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 مسئلهانيب
ي سودمندة دربار امروزه. است زده دامنياريبس مباحثبه زبان آموزش در1اصالت مفهوم
 رانيـ فراگژهيـو بـهو،يسيـ انگل آمـوزان زباني برا)لياص(معتبري تهايفعالو متوناز استفاده

)ESP(،اسـاس بـررا زبـان بـا تعامـل تـا دهـديمـ فرصت نهاآبهرايز؛ندارد وجوديديترد 
و متـوني بـران،يـا وجـود بـا. كننـدي بنـد صـورتي تخصـصي هـانهيمزدرآناز استفاده

 زبان مدرسانيحداكثرة استفاد. است شده ارائهي متعدديهافيتعر) معتبر(لياصي تهايفعال

ESP آن متنـوعي هـا گونـهو اصـالت مختلـفي هـافيتعربا نهاآيي آشنا ازمندين موادنيااز
 آمـوزان زبـانبهكه كنندي طراحيا انتخابراييتهايفعالو متون بتوانندقيطرنياازتا است
ي ارتبـاطي الگوهـاو شهاروبا خود،ي ارتباطوي زبان توانشي برارتقا عالوه،دهديم امكان

.شوند آشنازين شانيدانشگاهاي)يشغل(يكارنهيزمبا متناسب

 مقدمه.1
ي تـر گـسترده ابعاد زبان وزشآمدر»تيواقع«بهشيگرا،ارتباطي برقراري شهاروجيترو با
 بلكـه،»يآموزشـ منابع«كناردر زباني واقع منابعاز استفادهبر نهاتنه شهارونيا. است افتهي
ويعـيطبتيـ موقعدر زبـان كـاربرد«نيهمچنـو منـابعنيـااز»يعـيطبوي واقعـ«استفاده بر
 اطالعـات،يشـكل تنـوع( فـراوانيايـ مزا وجودبا زباني واقع منابع. دارد تأكيد»يرتصنعيغ
ازيـن باشد، شده توجهزين آموزانزبانبه درآنكهيايدرسوي آموزشيزيربرنامهبه)ديمف

و نهـايتمر طـرحباه،يپا سطوحدرو آموزشي ابتدا هماناز توانيم منابعنيااز. دارد مبرم
.ساخت آماده بانزتيواقعبايي ارويروي برارا آموززبانو برد بهره مناسبي تهايفعال

ي اعـضاتكتكبه خاطرتيامن دادنبر عالوه،تهايفعالو نهايتمرنيا بودني گروه
در زبـان كـاربردي بـرايعـيطبتيـ موقع جـاديا باعـث،دهيبخـش بهبـودرا كـارجهينت گروه،

 مكالمـاتنيگزيجـا زبانازيعيطبوي واقعة استفادبيترتنيبد. شوديمي گروه تعامالت
.شوديم]يبصروي سمعي شهارو[يليتخي تهايموقعدري مصنوع

 مـشترك زبـان بـه جهانـشمول،ي گـستردگو نفـوذة دامنـ بـه توجـهبايسيانگل زبان
 علـومويعـيطب علـوم،يپزشـكليـقباز هـا رشـتهازيعيوسـفيطدري المللنيب كارشناسان

 ESP. اسـت شـده اجهمو ESP موضوعبا زبان،سيتدر رو،نيازا. است شدهليتبدي اجتماع
ــوزشدريكــرديرو ــان آم ــه اســت زب ــدف ك ــرآوردنآن ه ــاين ب ــاصوي علمــي ازه  خ

1.  authenticity 
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 زبـان آموزشبهيكرديرو ESP«) :3 1987(واترزو نسونيهاچةديعقبه. است آموزان زبان
ي بـرا آمـوز زبـانليـدل اسـاس بـر روشو محتـوابه مربوط ماتيتصم تمامآندركه است

 خواهنـديمـ چـراكه داننديمي روشنبه آموزانزبان آنان گفتهبه«.شود مي گرفتهيريادگي
زيمتمـايعمـوميسيـ انگلازرا ESP كـه اسـتيزيـچي آگـاهنيـاو اموزنديبرا زبان يك

 آمـوزان زبـاني ازسـنجينآندرو اسـت دانـشجومحوريكـرديرو ESPرونيهماز. كنديم
.استيديكلي موضوع ESP دورهيك جاديايبرا

 اشـاره مـشتركي ژگـيوسهبه) 1983(كارور،ESPيها دورهي يهاژگيوي بررس در
.يفرمـانبر)ج؛ هـدفبه معطوفيريگ جهت)ب؛)معتبر(لياص متون/منابع) الف:كنديم

 اصـطالحازوديـگويمـ سـخن ESPيمبناو اساس عنوانبهيژگيو پنجاز) 1990(لزيسوئ
 اصـالت) الف:از اند عبارت مفهوم پنجنيا.ديجويمرهبه نهاآبه اشارهي برا» داريپا اصول«
.سيتـدر روش/يريادگيـ)ه؛ازيـن)د؛مـتن/ زبـان)ج؛يحـورمقيتحق)ب؛)بودن اصل(

: استي مبتناريمعدوبر ESPاز) 3:1991(نسونيرابفيتعر
ليـ تحلوهيـ تجزاز برگرفتـه ESPيهـا دوره)ب؛اسـت هدفـدار معموال ESP) الف

ي يهـاژگيوازي برخـ.سـت نهاآي برا زبانقيدق بردكارنييتع منظوربه آموزانزبان1يازهاين
كه كننديم تأكيد نكتهنيابرو كننديم اشاره ESPيهادورهي زمانتيمحدودبهنيزگريد

 كـهي بزرگـساالن بـه هـا دورهنيـا؛يابند تحقق محدود زماننيادرديباهادورهنيا اهداف
يتخصصياوي كار اهداف . شوديمسيتدر دارند كساني

 بر اساس. دانديم استوار3يشناختو2يكاربردميپارادادوبررا ESP) 2003(پالمرو
 متـوناز اسـتفادهبامحور است، آموزش موقعيتو زبان كاركردبر تمركزي كاربردي الگو

ياژهيـو توجـه تعامـل4ياجتمـاعـي شناسـ زبـاني هـا جنبـهبهنيهمچنو؛معتبري تهايفعالو
 خلـقو خـود شرفتيـپ جهـتدر آموزانزبان تالشبرزيني شناخت آموزشِي الگو. شوديم

يبراييتهافرص .كنديم تأكيد زبانيريادگي

 كـه نـدا تـه پرداخ نكتـهنيـاحيتوضـ بـه،ميمستقريغياميمستق فات،يتوصنيايتمام
ي واقعـيايدن ارتباطاتو است»اصالت« ESPيهادوره] آموزش[ياديبنيهامؤلفهازيكي
يايـدندر كـه گونـهآن زبـان،آن بـا چگونـه اموزنـديب آموزانزبانتا شود كالس واردديبا

1. needs analysis 
2. Pragmatic  
3. cognitive      
4. sociolinguisitics  
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 مفهـومن،يـا وجـود بـا. كننـد تعامـل شـود،يمـ نوشـتهاي گفتهسخن كالساز خارجي واقع
 جـزء عنـوانابـ اصـالتازي برخـ كـهيحـالدر.اسـت ختهيبرانگراياديزي ثهابح اصالت،
 پندارنـديمـ بلندپروازانـهيمفهومراآنگريدي برخ كننديمادي ESPآموزشِريناپذاجتناب

 اصـالت مفهـومة دربـار مختلفي ديدگاهها گفتار،نيادر.ستينگر بداناطياحتباديبا كه
به سپس. شوديمي معرف زبان آموزشاتيادبدر اصالت مختلف انواعآن دنبالبهوي بررس

 بـابِدروميافكنـيمـي نگـاه شـده، راديـا ESP درس كـالساز دفـاعدر كـه لهاييستدالا
 بحـثديـآ وجـود بـه نهـاآاز اسـتفادهدر اسـت ممكـن كـهيابـالقوهي شهاچالو مشكالت

در)لياصـ(معتبـري تهايفعالو متوناز استفاده دربابِ دهانهاشيپي برخة ارائبا مقاله.ميكنيم
.رسديمنايپابه ESP آموزش

 اصالت.2
 1980ليـ اواو 1970 دهـه اواخـردر اصالت مفهوم) 2004(نيلو) 2000(چيوكوويل باور به

 بـهي روزافزون عالقهو بوديريگاوج حالدر1 ارتباط زبان آموزشكهي هنگام كرد؛ ظهور
 اصـالت اصـطالح ) 2004(كـرامش. داشت وجودي واقعيايدن ارتباطات آزمودنِوسيتدر
در. دانـديمـ نهـاآدر رفته كاربهيهامكالمهوي درسي كتابهاي مصنوع زبانبهيواكنشار
ي واقعـيايـدندر آنچه همانند،لياص منابع كردن فراهمي برايادهيا عنوانبه اصالتجهينت
) :237 1991(آرنولـدو)2001(يمـورلو نتـويگوار بـاورِبه.دنها عرصهبهپا شود،يم افتي
ي گفتگوهـا،ييدئويوي پهايكل مانند كردي گردآور مختلفي جاهااز توانيمرا ابعمننيا

 نمودارهـا،و هـا نقـشه تابلوهـا، روزنامـه،،ييويـ رادويونيزيتلويها برنامه معتبر،ةشد ضبط
راي واقعـيايدنتريواقعو شتريبچههر درس كالس«كهجيرا تصورنيا.آنجزو سهاعك

 مفهـومنيـا ظهـور بـهزين،»شد خواهدتري واقعآن انتقالويرييادگن،يتمر،كند منعكس
ــه. اســت كــرده كمــك ــاور ب ــاازياريبــس ب ــويگوارن، از جملــه محقق  ) 2001(يمــورلو نت

 اســتانداردي نــيتمر زبــان، آمــوزشدر معتبــري تهــايفعالو متــوناز اســتفاده) 2006(ايــخانو
.روديم شمار به

و متـون اصـطالحازيمتفـاوتي تهابرداشـ اسـت ممكـنفمختلـ افرادن،يا وجود با
 هـستندي مواد« معتبري تهايفعالو متون)1988 :99(نونان نظربه. باشند داشته معتبري تهايفعال
 اگـر ) 1988(يمـدلو راجرزديداز.»باشد شدهديتول زبانآموزشازريغيمقاصدي برا كه
 معتبـر باشـند كـردهديـ تولي مـادر زبان شورانيگوي براي مادر زبان شورانيگورا موادنيا

1.  Communicative Language Teaching 
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 بـا درس كـالسي حـداكثر شباهتبركه استي اصطالح«اصالت گر،يديفيتعردر. است
و تهـايفعال هـمو،يزبـان منـابع انتخـابثيـحاز هـم،كنـديمـ داللـتآناز خـارجيايدن
 مـشتركلفـص.)McDonough & Show, 1993: 43(»نيتمـري بـرا اسـتفاده موردي شهارو
اي يـ گفتـار،زبـاني هـا نمونـهدر»بـودنلياص«اصطالحِ كردن خالصهفيتعارنياي تمام

در مــتن، خــوددر توانــديمــ«اصــالت مفهــوم) 2007(لمــوريگةديــعق بــه. اســت،ينوشــتار
يبـيتركايو،يارتباط) عمل(كنش اهدافوي اجتماعاييفرهنگتيموقعدر آموزان، زبان
.»شدبا نهفته نهايا از

 اصالت انواع.2

1متن اصالت.1ـ2

 هـارمر. بـود شـده محدود متون مورددر بحثبهياديزحدتا اصالت مفهوم،يسنت طور به
ي بـرا بلكـه رانيـ فراگي بـرانهكه دانديمي متونرا)ينوشتار/ي گفتار(لياص متون) 1983(

يمتـون معتبـر متـون«) 1990(مـن نـهيفوكنيبـ باورِبه. باشد شدهيطراح زبانكي سخنوران
) 1995(يلـ».كننـديمديتولي آموزشريغيهدفي براراآن،زبانكي شورانيگوكه است

دري ارتبـاط هـدفكيـي برا بلكهي آموزش اهدافي برانهكه دانديمي متنرالياص متن«
 كـه باشد روزنامهكي مقاله توانديمك،يكالس مثالكي؛»است شده نوشتهي واقعي زندگ
 زبان انِيم شباهتبه اصالت،معنانيادر. است شده نوشتهيسيانگل زبانيبوم مخاطباني برا
.دارد اشاره شوديم افتيي واقعيايدندر آنچهوي آموزش متونو

 درس كـالس وارد خـارج جهـانازچههركهراهيفرضنيا پژوهشگرانازياريبس
كيـي اصـل هدفكه كنديم استدالل) 2012(ودوديو.دنديكش چالشبه استلياص شود
.اسـت خـاصتيـ موقعكيـدري ارتبـاط مقاصـدي بـراي معـان خلـقايوهاهديا انتقال متن
لياصـ مـتنكيـكه...«:ديگويمو كنديمتيحما دگاهيدنيااز) :162 2012(نسونيتامل
 كـه تـصورنيـان،يبنابرا....باشد شدهديتولس،يتدري برانه،يمعن انتقالي براكه است آن
 نادرسـت احتمـاالً كنـد،ينمـيرييـتغچيهـ شـود خـارج خود بافتازكهي هنگام متن يك
 برجــسته ســوالنيــادنيپرســ بــارا نكتــهنيــا) :7 1983(نگيولــسوي لــيم گرلــت،».اســت

ي وقت«كه كننديم در»اسـت؟ معتبر اندازهچهتا شود،يم ارائه خودي اصل بافتاز متنكي
رييـتغ دسـتخوش رود،يمـ كـار بـه درس كالسدركهيهنگام متن،كيي اصلربست واقع،

1. text authenticity 
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تيـ حمادر) :79 1992(واالس.ابدييميگريد بستري آموزش متنيك عنوانبهو شوديم
 شـده آورده درسي سـهاكال بـهي آموزشـ اهـدافي بـرا«كهي متنهرديگويم ادعانيا از

.»است داده دستازرا خود اصالت مسلماً
و پناماريا)1992(، از جمله واالسگريدي برخ  نكتـهنيـا طـرحبا،)2011(و بناونت

 شوندينم1معتبر پاسخديتولبه موفقشهيهملياص منابع: كشنديم چالشبهرا اصالت هدف
 طـورنيـا. كننـدينمديتول نامعتبر پاسخشهيهمزين نامعتبري تهايفعالو متونبيترتنيهمهبو

 داشـتهيپـدريزيآمتيموفقيريادگيجينتا متنكياز استفاده اگركه استهشد استدالل
،مـتنكيـي ژگـيو نـه اصالتكه استي معن بداننياو دانست معتبر توانيمراآن باشد،
او نظـراز؛اسـت بـاورنيـابرزين دوسانيو؛ است متنآنبه آموزانزبان پاسخيژگيو بلكه

 متـون بـه خواننـدگان كـه اسـتيايژگـيو بلكـه ست،يـن زبـاني هـا نمونـهيژگيو اصالت
 فهـم انِيجردركه استيزيچ بلكه ست،ين آشكاريزيچ اصالت«ديافزايميو. بخشنديم

ي واقعـو اصـالت ) 80: 1978(گـريدي جـادراو.):165 1979(»ميبريميپآنبه متن يك
 مطلـقيتـيفيكو مـتنكيـيژگـيو بـودني واقعـ«:كنديمزيمتماهمازرا متنكي2بودن
رونيـ ازا.»دارد ربـط مناسب پاسخباو است خوانندهو متننيب رابطهيژگيو اصالت. است

 اسـت درس كـالساز خـارج آمـوزان زبـانو متـوني واقعـ اهدافكه موضوعنيا دانستنِ
در اسـتفادهي بـرارا معتبـر منـابع كـه اسـتيزيـچ همـان قـاًيدق هدفنيا است؛ مهماريبس
ي بـرا. است زبان كاربردبر تأكيد هدف،بهي بخشاصالت راه. سازديم مناسب درسسكال

 اصـالتي يعن اصالتازيگريد نوعو شودترگستردهديبا اصالت مفهوم مقصود،نيبدلين
.رديبرگدرزينرافيتكل

3فيتكل اصالت2ـ2

. كنديمفيتعر گرادفهي تهايفعالازيا مجموعهرا محورفيتكلتيفعال) 1996(سيليو
 خـود نفـسبه اعتماد دهديم فرصت آموزانزبانبهكه استيانهگوبه تهايفعالنيا ساختار

 تجربـه كننـد،تيـ تقو) واژگـانو زبـان دستور مثالي برا(شانيزبان دانشاز استفادهدر را

انيـبرا خـودي معـان چگونـه گـرانيد كـه كننـد مشاهده آورند، دستبه خودجوش تعامل

 بـا ارتبـاطي بـرا هدفمنـد صـورت بـه زبـانازو كنند گفتگوي زبانتيفعالة دربار كنند،يم

1. authentic response 
2. genuineness 
3. task authenticity 
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: شـامل دانـديمـيايكـار برنامـهرا محور كارتيفعال) 2000(سيلا. كنند استفادهگريكدي
ازي برخـ)ب؛ برنـد كـار بـهوكننـد پـردازشراآنديـبا آمـوزان زبـان كـهياطالعات) الف

. در ارتبـاط اسـت برسـندآن بـه اسـت قـرار آمـوزان زبـانكهيجينتاباكهييلهادستورالعم

تيـ اولودر معنـا) الـف:شمرديبرم نگونهيارا محور كارتيفعاليهامؤلفه) 1998(اسكهان

يايدني تهايفعالهيشبي نوعبه)ج؛ كنندينم تكراررا گرانيدي معان رانيفراگ)ب؛ دارد قرار

 جـهينتف،يتكاليابيارز مالك)ه؛ استتياولوكي كار رساندنانيپابه)د؛ هستندي واقع

.است كار

،يتعـاملويتيمـوقعي هـا نـهيزم جـاديا بـا محور كاري تهايفعال) 2005(دهشها نظر از

 محـور معنـاليـدل بـهنيهمچنـ تهـايفعالنيـا. شوديميآموززباننديفرآي سازفعال موجب
 دارنـدي واقعـيايـدن مناسـباتو آمـوزان زبـاني تبـاطاري ازهـاين بـايكـينزد ارتباط،بودن

)Klapper, 2003: 37(.ي واقعـازين خلق«:سدينويم تهايفعالنيااز استفادهليدلحيتشردراو

 اي اسـتيزبـاني يهـاژگيويي شناساي برا آموزانزبانبهي بخشيآگاهو زبان استفادهي برا

 محـور كـارتيفعاليكجينتابهليني برا.»رندداازين محوربدان كارتيفعال انجامي برا كه

ح،يتوضـ درخواسـت تعاملنيادر بپردازند؛ گفتگوو معنا تبادلبهديبا آموزان زبان خاص،

.استي ضرور ده،ياحيتوضاي پاسخ،دييأت درك، كنترل

 & Guariento(اسـت محور كارتيفعال جادياوي طراحيديكل ابعادازيكي اصالت

Morely, 2001; Lee, 1995(.يدازبچمند)ة دهنـد نـشان محـور كـارتيفعال اصالت) 1990

] زانيـم[و شـوديمـ خواسـته درس كالسدر آموزانزبانازكه استيفيتكلانيمي همسان
 اصـالتاو.)درس كـالساز خـارج(يواقعـيايدن]طيشرا[ بازتابدر تهايفعالنيايي توانا

 اصـالت«. كنـديمـي بندميتقس»يتعامل اصالت«و»يتيموقع اصالت«بهرا محور كارتيفعال

ي تهـايفعال بـه حـد چـه تـا محـور كـارتيـ فعال يـككه دارد اشاره موضوعنيابه»يتيموقع

 كـهيفيتكـالد؛يخرايو دندانپزشكبه مراجعه مانند است، مربوط رانيفراگي واقعي زندگ

 نهـاآة روزانـ تعامالتوهاتجربه چوبِچهاردرديبا كننديم محول آموزانزبانبه مدرسان

.باشد

 انجـامنِيحـ،آمـوزان زبـان كـه اسـت موضوعنياي بررس»يتعامل اصالت« موضوع

 خاص زبانيكاز متقابل، دركبهدنيرسي براي معانايهادهيا تبادلدر اندازهچهتا كار،

 نقـشو اسـت آمـوزان زبـان پاسخاي واكنش،يتعامل اصالت گر،يدانيببه. كننديم استفاده
،يواقعــ جهــاندر اگرچــهنيبنــابرا. هاســتدهيــاانيــم ارتبــاطي برقــرارآندر زبــان
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از تـا كنـديمـ كمـك آمـوزان زبـان بـه شـود،ينمـ افـتي»يتعـامل اصالتي داراي تهايفعال«
ازيي راهبردهـا كننـد، استفاده دارد، وجودي واقعي زندگدر آنچههيشبي ارتباطي راهبردها

.عكسدونيبي تهاتفاوليقب
ازي برخـ آمـوزان زبـان تـا دهـديمـ اجـازه زبـانيگريانجيمبا» تعامل«و»تيوضع«

 كـار،ي طراحـدريسيـ انگل مدرسـاني اصـل چـالش. دهند انجام داريمعن طوربهرافيتكال
و شـركت داريمعنـ تعامـلدر تـا دهـديمـ فرصـت رنـدگانيادگيبهكه استيفيتكالة ارائ

 مدرسـان كـه اسـتآن ازمنـدين كـارنيـا انجام. كنند تأمل زبان منابعازنهيبه ستفادهاة دربار
ي بـرا طـرحنيـا.كننـد فـراهم)يراديشـنايـوي كتبـ(مناسب معتبر متون آموزان زباني برا

.استي زبانوي شناخت،ياجتماعي ندهايفرا ها،تجربهة رنديدربرگانيدانشجو
 مدرسـان بـه نهـاآ نظـراز كـه ) 2002(وريـالوننگتويهر،وزيريدنهاشيپي يهاژگيو

 ارتبـاطي واقعـيايـدنبا) الف:از اند عبارت كند،يم كمك معتبري تهايفعالي طراحدر زبان
ي بـراي ضـرورفيتكـالفيتعربه ملزمرا آموزانزبانو نشدهفيتعري خوببه)ب؛ دارند
 فرصـت آمـوزان زبانبه)د؛ندهستدهيچيپيهافيتكل شامل)ج؛ كننديمتيفعالكيليتكم
؛كننــدي بررســ متعــدد منــابعاز اســتفاده بــاو مختلــفي ديــدگاههاازرافيــتكل دهــديمــ
؛دهــديمــ فكركــردن فرصــت آمــوزانزبــان بــه)و؛ كنــديمــ فــراهمي همكــار فرصــت)ه
جينتـا جـاديا باعـث)ط؛ داردي همخـوانيابيـ ارزبا)ح؛ داردييكارا مختلف دروسدر)ز

.انجامديم متنوعجينتاو لهاح راهبه)ي؛ شوديم خود نوعدر ارزشمند
يفيتكـالو معتبري تهايفعالو متون كاربرداز هدفكهشد يادآورديبان،يا وجود با

 عنـوانِبه است) رندهيادگي اصالت(اصالت سوم قسم شبرديپ صرفاً اند،شده آماده دقتبا كه
 منـابع بـا تعامـلةليوسـ بـه زبان؛ازنهيبهةاستفادي برا آموزانزبانبه كمكيريادگينديفرا

يايـدن منابعتيفيك]يِمعنبه[لزوماً اصالت) 1996(ريلونةديعقبه. درس دركالس موجود
دنيـ فهمي بـرا آمـوزان زبـان تعهدوي خودمختاربركه استيايژگيو بلكه ست،يني واقع

.ورزديم تأكيد

1رندهيادگي اصالت.3ـ2

و تهـايفعالو متـون بـه نـسبت مثبـت واكـنشو احـساسات«را رندهيادگي اصالت) 1995(يل
ي بـراي آموزشـ مـواد كـه معناست بداننيا. كنديمفيتعر»نهاآدري ذاتي آموزش مقاصد

1. learner authenticity 
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 تجـاربو هـا دانـسته آمـوزان، زبانقيعال آن،ي سازآمادهدررايز است جذاب آموزانزبان
 رو،نيـااز.شـوديمـي واقع ارتباطات جاديا باعثجهينتدرو است؛ شده گرفته نظردر نهاآ
از نهـاآي برخـوردار بلكـهستيـن بودنشاني واقع،تهايفعالو متونبه آموزانزبانة عالقليدل

.)شونديمي آموزشطيمحدر معنا تبادل موجب(استي ارتباطليپتانس
 آنچـهدرآنةليوسـ بـه آموزانزبانكه است مشخصينديفرا اصالت،گريدانيب به

 مـتنبهي مناسب پاسخ رندهيادگييعني؛شونديمريدرگ نامديم» پاسخ اصالت«) 1977(مورو
ازيا مجموعـه بـه ارجاعبارا سخنرانايو سندهينوتينكه استآن مناسب پاسخ. دهديم

 كـهتمعناسـ بـدان رندهيادگي اصالت گر،يد عبارتبه. سازديم محقق مشتركي قراردادها
 قـادررااو كـه يي قراردادهـا كند، كشفرا مقصد زباني ارتباطي قراردادهاديبا رندهيادگي
ي معن سازديم  نـشاننيـا. كنـد درك زبـانآن شورانيـگو هماننـدوجيتدربهرا متنكي
ايـن بـه قاًيدق كند،يمفيبازتعر خودي تهاياولوي مبنابررايمتنهر رنده،يادگي«كه دهديم

.)Breen, 1985: 62(»است رندهيادگيكياوهكدليل 
 آمـوز زبـان مشاركت صرفرايزستين سادهينديفرآ رندهيادگي اصالتبهيابيدست

ازديـ تقلبهرا آموزانزبانت،يواقعبه شدنتركينزدي برا تالشدر مدرسان،.ستيني كاف
تيـ واقع نكـهيااز غافـل دارد، وجـودي واقعـيايـدندر كـه كننديم واداريي كارهاو شهانق

ي برا. استي واقعي ارتباطهابه مربوط مسائلگريدو دهايتردوشك،يهانگرانة رنديدربرگ
طيمحـدر خـودانيـ همتابا بحث هنگام آموزانزباني نهاجايهو يهانگران است ممكن مثال،

.باشد متفاوت كنند،يم بحثي واقعطيشرادر موضوع همانة درباركهي زمانباي دانشگاه
 كـهييرهايمتغي سازهيشب شود،يم اصالتديتولي براكهيتالشهراز فارغن،يبنابرا

كيـ. اسـت فراتر مدرسو كار متن،يهاييتوانااز باشد،ي واقعيايدندر) كنش(كار مشابه
 اسـت،يرييـادگ محمـل كـهياياجتمـاعطيمحـ كـه باشـدنيـا است ممكن امرنياليدل
و متــوندر نــه اصــالت، جــوهر) 1994(لــوريتةديــعق بــه. داردار خــود خــاصي يهــاژگيو

 كننـدگان شـركتةليوسـ بـه كـه اسـت نهفتـهيخاصـطيشـرادر بلكـه،يآموزشي تهايفعال
.شوديم اعطا نهاآبه كنند،يم استفاده نهاآازكهياژهيو

1درس كالس اصالت.4ـ2

...«و دارد زبـان داددروننيمتـأدري مهمـاريبس نقش درس كالس،زبان آموزشنهيزم در
 بهتـريريادگيـ جـهينتدرو تـريواقعـنيتمـر باشد،ترهيشبي واقعيايدنبه كالس چقدر هر

1. classroom authenticity  
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:ديـگويمو كنديمدييتارا نقشنيا) 68 :1985(نيبر.)Arnpld, 1991: 237(»بود خواهد
 آشـكارا تواننـدب كننـدگان شـركتكه استيطيشرا ارائه درس كالس)لياص(معتبر نقش«

ي هـازهيـ انگي دارا كـهيتيفعال عنوانبهرا زبانيريادگييكل روندو دستاوردها مشكالت،
 كـالس«) 5 :1994(لـوريت انِيببه.»بگذارند اشتراكبهي اجتماعيطيمحدر است،ي اجتماع
 وجـود بـه آنجـادررا خـود اصـالت كنندگان شركت. داردرا خودعتيطبوتيواقع درس

.»گريدي جاها مانند درست،رندآويم
 هـدفو استي واقع كالسرايزستين كالس پنداشتنِي مصنوعبهيازين رو،نيازا

 گـردهمي همگـ مدرسـانو آمـوزان زبـانف،يتكال،متونجانيادر. داردرا خوديرييادگ
 وجـودديـ ترد كـالس اصـالتدر اگـري حتـ. كننـد كـالس واردراي واقع جهانتانديآيم

 خـودي برا قادرند نهاآرايز؛گرفتكم دستدينبارا آموزان زبانيليتخي قوا باشد،تهداش
،يواقعـيريادگيـ هـدفاو اعتقـاد بـه؛اسـت موافـق دگاهيـدنيابا لوريت. ننديافريب اصالت

.كند كمكي واقعيطيمح عنوانبه درس،ي سهاكالرشيپذدر آموزاننزبابه توانديم
 بــه،يواقعـيريادگيــ تجربـهي ارتقــا هـدف بــا محـورفيــتكلتيـ فعال يــك انجـام

 محـورفيتكلتيفعالكي ورودنِيح است ممكنشهيهمرايز داردازين مناسبيزير برنامه
 كـه دارد وجـود احتمـالنيـا.دهـدرخريناپـذينـيبشيپـياهـ كالس،اتفاق بـه) معتبر(لياص

تيفعالكيةجينت اما نباشد،وبمطل چندان،»استاندارد« محورفيتكلتيفعالكي داد برون
ايـ باشـد مثبـت جـهينت خـواه حالـت،دوهردر. باشد انتظاراز فراتر»يمعمول«محورِفيتكل
طيشـرا جـاديا،)1993(وهـالگو ومنيـنة گفتـ بـه،چـه است؛يديكل مدرس نقش،يمنف

ييتوانـاهبـ نـديآيمـ هـم گرد آموزانزبانو تهايفعال متن،آندركه كالس داخليرييادگ
.داردي بستگ مدرس

1توانش اصالت.5ـ2

 آمـوزان زبـاني ارتبـاط تـوانش توسـعهي خـارج/ دوم زبـان آموزشي اصليهاهدفازيكي
 كانـال كـه انـد كـردهدنهاشيـپ2يارتبـاط توانشاز داريپايمدل) 1980(نيسوو كانال.است

 تـوانش) الـف: اسـت شـدهليتـشك بخـش چهاراز مدلنيا؛است داده بسطراآن) 1983(
و نحو،1يسازواژهنيقوانوي واژگاني عهاموضو دانش شاملكه،)يگرامر(3يدستورزبان

1. competence authenticity 
2. communicative compertence 
3. grammatical compertence 
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 گفتمـاندر جمـالت دادن ونـديپيي توانـا بـركه،3يگفتمان توانش)ب؛ است2يشناس واج
 دانـش بـه كـه4ياجتمـاعي شناسـ زبان توانش)ج؛ استي مبتن معنادار متنكيليتشكي برا

؛دارد اشـاره روديمـ كـار بـه زبـانآندر كـهياياجتمـاع بافتي اجتماعـيفرهنگ قواعد
كه)كياستراتژ(5يراهبرد توانش)د  سـخنرانان كـه دارد اشـارهيايارتبـاطي راهبردهابه،

 زبـاندر توانش.نديجويم بهره نهاآازيزبان دانش نقصليدلبه ارتباطشان شدنِقطع هنگام
ورشيگـوةواسـط بـهآن تحقـقو كنش چهارنياي ارتباط تحققنيبيانهمس ازمندينگريد
 تــوانيمــ مـدلنيــا اسـاس بــر.)Alptekin, 2002; Block, 2003(اسـت زبــانآنلآهديـا

 شـباهتاز بخـشديمـ اعتبـار گـريديزبـان بـا ارتبـاطدر رنـدهيادگيييتوانـا بـه آنچه گفت
 اتفـاقي ربـوميغوي بـوم ورانشيگـواي يـ بـوم ورانشيگونيبكهرديگيمتأنشي تعامل

.افتديم
 درس كـالسكيـدر استفاده مورد متنيژگيو نهات ابتدادر اصالت،يبند جمع در

 دادن ونـديپ نهـات نـه زبـان آمـوزشِي اصـل هـدف كـه شـد معلـوم بعـدها. آمديم حساب به
يايـدن(ياقعـوطيمحـدر زبـان كـاربردي بـرا نهـاآبه كمك بلكه،ياصل متنباانيدانشجو
طيمحـدري بـوم شورانيـگو كـه گونـهآن متـونبهانيدانشجو اگر. است) كالساز خارج
.ابديينم تحقق»اصالت«ندهند، پاسخ دهند،ميپاسخ متونآنبهي واقع

 قـادررا رانيفراگكه شوندي طراحيانهگوبهفيتكالكه استنيا چالشن،يبنابرا
. كننـد اسـتفاده درس كـالس در ارتبـاط جـادياي براو معناداررطوبه معتبر متونازتادنساز

 ESP مدرســان آمــوزشو ESPيآموزشــي تهــايفعالو متــون توســعهي بــرادرودســتانيــا
ستيـبايم ESPطيمحو تهايفعال مدرسانو طراحانكهنيا جملهاز؛دارد دنبالبهيي امدهايپ

 داشـتهدباشي دانشگاه متفاوتي ازهاينباسبمتناكهرا)يلياص(يمعتبر متون افتنِيييتوانا
را مناسبي تهايفعال جاديايي توانانيهمچنو باشند  زبـان بـاتا سازد قادررا رندگانيادگيكهي
.كنند برقرار ارتباط شود،يم نوشتهيا گفته هدفطيشرادركه گونه همان

 ESPيهاچالشو كاربردها: معتبري تهايفعالو متون.3
ESP ،ي اجـراوي معرفـي بـرا مناسباريبسي طرح،محور رندهيادگي كرديروكي عنوانبه

1. morphology 
2. phonology 
3. discourse compertence 
4. sociolinguistic compertence 
5. communicative strategic 
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را معتبـري تهـايفعالو متـوناز استفاده) 2004(وياستو سافونت. است معتبري تهايفعالو متون
يريـگ بهـرهدر آمـوزان زبانبهرايز؛داننديم ESPسيتدر روشيديكلي يهاژگيوازيكي
به نهاآي اتكااز گر،يديسوازو؛رسانديمياريي واقع زبانة توسعي برا خودي استراتژ از

نيـا. اسـت مهـماريبـسي عال آموزشي محيطهادرژهيوبهكهياجهينت،كاهدمي ساده زبان
ي ازهـاين بـه مربـوطيكارهـاي بـراي واقعـيا نـهيزم خلـق باعـثنيهمچنـ تهـايفعالو متون

.شوديم رندهيادگي
و آمـوزان زبانكه است باورنيابر ده،يانياازي طرفدارمنض) 2008 :53(ساوه
 تـاوي رسـمطيمحـ ربط«يبراي ابزار عنوانبه معتبري تهايفعالو متوناز تواننديم مدرسان

ما آموزانزبانميدواريامكهدنيايي بهره ببرند،يواقعيايدنبا درس كالسي مصنوعي حد
 نكـهيا احتمـال«) 2007 :11(لمـوريگديـداز.»ببرنـدركـاهبطيمحآندررا زبانتينها در

ي هـايژگيوازي تـرعيوسـفيط معرضدررا آموزانزبان،معتبري تهايفعالو متوناز استفاده
ي سـاختگي هـا دادهبه نسبت نهاآ بسامد چندهر است، شتريب دهد قراري واژگانوي دستور
.»است كمتر هدف زبان كردن برجستهي برا شدهي طراح

وها متن انواعازيا گستردهفيط شامل معموال معتبري تهايفعالو متونن،يابر افزون
) Martinez, 2002(يسـنتي آموزشـي تهـايفعالو متـوندري راحتبهكه استيزبانيهاسبك

ــ افـــتي ــودينمـ ــنهادر. شـ ــانت،يـ ــونمحققـ ــراردوي چـ ــويگوار)2006(بـ ــورلو نتـ يمـ
در آمـوزان زبـان بـه معتبـري تهـايفعالو متـون كـه كننـديمـاادعـ ) 2002(نزيمارتو)2001(

ي بـرا،)2006(بـراردوةديـعق بـه. بخـشديمزهيانگ خجالت گونهچيه بدون ارتباطي برقرار
قيتـشوو»تيـ موفق حـس«وزهيـ انگ جـادياي بـرا تـوانيمـ معتبـري تهايفعالو متوناز مثال،
»امـنِ«طيمحـ تـركاز پـس رنـدگانيادگي. نمـود اسـتفاده شتريـب خواندني برا آموزان زبان

 عملكـردي بـراراي ارتبـاطي تهـا مهاركه دارندازين،يواقعيايدنبا مواجههو درس كالس
.باشند آموخته كالساز خارجي واقعي محيطهادر مناسب

 كـهميفتـين غلطيةفرضنيا دامدرميباش مراقبديبا،ندريانكارناپذ تهايمزنياچهگر
 بـهيابيـ دسـت آمـوز، زبـان هـدفتيوضـع بـه مربـوط معتبـري تهـايفعالو متـونزا استفاده

  Widdoson, 1979, 1983; Hutchinson(كنديمنيتضمرانهيزمنيادرازين موردي ستگيشا
& Waters, 1987(.ممكـن معتبـري تهـايفعالو متـون،محققانازي برخ باوربه آنكه، نخست 

از زبـانيريادگي يـ بـرارا نهـاآزهيانگودباش كنندهجيگو آوريخستگانيمبتدي برا است
ودهيـچيپي سـاختارهاوي رضروريغ واژگان دشوار، متون شامل است ممكنرايز؛دببرنيب

.دكنـ مـشكل دچـار مطالـب فهـمدررا تـرنييپا سطح آموزانزبانجهينتدرو باشد پرشمار
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و اسـت افتـهينرييـتغلياص گفتمانديگويمو كنديم تكرارراي نگراننيا) 2003(وياوماج
ي تهـايفعالو متـون كـهآن دوم.كننـد اسـتفادهآناز نتوانندي مبتد آموزان زبان است ممكن
 نظـردر شانيـ برا ابتـدادر آنچـهاز متفـاوتاريبساينهيزمدركهي هنگام است ممكن معتبر
وزيـرووريـال نگتـون،يهر. نـد بده دسـتازرا خـود سودمندي روند، كاربه بود شده گرفته

 بـه كـاريآموزشطيمحدر مدرسانكهييتهايفعالو متون چقدرهر دارند اعتقادزين) 2003(
يكـارطيمحـكي يـ تهـايعالفو متـون ماننـد توانـدينمـهم باز باشديواقعو معتبر برنديم
 كـهي متنـ هـر«كه گفتهنياي درستبر) 1992 :79(واالس.دباش)يآموزشي فضااز خارج(
 دسـتازرا خـود اصـالتد،يـ ترديبـ شود،يم درسي سهاكال واردي آموزش اهدافي برا
.گذارديم صحه»دهديم

شيگـشاي برا آموزانزبان: كنديم ارائهي مثال نكتهنياحيتوضي برا) 2011(يجو

تا باشند منتظر كنند،پررا نهاآ رند،يبگرا مربوطهي فرمها بروند، بانكبهديباي بانك حساب

 عـابرو چـك دسـته ماننـدـيـبانكـ حساب داشتني براكهراي مداركو برسد فراانـنوبتش
 كالسكيدري واقع صورتبه تواندينم هرگز مواردنيا. دهندليتحو است الزمـ بانك

. باشـد بانـك ماننـد توانـدينمـ هرگـز درس كـالس كـه واضـح اسـتو فتـديب اتفاق درس

ة تئاترگونـي اجـرا امكـانو كننـدي سـازهيشـبراتيـ واقع كوشـنديمـرسـانمد رو،نيازهم

 مكـان، مهـم عامـل سـهاز نجـايادر. سـازند فـراهم آمـوزاننزباي برارا موردنظري تهايفعال

 عمـلرايز؛شودينم استفادهي واقع صورتبهي آموزشي تهايفعالو متونو كنندگانشركت

 بـه؛كننـديمـي بـاز نقـش نهاتو ستنديني واقع دگانكننشركت دهد،ينمرخ بانككي در

ي تهـايفعالو متـون هماننـد توانـدينمـ هرگز استي واقع عنصر نهاتكهتهايفعالو متون عالوه

.انديواقعريغگريد عاملدورايز باشد، درس كالساز خارج

ريـگوقـتاريبـس درس كـالسدر اسـتفادهي برا معتبري تهايفعالو متوني سازآماده
ازياريبـسرونيهمـاز؛باشـد سـازگارسيتـدرطيشـراو اهدافباديبا نهاآ انتخاب؛است

 وقـت همهآن صرفرايز؛نكنند استفاده معتبري تهايفعالو متوناز دهنديمحيترج مدرسان

 پـالمرو.)Dumitrescu, 2000(داننـديرنميپـذ امكـانايـو نانـهيب واقعس،يتدرطيشرادر را

وي سـاز آمـادهدر مدرسـانيروشيپـ عمـدهي شهاچالازيكي عنوانبه اصالتاز) 2003(

ةنـيبازب) 2005(اسـتبانو كانـادو.كنـديمـادي ESP آموزان زباني برا تهايفعالو متون انتخاب

، ESP مدرسـاني برا اصالتيابيارز طرحازي بخش عنوانبهرايكاملاريبس)ستيلچك(

 انـد، مـشغولي تجـار اهـدافي برايسيانگلسيتدربهكه مدرساناز دستهآني براژهيو به
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 آمـوز، زبـان هـدف،تيوضـعو بافـت:از انـد عبـارت نـهيبازبنيايلهاسرفص. دهنديم ارائه
يمفهـوم،ياجتمـاعـيفرهنگهايو جنبه،يزبانيهاجنبه شامل خودكه مطالبو مدرسان

 متون جادياايويي شناسا طرح،نيا هدف. استتيفعالو سازمان موضوعات،،يكاركردـ

ژهيـوي تخصـصهايريفراگدر نهاآبهكه است آموزانزباني براريپذفهم ESPيتهايفعالو

يكاريهانهيزمدر مطلوب عملكردازين مورد .كند كمك شانيشغلاي

 معتبـري تهـايفعالو متـوناز استفاده خواهانكه است ديدگاههايي شاملگريدة دست
و هـا دورهوفيوظـابه تهامهار انتقال نهاآ هدف رسديم نظربهو هستند ESPيهادوره در

) 1998(ايـ پتراگل همانطوركـه. اسـتي شـغلي هـا حـوزهوي آموزشـي محيطهانيبنيهمچن
ي محيطهـادرياهفـحرفيوظـاو سـازمانو سـاختارنيب شباهت رغمبه است، كرده اشاره
 وجـودي اساسـي بـازنمود تفـاوت،يآموزشـي محيطهـادرفيوظانياي سازهيشبوي شغل
ازيا عـه مجمو بـهيابيدسـت بـركهي آموزشي ديدگاهها) 9 :2005(يكاستولةديعقبه. دارد
 نـدهيگو«كه استوارندهيفرضنيابر كننديم تأكيدي آموزشطيمحكيدري شغلي تهامهار

 كـه اسـتيمفهـومطيمحـ.»دارد قـرار شود،يمفيتعري آسانبهكهيطيمحدر سندهينواي
ازي روشـنفيـ تعر زبـان، آمـوزشدر گذارد،يمريتاث مطالبزيآمتيموفق انتقالبر اگرچه

. است نشده ارائه آن
در ماننـد سلـسلهي بنددرجه ستميسكي عنوانبهرا اصالت) 1998(چاوزت،ينها در

1،بـودن واسـطهيبـوميمـستق:شـمرديبرمـ گونهنياراآنة گانيازده عواملورديگيم نظر

5،يبـوم شورانيـگوي بـرا بـودني رفتنيپـذ4،بـودني بوم3،يارتباط اصالت2،بودني امروز

 اصـالت 10،ابتكـار اصـالت9،منبـع اصـالت8،بـودنريـگهمـه7،قـصد اصالت6،نشانه اصالت
 يـا يـكاز نكـهيا برحـسب مختلـفطيشران،يبنابرا.12يفرهنگ) هدف(شيگراو 11طيمح
 عوامـل تعـداد چقدرهر. است اصالتازي متفاوت درجاتي دارا است برخوردارملعا چند

1.  immediacy 
2.  currency 
3.  medium authenticity 
4.  native inception 
5.  native reception 
6.  cue authenticity 
7.  intent authenticity 
8.  inclusivenss 
9.  source authenticity 
10.  initiative authenticity 
11. setting authenticity 
12. cultural (goal) orientation 
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 دونالـد مـكديـداز. شـوديمـ شتريبزينتيموقعيك اصالتاز نانياطم باشد شتريب اصالت
 بلكـه ست،يـني كـافي ارتبـاط مقاصدبهيابيدستي برا نهاتنههااصالتازيكيبرهيتك) 2005(

 عملكــرد يــا تــوانش اصــالت بــر تأكيــد مثــال،ي بــرا. شــد اهــدخوزيــن مــشكل بــروز باعــث
 جـهينتدرو آمـوزان زبـان عملكـرد كاهشبه توانديم،يبوم شورانيگوحددر آموزان زبان
.نجامديبي ارتباط فقر

جهينت
در نهـات اصـطالحنيـا كـه اسـتآن انگريـب مختلـف،يهادگاهيداز اصالت مفهومي بررس
يليتحـص رشـته بـاديـبا بـودن معتبـروي واقعـبر افزون متن بلكه،رودينم كاربه متن مورد
 گـرودر آمـوزان زبـانةجانبـ همهولياص تعامل. باشد برخوردارزيني ارتباط بارازو مرتبط
ي آموزشـ منـابع بـه آمـوزان زبـان نگاه.ستتهايفعالوفيتكالبه نسبت مثبت احساس داشتن
.داردي بستگي واقع)ييهااستراتژ(يردهاراهب آموزشو مدرسانسيتدربه عمدتاً

 روش بلكـه،نـدارد اختـصاص مـتن بـه نهـات اصـالت ) 2008(صـالح مـاهرةديعق به
 محقـقي زمـان نهـات»اصـالت«.رديـگيدربرمـزيـن متـون بـارا آموزان زبانو مدرسانة مواجه

ي مـادر بانز شورانِيگو پاسخ همانند متونبه آموزان زبان) واكنش(ييپاسخگوكه شوديم
نيـا بـر ) 2007(ردمونـدوو والزكـوئز،)1999(اندرسـون. باشـدي واقع)تيموقع(بستر در

 منـابعازي واقع استفادهبرديبا معتبر منابعبر تأكيديجابه مدرسانكه ورزنديم اصرار نكته
كيـدر منابع اعتبار«،)144: 2007(يكتابوي شموسديداز. كنند تمركزآني كاربردهاو

.»استريپذامكان كنندگانشركت تعاملقِيطراز نهاتت،يموقع
 يـكدر مـشاركت فرصـت كـه اسـت يي تهايفعالنيتدو ESP مدرساني اصل چالش

 منـابعحيصـح كـاربرد بـهرا آنـان توجهو سازديم فراهم آموزان زباني برارا معنادار تعامل
ازين)يونوشتاريگفتار(يايواقع متونبه مدرس كار،نيا انجامي برا. كنديم جلبي زبان
 تجـاربديـ ترديبـ كـهيتعامل دهد، سوق زباناز معنادارة استفادبهرا آموزانزبانكه دارد
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