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چکیده
ارتباااب باایا نراینااه یااادد

-یااادریرو و ملولااه نر نااه در د ااه اااو اریاار توجّااه

صاحبنظاران حاوزۀ وماوزا را باه راود معطاو
نراینه یاادد

سارده اسار از نظار ایاا محلّلاان،

-یاادریرو پهیاههاو اسار ساه در براار اجاماات و تحار تاوایر وامال و

ماغیر اااو نر ن ا ش ا ل م ا ریاارد بااه ماایا دلیاال نم ا تااوان مطالعااات نر نااه و
یاااادریرو را از ی اااهی ر جاااها دانرااار و تاااوایر ماغیر ااااو نر ن ااا بااار جریاااان
یاادد

-یاادریرو را نادیاهه ررنارر در مایا راسااا ،پااو

از سوی باه مطالعاه ویارا

حاآار بار ون اسار تااا

ااو نر ن ا نراریاران ایرانا بزاردازد و از ساوی دی ار،

ام ان تغییر ایا ویارا ااو نر ناهمحاور را بررسا و واسااوو سناهر باهمنظور تحلّاق
ا اااها
یااادد

پااااو

و دساااایاب باااه ال اااوی بهیناااه و سااااربردو در زمیناااه نرایناااه

-یااادریرو زبااان نرانرااه ،ملالااه حاآاار تااوایر روا تف ّاار شااب هاو باار نر نااه

یااادریرو زبااانومااوزان ایرانا را در چااارچوی ال ااوو «ابعاااد نر ن ا
بررساا

اارار ماا د ااهر ایااا پاااو

انراااه» مااورد

بااا روا شاابهوزمایشاا در باایا  04نفاار از

دانشااجویان ملطااک سارشناساا زبااان و ادبیّااات نرانرااه مشااغو بااه تح اایل در سااا
تح اای
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م لفااه اااو

نر نااه یااادریرو جامعااه ومااارو از پرسشاانامه محلّ اقساااراه ابعاااد نر ن ا

انراااه

اسافاده شهر بررسا و تح یال داده اا بیاان ر تفااوت وماارو معناادار بایا ابعااد ناصا ه
ااهرت ،نردررایاا -جماااکررایاا  ،مردن ااارو-زنن اارو ،جهااارریاارو ب نهماااهّت
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جهاارریاارو سوتاااهم اهّت و ااهم تف ااوت ومااارو معنااادار باایا بعااه ابهااامرریاازو در
و سنااار بااودر یاناااه اااو پاااو

از یااش سااو نشااان داد سااه

رااروه اااو وزمااای

بهسارریرو شیوۀ تف ّار شاب هاو ما تواناه ابعااد نر ن ا

انرااه را باهطاور معناادارو

ماااوار سااازد از سااوی دی اار ،دریااانایز سااه بااهسارریرو ایااا روا ام ااان و برااار
مناسب را براو اص اح تهریج نر نه یادریرو زبانوموزان نرا ز م سازدر
کلیدواژها :نر نه یاادریرو ،تف ّار شاب هاو ،ابعااد نر ن ا
نرانره ،نراینه یادد

انرااه ،زباانوماوز زباان

-یادریرو

 .1مقدّمه

امااروزه براایارو از صاااحبنظااران حااوزۀ ومااوزا معالااه ب اه تااوایر نر نااه باار نراینااه
یادد

-یاادریرو راانه و نر ناه را باه ناوان اام

ما ار در نرایناه یاادد

-یاادریرو

بااهشاامار م ا وورنااه (بااراو ملااا  ،دبنااو 7100 ،0سااارت ،سااارتا و ولااه 7100 ،7سرتیااه،3
 7117وانااه )7103 ،0از نظاار ایااا محلّلااان ،نراینااه یااادد

-یااادریرو و نظریّااه اااو

مرتبط باا ون ،مفاا یز اساسا راود را از ارزا اا و وامال نر ن ا ِ غالاب در ار جامعاه
م ریرنه و در برار نر ن ا -اجاماا

ون جامعاه باه باار ما نشایننهر باهیاساان ،نر ناه

از سااوی برااار و ظرن ا اساار بااراو نراینااه یااادد
ما ارو اساار در سالّ نراینااه یااادد

-یااادریرو و از سااوی دی اار ،ماغیاار

-یااادریرور نراینااه یااادد

مطااابق بااا ن اارا ااا و برداشاار اااو سنشاا ران اصاا

-یااادریرو در اار نر نااه

ایااا نراینااه مافاااوت اساار

نر نااه اااو مافاااوت ارزا ااا و اناظااارات مافاااوت دارنااه و ایااا تفاااوت اااو نر ن ا
تااوایرات میلاا باار چ ااون
نراینااه یااادد

تااهریی و یااادریرو دارنااهر ال و اااو نر ن اا م ا اا

-یااادریرو ،رناار ااا و تعام ااات یادد نااهه و یادریرنااهران را تحاار تااوایر

رار م د اهر ارزا اا و مفروآاات ار نر ناه در ماورد یاادریرو ،یادریرناهه ،یادد ناهه

1. Debono
2. Carette, Carton, & Vlad
3. Cortier
4. Wang
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و ررر بااا دی اار نر نااه ااا تفاااوت دارد بااهتبک ایااا اماار ،شاایوه اااو تااهریی و روا اااو
یادریرو در بیا نر نه ا مافاوت اسرر
توجّااه بااه نراینااه یااادد

-یااادریرو از منظاار نر نااه ،مفهااوم تااازهاو را بااه نااوان

«نر نااه یااادریرو» وارد ادبیّااات حااوزۀ ومااوزا ساارده اساارر وی وتراا

 0و بروناار 7را

م تااوان جاازو اوّلاایا محلّلااان دانراار سااه ملولااه نر نااه یااادریرو را در رصااه ومااوزا
مطرح سردناهر وی وترا

در واسان

باه نظریاه «رشاه شانارر ن نا » پیااهه ساه مراحال

رشه شنارا ی ران را براو ماه در نظار ما ررنار ،معالاه باود ساه یاادریرو ریشاه در
باناار نر ن اا -اجامااا

ناارد دارد بروناار باار ارتباااب تن اتنااه و مالاباال یااادریرو و

نر نااه توسیااه م ا سنااه و معالااه اساار در اار جامعااهاو ،نر نااه مح ااو یااادریرو و
وموزا اسر و نرایناه یاادریرو نیاز مااوار از نر ناه ماان جامعاهر از نظار ایاا محلّلاان،
یااادریرو نراینااهو اساار سااه در برااار اجامااات و تحاار تااوایر واماال نر ن اا شاا ل
ما ریااردر باارایا اساااج ،مجمو ااه ناصاار برنامااه درسا  ،رناار اااو وموزشا یادد نااهه و
یادریرنااهه و تعام ااات یادد نااهه-یادریرنااهه از برااار نر ن اا محاایط تااوایر ماا پذیرنااه
بنابرایا ،نر ناه یاادریرو از تعامال و برویناه مجمو اه ناصار مارتبط باا نرایناه یاادریرو
نظیاار مفهاااوم یاااادریرو ،موآااوت یاااادریرو ،نلااا

و وظیفااه یادریرناااهه و یادد ناااهه،

شاایوه اااو تااهریی و ارزشاایاب در برااار اجامااات و تحاار تااوایر واماال نر ن ا ش ا ل
ماا ریاارد بااهبیاندی ر ،منظااور از نر نااه یااادریرو شاایوهاو اساار سااه باار اساااج ون
یادریرو صورت م ریارد ،شایوهاو ساه از ساوی تعیایاسنناهۀ نرایناه ر اق دانا

اسار و

از سوی دی ر ،سام اً تحر توایر نر نه اسرر
با توجّه باه مفهاوم نر ناه یاادریرو ،س یاه ناصار مارتبط باا نرایناه یاادد
از برار نر ن

-یاادریرو

محیط تاوایر ما پذیرناه بناابرایا نما تاوان مطالعاات نر ناه و یاادریرو

را از ی ااهی ر جااها دانراار و تااوایر ماغیر اااو نر ن ا باار جریااان یااادد
نادیااهه ررناارر در ماایا راساااا ،پاااو

-یااادریرو را

حاآاار ماا سوشااه تااا از سااوی بااه مطالعااه
1. Vygotsky
2. Bruner

31

مطالعات زبان و ترجمه

ویاراا
ویار

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

اااو نر ن اا نراریااران ایراناا بزااردازد و از سااوی دی اار ،ام ااان تغییاار ایااا
ااو نر ناهمحاور را بررسا و واسااوو سناهر باه مایا منظاور ،ایاا پااو

دنبااا پاساا

وی بااه ایااا پرساا

اصاا

باه

اساار سااه چ ونااه بااهسارریرو روا «تف ّاار

شب هاو» 0م توانه ابعاد نر ناه یاادریرو زباانوماوزان ایرانا را تغییار د اهر نرآایّه س ّا
ایا اسار ساه باهسارریرو شایوۀ تف ّار شاب هاو ما تواناه ابعااد نر ن ا

پاو

انرااه

را بهطور معنادارو ماوار سازدر
بااهمنظور تحلّااق ا ااها
نراینااه یااادد

پاااو

و دسااایاب بااه ال ااوی بهینااه و ساااربردو در زمینااه

-یااادریرو زبااان نرانرااه ،ملالااه حاآاار تااوایر روا تف ّاار شااب هاو باار

نر ناه یااادریرو زباانومااوزان ایرانا را باا اسااافاده از روا شاابه وزمایشا مااورد بررسا
راصا از راوان
ّ
رار م د اهر تف ّار شاب هاو ناوت

اسار م انیراز مافااوت اسار ساه

براو معرّن و شناساانهن مااون و وااار باه زباانوماوزان باه ساار ما رودر از میاان ال و ااو
م ا اا

مطرحشااهه بااراو مطالعااه ابعاااد نر نااه ،در ایااا پاااو

نر ن

انراه» 7اسافاده شهر ایاا ملالاه در چهاار ب ا

تنظایز شاهه اسار تاا باه سا ا

پاسخ د اه ن رار باه مارور پااو

ااو انجامشاهه در رابطاه باا ال اوو

اص

پاو

ابعاااد نر ن اا

انراااه ماا پااردازیزر ازونجای سااه تحلیااق حاآاار در چااارچوی روی اارد

ابعادو انرااه انجاام ما شاود ،معرّنا و تبیایا ال اوو ابعااد نر ن ا
ایااا پاااو

از ال ااوو «ابعاااد

روا ااه بااود و معرّناا شاایوۀ تف ّاار شااب هاو ،ب اا

انرااه ب شا از
دوم مبااان نظاارو را

تشا یل ما د ااهر در ادامااه ،بااه معرّنا و توآاایر روا تحلیااق و اباازار پاااو
پردارر و ب

پایان  ،به بحث و بررس یاناه او پاو

رااوا یز

ارا اص داردر

]1. Pensée en réseaux [Network thinking
2. Hofstede
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 .2پیشینۀ پژوهش

تاسنون پاو

او ماعاهّدو بار اسااج ال اوو نر ن ا

نر ن اا جامعااه دانشاا ا

انرااه باراو شناساای ابعااد

و واماال توایررااذار باار ون در سشااور او م ا اا

صااورت

ررناه اسر سه در ادامه به تعهادو از ونها اشاره م شود
سورتااازو 0و جاایا ،)0881( 7باار اساااج پاااو
بااا نر نااه دانش ا ا
تطبیلا بااه ش ا ا

انراااه نر نااه دانش ا ا

چاایا را

بریاانیااا ملایرااه و بررس ا سااردهانااه و در چااارچوی ایااا بررس ا
و ناصا ه باایا اناظااارات اساااادان دانشا اه اااو ان اایی و دانشااجویان

چیناا پرداراااهانااهر وسااور )7111( 3در رساااله دسااارو رااود بااه بررساا نلاا
توایررااذار باار میاازان داناا

واماال

رایانااه و بااهسارریرو ون در باایا اساااادان  01دانشاا اه اُردن

پرداراار و بااراو شناسااای و ارزیاااب

واماال نر ن ا م ا ار باار ماغیاار مااورد بررس ا از

ملیاااج انراااه در پرسشاانامه ترسیباا ایااا پاااو

اسااافاده سااردر را ااو )7100( 0نیااز

بااهمنظور ارا ااه ال ااوی نظاارو بااراو یااادریرو بااررط بااه مطالعااه و بررساا تااوایر ابعاااد
نر ناااه م ّااا یعنااا چهاااار بعاااه نر ن ااا ناصااا ه اااهرت ،ابهاااامرریااازو،
نردررای /جمااکررای ا و جهاارریاارو ب نهم اهّت /سوتاااهم اهّت باار روا اااو یااادریرو و
وموزا ال ارونی ا در ناه پردارااه اسارر سوردیناا ساانایو )7107( 7باراو سانج

ابعااد

نر ن ا دانشااجویان رومااان از پرسشاانامه  77س ا ال مبان ا باار  0بُعااه نر ن ا

انراااه

اساافاده سارد و نشاان داد ساه دانشاجویان روماان جامعاه وماارو ماورد بررسا جماکرارا،
زنن ر با ناص ه هرت بالا و ابهامرریزو وو بودنهر
ناآا

( )0347بااا ا الاااد بااه این ااه پاااو

انراااه ی ا از معاارو تااریا مطالعااات

انرااانشاانارا و جامعااهشاانارا دربااارۀ نر نااه ومااوزا و یااادریرو در دانشاا اه اااو
بریاانیاسر ،پاو شا را باا اه

شناساای

ال ناساروماهو وماوزا دانشا ا

در ایاران

انجااام داده و ت اااا ساارده اساار تااا تفاااوت اااو نر نااه ومااوزا و یااادریرو بریاانیااا بااا
1. Cortazzi
2. Jin
3. Akour
4. Rao
5. Cordina Contiu
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نر نه وماوزا و یاادریرو در وماوزا اال ایاران را بررسا سناهر اماان ساارو ب او و
م اااران ( )0381رابطااه میااان ابعاااد نر ن اا

انراااه و اسااافاده از رایانااه را در باایا

دانشااجویان دورۀ سارشناس ا دانش ا اه تهااران واساااوو و بررس ا سااردهانااهر ناااایپ پاااو
نشان م د اه ساه پای بینا میازان اساافادۀ دانشاجویان از رایاناه بار اسااج شاارص ااو
نر ن اا

انراااه ام ااانپااذیر اساارر رسااول ( )0383در پاو شاا در زمینااه مطالعااات

نر نه و ارتباطات باه بررسا تاوایر ابعااد چهارراناه ال اوو نر ن ا

انرااه بار پاذیرا

نناااورو اینارناار در باایا دانشااجویان دانشاا اه ّامااه طباطبااای پرداراااه اساارر نجااات
( )0383بااراو ساانج

ارزا اااو نر ن ا جامعااه دانشا ا

ایااران از دو اباازار معما اااو

اجامااا

-شاانارا و پرسشاانامه ابعاااد نر ن اا

پاااو

بیااان ر وجااود ابعاااد جمااکررایاا  ،مردن اارو ،ابهااامرریاازو آااعی

انراااه اسااافاده ماا سنااه یاناااه اااو
و ناصاا ه

هرت ماوساط در بایا اناراد ماورد بررسا باودر محلّاق محجاوب و م ااران ( )0380بار
اساااج نظریّااه اااو انراااه ،ااا  0و ارتباااب اساازربر و وی رااون 7بااه واساااوو ساربرد اااو
مان اوّت س ا وت در ماااون ادب ا و دین ا ایران ا پرداراااه و ت اااا سااردهانااه بااا توجّااه بااه
جای اه ویاه سا وت در نر ناه ایرانا  ،وامال نر ن ا ما ار در اهم رارای

یاا تمایال

سمااار زبااانومااوزان ایران ا بااه بر اارارو ارتباااب و صااحبر سااردن در س اااج اااو ومااوزا
زبااان دوم را ریشااهیاااب سننااهر نااوران و م اااران ( )0381در پاو شاا میااهان و در
چاارچوی ومااوزا و یااادریرو ال ارونی ا اساار ویارا ااو نر ن ا یادریرنااهۀ ایرانا
در نظااام ومااوزا ال ارونی ا را باار مبناااو مطالعااات نر ن ا

انراااه شناسااای و معرّنا

سااردهانااه الباّ اه ایااا نویراانهران اااوه باار نظریااه ابعااادو انراااه از مطالعااات مااورج،3
پاری

و لیناهروان برشاوت 0و ترومزنااج 7نیاز بهاره باردهاناهر یانااه ااو پااو

ماذسور

بیاان ر وجااود ابعااد ابهااامرریاازو بالاا ،جمااکررایا بالااا و ناصا ه اهرت زیاااد در نر نااه
نظااام ومااوزا ال ارونی اا اساارر ااارن و حاااج رواجااهلااو ( )0384نیااز باار اساااج
1. Hall
2. Sperber & Wilson
3. Mors
4. Parrish & Linder-VanBerchot
5. Trompenaars

بررس توایر بهسارریرو روا تف ّر شب ه او بر نر نه ررر

ال وو نر ن

انرااه ،پاو شا را باا اه

33

شناساای و ملایراه ابعااد چهارراناه محایط

نر ن اا در دانشاا هه اااو روانشناساا و ااوم تربیااا دانشاا اه اااو شااهیه بهشااا و
تهاااران در بااایا ا

ااااو یئااار م انجاااام دادهاناااه یانااااه ااااو ایاااا تحلیاااق

توصیف -پیمایش بیان ر وجود تفاوت معنادار ابعاد محیط نر ن

دو دانش اه بودر

بررس پیشینه پاو ش نشاان ما د اه ساه تعاهاد محاهودو از پااو

اا باه بررسا

تااوایر و رابطااه ایااا ابعاااد بااا نر نااه یااادریرو نراریااران ارا اااص یاناااه اساار در
پاو

او مبان بر ال اوو ابعااد نر ن ا

انرااه سماار باه نلا

و جای ااه نر ناه در

جریااان ومااوزا و یااادریرو پرداراااه شااهه اساار و جاااو رااال تحلیلااات در زمینااه
نراینه یادد

نر نه و ابعاد ون بر سنش ران اص

-یادریرو دیهه م شودر

 .3مبانی نظری پژوهش
 .1 .3الگوی ابعاد فرهنگی هافستد

در د ااه اااو اریاار پاااو

اااو م ا فاا بااه موآااوت نر نااه بااا روی اارد ابعااادو

پرداراااهانااهر ایااا روی اارد باار ارا ااه ابعااادو بااراو نر نااه اساااوار اساار سااه بیااان ر
تفاوت او نر ن ا در الاب ن ارا اا ،باور اا ،ارزا اا و رناار ااو مافااوت و ماماایز
اسااار (ماااارسوج و ماااهان  7112 ،باااه نلااال از نجاااات )0383 ،ر از معااارو تاااریا و
جامکتریا ایاا مطالعاات ،نظریّاه ابعااد نر ن ا

انرااه اسارر تحلیلاات انرااه در بایا

مطالعااات نر ن ا انجامشااهه اوّلاایا پاو ش ا اساار سااه در سااطر وساایک و بیاالم ا و
برمبناااو تح یاال اااو ومااارو بااهروز صااورت ررناارر در ایااا پاااو
سارمنهان بی

جااامک ،انراااه

از  71سشاور دنیاا را ساه ماه ونهاا در شارسر چناهم ّیا «اور با ر ام» 0ساار

م ا سردنااه ،مااورد بررساا

اارار دادر طاا سااا اااو  0814تااا  001111 ،0827پرسشاانامه

توسااط سارمنااهان از  11م ّیاار بااا نر نااه اااو مافاااوت ت میاال شااهر انراااه بااا ملایرااه
نر نه م ّا سشاور ا ،شاارص ااو سمّا باراو تعریا

و دسااهبناهو سشاور ا برمبنااو

چهااار بُعااه نر ن اا ارا ااه داد منظااور از بُعااه نر ن اا  ،جنبااهاو از نر نااه اساار سااه
1. IBM

30

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

م ا تااوان ون را در ارتباااب بااا نر نااه اااو دی اار انااهازهریاارو ساارد ( انراااه ،انراااه و
مین و  )7101 ،بناابرایا روی ارد ابعاادو انرااه باارت اسار از دسااهبناهو ارزا اا
و واماال نر ن ا باار اساااج نل ا

و تفاااوت اااو نر نااه م ّ ا

دروا ااک ،نظااام ارزش ا

چنهبعااهو انراااه ال ااوی ساااده و اباال نهااز از تفاااوت اااو نر ن ا را ارا ااه ما د ااهر
ال وی سه ام ان بررس و ملایره شارص او نر ن
ال وو نر ن

سشور ا را میرّر م سازدر

انراه ن رار مبانا بار چهاار بُعاه باود ابعاادو ساه محایط نر ن ا

یا به بارت د یقتار نر ناه م ّا

ار سشاور را در چاارچوی ال و ااو تف ّار ،ن ارا اا،

ا الااادات و ارزا ااا معرّن ا ما سااردر باار اساااج ایااا ال ااو ،نر نااه م ّ ا سارسنااان یااش
ساازمان در پای بینا و تعیایا چ اون

رنااار ونهاا باه نوان ا

مهم را ایفا م سناهر چهاار بُعاه یاا سانجه ال اوو نر ن ا

ااو یاش ساازمان نلا

انرااه باارتاناه از ناصا ه

هرت ،0جماکررایا در ملابال نردررایا  ،7مردن ارو در ملابال زنن ارو ،3ابهاامرریازو0ر
انراه با اساافاده از پااو

میشال اریی باناه ،)0844( 7محلّاق ساناادای  ،بُعاه دی ارو

را بااا نااام جهاارریاارو اااو ب نهماهّت در ملاباال جهاارریاارو اااو سوتاااهماهّت 1بااه ال ااو
اآانه ساردر انرااه در ساا  7101باا اآاانه ساردن بُعاه ششاز باا ناوان ساهلریارو در
ملاباال ساا رریاارو ( 2ااهم رویشاااادارو در ملاباال رویشاااادارو) ال ااوو نر ن اا
رااود را ساماالتاار سااردر ایااا بعااه ن رااایا بااار توسااط مین ااو  )7112( 4مطاارح شااه
( انراه)7100 ،ر
انراااه طاا ّ پاااو
ارزا او نر ن
ش

اااو رراااردۀ رااود و م اااران

را بار اسااج نلا

مونااق شااه تااا واماال و

و تفااوت ااو نر ناه م ّا دسااهبنهو و در الاب

بُعه معرّنا سناهر وو در مطالعاات و پااو

ااو راود باه نلا

و تاوایر ایاا ابعااد

1. power distance
2. individualisme/collectivism
3. masculinity/femininity
4. uncertainty avoidance
5. Bond
6. long-term orientation/short term orientation
7. indulgence/restraint
8. Minkov

بررس توایر بهسارریرو روا تف ّر شب ه او بر نر نه ررر

در محیط او م ا
پااو

ه
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از جم ه راانواده ،مهرساه و محالّ ساار نیاز اشااره ساردر باا توجّاه باه

 ،مطالعاه ایاا ابعااد در محایط وموزشا لاازم باه نظار ما رساه بناابرایا در

ادامه با معرّن ایا ابعاد در محیط س ااج ساع ما سنایز تاوایر ار یاش از ایاا شاارص اا
را در س اااج و بااهویاااه باار تعام ااات باایا یادریرنااهه-یادد نااهه و یادریرنااهه-یادریرنااهران
بررس سنیز
الف) بُعدد فردگرایدی در مقابدم مد گرایدی :جاهو ( )0باهطاور ر اصاه تفااوت ااو
محیط وموزش با ویار جمکررای بالا و نردررای بالا را به ت ویر م سشه
دول  .1تأثیر بُعد م گرایی بالا /فردگرایی بالا بر تعاملات بین یادگیرنده-یاددهنده و
یادگیرنده-یادگیرندگان
وام با فردگرایی بالا

وام با م گرایی بالا

پااذیرا و ن اارا ملباار بااه مرااا ل جهیااه در محاایط

پااذیرا و ن اارا ملباار بااا اار چااه ریشااه در ساانر

وموزش مشا هه م شودر

دارد در محیط وموزش دیهه م شودر

یچو اار باااراو یااادریرو دیااار نیراار وماااوزا و
یادریرو میش

و دا م اسرر

یادریرناااهه اناظاااار دارد چ اااون

وماااوزا و یاااادریرو طااا ّ دورۀ زماااان مشااا ص
صورت م ریرد و م اص انراد جوان اسرر

یاااادریرو را یااااد

یادریرنااهه اناظااار دارد چ ااون

انجااام دادن را یاااد

ب یردر

ب یردر

یادریرنااهران مناظاار صااها زدن یادد نااهه نم ا شااونه و

یادریرنهه تنها زمان پاساخ ما د اه ساه یادد ناهه از او

به ر س ال سه پرسیهه شود پاسخ م د نهر

رواساه باشهر
یادریرنااهران ن ااام صااحبر سااردن در یااش جمااک

یادریرنهران در رروه او بزرگ اظهار نظر م سننهر

باازرگتاار (بااهویاااه بااهون ح ااور یادد نااهه) راحاار
نیرانه و دچار تردیه م شونهر

برااا

بااه مو عیاار و برمبناااو وظااای

و مهااارت ااا،

س اااج بااه رااروه اااو سوچااش تلراایز شااهه اساار

یادریرنااهران رااروه اااو جهیااه در س اااج تشاا یل

یادریرنهران بر اساج دسااهبناهو اای نظیار وابراا

م د نهر

وم در س اج تش یل زیررروه م د نهر

ملاب ه و چال

در مو عیار ااو وموزشا

داردر
توجّه به وجهه چنهان ا مّیّا نهاردر

طعااً وجاود

مااا ن

و تطااابق در محاایط وموزشاا بایااه در تمااام

مهّت حفظ شود و از ت اد و تلابل اجانای شودر
یادد نااهه و یادریرنااهه نبایااه وجهااه رااود را از دساار
د نهر
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وام با فردگرایی بالا

ااه

وام با م گرایی بالا

از تح اایل بهبااود وآااعیر ا ا ااادو و سرااب

احارام برمبناو اب یر و توانای اسرر

ااه

از تح اایل سرااب دان ا

پیوساا به ررو

با جای اه بالاتر اسرر

ماااهرک تح ااای
مهارک تح ی

راارو

ارزا نمادیا دارنهر

در محاایط اجامااا

و

باااراو نااارد و حاااا اناااراد درون

(رااانواده) مایااه انا ااار اساار و ملبولیاار و

منزلر اجاما

براو دارنهۀ ون به مراه داردر

سرااب مهاااارت از بااه دسااار ووردن مااهرک ری ااا

راارناا مااهرک حا ا بااا روا اااو غیر ااانون (پااو ،

مهزتر اسرر

نراد) از سرب مهارت مهزتر اسرر

اناظار م رود سه یادد ناهه باهون در نظار رارناا زمیناه
و سوابق یادد نهران سام اً ب طر

باشهر

ب) بُعد فاصلۀ قدرت :ویارا

یادد نااهه بااه راااطر برراا وابرااا
نااامی

اااو ناااادو یااا

بااه برراا یادریرنااهران توجّااه راصاا نشااان

م د هر

ااو محایط وموزشا باا مش

اه ناصا ه اهرت زیااد و

سز در جهو ( )7بهصورت ر اصه نسر شههانه
دول  .2تأثیر بُعد فاصلۀ قدرت بر تعاملات بین یادگیرنده-یاددهنده و یادگیرنده-یادگیرندگان
وام با فاصلۀ قدرت زیاد

نراینه تح ی

یادد نههمحور اسرر

یادریرنهران بایه به یادد نهه احارام ب ذارنهر

وام با فاصلۀ قدرت کم

نراینه تح ی

بر پایه یادریرنهه محورو اسرر

یادد نااهه بایااه بااراو اسااال ا یادریرنااهران ارزا ا اال
شودر

تبعیر از دساورات یادد نهه مورد توسیه اسرر

به نووورو و ابا ار یادریرنهه ا مّیّر داده م شودر

یادریرنااهران اناظااار دارنااه یادد نااهه بحااث را وغاااز

اناظااار ماا رود یادریرنااهران بااای صااحبر را وغاااز

سنهر

سننهر

یادریرنااهه از یادد نااهه اناظااار دارد مراایر و رطااوب

یادد نااهه از یادریرنااهه ما روا ااه ااه

ن رو را برای

مش ص نمایهر

و مر ایرا را

پیها سنهر

یادریرناهران در س ااج و اا ما توانناه صاحبر سنناه

یادریرنااهران بااهون ون ااه از ونااان رواساااه شااود ،در

سه یادد نهه به ونها اجازه د هر

س اج صحبر و اظهارنظر م سننهر

یادد نهه ررز مورد انالاد رار نم ریردر

یادریرناهه ما تواناه از یادد نااهه انالااد سنااه یااا او را رد
سنهر

سیفیاار یااادریرو بااه ااال بااودن یادد نااهه برااا

یااااادریرو ماااا ار در نایجااااه م اااارد دو طرنااااه

داردر

یادریرنهه-یادد نهه اسرر
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وام با فاصلۀ قدرت زیاد

وام با فاصلۀ قدرت کم

احااارام بااه یادد نااهه رااارا از محاایط وموزشاا نیااز

در بیاارون س اااج بااا یادد نااهه ملاال دی ااران رناااار

ر ایر م شودر

م شودر

یادریرنااهران بااه یادد نااهه مرااا بیشااار از یادد نااهه

یادریرنااهران بااه یادد نااهه جااوان بیشااار از یادد نااهه

جوان احارام م رذارنهر

مرا ا ه دارنهر

ج) بُعددد ابهددا گریدد ی ضددعیف و قددوی :ویاراا اااو س ّاا محاایط اااو وموزشاا بااا
شارص ابهامرریزو آعی

و وو در جهو ( )3ابل مشا هه اسر

دول  .3تأثیر بُعد ابها گری ی ضعیف  /قوی بر تعاملات بین یادگیرنده-یاددهنده و یادگیرنده-یادگیرندگان
وام با ویژگی ابها گری ی قوی

یادریرنااهران در مو عیاار اااو وموزشاا نظاااممنااه
راحاار راااانه و باااه دنبااا یاااادریرو ساااارااریاناه
رااانه (ت ااالی

بااا جز یااات ،ا ااها  ،برنامااه سااارو و

زمانبنهو د یق و مش ص)ر
از یادد نهه اناظار م رود تمام پاسخ ا را بهانهر

وام با ویژگی ابها گری ی ضعیف

یادریرنااهران در مو عیاار اااو وموزشاا باا ساااراار
راحر رانه (ت یا

ااو س ا  ،نباود برناماهریازو و

زمانبنهو س ر)ر
یادد ناااهه مااا تواناااه دربااااره موآاااو

ب ویاااه

"نم دانز"ر

یادد نهه او روی ،از زبان م بهره م برنهر

یادد نهه او روی ،ساده صحبر م سننهر

به یادریرناهران باه رااطر د ار در حال مرائ ه پااداا

بااه یادریرنااهران بااه راااطر نااووورو در حاال مراائ ه

م د نهر

جایزه م د نهر

یادد ناااهه م الفااار ااااو ن ااارو یادریرناااهران را

یادد نااهه م الفاار اااو ن اارو یادریرنااهران را سنش ا

ناسزاس نردو ت ل م سنهر

طبیع

مهاد م سنهر

د) بُعدد مدردنگدری در مقابددم زننگدری :بهصاورت س ّا  ،ویارا

ااو باارز محایط اااو

وموزش مردن ر و زنن ر به شرح نیل اسر
دول  .4تأثیر بُعد زننگری /مردنگری بر تعاملات بین یادگیرنده-یاددهنده و یادگیرنده-یادگیرندگان
وام مردنگر

یادد ناااهه در ح اااور ماااه از یادریرناااهران راااوی،
تعری

م سنهر

وام زن نگر

یادد نااهه در ح ااور بلیااه از یادریرنااهران تعریاا
تمجیه نم سنهر

و
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مطالعات زبان و ترجمه
وام مردنگر

وام زن نگر

یادد نااهه ،بهاااریا یادریرناااهه را بهصااورت م ااااک و

یادد نهه ،یادریرناهه ماوساط را باه نوان م ااک و معیاار

معیار در نظر م ریردر

در نظر م ریردر

نظااام وموزشاا بااه م رد اااو ماا ناارد امایاااز

نظااام وموزشاا بااه رناار ااا و سااازا اااو اجامااا

م د هر

یادریرنهه ا مّیّر م د هر

ش راار یادریرنااهه در محاایط اااو وموزشاا آااربه
مح م به ت اویر ن نا راودا اسار (حاا راا
مم ا اسر با ث رودسش یادریرنهه شود)ر

ش راار یادریرنااهه در محاایط اااو وموزشاا  ،مرااوله
مهم نیررر

یادریرنااهران ااوا و مهااارت یادد نااهه را تحراایا

یادریرناااهران صااامیمیر و مهاااارت ااااو اجاماااا

م سننهر

یادد نهه را تحریا م سننهر

یادریرنهران سع م سننه رودشان را نشان د نهر

یادریرنهران سع م سننه با تواآک رناار سننهر

یادریرنهران وش ارا با ز ر ابر م سننهر

یادریرنهران با ز م ارو و مشارسر م سننهر

یادریرنااهران رشاااه اااو تح اای

را در راسااااو شااغل

وینهه رود انا ای م سننهر

رود انا ای م سننهر

یادریرنااهران ماارد از انا ااای رشاااه اااو تح اای
در ُاار

یادریرنهران رشاه ااو تح ای

را باا توجّاه باه ا اه

سااه

و ساانّر ویاااۀ رااانز ااا مااهاد ماا شااونه،

اجانای م سننهر

یادریرنهران مارد مم اا اسار رشااه ااو تح ای
انا ای سننه سه در ُر

ه) هتگیری بلندمدّت و کوتاهمددّت :تفااوت ااو اصا

را

و سنّر ویاۀ رانز اسرر

بایا محایط ااو وموزشا باا

ویار جهرریرو ب نهمهّت و سوتاهمهّت در جهو ( )7نسر شهه اسر
دول  .5تأثیر بُعد هتگیری بلندمدّت/کوتاهمدّت بر تعاملات بین یادگیرنده-یاددهنده و
یادگیرنده-یادگیرندگان
وام با هتگیری کوتاهمدّت

یادریرنهران «چرا ا» را م پرسنهر
چ ااااون

یااااادریرو بااااراو انجااااام دادن (داناااا

محاوای ) و رشه اجاما

مورد توسیه اسرر

یادریرنهران در پ یاناا تنها یش پاسخ رانهر
توسیه بر تح یل یاا از طار
بر ا همنهو نردو اسرر

والاهیا اسار و یاا مبانا

وام با هتگیری بلندمدّت

یادریرنهران «چ ون

ا» را م پرسنهر

یااادریرو چ ونااه یااادررناا (مهارت اااو شاانارا ) و
رشه ش

مورد توسیه اسرر

پاسخ او مافاوت م توانه وجود داشاه باشهر
توسیااه زیااادو باار تح اایل ااز از طاار
والهیا وجود داردر

جامعااه و ااز

38

بررس توایر بهسارریرو روا تف ّر شب ه او بر نر نه ررر
وام با هتگیری کوتاهمدّت

وام با هتگیری بلندمدّت

ابااات بااه نوان مهاازتااریا ر ی ااه در نظاار ررناااه

تااهاوم و پشااا ار بااه نوان مهاازتااریا ر ی ااه شااناراه

م شودر

م شونهر

 .2 .3تفکّر شبکهای

تف ّاار شااب هاو شاایوهاو از رااوان

اساار سااه ام ااان در ارتباااب اارار دادن و ماارتبط

ساراا چناهیا مااا را باا ز نارا ز ما ساازدر باهبیاندی ر ،تف ّار شاب هاو باارت اسار
از روانهن واارو ساه از ویارا مشاارس برروردارناه و سناار از ارار دادن و دسااهبناهو
واااار ماناسااب بااا مش
رااوان

ااهاو سااه پاای تاار تعری ا

شااهه اساارر دروا ااک ،لازمااه معرّن ا و

واااار بهصااورت شااب هاو ،م یااات ن ن ا اساار سااه باار اساااج ون شاابا ر ااا،

تفاوت ا در یاش مجمو اه شناساای و بررسا ما شاونهر در اداماه باه نسار چناه تعریا
از مفهوم تف ّر شب هاو یا روان

شب هاو م پردازیز

دوان )7114( 0تف ّاار شااب هاو را تف ّاارو سرشااار از ان ااار و نظاارات مافاااوت ما دانااه
تف ّاارو سااه حاصاال و دسااااورد تع اهّد و ت لاار اساارر دوان باار نل ا
زبااانومااوزان در معناب ش ا و سااامانه

و ا مّیّاار تعام ااات

ایااا تعااهّد و تن اوّت توسیااه م ا سنااه و در ماایا

راساااا ،توص ایّه م ا سنااه از واهۀ شااب ه ااا بااهجاو شااب ه اسااافاده شااود ،زیاارا در اصاال در
شیوۀ تف ّر شب هاو زبانوماوزان ما توانناه در ار زماان رابطاه جهیاهو را بایا وااار شاب ه
برااازنهر دمااوهن )7114( 7بااه ایااا س ا ا سااه منظااور از تف ّاار شااب هاو چیراار ایارونااه
پاسااخ ما د ااه منظااور از تف ّاار شااب هاو ام ااان بر اارارو ارتباااب باایا ناصاار مجزّاساار
م انیرااز تف ّاار شااب هاو ام ااان ملایرااه ،بر اارارو ارتباااب ،تف یااش ،توآاایر و اسااانباب
وا ه و وانیا را براو زباانوماوزان نارا ز ما ساازد ،وا اه و اوانین ساه پای از ایجااد
شااب ه تلبیاار ما شااونهر از نظاار سو ااه-بااوت ا 3و بورنااش )7113( 0تف ّاار شااب هاو بااارت
اساار از مجمو ااهاو از ماااون سااه ماا تااوان ونهااا را در چااارچوی روانشاا مباناا باار
1. Devanne
2. Demougin
3. Couet-Butlen
4. Bouguennec

مطالعات زبان و ترجمه

01

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

شاابا ر ااا ،رابطااه ااا ،ا اباااج ااا ،تن اوّت ااا ،ت اااد ا و تفاااوت ااا سنااار ااز اارار داد و
بای ااهی ر ملایرااه سااردر پ ایااه )7114( 0معالااه اساار در شاایوۀ تف ّاار شااب هاو مااهرّج از
زبانوماوزان ما روا اه تاا بایا وااار ادبا ارتبااب بر ارار سنناه و از زاویاهاو رااص وااار
مااورد نظاار را شناسااای و معرّناا سننااهر از دیااه تااوورن )7110( 7در رااوان

شااب هاو،

بهجاو مح ور شاهن در یاش مااا ،باهواساطه ایجااد شاب هاو منراجز از رواباط ماناوّت و
ماعااهّد دریچااه جهیااهو از ماااا بهسااوو ماااون و واااار دی اار رشااوده ماا شااودر شااایان
یااادوورو اساار سااه انااوات م ا ف ا از شااب ه م ا تااوان ساااررر بااه نوانملا  ،شااب هاو از
واار بر مبناو نوت ادب  ،نماد ا ،اساطوره ا ،انراانه اا ،تیا

اا ،ت نیاش ااو نوشااارو و یاا

احراساااتر بااراو وشاانای بیشااار بااا شاایوۀ تف ّاار شااب هاو در ادامااه بااه معرّن ا م ا اار
ویار

ا و الزامات تف ّر شب هاو م پردازیزر

 انتخابهای مستدل و مناسب شاب ه وااار بایاه مرااه و روشاا باشاه باا سناار از
رذاشاااا و ملایرااه واااار ،ماااا ااا را اا بااراو معرّناا و تبیاایا بیشااار ی ااهی ر
نراروو رواننهه-زباانوماوز ما رشااینهر بر ارارو ارتبااب بایا وااار ام اان پارورا
توانااای

اااو شاانارا را ناارا ز ماا سااازنه اب یاار اااو شاانارا مهااارت درک

مط ب و تفریر را تلویر ما سنناه بناابرایا وااار نبایاه بهصاورت ت اادن انا اای
و روانااهه شااونه ،ب ااه بایااه مجمو ااهاو از واااار را بهصااورت شااب هاو منرااجز
تش یل داد و روانهر
 خوانش دائمی و مدنظم آثدار شارب و لازماه مونلیار شاب ه وااار ،راوان

ماهاوم و

منظّز واار مافاوت اسر در ایاا میاان ،با تردیاه تعاهّد و تناوّت برایار حاا ز ا مّیّار
اساار از اااارو بااه اااار دی اار ،از زمااان بااه زمااان دی اار و از روانش ا بااه رااوان
دی ر ،پل او ارتباط مافااوت بایا ااار رواناهه شاهه و وااار پای تار رواناهه شاهه
م توانه ش ل ریردر

1. Peltier
2. Tauveron
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 امکان اشدترا گدااری منظاور از تف ّار شاب هاو بررسا و تح یال ار یاش از وااار
بااهطور مجازّا و بهصااورت ماااوال نیراار ،ب ااه ااه

بر اارارو رفامااان باایا واااار

اسرر
 قابلیت تغییرپدایری سااراار شاب ه از نظاز رااص و معناادار برراوردار اسار ،ولا
در یاحااا تغییرپااذیر نیااز راار روانااهن اار اااار جهیااه م ا توانااه تغییاارو در
شب ه ایجاد سنه راوان

جهیاه سااراار و نظاز شاب ه را بار ز ما زناه و راوان

واار جهیه بهمرور زمان منجر به ش لریرو شب هاو جهیه م شودر
 زمانمندی تش یل شب ه نیازمنه زمان اسار شا لریارو شاب ه یاا شاب ه اا مم اا
اساار یااش نیمرااا تح اای

طااو ب شااه ،یعن ا م اهّتزمان لااازم بااراو روانااهن

حهاسلر واارر ط ایا ماهّت باه شاب ه یاا شاب ه ا ن ار ما شاود و شاب ه اا شا ل
م ریرنهر الباّه مانطور سه پای تار نسار شاه ،سااراار شاب ه باراو میشاه ماو ا
اساار و ام ااان دارد بااا رذشاار زمااان و بااهواسااطه رااوان

اااو جهیااه دسااا وا

تغییر شودر
 کشددف تدددری ی تااوورن و سااو )033 ،0888( 0تف ّاار شااب هاو را بااه یااش بااازو
سودسانااه تشاابیه ما سنناهر ساغااذو را روو سا ّهاو اارار ما د نااه ،بعااه شااروت بااه
رنه سردن ساطر سا ّه ما سنناه باهتاهریپ ت اویر ساطر سا ّه روو ساغاذ شا ل
م ا ریااردر در شاایوۀ تف ّاار شااب هاو نیااز ونچااه وش ا ار نیراار ،بهتااهریپ سش ا

و

ظا ر م شودر
 تقویت فرهنگ ادبی بر ارارو ارتبااب بایا وااار شایوهاو اسار باراو شا لریارو و
پاارورا نر نااه ادباا

بااهواسااطه تف ّاار شااب هاو و شاا لریاارو شااب ه ااا،

مجمو هاو از واار در حانظاه شا ل ما ریارد ایاا امار تواناای شناساای و بازیااب
روابط سه واار را به ز پیونه م د نه ،نرا ز م سنهر

1. Sève
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مطالعات زبان و ترجمه

 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

جامعااه ومااارو مااورد مطالعااه در ایااا پاااو

را دانشااجویان ورودو اااو  87و 81

رااروه زبااان و ادبیّااات نرانرااه دانش ا اه ح اایز ساابزوارو تش ا یل م ا د نااه سااه در سااا
تح اای

 82-84در ملطااک سارشناساا مشااغو بااه تح اایل بودنااهر تعااهاد ساال ایااا

دانشجویان  04نفر اسار ( 7مارد و  03زن)ر دامناه سان سال نموناه  04تاا  31ساا اسارر
باهطاور میاان یا حاها ل  7ساا تجرباه زباانوماوزو زباان

شرسرسننهران در ایا پااو
نرانره در دانش اه داشانهر
 .2 .3شیوه م آوری دادهها

ایااا پاااو

بااا روا شاابه وزمایش ا در باایا دانشااجویان ملطااک سارشناس ا زبااان و

ادبیّااات نرانرااه دانشاا اه ح اایز ساابزوارو انجااام ررناارر از میااان دانشااجویان ملطااک
سارشناساا  ،یااش رااروه سنااار ( 77نفاار) و یااش رااروه تجرباا ( 73نفاار) انا ااای شااه
دانشااجویان رااروه سنااار درج «سارراااه مطالعااه» و دانشااجویان رااروه تجرب ا درج «بیااان
شاافا

داساااان» را بایااه در ناایز سااا تح اای

انا ااای ایااا دو درج ،مشااابهر و نزدی اا

در الااب  7واحااه درسا ب ذراننااهر دلیاال
ااه

و سرن اال ایااا دروج بااودر مطااابق

سرن اال دروج ،دانشااجویان اار دو س اااج م ّ ا

بااه روانااهن واااارو از ادبیّااات نرانرااه

در الب رماان ،داسااان سوتااه یاا

ّاه در طاو تارم بودناه در ار دو ماورد ،دانشاجویان

بایااه ر اصااه داساااان را سااه روانااههانااه یااا شاانیههانااه ،بهصااورت شاافا

و ر اصااه در

س اج ارا اه د ناهر درمجماوت ،وشانای باا ادبیّاات نرانراه ،تلویار مهاارت بیاان شافا
توانااای تعری ا
س

و توصاای

شاافا

و

و ارتلااا نر نااه ادب ا را م ا تااوان بااه نااوان ا ااها

ایا دو درج نام بردر
در رااروه سنااار  ،مااهرّج باار مبناااو روا وموزش ا معمااو و ماااهاو بااه ومااوزا و

تااهریی واحااه درساا «سارراااه مطالعااه» پرداراارر ن راار دو رمااان از ادبیّااات نرانرااه
توسااط مااهرّج انا ااای و در س اااج بااه دانشااجویان معرّناا و تااهریی شااه مااهرّج از
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دانشجویان م رواسار تاا در روراوان مااا وااار در س ااج مشاارسر سنناهر ماهرّج مااا
واااار را بااراو دانشااجویان توآاایر ماا داد و برراا دانشااجویان نیااز در ایااا نعّالیّاار
مشارسر ما سردناهر در و اه بعاه ،تماام دانشاجویان موظا

بودناه یاش رماان نرانراوو

انا ااای سننااه و در س اااج ،اااار انا اااب را بااه بلیااه دانشااجویان معرّناا سننااهر در ارا ااه
دانشجو ،معرّن داساان ،ش

یر ا و نلل و او مهز اار مورد توسیه بودر

در رااروه وزمااای  ،مااهرّج سااع ساارد بااا م یااات سااردن روا تف ّاار شااب هاو در
س اج «بیان شفا
نر ن اا

داسااان» رواباط وموزشا بایا ماهرّج و نراریاران را بار مبنااو ال اوو

انراااه تنظاایز و بررساا سنااهر باار اساااج روا تف ّاار شااب هاو و بااا در نظاار

راارناا سرن اال درج ،مااهرّج بااه تهیااه و تااهویا محاااواو درج پرداراارر واااارو بااا
توجّااه بااه نااوت ادبا داساااان سوتاااه و

ّ اه بااراو تشا یل شااب ه اااو واااار انا ااای شااهر

شب ه ا در و ه ن رر برمبنااو ناوت ادبا وااار شا ل ررنار الباّاه صار
بااه یااش نااوت ادبا بااراو انا ااای و راازین
اصا

تع اق داشااا

واااار و تشا یل شااب ه سااان نبااود ،مش

ااه

شااب ه ااا ،یعنا ام ااان بر اارارو ارتباااب باایا واااار انا اااب مجمو ااه ،مااهنظر اارار

ررنرر اساج برنامهریازو باراو ترتیاب شاب ه اا و تعیایا مرایر راوان
دو م اکِ وشانای و ساادر باودر ساار باا راوان

وااار بار اسااج

شاب ه اا و وااار ساادهتار شاروت شاه و

مرح هبهمرح ااه سااطر زبااان (واهرااان ،ساااراار اررر) پیشاارنر ساارد و دشااوارتر شااهر
مااهرّج منااابک مانا  ،ت ااویرو یااا ترسیبا مافاااوت ماارتبط بااا اار نااوت ادبا را در ارایااار
زبانوموزان رار ما داد نعّالیّار بهصاورت ررو ا انجاام ما شاه و ار راروه ااارو را از
مجمو ه انا ای م سرد ،الباّاه راوان

و باازروان ایاا مااون زماانبر باود و نلاط محاهود

به زمان س اج نبود زباانوماوزان در الاب ساارررو

باه راوان

و باازروان مناابک ما -

پردارانه و در س اج ،ر اار توساط یاش راروه باه دی ار راروه اا معرّنا ما شاهر شاب ه
وااارو سااه پاای تاار مااهرّج طرحریاازو و برنامااهریازو ساارده بااود ،توسااط زبااانومااوزان بااا
سش

ارتباب بیا وااار شا ل ما ررنارر باراو پاروهۀ پایاان از زباانوماوزان رواسااه شاه

تا ار راروه ی ا از شاب ه ااو وااار ساه توساط راروه س ااج سااراه شاهه باود ،ت میال
سننهر زبانوموزان مااون ،مناابک یاا وااار مارتبط باا موآاوت شاب ه اا را از طریاق جرااجو و
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مطالعااه واااار نویراانهران و نرمنااهان دی اار پیااها م ا سردنااه مم ااا بااود منااابک جهیااه از
جنبه او م ا

مورد بررسا (پایاان داسااان ،شایوۀ روایار،ررر) در ملابال یاا در ت ااد باا

منابک مهرّج باشنهر
در پایان نیز ساا تح ای

باراو سانج

از پرسشاانامه تجهیااهنظر شااهۀ ابعاااد نر ن ا

م لفاه ااو نر ناه یاادریرو جامعاه وماارو
انراااه اسااافاده شااهر در ادامااه بااه معرّن ا

ابزار رردوورو اطّ ا ات پرداراه م شودر
 .3 .3اب ار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن

داده او اصا

بهصاورت میاهان و باا اساافاده از

باراو وزماون نرآایّه ااو پااو

پرسشاانامه جمااکوورو شااهنهر اباازار رااردوورو اطّ ا ااات پرسشاانامه محلّاقساااراه بااود سااه
باار مبناااو ال ااوو ابعاااد نر ن ا

انراااه در طی ا

 7رااما لی اارت طراح ا و تنظاایز

شهر باراو طارح رویاه ااو پرسشانامه ،م لفاه ااو اصا

و رُارده م لفاه اا باا مطالعاه و

بررسا منااابک نظاارو موآااوت اسااا راا شااهنه برمبناااو ابعاااد نر ن ا
م لفااه اااو ون و بااا در نظاار راارناا پرسشاانامه اااو «ساانج
سااازهر و م ااااران« ،)0387،نر ناااه ساااازمان
ساانج

انراااه و رُ ارده

ابعاااد نر ن ا » (من ااورو

انرااااه» (ملیمااا « ،)0344 ،ملیااااج

نر نااه ر ااوی» ( اااوج و م اااران )7117 ،و «ملیاااج ابعاااد نر ن ا

انراااه»

(وسااور )7111 ،ن ااارا و تنظاایز رویااه اااو اوّلیااه صااورت ررناارر در طراح ا ساا الات
پرسشاانامه د ّ ار لااازم بااه ماال ومااه تااا س ا الات از سااادر و وآااوح سااان بررااوردار
باشاانهر درنهایاار پرسشاانامهاو بااا  77رویااه تنظاایز شااهر بااراو ساانج
پرسشانامه از نظارات ما
م اااحبه اااو م ا ا

ا ابااار محاااواو

اان و اساااتیه دانشا اه اساافاده شاهر در ایااا مرح اه باا انجااام
و سرااب نظاارات انااراد یاااد شااهه اص ا احات لااازم بااه ماال ومااه و

بهیاسان اطمینان حاصل شاه ساه پرسشانامه م لفاه ااو ماورد نظار محلّلاان را ما سانجهر
در مرح ه پاای وت ،پرسشانامه اا بهصاورت ح اورو توساط  02نفار از دانشاجویان ملطاک
سارشناساا زبااان و ادبیّااات نرانرااه دانشاا اه ح اایز ساابزوارو ت میاال شااهر پایااای
پرسشاانامه بااا اسااافاده از وزمااون «سرونبااا » و بااا سمااش نرماناازار « »SPSSمحاساابه رردیااهر
ولفاااو پرسشاانامه  72درصااه بااه دساار ومااه بااا بررس ا داده ااا و تح یاال ونهااا  0رویااه از

بررس توایر بهسارریرو روا تف ّر شب ه او بر نر نه ررر

پرسشانامه اوّلیااه حااذ

شااهر پاای از حااذ

07

ایااا رویااه ااا بااار دی اار ا ابااار پرسشاانامه بااا

روا ولفاااو سرونبااا محاساابه رردیااهر ولفاااو ایااا پرسشاانامه  70رویااهاو 21 ،درصااه بااه
دسر ومه سه نشاند نهۀ پایای

ابل بو ایا پرسشنامه اسرر

درمجمااوت 70 ،رویااه بااراو پاانپ م لفااه ناصاا ه ااهرت ،نردررای /جمااکررایاا ،
مردن اارو/زنن اارو ،ابهااامرریاازو آااعی  /وو و جهاارریاارو ب نهماهّت /سوتاااهماهّت در
ملیاج پانپ رزیناهاو لی ارت از  0باه معنااو سام ااً ماوانلز تاا  7باه معنااو سام ااً م االفز
مااوم نیااز در پرسشاانامه بااراو شناسااای ویاراا اااو

طراحاا شااهر سااه ساا ا

جمعیرشانارا پاساخد نهران مطارح شاهر ملیااج ماذسور مشاامل بار  7نماره اسار ساه
ر نمره به ی ا از پانپ بُعاه نر ن ا
به ترتیاب نشاان ر رارای
آااعی

انرااه اشااره دارد نمارات بالاا در ایاا پرسشانامه

باه ناصا ه اهرت ساز ،نردررایا بالاا ،زنن ارو ،ابهاامرریازو

و جهاارریاارو ب نهماهّت و نماارات پاااییا م یااه راارای

بااه ناصا ه ااهرت زیاااد،

جمکررای بالا ،مردن رو ،ابهامرریازو اوو و جهارریارو سوتااهماهّت راانهر باا توجّاه
به پرسا
نر ن

اصا

پااو

 ،ایاا نرآایّه مطارح ما شاود ساه بایا میاان یا شاارص ابعااد

راروه سناار و وزماای

نرآیّه اص

و  7نرآیّه نر

تفااوت معناادارو وجاود داردر ایاا پااو
اسر نرآیّه او نر

شاامل یاش

بارتانه از

 باایا میااان یا شااارص ناصاا ه ااهرت سز/زیاااد رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت

معنادارو وجود دارد
 باایا میااان یا شااارص نردررای /جمااکررایاا رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت

معنادارو وجود دارد
 باایا میااان یا شااارص مردن اارو/زنن اارو رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت

معنادارو وجود دارد
 باایا میااان یا شااارص ابهااامرریاازو آااعی  /وو رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت

معنادارو وجود دارد
 بیا میاان یا شاارص جهارریارو ب نهماهّت/سوتااهماهّت راروه سناار و وزماای
تفاوت معنادارو وجود داردر
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 .4یافتههای پژوهش

در ایا پااو

 ،تجزیاهوتح یل داده اا باا اساافاده از روا ااو مناساب وماارو باه دو

ش لِ «توصایف » و «اساانباط » انجامررنااه اسارر باا توجّاه باه نرآایّه ااو مطرحشاهه در
ایااا مطالعااه و نااوت داده ااا و مطااابق بااا مفروآااه او وزمون اااو ومااارو ،از روا اااو
ومارو «ت تش نموناهاو» و «تا مراالل» و باا سماش نرمانازار « »spssاساافاده شاهر باراو
بررس نرما و غیار نرماا باودن داده اا از وزماون «سولماوررو -اسامیرن » اساافاده شاه
و نرما بودن داده اا ماورد تا یاه ارار ررنارر در ایاا پااو
تراار مرااالل» بااراو بررس ا نرآ ایّه اااو پاااو
پاو

اص

از وزماون «پاراماریاش تا

اسااافاده شااهر ناااایپ بررس ا نرآ ایّه

در جهو زیر ارا ه شهه اسرر
دول  .13مقایسۀ شاخص ابعاد فرهنگی برحسب گروه

متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

ابعاد

سنار

77

7/81

فرهنگی

وزمای

73

3/70

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

1/704

01

-0/17

1/111

-1/247

-1/301

با توجّه باه جاهو ( )03و باا توجّاه باه ساطر معناادارو ( )1/111ما تاوان رفار بایا
نماارات شااارص ابعاااد نر ن ا رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت معنااادارو وجااود داردر

مچنیا با توجّه به ملهار حه بالا و حاه پااییا (ارار حاه بالاا و پااییا ار دو منفا باشانه
در ایا صورت میاان یا راروه دوم از میاان یا راروه او بازرگتار اسار) ما تاوان رفار
رااروه وزمااای

در مااورد شااارص ابعاااد نر ن اا از میااان یا بالاااترو نراابر بااه رااروه

سنار برروردار اسرر با توجّه باه ایاا یانااه ،نایجاه ما ریاریز ساه نرآایّه اصا
حمایر شهه اسرر ناایپ بررس نرآیّه اوّ پاو

در جهو زیر نسر شهه اسر

پااو

02

بررس توایر بهسارریرو روا تف ّر شب ه او بر نر نه ررر
دول  .14مقایسۀ شاخص فاصلۀ قدرت برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

فاصلۀ

سنار

77

3/07

قدرت

وزمای

73

3/21

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/74

01

-7/23

1/118

-0/104

-1/073

با توجّه باه جاهو ( )00و باا توجّاه باه ساطر معناادارو ( )1/118ما تاوان رفار بایا
نمرات ناصا ه اهرت راروه سناار و وزماای

تفااوت معناادارو وجاود داردر مچنایا باا

توجّاه باه ملاهار حاهّ بالاا و حاهّ پااییا ما تاوان رفار راروه وزماای

در ماورد شااارص

ناص ه هرت از میان یا بالاترو نرابر باه راروه سناار برراوردار اسارر ایاا یانااه نشاان
حمایار شاهه اسارر نااایپ بررسا نرآایّه دوم پااو

م د ه ساه نرآایّه اوّ پااو
در جهو زیر ابل مشا هه اسر

دول  .15مقایسۀ شاخص فردگرایی /م گرایی برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

فردگرایی-

سنار

77

7/17

م گرایی

وزمای

73

3/78

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/13

01

-3/81

1/111

-/818

-1/318

با توجّه باه جاهو ( )07و باا توجّاه باه ساطر معناادارو ( )1/111ما تاوان رفار بایا
نماارات نردررای /جمااکررایاا رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت معنااادارو وجااود داردر

مچنیا با توجّه به ملاهار حاهّ بالاا و حاهّ پااییا ما تاوان رفار راروه وزماای

در ماورد

شااارص نردررای /جمااکررایاا از میااان یا بالاااترو نراابر بااه رااروه سنااار بررااوردار
اسرر بهصورت د یقتار ایاا یانااه نشاان ما د اه ساه نرآایّه دوم پااو
اسرر ناایپ بررس نرآیّه سوم پاو

در جهو زیر ارا ه شهه اسر

حمایار شاهه
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دول  .11مقایسۀ شاخص مردنگری/زننگری برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

مردنگری-

سنار

77

7/82

زننگری

وزمای

73

3/40

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/40

01

-7/77

1/111

-0/077

-1/738

با توجّه باه جاهو ( )01و باا توجّاه باه ساطر معناادارو ( )1/111ما تاوان رفار بایا
نماارات مردن اارو/زنن اارو رااروه سنااار و وزمااای

تفاااوت معنااادارو وجااود داردر

مچنیا با توجّه به ملاهار حاهّ بالاا و حاهّ پااییا ما تاوان رفار راروه وزماای

در ماورد

شارص مردن ارو/زنن ارو از میاان یا بالااترو نرابر باه راروه سناار برراوردار اسارر
بااا توجّااه بااه ای اا یاناااه ،نرآ ایّه سااوم پاو شا نیااز حمایاار شااهه اساارر ناااایپ بررس ا
در جهو زیر نسر شهه اسر

نرآیّه چهارم پاو

دول  .11مقایسۀ شاخص ابها گری ی برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

ابها -

سنار

77

7/87

گری ی

وزمای

73

3/13

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/00

01

-1/77

1/712

-/777

1/748

با توجّه باه جاهو ( )02و باا توجّاه باه ساطر معناادارو ( )1/712ما تاوان رفار بایا
نماارات ابهااامرریاازو رااروه سنااار و وزمااای
نرآ ایّه چهااارم پاااو
زیر ابل مشا هه اسر

تفاااوت معنااادارو وجااود نااهارد بنااابرایا

حمایاار نشااهر ناااایپ بررس ا نرآ ایّه پاانجز پاااو

در جااهو
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دول  .11مقایسۀ شاخص هتگیریهای بلندمدّت/کوتاهمدّت برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

هتگیریهای

سنار

77

3/77

بلندمدّت

وزمای
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3/10

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/38

01

-7/10

1/102

-/243

-1/117

با توجّه باه جاهو ( )04و باا توجّاه باه ساطر معناادارو ( )1/102ما تاوان رفار بایا
جهرریرو ااو ب ناهماهّت/سوتااهماهّت راروه سناار و وزماای

تفااوت معناادارو وجاود

داردر مچنیا با توجّه باه ملاهار حاهّ بالاا و حاهّ پااییا ما تاوان رفار راروه وزماای

در

مورد شارص جهرریرو او ب ناهماهّت/سوتااهماهّت از میاان یا بالااترو نرابر باه راروه
سنار برروردار اسرر با توجّه باه ایاا یانااه ،نایجاه ما ریاریز ساه نرآایّه پانجز پااو
حمایر شهه اسرر
 .5بحث و نتی هگیری

مااانرونااه سااه یاناااه اااو مربااوب بااه وزمااون نرآاایّه اوّ پاااو

نشااان ماا د ااه

بهسارریرو شیوۀ تف ّر شاب هاو ما تواناه نر ناه یاادریرو زباانوماوزان را باه سامر بُعاه
ناص ه اهرت ساز ساوه د اهر در پیاادهساازو شایوۀ تف ّار شاب هاو یادد ناهه باه تواناای
یادریرنااهه در انجااام ت ااالی

وموزش ا ا اماااد م ا سنااه و مشااارسرراارا بااودن یادریرنااهه

جاازب باااارزا نراینااه یااادد

-یااادریرو بااهشاامار ما رودر اار رااروه اااارو را از مجمو ااه

واار شب ه انا ای ما سارد و باا ازررو ا

اا باه مطالعاه و بررسا ااار ما پردارار در

ج رااات س اساا اااار انا اااب را بااه م اساا ااا معرّناا ماا ساارد و دانراااه اااو و
وموراااه اااو رااود را در مااورد ون اااار بااا دی اار زبااانومااوزان بااه اشاااراک م ا رذاشاارر
انا ای شیوه و الب ارا اه نیاز باه هاهۀ زباانوماوزان باود بررا از راروه اا باراو ارا اه
داساااان از نمااای

اسااافاده م ا سردنااه ،برر ا از ابزار ااای نظیاار ماسااش و روسااش اااو

دساارساااز بااراو روایاار داساااان اسااافاده م ا سردنااه و برر ا بااه روایاار داساااان ااا بااا
اسافاده از هسار و تغییار لحاا ما پرداراناهر نرایناه یاادریرو در راارا از ن ااو س ااج
و بهون ح ور مهرّج ،در الاب م ا اات و رفا او باا ازررو ا

اا و تبااد و مشاارسر
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ادامااه م ا یاناار و یادریرنااهران مراائو نعّالیّ ار اااو یااادریرو رااود بودنااهر الباّ اه نل ا
مهرّج به نوان ناظر ،هایررار و تراهیلسنناهه در بیارون س ااج نیاز اداماه داشارر زباان-
ومااوزان و مااهرّج از طریااق شااب ه اااو اجامااا  ،ج رااات ررو اا و م المااات ت فناا
بااا ز در ارتباااب بودنااهر زبااانومااوزان ن ااام مطالعااه و جراااجو بااراو تش ا یل یااا ت میاال
شااب ه ااا بااا ت لاار دیااهراه وشاانا م ا شااهنه از سااوی یااش مفهااوم یااا موآااو
بهصورت مافاوت در واار م ا ا

واحااه

مطارح ما شاه وشانای باا ت لار دیاهراه تنهاا باه تناوّت

ماون مربوب نم شاهر بحاث و رفا او جازو نعّالیّار ااو حیاات یاادریرو در شایوۀ تف ّار
شااب هاو محرااوی ماا شااود از ر ااا بحااث و رفا و اااو س اساا و بیاارون از س اااج
زبااانومااوزان بااا دیااهراه اااو مافاااوت و مان اوّت مواجهااه و وشاانا م ا ش اهنه ،دیااهراه ااا و
نظرات سه حاّ در ملابل و در ت اد باا نظارات ماهرّج باودر باا توجّاه باه آارورت تعامال
زبانوموزان با ی هی ر در س ااج و بیارون از س ااج ،در ایاا شایوه زباانوماوزان باا نلا
آاارورت ا مّیّاار دادن بااه دی اارو در نراینااه انالااا و دریاناار داناا
م شونهر یادد نهه تنها منباک دانا

و مرائو س یاه نعّالیّار ااو یاادد

و

بیشااار وشاانا

-یاادریرو ماهاد

نم شودر باهیا ترتیاب ،در شایوۀ تف ّار شاب هاو ،یادریرناهه محاورو ،تمرساز بار اساال ا
یادریرنااهه و تشااویق بااه تنااوّت و نااووورو راارای

نر نااه یااادریرو رااروه وزمااای

بااه

سمر بُعه ناص ه هرت سز را به دنبا داردر
ماانطاور ساه یاناااه ااو مرباوب بااه وزماون نرآایّه دوم پااو

نیااز نشاان ما د ااه

بهسارریرو شیوۀ تف ّر شاب هاو ما تواناه نر ناه یاادریرو زباانوماوزان را باه سامر بُعاه
نردررای ا

ااهایر سنااهر در روا تف ّاار شااب هاو ،زبااانومااوزان تنهااا دریاناارسننااهران و

بازتولیهسننااهران مااواد درسا نیرااانه ،ب ااه بااا سااهیز شااهن و مشااارسر نعّالانااه در نراینااه
یادد

-یاادریرو ،چ اون

در س اااج بااه پرسا

یاادریرو را تجرباه ما سنناهر در ایاا شایوه ،مشاارسر س اام

و پاسااخ باایا یادد نااهه-یادریرنااهه محااهود نم ا شااودر زمااان س اااج

بیا رروه ااو سوچاش س اسا تلرایز ما شاه ار راروه در زماان مشا ص دانرااه اا و
وموراه او جهیه رود را در ماورد ب شا از شاب ه باراو دی ار راروه اا باازرو ما ساردر
اطّ ا ات و دانراه ا براو تشا یل و ت میال شاب ه اا باه اشااراک رذاشااه ما شاهر در ایاا
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میااان ،مااهرّج بیشااار ررداننااهه و ما نااهسننااهه ج رااات س اااج بااودر ایااا تغییاار نل ا
مهرّج باه را نماا و تراهیلرار حاّا تغییار جای ااه م اان ماهرّج را نیاز در پا داشارر
در س اااج اااو ساا نران محااور سااه بیشااار از روا اااو ساا نران و توآاایح بااراو
تهریی اساافاده ما شاود ،ما تاوان محاهودۀ ح اور نیزی ا یادد ناهه را مشا ص ساردر
غالباااً یادد نااهه بااا ناصاا ه از یادریرنااهران در ج ااوو س اااج ملاباال یااا پشاار بااه ت اااه
ایرااده یا نشرااه اسار ایاا ناصا ه م اان بایا یادد ناهه-یادریرناهران نیاز نشاان ر بُعاه
ناص ا ه ااهرت زیاااد اساارر یادد نااهه سااه از ا اااهار ت

ا بررااوردار اساار و ااهرت

مراائو محاایط س اااج محرااوی م ا شااود ،در ن اااو مج ازّا از یادریرنااهران ح ااور داردر
با توجّه به این ه معمولاً بیشاار زماان س ااج باه ارا اه ااو راروه ااو سوچاش زباانوماوزان
ارا اااص داشاار و مااهرّج در زمااان ارا ااه ااا نلاا

شاانونهۀ رااوی ،دریاناارسننااهۀ

اطّ ا ااات و الباّ اه ناااظر و ااهایرسننااهه را ایفااا م ا ساارد بااهجاو ایراااادن یااا نشراااا در
محااهودۀ ااراردادو و معمااو در میااان زبااانومااوزان ح ااور داشاارر نعّالیّاار ررو اا را
بااراو پیااادهسااازو روا تف ّاار شااب هاو

م ا تااوان بااه نااوان ی ا از م لفااه اااو اص ا

بااهشاامار ووردر زبااانومااوزان اار بااار بااراو انجااام ت ااالی

وموزشا (مشااارسر در تشا یل

شاب ه واااار ،مطالعاه ،جراااجو و ماذاسرۀ ناااایپررر) راروه اااو سوچاش تشا یل ما دادنااه و
طاا ّ نیمرااا تح اای

باار اساااج ا ااه و مهااارت اااو رااود بااا رااروه اااو م ا اا

م ارو م سردنهر با توجّاه باه شاوا هو ساه نسار شاه در روا تف ّار شاب هاو توسیاه بار
یااادریرو چ ااون

یااادریرو ،اناازای

مشااارسر س ااام زبااانومااوزان ،ارتباااب و تعاماال

اُنل مهرّج و زبانوموزان و م اارو بایا ررو ا زباانوماوزان با اث رارای

باه سامر

بُعه نردررای م شودر
یاناه او مربوب باه نرآایّه ساوم پااو

نیاز نشاان ر ون اسار ساه باهسارریرو شایوۀ

تف ّر شب هاو ما تواناه نر ناه یاادریرو زباانوماوزان را باه سامر بُعاه زنن ارو ساوه
د اااهر در شااایوۀ تف ّااار شاااب هاو ی ااا از وامااال مهاااز و توایرراااذار در نرایناااه
یااادد

-یااادریرو ،تعام ااات و سااازا اااو اجامااا

اساارر مااه ا

اااو س اااج بااه نراابر سزوب ای

یادریرنااهه بااا یادریرنااهران دی اار

مراااوو در ومااوزا و یااادریرو نل ا
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داشااانه و نرصاار بااراو دیااهه شااهن مااه در الااب نعّالیّاار اااو مرااامر ررو اا و
مشااارسر در نراینااه ومااوزا و یااادریرو وجااود داشاارر دروا ااک ،مونلیاار و پیااروزو
زمان معنا پیاها ما سارد ساه شاب ه اای از وااار باا مشاارسر و مرا ا

ماه راروه ااو

س اااج ش ا ل م ا ررناارر لازمااه مونلیاار در بااه ساارانجام رساایهن نعّالیّ ار اااو ررو ا
توجّه به دی ران و مرا ا باا ا

ااو راروه اسارر باا توجّاه باه ونچاه رفااه شاه در ایاا

شاایوه ا مّیّاار رناار اااو تعااام  ،تشااویق سااازا اااو اجامااا

و پر یااز از جااو ر ااابا

م ری ،تعام ات یادریرنهران و س اج درج را به سمر بُعه زنن رو سوه م د هر
بااا توجّااه بااه یاناااه اااو مربااوب بااه نرآ ایّه چهااارم پاااو

بااهسارریرو شاایوۀ تف ّاار

شب هاو توایر چنهان در اص اح یاا تغییار نر ناه ابهاامرریازو زباانوماوزان نهاشااه اسارر
در روا تف ّاار شااب هاو بااه انهیشااه اااو نااو زبااانومااوزان بهااا داده ما شااود و زمینااه اااو
باروز ر ا یار زباانومااوزان تلویار ما شااودر بااوجودایا ،باه نظار ما رساه زباانومااوزان
نوز وماادر لاازم باراو پاذیرا مو عیار ااو وموزشا منعطا
نوت یاادریرو را نهارناهر باه نوان نموناه ،در طارح ت االی

و غیار سااراارمنه ایاا

و نعّالیّار اا باهویاه در پاروهه

پایان  ،مهرّج سع ما سارد جز یاات و برناماهریازو انجاام نعّالیّار اا را باه زباانوماوزان
محو سنه ولا زباانوماوزان تارجیر ما دادناه و اصارار داشاانه ماهرّج جز یاات ،برناماه
سارو و زماانبناهو نعّالیّار اا را مشا ص سناهر الباّاه ایاا تمایال و نیااز زباانوماوزان باه
شفّانیّر ،وآوح و ساراار حااس از انفعاا زباانوماوزان نباود ،ب اه باراو زباانوماوزان باا
نر نااه ابهااامرریاازو ااوو یااادریرو ساااراارمنه و اجانااای از ابهااام از مط وبیاار بیشااارو
برروردار بودر
یاناه او وزمون نرآیّه پانجز پااو

از نشاان ما د اه ساه باهسارریرو شایوۀ تف ّار

شااب هاو م ا توانااه نر نااه یااادریرو زبااانومااوزان را بااه ساامر جهاارریاارو ب نهم اهّت
ااهایر سنااهر در روا تف ّاار شااب هاو انجااام ت ااالی

وموزشاا نراینااهو زمااانبر اساارر

مانطور سه ب اً نیز توسیه شاه ،مراحال تشا یل شاب ه اا نظیار مطالعاه وااار نویرانهران و
نرمنهان دی ر ،اشااراکراذارو یانااه اا و بحاث و تبااد نظار در ماورد ونهاا مم اا اسار
چنااه فاااه و حاّ ا یااش نیمرااا تح اای

طااو ب شااهر دروا ااک ،برنامااهریاازو و انجااام
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پااروهه اااو س اس ا در راسااااو سرااب توانااای
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ااا و مهااارت اااو حاصاال از بااهسارریرو

شاایوۀ تف ّاار شااب هاو بااه دنبااا دسااایاب بااه ااه

ب نهماهّت اساار یعن ا  ،رااوان

واااار

بهصورت شب هاو در درازمهّتر زباانوماوزان تماریا ما سنناه و ترغیاب ما شاونه تاا یااد
ب یرنااه سااه اار بااار بااا اااار جهیااهو وشاانا ما شااونه ،ون را بااا ونچااه از باال ما دانرااانه،
ملایرااه سننااه و در الااب شااب ه بااا ز ماارتبط سااازنهر بااهموازات رااوان

واااار جهیااه و

وشاانای زبااانومااوز بااا ایااا واااار ،شااب ه ااا م توانااه ت میاال و بازتولیااه شااودر اب یاار
تغییرپااذیرو و زمانمنااهو شااب ه ااا ،انجااام ت ااالی
ا ها

وموزشاا و بااهبیاندی ر رساایهن بااه
و مرائ ه تشا یل شاب ه اا

س اج را به اهن ب نهماهّت مباه سارده اسارر چاال

محااهود بااه زمااان چنااه ج رااه س اس ا نیراار حاال ایااا چااال
نیمرا تح ی

و شااب ه حااها ل یااش

طو م سشهر به نظار ما رساه در صاورت نهادیناه شاهن ایاا شایوه نازد
ما تواناه در سال ماهّتزمان تح ایل زباانوماوز و در حالار ایاهها

زبانوموز ،ایا چاال
براو میشه ادامه یابهر

بنااابرایا در شااایوۀ تف ّااار شاااب هاو تواناااای رودوماااوزو و چ اااون

وماااوراا در

زبااانومااوزان ایجاااد و تلویاار م ا شااود و یادریرنااهه تجربااه م ا سنااه و یاااد م ا ریاارد سااه
نم توان اناظاار داشار ساریک باه نااایپ ماورد نظار دسار یانارر در ایاا شایوه یادریرناهه
درم یابااه سااه تش ا یل ،ت میاال یااا بازتولیااه شااب ه ااا ،مرااولهاو تااش راه ح ا نیراار و
م توان پاساخ اا و راه حال ااو مافااوت باراو ون جرااجو و پیشانهاد ساردر باا توجّاه باه
ونچااه رفاااه شااه م ا تااوان اساااهلا ساارد سااه ن اارا ب نهم اهّت ،پااروههمحااورو ،نراینااه-
محااورو ،یااادد
مش

-یااادریرو ساااواررانااه و جراااجوو راه اااو رونااارون بااه نوان

ااه اااو مهااز شاایوۀ تف ّاار شااب هاو ساابب راارای

بااه ساامر بُعااه جهاارریاارو

ب نهمهّت شهه اسرر
بهطورس ّ  ،بار اسااج یانااه ااو پااو
شاب هاو ما توانااه ابعاااد نر ن ا

ما تاوان رفار ساه باهسارریرو شایوۀ تف ّار

انراااه را باهطااور معنااادارو ماااوار سااازد و زمینااه اااو

لااازم را بااراو ایجاااد و تلویاار نر نااه بااا ناصاا ه ااهرت سااز ،نردررایاا  ،زنن اارو و
جهرریرو او ب نهمهّت را در محیط وموزش س اج نرا ز سازدر
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بااا توجّااه بااه ما یّاار پیچیااهۀ مفهااوم نر نااه و مطالعااات ماارتبط بااا ون و دشااوارو
سنج

ایا مفا یز سیفا باا ابزار ااو سمّا  ،پیشانهاد ما شاود در پااو

ااو بعاهو باا

اسافاده از روی رد سیفا یاا ترسیبا باه بررسا تاوایر باهسارریرو روا تف ّار شاب هاو بار
نر نااه یااادریرو پرداراااه شااودر ناااایپ پاااو

حاآاار را نلااط ما تااوان بااه دانشااجویان

زبان نرانراه و باهروناهاو محاهودتر باه دانشاجویان دانشا اه ح ایز سابزوارو تعمایز داد
بنابرایا آرورت دارد با انجاام پااو
مورد بررس

اای باا جامعاه وماارو مافااوت اب یار تعمایز ون

رار ریرد تا به ا ابار یاناه او پاو

نیز سمش شودر
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