
5. چگونه مى توانيم مهارت هاى زبانِى چهارگانه 
را آموزش دهيم؟

● آموزش مهارت شنيدارى  
ــنيدارى كه در مجله هاى علمى دهة هفتاد نامى از  مهارت ش
ــم نمى خورد، در دورة كنونى به عنوان مهارتى مستقل  آن به چش
پذيرفته شده است و اگرچه در نظرية فراگيرى زباِن دوم و پژوهش 
همچنان ناديده گرفته مى شود، حداقل در آموزش نقش مهم ترى 
ــاى ورودى  ــنيدارى به آزمون ه ــروزه، بخش ش ــا مى كند. ام ايف
ــاير آزمون ها اضافه  ــگاه، آزمون هاى پيشرفت تحصيلى و س دانش
شده است. اين موضوع، بيانگر پذيرش توانش در مهارت شنيدارى 
ــت و اگر اين مهارت  ــى مهم از توانش زبان دوم اس به عنوان بخش
در آزمونى سنجيده نشود، معلمان توجهى به آن آزمون نمى كنند. 
ديدگاهى ابتدايى و قديمى دربارة مهارت شنيدارى آن را تسلط بر 
مهارت هاى مجزا يا همان مهارت هاى ُخرد1 (ريچاردز2، 1983) 
ــرد مهارت محور بر  ــاى ُخرد مى داند. رويك ــز بر مهارت ه و تمرك

مواردى همچون موارد زير متمركز است (ُرْست3، 1990):
●  متمايز كردن آواها در واژه ها، به ويژه مقايسة واجى

●   حدس زدن معناى واژه هاى ناآشنا

●  پيش بينى محتوا

●  توجه به تناقض ها، ابهام ها و اطالعات ناكافى 

●  تمايز قائل شدن بين حقايق و نظرات شخصى. 

ــنيدارى با تأكيد كراشن4 بر  ــت رفتة مهارت ش جايگاه از دس

جك. سى. ريچاردز
«سازمان وزراى آموزش  و  پرورش جنوب شرقى آسيا (سياميو)،
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سى سال آموزش زبان انگليسى 

سى سال آموزش زبان انگليسى 

سى سال آموزش زبان انگليسى 

زبان دوم يا  خارجـى: آموزش زبان انگليسى  به عنـوان  

زبان دوم يا  خارجـى:  به عنـوان  

زبان دوم يا  خارجـى:  به عنـوان  
(بخش سوم)بـازتـاب انـديشة شخصـى

اشاره
مقالة حاضر بخش سوم از مجموعه نظرات و تجربيات ارائه 
ــت. در دو شماره  ــط پروفسور جك سي ريچاردز اس شده توس
ــى  ــه تحوالت آموزش زبان طي س ــندة مقاله ب ــين، نويس پيش
ــال گذشته پرداخته و به مقوله هايي چون هدف هاي آموزش  س
ــتور در آموزش زبان،  ــي، روش تدريس، نقش دس زبان انگليس
ــش زبان آموز در  ــاي يادگيري زبان خارجي/ دوم و نق فراينده

آموزش زبان پرداخته است.
حال در ادامة مبحث به نكاتي در مورد مهارت هاي چهارگانة 
آموزش زبان و تغييرات و نقطه نظرات متفاوتي كه طي سي سال 

گذشته مطرح شده، مي پردازد. 
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ــل درك5 در فراگيرى، يعنى  ــب و درون داد قاب ــش درك مطل نق
همان فرضية درون داد6 تا اندازه اى بهبود يافت. فرضية درون داد، 
ــت. همچنين در دهة هشتاد و  بخش اصلى رويكرد طبيعى7 اس
ــرى و جديد درك مطلب را  ــان زبان الگوهاى نظ نود، كاربردشناس
از رشتة روان شناسى شناختى وام گرفتند. به اين ترتيب، پردازش 
جز به كل8 و كل به جز9 متمايز شدند. اين مسئله، موجب آگاهى 
ــد. الگوى  ــين و طرحواره در درك مطلب ش از اهميت دانش پيش
ــوش دادن، فرايندى  ــت كه گ ــنيدارى جزء به كل10 معتقد اس ش
ــت؛ درك مطلب تا جايى پيش مى رود  خطى و برگرفته از داده هاس
ــد. در مقام مقايسه،  ــايى سخن موفق باش كه زبان آموز در رمزگش
ــردازش دقيق درون  الگوى شـنيدارى كل به جزء11 از طريق پ
ــتنباط ها، هدف ها، دانش طرحواره اى و  داد بر اساس انتظارات، اس
ديگر دانش هاى پيشين12 زبان آموز را درگير ساخت معنى مى كند. 
گوش دادن فرايندى تحليلى محسوب مى شود و حوزه هاى تجزيه 
ــل گفت وگو13 و تجزيه و تحليل گفتمان14 بر دانش ما از  و تحلي
ساختار گفتمان افزوده اند. از مسائل مطرح شده برداشت مى شود كه 
بلندخوانى نمى تواند اساس مناسبى را براى افزايش توانايى مورد نياز 
ــى فراهم آورد. اصيل و واقعى بودن مطلب و  براى گفت وگوى واقع
لهجه بخش مهمى از آموزش مهارت شنيدارى را تشكيل مى دهند 
و امروزه اين امر در آموزش زبان انگليسى به سخنگويان ساير 
زبان ها15 نهادينه شده است. مندلسون16 (1994) اصول زيربنايى 

روش مورد بحث را به شكل زير خالصه مى كند:

●  مطالب شنيدارى بايد دربرگيرندة گونه هاى متفاوتى از متن هاى 

اصيل - اعم از تك گويى و همگويى - باشد.
●  فعاليت هاى ايجاد طرحواره  بايد بر گوش دادن مقدم باشند.

ــد در فعاليت هاى درك  ــوش دادن كارآمد باي ــاى گ ●  راهكاره

شنيدارى گنجانده شوند.
●  بايد به زبان آموزان اين فرصت داده شود تا با چندين بار گوش 

ــر روى تكليف هاى  ــتمر ب ــك متن و كاركردن مس ــه ي دادن ب
شنيدارى چالش برانگيز، گام به گام اين مهارت را افزايش دهند.

●  زبان  آموزان بايد بدانند كه براى چه و چرا گوش مى دهند.

●  تكليف ها بايد فرصت هايى براى زبان آموزان فراهم آورد تا نقشى 

فعال در يادگيرى ايفا كنند.

در گذشته:
●  هدف، به ياد داشتن اطالعات متن 

●  درك مطلب مترادف با رمزگشايى بود.

ــوب  ــنيدارى محس ــركت كنندة منفعل درك ش ●  زبان آموز، ش

مى شد.
●  درك مطلب، نشانه يادگيرى بود.

●  استفاده از سخنگوى بومى در تهيه نوارهاى درك شنيدارى و 

تأكيد بر لهجه هاى معيار و معتبر 
●  مطالب درك شنيدارى عمدتاً براى هدفى ويژه تهيه مى شدند.

● تمايز اندكى بين آموزش و آزمون درك شنيدارى برقرار مى شد.
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در حال حاضر:
●  درك مطلب، تركيبى از فرايندهاى پايين به باال و باال به پايين 

فرض مى شود. 
●  زبان آموز، شركت كنندة فعال گوش فرادهى 

●  درك مطلب، اساس زبان آموزى است. 

●  آموزش راهكارهاى گوش فرادهى مورد تأكيد قرار مى گيرد.

●  نقش فعاليت هاى پيش از گوش دادن برجسته شده است. 

ــى، غيربومى و همچنين  ــاى متفاوت لهجه، اعم از بوم ●  گونه ه

ــى دى هاى درك شنيدارى مورد  منطقه اى در تهيه نوارها و س
استفاده قرار مى گيرد. 

ــى بر گفتار اصيل و واقعى  ــنيدارى اغلب مبتن ●  مطالب درك ش

ــل و واقعى در متون  ــى گنجاندن جنبه هاى گفتار اصي و در پ
شنيدارى هستند.

كليدواژه ها
متن هاى اصيل و واقعى، پردازش جز به كل، درون داد قابل درك، 
ــه، پيكرة زبانى، تجزيه و تحليل گفتمان، فرضية  تجزيه و تحليل مكالم
درون داد، مهارت هاى ُخرد، رويكرد طبيعى، دانش پيشين، پردازش كل 

به جز، طرحواره  

● آموزش مهارت سخن گفتن 
ــوزى مورد توجه  ــه در زبان آم ــخن گفتن هميش مهارت س
ــخن گفتن  ــا اين وجود، هم ماهيت مهارت  س ــت. ب ويژه بوده اس
ــال  ــى س ــم نوع نگاه به رويكردهاى آموزش آن ها در طى س و ه
ــيارى بوده است. مهارت سخن  گذشته دستخوش تغييرهاى بس
ــد: «تكرار پس  گفتن در اوايل دهة هفتاد، اين گونه تعريف مى ش
ــخ  ــت و يا پاس ــده اس از معلم، از بازگويى مكالمه اى كه حفظ ش
ــرام و گليسان17، 2000، 26). اين  دادن به تمرينى مكانيكى» (ش
موضوع، بيانگر ديدگاه جمله محور به توانش بود كه در روش هاى 

ــت19 رايج بود.  ــان در موقعي ــارى18 و آموزش زب ــنيدارى گفت ش
ــتاد،  پيدايش مفاهيم توانش ارتباطى و توانش زبانى در دهة هش
ــى در درك مفاهيم برنامه هاى درسى و  منتج به تغييرهاى اساس
ــود. در دهة  ــاهده مى ش ــد كه تأثير آن امروزه نيز مش روش ها ش
ــى  ــترش برنامه هاى درس ــتاد، نظرية توانش ارتباطى به گس هش
ــدن  ــى20 انجاميد. اين موضوع، در ابتدا منجر به مطرح ش ارتباط
برنامه هاى درسى معنى محور21، كنشى22، سطح آستانه23 و اخيراً 
ــد. روانى كالم، هدف  رويكردهاى فعاليت محور24 و متن محور25 ش
كالس هاى آموزش مهارت سخن گفتن شد و افزايش روانى كالم 
ــد، اما چگونه؟ با استفادة از فاصله اطالعاتى26  ممكن فرض مى ش
ــم توانش محدود به  ــاير فعاليت هايى كه زبان آموز را على رغ و س
ــى مى كرد. براى انجام  ــراى برقرارى ارتباط اصيل و واقع تالش ب
اين امر، راهكارهاى برقرارى ارتباط27 و چانه زني28 توصيه مى شد؛ 
ــوب  ــر دو مورد، براى بهبود مهارت هاى گفتارى ضرورى محس ه
ــده از مجموعه فنون مرتبط  ــدند. فعاليت هاى وام گرفته ش مى ش
با يادگيرى مشاركتى29 منبع مناسبى براى آموزش اين ايده ها به 

حساب مى آمد.
ــابهى در دهة نود  ــش مش ــى گراي ــان خارج ــوزش زب در آم
ــن نهضت تالش مى كرد  ــد. اي منجر به نهضت توانش زبانى30 ش
ــطوح توانشى را در مهارت هاى چهارگانه رشد توليد  تا تعاريف س
ــطوح را به عنوان خط مشى برنامه ريزى زبانى به كار  كند و اين س
گيرد.  اين نهضت بر اين باور است كه مفهوم توانش زبانى «اصلى 
شكل دهنده است كه مى تواند به معلمان كمك كند تا هدف هاى 
ــخص كنند. بر اين  ــازماندهى و مش ــواى درس را س درس و محت
ــود زبان آموزان بعد از اتمام درس يا برنامة  اساس مشخص مى ش
ــى بايد توانايى انجام چه كارى را داشته باشند» (براگر31،  آموزش

.(43 ،1985
ــى32 پنج اصل را براى آموزش توانش زبانى محور مطرح  هادل

مى كند: 

ــخ  ــت و يا پاس ــده اس از معلم، از بازگويى مكالمه اى كه حفظ ش
26، 26، 26). اين  ــرام و گليسان17، 2000 دادن به تمرينى مكانيكى» (ش
موضوع، بيانگر ديدگاه جمله محور به توانش بود كه در روش هاى 

ــى32 پنج اصل را براى آموزش توانش زبانى محور مطرح  هادل
مى كند: 



●  بايد فرصت هايى براى زبان آموزان ايجاد شود تا بتوانند كاربرد 

زبانى مورد نظر را در متن هايى كه احتماالً در فرهنگ مقصد با 
آن مواجه مى شوند، تمرين كنند. 

ــا بتوانند  ــود ت ــراى زبان آموزان ايجاد ش ــد فرصت هايى ب ●  باي
نقش هاى (اعمال) متفاوت و الزم براى تعامل در فرهنگ مقصد 

را ايفا كنند.
●  در آموزش توانش زبانى محور صحت دستورى كالم بايد افزايش 

يابد. همان طور كه زبان آموزان سخن مى گويند، انواع متفاوت 
ــرفت  ــهيل پيش ــوزش و بازخورد تصحيحى مى تواند به تس آم
مهارت هايشان به سمت كاربرد زبانى درست تر و روان تر كمك 

كنند. 
ــناختى  ــخگوى نيازهاى عاطفى و هم ش ●  آموزش بايد هم پاس

زبان آموزان باشد و در اين راستا ويژگى هاى شخصيتى متفاوت 
زبان آموزان؛ همچنين، سبك هاى يادگيرى آن ها را مورد توجه 

قرار دهد.
ــود تا زبان  ــد درك فرهنگى به روش هاى مختلف ايجاد ش ●  باي

آموزانى كه به فرهنگ هاى ديگر حساس هستند، براى زندگى 
بهتر در جامعة زبان مقصد آماده شوند. (هادلى،1993،77)

مفهوم انگليسى به عنوان زبان بين المللى33 تغيير مفهوم توانش 
ارتباطى به توانش ميان فرهنگى34 را موجب شده است. دستيابى 
به توانش ميان فرهنگى مبدل به هدفى براى سخن گويان بومى و 
ــده و اين نوع توانش بر چگونگى برقرارى ارتباط با  زبان آموزان ش
روش هاى مناسب در محيط هاى چندفرهنگى متمركز شده است. 
ــال، امروزه الگوهاى تعامل گفتارى ديگر نمى توانند تنها  به هر ح
ــم زبانى زبان شناسان و نويسندگان كتاب هاى درسى  مبتنى بر ش
ــه و تجزيه و  ــاى تجزيه و تحليل مكالم ــند بلكه بايد يافته ه باش
تحليل پيكرة زبانى35 در مورد گفتار اصيل و واقعى در آن ها لحاظ 

شده باشد. اين نكات به مطرح شدن موارد زير منجر شده است:
ــت عبارتى بخش عمده اى از زبان گفتار و نقش برش هاى  ●  ماهي

ــا گروه هاى نواختى همچون : «روز ديگر/ واقعاً  زبانى36 (معنا ي
ــدم/ وقتى يكى از دوستان قديمى دوران مدرسه/ با  غافلگير ش

من تماس گرفت37»)
●  تكرار پاره گفتارهاى ثابت يا بخش هاى تكرارى مكالمه38 در زبان 

گفتار (براى مثال: صحيح است، مى دانى منظورم چيست39؟)
ــتمل بر فرايندهايى  ــتراكى تعامل گفتارى كه مش ●  ماهيت اش

همچون نوبت گيرى40، بازخورد41، و مديريت موضوع مكالمه42 
است.

●  تفاوت هاى بين گفت وگوى تعاملى43 و گفت وگوى مبادله اى44

در گذشته:
●  سخن گفتن و تعامل گفتارى، روش هاى ايجاد تسلط بر الگوها 

و ساختارها دستورى محسوب مى شدند.
●  سخنگوى بومى به عنوان الگو استفاده مى شد.

●  الگوها مبتنى بر شم زبانى نويسنده بود.

●  برنامه هاى درسى دستورى و موقعيتى بودند. 

ــا  ــى و مكالمه ه ــاى جايگزين ــى، تمرين ه ــاى الگوي ●  تمرين ه

فعاليت هاى اصلى كالس درس بودند.
ــختى  ــتورى هدف اصلى بود و خطاهاى زبانى به س ●  صحت دس

تحمل مى شد.
●  توانش گفتارى وابستة به تسلط بر ساختارهاى دستورى تصور 

مى شد.
●  آموزش معلم محور غالب بود.

در حال حاضر:
●  سخن گفتن و تعامل گفتارى، پايه و اساس يادگيرى است. 

●  از سخنگوى بومى و غيربومى به عنوان الگو استفاده مى شود.

ــرارى ارتباط ميان  ــى براى برق ــدف، يادگيرى زبان انگليس ●  ه

فرهنگى است. 



●  در الگوها تجزيه و تحليل پيكرة زبانى لحاظ شده است.

ــى كاربردى هستتند يا از نوع ديگرى از برنامة  ●  برنامه هاى درس
درسى ارتباطى استفاده مى شود. 

ــتند.  ــتورى و هم روانى كالم هدف اصلى  هس ــم صحت دس ●  ه

خطاهاى زبانى بيشتر تحمل مى شوند.
● توانش گفتارى وابستة به تسلط بر عبارت هاى واژگانى و رسوم 

مكالمه است.
●  به آگاهى فرهنگى توجه مى شود. 

●  فعاليت هاى دونفره و گروهى غالب اند.

 
كليدواژه ها

ــى ارتباطى، تجزيه و  برش هاى زبانى، توانش ارتباطى، برنامة درس
ــوم مكالمه، يادگيرى مشاركتى، راهكارهاى برقرارى  تحليل مكالمه، رس
ــى  ــاط، تجزيه و تحليل پيكرة زبانى، بازخورد، فصاحت، برنامة درس ارتب
ــوى تعاملى، توانش ميان فرهنگى،  ــردى، فاصلة اطالعاتى، گفت وگ كارب
گفت وگو براى حصول معنا، برنامه هاى درسى ادراكى، فعاليت، برنامه هاى 
ــى  ــى متن محور، برنامه درس ــور، برنامه هاى درس ــى فعاليت مح درس
آستانه اى، مديريت موضوع گفت وگو، گفت وگوى مبادله اى، نوبت گيرى        

● آموزش مهارت خواندن
ــلط بر ُخرد  ــدن زبان دوم تس ــاد، توانايى خوان ــة هفت در ده
ــوب  ــا همان مهارت هاى ُخرد محس ــاى ويژة خواندن ي مهارت ه
مى شد؛ ديدگاهى كه امروزه نيز تاحدودى هنوز هم در رويكردهاى 
ــود. مهارت ها اساس آموزش  آموزش مهارت خواندن لحاظ مى ش
ــتمل بر موارد  ــكيل داده و مش مهارت خواندن به زبان دوم را تش

زير است:
●  تشخيص و فهم ايده هاى اصلى

●  درك ترتيب

●  توجه به جزئيات ويژه

●  استنباط 

●  مقايسه 

●  پيش بينى 

ــدند. همانند  ــزا آموزش داده مى ش ــن مهارت ها اغلب مج اي
ــوش دادن، ديدگاه هاى پايين به باالى خواندن نظريه و  مهارت گ
ــعاع قرار داده بود و گرايش به آموزش زبان از  آموزش را تحت الش
طريق متن غالب بود. زبان آموزان معموالً متن هاى حاوى فهرست 
ــپس به پرسش هاى درك مطلب پاسخ  واژگان را مى خواندند و س
ــيارى از كالس ها، تفاوت اندكى بين رويكردهاى  مى دادند. در بس
ــورد. خواندن  ــم مى خ ــوزش و آزمون مهارت خواندن به چش آم
پيشرفته بيشتر نوعى توانمندسازى فرهنگى بود تا خواندن براى 

هدف هاى دنياى واقعى. 
ــته هاى روان شناسى زبان، علوم  ــال گذشته، رش طى سى س
ــناختى، كالم، تجزيه و تحليل متن و پژوهش پيرامون خواندن  ش
زبان دوم به طور قابل مالحظه اى بر درك ما از فرايندهاى خواندن 
زبان دوم افزوده اند.پژوهش، موضوع هايى همچون موارد زير را در 
ــت: نقش طرحوارة موقعيتى45 و طرحواره محتوايى46  بر گرفته اس
ــتگى47 و انسجام48، تأثير تفاوت  در درك زبان دوم، ماهيت پيوس
ــين و  ــواره اى، نقش دانش پيش ــر دانش طرح ــان فرهنگى ب مي
ــاختار متن بر درك  ــاختار متن49 و س چگونگى تأثير آگاهى از س
مطلب50. پژوهش ها بيانگر اين نكته است كه خوانندگان زبان دوم 
ــره ببرند و از راهكارهاى  ــاختارهاى متنى به مى توانند از درك س

طراحى متن با تأكيد بر ساختار و كاربردهايشان استفاده كنند.
نقش واژگان در خواندن نيز به طور مفصل مورد پژوهش قرار 
گرفته است. موضوع هاى مورد بررسى، مشتمل بر موارد زير است:



●  تعداد واژگان مورد نياز براى خواندن متن هاى  زبان دوم 

●  نقش بافت در درك واژگان جديد متن ها 

●  رابطة بين توانش زبانى و توانايى خواندن

●  راهكارهاى به خاطر سپردن واژگان

●  به كارگيرى مؤثر واژه نامه

●  يادگيرى اتفاقى واژگان از طريق خواندن

ــن51 (1992) دريافتند كه  ــو و نيش ــارة موضوع آخر، ه درب
ــاده  ــراى لذت بردن از خواندن رمان هاى كوتاه و س 5000 واژه ب
ــت، در حالى كه هازنبرگ و هالستيجن52 (1996)  ــده الزم اس نش
به اين نتيجه رسيدند كه دو برابر اين تعداد براى خواندن مطالب 
ــت. هر دو پژوهش بر ضرورت افزايش  ــال اول دانشگاه الزم اس س
واژگان به عنوان بخشى از آموزش مهارت خواندن تأكيد مى كنند؛ 
ــان دوم معموالً آمادگى الزم را براى خواندن  زيرا فراگيرندگان زب

متن هاى ساده نشده ندارند.
ــز در پژوهش ها  ــوارخوانان ني ــاوت بين روان خوانان و دش تف
ــكل داد.  ــد و گرايش به آموزش راهكار را ش ــورد توجه واقع ش م
ــوزش راهكارهاى خواندن، به ويژه  در آموزش مهارت خواندن، آم
ــود. به نظر  ــوب مى ش ــوارخوانان قابل حصول محس در مورد دش
مى رسد روان خوانان فعاالنه در خواندن شركت مى كنند و استفادة 
ــرل مى كنند. تفكر حاكم در  ــاى يادگيرى خود را كنت از راهكاره
ــر را توصيه  ــان دوم موارد زي ــاى خواندن به زب ــوزش راهكاره آم

مى كند (جانزن53، 2000):
●  آموزش راهكارهاى زير همراه با متن.

ــوة  ــوزش نح ــا و آم ــتقيم راهكاره ــح و مس ــازى صري ●  الگوس

بازخورددهى
●  تغيير راهكارها و به كارگيرى مجدد و مداوم آن  ها براى متن ها 

و تكليف هاى بعدى 

●  آموزش راهكارها طى مدت زمانى طوالنى. 

گريب54 توصيه مى كند كه يافته هاى پژوهشى زير در رويكردهاى 
خواندن زبان دوم لحاظ شوند:

●  اهميت ساختار گفتمان و تصاوير گرافيكى

●  اهميت واژگان در زبان آموزى

●  ضرورت آگاهى زبانى و توجه كردن به زبان و ساختار نوع متن 

●  وجود آستانة توانشى زبان دوم در خواندن

●  اهميت آگاهى فراشناختى55 و راهكارآموزى

●  ضرورت گسترده خوانى

●  مزيت هاى تلفيق خواندن و نگارش

●  اهميت آموزش محتوامحور56 (گريب، 2002: 277)  

ــازى  اگرچه برنامه هاى خواندن زبان دوم اغلب جهت برآورده س
نيازهاى زبان آموزان براى هدف هاى دانشگاهى طراحى شده اند، نقشى 
كه زبان انگليسى به عنوان زبان عصر اطالعات و ارتباطات57 ايفا مى كند، 
ــى در مورد رويكردهاى آموزش مهارت خواندن در  موجب بازانديش
بسيارى از نقاط جهان شده است. امروزه زبان آموزان بايد به كارگيرى 
آموخته ها و دانش براى حل مشكالت را بياموزند و بتوانند يادگيرى 
ــه موقعيت هاى جديد منتقل كنند. متخصصان آموزش وپرورش  را ب
استدالل مى كنند كه زبان آموزان بايد مهارت هاى پردازش58 تحليلى و 
مؤثر را از طريق مهارت خواندن، مهارت حل مسئله و تفكر انتقادى59 
بهبود بخشيده و به جاى مهارت هاى مورد استفاده درخواندن متن هاى 
ادبى مهارت هاى تخصصى خواندن60 را بياموزند. اين امر بايد مبتنى بر 
استفادة از متن هاى  اصيل و واقعى باشد. به عالوه، مهارت هاى دانش 
اطالعاتى مورد نيازند. به عبارت ديگر، اين مهارت ها براى دسترسى، 
ــردن و به كارگيرى اطالعات برگرفته از  تجزيه و تحليل، عملياتى ك
ــخصى و مفيد ضرورت  منبع هاى متفاوت و تبديل آن ها به دانش ش

دارند (جوكز و مك كين61، 2001).
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در گذشته:
●  خواندن، مهارت افزايى بود.

●  محدوديت زبانى (دانش واژگانى و دستورى) مانع اصلى توانايى 

خواندن محسوب مى شد.
●  يادگيرى متن محور بود.

●  درك مطلب، فرايند رمزگشايى متن ها بود.

●  مهارت هاى خواندن از طريق متن هاى طبقه بندى شده و ويژه 

افزايش مى يافت.
●  مهارت هاى خواندن متن هاى  ادبى و خواندن شعر، نمايشنامه 

و ادبيات در سطوح باالتر مورد توجه بود. 
●  درك مطلب مؤثر منبع رشد مهارت هاى پايه محسوب مى شد.

ــدف اولية خواندن  ــون چاپى بوده و ه ــدن مبتنى بر مت ●  خوان

به دست آوردن اطالعات بود.

در حال حاضر:
ــى از پردازش هاى جزء به كل و كل به  ــارت خواندن تركيب ●  مه

جزء محسوب مى شود.
ــتفادة از راهكارهاى خواندن متن بستگى  ●  خواندن موفق به اس

دارد.
●  يادگيرى، زبان آموزمحور است.

ــق به كارگيرى متن هاى  اصيل و  ــاى خواندن از طري ●  مهارت ه

واقعى افزايش مى يابد.
●  درك مطلب فرايندى خالق و تعاملى است.

ــاى تخصصى خواندن و مهارت هاى پردازش اطالعات  ●  مهارت ه

در سطوح باالتر مورد توجه است.
ــتدالل نقادانه اولويتى براى زبان آموزان است تا  ●  مهارت هاى اس

درك خود را براى حل مشكالت واقعى به كار ببرند.

كليدواژه ها
متن هاى  اصيل و واقعى، پيوستگى، انسجام، تفكر انتقادى، آستانة 
ــين،  ــناختى، دانش پيش ــى، مهارت هاى ُخرد، آگاهى فراش توانش زبان
ــواره، آموزش راهكارها،  ــردازش، واحدهاى معنايى، طرح مهارت هاى پ

مهارت هاى تخصصى خواندن، ساختار متن

● آموزش مهارت نگارش
ــگارش در آموزش  ــال اخير، موقعيت مهارت ن ــى س طى س
ــى كاربردى به طور قابل مالحظه اى بهبود يافته  زبان و زبان شناس
ــت. ديدگاهى پيچيده تر دربارة ماهيت مهارت نگارش با توجه  اس
ــتة نگارش به زبان دوم،  ــترش پژوهش هاى نگارش62 و رش به گس
ــته  ــده كه مهارت نگارش تنها «گفتار نوش جايگزين اين ايده ش
شده» است و بنابراين، شايستة توجه جدى نيست. در دهة هفتاد، 
ــتمل بر افزايش  ــرى مهارت نگارش به زبان دوم عمدتاً مش يادگي
ــنايى با الگوهاى نحوى  دانش واژگانى و زبانى بود. همچنين، آش
ــاختار متن را تشكيل مى دهند،  ــجام  متن كه س و ابزارهاى انس
ضرورى محسوب مى شد (هايلند63، در رسانه ها). يادگيرى مهارت 
ــگارش به زبان دوم پيروى الگوهاى معلم و به كارگيرى آن ها بود  ن
ــتور داشت. ترتيب فعاليت هاى  و رابطة تنگاتنگى با يادگيرى دس

آموزش مهارت نگارش معموالً اين گونه بود:
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ــتور زبان و واژگان را از  ●  آشناسـازى64: زبان آموزان معموالً دس

طريق متن فرا مى گيرند.
●  نگارش كنترل شده65: زبان آموزان به بررسى الگوهاى معينى 

مى پردازند كه اغلب از جدول هاى جايگزينى انتخاب شده اند.
ــان آموزان از متن هاى الگو تقليد  ●  نگارش هدايت شـده66: زب

مى كنند.
ــده را براى  ●  نـگارش آزاد67: زبان آموزان الگوهاى فراگرفته ش

نگارش يك نامه، يك بند و غيره به كار مى برند.
طى اين دوره، فعاليت هاى مبتنى بر نگارش كنترل شده غالب 
ــگيرى از خطا و شكل گيرى عادت هاى  بود و معلمان در پى پيش
صحيح  نگارشى بودند. يكى از اولين تالش هاى نگارنده در عرصة 
تأليف كتاب هاى درسى كتابى بود با عنوان نگارش هدايت شده از 

طريق تصاوير68 كه از اين روش نشئت مى گرفت. 
ــگارش بر رويكرد بندالگويى متمركز  بعدها آموزش مهارت ن
ــد. اين رويكرد بر استفادة از جملة اصلى69، جمله هاى فرعى70و  ش
ــردى متفاوتى  ــن الگوهاى كارب ــده71 و تمري ــد دهن واژگان پيون
ــه و مقابله و توضيح متمركز  همچون روايتگرى، توصيف، مقايس
ــزى فراتر از  ــوب نيازمند چي ــگارش خ ــد كه ن ــخص ش بود. مش
ــت. جمله ها بايد  ــتورى اس توانايى نگارش جمله هاى صحيح دس
پيوسته72 و كل متن بايد منسجم73 باشد. رشتة بالغت مقابله اى74 
برداشت هاى متفاوت از انسجام را در ميان فرهنگ ها بررسى كرد. 
مطالعة متن هاى الگو در رويكرد بندالگويى نقشى اساسى داشت. 
زبان آموزان ويژگى هايى از متن الگو را بررسى مى كنند و سپس بر 

طبق الگو، بندهاى خودشان را مى نويسند. 

ــد جديدى را در آموزش  ــة نود، نگارش فرايندى75 بُع در ده
ــنده و راهكارهاى  مهارت نگارش مطرح كرد. اين رويكرد، بر نويس
ــد دارد. نگارش  ــراى نگارش يك قطعه تأكي ــده ب به كار گرفته ش
ــونده و خالق محسوب مى شود كه  فرايندى «پيچيده»، تكرار ش
در آن رئوس مطالب كلى براى نويسندگان زبان اول و دوم بسيار 
مشابه است: يادگيرى مهارت نگارش مستلزم پرداختن به فرايند 
ــودا76، 2002، 261).  ــت (سيلوا و ماتس نگارش كارآمد و مؤثر اس
فرايندهاى نگارشى77 استفاده شده توسط نويسندگان و همچنين 
ــده توسط نويسندگان متبحر  راهكارهاى متفاوت به كارگرفته ش
ــتفاده از نظريه و كاربرد  ــى شد. در نتيجة اس و كم تجربه تر بررس
ــگارش به زبان اول، به زودى فرايندهايى همچون برنامه ريزى78،  ن
ــتارى81 و بازخورد همسانان82 به  نگارش اوليه79، بازبينى80، ويراس

فراگيرندگان زبان دوم آموزش داده شد. 
ــگارش به زبان دوم در بعضى از نقاط  اخيراً آموزش مهارت ن
جهان تحت تأثير رويكرد ژانر محور83 قرار گرفته است. توجه اين 
رويكرد به روش هاى كاربرد زبان براى هدف هاى ويژه در متن هاى 
ويژه است؛ به عبارت ديگر، استفادة از سبك هاى  متفاوت84 نگارش. 
در اين رويكرد نگارش فرايندى  است كه مستلزم مجموعه روابطى 
ــت. از آثار هاليدى85،  ــنده، خواننده و متن اس پيچيده بين نويس
مارتين86، سوالز87 و ديگران اين گونه برداشت مى شود كه رويكرد 
ــبك محور نه تنها در پى رفع نيازهاى نويسندگان به زبان دوم  س
ــت، بلكه چگونگى اثربخشى متن ها  را بررسى مى كند. جوامع  اس
كالمى88 مثًال تجار، كاربردشناسان زبان، مهندسان و نويسندگان 
ــتركى از متن هاى مورد استفاده و  آگهى هاى تبليغاتى درك مش

ــنده و راهكارهاى  مهارت نگارش مطرح كرد. اين رويكرد، بر نويس
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ــان از ويژگى هاى رسمى و كاربردى  خلق شده دارند و انتظاراتش
چنين متن هايى يكسان است. نظرية نوع متن (ژانر) پژوهش هاى 
ــده است، چه انواع كلى  ــيارى را دربارة انواع نگارش موجب ش بس
ــتداللى) و چه انواع  نگارش (براى مثال: روايتگرى، توصيفى و اس
ــى  متن89 (براى مثال: گزارش كار، نامة تجارى، آزمون مقاله نويس
و گزارش فنى). به عقيدة هايلند90، ديدگاه هاى معاصر نگارش به 
ــى و دانش افزايى  زبان دوم نگارش را يادگيرى مهارت هاى نگارش
ــد. از اين ديدگاه نه تنها  ــن، بافت و خوانندگان مى دانن دربارة مت
ــندگان نيازمند راهكارهاى عملى براى طرح ريزى و بازبينى  نويس
ــتند بلكه به دركى روشن از ژانر نياز دارند تا بتوانند براساس  هس
بايدها و محدوديت هاى متن هاى ويژه بنويسند و تجربه بيندوزند.
ــت  بنابراين، امروزه حوزة نگارش به زبان دوم حوزه اى پوياس
ــود. هايلند (در رسانه ها)  ــيارى را موجب مى ش و پژوهش هاى بس
ــه زبان دوم را بر طبق  ــى كنونى در نگارش ب گرايش هاى پژوهش
ــندگان، متن ها و خوانندگان طبقه بندى كرده و  ــه مقولة نويس س
موارد زير را در فهرست موضوع هاى پژوهشى نگارش به زبان دوم 

آورده است: 
●  راهكارهاى بازبينى كه نويسندگان به كار مى گيرند. 

●  انتقال راهكارهاى نگارش از زبان اول

●  اولويت هاى زبان آموزان درمورد بازخورد

●  منبع هاى بازخورد مورد استفادة زبان آموزان 

●  ويژگى هاى واژگانى، نحوى و يا كالمى سبك ويژه

●  كارآمدى راهكارهاى آموزشى براى سبك هاى متفاوت

●  ديدگاه هاى خوانندگان در مورد كارآمدى متن ها

ــى كه به زبان آموزان كمك مى كند تا خوانندگان را  ●  راهكارهاي

در نگارش مورد خطاب قرار دهند.

در گذشته: 
●  تمركز بر دستور و ساختار جمله

●  يادگيرى از طريق تقليد و تمرين الگو

●  تفاوت اندك آموزش مهارت نگارش و آموزش دستور

ــده و  ــراى اجتناب از خطا از طريق نگارش كنترل ش ــالش ب ●  ت

هدايت شده
●  معلم، ارائه دهندة بازخورد 

ــطوح باالتر  ــورد نظر در س ــردى م ــر الگو هاى كارب ــلط ب ●  تس

(روايتگرى، توضيح و توصيف)
●  رويكرد نتيجه محور

●  تأكيد بر نگارش شخصى

در حال حاضر:
●  تمركز بر فرايندهاى نگارش

●  تمركز بر انواع ادبى

●  تمركز بر انواع متن  و سازماندهى متن ها

●  استفاده از بازخورد همسانان

●  تمركز بر راهكارهاى نگارش كارآمد.

كليدواژه ها
فرايندهاى نگارش، پژوهش هاى نگارش، بالغت مقابله اى، انسجام، 
ــتارى، توضيحات،  ــى، طرح ريزى، ويراس ــتگى، جوامع كالم به هم پيوس
ــانان،  ــرد بندالگويى، بازخورد همس ــبك محور، رويك ــبك، رويكرد س س
ــن، جملة اصلى،  ــدى، جملة فرعى، انواع مت ــزى، نگارش فراين برنامه ري

واژگان پيوند دهنده.

پى نوشت ها
1. microskills 
2. Richards 
3. Rost 
4. Krashen  
5. comprehensible input 
6. input hypothesis 
7. Natural Approach 

ــن، جملة اصلى،  ــدى، جملة فرعى، انواع مت ــزى، نگارش فراين برنامه ري

1. microskills 
2. Richards 
3. Rost 
4. Krashen  
5. comprehensible input 
6. input hypothesis 
7. Natural Approach 

در گذشته: 
●  تمركز بر دستور و ساختار جمله
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8. bottom-up processing 
9. top-down processing 
10. bottom-up model of listening 
11. top-bottom model of listening 
12. prior knowledge 
13. conversation analysis 
14. discourse analysis 
15. Teaching English to Speakers of  Other Languages 
(TESOL) 
16. Mendelsohn  
17. Shrum and Glisan 
18. Audiolingualism  
19. Situational Language Teaching  
20. communicative syllabuses  
21. notional syllabuses  
22. functional syllabuses  
23. threshold level  
24. task-based  
25. text-based  
26. information-gap  
27. communication strategies    
28.negotiation of meaning
29. Cooperative learning
30. proficiency movement    
31. Bragger    
32. Hadley     
33. English as an International Language    
34. intercultural competence    
35. corpus analysis    
36. chunks    
37. “the other day/ I got a real surprise/ when I got a call/ 
from an old school friend”    
38. conversational routines    
39. (e.g. is that right, you know what I mean)    
40. turn taking    
41. feedback    
42. topic management    
43. interactional talk    
44. transactional talk    
45. scripts    
46. schema    
47. coherence    
48. cohesin    
49. text structure    
50. discourse cues    

51. Hu and Nation    
52. Hazenberg and Hulstijn    
53. Janzen     
54. Grabe
55. metacognative awareness     
56. Content-Based Instruction    
57. Information and Communication Age
58. processing skills    
59. critical thinking   
60. technical reading skills 
61. Jukes and McCain    
62. composition studied    
63. Hyland      
64. familiarization     
65. controlled writing     
66. guided writing    
67. free writing     
68. Guided Writing Through Pictures     
69. topic sentence     
70. supporting sentences      
71. transitions     
72. cohesive     
73. coherent     
74. contransitive rhetoric     
75. process writing      
76. Silva and Matsuda     
77. composing processes     
78. planning     
79. drafting     
80. revising     
81.editing     
82.peer feedback     
83. genre appraoch     
84. genres     
85. Halliday      
86. Martin      
87. Swales      
88. discourse communities      
89. text types      


