسیس اد ،یراار

بخویهیم بایینیم ییا اارد چاه ااردا یساب ،چاه ویهرادهااید رو دیره قاعایتاً یا

ااردا

یسااب کااه یون توینمناایاهاا زباااند رو کااه چ ارتااا هسااتنی ،یی هااا رو در زبااان ینیسیس اد
دیره .مدتونه برنوه ،روش بیه؛ در ویق  ،مادتوناه بنویساه ،مادتوناه ةار

برناه و مادتوناه

بخونه.
بعضااد یز مصاة هشااونیران ،جاییاااهد اااا
کسا

بااریا بساانیرد قائااک بودناای و در

مواقیااب تحصاایسد تأثیررااذیر مددینسااتنی .براااد معسمااان بااهجاا تعریفاد نظاارا و

مف ااومد ،بااا م نااا قااریر دیدن عمسکاارد ااارد در آزمااونهاااا بساانیرد تعریفااد عمسیاااتد یز
بسنیرد یریئه مدکردنی .بریا مثا :
م ارتهاااید کااه بااهعنوین  baseدینرااجویان رشاات زبااان ،یااا ةتااد دینرااجوهاید کااه
رشاات زبااان هاام نیسااتنی یزشااون ینتظااار میاره رو  language proficiencyمادرایم بااهعنوین
م ناااید بااریا  skillهاااا دییاار .قاعاایتاً  language proficiencyهمونااه کااه تساابهاا
یسااتانییرد بااریش وجااود دیره ،وقتاد مااا مداااویهیم  language proficiencyیااارید مختسااا
رو مقایسااااه کناااایم و بساااانجیم ،آزمونهاااااا معت اااارا هسااااب مثااااک  .PETمثااااک
 Skill ،TRANSPARANCYهاااید ک اه شااامک شاایهینی ،هاار چ ااار تااا هسااب و subskill

ها هم مثک  ،vocabularyرریمر .یی ها نق

م مد در تعیی  proficiencyدیرنی.

 .۴ .۴بسندگی یعنی مهارت استفادة ارتباطی و کاربردی از زبان

میرسااان و زبااانآموزین بیرااتر بساانیرد ری قااابسیتد ترکی ااد و مترااکک یز توینایدهاااا
زباند و یرت ااطد مددینساتنی و بار کاارکرد یرت ااطد آن تأکیای دیشاتنی .یماا در میارین و ناو
تسااس یرت اااطد در موقعیبهاااا مختسااا بااا هاام تفاااوت دیشااتنی .براااد تسااس کامااک،
براد تسس کمتر و اق بر برااد م اارتهاا و برااد تساس ااا
و ویااهه ری بااه معنااد دیشاات تویناااید زباااند مددینسااتنی .ی ا
باابمنی یز بسنیرد ری مددهی:

باریا هایاد ااا

معساام زبااان پیراان اد تعریفااد

مطالعات زبان و ترجمه
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چون تعریا م یز یی توینااید زبااند برقاریرا یرت اا هساب و ییا یرت اا هام یا
یمار تا بعایا نیسااب ،یعنااد وقتاد ماادااویی بااا یا

آدم هامتااریز اودتاون ،هاامرشاات

اودتون ،همسطو تحصایسات اودتاون یرت اا برقاریر بکنیای ،زباان هامدییار رو ریةابتر
مدا میی .ی
ا

وقتد که شما قریره باا یکاد کاه ساطو پاایی تر یز شاما یرت اا برقاریر کنیای،

شما ممکنه ساطو زبااند ق ساد رو دیشاته باشایی ولاد یلاان مخاطا

شاما یا

ساطو

زباااند دییاارا رو مدطس اای .چااون یصااک برقااریرا یرت ااا یااا مخاااط د کااه قااریره باهاااش
یرت ااا برقااریر بکناایم یاا

تعریااا و یاا

جاییاااه مرخصااد نااییره تعیاای میاارین

 proficiencyهم بهنظر م کار سختد هسب.
تساااس شااافاهد باااریا یکثااار شااارکبکننیران یز یهمیاااب ویاااههیا برااااوردیر باااود.
زبااانآموزین بساانیرد ری در تویناااید صااح ب کااردن سااسیا معنااد مدکردناای و م ااارت
نوشاات ری یولویااب آااار مددینسااتنی .براااد معسمااان بساانیرد زباااند ری در توینایدهاااا
بیرااتر در یبعاااد یجتماااعد ،یرت اااطد ،اااردا ،روینشاانااتد مددینسااتنی .تعریااا بساانیرد
با دیایراهد جرءنیار و تحسیساد یاا روشاد کاکنیار و یکپارچاه در آماوزش زباان معماو
بوده یساب .دیایراه کاکنیر بسانیرد ری توینااید ههناد مددینای کاه یجاریی

در یرت اا باا

یکاایییر و غیرقابااک تفکی یناای .در ةااالد کااه روش جرءنیاار بساانیرد ری تفکی ا پااذیر و
قابااک تجریااه بااه یجااریا کوچا تر مددیناای .بعضااد یز شاارکبکننیران دیاایراههاااید یز هاار
دو نو دیشتنی که در آری و عقایی بعیا آنان تأثیررذیر بود.
ما بسانیرد رو مثاک ةسقااههاا زنجیار متصاک باه هاام مادبینم .ةالاا یون یجاری کااه در
ن ایب پروایرنسد مادشاه و ییا ةسقاهها رو نمادشاه یز هام جایی کارد .ةالاا شاایی براه
به بعضد ةسقهها توجه بیراترا کارد  ...و یراه قاریر باشاه یکاد یز ییا ةسقاهها جایی براه
یون وقب ماهیب زنجیار ،ماهیاب زباان دییار عمسااً یز دساب میاره .میراه مثاک ماشایند کاه
ی چنای تاا لماب ب ا
هی

یااد دیدا و هار وقاب اویساتد یون جاویب رو ب اب میایه ،ولاد

که برقریرا یرت ا هسب به ارد در موقعیبهاا مختسا ،نمدتونه دیشته باشه.
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پیرااراب نااامتویزن م ارتهاااا زباااند در زبااانآموزین دیاایراه تفکی ا پااذیرا بساانیرد
و عاایم سااااتار و ماهیااب همیاا و یکیسااتد آن ری ترااییی مدکناای (بااریون9294 ،؛
تارون )9199 ،9و تعییدا یز میرسان نیر طراییر چنی دییراهد بودنی:
بااهنظاار ماا (بساانیرد) قابااک تفکیاا

هسااب ....یعنااد ااارد دیریا بساانیرد بایاای در

تمااامد م ااارتهااا تسااس یکسااان دیشااته باشاای در ةااالد کااه مدتااویند م ااارت شاانیییرا
اوبد دیشته باشد ،یماا در صاح ب اا

ناه ،یاا در نوشات و اویناین .پاا میارین تساس

و بساانیرد در م ااارتهااا نیاار یکسااان نیسااب و بساانیرد جن ااههاا مختسااا و متفاااوت
مدتونه دیشته باشه.
 .۵ .۴بسندگی زبانی رؤیایی است دستنیافتنی.

پاساا دهنیران ماایت زمااان لااازم بااریا کساا

بساانیرد ری منااو بااه اضااا و بااااتد

یااادریرا مددینسااتنی .در صااورت زناایرد در کرااورهاا ینیسیساادزبااان 9ییا زمااان یز نظاار
آنااان بساایار کمتاار یز زماااند اویهاای بااود کااه صاار

اریریاارا در اضاااا اااار یز

کرااورهاا ینیسیساادزبااان 9مدشااود .آنااان تجرب ا زیسااتد و اریریاارا زبااان دوم در محاای
ط یعاااد ری بااار تجربااا آموزشاااد دیااااک کراااور تااارجیو مددیدنااای .تقری ااااً تماااامد
شرکبکننیران یز ساطو تساس ااود ناریضاد و ااود ری محاروم یز بسانیرد لاازم و کاااد
اصوصاً در م ارتهااا شافاهد مددینساتنی .برااد باا تأساا ،سیساتم آموزشاد ری عاماک
مقصاار مددینسااتنی .سااخنان مصاة هشااونیران زیاار مؤیاای ییاا موضااو ینی و سااخنان
مصاة هشااونیۀ دوم شااایی اریاکنااد یکااد یز سیاساابرذیرین آموزشااد یز شااریی آمااوزش
زبان دوم رویاا رؤیاید تحق نیااته یسب:
یرر بیون هیچ زمین یز زبان باری یا

کراور دییاه ،هار

بای مثسااً یا

تاا دو ساا

کامساً بیون هیچ نقصد باا ل جا قرانگ اودشاون ماد تونیای صاح ب کنیای ....و یرار یلاان
با یی پی زمیناه کاه باری شاایی  5ساا طاو بکراه چاون یینجاا یا

سارا چیاری مثاک

1. Tarone
2. inner-circle English-speaking countries
3. outer-circle English-speaking countries
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تسفگ یشات اه یااد راراتیم ...تسفگهاا اارگ مادکناه و هایچوقاب نمادتاونی مثاک اودشاون
بری  .ا

قطعاً آدم تارجیو میایه بایون هایچ زمیناهیا باره و هار

زماان ایساد کمتارا

یاد بییره.
م  ...یةسا

غ

مدکنم کاه چاری نمادتاونم باهریةتاد تعاماک و یرت اا ااوب زبااند

با یستادین جاا دییاه دیشاته باشام .یةساا

نیااز مادکنم ولاد ااوب زماان رذشاته باریا

م  ... .نمد تونم زبان یاد بییرم مثاک یا

جاوین شاانرده هفایه سااله .دییاه نمیراه ....تن اا

یینه که بارم چنای ساا تاوا یا

ةرااد رو

ریه

محیطاد ...یرار ماا بخاویهیم یلاان یا

برنویم ،پیرمون در میاد تا بف مایم چاد مادااوید بیاه چاون یون ل جاه رو نماددونایم .تاا
مداوییم آشنا بریم یا ةر

برنیم پیرمون در میاد تا یون ه رو که مداوییم بییم...

 .۶ .۴توانمندیهای ارتباطی در آموزش رسمی زبان دوم از اولویت برخوردار نیست.

هر سه راروه سیساتم آماوزش رسامددولتاد ری بای

یز دییار عویماک در ناتوینایدهااا

شاافاهد زبااان ینیسیسااد مقصاار مددینسااتنی .در سااطو دینراایاهد ،براااد بااه نق ا
ینیسیسد بهعنوین زبااند ااارجد در آماوزش کراور معتار
به های

زبااان

بودنای .یز نظار آناان دساتیابد

تساس بار زباان ینیسیساد اصوصااً م اارتهااا شافاهد در ةاالد کاه ینیسیساد

زبان ااارجد یساب ،باا سیاسابرذیراهاا جاارا غیارممک مدنماود .بسانیرد دینراجو
یز نظر آنها ةاصک آموزش غیررسمد و بیروند بود:
تااوا دینراایاهها ،تعریااا در
ااکتورهاااید کااه باع ا

بااهرونااهیا یسااب کااه یصااساً ییاا شاایند نیسااب...

مدشااونی زبااانآموزین مااا یی ا پروایرنس اد لااازم ری کس ا

نکنناای،

ایسد زیاده ...یلان سیستم زبان ماا بیراتر بار راردۀ تسااش ااردا دینراجوها و عمایتاً دینا
ق ااک یز ورود بااه دینراایاه یسااب .پروایرنسااد ب ااههاا مااا یااا ق ااک یز آمااین بااه دینراایاه
شااکک رراتااه ،تقویااب شاایه و در طااو دورۀ دینراایاه ایسااد نمیرااه روش ةساااب کاارد...
بااهنظاار م ا سیسااتم ،سیسااتم مااورددیرا یسااب ...آاااه کااد یوماایه بااا هفتااهیا  9ساااعب
زباندین شیه ،یا پروایرنساد کسا

کارده؟ باهنظار ما  ...،یصاساً سیساتم آموزشاد زباان رو

توا کرور ما بریا غیر رشت زبان کساً معطک مددونم.
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سیاساابرذیرین آموزشااد عساادرغاام ق ااو ییاا مرااکسات و ضااعاها در سیسااتم
آمااوزش زبااان دوم ،ریهکااار مرخصااد یریئااه نمدکردناای .ییاا نموناا یه اااریت یکااد یز
سیاسبرذیرین آموزشاد یساب کاه سیساتم ری تاا ةایودا نقای مادک و مسائو مددینای و
در پاساا بااه یینکااه سیسااتم ری چیونااه یرزیااابد مدکنیاای ،مدرویاای «ییاا ایسااد ضااعا
بررریااه .متأساافانه آمااوزش زبااان کرااور مااا ایسااد مااا هرینااه مادکنیم بااهلحاااظ زماااند ،بااه
لحاظ برنامه درسد ،همه چیر .ایسد وقب مدرذیریم یما ةییقک ااییه رو مدبریم».
هم ناای در مویاقااب تسااویحد بااا نظاار جاایم کااامینر کااه قائااک بااه دو نااو بساانیرد
تعاااامسدمحااااورهیا 9و شااانااتدآکادمیااا  9در سیساااتم آموزشاااد یساااب ،تماااامد
شاارکبکننیران باار ییاا باااور بودناای کااه مؤسسااات آمااوزش زبااان هاای
محاااورهیاتعااامسد و مااییر

بساانیرد

تسااس شاانااتدآموزشااد ری دن ااا مدکنناای .اضاااا آموزشااد،

بهزعام آناان ،در مؤسساات بار یاادریرا مف اومد در اضااید یرت ااطدتعاامسد تأکیای دیرد و
بااه رشاای م ااارتهاااا شاافاهد مدینجاماای ،ولااد در مااییر
دیناا یارییااد در اضاااا آموزشااد آکادمیاا

دولتااد تأکیاای بیرااترا باار

مدشااود کااه منجاار بااه رشاای م ااارتهاااا

درسدتحصیسد مدشود .یکد یز شرکبکننیران یی رونه بیان مدکنی:
 ...م ارتهاااید ک اه مااورد غفسااب قااریر رراتااه ...یز ساامب آمااوزش دولت اد کرااورمون،
یونجااا (در مؤسسااات) یهمیااب دیره ،یتفاقاااً بیرااتری تمرکاار هاام روا یون قسمبهاسااب،
شایی یصساً اویسات ماردم هام همیناه ... .شا ر یریب ق سااً ساه موسسا زباان ینیسیساد باود.
یمااا یکنااون بااال باار  12آموزشاایاه زبااان ینیسیس اد یسااب .رشاای ی اا تمییاار آمااوزش زبااان
ینیسیس اد در مریک ار دولت اد یلااان تمیی اریت بس ایار یناایکد دیشااته .پااا چ اری آموزشاایاههاا
زبان ینیسیساد زیااد شای؟ یةتمالااً مطال اات ماردم اارگ مدکنای .یةتمالااً مطال اات ماردم ری
مییر

دولتد نتوینساتنی پاسا بیهنای .ااوب مطال اات ماردم چیاه بیراتر؟ یةتمالااً هماون

م ارتهاییسب که توا مییر

یغناشون نمدکنه.

1. BICS: basic interpersonal communicative skills
2. CALP: cognitive-academic language proficiency
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 .۷ .۴بسندگی فرهنگی چون بسندگی زبانی یک ضرورت است.

در ریسااتاا نیاااز بااه آمااوزش و رشاای تااوین
تااوین

باای ارهنیااد( 9کاارم  9299 ،و  )9294و

یرت اااطد میااانارهنیااد( 9بااایریم9229 ،9؛ ساارکو 4و همکااارین ،)9225 ،بساایارا یز

شرکبکننیران ،یز بادتاوج د باه ارهناگ زباان دوم در تعیای یهایی

ینتقااد کارده و درب

بی ارهنیااد یز طریاا تجااارب مسااتقیم یرت اااطد و آراااهد یز ساا

زناایرد رویرااورین

زبااان دوم ری بااریا یرتقاااا تسااس  ،ةتااد در زماااند کااه ینیسیسااد ،زبااان اااارجد تعریااا
شیه ،م ام مددیننای .آنهاا باهطور تساویحد بار لاروم درب و پاذیرش تفاوتهااا ارهنیاد
بریا مواقیب در یرت اطات زباند تأکیی دیشتنی .بریا مثا :
پروایرنسااد یماارا نیسااب یاا سااویه و تاا بعاایا باشاای .ییاا بساانیرد یصااطساةاً
جااام یلاأطری

هسااب؛ بااه تکنولااو ا ،تکنولااو ا آموزشااد ،بااه کااال را کااه در یون رشاای

زباند هسب بر مادرارده ،ةتاد تاییاک کاال ر زباان م ایأ باا زباان مقصای هام مادتوناه...
یعند تناقضاات یونهاا بسکاه تراب اتراون و بعضااً تفااوتهاشاون مادتوناه ییجااد ینییاره و
عساقاه کنااه کااه دییاار هماای ینییااره و عساقااه هاام یز دییاار ااکتورهاااا هماای پروایرنسااد
هسب.
نظااریت ةاااکد یز یهمیااب ارهنااگ بااود و براااد دیناا

ارهنیااد ری م ااارت پاانجم

مددینسااتنی و آن ری جااییا یز زبااان نمددینسااتنی .تأکیاای باار نقاا
مؤلفااههاا ارهنیااد در یرت اطااات زباااند بااود و تااوین

آراااهد و شاانااب

ارهنیااد ری لازماا یرت ااا موااا

مددینستنی .تأکیی باه لاروم ا ام و شانااب ارهناگ در بای سیاسابرذیرین آموزشاد ،کام،
در بااای معسماااان زیااااد و در بااای زباااانآموزین بسااایار زیااااد باااود .دیااایراه یکاااد یز
سیاسبرذیرین چنی بود:

1. intercultural competence
2. intercultural communicative competence
3. Byram
4. Sercu
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ارهنگ که یرت ا دیره باا هماه چیار .ماا یمارا کاه  culture-freeباشاه ناییریم .باهنظار
م به هر صاورت تاأثیر و تاأثر دیره .یعناد شاما زباان رو یااد مدریارا هماریه
ارهنااگ محتااوییدیش رو هاام کااه یون یهااک زبااان ب ا

باهااش

قائااک هساات بااه هاار صااورت بایاای

باایوند؛ یعن اد بااهصااورت غیرمسااتقیم یونهااا می ااد .یعن اد شااما نمیرااه کااه مثس ااً ارهنااگ
ینیسیساد رو یااد بییارا ولاد بیاد آقااا ما کامسااً کااارا نااییرم بااه یون .یعناد یز ارهنااگ
همااریه بااا یون محتااویا زباااند و محتااویا یرت اااطد اااودم رو ةفااگ ماادکنم چااون
تأثیررذیرا یی بخا

غیرمساتقیمه .ما اکار مادکنم یون ییایهیا کاه بخاوید جایی کنایم و

بیاایم نااه رباا نااییره ،رباا دیره .بنااابریی آدم بایاای در آمااوزش زبااان ةتماااً مساةظااات
ارهنید رو دیشته باشه.
دیاایراه سیاساابرذیر آموزشااد دییاارا نیاار لحنااد محااظهکارینااه بااود ولااد باار
رریرناپذیرا یز تاأثیر ارهناگ تأکیای دیشاب .یو بار ییا بااور باود کاه هماریه باا هار زباان
ب اهناچااار ارهنااگ و یرزشهاااید ری نیاار مدآمااوزیم ،یمااا بایاای نس ا ب بااه پااذیرش و جااذب
جاهبااههاااا ارهنیااد زبااان دوم ةسااا

بااود .بااهع ااارت دییاار ییاا رااروه دیاایراهد

منعطاااتر یز صاااة نظرینااد چااون پنیکااوب )9299( 9و ایسیپسااون )9112( 9دیشااتنی کااه
نقا

زبااان و ارهنااگ ینیسیسااد ری بیرااتر یبااریرا «در ج ااب تسااخیر ارهنااگهااا و یز میااان

بااردن زبااانهاااا بااومد و اساا هویاابهاااا جییاای» مددینسااتنی (بااهنقااک یز رضااائیان و
ق ارا،9916 ،
زبان ی

.)996 .

مقول ارهنیاد یساب و وقتاد یز یا

قاعاایتاً تعامسااات اااا

ارهناگ دییاه ویرد ارهناگ ماا مادشاه

اااودش رو دیره .پااا یون تااأثیر و تعامساااتد کااه مااا ماادراایم بااه

زبان ما مدراذیرد و ییا در ویقا تاأثیر و تعامساات ارهنیاد هساب .یماا وقتاد کاه یز زباان
دوم یسااتفاده ماادکنیم ،یون زبااان دوم بااا اااودش آمیرههاااا ارهنیاادیش رو هاام منقااک
مدکنه و باهااودا ااود مراکسد ناییره یماا یرار بخویهای باعا

در ویقا شایفتید ماا باه

1. Pennycook
2. Phillipson
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یون آساای زنناایه هسااب و بایسااتد یزش مریق ااب بکناایم .در

چ ارچوبهاا متعاد ما مرکسد نییریم و بهنظر م سودمنی هم هسب.
بح

تاأثیریت ارهنیاد باه آزمونهااا یساتانییرد بسانیرد زبااند هام تعمایم دیده شای.

شااایی بتااوین طراااییرین دیاایراه ینتقااادا آزمااونهاااا زبااان 9مانناای شااوهامد ( )9292یااا
یسپالسکد ( )9115که تاأثیر آزماونهاا ری محایود باه آماوزش و یاادریرا نیینساته و منتقای
تااأثیر آنهااا باار هویااب ،ارهنااگ ،سیاساابهاا آموزشااد ،ت عاایی عسیااه م اااجرین و
یقسیبهاا زبااند و قاومد مددیننای ،باه دو دسات طرااییرین شاییی و ضاعیا تقسایم کنایم.
سیاساابرذیرین ری مدتااوین جاارو دساات دوم قااریر دید؛ زیااری معتقاای بودناای ییاا آزمونهااا
ةتماً ةاماک باورهاا و یرزشهااا ارهنیاد زباان دومینای ،ولاد لرومااً عمایا در تحمیاک و
ینتقااا م اة ا

ارهنیااد بااه غیرینیسیساادزبانان نیسااب .یکااد یز سیاساابرذیرین ،دیاایراهد

چنی نظرا دیشب:
نمدتااوین منکاار ت سیاا ارهنااگ و یرزشهاااا یجتماااعد و سیاسااد جویماا غربااد یز
طری آنها شی .یل تاه بخراد یز ییا کاار ارهنیاد و سیاساد در درون ااود زباان یساب و
کاری

هم نمیره کرد و بهاااطر ییا موضاو ماا آزماونهااا دیاساد و تاا ةایودا مساد

هم دیریم و ت یه شایه کاه در دیااک کراور یساتفاده مدشاود .یماروز آماوزش باهطاور کساد
جااییا یز سیاسااب نیسااب و یی ا موضااو در آمااوزش زبااان ینیسیسااد هاام مصااییگ پی ایی
مدکنی کاه باهناوعد ساوء یساتفاده و تحمیاک دیایراههااا سیاساد یز طریا زباان ااارجد
یسب.
 .۸ .۴بسندگی قابل انتقال از زبانی به زبان دیگر است.

ارضاای ینتقااا بساانیرد باای زبااانهااا در یااارید دوزبانااه در قالاا

دو ارض ای سیسااتم

یکپارچاا زباااند( 9ولتااری و تاااچنر )9129 ،9و ویبسااتید زباااند متقابااک( 4کااامینر)9121 ،
معراااد و تفساایر مدشااود .در یی ا اصااو

زبااانآموزین و براااد سیاسااتیذیرین آموزشااد
1. critical language testing
)2. unitary language system (ULS
3. Volterra & Taeschner
)4. linguistic interdependence hypothesis (LIH
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تسااس زباااند ری م ااارتد یکپارچااه و یکیسااب مددینسااتنی و ی ا

سیسااتم ری در زبااان یو

و دوم مساائو رشاای بساانیرد زباااند مددینسااتنی .پااا بااهزعاام آنااان تسااس در زبااان یو
مدتوینی به ت حر در زبان دوم کم

نمایی:

اکاار م ادکنم بساانیردهاا زبااان یو و دوم یکااد هسااتنی و هماایییر ری هاااهریً پوش ا
مددهنی .به هر ةاا آنهاا در هااهر متماایر یز یکیییرنای و ما اکار مادکنم بسانیرد در
زبان دوم در بسنیرد زبان یو تأثیرا مث ب مدرذیرد.
ررچااه تعااییدا یز زبااانآموزین و سیاساابرذیرین آموزشااد یز وجااود چناای یرت اااطد
یه ااار باادیطساااعد مدکردناای و نظاارا اااا

یریئااه نکردناای ،تجربیااات شخصااد یکااد یز

سیاسابرذیرین آموزشااد کاه دوزبانااه و در ةااا یاادریرا زبااان سااوم باود ،یةتمااا ینتقااا
بسنیرد بریا زبانهاا بعیا ری منتفد نمددینسب:
اک ار م ادکنم یرت ااا وجااود دیشااته باشاای .ةااییقک م ا یی ا ری در اااودم دی ایم .معساام
ینیسیسد م همیره تأکیای مدکارد کاه تاو بای

یز یا

سیساتم تاوا هها دیرا؛ بناابریی

یااادریرا زبااان دییااه ایسااد بااریت ریةاابتاار ماادشااه .یون موقاا ماا یی هااا رو درب
نمدکردم ،ولد وقتد راتم سریغ زباان آلمااند ،دیایم ایساد ریةابتر یااد راراتم باه نسا ب
ینیسیسد؛ ایسد پیرراتم ب تر بود .بسه مد تونه که یی یکسان باشی.
 .۵نتیجهگیری

بررسااد باورهااا نرااان دید میرسااان ،زبااانآموزین و سیاساابرذیرین زبااان ینیسیسااد بااا
چال هاید در زمینا یرتقااا بسانیرد روباهرو هساتنی .مصاة هشاونیران بای

یز آنکاه باا

هاام مویااا باشاانی ،در مااورد م اااةثد چااون ماهیااب ،ویهردهااا ،روشهااا و مؤلفااههاا
بسنیرد باا یکایییر یاتساا

نظار دیشاتنی .یکاد یز عاویمسد کاه مدتوینای باه ییا یاتساا

عقیاایه دیم ا برناای معاااد غیرمسمااو

بساانیرد در اارسااد بااریا وی ۀ  proficiencyیسااب.

درب کسمااا  proficiencyدر ینیسیساااد باااریا مصاة هشاااونیران ریةااابتر یز معااااد
اارسااد آن یعنااد بساانیرد یسااب .عاایم تویا ا نظریااهپااردیزین و پهوهراایرین در تعریفااد
ویةاای و مااورد ق ااو یکثریااب بااریا ( proficiencyسسسااه-مورساایا و همکااارین9115 ،؛
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نون  )9299 ،9در زباان ینیسیساد نیار مدتوینای در ییا مسائسه دایاک باشای .عایم شافاایب
یی ا مف ااوم مدتویناای بااه مرااکک در ترجمااه و معاااد یااابد و در ن ایااب کاااربرد متفاااوت و
راااه متناقض ا

نیاار بیانجاماای .وی ۀ معاااد «تویناااید» در مقایسااه بااا «بساانیرد» یز شاافاایب

معناید و جامعیب بیراترا برااوردیر یساب و دینا

زبااند و راتاار کساامد ری نیار پوشا

مددهاای .سیاساابرااذیرین آموزشااد و معسمااان بیرااتر بساانیرد ری در چااارچوب دیاایراه
زبانشنااتد تعریا مدکردنی؛ یماا زباانآموزین عسااوه بار م اارتهااا اارد و کساان زبااند،
م ارتهاااا یرت اااطد ری دایااک در تعریااا بساانیرد مددینسااتنی و باار لحاااظ کااردن
نیازهاااا یرت اااطد در سیاساابرذیراهاااا آموزشااد و یعمااا رویکااردا یرت اااطد در
برنامههاا کسان آموزشد تأکیی دیشتنی.
آمااوزش زبااان ینیسیسااد در سیساااتم رساامد و غیررساامد دو تعریااا متفااااوت یز
بساانیرد ری دن ااا مدکنناای کااه یااادآور ارضاایه دوراناا بساانیرد کااامینر ( 9194و )9121
موسوم به بسنیرد یرت ااطدتعاامسد و بسانیرد شانااتدآکادمیا

یساب کاه یولاد تأکیایش

باار پاارورش م ااارتهاااا یرت اااطدتعااامسد و دومااد باار رشاای م ااارتهاااا تحصاایسد و
شاانااتد یسااب .آمااوزش در سیسااتم رساامد هاای

پاارورش بساانیرد شاانااتدآکادمیا

ری

دن ااا مدکناای کااه عاایم رضااایب معسمااان و زبااانآموزین ری یز سیسااتم رساامد آمااوزش
باهدن اا دیشاب و شاایی همای مساائسه موجا

شایه باود یز شاااصهاا مرخصاد بااریا

تعیی بسنیرد سخ نیوینی و یز سطو بسنیرد زباند اود ناریضد باشنی.
ماادیمد کاه شااااصهاا بسانیرد در هار سااطو تحصایسد باهدرسااتد تعیای و تعریااا
نرود نمدتوین ینتظار جاویبد قطعاد باه ناو و ساطو بسانیرد زبااند نیار دیشاب .باه ماید
مرج ا مرااترب یروپاااید بااریا زبااانهااا و ماای هاااا بساانیرد پیراان ادا کااامینر مدتااوین
یلیوا آموزشد جییایا طریةاد و پیران اد کارد کاه دو های
یا هر زبان دوم دییر ری متناس

یز آماوزش زباان ینیسیساد

با دوره تحصیسد دن ا کنی:

1. Nunan
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نمودار  .۲مدل پیشنهادی آموزش زبان انگلیسی برای ایران براساس نظریه کامینز و مرجع مشترک اروپا
برای زبانها

کس ا

توینمناایاها و بساانیرد عمااومد زبااان ینیسیسااد بااا هاای

یرتقاااا م ارتهاااا پایااه یرت اااطدتعااامسد پاای
بساانیرد تخصصاادآکادمیا

یز ورود بااه دوره تحصاایسات عااالد؛ .9

زبااان ینیسیسااد 9بااا هاای

بااومد تخصصااد متناسا

بااا نیاااز

ساانج

سااطو

اریریاارین پااا یز ورود بااه دورۀ کارشناسااد یرشاای و دکتااری .مقیااا
بساانیرد و نیااک بااه یهاایی

غیربومدج اااند یااا

تعیاای شاایه در هاار دوره و پایااه تحصاایسد ری نیاار مدتااوین بااا

یسااتفاده یز مرج ا مرااترب کرااورهاا یروپااا تعیاای کاارد؛ زیااری یی ا مرج ا بااریا تمااامد
کرااورهاا یتحادیااه یروپااا طریةااد شاایه و رویکااردا چناایارهنید و ج ااانشاامو دیرد.
جرئیات طر پیرن ادا در نمودیر  9ترسیم شیه یسب.
براااد محققااان معتقیناای سیاساابهاااا آموزشااد در ییاارین دور یز جاییاااه و یهمیااب
ج اااند زبااان ینیسیسااد و بااا تکیااه باار ماایلد بااومد تعیاای مدشااونی (ارهااادا ،هااریوه و
هاایییتد9292،؛ برجییااان .)9299 ،ضاام تأییاای ییاا دیاایراه بااهزعاام سیاساابرذیرین
آموزشد ،بیرتر معسماان و زباانآموزین باریا ارهناگ زباان دوم نقراد چاون م اارت پانجم
قائااک بودناای .باایون شاا

سیاساابرذیرا زبااان دوم صاارااً بااا توجااه بااه یولویاابهاااا

آموزشااد نیسااب یمااا تصاامیمات باایون درب جاییاااه و یهمیااب یجتماااعدارهنیااد و
کاربرداِ زبان ینیسیسد در رشای و پیرارابهااا عسماد نیار ویقا بیناناه باه نظار نمدرسای.
)1. academic English proficiency (AEP
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یی ا موضااو در ساانی تحااو بنیااادی آمااوزش و پاارورش پاای
سیاساابرذیراها بریسااا

بینااد و سااعد شاایه کااه

یلیوهاااا ویقعدتاارا یز جاییاااه و نقاا

زبااان ینیسیسااد در

رشی و پیرراب سیاسد-یقتصادا کرور صورت ریرد.
یهمیااب ییاا پااهوه

ری مدتااوین یز چناای منظرمااورد بررسااد قااریر دید .یو  ،یااتااهها

مدتوینناای موردیسااتفادۀ طریةااان برنام ا درسااد قااریر ریاارد زیااری دیدههااا بیااانیر باورهااا و
یولویت اااا زباااند اریریاارین ،معسمااان و سیاساابرااذیرین زبااان ینیسیسااد یسااب .دوم،
سیاساابرذیرین آموزشااد بااا شاانااب باورهاااا یااارید مسااتقیماً درریاار بااا مقولا آمااوزش و
یااادریرا زبااان ینیسیسااد مدتوینناای سیاساابها ری ویقاا بینانااه تاار در ج ااب رااا نیازهااا
تنظاایم و تعیاای کنناای .سااوم ،ارآیناای کنکاشااد مصاااة هها بااه متخصصااان و برنامااه ریاارین
آموزشااد مجااا ب تاارا اویهاای دید تااا شاایوههاا روششاانااتد ری مااوثرتر بااا یهاایی
برنامااههاا درسااد و نیازهااا تط یاا دهناای .چ ااارم ،یینکااه یااتااههاا پااهوه
زبااانآموزین ری بااا باورهاااا میرسااان و سیاساابرذیرین آراااه و موجاا
ینتظاااریت و میاارین مواقیااب و ینییاارۀ یااادریرا ری یاااریی

مدتویناای

درب عمیاا تر یز

دهاای .پاانجم ،سیاساابرذیرین

وزیرت آموزش و پارورش باا آرااهد یز ییا یطساعاات ،باورهاا و یااتاهها و باا بکاار بسات
آنها در عمک مدتویننی باه یرتقااا ساطو برناما درساد و پاساخیوید باه نیازهااا زبااند-
آموزشااد کم ا

کنناای .در ن ایااب ،یااتااهها بااه نظریااهپردیزین در سااطو ج اااند نیاار کم ا

مدکنی تا با مف اومِ بسانیرد یزمنظار میرساان و زباانآموزین زباان ینیسیساد باهعنوین زبااند
اارجد نیر بیرتر آشنا و آراه شونی.
کتابنامه
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