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ممه های از فهه آن زبهان را بهه وهود اواصها

میدهن  ،یهادگیری ایه حجه زیهاد از واژگهان بهرای زبهانآمهوزان کهار دشهواری اسه
کههه نیههاز بههه اسههاداده از روشهههای وهها
بهوضوح احسها

جههه

امکانپههریری و سهههول

انجههام آن

میشهود .تکهرار ،بههمنوان روشهی مهثرر بهرای یهادگیری و یادسهااری

واژگههان ،از دیربههاز در امههر آمههوزش زبههان مطههرح بههوده اسهه  .بههاای وجود ،بههه ن ههر
میرس کهه نحهوه و تعه اد تکهرار مهثرر واژگهان جهه

ته ری

در کلها

در

کماهر

مورد توجّه پژوه ههای زبهانی و بههتبع آن م رّسهان زبهان انللیسهی اهرار گرفاهه اسه .
ازایهه رو ،بهها در ن ههر گههرفا اهمّیّهه

احساسههات زبههانآمههوزان در امههر یههادگیری کههه

پیوسههاه در تاریخچ هۀ آمههوزش زبههان مههورد تأکی ه اههرار گرفاههه اس ه  ،ای ه مطالعههه بهها
کمک گرفا از اللهوی «هَیَجامَه » (تلدیه دو واژۀ هیجهان و بسهام ) ،بهه بررسهی شهیوه
و تعه اد ارههربخ

تکههرار واژگههان پرداواههه و بههر اسهها

مههرور پژوه هههای انجامش ه ه

در حوزههههای زبههانی و روانیناسههی شههناوای ،روش مههثرر تکههرار بافاصههله را تبیههی
مینمای  .ب ی من هور ،تعه اد  011ندهر شهرک کنن ه ،بها سهطب بسهن گیِ ماوسه ِ زبهانِ
انللیسههی ،بهههطور تصههادفی در  5گههروه (گههروهِ به ون تکههرار ،3 ،6 ،0 ،و  0تکههرار) اههرار
گرفانهه  .سهها
وههود نسههب

تعهه اد  05واژه کههه شههرک کنن گان هههی اطّلامههاتی در زبههانِ مههادری
بههه آنههها ن اشههان  ،جه ه

ت ه ری

اناخهها

ناههایآ آزمههون یههادآوری واژگههان ،از آزمههونِ «تحلیههو واریههان

ش ه ن  .آنلههاه ،بههرای میایس هۀ
یکمههاملی» اسههاداده شه .

ناههایآ تحییه  ،تدههاوت معنههاداری را بههی گروههههای به ون تکههرار و  6تکههرار نیههان داد.
____________________________
* نویسنده مسئول pishghadam@um.ac.ir
تاریخ دریافت 8931/88/81 :تاریخ پذیرش8931/10/18 :

Doi: 10.22067/lts.v54i3.70855
مقالۀ پژوهشی

بررسی تعداد مؤثر تکرار واژه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی در
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در پایههان ،پییههنهاد میشههود کههه تع ه اد  6تکههرار بههه روش بافاصههله و همچنههی در ن ههر
گرفا هَیَجامَ زبهانآموزان نسهب

بهه واژگهان ،میتوانه بههمنوان تعه اد تکهرار بهینهه و

روش هی مههثرر بههرای تکههرار واژه ،نیهه

بسههزایی در یههادگیری واژگههان در کلهها

در

ایدا نمای .
کلیدواژهها :آمهوزش زبهان انللیسهی ،واژگهان ،تکهرار ،هَیَجامَه  ،روانیناسهی شهناوای،
مصبشناسی زبان
 .1مقدّمه

واژگههان و گسههارش دامنههۀ لغههات در فراینهه یههادگیری زبانهههای وههارجی از اهمّیّهه
بهطوریکههه اوّلههی گههام در یههادگیری زبههان ،فراگیههری لغههات آن

فراوانههی بروههوردار اس ه
زبههان اسهه  .واژگههان نیهه

کلیهه ی در براههراری ارتبهها نسههب

بههه گرامههر زبههان دارنهه .

دروااهع ،به ون دانسهها گرامهر میتههوان بهه میههزان کمهی ارتبهها براهرار سههاو  ،امّها به ون
واژه اههادر بههه براههراری ارتبهها نخههواهی بههود (ویلکینههز .)0796 ،0ملههاوه بههر ایه  ،فراگیهری
واژگان تنهها بهه یهادگیری آنهها مناههی نمیشهود ،بلکهه در افهزای
از ابیههو ووانهه ن ،نوشهها و شههنی ن نیههز نیهه

مهارتههای دیلهرِ زبهان

بسههزایی ایدهها میکنهه (نییهه ،6103 ،6

 .)0770همچنههی  ،بههه مییهه ۀ فههول  ،)6110( 3دانسهها تعهه اد لغههات بییههار بههه یههادگیری
بییههار و بهاههر لغههات ج یهه کمههک میکنهه بهههمبارتدیلر ،ایهه امههر زبههانآموز را اههادر
میسههازد تهها بهها اسههاداده از دانه
حه

واژگههان وههود معنههی کلمههات ج یه در مهها را بهدرسههای

زده و آنههها را راح ه تر یههاد بلیههرد .پُرواضههب اس ه

کههه یههادگیری حج ه زیههادی از

واژگان زبان وهارجی امهری دشهوار بهرای زبهان آمهوزان بهحسها
امکانپههریری و سهههول

میآیه ازایه رو ،جهه

انجههام آن روشهههای بسههیاری توص هیّه ش ه ه کههه از مه تههری آنههها

روشِ «تکرار» اسه .در نلهاه اوّل ،واژۀ تکهرار یهادآور تمهری هها 0در مکاهب رفاهارگرایی بها
ای ه بههاور اس ه

کههه یههادگیری زبههان از طری ه شههکوگیری مههادت 5بهوسههیلۀ تکههرار اتّدهها
1. Wilkins
2. Nation
3. Folse
4. drills
5. habit formation
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میافاهه (احمهه یان .)6106 ،در دورهای کههه سههبک شههنی اری-گداههاری 0در آمههوزش زبههان
رواج داشهه  ،تکرارهههای پیدرپههی بهههمنوان یکههی از شههالودههای اصههلی آمههوزش زبههان
وههارجی و بهههمنوان وسههیلهای بههرای کمههک بههه زبههانآموز بهههمن ور شههکوگیری مادتهههای
یههادگیری صههحیب بهههشههمار میآمهه  .بههاای وجود ،از دی ه گاه ن ریّههههای نههوی یههادگیری و
کههه بههر پای هۀ ملههوم روانیناسههی شههناوای شههکو گرفاهان ه  ،تکههرار بههه

روشهههای ت ه ری

معنای به زبهان آوردن کلمهات یها مبهارات از روی مهادت و به ون تدکهر ،یها بههمبارتدیلر
بهصهههورت طهههوطیوار نیسههه  ،بلکهههه هههه ز از تکهههرار ،فهههراه آوردن فرصههه
دسهه یابی زبههانآموز بههه شههکوهای مخالهه
بهصورت وودکار و وودبرانلیخاه اس
یکههی از مسههاهو مه ه پههی

بهههرای

زبههانی و اههادر سههاوا او بههه تولیهه آنههها

(داز.)6111 ،

روی پژوهیههلران و همچنههی م رّسههان زبههان انللیسههی در

زمینهۀ تکههرار ،تعه اد تکههرار لههازم و روش مههثرر انجههام آن اسه  .بهها توجّههه بههه اینکههه دامنهۀ
لغات زبهان انللیسهی بسهیار گسهارده اسه

و تکهرار اهمّیّه

بسهزایی در یهادگیری واژگهان

دارد ،مهها در ایهه مطالعههه بههرآنی تهها ارههر تعهه اد تکههرار واژگههان و روش انجههام آن جههه
یههادگیری لغههات انللیسههی را بررسههی نمههوده و حه ااو تعه اد مناسههب و روش مههثرر تکههرار
واژگان در کلا

در

را جه

کسب اطمینان از یادگیری بهینۀ لغات بیابی .

 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2تکرار واژه در یادگیری زبان خارجی

مزیّه

برجسههاۀ تکههرار ای ه اسه

کههه بههه کیدیّه

تسههل بههر مهارتههها مههیشههود کههه بهنوبههۀ وههود بام ه
ایجههاد مههزّتند

و اه رت دانه
افههزای

افههزوده و منجههر بههه

امامادبهههند

فراگیههران و

در آنههها میشههود (نییهه  .)6103 ،کههو  ،)0770( 6تکههرار را یکههی از

لههرّتبخ تری  ،ارزشههمن تری و مههثررتری فعّالیّ هههای مربههو بههه یههادگیری زبههان
دانسههاه و اظهههار مههیدارد تکههرار بامه

رسههی ن زبههانآموز بههه هه ز ارزشههمن وههود یعنههی

1. audiolingualism
2. Cook
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اسههادادۀ وااعههی و ارتبههاطی از زبههان میشههود .همچنههی  ،سههینهانای و کلایارکیهاو )6106( 0بههر
ای باورن که شنی ن مکهرر واژههها بامه
آنچنانکههه توسهه چک ه

روی سههن

میشهود کهه در حاف هۀ بلن مه ّت نوشهاه شهون
نلاشههاه میشههون  .از سههوی دیلههر ،آنههها معای نهه

تکههرار بی ازح ه در یههک دورۀ مح ه ود ،دروااههع میتوان ه ارههر مندههی بههر یههادگیری داشههاه
باش .
از طرز دیلهر ،دیه گاه مه رن آمهوزشوپرورش و ملهوم شهناوای بها تأکیه بهر سهاو
دانیههی ه فمنه و پویهها ،تدکّهر نیادانهۀ فراگیههران دربههارۀ مههواد آموزشههی را لههازم و ضههروری
میدانه  .بهههمبارتدیلر ،یههادگیری حیییههی بههه در مههواد آموزشههی بههه شههیوهای معنههیدار و
نههه بهها تکههرار بهصههورت طههوطیوار ماکّههی اسهه  .دروااههع ،بهههمنوان نمونههه ،اسههادادۀ
اسهاراتژیک از مهارتههای شههناوای ،کناهرل فراشههناوای و ادغهام اطّلامهات ج یه بها دانه
ابلههی (یههو کههو ،6فیلیاسههون 3و فیلیاسههون )6105 ،و همچنههی توجّههه بههه نههوو و میههزان
احساسههات و هیجانههات زبههانآموزان نسههب

بههه واژههههای مخالهه

(پی اهه م و شایسههاه،

 ،)6102همههراه بهها تکرارهههای ه فمن ه  ،رون ه یههادگیری واژگههان زبههان وههارجی را تسهههیو
کرده و به آن مم میبخی .
بهها وجههود نیهه

اساسههی تکههرار در یههادگیری واژگههان یههک زبههان (نییهه ،)6100 ،

پههژوه ههها تههاکنون ح ه ااو تع ه اد تکههرار واصّ هی را کههه تهها ح ه ودی یههادگیری لغههات در
کلهها

در

را تضههمی کن ه  ،مههورد بررسههی اههرار ن ادهانهه  .نکاههۀ اابههو توجّههه در مههورد

مطالعات انجامش ه در ای زمینهه ایه اسه

کهه آنهها بهه بررسهی ارهر تکهرار واژه در مها و

یههادگیری آن توسهه زبههانآموز بهواسههطۀ بروههورد بهها آن واژه در مهها مههورد مطالعههه
پرداواهانهه بهههمبارتدیلر ،احامههال یههادگیری واژگههانی را کههه ممکهه اسهه
ناوودآگههاه و ب ه ون توجّههه وهها

بهصههورت

زبههانآموز و تنههها در ارههر اههرار گههرفا در معههرض 0آنههها

فههرا گرفاههه شههون را مههورد بررسههی اههرار دادهان ه  .بهههمنوانمثال ،وی ه ال ،)6100( 5بییههاری
1. Sinhaneti & Kalayar Kyaw
2. YL Ku
3. Phillipson
4. exposure
5. Vidal
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افههزای
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یههادگیری را بههی دو تهها سههه تکههرار در ووان ه ن یاف ه  .و  ،)6119( 0بهها در ن ههر

گرفا یهک اسهاان ارد نسهبااً بالها از دانه  ،حه ااو  01تکهرار را بهرای توسهعۀ دانه
مههورد نیههاز دانسهه  .وارینهه

غنهی

و تاکههاکی ،)6113( 6حهه ااو تعهه اد  06تکههرار را جههه

یههادگیری واژگههان لههازم دانسههان  .آنههها همچنههی دریافانه کههه در یههک مهها درجهبن یشه ه
ح ااو  8تکرار یهک کلمهه بهرای داشها شهان

 ٪51بهرای بهه وهاطر آوردن کلمهه در سهه

مههاه بع ه لههازم بههود .ملههاوه بههرای  ،و  ،نیههوت  3و چان ه  )6103( 0اذمههان داشههان کههه 05
مواجهه با مبارات ج یه در یهک مها درجهبن یشه ه تها حه ّ زیهادی یهادگیری را افهزای
میده .
بهطورکلّی ،با مطالعهۀ تاریخچهۀ آمهوزش زبهان انللیسهی ،میتهوان پهی بهرد کهه بسهیاری
از ن ریّ هههای فراگیههری زبههان ،اهمّیّ ه

تکههرار در یههادگیری زبههان وههارجی را مههورد تأکیهه

اههرار دادهان ه کههه بهههمنوانمثال میتههوان بههه رویکههرد شههناوای-تعههاملی اسههلابی  ،5ن ریّ هات
پیون ه گرایان 2و همچنههی پژوه هههای مربههو بههه روشهههای یههادگیری زبههان 9اشههاره کههرد
(داز .)6111 ،بهههره بههردن از تکههرار شههداهی واژگههان ناههایآ سههودمن ی در پههی داشههاه اسه
که میتوان در سطب ن هری نیهز مهورد اسهاداده و تحییه اهرار بلیهرد .بهاای وجود ،بهه ن هر
میرس که چهال

اصهلی در براهراری انطبها بهی مملکهردِ مغهز و شهیوهای کهه م رّسهان،

اطّلامات را سازمان هی و اراهه میکنن  ،وجود داشاه باش (شانک.)6106 ،8
روانیناسههان ،بهها مطالعههه در مههورد جنبههههای فههردی ذههه  ،دریافاهانهه کههه یههک
جنبهههه -بهههرای نمونهههه ،شهههناو  -مسهههایو از جنبهههههای دیلهههر -بهههرای نمونهههه،
احساسههات -نیسهه  .دروااههع ،تصههوّر میشههود کههه ملهه روانشههناوای تنههها در صههورتی
میتوان ه پییههرف

کن ه کههه ای ه دو حههوزه بههه نحههوی یافاههههای وههود را بهههطور منسههج
1. Webb
2. Waring & Takaki
3. Newton
4. Chang
5. Slobin's cognitive-interactionist approach
6. connectionist
7. language learning strategies
8. Schunk

مطالعات زبان و ترجمه
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باه ادغام کننه (ان رسهون .)0775 ،0بهر ایه اسها  ،ن ریّههها نههتنها بایه بها رفاهار افهراد
در آزمای هههای روانیناسههی سههنّای سههازگار باشههن  ،بلکههه بایهه بهها آنچههه در مههورد مغههز
شناواه ش ه اسه

نیهز مطابیه

داشهاه باشهن (بهایرنز و فهاک  .)0778 ،6در همهی راسهاا،

با مطالعۀ رون تأریر تکرار در مغز درمییهابی کهه تکهرار ،بهه نحهو مهثرری بهه تسههیو رونه
یادگیری واژگان ج ی کمک میکن .
بهههمنوان نمونههه ،اسههکادان ،)6117( 3تکههرار را یکههی از ابزارهههای مبانههی بههر مغههز در
کلا

در

معرّفی نموده و بها امایهاد بهه اینکهه داشها یهک حاف هۀ دایه  ،فراینه ی کاملهاً

ماداوت از بازیابی آن اسه  ،بیهان کهرد کهه پهنآ مسهیر مادهاوت حاف هه وجهود دارد کهه بها
یکهه یلر در ارتبهها هسههان و مهها از آنههها اسههاداده مههیکنی  .ایهه مسههیرها مبارتانهه از:
 -0معنایی :حاف هۀ وااعهی مربهو بهه کلمهات و تصهاویر  -6روه ادی :0حاف هۀ مربهو بهه
زمههان ،مکههان و حههواد
شههرطی :5واکههن

 -3هیجههانی :حاف ههۀ مربههو بههه احساسههات اههوی  -0واکههن

وودکههار کههه آمههوزش داده ش ه ه اس ه  ،مانن ه حیههای پایهههای ،ج ه اول

زمانها ،یها نهومی رفاهار آموواهشه ه  -5رویّههای :2فهه و حاف هۀ فرآینه ها ،ماننه نوشها
نامهه ،بسها بنه کده  ،یها پیهادهروی .بهه امایهاد اسهکادان ( ،)6117ارتبها بهی مسهیرهای
حاف ههه بهها کوچههکتری چیههز مخاههو میشههود .بههه مبههارت روش ه تر ،اگههر یههک مههورد بهها
اساداده از یهک مسهیر حاف هه آمهوزش داده شهود ،یهک ارتبها شهکنن ه ایجهاد میشهود کهه
ممک اس

بهآسهانی از بهی بهرود .در حیییه  ،مهواد مهورد نیهاز جهه

آمهووا  ،چنانچهه

ارزشههمن بههوده و بخواهنهه در مراحههو بعهه  ،از حاف ههه بازیههابی شههون  ،بایهه از طریهه
ح اکثرمسههیرهای ممک ه  ،ذویههره شههون  .ای ه امههر میتوان ه توس ه تکههرار ه فمن ه اتّدهها
بیافا .

1. Anderson
2. Byrnes & Fox
3. Scaddan
4. episodic
5. conditioned reflex
6. procedural
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مطالعههات «الکاروفیزیولوژیههک» ماننهه «الکاروانسههدالوگرافی» نیههز بهروشههنی و بهههطور
ااطعانهههای نیههان میدههه کههه مغههز انسههان نسههب

نیههان میدههه

بههه تکههرار ،واکههن

(وناسههاری  ،ورکههوهیج  ،وندرمیههر و فههرانک  .)6119 ،0انسههانها بههه طههرز شههلد آوری
در در  ،طبیهبنهه ی و تعامههو بهها اشههیا مخالهه
ظرفیای که بهوسیلۀ دانه

در محههی اطههراز وههود مههاهر هسههان

ابلهی 6افهراد تن هی میشهود .از لحهار رفاهاری ،چنهی تسههیلاتی
داّه

که وابساه به تجربهه اسه  ،بهواسهطۀ افهزای

پاسه و همچنهی کهاه

زمهان پاسه

بههه یههک کههار میههخص ،در مههورد محر هههای تکههراری در میایسههه بهها محر هههای ج ی ه ،
میهههود میشههود (کورزنیوسههکا 3و همکههاران .)6161 ،ای ه ار هرِ رفاههاری همییههه بهها کههاه
فعّالیّ ههای مصهبی در مغههز همهراه اسه

کهه «سههرکو

و شههوینبرگر .)6102 ،5بههه ن ههر میرسهه کههه سههرم
سههرکو

تکهرار» 0نامیه ه میشهود (کههواک
و داّهه

انجههام کههار و همچنههی

تکههرار در سههلولهای مصههبی مغههز ،مثیهه تسهههیو فرآینهه های ذهنههی در طههی

بروههورد بهها محههر بههرای بههار اوّل و سهها
بهههمنوانمثال ،بهها تکههرار اراهههۀ یههک واژه ،فعّالیّهه
مصبی مرکزی بهه طهرز صهریحی تحه

دفعههات بعهه ی اسهه

(هههورنر.)6117 ،2

تعهه اد زیههادی از نورونههها در سیسهها

تهأریر اهرار گرفاهه و کهاه

مییابه بههطهوریکهه

فراگیری آن واژه برای زبانآموز به فراین ی سادهتر در مغز تب یو میشود.
ملههاوه بههر ایهه  ،مطالعههات گونههاگون ارربخیههی تکههرار بههر کههاه

دامنههۀ  N400و

درنایجههه تسهههیو یههادگیری واژه در ارههر تکههرار را نیههان دادهانهه (بههرای نمونههه ،ون پهها و
کوتهها  0771 ،9ون پهها  ،کوتهها  ،کلونهه ر ،میچینههر و مههکآیزا  .)0770 ،8دروااهههع،
دامنههۀ مههوج  N400درجههۀ آسههانی پههردازش معنههایی را مههنعک

میکنهه (داوناههورت و

کولسههون ،N400 .)6100 ،7یکههی از مه تههری مثلدههههای مههرتب بهها زبههان در مطالعههات
1. Van Strien, Verkoeijen, Van der Meer, & Franken
2. background knowledge
3. Korzeniewska
4. repetition suppression
5. Kovacs & Schweinberger
6. Horner
7. Van Petten & Kutas
8. Van Petten, Kutas, Kluender, Mitchiner, & McIsaac
9. Davenport & Coulson

8

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

حههوزۀ مصبشناسههی (لههو  6100 ،0بههوش ،)6103 ،6بههه پ یهه های الکاروفیزیولههوژیکی
اطلا میشود که در آن یهک مهوج بها اطبیه

مندهی و تهأویر حه ود  011میلیرانیهه نسهب

بههه زمههان تحریههک ،فرآینهه پردازشهههای معنههایی در مغههز را نمایههان میسههازد (فیاههز و
چان  6107 ،3طالبی.)0388 ،
مسألۀ دیلهری کهه بایه در ارتبها بها تکهرار مهورد توجّهه اهرار بلیهرد ،اهمّیّه
بی تکرارها اس  .پُرواضهب اسه

کهه تکهرار طهوطیوار بامه

احسها

فاصهلۀ

وسهالی در زبهان

آموزان میشود .بر ولهاز تکرارههای به ون فکهر کهه بههطور سهنّای در روشههای آمهوزش
زبان مهورد اسهاداده اهرار میگرفانه  ،تکرارههایی کهه مدهاهی معنهیدار را در بهر میگیرنه و
با فاصله اراههه میشهون  ،بههطور مهثرری بهه زبهانآموزان کمهک میکننه تها یهادگیری وهود
را بهبود بخین  .تکرارها بای معنهادار باشهن  ،در غیهر ایه صهورت ،زبهانآمهوزان تمایهو بهه
چی پوشههی از آنههها دارنهه  .تکرارهههای بافاصههله ،0بهههطور اابههو ملاح هههای در حدهه
ملااهمن ی زبانآموزان به یادگیری زبان مثرر هسان (تالهایمر.)6113 ،5
در حههوزۀ ملهه مصبشناسههی ،ناههایآ مطالعههات بسههیاری (وناسههاری و ورکههوهیج ،
وندرمیهههر و فهههرانک  6119 ،هیناهههزم  ،)0727 ،2سهههودمن ی و ارربخیهههی تکرارههههای
بافاصههله در میایسههه بهها تکرارهههای پیوسههاه را نیههان دادهان ه  .بههرای مثههال ،هیناههزم ()0727
روی ه اد تکههرار و فاصههلۀ بههی تکرارههها را ای گونههه توصههی

مینمای ه  :مسههیر حاف هۀ یههک

رویهه اد از دو مرحلههه مبههور میکنهه  .مرحلههۀ اوّل شههامو یههک وضههعی

زودگههرر ،بسههیار

ناپایههه ار و کوتاهمههه ّت مرحلهههۀ دوم شهههامو وضهههعیای مانههه گارتر و بلن مههه ّت اسههه .
درحالیکهه اه رت مسهیر کوتاهمه ّت ،بییهار بههه تهأور رویه اد بسهالی دارد تهها بهه فراوانههی
روی ه اد ،ا ه رت مسههیر بلن م ه ّت بههه میههزان تحکههی و تیههویای بسههالی دارد کههه در مرحل هۀ
کوتاهم ه ّت اتّدهها افاههاده اس ه

بنههابرای میتههوان گد ه

کههه مرحل هۀ بلن م ه ّت ،بییههار بههه
1. Luck
2. Busch
3. Fitz & Chang
4. spaced repetitions
5. Thalheimer
6. Hintzman
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فراوانههی اتّدهها یههک روی ه اد ،یعنههی تکههرار ،بسههالی دارد .ماغیههر دیلههری کههه بههر اهه رت
مرحل هۀ بلن م ه ّت تههأریر میگههرارد ،فاصههلۀ بههی تکرارهههای یههک روی ه اد اس ه
بافاصله بهه فراگیهران اجهازۀ تحکهی و تیویه
میدهه و درنایجههه بامه

بییهار مطالهب نسهب

تکرارهههای

بهه تکرارههای پیوسهاه

یادسههااری بهاههر مطالههب میشههود .بهها در ن ههر گههرفا ارههر فاصههلۀ

بههی تکرارههها ،تعه اد اابههو ملاح هههای از محیّیههان (بههرای نمونههه ،هیناههزم  0727 ،هیناههزم
و بلهها  0791 ،0هیناههزم و راجههرز 0793 ،6آنهه روود 0727 ،3الهه ) ادّمهها میکننهه کههه
مملکههرد بهاههر حاف ههه از طری ه نمههای

مکههرر مطالههب حاصههو میشههود و بهواطرسههااری

طولانیمه ّت ،زمههانی اتّدهها میافا ه کههه ای ه مطالههب بهصههورت بافاصههله یهها بهههمبارتدیلر
داده مههیشههون  .بههه امایههاد آنههها نمههای

در فاصههلۀ زمههانی نسههب

بههه ه ه نمههای

بهههطور پیوسههاه 0و پیه

سههره از تههأریر کماههری بههر یههادگیری بروههوردار اسه  .ایه «ارههر

فاصههله »5در مههوارد مخال ه  ،بهها جمعی هههای مخال ه

نمههای

داده ش ه ه اس ه

مطالههب
و بهههطور

گسههاردهای پریرفاهههشهه ه اسهه  .بهههمنوانمثال ،تالهههایمر ( ،)6113بهها تأکیهه بههر تکههرار
بهههمنوان مه تههری مامههو یههادگیری ،اظهههار کههرد کههه تکرارهههای اوّلیههه بهههطورمعمول  31تهها
 011درص ه و تکرارهههای اضههافی  05تهها  05درصهه مملکههرد حاف ههه را بهبههود میبخیهه .
ملاوه بر ایه  ،وی نیهان داد کهه فاصهله ،یهادآوری بلن مه ّت مطالهب را  5تها  01درصه یها
بییههار بهبههود میبخی ه  .پههژوه

در مههورد ت هأریر فاصههلۀ تکرارههها در یههادآوری ،صههرزن ر

از مسههایو بههودن زمههان رو ه اد حاف ههه از شههرای مخال ه

رمزگههراری ،یههک اللههو 2بههرای

تصههمی گیری ااطعانههه اراهههه میدههه  .مطالعههات گونههاگون دربههارۀ فاصههلۀ تکرارههها نیههان
میدههه کههه اراهههۀ یههک مههورد بهههطور مکههرر ،زمههانی کههه مههوارد دیلههر در میههان مههورد
تکرارشون ه اهرار میگیرنه  ،بهه شهکو فزاینه های بامه
اینکههه بهصههورت پیه

بهبهود بههیهادآوری آن میشهود تها

سههر هه تکههرار شههود (آن ه روود0727 ،

ملاههون .)0791 ،9بههرای
1. Block
2. Rogers
3. Underwood
4. massed
5. spacing effect
6. paradigm
7. Melton
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ای «ارر تأویر »0بهی تکرارهها و همچنهی رویه اد کمهک بهه حاف هه بها تکرارههای بافاصهلۀ
زمانی ،بهجای تکرارهای پیوسهاه ،توضهیبههای مخالدهی اراههه شه ه اسه  .بههمنوان نمونهه،
محیّیههان ماعهه ّدی (بههرای نمونههه ،ملاههون )0791 ،اظهههار داشههاهان کههه فاصههله ،ک گههراری
مامههایز مطالههب را توسههعه داده و بهها افههزای

کمیّ ه

ملام هههای بازیههابی ،6بام ه

تیوی ه

بهیادآوری آنهها میشهود (لوگهان ،کسهاو و ویمه  .)6106 ،3مطالعهات مخالدهی ،بها تصه ی
گسههاردۀ ایهه وااعیهه

کههه تکههرار یههک شههر ضههروری بههرای یههادگیری بهشههمار میآیهه

(تالههههایمر 6113 ،نییههه  ،)6100 ،آن را از جنبهههههای گونهههاگون در زمینهههۀ آمهههوزش و
یههادگیری زبههان وههارجی مههورد تحیی ه و بررسههی اههرار دادهان ه  .بههرای نمونههه ،میتههوان بههه
ارتبههها بهههی تکهههرار و یهههادگیری واژگهههان (پلیسهههر-شهههانزه و اشهههمی  6101 ،0لهههافر و
رزوسهههکی-روتبلههه  6100 ،5نییههه  ،)6100 ،ارهههرات تکهههرار تکلیههه  2بهههر مملکهههرد
زبههانآموزان از لحههار پیچی ه گی ،ص هحّ

و روان هی( 9احم ه یان و تههوکلی 6100 ،بههالییزاده

و اسههه ی 6103 ،سهههعی ی و رحیمهههی کهههازرونی 6100 ،لیهههن و مهههکلی 6110 ،8
وندوگوچاههه ،براکسههما ،ریجلارسهه م و بیمههو )6105 ،7تههأریر تکههرار آزمههون بههر یههادگیری
(کارپیههک و رودیلههر 6119 ،01ماسههامورون  )6103 ،00و بررسههی نی ههها ،ویژگیههها و
موااههب تکههرار در گدامههان کلا هههای زبههان وههارجی (داز 6111 ،06لیسههار)0778 ،03
اشاره کهرد .در ایه مطالعهه بهرآنی تها بها در ن هر گهرفا نیه

پایههای تکهرار در یهادگیری

زبهان وههارجی ،بههه بررسههی حه ااو تعه اد و روش مههثرر تکههرار واژگههان بهههطور آگاهانههه در

1. lag effect
2. retrieval cues
3. Logan, Castel, & Viehman
4. Pellicer-Sanchez & Schmitt
5. Laufer & Rozovski-Roitblat
6. task repetition
7. complexity, accuracy, & fluency
8. Lynch & McLean
9. Van de Guchte, Braaksma, Rijlaarsdam, & Bimmel
10. Karpicke & Roediger
11. Metsämuuronen
12. Duff
13. Lyster
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هنلههام ت ه ری

در کلهها

در

00

باههردازی  .افههزون بههر ایهه  ،بهها معرّفههی مدهههوم هَیَجامَهه ،1

توجّههه م رّسههان زبههان انللیسههی را بههه اهمّیّهه
زبانآموزان نسب

به واژگان ت ری

در ن ههر گههرفا ح ههها و هیجانههات

ش ه جلب میکنی .

 .2 .2مفهوم هَیَجامَد
6

مدهههوم هَیَجامَهه  ،برگرفاههه از اللههوی تحههوّلی -تداوتهههای فههردی مبانههی بههر ارتبهها

(گرینسههها و وایههه ر ،)0777 ،توسههه پی اههه م ،طباطباهیهههان و نهههاوری در سهههال 0376
معرّفههی شهه  .هَیَجامَهه کههه دربرگیرنهه ۀ سههه مثلدههۀ بسههام (کیدیّهه ) ،حههوا
(کمیّهه ) اسهه

و هیجههان

(پی اهه م و فیروزیههان پوراصههدهانی ،)0372 ،بهههمنوان مدهههومی ج یهه در

روانشناسههی ،بههر اهمّیّ ه

نی ه

ح ههها و هیجانههات در فه ه و یههادگیری فراگیههران تأکی ه

مههیورزد (پی اه م و شایسههاه .)6109 ،بههر ایه اسهها  ،هَیَجامَه هههر واژه مبههارت اسه

از

میادیر ماداوتی از هیجان کهه در ارهر مواجههه بها واژگهان ههر زبهان بهرای افهراد گونهاگون در
یههک جامعههۀ زبههانی ایجههاد میشههود (ابراهیمههی و همکههاران 0372 ،پی اهه م و شایسههاه،
 .)6102هنلامیکهه تجربهۀ یههک فههرد نسههب
کههردن بییههار باش ه  ،هَیَجامَ ه آن فههرد نسههب

بهه یههک واژه از طریه شههنی ن ،دیه ن و لمه
بههه آن واژه در سههطب بالههاتری اههرار گرفاههه و

در فرد از آن واژه ممی تر وواه ش (کرمی ،پی ا م و بیایی.)6107 ،
اللههوی هَیَجامَهه (پی اهه م )6105 ،کههه تلدییههی از دو مدهههوم «هیجههان» و «بسههام »
اسه

بهها ااهههو شه ن نیه

اساسهی بههرای احساسههات و هیجانههات زبههانآموزان در یههادگیری

زبههان دوم ،سههطوح هَیَجامَهه یههک واژه را در شهه
یک طی

3

درجههه بهصههورت سلسههلهمراتبی روی

اهرار مهیدهه (شهکو  .)0ایه درجهات بهه ترتیهب مبارتانه از :هَیَجامَه تههی

0

( )1کههه در حههوزۀ هی آگههاهی 5اههرار میگیههرد هَیَجامَهه شههنی اری ،)0( 2دیهه اری )6( 9و
1. emotioncy
2. developmental, individual differences, relationship-based model
3. emotion & frequency
4. null
5. avolvement
6. auditory
7. visual
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لمسههی-حرکاههی )3( 0کههه در حههوزۀ بههرونآگههاهی 6وااههع میشههون هَیَجامَ ه درونههی )0( 3و
هَیَجامَه جههامع )5( 0کههه بهواسههطۀ آنههها فراگیههر بهها گههرر از مراحههو ابلههی و افههزای

بسههام

تجربههه ،وارد حههوزۀ درونآگههاهی 5شهه ه و درنایجههه در جههامعی از مدهههوم و درنهایهه
یادگیری ممی آن مدهوم شکو میگیرد (ابراهیمی و همکاران.)0372 ،

شکل  .1سطوح هَیَجامَد (برگرفته از پیشقدم)2112 ،

بر اسا

اللوی سهطوح هَیَجامَه (شهکو  ،)0زمهانی کهه زبهانآموز دربهارۀ یهک شهئ یها

مدهوم ،فاا آگاهی بهوده و ههی حسهی نسهب

بهه آن نه ارد ،در سهطب هَیَجامَه تههی اهرار

میگیرد .در مراحو بعه ی ،چنانچهه فهرد دربهارۀ آن شهئ یها مدههوم میشهنود ،تصهویر آن را
میبین و یها آن را لمه
نسههب

میکنه بهه ترتیهب هَیَجامَه شهنی اری ،دیه اری و لمسهی-حرکاهی

بههه آن واژه کسههب نمههوده و درنهای ه

شههناوای کلّههی از آن ،شههکو وواه ه گرف ه .

سا  ،با تجربهۀ اسهاداده یها بههکارگیری آن شهئ یها مدههوم و افهزای
به هَیَجامَ درونی دسه

بسهام آن ،زبهانآموز

یافاهه و بهه دنبهال آن در صهورت انجهام تحییه و جسهاجو دربهارۀ

آن بههه سههطب هَیَجامَ ه جههامع صههعود میکن ه  .نکا هۀ اابههو توجّههه کههه در ای ه پههژوه

در

1. kinesthetic
2. exvolvement
3. inner
4. arch
5. involvement

03

بررسی تع اد مثرر تکرار واژه در یادگیری واژگان ...

ارتبهها بهها مدهههوم هَیَجامَه لحههار شه ه اسه  ،ایه اسه
یک زبان ،در ارهر بههکارگیری حهوا
شههناو

کههه در فراینه یههادگیری واژگههان

مخاله  ،هیجانهاتی بهه وجهود میآینه کهه میتواننه

افههراد را از آن واژگههان تحهه

تههأریر اههرار دهنهه (پی اهه م و شایسههاه6102 ،

پی اهه م ،جههاجرمی و شایسههاه .)6102 ،بههه ایهه معنهها کههه زبههانآموزان ،در هههر سههطب
هَیَجامَ و بسهاه بهه بسهام تجربهۀ یهک واژه ،حه
اسهها

واصهی نسهب
ّ

بهه آن واژه دارنه و بهر

آن بههاه ماداوتان ه  .پی اه م ( ،)6102سههطوح هَیَجامَ ه را در االههب هههرم هَیَجامَ ه

آموزشی ای گونه به تصویر میکی (شکو :)6

شکل  .2هرم هَیَجامَد آموزشی (برگرفته از پیشقدم)2112 ،

 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

ای پهژوه

تجربهی کهه بهر اسها

نمونههگیریِ در دسهار

انجهام گرفه  ،مایهکو از

 011ندههر ( 03مههرد و  59زن) در بههازۀ سههنی  08تهها  31سههال بههود .هم هۀ شههرک کنن گان در
میطههع کارشناسهههی در رشههاههای مههه یری

(گرای هههای دولاهههی و بازرگههانی) و زبهههان

انللیسههی (گرای هههای آمههوزش و مارجمههی زبههان) در دانیههلاههههای مخال ه
میغول به تحصیو بودنه و سهطب بسهن گی دانه

شهههر میههه

زبهان انللیسهی آنهها در سهطب ماوسه

0

1. intermediate

00

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

مطالعات زبان و ترجمه

ارار داش  .بهرای تعیهی سهطب بسهن گی زبهان از «آزمهون تعیهی سهطب فهوری آکسهدورد»

0

(آل  )0776 ،6اساداده ش .
 .2 .3ابزار پژوهش

آزمههون تعیههی سههطب فههوری آکسههدورد ،اوّلههی ابههزار اسادادهش ه ه در ای ه مطالعههه بههود.
ای ه آزمههون دارای  21سههثال بههوده و از دو اسههم

تیههکیو ش ه ه اس ه

کههه شههامو کلههوز

تس ه  3و سههثالات چهارگزینهههای گرامههر ،واژگههان و در مطلههب اسهه  .ایهه آزمههون کههه
توس ه دانیههلاههای آکسههدورد و کمبههریآ طراحههی گردی ه ه اس ه  ،سههطب بسههن گی دان ه
زبههان انللیسههی زبههانآموزان را بهههطورکلّی میسههنج  .زمههان اواصهها

داده شهه ه بههه

پاسخلویی ای آزمهون  31داییهه اسه  .ابهزار دیلهری کهه در ایه پهژوه

مهورد اسهاداده

اههرار گرفهه « ،پرسیههنامۀ هَیَجامَ ه » بههود .ایهه پرسیههنامه بههرای کسههب اطمینههان از سههطب
هَیَجامَ ه شههرک کنن گان نسههب

بههه واژههههای اناخا ش ه ه جه ه

ت ه ری

و بهها ااابهها

از

سههنجۀ هَیَجامَه (برسههیپور )6102 ،طراحههی و اجههرا گردیه  .ای ه پرسیههنامه شههامو  08واژۀ
ج ی ه بههه همههراه  5گزینههه بههود کههه سههطب هَیَجامَ ه افههراد نسههب
میکرد .گزینههها مبهارت بودنه از -0 :نمهیدان چیسه

بههه واژگههان را میههخص

(هَیَجامَه تههی)  -6در مهورد ایه

کلمههه مطلبههی شههنی هام (هَیَجامَهه شههنی اری)  -3در مههورد ایهه کلمههه مطلبههی شههنی هام و
تصههویر آن را دیه هام (هَیَجامَه دیه اری)  -0در مههورد ایه کلمههه مطلبههی شههنی هام ،تصههویر
آن را دیهه هام و آن را لمهه

کههردهام (هَیَجامَهه لمسههی-حرکاههی)  -5در مههورد ایهه کلمههه

مطلبی شنی هام ،تصویر آن را دی هام ،آن را لم

کردهام و چیی هام (هَیَجامَ درونی).

1. Oxford Quick Placement Test
2. Allan
وابساه به آزمون فه و ادرا (که در آن جاهای والی ما را بای با واژههای مناسب پر کرد) 3. cloze test
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 .3 .3شیوۀ جمعآوری دادهها

بهها ایهه بههاور کههه حههوا  ،هیجانههات انسههان را تحهه

تههأریر اههرار داده (هَیَجامَهه ) و

هیجانات میتوانن ادرا انسهان را تحه الیهعاو وهود اهرار دهنه (پهی اه م ،جهاجرمی و
شایسهههاه ،)6102 ،واژگهههان جهههه
شههرک کنن گان در پههژوه

تههه ری

بایههه طهههوری اناخههها

هههی حسههی نسههب

میشههه ن کهههه

بههه آنههها ن اشههاه (هَیَجامَهه تهههی) یهها

بهههمبارتدیلر ،بهها آن واژگههان حاّههی در زبههان مههادری وههود هههی آشههنایی و بروههوردی
ن اشاه باشن تا همهۀ افهراد از یهک حه ّ مسهاوی نسهب

بهه واژگهان بروهوردار بهوده و در

سههطب هَیَجامَ ه یکسههانی اههرار گرفاههه باشههن  .بهههای ترتیب ،از لحههار حسههی ،هههی یههک از
شههرک کنن گان بههر دیلههری مزیّ ه

پی ه ا نمیکن ه  .ب ه ی من ههور ،جه ه

اناخهها

واژگههان

بههرای تهه ری  ،اباهه ا  08کلمههه کههه هملههی نههام نههومی وههوراکی (میوهههها و سههبزیجات)
بودنهه  ،توسهه پژوهیههلران ایهه مطالعههه اناخهها
طراحههی گردیهه  .سهها
شههه  .پههه

و بههر اسهها

آن پرسیههنامۀ هَیَجامَهه

پرسیههنامه بههه روش تصههادفی توزیههع و توسهه  051ندههر تکمیههو

از بررسهههی پاسههه ها ،از بهههی  08واژه ،تعههه اد  05واژه کهههه هی یهههک از

پاس ه دهن گان نمیدانسههان  ،اناخهها

ش ه  .واژهههها مبههارت بودن ه از :پیاایهها ،0مانلوسههای ،6

کههامکوات ،3سههورل ،0میزونهها ،5فوجیهها ،2کرنبههری ،9کیاههر ،8آرتییههو ،7سههالا  ،01رامبوتههان،00
فیسههالی  ،06کلرابههی ،03لونلههان 00و کینههوا .در مرحلههۀ بعهه  ،تعهه اد  011ندههر شههرک کنن ه
بههطور تصههادفی در  5گههروه اههرار گرفانه  .در همهۀ گروهههها واژگههان مناخههب بهها اسههاداده از
1. Pitaya
2. Mangosteen
3. Kumquat
4. Sorrel
5. Mizuna
6. Feijoa
7. Cranberry
8. Caper
9. Artichoke
10. Salak
11. Rambutan
12. Physalis
13. Kohlrabi
14. Longan
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نرمافههزار «پاورپوین ه » و «نمههای
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تصههویر» مههرتب بهها واژهههها و توضههیب ویژگیهههای آنههها

توسه یکههی از پژوهیههلران ته ری

شه ن  .ته ری

واژگههان در همهۀ گروهههها مه ّتزمان

 31داییههه بههه طههول انجامیه  .بهههای ترتیب همهۀ افههراد در مرحلهۀ آمههوزش واژگههان ،هَیَجامَه
دیهه اری نسههب

بههه واژگههان مناخههب کسههب نمودنهه  .پهه

معطهوز کهردن حهوا

شهرک کنن گان از واژهههای ته ری

وواساه ش تها از مه د یهک تها سهی بههطور معکهو
گههروه ( 0بههه ون تکهههرار) ،بلافاصههله پههه

از تهه ری

واژگههان ،جههه

شه ه بهسهوی دیلهر ،از افههراد

بها فاصهلههای سههتایی بیهمارن  .در

از آزمهههون پرتان ی سههاز 0از افهههراد ،آزمهههون

یههادآوری 6واژگههان گرفاههه ش ه  .آزمههون بههه ای ه صههورت طراحههی ش ه ه بههود کههه افههراد ،در
فاصلههای زمهانی میهخص ،تصهویر واژهههای ته ری

شه ه را میدی نه و بایسهای نهام آن

را بههه وههاطر آورده و روی پاسههخنامۀ وههود مینوشههان  .در گههروه ( 6یههک تکههرار) ،پ ه
آموزش واژگهان و آزمهون پرتان ی سهاز ،نمهای

از

واژههها بهه همهراه تصهاویر آنهها یهک بهار

تکههرار شهه و بعهه از آن افههراد ،آزمههون یههادآوری را بههه انجههام رسههان ن  .ایهه فرآینهه در
گروههههای ( 3دو تکههرار)( 0 ،سههه تکههرار) و ( 5چهههار تکههرار) نیههز بههه همههی ترتیههب اجههرا
ش با ای تدهاوت کهه تعه اد تکهرار واژههها در ههر گهروه مادهاوت بهود (جه ول  .)0شهایان
یههادآوری اسه
واژگان ،په

کههه تکههرار واژهههها بهصههورت بافاصههله انجههام گرفه
از نمهای

بههه ایه صههورت کههه

کامهو از  0تها  ،05در تکهرار بعه ی بهه همهان ترتیهب نمهای

داده

میش ن .
جدول  .1مراحل جمعآوری دادهها
گروه

مرحلۀ 1

مرحلۀ 2

مرحلۀ 3

مرحلۀ 4

0

آموزش واژگان

آزمون پرتان ی ساز

ب ون تکرار

آزمون یادآوری واژگان

6

آموزش واژگان

آزمون پرتان ی ساز

 0تکرار

آزمون یادآوری واژگان

3

آموزش واژگان

آزمون پرتان ی ساز

 6تکرار

آزمون یادآوری واژگان

0

آموزش واژگان

آزمون پرتان ی ساز

 3تکرار

آزمون یادآوری واژگان

5

آموزش واژگان

آزمون پرتان ی ساز

 0تکرار

آزمون یادآوری واژگان

1. distractor test
2. recall test

09

بررسی تع اد مثرر تکرار واژه در یادگیری واژگان ...

 .4یافتههای پژوهش

آمارههههای توصههیدی یههادگیری واژگههان در گروههههای بهه ون تکههرار 3 ،6 ،0 ،و  0تکههرار
در ج ول  6اراهه ش ه اس  .بهرای یهافا اینکهه آیها په

از ته ری

واژگهان ،بهی میهانلی

نمههرات گروههههای بهه ون تکههرار و تعهه اد تکرارهههای  3 ،6 ،0و  0در یههادگیری واژگههان
توسههه زبهههانآموزان تدهههاوت معنهههاداری وجهههود دارد ،از آزمهههون «تحلیهههو واریهههان
یکمههاملی» 0اسههاداده گردی ه  .ب ه ی من ههور ابا ه ا نرمههال بههودن و یکسههانی واریههان

ماغیههر

وابسههاه از طری ه «آزمههون لههون» 6مههورد بررسههی اههرار گرف ه  .بهها توجّههه بههه اینکههه سههطب
معناداری میه ار «لهون» ( )1/29از  1/15بییهار بهود ،مدروضهۀ نرمهال بهودن دادههها رد نیه .
په

از آن ،جه ه

میایس هۀ میههزان یههادگیری واژگههان در بههی  5گههروه شههرک کنن ه آزمههون

«تحلیو واریان » انجام ش .
جدول  .2آمارههای توصیفی یادگیری واژگان در گروههای بدون تکرار 3 ،2 ،1 ،و  4تکرار
تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

آماره

آماره

آماره

آماره

آماره

ب ون تکرار

07

1

8

6/75

6/305

یک تکرار

02

1

7

6/88

6/007

دو تکرار

66

2

05

01/20

6/989

سه تکرار

66

8

05

06/15

6/100

چهار تکرار

60

8

05

06/56

6/026

نمره

همانگونههه کههه در جهه ول  3میههاه ه میشههود ،ناههایآ تحلیههو واریههان
بیههانلر آن اسهه

یکمههاملی

کههه تدههاوت معنههاداری بههی میههانلی نمههرات در  5گههروه شههرک کنن ه

وجود دارد (.)F(4, 95)= 77.193; p= .000

)1. One-way Analysis of Variance (ANOVA
2. levene test
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جدول  .3نتایج تحلیل واریانس یکعاملی برای مقایسۀ یادگیری واژگان در گروههای بدون تکرار3 ،2 ،1 ،
و  4تکرار
منابع واریانس

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

تحلیل واریانس

سطح معناداری

بی گروهی

0819/157

0

050/925

99/073

1/111

درونگروهی

555/780

75

5/856

کو

6323/101

77

بهههمن ور میههخص کههردن محههو تدههاوت بههی گروهههها از آزمههون «تعییبههی 0تههوکی»

6

اسههاداده شه  .ناههایآ ای ه آزمههون نیههان داد کههه تدههاوت معنههاداری بههی میههانلی نمههرات در
گروه به ون تکهرار بها گهروه  6تکهرار وجهود دارد .همچنهی  ،ناهایآ حهاکی از آن اسه

کهه

بی گروههای  3 ،6و  0تکرار تداوت معناداری وجود ن ارد (ج ول .)0
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ یادگیری واژگان در گروههای بدون تکرار 3 ،2 ،1 ،و 4
تکرار
آلفا = 1/12

منابع واریانس

تعداد

یک تکرار

02

6/88

ب ون تکرار

07

6/75

دو تکرار

66

01/20

سه تکرار

66

06/15

چهار تکرار

60

06/56

سطب معناداری

بنههابرای  ،بههر اسهها

1

0/111

ناههایآ میاه هش ه ه میتههوان دریاف ه

انللیسههی ،تع ه اد  6تکههرار بهههطور بافاصههله نی ه

2

1/000

کههه بع ه از ت ه ری

واژگههان

ب ههسههزایی در یههادگیری واژگههان توسهه

زبانآموزان ایدا میکن  .بهطور ولاصه میتوان گد :
1. post hoc test
2. tukey
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ب ون /یک تکرار< دو /سه /چهار تکرار

 .2بحث و نتیجهگیری

یکههی از حوزههههای اابههو تأمّههو در آمههوزش زبههان وههارجی ،نحههوۀ مهه یری
ج یهه و روش مههثرر آمههوزش آنههها اسهه  .بهها توجّههه بههه نیهه
یههادگیری آن و همچنههی اهمّیّهه

کلهها

در

واژگههان

بنیههادی تکههرار واژه در

در فههه و بههه واطرسههااری واژگههان در

هنلههام ت ه ری  ،مطالع هۀ حاضههر ،بهها در ن ههر گههرفا تههأریر هَیَجامَ ه زبههانآموزان نسههب
واژگههان ته ری
جهه

بههه

شه ه ،بههه بررسههی حه ااو تعه اد تکههرار مههثرر پرداواههه و روشههی کارآمه

تههوالی تکههرار واژهههها اراهههه میدهه  .در ایه پههژوه  ،ارربخیههی تعه اد  3 ،6 ،0و 0

تکههرار و همچنههی شههرای ب ه ون تکههرار پ ه

از ت ه ری

واژگههان در کلهها

در  ،مههورد

مطالعه ارار گرف .
یافاههههای ای ه پههژوه

نیههان داد کههه تع ه اد  6تکههرار بافاصههله ،تدههاوت معنههاداری بهها

شرای ب ون تکرار در میهانلی نمهرات آزمهون یهادآوری واژگهان ایجهاد میکنه  .بهر اسها
هیناههزم ( ،)0727میتههوان ایهه تدههاوت را ای گونههه تدسههیر کههرد کههه زبههانآموز پهه

از

بروههورد بهها واژه ،ابا ه ا فُ هرم آن را وارد حاف هۀ کوتههاهم ه ّت وههود میکن ه کههه اگههر تکههرار
نیود بهسرم

فراموش وواهه شه  .په

جلههب میشههود و در ای ه حال ه

از یهک تکهرار ،توجّهه زبهانآموز بهه معنهای واژه

بییههار ،کلمههاتی را کههه نسههب

بههه بییههه ،تههأور دارن ه بههه

وههاطر سههارده و بههه یههاد مههیآورد .سهها  ،هنلامیکههه زبههانآموز ،بهصههورت بافاصههله ،در
معههرض تکههرار دوم اههرار میگیههرد ،بهها توجّههه بههه اینکههه فراوانههی بروههورد بهها واژه افههزای
یافاه اسه  ،واژه در مسهیر حاف هۀ کوتاهمه ّت ،تحکهی و تیویه

شه ه و بهر اه رت مسهیر

بلن مهه ّت حاف ههه میافزایهه  .افههزون بههر ایهه  ،بههر مبنههای ملاههون ( ،)0791میتههوان نایجههه
گرفهه

کههه تکههرار دوم ،فرصهه

کُ گههراری مامههایز واژه را در مغههز فههراه نمههوده و بهها

تمرکههز بییههار زبههانآموز بههر فُههرم و معنههای واژه ،بههر تعهه اد ملام هههای بازیههابی در مغههز
افزوده ش ه کهه ایه امهر بامه

بهبهود و تیویه

بههیادآوری واژگهان شه ه اسه  .از ناهایآ
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ای مطالعه برمیآی کهه ایه اتّدها در مرحلهۀ  6تکهرار ر داده اسه

و از ایه بابه

بها 3

و  0بار تکرار تداوت معناداری ن ارد.
به ن هر مهیرسه پهژوه

حاضهر همسهو بها پژوه ههای حهوزۀ مصهبشناسهی اسه

کههه در آن نیههان دادهانه تکههرار واژهههها دربردارنه ۀ تغییههر کیدههی در شههرای مغههز در فرآینه
پههردازش اراهههههای اوّل و دوم اسهه
تکرار ،دامنۀ نوسهان  N400تحه

(آلمیهه ا و پوپههو .)6103 ،بهههمبارتدیلر ،بهها افههزای

تهأریر اهرار گرفاهه و کهاه

مهییابه بهطوریکهه نمهای

واژه برای بهار دوم ،فرآینه پهردازش معنهایی در مغهز را تسههیو میکنه (ون پها  ،کوتها ،
کلونههه ر ،میچینهههر ،مهههکآیزا  0770 ،وناسهههاری  ،ورکهههوهیج  ،وندرمیهههر و فهههرانک ،
 .)6119همچنههههی  ،ناههههایآ ایهههه پههههژوه

در راسههههاای ن ریّههههۀ «هِههههب» 0بهههههمنوان

پریرفاهشهه هتری مهه ل یههادگیری و بهههیادآوری مغههز ،اسهه  .سههلولهای مغههز از طریهه
انایههال سیناپسههی بهها یک ه یلر در ارتبهها هسههان کههه ای ه ارتبهها «شههلیک مصههبی» 6نامی ه ه
میشود .ارتبا مکهرر سهلولهای مغهز بها یکه یلر ،منجهر بهه اهوی شه ن اتصهال بهی آنهها
میشود .بهه مبهارت روشه تر ،زمهانی کهه کهاری را انجهام مهیدهی  ،مصهبهایی کهه در آن
کار درگیهر میشهون شهروو بهه شهلیک سهیلنالهای الکاریکهی کهرده و یهک شهبکۀ سهلولی
فعّ هال را تیههکیو میدهن ه  .یکههی از ارههرات تکههرار ،افههزای
مصهههبی در اطهههراز ایههه شهههبکهها اسههه

کهههه بامههه

«میلههی » یهها همههان پیههه غلههاز
پهههردازش سهههریعتر و کارآمههه تر

سههیلنالهای سههلولی و درنایجههه مملکههرد بهاههر فههرد در آن کههار میشههود .بههر اسهها

ن ریّ هۀ

انعطازپههریری سیناپسههی 3هِههب ،تکههرار ه زمههان شههلیکهای سههیناپ های واصّ هی کههه در
پههردازش پاس ه بههه یههک محههر وهها

ر میده ه  ،موجههب تغییههر فیزیولههوژیکی داهمههی

میشود بهه ایه معنها کهه یهک مهورد یهادگیری میتوانه از طریه فرآینه های بیوشهیمیایی
کههه اطّلامههات را بهوسههیلۀ سههیناپ ها منایههو میکنن ه و بهها تکههرار ارربخ تههر میشههون  ،در
مغز تثبی

شود .دروااع ،هِهب دربهارۀ ارهر تکهرار در مغهز معایه اسه

کهه مصهبهایی کهه

باه شهلیک میشهون  ،بهه هه ماصهو میشهون (گیهک .)6117 ،درنایجهه ،بها تعه اد تکهرار
1. Hebb
2. neuronal firing
3. synaptic plasticity
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کههافی ،بهههیادآوردن مطالههب فراگرفاههه شهه ه ،بههه امههری وودکههار تبهه یو مههیگههردد .مههورد
دیلری که میتهوان در جهه
تههأریر تکههرار ،بههر افههزای

ناهایآ مطالعهۀ حاضهر و ارربخیهی تکهرار بهه آن اشهاره کهرد،
فضههای حاف ههۀ کههاری 0اس ه  .طبهه میلههر ( ،)0752محهه ودی

حاف ۀ کاری در توانهایی ذویهرهسهازی اطّلامهات بههطور بلافاصهله ،میتوانه بها فعّهال شه ن
آن بهواسطۀ تکرار ،برطرز ش ه و مطالب به حاف ۀ بلن م ّت انایال یابن .
افزون بهر ایه  ،شهایان یهادآوری اسه
بهه واژهههای تکهرار شه ه از اهمّیّه

کهه در ن هر گهرفا هیَجامَه زبهانآموزان نسهب

بالههایی بروهوردار اسه  .همهانطور کهه پی تهر بههه آن

اشاره شه  ،هیَجامَه مایهکو از دو بخه

«هیجهان» و «بسهام » اسه  .ایجهاد هیجهان مثبه

در زبههانآموز بهها ترشههب دوپههامی در ایههر جلههویی مغههز کههه مسههیول یههادگیری اسه

همههراه

بوده بهطوریکه بهر شهلیک مصهبی سهلولهای مغهز تهأریر گراشهاه و انلیهزه و اه رت مهورد
نیههاز بههرای یههادگیری را افههزای

میده ه (گیههک .)6117 ،اسههم

دوم هَیَجامَ ه  ،بسههام  ،بهها

ن ریّۀ هِب ه راسهاا اسه  ،بههای ترتیب کهه ههر چهه بسهام مواجههه بها یهک واژه افهزای
یاب  ،پیام بهصهورت پیدرپهی بهی سهلولهای مصهبی منایهو میشهود بهطوریکهه بها تکهرار
ای ه رو ه اد ،انایههال پیههام سههریعتر انجامش ه ه و درنایجههه ،فراگیههری آن بهها ا ه رت بییههاری
صههورت میپههریرد .به یهی اسه
طبه سههطوح مخاله
در

چنانچههه تکرارههها بههه روشهههای مانهوّو (بهههمنوان نمونههه،

هَیَجامَه و بهها بهرهگیههری از ح هههای مخاله

انجههام گیههرد ،بامهه

انلیزه و توانایی بییار جه

افههزای

فراگیههران) در کلهها

واسهه مصههبی 6دوپههامی در مغههز و در پههی آن ایجههاد

یادگیری واژگان ج ی وواه ش .

از سوی دیلهر ،ایه مطالعهه محه ودی ههایی را بهه همهراه داشهاه اسه
از :نبهههود کهههار میهههابه پهههژوه

کهه مبارتانه

انجامشههه ه گسهههاردگی جامعهههۀ آمهههاری و اناخههها

شههرک کنن گان ،تنههها در سههطب ماوسه بسههن گی زبههان انللیسههی محه ود شه ن ناههایآ بههه
اطّلامهههات بهدسههه آم ه از تههه ری

تنهههها  05واژۀ زبهههان انللیسهههی اسهههاداده از اللهههوی

هَیَجامَ ه  ،تنههها تهها سههطب دی ه اری و محهه ود ش ه ن یافاهههها بههه اطّلامههات بهدسهه آم ه از
1. working memory
2. neurotransmitter
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شههرک کنن گان ،تنههها در بههازۀ سههنی  08تهها  31سههال .بههرای انجههام پژوه هههای بییههار در
ای ه زمینههه پییههنهاد میشههود کههه محیّیههان از زبههانآموزان بهها سههطوح دیلههر بسههن گی زبههان
انللیسههی و بهها سههنی کماههر از  08یهها بییههار از  31سههال اسههاداده کننه  .همچنههی  ،میتواننه
با بررسی سطب هَیَجامَ زبهانآموزان نسهب

بهه واژگهان ،ارتبها آن را بها تعه اد تکهرار لهازم

برای یهادگیری واژگهان ،مهورد بررسهی اهرار دهنه  .مهورد دیلهر کهه در ایه حهوزه جهه
تحییه پییههنهاد میشههود بررسههی تعه اد تکرارهههای بییههار و میایسهۀ ارههر آنههها بههر میههانلی
نمرات زبانآموزان اس .
در پایههان ،لههازم بههه یههادآوری اسهه

اگرچههه روشهههای بسههیاری بههرای آمههوزش و

یههادگیری واژگههان پییههنهاد ش ه ه اس ه  ،هم هۀ ای ه روشههها در صههورت همههراه ش ه ن بهها
بهصههورت بافاصههله ،رمههربخ

تکههرار ،بهوصههو

وواهن ه گرف ه  .بههر اسهها
وههارجی در زمین هۀ ت ه ری

ناههایآ ایهه مطالعههه ،بههه م رّسههان حههوزۀ آمههوزش زبانهههای
واژگههان توصههیه میشههود کههه پ ه

ح ه ااو  6بههار و بافاصههله در کلهها
سطب هَیَجامَ زبانآموزان نسهب
و گسارۀ 0دان

بههوده و در حاف ههۀ بلن مهه ت اههرار

در

از ت ه ری

واژگههان ،آنههها را

تکههرار کنن ه  .افههزون بههر ای ه  ،بههرای بالهها بههردن

بهه واژهههای مخاله

بکوشهن تها از ایه طریه بهر ممه

واژگان آنان بیافزاین .
کتابنامه

ابراهیمی ،ش ،.اسااجی ،ا ،.پی ا م ،ر .و امی یزدی ،ا .)0372( .بررسی تأریر اساداده از اللوی هیجام
برنلرش به یادگیری زبانآموزان .مطالعات زبان و ترجمه.0-30 ،51)6( ،
پی ا م ،ر ،.طباطباهیان ،م .و ناوری،

اول :از پی ای

 .)0376( .تحلیو کاربردی و انایادی ن ریههای فراگیری زبان

تا تکوی  .میه  ،ایران :انایارات دانیلاه فردوسی میه .

پی اه م ،ر .و فیروزیهان پوراصهههدههانی ،آ .)0372( .معرفی هیجام بهمنوان ابزاری مثرر در پریرش
نوواژههای مصو

فرهنلساان زبان و اد

فارسی .جساارهای زبانی.97-015 ،8)5( ،

1. depth and breadth
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دربارۀ نویسندگان
هانی ه ج اجرمی دان آموواهۀ دکاههرآ آمههوزش زبههان انللیسههه دانیههلاه فردوسهی میههه
 روانیناسهههی و، حهههوزۀ پژوهیهههی مهههورد ملااهههۀ اییهههان مصهههبشناسهههی. مهههیباشههه
. جامعهشناسی زبان اس
رض ا پ یشق دم اسههااد آمههوزش زبههان انللیسهی و روانیناسهی تربیاهی دانیههلاه فردوسهی
، حههوزۀ پژوهیههی مههورد ملااههۀ وی مصههبروانیناسههی آمههوزش زبههان. میههه اسهه
. اجامامی میباش

جامعهشناسی آموزش زبان و شناو

 ملهای پژوهیهی. سحر مقیمی دانیهیار مهن سهی پزشهکی دانیهلاه فردوسهی میهه اسه
 پههردازش سههاواار موس هییی در مغههز و مطالع هۀ،شههناوای
EEG و تحلی هو س هیلنالهههای

اییههان در زمین هۀ ملههوم امصهها

بهها حاف ههه و فراموش هی بهها اسههاداده از رب ه
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چکیده
ارتباااب باایا نراینااه یااادد

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

صاحبنظاران حاوزۀ وماوزا را باه راود معطاو
نراینه یاادد

سارده اسار از نظار ایاا محلّلاان،

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

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

-یاادریرو را نادیاهه ررنارر در مایا راسااا ،پااو

از سوی باه مطالعاه ویارا

حاآار بار ون اسار تااا

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

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

پااااو

و دساااایاب باااه ال اااوی بهیناااه و سااااربردو در زمیناااه نرایناااه

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

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

اارار ماا د ااهر ایااا پاااو

انراااه» مااورد

بااا روا شاابهوزمایشاا در باایا  04نفاار از

دانشااجویان ملطاار سارشناساا زبااان و ادبیّااات نرانرااه مشااغو بااه تح اایل در سااا
تح اای

 82 -84دانشا اه ح اایز ساابزوارو انجااام ررناارر بااراو ساانج

م لفااه اااو

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

انراااه

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

از یااش سااو نشااان داد سااه

رااروه اااو وزمااای

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

انرااه را باهطاور معناادارو

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

انرااه ،زباانوماوز زباان

-یادریرو

 .1مقدّمه

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

-یاادریرو راانه و نر ناه را باه ناوان اام

ما ار در نرایناه یاادد

-یاادریرو

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

-یااادریرو و نظریّااه اااو

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

ون جامعاه باه باار ما نشایننهر باهیاساان ،نر ناه

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

-یااادریرو و از سااوی دی اار ،ماغیاار

-یااادریرور نراینااه یااادد

مطااابق بااا ن اارا ااا و برداشاار اااو سنشاا ران اصاا

-یااادریرو در اار نر نااه

ایااا نراینااه مافاااوت اساار

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

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

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

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

1. Debono
2. Carette, Carton, & Vlad
3. Cortier
4. Wang

78

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

و ررر بااا دی اار نر نااه ااا تفاااوت دارد بااهتبر ایااا اماار ،شاایوه اااو تااهریی و روا اااو
یادریرو در بیا نر نه ا مافاوت اسرر
توجّااه بااه نراینااه یااادد

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

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

 0و بروناار 7را

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

در واسان

باه نظریاه «رشاه شانارر ن نا » پیااهه ساه مراحال

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

ناارد دارد بروناار باار ارتباااب تن اتنااه و مالاباال یااادریرو و

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

و وظیفااه یادریرناااهه و یادد ناااهه،

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

اسار و

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

-یاادریرو

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

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

-یااادریرو را

حاآاار ماا سوشااه تااا از سااوی بااه مطالعااه
1. Vygotsky
2. Bruner
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اااو نر ن اا نراریااران ایراناا بزااردازد و از سااوی دی اار ،ام ااان تغییاار ایااا
ااو نر ناهمحاور را بررسا و واسااوو سناهر باه مایا منظاور ،ایاا پااو

دنبااا پاساا

وی بااه ایااا پرساا

اصاا

باه

اساار سااه چ ونااه بااهسارریرو روا «تف ّاار

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

پاو

انرااه

را بهطور معنادارو ماوار سازدر
بااهمنظور تحلّااق ا ااها
نراینااه یااادد

پاااو

و دسااایاب بااه ال ااوی بهینااه و ساااربردو در زمینااه

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

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

اسار م انیراز مافااوت اسار ساه

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

مطرحشااهه بااراو مطالعااه ابعاااد نر نااه ،در ایااا پاااو

نر ن

انراه» 7اسافاده شهر ایاا ملالاه در چهاار ب ا

تنظایز شاهه اسار تاا باه سا ا

پاسخ د اه ن رار باه مارور پااو

ااو انجامشاهه در رابطاه باا ال اوو

اص

پاو

ابعاااد نر ن اا

انراااه ماا پااردازیزر ازونجای سااه تحلیااق حاآاار در چااارچوی روی اارد

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

از ال ااوو «ابعاااد

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

انرااه ب شا از
دوم مبااان نظاارو را

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

پایان  ،به بحث و بررس یاناه او پاو

رااوا یز

ارا اص داردر

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

تاسنون پاو

او ماعاهّدو بار اسااج ال اوو نر ن ا

نر ن اا جامعااه دانشاا ا

انرااه باراو شناساای ابعااد

و واماال توایررااذار باار ون در سشااور او م ا اا

صااورت

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

انراااه نر نااه دانش ا ا

چاایا را

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

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

واماال

رایانااه و بااهسارریرو ون در باایا اساااادان  01دانشاا اه اُردن

پرداراار و بااراو شناسااای و ارزیاااب

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

ملیاااج انراااه در پرسشاانامه ترسیباا ایااا پاااو

اسااافاده سااردر را ااو )7100( 0نیااز

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

ابعااد

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

انراااه

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

( )0347بااا ا الاااد بااه این ااه پاااو

انراااه ی ا از معاارو تااریا مطالعااات

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

شناساای

ال ناساروماهو وماوزا دانشا ا

در ایاران

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

انراااه و اسااافاده از رایانااه را در باایا

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

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

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

انرااه بار پاذیرا

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

ارزا اااو نر ن ا جامعااه دانشا ا

ایااران از دو اباازار معما اااو

اجامااا

-شاانارا و پرسشاانامه ابعاااد نر ن اا

پاااو

بیااان ر وجااود ابعاااد جماارررایاا  ،مردن اارو ،ابهااامرریاازو آااعی

انراااه اسااافاده ماا سنااه یاناااه اااو
و ناصاا ه

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

یاا تمایال

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

انراااه شناسااای و معرّنا

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

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

ماذسور

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

انرااه ،پاو شا را باا اه
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شناساای و ملایراه ابعااد چهارراناه محایط

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

ااااو یئااار م انجاااام دادهاناااه یانااااه ااااو ایاااا تحلیاااق

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

دو دانش اه بودر

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

اا باه بررسا

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

او مبان بر ال اوو ابعااد نر ن ا

انرااه سماار باه نلا

و جای ااه نر ناه در

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

نر نه و ابعاد ون بر سنش ران اص

-یادریرو دیهه م شودر

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

در د ااه اااو اریاار پاااو

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

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

انرااه اسارر تحلیلاات انرااه در بایا

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

جااامر ،انراااه

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

م ا سردنااه ،مااورد بررساا

اارار دادر طاا سااا اااو  0814تااا  001111 ،0827پرسشاانامه

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

و دسااهبناهو سشاور ا برمبنااو

چهااار بُعااه نر ن اا ارا ااه داد منظااور از بُعااه نر ن اا  ،جنبااهاو از نر نااه اساار سااه
1. IBM
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م ا تااوان ون را در ارتباااب بااا نر نااه اااو دی اار انااهازهریاارو ساارد ( انراااه ،انراااه و
مین و  )7101 ،بناابرایا روی ارد ابعاادو انرااه باارت اسار از دسااهبناهو ارزا اا
و واماال نر ن ا باار اساااج نل ا

و تفاااوت اااو نر نااه م ّ ا

دروا اار ،نظااام ارزش ا

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

سشور ا را میرّر م سازدر

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

یا به بارت د یقتار نر ناه م ّا

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

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

رنااار ونهاا باه نوان ا

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

ااو یاش ساازمان نلا

انرااه باارتاناه از ناصا ه

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

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

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

اااو رراااردۀ رااود و م اااران

را بار اسااج نلا

مونااق شااه تااا واماال و

و تفااوت ااو نر ناه م ّا دسااهبنهو و در الاب

بُعه معرّنا سناهر وو در مطالعاات و پااو

ااو راود باه نلا

و تاوایر ایاا ابعااد

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

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

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

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

وام با م گرایی بالا

پااذیرا و ن اارا ملباار بااه مرااا ل جهیااه در محاایط

پااذیرا و ن اارا ملباار بااا اار چااه ریشااه در ساانر

وموزش مشا هه م شودر

دارد در محیط وموزش دیهه م شودر

یچو اار باااراو یااادریرو دیااار نیراار وماااوزا و
یادریرو میش

و دا م اسرر

یادریرناااهه اناظاااار دارد چ اااون

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

یاااادریرو را یااااد

یادریرنااهه اناظااار دارد چ ااون

انجااام دادن را یاااد

ب یردر

ب یردر

یادریرنااهران مناظاار صااها زدن یادد نااهه نم ا شااونه و

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

به ر س ال سه پرسیهه شود پاسخ م د نهر

رواساه باشهر
یادریرنااهران ن ااام صااحبر سااردن در یااش جماار

یادریرنهران در رروه او بزرگ اظهار نظر م سننهر

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

برااا

بااه مو عیاار و برمبناااو وظااای

و مهااارت ااا،

س اااج بااه رااروه اااو سوچااش تلراایز شااهه اساار

یادریرنااهران رااروه اااو جهیااه در س اااج تشاا یل

یادریرنهران بر اساج دسااهبناهو اای نظیار وابراا

م د نهر

وم در س اج تش یل زیررروه م د نهر

ملاب ه و چال

در مو عیار ااو وموزشا

داردر
توجّه به وجهه چنهان ا مّیّا نهاردر

طعااً وجاود

مااا ن

و تطااابق در محاایط وموزشاا بایااه در تمااام

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

ااه

وام با م گرایی بالا

از تح اایل بهبااود وآااعیر ا ا ااادو و سرااب

احارام برمبناو اب یر و توانای اسرر

ااه

از تح اایل سرااب دان ا

پیوساا به ررو

با جای اه بالاتر اسرر

ماااهرک تح ااای
مهارک تح ی

راارو

ارزا نمادیا دارنهر

در محاایط اجامااا

و

باااراو نااارد و حاااا اناااراد درون

(رااانواده) مایااه انا ااار اساار و ملبولیاار و

منزلر اجاما

براو دارنهۀ ون به مراه داردر

سرااب مهاااارت از بااه دسااار ووردن مااهرک ری ااا

راارناا مااهرک حا ا بااا روا اااو غیر ااانون (پ او ،

مهزتر اسرر

نراد) از سرب مهارت مهزتر اسرر

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

باشهر

ب) بُعد فاصلۀ قدرت :ویارا

یادد نااهه بااه راااطر برراا وابرااا
نااامی

اااو ناااادو یااا

بااه برراا یادریرنااهران توجّااه راصاا نشااان

م د هر

ااو محایط وموزشا باا مش

اه ناصا ه اهرت زیااد و

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

نراینه تح ی

یادد نههمحور اسرر

یادریرنهران بایه به یادد نهه احارام ب ذارنهر

وام با فاصلۀ قدرت کم

نراینه تح ی

بر پایه یادریرنهه محورو اسرر

یادد نااهه بایااه بااراو اسااال ا یادریرنااهران ارزا ا اال
شودر

تبعیر از دساورات یادد نهه مورد توسیه اسرر

به نووورو و ابا ار یادریرنهه ا مّیّر داده م شودر

یادریرنااهران اناظااار دارنااه یادد نااهه بحااث را وغاااز

اناظااار ماا رود یادریرنااهران بااای صااحبر را وغاااز

سنهر

سننهر

یادریرنااهه از یادد نااهه اناظااار دارد مراایر و رطااوب

یادد نااهه از یادریرنااهه ما روا ااه ااه

ن رو را برای

مش ص نمایهر

و مر ایرا را

پیها سنهر

یادریرناهران در س ااج و اا ما توانناه صاحبر سنناه

یادریرنااهران بااهون ون ااه از ونااان رواساااه شااود ،در

سه یادد نهه به ونها اجازه د هر

س اج صحبر و اظهارنظر م سننهر

یادد نهه ررز مورد انالاد رار نم ریردر

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

سیفیاار یااادریرو بااه ااال بااودن یادد نااهه برااا

یااااادریرو ماااا ار در نایجااااه م اااارد دو طرنااااه

داردر

یادریرنهه-یادد نهه اسرر
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وام با فاصلۀ قدرت زیاد

وام با فاصلۀ قدرت کم

احااارام بااه یادد نااهه رااارا از محاایط وموزشاا نیااز

در بیاارون س اااج بااا یادد نااهه ملاال دی ااران رناااار

ر ایر م شودر

م شودر

یادریرنااهران بااه یادد نااهه مرااا بیشااار از یادد نااهه

یادریرنااهران بااه یادد نااهه جااوان بیشااار از یادد نااهه

جوان احارام م رذارنهر

مرا ا ه دارنهر

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

و وو در جهو ( )3ابل مشا هه اسر

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

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

بااا جز یااات ،ا ااها  ،برنامااه سااارو و

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

وام با ویژگی ابها گری ی ضعیف

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

ااو س ا  ،نباود برناماهریازو و

زمانبنهو س ر)ر
یادد ناااهه مااا تواناااه دربااااره موآاااو

ب ویاااه

"نم دانز"ر

یادد نهه او روی ،از زبان م بهره م برنهر

یادد نهه او روی ،ساده صحبر م سننهر

به یادریرناهران باه رااطر د ار در حال مرائ ه پااداا

بااه یادریرنااهران بااه راااطر نااووورو در حاال مراائ ه

م د نهر

جایزه م د نهر

یادد ناااهه م الفااار ااااو ن ااارو یادریرناااهران را

یادد نااهه م الفاار اااو ن اارو یادریرنااهران را سنش ا

ناسزاس نردو ت ل م سنهر

طبیع

مهاد م سنهر

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

ااو باارز محایط اااو

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

یادد ناااهه در ح اااور ماااه از یادریرناااهران راااوی،
تعری

م سنهر

وام زن نگر

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

و
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وام مردنگر

وام زن نگر

یادد نااهه ،بهاااریا یادریرناااهه را بهصااورت م ااااک و

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

معیار در نظر م ریردر

در نظر م ریردر

نظااام وموزشاا بااه م رد اااو ماا ناارد امایاااز

نظااام وموزشاا بااه رناار ااا و سااازا اااو اجامااا

م د هر

یادریرنهه ا مّیّر م د هر

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

ش راار یادریرنااهه در محاایط اااو وموزشاا  ،مرااوله
مهم نیررر

یادریرنااهران ااوا و مهااارت یادد نااهه را تحراایا

یادریرناااهران صااامیمیر و مهاااارت ااااو اجاماااا

م سننهر

یادد نهه را تحریا م سننهر

یادریرنهران سع م سننه رودشان را نشان د نهر

یادریرنهران سع م سننه با تواآر رناار سننهر

یادریرنهران وش ارا با ز ر ابر م سننهر

یادریرنهران با ز م ارو و مشارسر م سننهر

یادریرنااهران رشاااه اااو تح اای

را در راسااااو شااغل

وینهه رود انا ای م سننهر

رود انا ای م سننهر

یادریرنااهران ماارد از انا ااای رشاااه اااو تح اای
در ُاار

یادریرنهران رشاه ااو تح ای

را باا توجّاه باه ا اه

سااه

و ساانّر ویاااۀ رااانز ااا مااهاد ماا شااونه،

اجانای م سننهر

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

ه) هتگیری بلندمدّت و کوتاهمددّت :تفااوت ااو اصا

را

و سنّر ویاۀ رانز اسرر

بایا محایط ااو وموزشا باا

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

یادریرنهران «چرا ا» را م پرسنهر
چ ااااون

یااااادریرو بااااراو انجااااام دادن (داناااا

محاوای ) و رشه اجاما

مورد توسیه اسرر

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

والاهیا اسار و یاا مبانا

وام با هتگیری بلندمدّت

یادریرنهران «چ ون

ا» را م پرسنهر

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

مورد توسیه اسرر

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

جامعااه و ااز
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وام با هتگیری کوتاهمدّت

وام با هتگیری بلندمدّت

ابااات بااه نوان مهاازتااریا ر ی ااه در نظاار ررناااه

تاهاوم و پشااا ار بااه نوان مهاازتااریا ر ی ااه شااناراه

م شودر

م شونهر

 .2 .3تفکّر شبکهای

تف ّاار شااب هاو شاایوهاو از رااوان

اساار سااه ام ااان در ارتباااب اارار دادن و ماارتبط

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

ااهاو سااه پاای تاار تعری ا

شااهه اساارر دروا اار ،لازمااه معرّن ا و

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

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

شب هاو م پردازیز

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

و ا مّیّاار تعام ااات

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

راساااا ،توص ایّه م ا سنااه از واهۀ شااب ه ااا بااهجاو شااب ه اسااافاده شااود ،زیاارا در اصاال در
شیوۀ تف ّر شب هاو زبانوماوزان ما توانناه در ار زماان رابطاه جهیاهو را بایا وااار شاب ه
برااازنهر دمااوهن )7114( 7بااه ایااا س ا ا سااه منظااور از تف ّاار شااب هاو چیراار ایارونااه
پاسااخ ما د ااه منظااور از تف ّاار شااب هاو ام ااان بر اارارو ارتباااب باایا ناصاار مجزّاساار
م انیرااز تف ّاار شااب هاو ام ااان ملایرااه ،بر اارارو ارتباااب ،تف یااش ،توآاایر و اسااانباب
وا ه و وانیا را براو زباانوماوزان نارا ز ما ساازد ،وا اه و اوانین ساه پای از ایجااد
شااب ه تلبیاار ما شااونهر از نظاار سو ااه-بااوت ا 3و بورنااش )7113( 0تف ّاار شااب هاو بااارت
اساار از مجمو ااهاو از ماااون سااه ماا تااوان ونهااا را در چااارچوی روانشاا مباناا باار
1. Devanne
2. Demougin
3. Couet-Butlen
4. Bouguennec
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شاابا ر ااا ،رابطااه ااا ،ا اباااج ااا ،تن اوّت ااا ،ت اااد ا و تفاااوت ااا سنااار ااز اارار داد و
بای ااهی ر ملایرااه سااردر پ ایااه )7114( 0معالااه اساار در شاایوۀ تف ّاار شااب هاو مااهرّج از
زبانوماوزان ما روا اه تاا بایا وااار ادبا ارتبااب بر ارار سنناه و از زاویاهاو رااص وااار
مااورد نظاار را شناسااای و معرّناا سننااهر از دیااه تااوورن )7110( 7در رااوان

شااب هاو،

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

اا ،ت نیاش ااو نوشااارو و یاا

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

ا و الزامات تف ّر شب هاو م پردازیزر

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

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

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

ماهاوم و

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

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

بر اارارو رفامااان باایا واااار

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

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

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

طااو ب شااه ،یعن ا م اهّتزمان لااازم بااراو روانااهن

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

اااو جهیااه دسااا وا

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

و

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

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

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

1. Sève
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 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

جامعااه ومااارو مااورد مطالعااه در ایااا پاااو

را دانشااجویان ورودو اااو  87و 81

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

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

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

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

ایااا پاااو

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

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

داساااان» را بایااه در ناایز سااا تح اای

انا ااای ایااا دو درج ،مشااابهر و نزدی اا

در الااب  7واحااه درسا ب ذراننااهر دلیاال
ااه

و سرن اال ایااا دروج بااودر مطااابق

سرن اال دروج ،دانشااجویان اار دو س اااج م ّ ا

بااه روانااهن واااارو از ادبیّااات نرانرااه

در الب رماان ،داسااان سوتااه یاا

ّاه در طاو تارم بودناه در ار دو ماورد ،دانشاجویان

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

و ر اصااه در

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

و توصاای

شاافا

و

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

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

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

بودناه یاش رماان نرانراوو

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

یر ا و نلل و او مهز اار مورد توسیه بودر

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

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

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

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

ّ اه بااراو تشا یل شااب ه اااو واااار انا ااای شااهر

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

تع اق داشااا

واااار و تشا یل شااب ه سااان نبااود ،مش

ااه

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

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

وااار بار اسااج

شاب ه اا و وااار ساادهتار شاروت شاه و

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

و باازروان ایاا مااون زماانبر باود و نلاط محاهود

به زمان س اج نبود زباانوماوزان در الاب ساارررو

باه راوان

و باازروان مناابر ما -

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

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

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

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

منابر مهرّج باشنهر
در پایان نیز ساا تح ای

باراو سانج

از پرسشاانامه تجهیااهنظر شااهۀ ابعاااد نر ن ا

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

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

داده او اصا

بهصاورت میاهان و باا اساافاده از

باراو وزماون نرآایّه ااو پااو

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

انراااه در طی ا

 7رااما لی اارت طراح ا و تنظاایز

شهر باراو طارح رویاه ااو پرسشانامه ،م لفاه ااو اصا

و رُارده م لفاه اا باا مطالعاه و

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

انراااه و رُ ارده

ابعاااد نر ن ا » (من ااورو

انرااااه» (ملیمااا « ،)0344 ،ملیااااج

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

انراااه»

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

ا ابااار محاااواو

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

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

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

پرسشانامه اوّلیااه حااذ

شااهر پاای از حااذ

07

ایااا رویااه ااا بااار دی اار ا ابااار پرسشاانامه بااا

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

ابل بو ایا پرسشنامه اسرر

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

طراحاا شااهر سااه ساا ا

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

انرااه اشااره دارد نمارات بالاا در ایاا پرسشانامه

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

و جهاارریاارو ب نهماهّت و نماارات پاااییا م یااه راارای

بااه ناصا ه ااهرت زیاااد،

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

اصا

پااو

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

راروه سناار و وزماای

نرآیّه اص

و  7نرآیّه نر

تفااوت معناادارو وجاود داردر ایاا پااو
اسر نرآیّه او نر

شاامل یاش

بارتانه از

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

تفاااوت

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

تفاااوت

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

تفاااوت

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

تفاااوت

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

در ایا پااو

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

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

اص

از وزماون «پاراماریاش تا

اسااافاده شااهر ناااایپ بررس ا نرآ ایّه

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

متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

ابعاد

سنار

77

7/81

فرهنگی

وزمای

73

3/70

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

1/704

01

-0/17

1/111

-1/247

-1/301

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

تفاااوت معنااادارو وجااود داردر

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

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

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

در جهو زیر نسر شهه اسر

پااو

02

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

گروه

فراوانی

میانگین

فاصلۀ

سنار

77

3/07

قدرت

وزمای

73

3/21

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/74

01

-7/23

1/118

-0/104

-1/073

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

تفااوت معناادارو وجاود داردر مچنایا باا

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

در ماورد شااارص

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

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

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

گروه

فراوانی

میانگین

فردگرایی-

سنار

77

7/17

م گرایی

وزمای

73

3/78

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/13

01

-3/81

1/111

-/818

-1/318

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

تفاااوت معنااادارو وجااود داردر

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

در ماورد

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

در جهو زیر ارا ه شهه اسر

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

گروه

فراوانی

میانگین

مردنگری-

سنار

77

7/82

زننگری

وزمای

73

3/40

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/40

01

-7/77

1/111

-0/077

-1/738

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

تفاااوت معنااادارو وجااود داردر

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

در ماورد

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

نرآیّه چهارم پاو

دول  .11مقایسۀ شاخص ابها گری ی برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

ابها -

سنار

77

7/87

گری ی

وزمای

73

3/13

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/00

01

-1/77

1/712

-/777

1/748

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

تفاااوت معنااادارو وجااود نااهارد بنااابرایا

حمایاار نشااهر ناااایپ بررس ا نرآ ایّه پاانجز پاااو

در جااهو

08

بررس توایر بهسارریرو روا تف ّر شب ه او بر نر نه ررر
دول  .11مقایسۀ شاخص هتگیریهای بلندمدّت/کوتاهمدّت برحسب گروه
متغیر

گروه

فراوانی

میانگین

هتگیریهای

سنار

77

3/77

بلندمدّت

وزمای

73

3/10

تفاوت دو

در ه

مقدار

سطح

حد

حد

میانگین

آزادی

تی

معناداری

پایین

بالا

-1/38

01

-7/10

1/102

-/243

-1/117

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

تفااوت معناادارو وجاود

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

در

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

مااانرونااه سااه یاناااه اااو مربااوب بااه وزمااون نرآاایّه اوّ پاااو

نشااان ماا د ااه

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

وموزش ا ا اماااد م ا سنااه و مشااارسرراارا بااودن یادریرنااهه

جاازب باااارزا نراینااه یااادد

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

واار شب ه انا ای ما سارد و باا ازررو ا

اا باه مطالعاه و بررسا ااار ما پردارار در

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

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

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

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

واحااه

مطارح ما شاه وشانای باا ت لار دیاهراه تنهاا باه تناوّت

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

و مرائو س یاه نعّالیّار ااو یاادد

و

بیشااار وشاانا

-یاادریرو ماهاد

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

نر نااه یااادریرو رااروه وزمااای

بااه

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

نیااز نشاان ما د ااه

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

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

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

-یاادریرو ،چ اون

در س اااج بااه پرسا

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

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

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

ا بررااوردار اساار و ااهرت

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

شاانونهۀ رااوی ،دریاناارسننااهۀ

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

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

بااهشاامار ووردر زبااانومااوزان اار بااار بااراو انجااام ت ااالی

وموزشا (مشااارسر در تشا یل

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

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

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

یااادریرو ،اناازای

مشااارسر س ااام زبااانومااوزان ،ارتباااب و تعاماال

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

باه سامر

بُعه نردررای م شودر
یاناه او مربوب باه نرآایّه ساوم پااو

نیاز نشاان ر ون اسار ساه باهسارریرو شایوۀ

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

-یااادریرو ،تعام ااات و سااازا اااو اجامااا

اساارر مااه ا

اااو س اااج بااه نراابر سزوب ای

یادریرنااهه بااا یادریرنااهران دی اار

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

ماه راروه ااو

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

ااو راروه اسارر باا توجّاه باه ونچاه رفااه شاه در ایاا

شاایوه ا مّیّاار رناار اااو تعااام  ،تشااویق سااازا اااو اجامااا

و پر یااز از جااو ر ااابا

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

بااهسارریرو شاایوۀ تف ّاار

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

و غیار سااراارمنه ایاا

و نعّالیّار اا باهویاه در پاروهه

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

از نشاان ما د اه ساه باهسارریرو شایوۀ تف ّار

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

وموزشاا نراینااهو زمااانبر اساارر

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

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

شاایوۀ تف ّاار شااب هاو بااه دنبااا دسااایاب بااه ااه

ب نهماهّت اساار یعن ا  ،رااوان

واااار

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

واااار جهیااه و

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

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

س اج را به اهن ب نهماهّت مباه سارده اسارر چاال

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

و شااب ه حااها ل یااش

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

زبانوموز ،ایا چاال
براو میشه ادامه یابهر

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

وماااوراا در

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

-یااادریرو ساااواررانااه و جراااجوو راه اااو رونااارون بااه نوان

ااه اااو مهااز شاایوۀ تف ّاار شااب هاو ساابب راارای

بااه ساامر بُعااه جهاارریاارو

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

ما تاوان رفار ساه باهسارریرو شایوۀ تف ّار

انراااه را باهطااور معنااادارو ماااوار سااازد و زمینااه اااو

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

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

ااو بعاهو باا

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

حاآاار را نلااط ما تااوان بااه دانشااجویان

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

اای باا جامعاه وماارو مافااوت اب یار تعمایز ون

رار ریرد تا به ا ابار یاناه او پاو

نیز سمش شودر

کتابنامه
امان سارو ب و ،ار ،لواسان  ،مر غر ،اهه او ،ار و ر رو ونر ،هر ()0381ر رابطه ارزا او نر ن
و ماغیر او نردو با میزان اسافاده از رایانه در در دانشجویانر مج ه وم رناارو01-0 ،)0(7 ،ر
رسول  ،مر رر ()0383ر ال وو ساراارو رابطه ارزا او نر ن

و باور او شنارا با میزان اسافاده

از اینارنر بیا دانشجویان دوره سارشناس دانش اه امه طباطبای ر مطالعات نر نه -ارتباطات،
22-017 ،74ر
ارن  ،مر و حاج رواجه لو ،صر رر ()0384ر وآعیر ابعاد محیط نر ن

در دانش هه او وم

تربیا و روان شناس دانش اه شهیه بهشا و دانش اه تهران بر اساج ابعاد چهاررانه مه

پاو

انراهر

در نظام او وموزش 78-40 ،)00(0 ،ر

وو ،مر و تمیم  ،مر ()0383ر بررس رابطه بیا نر نه و ابعاد شنارا یادریرو ررو ر پاو

او

زبانشنارا در زبان او رارج 327-300 ،)7(0 ،ر
ناآ  ،نر ()0347ر بررس تطبیل نر نه دانش ا

ایران و بریاانیار نامه انرانشناس -83 ،)3(0 ،

037ر
پور ،ور ،طهماسب  ،رر و نررریان ،تر ()0381ر احراسات در سازمان او دولا بر اساج مه
مطالعات نر ن
محلق محجوب ،

ر ویر دانشور رناار037-003 ،)02(0 ،ر
ر ،پی

هم ،رر و حرین ناطم  ،ور ()0380ر بررس جامعهشنارا سارسرد او

س وت در ماون دین  ،ادب و آری الملل او نر نه ایران با روی ردو میانرشاهاو در وموزا
زبان ان یر ر مطالعات زبان و ترجمه71-70 ،0 ،ر
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ایران اناشارات ترمهر،)ر سازمان و مهیریر روی ردو پاو ش ر تهران0344(  مر، ملیم
و پایای

)ر بررس ساراار ام0387(  ور،  ار و نجات، ش رریز، حر،  مطیع، رر،من ورو سزهر

ر20-72 ،)07(7 ، و سازمان
و بررس

ارزا او نر ن

سازمانر ن نامه مشاوره شغ

پرس نامه ارزا او نر ن

 شنارا براو سنج- )ر طراح معما او اجاما0383(  ور، نجات
ر14-70 ،)0(2 ،ایران

یادریرنهه ایران در

او نر ن

)ر ویار0381( ر

ر47-84 ،02 ،و مجازو

روای ونر تحلیلات نر ن

،  مررر و سراج، سرمهو، یر، زنهو، ر، نوران

در یادریرو وموزش ا

ر پاو
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دربارۀ نویسندگان
آزاده فسنقری دانشجویی دکرجری وزجیزش زبجاا فران جه دانشجاا تربیجم زج ر

اسجم.

حججیزپ وهوهشججی زججیرد اواآججز او وزججیزش زبججااه ز ا اججاا فرهنججگ و ادبیججاا ت بی ججی
زیباش .
حمیدرضااا یاا یری اسججراد نشججانه-زاناشناسججی دانشججاا تربیججم ز ج ر

اسججم .حججیزپ

وروژهشججی زججیرد اواآججز اششججاا نشججانه زاناشناس جی گفرمججانیه توهشججه و ت ویججا گفرمججااه
ترجمججهشناسججی و وزججیزش زبججاا فران ججه و ز ا اججاا نشججانه-زاناشججنایری حججیزپ هنججر
اسم.
محمودرضا گشمردی دانشجیار گجرو زبجاا فران جه دانشجاا تربیجم زج ر

زیباشج .

حیزپ ز ا ااتی زجیرد اواآجز اششجاا وزجیزش زبجاا بجا روشکجرد شجنایری و ترجمجهشناسجی
با روشکرد شنایری اسم.
رویا لطافتی اسجراد گجرو زبجاا فران جه دانشجاا تربیجم زج ر

اسجم .حجیزپ وهوهشجی

زیرد اواآز اششاا ادبیاا فران ه و وزیزش زباا و ترجمهشناسی زیباش .
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چکیده
کنشهای گفتاری یکی زز ماا یث مهی تلیییگ گفتمیان و منظورشناسی زبیان بیهشیمار
میی رود و زز زمییان معرّفیی رظریّیی کنشهییای گفتییاری تسییتی در سییا  ،0591زبعییاد
مختیف زی گوره کینشهیا در زبیانهیای مختییف میورد مطالعیه و توجّیه پژوهشیگرزن و
زبانشناسان بوده زست .زز جمیه زبعیاد میورد توجّیه زیی گوریه کینشهیا سیااتار زبیار و
کاربردهییای ترییان در زبییانهییای مختیییف زسییت .پییژوهش ا ییر بییه بررس ی تطایقیی
کاربردهییای کیینش گفتییاری «تمی ی » در دو زبییان فارس ی و زرگیی ی پردزاتییه زسییت و
بدی منظیور کاربردهیای زیی کینش گفتیاری در مکالمیات  011فییی ( 91فییی فارسی
و  91فییی زرگیی ی ) میورد مطالعییه ایرزر گرفتنیید .کینشهییای گفتیاری زستخرزجشییده زز
ژزررهییای مختیفیی زز جمیییه زجتمییا

و اییاروزدگ  ،درزم ،یمیی -تخیییی و اشییقاره

بودریید و سییا سییاات ترهییا در زکثییر مییوزرد زز سییا  1111-1101بییوده زسییت .پییا زز
مشییاهدۀ ف ییی هییای مییورد رظییر و زسییتخرزج تمییام مکالمییات مربییو ب یه زی ی کیینش
گفتییاری ،دزدههییای بهدسییتتمده بییر زسییا
تلییییگ اییرزر گرفییت .رتییای

«زلگییوی هییایمز» ( )0591مییورد بررس ی و

اصییگ ییاک زز تن زسییت کییه تمییی در هییر دو زبییان

فارس ی و زرگیی ی بییرزی رفییوب مثاییت در مخییایای مییورد زسییتفاده اییرزر م ی گیییرد و
برا زز کاربردهای زی کینش گفتیاری در زیی دو زبیان یک یان زسیت .ییاوه بیر زیی ،
در هر دو زبیان میورد مطالعیه ،کینش گفتیاری تمیی در هیر دو مواعییت رسیم و ییر
رسییم و در االبهییای شییوا و جییدّی بییهمنظور فریییب دزدن ،تعریییفوتمجییید
دوسییتاره ،جیییب ز تمییاد و تم ییخر یافییت می شییود ،زمّیا در زبییان فارسی زسییتفاده زز تن
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در مواعییییتهیییای ییییر رسیییم و ایوصییی ب ییییار بیشیییتر زز کیییاربرد ترهیییا در
مواعیتهای رسم زست.
کلیدددوا هها :کینش گفتییاری تمیی  ،زلگییوی  SPEAKINGهییایمز ،زبییان فارسی  ،زبییان
زرگیی
 .1مقدّمه

مطالع گورههای زبار جوزمی مختییف می توزرید زمینی فهی دایی تیر گفتیار ،روشیتار و
رفتارهییای سییخنورزن و گییویشورزن زییی زبییانهییا رز فییرزه سییازد .همچنییی ب یییاری زز
صییا برظییرزن بییا هییدب ک ییب درک درسییت زز باورهییای فرهنگیی جوزمیی بییه بررسیی
میکردهییا ،باورهییا و رفتارهییای زفییرزد جامعییه می پردززریید و وزکییاوی سییااتارهای فرهنگی
زی جوزم رز سرلو

کار اویش ارزر دزدهزرد (وزردزب.)1100 ،0

زز سیییوی دیگیییر زرتایییا تنگاتنییی

مییییان زبیییان و فرهنییی

همیییوزره میییورد توجّیییه

صا برظیرزن و جامعیهشناسیان بیوده زسیت .بیه نوزنمثا  ،زرتایا راگ

یتن مییان زبیان و

فرهن ی  ،پیییشاییدم ( )0950رز بییر تن دزشییت تییا بییا زسییتفاده زز تفکّ یرزت هالیییدی،0599( 1
 ،)0519ویگوت یییک  )0519 ،0599( 9و فر ییییّ سیییپیرورب )0599( 0مفهیییوم «زباهنییی »9
رز به معنای «فرهنی

کیاوی زبیان» در مطالعیات جامعیهشیناات معرّفی رمیوده و بیا هیدب

ک ییب درک مییی تری زز تفییاوتهییای میییانفرهنگیی و ریییز فرهنیی

پنهییان جوزمیی ،

پژوهشییگرزن رز بییه زسییتخرزج زباهن ی هییای متفییاوت و کالادشییکاف زبییان تر یییب رماییید
(پیییشاییدم .)0950 ،بییر همییی زسییا  ،پییژوهشهییای متعیدّدی در سییا هییای زایییر در زی ی
زمینییه صییورت گرفتییه زسییت کییه ز یییب بییه بررس ی کییاربرد هییر یییا زز زی ی سییااتارهای
زبار -فرهنگ و رییز تفاوتهیا و شیااهتهیای ترهیا در فرهنی هیای مختییف پردزاتیهزرید؛
هرچند که ب یاری زز زیی سیااتارهای زبیار -فرهنگی و ییا بهزصیطیا متیدزو گوریههیای
زبار هنوز میورد بررسی و مطالعیه دایی ایرزر رگرفتهزرید .زز جمیی زیی گوریههیای زبیار
1. Wardhaugh
2. Halliday
3. Vygotsky
4. Whorf
5. cultuling
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میی دزرد کینش گفتیاریِ «تمیی » زسیت .مطالعی زیی کینش

گفتییاری م ی توزریید کمییا م ی ثری بییه فه ی بافییت فرهنگ ی زسییتفاده زز زی ی کیینش گفتییاری
رموده و دررتیجه به فه روش تر زبعادی زز زباهن

تمی بیارجامد.

تمی یک زز کارکردهیای زبیار زسیت کیه بیرزی جییب رظیر و رفیوب در مخاییب میورد
زسییتفاده اییرزر می گیییرد .بییه اارتدیگر ،تمیی شییامگ رفتارهییای منافقارییه در زرتااییات بییی
فییردی زسییت (هییادویرییژزد و همکییارزن )0951 ،و بییهرییو

ریاکییاری زایییاا زییییا

می گییردد کییه در یی ّ تن زفییرزد در ظییاهر میی زایییاا رز رشییان می دهنیید ،زمّیا در بییای
هدب دیگیری رز درایا می کننید (فوسییا و همکیارزن )1109 ،0کیه زیی مو یو می توزرید
موجب تسیب بیه رظیام زرتااییات فیردی و زجتمیا

شیود تیا جیای کیه بیه نوزن رموریهزی

بیارز زز زیی تسییبهیا ،ییخیار ( )0990تّی معتقید زسیت تمیی یکی زز وزمیگ زصییی
قبماردگ کشورهای جهان سوم بهشمار م رود.
زز رظرگییاه زسیییام ریییز ،تمی ی یک ی زز ربزیییگ زایییاا بییهشییمار م ی رود کییه بییهش یدّت
مورد رکوهش ارزر گرفتیه زسیت .بیر یای تییات ایرتن و روزییات زسییام  ،تمیی برااسیته
زز ییعف رفییا و رییو

زسییارت رو ی زر ییان زسییت کییه در برزبییر دیگییرزن بییرزی جیییب

منییاف و ک ییب زمتیازهییای مییادی صییورت میی گیییرد .ادزوریید متعییا در تییی  099سییورۀ
سببنَ الب نبیَ َ ََب ْر َح نوببب َِ ان َأببو َْتَببباْ
ت مییرزن در رزبطییه بییا تمییی و چاپیوسیی م فرماینیید« :الَ تَ ْح َ
ن
ن
بول ب ب ب َ الْ َب ب ب َیا ن َول نَلب ب ب ْ َب ب ب َیا َْلنب ب بی ؛ «[زی
سب ب بنَب ب نل ْ ان َأ َر ب ب َ
وَنحنُّب ببب َِ َِْ َن ْح َأب ب ب ناواْ ا َأ ب ببو لَب ب ب ْ ََب ْر َ نب ببباْ ََب ب بٍَ تَ ْح َ
پیامار] مپندزر ترهای که بیه پنیدزر زشیت ایود شیادمانزرد و دوسیت دزررید کیه زز میردم بیه
زوصاب پ ندیدهزی که هیچ در ترها وجیود ریدزرد ترهیا رز سیتایش کننید زلاتّیه گمیان مایر کیه
زز ذزب ایدز رهیای دزررید کیه بیرزی ترهیا در دوزخ یذزب دردریاک اوزهید بیود» .ییاوه
بییر زی ی  ،زز ز ادیییث ب یییاری ریییز زز ز م ی زیهییار در بییاب زیی ربییییت زایییاا رقییگ شییده
زست .به نیوزن رموریه ،زمیام هیادی ( ) بیه ک ی کیه در سیتایش زز زیشیان زفیرز کیرده بیود
فرمودرد« :أاایگ یی شی،را ،فیثن کثیرۀ زلمیی یهجی
ف ملگ زلثق فا ید

ی زلمیی زلی

یی زلظنی و زبز یییت می أاییا

ی زلنیی »؛ زز زیی کیار ایوددزری کی کیه تمیی
1. Focella et al
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ب یار ،بدگمار بیه بیار تورد و زگیر بیرزدر م منیت میورد ز تمیاد تیو وزای شید ،زز تمیی زو
دست بردزر و ُ

ریّت رشان بده (م ندزلامام زلهادی.)911 ،

صییربرظییر زز اُییاح زجتمییا

زییی گوریی زبییار و ریییز مییذمومیّت تن در فرهنیی

زسیام -زیرزر  ،دزر ت زی کیه در بییان تمیی زز چیه سیااتارهای زبیار زسیتفاده می شیود و
یا زی که هیر ییا زز زیی سیااتارها دزرزی چیه معیار و کاربردهیای ه یتند ،می توزرید در
ییوزههییای تموزش ی و پژوهش ی ب یییاری زز جمیییه تمییوزا زبییان دوم یییا زبییان اییارج ،
مطالعات ترجمیه ،جامعیهشناسی و فرهنی رگیاری ب ییار می ثر و مفیید وزای گیردد .بیرزی
مثا با توجّه بیه زرتایا تنگیاتنگ کیه بیی زبیان ،فرهنی

و زردیشیه وجیود دزرد ،مدرّسیان

زبانهای دوم و یا اارج و رییز مترجمیان تثیار مربیو بیه زیی زبیانهیا بیا مید رظیر ایرزر
دزدن زیی تفیاوتهیا و شیااهتهیا ،می توزرنید بیه درک بهتیر زبیانتمیوززن و ییا اوزرنیدگان
تثار ترجمهشده کما می ثری رماینید .ییاوه بیر زیی  ،در یوزۀ فرهنی رگیاری ،پی بیردن
بییه رمودهییای فرهنگیی سییال یییا راسییال و معرّفیی ترهییا م توزریید زمینییهسییاز جییایگزین
فرهن

سال و رشد و تعال فرهنگ جوزم گردد.

بییا زی ی مقدّمییه و بییهمنظور ک ییب شییناات هرچنیید ملییدود زز زبعییاد زبییار ِ «زباهن ی
تمی » در دو زبیان فارسی و زرگیی ی  ،مقالی

ا یر بیر تن زسیت تیا بیا مطالعی سیااتار و

کییارکرد گوری زبییار تمیی در ب ییتر مکالمییات و ملییاورزت فیییی هییای فارسی و زرگیی ی
بییه بررس ی تطایق ی معییار و کاربردهییای زی ی کیینش گفتییاری در زی ی دو زبییان پردزاتییه و
زلگوهییای تشییخیص زییی گوریی زبییار رز معرّفیی رماییید .زز همییی رو و بییهمنظور مطالعیی
کاربردهییای زی ی کیینش گفتییاری در زب یانهییای فارس ی و زرگیی ی س ی زلات زیییر بییه نییوزن
ملور مطالعه ارزر گرفتند:
 .0کاربردهای کنش گفتاری «تمی » در زبان فارس کدمزرد؟
 .1کاربردهای کنش گفتاری «تمی » در زبان زرگیی

کدمزرد؟

 .9تیا کاربردهای کینش گفتیاری «تمیی » در زبیانهیای فارسی و زرگیی ی بیا یکیدیگر
متفاوتزرد؟
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 .2پیشینة پژوهش

وزژۀ روظهییور «زباهن ی » کییه زز زد ییام دو وزژۀ «زبییان» و «فرهن ی » سییااته شییده زسییت
بییه معنییای فرهنیی

م ییتخرج زز وزکییاوی زبییان زسییت و هییدب زصییی مطالعیی زباهنیی ،

ک ییب تیییاویر داییی تییری زز فرهنیی

جوزمیی در رزه رسیییدن بییه رشییدوکما زسییت

(پیییشاییدم .)0950،در سییا هییای زایییر مطالعییات متعییدّدی پیرزمییون مو ییو روظهییور
زباهن

و کنشهیای گفتیاری بیه نوزن یکی زز رمودهیای زبیار زباهنی

بیه زرجیام رسییده

زست .به نیوزن رموریه ،هاشیم  ،فیایم و دوز ی ( )0951بیا بررسی مطالعیات مییدزر بیر
روی کیینش گفتییاری تعریفوتمجییید در زبییان فارس ی و زرگیی ی بییه زی ی رتیجییه رسیییدرد
کییه شییااهتها و تفییاوتهییای در زسییتفاده زز زی ی کیینش گفتییاری در بییی فارس ی زبارییان و
زرگیی

زباران وجود دزرد که م تیوزن بیا زسیتفاده زز ترهیا بیه زبیانتمیوززن در ییادگیری بهتیر

زی گوره گفتاری کما رمود.
همچنییی در پژوهشیی بییا نییوزن «رگییاه جامعییهشییناات بییه کیینش گفتییاری ا یی »،
پیییشاییدم و طّییارزن ( )0951بییه وزکییاوی کیینش گفتییاری ا یی در دو زبییان فارسیی و
زرگیی یی پردزاتنیید .در زییی مطالعییه ،پژوهشییگرزن مکالمییات  91فیییی فارسیی زبییان و 91
فیییی زرگیی ی زبییان رز مییورد وزکییاوی اییرزر دزده و پییا زز جم ی توری زیّیا ییات و تلییییگ
ترها بر زسا

«زلگوی هیایمز» )0591( 0بیه زیی رتیجیه رسییدرد کیه کینش گفتیاری ا ی در

فضییای ییدم زیمینییان مییورد زسییتفاده اییرزر میی گیییرد .پیییشاییدم و همکییارزن ( )0959در
پژوهشی دیگییر بییه مقای ی کیینش گفتییاری رفییری در زبییان فارس ی و زرگیی ی پردزاتنیید.
در زییی مطالعییه ،کیینش گفتییاری رفییری در  111فیییی فارسیی و زرگیی یی موردمطالعییه و
مقای ییه اییرزر گرفییت .یافتییههییای زی ی مطالعییه ییاک زز تن زسییت کییه رفییری بییه هنگییام
یییااریت در فرهنیی

زیرزریی موردزسییتفاده اییرزر میی گیییرد و زییی در ییال زسییت کییه

زرگیی ی زبارییان بیشییتر زز فلییش و راسییزز بییهجییای رفییری در مواعیییتهییای مشییابه زسییتفاده
م کنند .همچنی یافتیههیای زیی پیژوهش رشیان دزد کیه مییززن زسیتفاده زز رفیری وزب یتگ
جن یییت دزرد ،بییه زیی مفهییوم کییه اییار هیا بیشییتر زز تاایییان زز رفییری زسییتفاده می کننیید.
1. Hymes
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همچنییی  ،پیییشاییدم و و یییدریا ( )0959کاربردهییای د ییا در فیییی هییای فارسی و زرگیی ی
رز با زستفاده زز زلگوی هایمز میورد بررسی ایرزر دزدرید .در زیی پیژوهش رموریههیای کینش
گفتییاری د ییا در  099فیییی زسییتخرزج و موردمطالعییه اییرزر گرفییت .یافتییههییای زیی پییژوهش
ریییز رشییان دزد کییه مییوزرد زسییتفاده د یا در زبییان فارسی بییه ر ییات زرگیی ی بیشییتر زسییت.
زفزون بر زی  ،دلاییگ تمیایز بیی زیی دو زبیان در زسیتفاده زز کینش گفتیاری د یا موردبلیث
ارزر گرفت.
پیشادم و میرزدی مقیدّم ( )1100در پژوهشی دیگیر بیه مقای ی کینش گفتیاری تارییا
در دو زبییان فارسیی و زرگیی یی بییر پاییی «زلگییوی زلییوود» )1110( 0پردزاتنیید .یافتییههییای
پییژوهش ییاک زز وجییود تفییاوتهییای مییی در کییاربرد کیینش گفتییاری تاریییا میییان
فارسیی زبارییان و زرگیی یی زباران بییود .هاشییمیان ( )1100در پژوهشیی بییا نییوزن «تلییییگ
منظورشناسار رزهاردهیای دراوزسیت بیی زبیانتمیوززن زیرزری و متکیمیی بیوم کاریادزی
در هتییگ» بییه بررسی کیینش گفتییاری دراوزسییت زرگیی ی زبارییان کارییادزی و فارسی زبارییان
زیرزر پردزات و رشیان دزد کیه زیرزرییان تماییگ بیشیتری بیه زسیتفاده زز دراوزسیت م یتقی
دزرریید و

اسیییت بیشییتری ر ییات بییه متمیییر مواعیییت زز اییود رشییان م ی دهنیید .زی ی در

ال زست که زرگیی ی زباریان زز دراوزسیتهیای یرم یتقی بیشیتری زسیتفاده می کننید و
ر ات به متمیر مواعیت میکردشان ثابت زست.
همچنییی  ،زردمقییدّم و وفییای مهییر ( )0959کیینشهییای گفتییاری موزفقییت کییردن و
مخالفیت کییردن در فضیایمجییازی (فییابییوک) رز در بیی فارسی زباریان و زرگیی ی زبارییان
بررس ی رمودریید .در پییژوهش مییذکور ،پیکییرهزی متشییکگ زز  0059رظییر زرتخییاب و بییر یا ی
زلگوهای موجود تلییگ شید .یافتیههیای زیی پیژوهش رییز رشیان دزد کیه تفیاوت معنی دزری
میان فارسی زباریان و زرگیی ی زباریان بیه للیا زسیتفاده زز رزهاردهیای موزفقیت و مخالفیت
و زبرزز ز

اسات وجود دزرد.

مدرّسییی تهرزرییی و تیییاجعی ( )0950بیییا وزکیییاوی کییینشگفتیییاری دراوزسیییت در
بافییتهییای مختیییف توسییف فارسی زبارییان و فارسی تمییوززن دریافتنیید کییه میییززن زسییتفاده زز
1. Allwood
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تعدیگهای اشییهزی در کینشگفتیاری دراوزسیت در مییان فارسی تمیوززن ب ییار بیشیتر زز
فارس ی زبارییان زسییت .همچنییی بییر زسییا

رتییای زی ی تلقی ی روی ییندگان بییه زی ی رتیجییه

رسیییدرد کییه فارسیی تمییوززن بییه ر ییات فارسیی زباران زز رزهاردهییای متفییاوت مناسییب بییا
مواعیتهیای مختییف تگیاه کمتیری دزررید .همچنیی پییشایدم و فیروزییان پورزصیفهار
( )0959بییه بررسیی کاربردهییای گفتمییار «رمیی دزریی » در زبییان فارسیی پردزاتنیید .در
پییژوهش مییذکور 091 ،بافییت یایعیی کییه زفییرزد در زرییدگ روزمییرۀ اییود زز «رمیی دزریی »
زسیییتفاده م کننییید زسیییتخرزج گردیییید و بیییا زسیییتفاده زز زلگیییوی هیییایمز ( )0591میییورد
تجزیییهوتلییگ اییرزر گرفییت .یافتییههییای زییی تلقییی
«رم دزر » بیرزی «زجتنیاب زز تنیاا

ییاک زز تن زسییت کییه زیرزریییان زز

و زاتییابرظیر» « ،یرم یتقی گیوی » « ،فی وجهیه»،

«کاهش م ئولیت» و « دم زیمینان» زستفاده م کنند.
یییاوه بییر مییوزرد یادشییده ،ی زکاییری و ایطاسیی ( )0959کیینش گفتییاری ت ییییت رز
مییورد وزکییاوی اییرزر دزدریید .در زیی تلقیی  ،دزدههییای مییورد ریییاز کییه زز صییلاتهییای 091
گویشور زیییام کیه بیهیور تییادف زز مکیانهیای مختییف زرتخیاب شیدرد ،میورد بررسی
تمییاری اییرزر گرفتنیید و یافتییههای پییژوهش رشییان دزد کییه بیشییتری ب ییامد کیینشگفتییاری
ت ییت به ترتیب مربیو بیه جمییات میذها  ،یییب تمیرزا زز ادزورید و د یا بیرزی فیرد
متییوفّ بییوده زسییت .دروزای  ،زی ی بررس ی

ییاک زز تن زسییت کییه گییویش زییییام سییااتار

یکنیییوزات بیییرزی کییینشگفتیییاری ت یییییت دزرد و صیییربرظر زز مییییززن تلییییییات،
ویژگ هییای دیگییر (جن یییت ،سی و شییمگ) رقییش ااصّی در تعییی کییاربرد کیینشگفتییاری
ت ییت ردزرد.
در میییان پژوهشهییای کییه بییه بررس ی کیینشهییای گفتییاری مختیییف پردزاتهزریید ،تنهییا
مییوزرد زرییدک بییه بررسیی کیینش گفتییاری تمییی در جوزمیی و فرهنیی هییای مختیییف
زاتیییای یافتییه زسییت؛ بییه نوزن رمورییه ،کییاوززز )1109( 0بییه مقای یی کییاربرد زسییتفاده زز
چاپیوس ی در بافییت سیاس ی میییان کاردیییدزهای زرتخابییات پردزاییت و رشییان دزد زسییتفاده زز
تمی ی منجییر بییه ییا ز تمییاد بیشییتر زفییرزد بییه کاردیییدزی مییوردرظر شییده و بییهزی ترتیب
1. Kavaza
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رز یتتییر می توزرنیید رایایان اییود رز زز رصی زرتخابییات بییرون کننیید .کییاوززز ( )1101ریییز
رشییان دزد کییه زسییتفاده زز تمییی

ییا ییایف بهتییری رز بییه مخالفییان منتقییگ میی کنیید و

دررهایییت منجییر بییه ییا ز تمییاد شییده و زثییر مثاییت و بهتییری ر ییات بییه جاهییهگیییری در
مقابییگ مخالفییان اوزهیید دزشییت .زفییزون بییر تن ،دزرزیگییر ،)1111( 0بییه مطالع ی کاربردهییای
تمی در مییان ایریزباریان پردزایت .دزدههیای پیژوهش ا یر بیا زسیتفاده زز ییا پایگیاه
دزدههای بیراف جمی توری و میورد تجزییهوتلیییگ ایرزر گرفیت .یافتیههیای زیی پیژوهش
رشان م دهد ،مه تیری میوزرد زسیتفاده زز تمیی در مییان ایریزباریان بیرزی زیجیاد روزبیف
معامیییات  ،بالییا بییردن اییود و زیجییاد زرتاییا من ییج بییا دیگییرزن زسییت .بییه گفت ی دزرزیگییر،
زستفاده زز تمیی بیشیتر در جهیت رسییدن بیه منیاف شخیی موردزسیتفاده ایرزر می گییرد.
همچنییی وورییا )1111( 1بییه زی ی رتیجییه رسییید کییه زفییرزد چییاپیو

بیشییتر مییورد ز تمییاد

مخایای اود ارزر م گیررید و تن چییز کیه موجیب ز تمیاد بیشیتر بیه ترهیا می شیود کامییاً
بدون پایه و زسا

منطق و دررتیجه زرگیزههای پوچ زست.

 .3روش پژوهش

بییهمنظییور جم ی توری دزدههییای موردریییاز زییی پییژوهش توصیییف  91 ،سییریا و فیییی
سییینمای فارسی و  91فیییی سییینمای زرگیی ی مشییاهده گردییید .زیی فیییی هییا زز ژزررهییای
مختیفییی زز جمییییه زجتمیییا

و ایییاروزدگ ( ،)91درزم ( ،)00یمییی -تخییییی ( )01و

اشییقاره ( )91بودریید و سییا سییاات ترهییا در زکثییر مییوزرد زز سییا  1111-1101بییوده
زسییت .زز زیی میییان ،مجمو یاً شییش فیییی فارسی و زرگیی ی کییه بییهکیّی فاایید رمودهییای
کنش گفتاری «تمی » بودرید کنیار گذزشیته شید .سیپا ،گیززرههیای کینش گفتیاری تمیی زز
بقییی فیی هییا زسییتخرزج و مییورد بررسیی و مطالعییه اییرزر گرفتنیید .مجمییو گییززرههییای
بهدسیتتمده شییامگ  909پییارهگفتیار فارسی و  119پییارهگفتییار زرگیی ی بودریید کییه زز میییان
مکالمییات گییویشورزن زن و مییرد در فیییی هییای مزبییور زرتخییاب شییدرد .شییایان یییادتوری
زست که همانییور کیه زشیگرب و زمییری ( )0951بهدرسیت گفتهزرید رفتارهیای تمیی تمییز
1. Danziger
2. Vonk
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ب یار پیچیدهزرید چرزکیه در ب ییاری زز میوزرد بهصیورت یمن صیورت گرفتیه و زثیری زز
اود باا رم گذزررد .بیه همیی دلییگ ،پژوهشیگرزن در مطالعی

ا یر ییاوه بیر زسیتخرزج

پییارهگفتارهییای کییه بییه شییکگ م ییتقی بییه کیینش گفتییاری تمی ی تعی ی دزشییتند ،رفتارهییای
کیییام و ریییز ویژگیی هییای زبرزرجیییری کیییام زز اایییگ یییو و تفییییگ دزدن صییلات،
کشیدگ صدز و ریازک کیردن صیدز کیه بیا هیدب زرجیام کینش گفتیاری تمیی موردزسیتفاده
اییرزر میی گرفتنیید رز ریییز در زمییره رمودهییای زییی کیینش گفتییاری اییرزر دزده و زسییتخرزج
رمودرد.
جم ی توری و تلییییگ دزدههییای زی ی پییژوهش در ییدود  9مییاه بییه یییو زرجامییید و تییا
زمییان یییو «زشییاا ر ییا » (زری1100 ،0؛ ی یی  )1101 ،1پژوهش یگرزن بییه مشییاهدۀ فیییی
و گییردتوری پارهگفتارهییای تمییی در دو زبییان زدزمییه دزدریید؛ لیییک پییا زز گذشییت بییازۀ
زمیار مزبییور و مشیاهده  011فیییی و سیریا فارسی و زرگیی ی زبان زشییاا ر یا
گردید و پاززتن تلییگ دزدهها بر زسا

اصییگ

زلگوی هایمز ( )0591صورت گرفت.

 .1 .3الگوی پژوهش :هایمز ()1691

گززرههیای زستخرزجشیده تمیی بیر زسیا

زلگیوی هیایمز ( )0591کیه بیهیور زاتییار

با نیوزن  SPEAKINGزز تن ییاد می شیود میورد تجزییهوتلییگ ایرزر گرفتنید .زیی مید
کییه تییاکنون در پییژوهشهییای متعییدّدی زز جمیییه پیییشاییدم و طّییارزن (0951؛ ،)0959
پیییشاییدم و و یییدریییا ( ،)0950پیییشاییدم و همکییارزن ( )0959مییورد زسییتفاده اییرزر گرفتییه
زسییت بییه پژوهشییگر زی ی زمکییان رز م ی دهیید کییه گییززرههییای گفتمییار مختیییف رز مییورد
بررس ارزر دزده و وزمگ می ثر بیر تعامیگ مییان زفیرزد رز بررسی رمایید .بیر زسیا
هایمز ( ،)0591زی

زلگیوی

وزمگ به گروههای زیر تق ی م شورد:

1. Ary
2. Yin
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 .1 .1 .3موقعیت مکانی و زمانی

به مکان و زمار که گفتمیان در تن شیکگ می گییرد ،زشیاره دزرد .بیا توجّیه بیه مواعییت
زمار و مکار  ،مواعیت یا گفتمان به دو دسته یاقهبندی م شود:
 موم  /رسم ؛ ایوص  /یر رسم ..2 .1 .3

شرکتکنندگان0

شییرکتکنندگان ،گوینییدگان و شیینوردگان ا ییر در گفتمییان ه ییتند .در زی ی مر یییه،
ویژگی هیای شخیییت زفیرزد شیرکتکننیده زز جمییه سی  ،جن ییت ،مواعییت زجتمییا

و

روزبییف میییان زفییرزد مییورد وزکییاوی اییرزر میی گیییرد .توزییی اییدرت و فاصییی میییان
شرکتکنندگان در یا گفتمان ممک زست در چهار و عیت ارزر بگیرد:
زلف .ه ترزز و ریاه (دو همکار)؛
ب .ه ترزز و تشنا (دوست صمیم )؛
ج .رابرزبر و تشنا (ر یا و کارمند)؛
د .رابرزبر و ریاه (زستاد و دزرشجو) (پیشادم و طارزن.)0951 ،
.3 .1 .3

هدف1

هییدب ،رشییاندهندۀ مقیییود شییرکتکنندگان زسییت بهیوریکییه هییدب هییر فییرد زز بیییان
مطالییب متفییاوت زسییت .هییدب تییاب مواعیییت زسییت ،بییدی معنییا کییه هییدب زز بیییان ی یا
اارت در ییا مواعییت بیا توجّیه بیه مواعییت متمییر زسیت .دروزای  ،هیدب ییا گفتمیان
با در رظیر گیرفت شیرزیف کیّی تن اابیگ درک زسیت .یای زلگیوی هیایمز ،ریهتنها هیدب زز
زرجام یا گفتمان بیکه هدب اای هر یا زز شرکتکنندگان ریز باید بررس گردد.

1. setting
2. participants
3. end
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گفتمان0

ترتیب گفتمیان رشیاندهندۀ تیوزل و ترتییب گفتمیان زسیت و گوییای زیّیا یات در بیاب
ترتیب میکیرد شیرکتکننیدگان زسیت (گیافم  ،)0510 ،1بهیوریکیه هیر میگ زرجامشیده
توسف شرکتکننده ،صلنه رز برزی زادزمات شرکتکنندۀ دیگر به وجود م تورد.
.5 .1 .3

لحن9

لل به رلوه و چگورگ بییان گفتمیان زشیاره می کنید .للی شیرکتکننیدگان بیا توجّیه
به میواعیت کیه گفتمیان در تن زرجیام می گییرد ،متمییر زسیت .بیه نیوزن رموریه می تیوزن زز
لل های تهدیدتمییز ،شیوا  ،دوسیتاره ،کناییهتمییز ،جیدّی و للی

یاک زز هی دردی ریام

برد .هرچند ز یب متخییان بر زیی باوررید کیه مییان للی و ریو گفتمیان رزبطی م یتقی
وجود دزرد ،زمّیا سیویگ-تروییا )1119( 0وجیود چنیی زرتایای رز ت،ییید رم کنید و معتقید
زست لل با تمیییر در هیر ییا زز وزمیگ دیگیر تمیییر می کنید .بیرزی مثیا  ،ممکی زسیت
شخی با للن دوستاره دیگری رز مورد تم خر ارزر دهد.
.9 .1 .3

ابزار5

در زلگییوی هییایمز ( ،)0591زبییززر بییه شییکگ و روا زرجییام گفتمییان گفتییه م شییود و
بهیورکیّ به دو دست گفتاری و روشتاری تق ی بندی م شود.
 .1 .1 .3قوانین

به اوزری

گفتمان9

اک بر روزبف زجتمیا

هیر جامعیه کیه در فرهنی هیای مختییف می توزرید

متفیاوت باشید ،اییوزری گفتمیان گفتیه می شیود (هیایمز .)0591 ،منظییور زز ایوزری گفتمییان،
اوز د زسیتاردزرد زجتمیا

و فرهنگی فیردی و بینیا فیردی زسیت .بیه نیوزن رموریه ر اییت

زصییگ ترتیییب صییلات کییردن ،بییا صییدزی بینیید صییلات کییردن ،زمزمییه کییردن ،اطی کییردن
1. act sequence
2. Goffman
3. key
4. Saville-Troike
5. instrumentalities
6. norms
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ییرب ک ی و یییره زز مشخیییههییای اییوزری گفتمییان ه ییتند (پیییشاییدم و کرمارشییاه ،
.)0950
 .8 .1 .3نوع

گفتمان0

زز دیییدگاه هییایمز ( ،)0591زرییوز و ویژگیی هییای مختیییف گفتمییان رز رییو گفتمییان
میی گوینیید .رییو گفتمییان چهییارچوب تولییید گفتمییان رز شییکگ میی دهیید و شییامگ زرییوز
گوراگور زز جمیه ربزلمثیگ ،د یا ،دزسیتان ،زف یاره ،شیعر ،لطیفیه ،رامیه ،سیخنرزر  ،معمیا
و یره زست (بام .)1111 ،1
 .4یافتههای پژوهش

همییانیور کییه پیشتییر بکییر گردییید ،پییا زز زسییتخرزج پییارهگفتارهییای تمییی در دو
زبان ،زلگیوی هیایمز ( )0591مانیای بررسی دزدههیا ایرزر گرفیت و کارکردهیای زیی کینش
گفتاری بر مانای زی زلگیو بررسی گردیید .در زیی ا یمت ،زبتیدز بیهیور مجیزّز بیه تشیریح
زی کارکردهیا در زبیان فارسی و زرگیی ی می پیردززی و در زدزمیه ،کیاربرد تمیی رز در دو
فرهن

بیا زسیتفاده زز رواهیای تمیاری توصییف و زسیتناای میورد مقای یه ایرزر ایوزهی

دزد.
 .1 .4کنش گفتاری تملق در زبان فارسی

بررسی کیینش گفتیاری تمیی در مواعیییتهیای مختیییف کیه رمورییههای زز تن در زدزمییه
م تیید رشیان دزد کیه کیینش گفتیاری تمیی در هیر دو مواعیییت رسیم و یررسیم یافییت
م شیود ،زمّیا زسیتفاده زز تن در مواعییتهیای ییر رسیم و ایوصی ب ییار بیشیتر زسیت
و زساساً کاربرد زیی کینش گفتیاری در مواعییتهیای ییر رسیم اابیگ مقای یه بیا کیاربرد
تن در مواعیتهای رسم ری ت

1. genres
2. Bauman
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 .1 .1 .4موقعیت مکانی و زمانی
الف :عمومی /رسمی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1369

مثا  :منز زرباب؛
 اییدمتکارزن :بییزر تاییا چییاکری  .جییانرثییار مخییییی  .شییما فقییف جییون بخییوزه .مییابرزدرزن هفت کچییون دو دسیت درب یت مخییص تایایی  .اییالتون تخیتِ تخیت باشیه تایا.
همه چ رو به رزست.
 زرباب :بارکزلیه .بارکزلیه.ب :خصوصی /غیررسمی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

مثا ُ :جرۀ مرد؛
 زن :ره بیه زون جییاجییا جوورییت کیه هیر روز منیو می کشییدی تیو زون جیرتته باززر ،ره به زی

ُر ُر پیری که تو زی تختِ سییمون برز م جا ری ت.

 مرد :زی بابا مر یه اار شیما تیاج سیر میایی  .بفرمیا می وزسی ایودت مییگ  .بفرمیازینجا ،بیا بیا.
 زن :دستت درد رکنه. -مرد :زی

جره هنوزم با وجود شما جره ه ت.

همییانیور کییه میا ظییه م شییود ،بییر زسییا

رتییای بررس ی هییا ،کییاربرد کیینش گفتییاری

تمی ی در صییلاتهییای ایوص ی و یییر رسییم بیشییتر زسییت .یافتییههییای ا ییر رشییان
می دهیید کییه زز  909پییارهگفتییار تمیی  119 ،مییورد مربییو بییه مکالمییات ایوصی و یییر
ااصی
ّ
رسم زست ،لیک رتیای بهدسیتتمده رشیان می دهید کیه تمیی وزب یته بیه مکیان
ری یت و در مکیانهییای متعیدّدی ز ی زز میوم (ایابییان) و ایوصی (منییز ) می توزریید
صورت پذیرد.
 .2 .1 .4شرکتکنندگان

زفییرزدی کییه زز کیینش گفتییاری تمی ی زسییتفاده م ی کننیید زز یییث اییدرت و فاصیییه بییه
چهار دسته تق ی بندی م شورد:
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الف .همتراز و غریبه :فیلم سینمایی مطرب (:)1368

 تشنا :همیشه مشتا بودم به دیدرتون؛ زمّا ما کجا و شما کجا! تشنا[ :لاخند می زرید و می گویید ]:زمّیا شیما ماشیالیه ایوب اید کشییدی تیو فاصییزی چندساله.
 تشنا :زیر سای شما بوده.ب .همتراز و آشنا :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

 شییوهر :تییو دیگییه شیییری جییان زز بییا همییه چیی دزری دیگییه چیییزی ییافیگیرترم کنه.
 زن :یعن چ همه چ دزری؟ شوهر :همه چ تموم ماشالیه. زن :بیه پا چ . باجنا ساب  :تو زینجا چ کار م کن ؟ -باجنییا سییاب  :رمیشییه د

قیییر تن ی

شییه بییرز سییرورو تییاج سییرا؟ شییما تفتییاب

ال تاب ؛ بر ما رتاب که ما پژمرده میشی .
ج .نابرابر و غریبه :سریال هوش سیاه :)1362( 2

 سرهن  :باینی اار م رم اوزم شیما جیای زوریا تییف بشیی  .پیا زوریا کجیان کیههمیشه سنگشورو به سینه میزدی ؟
 مجرم :زینجای کیه می ه یت بییش گیوا مرگیه .زیی جیور واتیا تدم فقیف می ایوزدوفادزریشو به اودا ثابت کنه.
د .نابرابر و آشنا :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 پدرزن :داتر شوهر دزدن ایی سخته. دزماد :رگید تایا هنیوز یکی دیگیه موریده .فقیف ایدز کُنیه دومیاد دومی و سیوم هیمثگ دوماد زوّل ییه پارچیه تایا باشی ! مییگ تایا ،اودمیوری بیا ایوب اوریوزدهزی وصییت
کردی  .دست پدرزنِ زیزم درد رکنه همچی باجناا گذزشت تو دوم ما!

مطالع تطایق کنشِ گفتاری «تمی » در زبان های فارس ...

19

در پیژوهش ا یر ،زکثییر میوزرد زسییتفاده زز کینش گفتییاری تمیی مربییو بیه گروههییای
تشنا /برزبر مارند زن و شیوهر ،ییا ایوزهر و بیرزدر و ریایه /ریابرزبر مارنید مجیرم و سیرهن
بوده زست .بر مانای رتیای زیی بررسی می تیوزن زدّ یا کیرد کیه زسیتفاده زز زیی ریو کینش
گفتییاری در زفییرزدی کییه برزبییر و تشیینا ه ییتند بییهمرزتییب بیشییتر زز دیگییر گییروههییای تّ ی
ریاه و رابرزبر زست؛ چرزکیه زز  919پیارهگفتیار زیی کینش گفتیاری 019 ،میورد مربیو بیه
گروه تشنا و برزبر 99 ،میورد بیه گیروه راتشینا و ریایه 19 ،میورد مربیو بیه گیروه تشینا و
رابرزبر و  09میورد مربیو بیه گیروه برزبیر و ریایه بودرید .زفیزون بیر زیی  ،زسیتفاده زز زیی
رییو کیینش گفتییاری در زبییان فارسی بیشییتر در زرلیییار زفییرزد ااصّی زسییت .بییرزی مثییا ،
بیشییتر زفییرزدی کییه تمیی م کردریید زفییرزد جییوزن و راپختییه بودریید ،بهیوریکییه زز  919پییاره
گفتییار مربییو بییه تمی ی  059 ،مییورد توسییف زفییرزد جییوزن موردزسییتفاده اییرزر گرفت یه زسییت،
هرچند زستفاده زز تمی در زفیرزد پختیه و م ی رییز بیا فرزوزری کمتیر زتّفیا می زفتید .دلییگ
زیی میدّ ا ریییز تن زسییت کییه زز  919رمورییه تمیی  099مییورد در صییلاتهییای زفییرزد م ی
یافت شد.
 .3 .1 .4هدف

در بررس و وزکیاوی گفتمیانهیا مجمو یه زهیدزب زییر بیرزی کینش گفتیاری تمیی بیه
دست تمد که زلاتّه در برا موزرد زی زهدزب با یکدیگر ه پوشار دزررد:
الف .خودشیرینی :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

 زرباب :معطگ شدی؟ ادمتکار :معطی برزی شما زفتخاره تاا. زرباب[ :متعجب م شود و م گوید ]:برو چرز ا رو ااموا ک . -ادمتکار :چش تاا! دستمالو بگیری

راتون رو اوا کنی .

ب .متقاعد کردن :سریال بانوی عمارت (:)1361

 زربییاب :زییی یییور کییه پیدزسییت ،مِثییگ زینکییه شییما هیی همْچییی زز زییی بییاززرچربوچیی دزای بدتون ریومده؟
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 زرباب :بای تیو شیریا منی  .زگیه زوریا تیو دزایگ پخیش کین و عشیون ایوب شیهپشتشون گرم شه شاخ میش برز م و تو رمیش ؟
 زرباب :میش .پ .وارونه جلوه دادن حقیقت :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1364

 شوهر ساب  :بییا ییه کیاری بکنیی  .ییه دزدزر دودوری رز بنیدززی بیه ییه مناسیات؛ مثییاًتولّ ید زمییید .د ییوت کنییی  ،مهمییون بیییاد ،بگییی  ،بخنییدی اییوا باشییی [مییرد سییع دزرد
چاپیوساره بیه بهاری بچّیه بیا ایار سیابقش معاشیرت بیشیتری دزشیته باشید تیا بتوزرید زو رز
برزی ززدوزج مجدد رز

کند].

 زن ساب  :زی بچّهست رم فهمه .یه زسااببازی برزا بگیری کافیه. شوهر ساب  :زون بچّهست رمی فهمیه ،میا کیه می فهمیی ! می ایوزم هیچی بیرزا کیرذزرم .زی بچّه ،تمام مر و زردگ منه .تمام وجودمه.
ث .ابراز محبّت و علاقة ساختگی :خشموهیاهو (:)1364

 پ ییر :تمییام شییاای کییه اییرزر فییمتییو بگیییرن میین میییام .چییه شییاای بهتییر زز زینکییه تییوارزره بازی کن من یه گوشهزی بنشینمو یه د سیر تماشات کن .
 داتر :ممنور  .ایی لطف دزری .ج .تبرئه کردن خود :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1369

 اوزهر :گوا ک  ،اوب گوا ک که یاد بگیری. اوزهر :م گوا م کن  ،زمّا هوش زز تو کمتره ،ادزدزدیه. اوزهر :ززز! بشی سیمی دیگه.چ .جلب اعتماد دیگران برای کلاهگذاری :سریال کرگدن (:)1368

 اییدمتکار بیمارسییتان :بییهبییه تاییای راصییری! چطییوری دزدزا ا ییته رااش ی  .اییوب ؟سیامت ؟ رفت تبدزراوره یه چای بزر گفت یه مشتیش برز تو بیارم.
 رگهاان :اربورت برم .ممنون. -ادمتکار :ادزییش اواتیپ شدی ها!
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 رگهاان :ادزییش؟ ادمتکار :تره ادزییش رگهاان :مگه اُگوچِیا اش م بش .ح .زیر زبانکشی :فصل دوم سریال شهرزاد (:)1369

 بییرزدرززده :بییه مییهبییارو میییگ  :مییه جییان بیید ری ییت تییو زیی شییبرشییین هییای کییهتشریف م بری بگی مارو هی د یوت کین  .وزلییه بخیدز! دلمیون پوسیید تیو زیی

میارت

دیوزنسالار.
 مه :سکوت م کند. برزدرززده :باخشی  .منظوری ردزشت  .اوزست باین زز شیری ااری ه ت؟ مه :میون منظورتو و رفت بایید ییه ربطی باشیه ییا ریه؟ زز شییری هی زگیه اایریشده بود تو زودتر بااار م شدی!
خ .شوخی :فیلم سینمایی مطرب (:)1368

 -داتر :سییام بابیای  .یا شیما؟ چیه ایواتیی

شیدی! وزی ایدز زز بابیای می تیو

دریییا اییواتی ی تییرم وجییود دزره مگییه؟ [داتییر کییه در ییا بیییرونرفییت زز منییز زسییت،
سع دزرد چاپیوساره با پدرا شوا کند تا پدرا مار اروج زو زز منز رشود].
 پدر[ :لاخند م زرد].د .آشتی کردن :فصل دوم سریال شهرزاد (:)1369

 برزدرززده :میه جیون بهتیری؟ کیاا می گذزشیتی دکتیری چییزی برزتیون اایر می -کردم.
 مه :لازم ری ت .اودم م دور دردم چیه.ذ .دلجوییکردن :فصل دوم سریال شهرزاد (:)1369

 شییهربان چی  :روزبخیییر سییرکار اییار  .زمیییدوزرم همکیارزن بنییده زیییاد مییید زواییاتشریف رشده باش .
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 بییزر ززده /زربییاب :زینییا کییی ؟ یییه مُشییت مییار .کییاا لازاییگ یییه ک ی زدب و ز تییرزمبهشون یاد دزده بود سرهن .
ر .قدرتنمایی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1369

 تدمای بزر تاا :تایا هاشی شیما کیه اودتیون بهتیر مییدوری رینش رززیییده کیه ک یبخوزد ما رو بزره.
 تدم دیگر بزر تاا :تره .رززییده و رم ززدم. تدم دیگر بزر تاا :رززیید و رم ززد و رم ززریم بززد. -بزر

تاا[ :فقف گوا م کند].

ز .مظلومنمایی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 -زرباب :باین زز م در مورد اضی میمگ به ک

چیزی رگفت که؟

 ادمتکار :ره تاا .مگیه دیوریهزم! زمیید می بیه شماسیت .می تیو زون اوریه ک ییو جیزشما ردزرم.
 .عذرخواهی :سریال بانوی عمارت (:)1361

 پ ییر :وزاع یاً مت،سییف کییه مجاییور شییدی رفییای رو بزر ی کییه دل یت رم ی اوزسییت.م دور همش برز ات ِ زی

ا یه بود و می دوری اییی سیخته بعیدها بهیش بگی کیگّ زیی

رفا باد هوز بوده .فا کن دیگه برز زمشب ب ه .ضورم دزره تززرت میده.
 داتر :صار ک .س .سر صحبت باز کردن :سریال آقازاده (:)1366

 شییوهر :بابییت دیشییب باییید ییذراوزه کیین [تاییا چاپیوسییاره سییع دزرد بییا اییارمشکه تازه ززدوزج کرده و زز ززدوزج با زو رارز ت زست ،سر صلات رز باز کند].
 زن :ره زصیاً رفشو رزری . شوهر :رز تی زینجا؟ زن :بیه .ممنون. -شوهر :چیزی ک وک ر ری ت؟
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 زن :ره ممنون. -شییوهر :زیّ یام جییور شییعر گفتنییو دو

دزشییت  .رم ی دور ی شییاید دوبییاره بوا ی گُ یگ

زفتاد .وات شما رو م بین کیّ یاد زی جور چیزز میُفت .
 زن[ :لاخند م زرد].س .بازارگرمی کردن :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 شییاگرد :زی ی فییرا ز یاسییت .تییو اور ی زوسییتام فقییف پن تییا فییرا زز زیناسییت .زی ییک فرا زبریش تاریز .زی فرا فقف جفته؛ گوا میدی !
 مشتری :تا ردزرن؟ شاگرد :زی رمورههای زیر رو باید باینی .ش .فتنهگری و خبرچینی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 -دزماد :زون رو

شماسیت ،یرو

دییوزنسیالار .همیی ییور کشیکیه کیه زسی شیما

رو بیییاره بالییا سییرا شییما هیی همییی یییور میی شییینی و هیییچکییاری هیی رمیی کنییی ؟
رم اوزی جیوشورو بگیری ؟
 پدرزن :زگه بخوزد سروسامون بگیره پشتش ه ت .ص .تعارف :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 -دزماد :زمر اجی زگیه پییش زومیده دسیتبیو

ایودم می رسییدم ایدمتتون زگیه زمیر

م فرمودی .

 پدرزن :م دور زی چیه؟ض .شماتت کردن :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 پ ر :بگیر بشی  ،بگیر بشی  ،رگرزن رااا پیدز میشه. پییدر :بییهبییه! دسییت بییزر تاییا درد رکنییه جییب داتییر رجیا ی بییرز مییا لقمییه گرفتییهبزر تاا! داتره فرزری زز کار در زومده.
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 .4 .1 .4ترتیب گفتمان

همییانیییور کییه پیییشتییر زشییاره شیید ،ترتیییب گفتمییان بییه بررسیی رقییش /کییارکرد
بخییشهییای گفتمییان می پییردززد .در زیی ا ییمت بییه بکییر دو مییورد بییه نییوزن رمورییه زکتفییا
م کنی :
الف :موقعیت :گفتگوی خان (بزرگ آقا) و سرهنگ انتظامی :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 شخص  :0اودشیرین :
سرهن  :به اورشید ،فی زلوزای بایید گفیت :بیرو تُیو چیاه کیه چشیممون بیه دییدزر
بییزر تااسییت؛ کییه زلاتّییه ملییرومی زز جمییا

ضییرت ،زمّییا بییاز همی کییه صییدزی

گواروزز ضرت ال رو م شنوفی .
 شخص  :1پرسش:
بزر تاا :یفره ررو تیموری .رب مُفت ممنو  ،زمر؟
 شخص  :0تعارب /اودشیرین  ،جوزب:
سییرهن  :زمییر دلتنگ ی  .زمییر د رگرزر ی  .جنییاب دیییوزنسییالار زرگییار گیولییه بییه بنییده
زصابت کرده .با که بنده د رگرزن شدم و پریشون ز وز .
 شخص  :1پرسش /وضکردن صلات:
بییزر تاییا :جییای زون مزارفییات چییرز هنییوز امیییان زون سو اییید رو شناسییای
رکردی ؟
 شخص  :0اودشیرین  /متقا د کردن ،جوزب:
سرهن  :بنده متییاً پیگییر ه یت و تیا زمیان شناساییشیون زز هییچ تیاشی فروگیذزر
رخوزه کرد.
 شخص  :1تهدید ،جوزب:
بزر تاا :به رفعته که زودتر پیدز کن

امیان زی سو اید رو.

ب .موقعیت :گفتوگوی پدر و دختر :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

 شخص ( .0مقدمهچین  /متقا د کردن داتر با چاپیوس ):
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پییدر :زیییزدل ! زرییدگ رو کییه بییاز کن ی م ی بین ی زرییدگ سییفرۀ قیید ری ییت کییه
همش وسطش رقیگورایات و شییرین باشیه ،گیاه واتیا سیفرۀ مریضیه دوزا تیخیه
شییورباا بییدمزه و بدررگییه .رییورش مییزۀ تیییش میییده .یییه واییت اییو هی همییون دوز
تیخه ه ت م اوری ایای میش .
 شخص ( .1پاسش رم دهد):
داتر :فقف گریه م کند.
 شخص ( .0دراوزست):
پدر :فقف زیز جار فقف زی یه دفعه رو تلمگ ک سوسو جار .
با توجّه به رمورههیای فیو می تیوزن دریافیت کیه ترتیای بیر گفیتوگیو یاک زسیت؛
بهیوریکییه وزکیینش فییرد بییا توجّییه بییه مواعیییت شییکگ م گیییرد .مثی یاً در مواعیییت رمور ی
«زلییف» اودشیییرین شییخص  0موجییب شییده زسییت کییه شییخص  1متوجّییه شییود کییه زو
چیییزی رز ییییب می کنیید .دررتیجییه ،شییخص  1زز شییخص  0می اوزهیید وزرد زصییگ مطیییب
شود یا در رمور «ب» ،چیون شیخص  0سیع در رز ی کیردن شیخص  1همیرزه بیا تمیی
دزرد و اوزست سنگین زز شخص  0دزرد وزکنش شخص  1فقف سکوت زست.
 .5 .1 .4لحن

لل های مختیف که درکنش گفتاری تمی زستفاده م شورد ،اارتزرد زز:
الف .شادمانه :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* جییان! رگییاا ک ی تاییه سییالار دیییوزنسییالار .زس ی ُ رگییا .اییود زی ی زس ی صا ابشییو
پیشپیش کوبیده زمی  .جوون! ادزرو شکر به مادرا رفته .ماه سفید.
ب .محترمانه :سریال بانوی عمارت (:)1361

* ایییی لطییف کییردی زومییدی  .چشیی بییه در اشییا شیید .رییازِ اییدمتون .اییدم رو
چشمام گذزشتی  .زی ادر که م به شما بد کردم ،شما زز گُگ به م رازکتر رگفتی .
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پ .طعنهآمیز :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* اییدمت شییما ییرض کیین پییدرزن بنییده زرزدت ااصّی ر ییب بییه گِیرزم دزشییت  .زگییه
زلان ه زردهبودن تماً پا پیش م گذزشت زز جناب ال مدد م اوزست .
ت .ملتمسانه :سریال بانوی عمارت (:)1361

* فقف یک یه دور م  ،فقف زی یه دفعه رو تلمگ ک جار .
ث .جدّی :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* شما تفتاب ال تاب بر ما رتاب که ما پژمرده میشی .
ج .نگران :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* شییما زجییازه بفرمییایی  .اُیب مییورد فرهییاد دایقیاً همییون شیید کییه زمییر کییردی  .مییورد
هاش ه بنده اودم تُو شوک ویهورم.
چ .تمسخرآمیز :فصل سوم سریال شهرزاد (:)1369

* کجای پهیوون گگ کاشت  .سرهنگو فرستادی زون دریا؟
ح .دوستانه :فصل اوّل سریال شهرزاد (:)1364

* چه سعادت که زی وایت شیب زینجیا زییارتتون می کین ! زز دور ییه واتی پیا سُ یت
کردم سر تیا پیاتون رو رگیاه کین گیوی بیزر تایای ثیار  .ماشیالیه! ماشیالیه! چیه جییا و
جاروت !
خ .شوخی :بانوی عمارت (:)1361

* بهبه! اارما ایوت کردی باه  .چه ااره؟
د .عاشقانه :فیلم سینمایی خشموهیاهو (:)1364

* تو همه چ  ،تو مری ،تو زردگ .
ذ .تهدید :بانوی عمارت (:)1361

* زگه بیای سرِت بیاد هیچوات رم بخشمت.
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 .9 .1 .4ابزار

زبززر گفتمیان شیامگ دو دسیت روشیتاری و گفتیاری زسیت .در پیژوهش ا یر ،کیاربرد
تمی ی تنهییا در االییب گفتییاری بررس ی گردییید کییه تمییام مییوزرد و مثییا هییای بکییر شییده
تاکنون همگ در االب گفتاری بودهزرد.
 .1 .1 .4قوانین گفتمان

وزکییاوی کیینش گفتییاری تمییی در گفتمییانهییای مختیییف رشییان میی دهیید کییه زفییرزد،
معمولیاً ،زز کشیییدن صییدز ،رییازک کییردن صییدز یییا یو وتفییییگ گفتییار بییرزی تمیی زسییتفاده
م کنند .به نوزن رموره:
موقعیت :منزل :فیلم سینمایی ملی و هزار راه نرفتهاش (:)1365

شییوهر :زیییزم بییاروووووو ،بییاروووووو پاشییو ،زیاییاتری زن دریییا [شییوهر کییه زن رز
اب مورد ربوشیت ایرزر دزده زسیت ،سیع دزرد چاپیوسیاره بیا زو تشیت کنید و میار
رفت زو به اار مادرا شود].
زن :ول ک بذزر بخوزب .
شوهر :پاشو .باید بارمت بیمارستان زیزک .
 .8 .1 .4نوع گفتمان

در بررسیی پارهگفتارهییای شییامگ تمییی در زییی مطالعییه ،پرکییاربردتری رییو گفتمییان،
مکالمییات روزمییرۀ زجتمییا

بییود؛ و هیییچ مییوردی زز زسییتفاده زز تمی ی در االییب دزسییتان،

ربزلمثگ ،لطیفه و یره یافت رشد.
 .2 .4کنش گفتاری تملق در زبان انگلیسی
 .1 .2 .4موقعیت

بررسیی زسییتفاده زز کیینش گفتییاری تمییی در مواعیییتهییای متعییدّد رشییان میی دهیید
همچییون فارس ی زبارییان ،زرگیی ی زبارییان ه ی تمی ی رز در هییر دو مواعیییت رسییم و یییر
رسم زستفاده م کنند .ییاوه بیرزی  ،رتیای بررسی ها رشیان می دهید کیه فرزوزری زسیتفاده
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زرگیی ی زبارییان زز تمییی در هییر دو مواعیییت تقریا یاً یک ییان زسییت بییهیییوریکییه زز 119
مییورد کیینش گفتییاری یافییت شییده 009 ،مییورد در مواعیییت یییر رسییم و  009مییورد در
مواعیتهای رسم یافیت شید .در زدزمیه ،رموریههیای زز زسیتفاده زز زیی کینش گفتیاری در
هر دو مواعیت رسم و ییر رسیم زرز یه شیده زسیت .رکتیهزی کیه بکیر تن پییش زز زرز ی
مثا ها روری بیه رظیر م رسید زیی زسیت کیه بیا توجّیه بیه ملیاورهزی بیودن مکالمیات،
زیرزدهییای دسییتوری موجییود در بعض ی زز مثا هییای زیییر مربییو بییه سییناریو فیییی مربویییه
زسییت و پژوهشییگر ییی

اییارزت فیییی رز فییارا زز درسییت یییا رادرسییت ترهییا بکییر کییرده

زست.
الف .موقعیت رسمی :فیلم سینمایی :(2017( Dunkirk

 ادمتکار سع دزرد با چاپیوس ز تماد زرباب رز به اود جیب رماید:still

are

You

yourself.

blame

* Nothing happened that you
unbelievable. You are the best.

ب .موقعیت غیررسمی :فیلم سینمایی :(2010) The A Team

 دو ملقّ برزی رفیت بیه جزییرۀ اطرریاک  ،سیع دزررید بیا تمیی فیردی رز بیا ایودهمرزه کنند:
* We need someone like you, man, with skill, expertise to lead our
expedition. We just scientists.

 .2 .2 .4شرکتکنندگان

رزبطییه و جایگییاه گییویشورزن در زبییان زرگیی ی ریییز همچییون زبییان فارس ی زز یییث
ادرت و فاصیه به چهار گروه مختیف تق ی بندی م شورد:
الف .همتراز و غریبه :فیلم :) 2013) White House Down

 گروه ی فییرد مجرم ی رز گروگییان گرفتنیید .فییرد مجییرم سییع دزرد چاپیوسییاره ترهییا رزسرگرم کند که زو رز مورد تززر و زبیت ارزر ردهند:
* Man: Please talk, please for a moment.
?* Man: Sure
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ب .همتراز و آشنا :فیلم :)2013) Momentum

 مییرد کییه اییید تییرک هم ییر اییود رز دزرد ،سییع دزرد بییا چاپیوس ی بییهیور مواییتبه هم را رز تا زمان زجرزی رقش اود به سمت دیگری سو دهد:
*Husband: Don't be sad, my dear, you are my best. I've never seen a
?woman like you. I will back home soon, don’t think about these. Ok
*Wife: Ok.

ج .نابرابر و غریبه :فیلم :)2018) Game Nights

 منش برزی زفززیش قو و بالا رفت مززیا مدزم زز پزشا تعریف م کند:* Clerk: You are exactly the hero that the world needs.
?* Doctor: Are you sure
* Clerk: Yes, you are the best one in the world.

د .نابرابر و آشنا :فیلم :)2018) Den of Theives

 -سرهن

در یا گفیتوگیوی تیفنی بیا یکی زز زف یرزن ایویش زسیت .زف یر بیرزی

زینکییه مییورد توجّییه مییافو اییویش اییرزر گیییرد ،سییع دزرد تمییادگ اییود رز بییرزی زرجییام
مییات رشان دهد:
*I am here to execute whatever given sir.

بییر زسییا

رتییای

اصییگ زز بررس ی هییا ،زسییتفاده زز کیینش گفتییاری تمی ی در مواعیییت

تشنا و ه تیرزز در زبیان زرگیی ی بیشیتر زسیت .بیهییوریکیه زز  119میورد کینش گفتیاری
یافت شده 011 ،مورد متعی به مواعیت و گروه تشنا و ه ترزز زست.
 .3 .2 .4هدف

کاربردهییا و زهییدزب متع یدّدی بییرزی کیینش گفتییاری تمی ی در فیییی هییای زرگیی ی زبییان
مورد مطالعه یافت شد که مه تری زی زهدزب شامگ موزرد زیر زست:
الف .متقاعد کردن :فیلم :)2018) Commuter

 -فییردی اییا

کییه در و ییعیت بلرزریی اییرزر گرفتییه زسییت ،چاپیوسییاره سییع دزرد

همکارا رز برزی کما متقا د کند:
* Colleague: Help me Anrica, your family were very respectful for
me, they were my best friends.
* Colleague: Bastard
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ب .زیر زبانکشی :فیلم :(2016) Jack Reacher

 میی،مور مخف ی بییرزی زینکییه زیّیا ییات مییورد رظییر اییود رز زز زیییر زبییان مجییرم بیییرونبکشد ،سع دزرد با مجرم زرتاا میتمیقارهزی برارزر کند:
* Come in, please, come in, have a seat. I have heard about you too
much.

پ .دلجویی :فیلم :)2016) Collide

 پدر که بیداول کیرده زسیت ،سیع دزرد زز داتیرا هنگیام ورود بیه منیز د جیویکند:
?* Hey my baby come on. Why lying

ت .جلب توجّه :فیلم :) 2013) Now You See Me

 پ ر چاپیوساره سع در جیب توجّه داتر دزرد:* You know, you have a face like a doll.

ث .فریبدادن :فیلم :) 2017) American Assassin

 مجرم سع دزرد با صلات متمیقاره پییا رز فریب دهد:* Man: I really want to comply but you confuse me.
* Police: Don’t move.

ج .تعریفوتمجید :فیلم :)2018) Game Night
?* Man: Do you know how much I’m happy to see you

چ .جلب اعتماد :فیلم :(2010) The A Team

 دزرشجویان سیع در جییب ز تمیاد زسیتاد بیرزی زرجیام پیروژهزی سینگی و اطرریاکدزررد:
* Students: This is an opportunity for our country, listen Senator,
Landest is sending a group to the island with them, we can go with
your operation, of course.

ح .تبرئه :فیلم :)2018) Game Night

 پ ییر کییه رییامزد اییود رز م یدّت تییرک کییرده ،سییع دزرد اییود رز بییا چاپیوس ی تار ییهکند:
* Boy: Now that I see all your work, I love you more than anyone.
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خ .شوخی :فیلم :( 2013) Olympus Has Fallen

 فییردی بییا دیییدن دوسییتش در ایابییان بییا دزدن لقییب کاپیتییان بییه زو سییع دزرد سییرِشوا رز با زو باز کند.
* Friend: Ok, captain Kanrad.

ج .تعریفوتمجید :فیلم :)2018) Beirut
?* Police: Why are we in Rome, Rani
* Culpable: I like Rome, has good food.
* Woman: Oh, God.

 .4 .2 .4ترتیب گفتمان

کیینش گفتییاری زیییر رمورییهزی زز ترتیییب گفتمییان تمی ی در زبییان زرگیی ی زسییت کییه زز
یا مکالمه تیفن در فیی  Wind Riverزستخرزجشده زست:
* Boy: Hello
?* Man: Hello, how are you
* Boy: I’m Michael Foler
* Man: Oh, I’m Jonson. I’m calling from Telephone Company. It
seems, you are an old boy.
* Boy: Yes. I’m 6 years old.
?* Man: Oh. You are old. And are you a clever boy
* Boy: Yes.
*Man: Oh, yes. Let’s see how you are clever. Let’s give you a little
?test, all right
* Boy: Ok.
?* Man: Do you know your full address
ایتالیک
Man: Oh, it shows, you are a very clever boy.

همانیور کیه زز رموری بالیا پیدزسیت ،زایدزم زز ییرب شیرکتکننیدۀ زوّ زمینیه رز بیرزی
زادزم زز یرب شرکتکنندۀ دیگر فرزه م کند.
 .5 .2 .4لحن

لل هیای مختیفی بیه هنگیام زسیتفاده زز کینش گفتیاری تمیی در زبیان زرگیی ی یافیت
شد که موزرد بیگ زز جمیه ترها ه تند.

مطالعات زبان و ترجمه
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الف .جدّی :فیلم :( 2017) Wind River

 پییا سع دزرد فیرد معتیاد رز بیا للنی جیدّی زمّیا چاپیوسیاره میورد بیازجوی ایرزردهد:
* I know, your dad is pride of you. Your families are pride of you.
?Say, what happened to your sister

ب .دوستانه :فیلم :) 2017) Kong Skull Island
* Jama, you are a tough woman, you save your own life. You fight for
your life, Jama.

پ .تمسخرآمیز :فیلم :) 2018) Hunter Killer
?* Appreciate you are passionate; don’t you want to show response

ت .محترمانه :فیلم :( 2013) White House Down

 شییخص بییرزی رجییات جییان اییود در مقابییگ گروهیی کییه بییرزی دزدی تیقییه وزردسااتمان شدهزرد ،سع دزرد با للنی ملترماریه همیرزه بیا چاپیوسی رزهی بیرزی فیرزر پییدز
کند:
* Hi sir. I know that’s a very stressful time but if you let me collect these very
carefully because these are irreplaceable.

ث .شوخی :فیلم :( 2014) Lucy
…* Hey, no, let me help, men must do it, ahh

ج .تعریفوتمجید :فیلم :( 2017) Wind River
* Oh my God, what a beautiful girl. Let me take your film.

چ .طعنه و کنایه :فیلم :) 2018) 12 Strong
* What good group boys! We will be alive together boys.

 .9 .2 .4ابزار

همانیور که پیشتیر بکیر شید ،زبیززر گفتمیان بیه دو دسیت گفتیاری و روشیتاری تق یی
می شییود و در پییژوهش ا ییر ،تمیی در فیییی هییای زرگیی ی همچییون فیییی هییای فارسی
تنها در االب گفتیاری بررسی گردیید و تمیام مثیا هیای کیه تیاکنون بکیر گردییده زسیت
در االب گفتاری بودهزرد.
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 .1 .2 .4قوانین گفتمان

بررسی زهییدزب و کاربردهییای کیینش گفتییاری تمیی در فیییی هییای زرگیی ی زبییان رشییان
می دهیید کییه تمیی بیشییتر بییرزی ریییگ بییه زهییدزب مییوردرظر مییورد زسییتفاده اییرزر می گیییرد.
به نوزن رموره:
فییردی چاپیوسییاره تیییاا می کنیید کییه اییارم رز بییه اییایر دزشییت ثییروت متقا یید بییهپذیرا دراوزست ایود رمایید [هیدب :جییب ز تمیاد درصیورت که وزاعییت چییز دیگیری
زست]:
* Trust me, please, you are exactly the lady that I want.

 .8 .2 .4نوع گفتمان

رتییای بهدسییتتمده زز بررس ی ها رشییان م ی دهیید کییه گفتم یانهییای روزمییرۀ زجتمییا
پرکاربردتری رو گفتمیانهیای ه یتند کیه کینش گفتیاری تمیی در تن زسیتفاده می شیورد.
دروزا  ،بررس رمورههای یافتشیده رشیان می دهید ،پیارهگفتارهیای تمیی تنهیا بیه مکالمیه
ایییه یافییت
ملییدود میی شییورد و در االییبهییای دیگییری چییون ییربزلمثییگ ،شییعر و ّ
رم شورد.
 .3 .4مقایسة کنش گفتاری تملق در فیلمهای فارسی و انگلیسی

مقای یی کاربردهییای کیینش گفتییاری تمییی در زبییان فارسیی و زرگیی یی میی توزریید
تفاوتهییای موجییود در زلگوهییای زسییتفاده زز زییی کیینش گفتییاری در دو زبییان رز بییهیییور
مشییخصتییری رشییان دهیید .یییاوه بییر زی ی م ی تییوزن میییززن وزب ییتگ فرهنگ ی کنشهییای
گفتییاری مختیییف رز زز زی ی یری ی بییه شییکگ روش ی تری دریافییت .جییدو ( )0کاربردهییای
کیینش گفتییاری تمییی رز در زبییان فارسیی و زرگیی یی در االییب زیّیا ییات تمییاری رشییان
م دهد.
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جدول  .1نتایج آمار توصیفی و آزمون خیدو برای کاربردهای کنش گفتاری تملق در
فیلمهای فارسی و انگلیسی
فارسی

کاربردهای کنش گفتاری

انگلیسی

میزان خی

سطح

تملق

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دو

معناداری

متقا د کردن

01

09.95

1

1

11 .19

1 .11

اودشیرین

01

00.99

99

09.99

1 .99

1 .90

99

01.11

1

1

05 .00

1 .11

91

9.10

09

1.10

9 .50

1 .11

تار اود

19

1.99

09

9.11

9 .01

1 .10

جیب ز تماد

11

9.00

99

09.90

9 .90

1 .10

زیر زبانکش

11

9.99

90

09.95

0 .01

1 .10

شوا کردن

09

9.10

01

0.99

1 .59

1 .19

تشت کردن

09

0.91

1

1

01 .00

1 .11

دلجوی کردن

00

0.19

91

09.09

5 .09

1 .11

ادرترمای

00

0.19

1

1

09 .90

1 .11

مظیومرمای

01

9.05

1

1

09 .99

1 .11

ذراوزه

01

9.05

1

1

09 .99

1 .11

سر صلات رز باز کردن

01

1.50

1

1

01 .51

1 .11

باززرگرم کردن

5

1.91

1

1

5 .19

1 .11

فتنهگری و اارچین

5

1.91

1

1

5 .19

1 .11

تعارب

9

1.99

1

1

9 .91

1 .11

شماتت

1

1.99

1

1

1 .19

1 .09

جیبتوجّه

1

1

11

00.90

90 .99

1 .11

فریب دزدن

1

1

11

5.90

19 .59

1 .11

وض کردن صلات

1

1

5

9.50

5 .19

1 .11

جمع کل

909

011

119

011

01 .01

1 .11

وزروره جیوه دزدن قیقت
زبرزز ملات سااتگ

مییییززن «اییی دو» بهدسیییتتمده اصیییگ زز مقای ییی فرزوزر هیییای کاربردهیییای کییینش
گفتییاری تمیی در فیییی هییای فارسی و زرگیی ی برزبییر بییا  01.01زسییت کییه زیی میییززن بییه
للییا تمییاری معنییادزر زسییت ()p=0.00<0.05؛ بنییابرزی دو زبییان مییورد مطالعییه زز رظییر
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کاربردهییای کیینش گفتییاری تمییی تفییاوت معنییادزری بییا یکییدیگر دزرریید .همییانیییور کییه
مشییاهده م شییود فرزوزر ی کییاربرد کیینش گفتییاری تمی ی در زبییان فارس ی ( )909بیشییتر زز
فرزوزری کییاربرد کیینش گفتییاری تمیی در زبییان زرگیی ی ( )119زسییت .در بییی کاربردهییای
کیینش گفتییاری در زبییان فارسیی  ،متقا یید رمییودن ( )01و اودشیییرین ( )01بالییاتری
فرزوزریی هییا رز دزرریید ،زمّییا در زبییان زرگیی یی  ،جیییب ز تمییاد ( ،)99اودشیییرین ( )99و
زیرزبانکش ( )90به ترتیب دزرزی بالاتری فرزوزر بودرد.
همچنییی زز میییان  10کییاربرد کیینش گفتییاری تمی ی  ،تفییاوت تمییاری معنییادزری بییی 09
کییاربرد کیینش گفتییاری تمی ی  ،یعن ی متقا یید کییردن ( ،)x2=77.26; p=0.00<0.05وزرورییه
جیییوه دزدن قیقییت ( ،)x2=49.41; p=0.00<0.05زبییرزز ملاّییت سییااتگ

( ;x2=6.91

 ،)p=0.00<0.05تار یی اییود ( ،) x2=6.42; p=0.01<0.05جیییب ز تمییاد ( ;(x2=5.64

 ،p=0.01<0.05زیرزبییانکشیی ( ،)x2=4.12; p=0.04<0.05تشییت
 ،)p=0.00<0.05دلجیییییوی

کیییییردن (p=0.00<0.05

کییردن ( ;x2=17.14

; ،)x2=9.18ایییییدرترمیییییای

( ،)x2=15.84; p=0.00<0.05مظییییومرمیییای ( ،)x2=13.33; p=0.00<0.05یییذراوزه
( ،)x2=13.33; p=0.00<0.05سییر صییلات رز بییاز کییردن (،)x2=10.90; p=0.00<0.05
بیییاززرگرم کیییردن ( ،)x2=9.73; p=0.00<0.05فتنیییهگیییری و اارچینییی
 ،)p=0.00<0.05تعییییارب ( ،)x2=8.57; p=0.00<0.05جیییییبتوجّییییه (

( ;x2=9.73
;x2=34.83

 ،)p=0.00<0.05فرییییب دزدن ( )x2=26.93; p=0.00<0.05و یییوض کیییردن صیییلات
( ،)x2=9.73; p=0.00<0.05در فیی های فارس و زرگیی

وجود دزشت.

لییازم بییه بکییر زسییت بییی فرزوزریی سییه مییورد زز کاربردهییای کیینش گفتییاری تمییی
(اودشیرین  ،شیوا کیردن و شیماتت) در فییی هیای فارسی و زرگیی ی  ،تفیاوت تمیاری
معنییادزری یافییت رشیید .مقای ی کاربردهییای کیینش گفتییاری تمی ی در فیییی هییای فارس ی و
زرگیی

در رمودزر ستور زیر ریز زرز ه شده زست.
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51

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

نمودار  .1مقایسة کاربردهای کنش گفتاری تملق در فیلمهای فارسی و انگلیسی

همییانیور کییه در رمییودزر ( )0مشییاهده میی شییود ،در بییی کاربردهییای کیینش گفتییاری
تمیییی میییوزردی چیییون متقا ییید کیییردن ،وزروریییه جییییوه دزدن قیقیییت ،تشیییت کیییردن،
اییدرترمییای  ،مظیییومرمییای  ،ییذراوزه  ،سییر صییلات رز بییاز کییردن ،بییاززرگرم کییردن،
فتنییهگییری و اارچینیی  ،تعییارب و شییماتت در زبییان زرگیی یی مشییاهده رمیی شییود.
بییهیورکیّ  ،یافتییههییای ا ییر ییاک زز تن زسییت کییه در مقای ییه بییا گییویشورزن زبییان
فارس  ،زرگیی ی زباریان در تعامییات زجتمیا

ایود کمتیر زز کینش گفتیاری تمیی زسیتفاده

م کنند.
 .5بحث و نتیجهگیری

همییانگورییه کییه پیشتییر ن یوزن گردییید ،هییدب زز پییژوهش ا ییر بررس ی کاربردهییای
گفتمان «تمیی » در فییی هیای فارسی و زرگیی ی و مقای ی زسیتفاده زز زیی کینش گفتیاری
در زییی دو زبییان بییوده زسییت .بییدی منظییور ،بییا زسییتفاده زز زلگییوی هییایمز ()0591
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پارهگفتارهای شیامگ کینش گفتیاری تمیی در دو زبیان بیهصیورت توصییف بررسی گردیید
و در پایان ریز بهیور تطایق مورد مقای ه و بررس ارزر گرفت.
رتییای

اصییگ زز زییی مطالعییه ییاک زز تن زسییت کییه تمییی در فرهنیی

زرگیی یی در گفتمییانهییای روزمییرۀ زجتمییا

فارسیی و

بییهیورمعمو در مواعیییتهییای گورییاگون

مکار و زمار میورد زسیتفاده ایرزر می گییرد .در فرهنی

فارسی  ،کینش گفتیاری تمیی در

هر دو مواعیت رسیم و ییر رسیم یافیت می شیود ،زمّیا زسیتفاده زز تن در مواعییتهیای
یییر رسییم و ایوصی بییهمرزتییب ب یییار بیشییتر زز کییاربرد ترهییا در مواعیییتهییای رسییم
زسییت .در زبییان و فرهن ی

زرگیی ی  ،زی ی کیینش گفتییاری بییه ر ییات یک ییار در هییر دو

مواعیت رسم و یر رسیم موردزسیتفاده ایرزر می گییرد .زفیزون بیر زیی  ،یافتیههیا یاک
زز تن زسییت کییه تمیی در فرهنی

فارسی در همی بافییتهییا زتّفییا می زفتیید ،لیییک زرگیییزۀ

زستفاده زز تن با توجّه بیه بافیت تمیییر می کنید .بیا توجّیه بیه یافتیههیای پیژوهش ،بیشیتری
زرگیییزه الییب زفییرزد در زسییتفاده زز تمی ی متقا یید کییردن ،اودشیییرین  ،وزرورییه جیییوه دزدن
قیقت ،زبیرزز ملاّیت سیااتگ  ،تار ی ایود ،زیرزبیانکشی و جییب ز تمیاد زسیت کیه تیا
دودی با کاربردهیای تن در زبیان زرگیی ی هی پوشیار دزررید .بیر یای شیوزهد ،زسیتفاده
زز تمی در موزرد متقا ید کیردن ،وزروریه جییوه دزدن قیقیت ،تشیت کیردن ،ایدرترمیای ،
مظیومرمییای  ،ییذراوزه  ،سییر صییلات رز بییاز کییردن ،بییاززر گرمیی کییردن ،فتنییهگییری و
اارچینیی  ،تعییارب و شییماتت در زبییان زرگیی یی زسییتفاده رمیی شییود .همچنییی  ،در بییی
کاربردهیای کیینش گفتیاری تمیی کیه در بافییت فییی هییای فارسی یافییت شیدرد مییوزردی زز
جمیه جیبتوجّه و فریب دزدن مشاهده رشد.
همییانگورییه کییه هییادیرییژزد و همکییارزن ( )0951بیییان می کنید تمیی بییرزی جیییب رظییر
مثاییت و رفییوب در مخایییب موردزسییتفاده اییرزر میی گیییرد؛ بییه اارتدیگر ،تمییی شییامگ
رفتارهییای منافقارییه در زرتاایییات بییی فییردی زسییت .رتییای زی ی تلقی ی ریییز گییوزه بییر زی ی
مطیب زسیت کیه زفیرزد ،الایاً ،بیرزی جییب توجّیه ییا ز تمیاد و رفیوب در مخیایای زز تمیی
زسییتفاده م ی کننیید .بییر زییی زسییا

م تییوزن گفییت کییه یافتییههییای تلقییی

ا ییر م ییید

یافتییههییای کییاوززز ( )1101و وورییا ( )1111م باشییند؛ چرزکییه هییر دو مطالعییه رتییای
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مشابه رز پیشزززی گززرا کرده بودرید .زفیزون بیر زیی  ،همانگوریه کیه پیشتیر رییز گفتیه
شد تمی بیهریو

ریاکیاری زاییاا زیییا می شیود کیه زفیرزد میگ زاییاا رز در ظیاهر

رشیان می دهنیید و در بیای هیدب دیگییری رز درایا می کننیید (فوسییا و همکییارزن.)1109 ،
یافتییههای پییژوهش ا ییر زسییتفاده زز تمیی جهییت جیییب رظییر مثاییت و رفییوب در مخایییب
رز ت،یید رمیوده و همچنیی م یید دییدگاه فوسییا و همکیارزن ( )1109زسیت .ییاوه بیر زیی
رکات ،بر زسا

یافتیههیای پیژوهش ا یر ،زیرزرییان و زرگیی ی زباریان بیرزی زرجیام تمیی ،

سخنان اود رز بهیور یر م تقی و در لفافیه بییان می کننید .دروزای تیرجیح می دهنید کیه
با بازی بیا ز

اسیات ییرب مقابیگ و بیدون زینکیه شیخص متوجّیه قیقیت مو یو شیود

به زهدزب مورد رظر دسیت یابنید؛ بنیابرزی می تیوزن رتیجیه گرفیت کیه تمیی رز دسیتاویزی
ریاکارزره برزی ریگ به زهیدزب میوردرظر می دزرنید .و شیاید زیی رکتیه یکی زز دلاییگ میذموم
بییودن تمییی زز منظییر زدیییان زلهیی زز جمیییه زسیییام باشیید .چرزکییه تمییی در زسیییام ریشیی
ب یییاری زز ربزیییگ زایییاا شییمرده شییده و زمییری بهشییدّت رکوهیییده زسییت (سییورههییای
ت مییرزن تییی 099؛ زرعییام تییی  .)090همچنییی بییر زسییا
مه تری

روزیییات زمامییان معیییوم،

رر تمیّی  ،زیجیاد کایر و ایودبرتربین شیخص ر یات بیه دیگیرزن زسیت زتّفیاا

که منش ،هم گرفتاریهای زر ان م شود.
رگییاه دای ی تییر بییه زرگیییزههییای زفییرزد در زسییتفاده زز تمی ی در مطالعییه ا ییر رشییان
م دهد ،در بیشتر موزرد زرگیزه تمیی زرگییزهزی منفی بیه شیمار می رود و ییا زینکیه یدزاگ
رم تییوزن تن رز مثاییت دزر ییت .بییر زی ی زسییا

و هم ییو بییا یافتییههییای دزرزیگییر ()1111

م تییوزن زدّ ییا کییرد کییه زفییرزد بیشییتر بییرزی منییاف شخییی و مقاصیید سییو زز چاپیوسیی
زسیتفاده می کننیید .رکتی اابییگ ت،مّیگ در زیی بییاب تن زسییت بییر زسییا
ا ییر کیینش گفتییاری تمی ی در زبییان و فرهن ی
تّ در مقای ه با جوزم

یافتییههییای پییژوهش

فارس ی بییهوفور مییورد زسییتفاده زسییت و

رب بیهمرزتیب کیاربرد بیشیتری دزرد .رکتی دیگیر زیی زسیت کیه

زیرزریییان و زرگیی یی زبارییان ز یییب در االییب گفتییاری و زرتاییا چهییره بییه چهییره زز تمییی
زستفاده می کننید .همیی رکتیه رشیاندهندۀ وجیود میگ ییر زاییاا دورویی و تظیاهر در
زرتاایات شفاه و چهره به چهره رز تشکارتر م سازد.
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همچنی  ،زستفاده زز تمیی در مییان فارسی زباریان و زرگیی ی زباریان تلیت تی،ثیر وزمیگ
مختیف ی زز جمیییه وزمییگ فییردی ،مییواعیت و زجتمییا

زسییت .دروزا ی بررس ی سییناریوی

فیی هیا رشیان دزد کیه تمیی می توزرید ریشیه در ویژگی هیای شخیی زفیرزد دزشیته باشید.
بییرزی مثییا در برای زز فیییی هییا تنهییا ویژگی هییای فییردی زفییرزد زسییت کییه ترهییا رز بییهیور
مکییرر بییه تمیی وزمی دزرد .یییا در جییای دیگییر مشییاهده شیید کییه همییانیور کییه در مطالعی
کاکمییار و همکییارزن )1110( 0موردزشییاره اییرزر گرفتییه زسییت زسییتفاده زز تمی ی تلییت ت ی،ثیر
شرزیف اک بر ملیف زسیت و در میوزرد دیگیر هی جیو و فضیای ریامطیوب زجتمیا زفیرزد
رز به تمی وزدزر م سازد.
سخ تایر زیی کیه پیژوهشهیای بیشیتری در زیی

یوزه لیازم زسیت تیا بیا زسیتفاده زز

منییاب زیّیا ییات و رواهییای دیگییر جمیی توری زیّیا ییات همچییون مشییاهدۀ م ییتقی ،
میا اه با زفیرزد صیا برظیر و رییز گیویشورزن ،زسیتفاده زز پرسشینامه ،مطالعی بافیتهیای
روشییتاری زز اایییگ رمییان ،دزسییتان و یییره بتییوزن زبعییاد بیشییتری زز زسییتفاده زز زییی کیینش
گفتییاری رز در زبییانهییای فارسیی و زرگیی یی مییورد مطالعییه و بررسیی اییرزر دزد .بییرزی
زسا  ،پژوهشگرزن یااهمند بیه زیی

یوزه در مطالعیات تتی می توزرنید زسیتفاده زز تمیی

رز بییه للییا اومیییت ،جن یییت ،سیی  ،جایگییاه زجتمییا

و متمیرهییای فییردی و زجتمییا

دیگر در فرهن ها و زبانهای مختیف مورد کنکاا و بررس ارزر دهند.
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چکیده
ادبیّااات عامااه ب اام مهااب و ابا تااوجّهی از فرهنااع عامااه (فول) ااور) را دربرمیگیاارد
کااه بااهطور شااهاهی از لی ا ی بااه لی ا دیلاار ال واااع یاف ااه و جم ا آوری و بررساای آن،
بیاایاری از ل)ااات تاریااه و ماایهب زل ا گی م ا را آشاا)ار میسااازد اینگولااه تصاااویر
دروا  ،گنجیناههای م ّای هیا ن کاه «حافظا جمعای» ماردم یاه سارزمین را تلا)ی
میدهن ا ازایاانرو ،سااهرلامههای اروپااایی کااه تصااویرگر عناصاار ادبیّااات عام ا ایااران
هی ن  ،از اهمّیّا

ویا های برخوردارلا و بررسای آلهاا در حاوزۀ ادبیّاات تطییوای ارار

میگیااردچ چراکااه سااهرلامهها آیین ا بازتاااه فرهنااع و جامع ا «دیلااری» هی ا ن کااه در
آلهااا میتااوان بااه تج ّاای فرهنااع و ادبیّااات عامااه بهصااورت تصاااویر بیاا های از
یافاا

اساا رتوتی ها و ک یلااههای م ّاای و بینااافرهنلی دساا

باا ین منظااور ،از میااان

آثار سایّاحان فرالیاوی کاه در ارن بییا ب می اادی باه ایاران عزیما

کردلا  ،ساهرلام

هالریرله دالماالی کاه بایم از دیلار ساهرلامههای هبعصار خاود ،ت ا
عامااه روایا

شا ه ،مااورد ت ویااق و بررساای اارار گرف ااه اسا

موالااه در ت ااات اساا

تااا در چااارچوه رهیافاا

تا ثیر ادبیّاات

در همااین راسا ا ،ایاان

تصویرشناساای ،اامن واکاااوی

تصاااویر بازلماییشاا ه از ادبیّااات عاماا ایااران در سااهرلام هالریرلااه دالمااالی ت اا
عنوان از خراسان تا ب یاری ،باه شایوۀ توصایهی-ت ی ای ،باه ایان پرسام پاسا دها
که ادبیّاات عاما ایاران چلولاه در ساهرلام دالماالی بازتااه یاف اه و ایا تولو ی سایّا
چااه لولاای در ایاان بازلمااایی داشاا ه اساا

ل ااای حاصاا آماا ه از ت ویااق للااان

میدهن ا کااه تصاااویر بازلماییش ا ه شااام ج وههااای عامیال ا ادبیّااات فارساای ،اشااعار،
الواه و گه ارهاای عامیالاه و ح)ایااتی اسا
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را لاازد ایرالیااان و اروپاتیااان للااان داده و از خ اااع ح)ایااات ،ابعااادی از فرهنااع ایااران
تج ّی یاف ه اس

کلیدددوا هها :ادبیّااات تطییواای ،ادبیّااات عامااه ایااران ،سااهرلام هالریرلااه دالمااالی ،از
خراسان تا ب یاری ،تصویرشناسی
 .1مقدّمه

فرهنااع عامااه یااا فول) ااور (دالاام عااوام یااا تااودهشناساای) شاااخهای اساا
مردمشناس ای و عیااارت اس ا

از ع ااب

از ع ااب بااه آداهورسااوم ،بااازیهااا و ساارگرمیهااا ،صّ اهها،

افیااالهها ،داسا انها ،اارهالمث ها ،چییا انها ،ترالااههااا ،ساارودهای هاار ااوم و م ّا

کااه

زبااان بااه زبااان از لیاا ی بااه لیاا دیلاار من واا میشااود اینگولااه تصاااویر دروا اا ،
گنجینااههای م ّای هیا ن کااه «حافظا جمعاای» مااردم یااه ساارزمین را تلاا)ی میدهن ا و
جم ا آوری و بررساای د یااق آلهااا بیاایاری از ل)ااات تاریااه و ماایهب زلاا گی و معیلاا ،
اخ اااو و عااادات ،عواطااس و احیاسااات و طاارز ته)اار و ال یلااه و بااهطور اجمااالی
خصااایص روح ای و م ّ ای آن ااوم و م ّ ا

را آشاا)ار م ایسااازد ( یاس ای )0971 ،بنااابراین،

ادبیّاات عامااه ب اام مهماای از فول) ااور یااا فرهناع عامااه را دربرمیگیاارد کااه بااهطور ویا ه
در آییناا سااهرلامهها ،بهصااورت تصاااویر بیاا ه از اساا رتوتی ها و ک یلااههای م ّاای و
بینااافرهنلی تج ّ ای یاف ااه و از لابااهلااای م ااون اینگولااه آثااار ادباای ،جنیااههایی از فرهنااع و
ادبیّات جوام لمایان میگردد
بااهوا  ،ساایّاح لامااهها از جم ااه مناااب مهااب ادباای-تاااری ی هیاا ن کااه اطّ اعااات
گولاااگولی از زلاا گی عامیالاا مردمااان هاار عصاار و زمالااه را در اخ یااار خوالناا گان اارار
میدهن در بررسای سایر ساهرلامهلوییای در ایاران مایتاوان گها
صااهویه ،ارتیاااغ برباایهااا بااا ایااران و ایرالیااان افاازایم یافا
خااا

ّ خااود در اارن لااوزدهب بااا له ا

کاه هبزماان باا دوران

و سااهرلامهلوییاای بااه معنااای

شااروشناساای باااه اوج خ اود رساای (تاااتیی و

حیاا ری )0970 ،ساایّاحان اروپااایی ،هنلااام سااهر بااه ساارزمینهای شاار ی ،بااا مااردم و
فرهنلی م هاوت با آلچاه در کلاور خاود تجرباه کردهالا  ،مواجاه مایگردلا در ایان لاو
برخااورد ،سایّاحان شاایه مااواردی میشااول کااه از للاااه دیلااری امااور عااادی و روزماارهای
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بهحیاااه میآیناا و بااه همااین ساای  ،اب اا

بهصااورت م) ااوه ثیاا

درحالیکااه چنااین امااوری از دیا یااه سایّا اروپااایی عجیا
جال توجّه ج اوه میلماینا چ در اینجاسا

کاه سایّا دسا

لمیگردلاا ،

و ح ّای در مااواردی مهااب و
باه للاارت میبارد و حاصا

دی هها و شنی ههای خاود را باه رشا ت ریار درمایآورد چناین تجربیاات ارزشامن ی کاه
شااناخ ی دوطرفااهای را میااان م ا گولاااگون بااه همااراه دارد ،میتوال ا در حااوزۀ مطالعااات
ادبیّات تطییوی رار گیرد
در میان آثار اروپاییاالی کاه باه ایاران ساهر کردلا  ،ساهرلام هالریرلاه دالماالی ،0سایّا
و ع یوهشاانا

ملااهور فرالیااوی ،بااه دلیا بازلمااایی ایااران بااه ل ااوی جااام و طیوهبن ا ی

شااا ه از اهمّیّااا

باااهسااازایی برخاااوردار اسااا

(0191ت0719/م) باااه سیروسااایاح

او در اوایااا

در ایاااران پرداخااا

ااارن بییااا ب می اااادی

و فرهناااع و آداهورساااوم

ایرالیان را به هماراه اطّ اعااتی د یاق در ابعااد گولااگون لظیار سیاسای ،ا صاادی ،صانع ی و
اج ماااعی در سااهرلامهات بااه رش ا ت ریاار درآورد دروا ا  ،م ااون سااهرلامهای ،بااه همااان
ال ا ازه کااه دربرگیرل ا ۀ فرهنااع و تم ا ن ساارزمین «دیلااری» هی ا ن  ،از فرهنااع و دی ا گاه
س ایّا لیااز س ا ن میگوین ا چراکااه س ایّا  ،اامن بازلمااایی «دیلااری» ،ردّی از دی ا گاه و
ای ا تولو ی «خااود» لیااز برجااای میگاارارد کااه بااا آگاااهی از آلهااا میتااوان بااه تصااویری از
فرهنع جامع او لیز دس

یافا

از جم ا ماواردی کاه بیایار ماورد توجّاه دالماالی وا ا

ش ا ه اس ا  ،ادبیّااات عامااه و بااهطور وی ا ه ح)ایااات و روایاااتی اس ا

کااه بااهطور شااهاهی

میااان مااردم ایااران لواا میشاا ل و تصویرساااز جنیااههایی از فرهنااع و اده ایرالیااان
م یوه میگردل در هماین راسا ا ،ایان موالاه در ت اات اسا

تاا در چاارچوه رهیافا

تصویرشناساای ،اامن واکاااوی تصاااویر بازلماااییش ا ه از ادبیّااات عام ا ایااران در سااهرلام
هالریرلاه دالمااالی ت ا

عنااوان از خراسااان تااا ب یاااری ،بااه شاایوۀ توصاایهی-ت ی اای ،بااه

این پرسم پاسا دها کاه ادبیّاات عاماه ایاران چلولاه در ساهرلام دالماالی بازتااه یاف اه
و ای تولو ی سیّا چه لولی در این بازلمایی داش ه اس

1. Henry René D’Allemagne
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 .2پیشینۀ پژوهش

ادبیّااات عامااه در زمین ا پ وهمهااای ع ااوم الیااالی بیاایار حاااتز اهمّیّ ا

اس ا

کا

مهمی در این رابطاه باه رشا ت ریار درآم هالا کاه اطّ اعاات ساودمن ی را در ایان حاوزه
اراته میدهنا م مّا جعهر م جاوه در ک ااه دو ج ا ی ت ا

عناوان ادبیّاات عامیالا ی

ایااران (مجموعااه موالااات دربااارۀ افیااالههااا و آداهورسااوم مااردم ایااران) ( ،)0991موالاااتی
کااه دربرگیرلاا ه مو ااوعاتی لظیاار فرهنااع عامااه ،داس ا انهااای عامیالااه ،داس ا انلامااههااا،
آداهورسوم و آیینهاا هیا ن  ،را گاردآوری و بررسای کارده اسا
وهاااه یاساای در ک ااابی ت اا

در هماین رابطاه ،سایّ

عنااوان پ وهلاای اجمااالی در ادبیّااات عامیالاا ایااران

( ،)0971بااه بررساای ادبیّااات عامیالااه و الااوا آن پرداخ ااه و لمولااههااای ادباای را باارای هاار
ب اام رکاار کاارده اس ا

همچنااین ،احم ا تماایبداری در ک اااه فرهنااع عامااه( ،)0971بااه

تعریااس فول) ااور ،الااوا آن و بررساای میااالی لظااری فرهنااع عامااه ،ادبیّااات عامااه و
زیرمجموعااه ایاان دو مو ااو پرداخ ااه اسا
شاااهم مّ ی ،کیااری روشاانه)ر و حجّاا

در زمین ا بررساای آثااار سااهرلامهای ،خ یجااه
رسااولی در موالاا «فرهنااع عاماا ایرالاای در

سااهرلام ابنبطوطااه» ( ،)0971بااه روت توصاایهی-ت ی اای ،عناصاار فرهنااع عامااه ،فرهنااع
عمااومی و ارتیاطااات اج ماااعی ایرالیااان را مااورد ت ویااق اارار دادهالاا همچنااین فرزالااه

ع ااویزاده و امیا وحا الیفر در موالا «ج وههااای فرهنااع عامااه در سااهرلام سااه ساااع در
آساایا وزف آرتااور گوبینااو ( )0979بااه بررساای ج وههااای فرهنااع عامااه در ایاان سااهرلامه
پرداخ هال
ع ااایربب پ وهمهاااای رکااار شااا ه ،رهیافااا

تصویرشناسااای را میتاااوان ی)ااای از

مناس ا ترین شاایوههای لو ا ادباای در زمین ا بررساای سااهرلامهها دالی ا
شاخههای فرعی ادبیّات تطییوای اسا

تصویرشناساای ،از

کاه باه مطالعا تصاویر فرهناع کلاور «دیلاری» در

ادبیّااات کلااور «خااود» میپااردازد میتااوان گه ا

تصویرشناساای لااهتنها در جامعهشناساای،

ب )اه در ع اوم الیاالی باهعنوان روت پا وهم باه کاار مایرود (لیرسان )1102 ،0دروا ا ،
هاار تصااویری ،بااا توجّااه بااه عوام ا گولاااگون م ناای ،بینااام نی و گه مااالی شاا) میگیاارد،
1. Leerssen
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بهطوریکااه در هاار تصااویر ردپااای م نهااای پیلااین و شاارایا گه مااالی آن تصااویر را
ملاه ه لمود م وّاق ادبیّاات تطییوای در ماورد بااف ی کاه لوییان ه در آن ،یاه فرهناع یاا
ش صاای های فرهنااع دیلااری را تصااویرپردازی میکناا  ،بیاایار حیااا

اساا

(لااامور

مط ق )0999 ،و همانطور کاه در فصا هلا ب ک ااه ادبیّاات تطییوای ،گویاارد باه اهمّیّا
درک چلوللی ایجااد آگاهیهاای فاردی و جمعای و لیاز افیاالههای بزرگای م ّای باهعنوان
لاااوآوری حویوااای در ادبیّاااات تطییوااای اشااااره دارد ،باااهطور ااامنی ،وجاااود رهیافااا
تصویرشناسی را در بررسی اینگوله تصاویر الزامی میدال (دادور)1100 ،
بنااا باار دی ا گاه پااا و« ،هاار تصااویری موج ا
«ماان» لیاای

یااه آگاااهی هرچن ا م صااری از یااه

بااه «دیلااری» ،یااه «اینجااا» لیاای

بااه یااه «آلجااا» اساا » و لیااز

«تصویرشناساای ،م وّااق را بااه تواط هااای میاا له براللیاازی هاا ای

میکناا کااه در آن

ادبیّااات در کنااار تاااری  ،جامعهشناساای ،الیانشناساای و دیلاار ع ااوم الیااالی اارار میگیاارد،
و در آن تصااویر مظهاار ویاا های اساا

کااه کارکردهااای لااوعی ایاا تولو ی (ل ادپرساا ی،

اگزوتییااب بااهعنوان لمولااه) و باایم از همااه ،حافظ ا جمعاای را روشاان میسااازد» (پااا و،0
،0771

 )001همچنااین ،بیااان ماایدارد کااه مااا لمیخااواهیب بررساای ادبیّااات را از

بررسی ساایر سااخ ارهای رهنای ،عو ای ،ما عهای فرهنلای و لظامهاای ارزشای کاه برها
تاااری ی مل صاای را ایجاااد میکناا  ،جاا ا کناایب (پااا و،0771 ،

 )092در همااین

راس ا ا ،ان مااارک مااورا ،1تصااویر را دارای ابعاااد سااهگاله میدال ا کااه بااه ترتیاا  ،شااام
تصاااویر ف اااای خارجی(ارجااااعی) ،تصاااویر یاااه م ّااا
جمعاای-فرهنلاای) و تصااویر حیاساای
تمامی این ماوارد ،اهمّیّا

ویاا ۀ لوییاان ه اساا

حافظا جمعای یاه م ّا

میکن ا تصاااویری کااه در ال ا

یاااا فرهناااع (حافظااا
(بیاایر9و پااا و)0777 ،

را در مطالعاات تصویرشناسای اثیاات

ک یلااهها و اس ا رتوتی ها در میااان مااردم جااای گرف ااه و

فرهنااع جامعااه را لمای اان میسااازل ازآلجاکااه تصویرشناساای ،مطالعااه و بررساای تصاااویر

1. Pageaux
2. Jean-Marc Moura
3. Bessière
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فرهنع خاودی در ادبیّاات دیلاری اسا  ،ایان مو او در ساهرلامهها باهطور ویا ه ماورد
مطالعه رار میگیرد
در زمین مطالعاات تصویرشناسااله ،ک ا

و موالاات م عا ّدی باه للاارت درآم هالا کاه

از میااان آلهااا میتااوان بااه آثااار ای میاارا دادور لظیاار ک اااه تصویرشناساای ،)0971(0بااه زبااان
فرالیااه و موال ا «تصااویر یااه شااهر برباای ،در آثااار سااه لوییاان ۀ ایرالاای» ( ،)0997اشاااره
کااارد در حاااوزۀ بررسااای ساااهرلامهها ،فارسااایان و اسااامیآریاااان در موالااا «بررسااای
تصویرشناساااله ملااه در سااهرلامه از خراسااان تااا ب یاااری اثاار هالریرلااه دالمااالی»
( )0979بااا ت)یااه باار رهیافاا

تصویرشناساای ،بااه روت توصاایهی-ت ی اای ،تصاااویر

بازلمایی شا ه از ملاه از للااه هالریرلاه دالماالی و تا ثیر رهنیا

سایّا در ل اوۀ ال وااع

آلهااا را مااورد بررساای اارار دادهالاا در ایاان پاا وهم ،بازلماییهااای ساایّا از ملااه در
ابعاادی لظیاار جفرافیااایی ،ماارهیی ،صاانع ی ،سیاساای و فرهنلاای طیوهبنا ی شا ه و تصاااویر
بیا آلهااا از جم ااه ک یلااه ،اسا رتوتی

و پاایمداوری مااورد بررساای اارار گرفا

کااه باار

پای ا للاااه اگزوتیااه س ایّا و ارتیاطااات بینااام نی او اس ا وار بودل ا همچنااین ،در موالااهای
ت اا

عنااوان «تصویرشناساای آیااین تلاایّ در ایااران از للاااه او ن اوباان» ( ،)0979بااه

بررساای تصاااویر واکاااویشا ه از تلاای در سااهرلام او ن اوباان و چلااوللی دیا گاه سایّا
در بازلمااایی آن پرداخ هالاا تااورج زینیولاا و پااروین امیااری در موالاا «تصویرشناساای
فرهنلااای ایرالیاااان در آیینااا ساااهرلامه پولااااک» ( ،)0972باااه تییاااین تااااری ی-فرهنلااای
تصاااویرهایی پرداخ هالااا کاااه ادوارد پولااااک از سااایه زلااا گی ،او اااا معیلااا ی،
آداهورسااوم ،ساان ها ،عااادات و هنجارهااای اج ماااعی ایرالیااان دورۀ اجااار ترساایب کاارده
اس
 .3روش پژوهش

در ایاان پاا وهم ،بااه روت توصاایهی-ت ی اای ،للاااه ساایّا را در ل ااوۀ بازلمااایی
تصاااویر و رابط ا «خااود» (س ایّا ) و «دیلااری» (ایرالیااان) مااورد بررساای اارار ماایدهیب تااا

)1. Imagologie (2011
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درلهای  ،به تصاویری کاه از ادبیّاات عاما ایاران در ساهرلام دالماالی بازتااه یاف اه اسا ،
دس ا

ت ی ا تصاااویر بازلمااایی ش ا ه از ادبیّااات عامااه در

یااابیب بااه ایاان منظااور ،جه ا

سااهرلام از خراسااان تااا ب یاااری ،از روت تصویرشناساای اساا هاده شاا ه اساا

باار ایاان

اسااا  ،اب اا ا ،پااا از خااوالم د یااق ماا ن سااهرلامه ،تصاااویری کااه در آن هالریرلااه
دالمالی بهطور وا ا یاا امنی راجا باه ادبیّاات عاماه لظیار ح)ایاات ،روایاات و اشاعار
س ن گه ه ،واکااوی شا ه اسا

آللااه ،از خ ااع تصااویر عاماه کاه بهصاورت ک یلاهها و

اسا رتوتی ها در حافظا جمعاای شاا) گرف هالا  ،فرهنااع بازلمااایی شا ه از «دیلااری» کااه
خاصاای از وا عیاا
ّ
لمایاااللر ج وههااای
ساسا بار اساا

رار گرف اه اسا

در لظاار ساایّا هیاا ن  ،مااورد بررساای و ت ویااق

لاو تصااویر ،اطّ اعاات بهدسا آم ه طیوهبن یشا ه و

بااا بهرهگیااری از زل گیلاماا ساایّا  ،لواام ایاا تولو ی در اینگولااه تصویرسااازی بررساای
ش ه اسا

همچناین ،از طریاق ت ویاق در آثاار دیلار سایّاحان فرالیاوی پایم از دالماالی،

روابا بیینام نی ،بیناش صی لیز مل ص گردی ه اس
 .4یافتههای پژوهش

بااهطورک ّی ،آثااار سااهرلامهای دربرگیرلاا ۀ عناصاار فرهنااع و ادبیّااات عامااه هیاا ن
دروا ا میتااوان گه ا

کااه آلچااه از دی ا تاری لوییااان و مااردم ،امااوری عااادی و روزمااره

ت وی میگاردد ،در للااه سایّاحی لاآشانا باا فرهناع و اده عامیالا کلاور موصا  ،عجیا ،
تااازه و جالاا

توجّااه ج ااوه میلمایاا ی)اای از سااهرلامههایی کااه بیلاا رین توجّااه را بااه

ادبیّااات عامااه داشاا ه و در سرتاساار آن از عناصاار ادبیّااات عامااه بااه شاا) هااای گولاااگون
سااا ن باااه میاااان آمااا ه اسااا  ،ساااهرلام هالریرلاااه دالماااالی(0919-0100ت-0711/
0929م) ،ساایّا  ،لوییاان ه و ع یوهشاانا

فرالیااوی اساا

کااه ی)اای از باازر تاارین

م صصان هنرهاای زین ای اواخار ارن لاوزدهب و لیما اوّع ارن بییا ب می اادی باه شامار
ماایرود دروا ا  ،توجّااه دالمااالی بااه م صااولات صاانع ی را میتااوان لاشاای از دب بااههای
ف)ری ،سیاسای ،ف یاهی و لیاز اع واادت باه آیاین «سان-سیمولییاب» 0دالیا

او باه دلیا

1. Saint-simonisme
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گرایم ویا هات در زمینا گاردآوری اشایاا باسا الی ،ساهرهای م عا ّدی را باه ملاروزمین
و بهخصااو
پااا از سایّاح

ایااران داشاا ه اساا

او در ساااع 0192ت0979/م ،بااه ترکیاا ان عزیماا

شااهرهای ساامر ن  ،ب ااارا ،خیااوه و علااقآباد بااه فرالیااه مراجعا

چنین سهری ،به لوا از خاود سایّا  ،چناان او را میا ور ایان لاواحی سااخ
گرف ا

و

لمااود

کاه تصامیب

بااار دیلاار در ساااع 0199ت0977/م ،بااه خیااوه بااازگردد سااسا رهیااسار علااقآباد

گردی ا و در گماارک ایااران بااا ش صاای فرالیااوی موسااوم بااه س ازاری 0آشاانا ش ا کااه بااه
همااراه او ،بااه ساایّاح

و از شااهرهای ملااه  ،لیلااابور ،ساایزوار و

در خراسااان پرداخاا

وچاان دیا ن کاارد همچناین ،در ویرالااههای شاهری ا یمی وا ا در لزدی)اای وچاان ،بااا
مجااوز والاای خراسااان ،بااه کاوشاالری پرداخاا  ،امّااا باا ون اخاار ل یجااهای مط ااوه ،بااه
زادگاهم فرالیه بازگل
بااار سااوم در ساااع 0191ت0719/م ،از سااوی وزارت فرهنااع ،م ا موری ی بااه او م اوّع
گردی که موج

ش به ایران عزیما

کنا و راجا باه آثاار و ابنیا باسا الی باه ت ویاق و

بررسی بساردازد باه هماین منظاور ،سازاری باه دالماالی توصایّه لماود کاه امن ت ویوااتی
که م مور به الجام و گازارت آنهاا باه وزارت فرهناع شا ه باود ،باه جما آوری اطّ اعاات
در زمینااههای م عاا ّدی از جم ااه و ااعی

معیلاا ی ایرالیااان ،لااو ح)وماا  ،تجااارت،

کلاااورزی ،آداهورسااوم ،اخ اااو و مااره

اثااری م) ااوه بااه

ایااران بسااردازد و در ال ا

رش ت ریار درآورد با ین ترتیا  ،دالماالی باه یااری هبساهر خاود ان وللان ،1حاصا
ملاه ات و تجربیّاات خاود را پاا از مراجعا

باه پااریا ،در مجموعاهای مصاوّر ت ا

عناوان از خراسااان تااا ب یاااری ،بااه طیا رسااال (فارساایان و اساامیآریان )0979 ،بررساای
این اثر ،در چاارچوه رهیافا

تصویرشناسای ،باه م وّاق ایان ام)اان را میدها تاا امن

واکاااوی تصاااویر بازلماااییش ا ه از ادبیّااات عامااه ایااران ،ب اه ل ااوی کاااربردی و بااه شاایوۀ
توصاایهی-ت ی اای ،آلهااا را مااورد ت ویااق و بررساای اارار ده ا تااا ساارالجام بااه چلااوللی
بازتاااه ایاان تصاااویر و لواام ایا تولو ی سایّا در بازلمااایی آنهااا پاای باارده شااود با ین
1. Césari
2. Jean Vinchon
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منظااور ،عناصاار مهماای از ادبیّااات عامااه شااام ج ااوههااای عامیالااه ادبیّااات فارساای ،اشااعار،
باا دیا گاهی تصویرشناساااله،

الوااه و گه ارهاای عامیالاه و ح)ایاات و روایاات باه ترتیا
مورد ت ی و بررسی رار گرف هال
 .1 .4جلوههای عامیانۀ زبان و ادب فارسی

هالریرلاه دالماالی در جریاان ساهر خاود بااه ایاران ،همچاون دیلار سایّاحان فرالیااوی،
از شاااعران و لوییاان گان باازر

او اب اا ا للاااه جااامعی را بااه

ایااران ساا ن گه ااه اساا

ادبااای ایااران معطااوف ماایدارد کااه بااه گه ا او ،اشااعار ،صااای و بزلیّ ااتی بیاایار عااالی و
للاااغاللیز از گ هااای زییااا و عطاار بااا شااهرهای باازر

گ کاااری شاا ه بااه ساایه

اروپاییااان ،ساارودهال و منااا ر گ یاا انهای ایااران ،بااهوی ه شاایراز و اصااههان را بااهخوبی
مجیااب میسااازل دروا اا  ،ایاان مواییااه ،دیلااری را بااا للاااهی ایاا تولو ی)ی بااا «خااود
ّ
اروپااایی» مواییااه کاارده کااه در آن دیلااری بااهعنوان زوجاای از خااود بااا ال ا کی تهاااوت در
لظر گرف ه ش ه و موجیاات تطییاق را میاان ایان دو فاراهب سااخ ه اسا
در خاااورزمین فااردی را م ا ااات لمیکنی ا کااه چن ا بی ا
خاطر ل اش ه باشا و باهمو

باه لوا از سایّا ،

شااعر در وصااس گ ا ساار در

باه زباان جااری لیاازد (دالماالی )0991،او در اینجاا ،امن

سادهسااازی جامعا «دیلااری» و عااام ساااخ ن وی گاای از ایرالیااان بااه ملاارو زمااین ،تصااویر
اس رتوتیسی را ش) میدها کاه باه واساط آن شار یان را لیاز بازلماایی کارده و بار گیا رۀ
شعر و اده در این لواحی لیز ت کی ورزد
هزار و یه شا  ،دروا ا ک اابی اسا
اس
ساای

در مواام جناع ادبیّاات عامیالا شارو و آشا)ار

که صّههای پریان ،حماساههاا و ر اصهاا تج ّیّاات فرهناع عاماه هیا ن چ باه هماین
م اط ا

ایاان مجموعااه لااه لوییاان گان صاااح لام و اع یااار ،ب )ااه روو و فرهنااع

عمااومی بااوده و بااه خوشااام مااردم عااادی در پاارداخ ن صّاههااا اولویا
 )0970اینگولااه اس ا

دادهالا (حیاااتی،

کااه دالمااالی شاا)وه و ج اااع کاااخی مرته ا در ایال ا

تج ّایب م صا نههایی از داسا انهای هاازار و یااه شا

ب یاااری را

تلااییه میکنا (دالمااالی)0991 ،

و از داسا ان شااهرزاد زییااا و شیرینسا ن یاااد میکنا کااه ح ّای پااا از بیا ن پ ههااا ،در
ج وی چلامالم باه تصاویر کلای ه میشاول با ین ترتیا  ،دالماالی مجا دا تصاویری از
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شاارو را لاازد خوالنا گان بازلمااایی میکنا و شاایه لی و ع ا ا خااود بااه شاااعران ایرالای و
شر ی از للاه ادبی للان میده
شاهنامه ،بهمثاب اثار حماسای برگرف اه از فرهناع عاما ایرالیاان در لظار گرف اه میشاود
و از داساا انهای اساااطیری ،داساا انهای په ااوالی و لیااز روایااات تاااری ی تلاا)ی شاا ه
اساا

(م راباای و کمااالی روساا ا )0970 ،مااردم در هوهخالااهها و ش للااینیها ،اشااعار

فردوساای را کااه برگرف ااه از فرهنااع عاما ایرالیااان اسا  ،بااا آهنلاای دلنلااین میخوال لا ،
باارای دیلااران بااازگو میکردل ا و سینهبهسااینه بااه وارثااان خااویم میسااسردل (تماایبداری،
 )0971ایاان اثاار ،روای لاار ب اام عظیماای از اش ا راکات ،احیاسااات و لاخودآگاااه جمعاای
ا وام ایرالی اسا

و بیلا ر داسا انهاای شااهنامه پایم از آل)اه باه دسا

فردوسای تی اور

هنااری یابناا و ب لاای از شاااهنامه م یااوه شااول  ،در ارهااان عمااوم و گردآورلاا گان
داس ا انهااا وجااود داش ا ه اس ا

(م یاانی و هم)اااران )0971 ،ایاان تصاااویر ،ک یلااههایی

هی ا ن کااه لااوعی «حااا مل ا رک» را میااان خوالن ا ه و شاانول ه پ ی ا میآورل ا دروا ا
ک یلاه را میتااوان باهلوعی عاما الیاجام اج ماااعی دالیا

کااه هما افااراد در ماورد یااه

مط ا

عوی ا ۀ واح ا ی دارل ا (اموساای 0و هرشاایر  )1119 ،1و میااان افااراد یااا جامعااه و

وا عی

میالجیگری میکنن (م ینی و هم)اران)0971 ،

دالمااالی همچااون بیاایاری از س ایّاحان فرالیااوی ،از شاااهنام فردوساای یاااد میکن ا کااه
حاااوی اشااعار رزماای و داسا انهای په والااان اسا

و در یایا ب یاااری جها

ت ریااه رزمآوران خوالاا ه میشااود تااا رو جنلاای در آلااان توویاا

تلااجی و

گااردد و ماار

حویاار بلاامارل (دالمااالی )0991 ،ایاان تجربااه را میتااوان بااهعنوان ک یلااهای دالی ا

را
کااه

در آثار سایّاحان فرالیاوی ارن لاوزدهب لظیار اوسا ن هاالری لایاارد کاه از لهاور ایان آثاار
په ااوالی در رهاان و جااان اهااالی ب یاااری (لایااارد )0929 ،و آرتااور دو گوبینااو کااه از تا ثیر
داساا انهای حماساای باار روحیااات مااردم ب یاااری ساا ن میگویاا (دوگوبینااو)0999 ،
ت)رار شا ه اسا

دالماالی باه لمایمهاای هرماالی و سارودهای حماسای اشااره دارد کاه
1. Amossy
2. Herschberg

بازتاه ادبیّات عام ایران در سهرلام از خراسان تا

مااورد ع ا اا ایرالیااان اساا
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و در هوهخالااهها برگاازار میشااول او همچنااین ،لوّاشاایهای

رسب شا ه باا گاف ساهی بار دیاوار کاه شاام دو په اوان باا ک ااهخود و گارزی در دسا
بااودهال ا  ،را یااادآور اف ااارات گرش ا ایرالیااان میدال ا دالمااالی از لوّاشاایها و تاب وهااایی
صاا ی

میکناا کااه ش صاای های داساا انهای حماساای لظیاار فریاا ون ،کاااوه آهنلاار،

کاااوو  ،کی یاارو ،رساا ب ،زاع و جنااع رساا ب و اسااهن یار را للااان میدهاا (دالمااالی،
 )0991چنااین توصاایهاتی کااه در آثااار برخاای س ایّاحان فرالیااوی کااه اده فارساای را مااورد
دالماالی را در وصاس حماسهسارای ایاران و

توجّه ارار دادهالا باه چلاب میخاورد ،د ّا

جایلاه والای شاعر در جهان عامه لمایان میسازد
دالماااالی هنلاااام ساااهرت باااه طاااو

و در پااای یااااف ن کاشااایهایی ط اییرلاااع در

خرابااههای آن ،از ایاان شااهر بااهعنوان «ماایهن فردوساای شاااعر ب ن اا ر ایااران» یاااد کاارده
(دالمااالی )0991 ،و در اامن ص ا ی

راج ا بااه «مویاارۀ فردوساای شاااعر والاموااام ایااران»،

داساا الی دربااارۀ فردوساای و پاا کلااس رود روایاا

لمااوده اساا

بااا توجّااه بااه این)ااه

ل یاا ین مرح ااه در لواا تصویرشناساااله ،شناسااایی ل ااوۀ ارتیاااغ اساا « ،در حااال ی کااه
مؤلااس ارتیاااغ بیاار می ا ویب دارد ،بای ا م نهااا و اش ا ا
بررسی شول » (لاامور،0999 ،

 )090ایان روایا

واسااطهای بااهخوبی شناسااایی و

را میتاوان بناا بار گه ا خاود سایّا

که پیم از للارت داسا ان ،باه م)اان مویارۀ فردوسای اشااره میکنا بار میناای تجربا بیار
می ا ویب س ایّا دالی ا « :پااارهای از مااورخین ایاان بنااا را مویاارۀ فردوساای تص اوّر کردهال ا
ولی اش یاه کردهال زیرا بنا بر اوع سایّاحالی کاه در اواساا ارن لاوزدهب باه سایّاح

ایان

شااهر اا یمی رف هالاا مویااره فردوساای شاااعر والاموااام ایااران در فاصاا کماای در ساام
جنااوه لوارهخالااه وا ا بااوده» (دالمااالی،0991 ،

 )290و در ادامااه بااا ایاان جم ااه کااه

«راج باه سااخ مان ایان پا داسا ان جاالیی رکار میکننا » باه ک ا

تااری و ساهرلامهای

اشاره دارد و تجرب بینام نی او را للان میده :
میگوین م مود بزلوی لیی

باه ایان شااعر بازر

با رف اری کارد [ ] باهطاوریکاه

فردوسی مجیور ش که از دربار او م رمالاه فارار کنا و باه شاهر طاو

مولا خاود بارود

پا از م ّ تی م مود از کارده پلایمان شا و بارای جیاران با رف اری خاود چنا ین شا ر را
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فرسا اد ،م ساهاله و ای ایان کااروان باه طاو

رساای کااه جیاا فردوساای را باارای دفاان از دروازه بیاارون میآوردلاا چ بنااابراین بارهااای
شا ران را بااه خااواهر او ت ویا دادلا  ،ولای آن زن ب نا همّ

ایاان ط اهااا را باارای اسا هادۀ

خااود ب اه کااار لیاارد و بااه مصاارف ساااخ ن ایاان پ ا و مجاااری آبیاااری رسااالی تااا وسااای
آسایم و رفاه س)ن شهر را فراهب سازد» (دالمالی،0991 ،

)291

اشعار حااف و ساع ی ،سرشاار از ل)اات لفاز و پیچیا های اسا
فرهنااع و ادبیّااات مردمای دریاااف نی لییا

کاه جاز باا شاناخ

(تماایبداری )0971 ،دروا ا جم ااات لفااز ،کااه

ایا ههایی را بهصااورت عااام در رابطااه بااا زلا گی اج ماااعی بلاار بیااان ماایدارد ،بهصااورت
تصاااویر اس ا رتوتیسی درآم هال ا کااه بااه دلی ا زییااایی ،اخ صااار و ال واااع سااری مهاااهیب در
میان مردم رای ش ه و حافظا جمعای م ّای ایرالیاان را بیا ر خاود ارار داده اسا

لاگه اه

لمال که ردپای ایان تصاویر را میتاوان در حافظا جمعای سایّاحان فرالیاوی کاه باه ایاران
سهر کرده و به ادبیّاات ع ا همنا بودهالا یافا

کاه ح ّای باهطور لاخودآگااه در رهان آلاان

م ج ّی میشاود دراینبااره ،دالماالی از موسایوی ایرالای سا ن میگویا کاه دارای چنا ین
موام اس

و م اوای اکثار آنهاا را باهطور ویا ه ،اشاعار حااف و ساع ی تلا)ی میدها

(دالمااالی )0991 ،او هنلااام سااهرت بااه لیلااابور ،بااه مویاارۀ عماار خیّاام ،فی یااوف و شاااعر
شااهیر ایااران( ،دالمااالی،0991 ،
لیاای

بااه و ااعی

اف ار ایرالیاان اسا

لامناس ا

 )229اشاااره میکناا و اامن ابااراز ت سااس خااود

و خراباای ایاان مویااره ،آن را یادگاااری ماایدال ا کااه موج ا

دالماالی از لوّاشایهاای مم ااز و جالا

توجّاه حهشا ه بار کلاوی

م ان س ن به میاان مایآورد کاه حااوی تصااویری از عطّاار لیلاابوری ،شاما تیریازی،
بایزیاا بیااطامی و داساا انهای ههاا پی)ر لظااامی ،شاااعر باازر
صااص  )001اساا

ایااران( ،دالمااالی،0991،

اللااعرا بااارای
بااه گه اا او چنااین ماا الی را م مودخااان م ه ّ

لاصرال ّینشاااه ساااخ ه و اشااعاری را روی آن لوشاا ه اساا

کااه حاصاا طیاا ایاان شاااعر

بااوده کااه بااه لواا از ساایّا  ،در لواشاای و ف اا و کمااالم در ساارودن شااعر ساارآم
هبعصااران خااود بااوده اسا

و از او بااهعنوان اس ا اد هنرمنا و شیرینس ا ن یاااد میکن ا و
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بازتاه ادبیّات عام ایران در سهرلام از خراسان تا

ی)اای از جم ااات حهش ا ه روی آن را رکاار میکن ا «:لاصاارال ّین شاهنلاااه بزرگاای اس ا
فرمالرواتی میکن » (دالمالی ،0991 ،صص )000-009

که با ع ال

او همچنااین ،بااه اشااعار رایاا میااان لاارهای م

ااس جامعااه از ییاا کااارگران،

درویلان و چاوشان اشاره میکنا کاه هریاه باه شایوه و ها فی خاا

ایان کاار را الجاام

میدهن ا او اشااعار ماارهیی را لیااز در لظاار میگیاارد کااه لمولااههای آن عیارتال ا از اشااعار
رو ااهخوالان در ماااه م اارم ،لمایلاانامههای تعزیااه و زواری کااه بااا صاا ای ب ناا شااعر
میخوال لاا و پیوساا ه صاا وات میفرساا ادل (دالمااالی )0991 ،درلهایاا  ،ایاان تصاااویر
و خنثی ،للان از ع ا ا دالماالی باه اشاعار عامیالاه دارد دروا ا «هار لاو تصاویری،

مثی

برآما ه از برخاای ال اههااا از سااوی آفریننا ۀ اثار (لوّاشاای ،ع)ااا ،فاای ب) و بازآفرینااان آن
در ک ا  ،اع انهااا و کارتپیا اعها اس ا
دیلااری مواجااه میشااود» (دادور،1100 ،

درل یجااه ،للاااه بینن ا ه باار تصااویر ،بااا للاههااای
 )2للاااه وی ا ۀ دالمااالی بااه هناار و معماااری

را میتااوان لاشاای از ال اااه اامیر لاخودآگاااه او در راساا ای ع ااایق درولاایات و لیااز
تجرب بینام نی

دالی

که درلهای

تصویر مثی ی از ایران را بازلمایی میکن

ک یله ،در زمینا وا هشناسای ،باه کااربرد عاام و رایا برخای ک ماات و اصاط احات در
میااان مااردم لیااز اشاااره دارد سایّا در سااهرلام خااود ،الهااا و لفااات عامیالااه را بااه همااان
صااورت ت ه ا ش ا ه در جامع ا «دیلااری» رکاار میکن ا در برخاای مااوارد ایاان عیااارات در
همااان حالاا
صا ی

بیلاااللی خااود حهاا و للاشاا ه شاا هال بااهعنوان لمولااه ،او از لزاعاای

میکنا کااه بااین آلااان و رالن ا ه ر داده و موجا

ف ّاشاای رالنا ه شا ه بااود بااه

لوا از سایّا « ،رالنا ه جم ااات عجیا وبرییی را کااه رخیااره کاارده بااود در ایاان مو ا بااه
زباان مایآورد و باه هریاه از  01لهار میاافر چیزهاایی میگها  ،امّاا در آخار هار جم ااه،
ک م ا پ رسااوخ ه را ت)اارار میکاارد و ایاان ک مااه ب اه منزلاا ترجی ا بن ا جم ااات او بااود»
(دالمااالی،0991 ،

 )919در اینجااا دالمااالی للاااه منهاای و برییااهگرایالااه خااود را لیاای

بااه «دیلااری» لمایااان میسااازد او همچنااین در برخاای مااوارد اامن رکاار عیااارات بیلالااه،
جه ا

فه اب و درک خوالن ا گان فرالیااوی بااه تعریااس و تو اای آن میپااردازد کااه ساای

لزدی)اای دو فرهنااع میگااردد فرآیناا «معادعسااازی» ساای

بازیااابی میااات ی لزدیااه در
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اماار ترجمااه میشااود بااهعیارتدیلر« ،تصااویر ،ترجمااهای از دیلااری و ترجمااهای از خااود
لیااز اساا » (دادور،1100 ،

 )91بااهعنوانمثاع ،او اصااط احی لظیاار بنجاا و الوااابی

لظیر درویام ،چااوت ،حااجی ،کرب اایی و ملاه ی را تو ای میدها تاا از بیلااللی آن
ب)اهاا « :چاااوت کیاای اساا
میشناس  ،در دس

کااه همهساااله بااه زیااارت ماایرود و راههااا را خااوه

او پرچمای اسا

و چاون باه شاهر و ده)ا ه یاا م)اان مو ّسای رسای

اشااعار مناساایی را بااا آواز و بااا صاا ای ب ناا میخوالاا » (دالمااالی،0991 ،

 )099او

همچنااین ب لاای از سااهرلامهات را بااه رکاار عناااوین و الواااه شاااه ،هی ا دول ا

و برخاای

طیوات جامعاه اخ صاا

داده و باه ل اوی د یاق از آلهاا لاام بارده اسا « :عناوان خاالی و

میرزاتاای از عناااوین عااادی و معمااولی م یااوه میشااودچ زیاارا کااه بال ا
که لو

اش ا ا

اداری

ل ارلا دارای ایان عناوانهاا هیا ن مالنا میارزا توایخاان و میارزا حیانخاان و

بیاااره» (دالماااالی،0991 ،

 )91لاااام باااردن یهباااهیه ایااان عنااااوین همچاااون

«اع مادالیااااا طنه ،اع مادال ولاااااه ،اع مادالم اااااه ،اع مادالممالاااااه ،اع مادالیااااا طان،
اع مادخا ااان» (دالمااالی،0991 ،
ودّ

 )17للااان از للاااه برییهگرایالااه س ایّا بااه ایاان موولااه

لظر او در رکر عناوین دارد

 .2 .4توجّه به برشهای خاصّی از فرهنگ ایران در حکایات

هالریرلااه دالمااالی داس ا انهای م ع ا ّدی را در باااه ابعاااد م

ااس زل ا گی ایرالیااان در

سااهرلامهات بااازگو میکن ا ایاان بازلمااایی برجی ا ه از روایااات عامیالااه و ادبیّااات شااهاهی
ایااران در اثاار دالمااالی ،از اهمّیّاا

بااهساازایی جهاا

ایرالیااان برخااوردار اس ا  ،چراکااه س انّ
رای ا بااوده و در جه ا

و آیااین روای ا

مطالعااه و بررساای فرهنااع و آیااین
داس ا ان ،از دیرباااز در میااان آلااان

آشاانایی بااا فرهنااع و آداهورسااوم ،ارات ا م ااامین اخ ااا ی و یااا

صاارفا بااهمنظور ساارگرمی و گاارران او ااات تعریااس میش ا ل رکاار اینگولااه روایااات در
سااهرلامه ،بااه «دیلااری» (ایرالیااان) ایاان ام)ااان را میده ا کااه خااود از جامعااه و فاارهنلم
ساا ن بلویاا و بااه تصویرسااازی بسااردازد افاازون باار آن ،للاااندهن ۀ توجّااه و ع ا اا
دالمااالی بااه شاانی ن اینگولااه داس ا انها اس ا

کااه او را بااه ثی ا

شاانی ههایم در سااهرلامه

بازتاه ادبیّات عام ایران در سهرلام از خراسان تا

سااوو داده اساا
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داساا انهایی کااه بااه ساای

درآم ه و در اثر او لیز لمایاللر لوعی وا عی

ت)اارار در میااان مااردم ،بهصااورت ک یلااه

فرهنلی حاکب بر جامعه هی ن

بررساای و خااوالم د یااق روایااات لو شاا ه در سااهرلام از خراسااان تااا ب یاااری،
جنیااههای گولاااگولی از شاایوه و اه ا اف داس ا انگویی ایرالیااان آشاا)ار میسااازد درل یجااه
میتااوان گهاا

کااه اینگولااه روایااات بااهمنظور ساارگرمی ،گاارران و اا  ،عااررخواهی،

هل ا ار از خطاارات و لیااز مهاار ت یی ا ی باار گه ااههای آلااان مطاار ش ا ه اس ا

بااهعنوان

لمولااه ،ازآلجاییکااه میااافران اروپااایی بیلاا ر او ااات خااود را در چاپارخالااهها بااهمنظور
حم ولوا اساایاه و لااوازم سااهر خااود میگررال لا  ،روایااات لو ش ا ۀ بیل ا ری را لیااز در
دادهالاا در اینجااا میاا وع چاپارخالااه داساا الی را جهاا

سااهرلامه بااه خااود اخ صااا

عررخواهی از میافران اروپاایی روایا

میکنا و اینگولاه باه لظار میرساال کاه ایان امار

ع اوه بر سرگرم ساخ ن سیّاحان ،ت ثیر مثی ی را لیز در خاطرشان با ی میگرارد:
پااا از بااروه آف اااه بااه موصااودآباد رساای یب کااه هه ا

فرساانع از وچااان فاص ا ه

دارد ،برای شاام ماا برلجای در آه جوشاال ه و دو جوجاه هاب در میاان آن گراشا ه بودلا ،
ولی این جوجههای با ب

با ون شاه بارای این)اه طعما سالان عییاوی خواهنا شا

از پ ااهش ا ن خااودداری کاارده بودل ا و گوش ا
میش میزبان ما معاررت خواسا

آلهااا بااا زحم ا

کاه ل والیا ه اسا

زیاااد از اس ا وان ج ا ا

شاام خاوبی بارای ماا فاراهب لمایا

و باارای جیااران آن ،مااا را بااا لواا داس ا انهااای زیاار ساارگرم کاارد (دالمااالی،0991 ،
)211
در برخی موارد ،ایرالیاالی کاه باا دالماالی م ا اات داشا هال  ،لیای
جادّههااا و اماااکنی خااا

باه خطراتای کاه در

میااافران را ته یاا میکاارد ،لظیاار سااار ین و راهزلااان ،هلاا ار

داده و بااهمنظور ت یی ا گه ااههای خااود ،داس ا الی را کااه شاانی ه بودل ا باارای دالمااالی لو ا
میکنن تاا م اطا

خاود را از صا ّ

گه ارشاان مطما ن ساازل بناابراین ،میتاوان گها

کااه دالمااالی ،بااهطور اامنی ،بااه لواام داس ا انها در آگاهسااازی مااردم از خطاارات اشاااره
داشاا ه اساا

کااه در للاااه ساایّا گاااهی ابراوآمیااز ج ااوه میلمااود« :پاازآل)ااه بااه

مطالعات زبان و ترجمه
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اب اا

ح)ایااات لو شاا ه در سااهرلام از خراسااان تااا ب یاااری ،در هوهخالااهها و

چاپارخالااهها بااازگو ش ا هال کااه بااه گه ا س ایّا  ،لواام مهماای در ساارگرم ساااخ ن مااردم
داشا هال بنااابراین میتااوان ایاان مو ااو را ت ییا ی باار ریلا کهاان داسا انگویی در میااان
مااردم ایااران دالیاا

ع اااوه باار آن ،لواا ایاان داساا انها در سااهرلامه ع ا ااه و شاایه لی

دالمالی را به شنی ن آلها للان میدها کاه میتاوان باه مثابا للااهی مثیا
در لظر گرف

دروا  ،میتاوان گها

کاه اع وااد سایّا باه سان سیمولییاب ،کاه ریلاه در

ایاا تولو ی او از درک تر اای جامعااه دارد ،ایاان تاار
طعااات صاانع ی بااا جاارابی

از ساوی سایّا

کم اار ،مم)اان اس ا

را در او براللی اا

کااه اساا هاده از

لااابودی اج ناهلاپااریر اشاایاا باساا الی

من صااربهفردی را کااه مظهاار تماا نهااای اصاای گرشاا ه هیاا ن  ،بااه دلیاااع داشاا ه باشاا
(سنلاع 0و بااربیون )1111 ،1بناا بار م) ا

ک اود هاالری سان سایمون ( )0921-0911کاه

اللااوی خاصّ ای را باارای جامعااه صاانع ی آن زمااان ترساایب کاارده و بااه میااات ی لظیاار کااار،
تعاون و هم)اری و تولیا ثاروت در جامعاه پرداخ اه باود ،هالریرلاه دالماالی را باه ساوی
توجّااه و گاارایم بااه صنای دساا ی و اشاایاا باساا الی در ایااران سااوو داد دروا اا ایاان
مو ااو بااه لواام لاخودآگاااه در خااوالم تصاااویر لیااز اشاااره دارد (دادور )1100 ،چراکااه
اامن خااوالم م ا ن ،ایاان ع ا ااه لیاای
باساا الی اباا ملاااه ه اساا

کااه ساای

بااه صنای دس ا ی و دب بااه س ایّا در حه ا آثااار
بازلمااایی اهاا اف و ع ااایق «خااود» در تصااویر

«دیلری» میشود بناابراین ،روایاات عاماه کاه بهصاورت تصااویر ک یلاهای در رهان ماردم
ایااران حااه ش ا هال  ،در پاای موصااود س ایّا در سااهرلامه بازلمااایی ش ا ه کااه بااا د ّ ا

در

م اامون آن ،میتااوان بااه بنااای صنای دساا ی در ایااران کااه ب لاای از فرهنااع ایرالیااان را
للااان میده ا  ،دساا

یاف ا

بااهعنوان لمولااه ،او داس ا الی راج ا بااه لطاف ا

و کبوزلاای
1. Sénéchal
2. Barbillon

009

بازتاه ادبیّات عام ایران در سهرلام از خراسان تا

فاارتهااای ایرالاای را میلویی ا کااه منجاار بااه بازلمااایی تصااویری مثی ا

از هناار ایرالیااان

میگردد:
ماایگویناا ی)اای از کارمناا ان عااالیرتیاا ته اایا لیاای

بااه یااه تاااجر ایرالاای

مهربالیهااایی کاارده و کارهااایی باارای او الجااام داده بااود ،تاااجر روزی باارای ا هااار تل ا)ّر
به منزع او رف

و در امن صا ی

الا ازۀ اطااو آن کارمنا روسای را باا لظار باه دسا

آورد و مو ا رف ا ن بااه او وع ا ه داد کااه [ ] چیاازی کااه گااواه باار ام نااان یاای او باش ا
باهعنوان ه یااه بارای او خواها آورد سااع بعا تااجر خااوت اوع ایرالاای [ ] باا بیا های
که در زیر بف داشا

باه منازع کارمنا روسای رفا

او پرساای ایاان بی ا ه چیی ا

کارمنا پاا از تعارفاات رسامی از

کااه در زیاار بف ا داری تاااجر جااواه داد فرشاای اس ا

کااه

برای این تالاار پاریراتی شاما آوردهام [ ] چنا روز بعا ایان آ اای روسای داسا ان فارت
را باارای مااافوو خااود [ ] لو ا کاارد و گه ا

در عااوی ایاان ه یااه ماان ساارتاپای تاااجر

ایرالی را با ط ا پوشاال م و هازار مناات باه او العاام دادم ساهیر باه او گها
بهعوی پادات دادن او را ورش)یا
اس

بارع)ا شاما

کاردهایا  ،بهاای ایان فارت بیای بایم از ایان باوده

زیارا کاه بارای بااف ن چناین فرشای  11لهار کاارگر بایا ما ّت یاه سااع کاار کننا

(دالمالی ،0991 ،صص )097-099
ایاان ع ا اا دالمااالی صاارفا بااه اشاایاا باساا الی خاا ب لمیشااود ،ب )ااه بااه فعّالیّ هااای
کاوشاالرال او در ابنی ا باس ا الی لیااز ماارتیا میشااود کااه بااهمنظور یاااف ن ایاان اشاایاا کهاان
صورت میگیارد بناابراین باازهب میتاوان شااه اهمّیّا

ایان مو او لازد سایّا باود او

به شر داس الی راجا باه م او شا ن بناایی تااری ی میپاردازد و در امن اباراز ت ساس
و لاراح ی خود لیای

باه بایتاوجّهی ایرالیاان در حها شااه)ارهای تااری ی ،للااه منهای

خااود را متوجّااه خوالن ا ه میسااازد کااه ع ّ ا

چنااین واکنل ای را میتااوان در ع ا همن ا ی او

به اشیاا و ابنی باس الی دالی :
ی)ی از داسا انهایی کاه ماا شانی یب راجا باه الها ام یاه بناای تااری ی باود گوینا ه
لو میکارد کاه ی)ای از کارمنا ان دول ای خراساان میخواسا
ده ا ولاای پااولی ل اش ا

خاواهر خاود را باه شاوهر

کااه جهیاازی باارای او تهیااه لمای ا  ،بنااابراین بااه ف)اار اف اااد کااه
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کاشاایهای سااردر یااه شاااه)ار تاااری ی ملااه را بااردارد و باه فااروت برسااال و باه ایاان
آورد تاا ب والا خاواهر خاود را باا جهیازی کاه شاییا ه شا ن او باشا

طریق پولی به دس

به خاله شاوهر بهرسا

بناابراین باه همراهای چنا لهار از رفواای خاود باه آن بناا رفا

و

تمااام کاشاایهای لهاایا سااوس آن را کَن ا و در همااان حااوالی در آهالیااار خلاا)ی پنهااان
کرد (دالمالی،0991 ،

)972
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ساایّاحان هنلامیکااه بااه کلااوری عزیماا

میکنناا  ،گاااهی بااه اجیااار یااا اخ یااار ،بااه

سااازتپااریری و تعام ا بااا آداهورسااوم و ااوالین موجااود در جامع ا موص ا میپردازل ا
دروا اا « ،پااریرت بیلاااللی خااود ،بااه معنااای درک مجموعااهای از تهاوتهااای فرهنلاای
اساا

ایاان فرآیناا تمایزاللاااری ،دیلاار واکنلاای آلاای لیاای

م یااوه لمیشااود ،ب )ااه همچااون ساااخ

گااررگاهی اساا

بااه منطااق تااه فرهنلاای
کااه در ورود معیارهااای

اثرب لاای (و لااهتنها ثمرب لاای) از سااوی هاار ارتیاااغ بینااافرهنلی لواام دارد در ایاان
هنلااام ،مااا در مرح اا «سااازتپااریری-همیاااناللاری» اارار میگیااریب» (دادور،1100 ،
 )091در اینجااا ،سااازتپریری اجیاااری س ایّا م ا لظر اس ا
م ه اای میگااردد کااه در آن داساا انهای روایاا

کااه ساای

ح ااور او در

شاا ه ،او را بااه للااارت روای اای در

سااهرلامهات سااوو میدهناا « :شاا ها پااا از صاارف شااام میااافرین اروپاااتی باارای
گررالاا ن و اا

بااهح)ب اجیااار در سااالون ه اا جماا میشااول و [ ] صاا ی های

گولاگولی به میان میآی و هرکیی داس الی میگوی » (دالمالی،0991 ،

)972

همچنااین ،اامن خااوالم د یااق ح)ایااات لو ش ا ه از ایرالیااان در سااهرلامه ،تواب هااای
دیلری لیاز از خ ااع لظارات و دیا گاه دالماالی آشا)ار میشاود او در ب لای از ساهرلامه،
بااه داسا الی راجا بااه خصا

صاارفهجویی اصااههالیان اشاااره داشا ه و بااا رکاار روایا

سیّاحی دیلر ،بر آن ت کیا مایورزد« :م )اب لیای
و میلویی ا [ ] اگاار ب ااواهیب میزالاای باارای ص ا ا
همااان ال ا ازه کااه در م ااارج ناع ا
دارلاا » (دالمااالی،0991 ،

از

باه سا)ن ایان شاهر خاوتبین لییا
آلهااا معااین کناایب بای ا بلااوییب ب اه

و صاارفهجوتی میکنن ا در راس ا گوتی هااب امیاااک

 )709درحالیکااه پیمتاار ،در ب اام دیلااری از سااهرلامه،

بازتاه ادبیّات عام ایران در سهرلام از خراسان تا

داساا الی عامیالااه ت اا

بااه روایاا
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عنااوان «طییاا

اروپااایی و یااه تاااجر اصااههالی»

میپردازد که باه گه ا او ،للاان از سا اوت و ع او همّا
کااه صااه
طییا

اصاههالیان دارد ،باا ایان تهااوت

سا اوت را ایاان بااار بااه شاایوهای کنایااهآمیااز باه کااار باارده و درلهایا

اروپاایی از فارد اصاههالی را ح)ایا

رلجاام

میکنا در اینجاا میتاوان تصاویر اصاههالیها

را از لااو تصاااویر اس ا رتوتیسی دالی ا  ،چراکااه بهواسااط عااام ساااخ ن لااوعی وی گاای بااه
تمام ماردم شاهر ،واکنلای را در م اطا

پ یا مایآورد ایان تصاویر همچناین بهصاورت

ک یلااه درآم ا ه و تااا بااه امااروز در حافظ ا ایرالیااان و رهاان برخاای س ایّاحان اروپااایی ثی ا
ش ه اس

را دربار لمیگیارد ،ب )اه باه

دروا ا  ،ادبیّاات تطییوای ،تماامی الاوا اسا رتوتی

اس ا رتوتی هایی اک هااا میکن ا کااه در آن واح ا ادباای ،بینااافرهنلی و تصاااویر برساااخ ه از
دیلااری هیاا ن (لااامور مط ااق )1100 ،همچنااین ،میتااوان آن را ماارتیا بااا ایاا تولو ی
سایّا در زمینا اگزوتییااب دالیا
دروا ا  ،دالمااالی در ایاان روای ا

کااه للااان دهنا ۀ للاااه فرادسا ال او بااه ایرالیااان اسا
از «خااود اروپااایی» تصااویری مثی ا

و از اصااههالیان کااه

در جایلاااه ایااران و شاارو اارار میگیرلاا  ،تصااویری منهاای را اراتااه میدهاا  ،بااهوی ه
هنلامیکااه دلیاا رلجاام طییاا

را اینگولااه بیااان میکناا « :الی ّااه هبمیهنااان مااا بیاایار

خوتاخ اااو و مهربااان هیاا ن ولاای م سااهاله لمیتوالناا ت ماا اهالاا
بنماین » و هنلامیکه در پایان روایا

میگویا « :تااجر رفا

و حوااارت را

و مع اوم للا کاه آیاا بعا ها

از این عما خاود پلایمان گردیا یاا لاه » (دالماالی،0991 ،

 )901ایان للااه برتاری

جویالااه و تصااویر اس ا رتوتیسی از اروپاتیااان« ،هبمیهنااان مااا» ،بااا ح)ااای ی دیلاار لیااز بااازگو
میشود:
ی)اای از دک رهااای اروپاااتی بااه اصااههان وارد شاا و بااهم ض ورود تاااجر بیاایار
ثروتمنا ی بارای معالجااه باه او مراجعاه لمااود دک ار هاب چااون شانی ه باود کااه ایان بیمااار
م مااوع اسا

و الی ّ اه حااقالزحم ا خااوبی بااه او خواها داد درلهای ا

به معالجاه او پرداخا

م اطها

و مهربااالی

[ ] م ساهاله چاون باه عاادات ماردم ایان کلاور آشانا لیاود مالنا

اطیااای دیلاار کااه تااا حااقالواا م للیرلاا از خالااه بیاارون لمیآیناا و بااه عیااادت مااریض
لمیرول رف ار ل)ارد [ ] تااجر بیماار پیوسا ه از طییا

خاود ا هاار ام ناان میلماود و باه
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او وع ه مایداد کاه پاا از بهیاودی زحماات او را جیاران خواها کارد [ ] عا یا
تصاامیب گرف ا
طییا

لاازد طیی ا

روزی

باارود و زحمااات او را جیااران لمای ا [ ] چااون ب اه م )م ا

وارد ش ا پااا از تل ا)ّر و عااررخواهی زیاااد دو دالااه لااارل از جی ا

خ اود درآورد

و بااه او توا یب لمااود [ ] دک اار از دیا ن لارل هااا روی درهااب کلاای و هااردو را از دسا
تاجر گرف

و از پنجره به کوچه پَرت کرد» (دالمالی ،0991 ،صص )901-999

 .5 .4باورهای مذهبی و رسوم عامیانه

در کنااار اینگولااه تعام ااات ،للاههااای م هاااوتی از سایّا در پاای بررساای تصویرشناساااله
آشاا)ار میسااازد چراکااه «برخاای تصاااویر ساای

تمایاا  ،رلاا  ،آشااه لی و تاار

در مااا

دارد» (دادور،1100 ،

)02

میشااود کااه بااه آلچااه در ت یاا مااا میگااررد ،شاایاه

دالمااالی داسا انهایی را بااازگو میکنا کااه تصااویری منهاای بااه برخاای از اع وااادات ماارهیی
ایرالیااان را ماانع)ا میسااازد او بااهعنوان فااردی اروپااایی بااا اع وااادات ویاا ه و م هاااوت
خود باا دیلاری ،باا للااهی ایا تولو یه ،ساعی در اثیاات هویّا

منهای دیلاری در زمینا

خرافااات و باورهااای ماارهیی مااردم دارد کااه تااا بااه امااروز بااهعنوان تصاااویر بیا ه در رهاان
بیاایاری از مااردم ایااران جااای گرف هالاا دروا اا  ،بااه لظاار میرساا کااه بااا ثیاا
روایاتی ،سیّا سعی در اراتا تصاویری منهای از بیپایاه و اساا

چنااین

باودن و یاا خرافای باودن

برخاای اع وااادات لاازد مااردم دارد بااهعنوانمثاع ،او راج ا بااه برپااایی زیارتلاههااا در ایااران
ص ی

میکنا کاه ایجااد آنهاا م )ّای باه اساناد و ما ارک درسا ی لییا

خوابم را دیا ه و باه هماین مناسای

آلجاا زیارتلااه شا ه اسا

و گویاا کیای

در پای ایان تو ای ات،

بااهمنظور ت ییا گه ااههای خااود ،داسا الی در ایاان زمینااه کااه از اهااالی شاانی ه اسا

را لوا

میکن :
داس الی راج به امامزادۀ ملاهور ارا دا شانی م کاه بارای مثااع در اینجاا لوا مایکنب
گویناا و اای دهوااالی در دامناا تسااهای خربااوزه کاشاا  ،اتّها ااا حاصاا او خااوه شاا و
خربااوزۀ زیااادی بااه عما آما  ،دهوااان باارای باه فااروت رسااال ن آلهااا تا بیری ال یلاای و
روزی در مو ا بام ا اد بااه همیااایلان خااود گه ا

کااه ماان دیل ا

امااامی را در خااواه

دی ا م کااه لااور مو ّساای در اطااراف ساارت تابااان بااود و در آن تسااه اااهر ش ا خیاار ایاان
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خااواه بااهزودی در آن لااواحی من لاار گردیا و از هاار طاارف جمعیا

زیااادی بهسااوی آن

تسه روی آورد و بناتی هب باه لاام اماامزاده در آن م ا برپاا سااخ ن دهواان باا ایان تا بیر
تمااام خربوزههااای خااود را بااا بهااای زیااادی فروخا

و ثااروت ابا م احظااهای بااه دسا

آورد و چن ی بعا باه حی ا خاود اع اراف لماود ولای کیای باه سا نان او گاوت لا اد و
ایاان م اا باارای آن ده)اا ه و ااراا اطااراف زیارتلاااه عمااومی گردیاا » (دالمااالی،0991 ،
صص )091-090
دالمااالی در ب لاای دیلاار از سااهرلامه ،دالمااالی بااه بازلمااایی عادتهااا و آداهورسااوم
ایرالیااان در زمین ا بازیهااا و ساارگرمیهای رای ا آلااان میپااردازد بااه ایاان صااورت کااه او
«دیلااری» را در جایلاااه خااود پریرف ااه و ب ا ون وارد ساااخ ن دی ا گاهم ،بااه لو ا داس ا ان
دراینباااره میپااردازد ایاان لااو تصااویر ،ساایّا خااود را از ارجاعااات فرهنلاایات رهااا
ساااخ ه و ب ا ون ارزتگااراری باار دیلااری ،تنهااا بااه بازلمااایی او میپااردازد در ایاان شاایوۀ
برخااورد بااا دیلااری ،س ایّا بااا للاااهی جهااالی و بینالم اای بااه دیلااری ،اامن پااریرت
مجموعااهای از تهاوتهااایی کااه میااان فرهنااع او و دیلاار م اا وجااود دارد ،سااعی در
رساای ن بااه درک و شااناخ ی از دیلااری دارد در ایاان لااو بازلمااایی،
لمیگیاارد و بنااابراین سایّا بااه دو طا

جنااون و تاار

اااوتی صااورت

کااه شااام تصاااویر ابراوگولااه از

دیلااری اساا  ،لاتاا لمیشااود (پااا و )0770 ،بااهعنوان لمولااه ،او داساا الی راجاا بااه
مهصاا در دوازده صااه ه بااا اشااارات د یواای بااه گهاا وگوی
ّ
ش)یاا ن جناااو را بااهطور
میان ش صی ها روای

میکن :

گویناا در ساااع  119هجااری ( 0001می ااادی) در ی)اای از واحااات لجاا جااوان 11
سالهای موسوم به فار

کاه از افاراد ی)ای از یایا مهاب عاره باود باا دوشایزۀ زییاارویی

ازدواج کاارد و زلاا گالی بیاایار خوشاای داشاا  ] [ ،ماا ّتها میگرشاا

کااه ایاان زن و

شوهر بااهب جنااو ش)یا ه بودلا و چاون هاردو بااهوت بودلا هیفیاه موفاق باه باردن
بازی لمیش یه روز فاار
و گه

عجا

[ ] دسا

باه بفا خاود بارد و شیلا عطاری بیارون آورد

مان ایان شیلا عطار را از باازار ح ا

تاجری که آن را به من فروخ

م صوصاا بارای تاو خریا ه باودم

سوگن یااد کارد کاه ایان عطار از گا سار شایراز گرف اه
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ش ا ه [ ] ارفاار ،به ا زده ب ا ون این)ااه بلوی ا « :ماارا یاااد اس ا » ،فااورا ،شیلااه را گرف ا
[ ] فااار

گها  :ماارا یاااد اسا

و تااو را فرامااوت ،بااازی را باااخ ی و بایا طیااق اارارداد

رف ار کنی» (دالمالی ،0991 ،صص )119-110
دالمااالی چنااین للاااهی را بااار دیلاار هنلااام روای ا
لمایان میساازد چناین روای ای کاه در منظار سایّا  ،بریا
لیااز ت ا

عنااوان «ازدواج بری ا » الع)ااا

دالمالی بر این للاه برییهگرایالاه اسا

داس ا الی دربااارۀ ازدواج لااامط وه
ج اوه لماوده و در ساهرلامهات

یاف ااه اس ا  ،حاااکی از لااوعی ت کی ا از سااوی

و هماانطور کاه پیمتار رکار شا  ،باه

ااوتی در

رابطااه بااا فرهنااع دیلااری منجاار لمیگااردد در اینجااا بااه ب لاای از ایاان داس ا ان اشاااره
میشود:
او چنااین لواا میکاارد :دوشاایزهای در ایاا مااا بااود کااه در زییاییالاا ام و وجاهاا
صااورت شااهرتی داش ا

ماان بااا زحمااات و ت م ا خیااارات زیاااد توالی ا ب بااا او ازدواج

لمااایب یعناای بااا دادن یهصا تومااان پااوع لو ا او را از پا رت خری ا اری کااردم م سااهاله
[ ] م ها
جنا لیا

شا م کااه زوجا ماان از جاانا زلااان معمااولی لییا  ،ب )ااه فوااا لیااا
زلاان اسا  ،یعنای پیار جوالییا

آن خااالی از اشاا)اع لییاا

کاه در ل یجا حادثاهای کاه تجزیاهوت ی

دوشاایزهای م یااوه گردیاا ه و بااا آن لیااا

بااههرحاع باارای حهاا شااراف

و حیثیاا

او از

درآماا ه اساا

خااود و پاا رت باا ون سروصاا ا او را لاازد

وال ا ینم فرس ا ادم و ص ا تومالی را کااه داده بااودم م رمالااه از پ ا رت مطالیااه کااردم ولاای
ل والی ب باه وصاوع آن موفاق شاوم از آن باه بعا باا خاود عها کاردم کاه باهطور مجارد
زل گالی کنب و دیلر خیاع ازدواج را در سر لسرورالب» (دالمالی،0991 ،

)902

 .5بحث و نتیجهگیری

سااهرلام هالریرلااه دالمااالی ،باایم از دیلاار ساایّاحان فرالیااوی کااه در اارن بییاا ب
می ااادی رهیااسار ایااران ش ا ل  ،بااه ایاان حااوزه از ادبیّااات عامااه توجّااه للااان داده اس ا

از

خ اع تصااویر ادبیّاات عاماه شاام ح)ایاات ،داسا انها و اشاعار و گه اار عامیالاه ،تصااویر
بیاا های مااورد بررساای اارار گرف ناا کااه در حافظاا جمعاای م اا

ایااران و لیااز برخاای

اروپاتیااان س ایّا لواام بی ا هال ل یج ا بررساای ،للااان میده ا کااه بازتاااه ادبیّااات عامااه،

بازتاه ادبیّات عام ایران در سهرلام از خراسان تا

سی
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تصویرساازی از فرهناع ایرالیاان را در ابعااد گولااگون شا ه اسا

ل یا ین تصاویر

فرهنلاای را میتااوان در میاارای بناای زبااان و اده فارساای لاازد ایرالیااان دالیاا

کااه

لمولااههای مهااب آن در شاااهنام فردوساای و اشااعار سااع ی و حاااف و لیااز اشااعار عامیالااه
تج ّی یاف هالا ایان مو او همچناین ،توجّاه ماردم را در حها آثاار م ای سارزمین خاود
به تصویر میکلا در کناار ایان ماوارد ،سایّا شایه لی و للااه مثیا

خاود را باه ادبیّاات

عامااه ایااران للااان میده ا افاازون باار آن ،تصاااویر موجااود در حافظ ا جمعاای ایرالیااان و
اروپاتیااان را لیااز در ایاان بازلمااایی آشاا)ار میسااازد دروا اا  ،دالمااالی از طریااق روابااا
بیناش صاای بااا ایرالیااان و لیااز روابااا بینااام نی بااا آثااار تاااری ی و سااهرلامههای پیلااین
اروپاتیان ،به بازلمایی «دیلری» میپردازد
ب اام دیلااری از ایاان تصاااویر ،بااه للاااه ال اااهگر س ایّا بااازمیگردد کااه ج وههااای
ویا های از فرهنااع ایااران را بنااا باار دیا گاه و ایا تولو ی سایّا بازتاااه میدها در اب ا ا،
لواام ایاا تولو ی ساایّا در جهاا

ع ااایق ش صاایات مطاار اساا

کااه بااه بازلمااایی

تصاااویر مثی اای از گنجین ا صنای دسا ی و ارزت آثااار باس ا الی ایااران منجاار ش ا ه اس ا
وه ا بعا  ،ایا تولو ی برآما ه از للاااه اگزوتیااه سایّا اسا
اروپااایی و دی ا گاه بال ا
بازلمااایی ،در الاا

کااه در آثااار دیلاار سایّاحان

اروپاتیااان بااه کلااورهای جهااان سااوم یاف ا

اساا رتوتی

در

میشااود اینگولااه

در حافظاا جمعاای حااه شاا ه و در سااهرلامه تصااویری

منهاای را از خ قوخااوی ایرالیااان و خرافااات آلااان ماانع)ا میسااازد در وه ااه سااوم ،ایاان
تصویر فرهنلی بار دیلر در بیاان باورهاا و عوایا مارهیی ایرالیاان آشا)ار میگاردد کاه بار
فاص ا میااان ای ا تولو ی س ایّا و دیلااری ت کی ا دارد همچنااین ،شاارایا م)ااالی ،بااهلاچار
ساایّا را گاااه بااه سااوی همیاااناللاااری سااوو میدهاا و در مااواردی ،اامن پااریرت
دیلااری در جایلااااه خااودت ،آداهورساااوم ایرالیااان را بهصاااورت تصااویری خنثااای و
فرهنلی للان میده
هماانطور کااه ها ف تصویرشناساای ،شاناخ

فرهنااع خاود در ادبیّااات دیلاری اسا ،

بررسی ایان ساهرلامه لیاز ابعااد مهمای از فرهناع ایاران را از للااه جیا جوگر دالماالی باه
تصویر کلی ه اس

درلهایا  ،میتاوان ل یجاه گرفا

کاه سایّا  ،از خ ااع بازتااه ادبیّاات

مطالعات زبان و ترجمه
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عامااه ایااران ،فرهنااع جامعاا «دیلااری» را بااه خوالناا گان معرّفاای میکناا و شااناخ
طرفه زماالی باه عرصا

دو

هاور میرسا کاه ایا تولو ی سایّا باا بازلماایی دیلاری در هاب

میآمیاازد و خوالنا ه را بااه سااوی فهااب فرهنااع جامعاه و دیا گاه «خااود» دالمااالی رهنمااود
مایکنا شاایان یااادآوری اسا

کااه سااهرلامهای باا چناین اطّ اعاات بناای و ارزشاامن ی در

حاااوزۀ ادبیّاااات عاماااه ،میتوالااا راهللاااای ت ویواااات مردمشناسااااله و تصویرشناساااال
گولاااگولی در زمین ا بررساای عناصاار فول) ااور باش ا کااه ساای

آش)ارسااازی ابعاااد مهااب و

برجی های از زل گی ایرالیان عصر اجار میگردد
کتابنامه
تاتیی ،ز و حی ری ،ف ( )0970بررسی گه مان پیااس عماری و لمودهای آن در ترجمه «سهرلامه یه
ساع در میان ایرالیان» مطالعات زبان و ترجمه90-19 ،)0(09 ،
تمیبداری ،ا ( )0971فرهنع عامه تهران ،ایران :مه)امه

حیاتی ،ز ( )0970بازخوالی هزار و یه شااا
اللوی اط ا رسااالی دراماتیه) به هم

با روی)رد مطالعات تطییوی بینارساااالهای (با ت کی بر

م ف وحی ،مجموعه موالات سااومین همایم م ی لظریه و

لو ادبی در ایران ( )90-09تهران ،ایران :خاله ک اه
دادور ،ا ( )0997تصویر یه شهر بربی در آثار سه لویین ه ایرالی لام فرهنلی ان009-091 ،)0(0 ،
دالمالی ،ه ( )0991از خراسان تا ب یاری (ف وحلی ،ترجمه) تهران ،ایران :امیرکییر
دوگوبینو ،آ ( )0999سه ساع در آسیا ( هوشنع مه وی ،ترجمه) تهران ،ایران :للر طره

زینیول  ،ت  ،و امیری ،پ ( )0972تصاویرشاناسی فرهنلی ایرالیان در آیین سهرلامه پولاک فص نام
ت ویوات فرهنلی ایران97-19 ،)0(01 ،
شاااهم م ی،

 ،روشاانه)ر ،ک و رسااولی،

( )0971فرهنع عامه ایرالی در سااهرلام ابن بطوطه

فرهنع و ادبیّات عامه099-019 ،)00(1 ،
ع ویزاده ،ف و وح الیفر ،ا ( )0979ج وههای فرهنع عامه در ساهرلامه سه ساع در آسیای وزف
آرتور گوبینو فرهنع و ادبیّات عامه109-079 ،)19(9 ،

فارسایان ،م و اسامیآریان ،ف ( )0979بررسای تصاویرشاناسااله ملاه در سهرلامه از خراسان تا
ب یاری اثر هالریرله دالمالی پ وهلنامه خراسان بزر 71-90 ،)99(9 ،
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فارسیان ،م و اسمیآریان ،ف ( )0979تصویرشناسی آیین تلیّ در ایران از للاه او ن اوبن به هم
م فارسایان ،ساومین همایم بینالم ی ادبیّات تطییوی فارسای و فرالیه (

 )179-197مله ،

ایران :ال لارات دالللاه فردوسی
یاسی ،و ( )0971پ وهلی اجمالی در ادبیّات عامه ایران تهران ،ایران :اطّ اعات
لایارد ،ه ( )0929ساااهرلام لایارد یا ماجراهای اولیه در ایران (م امیری ،ترجمه) [بیجا] :ال لاااارات
وحی

م جوه ،م ( )0991ادبیّات عامیالهی ایران (مجموعه موالات دربارهی افیااالهها و آداهورسااوم مردم
ایران) تهران ،ایران :چلمه
م رابی ،م و کمالی روسا ا،
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( )1101مبن بر ای

کاه هار یا

کده اسا

و قااوّت ااود را دار اا و ترکیاا
مشخصات زبانشموزان م توا
کلیدددواژههددا رو
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زباان ااف ضاعف

از رو هاا شماوز

مناسااب از همااۀ رو هااا ،بااا توجّااه بااه یاااز و

دای مثبد در پ داشده باش ب
تاا رید تکلیاافم ااور ،رو

تاا رید بااروندادم ااور ،رو

ت رید دروندادم ور ،فراگیران ایرا  ،فراگیر واژگان
 .1مقدّمه

ظاار بااه اهمّیّ ا
شموز

واژه در فراین ا شمااوز

و یااادگیر زبااان دوم ،رویکردهااا مخدلااف

زبان یاز دیا گاههاا مدوااوت را درباارۀ اهمّیّا

و چیاو ی شماوز

واژه مطار

کاااردها ااا (ساااودمن افشاااار)1110 ،ب باااهعنوانمثام ،در رویکردهاااا کلاسااای  ،ما نااا
دساادور-ترجمااه ،0تأکی ا ب ار شمااوز

واژه بهصااورت ااارا از باف ا  1و از طریاام معرّف ا

معااادم زبااان اوّم اس ا ب درحال کااه از منظاار رویکردهااا ا یاار (رویکردهااا شاانا د و
یااا ارتباااط ) ،یااادگیر واژه در بافاا
اهمّیّ

و فااراهش شوردن فرصاا

جهاا

اساادواده از شن

دارد و به یادگیر منجر م گرددب
مااوده ،ا

اص ا را در یااادگیر زبااان دوم دریاف ا
ّ
یکا از مباااحث کااه توجّااه

تااأریر تکااالیف درونداد 3و بااروندادم ااور 0باار یااادگیر اجاازا مخدلااف زبااا
رو

و

اساا ب

دروندادم ااور ،اگرچااه زبااانشمااوزان را در معاارز زبااان دوم قاارار م دهاا  ،امّااا

منجاار بااه اجبااار باارا تولیا زبااان دوم در ش هااا م شااودب در م ابااب ،رو
زبااان شمااوزان را بااه تولیاا و اساادواده از زبااان دوم ترغیاا
بایار از م ّ ی و همی طور کداا هاا و منااب شماوز

بااروندادم ااور

م مایاا (الااید)1101 ،1ب

زباان ،ضام تأکیا بار رویکارد

بروندادم ور معد ا کاه تنهاا باا ا جاام تکاالیف بروندادم اور اسا

کاه یاادگیر زباان

و توا اااای تولیااا و اسااادواده از شن حاصاااب مااا گاااردد (الاااید1113 ،؛ لا ااا )1101 ،6ب
1. grammar translation
2. context
3. input-based
4. output-based
5. Ellis
6. Long

تأریر رو
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باااای وجود ،تعاا اد از پژوهشاایران (الاارام 0و الااید1102 ،؛ شاایندا  )1100 ،1باار ایاا
باور کاه ممکا اسا

دروندادم اور بارا زباان شماوزان ُردساام بهدار و ما ررتر

رو

باشاا ب یکاا از دلایااب ایاا اساا
اتّوااام م افد ا و بااه علّ ا

کااه یااادگیر زبااان اوّم از طریاام رو

دروندادم ااور

فاصاالۀ کااش میااان یااادگیر زبااان اوّم و دوم ،فراین ا یااادگیر

زبان اوّم باه زباان دوم قاباب ا د اام اسا

(شایندا )1100 ،ب باای حاام ،مدأساوا ه ت ی اات

کاااف دربااارۀ ایاا موضااور ،صوصاااً در مااورد زبااانشمااوزان ُردسااام ایرا اا صااورت
یرفده اس ؛ بنابرای  ،پژوه
0ب شیاااا رو

دروندادم اااور یاااادگیر واژگاااان زباااان دوم را بااارا فراگیاااران

ُردسام ایرا
1ب شیااا رو

حاضر قص دارد تا به پرس ها زیر پاسخ ده :
تاهیب م کن ؟

بااروندادم ااور یااادگیر واژگااان زبااان دوم را باارا فراگیااران

ُردسام ایرا

تاهیب م کن ؟

3ب اگاار هاار دو رو

درونداد و بااروندادم ااور یااادگیر واژگااان زبااان دوم را

تاهیب م کنن  ،کا امیا

بارا زباانشماوزان ُردساام ایرا ا ما ررتر واها

بود؟
در ایا راساادا ،در ابدا ا هاار کا ام از رو هااا درونداد و بااروندادم ااور و همی طااور
پیشااینۀ ت یاام توضااید داده م ا شااودب در ادام اه ،بااه ب ااب دربااارۀ رو
حاصب از ا جام پژوه

ت یاام و دااای

پردا ده واه ش ب

 .2پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظری

از سااام  0991میلاااد  ،تمرکااز پژوهشاایران از شمااوز
زبان مادر و یاادگیر عناصار زباا

باهصاورت ج اگا اه ،باه اسادوادۀ بیشادر یاا من صاراً

از زبااان م صا و یااادگیر عناصاار زبااا
ایاا اساااا ،ظریّااههااا ج یاا

زبااان دوم از طریاام اساادواده از

در کنااار هااش و در بافا

تغییاار یافدااه اسا  .باار

ما ناا ظریّااۀ «توجّااه» 3و «درونداد» 0مطاار شاا
1. Erlam
2. Shintani
3. noticing hypothesis
4. input hypothesis
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(غلااام و فااروردی )1107،ب ایا
م ص ا و یااادگیر در درون باف ا
رو های اسا

ظریّااههااا باار یااادگیر شگاها ااه ،توجّااه بااه عناصاار زبااا
تأکی ا م ا کنن ا ب رو

کاه باعاب افازای

ما شااودب بااه عناصاار زبااا
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شمااوز

درونداد یااز از جملااه

توجّاه و درا عمیام از عناصار زباا

کااه فراگیاار در یا

بافا

ارتباااط دریافا

در درون بافا
ما کنا درونداد

م گوینا ( مااز دوسا  ،صاابر دهکارد و شاویع 1109 ،؛ گاد و مکا )1117 ،0ب بار
اساااا تعریااف الااید ،1101( 1صب  ،)121رو

تاا رید دروندادم ااور روشاا اساا

کااه «زبااانشمااوزان را درگیاار دساادکار  3و پاارداز  0دادههااای م مایا کااه در معاارز شن
قرار گرفداه و یاا ملازم باه پارداز
ت ایش م شود ،بلکه عناصر زبا
و ا

اهمّیّا

ش هاا شا ها  .در ایا رو  ،زباان باه عناصار ج اگا اه
در کنار هش و در درون باف

ارزیاب م شو ب»

درونداد در یااادگیر زبااان همااواره ماورد توجّااه م ّ اای بااوده اسا ب

بااهعنوانمثام ،کرشاا  0921 ،0921( 1و  )0992بااا ارا ااۀ فرضاایّۀ درونداد ،بیااان مااود کااه
اساادواده از تکااالیو کااه باار تولیاا زبااان تأکیاا دار اا  ،تااأریر واقعاا و ماااد یش باار
زبااانشمااوز

ار اا و تنهااا پاارداز

م گرددب و بارا ادّعاا

درونداد قابااب توهاایش 6منجاار بااه یااادگیر زبااان

اود دلایاب زیار را بیاان ماود -0 :هایچ ماادن ات و شاواه

مبناا باار یااادگیر زبااان از طریاام باارونداد وجااود اا ارد؛  -1امکااان بااه دساا
تااوا

بالااا زبااا

با ون باارونداد وجااود داردب در هماای راساادا ،لا ا

بر فرضایّۀ درونداد کرشا  ،ضام ارایاۀ تئاور تعاماب

7

شوردن

( )1101بااا تکیااه

اود بیاان ماود کاه تنهاا شارای

لااازم باارا یااادگیر زبااان دوم ،درونداد ساااده و قابااب فهااش و تعامااب و همکااار در
پاارداز

درونداد اس ا ب همچناای ارلااام و الااید )1102( 2دو دلیااب عم ا ه باارا اساادواده

از تکالیف دروندادم اور و تاأریر شن بار یاادگیر زباان دوم برشامرد  -0 :بار اسااا ظار
1. Gass & Mackey
2. Ellis
3. manipulation
4. processing
5. Krashen
6. comprehensible input
7. interaction hypothesis
8. Erlam & Ellis

تأریر رو

ت رید درون داد م ور در م ابب برونداد م ور ببب

اشاامی  ،)1110( 0دا ا
از دا

تولی

ادراک ا

017

صوص ااً در مااورد یااادگیر واژگااان زبااان دوم ،زودتاار

م شیا ؛  -1توجّاه 1بار اسااا ظریّاهها کرشا

به دس

ا

باهسازای

در یاااادگیر زباااان دوم دارد و اسااادواده از تکاااالیف دروندادم اااور باعاااب توجّاااه
زبانشموزان به اجزا زبا
در م ابااب ،ه ا

م گرددب

از شمااوز
ما نا صا ب

فعّالیّ هاا تولیا

بااروندادم ااور ،برقاارار ارتب ااف و ا د ااام پیااام از طریاام
کاردن و وشاد اسا

(کیاوانپنااه ،علاو و راو ا

1111؛ م مودشباااد و ساالیما )1100 ،ب در ایاا رو  ،شمااوز
واژه ،در قال ا

فعّالیّ ا هااا تولی ا

درواقاا توجّااه بااه رو
ت ی ااات

ما ناا

و بااهصااورت گودااار یااا وشاادار ا جااام م پااریردب

بااروندادم ااور و اهمّیّاا

شااأت گرفاا

عناصاار زبااا

،

شن در یااادگیر زبااان دوم از دااای

کااه شااان داد اا تنهااا در معاارز قاارار دادن زبااانشموزان بااه

درونداد قابب فهاش کااف

و درساد  3زباان دوم را توساعه دها ب

باوده و م توا ا صا ّ
اااطر اسا

درواقا ای ا اماار بااه ایا

باارا تولی ا زبااان دوم و دریاف ا

کااه زبااانشموزان در چناای شاارایط فرص ا

باااز ورد و در دیجااه توجّااه بااه اجاازا زبااا

کاااف

را ار ا

( ااج و تینا)1101 ،0ب
از ظاار سااویی  ،)1111 ,0991( 1باارونداد دارا سااه کااارکرد مهااش اساا ب اولاااً تولیاا
باارونداد و باااز ورد کااه زبااانشموز در مااورد باارونداد ااود دریافاا

ماا کناا منجاار

م شود تا و به فاصلۀ موجاود بای زباان دوم ،باه صاورت کاه او اسادواده م کنا و زباان
دوم ،به صورت کاه گاوی وران زباان دوم اسادواده م کننا  ،پا بباردب درواقا  ،زماا
زبااانشمااوزان بااه تولی ا و اساادواده از زبااان دوم ترغی ا
اساادوادۀ درساا

از شن بااوده و درصاا د برطاار

واهنا بااودب دوماای

ا

کاه

م شااو  ،درم یابن ا کااه قااادر بااه

کااردن مشااکلات ااود در ایاا زمینااه

باارونداد شزمااودن فرضایّه اسا ب درواقا  ،وقدا زبااانشمااوز از

هشکلاس یا معلّش اود بااز ورد دریافا

ما کنا  ،باه درساد یاا ادرساد درا و تولیا
1. Schmitt
2. noticing
3. accuracy
4. Nassaji & Tian
5. Swain
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ااود از زبااان دوم پاا ماا باارد و بااهای ترتی
جلااوگیر ماا کناا (فااا ر عج شاایر ،در دساا
باارونداد ،ا

شن اس ا ؛ ترغی ا

فرازبااا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

از فایبشاا گ  0دا اا

زبااا

ااود

چااا ؛ رسااای )1107 ،1ب اا

ش اار

زبااانشموزان بااه اساادواده از زبااان دوم ،موج ا

توجّه بیشدر ش هاا باه ایا امار م شاود کاه در چاه زماا

و در مواجهاه باا چاه کاا چاه

بیوین و از چه سا دارهای اسدواده ماین ( ااج و تینا)1101 ،ب
شاایندا

( )1100معد اا اساا

لغات ،م توا نا دسادهبن
را در ذه

کااه کودکااان در یااادگیر زبااان مااادر قبااب از تولیاا

ها مدعا ّد از اشایا پیراماون اود و لغاات مرباوف باه ش هاا

ود ایجااد ماینا ؛ بناابرای باا کمداری تمااا باا زباان ماادر و با ون تولیا

شن م توا ن لغات بایار را فرا گیر ب لارا باا توجّاه باه فاصالۀ کمدار میاان یاادگیر زباان
اوّم و دوم در کودکاااان در م ایااااه باااا بزرگساااالان ،باااه ظااار م شیااا کاااه رو
دروندادم ااور بااایار ماا ررتر باشاا ب باای حااام مدأسااوا ه ت ی ااات بااایار کماا در ایاا
زمینه صورت گرفده اس

(ارلام و الید1102 ،؛ شیندا )1100 ،ب

باااهعنوانمثام ،شااایندا
شمااوز

( )1100در پژوهشااا تجربااا باااه م ایااااۀ تاااأریر دو رو

درونداد و بااروندادم ااور باار یااادگیر واژگااان توساا زبااانشمااوزان ُردسااام

پردا ا ب ای ا پژوهشاایر در گااروه باارونداد از رو
گااروه درونداد از تکااالیف «گااو

س انّد (ارا ااه ،تمااری و تولی ا ) و در

باا ه و ا جااام باا ه »3باارا شمااوز

ا یلیا اسدواده مودب با اینکاه زباانشماوزان هار دو گاروه داای یکااا
واژگان باه دسا

 10لغاا

زبااان

در شزماون تولیا

شورد ا  ،گاروه درونداد در شزماون درا واژگاان داای بهدار باه دسا

شوردب از ظاار شاایندا
سااری اس ا ؛ بااه بیااا

( ،)1100یکا از ویژگا هااا زبااانشمااوزان ردسااام ،شااهبااردار
دییاار ،زبااانشمااوزان از طریاام در معاارز قاارار گاارفد و مشاااه ۀ

اشیاء ،واژگاان را یااد ما گیر ا ب درواقا در ایا رو  ،زباان دوم ما نا زباان اوّم باهطاور
طبیع و از طریم تعامب با معلّش و دییار زباانشماوزان یااد گرفداه ما شاود؛ امّاا ایا ت یام

1. fossilization
2. Rassaei
3. Listen & do

تأریر رو
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باا تعا اد معا ود از زباانشموزان ژاپنا  ،در کلااهااا با کشوکاسا  0و در یا
صوصاا ا جااام گرفاا ؛ بنااابرای سااطد زبااا

م رسااۀ

ش هااا قابااب کنداارم بااودب همچناای ایاا

ت یاام بار رو دساادههااا م ا ود از واژگااان صااورت گرفا ب لاارا ضاارور اسا

تااا

ت ی ااات مشااابه در شاارای مدواااوت و در م ی هااا یااادگیر گو اااگون ا جااام پااریرد
تا بدوان در مورد چیو ی تأریر هر ی

از ای رو ها دیجهگیر درسد ا جام دادب

ارلااام و الااید ( )1102در ت یاام ااود تااأریر رو

دروندادم ااور را باار یااادگیر

واژگااان و شااا ههااا جماا باار رو دو گااروه از زبااانشموزان حاا وداً  03ساااله باارا
شمااوز

 03لغاا

زبااان فرا اااه مااورد شزمااای

قاارار داد اا ب در گااروه اوّم ( 09واار) از

زبااانشمااوزان واسااده شاا تااا ی ساار تکلیااف درونداد هاا
درحااال کااه در گااروه دوم ( 01واار) از رو هااا س انّد جه ا

دار را ا جااام دهناا ب
لغااات و علااا ش

شمااوز

جم ا در زبااان فرا اااه اساادواده ش ا ب دااای ت یاام شااان داد کااه گااروه شزمااای  ،دا ا
ادراک ا بهداار را از واژگااان و شااا ههااا جم ا در م ایاااه بااا گااروه شاااه بااه دس ا
شورد ؛ امّا مدأسوا ه هماانگو اه کاه اشااره شا  ،ت ی اات باایار کما بار رو تاأریر ایا
دو رو

باار یااادگیر زبااان دوم در میااان کودکااان صااورت گرفدااه اساا ب لاارا پااژوه

حاضاار در پاسااخ بااه دعااوت م ّ ینا ما نا ارلااام و الااید ( )1102از پژوهشاایران جها
بررس تأریر ای دو رو

در م ی ها شموزش و فرهنی

مخدلف صورت گرف .

 .3روش پژوهش

مطالعاۀ تجربا حاضار بار مبناا «پاای شزماون» و «پادشزماون» و مدشاکب از دو گااروه
شزمااای

و یا

حاضاار 01 ،زبااانشموز

گااروه کنداارم اس ا ب شاارک کنن ا گان در پااژوه

ُردسااام د داار باای  6تااا  7سااام و از یکاا از م ساااهها شمااوز

زبااان ا یلیااا در

شا

ب ایا زبااانشمااوزان

ایاران بود ا کااه باار اساااا « مو ااهگیار در دساادرا» 1ا دخااا

تجربۀ سه مااه زباانشماوز داشادن و در اارا از شموزشایاه هایچ شموزشا

یا ه بود ا ب

1. intact class
2. convenient sampling

031

سطد زبا
همچنی

مطالعات زبان و ترجمه

شارک کننا گان در ایا پاژوه

بار اسااا شزماون تعیای ساطد شموزشایاه و

مرات ترم قبب ش ها بررس و کندرم گردی ب

 31واژۀ ج ی در دراهای مشاابه ،اّماا باا رو
شمااوز

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

شموزشا مدوااوت ،باه هار ساه گاروه

داده شاا ب از ایاا  31واژه 12 ،واژه اسااش و  0واژه صااو

اسشها و صو هاا ،یاادگیر شساانتر ایا

بود اا ب علّاا

ا دخااا

اور واژگاان بارا زباانشماوزان ُردساام اسا

(الید)1113 ،ب کلیاۀ اساشهاا و صاو هاا از کداا

ا یلیاا شمریکاای اوّلای دوسادان 0کاه
ش ا ه ،ا دخااا

توس ا ا دشااارات شکاااوورد باارا کودکااان در ای ا س ا چااا

گردی ا .

واژگان شموز دادهش ه در جا وم ( )0ارا اه شا ها ا ب قباب از شارور ت یام ،ج یا باودن
لغات از طریم پی شزمون مورد بررس قرار گرف ب
جدول  .1لغات مورد استفاده در تحقیق حاضر

مرحلااۀ پاای شزمااون یاا

هودااه قبااب از شاارور پااژوه

ا جااام شاا ب ساارد افااراد

شرک کننا ه در ت یام ،باهطاور تصاادف باه ساه گاروه درونداد ( 01وار) ،بارونداد (01
ور) و گروه کندرم ( 01ور) ت اایش شا

ب شارور پاژوه

هشزماان باا شارور تارم ج یا

بااودب در گااروه کنداارم ،زبااان شمااوزان واژگااان ج یاا را ما ناا قبااب و مطااابم بااا بر امااۀ
شموزشااا شموزشااایاه یااااد گرفدنااا ب در گاااروه بااارونداد ،شماااوز
فعّالیّ ها باروندادم اور باه زباانشماوزان شماوز

واژگاااان در قالااا

داده شا ؛ امّاا در رو

دروندادم اور
1. First Friends

تأریر رو
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از تکالیف دروندادم ور اسادواده شا و ضارورت بار تولیا گوداار واژگاان باودب در هار
هودااه دو جلا اه کلاااا شمااوز

زبااان برگاازار ش ا ب پااد از چهااار هودااه شمااوز  ،مرحل اۀ

پاادشزمااون برگاازار ش ا ب پاادشزمااون بااا ت اأ یر یااز دو هودااه پااد از مرحل اۀ پاادشزمااون
برگاازار شاا ب در هاار مرحلااه ،دو شزمااون درا شاانی ار و تولیاا گودااار برگاازار شاا ب
از ای شزماونهاا ،سانج

ه

دا ا

واژگاا

داده شا ه) زباانشموزان

(واژگاان شماوز

بودب
 .1 .3تکالیف مورد استفاده در گروه دروندادمحور

در ایاا رو  ،شمااوز

و یااادگیر واژگااان از طریاام ا جااام تکااالیف دروندادم ااور

صااورت گرف ا ب در پااژوه
مناس

ک ا و ا جااام ب ا ه» کااه

حاضاار ،از تکااالیف درونداد «گااو

یاادگیر زباان در کودکاان اسا  ،اسادواده شا ب ایا تکاالیف واکن هاا زباا

غیرزبا

منجر م گرددب قام

گاااو

دادن باااه دسااادورالعمبهای کاااه باااه زباااان ا یلیاااا هاااادن ا جاااام م گیاااردب

بهعنوانمثام ،زما

غیار زباا

شاامب یا

واکان

فیزیکا اسا

و

کاه پاد از

که معلّش به زباان ا یلیاا باه زباانشماوز م گویا « :لطوااً کاارت مدعلام

به پیراه را بردار!» ،زبانشماوز ما بایاا

بای کاارتهاا موجاود ،کاارت کاه پیاراه را

شان م ده بردارد و به معلّش شاان دها ب در ایا گاروه ،تولیا یاا واکان
اش ب شاایان یاادشور اسا

کاه در ابدا ا،

زباا

اهمّیّا

اوۀ ا جاام تکاالیف باه زباان فارسا بارا

زبااانشمااوزان بیااان ش ا ؛ ول ا در ادامااه ،باارا اجاارا تکلیااف از زبااان ا یلیا ا اساادواده
گردی ب
 .1 .1 .3تکلیف اوّل به اعضای خانوادۀ خود کمک کن

در ای ا تکلیااف ،از زبااانشمااوزان واسااده ش ا تااا بااا ا دخااا
کارتها موجود باه اعااا

اا وادۀ اود کما

کااارت ص ا ید از باای

کننا ب  31کاارت کاه اساام و صاوات

مورد اسدواده در ایا ت یام را بهصاورت مصاوّر شاان ما داد باه هار یا

از زباانشموزان

داده ش ب سارد ،معلّاش دسادورالعمب لاازم را باه زباانشماوزان ما دادب باهعنوانمثام ،باه ش هاا
گودااه م شاا « :کو هااا عمااو کوچاا

هااادن »ب زبااانشمااوزان م بایااا

بااه ترتیاا
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کااارتهااا مدعلاام بااه عمااو ،کو ا
پاسخها درس

زباانشموزان ربا

و کوچ ا
شا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

را ا دخااا

و بااه م ا رّا شااان م داد ا ب

و در پایاان ماورد شامار

قارار گرفدنا ب جها

جلااوگیر از ت ل ا  ،زبااانشمااوزان بااه ااو در کلاااا قاارار گرفدااه بود ا کااه قااادر بااه
کر بااردار از حرکااات یک ا ییر بود اا ب همچناای از ش هااا واسااده شاا تااا کااارتهااا
ا دخاب را با دس

ود پوشا ه و سرد همه ،بهی باره ش ها را رو میز بیرار ب

 .2 .1 .3تکلیف دوم حیوان خانگی خود را رنگ کن

در ای تکلیاف ،ما اد ر یا و تصااویر مرباوف باه حیوا اات اا ی بای زباانشماوزان
توزیاا شاا ب ساارد بااه زبااان ا یلیااا  ،دساادورالعمبهااا لااازم بااه ش هااا داده ماا شاا ب
بهعنوانمثام ،معلّش از ش ها م

واس

کارت را که تصویر لاااپشا
شن را ر

تاا لاااپشا

را بانو

کننا ب زباانشماوزان بایا ابدا ا

رو شن باود پیا ا م کرد ا و سارد باا ما اد ر یا بانو

م کرد ب

 .3 .1 .3تکلیف سوم مهمانی

در ای تکلیف ،از زبانشماوزان واساده شا تاا باا پیا ا کاردن کاارتهاا مربوطاه ،باه
مهمااا

ااا وادگ

ااود کماا

کنناا ب معلّااش دساادورالعمبها لااازم را بااه زبااانشموزان

مااا دادب باااهعنوانمثام ،از ش هاااا م

واسااا

بااارا مهمانهاااا باااادن بیاور ااا ب سااارد

زبانشماوزان بایا در میاان کاارتهاا موجاود ،کاارت را کاه تصاویر باادن رو شن باود
پی ا م کرد و به معلّش شان م داد ب
 .4 .1 .3تکلیف چهارم ترسیم اعضای بدن

در ای تکلیف ،تصاویر اقصا از با ن ا ااان در ا دیاار زباانشماوزان قارار گرفا

و از

ش هااا واسااده ش ا تااا باار اساااا دساادورالعمبها معلّااش ،اجاازا مربوطااه را کامااب کنن ا ب
تاا ا یشادان دسا

را بکشان ب سارد

بهعنوانمثام ،معلّاش باه ا یلیاا از ش هاا ما

واسا

زبانشموزان با هار باار ترسایش درسا  ،امدیااز لاازم را م گرفدنا ب جها

بررسا درا ش هاا

از صااوات مااورد مطالعااه ،ماا رّا در پایااان برگااۀ زبااانشموزان را بررساا ماا کاارد و باار

تأریر رو

ت رید درون داد م ور در م ابب برونداد م ور ببب

اساا شاکب ترسیششا ه ،دسادورالعمبها ج یا
بیان م کرد« :ا یشدان دس  ،کوچ
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هادن ب ا یشدان را بزرگ بکشن »ب
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در رو

بااروندادم ااور ،تمرکااز باار تولی ا واژگااان بااود و معلّااش بیشاادر از تکااالیف و

تمااری هااا «ارا ااه» «تکاارار» «تولیاا » اساادواده ماا کااردب در ابداا ا ،بااه زبااان فارساا ،
دساادورالعمبها لااازم بااه زبااانشموزان داده ش ا و در ادامااه ،سااه ااور تکلیااف باارا ای ا
گروه در ظر گرفده شا ب تمرکاز ایا تکاالیف بار تولیا واژگاان ماورد مطالعاه باودب گودنا
اس

که در صاورت یااز ،اسادواده از بااز ورد اصالاح بهصاورت تکارار جاوا

جه

اصلا اشدباهات زبانشموزان در دسدور کار قرار م گرف ب

درسا ،

 .1 .2 .3تکلیف اوّل گوش دادن و تکرار کردن

در ایاا تکلیااف ،لغااات از طریاام اساادواده از فل کااارت در ا دیااار زبااانشموزان قاارار
م گرف ا ب ساارد از زبااانشموزان واسااده م ا ش ا تااا بهصااورت گروه ا و تک ا ش هااا را
تکرار ماین ب
 .2 .2 .3تکلیف دوم ببین و بگو

در ایاا تکلیااف ،زبااان شمااوزان در گروههااا دو وااره باااهش کااار م کرد اا ب یکاا از
زبانشموزان کارت ود را باه دییار

شاان ما داد و او م بایاا

لغدا را کاه کاارت ما

ظاار شااان ماا داد تکاارار م مااودب در صااورت یاااز ،ماا رّا اشاادباهات زبااانشمااوزان را
اصلا م کردب
 .3 .2 .3تکلیف سوم حدس زدن

در ایاا تکلیااف ،لغااات مربااوف بااه هاار گااروه ما ناا مهمااا

(بااهجز یاا

بهصااورت یک یک ا بااه زبااانشموزان شااان داده م ا ش ا و از ش هااا در واس ا
لغ

حر ش ه را ح ا بز ن و شن را بیان کنن ب

مااورد)،
م ش ا تااا
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 .3 .3ابزار پژوهش

باااهمنظور سااانج
تولی

دا ااا

تهیّهشا ه از جا ا

زباااانشماااوزان ،از دو شزماااون درا شااانی ار و

واژگاااا

شموزشایاه زباا

کاه ت یام حاضار در شن ا جاام شا  ،اسادواده

گردی ا ب باارا بررس ا پایااای و روای ا شزمااونهااا مااورد اساادواده ،ابد ا ا از چن ا م ا رّا
باساب ه در حاوزۀ شماوز

زباان در واسا

شا تاا ایا شزماونهاا را ماورد بررسا قارار

دهن ا ب ساارد هاار دو شزمااون درا شاانی ار و تولی ا
سااطد م اا ّمات شموزشاایاه کااه در ا جااام پااژوه
ضااری

باار رو گروه ا از زبااان شمااوزان
شاارک

اشاادن شزمااای

«شلوااا کرو بااا » باارا شزمااونهااا درا شاانی ار و تولیا

 1/70باه دسا

بااه ترتیا

شاا

و

 1/77و

شما کااه بیاا یر پایااای و همباادی مااورد اطمیناان ایا شزماونهااا اسا ب

شزمااونهااا درا شاانی ار و تولیاا

در سااه مرحلااۀ «پاای شزمااون»« ،پاادشزمااون» و

«پدشزمون باا تاأ یر» ،از ظار ساا دار هااهر و ساخد مشاابه بود ا ب در هار دو شزماون،
هم اۀ  31واژۀ شمااوز
یز ،رو

داده ش ا ه مااورد ارزیاااب قاارار گرف ا ب قبااب از برگاازار شزمااونهااا

پاسخده به س الات به فارس برا زبانشموزان توضید داده ش ب

 .4یافتههای پژوهش

همانطور که قبلااً اشااره شا  ،در ایا پاژوه

ساه گاروه بارونداد ،درونداد و کندارم،

در سااه مرحلااۀ پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر ،در شزمااونهااا درا
شاانی ار و تولیااا

شاارک

کرد ااا ب ابداا ا ،رماااام بااودن دادههاااا از طریاام شزماااون

«کولمااوگرو -اساامیر و » 0بررساا و ساارد حااا

مااورد باارا م ایاااۀ گااروههااا ،از

شزمااونهااا «پارامدری ا » و یااا « اپارامدری ا » اساادواده گردی ا ب رمااام و یااا ا رمااام بااودن
دادههااا بااا علاماا

«سااداره» در جاا وم دااای مشااخص شاا ه اساا ب بااهمنظور پاسااخ بااه

سا امها  0و  1و بررسا تااأریر هاار کا ام از رو هااا باارونداد و درونداد باار یااادگیر
و بهیادساارار واژگااان ا یلیااا توساا زبااانشمااوزان ُردسااام ایرا اا  ،ابداا ا میااا یی
مارات بهدسا شم ه در سااه مرحلاۀ پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزماون بااا تااأ یر در هاار
1. Kolmogorov–Smirnov test

تأریر رو
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کا ام از گاروههاا باا اسادواده از شزماونهاا «ویلکاکااون»« ،0تا وابااده» 1و «فریا ما »

3

بهصورت ج اگا ه م ایاه گردی ب
جا وم  1میااا یی و ا اارا

اساادا ارد ماارات سااه گااروه درونداد ،باارونداد و کنداارم

را در شزمااون تولی ا  ،در سااه سااطد پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر ،همااراه
با م ایاۀ سه سطد ارا اه م دها ب داای ت لیاب شماار

شاان داد کاه بارا هار ساه گاروه

درونداد (شمااااره  13/01و ساااطد معناااادار  ،)1/11بااارونداد (شمااااره  10/69و ساااطد
معناااادار  )1/11و گاااروه کندااارم (شمااااره  13/10و ساااطد معناااادار  ،)1/11برابااار
میااا یی

ماارات سااه سااطد پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر رد م ا شااودب

دای شزمونها تع یبا  0بارا هار ساه گاروه (جا وم  ،)1شاان داد کاه میاا یی

مارات

پدشزمون و پدشزماون باا تاأ یر شنهاا بااهش توااوت معناادار دار ا و باهطور معناادار
از میا یی

مرات پی شزمون بیشدر اس ب
جدول  .2میانگین و انحراف از معیار و نتیجۀ مقایسۀ سه سطح آزمون تولید در گروهها

1. Wilcoxon test
2. Dependent T-Test
3. Friedman test
4. Post hoc tests
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اساادا ارد ماارات سااه گااروه در شزمااون درا شاانی ار

در سه سطد پی شزمون ،پدشزماون و پدشزماون باا تاأ یر را هماراه باا م ایااۀ ساه گاروه
ارا ه م دها ب بارا شزماون درا شانی ار

یاز داای ت لیاب شماار

شاان داد کاه در هار

سااه گااروه درونداد (شماااره  13/21و سااطد معنااادار  ،)1/11باارونداد (شماااره  11/13و
ساااطد معناااادار  )1/11و کندااارم (شمااااره  13/01و ساااطد معناااادار  ،)1/11برابااار
میااا یی

ماارات سااه سااطد پی شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر رد م شااودب

دای شزمونها تالاال بارا هار ساه گاروه (جا وم  )3شاان داد کاه میاا یی
پدشزمون و پدشزمون باا تاأ یر هار ساه گاروه بااهش توااوت معناادار
معنادار از میا یی

مارات

ار ا و باهطاور

مرات پی شزمون بیشدر اس ب

جدول .3میانگین و انحراف استاندارد و نتیجۀ مقایسۀ سه سطح آزمون درک شنیداری در گروهها

بنااابرای  ،در پاسااخ بااه ساا امها  0و  1ت یاام حاضاار ،م تااوان ایاا گو ااه دیجااه
گرفاا

کااه هاار دو رو

درونداد و باارونداد تااأریر مثبداا باار یااادگیر و بهیادساارار

واژگان ا یلیا توس فراگیران ُردسام ایرا

دار ب

تأریر رو
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بااهمنظور پاسااخ بااه ساا ام  3و م ایاااۀ میااا یی

ماارات سااه گااروه در مراحااب

پاای شزمااون ،پدشزمااون و پدشزمااون بااا تااأ یر ،از شزمونهااا «کراسااکام والااید»

0

اسدواده گردی ب ج وم شمارۀ ( ،)0داای م ایااۀ ساه گاروه را شاان م دها ب باا توجّاه باه
صور باودن مارات پی شزماون تماام زباانشماوزان در ایا مرحلاه یااز باه شزماون بارا
م ایاۀ برابار ساه گاروه وجاود ا اردب در پدشزماون تولیا  ،برابار میاا یی ساه گاروه
درونداد و باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  09/37و سااطد معنااادار  1/11رد ماا شااود؛
بنابرای  ،در پدشزماون تولیا ساه گاروه توااوت معناادار بااهش دار ا ب داای شزماونهاا
تع یب ا

شااان م ده ا کااه میااا یی

ماارات پاادشزمااون تولی ا گااروه درونداد و باارونداد

باهش یکاان اس  ،امّا باهطاور معناادار از میاا یی

مارات پدشزماون تولیا گاروه کندارم

بیشاادر اس ا ب در پدشزمااون بااا تااأ یر تولی ا یااز براباار میااا یی سااه گااروه درونداد و
باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  07/66و سااطد معنااادار  1/11رد ماا شااود؛ بنااابرای  ،در
پدشزمون با تأ یر تولیا یاز ساه گاروه توااوت معناادار بااهش دار ا ب داای شزماونهاا
تع یبا مشااخص مااود کااه میااا یی

ماارات پدشزمااون بااا تااأ یر تولیا گااروه درونداد و

باارونداد باااهش یکاااان اسا  ،امّاا بااهطور معنااادار از میااا یی

ماارات پاادشزمااون تولیا

گروه کندرم بیشدر اس ب

1. Kruskal–Wallis test
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جدول .4نتایج مقایسۀ گروهها در سه سطح آزمون تولید

جااا وم ( ،)1میاااا یی و ا ااارا

از معیاااار ساااه ساااطد پی شزماااون ،پدشزماااون و

پدشزمااون بااا تااأ یر درا شاانی ار در سااه گااروه درونداد ،باارونداد و کنداارم را همااراه
با م ایااۀ ساه گاروه ارا اه م دها ب در پای شزماون ،برابار میاا یی ساه گاروه درونداد،
برونداد و کندارم باا شماارۀ  1/33و ساطد معناادار  1/20پریرفداه ما شاود و بناابرای  ،در
پی شزمون ،سه گروه بااهش توااوت معناادار

ار ا ب در پادشزماون ،برابار میاا یی ساه

گااروه درونداد ،باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  11/91و سااطد معنااادار  1/11رد م شااود و
در پاادشزمااون ،سااه گااروه تواااوت معنااادار باااهش دار اا ب دااای شزمااونهااا تع یباا
مشخص مود کاه میاا یی

مارات پادشزماون گاروه درونداد ،باهطاور معناادار بیشادر از

میااا یی پاادشزمااون گااروه باارونداد و گااروه کنداارم اس ا
گااروه باارونداد یااز بااهطاور معنااادار از میااا یی
اسا ب در پدشزمااون بااا تااأ یر درا شاانی ار

و میااا یی

م ارات پدشزمااون

ماارات پاادشزمااون گااروه کنداارم بیشاادر
یااز ،براباار میااا یی سااه گااروه درونداد و

باارونداد و کنداارم بااا شمااارۀ  11/03و سااطد معنااادار  1/11رد م شااود و در پدشزمااون
بااا تااأ یر ،سااه گااروه تواااوت معنااادار باااهش دار اا ب بااا اساادواده از شزمونهااا تع یباا
مشخص گردی کاه میاا یی

مارات پدشزماون باا تاأ یر گاروه درونداد و بارونداد بااهش

تأریر رو
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یکاااان اسا  ،امّاا بااهطاور معنااادار از میااا یی

039

ماارات پاادشزمااون گااروه کنداارم بیشاادر

هادن ب
جدول .5نتایج مقایسۀ گروهها در سه سطح آزمون درک شنیداری

 .5بحث و نتیجهگیری

دااای پااژوه
اااب

حاضاار شااان داد کااه هاار دو گااروه باارونداد و درونداد ،دااای بهداار

بااه گااروه کنداارم ،در دو شزمااون درا شاانی ار و تولیا و در دو سااطد پاادشزمااون

و پدشزمون با تأ یر کا
کااه هاار دو رو

کرد ب لرا بار اسااا ایا یافداهها ما تاوان ای گو اه بیاان کارد

م توا ن ا تااأریرات مثبد ا باار یااادگیر و بااهیادساارار واژگااان توساا

فراگیااران ُردسااام داشااده باشاان ب باار اساااا ظاار م ّ ااا

ما نا ارلااام و الااید ( )1109و

کرشا ( ،)0921وقدا زبااانشمااوزان در معاارز تکااالیف درونداد قاارار ما گیر ا  ،بااهطاور
طبیعاا بااه پاارداز
رساای

و ت لیااب واژههااا ج یاا پردا دااه و هنیام کااه بااه درا کامااب

 ،بهصااورت ودکااار و ب ا ون اجبااار ،واژگااان ج ی ا را تولی ا ماا کنن ا ب از ظاار

کرش ا ( ،)0929توا ااای تولی ا زبااان دوم دیج اۀ یااادگیر اس ا
ای رو  ،زبانشموز باا ترغیا

معلّاش ،دادههاا زباا

پردا ده و به اساد لام در یاادگیر دسا

ااه علّ ا

شن .درواق ا در

را درهششمیخداه و باه کشاف قواعا

ما یابا ب در ایا راسادا ،باایار از رویکردهاا

001
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یز تأکی م کننا کاه یکا از وهاایف مهاش معلّاش ،تااهیب کاردن فراینا یاادگیر

و قابااب فهااش کااردن دادههااا اسا ب هااشچناای لا ا

( )1101وسااو ی ( )0921معد ا کااه
بارونداد باعاب

برونداد همیاام باا درونداد ،یاادگیر زباان دوم را تااهیب ما کنا ب رو

توجّااه ،بازیاااب و حوااو واژگااان زبااان دوم ماا شااودب از ظاار کااو  ،)1116( 0باارونداد
عامااب م اارا توجّااه بهصااورت و معنااا عناصاار زبااا
تمااری دا ا
عناصر زبا

زبااا

اساا ب درواقاا باارونداد باعااب

ما شااود و بااه زبااان شمااوزان اجااازه ما دها تااا بهصااورت ودکااار

را تولی کنن و از دا

ود در م ی واقع اسدواده کنن ب

زبا

دااای ای ا ت یاام م توا ا از ظریّ اۀ پژوهشاایرا ما ن ا لا ا
( )0990حمایاا
شموزش

مایاا کااه اساادوادۀ ا صااار از یاا

رو

( )1101و رابیناااون

درساا

1

یااا ب هاار رو

ااف ضاعف و قاوّت اود را دارد؛ بناابرای ما رّا باا توجّاه باه شارای م ای

شموزشاا و یاااز زبااانشمااوزان بایاا ترکیباا از رو هااا مخدلااف را اعمااام مایاا ب
امیریوساااو ( )1106و رابینااااون )0990( 3معد ااا کاااه پااارداز

اطّلاعاااات از حافظاااۀ

کوتاهم ّت به بلنا ما ّت ماادلزم تکارار تکاالیف باه صاورتهاا مخدلاف اسا ب در رو
درونداد ،واژههااا ج ی ا در قال ا

مااد و باف ا

حافظااۀ کوتاهم ا ّت جااا م ا گیر ا ب در رو

بااهطور ا ودشگاااه پاارداز

ش ا ه و در

باارونداد ،واژههااا ج ی ا تکاارار و تثبی ا

شاا ه و از حافظااۀ کوتاهماا ّت بااه حافظااۀ بلن ماا ّت مند ااب ماا شااو ب در ح ی اا ،
زباانشمااوزان در قالا
عناصر زبا

تکااالیف باارونداد و درونداد مخدلااف ،بااه پاارداز  ،تمااری و تولیا

م پرداز ؛ بهطور ا ودشگااه دا ا

هشزمان سرع

و کیویّ

یادگیر

از پااژوه هااا پیشاای

زباا

اود را ارت اا ما دهنا و باهطاور

اود را بهباود ما بخشان ب ایا

یااز همخااوا

دیجاه ،باا داای بر ا

دارد (رسااای 1107 ،؛ شاایندا 1100 ،؛ شاایندا

و

الااااید1103 ،؛ زیوهااااوی )1101 ،0ب بااااهعنوانمثام ،زیوهااااوی ( )1101در پژوهشاااا
دریافاا

کااه هاار دو رو

درونداد و بااروندادم ااور اا

مهماا در رباا  ،دسدرساا
1. Kwon
2. Robinson
3. Robinson
4. Xiaohui
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سااری و تشااخیص واژههااا ج یاا دار اا ب ایاا پژوهشاایر اسااد لام کاارد کااه تکااالیف
درونداد به زباانشموزان کما
رب

م کنا تاا واژههاا ج یا را در حافظاۀ کوتااهما ّت اود

کننا ب علااوه بار ایا  ،تعاماب و گوا وگاو در حای ا جاام تکاالیف درونداد ،زمیناه را

برا پرداز

و درو

کردن واژگان ج ی فراهش م سازدب

در پاسخ به سا ام ش ار ،م ایااۀ دو گاروه درونداد و باروندادم اور شاان داد کاه هار
دو گااروه دااای یکاااا

شوردها ا ؛ امّ اا در شزمااون

را در شزمااون تولی ا واژگااان بااه دس ا

درا واژگااان ،گااروه درونداد عملکاارد بهداار داشاادها ا ب یافدااهها ای ا پااژوه
ای ا اس ا

کااه هاار دو رو

درونداد و باارونداد زمینااه را باارا پاارداز  ،ایجاااد شگاااه ،

توجّااه و تولیاا واژگااان ج یاا فااراهش ماا ساااز ب باااای حااام ،در رو
بیشدر بار پارداز

دادههاا زباا

درونداد و بااه ت ریاا

م گیردب در ای رو

کاه باه شماادگ کاماب رسای

 ،واژههاا ج یا را تولیا

باارونداد ،در همااان ابد ا ا تولی ا واژگااان ج ی ا مااورد توجّااه قاارار
از صورت باه معناا حرکا

ماا یاباا ب درواقاا تواااوت رو

ما کنایش و زباانشماوز در حای تولیا و

باارونداد و درونداد ایاا اساا

تولیاا  ،دیجااه و م صااوم پاارداز

اساا ؛ امّااا در رو

م صااوم تولیاا اساا ؛ بنااابرای  ،در رو
در شزمونها ادراک و دریافد به دس

واژگاان ج یا دسا
کااه در رو

دادههاا دسا

و درا واژههااا در اولویاا
ما یابنا و داای بهدار

م شور ب

بااهطورکلّ  ،دااای ت یاام حاضاار شااان داد کااه رو هااای ما ن ا رو
دار

تکلیاافم ااور

تأکیا دار ا و بارا یاادگیر زباان دوم در بای بزرگساالان م بوبیّا

یز م توا نا بارا زباانشماوزان ُردساام تأریرگارار باوده و در کناار دییار رو هاا

مورد اسدواده قرار گیر ا ب در ایا راسادا ،معلّماان و طراحاان کداا  ،باا شماوز
قال ا

درونداد،

باارونداد ،پاارداز  ،دیجااه و

درونداد ،پاارداز

و زبانشماوزان ساری تار باه درا و پارداز

که بر تولی زباا

تکاالیف

واژههااا ج یاا پردا دااه و پااد از

تکرار واژگان ج ی  ،باه مرحلاۀ توجّاه ،شگااه و سارا جام پارداز

اس

درونداد ،تأکیاا

اسا ب در ایا رو  ،زباانشماوزان در قالا

معلّااش ،بااه درا و پاارداز

مرحلۀ توجّاه و شگااه و زماا
م ا کنن ا ؛ امّ اا در رو

بیااا یر

تکااالیف مخدلااف باارونداد ودروندادم ااور ،م ا توا ن ا فراین ا شمااوز

واژگاان در
و یااادگیر
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، تعا اد، واژگان را بارا زباانشماوزان تااهیب کننا ب از جملاه م ا ودی ها ایا پاژوه
زبااانشمااوزان بااودب پااژوه هااا شین ا ه را م ا تااوان بااا تع ا اد بیشاادر و

سااطد و جنااای

جنااای هااا و سااطو مخدلااف زبااانشمااوزان بررسا کااردب همچناای بااه ظاار ما رسا بااا
 دااای،طولااا ماا ّت و رو هااا مخدلااف ت لیااب داده

اساادواده از پااژوه هااا کیواا
م شی ب
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چکیده
زبااان انگلیساای دیگاار بااهعنوان تهدیاادی باارای یکپااارچگی یااک کشااور محسااو
نمایشااود زیارا نشااانگر روش زنااد ی و فرهنا
واژۀ «انگلیسیهای جهاانی» ،باا
زبااان جهااانی شااده اساا
خودشااان بهحسااا

آمریکااایی و بریتانیاایی نیسا  .اخیااراً

شاده اسا  .درواقا  ،زباان انگلیسای تبادیل باه یاک

و بهناادرت ویشااوران انگلیساای آن را بااهعنوان دارایاای

مایآورنااد .اصاال لااازم ایان اسا

کااه آمااوزش زبااان انگلیسای بااا

عرفهای فرهنگی آمیختاه و ارائاه شاود .ایان رویکارد تأکیاد دارد کاه زباان بایساتی باا
فرهن

آمیخته شاود و باه هماراه جنباههاای فرهنگای تادریس و فرا رفتاه شاود .ضامناً

فرض بار ایان اسا
فرهن ا

کاه جهاانیساازی اکثار ملا هاا را تحا

تاأییر قارار داده و یاک

جهااانی بااه وجااود آورده اس ا  .یک ای از دلای ال ای ان ادعااا وسااایل و کالاهااایی

هستند که در سراسار دنیاا اساتااده مایشاوند .مقالاۀ حاضار نقا
بااا جهانیشاادن ،شااکل یری بااافتی ،تااوان

فرهنگ ای ،مطال ا

معلمان بررسی میکند .نکتۀ مهمی را کاه ایان مطلا
مااوقعیتی اساا

درس ای ،زبااانآمااوزان و

تأکیاد مایکناد ،تاااوتهاای باین

کااه در آن زبااان تاادریس و فرا رفتااه ماایشااود .موقعیاا

باهعنوان زباان خااارجی و موقعیا
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کااه

درسای ،معلماان زباان و برناماهریازان درسای

ماید واق شود.
فرهنگی ،توان

انگلیساای

انگلیسای باهعنوان زبااان دوم .امیاد باار آن اسا

این مطالعاه بارای تهیاه و تادوین مطالا
کلیدواژهها :توان

فرهنا

را در رابطاه

زبانی ،جهانیسازی شده
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 .1مقدّمه

زبااان انگلیساای یااک وساایلۀ ارتبااا ی مشااترا میااان کشورهاساا

کااه ویشااوران

مختلف از کشاورهای مختلاف بارای ایجااد ارتبااس و رسایدن باه ماهاومی مشاترا و قابال
درا ،آن را بااه کااار ماای یرنااد .اهمیاا

زبااان انگلیساای را در هاایچ مااوقعیتی از آمااوزش

زبان نمیتوان نادیده رف  .اماروزه جایگااه ایان زباان باهعنوان یاک زباان میاانجی جهاانی
تثبی ا

بی ازپاای

شااده اس ا  .در ای ان می اان ل این )1110( 0تأکیااد م ایکنااد کااه «بااه نظاار

میرسد زبان انگلیسی به یک ابازار ارزشامند تبادیل شاده اسا

ماورد نیااز

کاه بی ازپای

جهااان اس ا » (ص .)110 .بنااا بااه ات اۀ بهاتی اا ،1110( 1ص« )17 .انگلیس ای عماادهتاارین و
پرکاربردترین زبان جهاانی بارای اهاداف تحصایلی و شاللی اسا » .باه ایان منظاور ااهی
«حتی ا ر در مؤسسات آموزشای زباان آماوزش انگلیسای نباشاد ،زباان باومی و کتاا هاا و
مقالاااتی کااه بااه آنهااا رجااو ماایکننااد انگلیساای اساا » (کناادی ،1110 ،3ص.)31 .
ازآنجاییکااه زبااان انگلیساای نیااز ماننااد همااۀ زبااانهااای دنیااا در بِسااتری از فرهن ا
ماای یاارد ،یاااد یری زبااان انگلیساای علاااوه باار تااوان
فرهنگی اس

زبااانی ،نیازمنااد فرا یااری تااوان

(کولهین )1110 ،0و هار برناماۀ جاام آماوزش زباان انگلیسای ،بایاد باه ایان

جنبااه از یاااد یری زبااان اهمیا
فرهناا

شااکل

وی ا های قائاال شااود؛ ام اا مشااکل اینجاسا

کوچااک (عااادتهااا ،ساان هااا و رفتارهااای روزانااه) و فرهناا

کااه ماارز ب این
باازر

(تاااریخ،

جلرافیا و ادبیاات) در بیشاتر کلاا هاای آماوزش زباان انگلیسای کمرنا تر شاده اسا
این جنبه از فرهنا
نیساا

و

معمولااً چیازی بیشاتر از «یاک سار رمی اضاافی بارای آماوزش زباان»

(تساان  ،1111 ،5ص .)00 .بااه ورکلی هاار برنامااۀ مربااوس بااه آمااوزش زبااان و

یاااد یری شااامل چهااار عنصاار اصاالی اساا  :زبااانآموزان ،معلمااان ،مطالاا

درساای و

سیاس ا هااای اراِئااه شااده توس ا مؤسسااات آموزش ای .هرچنااد سااهامداران اصاالی درواق ا
زبانآماوزان و اهاداف ،نیازهاا و خواساتههاای آنهاا اسا  .مساألۀ عمادهای کاه بار نگارش
1. Lin
2. Bhatia
3. Kennedy
4. Culhane
5. Tseng

کنکاشی در توان
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بااه رونااد ی ااد یری تااأییر م ای اارارد ،نحااوۀ برخااورد مطال ا

معلمان و مؤسسات آموزشای مربو اه باا فرهنا

درس ای،

مقصاد اسا

کاه در ایان میاان معلماان و

کتااا هااای درساای در شااکل یری دیااد اه زبااانآموزان نسااب

و زبااان مبااد و

مقصد و جایگاهشان در میاان ایان دو ،نقا

بااه فرهن ا

باهسازایی ایااا مایکنناد (پی قادم و صاادقی،

 .)1100یاااد یری زبااان بااهتنهایی خسااته کننااده اساا  ،امااا غناای کااردن آن بااا برخاای از
عناصر فرهنگی موجا

نشااس و سارزند ی آن مایشاود .در بخا هاای بعادی جنباههاا و

رواب ا مختلااف ب این زبااان و فرهن ا
مختلف از فرهن

شاار داده خواهااد شااد .شااکل ( )0برداش ا

افااراد

را نشان میدهد:

 .2فراگیری زبان و آموزش فرهنگ

لازمۀ یاک ارتبااس ماؤیر ایان اسا

کاه زباانآموزان از دیاد اه و نگارش فرهنا

دیگار

درا مناساابی داشااته باشااند (مظا ارزاده و آژیااده .)1107 ،تساان  )1111( 0تأکیااد ماایکنااد
کااه «موفقیا
دانااا

در یاااد یری زبااان مشااروس باار فرا یااری دانا

فرهنگااای را بااارای ایجااااد ارتبااااس و افااازای

فرهنگاای اسا ؛ زبااانآموزان

درا مطلبشاااان در زباااان مقصاااد

فرامی یرنااد» (ص)03 .؛ امااا نکتااۀ اصاالی قاباال تأماال ،هاادف زبااانآموزان از یاااد یری
1. Tseng
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اس  .درواق اهداف زباانآموزان تعیاین مایکناد کاه تاا چاه انادازه نیااز اسا

در کلااا

بااه موضااو فرهناا
توان

ا رچه بر اهمی
آمااوزش فرهن ا

کاه

پرداختااه شااود .تسااو )1115( 0خا رنشااان ماایکنااد کااه

فرهنگای تأکیاد شاده اسا « ،مطالا

و تکنیاکهاای خااص بارای

 ...هم نااان نامشااخص اس ا » (ص .)01 .آلااوارز ( )1111هم ن این بی اان

میکناد کاه «الگاوی مشاترا و واحادی بارای آماوزش زباان خاارجی وجاود نادارد» (ص.
 .)035مشااکل اینجاس ا

کااه در بیشااتر مواق ا  ،مؤسسااات آموزشاای اهااداف و ارزشهااای

خااود را تحمیال مایکننااد .ازایاانرو زبااانآموزان و اهااداف یااد یری آنهااا تااا حاادی نادیاده
رفتااه م ایشااود .هم ن این اااهی اوقااات مؤسسااات آموزش ای مربو ااه روشهااا و مطال ا
درساای را باادون در نظاار اارفتن نیازهااا ،خواسااتههااا و کمبودهااای زبااانآموزان تعیااین
م ایکننااد .ابتاادا بای اد مشااخص کن ایم کااه م ایخااواهیم فرهن ا ِ چااه کس ای و کجااا را بااه
زبااانآموزان خااود بشناسااانیم :فرهناا

مقصااد ،فرهناا

مبااد یااا فرهناا

بااینالملاال.

دوغان ااای آکتونااا )1112( 1اظهااار م ایکنااد کااه «در بیشااتر موقعی ا هااای زبااان انگلیس ای
باااهعنوان زباااان خاااارجی ،اهاااداف آماااوزش زباااان و اصاااوک مشاااارک

در کلاااا

باااا

موقعیا هااای زبااان انگلیسای بااهعنوان زبااان دوم متااااوت هسااتند» (ص .)183 .در حقیقا
در موقعیاا هااای آمااوزش زبااان انگلیساای بااهعنوان زبااان دوم ،زبااانآموزان بااهراحتی
مایتواننااد فرهنا
مسااتقیماً ،فرهنا

پااریر شااوند ،یعنای خااود را بااا فرهنا

جدیاد وفااد دهنااد .زبااانآموز،

مقصااد را مایبینااد ،حااس مایکنااد و بااا آن در تعاماال اسا  .هرچنااد در

موقعی ا هااای آمااوزش زبااان انگلیس ای بااهعنوان زبااان خااارجی ای ان تلیی ار دشااوار و اااه
غیارممکن اسا  .ازایاانرو مااک کای ( )1113بیاان مایکنااد کااه «یاک روش مناسا

باارای

آموزش زباان باهعنوان یاک زباان باینالمللای بساتگی باه ایان دارد کاه متخصصاان محلای
آمااوزش زبااان انگلیس ای ،جهااانی بیندیشااند ام اا بااومی رفتااار کننااد( »...ص .)005 .در ای ان
میاان س ا

( )1111باار ای ان عقی اده اسا

کااه تاادریس کلاس ای بای اد باار اسااا

نیازهااای

فااردی زبااانآموزان باشااد نااه حقاااید فرهنگای غیار قاباال انعطاااف و کلای؛ بنااابراین سا
1. Tsou
2. Dogancay-Aktuna
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اظهااار م ایکنااد کااه «بااهجای ی اک رویکاارد فرهنگ ای آشااکار ...الگوهااای تعاااملی درنهای ا
دقیدتر و موفقی آمیزتر خواهند بود» (ص.)051 .

شااکل ( )1نق ا

اهااداف مختلااف در آمااوزش و ی ااد یری فرهن ا

ازایااانرو بسااایار مهااام اسااا

را نشااان م ایدهااد.

کاااه قبااال از آغااااز هر وناااه فعالیااا  ،اهاااداف مختلاااف
قارار یارد .ایان امار مایتواناد از ریاد

دس اندرکاران در نظر رفتاه شاده و در اولویا

فرآیند تحلیال نیازهاا و باا اساتااده از توزیا پرسشانامه باه زباانآموزان ،مصااحبۀ صامیمانه
بااا معلمااان و پر وجااو در مااورد اهااداف موسسااه آموزش ای مربو ااه انجااام شااود .در ای ان
مواقا در نظاار اارفتن نقا

جامعااه از اهمیا

بالااایی برخااوردار اسا  .بااه ایان دلیال کااه

برخاای از جواماا آزاد هسااتند و ازایاانرو فرهناا

مقصااد و بااینالملاال در آنهااا بااهراحتی

میتواند ارائاه و باه اجارا راشاته شاود .بااینحااک برخای از جواما کاملااً بساته هساتند و
فرهن های دیگر را در آنها نمیتوان بهراحتی به زبانآموزان ارائه داد.
آمااوزش و یاااد یری فرهناا

مقصااد در موقعیاا هااای انگلیساای بااهعنوان یااک زبااان

خااارجی احتمال ااً دشااوار اس ا  .کاارم

( )1110بهدرسااتی اسااتدلاک م ایکنااد کااه معنااا از

ریاد تعاماالهااای حضااوری شااکل مای یارد؛ بنااابراین آمااوزش و یااد یری حقاااید دقیاد
فرهن

مقصاد در کلاا

به ایان دلیال دشاوار اسا

دشاوار اسا  .سا

( )1111معتقاد اسا

کاه آماوزش فرهنا

کاه «نتاایج تأسافبااری نظیار تحریاف فرهنا هاای بیگاناه باا
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کلیشاههاای متاداوک و ارائاه ایان فرهنا هاا باهعنوان «دیگاران» یکپارچاه و مناعال

بااهجای عناصااری پویااا و انعطافپااریر دارد» (ص .)050 .هااارومی ( )1111هم نااین بیااان
مایکنااد کااه می ازان دانش ای کااه از فرهنا

مقصااد در کلااا هااای انگلیس ای بااهعنوان زبااان

خاارجی حاصال مایشاود ،محادود اسا  ،زیارا «زماان موجاود بارای آنهاا محادود اسا »
(ص .)50 .در ایاان میااان نالاا

( )1112خا رنشااان ماایکنااد کااه بیشااتر زبااانآموزان

انگلیساای بااهعنوان زبااان خااارجی بااا غیاار انگلیساایزبانها ،انگلیساای صااحب
بنابراین برای این کار نیازی به یاد یری فرهن

ماایکننااد؛

آمریکایی یا بریتانیایی ندارند.

باه ورکلی بااراون )1111( 0پیشانهاد مایکنااد کاه زبااانآموزان مایتوانناد از دانا
خود بارای فرا یاری زباان و فرهنا
زباان انگلیسای «ایان اسا

اولیاۀ

بهاره ببرناد .یاک راهبارد مهام بارای یااد یری آساان

کاه روی فرهنا هاای بااومی تمرکاز کنایم» (نالا  ،1112 ،ص.

 .)311از ای ان ری اد زبااانآموزان م ایتواننااد متااونی بااه زبااان انگلیس ای در مااورد کشااور و
فرهن

باومی خاود کاه باه آن تسال دارناد ،بخوانناد و بنویساند .باا ایان کاار زباانآموزان

احسا

کرده و باا آساود ی خاا ر مایتوانناد در ماورد موضاوعات آشانا مطالعاه و

آرام

ا ا و و کننااد .بااه ای ان منظااور مااک ک ای )1113( 1بیااان م ایکنااد کااه «مطال ا
انتخاا شااده بایاد للااات و ا لاعااتی کااه شااامل مطاالبی در زمیناۀ فرهنا

درساای

بااومی اسا

در

1. Brown
2. McKay
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اختیااار زبااانآموزان قاارار دهااد» (ص .)001 .هم نااین باارای آشاانایی زبااانآموزان بااا
فرهن های بینالمللی از ریاد زباان انگلیسای ،مایتاوانیم مباحا
هااوا ،نااابودی جنگاالهااا ،رشااد جمعیا  ،رمااای
ی اریم .مطمئن ااً موضااوعات جال ا
می اان فرهنگ ای ساارع

کلای از جملاه آلاود ی

جهااانی و غیاره را ارائااه داده و بااه کااار

و آشاانا ،فرا ی اری زبااان را تقوی ا

کاارده و بااه دان ا

م ایبخشااد .علاااوه باار ایاان ،بااد اتااه ناااجی میاادانی و پی قاادم

( ،)1101نجاناادن فرهناا

بااومی در کتااا هااای آمااوزش زبااان انگلیساای ،مزیاا هااای

بساایار دیگااری هاام دارد .انتخااا

یااک محتااوای آشاانا رونااد یاااد یری را تسااهیل ماایکنااد،

قاادرت شااناختی زبااانآموزان را افاازای

ماایدهااد و نق ا

مثب ا

منطقااۀ مجاااور رشااد را

بااهعنوان دری ااهای باارای شااکل یری هویاا

و توانمندسااازی تسااری ماایکنااد (کااامینز،0

 .)0770درواق ناعادلاناه و غیار معقاوک اسا

بیگاناه را

کاه باار مسائولی

زباان و فرهنا

باار دوش زبااانآموزان قاارار ده ایم .در مراحاال اولی اۀ ی ااد یری ،زبااانآموزان هاام در مطال ا
زبااانی (للاا  ،دسااتور زبااان و کاااربرد) و هاام در مطالاا
ازاینرو ارائه مباحا

و موضاوعات آشانا و باومی باه زباان انگلیسای بارای انگیازه دادن باه

زبااانآموزان و ایجاااد یااک وضااعی
حقیق ا

مطال ا

فرهنگاای نقاااس ضااعف دارنااد.

حمااایتی باارای فرا یااری زبااان سااودمند اساا  .در

فرهنگ ای خااارجی و بیگانااه باارای زبااانآموزان کاام ساان و ساااک دشااوار

اس ا ؛ بنااابراین اسااتااده از مطال ا

درس ای عمااومی و ساااده مای اد اس ا  .مطال ا

فرهن ا

مقصااد را ماایتااوان در مرحلااۀ متوسااطه بااه زبااانآموزان معرفاای کاارد .درنتیجااه وقتاای
زبااانآموزان بااا فرهن ا

مبااد (مرحل اۀ ابتاادایی) و فرهن ا

شدند ،میتاوانیم در مرحلاه پیشارفته مطالا
یریم .دلیل

ایان اسا

اندازۀ کافی رشد و پیشارف

مقصااد (مرحل اۀ متوسااطه) آشاانا

درسای میاان فرهنگای را ارائاه داده و باه کاار

کاه در مرحلاۀ پیشارفته ،قادرت اساتدلاک و ادراا زباانآموزان باه
داشاته تاا بتوانناد فرهنا هاای مختلاف را بااهم مقایساه کارده

و از هم تمییز دهناد .شاکل ( )3باه ور خلاصاه مراحال فرا یاری زباان و اناوا فرهنا هاا
را نشان میدهد.

1. Cummins
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بااه ورقط زبااان انگلیس ای ی اک وس ایلۀ ارتبااا ی می اان فرهن ا هااای مختلااف اس ا  .از
لحاظ فنی این زبان یک زبان واساطه در باین ملا هاای مختلاف اسا  .اتاه مایشاود کاه
جهااانیسااازی از ریااد زبااان انگلیساای و اینترناا

رفتااه اساا  .مساالماً زبااان

ساارع

انگلیساای نقاا

فرهنگاای جدیاادی را در ایاان فرآینااد باار عهااده رفتااه اساا ؛ بنااابراین

مایتااوان اا

کااه از آن باارای تحقاد

کااه زبااان انگلیسای وی ای مشااترا افاارادی اسا

بخش ایدن بااه اهااداف شخص ای خااود اسااتااده ماایکننااد .کاااچرو )0785( 0بهدرسااتی بیااان
ماایکنااد کااه «ایاان زبااان تنهااا تااا حاادودی شاایوۀ زنااد ی بریتانیااایی و آمریکااایی را
دربرمای یارد» (ص .)21 .ایان فرآینااد اسا

کااه بااه آن «انگلیسایزدایاای» 1زبااان انگلیسای

اته میشود .ازایانرو بناا بار ادعاای ماک کای (« )1113مالکیا
آن ساال
فرهن

م ایشااود» (ص .)001 .بااه اتااۀ کاایس و ونینجاار

3

یاک زباان باینالمللای از
(« ،)1103دیااد اه راکاادی از

که بارای دهاههاا آماوزش زباان انگلیسای را تح الشاعا قارار مایداد جاای خاود

را بااه ماادکهااای پویاااتر داده اسا ( »...ص .)11 .آنهااا در ادامااه بیااان ماایکننااد کااه بااا روی
کااار آماادن «یااک رویکاارد فراملیتاای 0یااا جهااانی محلی کااه روی پی یااد ی و چنااد انگی
فرهنگاای تمرکااز دارد» (ریساایجر ،1100 ،5ص ،)085 .فرهناا

دیگاار یااک ماهااوم ملاای

ندارد و نمیتوان تعریف واضحی برای آن ارائه داد.
بنااابراین سااؤالاتی کااه پای

مایآیاد ایان اسا  :فرهنا ِ چااه کسای بایاد آمااوزش داده

شااود چااه نااو فرهنگای را بایاد آمااوزش داد چگونااه بایاد فرهنا

آمااوزش داده شااود

پاسخ به این سؤالات باهوی ه «در مناا د آسایایی کاه انگلیسای اغلا

باا رشاته اساتعماری

در ارتباس اسا

و زباانهاا محتاوای سیاسای ،ایادئولوژیکی و فرهنگای را دربار مای یرناد»

بسااایار دشاااوارتر اسااا

(کااایس و ونینجااار ،1103 ،ص .)11 .باااراون ( )1111در ایااان

خصااوص اظهااار مایکنااد کااه یااد یری فرهنا

«تجربای اسا  ،فرآیناادی کااه ساااکهااا بااه

وک میانجاماد( »...ص .)081 .بااینحااک ادعاا مایشاود کاه «فرهنا

قلا

آماوزش زباان

1. Kachru
2. De-anglicisation
3. Kiss & Weninger
4. transnational
5. Risager
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دوم اس ا » (روس ال ،سااتاین باااا و بلن ای ،1111 0ص .)001 .بااهعلاوه اتااه م ایشااود کااه
مقصااد جاادا کاارد (کورتااازی و

حقیقتاااً یاااد یری زبااان را نمیتااوان از یاااد یری فرهناا

جااین ،0777 ،1ص .)071 .هم ن این باارای ی ااد یری ی اک زبااان ،فاارد بای اد دربااارۀ مااردم و
فرهنا

آن آ اااهی لااازم را داشااته باشااد .بااااینوجود ،بااا سااترش زبااان انگلیسای بااهعنوان

ی اک زبااان جهااانی ،فاارض مبن ای باار اینکااه زبااان و فرهن ا
دارناد ،باه چاال

کشایده مایشاود .دلایل

ایان اسا

باااهم ارتبااا ی جداییناپااریر

کاه بیشاتر ماردم زباان انگلیسای را

برای اهادافی غیار از تعامال باا ویشاوران باومی انگلیسای یااد مای یرناد .باه ایان منظاور
بیشااتر زبااانآموزان نیااازی بااه یاااد یری فرهناا

بریتانیااایی یااا آمریکااایی ندارنااد .آنهااا

انگلیسی را به دلایال مختلاای مایآموزناد؛ بارای مثااک ،بارای باه دسا

آوردن یاک شالل،

ترفی ا در شاالل خااود ،دسااتیابی بااه ا لاعااات علم ای ،ورود بااه دانشااگاههااای معتباار ،کااار
کردن با افراد غیر باومی دیگار و غیاره .ازایانرو ماک کای ( )1113بار ایان بااور اسا

کاه

«زباانآموزان نیاازی باه فرا یاری قواعااد فرهنگای ویشاوران باومی آن زبااان ندارنااد» (ص.
 .)001نال  )1112( 3در این رابطاه بیاان مایکناد کاه «جهاانیساازی زباان انگلیسای ،مقولاۀ
چگااونگی تاادریس فرهناا
زبان باین تادریس فرهنا
بزر

را پی یااده ماایکنااد( »...ص .)310 .ازایاانرو اااهی معلمااان
کوچاک (عاادتهاا ،سان هاا و رفتارهاای روزاناه) یاا فرهنا

(تاریخ ،جلرافیا و ادبیات) سردر م میمانند.
در دهااههااای اخیاار عبااارت «انگلیساایهااای جهااانی( »0پنیکااوا )0770 ،5جهاا

سااتردهای پی ادا کاارده اس ا  .ای ان بااه آن معناس ا
فراوانی دارد .حقیقا

ایان اسا

کااه زبااان انگلیس ای نااو و کاربردهااای

کاه افاراد مختلاف در کشاورهای مختلاف زباان انگلیسای

را به کار می یرند و بایشاک نمایتاوان انتظاار داشا

کاه بتاوان آن را باه ارز صاحیح و

بااد قواعااد پی نویساای شااده توس ا متخصصااان دسااتور زبااان بااه کااار رف ا ؛ و چااه
خوشمان بیایاد چاه نیایاد ،ازآنجاییکاه افاراد مختلاف باا ساطح مهاارت زباانی متاااوت آن
1. Rowsell, Sztainbok & Blaney
2. Cortazzi & Jin
3. Nault
4. World Englishes
5. Pennycook
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را بااه کااار م ای یرنااد ،ساااختار دسااتوری ای ان زبااان در ااوک ای ان فرآینااد آس ای
صدمه میخاورد .بعاد از جنا

دی اده و

جهاانی دوم ،بیشاتر ماردم زباان انگلیسای را باهعنوان زباان

دوم و یااا بااهعنوان یااک زبااان خااارجی بااه کااار رفتنااد .بااینحاااک اصااطلا «امپریالیساام
زبااانی» (راجاقوپالااان )0777 ،0دیگاار قاباال قبااوک نیساا  .ملاال و اقااوام مختلااف از زبااان
انگلیساای در مکالمااات روزانااه ،تجااارت ،آمااوزش ،تعاملااات و معاملااات خااود باارای
رسیدن به اهدافشان اساتااده مایکنناد؛ بناابراین در این وناه کاربردهاای زباان ،هایچ نشاانی
از سلطۀ فرهن

آمریکایی و یا بریتانیاایی دیاده نمایشاود کاه اغلا

باه آن انگلیسایزدایای

زبان انگلیسی اته میشود.
در دهااههااای اخیاار اکثاار کشااورها از زبااان انگلیساای باارای انجااام معاملااات اقتصااادی
ب اینالملل ای خااود اسااتااده م ایکننااد .ازایاانرو بااا ا مینااان م ایتااوان اظهااار کاارد کااه زبااان
انگلیسی بهعنوان یک زبان واسطه یاا زباان کمکای عمال مایکناد تاا جواما مختلاف را باه
هم پیوناد داده و نیازهاای آنهاا را تاأمین کناد .درواقا ماا مایتاوانیم صارفنظار از کشاور
خاص ای کااه زبااان انگلیس ای بااه آن تعلااد دارد ،آن را بااهعنوان زبااان ب اینالملل ای ی ااد کن ایم.
ازایاانرو مااک کاای ( )1113تأکیااد ماایکنااد کااه «اکنااون زمااان آن فاارا رساایده اساا
ویشااوران دوزبانااۀ انگلیساای ،مالکیاا

کااه

زبااان انگلیساای را پریرفتااه ،از آن باارای اهااداف

خااود اسااتااده کاارده و بااد نیازهایشااان آن را تلییار دهنااد» (ص)001 .؛ بنااابراین مایتااوان
اساتدلاک کارد کاه «انگلیسایزدایای» یاک فرآیناد اجتمااعی-فرهنگای اسا

کاه در آن زبااان

انگلیسای باادون هیچ ونااه تااأییر امپریالیسااتی ،آزادانااه توس ا افااراد مختلااف بااهعنوان زبااان
دوم ی اا ی اک زبااان خااارجی بااه کااار رفتااه م ایشااود .در این ونااه مااوارد زبااان انگلیس ای
نشااانگر جنبااههااای فرهنگاای ،آدا ورسااوم غرباای نیساا  .درنتیجااه معلمااان غیاار بااومی
ماایتواننااد باادون احسااا

ناااه زبااان انگلیساای را آمااوزش دهنااد .درهرحاااک اصااطلا

«انگلیسایهااای جهااان» حاااکی از ایان اس ا

کااه اشااخاص غی ار بااومی در زنااد ی روزماارۀ

خااود از زبااان انگلیساای باارای رفاا نیازهااای ضااروری خااود اسااتااده ماایکننااد .پیامااد
«انگلیسیهای جهاان» ایان اسا

کاه اشاخاص غیار باومی آن زباان را باه کاار مای یرناد و
1. Rajagopalan
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در ااوک ای ان فرآینااد یکپااارچگی ساااختار آن در هاام م ایشااکند .عل ا

آن ای ان اس ا

کااه

تعاملکنناد ان روی انتقااک معناا تمرکاز مایکنناد و سااختار باه ورکلی فراماوش مایشاود.
این ونه موارد بیشتر در اتماان اتااری اتااا مایافتاد زیارا حاا ظااهر زباان در آن باه
اندازه اتماان نوشاتاری اهمیا

نادارد .در اتماان نوشاتاری (ایمیال ،ناماه ،قارارداد ،مقالاه

و غیره) کاه باه ور عماده توسا افاراد تحصایلکرده انجاام مای یارد ،حاا ظااهر بسایار
مهم اس  .شکل ( )0خلاصۀ اتههای ما را بهوضو نشان میدهد:

«جهااانیسااازی» 0یااک واقعیاا

عیناای اساا

کااه وجااود دارد ،سااترش مااییابااد و

نمیتوان از آن چشمپوشای یاا رهاایی پیادا کارد .جهاانیساازی را مایتاوان از دیاد اههاای
مختلااف مااورد مطالعااه قاارار داد .بااینحاااک همان ونااه کااه بلاااا )1110( 1تأکیااد دارد «در
مااورد موضااوعات مربو ااه بههیچوجااه تااوافقی وجااود ناادارد» (ص .)15 .پ وهشااگران
مختلف جهانیسازی را باه روشهاای مختلاای تعریاف کاردهاناد .بارای مثااک ،هلاد و ماک
اارو )1113( 3از آن بااهعنوان «تلییاار یااا تحااوک در مقیااا

سااازمان اجتماااعی انسااان کااه

جواما دور را بااه هاام پیونااد داده و دسااتیابی بااه روابا قاادرت در میاان منااا د قااارههااای
عمااده جهااان را سااترش ماایدهااد» یاااد کااردهانااد .هم نااین بااد اظهااارات شااریای و
یارمحماادی ( )1103جهااانیسااازی را ماایتااوان از دو دیااد اه مااورد مطالعااه قاارار داد :در
1. globalization
2. Block
3. Held & McGrew
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دید اه اوک ،جهانیساازی باه معنای غربایساازی و آمریکااییساازی اسا ؛ اماا در دیاد اه
دوم اته میشود که جهانیساازی «قارار نیسا

کاه تماامی ملا هاا را همساان کناد ،بلکاه

بایاد آنهاا را باا ونااههاای بیشاتر و هم نااین تاااوتهاای ساترده ملا هاای باومی آشاانا
ساااازد» (خواجاااوی و عباسااایان ،1100 ،ص .)080 .ماااا بهسااااد ی مااایتاااوانیم تاااأییر
جهااانیسااازی را در غااراها و یااا فساا

فودهااای روزانااه خااود مثاال «کاای اف ساای»،0

«سوشاای» و «مکدونالااد» 1یااا نوشاایدنیهااایی نظیاار «کوکاکولااا»« ،اسااپرای » 3و «میلااو»
ببینیم .هماین اور خودروهاایی کاه ساوار مایشاویم مانناد :مرساد
بااهعلاوه ،فرهناا

0

بناز ،تویوتاا یاا پا و.

للاا هااای تکزبانااهای کااه اسااتااده ماایکناایم (از جملااه آکساااورد،

کمبریج ،وبستر و غیره) ،از جملاه کتاا هاای منبا باینالمللای در سراسار جهاان بهحساا
میآیند .تمامی ایان مثااکهاا تاأییر جهاانیساازی را در زناد ی روزمارۀ ماا نشاان مایدهاد.
آن ه روشن اس
و یااا اجتنااا

ایان اسا

کاه ماا بهساختی مایتاوانیم از تاأییر جهاانیساازی جلاو یری

کناایم؛ بنااابراین ماایتااوان ااا

کااه از چنااد منظاار ماایتااوان بااه مسااألۀ

جهااانیسااازی پرداخاا  :اجتماااعی ،اقتصااادی ،سیاساای و آموزش ای .مقالااۀ حاضاار بااه ور
عمده روی نق

و تأییر آموزشی جهانیسازی تمرکز دارد.

نقطۀ مقابال واژه جهاانیساازی ،اصاطلا «باومیساازی» 5اسا  .باومیساازی مایتواناد
به معنای موردی باشد که به یاک منطقاه یاا کشاور خاصای تعلاد دارد مانناد مراسام سانتی،
غرا ،نوشایدنی ،لباا
باهم ترکیا

و غیاره .بااینحااک در سااکهاای اخیار جهاانیساازی و باومیساازی

شاده و واژه جدیادی را پدیاد آوردهاناد« :جهاان محلای شادن» .2در حقیقا ،

جهااان محلاای شاادن بااه تلایااد جهااانیسااازی و بااومیسااازی اشاااره دارد و عناصاار و
جنبااههااای هاار دو واژه را درباار ماای یاارد .همان ونااه کااه کوریااو
اشاااره م ایکننااد ،ای ان واژه «تعاماال ب این محل ای و جهااانی» اس ا

و پویااوک)1101( 1

(ص .)3 .قضاااوت ای ان
1. KFC
2. McDonald
3. Sprite
4. Milo
5. localization
6. glocalization
7. Corrius & Pujol
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مساأله کااه آیاا تااأییرات جهااانیسااازی روی تکتااک ملا هااا مثبا

اسا

یاا مناای ،کااار

دشواری اس  .هرچند مایتاوان ادعاا کارد کاه بارای فرهنا هاای مختلاف مزایاا و معاایبی
دارد .ایان بسااتگی بااه هاار ملتای دارد کااه آن را چگونااه تعریاف کنااد و از قواعااد فرهنگای،
سن ها و میراث خاود حراسا

کناد .چیازی کاه واضاح اسا

نمایتوانااد در براباار تااأییرات جهااانیسااازی از خااود محافظا
یکشاابه اتاااا نماایافتااد ،زیاارا فرآیناادی پایاادار اساا

ایان اسا

کاه هایچ ملتای

کنااد .درواقا جهااانیسااازی

کااه بهتاادریج در سراساار جهااان

سترش مییابد.
یک ای از فوای اد برجسااتۀ جهانیشاادن ایاان اس ا

کااه مااردم فرهن ا هااای مختلااف بااا

شیوههای زند ی و عادتهای هام آشانا مایشاوند .ماردم از ایان ریاد مایتوانناد نگارش
خود را نسب
یک فرهنا

به فرهن ها و سن هاای دیگار وسای تار کنناد .ایان باه آن معناا نیسا

کاه

خااص باه داخال یاک کشاور راه پیادا کارده و سابک زناد ی ماردم را تلییار

میدهد .اعتقاد بار ایان اسا

کاه ا ار کشاوری دارای فرهنگای غنای باشاد ،هایچ فرهنگای

نمایتوانااد بااهزور در آن ناااوک کنااد .ازایاانرو مایتااوان دیاد اه هااارومی )1111( 0در مااورد
تصادم فرهن ها را زیار ساؤاک بارد و باهجای آن موضاو رشاد فرهنا هاا را مطار کارد.
علاوه بر این ،کشورهای مختلاف مایتوانناد از ریاد فرآیناد جهاانیساازی تباادک دانشاجو
و یاا متخصااص کاارده و دانا

خااود را پربااارتر کننااد .رشااته از ایان ،کشااورهای مختلااف

ماایتواننااد متخصصااانی در زمینااههااای مختلااف را وارد و صااادر کاارده و از ایاان ریااد
صنع  ،کشاورزی ،پزشکی و علوم و دان

خود را بهبود ببخشند.

بااااینوجود ،زین اۀ سااادۀ جلااو یری از تااأییر جهااانیسااازی ،بهتاارین راه حاال بااه نظاار
نم ایرسااد .دل ایل

ای ان اس ا

کااه فرآینااد جهااانیسااازی بااه هاار ریق ای م ایتوانااد بااه

کشااورهای مختلااف راه یابااد؛ بنااابراین تنهااا راه عاقلانااه ،غنیسااازی فرهن ا هااای بااومی و
افازای

فهام مااردم بارای رویاارویی بااا فرهنا هاا ،افااراد ،محصاولات و خادمات مختلااف

اس  .درنهایا  ،ایان ماردم هساتند کاه مایتوانناد خاوبی یاا بادی وقاای و محصاولات را
شناسایی ،مشاهده و درا کنناد .بایاد ایان فرصا

در اختیاار ماردم قارار بگیارد تاا بتوانناد
1. Harumi
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ی اا مزای اای کالاهااا و رفتارهااای بیگانااه را خودشااان بررس ای کننااد .پیش اینۀ ماارهبی،

فرهنگاای و تحصاایلی افااراد ،نحااوۀ برخوردشااان بااا فرآیناادهای جهااانیسااازی را تعیااین
میکناد .بیکار )1101( 0معتقاد اسا
از انتخااا

مطالاا

کاه «جهانیساازی روی تماامی فعالیا هاای معلماان

درساای رفتااه تااا یااافتن مناساا تاارین نااو زبااان انگلیساای ،تااأییر

ماای اارارد» (ص .)23 .ماهااومی کااه از بحا
دس

میآید ،آمادهسازی مطالا

ماارکور در رابطااه بااا آمااوزش و یااد یری بااه

درسای مناسا  ،باهوی ه کتاا هاای درسای بارای تقویا

روند فرا یری اسا  .آشانایی باا فرهنا هاای مختلاف و چندبعادی باودن نیازهاای محای
کار و بازار مدرن میتواند به راحاان کتاا هاای درسای کماک کناد تاا بتوانناد کتاا هاای
مایااد و جااالبی را باارای زبااانآموزان ارائااه دهنااد (هایلنااد .)1112 ،1هم نااین ازآنجاییکااه
نیازهااای روز جهااان ماادرن در سراساار جهااان نساابتاً یکسااان اساا  ،معلمااان زبااان درا
بهتااری نسااب

بااه نیازهااا ،کمبودهااا و خواسااتههااای زبااانآموزان دارنااد .بااهعلاوه معلمااان

زبااان بااا بررساای دقیااد نیازهااای فعلاای زبااانآموزان ماایتواننااد رویکردهااا ،متاادها و
تکنیااکهااای مطلااو تااری را باارای تاادریس زبااان بر زیننااد .در ایاان میااان ،معلمااان بااا
بررساای نیازهااای مقصااد ماایتواننااد مهااارتهااایی را انتخااا

و روی آن کااار کننااد کااه

زبانآموزان در آنها نیااز باه تمارین بیشاتری دارناد :مهاارت شانیداری ،اتااری ،خوانادن و
نوشتن .مهمتر اینکه جهانی کاردن مایتواناد دیاد اه ماردم در ماورد زباان خاارجی و زباان
دومی که به کار می یرند را تحا

تاأییر قارار دهاد؛ چاه مثبا

جهاانیسااازی مایتوانااد تااأییر فو العاادهای روی سیاسا

باشاد چاه مناای .در پایاان،

آموزشای یاک کشااور راشااته و

ااامهااای عظیماای را بااه سااوی آمااوزش و ی ااد یری زبااان سااو دهااد .شااکل ( )5تااأییر
جهانیسازی بر آموزش و یاد یری زبان را به تصویر میکشد:

1. Baker
2. Hyland

کنکاشی در توان
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در موقعیاا هااای غیاار انگلیساایزبان (از جملااه مااواقعی کااه انگلیساای بااهعنوان زبااان
خارجی به کار رفتاه مایشاود) ،نقا

معلماان ،زباانآموزان و فعالیا هاای کلاسای اغلا

بین فرهن هاا متاااوت اسا  .واضاح اسا
تعدیل نمیشوند .اصلیترین بخا

کاه برداشا هاای متاااوت هماواره بهسااد ی

مساأله ایان اسا

کاه باا جهاانیساازی زباان انگلیسای،

استااده از اینترن  ،مااهواره و برناماههاای تلویزیاونی ،ماهاوم فرهنا

دسا خاوش تحاوک

بزر اای شااده اساا  .بااه ور عمااده آمااوزش و یاااد یری زبااان انگلیساای بیشااتر در
موقعیاا هااای انگلیساای بااهعنوان زبااان خااارجی کااه زبااانآموزان در آن مشااتا یاااد یری
زبااان هسااتند ،انجااام ماای یاارد .در این ونااه مااوارد ،آمااوزش زبااان انگلیساای بایااد بااد
نیازهااای زبااانآموزان باشااد زی ارا آنهااا اهااداف شخص ای متااااوتی دارنااد .در ای ان فراینااد
زبااانآموزان بهتاادریج ماایتواننااد تااااوتهااای بااین فرهناا
مشاااهده و تحلی ال کننااد و درنتیجااه ی اک باف ا
مقطا  ،سا  )1111( 0باار ایان باااور اسا

بااومی و فرهناا

مقصااد را

زبااانی و فرهنگ ای را شااکل دهنااد .در ای ان
کااه تصااور اینکااه مااردم یاک کشااور مشخصااً

دید اههای فرهنگای یکساانی دارناد ،اشاتباه اسا  .او معتقاد اسا

کاه اروههاای خاصای

از مااردم هسااتند کااه صاارف نظاار از کشااوری کااه در آن زنااد ی م ایکننااد ،وجااه اشااتراا

1. Guest
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زیاادی دارنااد .بااهعنوانمثاک پزشااکان ،داروسااازان و پرسااتاران عماادتاً دیاد اههااای یکسااانی
دارند.
ایاان یااک واقعیاا

غیرقاباال انکااار اساا

کااه مؤلاااههای زبااانی بااهتنهایی نشاااندهندۀ

یااد یری زبااان نیسا  .روساال و همکاااران  )1111( 0تأییااد مایکننااد کااه «آن یاک فراینااد
پی یااده شااکل یری هویاا

اساا ( »...ص .)053 .بااه ایاان منظااور ویدوسااون)0778( 1

اشاااره مایکنااد کااه «ا اار دیاد اه مشااترا ،فرهنا

و دسااتههااای زبااانی مربو ااه مشااترکی

نداشته باشایم ،برقاراری ارتبااس دشاوار خواهاد باود» (ص .)2 .فرهنا
خااارجی ممکاان اس ا

زباان دوم یاا زباان

دی اد اه ،ارزشهااا ،نگاارش و رفتااار زبااانآموز را تح ا

دهااد .هرچنااد ایاان موقعیاا

تااأییر قاارار

بیشااتر در مااورد موقعیاا هااایی کااه در آن زبااان و فرهناا

ارتباااس بس ایار نزدیک ای باااهم دارنااد ،صااد م ایکنااد .بااهعبارتدیگر ارتباااس مسااتقیم ب این
فرهن ا

و آدا

اجتماااعی ،ی ااد یری و آمااوزش زبااان را بهبااود م ایبخشااد .بااااینوجود در

موقعی هایی که زباان خاارجی داخال فرهنا

خاود فارد تادریس و یااد رفتاه مایشاود،

موضااو کاملاااً فاار ماایکنااد؛ بنااابراین بنااا بااه تأییااد بااراون (« )1111بااین اشااخاص بااا
فرهنااا هاااای مختلاااف ،احتمااااک ساااواتااهم زیااااد اسااا » (ص .)011 .در حقیقااا
شکل یری موقعیتی در وضاعی هاایی کاه انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی باه کاار رفتاه
م ایشااود نساابتاً دشااوار اس ا

زی ارا زبااانآموزان بهسااختی بااه کاربردهااای حقیق ای زبااانی

دسترس ای دارنااد .بیشااتر آن ااه را کااه زبااانآموزان فرامی یرنااد از ری اد مطال ا
دریاف

نوشااتاری

میکنند .به ایان معنای کاه آنهاا بهنادرت در معارض اساتاادههاای عملای ،ارتباا ی

و کاربردی زبان قرار می یرند .همان وناه کاه مایدانایم ،یااد یری یاک رفاه نیسا
یااک فرآینااد دو رفااه اساا

بلکاه

کااه از ریااد کاااربرد و تولیااد شااکوفا ماایشااود :نوشااتن و

خواناادن .بااینحاااک در موقعیاا هااایی کااه انگلیساای بااهعنوان زبااان دوم بااه کااار رفتااه
ماایشااود ،زبااانآموزان دسترساای وساایعی بااه زبااان و فرهناا

دارنااد .درنتیجااه فرآینااد

1. Rowsell, Sztainbok, & Blaney
2. Widdowson

کنکاشی در توان
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فرا یری مایتواناد بهسااد ی تقویا
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و شاکل یری ماوقعیتی باهآرامی تساری شاود .شاکل

( )2جنبههای مختلف شکل یری موقعیتی را نشان میدهد:

زبااانآموزان باارای عملکاارد مااؤیرتر و بهتاار نیازمنااد فرا یاری تااوان
فرهنگاای هسااتند .کاملاااً مشااهود اساا
جداییناپاریر دارناد و لاازم اسا

کااه یاااد یری زبااان و فرهناا

کاه زباانآموزان در کناار تاوان

زبااانی ،ارتبااا ی و
باااهم ارتبااا ی

زباانی ،تاوان

ارتباا ی

میااان فرهنگاای را نیااز بیاموزنااد (مظااارزاده و آژیااده .)1107 ،بااه ایاان منظااور ویدوسااون
( )0778بر اهمیا
دلالا

دانا

اشاتراکی و فرهنگای تأکیاد داشاته و اظهاار مایدارد کاه «ارتبااس،

بار اجتماا دارد و عضاوی

باار اساا

ماهاوم ماتن تعیااین مایشاود .موضاو تنهااا

دانستن معنای کلماات نیسا » (ص .)1 .لادر )1110( 0هم ناین بیاان مایکناد کاه «مسالماً
دانا

و آ اااهی در مااورد تااااوت میاان فرهنا هااا م ایتوانااد سااودمند باشااد» (ص.)130 .

باور بر ایان اسا

کاه زباانآموزان در موقعیا هاایی کاه انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی

به کار رفته شاده و زباان مقصاد باه انادازۀ کاافی و مناسا
اسا

بااهنوعی بتواننااد بااه تااوان

زبااانی دسا

در اختیارشاان نیسا  ،ممکان

پیادا کننااد .هرچنااد در موقعیا هااایی کااه

انگلیسی باهعنوان زباان دوم باه کاار رفتاه مایشاود ،زباانآموزان مساتقیماً باا زباان مقصاد
در ارتباااس هسااتند .هالیاادی )0771( 1در ایاان خصااوص معتقااد اساا

کااه تااااوتهااای
1. Leather
2. Holliday
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فرهنگی بومی و قوومی مشولاات ممووزز زبوان ر بوهطور عموهه تشوهیه مویکنوه؛ بنوابر ین
زبانمموز ن بایه بوه طریقوی بوا مد بورسووم فرهنگوی و قو عوه جممواعی زبوان مقدوه مشونا
شونه .سودن )7002( 4بر یون بواور سوک کوه «بوه دلیول تأکیوه کممور بور ممووزز و تمرکو
بیشمر روی یادگیری ،مگواهی نسوتک بوه نقور فرهنو

در کاوا

بیشومر شوهه سوک» (ص.

.)401
بووهطور عمووهه بووا گسوومرز نقوور زبووان نگایسووی بووهعنو ن یووک زبووان بووین لمااووی،
زبووانمموز ن نگایس وی بووهعنو ن ی وک زبووان رووارجی بای وه بووه تووو نر چنووه فرهنگ وی دسووک
پیه کننه .لوازم سوک کوه منهوا هود در فرهنو

روود و هود در فرهنو هوای دیگور مهوارت

د شمه باشنه :توو نر میوان فرهنگوی .هرچنوه «توو نر بوین فرهنگوی  ...متمنوی بور تنواقو و
رماووواس سوووک( »...کووور مر ،7001 ،7ص .)710 .در یووون ردووووص ،نالوووک ()7006
هوشوومنه نه بیوان مویکنووه کووه دنیوای نگایسوی کاماواً پیچیوهه سووک .بووهعتارتدیگر ،دنیوای
کشووورهای نگایسوویزبان یلپارچووه نیسووک ،بالووه منهووا هوو ر ن رردهفرهنوو

ر در رووود

جووای د ده نووه .در قیقووک دنیوای نگایسوی ممنووّع و د ئمواً در ووا تغییور سووک .ز یوونرو،
بایر م و ریسیجر )4111( 4پیشنهاد مویکننوه کوه بهمور سوک ممووزز زبوان نگایسوی توا وهّ
ملووان زبووانمموز ن ر چنووه فرهنگ وی سووازد؛ بنووابر ین بای وه بوور ی زبووانمموز ن در د روول و
رارج ز کاا

فرصک کافی ر فر هد کورد توا بوا دیوهگاههوای دیگور مشونا شوهه و درنمیجوه

در مووورد فرهن و

رووود تأمّ ول کننووه :تووو نر می وان فرهنگ وی .بووه ی ون طری وق زبووانمموز ن

مویتو ننوه مهوارت تعامول بووا گوروههوای نوا دی مخماوور ر کسور کورده و «توو نر تعاموول
میوان فرهنگوی» رووود ر بهتووود بتخشوونه (ملووو رز ،7002 ،1ص .)472 .بووا ینوجود گوواهی مووا
به شمتاه به فرهنو

روود مور م گت شومه و فرهنو

ماّوکهوای دیگور ر نادیوهه مویگیورید.

هالیوووهی ( )4111در ینگونوووه مو قووو بوووهعنو ن موووا (فرهنووو

و تعدووور موووا) و منهوووا

(فرهن های دیگر) یاد مویکنوه .همانگونوه کوه گسوک ( )7007بیوان مویکنوه« ،موا دوسوک
1. Sowden
2. Kramsch
3. Byram & Risager
4. Alvarez
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خاود را یاک فرهنا

غنای ،پی یاده ،انعطافپاریر و متناو ببینایم» (ص.

)057؛ بنابراین معلماان زباان بایاد دقا

داشاته باشاند کاه فرهنا هاای دیگار را کامارزش

جلاوه ندهنااد .بااهعبارتدیگر ،معلمااان زبااان نبایاد در مااورد درسااتی ،نادرسااتی ،غنای بااودن
و ...فرهن های دیگر قضااوت کنناد .نکتاهای کاه بایاد روشان شاود ایان اسا
از شکل یری موقعیتی ،وضعیتی اسا

کاه منظاور

کاه زباان در آن یااد رفتاه مایشاود :موقعیا هاایی

که در آن انگلیسی بهعنوان زبان خاارجی یاا زباان دوم باه کاار رفتاه مایشاود؛ اماا منظاور
از تااوان
فرهنا

فرهنگاای ،توانااایی زبااانآموزان باارای درا فرهناا

مبااد  ،فرهناا

باینالمللای و می اان فرهنگای اسا  .شااکل ( )1انااوا مختلااف تااوان

مقصااد،
فرهنگ ای را

نشان میدهد.

 .3نقش مطالب درسی در یادگیری فرهنگ

مطمئناً انتخا
ای ان نکتااه اس ا

مطالا

درسای مناسا

کااه مطال ا

کاار آساانی نیسا  .مساألۀ مهام در نظار ارفتن

درس ای مربو ااه چگونااه بااا آدا ورسااوم و قواعااد فرهن ا

مقصد برخورد میکناد .مسالماً بیشاتر مطالا

درسای انگلیسای بای ارف و خنثای نیساتند.

ساااندورووا )1102( 0از کتااا هااای درساای بااا عنااوان «اباازار تعلیماای بنیااادی در آمااوزش
زبان خارجی» یااد کارده و بیاان مایکناد کاه « باد نتاایج بهدسا آمده ،کتاا هاای درسای

1. Sándorová
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مقصاد و نگارشهاا نساب

باه آن و هم ناین

کاال فرآینااد یاااد یری زبااان و فرهن ا

مقصااد تااأییر بگرارنااد» (ص .)017 .اااهی اوقااات

مطالا

درسای ،زباانآموزان زباان انگلیسای باهعنوان زباان

وابساته باه فرهنا

این ماهیا

خارجی را دچاار مشاکل مایکناد .باهعبارتدیگر ،بیشاتر زباانآموزان ناهتنها در برخاورد باا
موضوعات ناآشنا بلکه در مواجهه با قواعاد زباانی ناآشانا نیاز دچاار مشاکل مایشاوند .ایان
بارِ مضاعف ،در درا مطل

و بیان زباان مشاکل ایجااد مایکناد؛ بناابراین باه نظار مایآیاد

که ااهی اوقاات اساتااده از مطالا

درسای واقعای و مویاد بارای موقعیا هاای انگلیسای

بهعنوان زبان خاارجی چنادان مناسا

نیسا  .در حقیقا

که دنیا را از زاویۀ دید دیگاری ببینناد .باه ایان منظاور سا
«هر ونااه تمرکاازی باار آمااوزش فرهن ا

بارای زباانآموزان ساخ

اسا

( )1111پیشانهاد مایکناد کاه

بای اد روی اصااوک کل ای کاااربردی و زبااانی تأکیااد

داشته باشاد» (ص .)021 .در ایان میاان تساو ( )1115خا رنشاان مایکناد کاه معلماان قبال
از انتخا

درسای بایاد ا میناان حاصال کنناد کاه زباانآموزان در ایان ماورد دانا

مطال

قبلی کافی دارند.
مهمتار اینکاه نایا
ی اافتن مطال ا

( )1112پیشانهاد مایکناد کاه معلماان مایتوانناد از اینترنا

درس ای مناس ا

بااهکار یری مطال ا

جه ا

بااهکار یری در کلااا

اسااتااده کننااد .بااه ور عمااده

درس ای تولی اد داخل ای کااه دربااارۀ کشااور و آدا ورسااوم اجتماااعی و

فرهنگ ای خااود زبااانآموزان اس ا  ،باع ا
فرا ی اری فرهن ا

ایجاااد ی اک موقعی ا

معنااادار شااده و درنتیجااه

و زبااان را بهبااود م ایبخشااد .بااه ای ان منظااور مااک ک ای ( )1113اظهااار

م ایکنااد کااه «معلمااان بای اد ارزش بااهکار یری موضااوعاتی کااه بااا فرهن ا
دارنااد را بداننااد» (ص .)017 .بااااینوجود مطالاا
مسائل فرهنگی اس

بارای

بااومی سااروکار

درساای زبااان انگلیساای را کااه مملااو از

میتاوان باه هماراه جنباههاای فرهنگیشاان در موقعیا هاای انگلیسای

بااهعنوان زبااان دوم آمااوزش داده و فرا رف ا  .هرچنااد در موقعی ا هااای انگلیس ای بااهعنوان
زبان خارجی باه دلیال کمباود وقا  ،ازدیااد موضاوعات فرهنگای ،ناآشانا باودن معلماان باا
فرهناا

مقصااد ،دشااواری موضااوعات فرهنگاای ،تااااوتهااای فرهنگاای و غیااره ،ایاان

رویکرد بهسختی قابل اجرا اس ؛ بناابراین ماک کای اظهاار مایکناد کاه «محتاوای فرهنگای

کنکاشی در توان

مطال
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درسی مرباوس باه زباان انگلیسای باهعنوان یاک زباان باینالمللای نبایاد باه فرهنا

بااومی مااردم انگلیساایزبان محاادود شااود» (ص .)001 .بااه همااین ترتیاا
ای ان سااؤاک را مطاار م ایکنااد کااه آی اا «اصاالاً ارزش دارد کااه مطال ا

ساا

()1111

فرهنگ ای صااریح و

مستقیم را باه زباانآموزان انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی و یاا دوم معرفای کنایم » (ص.
 .)021هرچند هاارمر )1113( 0از بیشاتر کتاا هاای درسای زباان انتقااد مایکناد و بار ایان
که آنهاا عمادتاً دساتور زباان محاور هساتند و باا موضاوعات فرهنگای ساروکار

باور اس

ندارند .هارمر بیاان مایکناد کاه کتاا هاای درسای مادرن آنچناان هام مکالماهمحاورتر از
قبل نیستند .در تأیید اظهارات هاارمر مایتاوان اا

کاه همان وناه کاه کورتاازی و جاین

1

( )0777اظهااار ماایکننااد ،باااوجوداین کااه انتظااار ماایرود راحااان و ماس اران کتااا هااای
آموزش زباان انگلیسای باه جنباههاای فرهنگای و میاان فرهنگای مطالا
باشند و آ اهی زبانآموزان را نساب

نیاز توجاه داشاته

باه ایان موضاوعات بالاا ببرناد ،واقعیا

لزومااً ایان را

نشاااان نمااایدهاااد (علیاکباااری1110 ،؛ شاااین ،اسااالامی و چااان1100 ،3؛ شاااریای و
یارمحمااادی1103 ،؛ مظاااارزاده و آژیاااده .)1107 ،شاااین و همکااااران

( )1100یاااک

استرات ی دوجانباه کاه شاامل دو دیاد اه باومیساازی و جهاانیساازی اسا  ،بارای برناماۀ
درسی پیشانهاد مایدهناد :اوک اینکاه بارای باومیساازی مطالا

درسای از تجربیاات دانا

آموزان اساتااده شاود کاه ایان خاود ضاعفهاایی دارد؛ از جملاه اینکاه نمایتاوان آن را باه
فرهن ا هااای دیگاار بس ا داد .راه دوماای کااه آنهااا پیشاانهاد ماایدهنااد ایاان اس ا
فرهن

بومی و غیربومی به ور یکسان ارزش داده شود.

حقیق
دق

ایان اسا

کاه در کشاورهای شارقی ،معلماان بایاد در انتخاا

مطالا

درسای

داشاته باشاند .باهعبارتدیگر ،معلماان بایاد عوامال متعاددی را در نظار بگیرناد تاا باه

احساسات زباانآموزان و جامعاه خدشاهای وارد نشاود .دلایل
نسب

کااه بااه

به محتاوای مطالا

درسای حساا

ایان اسا

کاه بیشاتر ماردم

هساتند؛ بناابراین باه نظار مایرساد کاه مطالا

درسی ،بهوی ه کتاا هاای درسای ،بایاد در رابطاه باا موضاوعات بحا برانگیز مثال روابا
1. Harmer
2. Cortazzi & Jin
3. Shin, Eslami, & Chen
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و الکاال ،محتااوایی بای رفانااه داشااته باشااند .در عااوض ،معلمااان
جهااانی ،نااابودی جنگاالهااا،

مایتواننااد موضااوعات کلای و عمااومی مثاال ورزش ،رمااای

غاارا ،ساالامتی و غی اره را بر زیننااد .هم ن این معرف ای و ارائااه موضااوعات کل ای مربااوس بااه
تاریخ ،جلرافای ،علاوم و ادبیاات باه زباانآموزان مایاد خواهاد باود .هرچناد ارائاه مطالا
دشوار ادبی باه زباانآموزان زباان انگلیسای باهعنوان یاک زباان خاارجی توصایه نمایشاود،
زی ارا ادبی اات وی ایهااای زبااانی مخصااوص بااه خااود را دارد کااه زبااانآموزان و معلمااان
نمایتواننااد بااهراحتی آنهااا را درا و تحلیال کننااد؛ اماا کتااا هااای خواناادن ساااده و ساااده
شدۀ بسایار ساودمند و کااربردیتار هساتند و باه زباانآموزان حاس موفقیا
تشوید مایکنناد تاا مطالا

داده و آنهاا را

بیشاتری را در زباان انگلیسای بخوانناد .ازایانرو یاون)1100( 0

توضاایح ماایدهااد کااه «نویسااند ان و ناشااران بایااد ایاان ناهماااهنگی در انتخااا
درسی در زمینۀ فرهن های بیگاناه را جباران کنناد ،اماا بایاد در نظار داشا

مطالاا

کاه آنهاا تنهاا

افارادی نیساتند کااه قادرت دسااتکاری اتماان کتاا هااای درسای را دارنااد» (ص .)025 .او
هم نااین در ادامااه بیااان ماایکنااد کااه «معلمااان بایااد در ارزیااابی کتااا هااای درساای نق ا
فعااالی داشااته باشااند و بااه ور پیوسااته بااه ناشااران بااازخورد ارائااه دهنااد» (ص.)025 .
هرچنااد از ایاان مساااله نبایااد غافاال شااد کااه «...کتااا

درساای را ماایتااوان بااهعنوان یااک

ایاادئولوژی در نظاار رفا  ،بااه ایاان معناای کااه یااک دیااد اه یااا سیسااتم فرهنگاای یااا یااک
ساااختار اجتماااعی را کااه ممکاان اسا

باار معلمااان و دانا

کرده و باه ور غیرمساتقیم دیاد اه آنهاا در ماورد فرهنا

آمااوزان تحمیاال شااود بازتااا
را شاکل مایدهاد» (کورتاازی و

جااین ،0777 ،ص .)111 .البت اه بایااد ایاان نکتااه را نیااز در نظاار داش ا
«ایاان زبااانآموزان هسااتند کااه معااانی فرهنگاای را در کلااا
مطالاا

درساای ایاان معااانی را از پاای

کااه در بیشااتر مواق ا

زبااان بااه وجااود ماایآورنااد و

تعیااین نماایکننااد» (کاایس و ونینجاار ،1102 ،ص.

 .)01در ادامااه شااکل ( )8یاک رویکاارد بهینااه در ارائااه و انتخااا

مطالا

فرهنگای مناسا

را در موقعی های زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی نشان میدهد.

1. Yuen

کنکاشی در توان

027

زبانی و فرهنگی در آموزش و ...

 .4زبانآموزان و مدرّسان

بااه ور معمااوک زبااانآموزان بایااد مااااهیم آشاانای خااود را بااا اسااتااده از ساااختارهای
زبانی بیگانه و ناآشانا بساازند؛ بناابراین آنهاا بایاد هام در زباان و هام در قواعاد اساتااده از
آن مهااارت داشااته باشااند .بااهعلاوه لااازم اساا
آدا ورسااوم و ساان هااای فرهناا

کااه زبااانآموزان یااک آ اااهی کلاای از

مقصااد را داشااته باشااند .مساالماً هرچااه زبااانآموزان

مهارت زبانی بیشتری پیادا کنناد ،فرهنا

زباان مقصاد را بهتار یااد مای یرناد .هم ناین بناا

بااه عقیاادۀ پی قاادم و ناااجی میاادانی (« ،)1101انتظااار ماایرود کااه زبااانآموزان بااه تااااوتهااای دو
فرهناا

حسااا

شااده ،تلاااش کننااد تااا نکااات مثباا

به ونااهای بااومی سااازند کااه فرهن ا

فرهناا

بیگانااه را فرابگیرنااد و آن را

بااومی خودشااان ارتقااا یافتااه و غناای شااود» (ص .)02 .نکت اۀ

مهمی که باید به خا ر داشاته باشایم ایان اسا

کاه «زباانآموزان مختلاف ،سابک یااد یری

متااااوتی دارنااد» (هااارمر ،1113 ،ص)170 .؛ بنااابراین معلمااان نبایااد از زبااانآموزان انتظااار
نتیجۀ یکسان داشاته باشاند .بااینحااک معلماان بایاد اساتقلاک زباانآموزان را تقویا
زبانآموزانی فعااک تربیا
بااهاینترتی

کنناد کاه بتوانناد مسائولی

کارده و

یااد یری خاود را بار عهاده بگیرناد.

سااودن ( )1111بیااان ماایکنااد کااه «علاقااه در زمینااه تااااوتهااای فااردی
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زباانآموزان مثاال انگیازه ،اساتعداد کاتای و پیشاینۀ خااانواد ی باه اارز چشاامگیری افاازای
یافتااه اساا » (ص .)310 .کاان هااای یاااد یری در کلااا  ،غالباااً ،در میااان فرهناا هااا
متااااوت اسا  ،پااس بنااابراین کتااا هااای درسای راحیشااده باارای زبااانآموزان انگلیسای
بااهعنوان زبااان دوم کاااربرد چناادانی باارای زبااانآموزان زبااان انگلیساای بااهعنوان زبااان
مشاترا «زبااانآموزان همیشاه دارای بافا

خاارجی ندارنااد .حتای در یاک کلااا

فرهنگای

یکساااان نیساااتند» (روسااال و همکااااران ،1111 ،ص .)008 .لااادر ( )1110هم ناااین باااه
«چنااد انگی ساابک زنااد ی» در ی اک فرهن ا
منظور س

( )1111بیاان مایکناد کاه «فرهنا

(ص .)052 .بااهعنوانمثاک در ی اک کلااا

کلاس ای اشاااره م ایکنااد (ص .)131 .بااه ای ان
هام در زیرسابکهاا تاااوت زیاادی دارد»

معمااولی زبااان انگلیس ای بااهعنوان زبااان خااارجی،

زبااانآموزان معمولاااً دارای پیشااینه خااانواد ی مختلااای بااوده و از یاااد یری زبااان اهااداف
خااص خاود را دارناد .ممکان اسا

کاه آنهاا زباان را بارای ورود باه یاک دانشاگاه معتباار

م ایآموزنااد .ازایاانرو احتمال ااً ه ایچ علاقااهای بااه ارتباااس ب این فرهنگ ای نداشااته باش اند .بااه
همین دلیل فیوریتو )1111( 0هشدار مایدهاد کاه «چناد سااک آماوزش زباان باا چناد واحاد
درسی برای آماد ی دان

آموزان برای بازار جهانی رقابتی کافی نیس » (ص.)30 .

1. Fiorito

کنکاشی در توان
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نکتۀ قابال توجاه ایان اسا
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کاه آن اه زباانآموزان نیااز دارناد سااختن معناا و ماااهیم

زبانی و فرهنگای اسا  .ازایانرو وقتای آنهاا مهاارت کاافی در زباان را کسا

کردناد ،یااد

مای یرناد کاه جهاان را از زاویاه دیگاری ببینناد؛ بناابراین یااد یری زباان انگلیسای بایاد از
درس ای داخل ای مربااوس بااه فرهن ا

مبااد زبااانآموزان و شااامل موضااوعات

ری اد مطال ا

آشاانا در باف ا هااای آشاانا باشااد« .در ای ان حال ا

در

برخورد با اتااقی که برای

ی اک دان آمااوز خجااالتی در کلااا

آشناسا  ،باه یاک فارد اجتمااعیتار تبادیل مایشاود» (روسال

و همکاااران ،1111 ،ص .)008 .ازایاانرو زبااانآموزان را ماایتااوان بااه ساام
فرهن ا

فهاام و درا

خااود سااو داد .درنتیجااه بعاادازاین کااه مهااارت کااافی در زبااان را کس ا

شرو به مشاهده و ارزیابی ساایر فرهنا هاا مایکنناد .ایان هماان چیازی اسا
آن را «بی ان

کردنااد،
کاه باایرام

دوزبانااه» م اینامااد (ص .)00 .بااه ور عمااده باارای برقااراری ارتباااس در زبااان

انگلیسی ،زبانآموزان باید در اناوا مختلاف تاوان هاا مهاارت پیادا کنناد :زباانی ،ارتباا ی،
اجتماعی و فرهنگی .تماام ایان تاوان هاا بارای اساتااده ماؤیر و مناسا
هسااتند .واقعیاا

ایاان اساا

زبااانآموزان بیشااتر داناا

از زباان ضاروری

کااه در کلااا هااای انگلیساای بااهعنوان زبااان خااارجی،

زبااانی را فرامی یرنااد .هرچنااد آنهااا بایااد مهااارت عملاای و

ارتبااا ی خااود را از ریااد اسااتااده کاااربردی افاازای

دهنااد کااه ایاان خااود در بیشااتر

کشورها به دلیل عادم دسترسای باه ویشاوران باومی و رساانههاای جمعای محادود اسا .
بااینحاااک زبااانآموزان م ایتواننااد فهاام اجتماااعی و فرهنگ ای خااود را نااه لزوم ااً بااا مطالعااه
متااون بااه زبااان انگلیس ای بلکااه از ری اد زبااان خااود بهبااود ببخشااند؛ بنااابراین مهاامتاارین
نقطهضعف زبانآموزان زباان انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی ایان اسا

کاه چگوناه زباان

را بااه کااار رفتااه و بااا اسااتااده از اباازار زبااانی بیگانااه معنااا و ماهااوم بسااازند .بنااا باه اتاۀ
کیس و ونینجر ( ،)1102مایتاوان اا

کاه «...درا فرهنا

باهعنوان یاک ماهاوم راکاد و

چیزی کاه بایاد آن را فرا رفا  ،مایتواناد جاای خاود را باه شایوهای از یااد یری فرهنا
بدهد که در آن دانا آماوزان به ورجادی یاک سارمایه تلقای مایشاوند» (ص .)01 .شاکل
( )7انوا مختلف توان هایی را که زبانآموزان باید تقوی

کنند ،به تصویر میکشد.
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بد اظهاارات پی قادم (« ،)1100باه دلیال ماهیا
که در آنها دو فرهن
اهمیااا

اسااا

تطبیقای کلاا هاای زباان انگلیسای

بااهم ارتبااس نزدیکای دارناد» نقا

(ص .)00 .ازآنجاییکاااه فرهنااا

معلماان نقشای اساسای و حاائز

یاااک مبحااا

چندبعااادی ،متاااااوت و

بح ا برانگیز اس ا  ،تاادریس نکااات فرهنگ ای باارای اکثاار معلمااان انگلیس ای بااهعنوان زبااان
خارجی یک معضل ،اماا ناه یاک کاابو  ،اسا  .ساودن )1111( 0بار ایان بااور اسا
«بهجای اینکاه فرهنا

کاه

خاود را تحمیال کنناد ،آنهاا (معلماان باومی زباان انگلیسای) بایاد

روی فرهناا هااایی کااار کننااد کااه بااا آنهااا سااروکار دارنااد» (ص .)315 .بااا آمااوزش
فرهن ا هااای مختلااف ،معلمااان م ایتواننااد حااس آزاداندیشاای و آ اااهی فرهنگاای جهااانی
(کومااااراوادیولو )1118 ،1را در زباااانآموزان تقویااا

کااارده و تابعیااا

میاااان فرهنگااای

(بااایرام )1100 ،آنهااا را ارتقااا دهنااد .آنهااا از یااک اارف بایااد راههااای مناساابی را باارای
تدریس فرهن

پیدا کنناد و از ارف دیگار راهای بارای مواجهاه باا مؤسساات آموزشای و

جامعاۀ خااود کااه ارزشهااای فرهنگای خااود را تحمیال مایکننااد ،بیابنااد .معلمااان هم ناین
دائماً تح

فشارند تا بتوانناد مطالا

درسای را آماوزش دهناد و چنادان وقا

کاافی بارای

موضااوعات فرهنگای پیادا نمایکننااد .دوغان ااای آکتونااا ( )1112اظهااار مایکنااد کااه مناااب
بسایاری در مااورد فرهنا

وجااود دارد .بااااینوجود بااه دلیال تااااوت بافا هااای آموزشای،

کاربرد آنها را زیر سؤاک میبرد.
بنا باه اتاه مظاارزاده و آژیاده ( ،)1107معلماان و راحاان مطالا

درسای بایاد شایوۀ

آموزشای سانتی خاود را کنااار راشاته و در کناار تادریس دسااتور زباان و للاات ،زمااانی را
هم برای تادریس فرهنا

اختصااص دهناد و ایان بخا

از آماوزش نبایاد باه «غیار قابال

اسااتنادترین مؤلا اۀ برنامااۀ درساای» تباادیل شااود (ص .)028 .سااودن ( )1111هم نااین بی اان
میکند کاه «معلماان ناهتنها بایاد از فرهنا

دانا

باید در ماورد فرهنا هاایی کاه خودشاان باه کلاا
(ص .)315 .مشکل اینجاسا

آماوزان خاود و محای ا رافشاان ،بلکاه
مایآورناد نیاز آ ااهی داشاته باشاند»

کاه معلماان بهنادرت در رابطاه باا نحاوۀ برخاورد باا مساائل
1. Sowden
2. Kumaravadivelu

کنکاشی در توان
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فرهنگای بااهخوبی آمااوزش مایبیننااد .پی قاادم ( )1100توضاایح ماایدهااد کااه ا اار معلمااان
زبااان انگلیساای در مواجهااه بااا چنااین مسااائلی آمااوزش کااافی نبیننااد« ،کاسااتی 0فرهنگاای
غیرقاباال اجتنااا

اساا » (ص .)00 .در ایاان میااان وقتاای آنهااا بااهخوبی از پااس مسااائل

فرهنگی برنمیآیند ،زبانآموزان ماان مایکنناد کاه آنهاا «تنبال یاا فاقاد صالاحی » هساتند
(دوغان ااای آکتونااا ،1112 ،ص)183 .؛ بنااابراین ،ای ان مهاام اس ا
و جامع اه بااه معلمااان آمااوزش داده و از آنهااا حمای ا
لزوم ااً نحااوۀ تاادریس فرهن ا

کااه مؤسسااات آموزش ای

کننااد .ای ان بااه آن معنااا نیس ا

کااه

بااه معلمااان آمااوزش داده شااود« .بلکااه ای ان معلمااان بایااد

روشهااای جااایگزین دیگااری را ارائااه دهنااد تااا بتوانااد بااه دان ا

آمااوزان در دسااتیابی بااه

دیاد اههااای هاار چااه وسای تاار کمااک کنااد» (دی ،جیمااز ،کارومااان ری ،جیمااز ویلسااون و
زای ان ،1111 ،1ص .)120 .در کاال انتظااار م ایرود کااه معلمااان آ اااهی زبااانآموزان را بالااا
باارده و در مااورد تنااو فرهن ا هااا ا لاعااات اجمااالی در اختی اار آنهااا قاارار دهنااد .معلمااان
نم ایتواننااد فهرسااتی از نکااات فرهنگ ای تهی اه کاارده و در اختی اار زبااانآموزان قاارار دهنااد؛
چون ایان کاار ممکان اسا
باارای افاازای

منجار باه رواج باورهاای اشاتباه شاود .پیشانهاد مایشاود کاه

مهااارت معلمااان در برخااورد بااا مسااائل می اان فرهنگ ای ،آنهااا در تحقیقااات

عملی که در مقیا

کوچک انجام میشاوند ،شارک

پروژههای تحقیقاتی قومشناسای کاه در مقیاا
افزای

داشاته باشاند .بااور بار ایان اسا

کاه

کوچاک انجاام مایشاوند ،مایتوانناد باعا

علاقه معلمان به حرفه خود و بالا بردن دان

آنها شوند.

1. derichment
2. Dei, James, Karumancherry, James-Wilson, & Zine
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کل ای ،معلمااان باارای جلااو یری از «عااادیسااازی بی ازحااد» بااه خودسااازی

نی ااز دارنااد (پربهااو ،0771 ،0ص .)010 .آنهااا ا اار م ایخواهنااد باارای دان ا آمااوزان خااود
ماید باشند ،بایاد باه اکتشااف فاردی دسا

بزنناد .معلماان خاو

ساعی مایکنناد در کاار

خااود تأم ال کننااد و تااا جااایی کااه امکااان دارد بااه ور مااؤیر آن را بهبااود ببخشااند .هااارمر
( )1113وی یهاای معلماان را شار داده و بیاان مایکناد کاه «بهتارین موقعیا
اس

که یک مادر

 ...زماانی

متعهاد و پرشاور در ماورد آن اه مایتواناد انجاام دهاد ،دیاد اههاای

مختلای داشاته باشاد( »...ص .)188 .شاین و همکااران

( )1100بار ایان باورناد کاه معلام

واساطه فرهنگای را ایااا کارده و «دانا

آماوزان را تشاوید کناد تاا باورهاا،

میتواند نقا

ارزشهااا و کاان هااای فرهنگاای نهاتااه در آنهااا را واکاااوی کاارده و از آن تاکاارات باارای
ارتباااس بااا فرهن ا ه اای دیگاار اسااتااده کننااد» (ص .)120 .بااه ورکلی ،مااک ک ای ()1113
معتقد اسا

کاه معلماان دوزباناه باومی باه دلیال آشانایی باا فرهنا

باومی و زباان دانا

آموزان ،بارای تادریس زباان انگلیسای مناسا تار هساتند .ماک کای بار اهمیا

توجاه باه

توانااایی ایاان معلمااان انگلیساای دوزبانااه تأکیااد ماایکنااد .معلماای کااه آ اااهی فرهنگاای و
منتقدانه دارد ،از آموزش زبان صرف نظر نمایکناد ،بلکاه تلااش مایکناد تاا باه زباانآموزان
1. Prabhu

کنکاشی در توان
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کمااک کنااد کااه باار حسا
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اهااداف و نیازهااای خااود و مطااابد بااا ساان هااا و آدا ورسااوم

جوام خود زبان انگلیسای را باه کاار رفتاه و موضاوعات جهاانی را جهاان باومی ساازند.
شاکل ( )01وظااایف مختلاای را نشااان مایدهااد کااه معلماان باارای آماوزش هرچااه مااؤیرتر
فرهن

باید انجام دهند.

 .5بحث و نتیجهگیری

در بیشااتر کشااورها تاادریس فرهناا
دشوار اس  .دلایل

ایان اسا

از ریااد روش تاادریس ارتبااا ی زبااان تقریباااً

کاه یاد یرناد ان و معلماان باه ایان ناو یااد یری عاادت

ندارنااد .در هم این راسااتا هااارمر ( )1113بی اان م ایکنااد کااه روش تاادریس ارتبااا ی زبااان
«اساساااً از چنااد جنبااه دچااار مشااکل اساا » (ص .)188 .همان ونااه کااه لااوئیس و مااک
کااوا )1111( 0مطاار ماایکننااد «این ونااه تلقاای ماایشااود کااه یاد یرنااد ان در کلااا
هستند تاا زباان را دریافا

نمایناد ناه اینکاه آن را بساازند» (ص .)001 .باه دلیال مشاکلات

انضبا ی ،معلماان بهنادرت کاار روهای و دو نااره را تأییاد مایکنناد .یاد یرناد ان انتظاار
دارناد کاه معلماان بیشااتر صاحب

کارده و ا لاعااات را باه آنهاا منتقاال کنناد .در ایان میاان

برخای از معلمااان نیاز انتظااار دارنااد کااه زبااان باادون خطااا و صااحیح بااه کااار باارده شااده و
ا لاعات به هماان صاورتی کاه باود باه آنهاا تحویال داده شاود و هم ناین مطالا
بااه ور کاماال بااه خااا ر سااپرده شااوند .بااینحاااک هااارمر ( )1113معتقااد اساا
روشهایی که معلمان در کلاا

درسای
کااه

باه کاار مای یرناد «بارای یااد یری زباان ضاروری اسا »

(ص.)021 .
روشهااای مختلااای باارای فرا یااری زبااان و فرهناا
( )1111بحا

وجااود دارد .بااااینوجود سااودن

مایکنااد کااه «ا رچااه بااه نظاار مایرسااد کااه متاادهای جدیاد در مقایسااه ب اا

متاادهای قاادیمی و فعلای مزیا هااایی دارد ،هیچکاادام بااه نتااایج بهتاار و چشاامگیری دسا
نیافتهاند» (ص .)310 .یاد یری زباان خاارجی باا اساتااده از یاک فرهنا
میتواند باه زباانآموز در جها

ساترش دانا

للا

جهاانی کماک کناد .کوریاو

باینالمللای
و پویاوک

1

1. Lewis & McCook
2. Corrius & Pujol
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( )1101خا رنشان میکنناد کاه «در حااک حاضار بیشاتر فرهنا

للا هاای آماوزش زباان

انگلیس ای روی بااازار جهااانی تمرکااز دارنااد» (ص)1 .؛ بنااابراین زبااانآموز م ایتوانااد معن اای
للااات و جنبااههااای فرهنگ ای آنهااا را بااهجای اسااتااده از ی اک فرهن ا
اسااتااده از یااک فرهناا

للاا

دوزبانااه ،بااا

لل ا

تکزبانااه بیاااموزد .بااه ورکلی ،مااک کاای ( )1113تأکیااد

ماایکنااد کااه «آمااوزش زبااان انگلیساای بااهعنوان یااک زبااان بااینالمللاای مناساا  ،بایااد از
انتظااارات بااومی در رابطااه بااا نقاا
خصااوص اینترناا

معلاام و زبااانآموز الهااام یاارد» (ص .)001 .در ایاان

در یاااد یری زبااان و فرهناا

پیشاانهاد لیناادر« ،)1110( 0اینترن ا
 .)01درواقا اینترنا

انگلیساای بساایار اهمیاا

دارد .بنااا باار

ی اک اباازار ارزشاامند باارای آمااوزش زبااان اس ا » (ص.

دنیاای مادرن را متحاوک کاارده و باه ساترش علاام و دانا

بخشیده اس  .کریر )0771( 1اظهار میکناد کاه «ماا باه کماک اینترنا

ساارع

شااهد نقااس عطاای

در ارتبا ات هساتیم کاه پیامادهای آن مایتواناد باه انادازۀ دساتگاهِ بِال وسای باشاد» (ص.
.)117
بادیهی اسا

کااه زباان باادون فرهنا

شکل و معنا پیادا مایکناد .زباان و فرهنا
آمااوزش داده شااوند .مطال ا

بایمعنای اسا  .زباان از ریاد بافا

بایاد بااهم تلایدشاده و ساپس باه زباانآموزان

درس ای بای اد بااا دق ا

شااوند .هرکاادام از روشهااایی کااه معلمااان انتخااا
زبااانآموزان را افاازای

فرهنگای

دهااد .نکتااۀ حااائز اهمیاا

و مطااابد بااا فرهن ا

مقصااد انتخااا

ماایکننااد بایااد آ اااهی فرهنگاای
ایاان اساا

کااه ا اار زبااانآموزان در

موقعیتی هستند کاه انگلیسای را باهعنوان یاک زباان خاارجی یااد مای یرناد و بهنادرت باه
فرهنا

مقصااد دسترسای دارنااد ،روشهااا و مطالا

افاازای

دهنااد .بااهعبارتدیگر ،هاار موضااو و مضاامونی را بای اد ااوری تلای اد کاارد کااه

زبااانآموزان ماازه فرهن ا

را ب شااند .در ضاامن ادغااام زبااان بااا فرهن ا

زبانآموزان را برای یااد یری تقویا
اما آشنا کردن دانا

درسای بای اد آ اااهی فرهنگای آنهااا را
م ایتوانااد انگی ازۀ

کناد .صارف دسترسای باه زباان خساته کنناده اسا ؛

آماوزان باا جنباههاای مختلاف فرهنا

باعا

ایجااد علاقاه در کلاا
1. Linder
2. Carrier

کنکاشی در توان
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ماایشااود .بعضاای از ماادار
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و دانشااگاههااا واحاادهای درساای در زمینااۀ ارتباااس میااان

فرهنگای ،جامعهشناسای زبااان یاا زبااان و فرهنا
بیشااتر بااا مباحا

را ارائااه مایدهنااد .هرچنااد ایان واحاادها

نظااری ایان رشااته سااروکار دارنااد و بهناادرت در یار موضااوعات واقعای

میشاوند و هایچ کااربرد عملای ندارناد .هم ناین موضاوعات فرهنگای کاه در کلاا هاای
زبان انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی تادریس مایشاوند ،کاملااً ساطحی باوده و بهنادرت
به تاکار انتقاادی مایانجامناد؛ بناابراین آماوزش فرهنا

بایاد در پرتاو جهاانیساازی زباان

انگلیساای مااورد بااازنگری قاارار یاارد .هم نااین تاادریس فرهناا

و زبااان بایااد باار پایااه

نیازهای متنو زبانآموزان باشد .پیشانهاد مایشاود کاه یاک رویکارد جهاانی بارای آماوزش
فرهن ا

بای اد وجااود داشااته باشااد کااه نیازهااا و موقعی ا هااای محل ای را در نظاار بگیاارد.

واحاادهای درساای زبااان انگلیساای بایااد زبااانآموزان را بااا ااوی هااای مختلااف زبااان
انگلیسی آشانا ساازد .هام زباانآموزان و هام معلماان بایاد بیشاتر باا افاراد دیگار باه زباان
انگلیساای ارتباااس برقاارار کننااد .سااودن ( )1111خا رنشااان ماایکنااد کااه باارای بهبااود
مهااارتهااای واقعای میاان فرهنگای لااازم اسا

باارای ماادتی کااافی بااا آن فرهنا

زنااد ی

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

حرفووهشی هاسوو

یکی شز زیرمجموعوههوای تووش ب تعواملی کوه توثییر بسویار زیوادی شز دش وب بینوافرهنگی
معلّمووان و کوواربرد ن در موووز
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کلاسووی موویپوو یرد ،دش ووبِ منظورشوونار ی شسوو ؛
کوورده شس و

رشبطووۀ ب وین توووش ب بینووافرهنگی تعوواملی

معلّمووان زبووان رارجووه و میووزشن دش ووب منظورشوونار ی زبووان موزشن هووا رش در زمینووۀ
کنبهای کلامی پُربسوام موورد بررسوی قورشر دهو مشوارک کننو ان 88 ،معلّوم زبوان
ش گلیسووی و  001زبووان موز شیرش ووی سووطم م وسووطۀ بالووا و پیشوورف ه هووا بود و و بووین 0
تووا  2سوواز زبووان ش گلیسووی رش در مؤسسووات موزشووی مطالعووه کوورده و ک ووام مکالمووۀ
مریکووایی شمووریکن فایووت رش بووه شتمووام رسووا ه بود وو بوورشی جموو وری دشدههووا،
پرسشوونامۀ «توووش ب تعامووت بینووافرهنگی ژشئووو» ( )7100توس و  88معلّ وم زبووان ش گلیسووی
تکمیت ش و سو س  001زبوان مووز م وسوطۀ بالوا و پیشورف ۀ زبوان ش گلیسوی مؤسسوات
ه ف ،به زمون سوه زینوهشی کنبهوای کلوامی پربسوام ش گلیسوی توا شلو ّین و موالمیر
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کووه بووین میووزشن توووش ب بینووافرهنگی معلّمووان زبووان رارجووه و دش ووب
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رارجووه توووش ب بینووافرهنگی رووود رش شز تووواوتهووا و تشووابهات زبووان رارجووه و زبووان
مادری زبان موزشن س ر

دهن

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

ظریّووههووای ج ی و علووم زبووان ،ه و ف موووز

و یوواد یری زبووان رووارجی و یووز زبووان

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

و بیوان معوا ی در حوین مکالموات و

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

موووز

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

و یوواد یری زبووان رارجووه و زبووان دوم ما نوو ظریّووه

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

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

زبووان موووزشن م ویبایس و

درآ درس و

و دش ووب جووامعی شز فرهنووگ زبووان رارجووه دشش و ه

باشوون در دو دهووه شریوور ،بووا توجّووه بووه سو ر

تعاملووات فرهنگوی بووهرصوووا شز قریووا

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

ردشوگری ،موهووم ج یو ی بوه

ووام «توووش ب تعامووت بینووافرهنگی» ( 0ویلووار711۱،8؛ بیوورشم0۱۱2 ،0؛ فووا ینی )7171 ،2و یووا
بوووهقور رلاصوووهتر« ،تووووش ب بینوووافرهنگی»( 8ددرشف711۱،۱؛ ملیووو ی ،سووویگر و ورموووو،01
1. communicative competence
2. Brown
)3. sociocultural theory (SCT
)4. intercultural communicative competence (ICC
5. Aguilar
6. Byram
7. Fantini
)8. intercultural competence (IC
9. Deadruff
10. Meleady, Seger, & Vermue
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رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

 )7171توس و دش شوومن شن علووم زبووان مطوور ش و ه شس و

ت ووش ب بینووافرهنگی ،صوورفاً ،بوور

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

(بیوورشم)7118 ،

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

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

کوه بوه ویشوورشن کمو

مرشودشت فرهنگوی و شج مواعی در یو

مویکنو بوا توجّوه بوه پویوایی مکالموات و

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

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

کووه توووش ب تعوواملی

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

و جایگوواه ن در موووز

و بسوویاری شز

و یوواد یری زبووان دوم تثکیوو

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

وو کووه یکووی شز توووش بهووایی کووه بووهقور مسوو یم شز

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

توثییر روود قورشر مویدهو ،

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

منظورشوونار ی بینووافرهنگی یووز یوواد شوو ه شسوو

بووه و ووۀ تووا وچی و روور )7102( 8و

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

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

بینووافرهنگی ،صوورفاً ،بوورشی زبووان موووزشن زبووان دوم مطوور

یسوو  ،بلکووه دششوو ن چنووین

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

(لیوو یکاووت)7100 ،؛

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

وواهی ووان شز جن ووههووای مل لوو

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

توووش ب منظورشوونار ی کووه بووه و وۀ

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

و بوورشی شی ووات ن میبایسوو

مطالعووات

تووش ب تعواملی بینووافرهنگی معلّموان کوه بوه و وۀ

مح ّ وان م ویتوش و حوووۀ موووز

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

منظورشنار ی رش م وثیر سوازد شز یو

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

سوی دیگر ،مشوّق ش جام پوووهب حاضور بووده شسو

بوهقور رواا ،پوووهب حاضور بوه

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

توووش ب تعوواملی بینووافرهنگی ( )ICCمعلّمووان زبووان

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

توووش ب بینووافرهنگی معلّما شووان قابووت

رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

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

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

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

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

کوه هو ف وایی ن توش منو ی شفورشد بورشی شورک

شج موواعی و فرهنگووی شز قریووا زبووان دوم شسوو

در مورشودشت

توووش ب بینووافرهنگی بووه و ووۀ شووریویان

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

دشرد لوازشر )7108( 0یوز شیون

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

بیورشم

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

شو تووووش ب تعاموووت

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

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

مهووارتهووای کشوو

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

شس
بنوو

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

بینوووافرهنگی و شرت ووواب درسووو

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

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

کشو

سووم ،دیو اه بینوافرهنگی کوه شووامت

و تعاموت بوا دیگورشن و رف ارهوای ووان شسو

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

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

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

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

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

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

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

شصووت پ یرف ووهشوو ه بیشوو ر در حوو ّ یوو

فرضوویّه بوواقی ما وو ه شسوو

و هنوووز میبایسوو

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

وو کووه توووش ب بینووافرهنگی توش ووایی ز وو ی

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

یوواد یری فرهنووگهووای مل ل و

و شینکووه تمایووت بووه

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

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

و ووادبی )7110( 0دششوو ن نهوون بوواز و

ق لوی توووش ب بینوافرهنگی شضووافه موووده و بیووان

کرد و کووه تمایووت بووه تعامووت در رووار شز بافو

شج موواعی-فرهنگوی رووود عامووت شصوولی و

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

بنوو

و بنوو

( )7110کسووب

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

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

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

بوه فرهنوگهوای دیگور و ویشوورشن هوا،

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

دش سوو هش وو هووارمر ،بنوو

و وشیووزمن ،)7113( 0حساسووی

بینووافرهنگی رش «توش ووایی تمووایز،

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

بین وافرهنگی باعوود دی و اه مث و

شوو ه کووه وواهی بینووافرهنگی و بووهت وو

و تمایووت بووه ن فرهنووگ روواا

ن توووشن توووش ب تعامووت بینووافرهنگی رش شرت وواء –

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

توسو بنو

شرشئووه شوو ه شسوو
شوونار ی شس و

( )0۱۱3و بنو

و بنو

( )7110بووه ووام مو ز «حساسوی

ق ووا شیوون موو ز ،درآ و پوو یر

بینووافرهنگی
بینووافرهنگی»
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تووواوتهووای بینووافرهنگی فرشینوو ی

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

ش کووار و رد ،حال و

جزئ وی ،پ و یر

ت و شفعی ،پ و یر

کامووت ،سوواز اری و هضوومش و ن در

فرهنووگ زبووان م ابووت هسوو ن سووه مرحلووۀ لسوو

رش مرشحووت «رووود-فرهنگووی» 3یووا

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

زبووا ی در زبا شناسووی کوواربردی جایگوواه ریلووی

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

رش بررسووی کوورده و هم سوو گی

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

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

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

کشووورهای مل لوو

بینوافرهنگی پیشوونهاد دشده شسو

کورده شسو

شو همچنوین ووزشر

کووه هم سو گی م وسووطی

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

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

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

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

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

رشبطووۀ ب وین توووش ب بین وافرهنگی معلّمووان و

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

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

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

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

ش گلیسووی و لمووا ی در شیوورشن تثکیوو کوورده و موووز

ن رش بووهعنوووشن رشهکووار کموو

بووه

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

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

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

مسو یم بوور شرت ووای توووش ب بینووافرهنگی

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

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

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

08۱

ل و ش ،ه و ف مطالعووۀ حاضوور پُ ور

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

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

تووش ب تعواملی

بووه و ووۀ مِووی )7110( 0تووووش ب

زبووان بووا توجّووه بووه عوشمووت شج موواعی حوواکم بوور ن

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

کلووام موویدش وو  .تعریوو

کریسوو از )0۱۱2( 3یووز توووش ب

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

سو ی بور زبوان رارجوه هسو ن  ،دریافو

کورده،

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

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

شسو واده زبوان و فعّالیّو هوای شج مواعی شسو

کوه شز قریوا زبوان

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

منظورشناسوی شز منظور زبوان دوم بوه بررسوی تووش ب زبوان مووزشن

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

0۱1
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منظورشوونار ی ،علووم منظورشناسووی در شیوون معنووا ،بووه بررسووی حوووۀ فرش یووری عناصوور
مل لوو

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

م ویپووردشزد و مهمتوورین شوواره علووم منظورشناس وی شس و

و بووه و ووۀ تووا وچی ( )7102در

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

محو ودتر روود کوه بوهقور رواا بوا موضووع شیون مطالعوه

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

شس و

دو شووارۀ فرع ویتوور علووم

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

بورشی

(کاس و ر و بلوووم

تثکیوو م ویکنوو کووه

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

شو ه تووا

مهمتوورین ش گووارۀ شیوون بلووب شز منظورشناس وی

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

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

کوه

مطالعوات میو ش ی بسویار زیوادی

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

رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

مل لوو

0۱0

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

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

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

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

زبووان میووا جی بووا هم و یگر تعامووت برقوورشرمویسوواز درحالیکووه در

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

فرهنووگ زبووان میووا جی تسوول کووافی شر و
شان دشده شس

کووه

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

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

زبوان مووزشن بورشی شوان دشدن هویّو

شیون ک وه شواندهنو ۀ شرت واب تنگاتنوگ بوین

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

کوورده شس و

و

کووه ب وین دو تعری و

(ورشوووورن )7118 ،2مطالعووۀ

مح و ودتر علووم منظورشناس وی شز توووش ب

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

0۱7

مطالعات زبان و ترجمه

منظورشوونار ی و تعری و

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

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

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

ویشووورشن یربووومی زبووان رارجووه و شینکووه شیوون زبووان موووزشن

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

کوورده شسوو

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

توووش ب منظورشوونار ی کووه

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

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

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

زبوووا ی (دررشوووان و موووالمیر7170 ،؛

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

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

و فر ینوووو های پوووردشز

هویّوووو

زبوووان دوم (دررشووووان و مووووالمیر7171a،؛

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

(تووا -

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

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

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

مطالعۀ حاضر پُر کردن شین رلث تح ی اتی شس

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

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

کوه بوا توجّوه بوه م ضویّات بافو

کلوام و یوز

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

یازهای شج ماعی شفرشد در یور در مکالموه شسو

کنبهوای کلوامی بورشی شوّلوین بوار توسو

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

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

و

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

کوه ورض وینو ه شز بیوان یو

بُعو دوم شوامت معنوای
کونب کلوامی شسو

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

کوه
و

و کووار یووا

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

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

( سوو ین0۱07 ،؛

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

شمووروزه بووه کم و

پیکوورههووای و وواری و
1. Austin
2. Searle
3. Davis
4. Cohen
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مطالعات زبان و ترجمه

وش اری ،کنبهوای کلوامی زبوانهوای مل لو

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

قابوت شناسوایی ،م ایسوه ،مطالعوه و بررسوی

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

شیون کنبهوای کلوامی و میوزشن فرش یوری

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

و لو ش

و مح ّ وین تلووا

کردهش و

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

و

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

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

بهرصوا کنبهای کلوامی پربسوام در زبوان رارجوه عواملی چنو وجهوی شسو

و تحو

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

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

کلامی زبان رارجه ب و تثییر معلّموان هاسو

کوه مویتوش و بوه شوکت مووز

مسو یم

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

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

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

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

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

فرهنووگ بوور یوواد یری زبووان ش گلیسووی (پوویبقوو م و

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

زبووان موووزشن شیرش ووی و یووز دربوواره شهمّیّ و

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

توووش ب

(شحموو یصوووا ،موورشدی و

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

کوورده شس و

کووه رشبطووۀ بووین توووش ببینووافرهنگی معلّمووان زبووان ش گلیسووی و

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

و تمجی /پاس به تمجی رش بررسی مای

 .3روش پژوهش

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

و رو

ش لووام مو ووه

ورد وری دشدههوا و تحلیوت هوا نجا و ه شو ه

شس
 .1 .3طرح تحقیق

در شیوون مطالعووه شز هووی

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

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

بوهعلواوه ،شز هوی -

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

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

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

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

و  201ووور شز زبووان موووزشن هووا بووود

ووروه شوّز مشووارک کنن ان ،یعنووی معلّمووان زبووان

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

کرد و

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

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

ک امهووای شمووریکن فایووت رش در موسسووه هوو ف

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

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

صوووورت پووو یرف
شووهرهای مل ل و
ش لوام شو

شیووون مشوووارک کنن ان شز مؤسسوووات زبوووان ش گلیسوووی مل لووو

در

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

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

ششو ه شو

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

سواز در مؤسسوات

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

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

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

در شیون مطالعوه موورد شسو واده قورشر رفو

بوا توجّوه بوه عو م

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

دلیووت شس و واده شز شیوون تس و

شع ووار بالووای ن و کم و

بووه شناسووایی زبووان موووزشن

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

رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

مل لو

موووز

0۱2

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

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

رش بالووای  1/81معرّفووی کوورده شسو

رش بالووا دش س و ه و میووا گین

ضووریب کرو ووا

لوووای بووهدسو

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

کوورده بود و  ،روشسو ه شو تووا شیوون

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

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

مشارک کنن ان شز مطالعه کنار

شش ه ش

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

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

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

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

بووه توووش ب تعامووت بینووافرهنگی شرزیووابی

میکنو حو ودشً  01شلوی  08دقی وه لوازم شسو

کوه بوه هموۀ سوؤشلات پرسشونامه پاسو دشده

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

ژشئووو ( )7100ضووریب

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

چووون شیوون

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

فرهنووگ ش گلیسووی و چینووی بووود کووه در شیوون مطالعووه موردشسوو واده قوورشر
1. Brown & Abeywickrama
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گرف ن و  ،تغییوورشت جزئووی بوورشی شس و واده شز شیوون پرسشوونامه در بووین معلّمووان شیرش ووی زبووان
ووروه  71وووره شز معلّمووان زبووان،

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

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

لوووای بووهدسو

مو ه در مطالعووۀ زمایشووی

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

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

و تعری

و تمجیو ) کوه بوا مشوارک

ویشوورشن بوومی لهجوه

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

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

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

و تمجی وجود دشش

معرّفووی باف و

و تعریو

و تمجیو  /پاسو بوه

هور سوؤشز شوامت سوناریوی کوتواه یو

توا سوه رطوی بورشی

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

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

منظورشونار ی :بوه رواقر ترشفیو

ملاقووات تجوواری ریلووی مهموی برسو شو و همکووار
رش شز دسو

سونگین ،سوام وش سو

بوهموقو بوه

موواری قوورشردشد تجوواری ریلووی مهموی

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

میکن سام چه روشه

و ؟

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

ریلوی سونگینی یور کوردم هرچنو کلّوی تلوا

برسم

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

رشبطۀ بین توش ب تعامت بینافرهنگی معلّمان زبان رارجه

رشسو ب توووی ترشفیو
دشرم دیگه کار شز کار

0۱۱

ریلووی سوونگینی یوور شف ووادم و کلواً یووادم رفو

کووه قوورشر تجوواری

شه

 .4 .3روش گردآوری دادهها

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

زبووان ش گلیسووی بود وو بووه رو

دسو رو بووودن بوورشی مطالعووه بر زیو ه شو

ش لووام در

در ووام بعو ی شز معلّمووان روشسو ه شو کووه

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

 82معلّوم رش کووه دشرشی حو شقت  0سوواز سوواب ۀ

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

دشرشی سووطم م وسووطۀ بالووا و پیشوورف ه زبووان ش گلیسووی

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

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

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

شس و انهای

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

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

همچنووین ،شووایان یوواد وری شس و

کووه هری و

شز معلّمووان بع و شز پوور کووردن پرسشوونامۀ

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

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

پیشرف ه ها در شین مطالعه شرک

 .5 .3روش تجزیهوتحلیل دادهها

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

موورشت زمووون بسوون ی میشوویگان برم نووای هوور پاسو درسو

ص ش لام ش

یو

مووره شز یو

تووا

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

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

و مجموووع موورشت هوور م و رّو

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

در زمووون منظورشوونار ی

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

لو ش بورشی هور معلّوم یو

مورۀ تووش ب تعاموت

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

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

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

بورشی بررسوی شرت واب بوین تووش ب تعواملی بینوافرهنگی

سووو و موورۀ میووا گین عملکوورد منظورشوونار ی زبووان موووزشن

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

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

کوه بوا توجّووه

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

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

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

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

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

م ه شز هوور دو شبووزشر

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

سو

شز شین شرشی

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

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

بووودن وشریووا س باقیما و ههووا) ،شس و لاز

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

شیوون شوورشی شووامت هوومرطوی

م غیور مسو ت شسو

(فیلو )7108 ،

و همگووی هوا دربووارۀ دشدههوای وورد وری شو ه صو ق

میکرد

نمودار  .1نمودار احتمال نرمال برای میزان دانش منظورشناختی زبانآموزان

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

چپ به وشوه سوم

رشسو

رو بوا شویب سو اً یابو

شز

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

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

ش

نمودار  .2پراکنش باقیماندههای استانداردشده برای نمرات منظورشناختی زبانآموزان

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

کووه بووه معنووای یابوو

بووودن پوورشکنب باقیما وو ههووای شس ا شردشوو ه بوورشی موورشت

منظورشنار ی زبان موزشن شس

شیون موودشر همچنوان شوان میدهو کوه هوی مووردی بوا

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

کوه بوه و وۀ فیلو  )7108( 0شوا گر

ف وو شن موورشت دورشف وواده شسوو

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

یاف ن مرشت دورشف اده به کار رف

که ایج ن در ج وز ( )7م ه شس

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

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

چوون بیشووینۀ مورۀ بهدسو

م ه بوورشی

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

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

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

( )1/78۱شس و

همچن وین ب وین چهووار سووطم

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

کووه شووا گر

حوظ پیبفرض یکیبودن م غیرها رد شود
م ووادیر بهدسوو

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

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

م ووادیر بهدسوو

م ه بوورشی شووارص عامووت

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

بوا توجّوه بوه حضوور پیبشوربهای لوازم جهو

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

شسو واده شز زموون

جو وز زیور هم سو گی بوین چهوار

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

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

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

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

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

ضووریب هم سوو گی بووهدسوو

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

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

موو ه

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

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

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

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

و تعریو

و تمجیو  /پاسو بوه تعریو

و

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

 (β =1/031و دیووو

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

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

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

شهمّیّوو

کووه تووا وچی ( )710۱ن رش پُرر ووگتوورین عنصوور

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

شیون توثییر

دشرد چووون بنووا بووه و ووۀ

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

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

جن ههای مل لو

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

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

و کوه

کووه در مکالم وات و بهصووورت کنبهووای کلووامی ظوواهر -

تثییر فرهنگعامه زبان رارجه ه ف و فرهنگ ویشورشن ن شس

در مورد یاف وۀ لسو

مطالعوه میتووشن شسو لاز موود کوه تووش ب بینوافرهنگی معلّموان

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

 )7108تثییر توش ب معلّوم زبوان رارجوه در یو

جن وۀ زبوا ی رواا بور ن ووع دش وب در

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

شو ه شسو

و برزیکاوسووکی،0

زبوان دوم شسو

کوه در مطالعوات

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

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

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

و مس و یمی بووا جن ووههای مل ل و

توووش ب منظورشوونار ی شزجملووه کنبهووای کلووامی شو در

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

و ح ّوی در سووطم حو شقلی ن معلّوم رش وشدشرمیکنو

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

کوه در تو ریس معلّوم عملوی شو ه و

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

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

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

بوه

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

در زبوانرارجوه و بوهت و

ن توسوعۀ

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

شس

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

راصووی
ّ
در زمینووۀ

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

زمووا ی کوه شیون دش ووب در مسویر هادینوه شو ن

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

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

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

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

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

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

فرهنگ وی س و

بووه زبووان رارجووه ه و ف ضووعی توورین عامووت

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

راصوی شسو
ّ
فرد شز زبان و یوا فرهنوگ زبوان

بوه زبوان روارجی بوه

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

میتوش و بوه فورد ش گیوزه بالواتر

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

بردشش و

بووه ی و

زبووان

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

کشور محت تکلم زبوان موادری یو

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

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

به زبان هو ف چوه بووده شسو

و صوورف شینکووه دی و اه معلّوم زبووان

توثییر کم ور هرچنو مث وی بور میوزشن تووش ب

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

سوری مطالعوات مویتووشن نکور کورد

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

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

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

کوورده شسوو

کووه دش ووب فرهنگووی مهمتوورین عامووت تثییر وو شر بوور

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

شسو

شوایا ی مایو بلوا

7

فلویکس-برسو فر

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

بوا

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

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

تشابهات جن ههوای شدم بوین زبوانهوای ش گلیسوی و فارسوی شسو

علویشک وری و قیطاسوی

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

یجووۀ ریلووی مهووم

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

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

ووایج شیوون مطالعووه دشرشی کاربردهووای

زبووان رارجووه شس و

بووهعنوشنمثاز ،م ویتوووشن بووا

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

توووش ب بینوافرهنگوی شز جملووه دش وب کنبهووای کلووامی

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

کووه دربووارۀ رشبطوۀ توووش ب بینووافرهنگی

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

و دشرشی

بوهعنوشنمثاز ،شیون مطالعوه تنهوا بور پونج کونب کلوامی

 شمارۀ سوم،دورۀ پنجاه و چهارم
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 ول وی مطالعووات ت وی م ویتوش ن و شیوون رشبطووه و یووا تووثییر، پربسووام ش گلیسووی تمرکووز دشش و
قرشحیش ه بورشی شرت وای تووش ب بوینفرهنگوی رش بوا کنبهوای کلوامی بیشو ر و یوا
بردششوو های ضوومنی و یووا شصووطلاحات

موز

 ش وووشع مل لوو،کنبهووای کلووامی کمبسووام تر

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

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

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

) تووش ب بینفرهنگوی در مووز03۱1(  م، و و ظری،ظری
۱8-01۱ ،)7(0 ،پووهشهای زبا شنار ی در زبا های رارجی
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Abstract
Foreign Language (L2) teachers’ intercultural communicative competence (ICC)
and their awareness and understanding of the intercultural similarities and
differences is the key to their professional success. One of the indispensable
components of communicative competence, which is highly influenced by L2
teachers’ ICC and its impact on the classroom practices is considerable, is pragmatic
knowledge of the L2 learners. Accordingly, the current investigation has sought to
explore the relationship between L2 teachers’ intercultural competence and their
students’ knowledge of common English speech acts. Participants were 85 EFL
teachers and 610 upper-intermediate to advanced proficiency-level students. The
participants had been studying English at language institutes from 3 to 5 years and
they had almost completed American File conversation book series. These
participants were selected based on the results of a Michigan Language Proficiency
Test. First, the teachers filled out Jaou’s (2011) ICC questionnaire. Then, Tajeddin
and Malmir’s (2015) multiple-choice test of frequent English speech acts was
administered to the students. Data analysis using multiple regression revealed that
all four components of teachers’ ICC were significant predictors of their students’
speech-act knowledge. Intercultural skills were the strongest predictor followed by
intercultural knowledge as a mediocre predictor. However, intercultural attitudes and
awareness were poor predictors of speech-act knowledge. These findings imply that
L2 teachers can enhance their learners’ pragmatic knowledge regarding common
speech acts by increasing their own intercultural communicative competence.
Keywords: Culture, Intercultural Communicative Competence (ICC), Pragmatic
Competence, Speech Act
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Abstract
The English language has become a global means of communication and is not
considered as a threat to the integrity of non-English speaking countries because it
does not embody Western way of life and culture. In recent decades, the new
concept of world “Englishes” is used to symbolize this trend. The English language
is considered as a globalized language and their native speakers hardly claim it as
their exclusive property. The English language teaching should be inculcated with
cultural traditions. This attitude upholds that language preferably be intermingled
with culture and be learned and taught along with cultural norms. It is presumed
that globalization has impacted the nations around the world and a global culture
has been formed. For example, we can see the same or similar goods or foods that
are used all around the globe. The present study explores the role of culture
concerning globalization, contextual shaping, cultural competence, instructional
materials, learners and teachers. The key points that this study accentuates are the
differences in terms of contexts in which English language is taught and acquired,
in other words, EFL/ESL situations.
Keywords: Globalization, Cultural Competence, Contextual Shaping
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Abstract

The present study investigated the comparative effects of input vs. outputbased instruction on vocabulary acquisition and retention of young Iranian
EFL (English as a foreign language) learners. To this end, 45 Iranian EFL
learners aged 6–7 were divided into three groups; control group, input-based
group, and output-based group. The students in the input-based instruction
were not required to use the target vocabulary items. The target vocabulary
items were only presented to them via input-based tasks. In contrast, in the
output-based group, the students were required to use the vocabulary items
by doing output-based tasks. After four weeks of instruction, the two groups
took two types of vocabulary tests (listening comprehension and production
tests) as post- and delayed tests. The findings revealed that both input-based
and output-based instruction helped the participants to gain both receptive
and productive vocabulary knowledge. In general, the results of the present
study can support the idea put forth by scholars such as Long (2015) that
adhering to a single method is not beneficial, and language instructors should
use a variety of methods based on their language learners’ characteristics and
needs.
Keywords: Vocabulary Acquisition, Input-Based Instruction, ProductionBased Instruction, Task-Based Language Teaching, Young Learners
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Abstract
Folk literature is an important and considerable part of folklore which is transmitted
orally from generation to generation, and their careful collection and analysis can
shed some light on life in tribes and nations around the world. In fact, these images
are national treasures that build the social imagination of people. Hence, European
travel memoirs are a representative of Iranian folk literature and they have been an
important topic of research in comparative literature. This is because travel memoirs
reflect the culture and society of “the other” wherein one we can find manifestations
of folk literature in the form of frozen images such as national and intercultural
stereotypes and clichés. To this end, we examined Henry Rene D'Allemagne’s travel
memoirs. His works include numerus elements of folk literature, compared to his
French contemporaries. This paper follows a descriptive-analytic method and tries
to figure out how folk literature represents itself Henry Rene D'Allemagne’s travel
memoir and how the traveler’s ideology plays a pivotal role in this representation.
To analyze images of Iranian folk literature in Henry Rene D'Allemagne’s travel
memoir From Khorasan to Bakhtiari in light of imagology. The results of this study
showed that the images in the travel memoir reflect Persian folk literature, folk
poetry, discourses, titles, and anecdotes. This suggests the importance of Persian
language and literature among Iranians and Europeans and indicates how Iranian
culture has traveled through folktales.
Keywords: Comparative Literature, Iranian Folk Literature, Henry Rene
D'Allemagne’s Travel Memoir, From Khorasan to Bakhtiari, Imagology.
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Abstract
Speech act analysis, as a significant aspect of discourse analysis and pragmatics, has
increasingly drawn the researchers’ attention since John L. Austin (1962) put
forward speech act theory, and ever since then, the study of the linguistic structures
of speech acts and their functional values have been among the key areas of study in
speech act analyses. The present study comparatively explored the manifestations
and functions of flattery speech acts in Persian and English languages. To do so,
flattery instances were identified and extracted form a corpus of 60 Persian speaking
and 60 English speaking film scripts. The speech act instances were extracted from
different movie genres including social and family, drama, science-fiction, and
romance. The movies were produced between the years 2010-2020. A sample of 343
Persian and 228 English flattery instances were extracted and analyzed on the basis
of Hymes’s (1967) model. The obtained results indicated that flattery was used in
both Persian and English cultures in order to exert positive influence on the
addressees. Moreover, in both languages, the act of flattery was done in both formal
and informal situations in an attempt to deceive, compliment, praise, and ridicule. In
addition, although flattery speech act was found in both formal and informal
situations—in the case of Persian language and culture—, its application in informal
and private situations was more frequent than in formal situations. Moreover, the
frequency of flattery in Persian language and culture was found to be significantly
higher than English.
Keywords: Flattery Speech Act, Hymes SPEAKING Model, Persian, English.
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Abstract
The relationship between teaching/learning process and culture has attracted the
attention of many language education scholars over the past few decades. For these
scholars, teaching/learning process is a phenomenon which is formed in the context of
society and is controlled by cultural factors and variables, which is the reason why the
effects of cultural variables on teaching/learning process cannot be overlooked. The
current research aims to study the cultural characteristics of Iranian language learners on
the one hand, and explore the possibility of changing these cultural characteristics on the
other hand. In order to achieve the research goals and find an efficient, practical pattern
in French language teaching/learning process. More specifically, this article examines
the effects of employing a network thinking approach on the learning culture of Iranian
language learners through Hofstede’s cultural dimensions theory. This research was
conducted on 48 undergraduate students of French Language and Literature at Hakim
Sabzevari University in the academic year of 2018-2019 using a quasi-experimental
method. To examine the elements of learning culture among students, a selfadministered questionnaire based on Hofstede’s cultural dimensions was used. The
results showed a statistically significant difference in power distance, individualism/
collectivism, masculinity/ femininity, and long-term orientation/short-term orientation
and indicated no statistically significant difference in uncertainty avoidance between
treatment and control groups. Nonetheless, the research findings suggested that using the
network thinking approach could significantly affect Hofstede’s cultural dimensions. It
was also found that employing this method can pave the way for gradually changing
language learners’ learning culture.
Keywords: Learning Culture, Network Thinking, Hofstede’s Cultural Dimensions,
French Language Learner, Teaching-Learning Process
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Abstract
Repetition, as an effective way to learn vocabulary, has long been the subject of
language instruction. However, it seems that the effective number of repetitions in
language classrooms has been understudied by researchers and consequently
language instructors. Capitalizing on the emotioncy (emotion+ frequency) model,
this study investigates the effective number of word repetitions in classrooms and
based on a review of the literature in linguistic areas and cognitive psychology, it
elaborates on the spaced repetition method. To this end, 100 participants with an
intermediate English proficiency level were randomly assigned to five groups (1, 2,
3, 4, and no repetition(s)). Then, 15 words, unknown to the participants, were taught.
To compare the results of the retention test of the five groups, one-way ANOVA was
utilized. The findings demonstrated a significant difference in favor of the two
repetitions group. Therefore, two spaced repetitions, along with the learners'
emotioncy towards the new words can play a pivotal role in vocabulary learning
language classroom.
Keywords: English Language Teaching, Vocabulary, Repetition, Emotioncy,
Cognitive Psychology, Neurolinguistics
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