
4. يادگيرى زبان دوم مشتمل بر چه فرايندهايى 
است؟

در اوایل دهة هفت��اد، نظریه هاي یادگیري زبان در بریتانیا و 
آمریکای شمالی ش��باهت هاي زیادي داشتند گرچه از سنت هاي 
نظریه پردازي متفاوتي نش��ئت گرفته بودند. نظریة رفتارگرایی در 
تعلیم وتربیت و روان شناسی غالب بود. طبق این نظریه، فرایندهای 
تقلی��د، تمرین، تحکیم برونداد و ش��کل گیری ع��ادت در تمامی 
انواع یادگیری، به ویژه زبان آموزی نقش��ی اساسی ایفا مي کردند. 
چامس��کی این نظریه را به دلیل قابل اعمال نبودن در زبان آموزی 
رد و بر ماهّیت ش��ناختی زبان آموزی تأکید کرد. همچنین، او بر 
این باور بود که کودکان از بدو تولّد دانشی انتزاعی دربارة ماهّیت 
زبان دارن��د و این دانش انتزاعی همان دس�تور زبان همگانى1 
است. به عبارت دیگر، به نظر چامسکي قرارگرفتن در معرض زبان 
براي تحکیم فرایندهاي فراگیري زبان و فرایندهاي تشکیل فرضیه 

که در مطالعات زبان آموزي آشکار شده اند کفایت مي کند.

● فراگيرى زبان دوم
ای��ن نظری��ات در زبان شناس��ي کاربردي عالقه بس��یاري را 
برانگیخ��ت و نتیجة آن پدید آم��دن حوزه هاي تجزيه و تحليل 
خط�ا2 و فراگيرى زب�ان دوم3 بود. این حوزه ه��ا در پی یافتن 
توجیه های دیگری به جز ش��کل گیری عادت برای یادگیری زبان 
دوم بودن��د. تجزیه و تحلیل خطا اس��تدالل می کرد که خطاهای 

جك. سى. ريچاردز
»سازمان وزرای آموزش  و  پرورش جنوب شرقی آسیا )سیامیو( ، 

مرکز منطقه ای زبان )ارای.ال.سی(، سنگاپور«
مترجم: محمدرسول سپاهى، دانشجوی کارشناسی ارشد 

مترجمی انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

سى سال آموزش زبان انگليسى 

سى سال آموزش زبان انگليسى 

سى سال آموزش زبان انگليسى 

زبان دوم يا  خارج�ى: آموزش زبان انگليسى  به عن�وان  

زبان دوم يا  خارج�ى:  به عن�وان  

زبان دوم يا  خارج�ى:  به عن�وان  
)بخش دوم(ب�ازت�اب ان�ديشة شخص�ى

اشاره
آنچه از نظر شما خوانندگان محترم می گذرد، قسمت دوم 
مقاله ای اس��ت که بخش نخس��ت آن در شمارة پیشین مجله 
آمده اس��ت. در این مقاله، پروفس��ور جک. س��ی. ریچاردز به 
عواملی پرداخته اس��ت که تفکر و زندگی حرفه ای وی در طی 
س��ی سال گذشته تحت تأثیر قرار داده و باعث شده با نگاه به 

وضع موجود به چند سؤال اساسی پاسخ دهد.
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زبان آموزان نظام مند بوده و همیشه از زبان مادری نشئت نمی گیرند 
و نمایانگر رشد نظام زباني یا زبان بينابيني4 زبان آموزان هستند. 
به تدریج این دی��دگاه پدید آمد که زبان آموز فعاالنه و خالقانه در 
رشد زبان بینابیني خویش دخالت دارد. دولى و برت5 در فرضية 
ساخت خالق6 در پی توضیح این دیدگاه بودند. این فرضیه، این 
موضوع را مطرح می کرد که زبان آموزان � با استفاده از فرایندهای 
طبیعی مانند تعمیم � س��اختارهای نوین��ی را ایجاد می کنند که 
در زبان مقصد یافت نمی ش��ود. دولی و برت اس��تدالل کردند که 
بسیاری از ویژگی های دستوری زبان دوم � همانند فراگیری زبان 
اول � در ترتیبی قابل پیش بینی یا همان توالى رش�د7 فراگرفته 
می شوند. با این وجود، در دهة نود قرن بیستم آراي جدید نظریة 

چامس��کی جایگزین تجزیه و تحلیل خطا و فرضیة ساخت خالق 
ش��د. نظریة دستور زبان همگانی چامس��کی به گونه ای پرورانیده 
ش��ده بود که دانش ذات��ی را در برگیرد؛ این دان��ش ذاتی دربارة 
اصول8 زبان )به عنوان مثال این واقعیت که در همه زبان ها معموالً 
ضمیر وجود دارد( و پراسنجه9هایشان )به عنوان مثال این واقعیت 
که در بعضی زبان ها می توان این ضمایر را در جایگاه فاعل حذف 
کرد( را ش��امل مي شد. این شیوه، هم برای مطالعة فراگیری زبان 

اول و هم زبان دوم به کار گرفته شد )اشمیت10، 2002(.

● مدل پردازش اّطالعات
س��ایر ابع��اد یادگیری زب��ان دوم با توّجه به م��دل یادگیري 

پردازش اّطالعات11 تبیین شد. دوگونة متفاوت پردازش در این 
مدل متمایز شده اند: الف( پردازش كنترل شده12: هنگامی واقع 
می شود که انجام عمل مستلزم توّجه آگاهانه و استفادة از حافظة 
كوتاه م�ّدت13 اس��ت. ب( پ�ردازش خ�ودكار14: هنگامی واقع 
می ش��ود که زبان آموز عملی را بدون توّجه ی��ا آگاهی انجام داده 
و برای انجام آن بیش��تر از اّطالعات حافظة بلندمّدت15 استفاده 
می کن��د. یادگیری عملکرد رفتاري همراه ب��ا پردازش خودکار را 
شامل مي شود. الگوی پردازش اّطالعات توضیحی برای این مسئله 
ارائه داد که چرا گاهی زبان آموزان از رواني بیان بیشتر و )پردازش 
خودکار( وگاهی کمتر )پردازش کنترل ش��ده( برخوردارند و چرا 
زبان آموزان در مراحل اولیة زبان آموزی باید تالش بس��یاری برای 

فهم زبان و تولید آن انجام دهند )اسپادا و الیتبون16، 2002(.

● نظرية ويگوتْسكى
یادگیری از طری��ق تعامل )فرضية تعام�ل17( نیز به عنوان 
جایگزی��ن یادگی��ری از طریق تکرار و ش��کل گیری عادت مطرح 
ش��د. تعامل و گفت وگو براى حصول معن�ا18 برای یادگیری از 
طریق فعالیت  ضروری فرض مي ش��ود. یادگیری از طریق فعالیت 
مستلزم توجه به معنا، چانه زني معنایي و برون داد قابل درك19 
اس��ت. برون داد قابل درك باعث مي ش��ود فرایندهای توجه20 و 

بازسازى21 اتفاق بیفتد.
ب��ا این وجود، یادگیری هم فرایندی اجتماعی و هم فرایندی 

: هنگامی واقع 
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ش��ناختی محسوب می ش��د. برخی از محققان از نظریة فراگیری 
زبان دوم از دیدگاه ویگوتسکی دربارة محدودة تقریبي پیشرفت22 
استفاده کردند. محدودة تقریبي پیشرفت بر تفاوت آنچه زبان آموز 
در ح��ال حاض��ر می تواند انجام ده��د و آنچ��ه در مرحلة بعدی 
یادگیری یعنی س��طح پیش��رفت بالّقوه23 مي تواند انجام  دهد؛ و 
همچنی��ن چگونگی اتفاق افتادن یادگی��ری از طریق تعامل بین 
زبان آموز و فردی مس��لط تر طی فرایند همیاری24 اس��توار است. 
ب��رای اینکه زبان آم��وز بتواند در این فراینده��ا ایفای نقش کند، 
باید توانش تعاملی25 یعنی توانای��ی ادارة تعامالت زباني، علیرغم 
محدودی��ت زبان��ي افزایش دهد. ش��خصیت، انگیزش و س��بک  
شناختی بر تمایل زبان آموز برای خطرپذیری، سعة صدر در تعامل 
اجتماعی و نگرش هایش نسبت به زبان و سخنگویان زبان مقصد 

تأثیر می گذارند. 
دیدگاه ه��ای کنونی یادگی��ری زبان دوم این گونه اس��تدالل 
مي کنن��د که یادگیري هنگامي اتفاق مي افت��د که موارد ذیل در 

کالس درس فراهم شوند )شرام و گلیسان26، 2000، 15–14(
● درون داد قابل درك به زبان مقصد

● محیطی تعاملی ک��ه گونه های متعددي از ابزارهای اجتماعی، 
زبانی و شناختی را برای ساماندهي و تغییر چگونگي شرکت در 

گفت وگو را مدل سازي کرده و ارائه می دهد.
● فرصت های��ی ب��رای زبان آموزان تا با همی��اری با معلم و دیگر 

زبان آموزان، به چانه زني معنایي به زبان مقصد بپردازند.
● فرصت هایی ب��رای زبان آموزان تا با یکدیگ��ر و به زبان مقصد 

تعامل ارتباطی برقرار نمایند.
● مکالمه ها و فعالیت هاي هدفمند و معنی دار 

● محیطی فاقد تنش که زمینة ابراز عقاید را فراهم می آورد. 
با ای��ن وجود طی دهة نود، نظریة فراگی��ری زبان دوم هنوز 
دیدگاهی دس��تورمحور از زبان ارائه داده و در این دیدگاه توضیح 
م��ی داد که زبان آموزان چگونه دانش خود را دربارة »قواعد« زبان 
مقصد افزایش می دهند. اخیراً طرفداران پیوندگرایی27 این دیدگاه 
را زیر س��ؤال برده ان��د. پیوندگرایی، یادگی��ری را این گونه توجیه 

مي کنند که زبان نه براس��اس مجموعه قواعد انتزاعی یا دس��تور 
همگانی، بلکه براس��اس »مدل هاي مبتني بر احتماالت یا تداعی  
فراگیری، به جای مدل هاي نمادی��ن و قاعده محور« )مک کارتی، 
2001، 83( فراگرفته مي ش��ود. امروزه نظریة فراگیری زبان دوم، 
هنوز هم ش��دیداً تحت تأثیر نظریة زبانشناختی چامسکی است و 
توجه اش محدود به زبان شفاهي و فراگیری توانش دستوری است. 
به این دلیل، فهم چگونگي یادگیری سایر جنبه های زبان همچون 
خواندن، نگارش یا شنیدن بسیار غیرمرتبط به نظر می رسد )رجوع 

شود به گریب28، 2002(. 

در گذشته:
● پیدایش حوزه هاي تجزیه و تحلیل خطا و فراگیری زبان دوم

● نظریه های شناختی یادگیری به عنوان جایگزین نظریة رفتارگرا
● مطرح شدن فرضّیة ساخت خاّلق
● مطرح شدن مفهوم زبان بینابیني

● توصیف توالی رشد
● مدل هاي یادگیري پردازش اطالعات 

در حال حاضر:
● نقش دستور همگانی

● روش های یادگیري تعاملی
● یادگیری از طریق همیاری

● مطرح شدن روش های یادگیری مبتني بر احتماالت

كليدواژه ها:
پردازش خودکار، پیوندگرایی، پردازش کنترل شده، فرضیة ساخت 
خالق، توالی رش��د، تجزی��ه و تحلیل خطا، پ��ردازش اّطالعات، فرضیة 
تعامل، توانش تعاملی، زبان بینابیني ، حافظة بلندمدت، چانه زني معنایي، 
اصول، پراس��نجه ها، همیاری، فراگیری زب��ان دوم، حافظة کوتاه مّدت، 

دستور همگانی، محدودة تقریبي یادگیري
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5. نقش زبان آموز چيست؟
طّی سی س��ال اخیر، زبان آموزان در فرایند زبان آموزی نقش 
بس��یار مهم تری نس��بت به اوایل دهة هفتاد برعهده گرفته اند. در 
دهة هفتاد، س��هم زبان آموز را کم اهمیت می پنداشتیم و یا آن را 
منفی می دانستیم. این گونه می پنداشتیم که دالیل یادگیری زبان 
انگلیس��ی و همچنین روش فراگیری زبان برای همة زبان آموزان 
یکسان اس��ت. همچنین، فرض بر این بود که آموزش زبان موّفق 
به معنای کنترل کردن زبان آموز اس��ت و روش تدریس موّفق نیز 
روش تدریس��ي است که زبان آموز بي عالقه را در یادگیري درگیر 
کند. اّما بعد از دهة هفتاد، بازاندیش��ی درخصوص سهم زبان آموز 
در زبان آموزی به طور جدی ش��روع شد. کتابی با عنوان جان اُلر29 
)اُل��ر و ریچاردز30( که خ��ودم آن را در آن زم��ان ویرایش کردم، 
کاماًل بجا و مناسب تمركز بر زبان آموز31 را مطرح کرد و در پی 
معّرفی این گرایش جدید بود. تمرکز بر زبان آموز در چندین روش 

متفاوت مطرح شد.

● نقش انگيزش
گرایش��ی که در این زمان پدیدار گش��ت، نقش انگیزش در 
زب��ان آموزی بود. دو موضع گیری اولیه و مش��ّخص عبارت بودند 
از: ال��ف( انگيزش ابزارى32 )مانن��د تمایل به یادگیری یک زبان 
برای مزیّت های عملی( و ب( انگيزش همسانى33 )مانند تمایل 
ب��ه یادگیری ی��ک زبان برای تعامل با دیگران و همسان ش��دن با 
اعضاي ارزش��مند جامعة زبان مقصد(. تمای��ز دیگری که پدیدار 
گش��ت، عبارت بود از تمایز بین انگي�زش درونى34 )صرفاً، لّذت 
زبان آموزی( و انگيزش برونى35 )ناشی از عوامل بیرونی همچون: 
فش��ار والدین، انتظارات اجتماعی، ملزومات دانش��گاهی یا سایر 
عوامل تش��ویق یا تنبیه(. س��اختار انگیزش بر ای��ن موارد تأکید 
می کرد: اهّمّیت تفاوت هاى فردى36 )اس�تعداد زبانى37، سن و 
جنس��ّیت(، نقش زبان آموز در تعیین هدف های زبان آموزی، نوع 
تالشی که ممکن است متحّمل ش��ود و نیاز برای یافتن راه هایی 

برای خلق شرایط انگیزشی در کالس.
ظه��ور روش هاى انس�ان گرا38 در دهة هفت��اد، بیانگر بُعد 
دیگری از تمرکز بر زبان آموز بودند. در روش های انسان گرا اصول 

ذیل مهم تلّقی می شدند:
● پیشرفت ارزش های انسانی

● افزایش خودآگاهی و درك دیگران
● حّساسّیت نسبت به عواطف و روحیات انسانی 

● حضور فّعال در یادگیری و روش یادگیری
يادگيري مشاوره اي39 و روش تدريس صامت40 نمونه هایی 
از این نهضت در دهة هفتاد هستند و اگرچه امروزه تاحدود زیادی 
اثری از این روش ها نیست، فلسفة انسان گرا در رویکردهای ابداعی 
جدیدتر همچون برنامه ريزى عصب ش�ناختى زبان41 و هوش 

چندگانه42  حضور دارد.

● فردى سازى
شاخه متفاوتي از مضمون تمرکز بر زبان آموز در همان زمان 
و تحت عنوان آموزش فردى43 و یا واژة عمومی تر فردى سازى44 
پدیدار گش��ت. رویکردهای فردی آموزش زبان بر پیش فرض هاي 

زیر استوارند:
● یادگیري در افراد به شکل های مختلف اتفاق مي افتند.

● افراد می توانند از منابع متفاوت یاد بگیرند.
● زبان آموزان اهداف متفاوتی را برای زبان آموزی دنبال مي کنند.
● آموزش مستقیم معلّم همیشه برای یادگیری ضروری نیست.

 فردی س��ازی مشتمل بر مواردی همچون: آموزش حضوري 
انفرادي، مطالعه در خانه، يادگي�رى خودراهبرانه45، یادگیری 
زبان آموزمحور و حرکت به سوی خودمختارى زبان آموز46 است. 
تمام این موارد بر زبان آموز به عنوان یک فرد تأکید دارند و در پی 
تشویق پیشگامی زبان آموز و احترام به تفاوت های فردي زبان آموزان 
مي باشد. در دهة هشتاد، اصطالح زبان آموزمحورى47 جایگزین 
فردی س��ازی ش��د. زبان آموزمحوری به این عقیده اشاره دارد که 
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توّجه به استعداد زبان آموزان باید در تمام جنبه های آموزش زبان 
یعنی برنامه ریزی، آموزش و ارزشیابی نقش اصلی را برعهده داشته 
باش��د. یادگیری به استعداد و خواس��ت زبان آموزان وابسته است. 

زبان آموزمحوری در موارد ذیل منعکس مي شود:
● به رسمیت شناختن دانش پیشین زبان آموز

● به رسمت شناختن نیازها، هدف ها و آرزوهای زبان آموز
● به رس��میت ش��ناختن س��بک های یادگی��ری زب��ان آموز و 

اولویت های یادگیری
● به رسمیت شناختن نظرات زبان آموز دربارة یادگیری و ماهّیت 

فعالیت هاي کالسي
در رویکرده��ای زبان آموزمحور به دلیل اینکه نیازها، توقعات ، 
دانش و استعداد زبان آموزان متفاوت است، طرح درس و تدریس 
اغلب به واسطة تجزيه و تحليل نيازها48 به فرایندهای چانه زني 
دوطرف تبدیل مي شود. این رویکردی بود که در برنامة استرالیایی 
آموزش مهاجران49 اس��تفاده و در کت��اب نونان50 با عنوان برنامة 
آموزش�ى زبان آموزمحور51 توصیف ش��د )نون��ان، 1988(. در 
ای��ن کتاب، آموزش زبان آموزمحور و آموزش معلّم محور بررس��ی 
و مقایس��ه شدند. الزم به ذکر است، آموزش معلّم محور آموزشی 
اس��ت که تصمیم های اصل��ی را معلّم و براس��اس اولویت هایش 

می گیرد. 

● راهكارهاى يادگيرى
در ده��ة هش��تاد، گرایش به تفاوت های زب��ان آموزان منجر 
ب��ه پژوهش دربارة راهكارهاي يادگيري52 تبدیل ش��د. در دهة 
هش��تاد و نود، ای��ن موضوع توجه زیادي را جل��ب کرد. راهکارها 
ابتدا به واس��طة این موارد مورد توّجه واقع ش��دند: پژوهش هایی 
دربارة زبان آموز موّفق53 در اواس��ط دهة هفت��اد و این ایده که 
در آموزش زبان مجبوریم راهکارهای زبان آموزی را آموزش داده و 

سبك هاى شناختى54 متفاوت را بپذیریم. برای مثال راهکارهای 
خواندن مشتمل بر موارد ذیل است )کوهن و ُدرنی55، 2002(: 

در ارتباط با عادت های خواندن در زبان مقصد:
● تالشی واقعی صورت گیرد تا مطالبي که در سطح یا نزدیک به 

سطح افراد باشد یافت شود.
در ارتباط با راهکارهای پایه ای خواندن:

● برنامه ریزی برای چگونه خواندن یک متن، نظارت بر چگونگی 
در خواندن و سپس بررسی اینکه چه مقدار از متن درك شده 

است.
● خالص��ه کردن مت��ن در حین خوان��دن، یا در ذه��ن و یا در 

حاشیه های متن
هنگام مواجهه با واژگان و ساختارهای جدید:

● حدس زدن معني با استفاده از سرنخ های متن مجاور
● استفاده از فرهنگ برای درك با جزییات معني واژه

برخی از راهکارها مؤثّرتر از بقّیه هستند و با تمایز قائل شدن 
بین راهکارهای افراد پیش��رفته و مبتدي و ی��ا زبان آموزان موّفق 
در مقایس��ه با زبان آموزان ضعیف می توانی��م میزان تأثیر آموزش 
و یادگی��ری را افزایش دهیم. آم�وزش راهكار56 و ایدة راهکارها 
هنوز مورد توّجه است اّما شاید نه به اندازة دهة پیش، زیرا بسیاری 
از معلّمان احس��اس می کنند که به س��ختی می توان راهکارها را 
مش��ّخص کرد، گاهی راهکارها از یک زبان آموز به زبان آموز دیگر 
متفاوت اند و اغلب به س��ختی می توان آن ه��ا را در آموزش به کار 

گرفت.

در گذشته: 
● آموزش معلّم محور

● یکسان دانستن زبان آموزان
● معلّم و روش، کنترل کنندگان زبان آموزی



● پیدایش روش های انسان گرا
● بررسی نقش انگیزش

● تأکید بر تفاوت های فردی
در حال حاضر:

● آموزش زبان آموزمحور
● تنّوع به عنوان نقطة قّوت

● تأکید بر تفاوت های فردی
● آموزش راهکارهای یادگیري

● نسخه های جدید رویکردهای انسان گرا

كليدواژه ها:
تفاوت های فردی، فردی سازی، آموزش فردی، استعداد زبانی، راهکارهای 
یادگیری، خودمختاری زبان آموز، یادگیری زبان آموزمحور، سبک شناختی، 
انگی��زش بیرون��ی، زبان آموز موّفق، انگیزش ابزاری، انگیزش همس��انی، 
انگیزش درونی، تربیت زبان آموز، راهکارهای یادگیري، روش های انسان 
گ��را، زبان آموزمحوری، تجزیه و تحلیل نیازه��ا، یادگیری خودراهبرانه، 

آموزش راهکار، برنامه ریزی عصب شناختی زبان، هوش های چندگانه

پي نوشت ها
1. universal grammar
2.  error analysis
3. second language acquisition (SLA)
4. interlanguage
5. Dulay and Burt 
6. creative construction hypothesis
7. developmental sequence
8. principles
9. parameters
10. Schmitt
11. information processing
12. controlled processing
13. short-term memory
14. automatic processing

15. long-term memory
16. Spada and Lightbown
17. the interaction hypothesis
18. negotioation of meaning
19. pushed output
20. noticing
21. restructuring
22. zone of proximal development
23. level of potential development 
24. scaffoling
25. interactional competence
26. Shrum and Glisan
27. connectionism
28. Grabe 
29. John Oller 
30. Oller and Richards  
31. focus on learner 
32. instrumental motivation  
33. integrative motivation 
34. intrinsic motivation 
35. extrinsic motivation 
36. indivisual differences 
37. language aptitude 
38. humanistic methods 
39. Counciling Learning 
40. Silent Way 
41. Neurolinguistic Programming (NLP) 
42. Multiple Intelligences  
43.  indivisualized instruction 
44. indivisualization 
45. self-access learning 
46. leaner autonomy 
47.  learner-centerdness 
48.  need analysis 
49.  Australian Migrant Education program 
50.  Nunan 
51.  The Learner Centered Curriculum 
52. leaner strategy 
53. good language learner 
54. cognitive styles 
55. Cohen and Dornyei 
56. strategy training 


