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چكیده
توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان زبووان رارجووه و درآ و وواهی ووان شز تووواوتهووا و
تشووابهات بووینفرهنگووی یکووی شز عوشمووت تعیووینکننوو ه در موف یوو

حرفووهشی هاسوو
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رشبطووۀ ب وین توووش ب بینووافرهنگی تعوواملی
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رارجووه توووش ب بینووافرهنگی رووود رش شز تووواوتهووا و تشووابهات زبووان رارجووه و زبووان
مادری زبان موزشن س ر

دهن

کلیدددوا هها :توووش ب تعامووت بینووافرهنگی ،توووش ب منظورشوونار ی ،کنبهووای کلووامی
پربسام  ،فرهنگ
 .1مقدّمه

ظریّووههووای ج ی و علووم زبووان ،ه و ف موووز

و یوواد یری زبووان رووارجی و یووز زبووان

دوم رش یت بوه تووش ب تعواملی 0معرّفوی کوردهش و بوه و وۀ بورشون ،)7100( 7تووش ب تعواملی
در زبوان رارجوه یعنوی توش وایی زبوان مووز در دریافو

و بیوان معوا ی در حوین مکالموات و

وش و ار م ووون روزمووره در زبووان ه و ف توووش ب تعوواملی بووه د وواز چیر ووی رو

موووز

تعاملی پس شز دهوۀ  0۱81میلوادی و بعو شز کنوار هوادن ظریّوههایی مطور شو کوه هو ف
زبان رارجوه رش شیجواد تووش ب دسو وری ،وشژ وا ی و یوا ترکی وی شز شیون دو میدش سو ن ؛ شمّوا
ش گووارههووای ج یوو موووز

و یوواد یری زبووان رارجووه و زبووان دوم ما نوو ظریّووه

فرهنگی-شج مواعی ،3تووش ب تعواملی رش بورشی برقورشری شرت اقواتِ موفوا کوافی مویدش نو و
مع

کوه علواوه بور دش وب وشژ وا ی-دسو وری و یوز دش وب کونبهوای کلوامی مل لو ،

زبووان موووزشن م ویبایس و

درآ درس و

و دش ووب جووامعی شز فرهنووگ زبووان رارجووه دشش و ه

باشوون در دو دهووه شریوور ،بووا توجّووه بووه سو ر

تعاملووات فرهنگوی بووهرصوووا شز قریووا

ش کههوای شج مواعی و رسوا ههای جمعوی و یوز سو ر

ردشوگری ،موهووم ج یو ی بوه

ووام «توووش ب تعامووت بینووافرهنگی» ( 0ویلووار711۱،8؛ بیوورشم0۱۱2 ،0؛ فووا ینی )7171 ،2و یووا
بوووهقور رلاصوووهتر« ،تووووش ب بینوووافرهنگی»( 8ددرشف711۱،۱؛ ملیووو ی ،سووویگر و ورموووو،01
1. communicative competence
2. Brown
)3. sociocultural theory (SCT
)4. intercultural communicative competence (ICC
5. Aguilar
6. Byram
7. Fantini
)8. intercultural competence (IC
9. Deadruff
10. Meleady, Seger, & Vermue
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 )7171توس و دش شوومن شن علووم زبووان مطوور ش و ه شس و

ت ووش ب بینووافرهنگی ،صوورفاً ،بوور

پایۀ دشش ن دش وب و واهی در زمینوۀ توواوتهوای بوین فرهنوگ زبوان م و و م صو یعنوی
زبان رارجه و زبوان موادری زبوان مووزشن ووده و دش وب زبوا ی و فرهنگوی صورف رش بورشی
حضووور در موورشودشت و تعاملووات بینشلمللووی و فرشملّووی کووافی میدش وو
قرف شرشن تووش ب بینوافرهنگی مع

(بیوورشم)7118 ،

و کوه در د یوای پیچیو ۀ شموروز ،شرت اقوات بوینشلمللوی

و فرشملّوی بووا شسو واده شز زبووانهووای میووا جی و بوینشلمللوی ظیوور زبووان ش گلیسووی و فرش سوووی
هم بین ویشوورشن زبوا ی رواا بوا ویشوورشن زبوان هو ف صوورت می یورد و هوم بوین
ویشورش ی با زبانهوای موادری م وواوت و لو ش بوا فرهنوگهوای م وواوت؛ بنوابرشین ،تووش ب
بینووافرهنگی بووه معنووی شسوو ع شد زبووا ی ،فرهنگووی ،شج موواعی و ش عطووافپوو یری عوواقوی و
شنار ی عمیوا شسو

کوه بوه ویشوورشن کمو

مرشودشت فرهنگوی و شج مواعی در یو

مویکنو بوا توجّوه بوه پویوایی مکالموات و

زبوان هو ف ب وش نو موواهیم رش درآ کورده و ش واز

دهنوو (بار ووات و همکووارشن )7171 ،0رشسوورشتنام ،)7100( 7یکووی شز مح ّ ووان پیشووگام در
زمینووۀ شرت وواب بووین زبووان دوم و توووش ب بینووافرهنگی ،مع وو شسوو

کووه توووش ب تعوواملی

بینووافرهنگی هوومشکنووون در حوواز جووایگزین شوو ن بووا توووش ب تعوواملی شسوو
مح ّ ووین دیگوور یووز بوور شهمّیّوو

و جایگوواه ن در موووز

و بسوویاری شز

و یوواد یری زبووان دوم تثکیوو

کردهش (بیکر7108 ،3؛ شریویان7103 ،؛ وودین)7101 ،0
تووا وچی و روور ( )7102مع

وو کووه یکووی شز توووش بهووایی کووه بووهقور مسوو یم شز

توش ب تعامت بینافرهنگی شیور مویپو یرد و م ابلواً وان رش تحو
تووووش ب منظوووور شووونار ی شسووو

توثییر روود قورشر مویدهو ،

کوووه ح ّوووی در بعضوووی شز موشقووو شز ن بوووه تووووش ب

منظورشوونار ی بینووافرهنگی یووز یوواد شوو ه شسوو

بووه و ووۀ تووا وچی و روور )7102( 8و

بررووی شز مح ّ ووان دیگوور (کِسووکز7100 ،0؛ مکنوواچی و لیوو یکاووت ،)7100 ،2هرچنوو بووه
1. Barnutt et al.
2. Arasaratnam
3. Baker
4. Woodin
5. Taguchi & Roever
6. Kecskes
7. McConachy & Liddicoat
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لحووان ظووری رشبطووۀ بس ویار مس و یمی ب وین ت ووش ب بینووافرهنگی و منظورشوونار ی در زبووان
دوم وجود دشرد و شین دو وع توش ب اهی بوهجوای هوم یوز بوهکواررف وهش و  ،شمّوا تح ی وات
زمایشی و می ش ی برم نوای جمو وری دشدههوا و تحلیوتهوای مواری دقیوا هنووز بوه ش و شزۀ
کافی و وشفی ش جوام شو ه شسو

شز سووی دیگور ،در د یوای پیچیو ۀ شموروز تووش ب تعواملی

بینووافرهنگی ،صوورفاً ،بوورشی زبووان موووزشن زبووان دوم مطوور

یسوو  ،بلکووه دششوو ن چنووین

توش شووی در ووام شوّز بوورشی م رّسووان زبووان رارجووه مهووم شسوو

(لیوو یکاووت)7100 ،؛

بنووابرشین ،ش وور م رّسووان زبووان رارجووه توووش ب تعامووت بین وافرهنگی بالووایی دشش و ه باشوون و
توووش ب بینووافرهنگی در سووطم قابووت ق ووولی باشوو ،

وواهی ووان شز جن ووههووای مل لوو

م ویتوش و بوور ت و ریس زبووان رارجووه در کلوواو و ل و ش ش وواز شیوون دش ووب بینووافرهنگی بووه
زبان موزشن تثییر دششو ه باشو شیون ش واز دش وب به وبوۀ روود مویتوش و توثییر شوگرفی بور
شفووزشیب دش ووب زبووان موووزشن در حیطووههووای مل ل و

توووش ب منظورشوونار ی کووه بووه و وۀ

کِسووکز ( )7100موتووور محرکوۀ توووش ب تعوواملی شسو  ،دششو ه باشو شل ّوه چنوین فرضویّهشی
همچنووان در سووطم ظووری بوواقی ما وو هشسوو
زمایشوی و میو ش ی ش جوام شووود شهمّیّو

و بوورشی شی ووات ن میبایسوو

مطالعووات

تووش ب تعواملی بینووافرهنگی معلّموان کوه بوه و وۀ

مح ّ وان م ویتوش و حوووۀ موووز

هووا در کلوواو و ل و ش شرشئووه مطالووب مربوووب بووه توووش ب

منظورشنار ی رش م وثیر سوازد شز یو

سوو و یوز کم وود تح ی وات زمایشوی و دشدهمحوور شز

سوی دیگر ،مشوّق ش جام پوووهب حاضور بووده شسو

بوهقور رواا ،پوووهب حاضور بوه

د از پاس به دو سؤشز زیر شس :
 0تووا چووه ش و شزه شجووزشی مل ل و

توووش ب تعوواملی بینووافرهنگی ( )ICCمعلّمووان زبووان

رارجووه موویتوش وو در میووزشن دش ووبمنظورشوونار ی زبان موزش شووان در حیطووۀ
کنبهوای کلوامی پُربسوام ش گلیسووی سوهیم باشو ؟ چووه میوزشن پورشکنب در موورشت
منظورشوونار ی زبووان موووزشن بووه کموو
توضیم شس ؟

توووش ب بینووافرهنگی معلّما شووان قابووت

رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

 7کو شم یو
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شز شجووزشی توووش ب تعوواملی بینووافرهنگی پویببینوویکننو ههووای معنووادشر و

قووویتوور دش ووب منظورشوونار ی زبووان موووزشن در حیطووۀ کنبهووای کلووامی پُربسووام
ش گلیسی هس ن ؟
 .2پیشینۀ پژوهش

پیشووینۀ مربوووب بووه پووووهب حاضوور کووه دربر یر وو ۀ چووارچوم ظووری و بررووی
مطالعووات می و ش ی ش جووامش و ه دربووارۀ م غیرهووای شصوولی مطالعووه شووامت توووش ببینووافرهنگی،
توووش بمنظورشوونار ی و کنبهووای کلووامی در بلووبهووای زیوور بووهقور رلاصووه شرشئووه ش و ه
شس :
 .1 .2توانش بینافرهنگی

توووش ب تعامووت بینووافرهنگی و یووا همچنووان کووه در بلووب م ّمووه و ووه شوو  ،تعامووت
بینووافرهنگی بووهعنوووشن دش شووی بسوویار شرزشوومن و یکووی شز شجووزشی جوو شیی اپوو یر توووش ب
تعاملی مطر شو ه شسو

کوه هو ف وایی ن توش منو ی شفورشد بورشی شورک

شج موواعی و فرهنگووی شز قریووا زبووان دوم شسوو

در مورشودشت

توووش ب بینووافرهنگی بووه و ووۀ شووریویان

( )7103هم بورشی زبوان مووزشن و هوم بورشی معلّموان سونلیّ

دشرد لوازشر )7108( 0یوز شیون

توش ب رش هم برشی فرش یرشن و هوم بورشی معلّموان زبوان رارجوه مهوم برشومرده شسو

بیورشم

( )7118تووووش ب بینوووافرهنگی زبوووان رارجوووه رش دششووو ن تووووش ب زبوووا ی ،تووووش ب
زبوووا ی-شج مووواعی و تووووش ب کلوووامی-منظورشووونار ی دش سووو ه شسووو

شو تووووش ب تعاموووت

بینووافرهنگی در ب وین معلّمووان و یووز فرش یوورشن زبووان رارجووه رش دشرشی چهووار عامووت دی و اه
سو

بووه زبووان رارجووه ه و ف ،مهووارتهووای تجزیووهوتحلیت کلووام و شرت وواب بووا دیگوورشن،

مهووارتهووای کشوو

شهوو شف شج موواعی در مکالمووات و وواهی ش ووادی-فرهنگووی دش سوو ه

شس
بنوو

و بنوو  )7110( 7توووش ب بینووافرهنگی رش «توش ووایی تعامووت موفووا در موقعی هووای

بینوووافرهنگی و شرت ووواب درسووو

در باف هوووای شج مووواعی فرهنگوووی و وووا ون تعریووو
1. Lázár
2. Bennett & Bennett
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کوووردهش ووو » (ا  )00۱ددرشف ( )7110تووووش ب بینوووافرهنگی رش مرکّوووب شز سوووه عنصووور
دش س و ه شس و  :لس و  ،دش ووب بینووافرهنگی کووه دربر یر و ۀ فرهنووگ پ یرف ووهش و ۀ دیگوورشن
شس و

دوم ،مهووارتهووای بینووافرهنگی کووه شووامت مهووارت تجزیووهوتحلیت ،توس ویر ،شرت وواب،

کشو

سووم ،دیو اه بینوافرهنگی کوه شووامت

و تعاموت بوا دیگورشن و رف ارهوای ووان شسو

شر هووادن بووه شرز هووا و ع ایوو و رف ارهووای دیگوورشن و یووز شوو ی دشدن رووود بووا ن
شرز هاسو
شس و

شیون ت سویمبنو ی سوه ا وه توسو پیکسوی )7100( 0یوز شرشئوه و تثییو شو ه

بس ویاری شز مح ّ ووان و ظریّووهپردشزشن توووش ب تعامووت بین وافرهنگی شدّعووا کردهش و کووه

بووهقووورکلّ وی مطالعووه بوورشی م و ّتی در کشووور راصّ وی مهمتوورین عامووت در توسووعۀ توووش ب
تعامت بینافرهنگی شس

و بوه هور میوزشن کوه زبوان مووزشن و دش شوجویان بوا پویبزمینوههوای

فرهنگوی م وواوت در ن کشوور هو ف مطالعوه ماینو  ،تووش ب بینوافرهنگی وان قوویتوور و
عمیاتر شسو

( جوت و جوت )7110 ،7شل ّوه بوه و وۀ بوا وی و هاسوکولار ،)7171( 3شیون

شصووت پ یرف ووهشوو ه بیشوو ر در حوو ّ یوو

فرضوویّه بوواقی ما وو ه شسوو

و هنوووز میبایسوو

کارهووای تح ی وواتی میوو ش ی جوو ّی بوور م نووای وورد وری سوو رده دشدههووای موواری بوورشی
شی ات ن در محی های چن فرهنگی صورت یرد
بووا ووی و هاسووکولار ( )7171مع
بووهعنوشن ی و

وو کووه توووش ب بینووافرهنگی توش ووایی ز وو ی

شووهرو جهووا ی و دشش و ن توووش ب تعامووت جهووا ی شس و

یوواد یری فرهنووگهووای مل ل و

و شینکووه تمایووت بووه

و دششو ن دیو اه جهووا ی دو عام وت کلیو ی بوورشی شفووزشیب

سووطم توووش ب بینووافرهنگی هسوو ن هووا ر ،وشیوو
علاقووه بووه شرت وواب بووا جهووان رش بووه تعوواری

و ووادبی )7110( 0دششوو ن نهوون بوواز و

ق لوی توووش ب بینوافرهنگی شضووافه موووده و بیووان

کرد و کووه تمایووت بووه تعامووت در رووار شز بافو

شج موواعی-فرهنگوی رووود عامووت شصوولی و

محوورآ تعیووینکننوو ه در توسووعۀ توووش ب بینووافرهنگی شسوو
توش ب بینافرهنگی رش منوب بوه واهی سو

بنوو

و بنوو

( )7110کسووب

بوه توواوتهوا و تشوابهات بوین فرهنوگهوای
1. Pieski
2. Engle & Engle
3. Bagwe & Haskollar
4. Hunter, White, & Godbey
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دش س هش و مع

مل ل
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کوه فورد بایو توواوتهوای فرهنگوی رش عمی واً بشناسو  ،هوا رش

شر هنوو  ،رف ووار رووود رش در حووین شرت وواب بووا ویشووورش ی کووه دشرشی ن شرز هووای
فرهنگی هس ن ساز ار مای و شز هر و ه توهین به فرهنگ م ابت ب رهیزد
علاوه بر نهون بواز و دیو اه جهوا ی سو
حساسوی

بوه فرهنوگهوای دیگور و ویشوورشن هوا،

بینوافرهنگی رش هووم یکووی شز شسو ع شدهای لووازم بوورشی توسووعۀ توووش ب بینووافرهنگی

دش سوو هش وو هووارمر ،بنوو

و وشیووزمن ،)7113( 0حساسووی

بینووافرهنگی رش «توش ووایی تمووایز،

تشوولیص و تجربووه تواوتهووای فرهنگ وی» (ا )077 .قلم و شد کووردهش و بنووا بوور تح ی ووات
ش جووامش و ه ،حساس وی

بین وافرهنگی باعوود دی و اه مث و

شوو ه کووه وواهی بینووافرهنگی و بووهت وو

و تمایووت بووه ن فرهنووگ روواا

ن توووشن توووش ب تعامووت بینووافرهنگی رش شرت وواء –

مویدهو یکووی شز مو زهووای ووادر توووش ب بینووافرهنگی کووه بوور پایووه حساسوی
شسو

توسو بنو

شرشئووه شوو ه شسوو
شوونار ی شس و

( )0۱۱3و بنو

و بنو

( )7110بووه ووام مو ز «حساسوی

ق ووا شیوون موو ز ،درآ و پوو یر

بینووافرهنگی
بینووافرهنگی»
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تووواوتهووای بینووافرهنگی فرشینوو ی

ک وه در شووب مرحلووه ش جووام میشووود شیوون شووب مرحلووه بووهترتیووب شووامت:

ش کووار و رد ،حال و

جزئ وی ،پ و یر

ت و شفعی ،پ و یر

کامووت ،سوواز اری و هضوومش و ن در

فرهنووگ زبووان م ابووت هسوو ن سووه مرحلووۀ لسوو

رش مرشحووت «رووود-فرهنگووی» 3یووا

رودمحوری فرهنگی و سه مرحلۀ دوم رش مرشحت « ش ی فرهنگی» 0امی هش
بووه دلیووت شرت وواب تنگاتنووگ بوین فرهنووگ و زبووان ،برروی دش شوومن شن علووم زبووان بوور شیوون
باور کوه تووش ب تعاموت بینوافرهنگی در زبوان ویشوورشن موود موییابو لو ش ،رشبطوۀ بوین
توووش ب بینووافرهنگی و عناصوور مل لوو

زبووا ی در زبا شناسووی کوواربردی جایگوواه ریلووی

مهمی دشرد و مطالعوات سو ردهشی یوز در دو دهوۀ شریور در شیون زمینوه ش جوام شو ه شسو
دیووویس ( ،)711۱بووهعنوشنمثاز ،رشبطووۀ بوین مطالعووه در کشووور مریکووا و توووش ب بینوافرهنگی
 311دش شووجوی زبووان ش گلیسووی شز فرهنووگهووای مل لوو

رش بررسووی کوورده و هم سوو گی

1. Hammer et al.
)2. developmental model of intercultural sensitivity (DMIS
3. ethnocentric
4. ethnorelative
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مث ووی رش ووزشر

کوورده شسوو

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

لووائی )7110( 0تووثییر تجووارم ز وو ی در محووی فرهنووگ

زبووان دوم و ویو وویهووای فووردی بوور توسووعۀ توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان ش گلیسووی شز
شروپووایی و سوویایی رش بررسووی کوورده و موو لی بوورشی توسووعۀ توووش ب

کشووورهای مل لوو

بینوافرهنگی پیشوونهاد دشده شسو

کورده شسو

شو همچنوین ووزشر

کووه هم سو گی م وسووطی

بین توسعۀ تووش ب بینوافرهنگی معلّموان زبوان ش گلیسوی و ویو ویهوای شلصوی وان ظیور
زبووان مووادری ،سوون ،جنس وی  ،ملی و

و سووطم زبووا ی معلّمووان وجووود دشرد پووارآ)7110( 7

هم به مطالعوۀ رشبطوۀ بوین سوطم تووش ب زبوا ی و سوطم تووش ب بینوافرهنگی پردشر وه و بوه
شین یجه رسوی ه شسو

کوه معلّموان زبوان ش گلیسوی در کشوور کوره جنووبی توا حو ودی در

زبان ش گلیسی قوادر بوه تعاموت بینوافرهنگی موفوا بود و کوه شیون توش وایی شرت واب زیوادی بوا
توووش ب زبووا ی هووا در زبووان ش گلیسووی دشش و

رشبطووۀ ب وین توووش ب بین وافرهنگی معلّمووان و

زبووان موووزشن زبووان رارج وه و سووطم زبووا ی هووا در مطالعووات م ع و ّد دیگووری شی ووات ش و ه
شسووو

(پ رسوووون7110 ،3؛ پیسوووکی7100 ،؛ جکسوووون7108 ،0؛ وشند ووور  ،کوووو رلی ن و

پیوواژه )711۱ ،8ظووری و ظووری ( )03۱1یووز بوور جایگوواه ویوووۀ توووش ب تعامووت بینووافرهنگی
در موووز

زبووان رارجووه هووم بوورشی معلّمووان و هووم بوورشی زبووان موووزشن زبووان دوم شز ق یووت

ش گلیسووی و لمووا ی در شیوورشن تثکیوو کوورده و موووز

ن رش بووهعنوووشن رشهکووار کموو

بووه

زبان موزشن بورشی ت لیوت سووءتوواهمهوای مکالمواتی و تعواملی ضوروری دش سو هش و ضومن
تثکی و بوور شهمّیّ و

توووش ب تعوواملی بینووافرهنگی ،قاسوومیمی ووا ی ،یزدش ووی م و ّم و محسوونی

( )7171در مطالعوۀ رووود شوواندشد و کووه موووز
دش شووجویان تربیو

مسو یم بوور شرت ووای توووش ب بینووافرهنگی

معلّوم تووثییر معنووادشری دشرد علیوور م شینکووه مطالعووات فرشوش وی در مووورد

توش ب بینوافرهنگی معلّموان زبوان رارجوه و یوا زبوان مووزشن و عوشموت موؤیر بور هوا ش جوام
ش و ه شس و  ،شمّووا کم وور مطالعووهشی بووه بررس وی رشبطووۀ ب وین توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان و

1. Lai
2. Park
3. Patterson
4. Jackson
5. Vande Berg, Connor-Linton, & Paige
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توووش ب منظورشوونار ی زبووان م ووزشن هووا پردشر ووه شس و

08۱

ل و ش ،ه و ف مطالعووۀ حاضوور پُ ور

کردن شین رلث تح ی اتی بود
 .2 .2توانش منظورشناختی

توش ب منظورشنار ی بوهعنووشن جوزء جو شیی اپو یر مو زهوای مل لو
و موتووور فعّوواز شیوون توووش ب معرّفووی شووو ه شسوو
منظورشوونار ی توش ووایی شس و واده شز یو

تووش ب تعواملی

بووه و ووۀ مِووی )7110( 0تووووش ب

زبووان بووا توجّووه بووه عوشمووت شج موواعی حوواکم بوور ن

یعنووی چگووو گی شسو واده شز زبووان بوورشی یووت بووه شهو شف شلصوی در جامعوۀ هو ف شسو
تومووواو )0۱۱8( 7تووووش ب منظورشووونار ی رش توش وووایی شوووروع ،شدشموووه و راتموووۀ تعاموووت
شج ماعی با شسو واده شز زبوان م صو شز قریوا ردوبو ز شو ن معوا ی بوین وینو ه و شونو ه
بووا توجّووه بووه عوشمووت بافوو

کلووام موویدش وو  .تعریوو

کریسوو از )0۱۱2( 3یووز توووش ب

منظورشوونار ی رش توش ووایی تعامووت موفووا در زبووان رارجووه دش س و ه و شینکووه زبووان موووز قووادر
باش معا ی موورد ظر روود رش در حوین مکالموه بوا ویشوورشن بوومی زبوان رارجوه و یوا بوا
ویشورشن یربومی ماهر کوه دشرشی تسول
بوهمو و پاسو

سو ی بور زبوان رارجوه هسو ن  ،دریافو

کورده،

هووا رش در قالووب صووورتهووای زبووا ی صووحیم و قابووتق وووز ب هو  .توووش ب

منظورشوونار ی بووه و وۀ تووا وچی و روور ( ،)7102دربر یر و ۀ توش ووایی شرت وواب بووه کم و
«صورتهای زبا ی ،باف

شسو واده زبوان و فعّالیّو هوای شج مواعی شسو

کوه شز قریوا زبوان

ش جوووام مووویشوووود» (ا  )8معنوووای شصووولی تووووش ب منظورشووونار ی بنوووابرشین ،توش وووایی
زبووان موووزشن در تعاملووات شج موواعی و یووز حوووۀ فرش یووری و شسوو واده شیوون توووش ب شسوو
تووا وچی ( )710۱توووش ب منظورشوونار ی رش کووه بوورشی زبووان دوم مطوور شسو  ،زیرمجموعووۀ
شصوولی علووم منظورشناسوی دش سو ه و ن رش در حیطووۀ ظریّووههووای فرش یووری زبووان دوم بسویار
مهم قلم شد کورده شسو

منظورشناسوی شز منظور زبوان دوم بوه بررسوی تووش ب زبوان مووزشن

در دریافووو  ،درآ و تولیووو کنبهوووای کلوووامی مل لووو  ،بردششووو های ضووومنی و
شصووطلاحات مکالموواتی روزموورۀ پرکوواربرد موویپووردشزد علوواوه بوور بررسووی شجووزشی توووش ب
1. Mey
2. Thomas
3. Crystal

0۱1

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم
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منظورشوونار ی ،علووم منظورشناسووی در شیوون معنووا ،بووه بررسووی حوووۀ فرش یووری عناصوور
مل لوو

منظورشوونار ی و یووز توو ریس و تعیووین میووزشن ن شز قریووا شبزشرهووای مل لوو

م ویپووردشزد و مهمتوورین شوواره علووم منظورشناس وی شس و

و بووه و ووۀ تووا وچی ( )7102در

بیشو ر موشقو بوهجووای ن بوه کوار مویرود شمووا منظورشناسوی معوا ی تواریلی و محو ودتری
هم دشش ه و دشرد
منظورشناسی در دو تعری

محو ودتر روود کوه بوهقور رواا بوا موضووع شیون مطالعوه

یووز هملوووش ی دشر و بووه وعی بووا م ول وۀ فرهنووگ موورت

شس و

دو شووارۀ فرع ویتوور علووم

منظورشناسووی شووامت «منظورشناسووی بینووافرهنگی» 0و یووز «منظورشناسووی درونفرهنگووی»
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هس ن همان و ه که شز شسامی ها برموی یو  ،هور دوی هوا بور محوور وب مهوم فرهنوگ
هووم بوورشی ویشووورشن زبووا ی روواا در م ایسووه بووا ویشووورشن زبووانهووای دیگوور و یووز
فرهنووگ زبووان دوم بوورشی همووه ویشووورش ی کووه ن زبووان رش یوواد مووی یر وو  ،میباشوون
منظورشناسی بینوافرهنگی بوه بررسوی توواوتهوا و تشوابهات بوین زبوانهوای مل لو
بیووان کوونبهووای کلووامی ،م اص و شج موواعی و بردششو هووای ضوومنی شس و
کولکووا )0۱۱3 ،3شیوون شوواره شز علووم منظورشناس وی بوور شیوون وشقعی و

بورشی

(کاس و ر و بلوووم

تثکیوو م ویکنوو کووه

زبووانهووا دشرشی شبووزشر زبووا ی و یوور زبووا ی م ووواوتی بوورشی بیووان هنجارهووای شج موواعی و
فرهنگوی رووود هسو ن کووه شز فرهنگووی بووه فرهنووگ دیگوور ،شز جامعووهشی بووه جامعووه دیگوور و
اهی شز رردهفرهنگوی بوه روردهفرهنوگ دیگور م غیر و همان و وه کوه کوال ر ،مو کوی و
تووا وچی )7108( 0نکوور کووردهش و  ،شیوون شوواره شز منظورشناسوی در شب و شی قوورن
میا وۀهای قوورن بیسو م میلووادی روش دششو
شین شس

شو ه تووا

مهمتوورین ش گووارۀ شیوون بلووب شز منظورشناس وی

کوه شسو واده شز هور زبوا ی مونعکسکننو ۀ شرز هوا ،ع ایو و باورهوایی شسو

بهوسویلۀ ویشوورشن ن زبوان رواا پ یرف وه شو ه شسو
در شیوون زمینووه صووورت رف ووه شس و

کوه

مطالعوات میو ش ی بسویار زیوادی

کووه کوونبهووای کلووامی م ع و ّدی رش بووین زبووانهووای
1. cross-cultural pragmatics
2. intercultural pragmatics
3. Kasper & Blum-Kulka
4. Culpeper, Mackey, & Taguchi
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مل لوو

0۱0

بررسووی کردهش وو یو ووگ ،)0۱۱0( 0مووالمیر و دررشووان ( ،)7171bبلووومکولکووا،

هوواووو و کاسوو ر ،)0۱8۱( 7فلوویکس-برسوو فر ،)7112( 3ووز و لو وواین ،)7100( 0دررشووان
و شسوولامی ( )7108و چوون )7101( 8شز جملووه مح ّ ووا ی هسوو ن کووه کنبهووای کلووامی
ت اضووا ،معوو رتروووشهی ،شووکای

و ردّ ت اضووا رش در بووین زبووانهووایی ما نوو ش گلیسووی،

لما ی ،فرش سوی ،شس ا یایی ،فارسی ،چینی و کرهشی مطالعه کردهش
بووه شووارۀ فرع وی دیگوور ،منظورشناس وی درونفرهنگ وی م وی وین و کووه بووه بررس وی شیوون
مسوثله م ویپووردشزد کووه چگو ووه ویشوورش ی ب وا زبووانهووای مووادری م ووواوت و فرهنووگهووای
م ووواوت شز قریووا یو

زبووان میووا جی بووا هم و یگر تعامووت برقوورشرمویسوواز درحالیکووه در

فرهنووگ رووود دشرشی هنجارهووا و باورهووای مل لوووی هس و ن و هنوووز بوور عناصوور و شجووزشی
ووا  )7100( 0شز جملووه مح ّ ووا ی شس و

فرهنووگ زبووان میووا جی تسوول کووافی شر و
شان دشده شس

کووه

زبان مووزش ی بوا زبوانهوای م وواوت ظیور هنو ی ،عربوی و فیلی ینوی چگو وه

ب وا شس و واده شز زبووان لمووا ی در ح وین مطالعووه در کشووور لمووان بووا هم و یگر شرت وواب برقوورشر
موویکننوو کِسووکز ( )7100در مطالعووۀ مهووم دیگووری در شیالاتم حوو ه مریکووا بووه بررسووی
سوءتواهمهای پیب مو ه در تعاملوات شج مواعی زبوان مووزش ی شز جنووم سویا مویپوردشزد و
کنبهای کلامی زبان ش گلیسی رش بوا برروی زبوانهوای جنووم شورق سویا م ایسوه مویکنو
ک ووهشی کووه دش ووب منظورشوونار ی رش در شیوون دو معنووای فرهنووگ-محووور مهووم موویسووازد،
تثکی بر توواوتهوای فوردی زبوان مووزشن و تلوا
دی اه رود در تعاملوات بوینفرهنگوی شسو

زبوان مووزشن بورشی شوان دشدن هویّو

شیون ک وه شواندهنو ۀ شرت واب تنگاتنوگ بوین

توووش ب تعامووت بینووافرهنگی و دش ووب منظورشوونار ی شسوو
حاضوور تلووا

کوورده شس و

و

کووه ب وین دو تعری و

(ورشوووورن )7118 ،2مطالعووۀ

مح و ودتر علووم منظورشناس وی شز توووش ب

1. Young
2. Blum-Kulka, House, & Kasper
3. Félix-Brasdefer
4. Netz &Lefstein
5. Chen
6. Knapp
7. Verschueren
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منظورشوونار ی و تعری و

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

س و رده ن ب وهعنوشن بلش وی شز ظریّووههووای یوواد یری زبووان دوم

شرت اب برقرشر ماین و بین جن ۀ فرهنگ و یاد یری منظورشناسی پیو شیجاد کن
کاسوو ر و ششوومی  )0۱۱0( 0توووش ب منظورشوونار ی رش بووهعنوووشن توش ووایی فهووم و تولیوو
کنبهووای کلووامی توسوو

ویشووورشن یربووومی زبووان رارجووه و شینکووه شیوون زبووان موووزشن

چگو ه میتوش نو دش وب کنبهوای کلوامی مورت
ن رش بووه کووار ب ر وو  ،تعریوو

کوورده شسوو

بوا زبوان دوم رش بوهدرسو ی یواد بگیر و و
شیوون تعریوو

توووش ب منظورشوونار ی کووه

دربر یر ه میوزشن دش وب فرهنگوی و زبوا ی کوافی بورشی درآ و تولیو م اصو موورد ظر در
زبووان رارجووه و چگووو گی کسووب توو ریجی شیوون توووش ب توسوو زبووان موووزشن شسوو  ،در
تعوواری

بعوو ی توووش ب منظورشوونار ی کووه توسوو کاسوو ر و رز ( ،)7117بوواردووی-

هارلیگ )7101( 7و تا وچی ( )7100شرشئه ش ه شس  ،یز منعکس ش ه شس
ش رچووه مطالعووات م ع و ّدی دربووارۀ رشبط وۀ بووین ویو وویهووای فووردی زبووان موووزشن و یووا
معلّموووان زبوووان رارجوووه ظیووور شسووو ع شد و هوووو
دررشوووان ،شسووولامی و قنووو هاری ،در دسووو

زبوووا ی (دررشوووان و موووالمیر7170 ،؛

چوووا ؛ سوووارش ی و موووالمیر ،)7171،ش گیوووزۀ

یوواد یری (تووا شلوو ین و ز وو م وو ّم7107،؛ عوورممنووورد ،دررشووان و عاقوووه وووشد،)710۱ ،
رشهکارهووای یوواد یری (دررشووان ،مووالمیر و رینوور7170 ،؛ تووا شلوو ّین و مووالمیر،)7108 ،
هویّووو

و فر ینوووو های پوووردشز

هویّوووو

زبوووان دوم (دررشووووان و مووووالمیر7171a،؛

محمّ حسووینپووور و بوواقری ویسووی7108 ،7102 ،؛ مووالمیر ،)7171 ،سوون و جنسووی
شلو ّین و مووالمیر )7100 ،شز یو

(تووا -

سووو و دش ووب منظورشوونار ی هووا شز سوووی دیگوور در شیوورشن

ش جام ش ه شسو  ،شمّوا کم ور مطالعوهشی بوه بررسوی رشبطوه بوین تووش ب تعاموت بینوافرهنگی و
توووش ب منظورشوونار ی پردشر ووه شس و

لو ش ،همان و ووه کوه پیبتوور یووز و ووه شو  ،ه و ف

مطالعۀ حاضر پُر کردن شین رلث تح ی اتی شس

1. Kasper & Schmidt
2. Bardovi-Harlig
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 .3 .2کنشهای کلامی

بووه و ووۀ بسوویاری شز مح ّ ووان و دش شوومن شن رشوو ۀ منظورشناسووی و تحلیووت کلووام،
کنبهوووای کلوووامی مهمتووورین بلوووب تووووش بمنظورشووونار ی هسووو ن کوووه در مووورشودشت
شج ماعی و واری و وشو اری هور زبوا ی وب بوهسوزشیی شیووا مویکننو توا وچی ()710۱
کنبهووای کلووامی رش شووالوده توووش ب منظورشوونار ی دش س و ه و کنبهووای کلووامی رش بووهعنوشن
بس ههای فرهنگی-زبوا ی معرّفوی کورده شسو
بافو

کوه بوا توجّوه بوه م ضویّات بافو

کلوام و یوز

کلووان فرهنگوی و شج موواعی جامعوۀ هو ف بووه کووار مویرو و و هو ف هووا بوور وردن

یازهای شج ماعی شفرشد در یور در مکالموه شسو

کنبهوای کلوامی بورشی شوّلوین بوار توسو

فلاسوووه و دش شوومن شن علووم زبووان ظیوور شوسوو ین )0۱07( 0و سوویرز )0۱20 ،0۱0۱( 7مطوور
شو

و س و س توس و زبانشناسووان و علمووای منظورشناس وی مووورد بررس وی و تعوواری

و

ت س ویمبن یهای بیش و ری قوورشر رف ن و ق ووا ظریّ وۀ کنبهووای کلووامی ،هوور کوونب کلووامی
دشرشی سه بُعو شسو  :بُعو شوّز مربووب بوه معنوای تحو شللوظوی و کلوامی جملوه شسو
دربر یر ۀ معوا ی وشژ وان شصولی یوا معنوای قاموسوی جملوه شسو
شصلی و م صود شصلی وین ه شسو

کوه ورض وینو ه شز بیوان یو

بُعو دوم شوامت معنوای
کونب کلوامی شسو

جن وه سوووم کووه عمووت کلووامی امیو ه میشووود ،دروشقو تووثییر کوونب کلووامی شسو
فعّالیّ ی شس

کوه
و

و کووار یووا

که به د واز کونب کلوامی وینو ه توسو قورف م ابوت در مکالموه (شونو ه)،

ش جام مویشوود بورشی کنبهوای کلوامی ،ت سویمبنو یهوای م عو ّدی توسو زبانشناسوان و
م لصصووین علووم منظورشناسووی در قوووز قوورن شریوور شرشئووه شوو ه شسوو

( سوو ین0۱07 ،؛

دیووویس0۱۱7 ،3؛ سوویرز0۱20 ،؛ کوووهن )0۱۱0 ،0یکووی شز ج یوو ترین ت سوویمبنوو یهووای
کنبهای کلامی کوه در دهوههوای شریور و بوهرصووا بورشی م اصو موزشوی و پووهشوی
جایگاه مهمتری پیو ش کورده شسو  ،ت سویمبنو ی کنبهوای کلوامی برم نوای تشوابه معنوایی و
بسووام کوواربرد هووا در ز و ی روزمووره شس و

شمووروزه بووه کم و

پیکوورههووای و وواری و
1. Austin
2. Searle
3. Davis
4. Cohen
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وش اری ،کنبهوای کلوامی زبوانهوای مل لو

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

قابوت شناسوایی ،م ایسوه ،مطالعوه و بررسوی

هس ن
شس و وادۀ مناسووب و ب وهجووا شز کنبهووای کلووامی بووا توجّووه بووه شوورشی پویووایی مکالمووات
یکی شز شه شف توش ب منظورشونار ی بوهعنووشن موتوور محرکوه تووش ب تعواملی شسو
مطالعات زیادی برشی بررسوی رشبطوۀ بوین مووز

شیون کنبهوای کلوامی و میوزشن فرش یوری

هووا توسو زبووان موووزشن زبووان رارجووه صووورت پ یرف ووه شسو
توووثییر مووووز

و لو ش

و مح ّ وین تلووا

کردهش و

کنبهوووای کلوووامی م عووو د رش بوووا شسووو واده شز فعّالیّووو هوووای مل لووو

و

رویکردهووای موزش وی م ووواوت بوور میووزشن یوواد یری هووا و کوواربرد وشقع وی هووا بسوونجن
شووایان یوواد وری شسوو

کووه شرت ووای دش ووب منظورشوونار ی در حیطووۀ کنبهووای کلووامی و

بهرصوا کنبهای کلوامی پربسوام در زبوان رارجوه عواملی چنو وجهوی شسو

و تحو

تووثییر مؤلوووههای شوونار ی ،فرششوونار ی ،عوواقوی ،شج موواعی ،محیطووی و موزشووی بسوویار
فرشوش ووی شسوو

یکووی شز عوشمووت مهووم در به ووود دش ووب زبووان موووزشن در زمینووۀ کنبهووای

کلامی زبان رارجه ب و تثییر معلّموان هاسو

کوه مویتوش و بوه شوکت مووز

مسو یم

و یرمس و یم شیوون کنبهووای کلووامی شز سوووی معلّمووان زبووان رارجووه صووورت پ و یرد؛ شمّ وا
علوواوه بوور موووز

مسوو یم و یوور مسوو یم کنبهووای کلووامی ،میووزشن توووش ب تعامووت

بینافرهنگی روود معلّموان کوه دربر یر و ه دش سو هها ،مهوارتهوا ،واهی و دیو اههای هوا
س

بوه مؤلووههای تووش ب تعاموت بینوافرهنگی شسو  ،مویتوش و در شفوزشیب سوطم دش وب

منظورشنار ی زبان موزشن ها مؤیر وشق شود
در شیوورشن ،مطالعووات فرشوش ووی در زمینووۀ جایگوواه فرهنووگ ( وواجیمیوو ش ی ،پوویبقوو م و
ضوونوری ،)03۱3 ،تووثییر موووز

فرهنووگ بوور یوواد یری زبووان ش گلیسووی (پوویبقوو م و

موورشدیم و ّم ،)03۱1،مهووارتهووای شصوولی و فرعووی زبووان ،جایگوواه فرهنووگ در ک ووب و موووشد
موزشووی (دررشووان )7108 ،و هویّ و

زبووان موووزشن شیرش ووی و یووز دربوواره شهمّیّ و

بینووافرهنگی در بووین معلّمووان و زبووان موووزشن ش جووام شوو ه شسوو

توووش ب

(شحموو یصوووا ،موورشدی و

حمووزوی7108 ،؛ ظووری و ظووری)03۱1،؛ شمّووا کم وور مطالعووهشی بووه رشبطووۀ بووین توووش ب
بینوافرهنگی معلّموان زبووان رارجوه و دش ووبمنظورشونار ی زبوان موووزشن در زمینوۀ کنبهووای
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کلووامی پُربسووام ش گلیسووی و یووا زبووان رارجووه دیگووری پردشر ووه شسوو ؛ بنووابرشین ،مطالعووه
حاضوور تلووا

کوورده شس و

کووه رشبطووۀ بووین توووش ببینووافرهنگی معلّمووان زبووان ش گلیسووی و

دش وووب منظورشووونار ی زبوووان مووووزشن هوووا در پووونج کووونب کلوووامی پُربسوووام ت اضوووا،
مع رتروشهی ،ردّ ت اضا ،شکای

و تمجی /پاس به تمجی رش بررسی مای

 .3روش پژوهش

در شیوون بلووب شقّلاعووات مربوووب بووه قوور تح یووا ،جمعیوو
ماری ،شبزشرهوای موردشسو واده و یوز رو

و رو

ش لووام مو ووه

ورد وری دشدههوا و تحلیوت هوا نجا و ه شو ه

شس
 .1 .3طرح تحقیق

در شیوون مطالعووه شز هووی

و ووه ووروه زمایشووی و وووشه شس و واده ش و و ش لووام شوّلیّووۀ

مشارک کنن ان یز بر شسواو دردسو روبوودن هوا صوورت پو یرف
و ووه موووز

بوهعلواوه ،شز هوی -

راصووی یووز شسوو واده شوو و ف وو میووزشن توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان و
ّ

توش ب منظورشونار ی زبوان مووزشن هوا در زمینوۀ کنبهوای کلوامی پُربسوام شرزیوابی شو
ل ش قر پووهشی شین تح یا شز وع «هم س گی پساروی شدی» شس
 .2 .3جمعیت و نمونه آماری

مشوووارک کنن ان شوووامت  88معلّوووم زبوووان رارجوووه کوووه دشرشی مووو شرآ تحصووویلی
کارشناسوویشرشو و دک وورشی موووز

زبووان ش گلیسووی شز دش شووگاههای دول ووی و زشد مل ل و

و  201ووور شز زبووان موووزشن هووا بووود

ووروه شوّز مشووارک کنن ان ،یعنووی معلّمووان زبووان

رارجه ،دشرشی سواب ه تو ریس بوین چهوار توا دوشزده سواز بود و و فاصوله سونی هوا شز 78
تا  08سواز م غیور بوود  80وور شز هوا روا م و  30وور دیگور قوا بود و شیون معلّموان بور
شساو در دس رو بوودن ش لوام ردی و و بوا میوت روود و شز روی شونایی بوا مح ّوا در
شین مطالعه شرک
شین مطالعوه شورک

کرد و

مو وه شوّلیّوه شوامت  880زبوان مووزشن بوود کوه بوا میوت روود در

کرد و ملواآ ش لوام شیون زبوان مووزشن شیون بوود کوه دورۀ مکالمواتی

ک امهووای شمووریکن فایووت رش در موسسووه هوو ف

رش وو ه بود وو و بوور شسوواو کار امووه
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موزشوویشووان در مؤسسووات ه و ف و شوونار ی کووه معلّمووان شز هووا دشش و ن  ،دشرشی سووطم
زبا ی م وسطۀ بالا و پیشرف ه ش گلیسی بود
لو ش رو

مو ووه یووری بوورشی ش لووام مو ووه بوور شسوواو در دسو رو بووودن زبووان موزشن

صوووورت پووو یرف
شووهرهای مل ل و
ش لوام شو

شیووون مشوووارک کنن ان شز مؤسسوووات زبوووان ش گلیسوووی مل لووو

در

شس و انهووای تهوورشن ،قووزوین ،شل وورز ،یلووان ،ز جووان ،سوومنان و کرما شوواه
پووس شز شجوورشی « زموون تعوین سووطم میشوویگان» 000 ،وور کووه سووطم زبووان
سون

ش گلیسی ها پوایین بوود و مرشتشوان کم ور شز  08بوود شز مطالعوه کنوار

ششو ه شو

زبان موزشن بوین  00توا  30سواز بوود و سواب ۀ یواد یری سوه شلوی هوو

سواز در مؤسسوات

ه ف دشش ن سطم تحصیلات و رش ههای تحصیلی ها م واوت بود
 .3 .3ابزارهای پژوهش

شز سووه شبووزشر بوورشی وورد وری دشدههووای مووورد ظر در شیوون مطالعووه شس و واده ش و  :زمووون
بسوون ی میشوویگان ،پرسشوونامه توووش ب تعامووت بینووافرهنگی ژشئووو )7100( 0و زمووون چنوو -
زینووهشی کوونبهووای کلووامی پربسووام در زبووان ش گلیسووی (تووا شلوو ّین و مووالمیر)7108 ،
شقّلاعووات مربوووب بووه مح وووش ،شع ووار ،سووار ار ،تاریلچووه و پایووایی شبزشرهووای مووورد شس و واده
قرشر رف ه در بلبهای زیر توضیم دشده روشه ش
 .1 .3 .3آزمون تعیین سطح میشیگان

زمون تعیین سوطم یوا بسون ی میشویگان کوه یکوی شز زموونهوای مع ور بورشی تعیوین
سطم زبان ش گلیسوی شسو

در شیون مطالعوه موورد شسو واده قورشر رفو

بوا توجّوه بوه عو م

شمکوان شجورشی زمووون بلوبهوای شوونی شری ،و واری و وشو اری ،شیوون سوه بلوب حو ف
شو

دلیووت شس و واده شز شیوون تس و

شع ووار بالووای ن و کم و

بووه شناسووایی زبووان موووزشن

دشرشی سووطم م وسووطه و پیشوورف ه زبووان ش گلیسووی بووود لو ش ،زمووون محو ود بووه  011سووؤشز
چهار زینووهشی شووامت دسوو ور ( 01سووؤشز) ،وشژ ووان ( 01سووؤشز) و مهووارت روش وو ن (71
سووؤشز) میش و شیوون زمووون شع ووار و پایووایی رووود رش در دو ده وۀ شریوور و در محووی هووای
1. Zhou
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مل لو

موووز

0۱2

زبووان ش گلیسووی بووهعنوشن زبووان رارجووه و یووا زبووان دوم شووان دشده شسو

(بوورشوو و شبیویکرشمووا )7101 ،0و دش شووگاه میشوویگان شع ووار تس و
مووره پایووایی تسو

رش بالووای  1/81معرّفووی کوورده شسو

رش بالووا دش س و ه و میووا گین

ضووریب کرو ووا

لوووای بووهدسو

م و ه در شیوون مطالعووه بوورشی سوولۀ بووهکاررف ووه  1/83بووود زبووان موووزشن  81دقی ووه مهل و
دشش ن که به شین زمون پاس دهنو ق وا دسو ورشلعمتهوای اشور شیون تسو  ،شفورشدی کوه
مرۀ ها بالواتر شز  08باشو دشرشی سوطم زبوا ی م وسوطه بالوا و پیشورف ه در زبوان ش گلیسوی
هسو ن شز معلّمووا ی کووه در بلووب شوّز مطالعووه شوورک

کوورده بود و  ،روشسو ه شو تووا شیوون

زمون رش در کلاوهوای سوطم م وسوطه بالوا و پیشورف ه روود کوه سوری ک امهوای شموریکن
فایوووت رش

رش هش ووو  ،بر وووزشر ماینووو در یجوووه بر وووزشری شیووون زموووون  03وووور شز

مشارک کنن ان شز مطالعه کنار

شش ه ش

 .2 .3 .3پرسشنامۀ توانش تعامل بینافرهنگی ائو ()2۲11

برشی تعیین سوطم تووش ب تعاموت بینوافرهنگی معلّموان شورک کننو ه در مطالعوه شز شبوزشر
توش ب تعامت بینافرهنگی ژشئوو ( )7100شسو واده شو شیون شبوزشر شوامت  71سوؤشز بوا م یواو
شووب زینووهشی لیکوورت شسوو

(هر ووز  ، 1همیشووه  )8کووه توووش ب تعامووت بینووافرهنگی

معلّمووان زبووان ش گلیسووی رش موویسوونج شیوون پرسشوونامه چهووار عنصوور توووش ب بینووافرهنگی
شووامت دش ووب ( 0سووؤشز ،)0-0 :دیوو اه ( 8سووؤشز ،)۱-8 :مهووارت ( 2سووؤشز )00-01 :و
وواهی ( 0سووؤشز )71-02 :معلّمووان رش سوو

بووه توووش ب تعامووت بینووافرهنگی شرزیووابی

میکنو حو ودشً  01شلوی  08دقی وه لوازم شسو

کوه بوه هموۀ سوؤشلات پرسشونامه پاسو دشده

شووود ژشئووو ( )7100شیوون پرسشوونامه رش بوور شسوواو موو زهووای بیوورشم ( 0۱۱2و ،)7111
ِِهووارمر و همکووارشن ( ،)7113هووارمر ( ،)7100رشسوورشتنام ( )711۱و چنوو موو ز دیگوور و
یووز پرسشوونامههووای مربوووب بووه شیوون م و زهووا قرشح وی کوورده شس و
کرو ووا

ژشئووو ( )7100ضووریب

لوووای  1/۱3رش بوورشی پایووایی شیوون پرسشوونامه نکوور کوورده شسوو

چووون شیوون

پرسشوونامه بلشووی شز شبووزشر موصّ وتتووری بوورشی مطالعووۀ فعّالیّ و هووای موزشووی معلّمووان در
زمینووۀ موووز

فرهنووگ ش گلیسووی و چینووی بووود کووه در شیوون مطالعووه موردشسوو واده قوورشر
1. Brown & Abeywickrama

0۱8

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

گرف ن و  ،تغییوورشت جزئووی بوورشی شس و واده شز شیوون پرسشوونامه در بووین معلّمووان شیرش ووی زبووان
ووروه  71وووره شز معلّمووان زبووان،

ش گلیسووی در سوولۀ شصوولی دشده شوو و سوو س بووا یوو

پایووایی و دیگوور مشلصووههووای پرسشوونامه و سووؤشلات و ویووههووای ن بررسووی شوو و
تغییوورشت لووازم شعموواز ردیو ضووریب کرو ووا

لوووای بووهدسو

مو ه در مطالعووۀ زمایشووی

 1/8۱و در مطالعۀ شصلی  1/۱0بود که پایایی بالای شین پرسشنامه رش شان میده
 .3 .3 .3آزمون چندگزینهای کنشهای کلامی پربسامد انگلیسی

زموووون منظورشووونار ی سوووه زینوووهشی توووا شلووو ّین و موووالمیر ( )7108بوووا  38سوووؤشز
دربر یر ه پونج کونب کلوامی پربسوام ش گلیسوی (ت اضوا ،معو رتروشهی ،شم نواع ،شوکای
و تمجی  /پاسو بوه تعریو

و تعری

و تمجیو ) کوه بوا مشوارک

ویشوورشن بوومی لهجوه

ش گلیسووی مریکووایی قرشحویشو ه و شع ووار و پایووایی ن پووس شز دو مطالعووۀ زمایشووی (8۱
 )αتوسوو

ویشووورشن بووومی و زبووان موووزشن شیرش ووی ( )α 28تثییوو شوو ه بووود ،بووه

مشووارک کننوو ان دشده شوو در زمووون هووایی 2 ،8 ،۱ ،2 ،و  0سووؤشز بووه ترتیووب بوورشی
کنبهای کلوامی ت اضوا ،معو رترووشهی ،شم نواع ،شوکای
تعری

و تمجی وجود دشش

معرّفووی باف و

و تعریو

و تمجیو  /پاسو بوه

هور سوؤشز شوامت سوناریوی کوتواه یو

توا سوه رطوی بورشی

منظورشوونار ی و سووه زینووه بووود کووه یکووی شز هووا مناسووبتوورین محسوووم

میش سؤشز زیر بهعنوشن مو ه نکر ش ه شس :
سؤال  :8بافو

منظورشونار ی :بوه رواقر ترشفیو

ملاقووات تجوواری ریلووی مهموی برسو شو و همکووار
رش شز دسو

سونگین ،سوام وش سو

بوهموقو بوه

موواری قوورشردشد تجوواری ریلووی مهموی

دشد و بووه روواقر دیوور رس وی ن ،سووام بع و شز جلسووه شز م واری مع و رتروووشهی

میکن سام چه روشه

و ؟

من وشقعاً م ثسوم مواری تووی ترشفیو
کردم ولی وش س م سروق

ریلوی سونگینی یور کوردم هرچنو کلّوی تلوا

برسم

موون وشقعوواً ایوو مووورد سوورز ب قوورشر بگیوورم م صوور یسوو م یوورشزشین شسوو ؟ ووره
ترشفیکی ریلی ب ی سر رشهم شیجاد ش

رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

رشسو ب توووی ترشفیو
دشرم دیگه کار شز کار

0۱۱

ریلووی سوونگینی یوور شف ووادم و کلواً یووادم رفو

کووه قوورشر تجوواری

شه

 .4 .3روش گردآوری دادهها

بووورشی جمووو وری دشدههوووا شب ووو ش معلّموووان زبوووان ش گلیسوووی کوووه دشرشی مووو رآ
کارشناسوویشرشوو و دک وورشی رشوو ۀ موووز

زبووان ش گلیسووی بود وو بووه رو

دسو رو بووودن بوورشی مطالعووه بر زیو ه شو

ش لووام در

در ووام بعو ی شز معلّمووان روشسو ه شو کووه

شقّلاعووات مربوووب بووه سوووشبا موزشووی و شقّلاعووات فووردی رووود رش پوور کننوو یکووی شز
شقّلاعات لازم ،دششو ن سواب ۀ حو شقت  0سواز تو ریس در مؤسسوات زبوان و تو ریس ک وام
مکالمووه شمووریکن فایووت بووود مح ّوا توش س و

 82معلّوم رش کووه دشرشی حو شقت  0سوواز سوواب ۀ

توو ریس ک امهووای شمووریکن فایووت بود وو رش شناسووایی کنوو سوو س ،معلّمووان پرسشوونامۀ
«توووش ب بینووافرهنگی ژشئووو» ( )7100رش پوورکوورده و در مؤسسووۀ توو ریس رووود « زمووون
بسن ی میشیگان» رش برشی زبوان مووزشن بوهشصوطلا سوطم پیشورف ه و م وسوطۀ بالوای روود
شجرش کرد
در ام بع ی ،زبان مووزش ی کوه مورۀ هوا در زموون میشویگان بالوای  08مویشو و بور
شسوواو دسو ورشلعمتهووای شیوون تسو

دشرشی سووطم م وسووطۀ بالووا و پیشوورف ه زبووان ش گلیسووی

بود ش لوامشو ه و شز هوا روشسو ه شو کوه پرسشونامۀ شقّلاعوات فوردی رش پرکورده و بوه
زمووون سووه زینووهشی کنبهووای کلووامی پربسووام ش گلیسووی پاس و ب هن و شووایان یوواد وری
شس

که هرچن ش لام معلّموین در بوازۀ زموا ی سوهماهه صوورت رفو  ،شمّوا بوا توجّوه بوه

پرشکن و ی معلّم وین ش لووامش و ه و یووز مؤسسووات ه و ف در شووهرهای مل ل و

شس و انهای

تهووورشن ،قوووزوین ،شل ووورز ،یلوووان ،ز جوووان ،سووومنان و کرما شووواه ،جمووو وری دشدههوووا شز
زبان موزشن ح ودشً ی

سازو یم و شز پاییز  03۱0تا بهار  03۱8به قوز ش جامی

همچنووین ،شووایان یوواد وری شس و

کووه هری و

شز معلّمووان بع و شز پوور کووردن پرسشوونامۀ

توووش ب بینووافرهنگی ،بووا توجّووه بووه زمانبنوو ی کلوواوهووای رووود و دروو ترمووی در
مؤسسوووات هووو ف شقووو شم بوووه بر وووزشری زموووون بسووون ی میشووویگان و یوووز زموووون
منظورشوونار ی کنبهووای کلووامی مود وو  ،لوو ش جموو وری دشدههووا توسوو معلّمووین در
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مح ّوا ق وت شز شجورشی زمونهوا ،شقّلاعوات لوازم

رش بووه معلّم وین مشووارک کنن و ه شز قریووا شرت وواب شلص وی تلون وی و ش و کههووای شج موواعی
ظیر «وشتسا »« ،تلگورشم» و «شینسو ا رشم» شرشئوه کورد و بوه هر و وه سوؤشلات و شو هات هوا
ق ت و در حوین ش جوام مطالعوه و جمو وری دشدههوا پاسو دشد در پایوان جمو وری دشدههوا
مشلص شو کوه  28معلّوم زبوان رارجوه و  001تون شز زبوان مووزشن سوطم م وسوطۀ بالوا و
کرده بود

پیشرف ه ها در شین مطالعه شرک

 .5 .3روش تجزیهوتحلیل دادهها

بورشی تجزیوهوتحلیت دشدههوا ،هووم شز « موار توصویوی» و هووم شز « موار شسو ن اقی» شسو واده
شو

موورشت زمووون بسوون ی میشوویگان برم نووای هوور پاسو درسو

ص ش لام ش

یو

مووره شز یو

تووا

موره و شری پرسشونامۀ تووش ب تعاموت بینوافرهنگی یوز بور شسواو م یواو

شووب موورهشی «لیکوورت» و شز مووره  1تووا  8صووورت رف و

و مجموووع موورشت هوور م و رّو

در چهوار بلوب پرسشونامه و مورۀ کوت بهصوورت مجمووع  0موره دیگور محاسو ه ردیو
هوور زبووان موووز دشرشی  0مووره شز  1تووا  38بوور شسوواو عملکوورد

در زمووون منظورشوونار ی

کنبهای کلوامی پربسوام بوود شموا میوا گین مورشت زبوان مووزشن هور معلّوم در شیون زموون
محاسوو ه شوو و بوورشی بررسووی رشبطووۀ بووین توووش ب بینووافرهنگی ن معلّووم و معوو ز دش ووب
منظورشنار ی زبان مووزش ب بوه کوار رفو

لو ش بورشی هور معلّوم یو

مورۀ تووش ب تعاموت

بین وا فرهنگ وی کووه شووامت  0مووره زیوورمجموعووه بووود و یووز میووا گین موورشت منظورشوونار ی
زبان موزشن ها بوه دسو

مو سو س ،شز موار توصویوی ظیور میوا گین و ش حورشفشزمعیوار،

زمونهای شاندهن ۀ رمواز بوودن توزیو مورشت و زموونهوای شواندهنو ۀ میوزشن کجوی
و شرتووواع مووودشر شسوو واده شوو « زمووون کرو ووا » یووز بووهمنظووور محاسوو ۀ میووزشن پایووایی
شبزشرهای شس وادهش ه بوه کوار رفو
معلّمووان و  0جووزء ن شز ی و

بورشی بررسوی شرت واب بوین تووش ب تعواملی بینوافرهنگی

سووو و موورۀ میووا گین عملکوورد منظورشوونار ی زبووان موووزشن

ها « ،زمون ر رشسیون چن ا ه» شس واده ش
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 .4یافتههای پژوهش

مووار توصوویوی مربوووب بووه میووزشن توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان زبووان ش گلیسووی و
زیرمجموعووههووای چهار ا ووه ن و ی وز میووا گین دش ووب منظورشوونار ی زبووان موووزشن هووا در
ج وز  0رلاصه ش ه شس
میووا گین موورۀ توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان زبووان ش گلیسووی شوورک کنن ه در مطالعووه
 8۱/00بووا ش حوورشف شز معیووار  ،70/01کمینووۀ  73و بیشووینۀ  012بووود موورشت معلّمووین در
چهار بلب پرسشنامه شوامت مورشت مربووب بوه دش وب ،دیو اه ،مهوارت و واهی وان شز
تواوتهوا و شو اه های بینوافرهنگی یوز در جو وز مووایب دشده شو ه شسو

کوه بوا توجّووه

به م واوت بودن تع شد سوؤشلات در هور بلوب ،موار توصویوی مربووب بوه هوا یوز م وواوت
شسو

میووا گین موورۀ دش ووب منظورشوونار ی دش ووب موووزشن شیوون معلّمووان  77/03بووا ش حوورشف

شز معیار  ،8/28کمینۀ  07و بیشینۀ  38بود
جدول  .1آمار توصیفی میزان توانش بینافرهنگی معلّمان زبان انگلیسی و دانش منظورشناختی زبانآموزان
آنها

ق ووت شز شسوو واده شز مووار شسوو ن اقی و پاسوو بووه سووؤشلات تح یووا ،شوورشی شسوو واده شز
زمونهووای پارشم ریوو
شس وادهش و ه ما ن و

ظیوور رموواز بووودن توزیوو موورشت بهدسوو
ووود موورشت ریلووی بالووا و یووا کووم ،سوو

م ه شز هوور دو شبووزشر

کجووی و شرتووواع مووودشر و
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همگووون بوووودن پووورشکنب مووورشت بوووا شسووو واده شز موووودشر «شح مووواز رمووواز» « ،0رمووواز
چوووارآ-چوووارآ» 7و « زموووون کلموووو روف-شسووومیر وف»)p= /711> /18( )n>81( 3
بررس وی ش و
هی ی

سو

شز شین شرشی

شرتووواع و کج وی مووودشر در بووازۀ قابووت ق وووز  ۱0/0±بود و ؛ بنووابرشین
ض ش ه بود و شس واده شز زمون ر رسیون صحیم بود

علوواوه بوور پوویبشووربهووای لووازم بوورشی هموۀ زمونهووای پارشم ریو  ،زمووون ر رس ویون
رطوی چن ا ووه دشرشی شوورشی شر صاصوی رووود یووز شسو
ب وین م غیرهووای مس و ت ،پوورشکنب همسووا ی (یاب و

بووودن وشریووا س باقیما و ههووا) ،شس و لاز

باقیما ههای شسو ا شرد و هومرطوی بوین هور دو جوو
کوه در شیوون مطالعوه بررسووی شو

شیوون شوورشی شووامت هوومرطوی

م غیور مسو ت شسو

(فیلو )7108 ،

و همگووی هوا دربووارۀ دشدههوای وورد وری شو ه صو ق

میکرد

نمودار  .1نمودار احتمال نرمال برای میزان دانش منظورشناختی زبانآموزان

همان و ووه کووه در م وودشر ( )0بوورشی م غیوور مس و ت میووزشن دش ووب منظورشوونار ی
زبان موزشن مشاه ه میشوود ،مورشت بهصوورت یو
وشه سم

چپ به وشوه سوم

رشسو

رو بوا شویب سو اً یابو

شز

میباشون و رمواز بوودن دشدههوا مشوهود
1. Normal Probability Plots
2. Normal Q-Q Plots
3. Kolmogorov-Smirnov
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شسو

بوورشی بررسووی یابو
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بووودن پوورشکنب باقیما و ههووا شز مووودشر ( )7هووا شسو واده

ش

نمودار  .2پراکنش باقیماندههای استانداردشده برای نمرات منظورشناختی زبانآموزان

مووودشر پرشکن و ی موورشت شوواندهن و ۀ شووکت مس و طیلی دشدههووا و ووود رو و راصّ وی
شسوو

کووه بووه معنووای یابوو

بووودن پوورشکنب باقیما وو ههووای شس ا شردشوو ه بوورشی موورشت

منظورشنار ی زبان موزشن شس

شیون موودشر همچنوان شوان میدهو کوه هوی مووردی بوا

باقیما ه شس ا شردشو ه کم ور و بیشو ر شز  ±3/3یسو

کوه بوه و وۀ فیلو  )7108( 0شوا گر

ف وو شن موورشت دورشف وواده شسوو

شووارصهووای «فاصوولۀ ماهالووا وبیس» 7و «کوووآ» 3بوورشی

یاف ن مرشت دورشف اده به کار رف

که ایج ن در ج وز ( )7م ه شس

1. Field
2. mahalanobis distance
3. Cook distance
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جدول  .2شاخصهای فاصله ماهالانوبیس و کوک برای یافتن نمرات دورافتاده

به و ۀ فیل ( ،)7108م و شر بحرش وی بورشی فاصولۀ ماهالوا وبیس بوا چهوار م غیور مسو ت
یعنوی چهوار جوزء تعامووت بینوافرهنگی  02/02شسو
فاصوولۀ ماهالووا وبیس  00/80شسوو
میتوووشن یجووه رفوو

چوون بیشووینۀ مورۀ بهدسو

م ه بوورشی

کووه شز م وو شر بحرش ووی کم وور شسوو  ،بنووابرشین بوواز هووم

کووه موورشت دورشف وواده وجووود شر وو همچنووین ،بووه و ووۀ فیلوو

( )7108فاصوولۀ کوووآ بووا م ووادیر بالوواتر شز  0مشکتسوواز هس و ن  ،شمّ وا در شیوون مطالعووه شیوون
فاصووله در بیش وینه موورۀ رووود کم وور شز ی و

( )1/78۱شس و

همچن وین ب وین چهووار سووطم

م غیوور مس و ت ضووریب هم س و گی م وسووطی شز  1/80تووا  1/07وجووود دشش و

کووه شووا گر

حوظ پیبفرض یکیبودن م غیرها رد شود
م ووادیر بهدسوو

م ه بوورشی شووارص تحمووت ( 0 )Toleranceم غیوور مسوو ت بووین 1/80

و  1/۱0بود وو کووه همگووی شز  1/01بیشوو ر

م ووادیر بهدسوو

م ه بوورشی شووارص عامووت

تووورم وشریووا س ( )VIFشز  0/02تووا  0/08م غیوور بود و کووه همگ وی کم وور شز  01هس و ن کووه
ق ووا معیارهووای بیانشوو ه توسوو فیلوو ( )7108شوواندهن ۀ عوو م وجووود هوومرطووی بووین
م غیرهای مس ت شس

بوا توجّوه بوه حضوور پیبشوربهای لوازم جهو

ر رسیون رطوی چن ا وه ،شیون زموون بوه کوار رفو

شسو واده شز زموون

جو وز زیور هم سو گی بوین چهوار

جزء توش ب بینوافرهنگی معلّموان زبوان ش گلیسوی و دش وب منظورشونار ی زبوان مووزشن هوا
در حیطۀ کنبهای کلامی پربسام ش گلیسی رش شان میده
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جدول  .3ضرایب همبستگی بین چهار جزء توانش بینافرهنگی معلّمان و عملكرد منظورشناختی زبانآموزان
آنها

جو وز زیوور هم سو گی بوین چهووار جووزء توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان زبووان ش گلیسووی و
دش ووب منظورشوونار ی زبووان موووزشن هووا در حیطووۀ کنبهووای کلووامی پربسووام ش گلیسووی رش
شان میده
همان و ووه کووه در ج و وز ( )3دی و ه میشووود ،رشبطووۀ معنووادشری ب وین هوور چهووار جووزء
توش ب تعاموت بینوافرهنگی معلّموان زبوان رارجوه بوه ترتیوب میوزشن هم سو گی بوین مهوارت
) ،(r = 1/۱3 ، p < 1/18دش ووب) ،(r = 5/87 ،p < 5/50وواهی)(r 5/05،p < 5/50

= ،دی و اه هووا ) (r = 5/05 ،p < 5/50و عملکوورد منظووور شوونار ی زبان موزش شووان در
زمین وۀ کنبهووای کلووامی پربسووام ش گلیسووی وجووود دشش و ؛ بنووابرشین در نیووت ،بووه بررس وی
جووو شوز بهدسووو

م ه شز ر رسووویون میپوووردشزیم جووو وز ( ،)0م ووو شر  Rبووورشی مووو ز

سار هش ه ر رسیون در شین مطالعه رش شان میده :
جدول  .4جدول برای خلاصه اطّلاعات از مدل رگرسیون بهدستآمده

ضووریب هم سوو گی بووهدسوو

موو ه ( )R = 1/83و ضووریب تعیووین ن ()R2 = 1/08

مشوولصموویسووازد کووه ق ووا موو ز سووار هشوو ه ،ت ری وواً  08درصوو پوورشکنب موورشت
منظورشوونار ی زبووان موووزشن در زمینووۀ کنبهووای کلووامی پربسووام رش موویتوووشن بوور شسوواو
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میووزشن توووش ب بینووافرهنگی معلّما شووان توض ویم دشد بوورشی معنووادشری م و ز بووهدس و

موو ه

تحلیت وشریا س لازم ش جام ش که ایج ن در ج وز ( )8دی ه میشود
جدول  .5تحلیل واریانس برای معناداری مدل رگرسیون بهدستآمده

م ووو شر مووواره  Fیوووا فیشووور و م ووو شر سوووطم معنووویدشری زموووون تحلیوووت وشریوووا س
( )p 1/111بووهوضووو

شووان موویده و کووه م و ز سووار هش و ه ب وهقور معنووادشری موویتوش و

) (F )0 ,008( =8875/53,p < 5/50میووزشن دش ووب زبووان موووزشن در زمینووۀ کوونبهووای
کلوامی ت اضوا ،معو رترووشهی ،شم نواع ،شوکای

و تعریو

و تمجیو  /پاسو بوه تعریو

و

تمجیوو رش بوور شسوواو چهووار جووزء توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان پیببینووی کنوو م ووادیر
ضوورشیب ر رسوویو ی م غیرهووای تثییر و شر مس و ت بوور م غیوور وشبس و ه در ج و وز زیوور شووان
دشده ش هش
جدول  .6ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون
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ق ا جو وز ( ،)0هور چهوار جوزء تووش ب بینوافرهنگی معلّموان پویببینویکننو ۀ معنوادشر
میووزشن دش ووب منظورشوونار ی زبووان موووزشن هووا در حیطووۀ کوونبهووای کلووامی پربسووام
ش گلیسوووی هسووو ن مهوووارت ) (β =1/801 ،t =01/010 ،p<1/18و دش وووب بینوووافرهنگی
) (β =1/710 ،t =0/803 ،p< 1/18معلّمووان زبووان رارجووه بووه ترتیووب پویببینوویکننو ۀ قوووی
و م وس و دش ووب منظووور شوونار ی زبووان موزش شووان بود و  ،شمّ وا وواهی)،t =0/101 ،p<1/18
اه بینوووافرهنگی معلّموووان زبوووان رارجوووه )=1/07۱ ،t =3/۱81 ،p<1/18

 (β =1/031و دیووو

 (βپوویببینوویکننوو ههووای ضووعی توور دش ووب کوونبهووای کلووامی پربسووام زبووان ش گلیسووی
شا ردش شان بود
 .5بحث و نتیجهگیری

تجزیهوتحلیت دشدههوا بوا شسو واده شز ر رسویون چن ا وه شوان دشد کوه هور چهوار عاموت
توووش ب تعامووت بینووافرهنگی معلّمووان زبووان رارجووه رشبطووۀ قوووی بووا دش ووب منظورشوونار ی
زبان موزشن هوا در زمینوۀ کنبهوای کلوامی پرکواربرد ش گلیسوی دششو ن و بور شسواو دش وب
بینافرهنگی معلّمان میتووشن دش وب کنبهوای کلوامی هوا رش توا میوزشن  08درصو پیببینوی
کرد شین یاف ه میتوش و دلایوت م عو ّدی دششو ه باشو کوه مهمتورین هوا شرت واب تنگاتنوگ و
زدیو
شسوو

ب وین فرهنووگ زبووان رارجووه هو ف و توووش ب منظورشوونار ی یاد یر و ان ن زبووان
فرهنووگ تووا جاسوو

شهمّیّوو

کووه تووا وچی ( )710۱ن رش پُرر ووگتوورین عنصوور

تشکیتدهنو ۀ تووش ب منظورشونار ی و هموۀ زیرمجموعوههوای ن دش سو ه شسو
بووهرصوووا در فرش یووری و کوواربرد کنبهووای کلووامی شهمّیّوو

شیون توثییر

دشرد چووون بنووا بووه و ووۀ

فلوویکس-برس و فر ( ،)7112کنبهووای کلووامی بس و ههای فرهنگ وی-معنووایی هس و ن کووه ق ووا
شرشی بافو

کلوام و چرروۀ پویوای ن بوهکوارمویرو و کاسو ر و رز ( )7117مع

جن ههای مل لو

شدم ،فاصوله شج مواعی ،میوزشن تحمیوت کنبهوای کلوامی ،روشبو قو رت

و عناصوور م و ه ی و شی و ئولوژی
میشو  ،تح

و کوه

کووه در مکالم وات و بهصووورت کنبهووای کلووامی ظوواهر -

تثییر فرهنگعامه زبان رارجه ه ف و فرهنگ ویشورشن ن شس

در مورد یاف وۀ لسو

مطالعوه میتووشن شسو لاز موود کوه تووش ب بینوافرهنگی معلّموان

زبووان رارجووه بووهقور مسو یم و یوور مسو یم حوووۀ تو ریس هووا در کلوواو و لو ش تووش ب
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تووثییر قوورشر موویدهوو (وولوو

 )7108تثییر توش ب معلّوم زبوان رارجوه در یو

جن وۀ زبوا ی رواا بور ن ووع دش وب در

بین زبان مووزش ب یکوی شز بو یهیات یواد یری و مووز
تجربوی م عو ّدی ووزشر

شو ه شسو

و برزیکاوسووکی،0

زبوان دوم شسو

کوه در مطالعوات

(شلویس7118 ،؛ بوورشوون)7100 ،؛ بنووابرشین ،زمووا ی کووه

معلّوم زبووان رارجووه در تعامووت بینوافرهنگی دشرشی مهووارت بالووا ،دش ووب جووام  ،وواهی کووافی
و دی اه مث

و وشقو رشیا وه شسو  ،حووۀ تو ریس عناصور فرهنگوی کوه رشبطوۀ تنگاتنوگ

و مس و یمی بووا جن ووههای مل ل و

توووش ب منظورشوونار ی شزجملووه کنبهووای کلووامی شو در

کلوواو یووز تووثییر ب وهسووزشیی م ویپ یر و ق ووا و ووۀ لووازشر ( ،)7108درآ و وواهی بالوواتر
معلّووم شز ووب فرهنووگ ،مشوووّق معلّووم بوورشی ش وواز دش ووب فرهنگووی در حووین توو ریس
مکالمووات و م ووون زبووان رارجووه شسو

و ح ّوی در سووطم حو شقلی ن معلّوم رش وشدشرمیکنو

که به توضیم عناصر فرهنگوی و توواوتهوا و تشوابهات هوا بوا ن عناصور در زبوان موادری
زبووان موزشن ب ووردشزد ش وواز دش ووب بینووافرهنگی چووه بهصووورت فرشزبووان و چووه بهصووورت
فعّالیّو هووای ه فمنو یوواد یریمحووور همگوی باعوود شرت ووای سووطم توووش ب منظورشوونار ی
زبان موزشن میشود (بارون7113 ،7؛ تا وچی7100 ،؛ روور7118 ،؛ شوور)711۱ ،3
یاف ووۀ دوم شز تجزیووهوتحلیت دشدههووا شیوون بووود کووه مهووارت بینووافرهنگی قووویتوورین عامووت
توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان زبووان رارجووه در شرت وواب بووا دش ووب کوونبهووای کلووامی
زبووان موووزشنشووان بووود ضووریب هم سوو گی بالووای  80درصوو بوورشی مهووارت بینووافرهنگی
شا گر ب مهم دش وب هادینوهشو ه و دش شوی شسو

کوه در تو ریس معلّوم عملوی شو ه و

بووهصووورت همیشووگی و رودکووار بووهکووارموویرود بووه و ووۀ علمووای زبووان (شلوویس7118 ،؛
برشوون ،)7110 ،زموا ی کوه دش وب شز سوطم شونار ی روود شرت واء یاف وه و بور شیور تمورین و
ممارس و

بووهصووورت رف ووار و عملکوورد بووروز یاب و  ،میتوش و تووثییر مهمتووری در موووز

معلّم شیوا کن ؛ بنابرشین ب پویببینویکننو ۀ قوویتور مهوارت بینوافرهنگی معلّوم سو

بوه

1. Wolff & Borzikowsky
2. Barron
3. Schauer
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سه عامت دیگور در شرت وای دش وب منظورشونار ی زبان موزش شوان شز شیون منظور قابوت توجیوه
شس
بووه و وۀ بوواردووی-هارلیووگ ( ،)7103مهووارت معلّ وم در ش وواز عناصوور فرهنگ وی تووثییر
شگرفی بر میزشن ش گیزه یواد یری و تمایوت بوه صوحّ

در زبوانرارجوه و بوهت و

ن توسوعۀ

توش ب منظورشونار ی زبوان مووزشن دشرد شیون تح یوا شوان دشد کوه دش وب بینوافرهنگی بعو
شز مهووارت بینووافرهنگی دوم وین عامووت مووؤیر بوور شرت ووای دش ووب منظورشوونار ی زبووان موووزشن
و ضریب توثییر ن م وسو بوود همان و وه کوه بورشی یاف وۀ دوم نکور شو  ،دش وب در

شس

مرت ووۀ دوم بعوو شز مهووارت قوورشر می یوورد ،چووون فووردی ممکوون شسوو

راصووی
ّ
در زمینووۀ

دش ووب دششو ه باشو ولوی ن دش ووب بووهصووورت عملکوورد و فعّالیّو هووای ه فمنو موزشوی
ظهور و بروز یاب ل ش ،دشش ن دش وب فرهنگوی صورف هرچنو بواز هوم بور تو ریس عناصور
فرهنگوی در زبوان رارجووه تثییر و شر شسو

زمووا ی کوه شیون دش ووب در مسویر هادینوه شو ن

قرش گیرد میتوش تثییر رود رش شعماز مای
یاف ۀ چهوارم تح یوا شیون بوود کوه دو عاموت دیگور یعنوی واهی و دیو اه بینوافرهنگی
عوشمت پویببینویکننو ۀ معنوادشر ولوی ضوعیوی بود و کوه ضوریب توثییر هوا بوه ترتیوب 78
درص و  3۱درصو بوود

واهی بوه معنوای مطلو بوودن کلّوی شز مسوثلهشی ،میتوش و مویو

باشوو ولووی هنوووز ح ّووی بووه سووطم دش ووب عملووی رسووی ه شسوو ؛ بنووابرشین ،معلّمووی کووه
بووهقورکلّ وی شز عوشمووت بینووافرهنگی وواهی دشرد ول وی در زمینووۀ وواهی رووود بووه مطالعووه و
تعمووا ردشر ووه شسوو
مل لو

و دش ووب لووازم رش در مووورد فرهنووگ زبووان رارجووه هوو ف و شبعوواد

ن و یووز تووواوتهووا و تشووابهات ن بووا فرهنووگ زبووان مووادری زبووان موووزشن کسووب

کرده شس  ،میت کم ری بوه بحود دربوارۀ شیون مووشرد در کلواو روود و لو ش تو ریس هوا
شز رود شانمیده و در ت ریس رود رطرپ یری کم ری رش شانمیده
دشش و ن دی و اه مث و

فرهنگ وی س و

بووه زبووان رارجووه ه و ف ضووعی توورین عامووت

تووووش ب بینوووافرهنگی معلّموووان زبوووان رارجوووه در پیببینوووی دش وووب کنبهوووای کلوووامی
زبان مووزشن هوا بوود بوه و وۀ بورشون ( ،)7100دیو اه فورد سو
معنای بردشش

راصوی شسو
ّ
فرد شز زبان و یوا فرهنوگ زبوان

بوه زبوان روارجی بوه

و بور شیور مورشوده و تعاموت بوا

701

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

ویشووورشن بووومی ن زبووان ،رسووا ههای جمع وی ن زبووان و یووا شحیا واً شز قریووا هوومزبا ووان
رود و در رسا ههای جمعی کشوور روود شیجواد شو ه شسو

میتوش و بوه فورد ش گیوزه بالواتر

و یووا کم ووری بوورشی یوواد یری زبووا ی رش ب ه و شز جاییکووه دی و اه س و
م ویتوش و ی و

بردشش و

بووه ی و

زبووان

کلّ وی بوور شسوواو بووازرورد شز جایگوواه ن زبووان در ظووام موزش وی

کشور محت تکلم زبوان موادری یو

فورد باشو  ،عاموت ص درصو م نوی بورشی یواد یری و

ت ریس زبان در حوین عملکورد وشقعوی یسو ؛ بنوابرشین ،دیو اه بینوافرهنگی هوم در مرت وه
پووایینتری شز عوشمووت سووه ا ووه دیگوور قرشر رف ووه شسو
رارجه س

به زبان هو ف چوه بووده شسو

و صوورف شینکووه دی و اه معلّوم زبووان

توثییر کم ور هرچنو مث وی بور میوزشن تووش ب

منظورشنار ی زبان موزشن ها دشش ه شس
یجووۀ شیوون مطالعووه بووهقور مس و یم توس و مطالعووات مشووابه کووه در شیوورشن ش جووام ش و ه
باشون  ،رد و یوا تثییو مویشوود؛ چوون توا جوایی کوه مح ّوا شیون پوووهب مطلو شسو ،
کم وور مطالعووهشی بووه بررسووی شرت وواب بووین توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان و میووزشن توووش ب
منظورشنار ی زبان موزشن ها پردشر ه شسو ؛ شمّوا یو

سوری مطالعوات مویتووشن نکور کورد

که بهقوورکلّوی شوان دشدهش و تو ریس فرهنوگ بور تووش ب منظوورشونار ی موؤیر و کارسواز
شسوو

بووهعنوشنمثاز ،بوواردووی-هارلیووگ و باسوو وو )7110( 0در مطالعووۀ رووود بووه شیوون

یجه رسی هش که تو ریس عناصور فرهنگوی زبوان رارجوه و م ایسوۀ هوا بوا عناصور زبوان
مادری مویتوش و بوه توسوعۀ دش وب منظورشونار ی زبوان مووزشن کمو
( )7100هووم ووزشر

کوورده شسوو

کووه دش ووب فرهنگووی مهمتوورین عامووت تثییر وو شر بوور

یواد یری کونب کلوامی ردّ ت اضوا بورشی یاد یر و ان زبوان یو وا ی شسو
( )7110یز مع

شسو

شوایا ی مایو بلوا

7

فلویکس-برسو فر

کوه یواد یری کونب کلوامی ردّ ت اضوا و جن وههوای شدم مورت

بوا

ن بوورشی شسو ا یایی موووزشن شرت وواب مسو یمی بووا حضووور در جوشمو شسو ا یولی و شوونایی بووا
عناصوور فرهنگووی شدم و کلووام دشرد مطالعووۀ علووامی و بوسوو ا ی ( )7102شوواندشد رشبطووۀ
قوی بوین واهی فرهنگوی زبوان مووزشن شیرش وی شز کونب کلوامی پیشونهاد و جن وههوای شدم
1. Bardovi-Harlig & Bastos
2. Bella
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در بیووان شیوون کوونب کلووامی وجووود دشرد بووه و وۀ شیوون مح ّ وین ،دش ووب فرهنگوی در زمینووه
کوونب کلووامی پیشوونهاد تحوو

تووثییر دیوو اه زبووان موووزشن و دش ووب هووا شز تووواوتهووا و

تشابهات جن ههوای شدم بوین زبوانهوای ش گلیسوی و فارسوی شسو

علویشک وری و قیطاسوی

( )7100یووز دش ووب بینووافرهنگی رش عامووت شصوولی در شسو واده صووحیم شز کوونب کلووامی ت اضووا
توس زبان موزشن شیرش ی نکر کردهش
ه ف شین مطالعوه بررسوی رشبطوۀ بوین تووش ب تعاموت بینوافرهنگی معلّموان زبوان رارجوه
و توووش ب منظورشوونار ی زبووان موووزشن سووطم پیشوورف ه و م وسووطۀ بالووای زبووان ش گلیسووی در
زمینووۀ کنبهووای کلووامی پربسووام ش گلیسووی بووود شیوون مطالعووه بووه چنو
رسی  :لسو

یجووۀ ریلووی مهووم

شینکوه هموۀ چهوار عاموت تووش ب تعاموت بینوافرهنگی شوامت دش وب ،دیو اه،

مهووارت و وواهی پ ویببینوویکنن و ههووای معنووادشر دش ووب زبووان موووزشن در زمینووۀ کنبهووای
کلووامی ت اضووا ،رد ت اضووا ،معو رتروووشهی ،شووکای  ،تعریو وتمجیو و پاسو بووه تعریو
وتمجی و بود و دوم شینکووه مهووارت بینووافرهنگی قووویترین عامووت پ ویببینوویکنن و ۀ دش ووب
کنبهای کلامی و دش وب بینوافرهنگی دوموین عاموت سوهیم در شیون زمینوه بوود سووم شینکوه
دو مؤلو وۀ دیگوور توووش ب بینووافرهنگی شووامت وواهی و دی و اه ،ق و رت پ ویببینوویکنن و ی
سوو اً ضووعی تووری در م ایسووه بووا دو عامووت ق لووی بوورشی دش ووب زبووان موووزشن در زمینووۀ
کنبهووای کلووامی در بووین شا ردش شووان دششوو ن
موزش وی موی و ی بوورشی جامعووه موووز

ووایج شیوون مطالعووه دشرشی کاربردهووای

زبووان رارجووه شس و

بووهعنوشنمثاز ،م ویتوووشن بووا

شرت ووای سووطم تعامووت بینووافرهنگی معلّمووان زبووان رارجووه و ب وهرصوووا مهووارت عمل وی و
دش ب ها در شیون زمینوه و یوز واهیبلشوی بیشو ر و شفوزشیب دیو اه مث و توری سو
به فرهنگ زبوان رارجوه هو ف ،باعود تمرکوز بیشو ر شیون معلّموان بور مؤلووههای فرهنگوی
کوه بهشو ّت بور جن وههای مل لو

توووش ب بینوافرهنگوی شز جملووه دش وب کنبهووای کلووامی

تثییر شر  ،تووش ب زبان موزش شوان رش در شیون زمینوه شفوزشیب دشد شل ّوه لوازم بوه نکور شسو
کوه شیوون مطالعوه یکووی شز مطالعووات محو ودی شسو

کووه دربووارۀ رشبطوۀ توووش ب بینووافرهنگی

معلّمووان و دش وووبکووونبهوووایکلوووامی زبووان مووووزشن هوووا ش جوووام شووو ه شسووو
مح ودی هوای رواا روود شسو

و دشرشی

بوهعنوشنمثاز ،شیون مطالعوه تنهوا بور پونج کونب کلوامی
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 ول وی مطالعووات ت وی م ویتوش ن و شیوون رشبطووه و یووا تووثییر، پربسووام ش گلیسووی تمرکووز دشش و
قرشحیش ه بورشی شرت وای تووش ب بوینفرهنگوی رش بوا کنبهوای کلوامی بیشو ر و یوا
بردششوو های ضوومنی و یووا شصووطلاحات

موز

 ش وووشع مل لوو،کنبهووای کلووامی کمبسووام تر

 مطالعووات ج ی و تر میتوش ن و بووه،مکالموواتی روزمووره مووورد بررسووی قوورشر دهن و همچنووین
بررسی رشبطۀ بین دش وب بینوافرهنگی روود زبوان مووزشن و ش ووشع دش وب منظوورشونار ی هوا
بووا شسو واده شز شبزشرهووای جووام توور و دقیوواتوور و بووا شسو واده شز قر هووای تح ی وواتی کیوووی و
مل ل ب ردشز
کتابنامه
 مطالعوۀ کیووی کوارتون: زبوان ش گلیسوی

 کوارتون و مووز،) فرهنوگ03۱1(  م، ر و مرشدیم و م،پیبق م
۱7-20 ،)7(00 ،«ش گلیسی جادویی» مطالعات زبان و ترجمه

 م ایسۀ سوه:) ب فرهنگ بومی در کلاسهای زبان ش گلیسی03۱3(  م، ر و ضنوری، پیبق م،  ش،اجیمی ش ی
۱0-018 ،)0(02 ،دی اه م واوت مطالعات زبان و ترجمه
 چوالب یوا ضورورت؟،زبانهوای روارجی

) تووش ب بینفرهنگوی در مووز03۱1(  م، و و ظری،ظری
۱8-01۱ ،)7(0 ،پووهشهای زبا شنار ی در زبا های رارجی
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