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چکیده
درهمتنیددی

زبددان و هرهندد

میتهاسدد

کدده توجدده انییشددمنیان حددوزۀ هلسدد،ه،

جامعهشناسدد  ،مردمشناسدد  ،زبانشناسدد و کاربردشناسدد زبددان را بدده بددود جلدد
کددرده اس د

در ایددا راسددتا ،پیشقددیم ( )9919بددا الهددام از نتریددات هالیددی ( 9191و

 ،)9111ویگوتسدد

( 9191و  )9111و سددد یر-ورف ( )9111کدده بددده رابطدد میدددان

هرهن د  ،انییشدده و زبددان تأکیددی م کننددی ،م،هددوم زباهن د
اسد

بررسد و شدناب

زباهن هدا موجدود در هدر جامعده راه را بدرا تشدییص

سریعتر رهتارهدا هرهنگد درسد

و نادرسد

همدوار م سدازد و اصدلاحات هرهنگد

که به تعدال زبدان و «بِدههرهنگ » م انجامندی ،بدهمراتد
با توجه به اهمی

را معره د کددرد و معت ددی

راحد تر صدورت م پذیرندی.

شناسدای و بررسد زباهن هدا ،مطالعدات متعدید بده تللید آنهدا

پردابتهانی ،هرچندی کمودود پژوهشد کده بده بررسد تطوی د مطالعدات انجدامشدیه در
حددوزۀ زباهندد

ب ددردازد بددهوضددود دیددیه م شددود از ایددا رو ،در پددژوهش حاضددر

چارچوب نتر  ،پی دره و یاهتدهها تمدام م الدات مربدوه بده زباهند

بدهطور تطوی د

بررس شینی نتایج ایدا بررسد نشدان داد کده اکقدر م الدات حدوزۀ زباهند  ،دادههدا
بدددود را از طریددد واکددداو پاره ،تارهدددا ات،دددا اهتددداده در موقعی هدددا طویعددد
جمددعآور نمددوده و بددرا تللی د ایددا پاره ،تارهددا از الگددو  SPEAKINGهددایم
( )9119اسدت،اده نمودندی ایدا نتدایج همیندیا حداک از آن اسد

کده تعدیاد مطالعدات

انیک به واکداو زباهن هدا متند پردابتهاندی همیندیا هدی پژوهشد بده ارزیداب
ملتدوا کتد
براسدا

درسد براسدا

زباهن هددا موجدود در آن ن ردابتده اسد

در پایددان،

نتددایج و یاهتددهها حاصد از بررسد م الددات انجامشددیه ،پیشددنهادهای بددرا

مطالعات آینیه ارائه شیه اس
____________________________
* نویسنده مسئول a.derakhshan@gu.ac.ir
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کلیدددوا هها :هرهندد  ،زباهندد  ،الگددو  SPEAKINGهددایم  ،تللیدد زباهندد ،
بِههرهنگ
 .1مقدمه

زبددان بددهعنوان اصددل تریا وسددیل ارتودداط میددان مددردم ،بیددش جیای ناپددذیر رهتددار
انسدان اسد

سدینوران از زبدان بده منتددور انت دا اه دار ،احساسدات ،عواطد  ،م اصددی و

بواسددتهها بددود بهددره م برنددی (بنویلددایا )9191 ،9ونددهها میتلدد
طری دد کدده در زنددی

زبددان بدده هددر

روزمددره پییددیار شددونی ،دنیددای از معددان و م،دداهیم را بددهوجود

م آورنی وقت بدا معدان و م،داهیم میتلد
بودتان آ اه بوده و در تلدا
کلام بود م باشیی ،هرهند

زبدان مواجده م شدویی ،وقتد از منتدور کلدام

بدرا ایجداد پد ارتوداط بدا دیگدران بدرا رسدانین منتدور
همدان چید

اسد

کده بده آن احتیدا داریدی زبدان از طرید

سیسددتم آوایدد  ،انسددانها را بدده هددم مددرتو م سددازد و هرهندد
م کنددی در واقددع هرهن د

ایددا روابدد را ت ویدد

در زبددان نجانددیه شددیه و زبددان مملددو از هرهن د

اس د

(اَ ِددر،9

)9111
تعاری

وندا ون از هرهند

ارائده شدیه اسد

بدرا نمونده ،بدراون )9111( 9هرهند

را بسددتر بددرا اهددراد جامعدده م دانددی کدده در آن چگددونگ انییشددیین ،احسددا کردن و
ارتواه با دیگدران را م آموزندی کید  )9199( 1نید در تعری،د نمدادیا هرهند
ارز

را قداب از

و باور مردمان جامعده معرهد م کندی کده عدادات ،رهتدار و اعت دادات مشدتر آنهدا

را بدده تیددویر م کشددی در بیددان مت،دداوت ،واژۀ هرهندد
هنجارهای اطلا م

بدده قددوانیا ،آداب و رسددوم ،و

دردد کده االودات تلدویل و مجداز بدوده و بدر رهتارهدا شیید و

اجتماع اهراد ح مهرما هستنی (کِی ِس)9191 ،1

1. Bonvillain
2. Agar
3. Brown
4. Keith
5. Kecskes

بررس تطوی

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

ارتودداه تنگاتندد
ی ددییگر دانس د

هرهندد

9

و زبددان بدده ونددها اسدد

از آنجددای کدده هرهن د

مددردم هددر جامعدده در زبددان آنددان نجانددیه شددیه

اسدد  ،یدداد یر زبددان موجوددات هرا یددر هرهندد
(پیشقدددیم ،دربشدددان و عطدددای  )9911 ،درهمتنیدددی
همپوشددان

سددتردۀ میددان آنهاسد

کدده نم تددوان آن دو را جددیا از
مسددتتر در آن را هددراهم م سددازد
زبدددان و هرهنددد

نشددداندهنیۀ

(ریسددا ر9199 ،9؛ وارداف )9191 ،9کدده موجد

شددیه

ایددا دو واژه معدداد هددم بددهشددمار بیاینددی در ایددا راسددتا ،پیشقددیم ( )9919بددا ت یدده بددر
 ،)9111 ،9191( 1نتریدد جوددر 1و نسددوی

ت ،ددرات هالیددی  ،)9111 ،9191( 9ویگوتسدد
زبددان  1س د یر-ورف )9111( 9کدده زبددان و هرهن د

را دو ج د

نا سسددتن م داننددی ،م،هددوم

«زباهند »( 1زبدان هرهند ) را معرهد کدرد بده ع یدیۀ و  ،رابطد میدان زبدان و هرهند
رابطها دوسدویه اسد
هرهن

بدیان معندا کده زبدان ندهتنها نمایدانگر هرهند

در اسارت زبدان اسد

اسد

بل ده داه

از ایدا رو ،هر ونده ت ییدر در زبدان م تواندی هرهند

را بدا

د ر ون و چالش روبهرو سازد
در سددا ها ابیددر پژوهشهددا متعددید بدده تللیدد زباهن هددا میتل،دد از قویدد
قسددم ،دعددا ،ن،ددریا ،ل دد

(حدداج ) ،نمدد دانم ،ندداز کددردن ،مردسددالار  ،بلددات لی، ،

مقو نگر و ایره پردابتهاندی ،ولد جدا پژوهشد کده بده بررسد تطوی د ایدا قوید از
م الات ب ردازد ،بال بهنتر م رسی از ایدا رو  ،پدژوهش حاضدر بدر آن اسد
پژوهشهدا انجامشدیه در زمیند زباهند
آنان ب ردازد و در پایان بر اهمید

تدا بدا مدرور

بده مدرور چدارچوب نتدر  ،پی دره و یاهتددهها

اسدت،اده از الگدو م،هدوم ِ تللید زباهند  1کده توسد

پیشقیم ،ابراهیم و دربشان ( )9191معره شیه صله بگذارد

1. Risager
2. Wardhaugh
3. Halliday
4. Vygotsky
5. linguistic determinism
6. linguistic relativism
7. Sapir & Whorf
8. cultuling
9. the conceptual model of cultuling analysis
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 .2پیشینۀ پژوهش

بیددش پیشددینه بددا ت یدده بددر ت ،ددرات و هرضددیهها موجددود بدده ارتودداه تنگاتند

میددان

م،هددوم «زباهند »« ،تج یدده و تللید زباهند » 9و چارچوبهددا

زبدان و هرهند  ،تعرید

نتر برا تج یه و تللی زباهن

م پردازد

 .1 .2همبستگی زبان و فرهنگ

ارتودداه میددان زبددان و هرهن د

موضددوع اس د

کدده همددواره مددورد توجدده پژوهشددگران

حددوزۀ مردمشناس د  ،جامعهشناس د  ،هلسدد،ه و زبانشناس د بددوده اس د

زبددان و هرهن د

آنچنددان در هددم ددره بوردهانددی کدده نم تددوان آنهددا را جددیا از هددم متیددور شددی (بددراون،
میددان زبددان و هرهنددد

 )9111رابطدد تنگاتندد

نشدداندهنیه هم وشددان آنددان اسددد

(رسددتمبیک ت،رش د و رمنددان واسددوکلائ 9919 ،؛ کددرامش )9199 ،9زبددان تنهددا بیش د
از هرهند

نیسد  ،بل ده ا در هرهند

زبددان پایدد اصددل آن اسدد

(لددادو )9111 ،9در همددیا راسددتا کددرامش ،کددیا و مددوره

( ،) 9111زبان را معاد هرهند
معناس
از هرهن

که که هرهن

را همانندی مجموعدها درهدمتنیدیه در نتدر بگیدریم،

و هرهند

1

را برابدر زبدان جامعده معرهد کردندی ایدا بدیان

بدا تمدام ابعداد و سدابتار زبدان مدرتو بدوده و هدی بزعدی از زبدان

آن زبان جیا نیس

هرضیهها متعید در مورد هموسدتگ زبدان و هرهند
م تددوان بدده هرضددی نسددوی

بیدان شدیه اسد

در ایدا بدیا

و جوددر زبددان سدد یر-ورف ( )9111بددهعنوان اساسدد تریا و

چالش تریا هرضدیهها هموسدتگ زبدان و هرهند

اشداره کدرد در هرضدی نسدوی

سد یر و ورف بدده رابطد تنگاتند

زبددان ،ت ،ددر و هرهند

طری زبان بر طرز ه ر اهراد اثر م

دذارد ایدا مل دان همیندیا بدا معرهد تد قدو جودر

زبددان  ،ددام هراتددر از هرضددی نسددوی
بددیون زبددان مم ددا نیس د

پردابتدده و معت ینددی هرهند

زبدان ،
از

ذاشددته و ا عددان م کننددی کدده ت ،ددر و انییشددیین

هرضددی جوددر زبددان عوددارت اسد

از این دده انسددانها در نتددام
)1. cultuling analysis (CLA
2. Kramsch
3. Lado
4. Kramsch, Cain, & Murphy

بررس تطوی

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

ت ،ر نهتنها تل

1

تأثیر زبان بدود هسدتنی ،بل ده ایدا ت ،درات توسد زبدان تعیدیا م شدود

(واعت د  )9919 ،س د یر-ورف ( )9111معت ینددی دنیددا
سابته م شود بیانمعنا که اهراد ،جهان را براسا
لی اف )9119( 9نی معت دی اسد
هرهن د

پیرامددون براسددا

زبان بوم بود در م کننی

زبدان الهدامبیش رهتدار اهدراد اسد

مددردم جامعدده بایددی بدده بررس د و تللی د زبددان آنهددا پرداب د

پیشقددیم ( )9919معت ددی اسدد
آش ار سازد ایا بیان معناسد

دنیددا

زبددان

موشدد اه در زبددان م توانددی هرهندد

و بدرا شدناب
در همددیا راسددتا،
مزسددتَتِر در آن را

کده م ولدهها زبدان و هرهنگد آنچندان در هدم تنییهاندی

که واکاو در یدک زبدان مدا را از ظراه هدا هرهنگد آن آ داه م کندی و ام دان شدناب
هرچه بهتر مسدائ هرهنگد را هدراهم م سدازد براسدا
م تددوان دو جد

نا سسددتن دانسد

ایدا هرضدیهها زبدان و هرهند

را

کدده م تواننددی بددر شددیوۀ بیددان و بربددورد اهددراد تددأثیر

بس ای بگذارنی (رییاردز و اشمی )9119 ،9
 .2 .2زباهنگ و تحلیل آن

در راسددتا ارتودداه تنگاتندد
م الددها بددا عنددوان «معره د زباهندد

و نا سسددتن زبددان و هرهندد  ،پیشقددیم ( )9919در
بددهعنوان اب د ار تلددو را در هرهن کدداو زبددان»

م،هددوم «زباهن د » را مطددرد نمددود او هرهن د

مسددتیر

(زبان هرهن د ) و علددم بررس د آن را «هرهن کدداو
متشدد

از واکدداو

زبددان را زباهندد

زبددان» نامیددی .زباهن هددا کدده بددود

از چنددییا عوددارت زبددان م باشددنی ،هنگددام کدده در کنددار هددم قددرار یرنددی،

«هرازباهندد 9هددا» را تشدد ی م دهنددی (پیشقددیم ،9919،ص  )19هرازباهن هددا ضددما
ترسیم شما کلد یدک هرهند  ،زباهن هدا زیرمجموعد بدود را نید مدییری
(ش

 )9پیشقیم با معره ایا م،داهیم سدع کدرد رابطد دوسدویه میدان زبدان و هرهند

را نشان دهدی او معت دی اسد
هرهن

م کنندی

«ندهتنها زبدان نمایدانگر و تجلد هرهند

اسد

بل ده داه

در بنی زبان اس » (پیشقیم ،9919،ص )11

1. Lakoff
2. Richards & Schmitt
3. metacultuling

مطالعات زبان و ترجمه
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شکل  .1شمای کلی از ارتباط میان زبان و فرهنگ (پیشقدم ،1931 ،ص)85 .

پیشقددیم ،ابراهیمدد  ،ناج میددیان و دربشددان ( )9191در وصدد
شددناب

زباهن هددا موجددود در زبانهددا میتلدد

بررسدد و

اهمیدد

بیددان م کننددی کدده شناسددای

زباهن هدا موجدود بده مدا ایدا ام دان را م دهدی کده عدادات هرهنگد نادرسد
بددویش را بشناسددیم و آنهددا را بددا عددادات
جایگ ین رهتارهدا هرهنگد درسد

جامعد

پسددنیییه جددایگ یا کنددیم ایددا پژوهشددگران

بدهجدا رهتارهدا هرهنگد نادرسد

را کده تعدال

زبان و هرهنگ را در بر دارد« ،بِههرهنگ » 9م نامنی
پیشقددیم و هم دداران ( )9191در ادام د تشددریا اهمی د

زباهن هددا ا عددان م کننددی کدده

شناسای زباهن ها برقرار روابد مدرثر بدا سدایر جوامدع را رقدم م زندی و عدیم شناسدای
آنهددا ،سددو

ش سد

ارتودداه م شددود بددرا مقددا  ،هددرد را در نتددر بگیریددی کدده قیددی

برقرار ارتواط موهد بدا ویشدوران ایراند دارد چنانیده ایدا هدرد هرهند

جمدع رای

9

1. euculturing
2. collectivism

بررس تطوی

9

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

ایرانیان و زباهن ها مربدوه بده آن را نشناسدی و در روابد بدود تدا حدی زیداد از ضدمیر
او شدیص اسدت،اده کندی ،بده میاطد

او حدس بوشداینی دسد

نیواهدی داد و ش سد

ارتواط رخ بواهی داد

در راسددتا بررسدد عوامدد مددرثر در ارتودداه موهدد  ،پیشقددیم ( )9191در کتدداب 919
م،هوم آموزشد

9

دام هراتدر از الگوهدا موجدود برداشدته و الگدوی بده ندام «زبدام » 9را

معره د کددرده اس د

ایددا الگددو کدده زبددان را اب د ار مددرثر بددرا ت ییددر رهتددار و عددادات

م دانددی ،م،دداهیم «زبدداه ر»( 9شددناب
«زبدداحوا »( 1حددوا

و ت ،ددر در زبددان)« ،زباهَیَجددان»( 1هیجددان در زبددان)،

در زبددان) و همینددیا «زباهندد » (هرهندد

م شدود همددانطور کدده در شد

در زبددان) را شددام

 9دیددیه م شددود ،پیشقدیم و ابراهیمد ( )9911معت ینددی

از طرید بررسد کارکردهدا کلددان م د در زبدان و ارائد تیدویر مت،داوت و منسددجم از
آن ،ایا الگو ،برقدرار روابد موهد بدا دیگدران را تسدهی م کندی در ح ی د  ،ایدا الگدو
اهددراد را قددادر م سددازد بددا بهره ددرهتا از ک د کارکردهددا م د و سددابتار مربددوه بدده آن
ارتودداه بددوب بددا میاطوددان برقددرار کننددی براسددا
زباهن د

الگددو زبددام  ،پرواضددا اس د

کدده

بددهعنوان ی د از زیرمجموعددهها اصددل ایددا الگددو ن ددش بس د ای در برقددرار

ارتواه مرثر ای،ا م کنی

1. 101 educational concepts
2. brainling
3. cogling
4. emoling
5. sensoling

1
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شکل  .2الگوی زبامغز و زیرمجموعههای آن (پیشقدم و ابراهیمی ،1933 ،ص)3 .

زبان اه به هرهن
حام د
اس

هرهن د

جدان م دهدی و هرهند

بشددر اس د

و هددر هرهن د

داه زبدان را شد

م دهدی .زبدان ب شدک

«میمهددا هرهنگ د » 9را در بددود جددا داده

میمها که بهمقاب ژنهدا عمد م کنندی ،بدا زبدان منت د م شدونی و از نسدل بده نسد

دیگر امتیاد م یابنی میمها کده همیدون ژنهدا بدوب و بدی دارندی داه ا در کشد
نشونی ،آلود

ها هرهنگ را در پ بواهنی داش

ابتلاه زبان و هرهند

در واژۀ زباهند

و کنتدر

(داوکین )9111 ،9

بدهبدوب بیدان شدیه اسد

پیشقدیم ،ابراهیمد

و دربشان ( )9191ا عان م دارنی بدا توجده بده این ده زباهن هدا بده م،داهیم هرهنگد بدارز
هر زبان اشاره دارنی ،واکداو آنهدا م تواندی ههدم و در هرهنگد اهدراد را اهد ایش دهدی
بهعوارت دیگر ،همان ونه کده در تللید
تأثیر آن در کلام هستیم ،در تللید زباهند
باشدیم همان ونده کده در تللید

،تمدان انت داد  9بدهدنودا یداهتا روابد قدیرت و
نید بایدی بدهدنودا پیدیاکردن میمهدا هرهنگد

،تمدان انت داد  ،بدهدنودا آ اهسداز و ت ییدر ،تمدان
1. cultural memes
2. Dawkins
3. critical discourse analysis

بررس تطوی

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

هسدتیم ،در تللید زباهند
زباهنگ تلا

1

نید بایدی بدهدنوا آ اهسداز و ت ییدر هرهنگد باشدیم تللید

دارد از طری شناسدای میمهدای کده بدا زبدان در قال هدا میتلد

م شونی ،ژنها معیدوب را شناسدای و اسدتیرا کندی و آ داه مدردم را نسدو
بالا بودرد همیندیا بدر آن اسد

منت د
بده آنهدا

تدا در صدورت نیداز پیشدنهادهای بدرا مهنیسد و ت ییدر

ژنها معیوب ارائه دهی
 .9 .2چارچوبهای نظری برای تجزیه و تحلیل زباهنگ

بدهطور کلد سدده الگدو بددرا بررسد زباهن هددا میتلد

وجددود دارد کده عوارتانددی

از:


الگو  SPEAKINGهایم )9119( 9



الگو ویرایششیۀ هایم ()E-SPEAKING



الگو م،هوم ِ تللی زباهن

ی دد از زیرشددابهها قومنگددار در مطالعددات تللیدد
،تار 9اسد

،تمددان و کلددام ،قومنگددار

کده بدا پیوندی زبانشناسد و مسدائ قومنگدار توسد هدایم در سدا 9119

مطرد شدیه و بده واکداو و مطالعد چگدونگ کداربرد زبدان بدا توجده بده هرهند
پردابتدده اسدد

جامعده

در ایددا نتریدده ،چگددونگ تددأثیر روابدد اجتمدداع حدداکم بددر اهددراد در

انتیدداب و سدداب

وندد زبددان بررسدد شددیه اسدد

(شدد رای  ،مطیددع و صدداد زاد ان،

 )9911با اهمی یاهتا ن دش ارتوداه در تعاملدات روزمدره ،ایدا ندام بده قومنگدار ارتوداه
ت ییر یاه

9

که بده بررسد ت،اوتهدا هرهنگد اهدراد جوامدع وندا ون از منتدر چگدونگ

اسدت،اده از زبدان در باهد

م پدردازد ایدا م،هدوم کده بدر نتدر جیای ناپدذیر هرهند

ارتواطددات اسددتوار اسدد  ،زبددان را موضددوع هرهنگدد م دانددی کدده در باهدد

و

اجتمدداع

است،اده م شود هایم ( )9119بدا الهدام از ایدا م،هدوم و بدا در نتر درهتا ن دش ارتواطدات
و تعاملددات اجتمدداع

از طری د

زبددان و همینددیا بددرا قاعیهمنددی کددردن رویددیادها

1. Hymes
2. ethnography of speaking
3. ethnography of communication

91

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم
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،تار  ،مجموع عوامل را کده ن دش مهمد در تعاملدات میدان اهدراد ای،دا م کنندی ،معرهد
کدرد او معت دی اسد
هستنی روییادها

در قومشناسد ارتوداه ،ایدا عوامد در تعویدر معندا

،تمدان دبید

،تار از نتر هدایم همدان «تعامد اجتمداع اهدراد اسد

کده زبدان در

آن ن دش بسد ای ای،دا م کندی و قدوانیا حداکم بدر تعاملدات اجتمداع را معدیا م سدازد»
(رسدتمیان و طواطودائ  ،9911 ،ص  )99در ایدا رویدیادها عدوامل مانندی موقعید

،تده،

اهیاف ،ته و اطلاعات کده میدان اهدراد شدرک کنندیه در م المده رد و بدی م شدونی ،حدائ
هسدتنی ایدا عوامد بده  91مرل،ده در قالد

اهمید

هشد

زیرمجموعده ت سدیم شدیهانی و

هایم ( )9119مجموع ایا عوام را به ابتیار  SPEAKINGنامییه اس
شدان ده مرل،د مدرثر در تللید
ملتدددوا

،تمدان و بررسد م المدات عوارتاندی از :شد

پیدام،

پیدددام ،موقعیددد  ،صدددلنه ،سینگو هرسدددتنیۀ پیدددام ،بطدددابکنندددیه،

شدنونیه دریاه کننیه حندار ،میاطد  ،دسدتاورد ،هدیف ،للدا ،مجدرا ارتوداط  ،اندوا
،تده ،هنجارهدا تعاملدات ،هنجارهدا تعویدر و ت،سدیر و ژانرهدا کده هدایم آنهدا را در
هشد

زیرمجموعد کلد

بدهصدورت زیدر ت سدیمبنی کدرده اسد

(پیشقدیم ،ابراهیمد ،

شعیر و دربشان ،در حا چاپ):
 9موقعیدد

( :)Sموقعیدد

اشدداره بدده «زمددان»« ،م ددان» و بددهطورکل «موقعیدد

هی ی د » و جنودده ها هی ی د
ک د  ،موقعی د

،تمددان ماننددی چیددیمان و عناصددر ظدداهر دارد در

،تمددان بدده دو ددروه عموم رسددم و بیوص ایررسددم ت سددیم

م شود ( ام رز 9و هایم )9199 ،
 9شددرک کننی ان ( :)Pبدده همدد اهددراد کدده در ،تگددو شددرک

م کننددی ماننددی

سدددینگو-شدددنونیه ،بطابکنندددیه-بطابشدددنونیه و هرسدددتنیه -یرندددیه و دارا
ن شهددا اجتمدداع در ،تگددو هسددتنی ،شددرک کننیه ،تدده م شددود بددا توجدده بدده
وضعی

قیرت و هاصدله ،شدرک کننی ان در یدک ،تمدان بده چهدار دروه همتدراز

و رسددم  ،همتددراز و صددمیم  ،نددابرابر و رسددم و نددابرابر و صددمیم ت سددیم
م شونی (هایم )9199 ،
1. Gumperz

بررس تطوی
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 9هدددیف ( :)Eهدددیف کلددد

99

،تمدددان و هدددیف هدددر یدددک از شدددرک کننی ان

(کولتارد)9111 ،9
 1ترتی

،تمدان ( :)Aترتید

،تمدان اقدیامات توسد

کده زمینده

ویندیه اسد

را برا اقیام توس شنونیه مهیا م سازد (جانستون و مارسلینو)9191 ،9
 1للددا ( :)Kللدددا شددرک کننی ان در ،تمدددان مم دددا اسدد
موقعیدد

متناسددد

بدددا

،تمددان جددی  ،طعنددهآمی  ،ه دداه  ،دوسددتانه ،بیددمانه ،همددیرد یددا

تهیییآمی و ایره باشی (وارداف)9191 ،
 1اب د ار ،تمددان ( :) Iاشدداره بدده زبددان ،ددویش و نددو مجددرا ارتودداط دارد کدده
وینیه برا برقرار بدا میاطد

از آن اسدت،اده م کندی ابد ار ،تمدان بدهطور کلد

به دو دست نوشتار و ،تار ت سیم م شونی (جانستون و مارسلینو)9191 ،
 9قددوانیا ،تمددان ( :)Nقددوانیا ،تمددان ،رهتارهددا بدداص مشییددههای هسددتنی
که به یک ،تمان نسو
 1نددو

داده م شونی (هایم )9199 ،

،تمددان ( :)Gژانددر بدداص زبددان (شددعر ،اهسددانه ،داسددتان ،ضددربالمق ،

دعا ،بطابه ،لطی،ه ،م المه و ایره) (ساویلهترویک)9119 ،9
از آنجددا کدده در تعاملددات روزمددره و هرهندد
دارا بددار هیجددان  1مقودد

یددک جامعدده واژ ددان و عوددارات زبددان

و من،دد هسددتنی و ایددا هیجانددات در ت،سددیر هرهنگدد مددرثر

هسدتنی ،پیشقدیم و هم داران (در حدا چدداپ) بزعدی هیجدان

را بده الگدو قومنگدار

ارتوداه اهد وده و آن را بده قدومنگدار هیجدان ارتوداه 1بسد دادندی ایشدان همیندیا بدا
اه د ودن بعددی هیجانددات بدده مرل،ددهها جامعهشددنابت مطردشددیه در الگددو
هایم  ،آن را به الگو  E-SPEAKINGت ییر دادنی (ش

SPEAKING

)9

1. Coulthard
2. Johnstone & Marcellino
3. Saville-Troike
4. emotional load
5. emo-ethnography of communication
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 ،پیشقدیم و هم داران (در حدا چداپ) بدا معرهد م،هدوم زباهیجدان هرهنگد

ددام هراتددر از الگددو هددایم برداشددتنی و از ایددا م،هددوم بددهعنوان حل د م ،ددودۀ الگددو
یهدایم یداد کردندی بده هیجاندات کده در پشد
هرهن
هرهنگ

باص مم دا اسد

عودارات زبدان نه،تده هسدتنی و در یدک

معدان منلیدر بده هدرد بدود را داشدته باشدنی ،زباهیجانهدا

،تده م شدود (پیشقدیم و هم داران ،در حدا چداپ) پژوهشدگران بدا اسدت،اده از

ایددا الگددو پیشددنهاد م تواننددی از ت طیددع و مقلددهکردن هرهن د

از هیجددان دور کننددی و

هم مان با بررس رابط زبان ،ت ،ر و هرهن  ،هیجان را نی در تعاملات للاظ نماینی

شکل  .9الگو ( E-SPEAKINGپیشقدم و همکاران ،در حال چاپ)

برا رهدع کدم و کاسدت ها الگوهدا پیشدیا از قوید ن دردابتا بده الگدو هرهنگد ،
در نتددر نگددرهتا حددس و هیجددان و عوامدد ملیطدد زیرسددابت در تللیدد زباهن هددا،
پیشقددیم ،ابراهیمدد و دربشددان ( )9191الگددو م،هددوم ِ زباهندد
نهای ِ تللی زباهن

را بددهعنوان الگددو

معره نمودنی کده بدهنتر م رسدی ایدا الگدو م تواندی بده تمدام ابعداد

زبان  ،هرهنگ و هیجان زباهن ها پردازد (ش

)1

بررس تطوی
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مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

شکل  .4الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ (پیشقدم ،ابراهیمی و درخشان ،2222 ،ص)18 .

بددرا طراح د ایددا الگددو ،پیشقددیم ،ابراهیم د و دربشددان ( )9191بدده بررس د عوام د
ملیط زیرسابت از قوید م دان ج راهیدای کشدور ،مید ان ثدروت و بدایر ملد  ،مسدائ
اقتیاد و ایدره پردابتندی (شد

 )1ایدا پژوهشدگران معت یندی عوامد ملیطد بدهعنوان

منشدددأ ت،اوتهدددا در جامعددده ،ن دددش پررنگددد در هرهن سددداز مدددردم آن جامعددده و
شد
زنددی

یر زباهن هددا آنددان دارنددی بددهعوارت دیگددر ،ملیطد را کدده اهددراد جامعدده در آن
م کننددی م تددوان ی دد از ریشددهها شدد

عنیددر اصددل تأثیر ددذار در شدد

یر ت،اوتهددا زبدداهنگ زبددان و

یر و تللیدد زباهن هددا آنددان دانسدد

تعییاکننددیۀ می د ان هَیَجامَددی( 9می د ان مواجهدده ،در یددر حس د نس دو

کدده حتدد

بدده عوددارات و نددو

هیجدان تولییشددیه) ت،اوتهددا هرهنگد و ت،اوتهددا زبدان مددردم آن جامعده نسددو
عوارات و واژ ان اسد
از اهمی

بدده

از ایدا رو ،در نتدر درهتا عوامد ملیطد در تللید زباهن هدا

بالای بربوردار اس
1. emotioncy
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دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

شکل  .8تأثیر عوامل محیطی در تحلیل زباهنگ (پیشقدم ،ابراهیمی و درخشان ،2222 ،ص)14 .

براسددا

الگددو پیشددنهاد ِ پیشقددیم ،ابراهیمدد و دربشددان ( ،)9191مل ددان بددرا

تللی د زباهن هددا ابتددیا م بایس د
باشنی ،سد س بدرا توصدی

از هرهندد

یددک جامعدد زبددان آ دداه کام د داشددته

آن زبدان ،الگدو هَیَجامَدی و الگدو هدایم را مدی نتدر قدرار

دهنی بهطور کلد  ،الگوهدا تللید زباهند

کده در ایدا قسدم

بده آنهدا پردابتده شدی،

به مرور بدا اهد وده شدین ابعداد جییدی از قوید ابعداد هرهنگد  ،حسد و هیجدان کامد تر
شدیه و نهایتدات در الگددو پیشددنهاد پیشقدیم ،ابراهیمد و دربشددان ( )9191ن دداه ضددع
و کم و کاست ها آنها پوشش داده شی
 .9مطالعات انجامشده در حوزة زباهنگ

بددا وجددود این دده زمددان زیدداد از معره د زباهن د

نم

ددذرد ،بددهدلی اهمی د

و ن ددش

زباهن ها در برقدرار ارتوداه مدرثر ،پژوهشهدا متعدید بدهمنتدور شناسدای و واکداو
آنها انجدام شدیه اسد

بدا جسدتجو کلیدیواژۀ زباهند  91 ،مطالعدها کده بده زبانهدا

هارسدد (تعددیاد ،)99 :انگلیسدد (تعددیاد )9 :و هرانسددو (تعددیاد )9 :انجددام شددیه بودنددی،
جمددعآور شددینی از ایددا تعددیاد  91پژوهشدد کدده بدده واکدداو زباهن هددا میتلدد
پردابتدده بودنددی در پی ددرۀ ایددا پددژوهش قددرار رهتنددی بددرا مددرور ایددا پژوهشهددا ،از

بررس تطوی
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مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن

چارچوبها نتدر آنهدا ،ندو پی دره و نتدایج آنهدا ،جدیول تهیده شدیه اسد
ابعاد میتل

کده بده

ایا پژوهشها م پردازد (جیو )9

جدول  .1دستهبندی اطلاعات مربوط به پژوهشهای پیشین در زمینۀ زباهنگهای مختلف با تأکید بر
روششناسی و یافتههای آنها
پژوهش

زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق

نتیجه

پیکره

بررسد

،تمانها انجامشیه در هیلمها نشان

داد که کاربرد قسم در زبان هارس بیشتر از زبان
که ایا مسدد له نشدداندهنیۀ

انگلیسدد اسدد
جمع را بودن هرهن

ایرانیان اس ؛ هرچنی ایا

کزنش ،تار چه در زبان هارس و چه در زبان
پیشقیم و
عطاران

قَسم

()9919

الگو

 911هیلم (11

هایم

هیلم انگلیس و

()9119

 11هیلم هارس )

انگلیسد بیشدتر برا دهع ضرر و اتهام ،جل
من،ع  ،تعج

و قو اسددت،اده م ردد نتایج

ایا بررسدد ها همینیا حاک از آن اسدد

که

مراجع قسم در زبان هارس مت،اوتتر و متنو تر
از زبان انگلیس اس

مراجع قسم در هیلمها

هارس شام موارد زیر اس :
بده بیا بیا شددداهیه ،به پیر به پی مور ،به امام
رضدددا ،به مو  ،به جیم هاطم زهرا ،به ارواد
با

بابام و ایا تا بمیره

بررسد کنش ،تار ن،ریا کردن در ،تمانها
میتل

نشان داد که شرک کننی ان اال

وقت

عداج و درمداندیهاندی و مان م کننی که ح
پیشقیم،
وحیینیا و
هیروزیان
پوراص،هان
()9919

الگو
ن،ریا

هایم
()9119

 911هیلم (911
هیلم انگلیس و
 911هیلم
هارس )

ضددایعشددیۀ آنان قاب جوران نیسدد  ،اقیام به
ند،ریا م نمدداینددی در چنیا موقعی د هددای
انگلیسدد زبانان بربلاف هارسدد زبانان بهجا
ن،ریا از هلش و ناسد ا است،اده م کننی علاوه
بر ایا ،نتایج بهدس آمیه نشان داد که بیشتریا
بسددامی زباهن

ن،ریا میتص نشددان دادن یا

جلو یر از بشدددم ،بیدان عج و درمانی ،
ضدرر و زیان و توهیا اس

از آنجا که ن،ریا

91

مطالعات زبان و ترجمه
زباهنگ

پژوهش

چارچوب
نظری تحقیق

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم
نتیجه

پیکره

در اسدلام ناپسنی شمرده شیه اس  ،است ،اده از
کنش ،تار ن،ریا بازتاب کمرن
اعت ادات در هرهن

شین ن ش

ایرانیان اس

ندتددایج ایا تل ی حدداک

از دو برابر بودن
به زبان

کاربردها دعا در زبان هارسد نسو

انگلیس و مت،اوت بودن انگی ۀ هارس زبانان و
انگلیسددد زبانان از دعا کردن اسددد
پیشقیم و
دعا

وحیینیا
()9911

الگو

 911هیلم

هایم

هارس و

()9119

انگلیس

کاربرد

سدددتردۀ دعا در زبان هارسددد نشدددان دهنیۀ
مذه

رای ایرانیان اسد

همینیا مشدیص

ردیی مراجع دعا در زبان هارس د وسددیعتر از
زبان انگلیسدد اسدد

در جوامع ارب معمولات

بیاونی متعا و حنرت مسیا در ن ش مراجع
دعا ظاهر م شونی ،در حال که در زبان هارس
علاوه بر بیاونی ،پیامور اسلام(ص) و ائم اطهار
نی م تواننی مرجع قسم باشنی
ایدا لد د هددا (حددا آقددا ،حدداجددیددهبددانم،
حاج حا بانم) که در ذشدددته از واژهها
ارزشددد ملسدددوب م شدددینی ،دچار نوع
د ردیس شیه و امروزه اه به ضیارز
 911مورد

پیشقیم و
نوروز
کرمانشاه
()9911

ل

(حاج )

الگو

،تمان ضو

هایم

شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

ردییهانی که ایا موضو به کمرن
مذه

در هرهن

ایرانیان دلال

ایا پژوهش نشدددان داد که ایا ل
به منتور تشوی و ترای

تویی

شین ن ش

دارد یاهتهها
ها بیشدددتر

کس به انجام کار ،

تشدد ر کردن ،تلسددیا کردن و بواهش کردن
مورد اسدددت،داده قرار م یرنی بررسددد ل
«حاج » در ،تمانها میتل
داد که ایا ل

همینیا نشان

در باه های بهکار م رود که،

چه بهصدورت جی یا طعنهآمی  ،شیص قیی
احترام ذاشت ا یا قیاس

بیشیین را دارد

بررس تطوی
پژوهش

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن
زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق
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نتیجه

پیکره

در زبان هارسددد

کاربرد هراوان واژۀ قسدددم

نشددداندهندیۀ ت دییر را بودن ایرانیان اسددد
واکاو

قسم

،تمانها شام زباهن

نشان

داد که ت ییر رای با سا رابطها مست یم و با
 911مورد
پیشقیم و
عطاران

قسم

()9911

تلیدددیلات رابطها

مع و

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

هیف اصدددل اسددد

()9119

موقعی ها

نومیی  ،دلیار و همیرد  ،لهمنی  ،آرزو و

طویع

مشدیص شدی که زباهن

دارد همینیا

قسم

که عوارتانی از یأ

امیی ،امتنا از پاسخ ،تعج

و

و هشیار للاها

ونا ون نی در بهکار بردن قسم
که م توان به للا یأ

دارا ه،

است،اده شی
و

و نومیی  ،عیوانی

تعج آمی بهعنوان پرت رارتریا للاها اش داره
کرد
ایا پژوهش نشدددان داد کده ایا زبداهند
موقعید ها

در

ایررسدددم بیا اهراد همتراز یا

نددابرابر بددا ح،ب ادب بددا للاهددا مت،دداوت
پیشقیم،

 911مورد

هیروزیان
پوراص،هان
و طواطوائ

ناز کردن

هاران

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

()9911

(ملتمسدددانده ،کندایهآمی  ،توهیاآمی و ) بهکار
م رود بهعوارت ایا زباهن
هر هرد و در هر باه

نم توانی توس

اجتماع اسدت،اده شددود

نتایج ایا تل ی همینیا نشدددان داد که هیف
اهراد از اسدددت،داده از ایا زباهن
معیارها ادب و رد دربواس
سدددتردۀ زباهن
شاهی اس

عمیتات ح،ب
م باشی کاربرد

ناز کردن در زبان هارسددد

بر جمع را بودن ایرانیان و دنیا

مت،اوت شرق ها و ارب ها
 111مورد

پیشقیم و
هیروزیان
پوراص،هان
()9911

نم دانم

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

کداربرد زبداهند

نم دانم در زبدان هارسددد

نشدداندهنیۀ اصددد ایرمسدددت یم وی هرهن
ایرانیدان اسددد

ایرانیددان کدده اهراد جمع را

م باشددنی ،بهمنتور ح،ب هماهنگ با روه ،از

91
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پژوهش

زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم
نتیجه

پیکره

است،اده

شیوۀ ارتواه ایرمست یم و بیان زیگ ا
م نماینی
نتدایج بررسددد

انجامشدددیه در

،تمدانهدا

موقعید هدا طویع نشدددان داد کده زبداهن
«نم دانم» اال د

بددا وجود دانش کدداه ن د

وینیه برا ح،ب من ل
و یا وجه میاط

اجتماع طرف م اب

اسدد

وینیه

و از سددو

برا پرهی از ابتلداف و تناق

بهکار م رود

همینیا مشیص شی که زباهن

«نم دانم» از
،تمددان

بعددی اجتمدداع دارا کدداربردهددا

وندا ون از قوید ندیاشدددتا اطلاعات ،ح،ب
وجهه ،تردیی ،ایرمسدددت یم بودن ،قوو ن ردن
مس ولی  ،رونی م المه و ایره م باشی
هارسیان و
علو
()9191

صریا وی ،
توهیاآمی ،
جور را و
کودکانه

الگو

مطالع مورد

هایم

پی رۀ زبان

()9119

رمان آسوموار

معندا و م،هوم هر کدیام از زبداهن ها متأثر از
دو ره و زمان نوشتا ایا رمان هستنی ،بیان معنا
که ایا زباهن ها م بایس
و موقعی

متناس

با شرای

آن زمان تللی شونی

دلی نه،ته در پس کاربرد سدتردۀ ایا زباهن
در میدان هدارسددد زبداندان ،حداکمی

پیشقیم،

 199مورد

هیروزیان
پوراص،هان
و هیروزیان

مرگملور و
شاد ری

پوراص،هان

مرگانییش و مرگطل

بودن ،مردهپرسدددت ،

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

ایا زباهن ها در موقعی ها ایررسم و بیا

()9119

موقعی ها

اهراد همتراز یا نابرابر کاربرد داشددته و بیشددتر

طویع

بدده مدندتور بیددان ن،ریا ،دعددا ،توهیا ،بیددان

()9911

امستای و شاد

احسداسات ،تعری

ری

م،اهیم

در جامع ایران اس

و تمجیی ،تعارف ،اجوار و

س وت بهکار م رود
پیشقیم،
دربشان و
جنت عطای
()9911

مردسالار و
زنسالار

الگو
هایم
()9119

 9111مورد
پاره ،تار
( 111مورد از
هیلمها

زباهن

مردسددالار در دو ده  9911و 9911

بهمرور در هرهن

ایران کم شدددیه و رهتهرهته

جددا بود را از نتر قددیرت در ،تمددان بدده
زباهن

زنسالار داده اس

در واقع م توان

بررس تطوی
پژوهش

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن
زباهنگ
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چارچوب

پیکره

نتیجه

سینمای ده

ده  9911را مییا بارز ت ،ر مردسالارانه ،و

نظری تحقیق

شی

و 111

مورد از
هیلمها

ده  9911را میدددیا بارز ت ،ر زنسدددالانه
برشدمرد همینیا یاهتهها ایا پژوهش نشان
داد که بیشدتریا بسامی زباهن

مردسالار در

سینمای ده

هیلمها سددینمای ایران ده  9911به موارد

نود)

تهدییدی ،ب رگبین  ،عیدددودانی  ،دسدددتور،
متلک وی  ،امر و نه  ،نیش و کنایه ،پربا
و تل یر ابتیاص یاهته اس
نتایج ایا پژوهش نشددان م دهی که ایرانیان به
اهیاف مت،اوت ماننی نازکردن و بجال  ،نشان
دادن عیم اطمینان ،پرهی از ابراز نتر بهصورت
مست یم ،مس ولی

ری

 ،اجتناب از اعلام نتر

میال  ،نیاهتا پاسی مشیص برا تیمیم،
دها از بود ،نشاندادن رهتار
 999مورد

پیشقیم و
ابراهیم
(در حا

بلات لی شی

چاپ)

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

()9119

موقعی ها
طویع

از استر

هن  ،دور

و نگران  ،نیاشتا اطلاعات کاه و

عیم آ اه  ،جلو یر از سو ت،اهم و تعارف
ایا زباهن

را در باه ها عموم بیوص ،

رسم ایررسم

است،اده م کننی ایا زباهن

بسدددامدی بدالدای در هرهند
نشدداندهنیۀ ابهام ری

ایرانیان دارد که

بالا آنان اسدد

در

واقع ایرانیدان تمدایل بده مانین در بلات لی، ،
تعلی و ابهام نیارنی ایرانیان بلات لی ،بود را
بدا عودارات ت دابل دو ددانده ابراز م کنندی تددا
میاطوشان در تیمیم یر به یار شان بیاینی و
آندان را بدا اعلدام نتر بود از بلات لی ،نجات
دهی
پیشقیم،
دربشان،
ابراهیم و

الگو
مقو نگر

هایم
()9119

 999مورد

بیشددتریا بسددامی زباهن

ضربالمق

موارد ح،ب ادب ،بیددان بیربواه  ،پنددی و

هارس بر رهته

نیدددیل  ،امیی به آینیه ،بو بین  ،اظهار

از کتاب

صددیاق

مقو نگر میتص

و درسددت  ،دعوت به شدداد بودن،
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زباهنگ

چارچوب

پیکره

نظری تحقیق

جنت عطای

هرهن

()9911
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ب رگ

نتیجه

نشدداندهنیۀ بی

و اقوا  ،تشددویه ،اارا و

ضربالمق ها

ب رگنمدای  ،ایجاد حس اتلاد و هم ار ،

هارس

ابراز ارادت و احترام بده دیگران ،علدداقدده و
ملو  ،دعا و طل

بیر ،نشاندادن پایونی به

اعت ادات اسددلام  ،تشددوی و ترای
کار بیر ،تشدوی و ترای

به انجام

به صور در کارها،

دلیار دادن و ش ر ار م باشی.
ایا پژوهش نشدددان م دهددی کدده ا رچدده مرز
مشیی میان کاربرد واژهها «ت ییر» و « ناه»
در موقعی ها میتل

هیروزیان
پوراص،هان ،
پیشقیم و
هیروزیان
پوراص،هان

 911مورد
شرمملور یا
ناهملور

وجود نیارد ،بررسددد

دقی تر شدددواهی زبان نشدددان م دهی که واژۀ

الگو

،تمان

هایم

ضو شیه از

ایررسدم و واژۀ ناه در موقعی ها رسم

()9119

موقعی ها

بدهکدار م رود ایا نتایج همینیا بر حاکمی

طویع

(در حا
چاپ)

ت یدددیر ،االد

در موقعید هددا عموم و

قو تر و قیرتمنیتر هرهن
بده هرهن

شدرم ملور نسو

ناهملور در هرهن

دذاشدددتده و ویژ

ایران صدددله

جمع رای ایرانیان را نی

تأییی م کنی
تللید دادههددا ایا پژوهش نشدددان داد کدده
ناس اها در برب حوزهها م،هوم (حیوانات،
ظواهر و اعندددا بین ،صددد،ات انسدددان و
ویژ ها شیییت  ،ههم و شعور و جنوهها

مهراب و
ملمود
بیتیار ،
(در حا
چاپ)

الگو
ناس ا

هایم
()9119

مطالع مورد
پی رۀ زبان

ع لان  ،آبرو و شدددرم و حیا ،نامو  ،اصددد و
نسددد

و پدیر و مدادر) شددد د م یرنی و

رمان دای جان

توهیاها جنسددد که پاکیامن هرد را هیف

ناپل ون

م یرد بهدلای هرهنگ مشدیی پرکاربر دتر
هستنی یاهتهها تل ی همینیا نشان م دهی
که هیف از زباهن

ناسدد ا بیان «تل یر»« ،بیان

ترحم بدده ونددها من« ،» ،طعندده»« ،پربددا »،
«عیوانی » و حت «آرزو و تمنا من » ،اس

بررس تطوی
پژوهش

مطالعات انجامشیه در حوزۀ زباهن
زباهنگ

چارچوب
نظری تحقیق
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نتیجه

پیکره

اهراد در هرهن

هارسد با اهیاه نتیر کسد

علم بده معنا واقع  ،بهدسددد آوردن آینیها
روشددداتدر ،پو کسدددد
 911مورد
پوری دانپناه
کرمان (در

میر ستای

حا چاپ)

هرص ها مناس

درآمددی ،پ دادن،

برا ازدوا  ،کس

جایگاه

الگو

،تمان

اجتماع  ،امیی به استییام در مراک دولت پییا

هایم

ضو شیه از

کردن همسر تلیی کرده و به ایا ،تمان با

()9119

موقعی ها
طویع

موضو زباهن

میر ستای م پردازنی

هر هرد در موقعی ها میتل

بسته به شرای ،

از للاها مت،اوت در بیان ایا زباهن

است،اده

م کنی که عمیتات بنیهآور ،عیوان  ،تهیییآمی ،
جی و ملو آمی و دلسوزانه اس

 .1 .9تحلیل پیکرة پژوهشهای مربوط به زباهنگ

نمددودار  9نشددان م دهددی کدده از میددان پژوهشهددا انجددامشددیه در حددوزۀ زباهن د 1 ،
پددژوهش دادههددا مددورد نیدداز بددود را از ،تمانهددای کدده در بسددتر موقعی هددا طویع د رخ

دادهانددی ،جمددعآور نمودهانددی بررسد ایددا مطالعددات نشددان م دهددی کدده پژوهشددگران ایددا
حددوزه ،از ،تمانهددا انجامشددیه در هیلمهددا نیدد بددرا واکدداو زباهن هددا بددهدهعددات
اسددت،اده کردهانددی ( 1پددژوهش) ایددا دسددته از پژوهشددگران بددر ایددا باورنددی کدده زبددانِ هنددر،
باهد

طویعد جامعدده را بددهبددوب نمایددان م سدازد بددهعوددارت « ،زبددانِ هنددر انع ا دهنددیۀ

رهتارهددا و احساسددات طویعدد مددردم جامعدده اسدد » (پیشقددیم و وحیددینیا ،9919 ،ص
 )19سایر پژوهشها ( 9پدژوهش) نید بدرا کشد
را بررس نمودهانی

زباهن هدا ،مندابع متند مانندی رمانهدا
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1
1
9
1

1
1
9
9
9
1
،تمانها متن

،تمانها انجام شیه در هیلمها

،تمانها انجام شیه در

موقعی ها طویع

نمودار  .1پیکرة مطالعات انجامشده در حوزة زباهنگ

 .2 .9بررسی چارچوب نظری مطالعات انجامشده در حوزة زباهنگ

بررس مطالعدات انجدام شدیه در حدوزۀ زباهند

نشدان م دهدی کده همد پژوهشدگران

از الگددو  SPEAKINGهددایم ( )9119بددرا تج یدده و تللی د زباهن هددا اسددت،اده کددرده
و از سددایر الگوهددا تج یدده و تللیدد زباهندد

(الگددو ویرایششددیۀ هددایم و الگددو

م،هوم تج یده و تللید زباهند ) بهدره نوردهاندی (جدیو  )9علد
همدواره مدورد توجده پژوهشدگران ایدا حدوزه بددوده ایدا اسد
،تمانها میتل

را بهدق

این ده الگدو هدایم

کده آندان را قدادر م سددازد

بررس کدرده و عوامد مدرثر بدر تعامد میدان اهدراد را بیابندی

(اسددما  )9111 ،9بددا در نتددر ددرهتا مرل ،دههددا ایددا الگددو ،مل ددان م تواننددی رهتارهددا
اجتمدداع اهددراد را بددا توجدده بدده بزعددی زبددان آن تللی د کددرده و اهددیاف ،نیازهددا و سددطود
رضای

اهراد در یر در یدک م المده و این ده زبدان چگونده در باهد

زبدان کداربرد دارد را

مشیص سازنی

1. Small

بررس تطوی
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 .4بحث و نتیجهگیری

ب شک اطلدا از مسدائ هرهنگد  ،تشدییص رهتارهدا هرهنگد ناسدالم و جدایگ ین
آنها با رهتارها سالم که از طرید ابد ار تلدو را بده ندام زباهند
موجد

ام دان پدذیر اسد ،

رشدی و تعدال هدر جامعددها م شدود (پیشقدیم )9919 ،هرچده بیشدتر و جددامعتر

بدده بررسدد و شناسددای ایددا ابدد ار تلددو را ب ددردازیم ،راه رسددیین بدده تعددال هرهنگدد
همددوارتر م

ددردد در ایددا راسددتا ،پیشددنهادهای بددرا مطالعددات آینددیه ارائدده م

ددردد کدده

امیددی اس د

مل ددان را در شناسددای هرچدده بیشددتر و کام د تر ایددا پاره ،تارهددا

زبددان

یار دهی:
 .1 .4واکاوی سایر زباهنگهای رایج

علاوه بدر زباهن هدای نتیدر قسدم ،دعدا ،ن،دریا ،ل د  ،نمد دانم ،نداز کدردن ،قسدم ،
مقوددددد نگر  ،مدددددرگملدددددور  ،مردسالار زنسدددددالار  ،بلدددددات لی شدددددی
شرمملور

،

ناهملور  ،ناسد ا و میر سدتای کده تداکنون بده آنهدا پردابتده شدیه اسد ،

زباهن ها دیگدر نید در جامعده وجدود دارندی کده بدا بررسد آنهدا م تدوان اطلاعدات
قابدد تددوجه دربددارۀ هرهندد
زباهن هددا
آبروری

آن جامعدده بددهدسدد

ونددا ون از قویدد زباهندد

آورد بددرا مقددا  ،م تددوان بدده

ارز کدداه  ،س وتسددتای  ،ایرمسددت یم وی ،

و ت ریم مهمان و ایره اشاره کرد

 .2 .4واکاوی زباهنگهای متنی

بعندد از زباهن هددا بیشددتر در متددون یاهدد

شددیه و در م المددات کدداربرد چنددیان

نیارنددی پیشقددیم ( )9919از آنهددا بددهعنوان «زباهن هددا برونآ دداه » 9یدداد م کنددی آثددار
ادب از جمله رمانهدا و داسدتانها کوتداه منشدأ اند ایدا قوید زباهن هدا م باشدنی کده
بررسد آنهددا م تواندی مددا را از زباهن هدا برونآ دداه هدر جامعدده آ داه سددازد ایددا در
حددال اسدد

کدده از میددان مطالعددات انجددامشددیه در حددوزۀ زباهندد  ،تنهددا دو پددژوهش

(هارسددیان و علددو 9191 ،؛ مهرابدد و ملمددود بیتیددار  ،در حددا چدداپ) بدده واکدداو
1. exvolved cultuling
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زباهن هددا بدده کاررهتدده در رمانهددا پردابتهانددی از ایددا رو مطالعددات آینددیه م تواننددی
سددایر رمانهددا معددروف ادبیددات ایددران و جهددان از جملدده سووَشددون (دانشددور،)9911 ،
چشددمهایش (علددو  ،)9999 ،کِلیددیَر (دول آبدداد  ،)9919 ،هملدد
ایره را بهمنتور استیرا زباهن ها موجود در آنها بهدق

(ش سدد یر )9119 ،9و

بررس کننی

 .9 .4ارزیابی محتوای فرهنگی ِکتب درسی براساس زباهنگهای موجود در آنها

ی د از مددوارد مهم د کدده در ارتودداه بددا موضددو هموسددتگ زبددان و هرهن د
م

مطددرد

ددردد تددوانش بیندداهرهنگ  9و پیددرو آن آ دداه هرهنگدد انت دداد  9اسدد ؛ چراکدده ایددا

تدوانش ن دش بسد ای در برقدرار روابد و تعاملددات بدیا هرهنگد ای،ددا م کندی (بددایرام،1
9199؛ هدددانتین  )9191 ،1همیندددیا شدددناب

زباهن هدددا میتلددد

بدددیون آ ددداه

هرهنگدد انت دداد کدده از مهمتددریا ظرهی هددا تددوانش بیندداهرهنگ اسدد
نیس

ام انپددذیر

از جمله اب ار که بده بهودود تدوانش بینداهرهنگ و اهد ایش آ داه انت داد کمدک

م کنددی ،کتدد

و مطالدد

درسدد انی (سودمنیاهشددار و یوسدد9191 ، ،؛ وِنینگددر و کیدد ،1

 )9199از ایددا رو ،ارزیدداب ملتددوا هرهنگدد ِ کتدد

درسدد امددر ضددرور بددهنتددر

م رسددی (دربشددان9919 ،؛ ریسددا ر )9191 ،بددا توجدده بدده این دده پیشقددیم ( )9919از
زباهن
ی

بهعنوان ابد ار مناسد

بدرا جسدتجو مسدائ هرهنگد ِ زبدان یداد کدرده اسد ،

از موارد کده م تواندی اهدراد را در ارزیداب ابعداد هرهنگد کتد

درسد زبدان یدار

دهی ،شناسای و استیرا زباهن ها موجود در آنهاس
در ح ی د

از ایددا پاره ،تارهدا زبددان م تدوان بددهعنوان می اند بددرا سدنجش ابعدداد

هرهنگد اب ارهددا تددیریس بدده ویددژه کت د

درسد بهددره بددرد از ایددا رو پیشددنهاد م شددود

مطالعددات کدده قیددی ارزیدداب مسددا ئ هرهنگدد مسددتتر در مطالدد

درسدد را دارنددی از

1. Shakespeare
2. intercultural competence
3. intercultural awareness
4. Byram
5. Fantini
6. Weninger & Kiss

بررس تطوی
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زباهن هددا بهددره لددازم را بورنددی ن ت د دیگددر این دده م تددوان مجموعددهکتابهددا آمددوز
زباهن ها میتل

هارس به ایرهارس زبانان را براسا

تیویا نمود

 .4 .4چارچوب نظریۀ تجزیه و تحلیل زباهنگها

همددانطور کدده پددیش از ایددا نید عنددوان شددی ،تمددام پژوهشهددا انجددامشددیه در حددوزۀ
زباهنددد

از الگدددو  SPEAKINGهدددایم ( )9119بدددرا بررسددد

کردنی عل رام تمدام ویژ

الگدو هدایم کده موجد

هدا مقود

،تمانهدددا اسدددت،اده
شدیه بدهدهعدات از آن

برا تللید دادههدا اسدت،اده شدود ،ایدا الگدو ن صهدای نید دارد بدرا مقدا  ،هدایم در
ایا الگو تنها بده مرل،دهها جامعهشدنابت پردابتده و مسدائ روانشدنابت زبدان را للداظ
ن ددرده اسد  .ایددا در حددال اسد

کدده پیشقددیم ،ابراهیمد و دربشددان ( )9191اثوددات

کردنددی کدده در نتددر ددرهتا عددوامل ماننددی حددس و هیجددان بددهعنوان عوامد روانشددنابت ،
الگددو جامعهشددنابت و هرهنگدد را کامدد م کنددی و شددرایط را هددراهم م سددازد کدده
پژوهشگران بتوانندی بدا نگداه کد نگر بده زباهن هدا ب ردازندی از ایدا رو توصدیه م شدود
مطالعات آیندیه بدرا تج یده و تللید

،تمدان از الگدو پیشدنهاد پیشقدیم ،ابراهیمد و

دربشان ( )9191است،اده نماینی تا به شناب

عمی تر از زباهن ها دس

همدانطور کده پیشتدر اشداره شدی ،بدهعلد

اهمید

یابنی

زباهن هدا در بده تیدویر کشدیین
و ههدم ارتواطدات

شِما هرهنگد هدر کشدور و بدا توجده بده ن دش کلیدی آنهدا در در

میانهرهنگ  ،مطالعات متعید بده تللید ایدا پاره ،تارهدا پردابتندی کده در ایدا پدژوهش
بررس شینی بدرا نید بده هدیف مدورد نتدر ،چدارچوب نتدر  ،پی دره و یاهتدهها ایدا
پژوهشها مورد کن ا

واقع شینی بدا توجده بده یاهتدهها ایدا پژوهشهدا م تدوان ،د

کدده زباهن هددا در پی رههددا میتل د  ،بسددامی ،اهددیاف و کاربردهددا

ونددا ون دارنددی از

ایددا رو ،انتتددار مدد رود مطالعددات آینددیه زباهن هددای را کدده در ایددا پددژوهش بررسدد
شددیهانی ،در سددایر پی رههددا نی د واکدداو نماینددی تددا از کاربردهددا آنددان در جوامددع دیگددر
اطلا یابنی همینیا پیشدنهاد م

دردد ،تمدام ایدا زباهن هدا کده پیشتدر براسدا

الگدو

هددایم بررسدد شددیهانی ،بددا اسددت،اده از الگددو پیشددنهاد پیشقددیم ،ابراهیمدد و دربشددان
( )9191تللی شونی تا اطلاعات جامعتر از ایا پاره ،تارها حاص

ردد
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علی درخشدان دانشدیار رشت زبانشناس کاربرد در روه زبان و ادبیات انگلیس
 تربی، از علای تل ی ات او م توان به منتورشناس بیازبان

دانشگاه لستان اس

اوتها هرد زبانآموزان و روانشناس تربیت اشاره کرد، ت،معلم
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مقالة پژوهشی

زباهنگ ناسزا در فارسی و معادلهای ترجمهشدة انگلیسی براساس الگوی هایمز؛

مطالعة موردی پیکرة زبانی رمان داییجان ناپلئون
معصومه مهرابی* (گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی ،دانشگاه آیتالله بروجردی ،بروجرد ،ایران)
بهروز محمودی بختیاری (گروه هنرهای نمایشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران)

چکیده
اینن پننهو ش مقولننة ناسنن ا را بننر م نننا داده ننا پیکننرها در زبان ننا فارسننو و
انگلیسو بررسو موکنن  .در اینجنا از مههنوم زبا ننر بنرا اشناره بنه رابطنة دو سنویة
زبان و فر نر استهاده موشود .بررسو ناسن ا منوتوانن بنه روشن تر شن ن رابطنة مینان
زبان و فر ننر کمن

کنن  ،خاصنه اینکنه در دو زبنان بررسنو شنود .بنهمنظنور انجنام

چنننی تیقیقننو از داده ننا زبننانو رمننان دایوجننان ننناپلنون اثننر ایننر پ شنن زاد و
ترجم نة انگلیسننو آن اثننر دی ن
انگلیسننو نینن اینن اسنن

دیننوی

اسننتهاده ش ن ه اس ن  .دلیننا انتبننا

کننه رفنن و پننرداخت بننه یکننو از دغ غننه ا اصننلو

جامعهشناسننان زبننان بررسننو تهاوت ننا فر نگننو جوام ن اس ن
زبان به زبان دیگر امکان ای بررسنو را فنرا
مها ی فر ن گو در پ

ترجم نة

کننه ترجمننه از ی ن

منوآورد؛ چراکنه متنرج تنا اشنراه بنه

ناس ا ا ن اشته باشن بنهخنوبو از عهن ۀ ترجمنه بنر نمنوآین و

بررسو تط یقو دو نمونة زبانو نشان منود ن کنه چنه تهاوت نایو در این زمیننه بابنا
مشا ه اس  .در ای پهو ش کمو و کیهنو بنرا

نر کن ام از منوارد ،علناوه بنر ارا نة

بسام وبوع ،تیلیلو فر نگو به شنیوۀ کیهنو ن ارا نه شن ه اسن  .الگنو منورد نظنر
ای ن پننهو ش الگننو  SPEAKINGننایم ( )9191اسنن

کننه براسننا

آن انگینن ۀ

افننراد بننرا ادا ناسنن ا بننا توجننه بننه ملا ظننات فر نگننو بابننا توضننی اسنن

و

تهاوت ا زبنانو ناشنو از تهاوت نا فر نگنو را ت ینی منوکنن  .این الگنو انتبنا
ش ه اس

تا بنه میقنا این امکنان را ب ن تنا کارکرد نا ناسن ا را در زبنان فارسنو

ارا نه کنن  .این پننهو ش منوتوانن بنه را کار ننایو بنرا ارا نة معادل نا ترجمننها
____________________________
* نویسنده مسئول m.mehrabi@abru.ac.ir
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بهتر و دبیاتر از متون معاصر فارسنو بنه زبنان انگلیسنو منجنر شنود .تیلینا داده نا
ای پیکره نشنان منود ن ناسن ا ا در برخنو وزه نا مههنومو ( یواننات ،ظنوا ر و
اعضننا ب ن ن ،صننهات انسننانو و ویهگ نو ننا شبصننیتو ،فه ن و شننعور و جن ننه ا
و پن ر و منادر) شنکا منوگیرنن و

عقلانو ،آبرو و شرم و یا ،ننامو  ،اصنا و نسن

تو ی ا جنسو که پاکن امنو فنرد ینا کسنانش را ن ه منوگینرد بنهدلاینا فر نگنو
بابنا توضننی  ،پرکاربردترنن  .یافتننه ا تیقینا نشننان منود نن کنه ن ه از زبا نننر
ناسن ا بیننان تیقیننر ،بیننان تننر
آرزو و تمنا منهو اس

بهگونننها منهننو ،طعنننه ،پرخننا  ،عص ن انی

که با نهری

و تننو

ارت اط دارد.

کلیدواژهها :فر نر ،ترجمه ،زبا نر ،ایم  ،دایوجان ناپلنون
 .1مقدمه

زبان بهمثابة رفتار ارت اطو و انسنانو بنرا انتقنال ان یشنه و تهکنر بنه دیگنران بنهکنار
مورود .مچنی  ،زبان در خلأ بهکنار نمنورود و ناو عناصنر فر نگنو اسن
بهنوبنة خنود وسنیلة ارت ناط و تعامنا مینان اعضنا گنروه اسن
منوشننود .فر نننر دال بننر نجار ننا مشننتر

کنه آن نین

کنه جامعنة زبنانو نامین ه

گروه ننایو از انسننان اسن  .رابط نة متقابننا

زبنننان ،فر ننننر و تهکنننر (جهنننان مههنننومو) موجننن

شنننکاگیر اصنننطلا اتو نظینننر

فر نرکنناو زبننان 9اسنن  .زبا نننر 3ننا عناصننر زبننانو سننتن کننه نناو اطلاعننات
فر نگو دربنارۀ جامعنة زبانوانن (پیشبن م .)9919 ،بسن  ،دعنا ،نهنری
میسنو

منوشنون  .فر ننر مسنتبر از واکناو

فر نگنو از ین

نر ین

زبا ننر

زبنان را زبا ننر ،بنهمعننو نمنایش

زبنان و علن بررسنو آن را فر ننرکناو زبنان منوننامی  .در این اثننا،

ناس ا ا را نی موتوان بطعات زبنانو ناو اطلاعنات فر نگنو لینا کنرد کنه بنا بررسنو
و واکاو آن ا فه فر نگو نی اف ون موشود (پیشب م و بهار .)3193 ،
رفتار ا خشون آمی کلامو بنارز ماننن فیاشنو کنه عنوام بنه آن بن وبیراه منوگوینن ،
رفتار نایو چنون داد کشنی ن ،ته ین کلنامو و خشنون

ا کلنامو پنهنان مثنا بهرکنردن،

1. investigation of language and culture
2. cultuling

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

نادی هگرفت انسان دیگنر  ،بنه رسنمی
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نشنناخت

ضنور انسنانو در جنایو ینا اسنتهاده از

کنایه و ایهام و رم و تیقیر دیگر اس .
بهنظر مورسن انگین ۀ فینش ،ناسن ا و نهنری  ،ا ساسنات و غراین تنن
تننر

نظینر خشن ،

و نهننرت باش ن  .بنننابرای  ،انتظننار م نورود م نة جوام ن بشننر دارا عناصننر زبننانو

ای گونننها باشننن  .افننراد کننه دربننارۀ تاریبچ نة فیننش و نهننری تیقیننا کردهان ن (نظیننر
مونتنناگیو9191 ،9؛ نناگ  )9119 ،3بننه جهننانوبننودن ای ن نننوع از مقولننة شننناختو ااعننان
کردهان ن  .تننو برخننو معتق ن ن کننه در میننان یوانننات ن عجی ش ن ن ا ساسننات تن ن
منهو با زبان ،تولین فینش منوکنن  .امی سنالار ( )9911معتقن اسن

گورینا و شناماان ها

که زبنان سنادها را آموختنه بودنن بنهرا تو منوتوانسنتن لغناتو نظینر کثین  ،کثافن

ینا

ع ارات تو ی آمی ا ما و لعنتو را نگام خش بهکار بگیرن .
چننارچو

پهو شننو مننورد نظننر ،الگننو  SPEAKINGننایم  )9191( 9اسنن

چننارچوبو مناسن

از اجن ا کلننام بننرا تیلیننا فر نگننو فننرا

مههوم زبا نر و ا مین
در پن

منوکنن  .در اینجننا اکننر

آن در بررسنو نا زبنانو لنازم بنهنظنر منوآین  .مههنوم زبا ننر

به ای موضوع اشاره دارد که بنا بررسنو و کناو
آن زبنان دسن

کننه

نر زبنان منوتنوان بنه مهنا ی فر نگنو

یافن  .از آنجنا کنه «ناسن ا ،کلنامو اسن

زینناد بننه فر نننر مننرت و اسن

و ن بننه عواطن

کنه ن تنا ن بسنیار

ارت نناط دارد» (امی سننالار ،9911 ،ص.

 ،)913انتظننار مننورود فیش ننا ابننوام و فر نر ننا مبتلنن

فقننو بننرا خودشننان

مههوم باش  .ای مسنله بوتردین مشنکلاتو را بنرا ترجمنه از زبنانو بنه زبنان دیگنر ایجناد
موکن  .به ای دلینا بنر آن شن ی در این مبتصنر بنا بهرهگینر از یکنو از متنون ادبینات
معاصننر یعنننو پیکننرۀ زبننانو رمننان دایوجننان ننناپلنون فهرسننتو از پربسننام تری ناس ن ا ا
زبان فارسو را به دس

دی .

مقالننة اضننر در نهاینن

وزه ننا معنننایو مطننر در زبا نننر ناسنن ا را در پیکننرۀ

زبننانو مننورد نظننر ط قهبننن

جنن ول ایو ارا ننه مننوکننن  .مچنننی تیلیننا

و در بالنن

1. Montague
2. Hughes
3. Hymes
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داده ا مقاله نشان مود ن بنه چنه دلاینا تناریبو ،اجتمناعو و فر نگنو برخنو فیش نا
دارا بسننام بالنناتر سننتن و تیلیلننو در بالنن
مقولة زبانو به دس

خوا ن داد و این

منان این ۀ زبانشناسنو فر نگنو اسن

نظننام شننناختو انسننان پ ی ن ها اجتمنناعو اس ن
اس

زبانشناسننو شننناخ -فر نگننو از اینن
و مرت ن

کنه در آن

بننا زبننان و فر نننر در ارت نناط

(شریهیان.)9919 ،
به ای منظنور ابتن ا شنر مبتصنر از پیشنینه و چنارچو

سا

پنهو ش ارا نه منوشنود و

داده نا ارا نه و تیلینا منوشنون  .در نهاین  ،تیلیلنو فر نگنو از این مقولنة زبنانو

بننهدس ن
انتبا

داده م نوشننود کننه در پرتننو فه ن آن ،معادل ننا زبننانو مناس ن تر در ترجمننه
خوا

ش  .برا فر نرکاو زبنان ،نیازمنن داننش تناریبو ،زبنان منادر  ،داننش

جامعهشناسنو و داننش روانشناسنو سنتی  ،زینرا زبا نر نا در طنول تناری
مادر ایجاد ش ه وخو سیر فکر را رو

در زبنان

موسازد (پیشب م.)9919 ،

نوشتة اضر برخو نمونه ایو را نین بهدسن

خوا ن داد کنه متنرج بنهدلینا ن اشنت

مههوم زبانوفر نگنو معنادل در زبنان بنومو نتوانسنته از عهن ۀ ترجمنة دبینا این نموننه ا
برآینن تننا بننه اینن وسننیله ا مینن
مههومساز

نظننر و عملننو اشننراه بننه چگننونگو سننازوکار

ا فر نگو و گ گذار آن ا در زبان روش شود.

 .2پیشینة پژوهش

مقول نة زبا نننر در مقالنناتو نظیننر پیشب ن م ( )9919و نی ن پیشب ن م و بهننار ()3193
بهکار رفته اسن  .پیشبن م ( )9919این مههنوم را ابن اع کنرده اسن

کنه نناظر بنر ارت ناط

بی زبنان و فر ننر اسن  .زبا نر نا بنه پارهگهتار نا زبنانو اشناره دارنن کنه در آن نا
گوشه ایو از فر نر مردم کشنور ینا منطقنها نهنان اسن  .بنهعقین ۀ و بنا بررسنو دبینا
ننر زبننان مننوتننوان بننه فر نننر نههتننه در آن پننو بننرد .او در مقال نة اکننر ش ن ه ،فر نننر
مسنتبر از واکنناو و بررسننو زبننان را زبا ننر و علن بررسننو آن را فر نننر زبانکناو
نامی ه و از ترکین

واژه نا زبنان و فر ننر بنه این ترکین

دسن

یافتنه اسن  .در این

پهو ش ،از بررسنو عناصنر زبنانو بنرا رسنی ن بنه تیلینا فر نگنو اسنتهاده شن ه اسن .
ب ی منظور ،زبا نر اب ار تیولگنرا بنرا تغیینر و تن بیر فر نگنو معرفنو شن ه اسن  .او

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

زبا نر خانوادهمینور  ،زبا ننر نو

یجنانوافن ا ،زبا ننر صنرا

گری

 ،زبا ننر

 ،زبا ننر مینا بنه ترکین

ملین

بنا منذ

ب رت/ا تراممیور  ،زبا نر فردین پر ین
را مطنر منوکنن و نتیجنه منوگینرد کنه «پن
مقایسة آن ا در زبان ا مبتل
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از آشکارسناز و تشنبیص زبا نر نا و

منوشنود رفتار نا فر نگنو سنال را از ناسنال مشنبص
فر نگنو ناسنال گرفن »

نمنود و آنگناه تصنمی بنه تغیینر و ینا به نود آن رفتار نا

(پیشبننن م ،9919،ص .)91 .پیشبننن م و عطننناران ( )9913کنننه زبا ننننر بسننن را در دو
زبننان فارسننو و انگلیسننو بررسننو کردهاننن معتق ننن کاربرد ننا اینن کنننش گهتننار در
فارسننو متنننوع و  91مننورد اس ن

و در انگلیسننو  9مننورد اس ن  .آن ننا در این تیقیننا بننه

دلایا فر نگو ای تهاوت پرداختهانن کنه از آن جملنه موتنوان بنه فضنا نابناور و عن م
اطمینننان اشنناره کننرد .پیشب ن م و نوروزکرمانشننا و ( )9911بننه ارت نناط زبننان و مننذ
فر نننر در کارکرد ننا لقنن

نناجو در فارسننو پرداختهاننن  .لق

« ا  /اجینننهخان » واکننناو شننن ه و سنننا

کاربرد نننا مبتلننن

و

ننا « نناجو» و
آن نننا از دو بعننن

مننذ وغیرمننذ و و روانشناسننواجتمنناعو بررسننو ش ن ه اس ن  .یافتننه ا ای ن پننهو ش
نشننان مود ن این لق

ننا کننه در گذشننته واژه ننا ارزشننو میسننو

نننوعو تغییننر شنن ه و امننروزه گنناه ضنن ارز

موش ن هان  ،دچننار

سننتن  .پیشبنن م و و ینن نیا ( )9911بننه

زبا نننر دعننا پرداختهاننن و معتق ننن دعننا در فارسننو دو برابننر کاربرد ننا آن در زبننان
انگلیسو را داراسن

و مراجن دعنا در این دو زبنان متهاوتانن کنه از رو ینة جمن گرا

ایرانننو و نظننام ارزشننو ای ن فر نننر کای ن

دارد .مچنننی  ،در پیش نینة پننهو ش دربننارۀ

مههننوم زبا نننر در زبننان فارسننو بننه نمونننة تیقیقنناتو نظیننر پیشبنن م و فیروزیننان
پوراصننههانو ( )9919مننواجهی کننه در آن میققننان نتیجننه موگیرننن کننه «نمننودان » در
فارسنو دارا کاربرد ننایو نظیننر هن وجهننه ،اجتننا
غیرمسنتقی گویو ،عن م اطمینننان ،اجتنننا

از بننروز اختلنناه نظننر ،نشنناننما

از تعهن و مسنننولی

اسن  .پیشبن م ،فیروزیننان

پوراصننههانو و ط اط ننایو ( )9919معتق نن کننه مننردم ایننران نس ن
عاطهو درجة بالنایو دارنن  .برخنوردار از این

ن

بننه زبا نننر ننناز کننردن

بالنا منجنر بنه واژگنان متعن د
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نا غیررسنمو و توسنو افنراد کنه

تراز یا غیر تراز اس  ،کاربرد دارد.

ما در این مقالنه بنه ناسن ا بنهمثابنة زبا ننر نگریسنتهای و از این جهن
پهو ش در این

ارا نة پیشنینة

نوزه لنازم بنهنظر منورسن کنه مگنو در چنارچوبو بن یمو بنه انجنام

رسننی هان  .در پیشننینة پننهو ش دربننارۀ ناسنن ا و فیاشننو در زبننان فارسننو ،امی سننالار
( ،9911ص )913 .معتقنن اسنن
نمونه ا دشنام سبنانو اس

کننه در متننون فارسننو باسننتان یکننو از بنن یموتننری
کنه افراسنیا

تنورانو در زامیناد یشن

زبان موآورد و از ع ارات «ایث ایث یسن ا منایو» کنه بنهمعننو «لعنن
فر (ب رگنو) را بنه دسن

اوسنتا ،فقنرۀ  91بنر
کنه نتوانسنت این

بیناورم» اسن  ،اسنتهاده موکنن  .در فارسنو میاننه نین گشتاسن
کننه مننرگ فرزن ن ان گشتاس ن

بننه وزیننر

جاماس ن

فیش مود

و منوگوین کنه خنو

نیامن

را در جنگننو پیشننگویو کننرده بننود

پیشنگو جنادوچ چنه تنو را منادر سنا ره و

پ ن ر دیننو بننود (غی ننو ،9911 ،ص .)31 .در کارنام نة اردشننیر بابکننان ن وبتننو اردشننیر
فرمان اع ام مسنر
زن

را صنادر منوکنن منوگوین کنه این روسناو جنادو درونن  ،زاده

را به آخور اساان بر و بهرما کشت (بهنقا از امی سالار ،9911 ،ص.)913 .
در زبنان فارسننو مطالعنات و پهو ش ننا چنن انو در زمیننة فیاشنو و ناسن ا صننورت

نگرفته اس  .شای یکنو از دلاینا این باشن کنه علمنا و میققنان از بنه کنارگیر کلمنات

مسننتهج و زنن ن ه ابننا داشننتهان  .ل ننو ( )9991در مق مننها بننر طن ن و شننوخو در ایننران
اولننی میققننو اس ن

کننه بننه طریقننو علمننو بننا ای ن موضننوع برخننورد کننرده اس ن

و از

بهکارگیر واژه ا مستهج بهمنظنور ارا نة تیلیا نا عنامو ابنا ن اشنته اسن  .در مینان
غربیننان نی ن اس ناراکم  9139( 9و  )9119در دو اثننر خننود بننه موضننوع خشننون

زبان فارسنو پرداختنه اسن  .نولانن و وارن )9139( 3در مجلنة بی المللنو خشنون
مقالننها را در اینن موضننوع بننه چننا

کلننامو در

کلنامو

رسننان هان  .آن ننا در اینن مقالننه کننه بننا تشننری

مساعو چن سبنگو بومو فارسو و تنهنا بنا فهرسن

کنردن مجموعنها از فینش نا بنه
1. Sprachman
2. Noland & Warrent

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

نگننار

درآمنن ه اسنن
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در بننر ننن ارد ،بننه

و تیلیننا زبانشننناختو خنناص و الگومننن

بررسنو چنن ناسن ا در زبننان فارسنو منوپردازنن  .امننا امی سنالار ( ،9911ص )911 .معتقن
ای دو پنهو ش اخینر دارا دو اینراد عمن ه اسن  .نبسن

اس

اصطلا اتو را بنهعننوان فیش نا راین بنهکار گرفتنه اسن

اینکنه نویسنن ه لغنات و

کنه بنرا سنبنگویان بنومو

ناآشنا ستن ؛ مثلاً کلمنة فینا را در کناینه از آدم چنا و ا منا بنهکار گرفتهانن  .گذشنته از
اینن  ،ع نناراتو نظیننر «شمشننیر از  ...سننر درآمنن ه» بننه معنننو آدم لنناغر و زردرو بیشننتر
خلابانه اس

تا اینکه اصا کاربرد و تعابیر عامة مردم باش .

در چننارچو

کلننامو در بالن

نظرینه ا زبانشننناختو مههننوم اد

نظریننه ارا ننه ش ن ه

و افننراد چننون گننافم  ،)9191( 9بننراون و لوینسننون ،)9131( 3بوسننهیل ،)3113( 9

اسنن

کنننالاار )3199b،3199a ،3119 ،9113 ،9119( 1مقولنننة اد /بنننوادبنننو کلنننام را بررسنننو
کلننامو در متننون اد

فارسننو مننوتننوان بننه

کردهان ن  .در مننورد اسننتهاده از الگو ننا اد

میمنود ببتیننار و سنلیمیان ( )9919اشنناره کننرد کنه الگننو اد

کلنامو و تنأثیر آن بننر

روال پیشرف

داستان در نمایشنامة صیادان را کاوی هان .

نتیجننه اینکننه ناس ن ا ا در زبننان فارسننو یننا در بال ن
کلامو بررسو ش هان و پنرداخت بنه این موضنوع در بالن
و غای

سنننتو یننا در بال ن

الگننو اد

مههنوم زبا ننر ج ین اسن

ای مقاله نی دستیابو به چنی رویکرد نوینو اس .

 .3الگوی پژوهش

علابة ایم مردمشننا

اجتمناعو و زبانشننا

آمریکنایو بنه بررسنو زبنان و ارت ناط

بومنگارانننه اسنن  .الگننو مننورد نظننر ننایم تنناکنون در مجموعننها از تیقیقننات در
بررسننو زبا نر ننا مبتل ن

بننهکننار بسننته ش ن ه اس ن  .از آن جملهان ن  :اسننمال،)3113( 9

آنجللنننو ،)3111( 9پیشبننن م و عطننناران ( ،)9913پیشبننن م و نوروزکرمانشنننا و (،)9911
1. Goffman
2. Brown & Levinson
3. Bousfield
4. Culpeper
5. Small
6. Angelelli
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پیشبنن م و مکنناران ( ،)9919پیشبنن م و و ینن نیا ( )9911و نینن پیشبنن م و فیروزیننان
پوراصههانو ( .)9919در ای الگو عواما زیر بر تعاما میان افراد تأثیر دارد:
 .1موقعیتت مکتانی و زمتانی :در این الگنو زمنان و مکنان و موبعین

بنافتو مسنتقیماً

موردد توجه و اشناره اسن  .بنا توجنه بنه مکنان و زمنان گهتمنان موبعین

نر گهتمنان را

منننوتنننوان بنننه دو گنننروه زینننر دسنننتهبن

.

کنننرد :الننن  .عمومو/رسنننمو؛

خصوصو/غیررسمو( .پیشب م و و ی نیا)9911 ،
مکالمننه شننرک کنن گان مننان افننراد سننبنگو و شنننون ه

 .2شتترکتکنندگان :در ی ن

ستن  .اطلاعات لنازم دربنارۀ شنرک کنن گان سن  ،جنن  ،ملین
شاما موشود .شرک کنن گان در چهار موبعی
ال .
.

مبتل

و ارت ناط مینان آن نا را

برار موگیرن :

تراز و غری ه (مثا دو مکار)؛
تراز و صمیمو (دو دوس )؛

 .نابرابر و غری ه (ر ی

و کارمن )؛

د .نابرابر و آشنا (استاد و دانشجو) ( .ایم )9113 ،
 .3هتتد  :ن ه از بیننان ع ننارات زبننانو مبتل ن

اس ن  ،امننا ن ه ممک ن اس ن

در

سط گهتمنانو و ینا در سنط شنرک کنن گان مطنر شنود .در الگنو منورد نظنر نایم
ه گهتمانو و

ه شرک کنن گان ر دو مه

 .4ترتیتتع لملکتترد /گفتمتتان :ترتینن
بیننان گهتننه و نظنن و ترتینن
عملکرد از ای نظر ا مین

ینن

ستن ( ایم .)9111 ،

عمننا شننرک کنن گان کننه بیننانگر چگننونگو

گهتننه اسنن

(سننارفو3199 ،9؛ ننایم  .)9111 ،ترتینن

دارد کنه نر ابن امو از جانن

ین

شنرک کنن ه ابن ام طنره

مقابا را در بر دارد.
 .5لح ت  :لی ن بننه نیننوه و چگننونگو بیننان گهتننه اشنناره دارد .بننا توجننه بننه موبعی ن
گهتمانو لی کلام نی تغییر منوکنن  .مثلناً دربنارۀ موضنوع منورد بینث این پنهو ش باین
اشاره کرد که بار معنایو فینش را ننهتنهنا معننو کلمنه بلکنه آ ننر و آوا ادا کلمنه ن

1. Sarfo
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بیننان مننوکننن  .لینن مننوتواننن پرخاشننگرانه ،جنن
منطقننو ،تر

 ،دوسننتانه ،خصننمانه ،خشننون آمی ،

آمینن  ،ملتمسننانه ،دلسننورانه ،ته ینن آمی و غیننره داشننته باشنن (پیشبنن م و

کرمانشا و.)9911 ،
 .6ابزار گفتمان :شیوۀ بیان کنه ینا گهتنار اسن
زبانشناختو چون زبان و گویش و لهجه

و ینا نوشنتار  .مچننی بنه رم نا

اشاره دارد (پیشب م و عطاران.)9919 ،

 .7قتوانی گفتمتتان :رفتار نا خناص و مشبصننه ا ین
بط ن کلننام و غیننره .ای ن ویهگننو بننه بواع ن

نجار ننا اجتمنناعو فر نگننو در تعاملننات

فننرد و بینننافرد اشنناره دارد .اینن ویهگننو بننه بطنن صننی
رعاینن

نوبنن گیر  ،بلننن یننا آرام صننی

گهتمننان نظینر نوبن گیر ،
دیگننر  ،مکننث ،وبهننه،

کننردن و غیننره اشنناره دارد (پیشبنن م و

کرمانشا و.)9911 ،
 .8نتتوگ گفتمتتان :مجموعننه ویهگ نو ننا تشننکیاد ن ۀ ی ن
گوننناگونو مننوتواننن داشننته باشنن  .دسننتهبن
ضر المثا ،دعا ،خطابه و غیره اس

گهتمننان اسن

کننه انننواع

ننا گهتمننانو نظیننر شننعر ،داسننتان،

( ایم .)9113 ،

 .4روششناسی

رو

انجننام پننهو ش اضننر کمننو اسنن  .ابتنن ا نمونننه ا

نناو بطعننات زبننانو

دارا ناس ا از پیکنرۀ زبنانو رمنان فارسنو دایوجنان نناپلنون اسنتبرا شن ن و سنا
ترجمة انگلیسو نموننه ا منورد نظنر مطابقن

بنا

داده شن ن تنا مشنبص شنود کنه در این

پیکننره چننه ناس ن ا ایو بننهکننار رفتهان ن و متننرج چننه معادل ننایو را بننرا آن ننا برگ ی ن ه
اس  .سا

بسنام

رین

از این ناسن ا ا مشنبص شن و نتنای در بالن

جن ول ا 9

و  3ارا ه ش  .از طرینا چننی تیلیلنو مشنبص خوا ن شن کنه بیشنتر ناسن ا ا بنهکنار
رفته در ای پیکرۀ زبنانو بنه کن ام نوزۀ معننایو ارت ناط دارد تنا بتنوان ت ییننو فر نگنو از
انواع ناس ا ا بنهدسن

داد .منانطور کنه در بالنا نین توضنی داده شن موبعین

زمننانو ،شننرک کنن گان ،ن ه ،ترتی ن
گهتان در ای الگو تیلیا موشود.

مکنانو و

عملکننرد /گهتمننان ،لی ن  ،اب ن ارو بننوانی و نننوع

11

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

 .1 .4پیکرة پژوهش :رمان داییجان ناپلئون و ترجمة انگلیسی اثر توسط دیک دیویس

رمان دایوجان نناپلنون کنه در سنال  9999بنهصنورت کتنا
اس ن

عرضنه شن ه اسن

1

رمنانو

کننه زوال تیپ ننا شبصننیتو ایرانیننان آریسننتوکرات اوایننا د نة  9931را بننا طن ن

معرفننو مننوکننن  .میرعابنن ینو ( )9999در صنن سننال داستاننویسننو ایننران ،اثننر دایوجننان
ناپلنون را نموننة «جن

» رمنان طنن ایراننو مطنر منوکنن  .او معتقن اسن

کنه نویسنن ه

رمان سنعو دارد بنا اسنتهاده از زبنان طن آمین و شنیری بنه جنو رو ینة جمعنو ایرانینانو
باننردازد کننه م نوکوشننن بننا مقصننر جلننوهدادن اعننرا

در نننابود شننکوه ایننران باسننتان یننا

ب رگنمننایو نقننش غربیننان در واپ مان ن گو ننا دورۀ معاصننر ،مسنننولی ناپذیر خننود را
پنهننان کنننن  .اگننر طرفنن اران ادبیننات متعهنن از سننر خشنن مننونویسننن  ،پ شننک اد راه
خونسنردانة طنن و سرخوشنو در پننیش منوگینرد و شننناخ
داسننتانو سننرگرمکنن ه و تننا نن
مباط

ایش را

واجنن ارز

خنود از رو ینة ایرانننو را در

نننر کننه در آن نویسننن ه سننلیقة

در نظر دارد ،بنه نمنایش منوگنذارد .این زبنان طن آمین زمیننة بنروز و

تجلو یکو از ط یعوتری باف

ا زبنانو را پنورین

خوانننن ه را در بنناز سرخوشننانة شبصننی

منوکنن  .پ شنک اد موفنا منوشنود

ا خننود مشننارک

خوان ن را به خواننن ه بچشنان  .این رمنان داسنتان آدم نایو اسن
زن گو موکنن و داستان ا عجی

و غرین

د نن و لننذت رمننان
کنه در خاننها بن رگ

منوآفریننن  .بنه منی دلینا این رمنان مملنو

از گهتگو ننا ط یعننو و وابعننو مینننان شبصننی

ا را مناسنن

بررسننو زبانشنننناختو

زبا نر فیش و ناسن ا دین های  .از این گذشنته ترجمنة دبینا این اثنر بنه زبنان انگلیسنو
توسننو دی ن

دیننوی

در سننال  9119زمین نة مناس ن و را فننرا

م نوکن ن کننه بتننوان در آن

نشنان داد چگوننه آشننایو متنرج بنا مقولنه ا فر نگنو ک گنذار شن ه در زبنان مقصن
موتوان را گشا ارا نة معادل نا و در نتیجنه ترجمنة فننو و دبینا باشن  .علابنة شن ی او
به زبان فارسو و را بر آن داشن
د ن  .شننای بتننوان گهن

کنه تیصنیلات خنود را در زمیننه ادبینات فارسنو ادامنه

کننه دلیننا دبن

نظنر او در ترجمننة این اثننر آشنننایو او بننا زبننان

فارسننو و فر نننر ایرانننو و چنن سننال تیصننیا و ت ن ری

و زنن گو در ایننران اس ن  .تننا
1. Dick Davis
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جایو که بنه موضنوع پنهو ش اضنر منرت و اسن  ،او در این ترجمنه بنهخنوبو توانسنته
از عهن ۀ ترجمنة زبا نننر فیننش برآین  .ال تننه برخننو اسننتثنا ا ن در ببننش  9 .9معرفننو
خوا

ش  .بنرا انجنام چننی تیقیقنو ابتن ا داده نا زبنانو فارسنو رمنان منورد نظنر و

نی داده نا ترجمهشن ه و بنهع نارتو ترجمنة رمنان بررسنوشن ه و سنا

بطعنات زبنانو

نناو فیننش و ناسن ا اسننتبرا ش ن هان و بننا معننادل انگلیسننو مطابقن

داده ش ن هان تننا

مشبص شود برا

ر ین

از فیش نا بنهکاررفتنه چنه معنادلو توسنو متنرج انتبنا

ش ه اس .
 .5یافتههای پژوهش
 .1 .5تحلیل دادهها

اکنون با توجه بنه مؤلهنه ا مشنبص کنه در بالنا توضنی داده شن بنه تیلینا داده نا
موپردازی .
 .1موقعیت مکانی و زمانی :بررسنو داده نا منورد نظنر در این رمنان نشنان منود ن
کننه فیننش و ناسنن ا و تننو نهننری در موبعی
چنانکه اغلن
زمننانو نگننار

ننا غیررسننمو کنناربرد بیشننتر دارد

فیش نا بنهکاررفتنه در این پیکنرۀ زبنانو در جمن خنانوادگو و در بعن
رمننان و اغل ن

در زمننان جم شن ن اعضننا خننانواده دایننوجننان دور ن ،

مطر ش هان :
الف .لمومی/رسمی

ع ی السننلطنه ناگهننان برآشننه

و بننه طننره نای ن

ملننه بننرد :سنناک

و ز رمننارچ چننه

ره اچ (ص)991 .
Aziz aI-Saltaneh suddenly exploded in fury against the deputy, "Silence
)yourself and to hell with you!" What are you talking about! (p. 141

ب .خصوصی/غیررسمی

ناگهان جیغ و فریاد ع ی السلطنه نره اسن الله مینرزا را بطن کنرد :خهنه شنو ،شنازده
براضهچ (ص)919 .
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)Suddenly Aziz al-Saltaneh's yells and screams interrupted Asadollah. (p. 124

 .2شرکتکنندگان
الف .همتراز و غریبه

فاب دادۀ مناس ؛ بنه این معننو کنه در رمنان منورد نظنر داده نایو یافن
آن ا بی دو فرد

نشن کنه در

تراز و غری ه ناس ا طر و رد و ب ل شود.

ب .همتراز و صمیمی

(سعی ) :عمو اس الله ...م

ره ای دختر را...

اس الله میرزا با بو وصلگو ره مرا بری  :ز رمار و عمو اس الله( ...ص)339 .

“Uncle Asadollah ... I thought what this girl” said… “Damn you and
)your Uncle Asadollahs.” (p. 254

ج .نابرابر و غریبه

معل که از غضن
بگوی

رنگنش سنهی شن ه بنود و چاننها

مولرزین نعنره زد :یکنو بنرود

ا اسمعیا بیای ای مردکه را بین ازد بیرون (ص.)999 .

The teacher had turned pale with anger; his shoulders shook as he shouted,
)“Someone go and get Haj Esmail to throw this peasant out!” (p. 398

د .نابرابر و آشنا (مانند استاد و دانشجو)

فریناد شمسنعلو مینرزا

ه آسنمان رفن  :م خرهگنو و ن

ن

دارد ،مشباسن ...

(ص.)939 .
Shamsali's yell went up to the heavens, "There's a limit to talking
)rubbish, too, you know, Mash Qasem... (p. 149

دایننوجننان ننناپلنون (خط نا

بننه مننشباس ن ) از غض ن

دن ن ان ارا بننر ن موفشننرد:

ز رمار و متقولچ ا ما بوشعورچ (ص)19 .
Dear Uncle Napoleon ground his teeth in fury. "God damn you and
)your murder victim! (p. 114

 .3هتتد  :ن ه از بیننان ع ننارات زبننانو ،مبتل ن

اس ن

امننا ن ه ممک ن اس ن

در

سط گهتمنانو ینا در سنط شنرک کنن گان مطنر شنود .ن ه گهتمنانو فینش و ناسن ا
در ای رمان را منوتنوان در تیقینر و تنو ی شنرک کنن گان مبتلن

دانسن

کنه مگنو

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

سعو در کوچن

و قینر جلنوهدادن یکن یگر دارنن  .ن ه گهتمنانو فیش نا ناموسنو

و جنسننو ن کننه در زیننر بننه تهکین
موبعی

و من ل

ننوزۀ معنننایو آن ننا مشننبص خوا ن شن تیقیننر

اجتماعو ازدسن رفتنه و پررننر کنردن شنرایو فاسن موجنود اسن  .بنا

توجننه بننه اینکننه شننرک کنن گان (شبصنی
تهکی

19

ا ) زینناد در این رمننان ضننور دارن ن بننه

دربنارۀ اننواع فیش نا بنهکاررفتنه در جن ول ا  9و  3بینث خوا ن شن  .امنا

بهعنوان نمونه موتوان بنه این نکتنه دبن

کنرد کنه جننا

داینو چگوننه باسن را خطنا

موکن :
دایوجننان نعننره زد :خهننه شننو باسنن چ ...آسننایران غیا آبنناد دامنناد مننا بشننود (ص.
)319
Dear Uncle screamed, "Shut up Qasem! . . . Cadet Officer Ghiasabadi marry
)into our family? (p. 305

 .4ترتیتتع لملکرد/گفتمتتان :ترتینن
باعث برانگیبت مباط

عمننا شننرک کنن گان کننه در زبا نننر ناسنن ا

موشود و او را به واکنش کلامو یا غیرکلامو وا مودارد.

ناگهان جیغ و فریاد ع ی السلطنه نره اسن الله مینرزا را بطن کنرد :خهنه شنو ،شنازده
براضهچ (ص)919 .
)Suddenly Aziz al-Saltaneh's yells and screams interrupted Asadollah. (p. 124

 .5لحت  :بننا توجنه بننه موبعین

گهتمننانو لین کلننام نین تغییننر منوکنن  .مثلناً دربننارۀ

موضوع مورد بیث ای پنهو ش باین اشناره کنرد کنه بنار معننایو فینش را ننهتنهنا معننو
کلمننه بلکننه آ نننر و آوا ادا کلم نه ن بیننان م نوکن ن  .انننواع لی ننا مبتل ن

ادا

فیش در ای رمان ع ارتان از:
الف .لح پرخاشگرانه و لصبانی

دوستعلوخان نعره زد :تو دیگر خهه شو اس اللهچ (ص)139 .
)Dustali Khan screamed, “Just shut up, Asadollah.” (p. 461

دایوجان باز نعره زد :بوشعور خا چ گهت تهنر را ب ه به م چ (ص)13 .
)Again Dear Uncle screamed, “Idiot, traitor, I said give me the gun!” (p. 69
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ب .لح تحقیرآمیز

پ ر از ای دوستعلو خره در بیاورم که ج

را یاد کن ( .ص)339 .

)I'll destroy that ass Dustali, he won't know what's hit him... (p. 253

ج .لح ترحم آمیز

نوز جملة او تمام نش ه بنود کنه فریناد ع ی السنلطنه بلنن شن  :خناوضن خنودتوچ آن
برادرتننهچ باباتننهچ  ...بالننأخره موتوانی ن عروسننو ای ن مننادرمرده بننا را ای ن

ره ننا بننه ن

ب نی چ (ص)19 .
His sentence wasn't finished before Aziz al-Saltaneh screamed out, “A bit
simple yourself! And your brother! And your father! So you'll finally get
round to ruining this poor orphan's chances of getting married with your
)language, will you?” (p. 118

در ای مثال ،واژۀ «مادرمرده» نوعو لی تر

آمی را نس

به بمر دارد.

د .لحت آرزویتتی کننه در مننورد ناسن ا بننه لین نهرینننو (بنهمعنننا تمنننا و درخواسن
اتها ب برا کسو) تع یر موشود:
ع ی  ...آن الیامرده ع ی  ...زن  ...آن زن عهریته ...آن باتا بالهطره( .ص)99 .
“Aziz ... that rotten bitch Aziz ... my wife ... that witch of a woman ...
)that unnatural bitch of a murderer....” (p. 82

در ای مثنال ،واژۀ «الینامنرده» ننوعو لین
به فرد مورد خطا

ناکو از نهنری و آرزو منهنو را نسن

در بر دارد.

مردهشور بیافهات را ب ردچ مردهشور خودت و برادرت را ب ردچ (ص)999 .
)“Damn you and your face! Damn you and your brother!” (p. 177

ه .لح طعنهآمیز

مومن  ،مومنن چ این نرهخنر منورود النواطو موکنن بعن افنراد بیچناره خنانواده باین
سروص ا کثاف کاریش را ببوابانن

(ص)911 .

Moment, moment, this prize donkey goes off on a jaunt somewhere while the
helpless members of his family are to smooth over the results of his filthy
)carryings on? (p. 131

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

 .6ابزار :شیوۀ بیان کنه گهتنار اسن

19

ینا نوشنتار و ط یعتناً در اینجنا گوننة نوشنتار

اما غیررسمو و عامیانه م نظر اس .
 .7قوانی گفتمان :رفتار نا خناص و مشبصنه ا ین
ای پیکرۀ زبانو دی ه موشنود کنه اغلن

گهتمنان نظینر بطن کلنام در

بنهدلینا ابنراز مبالهن

ینا ادا تنو ی و تیقینر

اس :
دایوجان که آمن ن و رفنت شنیرعلو رو ینها

را خنرا

کنرده بنود نره او را بطن

کرد و گه  :الا دیگر تو نطا نک چ( ...ص)19 .
Shir Ali's arrival and departure had thoroughly discomposed Dear Uncle
)and he cut Mash Qasem off, “Now don't you start speechifying...” (p. 95

ناگهان جیغ و فریاد ع ی السلطنه نره اسن الله مینرزا را بطن کنرد :خهنه شنو ،شنازده
براضهچ چنان تو د ن

موزن که دن ان ای

بری د تو

لق چ (ص)919 .

Suddenly Aziz al-Saltaneh's yells and screams interrupted Asadollah,"Shut up,
you rotten brat! I'll smack you in the face so that your teeth rattle down your
)throat!” (p. 124

 .8نوگ گفتمان :بررسو نموننه ا جمن آور شن ه بنا توجنه بنه مؤلهنه دسنتهبن

نا

گهتمننانو نشننان م نود ن کننه پرکنناربردتری نننوع گهتمننان ،گهتگو ننا روزمننره در بال ن
مکالمات عاد رای اس

که فیش و ناس ا در آن واب موشود.

 .2 .5انواگ و بسامد فحش و ناسزا در پیکره

در جننن ول  9فهرسنننتو از فینننش و ناسننن ا ا بهکاررفتنننه در پیکنننرۀ زبنننانو رمنننان
دایوجان ناپلنون ،بسام و معال ا آن ا آم ه اس .
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جدول  .1ناسزاهای بهکاررفته در پیکرة زبانی رمان داییجان ناپلئون ،بسامد و معالهای ترجمهشدة آنها
فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

فارسی/انگلیسی/بسامد

اصل و نسب

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

فارسی/انگلیسی/بسامد

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

الاغ

donkey

7

بیپدر

bastard

3

مردکه

man Fellow

5

بیشرف

-less Shame

01

نفهم

fool Stupid Silly

6

عفریته

witch

7

خر

donkey

9

بی پدر و مادر

fatherless

0

زنیکه

woman

3

بیچشم و رو

wretch

0

ابله

idiot

07

دمامه

witch

3

خره

donkey

01

مادر مرده

/helpless mother-less poor

01

کثیف

dirty

1

نانجیب

filthy

1

بیشعور

idiot

2

شارلاتان

charlatan

3

نرهخر

donkey

07

حرام زاده

bastard

1

مزخرف

rubbish

51

بیشرم

shame-less

1

احمق

idiot

23

قاتل

murderer

03

کرهخر

fool

0

صاحب مرده

filthy

3

خبیث

malicious

21

چشمدریده

outrage-ous

2

دیوانه

crazy

20

هیز (چشمچران)

dirty leering eyes

02
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فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

فارسی/انگلیسی/بسامد

اصل و نسب

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

فارسی/انگلیسی/بسامد

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

شغال

jackal

0

ذلیلمرده

little rat/devil

1

بیآبرو

shame-less

1

خل وضع

simple

9

اراذل و اوباش

the filth

5

بدبخت

miserable Poor

گاو میش

buffalo

2

قراضه

rotten

5

وحشی

سگ

dog

8

not a man/
bastard
نامرد

00

دزد

غول

monster

1

little wretch
/little rat
ذلیلشده

2

بیهمهچیز

brazen -less/good for nothing Shame

02

پلنگ

panther

8

22

بیحیا

bastard Dirty

2

ترشیده

-executioner

savage

thief
جلاد

old maid

3

0

1
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فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

فارسی/انگلیسی/بسامد

اصل و نسب

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

فارسی/انگلیسی/بسامد

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

گوساله

goose/ fool /stupid/ idiot

1

ناجنس

مار

snake

2

heathen

0

دهن دریده

پستفطرت

creep Despicable

2

لات

little bastard

dirty mouth

نامسلمان

bastard

0

چاقوکش

looking for a knife fight

2

0

0

خائن

traitor

8

اکبیری

fright

0

بیریخت

ugly

2

11
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فارسی/انگلیسی/بسامد

حیوانات

اصل و نسب

فارسی/انگلیسی/بسامد

پدر و مادر/

فارسی/انگلیسی/بسامد

صفات تصغیر/تحقیرکننده

فارسی/انگلیسی/بسامد

شرف/آبرو /حیا

عقل ،فهم و شعور

فارسی/انگلیسی/بسامد

فارسی/انگلیسی/بسامد

رفتار و کردار

زبان شل

-mouth Blabber

2

رذل

evil

0

مننانطور کننه جنن ول  9نشننان مود نن  ،بسننام وبننوع فیش ننا در ننوزۀ معنننایو
یوانننات  ،19در ننوزۀ معنننایو پنن ر و مننادر و اصننال

 ،39ننوزۀ معنننایو صننهات

تیقیرکننن ه  ،993در نوزۀ معنننایو شنره ،آبننرو و ینا  ،91در نوزۀ معنننایو عقنا ،فهن
و شننعور  13و در ننوزۀ معنننایو رفتننار و کننردار انسننانو  99اسنن  .بنننابرای  ،بیشننتری
بسننام را فیش ننا تیقیرکنن ن ه و کمتننری را ننوزۀ معنننایو والن ی دارد .این در ننالو
اس

که در کا پیکره واژۀ نامو

 13مرت نه بنهکار رفتنه اسن  .بنهدلینا بسنام وبنوع بالنا

این

نوزۀ معننایو و مقولنة فر نگنو بینث و ببنش جن ایو

و نی بهدلیا معنانو مبتلن

را در زیر به آن اختصاص دادهای .
 .3 .5فحشهای مربوط به واژة ناموس در پیکرة مورد نظر

ننوزۀ معنننایو دیگننر کننه در اینن پیکننره بابننا مشننا ه اسنن
ناس ا ا مرت و با واژۀ «ننامو » اسن

کنه بنوشن

ننوزۀ فیننش و

بنهدلیا تلویینات فر نگنو و داشنت

معننانو ضننمنو فننراوان دارا معننادل صننری  ،روش ن و مسننتقیمو بننرا ترجمننه بننه زبننان
انگلیسو نیسن  .منطنا این ببنش این اسن

کنه تیلیلنو فر نگنو از واژۀ ننامو

ارا نه

مطالعات زبان و ترجمه
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شود ،چراکه ع اراتو نظینر بنوننامو  ،بوناموسنو ینا فینش ناموسنو دارا بسنام بالنایو
در ای ن پیکننره سننتن  .ب نوش ن  ،فه ن معننانو مبتل ن
مبتل

ای ن ناس ن ا بننا مههومسنناز

ننا

ای کلمه در زبنان فارسنو ارت ناط دارد .از داده نا این پیکنره چننی بنر منوآین

که ای واژه و ترکی اتو که بنا آن سناخته منوشنود در چنن

نوزۀ معننایو کناربرد دارد کنه

در زیر به مراه نمونه ایو از مت پیکرۀ مورد نظر ب ان ا اشاره موشود.

الف .اندام خصوصی و جنسی بدن انسان
 .9مشباسنن بننا آرامننش جننوا

سننؤال او را داد :باباجننان ،موخواسننته ناموسننش را

ب رهچ (ص)99 .
1. Mash Qasem calmly answered his question, “M'dar, she wanted to
)cut his privates off.” (p. 83

 .3والله دروغ چرا تا ب نر آآ ...بنا او لگن

کنه تنو زد تنو ننامو

جنوان منردم اگنر

جان سال به در ب ره خیلو اب الش بلن بوده( .ص)933 .
2. Why should I lie? To the grave it's ah ... ah ... If that lad escapes
whole and in one piece after that kick you gave him in his privates, he's
)a really lucky feller. (p. 360

 .9غلو نکن یکو از آن وردس

ا ناموسش پا ضای ش ه( .ص .)933

3. If I'm not mistaken one of the pair of his private equipment's
)completely ruined ... (p. 360

 .1وردس

نامو

شوخو نیس چ (ص )933
)4. His private parts are no joke! (p. 360

 .9اسنن الله میننرزا خن ینن و گهنن  :امننا خیننال نکننن بننه اینن زود

ننا بننه فکننر

خواستگار بیهت  ،چون تو ب جور به ناموسش لطمه زد ( ...ص)931 .
5. AsadollahMirza laughed and said, "But I don't think they'll be
thinking about getting him engaged any time soon, you really did some
)damage to his private prospects... (p. 359
 .9طور زدیش که پن ار نه و ناموسش باطو ش ه( .ص)933 .
6. You hit him so hard it's like his privates and his lungs are all
)muddled up with each other. (p. 360
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ب .آبرو ،شأن خانوادگی و منزلت اجتمالی
 .1مش باسنن نتوانسنن

جلننو زبننان خنننود را بگیننرد سننر تکننان داد و گهننن :

استغهراللهچ چه آدم ا بوناموسو پی ا موشون چ (ص)393 .
7. Mash Qasem couldn't control his tongue; he shook his head and said,
)“God help us all, what shameless folks there are about!” (p. 268

 .8علیه نامو

خانوادگو ما توطنه کرده اس ( ...ص)93 .
)8. Who's made a plot against the honor of our family. (p. 84

 .1مچنننان از لننا دننن ان ا گهنن  :پنن ر

خننانوادگو مننا

را موسننوزان  ...نننامو

دیگر شوخو نیس ( .ص)93 .

9. Laughter and said through gritted teeth, “I'll destroy him ... the honor
)of our family is no joke.” (p. 84

 .11بننه نننام ا تننرام و آبننرو ی ن

خننانواده بن رگ ،بننه نننام نننامو

شننو رتان از شننما

تقاضا موکن که ( ....ص)19 .
10. In the name of the reputation and prestige of a great family, in the
)name of your husband's honor, I'm requesting you to... (p. 93

ج .همسر (زن) ،خواهر و مادر

 .99بالأخره او زن توس  ...نامو

تس  ...آبرو تس ( ....ص)991 .

11. When all's said and done she's your wife ... your better half ... your
)honor… (p. 164

 .93م ن

ی وب ن

ن بننه نننامو

مننردم ب ن نگنناه نمننوکنی خ ن ا ن ناموسننمون را

ه موکنه( ...ص)911 .
12. I don't make eyes at nobody else's better half and God keeps my
)better half safe. (p. 168
 .99ما نامو خوا ر و مادر و من لمون را موساری دس شما( ...ص)919 .
13. I'd put the honor of my sister, my mother and the whole house in
)your hands... (p. 168

 .91اس الله میرزا در میان مهمنة اضنران گهن  :وابعناً چنه آدم نایو تنو دنینا پین ا
مو شننون  ...تننو خننودت مگننر نننامو

ننن ار دوسننتعلو کننه بننه نننامو

مننردم تجنناوز

موکنو (ص)919 .
14. In the midst of the general tumult AsadollahMirza said, “Well
really, what people there are to be found in the world ... have you no

 شمارۀ چهارم،دورۀ پنجاه و سوم
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sense of honor, Dustali, that you go and insult other people's honor in
this way?” (p. 200)

کنه تنا خوننه منا را خنالو موبیننه میناد سنراغ

مثا ای آبنا بنو ننامو

 یکو.15

)911 . (ص...ما

نامو

15. And then you gets one like this shameless gentleman here who, as
soon as my house is empty, comes after my missus... (p. 202)

 غیرت و حمیت.د

)113 . (ص.  ما از مان روز اول گهتی که ای پسره آدم بوناموسو اس.99
16. On that first day I said this lad was a shameless feller. (p. 480)

 منا چهنا سنال تنو... واللنه دروغ چنرا تنا ب نر آآ:استهاده کنرد

 مشباس از فرص.91

.)139 . (ص... ای روزگار مچو بوناموسو ایو ن ی ه بودی
17. Mash Qasem made use of the opportunity, "Well now, why should I
lie? To the grave it'sah ... ah ... In forty years I haven't seen such
shameless behavior. (p. 459)

 شنننما خودتنننان کنننه بهرمنننان. غیا آبننناد کنننار ن اشنننته باشنننی

 بنننه ننننامو.93

)191 . (ص.... نامو پرستو ستی دیگر ن ای
18. Leave the honor of Ghiasabad alone; since you yourself are the
great champion of honorable behavior, you shouldn't... (p. 455)
)993 . (ص... خوش آم که آدم نامو پرستو ستو...  زن ه باشو بابامجان.91
19. "Good for you, lad ... I like it that you're a clean thinkin' lad. (p.
399)

 شهرت و التبار.ه

 آخننر آن دزد: بیشننتر گهنن

و بننا التهننا

 دوسننتعلو خننان بننازو او را گرفنن.31

)999 . ( ص... آن شازدۀ بوچش و رو. در خانة شیرعلو اس

نامو

20. Dustali Khan took her arm and said even more wildly, “But that
thief of everyone's reputation is in Shir Ali's house. That shameless
loafer...” (p. 179).

 ضننرت والننا شننازده اس ن الله میننرزا،دزد نننامو چ بلننه آبننا

 ی ن... دزد اس ن

)999 .اس چ (ص

 ین. 39
دزد نامو

21. He's a thief ... a thief of reputations. Yes sir, the high and mighty
AsadollahMirza is a thief of people's reputations! (p. 180).

ی
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و .مسائل جنسی در لباراتی نظیر فحش/مسائل/حر

 .33کله بو تنه رو زمی

ناموسی و غیره

که افتاده بنود بنه انن ازه ننی سناع

بنه منا فینش ناموسنو

موداد و ب و بیراه موگه  ( ....ص)311 .
22. His body fell down, too, with no head on it, and for a good half
hour it was swearin' and cussin' at me... (p. 239).

 .39آدمو نیس

که زیر بنار بنرود ...این ننوع صن ا ا را جن ل مسنا ا ناموسنو مودانن .

(ص)933 .
23. He's not the kind of person to be put upon. He'll consider this kind
)of noise to be a shameful matter. (p. 145
 .31او به شرط ای که ره ناموسو در آنها ن اش ب ول کرد( .ص)999 .
24. And he agreed, provided there was to be nothing 'unsuitable' in the
)notes. (p. 387

 .39فقنو اگنر دین م کنار دارد بنه جننا بارین

موکشن ین

سروصن ایو منوکن کننه

نتوان آن بوناموسو را بکن ( .ص)993 .
25. If I see things getting to a critical point I'm just going to make a
racket so he won't be able to do his dirty work... (p. 399.

بننا توجننه بننه تلوییننات و معننانو ضننمنو آمیبتننه بننا ای ن مضننمون و ننوزۀ معنننایو
خناص گننویو متننرج میتننرم در جنا جننا مننت از ترجمنة دبینا این واژه باصننر مانن ه
اس  .موارد که مترج از ترجمة دبیا ناتوان بوده اس
 .39تو دنیا یچو از نامو

بالاتر نیس  .ما ی

به برار زیر اس :

مشهر داشتی ( ...ص)993 .

26. In all the world there's nothin' finer than clean thinkin'. There was a
)man in our town who... (p. 399

 .31کلة بوتنه رو زمی

که افتاده بنود بنه انن ازۀ ننی سناع

بنه منا فینش ناموسنو

موداد و ب و بیراه موگه ( ...ص)311 .
27. His body fell down, too, with no head on it, and for a good half
)hour it was swearin' and cussin' at me... (p. 239

 .33چی ن

ن ننود .ای ن پسننرۀ لننات ،ن اینجننا کاس ن و موکننرد ن بننه نننامو

ودختر ا مردم نظر داش

زن ننا

(.ص)113 .

28. Nothing important. A young lout who carried on his business here
and at the same time had designs on people's wives and daughters. (p.
)480
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فیننش و ناسن ا ا مننرت و بننا واژۀ «نننامو » در پیکننرۀ زبننانو رمننان دایوجننان ننناپلنون
و ترجمننه ا آن ننا بننه مننراه بسننام و درص ن وبننوع رین

در ج ن ول  3در زیننر آم ن ه

اس .
جدول  .2فحش و ناسزاهای مرتبط با واژة «ناموس» در پیکرة زبانی رمان داییجان ناپلئون و ترجمههای
آنها

1

حوزههای معنایی

معادلهای انگلیسی به کار رفته در پیکره

بسامد

درصد وقوگ

ان ام ا جنسو ب ن انسان

private

99

% 99/91

Dignity, honor, virtue

99

%99/33

better half, wife

31

%31/13

)shame (shameless, shameful

99

%91/19

شهرت و اعت ار

reputation

3

%3/11

مسا ا جنسو

unsuitable, dirty work

99

%99/33

آبرو ،شأن خانوادگو و من ل
اجتماعو
مسر(زن) ،خوا ر ،مادر
غیرت و می

 .6بحث و نتیجهگیری

بررسننو چنننی موضننوعو از ای ن نظننر دارا ا می ن
ببشننو از فر نننر ایرانننو اسنن
متهنناوت اس ن

اسن

کننه نشننان م نود ن ناس ن ا

و وفننور انننواع ناسنن ا ا از فر نگننو بننه فر نننر دیگننر

و م نوتوان ن در ترجم نة دبیننا دردسرسنناز شننود .یافتننه ا تیقیننا نشننان

مود ن کنه از فینش ،ناسن ا و گنا و ن نهنری بنرا تیقینر ،تنر
بیننان عص ن انی

 ،طعننه ،پرخنا

و

و تننو آرزو و تمنننا منه نو اسننتهاده م نوشننود .بننه بیننان دیگننر ،بیشننتری

بسننام ا در خصننوص زبا نننر ناسنن ا بننه مننوارد از اینن دسنن

اختصنناص دارد .بننا

بررسو زبا ننر ناسن ا فارسنو در پیکنرۀ منورد نظنر و بنرار دادن آن در الگنو

نایم و

نین مقایس نة آن بننا ترجم نة انگلیسننو مشننبص ش ن کننه بیشننتری بسننام ای ن زبا نننر بننه
بلکه نشان د ن ۀ ای اس

که به چه دلیا در پیکرۀ مورد نظر واژه ا

 .9ای ج ول نشاند ن ۀ زبا نگو خاص نیس

«بونامو » و «بوناموسو» از بسام بالایو برخوردارن  .ج ول نشان مود

به وزه ا معنایو زباد

ارتیاط دارد و ای یکو از دلایا بسام بالا ناس ا ا ناموسو اس .

که واژۀ نامو

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

صهات تیقیرکنن ه و ناسن ا ا ناموسنو متعلنا اسن
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و از آنجنا کنه این ناسن ا ا در زبنان

انگلیس ن و کنناربرد کمتننر از فارسننو دارن ن ترجمننه را بننه انگلیسننو دشننوار و گننا و ن
غیرممک موسازن  .براسنا

تیلینا داده نا زبنانو رمنان منورد نظنر و منانطور کنه از

شننکا  9بننر م نوآین  ،زبا نننر فیننش و ناسن ا در زبننان فارسننو بننا بلمرو ننا و وزه ننا
معنایو متنوعو ارت اط دارد؛ از یواننات گرفتنه تنا ظنوا ر و اعضنا بن ن ،صنهات انسنانو
و ویهگو ا شبصنیتو (صنهات و رفتنار انسنانو) ،فهن و شنعور جن نه ا عقلنانو ،آبنرو
و شننرم و یننا ،نننامو  ،اصننا و نس ن

و پ ن ر و مننادر) .ای ن

وزه ننا

چنانکننه ب نوسننروپا در ظننا ر بننه اعضننا ب ن ن و در بنناط بننه اصننال
خانوادگو مرت و اسن
اسن

و فیشنو اسن

پوشننانو دارن ن
و ش نأن و من ل ن

ینا واژۀ کرهخنر در نقطنة تلنابو نوزۀ معننایو یواننات و والن ی
کنه ن بنه فهن و شنعور در فنرد و ن بنه والن ینش اشنناره دارد.

ناس ا ایو که بنا واژۀ ننامو

پوشنانو نا سنتن کنه

سناخته منوشنون نین ت لنور این

اکر آن به تهصیا رف .

اجزای بدن یا ظواهر
جسمی

حیوانات و
صفات حیوانی

اصل و نسع
و یا
پدر و مادر

ظواهر

رفتار و
کردار
انسانی

فحش و ناسزا در زبان

فهم ،شعور و

فارسی در قالع پیکرة

لقلانیت

رمان مورد نظر

صفات اخلاقی و شخصیتی

آبرو ،حیا و شرم

شکل  .1رابطة حوزههای مختلف معنایی زباهنگ ناسزا با قلمروهای مختلف
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اما دربنارۀ ت ینی فر نگنو کناربرد فیش نا جنسنو و ناموسنو اکنر چنن نکتنه لنازم
بهنظنر منورسن  .امی سنالار ( ،9911ص )913 .معتقن اسن
جن ة جنسو دارن و بر عه
دادن ط یعنن

نسنن

کنه علناوه بنر فیش نایو کنه

فنرد ینا بسنتگانش اشناره دارنن  ،فیش نایو کنه بصن آن نا
یننوانو بننه فننرد مننورد تننو ی اسنن

و خننو

در زبننان فارسننو

سننابقها طولننانو دارد .لننازار ( ،9919ص )19 .بننه نمونننه ایو از آن ننا اشنناره دارد .مثلنناً
سوزنو سمربن

موگوی :

خر سر و خر رو و سر سیرت  /خر گرفته به کول خی
یا ابوالع ا

شرا

ربنجنو موگوی :

ن انستو تنو ا خنر عمنر کن

لنا

پالنانو  /کنه بنا خنر سننر برناین سنر و زن بنوز

ترخانو
درس

اسن

کنه بسنیار از فیش نا تنهنا بنرا کسنانو مههنوم اسن

کنه سنبنگو

بننومو آن زبننان سننتن امننا برخننو از فیش ننا نظیننر آن ننایو کننه بننه بسننتگان مؤنننث فننرد
اطلا منوشنون در بسنیار از فر نر نا مشنترکن  .نظینر این گوننه فیش نا را در زبنان
انگلیسننو و در تع یراتننو کننه نناو کلمننة  motherسننتن  ،مننوتننوان دینن  .اینن گونننه
تو ی
میسو

ننا بننه زنننا بننا میننارم اشنناره دارد کننه در بسننیار از فر نر ننا گننناه ب رگننو
موشود .بننابرای  ،فیش نایو کنه خطنا

مسننتقیماً ننناتوانو او در ه ن مردانگننو و می ن
فیش نایو کنه خطنا

بنه خویشنان مؤننث منرد ادا منوشنون
و غیننرت او را ن ه م نوگیرن ن  .تننو

بنه پن ر فنرد سنتن (ماننن بنوپن ر ینا رامن اده) نین بهگوننها

مورد تردین بنرار دادن نجابن

و متانن

منادر بنا توجنه بنه نقنش منادر در تث ین

فرزن ن م نوانجام ن و در ای ن فر نر ننا بسننیار تننو ی آمی

سننتن  .بننهنظننر م نورس ن کننه

امی سننالار ( ،9911ص )919 .بننهدرسننتو بننه ای ن نکتننه اشنناره م نوکن ن «ا می ن
مؤنث و وابستگو مردانگنو شنبص بنه ماین

خویشننان

از زننان بنوم خنویش کنه عهن

رمتشننان مننورد تبطننو بننرار نگیننرد دلیننا اصننلو وجننود فیش ننا و تو ی
خانواده و کمو فیش ا خطا

وین

و نری

ننا بننه زنننان

بنه منردان اسن » .یافتنه ا تیقینا نشنان منود نن کنه

زبا نر ناس ا در فارسو و معادل ا ترجمه ش ۀ ...

از فیش ،ناسن ا و نهنری بنرا تیقینر  ،تنر
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 ،طعننه ،پرخنا

و بینان عصن انی

و تنو

آرزو و تمنا منهو استهاده موشود.
نتیجنة این پنهو ش نشنان منود ن کنه زبنان فارسنو و فر ننر ایراننو بنیش از آنکننه
تصور موشود ارت اط تنگاتنر با یک یگر دارنن  .بنهنظنر منورسن کنه تیلینا داده نا این
پهو ش بنهخوبو نماینانگر این

قیقن

اسن

کنه مطالعنات ترجمنه و مطالعنات فر نگنو

بسننیار بننه یک ن یگر وابسننتهان و متننرج تننا اشننراه کامننا بننه مههومسنناز

ننا فر نگننو

موجننود در دو زبننان ن اشننته باش ن از عه ن ۀ ای ن مه ن بننر نم نوآی ن  .زبا نننر یننا مننان
مههومسنناز

ننا فر نگننو ک گننذار ش ن ه در زبننان بننهخوبو از عه ن ۀ نشننان دادن مههننوم

ارت ناط تنگاتنننر و دوسنویة زبننان و فر ننر بننر منوآین  .بسننیار از ناسن ا ا مننرت و بننا
ننوزۀ نننامو

در زبننان انگلیسننو وجننود ن ن ارد .بننا توجننه بننه تلوییننات و معننانو ضننمنو

آمیبته با ای مضنمون و نوزۀ معننایو خناص ،گنویو متنرج میتنرم در جنا جنا منت
از ترجم نة دبیننا ای ن واژه باصننر مان ن ه اس ن

و نمونننه ایو از آن در مثال ننا  39تننا 33

بابا مشا ه اسن  .این نکتنه نشنان منود ن کنه واژۀ منورد نظنر در فارسنو کاربرد نا
بیشتر دارد تا در زبان انگلیسو.
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دربارة نویسندگان
زبان انگلیسو و زبانشناس و در

معصتومه مهرابی دکتر زبانشناس و و استادیار گروه آموز

، کاربردشناسو،مورد علابة ایشنان معنوشنناسو

 وزه ا. دانشنگاه آی الله بروجرد اسن

.  فلسهة زبان و تیلیا گهتمان اس،روانشناس و زبان
بهروز محمودی بختیاری دکتر زبانشنناسنو و دانشیار گروه نر ا نمایشو دانشگاه تهران
، نشانهشناسو سینما و تناتر،شناسو درام
زبان فارسو نی فعال بوده و نی

مورد علابه او تیلیا گهتمان و س

 وزه ا. اس

 او در وزۀ آموز. زبانشناسو ایرانو و ادبیات تط یقو اس
. مترج چن ی مت نمایشو به زبان فارسو اس
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مطالعات زبان و ترجمه

فائزه پوریزدانپناه کرمانی* (گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)

چکیده
بهااا دادن بااه مااکر تحصاای

باارا کس ا

و ت ااا

مااکار عااال در جوام ا کنااو
ما رود کاه در

یک از دغکغاهها افاراد بهشامار م آیاک و ایا امار تاا باکانجا پای
برخ موارد منجار باه ساتای

ماکر تحصای

تحصاای ات دا شااهاه موج ا

شااکه کااه عااکۀ زیاااد از مااردم بااه آن اهمی ا

کس

(مکر ساتای ) م شاود .مها دا سات

ماکر را جاوو امتیاازات بارا خاود بکا ناک کاه آدما را باه اهاکا

خااود ریاار ارتقااا جایهاااه شاای
تحصاای

هااه داشاات اطرافیااان از

در اماار ازدوا  ،راضاا

داشت تحصی ات بالا اعا از والاکی و غیاره اسا  .ب تردیاک ،در ا تخاا
هار که بر ای ت ا

ماورد رر

و اجتماااع م ا رسااا ک .همچناای  ،داشاات مااکر

یکاا از راههااا سااهول

ع اقه ماکر تحصای

داده و

و مهاارت اهمیا

شای ماورد

ویاهها پیاکا ما کنناک کاه در ایا پاهوه

باوده باه گفتمانهاای از زباان فارسا در رابطاه باا ماکر ساتای
جامعاه روا داشاته اسا

بپردازد کاه در میاان اقشاار مخت ا

و از جاوان تاا میا ساا

با آن درگیر خواهناک باود .در همای راساتا باه معرفا واژۀ زباهنا
پرداخته م شود .زباهن  ،ترکیبا از زباان و فرهنا

اسا

(زباان  +فرهنا )

کاه باا تأکیاک بار رابطاة دو

سویه میان زبان و فرهن  ،ماا و شاما فرهنها یاا جامعاه را شاان ما دهاک و باا
بررسا آنهاا ما تاوان باه فرهنا هاا مساتتر و پنهاا
هار که بر ای ت اا
را در چاااارچو

باوده اسا

زباهنا

یاا فرهنا

دسا

یافا .

ماکر ساتای در گفتمانهاا زباان فارسا

الهاااو  SPEAKINGهاااایمو ماااورد بررسااا قااارار دهاااک.

باکی منراور 951 ،گفتمااان از گفتهوهاا افااراد باا توجااه باه وضااعی
آ ان ،تحصی اتشان ،شااغ باودن یاا محصا بود شاان بررسا و کنکاا

اقتصااد  ،سا
شاک کاه ایا

مکالمااات در مکانهااا عمااوم  ،خصوص ا  ،رساام و غیررساام بااا گویشااوران زن
____________________________
* نویسنده مسئول Faeze.pouryazdan@gmail.com

تاریخ دریافت 3111/50/31 :

تاریخ پذیرش 3111/50/53

Doi: 10.22067/ lts.v53i4.88442
مقالۀ پژوهشی
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از اسااتانها خراسااان رضااو (مشااهک،

( )15فاار و ماارد ( )55فاار و ماینااکگا

یشاابور و ساابووار) ،گ سااتان (گرگاان) ،خراسااان جنااوب (طاب)) ،کرمااان (ساایرجان)،
آذربایجان شارق (تبریاو) و تهاران (پاککشا ) صاورت گرفا  .تاای پاهوه
داد که افراد در فرهنا
رقاب ا  ،کس ا

ایاران باا اهاکاف

ریار کسا

ع ا باهمعناا واقعا  ،پاودادن،

جایهاااه اجتماااع و شاای بهتاار ،محتاارم دا سااته شااکن و تأییااک شااکن

توسط افاراد دیهار ،ساهول

در امار ازدوا و غیاره از زباهنا

م کننک .به رر م رساک کاه گااه میاان ماکر تحصای
اما در های

شاان

هر دو مکما یککیهر اک .بناابرای  ،فرهنا

مفهوم ماککور در کناار یکاکیهر موجا

موفقیا

ماکر ساتای اساتفاده

و مهاارت تقابا پای
ساال ایجاا

م آیاک

م کناک هار دو

فارد شاو ک و بایاک از آنهاا در کناار

یکااکیهر و در راه شااکوفای تفکاار سااال  ،ایااکهها بهتاار و ز ااکگ آگاها ااهتر بهااره
جس .
کلیدواژهها :زباهن  ،مکر ستای  ،مهارت ،الهو  SPEAKINGهایمو
 .۱مقدمه

فرهنا

مشاتق از دو واژه فار+هنا

اسا

کااه فار ،پیشاو ک+هنا

به معنا کشایکن و فارهخت اسا  .ایا واژه در لی
تربی ا

آمااکه اس ا

(دهخااکا .)9939 ،اهمی ا

فرهن ا

از ریشاة اوسااتای

اماة دهخاکا یاو باه معناا تع ای و
در ارتباطااات از آ جااای مشااخص

م شود که افراد در مواجهه باا فرهن هاا دیهار تمایا دار اک تفاوتهاا را باروز دهناک و
از شباه ها بی فرهنه چش پوشا کنناک و مفهاوم فرهنا
یکااکیهر مایااان م شااود .یکاا از دلااای
یککیهر مقایسه شاو ک ،مطالعاة اصاول اسا

کااه باعاا

در ارتباطاات ایا افاراد باا

م شااود فرهن هااا از جهتاا بااا

کاه در فرهنا

مایاان م شاود (یوسا زاده

اربط.)9915 ،
بااا توجااه بااه اینکااه زبااان خااود ب اهتنهااای دارا اهمی ا
تعریا

فرهنا

اس ا  ،اهمی ا

آن در کنااار

یااو مایااان ما شااود؛ زیاارا زبااان باارا ارتبااا گیاار و فها فرهنا هااا

عنصر ک یک اسا  .یکا از مفااهی و اباوار ک یاک بارا در فرهن هاا ،زباان اسا
که با یاادگیر آن ارتباا بای فرهن هاا را در ما کنی  .باه ایا صاورت کاه اگار زباان

بررس جامعهشناخت زباهن
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را فرا هرفته باشای بارا ارتباا باه مشاک بار م خاوری و در تیجاه در ا جاام وظاای
خااود موفاا

خااواهی خااورد (یوساا زاده اربااط« .)9915 ،ریچاااردز و

بااوده و شکساا

اشاامی

 )6112( 9معتقک ااک گاااه مفهااوم یااا فرهناا

و زبااان بااا هاا ترکیاا

گفتمااا

را تشااکی م دهنااک کااه شااام حااوۀ صااحب

کااردن و رفتااار کااردن افااراد یااا

هویاا

جامعااه م باشااک و بازتااا

شااکه و

اجتماااع آنهاساا » (پی قااکم و وروزکرما شاااه ،

 ،9916ص« .)6 .لیکااا  )9123( 6اذعااان م ا دارد زبااان تب ااور فرهن ا

مااردم یااا جامعااه

م باشااک» (پی قااکم و وروزکرما شاااه  ،9916 ،ص .)93 .بنااابرای  ،مه تااری ویهگاا
فارد دارد ،داشات فرهنها اسا

که اثر مساتقی بار شخصای

کاه در آن پارور

یافتاه و

حوۀ تعام و اس .
یوساا زاده اربااط ( )9915معتقااک اساا

گااکر از ساااختارها فرهنهاا کااه از ابتااکا

ا سااان بااا آنهااا رشااک کاارده اگرچااه دشااوار اس ا  ،اثاار خااود را باار حااوۀ تعام ااات فاارد
م گاکارد« .باه عقیااکۀ ور  9ماردم ااهتنها در د یاا پیراماون و ز ااکگ اجتمااع ب کااه در
د یااا زبااان مااادر خااوی

ز ااکگ م کننااک» (کو ااکرات  ،9919 ،ص« .) 33 .در هاار

زبااان ع اااوه باار اصااط ا ات ،قطااه ررها و پاای فرضهااای وجااود دارد کااه در زبانهااا
مخت

د یاا ممکا اسا

وجاود کاشاته یاا در صاورت وجاود متفااوت باشانک .بناابرای ،

زبااان ع اااوه باار اینکااه قاا

ا تقا دهنااکۀ اط اعااات را ایفااا م کنااک ،م توا ااک د یااا را

مک ساز کرده و از درون منشور خاص خود عبور دهک» (معینیان ،9916 ،ص.)19 .
با مقایسة زبانها مخت ا

ما تاوان باه تفااوتهاا موجاود در میاان آنهاا پا بارد.

ای تمایوات م توا اک مرباو باه سااختمانهاا دساتور متفااوت یاا عاکم تطااب کاما
دامنة اط اا واژه هاا در دو زباان یاا اشا از اخت اا
دو قوم که به آن دو زباان مخت ا

فرهنا

و تماکن و عاادات و رساوم

ساخ ما گویناک ،باشاک .اخت اا

زبانها و عکم تطااب کاما دامناة اط اا واژههاا

سااختمان دساتور

آنهاا بحثا را در زباانشناسا مطار

1. Richards & Schmitt
2. Lakoff
3. Whorf
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در زباان» 9ما گویناک .هاک

کرده اسا

کاه باه آن « سابی

ایاا اساا

کااه بعضاا از خصوصاایات زبااا

اصا

رریاة سابی

برخاا از شاایوهها ادرا

زباا

را غالاا تر یااا

محتم تر م کننک (معینیان ،9916 ،ص.)33 .
در راسااتا

رری اة ساابی

در زبااان سااپیر-ور  )9151( 6کااه فرهن ا

زبااان را تولیااک

م کنااک و زبااان ا کیشااه را م سااازد ،بااا در ررگاارفت ارتبااا میااان فرهناا
ال

سادهتری

و زبااان ،در

زبان به ماردم ایا امکاان را م دهاک کاه افکاار و ا ساساتشاان را باروز

دهناک و بااا دیهاران ارتبااا برقارار کننااک و دا ا
بهکار ااک (پاای قااکم و قهااار  .)6196 ،بااا ای ا

و اط اعاتشااان را باا دیهااران باا اشااترا
ال ا

زمااا

کا ی  ،م تاوا ی زباان را باهطاور کاما بیااموزی  .براساا

کااه فرهن ا

یااا کشااور را

رابطاة میاان زباان و فرهنا

مفهاااوم زباهنااا ( 9زبان+فرهنااا ) توساااط پی قاااکم ( )9919مطااار شاااکه اسااا .
«زباهن ها یا زبان ساختارها و عباارات هساتنک کاه باا تأکیاک بار رابطاة دو ساویه میاان
زباان و فرهنا  ،مااا فرهنها مااردم یااا جامعااه را شااان م دهنااک و بااا بررسا آنهااا
م تااوان بااه فرهن ا

مسااتتر و پنهااا

آن زبااان دس ا

یاف ا » (پی قااکم ،9919 ،ص.)61 .

زباهنا هاا متفااوت در ارتباطاات و گفتماان هاا جامعاه وجاود دارد کاه مناسا
واکاو زباان و فرهنا

بارا

آن جامعاه م باشاک .زباهنا  ،تح یا فرهنها از زباان را در رار

دارد و رفتارها سال و اسال افراد جامعه در ای تح ی ها فرهنه جا م گیرد.
م تاوان باه عاادات خاو

از طری بررسا زباهنا

و باک ماردم پا بارد و ژنهاا

«بااکفرهنه » آ ااان را اص ا ا کاارده و بااه «بااهفرهنه » 6دسا
م تااوان امااروزه در قالاا
تحصی

زباهناا

یافا  .یک ا از مسااای

مااک راار قاارار داد ،مکر سااتای و سااتای

م باشک؛ بکی معنا کاه افاراد آ چناان باه ماکر تحصای

را در ز کگا

خود بارها ستای

اهمیا

کااه

مااکر

م دهناک کاه آن

م کننک.

1. linguistic relativity
2. Sapir-Whorf hypothesis
3. cultuling
4. euculturing

بررس جامعهشناخت زباهن
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در جوام اماروزه افاراد در ساه گاروه متفااوت باه ماکر تحصای
م دهنااک .گااروه او  ،مااکر تحصاای

را مه تاار از مهااارت م ا دا نااک و معتقک ااک مراکااو و

شرک های وجود دارد کاه در اساتخکام شاکن باه ماکر
به دس

و مهاارت اهمیا

تحصای

اهمیا

زیااد داده و

آوردن مهارت را در راستا باه دسا آورن شای باهواساطة ماکر تحصای

م دا نک .همچنی معتقک اک داشات ماکر تحصای

بالاا ارتقاا جایهااه شای

بالاا

ما آورد و

قااو و دسااتمود بیشااتر را بااههمراه دارد .ایاا افااراد عقیااکه دار ااک کااه از طریاا ع اا
مهاارت باهدسا
کارد .اهمی

مکر

ما آیااک .ایا گااروه معتقک اک مهاارت بااکون داشات ع ا کاارای کاااف
آ جا مع اوم ما شاود کاه مهاارت را بعاکها ها ما تاوان فارا گرفا

اما تحصی را بهموق بایک فرا گرف  ،باه ایا دلیا کاه گااه در سانی بالااتر ذها یاار
ماا کنااک؛ همچناای  ،در ساانی میا سااال تحصاای باارا اکثاار افااراد در ظاار

وصاا ه

م گنجک .گاروه دوم معتقک اک مهاارت از جایهااه بالااتر در جواما برخاوردار اسا  .آن
ها اساتعکاد فارد را در رار دار اک و با یااز جواما اماروز را در گارو مهاارت و کاار
عم

م دا نک .ایا

ای ا مهااارت اس ا

گاروه معتقک اک باهدلیا اینکاه وضاعی

اساتخکام رو باه افاو اسا ،

کااه م ا توا ااک کارگشااا باشااک .افااوون باار ای ا دو گااروه ،عااکها

معتقک ااک مااکر تحصاای

یااو

و مهااارت هاار دو درکنااار یکااکیهر کااارای ویااهۀ خودشااان را

دار ک؛ زیرا استعکاد در کنار ع

کاف ج وۀ بهتر دارد.

در کشااورها موف ا در زمین اة آمااوز
ایتالیااا و ه نااک ،باار دا ا

فن ا و رفااها ما نااک آلمااان ،و ووی ااا ،چاای ،

رفااها تأکیااک م شااود (شاااکر  ،برزگاار و جمشاایک .)9912 ،

جامع اة ایااران در چنااک ده اة گکشااته تحولااات اجتماااع فرهنه ا خطیاار را سااپر کاارده
اسا  .یکا از مه تااری تحولاات گسااتر
اس ا

کااه یک ا از پیامااکها آن افااوای

آماوز

عاال در سااطو و مقااط گو اااگون

ورود دختااران و کاااه

دا شااهاه م باشااک کااه در چنااک سااا اخیاار توجااه صااا
کشور را بهخود ج ا
اشارهشاکه ،هاک

کارده اسا

از پاهوه

سااب ورود پسااران بااه

رااران اجتماااع و مساالولان

(ظهیر یاا و بهروزیاان .)9919 ،باا توجاه باه ماوارد

اضار بررسا گفتمانهاا مخت فا در اجتماا اسا

کاه
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مکر سااتای اسااتفاده م کننااک .بنااابرای  ،در بررساا

پرس ها زیر مطر اس :

 .9گفتمانها اجتماع چهو ه تح
 .6زباهن

مکر ستای قرار م گیر ک؟

تأثیر زباهن

مکر ستای با چه اهکاف در جامعة ایران روا دارد؟

بهمنرور پاسا باه ایا پرسا ها از الهاو  SPEAKINGهاایمو 9اساتفاده شاکه اسا
تااا افااوون باار پرس ا ها اشاااره شااکه مشااخص شااود کااه زباهن ا
افااراد و در چااه موقعی هااا زمااا

و مکااا

مااککور توسااط چااه

کاااربرد دارد و ای ا زباهن ا

شاااندهنکۀ

ککام ویهگ ها فرهنه ایرا یان اس .
 .۲پیشینۀ پژوهش

پی قاکم ( )9919در مقالااها باا ااام «معرفا زباهنا
«فرهناا کاااو زبااان» 6خسااتی بااار مفهااوم زباهناا

باهعناوان ابااوار تحااو گرا در
را عنااوان کاارده و در آن پااهوه

زباهن هااای ما نااک فردیاا پرهیو  ،مساالولی گریو  ،صاارا
کارده اسا  .در تعریا

زباهنا

گریو و غیااره را معرفاا

فردیا پرهیااو زباانشناسااا

زبااانهااا را بااه دو گااروه فاعا ا ااکاز و فاعا

ما ناک چامسااک )9129( 9

یا ااکاز تقساای ما کننااک .زباهنا

مساالولی

گریو و بررس جم ات ما ناک پاام شکسا  ،میا ایرا یاان باه برعهاکه هارفت مسالولی
خاوی

را شاان ما دهاک .در زباهنا

ا ه یسا و فارس ا

تااای

صارا

گریاو باا بررسا مکالماههاای از زباان

شااان داد ایرا یااان ع اقاة زیاااد بااه صااری و مسااتقی صااحب

کردن کار اک و تارجی ما دهناک باا تعاار

جاوا

بکهناک در اال کاه ا ه یسا زبا اان

صری سخ گفت را ارجا ما دا ناک .پا) از ایا پاهوه

زباهن هاا بسایار توساط

پهوهشهران مک رر قرار گرفتها ک.
پی قاکم و اوروز کرما شااه ( )9916ارتباا میاان زباان ،فرهنا
بررساا قاارار داده و بااه کااار بااردن لقاا

و ماکه

را ماورد

اااج را در گفتمانهااا فارساا واکاااو
1. Hymes
2. culturology of language
3. Chomsky

بررس جامعهشناخت زباهن
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کردها اک .آ ااان معتقک اک لقا
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ااج در گکشااته در جایهااه مااکهب کااربرد داشااته اسا ،

اما امروزه در گفتماانهاا دیهار ما ناک گفتماانهاا غیرماکهب کااربرد دارد و شااندهنکۀ
کااه ذهنیا

ایا اسا

افااراد سااب

باتوجه به واژۀ ااج  ،ایا لقا
مشاهکه کرد .در ای پهوه
اش از تح

لق

بااه ایا لقا

از گکشااته تاااکنون تیییاار کاارده اس ا .

را ما تاوان اماروزه در بافا هاا ارزشا و غیرارزشا
ااج در باهکاار باردن دچاار تیییار شاکه و ایا تیییار

تأثیر قرار گرفت رسا ههاا ما باشاک کاه ایا لقا

را دچاار دگرگاو

کارده

اس .
در پهوهش کان

گفتاار قسا در فرهنا

توجااه الهااو هااایمو در هشاا
شااان م دهااک در کاان

پااهوه

مکهب گوینکه اسا
فرهن

فارسا (پای قاکم و عطااران )9916 ،باا

تقساای بنااک مااورد بررساا قاارار گرفتااه اساا  .تااای
گفتااار قساا  ،واژۀ مااککور شااان دهنااکۀ اعتقااادات

کاه باا واژههاا «باهخاکا ،باهقارآن» مایاان م شاود .ایا دو واژه در

جما گرای ایرا یاان ساب

باه فرهنا

فردگارا غربیاان کااربرد بیشاتر دارد .در

واق ایرا یان بارا اینکاه اعتمااد فارد مقابا را باهدسا

آور اک و اماور خاود را مساتحک

ج وه دهنک ،از قسا اساتفاده م کنناک .در جواما غربا اعضاا خاا واده و زماان و مکاان
و ...مرج قس قرار م گیر اک ولا بار خ اا

آن در زباان فارسا ای گو اه اسا

امر دو دلی دارد  .9:چون جامعاة ایاران از مسا ما ان تشاکی شاکه اسا
زیاااد یاااد شااکه اس ا  ،بنااابرای  ،قس ا رابط اة مسااتقی بااا مااکه

و ایا

و قسا در قارآن

دارد؛  . 6چااون خکاو ااک

لایتناه اس

و موجاودات و مخ وقاات هماه آفریاکۀ او هساتنک پا) اود مسا ما ان قسا

خوردن ارز

پیکا م کنک.

در بااا

پااهوه

کاان

گفتااار فااری در زبانهااا ا ه یساا و فارساا  ،پاای قااکم،

و یااک یا و فیروزیااان پوراصاافها

( )9919شااان داد ااک کااه ای ا کاان

گفتااار در ز ااکگ

روزمااره کاااربرد بساایار داشااته و شاارک کننااکگان در ای ا گفتمااان بااه تفکیااا جنساای
(زن و مرد) در چهار موقعی

ها تاراز و غریباه ،ها تاراز و آشانا ،اابرابر و غریباه ،اابرابر

و آشنا قارار م گیر اک .بررسا ارتباا جنسای
کن

و کان

گفتار در بای ز اان بیشاتر از ماردان متاکاو اسا

گفتاار فاری

شاان داد کاه ایا

باه ایا دلیا کاه ز اان بیشاتر از
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ماردان بااه بیااان مشااک ات و بیااان تجربیااات بهصاورت گفتااار م پرداز ااک کااه بااا اهااکاف
ریر فارو شاا کن خشا  ،بیاان عجاو و درما اکگ  ،تاوهی و غیاره بیاان م شاود .در ایا
پاهوه
ردیا

تااای
یسا

شااان م دهااک افااوای

باهکاار بااردن فااری بااا اعتقااادات مااکهب در یااا

باه ایا دلیا کاه فاری کاردن در اسا ام اپسانک شامرده شاکه اسا

مقاب  ،زبان ا ه یس فاقاک چنای کنشا اسا  .تاای
جم گرا ایرا

که به ساب

شااندهناکۀ ایا اسا

بااهدلی ا فردگرای ا و شااان ااکادن افکااار شخص ا خااود،

کمتار بااه اساتفاده از فااری م پرداز اک و در مقایساة ایا دو زبااان بایاک گفا
هنهام عصابا ی

کاه جواما

تمایا بیشاتر باه برقارار ارتباا دار اک ،بیشاتر از فاری

اسااتفاده م کننااک .امااا در غاار
صارا

و در

ا ه یسا ها

ک اام بیشاتر دار اک اماا ایرا یاان هنهاام خشا ساخ خاود را

در لفافه بیان م کننک.
پی قکم و و یاک یا ( )9916باه مقایساة دعاا در فای هاا ایرا ا و ا ه یسا در قالا
الهاو هااایمو پرداختها ااک و معتقک ااک دعااا در فی هاا ا ه یسا بااا اهااکاف ما نااک آرزو
س ا امت  ،آرزو خیاار ،ط ا
ا هیوه و یا

میفاارت و غیااره بااهکااار م ا رود .از آ جااای کااه ایرا یااان بااا

تشاکر ،دعاا خیار م کنناک ایا امار شااندهنکۀ قاکردان باودن آنهاسا .

با توجه به بررس هاا صاورتگرفتاه بایاک بیاان کارد شارق هاا در باهکاار باردن دعاا باه
رو یة جم گرای اهمیا

م دهناک ،بناابرای در ا یکاکیهر دعاا م کنناک اماا غربا هاا

به رو یة فردگرای تمایا دار اک و در مکالماات پیاامهاا خاود را واضا و صاری

بیاان

م کنناک .ضام اینکاه ایرا یاان باا توجاه باه اعتقاادات خاود دعاا کاردن را ااوع ارز

و

ا ترام دا سته و از آن بهره م جوینک.
در پهوهش ا دیهاار پاای قااکم و فیروزیااان پوراصاافها

( )9911بااه بررساا زباهناا

« م دا » در پرتاو الهاو هاایمو پرداختها اک و معتقک اک ایا زباهنا
اجتنااا

از صاارا

 ،اجتنااا

شاندادن عکم برخوردار از دا ا
با زبان ا ه یس موارد

باا اهاکاف ما ناک

از قبااو مساالولی  ،شاااندادن عااکم اطمینااان ،همچناای
و اط اعاات ماورد یااز باهکاار ما رود کاه در مقایساه

ریار اع اام ااتوا

در فاراه کاردن اط اعاات درخواسات  ،پرهیاو

بررس جامعهشناخت زباهن

11

مکر ستای و ...

از قضاااوت و همچناای پرهیااو از مخالف ا
زباهن

صااری و غیااره ا هیااوههااای اسا

بهکار م رود.

واکاااو عبااارت اااز کااردن و ترکی هااا

اص ا از آن در زبااان فارس ا در پرتااو

الهااو هَیَجامَااک توسااط پاای قااکم ،فیروزیااان پوراصاافها
شااان م دهااک کااه زباهنا
یعن

و طباطبااای فااارا

()9911

اااز کااردن بااهشااکت در سااطو بالااای از هَیَجامَاک قاارار دارد؛

) و هیجان افراد جامعة ایاران ساب

باه آن زیااد اسا

بالااای در جامع اة ایرا ا روا دارد .تااای ایا پااهوه
موقعی هااا رساام کاااربرد محااکود بااه سااب
زباهن

کااه در ای ا

و ایا زباهنا

شااان داد زباهن ا

باا بساامک
اااز کااردن در

موقعیاا هااا غیررساام دارد .ایاا

دارا اهکاف ما ناک فا معیارهاا اد  ،رد کاردن درخواسا

و غیاره باا لحا

مشخص تحسای آمیاو ،توصایف  ،غرورآمیاو و شاوخ و غیاره و همچنای اباوار گفتاار و
قوا ین که بیا هر عواط

و ا ساسات افراد و شا هر زیبای و لطاف

پهوهش باا موضاو بررسا زباهنا

اس .

ب ااتک ی شاکگ باا اساتفاده از عباارات تقااب

دوگا ه در پرتو الهو هایمو توساط پای قاکم و ابراهیما (در اا چاا ) ا جاام شاکه
اسا

کاه شاان م دهاک زباهنا

ب ااتک ی شاکگ دارا اهاکاف ما ناک ااز کاردن ،عاکم

اطمینااان ،مساالولی گریو و غیااره اس ا

و در باف ا هااا عمااوم و خصوص ا و رساام

و غیررسم مورد بررسا اسا  .در ایا پاهوه

تاای بار آن اسا

کاه عباارات تقااب

دوگا ه هما ناک ما دا ا ایا کاار را ا جاام دها یاا اکه  ،آیاا ازدوا کان یاا کان و...
توسط افراد بهکار ما رود کاه ا جاام کاار بارا آ اان اساتر زا و همچنای مخااطرهآمیاو
باشک و ایا ب ااتک یف فرصا
های

فکار کاردن را از آ اان بهیارد و آراما

فرد بهدلیا ما اکن در ایا شارایط باه یاا طار

م ما ک و دچار پریشا

را از بای ببارد .در

متمایا شاکه و در الا

تع یا

و ماردد شاکن م شاود .باه رار م رساک جامعاة ایاران باهدلیا در

ررگاارفت ص ا ا افااراد در بیااان راار خااود توق ا

کاارده و مص ا ح

راار م گیر ااک و در بیااان عقیااکۀ خااود راار جم ا را ااایو اهمی ا
پاای قاااکم ،درخشااان ،جنتااا عطاااای ( )9911زباهناا

گفاات جم ااه را در
م دا نااک .در پااهوه

زنساااالار و مردساااالار در

دهااهها  9911و  9911بررساا شااکه و کاربردهااا زباهناا

مردسااالار و زباهناا
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زباهناا

زنسااالار برشاامرده شااکه اساا  .بااا بررساا فاای هااا دهااة  9911اهااکا

مردسااالار بااه مااوارد تهکیااک ،زورگااوی  ،عصاابا ی  ،فخرفروش ا و غیااره تع ا گرفتااه و
با بررس فی ها دهة  9911اهاکا
کردن ،غار زدن ،کنایاه زدن ،ج ا

باهکاارگیر

زباهنا

زنساالار باه ماوارد شاکای

توجاه کاردن و غیاره اسا

کاه باا لحا هاای از قبیا

تهکیااکآمیو ،متکبرا ااه ،دلسااوزا ه و غیااره بااهکااار م ا رود .همچناای

تااای پااهوه

شااان

م دهااک هنجارهااا گفتمااان مردسااالار شاارو کااردن گفتهااو ،قااکرتگرای ا  ،مرد هاار ،
قطا ک ااام زن و غیااره را در باار ما گیاارد .در مقابا  ،هنجارهااا گفتمااان زنسااالار  ،غاار
زدن ،قط ک ام شوهر ،پرخا کردن و ...را شاام ما شاود .باه رار ما رساک زباهنا هاا
مردسالار در دهههاا  9911و  9911کمتار شاکه و رفتاهرفتاه جاا خاود را باه زباهنا
زنسالار داده اسا  .در جامعاة کناو
کود سالار پی

م روی وتس ط کودکان به والکی بی

در پهوهشااا دیهااار از زباهنااا
پوراصاافها

ایا گو اه باه رار ما رساک کاه از زنساالار باه
پی قاااکم ،فیروزیاااان پوراصااافها

( )9911بااه گفتمااان شناساا واژۀ ماار

ایرا یان بیشاتر مر ا اکی

و مر ط ا

بعض افراد معتقک ک و هار

از پی

مشاهکه م شود.
و فیروزیاااان

پرداختها ااک و اذعااان دار ااک کااه

هساتنک و کمتار باه شااد و ز اکگ م ا کیشانک.

باه مار  ،بساته باه مکاان ،زماان ،فرهنا  ،جهاانبینا و

ااو باااور هاار ا سااان سااب

مر محااور در

بااه دیهاار متفاااوت اساا  .زباهناا

موقعی هااا غیررساام از ااو ه تااراز بیشااتر از موقعیاا هااا رساام کاااربرد دارد و
همچناای اهااکاف

ریاار فااری  ،دعااا ،تااوهی  ،بیااان ا ساسااات و ...را در راار دارد کااه بااا

لح ها خشو

و تاوهی آمیاو و محبا آمیاو و غیاره باهکاار ما رود .اباوار ایا گفتماان

در الاا

گفتااار بیشااتری کاااربرد را دارد و در بیااان قااوا ی گفتمااان بایااک بیااان کاارد

شاد گریو ایرا یان و مر ا اکی
آغاز و ز کگ فکر کننک و ایا
و غیاره م تاوان یافا  .تاای
ع اااوه باار اینکااه گسااتر
ف ساافة ممااات و ماار

باودن و عاادت ماردهپرسات باعا

او زباهنا

را در ا اوا گفتماان شاعر ،ثار ،ضار المثا

اصا از گفتماانشناسا ماار

ای ا قطع اة زبااا

شاکه تاا کمتار باه

و عباارات زبااا

را در موقعی ا هااا مخت ا

ها معنااا

بیااان م ا کنااک،

را پرر اا تاار از یااات و ز ااکگ در تولیااکات زبااا

ماا دا ااک.

بررس جامعهشناخت زباهن

مکر ستای و ...

هاااه ک اا بااه ایاا دساا
جامعااهشااناخت و زباهن ا
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از پهوه هااا شااان م دهااک کااه در ااوزۀ مطالعااات

تحقیقااات گسااتردها ا جااام شااکه اس ا

زباهن ا

مکر سااتای میفااو ما ااکه کااه پااهوه

زباهن

در باف ها موقعیت زبان فارس بپردازد.

اضاار ت ااا

امااا تاااکنون بررس ا

م کنااک بااه بررس ا ای ا

 .۳چارچوب نظری پژوهش
الف .مفهوم زباهنگ

همانگو ه کاه ذکار شاک ،مفهاوم زباهنا

خساتی باار توساط پی قاکم ( )9919مطار

شکه اس  .و هما ناک پیااژه 9زباان را محصاو فرعا توا ای هاا فکار ا ساان م دا اک
و با توجه باه تفکارات ویهوتساک  )9123( 6کاه تفکار را همهاام و همساو باا تولیاک زباان
م دا ااک ،معتقااک اساا

ا سااان بااا زبااان م ا کیشااک و بااکون زبااان تفکاار ممکاا

یساا .

بنابرای  ،هرچه ای واسطه ظری تر و دقیا تار باشاک ا کیشاه یاو باه هماان میاوان دقیا تر
م شود .و اذعان م داردد هنهاام کاه زباهنا هاا بررسا و کشا
فرهن ا

پنهااا

و مسااتتر جامعااه پ ا باارد« .زباهن هااا در طااو تاااری در زبااان مااادر

ایجاد شکه و هر کاکام ممکا اسا

در بساتر اجتماا خاطمشا فکار و روا ا خاصا

ایجاد موده باشنک» (پای قاکم ،9919 ،ص .)59 .دلیا
گفتاة پای قاکم ( )9919ایا اسا
اس

وع

بررس آن «فرهنا

عباارات زباا
همچنی فرهن

شاو ک ،م تاوان باه

کاه زباهنا

باهمعناا

مااای

فرهنها از یاا زبااان

کااو » امیاکه م شاود .باا بررسا ها صاورتگرفتاه در

حاوۀ خاردورز و فرهنا
درس

امگاکار زباهنا

باه ایا

اام باه

فکار افاراد یاا کشاور مشاخص م شاود و

و غ ط آ ان در خصوص مفاهی زبا

آشکار م شود.

 .۲ .۴الگوی  SPEAKINGهایمز

الهااو هااایمو ( )9113گفتمانهااا مخت اا

را مااورد واکاااو قاارار داده و عواماا

ماارثر باار تعام ا میااان افااراد را بررس ا م مایااک (پی قااکم و ااوروز کرما شاااه .)9916 ،

1. Piaget
2. Vygotsky
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هایمو ( ،9136ص« )633 .با بساط زباا  ،صاح
دسااتور کاااف

یاا صاورت زباا

کا سااته ب کااه کاااربرد صااحی آن را در چااارچو

اجتماع و فرهنه
ها زبا
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یو ضارور ما دا اک .ایا رو
ارتبااط  9رو

و تاوا

قااوا ی و قراردادهااا

بررسا و توصای

قاوم هاار ارتباا

6

را تنهاا باهصاورت
کااربرد صاورت

اام گرفتاه اسا  .در چاارچو

ای رو  ،وا ک بررسا و تح یا زباان تنهاا جم اه یسا  ،ب کاه رویاکاد گفتاار اسا .
رویکاد گفتاار یاا تعاما اجتمااع اسا
ایا مااک چناکوجه اسا
مکا  ،با اهکا

و کارکردهاا اجتماااع واژگاان را در موقعی هااا زمااا

مشاخص ،ترتیا

مبتنا بار واقعیا

کاه در آن زباان قشا عماکه ایفاا ما کناک».
و

عم کارد و اباوار و قاوا ی گفتماان باا تصاویر دقیقا و

ارایاه ما دهااک (پای قاکم ،فیروزیااان پوراصافها

و طباطباای فااارا ،

 .)9911در واقا ایا الهااو بااه پهوهشااهر ایا امکااان را م دهااک کااه تعاما میااان افااراد و
ت پرس ها مطر شکه توساط دیهاران را ماک رار قارار دهاک و بررسا ما کناک فارد
در چه ماوقعیت باا چاه هاکف  ،در چاه اوع و باا چاه لحا مشخصا ساخنان خاود را
ارایه م دهک .ای عوام براسا

ماک مطار شاکه باه  2گاروه باه شار زیار تقسای بناک

م شو ک:
 .۱ .۲ .6موقعیتت

زمتتانی و مکتتانی« :۳بااه زمااان و مکااا

م گیرد و بهطاور ک ا باه موقعیا

کااه گفتمااان در آن شااک

فیویکا هار گفتماان اشااره دارد» (هاایمو ،9113 ،ص.

 .)69بااا توجااه بااه مکااان و زمااان ،گفتمااان را م تااوان بااه دو گااروه تقساای بنااک کاارد.9 :
عموم و رسم ؛  .6خصوص و غیررسم .
 .۲ .۲ .6شتترک کننتتدگان :۴اط اعااات لااازم در مااورد شاارک کننااکگان شااام ساا ،
جنس ای  ،م ی ا

و ارتبااا میااان آنهااا م باشااک و بااا در راار گاارفت وضااعی

فاص ة شرک کننکگان در یاا گفتماان ممکا اسا

در چهاار موقعیا

مخت ا

قااکرت و
باه شار

زیر قرار بهیر ک (هایمو.)9113،
1. communicative competence
2. ethnography of communication
3. setting
4. participants
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 .9ه تراز و رسم (دو استاد دا شهاه)؛
قکیم )؛

 .6ه تراز و صمیم (دو دوس

 .9ابرابر و رسم (ریی) و کارمنک)؛
 .6ابرابر و صمیم (استاد و دا شجو).
 .۳ .۲ .۴هتتد  :۱هااک

از بیااان عبااارات و پرساا هااا صااورت گرفتااه متفاااوت

خواهااک بااود و بسااته بااه شاارایط اجتماااع و موقعی هااا اجتماااع باارا افااراد متفاااوت
اس

(هاایمو .)9113،ایا اهاکا

قاارار گیاارد« .هااک
مخت ا

در ایا الهاو بارا تااتاا افاراد بایاک ماورد واکااو

هفتااه در بیااان یااا عبااارت در گفتمااان ممکاا اساا

تیییاار کنااک .در قیق ا

بود .در مک هایمو اهتنها هاک

شاارایط گفتمااان ،تعیی کننااکۀ هااک
گفتماان ب کاه اهاکا

در شاارایط

آن گفتمااان خواهااک

هار یاا از شارک کنناکگان در آن

گفتمااان یااو بایااک در راار گرفتااه شااود» (پاای قااکم و فیروزیااان پوراصاافها  ،9911 ،ص.
.)99
 .۴ .۲ .۴ترتیتتتم کملکتتترد :۲گاااافم  )9139( 9معتقاااک اسااا
برگیر ااکۀ اط اعااات در مااورد ترتی ا

ترتیااا

گفتماااان در

اعمااا شاارک کننکگان شااام بررس ا

ق ککااارکرد

بخ ا هااا آن گفتمااان م باشااک .در تعام ا و گفتهااو شاارک کننااکگان ترتی ا
وجود دارد که در هنهام بررس به آن ترتی

و تااوال

و توال توجه م شود.

 .5 .۲ .۴لحتتت « :۴واردا  )6191( 5لحاا را شااایوه و چهاااو ه بیااان یاااا گفتاااه
تعری

م کناک کاه ما توا اک دلساردکننکه ،جاک  ،دقیا  ،مهرباان ،طعناهآمیاو ،طنوآلاود و..

باشک» .آ اان بار ایا باور اک بای لحا و او گفتماان ارتباا برقارار اسا
چناای ارتباااط از راار ساااوی ه )6119( 1ضاارور

اماا برقارار

یساا  .باارا مثااا  ،ممکاا اساا

1. end
2. act sequence
3. Goffman
4. key
5. Wardhaugh
6. Saville-Troike

36

مطالعات زبان و ترجمه
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کناک یاا داساتان ترساناک را باا لحا

تعریا

خنکه و طنو بیان کنک.
 .۶ .۲ .۴ابزار گفتمتان :۱اباوار گفتماان چهاو ه ا تقاا آن را در بار ما گیارد کاه ایا
ابوار م توا اک شافاه  ،وشاتار  ،ت هرافا باا هار او دیهار باشاک (هاایمو )9113 ،اماا
در اغ

موارد در یک از دو صورت گفتار و وشتار م باشک.

 .7 .۲ .۴قوانی گفتمان :۲منراور از قاوا ی گفتماان مشخصاههاای اسا
به گفتمان ساب

داد؛ بارا مثاا قطا کاردن صاحب

کاه ما تاوان

دیهار یاا ب ناک صاحب

کاردن از

جم ه مشخصهها توصی کننکۀ گفتمان م باشنک (هایمو .)9113،
 .۸ .۲ .۴نتتتوف گفتمتتتان :۳هاااایمو ( )9136شاااعر ،ضااار المثااا  ،معماااا ،ساااخنرا ،
اسطوره ،داستان و مکالمه را ا وا گفتمان م بینک.
 .5روش پژوهش
 .۱. 5شرک کنندگان

شاارک کننکگان ای ا پااهوه  95 ،گویشااور زن ( 15فاار) و ماارد ( 55فاار) بااا سااط
تحصاای ات دیااپ

( 92فاار) ،کارشناساا ( 39فاار) ،کارشناس ارشااک ( 91فاار) و دکتاار

( 9فاار) بااا شاارایط ساان  95تااا 29( 65فاار) 65 ،تااا  93( 95فاار) 95 ،تااا  65( 65فاار) و
 65به بالاا ( 3فار) باا شای محصا ( 16فار) ،آزاد ( 93فار) ،دولتا ( 95فار) و خا اه دار
( 91فر) هساتنک کاه شارایط اجتمااع آ اان متوساط ( 999فار) ،ضاعی
( 3فاار) م باشااک .لااازم بااه ذکاار اس ا

شاارک

( 91فار) و بالاا

کننااکگان از اسااتانها خراسااان رضااو

(مشااهک ،یشااابور و ساابووار) ،گ سااتان (گرگااان) ،خراسااان جنااوب (طااب)) ،کرمااان
(سیرجان) ،آذربایجان شرق (تبریو) و تهران (پاککش ) م باشنک.

1. instrumentalities
2. norms
3. genre
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 .۲ .5شیوة تحلیل دادهها

ابتاکا ساارالات بااه شاار زیاار از شارک کننکگان بااا مصااا بة یمااهساااختاریافته پرساایکه
شک:
 .9به رر شما درجوام امروز مکر تحصی
 .6به رر شاما ماکر

مها تار اسا

تحصای

به چه میوان اهمی

دارد؟

یاا مهاارتورز ؟ دلیا خاود را بیاان

کنیک.
 .9باه رار شاما ماکر تحصای

باه چااه میاوان در کسا

رفاه یاا شای مااورد رر

تأثیر دارد؟
 .6بااه راار شااما مااکر تحص ای

بیشااتر در ررمااردان ایواهمی ا

اس ا

ی اا ز ااان؟

چرا؟
 .5آیا مکر تحصی

در ارتقا جایهاه اجتماع افراد مرثراس ؟ مثا بو یک.

 .1به رار شاما چاه ارتبااط میاان میاوان ا تارام دیهاران و ماکر تحصای

وجاود

دارد؟ مثا بو یک.
 .3افراد در کس

مکر تحصی

 .2به رر شما مکر تحصی

چه اهکاف را مک رر قرار م دهنک؟

افراد در چه زمان و مکا

دارا اهمی

اس ؟

افراد شرک کننکه بهصاورت شافاه باه سارالات پاسا داد اک .ایا مصاا به در مراکاو
دولت ا  ،خااکمات  ،مشاااغ آزاد ،آموزشااهاهها و در باای افااراد محص ا ا جااام شااک و پاس ا
آ ان بهصاورت سیساتم ذخیاره شاک ،همچنای ایا مکالماات در موقعیا هاا رسام و
غیررسم ا جام شک .ت ا
شااکه و در رو ااک پااهوه

بار آن باوده اسا

تماام مکالماات در مکاانهاا مخت ا

آورده شااود .لااازم بااه ذکاار اساا

یمااهساااختاریافته ،مکالمااات در بااا

ثبا

ع اااوه باار ا جااام مصااا بة

مااکر سااتای صااورت گرفتااه اساا  .پاا) از

پیادهساااز دادههااا باار رو کاغااک ،در پرتااو الهااو هااایمو تح ی ا شااک ک .در مجمااو
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ااکود  951گفتمااان و پاساا و 51مکالمااه تااا اشاابا دادههااا ،9جماا آور شااکه اساا
(اشبا به ای معن اس

که اط اعات جکیک به پهوه

اضافه شود (یی .)6191 ،6

 .۶یافتههای پژوهش

بااا توجااه بااه اینکااه مکر سااتای (باای
جوام کنو
دو جنسی

رای اس  ،هار کۀ پاهوه

از ااک مهاا دا ساات مااکر تحصاای
اضار بار آن اسا

) در

گفتماانهاا بای افاراد باا

زن و مارد را باه عناوان مو اة کاوچک از جامعاة آماار بررسا کارده ببیناک

افراد در چه شرایط  ،باا چاه گفتمانهاای و چاه اهاکاف ایا زباهنا
افوون بر ای  ،جامعة آمار ایا پاهوه

باه مخاطا

را باهکاار بردها اک.

ایا امکاان را خواهاک داد کاه بکا اک

گفتمااان مکر سااتای در میااان چااه اقشااار بااا چااه ساان و چااه مااکر تحصاای
موقعی

اجتماع ا بیشتر مورد استفاده قارار م گیارد .لاازم باه ذکار اسا

الهااو  SPEAKINGایاا بااوده اساا
عم کرده اسا

ادامه یافتهها پهوه
 .۱ .۶موقعیت
ممک اس

براسا

ا تخاا

کااه بااه رر م رسااک بااا توجااه بااه پهوه هااا

ا جاامشااکه در ااوزۀ زباهنا  ،ایا الهااو ارتبااط بااه سااب
و زباهن هاا در قالا

عا

و

آن باهرا تا قاب یا

الهوهااا دیهاار موفا تاار
بررسا و تح یا دار اک .در

اجوا ای الهو مک رر قرار م گیر ک:

زمتانی و مکتانی :براساا

آ چاه بیاان شاک ،موقعیا

زماا

مکاا

باهصاورت عموم کرسام یاا خصوصا کغیررسام باشاک .یافتاهها پاهوه

شااان م دهااک زباهن ا

مکر سااتای بیشااتر در موقعی هااا غیررساام کخصوص ا بااهکار

م رود.

التتف .موقعیتت

خصوصتتی و غیررستتمی :ایاا زباهناا

در مهما هااا دوسااتا ه،

خا وادگ  ،رستوران ،فروشهاهها و مح کار کاربرد داشته اس .
مثا ( 9مکالمة بی دو دوس
دوس

 :9ای روزا اگه مکر

صمیم ):
کاشته باش به

زن میکن.

1. data saturation
2. Yin
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 :6آره والااا ،هرجااا میاار او ما پرسا مااکرک

کاشته باش دیهه ب سواد و در
دوس ا
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چیااه؟! ا هااار اگاار مااکر

پایی تر دار .

 :9قبااو دارم کااه تحصاای کرده باش ا خی ا بهتاار م ا تااو

شاارایط رو در

کن !
همانگو ه که مشااهکه م شاود مکالماة بای دو دوسا
یک از آنهاس

و باا توجاه باه موقعیا

اس  .لازم به ذکر اسا

کاه موقعیا

زماا

و مکاا

مکاا

در موقعیا

محا کاار

از او خصوصا و غیررسام

زماا ِ مها دا سات ماکر تحصای  ،زماان ازدوا

اس .
مثا ( 6مکالمة بی مادر و فرز ک):
فرز ک :مامان چقکر عج ه دار برا ازدوا م  .اما م فع اً قصک ازدوا کارم.
مااادر :چاارا آخااه؟ م دو ا کااه هرچا ساان

همساار ها باارات

بیشااتر بشااه ا تخااا

دشوارتر م شه؟
فرز ک :چون دل م خواد تحصی اتمو اداماه باکم و ما دو ا کاه آیناکۀ خاوب پای

رو

دارم با توجه به پشتکارم و توق ه م ره یه آدم تحصی کرده بیاد خواستهاری .
در مو ااة مااککور ،گفتهااو صااورتگرفته در موقعیاا
خصوص ا و غیررساام ا جااام پکیرفتااه اس ا  .بایااک گف ا

مکااا

منااو و بااهصااورت

کااه در ای ا مکالمااه موقعی ا

زما  ،زمان فرارسیکن ازدوا فرز ک اس .
ب .کمتتومی/رستتمی :ای ا گفتهااو م توا ااک در مح ا کااار افااراد ،دا شااهاهها ،مراکااو
آموزش ا و ...در م ااأ عااام صااورت گیاارد .مثااا ( 9مکالمااه باای اربااا

رجااو و مساالو

دفتر):
مسلو دفتر :آقا محترم مکر تحصی
اربا

رجو  :مکر

شما چیه؟

لیسا ) دارم.

مسالو دفتاار :کمتااری مااکر
م دی  ،لطفاً یه شماره تما

باارا کسا

بنویسیک.

ایا شاای لیسااا ) اسا  .بااه شااما خباار
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در مو ااة فااو  ،مکالمااه در موقعیاا
مکر

موقعی

در کس

شی
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رساام و عمااوم صااورت گرفتااه و اهمیاا

بهتر را بیان م کنک.

مثا ( 6مکالمة بی دو همکار):
همکار  :9جنا  ،شما دیهه چارا ایا
در ای شی مهارت بالای دارم و لیاق

ار

رو م ز یاک؟ شاما کاه بهتار م دو یاک ما

بالاتر دارم سب

به ف ا !

همکاار  :6ب اه البتاه ،اماا مثا اینکاه تحصای ات تاو شارک

ماا ار

او رو ما ز ااه

او برا آشنایان!
در مو ااة ذکرشااکه ،موقعیاا
موقعی

زما

بارا کسا

مکااا  ،محاا کااار و رساام و عمااوم بااوده و در

شای  ،ساتای

ماکر

در ایا

بافا

در مقابا مهاارت قارار

م گیرد.
 .۲ .۶شتترک کنندگان :بااا توجااه بااه بررساا ها صااورتگرفتااه در پرتااو الهااو
هایمو ،شرک کننکگان شاام چهاار دساته م شاو ک کاه عبارتا اک از :ها تاراز و صامیم ،
ه تراز و رسم  ،ابرابر و رسم  ،ابرابر و صمیم .
الف .همتراز و صمیمی

مثا ( 9خواهر و خواهر):
خااواهر  :9آبج ا م ا بش ا آین اة عبرت ا  ،یادتااه چقااکر عج ااه داشاات باارا ازدوا ؟
ا هار چه خبره! اما به رر م تو کار خی ا خاوب کارد کاه تاا الاان باه تحصای

فکار

کرد .
خواهر  :6درسته م تحصای اتمو اداماه دادم ،اماا تاو اگاه باه در خو اکن واقعااً ع اقاه
م داشاات

بایااک و م کاارد درسااتو! تااو ازدوا رو مااا ع باارا تحصاای دیااک در

صااورت کااه م تو ساات بخااو
گکران وق

در

مثا ( 6دوس
دوسا

و قطع ااً الااان جایهاه ا

م خو ک ؛ اما چه ی

که ازدوا دس

از م ا بهتاار بااود؛ چااون باارا
و پاتو بس !

و دوس ):

 :9ما کاه درسامو م خاو و از ایاران ما رم ،همونکاار کاه دختار عماهام

کرد ،اینجا آدم پیشرفت

کاره والا!
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 :6اما عویوم تاو اگاه واقعااً یتا

باشااه مو ااک
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در

م ش ا و بااه هماای مااردم خااکم

خو اکن و خاکم

م کن ا  .مهااه ک ا دکتاار و متخصااص

داشتی که بهشون پیشنهاد دادن؟ اماا او اا باا ع اقاه در
که به همی کشاور خاکم

باه ماردم جامعاهات

خو اکن و باه اون درجاه رسایکن

کان  .تاو رفیا صامیم ما هسات و م شناسام  ،ما دو

واسة چیو دیهها م خوا بر او ور!
در ایاا دو مو ااه ،مکر سااتای اغ اا

در ااوزۀ تشااکی ز ااکگ و ازدوا صااورت

گرفته اس  .همچنای افاراد باا تصاور اینکاه شارایط بهتار را در ز اکگ تجرباه کنناک باا
مهاجرت تحصی ات خود را ادامه م دهنک.

ی

ب .همتراز و رسمی

مثا ( 9همک اس و همک اس ):
همک اس  :9م از ع اقاهم باه شاما مطملان و تاو ز اکگ ایا قاکر تاا بحاا مطمال
بااودم بااه تصاامیم ؛ امااا چیااو کااه هساا  ،م خااوام بااا شهرسااتان اومااک تون مااا
پیشرفتتون در راه ع

باشا  .هاردو ماا راه ساخت کاه تحصای داشا

مطملاان شااما لااای بهتااری جایهاااه هسااتیک .امااا ای ا جایهاااه خااو

براماون ،رفتای و
داره شاامارو از م ا

م گیره متأسفا ه!!!
همک اساا  :6بهتااره کااه در تصاامی گیر باارا ایاا موضااو عاق ا ااه بااری ج ااو و
ا تخا

آگاها ها داشته باشی با توجه به شرایط که برامون پی

اومکه.

مثا ( 6همکار و همکار):
همکااار  :9ما از وقت ا ترفیا درجااه گاارفت  ،دیهااه بااه خااودم ما بین کااه بااا اربااا
رجو های سروک ه بو که فقط وص ه سر م برن از آدم.
همکار  :6اما شما متعهاک هساتیک و بایاک باه وظیفاهتون عما کنیاک .تا اگار ساروک ه
زدن با اربا

رجو ها ای چنین باشه!

در ای روابط افاراد باهدلاای
برا پو دادن به یککیهرباه ماکر
ی

کما و خکم

ما ناک بالاارفت تحصای ات آکادمیاا وگااه اوقاات ها
تحصای

اهمیا

م دهناک .همچنای کسا

به ا سانها گاه گکشت از خواستهها فرد دیهر م باشک.

ماکر

باا
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ج .نابرابر و صمیمی

مثا ( 9پکر و فرز ک):
پاکر :پسارم ما تااا اوماکم بفهما در

چیاه و چقااکر بها

ع اقاه دارم ،پاکرم فااوت

کرد و م بودم و دوتا بارادر کوچیااتر از خاودم کاه مجباور باودم اانآور خاا واده بشا ،
کاشت عموهات از تحصی جا بمو .

چون بورگتر بودم ،اما هیچوق

الا شااو و مااکیون فااکاکار شااما

فرز ااک :آقاااجون ،عموهااا م ا ز ااکگ و موفقی ا

هساات  ،چااون شااما از درسااتون گکشااتی تااا او ااا بااه جایهاههااا والااای کااه الااان دارن
برس .
مثا ( 6ریی) و مستخکم):
ریی) :آقا محسن شما چنکی سااله داریاک بارا ماا تاو ایا شارک
از جه

کاار م کنیاک و

مهارت که داریک باه ایا کاار مطملان  .بارا همای م خاوام بهتاری جایهااه رو

در ایاا شاارک

بیاریااک؛ چااون لیاقتشااو داریااک .امااا لازمااها

بااهدساا

تخصص ا تون هس ا  .م دو یااک کااه م ا اه ا پارت باااز

داشاات مااکر

یساات  .امااا ای ا فرص ا

رو در

اختیار شما م ذارم.
مستخکم :خی

ممناون آقاا ریای) ،ب اه شامارو چناکی سااله م شناسا و ما دو

موفقیتتون در کار تولیک بخاطر ا تخا ها درس تون بوده.
در ای روابط اهمیا

ماکر

اکثاراً بارا آیناکه هار و کسا

شای بهتار و موقعیا

اجتماع والا مک رر اس .
د  .نابرابر و رسمی

مثا ( 9استاد و دا شجو):
اسااتاد :ببینیااک دا شااجویان عویااو ،لازمااة موفقیاا
کااار در ااوزۀ شاای مربوطااه هساا

در آینااکۀ شاای

داشاات تخصااص

و ایاا تخصااص شااام داشاات سااواد و مهااارت

مربو به اون شی م شه و پشتکار داشت در ای راه!
دا شجو :اما استاد اماروزه هماهچا پاارت بااز شاکه ،دیهاه هماه آشاناها خودشاو و
میکارن سر میو مکیری

و کارمنک !
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اسااتاد :شااما ای ا دو رو در کنااار ه ا داشااته باشاایک و ای ا
بکاریک ،بیکار خواهیک ما اک .پیاکا م شا کساا

کاه ارز

ااو طاارز فکاار رو کنااار

ویاهها بارا افاراد باساواد و

متخصص قای !
مثا ( 6دکتر و بیمار):
بیمااار :خااا دکتاار منش ا تون واقع ااً ا سااان موجااه و مناسااب هساات  ،برخااورد خی ا
خاوب دارن .ما کاه باا ایشااون خی ا را ات  .مشخصاه کااه فارد تحصای کارده و ماردب
هست  .بهتون تبریا م گ !
دکتاار :خی ا ممنااو  ،ا بااا شماس ا ! ایشااون تنهااا مساالو کارهااا ادار
ب که دارن در شو و م خو
در ای روابط اهمیا

و هک

ماکر

مشخص دارن.

بارا آن اسا

ا کیشااایکن را در پااا دارد و اغ ااا

یساات

کاه افاراد عقیاکه دار اک تحصای ات ،بهتار

ماااوارد برخاااورد بجاااا و مناسااا

شااااندهناااکۀ

در خوا ااکه بااودن اساا  .همچناای سااواد در کنااار تخصااص معنااا صااحی خااود را
م یابک.
 .۳ .۶هتتد  :یافتااهها پااهوه

شااان م دهااک افااراد بااا اهااکا

گو اااگو

زباهن ا

مکر ستای را بهکار م بر ک که در زیر بکانها پرداخته م شود:

ع

 .9کس
مثا  :در

و تحصای ات بارا ما خی ا مهماه و بها

فرمودن زِ گهواره تا گوردا

ع اقاه دارم چاون پیاامبر ها

بجو .

 .6بهدس آوردن آینکها روش تر
مثا  :دکترامو بهیرم خی

بهتار م تاو شای پیاکا کان  ،ایا هماه در

خو اکم کاه

بشین تو خو ه ،با پشتکار آینکۀ خوب در ا ترارمه.

 .9پو ککس

درآمک

مثااا  :اگااه بتااو مااکر
افوای

قوق دارم.

 .6پیکاکردن شی مناس

ارشااکمو بهیاارم ،ارتقااا جایهاااه شاای

م گیاارم و طبیعت ااً
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خی ا اهمیا

بهتر داش

میاکن تاا مهاارت .ما باه

رو استخکام کردن.

 .5پو دادن
مثا  :دیک ف ا

تاا لیسا )شاو گرفا

کو ه فکر م کنه مکر

خاا واد

چاه جشان بارا

گارفت ؟ هرکا

دکتراشو

تو دا شهاه کمبری گرفته! یه مکر

 .1فرص ها مناس

لیسا سه دیهه .ای همه سر و صکا کاره.

برا ازدوا

مثا :
دوس
دوسا
اهمی

 :9پسر تو هنوز سرباز ت رفت که ،درگیر لیسا س
 :6آره ،آخااه دختاار کااه م خااوام باهااا

م ده و شر ازدوا مون شکه گرفت مکر

 .3کس

موقعی

هست ؟

ازدوا کاان  ،خی ا بااه تحصاای ات

لیسا )!

اجتماع

مثا  :م تو ادارها که کار ما کن باا ماکر
شی

خکا رو شکر ،اگرچه که موقعی

ارشاکم بارام ا تارام زیااد قایا هسات

آ چنان بالای

کارم و فقط مسلو دفترم.

 .2امیک به استخکام در مراکو دولت
مثااا  :دختاار خوشاابحال  ،هاا مااکر
م خو  ،قطعاً اولوی

پکیر

ارشااک دار  ،هاا دار باارا اسااتخکام

شما بیشتره تا ما!

 .1پیکا کردن همسر تحصی کرده
مثا  :مهه هفت به ؟! باه خاا وادم گفات دیهاه اجاازه اکن خواساتهار وارد خو ماون
بشه مهر اینکه تحصای ات

کمتار از ارشاک باشاه! ما خاودم تحصای کاردهام ،د باا یکا

م گردم که ه سط خودم باشه.

 .91ع اقه
مثااا  :م ا از وقت ا دا شااجو شهرسااتان شااکم ،فقااط سااخت دیااکم تااو ای ا ساارما و
گرما .دوستام میه ا تقال بهیار بیاا شاهر خودماون ،اماا خار تحصای رو از کجاا بیاارم؟
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اهکا
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زده شااکم .چااون هااک

دارم و مطملاان بااا ع اقااه بااه

مک ررم م رس .

 .99سادت و رقاب
مثا :
دختاار :چاارا تااو ای ا خااا واده هم اة امتیازهااا رو بااه مااری می اکی ؟ تحصاای تااو هاار
دا شهاه  ،هم

مری  .بهتری ا تخابا همه برا مری !
م دو ا ماا باه ماری هار امتیااز ها باکی اون جایهااه

مادر :اما تو خودت خو
که لیاقتشو داره رو باهدسا
رو به

میااره! مثا همای  ،ا تخاا

دادی  ،اما جایهاه

در

خو اکن تاو هار دا شاهاه

دولت خو کن بود و موف ه شک.

 .96رسیکن به مکار بالا
مثا  :تاو خاا وادۀ ماادر ماون ،هماة دختارا پا ازدوا رو گارفت و رفات تاو هماون
ز ااکگ کااه توقا شااو داشاات  ،خااکا رو شااکر کااه خوشاابخت  .امااا تااو از همااون او قااا
بود به ای طور ز کگ کردن! هماه ها شااهک باه اینجاا رسایک

باودن .الاا یکا از

اعضا خاا واده ماا شاکه افتخاار خاا واده و فامیا و خاودت خاو

م دو ا کاه ا تارام

خاص برات قای .

 .99چش وه چشم
مثا  :مامان تو که ایا قاکر خاا وادۀ خواهرتاو م ز ا تاو سار ما  ،میها ببای چقاکر
دخترخالهات موفقه! خوبه که باه ز کگ شاو

هااه کنا  ،بعاک اینهماه ساا شاناخت شاون

کااه هاار کااار ت ا کااوچیک ا جااام می اکن فقااط و فقااط باارا
مردماه ؟ امااا دوسا

دار ماان هماونجااور تااو دها ماردم بیفاات  .ولا ما اگاارم در

بخو برا خودم و آینکۀ بهترم م خو

 .96کس

شااون دادن ج ااو چش ا

ه برا

شون دادن مکرک به بقیه!

رضای منک دیهران ما نک والکی

پکر :پسارم ایا دادا
مایة افتخارم بش  ،گف
بش مایة سرب نکی .

بورگا

هرچقاکر بها

م ع اقه اکارم باه در

گفات درساتو بخاون کاه موفا بشا ،
خو اکن باباا! تاو بخاون پسارم ب کاه تاو
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فرز ااک :بابااا افتخااارت فقااط در خو ااکن بچههاتااه؟ امااا یااادت باشااه داشاات پساارا
سال و باایما م شه افتخار باشه! اگرچاه کاه ماا خو اکی و ع اقاه باه تحصای
امااا خواهرمااون داره مااکار تحصاای
ع اقه به کس

ع

رو ط ا م کنااه و قطع ااً موف ا خواهااک بااود .چااون

داره و شما رو ه به آرزوتون م رسو ه!

در مجمو اهکا

مکر ستای را م توان به شر ذی دستهبنک

زباهن

جدول  .۱اهدا
اهدا

 .9کس

ع

 .9پو ککس

کلی زباهنگ مدرک ستایی
زباهنگ مدرکستایی

درآمک

 .1پیکاکردن همسر تحصی کرده
 .91ع اقه
 .99سادت و رقاب

شی بهتر

 .5پودادن

 .96رسیکن به مکار بالا

 .1فرص ها مناس
 .3کس

مود:

 .2امیک به استخکام در مراکو دولت

 .6بهدس آوردن آینکها روش تر
 .6کس

کاشاتی !

موقعی

برا ازدوا

اجتماع

 .99چش وه چشم
رضای

 .96کس

دیهران ما نک پکر و مادر

 .۴ .۶ترتیتتم کملکتترد :همااانطورکااه گفتااه شااک در مکالمااات ترتیب ا وجااود دارد کااه
عم کارد افااراد را بررسا م کناک .لوومااً ایا ترتیا
اکثر اوقات با بیان جایهاه فرد ترتی
برا

خود را مای

عم کاارد بااا شاا ه یااا عکدگااکار و

م دهنک.

مو ه:

دا شجو :اساتاد اماروزه دیهاه کسا کاه تحصای م کناه ،هار یتا رو در رار داره باه
جو کس

ع

برا یادگیر و بهکار بست اون ع

در ز کگی .

اساتاد :دا شااجویان عویااو اگار توا ااای ادامااه تحصاای را کاریاک لطفااً خودتو ااو درگیاار
تحصی ات کنیاک ،چاون لازماة یاادگیر ع اقاه و وصا ه اسا  .ضام اینکاه بارا ع ا
بایک وق

گکاش

تا تای مط و

آن را مشاهکه کرد.

بررس جامعهشناخت زباهن
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 .5 .۶لح  :باا توجاه باه مطالعاات صاورت گرفتاه ،هار فارد در موقعی هاا مخت ا
بسااته بااه شاارایط ،از لح هااا متفاااوت اسااتفاده م کنااک کااه گاااه خنااکهآور و طعنااهآمیو،
عصبا  ،تهکیکآمیو ،جک و محب آمیو ،دلسوزا ه ،صیح گرایا ه یا هران اس .
لح طعنهآمیو:
 آخه رفی ک به تو زن میکه؟! امروزه همه د با تیپ و قیافه هست ! -اتفاقاً رفیا ساخ

در اشاتباه  ،ما اگرچاه تیاپ آ چناان خاو

یسا  ،اماا هرجاا

برم و به ارشکمو تموم کردم ،چش بسته به دختر میکن!
 خوش میاد واق بین در مورد ظاهر خودت!لح عصبا :
 م لیاقت بالاتره! که ه تحصی ات دارم ه باه کاارم آشانا هسات یاا تاوی کاه اه ازمهارت چیو م فهم و ه از تحصی ات بالا!
 م خواستی شما ه جوو آشناها آقا مکیر ک باشیک!لح دلسوزا ه:
پکر :پسرم م آرزوم اینه که به مکار بالا برس و باع
لح

افتخارم بش .

صیح گرایا ه:

اسااتاد :تااو دا شااجو خااوب هساات از دوران کارشناساا خااو
م دو که آیناکۀ روشان دار  .پا) ازت م خاوام دغکغاههای کاه باعا
رو در

و تحصااای

فرص ها ط ای از دست
لح

م شناساام
میشا

تاو

تمرکاااو کنااا رو باااکار کناااار .چاااون رفتاااه رفتاااه م بینااا
رفته و جو پشیمو

هیچ برات مو که.

هران:

مع ا  :دختاارم چا شااکه کااه مرههااات ایا قااکر کا م شااه؟ تااو جااوو دا
خااو

و

م ا هساات  .یااادت رفتااه ازت پرساایکم کااه دوس ا

دار در آینااکه چکاااره بش ا ،

گفتاا  :خااا دکتاار! خااا دکتاار مااا الااان چاا شااکه کااه تمرکااو کاااف
در خو کن؟!

آمااوزا

ااکاره باارا
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 .۶ .۶ابتزار :در زباهنا

مکر ساتای دو الا
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وجاود دارد کاه پیاام منتقا شاود کااه

عبارتا ک از وشتار و گفتاار  .باا توجاه باه تاای باهدسا آماکه ایا
گفتار بسیار پرکاربردتر از ال

ال
ال

او زباهنا

در

وشتار م باشک.

گفتار :

پکر :دخترم ایا جایهااه شای
پشتکار هس

مناساب کاه باهدسا

که دار .

فرز ک :خی

ممناون بابااجون ،هار کا) کو اه ،شاما کاه خاا وادم هساتیک خبار داریاک

که چقکر برا کنکور م خو کم و منترر تیجة خوب
ال

آورد  ،اصا سخ کوشا و

بودم.

وشتار :

پیامبر(ص) م فرماینک :اُط ُبوا العِ َ مِ َ المَهکِ اِل َ ال َحک
ز گهواره تا گور دا

بجو (آدا المتع می  ،ص.)999 .

 .7 .۶قتتوانی گفتمتتان :پهوه هااا صااورت گرفتااه در زباهناا
شاااندهنااکۀ ای ا اساا
تحصی شان را باا ارز

کااه افااراد در گفتمانهااا خااود زمااا
شاان دهناک ،از ایا

زمااان ازدوا بااه مااکر تحصاای
مکر

تحصی

بالا م توا نک به خواستة ق با خاود دسا

موقعیاا

تحصی

م کننک؛ زیارا هماانطاور کاه جایهااه شای

م کننااک تنهااا بااا

یابناک ،در اال کاه ایا امتیااز

مایااان خواهااک شااک .در زمااان دیهاار باارا

کاشاته باشانک ،بااهخااطر کسا

دادها ک .افراد همچنی بارا کسا

آ ان یو تح

اساتفاده م کنناک؛ همچنای در

اجتماااع بهتاار تحصاای ات خااود را بااور

تحصای ات آ چناان بالاای

کااه م خواهنااک مااکر

خااود تکیااه م کننااک چااون ا سااا

در کنااار دیهاار امتیازهااا اخ اااق و رفتااار
کساا

او زباهنا

مااکر سااتای

موقعیا

شای

موقعیا

ج ااوه م دهنااک و اگاار
اجتمااع بهتار ،اداماه

بهتار باه اداماه تحصای اقاکام

افاراد را ارتقاا خواهاک داد ،قاو و موایاا

تأثیر قرار م گیرد.

باا تقساای بنااک فرهنا هااا بااه دو دسااتة شاار وغاار  ،هافسااتک )9119( 9تصااویر از
فرهن

جم گرای شرق ها شان ما دهاک؛ باهایا معناا کاه باه ارتباطاات اهمیتا بسایار
1. Hofstede
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م دهنک اما در مقابا  ،غربا هاا کاه فرهنها فردگارا دار اک ،اصا تاری دغکغاة خاود را
برآوردن خواه هاا شخصا خاود ما دا ناک .در مقایساة جما گرایا و فردگرایا ما
توان گف

جم گرای دیک ک

به فارد ما دهاک در اال کاه فردگرایا دیاک جویا باه

افراد م دهک( .پی قکم ،9916 ،ص)63 .
بااه گفت اة هافسااتک (« )6119بنااابر یک ا از محورهااا طبقااهبنااک فرهن ا

یعن ا جم ا

گرایا در براباار فردگرایا  ،آمریکااا ،بریتا یاا کبیاار و اساترالیا بالاااتری رتباه را در مقیااا
م کنناک در اال کاه رتباة ایاران باهسام

فردگرای کسا

ا تهاا جما گرایا مقیاا

می ا م کنااک» ( ق ا در کوت اااک و سااعیک  ،9915 ،ص .)99 .مااردم در فرهن ا
توجااه بااه خصا

جما گرا بود شااان ،عااادت دار ااک زباهنا

ایرا ا بااا

مکر سااتای را در مواجهااه

با افراد ج وه دهنک و در مقاب جم تصویر بهتر از خود ارایه دهنک.
 .۸ .۶نتتوف گفتمتتان :آخااری تقساای بنااک الهااو  SPEAKINGهااایمو ،ااو گفتمااان
اس

بیشاتر در ا اوا گو ااگو

کاه ایا زباهنا

از مکالماات ریار شافاه  ،ثار و شاعر

یو کاربرد داشته اس .
مو ة شعر:
پیاما زد شب لی
که هر وق

به مجنون

آمک از خا ه بیرون

بیاور مکر تحصی ات را
گواه امة پ اچد ات را
پکر بایک ببینک دکترای
زما ه بک شکه جا فکای ( ...شاعر اشنا )
مو ة از ا ادی

امام باقر( ):

لَی)َ مِ اَخ ا ِ المُوم ِ اَلمَ َ ُ وَ اَلحَسَکُ اِلّا فِ طَ َ ِ اَلعِ ِ
فرد مرم

ه چاپ وس کناک و اه ساک بارد جاو در راه تحصای ع ا و دا ا

العقو کترجمة جعفر ؛  ،9 .ص.)613 .
مَ طَ َ َ العِ َ تَکَفَّ ال هُ لَهُ بِرِزقِهِ

(تحفاه
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هاار کااه در راه آمااوخت و فهمیااکن دی ا خااکا بکوشااک ،خکاو ااک خااواه
را ،از جای که گما

و روز او

را ه م برد تأمی م کنک (طباطبای  ،2 . ،ص.)91 .

مو ة مکالمة شفاه :
دوس

 :9خوشابحال  ،ما خی ا عج اه کاردم بارا تشاکی ز اکگی  ،الاان خاکا رو

شااکر ز ااکگ بااک
تحصاای ات

بهتااراز ایاان باشااه .امااا تااو صاابر کاارد و بااه

ااکارم امااا م تو س ا

ادامااه داد  ،پشاایمون کااه شااک هاایچ ،بااا یااه پساار تحصاای کرده ه ا ازدوا

کرد !
دوس

 :6آره م

داشات فارد کاه شاریا ز اکگی

قیقتاً هاکف همای باود .دوسا

م شه ،منو درک کنه و اجاازه باکه شااغ باشا چاون بارا تحصای ات بالاا خی ا ت اا
کردم و هرکس چنی درک

کاره مهر اینکه خودش ای راه رو رفته باشه!...
مکالمه
شفاه

ا وا گفتمان
موجود در
ا ادی

مو ه در
شعر

نمودار  .۱انواف گفتمان

 .7بحث و نتیجهگیری

بااا توجااه بااه مطالعااات ا جامشااکه ،تااای
بررساا در چااارچو
بااودی تااا زباهناا
موقعی ها زماا

شااان داد کااه زباهن ا

مکر سااتای قاب ی ا

الهااو  SPEAKINGهااایمو را دارد .در پااهوه
مااکر سااتای را در بااا

و مکاا

مخت ا

اضاار باار آن

گفتمااانهااا و مکالمااات روزماارۀ افااراد در

و طبا هشا

تقسای بناک الهاو هاایمو بررسا

بررس جامعهشناخت زباهن
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باای

از ا ااکازه اهمی ا

و با ا هیوههاا گو ااگو

مناسا  ،کسا
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قای ا شااکن در ااک سااتودن مااکر تحصاای

از جم اه کسا

جایهااه اجتمااع و شای

ع ا  ،کسا

رضااایتمنک دیهاران ریار پااکر و ماادر ،کسا
ااو زباهن ا

چش ا وه ا چشاام و ...بااهکار م ا رود .ای ا
رسم باهطور یکساان کااربرد داشاته و اکثریا

زن و مارد ،باا آن درگیار هساتنک.

را چاه در ساط ها تاراز و چاه در ساط

توجااه بااه اهااکا

در موقعی هااا غیررساام و

افاراد جامعاه اعا از جوا اان و میا ساالان

بسته باه شارایط کاه در آن قارار گرفتها اک ،باا جنسای
آنها ای زباهن

مااکر

اابرابر شای

مااورد ررشااان بااا بیشااتری اسااتفاده از گفتااار سااب

م بر ااک .فوو ا کاااربرد ای ا زباهن ا
ارتباطااات خی ا اهمیاا

جها

پااو دادن و

در باای مااردم ایرا ا

باا

و تحصای

بااه وشااتار بااهکار

شااان م دهااک کااه آنهااا بااه

م ا دهنااک (هافسااتک )9119 ،و هماای اماار تأییااک باار فرهناا

جما گرا آ ااان اسا  .همااانگو ااه کااه بیااان شااک ،اهمیا

فرهنا

در ارتباطااات آ جااای

مشخص م شاود کاه افاراد در مواجهاه باا فرهنا هاا دیهار تمایا دار اک تفااوتهاا را
بروز دهناک و مفهاوم فرهنا

در ارتباطاات افاراد باا یکاکیهر مایاان م شاود (یوسا زاده

اربااط .)9915 ،در هماای راسااتا ،افااراد در ارتبااا بااا یکااکیهر براسااا
عبارات زبا

را یو به مای

م گکار ک.

افاراد در برخااورد بااا یکاکیهر زمااا
م ا آیااک ،ارز هااا فرهنه ا

فرهناا

خااود

کااه صاحب

از داشاات مااکر تحصای

باهمیااان

ریاار ارز هااا مااکهب  ،اجتماااع  ،سیاس ا  ،اقتصاااد و

هنر را مک رر دار ک ( وربالا ،روش  ،فقیهزاده ،شاکر و محمکصالح .)9921 ،
در راسااتا برشاامردن ارز هااا ،ارز
پیااامبر «ز گهااواره تااا گااور دا اا
اس

مااکهب در مااکر سااتای

بجااو » (آدا المتع ماای  ،ص )999 .یکاا از اهااکاف

کاه افاراد بارا داشات ماکر  ،ماک رار دار اک و خاکم

راستا یاادگیر ع ا و کسا

ااکی

معاارو

ماکر

باه جامعاه و ماردم را در

در رار دار اک« .آساتی  9در یکا از پاهوه هاا

خود بیان کرد که میوان ارز ها ماکهب در کساا

کاه باهصاورت دساتهجمعا ز اکگ

م کننک ( ریر دا شاجویان) و ا) کماا کاردن باه دیهاران در آنهاا باه چشا م خاورد
1. Austin
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بالاااتر اساا » ( وربالااا و همکاااران ،9921 ،ص.)916 .
بالااا را باارا اهااکا

مااکر سااتای  ،گاارفت مااکر تحصاای

سیاس ا خااود در راار م ا گیر ااک و قصااک دار ااک فعالی ا هااا سیاس ا خااود را ب اه قصااک
مهاااجرت ادامااه بکهنااک .در واقا «ارز هااا سیاسا یکا از تیییرپااکیرتری ارز هااا در
س س ا همرات ا
زباهن

ارز هااا دا شااجویان اس ا » ( وربالااا و همکاااران ،9921 ،ص )916 .کااه

مکر ستای با آن ارتبا زیاد دارد.

یک دیهر از اهکاف کاه افاراد در زباهنا
از مقبولی ا

ساتای ماک رار دار اک ،برخاوردار

ماکر

اجتماااع اس ا  .بااه رر بهااواد ( )9929مقبولی ا

و

اجتماااع بیانکننااکۀ ارز

ا تارام و منولتا اسا

کاه خاا واده و جامعااه بارا فارد قایا اسا « .از جم اه شاااخص

هااای کااه در مقبولی ا

اجتماااع قاارار ما گیاارد .9 :مااورد توجااه بااودن .6 ،مااورد تشااوی

بااودن .9 ،افتخااار کااردن اس ا » (ادریس ا  ،ر مااا
 )99که ای عواما باا زباهنا

خ ی ا و سااین اماای  ،9919 ،ص.

ماکر ساتای باهخاوب در ارتباا تنهااتنه قارار دار اک.

جوا اان دایمااً باای اینکااه تحصی اتشاان را ادامااه دهنااک یااا مهارات مربااو بااه شاای مااورد
ع اقهشان را بیاموز ک ،مردد اک .بارا جوا اان مها اسا
م شود آن مقبولی

باع

آ ان ای اس

اص

اجتمااع کاه ا تراار دار اک را باهدسا

که ماکر تحصای

دارد ،امااا لوومااً باارا باهدسا
شان از اهمی

کاه بکا ناک باا داشات تحصای ات
آور اک یاا خیار .دغکغاة

اگرچاه ا تارام جایهااه اجتمااع بهتار را در پا

آوردن شاای مناسا

و آبرومنااک کاااف

یسا

و ایا اماار

دادن به گفته و ررات دیهران دارد.

پهوه ها شان دادها ک کاه داشات ماکر تحصای

بالاا در جواما باه داشات اقتصااد

در ا رشاک کماا ما کناک باا ایا توضای کاه «یکا از ویهگا هاا اقتصااد در اا
رشک ،تقاضا برا

یرو کار با ساط تحصای ات بالااتر باه هماراه رشاک اقتصااد در اا

افااوای

اس ا » (ازمااا و رهباار  ،9916 ،ص .)6 .ایرا یااان بااا اهااکا

زباهن

کسا

در فرهن

خود اساتفاده م کنناک کاه در بهتاری

الا

متنااو از ای ا

ااو

ع ا و ع اقاة فارد

بااه تحصاای اس ا  .امااا ضاام در راار گاارفت ای ا هااک  ،پااو دادن ،سااادت ،رقاب ا ،
کساا

جایهاااه شاای  ،کساا

ثااروت ،بااهدساا آوردن جایهاااه اجتماااع بالااا ،راضاا

بررس جامعهشناخت زباهن
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ههکاشاات پااکر و مااادر و ازدوا در ای ا زباهن ا
قال

وجااود دارد کااه هم اة ای ا اهااکا

در

گفتهوها عموم کرسم و خصوص کغیررسم ا جام م شود.
در پایااان مجموعااها از کاربردهااا و گفتمااانهااا ایا

مورد مطالعاه قارار گرفا

و تاای

در زبااان فارسا

ااو زباهنا

کاه باه شار

اصا شاام ساه گاروه از افاراد اسا

ررات آنها م پردازی :
 .۱ .7کدهای مدرک تحصیلی را مهمتر میدانند و معتقدند:

 .9فرد اگر مهاارت داشاته باشاک اماا ماکر تحصای

کاشاته باشاک،جامعه باه اساتعکاد

او چنکان توجه م کنک؛
 .6چنا چه فرد در تحصای
پیکا کنک و مهارت مربوه را بهدس

داشاته باشاک را ا تر م توا اک کاار ماورد رار خاود را
آورد؛

 .9باارا بهدساا آوردن ا تاارام ویااهه در اجتمااا و کساا
مکر تحصی

داشته باشک؛

 .6مهارت ز کگ

ریر داشت در متقاب  ،از طری تحصی ات بهدس

 .5فرد م توا ک با مکر تحصی

 .9مهااارت رفااها از مااکر تحصاای
موفقیاا

م آیک؛

بالا به مهارت و استعکاد دلخواه خود برسک؛

 .۲ .7کدهای مدرک تحصیلی را کماهمی

بااهدساا

شاای آبرومنااک بایااک فاارد

میدانند و معتقدند:

مه تاار اس ا ؛ زیاارا تااا ع اقااه باشااک مهااارت

م آیااک و کااار کااه در آن ع اقااة فاارد باشااک موفقیاا آمیااو خواهااک بااود و
کسااا

کااه بااا مهااارت کااار را ا جااام م دهنااک بیشااتر از کسااا

اساا

کااه

تحصی ات بالا دار ک؛
 .6مهارت موج

کس

درآمک برا گکران ز کگ م شود؛

.9جامعة امروز مهارت را برتر از مکر تحصی

م دا ک؛

 .6مهاارت مها اسا ؛ زیارا باا درآمااکزای ارتباا مساتقی دارد و فاارد بارا تحصاای
یازمنک سرمایه اسا
سرمایه م شود)؛

(باا ایا توضای کاه مهاارت باا درآماکزای موجا

باهدسا آوردن
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 .5مهاارتورز و تجرباة کااار همیشااه موفا تاار از مسااای تلااور ما نااک در

بااوده

اس ؛
 .1مهارتورز بنا باه ایا تعریا
خو

بودن یس  ،از مکر
بنااابرای  ،دلایاا اهمیاا

تحصی

داشات گواهیناماه دلی ا بار را ناکۀ

کاه هایچوقا
مه تر اس .

از دیااک افااراد را م تااوان در جااکو زیاار

مااکر تحصاای

خ اصه کرد:
جدول  .۲دلایل اهمی
مکر

دلای اهمی

تحصی

مدرک تحصیلی از دید افراد

از دیک افراد

 .9بکون مکر  ،استعکاد به چش م آیک.
 .6لازمة بهدس آوردن مهارت ،داشت تحصی ات اس .
 .9برخوردار از ا ترام در جایهاه اجتماع .
 .6در

متقاب یازمنک داشت ع

 .5بهدس

کاف اس .

آوردن مهارت مطاب با ع اقة فرد در گرو داشت مکر

جدول  .۳دلایل اهمی
دلای اهمی

تحصی

اس .

مدرک از دید افراد

مهارت از دیک افراد

 .9لازمة موف بودن در کار ،داشت مهارت کاف و ع اقه اس .
 .6کس

درآمک برا گکران ز کگ .

 .9ارجحی
 .6درآمکزای

مهارت بر مکر

در جوام کنو .

اص از داشت مهارت.

 .5موف بودن تجربة کار به سب

تحصی ات آکادمیا.

 .1داشت مکر همیشه به داشت مهارت کاف منجر م شود.

جدول  .۴دلایل اهمی
دلای اهمی

مکر

مدرک و مهارت در کنار یکدیگر

و مهارت در کنار یککیهر

 .9مکم بودن یککیهر :لازمة داشت مهارت بهدس آوردن ع
 .6با استفاده از هر دو م توان به وآور ها جکیک دس

آن اس .

یاف .

 .9ایا دو در کنااار یکاکیهر معنااا م یابناک ،بااا ایا توضای کااه مهاارت بااکون تحصای از عما کاااف
برخوردار یس .
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در همی راستا بایاک گفا  ،جامعاها از فرهنا
بااه مااکر تحصاای

اهمیا

والاتری هک

برا باهدسا

تمااام اهااکا

ساال برخاوردار اسا

را بااهگو ااها مثب ا

آوردن تحصای ات عاال  ،کسا

و تفکاار روشا تر باشااک ،بااهگو ااها کااه اثاارات مثبا
شااود ،ااه آ کااه در جه ا

کاه در اوزۀ

در راار داشااته باشااک و

ع ا باهخااطر ز اکگ بهتار

آن باار اخ ااا و رفتااار فاارد مایااان

منف ا از آن اسااتفاده مایااک .بااا توجااه بااه پااهوه

ا جااامشااکه

کاست ها موجود م توا اک در وزههاا دیهار قابا بررسا باشاک ،باا ایا توضای کاه
زباهن ا

فارس ا و ا ه یس ا قاب ی ا

مااککور در فرهن ا

در مقالااات آت ا از پرس ا

بررس ا دارد .همچناای م تااوان

امااه و مصااا بهها گسااتردهتر در بااا

ای ا موضااو بهااره

گرف  .بنابرای پیشانهاد م شاود در همای راساتا پهوه هاا بیشاتر صاورت گیارد تاا
شاهک تحقیقات فراوا

در وزۀ زباهن

مکر ستای باشی .
کتابنامه

 ،.و رهبر  ،م .)9916( .شناسای و رتبهبنک مه تری عوام مرثر بر کش

ازما،

فرص ها شی

در کاریاب ها غیردولت  .ماهنامة اجتماع  ،اقتصاد  ،ع م و فرهنه کار و جامعه-911 ،19 ،
.929
آهن تهرا  ،م .)9931( . .ا ی)الطالبی  .ترجمة آدا المتع می خواجه صیرالکی طوس  .تهران:
اذ .

پی قکم ،ر .)9919( .معرف «زباهن » بهعنوان ابوار تحو گرا در فرهن کاو زبان .فص نامة مطالعات
زبان و ترجمه.16-63 ،6 ،
پی قکم ،ر ،.فیروزیان پوراصفها  ،آ ،.و طباطبای فارا ،
ترکی ها

 .)9911( .واکاو عبارت « ازکردن» و

اص از آن در زبان فارس در پرتو الهو هَیَجامَک .مطالعات فرهن -ارتباطات،

.956 -13 ،)91(92
پی قکم ،ر ،.فیروزیان پوراصفها  ،آ ،.و فیروزیان پوراصفها  ،آ .)9911( .معرف زباهن

مر محور

و شاد گریو از طری تفحص در گفتمانشناس «مر » در زبان فارس  .مطالعات فرهن -
ارتباطات.611-929 ،)61(69 ،
پی قکم ،ر ،.و ابراهیم ،
تقاب

( .در ا چا ) .بررس زباهن

دوگا ه در پرتو الهو هایمو .دوفص نامه پهوهش ع

ب اتک ی شکگ با استفاده از عبارات
زبان.
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پی قکم ،ر ،.و عطاران ،آ .)9915( .گفتمانشناس «قسم » در زبان و فرهن

مردم ایران .مطالعات

فرهن -ارتباطات.961-961 ،)95(93 ،
پی قکم ،ر ،.و فیروزیان پوراصفها  ،آ .)9911( .تأم

جامعهشناخت پیرامون کاربردها

گفتما

« م دا » در زبان فارس در پرتوِ الهو هایمو .مطالعات فرهن -ارتباطات.95-3 ،)93(92 ،
پی قکم ،ر ،.و وروز کرما شاه ،
کارکردها لق

 .)9916( .ارتبا میان زبان ،مکه

و فرهن  :تحقی و تکقیق در

اج و واژهها وابسته در زبان فارس  .زبانپهوه .59-63 ،)61(2 ،
 .)9916( .کاربردها «دعا» در فی ها فارس و ا ه یس در پرتوِ الهو

پی قکم ،ر ،.و و یک یا،

هایمو .جستارها زبا .69-9 ،)3(1 ،
پی قکم ،ر ،.و یک یا،

 ،.و فیروزیان پوراصفها  ،آ .)9919( .هاه جامعهشناخت به کن

گفتار

فری  :مقایسة زبانها فارس و ا ه یس  .مطالعات زبان و ترجمه.36-65 ،6 ،
 .)9933( .ترجمة تح العقو  .ق  :صکو .

جعفر ،

دهخکا . ،ا .) 9939( .لی امة دهخکا .تهران :ا تشارات دا شهاه تهران.
ر ما

خ ی  ،ا ،.ادریس  ،ا ،.و سین امی  ،ن .)9919( .اعتماد اجتماع  ،رهاورد هنجارها دین و

ارز ها اخ اق  .پهوهشهاه ع وم ا سا
شاکر  ،م ،.برزگر،

و مطالعات فرهنه .69-9 ،)9(9 ،

 ،.و جمشیک  ،م .)9912( .ارایة الهو تناس

یازها بازار کار از دیکگاه صا بان صنای شهر یود براسا

آموز ها فن و رفها با

رریة دادهبنیاد .وآور ها آموزش ،

.51-91 ،)39(92
طباطبای  ،م .)9926( .میوان الحکمه .ترجمة محمک محمک ر شهر  .ق  :الحکی .

ظهیر یا ،م ،.و بهروزیان .)9919( . ،مقایسة عوام مرثر در ورود ز ان و مردان به دا شهاه .زن و
جامعه.21-11 ،)6(9 .
کوت اک ،

 ،.و سعیک  ،ز .)9915( .ابعاد چنک عم کرد آموز

زبان از منرر منرورشناس و ع

شناخ

فرهن  :راهکار عم

و مک آموز

ا سان .مطالعات میانرشتها در ع وم ا سا -65 ،)9(1 ،

.62
معینیان ،ن .)9916( .تح ی رریة سبی
جامعهشناخت .11-39 ،)69(1 ،

زبا در پرتو شواهک جامعهشناخت و مردمشناخت  .مطالعات
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 بررس س س همرات.)9921( .  ر،  و محمکصالح،. ر،  شاکر،.

بررس جامعهشناخت زباهن

، فقیهزاده،. ر،  روش،. ا،وربالا

پهوهش دا شهاه-  دوماهنامة ع م.9921 تا9933 ارز ها دا شجویان دا شهاه شاهک ط سا ها
.913-29 ،)66(96 ،شاهک

فرهنه

 معرف. و زبان در ارتبا میان فرهنه

فرهن

ق

 بررس.)9915( . ،یوس زاده اربط
.916-29 ،)6(3 ، اجتماع
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چکیده
پژژهو

حاضژژر بی ژ رز پژژرو هری در ررزیژژاب بسژژتة آموزش ژ

ت ژاب جدیژژدرلتیل

زبان رنگل س پایژة دورزد ژ موسژوم بژه ویژهن  9بژا رویرژرد تیل ژق ح ژو و بررسژ
م ولژة فر نژژد در تژژاب رسژح ژژژر پژژهو
روش م ژ و

بهصژورت تر بژ (رسژژت اده رز ژژر دو

ژ ) رسژژح بژژدی منظژژور ،نیسژژح  022معل ژ شژژامق  999مژژرد و 39

زن و  022درن آمژژوز پایژژة دورزد ژژ شژژامق  19مژژرد و  929زن رز م ژژان معلمژژان و
درن آمژژوزرن سررسژژر

ژژور بهصژژورت نمونژژه ای در دسژژترا رنتیژژاب شژژدند ریژژ

رفررد پرس نامة می قسژاتتة پنجژاه و شژ

گویژهری در م ژاا ل رژرت رر ژه مژورد

روری و پایژای سژنج رژررر گرفژح بژه دو روش بژرتا و اکژیی ترم ژق نمودنژد رز
م ژژان ری ژ شژژر ح نندگان 91 ،معل ژ شژژامق  3مژژرد و  9زن و  91درن آمژژوز شژژامق 9
مژژرد و  3زن بهصژژورت تصژژادف بژژا رتژژی رضژژایح در مصژژاحبهری ن مهسژژاتتاریافته
شژژر ح ردنژژد م،ن ژ  ،پهو ژژگررن بژژا رسژژت اده رز مع ار ژژای بژژه بررس ژ

نژ و

ت صل

تاب ویهن  9رز منظژر تیل ژق ح ژو و م ولژة فر نژد پردرتتنژد نتژایآ آمژار

توص ژ

بژژهدسژژحآمژژده رز تیل ژژق عژژامل پرسژژ نامه و مصژژاحبه و م،ن ژ

نتژژایآ

ررزیاب

ن می ژان ن ژان درد ژه علژ رک ردعژای بژه ارگ ری رویرژرد ررتبژاژ در

ژررح

جژدی رسژح عژدم توجژه

تژاب ،بسژتة آموزشژ ویژهن  9دررری ن ژا ضژع

بژژه ن از ژژا و ح ژژو معلمژژان و درن آمژژوزرن در نگژژارش تژژاب ،درشژژت رویرژژرد
تول د ننژده و مصژژر

ننژژده در تول ژد بسژژتة آموزشژ  ،رفژرر در بوم سژژازی و ریررن ژ ه

ردن م ولة فر نژد و عژدم رصژالح زبژان مطالژب تژاب رز ن ژا ضژع

عمژدۀ ریژ

تژژژاب میسژژژوب م شژژژود بنژژژابرری توصژژژ ه م شژژژود ژژژه دسژژژحرنژژژدر اررن و
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مؤل ژان میتژرم تژاب ویژهن  ،9دسژح ژ در

تژژاب ،رز نظژژررت معلمژژان و درن آمژژوزرن در جهژژح ت ویژژح ن ژژا

می ور ،بهره ببرند

کلیدددواژهها :ویژژهن  ،9تیل ژژق ح ژژو  ،فر نژژد ،بوم سژژازی ،درن آمژژوزرن و معلمژژان
زبان رنگل س
 .1مقدمه

رمژژروزه م ل ژژون ژژا ن ژژر رز مژژردم دن ژژا رز زبژژان رنگل س ژ بژژهعنورن یژژا رب ژ رر ررتبژژاژ
رسژژت اده مژژ ننژژد و در وررژژا زبژژان رنگل سژژ  ،زبژژان م ژژترا جهژژان بژژهشژژمار مژژ رود
(ویدوسژون )0299 ،9بژژر ریژ رسژاا ،در نژژار رسژژت اده رز سژژایر زبژان ژژای پر ژژاربرد دن ژژا،
آموزش زبان رنگل سژ بژهعنورن یژا زبژان بژ رلمللژ بژه یرژ رز م تضژ ات و ضژروریات
دن ای رمروزی تبدیق گ ته رسح
رصول ل

تژاب ژای جدیژدرلتیل

در حوزه ژای آموزشژ  ،فنژ و پرورشژ بژر پایژة

سژندِ تیژول ملژ در آمژوزش و پژرورش ( )9912و برنامژة درسژ ملژ ( )9919بنژا شژده
رسح در بی

ای

ه مربو بژه آمژوزش زبان ژای تژارج بژهژور رعژ و آمژوزش زبژان

رنگل س بژهژور رتژص رسژح ،شژا د چژرت
ررتباژ  0و تعژامل
بسژژتر مناسژژب

سژت

رز رویرژرد تورنژدن و ترجمژه بژه رویرژرد

در م دمژة سژند آمژده رسژح ژه «آمژوزش زبژان ژای تژارج

رر بژژرری درا ،دریافژژح ،تعاملژژات فر نگ ژ و رنت ژژال دسژژتاورد ای درن ژ

ب ری در رالژب ژای متنژوز زبژان بهصژورت شژ ا

 ،دیژدرری و نوشژتاری ،بژرری م اصژد

و میاژبان گوناگون در چژارچوب نظژام مع ژار رسژلام فژرر

مژ نژد» (سژند برنامژة ملژ ،

نگاشژژح نهژژای  ،9919 ،ص  )99لژژیر بژژا در نظژژر گژژرفت نرژژات مژژورد تی ژژد ،سژژؤرل ری ژ
رسح ه در رسناد بالادسژت و ن ژ بژا در نظژر گژرفت وررع ژح ژا و رسژتاندررد ای آمژوزش
زبان در مطالعژات آمژوزش زبژان ،تژا چژه حژد نویسژندگان و دسژحرندر اررن رمژر چژاو و
ن ر تاب ای درس آموزش زبان مدررا ریررن ،در تی ق ری ر در

موفق بودهرند؟

1. Widdowson
2. communicative approach

ن د و بررس

در تب

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق

جایگژاه و ن ژ

11

آمژوزش زبژان رنگل سژ بژهعنورن یژا علژ پ ژرو ،پ

رژدم

( ) 0299بژر ریژ بژژاور رسژح ژه در گیشژژته آمژوزش زبژان رنگل سژ  9بژهعنورن شژژاتهری رز
زبژژان شناس ژ

ژاربردی تل ژ م شژژد ،رمژژا بژژا ررت ژژای آن بژژه سژژطد یژژادگ ری زبژژان بژژرری

زنژژدگ  ،م تژژورن معلمژژان رر تورنمنژژد سژژاتح و آن ژژا رر بژژه تول د ننژژدگان

ژژه در رمژژر

آموزش زبان تیث رگژیرر باشژند ،تبژدیق ژرد ریاضژ ( ،0229ص  )10بژر ریژ بژاور رسژح
ه « تاب ای درس ن
و پژژ

و یژادگ ری زبژان ری ژا م ننژد

بسژ ار مهمژ در حژوزۀ تژدری

رز مژژدرا عورمژژق مهژژ بعژژدی در لژژااِ زبژژان دومگتژژارج در نظژژر گرفتژژه

م شوند» رز ژرف  ،مانگونژه ژه مژادونژا 0و شژو )0299( 9رظهژار م دررنژد ،زمژان

ژه

مرر ژ تصژژم گ رنژژده و صژژاحبان رژژدرت ،بژژه معلمژژان رجژژازۀ تول ژژدرت آموزش ژ د نژژد،
ررزیاب

تاب معنا و م هوم ب تری پ ژدر م نژد بژا مطالعژة مع ار ژای مهژ ررزیژاب

تژب

آموزش ژ رز نظژژر ری،ژژاردز )0229( 4م تژژورن بژژه ر م ژحِ توجژژه رسژژانه ای آموزش ژ بژژه
ح ژژو معلمژژان در م ژژ رن آزردی آن ژژا در رنتیژژاب و تع ژژ
ن ژ

مطالژژب آموزشژژ پژژ بژژرد

ژژه معمول ژاً بنژژا بژژه ررتضژژانات گونژژاگون نادیژژده گرفتژژه م شژژود حژژال رگژژر تژژیل

تژژاب ،مربژژو بژژه زبژژان و فر نگژژ مت ژژاوت رز زبژژان مژژادری فررگ ژژر باشژژد ،شژژرریط
پ  ،ژژدهتر ریجژژاد م نژژد رلژژ
فررینژژدی رابژژق پ

 )9131( 1بژژر ریژژ بژژاور رسژژح ژژه یژژادگ ری زبژژان دوم

ب ن ژ و یرسژژان ن سژژح بژژر مبنژژای چن ژ

ب تر به رسانه ای آموزش

رصژژل  ،ل ژ وم توجژژه رچژژه

ژه مژرتبا بژا سژ و منطبژق بژا ررتضژانات عژاژ

و ن از ژای

مهجانبژژة میاژب ژژان و در بردررنژژده ح ژژو و تورسژژته ای آن ژژا باشژژد ،دو چنژژژدرن
م شژژود بژژایرد ،)0299( 6ف ژژدرن رجمژژاز و تورفژژق بژژ

می ژژان و صژژاحبنظژژررن حژژوزۀ

آموزش زبژان و فر نژد رر یرژ رز م ژرلات آمژوزش زبژان و فر نژد م درنژد رز ژرفژ ،

1. ELT
2. McDonough
3. Shaw
4. Richards
5. Ellis
6. Byrd
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مطالعات زبان و ترجمه

در تصوص چگژونگ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

ژدریح معلمژان بژه تل ژق ریژ دو م ولژه ،پ

رژدم ( )0299معت ژد

رسح م رن آموزش به معلمان در ری زم نه اف و ورف نبوده و ن سح
ضژژم تیی ژژد و ر عژژان بژژه م ژژرلات مطژژر شژژده در حژژوزۀ آمژژوزش فر نژژد ،یر ژ رز
پژژهو

ر ژژدر

حاضژژر ،ررسژژت آزمای و بررس ژ مژژوررد مطژژر شژژده در ژررح ژ

تژژاب

آموزشژ ویژژهن  99رسژژح چژژرر ژژه علژ رک تی ژژق م ژة شژژرریا جهژژح آمژژوزش مژژؤثر،
رسژژانة آموزشژژ  ،ن ژژ ب بژژدیق و تیث رگژژیرر بژژر رویرژژرد و روش ژژای آموزشژژ

ن ژ
رسح

با عنایژح بژه مژوررد فژو و ضژرورت رنجژام تی ژق حاضژر ،ریژ پژهو
به ررزیاب

تژاب جدیژدرلتیل

ویژهن  9میصوصژاً بژا میوریژح تیل ژق ح ژو معلمژان و

درن آمژژوزرن و م ژژ رن رعایژژح آن در ته ژژه و تژژدوی

تژژاب و م،نژژ

توجژژه تژژاب بژژه م ول ژة فر نژژد بپژژردرزد بنژژابرری  ،پژژهو
پرس

رصژد دررد

نیژژوه و م ژژ رن

حاضژژر سژژع در پاس ژ بژژه

ای زیر دررد:
 9ررزیژاب معلمژان و درن آمژوزرن تژژاب ویژهن  9رز منظژر توجژژه بژه ح ژو آن ژژا
در زم نة نیوه و م ژ رن م ژار ح آن ژا در ته ژه و تژدوی
 9بررساا مع ار ای پرس نامة ررزیاب

تژاب جدیژدرلتیل

ویژهن

تب درس و مصاحبه ،چ سح؟

 0م رن توجه تژاب ویژهن  9بژه م ولژة فر نژد و نرژات فر نگژ زبان ژای مبژد
و م صژد بررسژژاا مع ار ژژای پرسژ نامه ،فهرسژژح ررزیژژاب

تژژب درسژ و مصژژاحبه

چگونه رسح؟
 9آیژژا ت ژژاوت آمژژاری معنژژادرری بژژ

ررزیژژاب معلمژژان و درن آمژژوزرن رز تژژاب

ویهن  9وجود دررد؟

1. Vision

ن د و بررس

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق
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 .2پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
 .1 .2پیشینۀ پژوهش

تژژاب ژژای درس ژ بژژهویژژهه تژژب درس ژ زبژژان رنگل س ژ  ،مژژورره یرژژ رز

ررزیژژاب

دکدکژژه ژژا و موضژژوعات مژژورد علار ژة می ژژان ریررن ژ بژژوده رسژژح بژژهدنبژژال ژررح ژ و
تاب ژای پررسژپرح 9و ویژهن بژهترت ژب بژرری دوره ژای تیصژ ل متوسژطة رول و

تدوی

دوم در نظژژام آموزش ژ
شا د رنجام ژ

ژژه بژژرری تی ژژق بی ژ دن بژژه رویرژژرد ررتبژژاژ ژررح ژ شژژدند،

گستردهری رز پهو

یرژژ رز رولژژ

ای رنت ادی بودهری

تی ژژات جژژدی مربژژو بژژه بررسژژ و ن ژژد تژژاب زبژژان رنگل سژژ

پررسژژپرح  9توسژژا سودمندرف ژژار ( )9914رنجژژام پژژییرفح ژژه رز منظژژر نمژژود جنس ژ ح و
ردرت تاب رر مژورد ن ژد و ررزیژاب رژررر درد یافتژه ژای ریژ پژهو

 ،تعصژب بژ

رز

حژژد تژژاب بژژه فر نژژد بژژوم و پر ژژ رز فر نژژد زبژژان م صژژد ،میژژدود بژژودن بژژه
مورع ژح ژای ررتبژژاژ تژاص ،و برتژژری جنسژ ت بژه ن ژژا مژردرن و مورع ژژح ژای نژژابرربر
ردرت در میتور و مطالب درس رر ن ان درد
م،نژژ

بمژژان و جهژژانگرد ( ،)0294تژژاب پررسژژپرح  9رر رز ن طژژهنظژژر دب ژژررن

تیل ژژق ردنژژد نتژژایآ بررس ژ آن ژژا حژژا

رز رضژژایح نسژژب دب ژژررن زبژژان رنگل س ژ رز

تاب می ور بود ری می ان به لژ وم پژردرتت بژه مهژارت ژای گونژاگون زبژان و توجژه
بژژه فر نژژد سژژایر

ژژور ا در تژژاب رر توصژژ ه نمودنژژد م،نژژ  ،در پهو ژژ

رحمژژدی و درت ژژان ( )0291بژژه م ایسژژة تاب ژژای مس ژ ر مسژژت
تژژازهتژژیل

ژژ ،

بژژه رنگل س ژ  0و تژژاب

چ ژ رنژژدرز (پررسژژپرح)  99پردرتتنژژد یافتژژه ای مطالعژة آن ژژا مؤیژژد موف ژژح

تژاب نظژژام جدیژژد آموزشژ رز لیژژام تل ژژق مهارت ژژای چهارگانژه و توجژژه بژژه ن از ژژای
زبان درن آموزرن بود

1. Prospect 1
2. Right Path to English
3. Prospect1
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مطالعات زبان و ترجمه

در تی ژژق دیگژژری سودمندرف ژژار ،رنجبژژر ،یوسژ

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

و رف ژژار ( )9919بژژه ررزیژژاب و ن ژژد

تژژاب ژژای پررسژژپرح  0 ،9و  9و ویژژهن  9رز منظژژر تژژورن

ررتبژژاژ بژژ فر نگژژ  9و

فررفر نگ  0پردرتتنژد در ریژ پژهو

ژ  ،می ژان مژی ور بررسژاا مژدل ای تژورن

فررفر نگ ژ ل ژژدیروت )0220( 9و تژژورن

ررتبژژا ب ژ فر نگژژ بژژایررم ،)9119( 4ربتژژدر بژژا

رنجژام بررسژ
ررزیاب

نژ و

ژ و سژژپ

رز ژریژق مصژاحبه بژژا  00معلژ زبژژان رنگل سژ بژژه

تاب ژای مژی ور پردرتتنژد یافتژه ژای ررزیژاب ریژ می ژان ن ژان رز گسسژتگ

فر ند رز زبان و ریررن ژ ه ژردن گ تمژان و میتژوری تژاب ژای درسژ درشژح در مژ
ررسژژتا ،میمژژودی و مژژرردی ( ،)9914رفژژرر در بژژوم سژژازی فر نگژژ و نادیژژده گژژرفت
فر نژژد ژژای دیگژژر رر رز ن ژژا ضژژع

تژژاب پررسژژپرح  9ژژر م ژ نماینژژد در پژژهو

دیگژژری رحمژژدیصژژ ا ،کن،ژژه پژژور ،ملامیمژژدی و رتژژ ( ،)9916بژژه ررزیژژاب
مژژ

تژژاب رز دیژژدگاه دب ژژررن پردرتتنژژد ونتژژایآ پژژهو

آن ژژا حژژا

لژژ

رز ضژژع

و

نا ارآمژژدی تژژاب پررسژژپرح  9رز لیژژام میتژژوری زبژژان و جنبژژه ژژای ظژژا ری و فر نگ ژ
بود
رز جملژه مطالعژات

ژه در ریژررن بژا رویرژرد تیل ژق ح ژو صژورت پییرفتژه ،م تژورن

بژژه مطالعژژات تژژان و ترلژژان -عل آبژژادی ( )0296و رحمژژدی و حسژژن ( )0293رشژژاره
درشح ه در بافح آموزش عال رنجام شده رسح
تژژان و ترلژژان -عل آبژژادی ( )0296در مطالعژژهری بژژا رویرژژرد تیل ژژق ح ژژو  ،بژژه
بررسژژ تعاملژژات بژژ
درن ژژگا

درن ژژجویان و رسژژات د در لاا ژژای رنگل سژژ بژژرری ر ژژدر

پردرتتنژژژد تیل ژژژق درده ژژژای حاصژژژق رز ریژژژ بررسژژژ و م ایسژژژة نظژژژررت

درن ژژجویان و رسژژات د ب ژژان گر ف ژژدرن و یژژا تعامژژق حژژدررل ب ژ

درن ژژجویان و رسژژات د بژژا

برنامژژهری رن درس ژ درن ژژگاه ا درتصژژوص ته ژژه و تژژدوی برنام ژة درس ژ بژژود بررسژژاا
یافتژژه ای ری ژ پژژهو

 ،درن ژژجویان بژژهعنورن شژژر ح نندگان من عژژق و عناصژژری عژژاری
1. intercultural competence
2. metacultural competence
3. Liddicoat
4. Byram

ن د و بررس

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق
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رز ردرت و رتت ار در فررینژد آموزشژ تل ژ م شژدند ژه مجبژور بژه رجژرری تورسژته ای
سازمان رز پ
در پهو

تع

شده توسا درن گاه ا و برنامهری رن آموزش بودند

م ابه ،رحمژدی و حسژن ( )0293بژه بررسژ چگژونگ توجژه بژه ح ژو

و تورسژژته ای درن ژژجویان ارشناس ژ ررشژژد آم ژوزش زبژژان رنگل س ژ در ژررح ژ برنام ژة
آموزش پردرتتند نتایآ بررس آن ا ن ژان درد ژه نگژاه بژه عناصژر ت ژر قد نژدۀ صژدری
درن ژژجو ،م ژژتمق برعلژژایق ،درن ژ

زم نژژه ری ،فر نژژد ،سژژبا یژژادگ ری و جنس ژ ح ،بس ژ ار

ل ژژهری و سژژادهرنگاررنه رسژژح ژژه بژژه ن ژ حاش ژ هری و رنژژد بژژرری درن ژژجویان در
برنامژژهری ی آموزشژژ منجژژر شژژده رسژژح در حژژال
تع ژ

ننژژده و ب بژژدیق بودنژژد ری ژ پژژهو

م،ن ژ

ژژه رسژژات د آن ژژا دررری ن ژژ
ب ژژانگر ری ژ رمژژر بژژود ژژه م هژژوم

صژژدری درن ژژجو دربردررنژژده م ژژا م فررتژژر رز تج یژژه و تیل ژژق ن از ژژای درن ژژجویان
رسح
بژژا بررسژژ رجمژژال پژژهو
جدیژدرلتیل

ژژای رنجژژامشژژده در تصژژوص ررزیژژاب

در دوره ژژای متوسژژطة رول و دوم متوجژه مژ شژژوی

تژژاب ژژای

ژه ر اژژر ریژ تی ژژات

بژژه جنب ژة تاص ژ رز تژژاب یژژا تژژاب ژژای مژژورد ررزیژژاب پردرتتهرنژژد یژژا رز لیژژام روش
ررزیاب
صژژر

تاب ،دررری میدودیح ژای
سژژتند در حژژال

سژتند مالژاً برتژ مبتنژ بژر روش مژ یژا

ژژه رمرژژان تل ژژق ژژر دو روش وجژژود درشژژته رسژژح یژژا رینرژژه رز

لیام توجه به دیژدگاه معلمژان ،درنژ آمژوزرن و می ژان جژامارلژیژرر
رز مژژه ریژژ

ژ

نبژودهرنژد مه تژر

ژژه تژژا نون تی ژژق تاصژژ در ریژژ تصژژوص رز منظژژر ح ژژو

ین عژژان

(معلمان و درن آموزرن) رنجام نگرفته رسح
 .2 .2چارچوب نظری پژوهش

بژا نگژژا

بژژه پ ژ نة پژهو

م تژژورن دریافژژح ژژه م هژوم ح ژژو در نژژار م ژژا م

چژژون رحتژژررم ،رژژدرت ،شژژمول و م ژژار ح درنژژ آمژژوزرن در بژژازآفرین رویررد ژژای
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تژب آموزشژ و برنامژهری ی درسژ رژررر دررد (بوویژق ،9ژوا ثژاثر 0و

فِلتِ  ،0299 ،9ص )1
تیل ق ح و  4بژرری رولژ بژار در مطالعژات رنگل سژ بژرری ر ژدر

درن ژگا

 1مطژر

شژژد و برگرفتژژه رز آموزه ژژای تعل ژ و ترب ژژح رنت ژژادی 6رسژژح آمژژوزش رنت ژژادی بژژه تب ژ
ررتباژژات رژژدرت سژژازمان
ویهگ

9

م پژژردرزد و سژژع در مطالعژة ریژ موضژژوز دررد ژژه چگونژژه

ای چندگانة معلژ و درن آمژوز ،فررینژد یژادد

و یژادگ ری رر پ  ،ژدهتژر م نژد

ری رویررد آموزش  ،بژهدنبژال رره ژای رسژح ژه سژع در ریجژاد جامعژهری آزرد(تژر) دررد
تژژا بژژا ن ژ آفرین ژ و م ژژار ح درن آمژژوزرن و فررگ ژژررن در تصم سژژازی ژژا ،بژژر آینژژدۀ
آن ژژا در درون و ب ژژرون مدرسژژه تیث رگژژیرر باشژژد رز ری ژ منظژژر ،تیل ژژق ح ژژو بژژهدنبژژال
روشژ نمژودن ریژ موضژوز رسژح ژه تژا چژه حژد س سژت آموزشژ و بژهتبژا آن رسژژانة
آموزشژ ژررح شژژده توسژژا ریژ س سژژت  ،فژژرر

ننژژدۀ شژژرریط رسژژح ژژه در آن ،وضژژا

نون  3مورد ن ژد رژررر مژ گ ژرد؟ چژرر تژاب بژه شژرق نژون رسژح؟ آیژا جایگ ی
دیگری رر

ژای

م تورن متصور شد؟

بژژه ع ژژدۀ بنِسژژا ، )0229( 1ن طژژة م ژژترا مژژة رویررد ژژای رنت ژژادی ،تل ژژق و
تر ژژب فرض ژ ه ای رسژژح ژژه بژژر مبنژژای آن ژژا ،ترژژوری و عمژژق بن انگژژیرری شژژدهرند در
تمای ب

تیل ق ن ژاز و تیل ژق ح ژو  ،بنِسژا ( )0229معت ژد رسژح ژه ح ژو برتلژا

ن ژژاز ،رمژژری لژژان ،دو ژرفژژه و رابژژق مژژیر ره رسژژح تیل ژژق ح ژژو  ،ب ژژانگر رویرژژردی در
ژررح ژ آموزش ژ رسژژح ژژه بژژهدنبژژال تژژدوی بسژژتة آموزش ژ رابژژق مژژیر ره 92م باشژژد رز
آنجای

ه ما تاً ری نوز ژررحژ آموزشژ ب ژتر مناسژب آمژوزش عژال رسژح ،جمع ژح
1. Bovill
2. Cook-Sather
3. Felten
4. rights analysis
)5. English for Academic Purposes (EAP
6. critical pedogogy
7. institutional power
8. status quo
9. Benesch
10. negotiated syllabus
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حاضژژر ،دربرگ رنژژدۀ درن آمژژوزرن پایژژة دورزد ژژ رسژژح ژژه در

آستانة ورود به دورۀ آموزش عال م باشند
ژژاربررن

بنژژابرری  ،تیل ژژق ح ژژو در تعل ژ و ترب ژژح بژژهدنبژژال پررنژژد ژژردن ن ژ

آموزش ژ  ،رع ژ رز معل ژ و درن آمژژوز ،در م ژة رر ژژان آمژژوزش و پژژرورش رسژژح تیل ژژق
ح و رز مرحلژة ن ازسژنج و تیل ژق ن ژاز 9فررتژر رفتژه و در سژطو تصم سژازی ،باعژ
فاصژژله ب ژ

ژژا

تصم سژژازرن نظژژام تعل ژ و ترب ژژح و ژژاربررن آن م شژژود (بنِسژژا،

 )9111به عبارت دیگر ،در تیل ژق ح ژو  ،پهو ژگر در پژ
فورصق رسژح تژا رز ریژ ژریژق باعژ

رفژ ری

و سژپ

ژ

اسژت ریژ

رف ریژ در تروجژ آمژوزش و پژرورش

شود ه در ری صورت درن آموز و نهایتاً جامعه منت ا تور ند شد
م هوم تیل ق رژدرت و ح ژو بژرری رولژ بژار ،در پهو ژ
با د

مطالعة مناسژبات رژدرت در میژ ا درن ژگا

وی ،تیل ق ردرت بژهدنبال ریجژاد تعژادل بژ

ژ

ژه بنِسژا ()9111

رنجژام درد ،مطژر گردیژد بژهع ژدۀ

رویرژرد توصژ

 0رریژآ در تیل ژق ن از ژا و

رویرژژرد آمژژوزش رنت ژژادی رسژژح در رویرژژرد آمژژوزش رنت ژژادی ،پهو ژژگر بژژهدنبال ریجژژاد
تغ ر شژرریا موجژود جهژح ترک ژب و ت ژویق م ژار ح ب ژتر میاژبژان آموزشژ رسژح
(پن رژژوا 9114 ،9اناگاررجژژا )9119 ،4لژژیر ،یرژژ رز ر ژژدر
ررزیژژاب

مهژژ پژژهو

حاضژژر،

تژژاب ویژژهن  9رز جنبژژة م ژ رن توجژژه بژژه ح ژژو میاژب ژان و م،ن ژ

م ول ژة

فر ند در ته ه و تدوی آن رسح.
 .3روش پژوهش
 .1 .3طرح پژوهش

ژژژر پژژهو

حاضژژر ،بژژهدل ژژق بهژژرهمنژژدی رز ژژر دو روش مژژ و

جمژژاآوری ،تیل ژژق و ت س ژ ر درده ژژا ،رز نژژوز تر ب ژ

1

رسژژح در ری ژ پژژهو

ژژ در
 ،دیژژدگاه

1. needs analysis
2. descriptive approach
3. Pennycook
4. Canagarajah
5. mixed methods design
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مژ ردنژد و درنژ آمژوزرن در حژالِ تیصژ قِ پایژة

دورزد ژ  ،ژ رز ژریژژق پرسژ نامه و ژ رز ژریژژق مصژژاحبه جمژژاآوری شژژد در نهایژژح
م ایسهری ب

نظر معلمان و درن آموزن رنجام شد

 .2 .3جمعیت و نمونۀ آماری

جامعژة آمژژاری ری ژ پژژهو

شژژامق  096معل ژ زبژژان رنگل سژ پای ژة دورزد ژ (رع ژ رز

زن و مرد) رز معلمان زبژان رنگل سژ مژدررا رسژتان ژای مژدرن ،مر ژ ی ،تهژررن ،فژارا،
رص ژ هان ،ریلژژام ،رمان ژژاه ،ردسژژتان ،مازنژژدررن ،توزسژژتان ،آ ربایجژژان شژژرر  ،آ ربایجژژان
کرب  ،رردب ق ،تررسژان جنژوب و تررسژان رضژوی بژود ژه بژهترت ژب شژامق ،91 ،94 ،92
 ،6 ،92 ،92 ،99 ،99 ،90 ،92 ،99 ،99 ،99 ،92و  96ن ژژر بژژود ریژژ معلمژژان بژژا رسژژت اده
رز نمونژژهگ ژژری در دسژژترا 9رنتیژژاب شژژدند ژژه رز م ژژان آن ژژا تعژژدرد  022پرسژژ نامه
ترم ژژق ،عژژودت و جمژژاآوری شژژد تعژژدرد  90ن ژژر رز آن ژژا بژژه پرس ژ نامة رلرترون ر ژ رز
ژریژق رریانامژه و رسژانه ژای رجتمژاع نظ ژر تلگژررم و سژروش و تعژدرد  903ن ژر ن ژ بژه
پرس نامة چاپ پاس دردنژد ریژ معلمژان دررری سژوربق ژاری متغ ژر بژ

 0تژا  01سژال

و رز ژژر دو جنس ژ ح ( 999مژژرد و 39زن) بودنژژد ژژه در دب رسژژتان ژژای دتتررنژژه و پسژژررنة
رسژژتان ژژای مژژی ور در منژژاژق میتلژژ
م غول به تدری

برتژژوردرر ،ن مژژهبرتژژوردرر و متژژر برتژژوردرر

بودند

علاوه بر ری  ،تعژدرد  002ن ژر رز درنژ آمژوزرن پایژة دورزد ژ در حژالِ تیصژ ق (دتتژر
و پسر) در رسژتان ژای مژی ور بژا مژا و ژدریح معلمژان تژود ژه ربلژاً بژه پرسژ نامة
نسژژیة معل ژ پاس ژ درده بودنژژد ،بژژه پرس ژ نامة درن ژ آمژژوزی پاس ژ دردنژژد رز م ژژان ری ژ
پاسژژ

ژژا ن ژژ  ،تعژژدرد  022پرسژژ نامهری ژژه بهصژژورت امژژق پاسژژ درده شژژده بودنژژد،

رنتیژژاب گردیدنژژد ژژه شژژامق  922پرس ژ نامة رلرترون ژژا و  922پرس ژ نامة چژژاپ بژژود
رز 022پرسژژ نامة درن آمژژوزی تعژژدرد  19مژژورد متعلژژق بژژه درن آمژژوزرن پسژژر و 929
مورد مربو به درن آمژوزرن دتتژر بژود م،نژ

رز تعژدرد  91ن ژر رز معلمژان ( 3مژرد و9

1. convenience sampling
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زن) و  91ن ژر رز درنژ آمژوزرن ( 9مژژرد و  3زن) ژه مایژژق بژه شژژر ح در مصژاحبه بودنژژد،
مصاحبهری ن مهساتتاریافته 9به عمق آمژد مصژاحبه ژا ضژبا ،پ ژادهسژازی و سژپ

تیل ژق

میتور 0شد
 .3 .3ابزارهای پژوهش

 .1 .3 .3بستۀ آموزش زبان انگلیسی ویژن 3

برری رجرری ریژ پژهو

رز چهژار ربژ رر میتلژ

رسژت اده شژد رولژ

،

ربژ رر پژهو

بستة آموزش زبژان رنگل سژ شژامق تژاب درنژ آمژوز ویژهن  ،)0293( 9تژاب ژار ویژهن
 ، )0293( 9تژژاب معل ژ ویژژهن  )0293( 9و فایژژق ژژای صژژوت مربژژو بژژود ژژه بژژهدل ژژق
عدم دسترسژ بژه لژو ف ژردۀ تژاب در بژازرر ،رز وبسژایح دفتژر برنامژهریژ ی و تژیل
تب درس وزررت آمژوزش و پژرورش بژارگ ری شژد ریژ بسژته رز لیژام

نژ و

ژ

توسا می ان تیل ق شد
 .2 .3 .3پرسشنامههای ارزیابی نسخۀ معلم و دانشآموز کتاب ویژن 3

رب رر ژژای دوم و سژژوم ،شژژامق پرس ژ نامه ژژای می قسژژاتتهری بژژود ژژه در دو نسژژیة
معل و درنژ آمژوزی ژررحژ و ته ژه شژدند ریژ پرسژ نامه ژا ژه ربتژدر بژرری دریافژح
نظژژررت معلمژژان زبژژان رنگل س ژ پای ژة دورزد ژ رسژژت اده شژژد ،شژژامق  16گویژژه در م ژژاا
ل ررت بود لژازم بژه ژر رسژح ژه بژا رنژد

سژادهسژازی میتژور و توضژ یات رجمژال ،

پرس نامهری برری درن آمژوزرن معژادل پرسژ نامة معلمژان ژررحژ گردیژد تژا نتژایآ ریژ
دو پرس نامه رابق م ایسه باشند
در ژررحژژ و تژژدوی ریژژ پرسژژ نامه ژژا ،می ژژان بژژا بررسژژ چنژژدی پرسژژ نامة
مطژژر مژژورد رسژژت اده در ررزیژژاب

تژژاب ژژای درس ژ رز جملژژه فهرسژژح شژژلدن،)9133( 9

1. semi-structured interview
2. content analysis
3. Sheldon
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تژژا ر ،)9191( 9رسر رسژژو ،)9119( 0ژژان نگورث )9111( 9و بژژررون )0229( 4ژژه پایژژه و
رسژژژاا پرسژژژ نامة ررزیژژژاب

تژژژاب پررسژژژپرح ( 9سودمندرف ژژژار )9914 ،رر ت ژژژر ق

م د نژژد ،رسژژتیرر شژژده و مژژوررد دیگژژری ن ژژ بژژه آن ژژا رف ژ وده شژژد ری ژ مع ار ژژا در
م ژاا ل رژرت شژامق رز  = 9املژاً میژال

تژا  = 1املژاً مژورف

نام «رژلاز نژدررم» بژه رنتهژای ریژ م ژاا رضژافه گردیژد سژپ

بژود گ ینژة دیگژری بژژه
ریژ مع ار ژا ،توسژا سژه

ن ژژر رز متیصصژژان رشژژتة آمژژوزش زبژژان رنگل سژژ بررسژژ و ررزیژژاب شژژد و مع ار ژژای
مرتبا با ررزیاب

تاب مژورد نظژر باتوجژه بژه ر ژدر

تی ژق ،رصژلا و رنتیژاب گردیژد و

بژدی نیژو ،روریژ میتژوری  1فهرسژژح بژا روش رضژژاوت متیصژص رثبژژات شژد م،نژ
برری تیی د روری سازهری ،6رز تیل ق عامل  9رست اده شد
بژژرری میاسژژبة پایژژای پرسژژ نامه رز روش آل ژژای رونبژژا  3رسژژت اده شژژد ژژه برربژژر
162گ 2بود روریژ پرسژ نامه ن ژ بژا روش تیل ژق عژامل تیی ژدی 1بررسژ شژد ربژق رز
رنجژژام تیل ل ژ عژژامل بژژهمنظژژور رژم نژژان رز ایژژح نمونژژه ،آزمژژون ژژای ژژای ر -م ژژر-
رُلر  92و بارتلح 99رنجام پییرفح
آمژژارۀ ایژژح نمونژژهبژژردرری  KMOبرربژژر بژژا 94گ 2بژژود ،بنژژابرری  ،درده ژژا بژژرری رنجژژام
تیل ژژق عژژامل  ،ژژاف و مناسژژب ت ژژی ص درده شژژدند بنژژا بژژه گ تژژة پلنژژح)0296( 90
شژژاتص  KMOبالژژای 9گ 2بژژرری تیل ژژق عژژامل بس ژ ار مناسژژب رسژژح رز ژرف ژ دیگژژر،
چون نتایآ آزمون بارتلح متر رز 21گ 2بژود ،ریژ شژاتص ژ معنژادرر بژود و بژدی معنژ

1. Tucker
2. Skierso
3. Cunningworth
4. Brown
5. content validity
6. construct validity
7. factor analysis
8. Cronbach’s Alpha
9. confirmatory factor analysis
10. KMO
11. Bartlett's Test of Sphericity
12. Pallant
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رسژح ژژه فرضژ ة میژژال

921

تیی ژژد مژ شژود ،یعنژ بژ

متغ ر ژژا مبسژژتگ معنژادرر وجژژود

دررد
در رنجام تیل ق عژامل مژورد نظژر بژا در نظژر گژرفت نتژایآ مژاتریر
نمژژودرر سژژنگری ه( 0ضژژم مة  )9و نتژژایآ مژژاتریر
بهعنورن عامق رصل

چژژرت یافتژژه ،9در مجمژژوز نُ ژه عامژژق

ه بژار عژامل بالژای 4گ 2درشژتند ،رسژتیرر گردیدنژد ژه در مجمژوز

برربر 34گ 99درصد رز ورریان
پنج و ش ژ

عناصژر رصژل ،9

ژق بژود م ژدرر ورریژان

ژه مژرتبا بژا موضژوز بیژ

پژهو

ژر یژا رز عورمژق رول ،چهژارم،
حاضژر (تیل ژق ح ژو میاژبژان و

م ولة فر ند) بود ،بهترت ب برربر 01گ61، 96گ91 ،3گ 6و 91گ 6رسح
 .3 .3 .3مصاحبه

تعدرد  91ن ژر معلژ مت ژرق رز  3مژرد و  9زن و  91ن ژر درنژ آمژوز مت ژرق رز  9مژرد
و  3زن ژژژه دروژلبانژژژه مایژژژق بژژژه شژژژر ح در مصژژژاحبه بودنژژژد ،در مصژژژاحبهری
ن مژژهسژژاتتاریافته شژژر ح ردنژژد مطالژژب ب ژژانشژژده توسژژا مصژژاحبهشژژوندگان ،رز م ژژان
مع ار ای پرسژ نامه رنتیژاب و بژرری تیل ژق مژورد رسژت اده رژررر گرفژح مطالژب مژورد
سژژؤرل در مصژژاحبه ،شژژامق م ژ رن در نظرگژژرفت ن از ژژای درن ژ آمژژوزرن ،م ژ رن توجژژه بژژه
ح و معلمژان و درنژ آمژوزرن در ژررحژ

تژاب مژی ور ،م ژ رن وررعژ بژودن 4مطالژب و

م رن ررتبا مطالژب تژاب بژا مورع ح ژای شژبهوررعژ  ،چگژونگ نگژاه تژاب بژه م ولژة
فر ند ،و نیژوۀ نمژود جنسژ ح و روربژا رژدرت در تژاب بژود لژازم بژه ژر رسژح ژه
پ

رز رنجژام مصژاحبه ،رضژایح آگا انژة 1مصژاحبهشژوندگان سژب شژد و جهژح ت ژدیر

رز شر ح ننژدگان ،تژاب ژای بژهعنورن دیژه بژه ری ژان رعطژا شژد بژهعلژاوه ،بژه ری ژان
رژم نان درده شژد ژه پاسژ
ر در

پهو

ژای آن ژا میرمانژه و می ژوم تور نژد مانژد و صژرفاً جهژح

مطالعة حاضر ،مورد رست اده رررر تور ند گرفح

1. principal component analysis
2. scree plot
3. varimax rotated matrix
4. authenticity
5. informed consent
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تژژاب ویژژهن  9ژررح ژ گردیژژد و دو

بژژرری مصژژاحبه ،ده سژژؤرل در تصژژوص ررزیژژاب

تژ رز متیصصژژان آمژژوزش زبژژان رنگل س ژ ضژژم بررسژ  ،تغ ژژررت لژژازم رر در آن رعمژژال
نمودنژژژد ژژژر مصژژژاحبه بژژژ
مصاحبهشوندگان با تل

 02رلژژژ  92در ژژژه بژژژه ژژژژول رنجام ژژژد و پاسژژژ

مرره ضژبا و سژپ

ژژژای

بژرری تیل ژق میتژور مژورد بازنویسژ رژررر

گرفژح م ژرو مصژاحبه ژا ،موضژوع ژب ژهبنژدی شژد (بژازل  0299 ،9فل ژا)0294 ،0
م،ن

بررس صژیح و

ژح یافتژه ژای مصژاحبه بژا رسژت اده رز روش بررسژ عضژو

رنجام گرفح بررساا رصول ریژ روش نتژایآ بژهدسژحآمژدۀ پژهو
پهو

9

 ،بژا شژر ح ننژدگان

در م ان گیرشته شد ه ب ژتر یافتژه ژا مژورد تیی ژد آن ژا رژررر گرفژح بژرری بالژا

بردن م رن باورپژییری و رفژ ری

رعتبژار ت سژ ر ای بژهدسژحآمژده ،دو پهو ژگر مجژرب،

نتژژایآ سژژب شژژده رر مجژژددرً بررسژژ

ردنژژد ژژه نتژژایآ ری ژژان ،یافتژژه ا و نظژژررت

پهو گررن مطالعة حاضر رر در ری تصوص تیی د رد
 .4یافتهها
 .1 .4نتایج تحلیل دادههای پرسشنامه

بژژرری پاسژژ بژژه سژژؤرلات رول و دوم پژژهو

 ،نتژژایآ درده ژژای پرسژژ نامه بژژا رنجژژام

تیل ق عامل تیل ق شژد بژار عژامل سژؤرلات و م ژانگ
موضژژوز مژژورد بیژژ

پژژهو

گویژه ای رز پرسژ نامه ژه بژه

حاضژژر (تیل ژژق ح ژژو و م ولژژة فر نژژد) م پژژردرزد در

جژدول  9آمژده رسژح و بژه ت ر ژا تیل ژژق م شژود رز آنجژا ژه رصژالح زبژان و وررعژ
بژژودن مطال ژب ،ن ژ م تورنژژد یر ژ رز ح ژژو رساس ژ میاژبژژان تژژب آمژژوزش زبان ژژای
تارج باشد  ،نتایآ تیل ژق عژامل ریژ عامژق و در مجمژوز مباحژ
ری پهو

مژرتبا بژا آن ن ژ  ،در

رررنه م گردد

1. Bazeley
2. Flick
3. member checking

ن د و بررس
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جدول  .1نتایج تحلیل عاملی به تفکیک عوامل
عامل :1میزان توجه به حقوق و نظرات معلمان در طراحی آموزشی
شمارة

عنوان سؤال

سؤال

میانگین

نظرسنج صورتگرفته رز رفررد منتیب رز سررسر
41

ه رسم ان در رنتهای تاب آمده) ،منعر

انحرافمعیار

بار
عاملی

ور (معلمان

نندۀ نظررت و

دیدگاه ای ر اریح رریب به رت ا دب ررن و معلمان زبان رنگل س

01گ9

69گ0

19گ2

رسح
12
19
10
19
14

بهتر رسح معل رز روش شیص تودش رست اده ند و رز تاب
پ نهادی آموزش و پرورش رست اده نرند

روش تدری

دردن تاب روش تدری

ویهن  9به معلمان نوع رحتررم به ح و
آنهاسح

آموزش روش تدری

ری

تاب به معلمان بهصورت رینترنت

پاسیگوی سؤرلات و ربهامات دب ررن تور د بود
آموزش روش تدری

حضوری ،بهتری رره ار در تصوص آشنای

معلمان با روش تدری
در ژررح

تاب رسح

تاب ،ح و معلمان زبان (در نظر گرفت پ نهاد ا و

رنت ادرت ر ار معلمان) تا حدودی رعایح شده رسح
مجموز

64گ0

01گ9

39گ2

24گ9

90گ9

30گ2

33گ0

43گ9

60گ2

00گ9

90گ9

60گ2

61گ0

00گ9

49گ2

34گ0

99گ9

64گ2

عامل  :2توجه به حقوق فراگیران و آموزش مبتنی بر زندگی واقعی
شمارة
سؤال

99
90

عنوان سؤال

تاب دررری فعال ح ای متنوز ک رتروریا نظ ر بازی ا و سرود ای
جهح تعم ق یادگ ری رسح
مطالب و تمرینات تاب م ابه شرریا زندگ وررع رسح

بار

میانگین

انحرافمعیار

24گ0

26گ9

13گ2

93گ0

94گ9

69گ2

عاملی

رب رر ای ما آموزش دیدرری و شن درری (ماق فایق صوت یا ف ل
99

و ) متناسب با میتوری مورد تدری

مرره بستة آموزش ( مرره با

09گ0

99گ9

32گ2

تاب) معرف یا رررنه شده رسح
93

رنجام تمرینات و فعال ح ای تاب موجب ت رر تلارانه در درن آموزرن
م شود

41گ0

99گ9

46گ2
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در ژررح

تاب پایة دورزد  ،ح و درن آموزرن ریررن در نظر گرفته
شده رسح

میانگین

انحرافمعیار

60گ0

09گ9

بار
عاملی

41گ2

در صورت آموزش صی د ،تاب پایة دورزد  ،درن آموزرن رر برری
46

ورود به درن گاه و بهرهمندی رز تاب ای زبان عموم و تیصص
درن گا

09

62گ0

99گ9

43گ2

آماده م ند

تاب در ترک ب درن آموزرن و معلمان در به ارگ ری زبان رنگل س در
می ا لاا موفق عمق رده رسح
مجموز

62گ0

02گ9

42گ2

40گ0

02گ9

14گ2

عامل  :۵اصالت زبانی در چهار مهارت اصلی زبانی
شمارة

عنوان سؤال

سؤال

09
00
99
94
96
99
93
44

رصول و مررحق صی د در رررنة مهارت ای چهارگانة زبان در بی

ای

رتتصاص یافته به ری مهارت ا رعایح شده رسح
در مطالب تاب ،بر مهارت ای تول دی (گ تاری و نوشتاری) نسبح به
مهارت ای دریافت (تورندرری و شن درری) تی د ب تری شده رسح
مت ای رررنهشده در بی

تورندرری ،دررری موضوعات جیرب و بهروز
م باشد

مت ای بی

تورندرری دررری رصالح زبان

ستند

تعدرد مرالمه ای رررنهشده در تاب اف م باشد
جملات مرالمه ای رررنهشده با زبان مورد رست اده در می ا ای وررع
زبان رنگل س مطاب ح دررد
موضوز و میتوری مرالمه ای رررنهشده م ابه مورع ح ای زندگ وررع
رند
تمرینات و فعال ح ای ( Listeningبی

شن درری) م ابه مورع ح ای

زندگ وررع رسح و رز جیرب ح اف برتوردررند
مجموز

بار

میانگین

انحرافمعیار

19گ0

92گ9

41گ2

99گ9

94گ9

99گ2

64گ0

06گ9

40گ2

92گ0

06گ9

69گ2

96گ0

03گ9

69گ2

69گ0

02گ9

91گ2

60گ0

00گ9

91گ2

62گ0

09گ9

69گ2

30گ0

09گ9

60گ2

عاملی
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عامل  :6ویژگیهای فرهنگی و بینفرهنگی و الگوی روابط قدرت
شمارة

بار

عنوان سؤال

میانگین

انحرافمعیار

1

رز لیام فر نگ  ،تاب متعصب به فر ند بوم ان رنگل س زبان رسح

09گ0

99گ9

60گ2

6

رز لیام فر نگ  ،تاب متعصب به فر ند ریررن رسح

11گ9

91گ9

19گ2

سؤال

تاب به شرق سازندهری شرریا م ایسه فر نگ ب
رر برری درن آموزرن فرر

9

عاملی

زبان مبد و م صد

م آورد تا آن ا بتورنند رلگو ای فر نگ

صی ی رر رز ر یا رستیرر نموده و در زندگ روزمره تود به ار

10گ0

92گ9

91گ2

بندند
3

رویرردی ب رلملل و ب فر نگ دررد

تاب پایة دورزد

مطالب و موضوعات تاب پایة دورزد

1

به مة روم ح ا و فر ند ای

ریررن نگاه مساوی دررد و به فر ند یا روم ح تاص متعصب ن سح
شیص ح ا و علان فر نگ متنوع در سرتاسر تاب موجود رسح و

92

شرریا یا گ تمان ب رلملل فرر

شده رسح

در مجموز ،مطالب ،موضوعات ،تصاویر و شیص ح ای تاب پایة

49

دورزد

می ر تعصب ب تری دررد

به جن

96گ0

11گ2

49گ2

16گ0

00گ9

41گ2

16گ0

92گ9

19گ2

29گ9

03گ9

43گ2

در دیالوگ ا و مطالب گنجاندهشده در تاب ،رز رلگو ای روربا ردرت
ت ریباً برربر ماق دیالوگ ب

43

دو یا چند درن آموز ،دو یا چند مرار و

33گ0

21گ9

13گ2

رست اده شده رسح
99گ0

مجموز

91گ9

16گ2

مان گونه ه رز جدول  9پ درسح ،عامژق  9ژه بژه م ژ رن توجژه بژه ح ژو و نظژررت
معلمان در ژررحژ آموزشژ م پژردرزد01 ،گ 96درصژد رز ورریژان
شامق  6گویژه رسژح در مجمژوز م ژانگ

پاسژ

ژق رر توج ژه ژرده و

ژای شژر ح ننژدگان بژه گویژه ای ریژ

عامق (34گ )0ن ان م د د ژه معلمژان رعت ژاد درشژتند ژه نظژررت و ح ژو آن ژا در ته ژه
و تدوی

تاب ویهن  ،9چندرن رعایح ن ده رسح

ح سژؤرل بژه عامژق  ،4یعنژ م ژ رن توجژه بژه ن از ژا و ح ژو فررگ ژررن و آمژوزش
مبتن بر زندگ وررعژ در تژدوی
درصد رز ورریان

تژاب مژ پژردرزد ریژ عامژق در مجمژوز ،ب ژانگر 61گ3

ق مژ باشژد م ژانگ

لژ 40گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای مربژو
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رز عژژدم توجژه ژژاف بژژه ن از ژژا و ح ژژو فررگ ژژررن در ژررحژ

آموزش رسح
ژح سژؤرل رسژح ژه بژه بررسژ م ژ رن توجژه بژه رصژالح زبژان در

عامق  ،1شامق

چهژژار مهژژارت رصژژل در ژررح ژ
درصد رز ورریان

تژژاب مژ پژژردرزد ری ژ عامژژق ،در مجمژژوز ب ژژانگر 91گ6

ق مژ باشژد م ژانگ

به ری عامژق ،حژا

لژ 30گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای مربژو

رز آن رسژح ژه شژر ح ننژدگان رز ریژ موضژوز ن ژ چنژدرن ررضژ

ن ستند
ژژح سژژؤرل در عامژژق  ،6بژژه بررس ژ م ژ رن توجژژه بژژه ویهگ ژ ژژای فر نگ ژ و ب ژ
فر نگ ژ و رلگژژوی روربژژا رژژدرت ،در ته ژژه و تژژدوی
مجمژوز 1گ 6درصژژد رز ورریژان
ب انگر رضایح پای

تژژاب مژژ پژژردرزد ریژژ عامژژق در
لژ ریژ عامژژق (99گ،)0

ژژق رر توج ژه م نژژد م ژانگ

شر ح نند ان رز موضوز ر شده رسح

 .2 .4نتایج تحلیل دادههای مصاحبه

بژژا توجژژه بژژه تر بژژ بژژودن ژژژر پژژهو
پرسژ نامة معلمژژان و درن ژ آمژژوزرن و م،ن ژ

 ،بژژرری تیی ژژد نتژژایآ حاصژژق رز ررزیژژاب
مژژا بژژه پاس ژ بژژه سژژؤرلات رول و دوم،

مصژاحبة ن مژهسژژاتتاریافتهری صژورت پژییرفح مژژت مصژاحبه ژا پ ژژادهسژازی شژد ،مژژورد
تیل ق میتژور رژررر گرفژح و سژپ

رلگو ژای م ژترا و تررررشژوندۀ پاسژ ژا ،رسژتیرر

و فررورن ژ آن ژژا میاسژژبه گردیژژد ژژه در رینجژژا در جژژدول  ،0تنهژژا بژژه رررن ژة پاس ژ
مصژژاحبهشژژوندگان بژژه پرسژژ
م،نژژ

پایژژای بژژ

دگیرر با فرمول مبستگ

ای مژژرتبا بژژا بیژژ

پژژهو

ژژای

حاضژژر ،بسژژنده م شژژود

دگژژیرررن 9مسژژت ق در تیل ژژق میتژژوری مصژژاحبه ژژا بژژ

چهژژار

الست  0میاسبه شد ه برربر با 19گ 2بود

1. intercoder reliability
2. Holsti's Coefficient

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق
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جدول  .2الگوهای کلی استخراجشده از دادههای مصاحبه
بلی

الگوی کلی استخراجشده از دادههای مصاحبه

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

92

09

92

92

9گ99

91

6گ66

ریجاد برربری و مساورت در رلگوی روربا ردرت در مطالب تاب

96

9گ19

94

6گ49

توسعه و توجه به مسانق فر نگ زبان م صد

3

6گ06

00

9گ99

رست اده رز زبان وررع ) (authenticدر میتوری تاب

1

92

09

92

مجموز

10

64گ94

19

12گ61

توجه به ن از ای زبان و رعایح ح و فررگ ررن در ته ه و
تدوی

تاب

توجه به ح و و ن از ای معلمان در ته ه و تدوی

تاب

بررساا نتژایآ حاصژق رز تیل ژق میتژوری مصژاحبه در جژدول  ،0م ژانگ
رضژژایح رز مژژوررد مطژژر شژژده (12گ )61رز م ژژانگ

م ژ رن عژدم

م ژژ رن رضژژایتمندی (64گ )94ب ژژتر

رسژژح در م ژژان مژژوررد مطژژر شژژده ،عژژدم رضژژایتمندی رز توجژژه ژژاف بژژه فر نژژد زبژژان
م صژژد بژژا دررر بژژودن 9گ 99درصژژد ،در بالژژاتری م ژ رن رژژررر دررد ری ژ مژژورد ،تیی ژژد ننژژدۀ
نتژایآ حاصژژق رز بررسژ پرسژ نامة ژر دو گژژروه پژهو

(معلمژژان و درن آمژوزرن) ن ژ

در ری تصوص بود
عژژژدم رسژژژت اده رز زبژژژان وررعژژژ در میتژژژوری تژژژاب ن ژژژ  ،بژژژه تیی ژژژد  92درصژژژد
مصاحبهشوندگان رسژ ده رسژح ژه ریژ مژورد مؤیژد نتژایآ حاصژق رز بررسژ پرسژ نامه
ن بژود لژیر شایسژته م بژود ژه در چژارچوب رویرژردی تلژا و تودباوررنژه ،بژه جنبژه
ژژای میتلژژ

تورنژژای ریجژژاد ررتبژژا  ،رنت ژژال و ت سژژ ر معنژژا در می طژژ وررعژژ بژژا

به ارگ ری زبان وررع و به دور رز تعصبات فر نگ  ،توجه اف معمول م شد
رویررد مبتنژ بژر تیل ژق ح ژو میژور ،رت ژررً مژورد توجژه پهو ژگررن میصوصژاً در
حژوزۀ آمژژوزش زبژژان بژژرری ر ژژدر

ویژژهه رژررر گرفتژژه رسژژح در ریژ ررسژژتا و در ررسژژتای

پژژهو

حاضژژر ،چهژژار سژژؤرل رز  92سژژؤرل مطژژر شژژده در

تی ژژق بی ژژ بژژه ر ژژدر

مصاحبه ،به ررزیاب م ژ رن رعایژح ح ژو و ن از ژای درنژ آمژوزرن و معلمژان در ژررحژ
مطالژژب تژژاب پردرتژژح بررسژژاا نتژژایآ حاصژژق رز مصژژاحبه ،ر اژژر ( 63درصژژد) شژژر ح
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ننژژدگان رز ژژر دو گژژروه درن ژ آمژژوزرن و معلم ژان رظهژژار درشژژتند ژژه ح ژژو و ن از ژژای
آن ا در ته ژه و تژدوی

تژاب نادیژده گرفتژه شژده رسژح ژه نتژایآ حاصژق رز پرسژ نامه

در ری زم نه (نتایآ تیل ق عورمق  9و 4در جدول  )9رر ن تیی د م ند
تنهژژا مژژوردی ژژه مصاحبهشژژوندگان رز آن رضژژایح نسژژب درشژژتند ،مربژژو بژژه وجژژود
روربژژژا رژژژدرت برربژژژر در مطالژژژب و میتژژژوری تژژژاب بژژژود ژژژه بژژژه تیی ژژژد ن مژژژ رز
مصاحبهشوندگان رس د
 .3 .4نتایج ارزیابی ذهنی محققان از کتاب زبان انگلیسی پایۀ دوازدهم (ویژن )3

بهمنظور تیل ژق ب ژتر ن ژا رژوت و ضژع

تژاب ویژهن  ،9ریژ رثژر ،مژورد تج یژه و

تیل ژژق

ن ژ  9می ژژان ن ژ رژژررر گرفژژح ژژه نتژژایآ بی

پژژهو

مطالع ژة حاضژژر (تیل ژژق ح ژژو میاژبژژان و م ول ژة فر نژژد و رصژژالح زبژژان ) در

ژژای مژژرتبا بژژا موضژژوز مژژورد

رینجا ،به ت ص ق ب ان م گردد
 .1 .3 .4جهتگیری فرهنگی کتاب

رز آنجژژا ژژه شژژرقگ ژژری شیصژژ ح رجتمژژاع

ژژر سژژ در تعاملژژات رجتمژژاع وی

شژژرق مژژ گ ژژرد و بژژا توجژژه بژژه ن دیرژژ روزرفژژ ون جورمژژا ب ژژری بنژژا بژژه ررتضژژانات
رجتمژژاع  ،ررتصژژادی و س اسژژ  ،لژژ وم توجژژه بژژه ن ژژا م ژژترا فر نگژژ و آشژژنای بژژا
مصژژادیق فر نگژژ زبژژان م صژژد بژژهمنظژژور جلژژوگ ری رز ریجژژاد سژژوفت ا مات لژژام و
بررررری ررتبا مژؤثر ،رمژری بژدیه رسژح جهژحگ ژری یژاسژویه بژه ن ژا فر نژد زبژان
مبد و عژدم توجژه عمژدی یژا سژهوی بژه فر نژد زبژان م صژد ،در تژاب م ژهود رسژح
رنتظار م رفح با توجه بژه رویررد ژای آمژوزش رنت ژادی ،0حتژ رلیمرژان یژا جهژحگ ژری
ب نژژاب ن فر نگ ژ در تژژاب رتیژژا م ژ شژژد وضژژع ح توجژژه بژژه فر نژژد بژژوم رز نرژژات
مابح فر نگژ در تژاب رسژح بژا وجژود ریژ  ،رسژت اده رز رسژام و شیصژ ح ژای زبژان
تارج در نار رسژام و شیصژ ح ژای بژوم  ،م تورنسژح رصژالح ب ژتری بژه میتژوری
تاب ب اف رید
1. subjective analysis
2. critical pedagogy
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 .2 .3 .4تناسب کتاب با نیازها و علایق فراگیران و معلمان

یر رز رنت ادرت وررد بژه ریژ

تژاب ماننژد تژاب ژای ربلژ  ،عژدم سژنج

علژانق و

ن از ژژا و نادیژژدهگرفت ح ژژو فررگ ژژررن و معلمژژان در ژررح ژ ریژ بسژژتة آموزش ژ رسژژح
عدم رنجژام ن ازسژنج مناسژب و تیل ژق ح ژو فررگ ژررن و معلمژان در ژررحژ آموزشژ
و درگ ژر نرژژردن آن ژژا در رمژژر تول ژژد میتژژوری آموزشژ  ،باعژ
علارگ معلمان و فررگ ررن در رمر یادد
ژ ررتباژ

ه بژ

ریجژژاد بژ رنگ گژ و بژ

و یادگ ری م شود

نویسژندۀ دوم رثژر حاضژر و یرژ رز مژؤل

شد ،عنورن گردید ه به دل ق ض ق ورژح بژه ناچژار بیژ
آن تیل ژژق ح ژژو ری ژژان در تصژژوص ژررح ژ ری ژ

میتژرم تژاب حاصژق

تیل ژق ن ژاز فررگ ژررن و بژه تبژا
تژژاب صژژورت نگرفژژح رز ژرف ژ ،

دیژژدگاه معلمژژان و رسژژتادرن آمژژوزش زبژژان رنگل س ژ در حژژوزۀ آمژژوزش و پژژرورش ن ژ در
ژررح

تاب نادیده گرفته شژده رسژح و مژؤل

میتژرم تژاب ،تنهژا بژا رنتیژاب گ ین ژ

دو ن ژژر رز ژژر رسژژتان ( ژژه رسژژام آن ژژا در رنتهژژای تژژاب مژژی ور ژژر شژژده رسژژح) بژژه
رعتبارسنج

تاب پردرتتهرنژد ژه راعژدتاً نم تورنژد ب ژانگر ن طژه نظژررت ر اریژح معلمژان
ور باشد

زبان رنگل س مدررا

 .3 .3 .4اصالت زبانی و نگارشی در محتوای کتاب

شرقگ ری سژاتتار ای زبژان وررعژ در صژورت

ژه زبژان در میژ ا وررعژ رسژت اده

شژژود ،رنجژژام م ژ گ ژژرد ریجژژاد فضژژای زبژژان وررعژژ و ررتبژژا میژژور ژژه در آن دو فژژرد
تارج زبژان (نژه ل ومژاً رنگل سژ زبژان) یژا حتژ رلیمرژان یژا ریررنژ و یژا تژارج بژه
گ تگژژو بپردرزنژژد ،در ریژ
حژژا

تژژاب م ژژا ده نمژ شژژود ریژ موضژژوز باعژ

شژژدن نژژوع فضژژای تصژژنع در سرتاسژژر تژژاب ب ژهویژژهه در بی ژ

پدیژژدرر شژژدن و
مرالمژژه شژژده

رسح
برری ماژال در درا  ،9مرالمژة موجژود ،بژ

یژا ب مژار و پرسژتار ریررنژ  ،آن ژ در

مژژورد یژژا شیصژ ح پ شژژر م ژژهور ریررنژ رت ژژا م رفتژژد صژژر نظژژر رز رینرژژه تصژژور
مرالمژة رنگل سژ بژ
و بدل شده ب

دو ن ژژر ریررنژ (پرسژتار و ب مژژار) ،دور رز

ژ رسژژح ،مرالمژژات رد

ری دو فژرد ن ژ ک رعژادی و تصژنع بژهنظژر م رسژد یژا مالژاً در درا ،9
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یژژا پژدر و پسژژر ریررنژ آن ژ بژژه زبژژان رنگل سژ در مژژورد چنژژد تژژورب

بادی ن  ،تصنع و ک رژب ع بهنظر م رسد
 .4 .3 .4توجده بده همدۀ عنداصددر توانش ارتبداطی 1اعم از توانش زبانشددناختی ،2توانش
منظورشناختی ،3توانش راهبردی 4و توانش جامعهشناختیفرهنگی

تژژورن

۵

ررتبژژاژ بررسژژاا نظری ژة دل ژژایم  ،9166( 6بژژهن ژژق رز سودمندرف ژژار)9914 ،

تنها میدود به تورن

زبژانشژناتت ن سژح ،بلرژه تژورن

ژای رر بژردی ،منظورشژناتت و

جامعژهشژناتت فر نگژ رر ن ژ شژامق مژ شژود بژا رررنژة ن ژ
گ تژار ،3مژ تژورن ریژ تژژورن

ژای زبژژان  9و ن ژ رعمژژال

رر ت ویژح ژرد و توسژعه درد (سودمندرف ژار )9914 ،تژژاب

حاضر در موررد بس ار میدودی بژه آمژوزش رعمژال گ تژار پردرتتژه رسژح بژرری نمونژه در
درا یژژا در آمژژوزش چگژژونگ تورفژژق و ب ژژان تردیژژد بژژا آمژژوزش سژژؤرلات تیی ژژدی
ضم مه ،1بدی رمژر پردرتتژه شژده رسژح ژه رلبتژه ریژ ررژدرم ،چ ژ ی فررتژر رز یژا تلژاش
زبانشناتت ن سح در حال

ژه تژورن

رر بژردی بژهتژوب در ریژ

تژاب پروررنژده شژده

رسژژح ،یرژژ رز مهژژ تژژری میژژدودیح ژژای تژژاب ویژژهن  9و تمژژام

تژژاب ژژای ریژژ

مجموعژژه ،عژژدم توجژژه ژژاف بژژه آمژژوزش و حتژژ شناسژژاندن رر برد ژژای تژژورن
جامعهشناتت فر نگ زبان م صد رسح
 .۵ .3 .4الگوی روابط قدرت در بخشهای مختلف کتاب

بررسژژاا نظژژررت فر لژژا  ،)9131( 92یرژژ رز رصژژول و دکدکژژه ژژای تیل ژژق گ تمژژان
رنت ادی ،99رررنة روربا ردرت برربر در مطالژب تژب آمژوزش زبژان ژای تژارج رسژح ژه
1. communicative competence
2. linguistic competence
3. pragmatic competence
4. strategic competence
5. sociocultural competence
6. Dell Hymes
7. language functions
8. speech acts
9. tag questions
10. Fairclough
11. critical discourse analysis
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رز ح ژژو فررگ ژژررن میسژژوب م شژژود یعنژژ رینرژژه در ژررحژژ مطالژژب آموزشژژ ن ژژ
ماننژد سژژایر بیژ
باشژ

ژژای جامعژژه ،بایسژژت شژژا د تعژژادل و برربژژری رلگژژوی روربژژا رژژدرت

بژژهعبژژارت دیگژژر ،مناسژژبات رژژدرت موجژژود در مرالمژژات و تعاملژژات ژررحژ شژژده

در تژژاب ،حت ژ رلیمرژژان م ژ بایسژژت دررری توزیژژا مت ژژارن و ژ وزن باشژژد رلبتژژه ری ژ بژژه
معن نادیده گرفت ن ژ

ژای میتلژ

رجتمژاع ن سژح لژ ر  ،رلگژو و برآینژد لژ ریژ

روربا ،مژ بایسژت متژورزن باشژد بژا بررسژ تعاملژات موجژود در بیژ
درا ،رلگژژوی تژژورزن رژژدرت ،ب ژژتر بهصژژورت نژژابرربر (بژژ
درنژ آمژوز و پژدر و پسژر) صژورت مژ گ ژرد رمژا در بیژ

مرالمژة ژر سژه

پرسژژتار و ب مژژار ،معلژژ و
شژن درری و گ تژاری شژژرریا

املژاً دگرگژون و مطلژژوب رسژح چرر ژه رز نژژه مرالمژة موجژود در ریژ بیژ  ،تنهژا یژژا
مرالمه ،ب

رفررد با ردرت نابرربر رسح

م،ن ژ  ،ر اژژر مرالمژژه ژژای برربژژر در تژژاب ،ب ژ

درن ژ آمژژوز بژژا درن ژ آمژژوز رت ژژا

م رفتد ه بژا وررع ژات زنژدگ روزمژره مطاب ژح چنژدرن نژدررد ریژ در حژال رسژح ژه
رلگژژوی روربژژا رژژدرت در زنژژدگ روزمژژره بس ژ ار متنژژوزتژژر م ژ باشژژد (ورلژژدی و معل ژ ،
ارمنژد و ارمنژد ،تریژژدرر و فروشژنده و ) در عژژو

 ،رلگژوی روربژژا رژدرت در مرالمژژه

ای نابرربر در تاب ،دررری تنوز رابقربول رسح
 .6 .3 .4نمود جنسیت در مطالب ،روابط و تصاویر کتاب

رز دیگژژر ح ژژو رسژژت اده نندگان و فررگ ژژررن تژژب آمژژوزش زبژژان ژژای تژژارج  ،عژژدم
وجژود تعصژبات جنسژ ت در مطالژب ریژ
تژژیث ررت عم ژژ بژژر رشژژد عژژاژ

تژب رسژح ژه عژدم رعایژح آن ممرژ رسژژح

و شژژناتت درنژژ آمژژوزرن بگژژیررد (سودمندرف ژژار،

 )9914بژژهنظژژر سژژاندرلند ،9ژژول  ،0عبژژدرلرح  ،9لرونت ر ژژو ،4و شژژاتوا ،)0222( 1وجژژود
ری ژ تعصژژبات در تژژاب ژژا بژژر ویژژح جنس ژ فررگ ژژررن و فرصژژح ژژای فررگ ژژری آن ژژا

1. Sunderland
2. Cowley
3. Abdul Rahim
4. Leontzakou
5. Shattuck
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تیث رگیرر تور ژد بژود بژرری مطالعژة نمود ژای جنسژ ت  ،فا تور ژای نظ ژر رسژام رفژررد،
رل ژژاب ،ضژژمایر ،ص ژ ات ،نسژژبح ژژای تژژانوردگ  ،م ژژاکق تژژاص یژژا جژژن  ،تصژژاویر
موجود در تاب ،رب رر ا و متعل ات رفررد ،تیل ق شد
در ری ژ

تژژاب بژژرری ن ژژان دردن معژژان و م ژژا

لمژژات ،ب ژژتر رز تصژژاویر مردرنژژه

رسژژت اده شژژده رسژژح رز ژرفژژ  ،ر اژژر مرالمژژات موجژژود در تژژاب ،بژژ
م رفتد رز ژر

دیگر ،ژ چ مرالمژهری بژ

زن و مژرد در ریژ

دو مژژرد رت ژژا

تژاب دیژده نمژ شژود ژه

با وررع ات زندگ روزمره منافات دررد
 .4 .4مقایسۀ میانگین پاسخهای معلمان و دانشآموزان به پرسشنامه

برری پاس بژه سژؤرل سژوم پژهو

یعنژ بژرری م ایسژة معنژادرر بژودن م ژانگ

ررزیاب معلمژان بژا درن آمژوزرن رز تژاب بررسژاا درده ژای پرسژ نامه و م،نژ
م ایس ژة پاس ژ

لژ
بژرری

ژژای دو گژژروه بژژه تژژاتژژا گویژژه ای پرس ژ نامه ،رز آزمژژون ت ژ مسژژت ق

9

رست اده شد ه نتایآ آن به شر زیر رررنه م گردد
.1 .4 .4مقایسۀ مجموع میانگین پاسخ معلمان و دانشآموزان به پرسشنامه

بهمنظژور م ایسژة معنژادرر بژودن ت ژاوت بژ

م ژانگ

ررزیژاب

لژ معلمژان و ررزیژاب

ل درن آموزرن رز تژاب ،یژا آزمژون تژ مسژت ق رنجژام شژد ژه نتژایآ آن درجژدول 9
رررنه م شود

1. independent samples t-test

ن د و بررس

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق
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جدول  .3آزمون تی مستقل برای مقایسۀ میانگین ارزیابی کلی معلمان و دانشآموزان از کتاب
فاصلهاطمینان

آزمون لوین برای
بررسی تساوی

برای اختلاف

آزمون تی برای برابری میانگینها

میانگین

دو دامنه

میانگینها

خطای

کمترین

F

سطح

T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت

تفاوت

بیشترین

واریانسها

معناداری

میانگینها %5۵

استاندارد

ورریان
29گ6

یرسان فر

294گ2

90گ-2

913

31گ2

41گ2

32گ9

19گ9

11گ6

م شود
ورریان
90گ-2

یرسان فر

12گ936

31گ2

41گ2

32گ9

19گ-9

11گ6

نم شود

مانگونه ژه نتژایآ آزمژون تژ مسژت ق در جژدول  9ن ژان م د ژد ،در مجمژوز ،بژ
م ژژانگ

پاسژژ

ای معلمژژان و درنژژ آمژژوزرن بژژه  16گویژژة پرسژژ نامه ،ت ژژاوت آمژژاری

معنژژادرری وجژژود ندرشژژته و ژژر دو گژژروه ،نظژژررت ت ریبژژاً یرسژژان نسژژبح بژژه تژژاب و
مع ار ژای مژورد ررزیژاب درشژتند ) (t = 0.12, p≥0.05در وررژا ،ریژ تطژابق و ررربژح آرر،
م تورند ب انگر آن باشد ه درن آمژوزرن ن ژ

مسژطد معلمژان تژود صژاحبنظژر بژوده یژا

دسح  ،نظررت رر رررنه دردهرند ه تا حد زیادی مؤید نظر معلمان رسح
 .2 .4 .4مقایسۀ پاسخهای دو گروه به تکتک گویههای پرسشنامه

م،ن ژ  ،بژژه منظژژور م ایس ژة معنژژادرر بژژودن ت ژژاوت ب ژ

م ژژانگ

ررزیژژاب معلمژژان و

درن ژ آمژژوزرن بژژه تاتژژا گویژژه ای پرس ژ نامه ،رز آزمژژون ت ژ مسژژت ق رسژژت اده شژژد ژژه
نتژژایآ مربژژو بژژه گویژژه ای عورمژژق  1 ،4 ،9و  6ژژه دررری ت ژژاوت معنژژادرری بودنژژد ،در
جدول  4رررنه م شود

900

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

جدول  .4مقایسۀ میانگین پاسخهای معلمان و دانشآموزان به تکتک سؤالات پرسشنامه مربوط به عوامل
 ۵ ،4 ،1و 6
شمارة

نظرات معلمان

سؤال

میانگین

نظرات دانشآموزان

سطح

مقدار

درجۀ

t

آزادی

913

229گ2
29گ2

معناداری

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

96گ9

36گ9

19گ2

49-گ9

09

91گ0

23گ9

20گ9

90گ9

23گ0

913

94

39گ0

99گ9

19گ0

93گ9

21-گ0

913

24گ2

44

96گ0

91گ9

41گ0

99گ9

43-گ0

913

29گ2

41

92گ0

03گ9

36گ0

21گ9

90گ2

913

24گ2

99

م ایسة م انگ

پاسژ

)(sig.

ای دو گژروه شژر ح ننژده بژه تژاتژا گویژه ژای پرسژ نامه

مربو به عورمژق  1 ،4 ،9و  6ن ژان درد ژه ت ژاوت آمژاری معنژادرری بژ
دو گروه در ر ار گویه ژا وجژود ندرشژح ،رچنژد ت ژاوت م ژانگ

پاسژ

پاسژ

ای ریژ

ای دو گژروه بژه

گویژژه ای ( 99وجژژود تنژژوز در فعال ح ژژای تژژاب)( 09 ،رعایژژح رصژژول صژژی د در رررن ژة
مهارت ژژای زبژژان چهارگانژژه در تژژاب)( 94 ،رصژژالح متژژون بیژژ
(شژژبا ح فعال ح ژژای بیژژ
تطژژابق پاسژژ

تورنژژدرری)44 ،

شژژن درری بژژه مورع ح ژژای زنژژدگ وررعژژ ) و ( 41م ژژ رن

ای معلمژژان رنتیژژاب شژژده توسژژا مژژؤل

بژژه نظرسژژنج در تصژژوص

مطالژژب تژژاب بژژا نظژژررت ر اریژژح معلمژژان زبژژان رنگل س ژ مژژدررا

ژژور) ،معنژژادرر بژژود

() p<0.05
 .۵بحث و نتیجهگیری

ریژژ ن ژژد و ررزیژژاب بژژا ژژد

بررسژژ و تیل ژژق م ژژ رن رعایژژح ح ژژو و ن از ژژای

معلمژژان و درن آمژژوزرن د ر ته ژژه و تژژدوی

تژژاب و م،ن ژ

فر ند زبژان مبژد و م صژد و رعایژح رصژالح زبژان در تژدوی

بژژا ژژد

بررس ژ جایگژژاه

تژاب ویژهن  ،9صژورت

تاب ویهن  9با تمر ویهه بر تیل ق

ن د و بررس

پژژییرفح در تب ژژ

نتژژایآ رشژژده ،نتژژایآ حاصژژق رز پرسژژ نامه ،مصژژاحبه و ررزیژژاب

ن می ان رر بهت ص ق بی
پرس

رول پژهو

رد

تور

بژه م ژ رن توجژه بژه ح ژو معلمژان و درن آمژوزرن در ژررحژ و

تژاب ویژهن  9پردرتژح م ژانگ

تدوی

909

نسژبتاً پژای

34گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای

پرسژژ نامه مربژژو بژژه عامژژق  ،9ب ژژانگر نادیژژده گرفتژژه شژژدن نسژژب نظژژررت و ح ژژو
تژژاب رسژژح رز ژرفژژ بژژهنظژژر شژژر ح ننژژدگان ،روش ژژای

معلمژژان ،در تژژدوی ریژژ

ب ژه اررفتژژه بژژرری آمژژوزش معلمژژان در چگژژونگ تژژدری

ری ژ

تژژاب مطژژابق م ژژق و نظژژر

ری ژژژان نبژژژوده رسژژژح رمژژژا درتصژژژوص سژژژؤرل  ،19بژژژا م ژژژانگ
شر ح نندگان در ریژ پژهو
رز ررهحق ای تیم
ته ه و تدوی

معت ژد بودنژد ژه آمژوزش روش تژدری

پاسژژژیگوی 00گ،9
حضژوری یرژ

ننژدۀ ن از ژا و توجژه بژه ح ژو معلمژان در نژوآوری ژای آموزشژ و

تب تل

مژ شژود نرتژهری ژه در سژال ژای رت ژر بژه بهانژة مسژانق مژال

نادیده گرفتژه شژده رسژح بررسژاا یافتژه ژای مصژاحبه ن ژ بسژ اری رز معلمژان ،تور ژان
برگ رری لاا ژای ضژم تژدمح حضژوری بژهجژای لژاا ژای بژرتا و ک رحضژوری
بودند به باور ری ان ،آمژوزش ژای ضژم تژدمح حضژوری باعژ
ب

ریجژاد تعامژق ب ژتر در

معلمان و زم نهسژاز رشژد حرفژهری ری ژان رسژح ریژ یافتژه ،تیی د ننژدۀ نتژایآ حاصژق
سودمندرف ژار و دوسژت ( )0294ن ژ

رز پهو

یر رز مؤل ه ای رشد حرفهری و رف ری

سژح ژه آمژوزش ژای ضژم تژدمح رر

ارآمدی معلمان م درنند

رظهاررت معلمان مصاحبهشونده ،مؤید ری رمژر بژود ژه تلژاش ژای بژرری لیژام ژردن
نظررت معلمان و درن آمژوزرن در تژاب صژورت گرفتژه ،رمژا ریژ دسژح فعال ژح ژا ،عملژاً
چ ژ ی فررتژر رز رفژا ترل ژ
درن

نبژوده و در ررسژژتای نگژرش بژه معلژ بژهعنورن مصژژر

نندۀ

و نظریه ،و پهو گر بهعنورن تول د نندۀ عل و نظریهپردرز رسح
بژژا توجژژه بژژه پاس ژ

پاسژژژ بژژژه پرسژژژ

ژژای بژهدسژژحآمژژده رز مصژژاحبه و پرس ژ نامه ،بژژرری تب ژ
رول پژژژهو

درن آموزرن در ژررح و تدوی
در تژژیل

ریژژ

ب ژژتر

درتصژژژوص م ژژژ رن توجژژژه بژژژه ح ژژژو معلمژژژان و
تژاب ویژهن  ،9م تژورن گ ژح ژه رویرژرد مژورد رتیژا

تژژاب ،رویرژژردی دسژژتوری و رز بالژژا بژژه پژژای  ،بژژدون در نظژژر گژژرفت
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حدررق ح ژو میاژبژان رعژ رز معلمژان و درنژ آمژوزرن در رنتیژاب میتژوری ریژ رسژانة
آموزش بوده رسح م ژانگ
ن ژ حژژا

لژ 40گ 0در پاسژیگوی بژه گویژه ژای مربژو بژه عامژق 4

رز عژژدم توجژژه ژژاف بژژه ن از ژژا و ح ژژو درن آمژژوزرن در ژررح ژ آموزش ژ

رسح نرتة جالب توجه ری رسح ه شژر ح ننژدگان ژ بژر ریژ بژاور بودنژد ژه نژهتنهژا
ن از ای زبان و علایق شیصژ گژروه ژای درنژ آمژوزی مژورد توجژه رژررر نگرفتژه ،بلرژه
رز منظژژر رویرژژرد تیل ژژق ح ژژو

ژژه یر ژ رز میور ژژای رصژژل ری ژ پژژهو

ژ

رسح ،نگاه مؤل ان ،مانند تاب ای نظام ردی  ،نگا

رز بالا به پای

بژژوده

بوده رسح

بررسژژاا درده ژژای مصژژاحبه و بژژه تصژژدیق مؤل ژان میتژژرم تژژاب ،بژژهدل ژژق میژژدودیح
زمژژان در ژررحژ  ،ته ژژه و تژژدوی

تژژاب مژژی ور ،فرصژژح تیل ژژق ن از ژژای درنژ آمژژوزرن

وجود ندرشژته رسژح عژدم تی ژق چنژ

شژرریط بژه تژودی تژود ،عژامل بژرری نادیژده

گژژرفت ح ژژو درنژژ آمژژوزرن تل ژژ مژژ شژژود و در مورزنژژة معادلژژات رژژدرت ،ژژة
درن آمژوزی سژبا و بژ م ژدرر تور ژد شژد ریژ نژوز رلگژوی رربطژة رژدرت نژامتورزن و
عژژدم شژژمول ح ژژو
بروز و ظهور درده و باع

ینغعژژان ،نمژژود تژژود رر در میتژژور و ش ژ وه ژژای مژژورد توجژژه تژژاب
ژ رنژدتر شژدن رویرژرد ررتبژاژ مژورد ردعژای مؤل ژان تژاب

شده رسح
علاوه بژر م ژیص ژردن م ژ رن توجژه دسژحرندر اررن ته ژه و تژدوی

تژاب ویژهن 9

به ن از ژای زبژان فررگ ژررن ،شژاید مهژ تژری مسژرلهری رسژح ژه مژورد بررسژ و توجژه
ریژژ پژژهو

رسژژح و آن رر رز سژژایر پژژهو

ژژای رنجامشژژده در ریژژ حژژوزه بژژهژور

م ژژیص متمژژای م نژژد ،بررسژژ م ژژ رن در نظژژر گژژرفت ح ژژو فررگ ژژررن بژژهعنورن
میاژبژان رصژل ریژ رسژانة آموزشژ و معلمژان بژهعنورن مجریژان ر ژدر

آموزشژ مژورد

نظر برنامة درس رسح برری ماال یر رز شر ح نندگان در مصاحبه رظهار درشح:
مسلماً نظژر معلمژان و درنژ آمژوزرن دررری گسژتردگ فژررورن رسژح و ریژ تنژوز آرر رر
نمژژ تژژورن بژژا درتورسژژح رعتبارسژژنج رز تعژژدرد میژژدودی رز معلمژژان مژژدررا تژژاص
می ق رد [رمری ه در ته ه و تدوی

تاب رنجام شده رسح]
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م ولژژة فر نژژد و جایگژژاه آن در تژژیل
(موضژژوز سژژؤرل دوم) پژژهو
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تژژاب حاضژژر ،یرژژ دیگژژر رز موضژژوعات

حاضژژر بژژود بژژرری پاسژژ بژژه ریژژ پرسژژ  ،یافتژژه ای

پرسژ نامه ،مصژژاحبه و تیل ژژق نژ بایسژژت تیل ژژق و بیژ

شژژود م ژژانگ

در پاسژژیگوی بژژه گویژژه ژژای مربژژو بژژه عامژژق  6پرس ژ نامه ،حژژا
تاب به م ولة فر نژد رسژح در وررژا ،مژانگونژه ژه در بیژ

ل ژ 99گ0

رز نگژژاه یژژاسژژویة

تیل ژق نتژایآ درده ژای

مصاحبه ن مطژر شژد ،رفژرر در بژوم سژازی م ولژه ژای فر نگژ و موضژوعات تژاب
رز ن ژژا ضژژع

عمژژدۀ ری ژ

تژژاب رسژژح رگرچژژه رز دیژژدگاه تعل ژ و ترب ژژح و آمژژوزش

رنت ادی ،توجه به م وله ژای بژوم  ،رصژق و مبنژای ژار رسژح ،زیژادهروی در ریژ موضژوز
به نوع رن عال و یاسویهنگری در نژ د میاژژب منجژر تور ژد شژد بژهنیژوی ژه رژدرت
وی در ت ژژی ص و تم ژژ بژژ

فر نژژد زبژژان مبژژد و م صژژد رز بژژ

مژژ رود ژژه باعژژ

م شژژود فررگ ژژررن تژژاب نتورننژژد در مورجهژژه بژژا فر ند ژژای میتل ژ  ،ور ژژن
رزتود بروز د نژد رز ژژر

منط

سژژازنده و

دیگژر ،بژر مبنژای پاسژ شژر ح ننژدگان بژه گویژة 49

پرسژ نامه ،در ت سژ مناسژژبات رژژدرت ،ب ژژتر شژژر ح ننژژدگان معت ژژد بودنژژد ژژه تژژاب
دررری جهحگ ری ب تری به ن ا جن

می ر بوده رسح

با توجه به درده ژای مصژاحبه ن ژ  ،عژدم رضژایتمندی رز توجژه ژاف بژه فر نژد زبژان
م صژژد بژژا دررر بژژودن 9گ 99در بالژژاتری م ژ رن رژژررر دررد ژژه راعژژدتاً یرژ رز ن ژژا ضژژع
عمژژدۀ تژژاب میسژژوب م شژژود نت جژژة سژژبشژژده در ریژژ مژژورد ،مؤیژژد یافتژژه ای
پژژهو

ژژای ربلژژ در تصژژوص عژژدم توجژژه بژژه م ولژژة فر نژژد در تژژاب ژژای

جدیژژژدرلتیل

رسژژژژح (سودمندرف ژژژار 9914 ،سودمندرف ژژژژار و مرژژژژاررن )9919 ،در

ح ح ،ر ار پاس د نژدگان (حژدود  94درصژد) بژر ریژ بژاور بودنژد ژه مطالژب تژاب،
ب

رز رنژدرزه ،بژوم سژازی شژده رسژح رگرچژه ،بررسژاا رصژول پژدرگو ی رنت ژادی ،رر

نهادن به فر ند بژوم  ،م ولژه ری سژازنده و حژان ر م ژح رسژح ،ریژ رمژر نبایژد منجژر بژه
ریجژژاد شژژرا

و گسسژژتگ فر نگژژ بژژ

دو زبژژان گژژردد (سودمندرف ژژار و مرژژاررن،

 )9919بژژهگ تژژة بژژررون ( ،)0229در فررینژژد زبژژانآمژژوزی ،معلژژ ف ژژا زبژژان رر آمژژوزش
نم ژ د ژژد ،بلرژژه مجموعژژهری رز ررزش ژژای فر نگ ژ  ،روش ژژای ت رژژر تلژژا و رنت ژژادی،
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رحساا و رفتار ای فردی و رجتمژاع رر ن ژ آمژوزش مژ د ژد نرتژة مهژ دیگژر در ریژ
تصژژوص ،ری ژ رسژژح ژژه آشژژنای بژژا فر نژژد زبژژان م صژژد نبایسژژت بژژا تهژژاج فر نگ ژ
رشتباه گرفته شود رلبته ه م ولژة رت ژر ،م ولژهری ک ررابژق رنرژار بژوده و سژح ،رمژا لازمژة
ژژه عژژاری رز متژژری سژژوفت ا

تورنمندسژژازی جهژژح درا م ژژترا ررتبژژا زبژژان

ررتبژژاژ باشژژد ،آشژژنای فررگ ژژررن بژژا مصژژادیق فر نژژد زبژژان م صژژد رسژژح ژژه بژژهع ژژدۀ
می ان پژهو

آگژا

حاضژر ،م تورنژد باعژ

ب ژتر رز فر نژد بژوم و حتژ ت ویژح

آن ن ژ شژژود ری ژ یافتژژه تژژا حژژدودی در ررسژژتای یافتژژه ای مطالع ژة روحژژان و ر برپژژور
( )9919رسژژح ژژه پژژ

رنگل

رز بررسژژ مبتنژژ بژژر نمژژود جنسژژ ت در تاب ژژای رم ژژریر

فایق ،9به ری نت جه رسژ دند ژه بژهدل ژق تژابمیژور بژودن نظژام آموزشژ ریژررن،

تاب ژژای درسژ بایسژژت باعژ

ترک ژژب و ت ژژویق ژژر دو گژژروه معلمژژان و درن آمژژوزرن

بژژه ت رژژر رنت ژژادی در ررسژژتای تعل ژ فر نژژد بژژوم گژژرری

درشژژته باشژژند تژژا بژژا در نظژژر

گرفت عدرلح جنس ت زم نهساز رشد ر دو گروه شوند
در وررا حدررق رنتظژاری ژه رز رسژانة آموزشژ منصژ

مژ رود ریژ رسژح ژه ضژم

رحتررم به فر نژد زبژان بژوم و ح ژی حژری ژا و ررزش ژای رتلژا تژودی ،بژا معرفژ
مصژژادیق و نرژژات مابژژح فر نژژد زبژژان م صژژد ،زم نژژة ت رژژر تلارانژژه و رنت ژژادی رر در
فررگ ررن ریجاد نماید تژا آن ژا رز ریژ ر گژیر بژا مژا معلژ  ،رژادر بژه ریجژاد تمژای بژ
فر نژژد زبژژان مبژژد و م صژژد شژژوند ریژژ رمژژر در ررتبژژا مسژژت

بژژا ح ژژو میاژبژژان

آموزشژژژ رسژژژح و بژژژرری تی ژژژق آن ،تورنمندسژژژازی درن آمژژژوزرن و معلمژژژان بژژژهعنورن
رصژژل تری میاژبژژان رسژژانة آموزشژژ و م،نژژ
تصم گ ررن و س استگیرررن نظام تعلژ

آگژژا

بی ژژ بژژه دسژژحرندر اررن،

و ترب ژح ،رمژری رجتنژاب ناپژییر رسژح چرر ژه بژه

بژژاور رسژژلام ررسژژ ( ،)0292رز دیژژدگاه تیل ژژق ن ژژاز رنت ژژادی ،0مؤسسژژات و سژژازمان ا،
معمولاً نگا

بالا به پژای

دررنژد و آن ژای

ژه در پژای

وررژا شژدهرند رز رژدرت متژری

1. American English File
2. critical needs analysis
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ژژه در پژژای

برتوردررنژژد لژژیر ،ری ژژان توصژژ ه م نژژد آن ژژای

ریژژ ژب هبنژژدی وررژژا

شدهرند ،م بایست تورنمندتر شده و صدری آن ا ن شن ده شود
یر رز معلمان در تصوص م ولة فر ند در تاب رظهار درشح:
جهژژحگ ژژری فر نگ ژ و دفمن ژدِ تاص ژ در تژژدوی ری ژ
رصولاً مطالب گنجاندهشژده در تژاب مباحژ

تژژاب وجژژود نژژدررد ،چژژون

فر نگژ تاصژ رر رصژد نمژ نژد و ب ژتر

موضوعات علم م باشند و میوریح فر نگ ندررند
و توج ژژه رظهژژاررت فژژو  ،م ژ تژژورن ف ژژدرن رر بژژردی تژژاص در گنجانژژدن و

در تب ژ

آمژژوزش م ولژژة فر نژژد در تژژاب ویژژهن  9رر پدیژژدهری ک رتیصصژژ و ریژژدهری تژژام
پندرشح ه مؤل ژان دچژار آن شژدهرنژد در حژال
آی

ای کرب

ژه مژ تورنسژتند نژه بژا معرفژ مررسژ و

ه مصادیق تهژاج فر نگژ تل ژ شژوند ،بلرژه ،بژهعنورن ماژال ،بژا معرفژ

شیصژ ح ژژای علمژ بژ رلمللژ و آشناسژژازی میاژژژب بژژا جغررف ژژا ،تژژاری و م ژژا ر و
ژژور ای دیگژژر یژژا دسژژح ژژ بژژه ارگ ری برتژژ رسژژام رنگل سژژ بژژرری

درن ژژمندرن

شیص ژ ح ژژای موجژژود در بی ژ

تژژاب ،گژژام ژژای

ژژای میتل ژ

رچنژژد وچژژا ول ژ

سژژازنده در ریژژ ررسژژتا بردررنژژد بررسژژاا یافتژژه ژژای سودمندرف ژژار و مرژژاررن (،)9919
ریررن ه ردن و رفژرر در بژوم سژازی مطالژب ،باعژ

رز بژ

رفژت جژیرب ح تژاب بژرری

فرگ ررن و نوع سردرگم فر نگژ مژ گژردد نتژایآ حاصژق رز ریژ بیژ

رز مطالعژه تژا

حژژدی در ررسژژتای یافتژژه ای مطالعژژه درت ژژان ( )9919رسژژح ژژه بژژه تیل ژژق و ن ژژد

ررزش ژژای فر نگژژ در مجموعژژه تژژاب ژژای رمژژریر رنگلژژ

فایژژق پردرتتژژه رسژژح

و ر ت ژاف

ژه بژا رسژت اده رز تیل ژق

بررساا نتایآ حاصق رز ریژ پژهو
میتژژوری

ژ توصژ

ژ بژژه بررس ژ ما ژژح ررزش ژژای فر نگ ژ

تژژاب مژژی ور پردرتت ژه ،پ ژژنهاد

م شود ه گوی وررن یژا زبژان بژ رلمللژ لژازم ن سژح نجار ژای گوی ژوررن بژوم آن
زبژان رر ملرژة

ژ تژژود سژازند ،بلرژه ژد

رز یژژادگ ری یژا زبژان ب رلمللژ تورنمنژژد

سژژاتت فررگ ژژررن بژژرری رنت ژژال ریژژده ا و ررزش ژژای تژژود بژژه دیگژژررن رسژژح رمژژا سژژؤرل
رینجاسح ژه رسژ دن بژه چنژ

تورنمنژدی تیژح چژه شژرریط می ژق م شژود؟ آیژا ریژ

رمر ،با پ ح ردن به فر ند زبژان م صژد و نگژاه صژرفاً یژاسژویه بژه فر نژد زبژان مبژد
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و یا بژالعر
توسژژعه تژژورن
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دسژحیافتن رسژح؟ بهع ژدۀ بسژ اری رز می ژان و صژاحبنظژررن ،ریجژاد و
بژ

فر نگ ژ و نژژه ژژژرد یژژا پژژییرش صددرصژژدی فر نژژد زبژژان مبژژد یژژا
تورزن تور د بود

م صد ،زم نهساز ریجاد چن
سژژؤرل سژژوم پژژهو

ررزیژژاب معلمژژان و

بژژه بررسژژ وجژژود ت ژژاوت آمژژاری بژژ

درن آمژژوزرن رز تژژاب ویژژهن  9پردرتژژح نتژژایآ آزمون ژژای تژ مسژژت ق حژژا
م ژانگ

ه ت اوت آمژاری معنژادرری بژ

ررزیژاب

رز آن بژژود

لژ دو گژروه وجژود ندرشژح ،رچنژد

در چنژژدی گویژژة پرسژژ نامه در تصژژوص توجژژه بژژه ح ژژو معلمژژان و درن آمژژوزرن و
م ولژژة فر نژژد در تژژاب ،بژژ

م ژژانگ

پاسژژ

ای معلمژژان و درن آمژژوزرن ت ژژاوت

معنژژادرری م ژژا ده شژژد ریژژ نتژژایآ ،م تورنژژد ن ژژاند نژژدۀ ریژژ موضژژوز باشژژد ژژه
درن آمژژوزرن بژژهعنورن رصژژل تری میاژبژژان تژژاب ،در ررزیژژاب تژژود م تورننژژد مسژژند
معلمژان ،صژاحبنظر و ع ژده تل ژ شژوند و بنژابرری توجژه بژه ن از ژا ،نظژررت و ح ژو
آن ژژا ،م تورنژژد آثژژار مابژژح و سژژازنده ری در ژررح ژ و ته ژژه و تژژدوی

تژژب درس ژ بژژه

مژژرره درشژژته باشژژد بژژرری م ژژیص ژژردن علژژح وجژژود ری ژ ت ژژاوت ب ژ
برتژ گویژه ا ،بررسژ درده ژای مصژاحبه و ررزیژژاب
ریژژ رتتلژژا

دو گژژروه در

نژ می ژان ن ژان درد ژه ری ژة

نظژژررت ،عمژژدتاً در مژژورردی بژژوده ژژه تژژار رز حژژوزۀ درنژژ

و تجربژژة

درن آموزرن رسح
مژانگونژژه ژه ررزیژژاب
به پرس نامه و م،نژ

نژ و ت صژ ل می ژان ،پاسژ

ای معلمژان و درن آمژژوزرن

یافتژه ای مصژاحبه ن ژان درد ،بسژتة آموزشژ ویژهن  ،9علژ رک

تلژژاش مؤل ژژان در جهژژح ژررحژژ

تژژاب بژژر مبنژژای رصژژول روش ررتبژژاژ  ،و دررر بژژودن

ن ا روت مانند رنسژجام موضژوع  ،توجژه ویژهه بژه مهارت ژای تول ژدی زبژان و آمژوزش
رر برد ای فررگ ری ه مجژال پژردرتت بژه آن ژا در ریژ م الژه فژرر
فررتر رز یا بسژتة آموزشژ موضژوزمیژور ن سژح رز ن ژا ضژع

ن ژد ،عملژاً چ ژ ی
عمژدۀ تژاب ،م تژورن

به وررعژ و ژب عژ نبژودن بی ژ رز مطالژب تژاب و بژه تصژوص میتژوری بیژ

ژای

شژژن درری آن و مهمتژژر رز مژژه عژژدم شژژمول ن از ژژا ،علژژانق و ح ژژو میاژبژان (معلم ژان و
درنژژ آمژژوزرن) در نگژژارش تژژاب ،نگژژاه متعصژژبانه بژژه ن ژژا جنسژژ ح مژژی ر ،رفژژرر در
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بژژوم سژژازی و ریررن ژژ ه ژژردن مطالژژب ،موضژژوعات و نرژژات فر نگژژ و ن ژژ م ژژار ح
ندردن درنژ آمژوزرن و م ژار ح حژدررل معلمژان در فررینژد ژررحژ  ،ته ژه و تژدوی ریژ
تاب رشاره رد
بنابرری  ،بررسژاا یافتژه ای پژهو
ته ه و تدوی مطالب درسژ
بژژه ن ژژا ضژژع

حاضژر ،بژه دسژحرنژدر اررن و س اسژتگیرررن رمژر

تژب آمژوزش زبژان رنگل سژ مژدررا پ ژنهاد مژ شژود ژه

فو رلژژی ر توجژژه جژژدی درشژژته و در نسژژیه ژژای بعژژدی تژژاب ،ریژژ

م ژژرلات رر مرت ژژا نماینژژد و ررژژدرم بژژه برگژژ رری دوره ژژای آمژژوزش ضژژم تژژدمح
آوردن زم نژژة تعامژژق و تبژژادل نظژژر معلمژژان ،ری ژژان

حضژژوری نمژژوده تژژا ضژژم فژژرر

دسژژح ژ بژژا مژژوررد و موضژژوعات ل ژ

تژژاب و نیژژوۀ تژژدری

بعژژدی ،بهژژرهگ ژژری رز نظژژررت صژژاحبنظژژررن سررسژژر
درن ژژگا
رصل

 ،معلمژژان زبژژان رنگل س ژ مژژدررا و م،ن ژ

تاب ،در چاو ای بعدی ری
توص ة مه بعدی ریژ

تاب و ته ه و تدوی

ژه در ژررحژ و ته ژه و تژدوی

آن ،آشژژنا شژژوند توص ژ ة
ژژور ،رز جملژژه متیصصژژان

درن ژ آمژژوزرن بژژهعنورن میاژبژژان
تب جدید رسح
تژب آمژوزش زبژان رنگل سژ ،

مؤل ژان بایسژژت ضژژم توجژژه بژژه رصژژول آمژژوزش رنت ژژادی در رسژژت اده رز مطالژژب و نرژژات
فر ند بوم  ،رز ریررن ه ژردن رفررژژ و مطلژق مطالژب و میتژوری تژاب پر ژ
مطالژژب بژژرری درن آمژژوزرن باورپژژییرتر و جژژیربتر شژژده و درنژژ
فررفر نگ آن ا ت ویح شژود ریژ تعم ژق آگژا

بژژ

رنت ژادی و ت ویژح درنژ

ننژد تژا

فر نگژژ و
بژ

فر نگژ

و فررفر نگژژ  ،رره رر بژژرری دسژژت اب بژژه رسژژانة آموزشژژ ررتبژژا میور مژژوررتر تور ژژد
نمود
در پایان بایژد گ ژح ژه تژاب تیث رگژیرر در زم نژة آمژوزش زبان ژای تژارج بژهژور
رع و زبان رنگل س بژهژور رتژص ،بایسژت تسژه ق ننژدۀ رونژد یژادد
باعژ

و یژادگ ری بژوده،

تورنمندسژژازی درن ژ آمژژوزرن شژده تژژا بژژا مژژا آن رژژادر بژژه ریجژژاد ررتبژژا فعژژال و

تعامق بژا دن ژای ب ژرون باشژند ،برژژر

ننژدۀ ن از ژای زبژان درنژ آمژوزرن و دربرگ رنژدۀ

نظژژررت ،تورسژژته ژا ،علژژایق و ح ژژو آن ژژا و مبتنژژ بژژر نظژژررت و تجرب ژژات آموزشژژ
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معلمان بهعنورن مجریان رصژل رمژر آمژوزش بژوده و ضژم رحتژررم بژه ررزش ژا و فر نژد
بوم  ،رز گسستگ میض و مطلق زبان رز فر ند م صد رجتناب نماید
کتابنامه
رحمدی صژژژ ا ،م  ،رت  ،ا  ،سژژژ

 ،ز  ،کن،ه پور ،ر  ،و ملا میمدی ،ر ( )9916ررزیاب

پررسژژپرح دو رز دیدگاه دب ررن زبان رنگل سژژ  ،فصژژلنامه علم -پهو ژژ زبان پهو

ل

درن ژژگاه

رل رر(ا) 90-9 ،)04(1 ،
درت ژژان ،ز ( )9919تیل ق و ن د ررزش ای فر نگ در مجموعه تاب ای درسژژ American

 ،English Fileپهو ژنامة رنت ادی متون و برنامه ای علوم رنسژان  ،پهو ژگاه علوم رنسان و
مطالعات فر نگ 96-19 ،)3(93 ،

روحان  ،ز  ،و ر برپور ،ا ( )9919نمود جنسژ ح در تاب  ،American English Fileفصژژلنامه
مطالعات و ترجمه (درن رده ردب ات و علوم رنسان )999-929 ،)0( 49،
سژودمندرف ژار،

( ) 9914بررسژ و ن د تاب زبان رنگل س پایه رول دورۀ رول متوسطه با تر ه بر

جنبه ای تیل ق گ تمان رنت ادی :نمود جنسژژژ ح و ردرت پهو ژژژنامة رنت ادی متون و برنامه ای
علوم رنسان  ،پهو گاه علوم رنسان و مطالعات فر نگ 990-921 ،)91(91 ،
سژودمندرف ژار،

 ،یوس  ،م  ،رنجبر ،ن  ،و رف ار ،ن ( )9919ررزیاب و ن د تاب ای درس زبان

رنگل سژ پررسژپرح و ویهن 9رز منظر تورن

ررتباژ ب نافر نگ و فررفر نگ  ،فصلنامه مطالعات

رندرزه گ ری و ررزش اب 991-929 ،)09(3 ،
شورری عال رن لاب فر نگ

( )9912سند تیول بن ادی آموزش و پرورش تهررن :سازمان پهو

و برنامهری ی آموزش
شژورری عال آموزش و پرورش ( )9919برنامة درسژ مل جمهوری رسلام ریررن تهررن :سازمان
پهو

و برنامه ری ی آموزش

میمودی ،م ه  ،و مرردی ،م ( ) 9914ن د و ررزشژژ اب
( ت ) با تی د بر روششژناس آموزش زبان تارج

تاب زبان پایه رول دورۀ رول متوسژژطه

پهو نامة رنت ادی متون و برنامه ای علوم

رنسان  ،پهو گاه علوم رنسان و مطالعات فر نگ 916-991 ،)9(91 ،
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پیوستها
پیوست :1نمودار اسکریگراف برای تعیین تعداد عاملها

دربارة نویسندگان
حسن سودمندافشار رستاد آموزش زبان رنگل س درن گاه بوعل س نا مدرن رسح ری ان
دررری تیل ات متعددی در ن ژریات معتبر ب رلملل و درتل رسژح زم نه ای پهو ژ
ری ژان ،آموزش معلمان ،ن د و بررس
ر در

تب ،ت رر و آموزش رنت ادی و تیمل  ،رنگل س با

ویهه و مسانق آموزش زبان رر شامق م شود

علیرضدا سدهرابی درن جوی د تری آموزش زبان رنگل س در درن گاه بوعل س نا رسح
زم نة مورد علاره ری ژژژان ته ه ،تدوی و ررزیاب مطالب درسژژژ  ،ترب ح معل و آموزش
مهارت ای حرفهری معلمان م باشژژد ری ژژان دب ر تمام ورح آموزش و پرورش ،مدرا
لاا ای ضم تدمح فر نگ ان و مدرا پارهورح درن گاه م باشد
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مقالة پژوهشی

مقایسة وابستگی به فرهنگ بومی در دانشجویان زبان انگلیسی و زبانآموزان مؤسسه
صبا حسنزاده (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران)
الهه ستودهنما* (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران)
سیده فهیمه پارسائیان (گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران)

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پاسخ بهه ایه پرسهش اسه
بهههعنوان ی ه

زبههان خههارج باع ه

خههود را از دسه

کهه آیها آمهوز

زبهان انگلیسه

م شههود زبههانآموزان ارز ههها فرهنگ ه بههوم

بدهنههد یهها بههه آنههها کمه

م کنههد تهها ارز ههها فرهنگه خههود را

غن تر سهازند .ایه پهژوهش ترکیبه  ،در دو محهی متفهاوت دانشهگاه و مؤسسه زبهان
در شهر گرگان ایهران انجهام شهد .بهرا ایه منظهور ،پرسهشنام مقیها
فرهنهه

وابسهتگ بهه

بههوم بههه  15دانشههجو زبههان انگلیسهه و  15زبههانآموز مؤسسههه داده شههد.

همچنی  ،یه

مصهاحب نیمهسهاختاریافته بها  95شهرک کننده از ههر گهروه انجهام شهد.

دادهههها جمهه آور شههده از مرحلههه کمهه و کیفهه  ،بهههترتیب بهها اسههتفاده از آنههالی
چنههدمتریره و آنههالی موضههوع تحلیههش شههد .یافتهههها مرحلههه کمههه

واریههان

نشههاندهندۀ تفاوتههها معنهه دار بههی دانشههجویان و زبههانآموزان مؤسسههه از نظههر
وابستگ مذهب  ،غرب و ایران اسه  .علهاوه بهر ایه  ،در بخهش کیفه شهش موضهو
از جملههه ترییههرات ،تعری ه

فرهن ه  ،وابسههتگ ایران ه  ،وابسههتگ مههذهب  ،وابسههتگ

غرب و وابستگ هنر تعیی شد .ایه پهژوهش نشهان م دههد ههر کسه کهه بها زبهان
انگلیسه سههروکار دارد ،در معههرخ خطههر از دسه
بهویژه معلمان باید نسب

دادن فرهنه

بههوم خههود اسه

و

به ای امر آگاه بیشتر داشته باشند.

کلیدواژهها :فرهن  ،انگلیسه بههعنوان زبهان خهارج  ،جهدای فرهنگه  ،وابسهتگ بهه
فرهن

بوم
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 .۱مقدمه

زبان به عنوان اب ار برا برقهرار ارتبهاب بها افهراد دیگهر مهورد اسهتفاده قهرار م گیهرد
بههه زبانههها متفههاوت صههحب

و مههردم در جامعهههها زبههان مختلهه

م کننههد .در

سالها اخیر زبان انگلیسه بهه عنوان زبهان مشهترد در سراسهر جههان بهه دلایهش مختله ،
از جملهه اهههداف آموزشه  ،یههافت فرصه ها شهرل بهتههر ،مسههافرت یها مهههاجرت بهههکار
گرفته شهده اسه  .بعیه از صهاحبنظران بها اشهاره بهه تاریخچه اسهتعمارگر بریتانیها و
جایگهههاه زبهههان انگلیسههه در آن معتقدنهههد یهههادگیر زبهههان انگلیسههه بههههنوع ماهیههه
استعمار داشته و زمینهه را بهرا گسهتر
م سههازد و همچنههی  ،باعهه

ترییههر طهنیهه

امپریالیسه زبهان و فرهنگه ایه زبهان فهراه
و ههرز فکههر انسههانها م شههود (پنیکههود،9

9111؛ کوباتهها9111 ،2؛ فیلیپسههون .)9112 ،3بههگ گفتهه کاناگاراجهها« )9111( 4بهتههر اسهه
زبههان انگلیس ه و تههدری
شود ،زیهرا از ایه

آن بههه عنوان ی ه

فعالی ه

شههناخت بههدون ارز

ریهگ منهاف مهاد و ایهدکولونیک آن در گسهتر

در نظههر گرفتههه

انگلیسه در سهط

جهان م تواند بههراحته نادیهده گرفتهه شهود» (ص .)25 .بها وجهود ایه  ،برخه دیگهر از
صههاحبنظران بههر ایهه باورنههد کههه زبههان انگلیسهه  ،زبههان جهههان و بی الملل ه اسهه
متعلگ بهه یه

فرهنه

خهاص نیسه

و

و فقه بهرا ارتبا هات بههکار مه رود (کریسهتال،5

2592؛ کاچرو9116 ،؛ مکک 2559 ،6؛ نیوزگورودو2599 ،7؛ ولکم .)2599 ،1
نیوزگههورودو ( )2599درخصههوص رابطهه بههی یههادگیر زبههان خههارج و فرهنهه
دیههدگاه را مطههر م کنههدد دیههدگاه اول آن اس ه
ارز ههها بههوم را ضههعی

کههه یههادگیر زبههان خههارج  ،فرهن ه

دو
و

م کنههد و دیههدگاه دوم آن را اب ه ار بههرا بهبههود دو فرهن ه

م بینههد .اظهههارات پیشقههدم و نههاور ( )2551همسههو بهها دیههدگاه اول اسهه  .آنههها بهها
1. Pennycook
2. Kubota
3. Philipson
4. Canagarajah
5. Crystal
6. McKay
7. Niżegorodcew
8. Volkmann

مقایس وابستگ به فرهن
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بههوم » 9نشههان دادنههد کههه معلمههان ایرانهه و

دانشآمههوزان زبههان انگلیسه سههع مه کننههد تهها حههد ممکه از اسههتانداردها آمریک های و
انگلیس پیهرو کننهد .بهه همهی دلیهش ،آنهها بههتهدری فرهنه

بهوم خهود را از دسه

م دهنههد .در همههی راسههتا ،حجههاز و فهها م ( )2591تههیریر امپریالیسهه زبههان را در
فرهن

بهوم زبهانآموزان بررسه کردنهد و نتهای حهاک از آن بهود کهه بهه دلیهش آشهنای

با زبان انگلیس و فرهن
بدان معنه اسه

آن ،زبهانآموزان ک وبهیش بها فرهنه

کهه وابسهتگ بهه فرهنه

خهود فاصهله دارنهد و ایه

بهوم آنهها کهاهش م یابهد .از هرف دیگهر،

مایکههش بههاختی  )9119( 2بهههعنوان رفههدار دیههدگاه دوم ،فرهن ه
و یهادگیر فرهنه

دوم را راهه بههرا غن سههاز فرهنه

را منشههی تعامههش م دانههد.
بههوم م دانههد کهه دقیقهاً بهها

اظهههارات پیشقههدم و نههاور ( )2551مرههایرت دارد .همچنههی  ،مطالعههها کههه در لهسههتان
انجام شد مشابه ایدۀ بهاختی بهود کهه در آن نشهان داده شهد اکثهر زبهانآموزان انگلیسه بهه
بههوم خههود را غن تههر م کننههد

زنههدگ در کشههور خههود افتخههار م کننههد و فرهنهه

(اوتوینوسههکا-کاسههتلانی  .)2599 ،9بهها توجههه بههه یافتهههها متنههاق
ایه مسهلله اسه

مقایسها حاضر کشه

کهه آیها مطالعهه یها یهادگیر زبهان انگلیسه در

دو محههی متفههاوت (دانشههگاه و مؤسسههه) باعهه
فرهن ه
کم ه

خههود را از دسهه

م شههود زبههانآموزان و دانشههجویان

بدهنههد و آن را بهها فرهنهه

دوم جههایگ ی کننههد یهها بههه آنههها

م کنههد تهها ارز ههها فرهنگ ه خههود را غن تههر سههازنند .بهههنظر م رسههد تههاکنون

مطالعهها در رابطهه بها وابسهتگ بهه فرهنه
نتههای مطالع ه حاضههر م تههوان در جه ه

بهوم  1ایه دو گهروه انجهام نشهده اسه  .از
بهبههود رونههد آمههوز

زبههان انگلیس ه در ایههران

استفاده کرد .برا مثال ،اگهر نتهای نشهان دههد وابسهتگ بهه فرهنه
زیاد نیس  ،بدی معناسه
نسههب

 ،هههدف مطالعهه

بههه فرهنهه

کهه بایهد شهیوههای در آمهوز

بههوم خههود ترغیههب کنههد و باعهه

بهوم در زبهانآموزان

اتخهاط شهود کهه زبهانآموزان را
افهه ایش آگههاه آنههها در مههورد
1. home culture attachment scale
2. Bakhtin
3. Otwinowska-Kasztelanic
4. home culture attachment
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دوم جههایگ ی نکننههد .بنههابرای ،

ارز ههها فرهنگهه خههود شههود تهها آن را بهها فرهنهه

پژوهش مقایسها حاضر با هدف پاسخگوی به دو سؤال زیر انجام شده اس د
بههوم در دانشههجویان زبههان

 .9آیهها تفههاوت معنههادار بههی وابسههتگ بههه فرهن ه

انگلیس و زبانآموزان مؤسسهه وجهود دارد؟ اگهر پاسهخ مثبه
کدام ی

اسه  ،ایه تفهاوت در

از پن عامش وابستگ (مذهب  ،غرب  ،ایران  ،فرهنگ و هنر ) اس ؟

 .2دانشجویان زبهان انگلیسه و زبهانآموزان مؤسسهه ،وابسهتگ بهه فرهنه

بهوم

را چگونه م بینند؟
لازم به طکهر اسه

کهه بهرا پاسهخ بهه سهؤال اول فرضهی صهفر لحهاش شهد و بررسه

شههد .بههرا سههؤال دوم بهههدلیههش کیف ه بههودن ،فرضههی خاص ه لحههاش نشههد و موضههوعات
براسا

کدها تنظی شدند.

 .2پیشینة پژوهش

بههه ورکل  ،بههگ گفتهههها ل ه  )2551( 9و پترسههون )2551( 2فرهن ه

در دو قالههب بهها

معنهها کل تههر (« »Cب ه ر ) و ج ک تههر (« »cکوچ ه ) ظههاهر م شههود .ل ه ( )2551اعتقههاد
دارد فرهن ه

کل تههر (« »Cب ه ر ) «در بردارنههدۀ مجموعههها از حقههایگ و آمههار مربههوب بههه

هنههر ،تههاریخ ،جررافیهها ،تجههارت ،آمههوز  ،جشههنوارهها و آداب و رسههوم جامعههه اسهه »
(ص .)71 .امهها فرهنهه

ج ک تههر (« »cکوچهه ) بههرعک

معنهها کلهه  ،بههه جنبهههها

روزمههره زنههدگ اشههاره دارد .لهه ( ،2551ص )71 .اظهههار داشههته کههه ایهه نههو فرهنهه
«مفهوم نامرک و عمیگتر یه

فرهنه » اسه

کهه شهامش نگهر

اس ه  .پترسههون ( )2551نی ه اعتقههاد دارد ای ه فرهن ه
نظرات ،حرکات ،وضعی

یها اعتقهادات و فرضهیات

میههامین ج ک ه ماننههد دیههدگاهها،

بدن و واقعی ها را شامش م شود.

مطالعههات انجامشههده دربههارۀ آمههوز

فرهنهه

در کلا ههها انگلیسهه در کشههورها

گوناگون ،نتای متفاوت در په داشهته اسه  .بهرا مثهال ،وانه  )2591( 9در مهورد انتقهال
1. Lee
2. Peterson
3. Wang

مقایس وابستگ به فرهن

991

بوم در دانشجویان ...

زبهان دوم بهه زبهان اول تحقیهگ کهرد و نشههان داد کهه دانشهجویان چینه زبهان انگلیسه بهها
سط مهارت بالا بهنظر م رسد سهاختار انگلیسه را بهه زبهان مهادر خهود منتقهش م کننهد
و ای ممک اس

باع

شهود گهام بهه گهام زبهان خهود را فرامهو

( )2592بههر ای ه بههاور اس ه

کننهد .گهوم -لوبهاتون

9

کههه زبههانآموزان هنگههام یههادگیر زبههان دوم بهها چالشههها

بسههیار روبهههرو هسههتند .یک ه از آنههها سههردرگم در مههورد فرهنگ ه اس ه
تعلهگ دارنهد .آنهها نم تواننهد فرهنه

خههود را حفه کننهد و در عهی حهال ،فرهنه

را بیاموزنههد؛ زیههرا بههدون یههادگیر فرهنهه

دوم

هههدف ،یههادگیر زبههان آن غیههرممک اسهه .

همچنی جانسهون )2551( 2بها ایه دیهدگاه موافهگ اسه
زبان خارج بیاموزند بدون آنکه فرهن

کههه بههه آن

کهه مهردم هرگه نم تواننهد یه

آن را بپذیرند.

از آنجهها کههه تههیریر یههادگیر زبههان انگلیس ه در ایههران مههورد توجههه جههد قرارگرفتههه
اس  ،بررس وابستگ بهه فرهنه
انگلیسه آنههان کمه
بههه فرهن ه

بهوم در زبهانآموزان م توانهد بهه یهادگیر بهتهر زبهان

کنههد (شههریف  ،مطلههبزاده و نههاکین  .)2597 ،بههرا مطالعه وابسههتگ

بههوم زبههانآموزان ،پیشقههدم و نههاور ( )2551مقیهها

بههوم را راح ه کردنههد ک هه در آن می ه ان مشههارک

وابسههتگ بههه فرهن ه

زبههانآموزان بهها فرهن ه

بههوم آنههها

سههنجیده م شههود .ایهه پرسههشنامه از پههن عامههش اساسهه شههامش وابسههتگ مههذهب ،
وابسههتگ غرب ه  ،وابسههتگ ایران ه  ،وابسههتگ فرهنگ ه و وابسههتگ هنههر تشههکیش شههده
اسهه

(پیشقههدم ،هاشههم و بههذر  .)2599 ،در تحقیههگ انجامشههده در مؤسسهه زبههان

انگلیسه  ،بهها اسههتفاده از ایه مقیهها  ،محققههان بههه ایه نتیجههه رسههیدند کههه افهراد بهههویههژه
کسههان کههه دارا لهجههه انگلیسه خههوب هسههتند ،فرهنه

بههوم خههود را بهها فرهن ه

دوم

جههایگ ی م کننههد (پیشقههدم و کامیاب گههش .)2551 ،برخ ه محققههان ایرانهه همچنههی بهها
استفاده از پرسشنام مقیها
آمههوز

وابسهتگ بهه فرهنه

بهوم  ،نقهش فرهنه

ایرانه در حیطه

زبههان انگلیسهه را بررسهه کردهانههد .امیههر و یوسههف ( )2596رابطهه بههی

وابسههتگ بههه فرهنهه

بههوم و توانههای ترجمهه دانشههجویان مترجمهه زبههان انگلیسهه را
1. Gomez-Lobaton
2. Johnson
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بررسهه کههرده و دریافتنههد کههه در سههط متوسهه  ،بههی وابسههتگ بههه فرهنهه

بههوم

دانشجویان و توانهای ترجمهه آنهها تفهاوت معنهادار وجهود دارد وله در سهط پیشهرفته
هههی ارتبهها
نگهر

از ایهه نظههر وجههود نههدارد .نههاج میههدان  ،پیشقههدم و غیههنفر ()2591

سههه گههروه از معلمههان ،والههدی و زبههانآموزان مؤسسهه را نسههب

بههوم در آمههوز
پرسههشنام مقیهها
نسب

انگلیس ه مقایسههه کردنههد .در همههی راسههتا ،پرسههشنامها متفههاوت بهها
وابسههتگ بههه فرهن ه

بههوم بههه  965نفههر داده شههد و نگههر

به سهه سهازۀ تسهل بهر زبهان و فرهنه

و جایگههاه فرهنهه

بههه نقههش فرهنه

انگلیسه  ،آمهوز

فرهنه

آنههها

انگلیسه زبانان

بههوم در کلا ههها انگلیسهه سههنجیده شههد .همچنههی  ،رضههاکیان،

قهار و دهمهرده ( ) 2591بهه بررسه نقهش زبهان انگلیسه در تعیهی شخصهی

اجتمهاع

دانشجویان پرداختند و نتهای تحقیهگ حهاک از آن بهود کهه بهی دانشهجویان زبهان انگلیسه
و سهایر رشهتهها در ههو

فرهنگه  ،ادب و احتهرام و وابسهتگ بهه فرهنه

بهوم تفهاوت

معن دار وجود دارد.
علاوه بر ایه  ،در تحقیهگ دیگهر کهه بهصهورت کیفه انجهام شهد ،دیهدگاه دانشهجویان
زبان انگلیس نسب
بههه فرهن ه

به فرهن

بررسه شهد امها نهه ابه ار مهورد اسهتفاده ،مقیها

وابسهتگ

بههوم بههود و نههه مقایسههها میههان دانشههجویان و زبههانآموزان مؤسس هه صههورت

گرفتههه بههود (مهههران ،سههتودهنمهها و مرنههد  .)2592 ،نتههای ایهه پههژوهش نشههان داد
دانشههجویان ،فرهنه

دوم را تنههها بههرا افههراد روشه فکر در نظههر نم گرفتنههد بلکههه معتقههد

بودند افراد عاد نی ممک اسه

علاقهمنهد بهه یهادگیر فرهنه

دوم باشهند کهه مرهایر بها

نتیج تحقیقات مروچ )2556( 9بهود .علهاوه بهر ایه  ،دانشهجویان معتقهد بودنهد کهه فرهنه
دوم باید در کلها

زبهان تهدری

شهود؛ زیهرا درد زبهان را بهرا آنهها آسهانتر م کنهد و

م توانههد انگیهه ۀ آنههها را نیهه افهه ایش دهههد .ایهه یافتههه ،مشههابه نتههای تحقیههگ سههافی

2

( )2591بود .نتیج مهه دیگهر ایه بهود کهه دانشهجویان بهر ایه بهاور بودنهد کهه آمهوز
فرهنه

خههارج نبایههد باعه

شههود زبههانآموزان فرهنه

بههوم خههود را از دسه

بدهنههد،

1. Merrouche
2. Saafin

مقایس وابستگ به فرهن
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بلکههه بایههد ماننههد تحقیقههات انجههامشههده توس ه دوریهه و بههایورت ،)2595( 9آن را بهبههود
بخشههیده و بههرا آن ارز

قاکههش شههوند .محسههن تبری

( )2559خا رنشههان کههرد کههه

جههدای فرهنگه  2زمههان اتفهها م افتههد کهه مههردم ارز ههها ،اعتقههادات ،هنجارههها ،اهههداف
اجتماع و سیاس از دس

فرهنگ و علاقه خود را به مشارک

بدهند.

پژوهش ههها بسههیار در ارتبههاب بهها ای ه موضههو در ایههران انجههام شههده اس ه  ،امهها
بههنظر م رسههد در رابطههه بهها وابسههتگ بههه فرهنه

بههوم بههی دو گههروه دانشههجویان زبههان

انگلیسه و زبهانآموزان مؤسسهه تهاکنون مطالعه ترکیبه و تطبیقه صهورت نگرفتهه اسه .
در واقه  ،اکثر مطالعهات ههر یه
بهههه رو

از گروههها را بهه ور جداگانهه بررسه کردهانهد یها تنههها

کمههه بههها اسهههتفاده از پرسهههشنامه انجهههام شهههدهاند و نظهههرات و نگهههر

شههرک کنندگان بههه ور دقیههگتر بررس ه نشههده اس ه  .همچنههی  ،بههی نظههرات گروهههها بهها
یکدیگر مقایسها صورت نگرفته اس .
 .۳روش پژوهش
 .۱ .۳شرکتکنندگان

بههرا پاسههخ بههه سههؤال اول ،صههد نفههر از دانشههگاه گلسههتان ،دانشههگاه آزاد اسههلام و دو
مؤسس زبان در شههر گرگهان ،ایهران بها نمونههگیر قابهش دسهتر

انتخهاب شهدند .بهه ور

مشههخص ،شههرک کنندگان در ای ه پههژوهش  15دانشههجو مههذکر و مؤن ه
و  95نفر) در رشهتهها مختله
و آمههوز
مؤن

(بهههترتیههب 25

زبهان انگلیسه  ،شهامش ادبیهات  91نفهر ،مترجمه  91نفهر

زبههان انگلیس ه  25نفههر در سههنی  29تهها  91سههال و پنجههاه زبههانآموز مههذکر و

مؤسسه ،ههر کهدام  21نفهر در سهطو متوسه و پیشهرفته از  91تها  25سهال بودنهد.

برا پاسخ به سهؤال دوم ،از نمونههگیر هدفمنهد اسهتفاده شهد ،یعنه پهن دانشهجو و پهن
زبانآموز با وابستگ زیاد بهه فرهنه
ک براسا

بهوم و پهن دانشهجو و پهن زبهانآموز بها وابسهتگ

نمرات آنها در پرسشنامه انتخاب شدند.

1. Devrim & Bayyurt
2. cultural detachment
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 .2 .۳ابزارهای پژوهش
 .۱ .2 .۳مقیاس وابستگی به فرهنگ بومی

در ای ه پههژوهش ،از پرسههشنام مقیهها

وابسههتگ بههه فرهنهه

پههژوهش اسههتفاده شههد و شههرک کنندگان  91دقیقههه وقهه
وابسههتگ فرهنهه

بههوم شههامش  96مههورد اسهه

بههوم بهههعنوان ابهه ار

بههرا پاسههخ داشههتند .مقیهها

کههه بههه زبههان فارسهه

راحهه و از 9

(بهشدت مخهال ) تها ( 1بههشهدت موافهگ) تنظهی شهده اسه  .روایه  9ایه پرسهشنامه از
ریههگ انههدازهگیر را  2مههورد سههنجش قرارگرفتههه و پایههای  9آن بهها اسههتفاده از آلفهها
کرونبهها  5/11 1محاسههبه شههده اس ه  .در ای ه تحقیههگ ،پایههای پرسههشنامه  5/17م باشههد.
همان ور که گفته شهد ،پرسهشنامه شهامش پهن عامهش اساسه از جملهه وابسهتگ مهذهب ،
وابسهتگ غربه  ،وابسهتگ ایرانه  ،وابسهتگ فرهنگه و وابسهتگ هنهر اسه  .براسهها
نمهرۀ بهدسه آمههده از ایه پرسههشنامه ،سهه سههط وابسهتگ که (نمهرۀ  ،)11-9وابسههتگ
متوس (نمرۀ  )16-11و وابستگ زیاد (نمرۀ بالاتر از  )16لحاش شده اس .
 .2 .2 .۳مصاحبة نیمهساختاریافته

بهها انجههام مصههاحبه از  95مصاحبهشههونده کههه بهصههورت هدفمنههد انتخههاب شههدند،
دیههدگاه زبههانآموزان و دانشههجویان در مههورد وابسههتگ بههه فرهنهه
گفتههایشهان بها پاسهخها آنهها در پرسهشنامه مطابقه
عقایههد و نگر ههها نسههب

بههه فرهن ه

بههوم و فرهن ه

شامش تعداد پرسش بهاز در راسهتا پرسهشنام مقیها
کههه بهههمنظور ایجههاد بح ه
پیوس

بههوم بههرر

شههد و

داده شهد .بها ایه رو  ،نظههرات،
دوم مشههخص گردیههد .مصههاحبه
وابسهتگ بهه فرهنه

بهوم بهود

و گفتگههو بههرا بررس ه پاسههخها بیشههتر انجههام گرف ه

(بههه

مراجعه کنید).

1. validity
2. Rasch measurement
3. reliability
4. Cronbach alpha

مقایس وابستگ به فرهن
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 .۳ .۳روش جمعآوری دادهها

اولههی گههام ،پخههش پرسههشنامه در بههی دانشههجویان زبههان انگلیس ه دانشههگاه دولت ه و
دانشهگاه آزاد در گرگههان و پخهش پرسههشنامه بهی زبههانآموزان دو مؤسسه زبههان در همههی
شهههر بههود .قبههش از پاسههخ بههه پرسههشنامه ،همهه شههرک کنندگان از هههدف پههژوهش و
داو لبانه بهودن ایه امهر مطله شهدند .مرحله بعهد ،تحلیهش پاسهخ شهرک کنندگان بهود و
دادهها جمه آور شهده بها اسهتفاده از تحلیهش واریهان
بههودن دادهههها ،یکدس ه

بههودن واریههان

چنهدمتریره 9کهه فهرخ آن نرمهال

گههروهههها و همگ ه بههودن مههاتری

کوواریههان

اس  ،تحلیش شهد .مرحله بعهد ،بهه مصهاحب نیمهسهاختاریافته اختصهاص داشه

2

و مرحله

آخههر رونویس ه مصههاحبهها و تحلیههش آنههها بهههمنظور شناسههای موضههوعات بههود .محققههان
در گههام نخس ه  ،بهههمنظور آشههنای بهها کههش دادهههها مت ههها را مههورد خههوانش و بههازخوان
قراردادنههد .گهههام دوم ،تعیهههی برخههه کههدها از رونوشههه های بهههود کهههه دادههههها را در
بخشها کوچه تر معنها م کهرد .بهرا به دسه

آوردن موضهوعات ،محققهان بها برجسهته

کههردن برخ ه از نکههات کلیههد ایههدهها شههرک کنندگان ،دادهههها را بههه روش ه معن ه دار
مرتههب کردنههد .سههپ

موضههوعات تعیههی شههد کههه الگوههها قابههش تههوجه در مههت

(کدگذار باز) داشهتند .محققهان کهدها را بررسه کردنهد و برخه از آنهها را در میهامی
گسههتردهتر (کدگههذار محههور ) در کنههار ه ه قههرار دادنههد .میههامی شناسای شههده توس ه
محققان با هدف گهردآور دادههها مربهوب بهه ههر موضهو بررسه و اصهلا شهدند .در
گام آخر ،م بایس

موضهوعات تعریه

م شهدند تها ماهیه

آنچهه در ههر موضهو وجهود

دارد مشخص گردد (کدگذار انتخاب ).

1. MANOVA
2. covarianve matrix

911

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

مطالعات زبان و ترجمه

 .۴یافتههای پژوهش
 .۱ .۴آزمون فرض نرمال بودن

در جههدول  9و  2آمههار چههولگ  9و کشههیدگ منحن ههها 2و نسههب

آنههها بههه خطاههها

اسههتاندارد بههرا هههر گههروه بههه ور جداگانههه آمههده اس ه  .از آنجهها کههه مقههادیر مطلههگ ای ه
پهایی تر از  9/16بهود ،مه تهوان نتیجهه گرفه

نسب

کهه فهرخ نرمهال بهودن حفه شهده

اس .
جدول  .۱آمار توصیفی :آزمون فرض نرمال بودن دانشجویان
چولگی
عامل

تعداد

آمار

خطای
استاندارد

کشیدگی
نسبت

آمار

خطای
استاندارد

نسبت

مذهب

15

-5/261

5/997

-9/71

-9/211

5/662

-5/11

غرب

15

-5/915

5/997

-5/16

-5/919

5/662

-9/66

ایران

15

-5/999

5/997

-5/91

-5/511

5/662

-9/16

فرهنگ

15

-5/917

5/997

-5/17

-9/211

5/662

-9/21

هنر

15

5/911

5/997

-5/17

-5/116

5/662

-5/52

جدول  .2آمار توصیفی :آزمون فرض نرمال بودن زبانآموزان مؤسسه
چولگی
عامل

تعداد

آمار

خطای
استاندارد

کشیدگی
نسبت

آمار

خطای
استاندارد

نسبت

مذهب

15

5/925

5/997

5/11

-5/591

5/662

-9/12

غرب

15

5/125

5/997

9/21

-5/216

5/662

-9/91

ایران

15

5/165

5/997

9/96

-5/765

5/662

-9/51

فرهنگ

15

-5/211

5/997

5/11

-5/611

5/662

-5/21

هنر

15

-5/219

5/997

-5/19

-5/919

5/662

-5/51

1. Skewness
2. Kurtosis

مقایس وابستگ به فرهن
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 .2 .۴نتایج بخش کمی

کهه در وابسهتگ بهه فرهنه

فرضی صفر ایه مطالعهه آن اسه

بهوم بهی دانشهجویان

زبههان انگلیس ه و زبههانآموزان مؤسس هه تفههاوت معنههادار وجههود نههدارد .قبههش از بح ه

در

مهورد نتهای  ،فهرخ همگ بهودن واریان هها (جهدول  )9بهرا تمهام اجه ا محاسهبه شهد.
نتیجهه وابسههتگ مههذهب ( = 5/559درجهه معنههادار  )F)9/11( = 99/17 ،نشههان داد کههه
فههرخ همگ بههودن واریان ههها حف ه نشههده اس ه  .همچنههی  ،نتههای سههایر اج ه ا ،شههامش
وابسهههتگ غربههه ( = 5/555درجههه معنهههادار  ،)F)9/11( = 29/11 ،وابسهههتگ ایرانههه ،
( = 5/555درجهه معنههادار  ،)F)9/11( = 91/99 ،وابسههتگ فرهنگهه  = 5/552( ،درجهه
معنهههادار  )F)9/11( = 95/97 ،و وابسهههتگ هنهههر ( = 5/555درجههه معنهههادار 99/51 ،
= ( )F)9/11نشاندهنهدۀ حفه نشهدن فهرخ همگ بهودن واریان هها اسه  .امها براسها
پیشههنهاد صههاحبنظران ایهه امههر (بکمهه 2551 ،9؛ تاباخنیهه
را نادیهده گرفه

نمونهها برابهر باشهند م تهوان واریهان

و فیههدل )2591 ،2چنانچههه

و میه ان آلفها را بهه  5/59کهاهش

داد.
جدول  .۳آزمون لوین برای همگن بودن واریانسها۳؛ وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان زبان انگلیسی و
زبانآموزان مؤسسه
درجة آزادی

درجة آزادی

سطح

۱

2

معناداری

میانگی

99/192

9

11

5/555

میانه

99/171

9

11

5/559

میانه و درج آزاد تنظی شده

99/171

9

17/162

5/559

میانگی اصلا شده

99/129

9

11

5/555

میانگی

96/219

9

11

5/555

میانه

29/119

9

11

5/555

آزمون لوین

عامل

براسا
مذهب

براسا
براسا

براسا
غرب

براسا
براسا

1. Bachman
2. Tabachnick & Fidell
3. Levene's Test of Homogeneity of Variances
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درجة آزادی

درجة آزادی

سطح

۱

2

معناداری

میانه و درج آزاد تنظی شده

29/119

9

71/719

5/555

میانگی اصلا شده

91/956

9

11

5/555

میانگی

25/611

9

11

5/555

میانه

91/997

9

11

5/555

میانه و درج آزاد تنظی شده

91/997

9

71/967

5/555

میانگی اصلا شده

29/919

9

11

5/555

میانگی

91/259

9

11

5/555

میانه

95/971

9

11

5/552

میانه و درج آزاد تنظی شده

95/971

9

15/656

5/552

میانگی اصلا شده

91/119

9

11

5/555

میانگی

91/111

9

11

5/555

میانه

99/512

9

11

5/555

میانه و درج آزاد تنظی شده

99/512

9

19/115

5/559

میانگی اصلا شده

96/997

9

11

5/555

عامل

براسا

براسا

آزمون لوین

براسا
ایران

براسا
براسا

براسا

براسا
فرهنگ

براسا
براسا

براسا

براسا
هنر

براسا
براسا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

براسا

علههاوه بههر همگ ه نبههودن واریان ههها ،نتههای آزمونههها

بههاک

( =911/11میههانگی ،

 =5/555درجههه معنههادار ) نشههان م دهههد کههه فههرخ همگهه مههاتری

کوواریههان

نیهه

حفهه نشههده اسهه  .بههگ گفتهه فیلههد ،2591( 9ص« )171 .اگههر انههدازۀ نمونهههها یکسههان
باشهد ،م تهوان آزمههون بهاک

را نادیههده گرفه  ،چهون اولهاً ناپایهدار اسه

و رانیهاً در ایه

شههرای  ،آمههار پیلهها  2و هتلینه  9را م تههوانی قههو فههرخ کنههی » .بههه همههی دلیههش نتههای
قو آمار هتلین

در جدول  9گ ار

شده اس .

1. field
2. Pillai
3. Hotelling

مقایس وابستگ به فرهن
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جدول  .۴آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس۱؛ وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان زبان انگلیسی و
زبانآموزان مؤسسه
باک

911/115

ماتریک
F

1/719

درج آزاد 9

91

درج آزاد 2

91661/797
5/555

سط معنادار

در جههدول  1نتههای تحلیههش واریههان
نتههای آزمونههها معتبههر ارههر هتلین ه

چنههدمتریر نمههایش داده شههده اس ه  .براسهها
( = 5/555درجههه معنههادار  = 21/11 ،مجههذور اتهها،

 F)1/11( = 5/656کههه مقههدار مجههذور اتهها بههه انههدازه ارههر زیههاد اشههاره م کنههد) فرضههی
مطههر شههده رد م شههود .بههه عبارت دیگههر ،بههی دانشههجویان زبههان انگلیس ه و زبههانآموزان
مؤسسههه در وابسههتگ بههه فرهنهه
نشاندهندۀ انهدازۀ ارهر اسه

بههوم تفههاوت معنههادار وجههود دارد .مجههذور اتهها

کهه شهامش مقهدار که  ،5/59متوسه  5/56و زیهاد  5/91بهه

بالا م شود (گر و کنییر.2)2592 ،
جدول  .5تحلیل واریانس چندمتغیری :وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان زبان انگلیسی و زبانآموزان
مؤسسه
اثر

آزادی

معناداری

اتا

5/115

192/111

1

11

5/555

5/115

5/525

192/111

1

11

5/555

5/115

11/651

192/111

1

11

5/555

5/115

11/651

192/111

1

11

5/555

5/115

5/656

21/176

1

11

5/555

5/656

F

ارر پیلا

9

عرخ

لامبدا ویک

از مبدأ

ارر هتلین

1

ب ر تری ریش رو
گروه

درجة

سطح

مجذور

ارر پیلا

1

فرضیة درجة
آزادی

خطا

1. Box's Test of Equality of Covariance Matrices
2. Gray & Kinnear
3. Pillai’s Trace
4. Wilks’ Lambda
3. Roy’s Largest Root
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درجة

سطح

مجذور

آزادی

معناداری

اتا

لامبدا ویک

5/911

21/176

1

11

5/555

5/656

ارر هتلین

9/119

21/176

1

11

5/555

5/656

ب ر تری ریش رو

9/119

21/176

1

11

5/555

5/656

اثر

F

فرضیة درجة
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آزادی

خطا

در جههدول  6آمههار توصههیف دانشههجویان و زبههانآموزان ،در مههورد اج ه ا وابسههتگ بههه
بوم اراکه شده اس  .براسا

فرهن

نتای جدول  6و  7م توان نتیجه گرف

کهد

در وابسهههتگ مهههذهب  ،دانشهههجویان زبهههان انگلیسههه (میهههانگی د  )91/62بهههه ور
معنهه دار میههانگی بالههاتر نسههب

بههه زبههانآموزان مؤسسههه (میههانگی د  )99/91داشههتند.

 = 5/555درجهه معنههادار  = 5/969 ،مجههذور اتهها F)9/11( = 91/76 ،کههه براسهها

نظههر

گر و کنییر ( ،)2592به اندازۀ ارر زیاد اشاره م کند.
جدول  .6آمار توصیفی اجزای وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان زبان انگلیسی و زبانآموزان مؤسس ه
متغیر
مستقل

مذهب
غرب
ایران
فرهنگ
هنر
جم کش

گروه

میانگین

خطا

ضریب اطمینان 55%

استاندارد

حد پایین

حد بالا

دانشجویان

91/625

5/162

96/195

25/995

زبانآموزان مؤسسه

99/915

5/162

99/695

91/515

دانشجویان

91/655

5/657

99/916

91/151

زبانآموزان مؤسسه

25/955

5/657

91/116

29/951

دانشجویان

97/555

5/112

96/929

97/177

زبانآموزان مؤسسه

99/515

5/112

92/969

99/197

دانشجویان

99/115

5/621

92/111

91/516

زبانآموزان مؤسسه

99/715

5/621

95/191

99/526

دانشجویان

99/125

5/919

95/715

92/955

زبانآموزان مؤسسه

95/625

5/919

1/115

دانشجویان

71/11

زبانآموزان مؤسسه

61/11

مقایس وابستگ به فرهن
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در وابسهههتگ غربههه  ،زبهههانآموزان مؤسسهههه (میهههانگی د  )95/25بهههه ور معنههه دار
بههه دانشههجویان زبههان انگلیس ه (میههانگی د  )91/65داشههتند5/555 .

میههانگی بالههاتر نسههب

= درج معنادار  = 5/216 ،مجهذور اتها F)9/11( = 19/99 ،کهه بهه انهدازۀ ارهر زیهاد اشهاره
م کند.

در وابسههتگ ایرانهه  ،دانشههجویان زبههان انگلیسهه (میههانگی د  )97بههه ور معنهه دار
میههانگی بالههاتر نسههب

بههه زبههانآموزان مؤسسههه (میههانگی د  )99/51داشههتند= 5/555 .

درج ه معنههادار  = 5/215،مجههذور اتهها F)9/11( = 95/15 ،کههه بههه انههدازۀ ارههر زیههاد اشههاره
م کند.
جدول  .7آزمون اثر میانگروهی اجزای وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان زبان انگلیسی و زبانآموزان
مؤسسه
منبع

گروه

خطا

جم کش

متغیر مستقل

مجموع
مجذورات ۳

درجة آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

مذهب

616/165

9

616/165

91/761

5/555

5/969

غرب

716/215

9

715/215

19/997

5/555

5/216

ایران

912/515

9

912/515

15/951

5/555

5/215

فرهنگ

956/515

9

956/515

1/919

5/522

5/512

هنر

25/215

9

25/215

2/621

5/951

5/526

مذهب

9691/555

11

97/999

غرب

9152/155

11

91/919

ایران

117/125

11

1/771

فرهنگ

9199/955

11

91/757

هنر

716/265

11

مذهب

21172/555

955

غرب

92669/555

955

ایران

29195/555

955

فرهنگ

91117/555

955

هنر

99599/555

955

7/797
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در وابسههتگ فرهنگ ه  ،بههی میههانگی دانشههجویان زبههان انگلیس ه (میههانگی د  )99/11و
زبهههانآموزان مؤسسهههه (میهههانگی د  )9/71تفهههاوت معنههه دار وجهههود نداشههه = 5/522 .
درجهه معنههادار  = 5/512 ،مجههذور اتهها F)9/11( = 1/91 ،کههه بههه انههدازۀ ارههر کهه اشههاره
م کند.
در وابسههتگ هنههر  ،بههی میههانگی دانشههجویان زبههان انگلیسهه (میههانگی د  )99/12و
زبههانآموزان مؤسسههه (میههانگی د  )95/62تفههاوت معنهه دار وجههود نداشهه = 5/951 .
درجهه معنههادار  = 5/526 ،مجههذور اتهها F)9/11( = 2/62 ،کههه بههه انههدازۀ ارههر کهه اشههاره
م کند.
 .۳ .۴نتایج بخش کیفی

در جههدول زیههر خلاصههها از موضههوعات اصههل و زیرمجموعهههها مههرتب بهها دیههدگاه
دانشههجویان زبههان انگلیس ه و زبههانآموزان مؤسس هه ،از جملههه دانشههجویان دارا وابسههتگ
بههوم  ،زبههانآموزان مؤسسههه بهها وابسههتگ زیههاد بههه فرهنهه

زیههاد بههه فرهنهه

دانشجویان دارا وابستگ که بهه فرهنه
به فرهن

بههوم ،

بهوم و زبهانآموزان مؤسسهه بها وابسهتگ که

بوم اراکه شده اس .

جدول  .8موضوعات مربوط به دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی و زبانآموزان مؤسسه نسبت به وابستگی
به فرهنگ بومی
 .9ترییرات ر داده در زبانآموزان بهواسط تعامش آنها با فرهن  /زبان انگلیس
 افه ایش آگههاه و گههرفت نکههات خههوب از فرهنهفرهن

دوم (دانشههجویان بهها وابسههتگ زیههاد و که بههه

بوم )

 دگرگون شخصی  ،عقاید و نقطهنظرات (زبانآموزان با وابستگ زیاد و ک به فرهن .2توصی

معنا فرهن

 تلفیگ « »Cب ر » C« -ب ر

از دید شرک کنندگان

و« »cکوچ

(دانشجویان با وابستگ زیاد و ک به فرهن

(زبانآموزان با وابستگ زیاد و ک به فرهن

بوم )

بوم )

بوم )

مقایس وابستگ به فرهن
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 .9وابستگ ایران
 مهماننواز و دوستانه بودن (هم شرک کنندگان) علاقهمند بودن به ادبیات ایران (هم شرک کنندگان) -اهمی

بهه زبهان (دانشهجویان بها وابسهتگ زیهاد و که بهه فرهنه

بیشهتر محتهوا و داسهتان نسهب

بوم )
 -ناراحت نسب

بوم )

به ایران معاصر (دانشجویان با وابستگ ک به فرهن

 .1وابستگ مذهب
نسب

 -نو نگر

به اسلام (هم شرک کنندگان)

 .1وابستگ غرب
 -نگر

مثب

نسب

به مهاجرت (هم شرک کنندگان)

 .6وابستگ هنر
 رفدار موسیق سنت ایران بودن (هم شرک کنندگان) -علاقهمند نبودن به فیل ها ایران (هم شرک کنندگان)

 .۱ .۳ .۴تغییرات

ای موضهو بهه ترییهرات ر داده در زبهانآموزان بهواسهط تعامهش آنهها بها فرهنه

یها

زبان انگلیس م پهردازد .از شهرک کنندگان پرسهیده شهد آیها ه سهالها آمهوخت زبهان
انگلیسهه ترییراتهه در خههود حهه

کردهانههد یهها خیههر .هفهه

انگلیس ه معتقههد بودنههد کههه زبههان و فرهن ه
داش ه

کههه نبایههد تح ه

نفههر از ده دانشههجو زبههان

بههه یکههدیگر مههرتب هسههتند ،امهها بایههد توجههه

تههیریر جنبهههها منف ه فرهن ه

دوم کههه بهها ارز ههها فرهنگ ه

خودمههان مرههایر اس ه  ،قههرار بگیههری  .بنههابرای  ،آنههها اظهههار داشههتند کههه زبههانآموزان بایههد
آگاه خود را بالها بهرده و نکهات خهوب از فرهنه

دوم را فهرا بگیرنهد و فرهنه

خهود را

غن تر سازند .بهعنوان مثال ،دو نفر از آنها اظهار داشتندد
 -مه واقعهاً چنهی چیه

را حه

نکهردهام .سهع کهردم ههی جنبهها از فرهنه

زندگ خودم به کار نبرم .امها فکهر مه کن شهاید باعه
وقت شهما یه

زبهان خهارج را یهاد م گیریهد ،فرهنه

تیریرات م گذارد( .با وابستگ زیاد به فرهن

بوم )

شهده تها طهنیه
آن ،چهه دوسه

دوم را در

بهازتر پیهدا کهن ؛ زیهرا
داشهته باشهید چهه نهه،
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 زبههان انگلیس ه چش ه انداز و افههگ دیههد مههرا گسههترسههب

داده اس ه  .م ه در مههورد فرهن ه

و

زنههدگ انگلیسهه زبانان آموختهههام ،امهها سههع کههردم مههوارد خههوب را پیههاده کههن و از آن

استفاده کن  .ای مرا به شخصیت بها طهه

بهاز تبهدیش کهرد ،امها هنهوز افکهار و ارز هها درونه

خود را در ارتباب با اعتقادات خود حف کردهام( .با وابستگ ک به فرهن

ای در حهال اسه

بوم )

کهه در مؤسسهه  1نفهر از  95نفهر نتوانسهتند تهیریر مطالعه انگلیسه

بههر شخصههی  ،عقایههد و دیههدگاهها خههود را نادیههده بگیرنههد .آنههها معتقههد بودنههد کههه ای ه
روند بیع یادگیر زبان انگلیس اسه  .ایه امهر بههتهدری اتفها م افتهد و شهما واقعهاً
نم توانیهد آن را درد یهها کنتهرل کنیههد؛ زیهرا درگیههر آن هسهتید و ناگهههان خهود را بهها آنچههه
قبلاً بودهاید متفاوت م بینید .بهعنوان مثال ،دو نفر از آنها طکر کردندد
 یههادگیر زبههان انگلیسه بههه مه کمهبههازتر روبهههرو شههوم و همچنههی باع ه
باش ( .با وابستگ زیاد به فرهن

کههرد تهها در برخه از مسههاکش اجتمههاع بهها طهنی ه

شههد تهها بتههوان در سراسههر دنیهها دوسه

بیشههتر داشههته

بوم )

 -مه بها بسههیار از جنبههها جالههب فرهنه

کشهورها انگلیسه زبان آشهنا شههدم کهه ههرز

فکرم در مورد بسهیار از موضهوعات از جملهه مسهاکش مهذهب را ترییهر داد .بههنهوع م تهوان بهه
شما بگوی که شاید کم ارز ها دین ام را گ کردهام( .با وابستگ ک به فرهن

بوم )

 .2 .۳ .۴تعریف فرهنگ
ای موضهو بهه توصهی

از دیهد شهرک کنندگان اشهاره دارد .در توصهی

معنها فرهنه

فرهنه  ،دانشههجویان تلفیق ه از فرهن ه

بههه معنهها کل تههر آن (« »Cب ه ر ) و ج ک تههر آن

(« »cکوچ ) اراکه دادند (پیترسون2551 ،؛ ل  .)2551 ،برا مثالد
 -فرهن

ههر کشهور بیهانگر رفتهار ،سهن ها خهاص و کارههای اسه

روزمره انجام م دهند( .با وابستگ زیاد به فرهن
 -فرهنهه

بوم )

از موسههیق  ،زبههان ،آداب و رسههوم ،سههب

اس ( .با وابستگ ک به فرهن

زنههدگ و عقایههد مههردم تشههکیش شههده

بوم )

زبههانآموزان مؤسسههه فرهنهه
بودنهد کهه فرهنه

کهه مهردم در زنهدگ

را بهها معنهها کل تههر آن تعریهه

کردنههد .آنههها معتقههد

از میهامی مهه ماننهد زبهان ،آداب و رسهوم ،موسهیق و غیهره تشهکیش

شده اس  .برا مثالد

مقایس وابستگ به فرهن

 -فرهن ه
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بهها چی ههها زیههاد ماننههد آداب و رسههوم محل ه  ،جشههنوارهها فرهنگ ه هنههر ،

رقص و ترانه و زبان شکش م گیرد( .با وابستگ زیاد به فرهن
 فرهن هفرهن

شههامش زبههان ،لبهها  ،موسههیق و غههذا ی ه

بوم )
کشههور م شههود( .بهها وابسههتگ ک ه بههه

بوم )

 .۳ .۳ .۴وابستگی ایرانی

از شههرک کنندگان خواسههته شههد تهها در مههورد نکههات مثب ه
صههحب

یهها منف ه فرهن ه

کننههد .ه ه زبههانآموزان و ه ه دانشههجویان بهههعنوان ی ه

ایران ه

ایران ه عاشههگ فرهن ه

خود بودند و به جنبهها ارزشمند و زیبای به شر زیر اشاره کردندد
 بههه نظههر م ه زبههان و گویشههها متفههاوت در منهها گ مختل ههمچنههی صههمیم و مهمههاننواز بههودن از نکههات اسهه
دوس

دارم( .زبانآموز با وابستگ زیاد به فرهن

ایههران بسههیار جالههب هسههتند.

کههه م ه در مههردم ایههران بیشههتر از همههه

بوم )

 ما به سالمندان احتهرام م گهذاری و خهانواده نقهش عمهدها را ایفها مه کنهد ،همه ایران ههابهههنوع خههانوادهمحور هسههتند و روابهه ن دیهه
وابستگ ک به فرهن

بههی اقههوام هنههوز زنههده اسهه ( .زبههانآموز بهها

بوم )

 م موسهیق و ترانههها کشهورم و همچنهی جشه نهوروز را دوسهشاد به ارمران م آورد( .دانشجو با وابستگ زیاد به فرهن

دارم چهون بهرا

بوم )

 افتخههار مهه کن کههه در جامعههها خههانوادهمحور هسههت  .خههانواده اولویههخود را م کنی تا از آن مراقب

تلا

کنی ( .دانشجو با وابستگ ک به فرهن

دارد و مهها تمههام

بوم )

وقت ه از شههرک کنندگان خواسههته شههد مههوارد را کههه در مههورد فرهن ه
دوس

بههوم خههود

ندارند طکهر کننهد ،سهه نفهر از پهن دانشهجو کهه وابسهتگ کمه بهه فرهنه

داشهتند از برخه موضههوعات ناراضه بودنههد و احسهها

مها

بهوم

م کردنههد کههه مههردم تههاریخ غنه

ایران را آنقدر که باید تحسی نم کنند و یا به یاد نم آورند.
 م به تهاریخ ایهران بسهیار افتخهار مه کن زیهرا ازنظهر ادبیهات ،شهاعران و دانشهمندان بسهیارغن اس  .مردم ای امهر را فرامهو
بی رفت اس

م کننهد؛ زیهرا امهروزه تهاریخ فرهن هها ایرانه در حهال از

و در عوخ اراک تاریخ اسلام جایش را م گیرد.
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در مههورد ادبیههات و شههعرها ایرانهه  ،تقریبههاً همهه دانشههجویان و زبههانآموزان عقایههد
یکسهان داشهتند .آنهها بهه نویسهندگان ،شهاعران و ادبیهات ایهران افتخهار م کردنهد .برخه
از گفتهها آنها به شر زیر اس د
 ادبیههات ایههران غنه اس ه  ،شههاعران ماننههد سههعد و حههاف داریه  .ایرانیههان در ایه زمینهههپیشگام هستند و م قطعاً به آن افتخار م کن ( .زبانآموز)
 -شههعرا و نویسههندگان ایرانهه از بهتری ههها هسههتند .اشههعار مهها بسههیار ملمههو

هسههتند و

م توانند تیریرات زیاد بر مها بگذارنهد .مه اعتقهاد دارم کهه شهاعران ب رگه داشهتی و هنهوز هه
داری و باید زمان بیشتر را صرف شناخ

آنها کنی ( .دانشجو)

دانشجویان چه با وابستگ زیهاد بهه فرهنه
که نم توان گف

ادبیات یه

کشهور یها فرهنه

بهوم و چهه وابسهتگ که فکهر م کردنهد
نسهب

بهه بقیهه برتهر اسه  .مها بایهد بهه

همههه آنههها احتههرام بگههذاری و آنههها را بهها یکههدیگر مقایسههه نکنههی  .محتههوا و داسههتان مهه
هستند و نباید به زبان نویسنده یا شاعر اهمیت داد .آنها اظهار داشتندد
ایه توانههای را دارد کهه از نظههر ادبیههات و اشهعار چیه

بگویههد.

 -ههر کشههور و هههر فرهنه

م اعتقاد دارم کهه ههر داسهتان خهوب فهار از اینکهه بهه کهدام کشهور تعلهگ دارد ،ارز

خوانهدن

بوم )

دارد( .با وابستگ ک به فرهن

 م ترجی م ده ه ادبیهات ایرانه و هه خهارج را بخهوان ؛ زیهرا ههر دو از طهه یهشخص در دو کشور مختل
اس

هسهتند و نم تهوان بگهوی فقه بهه ایه دلیهش کهه نویسهنده ،ایرانه

باید آن را بخوان ( .با وابستگ زیاد به فرهن

بوم )

 .۴ .۳ .۴وابستگی مذهبی

از نظههر اعتقههادات مههذهب  ،دانشههجویان و زبههانآموزان نگههر

کامل هاً مثبت ه نسههب

بههه

اسههلام نداشههتند .آنههها فکههر م کردنههد کههه اسههلام مطههابگ آنچههه کههه سوءاسههتفادهکنندگان
م خواهند یا نیاز دارنهد ،ویهرایش و ترییهر شهکش م یابهد .بههعبارت دیگهر ،مهردم کمتهر بهه
آیههات قههرآن عمههش م کننههد و بیشههتر از آن بهصههورت سههطح اسههتفاده م کننههد .برخ ه از
نظرات آنها دربارۀ اسلام در ایران معاصر به شر زیر اس د
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 م با اسلام موافق اما بها آنچهه امهروزه در جامعهه اجهرا مه شهود موافهگ نیسهت  .اگهر اسهلامحقیقه در جامعه مهها اجهرا مه شهد ،مهها در بهشه
اسلام حقیق وجود ندارد اما هی ک
دی ه اسههلام خههوب اس ه

زنههدگ م کهردی  .هههی نقهص و خطههای در

آن را آنگونه که باید نم شناسد( .دانشجو)

ول ه بههه درسههت اجههرا نم شههود .اینکههه بعی ه مههردم م خواهنههد

دیگران را وادار به پیرو از دی خود کنند م را عذاب م دهد( .زبانآموز)

بهههعبارت دیگههر ،بهههنظر م رسههد شههرک کنندگان بهها اسههلام مشههکل نداشههتند ول ه بهها
برداش ها و تعبیرهای که بعی از اسلام م کنند موافگ نبودند.
 .5 .۳ .۴وابستگی غربی

هههر دو گههروه از دانشههجویان و زبههانآموزان مشههتا و علاقهمنههد بههه زنههدگ در کشههور
دیگر بودند .دلیش اصهل  ،وضهعی

فعله جامعهه و نبهود امکانهات مهورد نظهر آنهها بهود.

برخ از آنها طکر کردندد
 -م دوس

دارم بهه کشهور دیگهر نقهش مکهان کهن ؛ زیهرا امهروزه مهردم بهه روشه مناسهب

رفتار نم کنند و فرهن

واقعه خهود را فرامهو

کردهانهد و آنهها م گوینهد مها نم تهوانی ترییهر

کنی و هر کار را کهه م خهواهی انجهام دههی و مه نم تهوان ایه واقعیه

را بپهذیرم .بنهابرای

تههرجی م ه ده در جههای دیگههر زنههدگ کههن کههه بههدان مشههکل بهها مههردم آن نخههواه داش ه .
همچنی  ،داشت امکانات و راحته بیشهتر متناسهب بها کهار و فعهالیت کهه انجهام مه ده  ،از دلایهش
مه م برا مهاجرت اس ( .دانشجو)
 -مه دوسه

دارم در کشههور دیگههر زنههدگ کههن زیههرا در آنجهها آزاد بیشههتر وجههود دارد

و م توان بدون دخال

دیگران راه خود را انتخاب کن ( .زبانآموز)

 .6 .۳ .۴وابستگی هنری

تمههام شههرک کنندگان عاشههگ ترانهههها ،موسههیق و خواننههدگان سههنت ایرانهه بودنههد.
آنها فکر م کردند موسهیق ایرانه بهتهری و برتهری اسه  .آنهها احساسهات خهود را بهه
شر زیر بیان کردندد
 مه موسههیق ایرانه را دوسهمه

رفههدار سرسههخ

(دانشجو)

دارم؛ زیههرا باعه

م شههود احسها

آرامههش و شههاد کههن .

موسههیق سههنت هسههت ؛ زیههرا بسههیار پرمعن ه  ،عرفههان و معنههو اس ه .
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 م از شنیدن موسهیق اصهیش ایرانه لهذت م بهرم؛ زیهرا محتهوا آن یها هرآنچهه م گوینهدبسیار سنگی و جذاب اس ( .زبانآموز)

در مورد فیل هها ایرانه  ،شهرک کنندگان نیه نگهر
کیفی

منفه داشهتند و فکهر م کردنهد

فیل هها ایرانه بایهد بهتهر از ایه باشهد .برخه از گفتههها آنهها بهه شهر زیهر

اس د
 بیشههتر فیل ههها دارا محتههوا خاصهه نبههوده و بههه انههدازۀ کههاف قههو نیسههتند .فیل هههامفهوم کمتر هستند( .دانشجو)
 اکثر آنها جهذاب و پرمعنه نیسهتند .فقه تعهداد کمه از آنهها جالبنهد .مه حهدنکته ،فق پول درآوردن و مشهور شدن اس

مه زن

و محتوا فیل چندان مه نباشد( .زبانآموز)

به ورکل  ،هدف اصل از ایه پهژوهش ،بررسه ایه نکتهه بهود کهه بها در نظهر گهرفت
پن زیرشهاخ وابسهتگ مهذهب  ،غربه  ،ایرانه  ،فرهنگه و هنهر  ،آیها تفهاوت معنهادار
بی دانشهجویان دانشهگاه و زبهانآموزان مؤسسهه از نظهر وابسهتگ آنهها بهه فرهنه

بهوم

وجههود دارد یهها خیههر .همچنههی  ،در مرحلهه کیفهه پههژوهش ،دیههدگاهها دانشههجویان و
زبههانآموزان دربههارۀ وابسههتگ بههه فرهن ه

بههوم بررس ه شههد تهها ببینههی آیهها بههی نتههای

قسم ها کم و کیف مرایرت وجهود دارد یها خیهر .بخهش کمه ایه مطالعهه نشهان داد
که به ور کل  ،ازنظهر وابسهتگ بهه فرهنه

بهوم  ،بهی دانشهجویان و زبهانآموزان تفهاوت

معن ه دار وجههود دارد .بههه ور خههاص ،نشههان داده شههد دانشههجویان در وابسههتگ مههذهب
و ایرانهه از میههانگی بالههاتر برخوردارنههد ،ولهه میههانگی وابسههتگ غربهه پههایی تر
نسههب

بههه زبههانآموزان دارنههد و ای ه یافتههه ،برخلههاف نتههای کههاف  ،اشههرف و مطلههبزاده

( )2599و وانه

( )2591اسه  ،امهها بهها نتهای مطالعه مهههران ،سههتودهنما و مرنههد ()2592

که دریافتنهد ارز هها دینه بهرا دانشهجویان بسهیار مهه اسه  ،تطبیهگ دارد .همچنهی ،
بالههاتر بههودن میههانگی وابسههتگ غرب ه در میههان زبههانآموزان بهها نتههای پیشقههدم و نههاور
( )2551مطابقه
اسهه

دارد .عله

بالههاتر بههودن وابسههتگ غربه در زبههانآموزان مؤسسهه ممک ه

محتههوا کتابههها درسهه آنههها باشههد .براسهها

پههژوهش کههاف  ،اشههرف و

مطلههبزاده ( ،)2599کتابههها انگلیس ه کههه در مؤسسههات مههورد اسههتفاده قههرار م گیرنههد
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کهه بها نظهرات سهوتومولینا و ماسهند

حاو بسهیار از موضهوعات فرهنگ غربه اسه

1

( ،)2525درخشهههان ( ،)2591عسهههگر ( ،)2599کریسهههتی اسهههمی  ،)9119( 2مشهههکات
( ،)2552ون دایهه  )2559( ،9و زارعهه ( )2599همسههو اسهه  .ایهه بخههش از یافتهههها
مطههابگ بهها پههژوهش الفرهههان )2596( 1اس ه
بیشتر زبانآموزان در مدرسه را بههسهم

کههه نشههان داد جهههان شههدن زبههان انگلیس ه ،

از دسه

دادن وابسهتگ بهه فرهنه

م دهد .یافتهها ایه پهژوهش بها پهژوهش جانسهون ( )2551همسهو اسه
مهردم هرگه نم تواننهد زبهان خهارج بیاموزنههد بهدون آنکهه فرهنه
دلیش وابستگ زیادتر دانشهجویان بهه فرهنه

بهوم سهو
بهدی معنها کهه

آن را بپذیرنهد .شههاید

بهوم  ،محهی آموزشه باشهد؛ زیهرا دانشهگاه

در مقایسهه بها مؤسسهه ،محهی علم تهر اسه  .اصهولاً دانشهگاه زیههر نظهر آمهوز
اسه

و دانشههجویان ،دورهههها تخصصه تر نسههب

بنههابرای  ،م تههوان گفهه

عههال

بههه زبهانآموزان مؤسسهه م گذراننههد.

دانشههجویان آگههاهتر از زبههانآموزان هسههتند؛ چههون زبهههان و

سیاسهه ها مربههوب بههه آن را مطالعههه کردهانههد و واحههدها خاصهه از جملههه زبههان و
جامعههه ،سیاس ه

و هوی ه

را گذراندهانههد کههه در ای ه واحههدها غالب هاً بهها مفههاهیم چههون

اسههتعمار فرهنگهه  ،اسههتعمار زبههان  ،از بههی رفههت هویهه

یهها اسههتحال فرهنگهه آشههنا

م شههوند .بیعتههاً ای ه مفههاهی علههاوه بههر اسههتفاده از کتههاب ،بههه مدرسههان آنههها نیهه بههر
م گههردد .بهههعبارت دیگههر ،شههاید بت هوان تفههاوت اسههاتید دانشههگاه و مدرسههان مؤسس هه را از
دیگر دلایش اررگذار دانس .
علههاوه بههر ای ه  ،می ه ان بالهها وابسههتگ بههه فرهن ه
م دهههد کههه دانشههجویان نسههب

بههوم دانشههجویان ایران ه نشههان

بههه کشههور ،ادبیههات و تاریخچهه آن احسهها

م کنند .ای مهورد احتمالهاً م توانهد بهه ایه دلیهش باشهد کهه آنهها نسهب

افتخههار

بهه زبهانآموزان

مؤسسههه آگههاه بیشههتر دارنههد .زبههانآموزان مؤسسههه جههوانتر از دانشههجویان هسههتند،
بنابرای ممک اس

بهه فرهنه

کشهورها دیگهر نیه بههراحت علاقهمنهد شهوند و اصهال
1. Soto-Molina & MÃŠndez
2. Christians Smith
3. Van Dijk
4. Alfarhan
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کننههد .همههان ور کههه هینکههش ،2551( 9ص )119 .ادعهها م کنههد،

هویهه فرهنگ « 2بههه ور مههداوم مههورد تهدیههد ناامن ههها اقتصههاد  ،سیاسهه و تههوازن
قدرت قهرار م گیهرد و جوانهان ظهاهراً آسهیبپذیرتر از قهدیم ها هسهتند» .علهاوه بهر ایه ،
وابسهتگ زیهاد بهه فرهنه

بهوم دانشهجویان ،یافتههها حجهاز و فها م ( )2591را بهه

چالش م کشد کهه بههدلیهش آشهنای بها زبهان و فرهنه
فرهن

انگلیسه  ،زبهانآموزان ک وبهیش از

خود جدا شهدهاند .همچنهی  ،ایه نتیجهه برخلهاف مطالعه شاهسهوند  ،قنسهول و

کامیاب گههش ( )2595اسهه

کههه دانشههجویان زبههان خههارج  ،بهههویههژه دانشههجویان رشههت

انگلیس ه  ،وابسههتگ خههود را بههه زبههان و فرهن ه

اول از دسهه

دادنههد .بهههعلههاوه ،ازنظههر

وابسههتگ فرهنگهه و وابسههتگ هنههر  ،بههی دانشههجویان و زبههانآموزان مؤسسههه تفههاوت
معنهه دار وجههود نههدارد .ایهه امههر نمایههانگر آن اسهه
کشورشههان علاقههه دارنههد و بههه سههن ها نی ه اهمی ه

کههه هههر دو گههروه بههه موسههیق

م دهنههد .نتههای تحلیههش بخههش کیف ه

نشههان داد کههه دانشههجویان دانشههگاه و زبههانآموزان مؤسسههه هههر دو ،فرهنهه

ایههران را

تحسی و به ایران بودن خهود افتخهار م کردنهد .اگرچهه معتقهد بودنهد کهه ایرانیهان آن هور
غن خهود اسهتقبال نمه کننهد و سرچشهمه یها تهاریخ ارزشهمند خهود را

که باید ،از فرهن

کهه نشهان داد دانشهجویان

فرامو

م کنند .ایه نتیجهه برخلهاف نتهای بخهش کمه اسه

نسههب

بههه زبههانآموزان وابسههتگ ایرانهه بیشههتر دارنههد .بنههابرای  ،م تههوان گفهه

کههه

مصههاحب بعههد از پرسههشنامه لههازم بههود تهها دیههدگاه و نظههرات شههرک کنندگان کامههشتر و
روش تر بیان شود.
همچنههی  ،دانشههجویان و زبههانآموزان هههر دو بههر ای ه بههاور بودنههد کههه فرهن ه

ایههران

امههروزه بسههیار پرمعن تههر اس ه  .بنههابرای  ،فق ه فرهن ه

ایههران

باسههتان نسههب

بههه فرهن ه

باسههتان را بههرا اصههطلا فرهنهه

در نظههر م گرفتنههد و رویههدادها سههنت ایرانهه ،

مراسه ها ،ادبیههات و شههعر ایران ه را سههتایش م کردنههد .مطههابگ بهها نتیجه کم ه  ،وابسههتگ
فرهنگهه دانشههجویان و زبههانآموزان تقریبههاً برابههر بههود .دیههدگاه آنههها شههبیه بههه بههراون
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( ،2557ص )257 .بههود کههه معتقههد بههود «شههو مهها بههرا گسههتر

انگلیسهه بایههد بهها

تلا ههها ه زمههان بههرا ارز گههذار بههه زبانههها و فرهن ههها بههوم همههراه باشههد».
دانشجویان و زبهانآموزان چنهدان علاقهمنهد بهه شهرک

در مراسه مهذهب نبودنهد و معتقهد

بودنههد کههه ارز ههها اسههلام ترییههر یافتههه اسهه  .بنههابرای متفههاوت بهها بخههش کمهه ،
وابستگ ها مهذهب دانشهجویان و زبهانآموزان تقریبهاً مشهابه یکهدیگر بهود .بها ایه حهال،
مشههابه بهها بخههش کمهه  ،تفههاوت در وابسههتگ هنههر وجههود نههدارد و هههر دو گههروه
دانشههجویان و زبههانآموزان دربههارۀ موسههیق و فیل ههها ایرانهه نظههرات مشههابه داشههتند.
علههاوه بههر ایهه  ،برخلههاف نتیجهه کمهه  ،هههر دو گههروه شههرک کننده در مههورد مهههاجرت
ه عقیده بودند .آنهها فکهر م کردنهد اگهر فرصهت بهرا زنهدگ در کشهور دیگهر داشهته
باشند از ای فرص

اسهتفاده م کننهد کهه تقریبهاً نشهان م دههد ههی تفهاوت در وابسهتگ

غرب ه آنههها وجههود نههدارد .بخشههها متنههاق

نشههان م دهههد شههاید شههرک کنندگان ،در

بخههش کم ه  ،صههادقانه بههه پرسههشنامه پاسههخ نههداده باشههند یهها آنکههه سههؤالات بههه شههکل
نبودهانههد کههه پاسههخدهندگان بتواننههد ایههدهها خههود را بهههخوب بیههان کننههد .تنههاق

نتههای

کمه و کیف ه در بخش ههها وابسههتگ مههذهب  ،غرب ه و ایران ه نشههان م دهههد کههه شههاید
بههمی دلیش اسه

کهه معمولهاً توصهیه م شهود اسهتفاده از پرسهشنامه ،هرچنهد کهه بسهیار

متق باشد ،با مصاحبه همراه شود تا ابعاد پنهان یا نادیدهگرفتهشده نمایان شود.
از جملههه محههدودی ها ای ه پههژوهش م تههوان بههه نمونهههگیر قابههش دسههتر

اشههاره

کههرد .شههرک کنندگان بهها دسترس ه  ،ن دیک ه جررافیههای و دردسههتر بودن در ی ه

زمههان

معی انتخاب شهدند .از ایه رو  15شهرک کننده در ههر گهروه در دسهتر
تعداد بیشهتر حاضهر بودنهد باعه
بررسه

بودنهد کهه اگهر

تعمهی بیشهتر نتهای م گردیهد .علهاوه بهر ایه  ،انجهام

ولههان مههدت 1و همچنههی مشههارک

بیشههتر بهههدلیش محههدودی

زمههان امکانپههذیر

نبهود .محققههان از ههی آزمههون خاصه کهه مربههوب بهه سههط مهههارت زبهان باشههد اسههتفاده
نکردند .محهدودی

دیگهر ایه پهژوهش اسهتفاده از کتابهها درسه انگلیسه مختله

از

1. longitudinal study
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جملههه سههر پیشههرف  1و فایههشههها انگلیس ه آمریکههای  2در مؤسسههات اس ه

هرچنههد از

آنجا کهه ایه کتابهها هه توسه آکسهفورد منتشهر شهده و هه در محتهوا مشهابه هسهتند،
م تههوان آنههها را در ی ه

سههط قههرار داد .بهها توجههه بههه نکههات طکرشههده ،بایههد نسههب

بههه

تعمی نتای به سایر شرای بااحتیاب برخورد کرد.
از کاربردههها پههژوهش حاضههر م تههوان بههه توجههه بیشههتر بههه نقههش فرهن ه
دانشههجویان و زبههانآموزان اشههاره ک هرد .نقههش فرهن ه

بههوم در

بههوم را نبایههد در فراینههد یههادگیر

زبههان دوم نادیههده گرفهه ؛ زیههرا بههه زبههانآموزان کمهه

م کنههد زبههان دوم را آسههانتر

بیاموزنههد .بههگ گفتهه ویدوسههان ،2559( 3ص )12 .زبههانآموزان بایههد درد کننههد کههه
مهههارت واقعه زبههان «زمههان اسه

کههه زبههانآموزان بتواننههد زبههان را در دسه

بگیرنههد ،از

فوایههد آن اسههتفاده کننههد و آن را بههرا خودشههان واقعهه سههازند» .همچنههی  ،توصههی
بهههکارگیر نظری ه انگلیس ه ها جهههان در کلا ههها از دیگههر کاربردههها ای ه پههژوهش
اس .
 .5نتیجهگیری

در پایههان ،پههژوهش حاضههر نشههان داد کههه مطالعههه و یههادگیر زبههان انگلیسهه تههیریر
غیرقابههش انکههار بههر زبههانآموزان ،ه ه در دانشههگاه و ه ه در مؤسسههه دارد .همههان ور کههه
بیان شد ،تفاوتههای بهی وابسهتگ بهه فرهنه

بهوم دانشهجویان و زبهانآموزان مؤسسهه

وجههود دارد .از جملههه دلایههش ای ه امههر م تههوان بههه محههی آموزش ه  ،س ه  ،بلههو فکههر ،
دانش ،تجربه و می ان آگاه اشهاره کهرد کهه برخه از ایه مهوارد خهود ،تیریرپهذیر از نهو
کتههاب و نههو مههدر

اس ه  .بهههعبارت دیگههر چنانچههه بهههدنبههال ایجههاد ترییههر در مههوارد

هستی که خوشهایند سیاسهتگذاران زبهان انگلیسه نیسه  ،لهازم اسه

کتهب مهورد اسهتفاده

و مدرسان ای زبان زیر طرهبی ها دقیگتر قرار گیرند.

1. Headway
2. American English Files
3. Widdowson
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زبان انگلیس د
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. تهراند انتشارات دانشگاه مفید.فرهنگ در محی ها دانشجوی کشور
و بازتاب

 دیدگاهها زبانآموزان در مورد مفهوم فرهن.)9911( .

فرهنگ ) و مشارک

،  و مرند،. ا، ستودهنما،. م،مهران
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محسن تبری

آن در آموز
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.951-19 ،)1(17 ، مطالعات زبان و ترجمه.مقایس سه دیدگاه متفاوت

Alfarhan, I. (2016). English as a global language and the effects on culture and
identity. American Research Journal of English and Literature, 1-6. Retrieved
from https://www.arjonline.org/papers/arjel/v2-i1/10.pdf
Amiri, N., & Yousefi, M. (2016). Home culture attachment and Iranian students’
translation ability. International Journal of English Linguistics, 6(6), 54-66.
Asgari, A. (2011). The compatibility of cultural values in Iranian EFL textbooks.
Journal of Language Teaching and Research, 2(4), 887-894.
Bachman, L. F. (2005). Building and supporting a case for test use. Language
Assessment Quarterly: An International Journal, 2(1), 1-34.
Bakhtin, M. (1981). The dialogical imagination. Austin, Texas: University of Texas
Press.
Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language
pedagogy. San Francisco: San Francisco State University.
Canagarajah, A. S. (1999). Resisting linguistic imperialism in English teaching.
Oxford, England: Oxford University Press.
Christian-Smith, L. K. (1991). Texts and high tech: Computer, gender, and book
publishing. In M. W. Apple, & L. K. Christian-Smith (Eds.), The politics of the
textbooks (pp. 46-70). London, England: Rutledge.
Crystal, D. (2012). English as a global language. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Devrim, D. Y., & Bayyurt, Y. (2010). Students' understandings and preferences of
the role and place of culture in English language teaching: A focus in an EFL
context. TESOL Journal, 2(1), 4-23.

 شمارۀ چهارم،دورۀ پنجاه و سوم

مطالعات زبان و ترجمه

962

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London, England:
Sage.
Gomez-Lobaton, J. C. (2012). Language learners’ identities in EFL settings:
Resistence and power through discourse. Colombian Applied Linguistics Journal,
14(1), 60-76.
Gray, C. D., & Kinnear, P. R. (2012). IBM SPSS statistics 19 made simple. New
York, NY: Psychology Press.
Hejazi, M., & Fatemi, A. H. (2015). The impact of linguistic imperialism on Iranian
EFL learners’ home culture detachment. Journal of Language Teaching and
Research, 6(1), 117-122.
Hinkel, E. (Ed.). (1999). Culture in second language teaching and learning.
Cambridge, England: Cambridge University Press.
Johnson, K. E. (2009). Second language teacher education: A sociocultural
perspective. New York, NY: Routledge.
Kachru, B. B. (1986). The power and politics of English. World Englishes, 5(2‐3),
121-140.
Kafi, Z., Ashraf, H., & Motallebzadeh, K. (2013). English textbooks and cultural
attitudes of Iranian EFL learners: Investigating a relationship. International
Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), 4(2),
25-36.
Kubota, R. (1999). Japanese culture constructed by discourses: Implications for
applied linguistics research and ELT. TESOL Quarterly, 33(1), 9-35.
Lee, K. Y. (2009). Treating culture: What 11 high school EFL conversation
textbooks in South Korea do. English Teaching: Practice and Critique, 8(1), 7696.
McKay, S. L. (2003). Toward an appropriate EIL pedagogy: Reexamining common
ELT assumptions. International Journal of Applied Linguistics. 1(13), 1-22.
Merrouche, S. (2006). The place of culture in the teaching of English in the Algerian
middle and secondary school, (Unpublished doctoral dissertation). Mentouri
University of Constantine, Algeria.
Meshkat, M. (2002). The cultural impact of EFL books on Iranian language
learners, (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran.
Niżegorodcew, A. (2011). Understanding culture through a lingua franca. In J.
Arabski& A. Wojtaszek (Eds.), Aspects of culture in second language acquisition
and foreign language learning (pp. 7-20). New York, NY: Springer.
Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011). Do we need to teach culture and how much
culture do we need? In J. Arabski & A. Wojtaszek (Eds.), Aspects of culture in
second language acquisition and foreign language learning (pp. 35-48). Berlin,
Germany: Springer.
Pennycook, A. (1998). English and the discourses of colonialism. London, England:
Routledge.
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other
cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press.

969

... بوم در دانشجویان

مقایس وابستگ به فرهن

Phillipson, R. (1992). ELT: The native speaker’s burden. ELT Journal, 46(1), 12-18.
Pishghadam, R., & Kamyabi Gol, A. (2009). The relationship between accent and
deculturation among EFL learners in Iran. Paper presented at 7th international
TELLSI conference, Yazd, Iran.
Pishghadam, R., & Navari, S. (2009). Cultural literacy in language learning:
Enrichment or derichment. Paper presented at 1st International Conference on
Languages, Malaysia.
Pishghadam, R., Hashemi, M., & Bazri, E. (2013). Specifying the underlying
constructs of the home culture attachment scale. International Journal of Society,
Culture, and Language, 1(1), 37-51.
Saafin, S. (2019). How to help students learn English better: Towards creating a
language learning culture. English Language Teaching, 12(9), 126-136.
Shahsavandi, S., Ghonsooly, B., & Kamyabi Gol, A. (2010). Designing and
validating home culture attachment questionnaire for students of foreign
languages and its application. Ferdowsi Review, 1(1), 49-76.
Sharifi Friz, Z., Motallebzadeh, K., & Bemani Naeini, M. (2017). EFL learners’
home culture attachment and their attitudes towards English language learning:
A structural equation modeling approach. International Journal of Applied
Linguistics and English Literature, 6(7), 161-168.
Soto-Molina, J. E., & MÃŠndez, P. (2020). Linguistic colonialism in the English
language textbooks of multinational publishing houses. HOW, 27(1), 11-28.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (6th ed.).
Boston, MA: Pearson Inc.
Van Dijk, T. A. (2001). Political discourse and ideology. Retrieved from
http://www.hum.uva.nl/teun/dis-pol-ideo.htm
Volkmann, L. (2011). English as a lingua franca: Boon or bane?. Paper presented at
First Annual Conference of Challenges and Necessities Regarding Culture in the
Quality of Teaching Foreign Languages. Tehran.
Wang, X. (2014). Effects of the second language on the first: A study of ESL students
in China. Theory and Practice in Language Studies, 4(4), 725-729.
Widdowson, H. G. (2003). Defining issues in English language teaching. Oxford,
England: Oxford University Press.
Zarei, G. R. (2011). Cultural effects of L2 learning: A case study of Iranian learners
learning English. Elsevier Ltd. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
15(2011), 2048-2053.

 سؤالات مصاحبه:پیوست
1. Have you felt any changes in yourself with regard to identity during these years?
If so, tell me about it.
2. In your opinion, what are some things that define a culture? For example, music,
language, …
3. What do you think is interesting about Iranian culture?
4. What do you like about your culture?
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5.
6.
7.
8.

What don't you like about your culture?
What is your idea about Islam in Iran?
Do you usually participate in religious ceremonies?
Do you actually believe in your religion or you accept it just because you were
born in Iran?
9. What in your culture are you most proud of?
10. If you could change one thing about your culture, what would it be?
11. Would you ever consider marrying or dating someone from another culture?
12. Would you ever consider living permanently in a country other than your home
country? Why or why not?
13. What culture besides your own do you admire and why?
14. What is your idea about Iranian literature and poetry?
15. How do you see Iranian writers versus foreign ones?
16. Do you prefer to read Persian story books or foreign story books? Why?
17. What is your idea about Iranian history?
18. Would you introduce yourself as an Iranian in a foreign country?
19. How do you see Norouz holidays versus Christmas holidays?
20. What is your idea about traditional customs here in Iran?
21. Do you like to wear traditional costumes or you would rather wear some modern
clothes?
22. How do you see Iranian traditional music?
23. What is your favorite genre in music and why?
24. What is your idea about Iranian movies?
25. Do you prefer to watch an Iranian movie or foreign movie? Why?
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نشان میده که نامهای کهان در هار دو جانا زن و مارد رونا ی رو باه رشا داشاته
است

کلیدواژهها :زبانشناسی اجتماعی ،نامگااری ،هویت ،جنسیت
 .۱مقدمه

زبانشناسای اجتماااعی نااوعی خااا

از مطالعااات زبااانی اساات ک اه از بررسای انتزاع ای

زبان فاصاله میگیارد و آن را باهعنوان پ یا های فرهن ای و اجتمااعی بررسای میکنا ایان
رویک ارد پژوهش ای ک اه در نیم ا نخساات قاارن بیسااتم بااا انتاادهااای ج ا ی آنتااوان می اه از
زبانشناسی انتزاعی دوسوسور شاک گرفات ،در دها هفتااد سا ۀ گاشاته باهطور گساترده
مااورد توجااه واقااع شاا و زبانشناسااانی چااون بازیاا برنشااتاین ،ویلیااام ل اااو ،چااارلز
فرگوساان ،جااان گااام رز ،پیتاار ترادگیاا و بااه بررساای هم ساات ی متغیرهااای زبااانی و
متغیرهااای اجتماااعی پرداختناا براسااا

زبانشناساای اجتماااعی میااان ساااخت زبااان و

ساااخت جااامع و روناا ها و متغیرهااای زبااانی و اجتماااعی ،رابطااهای نزدیااک و تن اتناا
وجاااود دارد (م رسااای )9963 ،و اگرچاااه برخااای زبانشناساااان ،میاااان دو اصاااطلا
جامعهشناسای زبااان و زبانشناسای اجتماااعی تمااایز قائا شا هان چنانکاه فیشاامن ()9111
معتا اسات کاه جامعهشناسای زباان ،حاوزهای گساترده دارد و برخاورد آن باا زباان بیشاتر
جامعهشناختی اسات ،اماا زبانشناسای اجتمااعی در واقاع هماان زبانشناسای اسات کاه در
مطالع زبان ،بافت اجتماعیفرهن ی را نیز بررسی میکن
نامشناساای 9در حوزههااای مختلفاای از علااوم همااواره مااورد توجااه پژوهشاا ران بااوده
است باساتانشناساان ،شاواه مهمای از تما نهای گاشاته را از نامهاا اساتخرا کردهانا
مورخان ردپای حوادث و وقاایع تااریخی ،ساکنیگزینای بشار اولیاه و ال اوی مهااجرت را
در نامهااا دن ااام ماایکنناا مردمشناسااان بااا مطالعاا نامهااا بااه شااواه ی محکاام باارای
شااک گیری جوامااع بشااری و ساااختارهای باا وی اجتمااار رساای هان جامعهشناساای نیااز
بخش ای از م ا ارک مساات م باارای ت یااین تغیی ار و تحولااات اجتماااعی را از نامهااا بااهدساات

1. onomastics or onomatology
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میآورد همانطور که زبانشناسای از طریاق مطالعا نامهاا باه شاواه ی از زبانهاای مارده،
رو به اناراض و ال ته پیشبینیگونههای ج ی زبانی میپردازد (شاهناصری)9916 ،
امااروزه بااا گسااتر

حوزههااای میااانرشااتهای ،مطالعااات در حااوزۀ نامشناساای نیااز

بااهلحااان نظااری و کاااربردی تحااوم اساساای پیاا ا کاارده و یافتااهها از جامعیاات بیشااتری
برخاوردار شا ه اسات آل او )9111( 9اعتاااد دارد نخساتین مطالعاات در حاوزۀ نامشناسای
زبانی در زیرمجموع زبانشناسای تااریخی باا ها پ پیا ا کاردن ریشهشناسای 1انجاام شا ه
است س ا در پایان قرن بیساتم ،تخممایتر شا ه و باه دی ار شااخههای زباانی راه یافتاه
اساات چم اارز )1116( 9نامشناس ای را مطالع ا گااروه اساامی ی اا یااک اساام خااا
کرده و فهرستی از انوار اسم خا

تعری اف

یاا باه تع یار دقیاقتر ،ناام ارائاه مایکنا ایان فهرسات

طولااانی شااام بررس ای نااام ،نااام خااانوادگی ،لاااب ،نااام مک اان ،نااام محمااولات تجاااری،
عنوان همایشها ،نام شاهرها ،کشاورها و راههاای ارت ااطی و هار اسام خاا

دی ار اسات

(شاهناصری)9916 ،
در جامعاا ایااران ،نامگااااری کودکااان عماا تاً براسااا

باورهااای فرهن اای و عاارپ

حاااکم باار جامعااه صااورت گرفتااه اساات ،چنانکااه در دورۀ اساااطیری ،انتخااان نامهااای
حماسی مانن رستم ،افراسیان ،ساهران ،سایاو

مرساوم باوده اسات سانت دی ار ،زماان

نامگااری بوده که به فاصل تول کاودک انجاام نمیشا ه بلکاه هن اامی کاه فرزنا باه سان
ازدوا میرس ای ه باار او نااام میگااشااتهان ای ان ساانت ال تااه در حااوزۀ نشااانهشناس ای نااام
بررسی میشاود ربیعای ( )9931باا بررسای گرایشهاای حااکم در زماان گرویا ن ایرانیاان
به اسالام ،یکای از گرایشهاای ماردان ایرانای را انتخاان نامهاای مااه ی باهخماو

ناام

پیام ر اسلام و ائم اطهار برای فرزن انشاان پاا از تولا عناوان مایکنا بناابراین باا تغییار
دورۀ اجتماااعی در ساانت نامگااااری ایرانیااان تحااولی اساساای روی داده اساات چنااین
ن رش ای مؤی ا آن اساات ک اه نااام در ادوار مختلااف اجتماااعی ای اران ،صاارفاً اباازار خطااان
تلاای نمیشا ه بلکاه انعکاسای از علاایق و باورهاای فرهن ایاجتمااعی باوده اسات آن ااه
1. Algeo
2. etymology
3. Chambers
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در قانون ث ت احوام مارر بار ماادۀ بیسات آما ه حاق انتخاان ناام فرزنا را بارای والا ین
بااه رساامیت میشناس ا امااا از سااام  9911بااا شاارور مهن س ای فرهن ا

نااام و نامنویس ای

علایرغم میا والا ین گااشاتن برخای نامهاا کاه گااهی سا ا باومی داشات ماننا دختاار
با ،کفتر ،زیادی و گرگآقا ممنور اعلام ش
ه ا پ پااژوهش حاراار بررس ای پیون ا می اان هوی ات مل ای ،ماااه ی و فرامل ای و تاایثیر
آنها بر رون نامگااری زنان و ماردان باین ساامهای  9911تاا  9913اسات و باا توجاه باه
توریحاتی که ارائه ش  ،در ایان تحایاق عواما تیثیرگااار بار رونا تغییار نامهاا شناساایی
ش ه است بار م ناای مطالعاات اولیاهای کاه صاورت گرفات ایان نتیجاه بهدسات آما کاه
جنساایت بااهعنوان عاااملی باارای تفکیااک اهمیاات و کاااربرد نامهااا ،دورههااای تاااریخی
بهعنوان عام شناسایی تغییرات باهوجاود آما ه طای دهاههای مختلاف و تایثیر هویتهاای
چن گانه در میان احاد جامعاه میتواننا از جملاه عاواملی باشان کاه در بررسای چ اون ی
این تحولات تیثیر دارن از این رو در این تحایق پرسشهای زیر م نظر قرارگرفتم
 9تاایثیر هویتهااای چن گانااه باار نامگااااری افااراد در طااوم چهااار نس ا (پا ر و مااادر
پ ا ربزرگان و مادربزرگااان ،پاا ربزرگان و مادربزرگااان ،پ ا ران و مااادران ،فرزناا ان) مااورد
بررسی به چه میزان بوده است؟
 1در گاارایش بااه هویتهااای چن گانااه در اماار نامگااااری بااه تفکیااک جنس ایت ،چااه
رون ی مشاه ه میشود؟
 9در گار زماان سایر تحاوم نامگاااری فرزنا ان باا توجاه باه اناوار هویتهاا چ وناه
بوده است؟
 .۲پیشنیۀ پژوهش
 .۱ .۲پژوهشهای انجامشده

فلورنسااکی 9در مجموعااه ماالاااتی کااه طاای سااامهای  9133تااا  9111تحاات عنااوان
نامهااا انجااام داده ،مجموعااهای از نامهااای روس ای را از زوای اای مختلف ای چااون توجااه بااه
1. Florensky
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مشخماااههای روانشناسااای ،زبانشناسااای ،اصاااوات و نشاااانههای نوشاااتاری ،معاااانی
فولکلوریک ،خاست اه و ناشهای اجتماعی نامها بررسی کرده است
فارث )9131( 9نیاز در مجموعاه نامهاایی کاه بررسای کارده باه ماوارد انساانشاناختی
چااون اورااار محیطاای ،خمااایص فیزیکاای و رفتاااری افااراد توجااه نشااان داده اساات
لی رساون )9131( 1بارای شناساایی تحولاات و تغییارات فرهن ای و اجتمااعی در دورههاای
زمانی مختلاف باه بررسای نامهاا پرداختاه اسات باه اعتاااد او نامهاایی کاه بارای کودکاان
انتخان میشود برگرفتاه از تماورات والا ین نسا ت باه فرزنا تاازه متولا شا ه و انط اا
نام او باا خاسات اه قاومی آنهاسات در ایاران نیاز ع ا ی ( )9916و رجابزاده ( )9913باه
تحلی هااایی در حیط ا نامگااااری و تغیی ارات و تحولااات اجتماااعیفرهن ای دساات زدهان ا
که در ادامه به تفسیر و توریح ط اهبن ی نامها از دی گاه آنها میپردازیم
آگیِکااوم )1116( 9پژوهشاای مردمشااناختی روی نامهااای اشااخا

در ق یلاا آکااان در

غناا انجااام داده اساات آگیکااوم نامگااااری را بُعا مهماای از جامعا آکااان و نامهااا را دارای
معنااا و کااارکردی فرهن اایاجتماااعی میداناا در ردهبناا ی او از نامهااای خااا
نامها به چنا دساته تاسایم میشاون م  9ناام روزهاا (براساا

آکااان،

روز تولا )  1ناام خاانواده

(نیاکااان)  9نامهااای مااوقعیتی (مکااان تولاا  ،زمااان تولاا  ،نحااوۀ تولاا  ،یعناای ترتیااب
فرزن ا ان)  1نااام برگرفتااه از گ ا و گیاااه  1نااام ماارت ط بااا خ ا ا(یان) ،مث ا ِ Nyamekyε

بااهمعنااای ه ی ا خ ا ا 6 1نامهااای افتخاااری  1اساام مسااتعار  3نااام مشاااغ  ،گروههااا و
بازیها
یافتااههای پااژوهش لم ااارد ( )1113باار روی نااام اشااخا

در ق یل ا نیتساایتاپی ،1ساااکن

ایالت هاای مونتاناا و آیا اهو در آمریکاا و ایالات آل رتاا در کاناادا ،حااکی از ایان اسات کاه
نام اشخا

در نیتسیتاپی جزء لاینفک سنتهای فرهن یاجتماعیان

1. Firth
2. Liberson
3. Agyekum
4. God’s gift
5. Niitsitapi
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پااژوهش ع اا الکریم ( )1191روا و تکاارر کاااربرد برخاای اساامها (اساام چهااارده
معموم و یاران آنها) را در میاان شایعههای عارا و اساامی دی اری (اسام خلفاا و برخای
از صحابه) را در بین سنیها نشان میده
بررسی اساامی در ایاران ماورد توجاه بسایاری از پژوهشا ران قارار گرفتاه اسات کاه از
آن جملااه میتااوان بااه ایمااانی ( ،)9969میرخلی ا زاده ارشااادی ( ،)9911ع ا ی (،)9911
بحراناای ( )9911و علینااژاد و طیااب ( )9931اشاااره کاارد اگرچااه در ایاان پژوهشهااا
بیشتر به ابعادی چون تحلی منابع نامگاااری ،علا گارایش باه تغییار ناام و هم ناین تعیاین
گرایش دینی در نامگااری پرداخته شا ه ،باه سااختار زباانی ایان اساامی بهصاورت مختمار
اشاره ش ه که در این قسمت ،معرفی و تحلی خواهن ش
ح ی ای ( )9111در تحایاق خاود اساامی ث ات ده در ث ات اساناد شاهر هما ان را در دو
مرحله باه ساه ماولا نامهاای اسالامی ،عربای غیراسالامی و فارسای تاسایم کارده اسات از
آنجاا کاه او نامهاا را وسایلهای بارای دساتیابی باه ن ار

و ارز هاای انتخاانکننا گان

میدانا  ،بارای بررسای نامهاا ،از متغیار ناواحی ث ات احاوام باهعنوان شااخص پای ااه
اقتمادیاجتماعی استفاده کارده اسات وی در مرحلا اوم اساامی را براساا

ریشا زباانی

آنها به عربی و فارسی غیرعربای و در مرحلا دوم اساامی عربای را باه دو دسات دینای (ناام
پیاام ران و ائماه) و غیردینای تاسایم مایکنا نتاایج تحایااات بیاان ر ایان مسالله باود کاه
مح وبیت اسامی اسلامی در میان اهاالی ناحیا دارای درآما کام ن مراتاب بیشاتر اسات تاا
در میاان اهاالی دارای درآما بالاا (ح ی ای )9111 ،در ماابا  ،ع ا ی ( )9916باا انتاااد از
ماولهبن ا ی ماااکور ،نامهااا را در پاانج ماول ا غرباای ،اساالامی ،خنثاای ،ملاای و خردهفرهن ا
ط اهبن ا ی کاارده و س ا ا گاارایش اساالامی را بااه ماولااات فرعاای تاساایم میکن ا ع ا ی
معتا اسات دساتهبن ی ح ی ای منعکاکننا ۀ هما گرایشهاای فرهن ای موجاود در ایاران
نیسات اماا رجاب زاده ( )9913معتاا اسات باهرغم ماولاات متعا دی کاه ع ا ی ()9916
در ط اهبن ی خود در نظار گرفتاه ،ماولهبنا ی وی جاامع و ماانع نیسات و تماام اساامی را
در باار نمیگیاارد لاااا بااا در نظرگاارفتن کاسااتیهای پااژوهش ح ی اای و ماولهبن ا ی ذهناای،
ع ا ی دسااتهبن ی دی ااری ارائااه میده ا او نامهااا را باار حسااب ریش ا زبااانی بااه چهااار
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ماول فارسی ،عربای ،غربای و ترکای تاسایم کارده و بعا آنهاا را از هام تفکیاک میکنا
وی براسا

ط اهبن ی ارائهش ه اق ام به تحلی دادهها کرده است

ایمااانی ( )9969در پژوهشاای بااه بررساای ناااش هویاات ملاای و هویاات ماااه ی در
انتخاان ناام در اساتان فاار

پرداختاه اساات براساا

یافتاههای ایان تحایاق ،باه غیاار از

پاسخ ویان ترکزبان ،در بایا گروههاای قاومیتی ،انتخاان ناام مااه ی بارای فرزنا بیشاتر
از دی ر نامها بوده است
عسااکری کرمااانی ( )9939کااه اسااامی  1913نفاار در فاصاال زمااانی  9966-9961در
کرمااان را تحلی ا کاارده نشااان میدهاا کااه اسااامی اساالامی عرباای از مح وبیاات بیشااتری
برخوردارن ا وی  11درص ا از اسااامی دختااران مااورد مطالعااه را عرب ای 11 ،درص ا را
فارسای و  91درصا بایاه را از زبانهاای دی ار بار شامرده اسات هم ناین در خماو
اساامی پساران ،وی  99درصا از اساامی ساادۀ پساران را فارسای 61 ،درصا را عربای و
بایه را از سایر زبانها بر شمرده است
یکاای از پژوهشهااایی کااه جااامعتر بااه تحلیاا اسااامی پرداختااه ،علینااژاد و طیااب
( )9931اساات در ایاان تحایااق کااه در خمااو

نامگااااری اشااخا

در سااام  9911در

اصفهان صورت گرفته ،ادعاا شا ه اسات کاه در اساامی ماردان هما  19اسام کاه بیشاترین
فراواناای را داشااتهان عرباای میباشاان در خمااو

زنااان نیااز از  19اساامی کااه بیشااترین

فراوانی را داشتهان  91اسم عربی 1 ،اسم فارسی و یک اسم یونانی میباشن
نجاتی حساینی و افشاار ( )9933باا مطالعا تحاوم نامگاااری فرزنا ان در شاهر تهاران
در طااوم چناا دوره (دورۀ انالااان ،دورۀ جناا  ،دورۀ پایااان جناا  ،دورۀ سااازن گی و
دورۀ اصلاحات) در دو منطا شمام شاهر و پاایین شاهر تهاران باه ایان یافتاه میرسان کاه
تغییر در ارز ها ،در تغییر نامگااری فرزن ان خود را نمایان میسازد
محم ا پور و همکاااران ( )9919بااا مطالع ا پارامترهااای هویاات فرهن اای زنااان مریااوان
در سااه لای ا هااویتی کااه یکاای از مؤلفااههای ساانجش هویاات ملاای زبااان فارساای و هویاات
قومی زبان است به این نتیجاه رسای هان کاه هویات غالاب در گاروه ماورد بررسای هویات
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قااومی اساات هویاات م ا رن بااهتاا ریج در آین ا ه تاویاات خواه ا ش ا و هویاات ملاای و
ماه ی تضعیف میشود
دانااش و قربااانی ( )9916در تحایااای بااه بررساای فرهناا

نااام و نااامگزینی در اسااتان

هرمزگااان پرداختهان ا نتااایج ایاان پااژوهش نشااان میده ا کااه بااین متغیرهااای دین ا اری و
ملیگرایاای خانوادههااا و انتخااان نااور نااام رابط ا معناااداری در سااطح  11درص ا وجااود
دارد ،بااه ایاان صااورت کااه خانوادههااایی کااه از دین ا اری بالاااتری برخوردارن ا بیشااتر بااه
اسامی اسلامی و پاا از آن باه اساامی قاومی گارایش دارنا و بارعکا ،خانوادههاایی کاه
از دین اری کمتری برخوردارن به اسامی ملی و س ا فارسی خنثی گرایش دارن
اساالامی راساا و احم وناا ( )1191تنااور نامگااااری در اسااتان کردسااتان برحسااب
هویاات قااومی و بررساای عواماا اجتماااعی بران یزانن ا ۀ نامگااااری در بااین قااوم کاارد در
ایااران را ه ا پ قاارار دادهان ا بااه گفت ا آنهااا ،نامگااااری از هویاات فرهن اای نامگااااران
حکایاات دارد و یکاای از ابعااادی کااه باار آن پرتااو میافکناا  ،آشااکار ساااختن عرپهااا و
ارز های اجتماعی در یک منطاه است
مااروری باار م احاام مطاار شاا ه نشااان میدهاا کااه محتااوای معااانی نامهااا صاارفاً
نشااندهنا ۀ من اع و ریشا آنهاا نیسات ،بلکاه حالاات روحای و روانای ،زمیناههای تولا ،
عاایاا و امااوری نظیاار آن در ایاان محتااوا دخی اناا تحایااااتی کااه محااااان کشااورهای
مختلااف در حااوزۀ اسااامی اشااخا

انجااام دادهاناا  ،م ااین حالتهااای رواناای ،رابطاا

خویشاون ی ،سلسلهمراتب اقت ار و گرایشهای نژادی و قشربن ی اجتماعی است
 .۳نامگذاری

با اطمیناان نمیتاوان گفات کاه انساان از چاه تااریخی باه اهمیات نامگاااری پای بارده
است انساان اولیاه متوجاه شا کاه ایجااد ارت ااب باا دی اران فااط از طریاق اشااره کاافی
نیست چاون اشااره فااط میتوانسات چیزهاایی را کاه باهطور مساتایم در محایط مشاترک
آنهااا حضااور دارن ا  ،مشااخص کن ا اگاار خطاار در جااای دی ااری در کم این بااود ی اا فاارد
دی ااری را ته یاا ماایکاارد ،او نمیتوانساات بااا کمااک اشاااره ،دی ااران را مطلااع سااازد
هن ااامی ک اه انسااان بااه اهمی ات ای ان مساالله پ ای باارد ک اه بای ا بااه هم ا چیزهااای مهاام و
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تکرارشاون ۀ اطارافش ناامی اختماا
دی
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دها  ،ناهتنهاا توانسات باه چیزهاایی کاه در حااوزۀ

قرار ن ارنا  ،اشااره کنا و باا دی اران ارت ااب لاازم برقارار کنا  ،بلکاه توانسات باه

آرامش درونی نیز دست یاب (علینژاد و طیب)9931 ،
لاااینز )9111( 9معتا ا اساات اساامهای خااا

میتوانن ا در زبااان ناشهااای ارجاااعی،1

ش ا هارجاااعی 9و خطااابی 1داشااته باشاان  ،امااا مفهااوم ن ارن ا ی اا بااهع ااارتی فاق ا نااوعی از
معناین کاه بتوانا آنهاا را باهعنوان یاک ط ااه از اسامهای عاام جا ا کنا باا ایان حاام
اسمهای خاا

میتواننا دارای معناای نماادین ،1ریشهشاناختی 6یاا ترجماهای 1باشان باه

هر حام باهنظار میرسا هماین معاانی ناام اسات کاه در فرهن هاای مختلاف ارز هاای
متفاااوتی را باارای آن میآفرین ا در واقااع ،نااام بااهعنوان یااک دام 3معااانی و ارز

خااود را

تا ح زیادی از رابطهای که با م لوم 1اولی خود برقرار میسازد کسب میکن
مهمتاارین ک اارکرد نااام ،هویتبخش ای بااه فاارد در جامعااه اساات ط ااق آن ااه احم ا ی
( )9933مایآورد ،هویات را فراینا ی میدانا کاه امااری فااردی و در عاین حااام اجتماااعی
اساات ب ا ینترتی اب ،می اان اجتمااار و فاارد نااوعی رابطااه برقاارار م ایکن ا جامعهشناسااان
هویت را احساسی میدانن که فارد در جامعاه باه آن دسات ماییابا و سا ا باا تکیاه بار
اشاتراکات یاا تفاوتهااایی کاه باا گروههااای دی ار دارد ،باه درک احسااا

هویات مسااتا

میرساا هویاات فرایناا پاسااخ ویی آگاهانااه فاارد بااه مجموعااهای از پرسااشها دربااارۀ
خاود

میباشا مثلااً دربااارۀ گاشااتها

و اینکاه او کیسات ،کجااا بااوده ،چااه بااوده ،چااه

هست و به چاه ق یلاه ،ناژاد یاا ملیتای تعلاق دارد ،منشای اصالیا

کجاسات و در پیریازی

و توسع تم ن جهانی چه ناشی داشته است (قمری و حسنزاده)9931 ،

1. Lyons
2. referential
3. pseudo-referential
4. addressing
5. symbolic
6. rhetorical
7. translational
8. signifier
9. signified
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در دوران ساسانیان و در میان زرتشتیان رسام باود کاه هار گااه ماادری زایماان مایکارد
و نوزادی باه دنیاا مایآورد ،پایش از آنکاه بارای نخساتینباار پساتان باه دهاانش ب اارنا ،
موب ویژهای را خ ر میکردنا موبا دعاای ویاژهای در گاو

ناوزاد زمزماه مایکارد و او

را بااه نااامی کاه باارایش نهاااده بودنا  ،مینامیا و آن اااه ک اودک را بااا پراهااوم یاا آن هااوم
تا یا میکرد و بر سار

آن هاوم میریخات و ایان هماان رسامی اسات کاه مسایحیان

به نام غس تعمی انجام میدهن (بهرامی)9939 ،
مااروری باار م احاام مطاار شاا ه نشااان میدهاا کااه محتااوای معااانی نامهااا صاارفاً
نشاندهن ۀ من اع و ریشا اشاتاا آنهاا نیسات ،بلکاه حالاات روحای و روانای ،زمیناههای
تول  ،عاای و اماوری نظیار آن در ایان محتاوا دخی انا تحایاااتی کاه محاااان کشاورهای
مختلااف در حااوزۀ اسااامی اشااخا

انجااام دادهاناا  ،م ااین حالتهااای رواناای ،رابطاا

خویشاون ی ،سلسلهمراتب اقت ار و گرایشهای نژادی و قشربن ی اجتماعی است
 .۱ .۳نامها و هویتهای چندگانه

در ایااران تاااکنون تنهااا چناا پااژوهش در حااوزه نامگااااری انجااام شاا ه اساات کااه
مهمتاارین آنهااا ع ارتناا ازم ح ی اای ( ،)9111ع اا ی ( ،)9916رجاابزاده ( )9913در ایاان
پژوهش دادهها با توجاه باه ریشاه و خاسات اه خاود ابتا ا در چهاار گاروه هاویتی ،نامهاای
مل ای ،ماااه ی ،فرامل ای و خنث ای ط اهبن ا ی ش ا ن ک اه ای ان ط اهبن ا ی براسااا
زناا ی و همکاااران ( )9916در خمااو

پااژوهش

روناا نامگااااری فرزناا ان در شااهر مهاباااد از

دی گاه زبانشناسی اجتماعی انجام ش ه است
 .۱ .۱ .۳نامهای ملی

منظور از این نامهاا ،نامهاایی هساتن کاه از نظار معناشناساتی باه زباان فارسای مرباوب
بوده و دارای ریش فارسای و ناام شخمایتهای ملای ،تااریخی و اسااطیری ایاران هساتن
کورو  ،آرشاام ،آریاو و هم ناین ناام شخمایتهای علمای و فرهن ای کاه تحات عناوان
نام مشاهیر قرار میگیرن این نامها شام زیرماولههای پایین میشون م
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 .۲ .۱ .۱ .۳مقولۀ نامهای کهن یا شاهنامهای

در این ماولهبن ی به نامهایی اشاره میگاردد کاه مرباوب باه تااری ایاران باساتان هساتن
یاا ناام شخمایتهای اساطورهای و پهلواناانی کاه در شااهنامه آم هانا نامهاای پسارانه از
این دسات در ماایساه باا نامهاای دختراناه از ایان ماولاه از فراوانای بیشاتری برخوردارنا
نامهاایی ماننا کاورو  ،داریاو  ،فرهااد و نیاز نامهاایی چاون ساهران و سایاو

باارای

پسران و نامهای منیژه ،میترا یا تهمینه در این ماوله واقع میشون
 .۲ .۱ .۳نامهای مذهبی

نامهااای خ اوناا کااه در کتااب مختلااف دیناای از آنهااا یاااد شاا ه ،نامهااا و الاااان
پیام ر(

) و امامان و بهطور کلای شخمایتهای دیان اسالام و ساایر ادیاان در ایان گاروه

گنجان ا ه میشااون نااام محم ا  ،عل ای ،ابااوبکر ،عایشااه و نامهااایی مانن ا ابااراهیم ،صااالح،
یوسف ،داوود ،سلیمان ،سارا ،آسیه ،مریم ،یعاون و ایون
 .۳ .۱ .۳نامهای فراملی

نامهای خارجی در ایان دساته قارار میگیرنا ال تاه ایان دساته غیار از نامهاای مااه ی
است که علایرغم خاارجی باودن باهدلیا تعلااات دینای افاراد در گاروه ج اگاناهای قارار
دارناا ایاان نامهااا شااام نامهااای اروپااایی مانناا تانیااا و دیانااا ،ترکاای (آیاا ا ،ارساالان،
سولماز) ،نامهای با ریش عربی و با مفهومی غیرماه ی (شکیلا) و غیره هستن
 .۴ .۱ .۳مقولۀ خنثی

از آنجااایی کااه برخاای از اسااامی در هاایچیااک از گروههااای ماااکور قاباا ط اهبناا ی
ن وده است ،گاروه چهاارمی در ایان پاژوهش باا عناوان خنثای بارای ط اهبنا ی ایان افاراد
در نظاار گرفتااه شاا کااه ماولااههای مشاااهیر ،مفهااومی و ط یعاات را میتااوان در ایاان
مجموعااه دانساات ع اا ی ( )9916اسااتفاده از کلماا خنثاای را باارای نامهااای صاارفاً
قراردادی از حیم قرار گارفتن در طیاف گارایش فرهن ای موجاود میدانا باهزعام ایشاان
این اسامی از حیم گرایش ملی ،قومی و اسلامی ،خنثی هستن
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 .۱ .۴ .۱ .۳مقولۀ مشاهیر

نااام شخماایتهای ادباای ،هنااری ،اجتماااعی ،علماای و سیاساای باارای نامگااااری کااه
ررورتاً معاصارن ناه کهان هم اون نیماا و ساینا (باا وجاود ریشا عربای) در ایان ماولاه
گنجان ه میشود
 .۲ .۴ .۱ .۳مقولۀ مفهومی

نامهایی کاه معناای واژگاانی دارنا و دارای باار معناایی مث ات و احیانااً منفای هساتن ،
یا آنگونه که لااینز ( )9111معتاا اسات ،نماادین هساتن یاا معناای رامنی دارنا در ایان
گااروه قاارار ماایگیرن ا معنااای راامنی ممک ان اساات از یااک فرهن ا

بااه فرهن ا

دی اار

متفاوت باش گاهی این نامها مما ا پ یا ههای غیار فارد هساتن و ایان باهویاژه در ناام
دختران مشهود است برای مثام ،نامهایی ماننا پریاا ،پریساا ،پرینااز یاا پریاان کاه باهدلایا
زی اشااناختی یااا شااکوه و عظماات بخشاای ن بااه دختااران مااورد اسااتفاده قاارار میگیاارد و
مفهااوم نااام بااه پریهااا و فرشااتهها ارجااار میده ا ک اه در جهااان خااار صااورت عین ای
ن ارن
 .۳ .۴ .۱ .۳مقولۀ طبیعت یا نامهای الهامگرفته از طبیعت

منظااور آن دسااته از نامهااای هسااتن کااه بااه پ یاا ههای ط یعاای و گیاهااان و اجاارام
آساامانی ارجااار میدهناا نامهااایی مانناا نی لااوفر ،سااحر ،سااتاره ،اختاار و مهتااان باارای
دختاران در فارسای و ماولا مکاان باهعنوان ماولا ط یعات بارای پسااران در ایان پااژوهش
در نظر گرفته ش که شام نامهایی مانن ال رز و سهن در فارسی پسرانه میشود
بنااابراین در ایاان ماالااه اسااامی جمااعآوریشاا ه بااا توجااه بااه تعاااریف و توراایحات
ارائااهش ا ه در ای ان بخااش در  1گااروه هااویتی ماااه ی ،مل ای ،فرامل ای و خنث ای گااردآوری
ش هان و دادههای بهدستآما ه در هار یاک از ایان گروههاا از یاک ساو بهصاورت کلای و
از سوی دی ر براسا

جنسایت افاراد تحلیا شا ن از ایان رو تلاا

شا ه اسات کاه در

این پژوهش نشاان دهایم کاه در هار یاک از نسا های انتخاابی افاراد باا توجاه باه مفااهیم
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ارائهش ه بیشتر از ک امیک از نامهاای موجاود اساتفاده مایکننا تاا در نهایات بتاوانیم سایر
تحوم نامها را در یک گروه تعیینش ه بهخوبی نمایان سازیم
 .۴روش پژوهش
 .۱ .۴شرکتکنندگان

در ای ان ماالااه س ایر تحااوم نامگااااری در چهااار نس ا در یکاای از سااازمانهای دولت ای
شااهر تهااران بررساای ش ا ه اساات باار هم این اسااا  9913 ،نااام (مجمااور نامهااای چهااار
نس ا ) از متول ا ان سااامهای  9911تااا  9913از طری اق درخاات خویشاااون ی بااا همک ااری
کارکنااان آن مجموعااه بااا ه ا پ بررساای هویاات نامهااا جمااعآوری شاا ه اساات در ایاان
تحایق  911نفر از کارکنان این ساازمان دولتای اساامی چهاار نسا از خاانوادۀ خاود را کاه
شام اجا اد پا ربزرگان ،ماادر بزرگاان ،ماادران و پا ران و هم ناین فرزنا ان خاود باوده
را به محااان ارائه دادهانا و سا ا محاااان ایان اساامی را بهصاورت نماودار درختای کاه
معروپ به درخت خویشاون ی است ،درآورده و بررسی کردن
 .۲ .۴محتوای دادههای پژوهش

دادههایی کاه در ایان پاژوهش بررسای میشاون نامهاای چهاار نسا مختلاف از افاراد
را شااام میشااود کااه ایاان چهااار نساا شااام پاا ر و مااادر پاا ربزگان و مادربزرگااان،
پ ا ربزرگها و مادربزرگهااا ،مااادران و پ ا ران و فرزن ا ان میشااود باار هم این اسااا

هاار

یااک از کارکنااان حاراار در ای ان سااازمان اسااامی چهااار نس ا خااود را در اختی اار محاا اان
قرارداده تا در نهایت بتوان سیر تکاملی تغییر نامگااری در این نس ها بررسی شود
 .۳ .۴روش و تحلیل پژوهش

پااژوهش حاراار از نااور تحایااق توصاایفیتحلیلاای اساات رو

گااردآوری دادههااا

می انی بوده ولی برای پیشین مرباوب باه ایان پاژوهش و هم ناین م اانی نظاری موجاود از
رو

کتابخانااهای اسااتفاده ش ا باارای دسااتیابی بااه نامهااای چهااار نس ا مااورد بررس ای ،از

کارکنااان یکاای از سااازمانهای دولتاای اسااتفاده شاا ه اساات در ایاان زمینااه صاا نفاار از
کارکنااان بهصااورت تمااادفی (خوشااهای) انتخااان ش ا هان از آنهااا درخواساات ش ا ک اه
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درخت فامیلی خود را در چهاار نسا ترسایم کننا سا ا محاااان ،هار یاک از اسامها را
براسااا

جنساایت و هم نااین هویتهااای مااورد بررساای در یکاای از گروههااای هااویتی

ط اهبنا ی ک ارده و نامهااای مربااوب بااه دو گااروه مل ای و خنث ای را براسااا

زیرماولااههایی

نظی ار نامهااای کهاان ،ط یعاات ،مشاااهیر و مفهااومی نی از تاس ایم ک ارده اساات بااا اسااتراتژی
نمونهگیری براساا

شااخصهای نموناه ،پارامترهاای ماورد نظار جامعا آمااری مشاخص

شاا و دادههااای جمااعآوریشاا ه نشااان ر فراواناای و درصاا توزیااع بااوده و بهصااورت
توصاایفی و اسااتن اطی تحلیاا شاا ن در آمااار توصاایفی از رو

نمودارهااای سااتونی

اسااتفاده شا و در آمااار اسااتن اطی نیاز باارای مشااخص ش ا ن رابطا جنسایت و هوی ات در
هر یک از نس ها از نتایج حاص از آزمون خیدو 9نیز استفاده ش
 .۵یافتههای پژوهش

بااا توجااه بااه بررس ای نامهااای جمااعآوریش ا ه میتااوان نتااایج را بااا توجااه بااه آمااار
توصیفی و اساتن اطی ارزیاابی کارد در بخاش اوم باا اساتفاده از دادههاای موجاود ،تحلیا
توصیفی و س ا تحلی استن اطی آنها ارائه میشود
جدول  .۱فراوانی نامها در هر یک از نسلها
ردیف

نسل

تعداد کل

تعداد زنان

تعداد مردان

9

اوم

111

911

911

1

دوم

611

911

916

9

سوم

9966

191

611

1

چهارم

311

111

113

1

جمع ک

9913

9131

9116

همانطاور کاه در جا وم  9مشاخص اسات تعا اد کا هار یاک از نسا ها نشاان داده
ش ه است و س ا در هر یاک از نسا ها تعا اد زناان و ماردان نیاز بهصاورت مجازا آما ه
است
)1. Chi Square(x2

911
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در جاا وم  1هویتهااای سااهگانه (ماااه ی ،ملاای و فراملاای) بااه تفکیااک جنساایت و
هم نین چهار نس آم ه است نتاایج ایان جا وم نشاان میدها کاه در طاوم ایان ساامها
(چهار نس ) بهکاارگیری اساامی باا هویات ملای در رت ا  9و هویات مااه ی در رت ا دوم
قرار دارد و در تع اد ان کی میتوان اسامی فراملی را نیز شاه بود
جدول  .۲فراوانی نامها در هر یک از نسلها
هویت

هویت

هویت

اسامی

مذهبی

ملی

فراملی

خنثی

193

1-

119

-

9
19

ردیف

نسل

جنسیت

9

اوم

زنان

191

1

اوم

مردان

11

9

9

دوم

زنان

13

116

1

1

دوم

مردان

191

16

1

91

1

سوم

زنان

193

911

91

91

6

سوم

مردان

913

131

6

96

1

چهارم

زنان

13

911

91

11

3

چهارم

مردان

911

193

16

91

99

جمع ک

9131

9911

11

119

نامهااای مل ای بااه کل ای  11/11درص ا از ک ا نامهااا را بااه خااود اختمااا

داده اساات

نامهااای ملاای زنااان  11/11درصاا از کاا نامهااای زنانااه و نامهااای ملاای مااردان 91/11
درص ا از ک ا نامهااای مااردان را تشااکی میدهن ا هم ن این نامهااای مل ای در نساا اوم
 11/1درصاا  ،نساا دوم  13/11درصاا  ،نساا سااوم  99/19درصاا و در نساا چهااارم
 61/11درصااا از اساااامی را در هااار نسااا باااه خاااود اختماااا

دادهانااا دادههاااای

بهدسااتآماا ه نشااان میدهاا بااهترتیااب  9/99درصاا  91/96 ،درصاا  91/11 ،درصاا و
 96/31درص ا از نامهااا مل ای هسااتن ک اه در نس ا های اوم تااا چهااارم از ک ا نامهااا را بااه
خود اختما

دادهان

نامهااای ماااه ی بااهطااور کلای  11/11درصا از کا نامهااا را نیاز بااه خااود اختمااا
داده اساات ک اه در ای ان می اان نامهااای ماااه ی زنااان  11/91درص ا از ک ا نامهااای زنااان و
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نامهااای ماااه ی مااردان  11/19درص ا از ک ا نامهااای مااردان را بااه خااود اختمااا

داده

اساات هم ن این نامهااای ماااه ی در نس ا اوم  61درص ا  ،نس ا دوم 91/91درص ا  ،نس ا
سااوم  69/91درصاا و نساا چهااارم  16/91درصاا از اسااامی را در هاار نساا بااه خااود
اختمااا

داده اساات براسااا

آمارهااا میتااوان دریافاات کاه اسااامی ماااه ی در نسا اوم

 1/99درصاا  ،نساا دوم  3/11درصاا  ،نساا سااوم  11/36درصاا و نساا چهااارم 1/99
درص ا از ک ا نامهااا را بااه خااود اختمااا

داده اساات از ای ان رو میتااوان دریافاات ک اه

نامهاای مااه ی در میاان ماردان بیشااتر از زناان بااه چشام میخااورد براساا

بررسایهای

انجامداده در بخاش نامهاای فراملای میتاوان اذعاان داشات کاه  9/91درصا از کا نامهاا
به این اساامی اختماا

دارد نامهاای فراملای زناان  9/31درصا از کا نامهاای زناناه و

نامهااای فرامل ای مااردان  1/91درص ا از ک ا نامهااای مااردان را تش اکی میده ا یافتااههای
ای ان تحای اق بیااان ر آن اساات ک اه نامهااای فرامل ای در نس ا اوم  1/1درص ا  ،در نس ا دوم
 9/61درصا  ،نسا سااوم  9/91درصا و نسا چهاارم  1/11درصا از اسااامی را باه خااود
میدهناا هم نااین نامهااای فراملاای در نساا اوم  1/96درصاا  ،نساا دوم

اختمااا

 1/91درص ا  ،نس ا سااوم  1/19درص ا و چهااارم  1/11درص ا از ک ا نامهااا را بااه خااود
اختما

داده اسات اساتفاده از نامهاای فراملای از نسا اوم تاا باه نسا چهاارم رونا ی

رو به رش دارد و اگر بخاواهیم ایان گوناه اساامی را باه تفکیاک جنسایت بیاان کنایم بایا
گفاات ک اه در تمااامی نس ا ها نامهااای فرامل ای در می اان زنااان بیشااتر از مااردان بااه چشاام
میخورد بهع ارتی ،گرایش باه انتخاان نامهاای فرازباانی بارای زناان رونا ی رو باه رشا
داشته است بهطور کلای ایان نامهاا کمتارین فراوانای را در میاان دو هویات دی ار (ملای و
ماه ی) دارن که میزان فراوانی آنهاا صارفاً  11باوده اسات در ایان تحایاق علااوه بار ساه
هویت ملی ،ماه ی و فراملای برخای از اساامی را در گاروه خنثای قارار دادهایام ،چراکاه از
نظر معنایی و هویتی نمیتوان ایان گوناه نامهاا را در ساه ماولا هاویتی فاو قارار داد بار
همااین اسااا
اختمااا

نامهااای خنثاای بااهطور کلاای  6/19درصاا از کاا نامهااا را نیااز بااه خااود

داده اساات کاه در ایان میاان نامهااای خنثای زنااان  3/11درصا از کا نامهااای

زنااان و نامهااای خنث ای مااردان 1/11درص ا از ک ا نامهااای مااردان را بااه خااود اختمااا
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داده اساات هم نااین نامهااای خنثاای در نساا اوم  99درصاا  ،نساا دوم  99/91درصاا ،
نس ساوم  9/19درصا  ،و نسا چهاارم  6/91درصا  ،از اساامی را در هار نسا باه خاود
اختماا

نتااایج میتاوان دریافات کاه اساامی خنثای در نسا اوم 1/39

دادهانا براساا

درص ا  ،نس ا دوم  1/19درص ا  ،نس ا سااوم  9/11درص ا و نس ا چهااارم  9/19درص ا از
ک نامها را به خاود اختماا

داده اسات از ایان رو میتاوان دریافات کاه نامهاای خنثای

در میان زنان بیشاتر از ماردان باه چشام میخاورد از ماایسا دو هویات مااه ی و ملای در
هر نسا  ،میتاوان دریافات کاه در نسا اوم نامهاایی باا هویات مااه ی بیشاتر باه چشام
میخااورد و در نسا دوم بااهکاارگیری اسااامی مل ای نسا ت بااه ماااه ی بسایار بیشااتر بااوده
اساات ،ولای ایان میازان در نسا سااوم کامل ااً باار عکاا اساات بااهع ااارتی دی اار نامهااای
ماه ی در نس ساوم بیشاتر از اساامی ملای اسات و دارای تفااوت معنااداری نیاز میباشا
هم نین در نسا چهاارم نامهاای ملای باه میازان قابا تاوجهی بیشاتر از نامهاای مااه ی
اساات از ایاان رو میتااوان دریافاات کااه در نساا های اوم و سااوم نامهااای ماااه ی از
فراوانی بیشاتری نسا ت باه دو نسا دی ار برخاوردار باوده اسات و در نسا چهاارم ایان
ما ار کاملاً تغییر کارده و باه درساتی میتاوان سایر صاعودی را در نامهاای ملای ایان نسا
مشاااه ه ک ارد هم ن این میتااوان نامهااای مل ای و خنث ای را براسااا

زیرماولااههای آنهااا

ارزیابی کرد زیرماول ایان نامهاا شاام نامهاای کهان ،مشااهیر ،مفهاومی و ط یعات اسات
که در این قسمت براساا

جنسایت میتاوان ایان ماولاهها را نیاز ماورد ارزیاابی قارار داد

در ایاان ارزیااابی نساا اوم و دوم بااا یکاا ی ر و نساا سااوم و چهااارم نیااز بااا یکاا ی ر
ساانجی ه میشااون نامهااای مااردان در زیرماولاا کهاان در نساا اوم و دوم جمعاااً 11/99
درص ا بااوده ک اه در دو نس ا سااوم و چهااارم ای ان رقاام بااه  61/11درص ا افاازایش یافتااه
است ماول دی ری که در میان جنسایت ماردان بررسای شا ماولا مشااهیر باود کاه نتاایج
نشااان میدهاا ایاان مااا ار نیااز از  3/19درصاا از دو نساا اوم بااه  91/19درصاا در دو
نس بع ی رسی ه است باه ع اارتی ،سایر صاعودی را میتاوان در ایان ماولاه شااه باود
ول ای دو ماول ا دی اار (مفهااومی و ط یعاات) در مااردان باار عک اا دو ماول ا ذکرش ا ه س ایر
نزولی داشته تاا حا ی کاه میتاوان ادعاا کارد ماولا ط یعات بسایار نااچیز باوده اسات از
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ای ان رو آمااار آن در ای ان پااژوهش ارائااه نمیشااود آمااار ماول ا مفهااومی در مااردان در دو
نساا اوم  93/16درصاا بااوده کااه در دو نساا بعاا ی بااه  11/11درصاا کاااهش یافتااه
است در زنان این چهار ماوله ترتی ی کاملااً متفااوت باا ماردان دارنا کاه باهترتیاب شاام
ماولااههای مفهااومی ،نامهااای الهااامگرفتااه از ط یعاات ،کهاان و مشاااهیر میشااود همانناا
نامهای ط یعات کاه در میاان ماردان از فراوانای چشام یر و قابا تاوجهی برخاوردار ن اود
در میان زنان نیز اساامی ملای از ماولا مشااهیر بسایار نااچیز میباشا در ایان ماولهبنا ی
اسااتفاده از نامهااای کهاان زنااان از  6/1درصاا در دو نساا اوم بااه  91/9درصاا در دو
نسا سااوم و چهااارم رس ای ه اساات بنااابراین ،اسااتفاده از ای ان گونااه نامهااا باارای دختااران
رون ا ی صااعودی داشااته اساات اسااتفاده از نامهااای مفهااومی از  11/99درص ا بااه 11/19
درصاا نیااز افاازایش یافتااه اساات و اسااتفاده از نامهااای الهااامگرفتااه از ط یعاات باارای
نامگااری زنان از  11/11درص به  91/11درص کاهش یافته است
در نمااودار  9میتااوان فراوان ای هاار یااک از گروههااای اسااامی را براسااا

تع ا اد آنهااا

مشاه ه کرد

هویت ماه ی
هویت ملی
هویت فراملی
گروه خنثی

نمودار  .۱فراوانی نامها در هر یک از نسلها
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 .۱ .۵توصیف اطلاعات
جدول  .۳فراوانی و درصد نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه و جنسیت
نسل

فراوانی و درصد

جنس

مرد
جنسیت
اوم

زن
جمع
مرد
جنسیت
زن

دوم
جمع

مرد
جنسیت
زن

سوم
جمع

مرد
جنسیت
زن

چهارم
جمع

مرد
جنسیت
زن

ک
جمع

هویت
هویت مذهبی

هویت ملی

هویت فراملی اسامی خنثی

جمع کل

فراوانی

11

9

1

9

911

درص

1/19

9/1

1

1/99

11

فراوانی

91

93

1

19

911

درص

6/16

1/11

911

1/33

11

فراوانی

913

19

1

16

111

درص

911

911

911

911

911

فراوانی
درص

191
9/31

16
6/19

1
1/96

91
1/11

916
6/19

فراوانی

13

116

1

19

911

درص

1/91

1/16

6/69

9/11

1/13

فراوانی

161

911

99

11

611

درص

911

911

911

911

911

فراوانی
درص

913
1/11

131
1/61

6
1/91

96
9/99

611
1/11

فراوانی

193

911

91

91

191

درص

3/11

9/91

1/61

1/66

9/11

فراوانی

366

196

96

13

9966

درص

911

911

911

911

911

فراوانی

911

193

16

91

113

درص

6/11

1/19

11

1/11

9/11

فراوانی

13

911

91

11

111

درص

1/11

1/13

61

9/11

1/11

فراوانی

113

111

61

11

311

درص

911

911

911

911

911

فراوانی
درص
فراوانی
درص

316
11
693
19

111
1/19
111
9/16

96
9/91
69
1/61

61
91
993
63

9116
9/11
9131
1/11

فراوانی

9131

9911

11

119

9913

درص

911

911

911

911

911
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جاا وم  9نشاااندهناا ۀ فراواناای و درصاا نامگااااری نساا ها برحسااب هویتهااای
چن گانه و جنسیت است برای توصیف دادهها از ج وم توافای 9استفاده ش ه است
در ادامااه هاار یااک از سااؤالات ماالااه را براسااا

دادههااای بهدسااتآم ا ه بااا اسااتفاده از

رو های آماری بررسی خواهیم کرد
تیثیر هویتهای چن گانه بر نامگااری هر یک از نس ها به چه صورت است؟
باارای بررساای تاایثیر هویتهااای چن گاناا نویساان گان از آزمااون خاایدو در ایاان
پژوهش استفاده کردهان
جدول  .۴فراوانی و درصد نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه
هویت

نسلها

اوم
دوم
نس ها
سوم
چهارم
جمع

هویت مذهب

هویت ملی هویت فراملی اسامی خنثی

فراوانی

913

19

1

16

درص

6/3

9/9

1/1

3/91

فراوانی

161

911

99

11

درص

1/91

9/11

9/99

1/96

فراوانی

366

196

96

13

درص

1/13

1/91

1/96

6/19

فراوانی

113

111

61

11

درص

1/91

1/91

61

6/16

فراوانی

9131

9911

11

119

درص

911

911

911

911

ارزش

درجۀ

سطح

x2

آزادیf.d

معناداری

191/391

1

(**)119/1

)**( معنا داری درسطح 1/19

جاا وم  1نشااان دهناا ه ماایسااه ،فراواناای و درصاا نامگااااری نساا ها برحسااب
هویتهاااای چن گاناااه اسااات بااارای ماایساااه ،فراوانااای نامگاااااری نسااا ها برحساااب
هویتهای چن گانه از آزماون خایدو اساتفاده شا نتاایج فاو نشاان میدها کاه تفااوت
فراواناای نامگااااری نساا ها برحسااب هویتهااای چن گانااه از نظاار آماااری در سااطح

1. Crosstab Table
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( )P>1/19معنادار اسات باهع اارت دی ار ،از نظار هویات ،هویات مااه ی در نسا اوم و
سااوم دارای بیشااترین فراواناای و هویاات ملاای در نساا دوم و چهااارم دارای بیشااترین
فراواناای هساات هم نااین بیشااترین نامگااااری براسااا
بیشااترین نامگااااری براسااا
نامگااااری براسااا
نامگااری براسا

هویاات ماااه ی در نس ا سااوم و

هویاات ملاای در نساا چهااارم مشاااه ه میشااود بیشااترین

هویاات فراملاای در نساا چهااارم مشاااه ه میشااود و بیشااترین

اسامی خنثی در نس دوم مشاه ه میشود

حااام بااه ایاان پرسااش میرساایم کااه در گاارایش بااه هویتهااای چن گانااه در اماار
نامگااری به تفکیک جنسیت ،چه رون ی مشاه ه میشود؟
در این بخاش بارای بررسای رابطا هویتهاای چن گاناه و هم ناین جنسایت افاراد از
آزمون خیدو استفاده ش
جدول  .۵فراوانی و درصد هویتهای چندگانه برحسب جنسیت
جنسیت

هویتهای چندگانه

هویت ماه ی

هویتهای چن گانه

هویت ملی
هویت فراملی
اسامی خنثی
جمع

مرد

زن

فراوانی

316

693

درص

1/11

9/11

فراوانی

111

111

درص

1/91

9/11

فراوانی

96

69

درص

1/1

1/9

فراوانی

61

993

درص

9/1

1/3

فراوانی

9116

9131

درص

911

911

ارزش

درجات

x2

آزادی d/f

39/613

9

سطح معناداری

(**)119/1

)**( معنا داری درسطح 1/19

جاا وم  1نشاااندهناا ۀ ماایسااه ،فراواناای و درصاا نامگااااری نساا ها برحسااب
هویتهااای چن گانااه برحسااب جنساایت اساات باارای ماایسااه ،فراواناای هویتهااای
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چن گانه برحسب جنسایت از آزماون خایدو 9اساتفاده شا نتاایج فاو نشاان میدها کاه
تفاااوت هویتهااای چن گانااه برحسااب جنساایت از نظاار آماااری در سااطح ()P>1/19
معنااادار اساات بااهع ااارت دی اار هویتهااای چن گانااه و جنساایت بااا هاام رابطااه دارناا
طوریکه نامگاااری باا هویات مااه ی ماردان در ماایساه باا زناان بیشاتر و از نظار آمااری
معنادار است بارعکا ،نامگاااری باا هویات ملای ،هویات فراملای و اساامی خنثای بارای
زنان در ماایسه با مردان بیشتر و از نظر آماری معنادار است

نمودار  .۲سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در کل نمونه بر حسب درصد

نمااودار  1ساایر تحااوم نامگااااری نس ا ها را برحسااب هویتهااای چن گانااه ،برحسااب
درصا نشاان میدها همااانطاور کاه در ایان نمااودار مشاخص اسات ،اساامی ماااه ی در
نساا سااوم ،نامهااای ملاای و فراملاای در نساا چهااارم و نامهااای خنثاای در نساا دوم از
بیشااترین فراوانای برخوردارنا کاه ایان فراوانیهااا در جا وم فااو باار حسااب درصا بااه
نمایش در آم هان

1. Chi-Square Test
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931

نمودار  .۳سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در کل نمونه برحسب فراوانی

نمااودار  9نیاز باار حسااب فراوانای ،سایر نامگااااری را در هاار یااک از نسا ها براسااا
هویتهااای مشااخصش ا ه نشااان میده ا در ای ان نمااودار همااانطااور ک اه مشااخص ش ا ه
است خاط آبای مرباوب باه هویات مااه ی اسات و نشاان میدها کاه اساامی مرباوب باه
هویت ماه ی بیشاترین فراوانای را در نسا ساوم دارد خاط سا ز مرباوب باه هویات ملای
است و نشان میده که نس چهارم با  111نام ملی بیشترین فراوانی را دارد

نمودار  .۴سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ مردان برحسب درصد
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یکی از بررسایهای انجاامشا ه در ایان پاژوهش ،سایر تحاوم نامهاا براساا

جنسایت

افراد در هر یاک از نسا ها باود در نماودار  ،1انتخاان ناام ماردان در هار یاک از نسا ها
براسااا

درص ا بااه نمااایش درآم ا ه اساات باارای نمونااه ،رن ا

زرد مربااوب بااه هوی ات

فراملای اساات و همااانطااور ک اه در ای ان تمااویر مشااخص ش ا ه اساات ،نااام فرامل ای می اان
مردان در نس چهارم باا  11درصا بیشاترین فراوانای را داشاته اسات و یاا رنا

آبای کاه

مربوب به هویات مااه ی اسات باا  31/9درصا در نسا ساوم نشاان میدها کاه ماردان،
اسامی ماه ی را در نس سوم بیشتر انتخان کردهان

نمودار  .۵سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ مردان برحسب فراوانی

نمااودار  1نیااز براسااا

جنساایت مااردان و میاازان فراوان ای آنهااا بااه تحلیاا فراواناای

هویتهااای چن گانااه پرداختااه اساات باارای نمونااه رنا
است و این رن

باانفش مربااوب بااه اسااامی خنث ای

نشاان میدها کاه  91ناام خنثای در نسا دوم بارای ماردان باهکاار بارده

شا ه اسات کاه در میاان نسا های دی ار بیشاترین فراوانای را دارد یاا رنا

زرد نمایاان ر

هویت فراملی است و با  16ناام فراملای در میاان ماردان نسا چهاارم بیشاترین فراوانای را
به خود اختما

داده است
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نمودار  .6سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ زنان برحسب درصد

سیر تحاوم نامهاا براساا

جنسایت افاراد در هار یاک از نسا ها یکای از بررسایهای

انجاامشا ه در ایان پاژوهش بااود در نمااودار  ،6انتخاان نااام زنااان در هار یااک از نسا ها
براسااا

درص ا بااه نمااایش در آم ا ه اساات باارای نمونااه ،رن ا

آب ای مربااوب بااه هوی ات

ماه ی است و همانطور که در ایان تماویر مشاخص شا ه اسات ،ناام مااه ی میاان زناان
در نس سوم باا  11/3درصا بیشاترین فراوانای را داشاته اسات یاا رنا

سا ز کاه مرباوب

به هویت ملای اسات اسات باا  11/1درصا در نسا اوم نشاان میدها کاه زناان ،اساامی
ملی را در نس اوم بیشتر انتخان کردهان

نمودار  .7سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ زنان برحسب فراوانی
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نمااودار  1نیااز براسااا

جنساایت زنااان و میاازان فراواناای آنهااا بااه تحلیاا فراواناای

هویتهاای چن گاناه پرداختااه اسات باارای نموناه ،رنا
است و این رن
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باانفش مرباوب بااه اساامی خنثای

نشاان میدها کاه  19ناام خنثای در نسا دوم بارای ماردان باهکاار بارده

شا ه اساات کاه در میاان نسا های دی اار بیشااترین فراوانای را دارد یاا رنا

زرد نمایاان ر

هویت فراملی اسات و باا  91ناام فراملای در میاان زناان نسا چهاارم بیشاترین فراوانای را
به خود اختما

داده است

 .6بحث و نتیجهگیری

زبااان رساامی و مل ای در ای اران زبااان فارس ای اساات تیثیرگااااری ای ان زبااان باار ابعاااد
زنا گی مردمای کاه دارای زبانهااا و فرهن هاای مختلاف در ایاران هساتن  ،آشاکار اساات
نااام بااهعنوان عنماار زبااانی و فرهن ای و نماااد هااویتی از ای ان تیثیرگااااری بااه دور نمان ا ه
است یکی از عواما بسایار مهام کاه در امار نامگاااری نیاز ماؤثر اسات ،جنسایت اسات
واژۀ جنس ایت ماولااهای اجتماااعی و همساااخته میباش ا و از واژۀ جاانا ک اه عموم ااً باارای
بیان هماان ماولاه فااط از دیا گاه زیستشناسای باهکاار مایرود ،متفااوت اسات جنسایت
شام رفتارها ،ناشهاا ،کنشهاا و ان یشاههای اجتمااعی اسات کاه فرهنا

حااکم بار هار

جامعه به عها ۀ دو جانا زن و مارد میگااارد و در ارت ااب باا ناشهاای جنسایتی ،افکاار
قاال ی در ماورد هار دو جانا در جامعاه مشااه ه میشاود در راساتای دو ماولا جنسایت
و ناشهااای جنساایتی ،قشااربن یهای جنساایتی در جامعااه پ یاا ار میشااود کااه عماا تاً
مربااوب بااه پادا هااایی اساات از ق یا توزی اع قا رت ،ثااروت ،وجااه ،آزادیهااای فااردی و
اقتمادی که هر عضوی از جامعاه بناا بار موقعیات خاود در هارم سلسالهمرات ای حارار در
جامعه از آن بهره میبرد (نرسیسیانا)9911،
نکتهای که در ارت ااب باا امار نامگاااری مطار میگاردد ،ایان اسات کاه در دساتهبن ی
نامهااای مل ای ،اسااتفاده از نامهااای کهاان و مشاااهیر و نی از ماااه ی باارای پسااران ب ایش آن
است که بارای دختاران باهکاار گرفتاه میشاود باهنظار میرسا ناام فرزنا ان پسار عاما
مهمتااری در تعیااین هویتهااای ملاای (در ماولااههای خااا

) و ماااه ی خااانواده اساات

هم ن این بااهدلی ا مردمحااور بااودن جوامااع امک اان رش ا و پاارور

مااردان باارای کسااب
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ناشهای اجتماعی ،سیاسی و علمای مهام بیشاتر فاراهم باوده ،لااا در بخاش ناام مشااهیر،
فراوانی نام پسران بیشتر اسات و بارای دختاران ط اق آماار میتاوان اذعاان داشات کاه دادۀ
قاب توجهی در این بخش بهدست نیام ه اسات برخلااپ ناام دختاران کاه عمومااً باا الهاام
از عناصااار موجاااود در ط یعااات برگزیااا ه میشاااود و صااارفاً معیارهاااای زی اشاااناختی و
خو آوایی در آن در نظر گرفتاه میشاود و جن ا احساسای باه خاود میگیارد ،ناام پساران
براساا

مفاااهیم غیراحساسای انتخااان میشاود ایان امار حاااکی از آن اسات کاه انتخااان

نااام مااردان بااا توجااه بااه ناشهااایی ک اه در زن ا گی روزمااره و اجتماااعی خااود دارن ا بااا
نامهایی کاه بارای زناان انتخاان می شاود متفااوت اسات و تلاا
نام مردان لطافت و احسا

شا ه اسات در انتخاان

کمتری دی ه شود

ط ااق دادههااا و نتیجااهگیری علینااژاد و طیااب ( ،)9931دلیاا گاارایش بااه نامهااای
ماااه ی اعتاااادات دین ای و روحی اات ماااه ی در خااانواده اساات پژوهشهااای دی اار نظی ار
ایمااانی ( )9969نشااان میدهن ا انتخااان نامهااای عرب ای بااهدلی ا باورهااای خااا

ماااه ی

میباش و همانگونه که در ایان تحایاق نشاان داده شا نامهاای مااه ی ماردان نسا ت باه
زنان از فراوانی بیشتری برخاوردار اسات و در نامگاااری یکای از راههاایی کاه باه خاانوادۀ
ماه ی با تفکر سنتی کمک مایکنا تاا هویات مااه ی خاود را باروز دها  ،تا اوم ب خشا
یا به نس بعا ی منتاا کنا  ،برگزیا ن ناامی مااه ی از ناور اساماء حسانی ،جلالاه و ناام
پیام ران و امامان و شخمیتهای دینی ،برای فرزن ان خود است
نتایج بهدساتآما ه هم ناین نشاان میدها کاه تفااوت هویتهاای چن گاناه برحساب
جنسیت از نظار آمااری در ساطح معناادار اسات باه ع اارت دی ار هویتهاای چن گاناه و
جنسیت باا هام در ارت اطنا  ،باهطاوری کاه نامگاااری باا هویات مااه ی بارای ماردان در
ماایسااه بااا زنااان بیشااتر و از نظاار آماااری معنااادار اساات و باارعکا نامگااااری بااا هوی ات
ملای ،هویات فراملای و اسااامی خنثای زنااان در ماایسااه بااا مااردان بیشااتر و از نظاار آماااری
معنادار است ایان امار نشاان میدها کاه تمایا بارای انتخاان برخای از اساامی براساا
جنساایت صااورت میگیاارد و گاااهی نمیتااوان برخاای از نامهااا را بااه جنساایت خاصاای
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مرت ط کرد بارای نموناه اساامی مارت ط باا ط یعات بیشاتر بارای زناان و اساامی مارت ط باا
اساطیر برای مردان استفاده میشود
اسااتفاده از نامهااای ملاای در سااامهای اخیاار افاازایش یافتااه اساات یااا حتاای میتااوان
کاربرد نامهای مفهومی را در میان زنان بیشاتر شااه باود و دلیا ایان امار را میتوانا بالاا
رفتن سطح آگاهی افراد نسا ت باه هویات خاود باشا هم ناین ایان مطلاب باا گفتاههای
فاایض ( )9939نیااز مطابااات دارد وی معتااا اساات میاازان تحماایلات میتواناا رابطاا
مسااتایمی بااا نامگااااری داشااته باشاا از ایاان رو ،بااهدلیاا بالااا رفااتن سااطح دانااش و
آگاهیهای سیاسی و اجتماعی میتوان نامهای متنوعی را برای فرزن ان خود برگزی
در سااامهای اخی ار اسااتفاده از نامهااای فراملای را بااهخمااو

در می اان دختااران بیشااتر

شاه یم و باهدرساتی میتاوان یکای از ان یزههاا بارای اساتفاده از اینگوناه نامهاا را اعت اار
دادن و پرستیژ بخشی ن باه فارد دانسات ط اق تحایااات علیناژاد و طیاب ( )9931اساامی
فرن اای و خااارجی معنااایی نمااادین (اعت ااار ،پرسااتیژ و غرباای) دارناا و از آنجااا کااه
کشاورهای خاارجی بهخماو

کشاورهای غربای نمااد پیشارفت در جاوامعی نظیار ایاران

محسون میشاون  ،اساتفاده از ایان نامهاا کاه رنا وبویی فرن ای دارنا  ،باه حاا اعت اار
فرد کمک میکن
در ایاان پااژوهش برخاای از نامهااا را جاازو هاایچیااک از هویتهااای ملاای ،فراملاای و
ماه ی نمیتوان قارار داد ،چراکاه ناه ریشا مااه ی و ناه ریشا ملای و فراملای را میتاوان
در آنها دی از این رو این اساامی در گروهای باه ناام اساامی خنثای گنجانا ه شا هان کاه
از  9913اساام جمااعآوریش ا ه صاارفاً  119نفاار از ای ان نااور اسااامی اسااتفاده کردهان ا در
مجمور این ط اه بیشتر باه زناان مرباوب میشاود و تعا اد کمتاری از ماردان در ایان گاروه
مشاه ه میشون
دادهها در نهایت نشاان داد کاه نامگاااری باا هویات ملای بیشاترین فراوانای را در میاان
دی اار نامهااا بااه خااود اختمااا

داده اساات هوی ات مل ای بخااش مهم ای از خااود فاارد را

تشااکی میدهاا و بساایاری از جن ااههای زناا گی افااراد در جامعااه را تحاات تاایثیر قاارار
میده دقیااً به همین دلیا اسات کاه دولتهاا باا صارپ هزیناههای بسایار سان ین و باا
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اسااتفاده از ابزارهااای گوناااگون مانن ا نهادهااای اموزش ای ،رسااانهها و حت ای بااازار مماارپ
سعی مایکننا هویات ملای کشورشاان را در راساتای مناافع ملای و ارز هاای حااکم بار
جامعه حفا ،و تاویات کننا دولتهاا میداننا انارژی و پتانسای ملات متعلاق باه کسای
است کاه هویات آن ملات را سااخته اسات از آنجاا کاه نامگاااریها بخشای از فرهنا

و

هوی ات جامعااه و در واقااع نمااادی از آن هسااتن  ،بااهطور ط یع ای انتظااار ای ان اساات ک اه در
جامعهای که هویت ملی را تجریه میکنا نامگاااریها باهسامت اساامیای پایش بارود کاه
جامعه هویت خود را در آنهاا مت لاور میبینا بناابراین ،میتاوان باا تایثیر بار هویات ملای
که این تیثیر شاام تاویات و هم ناین بررسای آسایبها و پاشانهآشای های فرهنا

اسات

میتااوان ملت ای را م ا یریت کاارد و در راه پیشاارفت فرهن ای و اجتماااعی قاارار داد در ای ان
راه شاای رسااانه مهمتاارین ناااش را ایفاا مایکنا و ایاان مهام نیااز بااه سیاساتگااریهای
کلااان را در حااوزۀ رسااانههای عمااومی و ارت اااب جمعاای کشااور بااه مااا گوشاازد میکناا
هم ناین نمیتااوان از ناااش آمااوز

و پاارور

و نهادهااای رساامی و غیررساامی آموزشای

در جامعااه بااهسااادگی گاشاات بیتااوجهی بااه اماار آمااوز

حت ای باارای برهااهای از زمااان

میتوان هویت ملتی را برای سامهای طولانی در آین ه با مشک مواجه سازد
کتابنامه
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فق ان پهو
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کارشناس ی ارش
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متم ی در دانش جویان کارشناس ی ارش

توج ه نب ود ای ن یافت ه ا میتوان

و دکت ری اب ل
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 .۱مقدمه

م مص ا

متم ی پ ی های ج ی و ش ایع در مؤسس ات آموزش ی ب هویهه در

مق ا ع تیل یتات تیمیت ی اس

(ایم ران و ن وردین2199 ،9؛ بیس تی2192 ،2؛ دنیس وا-

اش می  )2191 ،9م م ص ا

متم ی ش امل ب رفتاری ای متم ی از بی ل تقت س در

آزمون ،س ر

متم ی و رفتار ای دیی ری اس

میرسانن بس یاری از پهو ش یران معتق ن

ک ه ب هن ومی ب ه ش راف

کهم مص ا

متم ی آس یس

متم ی میتوان

پیام

ناگواری برای دانش جویان ،مؤسس ات آموزش ی و ک ل جامع ه ب هدنب ا داش ته باش

ای
(ال ین

و تامپسون2191 ،2؛ ایمران و نوردین)2199 ،
سر

متمی ییی از اش یا اساس ی م م ص ا

متم ی میس و

میش ود س ر

متمی به معن ی ارائ ة مام ان ة آی ار دیی ران ب ه ن ام خ ود ب ون اج ازه ص احس ای ر اس
(پوپ واک و ف انتی2195 ،5؛ ونی م و ب ی )2192 ،2میس ون )2111( 1س ر

متم ی را

بهص ورت اس تفادۀ مم ی و بیمتاحظ ة افی ار ،الف ا و ای ه ای دیی ران ،ب ون ارج اع
شفاف به منبع مورد استفاده تعریف نموده اس
سر
ش ه اس

متمی آن ر مهم اس

ک ه در وانین بیش تر کش ور ا ،ای ن پ ی ه ج رم تتق ی

مثتاً در ای ران ،در انون پیش ییری و مقابت ه ب ا تقت س در تهی ة آی ار متم ی ک ه

مش تمل ب ر م اده واح ه و ده تبل ره میباش  ،ب رای مرتیب ان حقیق ی مج ازات ج زای
نق ی درج ه  9و میرومی

از حق و اجتم امی درج ه  2در نظ ر گرفت ه ش ه اس

در

تبل ره ای ای ن انون ب رای تم امی ذینفع ان از جمت ه دانش جویان ،اس اتی و مؤسس ات
متختف حس س تخت ف مج ازاتی از بی ل اخ را دانش جو ،ابط ا م رک تیل یتی ،تن ز

1. Imran & Nordin
2. Beasley
3. Denisova-Schmidt
4. Alleyne & Thompson
5. Pupovac & Fanelli
6. Honig & Bedi
7. Mason
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رتبه یا پایة مض و یئ
ش ه اس

(مجت
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از

متم ی ،اخ را ی ا لغ و رارداد و پتم ؤ مؤسس ه در نظ ر گرفت ه

شورای استامی)9912 ،

بررسی پیشینة پهو

ای مرب و ب ه س ر

متم ی در آم وزز م الی نش ان مید

ک ه ای ن موض وع م واره مش یتی ب رای پهو ش یران و دانش جویان و ته ی ی ب ر امتب ار
دانش یاه ا ب وده اس
2191؛ م
آناس

(ا ریچ،

اوارد ،م و و بوکوس متی2192 ،9؛ س وترلن -اس می ،

آن و چ اکراوارتی2191 ،9؛ مس یک )2191 ،2پهو

ای اوین م ،متیس ون،

و رو تین م ،)2191( 5بوکوس ماتی ،ا ریچ ،ای ی و ب ل ،)2191( 2ج ر  ،اور ،

جربی ک و اس پرا  )2191( 1و

وو و

بالای و وع و ش یوع نمون ه ای متع د س ر
س ر

2

وور ،)2191( 1می ی نش اند ن ۀ س طو
متم ی در ب ین دانش جویان س تن پ ی ۀ

متم ی در می ان دانش جویان و دان آموختی ان زبان

ای خ ارجی (ب هویهه

انیتیسی) به ور بیعی از دیی ر رش ته ا ان کی بیش تر دی ه میش ود دلی ل مم ۀ آن ای ن
اس

که این افراد مت اوه ب ر تم ام دل ایتی ک ه دیی ران را وادار ب ه س ر

متم ی میکنن ،

مجبور ب ه نی ارز مقال ه ی ا پای اننام ه ب ه زب انی غی ر از زب ان رس می کشورش ان س تن
م م تس تم کام ل ب ه زب ان خ ارجی و ت را از اینی ه مب ادا نتوانن

منظ ور خ ود را ب ه

درس تی بی ان کنن  ،اف راد را ناخودآگ اه ب ه اس تفاده از نوش ته ای دیی ران س و مید ن ،
ب هویهه در زب ان انیتیس ی ک ه چن ین مط البی ب هوف ور در اینترن
یاف

و ش بیه ای اجتم امی

میشود.

در ای ن خل و

 ،پهو ش یران ی ک س ری موام ل ف ردی (از بی ل س ن ،جنس ی ،

بق ه اجتم امی و م ذ س) و موام ل زمین های (از بی ل ک
درک و پ ذیرز سیاس

ش راف

ای افتخ ار ،رفت ار دوس تان،

متم ی ،رفت ار اس اتی و ) م رتبم ب ا س ر

متم ی را

1. Ehrich, Howard, Mu, & Bokosmaty
2. Sutherland-Smith
3. Madaan & Chakravarty
4. Masic
5. Ewing, Mathieson, Anast, & Roehling
6. Bokosmaty, Ehrich, Eady, & Bell
7. Jereb, Urh, Jerebic, & Šprajc
8. Hopp & Hoover
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(امی ری و خامس ان )9911 ،در م رور موام ل ف ردی ،امی ری و خامس ان

( )9911به این نتیجه رس ی ن ک ه پهو
کافی نیس

و نمیتوان ب ا ا عی

ای خ و

فر نیی و مذ بی و سر

و باکیفی

م رتبم ب ا ای ن موض وع

درب ارۀ رواب م موام ل ف ردی ب ا س ر

نظ ر ک رد یی ی از زمین ه ایی ک ه نی از ب ه پهو

متم ی اظه ار

ای بیش تر دارد رابط ة ب ین امتق ادات

متمی میباش (برتون ،تالپاد و این )2192 ،9
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نش ه اس
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در بعض ی پهو

متم ی ن وز ب ه ور کام ل ش ناخته

ا رابط ة ض عیفی ب ین ای ن دو کش ف ش ه اس

(میچت ز

9111 ،2؛ ولس من ،پی رو و واسیتس یی ،)2112 ،9در ح الی ک ه پهو

ای

دیی ر رابط ة معن ادار و البت ه متوس طی ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و س ر

متم ی

و می
یافتهان

(برت ون ،تالپ اد و

این 2192 ،؛ بت ادگود ،ترنت ی و م ورداک2111 ،2؛ رتینی ر و

ج ردن )2115 ،5از ای ن رو مچن ان پهو
به ابعاد رابط ة ای ن دو متغی ر بپردازن

در ای ران ،رابط ة ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی

و ت ثییر احتم الی آن ب ر درک مل ادیق س ر
ک ردن ای ن خت ث و در جه
اف زای

تقوی

ای زی ادی از زوای ای گون اگون میتوانن
با

متم ی بررس ی نش ه اس

فپ ر

و کم ک ب ه غن ای ادبی ات تیقی ق و در راس تای

دان

و آگ ا ی از مت ل و موام ل متع د س وفرفتار ای متم ی و پهو ش ی ،در

ای ن پ هو

از می زان

ج ی

رابط ة ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و درک و برداش

و ش ت مل ادیق س ر

متم ی در ب ین دانش جویان تیل یتات تیمیت ی رش تة
حاض ر ب ا

زبان انیتیسی بررسی میگ ردد ب ه ور مش خص ،پ هو

ر س ؤالات زی ر،

ب هدنبا پ ر ک ردن خت ث پهو ش ی موج ود در ای ران درب ارۀ رابط ة ب ین م ذ س و س ر
متمی اس :
 9می زان درک و آش نایی دانش جویان تیل یتات تیمیت ی زب ان انیتیس ی از ج ی
ش ت ملادی ق و اشیا گوناگون سر

و

متمی چق ر اس ؟
1. Burton, Talpade, & Haynes
2. Michaels & Miethe
3. Huelsman, Piroch, & Wasieleski
4. Bloodgood,Turnley, & Mudrack
5. Rettinger & Jordan
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از

 2آی ا امتق ادات فر نی ی و م ذ بی در می زان درک و آش نایی از ج ی
ملادیق گوناگون سر

متمی دانشجویان مرد و زن تفاوت معناداری ایجاد میکنن ؟

 9آی ا امتق ادات فر نی ی و م ذ بی در می زان درک و آش نایی از ج ی
مل ادیق گون اگون س ر

وش ت

متم ی ب ین دانش جویان کارشناس ی ارش

وش ت

و دکت ری تف اوت

معناداری ایجاد میکنن ؟
 .۲پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
 .۱ .۲نمونههای سرقت علمی در آموزش عالی ایران

پهو ش یران زی ادی ب ه بررس ی و ارائ ة را یار ای پیش ییری از س ر
پرداختهان

در م ین راس تا ،مؤسس ات آموزش ی نی ز مقررات ی را ب رای برخ ورد ب ا

ملادیق رفتار ای غیرمتمی و س ر
متمی دس

متم ی

به گریبان اس

سر

متم ی ت وین کردهان

ای ران نی ز ب ا پ ی ۀ س ر

متم ی ب ه مش یتی ج ی در فراین

آم وزز کش ور

ش ه اس

(جم الی )2199 ،ب رای مث ا  ،ول ن )2111( 9در گزارش ی ب ا من وان

«رس وایی س ر

دادن مقال ات مقام ات

مب

متم ی ب رای مقام ات متم ی ای ران» ب ه ب ازپ

بتن پای ه کش ور توس م چه ار مجت ة متم ی پرداخت ه اس
سر

در ای ن گ زارز ،در م ورد

متمی مقامات کشور ،ب ه چن ین م ورد مقال ه اش اره ش ه اس

در مجت ة مهن س ی ک امپیوتر در س ا  2111چ او ش ه اس
کپیب رداری از پهو ش یران ک رۀ جن وبی در س ا  2112اس
متم ی توس م یی ی از دیی ر وزرای و

از جمت ه مقال های

ک ه د یق اً و کتم هب هکتم ه
مچن ین ب ه رس وایی

در مقال های منتش ر ش ه در س ا  2112نی ز

اشاره ش ه اس
در مطتب ی دیی ر ،مجت ة دان

در گزارش ی از اس تون )2192( 2ب ا من وان «در ای ران،

بازار سیاه ف روز مقال ه رون ق میگی رد» ب ه موض وع خی ل مظ یم پتاک ارد ب ه دس تانی ک ه
مقالات  ISIمیفروش ن ی ا مراک زی ک ه پایاننام ه میس ازن  ،پرداخت ه اس
خ انمی ک ه ب هدنبا س فارز پایاننام ه اس

ای ن گ زارز ب ه ب ازار خری

ب ا روایت ی از
و ف روز
1. Holden
2. Stone
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پایاننام ه و مقال ه در ا راف دانش یاه ته ران ،ب همن وان نم اد آم وزز م الی کش ور،
میپ ردازد در ای ن گ زارز اش اره ش ه اس

ود ده درص

ک هح

( 5111من وان)

پایاننامه ا در کشور سالانه از بازار غیر انونی تهیه و ارائه میگردن
در ی ازد م آب انم اه  ،9915مجت ة بیع

یی ی از ب ترین گزارز ا درب ارۀ ای ران را

منتشر ک رد کال اوی )2192( 9در ای ن گ زارز از تعتی ق و ب ازپ

فرس تادن  51مقال ه 212

 212دانش من و پهو ش یر ایران ی ب هدلیل جع ل متم ی و دس تیاری در آن ا خب ر داد
سر

متم ی ،دس تیاری در ن ام نویس ن گان ،دس تیاری در فراین

سیستم ارزیابی متم ی ،انتش ار و اختل ا
که برای این سر

غیر انونی نویس ن گی مقال ه از م واردی اس

متمی بیان ش

نظ ر ب ه حساس ی
در دس ترا نیس

ارزی ابی متم ی ،فری س

موض وع ،آم ار و گزارز ای مس تن و رس می از تختف ات متم ی
مم ۀ گزارز ا از مل ادیق و نمون ه ای س ر

مطبوم ات ب ه چ او میرس

از جمت ه در گزارش ی در و س ای

به نمونة جالس سوفاستفاده متم ی توس م مض و یئ
کش ور اش اره ش ه اس

متم ی گهی اه در

خب ری تس نیم (،)9911

متم ی یی ی از دانش یاه ای معتب ر

ای ن اس تاد دانش یاه ،ص رفاً ب هواس طة تش ابه اس می ،مقال ات

دییران را حتی در مباحثی خار از تخلل  ،در پروفایل خود در کرده بود
بهدنبا اف زای

روزاف زون تختف ات گون اگون پهو ش ی در کش ور و ب یم از مخ وز

ش ن بیشتر وجه ة متم ی کش ور در مج امع بینالمتت ی ا
از جمت ه ای ن ا

امات چن ی ص ورت پ ذیرف

امات میت وان ب ه تل ویس انون پیش ییری و مقابت ه ب ا تقت س در تهی ة

آیار متمی و مچنین ابتاغ دستورالعمل تختفات پهو شی اشاره کرد
بیش تر پهو
سر

ای پیش ین در ای ران ،ب ه دی گاه و نی رز دانش جویان نس ب

متمی و دلای ل ب روز آن پرداختهان

رخ داده اس

اتف ا ی ک ه ت ا ح ودی در س ایر کش ور ا نی ز

پی وراری )2195( 2از حج م وس یع پهو

دانشجویان و اساتی از س ر

ب ه

متم ی ک ه تنه ا ب ه پرس

ا در رابط ه ب ا درک

ای انتزام ی میپردازن  ،انتق اد
1. Callaway
2. Pecorari

رابطة بین امتقادات فر نیی و مذ بی و برداش

میکن و معتق اس

ارزش من پیش ین نی ز یاف
بنابراین پهو

از

یافت ه ای پهو

ای ج ی
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ای اخی ر در ای ن زمین ه را میت وان در مطالع ات

و نی ازی ب ه تی رار می ررات در پهو
بای

ب ه جنب ه ای ج ی

ای ج ی

و ناش ناختة س ر

نیس

متم ی بپردازن

یی ی از جنب ه ای کمت ر بررسیش ه در جه ان و نی ز در ای ران رابط ة ب ین امتق ادات
فر نیی و مذ بی و سر

متمی اس

(امیری و خامسان)9911 ،

 .۲ .۲فرهنگ ،مذهب و سرقت علمی

نق

متم ی میش ه موض ومی بی

فر ن م در س ر

موض ومی ک ه س وودن )2115( 9ب ه آن پرداخت ه اس
زبان تمایز ائ ل ش ه اس

ای ه ا و س ر

ب ه امتق اد س وودن ( )2115شناس ایی رفتار ا و برخورد ای

دانش جویان چن زبان ه در ارتب ا ب ا پ ی ۀ س ر
فر ن م امیانپ ذیر اس

برانیی ز ب وده اس

وی ب ین س ر

؛

مام ل

متم ی ،از ری ق بررس ی نق

پی وراری ( )2119ب ا گزارش ی از دانش جویان ژاپن ی ک ه در

تیتیفش ان ب ه منب ع م ورد نظ ر اس تناد و ارج اع ن اش تهان ب ه مالیی
منظ ر فر ن م ژاپن ی اش اره ک رده اس

مش ترک دان

از

 ،ب ینمعن ا ک ه دانش جویان اس ت لا کردهان

که

مطت س من ر در منب ع ،موض ومی ب یهی ب وده ،مم ومی ش ه و دانش ی مش ترک اس
در مالیی

انیل اری مؤل ف خاص ی نیس

،

و بن ابراین نی ازی ب ه اس تناد ن ارد نیت های

مش ابه در فر ن م چ ین نی ز وج ود دارد ک ه براس اا آموزه ای کنفس یوا ،بازتولی
بتی ه را ب ردی درخ ور س تای

افیار و استفاده از واژگ ان دیی ران ن هتنه ا ک اری درس

تتق ی میگ ردد س وودن ب ه مشخل ة دیی ری نی ز در فر ن م چ ین اش اره میکن
اینی ه دانش جوی خ و

رگ ز نظ رات معتم ان و مقام ات دیی ر را ب ه چ ال

بتیه وفادارانه آن ا را کپ ی و بازنش ر مینمای
چ ین ک ه در مقول ة س ر
کتیشهس ازی را مط ر میکن
سر

متم ی س طیی اس

البت ه بع

و معتق

نمیکش

از پ رداختن ب ه فر ن م ژاپ ن و

متم ی در تقاب ل ب ا فر ن م غ ر
اس

و آن

رار دارد ،س وودن خط ر

چن ین دی گا ی ب ه پ ی ه ایی مانن

و ریش ه در زیرس اخ

آموزش ی دارد ک ه مم تاً مبتن ی ب ر

1. Sowden
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و بع اً ب ا آم وزز امی ان تغیی ر نی رز ب ه

ا )2112 ،9ب رای پاس

متم ی وج ود دارد (ل ی

ب ه اختت اف فر نی ی ب ین

دانشجویان چن زبانه ب ا پیش ینة فر نی ی متف اوت از جامع ة غرب ی ،روی ة رای  ،،پ ذیرز و
ب هک ار بس تن نجار ای جامع ة میزب ان درب ارۀ پ ی ۀ س ر

؛ فراین ی ک ه جاناکارج ه )2112( 2آن را دورۀ ش اگردی 9نامی ه

مهارت ای ل ازم اس
و از آن جه

اس

متم ی و تس تم ب ه

ک ه ب ه تقوی

کم ک میکن  ،ارزش من اس

و مقبولی

رفت ار حرف های ف رد در می یم آموزش ی

کورت ازی و ج ین )2112( 2را ب رد بین ابینی را ب هج ای

را یار روییردانی و تغیی ر پیش نهاد میکنن  ،ب ینمعن ا ک ه دانش جویان چن زبان ه مزم ان
با حف

فر ن م ب ومی خ ود و ی ادگیری فر ن م میزب ان میتوانن

فر نم در انج ام کار ای پهو ش ی خ ود به ره گیرن
اتخ اذ چن ین رویی ردی ،در برخ ورد ب ا پ ی ۀ س ر

از ظرفی

ت اد )9111( 5معتق

ای ر دو
کهبا

اس

متم ی ،میت وان ب ه دانش جویان

خارجی اجازه داد سازگار ب ا فر ن م ب ومی خ ود بنویس ن در حالیی ه گوش ة چش می م
به روز ای نیارز و تفیری جامعة میزبان نیز دارن
لئ و )2115( 2مخ الف نظ ر س وودن ( )2115اس
خ ا

فر ن م میدان

کشور ای آس یایی میدان
مامل درج هاو س ر
اس

ک هس ر

متم ی را مقول های

و ش ر یس ازی فر نی ی 1را مام ل اص تی س ر
وی معتق

اس

ای ن اس ت لا ک ه شر یس ازی فر نی ی او

متم ی در ب ین دانش جویان چین ی ی ا آس یایی اس

؛ زی را اساس اً ب ر ا تام ات نادرس

متم ی در

اس توار اس

 ،م ورد تردی

و غالب اً از ری ق جه

ای

غیرمنطق ی در اس ت لا و تتفی ق مقول ه ای ج اگان ه و غیرم رتبم ارائ ه میش ود در
حقیق

 ،حت ی اگ ر بپ ذیریم ک ه چن ین شر یس ازی فر نی یای ت ا ح ی وج ود دارد،

ن وز نمیت وانیم ب ا ا مین ان بی وییم ک ه دلی ل اص تی س ر

متم ی دانش جویان اس
1. Le Ha
2. Canagarajah
3. apprenticeship
4. Cortazzi & Jin
5. Todd
6. Liu
7. cultural conditioning
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از

ک ه ممی ن اس

فر نی ی گون اگون را ب ه س ر

دانش جویان زب ان انیتیس ی ب ا پیش ینة

متم ی وادارن  ،از جمت ه م م تس تم ک افی ب ه زب ان

ف ،م م مهارت ای نوشتاری در یک موضوع خا
رابطة بین فر نم و م ذ س ب ه بی

و مجادل های ول انی ب

بیرز ،)2191( 9وابس تیی ب ه م ذ بی خ ا
میباش به مبارت دیی ر ،ب رای پیون
تعت ق داش

بای

پرواض ک اس

و البته اشتیا به تقتس.
ش ه اس

 ،متض من ی ا مس تتزم تعت ق ب ه فر نی ی وی هه

ب ه ی ک فر ن م خ ا
ک ه نمیت وان ب ه پیون

بهمذ سخا

میت وان م ذ س و فر ن م را واژگ انی ب ا نس ب
ای پیش ین مرب و ب ه فر ن م و س ر

ومی

ی ا متی

متمرک ز بودهان

آن نی ز

ناگسس تنی م ذ س و فر ن م

پای ان داد ب ویر ،)2119( 2م ذ س را اص طتاحی فر نی ی معرف ی میکن
پهو

ب ه ب اور

از ای ن منظ ر،

خویش اون ی تتق ی نم ود بیش تر
متم ی در جه ان مم تاً ب ه مقول ة

(ارکای ا2111 ،9؛ جیم ز ،میت ر و وایی وف2191 ،2؛

ویت ر )2192 ،5ب ا ای ن مق م ه کوت اه و بی ان اینی ه م ذ س پیون ی تنیاتن م ب ا فر ن م
دارد ،رابط ة فر ن م و س ر

متم ی را ای ن ب ار از بُع

ت ثییر امتق ادات م ذ بی بررس ی

کردیم
در کش ور ای غرب ی پ هو

درب ارۀ مام ل م ذ س و در معن ای د ی قتر دین اری،

س ابقهای چن ینس اله دارد (الم اری ،اوی و ال اوی )2199 ،2بای

توج ه داش

ک ه

م ذ س ب ا دین اری ف ر دارد دین اری را میت وان روز زن گی ک ه در ارزز ا و
نیرز ای اف راد و جوام ع بازت ا

مییاب

تعری ف ک رد (ف ام ،وال ر و اردوغ ان)2112 ،1

از س وی دیی ر ،م ین ارزز ا و نی رز ا رفت ار و امم ا نهاد ا و م ردم را ش یل
مید

(می

و الی و ری )2195 ،1در ای ن پ هو

ب رای س هول

ک ار واژگ ان م ذ س

1. Beyers
2. Boyer
3. Erkaya
4. James, Miller, & Wyckoff
5. Wheeler
6. Al Marri, Oei, & Al-Adawi
7. Fam, Waller, & Erdogan
8. Eid & El-Gohary
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و دین اری مت رادف در نظ ر گرفت ه ش هان و در ادام ة مطت س از واژۀ م ذ س اس تفاده
ش

خوا

رابط ة احتم الی ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و م م ص ا
ف را اس توار اس

متم ی ب ر ای ن

ک ه چ ون باور ای م ذ بی براس اا آموزه ای اخت ا ی ،ارزز ا،

پی روی از اص و و جت وگیری از انی راف و درونیس ازی ارزز ای اخت ا ی و پ ذیرز
رار میگیرن  ،پایبن ی ب ه م ذ س میتوان

نجار ای اجتمامی م ورد بی

م انع م م

متمی شود (گیر و بامیستر)2115 ،9

ص ا

ایی ک ه مس تقیماً رابط ة ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و س ر

تع اد پهو

متم ی را بررس ی کردهان  ،بس یار ان ک اس

مم تاً پهو

ای پیش ین معط وف ب ه

بررس ی رابط ة م ذ س ب ا تقت س ی ا رابط ة م ذ س ب ا م م ص ا
آنجایی که ارتبا تنیاتنیی بین س ر
نومی ب اختا ی آموزش ی میس و

متم ی بودهان

و از

متم ی و تقت س تیل یتی از ای ن منظ ر ک ه ر دو
میش ون  ،وج ود دارد و م م ص ا

برگیرن ۀ ر دو رفت ار غیرمتم ی یادش ه اس

در ای ن س م  ،پهو

متم ی نی ز در
ای پیش ین ب ا

در نظر گرفتن این توضیک ارائه میگردد
نتای ،پهو

ای مختتف مرب و ب ه رابط ة ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و م م
م س ازگار نیس تن بعض ی از پهو

ص ا

متم ی ب ا

مید

ک ه امتق ادات فر نی ی و م ذ بی ت ثییر چن انی در رفتار ای متقتبان ه ن ارد

(اس می  ،ری ان و دیی ن 9112 ،2؛ ب روگمن و
نیتسن2111 ،2؛ میچت ز و می

ای پیش ین در غ ر

نش ان

ارت9112 ،9؛ ران

ولف-س نم و

 ،)9111 ،5ام ا تیقیق ات اخی ر نش ان مید

ک ه مبس تیی

مثبت ی ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و ص ا

متم ی وج ود دارد (برت ون ،تالپ اد و

این 2199 ،؛ بت ادگود ،ترنت ی و م ودراک2111 ،؛ پروکن ر و سس یروبر2199 ،2؛
1. Geyer & Baumeister
2. Smith, Ryan, & Diggins
3. Bruggeman & Hart
4. Randoplh-Seng & Nielsen
5. Michaels & D Miethe
6. Pruckner & Sausgruber
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از

پ رین2111 ،9؛ رتینی ر و ج ردن )2115 ،ب رای مث ا  ،در بررس ی رابط ة ب ین امتق ادات
فر نیی و م ذ بی و انیی زه ب ا تقت س ،رتینی ر و ج ردن ( )2115ب ه ای ن نتیج ه رس ی ک ه
پایبن ی بیش تر ب ه امتق ادات م ذ بی ب ا ص ا
دارد در پهو ش ی دیی ر،

مثب

متم ی بال ای دان

آم وزان مبس تیی

انیوی ،گت انزر ،جانس ون ،س ریرم و م ور،)2191( 2
متم ی را در ب ین  2519دانش جوی

رابط ة ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی و ص ا
آمریی ایی از ری ق پهو ش ی پیمایش ی بررس ی کردن
که حضور پیوسته در مراسم مذ بی مانعی بر ارتیا

نش ان داد

یافت ه ای ای ن پ هو

ب رفتاری ای متمی اس

اولاهخان ،خالی  ،ان ور حس نین ،اول اه و مت ی ،)2191( 9ت ثییر م ذ س و معنوی
ص ا

متم ی در ب ین دانش جویان تیل یتات تیمیت ی در چه ار مؤسس ة آموزش ی در

پاکستان بررسی نمودن

نت ای ،نش ان داد ک ه م ذ س و ن ه معنوی

نی رز ب ه م م ص ا
مید

را ب ر

متم ی اس

مام ل تثییرگ ذاری در
ای پیش ین نش ان

نی ا ی اجم الی ب ه پهو

ک ه ن وز نتیج های طع ی و مش خص از رابط ه ب ین امتق ادات فر نی ی و م ذ بی

وم مص ا

متمی حاصل نیردی ه اس

امتق ادات فر نی ی و م ذ بی نقش ی می وری در زن گی ف ردی و اجتم امی ایرانی ان
ایف ا میکنن
مید
ص ا

از آنج ایی ک ه م ذ س ارزز ای اخت ا ی ل ازم ب رای زن گی را ارائ ه

 ،میتوان
و م ال

در مقابت ه ب ا ک ،رفتاری ا ک ارکردی وی هه داش ته باش
ج زف آموزه ای بنی ادین م ذا س س تن (

مچن ین،

ردان رامتی ی)9912 ،

انتظ ار م یرود پی روان وف ادار و وا ع ی ادی ان از امم ا غیراخت ا ی و من افی آموزه ای
مذ بی پر یز نماین
سر
خل و

ف ای ن پ هو

ب ا توج ه ب ه ای ن موض وع،

برداش

از ج ی

متم ی در ب ین دانش جویان و رابط ة آن ب ا امتق ادات فر نی ی و م ذ بی اس
پهو

ای م رتبم ب ا موض وع س ر

موامل مؤیر بر آن ،ذکر ای ن نیت ه ض روری اس
به اینیه ابزار پ هو

در

متم ی ،می زان آگ ا ی ،نیرز ا و

ک ه در بیش تر ای ن پهو

مم تاً از تیقیق ات دیی ران ا تب اا ش ه اس

ا ،ب ا توج ه

 ،مل ادیق و م وارد

1. Perrin
2. Hongwei, Glanzer, Johnson, Sriram, & Moore
3. Ullah Khan, Khalid, Anwer Hasnain, Ullah, & Ali
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نوین و مختص مییم آموزش ی ای ران ،آنچن ان ک ه بای
م وارد ج ی

متم ی مث ل س ر

س ر

متم ی ترجم های ،9نویس ن گی افتخ اری،2

نویس ن گی میهم ان ،9نویس ن گی س ایه ،2س ر
مطالع ات گنجان ه نش ه اس

م ورد توج ه رار نیرفت ه اس

متم ی از خ ود ،نش ر ح ا تی 5و در

ب رای اول ینب ار ،در ای ن پ هو

ب ا اس تناد ب ه س ن

بالادس تی منتشرش ه توس م دفت ر برنام هری زی و سیاس تیذاری پهو ش ی وزارت مت وم،
تیقیق ات و فن اوری ( )9919ب ا موض وع دس تورالعمل بررس ی تختف ات پهو ش ی و
مل ادیق تختف ات پهو ش ی ،م وارد ج ی
ت وین پرس نامه م نظر رار گرف
پیش ییری از س ر

جه

نمونه ای سر

و ان واع و اش یا من ر در دس تورالعمل در

بیعت اً گ ام نخس

در نی ل ب ه ا

در

اف پ هو

متم ی ،ا مین ان از می زان آش نایی دانش جویان و اس اتی ب ا
ای ن موض وع و نی از ب ه ت اوم تیقیق ات و خت ث پهو ش ی

متم ی اس

موجود در ایران در رابط ه ب ا ت ثییر مام ل م ذ س ،ا می

پ هو

حاض ر را بیش تر می ان

میسازد
 .3روش پژوهش
 .۱ .3شرکتکنندگان

در ای ن پ هو

 919 ،دانش جوی مق ا ع تیل یتات تیمیت ی ،کارشناس ی ارش

و

دکت ری ،رش ته ای آم وزز زب ان انیتیس ی ،زب ان و ادبی ات انیتیس ی و مترجم ی زب ان
انیتیس ی ش رک

کردن

دانش جوی کارشناس ی ارش
نف ر ( 19درص

ص

و س ی و پ ن ،نف ر ( 11درص

) از ش رک کنن گان

و  91نف ر ( 22درص ) دانش جوی مقط ع دکت ری بودن

) از ش رک کنن گان زن و  51نف ر ( 21درص

دانشیاه ای دولتی ،آزاد ،پیام نور و غیرانتفامی در این پهو

شرک

) م رد بودن

929
ک ه از

کردن

1. translation plagiarism
2. honorary authorship
3. guest authorship
4. ghost authorship
5. salami-slicing

رابطة بین امتقادات فر نیی و مذ بی و برداش
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از

 .۲ .3ابزار پژوهش

ب رای جم عآوری داده از پرس
سر

متم ی اس تفاده ش

نامة مل ادیق س ر

متم ی  ،توس م پهو ش یران و ب ا اس تفاده از ادبی ات پ هو

پرس

نامة

و مچن ین اتی ا ب ه

س ن بالادس تی دفت ر برنام هری زی و سیاس تیذاری پهو ش ی وزارت مت وم ( )9919ت وین
گردی

نامه ش امل س ه س م

پرس

شرک کنن ه ،س م

او مرب و ب ه ا تام ات ف ردی

ب ود س م

دوم مرب و ب ه مل ادیق س ر

متم ی و س م

می زان پایبن ی ب ه باور ا و امتق ادات م ذ بی ب ود س م
ش توج ی
سم
پ هو

متم ی ش امل  25گوی ه از ن وع ی ف لییرت ی ب ود

که س م

امتق ادات فر نی ی و م ذ بی ای ن پرس

نامه ب ا اس تناد ب ه

و زی

نبرگ )2191( 9تهی ه

اول اه خ ان و می اران ( )2191و بهوت ا ،ورمی
جه

صورت گرف

ت ثمین روای ی اب زار پ هو
ب رای نی ارز پرس

 ،در راح ی و س اخ

ک ه در وا ع میتوان

تتق ی گ ردد ل ازم ب ه توض یک اس

نامه ا

اماتی

ای م رتبم ب ا موض وع

ب ا اتی ا ب ه س ن بالادس تی وزارت

مت وم ،تیقیق ات و فن اوری و نی ز اس تناد ب ه پیش ینة پ هو
متم ی اس تخرا گردی

پرس

ا ،مت ون متم ی و پهو

بهص ورت کام ل ،م نظم و ممی ق مطالع ه و م رور ش
سر

می زان درک دانش جویان از

مذ س پرس نامه نی ز ش امل  92گوی ه پ ن ،گزین های ی ف لییرت ی ب ود ل ازم ب ه

توض یک اس
ش

مل ادیق س ر

س وم مرب و ب ه

 ،مل ادیق و نمون ه ای

تعری ف ممتی اتی س ر

متم ی

ک ه س ن وزارت مت وم ( )9919ب ا موض وع

دس تورالعمل نی وۀ بررس ی تختف ات پهو ش ی و مل ادیق تختف ات پهو ش ی ،از نظ ر
پوش

دادن تم امی مل ادیق س ر

از نمون ه ای س ر

متم ی جامعی

متم ی ک ه در ادبی ات پ هو

مش خص گنجان ه نش ه ب ود در س اخ
م ورد توج ه رار گرف

 2ک افی ن اش

و ب ه پرس

اب زار پ هو
نامه اض افه گردی

سازه ،نس خة اولی ه اب زار در اختی ار چه ار نف ر از اس اتی

،

وری ک ه بعض ی

وج ود دارد در آن بهص ورت
 ،نمون ه ای رای  ،س ر
ب رای س نج
رار گرف

متم ی

و ت ثمین روای ی
و نظ رات اص تاحی

1. Bhutta, Wormith, & Zidenberg
2. comprehensiveness
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آن ا در ارتب ا ب ا پییربن ی (ظ ا ر) ،نی ارز و میت وای اب زار اخ ذ گردی
پرس

ف پ هو

نامه می ان  21نف ر از جمعی

تیمیت ی رش تة زب ان انیتیس ی توزی ع ش
مشیتات پرس

مچن ین،

یعن ی دانش جویان تیل یتات

ب ازخورد حاص ل از ای ن مرحت ه مبن ی ب ر

نامه از جمت ه ول انی ب ودن ،م م مناس ب  ،9یعن ی ف ردی ب ودن ب ی

ان ازه بعضی از پرس

ایی ک ه ب ه بعض ی از جنب ه ای خلوص ی مانن

ا (پرس

از
بق ه

اجتمامی خانوادۀ پاس د ن ه ،می زان درآم

خ انواده و مرب و میش ) ،تی راری ب ودن

مل ادیق س ر

متم ی ،م م ش فافی  2یعن ی م بهم و گن م

ای بخ

بعضی از پرس

ب ودن ی ا س وگیرانه ب ودن بعض ی پرس
د ن گان ب ود و تت از ش

پاس
پرس

ا در س م

ب ا تغیی ر ،ح ذف ،تل ییک ،تع یل و ادغ ام بعض ی

ا ای ن ض عف ا بر رف گ ردد ب رای ب ار دوم نی ز پرس

ش رک کنن ه مج
انتخا

م ذ س و م ورد توج ه

گردی ن

اب زار پ هو

اً ارزی ابی ش

نامه ب ا  91نف ر

ای ن ش رک کنن گان مم تاً از دانش جویان دکت ری

ت ا نظ رات اص تاحی ایش ان از نظ ر روای ی ظ ا ری ،میت وایی و س اخ
اخ ذ گ ردد بع

از امم ا پیش نهاد ای مرحت ة دوم ارزی ابی ،پای ایی
آم

پرس نامة نهایی با استفاده از فرمو آلفای کرونباخ 1/19 ،بهدس
 .3 .3روش انجام پژوهش و تحلیل دادهها

پرس

نامة ای ن پ هو

اب زار پ هو

در گوگ ل ف ورم تهی ه گردی

 ،لین ک پرس

نامة آنت این از ری ق گروه ا و کانا

تتیرام ی ب ه اش تراک گذاش ته ش
ب ودن مش ارک

در پ هو

م راه ب ا لین ک پرس

 ،بین ام ب ودن پرس

و استفاده از آن ص رفاً ب رای ا
پرس

مخا ب ان ارس ا گردی

پ هو

ا تام ات ش رک کنن گان
حاض ر و نی وۀ تیمی ل و

چن ین مرحت ه ب ا اش تراک مج د لین ک

ی ادآوری و درخواس
در پای ان  919پرس

ای دانش جویی

نامه ،در ارتب ا ب ا داو تبان ه

نامه ا ،حف

اف پهو ش ی ،ا می

ارسا پرس نامه توض ییات ض روری داده ش
نامه ،پیام ایی جه

بع

از رواییس نجی و پای ایی

مس ام ت و مش ارک

امض ا و

نامه اب ل بهرهب رداری ب ه دس
1. relevancy
2. clarity

رابطة بین امتقادات فر نیی و مذ بی و برداش

از

پهو ش یران رس ی داده ای پرس

نامه بع

( )SPSSگردی ب رای پاس
می انیین) گ زارز گردی

ب ه پرس
پرس
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از ک گ ذاری وارد ن رماف زار آم اری

او پ هو

 ،آم ار توص یفی (فراوان ی ،درص

و

ای دوم و س وم ب ا توج ه ب ه اینی ه دارای دو متغی ر

مستقل بقهای و ی ک متغی ر مس تقل پیوس ته س تن  ،ب ا اس تفاده از روز تیتی ل واری ان
دوسویه پاس داده ش ن
 .4یافتههای پژوهش
 .۱ .4بررسی پرسش اول پژوهش

ب رای ارزی ابی درک و آگ ا ی دانش جویان از ج
پاس د ن گان خواس ته ش

وش

می زان ج ی ب ودن ان واع بیس

ی ف لییرت ی چهارگزین های مش خص کنن
پیوس

ی

تس ر

متم ی ،از

وپن،گان ة س ر

ادب ی را در

ول انی ب ودن در

ج و  9ک ه ب همت

آم ه اس  ،نتای ،را نشان مید

برای درک بهت ر از می زان ک ل آگ ا ی پاس د ن گان از مل ادیق س ر

متم ی ،نت ای،

در ج و  2آم ه اس
جدول  .۲آمار توصیفی کلی از میزان آگاهی از جدی بودن و شدت سرقت علمی
انحرافمعیار

میانگین

حداکثر

حداقل

تعداد

92/15121

12/1121

911

91

919

میزان آگا ی

919

تع اد

م ان ور ک ه مش خص اس
انیتیسی از ش ت و ج ی

می انیین آگ ا ی دانش جویان تیل یتات تیمیت ی رش تة زب ان

نمونه ای سر

متمی  12/1121میباش

 .۲ .4بررسی پرسش دوم پژوهش

ف پرس

دوم تیقی ق ،بررس ی ای ر امتق ادات فر نی ی م ذ بی در می زان آش نایی

از ش ت مل ادیق گون اگون س ر

متم ی ب ین دانش جویان م رد و زن اس

ب رای ای ن
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دوس ویه اس تفاده ش

ک ه نت ای ،آن در ج او زی ر گ زارز

ش ه اس
جدول  .3آمار توصیفی برای بررسی اثر مذهب در میزان درک و برداشت از جدی بودن و شدت مصادیق
سرقت علمی بین دانشجویان مرد و زن
تعداد

انحرافمعیار

میانگین

پایبندی به مذهب

91

91/19512

11.29

پایبن ی پایین

21

91/11111

19.2111

پایبن ی بالا

51

91/11591

12.1112

پایبن ی پایین

22

95/11111

19.1912

پایبن ی بالا

ج و  2نشان مید

ک ه ای ر متقاب ل ب ین جنس ی

جنسیت

مرد
زن

و پایبن ی م ذ بی ب ر برداش
ب ر برداش

مچن ین ای ر اص تی جنس ی

س ر

متم ی معن یدار نیس

سر

متمی نیز معنیدار نیس

نیس

و ب ر خت اف انتظ ار ،م ذ س رابط ة معن اداری ب ا می زان درک از ج ی

از

از ج ی

ای ر اص تی پایبن ی م ذ بی نی ز از نظ ر آم اری معن یدار
سر

متمی ن ارد
جدول  .4خلاصة نتایج تحلیل واریانس دوسویه برای بررسی اثر مذهب در میزان درک و برداشت از جدی
بودن و شدت مصادیق سرقت علمی بین دانشجویان مرد و زن
(η2اندازهاثر)

P

F

میانگین مربع

درجة آزادی

1.111

1.221

9.21

921.129

9

1.112

1.915

1.151

921.511

9

1.112

1.951

1.159

911.911

9

منبع

جنسی
پایبن ی مذ بی
پایبن ی*جنسی

 .3 .4بررسی پرسش سوم پژوهش

ب رای پاس
ج ی

ب ه پرس

س وم ،یعن ی اینی ه آی ا م ذ س در می زان درک و آش نایی از

و ش ت مل ادیق گون اگون س ر

متم ی ب ین دانش جویان کارشناس ی ارش

و
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دکت ری تف اوت معن اداری ایج اد میکن
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ی ا ن ه ،مانن

بت ی ،تیتی ل واری ان

پرس

دوسویه بهکار گرفته ش که نتای ،آن در ج او  5و  2آم ه اس
جدول  .5آمار توصیفی برای بررسی اثر مذهب در میزان درک و برداشت از جدی بودن و شدت مصادیق
سرقت علمی بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
تعداد

انحرافمعیار

میانگین

پایبندی به مذهب

22

95.51291

12.1511

پایبن ی پایین

19

92.19952

19.2911

پایبن ی بالا

29

1.19991

11.2522

پایبن ی پایین

95

91.21111

12.2221

پایبن ی بالا

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارش
دکتری

جدول  .6نتایج تحلیل واریانس دو سویه برای بررسی اثر مذهب در میزان درک و برداشت از جدی بودن
و شدت مصادیق سرقت علمی بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
(η2اندازه اثر)

P

F

میانگین مربع

درجه آزادی

منبع

1.111

1.122

1.121

99.911

9

مقطع تیلیتی

1.112

1.212

1.219

952.119

9

پایبن ی مذ بی

1.112

1.219

1.212

22.115

9

پایبن ی*مقطع تیلیتی

ج و  2نش ان مید
سر

ای ر متقاب ل مقط ع تیل یتی و پایبن ی م ذ بی ب ر برداش
از ج ی

متم ی ،ای ر اص تی مقط ع تیل یتی ب ر برداش

سر

از

متم ی و ای ر

اصتی پایبن ی مذ بی نیز از نظر آماری معنیدار نیس
 .5بحث و نتیجهگیری

ف پ هو

حاض ر بررس ی برداش

و می زان درک دانش جویان کارشناسیارش

دکت ری رش تة زب ان انیتیس ی در دانش یاه ای ای ران از ج ی
رابطة آن با م ذ س ب ود مچن ین ت ثییر جنس ی
آگ ا ی از س ر

متم ی بررس ی ش

مل ادیق س ر

متم ی و

و مقط ع تیل یتی ب ر برداش

و می زان

مل ادیق گون اگون و بررس ی نش ه س ر

در می یم آموزش ی ای ران و مچن ین نب ود پهو

و

متم ی

ای مرب و ب ه رابط ة ب ین س ر

متمی و م ذ س از نیاز ای مب رم پهو ش ی و م ورد تثکی

پهو ش یران بودهان

(امی ری و

مطالعات زبان و ترجمه
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خامس ان9911 ،؛ ونی وی و می اران)2191 ،

 ،ت ثمین یافت ه ای

آماری مست

ف ای ن پ هو

م رتبم ب ا موض وع ب رای کم ک ب ه تل میمگیران و متولی ان پ هو

در ایجاد و تقوی

فر نم شراف

کش ور

متمی بود

نتای ،نشان مید

ک ه ب ا وج ود اختتاف ات ان ک ،تم امی  25ن وع رفت ار از نظ ر اکث ر

پاس د ن گان س ر

آن ب ه ن ام

متم ی میس و

خ ود در می ل دیی ر مانن
ج یترین ن وع س ر
ش با

میش ود برداش تن اص ل مقال ه و یب

ترجم ة مقال ة  ISIو چ او آن در مجت ات متم ی داخت ی
و مس انی در بی ان ان یش ه ا و

متم ی تش خیص داده ش ه اس

ای س اختاری و واژگ انی در نوش تار در می ان ای ن رفتار

ش رک کنن گان کمت رین ج ی

متم ی را داراس

وش تسر

ا از نظ ر

در پهو ش ی مش ابه

که توس م میم حس ینپ ور ،ب ا ری و افض تی ( )9912انج ام ش ه ،از دی گاه دانش جویان
تیلیتات تیمیت ی رش ته ای زب ان انیتیس ی ،س ر
نوع سر

متمی ش ناخته ش ه اس

از س ر

ادب ی کام ل ارائ ه نش ه اس

دانش جویان کما می
نتای ،پهو

 ،گرچ ه در ای ن پ هو

اشاره ش  ،در این دانس

که پهو

ادب ی تش خیص داده ش ه اس

را میت وان چنانی ه در س م

سر

اختت اف در

پیش ینة پ هو

نامه م

نظ ر رار داده اس

نی ز

و بس یاری

متم ی در مطالع ات پیش ین م ورد توج ه رار نیرفت ه ب ود مثت اً

متمی از نوع ترجم های ب رای اول ینب ار در ای ن پ هو

نظر دانشجویان ج یترین نوع سر
دانش جویان کارشناس ی ارش

گنجان ه ش ه اس

و از

متمی شناخته ش ه اس

می انیین می زان درک و آگ ا ی از ج

ی

ان واع مختت ف س ر

متم ی در ب ین

و دکت ری رش ته ای زب ان انیتیس ی 12/9 ،اس

نتیجهای بس یار امی وارکنن ه و اب ل توج ه اس
مل ادیق س ر

از دی گاه

حاض ر ب رای اول ینب ار مل ادیق مختت ف م ورد نظ ر

سیاستیذار پهو ش ی کش ور را در ت وین پرس
از این نمون ه ای س ر

تعریف ی مش خص و د ی ق

نق ل بی ان و تفس یر در ای ن پ هو

ترین ن وع س ر

حاضر ب ا ای ن پ هو

ادب ی کام ل ج یترین و مهمت رین

ک ه

بال ا ب ودن می زان آگ ا ی دانش جویان از

متم ی را میت وان ب ه دل ایتی از بی ل ابتاغی ة دفت ر برنام هریزی و

سیاس تیذاری پهو ش ی ( )9919ب ا موض وع دس تورالعمل بررس ی تختف ات پهو ش ی و

رابطة بین امتقادات فر نیی و مذ بی و برداش
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از

مل ادیق تختف ات پهو ش ی ،تل ویس انون پیش ییری و مقابت ه ب ا تقت س در تهی ة آی ار
متم ی ( ،)9912حساس ی
متم ی ،ج ی

بال ای رس انه ا ،گ زارز و افش ای م وارد گون اگون س ر

بیش تر مجت ات تخلل ی و گنجان ه ش ن مل ادیق س ر

ش یوۀ روی ارویی ب ا آن و ب هک ارگیری نرمافزار ای م رتبم در و س ای

متم ی و

نش ریات متم ی،

آموزز ای ل ازم در سرفل ل بعض ی دروا مخلوص اً در مق ا ع تیل یتات تیمیت ی
نس ب

داد مچن ین چ ون دانش جویان تیل یتات تیمیت ی س ابقة انج ام ک ار پهو ش ی

داش تهان و دانش جویان کارشناس ی ارش

ب ا توج ه ب ه الزام ات دوره ،تجرب ة نی ارز

پایاننام ه و بعض ی از آن ا ب رای تقوی

رزوم ه ب رای ادام ة تیل یل نوش تن مقال ه را

تجرب ه کردهان  ،آگ ا ی آن ا از س ر
داوران مجت ات در اف زای

آگ ا ی س ر

متم ی بیش تر اس
متم ی میتوان

در وا ع ،ب هن ومی نظ رات
م ؤیر ب وده باش

دانش جویان

دورۀ دکتری نیز مت اوه ب ر تجرب ة پهو ش ی در دورۀ ب ل از پ ذیرز در مقط ع دکت ری ،در
دورۀ دکت ری نی ز ب ی
این ر ی ذر ب ر دان
آن افزودهان

از پ ی

درگی ر مس ائل پهو ش ی و نی ارز مقال ات س تن و از

و آگ ا ی خ ود از موض وع س ر

مچن ین ب ا توج ه ب ه ک مجمعی

متم ی و مل ادیق و نمون ه ای

ب ودن کتاا ای دوره ای ارش

دکتری امی ان ارتب ا م ؤیر و س ازن ۀ دانش جویان و اس اتی بیش تر ف را م اس
را نم ایی و گوش زد ک ردن م وارد حس اا و مه م م رتبم ب ا س ر
اس اتی  ،نظ ر دانش جو را ب ی
مس و ب ا نت ای ،پ هو

از پ ی

ی ،خوش رو و برک

آم وزز،

متم ی از

رف

یافت ه ای ای ن پ هو

میم حس ین پ ور و ب ا ری و افض تی ( )9912اس

ح ا  ،ای ن نتیج ه ب ا یافت ه ای پ هو
ظفر ن

ب ه مس ئته جت س میکن

و

ب ا ای ن

سارلااوس یین و اس تابینیی  ،)2192( 9مه وی

 )2192( 2و اب الی و فان م )2192( 9تف اوت دارد

ب هگون های ک ه از دی گاه ای ن پهو ش یران ب ا اینی ه س ر
چ ون می زان درک و آگ ا ی اف راد از مل ادیق س ر

متم ی ک ار درس تی نیس

متم ی ان ک اس

،

 ،بعض ی ا

آگا انه یا ناآگا انه مرتیس این رفتار میش ون بن ابراین ب ا توج ه ب ه ای ن یافت ه ا میت وان
1. Sarlauskiene & Stabbings
2. Mahdavi-Zafarghandi, Khoshroo, & Barkat
3. Habali & Fong
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ای ن مس ئته ک ه م م آگ ا ی از مفه وم س ر

پهو
ش

ا ب همن وان یی ی از مهمت رین دلای ل س ر
(احم

ه اس

متم ی و مل ادیق آن ک ه در بعض ی
متم ی در ب ین دانش جویان مط ر

ی2192 ،؛ امی ری و رزمج و2192 ،؛ باب ایی و نهاد نب ر2191 ،؛

رضانهاد و رضایی ،)2199 ،9میشه درس
نتای ،پهو

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

نیس

نش ان داد ک ه رابط ة معن اداری ب ین م ذ س و برداش

وجود ن ارد ای ن ب انمعناس
اخت ا ی او نم ود پی ا نمیکن
بهص ورت نظاممن

از س ر

متم ی

ک ه باور ای م ذ بی ف رد ب ه ور نظ اممن ی در امم ا
ای ن نش ان مید

ک ه ب اور فر نی ی م ذ بی دانش جویان

در رفتار ای [غیر]متم ی آن ان بازت ا

نمییاب

از نظ ر

ادجر

2

( ،)2191ش ای ش رک کنن گان س یولار ش هان  ،ب ین معن ا ک ه از ارزز ای اله ی ک ه
در رفت ار و امتق ادات م ذ بی بازت ا

مییاب  ،فاص ته گرفتهان

ارزز ای دنی وی ک ه در تقت س و س ر

متم ی م نعی

بن ابراین م ذ س نقش ی در رفت ار اجتم امی آن ا ایف ا نمیکن
پهو
مسوس

ایی مانن

و ای ن ارزز ا را از

میش ون  ،ج ا میبینن
ای ن یافت ه ب ا یافت ه ای

ران ولف-س نم ونیتس ن ( )2111و س یرلز و ن

که نش ان دادن

ریی )9111( 9

ب ین ب اور فر نی ی م ذ بی و رفت ار متقتبان ه مبس تیی وج ود

ن ارد براس اا یافت ه ای حس نی و فا م ه ،)2192( 2آگ ا ی دانش جویان از ناپس ن ب ودن
تقتس ،آن ا را از ارتیا

تقت س برح ذر نم یدارد حت ی بعض ی پهو

ا (مث ل ،پروکن ر

و سس یروبر 2199 ،و گ اتمن )9112 ،5ب ه ای ن نتیج ه رس ی ن ک ه رابط ة مثبت ی ب ین
م ذ س و تقت س وج ود دارد یعن ی ر چ ه ف رد م ذ بیتر باش  ،بیش تر مرتی س تقت س
میش ود مچن ین یافت ه ای پ هو
( )2111اس

ک ه نش ان داد جنس ی

زبان انیتیسی از س ر

حاض ر ،از جه اتی مش ابه یافت ه ای پ هو

ویت ر

2

ت ثییر معن اداری ب ر درک دانش جویان ژاپن ی رش تة

متم ی ن ارد ام ا ،یافت ه ای ای ن پ هو

در تض اد ب ا یافت ه ای
1. Rezanejad & Rezaei
2. Hadjar
3. Sierles & Hendrickx
4. Hosny & Fatima
5. Guttman
6. Wheeler

رابطة بین امتقادات فر نیی و مذ بی و برداش

بسیاری از تیقیق ات پیش ین اس
بیش تر از م ردان اس
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از

مبن ی ب ر اینی ه می زان آش نایی ب انوان از س ر

(ای گبیان-اوس ه ،نییی و و اوس ینتو2192 ،9؛ ج ر

متم ی

و می اران،

2191؛ غ انم و م زاحم )2191 ،2مچن ین ای ن یافت ه ب ا یافت ه ای یان م )2192( 9تف اوت
دارد یان م نش ان داد ک ه گرچ ه دانش جویان معن ای انتزام ی س ر

متم ی را میدانن

ول ی توان ایی کم ی در تش خیص نمون ه ای وا ع ی و مل ادیق س ر

متم ی دارن

مچن ین نش ان داد ک ه ب ی ن م ردان و زن ان از نظ ر درک س ر

او

متم ی تف اوت معن اداری

وج ود دارد براس اا نظری ات وارد و ب ک ،)9111( 2ای ن یافت ة پ هو

حاض ر را

میتوان اینگونه توضیک داد که و تی زن ان نی ز مث ل م ردان ب هن ومی توجیه اتی ب رای زی ر
پا نهادن ارزز ای اخت ا ی دارن
دس

و ی ا و ت ی از موا س س وف رفت ار خ ود ناآگ اه س تن

ب ه ک ،رفتاری ایی میزنن

میش ود م ردان و زن ان رفت ار

چن ین ش رایطی بام

مشابهی داشته باشن
پ هو
برداش

مچن ین نش ان داد ک ه مقط ع تیل یتی تتثی ری در رابط ة ب ین م ذ س و
از سر

از س ر

ایی ک ه ب ه بررس ی رابط ة برداش

متمی ن ارد نظر ب ه نب ود پهو

متم ی و م ذ س و ت ثییر مقط ع آموزش ی بپردازن  ،توجی ه مناس بی ب رای ای ن

یافت ه نمیت وان ارائ ه ک رد یافت ه ای بعض ی از پهو
اس

احم

ای پیش ین از جه اتی روش نیرانه

ی ( )2192نش ان داد ک ه از نظ ر نی رز ب ه س ر

چش مییری ب ین دانش جویان کارشناس ی و کارشناس ی ارش

رش تة زب ان انیتیس ی وج ود

ن ارد؛ زی را ف ارغ از مقط ع تیل یتی ،دانش جویان نی رز منف ی نس ب
داش تن ام ا ،ای ن یافت ه پ هو
و وع س ر
اس

بهسر

در تض اد ب ا نت ای ،تایروخ ام )2111( 5اس

متم ی در آم وزز م الی تایتن

که نم رات اخت ا  ،دان

متم ی تف اوت
متم ی
وی می زان

را بررس ی ک رده و ب ه ای ن نتیج ه رس ی ه

و رفت ار متم ی پهو ش ی دانش جویان مقط ع دکت ری بال اتر

از دانشجویان کارشناسی ارش اس
1. Idiegbeyan-Ose, Nkiko, & Osinulu
2. Ghanem & Mozahem
3. Yang
4. Ward & Beck
5. Tayraukham
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می ودی
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دیی ری ،ای ن پ هو

وی

نی ز می

ایی داش

اول ین

ای ن ب ود ک ه داده ای گ ردآوری ش ه مبتن ی ب ر خوداظه اری ب ود ک ه
ا تام ات غتط ی را گ زارز د ن

ض عف ای ذات ی دارد دانش جوی ان ممی ن اس

ت ا

از ن وع مطتوبی

اجتم امی )9م ورد دیی ر مرب و ب ه

حج م نمون ة ش رک کنن ه ب ود ک ه نظ ر ب ه ا می

و ت ازگی موض وع در می یم ای ران،

جتوه کنن

خو

شای جمعی

(س وگیری پاس

نت ای ،د ی قتری ب هدس

بال ای ش رک کنن گان میتوانس

ب ا توج ه ب ه اینی ه م ذ س مفه وم پیچی هایی اس
ان ازهگیری د ی ق آن ف را م نش ه اس

د

مچن ین

و ابع اد چن گان های دارد ،امی ان

توج ه ب ه جنب ه ای فتس فی ،رفت اری و نیرش ی
نامه ممی ن نیس

م ذ س ص رفاً ب ا اتی ای ب ه ی ک پرس

(ک راا ،حم زه و ادری

،2

)2111
متیرغم می وی

ای بال ا ،ای ن پ هو

فر نیی مذ بی و س ر
کمک میکن پهو

و ب ه مب انی نظ ری و تجرب ی ای ن رابط ه

ای آت ی مخلوص اً در ت اوم تیقیق ات م رتبم ب ا س ر

و فر ن م و م ذ س میتوان
متم ی ،برداش

گ ام نخس

متم ی در ای ران اس

در درک رابط ة ب ین باور ای

ب ه بررس ی متغیر ای ارتی ا

و درک از ج ی

سر

ارتب ا آن ب ا م ذ س بپ ردازد پ هو
تیقیق ات بیش تر میتوان

متم ی

ی ا و وع و ب روز س ر

متم ی و نی رز نس ب

ب هس ر

متم ی و

حاض ر می ود ب ه رش تة زب ان انیتیس ی ب ود،

در س ایر رش ته ای تیل یتی ،در دانش یاه ای گون اگون ،ب ا

بررسی این متغیر ا در بین امضای یئ

متمی و دانشجویان و نیز انجام شود
کتابنامه

امیری ،م  ،و خامسان ،ا ( )9911م م ص ا

متمی ته ی ی برای شراف

نظام آموزز مالی :مروری

بر موامل فردی و زمینهای نامة آموزز مالی91-1 ،)92(2 ،
پاییاه خبری-تیتیتی فرارو ( 99 ،9919آذر) شوک سر

متمی دو استاد مشهور فتسفه برگرفته از

/https://fararu.com/fa/news/21567
1. social desirability response bias
2. Krauss, Hamzah, & Idris
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از

برگرفت ه از

رابطة بین امتقادات فر نیی و مذ بی و برداش

 مه ر) سوفاس تفاده متم ی ی ک اس تاد در دانش یاه22 ،9911( خبرگ زاری تس نیم

متمی از دی گاه دانشجویان کارشناسیارش دانشیاه

https://tn.ai/1853965
) سر2192(  ن، و زمانی بهابادی،  ث،ضیائی

12-11 ،)9(9 ،ا تامات و دان شناسی

پیام نور مشه فلتنامه م یری

911-929 ،)21(1 ،) کارکرد دین در انسان و جامعه بسات9912(

 م،ردان رامتیی
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پیوست
جدول  .۱میزان درک و آگاهی دانشجویان از جدی بودن و شدت اشکال متعدد سرقت علمی

دربارة نویسندگان
ناصر نوری دانشجوی دکتری آم وزز زب ان انیتیس ی دانش یاه بینالمتت ی ام ام خمین ی اس
زمینه ای پهو

ایشان آموزز چن زبانه ،تنوعزبانی و انیتیسی با ا اف ویهه اس

عباسعلی زارعی موینی دانشیار آموزز زبان انیتیسی دانش یاه بینالمتت ی ام ام خمین ی اس
زمینه ای پهو

ایشان فراگیری واژگان ،اصطتاحات و منشین اس

رجب اسفندیاری استادیار زبانشناسی کاربردی دانشیاه بینالمتتی امام خمینی اس
پهو
اس

و

ایشان سنج

و زمین ه ای

زبان ،انیتیسی با ا اف ویهه و راح ی و امتبارس نجی آزمون ای زب ان
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Abstract
This study examines the level of familiarity with instances of plagiarism among
postgraduate students of English language programs at Iranian universities and its
relationship with religiosity. The paucity of research on the relationship between
culture and religiosity, and plagiarism in Iran justifies this study. Participants
included 173 MA and PhD students in English language teaching, English
literature, and English translation selected through convenience sampling. The
participants voluntarily agreed to respond to the researcher-made questionnaire.
The findings showed that the rate of familiarity with various instances of
plagiarism among students is high. The two-way analysis of variance showed that
religiosity does not make a significant difference in the degree of familiarity and
perception of the seriousness of the various instances of plagiarism between male
and female students. In addition, the effect of religion on familiarity with
plagiarism was not significantly different between MA and PhD students. These
findings can have theoretical and practical implications for postgraduate English
language learners, academicians, and researchers.
Keywords: Plagiarism; Religiosity; Culture; Postgraduate Students; Iranian Universities
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Abstract
In this article, the evolution of naming in four generations in one of the governmental
organizations in Tehran has been studied and analyzed. Accordingly, 3108 names of
those born in the 1300s were collected through the kinship tree. These names were
collected in three groups of identities, including religious, national and transnational
identities. In addition, since some of the names could not be classified in any of the
mentioned groups, the fourth group considered neutral to classify these people. The
data obtained in each identity group were analyzed in general and examined based
on the gender of individuals using descriptive statistics and inferential statistics. The
results show that the names that derived from religious identity have the highest
frequency and then come the national, neutral, and transnational names, respectively.
The analysis of the evolution of names shows that in the fourth generation, national
names were growing, but religious names were declining, and the tendency to use
transnational names, which was very negligible in the first generations, increased in
later generations. On the other hand, there are names with national and neutral
identities that have subcategories of ancient names, celebrities, nature, and concepts,
and the results show that old letters have increased in both men and women.
However, the conceptual category has a downward trend in men but a growing trend
in women.
Keywords: Social Linguistics; Naming, Identity, Gender
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Home Culture Attachment of Iranian English Language Students
Studying at Universities and Institutes
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Abstract
The aim of the current study is to investigate if teaching English as a foreign
language makes learners lose or decrease their home cultural values, or it helps them
enrich their cultural values. This mixed-methods study was conducted in two
different contexts, University and Language Institute in Gorgan, Iran. For this
purpose, a questionnaire of Home Culture Attachment Scale was given to 50 English
language university students and 50 language learners of the institute. Moreover, a
semi-structured interview was conducted with 10 participants from each group. Data
collected from the quantitative and qualitative stages were analyzed using
multivariate analysis of variance and thematic analysis, respectively. The findings of
the quantitative stage show significant differences between university students and
learners of the institute in terms of religious, Western and Iranian attachment. In
addition, six themes were identified in the qualitative section, including identity,
definition of culture, Iranian attachment, religious attachment, Western attachment
and artistic attachment. This study shows that those who deal with English is at risk
of losing or decreasing their home cultural values, and teachers in particular need to
be more aware of this crucial matter.
Keywords: Culture; English as a Foreign Language; Culture Detachment; Home
Culture Attachment
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A Critical Evaluation of Vision 3: Rights Analysis and Culture in the
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Abstract
This study critically evaluated the newly published Iranian twelfth-grade English
textbook, Vision 3, with a focus on ‘rights analysis’ and ‘culture’ adopting a mixedmethods design. To this end, 200 Iranian school English teachers and 200 twelfthgrade students were selected nation-wide from various Iranian high schools based
on convenience sampling. The participants (both male and female) completed a
validated 56-item researcher-made questionnaire both online and in the paper
format. Moreover, 15 teachers and 15 students, whose informed consent was
obtained, attended a semi-structured interview voluntarily. The participants’ rights
and needs as well as the cultural aspects of the book were also analyzed subjectively
by the researchers. The results of the descriptive statistics of the questionnaire and
the content analysis of the interviews showed that despite the authors’ claim that the
book enjoyed a mainly communicative approach in its design and preparation, the
Vision 3 package has serious shortcomings, including failure to take into account the
students’ needs, the negligence of the rights of the teachers and students in the
process of designing and compiling the book, following a producer-consumer
attitude in developing the materials, ignoring the equal distribution of power, and
pursuing an extreme localization and Iranianization of the target language culture.
Therefore, it is recommended that policymakers consider both teachers and students’
viewpoints to overcome these drawbacks in future editions of the book.
Keywords: Vision 3; Rights Analysis; Culture; Localization; School English
Teachers and Students
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Abstract
Obtaining academic certificates has become important in societies, which, at times, is
known as “certificate admiration” in our society. In defining certificate admiration,
which is a derivative, compound word, it should be noted that the importance of
university education has made many people consider certificates as an advantage for a
person to achieve their desired goals, including promoting their career and social status.
Obtaining a degree can facilitate marriage and guarantee the happiness of the people
around us, including parents. Beyond a shadow of a doubt, degrees and skills are of
paramount importance in choosing a job. The present inquiry attempts to examine and
analyze mainstream discourses, which are rooted in Persian culture and are associated
with certificate admiration among individuals of different ages; hence, the concept of
“Cultuling” is introduced here. This coined term consists of language and culture, i.e.,
“culture in language”, representing people’s culture and the science relevant to its study
is called “Culturology of Language”. Following the existing studies on “Cultuling”, the
present study draws on Hymes’ SPEAKING model. Simply put, attempts were made to
analyze cultuling of certificate admiration in Persian language discourses in the
framework of the Hymes’ model. For this purpose, 150 conversations belonging to
individuals were examined and explored according to their economic status, age,
education, and their employment status. The conversations took place in public and
private places and formal and informal settings. The corpus was gathered from 95 female
and 55 males and representatives from Khorasan Razavi (Mashhad, Neishabur,
Sabzevar), Golestan (Gorgan), South Khorasan (Tabas), Kerman (Sirjan), East
Azarbaijan (Tabriz) and Tehran (Pakdasht) provinces. The majority of the participants
were from Mashhad and associated cities and a handful of the participants were from
other provinces. The results showed that individuals in Persian culture are engaged in
conversation with people on certificate admiration so as to follow these purposes, among
other things, gaining knowledge, competing, showing off, gaining social status and a
better job, and being respected and approved by people. It seems that there is often a
confrontation between a degree and a skill, but both are complementary in the end.
Therefore, in a healthy culture, both concepts can positively contribute to the individual’s
success. The two should be valued and used together to promote healthy thinking,
generate better ideas, and lead a life with more awareness.
Keywords: Cultuling; Certificate Admiration; Skills; Hymes’ Speaking Model
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Abstract
Given the significance of cultural considerations and cultural categories in
determining appropriate translation equivalents, this paper discusses the cultuling of
‘insult’ based on Iraj Pezeshkzad’s My Uncle Napoleon translated by Dick Davis
into English and the original Persian version of the novel where there can be found
so many linguistic segments containing or conveying insulting connotations.
Cultuling refers to those pieces of language which are the manifestation of cultural
concepts since language is the representation of culture, and it is also bounded by
culture. The investigation of insults just like cursing and swearing are common issues
in language and culture, especially when considered in two languages. That is the
real motive for conducting the present inquiry, and more importantly, perfect
translation needs cultural knowledge. As for the research methodology, Del Hymes’s
(1967) SPEAKING model as a discourse/ qualitative method as well as frequency
effects as the quantitative method were employed. Applying this methodology, the
speakers’ motivation for the use of insults is found in this culture. Moreover, the
cultural differences leading to and manifested in linguistic differences are discussed.
Meanwhile, strategies for appropriate equivalents were laid out. The results are of
use and value for the entrenchment of the cognitive-cultural views of translation
studies as well as socio-cultural studies of linguistic issues. The data analysis shows
that these insults form around the pivotal centers of animals, body part, human
characteristics, personality traits, human behavior, dignity, honor, reputation,
originality and dependence to family. The results show that sexual(nāmūsi) insults
are more frequent for which the cultural explanations were offered.
Keywords: Culture; Translation; Cultuling; Hymes; My Uncle Napoleon
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Abstract
The interconnectedness of language and culture has attracted the attention of scholars
in philosophy, sociology, anthropology, linguistics, and applied linguistics. In this
regard, inspired by the ideas of Halliday (1975, 1994), Vygotsky (1978, 1986), and
Sapir and Whorf (1956), which imply the relationship among culture, thought, and
language, Pishghadam (2013) introduced the concept of “Cultuling”. He postulated
that investigating and identifying the cultulings of each society not only can pave the
way for the faster detection of right and wrong cultural behaviors but also can
facilitate the cultural reforms which lead to linguistic excellence and “Euculturing”.
Due to the prime importance of identifying and investigating cultulings, several
studies have analyzed them; nonetheless, no systematic research has been conducted
to synthesize the cultuling studies. Therefore, in the present study, the theoretical
frameworks, the corpora, and the findings of all cultuling studies were scrutinized.
The results suggest that the majority of cultuling studies have embarked on the data
by reviewing the linguistic structures and expressions that occur in natural situations
and have used the Hymes’s (1967) SPEAKING model to analyze these expressions.
The findings also indicate that few studies have analyzed textual cultulings.
Moreover, no empirical study has been conducted to evaluate textbooks based on
cultulings. Finally, based on the results and findings of this review, some avenues
for future studies are provided.
Keywords: Culture; Cultuling; Hymes’s SPEAKING Model; Cultuling Analysis;
Euculturing
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