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Abstract
Dubbing is the prevalent modality of audiovisual translation in Iran. Although
dubbing uses both acoustic and visual channels, the acoustic dimension has not been
thoroughly researched. Since dubbing primarily deals with voice, researching
paralinguistic code (e.g., voice quality and tone) is of primary significance as
changes in voice quality play a pivotal role in recreating the character differently in
the dubbed version and affect dubbing overall quality and audience perception.
Therefore, this mixed-methods research aims to determine effects of voice quality
change through dubbing on characterization from audiences’ viewpoint by
examining the official Persian dubbing of the BBC One’s Sherlock series. In doing
so, Van Leeuwen’s (1999) categorization of voice quality characteristics was
selected to design a self-made questionnaire and compare the original actor and the
dubbing actor’s voice qualities. Accordingly, the views of 32 participants were
collected and analyzed. Finally, the comparison of the actor and dubbing actor’s
voice quality characteristics showed that out of seven pairs of voice quality features
(tension, breathiness, vibrato, nasality, roughness, loudness and pitch), the dubbing
actor’s voice was similar to that of the original actor in only four features, and it was
different in three features (roughness, loudness and pitch). Based on the current
research findings, these slight changes in the dubbing actor’s voice quality resulted
in minor changes in the dubbed version’s characterization, as it made the dubbed
character look more aggressive and less attractive to the target audiences’ eyes. The
results suggest that voice is a significant quality issue for the audience and the right
choice of dubbing talent can enhance audience reception of cinematic products.
Keywords: Audiovisual Translation, Dubbing, Dubbing Actor, Characterization,
Media Translation, Voice Quality
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چکیده
دوبلههه رایجتههری شههة ۀ ترجم ه دیداریشههنةداری در ایههران اس ه  .باوج داینکههه دوبلههه
دارای دو کانهها دیههداری و شههنةداری اسهه  ،پژوهشهههای محههدودی بههر روی کانهها
شنةداری دوبله صه رت گرفتهه اسه ؛ حا آنکهه بررسه ع امه فرازبهان دوبلهه (نظةهر
تُ ه صههدا ،کةفةّ ه

صههدا) م ت اننههد از م ض ه عات درخ ه ر ت جّههه در کانهها شههنةداری

دوبلههه باشههند؛ زیههرا کههه چنههة مسههایل بههر روی کةفةّه
برقههراری ارتبهها بهها مخاطهه
اسه
کةفةّه

تأثةرگذارنههد .ازایهه رو ،پههژوهشِ ترکةب ه ِ حاضههر بههر آن

تهها بهها بررسه دوبله رسههم فارسه سههریا شههرل

و نسههخ زبههان اصههل آن،

صههدای بههازی ر را از دیههدگاه مخاطبههان بها دوبله ر مقایسههه نمایههد و مةههنان تههأثةر

تغةةههر کةفةّ ه

صههدا بههر شخص هةّ پردازی را تعةههة کنههد .در ای ه راسههتا ،از دسههتهبندی

ویژگ هههای کةفةّهه
کةفةّ

دوبلههه ،انتقهها صههحة معنهها و

صههدای ون لهه ون ( )1۱۱۱جههه

تعةههة و مقایسهه ویژگ هههای

صهدای بهازی ر و دوبله ر اسهتفاده شهد .نظهرات  ۲۳شهرک کننده بهه دو صه رت

کةفه و کمّه جمه آوری و تحلةه شههد .نتههایج بهدسه آمده نشههان داد کههه از مجم ه
هف
لههرز

کةفةّه

جُفه

صهدا ،صهدای دوبله ر بها بهازی ر در چههار جُفه
داشههته و در سههه جُفه

و خةش م شههدگ مشههابه

تهنش ،بهازدم ،

خههش ،بلنههدی و تُه صههدا

تفههاوت معنههاداری داشههته اسهه ؛ بنههابرای از دیههدگاه مخاطبههان ،بلنههدتر بهه دن صههدای
دوبل ه ر نسههب

بههه بههازی ر سههب

شههده اس ه

شخص هةّ

دوبلههه ،پرخاش ه رتر بههه نظههر

برسههد .همچنههة  ،کههاهش خههش صههدا و زیههر به دن صههدای دوبله ر نسههب
م ج

شهده از مةهنان جهذابةّ

پههژوهش حههاک از آن اس ه

شخصهةّ

بهرای مخاطبهان کاسهته شه د .یافتهههای ایه

کههه صههدا بههرای مخاطبههان دوبلههه اهمّةّ ه
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مقالة پژوهشی

کیفیّت صدا و شخصیّتپردازی در دوبله :مورد پژوهی دوبلة رسمی فارسی سریال شرلوک

کةفةّ

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

ت جّههه بههه انتخهها

۲

صههدا و شبةهسههازی صههدای اصههل در دوبلههه ،باعه

ارتقههای کةفةّه

تجرب سةنمای مخاطبان م گردد.
کلیددددوا هها :ترجمههه رسهههانه ،ترجمههه دیهههداریشهههنةداری ،دوبلهههه ،دوبلههه ر،
شخصةّ پردازی ،کةفةّ

صدا

 .1مقدّمه

فةلمههها بهها ترکةهه

نشههانههای دیههداری و شههنةداری ،داسههتان را بههرای مخاطهه

م کنند .ای انتقها داسهتان از زبهان بهه زبهان دی هر بهه کمه

شهة هههای مختله

نقهه
ترجمه

دیههداریشههنةداری از جملههه دوبلههه صه رت مه گةههرد (رمایه  .)۳41۳ ،1بههه اعتقههاد چاومههه

۳

( ،)۳440معنهها در محصهه لات دیداریشههنةداری از طریهه دو مجههرای دیههداری و شههنةداری
بههه مخههاطبة انتقهها مهه یابههد .از مجمهه

 14نشههانهنظام طبقهبندیشههده ت سهه چاومههه،

شههش نشههانهنظام در مجههرای تص ه یری قههرار م ه گةرنههد کههه عبارتانههد از :شمای شههناخت ،۲
تص یرن اشههت  ،0برداشهه  ،5تحههرّ  ،6گرافةکهه
فرازبههان  ،14م سهةقای

11

7

و نحهه ی .8چهههار نشههانهنظام زبههان ،۱

و آوایه  1۳نةههن در مجههرای شههنةداری جههای م گةرنههد« .از مةههان ده

نشانهنظام ارایهشده ت س چاومهه ،تنهها یه

نشهانهنظام مربه

بهه مسهای زبهان اسه

کهه

نشهههاندهندۀ چرخشههه شههه رز از هنجارههههای مرسههه م در مطالعهههات ترجمهههه اسههه »
(مانهههدی ،۳41۲ ،1۲ص .)۳78 .یکههه از نشهههانهنظامهای م جههه د در مجهههرای شهههنةداری،
نشههانهنظام فرازبههان

اسهه

کههه محققّههان حهه زۀ ترجمهه دیههداریشههنةداری م ت اننههد بههه
1. Remael
2. Chaume
3. iconographic code
4. photographic code
5. planning code
6. mobility code
7. graphic code
8. syntactic code
9. linguistic code
10. paralinguistic code
11. musical and sound effect code
12. sound arrangement code
13. Munday
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انتقهها ویژگ هههای فرازبههان نظةههر کةفةّهه

صههدا و ویژگ هههای آن

همانند بلندی صدا ،تُه صهدا ،ریهتم و غةهره کهه در فرآینهد دوبلهه از زبهان بهه زبهان دی هر
منتق م ش ند ،بپردازند (چاومه.)۳41۳ ،
از مةههان انهه ا ترجمهه دیههداریشههنةداری در ایههران ،عمههدۀ بههازار در اختةههار دوبلههه و
برصدا 1اس  .تقریباً تمهام فةلمهها و سهریا هها بهرای پخهش از رسهان ملّه دوبلهه م شه ند
(خ
پرمخاط

سهههلةقه و عهههامری۳410 ،؛ )۳416؛ بنهههابرای  ،بههها ت جّهههه بهههه عرصههه پررونههه و
(مةلةه ن ) ایه شهة ۀ ترجمهه در ایهران ،پهژوهش در حه زۀ دوبلهه اهمّةّه

ای دارد .چنانکههه تعههداد قابهه قب ل پههژوهش بهها بررسهه جنبههههای مختلهه
شهههدهاند (خ

سهههلةقه و محمهههدعلةناده1۲۱8 ،؛ مههههدینادخان و خ

نعمت لمفجههان  .)1041 ،اهمّةّ ه

شههنةداری در ای ه اس ه

مباح ه

دوبلههه انجههام
سهههلةقه1۲۱6 ،؛

کههه دوبلههه در وهل ه اوّ

بهها صههدا سههروکار دارد .یک ه از م ه اردی کههه بةننههده از دوبلههه انتظههار دارد ،انتخهها
متناسه

بهها شخص هةّ

ف هةلم اس ه

( )۳41۳بههر ایهه بههاور اسهه
م فّقةّ

(عههامری ،خ

کههه انتخهها

صههدای

سههلةقه و خناع فریههد .)۳418 ،چاومههه

دوبلهه ر مناسهه

یکهه از ع امهه ت ههمة کنندۀ

دوبله اس ؛ زیرا در ایه شهة ۀ ترجمهه ،تغةةهر ع امه فرازبهان نظةهر کةفةّه
فههرد را بهه مخاطه

صهدا

کنههد (ب سهه ،۳

م ت انههد معنههای کلمههات را کههه ت سهه دوبلهه ر ادا م شهه ند را عهه
)۳415؛ بنهابرای  ،از جملههه عه امل کههه شخصهةّ

ویهژه

م شناسهاند ،صههدای

او اس ه  .درواق ه  ،حالههات چهههره و حرکههات بههدن بههه همههراه صههدا م ت اننههد تفکّ هرات و
اح الههات درونهه
صه رت انتخهها

فههرد را بههرای مخاطهه
دوبله ری بهها کةفةّه

بههه اینکههه صههدا بخشهه از ه یّهه

آشههکار سههازند (ب سهه )۳415 ،؛ بنههابرای  ،در

صههدای کاملهاً متفههاوت از بههازی ر اصههل -بهها ت جّههه
فههرد را تشههکة م دهههد -ممکهه اسهه

جنبههههای از

ویژگ های شخصةّت وی کمرنگتهر و یها پُررنهگتهر شه ند ،تغةةهر کننهد و یها حتّه از بهة
بروند .تمام ای تغةةرات ،در ِ بةننده از شخصةّ

فرد را تغةةر م دهند.

1. voice-over
2. Bosseaux

کةفةّ

5

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

جدیههد تغةةههر کةفةّه

پههژوهش حاضههر بههه بررسه م ضه

صههدا در دوبلههه و تههأثةر آن

بر شخصةّ پردازی م پهردازد .بها بررسه مطالعهات صه رتگرفتهه در ایه حه زه بهه نظهر
مباحه

مه رسههد کههه عله رغم اهمّةّه

شههنةداری ،مطالعههات بسهةار کمه بههه پههژوهش بههر

روی کانها شهنةداری و ع امه فرازبهان دوبلههه پرداختهانهد .دلایه مختلفه بههرای ایه امههر
م تههه ان برشهههمرد ،از جملهههه محهههدودی
فرازبان (نظةر کةفةّ

و دشههه اریهای سهههنجش و مقایسههه ع امههه

صهدای افهراد) .بهرای غلبهه بهر ایه محهدودی  ،ن یسهندگان پهژوهش

حاضههر از ال هه ی «ون لهه ون» )1۱۱۱( 1کههه صههدای افههراد را بههه هفهه

جُفهه

ویژگهه و

چهارده زیر ویژگ تقسةم نمه ده اسه  ،بههره بردنهد .پرسهشههای مطهر شهده در پهژوهش
حاضر به ای شر اند:
 .1چههه شههباه ها و تفاوتهههای مةههان صههدای بههازی ر و دوبلهه ر شخصههةّ

شرل

وج د دارد؟

 .۳آیا تغةةهر کةفةّه

شرل

صهدا در دوبلهه ،منجهر بهه تغةةهر در شخصهةّ پردازی سهریا

شده اس ؟

پژوهشِ ترکةب ِ حاضهر در ابتهدا م ک شهد تها بها اسهتفاده از دادهههای کةفه بهه پرسهش
اوّ پژوهش پاسخ دهد و در ادامهه ،بهرای پاسهخ بهه پرسهش دوم بهرای رد یها تأیةهد فرضهةّ
صههفر بهها گههنارۀ «ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در هههر ویژگ ه تفههاوت معنههاداری وج ه د
ندارد» از آزم نهای آمار استنباط استفاده م ش د.
 .2پیشینة پژوهش

همههانطهه ر کههه بههازی ران از طریهه بازیشههان م ت اننههد احساسههات متفههاوت از جههن
هههمدله  ،هههمدردی ،ب تفههاوت تهها اننجههار را در مخاطبههان بران ةناننهد ،از صههدای خه د نةههن
بهههعن ان ابههناری در جهه
مخاط ه

نمههایش ویژگ هههای شخصهةّت و تأثةرگههذاری هرچههه بةشههتر بههر

اسههتفاده م کننههد (ولمههر و زابالبةاسههک « .)۳410 ،۳ن ه

ژس های حرکت تها حهدّ زیهادی شخصهةّ

لبههاش پ ش هةدن ،راه رفههت ،

فهرد را معرّفه م کننهد؛ امّها بةهان و شهة ۀ بهه
1. Van Leeuwen
2. Voellmer & Zabalbeascoa
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کههار بههردن کلمههات ،لحهه  ،زیههروبم بهه دن صههدا و ریههتم گفتههار ،عمهه افکههار ،اندیشههه و
باورههههای وی را انتقههها م دههههد» (چ بةنهههه ،۳414 ،ص .)60 .بهههه اعتقهههاد چِکهههاچةرو

1

( ،)۳416بخشهه از معنههای جملههات در محههاوره از طریهه لحهه  ،اشههارات غةرکلههام و
صههدا انتقهها م یابههد .اهمّةّ ه

صههدا آنقههدر زیههاد اس ه

کههه دیههاش س هةنتاش و آنههدرم

( )۳44۱حههذز کةفةّ ه

صههدای بههازی ر در دوبلههه را از جملههه معای ه

به همة دلة  ،زیرن ی

را بر دوبله ترجة م دهند.

۳

مهههم آن م ه داننههد و

 .1 .2مروری بر مطالعات مبتنی بر بُعد شنیداری دوبله

دوبلهههه در جههههان در سهههط

مختلههه

حرفههههای و غةرحرفههههای بهههرای ب م سهههازی

محتهه ای چندرسههانهای مختلفهه ماننههد ،فههةلم ،سههریا و بازیهههای رایانهههای اسههتفاده
م ش ه د .همههانط ر کههه در نم ه دار  1مشههاهده م ش ه د ،ان ه ا متفههاوت از خههدمات دوبلههه
بههرای ارایهه برنامههههای دیداریشههنةداری خههارج در ایههران وجهه د دارد (خهه

سههلةقه،

.)۳4۳۳

نمودار  .1گونهشناسیِ دوبله در ایران (خوشسلیقه)2222 ،
1. Chakhachiro
2. Cintas & Anderman

کةفةّ
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ب س ( )۳415معتقهد اسه

7

دوبلهه دارای سهه بُعهدِ زبهان  ،دیهداری و شهنةداری اسه

و

بایهد هههر سههه بُعهد آن بههطه ر همهجانبههه مه رد بررسه قههرار گةهرد .بههه اعتقههاد وی ،بةشههتر
مطالعههات صه رتگرفتههه در حه زۀ ترجمه دیداریشههنةداری بههر بُعههد زبههان دوبلههه متمرکههن
ب دهاند و از بررس سایر ابعاد آن غاف ماندهاند.
پِتة ه  )۳440( 1نةههن بههه پةچةههدگ و دش ه اریهای ترجم ه مت ه ن دیههداریشههنةداری بههه
دلة ه وج ه د اجههنای کلههام و غةرکلههام
ع امهه غةرکلههام بههر زیرنهه ی

اشههاره نم ه ده و ت جّههه پژوهش ه ران را بههه تههأثةر

و دوبلههه جلهه

م کنههد؛ بدی صهه رت کههه در جنبهه

غةرکلام بهه بررسه تهأثةر تُه صهدا بهر معنهای کلمهات م پهردازد و بها طهر نم نهههای
نشان م دهد کهه زیرنه ی
برداش
به مخاط

قهادر بهه رسهاندن معهان و احساسهات کهه از طریه تُه صهدا

م ش ند ،نةس ؛ درحال که دوبله ر ،ایه معهان را بها بهه کهار گهرفت تُه مناسه
انتقا م دهد.

ب سه ( )۳41۱در مقالهههای دی ههر بهها هههدز تأکةههد بههر اهمّةّه

مبحه

انتخهها

صههدا در

دوبلههه ،بههه پههژوهش در مهه رد دوبلهه ران فرانسهه ی ج لةههان مهه ر ۳م پههردازد 11 .دوبلهه ر
فرانسهه ی متفههاوت از ابتههدای هنرنمههای مهه ر در فةلمههها بهههجای وی سههخ گفتهانههد .در
چهار فةلم وی کهه هم ه طه یه
مهه ر صههحب

سها پخهش شهدهاند ،چههار دوبله ر متفهاوت بههجای

کردهانههد .ب سهه تههأثةر تغةةههر صههدای دوبلهه ران را بهها اسههتفاده از مفههه م

«ناملم ش ۲فروید» واکهاوی نمه ده و بهر ایه بهاور اسه
مشههابه بهها صههدای اصههل بههازی ر ،ممکهه اسهه

کهه در صه رت انتخها

صهدای

نههاملم ش بهه دن صههدای دوبلههه کههمتههر

احساش ش د.
سههنچنم مپةئ  )۳41۱( 0نةههن در پژوهش ه تُ ه صههدای پههنج شخص هةّ
صدای دوبل ران آنهها در قسهم

 17ههر فصه (درمجمه

اصههل را بهها تُ ه

نُهه قسهم ) از سهریا آشهنای

بهها مههادر )۳410-۳445( 5در پةکههرهای  7۳4جملهههای ( ۲64جملههه بههه زبههان ان لةسهه و
1. Pettit
2. Julianne Moore
3. uncanny
4. Sánchez-Mompeán
5. How I met your mother
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 ۲64جملهه بهه زبهان اسهپانةای ) مقایسههه کهرد .نتهایج بررسه های وی نشهان داد کههه در ۳10
م ه رد ( 5۱/0درصههد) از مجم ه

 ۲64جمل ه دوبلهشههده بههه زبههان اسههپانةای  ،دوبل ه ران در

اشهتباه شهدهاند و درنتةجهه ،محته ای 1مه رد نظهر فهةلم اصهل

شبةهسازی تُه صهدا مرتکه

(احساسههات نظةههر اسههتهنا و تمسههخر ،تعجهه  ،علاقهههمنههدی و بهه تهه جّه ) بهگ نهههای
متفاوت به مقصد انتقا یافته و ای تغةةهر باعه

شهده اسه

کهه بةننهده ،جنبه طنهن کلهام را

بهص رت نسب در نم ده و یا آن را بهط ر کام در نکند.
اداچه  )۳416( ۳نةههن بهها هههدز شههناخ

بةشههتر جنبه شههنةداری دوبلههه ،په

از مقایسه

تعهداد لحظههات سههک ت ۲انةمةشه ژاپنه شههر اشههبا  )۳441( 0بهها شههش نسههخ دوبلهشههده
به زبان کش رهای آمریکها ،تهای ان ،فرانسهه ،کهره جنه ب  ،جمهه ری چه
نتةجههه دسه
مک

یافتههه اسه

و آلمهان بهه ایه

کههه نسههخ دوبلهههشههده بههه ان لةسه ِ آمریکههای  ،کههمتههری مةههنان

و سهک ت را داشهته اسه

و ایه لحظهات سهک ت بها اسهتفاده از عبهارات اضهاف  5و

جل ههههای صهه ت جههای نی گردیدهانههد تهها مخاطهه

آمریکههای کههه نسههب

بههه مخاطهه

ژاپن به سک ت عادت ندارد ،ارتبا بةشتری با فةلم برقرار کند.
بهههط رکلّ  ،بةشههتر مطالعههات ص ه رتگرفته در زمةن ه ع ام ه شههنةداری در دوبلههه ،تنههها
بههر نظههرات و تحلة هههای فههردی پژوهشهه ران متّک انههد؛ حا آنکههه پههژوهش حاضههر از
نظههرات مخاطبههان نةههن بهههره م بههرد .علههاوهبرای  ،بایههد خاطرنشههان کههرد کههه تمههام مطالعههات
پةشة  ،خارج از بستر ایران انجام شدهاند.
 .2 .2چهارچوب نظری پژوهش

تعههاری

متعههدّدی از کةّفةّهه

صههدا وجهه د دارد؛ تعههاریف چهه ن ویژگ هههای همةشههه

حاضههری کههه در پ ه ِ صههدای فههرد قههرار دارن هد ،جنی ه از آن محس ه

م ش ه ند ،در بةههان

گ ینههده نم ه د م یابنههد و از طری ه آنههها صههدای فههرد گ ینههده از صههدای افههراد دی ههر تمةههن

1. attitudinal context
2. Adachi
3. silence
4. Spirited away
5. Fillers

کةفةّ
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داده م ش ه د (کریسههتا  .)1۱۱1 ،1ون ل ه ون ( )1۱۱۱کةفةّ ه
جُفهه

۱

صههدا را بهها اسههتفاده از هف ه

ویژگهه  :تههنش ،۳خههش ،۲بههازدم  ،0بلنههدی ،5تُهه  ،6لههرز  7و خةشهه م شههدگ

بهص رت زیر ت صة

8

م کند:

 -1تددنش (پددرتنشم)را ) :9صههدای شههخص زمههان دچههار تههنش م شهه د کههه وی بههه
دلههایل تحهه

فشههار باشههد؛ بهههعن انمثا اسههترش داشههته و یهها م خ اهههد بههرای جمعهه

سههخنران کنههد .در ای ه حال ه

صههدای فههرد از طری ه فشههردن ماهةچههههای گل ه  ،تةنتههر

14

م شه د؛ امّها هن ام کههه فههرد ماهةچههههای گله ی خه د را آزاد م کنههد و صههدا را بهههراحت
رههها م سههازد ،صههدای آرام از دهههانش خههارج م ش ه د .تههنش صههدا م ت انههد شههام طةه
وسةع از احساسات از جمله ترش ،تمسخر ،استهنا و درد باشد.
 -2خددش (خشدارمملددایم) 11:صههدای خههشدار اسهه
صههداهای دی ههری نةههن شههنةده شهه د .خههشدار بهه دن یهه

کههه در کنههار صههدای فههرد،
ویژگهه اسهه

کههه بةشههتر در

صداهای بم قاب شهنةدن اسه ؛ بنهابرای بةشهتر در صهدای مهردان شهنةده م شه د .معم لهاً،
افههراد بهها ههاهر زُمخ ه

و خش ه  ،صههدای خههشدار دارنههد .خ اننههدههای «را » م ت اننههد

مثا خ ب برای ایه ویژگه باشهند .در مقابه  ،صهدای ملهایم صهدای اسه

کهه بهه تعبةهر

ون لهه ون ( ،)1۱۱۱روغ کههاری شههده و تمههامِ پارازی هههای اضههاف آن حههذز گردیههده
اس .
 -3بازدمی (همراه با بدازد هوامبددون بدازد هدوا) :12زمهان کهه فهرد از نفه
اس ه  ،بهسههخت نف ه

م کشههد و یهها هههر حههالت کههه در آن ترکة ه

افتهاده

ه ه ا بهها صههدای فههرد
1. Crystal
2. tension
3. roughness
4. breathiness
5. loudness
6. pitch register
7. vibrato
8. nasality
9. tense/lax
10. higher
11. rough/smooth
12. breathy/non-breathy
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مشههخص باشههد ،مثا هههای بههارزی از صههدای همههراه بهها بههازدم ههه ا هسههتند؛

بهههعن انمثا صههدای همههراه بهها بههازدم ه ه ا در شخص هةّ
اغه ای شخص هةّ

زن ه اغ ه اگر در ف هةلم کههه قصههد

مقاب ه خ ه د را دارد ،نشههاندهندۀ صههمةمةّ

و نندیک ه ب هة شخص هةّ ها

اس .
 -4بلندددی (بلندم)هسددته) :1زمههان بلنههد ب ه دن صههدا بةشههتر احسههاش م ش ه د کههه فههرد
سع داشهته باشهد صهدا را بهه مسهاف

دورتهری انتقها بدههد .معم لهاً ،بلنهدی صهدا بهرای

نمایش سلطه و قدرت به کار م رود و نقط مقاب آن آهست

صدا اس .

 -5تُن (زیرمبم) :2تُ صهدا بها انهدازۀ جثه فهرد مهرتب اسه ؛ بهدی گ نهه کهه معم لهاً،
افراد ک چ  ،صدای زیر و افراد درش  ،صدای بم دارند.
 -6لددرزش (لرزانمصددا ) :3صههدای لههرزان ،نشههاندهندۀ احساسههات شههدن و از دس ه
دادن کنتر اسه  .بایهد ت جّهه داشه

و عهاری از

کهه صهدا م ت انهد صهاز ،بهدون لهرز

هر گ نه احساش باشد.
 -7خیشومی بدودن (خیشدومیمغیر خیشدومی) :زمهان کهه مکهان ت لةهد صهدا از بةنه
فرد باشد ،گفته م ش د که صدای وی خةش م و یا به تعبةر عامةانه «ت دماغ » اس .
در پههژوهش حاضههر بههه جهه

وج ه د دسههتهبندی ملمه ش ویژگ هههای کةفةّه

ال ی ون له ون ( )1۱۱۱اسهتفاده شهد .ایه ال ه بها قهرار دادن هفه
زیههر ویژگهه در دسههتههای مشههخص و ت صههة
مقایس ه کةفةّ ه

ویژگه و 10

از ویژگ ههها ،امکههان تعةههة و

صههدای بههازی ر و دوبل ه ر را امکانپههذیر م کنههد .ون ل ه ون ( )1۱۱۱تأکةههد

م کند که ابعاد کةفةّ
بههر روی ی ه

هریهه

جُفه

صههدا از

طة ه

صهدا ،تقاب ههای دوگانهه 0و مت هاد نةسهتند؛ بلکهه ههر ویژگه صهدا
قههرار م گةههرد؛ بدی ص ه رت کههه ی ه

ویژگ ه صههدا در سههر طة ه

و

دی ری در انتهای آن قهرار م گةهرد؛ بههط ر مثها درجه بهم یها زیهر به دن صهدا از «بسهةار
بم تا بم» و «زیر تها بسهةار زیهر» بهصه رت طةفه متغةّهر اسه  .همچنهة  ،صهدای ههر فهرد
1. loud/soft
2. high/low
3. vibrato/plain
4. binary opposition

کةفةّ
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ترکةب از ویژگ های متفاوت اس ؛ بهدی معنها کهه صهدای یه
و بلنههد یهها آهسههته نةس ه ؛ بلکههه برداشههت کههه از صههدای ی ه
ویژگ ها بها یکهدی ر و همچنهة بافه
م ش د .ت صهة

فههرد داریههم ،از ترکة ه

و مه قعةت کهه فهرد در آن صهحب

صهدای افهراد افهنون بهر اینکهه کهار پُرزحمه

بههه نظههرات پژوهشهه ر بسههت

شهخص ،تنهها زیهر یها بهم
ای ه

م کنهد ،ایجهاد

و پةچةهدهای اسه  ،کاملهاً

دارد .رومروفرسههک  )۳417( 1در نقههد پههژوهش ب سهه
جههه

( )۳415پةشههنهاد م کنههد کههه بهتههر اسهه

رسههةدن بههه نتههایج عةنهه  ،۳تحقةقههات

دریاف  ۲ص رت گةهرد؛ ازایه رو ،در پهژوهش حاضهر بهرای غلبهه بهر ایه مشهک و دسه
یهافت بهه نتةجههگةری قابه اسهتنادتر ،از نظهرات مخاطبهان بهرای مقایسه صهدای 0بهازی ر و
دوبل ر استفاده شده اس .
 .3روش پژوهش

(سههالدانا و اوبرایههان )۳41۲ ،5بههرای پاسههخ بههه

ای ه پههژوهش مبتن ه رویکههردی ترکةب ه

سهاالات پهژوهش از دو مرحلهه جمه آوری و تحلةه داده کةفه و کمّه اسهتفاده مه کنهد.
به بةان دی هر ،دادهههای مه رد نظهر بها کمه

دو ابهنار مصهاحبه و پرسشهنامه جمه آوری و

تحلة گردید.
بهههمنظه ر بررسه رابطه بهة کةفةّه

جنههای شههرل

(محص ه

صههدا و شخصهةّ پردازی در دوبلههه ،سههریا درام

سهها  )۳417-۳414ت لةههد شههبک «ب ب س ه ی ه » 6ان لسههتان

انتخهها شههد .ایهه سههریا  ،اقتباسهه از مجم عههه کتا هههای داسههتان شههرل
ن یسههندگ ِس هر آرت ه ر کههان دوی ه  7اس ه

هُلمههن بههه

کههه شهههرت جهههان دارد .سههریا شههرل

ن یسههندگ اسههتة ن م فههات و مههار گةههت  8دارای رتبهه  ۱/1از بانهه

بههه

اطّلاعههات فههةلم و

1. Romero-Fresco
2. objective
3. reception Study
4. vocal performance
5. Saldanha & O'Brien
6. BBC One
7. Sir Arthur Canon Doyle
8. Steven Moffat & Mark Gatiss
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سههریا  1اس ه  .ای ه سههریا در چهههار فص ه بههه ماجراهههای کههه بههرای شههرل
هنرنمههای بنههدیک

هُلمههن بهها

کههامبرب  ،۳کارآگههاه خص ص ه و همکههار وی ،دکتههر جههان واتس ه ن بهها

بازی مارتة فهریم  ۲رخ م دههد ،م پهردازد .ایه مجم عهه علهاوه بهر شههرت جههان  ،در
ایهران نةهن محب بةه

تل ینیه ن ایهران پخههش و

بسهةاری دارد و بارههها از شهبکههای مختله

بههازپخش شههده اسه  .در پههژوهش حاضههر دو بُهر ِ سههه دقةقهههای از نسههخ زبههان اصههل و
دوبل ه همههان دقههای انتخهها

سریا شهرل

انتخها

شههد .قسههم

اوّ از فص ه اوّ و قسههم

ویهدی » 0جداسهازی شهد؛ یه

و بههوسهةل برنامه «بهر

سه دقةقههای از دقةقه  18تها  ۳4از قسهم
دقةق ه  04تهها  0۲قسههم

اوّ فصه اوّ و یه

دوم از فص ه دوم انتخهها

به ترتةه

بررس ه (شههرل
امّ ها در بههر
شهه

ویهدی ی

ویهدی ی سهه دقةقههای از

شههد (مجم ه

دقةقه به ان لةس و شش دقةقه بهه فارسه به د) .دلةه انتخها
در ویهدی ی اوّ صهحنهای انتخها

دوم از فص ه دوم

ای ه دو ویههدی  ،شههش

ایه ویهدی ها ایه به د کهه

شهده به د کهه در آن شخصهةّ

اصهل مه ردِ

) ،مکالمهههای روزمههره و معم ه ل بهها همکههار خ ه د (جههان واتس ه ن) دارد؛

دی ههر ،طة ه

وس هةع از احساسههات (ماننههد تههرش ،عصههبانة  ،سههردرگم و

) را بههه بةننههده منتقهه م کنههد؛ ازایهه رو ،شههرک کنندگان م ت انسههتند ویژگ هههای

بةشههتری را در صههدای وی مشههاهده کننههد .همچن هة پژوهش ه ران قههادر ب دنههد صههدای وی
را بهصه رت همهجانبههه و دقةه تر بررسه نماینهد .شههرک کنندگان په
کلة ه

بهص ه رت انفههرادی ،بههه مقایس ه کةفةّ ه

از مشههاهدۀ هههر دو

صههدای بههازی ر و دوبل ه ر پرداختنههد و بههه

پرسشنامه پاسخ دادند.
درمجم ه  ۲۳ ،شههرک کنندۀ زن و مههرد فارسهه زبههان بههرای پاسههخ ی بههه پرسشههنامه
(نهه  .پة سهه ) اعلههام آمههادگ کردنههد و بههه سههاالات پاسههخ دادنههد .شههرک کنندگان،
دانشههج یان یهها فارغالتحص هةلان دورههههای تحص هةلات تکمةل ه گههروه زبههان ان لةس ه چنههد

1. IMDb
2. Benedict Cumberbatch
3. Martin Freeman
4. video Cutter

کةفةّ
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دانش اه در ایهران بها مةهان ة سهن  ۳5سها ب دنهد .شهرک کنندگان بهه رو
هدفمند» 1انتخا

«نم نههگةری

شدند.

در ایهه پههژوهش بههرای جمهه آوری دادههههای کمّهه از یهه

پرسشههنام دو بخشهه

اسههتفاده ش هد .ن یسههندگان ای ه مقالههه بهها اسههتفاده از ال ه ی ت ص هةف ویژگ هههای کةفةّ ه
صهههدای ون لههه ون ( ،)1۱۱۱پرسشهههنام ضمةمهشهههده در پة سههه

را طراحههه کردنهههد.

بریههدهشههده از سههریا  ،بههه سههاالات

شههرک کنندگان پ ه

از تماشههای قسههم های منتخ ه

پرسشهنامه بها انتخهها

یکه از گنینهههای بههة  1تها  14پاسهخ دادنههد .در ادامهه و در بخههش

مصاحبه ،از شرک کننهدگان خ اسهته شهد تها بها پاسهخ بهه چنهد پرسهش بهاز ،نظهرات خه د
در خص ص دوبله ر انتخها شهده ،مةهنان شهباه

و تفهاوت کةفةّه

صهدای بهازی ر اصهل

و دوبل ر و احساش خه د را در ایه خصه ص بةهان کننهد .در ادامهه بهرای کسه
بةشههتر در مهه رد مطالهه

جنیةهات

مطههر شههده ،پرسههشهای تکمةلهه فهه البداهههه طههر گردیههد.

پاسخهای شفاه  ،ضهب و په

از پةادهسهازی بههطه ر کةفه بررسه شهد و درونمایهههای

پاسخها استخراج گرید.
بههه منظه ر حفهها روایه  ۳و تعههاد  ۲پههژوهش ،ابتههدا کلةه

دوبلههه و سههپ

کلةه

زبههان

اصههل بههرای نةمه از شههرک کنندگان بههه نمههایش درآمههد و بههرای نةمه دی ههر ابتههدا کلةه
زبههان اصههل و سههپ

دوبل ه آن پخههش شههد .از نسههخ  ۳5نرمافههنار « »SPSSبههرای تحلة ه

دادههای کمّ اسهتفاده گردیهد .نمه دار «هةسهت گرام» بههدسه آمهده از ایه نرمافهنار ،نشهان
داد کههه دادهههها ت زیه غةههر نرمهها دارنههد؛ ازای ه رو ،از آزمه ن «ناپارامتریه  0ویلکاکسه ن»
برای تفسةر دادههای کمّ بههره گرفتهه شهد .شهایان یهادآوری اسه

5

کهه فاصهل اطمةنهان ۱5

درصد لحاظ گردید.

1. purposive sampling
2. validity
3. counterbalancing
4. nonparametric statistic test
5. Wilcoxon signed-rank test
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بههرای اطمةنههان از روای ه پرسههشهای بخههش کمّ ه و کةف ه  ،نظههرات کارشناس ه چنههد
متخصص جم آوری شهد و اصهلاحات مه رد نةهاز قبه از آغهاز مرحله جمه آوری دادههها
اعما شد.
 .4یافتههای پژوهش
 .1 .4یافتههای کمّی

بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری
پژوهش ،اطّلاعهات جهدو  1بهه دسه

آمهد .سهپ  ،بها اسهتفاده از آزمه ن «ویلکاکسه ن» و

بهههمنظ ر مقایسهه ویژگ هههای کةفةّهه

صههدای بههازی ر و دوبلهه ر ،اطّلاعههات جههدو  ۳از

نرمافههنار « »SPSSاسههتخراج گردیههد .در پایههان ،از اطّلاعههات ایهه جههداو بههرای تفسههةر
دادهها و رد یا تأیةد فرضهةّه اسهتفاده شهد کهه در ادامهه ،هریه

از ویژگ ههای کةفةّه

بهتفصة م رد بررس قرار خ اهند گرف .
جدول  .1مقایسة میانگین و انحرا
متغیرها

بازیگر

میانگین

انحرا

معیار

تنش

5/۲754

۲/4۳014

خش

6/۱۲55

۳/۲7۱57

بازدم

0/۱46۲

۳/656۳1

بلندی

0/8714

۳/۳618۱

ُت

7/1۱۲5

۳/1۱7۳6

لرز

0/56۳5

۳/6۱۱۲1

خةش م شدگ

0/4۲1۲

۳/805۲1

متغیرها

دوبلور

معیار ویژگیهای کیفیّت صدای بازیگر و دوبلور

میانگین

انحرا

معیار

تنش

6/0۲75

1/۱۲۲۲7

خش

0/۲508

1/85۲84

بازدم

5/56۳5

۳/87۳۱8

بلندی

6/4444

1/6۱۲1۳

ُت

6/4۱68

1/81۲۱۳

صهدا

کةفةّ
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لرز

0/۳81۲

۳/74۳86

خةش م شدگ

0/۳188

۳/۲5186

جدول  .2سطح معناداری بین متغیرهای کیفیّت صدای بازیگر و دوبلور
Sig.

متغیرها

4/475

تنش  -Aتنش B

4/444

خش  -Aخش B
 -Aبازدم B

4/11۱

بازدم

4/407

بلندی  -Aبلندی B

4/418

ُت

4/6۱۱

لرز

4/70۲

خةش م شدگ

ُ -Aت B
 -Aلرز

B

 -Aخةش م شدگ B

بازی ر ،B :دوبل رA :

 .1 .1 .4تنش (پرتنشم)را )

بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جدو  ،1صدای بازی ر آرامتهر و صهدای دوبله ر پرتنشتهر اسه ؛ امّها بها ت جّهه بهه سهط
معنههاداری ( )p=4/475در جههدو  ،۳فههر
دوبل ه ر در جفهه

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و

تههنش صههدا تفههاوت معنههاداری وجهه د نههدارد ،بههه لحههاظ آمههاری تأیةههد

م ش ه د ()p>۵/۵۰؛ بههه ای ه معنهها کههه تفههاوت ب هة کةفةّ ه
ویژگ ه تههنش صههدا ،چشههم ةر نب ه ده اس ه

صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در

و دو صههدا تفههاوت معنههاداری در ای ه ویژگ ه

ندارند.
 .2 .1 .4خش (خشدارمملایم)

بهها ت جّههه بههه مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامع ه آمههاری در
جههدو  ،1صههدای بههازی ر خشدارتههر و صههدای دوبله ر ملههایمتر اسه  .همچنهة بهها ت جّههه
بههه سههط معنههاداری ( )p=۵/444در جههدو  ،۳فههر

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای
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خههشداری صههدا تفههاوت معنههاداری وج ه د نههدارد ،بههه لحههاظ

آمههاری رد م ش ه د ()p>4/45؛ بههدی معنهها کههه تفههاوت ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر بهها
یکههدی ر در ایهه ویژگهه کاملههاً بههارز اسهه  .بههه اعتقههاد شههرک کنندگان ،صههدای بههازی ر
خشدار و صدای دوبل ر ملایم اس .
 .3 .1 .4بازدمی (همراه با بازد هوام بدون بازد هوا)

اگرچههه بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعه آمههاری
در جدو  ،1صدای بازی ر بهدون بهازدمِ هه ا و دوبله ر بها بهازدمِ هه ا اسه ؛ امّها بها ت جّهه
بههه سههط معنههاداری ( )p=4/11۱در جههدو  ،۳فههر
بههازی ر و دوبلهه ر در جفهه

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای

دمهه بهه دن صههدا تفههاوت معنههاداری وجهه د نههدارد ،از نظههر

آمههاری تأیةههد م ش ه د ( .)p>4/45تفههاوت ب هه دس ه

آمههده ب هة کةفةّ ه

صههدای بههازی ر و

دوبل ر در ای ویژگ محس ش و معنادار نةس .
 .4 .1 .4بلندی (بلندم)هسته)

بههر مبنههای مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جدو  ،1صهدای بهازی ر آهسهتهتر و صهدای دوبله ر بلنهدتر اسه  .همچنهة بها ت جّهه بهه
سههط معنههاداری ( )p=4/407در جههدو  ،۳فههر
بازی ر و دوبل ر در جفه

صههفر مبنهه بههر اینکههه بههة صههدای

بلنهدی صهدا تفهاوت معنهاداری وجه د نهدارد ،بهه لحهاظ آمهاری

رد م شهه د ()P>4/45؛ بنههابرای نتةجههه گرفتههه م شهه د کههه صههدای بههازی ر و دوبلهه ر،
مشخصهاً ،در ای ه ویژگ ه بهها یکههدی ر تفههاوت دارنههد .بههه اعتقههاد شههرک کننههدگان ،بههازی ر
صدای آهسته و دوبل ر صدای بلند دارد.
 .5 .1 .4تُن (زیرمبم)

بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جهدو  ،1صهدای بهازی ر از دوبله ر بمتهر اسه  .همچنهة
( )p=4/418در جههدو  ،۳فههر

بها ت جّهه بهه سهط معنههاداری

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در

ویژگ تُ صهدا تفهاوت معنهاداری وجه د نهدارد ،بهه لحهاظ آمهاری رد م شه د ()p>4/45؛

کةفةّ

17

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

بنابرای  ،نتةجه گرفته م ش د کهه بهه اعتقهاد شهرک کننهدگان ،صهدای بهازی ر و دوبله ر ههر
دو بم اس ؛ امّا صدای بازی ر بمتر اس .
 .6 .1 .4لرزش (لرزانمصا )

بههر مبنههای مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جههدو  ،1صههدای بههازی ر و دوبله ر صههاز اسه  .همچنهة بهها ت جّههه بههه سههط معنههاداری
( )p=4/6۱۱در جههدو  ،۳فههر
جفهه

لههرز

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در

صههدا تفههاوت معنههاداری وجهه د نههدارد ،بههه لحههاظ آمههاری تأیةههد م شهه د

( .)p>۵/45شههایان یههادآوری اسهه

کههه بههازی ر و دوبلهه ر در ایهه ویژگهه صههدا شههباه

دارند.
 .7 .1 .4خیشومیشدگی (خیشومیم غیر خیشومی)

بهها ت جّههه بههه مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامع ه آمههاری در
جههدو  ،1صههدای بههازی ر و دوبل ه ر غةههر خةش ه م اس ه  .همچن هة بهها ت جّههه بههه سههط
معنههاداری ( )p=4/70۲در جههدو  ،۳فههر
دوبل ه ر در جف ه

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و

خةش م شههدگ صههدا تفههاوت معنههاداری وج ه د نههدارد ،از نظههر آمههاری

تأیةههد م شهه د ( .)p>4/45نتههایج نشههان م دهنههد کههه بههازی ر و دوبلهه ر ،صههدای غةههر
خةش م دارند.
 .2 .4خلاصة نتایج کمّی

با ت جّه به اطّلاعهات جهدو  ،۳از مةهان جف ههای کةفةّه
صهههدای بهههازی ر و دوبلههه ر بهههه ترتةههه
( ،)p=4/11۱لههرز

صهدا تفهاوت معنهاداری بهة

در ویژگ ههههای تهههنش ( ،)p=۵/475بهههازدم

( )p=4/6۱۱و خةش م شههدگ ( )p=4/70۲وجهه د نههدارد؛ بنههابرای

فرضههة صههفر (بههة صههدای بههازی ر و دوبلهه ر در هههر ویژگهه تفههاوت معنههاداری وجهه د
نههدارد) تأیةههد م ش ه د .همچنههة از مةههان جف هههای کةفةّ ه
صههدای بههازی ر و دوبل ه ر بههه ترتة ه

صههدا ،تفههاوت معنههاداری ب هة

در ویژگ هههای خههش ( ،)p=4/44بلنههدی ()p=4/407

و تُ ( )p=4/418وج د دارد و فرضة صفر رد م ش د.

18
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بنابرای  ،از مجمه
چهههار جف ه
جف

هفه

جفه

ویژگه کةفةّه

ویژگ ه ِ تههنش ،بههازدم  ،لههرز

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

صهدا ،صهدای دوبله ر بها بهازی ر در

و خةش م شههدگ ِ صههدا ،مشههابه

و در سههه

ویژگ ِ خش ،بلنهدی و تُه صهدا تفهاوت معنهاداری دارد؛ بهه ایه معنها کهه در جفه

خههش صههدا ،صههدای بههازی ر خههشدار و صههدای دوبل ه ر ملههایم اس ه
صدا ،صدای بهازی ر آهسهته و صهدای دوبله ر بلنهد اسه  .در جفه
بازی ر بمتهر اسه  .هرچنهد ممکه اسه
هرکههدام بههه یه

سههر طةه

و در جف ه

بلنههدی

تُه صهدا نةهن صهدای

کهه در سهایر جف هها ،صهدای بهازی ر و دوبله ر

صههدا نندی ه تههر ش ه د ،امّها ای ه تفههاوت معنههادار و چشههم ةر

نةس .
 .3 .4یافتههای کیفی

شههرک کنندگان علههاوه بههر پاسههخ دادن بههه پرسشههنامه ،نظههرات خهه د را در مهه رد
تفاوتهای بة صهدای بهازی ر و دوبله ر بةهان کردنهد .همهانطه ر کهه در بخهش یافتهههای
کمّ ذکر شد ،صهدای دوبله ر بها بهازی ر در سهه جفه

ویژگه ِ بلنهدی ،خهش و تُه صهدا

تفههاوت معنههاداری داشه  .در ادامههه ،نظههرات شههرک کنندگان در مه رد ایه تفاوتههها ارایههه
م ش د.
در رابطه بها بلنهدی صهدا ،صهدای بلنهد دوبله ر در مقایسهه بها بهازی ر ،ایه احسهاش را
بههه مخاط ه

القهها م کههرد کههه شههرل

هم ه اره در حهها داد زدن اس ه ؛ چنانچههه یک ه از

شهرک کنندگان در پههژوهش بههه ایه نکتههه اشههاره نمه د« :ببةنةههد صههدای دوبله ر در مقایسههه
بهها بههازی ر بلنههدتره؛ ان ههار ک ه آدمهههای داخ ه اتههاا صداش ه ن (مکالمههه ب هة شههرل
جان) م شن ن» .در صهحنهای کهه ایه شهرک کننده بهه آن اشهاره م کنهد ،شهرل

و

و جهان

در رست ران در حا صهحب

کهردن بها یکهدی ر هسهتند و تنهها زمهان سهایر افهراد حاضهر

در رسههت ران مت جّهه شههرل

وی

م ش ه ند و ت جّهه خهه د را از مةههن شامشههان بههه سههم

معطه ز م کننهد کههه او ناگههان شههرو بهه داد زدن م کنهد؛ امّها در نسهخ دوبلهههشهده ایه
فةلم ،مخاط

تص ّر م کنهد کهه تمهام افهراد حاضهر در اتهاا از ابتهدای شهرو مکالمهه بهة

آن دو قادر بهه شهنةدن صهدای آنهها هسهتند .در ایه راسهتا ،یکه دی هر از شهرک کننهدگان

کةفةّ

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

عقةده داشه

خةل ب

1۱

کهه« :چقهدر صهدای دوبله ر بلنهدتر از اصلشهه؛ ان هار همههجا داره داد مةننهه!

اعصابه!».

در م رد خهش صهدا نةهن صهدای بهازی ر خهشدار و صهدای دوبله ر نسهب

بهه صهدای

بازی ر ،ملایم ارزیاب شده ب د؛ امّها همهانطه ر کهه اکثهر شهرک کنندگان معتقهد ب دنهد ،اگهر
تطههاب بةشههتری ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر مههد نظههر ب ه د ،م بایس ه
خشداری برای دوبلهه انتخها

م شهد؛ زیهرا بهه اعتقهاد مخاطبهان ،صهدای اصهل بهه دلةه

وجهه د دو ویژگهه خههشدار و بههم بهه دن از جههذابةّ

بةشههتری برخهه ردار اسهه  .یکهه از

شرک کنندگان در م رد ویژگ خهش صهدا اشهاره نمه ده اسه

(شرل

صههدای بمتههر و

) به همهة صهدای بهم و خهشدار

کهه« :اصهلاً خه د بنهدیک

معروفهه دی هه! صهدا

خةله باکلاسهه و بهه

جذبه کهاراکتر اضهافه کهرده» .بهاای وج د ،خهش صهدای کهمتهر دوبله ر نسهب
خشدار بازی ر بهتنهای باع

بهه صهدای

تغةةر چندان در شخصةّ پردازی نشده اس .

علهاوهبرای در ارتبهها بها تُه صهدا ،شههرک کنندگان عقةهده داشههتند کهه صههدای دوبله ر
به اندازۀ صهدای بهازی ر بهم نةسه  .برخه از نظهرات شهرک کنندگان در ایه زمةنهه بهدی

قرار اس « :صدای دوبل ر بهه انهدازۀ صهدای بهازی ر بهم نةسه ؛ ان هار دوبله ر سهع کهرده
صههدا

بمتههر باشههه»؛ «صههدای دوبله ر جه انتههره .صههدای بههازی ر خةله بههم و پختهههاش»؛

«صههدای بههم بههازی ر بهها شخص هةّ
ی

کارآگاهه .ان ار صدا

متناس

در پاسههخ بههه مةههنان رضههای
 ۲۳نفر ( 56درصهد) کةفةّه

کههاراکتر

همههاهن

با هم ن شخصةّ

پةچةده و عمةقش ب د».

شههرک کنندگان از دوبل ه ر شخص هةّ

شههرل

 18 ،نفههر از

دوبلهه را  84درصهد بهه بالها و  1۳نفهر ( ۲7درصهد) کةفةّه

را  64درصد بهه بالها ارزیهاب کردنهد و از دوبله ر و کةفةّه
ای مةان ،تنهها دو نفهر ( 6درصهد) از کةفةّه
داشتند.

بةشههتری داش ه ؛ چ ه ن شههرل

دوبله وی رضهای

آن

داشهتند .در

دوبلهه بهه مةهنان کمتهر از  54درصهد رضهای

۳4
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کمتر از پنجاه درصد

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

بیش از هشتاد درصد

بیش از شصت درصد

شکل  .3میزان رضایت نسبی شرکتکنندگان از دوبلور شخصیّت شرلوک

 .5بحث و نتیجهگیری

در پاسههخ بههه پرسههشهای پههژوهش اعههم از اینکههه ،چههه شههباه ها/تفاوتهای مةههان
صدای بازی ر و دوبل ر وجه د دارد و آیها تغةةهر کةفةّه

شخصههةّ پردازی سههریا شههرل
دوبلهه ر شههرل
نندی ه

شههده اسهه ؟ نتههایج مقایسهه کةفةّهه

صههدای بههازی ر و

از دیههدگاه مخاطبههان نشههان داد کههه دوبلهه ر و بههازی ر کةفةّهه
هف ه

بههه هههم داشههتند و از مجم ه

ون ل ه ون ( ،)1۱۱۱تنههها در سههه جف ه

کةفةّ ه

جُف ه

صههدای

صههدای دستهبندیشههده ت س ه

خههش ،بلنههدی و تُ ه صههدا تفههاوت معنههاداری ب هة

آنههها مشههاهده گردیههد؛ بنههابرای  ،بهها ت جّههه بههه شههباه
دید مخاطبان و نةهن ازآنجای کهه انتخها
کةفةّ ه

صهدا در دوبلهه منجهر بهه تغةةهر در

صههدای بههازی ر و دوبله ر از

کةفةّه

دوبله ر بههدرسهت صه رت گرفتهه به د ،بها تغةةهر

صههدا بهههتنهههای  ،تفههاوت چشههم ةری در شخص هةّ

بهتص یرکش هةدهشههده در دوبل ه

فارسهه در مقایسههه بهها اصهه آن رخ نههداده اسهه  .همههانطهه ر کههه شههرک کنندگان اشههاره
کردند ،تفهاوت صهدای دوبله ر بها بهازی ر در سهه ویژگه ِ کةفةّه
دادن تغةةرات ه جنی ه در شخص هةّ

مههذک ر شههده ب ه د؛ بهههعن انمثا  ،شخص هةّ

فارسهه پرخاشهه رتر بههه نظههر مهه رسههةد و از جههذابةّ
نم ت ان ادّعا کرد کهه تنهها بهه دلةه تغةةهر کةفةّه
اس

و شخصهةّ

صهدا ،تنهها م جه

روی

در دوبل ه

وی کاسههته شههده بهه د؛ بنههابرای ،

صهدا ،وجه ه از شخصهةّ

ازمةانرفتهه

در نسهخ دوبلههشهده بها اصه آن تفهاوت چشهم ةری دارد؛ امّها م ته ان

کةفةّ

گفه

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

کههه وجهه از شخصهةّ

۳1

وی کههمرنههگ یهها پررنههگ شههده اسه  .در ادامههه ،بههه بحه

پةرام ن تغةةرات احتمهال در شخصهةّ پردازی کهاراکتر دوبلهه نسهب
تفاوت کةفةّ

بهه اصه آن بهه دلةه

صهدای بهازی ر و دوبله ر در جفه ههای بلنهدی ،خهش و تُه صهدا پرداختهه

خ اهد شد.
در م ه رد بلنههدی صههدا ،یک ه از دلههایل کههه صههدای دوبل ه ر بلنههدتر از صههدای بههازی ر
ممک ه اسه

اسه

بههه ای ه دلةه باشههد کههه دوبله ر بهسههرع

جملههات را اِدا مه کنههد تهها

را شبةهسههازی نمایههد .معم ل هاً ،مخاط ه

از

گه یش فههردی شههرل
صحب

کردن عادت ندارد و ممکه اسه

ایران ه بههه ای ه سههرع

مت جّهه معنه تمهام کلمهات نشه د و جها بمانهد؛

درنتةجه دوبله ر بها صهدای بلنهد کلمهات را اِدا مه کنهد تها مخاطه

شهه د؛ زیههرا یکهه از ویژگ هههای بههارز شخصههةّت شههرل

مت جّه معنهای کلمهات

هلمههن کههه وی را از سههایر

شخصهههةّ های سهههریا متمهههاین م کنهههد ،گههه یش فهههردی منحصهههربهفرد وی اسههه  .از
ویژگ هههای گ ه یش فههردی شههرل

م ته ان بههه سههرع

کههردن وی اشههاره

بالههای صههحب

کرد که جملات را بدون هة گ نه ایهرادی در تلفها و بههراحته بها سهرعت بسهةار بالها بةهان
م کنههد .ایهه مهههم بنهها بههر اذعههان ن یسههندگان ایهه سههریا  ،در شخصههةّ پردازی وی
نشههاندهندۀ ه ه
شههرل

ف االعههاده و نب ه غ وی اس ه  .بههه بةههان دی ههر ،سههرع

هماننههد فکههر کههردنش ،بالهها اس ه

و همههانطه ر کههه بهسههرع

خهه د تجنیهههوتحلة م کنههد ،بههه همههان سههرع

مطالهه

نظرات دو نفر از شرک کنندگان در م رد گ یش فردی شرل
«خ ه د بههازی ر تندتنههد و پش ه
سری فکر م کنه ،صهحب
نم رسه ی

سههر هههم دیههال

م کنهه؛ امّها دوبله ر مکه

کم کرده».

مسههای را در ذه ه

را بةههان م نمایههد؛ بهههعن انمثا ،
به ای ص رت ب د:

م گههه؛ یعن ه شههرل

هم نقههدر کههه

بةشهتری داره و بهه سهرع

جاههای  .بهه خهاطر همهة ان هار یکهم تصهنع شهده و داره یه

رُو م خ نه و همة بهه نظهر مه از بهاه

صههحب

به دن شخصهةّ

کههردن

نسهب

شهرل

مطلبه را از

بهه زبهان اصهل یکهم

۳۳
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البتّ هه همههانطهه ر کههه یکهه از جهان هههای ترجمههه اشههاره م کنههد ،متهه ن ترجمهشههده،
معم لههاً ،ط لههان تر از مههت اصههل هسههتند (چسههترم )۳440 ،1؛ بنههابرای  ،در دوبلههه و
بهههناچار بههرای ایجههاد «هم اه ههها» بهههویژه «ل هم ههاه » ۳ممک ه اس ه

تمههام کلمههات

ترجمههه نشهه ند (منههان )1۲88 ،؛ بههه همههة دلةهه  ،ایهه احتمهها وجهه د دارد کههه سههرع
کههمتههر شههده باشههد .بههاای وج د ،بةههان ای ه نکتههه ضههروری اس ه
شههرک کنندگان از کاسههته شههدن سههرع

صههحب

کههردن شههرل

کههه اگرچههه تعههدادی از
شههکای

داشههتند ،عهدّهای

دی ههر بههر ای ه بههاور ب دنههد کههه در برخ ه از صههحنهها ،دوبل ه ر بهقههدری سههری صههحب
م کند که آنهها مت جّهه برخه از کلمهات نم شه ند؛ بنهابرای همهانطه ر کهه پةشتهر بةهان
شد ،دلة بلند ب دن صهدای دوبله ر نسهب
مخاط

بهه بهازی ر م ت انهد تلها

بهه

وی بهرای کمه

در فههم بهتهر باشهد .علهاوه بهر ایه  ،بلنهد به دن صهدای دوبله ر م ت انهد ناشه از

آن باشد که وی در برخه از م اقه سهع کهرده تها عصهبانة

شخصهةّ

را بها بلنهد کهردن

صدایش نشهان دههد؛ بنهابرای  ،بلنهدی صهدای دوبله ر در مقایسهه بها بهازی ر م جه
تا شخصةّ

در دوبله نسب

شهده

به اص آن عصب تر و پرخاش رتر جل ه کند.

در م رد تُ صدا ،اینکهه صهدای دوبله ر بهه انهدازۀ بهازی ر بهم نبه د ،م جه
تا از دیهد شهرک کنندگان حاضهر در ایه پهژوهش ،تلها
خهه د مشههه د شهه د و شخصههةّ

شهده به د

دوبله ر بهرای بهم کهردن صهدای

تهها حههدی بههرای آنههها تصههنع جلهه ه کنههد ،شخصههةّ

کاراکتر در دوبله خهامتر بهه نظهر برسهد و زیرکه و دقّه

کمتهری نسهب

داشته باشد درحال که صدای بهازی ر بهه دلةه بهم به دن ،حه

بهه نسهخ اصهل

فهردی کهه شهغ مهمه را

بههر عهههده دارد ،القهها م کنههد و کارآگههاه بهه دن وی را باورپههذیرتر م کنههد .همچنههة  ،بایههد
ت جّه داش

که بم ب دن صهدای بهازی ر بهه دلةه محکهم و اسهت ار به دن ،حه

حرزهههایش را بةشههتر بههه مخاطهه

اعتمهاد بهه

القهها مهه کنههد کههه ایهه ویژگهه بهها پةچةههدگ کههار

هههمخه ان دارد؛ درحال کههه ای ه مه ارد در دوبلههه بههه علّه

تفههاوت در تُه صههدا کمرنههگ

شده اس .
1. Chesterman
2. lip synchrony

کةفةّ

۳۲

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

همهانطه ر کههه از ون له ون ( )1۱۱۱نقه شههد ،ابعههاد کةّفةّه
نةسهتند؛ بلکههه ههر ویژگه روی طةه

قههرار م گةهرد؛ بنههابرای  ،صهدای یه

بسةار بم یها بهه مةهنان کهمتهری بهم باشهد .کةفةّه
متفاوت اس ؛ بدی معنا که صدای یه
بلکه ترکة

صههدا تقاب هههای دوگانههه
فهرد م ت انههد

صهدای ههر فهرد ترکةبه از ویژگ ههای

شهخص فقه زیهر یها بهم ،بلنهد یها آهسهته نةسه ؛

ای ویژگ ها بها یکهدی ر بهه همهراه بافه

و مه قعةت کهه فهرد در آن صهحب

م کند ،صهدای وی را م سهازند؛ چنانکهه در ایه مه رد صهدای دوبله ر نةهن بهم اسه ؛ امّها
صههدای بههازی ر بمتههر اس ه  .علههاوه بههر ای ه  ،از صههدای بههازی ر هم ه اره بهها تعههابةری نظةههر
صههدای «باپرسههتةژ» و «ش هة » یههاد شههده اس ه  .صههدای بههم و خههشدار و بههه تعبةههر عامههه،
مخمله وی بهه همههراه لهجه «پها » 1بازی ر/کههاراکتر بهه تعله وی بههه طبقه مرفهه جامعه
ان لسههتان اشههاره دارد .در ایه راسههتا ،تعههدادی از شههرک کنندگان اشههاره کردنههد کههه صههدای
دوبل ه ر نههه بههه انههدازۀ صههدای بههازی ر اصههل ؛ امّ ها بههه انههدازۀ قاب ه قب ه ل از ای ه ویژگ ه
برخهه ردار بهه ده اسهه  .آنههها صههدای وی را جههنص صههداهای شههة

ارزیههاب کردنههد؛ امّهها

همچنان صهدای بهازی ر را بهه دلةه بمتهر و خشدارتهر به دن ،جهذا تر از صهدای دوبله ر
م دانستند.
در مه رد خههش صههدا ،تنههها از جههذابةّ

بههازی ر کههه بههه خههشدار به دن صههدایش متّکه

ب د ،نند شرک کنندگان در پژوهش کهم شهده به د .همچنهة بها ت جّهه بهه کهمتهر بهم به دن
صههدای دوبل ه ر ،کم ه از مرم ه ز ب ه دن ،پختههه ب ه دن و مةههنان اعتمادبهههنف

و اطمةنههان بههه

سخنان وی برای شرک کنندگان کم شده ب د.
با ت جّه بهه اینکهه «صهدای ههر فهرد ماننهد اثهر ان شه
تمةههن اس ه » (دلههار ،۳ص ،)۳۳ .م ت ه ان گف ه
ت جّه به تشابه کةفةّ

منحصهربهفرد ،قابه شناسهای و

کههه دوبل ه فارس ه در انتخهها

دوبل ه ر بهها

صهدا بهة بهازی ر و دوبله ر م فّه عمه کهرده اسه  .در تأیةهد ایه

مهم م ت ان بهه نتهایج پهژوهش آقاملهای ( )1۲۱0اشهاره نمه د .در ایه پهژوهش نشهان داده
شههد کههه از نظههر مخاطبههان ،دوبل ه صداوس هةما در هم ههاه

شخص هةّت  ۲نسههب

بههه دوبل ه

1. posh accent
2. Dolar
3. character synchrony

۳0
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شههبک «ب ب سهه فارسهه » م فّهه تر عم ه کههرده اسهه  .ازآنجای کههه پههژوهش مههذک ر بهها
جامع ه آمههاری ک ه چک دارد ،نم ت ه ان در ای ه م ه رد نظههر قطع ه داد .بههاای وج د ،دلة ه
را م ته ان در ایه حقةقه

ای م فّقةّه

جسهتج کهرد کهه دوبل رهها در صداوسهةما دارای

سههابق بسههةار درخشههان در امههر دوبلههه هسههتند و همههة تجربههه و سهها ها کههار در امههر
گ یندگ سب
عههامری و خ

شده اس

بالهاتری برخه ردار باشهد .نتهایج پهژوهش

تها کهار آنهها از کةفةّه

سههلةقه ( )۳4۳4نةههن بههر ای ه امههر ص هحّه م گذارنههد کههه بةننههدگان ایران ه ،

دوبلههای صداوسةما را به دلة کةفةّ

بالاتر به دوبلههای ماه ارهای ترجة م دهند.

معم لههاً مههدیران دوبلههاژ ،دوبلهه ران را انتخهها

م کننههد کههه کةفةّهه

صههدای آنههها بهها

بههازی ران اصههل مشههابه باشههد (کةههارو .)۳44۱،1در ای ه ارتبهها  ،نتههایج پههژوهش ایمههان و
سههلةقه ( )1044نشههان داد کههه مههدیران دوبلههاژ ایرانهه بههر اسههاش چهههار معةههار

خ

شخصهةّ پردازی ،ویژگ هههای هنرپةشههه ،ن ه
را انتخهها
کةفةّ ه
خ

نقههش و صههلا دیههد مههدیر دوبلههاژ ،دوبل ه ران

م کننههد و تهها ح هدّ امکههان در تبةههة شخص هةّ پردازی در دوبلههه بههه مق لههههای

صههدا و بههازآفرین لهجههه ت جّههه دارنههد .از س ه ی دی ههر ،نتههایج پههژوهش دانههای فر،

سههلةقه و پاکههار( )۳4۳4بهها عنهه ان «بررس ه هم ههاه و کةفةّ ه

رسههم در ایههران» بهها انتخهها

ترجم ه دوبل ه غةههر

و بررس ه  14ف هةلم آمریکههای  ،نشههان داد کههه در دوبل ه غةههر

رسههم ایههران ،هم ههاه محتهه ای  ۳و آغههازی-پایههان  ،مشک سههازتری هم اه ههها بههرای
همانندسههازی در دوبلههه هسههتند .ای ه در حههال اس ه
آوایه  ،0در حهدّ مطل ه

در دوبلههه ایجههاد شههده اسه

ایران  -حت در دوبلههای غةر رسم  -به بح

انتخا

کههه هم ههاه شخص هةّت  ،حرکت ه  ۲و
کههه نشههان از ت ج ه مههدیران دوبلههاژ
دوبل ر و صدا دارد.

ع امهه دی ههری بههر تغةةههر شخصههةّ پردازی طهه دوبلههه تأثةرگههذار م باشههند؛ نظةههر
گ یش فردی کهه کةفةّه

صهدا زیرمجم عه آن اسه  .در ایه راسهتا ،در پهژوهش مهدادیان

( )۳41۳در ارتبههها بههها سهههریا فهههرار از زنهههدان )۳417-۳445( 5نشهههان داده شهههد کهههه
1. Chiaro
2. content synchrony
3. kinesthetic synchrony
4. phonetic synchrony
5. Prison break

کةفةّ

۳5

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

مشک سازتری ویژگه بهرای تهةم دوبلهه ،همانندسهازی تفاوتههای فرازبهان فهردی 1به ده
اسهه  .در ایهه مطالعههه بههة ویژگ هههای بةههان شخصههةّ
تفاوت وجه د داشه ؛ بههعن انمثا  ،شخصهةّ
و تردید؛ امّا در دوبله بها قاطعةّه

در زبههان اصههل و دوبلهه آن

لةهنکل بهاروز کهه در زبهان اصهل بها شه

سهخ م گفه  .بها ت جّهه بهه اینکهه سهب

شخص هةّ ها بهها اسههتفاده از سههاختار گرامههری خههاص ،انتخهها
کةفةّ

واژگههان ،نح ه ۀ تلفهها و یهها

صهدای خهاص ایجهاد م شه د (ولمهر و زابالبةاسهک  ،)۳410 ،در دوبلهه بایهد علهاوه

بر گ یش فردی شخصةّ ها به شبةهسهازی صهدا نةهن دقّه
م ضه

سهخ گفهت

در برخ ه ژانرههها از اهمّةّ ه

شه د .بهه نظهر م رسهد کهه ایه

بالههاتری برخ ه ردار اس ه ؛ نظةههر ژانرهههای تههاریخ و

زندگةنامههه کههه در آنههها شخص هةّ /شخص هةّ های حقةق ه نظةههر شخص هةّ های تههاریخ یهها
افههراد حقةقهه بههه تصهه یر کشههةده م شهه ند و ن یسههنده/کارگردان/بازی ر زمههان زیههادی را
صههرز شههبةهسههازی هرچهههتمامتر شخصههةّ

مههذک ر م کننههد (رننتهه  ۳و زابالبةاسههک ،

 .)۳4۳۳در کنار شبةهسهازی چههره ،رفتهار ،پ شهش و گه یش فهردی و لهجهه ،کةفةّه

صهدا

نةههن بخشهه از ایهه شخصههةّ پردازی را شههام م شهه د .در ایهه راسههتا ،سههنچنم مپةئ

( )۳4۳4مثهههال از فهههةلم زندگةنامههه ج .ادگهههار )۳411( ۲مههه آورد کهههه در آن لئ نهههاردو
دیکههاپری  ،0مههاهههها زمههان صههرز تقلةههد شههة ۀ سههخ گفههت ج .ادگههار اوّلههة ریههة
از.به .آی نمه د ،سههاعات زیههادی بههه صههدای ضههب شههدۀ وی گه

داد و بههه کمه

یه

آواشناش خِبهره سهع کهرد تها تارههای صه ت خه د را بهرای تقلةهد صهدای ادگهار تق یه
نماید؛ به همهة دلةه در نسهخ نههای  ،دیکهاپری  ،کاملهاً ،مسهل بهر کنتهر بلنهدی صهدا،
تُهه و ریههتم بةههان خهه د ههاهر شههد و ت انسهه

شههة ۀ فههردی 5سههخ

گفههت ادگههار را

شبةهسازی کند؛ کاری که دوبل ر در دوبل اسپانةای از انجام آن عاجن ب د.

1. distinctive paralinguistic idiosyncrasies
2. Ranzato & Zabalbeascoa
3. J. Edgar
4. Leonardo Dicaprio
5. idiosyncratic elements

۳6
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در ژانرههای علمه تخةله ممکه اسه

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

شخصهةّ های تخةله  ،کةفةّه

صهدای خاصّه

داشههته باشههند؛ نظةههر رباتههها و شخصههةّ های ماننههد دارث ویههدر در جنههگ سههتارگان،1

گهال م در اربها

حلقههها ،۳اژدهها در هابةه  ،۲تهان ش در انتقامج یهان 0و غةهره کهه در ایه
زیهادی بهه اصه

م ارد ،معم لاً ،صهدای بهه کهار رفتهه بههجای ایه شخصهةّ ها بها شهباه

آنههها در دوبلههه شبةهسههازی م شهه ند و در صهه رت نةههاز ،مهنههدش صههدا از نرمافنارهههای
صههداگذاری مخص ه ص بههرای اضههافه کههردن افک هههای ص ه ت لههازم بههه صههدای دوبلهه ر
اسههتفاده م نمایههد .بایههد ت جّههه داشه
اهمّةّ ه

کههه در ژانرهههای کمههدی ،ت جّههه بههه کةفةّ ه

برخ ه ردار اس ه ؛ زیههرا کةفةّ ه

شهه د؛ بهههعن انمثا  ،شخصههةّ

جنههة

صههدای شخص هةّ

م ت انههد سههب

صههدا از

خنههدۀ مخاط ه

در سههریا دوسههتان )۳440-1۱۱0( 5و یهها اکثههر

شخصةّ های سةتکامهای انةمةشن نظةر مرد خان اده-1۱۱۱( 6حا حاضر).
در پایههان ،بایههد خاطرنشههان سههاخ

کههه پههژوهش حاضههر بههر آن بهه د تهها ت جهه

پژوهشهه ران را بههه بررسهه مسههای فرازبههان دوبلههه جلهه

کنههد .پههژوهش پةرامهه ن

م ضههه عات نظةهههر لهجهههه ،گههه یش فهههردی و سهههایر ویژگ ههههای فرازبهههان م ت انهههد از
م ضهه عات پةشههنهادی قابهه ت جّههه بههرای پژوهشهه ران آتهه باشههند .علههاوه بههر ایهه ،
پژوهشهه ران م ت اننههد در مطالعههات آینههده ،ایهه مسههئله را در ارتبهها بهها دی ههر انهه ا
محصه لات سهةنمای بررسه نماینهد و از شهرک کنندگان غةهر دانشهج در کهار خه د بههره
ببرند.
کتابنامه

آقاملای  ،ا .)1۲۱0( .هم ام و مناس ه سههازی فرهن
آرزوهای بنر

در دوبله :م ردپژوه سههریا های شههرل

و

دوبل شهبک سه ج .ا .ا و ب ب س فارس ( ،پایاننام منتشرنشدۀ کارشناس ارشد).

دانش اه فردوس مشهد ،مشهد ،ایران.
1. Star Wars
2. Lord of the rings
3. Hobbit
4. Avengers
5. Friends
6. Family guy
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... صدا و شخصةّ پردازی در دوبله

صهدا و صهداپةشهه در دوبل فارس فةلم و

 ملاحظات انتخا.)1044( . م،سهلةقه

ّکةفة

 و خ،. ش، ایمان

.145-1۲۲ ،)0(1۳ ،  جستارهای زبان. سریا خارج
. پرسمان: ایران، تهران. رویکردی به دوبل فةلم.)1۲8۱( .
 رو های ترجم آواختن آهنگها در دوبل فارسههه.)1۲۱8( .

،چ بةنه

، و محمّدعلةناده،. م،سهههلةقه

خ

.51-۳7 ،)1(5۳ ، مطالعات زبان و ترجمه. پ یانمای ل راک
.

 دارین: ایران، تهران. دوبل ایران و صداهای ماندگار

 مطالع م ردی دو نسههخ:  ترجم نشههانهنظام گرافةک.)1۲۱6( . م،سههلةقه

 سرگذش.)1۲88( . ا، منان
 و خ،. م، مهدیزادخان

.6۱-0۱ ،)۲(54 ، مطالعات زبان و ترجمه.دوبل حرفهای
،)1(55 ، مطالعات زبان و ترجمه. ترجمه فةلمههای چنهدزبهانه در دوبله.)1041( . ، نعمت لفمجهان
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۳۱

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

پیوست
نام و نام خان ادگ :

س :

خانم  1آقا ۳

با سلام و تشکّر از همکاری شما در ای پژوهش .خ اهشمند اس

شرل

 ،نظر خ د را در م رد هری

از ویژگ های صدای شخصةّ

پ

از مشاهدۀ بخشهای از سریا

اصل به نام شرل

هلمن با علام

زدن

یک از گنینههای  1تا  14مشخص نمایةد.
ویژگ صدای بازی ر اصل

ردی
Lax
1
۳

آرام
Smooth
ملایم

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

است ار

nonbreathy
۲

صدای بدون

tense
محکم و
rough
خشدار
breathy

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

بازدم ه ا

صدای
همراه با
بازدم ه ا

0

Soft
آهسته

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

loud
بلند

5

High
زیر

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

low
بم

6

Plain
صاز

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

vibrato
لرزان

7

Non-nasal
غةر خةش م

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

nasal
خةش م

۲4
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نام و نام خان ادگ :

خانم  1آقا ۳

با سهلام و تشهکر دوباره .خ اهشهمند اسه
خ د را در خص ص هری

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

پ

س :

از مشاهدۀ بخشهای از دوبله فارس سریا شرل

از ویژگ های صدای دوبل ر شخصةّ

اصل به نام شرل

 ،نظر

هلمن با علام

زدن

یک از گنینههای  1تا  14مشخص نمایةد.
ردی

اصل

ویژگ صدای دوبل ر شخصةّ
Lax

1
۳

آرام
Smooth
ملایم

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

است ار

nonbreathy
۲

صدای بدون

tense
محکم و
rough
خشدار
breathy

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

بازدم ه ا

صدای
همراه با
بازدم ه ا

0

Soft
آهسته

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

loud
بلند

5

High
زیر

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

low
بم

6

Plain
صاز

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

vibrato
لرزان

7

Non-nasal
غةر خةش م

1

۳

۲

0

5

6

7

8

۱

14

nasal
خةش م

دربارة نویسندگان
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Abstract
The present article tries to examine how translations of European texts in Iran
appeared on the historical horizon of Iran and what effects they had on translation
of texts in the pre-constitutional period. As far as the translation of European texts,
together with the historical developments of Iran in the pre-constitutional period
are concerned, there are two dominant views. The first view sees this move as the
result of the efforts of some religious preachers and foreign political figures,
including Gobineau. According to the followers of this view, the movement of the
Orientalists and the representatives of foreign policy apparatuses was for the
betterment of society as a whole or it was for religious propaganda and advancing
the political goals of their respective countries. The second view maintains that the
translation movement is for the insight and liberalism of a number of rulers and
chancellors. According to this view, this group possessed an observational or
epistemological knowledge of European developments, and they were aware of the
historical developments of Europe. Therefore, they turned to translation to adapt
new intellectual and cultural patterns and translation helped them experience the
outside world. The proponents of each perspective took their stance on this issue;
therefore, they failed to well-understand this issue. The relationship between the
translation movement and the emergence of developments in this historical era
must be considered dialectal; in other words, reciprocal influences. As a matter of
fact, translating European scientific and intellectual thought and ideas formed a
new historical horizon for Iranians, which paved the way for advancing
developments in the Qajar era. Conversely, the quality of changes affected the
content and orientations of the translation movement (a thematic typology of
translations).
Keywords: Translated Texts, Translator, Thematic Typology, Target Cultural,
Iran’s Pre-constitutional Period
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چکیده
هدف نوشتار پیش رو ،بررسی ینی مسیلهه یسی

هیه ترجمیۀ متیون یروپیان در ینیرین،

چگونییه در یف ی تییارنخ ین یرین پدن یدیر گش ی

و تیییریریت ش ی ه و مضییمون آن بییر

ترجمییۀ متییون دورۀ پیشامشییرو ه چییه بییود .بییه منرییور پیشییررد هییار یز رو

ت هییی

تییارنخ و تیسیییر متییون ترجمییه شییده یسییتیاده م شییود .دسییتاورد پیی وهش نشییان
م دهیید هییه در ریبطییۀ ترجمییۀ متییون یروپییان بییا ت وّلییات تییارنخ ینییرین در دورۀ
مییوهور ،دو دن یدگاه غال ی  ،باب ی

ییر یس ی

الفف ) دن یدگاه هییه ین ی حره ی

ری

نتیجۀ هوشیش عیدّهیي یز مُرهّغیان میوهر و مییمورین سیاسی يیارج یز جمهیه گوبینیو
م ینگارد .بیه بیاور پییروین ینی دنیدگاه ،حرهی
سیاسیی

مستشیربان و نماننیدگان دسیتگاههیاي

يییارج بیگانییه یز سییر ینگییی ههییاي يیريویهانییه و بییریي بهرییودي جامعییۀ

ینرینی بییود و نیا ینگیی ۀ ترهییغ مییوهر و پیشییررد یهییدیف سیاسی هشییور متروعشییان در
ین ی زمینییه یررگییویر بییود؛ ب) رون ییردي هییه حره ی
آزیدمنش تعیدیدي یز حُ یام و صیدریعرمهیا نسیر
موهور شیناي

مشیاهدهیي و نیا معرفتی نسیر

ترجمییه ری صییرفاً بییه بصیییرت و
می دهید .مطیاب ینی نریر ،گیروه

بیه ت وّلیات یروپیا دیشیتند و بیا نی

درک تییارنخ یز آن بییر ینجییام ترجمییه بهمثابییۀ یبترییاا یلگوهییاي ف ییري و فرهنگیی
جدنیید روي آوردنیید تییا بییهزعم يییود ریه میییانبُییري یز تجییارد دنیییاي بیرون ی بیابنیید.
رفدیرین هر نی
شییناي

یز دنیدگاههیاي میوهور بیه جهی

ویبع ی نشییدهینیید؛ زنییری ریبط یۀ حره ی

تارنخ موهور ری باند بهصیورت دنیال تی

ن سیونگري بیه مسیلهه ،بیادر بیه
ترجمییه و ظهییور ت وّلییات در عصییر

-تییریر و تییرّر متقابی  -در نریر گرفی  .بیه

عرییارت روش ی تییر ،يییوینش یندنشییه عهم ی و ف ییري یروپییا ،یُف ی تییارنخ جدنییدي ری
بریي ینرینییان ربیم زد هیه زمینیهسیاز ت وّلیات نوظهیور در عصیر باجیار شید و متقابهیاً،
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ت وّلییات بییر مضییمون و جهیی گیییريهییاي حرهیی

ترجمییه (سیین شناسیی

موضوع آرار ترجمه شده) یررگویر بود.
کلیدواژهها :متون ترجمه شده ،مترجم ،سن شناس موضوع  ،ینرین پیشامشرو ه
 .1مقدّمه

ترجمییه در ینییرینِ بییرن سییی دهمِ بمییري ن یی یز مهمتییرن و پیچیییدهتییرن

نهضیی

هنشهاي ف ري-عهمی و تیارنخ بیود هیه بیا هیدف آشینان بیا دنییاي بیرونی و دنگیريِ
بدرتمن یدِ فرنگ ی صییورت گرف ی  .یز ین ی حیییی ،در بررس ی منییاب و متییون ترجمییه شییده
شییاهد حجییم عریمیی یز متییون هسییتیم هییه ترجمییه آنهییا ،عمییدتاً ،مربییوب بییه دورۀ
ناصریلدّن شییاه باجییار یس ی  .فییاری یز ینن ییه بسیییاري یز متییون ترجمییه شییده بییهعنوین مییت
تیلیی یز سیوي مترجمیان بیه چیاس رسیید و دربردیرنیدۀ رون یرد ینرینی و شیرب متیرجم
و ترهی

آن با نگاه مؤلف یروپیان بیود ،م تیوین بیه بررسی سین شناسی موضیوع ینی
تا یز ین

متون پردیي

رن  ،بیه جهی گییريهیا و مسییر حرهی

یندنشیه و ف یر ینرینییان

در پرتو ترجمۀ آرار یروپان پ بیرد .هیدف نوشیتار حاضیر ،دسیتیاب بیه فهیم گونیهشناسی
بییریر گییرفت موضییوعات آنهییا در پروسییۀ تج یدّد و

ترجمییههییا و هشییف عه ی در یولونّ ی
حیات ف ري و عهم ینرینیان یس .
 .2پیشینۀ پژوهش

در يصییو

مسییلهۀ ترجمییه در دورۀ باجییار ،عمییدتاً ،پ وهشی صییورت نگرفتییه یسی ؛

لوی در چارچود رسالۀ دهتیري و مقالیات سیع بیر آن نمیودهیم هیه یبعیاد ترجمیه در ینیرین
ین ی دوره ری بررس ی نمییانم .بییهین ترتی
معنییان و ویاگییان در ذهنیّی

بییه رنشییهنییاب بسیییاري یز ت وّلییات و تطییوریت

و زبییان جامعییه و گییروههییاي یجتمییاع ینییرین بییرن نییوزدهم

بپیردیزم .بییه ورههّ تییا پییش یز پی وهشهییاي بنیده ،عمییدۀ هارهییاي صیورت گرفتییه نییا بییه
نسخهشناس منیاب ترجمیهیي م یدود بیوده یسی
بهمثابۀ نی

و نیا ینن یه بیا م ورنی

رشیتۀ دینشیگاه بیه ب یی دربیارۀ نررنّیههاي ترجمیه یيتصیا

عردیلهییه ینییویر در مجموعییۀ فهرسی

مسیلهۀ ترجمیه
نافتیه یسی .

نسی يطی هتابخانییۀ مهّی  ،عمییدتاً ،بییه معرّفی بسیییار
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مختصییري یز منییاب موجییود در گنجینییۀ هتابخانییۀ مهّیی مرییادرت هییرده یسیی
دیود نییویب در یبییدیم مشییابه ،سییع بییر آن دیشییته یسی

و همچنییی ،

تییا در هتییاد تارنخچییۀ ترجمییه یز

فرینسه به فارس در ینرین ( ،)1191تیا یصیه تیرن منیاب فرینسیوي ترجمیهشیده بیه فارسی
ری معرّف نماند .دورۀ زمیان ینی هتیاد بسییار ولیان و حیوزۀ ترجمیههاي بررسی شیده
در آن ،صرفاً ،منیاب زبیان فرینسیه یسی  .در ینی مقالیه ،سیع بیر آن بیوده یسی
سیین شناسیی موضییوع ترجمییههییاي دورۀ پیییش یز مشییرو ی
رنشههاي ف یري و فرهنگی و عهمی شی

گیري تی ّیر و ذهنیّی

تیا ضیم

بییه یرزنییاب و ت هییی
جدنید در مییان ینرینییان

بپردیزنم.
 .3روش پژوهش

رو

در پ ی وهش حاضییر مرتن ی بییر «ت هی ی تییارنخ » 1یس ی ؛ بییه ین ی معنییا هییه یبتییدی

ضییم فیشبییردیري یز منییاب مربییوب بییه متییون ترجمییهشییده در دورۀ باجییار بییه دسییتهبندي
مراحییی و مسییاص یصییه یبییدیم هییرده و سییپ

بییا مطالعییۀ ت وّلییات تییارنخ ینییرین در دورۀ

باجار ،سع بر آن بیود تیا نسیرت وریی و عهمی بیی هینش ترجمیه و حامییان و هنشیگرین
آن بییا تغییییریت صییورت گرفتییه در یدبیّییات جدنیید ،فرهنییل ،عهییم جغریفیییا و  ...در ینییرین
بربریر شود .ین پروسه ،نیاز به ینطریا میت ترجمیهشیده بیا بريی یز متیون و منیاب دنییاي
مترجم (عالَم ینرین ) دیشته هه در پ وهش حاضر به هار گرفته شده یس .
 .4یافتههای پژوهش

«ترجمییه بهمثابییۀ نی

هیینش یجتمییاع جدنیید» (زلییاتوی )1661 ،2در ینییرین بییرن سییی دهم

هجییري تجهّیی نمییود .رونیید گسییتر

و یفییوگ گییرینش بییه ترجمییه و یلگوهییاي ترجمییه،

پانگییاه یجتمییاع مترجمییان و عهیی گییرینش بییه ترجمییۀ آرییار نییی تریییی گییر رونییدها و
پروسییههییاي ی شییدۀ جامعییۀ ینییرین و نخرگییان سیاسیی -ف ییري آن در عرصییۀ ت وّلییات
جدنید یسی  .ترجمیه یز زبیانهیاي یروپیان بیه زبیان فارسی در دورۀ باجیار ،نی

پروسیۀ

1. historical analysis
2. Palma Zlateva
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تیارنخ  ،ف یري و فرهنگی بیود هیه بییا ترجمیۀ جیمی همی  ،1متیرجم ینگهیسی  ،در دربییار
عرّییاا میییرزی یز تییارن یسیی ندر 2در 1221

آغییاز شیید .عرّییاا میییرزی یی سییاگهییاي

فرمییانروین بییر آذربانجییان ،بییریي یصییها بشییون بییه یسییهود یروپییان و تجهییی یرتییش
جدنید ،یدیرهیي دینیر هییرد تییا مقییرریت نرییام جدنیید میورد نیییاز يییود ری بییه زبییان فارسی
ترجمییه هننیید .ترجم یۀ هتییادهییاي نرییام گیرییرت 1و آنی نامییههاي مییانور پیادهنرییام بییریي
بییرآورده شییدن ینی منرییور بییود .سییپ
ینگهستان فرستاده شیدند .آنهیا در بازگشی

دو گییروه بییریي ت صیی عهییوم و فنییون نرییام بییه
بیه ینیرین یز یوّلیی ینتقاگدهنیدگان دینیش و فی ّ

پیشرفتۀ تمیدن یروپیان شیدند .آغیاز ترجمیۀ آریار یروپانیی بیه فارسی حیدود سیاگ 1204
بییود هییه یزین ی پ ی

«فییی ّ ترجمییه بییا ترجمیییههاي می یرزی رضییا مهنیییدا رویج ناف ی »

(هرنمیان ،1114 ،صص.)35-00 .
ترجمییۀ متییون عهمیی بییا آغییاز هییار مدرسییۀ دیریلینییون در  1131/ 1291م و نیییاز
م صییهان بییه مییت هییاي گونییاگون عهم ی ویرد مرحه یۀ ج یدّيتییري شیید و آرییار متع یدّدي در
عرصههاي مختهف بیا رون یرد آموزشی و بیریي تییمی منیاب هسی

شیناي

ترجمییه و بییه چییاس رس یید .در ده یۀ یوّگ عصییر ناصییري ،ضییرورت آمییوز
م ییور دیریلینییون ،موجیی

ترجمییۀ نیی

دینشیجونان،
جدن ید حییوگ

سهسییهه آرییار مختهییف و متنییوّع در ینیی عرصییه

گردنید« .چاپخانییۀ دولت ی بییه همییریه چاپخانییه بییدنم تررنی و مدرسییه دیریلینییون مجموع یاً
 194هتییاد چییاس و نشییر دیدنیید» (میییرزیي گهپانگییان  ،1151 ،صییص )112-145 .هییه 11
هتییادِ آن در مسییاص نرییام و ریهنمییاي زبییان و پ شیی

 0 ،هتییاد در مییورد رهرییرین

معییروف مسییهمان 14 ،سیییرنامه دربییارۀ غییرد یز جمهییه سیییر ناصریلدّن شییاه بییه یروپییا14« ،
عنییوین ترجمییه آرییار ههاسیی

یروپییان  14 ،هتییاد تییارنخ دربییارۀ ینیرین» (سییرجان مه ییم،

 ،1112صییص )51-95 .و درنهانیی

بیییش یز  24ترجمییه یز آرییار یروپانیییان دربییارۀ تییارن

غرد منتشر هرد.

1. James Kamell
2. The history of Alexandre
3. Gebert
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مییوج بعییدي ترجمییۀ متییون عهمیی و آموزشیی بییود هییه بنییا بییه عهابییۀ شییخص
ناصییریلدّن شییاه بییه مرییاهر عهم ی و فرهنگ ی یروپییان آغییاز شیید .در ین ی ریسییتا ،وزیرت
ینطراعییات در سییاگ  1144هییی .بییریي ترجمییه و ریی و نشییر هتییاد تیسییی

شیید و

سرپرسییت آن بییه یعتمادیلسییهطنه ویگییویر گردن ید .دیریلترجم یۀ همییانون شییعرهیي یز وزیرت
ینطراعییات بییود هییه رناسیی

آن ری م مدحسییی فروغیی (ذهاءیلمهیی ) بییر عهییده دیشیی

( .)lib.eshia.ir/23022/15/5869آرییاري هییه مترجمییان غیییر ینرینیی ترجمییه میی هردنیید،
بییریي ون یرینش ،بییه یشخاص ی هییه مهییارت در نگییار

و ینشییاء دیشییتند ،سییپرده م ی شیید.

همچن یی « ،بخییش مهییم آرییار بهجامانییده در دورۀ باجییار ،ترجمییه رمییانهییا یس ی » (بالییاص ،
 ،1155ص یص .)60-19 .مضییمون ین ی رمییانهییا ،مییورد عهابییه و دريویس ی

ناصریلدّن شییاه

بییود و يویننییدگان هییم آنهییا ری مطییاب یمییاگ و آرزوهییاي يییود تیسییر می هردنید .چنانهییه
آزیدييویهییان رمییانهییاي دربییاري یل سییاندر دومییا 1ری «رمییانهییان ینقهییاب » م ی دندنیید و
دلاوريهاي بهرمانان آنها ری با تهیا هیاي يیود مقانسیه می هردنید هیه ینی یمیر بیه معنیاي
تیییریر «رون ییرد ذیتینگارینییه» 2در ترجمییههییا بابی تیسیییر یسی « .ورود نییوع یدبی یروپییان
«رمان» بیه یدبیّیات ینیرین ،حاصی ترجمیه یز زبیانهیاي یروپیان  ،بهيصیو
(غهییام ،1111 ،ص یص .)91-31 .ترجمییه بال ی

فرینسیه بیود».

بی یان و زبییان جدن ید رمییان بییه ور عمییده

بییه عصییر پیشامشییرو ه -بییهون ه دورۀ مریییري -تعهیی دیرد .روزنامییۀ تربییی  ،دربردیرنییدۀ
فهرس ی

هت ی

ترجمییهیي عهم ی دیریلینییون ،مدرسییه نرییام و مدرسییه سیاس ی یس ی  .در

بررسی ههّی فهرسی

مییوهور ،هییه م مّیدعه تربیی

منتشر هیرده ،مشیخص یسی

یز هتی

هیه سیهیقۀ يویننیدگان هیم بیه هتی

ترجمییه و یبترییاا متمان ی بییوده یس ی

ترجمییهیي و تیییلیی جدنیید
زبیان فارسی و هیم بیه

(روزنام یۀ تربی ی  ،1159 ،جهیید  ،1شییمارۀ .)211-1

بییا ینی توصییف ،می تییوین نیمیۀ دوم بییرن سییی دهم بمییري ری دورۀ یوج فعّالیّی

مترجمییان

1. Alexander Dumas
 .2رون رد «ذیتینگارینه» در ترجمه نعن ینن ه سیار دهندگان ترجمهها در دورۀ باجیار ،معمولیاً ،شخصییّ يیود ری در
بهرمانان تارنخ یروپان جستجو م هردند .مثهاً عرّاا میرزیي ولیعهد در يویندن ترجمه متون تارنخ  ،یز یس ندر مقدون
و پطر هریر یلهام م گرف .
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در ینییرین دینسی  .یزینی رو ،ینی دورۀ تییارنخ  ،جانگییاه ونی هیي در شی

گییري بنیادهییاي

ت وّلییات سیاسیی  ،یجتمییاع  ،ف ییري و فرهنگیی جدنیید دیرد .ینیی یمییر بییریي ینرینیییان در
هنار سانر پیامدها ،آشینان بیا م صیولات تمیدن جدنید ری در پی دیشیته یسی  .ن تیۀ بابی
تیمّ ین یسی

هیه پدنیدۀ ظهیور متیون ترجمیه یروپیان در یُفی فرهنگی و ف یري ینیرین،

با مسلهۀ مدرنیتیه پیوسیتگ تیام دیرد و بیریي شیناي

و ت هیی حرهی

ترجمیه پیوسیتگ

آن ری با مدرنیته باند مورد توجّه بریر دید.
آنچییه مسییهّم یسیی

و در بررسیی بانیییان و حامیییان پروسییه ترجمییه م ییرز میی گییردد،

توجّه دربیار و بیدرت سیاسی باجارنیه بیه ترجمیۀ متیون و یولونّی

نیافت تقاضیاي آن در

پییردیيت بیییه ترجمیییه یز سیییوي نهادهیییاي دولتیی یسییی  .ناصریلدّن شیییاه ،مهیییمتیییرن
سییايتارهاي یدیري مییورد نیییاز مترجمییان ری در سییه مرهیی مهییم بنییا نهییاد هییه شییام
دیریلترجمییه همییانون ت ی

نرییر م مدحس ی یعتمادیلسییهطنه ،مره ی ترجم یۀ وزیرت یمییور

يارجه و نهیاد ترجمیه مسیتقر در دیریلینیون بیود (نیاج نصیرآبادي .)1114 ،ینی سیه نهیاد
ترجمییه ت ی

حمانی

م تویي متون جهی

و بنییا بییه سیییار

دربییار ناصریلدّن شییاه بییه ینتخییاد موضییوعات و

ترجمیه فعّیاگ بودنید .یگرچیه بهتیدرنج و در دهیههیاي آيیر ح ومی

ناصیري شییاهد رشیید ترجمییههییاي برآمیده یز یندنشییه متی ّیرین نوینییدنش دیيی و يیارج یز
ینرین و ترجمه در روزنامیههیا بیه شی

مسیتق بیا هیدف تقونی

حیوزۀ عمیوم هسیتیم.

ینیی عرصییههییاي جدنیید یندنشییهورزي و ترجمییه بهگونییهیي مسییتق یز دربییار و بییدرت
سیاس به فعّالیّ

يود در ترجمیه یدیمیه می دیدنید و هیدف یز ترجمیه ری آگیاه بخشی بیه

گییروههییاي فعّییاگ جامعییه شییهري بییریر دیدنیید .موضییوع و هییدف ترجمییه ین ی گییروههییاي
مسیییتق یز متی ّیییرین هیییه در بالییی

متیییون تییییلیی جدنییید و نیییا بیییا تهییقییی یز متیییون

ترجمییه-تیییلیی پردیيتهینیید« ،تیهییید بییر وجییه درونی سییازي و یجتمییاع سییازي تغییییریت یز
رن ی آگییاه بخش ی و ت یرّکزین ی در تییودههییاي شییهري بییود» (بالییاص  ،1155 ،ص یص.
.)65-69
یرزنییاب منییاب ترجمییهشییده سیارشیی یز دربییار بییهون ه ترجمییههاي نیمییۀ دوم بییرن
سییی دهم هجییري بیییانگر آن یس ی

هییه عمییده آرییار مییوهور ری م ی تییوین در هش ی

حییوزه
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یيتصاص  ،موضوعشناسی و سین بنیدي هیرد هیه عرارتینید یز  -1تیارن ؛  -2شیر حیاگ؛
 -1سیرنامه؛  -0رمان؛  -3جغریفیا؛  -9نرام ؛  -5عهم و -1
بريیی یز آرییار ترجمییهشییده بییا مطالیی

(ینویر.)1193 ،

گونییاگون یز مسییاص مییوهر  ،سیاسیی  ،آنییی

ح مرین  ،عهمیلرو (روینشناسی ) و ...بیه فارسی برگردینیده شیدهینید هیه در مقولیهبنیدي
نادشییده بییریر نم ی گیرن ید؛ یمّییا ،در موضییوع تییارن  ،عمییدۀ هتادهییاي تییارنخ بییه ینقهییاد
فرینسییه ،ینگهییی

و سییهطۀ آن بییر هندوسییتان ،دولیی

روسیه و جنل چی یيتصا

عثمییان  ،تییارن رم بییدنم ،تییارن

دیرند.

مطرعییههییاي مهییم در دورۀ باجییار بییه دو دسییتۀ یصییه تقسیییم می شییدند چاپخانییههییان
هییه بییی سییاگهییاي  1296-1211ه یی .فعّ یاگ بودنیید و چاپخانییههییان هییه بییی سییاگهییاي
 1101-1261هییی .بییه چییاس آرییار ترجمییه شییده و سیینّت میی پردیيتنیید .یز مهییمتییرن
چاپخانههاي دورۀ یوّگ رشد صینع

چیاس می تیوین بیه مطرعیۀ دیریلخهافیه هیرین (دولتی )

 1296-1201ه یی .بییا چییاس پییان ده هتییاد ،مطرع یۀ دیریلسییهطنه یصیییهان (دولت ی ) در سییاگ
 1209ه یی .بییا چییاس سییه هتییاد ،دیریلطراعییه دولت ی (دولت ی ) در سییاگهییاي 1111-1261
ياص یۀ همییانون (دولت ی ) در سییاگ 1121-1144
ّ
ه یی .بییا چییاس چهییار هتییاد ،دیریلطراعییه
ه یی .بییا چییاس دو هتییاد ،مطرع یۀ يورشییید (غیردولت ی ) در سییاگ  1120-1143ه یی .بییا
چییاس  15هتییاد ،مطرع یۀ شاهنشییاه (مطرعییه ياصییه) هییه غیردولت ی بییود در سییاگ -1119
 1129ه یی .بییا چییاس  19هتییاد ،مطرع یۀ معییارف (دولت ی ) در  1111ه یی .بییا چییاس پیینج
هتاد نیام بیرد .عهّی

عمیدۀ گیرینش بیه ترجمیۀ متیون تیارنخ ری سییار

ناصریلدّن شیاه

برشمردهیند .ین مسلهه در «مقدّمیۀ یهثیر متیون ترجمیهشیده در ینی موضیوع ،بابی مشیاهده
یسیی » (نییویب  ،1191 ،صییص .)12-29 .ناصریلدّن شییاه در یزیي ترجمییۀ ینیی متییون بییه
مترجمان پادی
در بالی

م پردیيتیه یسی ؛ یمّیا مؤلییۀ هنج یاوي نسیر

بیه شیناي

دنییاي جدنید

ترجمییۀ تییویرن و یلگوپییونري یز ح مرینییان موفّی ری نیی در بییی عهی توجّییه بییه

ین سین یز موضیوعات بیریي ترجمیه م تیوین برشیمرد (ینیویر .)1193 ،در حیوزۀ مراحیی
تارنخ م توین یز متون ترجمه شده ذن نام برد؛
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جدول  .1تنوّع زبانی ترجمهها در حوزۀ مطالعات تاریخی
ردی

1
2
1

نام کتاب (ترجمه)

تارن تن گ و يریب
دول

روم

تارن سها ی روم

مترجم

نویسنده

ینگهیس

رضا مهندا

یدویرد گیرون

فرینسه

رضا مهندا

یدویرد گیرون

تره

ذه مازندرین

تره

زه مازندرین

موسیو هامر

3

تارن روسیه

روس

میرزی آب ار یرمن

9

تارن روسیه

روس

مادروا دیود يانف

5

تارن جدند

روس

1

تارن ینگهی

ینگهیس

6

ینگهی

14

تارن دول

ح وم

عثمان

در هند

م اصره پارن

ینگهیس
فرینسه

1

2

هانري ماتیه

0

تارن پنج سهطان عثمان

زبان مبدأ

سال چاپ

برن 11
ه.
برن 11
ه.
برن 11
ه.

1

موسیو هامر
سرگ
سهونف

 1205ه.

 1212ه.

0

مادروا دیوديانف

لامه فهورنه

 1215ه.

شی رضا یيوي حاج

3

برن 11

م س يان
عه ب رضا نامهنگار

لامه فهورنه

بارن نار شوده
پان

رضايان پسر موسیو

بارن

رنشاريان

نارشودوپان

میرزی حسی ب میرزی

11

شر یحویگ پروا

فرینسه

12

جنل فرینسه و پروا

فرینسه

میرزی عیس يان گروس

11

تارن شهر بسطنطنیه و

تره

م مدحسی ب رضابه

ه.

نامعهوم

عردیلهه سریب
ن

مخرر

ینگهیس
میرزیعس

9

 1269ه.
 1216ه.
برن 11
ه.
 1263ه.
 1291ه.

1. Edward Gibon
2. Henry Matier
3. Humer
4. Sergey Seliov
5. Lame Florirer
6. Baron Yarsho Dupan
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نام کتاب (ترجمه)

ردی

زبان مبدأ

بیاصره
تارن جنل مشر زمی

10

تارن صد ساگ فرنگستان

13

و آفرنقا و ننگ دنیا

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم
مترجم

نویسنده

باجار

يان گروس

فرینسه

م مدهاظم ب یحمد

فرینسه

میرزی هار ون
عه ب م مدب عردیلرزی

19

جنل چی

ینگهیس

15

حویدثنامه

تره

م مد رض تررن ي

11

تارن یس ندر

ینگهیس

نامعهوم

16

تارن ناپهلون

فرینسه

دنره

سال چاپ

موسیو آمد
لوفر

 1261ه.

1

 1211ه.
انریگ بهوندگ

2

نامعهوم
جیم هم

برن 11
ه.
 1212ه.

1

 1221ه.

ینگهیس

یویسط
میرزی رضا مهندا

ویلتر یس ات

0

برن 11
ه.

درویبیی  ،ترجمییۀ متییون تییارنخ یزین جهیی
يودآگییاه دربارنییان و حتّ ی شییاه بییود یز یهمّیّ ی
ناصریلدّن شییاه ،شخصییاً ،ن انیی

هییه سییادهتییرن رو

زنییادي بريییوردیر بییود بهگونییهیي هییه

متییون ترجمییهشییده در زمینییه تییارن و تییارن نگییاري ری

م دنید و بیریي مترجمییان آن صیهه نییا پادیشی در نرییر می گرفی
ياصییییّ

بییریي رشیید

(ینیویر .)1193 ،ممیّی ه و

هیییاربردي سیییازي تیییارن و هنج یییاوي شیییاه باجیییار بیییریي هشیییف و درک

ريییدیدهاي یروپییا و توجّییه بییه تییویرن بهرمییانم ییور یز ون گ هییاي بییدرتمییدیري تج یدّد
در دورۀ ناصریلدّن شاه بود.
مترجمان ین دوره عهیاوه بیر ترجمیۀ شیر حیاگ یمپری یورین یروپیان یز جمهیه نیاپهلون،
مه یییه ون تورنیییا ،لیییون چهیییاردهم ،بیییه ترجمیییه دربیییارۀ آزیدييیییویه بییی ر

فرینسیییه

1. Amed Luffer
2. General Blondel
3. James Kamell
4. Walter Scott

01

متون ترجمهشده در ینرین پیشامشرو ه و ...

«ایندیرک» 1و یفرید عیادي چیون «انی بهیاا» 2يیدمت ار پادشیاه یسیپانیا و گریپیرگ يیانم
ینگهیسییی همّییی

گماردنییید .یغهییی

مترجمیییان در میییورد منیییاب شر حاگنونسییی و

تارن نگاري تیوین تشیخیص و تعییی تییاوت م تیوی ری ندیشیتهیند ،به یه ینی نیوع منیاب ری
به ور عام در زمرۀ متون تارن نگاري و نیا تیارن ویبعی تهّقی هیردهینید .ترجمیۀ ینی نیوع
منییاب مییورد عهابییۀ شییاه و دربارنییان و بییا هییدف شییناي
تارنخ جهیان صیورت می گرفی

ههّیی یز یوضییاع جغریفیییان و

و متقاضی ترجمیۀ آنیان نیی دربیار بیود .توجّیه هیلی

حاهمه به ترجمیۀ چنیی متیون  ،ناشی یز عهابیه و میی آنیان بیه تشیابه شخصییّ
رهررین ب رگ بود هیه در تیارن سیرزمی يیود دگرگیون و یفتخیار رری

يیود بیا

هیرده بودنید هیه

ین یمر به رشد آگیاه آنیان یز وبیان و حیویدث مهیم تیارن یروپیا منجیر می شید .بخیش
مهم یز مخا ران عامیه ،بريی متیون يییال ترجمیهشیده ری همچیون وبیان تیارنخ و نیا
بررس هاي جغریفیاي جدند در نریر می گرفتنید هیه یز جمهیه ینی یشیتراه در میورد ترجمیۀ

متون رماننونسی و نیا سییرنامۀ دور دنییا در هشی

روز یتّییا یفتیاده یسی

(غهیام،1111 ،

 .)01 .یز جمهییه ین ی منییاب هییه مییورد یسییتیاده بریرگرفتییهینیید م تییوین بییه مییویرد ذن ی
یشاره هرد
جدول  .2گونههای ترجمه شده در موضوع شرححالنویسی
ردی

1

نام کتاب (ترجمه)

فرینسه
ینگهیس

عه ب رضا نامهنگار

لیوتنان گري

فرینسه

مسیو رنشاريان

نامعهوم

 1253ه.

0

شر حاگ نی ولاي یوگ

فرینسه

ح یم پولاک نمساوي

نامعهوم

 1250ه.

3

ان بهاا

فرینسه

0

برن 11

1

یحویگ پرن

هریر

نامعهوم

 1269ه.

میرزیعیس گروس

2

تارن فردرن

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

هنسر شوهر

مه ه ون تورنا
تارن یمپری ور نی ولا
وبان س ساگ سهطن
سرگوش

یو

لوساا

1

 1260ه.

1. Joan of Arc
2. Jill Blas
3. Livtenan Garey
4. Lussage

02
ردی

مطالعات زبان و ترجمه
نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

9

شر زندگ ایندیرک

فرینسه

5

تارن یل ساندر یوگ

روس

1

تارن پطر هریر

روس

6

تارن مختصر پطر هریر

روس

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم
مترجم

سال چاپ

نویسنده

ه.
پطرا روس
ماردروا دیوديانف

14

تارن ناپهلون

11

تارن ناپهلون

فرینسه

میرزی رضا مهندا

12

تارن ناپهلون چهارم

فرینسه

رضاي غیاري

11

تارن ناپهلون یوگ

فرینسه

م مدرضا تررن ي

10

شر حاگ ناپهلون

فرینسه

13

تارن ناپهلون یوگ

فرینسه

19

سرگوش
ینگهیس

15

شر حاگ مه ه ون تورنا

11

مش وه یلادد ناصري

16

تارن بی مارک

ینگهیس

2

ه.
 1211ه.

یز مآيو متعدد
غرب
یز میيو متعدّد
عرب
دوپ

لارن

1

 1299ه.
 1299ه.
برن 11
ه.
 1292ه.
برن 11
ه.

م مدرضا مهندا باش
منوچهر ب عمادیلدوله

 1231ه.
گریپرگ 0زن
ینگهیس
بارو دو

ینگهیس
فرینسه

برن 11

میرزی یهرر

فرینسه

گریپرگ

 1211ه.
ولتر

میرزی رضا مهندا

ینگهیس

شیهر 1نمسهیي

 1251ه.

نرماگ
عراسقه يان سپهر
بارون نورمان

3

نامعهوم

 1214ه.
برن 11
ه.
برن 11
ه.

دهتر مورتی
بو

9

1. Shiller
2. Voltaire
3. Larense Dupan
4. Graperl
5. Baron Du normal
6. Mortiss Bush
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نام کتاب (ترجمه)

ردی

تارن بی مارک

24

01

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

ینگهیس

نامعهوم

نامعهوم

 1266ه.

یز موضییوعات هییه گییرینش بییه ترجمییۀ آنهییا بیشییتر بییوده سیرنامههاسیی

هییه میییرزی

عیس ی يان گروس ی نقییش یصییه ری در ترجمییۀ آنهییا ینیییا هییرده یس ی  .ین گون یۀ یدبیّ یات،
ترجمییه شییر و توصیییف یهثییر نقییاب جهییان ری دربییر دیش ی  .سیییرنامههییا یز جمهییۀ یوّلییی
مناب مورد توجّه بدرت حیام (سییار دهنیدگان) ترجمیه بیود و گیاه بیا منیاب جغریفییاي
جدند در نی

چیارچود موضیوع بیریر گرفتیهینید .شیناي

جغریفییاي عیالم و ت وّلیات

و تقسییییمبنديهیییاي سیاسییی و جغریفییییان جدنییید و بیییرآوردن حییی
جستجوگري در منا

هنج یییاوي و

تیازه هشیف شیدۀ جهیان در نهیاد بیدرت حیام ترجمیههیا یز عهی

گرینش به ینی نیوع یز ترجمیههیا بیوده یسی  .هرچیه بیه دورۀ یوجگییري ترجمیۀ ین گونیه
متون ن دن تیر می شیونم ،شیاهد «مشیخص شیدن حیوزۀ تخصصی هیار بريی مترجمیان
هستیم هه گاه در نی
در دورۀ ناصییري ت یی

نیا دو موضیوع بیه ترجمیه» پردیيتیهینید (دومیا ،1111،صیص.)5-0 .
تیییریر مطالعییۀ سیییرنامههییاي یروپییان  ،سیییرنامههییان متمییان یز

سیییرنامههییاي پیشییی نگییار

شیید هییه نمونییۀ مهییم آن ری م تییوین سیییرنامه میییرزی فتییا

گرمرودي و سیرنامه مییرزی صیالش شییریزي برشیمرد هیه یز حییی م تیوی و میت بیا مییریث
پیشییی ین ی حییوزه ،تیییاوت یساس ی دیرن ید .پدن ید آمییدن رمییاننونس ی  ،نمانشیینامهنونس ی ،
يا رهنونس و سییرنامهنونسی در یدبیّیات منثیور ینیرین یز تییریریت مهمی بیود هیه یرتریاب
بییا یروپییا ینجادهننییدۀ آن بییود .یو دویزدهمییی ديتییر ناصریلدّن شییاه باجییار بییود هییه بسیییاري
یز ههیشههیاي جنسییت در دربیار باجیار ری زنیر سیؤیگ بیرد .یو یز معیدود زنیان دورۀ باجیار
یسیی

هییه یز يییود يییا ریت بییهجییا گویشییته و در آن یز فعّالیّیی هییاي ف ییري ،عهمیی و

باورهاي يود سخ می گونید .یو بیه مطالعیه متیون ترجمیهشیده می پردیيی

و در ف یر و

رفتار یز آنان متیرر بود (تاجیلسهطنه.)1192 ،

در دورۀ ناصییري و مریییري سیییرنامههییاي زنییادي نوشییته شیید هییه سیییرنامۀ یبییریهیم
ص ی افباش ی یزجمهییه آنییان یس ی  .ص ی افباش ی یز فییارییلت ص ییهان دیریلینییون بییود و یز

00

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

حدود  1269به بعید بیه سییر پردیيی  .یو در سییرنامهی
سیییرنامهنونسییان دنگییر یز نوشییت آن غیهیی

پردیيتیه هیه

بیه توضییش ن یات

میی هردنیید؛ یز جمهییه ،یو یز نییر هرینییۀ

هالس ی ههییا ،یجنییاا و  ...سییخ م ی گونیید (ص افباش ی  .)1153 ،ترجم یۀ رمییان بییهون ه
رمانهاي تارنخ نیی میورد یبریاگ بیریر گرفی  .یز نونسیندگان هیه بیهشیدّت ت ی

تییریر

مطالعۀ رمانهیاي فرنیل بیریر گرفتیه ،تیاجیلسیهطنه ديتیر ناصریلدّن شیاه بیود (تاجیلسیهطنه،
.)1192
یوضییاع یجتمییاع و سیاسیی ینییرین آن روز ،شییرینط لییازم ری بییریي روي آوردن بییه
سیییرنامهنونسی و رمییاننونسی فییریهم هییرد .رو یجتمییاع آن روزگییار دنگییر هتییادهییاي
عهیید مغییوگ ری نمیی پسییندند .ینیی مسییلهه در نامییهیي یز آيونییدزیده بییه میرزیآبییا تررنیی ي
بازتاد نافتیه یسی

هیه می نونسید «دور گهسیتان و زننی

ینی بری ی تصیینییات بییه هییار مهّ ی
مرغود ران يوینندگان یس
بییه هم یی دلی ی نگییار

یعجیابش گوشیته یسی  .یمیروز

نم ی آنید ،یمییروز تصیینیی هییه متضییم فوین ید مهّ ی

ف ّ دریما و رمان یس » (آيوندزیده،1135 ،

و

.)55 .

و يوینییدن متییون جدنیید همچییون سیییرنامه و رمییان شییور و

شییوب در میییان يویننییدگان پدن یدآورده بییود هییه ب ی سییابقه بییود .صییاد مستشییاریلدوله یز
شو پدر
يدم

بیریي يوینیدن رمیان انی بهیاا ح انی

پدرم زبان فرینسیه می آمیويتم و یوّگ رمیان

می هنید «در تررنی هیر روز صیرش

هیه پیدرم می يوینید انی بهیاا بیود

هییه یز هتابییدیر مریریلییدن شییاه -لسییانیلدولییه -م ی گرف ی » (مستشییاریلدوله ،1191 ،ص یص.
 .)13-10یز مناب سیرنامهیي ترجمهشده م توین به مناب ذن یشاره هرد
جدول  .3منابع ترجمه شده در موضوع سفرنامهنویسی
ردی

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

1

مسافرت به حرشه

فرینسه

نامعهوم

1

یویير برن

2

سیاح نامۀ مه ۀ ینگهی

ینگهیس

رضايان (یز انیه
رنشاريان)

بهان

مه ه ون تورنا

 11ه.
 1213ه.

1. Blank
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ردی

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

1

سیرنامۀ لندن

ینگهیس

0

یحویگ چی

فرینسه

3
9
5

مجموع  3سیرنامه
سیرنامۀ یوینه
مسافرت یدویرد ولیعهد
ینگهی

به هند

فرینسه

03
مترجم

نویسنده

عه ب رضا

گوستاو دره بهانشار

نامهنگار
میرزی صاد

ارلد

سال چاپ

1
2

یدویرد برجی

 1291ه.

عردیل سی يان

برن 11

فش

ینگهیس

سیدعردیله

ینگهیس

سیدعردیلهه

ه.
1

یوینه

برن 12
برن 11

عه ب رضا

برن 11

1

شش سیرنامه

فرینسه

6

سیاح نامۀ سویح یفرنقا

فرینسه

عهیقه

14

سیرنامۀ شام

فرینسه

عیس يان گروس

لرت

11

سیرنامۀ دهتر هارمان

ینگهیس

عیس يان گروس

هارمان

12

سیرنامۀ نونان

فرینسه

11

سیرنامۀ شارگ الیه

فرینسه

10

سیرنامۀ سوماتری

فرینسه

13

سیرنامۀ مونتگرو

فرینسه

نامهنگار
موسیو فهورنو

گروس
میرزی عیس يان
گروس
گروس

برن 11

0

دولانگ

ه.

3

 1265ه.
9

 1265ه.

موسیو هانري ب
میرزی عیس يان

 1260ه.

شارگ الیه

5

ه.

1

موسیو وت

 1265ه.
برن 11

6

شارگ ینرپارت

برن 11

ه.
14

1260

1. Gustave Dre Blanshar Gerld
2. Edward Berjis
3. Evailis
4. Florio Du Langell
5. Lert
6. Hermen
7. Henry Bell
8. Charl Jeliet
9. Vott
10. Charl Airpart

09
ردی

مطالعات زبان و ترجمه
نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

19

شر شهر رسا

فرینسه

15

توردو مند

فرینسه

11

سیرنامۀ یستانه آفرنقا

فرینسه

16

سیرنامۀ يیو (يیوه)،

فرینسه

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم
مترجم

سال چاپ

نویسنده

گروس
میرزی نصریلهيان
ری
یوین يان

 1265ه.
برن 11

نامعهوم
نامعهوم

م مدعارف
یرزروم

برماگان

1

برن 11

(یسپاتچ )
24

یز پ

تا پارن

فرینسه

مادروا دیود

1

21
22

سیرنامۀ ترهمنستان

21

سیرنامه

فرینسه

20

سیاح نامۀ نونان

فرینسه

گروس

23

متمم سیرنامۀ دهتر هروو

فرینسه

گروس

هروو

29

سیرنامۀ مال ي

فرینسه

عهیقه

موسیو آلیرد روا

25

سیرنامه

فرینسه

21

سیرنامۀ هندوستان

يانف
عهیخان

فرینسه

میرزی عیس
گروس

پاتینو

برن 11

سیرنامۀ ترهمنستان

هی

فرینسه

م مد اهر میرزی

شارگ ویپرو

2

موسیو موزر

0

مادیم هارلاسرنا

برن 11
3

1266

9

هانري ب

1269

5

عه ب رضا

 1261ه.
1

برن 11
برن 11

نامهنگار
رضاي غیاري

1219

موسیو لون
روسهه

6

1261

1. Qermagan
2. Charl Vaprou
3. Patino
4. Mr Mosser
5. Mrs Carla Serena
6. Henry Bell
7. Krovo
8. Alfered Ross
9. Luis Rosseler

05
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بررس ترجمههاي یوّلییۀ هیه متعهی بیه ینی دوره هسیتند «بییانگر ترجمیۀ شییوی و روین یز
زبییان ینگهیسیی بییه فارسیی در حوزههییاي شییناي
(هیییانیر،1191 ،

تییارنخ و جغریفیییاي جدنیید» یسیی

 )21 .ترجمییۀ هتادهییاي جغریفیییان  ،تقرنر یاً ،شییام همییۀ نقییاب عییالم

ياصی م یدود نمی شید؛ بیه وريهیه ترجمیۀ میت
ّ
م شد و به هیی م یدودۀ جغریفییان
جغریفیییان در مییورد ینییرین یز نی
آنتوین مسی
در ینرین ش

جهییانگرد ینگهیسی مییورد توجّییه بییریر گرفی

و توسییط

به فارسی برگردینیده شید .وجیه غیالر هیه در یریر ترجمیه متیون جغریفییان
گرف

یرزنییاب موبعی ی

توجّیه بیه عمهی هیردن دینیش و نیا رو هیاي جدنید جغریفییا بیریي
ینییرین نییا س ینجش جغریفیییاي ینییرین و ریح ی نقشییههییاي جدنیید بییریي

یوّلییی بییار یز جغریفیییاي ینییرین و بري ی شییهرهاي آن و تش ی ی گییروههییاي ترسیییم نقشییه
بریي نقشههش یز تهیرین و سیانر شیهرها بیود .ینی یمیر بیه معنیاي غهریۀ «وجیه هیاربردي و
میییدین عهییم جغریفیییا بییر وجییه شیینايت و تولیییدگر آن تهّقی م شیید» (پورجییویدي،1193 ،
.)16 .
جغریفی یاي جدن ید بییا رم ی و یسییطرلاد مشییابهت ندیش ی
تریونده یز نریر م تی دیرین و متولییان آمیوز

دننی

و همچنیی « ریعییات بیا یلهییات هیه

تمییام ه یمّ آن بهترسییازي هییارت بییود هی گونییه سیینخی
روش ندیشیتند» (یهریري،

و رناض ییات بییا م اسییرات

هسییت شیینايت  ،معرفت ی و نییا

 .)11 .بهتیدرنج پیاي عهیوم جدنید ،نیه در مییان عمیوم میردم،

به ه در بیی بخشی یز گیروههیاي یجتمیاع ریه نافی

و توینسی

مسیاصه ری مطیر سیازد

هییه جییان در موهومییات بییرون گوشییته ندیشی  .ون گی مهییم دنگییر ینی عهییوم عهییاوه بییر
تیاوت مرنان و ماهیّت و روش بیا آمیوزههیاي سینّت در ینی بیود هیه بیر یسیاا نیازهیاي
مردم به وجود آمیده بیود و بیه بهسیازي زنیدگ ینسیان و جویمی منجیر می شید .بنیابرین ،
صِ یرف وجییود دیریلینییون در ین یرین آفرننشییگر فضییان شیید هییه بییا فضییاي سییاب بییه ههّ ی
متضییاد بییود و م تییویي آن ری یرز هییاي مترّب ی تش ی ی دیده بییود .یعتمادیلسییهطنه گ ی یر
بابیی تییوجّه یز ترجمییۀ هتییادهییاي نونسییندگان یروپییان یریصییه دیده یسیی

هییه توسییط

«معهّمییان و دینشییجونان دیریلینییون ترجمییه شییدهینیید» (یعتمادیلسییهطنه ،1190 ،ج ،1
.)139

.
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و هییارهرد آن در جامعییۀ ینییرین

مرالغییه هییرد ،یمّ یا ین ی مدرسییه یوّل یی پانگییاه عهییوم دنی یان متمییدن آن روز بییود و در ینّ یام
مشییرو ه بییهعنوین ن ی یز مهییمتییرن منییاب پی یدینش عهییم و دینییش جدن ید و تغییردهنییدۀ
جدنیید تی ّییر

بخشیی یز گروهبنییديهییاي یجتمییاع مطییر میی شیید .ینیی مرهیی آمییوز

نويویه و لی وم بربیریري دگرگیون ری در سیايتار تربیتی پیشیی ینیرین پدنید آورد .بانید
در نرر دیش
نسر

هیه ت یوّگ مریان عهیوم در غیرد بیا ت وّلیات در سیايتار سیاسی و نگیر

بیه عهیوم ریعی

همیریه بیود و جامعیه ینیرین ینی دگرگیون هیا ری یز سیر نگورینیده

بییود؛ بنییابرین  ،نییوع تقاب ی بیی وضی غال ی

سینّت بییا وضی جدن ید پییش آمیید .در یرییر

ت وّلییات سیاسیی در یروپییاي بییرن نییوزدهم ،عهییوم یز جمهییه عهییوم تربیتیی و آمییوز

و

سییانر شییايهها ینسییان تییر شییدند و نرییامهییاي آموزش ی یروپییا متیییرر یز ین ی دگرگییون هییا
حیات تازهیي پیدی هردنید و جامعیه ری بیه مسییر جدنیدي سیو دیدنید .یروپیا در یریر ت یوگ
عهوم توینس

نسر

بیه بخیش بالی

تیوجّه یز ناشینايتههیاي يیود شیناي

یز رن عهوم ریع بیه تسیخیر ریعی
دس

پییدی هنید و

و درک رو هیاي جدنید رسییدن بیهنقیی عهمی

نابد و عصر روشینگري ری بیریي يیود ربیم ب نید .ینی مییریث یرزشیمند در دهیههاي

یوّگ برن سی دهم هجیري میورد توجّیه بريی ح یام ینرینی بیریر گرفی

و «هانیاگ ترجمیه

وسییههیي بییریي ینتقییاگ ینی مییریث و ینطرییا آن بییا یوضییاع ینیرین شیید» (غهییام،1111 ،
)141؛ یمّا در میورد یصیال

مراحیی یبتراسی

مترجمیان و مؤلییان جدنید بانید گیی

.

هیه یز

دهۀ سوم تا هشتم بیرن سیی دهم هجیري هی هیدیم یز آنیان گیتیههیا و نوشیتههیا و نررنّیات
و عقانییدي هییه در يهییاگ آرارشییان یریصییه دیدنیید یز یصییالت همچییون مریجیی یروپییان شییان
بريییوردیر نرودنیید و «آریء آنییان در ت هییی نهییان و بازنونسیی و بییازگون در م تییویي
ریسییتی مطال ی
ین ی عییدم یصییال

نییوع ت رن یف هییم ینجییاد هییرد» (بالییان ،1155 ،

 .)31 .دلی ی عمییدۀ

نویندنشییان ینرین ی آن دوره در مییت و بط ی تییارن سییرزمی يودشییان

نهیته یس ؛ زنیری در ی بیرون متمیادي ،عمهیاً ،آزیدف یري و آزیدیندنشی در ینیرین چنیدین
مُجاز نرود و ین یز يویسیتههیاي ح ومی

يودهامیه در ینیرین بیود .مقابهیۀ ح ومی هیا بیا

یندنشییه يهّییا و آفرننشییگر ماحصیی غیرینسییان دیشیی

و درنتیجییه در چشییمیندیز ههّیی

متون ترجمهشده در ینرین پیشامشرو ه و ...

ین یرین در یدویر مختهییف تییریو

06

یندنشییه و ت ییوگ ف ییري و فرهنگ ی همتییري ر م ی دید و

ینیرین یز مسییر ترّبی فاصیهه گرفی ؛ بنیابرین  ،تی ّیر درونگییری باعیی پییردیيت بیه ت هیی
و آسمان در بريیورد بیا مسیاص زمینی ینسیان شید و درنتیجیه یز يویسی هیا و

متافی ن

نیازهییاي عین ی ینسییان دور شییدند« .س ینّ

غال ی

بییه ش ی

ت هیه  ،منط گرن بر جا مانده بود» (دول آبادي ،1151 ،ج ،1

ف یرِ پونرنییده و مطی ی  ،غی یر
.)125 .

بازتییاد ترجمییۀ متییون و یيرییار در روزنامییه ین یرین و روزنام یۀ وبییان یتّیابی یه بهگون یهیي
بییود هییه در سییاگ  1211هییی.
روزنامییه و بییه مییدنرن
 1124هییی.

بییه فرمییان ناصریلدّن شییاه روزنامییۀ ینییرین یز یدغییام چنیید

میییرزی م مدحسیی يییان یعتمادیلسییهطنه منتشییر شیید و تییا سییاگ

نشییر آن یدیمییه نافیی  .روزنامییۀ ینییرین یوّلییی روزنامییهیي بییود هییه يررنگییار

دیش ی  .یز ون گ ی هییاي آن دیشییت پ یاورب یس ی

هییه معمول یاً ترجم یۀ هتادهییاي یروپییان

بییهعنوین پییاورب در صییی ات آن چییاس م شیید .در شییمارۀ یوّگ روزنام یۀ ین یرین ،سیییرنامۀ

هاپیتیان یتیریا 1بیه بطی

شیماگ بیا ترجمیۀ یعتمادیلسیهطنه درج شیده یسی  .ینی روزنامییه

عهییاوه بییر ترجمییۀ دیسییتانهییاي یروپییان  ،دیریي بخییش مربییوب بییه حییویدث هشییورهاي
دنگییري ت یی

عنییوین یيرییار غیررسییم يارجییه یسیی  .ینیی روزنامییه یز جهیی

«رویج

ترجمییه بییهون ه رویج دیستاننونسیی و تقهییید نونسییندگان ینییرین یز شیییوۀ دیستاننونسیی
یروپان  ،منر پُریهمّیّت یس » (هیانیر ،1151 ،صص.)12-19 .
روزنامیۀ وبییان یتّیابییه بییه ل ییا دربردیشییت ی ّهاعیات در موضییوع جغریفییاي تییارنخ
عصییر باجییار هییم یز منییاب مهییم یسی  .یيرییار سیییرنامههییاي دیيهی شییاه در ینی روزنامییه
بیهدبّ

درج می شید و هییر جیا هیه شییاه می رفی

م ی پردیي ی

بیه شییرح یز یوضیاع جغریفییان آنجییا

و همچن یی مجموعییهیي یز یيرییار ین یرین و جهییان و ن ی

بخییش یز آنهییم بییا

عنییوین یيرییار دوگ يارجییه و یحویلییات متیربییه بییه ترجمییه و نشییر مقالییات و یيرییار
م ی پردیي ی  .ین ی روزنامییه ب یی سییاگهاي  1255-1295هییی.
دورۀ باجییار ینییرین بییه شیی

منتشییر م شیید .در یویسییط

ج نیی یز جهییان درآمیید و نمیی توینسیی

همهجانره برهنار باشد .ینی یمیر بیه شی

یز ینیی يییی

برنامیههیاي نوگرینانیه بريی ح ومتییان هیه هیر
1. Captain Etras
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یز چندي مطر می شید میورد توجّیه مقطعی بیریر گرفی

و ینی مسیلهه یز عویمی یصیه

نییوگرین بییود .در ینی فضییاي تییارنخ بري ی یز متی ّ یرین ینرینی رشیید هردنیید و بییه مییت
رونییدیدهاي عهمیی جهییان مترّبیی ریهیی شییدند .ینیی گییروه پونرنییدۀ بطعیی بخشیی یز
دستاوردهاي میدرن غیرد شیدند و یغهی

آنیان تیا پانیان عمرشیان در يیارج ماندنید و بیه

ینتقاگ دستاوردهاي ت وّگ ف یري و فرهنگی یروپیا پردیيتنید؛ یمّیا مسیلهۀ آنیان عیدم ینطریا
شییرینط عینیی جامعییه بییا ت وّلییات جدنیید و تییدیوم غهرییه باورهییاي س ینّت بییود .شییناي
ریههییاي درنییان و هشییف سییرزمی ها موردتوجّییه مترجمییان بییریر گرفیی
جسییتجوگر ینسییان ینرین ی ری برینگی ی د و آن ری یز نگییاه متییافی ن

بییه ن ی

تییا ذهیی

نگییاه زمین ی و

ویب نگر توجّه دهد (صنی یلدوله 1211 ،هی ، .صص 3 .ی .)1
آمییوز

و ترجمییه در عرصییۀ عهییوم زمییی و جغریفیییاي جدنیید در دیریلینییون مییورد

توجّییه بییود و در برنامییۀ درسی دیریلینییون یشییاره شییده یسی ؛ یمّیا یمیرهرییر ،شخصیاً ،بییریي
عهم جغریفیا جانگیاه ونی هیي در تنیونر یف یار ینرینییان و بییدیري نسیر
باص بود .یو در زمان حضیور در یرزنیۀیلیروم جیان دیوديیان یرمنی

بیه مسیاص جهیان

ری مییمور ترجمیۀ هتیاب

در عهییم جغریفی یا هییرد هییه ین ی یرییر بییا عنییوین جهییاننمییاي جدن ید در موضییوع جغریفی یاي
تییارنخ سیاسیی و یبتصییادي جهییان بییه ینع ییاا ت وّلییات عصییر جدنیید و نییوگرین
م پردیي  .ینی یریر چنیان جانگیاه و یهمّیّتی

دیشی

هیه تیا آن دوره و یز آن بیه بعید هیم

یرییري هییمشییین بییا آن در زبییان فارس ی گییردآوري و تیییلیف نشیید .نونسیینده ،ین ی یرییر ری یز
چند یریر فرینسیويزبان بیه فارسی برگردینید .ینی یریر در تررنی چیاس و ن صید نسیخه یز
آن به تهرین یرساگ گردنید و در  1295هیی.

در آنجیا هیم منتشیر شید .جهیاننمیاي جدنید

یوّلیی یرییر در جغریفی یاي عمییوم بییود هییه ترجمییه و بییه چییاس رس یید .توجّییه بییه شییناي
جغریفیاي عویلم بیرون و رشد نگیر

ویبی بینانیه باعیی شید تیا بیه دسیتور یمیرهرییر نقشیه

جغریفییاي عییالم در  23بطعییه تهییه و چییاس شییود .ینی نقشییههییا بییه «نقشییههییاي رفییاصیه »
مشهور گردنید .رفاصیی  1نونیان در تررنی «نقشیۀ جهیاننمیا» و نی

نقشیه ینیرین ری یز روي

نقشۀ یل ساندر برن ینگهیس ترسییم هیرد و بیهوسییهۀ سیییر برنتانییا بیریي یمیرهرییر فرسیتاد.
1. Rafael

متون ترجمهشده در ینرین پیشامشرو ه و ...

ههن شی

1
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یز مهاحریه يویهیید فهمیید هیه يیهی يیود یز

بیه یمیرهرییر نوشیته بیود «پی

)03 .؛ یمّییا یمیرهریییر آن ری

عهییده برآمییده یسیی

و مقرییوگ يویهیید یفتییاد» (شییی ،1191 ،

نپسییندند؛ یزآنجه ی

هییه حیی مییرزي يریسییان و ترهسییتان مییورد تینی ید یو بییریر نگرف ی .

یزین رو ،م مّیدعه يیان ،وزنیر يارجیه ،آن نقشیه ری بیه سییارت برنتانییا پی
نوش

«دولی

دید و بیه یو

ینیرین نقشیه یو ری نمی توینید بریوگ نمانید»...؛ بنیابرین  ،عهیاصم و نشیانههیاي

ت ییوّگ در جهییانبینیی بريیی رجییاگ ینییریندوسیی

ینگییی هیي بییریي ورود بییه مسییاص و

مراحییی عهییم جدنیید جغریفیییا گردنیید (مازنییدرین  ،میییرزی زهیی

جغریفیییا ،نسییخۀ يطّیی

هتابخانییۀ مهّ ی  ،شییمارۀ  .)1051ریح ی نقشییهیي یز سییرزمی و گسییترۀ سییرزمین ین یرین بییا
توجّییه بییه تهدن یدیت یرض ی و یهمّیّ ی

موبعی ی

اصوپهتی ی

ین یرین بییریي یفییریدي همچییون

یمیرهریر م شوف و ویضیش بیود .ینی صیدریعرم نوجیو و ترّب يیویه ینیرین در نریر دیشی
هیه نقشییه هامی همییۀ ینالییات ینیرین ری فیریهم سییازد و بییریي ینی منرییور میرزیحسی ری بییه
یصیییهان فرسییتاد و در شییعران  1295هییی.
نوش

«آن عالیجاه بدغ نمانید منی گ مناسیر

زناد ندیشته باشد و به فریغی

بییه نانیی یل
جهی

ومییۀ آنجییا ،چریغعهیی يییان،

مشیاریلیه معییّ نماننید هیه آمدوشید

مشیغوگ هیار گیردد .درصیورت هه م تیاج بیه شیخص بَهَیدي

باشد هیه نقشیۀ یصییهان و متعهقیات آن ری ب شید ،یلرتّیه مضیانقه ن یرده و آدم بهیدي تعییی
نمانید هییه بییا مشییاریلیه گییرد

هنیید و  .»...پی

ین نقشه ری پسیندند و بیه شیاه باجیار نوشی
هیی ینییرین ری همی

یز ت میی ترسییم نقشییه یصیییهان یمیرهرییر
«بسییار يیود نقشیهیي یسی

هیمهیم بانید

ییور هشییید و نگییاه دیشیی » (آدمییی  ،1133 ،صییص 159 .ییی .)153

ترجمییۀ متییون جدنیید جغریفیییان ت هیی مسییاص یرضی و سییماوي و ت وّلییات اصولییواي ری

بیه چییالش هشییاند (همییدین  ،م مییدبابرب م مییدجعیر رسییاله در سی ون زمییی و حرهی
آفتییاد ،تهییرین ، 1260،يطیی /169،ف ،صییص .)36-32 .جغریفیییاي جدنیید در نریییام
آموزش وسی و دیمنیهدیر جدنید ریحی شید و یبتریاا رو هیاي نیون و ترجمیه منیاب
آنییان ت یوّگ مهم ی در آمییوز وپرور
بییه دگرگییون وضییعی

ف ییري و فرهنگ ی بییه ورههّ بییه وجییود آورد و

یجتمییاع و یيهییاب جامعییه ینیرین همی

هییرد .ین گونییه یبتراسییات
1. Colonel Shel
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نوع پدنیدۀ ت یول و ت یامه بیود؛ بنیابرین  ،نمی تیوین آغیاز دبیی و مشخصی بیریي آن
در نرییر گرفیی ؛ یمّییا یفتتییا دیریلینییون در  1291هییی.
هییی.

و تیسییی

و وبییوع ینقهییاد مشییرو ه سییرآغاز فص ی نییون «معییارف جدن ید یز جمهییه جغریفی یا

بییود .در مییدیرا مهّ ی جغریفی یا یز هتییاد مهنییدا یلممال ی
،1105

وزیرت عهییوم در 1251

تعه ییم دیده م ی شیید» (صییدن ،

.)190 .

متون جغریفیان عموم مورد توجّه مترجمان به شر ذن یس
جدول  .4اصلی متون ترجمه شده در حوزۀ جغرافیای جدید
ردی

نام کتاب (ترجمه)

1

جغریفیاي بیقازنه

2
1
0
3
9

ترجمۀ هتاب در باد
بمیسیون عهم یروپا
جغریفیاي عال
شر ج نرۀ سریندنپ و
عم چان اري آنجا
جغریفیاي صورت ننگ
دنیا

روس
فرینسه
فرینسه
ینگهیس
ینگهیس

مادروا دیود
يانف
نامعهوم

نامعهوم

 1251ه.
یویير برن

نامعهوم

سی دهم ه.

موس این دیود

یویسط برن

يان مترجم

سی دهم

یسماعی

یویير برن

ص افباش

سی دهم

یسماعی

ونهی

ص افباش

1

 1261هی

فرینسه

فهوعون ریفاص

نامعهوم

فرینسه

عه مترجم

آبه گهیته

1

جغریفیاي عالم

ینگهیس

نامعهوم

برجی  1ینگهیس

6

یحویگ تریهمه

فرینسه

نامعهوم

موسیو بارن نرماگ

14

منازگ بی تهرین و مشهد

5

هتاب در جغریفیا

زبان مبدأ

مترجم

نویسنده

سال چاپ

ترجمۀ جغریفیا تارنخ

ینگهیس

آنتوین مسی

ن

 1299ه.
2

برن  11ه.

جهانگرد
ینگهیس

 1295ه.
0

 1266ه.
 1210ه.

1. Villiss
2. Abe Glinier
3. Berjiss
4. Barron Normal
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نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

جغریفیا

فرینسه

مترجم

سال چاپ

نویسنده

عردیلرحیم
11

یلطری

ب یحمد

یلادن

یل اشان

موسیو بروس

1

 1261ه.

ن ی یز یلگوهییاي ترجمییه هییه توسییط مترجمییان عصییر ناصییري ینجییام می شیید ،ترجمیۀ
مجموعیهیي یز چنیید یریر و چییاس آن در نی

مجهّید بییود .در ینی سیر

با درک همرودهاي آریاري در بريی حیوزههیاي يیا

ترجمییه ،مترجمییان

در زبیان فارسی نییاز بیه تولیید آن

ری یحسییاا میی هردنیید و بییه چنییی روشیی یز ترجمییه روي میی آوردنیید .یز جمهییۀ ینیی
تها هیا می تیوین یز ترجمیۀ جهیاننمیاي جدنید در موضیوع جغریفییاي جدنید بیه دسیتور
یمیرهریر و نیا گیردآوري فرهنیل لغیات فرینسیه -فارسی در  1269هیی .بیهمنرور پیونید و
یرتراب با سیانر هشیورها و آمیويت عهیوم و یصیطهاحات جدنید یز یصی یروپیان نیام بیرد.
در ترجمییههاي یوّلیییه ،عمییده تهییا

متییرجم «در یریصییه شیی

معمییول یز نثییر فارسیی ،

فاصییههگیییري یز سییايتار زبییان یصییه مییت ترجمییه شییده بییود» (بالییان ،1155 ،

.)13 .

یهثر مویب  ،مترجم بیر یسیاا یصیطهاحات رینیج در زبیان فارسی نیاگ نر بیه هیاربرد تعیابیر
ون ه و معمیوگ مثی هیاربرد ویاۀ «رعانیا» بیهجاي «میردم» در میت فارسی م شید هیه ینی
یمر بیانگر غهریۀ ذهنیّی

سینّت متیرجم بیر م تیویي جدنید بیود (آرنی پیور ،1152،جهید ،1

 .)294 .درویبییی  ،معیییادگنیییاب بیییریي بخیییش مهمییی یز ویاگیییان بیییا توجّیییه بیییه
م یدودن هییاي فرهنیل لغییات چندزبانیه ،یمییري مشی

بییود و یغهی

یز معهّمییان يییارج

دیریلینییون بهییره گرفتییه میی شیید .ینیی نییوع دگرگییون در معییان در بسیییاري یز آرییار
ترجمهشده یعماگ شیده یسی

و متییرر یز فضیاي زبیان و بییان جامعیه مرید (جامعیه عصیر

مترجم) بوده یس  .درویبی  ،ديی و تصیرّفات متیرجم در میت ترجمیهشیده «گیاه بیه آن
رو بیشییتري م بخشییید و آن ری تییا سییطش نیی

تیییلیف جدنیید پیییش م بییرد» (یمییام ،

 ،1135صییص 13 .و  .)01ترجمیییههاي مییورد عهابیییه دربییار ناشییی یز يویسیی

شیییاه و
1. Brosky
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جنرییههان یز دنیییاي جدنیید بییود (یعتمادیلسییهطنه ،1103 ،صییص.

 )152-195و ترجمییههاي در عصییر ناصییري م ییدود بییه ین ی آرییار تییارنخ نرییود ،به ییه بییه
ترجمییه در حییوزۀ روشیینگري یز رن ی ترجم یۀ رمییان و فهسیییه و یدبیّ یات گسییتر

ناف ی

(فشاه 1132 ،؛ نیویب  ،1191 ،صیص .)31-09 .روزنامیههیا نیی در ترجمیۀ يیود بیه دنریاگ
هییردن فضییاي جدنیید غییرد و یيرییار ت وّلییات آن در بییی گییروههییاي عمییوم

میینع

بودنیید .درمجمییوع ،در عصییر ناصییري حییدود پانصیید یرییر توسییط ن صیید و سیی متییرجم،
ترجمییه شیید هییه در آنهییا تنییوّع موضییوع و تعییدّد مترجمییان وجییود دیشیی  .موضییوعات
ترجمییههییا در حییوزه و یمییور نرییام  ،ت نولوان ی  ،پ ش ی

 ،زمی شناس ی  ،فی ن ی  ،ش ییم ،

جغریفیا و تارن  ،بانون ،رمان و سیرنامه بود.
در یوین ی عصییر ناصییري ،ینرینی یان یز «جغریفی یاي جدن ید ی ّهاعییات فییو یلعییاده سییط
دیشییتند و بییه تعییالیم بطهمیوسیی پانرنیید بودنیید» (صیییا،1151 ،

146 .؛ تشیینر،1191 ،

 )11 .و همچنییان بییر یسییاا آن یعتقییادیت س ینّت  ،زم یی ری مسییطش م ی پندیشییتند .آنچییه
مخا ران ینرین ناآشینا و غرنی

بریي مجه

می دندنید حیوف نیا عیو

می هردنید و بیه

آن رنل و بوي ینرین می بخشییدند« .آشینان بیا بیانون ،یفسیانههیاي مهّی و شیعر و سیپ
یی  ،دیروسییازي سیینّت  ،هیمیییا و نجییوم ری یز لییویزم تعهیمییات عالیییه تصییوّر

آمییويت

م هردند و یز ت وّلات هه در زمینیۀ عهیوم بیه وجیود آمیده بیود ،بی ی ّهیاع بودنید» (بیریون،
 ،1135جهد  ،0صص.)121-125 .
مسییلهۀ دنگییري هییه باعییی عییدم یررگییویري یساسیی میی شیید ،غهرییۀ سیینّ هییاي
رو شیینايت بییدنم در ین یرین بییود؛ س ینّ هییاي جهییانشناس ی شییرب هییه در ین یرین هییم
غالیی
یصییال

بییود یز یبتییدی بییر «یشییری » یسییتویر بییود و در ینیی سیین  ،وجییود ههّیی  ،یولونیی
دیشیی

(مجتهییدي ،1111 ،صییص .)21-12 .یزینیی رو رو

و

ت هییی و تج نییۀ

عناصر هست هه م ور عهیم جدنید بیود مقریوگ جهیانبینی سینّت بیریر نمی گرفی  ،به یه
بییر یسییاا ین ی س ینّ
ریه شییناي
شییناي

بان ید هسییت ری در ههّیّ ی

و تمامیّ ی

آن شییناي

و درک هییرد و در

جهییان بییا حربییۀ یسییتدلاگ نم ی تییوین پ ییش رف ی  ،به ییه بان ید موضییوع مییورد
ری در ههّیّ ی

آن دن ید و هشییف و مشییاهده هییرد .حاگآن ییه رشیید و توسییعه عهییوم
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ریع ی در یرترییاب مسییتقیم بییا ین ی نییوع جهییانبین ی و رو شیینايت میهییوم م نابیید .ین ی
رو

عام ی درون ی بییریي عییدم رشیید عهییوم در ین یرین در مقانسییه بییا غییرد

بییهعنوین ن ی

باب بررس یس .
یهمّیّ

ترجمیههیا و رویج آریار جدنید در بخشی یز میویرد بیه ور جیدّي یررگیویر بیود.

ترجمههاي آرار جدند ،درویبی  ،یعتقیاد بیه دینیش گوشیتگان ری ش سی  .توجّیه روزنامیههیا
هه حتّی عنیوین آنهیا -میرن  ،1دینیش ،2عهمی و  -...یز ت یوّگ و جهی گییري جدنید يریر
م ی دید بییه مراحییی ترجمییه و نیی یعهییا و مرادلییات ف ییري و منابشییات برآمییده یز تو مییان
وض ف یري و فرهنگی بیدنم و جدنید بسییار بابی توجّیه یسی  .در ن ی یز ینی میویرد،
روزنامۀ عهم بیه ترجمیه و نشیر جغریفییاي مسیعودي پردیيتیه یسی ؛ حاگآن یه ینی نیوع
توجّه به عهم بیدنم

جغریفییا ،يهیاف تهیا هیا در عرصیۀ ترجمیه آریار جدنید بیود و ینی

یمییر باعییی شیید تییا شخص ی بییه نییام می یرزی جعیییر بییه ینتقییاد یز مراحییی آن روزنامییه هییه
جغریفییاي سینّت ری تییرونج دیده یسی
ین ی بییاور یس ی

بپییردیزد .رون ییرد جدنید بییه دینییش و ترجمییههییا بییر

هییه بان ید بییه نشییر ن یا تجدن ید نوشییتههییاي دینشییمندین ب ی ر

جغریفیاي جدند تمره شود .روزنامیههیاي نیو بیا عنیاون جدنید بییانگر یهمّیّی
جدند آنان بود .بدن ترتی

رناض ی و
و رسیال

می تیوین یز روزنامیههیا بیهعنوین ن ی یز یرهیان یصیه معرّفی

آرار ترجمهیي و چاس مقالیات ترجمیه شیده یز آریار گونیاگون نیام بیرد .ینی روزنامیههیا بیا
درج مطال ی

جدن ید ترجمییهیي در رشیید فرهنییل نقّ یادي و ینتقییاد نسییر

پیشییی  ،مییؤرر بودنیید و ذه ی نقّ یاد مییردم ری پییرور

بییه وض ی دینییش

م ی دیدنیید و در ن ی

یجتمییاع و فرهنگیی نونسییندگان بییا پانگییاه یجتمییاع متیییاوت بییه شیی

فضییاي جدن ید
شیینايته و

 .1یوّلی شمارۀ روزنامۀ مرن روز دوشنره پنجم شهرنور ماه م رمیل ریم 1296هی . .در تهرین منتشیر شید .روزنامیۀ میرن
یوّلی روزنامۀ نرامى نا به بوگ يودِ روزنامه وزیرت عس رنه بود و تمیام مطالی
تش ی مىدید .گاهى مطال

آن ری مقالیات نریامى و یعهانیات رسیمى

عهمى نی در آن به چاس مىرسید .ین روزنامه در دیریلطراعۀ يا

سرلوحه آن عرارت زنر به چشم مىيورد هر ه

به چاس رسیده و در بالاى

یيرار میید به یدیره نرامى بیرستد به یسم يود یو نوشیته مىشیود .نمیرۀ

دوم روزنامۀ مرن در روز چهارشنره  21م رمیل ریم 1269هی . .مطاب با اینونیه  1106منتشیر شیده یسی  .ینی روزنامیه
دیریى یيرار رسمى عساهر دول
 .2روزنامۀ دینش با مدنرن

عهیه ینرین ،جنل آيرى مابی دولتی روسى و عثمان  ،تارن بیاصره رومیه یل ررى بود.

عهیقه يان مخرریلدوله ،هتابخانه مره ي دینشگاه تهرین ،می روفیهم شمارهي .0613

39

مطالعات زبان و ترجمه

ناشنايته بیه ردوبیدگ مراحیی فرهنگی
یسی

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

و دینیش جدنید می پردیيتنید 1.ینی یمیر بییانگر آن

هییه بريییورد یف ییار و یندنشییههییا مرییاهر یجتمییاع جدنیدي بییه يییود گرفتییه یس ی .

ینتقییاد و ب ییی آزید ویهیینش یجتمییاع مهم ی دیش ی
میی شیید .در دورۀ ناصییري نونسییندگان بییه هییر شیی
ترجمییههییا در جهیی

و یز آن بییریي تربی ی

یسییتیاده

مهّ ی

مم یی یز رنیی یسییتیاده یز بالیی

نشییر ف ییر و دینییش جدنیید تهییا

میی هردنیید و نییا در سییرلوحۀ

روزنامییههییا تصییاونر تییوس و تینییل میی هشیییدند ،یمّییا یز جنییرش یسییتقهاگ نونییان سییخ
م گیتند و در ینی تهیا
هییه مییورد غیهی
تهییا

هیدف آنیان هشییار شیدن میردم و نشیر معهومیات و دینشی

ویبی شییده بییود .بییه ل ییا پانگییاه یجتمییاع شییره هننییدگان در عرصیۀ

جدن ید و ترجمییه م ی تییوین گی ی

مساص شره

هییه هسییان یز یصییناف گونییاگون یجتمییاع در ین ی

می هردنید .ن ی یز ینی و ی يویهیان نیوگری بیا عنیوین بروزنیه در روزنامیۀ

عهم تنابض هیدف جدنید ری بیا ترجمیۀ نی
مییورد ینتقییاد بییریر دیده یسیی

میت سینّت

بیه نیام تیارن حمی ۀ یصییهان

و یز درج بصییاند و غ لیییات در ینیی روزنامییه هییه درصییدد

ترجمه مقالات جدند و تییلیف و نشیر آریار گونیاگون یسی

بیه بیدي نیاد هیرده یسی  .ینی

مراهر یجتماع جدنید یز جمهیه روزنامیههیا ،بیه ترجمیۀ آریار یروپیان بیه شی
پیاپ

بیود

شیمارگان

و نا ترجمۀ یيریار و مقالیات یز بهیاد فرنیل بیر میی ین مخا ریان يیود یفی وده و یبعیاد

جدنیدي بیه تهیا هیاي نوگرینانیه يیود می دیدنید .آسیی شناسی تهیا هیاي جدنیدي در
عرصۀ روزنامههیا بیهيوب ینع یاا نافتیه یسی  .مییرزی جعییر ،یز جمهیه مخا ریان روزنامیۀ
عهم ی  ،ترجمییه و نشییر جغریفی یاي مسییعودي در ین ی روزنامییه ری یمییري غیرعهم ی و غهییط
شمرده یس

و مدّع

یس

هه یگیر تهیا

بیریي نگیار

میرآت یلرهیدینهیا یسی  ،چیری بیه

ترجمه و ری هتیاد جغریفییاي مسیعودي پردیيتیه می شیود ،یمّیا آریار جغریفییان عُهمیا و
 .1روزنامۀ عهمى ینرین روز دوشنره بیس

و دوم ذن جۀیل ریم سنه 1261هی . .بریبر با  1اینونه  1159تا  21جمادى یلثیانى

1265هی . .در تهرین ینتشار ناف

و در مجموع  90شماره یز آن به چاس رسید .نونسندگان ین روزنامه عهیاوه بیر شیخص

م مدحس يان صنی یلدوله رصی

دیریلطراعه ،عرارت بودند یز معهّمان مدرسه دیرلینون همچیون مییرزی م میدهاظم معهّیم

ریعى و شیم  ،هه با روزنامۀ ینرین و بعدها با روزنامۀ دینش هم ارى دیشی  .م مّدحسیی گرگیان  ،م مّید اهر مییرزی،
ناص

وزیرت یموريارجه و مترجم معروف آن عصر و هوتم شیندلر دینشمند آلمان  .روزنامۀ عهمى با چاس سنگى و در سیه

ستون با يط نس منتشر مىشد و مطال

عهمى ،مقالات یدب  ،یجتماع  ،تارن و جغریفیا و نجوم ری نشر مىدید.
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رناضی دینیان یروپییا هیه یز روي بصییرت و يریرت تامیه و ت قیی هامی نشییر شیده یسی ،

نم پردیزنیید (روزنامییه عهمیییه دولیی
جغریف دینان ینرین

عهیییه ینییرین 1210 ،ه .) .میییرزی جعیییر آرییار سیینّت

ری بیا آریار جغریفییان

جدنید عیالم مقانسیه هیرده یسی

ری در ح ییم «یسییا یریلاولی » برشییمرده یسی » .ینی مراحییی و مطالی
بخش باب توجّه یز مخا ریان رسیانههیاي جدنید نسیر

و «آریار ینرینی

بییانگر آن یسی

هییه

بیه دینیش سینّت بی یعتقیاد شیده

و هرگ ی گیتمییان س ینّت ری بییهعنوین یمییر نقین ی م ییض نگییاه نم ی هردنیید (یعتضادیلسییهطنه،
 1251ه.)01 ، .
در دورۀ ناصییریلدن شییاه ،ترجم یۀ هتییادهییاي يییارج بییهون ه آرییار فرینسییوي ن ی یز
سرچشییمههییاي یندنشییه ترّبیی يویهانییۀ میرزیتقیی يییان یمیرنرییام بییود .یو در سیییارت
یرزنییۀیلییروم بري ی یز هتییادهییا ری گییرد آورد و متییرجم يییود این دیوديییان ری بییه ترجمییه
آنییان گماشیی

میصیی و یرزنییدهیي در یحییویگ تییارنخ ،
ّ
هییه یز مجمییوع آنهییا هتییاد

جغریفیییان  ،سیاسیی و یبتصییادي جهییان بییه هم ییاري منشیی یو و دبیریلمهیی
تیلیف شد و میرزی تق

فریهییان

بر ینی هیار نریارت دیشی  .درک عقی مانیدگ هیاي ینیرین در ینی

شییرینط دیيهیی باعییی توجّییه بییه سرمنشیییهاي پیشییرف
ترجمیۀ مییریث عهمی و یجتمییاع و هسی

در يییارج یز هشییور یز رنیی

یيرییار و آگییاه یز رونیید ترّبی آنییان صییورت

گرف .
ترجمییهها در عرصییۀ نرییام بییا هییدف شییناي
یرتشهاي میدرن یروپیا و هسی

و آگییاه یز ت نییی

و تجهییی یت

آمیادگ بیریي مقابهیه بیا بیگانگیان صیورت م گرفی

هیه

ینیی یمییر یز ون گ هییاي ترجمییه در مرحهییۀ یوّگ آن نعنیی دورۀ عرّییاا میییرزی یسیی  .در
دورههییاي بعییدي هییم ترجمییه در عرصییۀ دینشهییاي جدنیید متوجّییه شییعره نرییام آن بییود و
بر ین یسیاا ترجمیۀ متیون ی

نریام و جغریفییا و تیارن بهرمانیان نریام مطمیش نریر

بریر گرفی  .وجیه بیارز ینی متیون هیم توجّیه بیه ن یوۀ تسیخیر بهعیه و یسیتیاده یز یدویت
نرییام و شییعرات بیمییاريهییاي دوره جنییل بییوده یس ی  .تهّق ی پیشییگامان تغییريییویه در
ینرین مرن بیر ینن یه ش سی هیاي یز روسییۀ تی یري و جیدین هیریت ری در بضییۀ ديالی
ینگهستان نیوع ش سی

نریام و ضیعف در ینی عرصیه تهّقی هردنید ،باعیی گردنید هیه
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برنامییۀ مدرنی یسیییون بییا یولونّیی بخشیی بییه تغییییر در یمییور نرییام و ینترییام در صیییوف
بشییون و تجهی ی آنییان بییه ت نولییواي جدنیید جنگ ی و سییها هاي گییرم بهمثابییۀ ریه ییاري
تقون

ینیرین و جهیش در سیانر عرصیه نگرنسیته شیود .در ینی ریسیتا ،تمرهی بیر ترجمیۀ

عهوم نریام یعیم یز جغریفییاي نریام  ،ی

نریام و ترجمیه متیون تیارن حاهمیان فیاتش

جهییان یز یسی ندر مقییدون تییا پطییر هریییر و نییاپهلون بیا هییدف رشیید رون ییرد مییدرنسییازي
نرام در ینیرین صیورت می گرفی  .ینی یولونّی

موضیوع در ترجمیۀ متیون یروپیان در

دهییههییاي بعییدي فریننیید ترجمییه متییون یز سییوي حامیییان ،بانیییان و پیشییگامان ترجمییه هییه
عمییدتاً متعه ی بییه دربییار و سییايتار بییدرت بودنیید در پیییش گرفتییه شیید .بخش ی یز متییون
ترجمهشده در حوزۀ یمور نرام هه مورد یستیاده بریر گرفتهیند در ذن آمده یس
جدول  .5متون برگزیدۀ ترجمهشده در موضوع آموزش نظامی مدرن
ردی

1

2
1

نام کتاب (ترجمه)

فهرس

هشت هاي جنگ
دول

ینگهی

یصها نامه (هتاد عهم
جنل)
مه م یلجیو

زبان مبدأ

فرینسه

ینگهیس
فرینسه

0

عهم جنل

فرینسه

3

بانون نرام

فرینسه

9

هندسۀ نرام

فرینسه

5

بانون جدند يدم نرام

ینگهیس

مترجم

یسمعی ولد
ص افباش
یسماعی ولد
ص ادباش
فت عه شیریزي
سرتیپ م مدهرنم
فیروزهوه
عیس
م مدحس شیریزي
میرزی زن یلعابدن

نویسنده

موسیو میچ
جم

سال چاپ
1

1265

هنري

م هی

2

1261

ننگ

دنیان
یلیرت سورههه
نامعهوم

1266

نامعهوم
موسیو سمنو
نامعهوم

1

1295

برن 11
0

برن 11
1261

1. Michell
2. Henry Maclean
3. Alfered Surheller
4. Semanou
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در بري یز ین آریار می تیوین شیر و معرّفی هشیت هاي جنگی ینگهیسی و ینیویع آن
و ن وۀ آرینیش بشیون در مییدین جنیل و تخرنی

سینگرها و آيیرن مراحیی عهیم جنیل

و جنلهییاي دسییتههاي مختهییف یرتییش پیادهنرییام و سییویره و توپخانییه و مهندسیی مییورد
ب ییی م تییوین ناف ی  .هتییاد ترجمییۀ بییانون نراموظییییه یجرییاري یز سییوي شییوریي هرییریي
سناي دولت روسییه و بیا دسیتور یل سیاندر یمپریتیور روا نگاشیته شیده بیود هیه در ینیرین
برحس

دستور آبامیرزیم مد رصی

یز روس به فارس برگردینده شد.

در هتادهیاي جغریفیییاي برتییر مترجمییان و متییرجم-معهّمییان زبییان در دیریلینییون ،بررسی
جغریفیییاي بیقییاز ،گرجسییتان و شییهر تیهییی
یروپییان بییر حییدود آن ممالی

و ب ییی یز وضییعی

سیاسیی و جغریفیییاي

سییخ م آنیید .یمیرهریییر يییود یز بريی هتی

جغریفیییاي ری

بییریي یوّلییی ترجمییۀ متییون جغریفیییان ر ی در دسییتور هییار بییریر دید تییا مراحییی جغریفیییاي
تارنخ  ،سیاسی و یبتصیادي بريی ممالی

دنییا میورد ب یی بیریر گییرد .ینی ترجمیههیا

شییام بريیی سیییرنامههاي حییاوي مطالیی

تییارنخ و جغریفیییان ریجیی بییه شییهرهاي

یروپییان در بییرن  16م نییی م شیید هییه ی ّهاعییات یرزشییمند در مسییاص جغریفیییان و
مردمشناس یریصه م دید.
مترجمییان ین ی هتادهییاي عهم ی  ،ینرینیییان ری بییا آيییرن یيتریعییات و یهتشییافات زمییان
يییود و عهییم نجییوم و رناضیی و زمی شناسیی آشیینا میی هردنیید و بییه نتییانج عهییم توجّییه
دیشتهیند ،یمّا در عرصیههیاي مختهیف یز جمهیه در حیوزۀ عهیوم نریري یز دینیشهیاي نیون
غیه

م هردند .یهمّیّی

ینی مسیلهه در بررسی ترجمیۀ متیون عهمی آنگیاه بیشیتر روشی

م شییود هییه بییدینیم ترجمییۀ ینیی متییون عهمیی یغهیی

ترجمییۀ درا گیتارهییاي معهّمییان

دیریلینون و جی وههیان بیوده یسی  .بريی یز متیون عهمی ترجمیه شیدۀ میرترط بیا عصیر
ناصري به شر ذن هستند
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مطالعات زبان و ترجمه
جدول  .6متون ترجمهشده در موضوعات علمی
نام کتاب (ترجمه)

ردی

1

هیل

2

توهرۀ یلار

1
0

زبان مبدأ

فرینسه
ناصري

تعدد عویلم
شر ین شافات و
یيتریعات

فرینسه
فرینسه
ینگهیس

مترجم

دهتر تولوزین و

تولوزین و

م مدتق هاشان

2

ری

ینصاري

عهیقه ب
م مدبابر هاشان
منوچهر
م مدمهدي ب

3
9

شر یيتریعات برن 16

ینگهیس

عه بخش باجار

ینگهیس

عه بخش باجار

5

1

م مدتق هاشان

ترجمۀ ت رنر یبهیدا

چری ت

نویسنده

م مدتق هاشان

ینگهیس

یلر ري

سال چاپ

م مدحس یلمنجم

موسیو فی یه

 1256ه.
 1210ه.

ف تن  1فرینسوي

1211

نامعهوم

برن 11

یبهیدا

برن 12

نامعهوم

برن 11

نامعهوم

برن 11

در ینیی مراحییی عهمیی در موضییوعات انولییواي (زمی شناسیی ) یصییوگ نجییوم و
یمّهییات آن در بییرن هیییدهم ب ییی شییده یسی

و ی ّهاعییات جالی

تییوجّه دربییارۀ مطال ی

عهمیی و میییید ت رنییر و ترجمییه شییده یسیی  .هتییاد زمی شناسیی فیگیییه در ینیی ریسییتا

توسیط م میدتق ینصیاري هاشیان ترجمیه شیده و آن ری بیا عنیوین صیورتیلیار
نمیود .ینی رون یرد تهییقی مترجمییان بیه ترجمیه بیا هییدف باصی شیدن رسیال

منتشیر
یجتمییاع

بییریي ترجمییهها صییورت می گرفی  .بنییا بییه گیتییه سییرجان مه ییم تییا دهییههاي یوّلیییۀ بییرن
سی دهم هجري« ،ینرینییان یسیتیاده م یدود و نیاچی ي یز عهیم نجیوم میدرن دیشیته و بیشیتر
بییریي آن هارهردهییاي مییوهر باصیی بودنیید» (سییرجان مه ییم،1192 ،

)211 .؛ یمّییا بییا

ترجمییهها در دورۀ ناصریلدّن شییاه هییدف یز ترجمییه مراحییی جغریفیییان و نجییوم ری آمییاده
هردن مردم بریي یر موضیوعات عهمی پیچییده مطیر هردهینید و در روزنامیۀ عهمی بیه
1. Tolozan
2. Monsieur Fikie
3. Fan Tanl
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در پیاورب هیاي روزنامیۀ عهمی پردیيتنید (روزنامیۀ عهمی

چاس مراحیی ریعی و هیلی

ینرین ،ساگ  ،1شمارههاي  1و  1214 ،3ه.) .
آنچه ترجمههاي یوّلیه نشان م دهنید ینی یسی

هیه نیازهیاي ت قیی عمهی هیه م می

مؤلیۀ یندصولواي ح ومت بیود یز همیان یبتیدی ،یسیاا جرنیان ترجمیۀ متیون مختهیف ،بیریر
گرفتییه یسیی

(ینییویر ،ج  ،1صییص .)1-11 .بییا شییتاد رسییم هیینشهییاي نییون عرصییۀ
نیافت بودجیه میورد نییاز توسیط بريی ح یام باجیاري بیه مریهی

ترجمه و نی یيتصیا

مربییوب بییه آن ،پروسییۀ ترجمییه بییه دو رنی توسییعه نافی

یلییف) یفی ینش دبّی

و یعترییار

عالمانییه در رشییتههاي موجییود؛ د) گییرینش بییه ترجمییه در رشییتههییا و موضییوعات مییورد
عهابه حامیان ترجمه (دربار و سايتار بدرت).
دینسییتن هاي ی
ینییرین ینتقییاگ نافیی
یبدیمات در یشاعۀ

جدنیید در دیریلینییون یز رنی معهّمییان یترنشی و شییاگردین آنییان بییه
و ترجمییه هتییاد و ج وههییاي درسیی در ینیی ریسییتا یز مهییمتییرن
جدند بیود .مسیلهۀ بابی

و تمره ی یساس ی بییر حوزههییاي عمه ی پ ش ی

یر در يصیو

آریار ینی حیوزه تیهیید

بییهجاي مطالعییه و ینتقییاگ یصییوگ پ ش ی

جدند بود .درنتیجۀ غهریه ینی رون یرد و یلگوهیاي عمهی پ شی

 ،عمیدتاً ،آریاري در عهیم

تشییرنش و ریههییاي مقابهییه بییا بیمارهییاي مسییري در ینییرین ترجمییه و گییردآوري شیید .وجهییه
همّ

هنشیگرین ینی عرصیه ،یسیتیاده یز یبعیاد هیاربردي دینیش پ شی

جدنید بیریي حی

مساص مرتهابیه جامعیه ینیرین بیود .در یرزنیاب ینی ترجمیههیا مشیخص می شیود هیه نشیر
عهییوم هییه یعتمادیلسییهطنه فهرسیی
صیص )64-62 .یز همیّی
هتاد و نا ن

و هیییّی

بود .توسیعۀ نسیر دیمنیۀ عهیوم جدنید در ینیرین بريی یز رشیتههیاي

عهوم بدنم یز جمهیه عهیم ی
پ شییی

بالیان بريیوردیر نرودنید و غالریاً در حیدّ ترجمیه نی

میت دروا یسیاتید دیریلینیون بیود ،یمّیا همیی آگیاه یجمیال بیریي ینیرین

باجاري ،حاص یهمّیّ
توینس

آنهییا ری منتشییر هییرده یسیی

(یعتمادیلسییهطنه،1191 ،

بیمارستان به سیر

ری دچیار تغیییریت هیرد« .پولیاک معهّیم ی

و دیروسیازي

جدنید بیریي سیربازین بنیا هنید و شییوههیاي نیون جریحی و

عمیییوم ری در هشیییور متیییدیوگ هنییید» (یعتمادیلسیییهطنه ،1190 ،صیییص-1190 .

« .)1193هییرزن

توینسیی

در مییدت هشیی

سییاگ یبامیی

در ینییرین شییاگردین مرییرّزي
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نماند و آنها ری با یصیوگ ههّی ینی عهیوم جدنید آشینا بسیازد» (دولی آبیادي،1192 ،

صیص .)126-121 .در یرییر همییی ورود و نیییوذ عهییوم جدنیید مسییلهه نارسییان عهییوم بییدنم
و ضرورت تجدنید نریر در مریان آن بسییار پُررنیل شید .درویبی  ،بیا نشیر یصیوگ جدنید،
نقص تعالیم سنّت بیهحیدّي روشی شید هیه پانیههیاي بخیش زنیادي یز آموز هیاي ههی
بییر مرییادي صیی یش یسییتویر نرییوده و در ینیی ریسییتا ،یی
گستر

سیینّت  ،نجییوم و رناضیییات بییا

عهوم جدند مورد تردند جدّي بریر گرف .

در دیریلینییون عهییوم زبییان و یدبیّییات يارجییه یز فرینسییه و یی
می شید .یز نشیانههیاي تجدنید سیر

مهندس و رناض تیدرن

عهمی یز بریی تشییرنش و ی
،1

و رناضییات و فی نی

 .)105 .ضییرورت نگییار

نثیر« ،ترجمیۀ هتیادهیاي

و هندسییه و ...بییود» (بهییار ،1154 ،ج

هتییادهییاي مییورد نیییاز بییریي دیریلینییون باعییی تیییلیف

هتییادهییان در زمین یۀ دروا نرییام  ،یدبیّ یات ،تییارن  ،ی
پ ش

و عهییوم ریعیی و

و هندسییه شیید .بريی یز آرییار

ترجمه شده در دیریلینون عرارت بودند یز
جدول  .7ترجمهها در موضوع پزشکی مدرن

ردی

1
2
1

نام کتاب (ترجمه)

رسالۀ دهتر پولاک (24
باد تشرنش)
عرنضه به پادشاه
در باد وبا

ینگهی

رسالهیي در

زبان مبدأ

ینگهیس

مترجم

میرزی م مدحسی ب
میرزی ب ر

ینگهیس
فرینسه

نویسنده

تهرین

م مدتق

1

1296

هاضولان ( 2ح یم

نامعهوم
ری

پولاک

سال چاپ

باش بشون)
هاشان

ازف فردرن

1

برن 11
1211

ترجمۀ هتاب
0

دريصو

یمری

فرینسه

عه ب رضا نامهنگار

نامعهوم

1262

دندین
3

تشرنش

ینگهیس

عه ب عردیلجهی عه
بخش باجار

نامعهوم

برن 11

1. EdVard Jacob Pollack
2. Kazolani
3. Joseph Frédéric

91

متون ترجمهشده در ینرین پیشامشرو ه و ...

در ین ی آرییار یز یمریض ی همچییون وبییا ،سییريجه و آبهییه و ن ییوۀ ورود آن بییه هشییورها
سخ آمیده یسی  .بريی آریار و درا گیتارهیاي دهتیر پولیاک در عرصیۀ پ شی
بریي دینشجونان دیریلینون ترجمیه م شید هیه یلرتّیه غهریۀ ذهنیّی

جدنید

مترجمیان در ترجمیۀ ینی

آرییار بهوضییو مشییهود یسیی  .مثهییاً هتییاد پولییاک در موضییوع پ شیی

ری م مدحسییی

یفشییار بیا عنییوین عهییاجیلاسییقام ترجمییه هییرد و نییا ینن ییه هتییاد دنگییري یز پولییاک در بییاد
پ شی

ری ح یییم یلممال ی

بییا عنییوین زبییده یل

رسیوبات ف ییر سینّت بییر موضییعات پ شی

یل

مییه ترجمییه نمییود هییه ین ی بیییانگر غهرییۀ

جدنید در ترجمییهها بییود (نی  .پولییاک ،زبییده

مه،هتابخانۀ مهّ  ،نسخۀ يط شماره .)21621-3
بريیی یز ترجمییهها شییام مطییالر گونییاگون در موضییوع آنییی ممه یی دیري ،عهییم

مییوهر و سیاسیی یسیی ؛ حاگآن ییه ییر و ترجمییۀ منییابع در حییوزۀ دینییش سیاسیی ،
عه ی رغییم تیس یی

مدرسییۀ سیاس ی در سییاگ  1115ه یی .مغیییوگتییرن بخییش ترجمییهها

یسیی  .ترجمییه در موضییوعات سیاسیی برآننیید ظهییور تییدرنج فردگرینیی در بخییش
نخرگییان جامعییه ینییرین بییود .در دورۀ پیشامشییرو ه یوضییاع جامعییه متیییرر یز ت وّلییات روز
جهان ی ریف پییش رفی

هیه ینی یمیر باعیی شید تیا متی ّیرین و مترجمیان بیه چشیمینیدیز

مطالعییات ي یود وسییع

یجتمییاع -سیاس ی گوشییته و حییاگ یروپییا و

ممال

ننگ دنیا ری مطمیش توجّیه يیود بیریر دیدنید .ینی یمیر باعیی شید تیا پی

دهییه شییاهد گسییتر
تهییا

بخشیییده و وضییعی

یز چنید

یف ییار سیاس ی  ،یجتمییاع و فهسییی مشییابه غییرد در ینییرین باشیییم.

مترجمییان بییریي ییر میییاهیم مشییرو ه و بییانون و ییر میییاهیم یسییتردید و مطهقییه

زمینهساز ترجمۀ متون در ین حیوزه بیود هیه یز جمهیه آنیان م تیوین بیه هتیاد نی
میرزینوسییف مستشییاریلدوله یشییاره هییرد .فهرس ی
موضوعات نادشده به شر ذن م آند

ههمیه

بري ی یز منییاب ترجمییهشییده مییرترط بییا
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جدول  .8اصلیترین متون ترجمهشده در موضوعات مختل
ردی

1
2
1
0

نام کتاب (ترجمه)

زبان مبدأ

مترجم

ترجمۀ سویرین دوهنستان

فرینسه

عه ب رضا نامهنگار

گیتاري یز جان یستویرت
می
بویعد ح مرین ممه
فرینسه
رساله در بیان یش اگ
صی هها

میرزی م مدعه نان

ینگهیس

یوگ

فرینسه

می ری رضا فرینسوي

فرینسه

نامعهوم

3

تسخیر یروی

فرینسه

9

یسریریلوجود

ینگهیس

5
1

هونستیتوسیون دول
عثمان
مجموعۀ عه ب رضا
نامهنگار

م مدتق ب
م مدبه
عه بخشب
فت عهیشاه

نویسنده

میسمر

سال چاپ

1

1215
2

یستویرت می
موسیو رنشار

1

برن 11
یویسط برن
11

0

1265

نامعهوم

1265

نامعهوم

 1261ه.

آنتوین

فرینسه

نامعهوم

میرزی هاری ون

ینگهیس

عه ب رضا نامهنگار

نامعهوم

در ینیی مجموعییهها ،نونسییندگان بییر آزیدي و ینن ییه آن ری منشییی پیشییرف

3

1260
برن 11

یجتمییاع

م دینسیییتند ،تیهیییید دیشیییتند و مطالییی

سیییودمندي دربیییارۀ تقسییییمات یدیري فرینسیییه و

مجموعییه بییوینی آن هشییور بییه دس ی

دیدهینیید .در بري ی یز ین ی مجموعییهها دس ی يییط

سییهطان عثمییان بییریي تش ی ی مجه ی

شییوریي مهّ ی مطییر م شیید تییا شییاند یلگییون یز

هشور همسانه ری در ذه مخا ران ینع اا بدهد.

1. Mismer
2. Stuart Mill
3. Monsieur Richard
4. Antoine
5. Haratoon
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 .5بحث و نتیجهگیری

آنچیه می تییوین در ب یی و نتیجییهگیري در پانیان ینی پی وهش بییهعنوین وجیه نوآورینییه
آن مطر هیرد در پیشیینه نیی موجیود نیسی  ،ینن یه یز یبتیدیي پروسیۀ ترجمیه ،گیروههیاي
یبهیّی

دننی و نی یدي هییه برهیاً در یرترییاب بییا دنییاي يییارج زبییان آمويتییه بودنیید بییهعنوین

متییرجم هییار هردنیید .یننهییا شییام گییروههییاي مسیی یان و یرمنی هییا ،نهودنیان و آشییوريهییا
بودند .گروهی هیم هیه زبیان يیارج ری یز يیارج آمويتیه بودنید نیا در دورۀ ت صیی در
دیریلینییون و مییدیرا يییارج زبییان آمويتییه بودنیید و م صییوگ آمییوز
ترجمییه روي آوردنیید؛ یمّ یا گییروه یهثرنّ ی

جدن ید بودنیید بییه

مترجمییان یز مشییاغ دولت ی بودنیید و در جه ی

یهییدیف چهییار سییازمان بییه ترجمییه پردیيتنیید؛ بخشی یز آنییان بییه ترجمییه بییریي دربییار شییاه
باجار م پردیيتنید .عیدّهیي در دربیار ظی یلسیهطان بیه ترجمیه مشیغوگ بودنید هیه يیود یو
بییه ترجمییه در حییوزۀ یدبیّیات و تییارن عهابهمنیید بییود .دو سییازمان عمییده و فعّیاگ دنگییر در
عرصییۀ ترجمییهها ،وزیرت عهییوم و دیریلانطراعییات بودنیید هییه هییر نیی

بییه ور سییالانه

ج صی یات هارهییاي يییود ری در سییالنامۀ دولت ی منتشییر م ی هردن ید .وزیرت عهییوم مسییلولی
یمییوریت دیریلینییون ری بییه عهییده دیش ی  .تییدرن

معهّمییان يییارج در دیریلینییون بییه تهییا

مترجمان در تهیّیۀ متیون عهمی برگرفتیه یز ترجمیههیا بیریي دینشیجونان هیدف آموزشی ری
در نرییر دیشییتند .وزیرت ینطراعییات هییم ت یی

رناسیی

یعتمادیلسییهطنه در چهییار بخییش

فعّاگ بیود؛ ترجمیههیاي مربیوب بیه دربیار ری م مدحسیی فروغی ینجیام می دید .دفتريانیه
نا یدیرۀ چاس و نشیر روزنامیههیا ،دفتیر نشیر دولتی  ،گیروه نونسیندگان بیریي نگیار
دینشییورین هییه توسییط یعتضادیلسییهطنه تیس یی

شیید و يییود یو تییا پان یان عمییر

م ی هییرد .مترجمییان یوّلی یه بییه ترجمییه ،صییرفاً ،بییهعنوین ن ی
حاهمییان پردیيتنیید؛ بنییابرین  ،آنییان ویبسییته بییه دربییار و یشییریفیّ

هییار مییورد سیییار

نامیه

آن ری یدیره
بريیی

و بشییرهاي بالییاي جامعییه

بودند .بر ینی یسیاا گرچیه ینی گیروه یز مترجمیان تمانهیات متربیانیه دیشیتند ،یمّیا سیر
یدب آنیان همچنیان بازتیاد تییریر ذیصقیههاي دربیاري بیود .ینی نیوع ترجمیهها بیریي ییف
تیودۀ عمیوم و گروههیاي سیطش پیانی نرییود؛ یمّیا بهتیدرنج چیاس ترجمیهها در روزنامییهها
به معنیاي تهیا

بیریي جهی

مخا ریان عمیوم بیود و برهیاً هیم رشید ت صییهات و تعیدید
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فارییلت صییهان بییر تغیییر پانگییاه یجتمییاع مترجمییان نقییش دیشی  .يویننییدگان و مخا رییان
ین نوع ترجمیهها گروههیاي وسییع

یز جامعیه ری تشی ی می دیدنید و هیدف یز ینی نیوع

ترجمهها ،صیرفاً ،آگیاه بخشییدن و ینتقیاگ یيریار بیه تیودۀ میردم بیود .م مّیدعه تربیی
بییه یریص یۀ فهرسییت یز ترجمییهها و تیلییییات جدن ید یز یبتییدیي باجییار تییا مشییرو ه پردیيتییه
یس

هه بیانگر ذیصقیۀ مترجمیان و يویننیدگان میت بیه تییلیف و ترجمیه یسی  .در تیلیییات

و ترجمییههاي ینیی دوره ،آرییار منثییور یز یهثرنّیی

بريوردیرنیید .زبییان یصییه یهثرنّیی

ترجمهها هم فرینسوي بوده یس .
درمجمییوع م تییوین گییی
هتابخانییۀ مهّ ی موجییود یس ی

هییه یز حییدود دونسیی

نسییخۀ يطّیی یز ترجمییهها هییه در

 00نسییخه سیییرنامه 04 ،نسییخه رمییان 12 ،نسییخه تییارن 14 ،

نسییخه شییر حاگ 19 ،نسییخه جغریفیییا 14 ،نسییخه موضییوعات عهمیی  14 ،نسییخه مسییاص
نرام  9 ،نسخه مطال

پ ش

و  12نسخه به موضوعات متیربه یيتصا

دیرد.

کتابنامه
آيوندزیده ،م .)1135( .مقالات فارس  .به یهتمام حمید م مدزیده .تررن  ،ینرین نشر ساولان.
آدمی  ،ف .)1133( .یمیرهریر و ینرین .تهرین ،ینرین يویرزم .
آرن پور ،ي .)1152( .یز صرا تا نیما .تهرین ،ینرین زویر.
یعتمادیلسهطنه ،م .)1150( .یلمآرر و یلآرار(چه ساگ تارن ینرین در دوره پادشاه ناصریلدّن شیاه) .بیه
یهتمام ینرج یفشار ،تهرین ،ینرین یسا یر.
یعتمادیلسهطنه ،م .)1103( .روزنامه يا ریت ،با مقدمه و فهارا یز ینرج یفشار .تهرین ،ینرین یمیرهریر.
یعتمادیلسهطنه ،م .)1190( .مرآت یلرهدین (جهد  .)1بیه یهتمیام پرتیو نوريیعهیاء و م مّیدعه سیپانهو.
تهرین ،ینرین یسیار.

یعتضادیلسهطنه ،ع .)1201( .فه

یلسعاده .زنجان ،ینرین دیریلطراعه میرم مدبابر هرین .

یهرري ،ی .)1111( .جغریفیاي عصر باستان و تییریر آن بیر جغریفییدینان مسیهمان .پی وهشنامیه تیارن ،
.12-1 ،)13(0

یمام  ،ک .)1135( .یز پس
ینویر ،ع .)1193( .فهرس
بابازیده،

و بهند ترجمه .تهرین ،ینرین نیهوفر.
نس يط هتابخانۀ مهّ (جهد  .)1تهرین ،ینرین سازمان یسناد مهّ ینرین.

 .)1151( .تارن چاس در ینرین .تهرین ،ینرین هوري.
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بالاص  ،ک .)1155( .پیدینش رمان فارس (م .بونم و ن .يطاب ،مترجم) .تهرین ،ینرین معی .

بریون ،ی .)1115( .تارن مطروعات و یدبیات ینیرین در دوره مشیرو ی

(م .عراسی  ،متیرجم) .تهیرین،

ینرین هانون معرف .
بهار ،م .)1154( .سر شناس نا تارن تطور نثر فارس (جهد  .)1تهرین ،ینرین یمیرهریر.
پورجویدي ،ن .)1193( .درباره ترجمه .تهرین ،ینرین نشردینشگاه .
مه (م .ع .ب م مدیسماعی  ،مترجم) .تهرین ،ینرین هتابخانۀ مهّ  ،نسخۀ

پولاک ،ی .ي( .ب تا) .زبده یل
يطّ شماره .21621-3

تاجیلسییهطنه ( .)1192ي ا ریت تاجیلسیهطنه .بییه یهتمییام منصیوره یت ادن ه (نرییام م اف ) و سییروا
سعدوندنان .تهرین ،ینرین نشر تارن ینرین.
تشنر ،م .ی .)1191( .تارنخچه جغریفیا در تمدن یسهام (  .گنج  ،مترجم) ،تهرین ،ینیرین بنییاد دینیره
یلمعارف یسهام .
يورموج  ،م .)1191( .حقان یلايرار ناصري (جهد  .)1بیه یهتمیام حسیی يیدنوجم .تهیرین ،ینیرین
شرب .
دول آبادي ،ي .)1151( .حیات ن ی (جهد  .)1تهرین ،ینرین عطار و فردوس .
دوما ،ی .)1111( .سه تینگدیر (م .ب .میرزی ،مترجم) .تهرین ،ینرین هرم .

شی  ،م .گ .)1191( .يا ریت لیدي شی همسر وزنر مختار ینگهی

در یویص سیهطن

ناصریلدّن شیاه

(  .یبوتریبیان ،مترجم) .تهرین ،ینرین نشر نو.
صدن  ،ع .)1105( .تارن فرهنل ینرین .تهرین ،ینرین ینتشاریت دینشگاه تهرین.
ص اف باش  ،ی .)1153( .سیرنامه ،به یهتمام م مد مشیري .تهرین ،ینرین شیره

مؤلییان و مترجمیان

ینرین .
صیا ،ذ .)1151( .تارن عهوم عقه در تمدن یسهام  .تهرین ،ینرین ینتشاریت دینشگاه تهرین.
صهشجو ،ع .)1151( .گرینشهاي عمده در ترجمه .نگاه نو.01-23 ،16 ،
صنی یلدوله ،م . )1234( .تارن ین شاف ننگ دنیا .تهرین ،ینرین ب نا.
الروف ،ع .)1135( .آزیدي و سیاس  ،به هوشش ینرج یفشار .تهرین ،ینرین س ر.
غهام ،م .)1111( .رمان تارنخ (نقد و ت هی رمانهیاي تیارنخ فارسی یز  1210تیا  .)1112تهیرین،
ینرین نشر چشمه.
فشاه  ،م .)1132( .نهض

ترجمه در عصر باجارنه .نگی .23-11 ،)66(6 ،
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بدرت  ،م ،.هاشم  ،م ،.و آزیدي بوگر ،ی .)1041( .ترجمیه و مدرنیتیه در دوره مشیرو ه میوردپ وه
ترجمه سرگوش

ان بهاا به فارس  .مطالعات زبان و ترجمه.115-111 ،)1(33 ،

ب ونن  ،م .)1154( .بانون ب ونن (ینتقاد یوضاع یجتماع ینرین دورۀ ناصري) ،به یهتمیام ین رج یفشیار.
تهرین ،ینرین هانه.
هرنم ح اک ،ی .)1151( .تارنخچه ترجمه در ینرین .مترجم.12-24 ،)26(1 ،
هرنمیان ،ع .)1114( .میرزی رضا مهندا باش یز نخستی مهندسان ینرین  .تهرین ،ینرین گنجینه یسیناد،
سازمان یسناد مه ینرین.
هیانیر ،ج .)1191( .ترجمه در عهد باجار .نشر دینش.21-21 ،33 ،
هیانیر ،ج .)1151( .روزنامه وبان یتیابیه .نشر دینش.19-12 ،)3(10 ،
مازندرین  ،م( .ب تا) .جغریفیا ،نسخۀ يطّ هتابخانۀ مهّ  ،شماره1051
مجتهدي ،ک .)1111( .آشنان ینرینیان با فهسیههاي جدند غرد .تهیرین ،ینیرین ینتشیاریت پ وهشیگاه
فرهنل و یندنشه یسهام و موسسه مطالعات تارن معاصر ینرین.
مجدیلمه

سین

 ،م .)1161( .رساله مجدنه ،تص یش و پیشگیتار و توضیی ات ینیرج یمینی و ناصیر

مهاجر .تهرین ،ینرین نشر آب .
مستشاریلدوله،

 .)1191( .يا ریت و یسناد مستشاریلدوله صاد  ،بیه هوشیش ینیرج یفشیار .تهیرین،

ینرین فردوس .

مستشاریلدوله ،م( .ب تا) .ن

ههمه .تهرین ،ینرین هتابخانۀ مهّ .

مه م ،ج .)1192( .تارن ینرین (م .ی .حیرت ،مترجم) .تهرین ،ینرین دنیاي هتاد.
مه م ،ج .)1112( .تارن ینرین (م .ی .حیرت ،مترجم) .تهرین ،ینرین دنیاي هتاد.
مه شاه  ،و ،.و ي یع فرند ،ع .)1169( .رون ردي نو یز رن ترجمه بریي ت هیی تیارنخ ینتقیاگ
گیتمانها و نررنهها .مطالعات زبان و ترجمه.20-1 ،)0(34 ،
میرزیي گهپانگان  .)1151( . ،تارن چاس و چاپخانه در ینرین ( 1434بمري تا  1124شمس ) .تهرین،
ینرین نشر گهش ریز.

ناج نصرآبادي ،م .)1114( .فهرس

هتابهاي فارس شده چاپ یز آغاز تا ساگ  .1154مشیهد ،ینیرین

بنیاد پ وهشهاي یسهام .
نویب  ،د .)1191( .تارنخچه یز فرینسه بهفارس در ینرین یز آغاز تا هنون ،هرمان ،ینرین ب نا.

همدین  ،م .)1239( .رساله در س ون زمی و حرهی

آفتیاد .تهیرین ،ینیرین نسیخۀ يطّی هتابخانیۀ
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مهّ /169،ف.

روزنامۀ تربی

نخستی نشرنه روزینه و غیردولت ینرین( ،جهد ( )1

 .)1159( ،)211–1تهرین ،ینرین

هتابخانۀ مهّ جمهوري یسهام ینرین و سازمان پ وهش و برنامهرن ي آموزش .
روزنامۀ مرن  ،م رمیل ریم 1296هی. .
روزنامۀ دینش با مدنرن

عهیقه يان مخرریلدوله ،هتابخانه مره ي دینشگاه تهیرین ،می یروفیهم شیماره

0613
روزنامۀ عهمى ینرین روز دوشنره بیس

و دوم ذن جۀیل ریم سنه 1261هی . .بریبر با  1اینونه  1159تیا

 21جمادى یلثانى 1265هی. .
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Modernization and translation into Persian. Target, 22(2), 298-329.
Munday, J. (2012). Introducing translation studies: Theories and applications (3rd
ed.). Abingdon, England: Routledge.
Vermeer, H. (1989). Skopos and commission in translational action. In A.
Chesterman (Ed.), Readings in translation theory (pp. 173-187). Helsinki,
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Abstract
Extensive research has been done to investigate the correlation between L2 teachers’
beliefs and their actual practices. The evidence shows that there is not necessarily a
relationship between teachers’ actual classroom practices and their beliefs. Given
this background, the current study examined the correspondence and noncorrespondence between EFL teachers’ cognitive and behavioral manifestations of
pedagogical beliefs and effects of teacher passion on the relationship between these
two manifestations. The initial participants of the study were 72 male and female
EFL teachers teaching at a language institution. From this initial pool of participants,
four groups of thirteen teachers were selected to examine the alignment and nonalignment of their pedagogical beliefs and practices. Two groups included teachers
who possessed high levels of teacher harmonious and obsessive passion, whereas the
other two groups included teachers with low levels of teacher harmonious and
obsessive passion. Two instructional sessions per teacher were observed.
Comparisons between the four groups of teachers showed that although participants
in each group valued pedagogical beliefs relatively equally, only the teachers with
high levels of harmonious and obsessive passion showed strong evidence of
correspondence in their actual classroom practices. Based on the findings, it can be
concluded that teacher passion can play an important role in the correlation between
EFL teachers’ self-reported pedagogical beliefs and their actual practices.
Keywords: Cognitive/Behavioral Manifestation, Pedagogical Belief, Teachers’
Cognitive/Behavioral Correspondence, Teacher Passion; Harmonious Passion,
Obsessive passion

1. Corresponding Author. Email: karimi_mn@yahoo.com

مطالعات زبان و ترجمه دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم (تابستان  ،)1041صص 101-11

سازگار و جبری
محمّدنبی کریمی* (گروه زبانهای خارجی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران)
پریسا اشکانی (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران)
محمّدباقر شعبانی (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران)

چکیده
تاکنون تحقیقاات گساتردهای درباارۀ میازان تأثیرگاااری باورهاای معلّماان زباان دوم بار
عملکرد آموزشای آنهاا انجاام شاهه اسا .شاواهه ارائهشاهه نشاان مایدهاه کاه لزوماا
ارتبااا ی می اان عملکاارد فر ااهای معلّمااان و باورهااای آنهااا وجااود نااهارد مااا در ای ان
کوشاایههایاام تااا مطابقاا .ی اا عااهم مطابقاا .نمااود شاانا تی بااا نمااود ر تاااری

پااهوه

باورهای آموزشی معلّماان زباان انللیسای و میازان تاأثیر اشاتیا معلّماان بار رابطاۀ ایان
دو را بررساای کناایم  17معلّاام زن و ماارد ،شاارک.کننهگان اصاالی تحقیااق فاضاار
بودنه از میان این ا اراد ،چهاار گاروه بارای بررسای مطابقا .یاا عاهم مطابقا .باورهاا
با عملکرد فر های آناان انتخاا

شاهنه دو گاروه از ایان معلّماان در کاار اود ساط

بال اا و دو گااروه دیلاار سااط پااایینی از اشااتیا سااازگار و اشااتیا جبااری داشااتنه دو
جلسااه از کلا هااای هاار معلّ ام بااهعنوان نمونااه مااورد مشاااههه قاارار گر اا .مقایس اۀ
گروههااا نشااان داد کااه اگرچااه هااردو گااروه اهمّیّاا ،.نساابتا ،یکسااانی باارای باورهااای
آموزشاای قائااب بودنااه ،تطااابق میااان باورهااا و عملکاارد فر ااهای ،صاار ا ،در کلااا
معلّمااانی مشاااههه شااه کااه دارای اشااتیا سااازگار و یاا اشااتیا جبااری بالااا بودنااه باار
اسااا

یا تااههای ایان مقالااه ،مایتااوان بااه ایان نتیجااه رسایه کااه عامااب اشااتیا  ،نقا

مهم ای در بااهکارگیری باورهااای آموزش ای گزارششااهه توس ا معلّمااان زبااان در کاان
کلاسی آنها دارد
کلی دواژهها :معلّمااان زبااان دوم ،نمااود شاانا تی-ر تاااری ،باورهااای آموزش ای ،اشااتیا
سازگار-جبری
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تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

 .1مقدّمه

مطالعااۀ شاانا  .معلّ ام 1و باورهااای او کااه از مهمتاارین عناصاار تشااکیبدهنهۀ شاانا .
وی باه شاامار میآیاه (الاای  ،)7417 ،7در کناار اسااتهلال آموزشای کااه باه روش و عملکاارد
آموزشاای معلّاام مربااو میشااود ،در دو سااط نیااری و تجرباای ،توجّااه بساایاری از
صاااف نیران را بااه ااود جلاا

کاارده اساا( .باار 7411 ،7؛ ااریمن7447 ،0؛ نونااان،5

 )7440ایاان فجاام از توجّااه ،نتیجااۀ انبااوه پهوه هااای بنیااادینی اساا .کااه در فااوزۀ
آمااوزش زبااان انللیساای انجااام گر تهانااه؛ فااوزهای کااه اهمّیّاا .زیااادی بااه تااأثیر باورهااای
معلّااام در شاااکبگیری عملکااارد آموزشااای او میدهاااه باااهعبارتدیلر ،بسااایاری از
پهوهشاالران پایر تهانااه کااه کلّیّا .روش تااهری

معلّمااان در کلااا

در

یااا عّالیّ.هااا و

تصاامیمگیریهای آنهااا تحاا .تااأثیر باورهایشااان قاارار دارد (باار 7411 ،؛ بَسااتورکمن،6
7417؛ لااائو )7441 ،1بساایاری از پهوهشاالران فااوزۀ آمااوزش زبااان ،بااا توجّااه بااه رابطااۀ
میان باورهاای معلّام و روشهاای آموزشای وی ،ابعااد چناین رابطاهای را بررسای کردهاناه
ا اازون باار ایاان ،بااه گفت اۀ نسااترما ر ،)1111( 8مطالعااۀ باورهااای معلّمااان بخ ا
ت اوجّهی از پهوه هااای ماارتب بااا موضااو کااارایی آنهااا محسااو

در ااور

میشااود (پااهوه

و

فسااینی ااا می )1711 ،بااه همااین دلیااب اساا .کااه در فااال فاضاار بیشااتر پهوه هااا
دربارۀ عقایاه معلّام ،باه بررسای تاأثیر باورهاای معلّماان بار عملکارد آموزشیشاان متمرکاز
اساا( .انااهروز)7447 ،1؛ بنااابراین ،بیعاای اساا .کاه شاااهه فجاام زیااادی از پهوه هااای
بنیادین در ایان بااره باشایم ایان پهوه هاا بیشاتر باه رابطاۀ باورهاا باا عملکارد آموزشای
معلّم ا تصاص یا تهانه (انهروز7447 ،؛ بَستورکمن ،لوئون 14و الی )7440 ،
1. teacher cognition
2. Ellis
3. Borg
4. Freeman
5. Nunan
6. Basturkmen
7. Lanu
8. Fenstermacher
9. Andrews
10. Loewen
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بااا اینکااه نتااایی تجرباای و نیااری پهوه هااای ااو فاااکی از اهمّیّاا .باورهااا و دانا
معلّم اس ،.صاف نیران معتقهنه ایان ابعااد شانا تی همیشاه نیاز باا کان

کلاسای 1معلّام

مطابقاا .نهارنااه (اس ا یر ،7445 ،7بَسااتورکمن )7417 ،دلایااب متع اهّدی دربااارۀ عااهم ارتبااا
میااان باورهااای معلّاام و عملکاارد وی رکاار شااهه اساا( .ارنساا1181 ،7.؛ اساا یر7445 ،؛
باار 7447 ،؛ لیااائو7447 ،0؛ ویلساان 5و کااونی )7447 ،6باارای نمونااه ،باار اسااا

نیاار

ارنساا ،)1181( .عااهم ارتبااا میااان باااور و عملکاارد فر ااهای معلّاام ،معلااول بر اای
ویهگیهااای معلّ ام و نیااز بر اای ویهگیهااای کاان

کلاساای اساا .علاااوه باار ایاان ،عااهم

ارتبااا میااان باورهااای آموزشاای 7گزارششااهۀ معلّاام و عملکاارد فر ااهای او بااه بر اای
محاهودی.های مااوقعیتی و بااا تی ،م لااا ضاارورت پوشا
معلّ ام ،مربااو میشااود چنااین عااواملی باع ا

کامااب برنامااۀ آموزشاای از سااوی

میشااونه معلّ ام نتوانااه بااه باورهااای ااود

جاماااۀ عماااب ب وشاااانه (بااار 7447 ،؛ بَساااتورکمن7417 ،؛ لااای7448 ،8؛ لیاااائو)7447 ،
بَستورکمن ( )7417در مقالۀ ود باه بر ای عواماب مارثر بار تطاابق نهاشاتن رابطاۀ بااور و
عملکاارد معلّاام اشاااره کاارده اساا .ایاان عوامااب عبارتانااه از :محااهودی.های مااوقعیتی،
وجااود سیسااتمهااای مبتناای باار باورهااای مختلاا

(باورهااای اصاالی یااا عمااهه در براباار

باورهای رعی یا فاشایهای) و نیاز رایناه تیییار باورهاا هم ناین وی بار ایان بااور اسا.
که این عهم تطابق ممکان اسا .باه دلیاب مطالعاه و بررسای باورهاای آموزشای باا اساتفاده
از رحوارههاای سااده باشاه م اا
هساااتنه کاااه موجااا

بار ایان ،متییرهاای شخصای از دیلار عواماب مهمای

گسساااتلی میاااان کااان

فر اااهای معلّااام و باورهاااای آموزشااای

گزارششهۀ او میشونه (الی )7417 ،

1. actual practices
2. Speer
3. Ernest
4. Liato
5. Wilson
6. Cooney
7. pedagogical beliefs
8. Lee

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

میاازان اسااتفاده از باورهااای شاانا تی در کلااا

15

در  ،بااه متییرهااای شخصاای معلّاام

بستلی دارد کاه در پهوه هاای انلش.شاماری باه ایان رابطاه توجّاه شاهه اسا( .الای ،
7417؛ کریماای ،1عبااهالهی 7و ااالص فقیقاای )7416 ،7باار اسااا

مفهااومیکردن تااهری ،

ر تااار معلّ ام پهیااههای پی یااهه و چنااهوجهی تلّقاای میشااود (ورلااو  0و ونااهریب)7441 ،5
کااه تحاا .تااأثیر عوامااب شخصاایتی و محیطاای شااکب میگیاارد و بایااه بررساای و ارزیااابی
شااود آگاااهی از چنااین عااواملی میتوانااه دری ااهای رو بااه شاانا  .روش تااهری
در کلااا

در

بلشااایه و نیااز بیاان

تیییر دهاه اشاتیا  ،6یا

مااا دربااارۀ سیاساا.های جااا

متییار اردی مهام اسا .کاه باهویهه در

معلّ ام

و تربیاا .معلّاام را
اای آموزشای ،نقا

مهمای ایفاا میکناه (رویاز آلفونساو 1و لئاون)7411 ،8؛ امّاا تااکنون در زمیناۀ تاهری

زباان

انللیساای ،رابطااۀ ایاان متییاار بااا انهیشااههای معلّ ام و نیااز تااأثیرات افتمااالی آن باار تحقااق
باورهااای معلّ ام در محاای واقعاای ،موضااو مطالعااه نبااوده اساا .ازآنجاکااه عنصاار اشااتیا
تعیینکنناههای در پیشاار  .تحصاایلی دارد ،رضایّۀ پااهوه

معلّام نقا

فاضار ایاان اساا.

که اشتیا  ،افتمالاا ،بار شانا  .و آگااهی معلّام از عملکارد فر اهای اود هام تأثیرگااار
باشه
در بحاا

آمااوزش ،اشااتیا  ،جایلاااه شااا ص و مهماای را بااه ااود ا تصاااص داده

اس ،.چراکه اقت اای فر اۀ آماوزش ایان اسا .کاه معلّام وقا .و انار ی و علاقاۀ زیاادی
ص ار
را َ

اماار تعلیموتربیاا .کنااه (دَی )7440 ،1اشااتیا  ،عاااملی اساا .کااه معلّمااان را بااه

ایاان فر ااه جااا

کاارده و آنهااا را تشااویق میکنااه ایاان فر ااه را ادامااه دهنااه (نیااا ،14

)1116؛ بنابراین بارای معلّام ،داشاتن اشاتیا  ،گزیناهای ا تیااری نیسا ،.بلکاه بنیاادینترین
1. Karimi
2. Abdullahi
3. Khales Haghighi
4. Verloop
5. Van Driel
6 . passion
7. Ruiz-Alfonso
8. Leon
9. Day
10. Nias

16

مطالعات زبان و ترجمه

عنصر تاهری

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مارثر باه شامار میآیاه (دَی )7440 ،باا اینکاه بسایاری از صااف نیران بار

اهمّیّاا .عنصاار اشااتیا در آمااوزش تأکیااه کردهانااه (دَی7440 ،؛ رایااه7441 ،1؛ نیااا ،
 ،)1116این مفهوم بهصورت تماموکمال بررسی نشهه اس.
از اار

دیلاار ،درفالیکااه یا تااههای کلّ ای بساایاری از پااهوه هااا بااه اهمّیّاا .تفکّ ار

معلّمان  ،باورها و دانا

آنهاا اشااره دارناه ،بررسای چلاونلی تفااوت ایان مفااهیم در باین

معلّمان باا ویهگایهاای متفااوت ،ماورد توجّاه قارار نلر تاه اسا .قاهان پاهوه

درباارۀ

اهمّیّا .متییرهااای شخصاای کااه ارتبااا تنلاااتنلی بااا درل باورهااای معلّام دارنااه ،افتمالااا،
ریشااه در تعلاایم و تربیاا .معلّ ام بااا رویکاارد راینااه-نتیجااهمحور 7داشااته باش انه بررساای
پیشااینۀ پهوه هااا در موضااو تااأثیر اشااتیا باار تااهری

نشااان میدهااه کااه تقریبااا هاای

پهوهشاای در زمینااۀ سااازگاری و عااهم سااازگاری باورهااای آموزشاای گزارششااهۀ معلّمااان
و عملکرد فر های آنها صورت نلر ته اس.
بااا توجّااه بااه مقهّماۀ نیااری و بررساای تجرباای ارائااه شااهه ،هااه

ایاان پااهوه

پاس ا

دادن به سرالات ریب اس:.

 1آیا در نمودهاای شانا تی عقایاه آموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا سازگار ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد؟
 7آیا در نمودهاای ر تااری عقایاه آموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا سازگار ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد؟
 7آیا در نمودهاای شانا تی عقایاه آموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا جبری ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد ؟
 0آیا در نمودهاای ر تااری عقایاه آموزشای در باین معلّماان باا ساطوح مختلا
اشتیا جبری ،تفاوتهای قابب توجّهی وجود دارد؟
 5آیا در تطاابق عقایاه آموزشای و شایوههای واقعای آماوزش در باین معلّماان باا
سطوح مختل

اشتیا سازگار ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
1. Fried
2. process-product perspective

11

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

 6آیا در تطاابق عقایاه آموزشای و شایوههای واقعای آماوزش در باین معلّماان باا
سطوح مختل
از همااین رو ،در پااهوه

اشتیا جبری ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
فاضاار میکوشاایم تااا باورهااای معلّمااان زبااان دوم را نسااب.

بااه عملکاارد کلاساای آنهااا بررساای کناایم ایاان معلّمااان ا اارادی هسااتنه کااه بااق ا هااارات
ااود ،درجااات مختلفاای از اشااتیا را داشااتنه؛ یعناای دارای سااطوح متفاااوتی از «اشااتیا
ساازگار» 1و «اشاتیا جباری» 2بودناه در ایان پاهوه  ،تفااوت میاان ایان گروههاا از نیاار
سازگاری باورهای آموزشی گزارششهۀ آنها با کن

کلاسیشان مقایسه شهه اس.

 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2مفهوم اشتیاق

اشااتیا عبااارت اساا .از تمایااب اارد بااه عّااالیّتی کااه بااق تعری ا

ااود او عّالیّاا.

موردعلاقااه و باارزشاای اساا .کااه شااو او را برماایانلیاازد و ایاان اارد ،زمااان و اناار ی
زیااادی را صاار

آن ماایکنااه (والرنااه ،بلنکااارد ،7ماگیااائو ،0کوئسااتنر ،5رتااب ،6لئونااارد 1و

مارسولای  )7447 ،8این تعری  ،از «ماهل دوگاناۀ اشاتیا » اقتباا
امااروز مهمتاارین چااارچو

ارائهشااهه باارای پااهوه

شاهه اسا .کاه تاا باه

اشااتیا قلمااهاد میشااود والرنااه و

همکاااران ( )7447در مااهل دوگانااۀ اشااتیا  1بااه دو گونااه اشااتیا اشاااره میکننااه :اشااتیا
سازگار و اشتیا جباری ایان صااف نیران بار ایان باورناه کاه اشاتیا ساازگار و جباری
بااه لحااا شاایوۀ نهادینااه کااردن عّالیّاا .در شخصاای .ا ااراد از یکااهیلر متمایزنااه اشااتیا
سااازگار ناشاای از نهادینااه شااهن ودجااوش عّالیّاا .موردعلاقااه در شخصاای .اارد اساا.
باار ایاان اسااا  ،عّالیّاا .ناشاای از اشااتیا  ،بااا آزادی کامااب ا تیااار میشااود ،بااا دیلاار
1. harmonious passion
2. obsessive passion
3. Blanchard
4. Mageau
5. Koestner
6. Ratelle
7. Leonard
8. Marsolais
9. dualistic model of passion
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جنبههای فیاات ارد ساازگاری کاماب دارد ،تحا .کنتارل ارد اسا .و زماانی کاه ارد آن
را انجااام میدهااه ،اثاار م بتاای باار وی میگاااارد (رویااز آلفونسااو و لئااون7411 ،؛ مااو،1
 )7416اشااتیا جبااری عبااارت اساا .از میااب شااهیه بااه انجااام دادن عّااالیّتی کااه بااه شااکب
کنترلشااههای بااه اارد القااا شااهه اساا( .مااو )7416 ،در ایاان نااو اشااتیا  ،اارد افسااا
میکنه که مجبور اس .کاری را انجاام دهاه تاا نیار م با .دیلاران را باه اود جلا
او تمایااب زیااادی دارد کااه تواناییهااای
ود را ا زای
پااهوه

را بااه نمااای

کناه

بلاااارد و دوساا .دارد ع ازّتنف

دهه (کراکر 7و پارل)7440 ،7
مطالعااۀ یاا

در زمینااۀ مااهل دوگانااۀ اشااتیا باار اسااا

گسااتردهای از

شاارک.کننهگان و موقعی.هااا صااورت گر تااه اساا .باارای م ااال ،لی ا  0و والرنااه ()7441
دربااارۀ ا تلااال قماربااازی تحقیااق کردهانااه ،روسااو و والرنااه ( )7448پااهوه

ااود را بااه

مطالعاۀ سااالمنهی مو ّاق ا تصاااص دادهاناه و والرنااه ،ماگیاائو ،الیااوت ،دوماای  ،5دماار

6

و روساایو )7448( 1شاارک.کننهگان و موقعی.هااای مربااو بااه ورزش را بررساای کردنااه
پهوه هاای ماااکور نشااان دادهاناه کااه اشااتیا ساازگار میتوانااه بااه داشاتن زنااهگی بهتاار،
م ب.انهیشاای و ساارزنهگی رهناای زنااان و مااردان در گروههااای ساانی مختلا

کما

کنااه

( لی  ،والرنه و لوین)7441 ،8
در

ااای آموزشاای نیااز رابطااۀ اشااتیا و عملکاارد معلّاام بررساای شااهه اساا.

پهوهشاالرانی ،ماننااه دَی ( )7440و لیسااتون 1و گریسااون

14

دیهگاه معلّماان و اشاتیا آنهاا باه فر اه یاا موضاو تاهری

( ،)7440مفهااوم اشااتیا را از
بررسای کردهاناه از نیار دَی

( )7440اشااتیا عبااارت اساا .از علاقااۀ شااهیه معلّاام بااه موضااو در  ،دان آمااوزان و
1. Moe
2. Crocker
3. Park
4. Philippe
5. Dumais
6. Demers
7. Rosseau
8. Lavigne
9. Liston
10. Garrison

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

باورهای مشاتاقانهای کاه او میتواناه در فاین تاهری

11

باه دانا آماوزان انتقاال دهاه و بار

زنااهگی آنهااا تااأثیر بلاااارد هم نااین ،لیسااتون و گریسااون ( )7440اشااتیا را علاقااۀ زیاااد
معلّ ام بااه کااار تااهری
تعریا

و پاارورش ا ااراد ،علاقااه بااه ایااهههای دیلااران و نیااز دان آمااوزان

کردهاناه شاایان یاادآوری اسا .کاه بیشاتر پهوه هاا در زمیناۀ اشاتیا در محای

آموزشی ،بر اشاتیا ساازگار تمرکاز داشاتهانه ،چراکاه نلارناهگان چناین پهوه هاایی ایان
ناو اشاتیا را باارای امار آمااوزش مفیاه میدانناه (بنویاب-روساای ،لاوین و والرنااه7411 ،؛
رویز آلفونسو و لئون)7416 ،
باار اسااا

یا تااههای موجااود در پهوه هااای متع اهّد ،معلّمااان مشااتا  ،تااأثیرات م بتاای

باار راینااه تااهری

و یااادگیری دان آمااوزان دارنااه (دَی7441 ،؛ کاایم 1و لااین7417 ،7؛

کاااربونیو ،7والرانااه ،رناا 0.و گااوای )7448 ،5کاااربونیو ،والرانااه ،رناا .و گااوای ()7448
در مقالۀ ود به ایان نتیجاه رسایههانه کاه معلّماان مشاتا  ،میکوشانه میاان روش تاهری
و دیلاار عّالیّ.هااای ااود هماااهنلی ایجاااد کننااه بااق گفتااههااای لاا

 6و بنساان

1

( )7417معلّمااان بااه دلیااب عااواملی از جملااه نلاارش م باا ،.پااایرش تیییاار ،اشااتیا بااه
همکاااری ،پیلیااری عّالیّ.هااایی در راسااتای پیشاار  .شاایلی و ایجاااد ارتبااا ماارثر بااا
دان آمااوزان و والااهین باارای فر ااۀ ااود اشااتیا دارنااه میرشااجاعی و همکاااران ()7411
عوامااب دیلاار ایجاااد اشااتیا در معلّاام را اینگونااه معرّ اای کردهانااه :عشااق و علاقااه بااه
یااادگیری ،علاقااۀ ویااهه بااه تااهری
نیازهای شخصی و ایفای نق

زبااان ،داشااتن نق ا

ماارثر در جامعااه ،بر اار

کااردن

اللوی اجتماعی

1. Kim
2. Lane
3. Carbonneau
4. Fernet
5. Guay
6. Phelps
7. Benson
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 .2 .2سازگاری باورها و کنش کلاسی معلم

در دهااههای ا یاار ،مطالعااات گسااتردهای دربااارۀ باورهااای معلّ ام در رشااتههای مختل ا
علماای انجااام شااهه اساا .پهوهشاالران اارگ را باار ایاان گر تهانااه کااه باااور معلّام نقشاای
بنیااادین در شاانا  .عّالیّ.هااا و تصاامیمگیریهای او در کلااا

در

دارد (آرناا 1.و

ترنباااال7448 ،7؛ بااار  )7411 ،اگرچاااه نمیتاااوان ایااان واقعیااا .را انکاااار کااارد کاااه
تصاامیمهای معلّاام در کلااا

در

بهشااهّت متااأثر از باورهااای اوساا .و نمیتااوان از

همبسااتلی ماااهوی ایاان باورهااا بااا ا کااار و ر تااار معلّام چشمپوشاای کاارد (باار ،)7411 ،
بایه ب ایریم که باورهاای مبتنای بار ودا هااری معلّماان گااهی باا واقعیا .اصاله دارناه
(پااا ار  )1117 ،7از همااین رو ،در سااالهای ا یاار پهوه هااایی بااا موضااو رابطااۀ
باورهااای آموزشاای گزارششااهه معلّمااان زبااان و کاان

کلاساای آنهااا رو بااه زوناای نهاااده

اس .در فوزۀ آماوزش زباان نیاز باورهاای معلّام ،باه لحاا رابطاۀ آنهاا باا عملکارد وی،
اهمّیّ .زیادی یا ته اس.؛ امّا به دلیاب عاهم تطاابق و همااهنلی کاماب ایان باورهاا باا کان
معلّام ،پهوهشاالرانپ پهوه هااای جهیااهی را در ایاان زمینااه آ اااز کردهانااه تطااابق نهاشااتن
باورهااای ا هارشااهه از سااوی معلّاام بااا کاان

کلاساای وی ،مهمتاارین دلیااب پهوهشاالران

باارای بااازبینی نسااب .ایاان دو بااوده اساا( .الاای 7417 ،؛ بَسااتورکمن )7417 ،آن ااور کااه
اسا یر ( ،7445ص  )761بیااان ماایکنااه ،باورهااای مبتناای باار ودا هاااری معلّام را بایااه بااا
عنااوان «باورهااای اااهری» 0و نمااود آنهااا در کلااا

در

را بایااه بااا عنااوان «باورهااای

شااا ص» 5نامگااااری کناایم کااه اوّلاای بااا «نیریّااۀ تااوجیهی» 6ماارتب اساا .و دوماای بااا
«نیریّههای کن »( 1الی  ،7417 ،ص )100

1. Arnett
2. Turnbull
3. Pajares
4. professed beliefs
5. attributed beliefs
6. espoused theory
7. theories of action
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تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

هماان ور کااه قبلااا هاام گفتاه شااه ،بَسااتورکمن ( )7417دربااارۀ رابطااۀ باااور و عملکاارد
معلّمان ،باه دلاایلی اشااره میکناه کاه باه ناساازگاری باورهاا و عملکارد معلّام اشااره دارد
علاوه بر دلایلی که پی تار ناام باردیم ،نویسانهگانی مانناه الای

( )7417باه بر ای عواماب

شخصاای اشاااره کردهانااه ایاان عوامااب میتواننااه در ردۀ متییرهااای ماارثر باار عااهم تناس ا
باورهااا و عملکاارد معلّاام قاارار گیرنااه م ااا

باار ایاان ،پهوهشاالران ،تعااهاد متییرهااای

شخصاای محااهودی را موضااو مطالعااه قاارار دادهانااه باارای م ااال ،کریماای ،عبااهالهی و
ااالص فقیقاای ( )7416ناااهم وانی گرای هااای نیااری مربااو بااه تااهری

روشهااای

مهارت وانهن با نماود عملای ایان گرای هاا را باین دو گاروه معلّماان باا کارآماهی بالاا

1

و کارآمااهی پااایین 7بررساای کردهانااه نتااایی نشااان دادنااه کااه بااین گرای هااای نیااری
معلّمااان و عملکردشااان ،هماااهنلی کماای وجااود دارد در ایاان پااهوه  ،تفاااوتهااای
مربو به هم وانی باورها و ر تارها بین معلّماان باا کاارآماهی بالاا و معلّماان باا کاارآماهی
پااایین در تااهری

مهااارت وانااهن در کلااا

مشااخص شااههانه ا اازون باار ایاان ،در

پاهوه

دیلااری میاازان هم ااوانی گرای هااای نیااری و عملاای معلّمااان زبااان انللیساای در

تااهری

مهااارت وانااهن بررساای شااهه اساا( .کریماای و دهقااانی )7416 ،یا تااههای ایاان

پااهوه

نشااان داد کااه ارتبااا ضااعیفی بااین گرای هااای نیااری گزارششااهۀ معلّمااان و

کن

کلاسای آنهاا در تاهری

مهاارت واناهن باه چشام می اورد جویبااری ،مراد اانی

و یوساافی ( )7411در پهوهشاای نساابتا مشااابه ،نقاا

تحصاایلات معلّمااان را در ایجاااد

سااازگاری بااین باورهااای آموزشاای و عملکاارد آنهااا در زمااان مهااارت وانااهن بررساای
کردهانااه ایاان نویساانهگان ،باار تفاااوت باورهااا و عملکاارد آموزشاای معلّمااان دارای مااهرل
کارشناساای و کارشناساای ارشااه تمرکااز ویااههای داشااتهانه باار اسااا
اینکاااه هااار دو گاااروه در تاااهری

نتااایی پااهوه  ،بااا

مهاااارت واناااهن مایاااب باااه اساااتفاده از روش

«قابلیاا.محور» 7بودنااه ،امّااا ناااهم وانی آشااکاری میااان باورهااا و عملکاارد معلّمااان در
کلا

در

وجود داش.
1. high-efficiency
2. low-efficiency
3. competence-based approach
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مطالعاۀ پیشاینۀ موجاود ،فااکی از آن اسا .کااه هناوز هام باه پهوه هاای بیشااتری در
زمینااۀ سااازگاری باورهااای آموزشاای گزارششااهه از سااوی معلّمااان و عملکاارد آنهااا در
کلااا

در

نیاااز اساا.؛ زیاارا بااا اینکااه تعااهاد انلش.شااماری از متییرهااای مربااو بااه

تفاوتهااای اااردی ،مانناااه ساااط تحصااایلات و جنسااای .و ساااابقۀ تاااهری  ،در ایااان
پهوه ها مطالعه شههانه (لاائو ،)7441 ،1باه نیار میرساه هناوز متییارهاای اردی تاا فاهّ
زیادی نادیهه گر ته شههانه (الی )7417 ،
 .3روش پژوهش
 .1 .3نمونه و روش نمونهگیری

تعااهاد  17معلّاام کااه در سااه شااعبۀ یاا

موسسااۀ آموزشاای مشاایول تااهری

زبااان

انللیسی بودناه ،در ایان تحقیاق شارک .کردناه نموناه شاامب معلّماان زن و مارد میشاهنه
و به لحا سابقۀ تهری
 1554و انحاارا

یا

گساتردهای از معلّمهاا ،باا ساابقۀ  0تاا  18ساال باا میاانلین

معیااار  7575را در باار میگر تنااه ایاان ا ااراد بااه روش «نمونااهگیری در

دسااتر » یااا «نمونااهگیری ساااده» در تحقیااق مشااارک .داده شااهنه  51نفاار از ایاان معلّمااان
دارای ماااهرل کارشناسیارشاااه و دانشاااجوی مقطااای کارشناسااایارشاااه در یکااای از
شا ههای مرتب با زباان انللیسای بودناه و  17نفار دیلار هام ماهرل کارشناسای در یکای
از شا ههای مارتب باا زباان انللیسای داشاتنه پا

از سانج

میازان اشاتیا معلّمهاا76 ،

معلّاام بااا بیشااترین نمااره و  76معلّاام بااا کمتاارین نمااره -از هاار دو دسااتۀ دارای اشااتیا
سااازگار و اشااتیا جبااری -انتخااا
گزارششااهه آنهااا بااا کاان

شااهنه و تطااابق یااا عااهم تطااابق باورهااای آموزشاای

کلاس ای ایشااان در فااین تااهری

مااورد بررساای قاارار گر اا.

همۀ اع ای چهاار گاروه جهاشاهه ،باه لحاا میازان تجرباۀ تاهری
ا ااراد بااا اشااتیا سااازگار بالااا (میااانلین 1574 :و انحاارا
سااازگار پااایین (میااانلین 1557:و انحاارا
(میااانلین 1580:و انحاارا

باا هام برابار بودناه:

معیااار ،)7546 :ا ااراد بااا اشااتیا

معیااار ،)7510:ا ااراد بااا اشااتیا جبااری بالااا

معیااار ،)1586:ا ااراد بااا اشااتیا جبااری پااایین (میااانلین 1574 :و
1. Lau

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

انحاارا
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معیااار )1511:علاااوه باار ایاان ،از سااط آموزشاای ،نااو کتااا

بخ های تهری

آموزشاای و

یکسانی برای این تحقیق بهره برده شه

 .2 .3ابزار گردآوری دادهها
 .1 .2 .3مقیاس اندازهگیری اشتیاق برای

ساانج

در ایاان تحقیااق ،از مقیااا

تدریس1

اشااتیا کاااربونیو ،والرنااه و رناا )7448( .کااه بااه

منیااور انااهازهگیری میاازان اشااتیا معلّمااان در تااهری
مقیااا

تعهیبشااهه ،اسااتفاده شااه ایاان

دارای  16آیااتم اساا .چهااار آیااتم اوّل ایاان مقیااا

ارزش کااار تااهری

از نلاااه معلّاام ،میاازان زمااان صاار

دل ایری و لاّت کاار تاهری
به سانج

اشااتیا تااهری

باار اسااا

شااهه باارای ایاان کااار و میاازان

تنیایم شاههانه  17آیاتم دیلار بارای بررسای میازان اشاتیا ،

دو ناو اشاتیا ساازگار و اشاتیا جباری ا تصااص دارناه از شارک.کننهگان

واسااته شااهه تااا بااه گزینااههای مقیااا

هف.درجااهای «لیکاارت» پاساا دهنااه در ایاان

مقیاا  ،نمارۀ  1باه گزیناۀ «باههی عنوان موا اق نیساتم» ا تصااص داده شاهه و نمارۀ  1بااه
گزینااۀ «کاملااا مااوا قم» ا تصاااص یا تااه اساا .در مقالااۀ فاضاار ،پایااایی اباازار تحقیااق 87
محاسبه شه
 .2 .2 .3پرسشنامۀ باورهای

آموزشی2

از پرسشاانامۀ باورهااای آموزشاای ،باارای بررساای باورهااای آموزشاای شاارک.کننهگان
اسااتفاده شااهه اساا .اگیلااوی 7و دان )7414( 0ایاان پرسشاانامه را باار اسااا
پی تاار کاااراوا -دوکااا

5

اباازاری کااه

( )1116پیشاانهاد داده بااود ،رافاای کردهانااه کاااراوا -

دوکا

از این ابزار به منیور بررسای نیار معلّماان درباارۀ پانی بعاه آماوزش زباان –شاامب

تهری

معلّام ،جایلااه زباانآموز و دساتور زباان -بهاره

گروهی زبان ،تصاحی

طاا ،نقا

گر ته باود اگیلاوی و دان چناه ماورد دیلار باه ایان ابعااد ا زودناه ایان ابعااد بار اساا
1. the passion scale –adapted for teaching
2. pedagogical beliefs questionnaire
3. Ogilvie
4. Dunn
5. Karavas-Doukas
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اهمّیّاا .درل لساافۀ آمااوزش از نلاااه دان آمااوزان و معلّام انتخااا
جهیااهی را بااه مبحاا

شااههانه و موضااوعات

آمااوزش زبااان میا زاینااه (اگیلااوی و دان )7414 ،باارای ارزیااابی

ایاان ابعاااد در پرسشاانامه ،تنهااا از دو گزینااۀ م باا( .آری) و منفاای ( یاار) اسااتفاده شااهه
اس .آیتمها بار اساا

مقیاا

سانج

پانی نمارهای «لیکارت» درجهبناهی شاههانه بارای

همسانی درونی در این پرسشنامه ،مقهار آلفا برابر با  86محاسبه شهه اس.
 .3 .2 .3سیاهۀ مشاهده

بااه منیااور بررساای نمااود ر تاااری 1باورهااای آموزشاای معلّمااان ،دو جلسااه آموزشاای
بااهازای هاار معلّاام مشاااههه شااه باار اسااا
آموزشی ،ی

سیاهه بهعنوان اسا

مرلفااههای موجااود در پرسشاانامه باورهااای

مشاههات رافی شه.

 .4 .2 .3تجزیهوتحلیل دادهها

باارای تجزیااهوتحلیب دادههااا از آزمااون  tبااا نمونااههااای مسااتقب و همبسااتلی
فاصبضاار -گشااتاور پیرسااون اسااتفاده شااه از آزمااون  tمسااتقب باارای یااا تن تفاااوت
افتمااالی باااین هااار دو دساااته از معلّماااان در باورهاااای آموزشااای (نماااود شااانا تی )2و
کاان هااای کلاساای (نمودهااای ر تاااری باورهااای آموزشاای) اسااتفاده شااه س ا

ضاارای

همبستلی محاسبه شاه تاا تفااوتهاای افتماالی تطاابق باین باورهاا و عملکارد معلّماان در
هر گروه بررسی شود
 .5 .2 .3فرایند

پرسشاانامۀ باورهااای آموزشاای و مقیااا

ساانج

اشااتیا در مرفلااۀ اوّل توساا 15

معلّم زبان انللیسی ،پاسا داده شاهنه در بررسای اوّلیاه مشاخص شاه کاه ساه پرسشانامه،
کاملا ،بایپاسا ماناهه اسا ،.ازایانرو ،آنهاا کناار گااشاته شاهنه  17پرسشانامه و مقیاا
باقیمانهه امتیازبنهی شاه سا

 76 ،نفار باا بالااترین امتیااز ( 17نفار باا اشاتیا ساازگار و

 17نفر باا اشاتیا جباری و هم ناین  76نفار دیلار باا کمتارین امتیااز ( 17نفار باا اشاتیا
1. behavioral manifestation
2. cognitive manifestation

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

سااازگار و  17نفاار بااا اشااتیا جبااری) انتخااا
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شااهنه در هاار گااروه ،هشاا .معلّام ماارد و

پاانی معلّ ام زن شاارک .داشااتنه دو نمونااه از کلا هااای  14دقیقااهای هاار معلّ ام مشاااههه و
ضااب شااه شاارک.کننااهگان از اینکااه در ی ا

مطالعااۀ پهوهشاای شاارک .کااردهانااه آگاااه

بودنااه در ااول مشاااههۀ کلا هااا ،یادداشاا.برداری از تمااام نمودهااای ر تاااری ماارتب بااا
باورهااای آموزشاای انجااام گر اا .هم نااین ،بااا کسا
کلا ها یلم گر ته شاه تاا عملکارد معلّام در کلاا

اجااازۀ مااهیر موسسااه و معلّمااان ،از
باهدقّ .مارور شاود و باا ماوارد رکار

شهه در چ لیس ،.تطبیق داده شاود هماۀ معلّمهاا باه تاهری

ماتن و یا

بخا

مکالماۀ

همسااان پردا تنااه مااواردی کااه در ویااهئوها تکاارار میشااهنه بااا آیتمهااای موجااود در
مرلفههای چا لیسا .مقایساه شاهه و پا
معیاااری باارای ساانج

از ثبا .بساامه ایان تکرارهاا ،از آنهاا باهعنوان

نمااود ر تاااری باورهااای آموزشاای معلّمااان اسااتفاده شااه هم نااین،

آن دسته از مصادیق عملکارد آموزشای کاه در چا لیسا .نبودناه ،کناار گااشاته شاهنه از
نرما زار« »SPSSنساخۀ  ،71بارای تحلیاب دادههاا اساتفاده شاه و دادههاا باه کما

آزماون t

با نمونههای مستقب و رویههای همبسته بررسی شهنه
 .4یافتههای پژوهش

چنانکااه پی تاار هاام اشاااره شااه ،هااه

تحقیااق فاضاار بررساای نمودهااای شاانا تی و

ر تاااری باورهااای آموزشاای در چهااار گااروه از معلّمااانی اساا .کااه دارای درجااۀ بالااا و
پااایینی از اشااتیا سااازگار و اشااتیا جبااری بودهانااه هم نااین ،تفاااوت افتمااالی بااین
گروههااا ،باار اسااا

باورهااای آموزشاای گزارششااهه معلّمااان و کاان

کلاساای آنهااا مطالعااه

شااه جااهول شاامارۀ  1و  7نتااایی آماااری بااه دساا .آمااهه از مطالعااۀ باورهااای آموزشاای
گزارششهه شرک.کننهگان چهار گروه با اشتیا سازگار و جبری را نمای

میدهنه

جدول  .1آمار توصیفی معلّمان با درجۀ بالا و پایینی از اشتیاق سازگار در باورهای آموزشی
گروهها

تعهاد

میانلین

انحرا

معیار

اشتیا سازگار بالا

17

75580

1571

اشتیا سازگار پایین

17

7554

1518
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جدول  .2آمار توصیفی معلّمان با درجۀ بالا و پایینی از اشتیاق جبری در باورهای آموزشی
گروهها
اشتیا جبری بالا
اشتیا جبری پایین

اوّلااین پرس ا

تعهاد

میانلین

17

75574

17

انحرا

70506

معیار

1565
1511

بااه مقایسااۀ تفاوتهااای شاارک.کننهگان بااا درجااات متفاااوتی از اشااتیا

سااازگار ) (HPدر باورهااای آموزشاای (نمااود شاانا تی) آنهااا ا تصاااص داشاا .هاار دو
گااروه ،یعناای معلّمااانی کااه دارای بیشااترین سااط اشااتیا سااازگار (میااانلین 75580 :و
انحاارا

معیااار )1571 :و معلّمااانی کااه دارای کاامتاارین سااط اشااتیا سااازگار (میااانلین

 75541و انحاارا

معیااار )1518 :بودنااه ،مقااهار میااانلین مشااابهی در باورهااای آموزشاای

ااود نشااان دادنااه بااه منیااور مقایسااۀ عملکاارد دو گااروه ،آزمااون  tبااا نمونااههای مسااتقب
اجاارا شااه قبااب از اس اتفاده از ایاان آزمااون پااارامتری ،پاای
پی

اارگهااای آن بررساای شااهنه

رگهاا شاامب نرماال باودن متییار عملکارد و هم ناین براباری واریاان

دو گروه اسا .پای

ارگ اوّل باا اساتفاده از آزماون «ناپاارامتری کلماوگرو

عملکارد در
اسامیرن »

و دومی نیز باا اساتفاده از آزماون «ناپاارامتری لاوین» انجاام شاه چاون ساطوح معنایداری
از مقااهار طااای آزمااون یعناای  .45بیشااتر بااود (اشااتیا سااازگار بالااا 875 :و اشااتیا
سااازگار پااایین ،) 840 :اارگ نرمااال بااودن می اانلین نماارۀ باورهااای آموزشاای در دو گااروه
رد نشه؛ بناابراین بارای آزماون میاانلین نمارات از آزماون پاارامتری  tاساتفاده شاه سا
بااه بررساای برابااری واریااان

بااا اسااتفاده از «آزمااون لااوین» پردا تااه شااه در ایاان آزمااون

سااط معناااداری آزمااون (مقااهار  ).110از طااای  .45بیشااتر بااود ،بنااابراین اارگ برابااری
واریان

متییر در گاروههاا تأییاه شاه پا

شه بعاه از بررسای پای

آزماون  tباا ارگ براباری واریاان هاا انجاام

ارگهاا باا اساتفاده از آزماون  tباه مقایساه باورهاای آموزشای در دو

گروه اشتیا سازگار بالا و اشتیا سازگار پایین پردا تیم

81

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

جدول  .3نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل بین معلّمان با درجۀ بالا و پایین اشتیاق سازگار در باورهای
آموزشی
آزمون برای گروههای مستقب
رگ برابری واریان ها

t

درجه آزادی

1567

معناداری
116

70

ا تلا

میانلین

161

نتااایی آزمااون کااه در جااهول شاامارۀ  7مشاااههه میشااود ،نشااان داد کااه بااه لحااا
باورهااای آموزشاای گزارششااهه معلّمااان ،تفاااوت معناااداری بااین دو گااروه وجااود نااهارد
( )t)70( = 1567 ،p = 116هاار دو گاااروه معلّمااان نیاااری مشااابه در ماااورد باورهاااای
آموزشاای داشااتنه و ا تلااا

عمااههای در باورهااای آموزشاای گزارششااهه آنهااا مشاااههه

نشه
دومااین پرس ا

تحقیااق بااه بررساای تفاوتهااای بااین دو گااروه از معلّمااان بااا درجااات

مختلفی از اشتیا ساازگار در عملکارد آموزشای اود مایپاردازد (نماود ر تااری باورهاای
آموزشی) جاهول ( )0باه نماای

آماار توصایفی کان

کلاسای فاین تاهری

در دو گاروه

ا تصاص دارد
جدول  .4آمار توصیفی معلّمان با درجۀ بالا و پایین اشتیاق سازگار در کنش کلاسی
گروهها

تعهاد

اشتیا سازگار بالا

میانلین
17

اشتیا سازگار پایین

75516
17

مشابه قبب در ادامه به بررسای پای

7454

انحرا

معیار
1560
7514

ارگهاای آزماون پاارامتری پاردا تیم باا توجّاه

بااه سااطوح معناایداری (اشااتیا سااازگار بالااا 567 :و اشااتیا سااازگار پااایین ) 181 :در
آزمااون «ناپااارامتری کلمااوگرو
کلاسی در دو گاروه نیاز در ساط

اساامیرن » اارگ نرمااال بااودن می اانلین نماارۀ کاان
طاای  .45رد نشاه؛ و ازآنجااییکاه ساط معنااداری

آزماون «لااوین» (مقااهار  ).077از طاای  45بیشااتر بااود ،ارگ برابااری واریااان
در گااروههااا مااورد تأییااه گر اا .پ ا
واریان ها انجام شه

متییاار

در ایاان مااورد نیااز آزمااون  tبااا اارگ برابااری
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جدول .5نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل بین معلّمان با درجۀ بالا و پایین اشتیاق سازگار در کنش
کلاسی
آزمون برای گروههای مستقب
رگ برابری واریان ها

t

درجه آزادی

معنا داری

70

444

1514

میانلین

ا تلا

5561

جااهول ( )5یا تااههای آزمااون  tبااا نمونااههای مسااتقب را نشااان میدهااه تفاااوت
معناداری بین این دو گاروه از معلّماان باه لحاا کان
تفااوت معناااداری بااین کان
انحاارا

کلاساای معلّمااانی باا اشااتیا سااازگار بالااا (میااانلین 75516 :و

معیااار )1560 :و کاان

کلاساای همکاااران آنهااا بااا اشااتیا سااازگار پااایین (میااانلین:

معیار )7514 :وجود دارد )t)70( =1514 ، p < 445 ،d = 7517

 74541و انحرا
سومین پرس
اسااا

کلاسای مشااههه شاه بار ایان مبناا،

تحقیاق باه بررسای تفااوت دو گاروه از معلّماان مرباو میشاود کاه بار

ا هااارات ااود (نمااود شاانا تی) ،دارای درجااات متفاااوتی از اشااتیا جبااری در

مااورد باورهااای آموزشاای بودنااه هاار دو گااروه ،میااانلین نساابتا مشااابهی را در باورهااای
آموزشاای ااود نشااان دادنااه ایاان مقااهار در معلّمااان دارای اشااتیا جبااری ( )OPبالااا
(میاااانلین 75574 :و انحااارا
(میانلین 70506 :و انحرا

معیاااار )1565 :و در معلّماااان دارای اشاااتیا جباااری پاااایین

معیار )1511:بود

جدول  .6آمار توصیفی دو گروه معلّمان با درجۀ بالا و پایینی از اشتیاق جبری در باورهای آموزشی
گروه

تعهاد

میانلین

اشتیا جبری بالا

17

75574

اشتیا جبری پایین

17

70506

انحرا

معیار
1565
1511

بااا توجّااه بااه سااطوح معناایداری (اشااتیا جبااری بالااا501 :؛ و اشااتیا جبااری پااایین:
 ) 105در ساااط

طاااای  .45در آزماااون «ناپاااارامتری کلماااوگرو

اسااامیرن » ،ااارگ

نرمااال بااودن می اانلین نمااره باورهااای آموزشاای در دو گااروه تأییااه شااه سااط معناااداری
آزمااون «لااوین» هاام (مقااهار  ) 781از طااای  45بیشااتر بااود ،بنااابراین در ایاان پرسا
آزمون  tبا رگ برابری واریان ها انجام شه

نیااز

81

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

جدول  .7نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل برای دو گروه معلّمان با اشتیاق جبری بالا و پایین در باورهای
آموزشی
t

آزمون برای نمونههای مستقب
رگ برابری واریان ها

درجۀ آزادی

1501

معناداری

70

ا تلا

108

میانلین
806

نتایی که در جاهول ( )1ارائاه شاهه ،فااکی از عاهم تفااوت معناادار دو گاروه باه لحاا
باورهااای آموزشاای گزارششااهه آنهااا بااود ( )t)70( =1501 ،p = 108هاار دو گااروه ایاان
معلّمااان ،نیاار مشااابهی در مااورد باورهااای آموزشاای داشااتنه و تفاااوت عمااههای در ایاان
باورها بین آنها مشاههه نشه
پرس

چهارم تحقیق ،به ایان مسائله پردا ا .کاه آیاا تفااوت معنااداری باین دو گاروه

معلّمااان بااا سااطوح مختلفاای از اشااتیا جبااری در کاان

کلاساای آنهااا وجااود دارد؟

(بااهعبارتدیلر ،یعن ای همبسااتلی بااین باورهااای آموزشاای و نمااود ر تاااری ایاان باورهااا)
جهول ( ،)8آمار توصیفی دو گروه در فوزۀ کن

کلاسی را نمای

میدهه

جدول  .8آمار توصیفی دو گروه معلّمان با درجۀ بالا و پایینی از اشتیاق جبری در کنش کلاسی
تعهاد

گروهها

17

اشتیا جبری بالا

17

اشتیا جبری پایین

انحرا

میانلین
77544

7551

18580

1546

معیار

بااا توجّااه بااه سااطوح معناایداری (اشااتیا جبااری بالااا 871 :و اشااتیا جبااری پااایین:
 ) 717در ساااط

طاااای  .45در آزماااون «ناپاااارامتری کلماااوگرو

نرمال باودن میاانلین نماره کان

اسااامیرن » ،ااارگ

کلاسای در دو گاروه تأییاه شاه ساط معنااداری آزماون

«لوین» نیز (مقهار  ) 441کامتار از طاای  45باود ،بناابراین در ایان پرسا
رگ نابرابری واریان ها استفاده شه

از آزماون  tباا

14

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

جدول  .9نتایج آزمون  tبا نمونههای مستقل دو گروه معلّمان با درجۀ بالا و پایین اشتیاق جبری در کنش
کلاسی
آزمون برای گروههای مستقب
رگ نابرابری واریان ها

t

درجۀ آزادی

0515

معناداری

70

ا تلا

444

میانلین
7515

جااهول ( )1هاام بااه یا تااههای بااه دساا .آمااهه از آزمااون  tبااا نمونااههای مسااتقب
ا تصاااص دارد بااینکااه مقااهار تفاااوت یا تااههای مربااو بااه اشااتیا جبااری از یا تااههای
مرباو باه اشاتیا ساازگار کامتار اسا ،.تفااوت معنااداری میاان کان
دارای اشااتیا جبااری بااه چشاام می ااورد باار ایاان اسااا  ،کاان
میااانلین بالااای اشااتیا جبااری (میااانلین 77544 :و انحاارا
کاان

کلاسای معلمهاای

کلاساای معلّمااان دارای

معیااار )7551 :در مقایسااه بااا

کلاساای معلّمااانی بااا اشااتیا جبااری پااایین (میااانلین 18580 :و انحاارا

معیااار)1546 :

به رز معناداری متفاوت اس)t)70( =0515 ، p < 45 ،d = 1560( .
پنجمااین پرس ا
دارای درجااات مختل ا

تحقیااق بااه بررساای تطااابق باورهااای آموزشاای گزارششااهه معلّمااان
اشااتیا سااازگار و کاان

کلاساای آموزشاای آنهااا ماایپااردازد باارای

ایاان منیااور ،از دو رویااۀ «همبسااتلی فاصبضاار -گشااتاور پیرسااون» اسااتفاده شااه در
اینجااا نیااز قبااب از اسااتفاده از آزمااون «پااارامتری پیرسااون» پاای
متییرهاا) بااا اسااتفاده از آزماون «ناپااارامتری کلمااوگرو

اارگ آن (نرمااال بااودن

اسامیرن » بررساای شااه در اوّلااین

رویااه ،همبسااتلی بااین باورهااای آموزشاای گزارششااهه معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار
( )HPپایین و کان

کلاسای آنهاا محاسابه شاه باا توجّاه باه ساطوح معنایداری در ساط

طااای  .45اارگ نرمااال بااودن میااانلین نمااره متییرهااای باورهااای آموزشاای ( ) 840و
کاان

کلاساای ( ) 181در معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار پااایین رد نشااه؛ بنااابراین از آزمااون

«همبستلی پیرسون» استفاده شه

11

تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

جدول  .11همبستگی بین باورهای آموزشی گزارششده معلّمان با سطح پایین اشتیاق سازگار و کنشهای
کلاسی آنها
کن

P

کلاسی

همبستلی پیرسون

777

751

باورهای آموزشی

همانگونااه کااه در جااهول ( )14مشاااههه میشااود ،همبسااتلی معناااداری بااین باورهااای
کلاسای آنهاا وجاود

آموزشی گزارششاهه معلّماان باا اشاتیا ساازگار ( )HPپاایین و کان
نهارد ()r)11( = 751 ،p = 777

در دومااین رویااه ،همبسااتلی میااان باورهااای آموزشاای معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار
( )HPبالاااا و کااان

کلاسااای آنهاااا بررسااای شاااه در آزماااون «ناپاااارامتری کلماااوگرو

اساامیرن » ،سااط

طااای  .45اارگ نرمااال بااودن میااانلین نماارۀ متییرهااای باورهااای

آموزشاای ( ) 875و کاان

کلاساای ( ) 567در معلّمااان دارای اشااتیا سااازگار بالااا نیااز مااورد

تأییه گر .؛ بنابراین از آزمون «همبستلی پیرسون» استفاده شه
جدول  .11همبستگی بین باورهای آموزشی معلّمان با سطح بالای اشتیاق سازگار و کنشهای کلاسی آنها
کن

P

کلاسی

همبستلی پیرسن

855

444

باورهای آموزشی

همانگونااه کااه در جااهول ( )11مشاااههه میشااود ،باار لااا

معلّمااان دارای اشااتیا

سااازگار پااایین ،همبسااتلی قااوی بااین باورهااای آموزشاای گزارششااهۀ معلّمااان دارای
اشااتیا سااازگار بالااا و کاان

کلاساای آنهااا بااه چشاام می ااورد (بااهعبارتدیلر ،یعناای

همبسااتلی بااین باورهااای آموزشاای و نمااود ر تاااری ایاان باورهااا ()r)11( = 85 ،p < 41
اس).
ششااامین پرسااا
گزارششااهه و کاان

ایااان تحقیاااق ،مرباااو باااه بررسااای تطاااابق باورهاااای آموزشااای
کلاساای آموزشاای در بااین معلّمااان دارای درجااات مختلاا

اشااتیا

17
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جباری اساا .باارای ایاان منیااور ،از دو رویااه «همبسااتلی فاصبضاار -گشااتاور پیرسااون»
اسااتفاده شااه در نخسااتین رویااه ،تطااابق باورهااای آموزشاای گزارششااهه معلّمااان دارای
اشااتیا جبااری ( )OPپااایین محاساابه شااه در آزمااون «ناپااارامتری کلمااوگرو
سط

اساامیرن »،

طاای  .45ارگ نرماال باودن میاانلین نماره متییرهاای باورهاای آموزشای () 105

و کاان

کلاسای ( ) 717در معلّمااان دارای اشااتیا جبااری پااایین نیااز رد نشااه پا

آزمااون

«همبستلی پیرسون» به کار گر ته شه
جدول  .12همبستگی بین باورهای آموزشی معلّمان با سطح پایین اشتیاق جبری و کنشهای کلاس آنها
کن

P

کلاسی

همبستلی پیرسن

664

- 175
باورهای آموزشی

همانگونااه کااه در جااهول ( )17مشاااههه میشااود ،همبسااتلی معناااداری بااین باورهااای
آموزشاای گزارششااهه معلّمااان دارای اشااتیا جبااری پااایین و کاان

کلاساای آنهااا وجااود

نهارد ()r)11( = - 175 ،p = 664
رویاۀ دوم بااه بررساای همبسااتلی باورهااای آموزشاای معلّمااان دارای اشااتیا جبااری بالااا
و کاان

کلاساای آنهااا میپااردازد در آزمااون «ناپااارامتری کلمااوگرو

اساامیرن » ،سااط

طااای  .45اارگ نرمااال بااودن میااانلین نماارۀ متییرهااای باورهااای آموزشاای ( ) 501و
کاان

کلاساای ( ) 871در معلّمااان دارای اشااتیا جبااری بالااا نیااز مااورد تأییااه بااود پ ا

از

آزمون «همبستلی پیرسون» استفاده شه
جدول  .13همبستگی بین باورهای آموزشی معلّمان با سطح بالای اشتیاق جبری و کنشهای کلاسی آنها
کن

P

کلاسی

همبستلی پیرسون

101
باورهای آموزشی

440
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تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

همانگونااه کااه در جااهول ( )17مشاااههه میشااود ،بر لااا

معلّمااان دارای اشااتیا

جبری پاایین ،همبساتلی قاباب تاوجّهی باین باورهاای آموزشای گزارششاهه معلّماان دارای
اشتیا جباری بالاا و عملکارد آموزشای آنهاا وجاود دارد (باهعبارتدیلر ،یعنای همبساتلی
بین باورهای آموزشی و نمود ر تاری این باورها ( )r)11( = 10 ،p < 41اس).
 .5بحث و نتیجهگیری

هه

ما از این پاهوه  ،مطالعاۀ مطابقا .و یاا عاهم مطابقا .نماود شانا تی باورهاای

آموزشی معلّمان زبان انللیسی باا نماود ر تااری ایان باورهاا و بررسای نقا
در تعااهیب رابطااۀ ایاان دو بااود یا تااههای پااهوه
ودا هاااری معلّمااان و کاان

اشاتیا معلّام

نشااان داد کااه بااین باااور مبتناای باار

کلاساای آنهااا ،لزومااا ،همبسااتلی وجااود نااهارد ایاان یا تااهها

بااا یا تااههای پهوه هااای گاشااته همسااو هسااتنه (بَسااتورکمن ،لوئااون و الاای 7440 ،؛
یاا

و باار 7441 ،؛ کریماای و دهقااانی7416 ،؛ کریماای ،عبااهالهی و ااالص فقیقاای،

7416؛ کریماای و نیااری )7411 ،بااق نتااایی پرساا

اوّل و سااوم تحقیااق ،میااان چهااار

گااروه معلّمااان ،بااه لحااا باورهااای آموزشاای گزارششااهۀ آنهااا ،تفاااوت معناااداری وجااود
نهاشا .بااینفاال ،تنهاا معلّماانی شاواههی از همبساتلی تطاابق باورهاا و کان

آموزشای

ااود نشااان دادنااه کااه دارای درجااۀ بالااایی از اشااتیا سااازگار و اشااتیا جبااری بودنااه
هم نین ،معلاوم شاه کاه باورهاای آموزشای گزارششاهۀ معلّماان دارای اشاتیا ساازگار و
اشتیا جباری بالاا و پاایین تقریباا همساان اسا ،.امّاا پیوناه ایان باورهاا باا کان

کلاسای

معلّام بااه اارز معناااداری متفاااوت اساا .بااهعبارتدیلر ،تطااابق نمااود شاانا تی و ر تاااری
ق در آن دسته از معلّماانی مشااههه میشاود کاه تاا اناهازۀ زیاادی دارای اشاتیا ساازگار
یااا اشااتیا جبااری هسااتنه یا تااههای ایاان پااهوه
معلّم میتواناه نقا
و کن

فاااکی از آن اساا .کااه میاازان اشااتیا

بسایار مهمای در همبساتلی میاان باورهاای آموزشای گزارششاهۀ وی

کلاسی او داشته باشه
بااق نیاار دَی ( ،)7441معلّمااان مشااتا  ،ایااههالهااای آموزشاای و باورهااای ااود را در

کااار تااهری

ماانعک

میکننااه و این ااور بااه نیاار میرسااه کااه بخ ا

مهماای از اش اتیا ،

تعهه و کارایی کلا های آنهاا وابساته باه چناین ایاههالهاا و باورهاایی اسا .درواقای باین
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باورهااای آموزشاای و نمااود ر تاااری باورهااای معلّمااان مشااتا سااازگاری وجااود دارد
همان ور که در نتاایی پرسا
کان

دوم و چهاارم ایان تحقیاق پیهاسا ،.تفااوت معنااداری باین

کلاسای معلّماان باا اشاتیا ساازگار و جباری بالاا و کان

کلاسای همکااران آنهاا باا

اشااتیا سااازگار و جبااری پااایین وجااود دارد رایااه ( ،)7441معلّمااان مشااتا را ا اارادی
میدانااه کااه کااار ااود را جااهّی میگیرنااه و ایااههها و باورهااای ااود را واضاا بیااان
میکننه آنها علاقۀ وا اری باه فاوزۀ دانا

دارناه ،از ایاهههای ناوینی کاه منجار باه بهباود

وضعی .میشونه باا آ اوش بااز اساتقبال میکنناه ،باه مساائب مرباو باه کلاا

اشارا

و

آگاهی کاماب دارناه و باه علاایق و چال هاای مارتب باا دان آماوزان جاوانی کاه هار روز
بر سر کلا
باار اسااا

فاضر میشونه ،علاقهمنه هستنه
نتااایی پنجمااین و ششاامین پرساا

تحقیااق ،همبسااتلی معناااداری بااین

باورهای آموزشی گزارششاهه معلّماان باا اشاتیا ساازگار و جباری پاایین و کان
آنهااا وجااود نااهارد؛ و باار لااا

کلاسای

معلّمهااای دارای اشااتیا سااازگار و جبااری پااایین،

همبسااتلی قابااب تااوجّهی بااین باورهااای آموزشاای گزارششااهه (نمااود شاانا تی) معلّمااان
دارای اشااتیا سااازگار و جبااری بالااا و کاان

کلاساای (نمااود ر تاااری) آنهااا وجااود دارد در

پهوه هااای گاشااته ،ایاان واقعیاا .کااه اشااتیا جبااری میتوانااه هماننااه اشااتیا سااازگار،
معلّم را در رسیهن باه تعاالی یااری کناه ،تقریباا ،میفاول ماناهه اسا( .والرناه و همکااران،
 7441و )7448؛ امّا در پهوه

فاضار ،باا توجّاه باه نتاایی پرسا

ششام تحقیاق ،معلّماان

دارای اشتیا جباری بالاا تقریباا عملکاردی در ساط معلّماان دارای اشاتیا ساازگار بالاا از
ود نشاان دادناه هم ناین ،در پهوه هاای گاشاته باه ایان نکتاه اشااره شاهه اسا .کاه
زیااار مقولاااههای اشاااتیا  ،یعنااای اشاااتیا ساااازگار و جباااری ،بهصاااورت همساااانی باااا
شااا صهای عملکاارد در ارتبااا هسااتنه (ماگیااائو ،والرنااه ،کارساا ،1.ساالوی ،لاکایااب،7
بو رد و کوئستنر7441 ،؛ والرنه و همکاران 7441 ،و )7448

1. Charest
2. Lacaille
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تفاوتهای معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و

در پیشینۀ پهوه هاای موجاود باه ایان موضاو توجّاه شاهه اسا .کاه موانای بیرونای،
ماننه کمبود زماان و اجباار بارای اجارای کاماب برناماۀ درسای و تعاهّد کلا هاای معلّماان،
از مواردی هساتنه کاه افتمالاا بار روش آماوزش معلّام تاأثیر میگاارناه و باه دلیاب وجاود
چنین ماوانعی ،آنهاا نمیتوانناه در محای کلاا  ،باه باورهاای آموزشای اود جاماۀ عماب
ب وشاااننه (کریماای و دهقااانی7416 ،؛ کریماای و نیااری )7411 ،یکاای از مواناای مهاام در
عملاای کااردن باورهااای آموزشاای در کلااا  ،محااهودی.هایی اساا .کااه معلّمااان بااه دلیااب
بر اای سیاساا.های تجااویزی مرسسااههای آموزشاای بااا آن مواجهانااه باااوجوداین ،نتااایی
پهوه

فاضر فااکی از آن اسا .کاه اشاتیا معلّام ،باهویهه اشاتیا ساازگار ،میتواناه تاا

ف اهّ زیااادی باار ایاان مواناای و سیاساا.های محهودکننااهه لبااه کنااه و موج ا
بی ازپی

سااازگاری

باورهای معلّم با عملکرد کلاسی وی شود

باار ایاان اسااا  ،پیهاساا .کااه معلّمااان مشااتا  ،فتّای در هنلااام وجااود محااهودی.ها و
کمبود امکاناات هام در تلاشاناه تاا باورهاای اود را در کلاا
تااهری

در

محقّاق ساازنه و باه

همسااو بااا باورهااای ااود ادامااه میدهنااه ازآنجاکااه ا ااراد دارای اشااتیا سااازگار

بالااا ،همااواره بااه دنبااال یااا تن راههااای لّاقانهانااه (لااوه 1و لااو ،)7417 ،7معلّمااانی بااا ایاان
ویهگی شخصایّتی ،روشهاایی لّاقاناه بارای عملای کاردن باورهاای واقعای اود واهناه
یا .
بنااابراین ،میتااوان بااه ایاان نتیجااه رساایه کااه ارتقااای اشااتیا معلّاام نقاا

مهماای در

پیشاار  .فر ااهای وی ایفااا میکنااه ،چراکااه ایاان صیصااه بااه اارز معناااداری در
تحققبخشاایهن بااه باورهااای معلّاام در کلااا

در

نقاا

دارد بساایاری از صاااف نیران

فاوزۀ آمااوزش از محی هااای بااهون اشاتیا بهشاهّت انتقاااد میکننااه و بار ایاان باورنااه کااه
بااه دلیااب نبااود اشااتیا  ،بساایاری از نیامهااای رساامی آموزشاای تبااهیب بااه نیامهااایی
یرانسااانی و ناکارآمااه شااههانه (ساراسااون )1118 ،7از نیاار ایان انهیشاامنهان ،معلّمااان ،بااه

1. Luh
2. Lu
3. Sarason
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و مهارتهااای ااود را باارای روشاان کااردن

مسیر رشه و پیشر  .ارتقا بخشنه (میرشجاعی و همکاران)7411 ،
یا تااههای ایاان پااهوه  ،اشااتیا معلّاام ماایتوانااه تااأثیر چشااملیری باار

باار اسااا

سازگاری باورهای معلّماان و عملکارد کلاسای آنهاا داشاته باشاه باهعلاوه ،پاهوه
بااا تمرکااز باار اهمّیّاا .جایلاااه اشااتیا بهم ابااۀ یا

فاضار

متییاار شخصاای اثرگاااار باار سااازگاری

باورهااای آموزشاای مبتناای باار ودا هاااری معلّمااان زبااان انللیساای و عملکاارد آموزشاای
آنهااا ،یا تااههای جهیااهی را بااه پیشااینۀ مطالعاااتی تطااابق باورهااا و عملکاارد آموزشاای
میا زایه درنتیجه ،با توجّه باه یا تاههای ایان پاهوه  ،میتاوان باه ایان مهام دسا .یا ا.
کااه ارتقااای اشااتیا معلّمااان ماایتوانااه در تقویاا .عملکاارد آنهااا مفیااه باشااه ایجاااد محاای
آموزشاای گاارم و صاامیمی و بهبااود آمااوزش فر ااهای میتوانااه یکاای از روشهااایی باشااه
که در تقوی .عملکارد معلّام مارثر واهاه باود و اگار ایان روشهاا در کلاا
شونه ،متعاقبا ،باع

در

پیااده

ارتقای سط دان آموزان واهنه شه

معلّمهاا تااأثیر ار العااادهای بار کیفیّا .اجاارای در

دارناه دان آمااوزان قا زمااانی

مزایای شور و شاو تحصایلی و آموزشای را تجرباه میکنناه کاه معلّمهاایی مشاتا داشاته
باشانه؛ معلّماانی کاه بارای کارشاان و بارای دان آماوزان اهمّیّا .قائاب هساتنه (مونتاالوو،1
منساافیله 7و میلاار )7441 ،7تااهاوم بخشاایهن بااه عّالیّاا .انلیزهمنااه معلّاام بااا اشااتیا در
کلااا

در

بایااه ساارلوفۀ برنامااههای مااهیران و مساائولان تربیاا .معلّاام قاارار گیاارد؛

بنااابراین مرسسااههای آمااوزش زبااان بهتاار اساا .سیاساا.های نااوین ااود دربااارۀ جااا
معلّم را باه ایان سم.وساو هاهای .کنناه و اشاتیا را معیاار سیاسا.های جاا

معلّام در

نیاار بلیرنااه تربیاا .مربیااان زبااان و سیاساا.گااران فااوزۀ تربیاا .معلّاام ،میتواننااه از
دیاهگاهها و نتااایی مقالااۀ فاضاار باارای آگاهیبخشایهن بااه معلّمااان اسااتفاده کننااه و راه آنهااا
را در مسیر تهری

توأم با لاّت و اشتیا هموار سازنه

1. Montalvo
2. Mansfield
3. Miller
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هام همانناه ساایر پهوه هاا باا محاهودی.هایی مواجاه اسا .کاه نتاایی

آن بایه با افتیا بیشتری تفسایر شاود اوّلاا ،نتاایی مرباو باه ارزیاابی عملکارد معلّام بایاه
بااا افتیااا بررساای شااود ،زیاارا از هاار معلّام تنهااا دو کلااا

بررساای شااه ،در پهوه هااای

آینااهه پیشاانهاد ماایشااود جلسااات درساای بیشااتری مشاااههه شااود ثانیااا ،قا عملکاارد 57
معلّاام بررساای شااهه اساا.؛ بنااابراین ،پیشاانهاد میشااود کااه در پهوه هااای آینااهه از
کلا هااای شاارک.کننهگان بیشااتری بااهعنوان داده اسااتفاده شااود ثال ااا ،در پااهوه

فاضاار،

تنهااا متییاار شخصاایتی درنیرگر تااه شااهه ،متییاار اشااتیا بااود؛ بنااابراین ،بهتاار اساا .در
تحقیقاات آیناهه ،دیلاار ویهگیهاای م با .شخصایّتی کاه بار عملکاارد معلّام اثرگاارنااه ،در
نیاار گر تااه شااونه نکتااۀ مهاام دیلااری کااه بایااه بااه آن اشاااره کناایم ایاان اساا .کااه روش
گااردآوری دادههااا مبتناای باار مشاااههۀ کلا هاساا .کااه ی ا

روش کیفاای جماایآوری داده

اساا .بهتاار اساا .کااه در مطالعااات آتاای از سااایر روشهااای گااردآوری داده ،ماننااه روش
«مصاافبۀ بازسازیشاهه» ،نیاز اساتفاده شاود در آ ار اینکاه تعاهاد معلّمهاای مارد مرسساۀ
مااوردنیر باای
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محمّدنبی کریمی دانشاایار گروه زبانهای ارجی دانشاالاه وارزمی اساا .فوزۀ تخصااصاای
پهوه های ایشااان بیشااتر در زمینۀ تربی .معلّم ،راگیری زبان دوم و شاانا  .در معلّم و راگیر
اس.
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Abstract
The phenomenon of language attrition has been identified as an important obstacle
that runs counter to the process of language learning. This paper investigates whether
foreign language attrition affects the levels of accuracy, fluency and complexity in
speaking skills of Iranian EFL learners. In doing so, 37 English language learners
within an age range of 18 to 35 were selected from intermediate and advanced levels
of oral proficiency based on convenience sampling. To assess the speaking ability of
the participants, an IELTS speaking mock test was administered with various topics
at four different stages of the study over a period of nine months—at the beginning
of the loss of contact with the language, three months, six months and nine months
after the loss of contact with the language learning experience. In order to answer
the research questions, a repeated-measures ANOVA was used. The first research
question was concerned with the impact of attrition on the complexity level of
Iranian EFL learners’ speaking skills across the four stages. The results indicated
that attrition significantly affected complexity. As for accuracy, significant and
meaningful differences were found across the four stages. Similarly, regarding
fluency that relates to the third research question, the results suggested a significant
impact of attrition on this aspect of speaking. Moreover, the results of the effect size
demonstrated that attrition had the highest impact on fluency and the lowest on
accuracy.
Keywords: Foreign Language Attrition, Speaking Skills, Accuracy, Fluency,
Complexity
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چکیده
پدیدددۀ سریددای

زبددا ی بددهعنوان مددا مهمددی در رو ددد یددادگیری زبددان ،بدده مفهددوم

سراموشی و اُسد

مهدارتهدای زبدا ی بدوده کده براردر ددود تمداا زبدا ی و یدا دوری از

محیطهدای آموزشدی بده وجدود مدیآیدد در مهدارتهدای تولیددی ،جنددههدای متفداوتی
ازجمله میزان دقّ  ،روا دی و پیییددگی مدورد هددن ایدد پدیدده قدرار مدیگیر دد ایدد
مقالدده بدده برریددی تددیریر سریددای

زبددان رددارجی بددر می دزان دقّ د  ،روا ددی و پییی ددگی

مهارت گفتاری زبدانآمدوزان ایرا دی میپدردازد بده ایدد منودور ،در پدووه

ااردر 13

فددر از سراگیددران زن و مددرد زبددان ا لیس دی در بددازۀ یددنی  11تددا  13یدداو و بددا یددط
مهددارت گفتدداری متویددط و پیشددرسته بددر ایدداا رو
ا تخدداش شددد د همینددید جه د

ارزی دابی توا ددایی صددحد

آزمددون آزمایشددی «آیلددت » در قال د

« مو ددهگیددری در دیددترا»
کددردن شددرک کنندددگان ،از

مورددوعات مختلددد در اهددار مرال دۀ پددووه

در طیّ یک دورۀ ُهماهه (در ابتدای مطالعده ،یده مداه ،شد

مداه و ده مداه پد

و

از قطد

سراینددد یددادگیری زبددان) ایددتفاده شددد بددرای پایددب بدده یددتالات تحقیددق ،از آزمددون
« »ANOVAبددا مدددو ا دددازهگیددری مکددرّر ایددتفاده شددد تددایج تحقیددق شددان داد
سریددای  ،تددیریر قابد تددوجّهی بددر متغیددر پیییددگی دارد همینددید از وددر دقّد

زبددا ی
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زبان رارجی بر

سریددای  ،بیشددترید تددیریر را بددر روا ددی و کددمتددرید تددیریر را بددر دقّدد

گفتددار دارد

درمجموع ،تدایج شدا ر آیدی پدییری قابد توجّده کلّیدۀ جنددههدای مهدارت صدحد
زبا ی ای

کردن در مقاب سریای
کلیدددوا هها :سریددای

زبددان رددارجی ،مهددارت صددحد

کددردن ،دقّدد  ،روا ددی،

پیییدگی
 .1مقدّمه

زبانآمدوزان ممکدد اید

در طدیّ سرایندد یدادگیریِ زبدان دوم « 1»L2بدا موا د مختلفدی

در یدطوح مختلدد یدادگیری روبدهرو شدو د از ایدد ودر ،سریدای

2

زبدان دوم موردوعی

مهم دی در اددوزۀ سراگیددری زبددان دوم « 1»SLAمحسددوش میشددود کدده اوّلددید بددار در اوای د
دهددۀ  1814مطددرح شددد (وی )2410 ،0بددا وجددود مطالعددات سددراوان در مددورد سراگیددری
زبدان ،سریددای
ای د

زبددان دوم و یدا زبددان رددارجی « 3»FLاندددان مددورد برریددی قددرار رستدده

( اگددازاوا2411 ،1888 ،6؛ رای د 1888 ،3؛ اشددمید2411 ،1؛ ایددتارن1881 ،8؛ ولتددن

و گر دددو )1881 14،و دا د

مددا در ارتددداط بددا ابعدداد مختلددد ایددد مورددوع بددا توجّدده بدده

تحقیقددات گسددترده در اددوزۀ « ،»SLAسدددتاً ،محدددود ایدد

(بدداردویی 11و ایددترین ر،12

 )2414در همدید رایددتا ،کدوپکی و اشددمید )2411( 11بدده مسدللۀ عدددم وجدود دا د
در ارتداط با عوامد تیریرگدیار بدر تجربدۀ سریدای

قطعددی

زبدان اشداره کدردها دد در برردی دی در

از پددووه هددا ،رلددی مربددوط بدده ان دید مطالعدداتی مددورد تیکیددد قددرار گرستدده ای د

بددهزعم

1. second language
2. attrition
3. second language acquisition
4. Wei
5. foreign Language
6. Nagasawa
7. Russel
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لددامدرت ( ،1812ص « )6مددا در مددورد حددوۀ ی دادگیری زبددانهددا اطّلاعددات سدددتاً رددوبی در
داریددم باایدادداو ،دا د

دی د

مددا در مددورد حددوۀ سراموش دیِ مهارتهددای زبددا ی پ د

از

یددادگیری بسددیار محدددود ای د » بددهعدارتدی ر ،توجّدده بیشددتری معطددون بدده ی دادگیری و
سرآیندددهای سراگیددری زبددان بددوده ای د  ،دراالیکدده عوام د ِ اصددلی سراموشددی آمورتددههددای
زبا ی و میدزان آ هدا انددان مدورد توجّده قدرار رستده اید
امددر ،مشددکلات متددداوو در رو
ای

یکدی از دلاید ااتمدالیِ ایدد

و سرآینددد تحقیددق در اددوزۀ مطالعددات سریددای

که اشمید یز به آن اشاره کرده ای

(اشمید)2411 ،

درایدارتددداط ،بدده وددر مددیریددد توجّدده بدده تفدداوت ب دید سریددای
رددارجی در ا جددام تحقیقددات در ایددد اددوزه ،اددا ز اهمّیّد
( )1888و تدداورا )2441( 2سریددای

زبددان دوم و زبددان

باشددد در ایددد رایددتا ،ها سددد

1

زبددان دوم را اددالتی مددیدا نددد کدده در آن سددرد زبددان

دومددی را کدده بهصددورت طدیع دی و در محددیط « »L2سددرا گرستدده باشددد ،سرامددو
سریای

زبددان

کنددد؛ امّ دا

زبان رارجی اشاره بده هدر زبدا ی کده در سضداهای آموزشدی ریدمی ،مدریده و یدا

دا شدد اه سددرا گرستدده شددده ایدد  ،دارد در ایددد زمیندده محقّقددان پیشدد امی ما نددد کددوهد
( ،)1818اکومددا ،)1883( 0ولتددن
( )1816بدده کنکددا

و گر دددو ( )1881و ولتددن  ،ون ال د

3

پردارتددها ددد باایدادداو ،میکددان ،مککددویید و لمددوسر،)2418( 6

معتقد ددد بدده دلیدد سقدددان مطالعددات کدداسی در ارتددداط بددا سریددای
کاملی سد

و شددیل

1

زبددان رددارجی ،درک

به اید پدیده وجود دارد

از ایددد وددر ،در بددید اهددار مهددارت اصددلی زبددان ،مهددارتهددای تولیدددی و بددهویددوه
صددحد

کددردن بیشددتر در معددرس سریددای

قددرار دار ددد (ها سددد2441 ،؛ وی،)2410 ،

دراالیکدده بیشددتر تحقیقددات در ایددد زمیندده بدده مسددللۀ سریددای
پردارتدده اید

مهددارتهددای دریدداستی

(ولتددن  )1818 ،3بدده وددر مدیریددد محددیط یددادگیری زبددان رددارجی رددود
1. Hansen
2. Taura
3. Cohen
4. Nakuma
5. Weltens, Van Els, & Schils
6. Mickan, McQueen, & Lemhöfer
7. Weltens

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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تددیریر زیددادی در اُسدد

مهددارت گفتدداری دارد ،زیددرا در ایددد االدد

مهددارت بددرای سراگیدران بددهمرات
ای
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سرصدد

کددمتددر از محددیطهددای یددادگیری زبددان دوم و زبددان اوّو

علداوه بدر ایدد ،مطالعدات اداکی از آن اید

با یدایر مهدارتهدای زبدا ی اهمّیّد

تمددرید ایددد

کده مهدارت صدحد

کدردن در مقایسده

بیشدتری در د یدای امدروز ارتداطدات دارد (بدرای مثداو

رددامخید2414 ،1؛ بو نددو ،مادریددد و مکلددارن2446 ،2؛ اِر2444 ،2412 ،1؛ و ددان1883 ،0؛
یلسددی-ماریددیا )2441 ،2441 ،3ایددد در اددالی ایدد

کدده یددایر پووهشدد ران صددحد

کددردن را پیییددهتددرید یدا دشددوارترید مهددارت زبددا ی مدیدا نددد (تددارون2443 ،6؛ یلسددی-
ماریددیا و اولشددتاید )2444 ،3همینددید اعتقدداد بددر ایددد اید
تددیریر را در موسقیدد

کدده صددحد

کددردن بیشددترید

ارسددهای و تحصددیلی زبددانآمددوزان دارد (هدداروی2444 ،1؛ بیکددر و

ویددترو  )2441 ،8و بای دد آن را هدددن اصددلی هرگو دده آمددوز

زبددان دا س د

و

(دی دوی

پی درا )1881 ،14بددهعلدداوه از دیدددگاه شددکیدایی و جمشددیدن ( )1041ایددد مهددارت اتّددی
در بهدددود و سراگیددری  1مهددارت اصددلی دی ددر زبددان دوم یددز ق د

تعیددیدکنندددهای دارد از

بُعد اجتمداعی یدز ،زارعدی ،بابدایی و یدیّدی وقدابی ( )1182بدر اهمّیّد
کردن در شک گیدری هویّد

گفتمدان و صدحد

سراگیدران زبدان از طریدق تدیریر بدر ههدد و ااسوده و در هاید

رستار آ هدا تیکیدد کرد دد بندابراید ،درک بهتدر از جنددههدای مختلدد اُسد

مهدارت گفتداری

میتوا د برای معلّمان و زبانآموزان بسیار یودمند باشد.

برری دی سریددای
اُس

زبددان رددارجی در مهددارت صددحد

مهارت گفتاری را ارتقاء میدهدد ،بلکده دا د

کددردن ددهتنها درک مددا از می دزان

مدا سدد

بده سراگیدری و آمدوز

مهددارت مهددم را بهوایددطۀ درک «سرآیندددهای کاهنددده» 11مددرتدط بددا آن ،گسددتر

ایدد

میدهددد

1. Khamkhien
2. Bueno, Madrid, & McLaren
3. Ur
4. Nunan
5. Celce-Marcia
6. Tarone
7. Celce-Marcia & Olshtain
8. Harvey
9. Baker & Westrup
10. Davies & Pearse
11. regression
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اید امدر همیدو بدا یاستدههای مطالعدات پیشد اما ی ما ندد آکسدفورد ،)1812( 1اید
ایدداا آن مطالعددۀ سریددای
طولا یمدّت رو

تددری

در اددوزۀ « 2»EFL / ESLم دیتوا ددد اطّلاعدداتی دربددارۀ ارددرات
در ارتیدار معلّمدان زبدان قدرار دهدد بده همدید ترتید  ،کدوپکی

و اشددمید ( )2440معتقد ددد مورددوع سریددای

زبددا ی بیشددتر بدده دلی د ارتددداط ااتمددالی آن

بددا اکتسدداش زبددان دوم ،دورههددا و ییای د های تدددری
بددرای تددددی دا د

کده بدر

زبددان و ی داز بدده ارا ددۀ رو هددایی

زبددان رددارجی کس شددده در مدریدده د دا ش د اه ،بدده مهددارتی پای ددار،

مددورد توجّدده قددرار گرسد

بددهزعم آ هددا ،از ای دد طریدق مدیتددوان بدده تلددا

معلّمددان زبددان،

ییای گیاران اوزۀ یادگیری زبان و اتّی زبانآموزان معنا بخشید.

بددر ایددد ایدداا ،مطالعدۀ اارددر یددعی در برریددی میدزان سریددای

در مهددارت صددحد

کردن در میدان زبدانآمدوزان ایرا دی از ودر متلفدههای دقّد  ،روا دی و پیییددگی را دارد تدا
بدددیدویددیله میددزان آیددی پددییری جندددههددای مختلددد ایددد مهددارت و همینددید حددوۀ
عملکرد آن در مرااد زمدا ی متفداوت ،مشدخص شدود در ایدد رایدتا یدتالات تحقیدق بده
شرح زیر ای :
 1آیددا سریددای

زبددان بددر میددزان پییی ددگی مهددارت صددحد

کددردن زبددانآمددوزان

ایرا ی در یط متویط و پیشرسته تیریر میگیارد؟
 2آیا سریای

زبدان بدر میدزان دقّد

مهدارت صدحد

کدردن زبدانآمدوزان ایرا دی

در یط متویط و پیشرسته تیریر میگیارد؟
 1آیا سریای

زبان بدر میدزان روا دی مهدارت صدحد

کدردن زبدانآمدوزان ایرا دی

در یط متویط و پیشرسته تیریر میگیارد؟
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2مفهوم فرسایش

در ارتددداط بددا تعریددد سریددای  ،مفدداهیم مختلفددی ارا دده شددده ایدد
جدیددترید تعریدد مربددوط بدده کددوپکی ( )2440اید

باایدادداو،

کدده بددر ایدداا آن ،سریددای

زبددا ی

1. Oxford
2. English as a foreign language/ English as a second language

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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دادن زبددان اوّو یدا دوم سددرد یدا اتّدی بخشددی از آن در طددوو یددک سد

بنددا بدده دلددایلی ایددر از بیمدداری دارد در مطالعددهای دی ددر ،کددوپکی و اشددمید ( ،2440ص )3
تعریدد سدددتاً مشددابهی ارا دده کددردها ددد« :سریددای  ،اسد
ای
ال

ایرپاتالوژیددک مهارتهددای زبددا ی

کده سدرد پدی تدر آ هدا را سراگرستده اید » علداوه بدر ایدد ،بدر ایداا طدقهبنددی ون
( )1816ماهیّد

سریدای

مدیتوا دد بدر ایداا ادوزه و زمیندهای کده سریدای

در آن

رخ میدهددد ،متفدداوت باشددد ایددد طدقهبندددی بددهعنوان تنهددا ادداراوش موجددود در تقرید داً
زبددا ی مددورد ایددتفاده قددرار میگیددرد و مطالعددۀ اارددر

تمددامِ مطالعددات مربددوط بدده سریددای
یز در اوزۀ گروه یوم آن ،یعنی سریای

زبان رارجی ،صورت گرسته ای :

 از دی

دادن زبان در محیط  : 1L1سرامو

 از دی

دادن زبان در محیط : L2مهاجران؛

 از دی

دادن زبان در محیط : L1سریای

 از دی د

کردن گوی ؛
زبان رارجی؛

دادن زبددان در محددیط : L2برگش د

زبددا ی در اسددراد یددالخورده (بدده

ق از کوپکی و اشمید)2440 ،
علاوه بدر ایدد ،تلدوریهدا و سرردیّههدای مختلفدی در ارتدداط بدا مفهدوم سریدای

زبدا ی

وجددود دارد در ایددد رابطدده« ،سررددیّۀ رگریددیون )« ،»2(RHسررددیّۀ بازیددابی دداموسق
)« ،»(RFHسرردیّۀ آیددتا ۀ سعّداویددازی ) » 0(ATHو «تلددوری زواو» 3االد
مربوط به ابعاد مختلدد سریدای
بازیدابی داموسق ا جددام شدده اید
بازیددابی موقدد
بازیابیِ منای

زبدا ی مطدرح میشدو د ایدد پدووه

1

در بحد هددای

هدمیدو بدا سرردیّۀ

کده بددر طددق آن ،سراموشدی بدده دلید عدددم دیتریدی یددا

اطّلاعددات مددد وددر مددا رخ میدهددد درواقدد  ،درصددورتیکه یددر بهددای
در ارتیدار داشدته باشدیم ،اطّلاعدات مدورد ودر مدا بدا موسّقیّد

قابد بازیدابی

رواهنددد بددود (لفتددوا 6و لفتددوا ،1836 ،ص  )31ایددد سررددیّه در ا طددداب بددا تعریددد
1. first language
2. regression hypothesis
3. retrieval fail hypothesis
4. activation threshold hypothesis
5. decay theory
6. Loftus
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ایدد
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کدده آن را «اسددوو در دیتریددی» بدده دا دد

زبددا ی مددیدا ددد و در ایددد مطالعدده مددورد ایددتفاده قددرار گرستدده اید

بدهعلدداوه ایددد سرردیّه

تیکیددد مددیکنددد کدده در مهددارتهددای گفتدداری و وشددتاری زبددان دوم بدده دلی د عدددم وجددود
یددر بهددای شددنیداری و دیددداری (کدده در مهددارتهددای دریدداستی وجددود دار ددد) ،عملیددات
بازیابی مشک تر بدوده و در تیجده سراموشدی و سریدای

در ایدد مهدارتهدا بیشدتر رخ مدی-

دهد (اک)2440 ،2
 .2 .2عاملهای تأثیرگذار در فرسایش

متغیرهددای زیددادی در ارتددداط بددا عوام د سریددای
( ،)2440شددواهد مربددوط بدده تددیریر زمددان قطعدی یسد

شنایددایی شدددها ددد بدده وددر هدداتز
بددرای مثدداو ،ولتددن

داد در یدداوهددای اوّو عدددم ایددتفاده از زبددان ،میددزان سریددای
بعدددی (مثل داً بعددد از  3یدداو) بیشددتر ای د
ایرقاب پدی بیندی اید

( )2441سریای

1

( )1881شددان

در مقایسدده بددا دورههددای

در مقاب د  ،بددهزعم مهوتیددوا )2414( 0و تدداورا
و از ایدد ودر سرآیندد ایررطّدی محسدوش مدی-

شددود بددر طدددق ایددد مطالعددات ،طددوو «دوره هفت ددی» ،3یعنددی طددوو سریددای  ،دامنددۀ
سراموشددی زبددان را تعیددید مدیکنددد همینددید در ارتددداط بددا متغیدر «یددط مهددارت» شددواهد
متناقضددی وجددود دارد درایدارتددداط ،مطالعددۀ ابین هدداهون )1113( 6هددمرایددتا بددا پددووه
کدوهد ( )1818 ،1816شدان میدهدد ااتمدداو سریدای
بالدداتر بیشددتر ای د

در زبدانآمددوزا ی بدا یدط مهددارت

در مقاب د  ،بددر طدددق مطالعددات مهوتیددوا ( )2414و مورتددا ،)2441( 3

یط بالاتر مهارت اوّلیه بده همدراه دورههدای طولدا یتر یدادگیری زبدان بده «افد » بهینده و
در تیجده کداه
( )2412یز سریای

سریدای

زبدا ی کمدک مدیکندد بده همدید ترتید  ،عسد ری و مصدطفی

کدمتدری در یدطوح بالداتر زبدانآمدوزان ایرا دی مشداهده کرد دد تدیریر

1. Sharwood Smith
2. Ecke
3. Hutz
4. Mehotcheva
5. incubation period
6. Ebbinghaun
7. Murtagh

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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در مطالعدات دی در یدز برریدی شدده اید

عدم ایدتفاده از زبدان در یدطوح سریدای

بده

عقیدددۀ پددارادی  ،)2440 ،2443( 1بسددامد پددایید و تددیرّر در کدداربرد زبددان بددرای بددروز
سریای

و عوامد دی در بده ایدد ا ددازه ادا ز اهمّیّد

کاسی ای

بنددا بدده یاستددههددای معرسدد
سریای

یسدتند از یدوی دی در،

و روح شدداد ( )2443کدداربرد زبددان قدد

اندددا ی در کیفیّدد

دارد

 .3 .2تأثیر فرسایش بر مهارتها و بخشهای زبانی

بدده وددر مدیریددد میددزان و حددوۀ تددیریر سریددای
زبددا ی متفدداوت ای د

بددر جندددههددای مختلددد یدک مهددارت

یددلی ر )1881( 2و وی )2410( 1بددر ایددد باور ددد کدده سریددای

بددر

زبان دوم بهصورت ا تخابی تیریر مدیگدیارد و جنددههدای مختلدد یدک زبدان بده شدیوههدای
متفاوت دیدتخو
دامنددۀ سریددای

سریدای

قدرار مدیگیر دد باایداداو ،متخصّصدان زبدان دربدارۀ مکدان و

وددرات متفدداوتی دار ددد بددرای مثدداو ،گددورو )2440( 0دیددتور زبددان و

یارتارهای پیییددهتدری را کده دارای کداربرد زبدا ی محددود هسدتند « شدا هدار» 3مدی امدد
بهطورکلّی اعتقداد بدر ایدد اید
باشد ،ااتمداو بدروز سریدای

کده هراده ایدد شدا هداری در زبدان یدا ویوگدی آن بیشدتر
بیشدتری اید

(گدورو )2440 ،در همدید رایدتا ،ا دریدون

6

( )1812راطر شددان میکنددد کلمددات ی دا یددارتارهایی ک ده بددرای تمددایز بخش دی در زبددان بدده
کددار مددیرو ددد ،به دددرت دیددتخو

سریددای

میشددو د در اددوزۀ « ،»EFLعدّایددیان و

رواجوی ( )2411اظهار داشدتند واژگدان رداص و باسد مندد 3در مقایسده بدا کلمدات عدام و
ایرباسدد منددد کددمتددر داددار سریددای
سریای

بسیار زیادی را در بخ

میشددو د در همددید اددوزه ،ژو و زی)2418( 1

واژگان و رصوصاً سع ها ،مشاهده کرد د

1. Paradis
2. Seliger
3. Wei
4. Gürel
5. marked
6. Andersen
7. contextualized
8. Zhu & Xie
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یاستددههای محقّقددان دی ددر (بددرای مثدداو ها سددد و اددد )2441 ،1ادداکی از آن ای د

کدده

«واادهای مورسولدوژیکی» زبدان کده بسدامد کداربرد بالداتری دار دد در برابدر تدیریرات منفدی
سریددای

بیشددتر مقدداوم هسددتند علدداوه بددر ای دد ،همددانطور کدده مطالعدده هردینددا و جسددنر

2

( )2442شان میدهدد ،واجشنایدی ،واژگدان و حدو زبدان دوم معمولداً بدهدرجدات مختلدد
تدیریر سریدای

تحد

قدرار میگیر دد باایداداو ،مطالعدۀ آرگیدری و یدوراا )2443( 1بدر

روی بزر یالان دو زبا های کده ارتدداط ردود بدا یکدی از زبدانهایشدان را از دید
شان میدهد آیی

واردشدده بده «دا د

دادها دد

کداربردی زبدان» 0بیشدتر از یدایر جنددههاید

در

مطالعددۀ دی ددر ،یددوراا ،2440(2440 3ص  )101راطر شددان میکنددد «جندددههای مختلددد
دیتور زبان در رابطه بید گفتار -حدو در مقایسده بدا مقولدههدایِ صدرساً حدوی ،بیشدتر دادار
سریددای
سریای

میشددو د» همینددید دوات ددریاصدد و سیددروزی ( )2413یددط معندداداری از
دیتوری را در بید زبانآموزان ایرا ی« »EFLمشاهده کرد د.

در ارتددداط بددا میددزان سریددای
ادداکی از آن ای د
سریددای

در اهدار مهددارت اصددلی ،یاستددههددای بررددی از مطالعددات

کدده مهددارتهددای تولی ددی بیشددتر از مه دارتهددای دریدداستی در معددرس

قددرار دار ددد (ها سددد )2411 ،دی ددر مطالعددات پیشدد ام در ایددد اددوزه یددز بددا

یاستددههددای ها سددد هددمرددوا ی داشددته (بددرای مثدداو هاکوتددا و دی آ ددرا1882 ،6؛ ولتددن
گر دددو )1881 ،و شددان میدهددد مهددارتهددای دریدداستی ما نددد روا دددن و گددو
معمولدداً ،کددمتددر دیددتخو

پدیدددۀ سریددای

و
دادن،

میشددو د (ها سددد )2411 ،آ هددا همینددید

دریاستندد مکا یسددم «بازیددابی» بسددیار پیییدددهتر از مکا یسدم «شددنار » اید

کدده یددک عمد

شددنارتی یددادهتددر محسددوش مددیشددود (ولتسددد )1818 ،در همددید رایددتا ولتسددد ()1818
معتقددد ایدد

«در سراینددد آمددوز

دریاستی بوده ای

« »FLدر دهددۀ  ،1814تیکیددد بیشددتر بددر مهددارتهددای

و مهارتهدای ارتدداطی یدا توا دایی صدحد

کدردن کدمتدر مدورد مطالعده
1. Hansen & Chen
2. Herdina & Jessner
3. Argyri & Sorace
4. pragmatic competence
5. Sorace
6. Hakuta & D’Andrea
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قرار گرستها دد» (ص  )26بده همدید ترتید  ،یاستدههدای وی ( )2410هدمیدو بدا یاستدههدای
پیشید مدیّد آن اید
سریددای
دقّ

کده مهدارتهدای تولیددی بیشدتر از مهدارتهدای دریداستی در معدرس

قددرار دار ددد ب دهعلدداوه ،در اهددار مطالعدده زی در تددیریر سریددای

در میددزان روا ددی،

و پیییدگی در مهارتهای تولیدی مورد برریی قرار گرسته ای
رای د ( )1888ال وهددای سریددای

را در میددان  63زبددانآموز ژاپن دی مددورد برری دی قددرار

داد مطالعددۀ وی مدتنددی بددر دادههددای بهدی د آمده از دو گددروه از شددرک کننددده بددود کدده در
یده مرالده و در طدیّ دو یداو جمد آوری شدده بدود تدایج مطالعدۀ وی تفداوت معنداداری
را در بخ هدای زیدر شدان مدیداد -1 :کداه

دامندۀ واژگدان و  -2کداه

دقّد

سراگیدران

و تعداد جملات بدون رطا
یوشددیتومی )1888( 1یددز بدده شنایددایی ال وهددای سریددای
شددرک کنندگان پرداردد

بددر ایدداا یاستددههددای وی ،میددا ید تعددداد «جملددهوارهها» 2در

االدد هددای مختلددد گفتدداری کدداه
شددرک کنندددگان اُس د

در یددط روا ددی گفتدداری

یاسدد

بددهعدارتدی ر ،یددط روا ددی گفتدددار

کددرده بددود بددهطور مشددابه ،تددایج وی ادداکی از اسددزای

تدددریجی

کدداربرد اصددلااات و شددروعهددای دداموسّددق در گفتددار شددرک کنندددگان بددود هددمیددو بددا
یاستددههددای ایددد تحقیدق ،تومیامددا )2444( 1در پددووه

رددود راطر شددان میکنددد کدده روا ددی

گفتددار شددرک کنندددگان بددهموازات تغییددر زبددان و سریددای

واژگددا ی تغییددر میکنددد وی

همینید اشاره به مکد  ،تکدرار و ردود اصدلاای در دادههدای شدفّاهی مربدوط بده دایدتان-
گددویی دارد تددایج بهدید آمده از ایددد دادههددای شدفّاهی همیندید بیددا ر آن اید
گیش

کدده بددا

زمان مکد هدای شدرک کننددگان بیشدتر و طولدا یتدر میشدود در کندار آن ،میدزان

تکرار در گفتار شدرک کننددگان بهتددریج اسدزای
شاندهندۀ اُس

مییابدد بدهطور رلاصده ،یاستدههدای وی

محسدوا در روا دی کلدام بده دلید مکد  ،تکدرار و ردود اصدلاای اید

که در طوو زمان تشدید میشود

1. Yoshitomi
2. clauses
3. Tomiyama
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تومایددا ( )2441در برریددی طددولی رددود بددر روی دو شددرک کننددده ،از کدداه
یددط پیییدددگی ردددر داد میددا ید مددرۀ هددر دو شددرک کننددده سددد
کدداه

یاس د

بددود ب دهعلدداوه ،هرانددد در هددر دو شددرک کننددده کدداه

تدددریجی

بدده مرالددۀ اوّو
یددط پییی ددگی

بهروبی قاب مشاهده بود ،یط تولیدد واژگدا ی آ هدا در ایدد مددّت افد شدده یدا تنهدا بده
میدزان کمددی کدداه

یاستدده بددود اکاگدداوا ( )2411در مطالعدۀ مددوردی رددود ،بدده برریددی دو

دا دد آمددوزی پرداردد
سریدای

کدده مدریددۀ آ هددا عددوس شددده بددود یاستددههددای آ هددا ادداکی از

« »L2در جنددههدای مختلدد زبدا ی ،از جملده پیییددگی ،دقّد  ،روا دی و مهدارت
محسددوا در میددزان روا ددی و پیییدددگی

وشددتد بددود همینددید دادههددای شددفّاهی ،اُسدد
کلامی شرک کنندگان را شان داد
 .4 .2پژوهشهای مربوط به فرسایش در ایران

در اوزۀ سریای
ای د

مطالعدات بسدیار محددودی بدر روی زبدانآمدوزان ایرا دی ا جدام شدده
زبددان اوّو و جندددههای مختلددد آن ای د

کدده بخشددی از آ هددا مربددوط بدده سریددای

(برای مثداو کدارگر و رردایی2410 ،؛ مهددیآبدادی ،مددد و عدرشمفدرد2424 ،؛ جمشدیدی-
هددا و معرس د  )2446 ،باایدادداو ،در ارتددداط بددا سریددای
مطالعددات بددر روی واژگددان ا جددام شددده ایدد
معرسدد

زبددان رددارجی در ایددران ،بیشددتر

ازایدددرو ،پددووه

مرشدددیان ( )2441و

و روح شدداد ( )2443شددان داد در همددۀ یددطوح زبددا ی ،واژگددان در مهددارتهددای

تولیدی بیشدتر در معدرس سریدای
مرشدددیان ( )2441دریاس د

هسدتند تدا واژگدان در مهدارتهدای دریداستی همیندید

کدده زبددانآمددوزان در یددطوح بالدداتر ایددمهددا را دیرتددر سرامددو

مددیکننددد بددهطور مشددابه ،در مطالعدده شددیب ،قوراددایی و شمویددی ( )2413تددایج شددان داد
سعدد هددا بیشددتر از ایددمهددا در معددرس سریددای

قددرار مددیگیر ددد عدّایددیان و رواجددوی

( )2411یز در اوزۀ واژگان رداص و باسد مندد مطالعدهای ا جدام داد دد کده قدلداً بده تدایج
آن اشداره شددد در پووهشدی دی ددر ،قریددی ( )2416تیکیددد کدرد کدده بدرای درک بهتددر پدیدددۀ
سریددای

و تشددخیص میددزان آن مددیبایسدد

دو عامدد تنددوّع و بسددامد واژگددان را مددورد

برریی قرار داد بداایدوجود ،در ادوزۀ دیدتور زبدان ،بده ودر مدیریدد سقدط یدک مطالعده
تویددط دوات ددریاص د و سی دروزی ( )2413ا جددام شددده ای د

همددانطور کدده قدل داً اشدداره

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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شد ،در ایدد تحقیدق سریدای
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دیدتور زبدان در بدید زبدان آمدوزان

قابد تدوجّهی در بخد

ایرا ی مشاهده شد.

درمجمددوع ،مددرور تحقیقددات گیشددته ادداکی از آن ایدد
اکدداسی یددا سدددتاً قدددیمی ایدد

کدده مطالعددات در ایددد زمیندده

ااتمالدداً ،دلیدد ایددد امددر همددانطور کدده اشددمید (،2440

 )2411راطر شددان میکنددد ،بررددی اال هددای مشددترک در رو
مربوط به سریای

ای

پددووه

در مطالعددات

ور بده اینکده ایدد ادوزۀ مطالعداتی انددان مدورد توجّده محقّقدان

قدددرار رستددده ( اگایددداوا2411 ،؛ اشدددمید )2411 ،و درک صدددحیحی از آن وجدددود ددددارد
(میکددان و همکدداران2418 ،؛ کددوپکی و اشددمید2411 ،؛ بدداردووی-هارلیدد  1و ایددترین ر،
 ،)2414سرصدد

زیددادی بددرای تحقیقددات بیشددتر ،بهرصددوص در ارتددداط بددا سریددای

مهددارتهددای تولی ددی ،وجددود دارد علدداوه بددر ای دد ،تحقیقددات مددا و دی ددر محقّقددان ایرا ددی
(بددرای مثدداو شددیب و همکدداران2413 ،؛ دوات ددریاص د و سی دروزی )2413 ،شددان مددیدهددد
که ایدد کمددود مطالعدات و آگداهی در ارتدداط بدا پدیددۀ سریدای
زبانآموزان ایرا ی یز بسیار محرز بوده و یازمند پووه

زبدان ردارجی ،در میدان

بیشتر ای

 .3روش پژوهش
 .1 .3طرح مطالعه

در مطالعدۀ اارددر از تحلید «یددریاو زمددا ی» ) 2(TSAایددتفاده شددده اید
آمداری بیشدتر بدرای مطالعدات طدولی مناید

اید

ایددد رو

کده در آن یدک گدروه شدرک کننددگان

بددهدسعات و در سواص د زمددا ی مددنوّم بایددد مددورد ارزی دابی قددرار گیر ددد (ولیس در و سدداوا،1
2446؛ گل د  ،ویلسددون و گدداتمد )2441 ،0از ایددد رو
شده اید

(بدرای مثداو جد  ،تدی ،وا د

در مطالعددات دی ددر یددز ایددتفاده

و ها د 2413 ،3؛ رابرتدز و کریدنر )2444 ،6بده

1. Bardovi-Harlig
2. time-series analysis
3. Velicer & Fava
4. Glass, Wilson, & Gottman
5. Jebb, Tay, Wang, & Huang
6. Roberts & Kirsner

مطالعات زبان و ترجمه
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عقیدددۀ ملددو ،)1886( 1ای دد شددیوه بیشددتر بددرای مطالعدداتی بددا تعددداد مو ددۀ محدددود منای د
ای ؛ زیرا امکان مطالعات تجربدی دقیدقتدر را سدراهم مدییدازد علداوه بدر ایدد ،ایدتفاده از
ارزیابیهای معتدر و ماهیّ

طولی اید مطالعات« ،روایی یازه» 2آن را بهدود میبخشد.

 .2.3شرکتکنندگان
در پددووه

اارددر 03 ،فددر از سراگیددران زبددان ا لیسددی (بددهعنوان زبددان رددارجی) در

مرالددۀ اوّو مطالعدده شددرک

کرد ددد ایددد اسددراد بددا ایددتفاده از رو

« مو ددهگیددری در

دیددترا» از دو مدری دۀ رصوص دی زبددان در شددهر مشددهد ا تخدداش شددد د در ایددد میددان1 ،
فددر از زبددانآمددوزا ی کدده از شددرک

در یدده مرالدده دی ددر مطالعدده رددودداری کددرده و یددا

یددادگیری زبددان ا لیسددی را ادامدده داد ددد ،در تحلیدد

هددایی کنددار گیاشددته شددد د همددۀ

شددرک کنندگان جددزو سراگیددران زبددان ا لیسددی بود ددد کدده مهددارت زبددا ی رددود را در
متیسددات رصوصددی آمددوز

زبددان و دده بددهعنوان رشددته دا شدد اهی بدده دیدد

آورده

بود د از ور جنسدی  24 ،فدر از شدرک کننددگان مدرد و  13فدر زن بود دد و دامندۀ یدنی
آ هددا بددید  11تددا  13یدداو بددود ( ) SD0=2.18 ( ) M1= 21.33از وددر یددط زبددا ی11 ،
فر از زبدانآمدوزان در یدط متویدط زبدان و  18زبدانآمدوز دی در در یدط پیشدرسته قدرار
داشدتند ایدد مطالعدده طدولی بدوده و بدده همدید دلید تعددداد شدرک کننددگان در آن محدددود
بود د ایدد امدر امکدان ودارت و کنتدرو دقیدقتر سریدای

زبدا ی در شدرک کننددگان را در

دورۀ  8ماهه مطالعده سدراهم مدیکدرد یکدی دی در از محددودی هدا و مشدکلات پدی

روی

محقّقان ،یداستد شدرک کننددگا ی بدود کده ااردر بده کندار گیاشدتد سرآیندد یدادگیری زبدان
به مدّت اداق  8ماه بود د
 .3 .3ابزار پژوهش

بددرای ارزی دابی توا ددایی صددحد

کددردن شددرک کنندددگان در ابتدددای مطالعدده و همین دید

در یه مرالۀ دی ر ،یعندی در بدازههدای زمدا ی  1ماهده ،از آزمدون آزمایشدی صدحد

کدردن

1. Mellow
2. construct validity
3. mean
4. standard deviation

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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«آیلددت » بددا مورددوعات مختلددد ایددتفاده شددد یددارتار آزمددون صددحد
شام یه بخ

کددردن آیلددت

جداگا ه ای :

 مقدّمه و مصااده کده در آن بیشدتر یدتالات مربدوط بده موردوعات آشدنا ما ندد
علایق شخصی ،را واده ،مح تولّد و موارد مشابه ای

( 3-0دقیقه)؛

 گفت وی کوتداه (کدارتهدای موردوعی) کده در آن بده شدرک کننددگان کدارت
موروعی داده میشود و از آ ها روایدته مدیشدود تدا بده مددّت یدک دقیقده بده
پایددب سکددر کننددد آ هددا یدد
صحد
 بحدد
قسم

بایددد بدده مدددّت دو دقیقدده در مددورد مورددوع

کنند ( 0-1دقیقه)؛
دو طرسدده کدده در آن یددتالات ا تزاعددی و سنّیتددر در رابطدده بددا مورددوع
دوم مطرح میشود ( 3-0دقیقه)

کلّیۀ یدتالات ایدد آزمدون از مطالد

ایدتا دارد و معتددر آزمدون «آیلدت » ا تخداش شدده

کدده تویددط دا شدد اه کمدددریج (یددری کتاشهددای آیلددت
گردیدده اید

از شددماره  8الددی  )11منتشددر

علداوه بدر ایدد ،تمدام ایدد آزمدونهدای شدفّاهی بدرای تجزیدهوتحلی بعددی

ردددط و رو ویسددی شددد د بددرای ارزیددابی عملکددرد شددرک کنندددگان در آزمددون صددحد
کددردن ،از معیارهددای تحلیدد عملکددرد الددی

و بارروزیددان )2443( 1و یددوان و الددی

2

( )2441ایدددتفاده گردیدددد کددده در مطالعدددات دی دددری در ادددوزۀ «( »EFLبدددرای مثددداو
یلیما ی ،جعفری گ هر و همتی ) 1180 ،یز مورد ایتفاده قرار گرسته ای :
 دقّت جملهوارههدای درید

و بددون رطدا :درصدد جملدهوارههایی کده بددون

رطددا هسددتند در ایددد تحقی دق ،رطاهددای حددوی ،لغددوی و یددارتاری در وددر
گرسته شد د؛
 پیچیدددگی .پیییدددگی حددوی :در اینجددا از سددد
وااددد  ASایددتفاده شددده ای د

جملددهوارههددای سرعددی در

وااددد « ASبخشددی از گفتددار گوینددده ای د

کده از یدک جملدهواره مسدتق یدا یدک جملدهواره سرعدی همدراه بدا بندد(هددای)
1. Ellis & Barkhuzian
2. Yuan & Ellis
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سرعددی وابسددته تشددکی شددده ای د » (سایددتر ،تددا کید و وی د وور ،2444 ،1
ص )1663؛
 روانددی و سلاسددت روا ددی زمددا ی :در ایددد بخ د

تعددداد هجاهددای تولیدشددده

در مددددّت یدددک دقیقددده بدددهعنوان شارصدددی بدددرای میدددزان روا دددی کلدددامی
شرک کنندگان در ور گرسته شد
 .4.3فرآیند تحقیق

ای دد مطالعدده ابتدددا بددر روی  03زبددانآمددوز ایرا دی ا جددام شددد شددرک کنندددگان از میددان
زبانآموزا ی با یدط مهدارت متویدط و پیشدرسته (بدر ایداا مدرات کس شدده در آزمدون
اوّلیۀ صحد

کدردن در ابتددای مطالعده) ا تخداش شدد د شدرک کننددگا ی کده مدرات آ هدا

بید  3تدا ( 3.3از  )8بدود در یدط متویدط و کسدا ی کده مدرات آ هدا بدید  3تدا  1بدود در
یددط پیشددرسته طدقددهبندددی شددد د  1فددر از آزمددود یهددا بدده علّدد
کلددااهددای آمددوز

تددداوم ایددتفاده از

زبددان ا لیسددی یددا عدددم اضددور در جلسددات ارزیددابی در سواصدد
کددردن شددرک کنندددگان در

مختلددد مطالعدده ،بعددداً ،کنددار گیاشددته شددد د مهددارت صددحد
اهار مراله و در طیّ یک دورۀ  8ماهه ارزیابی شد:

 در ابتدددای قط د ارتددداط بددا مح دیط ی دادگیری زبددان ( 1تددا  3روز پ د

از پای دان

آررید دورۀ ا لیسی آ ها)؛
 یه ماه پ
 ش


ماه پ

ه ماه پ

از قط ارتداط با محیط یادگیری زبان؛
از قط ارتداط با محیط یادگیری زبان؛
از قط ارتداط با محیط یادگیری زبان

در مرال دۀ اوّو ،آزمددون آزمایشددی صددحد
آیلددت

کددردن آیلددت

از  IDPایددترالیا بددرای تمددام شددرک کنندددگان برگددزار شددد هددر آزمددون ادددود -12

 10دقیقه به طدوو ا جامیدد (کده مشدابه امتحا دات اصدلی آیلدت
ررددای

تویددط ی دک ممددتحِد ریددمی

و اطّلدداع قدلددی شددرک کنندددگان ،جهدد

اید ) تمدام آزمدونهدا بدا

برریددی و تحلیدد  ،ردددط و رو ویسددی

1. Foster, Tonkyn, & Wiggleworth
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بدده شددرک کنندددگان تورددیحات مختصددری در مددورد حددوۀ عملکددرد آ هددا در

طوو  8ماه آیندده داده شدد بده ایدد منودور ،از آ هدا روایدته شدد تدا از شدرک
دورۀ آموز
اقام

در هرگو ده

زبدان ردودداری کدرده و از ارتدداط مسدتمر بدا زبدان ا لیسدی (مثلداً بهوایدطۀ

طولدا یمددّت در یدک کشدور ا لیسدیزبان ،روا ددن کتداشهدای ا لیسدی و گدو

دادن بدده سای هددای صددوتی یدا تماشددای سدیلم بددهطور مسددتمر) در طدیّ دورۀ مطالعدده اجتندداش
کننددد همیندید ،بددرای اطمینددان از عدددم تمدداا زبددا ی در طددوو دورۀ مطالعدده ،محقّقددان هددر
مدداه بددا شددرک کنندددگان تمدداا گرستدده و از آ هددا در مددورد قددرارگیددری ااتمددالی در معددرس
زبان ا لیسی کسد

اطّلداع میکرد دد بدر ایدد ایداا ،محقّقدان گزارشدی بهصدورت ماها ده

در مددورد تجددارش یدادگیری زبددان ا لیسدی و تمددااهددای ااتمددالی شددرک کنندددگان ،تهیده
کرد دد پد ازآن ،آزمددون صددحد

کددردن مرالدۀ اوو بهصددورت مشددابه در  1مرالدۀ بعدددی

یعنی  1ماه 6 ،ماه و  8ماه بعد برگدزار شدد و میدزان پایدایی بدید ارزیابدان 1آ هدا یدز محایدده
گردیددد در ا تهددا ،تمددام سای د هددای صددوتی ردددط و رو ویس دیشددده بددر ایدداا معیارهددای
ارزیابی یادشده مورد تجزیهوتحلی قرار گرستند
به منودور کنتدرو متغیدر «آشدنایی بدا ممدتحد» ،کلّیدۀ آزمدونهدای گفتداری در هدر اهدار
مرالدده تویددط ممددتحدهددای مختلددد اجددرا شددد باایدادداو ،ایددد اسددراد بدده منوددور اف د
محددیط آزمددو ی کاملدداً مشددابه در هددر اهددار مرالدده ،از شددیوۀ آزمددون یکسددا ی پیددروی
مددیکرد ددد بهصددورت مشددابه ،در هددر یددک از ایددد اهددار مرالدده ،از مجموعدده یددتالات
متفاوتی ایتفاده شد تا ارر ااتمالی آشنایی با مداا

یز کنترو شود

 .4یافتههای پژوهش

در مرال دۀ اوّو ،بددرای برری دی توزی د رمدداو داده ،از آزمددون «شدداپیرو-وولددد» 2ایددتفاده
شد جدوو ( )1تایج آزمای

توزی رماو داده را شان میدهد

1. inter-rater reliability
2. Shapiro-Wolf test
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جدول  .1نتایج آزمون شاپیرو-وولف

بر ایاا تایج آزمدون شداپیرو-وولدد ،دادههدا در کلّیدۀ متغیرهدا توزید رمدالی داشدتند
و بنددابراید مددیتددوان از آمارهددای پددارامتری در تحلیدد دادههددا ایددتفاده کددرد بددرای یدداستد
پایددب یددتالات تحقیددق ،از آزمددون «ا دددازهگیددری مکددرر» ( )ANOVAایددتفاده گردیددد در
جدددوو ( )2آمددار توصددیفی مربددوط بدده یددط پیییدددگی ،دقّدد

و روا ددی شددام تعددداد

شرک کنندگان ،میا ید و ا حران ایتا دارد در طیّ اهار مراله ارا ه شده ای
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به سطح پیچیدگی ،دقّت و روانی

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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میددزان پایددایی مددرات دقّد  ،روا ددی و پیییدددگی یددز در اهددار مرالددۀ مطالعدده محایددده
گردیده و در جددوو ( )1شدان داده شدده اید

ایدد آمدار یدط بالدایی از پایدایی مدرات

را در هر  1متلفه شان میدهد
جدول  .3میزان پایایی نمرات دقّت ،روانی و پیچیدگی

علاوه بدر ایدد ،جددوو ( )0تدایج آزمدونهدای مربدوط بده اردرات درونگروهدی را شدان
میدهد به کمک ایدد آزمدون مدیتدوان ااتمداو وجدود تفداوت معندادار بدید میدا یدهدا در
برهههای زما ی مختلد مطالعه را ارزیابی کرد
جدول  .4آزمون اثرات درونگروهی
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جدوو ( )0مقدار  Fبدرای عامد «زمدان» ،یدط معنداداری و ا ددازه اردر آن (ایتدای مربد
و جز ددی) را شددان م دیدهددد تددایج «ا دددازهگیددری مکددرر» ( )ANOVAبددا تصددحی آزمددون
«گددریدهدداوا-گیسددر» 1شددان داد می دا ید مددرۀ سریددای

در میددزان پییی ددگی ،دقّدد

و

روا ی از ور آماری تفاوت معنیداری در اهار قطۀ زما ی معیّدشده دارد
یددتاو اوّو پددووه

مربددوط بدده تددیریر سریددای

بددر می دزان پییی ددگی مهددارت صددحد

کددردن زبددانآمددوزان در ایددد  0مرالدده بددود همددانطور کدده جدددوو ( )0شددان میدهددد،
سریددای  ،تددیریر قابدد تددوجّهی بددر پیییدددگی دارد (،60.74) = 161.19،F (1.68

P

 η2p =.85)،<0.0005علاوه بدر ایدد ،بده دلید ا ددازه اردر بالدایی کده کدوهد ( )1811بده آن
اشدداره کددرده ای د  ،ایددد تددیریر معن دیدار بددود در مددورد متغیددر دقّ د

کلددامی یددز ارتلددان

معنداداری بدید اهدار مرالده مشداهده گردیدد η2p ،P <0.0005 ،F (2.59.93.48) 204.61

) )= 0.77بددهطور مشددابه ،تددایج مربددوط بدده یددتاو یددوم تحقیددق یددوم شددان میدهددد
سریددای

تددیریر قاب د تددوجّهی بددر روا ددی دارد (،P <0.0005 ،F (2.08.74.90) = 182.97

) )η2p =.89اسددزون بددر ایدد ،تددایج مربددوط بها دددازه ارددر ادداکی از آن اید
بیشددترید تددیریر را بددر میددزان روا ددی کلددامی داشد
مربوط به میزان دقّ

کدده سریددای

( )η2p =.89دراالیکدده کددمتددرید تددیریر

بود ()2p = 0.77

اید یاستدههدا سرردیّههدای صدفر تحقیدق را رد میکندد بدا توجّده بده اینکده ایدد ارتلدان
برای همۀ شدارصها معندادار بدود ،بدرای شنایدایی آ هدا از «تحلید تعقیددی» 2ایدتفاده شدد
جدوو ( )3تایج تحلی تعقیدی مربدوط بده ارتلدان بدید گدروههدا را شدان میدهدد در ایدد
جدوو همینید تایج آزمون تعقیدی «بددسرو دی» 1ارا ده شدده اید

کده بده مدا در شنایدایی

میا یدهای متفاوت کمک میکند

1. Greenhouse-Geisser
2. post hoc analysis
3. Bonferroni post hoc

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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جدول  .5نتایج آنالیز تعقیبی

جدددوو ( )3یددط معندداداری مربددوط بدده تفدداوت بددید اهددار قطددۀ زمددا ی را بددهطور
جداگا ه شان میدهدد همدانطور کده در جددوو آمدده اید  ،بدید یدط پیییددگی ،دقّد
و روا ددی در هددر اهددار مرالدده ارتلددان معنداداری وجددود دارد بددر ایدداا یددتون «ارتلددان
میدا ید ) ،»)I-Jمیدا ید مددرۀ پیییددگی ،دقّد
زمددا ی بددهطور قابد تددوجّهی کدداه
سریای

یاستدده اید

و روا دی زبددانآمددوزان در هددر اهددار قطدۀ
بددر ایددد ایدداا مدیتددوان تیجدده گرسد

کوتاهمدّت ( 1مداه) ،میدانمددّت ( 6مداه) و بلندمددّت ( 8مداه) ممکدد اید

کدداه

آمدداری معندداداری در مهددارت صددحد

سریای

در بلندمدّت بیشدترید تدیریر را بدر تمدام جنددههای مهدارت صدحد

باعد

کددردن زبددان آمددوزان شددود باایدادداو،
کدردن داشد
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کوتداهمددّت در پداییدتدرید یدط بدود ایدد امدر بیدا ر

رابطه مستقیم بید زمان و پدیدۀ سریای

در دورۀ زما ی مطالعه ای

 .5بحث و نتیجهگیری

همانطور که پی تدر گفتده شدد ،هددن اصدلی پدووه
سریددای

ااردر برریدی تدیریر ااتمدالی

بددر مهددارت گفتدداری سراگیدران زبددان ا لیسددی از وددر متغیرهددای دقّد  ،روا دی و

پیییدگی بود اگراه یاستههدا اداکی از تدیریر سریدای

بدر تمدام جنددههدای صدحد

کدردن

ای  ،میزان اید ارر بر جنددههدای مختلدد ،تفداوتهدای معنداداری دارد ایدد تدایج هدمیدو
بددا مطالعددات یددلی ر ( )1881و وی ( ،)2410بیددا ر آن ایدد
متفدداوت ،متلفددههای زبددان دوم را تحدد

بدده درجددات

کدده سریددای

تددیریر قددرار میدهددد در تحقیددقهددای مشددابهی،

مرشدددیان ( )2441و شددیب و همکدداران ( )2413دریاستنددد کدده واژگددان یددز در شددک هددای
را در مهددارتهددای تولیدددی

مختلددد (ما نددد ایددم و سع د ) ،درجددات متفدداوتی از سریددای
تجربه میکنند
در ارتددداط بددا یددتاو اوّو تحقی دق دربددارۀ تددیریر سریددای

بددر یددط پییی ددگی مهددارت

صحد

کردن در میدان زبدانآمدوزان ایرا دی در اهدار مرالده ،تدایج اداکی از آن اید

سریای

تیریر اشدم یری بدر پیییددگی دارد ایدد تیجده بدا مطالعدات قدلدی ما ندد تومیامدا

( )2441و اکاگدداوا ( )2411هددمرددوا ی دارد الدتّده یاستددههددای آ هددا کدداه

کده

سدددتاً جزیدی در

یددط پیییدددگی شددرک کنندددگان را شددان میدهددد بدده همددید ترتیدد  ،گددورو ()2440
مدّعی ای

دیتور زبدان و یدارتارهای پیییددهتدری کده وی از آ هدا تعدیدر بده ویوگدیهدای

« شا هدار» میکند ،بیشدتر در معدرس سریدای
داد متغیددر پیییدددگی پدد

قدرار دار دد مطالعده ااردر همیندید شدان

از روا ددی ،بالدداترید یددط سریددای

را داشدد

در ارتددداط بددا

متغیددر روا ددی ،کدده مربددوط بدده یددتاو یددوم تحقی دق مددیشددود ،تیجدده بیددا ر آن ای د
سریای

کدده

تیریر قاب توجّهی بدر ایدد متغیدر دارد ایدد یاستده مطدابق بدا تحقیقدات ا جدام شدده

در باس هدای دی در اید

کده تویدط محقّقدا ی ما ندد یوشدیتومی ( ،)1888تومیامدا ()2444

و اگایدداوا ( )2411ا جددام شددده اید

ایدد مطالعددات اشدداره بدده یددط بالددایی از سریددای

در روا ی گفتداری زبدانآمدوزان را دار دد بده همدید ترتید  ،بداردوی-هارلید

و ایدترین ر

برریی تیریر پدیدۀ سریای

( )2414کدداه
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اشددم یری را در روا ددی و دا د

زبان رارجی گزار

لغددوی زبددانآمددوزان در تیج دۀ سریددای

کرد د

در مددورد یددط دقّد

کلددامی یددز ارتلددان معنداداری در اهددار مرالدۀ مطالعدده مشدداهده

گردید بدهعدارتدی ر ،سریدای

تدیریر منفدی بدر مدرات دقّد

بر اید ایاا ،یدوراا ( )2440متوجّده شدد دقّد
در یددط گفتدداری -حددوی اید

زبدانآمدوزان ایرا دی داشد

حدوی بدهشددّت تحد

مطالعدۀ راید ( )1888یددز اسد

تدیریر سریدای

قابد تددوجّهی در دقّد

سراگیددران و تعددداد جملددات صددحی و بدددون رطددای آ هددا را در صددحد

کددردن شددان داد

بدده همددید ترتید  ،هردینددا و جسددنر ( )2442یددز در مطالعددۀ رددود اسددزای

تعددداد رطاهددای

حددوی را پدد

از یددک دوره سریددای

گددزار

کرد ددد بددهطور مشددابه ،دوات ددریاصدد و

سیروزی ( )2413اسدزای

زیدادی در تعدداد الدطهدای دیدتور زبدا ی زبدانآمدوزان ایرا دی را

در طددوو دورۀ سریددای

و روح شدداد

( )2443بیددا ر سریددای

مشدداهده کرد ددد از وددر دی ددر ،پددووه
دقّ د

اشددم یر واژگددان و در تیجدده اسد

معرسدد

لغددوی در زبددانآمددوزان

ایرا ی ای
بر ایاا تایج مربدوط بها ددازه اردر ،سریدای
و کمترید ارر را بر دقّد

زبدا ی بیشدترید تدیریر را بدر روا دی کلدام

سراگیدران دارد ایدد یاستده مطدابق بدا پدووه هدای مدرتدط در ایدد

اددوزه (بددهعنوانمثاو اکاگدداوا2411 ،؛ تومیومددا ،)2441 ،2444 ،1888 ،مدددیّد آن ایدد
زبان به ترتی  ،ابتددا روا دی و بده د دداو آن دقّد

سریای

حدوی سراگیدران زبدان را تحد

تددیریر قددرار میدهددد بددهطور مشددابه ،یاستددههددای مددا ادداکی از آن ای د
سراگیددران در مرال دۀ اوّو و تنهددا پ د
هارلی د
تح

کدده

کدده روا ددی کلددامی

از یدده مدداه رخ میدهددد بدده هم دید رو  ،بددردووی-

و ایددترین ر ( )2414دریاستنددد سریددای

در وهل دۀ اوّو ،روا ددی کلددامی سراگیددران را

تیریر قرار میدهد اید مطالعده هدمیدو بدا یاستدهها مدا شدان میدهدد کده متغیدر دقّد

کددمتددرید تددیریرپددییری را در توا ددایی صددحد

کددردن اسددراد دارد ( اکاگدداوا2411 ،؛ تومیامددا،

)1888
بددهطورکلّی ،تددایج مطالع دۀ اارددر شددواهدی ارا دده میدهددد کدده بددر ایدداا آن مهددارت
صدحد

کدردن آیدی پدییری زیددادی در مقابد پدیددۀ سریددای

دارد در مطالعدات مربددوط
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(بددهعنوانمثاو ،ها سددد،

زبددان رددارجی ی دز بددر ایددد کتدده تیکیددد شددده ای د

2411؛ وش2441 ،؛ وی )2410 ،بدددهعلددداوه ،در اهددداراوش سرردددیّه بازیدددابی ددداموسق
) (RFHو تعریددد شددروود ایددمی

( )2443از حددوۀ عملکددرد سریددای  ،ایددد یاستددههددا را

بهتر میتدوان توردی داد بدر ایدد ایداا ،اگدر سدرد یدر بهدای بازیدابی دقیقدی در ارتیدار
داشددته باشددد ،میتوا ددد اطّلاعدداتی را بازیددابی کنددد کدده موقت داً ایرقاب د دیتری دی هسددتند در
مهددارته دای گددو

دادن و روا دددن ،ای دد یددر بهددای بازی دابی را مددیتددوان در رددود مددتد

شنایایی کرد و سرد تنهدا یداز بده شدنار

آ هدا دارد دراالیکده در مهدارت صدحد

کدردن

و وشتد ،اسدراد بایدد اطّلاعدات مدورد یداز را بددون هیچگو ده یدر ب دیدداری یدا شدنیداری
بازیابی کنند اید امدر دشدوار بدودن یدادگیری مهدارت صدحد
بیشددتر آن سددد

بدده پدیدددۀ سریددای

کدردن و در تیجده اسایدی
یددز شددان داده شددد ،تدیددید

را کدده در ایددد پددووه

میکندددد مطالعدددات گیشدددته (بدددرای مثددداو ادواردز1836 ،1؛ هاکوتدددا و دی آ ددددرا1882 ،؛
اشددمید و مهوتیددوا2412 ،؛ تومیامددا ،1888 ،وی2410 ،؛ ولتددن 1818 ،1813 ،؛ ولتددن

و

گر دو )1881 ،یز شدان میدهندد بده یدادآوردن یدا بازیدابی در مهدارتهدای تولیددی بسدیار
اال برا یزتر از شنار

در مهارتهای دریاستی ای

در پایددان ،تددایج مطالعدده تددیریر متغیددر زمددان بددر سریددای
تصویر میکشدد بدهبیاندی ر ،بدا اسدزای
زبددان ا لیس دی ،سریددای
اید امر کاه

زمدان قطد ارتدداط سدرد بدا محدیطهدای یدادگیری

بیشددتری در آزمددونهددای صددحد

کددردن مشدداهده گردیددد گددواه

قابد توجّده در میدا ید مدرات پیییددگی ،دقّد

در مرالدۀ پایدا ی مطالعدده (پد

و روا دی شدرک کننددگان

از دده مدداه) در مقایسدده بددا میدا ید مددرات مرالدۀ یددوم و

دوم بددود عدّای دیان و رواجددوی ( )2411یددز در پددووه
سریددای

مهددارت صددحد

کددردن را بدده

رددود اظهددار داشددتند ب دید یددط

و م ددّت قط د ارتددداط بددا زبددان ا لیس دی در ب دید زب دانآمددوزان ارتددداط مسددتقیمی

وجددود دارد .در مقاب د  ،یاستددههای ولتددن
در مرااد اوّلیدۀ مطالعدده بیشددتر اید

( )1816ادداکی از آن ای د

کدده میددزان سریددای

همینددید ،مهوتیددوا ( )2414و تددارا ( )2441بددر ایددد

باور د کده دورۀ هفت دی یدا همدان قطد ارتدداط زبدا ی ،قد

انددا ی در میدزان سراموشدی
1. Edwards

برریی تیریر پدیدۀ سریای
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زبدا ی دددارد ایددد ارتلددان را ااتمالداً مددیتدوان بدده دورۀ زمددا ی متفدداوت ایدد مطالعددات در
اارر سد

مقایسه با پووه

داد

اید مقاله به د دداو برریدی میدزان سریدای

مهدارت صدحد

کدردن زبدانآمدوزان ایرا دی

بود بهطور رداص ،مدا تدیریر سریدای

بدر میدزان دقّد  ،روا دی و یدط پیییددگی مهدارت

کلددامی زبددانآمددوزان را مددورد کنکددا

معندداداری را در مهددارت

صحد

قددرار دادیددم تددایج ،اُس د

کدردن همده شدرک کننددگان در مرااد مختلدد مطالعده شدان میدهدد همیندید

یاستههای مربوط بها دازه اردر ،اداکی از آن اید
روا ی و کمترید تدیریر را بدر میدزان دقّد

کده سریدای  ،بیشدترید تدیریر را بدر میدزان

مهدارت صدحد

کدردن شدرک کننددگان دارد بدر

اید ایاا ،به ودر میریدد متغیدر روا دی کلدام بیشدتر از یدایر متلفدههای مهدارت صدحد
کردن در مقاب سریدای
و پیییدگی مقاوم

آیدی پدییر اید  ،دراالیکده متغیدر دقّد
بده سریدای

بیشتری سدد

زبدان ردارجی شدان مدیدهدد علداوه بدر

اید ،یاستههای مطالعه اارر شان میدهدد بدا اسدزای
(دوره هفت ددی) ،پدیدددۀ سریددای

در مقایسده بدا روا دی

زمدان قطد ارتدداط بدا زبدان ا لیسدی

تشدددید میشددود در پرتددوی ایددد یاستددههددا ،متغی در زمددان

باید بهعنوان عاملی تعییدکننده در تشدید سریای

زبان رارجی در ور گرسته شود

یاستدههدای مطالعده ااردر میتوا دد برردی ویوگدیهدای پدیددۀ سریدای

زبدان را بدرای

مدیران آموزشی ،معلّمدان و زبدانآمدوزان زبدان ا لیسدی روشدد کندد و بدهایدترتی
آ ها سد

آگداهی

بده حدوۀ عملکدرد و تیریرگدیاری ایدد پدیدده را بدر زبدانهدای ردارجی اسدزای

دهد اید امدر مدیتوا دد در بر امدهریدزیهدای آموزشدی متخصّصدان زبدا ی یدز تدیریر مثدتدی
داشددته باشددد ازآ جدداییکدده در ایددد پددووه

سقددط  13زبددانآمددوز در یددطوح متویددط و

پیشرسته بدا ردههدای یدنی جدوانتدر ،مدورد مطالعده قدرار گرستندد ،مطالعدات آتدی میتوا ندد
تیریر سریای

در میدان تعدداد بیشدتری از شدرک کننددگان بدا یدطوح زبدا ی پداییدتدر و در

گروههای یدنی بالداتر را مدورد کنکدا

و ارزیدابی قدرار دهندد بدهعلداوه ،ایدد تحقیدق تنهدا

یدده جنددده از مهددارت گفتدداری را برریددی مددود و پیشددنهاد مددیشددود در آینددده بخ د هددای
دی ددری از ایددد مهددارت ،ما نددد تلفّد
قرار گیر د

یددز در دورههددای هفت ددی طولددا یتددر ،مددورد مطالعدده
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دربارۀ نویسندگان
علی رئیسدی دا شدجوی دکترای تخصدصدی آموز

زبان ا لیسدی در دا ش اه پیام ور تهران ای

اوزههای پووهشددی موردعلاقۀ ایشددان روانشددنایددی آموز
زبانهای رارجی و همینید اوزۀ آموز
منوچهر جعفری گهر دا شدیار گروه آموز
ور ای

و یادگیری زبان ،سراموشددی و سریددای

دبیران زبان ای
و ادبیّات زبان ا لیسدی در یدازمان مرکزی دا ش اه پیام

اوزههای پووهشی ایشان شام سراگیری زبان دوم ،اصوو و رو

همینید سراگیری زبان دوم در وام آموز

تحقیق کمّی و مختلط و

از راه دور ای

دکتر بهزاد قنسددولی ایددتاد گروه زبان ا لیسددی دا شدد اه سردویددی مشددهد ایدد
روانشنایی درون ری ،ینج

زبان و ترجمه دارای تیلیفاتی ای

امیررضددا نعمت تبریزی دارای مدرک دکترای تخصددصددی آموز
هیل

علمی دا شد اه آزاد ایلامی و دا ش اه پیام ور ای

روانشنایی آموز

زبان ،رو

او در زمینههای

زبان ا لیسددی و عضددو تمام وق

اوزههای مورد علاقۀ ایشان آموز

تحقیق و آزمونیازی میباشد
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Abstract
The present study aimed at testing a causal model of structural relationships between
test anxiety and English academic achievement with the mediation of learning
anxiety and motivation. A correlation/regression analysis using Structural Equation
Modeling (SEM) was employed. A random selection procedure yielded an initial
sample of 340 English language learners from various high schools in the province
of Esfahan. The required data were obtained through Test Anxiety Scale (Sarason,
1984), English Class Anxiety Scale (Gardner, 2004), Motivation to Learn English
Scale (Gardner, 2004), and National English Achievement Tests. Out of 340
questionnaires distributed, 303 participants (142 males and 161 females) finally
provided data on all scales. Analyses were done through confirmatory factor
analysis, and inferential and descriptive statistics. The results of SEM showed that
the two stress-causing factors (i.e., test anxiety and learning anxiety) negatively
influenced academic achievement through their direct influences on learning
motivation. English learning anxiety and motivation mediated the effect of test
anxiety on academic achievement; however, the direct effect of learning anxiety on
achievement was not confirmed. The proposed structural model was confirmed
against the data and 46% of the total variance was explained by its specified factors.
Based on the results, a decrease in the extent and level of test anxiety and learning
anxiety will increase the level of motivation which, in turn, will increase
achievement performance.
Keywords: Motivation to Learn English, English Learning Anxiety, English
Academic Achievement, High-Stakes Tests Consequences, Test-Driven Reforms
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انگیزه و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی :مدل معادلات ساختاری
پروانه شایستهفر* (گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران)

چکیده
پژوهش حاضرر برا هربر برر ر روابر
تحصررا

رااتارب براض اضرطرام نزمر ن برا م ررد

( م رررد در نزم نهرراب وررر رب زبرران ا ن اسرر

طررام مت ررطه) ،بررا

وا ررطهگرب مؤلفررههاب ا نار ه و اضررطرام یررادگارب زبرران ا ن اسر  ،ا جررام شررب رو
تحقاررت ت صرراف و از ر ت هممسررتن ممتن ر بررر رو
ب د جامعۀ نمرارب شرام دا شنمر زان را

مررب یاب معادلررات ررااتارب

ر م مقطرو مت رطۀ ا رتان اصرفنان بر د

ورره ابترربا تعررباد  304فررر برره ن ان م رۀ نمررارب برره رو

تصررادخ ا تنررام شررب ب

جنررگ گررردنورب دادههرراب مرر رد ارراز از نزمرر ن وررر رب زبرران ا ن اسرر مقطررو
مت ررطه ،پر رررنامۀ اضررطرام نزمرر ن ( ارا رر ن )1890 ،و مقااسهرراب اضررطرام
یررادگارب و ا نا ر ۀ یررادگارب زبرران ا ن اس ر (گررارد ر )1440 ،ا ررتفاده شررب ورره نایت راً
 343فررر ( 101پسررر و  161داتررر) اطّ ا ررات لررازم را خررراهم م د ررب تج یررهوتح ا
دادهها با ا تفاده از تح ا
حاص ر از مررب یاب

امر تییاربب ،نمرار ت صراف و ا رتنماط ا جرام شرب ترای

ررااتارب ررران داد ورره دو مؤلفررۀ اضررطرامزا (اضررطرام نزم ر ن

و اضطرام یرادگارب) از طریرت رابطرۀ مع ر س برا مؤلفرۀ ا نار ۀ یرادگارب برر م ررد
تحصررا

ترریرار معنررادار منف ر دار ررب اگر رره قررش ماررا ج گرب دو مؤلفررۀ ا نارر ه و

اضطرام یادگارب تییاب شرب ،امّرا یاخترهها رابطرۀ معنرادار مسرتقام اضرطرام یرادگارب برا
م رررد تحصررا

را تییاررب نم د ررب مررب پارررننادب پررژوهش داراب بررراز

مررر رد تییارررب رررررار گرخرررگ و  06درصرررب از واریرررا ر م ررررد تحصرررا

ب ر ده و
ت ررر
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بررا ورراهش اضررطرام نزمرر ن و اضررطرام یررادگارب زبرران ا ن اسرر ا نارر ۀ یررادگارب
اخرر ایش یاخترره ورره برره بررۀ ارر د م ت ا ررب م رررد نزمرر

دا شنمرر زان را ارتقررا

بنرب
کلیدددواژههددا :ا نا ر ۀ یررادگارب زبرران ا ن اسر  ،اضررطرام نزمر ن ،م رررد تحصررا ،
اضررطرام یررادگارب زبرران ا ن اسرر  ،تمعررات نزم نهرراب ر شررگ رراز ،اصرر احات
نزم نمح ر
 .1مقدّمه

در ررا هرراب اااررر ،ترریرار نزم ر نهرراب ر شررگ رراز و منررم (از جم رره نزم ر نهرراب
ورودب دا رررناهها ،تعارراض ص ر احاگهاب حرخررهاب ،بسررنبگ و ) بررر یررادگارب و م رررد
تحصا

دا شنمر زان مر رد ت جّره اغ ر

طرامهراب نم زشر رررار گرختره ا رگ بسراارب

از متنصّصرران تع ررام و ترباررگ بررا تیواررب بررر ورراربرد پا ررنن یا ۀ نزمرر نهررا( 1هما ترر ن،
ا ررت ر و و رراض1441 ،1؛ رراگ  ،)1444 ،3ن نررا را نصرررب منررم و ارررربنش بررر جریرران
یادگارب دا رشنمر زان ر مرباد مر ماینرب ترا صررخاً ابر ارب برراب رنجش یرادگارب ن ران
حجررم مماحررف حرخررهاب پارام ر ن ا مررا ایررض ررنجش پا ررنن یا ه بهو ررا ۀ نزم نهرراب
ر شررگ رراز ورره اغ رر

در مقاا رر و رراو برگرر ار م شرر ب ،ممرراّض اهمّاّررگ

مرررن د یررا پننرران ایررض نزمر نهررا بررر دا ررش ،ا نار

 ،پرررت ار ،منررارتهررا و ار

دا شنم زان ا گ از ایض منطرر ،اصر او و بنمر د وافاّرگ یر
به د ما ار د اصر او و ارتقرا وافاّرگ یرادگارب و نمر ز

اررر
م رررد

طرام نجرر نزمر نمحر ر
(دورر و ب رگ )1449 ،0و حتّر

بر امررۀ در رر را برره ارمخرران ا اهررب نورد ( نرر  ،ا رربروز و یرر 1411 ،1؛ هارر و مرر
امررارا )1411 ،6نزم نهرراب ررنجش منارتهرراب زبررا
نزم نهرراب تعارراض مارر ان تسرر

( طاررر تاخ ر  ،نی ررتر و یررا ررایر

و ت ا ررای زبرران ا ن اسرر ) ارر برره لحررا اهمّاّررگ
1. test-based accountability
2. Hamilton, Stecher, & Klein
3. Nagy
4. Decker & Bolt
5. Cheng, Andrews, & Yu.
6. Hill & McNamara
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روزاخر ونشرران از ایررض را رربه م ت نر
نرایهاب از

ار

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مر ده و هرگ رره تخااررر و اصر احات ا ا ر در ن نررا

و تمعات مسرتقام یرا غارر مسرتقام را برر جنمرههراب متفراوت نمر ز

و

یررادگارب بررهد مررا ا اهررب داشررگ شرر اهب م جرر د حرراو از نن ا ررگ ورره اغ رر
پررژوهشهرراب ا جامشرربه در ایررض اصر ش بارررتر بررر حر زۀ نمر ز
متمرو شربه ،درحال وره نررار و تمعرات مترتّر

و یررادده زبرران دوم

برر حر زۀ یرادگارب و مؤلفرههاب مررتم و

مررؤرر بررر نن ،از رما ر مؤلفررههاب ا نا ش ر و هاجررا  ،وررمتررر م ر رد برر ر ررررار گرخترره
ا گ (پض و ا خا بز)1411 ،1
ط ر ّ رره ده رۀ اااررر ،تررای حاص ر از ممررا

طرررب و مطالعررات متنصّصرران در زمان رۀ

یرررادگارب زبررران ا ن اسررر و م ررررد خراگارررران نن در نزم نهررراب مررررتم  ،برررهویرررژه
نزم نهاب ا تا بارد و ر شرگ راز ،رران مر دهرب براض مؤلفرههراب شرناات  ،راطف و
ا نا شر خراگاررران و م رررد تحصررا

و نزمر

ن رران تعام ر و رابطرۀ معنررادارب وج ر د

دارد (لارر  )1419 ،1416 ،1از ایررض مارران مرر ترر ان برره مؤلفررههرراب «اضررطرام نزمرر ن»،
«ا نار ۀ یرادگارب» و «اضررطرام یرادگارب» اشرراره وررد وره بررهطر ر مسررتقام و یرا در تعامر
با ی بینر برر یرادگارب ،پارررخگ تحصرا

و م ررد زبراننمر زان در نزم نهراب مررتم

ترریرار مرر گذار ررب (پرراپ 1414 ،3؛ گررارد ر .)1891 ،0برراایضوج د ،ممررا

طرررب م جرر د و

پارررانۀ پررژوهشهرراب ا جامشرربه ررران مر دهررب روابر مارران ایررض متخارهررا بررا م رررد در
نزم نهرراب اص اوشرربه و یررا جبیررب مسررت م برر ر هرراب بارررترب ا ررگ ازایررضرو ،هرربر
اص ر

پررژوهش حاضررر بس ر و برر ر بارررتر یاختررههرراب م ج ر د درزمان رۀ رواب ر برراض

مؤلفههاب اضرطرام زبراننمر زب ،اضرطرام نزمر ن (نزمر ن اص اوشربه در ایرض مطالعره) و
مؤلفۀ ا نا

در ح زۀ یادگارب زبان ا ن اس ب ده ا گ

ط ّ دو دهۀ ااار ،طررو «جراین ین تربریج

رابقۀ تحصرا

دا رشنمر زان برا ون ر ر

را رررب» ،ت جّرره اا ررگگذاران طررام نم زش ر ور ر ر را برره ا ر د ج ر

م ر ده ا ررگ

1. Pan & Newfields
2. Liu
3. Papi
4. Gardner
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بهگ ررهاب ورره اا ررگگذاربهاب اصرر احات ارر د را بررا هرربر ورراهش
نجش ون ر ر-محر ر و گسرتر

اررر

منفرر

پاامربهاب م مرگ نزمر نهراب را ررب مقطرو مت رطه

تنطام و تماراض مر دها رب در همراض را رتا ،در حر زۀ رنجش ت ا رای و منارتهراب لرازم
زبرران ا ن اسرر بررراب ورود برره دا رررناهها و مراورر نمرر ز
را ررب درس زبرران ا ن اسر

ررال وررر ر ،نزمرر نهرراب

قررش و رنم منررم یاختررها رب م رررد در ایرض نزمر نهررا

برره ن ر ان ی ر از منمتررریض م ررا هرراب ررنجش و پررذیر

دا رررج و هم نرراض شررنااگ

اررررات مسررتقام و غاررر مسررتقام مؤلفررههرراب روانشررناات بررر نن مسررت م برر ر بارررترب
ا گ درمجم ت ،پارانۀ پژوهرر باررتر رران از برر ر رابطرۀ مجر ّا و مسرتقامِ هرر یر
از مؤلف رههرراب مررذو ر بررا م رررد در نزم ر ن دارد تررا ارتمرراگ همن ر ن رران در رال ر

یر

ار م و مب و ّ وه بر رابطرۀ غارر مسرتقام مؤلفرهها برا ی ربینر و برا م ررد نزمر ن
ا تیواب دارد ازایرضرو ،ایرض پرژوهش گرام بره ج ر محسر م مر شر د مرب پاررننادب
ایررض پررژوهش ،بررا اتنرراش رو

تح ا ر مسررار مررب مفن ر م پارررننادب (ش ر

شررماره ،)1

رراوه بررر ن رره «رواب ر مسررتقام» و «ماررا ج گرب» مؤلفررههرراب درهمتنارربه و درهمنمانتررۀ
پاررررخگ تحصررا

( م ررردب) زبرران ا ن اس ر را برر ر م ر ونررب م ر ت ا ررب برره ن ر ان

رررار ب برررراب ارزیررراب نررررار و تمعرررات مررر رد طرررر اا رررگگذاران نزم نهررراب
ر شگ از و منرم زبران ا ن اسر برر باخرگ یرادگارب نن ار مر رد ا رتفاده رررار گاررد
در ص رت تییاب ایض مرب مفنر م  ،د رگا ربرواران طرام نم زشر مر ت ا نرب برا نمر ز
و ایجرراد هاجا ررات م مررگ ،ما نررب نررر هرراب م مررگ ،زبرراننم ر زان را برره ررمگ وا ررتض
اضررطرام نزم ر ن و اضررطرام یررادگارب ر د دهنررب ورره ایررض امررر م ر ت ا ررب به ب رۀ ا ر د
با ف اخ ایش ا نا ه و در تاجه یادگارب و پاررخگ تحصا

بنتر گردد

 .2پیشینۀ پژوهش

مطالعررات ا جامشرربه در زمان رۀ یررادگارب و پاررررخگ منررارتهرراب زبررا
مرررتم بررا نن در اغ رر

و مؤلفررههرراب

مرر ارد ایررض مؤلفررههررا را بررهصرر رت مجرر ّا برر رر وررردها ررب

برره ن انم ا  ،یاختررههرراب بسرراارب از پررژوهشهررا ورره بررر

امر مررؤررب هم ر ن اضررطرام

نزمر ن متمرور شربها ررب ،ررران از ارررات موررر و بازدار ربۀ ایررض مؤلفرره برر زبرراننمر زب و
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م رررد زبرراننمرر زان در نزمرر نهرراب مرررتم  ،بررهویررژه نزم نهرراب ر شگ رراز و
ا ررتا بارد دار ررب (رن و بنسررض1440 ،1؛ زیررب ر1889 ،1؛ شرر هام 1883 ،3؛ وا رربر-امررمر
و ویتمررر )1410 ،0هننام ورره در باخررگ یررادگارب زبرران حسا رراگهرراب ویررژهاب وجرر د
داشررته باشررب ،هم ر ن م ر ارع ورره تررای نزم ر نهررا تعارراضوننرربۀ خرصررگهرراب نت ر یررا
د گیاب به یر

خرصرگ شرخ

باشرب،

ارر

اا ا رتۀ ایرض نزمر نهرا ما نرب اضرطرام

و یررریس هننرررام ورررر ت ش سرررگ (ا رررتانان  )1441 ،1و وررراهش تررربریج ا ناررر ه و
ر ّت فر تررربیب ا اهررب یاخررگ اضررطرام نزم ر ن ی ر

واوررنش هاجررا

م رعاررگ ارزیرراب ا ررگ ورره بررا تررنش ،ترر یش و برا نانتن ر

اا شرراینب برره

اسررتم صررم زبرراننم ر ز

همررراه برر ده (وسرربب )1414 ،6و منجررر برره اخرر ایش اضررطرام یررادگارب در زبرراننمرر زان
مر ش ر د (وسرربب و جا سر ن1441 ،1؛ ه ر بر و ه ررم )1414 ،9پژوهشهرراب م جر د ررران
م دهنب وه اضطرام یادگارب ا بره برۀ ار د رم
در تاجرره م رررد ضررعا

وراهش یرادگارب بنانرۀ زبراننمر ز و

وب ا اهررب شررب ( نرر

و هم رراران1410 ،؛ زیررب ر1889 ،؛

لا )1411 ،
اهمّاّررگ ایررض ر ت هاجا ررات منفر برره ن ر ان یر

پبیرربۀ متررباو و منررم نم زشر ورره

ررالا ه زبرراننمر زان زیررادب را در را ررر جنرران تحررگ ترریرار ررررار مر دهررب ،ت جّرره دینررر
محقّقان ایرض حر زه را برا نانرگ بره ن انم ا  ،نیربیض 8در را  1448ما رادب برا برر ر
تارین ررۀ مطالعررات متعرربّدب ورره در اصرر ش ن ا شنا رر  ،ریرررهیرراب و تمعررات
اضطرام نزم ن ا جامشربه بر د بره رابطرۀ تنناتنر

اضرطرام نزمر ن و اضرطرام یرادگارب

در باخررگ یررادگارب زبرران اشرراره مرر د ایررض رر ت اضررطرام ،برره نرر ان رر ت دینرررب از
هاجا رات و واورنشهرراب منفر  ،مرر

نم زشر منرم دینرررب ا رگ وره بررهطر ر جنررا
1.Wren & Benson
2. Zeidner
3. Shohamy
4. Von der Embse, & Witmer
5. Stiggins
6. Cassady
7. Cassady & Johnson
8. Huber & Helm
9. Aydin
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تجربرره مرر شرر د و بررا اخرر ایش اضررطرام نزمرر ن اخرر ایش مرر یابررب (شرر هام )1883 ،
اضررطرام یررادگارب زبرران ،غالم راً بررا احسا ررات شهن ر

ررامط م و ارزیرراب هرراب شررناات

منف ر هم ر ن ا ر د وررما نررارب و تردیررب دربررارۀ ت ا ررای هرراب یررادگارب ا ر د مرررنص
مرر شرر د و بررهد مررا قررش منربرر ورره در ر امگ روا رر زبرراننمرر ز دارد اغ رر

اُخررگ

وب را بررهد مررا دارد ( ارا رر ن1890 ،1؛ ل ورراس ،ماراخ رر رز و گرر ،1

م رررد تحصررا

1411؛ ه ر رویت  ،ه ر رویت و و ر

 )1896 ،3او ررر مطالعررات بررر وج ر د رابط رۀ ر ر ب برراض

طح اضطرام زباننم زان برا م ررد تحصرا

ن ران تیوارب مر وننرب ترای پرژوهشهراب

ی دا رر ( )1381و لررر ربپرر ر ،بنرررای و رر اما
معنادار منف اضطرام با م رد تحصا

م باشنب

اگر رره ایررض دو امرر بازدار رربه از
زباننم زان هسرتنب ،امّرا در ونرار ایرض
دار ب از جم ه ایض

( )1391ارر تییارربب بررر ارتمرراگ

امرر منررم و تعااضوننرربۀ م رررد تحصررا

امر ،

امر منرم و تیرارگرذار دینررب ار وجر د

ام مر تر ان از «ا نار ۀ یرادگارب» زبران رام بررد وره بره نر ان یر

خرنینررب درو ر وررنش و رختررار خرررد را در ط ر
م ر ونررب ا نا ر ۀ یررادگارب ،برره ن ر ان ی ر

جریرران یررادگارب خعّ را  ،هرربایگ و حف ر

ام ر و ارربب و ّ ر  ،و صرررر طررر از ا ر ات نن،

بهطر ر مرؤرر و معنرادارب برر یرادگارب زبران ا ن اسر تیرارگرذار ا رگ و پراشبانر وننربۀ
ر ر ب بررراب نن بهشررمار م نیررب (ارتصررادب1381 ،؛ گررارد ر )1441 ،از جم رره گسررتردهتررریض
تحقاقررات پارامرر ن ارتمرراگ برراض ا نارر ۀ یررادگارب زبرران دوم و پاررررخگ تحصررا  ،حرر ۀ
یرادگارب و یرا تمایر زبراننمر ز برراب ا جرام خعّالاّرگهراب مرب طرره مر تر ان بره مطالعررات
دور ارره ،)1443 ،1881( 0مسررن رت و گررارد ر )1443( 1و گررارد ر ( )1441 ،1441اشرراره
مرر د یاختررههاب ایررض مطالعررات باررا نر اهمّاّررگ ترریرار باورهرراب ا نا شرر زبرراننمرر زان
(هم

ن هبردار بر دن ،نرر

م خّقاّگ تحصا

م مرگ و ارره بره ا جرام ت رالا ) برر مار ان یرادگارب و

ن ان م باشنب
1. Sarason
2. Lucas, Miraflores, & Go
3. Horwitz, Horwitz, & Cope
4. Dörnyei
5. Masgoret & Gardner
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د تهاب دینرر از پرژوهشهراب م جر د بره برر ر واورنشهراب منفر خر د در ارتمراگ
با مؤلفرههراب ا نا شر تسرنا گر زبراننمر زب پردااترها رب بره ن انم ا  ،گرارد ر ()1891
اضررطرام زبرراننم ر زب را بررا ا ررتفاده از طریّ رۀ «اجتمررا

-تربات ر » ا ر د ورره ررالاان بعررب

منجر بره ارا رۀ رار م «ا نا شر  -نرشر » گردیرب ،مر رد برر ر درارت رررار داد ایرض
طریّه بر تعامر مرؤرر براض متخارهراب ا نار ه ،نرر

و اضرطرام در م خّقاّرگ یرا ش سرگ

زبرراننم ر ز تیواررب دارد و راه را بررراب ا جررام ررایر مطالعررات ورره ارهمنررب برره برر ر ایررض
مؤلفررههررا در شرررای امتحررا

ب د ررب تسررنا

مرر د (برره ن انم ا  ،گررارد ر ،ترم رر و

مسررن رت1881 ،1؛ هام ر  )1411 ،1تررای ایررض مطالعررات حرراو از ارتمرراگ معنررادار منف ر
برراض ا نا ر ۀ یررادگارب و واوررنشهرراب منرررم اضررطرامزا از ی ر
م مگ باض ا نار ۀ یرادگارب و م ررد تحصرا

از ر ب دینرر ا رگ ایرض یاخترههرا رران

داد ورره اخرررادب بررا ا نارر ۀ یررادگارب بالررا م رررد تحصررا
یادگارب پایاض دار رب مطالعرۀ ژ ر
برراض م رررد تحصررا

طرررر و ارتمرراگ معنررادار
بنترررب از اخررراد بررا ا نارر ۀ

و نر  )1419( 3هرم حراو از ارتمراگ معنرادار منفر

بررا اضررطرام یررادگارب و اضررطرام نزمر ن از یر

تعام معنادار باض ایض دو مؤلفۀ اضطرامزا از

ر و هم نرراض

ب دینر ا گ

بهط رو ّ  ،ایرض مطالعرات رران مر دهنرب وره وافاّرگ و مار ان زبراننمر زب و م ررد
و پاررررخگ اشرر از نن بررهطرر ر رابرر م احطررهاب مترریرر از باخررگ و زمانررهاب ا ررگ ورره
زبرراننمر ز در نن ررررار دارد (مر لرراض و هم رراران )1416 ،0دروارررو ،مررب هرراب هررمونرر
ا نا ش بر تیرارات زمانرهاب و اجتمرا

ا نار

در زبراننمر زان تیوارب مر وننرب از طرر

گارد ر (« )1441باخت وه زبراننمر ز در نن بره خراگاررب زبران مر پرردازد مر ت ا رب نرر
و اداروررات وب را تحررگ ترریرار ررررار دهررب» (ش  )11و ایررض نررر

و ادراوررات وب از

شرررای و ویژگ ر هرراب باخررگ زبرراننم ر زب ا ررگ ورره ا نا ر ه ،رختررار و نایت راً یررادگارب و
م رد وب را تحگ تیرار ررار مر دهرب ایرض بربیض معنر ا رگ وره خرردب وره از نرشر
1. Gardner, Tremley, & Masgoret
2. Hummel
3. Zheng & Cheng
4. McLean et al.
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م مگ به باخگ یرادگارب (ما نرب باخرگ یرادگارب متریرر از نزمر ن) برار ردار ا رگ در تاجره
سمگ به یادگارب ار د و ترای نن دیربگاه م متر داشرته وره بره برۀ ار د با رف اخر ایش
ا نا ر ۀ پاررررخگ ،برا نانتنرر درو ر و م رررد بنان رۀ وب مرر گررردد (ا ررت لر)1880 ،1
بر ر ،نر

و ادراورات منفر از باخرگ و شررای یرادگارب منجرر بره اخر ایش ترر یش

و واوررنشهرراب منف ر م ش ر د (هر رویت  ،ه ر رویت و ور

 )1896 ،ورره اغ ر

بررا ورراهش

ما ان ا نا ه همراه ا رگ (گرارد ر1441 ،؛ لار  )1411 ،ایرض یاخترههرا برا تحقاقرات ونربب و
ادواردز )1889( 1و خ ر  )1414( 3همسر ا ررگ ورره اانررار داشررتها ررب م رررد اخررراد مترریرر
از اداراوات و نر
از برراض ایررض

ن نا به باخت ا گ وه در نن به وس
امرر و ارربب و تیرارگررذار ،خقرر

زبان م پرداز ب

قررش ماررا ج گرررب ا نارر ۀ یررادگارب

پژوهشهاب ا ربو مر رد مطالعره رررار گرختره ا رگ (م راً ،ارباداد و ور ر1416 ،0؛

ت

گررارد ر1891 ،؛ وو و لرراض)1448 ،1؛ امّ را ررهتننا قررش وا ررطهاب اضررطرام یررادگارب ب رره
تعام ر برراض ایررض مؤلفرره بررا مؤلف رۀ «ا نا ر ۀ یررادگارب» و «اضررطرام نزم ر ن» و نایت راً ترریرار
ت فاق ر ن نررا بررر پاررررخگ تحصررا
مترریرر از نزم ر نهررا ،هم نرران مخف ر
دغبغههاب اص

زبرراننم ر زان ،هررم در باخررگ معم ر ل و هررم در باخررگ
ما رربه ا ررگ ازن جاورره م رررد تحصررا

از جم رره

طرام نم زشر بره شرمار مر نیرب اهمّاّرگ متخارهراب پراشبراضوننربۀ نن،

ررهتننا بررهص ر رت مج ر ّا ب رره در تعام ر بررا ی رربینر ،ا ر دو نرربان م ر ش ر د؛ بنررابرایض
پژوهش حاضر با هبر برر ر ایرض مؤلفرههرا و برا ا رتفاده از ممرا
تجرب جنگ ارا ۀ مبل مفن م براب ا جام ایض برر

و یاخترههراب طررب و

 ،ا جام گرخته ا گ

 .1 .2مدل مفهومی پژوهش

وس

مررات بالراتر در نزمر نهراب رررابت (ما نرب ون ر ر را ررب و یرا نزمر نهراب

را رب زبران ا ن اسر در ایرران) را مر تر ان بربون

ارر

نن تصر ّر مر د و ب شر

1. Stoller
2. Kennedy & Edwards
3. Fakeye
4. Khodadad & Kaur
5. Wu & Lin
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دربردار رربۀ نرررار و تمعررات متع ربّد نش ر ار و یررا پننرران بررر ح زههرراب نم ر ز
ا اهررب بر د از جم رره دلایر اصر
نجش و پذیر

و یررادگارب

م ررا ررررار دادن امتحا ررات را رررب در طررام جبیررب

دا رج مر تر ان بره مرر ات وارده برر طرام نم زشر ورر ر بره رم

اطرۀ دیرینۀ ون ر اشاره م د برهطر ر م را  ،راوه برر ن را هراب روا ر منررم نن از
جم رره اضررطرام ،نررر هرراب منررال  ،تنرراری ارزشرر  ،یرریس و ورراهش ترربریج
ا تمادبرره فر و ا نارر ه (ح خرررو 1391 ،؛ شررجا

و ر پرر ر ،)1390 ،مرر ترر ان برره

«نزم ن یر برار م رردب» برهجراب « م ررد ت ر ین و مسرتمر در طر دورۀ یرادگارب»،
«نزم ن هنجرارگرا» برهجراب «نزمر ن م را گررا»« ،رالر

و خرمرگ نارگ ینرهاب رؤالات»،

«خرصگهاب محربود برراب یرادگارب منرارتهراب تف ّررب رط و بالراب هررم یرادگارب» و
«بر امررۀ در رر محرربود و بسررتۀ منررت برره یررادگارب طرر ط وار» اشرراره مرر د امتحا ررات
نای

طام مت طه ،در مقایسره برا ون ر ر را ررب ،شنااتهشربه و م مر سترر مر باشرنب،

برا شررای نم زشر و تحصرا

حررا حاضرر ورر ر هررم ر ی بارررترب داشرته و در ونررار

ررؤالات مرررتم بررا منررارتهرراب ترناصرر و دریرراخت  ،شررام
منارتهاب ت لاربب را ار مر

ررؤالات هسررتنب ورره

رنجنب دا رشنمر زان دورۀ مت رطه وره داوط ر

در دا رررناه هسررتنب م ر بایسررگ رراوه بررر شررروگ در امتحا ررات نررای
حرررا حاضرررر ت ررر وزارت نمررر ز وپرور

ررا

پرذیر
ر م ورره در

طراحررر و اجررررا مررر شررر ب در همرررۀ

امتحا ات نرای

را ررب نرار را متر ال دبار رتان و پراشدا ررناه شرروگ ماینرب

(رررا ن پررذیر

دا رررج در دا رررناههررا ،صررفحۀ  )0نا رره مرررن د ا ررگ اا ررگهرراب

ب ر م ور ر ر تحقّ رت اهرربار نم زش ر (شررناات و روانشررناات ) را در رأس ت جّرره ا ر د
ررررار داده و حررذر ترربریج ون رر ر را رررب را گررام م مررگ در جنررگ ارر برره ایررض
اهرربار ت ّقر م مایررب (واررا  )1380 ،بررر ایررض ا رراس ت جّرره برره پاامرربهاب مر رد ا تطررار
طررام جبیررب ررنجش و پررذیر

دا رررج  ،از جم رره «اخرر ایش ا نارر ۀ یررادگارب از طریررت

ورراهش ررطح اضررطرام و خرررار روا ر دا ررشنم ر زان منجررر برره اخ ر ایش ما ر ان و وافاّررگ
یادگارب و ار بنمر د م ررد م شر د» برهصرراحگ برر محر ر مفنر م منسرجم دلالرگ
دارد وه به تح ّ نزمر

بره نر ان اخقر برراب ایجراد نررار و پاامربهاب مط ر م مر نررد

مب
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بررا ت جّرره برره برجسررته شرربن قررش و اهمّاّررگ م رررد در نزمرر نهرراب را رررب زبرران
ا ن اسرر جنررگ ورود برره دا رررناههاب وررر ر ،درصرربد برنمرربیم ورره ابترربا ررار ب
مفن ر م برره ن ر ان مرربل منسررجم بررراب برر ر رابط رۀ مؤلفررههرراب اص ر

نن بررا ی رربینر

(اضررطرام نزم ر ن و م رررد در نزم ر نهرراب را رررب زبرران ا ن اس ر ) بررا ماررا ج گرررب
مؤلفههاب اضطرام نزم ن و ا نار ۀ یرادگارب بررردازیم (شر
شب ،در ایرض تحقارت روابر

 )1برا ت جّره بره ن ره باران

رااتارب م جر د در مرب مفنر م ارا هشربه در رالر

رابطرۀ

برراض اضررطرام نزمرر ن بررا م رررد زبرران ا ن اسرر بررا ماررا ج گرررب ا نارر ه و اضررطرام
یادگارب برر

شبه ا گ

شکل  .1مدل پیشنهادی از روابط بین متغیرهای پژوهش

 .3روش پژوهش

رو
از رو

م رد ا تفادۀ پرژوهش حاضرر ت صراف  ،از ر ت هممسرتن ا رگ وره برا ا رتفاده
تح ار مسررار برره برر ر روابر متخارهرراب مررب مر پررردازد جامعرۀ نمررارب ایررض

پررژوهش ،شررام و ّاررۀ دا ررشنمرر زان مت ررطۀ دوم رر اح پنجنا رره ا ررتان اصررفنان و
شنر تانهاب تابعه نن ب د ب برا ت جّره بره هربر پرژوهش ،ابتربا برا همراهنن و مسرا بت
ادارۀ و ر ّ نم ر ز وپرور

ا ررتان در صرربور مج ر ز لررازم بررراب جمررونورب دادههررا از رره

شنر ررتان برر رب تابعرره و رر اح پنجنا رره ا ررتان 9 ،مبر رره و درمجمرر ت  10و رراس از
ایض مناطت بهص رت تصرادخ ا تنرام شرب در ور  ،م رۀ مطالعره حاضرر شرام  304فرر
ب د وه از ایرض تعرباد  343فرر ( 101پسرر و  161داترر) پر ررنامههراب پرژوهش را وامر
ورد ب
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 .1 .3ابزارهای پژوهش

اب ارهاب م رد ا تفاده در ایض پژوهش مارت ب د ب از:
 -1مقیددا

اضددطراب آزمددون :1ایررض مقارراس  04گ یررهاب ت رر

ارا رر ن ()1890

طراح ر شرربه ا ررگ و نررار ام ر ِ تررنش ،نرا ر  ،اخ ررار ررامرب گ و واوررنش خا ی ر را
ررنجب پا ررنن یان بررر ا رراس مقارراس لا رترر  6درجررهاب ( =1وام رراً منررالفم=6 ،

مرر

وام راً مر اخقم) برره ایرض پر ررنامه ورره ت ر پژوهرررنر حاضرر بره خار ر برگرردان شرربه
پا ررد داد ررب بررهمنط ر ر تعارراض ضررری

پایررای از رو

«همسررا

درو ر » ا ررتفاده شررب و

نلفاب ورو ماخ برراب اُررده مقاراسهراب ترنش ،نرا ر  ،اخ رار رامرب گ و واورنش خا ی ر
به ترتار

 96 ، 61 ، 93و  18بره د رگ نمرب ضرری

مقارراس و ّ ر  99ب ر د ورره ررران از همسررا
( ارا ن ضرری

 19را گر ار

نلفراب ورو مراخ مراهبهشربه برراب

درو ر راب ر رم ر

مر ده ا رگ) روایر و پایرای

در خرهن ر

ایرا ر دارد

سرنۀ  31گ یرهاب ایرض

پر رررنامه در مطالعررات متع ربّدب ررنجابه شرربه ا ررگ (برره ن انم ا  ،ی دا ر  )1381 ،امّررا
اطّ ا ررات دراقرر در اصرر ش ا تمررار مقارراس  04گ یررهاب ،در زمرران ا جررام پررژوهش
حاضر ،به د گ اامب
بررهمنطرر ر اطمانرران از ا تمررار ررازه پر رررنامۀ خار رر  04گ یررهاب اضررطرام نزمرر ن
تح ار

ررام

اوتررراخ بررا ا ررتفاده از رماخر ار« »SPSS-19و رو

«دوران واریمرراور» 3و تح ارر

«مؤلفررههرراب اصر » 1و

امرر تییارربب بررا ا ررتفاده از رررماخرر ار «»AMOS-18

(نرب و  )1448 ،0روب نن ا جرام شرب برراب تعاراض تعرباد امر هرا از م را «ارز

ویرژۀ

1

بالرراتر از  »1و « مرر دار ا رر رب» 6ا ررتفاده شررب تررای اوّلاررۀ تح ارر اوتررراخ حرراو از
ا تنراج یر

تح ار شرش رام

برراب مقاراس و ّر بر د وره مجم راً  11.16درصرب از

و واریا ر را تمااض ورد رب برهمنطر ر اخر ایش رربرت اخترراد ،هرر رؤا  ،زمرا

بره یر

)1. test anxiety scale (TAS
2. PCA
3. Varimax rotation
4. Arbuckle
5. eigenvalue
6. scree plot

مب
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امرر ااتصرراش داده شررب ورره ضررری
داراب ضری

ام

بارررتریض ضررری
ارتماط

101

بررار ررام

نن بارررتر از  34برر د و اگررر ررؤال

بالای برراب دو یرا نرب امر بر د بره رام

ااتصراش داده شرب وره

را بررراب نن امرر داشررگ رررر ررؤالات ورره بررا زیررر مقارراس ارر د

باشرگ حرذر گردیرب نایتراً برا ا رتفاده از راه حر  0رام

رؤا  13از اُررده

مقااس ترنش (بعرب از امتحران ،بره ار دم مر گر یم بالرااره تمرام شرب و مرض امتحران را ترا
جای وره در تر ا م بر د ار م دادم) بره لحرا ضرری

رام

پرایاض حرذر شرب

امر

تررررررر ا دهنبۀ ایررررررض مقارررررراس مارتا ررررررب از -1 :تررررررنش ( 14گ یرررررره:
)1،1،6،11،16،11،16،33،31،04؛  -1نرا رررررر ( 8گ یرررررره)1،9،8،14،11،11،30،36،38 :؛
 -3اخ رررار رررامرتم ( 14گ یررره)3،1،11،11،19،10،19،18،31،39 :؛  -0واورررنش خا ی ررر
( 14گ یه)0،14،11،10،18،13،11،34،31،31 :
در مرح ررۀ بعررب ،تح ارر

امرر تییارربب بررراب بررراز

بررا ا ررتفاده از

مررب  0ررام

رماخرر ار « »AMOS-18مرر رد برر رر ررررار گرخررگ شررااصهرراب بررراز
( ،1.96 )χ2/dfا رر ی بررراز

و ّرر مررب

( ، 84)GFIجررذر ماررا ناض مجررذورات اطرراب تقریرر

( 4.46 )RMSEAو شررااص براز رربگ مقایسررهاب ( 98 )CFIم جرر

معنررادارب مررب

شبه ا گ با ت جّه به ترای  ،مر تر ان تاجره گرخرگ وره رااتار اضرطرام نزمر ن در براض
زبرراننم ر زان دبار ررتا

داراب  0ام ر ا ررگ تمررام بارهرراب ررام  ،بررهج بررار ررام

گ یررره  ،13از لحرررا نمرررارب معنرررادار بررر ده ( )p>.0.0و مرررر ات روحررر -روا ررر و
اش از اضطرام رم یا حاض نزم ن را ران م دهنب

خا ی ل ژی
 -2مقیددا

اضددطراب زبددانآمددوزی :1ایررض پر رررنامه بررا ن ر ان مقارراس ا رربازهگارررب

اضررطرام و رراس زبرران ا ن اسرر بررراب ررنجش نرا رر هررا و اضررطرام یررادگارب زبرران
ا ن اسرر در و رراسهرراب درس ،برره نرر ان ی رر از نررب مقارراس مجم ررۀ  114ررؤال
«ا نارر

 -نررر » 1ت رر گررارد ر در ررا  1440طراحرر شررب ایررض مقارراس داراب 14

ررؤا ا ررگ ورره بررا دو امرر اصرر

( م رررد ارر د ،م رررد دینررران) مؤلفررۀ و ّرر
)1. English class anxiety scale (ECAS
)2. attitudes/motivation test batteries (AMTB
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اضررطرام یررادگارب در و رراس زبرران ا ن اس ر را م ر

ررنجب ایررض اب ر ار بررر ا رراس طا ر

لا رت  6درجهاب از وام راً منرالفم ( )1ترا وام راً مر اخقم ( )6تنطرام شربه ا رگ مررۀ بالرا
در ایررض مؤلفرره مؤیّررب اضررطرام بالررا برره هننررام یررادگارب و م رررد در و رراس و مرررات
پایاضتر ران از ورم بر دن مار ان ایرض اضرطرام ا رگ روایر و پایرای ایرض ابر ار در ایرض
پژوهش برر

شب و ترای حراو از راب ارگهراب روان رنج منا رم برراب ایرض مقاراس

ا ررگ تررای تح ار

ررام

اوتررراخ برره رو

مؤلفررههرراب اصر

بررا ررراش واریمرراور

وجر د دو امر در گ یرههرا را رران داد و گ یررههرا مطرابت برا سرنۀ اصر
اصرر

ررررار گرختنررب تررای تح ارر

مط ر م مررب داشررگ شررااص بررراز
برحسرر

ررام

روب

امر

تییارربب بررا « »AMOS-18ررران از بررراز

و ّ ر مررب ( 1.41 )χ2/dfبررراب ورراب تعبی شرربه

درجررۀ نزادب ورره در دامنرره مط رر م  >3و < 1ررررار دارد ،ا رر ی برررراز

( 88 )GFIجررذر ماررا ناض مجررذورات اطرراب تقریرر
براز رربگ مقایسررهاب ( 89 )CFIم ج ر

( 4.408 )RMSEAو شررااص

معنررادارب مررب شرربه ا ررگ بررا ت جّرره برره تررای

مر تر ان تاجرره گرخررگ ورره ررااتار اضرطرام و رراس زبرران ا ن اسر در برراض زبرراننمر زان
مت ررطۀ ور ر ر داراب دو ام ر اص ر

ا ررگ تمررام بارهرراب ررام  ،بررهج بررار ررام

گ یررۀ  36از پر رررنامه ( AMTBدر و رراس زبرران ا ن اسرر اجالررگ مرر ورررم داوط ما رره
جرر ام ررؤال را برربهم) ،از لحررا نمررارب معنررادار هسررتنب ( )p>.0.0و مررر ات
روحرر -روا رر

اشرر از اضررطرام م رررد و خعّالاّررگ و ا رر را ررران مرر دهنررب

مسررن رت و گررارد ر ( )1443بررراب برر رر ایررض مقارراس از رو
ا ررتفاده م د ررب و ضررری
در حبّ راب رم ل گ ار
 -3مقیددا

«نلفرراب ورو مرراخ»

 91را برره د ررگ نورد ررب روایر ایررض مقارراس در م رره ایرا ر
گردیب () 14

انگیددزه یددادگیری زبددان انگلیسددی :1در ایررض پررژوهش مقارراس ا نارر ۀ

یرادگارب ار از مجم رره پر ررنامههاب ا نار

 -نررر

یرادگارب زبرران اررارج گررارد ر

ارتمرراس شررب ایررض مقارراس ی ر از اب ر ارهرراب معتمرررب ا ررگ ورره بارررتریض ورراربرد را در

)1. motivation for learning English scale (MLES

مب
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ا ربازهگارررب مار ان ا نار ۀ یررادگارب زبرران ا ن اسر دارد (اترراب و ور رت1414 ،1؛ گررارد ر،
لا رررت  6درجررهاب ا ررگ ایررض مقارراس بررراب

 )1441و شررام  34گ یرره بررا طارر

ا ربازهگارررب رره امر «گرررایش (رغمررگ) بره یررادگارب ا ن اسر ( 14گ یره) « ،نررر
یررادگارب زبرران ا ن اس ر ( 14گ یرره)» ،و «جرربیگ ا نا ش ر (ما ر ان ت ررا

برره

بررراب یررادگارب

زبرران ا ن اس ر ) ( 14گ یرره)» طراح ر شرربه ا ررگ مرررات بال راتر مؤیّ رب ما ر ان بارررترب از
ا نا ه م باشرنب روایر ایرض پر ررنامه از رو
ترتا ر

نلفراب ورو مراخ برراب ایرض ره مؤلفره بره

 91 ، 94و  14برره د ررگ نمررب مسررن رت و گررارد ر ( )1443ضررری

پایررای ایررض

مؤلفررههررا را  83 ، 90و  94برره د ررگ نورد ررب در پررژوهش حاضررر ،بررا ا ررتفاده از تح ا ر
ررام
بررراز

تییارربب بررا « »AMOSررااتار ررام

ایررض مقارراس تییاررب گردیررب شررااصهرراب

و ّ ر مررب ( ،1.84 )χ2/dfا ر ی بررراز

اطررراب تقریررر

( ، 84 )GFIجررذر ماررا ناض مجررذورات

( ،4.46 )RMSEAشرررااص براز ررربگ مقایسرررهاب ( 98 )CFIم جررر

معنادارب مب شربه ا رگ برا ت جّره بره ترای مر تر ان تاجره گرخرگ وره رااتار ا نار ۀ
یررادگارب زبرران ا ن اسرر در برراض زبرراننمرر زان مت ررطه داراب  3امرر ا ررگ تمررام
بارهرراب ررام
ایرا

از لحررا نمررارب معنررادار هسررتنب ( )p>.0.0و مار ان ا نار ۀ دا ررشنمر زان

را براب یادگارب زبان ا ن اس

ران م دهنب

 -4آزمونهای کشوری زبدان انگلیسدی مقطدت متوسدطه :در ایرض پرژوهش از دادههراب
نزمر نهرراب پایررا

زبرران ا ن اسر ورره هر رراله بررهصر رت هماهنر

در ور ورر ر اجرررا

م گرردد ا رتفاده شرب م ررد دا رشنمر زان مقطرو مت رطه در نزمر نهراب ورر رب در
رال ر

مرررات مسررتمر و پایررا

از منرراطت و ت ر ابع ورره مح ر ت زیررو پر رررنامههررا ب ر د

جمررونورب شررب ایررض نزمرر نهررا هر رراله ت رر مرورر
نمر ز وپرور

ررنجش و ارزشررااب وزارت

بررراب ررنجش منررارتهرراب ا ا رربن ،د ررت ر زبرران و واژگرران طراح ر و

پررر از نررای شرربن بررهصر رت همزمرران در ور ورر ر اجرررا م شر ب ا تمررار صر رب و
محترر ای نزمرر ن حرراو از رابرر رمرر

برر دن نن داشررگ و نزمرر ن ارررده منررارتهررا و

منرارتهراب هبرگرذارب شرربه ت ر وزارت نمر ز

و پرررو

را در برر داشرگ پایررای
1. Atay & Kurt

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

114

مطالعات زبان و ترجمه

ایررض نزم ر ن بررا ا ررتفاده از رو

«پایررای و ر در-ری ارد ر ن» 1محا ررمه و ضررری

حاص ر ه

 16ران از مط باگ نزم ن داشگ
 .4یافتههای پژوهش

مررب مفن ر م پررژوهش حاضررر در رال ر

مررب پارررننادب بررا ا ررتفاده از رو

تح ا ر

مررب معادلررات ررااتارب مر رد نزمر ن ررررار گرخررگ ازن جاورره ممنرراب تج یررهوتح ا مررب
مرراتریر هممسررتن ا ررگ ،بنررابرایض پرراش از ا جررام معادلررات ررااتارب ،ابترربا مرراتریر
هممستن متخارهاب پژوهش ا جام و تای در جبو ( )1ارا ه شبه ا گ
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

3

شماره

متغیر

1

1

م رد زبان

1

1

ا نا ه یادگارب زبان

**11

1

3

اضطرام نزم ن

*- 01

**- 31

1

0

اضطرام یادگارب زبان

**- 30

**- 66

*31

4

1

**p>4.41

همررانط ر ورره در جرربو  1مررراهبه مرر شرر د ضرررای

هممسررتن مربرر گ برره همررۀ

متخارهرراب پررژوهش ررران مرر دهررب ورره تمررام ن نررا در ررطح  p>4.41معنررادار هسررتنب
بارررتریض مارر ان هممسررتن معنررادار مربرر گ برره رابطررۀ متخارهرراب اضررطرام یررادگارب و
ا نا ر ۀ یررادگارب ( )r=- 66ا ررگ درحال ورره ایررض متخاررر (اضررطرام یررادگارب) وررمتررریض
مارر ان هممسررتن را بررا م رررد زبرران ( )- 30دارد رابطررۀ «ا نارر ۀ یررادگارب و م رررد
نزمرر ن ( ») 11و «اضررطرام نزمرر ن و اضررطرام یررادگارب ( ») 31م مررگ و معنررادار ا ررگ
اضطرام نزم ن با م رد زبان رابطۀ منف معنادارب را ران داد ()- 01
لررازم برره یررادنورب ا ررگ بررهمنطرر ر برر رر

نرر ن ارتمرراگ متخارهررا و ا جررام

تح ارر هرراب نمررار ا ررتنماط  ،مارر ان رر لن و ورررابگ از طریررت نمارههرراب مرررتم
)1. Kuder- Richardson reliability coefficient (KR-21
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محا مه و برر ر گردیرب در جربو ( ،)1شرااصهراب ت صراف متخارهرا شرام ا حررار
ا ررتا بارد ،ماررا ناض ،ر لن و ورررابگ ارا رره شرربها ررب بررا ت جّرره برره شررااصهرراب برره
د ررگ نمرربه ،ررربر مط ررت ر لن و ورررابگ تمررام متخاره را وررمتررر از مقررادیر پارررنناد
شررربه  -3ترررا ( 3بررره ن انم ا  ،ت ررر ا رررام و وررر ی وم  )1411 ،1ا رررگ؛ بنرررابرایض
پاشخرض مب یاب

ّ  ،یعن ت متخارب ب دن برررار ا گ
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

میانگین

کجی

انحراف
استاندارد

آماره

کشیدگی
خطای

استاندارد

آماره

خطای
استاندارد

م رد زبان

13.18

0.41

- 011

113

- 618

111

اضطرام نزم ن

11.18

3.11

-4.401

113

- 104

111

اضطرام یادگارب زبان

11.83

1.19

-4.419

113

146

111

ا نا ۀ یادگارب زبان

13.19

1.09

111

113

111

111

مررب پارررننادب حاضررر شررام متخارهرراب برررونزا (اضررطرام نزمرر ن) ،متخاررر وابسررته
درونزا ( م رررد زبرران) و متخارهرراب ماررا ج (ا نارر ۀ یررادگارب ،اضررطرام یررادگارب)
ا ررگ بررراب پرراشبانرر

م رررد در نزمرر ن ،مررب مفن ر م پارننادشرربه از طریررت رو

تح ا ر مسررار و از رو

حررباو ر احتمررا بررراب برررنورد الن ر و بررر ا رراس شررااصهاب

مجذور واب ( ،)χ2مجرذور وراب برر درجرۀ نزادب یرا بره مرارت مجرذور وراب تعبی شربه
برحسرر

درجررۀ نزادب ( ،)χ2/dfبراز رربگ

ا رر ی بررراز

( )CFIو جررذر ماررا ناض مجررذورات اطرراب تقریرر
گرخررگ شرر

( ،)GFIبراز رربگ مقایسررهاب

( )RMSEAمرر رد برر رر ررررار

( )1برو ررباد حاصرر از برر رر مررب پارررننادب بررا ا ررتفاده از رماخرر ار

« »AMOS-18ا گ

1. In’nami & Koizumi

111

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

شکل  .2مدل برازش شده

ضرررای

مسررار مررب بررر ا رراس اررررات مسررتقام در شر

 1نورده شرربه ا ررگ اطر گ

قطرره اض ررراندهنبۀ رابطرره غاررر معنررادار برراض متخارهررا و اطرر گ ممتررب ررراندهنبۀ
معنررادارب روابرر ا ررگ همررانط ر ورره در شرر

( )1مررراهبه مرر شرر د ،ارررر مسررتقام

اضررطرام نزمرر ن و اضررطرام یررادگارب بررر ا نارر ۀ یررادگارب و هم نرراض ارررر مسررتقام
اضررطرام نزم ر ن و ا نا ر ۀ یررادگارب بررر م رررد زبرران معنررادار ا ررگ ،درحررال ورره مسررار
مستقام براض اضرطرام یرادگارب و م ررد زبران غارر معنرادار مرراهبه شرب ( )p>4.41در
اص ش اررات مستقام متخارها ،تای

رران مر دهرب وره ا نار ۀ یرادگارب پراشبانر وننربۀ

م مرگ و معنررادار ( p<4.41و  ) β= 11و اضررطرام نزمر ن پرراشبانر وننرربۀ منفر و معنررادار
( p<4.41و  ) β=- 18م رررد زبرران مر باشرنب هم نرراض ،هررر دو امر اضررطرامزا یعنر
اضررطرام نزم ر ن و اضررطرام یررادگارب پرراشبانر وننرربۀ منف ر و معنررادار ا نا ر ۀ یررادگارب
مر باشررنب ( p<4.41و  β=- 16بررراب اضررطرام نزم ر ن و  β18بررراب اضررطرام یررادگارب)
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رراوه بررر اررررات مسررتقام ،ارررر غارمسررتقام اضررطرام یررادگارب ( )- 11و اضررطرام نزم ر ن
( )4.48بررر م رررد زبرران معنررادار برر ده ا ررگ ( )p>4.41معنررادارب اررررات غارمسررتقام
ررران داد ورره ا نا ر ۀ یررادگارب در رابط رۀ برراض اضررطرام نزم ر ن و اضررطرام یررادگارب بررا
م رررد زبرران و هم نرراض اضررطرام یررادگارب در رابط رۀ برراض اضررطرام نزمر ن و م رررد
زبان قش وا طهاب دار ب
جرربو ( )3شررااصهرراب ا رر ی بررراز

مررب را ررران مرر دهررب مقرربار سررمگ

شررااص مجررذور ورراب برره درجررۀ نزادب معنررادار شرربه ا ررگ ( )χ2/df=1.91هم نرراض،
ررایر شررااصهررا از جم رره شررااص ا رر ی بررراز

( )GFIبررا مقرربار  ، 81شررااص

براز رربگ تطماقرر ( )CFIبررا مقرربار  ، 89شررااص جررذر ماررا ناض مجررذورات اطرراب
تقریرر

( )RMSEAبررا مقرربار ( )4.46و شررااص ا رر ی بررراز

درجۀ نزادب ( )AGFIبا مقربار  83بره رابر رمر
منا ر

ب ر دن بترراب مرنصررههررا و بررراز

تعبی شرربه برحسرر

بر دن مرب دلالرگ دار رب برا ت جّره بره

راب ر رم ر

مررب بررا دادههررا م ر ت ر ان مررب

پارننادب پژوهش را پذیرخگ
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش
شاخص

χ2/df
)(CMIN/DF

GFI

CFI

RMSEA

AGFI

χ2

>3

< 84

< 84

>4.49

< 84

-

1.91

81

89

4.46

83

66.19

مقادیر راب رم
مقادیر برنورد
شبه

 .5بحث و نتیجهگیری

پررژوهش حاضررر بررا هرربر برر ر رابطرۀ برراض هاجا ررات و اخ ررار بازدار رربه (اضررطرام
نزم ر ن) بررا م رررد تحصررا

زبرران ا ن اس ر ( م رررد در نزم ر نهرراب را رررب زبرران

ا ن اسر ) بررهوا ررطۀ دو امر اضررطرام یررادگارب و ا نار ۀ یررادگارب دا ررشنمر زان ا جررام
گرخررگ برربیض منط ر ر رابط رۀ متخارهررا در رال ر

یر

مررب

ّ ر و برره رو

تح ا ر مسررار

مرر رد برر رر ررررار گرخررگ تررای حاصرر از نزمرر ن مررب پارررننادب و تح ارر هرراب
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وا رطهاب ررران داد وره «ا نار ۀ یرادگارب زبرران» بره نر ان متخارر وا ررطهاب براض اضررطرام
نزم ن و اضرطرام یرادگارب زبران ا ن اسر برا م ررد در نزمر ن ایرض درس رررار گرختره
و قررش ماررا ج گرررب را ایفررا مرر ونررب تررای ارررر مسررتقام «اضررطرام یررادگارب زبرران
ا ن اسرر » بررر م رررد در نزمرر ن ایررض درس را تییاررب نمرر د ب رره حرراو از قررش
وا ررطهاب نن در رابطررۀ برراض اضررطرام نزمرر ن و ا نارر ۀ یررادگارب برر د بررهغاراز قررش
مسررتقام اضررطرام یررادگارب در م رررد نزمرر ن (مسررار اضررطرام یررادگارب برره م رررد
نزم ر ن زبرران) ،ررایر ارتماطررات خرررض شرربه برراض متخارهرراب پررژوهش مرر رد تییاررب ررررار
گرخگ
بررهط رو ّ  ،تررای حاصرر از تح ارر مسررارهاب مررب ررران داد متخارهرراب «اضررطرام
نزم ر ن» و «ا نا ر ۀ یررادگارب زبرران ا ن اس ر » برره ترتا ر
م رررد تحصررا

پرراشبرراضهرراب معنررادارب بررراب

درس زبرران ا ن اس ر هسررتنب ،درحررال ورره متخاررر «اضررطرام یررادگارب

زبرران ا ن اسرر » تننررا بررهصرر رت غاررر مسررتقام م رررد نزمرر ن را پرراشبانرر م ونررب
ازایضرو ،از یاختههاب منم ایرض پرژوهش تییارب تریرار غارر رابر ا رار «اضرطرام نزمر ن» برر
م رررد دا ررشنمرر زان در امتحرران زبرران ا ن اسرر ا ررگ ارررر و ّرر ایررض متخاررر ()- 19
حاصررر مجمررر ت اررررر مسرررتقام ( )- 18و ارررررات غارررر مسرررتقام ( )-4.48نن از طریرررت
متخارهرراب ماررا ج گر اضررطرام یررادگارب و ا نار ۀ یررادگارب ا ررگ ایررض تاجرره هر نررب بررا
تاجه پژوهش رربمپر ر و هم راران ( )1380همنر ان اسرگ ،امّرا برا پرژوهشهراب پارراض
از جم ررره لرررر ربپررر ر ( ،)1391لاررر ( ،)1416خار ررراان ،رضرررای و پناهنررربه ( )1380و
ی دا ر و ر اما

( )1384همن ر ان ا ررگ ورره رابطرۀ مع

و م رررد تحصررا
اضطرام امتحران م جر

درس زبرران گرر ار

ر را برراض اضررطرام نزم ر ن

مرر دها ررب اگر رره مقرربار ا ررب و منا رر

ت جّره دا رشنمر زان مر شر د امّرا دا رشنمر زان داراب اضرطرام

امتحرران بالررا برره دلا ر ارزیاب هرراب منف ر از ا ر د ،نرا ر هرراب شهن ر و خرررارهاب روا ر
حاصر از نن بررا مرر ات از رما ر

ررات ا

در ا ررتفاده و ت ررعه م ا اسررمهرراب ررازگارب

ارر د بررراب م اجنرره بررا منررابو اضررطرامنور و هم نرراض رربم ا ررتفاده از راهمردهرراب
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م ررردب م اجرره ا اهنررب شررب ،در تاجرره م رررد نرربان رضررایگبنررر در نزمرر ن
ن اهنب داشگ
اگر ره اضررطرام نزمر ن در مقایسره بررا اضررطرام یرادگارب پرراشبانر وننربۀ رر بترررب
بررراب م رررد و پاررررخگ تحصررا

ا ررگ ،امّررا قررش وا ررطهاب اضررطرام یررادگارب در

رابطررۀ مارران اضررطرام نزمرر ن و ا نارر ۀ یررادگارب زبرران (اضررطرام نزمرر ن← اضررطرام
یادگارب ← ا نا ۀ یرادگارب) ار حرا اهمّاّرگ ا رگ تییارب ایرض قرش وا رطهاب درواررو
تییارربب ا ررگ بررر ترریرار غارمسررتقام ( )- 110ایررض متخاررر بررر م رررد نزمرر ن (اضررطرام
نزمرر ن← اضررطرام یررادگارب← ا نارر ۀ یررادگارب← م رررد نزمرر ن؛ یررا اضررطرام
یررادگارب← ا نار ۀ یررادگارب← م رررد نزمر ن) ایررض ر ت ویررژه از اضررطرام هننام ورره
تحررگ ترریرار اضررطرام نزم ر ن اخ ر ایش یابررب (ش ر هام  )1883 ،و بررا نن درهمتنارربه ش ر ب
بهوا ررطۀ ترریرارب ورره بررر متخارررب دینررر دارد مر د بارررترب را در م رررد در نزمر نهرراب
منت ر
ورر

زبرران دوم ا اهرب داشررگ ایررض تررای همسر بررا یاختررههرراب هر رویت  ،هر رویت و
( ،)1896گررارد ر ( )1891و ل ورراس ،ماراخ رر رز و گرر ( )1411ا ررگ ورره ررران

داد ب اضرطرام یرادگارب زبران دوم وره از منحصرربهخرد بر دن خرنینرب یرادگارب زبران دوم،
نرر ن ادرا ارر د ،احسا ررات و رختارهرراب مربرر گ برره و رراس یررادگارب (از جم رره
اضررطرام حو ر ر در و رراس و برررررارب ارتمرراگ ،ترررس از رورراوتهرراب منف ر دینررران و
) اش م ش د ب ش

م ج

اخگ م رد تحصا

بنش دینررب از ترای  ،برر ر

ا اهب شب

قرش وا رطهاب ا نار ۀ یرادگارب زبران ا ن اسر بر د

تای حاضرر راوه برر تییارب تریرار م مرگ و مسرتقام ا نار ۀ یرادگارب برر م ررد نزمر ن،
قررش ماررا ج گرررب نن را ارر تییاررب مرر د ا نارر ۀ یررادگارب بررا اضررطرام یررادگارب و
اضررطرام نزمرر ن رابطرره منفرر داشررته ولرر

م رررد نزمرر ن و پاررررخگ تحصررا

را

بررهص ر رت م مررگ پرراشبانر م ر ونررب برره مررارت  ،هررر ررربر ا نا ر ۀ یررادگارب و پاررررخگ
تحصا

دا شنم زان باررتر شر د م ررد نزمر ن ن نرا بنمر د مر یابرب راوره ا نار

به م ت ر و خرمان ات مما ترماه وردها رب وره بره خررد اررو وجنرگ برراب حرورگ ،ت را

را
و

و شررش بررراب اهرربار بالرراتر م ر دهررب (ررربمپر ر و هم رراران)1380 ،؛ و بررر ر ،اخرررادب
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وه ا نا ۀ یرادگارب و پارررخگ پرایان دار رب برراب ا جرام خعّالاّرگهراب یرادگارب جربّیگ و
پرت ار ومترب برهاررج ا اهنرب داد و برهد مرا وسر
یا امتحا

در

اطّ ا رات باررترب در زمانره مط ر

ن اهنرب رخرگ رابطرۀ منفر براض ا نار ه یرادگارب و اضرطرام نزمر ن و

یررا اضررطرام یررادگارب همسر بررا یاختررههرراب پ ررران و هم رراران )1411( 1ا ررگ ورره ررران
داد ب اخ ار و هاجا ات منفر از رمار ا ر ات اضرطرامهرا منجرر بره اخرگ هاجا رات م مرگ و
در تاجه م رد اخراد م ش د در تمااض ایرض ترای مر تر ان گفرگ وره اهمّاّرگ نزمر نهراب
را رب به ن ان بنرر از م را

ورود بره دا ررناه محاطر رررابت را پبیرب مر نورد وره

اهربار م رردب دا رشنمر زان را تحگالررعات ررررار مر دهرب برهگ رهاب وره ررران دادن
ت ا ای زبا

بالرا و م ررد بنترر از دینرران بره معنراب م خقارگ در ورود بره دا ررناهها و

مراتر

رال نم زشر ا رگ ایرض امرر شررای ایجراد نرا ر  ،اضرطرام و تررس را

وس
مناا م

ازد وه به برۀ ار د منجرر بره وراهش مار ان ا نار ۀ یرادگارب و در تاجره م ررد

ررامط م ا اهررب شررب در نایررگ ،یاختررههرراب تحقاررت ش ر اهبب تجرب ر و تییارربب بررراب
طریّ رۀ «ا نا ش ر -تربات ر » گررارد ر ( )1441 ،1440خررراهم م ر ونررب ورره ا نا ر ۀ یررادگارب را
به ن ان یر

امر مارا ج منرم م دا رب وره اخ رار ،احسا رات و رخترار نزمر ن دهنربگان

را تحررگ ترریرار ررررار م ر دهررب نرراض تاجررهاب نرربان هررم دور از ا تطررار اسررگ راورره
ورترر اخررراد در م رعاررگهرراب ر شگ رراز ،حسرراس و اضررطرامنور ررررار مرر گار ررب
ا نا ه بالا به ن نا ومر

مر ونرب ترا برا م رعارگهراب ا رترسزا ونرار نمربه و مرا و ترر ا

اخ ار منف وره م ردشران را وراهش مر دهرب شر ب رایر متخارهرا از طریرت ا نار ه برر
م رد نزم ن ارر م گذار ب و ا نا ه بهط ر مستقام بر م رد نزم ن اررگذار ا گ
درمجمر ت ،مررب ارا هشرربه در ایررض پررژوهش تییاررب گرررته و معررِّر متخارهرراب مررؤرر در
یررادگارب و م رررد دا ررشنم ر زان در ح ر زۀ زبرران ا ن اس ر ا ررگ یاختررههاب حاص ر از
نزمرر ن و بررراز

مررب نررای شرربه صررحّهاب ا ررگ بررر دیرربگاه پرر تویررض )1449( 1و

وا رربر-امررمر و حس ر ن )1411( 3ورره معتقب ررب اخ ر ایش اهمّاّررگ و حسا رراگ نزم ر نهرراب
1. Pekrun et al.
2. Putwain
3. Von der Embse & Hasson
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اا ررگگذاربهاب ررنجش و ارزشررااب یررادگارب م ر باشررنب برره

اخر ایش مار ان اضررطرام نزمر ندهنرربگان دامررض ا اهررب زد در همرراض را ررتا ،ازن جاورره در
ارررر اا ررگگذاربهاب اااررر ور ر ر وج ر ه و حسا رراگهرراب ویررژهاب بررراب نزم نهرراب
را رررب زبرران ا ن اس ر مت ررطه پاشنمرربه ،بررهویررژه ایضورره ورراربرب اص ر

تررای ننهررا

تعااضوننرربۀ خرصررگهرراب نت ر و ا رراس مج ر ز ورود برره مراح ر بالرراتررر ا ررگ ،اضررطرام
نزم ن به ن ان ی
ار

و پاامبهاب امتحا رات را ررب خ رر وننرب درواررو ،تریرار ترای ایرض نزمر نهرا در

نجش و پذیر
منت رر

متخارر مر احم مر وررده و با رف مر شر د دا رشنمر زان همر اره بره
ن ران بره دا ررناههرا و تمعرات و

ارر

حتمر ایرض امرر برر جنمرههراب

ز رربگ و اخررر ایش ا تطررارات و خرررارهاب والررربیض و یررا طررام نم زشررر در

اصرر ش م رررد ن نررا در ایررض نزمرر نهررا همنرر د گبهد ررگ هررم داده و منجررر برره
اخ ایش اضطرام نزم ن وه تنبیربب برراب م ررد بنانره در ایرض نزمر نها رگ مر شر د
از طرخ ازن جای وه طمت یاخترههراب خع ر اضرطرام نزمر ن امر ار ب برراب پراشبانر
اضرطرام یرادگارب بر ده برر اخر ایش هاجا رات منفر

اشر از نن ب تریرار ن اهرب بر د؛ و

به همراض ترتار  ،ازن جای وره اضرطرام نزمر ن ،برهط ر مع ر س ،پراشبانر وننربۀ ار ب
بررراب ا نا ر ۀ یررادگارب ا ررگ ،دا ررشنم ر زا

ورره بررراب تحقّ رت اهرربارشرران بررر مر ر ات

هم ر ن اضررطرام غ مرره م ر وننررب از ررطح و ما ر ان ا نا ر ۀ سررمتاً بالررای برا ردار ررب و
در تاجه ومتر به اخ ار منف  ،اامابب و ب وفرایت ار د دامرض مر ز نرب لرذا برهجراب ایجراد
خرررار بررر دا ررشنم ر زان از طریررت تیواررب بررر مررره م ر ت ر ان بررا ا جررام مررباا ات از جم رره
مرررراورههررراب نزمررر

 ،نمررر ز

ت ناررر هررراب امتحررران ،ارا رررۀ راهوارهررراب اخررر ایش

ا تمادبرره فر و رر ّت فر ،خررراهم مرر دن بررازا رد مسررتمر و مررنطم برره ت ا ررای هررا و
شایستن هاب شاتر و یرا وس شربه دا رشنمر زان و هم نراض ارا رۀ حمایرگهراب راطف
منا

زمانۀ اخ ایش ا نا ۀ یادگارب و واهش اضطرام ن ان را خراهم م د
پرژوهش حاضررر داراب محرربودیگهرای

ار بر ده ا رگ وره تعمررامپررذیرب تررای نن را

محبود م ونب از جم ره ،ربم م رهگاررب از مربارس ا رتانهراب دینرر وره ایرض ورار بره
دلاررر محررربودیگهررراب اجرایررر  ،ا سرررا

و ادارب ماّسرررر مررر د هم نررراض از رو
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«پر رررنامهاب و ارر د-گ ارشرر » بررراب ررنجش رره متخاررر ا نارر ۀ یررادگارب ،اضررطرام
نزم ر ن و اضررطرام یررادگارب ا ررتفاده شرربه ا ررگ و ایررض احتمررا وج ر د دارد ورره مقررادیر
گ ار شرربه بارررتر از ررطح وارعر نن ب ر ده باشررب
متخارهررا در طرر

دورۀ تحصررا

رراوه بررر ایررض ،برر ر

ررار تح ر ّل

بررهویررژه در ررا هرراب ناررر ورره جرر ّ ررررابت ون رر ر

را رررب شرربیبتر م ر ش ر د ماّسررر م ر د باایضحررا  ،یاختررههررا داراب ورراربرد نم زش ر در
ح زه یادگارب زبران دوم ا رگ برا ت جّره بره تخاارر م را

رنجش و پرذیر

دا ررج بره

دا رناههاب ور ر و تمعرات وره ا اه راا اه برر حر ه ،ر ت و مار ان یرادگارب ،نمر ز

و

ارر ارزشررااب از یررادگارب وارد ا اهررب شررب مررب تییابشرربه ترریرار و ترریرر متخارهرراب
ا نا ش ر و م ررردب بررر هررم و از هررم را ررران م ر دهررب ورره م ر ت ا ررب اا ررگگذاران،
مع ّمرران ،والرربیض یررا د ررگا رربرواران حرر زه یررادگارب زبرران ا ن اسرر را در ا ررتفاده از
راهوارهرراب ا نا ش ر و م ررردب مط ر م در را ررتاب یررادگارب مررؤرر و م رررد ممتن ر
بر نن یارب ر ا ب
کتابنامه
ارتصررادب ،ا ر ( )1381ا نا ه و الشهاب نن در برا دا رررج مع مان زبان ا ن اسرر دا رررناه
خرهنناان مرنب  :مطالعۀ نمانته مطالعات زبان و ترجمه131-113 ،)1(11 ،
ح خرو  ،ا ( )1391ن رررا هاب ون ر بر هبرهاب دوره مت رررطه و ارا ه پاررررنناد براب رخو

ن ررا ها مجم ت مقالات ارا ه شرربه در ررمانار برر رر رو ها و مسررا نزم نهاب ورودب
دا رناهها (صص  ،)111-11اا ه ریاضاات اصفنان اصفنان ،ایران

شرجا  ،م  ،و ر پ ر ،ر ( )1390برر ر طام پذیر
مررتم بر برر

تطماق  ،گ ار

دا ررج در ورر ر و ارا ۀ الن ب پارننادب

ت جان و طرو پارننادب تنران ،ایران :دختر مطالعات خرهنن

مج ر ش راب ا ام
خار اان ،م  ،رضای  ،ن  ،و پناهنبه ،س ( )1380رابطه باض ا نا ۀ پاررخگ ،ه

هاجا

و اضطرام

و اس زبان اارج دا ررج یان زبان خرا سره دا ررناه خردو ر مررنب جستارهاب زبا ،)6(0 ،
144-193

را ن پذیر

دا ررررج در دا ررررناهها و مراو نم ز

،1396/49/18

1311114

ال ورررر ر ،مج ر شررر راب ا ررر ام ،
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،) رابطه باورهاب ا نا شر (ا دوارنمبب1380(  ر،ارایم
،)1(11 ، مطالعات روا رررنا ر تربات

مب

 و ا،  و ت،  ویسر رم،  ت ا،ربمپ ر

 اضررطرام نزم ن) با م رد تحصررا، تحصررا

ا نا

116-141
 است،  رای:و نزم نهاب را رب جاین یض طام ون رمح ر

) ر ابت تحصا1380(  غ، واا

16-1 ،)0(09 ،و ن ن تخاار مطالعات زبان و ترجمه
) برر ر ارتماگ باض اضرطرام امتحان با1391(  م ج،  و ر اما،  ن م،  بنررای،

م

 تحقاقات1390 در دا شنم زان مقطو راهنمای شررنر زاهبان در ررا
118-113 ،)0(9 ،)شرد

دا ررج یان داتر پر ررتارب خص نامه اخت

،لرر ربپ ر

م رد تحصررا

زاهبان (طما

پش

) اضرطرام امتحان و م رد تحصرا1381(  ر، ی دا
19-01 ،)1(1 ،پر تارب

) برر رر اضررطرام امتحان و ارتماگ نن با م رد تحصرررا1384(  م،  و رر اما،  ر، ی دا
1191-1119 ،)6(1 ،تحقاقات طام امگ
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Abstract
Since the human mind is temporal, his/her thoughts and the incidents s/he remembers
from the past and narrates are temporally interpreted as well. Therefore,
understanding the temporal dimension of the narratives leads to a profound
recognition of both narratives and life which can be interpreted through textual signs.
From this viewpoint, the present paper attempts to engage critically with Tom
Stoppard, the contemporary British playwright who utilizes time-plays for
conveying his thoughts. This study intends to deal with the hows and whys of the
historical past in light of Paul Ricoeur’s narrative theory. Travesties, going under the
sub-genre of ‘memory play’, put prominent figures of politics and literature from
different times and places along with each other to reveal their outlooks by
representing opposed discourses regarding the definitions of art. To examine
temporality in the narrative, the genre of drama was chosen for the opposed
discourses as this genre offers the opportunity to represent binary dialogues in a
dialectic manner based on their spokesmen’s lived experiences. Thus, each concept
is pitted against its ‘other’, some of them have been characters, schools of thought,
or even dimensions of time. This openness to the ‘other’ points to morality, and
consequently, the order resides in the narrative that this study reflects. In this regard,
time is considered metaphorically to get a hermeneutic understanding of the
narrative. For this purpose, the time-plays are interpreted with a narratological
approach. Correlative is Ricoeur’s three phases of mimesis, memory, and forgetting,
and the related ‘narrative time’ theory.
Keywords: Narratology, Narrative Time, Memory Play, Forgetting, Hermeneutics
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چکیده
ازآنجاکههه ذهنیه

انسههان زمانمنههت ا ه  ،عقایهتی کههه بههه آن م انتیشههت و رویههتادهای

که به خاطر مه آورد و روایه
بههه شههناخ

م کنهت نیهز زمانمنهت هسهتنت ،بنهابرای درک بُعهت زمهان

عمیهه تر ذههه انسههان ،روای هههای او و درنهایهه

شههناخ

زنههت

م انجامههت .ایهه مهههم از طریهه تفسههیر نشههانههای متنهه کههه او م آفرینههت صههترت
م پههریرد .از ایهه منتههر ،تههام ا ههتتپارد ،نمایشههنامهنتیس معاصههر انگلیسهه  ،کههه از
بازیهای زمهان در جهه

بیهان انتیشهههای خهتد ا هتفاده م کنهت ،مهترد مطالعهه قهرار

رفته ا ه  .نمایشهنامۀ تقلیهتهای انتقهادی او در قاله

نمایشهنامۀ حافتهه ،بها کنهار ههم

نهههادن شخصههی های ادبهه -هنههری و یا هه  ،بههه مفهههتم هنههر از دیههت اههای آنههان
م پههردازد و فتمانهههای متناق هه را در برابههر ختاننههته بازنمههای م کنههت .در ایهه
پژوهش ،فتمانههای مت هاد بهصهترت فتگتههای دوبههدو در نتهر رفتهه شهته ا ه
به تنهای که هر مفههتم بها مفههتم «دیگهریِ» خهتد در مقابلهه قهرار داده شهته کهه هاه
شخصههی ها و ههاه متاتهه

فتههری یهها حتهه بُعههتی از زمههان هسههتنت .پژوهشهههای

مرتبط با متضتع ایه مقالهه بیشهتر در زمینهۀ برر ه هتیه
پسههامترن از طریهه شخصههی پردازی بههتده ا هه

و یها عناصهر پهت رائ و

و هیچیهه

بهها دیههت اه زمههان بههه

برر هه ایهه نمایشههنامه نهرداختهانههت .هههتپ پههژوهش حاضههر تفسههیر معنهها از طریهه
ا تعاری تلقه کهردن زمهان در هط
بهها کاربس ه

فتمهان بهر مبنهای رهیافه

نتری هۀ «روای ه پههر ریتههتر» بههه برر ه ارای ه و اگههتنگ بُعههت زمههان

م پردازد .ای پژوهش بها تأکیهت بهر تتنی ههای بلها
____________________________
zramin@ut.ac.ir
* نویسنده مسئول
تاریخ دریافت8900/90/81 :

هرمنهتتیت ا ه

و

تاریخ پذیرش8099/91/18 :

نتیسهنته و بها ا هتناد بهر نتریهۀ

DOI: 10.22067/jlts.2021.67361.1001
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« ههه انۀ محاکههات» و نیههز مفهههتم «فرامتشهه و حافتههه» از دیههت اه ریتههتر بهها رو
تحلیله -کیفه و بهها رویتههرد روای شنا ههانه ،نتههم و ههاختار را از خلهها ب نتم ههها و
بازیهای زمان ای نمایشنامه برر
کلیدواژهها :روای شنا

و نشان م دهت.

 ،زمان روای  ،نمایشنامۀ حافته ،فرامتش  ،هرمنتتی

 .1مقدّمه

زمهان و یته از متههاهر آن یعنه حافتههه متضهتع بحه برانگیز عصههر حاضهر برشههمرده
شته ا

تها جهای کهه فتهه م شهتد در فرهنهم معاصهر ربه  ،حافتهه بههعنتان الگهتی

زیباشههناخت در متزهههها و ههایر یادبتدهههای فرهنگ ه تجل ه پیههتا کههرده ا ه
 .)۹449الباً یت از راهههای کهه نتیسهنته بهرای روایه

(وای هههت،1

دا هتان انتخهای م کنهت ،ا هتفاده

از حافتههۀ فرهنگهه -تههاریخ ا هه  .در انههی دا ههتانهای  ،وقههایو و اتفاقههات کههه در
رشههتۀ دور یهها نزدی ه
زمان حا نسب

روی داده ا ه

مههترد بهرهبههرداری نتیسههنته قههرار م یههرد تهها در

به آنها متضهو یها نتهر خاصه ارائهه شهتد .اینتهه نتیسهنته از حافتهۀ یه

راوی نمایش ه بههرای بههاز ت کههردن وقههایو دا ههتان -خههتاه خیههال و خههتاه واقع ه  -ا ههتفاده
کرده نشانگر ای ا ه

کهه متضهتع در خلها رونهت تهاریخ و زمهان تکییهر کهرده ا ه

و یهها در شههرپ تکییههر ختاهههت بههتد .درنتیجههۀ انههی دیههت اه و تتنیتهه  ،برر هه وقههایو
برحس

زمان به تفسیر و تعبیر هرمنتتیت نیازمنت ا

ای وقهایو کهه تت هط افهراد یه

.

فرهنهم قابهر درک هسهتنت و بههطتر مشهترک تجربهه

شههتهانت ،از نتههر پههر ریتههتر ،۹فیلسههتپ معاصههر فرانسههتی ،در ههط او محاکههات قههرار
م

یرنت .ریتتر معتقهت ا ه

یه

روایه

قبهر از اینتهه بهه هط تفسهیر ختاننهته بر هت

دو ههط دیگههر را نیههز طه م کنههت .ههط او ایه نتریههه کههه بههه « ههه انۀ محاکههات» 1او
معروپ ا

 ،مربتط به ادراکهات انسهان ا ه

ادراکههات ذهنهه نیههز نسههب

کهه علهاوه بهر ادراک عینه از جههان ،شهامر

بههه خههتد و تجربیههات زیسههتهای م شههتد کههه همگههان فهههم

1. Whitehead
2. Paul Ricoeur
3. mimesis
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ههطح کههه هنههتز بههه روای ه
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ههط را «پیشههاپیتربنتی» 1نههام م نهههت و بهههعنتان

درنیامههته ا ه

ام ها بههرای فهههم ههت ه م هؤثر ا ه  ،مطههر

م کنههت .در ههط دوم کههه مهمتههری بخههش ایهه نتریههه ا هه  ،طههر و روایهه
شتر م

دا ههتان

یرد و «پیتربنهتی» ۹نامیهته م شهتد بهتی م همتن کهه تمهام طر ههای کهه در

پیشههاپیتربنتی قههرار دارنههت و دارای ههاختار و خصههل های نمههادی و یهها بُعههت زمههان
هسههتنت ،بههه مرحلههۀ روای ه
پیشاانگاشههت روایه

شههتن م ر ههنت .در ههط آخههر پسازاینتههه عناصههر روای ه و

بهها یتههتیگر ترکیه

شههتنت و تمامیه

و راویههانگ  1یه

اثههر را خله

کردنت ،ختاننهته بها دیهت پیشاانگاشهت و تجربیهات زیسهتۀ متفهاوت و بها پیتنهت دنیهای مهت
به دنیای ختد ،به تفسهیر م پهردازد و عمهر خهتانش کهه از نتهر ریتهتر در هط محاکهات
ههه قههرار دارد بهها پیتنههت محاکههات یهه

و دو انجههام م پههریرد (ریتههتر)19۹1 ،؛ بنههابرای

رویههتادها و انتیشههههای کههه از ههط پیشههاپیتربنتی تت ههط نتیسههنته ههزینش و بهههنتع
تقلیههت م شههتنت ،بههه روایهه

بههه لحهها

درم آینههت .متضههتع محاکههات در ههط روایهه

صترتبنتی هم تقلیهت م شهتد و بهه ختاننهته منتقهر شهته تها بها فههم و برداشه

او و بهر

پایۀ نشانههای متن به تفسیر درآیت.
جه

فهم و تفسیر مهت « ،ا هتعاره» بههعنتان یه

تجربهۀ عمیه و خهاب بها تتجهه بهه

مفهههتم آن از منتههر پههر ریتههتر بهه کههار م ه رود .ازآنجای کههه فهههم هرمنتتی ه

بههرای خل ه

معنهها در ای ه پههژوهش مههترد ا ههتفاده قههرار رفتههه ا ه  ،ارتبههاط بههی مفههاهیم از اهمی ه
خاص برخهتردار ا ه ؛ بنهابرای  ،ایه امهر از طریه ا هتعاری انگاشهت ایه مفهاهیم بهتهر
و عمیهه تر قابههر درک و برر هه ا هه  .ا ههتعاره نههه بهههعنتان آرایهههای زینهه بخش مههت ،
بلته برای انتقا تجربه و معنا مهترد ا هتفاده قهرار م یهرد .ازایه رو ،نهه بها فهرم ا هتعاره و
نه با معنهای آن ،بلتهه بها ارجهاع یها مصهتاآ آن متاجهه هسهتیم .فهرم ا هتعاره بههطترمعمت
جنبهۀ لفته را در نتهر م یهرد و معنهای ا هتعاره نیهز البهاً بهه شهباه ها اشهاره دارد ،امها
ریتههتر مصههتاآ را بههرای تتصههید مجههتد واقعیههات بهها اهمی ه

م دانههت (ریتههتر.)19۱۱ ،
1. pre-figuration
2. figuration
3. narrativity

برر
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ای ه نگههره ای تنههه تتجیههه م شههتد کههه همههۀ مفههاهیم و تجههاری زنههت

بهها منط ه زبههان

روزمههره قابههر بیههان نیسههتنت هماننههت آنچههه ههاختار رایان در پ ه آن هسههتنت تهها مفههاهیم در
قاله

ههاختارهای تترارشههتنته و قابههر تشههخیص بگنجنههت ،بلتههه همیشههه مفههاهیم خههار

از حیطۀ زنت

وجتد دارنت کهه البتهه ریتهتر معتقهت ا ه

م تهتان بهه آنهها ارجهاع داد امها

نه با کلام عادی ،بلته با زبان مجازی (به نقر از لایتفتت.)۹441 ،1
زبههان مجههازی کههه مههتردنتر ریتههتر ا هه
ا

بهههطتر خههاب شههامر «نمههاد» و «ا ههتعاره»

و در شهرایط کهه معنها بها زبهان لفته قابهر انتقها نباشهت و در کلهام عهادی نگنجهت،

م تتانهت مرجههو شبیه هازیهای ب شههمار معنههای باشهت بههتی

تنههه کهه معناهههای جتیههتی

از طری ه ا ههتعاری انگاشههت کشههد شههتنت .انههی فراینههتی «مبتن ه بههر شهههتدی نا هههان
ا ه

کههه پیتربنههتی پیشههی زبههان را د ه کاری م کنههت و ههاختاری جتیههت م آفرینههت»

(فرهمنههتپتر ،1199 ،ب .)1۹4 .بههه اعتقههاد ریتههتر ،نمههاد و ا ههتعاره دربر یرنههتۀ معناهههای
دو انههه و حت ه پنهههان هسههتنت و ح ههتر آنههها نههه در ذه ه یهها فرآینههتهای روانشههناخت ،
بلتههه در کههنش انسههان ا هه

کههه در خلهها تعاملههات اجتمههاع قابههر درک و تشههخیص

هسههتنت (ریتههتر .)19۹1 ،بههه همههی جههه
ا ههتعارهای جه ه

زمههان در نمایشههنامۀ ا ههتتپارد ۹بهههعنتان

درک معنههای عمی ه تر برر ه م شههتد و ازآنجای کههه در ای ه نمایشههنامه

به انتیشهها و آثار نتیسهنت ان دیگهر اشهاره شهته ا ه « ،ا هتعارۀ زمهان» در هط
مت نتر قهرار م یهرد .م تهتان فه

فتمهان

ا هتعاره یرفیته بهرای ختاننهته فهراهم م نمایهت تها

طتر دیگری ببینت و درواقو شباه های جتیتی را خل کنت.
آنچههه در نمایشههنامۀ تقلیههتهای انتقههادی 1بهههعنتان متضههتع پیشههاروایت بر زیههته شههته
ا هه  ،از فتمههان پههت رائ پههس از دو جنههم جهههان

راشههمه رفتههه ا هه  .ایهه

فتمان از خلها حافتهۀ فرهنگه بهه حافتهۀ روایه منتقهر شهته ا ه  .حافتهۀ روایه بهه
تعریههد میت ه بهها  ،)1999(0متفههاوت از حافت هۀ عههادی ا ه

و شههامر رویههتادهای ا ه
1. Lightfoot
2. Tom Stoppard
3. Travesties
4. Mieke Ball
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انتیشههههای کههه در

کههه رنههم و بههتی احسا ههات را نیههز بههه همههراه دارن هت .بههتیه ا ه

ادبیهات مطههر شههتهانت حته ا ههر بهصههترت دیههت اه فههردی هههم باشههنت ،ریشههه در حافت هۀ
جمع دارنت .هر انتیشهای قبهر و بعهتی دارد و آنچهه در ههر زمهان بهه کهار بهرده م شهتد،
بهها ریشهههیاب تههاریخ و فرهنگهه شنا ههای و هههس کههاربرد و نقههش آن در زمههان حهها
برر ه مه شههتد .در ایه نمایشههنامه زمههان حهها کههه زمههان پههس از جنههم دوران نتیسههنته
کههه در آن آمهها و امیههتهای ناشهه از

محسههتی م شههتد ،آینههتۀ زمههان رشههتهای ا هه

رویهتادهای قبله بههرآورده نشههتهانت؛ بنههابرای زمهان حهها به تنهههای ا ههتعاری بههه فتمههان
اشههاره دارد کههه م تتانههت رنگهه از خههت بین و نتههم را رقههم زنههت .حافتهههای کههه بهها
یههادآوری رویههتادهای رشههته ،فتمانهههای متناق ه را در مقابههر یتههتیگر قههرار م دهههت،
بر آن ا

تها نشهان دههت زبهان قهادر ا ه

بهه ارمکهان

آشهت اضهتاد را در آینهتۀ روایه

آورد (دافهه  .)۹44۹ ،1هههتپ از کنارهم ههراردن شخصههی های مختلههد بهها دیههت اههای
هُنههری متفههاوت ،قههرار دادن در مقابههر «دیگههریِ» هههر عقیههته ا ه
تفسیر آن عقیته به شتر منصفانهتری نسب

تهها شههرایط ق ههاوت و

به زمان ختد انجام پریرد.

پههژوهش حاضههر ،بهها تتیههه بههر بازیهههای زمههان نتیسههنته و بهها ا ههتناد بههه مبههان فتههری
ریتههتر در خصههتب وجههتد بارقههههای امیههت در خلهها روایهه

کههه در نتههم و ههاختار

متجل ه م شههتنت ،بههه ای ه متضههتع م پههردازد کههه ا ههتتپارد متههأثر از فتمههان عصههر خههتد
بههتده ا ه  ،امها هههتپ وی ایجههاد فتمههان متفههاوت ا ه
پر شهای که هم ت با بح

در ای مترد برر

کههه بهها پههت رای فاصههله دارد.

ختاهنت شت به ای شر ا

:

 .1اگتنههه بازیهههای زمههان  ،ارائهدهنههتۀ نتههم و ههاختار هسههتنت و مهمتههری
زمان که ا تتپارد از آن منتر به ب نتم م نگرد کتام ا
 .۹آیهها هههتپ او از بههمپیت ههت

؟

رشههته ،حهها و آینههته ایجههاد امیههت ا هه

یهها

حسرت رشته و یا تشتیش و نگران ؟
بهههعبارتدیگر ،اهمی ه

بُعههت زمههان در نمایشههنامۀ تقلیههتهای انتقههادی در نتمبخش ه بههه

نتام فتری عصر حاضر مترد برر

قرار م یرد.
1. Duffy

برر

ا تعاری زمان در روای
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 .2پیشینۀ پژوهش

برخههه از منتقهههتی در مهههترد ا هههتتپارد ایههههار داشهههتهانت ،آثهههار او بهههه فتمهههان و
انتیشههههای متههأثر از «تئههاتر پههتا » 1دوران وی مههرتبط ا هه  .دوران نمایشنامهنتیسههان
همچتن امتئر بِتِه  ۹و هارولهت پینتهر 1کهه اعتقهادی بهه شهتته و حرمه

انسهان نتاشهتنت

و هتپ و نتهام بهرای ایه دنیها قائهر نبتدنهت .مایتهر هینهتن )19۹6( 0در مقالههای از هه
نمایشنامهنتیس اهالشبرانگیز عصهر حاضهر یعنه پینتهر ،ا هتتپارد و هم ِشههِرد 1نهام بهرده
و با مقایسۀ آنهها بهر ایه عقیهته ا ه

کهه ا راهه هرکهتام از ایه نتیسهنت ان ویژ ههای

ههبت منحصههربهفرد خههتد را دارنههت ،رد پههای از بِتِه
شههمار م آیههت و تجل ههر ههب
ا ه  .ایه بهتان معنه ا ه
بِتِ

تأثیر پریرفته ا

کههه از پیشههروان تئههاتر پسههامترن بهه

تئههاتر پههتا ا ه  ،در آثههار هههر هۀ آنههها یرقابههرانتههار
کهه ا هتتپارد نیههز از مشخصهههای تتنیته نمایشنامهنتیسه

 .نتیسهنتۀ مقالهۀ یادشهته بهه برخه از ایه فنهتن نمایشه از جملهه

مفههاهیم نههتی پیرنههم ،متالمههه و شخصههی ها اشههاره م کنههت .بهههعنتانمثا  ،پیرنههم انههی
دا تانهای بهصهترت دایهرهای و نهه رونهت خطه تعریهد م شهتد؛ متالمهه نیهز بهه شهتر
پُرحرف هههای دیتانهههوار و ب منطهه همههراه بهها جتکهههای متههافیزیت نمایههان م شههتد و
شخصی های به حس و حرکه
آنها تباد پریر ا

بهه شهتر دونفهره یها ههنفره کهه درعی حها هتی ههای

قابر تشخیص هستنت (هینتن.)19۹6 ،

عناصهههر ذکهههر شهههته بههههطترکل در نمایشهههنامههای ا هههتتپارد و بههههطتر خهههاب در
تقلیههتهای انتقههادی نیههز قابههر مشههاهته و برر هه هسههتنت .وقفههههای زمههان  ،عقهه

رد

متنههاوی او بهههه رشهههته و درنتیجههه شهههتر بر شههه پریر و دایههرهوار پیرنهههم دا هههتان،

شخصهههی های دوتهههای (در نمایشهههنامههای دیگهههر ا هههتتپارد از جملهههه رُزنترانتهههز و
یلتنسههترن مردهانههت )6و شخصههی های هههتای (در تقلیههتهای انتقههادی) بهها هتی هههای
1. The Theater of the Absurd
2. Samuel Beckett
3. Harold Pinter
4. Michael Hinden
5. Sam Shepard
6. Rosencrantz and Guildenstern are Dead
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متکیههر و همچنههی ضههعد حافتههه قابههر مشههاهته هسههتنت .بههاای وجتد ،هینههتن ()19۹6
انی نتیجه یری م کنت کهه ح هتر بِتِه

در آثهار اخیهر ا هتتپارد کهمرنهم شهته ا ه

راههه ا ههتتپارد بههه تمسههخر شخصههی های واقعهه در عرصههۀ هنههر ،یا هه
م پههردازد ،امهها نهایتههاً روایهه

و

و ادبیههات

او نهههتنها بههه پههتا نم انجامههت ،بلتههه پایههان معنههادار و

اخلاق نیز بهه همهراه دارد .هیر کله پهژوهش حاضهر نیهز بها نتیجهه یری نتیسهنتۀ مهرکتر
نخی
در روای

دارد و نتیجه را با تتجهه بهه کاربردههای خهاب زمهان و تجربهۀ زیسهتۀ ارائهه شهته
بیان م دارد.

برخ ه دیگههر از محققههی نیههز بههه عههتم ههرایش پههت رای ا ههتتپارد اشههاره کردهانههت از
جملههه پاتریشههیا رینههر )19۹4( 1کههه بههر ای ه بههاور ا ه
پههتا متفقی ه
زنههت

شخصههی ها در د ه

دلیههر انحههراپ ا ههتتپارد از تئههاتر

بههه عمههر زدن ا ه

و ا ههر نتتاننههت معنههای بههرای

بیابنههت ،حههتاقر در ایهه دنیههای پههت کههه در آن ههن های قههتیم قههادر بههه

پا ههخگتی بههه نیازهههای اخلههاق و انسههان نیسههتنت م تتاننههت بهها تت ههر بههه عقلانیهه

و

پیتنههتهای اجتمههاع -عههاطف خههتد ادامهۀ حیههات دهنههت .نتتهۀ مهمه کههه وی بههه آن اشههاره
م کنت ای ا ه

کهه پت رایهان راه ر هیتن بهه پهتا یعنه عقهر و منطه را زیهر هؤا

م برنههت ( رینههر)19۹4 ،؛ امهها در ارتبههاط بهها پههت رای ا ههتتپارد ،ابریههر رابینسههتن

۹

( )19۱۱در مقالهههای پیرنههم دا ههتانهای او را فاقههت ههاختار و طرحهه نتاممنههت م دانههت و
معتقت ا

شخصی ها ،صهرفاً ،عههتهدار ابهراز عقایهت متنهاقس هسهتنت به تنههای کهه ابتهتا

بحث آ از م شتد؛ ههس عقیهتهای بهر ضهت آن فتهه م شهتد و بعهت حهرپ دیگهری ضهت
آن حههرپ قبلهه و همی طههتر ادامههه پیههتا م کنههت و بههه هههیچ نقطههۀ معنههاداری نم ر ههت
(رابینسههتن .)19۱۱ ،او معتقههت ا ه

در ای ه نمایشههنامه پههتا زنههت

در خنههتهدار جلههته

دادن شرایط شخصهی ها -هرانهت افهراد برجسهته و نهامآوری همچهتن جهتیس یها لنهی در
نمایشههنامه حاضههر باشههنت -و خصتص هاً بههه تمسههخر ههرفت جنههم کههه فقههط باع ه
رفت تعتادی شلتار شته ،متبلتر شته ا

از بههی

(رابینستن.)19۱۱ ،
1. Patricia Greiner
2. Gabriele Scott Robinson

ا تعاری زمان در روای

برر
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همچنههی در برخهه پژوهشههها از ایههتۀ زمههان پههر ریتههتر بهههعنتان عنصههری بههرای
ر یتن بهه هتیه

راوی /نتیسهنته ا هتفاده شهته ا ه

مقالهۀ خهتد بهها عنهتان «از د ت هۀ زمهان تهها بحهران هتیه
پاتری

همچنهان کهه نژادمحمهت ( )119۱در
در دا هتان شههت شهبانهِ نتشههتۀ

متدیهانت» بهه ایه متضهتع پرداختهه ا ه  .وجهته زمهان مهترد بحه

زمان افعها و یها بهصهترت تهاریخ و باز شه

بهه رشهته بهه هب

یها در قاله

جریهان هیا ذهه

راوی مههترد برر ه قههرار رفتهانههت و از آن بههرای اح ههار وقههایو رشههته بههرای نشههان دادن
درونمایهها و تخیلات بهه کهار رفتهه در دا هتان مهتد جُسهته ا ه  .همچنهی بُعهت زمهان بها
بُعت متان تلفی یافتهه و بها بهت نمهتدن زمهان حها بهه رشهته ،وقهایو را بهصهترت تتثیهر
و تکییههر یافتههه نشههان م دهههت ،حا آنتههه در پههژوهش حاضههر از عنصههر زمههان و ا ههتعاری
تلقه کههردن آن بههرای ا ههتنتا نتههم و ههاختار روایه

و نهایتهاً خهرو از مههرز پههت رای

ا تفاده م شهتد .بههطترکل  ،ایه پهژوهش از نشهانههای زمهان در جهه
روای

نیهر بهه هاختار

بهره م جتیت.

ایه پههژوهش بهها تتجههه بههه نشههانههای متنه نمایشههنامه و مفههاهیم دو انهههای کههه بهههطتر
دیالتتیت بها یتهتیگر در تقابهر قهرار داده م شهتنت ،بهه بهازنگری نحهتۀ تهأثیر رویهتادهای
اجتمههاع و تههاریخ بههر روایه

دا ههتان م پههردازد .از خلهها تفسههیر ایه وقههایو در مههت و

تعبیههر ا ههتعاری زمههان برحسه

فتمههان جتیههت کههه پژوهشهههای انجامشههته تههاکنتن بههه آن

نهرداختهانههت ،بههه وجههتد نتههم و ههاختار در روایه

و نهایتهاً در معنههای زنههت

معاصههر په

خههتاهیم بههرد .راههه ا ههتتپارد اشههارههای تمسههخرآمیز فراوان ه بههه اُ ههتار وایلههت ،ویلیههام
شتسهههیر ،جیمههز جههتیس ،تریسههتان زارا ،ولههادمیر لنههی و حتهه شخصههی های درون
نمایشههنامهای یهها نحههتۀ لبههاپ پتشههیتن و یههاهر آنههها دارد ،ام ها ای ه پههژوهش بههر آن ا ه
نشههان دهههت هههتپ ،بازنمههای پههتا زنههت
بلههاتتلیف زنههت

و قههرار دادن انسههان معاصههر در وضههعی

نیسهه  .آنچههه از برجسههته کههردن پههتا  ،ب

ههاختاری و تمسههخرها

م تتان دریاف  ،نهه در رونهت دا هتان ،یها آن تنهه کهه پژوهشههای مختلهد نشهان دادهانهت
در شخصی ها و پهتا
ادامۀ آن به عهتۀ ختاننته ا

فتارشهان ا ه  ،بلتهه در انتههای دا هتان کهه فههم هرمنهتتیت و
آشتار م شتد.
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 .3روش پژوهش

در ایهه پههژوهش از طریهه نشههانههای متنهه و بهها بهره یههری از تتنی هههای خههاب
نتیسههنته از جملههه بازیهههای زبههان و زمههان و نیههز دو انههههای ههاختاری و معنههای بههه
تفسههیر معنههای روای ه
رهیاف

هرمنتتی

پرداخت هه م شههتد .ای ه مهههم بههه رو

تحلیل ه -کیف ه و بهوا ههطۀ

بهرای درک معنها انجهام م شهتد کهه ههم ختاننهته و ههم نتیسهنته را در

شههتر یری معناهههای جتیههت در یههر م کنههت .رو

تحقیه کیفه ای ه پههژوهش بههر ا ههاپ

نشانههای متنه یها نشانهشنا ه صهترت م پهریرد یعنه در هط کلهام نشهانهها تفسهیر
م شههتنت .همچنههی بهوا ههطۀ اینتههه نشههانههای مههت ارتبههاط مسههتقیم بهها تههاری و مسههائر
اجتمههاع دارنههت کههه از طریه زبههان منتقههر شههتهانت و درک جهههانبین دیگههران را از طری ه
درک تاریخ امتانپریر م
قرار مه

هازنت ،تعاملهات و بیهنش اجتمهاع نیهز از ایه طریه مهت نتهر

یهرد؛ بنهابرای ابتهتا تفسهیر نشهانهها و ههس تعبیهر آن از طریه فههم هرمنتتیه

صههترت م یههرد .زمههان کههه نتیسههنته وقههایع را از فاصههلۀ زمههان

رشههته بههه زمههان حهها

مه آورد ،خههتد درکه از آنههها دارد و فهههم ختاننههته نیههز بهها تعبیههر هرمنههتتیت  ،معنهها تتلیههت
م کنههت و ازآنجاکههه فتمههان تههاری

رشههته بهها زمههان حهها درم آمیههزد ،زمههان به تنهههای

ا هتعاری بههازتعرید و تتصههید م شهتد؛ بنههابرای بهها ایه رو

معناههای کههه قبلهاً تت ههط

نتیسنته تفسیر شهتهانت از طریه ختاننهته دوبهاره تفسهیرپریر م شهتنت .همچنهی بها تتجهه
به نتر اه پر ریتهتر کهه ا هتعاره را بههعنتان نیهروی زنهتهای م دانهت کهه باعه

بهه وجهتد

آمتن شباه های جتیت و معناههای بهتیو م شهتد کهه منطه زبهان روزمهره قهادر بهه خله
آنهها نیسه
زمان در روای

(دافه  ،)۹449 ،پهژوهش حاضههر بها دیههت اه روای شنا هانه بههرای فههم تههأثیر
به برر

فتمان ا تعارۀ زمان م پردازد.

ا تعاری زمان در روای

برر
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 .4یافتههای پژوهش

با تتجه به آنچه در مقتمه ارائهه شهت ،بها در نتهر هرفت ا هتعارۀ زمهان ابتهتا بهه دو انهه
قههرار دادن شخصههی ها و متاته
هرمنتتی

فتههری و هههس بههه نقههش حافتههه و فرامتشه در تفسههیر

ختاننته-محتر پرداخته م شتد.

 .1 .4بررسی محورهای دوگانه در نمایشنامۀ تقلیدهای انتقادی

از جملههه فنههتن بلهها

کههه ا ههتتپارد به تنهههای درونمایهههای در اکثههر نمایشههنامههای

ختد ا هتفاده م کنهت ،تتنیه

«دو هانگ و دوتهای » ا ه  .آن تنهه کهه پهر دلهان  ،1یته

از مفسههری ا ههتتپارد ،مطههر کههرده ا ه

ای ه دو ههانگ بهصههترت شخصههی های دوقلههت

یهها آیینهههای ،ا ههتفاده از دو ههانگ زبههان مثههر جنههاپ ،ههاختارهای تقههابل از جملههه
رمانتیهه

و کلا ههی

و یهها ا ههتفاده از زبههان خههارج دیگههر یهها زبههان ابههتاع بهصههترت

همزمان با انگلیسه  ،بازتهاب از هاختار هبت ا هتتپارد ا ه
ای تتنی

(بهه نقهر از کِله .)۹441 ،۹

بهه رویهاروی انتیشهههای مت هادی کهه نتیسهنته در په رفهو مشهتر آن ا ه

یا تردیهتی در مهترد آنهها دارد کمه

بسهیاری م کنهت .همچنهی همهان تردیهت و دو هانگ

فتههری در ختاننههته ایجههاد م شههتد تهها بهها متاجههه شههتن بهها هههر دو روی مسههئله نسههب

بههه

تفسههیر آن اقههتام نمایههت .بههه همههی دلیههر برر هه دو انهههها بههه وجههه از زمههان مربههتط
م شتنت تا از طری

فتمان آنها تفسیر شتنت.

ا ههتتپارد در مصههاحبهای فتههه ا ه

نتشههت را زمههان آ ههاز کههرده کههه هههتپ وجههتدی

تههأثر در جامعههه ابههراز نتههرات مسههتقیم بههر آن ا ه

و روحیههات خههتد را منا ه

بهها ای ه

شرایط نم بینهت ( هالتی)19۹1 ،1؛ بنهابرای معتقهت بهه اعلهام نتهر مسهتقیم در تهأثر نیسه ،
امهها بهها وجههتدی کههه خههتد اذعههان داشههته ا هه

براسههب بههر انتیشههۀ ارائههه شههته در

نمایشههنامههای خههتد نم زنههت و متضههو یری صههریح نم کنههت و حتهه همههۀ درپهههای
اخلههاق را نیههز زیههر ههؤا م بههرد ،آنچههه از نمههایش دو انهههها برم آیههت حههاک از آن ا ه
1. Paul Delaney
2. Kelly
3. Gollob
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کهه بهها برر ه نشههانهها م تههتان بههه بُعههت اخلهاق روایه
روایتهه بُعههت اخلههاق دارد و قههرار ا هه

په بههرد؛ زیههرا مسههلم ا ه

هههر

پیههام را بههه دیگههران بر ههانت و انههی ا ههتنباط

م شتد که ای متضهتع نشهانگر عهتم تبعیه

از فتمهان پهتا ا ه  .ا هتتپارد مفهاهیم و

دیههت اههای هنههری را در سههترۀ زمههان دوران پههس از جنههم مطههر م کنههت .زمههان کههه
آثههار روانه بههاق مانههته از دو جنههم جهههان باع ه
اروپههای شههته به تنهههای کههه تههأثیر
علم بشر در جه

یههأپ و ناامیههتی فزاینههتهای در جتامههو

بههر ادبی هات پههت را آشههتار ا ه

اراکههه پیشههرف

نهابتدی میلیتنهها انسهان بهه کهار رفتهه شهته و نتتانسهته بهتد آزادی و

ختشههبخت بههرای او بههه ارمکههان آورد .در انههی شههرایط  ،ا ههتتپارد بههه مفههاهیم هنههر
م پههردازد و ایه حههاک از ایه ا ه
پتا

ر بهر آورده ا ه

کههه فتمههان هنههر بهها عههتم پیههروی از همههی

زیهر آنطهتر کهه ریتهتر ( )19۹1م

تیهت« :ناپیت هتگ انتقهادی

در پیت ههتگ روایهه خههتد را نشههان م دهههت» (ب .)11۹ .ازای جههه
تقلیههتی مسههخرهآمیز ا ه  ،ام ها نههه آن تنههه کههه ههامتئر بِتِ ه

فتمههان

وضههعی

ایهه نمایشههنامه،
انسههان مههترن را

بههتون هههیچ هههتپ و منتههتری بههه تصههتیر م کشههت ،بلتههه ختاننههته در اینجهها بههه درک و
تفسههیر عمی ه تری ههتآ داده م شههتد .حت ه دا ههتان هههم در متههان ماننههت شهههر زوری ه
اتفاآ م افتهت کهه در زمهان جنهم ب طهرپ محسهتی م شهت .بهه همهی دلیهر ختاننهته بها
بهره یههری از تتنی ه
د

فتگتهههای دیههالتتیت در ای ه نمایشههنامه بههه تفسههیر معنهها و انتیشههه

م یابت.
یتهه از دو انههههای ههاختاری ایهه نمایشههنامه ،مقابلههۀ دیههت اهها و متاتهه

بهصههترت دوبهههدو ا ه  .در تقلیههتهای انتقههادی ،ههه شخصههی

یا ه  ،ادبه و هنههری از

زمههان و متههان خههتد فراختانههته شههتهانت و در فتگتهههای دوتههای شههرک
تفت هرات بح ه برانگیز خههتد را بههه نمههایش بگرارنههت .ای ه

هُنههری

ههه شخصههی

م جتینههت تهها
متعل ه بههه ههه

کشهتر بها فرهنههم و زبهان مختلههد هسهتنت و نتر هاه فتههری آنهها در ی زمههان وله بههتون
تأثیر راری بر دیگری شهتر رفتهه ا ه  .جیمهز جهتیس ایرلنهتی ا ه

و بههعنتان یته

از مفههاخر ادبی هات انگلههیس و از پیشههگامان دا ههتان مههترن بههه شههمار م آیههت .تریسههتان زارا
رومانیای ا ه

و از پیشهگامان آنارشیسه

ضهت هنهر از متته

دادائیسهم و ولهادیمیر لنهی

ا تعاری زمان در روای

برر
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تقلیتهای انتقادی ...

فتگتههها در حافت هۀ

از انقلههابیتن رو ههیه و طرفههتار رئالیسههم اجتمههاع ا ه  .کلی هۀ ای ه

شخصهه بههه نههام هِنههری کههار 1در زمههان  191۱و در شهههر زوریهه شههتر م یههرد و
همی طههتر کههه از نههام نمایشههنامه نیههز برم آیههت ،تقلیههت مسههخرهای ۹از شخصههی ها و نیههز
متاتهه

فتههری آنههها ارائههه م شههتد .در جههای راوی نمایشهه اشههاره م کنههت بههه افتههاری

همچههتن «پتر ههالاری شبهدادائیسههم -کلمههات قصههار شههبیه وایلههت -تعصههبات مههرهب و
هههؤا و جتایههههای جهههتیس -کتبیسهههم -اکسهر یتنیسهههم -روماتیسهههم » (ا هههتتپارد،
 ،19۱1ب )6۹ .کههه بهها آوردن آخههری پسههتنت «ایسههم» در کنههار متات ه
ُههخره م
خاصه ا ه

دیگههر آنههها را بههه

یههرد .هرکههتام از «ایسههمها» نشههانۀ دورهای از شههتر یری عقیههته و ایههتئتلت ی
کههه بهههعنتان مفهههتم ا ههتعاری جلههته ر عقایههت مختلههد هنههری متنا ه

رو دوران ا هه  .تمسههخر انههتاع ایهه ایههتئتلت یها ،نشههاندهنتۀ بهه اهمیهه
نامههها ا ه

بهها

جلههته دادن

و درواقههو به تنهههای تقههتپ و دیتتههاتتری ارجههاع و مصههتاآ نامهههای عقیههتت

را زیههر ههؤا م بههرد و تئههاتر پههتا نیههز خههتد یته از ای ه نامها ه

کههه کلیه

مفهههتم

نمایشنامه را از زیر عنتان مستقیم آن بیرون م آورد.
در ایه دا ههتان ختاننههته از پههیش بهها شخصههی های جههتیس ،لنههی و زارا و انتیشههههای
آنها کهه هرکهتام در نهتع خهتد انقلهاب در عرصهۀ ادبیهات ،یا ه
مبههاحث کههه در زمانههۀ خههتد مطههر کردهانههت آشههنا ا هه

و هنهر بهه پها کردنهت و

و حتهه شخصههی های دا ههتان

همههان ا ههام واقع ه خههتد را دارنههت .در دا ههتان هههم از نامهههای واقع ه تههاری و ادبی هات
ههخ

فتههه م شههتد و هههم از شخصههی های خیههال نمایشههنامۀ اُ ههتار وایلههت کههه پیرنههم

دا تان بهر پایهۀ آن ا ه
روای

ذکهر شهته ا ه  .ایه آشهنای  ،بخشه از مطاله

ای دا هتان را تشهتیر م دههت کهه در ایه نمایشهنامه به تنههای خهاب بهه روایه

درم آینههت .بهههعنتانمثا  ،آنچههه ختاننههته بهههعنتان متته
مههرتبط م دانههت ،در پیشههاپیتربنتی در حههت یه
ا

پیشهاپیتربنتی

«هنربههرایهنههر» بهها جیمههز جههتیس

ههاختار وجههتد دارد و ختاننههته از آن آ ههاه

 .ایه اطلاعهات پیشهاروایت در ایه دا هتان ای تنهه در فتهۀ جیمهز جهتیس متجله
1. Henry Carr
2. travesty
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مطالعات زبان و ترجمه

م شههتد« :هنرمنههت هماننههت شههعبتهبازی ا هه

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

در میههان مردمههان زمانههۀ خههتد کههه لههرت

جههاودانگ را از طری ه هنههر بههرای آنههها بههه ارمکههان م ه آورد» (ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب.)6۹ .
درواقو ،دیت اه هنر برای هنر مت هم ایه نتتهه ا ه

کهه زنهت

هنر معنا پیتا م کنهت و جایگهاه هنرمنهت هماننهت پیهامبری ا ه
به زنت

انسهان ،صهرفاً از طریه

کهه هنهر را بههعنتان معجهزه

انسان معرف م کنت.

به همی نسب

دیهت اه لنهی کهه هنهر را ابهزاری بهرای انقلهای مارکسیسهت م دانهت نیهز

بههه ایه صههترت روایه

م شههتد« :ادبیهات بایسههت فههارا از فرد رایه بههتر وازی ،بخشه

از دلیهههر مشهههترک پرولتاریههها باشهههت» (ا هههتتپارد ،19۱1 ،ب .)۹1 .نگهههر
نگاه بتبینانه و آنارشیسه
و زبان نیز به ختم

ا

ا ه

بهتی

تنهه بهه روایه

زارا ههههم کهههه

درآمهته ا ه « :مت هیق فا هت

رفته م شهتد .وا ههها نیهز بهرای معناههای مت هاد بهه کهار بهرده

م شتنت .به همهی دلیهر ضهت هنهر در زمهان مها هنهر محسهتی م شهتد» (ا هتتپارد،19۱1 ،
ب .)11 .خههتد شخصههی

اصههل دا ههتان یهها راوی نمایشهه یعنهه هِنههری کههار نیههز (کههه

فتگتههها در حافتههۀ او شههتر م

یرنههت) بهها دیههت اه میانهههرو و محافتهکارانههه بههر ایهه

عقیههته ا ه « :هنههر ،جامعههه را تکییههر نم دهههت ،بلتههه خههتد تت ههط جامعههه تکییههر م کنههت»
(ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب .)6۹ .دیههت اه جههتیس و زارا در تقههابل دو انههه بهها یتههتیگر در
قال

هنربرایهنر و ضهت هنهر بیهان م شهتنت و نهایتهاً نتهر راوی نمایشه ههم در تقابهر بها

هر دوی آنها قرار م یرد بها ایه م همتن« :هنرمنهت کسه ا ه
نهههاده شههته ب ههطههتریکههه قههادر ا ه

کههاری را در مقایسههه بهها دیگههران کموبههیش بهههختب

انجههام دهههت .نتتهۀ کههاربردی زبههان بایسههت ایه باشههت کههه یه
حقیق ه

کهه هنهر در او بهه ودیعهه
وا ه فقههط بههرای بیههان یه

یهها ایههتۀ خههاب و نههه حقههای و ایههتههای دیگههر ب هه کههار رود» (ا ههتتپارد،19۱1 ،

ب.)10 .
بنهابرای آنچههه از ماهیه

هنههر از ههط یه

محاکههات بههه ههط دو روایه

م شههتد از

افههرادی راشههمه م یههرد کههه تجربههههای زیسههتۀ یرهمزمههان داشههتهانت؛ امهها بهصههترت
همزمههان بهها یتههتیگر و بهههطتر نمایشه در تقابههر هسههتنت و بههرای ختاننههته مسههیر تفسههیر را
در ههط

ههه محاکههات بههاز م کنههت .در صههحنۀ او نمایشههنامه ،هههر شخصههی

دیههت اه

ا تعاری زمان در روای

برر
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هُنری خهتد را بهر ا هاپ عقایهت و پیشزمینهههای شخصه بازنمهای م کنهت .بههعنتانمثا ،
م زنههت ،آنههها را در کلههاه م انههتازد و

زارا تمههام وا ههههای زلهه از شتسهههیر را بههر

هههس آن را تتههان م دهههت تهها شههعری نههت از آن برآیههت .ایهه عمههر او بهصههترت نمههادی
دیت اه ضهت هنهری او را نشهان م دههت؛ یعنه شهعر بایهت بهتون ختدآ هاه تهراو
آنچه تمامی
که در قال

پیرنهم دا هتان ا هتتپارد را م

کنهت.

هازد ،تعامهر ایه اههار انتیشهۀ هُنهری ا ه

ارتباط بهی هنهر و ایهتئتلت ی بنها شهته ا ه

و دوبههدو بهه نمهایش درم آیهت.

رشته به زمان حا پیتنت م خترد تا حها را بهرای آینهته مهیها هازد بها ایه م همتن کهه
نتیسههنته پیشاانگاشهه

تجههارب را کههه در رشههته شههتر رفتهانههت و هرکههتام در متضههو

هُنری شخصهی های تهاریخ  ،بازنمهائ شهتهانت بها متقعیه

فعله مهرتبط م

هازد و ایه

عمر ،تفسیر آینته را فراهم م کنت.
بهها ایهه تفا ههیر ،آنچههه از ههاختار و فقههتان ههاختار در ماهیهه
م شههتد یعنه متته
در خههتم
برداش

«هنربرایهنهر» در برابههر متته

هنههر بههه آن پرداختههه

«ضههت هنههر» و هههر دو در برابههر «هنههر

ایههتئتلت ی» ،خههتد دو ان هۀ درونمایهههای دیگههری ا ه

کههه نهایت هاً بههه فهههم و

اختار و نتهم منجهر م شهتد .خهتد نمهایش بهصهترت نمهادی در کتابخانهه آ هاز

م شههتد ،محلهه کههه در آن کتایههها کههه خههتد ا ههتعارهای از تههاری و زمههان هسههتنت
بهصههترت مههنتم ایههتمان یافتهانههت .از طههرپ دیگههر آنچههه در ابتههتای نمههایش در همههی
کتابخانه یعنه در نتهام هاختارمنت اتفهاآ م افتهت ،عمهر بهر
ا ه

وا هههای شهعر تت هط زارا

و خههتد نمایههانگر آنارشیسهم و فقههتان ههاختار ا ه  .نتتههۀ جاله

تتجهه ایه ا ه

که وا ههای بهر خهترده و نامرته  ،وقته در کنهار ههم قهرار رفتهه و بهه زبهان انگلیسه
ختانههته م شههتنت ،کاملههاً ،نههامفهتم و بهه نتم هسههتنت؛ امهها همههان وا هههها بهها تلفهه زبههان
فرانسههتی ،کامل هاً ،مفهههتم و ههاختارمنت م شههتنت .بهههعنتانمثا  ،جملههۀ انگلیس ه نههامفهتم
از بر

وا هها به ای شتر درآمته و کلمات بتون معنا در کنار هم آورده شتهانت:

”“Ill raced alas whispers kill later nut east, ‘noon avuncular ill day Clara.
)(Stoppard, 1975, p.15

اما تلف فرانستی ای جمله به ای صترت ا

:

1۱۹

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

مطالعات زبان و ترجمه

“Il reste en Suisse parce qu'il est un artiste. 'Nous n'avons que l'art/
)il declara.” (Delaney, 1991, p. 63

مجتداً در زبان انگلیس ای جمله معنادار از آن ا تخرا م شتد:
He lives in Switzerland because he is an artist. We have only art/
he declared.

م کنهت اهتن یه

به معن «او در هتئیس زنهت

هنرمنهت ا ه  .او ایههار م کنهت مها

فقط هنهر داریهم» .کهاربرد ایه دو زبهان مختلهد بههمتازات یتهتیگر از دو انهههای خهاب
دیگههری ا ه

کههه ا ههتتپارد در جهه

اینتهه یته ب معنا ه
ب

ههاختاری ا هه

شههتر دادن بههه انتیشهۀ خههتد از آن بهههره م جتیههت.

و دیگهری معنهابخش ا ه  ،خهتد دا بهر وجهتد هاختار در عههی
کههه محتههتای فتههری ا ههتتپارد را در دورۀ تسههلط فتمههان پههتا

تشههتیر م دهههت ،بههتی معنهها کههه ا ههر ی ه
دیگری از آن معنای مثب

مفهههتم پههت و منف ه ا ه  ،م تههتان بهها دیههت

و اختارمنت ا تخرا کرد.

همچنههی  ،متههان کههه بههرای اتفاقههات دا ههتان انتخههای شههته ا ه

زوری ه  ،شهههری در

کشتر تئیس ا ه

کهه در زمهان جنهم جههان ب طهرپ محسهتی م شهت .ایه انتخهای

نشاندهنتۀ مشکتلی

ذهنه ا هتتپارد بها مسهئلۀ جنهم ا ه  ،امها او بها فاصهله و ب طرفه

بههه آن م نگههرد .خههار از دا ههتان و در دنیههای واقع ه  ،ههتئیس کشههتری بههتده ا ه
جههتیس ،لنههی و زارا هههر ههه در زمههان جنههم جهههان در آنجهها زنههت

کههه

کردهانههت ول ه بهها

یتههتیگر تعامههر واقعه نتاشههتهانت .در دا ههتان فتههه م شههتد ههتئیس متههان ا ه
آن «خبهههری از هههتیزهجتئ و جنهههمطلب نیسههه ؛ جهههای کهههه بههها دقههه

کههه در

ختد هههتایانه

هاع های تئیسه متاجهه هسههتیم؛ و جهای کههه بقها و مانههت اری حهس م شههتد .حته
بها نفسه عمیه م تهتان صهتای هت نهتاز تی تهاک هاع ها را بها هت
(ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب .)۹1 .ایهه زمههان و متههان ازای جههه
تههتاع م کنههت انتخههای شههته ا هه
جنم در همهی بافه

شهتر م

جهان شهنیت»

کههه نتر ههاه ضههت جنههم را

و فتگتهههای دوبهههدو دربههاره جنههم ولهه بهههدوراز

یهرد .زارا معتقهت ا ه « :ذکهاوت نیهز همهراه بها ایزههای

دیگههر بهها جنههم نههابتد شههته ا هه  .افتخههار هههم مثههر زبانبازیهههای دیگههر فقههط بههرای
کشتر شههای و منههافو شخصه بههه ههرودهای میه پر ههتانه بههت شههته ا ه » و بههه همههی

ا تعاری زمان در روای

برر

1۱9

تقلیتهای انتقادی ...

دلیهههر دیهههت اه ضهههت هنهههر را هنهههر زمهههان خهههتد م دانهههت (ا هههتتپارد ،19۱1 ،ب.)11 .
درحال کههه او دلایههر بههروز جنههم را ااههههای نف ه  ،کنتههر کانهها
کالهای ارزان و فهرو

رانتهر در بهازار بها بهه د ه

ههتئز و د تر ه بههه

هرفت نیهروی ارزان کشهترهای زیههر

ا ههتعمار م دانههت ،در مقابههر او ،هِنههری کههار یهها راوی دا ههتان معتقههت ا هه
ضروری ا

جنههم امههری

تها دنیها را بهرای هنرمنهتان امه نگهه دارد و همیشهه معیهار بهتهری راه بهرای

تشههخیص پیههروزی خههتی بههر بههت را آزادی هنرمنههتان م دانههت (ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب.)۹1 .
او در همههی جایگههاه ،هنههر مههترن را دشههمن هنرمنههتان بهها جنههم م ه بین هت و در آخههر هههم
فتگهتی جهتی خهتد را بها متضهتع م هحت بهه پایهان م بهرد کهه در زمهان روی صههحنه

رفت تئاتر اهمی

ارنسه

بهتدن بهی او و جهتیس پهیش آمهته بهتد .او صهحب

خهتد را از

متضههتع قهرمههان جنههم بههه مسههئلۀ شههلتار خههتم م کنههت و یههادآوری آن در نقطهههای روی
م دهت کهه حافتهۀ او دیگهر یهاری نم کنهت و متضهتع فرامهت
در مترد مسئلۀ تاریخ دیگری در دا تان صحب

م شهتد تها اینتهه مجهتداً

کنت.

از جملههه مفههاهیم دو انهههای کههه بهصههترت فرمه و درونمایهههای در ایه دا ههتان بههه آن
پرداختههه م شههتد ،مفهههتم زنههت
نمایش

و زمههان ا هه  .از همههان ابتههتای دا ههتان کههه راوی

ع در یهادآوری م کنهت ،بهه یرقابراعتمهاد بهتدن زنهت

م کنت وقت از حافتهۀ ضهعید خهتد م

و زمانهه ههر دو اشهاره

تیهت« :آیها ای هها خهاطرات مه هسهتنت؟ زنهت

و زمانههه ،دو ههتان مشهههتر هههم» (ب .)19 .در اینجهها بهها متههرادپ قههرار دادن ای ه دو مفهههتم
بهههعنتان دو هه
اعتماد ا

یتههتیگر ،جملههه او ای تنههه تعبیههر م شههتد کههه زنههت

هههم یرقابههر

هماننت روز هار کهه تهاری و حافتهه تجل هر آن هسهتنت .تهاری و حافتهه کهه

جتهر زمان محستی م شهتنت ،خهتد متههر تکییهر و فناپهریری بهه شهمار م آینهت؛ بنهابرای
بههه ختاننههته القهها م شههتد کههه مههرز بههی واقعی ه

و خیهها را در هههم شههتنت و اعتقههادات و

باورهای ختد را بهر مبنهای آنهها قهرار نتههت .در حقیقه
آنچههه بههه زنههت

زنهت

همهان زمهان ا ه

و ههر

مههرتبط م شههتد در ههرر زمههان تکییههر م کنههت و محههت م شههتد .اینتههه در

تقلیههتهای انتقههادی نمایش ه درون نمههایش دیگههر قههرار داده شههته ا ه

نیههز دلیههر همههی

1۹4

مطالعات زبان و ترجمه

مسئله ا

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

 .برای محهت نشهتن آنچهه رشهته ا ه  ،فتمهان آن در فتمهان نمایشه دیگهر

بتار برده م شتد تا با واکاوی مجتد آن زنت

بهتر با اختار جتیتی معنا شتد.

دو انهۀ دیگههری کههه در ایه نمایشههنامه از اهمیه
جتان و پیر هِنهری کهار ا ه
وجههتد را دو قسههم

خاصه برخههتردار ا ه  ،شخصههی

و دو انهۀ زمهان برشهمرده م شهتد .همهانطتر کهه ا هتتپارد
را بهههختب و در قیههاپ بهها دیگههری خههتد

م کنههت کههه هههر قسههم

بتههاود ،ا ههاپ تجربه فلسههفۀ ریتههتر نیههز بههر مبنههای شههناخ
(وای ههت .)۹449 ،شخصهی

شتسته شهته ا ه

انسههان بهههعنتان یه

واحههت

پیهر هِنهری کهار در زمهان حها یعنه در

هها  19۱0قههرار دارد و بازتههای فتگتههها و تعاملههات بههی اشههخاب دا ههتان یعنهه
جههتیس ،لنههی و زارا در خههاطرۀ او و در هها  191۱زمههان جنههم جهههان او شههتر
م

یههرد .نقشهه کههه او بهههعنتان شخصههی

کههه در تئههاتر اهمیه

واقعه ا ه

ارنسه

جههتان در نمایشههنامه دارد بر رفتههه از نقشهه
بههتدن اثههر اُ ههتار وایلههت ،نتیسههنتۀ قههرن نههتزده

ادبیههات انگلههیس ،در زمههان جنههم در ههتئیس بههه کههار ردان جیمههز جههتیس بههه او داده
م شههتد .ایهه نقههش بهههمتازات خههاطرات کههه او از آن تئههاتر دارد در روایهه
انتقههادی نیههز وجههتد دارد و بهصههترت تتنیهه

در دا ههتان کمههتی اهمی ه

ارنس ه

تقلیههتهای

نمههایش درون نمههایش نشههان داده م شههتد.

بههتدن ،دو زو ایفههای نقههش م کننههت کههه در آخههر بههه

یتتیگر م ر هنت ،امها در طهت دا هتان بهه طهرز خنهتهداری ا همها و نقشههای آقایهان بها
یتههتیگر عههت
شخصههی
صههمیم ا
ارنس

م شههتنت .دا ههتان تعههتیس نقشههها بتی صههترت ارائههه م شههتد کههه

اصههل دا ههتان بههه نههام جهه

کههه عاشهه

ا ه  ،بههرای فههرار از مسههؤولی های اجتمههاع خههتد ،بههرادری خیههال ب هه نههام

از ختد م

هازد .بها ایه دا هتان هاختگ کهه بهرادر

م دهههت و او مجبههتر ا ه
به خت

تئنههتول دخترعمههتی دو هه

بههه امههترات او ر ههیت

کارههای ناشایسهت انجهام

کنههت ،انههتی روز از نترههها ناپتیههت و

رران مشهکت م شهت .از طهرپ دیگهر دو ه

جه  ،آلجرنهان ،په بهه مهاجرای

م بههرد و خههتد را جههای ارنسه

معرفه م کنههت تهها نتههر یسههیل ،

بههرادر یرواقعه جه

ختاهرزاده ج  ،را بهه خهتد جله

کنهت زیهرا ا هم ارنسه

جهرابی

و محبتبیه

بیشهتری

در نتهر یسههیل دارد .دا هتان ا ههتتپارد هههم دقیقهاً بههر پایهه همههی پیرنههم بنها شههته ا ه

برر

ا تعاری زمان در روای

بتی صههترت کههه ج ه
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تقلیتهای انتقادی ...

(تریسههتان زارا) و تریسههتان (هِنههری کههار) در نمههایش درون نمههایش

ح ههتر دارنههت و یسههیل و تئنههتول درعی حهها کههه شخصههی های خیههال در حافتههۀ
هِنههری کههار هسههتنت ،بر رفتههه از شخصههی های واقعه نمایشههنامۀ وایلههت نیههز هسههتنت؛ یعنه
همانطتر کهه نمایشهنامۀ وایلهت وجهتد واقعه دارد ،تئهاتر آن ههم تت هط جیمهز جهتیس در
ههتئیس در زمههان جنههم بههه اجههرا درم آیههت و در ای ه حههی  ،در نمایشههنامۀ ا ههتتپارد هههم
ایهه شخصههی ها ایفههای نقههش م کننههت .در ابتههتای نمههایش ،پتشهههای کههه مربههتط بههه
نتشههتههای جههتیس و در اختیههار د ههتیار
یسههیل ا ه
م

تئنههتول ا ه

بهها پتشهۀ لنههی کههه در د ه

جابههجهها م شههتد و تت ههط دو طههرپ بهههطتر اشههتباه مههترد مطالعههه قههرار

یرد و در انتهای دا هتان بها برملها شهتن هتی ههای واقعه جه

و تریسهتان -تریسهتان

زارا و هِنری کار -به صاحبان اصل ختد باز ردانته م شتنت.
نتت هۀ مهههم ای ه تقلیههت مسههخره در اینجهها ای ه ا ه

کههه دا ههتان بههر ا ههاپ متضههتع

اشتباه پهیش مه رود و ههر دو طهرپ کهه ایهتئتلت ی مت هادی بها دیگهری دارد بها عقایهت
«دیگههری» آشههنا م شههتد .حهها  ،ا ههتفاده از پیرنههم دا ههتان وایلههت در ایهه نمایشههنامه
ای تنهههه تتجیهههه م شهههتد کهههه در درجهههۀ نخسههه

وایلهههت رفتارههههای محافتهکارانهههه

ویتتتریههای زمههان خههتد را مههترد انتقههاد و تمسههخر قههرار مهه داد و دوم اینتههه در ایهه
نمایشنامه نیز رفتار شخصهی ها بها نشهان دادن «دیگهریِ» آنهها مهترد تمسهخر قهرار رفتهه و
هههس بهصههترت ا ههتعاری ،زمههان آن وقههایو کههه برهمزننههتۀ نتههم هسههتنت ،نتمهه از نههت
م

ههازنت .در نتههم و ههاختار جتیههت ،دا ههتان خل ه م شههتد کههه برآینههت انههتی زمههان

متفاوت و پراکنته ا

کهه تت هط نتیسهنته آ هاز شهته و بها پیتربنهتی و تفسهیر ا هتعاری

ختاننههته کههه بههه ایجههاد نتههم جتیههت و درک آن کمه

مه کنههت بههه پایههان م ر ههت .تجههاری

زیسهههته و ختدآ اه ههههای رویهههتادها در زمانههههای مختلهههد در کنهههار یتهههتیگر شهههتر

م یرد کهه از جملهۀ آنهها م تهتان بهه زمهان اکهران تئهاتر واقعه اهمیه

ارنسه

بهتدن در

هها های وقههتع جنههم جهههان  ،اصههر نمایشههنامۀ اُ ههتار وایلههت کههه در قههرن نههتزده نتشههته
شههته و همی طههتر بههه نمایشههنامۀ حاضههر ا ههتتپارد کههه در زمههان  19۱0بههه نگههار

درآمههته

1۹۹
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مطالعات زبان و ترجمه

اشهاره کههرد .تمهام ایه ختدآ اه هها در زمههان خهتانش ختاننههته بههطتر ا ههتعاری معنههای
مجتد پیتا م کننت و نتم جتیت خل م شتد.
مفاهیم حافتهه و فرامتشه نیهز دو انهۀ زمهان و درونمایههای مههم دیگهری هسهتنت کهه
م تههتان از آنههها بهههعنتان نمتدهههای زمههان جهه

تفسههیر بهههره بههرد کههه بههه جهه

کلیههتی

بتدن مفهتم آن ،بهطتر جتا انه به آن پرداخته م شتد.
 .2 .4نقش حافظه و فراموشی در روایت تقلیدهای انتقادی

یت ه از دلایههر اهمی ه

حافتههه و بهههخاطرآوری از نتههر ریتههتر ،وییف هۀ اخلههاق انسههان

بههرای بههاز تی و واکههاوی مباح ه
ا ه  .ازآنجای کههه زمههان باعه

رشههته در جه ه

آشههت بهها آن و یهها رفههو مشههتر آن

م شههتد مسههائر حههر ناشههته و یهها مههتاردی کههه به تنهههای

یرمنصفانه جلته داده شتهانت بهه فرامتشه

ههرده شهتنت ،وییفهۀ انسهان بهه اعتقهاد ریتهتر

یادآوری آنهها بهرای تفتهری عمیه تر و همهجانبههتر ا ه  .ریتهتر دلیهر اخلهاق یهادآوری
و آشههت بهها رشههته را یهه
فرامههت

فعالیهه

دووجههه م دانههت بههتی م ههمتن کههه هههم رشههته

نم شههتد و هههم زمینهههای فههراهم م آیههت بههرای آینههتهای روش ه و امیتوارانههه (بههه

نقر از دافه )۹449 ،؛ بنهابرای یهادآوری کهه بها میهراگ رشهته ارتبهاط دارد ،انسهان معاصهر
را کههه بازمانههتۀ ای ه میههراگ ا ه

وام ه دارد تهها قت هههای نههتاده و وعههتههای ب

ههرانجام

رشههته را مجههتداً فعهها کنههت (دافهه  .)۹449 ،حهها همان تنههه کههه یههادآوری ،وییفههۀ
اخلههاق -آمتزش ه را خاطرنشههان م کنههت ،فرامتش ه هههم وییفههه دارد انسههان معاصههر را بههه
بخشههش وادارد و بههه ورای خشههم و نفههرت ههتآ دهههت .بااینتههه یههادآوری و فرامتش ه بهها
یتتیگر همست نیستنت ،یعنه انسهان بهه یهاد نمه آورد کهه فرامهت

کنهت امها دو روی یه

ته هستنت .انهی باز شهت بهه رشهته (عمهر یهادآوری) و فرامتشه مشهتلات ناشه از
آن انههر ی بهتههری در جه ه

رهنمههتن شههتن به ههتی آینههته بههه انسههان عطهها م کنههت .ای ه

دو انههۀ درونمایهههای کههه درعی حهها نشههان هههم از زمههان دارد ،در روایهه

نمایشههنامۀ

تقلیتهای انتقادی نقش مهم ایفا م کنت که به آن اشاره م شتد.
آخهههری وا های کهههه در مهههت روایههه
فرامتش ا

کهه از زبهان شخصهی

تقلیهههتهای انتقهههادی در شهههته ا ههه  ،وا ۀ

اصهل یعنه راوی نمایشه بیهان م شهتد« :مه

هه

ا تعاری زمان در روای

برر

1۹1

تقلیتهای انتقادی ...

ایز را در زمان جنم در زوری فهرا هرفتم .او اینتهه یها انقلهاب هسهت یها نیسهت و ا هر
نیسههت پههس حتم هاً ی ه
باش ه  ،احتمال هاً ی ه
 )9۹و روایهه

هنرمنههتی یهها هههر ایههز دیگههر .دوم اینتههه ا ههر نم تههتان هنرمنههت
انقلههاب هسههت  ...ههتم را فرامههت

کههردم» (ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب.

در همی جهها خاتمههه م یابههت .همههانطتر کههه بهههخاطرآوری ایهه شخصههی

در او نمایشههنامه بههرای جلهه
پایههان نیههز دارای اهمی ه

تتجههه ختاننههته بههه نتتههۀ دا ههتان اهمیهه

دارد ،فرامتشهه

ویههژهای ا ه  .راوی نمایش ه در ابتههتا بهها بهههخاطرآوردن اصههت

فتههری شخصههی های یا ه  ،ادب ه و هُنههری دیههت اههای انتقههادی در مههترد ماهی ه

هنههر

را بههه ذهه ختاننههته فرام ختانههت و هههس بهها فرامتشه خههتد در پایههان ،ختاننههته را بههرای
تفسیر به خهتد وام

هرارد؛ بنهابرای

هتمی ایهزی کهه فرامهت

شهته بهه عههتۀ ختاننهته

راشهته م شهتد تها او بهه یهاد بیهاورد .ایه امتهان تفسهیر تت هط ختاننهته در هط
محاکات از دیت ریتهتر از طریه هرمنتتیه
معنا

» بر خلهاپ هرمنتتیه

کلا هی

هتم

مهترن صهترت م پهریرد کهه بهه دنبها «خله
کهه در په «کشهد معنهای پنههان در مهت » ا ه

و بیشههتر بههرای تفسههیر متههتن مقههتپ ا ههتفاده م شههتد (احمههتی .)11۱4 ،از نتههر ریتههتر،
«هرمنتتی
مت م

از پایان دیهالت

شهروع م شهتد و بهر ایه بهاور ا ه

کهه بهرای شهنیتن آنچهه

تیت ،بههجای فه و تی ب وا هطه بها آن ،بایهت در مسهیر معتهتپ قهتم برداشه

کههه مههت پتیههت آورده ا هه » (بهشههت  ،11۹۹ ،صههص)04-01 .؛ بنههابرای « ،بههرای فهمهه
کل تههر ،فهههم جزی تههر ضههروری ا ه

و ایه در حلقههه هرمنههتتیت ر م دهههت» (بهشههت ،

 ،11۹۹ب.)11 .
برای خله ایه معنها ابتهتا ههتپ حافتهه و بههخاطرآوری مهترد کهاو

قهرار م یهرد

کههه دیههت اه انتقههادی را ارائههه م دهههت تهها بهها بهههخاطرآوردن و مطههر کههردن دیههت اههای
هُنههری ،مجههتداً آنههها را واکههاوی کنههت و مههترد مباحثههه قههرار دهههت .بهوا ههطۀ همههی دیههت اه
انتقههادی ،روای ه

دا ههتان نیههز شههتر م پههریرد و تنهۀ تقلیههت مسههخره بههه خههتد م

حتهه از عنههتان نمایشههنامه کههه ایهه تقلیههت را بهصههترت جمههو ارائههه داده ا هه

یههرد و
انههی

نتیجههه یری م شههتد کههه انههت تقلیههت مسههخره در ابعههاد مختلههد مههترد نتههر ا هه  .ایهه
تقلیههتها هههم از شخصههی های واقعه و متاته

فتههری آنههها ،هههم از دلایههر بههروز جنههم و
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تبعههات آن و هههم از عناصههر روای ه نمایشههنامۀ اُ ههتار وایلههت صههترت م پریرنههت .پههس بههر
خله شههته از نشهانههای مههت  ،بها فهمه هرمنتتیه

ا هاپ روایه

م تههتان بهه نا فتهههههها

اشههاره کههرد .آنجهها کههه زارا در فتگههت بهها هِنههری کههار از منطهه نتاشههت جنههم م
«رابطۀ عله

و معلهتل بهه یُمه جنهم دیگهر متهتاو نیسه » و هِنهری کهار کهه در اینجها

پیههر ا ه  ،در جههتای او بههه کنایههه اشههاره م کنههت کههه «ایه
ختد بنا به دلایل به وجهتد م آیهت .مه فرامهت
آنها بهصترت نت در زمان خهتد ثبه
در هه

تیههت:

یرمنطقه ا ه

اههتن جنههم

کهردهام دلایهر اهه بهتده ا ه

شهته ا ه  .ایهزی در مهترد بلژیه

امها همهۀ

کتاه

دلیهر

ا هه ؟» (ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب )1۹ .و زارا اشههاره م کنههت« :مهه فتههر م کههردم

صربسهههتان بهههتده ا ههه » (ا هههتتپارد ،19۱1 ،ب .)11 .آنچهههه در ایههه قطعهههه از روایههه
اهمی

که راوی پیهر کهه در زمهان حها ایههار نتهر م کنهت ،یها اینتهه دلایهر

دارد ای ا

وقتع جنم را فرامت
و مشخص نیسه
بلژی

کهرده ا ه

و یها برخه از آنهها حته بهدر هت ثبه

آیها دلایهر و بهروز جنهم از صربسهتان آ هاز شهته ا ه

بنهابرای فرامتشه راوی در اینجها نشهانگر به اهمیه
 .آنچه از خلها ایه

دلایر آن ا

نشهته ا ه
و یها از کشهتر

جلهته دادن ماهیه

جنهم و

فتگهت کهه راوی در مهترد وقهایو رشهته بیهان م کنهت،

ا ههتنباط م شههتد ههرار از رشههته و فتمههان پههتا پههس از جنههم ا ه

و ههاخت آینههته

بر مبنای زمان حا که فارا و پاک از مشتلات رشته باشت.
بنههابرای زمههان حهها  ،نقطههه دیههت اه و ق ههاوت بههتون ههر

نتیسههنته ا ه

و از آن

ا ههتنباط امیههت و نتم ه م شههتد کههه رو به ههتی آینههته دارد .هنگام کههه راوی نمایش ه در
پایان روای

م

تیهت هتم را فرامهت

کهردم ،نتر هاه نتیسهنته ای تنهه تعبیهر م شهتد

کههه پایههان بههرای دا ههتان وجههتد نههتارد ،بلتههه حههس پایههان 1ایجههاد م شههتد و ای ه بههتان
معنا هه

کههه ختاننههته از ایهه قسههم

در روایهه

هههیم م شههتد و خههتد بههه تفسههیر

م پهردازد و آن را بها تتجهه بهه زمههان حها کهه بها مسههائر رشهته آشهنا شهته و آن را حههر
کههرده ا هه

بهها امیههت بههه آینههته م نگههرد .همههانطتر کههه ریتههتر معتقههت ا هه « ،آینههته

’1. ‘the sense of an ending

ا تعاری زمان در روای

برر

جه ه
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یری اصههل آرزوی انسههان ا ه » و ازای ه رو «زمههان انسههان » 1از تتلههت تهها مههر

او

بهههعنتان برش ه از «زمههان کیهههان » ۹او را به ههتی انتههها رهنمههتن م کنههت (والههته.)1991 ،1
یری بهها نتم ه بههه وجههتد م آیههت کههه برآینههت تمههام ب نتم هههای ا ه

ای ه جه ه

کههه

نتیسههنته بهها در نتههر ههرفت «در زمان ههها» ،0نتههر ختاننههته را بههه آن معطههتپ کههرده ا ه .
در پایههان روای ه  ،ختاننههته یرف ه بههرای نتت هۀ فرامت شههته فههراهم م ه آورد و آن ،نههتع
تفتر بهتون هر

ا ه

هنرمنت نیسهت پهس یه
هُنههری ا ه
وضعی

انقلهاب هسهت بهتان معنا ه

یهها ایههتئتلت ی

کهه یه

متته

فتهری ،یها صهرفاً

و یهها بسههته بههه شههرایط زمههان  ،فههارا از آن ا ه  .ا ههر بتههتان

تم بهرای ایه یافتهه در نتهر رفه  ،وضهعیت ا ه

شههرایط یه
معنا

یعنه وقته

فتهه م شهتد یها هنرمنهت هسهت یها انقلهاب و ا هر

کهه در آن هنرمنهت در ههر

انقلههاب محسههتی م شههتد امهها نههه لزومهاً در معنههای یا ه آن و ای ه بههتان

که هیچایز جز انقلاب در تفتر ،دنیا را تتان نختاهت داد.

 .3 .4استعارۀ زمان در سطح گفتمان

عنصههر مهمه کههه بهها ا ههتناد بههر رهیافه

هرمنههتتیت ریتههتر قابههر تتضههی ا ه

و در

تحلیههر ای ه پههژوهش ب هه کههار رفتههه ،کههاربرد ا ههتعاره نههه در ههط کلمههه بلتههه در ههط
فتمههان ا هه  .ریتههتر معتقههت ا هه

کههار ههاختار رایان کههه قصههت دارنههت زبههان را بههه

یسههتم از نشههانههای بههتون ارجههاع بیرونه تقلیههر دهنههت بیهههتده ا ه

اههتن زبههان فقههط

یسههتم از نشههانههای بسههته در ارخههۀ خههتد نیسهه

(هنرمنههت .)۹416 ،زبههان م تتانههت

بهصههترت مجههازی بههه مفههاهیم خههار از حیط هۀ زنههت

یعن ه آنجهها کههه انسههان قههادر بههه

تقلیت از آن با کلهام لفته نیسه
بههه انههتمعنای

نیهز اشهاره داشهته باشهت .ریتهتر «مهنش اصهل ا هتعاره را

فتمههان ربههط م دهههت؛ بنههابرای  ،ا ههتعاره بهها مطههر کههردن تتصههید تههازه،

بتیو و خلاقانهه از مفههتم واقعیه

مها را بهه قله

مسهئلۀ هرمنتتیه

نقههر از باب ه معههی  ،1191 ،ب .)11 .ارتبههاط هرمنتتی ه

ههتای

م کنهت» (بهه

و ا ههتعاره از نتر ههاه ریتههتر بههه
1. human time
2. cosmic time
3. Valdés
4. diachronic
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ای ه صههترت تتجیههه م شههتد کههه «شههباه  ،پای هۀ هسههت ا ههتعاره نیس ه  ،بلتههه بههرعتس
ا ههتعاره ،پای هۀ هسههت شههباه های بههالقته ا ه » (باب ه معههی  ،1191 ،ب .)1۹ .بههر پای هۀ
ایهه تتجیههه ،نگههاه مهها از جهههان بههه کههر متحههت م شههتد و ایهه راههه ا هه
هرمنتتی ه  .نمایشههنامۀ تقلیههتهای انتقههادی کههه از قال ه
بتدن بهره برده ا

پیرنههم نمایشههنامۀ اهمی ه

بههه درون

ارنس ه

 ،نههتنها شهبتۀ معنهای خهاب ایه نمایشهنامه را کهه همهان دورویه و

دو انگ بهرای ر هیتن بهه ههتپ ا ه

بهه همهراه دارد بلتهه ویژ

ههای فتمهان را ههم

بههه ذهه متبههادر م کنههت .زمههان کههه نامهههای همههان شخصههی ها و کههنش دورویه آنههها در
ای نمایشهنامه بهه کهار بهرده م شهتد و در روایه

جتیهت جهای م

یهرد ،ایهنش فتمهان

ویژ ه «همزمههان  »1پیههتا کههرده و بههر ا ههاپ ایههنش جتیههت روای ه  ،فهههم جتیههتی از آن
اشهخاب و کنشههها ا ههتنباط م شههتد کههه ا هتعاری هسههتنت؛ بنههابرای هنگام کههه پتشههههای
جههتیس و لنههی بهها یتههتیگر جاب ههجهها م شههتنت ،هرکههتام بهها فتمههان مت ههاد خههتد آشههنا
م شتنت و دو انگ که از خهتد نشهان م دهنهت بهصهترت ا هتعاری دا بهر ایه ا ه
هر ایته بها هرر زمهان امتهان تکییهر م یابهت اهتن ماهیه

ذاته

کهه

فتمهان بهر پایهۀ زمهان و

متههان خههاب ا ه  .خههتانش معاصههر از هرکههتام از شخصههی های مطههر شههته م تتانههت
کاملههاً متفههاوت باشههت درعی حهها کههه از همههۀ آنههها دفههاع م کنههت ،دقیقههاً هماننههت آنچههه
نتیسههنته انجههام داده ا ه  .معنههای ایههنش جتیههت روای ه

تقلیههتهای انتقههادی بر رفتههه از

فتمههان نمایشههنامۀ وایلههت بههه ای ه صههترت قابههر تفسههیر ا ه

کههه بههه هنگههام بر ردانههتن

پتشهها ،از زارا و هِنری کهار کهه هرکهتام عقایهتی مت هاد بها مطاله

پتشهه دارنهت در مهترد

محتتای آنها پر یته م شهتد و آنهها در جهتای م تینهت« :بسهیار خهتی نتشهته شهته بهتد
و ههب

عههال و مطال ه

پُرمکههزی داش ه » (ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب .)۱6 .درحال کههه وقت ه

در مهههترد نتیسهههنت ان آن مطالههه

و متاتههه

آنهههها یعنههه هنربرایهنهههر و هنهههر بهههرای

ایههتئتلت ی از آنههها م پر ههنت جههتای م دهنههت« :بسههیار مزخههرپ و یرقابههر ختانههتن بههتد»
(ا ههتتپارد ،19۱1 ،ب .)۱6 .در حالهه
دادنت و در حاله

او  ،آنههها فقههط نترشههان را در مههترد مههت ارائههه

دوم دیت اهشهان را نسهب

بهه جهتیس و لنهی و خهط فتهری آنهها ارائهه
1. synchronic

برر

ا تعاری زمان در روای

تقلیتهای انتقادی ...

کردنت .ای دیت اه دو انه کهه بها هب
تفتههری بههر ا ههاپ فتمههان ا ه
ایهارنتر در مهترد متنه ا ه

1۹۱

ویهژه نتیسهنته منتقهر شهته ا ه  ،دا بهر تکییهرات

کههه خههتد بهها ههرر زمههان تکییههر م کنههت .در حال ه

او ،

کهه همزمهان بها فتمهان زمهان حها دارد و در حاله

دوم

ایهه ایهارنترههها در مههترد متنهه ا هه

کههه از فتمههان دیگههر درزمههان دیگههر ا هه  .از

دو انههه قههرار دادن ایهه دو فتمههان ،تفسههیر ختاننههته بههر ایهه مبنهها قههرار م یههرد کههه در
اینش جتیهت ،ت هادها برایهته شهتنت و تهأثیر نتهم در ب نتم ههای تهاریخ احیها هردد.
یه

مفهههتم ،متته

و یهها شههخص نم تتانههت هههم عههال و هههم مزخههرپ باشههت و تشههخیص

آن به بینش دریاف کننهته وابسهته ا ه

کهه اگتنهه بهر ا هاپ ایهتمان جتیهت در روایه

معنای آن را تفسیر کنت.
درواقو ،ایهنش جتیهتی کهه ختاننهته بها کنهار ههم هراردن شخصهی ها ،ایهتئتلت یها
و تجههاری زیسههتۀ متفههاوت از دورهههها و زمانهههای مجههزا و نههامرتبط بههتان د ه

م یابههت،

بهر ا ههاپ پیرنههم یهها طههر کله او بههه وجههتد م آیههت و تفسههیر م شههتد .ایههتمان کههه در
نمایش هنامه بازنمههائ م شههتد ،کامل هاً ب ه نتم و ب هههتپ و مخصتص هاً تمسههخرآمیز بههه نتههر
م آینههت همان تنههه کههه عناصههر پههت رای پسههامترن نشههانگر آن هسههتنت ،حا آنتههه ا ههر
هرکتام از منتهر دیگهری دیهته شهتد ،بهه نتهم نهفتههای رهنمهتن م شهتد .تمسهخری کهه از
جهههات مختلههد در نمایشههنامه بههه آن پرداختههه شههته ا هه  ،از نههتع انتقههادی ا هه

کههه

ختاننههته را وادار بههه تفت هر و بینش ه عمی ه م ه کنههت .در نمایشههنامه بههه هههیچ شخصههی

یهها

عقیتهای امتیاز خاصه عطها نشهته ا ه

کهه آن را صهراحتاً در منتهر حتهم ختاننهته نشهان

دههت ولههیت ایه تمهایز بهها نشههانههای متنه و کلههام و از طریه تفسهیر هرمنههتتیت قابههر
د ههتیاب ا ه  .بههر خلههاپ محققههان کههه نمایشههنامه را فاقههت طههر و یتهههاراگ م بیننههت،
در ای ه پههژوهش جه ه

ا ههتنتا نتههم و ههاختار ،عناصههر دا ههتان بهصههترت جتا انههه در

نتهر رفتهه نشهته و صهرفاً بههه هاح های زمهان تفتیه

شههته تتجهه نشهان نهتاده ا ه

اههتن در ایه صههترت ب نتمه و هتی هههای پراکنههته از آن ا ههتنتا شههته و هههتپ ثههابت
ارائههه نم دهههت .عناصههری کههه در جایگههاه و زمههان اصههل خههتد دارای معنهها و ههاختار
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هسههتنت ،بهصههترت ا ههتعاری نیههز در جایگههاه و زمههان «دیگههری» نیههز معنههای جتیههت م یابنههت
و از ای منتر دارای هتپ شته و از تئاتر پتا فاصله م

یرنت.

 .5بحث و نتیجهگیری

از مباح ه

مطر شههته انههی نتیجههه یری م شههتد کههه زبههان عههادی روزمههره نم تتانههت
مفهاهیم باشهت اهتن همیشهه بهیش از یه

بهتنهای الهزام دریافه

م کنت و نیز م تتانت بیش از یه

معنهای واحهت را پیشهنهاد

خهتانش داشهته باشهت و ازایه رو همیشهه نیهاز بهه تفسهیر

دارد .در ایهه پههژوهش بهها ا ههتناد بههر نتریههۀ ادبهه پههر ریتههتر کههه ا ههتعاره را در ههط
فتمان برای ارجاعهات کهه در کلهام عهادی قابهر بیهان نیسهتنت در نتهر م یهرد ،نشهان داده
شت اطتر اشخاب بها نتامههای فتهری منحصهربهفرد کهه بها یتهتیگر ارتبهاط ههم نتارنهت
بههر ههاختار فتههری دیگههران تأثیر ههرار هسههتنت .همچنههی روای ه

کههه از دیههت پههر ریتههتر

تقلیههتی هههم از دنیههای عینه و هههم از دنیههای ذهنه ا ه  ،به تنهههای هههوجه عینیهات و
ذهنیات را همراه بها معنهای ا هتعاری در برابهر ختاننهته م شهایت؛ بنهابرای ههم ا هتعاره و
هم روایه

دریچههای تهازه بهرای «دیهتن دیگهر» در برابهر بیهنش ختاننهته بهاز م کننهت .در

ای ه پههژوهش نشههان داده شههت ای ه دیههتن دیگههر یهها ایجههاد بیههنش عمی ه در ختاننههته بهها
ا تفاده از فهم هرمنتتیه
و تتنی های بلها
بهههنتع

مهترن یها تفسهیر ختاننهته بهر ا هاپ ارجاعهات و اشهارات متنه

نتیسهنته امتانپهریر ا ه  .از جملهه شهاخصتری ایه تتنی هها کهه

ههاختار ههبت ا ههتتپارد محسههتی م شههتد ،دو انههه قههرار دادن مفههاهیم در مقابههر

یتههتیگر و ارتبههاط دیههالتتیت آنههها ا هه

کههه ختاننههته در هههر شخصههی

و هههر متتهه

فتههری ،بهها مفهههتم مت ههاد و دیگههریِ آن نیههز متاجههه م شههتد و آن را مههترد ق ههاوت قههرار
م دهت.
ایهه پههژوهش بهها بهههکار یری نتریههۀ «زمههان روایهه » ریتههتر نشههان داد کههه یتهه از
دو انههههای مهههم زمههان یعنهه حافتههه /فرامتشهه بهها مثبهه

قلمههتاد کههردن تبعههات

رویههتادهای رشههته و درنتیجههه ارائههۀ نتههم و ههاختار ارتبههاط دارد .حافتههه و فرامتشهه
به تنهههای ا ههتعاری در روایهه

نمایشههنامۀ تقلیههتهای انتقههادی در تقابههر زمههان قههرار

برر
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یرنههت تهها بهها یههادآوری رشههته بهههمنتتر فرامتشهه و کمرنههم نمههتدن دلایههر بههروز

مشههتلات آن -خصتصهاً جنههم -و یته از تههأثیرات آن بههر ادبیهات کههه همههان تئههاتر پههتا
 ،تفسهیر شهتنت؛ بنهابرای نتهم و هاختار در عهی ب نتمه و ب

ا

هاختاری در روایه

ای نمایشنامه بها تقابهر زمهان حافتهه و فرامتشه تفسهیر و نشهان داده شهت و بها ا هتعاری
بههر مبنههای فتمههان روایهه

تلقهه کههردن فتمههان ایهه روایهه

اهمیهه

ارنسهه

بههتدن،

نمایشنامۀ اُ هتار وایلهت ،کهنش شخصهی ها بهر ا هاپ اخلهاآ رای حهاک از امیهت و نتهم
تفسههیرپریر شههتنت .از ایههنش جتیههت عناصههر زمههان در تقلیههتهای انتقههادی انههی ا ههتنباط
شههت کههه ا ههتتپارد از اههاراتی زمههان پههت رای کههه معاصههری وی بههه آن پایبنههت بتدنههت
فاصههله رفتههه و ههاختار و امیههت را القهها کههرده ا هه  .از ایهه تقابههر زمههان نتیجههه یری
م شههتد وجههه زمههان کههه بههرای ا ههتتپارد اهمی ه

ویههژهای دارد زمههان حهها ا ه

زمههان رشههته صههرفاً از طریهه حافتههه قابههر د تر هه ا هه

اراکههه

و ازای جههه  ،رویههتادهای

زمان رشته و همچنهی اشخاصه کهه در پتیهتآوردن آنهها نقهش مهمه داشهتهانت همچهتن
ا ههتعارهای فتمههان مجههتداً در زمههان حهها نقشآفرینه م کننههت و بهها آن پیتنههت م خترنههت
تا واقعی

زنت

را که همان اختار ا

با وجه شباهت ِ یر هماننت نشان دهنت.

بنابرای مبنهای زمهان کهه نمایشهنامهنتیس از آن نقطهۀ دیهت خهتد را بهصهترت نشهانهای
در معر

ختاننت ان قهرار داده ا ه  ،زمهان حها ا ه

کهه بهر پایهۀ آن آینهتهای متفهاوت

و روشه تر از پههیش در مقابههر ختاننههت ان تفسههیر و تر ههیم شههتد .بههر خلههاپ آنچههه دربههارۀ
نمایشههنامههای ا ههتتپارد و ویژ ه

ههبت او در ارتبههاط بهها پههت رای از جملههه بهره یههری

از فتگتهای پت  ،فقهتان طهر و پیرنهم منطقه در نقهر رویهتادها و نیهز خنهتهدار بهتدن
فتگتههها و وضههعی

شخصههی ها فتههه شههت ،ههرایش او بههه ههم

بهصهترت ارائهۀ نتهم و امیههت در هاختار روایه

خههرو از ای ه مههرز

نشهان داده شههت .راهه کهه عق

ردهههای

زمهههان و شهههتر دایهههرهوار پیرنهههم نمایشهههنامه از نشهههانههای شناختهشهههتۀ دا هههتانهای
پسامترن هستنت ،اما با فههم هرمنهتتیت پایهان دا هتان کهه از دیهت ریتهتر ههم از مهت قابهر
ا تخرا ا
قال

و ههم ختاننهتهمحتر ا ه

و ههر دوی اینهها بها ردپهای انتیشهۀ نتیسهنته در

نشانههای منتر در مت به ا تنتا معنادار و اخلاق ختم م شتد.
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Abstract
Listening has recently attracted the attention of both researchers and practitioners
worldwide and research into L2 listening strategy use has focused on metacognitive
strategies. The present study is an attempt to investigate the effects of metacognitive
intervention through dialogic interaction on upper-intermediate Iranian EFL
learners’ multimedia listening and their metacognitive awareness in listening. The
sample of the study included 720 male and female Iranian upper-intermediate
learners ranging from 15 to 23 years of age in three groups. The first two groups,
which were experimental (N=480), were trained through a structured intervention
program with a focus on metacognitive instruction through dialogic interaction
(MIDI) and metacognitive instruction (MI) for 15 sessions. The students in the
experimental group were involved in 60 minutes of practice twice a week. The third
group was the control group (N=240) wherein the students were trained through
regular classroom listening activities without receiving the structured intervention
program. Multimedia listening tests and the Metacognitive Awareness Listening
Questionnaire were used to track the upper-intermediate learners’ listening
comprehension and metacognitive awareness. The results showed that metacognitive
intervention through dialogic interaction did improve both the upper-intermediate
learners’ multimedia listening and their metacognitive awareness in listening. The
results also revealed that the EFL learners in the first experimental group
outperformed their peers in the second experimental group in both multimedia
listening and metacognitive awareness.
Keywords: Multimedia Listening, Metacognitive Instruction through Dialogic
Interaction, Metacognitive Awareness, EFL Learners
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آگاهی فراشناختی زبان آموزان زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی
ابراهیم فخری علمداری* (گروه زبان انگلیسی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قائمشهر ،ایران)
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چکیده
اخیررراً مهررارت شررنیرار توجّرره محقّقرران و نیرر متخصّصرران را در سراسررر دنیررا برره خررود
جلر

کرررده اسر

و پررهو

درخصررو

اسررتداده از را برد ررا مهررارت شررنیرار زبرران

دوم ،بررر را برد ررا فراشررناخت متمرک ر شررره اس ر  .پررهو

ضا ررر برره بررس ر ترریریر

مراخل رۀ فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها بررر مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبرران
آمرروزان فررو میرران ایران ر زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج
آنرران در مهررارت شررنیرار

و آگررا

فراشررناخت

م پررردازد .داده ررا از طری ر  024زبررانآمرروز مرررکر و مؤن ر

ایرانرر بررا سررط فررو میرران و در محرررودۀ سررن برری  11تررا  21سررا در سرره گررروه
جمعآور شر .دو گرروه اوّ بره تعرراد  084ندرر از گرروه آزمرای
سررازمانیافترره بررا تمرک ر بررر آمرروز

توسر برنامرۀ مراخلرۀ

فراشررناخت از طری ر تعامرر محرراورها و آمرروز

فراشررناخت برره م ررّت  11جلسرره آمرروز

داده شرررنر .زبررانآمرروزان گررروه آزمررای

دو بررار

در دترره و ررر بررار برره مررّت  04دقیقرره تمررری داده شرررنر .گررروه سرروم ،بررا عنرروان گررروه
گررواه ،برره تعررراد  204ندررر از طریر فعّالیّر

ررا شررنیرار روترری ِ کلاسر برررون دریافر

برنامررۀ مراخلررۀ سررازمانیافته تمررری داده شرررنر .آزمررون ررا شررنیرار چنررسررانها و
پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار برررا پیگیررر درک مطل ر

و آگررا

فراشررناخت

دان ر آمرروزان بررا سررط فررو میرران برره کررار گرفترره شرررنر .نتررای نشرران داد کرره آمرروز
فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها باعرر
مچنی آگا

فراشناخت زبانآموزان با سط فو میان م شود.
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ebrahim.fakhri@qaemiau.ac.ir
* نویسنده مسئول
تاریخ دریافت0022/20/20 :

بهبررود مهررارت شررنیرار چنررسررانها و

تاریخ پذیرش0022/20/00 :

DOI: 10.22067/jlts.2021.40472
مقالۀ پژوهشی

تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاورهای بر مهارت شنیداری چندرسانهای و

191

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

کلیددددوا ههدددا :شرررنیرار چنرررررسرررانها  ،آمررروز
محاورها  ،آگا

فراشرررناخت از طریررر تعامررر

فراشناخت

 .1مقدمه

شررنیرار  ،مهررارت نادیررره انگاشررته (رنانررریا و ررو )2418 ،1و فراینررر

درک مطلرر

(لیرن و منرلسر  .)2424 ،2ایر مهرارت ،برروز مهرارت را دیگرر را تسرهی

پیچیره اسر

کرررده (ونررررگرید

و گررو )2412 ،1و برررا فراگیررر زبرران جریررر رررور اسرر

(والررا 2424 ،0؛ اردینرر  ،الررسرر و براندررات .)2411 ،1طرر ّ سررا ررا اخیررر توجّرره
بیشررتر برره ترررری
و تمرکر ترررری

مهررارت شررنیرار صررورت گرفترره (ریچرراردز2449 ،0؛ فیلررر)2448 ،0
مهررارت شررنیرار بررهجا محصرو  ،بررر فراینررر برروده اسر

(سررانتو

و

گرا ررام2418 ،8؛ گرا ررام و سررانتو « .)2411 ،9فراشررناخ » کرره توسرر فلرراو ()1900
بهعنوان «دانر
 )212تعریر

یر

فررد از فراینرر ا شرناخت خرود یرا رر چیر مررتب برا آنهرا» (

شررره اسر

و در درک مطلرر

عملکرد ررا تسررهی گررر چنرگانرره را در زبررانآمرروز بررهطورکلّ

شررنیرار بررهطور اختصاصرر بررر عهررره دارد .یکرر از عملکرررد ررا

مشررترک شررنونرگان خررو

«ض ر

عاملیّر » اسر ؛ بررری معنر کرره آنرران در طررو فراینررر

شنیرن ،خود را مسئو مر داننرر .ایر ضر
و آگررا

.

از فراینررر گررو

عاملیّر  ،شرنونره را ملر م بره قبرو مسرئولی

دادن مرر کنررر تررا ایرر مهررارت را در خرروی

محرر

زده و

را برد ررای برررا بهبررود درک شررنیرار خررود برره کررار گیرررد .را برد ررا فراشررناخت
(برنامررهری

 ،نظررارت و ارزیرراب ) شررنونره را در پیشرررف

عوام ر مهررم یررادگیر ضمای ر

درک مطلرر

بررهعنوان یکرر از

م ر کنررر .ای ر مهررارت در مقایسرره بررا ررو

کرره تنهررا 14

1. Renandya & Hu
2. Lynch & Mendelsohn
3. Vandergrift & Goh
4. Wallace
5. Harding, Alderson, & Brunfaut
6. Richards
7. Field
8. Santos & Graham
9. Graham & Santos
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درصررر از یررادگیر را تشررکی مرر د ررر ،تقریبرراً  10درصررر از آن را برره خررود اختصررا
م ر د ررر (ویررنم  ،ونهرروت والترررز و افلرب ر  .)2440 ،1پررریر
فراشررناخت در فراینررر یررادگیر موج ر

و بررهکارگیر را برد ررا

دسررتیاب برره درصررر بالرراتر از یررادگیر خوا ررر

شررر .از سررو دیگررر« ،تعامر محرراورها » بررهعنوان ابر ار برررا بهبررود درک شررنیرار در
ررا در

کلررا

(کرررا  2411 2را ملاضظرره کنیررر) .تعام ر

برره کررار گرفترره شررره اس ر

محرراورها برخاسررته از نظریّررۀ «فعّالیّرر » 1برره بررسرر انگیرر ه ررا و باور ررا ،فعّالیّرر
دوندره ،ا ررا

و الگو را تعامر بررا پیشررف

ررا

زبرانآمروزان در را برد را فراشرناخت

مهارت ا شنیرار زبران دوم مر پرردازد .تعامر بری افرراد در گرروه را دوندرره ابر ار
مدیررر در درو

شررنیرار برررا اسررتنبا و سررنج

زبانآموزان اس

(فرنانرز -تورو.)2441 ،0

ر
کمر

از انجام ای پهو

 ،ن دیر

بررسر آرررار مراخلرۀ فراشررناخت

میرر ان بررهکارگیر را برد ررا توسرر

کرردن ایر خطرو جُسرتار بره رم اسر

کره برا

از طریر تعامر محراورها بررر مهررارت شررنیرار

چنررسررانها زبررانآمرروزان ایران ر زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج در سررط فررو
فراشرناخت شرنیرار آنران ممکر مر شرود .تحقیر پری

میان و آگرا
که پاسخ پرس

رو برر آن اسر

ا زیر را از طری تعام محاورها بیابر:

 .1آیررا مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها ترریریر بررر عملکرررد
شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان ایران ر زبرران انگلیس ر بررهعنوان خررارج
در سط فو میان دارد؟
 .2آیررا مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها ترریریر بررر آگررا
فراشررناخت در مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان ایرانرر زبرران
انگلیس بهعنوان زبان خارج در سط فو میان دارد؟

1. Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach
2. Cross
3. activity theory
4. Fernández-Toro
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 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2آگاهی فراشناختی و مهارت شنیداری زبان دوم

واژۀ «فراشررناخ » برگرفترره از کلررام فلرراو  )1900( 1برره معنرر انریشرریرن در مررورد
انریشیرن و نی ضصرو شرناخ

اسر  .چنرر سرا بعرر ،واژۀ فراشرناخ

دربرارۀ شرناخ

فرررد  ،دانرر

تکلیدرر و دانرر

برره سرره علررم متدرراوت ،امّررا مرررتب تبررری شررر :دانرر

را برد (فلاو  .)1909 ،مررّسان برا توجّره بره علروم متدراوت بایرر دانر

فررد را توسر

تکلیدر را توسر ا ررا  ،نیاز را ،نرو و آگرا

تداوت را فررد  ،دانر

آنهرا و دانر

را برررد (برررا نمونرره :لوینگسررتون 1990 ،2را ملاضظرره کنیررر) را از طریرر شررناخ ،
فراشررناخ
شررناخ

برررا اسررتداده از آنهررا ،بشناسررنر؛ بنررابرای

و شرررای زمرران و مکرران مناس ر
ایر علرروم ،مررّسرران را در زمینرۀ کسر
نتررای مطلررو

را در کسرر

نتررای بهینرره در ترررری

و دانر آمرروزان

در یررادگیر زبرران انگلیسرر بررهعنوان زبرران خررارج یررار

خوا ر کرد.
برررهطورکلّ آگرررا

مهمررر در یرررادگیر و خصوصررراً مهرررارت

فراشرررناخت نقررر

شنیرار زبان دوم /زبان خرارج ایدرا مر کنرر .از فراشرناخ
و اجرا

وشمنرانۀ اقرامات عملر مناسر

و مخترررار  .)2441 ،1پرسشرررنامۀ آگرررا

برهعنوان عامر برنامرهریر

بررا نیر بره مقصرود یراد مر شرود (شرئور
«فراشرررناخت شرررنیرار » 0در پرترررو تدحّرررص و

نظریّرات تئررور و بررر پایرۀ «ایرررۀ فلرراو » ( )1909بسر و گسررتر
از درک مطلرر

شررنیرار زبرران دوم را افرر ای

داده اسرر

یافترره و سررط آگررا

(ونررررگرید  ،گررو ،مارشررا ،

وتدقرتر .)2440 1

1. Flavell
2. Livingston
3. Sheorey & Mokhtari
)4. metacognitive awareness listening questionnaire (MALQ
5. Vandergrift, Goh, Mareschal, & Tafaghodtari
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فراشررناخت  ،عمررّتاً ،بررهعنوان عررامل مررؤرر در رشررر شررناخت کررودک ،یررادگیر
در یررادگیر زبرران شررناخته مرر شررود (الکسررانرر2448،1؛ ونرررن،2

آکررادم و پیشرررف

 .)1991ای بازشناسر آگرا

فراشرناخت عامر مرؤرر در یرادگیر اسر

درصررر در انرررازۀ متغیررر یررادگیر سررهم دارد و ای ر در ضررال اس ر
ررو

 14درصررر اسر

(ویررنم و مکرراران .)2440 ،آگررا

ا تسررهی گررر در بهبررود درک مطل ر

کره تقریبراً 10

کرره ای ر رقررم برررا

فراشررناخت بررهعنوان نظریّره-

شررنیرار زبرران دوم /زبرران خررارج برره کررار گرفترره

شره اس .
در سه پهو

مرتب با ایر مو رو کره برهتازگ انجرام شررهانرر (ب رگیران و فخرر ،

2418؛ ب رگیرران ،یعقرروب و محمّرررپور ،در دسرر
بررس تبعرات آمروز

چررا ؛ مدتررون و فخررر  )2424 ،بررر

فراشرناخت برر درک و آگرا

فراشرناخت شرنونرگان تمرکر شرره

اس .
مدتررون و فخررر ( )2424در جریرررتری پررهو
بر عملکررد شرنیرار و آگرا

خررود ترریریرات مراخلررۀ فراشررناخت

فراشرناخت  04زبرانآمروز زبران انگلیسر را برهعنوان زبران

خررارج مطالعرره کردنررر .داده ررا پررهو

فراشررناخت

بررا اسررتداده از پرسشررنامۀ آگررا

شررنیرار و آزمررون ررا شررنیرار جمررعآور شررر .نتررای مطالعرره ،ترریریر مثب ر
فراشررناخت  ،پیشرررف

عملکرررد شررنیرار و ارتقررا سررط آگررا

مراخل رۀ

فراشررناخت را تیییررر

کرد.
ب رگیرران و مکرراران ( )2424در مطالعررۀ اخیررر خررود ترریریر مراخلررۀ فراشررناخت بررر
عملکرررد شررنیرار و آگررا
ضافظۀ با ظرفیر

فراشررناخت  110زبررانآمرروز ایران ر بررا سررط فررو میرران و

پرایی را بررسر کردنرر .آزمرون آیلرت

و پرسشرنامۀ آگرا

فراشرناخت

شنیرار قب و بعر از مراخله به کرار گرفتره شرر .نترای ایر مطالعره اربرات کررد کره گرروه
آزمررای
بهتر نسب

در ررر دو آزمررون (آیلررت

پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار ) عملکرررد

به گروه گواه داش .
1. Alexander
2. Wenden
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ررا مرررکور و سررایر مطالعررات مشررابه (ب رگیرران2410 ،؛ تنوانر 2418 ،1؛ گررو

و ررو2410 ،2؛ مهرررو و میررر 2410 ،؛ ونررررگرید
کرره مراخل رۀ فراشررناخت باع ر
در کلررا
فراشررناخ
مشارک

ررا در

آگررا

اف ر ای

فراشررناخت و نی ر درک مطل ر

شررنیرار

مرر شررود .علرراوه بررر ایرر  ،دلیرر اصررل تمرکرر و نشرراندار کررردن

در محیطرر کرره از نظررر ورود
فعّا عنروان مر شرود .فراشرناخ

ررعی

اسرر  ،تشرروی زبررانآمرروزان برررا

آنران را بره یرافت موقعیر

یررادگیر خودمحررور خررار از محرری کلررا
 .)2441آمرروز

و تدقرررتر  )2414 ،1نشرران دادهانررر

ررا در

ترغیرر

را مناسر

مرر کنررر ( وانرر ،0

فراشرررناخت از طریرر رویکررررد فراینررررمحور ،باعرر

دانرر آمرروزان در ضرروزۀ درک مطلرر
سرط توانرای زبررانآمروزان در گر ین

بررا

تقویّررر

آگرررا

شررنیرار و فراینررر یررادگیر و مچنرری ارتقررا
را برد ررا مناسر

بررا پیشرررف

یرادگیر آنرران

م شود.
 .2 .2چندرسانهایها و مهارت شنیداری زبان دوم

امررروزه چنررسررانها

ررا بررهعنوان اب ار ررا کم آموزشرر تقریبرراً در تمررام سررطو

یررادگیر زبرران انگلیسرر بررهعنوان زبرران دوم/خررارج بررهطور گسررترده برره کررار گرفترره
م ر شررود .یررادگیر چنررسررانها شررام یررادگیر از طری ر کلمررات و تصرراویر اس ر
بررهطور بررالقوّه م توانررر در ترکی

ررا مختل ر

کرره

نشرران داده شررود (کلررارک و مررایر)2410 ،1

و شررنیرار چنررسررانها  ،برره گدتررۀ برررت ،)1991( 0مچنرری شررام ویررر،و ،صرررا ،مررت و
گرافیرر

اسرر  .چنررسررانها

ارتبرراط و مچنرری کمرر

ررا اب ار ررای سررودمنر برررا درک موقعیرر
برره رفررع محرررودی

ررا متدرراوت

ررا فی یکرر و فرررا م آوردن امکرران

شررنیرن و تماشررا نمونرره ررا عین ر اسررتداده از زبرران ررا دیگررر خررار از محرری کلررا
1. Tanewong
2. Goh & Hu
3. Vandergrift & Tafaghodtari
4. Huang
5. Clark & Mayer
6. Brett
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م ر باشررنر (کگی ر  .)1999 ،1جینرررر )2442( 2ط ر ّ پهو ش ر ترریریرات مربررو برره دو

در

نو موقعیر

و محتروا دیررار برر عملکررد شرنیرار آزمرون آنلرای «توفر » را بررسر

کرررد .و بیرران کرررد کرره فرررا مسرراز موقعی ر
را برررد مررؤرر برررا ارتقررا درک مطل ر

را مناس ر

فر نگ ر برررا شررنونرگان،

آنرران اس ر  .ای ر دسررته از اطّلاعررات ارا،هشررره

توس نمایشگر ا دیررار کره نقشر متمرای برر عملکررد شرنیرار دارنرر ،زبرانآمروزان
را در تبرراد آرا و یررادگیر آسرران محترروا مشررترک یررار مرر کننررر .یافترره ررا مچنرری
شرنیرار برا کمر

ضاک از بهبود انرک درک مطلر
ستنر؛ درصورت که درک مطلر
مچنرری اربرررات کررررد باف

بررون بافر

گدتگو را کوتراه بره مرراه تصرویر

دیررار آسری

رررا دیررررار پیشرررفته نقررر

خوا رر دیرر .ایر پرهو
برررهسررر ای را در راسرررتا

فرا مسرراز غیررر مسررتقیم اطّلاعررات ایدررا نکردنررر .پشررتیبان دیرررار  ،دان ر آمرروزان را در
کس ر

ظرفی ر

ضافظ رۀ فعّ را برره می ر ان کرراف و قاب ر دسررتر

بررهمنظور درک و فراگیررر

اطّلاعات یار کرد.
در راسرررتا بررسررر درک شرررنیرار از طریررر پشرررتیبان دیررررار  ،چنررر
( )2440تبعررات اسررتداده از انرروا مختل ر
پایی کرارای زبران را در موقعیر

و ریرررر

1

پشررتیبان شررنیرار در دان ر آمرروزان بررا سررطو

را مختلر

یرادگیر در کشرور ترایوان مرورد تحقیر

قرررار دادنررر .از چهررار گرو رر کرره در ایرر تحقیرر شرررک

کردنررر دو گررروه پشررتیبان

شرررنیرار را بهصرررورت مجموعرررها از تصررراویر و یرررا مترررون نوشرررتار در پ زمینررره،
کردنررر .گررروه سرروم ،ورود شررنیرار تکرررار دریافرر

دریافرر

برهعنوان گرروه گرواه ری پشرتیبان شرنیرار دریافر

کرررد و گررروه چهررارم

نکررد .تعرراد از دانر آمروزان در

آزمرون کرارای شرنیرار شررک

کردنرر و مچنری پرسشرنامۀ کوترا

با آنان مصاضبه شرر .ایر پرهو

نشران داد کره تکررار ورود کره برا مترون و جلروه را

دیرار

0

مراه باشر ،مؤررتری رو

را تکمیر کرررده و

پشتیبان شنیرار اس .
1. Cogill
2. Ginther
3. Chang & Read
4. visuals
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کرررا

( )2411نقرر

241

محترروا دیرررار را در درک مطلرر

شررنونرگان زبرران دوم در

زمین رۀ اخبررار متن ر ویررریوی بررس ر کرررده اس ر  .در ررر ی ر

پررن گان رۀ ارا،رره

از درو

شررره ،ده گررروه دوندررره از زبررانآمرروزان ژاپن زبرران انگلیسرر در تکمیرر سلسررله تکررالی
شررنیرار مشررارک
مطالرر

کرررده و برره بحرر

و تبرراد نظر راجررع برره جنبرره ررا مختلرر

درک

اخبررار متنرر -ویررریوی پرداختنررر .گدتگو ررا ایرر گررروه ررا دوندررره بررهعنوان
آنران بره کرار

واضر ا آنالی در بررسر تریریرات اطّلاعرات بصرر برر میر ان درک مطلر

گرفترره شررر .آنررالی کیدرر داده ررا نشرران داد کرره ویهگرر ررا متدرراوت محترروای ماننررر
مکاتبررات دیرررار -شررنیرار برر می ر ان درک مطلر

مررؤرر اس ر  .علرراوه بررر ای ر  ،ترریریرات

دیگررر محترروا دیرررار یافترره شررره شررام کرراربرد عمرروم در تسررهی درک مطلرر ،
بررازدار از توجّرره برره اطّلاعررات شررنیرار و پرررداز
زبانآموز و استنتا محتوا گ ار

آنهررا و تحریرر

سررط انتظررارات

شر.

در تحقی ر مرررتب دیگررر در ضرروزۀ رسررانه ررا چنرگانرره ،ب رگیرران و فخررر ()2418
شرنیرار

به بررس آررار مراخلرۀ فراشرناخت برر مهرارت شرنیرار چنررسرانها و آگرا

زبانآموزان سط پیشررفتۀ ایرانر زبران انگلیسر برهعنوان زبران خرارج پرداختنرر .داده را
از طری ر  184زبررانآمرروز سررط پیشرررفته در سرره گررروه شررام دو گررروه آزمررای
آزمرون را شرنیرار چنررسرانها و پرسشرنامۀ آگرا

گرروه گرواه برا کمر

و یر

فراشرناخت

شررنیرار جمررعآور گردیررر .یافترره ررا تحقیرر اربررات کرررد کرره مراخلررۀ فراشررناخت ،
مهارت شنیرار چنررسانها و نی آگا
واکاو نتای به دس

فراشناخت زبانآموزان را ارتقا بخشیر.

آمرره کره پی ترر ذکرر شرر مؤیّرر ایر مطلر

اسر

کره مهرارت

شررنیرار چنررسررانها بررهطور گسررترده بررهعنوان عررامل م رؤرر و قاب ر درک برررا مهررارت
شررنیرار زبرران دوم/خررارج محسررو
پرداز

بیشرتر بخر

سررطح از آمرروز
در زمین رۀ ورود

م ر شررود .بررهمنظور توانمنرسرراز زبررانآمرروزان در

را ورود گدترار /دیررار توسر چنررسرانها

را ،آنران نیازمنرر

فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها برررا جبررران کاسررت

ایشرران

ررا گدتررار م ر باشررنر؛ بنررابرای  ،بررهکارگیر ای ر را برد ررا در بخ ر
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شررنیرار زبرران دوم/خررارج از طری ر چنررسررانها باع ر

بهبررود درک مطل ر

شررنیرار

شنونرگان خوا ر شر.
 .3 .2مداخلۀ فراشناختی و تعامل محاورهای

مراخلرۀ فراشررناخت از طریر تعامر محرراورها مرررل اسر
تعلیمر مررورد اسررتداده برررا ارتقررا سررط آگررا

فرررد در مررورد فراینررر شررنیرن اس ر

زبانآموزان م تواننر با سهیمشرن در تعاملات زیر سط آگا
 -1برنامررهریرر

کرره مبتنر بررر رو

ررا

خود را اف ای

و

د نر:

برررا انجررام فعّالیّرر ؛  -2نظررارت بررر فراینررر درک مطلرر ؛  -1ضرر

مشررکلات ادراک ر ؛  -0سررنج

رویکرد ررا و دسررتاورد ا (ونررررگرید

و گررو .)2412 ،ای ر

مر کاربر را بره اسرتداده از تعامر محراورها در گدتگرو راجرع بره را برد را فراشرناخت
ترغیرر

ترریریر دورنمررا فر نگرر -اجتمرراع

مرر کنررر .ایرر مررر پیشررنهاد کرره تحرر

یررادگیر اسرر  ،دو جنبرره از یررادگیر را برره ررم مرر آمیرر د« :یررادگیر بررهعنوان اقرررام
شررناخت اندررراد و یررادگیر بررهعنوان اقرررام جمعرر » (ونررررگرید
 .)91در ای ر مررر  ،تعاملررات محرراورها و فعّالیّ ر
م ر کننررر در یررادگیر کلرر ت ت ر
چهررارچو

و گررو،2412 ،

.

ررای ر کرره زبررانآمرروزان در آن شرررک

آنرران ضرری تعامرر شرران بررا دیگررران سررهیم سررتنر.

نظریّررۀ فر نگرر -اجتمرراع «ویگاتسررک » 1واسررطها میرران یررادگیر قرروّۀ

شناخت و عمر یرادگیر اسر
تح الشرعا قررار داده اسر

کره برهطور ف اینررها پرهو

در زمینرۀ تعلریم و تعلرم را

(مرو  .)2441 ،2ایر نظریّره بره یرادگیر و شرناخ

برهعنوان

اقرررام اجتمرراع و ترراریخ پیچیرررها مرر نگرررد ( رراوت .)2440 ،1تعاملررات محرراورها
بخشر از «نظریّررۀ فعّالیّر » اسر

کرره ضر

وشرریار

(ماننررر توجّرره ،اسررترلا  ،انریشرره و

تعمرر ) را بررا اقرررامات عملرر اجتمرراع مرر آمیرر د (دنیلرر 2441 ،0؛ کپتلینرر و نرررد ،1

)1. Vygotskian framework of sociocultural theory (SCT
2. Moll
3. Haught
4. Daniels
5. Kaptelinin & Nardi
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بره نمرا شرناخ -

 )2440و درنتیجه نمای کلّر و کرمترر ایررهآ را از رشرر بشرر نسرب
گرررا یررادگیر کرره متمای ر برره برتررر فرررد و صررر

نظررر یررا خنث ر کررردن نیرو ررا

فر نگ -اجتماع اس  ،ارا،ه م کنر.
بررهعنوان چهررارچوب فلسررد و میررانرشررتها برررا مطالعررۀ انرروا

نظریّررۀ فعّالیّرر

متداوت اعما بشرر برهعنوان فراینرر رشرر برا پیونرر درونر سرطو فررد و اجتمراع
بهطور مزمان تعریر
محض ،نظریّرها نیسر

مر شرود (کروت  .)1990 ،1نظریّرۀ فعّالیّر

از منظرر تدسریر واژگران

کره شرام مجموعرها از اصرو بنیراد کره قرادر بره ایجراد نظرام

مدهروم عمروم مررورد اسرتداده بررهعنوان شرالودۀ نظریّرات تخصصر ترر باشررر .ایر اصررو
اساسرر نظریّررۀ فعّالیّرر

شررام شرر ءگرای  ،مدررا یم دوگانررۀ درونرر شررره/بیرونرر شررره،

واسررطۀ ابرر ار  ،سرراختار مرتبررها فعّالیّرر
 .)2448میررانج گررر

و رشرررِ پیوسررته اسرر

(لکاسرر و مکرراران،2

سررتۀ ررر فعّالیّرر ِ جمعرر و نظرراممنررر اسرر

و اقرررامات عملرر ،

دارا ویهگرر ررا آنرر و مرروقت بررا نقطررۀ آغرراز و پایرران مشررخص سررتنر کرره قبرر از
فعّالیّررر

انجرررام مررر شرررونر (انگسرررتروم .)1980 ،1کررررا

( )2449رشرررر فراشرررناخت

زبانآموزان سط پیشرفتۀ ژاپن را از منظر نظریّۀ اجتماع -فر نگ بررس کرد.
آنرررالی گدتگو رررا

رررمیارانرررۀ پریرارشرررره ،خررراطرات ربررر شرررره و صورتجلسرررۀ

مصرراضبه ررا نشرران داد چگونرره ای ر شررنونرگان از گدتگررو
برا رشر فراشناخت خود بهره گرفتنر .کررا

بره ایر نتیجره رسریر کره ررای

زبانآموزان توس فراینرر شرنیرار برهعنوان فعّالیّر
را در رشررر بیشررتر آگررا

ررمیارانرره بررهعنوان واسررطها
نظراممنرر

را شرنیرار روتری مر توانرر آنران

از فراینررر فراشررناخت مرررتب بررا مهررارت ررا شررنیرار ترغی ر

کنر.
نظریّررۀ فعّالیّ ر
دونرراتو و مرر

برررا بررهکارگیر در فعّالیّ ر

ررا فرررد زبررانآمرروز مناس ر

کورمیرر  )1990( 0خاطرنشرران کررردهانررر کرره نظریّررۀ فعّالیّرر

اس ر .

چهررارچوب

1. Kuutti
2. Lecusay et al.
3. Engeström
4. Donato & McCormick
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برا بهرهگیرر از را برد را مروقعیت بره مرراه زمینرۀ نهرای فعّالیّر
فرررد ارا،رره م ر کنررر .مچنرری  ،نظریّررۀ فعّالیّ ر  ،مررررّ
کام تر برا قابلیر
تعریر

دسرتیاب بره مرراه فهرسر

را زبرانآمروز

را قررادر م ر سررازد کرره را برد ررا

ای برا مروارد مجر ّا و ردهبنرر

کنررر .آنررالی صررحی را برد ررا زبررانآمرروز نیازمنررر بحر

و تبرراد نظر در مررورد

یرادگیر شر ءگرا (چررا یر

زبرانآمروز از را بررد

ر سه سط فعّالیّ

اسر  -1 :فعّالیّر

خاصر اسرتداده مر کنرر)؛  -2فعّالیّر
ّ

را

رر گررا (چگونرره زبرانآمروز قصرر دارد ایر

را انجررام د ررر)؛  -1سررازماند رر عملیررات ایرر اقرررامات تحرر

تکلیرر

را پویرا

فعّالیّر

(چگونرره ایر موقعیر

شرررای ویررهه

ررا را برررد را شررک مر د ررر و بهصررورت خودکررار یررا

غیر خودکار درم آورد).
ول ر  )2442( 1بررر ا مّیّ ر
آمرروز

برررا رشررر تعام ر محرراورها در

توجّرره برره نظریّررۀ فعّالیّ ر

کلاسر  ،تمرکر بررر مشررک و ارتقررا سررط آگررا
از طررر نظریّررۀ فعّالیّ ر  ،گسررتر

کرررد .ررر

از یررادگیر و ترررری

اب ار ررا ادراک ر برررا فهررم گدتگو ررا

میان زبانآموزان در گروه ا دوندرره یرا بیشرتر در کلرا

در

اسر  .برا توجّره بره تعامر

محاورها در گروه را دوندرره یرا گرروه را کوچر  ،کررا
نق

ی

فعّالیّررر

جر ء رابر

در بیشرتر درو

تیکیررر

زبران معطرو

داشر

( )2411توجّره خرود را بره
کره در آن کراربرد مرر نظرام

رررا مشرررترک بررررا ارا،رررۀ سررراختارمنر و یکپارچرررۀ تررریریرات نظریّرررۀ

فر نگ -اجتمراع ویگاتسرک برر شرنونرگان زبران دوم نگرام تعامر جمعر بررا انجرام
به نظر م رسیر.

تکلی  ،مناس

بررا توجّرره برره نق ر

مهررم تعام ر محرراورها  ،سرروی  ،بررروک

و توکررال -بلررر)2442( 2

مطالعات را کره در زمینرۀ اسرتداده از تعامر محراورها برهعنوان منبرع جمرعآور اطّلاعرات
برا سنج

رشرر زبران زبرانآمروزان درگیرر در فعّالیّر

انجرام شررهانرر ،برهطور مبسرو

بازبین کردهانر.

1. Wells
2. Swain, Brooks, & Tocalli-Beller
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 .3روش پژوهش
 .1 .3طراحی

ای ر تحقیر از نررو ِ پرری آزمررون -پس راآزمررون و بهصررورت «مراخل رۀ دوگانرره» 1طراض ر
شره اس  .گرروه آزمرای

برنامرۀ مراخلرۀ  11دترها برا تمرکر برر مراخلرۀ فراشرناخت را

از طریرر تعامرر محرراورها برررا مهررارت درک مطلرر

شررنیرار دریافرر

کرررد .برررا

ضصررو اطمینرران از تسرراو سررط کیدر زبرران شرررک کننرررگان در ابترررا پررهو
 024شرررک کننررره در پرری آزمررون شرررک
شنیرار رسرم  ،ورود مشرابه دریافر

کردنررر .اعضررا گررروه گررواه ،طرر ّ آمرروز

کردنرر و بره مترون مشرابه بره تعرراد برابرر گرو

دادنر ،امّا در جریران آن توجّره ویرهها بره آمروز
نشررر .مچنرری آنرران ایرر شرران
محترروا توس ر آنرران ،پررهو
مرتبرۀ سرروم فعّالیّر

فراشرناخت از طریر تعامر محراورها

را داشررتنر کرره تکررالی

پساشررنیرار را ماننررر گررروه آزمررای

 ،کر ّ

دریافرر

 24دقیقررها پرری شررنیرار و

کننررر .برررا کسرر

گ ررِ اوّ ِ ای ر تحقیر  ،افررراد را برره بح ر

اطمینرران از درک
و تبرراد نظر پ ر

از

شررنیرار فراخوانررر .علرراوه بررر ایر  ،رری بحثر پیرامررون بررهکارگیر

را برد ررا ،یررا تعام ر رسررم و یررا تدکررر در مررورد رویکرررد آنرران در فعّالیّ ر

شنیراریشرران

مطر نشر.
 .2 .3شرکتکنندگان

در ابترا پرهو
را از ا ررررا

گرران بره سرپرسر

و دسرررتاورد ا اضتمرررال شررررک

شرررک کننرررگان ایرر پررهو
 ،20.94انحررررا

مؤسسرۀ زبران انگلیسر مرورد نظرر مراجعره و و
در ایررر تحقیررر آگررراه کردنرررر.

شررام  024زبررانآموزِ (مرررکر :تعررراد = ،124میررانگی =

معیرررار=  1.11و مؤنررر  :تعرررراد = ،044میرررانگی =  ،20.24انحررررا

معیررار=  )1.08زبرران انگلیسرر در سررط فررو میرران و ردۀ سررن برری  11تررا  21سررا
ستنر که مشرغو یرادگیر زبران انگلیسر در ایر مؤسسره برهمنظور مسرافرت بره خرار
از کشررور برررا کررار یررا ادام رۀ تحصرری بودنررر .از تعررراد  011شرررک کننررره کرره در ابترررا
1. pre-test – post-test two-intervention design
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در ای مطالعه بره مررّت سره تررم متروال شررنر 14 ،دانر آمروز بره علر
در پرری آزمررون یررا پس راآزمررون شررنیرار چنررررسررانها از

دیرکرررد یررا انصرررا

از شرررک

تعررراد اوّلیرره ضررر

گردیرنررر؛ امّررا  1ندررر از آنرران برره پرسرر

ررا پرسشررنامۀ آگررا

فراشناخت شنیرار پاسرخ دادنرر ،رچنرر نمررات آنران در جریران آنرالی دیترا لحرا نشرر.
سط کیدر فرو میران کره افرراد در آن رب نرام کردنرر ،تقریبراً ،معراد «آیلرت
بررود .ر ررای نامرره ررا شرررک

در پررهو

بنرر »0.1

توسر تمررام افررراد ضا ررر امضررا و ا رررا

بنیرران تحقیرر برررا آنرران شررر داده شررر .شررایان یررادآور اس ر  ،پررهو

و

گررران از نررام

مستعار برا تمام شرک کننرگان استداده کردهانر.
 .3 .3ابزار

برا سنج

ا مورد نیاز دو پرسر

پرهو

سره ابر ار ذیر در ایر مطالعره بره کرار

گرفته شر.
 .1 .3. 3آزمون تعیین سطح آکسفورد

از آزمررون تعیرری سررط «آکسرردورد» 1ابرررا شررره توس ر ال ر  )2410( 2بررهمنظور پررای
مگِنر شررک کننرررگان در ابتررا پررهو

اسرتداده شررر .ایر آزمررون ،مچنری بررهعنوان

معیار برا برآورد پایرای و روایر متقرارن آزمرون شرنیرار آیلرت

در ایر پرهو

بره

کررار گرفترره شررر .آلدررا کرونب راخ برررا ربررات پایررای آن مقرررار بالررا  4/92را نشرران داد
(لارس  -ا .)2414 ،
 .2 .3. 3آزمون شنیداری چندرسانهای

آزمررون شررنیرار چنررسررانها مررورد اسررتداده در ای ر مطالعرره کرراربر
یادداشررر

رررا مرررررّ

از کترررا سرررامی

ررا فعّالیّ ر

و

تررر و  2 1برررود .آزمرررون رررا شرررنیرار

چنررسررانها از نظررر قال ر بنررر  ،سرراختار و سررط پیچیرررگ مشررابه بودنررر ،امّ را محترروا
آنهررا برری پرری آزمررون و پسرراآزمررون شررنیرار چنررسررانها برررا اجتنررا

از آگررا

1. Oxford Placement Test
2. Allan
3. Summit TV 2
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آزمون ضی دورۀ کوتراه مراخلرۀ  12دترها  ،متدراوت در نظرر گرفتره شرر .رر آزمرون در
ایر مجموعرره مگررام بررا محترروا برنامرۀ مراخلرۀ  14دتررها شررام اخبررار مسررتنر شرربکۀ
«ا برر سرر » 1بررا تنرروّ گسررترده در سرروژه ررا روز ،ماننررر مصرراضبه در سررط شررهر،
مسررافرت آنلررای و بررا بهرررهگیررر از لهجرره ررا متدرراوت انگلیسرر انجررام شررر .آزمررون
شررنیرار چنررسررانها کرره بررر رو لررو فشرررده ررب شررره بررود ،شررام دو بخرر ،
رکرام بره مررّت  0دقیقره و  14رانیره و سره زیرمجموعره مر شرر کره سرؤالات متنروّع را
مرر داد :سررؤالات چنرگ ینررها  ،اتصررا بررا خطررو  ،توصررید  ،سررؤالات خلاصررۀ

پوشرر

تشریح .
 .3 .3. 3پرسشنامۀ آگداهی فراشدناختی شدنیداری

پرسشنامۀ معتبر آگرا
زبان دوم مزمان با گو

فراشرناخت شرنیرار برا تمرکر برر آگرا

فراشرناخت شرنونرۀ

دادن به مترون گدترار نیر اسرتداده شرر .دانر آمروزان برا سرط

فرو میران یکر از گ ینره ررا لیکررت  0گ ینررها را بررا نشرران دادن درجرات موافقر
خررود ( = 1کاملرراً مخررال ؛  = 2مخررال ؛  = 1تقریبرراً مخررال ؛  = 0تقریبرراً موافرر ؛ = 1
مواف ؛  = 0کاملاً موافر ) انتخرا
موفّقی ر

در درک مطل ر

کردنرر .ایر پرسشرنامۀ  21مرورد کره مربرو بره میر ان

شررنیرار زبرران دوم اس ر

دارا خصوصرریات روانسررنج بهینرره

و مستحکم اس  .سره مرورد (مروارد  1و  8مربرو بره دانر
توجّرره مسررتقیم) بررهطور معکررو
پر

فررد و مرورد  10مربرو بره

کُرگرررار شرررهانررر (ونررررگرید

از جمررعآور داده ررا مربررو برره پرسشررنامۀ آگررا

و مکرراران .)2440

فراشررناخت شررنیرار  ،نمرررات

مربو به  1زیر معیرار پرسر نامره کلر محاسربه شرر .از  1عامر کره پی ترر ذکرر شرر0 ،
عامر او برررا سررنج
شنیرار اس

و دان

دانر

فراشررناخت مربررو برره رفتار ررا را برررد تنظرریم فراینررر

فرد توس عام پنجم سنجیره م شود (گو و و.)2410 ،

1. ABC News
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 .4. 3روش کار

گررران برنام رۀ  11دتررها بررر اسررا

پررهو

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها
آزمای

طراضر کردنرر و پرهو

بود .پهو

گران فعّالیّر

ایر پرهو

را شرنیرار موجرود در کترا

درسر دانر آمروزان را کره در

شررره بررود انجررام دادنررر .ررر

آمررادهسرراز دانر آمرروزان برررا شرررک
بود .پرهو

(ونررررگرید

گرر نخسر

و گررو )2412 ،برررا دو گررروه
مسرئو ارا،رۀ برنامرۀ مراخلره

خررود آموزشررگاه زبرران مرررکور چررا
گرران تکرالی

مراخل رۀ آمرروز

فراشررناخت و آمرروز

در آزمررون ررا جررامع ماننررر «آیلررت » و «توفر »

شرنیرار شرام  11در

را آمراده کردنرر .محتروا

بر مبنا تکالید برود کره دانر آمروزان در سرط فرو میران در کترا
داده بودنر .اگرچه عنراوی تکرالی
ایرر تکررالی

کتررا

درسرر
رر در

درسر شران انجرام

شرنیرار چنررسرانها مطراب برا سرلیقۀ عمروم برود،

شررنیرار مربررو برره آزمررون ررا شررنیرار چنررسررانها بودنررر .متررون

شررنیرار  1تررا  0دقیقررها برررا
دان ر آمرروزان در کلررا
پسرراشررنیرار ترررری

ررر در

بررر رو لررو فشرررده ررب شررر .برره

ررا معمررول نحرروۀ بررهکارگیر چرخ رۀ پرری شررنیرار ،شررنیرار و
شررر .آمرروز

فراشررناخت و آمرروز

محرراورها بررهطورمعمو در کلررا

ررا آمرروز

فراشررناخت از طریرر تعامرر

زبرران انگلیسرر آموزشررگاه ا اجرررا

نمرر شررود .در دتررۀ نخسرر  ،قبرر از اجرررا پرری آزمررون ،پررهو
آزمون ررا شررنیرار چنررسررانها و پرسشررنامۀ آگررا

گررر اوّ  ،سرراختار

فراشررناخت شررنیرار را برره م ررّت

 11دقیقرره برررا شررنونرگان شررر داد .اجرررا پرری آزمررون شررنیرار چنررسررانها و
پرسشرنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار  04دقیقرره برره طررو انجامیررر .برنامرۀ مراخلررها برره

کررار رفترره در ای ر تحقی ر  1مرضلررها مرررتب بررا پی نیرراز آزمررون شررنیرار چنررسررانها
بود.
 .5 .3برنامۀ مداخله چندرسانهای

در ای تحقی برنامۀ مراخلره در دو گرروه بره مررّت  11دتره بره اجررا درآمرر :آمروز
فراشررناخت و آمرروز
مراخلرره را توس ر پررهو

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها
گررر نخس ر

ررر دو گررروه برنامررۀ

برره م ررّت ررر جلسرره  04دقیقرره از دت رۀ دوم تررا

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

چهررارد م دریافر
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کردنررر 1 .گررام مترروال برررا انجررام تکررالی

دنبررا شررر .ررر دو محقّرر طرر ّ تمررا

ررا

دتگرر در مررورد مشررکلات محقّرر و

دانرر آمرروزان در طررو اجرررا برنامررۀ مراخلرره برره بحرر
دان ر آمرروزان گررروه آمرروز

شررنیرار

برررا دو گررروه

و تبرراد نظر مرر پرداختنررر.

فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها طب ر مراض ر ذی ر

را نمای شرنر:
مرضلررۀ اوّ ضررو محررور برنامررهریرر
را برد ررا فراشررناخت را توصرری

و پرری بینرر بررود .پررهو

گررر نخسرر ،

و در مررورد معنررا لغررو چنررر کلیرررواژه تو رریحات

ارا،ه داد کره دانر آمروزان را در یرافت پاسرخ بررا پرسر

را دشروار دربرارۀ عنراوی و

طبقهبنرر تو ریحات و مثرا را یرار مر کررد .ایر پرسر

را دشروار پی بینر را

شررنونرگان دربررارۀ طبقررهبنررر و نررو اطّلاعررات اضتمررال را کرره قرررار بررود بشررنونر ،تح ر
پوش ر

داش ر  .ای ر مرضلرره دان ر آمرروزان را در درک بهتررر برنامررهری ر

مهارت شنیرار خود در جریان فعّالیّ

و پیونررر آن بررا

ا روتی کلاس یار م کرد.

تمرکرر مرضلررۀ دوم بررر نخسررتی تطبیرر د رر بررود .ایرر مرضلرره دانرر آمرروزان را برره
شررنیرار چنررسررانها

ررب شررره بررر لررو ررا فشرررده برررا مرتبررۀ نخسرر

سررنج

مهارت پی بینر آنران در مرورد عنراوی و کلمرات بره کرار گرفتره شرره وا مر داشر  .بره
دان ر آم روزان امکرران یادداش ر بررردار از اطّلاعررات آت ر در مررورد مررواد چنررسررانها کرره
م شنیرنر داده شر.
مرضل رۀ سرروم ضررو محررور دومرری تطبی ر د ر بررود .ای ر مرضلرره بیررانگر ا مّیّ ر

نررو

خاص ر از را برررد فراشررناخت در بهبررود مهررارت شررنیرار اس ر  .بعررر از گررو
ّ

دادن برره

شررنیرار چنررسررانها برررا مرتبرۀ دوم دانر آمرروزان دریافتنررر کرره دفعرۀ نخسر

بعضر

از قسررم

ررا را اشررتباه شررنیرنر یررا اصررلاً نشررنیرنر .آنرران برره کوش ر

موارد دشوار که ط ّ گو

دادن در مرتبۀ نخس

پی

آمر ،ترغی

برررا رفررع و اصررلا

شرنر.

مرضلۀ چهارم ضو محرور تطبیر د ر نهرای برود کره دانر آمروزان را بره گرو
پایررا-پایرررار وا مرر داشرر  .ایرر چرخرره دانرر آمرروزان را در کررا

دادن

امکرران اشررتبا ات
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شررنیرار و مچنرری در درک نکررات جریررر کرره در ط ر ّ مرضل رۀ دوم تطبی ر د ر متوجّرره
نشرنر ،کم

م کرد.

مرضلرۀ پررنجم شررام انریشرریرن بررود کرره دان ر آمرروزان را در زمین رۀ تعمّ ر و انریشرریرن
در مررورد را برد ررا فراشررناخت ضرری انجررام تکررالی

شررنیرار یررار مرر نمررود.

شنونرگان به تکمیر انریشریرن برهطور اندرراد دربرارۀ فراینرر شرنیرار ترغیر

شررنر و در

مورد تمام را برد ا مرورد اسرتداده در جلسرات آتر بررا مواجهره برا تکرالی

شرنیرار

یافتنر.

آگا

فراشرررناخت از طریررر «تعامررر محررراورها » 1دانررر آمررروزان

در گرررروه آمررروز
فعّالیّر

را بخر بنرر شرره در قسرم

ارا،رره شررر و مچنرری فعّالیّ ر

پیشری را کره بررا گرروه آمروز

فراشررناخت

2

ررا اف ر وده برررا فوایررر شررناخت و عرراطد را در جریرران

اشررتراک تجربیررات یادگیریشرران بررا یکررریگر کرره طر ّ مکالمررات شررک مر گرفر  ،دریافر
کردنر .ایر تعامر محراورها آنران را قرادر مر سراخ
کننر .در ر جلسه بره رر دانر آمروز یر
جریر بر اسا

دانر

ترا نروآور در یرادگیر را تجربره

جر وه ضراو تکرالی

شرنیرار چنررسرانها

آنران پیرامرون عنروان و نرو مرت داده شرر .از آنران خواسرته شرر ترا

راجع به نرو اطّلاعرات کره اضتمالراً شرنیره بودنرر ایررهپررداز کننرر .علراوه برر ایر تمرام
واژگرران مرررتب بررا مررت و پرری بینرر
فعّالیّ ر

ررا اف ر وده در گررروه آمرروز

ایشرران را در برگررۀ را نمررا نگاشررتنر؛ بنررابرای
فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها برره شررر

ذی اس :
 مرضل رۀ نخس ر  :برره دان ر آمرروزان یررادآور شررر کرره مل ر م برره توجّرره برره تمررام
اضتمالررات منطقرر
گروه ا کوچ

سررتنر .مرضلررۀ پرری بینرر بهصررورت گررروه ررا دوندررره یررا
انجام شر.

 مرضل رۀ دوم :دان ر آمرروزان در نخسررتی تطبیرر د رر از طریرر تعامرر محرراورها
برررا نظررارت بررر پرری بین ر مررت شررنیرار  ،درک اوّلیرره و عملکرررد شررنیرار دو
)1. metacognitive intervention through dialogic interaction (MIDI
)2. metacognitive intervention (MI

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

ندرررۀ خررود مررراه شرررنر .پر
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از اتمررام امررر پرری بینر و بحر

عنروان مطلر  ،دانر آمرروزان بررا مرتبرۀ نخسر
خواسررته شررر در کنررار اطّلاعررات کرره درسرر

برره مرت گررو

و گدتگررو دربررارۀ
دادنررر .از آنرران

پرری بینرر کرررده بودنررر ،علامرر

بگرارنررر و اگررر اطّلاعررات جریررر دیگررر نیرراز اسرر  ،بنویسررنر .ایرر گررام ررا
متوال در انجام تکرالی
نگررام مبادلررۀ یادداشرر

شرنیرار بره دانر آمروزان در امرر توجّره بره ج ییرات در
ررا بررا یکررریگر و درک از طریرر محرراوره مدیررر بررود.

درنتیجه ،در ای مرضله توجّه انتخاب تمری و بر آن تیکیر شر.
 مرضلررۀ سرروم :از دان ر آمرروزان خواسررته شررر تمررام اطّلاعررات جریررر را در برگررۀ
را نمررا شررنیرار یادداشرر

کننررر .ایرر امررر برره آنرران کم ر

م ر کرررد کرره برره

مشررکلات خررود در زمینرۀ شررنیرار از طریر را برد ررا نظررارت پر ببرنررر .سررپ
آنان بره تمرری عملکررد شرنیرار بره مرراه رمگرو ر خرود از طریر محراوره
پرداختنررر کرره ای ر مو ررو آنرران را در توجّرره برره عملکرررد شررنیرار یکررریگر و
فراگیرررر عمیررر درک مطلررر

گسرررتر

شرررنیرار چنررسرررانها توانمنرررر

م ساخ .
 مرضل رۀ چهررارم :دان ر آمرروزان مطررالب کرره بهصررورت نادرس ر

شررنیرنر یررا اصررلاً

نشررنیرنر را یافترره و از طریر تعامر محرراورها بررا ررمگرو ر خررود برره اشررتراک
م گراشتنر.
 مرضلرۀ پررنجم :دانر آمرروزان از تعامر محرراورها برررا تسررهی درک مرروارد آت ر
تکالی

شنیرار بهره م بردنر.

چرخۀ آموزشر و تعامر آموزشر برا اسرتداده از تکرالی

شرنیرار در ایر مطالعره بره

شرررنونرگان در درک چگرررونگ اسرررتداده از را برد رررا فراشرررناخت از طریررر آمررروز
فراشررناخت و آمرروز
برخورد با تکالی

شرنیرار نیراز داشرتنر کمر

تسررهی فراگیررر تکررالی
تکررالی

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها و مراضلرر کرره برررا
کررد .ایر رویکررد مرضلرهبنرر شرره بره

شررنیرار دانر آمرروزان و افر ای

شررنیرار ناآشررنا در آینررره کمرر

کرررد .پرر

شرران

برخررورد را برررد بررا

از تکمیرر برنامرره ررا آمرروز
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فراشررناخت و آمرروز
پررهو

گررر نخس ر

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها برره مرررّت  11دترره،
ای ر تحقی ر  ،دان ر آمرروزان را برره شرررک
پرسشررنامۀ آگررا

چنررسررانها و تکمیر

در پسرراآزمررون شررنیرار

فراشررناخت شررنیرار دعرروت کرررد .زمرران کلّ ر

مورد نیاز در ای مرضله  04دقیقه بود.
 .4یافتههای پژوهش

برره منظررور آنررالی آزمررون ررا شررنیرار چنررسررانها و عملکرررد پرسشررنامۀ آگررا
فراشررناخت شررنیرار زبررانآمرروزان زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج در سررط فررو
 ،از «نسررخۀ  22مجموع رۀ آمررار علرروم اجتمرراع » 1اسررتداده ش رر.

متوس ر در ای ر پررهو

برره دلیرر غیرعرراد بررودن داده ررا ،اطّلاعررات جمعآور شررره از سرره گررروه بررا اسررتداده از
آزمون «کراسرکا -والر » بررا پری آزمرون و پسراآزمون آنرالی شررنر .جررو را ( )1و
( )0نشررانگر نتررای پرری

و پسرراآزمررون شررنیرار چنررسررانها و پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار دانرر آمرروزان سررتنر کرره بیررانگر محرررودۀ سررنج

اسررتانرارد

اطّلاعررات شررنونرگان نیرر مرر باشررنر .جمررعآور اطّلاعررات برررا آزمررون ررا شررنیرار
چنررسررانها و پرسشررنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار  01 ،دقیقرره طررو کشرریر .ررر

پسراآزمون شرنیرار چنرررسرانها و پرسشررنامۀ آگرا
مراخلرررۀ فراشرررناخت برررر درک مطلررر

از

فراشرناخت شرنیرار بررسر آرررار

شرررنیرار چنررسرررانها و آگرررا

فراشرررناخت

زبانآموزان زبان انگلیس بهعنوان زبان خارج در سط فو متوس بود.
 .1 .4پرسش پژوهش شمارۀ 1

پرسرر

پررهو

شررمارۀ  1آرررار مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها بررر

عملکرررد شررنیرار چنررسررانها زبرران آمرروزان زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران خررارج در
سط فو متوس را بررس مر کنرر .پایرای آلدرا کرونبراخ در پری آزمرون و پسراآزمرون
گررروه ررا آزمررای
 α=.82و  α=.85گر ار

 1و  2در ضرررود α=.83و  α=.87و برررا گررروه گررواه در ضرررود
شرر کرره بررا مهررارت شرنیرار چنررسرانها در ضررّ میانره بررود
1. SPSS

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

(لارسرر
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ررا  .)2414 ،آمررار توصررید آزمررون شررنیرار چنررسررانها ضاصرر از پرری

پساآزمون برا گرو ا آزمای

و

و گروه گواه در جرو ( )1خلاصه شره اس .

جدول  .1آمار توصیفی مقایسه میانگین نمرات سه گروه در پیش و پساآزمون درک شنیداری
حد پایین

حد بالا

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

گروهها

آزمون

گروه آزمای

1

14/44

11/44

11/20

4/011

204

پیشآزمون گروه آزمای

2

14/44

11/44

11/28

4/022

204

8/44

10/44

11/20

4/904

204

گروه آزمای

1

11/44

24/44

10/11

1/11

204

گروه آزمای

2

11/44

24/44

11/29

1/08

204

14/44

11/44

11/21

4/010

204

گروه گواه
پساآزمون

گروه گواه

نتای آزمرون را کراسرکا والر

جررو ( )2و براندرون بررا پسراآزمون شرنیرار

چنررسررانها جرررو ( )1ضرراک از آن اسرر
آزمررای

کرره شرررک کننرررگان اعضررا گررروه ررا

 1و  2از متایرران خررود در گررروه گررواه عملکرررد بهتررر داشررتنر .درواقررع ،رتب رۀ

نمرۀ میانگی کسر شرره توسر گرروه آزمرای
توس گرروه آزمرای

 )108/09( 1از نمررۀ میرانگی کسر شرره

 )189/80( 2کره خرود بالراتر از نمررۀ میرانگی گرروه گرواه()122/92

بررود ،بیشررتر بررود .مقرررار کررا اسررکو،ر ( )101.14نشررانگر اختلررا
سرره گررروه بعررر از مراخل ره اس ر

و از لحررا آمررار معنررادار و قاب ر توجّرره اس ر  .انرررازۀ

ترریریر برره می ر ان  4/82مقرررار بالررای اس ر (کررو
بیانگر ای مطل

اس

کره برنامرۀ مراخلره باعر

آمرروزان در ررر دو گررروه آزمررای

در نمرررۀ میررانگی برری

 .)1988 ،مقرررار  )p=0.000( pمچنرری
تریریر بیشرتر در عملکررد شرنیرار زبران-

و مچنرری مؤیّرر ترریریر مثبر

در عملکرد شنیرار زبانآموزان اس .

آمرروز

و پررراکن

بهتررر
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جدول  .2نتایج آزمونهای کراسکال والس بر اساس مقایسه سه گروه در پیش و پساآزمون درک شنیداری
تعداد

رتبه میانگین

گروهها

آزمون

گروه آزمای

1

204

111/11

پی آزمون گروه آزمای

2

204

100/42

204

119/90

204

108/04

گروه گواه
1

گروه آزمای

کای اسکوئر

درجه آزادی

2

4/041

سطح معنیداری

4./810

جدول  .3نتایج آزمون بانفرونی بر اساس مقایسۀ سه گروه در پساآزمون درک شنیداری
اختلاف

خطا

سطح

میانگین

استاندارد

معنیداری

204

2/20

4./114

4/444

گروه آزمای

 / 1گروه گواه

204

0/12

4./114

4/444

گروه آزمای

 / 2گروه گواه

204

0/40

4./114

4/444

پساآزمون

آزمون

گروهها

گروه آزمای

تعداد

 / 1گروه آزمای

2

برررا یررافت مقرررار دقیرر اختلررا

میرران سرره گررروه از نظررر عملکرررد شررنیرار

چنررسانها نترای آزمرون «براندرون » جررو ( )1نشرانگر اختلرا
توجّه میان ر سه گروه از نظرر عملکررد شرنیرار پر

آمرار معنرادار و قابر

از برنامرۀ مراخلره برود .ایر نتیجره

م توانر بیانگر ای امر باشرر کره مراخلرۀ فراشرناخت باعر

پرراکن

بیشرتر در نترای کلر

پساآزمون شره اس .
 .2 .4پرسش پژوهش شمارۀ 2

دومرری پرسرر

پررهو

محرراورها بررر آگررا

متمرکرر بررر آرررار مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر

فراشررناخت در مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان زبرران

انگلیس بهعنوان زبران خرارج در سرط فرو متوسر برود .بررا پاسرخ بره ایر پرسر
عملکرررد گررروه آزمررای
آزمای

( 2آمروز

( 1آمرروز

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها ) و گررروه

فراشرناخت ) آنرالی شرر .مقررار میرانگی پایرای آلدرا کرونبراخ بررا

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

گررروه آزمررای
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فراشررناخت شررنیرار شرررک کننرررگان

و گررروه گررواه در پرسشررنامۀ آگررا

در تحقی ضا ر در ضرّ میانه بود (( )α = .84لارس

ا .)2414 ،

جدول  .4آمار توصیفی مقایسۀ میانگین نمرات سه گروه در پیش و پساآزمون پرسشنامۀ آگاهی فراشناختی
حد پایین

حد بالا

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

گروهها

آزمون

گروه آزمای

1

08/44

140/44

88/10

0/10

204

پیشآزمون گروه آزمای

2

04/44

112/44

88/01

8/09

204

09/44

114/44

88/10

9/48

204

گروه آزمای

1

148/44

118/12 111/44

1/10

204

گروه آزمای

2

141/44

111/10 121/44

1/02

204

09/44

88/02

9/41

204

گروه گواه
پساآزمون

گروه گواه

114/44

جدول  .5نتایج آزمونهای کراسکال والس بر اساس مقایسۀ سه گروه در پیش و پساآزمون پرسشنامۀ
آگاهی فراشناختی
تعداد

رتبه میانگین

آزمون

گروهها

گروه آزمای

1

204

100/14

پیشآزمون گروه آزمای

2

204

110/14

204

104/04

گروه آزمای

1

204

111/41

گروه آزمای

2

204

049/00

204

124/98

گروه گواه
پساآزمون

گروه گواه

کای اسکوئر

4/180

4/444

آمررار توصررید جرررو ( )0برررا گررروه آزمررای
گررروه آزمررای

 )M= 113.16; SD=3.72( 2و برررا

 )9.01و نی ر آزمررون کراسررکا وال ر
گرررروه آزمرررای

درجه آزادی

سطح معنیداری

4./820

2

111/89

2
انرازه ارر4/84 :

 )M=118.32; SD= 5.36( 1و برررا
گررروه گررواه ( =M= 88.42; SD

جرررو ( )1ضرراک از آن اس ر

کرره اعضررا

ررر دو

از متایررران خرررود در گرررروه گرررواه در پسررراآزمون پرسشرررنامه آگرررا

فراشناخت عملکررد بهترر داشرتنر .مقررار کرا اسرکو،ر ( )111/89بیرانگر ایر امرر اسر
کرره بعررر از مراخلرره ،اختلررا

میرران نمرررۀ میررانگی بری سرره گررروه ،از لحررا آمررار مقرررار
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معنررادار و قابرر ترروجّه اسرر  .انرررازۀ ترریریر  4/84مقرررار بالررای اسرر
مقرار  )p=0.000( pمچنی مؤیّرر ایر مطلر
قاب توجّه در آگرا

اسر

(کررو

.)1988 ،

کره برنامرۀ مراخلره باعر

فراشرناخت زبرانآمروزان در رر دو گرروه آزمرای

پرراکن

بعرر از مراخلره

گردیر.
جدول  .۶نتایج آزمونهای کراسکال والس برای مقایسۀ سه گروه بر اساس عملکرد پنج سازه
تعداد

کای اسکوئر

درجه آزادی

اندازه اثر

سطح معنیداری

زیرمعیارهای پرسشنامه

024

019/09

2

4/01

0/000

ض مسئله

024

118/90

2

4/08

0/000

توجّه رای شره

024

101/89

2

4/20

0/000

ترجمۀ ذ ن

024

198/99

2

4/10

0/000

شخص

024

111/14

2

4/21

0/000

ک

024

111/89

2

4/84

0/000

و ارزیاب

برنامهری

دان

جدول  .۷نتایج آزمون بانفرونی بر اساس مقایسۀ سه گروه در پسا آزمون پرسشنامۀ آگاهی فراشناختی
آزمون

پساآزمون

تعداد

اختلاف میانگین

خطا استاندارد

سطح معنیداری

گروهها

204

1/11

4./814

4/444

گروه آزمای

 / 1گروه گواه

204

29/94

4./814

4/444

گروه آزمای

 / 2گروه گواه

204

20/00

4./814

4/444

گروه آزمای

 / 1گروه آزمای

2

نترای آزمرون کراسرکا والر

بررا

رر سره گرروه در رر عامر از پرسشرنامۀ آگررا

فراشررناخت شررنیرار جرررو ( )0مچنرری بیررانگر ترریریر قابرر توجّرره یکرر از دو عامرر
آمرروز

فراشررناخت و یررا آمرروز

فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها بررر آگررا

فراشرناخت در مهررارت شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان زبرران انگلیس ر بررهعنوان زبرران
خررارج در سررط فررو میرران اسرر  .در مررورد آگررا
«برراندرون » جرررو ( )0رابر
گررروه آزمررای

کرررد کرره وجررود اختلررا

 1و  2از نظررر آگررا

فراشررناخت  ،نتررای آزمررون

آمررار معنررادار و قابر توجّرره بری

فراشررناخت بعررر از برنام رۀ مراخلرره مؤیّ رر ای ر امررر

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

اسرر

210

کرره مراخلررۀ فراشررناخت مررؤرر واقررع شررره و باعرر

فراشناخت زبانآموزان در ر دو گروه آزمای

پررراکن

بیشررتر در آگررا

شره اس .

 .5بحث و نتیجهگیری

ای پهو

بررسر تریریر مراخلرۀ فراشرناخت

با رر

عملکرررد شررنیرار چنررسررانها و آگررا

فراشررناخت دانرر آمرروزان بررا سررط فررو

متوس ر انجررام شررر .نتررای کلّ ر نشررانگر ای ر ضقیق ر
شررنونرگان گررروه آزمررای
گررروه آزمررای
کم

از طریر تعامر محراورها برر

اس ر

کرره مراخل رۀ فراشررناخت برره

 1در دسررتیاب برره عملکرررد بهتررر نسررب

برره متایرران خررود در

 2و گررروه گررواه در ررر دو زمینرۀ عملکرررد شررنیرار و آگررا

شایان کررد .پاسرخ پرسر

اوّ پرهو

فراشررناخت

دربرارۀ تریریر مراخلرۀ فراشرناخت از طریر

تعامر محرراورها بررر عملکرررد شررنیرار چنررسررانها زبررانآمرروزان بررا سررط فررو میرران
مثب ر

اس ر  .نتررای بیررانگر آن اس ر
کرره آمرروز

آزمررای

کرره دان ر آمرروزان بررا سررط فررو میرران در گررروه

جه ر د ر شرررۀ فراشررناخت از طری ر تعام ر محرراورها دریاف ر

کردنرررر ،عملکررررد بهترررر نسرررب

بررره گرررروه گرررواه کررره ررری آمررروز

جه د ر شرره از طریر تعامر محراورها دریافر
پی

پهو

فراشرررناخت

نکردنرر ،از خرود نشران دادنرر .نترای

رو برا نترای تمرام تحقیقرات انجامشررۀ مررکور در زمینرۀ مراخلرۀ فراشرناخت

(ب رگیررران2410 ،؛ ب رگیررران و محمّررررپور2424 ،؛ ب رگیررران ،یعقررروب و محمررررپور ،در
دسرر

چررا ؛ فخررر و ضسرر بخشرران2421 ،؛ کرررا 2411 ،2449 ،؛ گررو و ررو2410 ،؛

مدترررون و فخرررر 2424 ،؛ ونرررررگرید
اسر  .شرربا
آمرروز

کلیررر ایر پررهو

و تدقّررررتار  )2414 ،سرررازگار و مسررران بررروده
بررا پررهو

برره کاررفترره در زمینررۀ ترررری

ررا پیشرری کرره قبلراً ذکررر شررر در نررو

مهررارت شررنیرار و تمرکرر بررر فراینررر آمرروز

مهررارت شررنیرار از طری ر مراخل رۀ فراشررناخت بررود .رچنررر پررهو

ضا ررر از مراخل رۀ

فراشررناخت از طریر تعامر محرراورها بررر مهررارت شررنیرار چنررسررانها بهررره برررد ،امّ را
در پررهو

ررا قبلرر بررر اسررتداده از تعامرر محرراورها در مراخلررۀ فراشررناخت خررود

تیکیررر صررورت نگرفر  .برررا مثررا  ،کرررا
دوندررره و گررروه ررا کوچرر

( )2411از تعامر محرراورها در گررروه ررا

اسررتداده و مجموعررها از فعّالیّرر

ررا مشررترک برررا
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شنونرگان زبان دوم فرا م کررد کره آنران بتواننرر برا تکرالی
داشررته باشررنر .در ایرر پررهو

شرنیرار برهطور کامر تعامر

تعامرر محرراورها از طریرر آمرروز

فراشررناخت آگررا

شررنیرار دانرر آمرروزان (از جملرره توجّرره و تمرکرر  ،اسررترلا و انریشرره) را ضرری انجررام
سلسررله آمرروز

ررا فراشررناخت ارتقررا بخشرریر .رچنررر کرررا

چنررسررانها (اخبررار متن ر -ویررر،وی ب ب س ر ) از طری ر آمرروز
مطلر

( )2449از شررنیرار
را برررد  ،برررا درک

شررنیرار زبررانآمرروزان ژاپن زبرران انگلیسر بررهعنوان زبرران خررارج بهررره برررد ،امّ را

تیکیررر بررر تعامر محرراورها نشررر .دانر آمرروزان زبرران انگلیسر بررهعنوان زبرران خررارج
ضا ررر در ای ر پررهو
مطل

طر ّ یر

شنیرار چنررسانها آموز
نتررای ایر پررهو

مراخل رۀ فراشررناخت  11دتررها بررهمنظور بهبررود درک
داده شرنر.

مچنری بیررانگر ایر امررر اسر

کرره مراخلرۀ فراشررناخت از طریر

تعامرر محرراورها برره دانرر آمرروزان سررط فررو میرران در بهبررود عملکرررد شررنیرار
چنررسانها کمر
از آمرروز

شرایان کررد .مسرو برا ایر جنبره از پرهو

ضا رر ،کررا

()2411

فراشررناخت (پی بینرر  ،نظررارت ،مسرریلهیرراب و ارزیرراب ) از طریرر چرخررۀ

تعلیمرر برره زبررانآمرروزان کررممهررارت برره مررراه را نمررای و پشررتیبان در مررورد بهبررود
عملکرررد شنیراریشرران اسررتداده کرررد .برنام رۀ مراخلرره برررا درو
چرخۀ تعلیم به دانر آمروزان فرو میران کمر
ررا زبرران بیشررتر در فعّالیّ ر

شررنیرار بررا اسررتداده از

کررد کره ضافظرۀ فعّرا خروی

را بررا

ررا شررنیرار آت ر  ،ارتقررا بخشررنر .نتررای

دریاف ر

بخ ر

پررهو

ضا ررر مچنرری سررازگار و ررمراسررتا بررا نتررای مطالعررات ب رگیرران و فخررر

( )2418کرره ترریریر مراخل رۀ فراشررناخت را بررر شررنیرار چنررسررانها و آگررا

فراشررناخت

دانر آمرروزان ایرانر زبرران انگلیسر را بررهعنوان زبرران خررارج در سررط پیشرررفته بررسر
کردنررر ،ارزیرراب مرر شررود .چرخررۀ تعلیمرر فراشررناخت مررورد اسررتداده در ایرر پررهو
اب ار سودمنر بررا تسرهی تعامر محراورها میران دانر آمروزان کره برنامرۀ مراخلره را
دریاف

کردنر ،قلمراد مر شرود .سرودمنر تعامر میران دانر آمروزان در ایر پرهو

آن جنبرره از پررهو
مدیر برا پیشرف

برا

فرنانرررز تررورو ( )2441کرره بیرران م ر کرررد تعام ر محرراورها اب ر ار
درک مطل

شنیرار دان آموزان اس  ،سنخی

داش .

تیریر مراخلۀ فراشناخت از طری تعام محاورها ...

با توجّه به دومری پرسر
تعامرر محرراورها باعرر

پرهو
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مبتنر برر اینکره آیرا آمروز

بهبررود آگررا

فراشرناخت از طریر

فراشررناخت شررنونرگان در سررط فررو میرران

خوا ررر شررر؟ نتررای ایرر تحقیرر بررا یافترره ررا مطالعررات ب رگیرران و فخررر ()2418؛
ب رگیرران و محمّررپور ()2424؛ تانونر
ررو ()2410؛ مدتررون و فخررر
فراینرررمحررور آمرروز

()2418؛ فخررر و ضس ر بخشرران ()2421؛ گررو و

()2424؛ مهرررو و میررر

فراشررناخت در آگررا

( )2410کرره کامل راً سررهم عمرررۀ

فراشررناخت را تیییررر م ر کننررر ،سررازگار بررود.

رچنر ایر نترای از نظرر عملر برا نترای ب رگیران ( )2410کره پیشررف
آگررا

فراشررناخت زبررانآمرروزان پ ر

در تضرراد اسرر  .دانرر

از بررهکارگیر آمرروز

فراشررناخت گ ر ار

و برررهکارگیر را برد رررا در عمررر و کمبرررود دانررر

زمینۀ کارکرد ای عوام  ،فاکتور را مرؤرر

در

سرتنر کره بایرر در مرورد ایر تضراد ملاضظره

شررونر (ب رگیرران2410 ،؛ مدتررون و فخررر  .)2424 ،دلیرر ارتقررا آگررا
ای پهو

نکرررد،

ناکرراف زبررانآمرروزان در زمینررۀ را برد ررا فراشررناخت  ،عرررم

موفقیتشررران در درک و دریافررر

دو گروه آزمای

قابر تروجّه در

فراشررناخت

ررر

م توانرر مربرو بره کرارای آنران در دانر آمروزان سرط فرو میران در

باشرر کره از نظرر کرارای زبرانشناسر برال ترر بودنرر و توانسرتنر از را برد را

بهطور مرؤررتر بهرره بگیرنرر؛ زیررا ایر را برد را توسر دانر آمروزان سرط مقررمات و
میان به کار گرفته نم شود .کرارای زبران و برنامرهریر

آگا انره بره دانر آمروزان سرط

فررو میرران شرررک کننررره در ای ر مطالعرره برررا انجررام تک رالی
ض مسئله کم

کررد ترا برر عملکررد آگرا

مناس ر

از طری ر را برررد

فراشرناخت خرود در مهرارت شرنیرار زبران

دوم بیاف اینر (شئور و مختار .)2441 ،
پررهو

ضا ررر ترریریر مراخلررۀ فراشررناخت از طریرر تعامرر محرراورها بررر مهررارت

شررنیرار چنررسررانها و آگررا

فراشررناخت در مهررارت شررنیرار زبررانآمرروزان ایرانرر

زبرران انگلیسرر بررهعنوان زبرران خررارج در سررط فررو متوسرر را بررسرر کرررده اسرر .
نتررای  ،متضررم پشررتیبان ررا عمل ر برررا ای ر انگرراره اس ر
طری ر تعام ر محرراورها م ر توانررر برررا
درک مطل

رررای

کرره مراخل رۀ فراشررناخت از

و مسرراعرت دان ر آمرروزان در اف ر ای

شنیرار مدیر باشر .برهطور ویرهه ،نترای ایر پرهو

رابر

کررد کره مراخلرۀ
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فراشرررناخت از طریررر تعامررر محررراورها برررهطور چشرررمگیر در بهبرررود درک مطلررر
شررنیرار زبررانآمرروزان سررط فررو میرران و آگررا
نقر

دارد .دانر آمرروزان نیازمنرر دریافر
ررا در

در کلررا

ضمایر

فراشررناخت آنرران در مهررارت شررنیرار
کراف بررا شرررک

در فراینرر شررنیرار

سررتنر و بایررر برره ای ر ایررره در تعلرریم و یررادد

زبرران دوم و زبرران

خارج توجّه شرود .علراوه برر ایر  ،مررّسران رم نیراز بره آمروز

بررا کسر

اطّلاعرات

بیشررتر در یررادگیر فراینررر شررنیرار دارنررر .برره ای ر دلی ر کرره ای ر مهررارت ب ره خرراطر
ما ی

سیال

بایرر متدراوت از سره مهرارت دیگرر تررری

شررنیرار چنررسررانها کرره در دسررتر
تررا توسر آنهررا برررا آمرروز

دانر آمرروزان سررتنر ،برره مررّسرران کمر

فراشررناخت از طریر تعامر محرراورها باعر

شررنیرار دان ر آمرروزان برره فراینررر آمرروز
پررهو

عرررم توجّرره پررهو

شرود و توجّره بره ورود

گررران برره را برد ررا فراشررناخت و سررط آگررا

محراورها بررا توجّرره برره سررط آگررا

م کنررر

ارتقررا درک

شررنیرار شررود .درنهایرر  ،محرررودی

دان ر آمرروزان بررود .در مطالعررات آت ر م ر ترروان برره آمرروز

را

ایرر
اوّلیررۀ

فراشررناخت از طری ر تعام ر

اولیرۀ دانر آمرروزان و سررطو دیگررر کررارای زبرران

ماننر میان یا مقرمات پرداخ .
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دربارۀ نویسندگان
 زمینه ا. مشهر اس،ابراهیم فخری علمداری استادیار گروه زبان دانشگاه آزاد اسلام واضر قا
 را برد ا،  مهارت نوشتار،  مهارت شنیرار، مطالعات زبان دوم،پهو ش مورد علاقۀ ایشان
.  تعام محاورها و درک شنیرار در ارتبا با سایر مهارت ا زبان اس، فراشناخت
. حسین بزرگیان استادیار گروه زبان و ادبیّات انگلیس در دانشگاه مازنرران اس

