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Abstract
IELTS tests measure English knowledge of candidates who wish to work, live or
pursue their studies in English-speaking countries according to the most valid
international standards for testing. Using a survey method, this study aimed to
examine learning and efficiency of IELTS academic tests administered in 22 Asian
countries in order to present an interactive model. To this end, the receptive skills of
reading and listening and the productive skills of speaking and writing were
identified. The required data for this study consisted of relevant documents on
accessible databases and the research sample was identified through purposive
sampling. The results indicate that there is a significant correlation between the four
skills of the IELTS exam. The findings of the present study also show that Iran and
India have the same mean scores in terms of the IELTS test, and the mean scores of
Malaysia are much higher than those of Iran and India in 2018. In order to provide a
comprehensive and extensible model of English language learning, the speaking skill
as a productive skill plays a vital important and effective role among other four skills
in IELTS academic tests and it affects how the learner learns other skills of the test.
Overall, integrating the main four language skills is recommended for English
classes.

Keywords: IELTS Test, Interactive Learning Model, Productive Skills, Receptive
Skills
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تبیین یادگیری و کارآمدی آزمون بینالمللی آیلتس آکادمیک در  22کشور آسیایی به
منظور ارائۀ مدل تعاملی
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پروانه جمشیدف (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه اسلوانیک روسیه ،دوشنبه ،تاجکستان)

چکیده
آزموو ن آتسوویز م وواان آموواد ب ایووراد بوورا ادامووت تیلوو

و تووا رووار و ا اموو

در

رشوو ریا انگس سووبزبان را بوور اسووات معییرتوورتن اسوویانباردیا بوو نالمسسووب موو رد
سوونجو و انووبازه ر

وورار مبدیووب .پووهویو ضا وور بووا یووبی تی وو ن توواد ر و

رارآمب آزم ن ب نالمسسوب آتسویز در  22رشو ر آسو اتب بوه منظو ر ارا وت موبل تعوامسب
و یرا وور بووا اسوویزاده از روی پ ماتشووب بووه اجوورا در آمووبه اسوو  .بووه اتوون منظوو ر
مهووارتیووا وتووهۀ اتوون آزم و ن تعنووب مهووارتیووا درتوواییب ،شوون بار و ا انووبار ،
ت ل ووب  ،ن شوویار و زیووار بهصوو رت تعووامسب شناسوواتب ردتووب .جامعووت آمووار
پهویو شام اسوناد و موبارم م جو د در پاتگواهیوا اطّساعواتب ابو دسویرت می ّوق
در الو م م

و و پووهویو بو ده و نم نوت آمووار بووا اسوویزاده از روی نم نووه وور

یبیمنوب مشو ص شوبه اسو  .نیواتی تی وق ب وانگر آن اسو

روه پ سویگب معنووادار

بو ن مهووارتیووا اهار انووه آزم و ن آتسوویز وج و د دارد .آماریووا ضکات رننووبۀ برابوور
م انگ ن نمرات اهار مهارت اصوسب زبوان بو ن اتوران و ینوب و برتور موالا نسوی

بوه

اتووران و ینووب اسو  .لو ا بوورا ارا ووه موبلب یرا وور و ابو ت سووعه در زم نوت توواد ر
زبان انگس سب ،مهوارت زیوار بوهعن ان مهوارتب ت ل وب در میو ر سوه مهوارت دتگور
ن و بهسواا و رارآموب را اتزوا موبرنوب .بور اسوات تاییوهیوا اتون تی وق اسویزاده از
مووبل تکراراهسوواز مهارتیووا زبووانب در رسوواتیووا تووبرتز زبووان انگس سووب
پ شنهاد مبش د.
کلیدواژهها :آزم ن آتسیز ،مبل تعامسب ،مهارتیا ت ل ب  ،مهارتیا درتاییب
____________________________
* نویسنده مسئول shakibaeienglish@gmail.com
تاریخ پذیرش0933/00/10 :
تاریخ دریافت0930/10/10 :
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 .1مقدّمه

ب نالمسسب شوبن 1آمو زی عوالب در سوه دیوت اا ور ،بوهعن ان مهمتورتن عامو تی ور در
دانشووگاهیووا رشوو ریا م یسووم مطوور شووبه اسوو  .ناتوو  )2442( 2ب نالمسسووب شووبن
آمو زی عووالب را بووه لیووار نظوور  ،یراتنووب تسز ووق ابعوواد ب نالمسس وب ،ب نیرینگووب و جهووانب
در ایبای ،مأم رت یوا ،راررردیوا و ن وا عر وت آمو زی عوالب موبدانوب .ب نالمسسوب شوبن
آموو زی عووالب در عموو یراتنووب تجار سوواز آموو زی عووالب و بازارتووابب ت ل ووبات
پهویشووب و ر اب و

بوورا ج و

ن یگووان (اعووم از دانشووج تان و پهویشووگران اووارجب) و

دانش وج تان برا و ردار از رش و ریا درضووالت سووعه بووه منظ و ر درآمووبزاتب جیووران رسوور
ب دجووه ،ایووااتو پرویاتوو مسّووب دانشووگاه و رسووا اعییووار ب نالمسسووب بوورا دانشووگاه و
مبترت

آن اس

(ا رسنب طاسک ه.)1231 ،

جکسووو ن )2442( 2تیوووادل اسووویادان و دانشوووج تان ،تیلووو
رووارورز تووا توواد ر

وومن اووبم

در توو

و ا امووو

در اوووار ،

رشوو ر اووارجب ،آموو زی زبانیووا

اووارجب ،مطالع وت یرینگووب تووا منط ووها را مهمتوورتن یوور یووا ب و نالمسسووب شووبن آم و زی
عالب مبدانوب .تکوب از مهمتورتن پ ون ازیوا ضررو

بوه سو

ب نالمسسوب شوبن آمو زی

عالب ارت واء سوطح زبوان انگس سوب م وان اعضوا ی وأتعسموب و دانشوج تان اسو ؛ اراروه
مهووارتت تعامسووات ن شوویار و زیووار بووه زبووان انگس سووب ن ووو رس ووب در بر وواار و
م ی

دورهیا ب نالمسسوب و برناموهیا تیوادل دانشوج اتزوا موبرنوب .از سو

دتگور ،بوا

ت جّووه بووه آنکووه ب ووو اب و ت و جّهب از منوواب دانشووگایب دن ووا بووه زبووان انگس سووب اس و ،
ارت اء سطح زبوان دانشوج تان و اعضوا ی وأت عسموب منجور بوه تسوه
دانووو روز دن ووا و بووهتی آن تسوورت در پ شووری

دسیرسوب آنهوا بوه

عسمووب نظووا آموو زی عووالب در رشوو ر

ا ایووب ردتووب .مهوورداد ( )2414بووا اشوواره بووه پ وب نووب ایووااتو تعووباد دانشووج تان
رش و ریا جهووان تووا سووال  2421معی ووب اس و
ا د به تیل

تعووباد دانشووج تانب رووه اووار از مرزیووا

مشی ل ا اینوب بو د ،سوه برابور موبشو نب .بوه زیوت و عسوبرغوم تسوس
1. globalization
2. Knight
3. Jackson
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رش و ریا انگس سووبزبووان بوور بووازار آم و زی عووالب ،در ضووال ضا ور رش و ریا اووارجب
ماننووب سوونگاپ ر ،مووالا  ،تاتسنووب و رشوو ریا ااورم انووه ،ظری وو
بوورا ج و

دانشووگاهیووا اوو د را

دانشووج تان اووارجب ایووااتو دادهانووب .و معی ووب اس و

در م ووان رش و ریا

ااورم انووه ،اتووران بووهعن ان رشوو ر بووارب و بووا سوواب ت رهوون در آموو زی عووالب دارا
دانشگاهیاتب با ظری

یا عسمب زتاد اس .

اموووروزه زبوووان بوووهعن ان تکوووب از مهمتووورتن ابااریوووا بر ووورار انووو او تعامسوووات و
یوومیکر یووا عسمووب ،یرینگووب ،س اسووب و غ ووره بووا سوواتر ج اموو بووه شوومار مووبرود و
طووبّ سووال ان

شوویه بووه دلاتوو م یسووم زبووان انگس سووب در رنووار براووب زبانیووا

دتگوور بووهعن ان زبووان بوو نالمسسووب ،تیووبت بهوسوو ست ارتیووام مردمووانب از یرین یووا و
مسّ

یووا میزوواوت شووبه اسوو  .ازاتوونرو ،ایمّ ّوو

توواد ر آن بوورا دانشووج تان دورۀ

دریر بهعن ان ن یگوان و آتنبهسوازان یور جامعوه ،ورور و واجوا بوه نظور موبرسوب و
اتوون دانشووج تان در اتوون صوو رت مبت اننووب در تجرب وواتب رووه دتگوور موورد دن ووا در
عرصووهیا م یسووم ب وه دس و

آوردهانووب ،سووه م ش و نب و در ارتیوواطب تنگاتن و

دانووو او د را بووهروز نگووه دارنووب .ت نواً بوورا پ شووری

و دانوانووبوز در دن ووا امووروز،

ارتیووام و تیووادل نظوور بووا سوواتر ایووراد سرشوونات و ایووره در م
اجینا ناپوو تر اسوو  .ازاتوونرو نمبتوو ان ایمّ ّوو

بووا آنووان،

وو و موو رد نظوور اموور

زبووان بهالوو م زبووان انگس سووب را

بهعن ان زبوان بو نالمسسوب و ابواار ارتیواطب جامعوت عسموب دن وا بورا دانشوج تان بوهوتهه در
دورۀ دریر نادتبه ری .
اسیزاده از زبوان انگس سوب بوهعنو ان زبوان واسو آمو زی ،رمو

شواتانب بوه بو نالمسسوب

شبن آم زی عالب و تسورت اتون رونوب موبرنوب .تاییوهیوا اصویرزاده و اراسوانب ()1231
نشان مبدیب روه در رشو ریا غ ور انگس سوبزبان ،اسویزاده از زبوان واسو انگس سوب عامو
و اباار مهمب در بو نالمسسوب شوبن آمو زی عوالب در دن اسو

و اتون عامو م جوا ایوااتو

رتیت دانشگاه ،تسس مرد آن رشو ر بوه زبوان بو نالمسسوب ،ایوااتو رتیوت پوهویویوا عسموب
و بالا ریوین جو

دانشوج

بو نالمسسوب شوبه اسو  .عسواوه بور اتون ،بوه دنیوال سویری

نظرتّت سورماتت انسوانب و ت ا وا روزایواون بورا اتون دورهیوا ،تماتو ورود بوه دورهیوا
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تیلوو سات تکم سووب در رشوو ریا بالووا رییووه ،انانکووه آماریووا اسی را شووبه از مررووا
آمووار ت نسووک نشووان مووبدیووب رووه می سوو م وواان رشووب سووالانه بوورا دورۀ دریوورا
ت للووب  12/3درصووب (بوورا رشوو ریا درضالت سووعه بووهط ر می سوو  11/1درصووب و
برا ت سعهتاییه  2/2درصوب) بو ده اسو  ،آماریوا در بررسوب شوااصیوا بوهوتهه تواد ر
آزم نیوا اسویانبارد زبوان انگس سوب نشواندینبۀ آن اسو

روه بوه عسّو

وعم در یراتنوب

تاددیب-تاد ر بهالو م نظوا برناموهرتوا درسوب در تواد ر زبوان انگس سوب ،بوازده
نسوی

بوه یاتنوه توا یرصو

درصب اسو

ازدسو رییه از می سو جهوانب آن تعنوب  13درصوب تنهوا 2/2

روه نشواندینبۀ بوازدۀ می سو در رو ّ نظوا آم زشوب اسو

با ت جّه بوه ایمّ ّو

(نوادر .)2440 ،

زبوان انگس سوب بوهعن ان تکوب از مؤلزوهیا بو نالمسسوب روردن آمو زی

عووالب ،رش و ریاتب ماننووب آمرتکووا ،انگس و ز و اسوویرال ا ووا یووا مهمووب در راسوویا اتجوواد
در دانشوگاهیواتب روه زبوان انگس سوب

مع اریا سنجو زبان بورا داوطسیوان اداموت تیلو

بهعن ان زبان واس آم زی عسم اسو  ،برداشویهانوب روه اتجواد آزمو ن بو نالمسسوب «آتسویز»
تکووب از آنهووا اسوو  .رس ووت می ا وو ان تیلوو

در اووار از رشوو ر ،درصوو رتبره زبووان

انگس سب بهعن ان زبوان موادر آنهوا شوناایه نیاشوب ،م ظوم یسوینب توا ت انواتب او د را در
زبووان انگس سووب در اهووار مهووارت شوون بار  ،زیووار  ،ن شوویار و ا انووبن بووه دانشووگاه
مو رد نظوور ا و د اعسووا رننووب و تکووب از اتوون راهیووا ،ارا وت مووبرم زبووان ب نالمسسووب آتسوویز
اس .
آزم ن آتسیز جهو

سونجو م واان آمواد ب داوطسیوان بورا اداموت تیلو  ،یرا وور

مهووارتیوووا ت للوووب و توووا رووار و ا امووو

در رشو ریوووا انگس سووبزبان طراضووب

شوووبه اسو  .ارثوور دانشووگاهیوواد دن ووا (بهالو م رشو ریاد انگس سووبزبان) ارا وت مووبرم
آتسوویز را بووهعن ان تکووا از مهمتوورتن شووروم پوو تری دانشووج تان م وواط رارشناسووب،
رارشناسب ارشب و دریرا وب روردهانوب .اتون آزمو ن را بوهط ر مشویرم «دانشوگاه رمیورتی»،
«رنس ل انگس ز» و «مررا آزم ن آتسیز اسیرال ا» مبترت

مبرننب.
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نظووا بو نالمسسووب ارزشو ابب زبووان انگس سووب (آتسوویز) 1تو

آزمو ن برتیان وواتب در م ابو

آزمو ن تایو اسو  .اتوون آزمو ن م وواان آموواد ب ایووراد را بوورا ادامووت تیلو
ا اموو

و تووا رووار و

در رشوو ریووا انگس سووبزبان ،مووبسوونجب .اتوون آزموو ن بوور اسووات معییرتوورتن و

بالاترتن اسویانباردیوا بو نالمسسوب بورا سونجو سوطح زبوان انگس سوب داوطسیوان اسو

و

اهار ت انواتب ا انوبار  ،ن شویار  ،زیوار و شون بار را مو رد ارزتوابب ورار موبدیوب.
آزمو ن آتسویز پووراسویزادهتوورتن آزمو ن مهوارتسوونجب زبوان انگس سووب اسو
ضوبود سووه م س و ن و نو م داوطسوا در اتوون آزمو ن شوورر

و سووال 2412

رردنوب .اتوون آزمو ن در ضووبود

یزیلووب مررووا آزموو ن در سراسوور دن ووا بر وواار مبشوو د ( .)ielts.orgدر اتووران ده مررووا
آزم ن آتسیز وجو د دارد .رشو ریاتب مثو آمرتکوا ،اسویرال ا ،رانوادا و انگسو ز اتون آزمو ن
را برا پو تری دانشوج تان ،مهواجران و ایوراد ج توا

روار غ ور انگس سوبزبان موبپ ترنوب.

نمرهبنب اتن آزمو ن از سوطح «صوزر» توا سوطح «نوه» را در برمب ورد روه نمورۀ مش لوب
برا

ی لب وج د نبارد ،بسکوه پو تری نمورۀ اتون آزمو ن بسویگب بوه شورات دانشوگاهیوا و

مؤسسووات دارد .مثسوواً دانشووگاه یوواروارد ،رمیوورتی و آرسووز رد ضووبا
مووبپ ترنووب و نموورۀ اهووار مهووارت آتسوویز مهوواجران بووه رانووادا باتووب ضووبا

نموورۀ یزوو
یز و

را

باشووب.

بهعیارتدتگر ،یر دانشگایب نمورۀ مش لوب بوهعن ان مع وار پو تری تع و ن موبرنوب .نمورۀ
ضبا

صزر اس

روه داوطسوا یو

نه به معنا اتن اسو
ن و و اس و

روه داوطسوا ،رامسواً ،مهوارت رواربرد زبوان را دارد .اتون آزمو ن دو

«آرادم و » و «عم و مب» .یوور سووال ضووبود یزیووادوپنی درصووب از داوطسیووان در

آزموو ن آرادم وو
شرر

اطّساعوات ابو ارزتوابب نوبارد و نمورۀ ضوبارثر تعنوب

آتسوویز و ضووبود ب سوو

پوونی درصووب در نوو و آزموو ن عموو مب آتسوویز

مبرننوب .ایوراد روه لوب تکم و تیلو سات او د در دانشوگاهیوا انگس سوبزبان

را دارنب باتوب در آزمو ن آرادم و

آتسویز شورر

رننوب و ایوراد روه بوه منظو ر

رانوبن

دورهیا ر تاهمبّت ینّب و ضریها  ،ااو دتورسم ،روار روردن و توا مهواجرت لوب سوزر بوه
رشوو ریا انگس سووبزبان دارنووب ،باتووب در آزموو ن عموو مب آتسوویز شوورر

رننووب .یوور دو

آزموو ن در دو ب ووو «شوون بار » و « زیووار » ،رامسوواً ،تکسووان یسووینب ،امووا در دو ب ووو
1. International English Language Testing System
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«ا انووبار » و «ن شوویار » میزاوتنووب .داوطسیووان بووا ت جّووه بووه ن وواز او د نو و آزمو ن تعنووب
آرادم

تا عم مب را انی ا

مبرننب).(ielts.org

یبی اتون پوهویو بررسوب رابطوت بو ن مهوارتیوا شون بار و زیوار  ،ن شویار و
ا انووبار  ،ا انووبار و زیووار و ن شوویار و زیووار در آزموو ن آرادم وو

آتسوویز در

 22رش و ر آسو اتب در سووال  2412و ارا ووت مووبل تعووامسب مهووارتیووا زبووانب ب و د؛ بنووابراتن
سؤالات اتن پهویو عیارت اس

از

 .1آتوا م وان نموورات مهارتیوا شوون بار و زیوار در آزمو ن آتسویز آرادم و

در

ارّۀ آس ا در سال  2412یمیسیگب معنادار وج د دارد؟
 .2آتووا م ووان نموورات مهارتیووا

زیووار و ا انووبار در آزم و ن آتسوویز آرادم و

در ارّۀ آس ا در سال  2412یمیسیگب معنادار وج د دارد؟
 .2آتووا م ووان نموورات مهارتیووا ا انووبار و ن شوویار در آزمو ن آتسوویز آرادم و
در ارّۀ آس ا در سال  2412یمیسیگب معنادار وج د دارد؟
 .0آتوا م وان نموورات مهارتیوا ن شوویار و زیوار در آزمو ن آتسویز آرادم و

در

ارّۀ آس ا در سال  2412یمیسیگب معنادار وج د دارد؟
 .1آتووا بو ن م ووانگ ن نموورات داوطسیووان اترانووب ،ینووب و مالاتوواتب آزم نیووا آتسوویز
سال  2412تزاوت معنادار وج د دارد؟

ارادم
 .2پیشینۀ پژوهش

ینارد و یمکواران )2412( 1معی بنوب بو نالمسسوب شوبن ماننوب ا ابوان دو طریوها اسو
ره یم دانشج تان و یم دانشوگاهیوا موبت اننوب بوه ایوبای او د برسونب؛ تعنوب دانشوج تان
مووبت اننووب آموو زی بار ز ّوو

درتای و

رننووب ،راریووا پهویشووب را دنیووال و بوورا دن ووا

وا عووب آم و زی تجربووه رسووا رننووب .از س و
جهانب دسو

دتگوور ،دانشووگاهیووا مووبت اننووب بووه شووهرت

تابنوب ،در جامعوت آمو زی عوالب جهوانب از نظور ت ل وب عسوم و رسوا درآموب

جاتگوواه و م ع و

بووابیب رسووا رننووب و بووا اووالویووا موورتی بووا جهانبشووبن ا و د را

1. Henard et al
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سووازنب .ووااری سووال  2412از رونووب بوو نالمسسووب شووبن آموو زی عووالب اروپووا

ضارب از آن اس
معنا ظری

روه بوبشو

جرتوان بو نالمسسوب شوبن در ضوال یاونوب اسو

و اتون بوه

بسو ار زتواد بورا مؤسسوات آمو زی عوالب رشو ریا اروپوا اسو  ،راوه

نیو د پشووی انت مووالب و انعطایناپو تر در اووارا
در ت سعت براب رش ریاس

یووا

وان نب رش و ریا م جووا تووأا ر

(ناض ت آم زی عالب اروپا.)2411 ،1

در اروپووا ،ب و نالمسسووب رووردن دانشووگاهیووا بووا تزووایمنامووهیووا و ت ای وواتب ماننووب «ب ل ن ووا
پروسووز»« ،2ارسووم ت»« ،2تمروو ت»« ،0اراسووم ت م نووبوت»« ،1مووار روو ر » 1و بووا
اسیزاده از تسوه ساتب ماننوب س سویم میاسویه و انی وال واضوبیا درسوب از تو
دانشگاه دتگور در دانشوگاهیوا اروپواتب و ن وا س سویم اوارا
ت

مع ار برا ارزتابب دانشگاهیا صو رت پو تری

دانشوگاه بوه

ر زوب اروپواتب بوهعن ان

سور شو د
توا جرتوان روار سوه تور و م ّ

(رمس ن اروپاتب .)2412 ،7یمزمان با اتون تزوایمناموهیوا ،تکوب از ع امو مهموب روه رونوب
اجوورا اتوون پبتووبه را تسووه
نشاندینبۀ ایمّ ّ

روورد ،اسوویزاده از زبووان انگس سووب در آم و زی ب و د .اتوون اموور

زبوان بوهعن ان تکوب از ع امو مهوم بو نالمسسوب شوبن اسو ؛ اراروه بوا

بو نالمسسووب شووبن آمو زی عووالب در دن ووا ،ن وواز بووه اسوویزاده از زبووان بو نالمسسووب بووه منظو ر
بر رار ارتیاطوات سویرده بوا رشو ریا م یسوم ب وازپو و ورور بوه نظور موبآتوب.
اسوویزاده از زبووان دو در آموو زی عووالب رشوو ریا غ وور انگس سووبزبان ضووبود توو
یاار درصب رشوب داشویه اسو

(وااور و م وارو  )2410 ،2و سورع

دیووه،

رشوب اسویزاده از زبوان

دو در آموو زی عووالب رشوو ریا غ وور انگس سووبزبان در سووالیا اا وور نشوواندینبۀ
ایمّ ّو

اسوویزاده از زبووان دو  ،تجربووت م یووق اسوویزاده از آن در آمو زی عووالب و م وواان تووأب ر

اتون امور در م ی و

آمو زی عووالب اتون رشو ریا اسو  .عسوواوه بور اتون ،رشوب اسوویزاده از
1.The European Higher Education Area
2. Bologna process
3. Erasmus
4. Tempus
5. Erasmus Mundus
6. Marie Curie
7. The European Commission
8. Wachter &Maiworm

مطالعات زبان و ترجمه

111

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

زبان دو در آم زی عوالب رشو ریا غ ور انگس سوبزبان ی و در وارّۀ اروپوا نیو ده اسو ،
بسکه در ب وه رشو ریا ن وا رشوب ابو

یو لب داشویه اسو

و ایوااتو اشومگ ر از ارا وت

رشیهیوا بوا زبوان دو (انگس سوب) در دانشوگاهیوا زتواد از وارّۀ آسو ا مشوایبه موبشو د
(رررراترت .)2411،1
ارا ت رشویهیوا بوه زبوان انگس سوب به وبر رشوب رورده روه رررراترتو

( )2411تلوبتق

مووبرنووب ب و نالمسسووب شووبن و اسوویزاده از زبووان انگس سووب بووهعن ان زبووان آم و زی ب وه شووک
جباناپ تر دریمتن وبه شوبهانوب .ارنو ن صواضانظوران زتواد زبوان آمو زی عوالب غالوا
در دن ا و ضوارمتورتن زبوان دو در اروپوا را زبوان انگس سوب موبداننوب و مطالعوات و شو ایب
زتاد ضارب از م ع

مسییکمتر اتن زبان در آتنبه اس

(ررتسیال.)2442،2

 .1 .2رابطه بین مهارتهای خوانداری و نوشتاری

می ّ ووان (ژنوو 2443 ،2؛ سووعبآباد مطسووق و ا ووری2411 ،؛ لنجوور2444،0؛ واتوو ،1
)1321؛ تاییهانب ره پ شوری

در مهوارت ا انوبار ابور مثییوب بور مهوارتیوا ن شویار و

زیووار دارد .در اوات و دی وت شل و
در زبوان و تزکّور تیو

م سوواد در ط و ل دورۀ تی ووق م انرشوویها

سوویرده

نظوور مررووا مطالعووات شووناایب در یوواروارد ،ا انووبار و ن شوویار

بهعن ان دو یراتنب مورتی بوه یوم مو رد ت جّوه ب دنوب .الشو رمن و المنلو ر )2410( 1توأب ر
مهارت ا انبار بور عمسکورد مهوارت ن شویار دانشوج تان رشویه زبوان در دانشوگاهیوا را
در عربسوویان بررسووب رردنووب .تاییووهیووا آنهووا نشووان داد رووه ایووااتو سووطح رمووب مهووارت
ا انبار توأب ر مسوی م بور مهوارت ن شویار دارد و باعو

بهیو د اتون مهوارت موبشو د.

اسی سووکب )1322( 7مطالعووات اوو د را بوور رو مهووارتیووا ا انووبار و ن شوویار
انیشووار داد .نیوواتی مطالعووات او نشووان داد ایووراد رووه مهووارت ن شوویار بهیوور دارنووب،
1. Kirkpatrick
2. Crystal
3. Zhang
4. Langer
5. White
6. Al- Shorman & Al-Mansour
7. Stosky
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مهووارت ا انووبار بهیوور ی وم دارنووب و ایووراد رووه مهووارت ا انووبار بهیوور دارنووب ،در
نگاری می ن ن ا م یقتور یسوینب .او یمننو ن نی جوه ور رورد زبوانآمو زانب روه مهوارت
ا انووبار بهیوور دارنووب ،در م اتسووه بووا زبووانآم و زانب رووه در مهووارت ا انووبار

ووع م

یسینب ،جمسات بهیر از نظر « رامر» ت ل ب مبرننب.
اهووار مهووارت اصووسب را نمووبت و ان جبا انووه تووبرتز روورد .مه وارت زیووار اغسووا بووا
مهووارت شوون بار و مهووارت ن شوویار بووا مهووارت ا انووبار موورتی اسوو  .دو مهووارت
ا انبار و ن شیار رابطوت نادتکوب بوایم دارنوب زتورا تو
زبان ت ل ب مبرننوب .مهوارت زیوار اسو

یورد بهوسو ست اتون دو مهوارت

روه راه را بورا ایوراد یمو ار موبرنوب توا زبوان

ب شیر به شک ن شیار ت ل وب رننوب .تنهوا و یبروه اهوار مهوارت بوها بب روار موبرننوب
مبت ان زو

تو

یورد زبوان را بوهط ر یلو ح موبدانوب؛ اموا یور اوه مهوارت زیوار را

ب شوویر تموورتن رنووب ،در دتگوور مهووارتیووا ن ووا ب شوویر پ شووری

مووبرنووب .مهووارتیووا

ا انووبار و ن شوویار مکموو تکووبتگر یسووینب .دروا وو بوو ن اتوون دو مهووارت ارتیووام
زتاد وج د دارد و یور دو یعّال ّو یوا معناسواز یسوینب .یرانوب نیواتی تواد ر اتون دو
مهارت زبوانب میزواوت اسو  ،اموا آنهوا ارتیوام نادتکوب دارنوب .یوم ا انوبار و ن شویار
یراتنووبیووا شووناایب مشووابهب را در برمب رنووب و یووم در زمووان ت رتیواً تکسووانب در یرا وور
رشووب مووبرننووب .ازآنجاتبرووه یراتنووبیووا ا انووبار و ن شوویار مشووابه یسووینب ،ترر ووا
آم زییا ا انبار و ن شیار در س ادآم ز

رور اس .

مطالعووات زتوواد (ابووات ،برن نگوور و یووات ل2414 ،1؛ اضمووب ،و نوور و لوو پا2410 ،2؛
اسوووک نن2412 ،2؛ انراتووو  ،امرووو وجموووب سووو ن2411 ،0؛ برن نگووور ،ابوووات ،رایوووا ،
رتنوووارد2442،1؛ شووونایان2441 ،1؛ رتوووا )2442 ،7رو رابطوووت مهوووارت ا انوووبار و
مهارت ن شویار انجوا شوبه اسو  .م

و و اصوسب تموا اتون پوهویویوا بررسوب رابطوت
1. Abbot, Berninger, & Fayol
2. Ahmed, Wagner, & Lopez
3. Schoonen
4. Chapelle, Enright, & Jamieson
5. Berninger, Abbott, Graham, & Richard
6. Shanahan
7. Grabe
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دو طریووه و تووأب ر می اب و اتوون دو مهووارت بوور تکووبتگر در ت واد ر زبووان انگس سووب ب و د.
تاییهیا یمت اتون مطالعوات توأب ر می ابو مهوارت ا انوبار و مهوارت ن شویار بور رو
تکبتگر در تاد ر زبان انگس سب را تأت ب رردنب.
اسووک نن ( )2412رابطووت بوو ن مهووارت ا انووبار و مهووارت ن شوویار دانوووآموو زان
پاتوت یشویم در رشو ر یسنوب را بررسووب رورد .نیواتی اتوون پوهویو نشووان داد روه یمیسوویگب
معنووادار ب و ن اتوون دو مهووارت وج و د دارد و یوور رووبا از اتوون مهووارتیووا تووأب ر مثی و
می اب و بوور تکووبتگر دارد .یمنن و ن تاییووهیووا نشووان داد رووه بووا رم و

و

مهووارت ا انووبار

ب شووب از اعووب دسووی ر زبووان در ایوون زبووانآموو زان جووا مووب وورد و زبووانآموو زان
مووبت اننووب از طرتووق مهووارت ا انووبار بووه روی مناسوویب بوورا مهووارت ن شوویار دس و
تابنب و از نکات دسی ر ره در طو ل ا انوبن تواد موب رنوب ،بورا ن شوین اسویزاده رننوب.
اتن ببان معنوا اسو

روه زبوانآمو زان موبت اننوب از طرتوق مهوارت ا انوبار مهوارتیوا

لوواز بوورا ن شووین را ب ام زنووب .اوو

 ،1موو ن ،2پ وو  2و رنوو  )2412( 0مهارتیووا

ا انووبار و ن شوویار زبووانآموو زان سووطح پ شوورییه روورها را بررسووب رردنووب .در اتوون
مطالعه تأب ر مهارت ا انوبار بور مییو ا و سواایار در مهوارت ن شوین مو رد مطالعوه ورار
ریو  .نیوواتی اتوون پووهویو نشووان داد رووه ت انوواتبیووا مهووارت ا انووبار تووأب ر مسووی م
رو عمسکوورد مهووارت ن شوویار زبووانآموو زان روورها دارد .ب شوویر مطالعووات (اوو
بوورات -ریسووه2411 ،1؛ تانوو

و

و پسارووانا2412 ،1؛ ت شوو مارو )2443 ،7تأب ر وو ار آموو زی

تکراراووه دو مهووارت ا انووبار و ن شوویار در آموو زی و توواد ر زبووان انگس سووب را
تأت ووب رردنووب .بوور اسووات اتوون پووهویویووا ،یوور دو مهووارت از نظوور زبووانشناسووب دارا
وته بیوا مشویررب یسوینب و ن وو تکوامسب در تواد ر زبوان دارنوب (ل وا  .)2414 ،2در
1. Choi
2. Moon
3. Peak
4. Kang
5. Cho & Brutt-Grffle
6. Yang & Plakans
7. Yoshimuru
8. Liach
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پهویشوب دتگوور سووع ب آبوواد مطسووق و ا ووری ( )2411رابطووت بو ن دو مهووارت ا انووبار
و ن شوویار در آزموو ن آتسوویز آرادم وو
تاییهیا آنان نشان داد روه تو

داوطسیووان اترانووب را موو رد مطالعووه وورار دادنووب.

رابطوه معنوادار بو ن اتون مهوارتیوا وجو د دارد .عسواوه بور

اتوون ،نیوواتی اتوون مطالعووه تووأب ر مهووارت ا انووبار بوور سوواایاریووا زبووانب در مهووارت
ن شیار آزم ن آتسیز آرادم

را تأت ب ررد.

 .2 .2رابطۀ بین مهارتهای نوشتاری و گفتاری

یر دو مهوارت ن شویار و زیوار ممکون اسو

بوه تو

م

و و برردازنوب و از منواب

زبووانب مشووابه ماننووب دسووی ر زبووان و واژ ووان مشووابه اسوویزاده رن ووب .اتوون مهووارتیووا ،اساسواً،
منی و انی ووال ان و او م یسزووب از معووانب یسووینب و معنووا ممکوون اس و
م لب میزواوت باشوب .ا راوه ممکون اسو

یور روبا از مهوارتیوا

بووا ت جّووه بووه یووبی و
زیوار و ن شویار

در زم نووهیا رامسواً مش لووب وج و د داشوویه باشووب ،براووب زم نووهیووا وج و د دارد رووه زبووان
ت ل بشووبه دارا وته بیووا یوور دو مهووارت ن شوویار و زیووار اسوو  ،بنووابراتن تموواتا
بو ن اتوون دو مهووارت زبووانب از ب و ن مووبرود (نمازتوواندوسو  ،عیووب سوورا

و رض مووب

اصزهانب.)2412 ،
رشووب رو دم در ن شووین بسوویگب بووه دانووو و از زبووان زیووار بوورا ب ووان معنووا دارد.
ن ووو زیووار در بهی و د مهووارت ن شوویار زبووان دو ن ووا شووناایه شووبه اس و

(وتسوویرب،1

 .)2441ا راووه مهووارتیووا ن شوویار و زیووار دو مهووارت جبا انووه زبووان بووا اایسووای
اام یسوینب ،یور دو مهوارت میعسوق بوه طی هبنوب مهارتیوا ت ل وب زبوان بورا ب وان
و ت ل ووب اطّساعووات یسووینب و بووه دل و تشووابه زتوواد اتوون دو مهووارت اصووسب زبووان رووه بووه
مهارتیا س ادآم ز معروی یسینب ،بس ار به یم وابسیه یسینب (جردن.)1337 ،2
ی وو ز )2412( 2معی ووب اسوو

مهووارت زیووار بووهعن ان عمسکوورد بوو نیوورد زبووان

تعرتم مبش د روه از طرتوق آن معنوب ت ل وب و منی و موبشو د و مهوارت ن شویار رایوب

1. Weisberg
2. Jordan
3. Hughes
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مووبرن ووب بووهط ر طی عووب انجووا مووبدی ووب.

یمووانط ر رووه س و س ا )1334( 1اظهووار داش و  ،مهووارت ن شوویار بووهط ررسّب از ت و

شووک

اسیانبارد دسی ر زبوان ،سواایار و واژ وان پ ورو موبرنوب روه از سواایار جمسوات مهوارت
زیار جباتبناپو تر یسوینب .درنی جوه ،تمورتن ن شویار موبت انوب آ وایب زبوانآمو زان را
از سوواایار جمسووه در ض و ن صوویی

رووردن بووه ضووبارثر برسووانب و مهووارت زیووار آنهووا را

ایااتو دینب.
رابطووت بو ن مهووارتیووا ن شوویار و زیووار بووا ت جّووه بووه الگ یووا نیو

مشووابه در

اتون دو مهووارت زبووانب ت سو رسسنووب و پ کرتنو  )2441( 2بررسووب شووبه اسو  .تاییووهیووا
آنهووا نشووان داد رووه بوو ن اتوون دو مهووارت توو
زبووانآم و زان در یوور ت و

رابطووت معنووادار وجوو د دارد و پ شووری

از اتوون مهووارتیووا تووأب ر مسووی مب بوور رو مهووارت دتگوور دارد.

ا راه مهارتیوا ن شویار و زیوار دو مهوارت جبا انوه زبوانب بوا تزاوتیوا اوام
یسووینب ،یوور دو میعسووق بووه طی هبنووب مهارتیووا ت ل ووب یسووینب و بووه دل وو اشوویرام
بس ار از مؤلزهیا مشابه بس ار بایم مرتی یسینب (ج ردن.)1337 2،
زو )2447( 0رابطووت بوو ن مهووارتیووا

زیووار و ن شوویار در دانشووج تان دانشووگایب

در رش ر ا ن را روه در دانشوگاهیوا آمرتکوا مشوی ل تیلو
داد .در اتوون مطالعووه ،ت جّووه می ّوق بوور بسو
ره مهارتیا

نیو

ب دنوب مو رد مطالعوه ورار

دانشووج تان رشوویه زبووان انگس سووب بو د

زیوار و ن شویار آنهوا مو رد تجاتوهوتیس

ورار ریو  .تاییوهیوا اتون

تی ووق نشووان داد رووه بوو ن مهووارت زیووار و ن شوویار دانشووج تان ا نووب رشوویت زبووان
انگس سووب رابطووت معنووادار وج و د دارد و پ شووری

در یوور رووبا از اتوون دو مهووارت باع و

بهیو د مهوارت دتگوور موبشو د و ی روبا از مهوارتیووا ن شویار و زیووار نموبت انووب
ببون تاد ر دتگر پ شری

رنب.

1. Silva
2. Cleland & Pickering
3. Jordan
4. Zhu
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ن و تن )1331( 1در تی ووب دربووارۀ تووأب ر رسمووات م و رد اسوویزاده در مهووارت ن شوویار
بر مهارت زیوار در بیو

آزاد درتایو

روه تموا واژ وانب روه زبوانآمو زان بورا بیو

رردن به رار موببرنوب یموان مو ارد اسو

روه در مهوارت ن شویار بوه روار موببرنوب .او

نی جووه ر روورد بووه اوواطر اتوون اشوویرام لیووات دو مهووارت تووأب ر مسووی مب بوور تکووبتگر
دارنب و ا ر لیوات ب شویر در ن شویار زبوانآم زان اسویزاده شو د ،بوه یموان م واان لیو
در مهارت زیار اسیزاده مبش د.
 .3 .2رابطۀ بین مهارتهای خوانداری و گفتاری

ا انووبن سو م ن مهووارت ارتیوواطب اسو

رووه بووهط ر طی عووب ایووراد از سوون شوسووالگب

آن را شووروو مبرننووب .ت انوواتب ا انووبار مع ووار اسوو
باسوو اد و ببسوو اد ت سوو م مبنماتووب و اتوون یرصوو
انبتشهیا انسانیا بارب روه ب شویر مکیو
«براتو

و مو

رووه انسووانیووا را بووه دو دسوویت

را اتجوواد مبرنووب تووا مووا بیوو ان م از

یسوینب ،بهرهمنوب شو تم .بور اسوات نظرتّوت

ر و ر» ،)1374( 2م وواان مهووارت ا انووبار زبووانآم و زان تووأب ر مسووی مب

بر بهی د مهارت زیوار آنهوا دارد و ا ور ایوراد موبا اینوب انگس سوب را تواد بگ رنوب ،باتوب
مهارت ا انوبار را بوها بب تمورتن رننوب توا بی اننوب بوا تسوس بور سواایاریوا زبوانب و
نج نه مناسا لی

مهارت زیار ا د را ایااتو دینب.

رض موب اصوزهانب ،عیب سورا و نمازتواندوسو

( )2412توأب ر تمورتن ن شویار در

بهیو د مهوارت زیوار در بو ن یرا وران زبوان انگس سوب را بررسوب رردنوب .نیواتی مطالعوه
آنها نشان داد ره نهتنها مهوارت ن شویار  ،بسکوه مهوارت زیوار
اب ت جّهب بهیو د تاییوه اسو

وروه آزمواتو ن وا بوهط ر

و بهیو د مهوارت ن شویار توأب ر مسوی مب بور پ شوری

در

مهارت زیار دارد.
یییعسوب و سوی دهنموا ( )2411توأب ر تمورتن ن شویار یبات شوبه بور مهوارت زیوار
دانشوج تان رشویه زبوان انگس سوب اترانوب را بررسوب رردنوب .تجاتوهوتیس
نشان داد ره نهتنها مهارت ن شیار  ،بسکوه مهوارت زیوار

رمّوب دادهیوا

وروه آزمواتو ن وا بوهط ر ابو
1. Newton
2. Bright & McGregor
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تو جّهب بهیو د تایو  .عسوواوه بوور اتوون تیس و دادهیووا ر زووب جم آور شووبه از طرتووق
ملواضیه بوه منظو ر بررسوب نگوری زبوانآمو زان وروه آزمواتو نسوی

بوه ن وو تمورتن

ن شیار در بهیو د مهوارت زیوار نشوان داد روه یرا وران نگوری مثییوب نسوی

بوه توأب ر

تمورتن ن شویار یبات شوبه بور بهیو د مهوارت زیوار در پاتوان تور داشوینب ،راوه در
ابیبا نگری مشابهب نباشینب.

پامسوا )2411( 1توأب ر آمو زی زیوار اسویبلالب بور ت انواتب دانوو آمو زان بور مهوارت
ن شیار اسیبلالب را بررسب رورد .تاییوهیوا او نشوان داد روه انو ن آمو زییوا یبیمنوب
زیار اسویبلالب باعو

بهیو د مهوارت ن شویار زبوانآم زان موبشو د .یمننو ن نیواتی اتون

تی وق نشوان داد روه زبوانآمو زان وادر بوه انی وال مهوارتیوا مربو م بوه تجاتوهوتیس
انی واد و سوازمانبیب یسوینب ،آنهوا بوه آمو زییوا ا وایب در مو رد مهوارتیواتب ماننوب
اس  ،ن از دارنب.

یتجب و غ ره ره منیلر به مهارت ن شیار

 .4 .2رابطۀ بین مهارتهای گفتاری و شنیداری

یبی تواد ر زبوان ،پ شوری

در اهوار مهوارت اصوسب یموراه بوا رموب دسوی ر زبوان

اس  ،اما اتن یوبی نهواتب ن سو  .یوبی نهواتب اتون اسو

روه زبوانآمو ز بی انوب از زبوان

اسیزاده رنب .مهوارت شون بار بوهعن ان تکوب از ابااریوا ارتیوام زبوانب ،ب شویرتن اسویزاده
را در زنووب ب روزمووره موورد دارد .عسوواوهبراتن ،اتوون مهووارت وابسوویه بووه مهووارت زیووار
اس  .مهارت شون بار ممکون اسو
داشیه باشب زتورا معم لواً ممکون ن سو
ی دی م ضیّب ا ر

نسوی

روه بوه ع وا بر وردتم و دوبواره بوه عو ن رسموات

تنبه تسای رنب دوباره آنها را تکرار رنب )رراشن.)1322،2

ژنوو  )2443( 2در توو

مطالعووت آزماتشووگایب ،ابوورات مهووارت شوون بار را بوور رو

مهووارت زیووار دانشووج تان دانشووگاه ر ن و
تجاتهوتیس

بوه دتگور مهوارتیوا بوه تمرروا ب شویر ن واز

داو ا و ن بررسووب روورد .یووبی اتوون مطالعووه

رمّب ابورات مهوارت شون بار بور مهوارت زیوار در بو ن دانشوج تان بو د.

1. Pamela
2. Krashen
3. Zhang
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نیوواتی پووهویو او نشووان داد رووه رابطووت معنووادار ب و ن ت انوواتبیووا شوون بار و زیووار
وجوو د دارد .یمننوو ن نیوواتی تی ووات بکموون و پووالمر )1321( 1و شوو ن )2441( 2نشووان
داد رووه زبووان از مهووارتیووا انب انووه تشووک
اولر )1373( 2ب د ره اعی واد داشوینب زبوان از تو

شووبه اسو  .اتوون نظرتّووه در م ابو دتووب اه
مهوارت واضوب تشوک

شوبه اسو  .بواتب

و بکموون )1332( 0نشووان دادنووب رووه مهووارتیووا شوون بار و ا انووبار در عمسکوورد دارا
وته ب تعام و تکراراگب یسینب.
پ وواتب )2412( 1توو

الگوو

درتوواییب-ت ل ووب  1بوورا مهووارتیووا زبووانب آرادم وو

زبانآمو زان در دانشوگاه س نسو ناتب 7ارا وه داد .نیواتی بررسوبیوا نشوان داد تو
مثیوو

یمیسویگب

بوو ن مهووارتیووا زبووانب وجوو د دارد .ب شوویرتن یمیسوویگب بوو ن مهووارتیووا

شوون بار  -زیووارت مهووارتیووا شوون بار -ا انووبار وجو د داشو
رمیوورتن یمیسوویگب بوو ن مهارتیووا

رووه م ووبار آن  4770و

زیووار -ا انووبار وجوو د داشوو

رووه م ووبار آن

 4704بوو د .بوور اسووات تاییووهیا ،مهووارت شوون بار ابوورات مثییووب در بهیوو د انگس سووب
میاورها دانشج تان دارد.
در مطالعووت دتگوور  ،بار ووان ( )2412رابطووت بوو ن مهووارتیووا شوون بار و دتگوور
مهووارتیووا زبووانب را در آزم و ن آتسوویز در اتووران بررسووب روورد .شوورر رننووب ان در اتوون
تی ووق  741نزوور از داوطسیوو ن آزموو ن آتسوویزت ردۀ سوونب  20-27سوواله در شووهر تهووران
ب دنب .یوبی اتون شورر رننوب ان در آزمو ن آتسویز اداموت تیلو
تو

توا رسوا مهوارت در

رش و ر انگس سووبزبان ب و د .تاییووهیووا اتوون پووهویو نشووان داد رووه وابسوویگب مثی و

و

معنووادار بوو ن مهووارت شوون بار و دتگوور مهارتیووا زبووانب وجوو د دارد .عسوواوه بووراتن،
نیوواتی نشووان داد رووه براسووای یمیسوویگب بو ن مهووارتیووا شوون بار و زیووار در میو
زنووب ب ،وابسوویگب بوو ن مهووارت شوون بار و ا انووبار از وابسوویگب بوو ن مهارتیووا
1.Bachman & Palmer
2. Shin
3. Oiler
4. Bae & Bachman
5. Piatti
6. receptive-productive model
7. Cincinnati
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شوون بار و زیووار ب شوویر ب و د .بوور اسووات نیوواتی اتوون تی ووق ،یمیسوویگب معنووادار ب و ن
اهار مهارت اصسب زبان در آزم ن آتسیز وج د دارد.
 .3روش پژوهش

اتن پهویو از نو و ت صو زب-یمیسویگب اسو  .دادهیوا مو رد ن واز بورا اجورا اتون
تی ق و پاسخ به سوؤالات پوهویو بور اسوات نمورات آزمو ن آتسویز آرادم و

 22رشو ر

آس و اتب در سووال  2412اس و  .نموورات م ووانگ ن اهووار مهووارت آزم و ن آتسوویز آرادم و
سووات

از

 www.IELTS.orgرییووه شووب .آزم و دنبیووا اتوون تی ووق از  22رش و ر آس و اتب

تعنووب اتووران ،ینووب ،ینو

رنو  ،مووالا  ،ر تو  ،طوور ،یس ر و ن ،عربسوویان سووع د  ،عمووان،

عوورا  ،ژاپوون ،اوو ن ،تررمنسوویان ،تاج کسوویان ،تاتسنووب ،تووات ان ،پارسوویان ،بنگسووادی،
آارباتجووان ،امووارات مییووبه عربووب ،اردن و انووبونا ب دنووب رووه ب شوویرتن آزم و ن آرادم و
آتسیز در ط ل سال در اتن رشو ریوا بر واار موبشو د .یموت شورر رننوب ان اتون تی وق،
داوطسیووانب ب دنووب رووه در آزم و ن آرادم و

آتسوویز شوورر

مهووارت یمووت شوورر رننووب ان در آزمو ن آرادم و

رردنووب .م وانگ ن نموورات اهووار

آتسوویز در اتوون  22رشو ر آسو اتب بوه-

عنوو ان دادهیووا اتوون تی ووق اسوویزاده شووب .بوورا تجاتووهوتیس

دادهیووا از «یمیسوویگب

پ رس ن» اسیزاده شب.
منیوو اطّساعووات اتوون تی ووق را دانشووگاه رمیوورتی ،دانشووگاه آرسووز رد و رنسوو ل
انگسسوویان مووبترت

مووبرننووب .عمسکوورد شوورر رننب ان در آزموو ن آرادم وو

اهووار مهووارت ا انووبار  ،ن شوویار  ،زیووار و شوون بار از سووات

آتسوویز در

م و ر ر جم و آور و

بهعن ان دادهیا اتن مطالعوه اسویزاده شوب .زبوان انگس سوب بورا اتون شورر رننب ان زبوان
اارجووه تووا زبووان دو ب و د .م ووانگ ن نموورات شوورر رننووب ان در اهووار مهووارت آزم و ن ،از
صزر تا نه بورا بررسوب یمیسویگب بو ن اهوار مهوارت اصوسب زبوانب اسویزاده شوب .اموروزه
معسّمووان زبووان انگس سووب روییووا و تکن و یووا میزوواوتب بوورا تووبرتز و آم و زی اهووار
مهارت اصسب آزم ن آتسویز اسویزاده موبرننوب ،اموا روشوب روه داوطسیوان در آزمو ن آتسویز
از طرتق آن سنج به مبش نب ،در یمت اتن  22رش ر آس اتب تکسان ب ده اس .
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 .4یافتههای پژوهش

عمسکورد شورر رننوب ان در آزمو ن آرادم و

اتن ب وو شوام تجاتوهوتیس

سووال  2412در  22رشوو ر آسوو اتب اسوو  .پوونی جووبول در اتوون سووم

آتسویز

وجوو د دارد رووه

یمیسیگب ب ن مهارتیا اصسب زبان در آزم ن آتسیز را نشان مبدینب.
جدول  .1همبستگی بین مهارت شنیداری و مهارت گفتاری
مهارت شن بار

مهارت زنار

1

**. 721
22

یمیسیگب پ رس ن

مهارت شن بار

 .444سطح معنادار

تعباد

**.721

1

.444

یمیسیگب پ رس ن

مهارت زیار

سطح معنادار
تعباد

22

نیاتی آمار جبول شمارۀ  1م اان یمیسیگب ب ن نمرات مهارتیا شن بار و زیار در
آزم ن آتسیز آرادم

در ارّۀ آس ا در سال  2412را  4721و سطح معنادار را  .444نشان

مبدیب ره از  .41رمیر اس  .با ت جّه به اطّساعات م ج د در اتن جبول ،رابطت معنادار ب ن
مهارتیا شن بار و زیار در آزم ن آتسیز آرادم
دارد .برت اتن رابطه ،نسییاً ،اب ت جّه اس

در ارّۀ آس ا در سال  2412وج د

و با ت جّه به م بار یمیسیگب پ رس ن مبت ان

ادّعا ررد ره دو میی ر  12درصب م اان وارتانز را در تکبتگر ت

ح مبدینب ره م اان بس ار

بالاتب اس  .بر اسات رابطت ب ن اتن دو مهارت ا ر تکب از میی ریا ایااتو تا رایو تابب ،میی ر
دتگر ن ا رایو تا ایااتو مبتابب؛ بنابراتن ،مبت ان ز
پ شری
رم

مهارت زیار رم
مبرنب و ت

مبرنب و پ شری

ره پ شری

مهارت زیار به پ شری

رابطت معنادار مسی م ب ن دو مهارت وج د دارد.

مهارت شن بار
مهارت شن بار

به
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جدول  .2همبستگی بین مهارت خوانداری و مهارت نوشتاری
مهارت ا انبار

مهارت ن شیار

یمیسیگب پ رس ن

1

**.211

مهارت ن شیار

 .444سطح معنادار

 22تعباد
1

**.211

.444

سطح معنادار

یمیسیگب پ رس ن

مهارت ا انبار

تعباد

22

بوور اسووات اطّساعووات م جوو د در جووبول شوومارۀ  ،2یمیسوویگب بوو ن مهووارتیووا
ا انووبار و ن شووین  .211اسوو
بنوابراتن ،رابطووت معنوادار
آرادم

و سووطح معنووادار  .444اسوو

بو ن مهووارتیوا

ن شویار

رووه از  .41رمیوور اسوو ؛

و ا انووبار

در آزمو ن آتسوویز

در وارّۀ آسو ا در سوال  2412وجو د دارد .وبرت اتون رابطوه ،ابو ت جّوه اسو

و

بوا ت جّوه بوه م وبار یمیسویگب پ رسو ن مبتو ان ادعوا رورد روه دومیی ور  11درصوب م واان
وارتوانز را در تکوبتگر ت

و ح موبدینوب روه م واان بسو ار بالواتب اسو  .تجاتوهوتیس

دادهیا نشان مبدیب روه ایوااتو توا روایو یور روبا از اتون دو مهوارت بوا مهوارت دتگور
رابطت مسی مب دارد و پ شری

یر دو مهارت بهط ر زتاد به یم وابسیه اس .

جدول  .3همبستگی بین مهارت خوانداری و مهارت گفتاری
مهارت ا انبار

**. 111
 22تعباد
1

مهارت زیار

1

 .441سطح معنادار
**.111
.441

22

یمیسیگب پ رس ن

مهارت زیار

یمیسیگب پ رس ن
سطح معنادار
تعباد

مهارت ا انبار
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جووبول شوومارۀ  2م ووبار یمیسوویگب پ رس و ن ب و ن دو مهووارت ا انووبار و زیووار را
 4111نشان مبدیب .بور اسوات اتون جوبول ،سوطح معنوادار  .444اسو

روه از  .41رمیور

اسو ؛ بنوابراتن رابطوت معنوادار م وان مهوارت ا انوبار و مهوارت زیوار در آزمو ن
آتسیز آرادم و

در وارّۀ آسو ا در سوال  2412وجو د دارد و پ شوری

توا عوب پ شوری

در

یوور رووبا از دو مهووارت ا انووبار و زیووار بووهط و ر مسووی م رو دتگوور تووأب ر دارد.
برت اتن رابطه ،می س اس

و بوا ت جّوه بوه م وبار یمیسویگب پ رسو ن مبتو ان ادّعوا رورد

روه دو میی ور  21درصوب م واان وارتوانز را در تکوبتگر ت
بالاتب اس

و ح موبدینوب روه م واان نسوییاً

.
جدول  .4همبستگی بین مهارت گفتاری و نوشتاری
مهارت زنار

**. 244
22

تعباد
1

مهارت ن شیار

1

 .444سطح معنادار
**.244
.444

22

یمیسیگب پ رس ن

مهارت ن شیار

یمیسیگب پ رس ن

مهارت زیار

سطح معنادار
تعباد

بوا ت جّوه بوه اطّساعوات م جو د در جوبول شومارۀ  0بوه نظور مبرسوب رابطوت معنوادار
م وان مهوارت زیوار و مهوارت ن شویار در آزمو ن آتسویز آرادم و

در وارّۀ آسو ا در

سووال  2412وج و د دارد .یمیسوویگب بو ن دو مهووارت زیووار و ن شوویار  4244اس و
سطح معنوادار  .444اسو

و

روه از  .41رمیور اسو  .بور اسوات رابطوه بو ن اتون دو مهوارت

ا ر تکب از میی ریا ایااتو توا روایو تابوب میی ور دتگور ن وا روایو توا ایوااتو موبتابوب.
تجاتهوتیس

دادهیا نشان مبدیب ره برت اتون رابطوه ،ابو ت جّوه اسو

و بوا ت جّوه بوه

م وبار یمیسویگب پ رسو ن مبتو ان ادّعوا رورد روه دو میی ور  10درصوب م واان وارتوانز را
در تکبتگر ت

ح مبدینب ره م اان بس ار بالاتب اس .
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جدول  .5میانگین نمرات مهارتهای آزمون آیلتس آکادمیک در ایران ،هند و مالزی
مهارت ا انبار

مهارت شن بار

م انگ ن

1.3

1
1
1.2

رش ر

مهارت زیار

مهارت ن شیار

اتران

1.2

1.7

1.3

ینب

1.3

1.1

1.2

1.2

مالا

1.7

1.2

7

7.2

دادهیا جوبول شومارۀ  1بور اسوات م وانگ ن نمورات رو داوطسیوان در اهوار مهوارت
آزموو ن آتسوویز آرادم وو

در سووال  2412در سووه رشوو ر اتووران ،مووالا و ینووب اسوو  .بوور

اسووات اتوون دادهیووا م ووانگ ن نموورۀ مهووارت شوون بار یمووه شوورر رننب ان در آزمو نیووا
آتسوویز آرادم وو

سووال  2412در اتووران  ،173در ینووب  172و در مووالا  772بوو د؛ بنووابراتن

نموورۀ مهووارت شوون بار داوطسیووان اترانووب نسووی

بووه داوطسیووان رشو ر ینووب و موالا رمیوور

بو د و اتون او د نشوان مووبدیوب رووه مهوارت شون بار زبووان انگس سوب اتران ووان نسوی

بووه

داوطسیان آزم ن آتسویز در اتون دو رشو ر وع متور اسو ؛ زتورا تواد ر زبوان انگس سوب
و ت توو

مهووارتیووا مربوو م بووه آن در زبووانآموو زان تنهووا از طرتووق ضضوو ر آنووان در

سوواعات میووبود در طوو ل یزیووه در رسوواتیووا آم زشووب زبووان انگس سووب امکانپوو تر
ن س  .ب شب از تواد ر زبوان از طرتوق تواد ر غ ور رسومب در اوار از رسوات اتّزوا
مباییب .براسای براب رشو ریوا مثو ینوب و موالا  ،میو

تواد ور غ وررسومب رمکوب

به بهیو د مهوارت شون بار در اتوران نموبرنوب (عوامر و وبرتب .)1232 ،بور اسوات اتون
دادهیووا ،نموورۀ م ووانگ ن مهووارت شوون بار داوطسیووان مالاتوواتب  772اس و

رووه نشووان از بالووا

بو دن ت انوواتب مهووارت شوون بار آنهوا در زبووان انگس سووب اسو  .اتون ت انوواتب ممکوون اسو
نی جت اتون باشوب روه زبوان انگس سوب در اتون رشو ر زبوان دو میسو

موبشو د ،ولوب در

اتران زبان اارجه اس .
بوور اسووات مووبلب رووه شووای نب و شوواهام رتووان ( )1237ارا ووه دادنووب ،مهووارت شوون بار
بهعن ان ن طوت شوروو عمو موبرنوب و باعو

اتجواد تو

اضسوات او

مبشو د .م وانگ ن نمورۀ مهوارت ا انوبن داوطسیوان آزمو ن آتسویز آرادم و

در زبوانآمو زان
در اتوران ،173

در ینووب  172و در مووالا  7اسوو  .اتوون آمووار نشووان مبدیووب رووه داوطسیووان اترانووب از

تی ن تاد ر و رارآمب آزم ن ب نالمسسب ...

داوطسیووان ینووب

و
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بووه داوطسیووان مالاتوواتب در سووطح پووات نتوور

توور یسووینب ،امووا نسووی

وورار دارنووب .رش و ر مووالا از امکانووات آم زشووب مووبرن و روز دن ووا بوورا آم و زی زبووان
انگس سب اسیزاده مبرنوب .تی ورات سورت ج امو و غ ور ابو پ وب نوب بو دن آتنوبه ،لواو
آم زی و تواد ر موباو شو ۀ آمو زی نو تن را مبطسیوب (سوع بتان ،رتشوب ،منشو ب و
نووادر  .)1231 ،داوطسیووان در اتووران ،ینووب و مووالا در مهووارت ا انووبار بووه ترت ووا
نموورات م ووانگ ن  171 ،177و  172رسووا رردنووب؛ بنووابراتن نموورۀ مهووارت ن شوویار داوطسیووان
اترانب نسی

به داوطسیان رش ر ینب ب شیر و نسی

به مالا رمیر ب د.

مهارت زیار در آزمو ن آتسویز بوهط ر جبا انوه و بعوب از آزمو ن سوه مهوارت دتگور
بر اار موبشو د .اتون سوم

از آزمو ن بهصو رت ملواضیه اسو  .م وانگ ن نمورۀ مهوارت

زیووار یمووت شوورر رننب ان در آزموو نیووا آتسوویز آرادم وو

سووال  2412در اتووران از

م ووانگ ن سووه مهووارت دتگوور اتوون داوطسیووان ب شوویر اس و  .نموورۀ مهووارت زیووار داوطسیووان
اترانب نسی

به داوطسیوان رشو ر ینوب ب شویر و نسوی

بوه رشو ر موالا رمیور اسو  .اتون

نمووره بوورا اتووران  ،172بوورا ینووب  173و بوورا رشوو ر مووالا  177اسوو  .بووا ت جّووه بووه
م ووانگ ن نموورات داوطسیووان آزموو ن آتسوویز آرادم وو
مبتو ان نی جووه ریو

سووال  2412در جووبول شوومارۀ 1

رووه م وانگ ن اهووار مهووارت داوطسیووان آزمو ن آتسوویز آرام و

سووال

 2412در اتووران و ینووب برابوور ،ولووب م ووانگ ن نموورات داوطسیووان آزموو ن آتسوویز آرادم وو
سال  2412در رش ر مالا از اتران و ینب ب شیر ب د.
 .5بحث و نتیجهگیری

یووبی از اتوون مطالعووه بررسووب یمیسوویگب بوو ن مهووارتیووا شوون بار و زیووار ،
ن شوویار و ا انووبار  ،ا انووبار و زیووار و ن شوویار و زیووار در آزم و ن آرادم و
آتسیز در  22رشو ر آسو اتب و ارا وت الگو

تعوامسب ت ل وب -درتواییب مهوارتیوا زبوانب

در سووال  2412بوو د .نیوواتی تجاتووهوتیس

دادهیووا اتوون پووهویو نشووان مووبدیووب رووه

یمیسوویگب بوو ن مهووارتیووا شوون بار و زیووار  ،ا انووبار و زیووار  ،ا انووبار و
ن شوویار  ،و ن شوویار و زیووار معنووادار اسوو  .تاییووهیووا اتوون مطالعووه بووا نیوواتی

111

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

مطالعات زبان و ترجمه

پووهویویووا ( رتووا ،1رووالک نا ،2ب سووکز ،2بار ووان و باغیووان) سوواز ار اسوو

و اتوون

پهویویا وج د یمیسیگب معنادار ب ن اهار مهارت اصسب زبان را تأت ب رردهانب.
بووا ت جّووه بووه نیوواتی جووبولیووا شوومارهیووا  2 ،1،2و  ،0یمیسوویگب ب و ن دو مهووارت
ا انووبار و ن شوویار در سووطح  r=.211معنووادار اس و

رووه بالوواترتن م ووبار یمیسوویگب در

بوو ن یمیسوویگبیووا اهووار مهووارت اصووسب را دارد .از طووری دتگوور یمیسوویگب بوو ن دو
مهوارت ا انوبار و زیوار رمیورتن م وبار یمیسویگب بو ن اهوار مهوارت اصوسب اسو .
یمیسوویگب ب و ن اهووار مهووارت در آزم و ن آرادم و

آتسوویز در اتوون تی ووق تأت ووب شووبه و

تووبرتز اتوون اهووار مهووارت در ارتیووام بووا تکووبتگر مووبت انووب توواد ر معنووادار را بهی و د
بی شووب .ا انووبن و ن شووین ،ت رتی واً ،بووهط ر یمزمووان در ر درووان رشووب مووبرننووب رووه اتوون
ا دیمیسوویگب ب و ن اتوون دو مهووارت را نشووان مووبدیووب (اسوونرابن و وتیموور .)2424 ،0اتوون
تاییووه بووا نیوواتی مطالعووات شووک یاتب ( )2410و الووبما وآد  )2441( 1سوواز ار اسوو
ت ت

رووه

تواد ر را در یمیسویگب بو ن دو مهوارت ا انوبار و ن شویار نشوان موبدینوب.

در بعضووب از م ع و یووا توواد ر  ،اتوون مهووارتیووا زبووانب پو ون وواز مهووارت دتگوور
یسینب .رابطت معنادار ب ن اتن اهوار مهوارت در اتون تی وق نشوان موبدیوب روه اتون اهوار
مهووارت بووهط ر معنووادار مکم و تکووبتگر یسووینب و نمووبت و ان یوور مهووارت را بووهتنهاتب
آموو زی داد ،بسکووه اتوون مهووارتیووا باتووب بهص و رت تکراراووه در رسووات اسوویزاده شووبه و
تبرتز ش نب .آسانترتن شوک تکراراهسواز مهوارتیوا زبوانب اتون اسو

روه معسّموان

از مهووارتیووا درتوواییب تعنووب مهووارتیووا شوون بار و ا انووبار شووروو رننووب و سوورز
مهارتیا ت ل وب تعنوب مهوارتیوا
اصسب اتن امر اتن اس

زیوار و ن شویار را تکراراهسواز رننوب .دل و

روه رسوا زبوان بوا مهوارت شون بار شوروو موبشو د و بوه دنیوال

1. Goriz & Kalkinz
2. Kalikinz
3. Bisks
4. Schrauben & Witmer
5. Aldoman & Adam
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آن مهووارت زیووار رشووب مبرنووب و در مرضسووت بعووب توواد ر مهووارت ا انووبار و
درنهات

مهارت ن شیار اتّزا مباییب (ات انا.)2412،1

تکراراووهسوواز مهووارتیووا ا انووبار و ن شوویار  ،زیووار و شوون بار  ،ا انووبار
و زیوووار و ن شووویار و زیوووار باعووو

تووواد ر مکالموووت پاتوووبار موووبشووو د

(آرسووز رد .)2441،2بوور اسووات نظرتّووه رراشوون ( )1322و ن نووان ( ،)1333معسّمووانب رووه
روییووا تووبرتز س ونّیب مث و روی تووبرتز راموور-ترجمووه و روی شوون بار  -زیووار
را برا تبرتز زبان اسویزاده موبرننوب ،نی جوت رارشوان منجور بوه پ شوری
زبووانآمو زان ن

مهوارت زیوار

ایووب شووب و ت انوواتب زبووانآمو زان بووه توواد ر ب شووب از زبووان بهصو رت

سطیب ا ایوب بو د زتورا اتون روی توبرتزیوا مهوارتیوا زبوان را بهصو رت جبا انوه
ارا ه مبدینب و تکراراهسواز مهوارتیوا صو رت نموب ورد .ا ور معسّموان زبوان انگس سوب
تبرتز زبوان را بهصو رت تکراراوه انجوا دینوب ،توبرتز آنهوا در سوطح زیموان ا ایوب
ب د روه بوه شوک ن شویار توا زیوار اسو  .اتون بوبان معنوا اسو

روه زبوانآمو ز درم

مبرنوب روه اگ نوه زبوان را در م ع و یوا زنوب ب وا عوب او د اسویزاده رنوب .در اتون
روی بووهجا اتنکووه مهارتیووا زبووانب در الووایووا مج واّا از تکووبتگر بووه دانوووآم و زان
آم و زی داده ش و نب ،بووا اسوویزاده از اتوون روتکوورد در ت و
داده مووبشو نب رووه بووه تکووبتگر موورتی ب و ده و باعو

الووا رسّ وب و تکراراووه آم و زی
توواد ر عم ووقتوور در زبووانآم و زان

ا ایب ب د .تاییهیا شک یاتب ( )2410اتن نکیه را تأت ب مبرنب.
بررسووب یمیسوویگب بوو ن اهووار مهووارت اصووسب در آزموو ن آرادم وو

آتسوویز نشووان

مبدیب اتون مهوارتیوا زبوانب بوهط ر عم وق و معنوادار بوا تکوبتگر مورتی یسوینب روه
در مووبل ارا هشووبه در اتوون تی ووق نشووان داده شووبه اس و  .اتوون ارتیووام از طرتووق اسوویزادۀ
زبووان صو رت مووب وورد .تجاتووهوتیس
آرادم و

دادهیووا نشووان مووبدیووب رووه اهووار سووم

آزم و ن

آتسوویز تعنووب مهووارتیووا شوون بار  ،زیووار  ،ن شوویار و ا انووبار بووهط ر

مسووی م بووا تکووبتگر رابطووت معنووادار دارنووب .جووبول شوومارۀ  1م ووانگ ن سووال انت اهووار
1. Evans
2. Oxford
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یموت داوطسیوان رشو ریوا اتوران ،ینوب و

مالا در سال  2412را نشان مبدیب.
بوور اسووات جووبول شوومارۀ  ،1دادهیووا بهدسوو آمبه از داوطسیووان آزموو ن آتسوویز
ارادم و

در رش و ریا اتووران ،ینووب و مووالا  ،نموورۀ م ووانگ ن داوطسیووان در آزم و ن آتسوویز

آرادم وو

در سووال  2412در رشوو ر اتووران در اهووار مهووارت ،بووهط ر جبا انووه و م ووانگ ن

اتوون اهووار مهووارت بووهط ررسّب از م ووانگ ن نموورات داوطسیووان اتوون آزمو ن در رشو ر مووالا
بهط ر اب ت جّه ب رمیور و بوا م وانگ ن نمورات داوطسیوان در اهوار مهوارت اتون آزمو ن در
رش ر ینب برابر ب د.
بر اسوات تجاتوهوتیس

دادهیوا و پاسوخ بوه سوؤالات اتون تی وق ،پهویشوگر موبلب را

بهعن ان مبل تعوامسب مهوارتیوا زبوانب ارا وه داد روه رابطوت تعوامسب اهوار مهوارت اصوسب
زبان را بهص رت مبل زتر ترس م رورده اسو  .اتون موبل تعوامسب مهوارتیوا زبوانب را بور
اسووات یمیسوویگبیووا م جو د بو ن اهووار مهووارت زبووانب آزمو ن آتسوویز آرادم و

در 22

رش ر آس اتب بهص رت زتر نشان مبدیب.

.

مهارت

مهارت زیار

مهارت ا انبار

ن شیار

مهارت
شن بار

مدل  .1مدل تعاملی مهارتهای زبانی در آزمون آیلتس آکادمیک
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روابوو تعووامسب مهووارتیووا بوور اسووات شووبّت و ووعم ،رابطووت یمیسوویگب م ووانگ ن
نمرات مهارتیا اسو  .روابو یمیسویگب دادهیوا م جو د نشوان داد روه مهوارت زیوار
بهط ر مسوی م و غ ور مسوی م بور مهوارتیوا دتگور توأب ر مسوی م دارد .اتون مهوارت بور
مهووارت شوون بار تووأب ر مسووی م دارد و بووهط ر غ وور مسووی م دو مهووارت ا انووبار و
ن شوویار را تی و

تووأب ر وورار مبدیووب .عسوواوه بوور اتوون ،بووهط ر مسووی م ن ووا مهووارتیووا
مبرنووب .نهاتیوواً ،اتوون مهووارت ا انووبار اسوو

ا انووبار و ن شوویار را ت توو

رووه

م جا تأب ر مسی م بور مهوارت ن شویار مبشو د .رابطوت بو ن اهوار مهوارت اصوسب زبوان
انگس سب در آزم ن آتسیز در مبل ارا هشبه به شک زتراس .
 .1مهوارت زیوار بوهعن ان تو

مهوارت ت ل ووب در میو ر مرروا سوه مهوارت دتگوور

وورار رییووه اس و

(م ووبل .)2412 ،1بوور اسووات نظرتّووت ن نووان ،)1332( 2زیووار می و ر

اصووسب تجاتووهوتیس

مهووارت شوون بار و درم و پاسووخ بووه میوورم شوون بار اس و

و اتون دو مهووارت زتربنوا مهووارتیوا ا انووبار و ن شویار یسووینب .مهوارتیووا
ت ل ب شام مهارتیوا

زیوار و ن شویار یسوینب .مهوارت زیوار بوا ت جّوه بوه

نیوواتی آمووار و یمیسوویگب ب و ن مهووارتیووا مووبت انووب مهووارت اصووسب در اتوون یراتنووب
تعامسب باشب .مهوارت زیوار بوا سوه مهوارت دتگور ارتیوام مسوی م دارد و در رابطوه
با ا انبار و ن شویار بهصو رت زتربنواتب عمو موبرنوب و رابطوت مسوی م بوا آنهوا
دارد ،ولووب رابطووت دوسوو ته بووا مهووارت شوون بار دارد .بووهعیارتدتگر ،بوو ن مهووارت
زیووار و شوون بار رابطووه بهصو رت دوطریووه اسو ؛ تعنووب رابطوت می ابو دارنووب رووه
در زبووان اول مهووارت شوون بار پاتووت توواد ر مهووارت زیووار اس و  ،ولووب در زبووان
دو  ،توواد ر یوور دو مهووارت یمزمووان و بهصوو رت تعووامسب اسوو
ارتیام ب ن مهارتیا ره از نیاتی آموار اسوی را شوبه اسو

(موواتر.)9002،2

نشوان موبدیوب روه بو ن

مهووارتیووا اهار انووت زبووان انگس سووب تعامسووات مسووی م و غ رمسووی م وج و د دارد و
مهووارتیووا ت ل ووب نظ وور زیووار و ن شوویار بووهط ر زتوواد در ت ت و

دو مهووارت
1. Meidl
2. Nunan
3. Mayer
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دتگوور مووؤبر یسووینب .ارتیووام مسووی م مهووارت زیووار بووا شوون بار  ،ا انووبن و
ن شیار ضال

طی عوب اسو

ا انبار را دوباره ت تو

روه بوا بوازا رد غ ور مسوی م مهوارتیوا ن شویار و
موبرنوب .ازاتونرو ن وو مهوارت زیوار در اتون موبل از

مهارتیا دتگر ا سب ب شیر اس .
 .2مهووارت ا انووبار مووبت انووب بووا مهووارتیووا شوون بار و ن شوویار رابط وت مسووی م
داشیه باشب .رابطوت مسوی م مهوارت ا انوبار بوا مهوارت شون بار تأب رپو تر از بسنوب
ا انووبن تووا ا انووبن بووا صووبا بسنووب اس و

رووه در اتوون زم نووه زبووانآم و ز ازلیووار

شناایب ،اصو ات و رسموات مرب طوه را ازلیوار ن شویار در ایون مطاب و
و توواد مووب وورد و در ض وو

توو

موبدیوب

نوو و یماوو انب بوو ن ضووروی و ص و ت بر وورار

موبرنووب .رابطوت مهووارت ا انوبار بووا مهووارت شون بار از طرتووق روی جوا بووه رو
صوو رت مووب وورد رووه توو

نوو و روی تجاتووهوتیس

اصوو ات و شووک دادن آنهووا

بهص و رت رسمووه و ایوواودن بووه اا وورۀ لیووات توواد ر اسوو  .ا وور اتوون یم وو انب
صوو ت و ضووروی یمووراه معنووب باشووب در ایوون زبووانآم ز دا مووب مبشوو د (موواتر،
 .)2442نیوواتی وورتا یمیسوویگب بوو ن دادهیووا نشووان مووبدیووب رووه یمیسوویگب بوو ن
مهوارتیوا شون بار و زیووار معنوادار اسو

و وورتا یمیسویگب بالواتب دارد .بووا

ت جّه به تأب رپو تر مهوارت شون بار بوهعن ان تو
ریوو

مهوارت درتواییب مبتو ان نی جوه

رووه مهووارت ن شوویار را غ وور مسووی م ت توو

روورده و م جووا ت انوواتب

زبانآمو زان در مهوارت ا انوبار و درم مطسوا موبشو د؛ بنوابراتن یمیسویگب بو ن
مهووارت ن شوویار و ا انووبار در سووطح بالوواتب معنووادار اسوو

و مهووارت زیووار

بهط ر مسی م بور مهوارت شون بار و بوهط ر غ ور مسوی م بور مهارتیوا ن شویار
و ا انووبار مووؤبر اس و  .مهووارت ا انووبار بووهط ر مسووی م بوور مهووارت ن شوویار
مؤبر اس

و با ت جّوه بوه مسوی م بو دن اتون توأب ر بالواترتن ورتا یمیسویگب را بوه

ا و د اایلووام داده اس و  .بوور اسووات مووبل ارا هشووبه ،مهووارت زیووار بهص و رت
مسووی م و غ وور مسووی م بوور مهارتیووا ا انووبار و ن شوویار تووأب ر دارد و از دو
طرتق اتن دو مهارت را ت ت

مبرنب.
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 .2مهووارت زیووار بووا دو مهووارت ا انووبار و ن شوویار رابطووه دارد .مهووارت زیووار
م جووا تعام و بووا

تش و ران دتگوور مبش و د .اتوون تعام و م جووا اتجوواد بووازا رد

زبووانآموو زان از طرتووق صوویی

رووردن و درتایوو

1

پاسووخ از دتگووران مووبشوو د .اتوون

نظرتّه از دتوب اه رییار راتوان ماننوب اسوک نر و یمکواران ابو ت ج وه اسو ؛ زتورا یور
میررووب ن وواز بووه پاسووخ دارد .در اتوون رواب و تعووامسب میوورم مهووارتیووا ت ل ووب ؛
تعنووب مهووارت زیووار و ن شوویار و پاسووخ درم اتوون مهووارتیووا اس و  .در ض و
در مکالمووه میوورم و پاسووخ بهص و رت رسووامب اتج واد مووبش و د .تیووادل رسمووات ب و ن
موب وردد و اتون ایوااتو دامنوت لیو

موبت انوب

تش ران م جا ایااتو دامنه لیو

با مهوارتیوا ا انوبار و ن شویار رابطوه داشویه باشوب و درم و یهوم

تشو ر را

در ا انبن و ن شین مؤبرتر سازد.
 .0مهووارت شوون بار بوورا

تشوو ر م جووا ایووااتو دامنووت لیووات مووب ووردد رووه در

اصووطسا بووه آن درون داد 2مووب تنووب (رراشوون .)1322 ،رراشوون اصووطسا درون داد
اب یهوم را ارا وه رورد روه بوه معنوا شون بن بوا آ ایانوه اسو  .اتون نو و شون بار
م جووا ایووااتو دامنووت واژ ووان و سوواایار مووب ووردد رووه یوور دو در اتجوواد مهووارت
ن شوویار مووؤبر یسووینب .درم شوون بار یراتنووب پ ن ووبها اسوو

رووه مجم عووها از

مهووارتیووا زبووانب و شووناایب در آن دا وو یسووینب .اتوون مهووارت ن ووو مهمووب در
تواد ر زبووان اتزووا موبرنووب .بووبتهب اسو

رووه و ی دادن بوه زبووان اووارجب شووام

ت انوواتب پووردازی صووبا و معنووا بهصو رت یمزمووان اسو

(ب وواتب ،ظه رتووان و نووبر ،

.)1237
بر اسات مبل ارا هشبه ،بوه نظور موبرسوب روه یمیسویگب بو ن مهوارتیوا ا انوبار
و ن شویار و شون بار و زیوار بورا آمو زی معنوادار ،طی عوب و تعوامسب رس وب اسو
ره باع

پ شوری

در تواد ر زبوان بورا تموا زبوانآمو زان موبشو نب و تواد ر زبوان

در ص رتب منجور بوه ت انواتب زیوار ا ایوب شوب روه اهوار مهوارت بهصو رت تکراراوه
1. feedback
2. input

171

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ اوّل

مطالعات زبان و ترجمه

در رسوواتیووا زبووان تووبرتز شو نب .بووهط ررسب مهووارت زیووار تو
اس

مهووارت بوورون داد

1

روه موبت انوب تواد ر مهوارتیوا دتگور را بهیو د ب شوب .بوهعیارتدتگر تواد ر

مهووارت زیووار  ،توواد ر مهووارتیووا ا انووبار و ن شوویار را سوورع

مووبب شووب.

مهووارت زیووار مووبت انووب بووهعن و ان عام و اصووسب در اتوون یع وانزعووال بهص و رت ت ووابسب
عم رنب (رراشن 1322 ،و ماتر.)2443 ،
بووا ت جّووه بووه اتنکووه در پووهویویووا

شوویه در داا و رش و ر پهویشووب دربووارۀ ارا ووه

موبل یمیسویگب اهوار مهوارت اصوسب زبوان بور اسوات اهوار نظرتّوه تواد ر زبوان تعنوب
مکاتووا رووارررد راتووان ،2رییار راتووان ،2سوواایار راتان 0و شووناایب 1انجووا نشووبه اسوو ،
انجا پهویو در زم نوه ارا وت تو

موبل موؤبر بور اسوات اصو ل اتون مکاتوا ورور بوه

نظر موبرسوب .موبل مو رد نظور دارا دو ب وو نظور و عمسوب تواد ر زبوان اسو

روه

باتب با مطالعه د ق مش ص شو د یور ب وو بوه روبا نظرتّوه تواد ر مربو م موبشو د و
رووبا نظرتّووه ضس ووت بو ن دتگوور نظرتّووهیووا توواد ر زبووان مووبشو د .در صو رت مشو ص
شوبن اتون جو ا یوا مبتو ان تمرتنوات و منواب ب وو عمسوب موبل را بور اسوات تکووب از
نظرتّهیا اررشوبه انی وا

رورد و ب وو نظور را از نظرتّوت مناسوا دتگور انی وا

رورد.

انجا ان ن مطالعها با روتکرد ر زوب و بوه روار ر جامعوت آموار وسو تور موبت انوب
به دس انبرراران امر آم زی و ته هرننب ان می ن درسب رم

رنب.

کتابنامه
اصوویرزاده ،ن ،.و اراسووانب ،آ .)1231( .ن و زبان انگس سووب بعن ان ت
عالب .ت

اباار درجهانب رردن آم زی

مطالعه تطی ب دراروپا .یلووسنامه پهویو و برنامه رتا در آم زی عالب-21 ،)2(22 ،

.111

1. output
2. functionalism
3. behaviorism
4. structuralism
5. cognitivism
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 ن و تماشوووا میلووو لات سووو نماتب اارجب در تاد ر زبان.)1223( . ، و برتب،. ت، عامر
.117-121 ،)2(02 ، مطالعات زبان و ترجمه.اارجب اار از رسات درت
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دربارۀ نویسندگان
گودرز شککیبایی دانوآم ایه دریر آم زی زبان انگس سب و عض ی أت عسمب دانشگاه
اسوسامب واضب ای از اسو  .ض زۀ پهویشب م رد عسا ت اتشان آم زی زبان ،ارزش ابب زبان
انگس سب و انگس سب برا ایبای وتهه اس .
پروانه جمشکیدف اسویاد روه زبان انگس سوب در دانشوگاه اسس ان
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روسب اس .

