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 چکیده

ها و تشااابتات   آنان از تفاوت یو درک و آگاه زبان خارجهمعلمان  یفرهنگیناتوانش ب
مل تع  یکی یفرهنگینب نده در موفق ییناز عوا فه  یت کن تا  یاحر از   یکیساااات  آن
معلمان و    یفرهنگینا از دانش ب یادی ز یار بسااا یرکه تاث   تعاملی  توانش های یرمجموعه ز

  ۀمطالع ین،اساات  بنابرا یدانش منظورشااناخ  یرد،پذیم یکالساا آموزشکاربرد آن در 
و   زبان خارجهمعلمان  یتعاملیفرهنگیناتوانش ب ینب رابطۀاساات کرده حاضاار تالش

شناخ   یزانم سامد کالمیهاکنش  در زمینۀآموزان آنتا را زبان یدانش منظور مورد   ی پرب
س  شارکت  یبرر سی  معلم  85 ،کنندگانقراردهد  م   یرانیآموز ازبان 610و  زبان انگلی

را در   یساایانگل زبانسااا   ۷تا   4و بین  بودند یشاارف ه آنتاباال و پسااطم م وسااطه 
را به اتمام   یلفا یکنامر یکاییک اب مکالمه آمر و کرده مطالعه یموسااسااات آموزشاا 

ژائو   یفرهنگینا ها، پرساااشااانامه توانش تعامل ب      داده یآورجمع یبودند  برا رساااانده 
باال  آموز م وسطهزبان 610س شد و سپتکمیل زبان انگلیسی معلم  85 ( توسط2011)

کالمی  یهاکنش یاینهگزسااهآزمون به  ،هدف اتموسااساا زبان انگلیساای  یشاارف هو پ
  ها باداده یلتحلویه تجز  دادند پاساا  (2015الدین و مالمیر )تاج یساایپربسااامد انگل

  یفرهنگیناتوانش ب یزانم ینکه ب ساااخت روشاانمنظوره چند یوناساا فاده از رگرساا 
  وجود یو معنادار  یممسااا ق رابطۀ آنتا   کالمیهای دانش کنش و زبان خارجه   معلمان  

  یست بایآموزان مزبان یارتقاء توانش منظورشناخ   یمطالعه، برا ینا یجداشت  طبق ن ا 

                                                                                              

  malmir@hum.ikiu.ac.irنویسندة مسئو    *

 ذیرش: ؟؟/؟؟/؟؟؟؟پ تاری : ؟؟/؟؟/؟؟؟؟     دریافت تاری 

mailto:malmir@hum.ikiu.ac.ir


 

شابتات  خود را از تفاوتنگی فرهیناب انشتو زبان خارجهمعلمان  و   زبان خارجهها و ت
    دهندگس رشآموزان زبان یمادرزبان

 

پربسامد،    یکالمهایکنش ی،توانش منظورشناخ   ی،فرهنگینابتعامل وانش  ها:کلیدواژه
 گفرهن

 

 . مقدمه1

به    یل را ن دومو نیز زبان  یخارج زبان  یادگیری هدف آموزش و   ،زبان ید علم جد  یها یه نظر
  یعنی خارجه  زبان  در  ی(، توانش تعامل 2014) 2براون اند  به گف ه   کرده معرفی 1یتعامل  توانش
زبان   روزمره در م ون نوشااا ار  مکالمات و    یندر ح یمعان  یانو ب یافتر درد آموزنزبا ییتوانا
و بعد از    یالدیم ۱۹۸۰پس از دهه  یتعامل روش آموزش یرگیدنبا  چ به ی  توانش تعامل هدف
س ور  یجادرا ا زبان خارجهشد که هدف  مطرح یهاییهنتادن نظرکنار   یاو  یواژگان ی،توانش د
 دومن و زبا زبان خارجه یادگیریآموزش و  یدجد یها  اما انگارهدانس ندیدو م یناز ا یبیترک

دانند  ینم یارتباطات موفق کاف یبرقرار یرا برا یتعامل توانش، 3اج ماعی-مانند نظریه فرهنگی
که     ند  قد گانی  وه بر دانشعال و مع  های کالمی مخ لف،   دسااا وری و نیز دانش کنش-واژ

باشند  در دو   داش ه  زبان خارجهاز فرهنگ  و دانش جامعی درک درست  یست بایآموزان مزبان
س رش تعامالت فرهنگ  ،یردهه اخ صوص از طر به یبا توجه به گ و   یاج ماع یهاشبکه  یقخ
سانه  س ر  یزو ن یجمعیهار شگر  شگ   4یفرهنگاینبه نام توانش تعامل ب یدیمفتوم جد ی،گرد

توانش     ،تر طورخالصااااه  بااه یاااو ( 2020، 7؛ فااان ینی     1997، 6بیرام   ؛5،2009)آگویالر  
زبان  توسااط دانشاامندان علم (2020، 10ملیدی، ساایگر، و ورمو ؛9،2009ددراف)8ینافرهنگیب

  یهاتفاوت در زمینۀ  یداش ن دانش و آگاه  یهصرفاً بر پا  ینافرهنگیاست  توانش ب شده  مطرح

                                                                                              

1.Communicative Competence  

2. Brown  

3. Sociocultural Theory (SCT)  

4. Intercultural Communicative Competence (ICC)   

5. Aguilar  

6. Byram  

7. Fantini  

8. Intercultural Competence (IC)  

9. Deadruff 

10. Meleady, Seger, & Vermue 
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  یموزان نبوده و دانش زبانآزبان یمادرو زبان خارجهزبان  یعنیفرهنگ زبان مبدا و مقصد   ینب
ضور در   یصرف را برا  یو فرهنگ  داندینمیکاف یفراملبین المللی و  عامالتتمراودات و ح

امروز، ارتباطات     یچیده پ یای مع قدند که در دن    ینافرهنگی    طرفداران توانش ب (2008)بیرام، 
  یو فرانسو  زبان انگلیسی   یرنظ یالمللینو ب یانجیم یهابا اس فاده از زبان  یو فرامل یالمللینب

با گو   یزبان  یشاااورانگو ینهم ب   ینو هم ب گیردیم صاااورت زبان هدف   یشاااورانخاص 
بان   یشاااورانیگو فاوت  یمادر  یها با ز با فرهنگ     و م  فاوت  یها لذا  نابرا م  توانش   ،ین   ب
  یشاااناخ  و  یعاطف یریپذ و انعطاف  یاج ماع  ی،فرهنگ ی،اسااا عداد زبان  یبه معن یفرهنگینا ب

ست عمیق  شوران که به گو ا و   یمکالمات و مراودات فرهنگ یاییکند باتوجه به پویم کمک ی
،   1و همکاران )بارنات،    دهند  ان قا  و کرده را درک یمزبان هدف ب وانند مفاه     یک در  یاج ماع 
ارتباط بین زبان دوم و توانش   در زمینۀ یکی از محققان پیشگام  ،(2016) 2تنامارآراسَ  (2020

شااادن با   یگزیناکنون در حا  جا  هم یفرهنگینا ب یتوانش تعامل  اسااات که  مع قد  ،بینافرهنگی 
و   شآن در آموز یگاه و جا  یت بر اهمدیگر نیز  یناز محقق یاری اسااات و بسااا یتوانش تعامل 

  (2010، 4وودین ؛2013 شریفیان،؛ 2015، 3بیکر) اندکرده یددوم تاکزبان یادگیری
از توانش   یممسااا قطوربه  که  ییها توانشاز  یکی مع قدند که    (2017تاگوچی و رووٍر )     

نافرهنگی تعامل ب   دهد، توانش منظور   می خود قرار یرتاث و م قابال آنان را تحت    پذیرد یم اثر ی
ست که ح   یشناخ   ض  یا شناخ  مواقع ازآن به توانش منظو از یدر بع   یاد یزن ینافرهنگیب یر
؛  2014، 6زکساا)کِ یگراز محققان د یو برخ (2017) 5تاگوچی و رووٍراساات  به گف ه شااده

توانش   ینب یمیمساا ق یاربساا رابطۀ یهرچند به لحاظ نظر ،(2016 ،7تووالیدیکمکناچی و 
  یزهم ن یجابه یدو نوع توانش گاه ینو ا دارد وجوددوم در زبان یشناخ  و منظور ینافرهنگیب
  ریآما  یها یل ها و تحل داده یآورجمع یمبنا بر یدانی و م یشااایآزما  یقات اند، اما تحق  رف ه کار به 
امروز   یچیدهپ یایدر دن ،یگرد یاساات  از سااو انجام نشااده یو واف یهنوز به اندازه کاف یقدق

  ینبلکه داشاا ن چن یساات،ن دوم مطرحان زبانآموززبان یصاارفاً برا یفرهنگاینب یتوانش تعامل
ش  اگر     بنابراین،(2014ت، و)لیدیکاو است  متم زبان خارجهمدرسان   یدر گام او  برا یتوان

سان   ش ه  ییباال یفرهنگانیتعامل ب توانش زبان خارجهمدر   یهاآنان از جنبه یباشاند و آگاه دا
                                                                                              

.Barnutt et al. 1 

2. Arasaratnam  

3. Baker   

4. Woodin   

5. Taguchi & Roever 

6. Kecskes   

7. McConachy & Liddicoat  



 

در   زبان خارجه یستدر یتواند رویم ،باشااد یقبولدر سااطم قابل ینافرهنگیمخ لف توانش ب
به   این ان قا  دانش  باشاادداشاا هتاثیر آموزان به زبان ینافرهنگیدانش ب ینکالس و لذا ان قا  ا

مخ لف توانش   یها یطه در ح انآموزدانش زبان  یشبر افزا یشاااگرف یرتواند تاث  ینوبه خود م 
سکز که به گف ه  یمنظورشناخ   ش ه   یتعاملموتور محرکه توانش (2014)کِ ست، دا شد ا الب ه    با

مطالعات   بایست یاثبات آن م یاست و برا مانده یباق یهمچنان در سطم نظر  یایهفرض  ینچن
گف ه محققان  به کهمعلمان  ینافرهنگیب یتوانش تعامل یتشاااود  اهمانجام  یدانیو م یشااایآزما
را   یشاااناخ  رائه مطالب مربوط به توانش منظور    تواند نحوه آموزش آنتا در کالس و لذا ا   یم

مشوق انجام   یگر،د یمحور از سو-و داده یشیآزما یقاتکمبود تحق یزسو و نیکسازد از  م اثر
 خاص، پژوهش حاضر به دنبا  پاس  به دو سوا  زیر است:    به طوراست  پژوهش حاضر بوده

-می جهزبان خارمعلمان  (ICCینافرهنگی )ب یمخ لف توانش تعامل اجزاءتا چه اندازه  (1

پربسامد  یالمکیهاکنش حیطۀشان در آموزانزبان یمنظورشناخ دانش میزان تواند در
 کمک هبآموزان زبان یدر نمرات منظورشناخ  پراکنش یزانچه م ؟باشد ستیم یسیانگل

 ؟است یمتوضقابل انشانمعلم یفرهنگیناتوانش ب
 دانش تریوقمعنادار و  یهانندهکینیبیشپ ینافرهنگیب یتوانش تعامل ءاز اجزا یککدام  (2

 هس ند؟ یسیپربسامد انگل یکالمیهاکنش حیطۀدر آموزانزبان یشناخ منظور
   

 پیشینه پژوهشی  . 2

  یدانی مطالعات م   یو برخ ینظرچارچوب یرنده مربوط به پژوهش حاضااار که دربرگ یشاااینه پ
و   یاخ منظورشاانتوانش ینافرهنگی،بمطالعه شااامل توانش یاصاال یرهایشااده درباره م  انجام
  استشده خالصه ارائهطوربه یرز یهادر بخش یکالمیهاکنش

 

 توانش بینافرهنگی 2.1

-به یفرهنگیناتعامل ب ،شدهمچنانکه در بخش مقدمه گف ه یاو  تعامل بینافرهنگیتوانش 

است که شده مطرح یتعاملتوانش ناپذیرجدایی اءز اجزو یکی اارزشمند  یاربس یعنوان دانش
دوم زبان یقاز طر یو فرهنگ یشرکت در مراودات اج ماع یافراد برا یآن توانمند ییهدف غا

معلمان  یهم براو آموزان زبان یهم برا( 2013) یفیانگف ه شربه ینافرهنگیتوانش ب  است
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زبان ( نیز این توانش را هم برای فراگیران و هم برای معلمان 2015) 1الزار  دارد یتسنخ
 ی،زبانتوانش را داش ن زبان خارجهینافرهنگی توانش ب( ۲۰۰8) بیراماست  متم برشمرده خارجه

تعامل  توانشاو   استدانس ه یمنظورشناخ -یکالم و توانش ی،اج ماع-یتوانش زبان
نسبت به  یدگاهعامل د چتار یرا دارا زبان خارجهو نیز فراگیران  انمعلم یندر ب بینافرهنگی
کشف  یهامتارت یگران،کالم و ارتباط با د تجزیه و تحلیل یهامتارت ،هدف زبان خارجه

  استدانس ه یفرهنگ-یان قاد یگاهآو  ،در مکالمات یاهداف اج ماع
نت   نت و ب ن توانش ب( 2004) 2ب نا  ”را یفرهنگای مل موفق در موقع   ییتوا عا   های یت ت

  “اند کردنده  یفگوناگون تعر  یفرهنگ یاج ماع  یها و ارتباط درسااات در بافت    ینافرهنگی ب

س ه     ینافرهنگیتوانش ب (2006) راف  دد(۱۴۹)ص  ست   را مرکب از سه عنصر دان   ،نخست ا
نافرهنگی دانش ب   یها متارت  ،دوم  اسااات یگرانشاااده دیرف ه فرهنگ پذ   یرنده که دربرگ  ی

و   یگرانارتباط، کشاااف و تعامل با د ،تفسااایر،تجزیه و تحلیلکه شاااامل متارت  ینافرهنگیب
و   یدها و عقانتادن به ارزشکه شاااامل ارج ینافرهنگیب یدگاهد ،ساااوم آنان اسااات  یرف ارها
ش   یزو ن یگراند یرف ارها ش یآ س  ینا  ست تادادن خود با آن ارز سط    سه  یبندیمتق گانه تو

توانش تعامل   پردازانیهاز محققان و نظر یاریبس  است شده  ییدتاارائه و  یزن( 2011) 3یکسی پ
عامل در   ینمتم ر یکشااور خاصاابرای مدتی در مطالعه  یکلطورند که بهاهکردادعا یفرهنگاینب

با    یان آموزان و دانشاااجوکه زبان   یزاناسااات و به هر م  یفرهنگاین توانش تعامل ب   توساااعۀ 
نه زمیشپ عه   م فاوت در آن کشاااور  یفرهنگ یها ی ند نما هدف مطال ن توانش ب ،ی آنان    یفرهنگای
ست یقتر و عمیقو (،  2020) 5سکوالر هاو  یگوگف ه بابه الب ه(  ۲۰۰۴ ،4آنجل)آنجل و  تر ا
صل پذ  ینا ش ر شده ب یرف ها ض  یکدر حد  ی ست و هنوز م مانده یباق یهفر ست یا   یکارها بای

قاتی تحق نا  یجد  یدانی م ی مار  یها گسااا رده داده یگردآور یبر مب بات آن در    یبرا یآ اث
    یردگصورت یفرهنگچند یهایطمح

به عنوان   یزندگ ییتوانا ینافرهنگی مع قدند که توانش ب ( 2020)ساااکوالر و ها گوویبا
  یادگیری به   یل که تما   یناسااات و ا یجتان و داشااا ن توانش تعامل   یجتان  شاااتروند  یک 

ساااطم توانش   یشافزا یبرا یدی دو عامل کل   یجتان  یدگاه  مخ لف و داشااا ن د یها فرهنگ 

                                                                                              

1. Lázár  

2. Bennett & Bennett  

1. Pieski  

2. Engle & Engle  

3. Bagwe & Haskollar  



 

داش ن ذهن باز و عالقه به ارتباط با جتان   ( 2006) 1، وایت، و گادبیهس ند  هان ر  ینافرهنگیب
ضافه  یفرهنگاینتوانش ب یقبل یفرا به تعار به تعامل در خارج از   یلکردند که تمایاننموده و با

صل  یفرهنگ-یاج ماع بافت سعۀ کننده در یینو محرک تع یخود عامل ا   یفرهنگیناتوانش ب تو
ست  سب توانش ب ( 2004بنت و بنت  )  ا سبت به تفاوت  یآگاهمنوط به را  ینافرهنگیک ها  ن

را   ی فرهنگیهاتفاوتباید  فرد همع قدند کو  اندمخ لف دانساا ه یهافرهنگ ینوتشااابتات ب
آن   یکه دارا یشاااورانیارتباط با گو ینرف ار خود را در ح ،نتندآنتا را ارج، بشاااناساااد یقاًعم

 و از هرگونه توهین به فرهنگ مقابل بپرهیزد  ،یدنماسازگار هس ند یفرهنگ یهاارزش
  ،آنتا  گویشاااورانو  یگرد یها نسااابت به فرهنگ    یجتان  یدگاه  بر ذهن باز و د  عالوه
  ینافرهنگیتوانش ب توساااعۀ یالزم برا یاز اسااا عدادها یکیهم  را یفرهنگاینب یتحسااااسااا

  ،یصتشخ ،یزتما ییتوانا” را یفرهنگاینب یتحساس ،(2003) 2وایزمنو  ، بنتهارمر اند دانس ه
فاوت    به ت مداد  (۴۲۲ .)ص “یفرهنگ یها و تجر ند کرده قل نابر   ا قات تحق ب جام  ی   ،شااادهان

  یخاص شاااده که آگاه به آن فرهنگ یلمثبت و تما  یدگاهباعث د یفرهنگاین ب یتحسااااسااا
  نادر  یها از مد   یکی دهد  یم ءرا ارتقا  یفرهنگاین توان توانش تعامل ب  تبع آن به و  ینافرهنگی ب

س   یهکه بر پا ینافرهنگیتوانش ب بنت و بنت    و ( 1993) تاست توسط بن   ینافرهنگیب یتحسا
س   به نام ( 2004) سا ست   شده  ارائه 3یفرهنگیناب یتمد  ح درک و پذیرش   ،مد  ینا طبقا

ست که  یشناخ   یندیفرا ینافرهنگیب هایتفاوت شش    ینا  شود یممرحله انجامشش   در ا
و   ،یسازگار  ،کامل یرشپذ ،یجزئ یرشپذ ،یحالت تدافع ،شامل انکار و رد  یبترتمرحله به
  یا 4یفرهنگ-سااه مرحله نخساات را مراحل خود هساا ند  در فرهنگ زبان مقابل شاادنهضاام
 اند یدهنام 5یفرهنگ یو سه مرحله دوم را مراحل آش  یفرهنگ یمحورخود

شمندان   یبرخ ،فرهنگ و زبان ینارتباط تنگاتنگ ب یلدل به   که باورند ینبر ا زبان علمدان
و   یفرهنگاینتوانش ب ینب رابطۀ ،لذا  یابدیشااوران نمود میدر زبان گو یفرهنگاینتوانش تعامل ب

صر مخ لف زبان  س    یعنا شنا س رده  یمتم یلیخ یگاهجا یکاربردیدر زبان ای  دارد و مطالعات گ
ست شده  انجام ینهزم یندر ا یردر دو دهه اخ نیز   ینب رابطۀ ،به عنوان مثا  ،(2009) دیویس  ا

  یهااز فرهنگ انگلیساای زبان یدانشااجو ۳۰۰ یفرهنگاینو توانش ب یکامطالعه در کشااور آمر

                                                                                              

4. Hunter, White, & Godbey  

5. Hammer et al.  

1. Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS)  

2. Ethnocentric  

3. Ethnorelative   
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س  س گ یمخ لف را برر ست کردهرا گزارش یمثب  یکرده و همب   بتجار یرتاث( 2006) 1ئیال  ا
معلمان    ینافرهنگی توانش ب توساااعۀ بر  یفرد یها یژگیدوم و وفرهنگ زبان   یطدر مح یزندگ 
سی انگل شورها  ی س  ییمخ لف اروپا یاز ک س  یاییو آ توانش   توسعۀ  یبرا یو مدل کردهیرا برر
  توسعۀ  ینب یم وسط  یاست که همبس گ  کردهگزارش ینهمچن او  است داده یشنتاد پ یفرهنگیناب

سی  معلمان  یفرهنگبیناتوانش  ص    یهایژگیو و زبان انگلی   ،سن  ،یمادرزبان یرآنان نظ یشخ
  ینب رابطۀ مطالعۀهم به ( 2006) 2پارک  معلمان وجود دارد یو سااطم زبان ،یتمل ،یتجنساا

سطم توانش ب  یزبانسطم توانش  س  یجهن  ینپرداخ ه و به ا یفرهنگاینو  ست که معلمان   یدهر ا
سی   شور   زبان انگلی سی در  یتا حدود یجنوب کرهدر ک   یفرهنگاینقادر به تعامل ب  زبان انگلی
  رابطۀداشاات   یساایانگل آنتا در زبان یزبان نشبا توا یادیارتباط ز ییتوانا ینموفق بودند که ا

آنتا در مطالعات      یزبان  و ساااطم هخارج   آموزان زبان معلمان و زبان   یفرهنگاین توانش ب ینب
شده  یگریم عدد د ست  اثبات  سون )ا سکی، 2006 ،3پ ر سون ؛ ۲۰۱۱ ؛ پی وان؛ 2018، 4جک
توانش تعامل     یژهو یگاه بر جا  یز( ن1390) یو نظر ینظر ( 2009، 5پیاژه و  ، کونرلی ن،دنبرگ

  یل دوم از قبآموزان زبان زبان  یمعلمان و هم برا  یهم برا زبان خارجه   در آموزش  ینافرهنگی ب
آموزان  راهکار کمک به زبان    عنوان ا به کرده و آموزش آن ر ید تاک  یراندر ا یو آلمان  یسااایانگل
  یتبر اهم تاکید ضاامن  انددانساا ه یضاارورو یو تعامل یمکالمات یهاتفاهمسااوء یلتقل یبرا

( در مطالعه خود  2020) یمقدم و محساان یزدانی یقانی،میقاساام ینافرهنگی،ب یتوانش تعامل
  یرمعلم تاث  یت ترب یان دانشاااجو ینافرهنگی بر ارتقاء توانش ب  یمدادند که آموزش مسااا ق  نشاااان
  زبان خارجهمعلمان  ینافرهنگیدر مورد توانش ب یمطالعات فراوان  ینکه ا علیرغم دارد  یمعنادار 

ست شده  آنتا انجام موثر بر و عوامل آموزانزبان یاو  س  ایاما کم ر مطالعه ،ا   ینب رابطۀ یبه برر
هدف   ،اساات  لذاپرداخ ه آموزان آنتازبان یمنظورشااناخ توانش معلمان و  ینافرهنگیتوانش ب
 بود  یقاتیتحق ءخال ینکردن احاضر پر مطالعۀ
   

 توانش منظورشناختی 2.2

                                                                                              

4. Lai 

5. Park 

1. Patterson  

2. Jackson 

3. Vande Berg, Connor-Linton, & Paige  



 

و موتور فعا    یتعاملمخ لف توانش یهامد  یرناپذییعنوان جزء جدابه یشناخ  توانش منظور
ست شده  معرفیتوانش  ینا س فاده از    ییتوانا یشناخ  توانش منظور (۲۰۰۱) 1مِیبه گف ه   ا ا

به   یلن یاسااا فاده از زبان برا یچگونگ یعنیحاکم بر آن  یزبان با توجه به عوامل اج ماع یک
  ییرا توانا یشااناخ منظورتوانش  (۱۹۹۵) 2توماس  اساات هدف جامعهدر  یاهداف شااخصاا

س فاده از زبان  یو خاتمه تعامل اج ماع ،ادامه ،شروع  صد از طر  با ا شدن معان ردو یقمق   یبد  
  یزن (1997) 3یساا ا کر یفتعر .داندیو شاانونده با توجه به عوامل بافت کالم م یندهگو ینب

  آموز قادرزبان ینکهدانسااا ه و ا زبان خارجهتعامل موفق در  ییرا توانا یشاااناخ توانش منظور
  یشورانبا گو یاو  زبان خارجه بومی ورانیشمکالمه با گو یننظر خود را در حمورد یباشد معان

آنتا  پاس   و  ،بفتمد ،کردهدریافت ،هس ند  زبان خارجهبر  یتسلط نسب   یکه داراماهر  یبومیرغ
  تاگوچیگف ه به یشناخ توانش منظور .دهدقبو  بقابلصحیم و  یزبان یهاصورت قالبرا در 

س فاده زبان  ،یزبانیها صورت ” ککم بهارتباط  ییتوانا یرندهدربرگ (،۲۰۱۷)و روور    ،بافت ا
توانش   یاصل  یمعنا  ( 5  ص) “دشو یزبان انجام م یقاز طرکه است   یاج ماع هاییتو فعال
و اس فاده    یرینحوه فراگ یزون یآموزان در تعامالت اج ماعزبان ناییتوا ،ینبنابرا یشناخ  منظور

  ،است  مطرحدوم زبان برایرا که  یشناخ  توانش منظور (2019تاگوچی )  باشد یتوانش م ینا
صلی  رمجموعهزی س   علم منظور ا س ه و آن را در  یشنا دوم  زبان یریفراگ یهایهنظر حیطۀ دان
س  ست کرده ار متم قلمدادیب س  منظور  ا آموزان در  نتوانش زبا یدوم به بررس از منظر زبان یشنا
  یو اصطالحات مکالمات  یضمن یهابرداشت  مخ لف، یکالمیهاکنش یدو تول ،درک ،یافتدر

س  علم منظور ظورشناح ی، توانش من یاجزا یعالوه بر بررس   دپردازیروزمره پرکاربرد م   یشنا
  یینو تع یستدر یزون یشااناخ عناصاار مخ لف منظور یرینحوه فراگ یبه بررساا ،معنا ینا در
س  شاخه علم منظور  ینپردازد و متم ریمخ لف م یابزارها یقآن از طر یزانم و به   است  یشنا

رود اما منظورشناسی معانی تاریخی    میکارآن بهجای ( در بیش ر مواقع به 2017گف ه تاگوچی )
 و محدودتری هم داش ه و دارد   

ضوع ا طورمحدودتر خود که به یفدر دو تعر یشناسا  منظور    نیز مطالعه ینخاص با مو
  یشناس  تر علم منظوریدو شاخه فرع   باشد یم فرهنگ مرتبطبا مقوله  یدارند به نوع یهمخوان

س ند  همانگونه که  5یفرهنگدرون یس شنا منظور یزون 4ینافرهنگیب یس شنا شامل منظور  از   ه
                                                                                              

4. Mey 

5. Thomas  

6. Crystal  

1. Cross-cultural Pragmatics  

2. Intercultural Pragmatics  
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خاص   یزبان یشورانگو یبر محور نقش متم فرهنگ هم برا آنتا یهر دو ،یدآیمآنتا بر یاسام
آن  ورانی که یشا همه گو یفرهنگ زبان دوم برا یزن و یگرد یهازبان یشاوران با گو یساه در مقا
  ینها و تشابتات ب تفاوت یبه بررس  یفرهنگاینب یشناس  منظور  باشند  یم ،یرندگیم یادزبان را 
  باشدیم ضمنی یهاو برداشت ،اصد اج ماعیمق ،یکالم یهاکنش یانب یمخ لف برا یهازبان

که   کندیم یدتاک یتواقع ینا بر یشناس  شاخه از علم منظور  ینا  (1993، 1کولکا)کاسپر و بلوم 
د  خو یو فرهنگ یاج ماع  یهنجارها   یان ب یبرا وتیم فا  یزبان یرو غ یابزار زبان  یها دارا زبان 

به   یفرهنگاز خرده یو گاه یگربه جامعه د یااز جامعه ،یگربه فرهنگ د فرهنگی از هس ند که 
اند،   کرده ( ذکر2018) 2کی، و تاگوچی همانگونه که کالپپر، مک        م  یرند  یگرفرهنگ د خرده

   رواج داشت  یالدیم یس م قرن ب هاییانهقرن گذش ه تا م  یدر اب دا یشناس  شاخه از منظور  ینا
  کنندةمنعکس یاساات که اساا فاده از هر زبان ینا یشااناساابخش از منظور ینا انگاره ینمتم ر
ست که به  ییو باورها ،یدعقا ،هاارزش س ا شوران گو یلهو ست  شده  پذیرف هآن زبان خاص  ی   ا

س  یدانیمطالعات م ست  گرف ه صورت  ینهزم یندر ا یادیز یارب   یم عدد یکالم یهاکه کنش ا
  (،2020مالمیر و درخشاااان )  (،1994) 3یونگ   اند کردهیمخ لف بررسااا یها زبان  بینرا  
سپر بلوم سدفر -(، فلیکس1989) 4کولکا، هاووس و کا (،  2016) 6ن ز و لف این(، 2007) 5بر

سالمی )    س ند که کنش  یاز جمله محققان (2010) 7چنو  (،2015درخشان و ا   یکالمیهاه
، آلمانی،  یساایمانند انگل ییهازبان ینتقاضااا را در بو رد ،یتشااکا ،یخواهمعذرت ،تقاضااا
    اندکردهمطالعه یاو کره ،ینیچفارسی،  ، اسپانیایی،یفرانسو

س   منظور ،یگرد یشاخه فرع به  س که  یندگویم یفرهنگدرون یشنا سئله     ینا یبه برر م
  یقم فاوت از طر  یها فرهنگ م فاوت و   یمادر یهابا زبان ورانییشاااگوپردازد که چگونه یم

هنجارها   یخود دارا رهنگدر ف که یسازند در حالیمتعامل برقرار یگربا همد یانجیم زبان یک
   ندارند یتسلط کاف  یانجیمفرهنگ زبان یهس ند و هنوز بر عناصر و اجزا   مخ لفی یو باورها

  م فاوت یهازبانبا  یآموزاناساات زبانداده اساات که نشااان یمحققانجمله از  (2011) 8ناپ
س فاده از بچگونه  یلیپینیو ف ،یعرب ،یهند یرنظ شور آلمان   مطا یندر ح یآلمان زبان ا ا لعه در ک

                                                                                              

3. Kasper & Blum-Kulka   

4. Culpeper, Mackey, & Taguchi  
3 Young. 5 

6. Blum-Kulka, House, & Kasper      

7. Félix-Brasdefer   

8. Netz and Lefstein 

9. Chen 

10. Knapp 



 

م حده    یاالت در ا یگرید متم مطالعۀ  در ( 2014) کِساااکز  کنند یمارتباط برقرار  یگربا همد  
س  یکاآمر س  یآموزانزبان یآمده در تعامالت اج ماعیشپ هایتفاهمسوء  یبه برر   یااز جنوب آ
بان انگلیسااای های کنشو  پردازدیم بان    کالمی ز با برخی ز یا    های جنوب را  شااارق آسااا

  ،سازدیممتم محور-فرهنگ یدو معنا ینرا در ا یشناخ که دانش منظورای ک هن  کندمیمقایسه
  یدگاه  و د یت دادن هونشاااان یبراآموزان زبان آموزان و تالش زبان  یفرد یها بر تفاوت  ید تاک 

  تعاملتوانش  یندهنده ارتباط تنگاتنگ بنشااان  این نک ه اساات یفرهنگینخود در تعامالت ب
است  تالش کردهحاضر  مطالعۀ  (2008، 1)ورشوورن است یشناخ و دانش منظور یفرهنگاینب

آن   گس رده  یفو تعر یخ از توانش منظورشنا  یشناس  علم منظورمحدودتر  یفتعر دو ینکه ب
جنبه فرهنگ و     ینو ب یند نما  برقرارارتباط  دوم زبان  یادگیری  یها یه از نظر یبه عنوان بخشااا 

    کند ایجادپیوند  یشناسمنظور یادگیری
  ید و تول ،فتم ییعنوان توانارا به یشاااناخ  توانش منظور (6199) 2کاساااپر و اشااامیت 

  ونه ن چگآموزازبان  ینا ینکه و ا زبان خارجه    یبومیرغ یشاااورانتوساااط گو یکالمیها کنش
،  ببرند کار و آن را به  یرند بگیاد  یدرسااا دوم را به مرتبط با زبان   یکالمیها کنشدانش  توانند می

و   یدانش فرهنگمیزان  دربرگیرندهکه  یشااناخ توانش منظور یفتعر ینا  تاسااکرده تعریف
  گی کسااب تدریجیچگونخارجه و  زباندر مقاصااد موردنظر  یددرک و تول یبرا یکاف یزبان
کاسپر   توسط  که  یشناخ  ظورتوانش من یبعد یفدر تعار است، آموزان زبان ین توانش توسط ا

منعکس  ز ین ،استارائه شده (2011تاگوچی )و ، (2010) 3هارلیگ-(، باردووی2002و رز )
  استشده

  
 های کالمیکنش 2.3

کالم،  از محققان و دانشااامندان رشااا ه منظورشاااناسااای و تحلیل       گف ه بسااایاری   به 
منظورشناخ ی هس ند که در مراودات اج ماعی گف اری    ترین بخش توانشکالمی متمهایکنش

سزایی ایفاء    ش اری هر زبانی نقش ب شالوده    کالمی راهای( کنش2019تاگوچی )کنند  میو نو
س ه و کنش  یشناخ  توانش منظور س ه  یکالمیهادان یمعرف یزبان-یفرهنگ یهارا به عنوان ب

  جامعه یو اج ماع  یبافت کالن فرهنگ یزکالم ون بافت یاتاسااات که با توجه به مق ضاااکرده
   در مکالمه اسااات   یرافراد درگ یاج ماع  یازهای  تا برآوردن ن روند و هدف آن  یمکار به هدف  

                                                                                              

1. Verschueren   

2. Kasper and Schmidt  

3. Bardovi-Harlig   
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  و( 1962) 1یناوس   یرزبان نظعلمو دانشمندان  بار توسط فالسفه    یناول یبرا یکالمیهاکنش
مورد   یشناس  منظور یسپس توسط زبانشناسان و علما    و شدند  مطرح (1976، 1969) 2یر س 

هر   ،یکالمیهاکنش یهطبق نظر  گرف ندقرار یشاا ریب یهایبند یمو تقساا یفو تعار یبررساا
ست  بعدسه   یدارا یکالمکنش ست    یو کالم یاللفظحتت یاو  مربوط به معنا بعد  ا جمله ا

  یمعنا شاامل  دوم بعد  باشاد یجمله م یقاموسا  یمعنا یا یواژگان اصال  یمعان یرندهکه دربرگ
صل  صل   یا و جنبه   ،است  یکالمکنش یک یاناز ب یندهرض گوغکه  است  یندهگو یو مقصود ا
است که    ی یفعال یاکار  است و  یکالمکنش یرتاثامیده می شود، در واقع  کالمی نکه عملسوم  

  یبرا  شااودیانجام م)شاانونده(، در مکالمه توسااط طرف مقابل  گوینده یکالمبه دنبا  کنش
  یشناس  منظور علم ینتوسط زبانشناسان و م خصص      یم عددی هایبندیمس تق ،یکالمیهاکنش

،  4؛ کوهن1976سیر ،   ؛1992، 3؛ دیویس1962آس ین،  ) است ارائه شده  یردر طو  قرن اخ
جد    یکی(1996 ند یمتقسااا یدترین از  هه    یکالمیها کنش یها یب و   یراخ یها که در د

صوص برا به ش    یخ صد آموز ش  یمقا ست کرده یداپ یترمتم یگاهجا یو پژوه س  ،ا   یبندیمتق
شابه معنا  یبرمبنا یکالمیهاکنش سامد کاربرد آنتا در زندگ  ییت ست  یو ب امروزه به    روزمره ا

مقایسه،    ،ییشناسا  مخ لف قابل یهازبان کالمیهای، کنشیو نوش ار  یگف ار یهایکرهکمک پ
    هس ند یمطالعه و بررس

از   یکیمکالمات  یاییپو یطبا توجه به شاارا یکالمیهااساا فاده مناسااب و بجا از کنش
باشاااد و لذا مطالعات      یم یتعامل شعنوان موتور محرکه توان به  یشاااناخ  اهداف توانش منظور 

آنتا توساااط    یریفراگ یزانو م یکالمیها کنش ینآموزش ا ینب رابطۀ  یبررسااا یبرا یادی ز
بان  جه    آموزان ز خار بان  تاث   کردهتالش یناسااات و محققیرف ه پذ صاااورت ز ند  آموزش   یرا
س فاده از فعال  یکالمیهاکنش ش  یکردهایمخ لف و رو یهایتم عدد را با ا م فاوت بر   یآموز

کاربرد واقع    یادگیری  زانیم تا و  ند    یآن تا بسااانج به ذکر   آن قاء دانش      الزم  که ارت اسااات 
زبان  پربسااامد در  یکالمیهاخصااوص کنشو به یکالمیهاکنش حیطۀدر  یشااناخ منظور
  ،یعاطف  ،یفراشاااناخ   ،یشاااناخ   یها مولفه  یرتاث اسااات و تحت  یوجتچند  یعامل  خارجه  
از عوامل متم در بتبود دانش     یکیباشاادیم یفراوان یاربساا یو آموزشاا ،یطیمح ،یاج ماع
تواند به  یمعلمان آنتاست که م یرنقش و تاث زبان خارجه یکالمیهاکنش در زمینۀ آموزان زبان

                                                                                              

1. Austin  

2. Searle  

3. Davis 

4. Cohen  



 

  زبان خارجهمعلمان  یاز سااو یکالمیهاکنش ینا یممساا قیرو غ یمشااکل آموزش مساا ق 
زان توانش تعامل  یم ،یکالمیهاکنش یرمس قیم و غ یماما عالوه بر آموزش مس ق   یردپذصورت 

س ه  دربرگیرندهکه خود معلمان  ینافرهنگیب سبت     آنتا هاییدگاهد ، ویآگاه ها،متارت ،هادان ن
ست،  یفرهنگاینتعامل ب شتوان یهابه مولفه   یشناخ  سطم دانش منظور  افزایش در تواندمی ا

    شود آموزان آنتا موثر واقعزبان
ی، و غضنفر ،قدمیشپ یدانی،میناج) جایگاه فرهنگ در زمینۀ در ایران، مطالعات فراوانی 

(، 1390مقدم،یو مراد قدمیشپ) انگلیسی (، تاثیر آموزش فرهنگ بر یادگیری زبان1393
و ( 2018)درخشان، وزشی آم بان، جایگاه فرهنگ در ک ب و مواداصلی و فرعی زهای متارت

آموزان و زبان بینافرهنگی در بین معلمانآموزان ایرانی و نیز درباره اهمیت توانش هویت زبان
اما کم ر   (1390ی،ونظر ینظر؛ 2015صفا، مرادی و حمزوی، احمدی) استشدهانجام 
آموزان منظورشناخ ی زبانو دانش زبان خارجهین توانش بینافرهنگی معلمان ب رابطۀای به مطالعه

 ،است  بنابراین خارجه دیگری پرداخ ه کالمی پربسامد انگلیسی و یا زبانهایکنش در زمینۀ 
و دانش  زبان انگلیسی معلمان  ینافرهنگیبتوانش بین رابطۀاست که کردهمطالعه حاضر تالش

تقاضا، ، ردمعذرتخواهیی پربسامد تقاضا، کالمدر پنج کنش آنتان آموزازبانمنظورشناخ ی 
 نماید  و تمجید/پاس  به تمجید را بررسی شکایت،

 

 روش پژوهش. 3

آماری، ابزارهای   خاب نمونهتحقیق، جمعیت و روش اندر این بخش اطالعات مربوط به طرح 
 است   شدهها و تحلیل آنتا گنجانده اس فاده و نیز روش گردآوری دادهمورد
 
 یقطرح تحق 3.1

کنندگان  خاب اولیه مشارکتآزمایشی و گواه اس فاده نشد و ان گونه گروه در این مطالعه از هیچ
گونه آموزش خاصاای نیز    بعالوه، از هیچپذیرفت صااورتبودن آنتا دردساا رساساااس نیز بر

س فاده  شد و فقط میزان توانش بینافرهنگی  ا شناخ ی   معلمان و ن آموزان آنتا  زبانتوانش منظور
از نوع همبس گی  پژوهشی این تحقیق شد  لذا طرح  ارزیابیکالمی پربسامد  هایکنش در زمینۀ 

  پسارویدادی است   
 
   یو نمونه آمار یتجمع 3.2
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شارکت  شامل  م سی   که دارای مدارک تحصیلی  زبان خارجهمعلم  85کنندگان  ارشد و   کارشنا
آموزان  بانزنفر از  710 واز دانشگاه های دول ی و آزاد مخ لف  دک رای آموزش زبان انگلیسی  

  بین تدریس ابقهسااا دارای ،زبان خارجه معلمان یعنی ،کنندگانمشاااارکت او  گروه ا بود  آنت
ر از آنتا خانم  نف 51  سا  م  یر بود  ۴۵تا  ۲۵از  آنتا سنی  فاصله  و بودند سا   دوازده تا چتار
ا میل خود  بو  بودن ان خاب گردیدنداین معلمان براساس در دس رس  نفر دیگر آقا بودند 34و 

بود   آموزاننزبا 548نمونه اولیه شامل   کردندشرکت هو از روی آشنایی با محقق در این مطالع
ود که دوره   آموزان این بمالک ان خاب این زبان    کردند خود در این مطالعه شااارکت    با میل  که  

ه  کارنام   بودند و براسااااس  مکالماتی ک ابتای امریکن فایل را در موساااساااه هدف گذرانده          
شی  شناخ ی که معلمان      شان در آموز سات هدف و  س ش ند،  مو سطم  از آنتا دا ی  زباندارای 
در  بر اساس   نمونهان خاب  یبرا یریگلذا روش نمونه   باال و پیشرف ه انگلیسی بودند  م وسطه 
  مخ لف ات زبانوسس  م از این مشارکت کنندگان    یرفتآموزان صورت پذ بودن زباندس رس 

انشاااه   زنجان، ساامنان، و کرم یالن،البرز، گ ین،تتران، قزوهای اساا ان شااترهای مخ لف در
  یسی آنتا نفر که سطم زبان انگل  144 ،سطم میشیگان  پس از اجرای آزمون تعین  شدند ن خابا

شان کم ر   ش ه بود از مطالعه کنار 45از پایین بود و نمرات تا   ۱۶موزان بین آزبانسن  شدند    گذا
ت  تحصیال سطم  داش ند  هفت سا  در موسسات هدف     الیسه   دگیریایو سابقه   بودسا    ۳۴

      بود آنتا م فاوت تحصیلیهایو رش ه

 
 پژوهش یابزارها 3.3

  بسااندگی آزمون :شااد اساا فاده مطالعه این در موردنظر هایداده گردآوری ر برایابزا از سااه
های  ای کنشگزینهندآزمون چ(، و 2011) 1ژائو بینافرهنگی تعامل توانش پرسشنامه ، میشیگان

  ،اطالعات مربوط به مح وا   ( ۲۰۱۵ ،دین و مالمیر ال تاج ) زبان انگلیسااای  کالمی پربساااامد در  
  شدخواهد داده های زیر توضیمگرف ه در بخشیایی ابزارهای مورد اس فاده قرارو پا ،اع بار

 
 یشیگانسطح م یینآزمون تع. 3.3.1

سندگی می  سطم آزمون تعیین   سطم زبان    های مع براز آزمون یکیکه شیگان  یا ب برای تعیین 
با توجه به عدم امکان اجرای آزمون  گرفت  در این مطالعه مورد اس فاده قرار باشد  انگلیسی می 

ش اری  ،گف اری ،شنیداری های بخش سه بخش حذف ، و نو س فاده از این     شدند این  دلیل ا
                                                                                              

1. Zhou 



 

ست اع بار باالی آن و کمک   شرف ه زبان         ت سطم م وسطه و پی سایی زبان آموزان دارای  شنا به 
  سااوا (،   40) ای شااامل دساا ورسااوا  چتارگزینه ۱۰۰ به محدود مونلذا، آز  انگلیساای بود 

را   خوداین آزمون اع بار و پایایی   می شد سوا (   20)و متارت خواندن  سوا (،  40) واژگان
ن خارجه و یا     به عنوان زبا   زبان انگلیسااای  ش های مخ لف آموز دهه اخیر و در محیط  در دو

و دانشگاه میشیگان اع بار تست را باال      (2010، 1)براوو و ابیویکراما  است دادهزبان دوم نشان 
ست را باالی    س ه و میانگین نمره پایایی ت ست    80/0دان   یلفاآکرونباخ  یبضر معرفی کرده ا

دقیقه متلت     ۸۰زبان آموزان  بود   83/0ف ه  رکار نساااخه به  این مطالعه برای   آمده در  دساااتبه 
افرادی که نمره آنتا   ،های ناشر این تستطبق دس ورالعمل  ند که به این آزمون پاس  دهندداش 

از    باشااد دارای سااطم زبانی م وسااطه باال و پیشاارف ه در زبان انگلیساای هساا ند ۴5باالتر از 
را در   آزمونخواسااا ه شاااد تا این    ،معلمانی که در بخش او  مطالعه شااارکت کرده بودند       

  ،اندامریکن فایل را گذراندههای  های سطم م وسطه باال و پیشرف ه خود که سری ک اب    کالس
کنندگان از مطالعه کنار گذاش ه  از مشارکت نفر 43آزمون در ن یجه برگزاری این   برگزار نمایند

    شدند

 
 (۲۰11) ژائو یفرهنگاینپرسشنامه توانش تعامل ب. 3.3.2

توانش  کننده در مطالعه از ابزار    معلمان شااارکت   یفرهنگاین توانش تعامل ب   ساااطم یینتع یبرا
س فاده  (۲۰11ژائو ) ینافرهنگیتعامل ب شامل شد   ا   ایگزینهشش  یاسبا مقسوا    20این ابزار 

ست  یکرتل شه= 0)هرگز= ا سی  ینافرهنگی توانش تعامل بکه   (5   ، همی را  معلمان زبان انگلی
  ، دیدگاه(4-1: سوا   4) سنجد  این پرسشنامه چتار عنصر توانش بینافرهنگی شامل دانش     می
سبت   ( 20-17: سوا   4)و آگاهی  (16-10: سوا   7) ، متارت(9-5: سوا   5) معلمان را ن

دقیقه الزم اسااات که به همه       15 الی 10حدودا  کند   میارزیابی  یفرهنگینا توانش تعامل ب  به  
شنامه      س س  داد سواالت پر شنامه را بر   2011ژائو )  شود هپا س ساس مد  ( این پر بیرام   هایا

( و چند   2009راساااراتنام ) (، آ2011هارمر ) (،2003) هارمر و همکاران ِ (،2000و 1997)
  ضریب ( 2011ژائو ) است  کردهها طراحیمد  اینهای مربوط به مد  دیگر و نیز پرسشنامه  

بخشی   این پرسشنامه    چون است  را برای پایایی این پرسشنامه ذکرکرده   93/0 کرونباخ آلفای 
آموزش فرهنگ    در زمینۀ  های آموزشااای معلمان   فعالیت   مطالعۀ  تری برای از ابزار مفصااال

سی و  س چینی بود که در این مطالعه مورد انگلی س فاده   نگرف ند،  فاده قرارا ت ییرات جزئی برای ا

                                                                                              

2. Brown & Abeywickrama   
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شد و سپس با یک    زبان انگلیسی در نسخه اصلی داده    معلمان ایرانی از این پرسشنامه در بین  
های  های پرسشنامه و سواالت و گویه    مشخصه   ره از معلمان زبان، پایایی و دیگرنف 20گروه 

  مطالعۀآمده در دسااتضااریب کرونباخ الفای به گردید  شااد و ت یرات الزم اعما آن بررساای
 دهد   میی باالی این پرسشنامه را نشانبود که پایای 91/0اصلی مطالعۀو در 89/0آزمایشی 

 
 های کالمی پربسامد انگلیسیکنش یاینهگزچندآزمون . 3.3.3

پنج   یرندهبرگسااوا  در 35با ( 2015الدین و مالمیر )تاج یاینهگزسااه یآزمون منظورشااناخ 
سامد انگل پر یکالمکنش سی ب ضا، معذرت خواه  ی شکا  ی،)تقا   /یدو تمج یفو تعر یت،ام ناع، 

آمریکایی    یسااایانگل لتجه  یبوم یشاااورانبا مشاااارکت گو   که ( ید وتمج یفپاسااا  به تعر  
  یشااورانتوسااط گو (α = 89)  ایشاایآزم مطالعۀآن پس از دو  یاییشااده و اع بار و پایطراح
ن  در آزموشااد  کنندگان دادهمشااارکت به بود،شاادهییدتا (α = 75)یرانیاآموزان زبانو  یبوم

ام ناع،   ی،خواهتقاضااا، معذرت کالمیهایترتیب برای کنشسااوا  به 4و  7، 8، 9، 7نتایی، 
شااامل   هر سااوا  ید وجود داشاات  وتمج یفپاساا  به تعر /یدو تمج یفو تعر یت،شااکا

سه خطی سناریوی کوتاه یک   سه   برای  تا  شناخ ی و  گزینه بود که یکی از  معرفی بافت منظور
 :استشده عنوان نمونه ذکرسوا  زیر بهشد  می محسوبترین آنتا مناسب

 :8سوال 

 یمتم یلیخ یموقع به مالقات تجاربهن وانست  سام ین،سنگ یکبه خاطر ترافبافت منظورشناخ ی: 
سام بعد  یدن،رس یربه خاطر د  دادند را از دست یمتم یلیخ یقرارداد تجار ماریاو و همکارش   برسد

 ؟سام چه خواهدگفت  کندیم یخواهمعذرت اریاز جلسه از م
 ولی   هرچند کلی تالش کردمکردمیرگخیلی سنگینی  یکترافماری  توی  من واقعا م اسفم (1

 ن وانس م سروقت برسم  
 یبد یلیخ یکیگره تراف ؟است یناز ا یرغمقصر نیس م   رم یبگ سرزنش قرارمورد یدنباواقعا من  (2

  شد ایجادسر راهم 
دیگه کار از  دارم  یکه قرار تجار رفت یادمکالً اف ادم و یرگخیلی سنگینی  یکتراف یراس ش تو (3

 کار گذش ه  
 

 هاروش گردآوری داده .3.4



 

  یارشد و دک را یمدرک کارشناس   یکه دارا زبان انگلیسی  ها اب دا معلمان داده یآورجمع یبرا
ش ه آموزش   سی  ر س رس بودن برا  زبان انگلی   یدهمطالعه برگز یبودند به روش ان خاب در د

و اطالعات   یاز معلمان خواس ه شد که اطالعات مربوط به سوابق آموزش یدر گام بعد  شدند 
در موسسات    یسسا  تدر  ۴از اطالعات الزم داش ن سابقه حداقل    یکی  کنندرخود را پ یفرد

  4حداقل یمعلم را که دارا ۸۷محقق توانساات  د بو یلفا یکنک اب مکالمه امر زبان و تدریس
سابقه تدر    سا    دبودن یلفا یکنامر یک ابتا یسسا   شنا شنامه      انمعلم س،سپ   کندییرا  س پر

  یشیگانم یخود آزمون بسندگ یسو در موسسه تدر   دهکررا پر (۲۰۱۱) ژائو یفرهنگاینب انشتو
سطم   آموزان بهزبان یرا برا صطالح  شرف ه پا   ،یدر گام بعد ند کرد اجراخود  یباالو م وسطه  ی
  ینا یهاشد و براساس دس ورالعمل   یم ۴۵ یباال یشیگان که نمره آنتا در آزمون م یآموزانزبان

شد  شده و از آنتا خواس هبودند ان خاب زبان انگلیسی  یشرف هباال و پسطم م وسطه یتست دارا
پربسااامد   یکالمیهاکنش ایگزینهن سااهبه آزموکرده و اطالعات فردی را پرکه پرسااشاانامه 

سی انگل س   ی ست که هر چند  الزم به ذکر  بدهند پا سه ماهه     یدر بازه زمان ینمعلم ان خابا
  یشترهادر  فموسسات هد  یزشده ون ان خاب ینمعلم یاما با توجه به پراکندگ ،گرفتصورت 
س ان  مخ لف شاه  ،سمنان  ،زنجان ،یالنگ ،البرز ،ینقزو ،تتران هایا ها  داده یآورجمع ،و کرمان
چنین،  هم  ید انجام  طو  به  ۱۳۹۸ بتار تا  1396ییزو از پا نیم وساااا  یک آموزان حدوداً  از زبان 

با توجه به   ،ینافرهنگیکردن پرسشنامه توانش ب  بعد از پر از معلمان یکاست که هر ذکر  یانشا 
آزمون   یدر موساااساااات هدف اقدام به برگزار     یخود و دروس ترم یها کالس یزمانبند  
سندگ  شیگان م یب   هاوری دادهآجمعلذا ند، نمود یکالمیهاکنش یشناخ  آزمون منظور یزو ن ی

  ،آزمون ها اجرایمحقق قبل از   گرفت صاااورت یم فاوتزمانی  هایبازهدر توساااط معلمین 
  یهاو شاابکه یتلفن یارتباط شااخصاا  یقکننده از طرمشااارکت یناطالعات الزم را به معلم

گونه سواالت و شبتات آنتا قبل    کرد و به هرارائهرام س اگ نو اینظیر واتساپ، تلگرام   یاج ماع
  ها مشااخصداده یآورجمع یاندر پا  داد ها پاساا داده یآورانجام مطالعه و جمع ینو در ح
  ینآنتا در ا یشرف ه پباال و آموزان سطم م وسطه  تن از زبان ۶۱۰علم زبان خارجه و م ۷۸شد که  

    بودندکردهمطالعه شرکت 
 
 هاروش تجزیه و تحلیل داده .3.5
نمرات    دشاا اساا فاده یاساا نباطرو هم از آما یفیتوصااهم از آمار ،هاداده یلو تحل یهتجز یبرا

  شااد تا صااد ان خاب  یکنمره از  یکهر پاساا  درساات  یمبنابر یشاایگانم یآزمون بسااندگ
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ساس  بر یزن یفرهنگاینپرسشنامه توانش تعامل ب   یگذارنمره و از   یکرتل اینمرهمقیاس شش ا
  در چتار بخش پرسشنامه و نمره کل  گرفت و مجموع نمرات هر مدرس صورت  5تا  0نمره 

اساس  بر ۳۵تا  ۰نمره از  ۱ یآموز داراهر زبان  یدگرد محاسبه یگرنمره د ۴ به صورت مجموع
ناخ  عملکردش در آزمون منظور م    یکالمیها کنش یشااا مد بود ا نمرات   یانگین م اپربساااا

بین توانش بینافرهنگی آن   رابطۀو برای بررسی   دش آزمون محاسبه  ینآموزان هر معلم در ازبان
نمره توانش   یک هر معلم یلذا براکاررفت  آموزانش بهلم و معد  دانش منظورشناخ ی زبانمع

  یشاااناخ  ت منظورنمرا یانگین م یزمجموعه بود ون رینمره ز ۴که شاااامل    یفرهنگ این تعامل ب  
  یاهآزمون ،یارمعازانحراف و یانگینم یرنظ یفیتوص  مارآاز  ،سپس  آمد دست بهآموزان آنتا بانز

نمودار   ارتفاع و کجی یزانمدهنده های نشااانو آزمون ،نمرات یعبودن توزدهنده نرما نشااان
س فاده  سب کرونباخ نیز بهآزمون  شد ا س فاده منظور محا    رفتکاربهشده  ه میزان پایایی ابزارهای ا

ساااو و نمره   یکآن از  ءجز ۴معلمان و   ینافرهنگی ب یتوانش تعامل  ینارتباط ب  یبررسااا یبرا
  شدچندگانه اس فادهرگراسیونآزمون  ،آموزان آنتازبان یشناخ عملکرد منظور یانگینم
 

 های پژوهشیافته. 4

مار  مان    به میز  توصااایفی مربوطآ نافرهنگی معل بان انگلیسااای  ان توانش بی و  ز
آموزان آنتا در  ز میانگین دانش منظورشاااناخ ی زبان   های چتارگانه آن و نی    وعه زیرمجم

 است   جدو  زیر خالصه شده
 یو دانش منظورشناخت زبان انگلیسی معلمان  ینافرهنگیتوانش ب زانیم یفیآمار توص .1 جدول

 آموزان آنهازبان
 انحراف از معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد م  یر

 40/21 64/59 107 23 85 ینافرهنگیتوانش ب

 57/5 02/13 20 5 85 دانش( 1

 52/5 41/12 24 5 85 دیدگاه( 2

 73/5 08/21 34 11 85 متارت( 3

 72/4 12/13 25 5 85 آگاهی( 4

 75/5 13/22 35 12 85 دانش منظورشناخ ی

 



 

سی معلمان زبان انگل یفرهنگینانمره توانش ب یانگینم   64/59مطالعه  شرکت کننده در  ی
نه کم، 40/21 یار با انحراف از مع  نه و ب ،۲۳ ی در چتار بخش    یننمرات معلم  بود ۱۰۷ یشااای

آنان از تفاوت ها و شباهت    یمتارت و آگاه یدگاه،د ،پرسشنامه شامل نمرات مربوط به دانش   
داده شاااده اسااات که با توجه به م فاوت بودن تعداد          یش  نما در جدو  یزن یفرهنگینا ب یها 

  نشنمره دا یانگینم  م فاوت اساات یزمربوط به آنتا ن یفیآمار توصاا ،سااواالت در هر بخش
  یشینه و ب 12ینه کم، 75/5نحراف از معیار با  13/22معلمان یندانش آموزان ا  یمنظور شناخ  

س نباط    بود 3۵ س فاده از آمار ا س فاده از آزمون    یطشرا  یق،و پاس  به سواالت تحق   یقبل از ا ا
نمرات به دست آمده از هر دو ابزار اس فاده شده مانند      یعنرما  بودن توز یرنظ یکپارام ر یها

سبت   ،کم یاباال و  یلینبود نمرات خ راکنش نمرات با  پهمگن بودن و  ،و ارتفاع نمودار کجین
  3یرنوفاساام-و آزمون کلموگروف 2چارک-  چارکنرما، 1اح ما  نرما اساا فاده از نمودار 

(50n>( )05/> 200/ p= )نمودار در بازه قابل قبو    ینساابت ارتفاع و کج  شااد یبررساا
    نقض نشده بودند یطشرا یناز ا یک یچه ینبنابرا ؛بودند ±۱/۹۶

س  یک،پارام ر یهمه آزمون ها برای الزم هایشرط پیشعالوه بر    یطخ یونآزمون رگر
  یرهایم   ینب یخطشامل هم  یطشرا  ینا  باشد  یم یزخود ن یاخ صاص   یطشرا  یچندگانه دارا

و   ای اس اندارد، هباقیماندهاس قال    ،ها()ثابت بودن واریانس باقیمانده یپراکنش همسان  ،مس قل 
  یدنددچک گر  که در این مطالعه (،۲۰۱۸یلد، ف)است   مس قل  یرهر دو جفت م   ینب یخطهم
  کردندهای گردآوری شده صدق میمگی آنتا درباره دادهو ه

                                                                                              

1. Normal Probability Plots  

2. Normal Q-Q Plots 

3. Kolmogorov-Smirnov  
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1 . نمودار 

نرمال  نمودار احتمال 

دانش  برای میزان 

زبان  منظورشناختی 

 آموزان

 

زبان    یدانش منظورشاااناخ   یزانمم  یر مسااا قل   یبرا 1نمودار  همانگونه که در   
صورت      آموزان  شود، نمرات به  شاهده می  سب ا     یکم شیب ن شه    ثابتخط با  از گو

شند و نرما  بودن داده        ست می با سمت را شه  شتود ها سمت چپ به به گو ست     م ا
 آنتا اس فاده شد    2نمودار ها از برای بررسی ثابت بودن پراکنش باقیمانده

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 آموزانهای استاندارد شده برای نمرات منظورشناختی زبانپراکنش باقیمانده .2دار نمو

 

که   است  یخاص  روندو نبود  هاداده مس طیلی  شکل  دهندهنشان  نمرات ینمودار پراکندگ
زبان   ینمرات منظورشااناخ  یاساا انداردشااده برا  یهایماندهباقبه معنای ثابت بودن پراکنش 

ست  آموزان شان م  ینا  ا شده       یماندهبا باق ه هیچ موردیدهد ک ینمودار همچنان ن س اندارد  ا
اف اده  ورنشااانگر فقدان نمرات د (۲۰۱۸) 1یلدباشااد که به گف ه ف ینم ±3/3از  یشاا رکم ر و ب
ست  صله ماهاالنوب  هایصشاخ   ا کاررفت که  نمرات دوراف اده به یاف ن یبرا 3و کوک 2یسفا

  آمده است 2شماره آن در جدو   یجن ا
 

 نمرات دورافتاده یافتن یو کوک برا یسفاصله ماهاالنوب هایشاخص  .2 جدول
 انحراف از معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد شاخص

 76/2 95/6 86/16  /146 85 یسفاصله ماهاالنوب

 74/0 35/0 259/0 00/0 85 فاصله کوک

  یعنیمس قل   یربا چتار م   یسفاصله ماهاالنوب  یبرا یمقدار بحران(، ۲۰۱۸) دیلبه گف ه ف
فاصااله   ینمره بدساات آمده برا یشااینهچون ب  باشااد یم 47/17 ینافرهنگیتعامل ب جزءچتار 

  یجه توان ن  یباز هم م  ینبنابرا  ،کم ر اسااات یکه از مقدار بحران  اسااات  86/16 یسماهاالنوب  
فاصاااله کوک با      (۲۰۱۸) یلد ف ، به گف ه  ینهمچن  گرفت که نمرات دور اف اده وجود ندارند      

نمره خود کم ر   یشینه در ب صله فا ینمطالعه ا ینباشند اما در ا  یمشکل ساز م   1باالتر از  یرمقاد

                                                                                              

1. Field 

2. Mahalanobis Distance  

3. Cook Distance 
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از   یم وسط  یهمبس گ  یبمس قل ضر   یرچتار سطم م    ینب ینهمچن  است  (259/0) یکاز 
    م  یرها ردشود بودنیکی یشفرضپ نشانگر حفظداشت که  وجود62/0 تا 51/0

و   84/0 ینمساا قل ب یرم   ۴(Tolerance) شاااخص تحمل یبه دساات آمده برا یرمقاد
عامل تورم  شاااخص  یبه دساات آمده برا یرمقادبیشاا رند   10/0مگی ار بودند که ه ۹6/0
  یارهایمع که طبقهس ند   10کم ر از  یبودند که همگ یرم   45/1تا  17/1از  (VIF) یانسوار
با   خطی بین م  یرهای مس قل است  نشان دهنده عدم وجود هم (۲۰۱۸) یلدفشده توسط    یانب

س فاده از آزمون رگرس   یشرط ها  یشتوجه به حضور پ    ینا ،چندگانه یخط یونالزم جتت ا
نافرهنگی توانش بجزء چتار   ینب یهمبسااا گ یرجدو  ز   رفت کار به  ونآزم بان     ی مان ز معل

  یسی بسامد انگل پر یکالم یکنش ها حیطۀزبان آموزان آنتا در  یشناخ  دانش منظورو  انگلیسی 
    دهد یرا نشان م

ضرایب همبستگی بین چهار جزء توانش بینافرهنگی معلمان و عملکرد منظورشناختی  .3 جدول

 نهاآآموزان زبان
 آگاهی متارت دیدگاه دانش  ینافرهنگیتوانش ب

  یهمبس گ یبضر  یعملکرد منظورشناخ 

(r)  
78/0 51/0 93/0 53/0 

 00/0 00/0 00/0 00/0  (p) سطم معناداری 
  (n)   85 85 85 85 تعداد 

 
س گ  یرجدو  ز سی  ینافرهنگیتوانش بجزء چتار  ینب یهمب دانش  و  معلمان زبان انگلی

  دهد یرا نشان م یسیبسامد انگلپر یکالم یکنش ها حیطۀزبان آموزان آنتا در  یشناخ منظور
هر چتار جزء توانش   ینب یمعنادار رابطۀ ،شاااود یم یدهد ۳همانگونه که در جدو  شاااماره   

،   > p 05/0( به ترتیب میزان همبساا گی بین متارتمعلمان زبان خارجه  ینافرهنگیتعامل ب
93/0 (r =، دانش)05/0p <  ،78/0 (r = آگاهی ،)05/0p < ،53/0 (r =   دیدگاه آنتا ،  

)05/0p <  ،51/0 (r = یکنش ها در زمینۀ  شااانزبان آموزان یملکرد منظور شااناخ و ع  
سامد   یکالم سی انگلپرب شت وجود  ی س  یل،در ذ ینبنابرا  دا ست  به ی جداو به برر   از آمده د

سیون  س      یبرا Rمقدار  ،4جدو  پردازیم  یم رگر شده رگر ساخ ه  مطالعه را   یندر ا یونمد  
 د:ده ینشان م

 آمدهدستجدول برای خالصه اطالعات از مدل رگرسیون به .4 جدول



 

 شدهخطای اس اندارد برآورد یاف ه یلتعد یینتع یبضر (2R) یینتع یبضر (R) یهمبس گ یبضر

83/0 68/0 66/0 27/5 

 
(  2R = 86/0آن ) تعیین و ضااریب (R = 83/0)آمده  دسااتبه یهمبساا گ یبضاار
شخص  شناخ ی      68، تقریبا شده ساخ ه سازد که طبق مد   میم صد پراکنش نمرات منظور در

توانش بینافرهنگی  توان براساااس میزان را میکالمی پربسااامد هایکنش در زمینۀ آموزان زبان
که  لیل واریانس الزم انجام شااد آمده تحدسااتبرای معناداری مد  بهداد  معلمانشااان توضاایم

 د   شودیده می 5ن در جدو  آج ن ای
 

 آمدهدستبرای معناداری مدل رگرسیون به یانسوار یلتحل .5 جدول
درجه  مجموع مربعات منبع ت یرات

 آزادی

 معناداریسطم  Fمقدار  میانگین مربعات

 000/0 36/7980 15/694 4 61/2776 رگرسیون

   08/0 80 95/6 خطا

    84 57/2783 کل

 
ماره    قدار آ قدار ساااطم   یا  Fم  یانس وار یل تحل داری آزمونمعنی فیشااار و م

(000/0=p) شان  به ساخ ه دهد که میوضوح ن تواند می یطورمعنادار بهشده  مد  
)05/0p < ,36/7980= (118, 4) (F  نۀ  آموزان زبان میزان دانش  یها کنش در زمی

پاسااا  به  /یدو تمج یفو تعر یت،ام ناع، شاااکا ،یخواهتقاضاااا، معذرت یکالم
  دنکبینیبینافرهنگی معلمان پیشتوانش  جزء ید را بر اسااااس چتاروتمج یفتعر
سیونی م  یرهای تأثیرگذار  یبضرا  یرمقاد س قل رگر س ه  م در جدو   بر م  یر واب

 اند  زیر نشان داده شده
 

 استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون یبضرا .6 جدول
 یبضرا نشده اس اندارد یبضرا 

 اس انداردشده
  



   23                              زبان آموزان یمعلمان زبان خارجه بر ارتقاء دانش منظور شناخ  ینافرهنگیب یتعامل یرتوانشتاث

سطم  tمقدار  (β) یبضر اس اندارد خطای ضریببرآورد  م  یرهای مد 
 یدارامعن

 000/0 836/10 ─ 386/0 209/4 مقدار ثابت

 000/0 863/4 204/0 043/0 211/0 دانش

یدگاهد  135/0 034/0 129/0 980/3 000/0 

 000/0 406/10 540/0 052/0 542/0 متارت

یآگاه  159/0 039/0 130/0 060/4 000/0 

 
جدو  )  ت 6طبق  مان پیش  ا(، هر چ نافرهنگی معل ندة بینیر جزء توانش بی  کن

بان     ناخ ی ز نادار میزان دانش منظورشااا تا در مع طۀ آموزان آن های کالمی  کنش حی
  دانشو  05/0p< ،406/10= t، 540/0= (β( هساا ند  متارت پربسااامد انگلیساای 

نافرهنگی  یب           05/0p<  ،863/4= t ،204/0= (β(بی به ترت خارجه  بان  مان ز معل
اما  بودندآموزانشااان و م وسااط دانش منظور شااناخ ی زبان  قوی کنندةبینییشپ

گاهی  یدگاه    05/0p< ،060/4= t ،130/0= (β(آ نافرهنگی بو د مان  ی بان   معل ز
ضعیف کنندهبینییشپ 05/0p< ،980/3= t ،129/0= (β(خارجه  تر دانش های 
 شاگردانشان بودند  زبان انگلیسی های کالمی پربسامد کنش

 
 بحث. 5

که هر چتار عامل   داد نشااانچندگانه  یونبا اساا فاده از رگرساا  هاداده یلحلت و یهزتج
آموزان  زبان یشاااناخ  دانش منظوربا  یقو رابطۀ  زبان خارجهان معلم  ینافرهنگی توانش تعامل ب 

سی پرکاربرد انگل یکالمیهاکنش در زمینۀ آنتا  ش ند و بر  ی ساس  دا معلمان   دانش بینافرهنگیا
  یلتواند دالیم یاف ه ینکرد  ابینییشدرصد پ ۶۸ تا میزان آنتا را یکالمیهاتوان دانش کنشیم

ش ه  یم عدد خارجه هدف   فرهنگ زبان ینب یکآنتا ارتباط تنگاتنگ و نزد ینباشد که متم ر دا
ست  اهم  یادگیرندگان یشناخ  و توانش منظور ست که   یتآن زبان ا تاگوچی  فرهنگ تا آنجا

  یهایرمجموعهو همه ز یشناخ  توانش منظور هندهدیلعنصر تشک   ینترآن را پررنگ (2019)
چون   دارد یتاهم یمکالیهاو کاربرد کنش یریخصوص در فراگ به یرتأث یناست  ا آن دانس ه 
سدفر ) -فلیکسبنا به گف ه  س ه  یکالمیهاکنش ،(2007بر س ند که     ییمعنا-یفرهنگ یهاب ه
که   ندمع قد (2002کاسااپر و رز )روند  یمکارآن به یایو چرخه پو کالم بافت یططبق شاارا



 

و   ،روابط قدرت  ی،کالمیها کنش یل تحم یزانم ،یفاصاااله اج ماع     ،مخ لف ادب یها جنبه 
صر مذهب  صورت کنش مالککه در م یدئولوژیکو ا یعنا   ،وندشا یم ظاهر یکالمیهاات و به 

 آن است    یشورانهدف و فرهنگ گو خارجه زبانعامه فرهنگ یرتحت تاث
ست مطالعه م  یاف هدر مورد  س دال  توانینخ   معلمان زبان ینافرهنگیکه توانش ب نمود  ا

س ق طورخارجه به س ق یرو غ یمم   یشناخ  وانش منظورو لذا تآنتا در کالس  یسنحوه تدر یمم
توانش معلم  یراثت   (2018، 1دهد )وولف و برزیکاوساااکی  را تحت تاثیر قرار می   آموزانزبان 

  یتیات از بد  یکیآموزانش زبان  ینخاص بر آن نوع دانش در ب  یجنبه زبان   یک در  زبان خارجه   
ست که در مطالعات تجرب و آموزش زبان یادگیری ست    گزارش یم عدد یدوم ا ،  یسال)شده ا
نابرا (2014؛ براوون، 2008 ن در تعامل ب   زبان خارجه   که معلم   یزمان  ،ین  ب   یدارا یفرهنگای

  یسنحوه تدر  ،اسااات یانه  گراواقعو مثبت   یدگاه  و د ،یکاف  یآگاه  ،معدانش جا  ،متارت باال  
  یشااناخ مخ لف توانش منظور یهابا جنبه یمیتنگاتنگ و مساا ق رابطۀکه  یعناصاار فرهنگ

(،  2015طبق گف ه الزار )   یرند پذ یم ییبسااازا یرتاث  یزاو در کالس ن یکالمیها جمله کنش از
  ینحدر یفرهنگدانش ان قا   یمشاااوق معلم برا ،باالتر معلم از نقش فرهنگ   یدرک و آگاه 

ست  زبان خارجهمکالمات و م ون  یستدر سطم  یو ح  ا   کندیمآن معلم را وادار یحداقلدر 
  یمادرشاااابتات آنتا با آن عناصااار در زبان  ها و تتفاوت  و یعناصااار فرهنگ  یمکه به توضااا

بان  قا  دان ز نافرهنگی ش بآموزان بپردازد  ان  به صاااورت          ی چه  بان و  به صاااورت فراز چه 
عال  قاء ساااطم توانش منظور     یمحور همگ-یادگیری هدفمند    یها یت ف ناخ  باعث ارت   یشااا
 (   2009، 3؛ شوور2005روور، ؛ 2011تاگوچی، ؛ 2003، 2)بارون شودیآموزان مزبان

عامل توانش   ینتریقو ینافرهنگیبود که متارت ب ینها اداده تجزیه و تحلیلدوم از  یاف ه
نا  مان   یفرهنگبی با دانش کنش   زبان خارجه    معل باط  آموزانشاااان بود   زبان  یکالمیها در ارت
نشاااانگر نقش متم دانش   ینافرهنگی متارت ب  یدرصاااد برا ۵۴ یباال  یهمبسااا گریب ضااا
ش   ینهنتاد ست که در تدر  یشده و دان شگی صورت هم بهو شده  یمعلم عمل یسا و خودکار   ی
که دانش از ساااطم    ی، زمان (2004؛ براوون، 2008)الیس،  زبان یگف ه علما   به رود  یمکار به 

  یابد،رف ار و عملکرد بروز صااورت و ممارساات به ینو بر اثر تمر یاف ه ءخود ارتقا یشااناخ 
نابراین  کند  یفا در آموزش معلم ا یمتم ر یرتاث  تواند یم تر متارت   یقو کنندة ینیبیشنقش پ ب

                                                                                              

1. Wolff & Borzikowsky   

2. Barron 

3. Schauer  
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  ینشان از اآموزانزبان یشناخ در ارتقاء دانش منظور یگرمعلم نسبت به سه عامل د ینافرهنگیب
 است    یهتوجمنظر قابل
  یشگرف  یرتاث یفرهنگمتارت معلم در ان قا  عناصر (، 2013هارلیگ )-باردوویگف ه  به

ما  و یادگیری  یزهانگ یزانبر م به    _صاااحت در زبان  به یل ت توانش   توساااعۀ تبع آن خارجه و 
بعد از متارت     ینافرهنگی داد که دانش ب نشاااان یقتحق ینآموزان دارد  ازبان  یشاااناخ  منظور

ست و  زبان یشناخ  دانش منظور قاءارت عامل موثر بر یندوم ینافرهنگیب   یرتاث ضریب آموزان ا
دانش در مرتبه دوم بعد از متارت قرار   ،شااددوم ذکر یاف ه یآن م وسااط بود  همانگونه که برا

صورت   آن دانش به یباشد ول دانش داش ه  یخاص  در زمینۀ ممکن است   یچون فرد ،یردگ یم
ش  یهایتعملکرد و فعال ش ن دانش  لذا،  یابدنظتور و بروز یهدفمند آموز صارف    یفرهنگدا

صر  یسباز هم بر تدر ندهرچ ست  زمان گذاریرتاث زبان خارجهدر  یفرهنگعنا دانش   ینکه ا یا
    یدنما ا اعما ر خود یرتواند تاثینم یردنگ شدن قراینهنتاد یردر مس

عوامل    یگینافرهن ب یدگاه  و د یآگاه  یعنی یگربود که دو عامل د    ینا یقچتارم تحق  یاف ه  
درصد    ۳۹درصد و   ۲۵ یبترتآنتا به یرتاث یبکه ضر  ندبود یفیضع  یمعنادار ول کنندةینیبیشپ

سئله  یبودن کلمطلع یبه معنا یآگاه  بود شد ول  یدمف تواندیم ،یااز م سطم    یح هنوز  یبا به 
  یدارد ولیآگاه ینافرهنگیاز عوامل ب یکلطورکه به یمعلم بنابریان، است   یدهنرس  عملیدانش 

زبان  دانش الزم را در مورد فرهنگ و  اساات نپرداخ ه تعمقخود به مطالعه و  یآگاه در زمینۀ 
عاد مخ لف آن و ن   خارجه   فاوت  یزهدف و اب بان       ت با فرهنگ ز تات آن    یمادر ها و تشااااب

موارد در کالس خود و لذا   ینا درباره به بحث یکم ر یلم ،اساااتکردهن سااابزان کآموزبان
 دهد   یمرا نشان یکم ر یریپذخود خطر یسو در تدر دهدیمس آنتا از خود نشانیتدر

عامل توانش   ینتریفهدف ضااع زبان خارجهنساابت به  یمثبت فرهنگ یدگاهداشاا ن د
نافرهنگی ب ما  ی جه    ن معل خار بان  بان  یکالمیها دانش کنش بینییشدر پ ز تا بود  آموزان آز   ن
سبت به زبان خارجی   گاهیدد ،(2014)گف ه براون به شت   به معنایفرد ن یا  فرد از زبان و بردا

  یجمعیهاآن زبان، رسانه یبوم یشورانتعامل با گو واست و بر اثر مراوده  یخاصفرهنگ زبان
است   شده  یجادکشور خود ا  یجمعیهازبانان خود و در رسانه هم یقاز طر یاناًاح یاآن زبان و 

  یدگاه  که د  ییآنجا  ازرا بدهد     یزبان  یادگیری  یبرا یکم ر یا و  باالتر  یزهبه فرد انگ  تواند یم
آن زبان در نظام   یگاهاز جااساااس بازخورد بر یکلبرداشاات یکتواند یزبان م یکنساابت به 

و   یادگیری یبرا یعامل صددرصد م قن   ،فرد باشد  یک یمادرزبانکشور محل تکلم   یآموزش 
شد  ینم یعملکرد واقع ینزبان در ح یستدر   یینهم در مرتبه پا ینافرهنگیب یدگاهد بنابراین، با



 

نسبت به    زبان خارجه معلم یدگاهد ینکهاست و صرف ا  گرف هقرار یگرگانه داز عوامل سه  یتر
ست تأث  زبان هدف آموزان  زبان یشناخ  توانش منظور یزانبر م یکم ر هرچند مثب  یرچه بوده ا
 است   آنتا داش ه
رد  باشند،  که در ایران انجام شده  توسط مطالعات مشابه    یممس ق طورمطالعه به ینا ن یجه

به   یاکم ر مطالعه ،اساااتمطلعپژوهش  ینکه محقق ا ییچون تا آن جا شاااودینم تایید  یاو 
آموزان آنتا  زبان یشااناخ توانش منظور یزانمعلمان و م ینافرهنگیتوانش ب ینارتباط ب یبررساا
  یساند تدردادهنشااان یکلطورکرد که بهتوان ذکریمطالعات م یساار یکاساات  اما پرداخ ه

یگ و  لهار-باردوویعنوان مثا ، به موثر و کارساااز اساات   یشااناخ فرهنگ بر توانش منظور
زبان  اند که تدریس عناصاار فرهنگی خود به این ن یجه رساایده مطالعۀ( در 2001) 1باساا وس
آموزان  دانش منظورشناخ ی زبان  توسعۀ تواند به مادری میو مقایسه آنتا با عناصر زبان   خارجه

عامل   ترینفرهنگی متم اساات که دانشکرده ( هم گزارش2014) 2بالکمک شااایانی نماید  
-فلیکسیونانی اسااات    تقاضاااا برای یادگیرندگان زبان     کالمی ردتاثیرگذار بر یادگیری کنش   

سدفر )  ست که یادگیری کنش ( نیز معنقد2004بر ضا  ا مرتبط با   ادب هایو جنبهکالمی ردتقا
آموزان ارتباط مساا قیمی با حضااور در جوامع اسااپانیولی و آشاانایی با     آن برای اسااپانیایی

صر  س انی )  مطالعۀهنگی ادب وکالم دارد  فرعنا شان 2017عالمی و بو قوی بین  رابطۀ  داد( ن
گاهی فرهنگی   بان آ تاد پ یکالماز کنش یرانیآموزان از به  یشااان یان این   ادب  یها و جن در ب

  یشااانتاد پ یکالمکنش ینه در زم یدانش فرهنگ ین،محقق ینبه گف ه ا     وجود داردکالمی کنش
  هایزبان ینادب ب یهاجنبهها و تشابتات  تفاوتآموزان و دانش آنتا از زبان یدگاهد یرتاثتحت
( نیز دانش بینافرهنگی را عامل اصلی   2014اکبری و قیطاسی ) علی  است  یفارس  و یسی انگل

   اند آموزان ایرانی ذکر کردهکالمی تقاضا توسط زباندر اس فاده صحیم از کنش

 

 و کاربردهای پژوهش گیریه. نتیج6
و توانش   خارجه   نزبا معلمان   یفرهنگینا توانش تعامل ب   ینب رابطۀ  یمطالعه بررسااا   ینهدف ا 

  در زمینۀ    زبان انگلیسااای  یباال و م وساااطه  یشااارف ه آموزان ساااطم پزبان  یمنظورشاااناخ  
  نخساات  یدمتم رساا یلیخ یجهمطالعه به چند ن  اینبود   یساایپربسااامد انگل کالمییهاکنش

  یو آگاه  ،متارت  یدگاه،  د ،شاااامل دانش  یفرهنگینا همه چتار عامل توانش تعامل ب        ینکه ا

                                                                                              

1. Bardovi-Harlig & Bastos  

2. Bella 
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  ،ردتقاضاااا  ،تقاضاااا  یکالمیها کنش در زمینۀ  آموزان معنادار دانش زبان   یها کننده ینیبیشپ
س  به تعر  ید،تمجویفتعر یت،شکا  ی،خواهمعذرت متارت   ینکها دوم  بودند یدتمجویفو پا

  یندوم ینافرهنگی ب دانش و یکالمیها کنشدانش  کنندة ینیبیشعامل پ   نترییقو ینافرهنگی ب
و   یشااامل آگاه ینافرهنگیتوانش ب یگردو مولفه د ینکها سااومبود   ینهزم یندر ا یمعامل ساات

دانش   یبرا یبا دو عامل قبل یسااهدر مقا یتریفنسااب اً ضااع  یکنندگینیبیشقدرت پ یدگاه،د
  یمطالعه دارا ینا ن ایج شاااگردانشااان داشاا ند   یندر ب یکالمیهاکنش در زمینۀ آموزان زبان

توان با  یم ،عنوان مثا به  اساات زبان خارجهجامعه آموزش  یبرا یدیمف یآموزشاا یکاربردها
و دانش آنتا   یخصااوص متارت عملهو ب زبان خارجهمعلمان  ینافرهنگیارتقاء سااطم تعامل ب

 نساابت به فرهنگ زبان یترمثبت یدگاهد یشو افزا یشاا رب یبخشاایآگاه یزو ن ینهزم یندر ا

  یجنبه ها رکه به شدت ب  یفرهنگ یهامعلمان بر مولفه ینا یش ر باعث تمرکز ب ،خارجه هدف
شان   آموزانتوانش زبان یرگذارند،تاث یکالمیهااز جمله دانش کنش یفرهنگیناب توانش مخ لف
 یمحدود ت از مطالعا   یکیمطالعه    یناسااات که ا الزم به ذکر  الب ه د  ادیشافزا ینه زم ینرا در ا

آموزان آنتا انجام  زبان یکالمیهاکنشمعلمان و دانش ینافرهنگیتوانش ب رابطۀاست که درباره  
  پنجبر مطالعه تنتا  ینا ،عنوان مثا  بهخاص خود اساات   یهایتمحدود یاساات و داراشااده
سامد انگل  یکالمکنش سی پرب شت ول  تمرکز ی   یرتأث یارابطه و  ینتوانند ایم یمطالعات آت یدا

قاء توانش  یشاااده برایآموزش طراح با کنش  یفرهنگینب ارت   یا و  یشااا رب یکالمیها را 
سامد  یکالمیهاکنش شت  ، انواعترکم ب صطالحات مکالمات  یاو  ی،ضمن  یهامخ لف بردا   یا

  ینب رابطۀ  یبه بررسااا  توانند یم دترجدی  مطالعات    چنین،هم دهند  مورد بررسااای قرارروزمره 
  یآنتا با اسااا فاده از ابزارهای شاااناخ منظور آموزان و انواع دانشخود زبان ینافرهنگیب دانش
 و مخ لط بپردازند  یفیک یقاتیتحق یهاطرح از اس فادهتر و با یقتر و دقجامع

 

 نامهکتاب
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