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 چکیده

 اهابرنامااهساانیرد در یهمیااب ب وباورهااا در اریریاارا زبااان دوم نقاا   بااا توجااه بااه

 مصاااة   بااا یسااتفاده یز وروش کیفااد بااه  روپااهوه  پاای ، زبااان ینیسیسااد دآموزشاا

، آموزشااد یرینذرسیاساابمنظاار  یزبساانیرد م بااه بررسااد مف ااویااتااه سااااتارنیمه

پااا یز  هامصاااة ه. اتااه یساابپردیییاارین  درزبااان ینیسیسااد  اریریاارینو  میرسااان

 MAXQDAتحسیااک کیفااد  یاااریرنرم کماا بااه  ،سااازایااادهپ و ضاا  رااردآورا 

تااا  هااادیدهآورا جماا . ناایرردیی بنیادسااتهو  یراذکیرااشناساااید، هااا آن مضااامی 

یدیمااه یااااب. نفر 92شااونیران بااه تعاایید مصاة هدسااتیابد بااه یشاا ا  نظاارا و رساایین 

  یناازما در باورهااهااا و روناااروند دیاایراهبیااانیر وجااود تنااو  و تحسیااک کیفااد متااون 

 ریاارا وینااییزه هاایوهشاا، آموزشااد یکردهاااارو، بساانیردو اصوصاایات  ماهیااب

 بااریا و هایااتااه بریسااا . ودبااشااونیه هاااا مصاااة هآموزشااد مااورد نظاار رروهیهاایی  

زبااان ینیسیسااد بساانیرد در رشاای بیرااتر یاااریی  ینییااره  باورهااا،نردیکااد بیرااتر 

یریئااه آموزشااد  دطرةااو  هاپیراان اد ،ضااایب شاامسد میرسااانرکماا  بااه و اریریاارین 

طریةااان بااریا تویناای دم پااهوه ییاا  در  و ریهکااار پیراان ادا ها. یااتااهه یساابشاای

زبااان اریریاارین  و معسمااان ،آموزشااد یرینذر، سیاساابزبااان دوم هاا درساادبرنامااه

 .باشیمفیی ینیسیسد 

  هاا زباندم ارتبسنیرد زباند، توین  زباند، پنییره، : هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

و  اااریوین هااااپهوه و  اتشاااهی نظریااهمااویره آمااوزش زبااان ینیسیسااد   یطااة

وده باا بساانیرد شااکواایدغاااید یاااات  روشااد کارآماایتر بااریا رشاای و هاای   بااا ختسفاادم

یصاسد مطالعاه  ۀیارینیو  ااود موضاو زبااند بسانیرد ، مطالعااتدچنای  ج ب با هم. یسب

بااریا  تاارجااام  چ ااارچوبدو  ماای   یریئاابااوده کااه هیارااان هاااا اریوینااد و پااهوه 

 ،هماویرهشاایی  ایروناهباوده و باهساازه ههناد هااا مختساا ییا  ویهراد شناساید، ت ای 

در چناای  نقرااد شاایه یسااب.  هااا هاااهردر ییاا  تساااش ،نقاا  وساایسه و هاای در همرمااان 

 پرکاااربردتری  وی ه در ةااوزۀ ارا یز پهوهراایرین بااهزعم بساایبااهةااالد کااه بساانیرد ری 

تحقیقااات ییاا  زیااری  ؛نیاار دیماا  زده یسااب ری دمتناقضااا ت ااییک کاارده، وضااعیب آموززبااان

یساب  ةاوزۀ آماوزش زباان منجار نرایهدر مایلد ماورد پاذیرش همیاان   یریئاباه اریوین 

، 9199؛ ارهاااادا، 9295و هبیحاااد،  قااایمپی ؛ 9222، 9بااااکم  ؛ 9222، 9یسپالساااکد)

 (.9299، 5؛ یانگ9229، 4؛ کامینر9292، 9؛ شوهامد5922

 و عماومد آماوزش ری درتاوج د  قاباکتمییاریت  ااودکاه باا ه اور  یدهایهنظریکد یز 

 یسااب 6نظریا  کاان  متقاباک یجتمااعد، موجا  رردیای ةاوزۀ آماوزش زبااانرویکردهاا در 

  لازماری مراارکب و  کتعاما ،و ت یناد یا، توصایفد، چنیرشاتهجاام نیرشاد با تکیه بار که 

ویسیااامر و  ،9222، 2هریاا)ار یدیناامددر اریریاارا زبااان دوم مواقیااب  اضاااهاا آکادمیاا  و

یز دییاار  معسمااانو  ینآموززبااان باورهااا و عقایااینقاا  بااه ویااهه توجااه  (.9112، 9دنوباار

یا مجموعااه یکنااون ورهاااباتحقیقااات پیریمااون . یسااب دیاایراهماارت   بااا ییاا   موضااوعات

 زبااانهاااا ماارت   بااا آمااوزش و اریریاارا رااروه ا صااحیو و غساا هابردیشاابیز یرزشاامنی 

 کماا  اآموززبااانارآیناای  یزمااا بااه درب ب تاار هااا آن دینساات کااه  اااریهم آوردهری دوم 

                                                           
1. Spolsky 

2. Bachman 

3. Shohamy 

4. Cummins 

5. Young 

6. social interactionist theory 

7. Freire 

8. Williams & Bruden 
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 .9 :ینیشایهبناا زیار پایا  مفروضاات بار  یناییفدک عمومااًکاه . یی  مطالعاات کنیمداریویند 

بااروز یز  ق ااک یز راتارهااا .9وجااود دیرد؛  عقایاای و راتااارمیااان و پویااا تنیاتنااگ د یرت اااط

و راتارهااا توینای ماان  باروز تصاوریت مد باورهااشانااب  .9؛ کننایدمایستر باورها ع اور 

 دیرددن اا  هبا رییاادریرا  ۀینییارکااه  چاون  دتاایجن باورهااتوج د باه بد .4؛ غس  شود

 (.9196، 4؛ ونین9229، 9رییجا و اراکس ؛9129، 9هوسنفسی ؛9192، 9رویترو)ه

عنااوین هباابساانیرد یهمیااب و آمااوزش  در ةااوزۀباورهااا  تأثیررااذیرنقاا  بااا توجااه بااه 

 تاویندمری ییا  دو  ریبطا   مطالعاشناسااید و  ،دومزباان هی  ن ااید آماوزش و اریریارا 

 باورهااادهاای . تحقیقااات نرااان مددینساابییاا  ةااوزه در در اااور بررسااد وضااوعات م یز

آموزشااد مختسااا درسااد هاااای  یز دیناا  محتااویید باار ةوزهو بااناای عمسکردیسااا  

توجاااه باااه . باااا (9112دن، و؛ ویسیاااامر و بااار9199، 6؛ یساااترن9194، 5ریرنا)بااا رذیرناااییثر

و  عیناادغیر ماهیااب، آن ریاارادشااویرا در ینااییزه، در آمااوزشزباااند بساانیرد  یهمیااب

 تاویندم، تم ااجر کاار و تحصایک،متقاضایان باریا یجتمااعد آن سیاسادنقا  و  آن ههند

 یز منظاار زباااند بساانیرد ۀدربااارباورهااا شناساااید  پهوهرااد بااا هاای همیااب ینیاااز و بااه 

آمااوزش  ةااوزۀکنراایرین یصااسد  عنوینبااهین آموززبااانو  معسمااانین آموزشااد، رذیرسیاسااب

سااعد دیرد  روپااهوه  پاای در هماای  ریسااتا  .پااد بااردبیرااتر زبااان ینیسیسااد و اریریاارا 

بساانیرد در زبااان ماهیااب، آمااوزش و ساانج   در اصااو باورهاااا ییاا  سااه رااروه ری 

 .کنیبررسد و مقایسه شناساید و ینیسیسد در ییرین 

 پژوهشو چهارچوب نظری  پیشینه .۲

معنااد بااه «کااااد» ۀاارسااد وی  ،«بساانیه»یز بررراتااه رهنااگ دهخاایی در ا« بساانیرد» ۀوی 

 «ه» +« یناای» + «بااا»هاااا ترکیاا . هماای  مرجاا  بساانیرد ری مترااکک یز یسااب «بااا»

کااااد »و دینسااته  (مصاایرا پسااونی)« ا» ( +میااانجد)کااه  «گ» +( کاام معنااد مقااییربااه)

                                                           
1. Horwitz 

2. Hosenfeld 

3. Kalaja & Ferreira 

4. Wenden 

5. Byrens 

6. Stern 
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« بردیرا نحاواررتاه»بسانیرد ری شاایی بتاوین باا توجاه باه تعریاا . کنایدممعناد  «دنبو

تااابد یز دینسااب کااه بازبااردیرا نحااوا نااوعد ررتااه (59. ،  9912ااار )اریعاادنااوری و 

کااامینر  .( یساابپروایرنساادآن )یعنااد ینیسیسااد معاااد   «و وی راااند صااورا اهاااهریاب»

ساانج  آن ری  و دبساانیر تااأثیر شاایر ِکمتاار موضااوعد »یسااب معتقاای ( 52.  ، 9222)

مایلد   یریئاباه رساترده العاات و مطیهمیاب یماا . «شاته یسابدی یجتماعد عسوم در تحقیقات

وقتااد . یساابمنجاار نراایه پااذیرش تمااامد محققااان باشاای، مااورد کااه تسااس  زباااند  بااریا

و رنااگ بااا تعریفااد  ایسااازهبساانیرد ری میسااادا هفتاااد   دهاایویااار در  ارهاااداةساای  

و جااام   تعریاااهنااوز پااا یز سااه دهااه  کااهنمد کاارد تصااور شااایی ،معراااد کااردنااامف وم 

دو در نظااریت بناایا جماا در کم  اباا. ییه باشاانراا یریئااه یز بساانیردمااورد یتفاااگ همیااان 

 :روییدمستان با محوریب بسنیرد در ینیس 9199و  9192هاا ا س کنفرینا

 تویناایدناام هههناد با ایساازهوجاود  ۀبااردرینایکد در همای  یو ، یتفااگ نظار بسایار 

 ایساازهچنای   وجاود ةتادبرااد ساخنرینان کاه جاا آنتاا  ،وجود دیشب دزبانبسنیرد یا 

 ،رفتنایدمساخ   باه آنتحقیا  و پاردیات   چرییادیز برااد باا تعجا  و  ری باور نییشاتنی

پار و  قاباک طار چنایین موضاوعد ی بسانیرد ر برااد نیارآن.  ریرایناییزهه باچه رسی تا 

 .(59،  . 9222کم ، ا)ب دیینیدنمهمیب ی

ام نااهبااا جااانورا یساااطیر بساانیرد رییسااتعارا،  در توصاایفد (9222لسااکد )ایسپ

تراا یه  چااون باار ایچ اارهو  رونااه، دمااد مارماننای ساارا شاایر ،آتاا دهاااند پاار  بااا یریایمک

، «تااوین ، م ااارت و تویناااید» بساانیرد بااا و متاارید  ینیاشاات  معناااید دپوشااانهم. کناایدم

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

 یسااب در یدبیااات تحقیاا برینییاار بحاا مااویرد  یزج اااند یسااتانییرهاا یااا  معیارهاااا بااومد

یلاااا، 9192ارهاااادا، و کاااامینر ؛9192، 9ی یو ساااو ک؛ کنااا9292، 9م  و پاااالمراک)بااا

 ااار چبااه ری بساانیرد  ۀةااوز مطالعااات (9199) یسااترن (.9121، 9لاارآُ؛ 9199ب؛ 9192

 ریرایناییزه تحقیقاات ةاوزۀ ،ایرشاته)یاا میان( چنایتحقیقاات نظار،  ةاوزۀطالعات م نو 

                                                           
1. Bachman & Palmer 

2. Canale & Swain 

3. Oller 
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 .کناایدمتقساایم  بساانیردمعیارهاااا ساانج   دربااارۀتحقیقااات و هاااا بساانیرد آزمااونو 

د شناساازبان دتکااامسساایر جااییا یز ی ر مطالعاااتییاا   (9295، هبیحااد و شایسااته )قاایمپی 

، 9ساةیب عسمادصا» اهاادورهیز ع اور در  ةاوزۀ آماوزش زباانو هویاب مساتفک کاربردا 

یااادریرا  ۀةااوز مطالعااات، 9سااویه چناایهااا و مطالعااات ییااراپی، 9پاااریدییم زباااند رسااترده

  .دیننینمد «دورهیرش ةاکم بر هر و ن یادریرا یجتماعد  نظریمعراد و  زبان دوم

  یشناسزبانرویکردهای مبتنی بر  .1. ۲

 و او رریماار د، وی رااانیاادآویتویناااید بااا معاااد  بساانیرد ، انهشناساازبانا رویکاارددر 

مکتااا   یرتاااأثو تحاااب  (9199، زبااااند یساااب )یساااترن هااااا چ اررانااا م ارتکسااا  

 ،در تاایریا ا ااارد و کسااان زباااندهااام ارتتفکیاا  یصااک بااه ، عسمااد ررییدتجربااه

ورهااوون و نظاار بااه(. 9225)ارهااادا،  یساابمعتقاای  هااازبااانیا و تحسیااک مقابسااه ساانج 

، یییراشااندرب سااااتار و وی رااان، آراااهد یز  ،بساانیرد اهااامساب (9119) 4دویونااگ

سساسااب در صااح ب  و رااوش دیدندر ، اوینااین، نوشاات ، دقااب و ساارعب شاافاهدتولیاای 

و نیسااب ک ئااقاو هااوش  زباااندبساانیرد  میااان دتفاااوت (9199 و 9126) یُلاار .یسااب کااردن

زباااند و  یعاام یز هااتمااامدِ قابسیبو  ئمسااا ههنااد ویةایساااتار کااه  یسااببار ییاا  بااور 

همرماااندِ آن  ،6پیااییی ِ ارضاای  تااوین ِ ویةاای (.9112و همکااارین،  5لاا ی) یساابغیرزباااند 

در دهاا   ایرشااتهاعالیااب چنی ۀدورو رشاای آن در پاااریدییم زباااند رسااترده  ۀدورآغاااز بااا 

سااوا بااهد همیاااند شناساازبانیز  دةرکتاابااا بااود د کاااربردا مقااارن شناساازباندر 9122

و  قاایمپی )مسااتقک  دهااویت سااوابهد عمااومد و ةرکااب شناساازبانویبسااتید کمتاار بااه 

  .(9295همکارین، 

                                                           
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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 شناسیمبتنی بر جامعه رویکرد .۲. ۲

و د رفتمااان اهاجن ااهباار  تمرکااربااا ، د کاااربرداشناساازبان یارشااتهبی رویکاارد 

زباااندِ هااایمر بااه پیااییی ِ ماای  یجتماااعد 9122در دهاا   زبااان شناساادجامعه مطالعااات

( 9299) 9کااردنعقیاایه (. بااه9295و همکااارین،  قاایمپی ؛ 9226، 9ینجامیاای )کوماااریویدیولو

تعریاا  بار تأکیای»و نیاارا یرت اا  قوم، د رراتاراشناسازبانهمیرییادِ ةاصاک یی  می  

شااامک بساانیرد ری (. هااایمر، 965) .  «یساابکاااربرین زبااان سااخنیویان و هاااا تویناید

رویباا  نقاا  م مااد در یجتماااعد در ج ااان ویقاا  کااه قااوینی   زباااند وقااوینی  آراااهد یز 

ییاا  رویکاارد ری (. 9226، )کوماااریویدیولو دیناایدم، کنناایدمبااازا  اتدریرت اطاااااردا بی 

رویکردهاااا یرت اااطد، درب بااااب یجتماااعد ةاااکم باار محاای   تسفیاا » ةاصااک تااویندم

هاااا بریباار ین و دیدن ارصاابآموززبااانهمسااو بااا دنیاااا یجتماااعد  هاااایباعالآموزشااد، 

 .(99،  . 9221، 9بیامکد و رو) «بدینسین یز جان  معسم آموززبانبه تمامد 

  ارتباطینظریات رویکردهای مبتنی بر . ۳. ۲

نظریا  پیاییی  در مای  هاایمر و زبااند یجاری و باااب  درونادیرت اا   پردیات  باهعیم 

توساا  تااوین  یرت اااطد  بااریاد ماای  جااامعپیراان اد موجاا   یجتماااعدِ باناایوری یااادریرا

و  قاایمپی ؛ 9222، 5یلااا؛ اااال ر و دیوییسااون9222، 4ونی)باار یاایدررکنسااد و سااوی  

 بساانیرد (9129) 2( و وییوسااان9129) 6هااایمرنظااریت  یرتااأثتحااب ( 9295همکااارین، 

 درفتمااان ودسااتورا  ،زباااند، یجتماااعدریه اارداتااوین  شااامک ییاا  دو محقاا  در ماای  

کااار تااوین  رفتماااند و  زباااندو اطاهاااا  هاج اارین ضااعاکااار  ریه ااردا تااوین  .یسااب

 دیرناایع اایه هبااتعامسااات کت ااد و شاافاهد در ری عناصاار ینسااجام متنااد یز یسااتفاده  و درب

 ۀعساااوهباادیناا  و م ااارت زباااند ع ارتسااب یز در ییاا  ماای  بساانیرد  (.9114 ون،ی)باار

                                                           
1. Kumaravadivelu 

2. Cazden 

3. Mckay & Rubdy 

4. Brown 

5. Fulcher & Davidson 

6. Hymes 

7. Widowson 
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تعامااک بااریا کماا  بااه یرت اااطد ریه ردهاااا  یز ایمجموعااه و زباااندیجتماعدهاااا م ااارت

براااد ساااات  عمسیاااتد دشااویرا در  .تعااامسد-درفتمااان هااااموقعیاابدر تاار یثربخ 

نپااردیات  بااه  همپوشاااند و، (9222؛ وییوسااان، 9199)ارهااادا، در ساانج  ها لفااهؤم

باار زیاااد  أکیاایت و (9229؛ وییوسااان، 9199، 9 ان)یسااک یکاایییربااا  هامؤلفااهیرت ااا  متقابااک 

دییار  .دیایراه یساب ییا  نقای یز ماویرد (9222)ااال ر و دیوییساون،  م اارتناه  و دینا 

یلیااوید بااریا » عنوینبااهکااه یسااب  رکم  و پااالمابااماای  ماای  م تنااد باار تااوین  یرت اااطد 

،  . 9114ون، ی)باار آیاایدمةساااب هباا «هاااا متعاایدهااا و روشساانج  زبااان در قالاا 

م و همرمااان أتااویسااتفاده شااامک ( تویناااید زباااند 9292) کم  و پااالمراباا باااور(. بااه 965

و شااریی  بااااب بااا ها پاساا تطاااب  ، قابسیااب زباااند در رفتمااانتااوین   و ریه اارداتااوین  

 .شااوددمتعریااا  موااا  دیرت اااطبااریا اریشاانااتد  اهااام ارتکاااربرد مناساا   ویرت اااطد 

  مجموعاابااا زیر) 9اسااااتارهاااا تااوین  نااامهبااتاار کسد  مؤلفاادو شااامک تویناااید زباااند 

تاااوین    باااا زیرمجموعااا)تاااوین  پریرماتیااا   و و تاااوین  متناااد( دساااتوراتاااوین  

« تویناااید زباااند»( 99 . ، 9112. باااکم  )یسااب( زباااندیجتماعد تااوین  منظورشناسااد و

 «تااوین »، «تسااس »ا هااایز وی ه ترجااام و بااریا دیناا  و م ااارت زباااند  یاااتررو ایوی ه ری

   .دینیدم «بسنیرد»و 

  فردیات میانی بر تعاملنرویکرد مبت .۴. ۲

 یرت اااطد یسااتفادۀبااه  «تااوین  تعااامسد» ۀسااازکاااربر  یولاای  عنوینبااه 9کساار کاارم 

 آمااوزش بااود معتقاایو  (52،  . 9222 کم ،ا)باا دیددمااویااهه  یهمیااب یز زبااانمناای بااااب

در غیاااب تویناااید تعااامسد  «در تمااام سااطو  آمااوزش رریماارو  ، محتااویهاااا زباااندنقاا »

تفاااوت پاساا  بااه  در (.926 .  ،9196)کااریم ، ینجاماای نمد مااؤثرلروماااً بااه تسااس  

 ؛دیناایمدکااااد و ناااقص ری نابساانیرد کااریم  معناااا ساانتدِ ، و تااوین  تعااامسدبساانیرد 

ین  تعاامسد تاوبایون توجاه باه نقا  باااب و مف اومد و لحاظ نرایه چری که بااب در آن 

                                                           
1. Skehan 

2. organizational competence 

3. Claire Kramsch 
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ری موااا  یرت ااا    لازماا و کناایدمبااه ههاا  مت ااادر ری در رفتمااان طراینااد  دارهنیااو درب 

تساااش متقابااک بااریا و بیرونااد و اضاااا بااااب  عنوینبااه یطااری دیناا  عمااومد یز ج ااان 

 دیناایدمبااااب دیاسااد  عنوینبااهموضااوعات ینتریعااد پیریمااون مرااترب معناااید زا بازسااا

   (.9299)یانگ، 

 کاربردییرویکردهای آموزش. ۵. ۲

 ،محااوربرناماا  درسااد یرت ااا  طااری ریا باا 9115در  9مورساایا، دورنیااه و تاار -هسسساا

 درجاام  و پاسا  باه نیااز باه مایلد کااربردا و آموزشاد کاه هایا  میلد پیرن اد کردنای

 هسسساا (.9222مورساایا، -ه)سسساابااود هاااا تااوین  یرت اااطد ویهراادتمااامد  ۀریرناای باار

 أکیاایتییاا  بااار  (9شااکک ) کاارد یریئااه ایشاایهیصااسا  ماای   9225کااه در سااا  مورساایا 

نااو  شاا  تااوین  یرت اااطد ری مترااکک یز و بااود و بااااب  رفتمااان نقاا  باار یشدیصااس

دینسااب. دم و ریه ااردا ، تعااامسد، زباااندیایرااه، کسارهنیدیجتماااعد ،رفتماااند تااوین 

   چنیین مورد توجه قریر نیراتنی. هاا پیری یز می بودن  ترجام رغم ها عسدیی  می 

 

 
 مورسیا -مدل اصلاحی توانش ارتباطی سلسه .1شکل 

 

 هازبانبرای  اروپا اتحادیۀرویکرد . ۶. ۲

ساا ولب همکااارا د چااون یهااییا و شاامو رویکااردا ج ااانینتخاااب بااا مقیااا  ییاا  

 کماا  بااه اریریاارین،، زباااندتااوین  شاانااب یلیااوید ج ااب   یریئااآموزشااد،  مؤسسااات

                                                           
1. Celce-Murcia, Dornyei, & Thurrell 
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یبتاایی بااریا  هایرااانسوسااازا تساااشساانج  و هم ،یناایرکارین آمااوزش، دساابمعسمااان

ییاا  مقیااا  (. 9292 ،یتحادیااه یروپااا اریهنمااا)کتاااب  یروپااا معراااد رردیاای یتحادیاا 

، یروپاا  یایتحاد درتایریا زباان  ۀ، یهایی ، محتاویا آموزشاد و شایوهایبصاساةتوصیا 

رشااای عماااومد آماااوزش و چیاااونید  دورۀیهااایی   یزد و چنااایارهنید ری یچنااایزبان

 ،9)لیتااک کناایدمیهاایی  دییاار دن ااا   عنوینبااهری  دزبااان عمااومد و یرت اااطدهاااا م ااارت

دیناا   و وجااودا ، دیناا یه اااراشااامک دیناا  ری هاااا عمااومد زباااند تااوین (. 9226

 زبااندشانااتدهااا زبااند، جامعاهنیار متراکک یز تاوین ری و تساس  زبااند دینسته م ارتد 

، 9عاااب، تالاکاااا، اییاااویری  و ناااور ا)ورهسساااب، اااا  یورم دینااایدمد اتو کاربردشااانا

تاااوین   ،مف اااومباااه توینااااید دریاااااب و ینتقاااا  صاااحیو  تاااوین  زبااااند (.9221

دیناا   و ارهنیاادیمااور  ویجتماااعد دیدهاااا یرقررعایااب بااه  ،زباااندشاانااتدجامعااه

(. 9221، ورهسسااب و دییاارین) شااونیدمتعریااا  عمااکدر زبااان یز  ۀیسااتفادبااه  اکاااربرد

 و منظااورارفتماااند، عمسکااردا هااااتااوین  کاااربردا ری بااه تااوین  همااان نویساانیران

. ییا  مرجا  بسانیرد زبااند کننایدمچیان  پیاام تقسایم  یا ینتقاا  وبنامانزسا یاطریةد 

( 9نمااودیر )مسااس   و بااه سااه سااطو کاااربر م تاایا، مسااتقک هااتوینمناای بریسااا کاااربر ری 

   .کنیدم بنیاط قهتعریا و 

 اروپا ۀبسندگی زبانی در مقیاس مشترک اتحادیبندی . سطح1نمودار  

                                                           
1. Little 

2. Verhelst, Van Avermaet, Takala, Figueras, & North 
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 پژوهشروش . ۳

ن رویکاارد اریشاانااتد وناای بریسااا شاا رهاا مراا ی و ت اارین در ییاا  پااهوه  

باورهااا » (96،  . 9229، 9نقک یز اریااری و کالاجااا، بااه9192شاای. ونااین )ینجااام ( 9229)

تااا ةاایوا ثابااب، قابااک بیااان، ، عمااک در نظریااهنااوعد  ،اریشاانااتد دیناا » زیرمجموعاا ری 

و  میبیانییرااا اراتارهاااصااو   در کناایدمکااه کمااا   دیناایدم تعااامسد و اطاپااذیر

اریااری پیراان ادا یز طاار   شناسااد تحقیاا روش. «یمری یاااریی  دهاا یااادریرا هاایکپتانساا

ییاا  ییاا  پااهوه  نیاار یز و و اودیه ااارا یسااب  سااااتاریااتهو کالاجااا مصاااة ه نیمه

 ینرذیرسیاسااببااا ةضااورا   مصاااة یز طریاا  پیااروا کاارده یسااب. یبتاایی باورهااا رویکاارد 

ضاا   و ث اااب شااای و ا، راااردآورین زباااان ینیسیسااد آموززبااانآموزشااد، میرساااان و 

یدیماه نفار  92کننایران باه شارکب و رسایین تعاییدتاا رسایین باه یشا ا  نظارا  هامصاة ه

دینراایاه کااار در وزیرت آمااوزش و پاارورش و ه آموزشااد مراامو  باایرذرسیاسب. یااااب

ینایرکارین سانی تحاو  آموزشاد و طریةاان کتا  جییای زباان ارهنییان در ت ارین و دساب

 ینآموززبااان و ساااک  و شاااغک در مراا ی و ت اارین زبااان ینیسیسااد نارسااینیسیسااد، می

. مراامو  بااه تحصاایک در دینراایاه اردوسااد و ایااام مراا ی در سااطو کارشناسااد بودناای

   .یسب آمیه 9جیو  در یطساعات جمعیتد 
 

 به تفصیل شوندگانمصاحبه. اطلاعات جمعیتی 1 جدول

 شوندهمصاحبه
 تعداد

 سنی محدودة
 تحصیلات

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی زن مرد

 4 9 - 59-49 5 9 آموزشد رذیرسیاسب

 9 5 - 45-99 4 9 میر  زبان

 - - 2 99-99 9 4 آموززبان

 

هاااا ویهرااد و و ماارت   بااا ماهیااب، آمااوزش، ساانج عااید  95یصااسد  سااؤیلات

دیده شاای  نااانییطمو  شاای پاسااخیویان ةاصااکرضااایب  مصاااة ه ق ااک یزو  ناایبودبساانیرد 

ط یعااد بااه شاارییطد ها در مصاااة ه .ماناایمحرمانااه مد شااونیرانمصاة ه یطساعااات کااه

                                                           
1. Ferreira & Kalaja 
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 دآموزشا رذیرسیاسابیا  کاه  ینجاام شایدراویساب پاساخیویان ه باینیسیساد  یااارسد 

سااازا ، پیااادهضاا  پااا یز  هامصاااة هبااه زبااان ینیسیسااد مصاااة ه شااینی.  ماایر و یاا  

هاااا دیدهبررسااد سیسااتماتی   کااارکااه  MAXQDAیاااریر نرم یزبااا یسااتفاده شاینی و متااون 

 .تحسیک شیو  بنیاط قهکیرذیرا، ، کنیدم ترسادهری  کیفد

 و بحث هایافته. ۴

 قولات مو مضامین  بندیدستهو توزیع  .1. ۴

کاای  192مجماو  باااز ةاصاک کیراذیرا  ،شااوددممرااهیه  9جاایو  در  طور کاههماان

 معسماان، 962باا ین آموززباانراروه  کاهباود کننایه راروه شارکبساه مصاة ه با مضامی  یز 

ترتیاا  بیرااتری  تااا کمتااری  تعاایید ری دیری بودناای. هکاای باا 996ین بااا رذیرسیاساابو  944بااا 

شااینی:  بنیادسااتهمقولااه پاان  مضااامی  پااا یز کیرااذیرا محااورا و تفساایر در قالاا  

معیااار بساانیرد دیشاات ، بساانیرد، بساانیرد در مقابااک تااوین ، مساااب و و تعریااا  ماهیااب

  بر بسنیرد. تأثیررذیرهاا بسنیرد و عویمک نیرش در مورد آزمون
 

 مستخرج اصلی مضامین فراوانی. ۲ جدول

 
 

 ی از دشواری خود واژه بسندگی استبخشو بسندگی سخت و متفاوت است  ریفتع .۲. ۴

وجاود معااد  توینای نتیجا  دو عاماک باشای: مدبسانیرد در ماورد ماهیاب باورها تعید  

و عایم وجاود یا  تعریاا  و روشا  ناییردویضاو معنااید  بسنیرد در زباان اارساد کاه

 ۀدربااار اتوضاایو بیرااتر دهنیرانپاساا . proficiency ۀوی  بااریاویةاای در زبااان ینیسیسااد 

 skill و competence، language ability یماننااا دهاااایمعاد و  اویساااتنیدمااااود وی ه 
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ری  «تااوین » و «تسااس » ،«تویناااید» کسماااتد چااونو ر ینیسیسااد ری د proficiencyجاااا بااه

براااد تماایرا باای  تاوین  و بساانیرد  کردنای.یسااتفاده مددر اارساد  «بساانیرد»جااا باه

همااان تااوین  ری براااد دییاار  و دینسااتنیدمری دو روا یاا  سااکه هااا آن و دییناایدنم

یرین بار ذریز سیاساب دیکاعطاا شایه یساب. برااد یاارید یباه کاه  کردنایدمد عنمیستعیید 

 یی  باور بود:

 یااا. یسااب competency همااان کااه ...رفااب ...میرااه ةالااا... رو proficiency ماا 

 جاااابااه. بکناایم تفساایر کااه بفرماییاای ااار  mastery بااه یصااساً رو پروایرنسااد یصااساً

competency بیاایم mastery باار رو بنااا کااه ییاا  بحاا  اااوب ولااد؟ میرااه؟ هااا. یسااب 

 اااارگ دیساااتان proficiency باااریا ،competency یاااا mastery بااار، بیاااذیریم کااایوم

 بایای رو دینا  ساطو بیراتر شاما ویقا  در کاه اضااهاید تاوا میاره mastery. دییه میکنه

 یصااطسا بااه یاا  ویقاا  در کااه اضاااهاا تااوا میااره competency. باایا قااریر نظاار ماای

 .عمسکردیسب ویق  در که چنیوج د قابسیب

 :رفبدمچنی  نیر در یی  اصو   معسمانیکد یز 

راوش کاردن  و پروایرنسد یز نظار ما  یعناد توینااید ساخ  رفات ، نوشات ، اویناین

 بایاای یز آموززباااندر شااکک کامااک اااودش. پروایرنسااد تسااس  باار یاا  م ااارت نیسااب... 

عسااوه پروایرنساد چنیبعایا هطاور کساد و یکجاا. باههاا برآیای، باپا تمامد ییا  م اارت

ا. شااما ممکاا  یسااب تااوین  لااازم ری دیشااته باشااد و ییاا  شااما ری بااه بعااییسااب نااه یاا 

. در غیار ییا  صاورت ییا  یمکاان ناییرد. تسااش و مطالعاه و بساه... کاااد رسانیدمبسنیرد 

 .ینیسکهو توین  مکمک یکیییرنی، دو روا ی   دنیسب. پروایرنس

  باشد زبانیخرد و کلان ی هامهارتتسلط بر به معنی  تواندیمبسندگی . ۳. ۴

و چنیبعااایا ینتریعاااد  ،ری ناااوعد توینااااید پی یااایهبسااانیرد تماااامد یاااارید  ی ااااًتقر

 ی رااان، تسفااگ و رریماار قابااکو ،زباااند  رانااچ ار اهااادر قالاا  م ارت و آن ری دینسااتنیدم

مترااکک یز  دآموزین، بقیااه تعریفاایز میرسااان و زبااان اه جاار معاایودباا .دینسااتنیدمتعریااا 

آموزشااد  رذیرسیاسااب. تعریااا یاا  کردنااییئااه کمتاار یر دیرزبااانغ د وزبااانهاااا ویهرااد

 رونه بود:یی 
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 mastery of کااه باایینیم تسااس  ةاای در یااادریرا معااادل  شااایی نظاارمهباا بساانیرد

learning دیشاتهد بسانیر نفار  یا میرادما کاهد وقتا ما  نظرهب. میبنام یونو میتوند م هم 

 یراار ،دساایینیس زبااان در  در باشااه تسااس  ةاای در هاااشاتوینمناای ةساااب بااهیااا  باشااه

ا اارد  یا قاعایتاً دیره روید هاادهرایو چاه یساب،ا اارد چاه اارد  یای میبایین میبخویه

د ساایینیس زبااان در رو هااای ی هسااتنی، چ ارتااا کااه رود زبااان هاااتوینمناای یون کااه یسااب

 توناهدما و برناه ةار  توناهدما ساه،یبنو توناهدما ویق ، در ؛بیه روش برنوه، تونهدم. دیره

 .  بخونه

در و بودناای  قائااکبساانیرد بااریا اااا   دشااونیران، جاییاااهبعضااد یز مصاة ه

د نظاارا و فااتعریجاا بااه معسمااانبراااد . دینسااتنیدم تأثیررااذیرتحصاایسد مواقیااب کساا  

یز عمسیاااتد بساانیرد تعریفااد هاااا در آزمااونااارد م نااا قااریر دیدن عمسکاارد بااا مف ااومد، 

 مثا :بریا . کردنیدم یریئهبسنیرد 

ه کاا یددینرااجوها دیااا ةتاا ،زبااان  رشااتان یدینرااجو base عنوینبااهه کاا یدهااام ارت

 عنوینبااهم یراادماا language proficiencyره رو یااسااتنی یزشااون ینتظااار میزبااان هاام ن  رشاات

 اهاتساابه کاا ههموناا language proficiency قاعاایتاً یاار.یدهاااا  skill ابااری یدم نااا

یااارید مختسااا  language proficiency اااویهیمدممااا  دیسااتانییرد بااریش وجااود دیره، وقتاا

. مثااااک PETهسااااب مثااااک  امعت اااار اهاااااآزمونم، یم و بساااانجینااااکسااااه یرو مقا

TRANSPARANCY، Skill تااا هسااب و  چ ااار، هاار ینیشاایهه شااامک کاا یدهاااsubskill 

 دیرنی. proficiencyتعیی   در دنق  م م های ی رریمر. ،vocabularyها هم مثک 

 از زبانو کاربردی ارتباطی  ةاستفادبسندگی یعنی مهارت . ۴. ۴

 هاااایدتوینامترااکک یز و قااابسیتد ترکی ااد ری بساانیرد بیرااتر آموزین میرسااان و زبااان

میارین و ناو  یماا در دیشاتنی.  تأکیایآن یرت ااطد  کردو بار کاار دینساتنیدمیرت ااطد زباند و 

هاام تفاااوت دیشااتنی. براااد تسااس  کامااک، بااا مختسااا  هاااایبموقعدر یرت اااطد تسااس  

هاا و برااد تساس  ااا  باریا هایاد ااا  براد تسس  کمتر و اق  بر برااد م اارت

پیراان اد تعریفااد یاا  معساام زبااان  .دینسااتنیدمو ویااهه ری بااه معنااد دیشاات  تویناااید زباااند 

 :هیدمنی یز بسنیرد ری مدبباا
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ییا  یرت اا  هام یا   برقاریرا یرت اا  هساب و داید زباانون تعریا م  یز یی  تویناچ

  رشااتهاام ،تااریز اودتاونااویی  بااا یاا  آدم هامنیسااب، یعنااد وقتاد ماادبعایا تاا یمار 

 ترریةابو ردییار سطو تحصایسات اودتاون یرت اا  برقاریر بکنیای، زباان هاماودتون، هم

 ،کنیاییز شاما یرت اا  برقاریر  تریی پاا. ی  وقتد که شما قریره باا یکاد کاه ساطو ا مییدم

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

. چااون یصااک برقااریرا یرت ااا  یااا مخاااط د کااه قااریره باهاااش طس اایدمزباااند دییاارا رو 

یرت ااا  برقااریر بکناایم یاا  تعریااا و یاا  جاییاااه مرخصااد نااییره تعیاای  میاارین 

proficiency م  کار سختد هسب.نظر هم به 

یا برااااوردیر باااود. کننیران یز یهمیاااب ویاااههتساااس  شااافاهد باااریا یکثااار شااارکب

و م ااارت  کردناایدمری در تویناااید صااح ب کااردن سااسیا معنااد بساانیرد ین آموززبااان

 هاااایدتوینابساانیرد زباااند ری در  معسمااان. براااد دینسااتنیدمیولویااب آااار ری نوشاات  

تعریااا بساانیرد . دینسااتنیدمشاانااتد یرت اااطد، اااردا، رویندر یبعاااد یجتماااعد،  بیرااتر

در آماوزش زباان معماو  نیار و یکپارچاه روشاد کاکیاا  تحسیساد نیار وءجربا دیایراهد 

باا  یجاریی  در یرت اا کاه  دینایدمتوینااید ههناد یر بسانیرد ری ندیایراه کاک بوده یساب.

و پااذیر تفکیاا ری رد نیاار بساانیءجرکااه روش  ةااالد . دریناایی تفکو غیرقابااک  یکاایییر

یز هاار هاااید راهدیاایکننیران دیناای. بعضااد یز شاارکبتر مدکوچاا  ایجااریبااه  یااهتجرقابااک 

 .بود تأثیررذیرکه در آری و عقایی بعیا آنان  دیشتنیدو نو  

یجاری کااه در  نةالاا یو .بینمدمامتصاک باه هاام زنجیار  اهاةسقااهمثاک  بسانیرد روما  

شاه یز هام جایی کارد. ةالاا شاایی براه رو نماد هاةسقاهشاه و ییا  ن ایب پروایرنسد ماد

جایی براه  هاةسقاهقاریر باشاه یکاد یز ییا   راهیو  ...توجه بیراترا کارد  هاةسقهبه بعضد 

ماشایند کاه مثاک میراه  یز دساب میاره. عمسااًیون وقب ماهیب زنجیار، ماهیاب زباان دییار 

چنای تاا لماب ب ا  یااد دیدا و هار وقاب اویساتد یون جاویب رو ب اب میایه، ولاد ی 

 باشه. تونه دیشتهنمد ،مختسا هاایبموقعدر  اردهی  که برقریرا یرت ا  هسب به 
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بساانیرد  یراپااذدیاایراه تفکیاا ین آموززباااندر  هاااا زباااندم ارت ویزنپیرااراب نااامت

؛ 9294ون، ی)باار کناایدمرااییی آن ری ت دو یکیسااتهمیاا  و عاایم سااااتار و ماهیااب 

 :د بودنیراهطراییر چنی  دیییز میرسان نیر  تعییداو  (9199، 9تارون

نظاار ماا  )بساانیرد( قابااک تفکیاا  هسااب.... یعنااد ااارد دیریا بساانیرد بایاای در هباا

م ااارت شاانیییرا  تااوینددمهااا تسااس  یکسااان دیشااته باشاای در ةااالد کااه تمااامد م ااارت

میارین تساس   ، یاا در نوشات  و اویناین. پااناه، یماا در صاح ب اا  داوبد دیشته باش

مختسااا و متفاااوت  اهاجن ااهو بساانیرد  هااا نیاار یکسااان نیساابم ااارت دربساانیرد  و

 .تونه دیشته باشهمد

 .نیافتنیدستاست  یاییرؤبسندگی زبانی . ۵. ۴

ری منااو  بااه اضااا و بااااتد زمااان لااازم بااریا کساا  بساانیرد ماایت دهنیران اساا پ

ییاا  زمااان یز نظاار  9زبااانینیسیساادزناایرد در کرااورهاا صااورت در . دینسااتنیدمیااادریرا 

یز اضاااا اااار  صاار  اریریاارا در  کااهاویهاای بااود د بساایار کمتاار یز زمااانآنااان 

دوم در محاای   زباااناریریاارا و یسااتد ز  تجربااآنااان  .شااوددم 9زبااانکرااورهاا ینیسیسااد

تماااامد  ی ااااًتقر .دیدنااایدم آموزشاااد دیااااک کراااور تااارجیو  تجربااابااار ری ط یعاااد 

و ااود ری محاروم یز بسانیرد لاازم و کاااد کننیران یز ساطو تساس  ااود ناریضاد شرکب

عاماک ری سیساتم آموزشاد  ،تأسااباا برااد  .دینساتنیدمشافاهد  هااام ارت در اصوصاً

نی و سااخنان ییاای ییاا  موضااو زیاار مؤ شااونیرانمصاة هدینسااتنی. سااخنان مدمقصاار 

ین آموزشااد یز شااریی  آمااوزش رذیرسیاساابدوم شااایی اریاکنااد یکااد یز  شااونیۀمصاة ه

 :نیااته یسبتحق  یایدرؤزبان دوم رویاا 

تاا دو ساا   یا  مثسااً، هار  بای  دییاهیز زبان باری  یا  کراور   ینزمیرر بیون هیچ 

یلاان یرار  .. و..صاح ب کنیایقرانگ اودشاون ماد تونیای   ل جا باابیون هیچ نقصد  کامساً

مثاک ساا  طاو  بکراه چاون یینجاا یا  سارا چیاری  5زمیناه کاه باری  شاایی پی با یی  

                                                           
1. Tarone 

2. inner-circle English-speaking countries 

3. outer-circle English-speaking countries 
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تاونی  مثاک اودشاون وقاب نمادکناه و هایچاارگ ماد هااتسفگ... یااد راراتیم یشات اه تسفگ

هار  زماان ایساد کمتارا و باره  یایناهزمجیو میایه بایون هایچ تار آدم قطعاً  . ابری 

 یاد بییره.

ااوب زبااند  یرت اا  و تعاماک ریةتادهبا تاونمنماد چاری کاه کنمدم غ   یةسا م ... 

 باریا رذشاته زماان ااوب ولاد کنمدما نیااز یةساا . دیشاته باشامدییاه  جاا یستادین با

 تن اا ....نمیراه دییاه. ساالهشاانرده هفایه  جاوین یا  مثاک بییرم یاد زبان تونم نمد .... م 

 رو ةرااد یا  یلاان بخاویهیم ماا یرار محیطاد... یا  تاوا ساا  چنای بارم که ینهی ریه 

 تاا. دونایمنماد رو ل جاه یون چاون بیاه ااویدماد چاد بف مایمتا  میاد در پیرمون، برنویم

  ...بییم اوییممد کهرو  یون ه تا میاد در پیرمون برنیم ةر  یا بریم آشنا اوییممد

 .ستینزبان دوم از اولویت برخوردار رسمی های ارتباطی در آموزش دینتوانم .۶. ۴

 هااایدناتویناری بای  یز دییار عویماک در  دولتادرسامد سیساتم آماوزشهر سه راروه 

  زبااان براااد بااه نقاا ،دینراایاهددر سااطو . دینسااتنیدمشاافاهد زبااان ینیسیسااد مقصاار 

زبااند ااارجد در آماوزش کراور معتار  بودنای. یز نظار آناان دساتیابد  عنوینبهینیسیسد 

ةاالد کاه ینیسیساد در هااا شافاهد م اارت اصوصااًی  تساس  بار زباان ینیسیساد به ها

بسانیرد دینراجو  .نماوددممک  غیارمجاارا  هااارذیرسیاسابباا  ،زبان ااارجد یساب

  د:د بوةاصک آموزش غیررسمد و بیرون هاآنیز نظر 

 .شاایند نیسااب..ییاا  یسااب کااه یصااساً  ایرونااه، تعریااا در  بااههادینراایاهتااوا 

د لااازم ری کساا  نکنناای، ین مااا ییاا  پروایرنسااآموززبااان شااونیدمااکتورهاااید کااه باعاا  

دینا   عمایتاًتسااش ااردا دینراجوها و  ۀراردیلان سیستم زبان ماا بیراتر بار  ...ایسد زیاده

مااا یااا ق ااک یز آمااین بااه دینراایاه  اهاب ااه پروایرنساادق ااک یز ورود بااه دینراایاه یسااب. 

... ینراایاه ایسااد نمیرااه روش ةساااب کااردد ۀدورطااو   درو  شااکک رراتااه، تقویااب شاایه

 ساااعب 9 ایهفتااه بااا یوماایه کااد آاااه... دیرا یسااب، سیسااتم مااوردنظاار ماا  سیسااتمبااه

 رو زباان آموزشاد سیساتم یصاساً ...ما ، نظارباه کارده؟ کسا  پروایرنساد یا شیه، دینزبان

 .دونممد معطک کساً زبان رشت  غیر بریا ما کرور توا
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در سیسااتم  هاضااعارغاام ق ااو  ییاا  مرااکسات و عساادین آموزشااد رذیرسیاسااب

یه اااریت یکااد یز   نمونااییاا   .کردناایدنم یریئااهریهکااار مرخصااد  ،آمااوزش زبااان دوم

 و دینایدمو مسائو  ک  مادنقای تاا ةایودا ین آموزشاد یساب کاه سیساتم ری رذیرسیاسب

عا ضاا ایسااد  ییاا» رویاایدم، کنیاایدمسیسااتم ری چیونااه یرزیااابد یینکااه در پاساا  بااه 

 بااه زماااند، لحاااظبااه کنیمدماا هرینااه مااا ایسااد مااا کرااور زبااان آمااوزش ساافانهأمت. بررریااه

 .«بریمدم رو ااییه ةییقک یما رذیریمدم وقب ایسد. چیر همه درسد، برنامه لحاظ

بساانیرد بااه دو نااو   قائااککااه جاایم کااامینر  نظااربااا  در مویاقااب تسااویحد ناای  هم

ماااامد ، تدر سیساااتم آموزشاااد یساااب 9دمیااا آکاو شااانااتد 9یامحااااورهتعاااامسد

بساانیرد هاای  زبااان  آمااوزش مؤسساااتباار ییاا  باااور بودناای کااه کننیران شاارکب

، اضاااا آموزشااد. ناایکندمدن ااا   موزشااد ریآشاانااتدتعااامسد و مااییر  تسااس  ایمحاااوره

و دیرد  تأکیایتعاامسد اضااید یرت ااطدبار یاادریرا مف اومد در  مؤسسااتدر  زعام آناان،به

باار  ابیرااتر تأکیاایر مااییر  دولتااد دلااد و ،ینجاماایدمشاافاهد  هاااام ااارترشاای بااه 

هاااا  ااارترشاای مکااه منجاار بااه  شااوددمکادمیاا  آ آموزشااداضاااا در یارییااد دیناا 

 کنی:بیان مدرونه یی  کننیرانشرکب. یکد یز شوددمتحصیسد درسد

 ،رااورمونک دساامب آمااوزش دولتاا یز ...ه مااورد غفسااب قااریر رراتااهکاا یدهااام ارت... 

، هاساابقسمبیون  ار هاام روکاابیرااتری  تمر یتفاقاااًب دیره، یاایهم( مؤسسااات)در یونجااا 

باود.  دسایزباان ینیس  موسسا ساه ق سااً بشا ر یری ...ناه. یماردم هام هم  اویسات یصساًی یشا

ر آمااوزش زبااان ییااا تمیاایسااب. رشاای  دساایآموزشاایاه زبااان ینیس 12نااون بااال  باار کیمااا ی

 اهاآموزشاایاه ریدیشااته. پااا چاا کدار ینااییریت بسااییاایلااان تم در دولتااکاادر مری دساایینیس

مطال اات ماردم ری  یةتمالااً. کنایدممطال اات ماردم اارگ  یةتمالااًاد شای؟ یاز دسایزبان ینیس

هماون  یةتمالااًراتر؟ یه بیانتوینساتنی پاسا  بیهنای. ااوب مطال اات ماردم چ دمییر  دولت

 .نهکدمییر  یغناشون نم اه توکسب ییهام ارت

  

                                                           
1. BICS: basic interpersonal communicative skills 

2. CALP: cognitive-academic language proficiency 
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 .ضرورت استبسندگی فرهنگی چون بسندگی زبانی یک . ۷. ۴

 ( و9294 و 9929 )کاارم ، 9ارهنیاادنیاااز بااه آمااوزش و رشاای تااوین  باای  در ریسااتاا

یز  (، بساایارا9225و همکااارین،  4ساارکو ؛9229، 9)بااایریم 9ارهنیاادمیااانیرت اااطد تااوین  

و درب  کاردهینتقااد  یهایی در تعیای  زباان دوم ارهناگ تاوج د باه بادیز کننیران، شرکب

 رویرااورینراااهد یز ساا   زناایرد آ ومسااتقیم یرت اااطد ارهنیااد یز طریاا  تجااارب بی 

، زبااان اااارجد تعریااا ةتااد در زماااند کااه ینیسیساادری بااریا یرتقاااا تسااس ، زبااان دوم 

 هااا ارهنیادپاذیرش تفاوت لاروم درب و تساویحد بار طورباههاا آن دیننای.مد م ام، شیه

 . بریا مثا :دیشتنی تأکیی ات زبانداطمواقیب در یرت  بریا

 یصااطساةاًییاا  بساانیرد  بعاایا باشاای.سااویه و تاا یاا نیسااب یماارا پروایرنسااد 

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

 ...توناهباا زباان مقصای هام ماد م ایأرارده، ةتاد تاییاک کاال ر زباان بر ماد زباند هسب

توناه ییجااد ینییاره و هاشاون مادتفااوت بعضااًهاا بسکاه تراب اتراون و یعند تناقضاات یون

ااکتورهاااا هماای  پروایرنسااد دییاار  کنااه کااه دییاار هماای  ینییااره و عساقااه هاام یز هعساقاا

 .هسب

پاانجم م ااارت  ریارهنیااد دیناا   و برااادبااود رهنااگ ایااب ةاااکد یز یهمنظااریت  

باار نقاا  آراااهد و شاانااب  تأکیاای. دینسااتنیدنمزبااان یز  اجااییری آن و  دینسااتنیدم

یرت ااا  موااا    لازمااو تااوین  ارهنیااد ری  ارهنیااد در یرت اطااات زباااند بااود اهامؤلفااه

کام،  ،ین آموزشادرذیرسیاساببای  در باه لاروم ا ام و شانااب ارهناگ  تأکیی. دینستنیدم

 د یزیکااادیااایراه  بسااایار زیااااد باااود.ین آموززباااان و در بااای زیااااد  معسماااان بااای  در

 :چنی  بود ینرذیرسیاسب
  

                                                           
1. intercultural competence 

2. intercultural communicative competence 

3. Byram 

4. Sercu 
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 نظارهبا. میناییر باشاه culture-free کاه یمارا ماا. چیار هماه باا دیره یرت ا  که ارهنگ

 باهااش هماریه  ریارادم ادیا ورزباان  شاماد عنا. یدیره تاأثر و یرتاأث صاورت ره به م 

بایاای  صااورت بااه هاار هساات  قائااک ب اا  زبااان یهااک یونکااه  هاامرو  یشیدمحتااوی ارهنااگ

 ارهنااگ مثساااً کااه رااهینم شااماد عناا. یادیاام هااایون میرمسااتقیغ صااورتبااهد عناای ؛باایوند

 ارهنااگ یزد عناای .یون بااه نااییرما کااار کامساااً ماا  آقاااد بیااد ولااا ریاابی ادیاا رود ساایینیس

 چااون کنمدماا ةفااگ رو اااودمد یرت اااطا محتااوی ود زبااانا محتااوی یون بااا همااریه

 و میکنا جایی بخاوید کاه یایایهی یون کنمدما اکار ما . مهیرمساتقیغ بخا   ییا تأثیررذیر

 مساةظااات ةتماااً زبااان آمااوزش در ییاابا آدم  یبنااابری .دیره رباا  نااییره، رباا  نااه میبیاا

 .باشه دیشته رود ارهنی

باار ولااد بااود کارینااه محااظهلحنااد نیاار  اآموزشااد دییاار رذیرسیاساابدیاایراه 

 هار زباان هماریه باا کاه بار ییا  بااور باود. یو دیشاب تأکیای ارهناگ یرتاأثیز ناپذیرا رریر

جااذب  پااذیرش ونساا ب بااه یمااا بایاای  آمااوزیم،مدید ری نیاار هااایرزشارهنااگ و ناچااار هباا

ع ااارت دییاار ییاا  رااروه دیاایراهد هباا ةسااا  بااود.هاااا ارهنیااد زبااان دوم هجاهباا

کااه  دیشااتنی( 9112) 9( و ایسیپسااون9299) 9کااوبچااون پنینظرینااد یز صاااة  ترمنعطااا

هااا و یز میااان در ج ااب تسااخیر ارهنااگ» یبااریرا ری بیرااترزبااان و ارهنااگ ینیسیسااد نقاا  

نقااک یز رضااائیان و )بااه دینسااتنیدم «هاااا جییاایهاااا بااومد و اساا  هویااببااردن زبااان

 .(996،  . 9916ق ارا، 

 هشاماد ماا گارهنا ویرد دییاه ارهناگ یا  یز وقتادو  یساب ارهنیاد  مقول ی  زبان

 بااه راایممااد مااا کااه تعامساااتد و یرتااأث یون پااا. دیره ور اااودش اااا  تعامسااات قاعاایتاً

 زباان یز کاه وقتاد یماا. هساب ارهنیاد تعامساات و یرتاأث ویقا  در ییا و  راذیرددم ما زبان

 منقااک هاام رو یشدارهنیاا هاااایرهآم اااودش بااا دوم زبااان یون ،کنیمدماا یسااتفاده دوم

 باه ماا شایفتید ویقا  در باعا  بخویهای یرار یماا ناییره سدکمرا ااود ااوداهبا و کنهمد

                                                           
1. Pennycook 

2. Phillipson 
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 در. بکناایم مریق ااب یزش بایسااتد و هسااب زنناایهآساای  یون  ااا برااود، بییانااه زبااان

 هسب. هم سودمنی م  نظرهب و نییریم سدمرک ما متعاد  هااچ ارچوب

. ه شایتعمایم دیدهام زبااند بسانیرد  هااا یساتانییردارهنیاد باه آزمونثیریت تاأبح  

یااا  (9292)شااوهامد مانناای  9هاااا زبااانطراااییرین دیاایراه ینتقااادا آزمااونشااایی بتااوین 

و منتقای  یاادریرا نیینساتهآماوزش و هاا ری محایود باه آزماون یرتاأثکه ( 9115یسپالسکد )

آموزشااد، ت عاایی عسیااه م اااجرین و  هاایاساابس ارهنااگ،باار هویااب، هااا آن یرتااأث

طرااییرین شاییی و ضاعیا تقسایم کنایم.  ، باه دو دسات دیننایدمهاا زبااند و قاومد یقسیب

 هاااییاا  آزمونمعتقاای بودناای زیااری  ؛دوم قااریر دید  جاارو دساات تااویندمری یرین ذرسیاسااب

عمایا در تحمیاک و  لرومااًولاد  ،ناییهااا ارهنیاد زباان دومةاماک باورهاا و یرزش ةتماً

یرین، دیاایراهد ذریکااد یز سیاسااب. ساابین زبانانیرینیسیساادغم اةاا  ارهنیااد بااه ینتقااا  

 :چنی  نظرا دیشب

 یز غربااد جویماا  سیاسااد و یجتماااعد هاااایرزش و ارهنااگ  ت سیاا منکاار تااویندنم

 و یساب زباان ااود درون در سیاساد و ارهنیاد کاار ییا  یز بخراد یل تاه. شیها آن طری 

 مساد ةایودا تاا و دیاساد هاااآزماون ماا موضاو  ییا  اااطرهب و کرد نمیره هم کاری 

 کساد طاورهبا آماوزش یماروز .شاوددم یساتفاده کراور دیااک در کاه شایه ت یه و دیریم هم

 ییپیاا مصااییگ هاام ینیسیسااد زبااان آمااوزش در موضااو  ییاا  و نیسااب سیاسااب یز جااییا

 ااارجد زباان طریا  یز سیاساد هااادیایراه تحمیاک و یساتفاده ءساو ناوعدباه کاه کنیدم

   .یسب

 .دیگر استی به زبان زبان ازقابل انتقال بسندگی  .۸. ۴

سیسااتم   یارضاادو  قالاا در یااارید دوزبانااه در هااا باای  زبااانینتقااا  بساانیرد  ارضاای 

 (9121 ،کااامینر) 4متقابااکزباااند ویبسااتید  ( و1299 ،9ولتااری و تاااچنر) 9زباااند  پارچاایک

 رین آموزشاادیو براااد سیاسااتیذ آموزینزباااناصااو  ییاا  در . شااوددم تفساایر و معراااد

                                                           
1. critical language testing 

2. unitary language system (ULS) 

3. Volterra & Taeschner 

4. linguistic interdependence hypothesis (LIH) 
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در زبااان یو  ری سیسااتم یاا  نی و نسااتدیمدو یکیسااب یکپارچااه  تسااس  زباااند ری م ااارتد

 تسااس  در زبااان یو  زعاام آنااان. پااا بااهدینسااتنیدم درشاای بساانیرد زبااانمساائو  و دوم 

 : کم  نماییدر زبان دوم ت حر به  توینیدم

پوشاا   هاااهریًهماایییر ری یکااد هسااتنی و زبااان یو  و دوم  هاادبساانیر کنمدماااکاار 

ر بسانیرد د کنمدماکار متماایر یز یکیییرنای و ما  ادر هااهر هاا آن ر ةاا ه ه. بدهنیدم

 .رذیرددمثیرا مث ب زبان دوم در بسنیرد زبان یو  تأ

د یز وجااود چناای  یرت اااطد ین آموزشاارذیرسیاساابین و آموززبااانررچااه تعااییدا یز 

یز تجربیااات شخصااد یکااد نکردناای،  یریئااهو نظاارا اااا   کردناایدمیطساااعد یه ااار بااد

یةتمااا  ینتقااا   باود، یاادریرا زبااان سااومدر ةااا  کاه دوزبانااه و آموزشااد یرین ذرسیاساب

 :دینسبدنمفد تهاا بعیا ری منبسنیرد بریا زبان

 یم. معساامیااد در اااودمری   یاای ماا  ةااییقک. باشاای دیشااته وجااودیرت ااا   کنمدماا رکااا

  یبناابری ؛ادیر هها  اتاو ساتمیس یا  یز  یبا تاو هکا کارددم تأکیای رهیهم م  دسیینیس

 بدر رو هااای ی ماا  موقاا  یون. شااهدماا تااربریةاا بااریت دساایا یااهید زبااان اریادریاا

 نسا ب باه راراتم ادیا ترریةاب دسایا یمیاد ،دآلماان زباان سریغ راتم دوقت دول ،کردمدنم

 .باشی سانیک  یی هک تونه دم بسه. بود ب تر رراتمیپ دسیا ؛دسیینیس

 گیرینتیجه. ۵

 زبااان ینیسیسااد بااایرین ذرآموزین و سیاساابنرااان دید میرسااان، زبااانبررسااد باورهااا 

شاونیران بای  یز آنکاه باا و هساتنی. مصاة هرهروبا بسانیرد هاید در زمینا  یرتقاااچال 

هاا لفااهؤهااا و مهااا، روشهاام مویااا  باشاانی، در مااورد م اااةثد چااون ماهیااب، ویهرد

باه ییا  یاتساا   توینایدمیکاد یز عاویمسد کاه نظار دیشاتنی.  باا یکایییر یاتساا  بسنیرد

. یسااب proficiency ۀوی  بااریابساانیرد در اارسااد  معاااد  غیرمسمااو  عقیاایه دیماا  برناای

یز معااااد   ترریةاااب شاااونیرانمصاة هدر ینیسیساااد باااریا  proficiency  درب کسمااا

د تعریفاا پااردیزین و پهوهراایرین درعاایم تویااا  نظریااه. یسااب آن یعنااد بساانیرداارسااد 

؛ 9115همکااارین، مورساایا و -هسسساا) proficiency بااریاو مااورد ق ااو  یکثریااب ویةاای 
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عایم شافاایب . دایاک باشای مسائسهدر ییا   توینایدمنیار در زباان ینیسیساد  (9299، 9 نون

متفاااوت و  کاااربرددر ن ایااب و یااابد ترجمااه و معاااد بااه مرااکک در  تویناایدمییاا  مف ااوم 

شاافاایب یز  «بساانیرد» در مقایسااه بااا «تویناااید» معاااد  ۀوی . نیاار بیانجاماایمتناقضاا  راااه 

پوشا  نیار ری کساامد و راتاار زبااند و دینا   یساب برااوردیر جامعیب بیراترامعناید و 

در چااارچوب دیاایراه بساانیرد ری  بیرااتر معسمااانرااذیرین آموزشااد و سیاسااب. یدهاادم

هااا اارد و کساان زبااند، عسااوه بار م اارتآموزین ؛ یماا زباانکردنیدم یاتعر شنااتدزبان

باار لحاااظ کااردن  و دینسااتنیدمرد ری دایااک در تعریااا بساانی یرت اااطد اهااام ارت

یعمااا  رویکااردا یرت اااطد در و د هاااا آموزشااارذیرسیاساابدر نیازهاااا یرت اااطد 

 .دیشتنی تأکییآموزشد هاا کسان برنامه

یز متفااااوت تعریااا دو سیساااتم رساامد و غیررساامد آمااوزش زبااان ینیسیسااد در 

( 9121 و 9194) کااامینربساانیرد  کااه یااادآور ارضاایه دوراناا  کنناایدمری دن ااا  بساانیرد 

 شتأکیاییساب کاه یولاد  آکادمیا شانااتدبسانیرد  وتعاامسد یرت ااطدبسنیرد موسوم به 

هاااا تحصاایسد و باار رشاای م ااارت ددوماا وتعااامسد هاااا یرت اااطدباار پاارورش م ااارت

آکادمیاا  ری آمااوزش در سیسااتم رساامد هاای  پاارورش بساانیرد شاانااتد شاانااتد یسااب.

 یز سیسااتم رساامد آمااوزش ریین آموززبااانو  معسمااانعاایم رضااایب کااه  کناایدمدن ااا  

مرخصاد بااریا  اهاشاااصیز یه باود شاموجا   مساائسهشاایی همای  و  دن اا  دیشابهبا

 .  زباند اود ناریضد باشنیسطو بسنیرد تعیی  بسنیرد سخ  نیوینی و یز 

تعیای  و تعریااا درسااتد هدر هار سااطو تحصایسد بابسانیرد  اهاشااااصماادیمد کاه 

ینتظار جاویبد قطعاد باه ناو  و ساطو بسانیرد زبااند نیار دیشاب. باه ماید  تویندنمنرود 

 تااویندمکااامینر پیراان ادا بساانیرد  هااااو ماای هااا بااریا زبااان یروپاااید مرااترب مرجاا 

 یز آماوزش زباان ینیسیسادیلیوا آموزشد جییایا طریةاد و پیران اد کارد کاه دو های  

 :کنی هر زبان دوم دییر ری متناس  با دوره تحصیسد دن ا یا 

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

 هابرای زبان

 

یااا  ج اااندغیربومد هاای زبااان ینیسیسااد بااا  عمااومدها و بساانیرد کساا  توینمناایا

. 9دوره تحصاایسات عااالد؛ پاای  یز ورود بااه تعااامسد پایااه یرت اااطدهاااا یرتقاااا م ارت

تخصصااد متناساا  بااا نیاااز  بااا هاای  بااومد 9آکادمیاا  زبااان ینیسیساادبساانیرد تخصصااد

سااطو . مقیااا  ساانج  و دکتااری کارشناسااد یرشاای ۀاریریاارین پااا یز ورود بااه دور

بااا  تااویندمری نیاار  تعیاای  شاایه در هاار دوره و پایااه تحصاایسدیهاایی  نیااک بااه و بساانیرد 

بااریا تمااامد ییاا  مرجاا  زیااری  ؛کاارد تعیاای  یروپاااکرااورهاا یسااتفاده یز مرجاا  مرااترب 

. شاامو  دیردج ااانارهنید و ه یروپااا طریةااد شاایه و رویکااردا چناایکرااورهاا یتحادیاا

 .شیه یسبترسیم  9نمودیر یات طر  پیرن ادا در جرئ

جاییاااه و یهمیااب  دور یزهاااا آموزشااد در ییاارین معتقیناای سیاساابن براااد محققااا

و  ه)ارهااادا، هااریو شااونیدمتعیاای   ماایلد بااومدبااا تکیااه باار و  زبااان ینیسیساادج اااند 

ین رذیرسیاسااب زعاامبااهیاا  دیاایراه ی ییاایتأضاام   .(9299؛ برجییااان، 9292هاایییتد،

پانجم  م اارتنقراد چاون زباان دوم ارهناگ باریا  ینآموززباانو  معسماان، بیرتر آموزشد

هاااا بااا توجااه بااه یولویااب صاارااًا زبااان دوم رذیرسیاساابباایون شاا   بودناای. قائااک

 ارهنیااد ویهمیااب یجتماااعد واه جاییاا باایون دربتصاامیمات  یمااا نیساابآموزشااد 

 .رسایدنمبیناناه باه نظار ویقا  هااا عسماد نیاردر رشای و پیراراب زبان ینیسیسدکاربرداِ 

                                                           
1. academic English proficiency (AEP) 
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و سااعد شاایه کااه  بینااد تحااو  بنیااادی  آمااوزش و پاارورش پاای ییاا  موضااو  در ساانی 

یز جاییاااه و نقاا  زبااان ینیسیسااد در  تاارادویقعیلیوهاااا  بریسااا  هاارذیرسیاسااب

  یقتصادا کرور صورت ریرد.-رشی و پیرراب سیاسد

 هایااتااه ،. یو قااریر دیدبررسااد  مااوردتااوین یز چناای منظریهمیااب ییاا  پااهوه  ری مد

و  باورهااا بیااانیر هااادیدهزیااری موردیسااتفادۀ طریةااان برناماا  درسااد قااریر ریاارد  ناایتوینمد

 دوم،نیسیسااد یسااب. یرین زبااان یرااذو سیاسااب معسمااانیولویت اااا زباااند اریریاارین، 

بااا مقولاا  آمااوزش و درریاار  یماًمسااتقیااارید باورهاااا شاانااب بااا آموزشااد یرین ذرسیاسااب

 یازهااانویقاا  بینانااه تاار در ج ااب رااا  ها ری سیاسااب توینناایدم یااادریرا زبااان ینیسیسااد

و برنامااه ریاارین بااه متخصصااان  هامصاااة هکنکاشااد ارآیناای ، کنناای. سااومو تعیاای  تنظاایم 

شاانااتد ری مااوثرتر بااا یهاایی  روش هاایوهشااتااا مجااا  ب تاارا اویهاای دید آموزشااد 

تویناای هاا پااهوه  مدیینکااه یااتااه ،هاا درسااد و نیازهااا تط یاا  دهناای. چ ااارمبرنامااه

یز  تریاا عمموجاا  درب و یرین آراااه ذرمیرسااان و سیاسااببااا باورهاااا آموزین ری زبااان

 یرینذرسیاسااب ،یاااریی  دهاای. پاانجمری ادریرا یااینییاارۀ یااب و مواقو میاارین  ینتظاااریت

 و باا بکاار بسات  هایااتاه ، باورهاا ویطساعاات ییا یز باا آرااهد وزیرت آموزش و پارورش 

-و پاساخیوید باه نیازهااا زبااندرتقااا ساطو برناما  درساد یباه  تویننیدمدر عمک ها آن

کماا   نیااردر سااطو ج اااند  پردیزیننظریااهها بااه یااتااه. در ن ایااب، کماا  کنناایآموزشااد 

زبااند  عنوینباهآموزین زباان ینیسیساد میرساان و زباانمنظار یزبسانیرد  کنی تا با مف اومِمد

 شونی.و آراه آشنا بیرتر نیر اارجد 
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