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 چكیده

هووا و   ووان شز تووواوت یزبووان رارجووه و درآ و   وواه معلّمووان یفرهنگینوواتوووش ب ب

سوو     ها یشحرفووه یوو کننوو ه در موف یووینشز عوشمووت تع یکووی یفرهنگووینتشووابهات بوو

 یفرهنگینوا وب بشز دش یوادیز یاربسو توثییرکوه  تعواملی تووش ب هواییرمجموعوهشز ز یکی

؛ شسوو  یمنظورشوونار  دش ووبِ یرد،پوو یموو یکلاسوو  موووز و کوواربرد  ن در  معلّمووان

 یتعووامل یفرهنگینوواتوووش ب ب ینرشبطووۀ بوو کوورده شسوو  حاضوور تلووا  ۀمطالعوو ین،بنووابرش

  موزشن   هووا رش در زمینووۀزبووان یدش ووب منظورشوونار  یووزشنزبووان رارجووه و م معلّمووان

م زبوان معلّو 88 ،کننو  ان  مشوارک قورشر دهو  یررسوموورد ب ربسوام پُ های کلامیکنب

 0و بووین  بود وو  یشوورف ه   هووابالووا و پۀ سووطم م وسووط یرش ووی موز شزبووان 001و  ش گلیسووی

 ۀک ووام مکالموو و کوورده مطالعووه ی موزشوو مؤسسوواترش در  یسوویش گل سوواز زبووان 2تووا 

هووا، هدشد ی ورجموو  ی  بوورشرسووا  ه بود وو رش بووه شتمووام  یووتفا یکنشموور یکووایی مر

 م زبووان ش گلیسوویمعلّوو 88 ( توسوو 7100) «ژشئووو یفرهنگینوواتوووش ب تعامووت ب» ۀپرسشوونام

 مؤسسوات زبوان ش گلیسوی یشورف ۀبالوا و پۀ  مووز م وسوطزبوان 001س و سو  ش  تیتکم

ین و موالمیر شلو ّتوا  یسویپربسوام  ش گل هوای کلوامیکنب یشینوه زسوه زمون به  ،ه ف

 «منظووورهچنوو  یونر رسوو»شسوو واده شز  هووا بووادشده تیلوتحهیووتجزدشد وو    پاسوو  (7108)

دش ووب  وزبووان رارجووه  معلّمووان یفرهنگینوواتوووش ب ب یووزشنم ینسووار  کووه بوو روشوون

 یوونش یجدششوو   ق ووا   ووا وجووود یو معنووادشر یم  هووا رشبطووۀ مسوو   هووای کلووامیکنب

زبووان  معلّمووان یسوو بای موووزشن مووزبووان یتوووش ب منظورشوونار  یشرت ووا یمطالعووه، بوورش
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زبووان هووا و تشووابهات زبووان رارجووه و رووود رش شز تووواوتنگی فرهینوواب ش بارجووه تووور

   س ر  دهن  موزشن زبان یمادر

 هووای کلووامیکنب ی،توووش ب منظورشوونار  ی،فرهنگینووابتعامووت وش ب توو ها:کلیدددوا ه

 پربسام ، فرهنگ

 مهمقدّ. 1

زبووان  و  یووز یزبووان رووارج یوواد یریهوو ف  موووز  و  ،علووم زبووانیوو  ج  یهووا ظریّووه

 ی(، تووش ب تعوامل7100) 7بورشون ۀش و   بوه  و وکورده معرّفوی 0یتعوامل بوه تووش ب یترش   دوم

مکالموات و  یندر حو یمعوا  یوانو ب یافو در در  مووززبوان ییتوش وا یعنوی زبوان رارجوهدر 

 رو   موووز  یر وویچ بووه د  وواز ی  توووش ب تعوواملزبووان هوو فروزمووره در م ووون  وشوو ار 

کوه هو ف  مطور  شو  یهای ظریّوه کنوار  هوادنو بعو  شز  یلوادیم 0۱81 ۀپس شز دهو یتعامل

ا شمّو؛ دش سو ن یدو م یونشز ش ی ویترک یواو  یوشژ وا  ی،تووش ب دسو ور یجوادرش ش زبان رارجوه

  ظریّووهما نوو   دومن و زبووا زبووان رارجووه یوواد یری موووز  و  یوو ج  یهوواش گوواره

دش نو  و ی مو یموفوا کواف اقواتِشرت  یبرقورشر یرش بورش یتعوامل تووش ب، 3شج مواعی-فرهنگی

هوای کلوامی مل لو ، دسو وری و  یوز دش وب کونب-علواوه بور دش وب وشژ وا ی مع      کوه

دششوو ه  زبووان رارجووهشز فرهنووگ  و دش ووب جووامعی درآ درسوو  یسوو بای موووزشن مووزبووان

 یووارصوووا شز قربووه یبووه  سوو ر  تعاملووات فرهنگوو توجّووهبووا  ،یوور  در دو دهووه شرباشوون 

بوه  یو یموهووم ج  ی، ردشوگر   سو ر یوزو   یجمعو یهارسوا هو  یعشج موا یهواش که

 یوواو ( 7171، 2؛ فووا  ینی0۱۱2، 0بیوورشم ؛8،711۱)  ویلووار 0«یفرهنگاینووتوووش ب تعامووت ب» ووام 

، 01و ورموووو ملیووو ی، سووویگر ؛۱،711۱ددرشف) 8«ینوووافرهنگیتووووش ب ب» ،ترقور رلاصوووهبوووه

                                                                        

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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بوور  ،صوورفاً ،ینووافرهنگیوش ب بشسوو   توو شوو ه مطوور  علووم زبووانتوسوو  دش شوومن شن  (7171

 یعنویو م صو   م و  فرهنوگ زبوان  ینبو یهواتوواوت در زمینوۀ یدشش ن دش وب و   واه یۀپا

 یصورف رش بورش یو فرهنگو یمووزشن   ووده و دش وب زبوا  زبوان زبوان موادریو  زبان رارجه

  (7118)بیوورشم،  دش وو ی م یکوواف یفرشملّووو  شلمللوویبین عاملوواتتموورشودشت و حضووور در 

 یشلمللوینشموروز، شرت اقوات بو یچیو ۀپ یوایمع    و  کوه در د  ینوافرهنگیف شرشن تووش ب بقر

 یو فرش سووو زبووان ش گلیسووی یوور ظ یشلمللووینو بوو یووا جیم یهووابووا شسوو واده شز زبووان یو فرشملّو

 ینو هوم بو  یوردیم صوورت زبوان هو ف یشوورشنرواا بوا  و یزبوا  یشوورشن و ینهم ب

تووش ب  ،ینبنوابرش؛ م وواوت یهوالو ش بوا فرهنوگ و م وواوت یموادر یهوابا زبان یشورش ی و

و  یعوواقو یریپوو و ش عطوواف یشج موواع ی،فرهنگوو ی،شسوو ع شد زبووا  یبووه معنوو یفرهنگینوواب

مکالموات و  یواییبوه پو توجّوهبوا کنو  یمو کمو  یشوورشنشسو  کوه بوه  وعمیوا  یشنار 

 و ش   واز رآ کوردهدرش  یمزبوان هو ف ب وش نو  موواه یو در  یو شج مواع یمرشودشت فرهنگو

در  ووان پیشووگام یکووی شز مح ّ ،(7100) 7تنامشر رشسوو    (7171، 0و همکووارشن )بار ووات دهنوو 

 یتوووش ب تعووامل شسوو  کووه مع  وو  ،شرت وواب بووین زبووان دوم و توووش ب بینووافرهنگی زمینووۀ

شز  یاریشسوو  و بسوو یبووا توووش ب تعووامل شوو ن یگزینجوواشکنووون در حوواز هووم یفرهنگینوواب

  تثکیوو  زبووان دوم یوواد یریو    ن در  موووز یگوواهو جا شهمّیّوو بوور دیگوور  یووز  ین وومح ّ

  (7101، 0؛ وودین7103 شریویان،؛ 7108، 3بیکر) ش  کرده

شز  یمقور مسوو  بووهکووه  ییهوواشز توووش ب یکووی مع    وو  کووه (7102تووا وچی و روو ر ) 

دهو ، موی رشروود قور یرتحو  توثی  وان رش  م  ابلواًو  پو یردیمو شیور ینافرهنگیتوش ب تعامت ب

بوووه تووووش ب  شز  نموشقووو   شز یدر بعضووو یشسووو  کوووه ح ّووو یتووووش ب منظوووور شووونار 

و  (7102) 8تووا وچی و روو ر ۀ  بووه  و ووشوو ه شسوو  یوواد یووز  ینووافرهنگیب یرشوونار منظو

هرچنوو  بووه  ،(7100 ،2تووالیوو یک؛ مکنوواچی و 7100، 0زکسوو)کِ یگوور ووان دشز مح ّ یبرروو

                                                                        

1. Barnutt et al. 

2. Arasaratnam  

3. Baker   

4. Woodin   

5. Taguchi & Roever 

6. Kecskes   

7. McConachy & Liddicoat  
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زبووان در  یشوونار و منظور ینووافرهنگیش ب بوتوو ینبوو یمیمسوو   یاربسوو رشبطووۀ یلحووان  ظوور

 ی واتا تح ش و ، شمّورف وهکواربوه یوزهوم   یجوابوه یدو  وع توش ب  اه یندشرد و ش وجود دوم

 ۀهنووز بوه ش و شز یوادق ری موا یهوایوتهوا و تحلدشده ی ورجمو  یم نوابر ی ش یو م یشی زما

 یشموروز تووش ب تعوامل ۀیچیو پ یوایدر د  ،یگورد ی  شز سوو شو ه شسو ش جوام  یو وشف یکاف

 ینبلکووه دششوو ن چنوو یسوو ،  مطوور  زبووان دومشن  موووززبووان یبوورش ،صوورفاً ،یفرهنگاینووب

؛ (7100ت، و)لیوو یکاو شسوو  مهووم زبووان رارجووهسووان م رّ یز بوورشدر  ووام شوّ یتوش شوو

و  دششوو ه باشوون  ییبالووا یفرهنگانوویتعامووت ب توووش ب زبووان رارجووهسووان ش وور م رّبنووابرشین، 

 ،باشوو  یق ووول در سووطم قابووت ینووافرهنگیمل لوو  توووش ب ب یهوواجن ووه   ووان شز ی  وواه

بووه  ینووافرهنگیدش ووب ب یووندر کلوواو و لوو ش ش   وواز ش زبووان رارجووه یستوو ر بوورش وو  تویموو

بور  یشوگرف توثییرتوش و  یروود مو ۀ وبوبه شیون ش   واز دش وب  دششو ه باشو  تثییر  موزشنزبان

 ۀکووه بووه  و وو یش ب منظورشوونار تووو مل لوو  یهووایطووهدر ح شن موووزدش ووب زبووان یبشفووزش

 یشهیّفرضوو ینه چنوو  شل  ّوودششوو ه باشوو شسوو ،  یتوووش ب تعووامل ۀموتووور محرکوو (7100کِسووکز )

مطالعووات  بایسوو یشی ووات  ن م یشسوو  و بوورشما وو ه یبوواق یهمچنووان در سووطم  ظوور

 ۀبوه  و وو کوه معلّموان ینووافرهنگیب یتووش ب تعوامل شهمّیّو   ش جوام شووود یو ش یو م یشوی زما

رشئووه مطالووب مربوووب بووه توووش ب  موووز    هووا در کلوواو و لوو ش ش ۀتوش وو   حووویان موو وو ّمح

محوور شز و دشده یشوی زما ی واتکم وود تح  یوزسوو و   یو سوازد شز  م وثیررش  یشنار منظور

، پوووهب حاضور بوه قور رواابوه  بووده شسو ق ش جام پوووهب حاضور مشوّ یگر،د یسو

 زیر شس : سؤشزد  از پاس  به دو 

زبووان  معلّمووان (ICCینووافرهنگی )ب یمل لوو  توووش ب تعووامل شجووزشیش وو شزه چووه تووا   0

 حیطووۀدر   موزش شووانزبان یمنظورشوونار دش ووب میووزشن توش وو  درمووی رارجووه

در  موورشت  پورشکنب یوزشنچووه م ؟باشو  سوهیم یسوویربسوام  ش گلپُ هوای کلوامیکنب

 بووتاق شووانمعلّما  یفرهنگینوواتوووش ب ب بووه کموو  موووزشن زبووان یمنظورشوونار 

 ؟شس  یمتوض



 088                                                                      معلّمان زبان رارجه ینافرهنگیت بتوش ب تعام ینب ۀرشبط 

 

معنووادشر و  یهوواننوو هکینوویبیبپوو ینووافرهنگیب یتوووش ب تعووامل یشز شجووزش یوو کوو شم   7

ربسووام  پُ هووای کلووامیکنب یطووۀدر ح  موووزشنزبووان یشوونار منظور دش ووب تووریقووو

 هس ن ؟ یسیش گل

 پژوهش ۀپیشین. 2

 یو برروو یچووارچوم  ظوور یر وو ۀمربوووب بووه پووووهب حاضوور کووه دربر  یشووینۀپ

 ینووافرهنگی،بمطالعووه شووامت توووش ب یشصوول یرهووایم غ ۀشوو ه دربووار جووامش ییوو ش مطالعووات م

شوو ه  شرشئووه قور رلاصووهبووه یوورز یهووادر بلووب هووای کلووامیکنبو  یمنظورشوونار توووش ب

 :شس 

 بینافرهنگیتوانش . 1. 2

تعامووت  ، و ووه شوو مووه در بلووب م  ّ همچنووان کووه یوواو  تعامووت بینووافرهنگیتوووش ب 

توووش ب   اپوو یرجوو شیی شیو یکووی شز شجووزشرزشوومن   یاربسوو یعنوووشن دش شووبووه یفرهنگینوواب

شورک  در مورشودشت  یشفورشد بورش ی ن توش منو  ییکوه هو ف  وا شو ه شسو  مطر  یتعامل

 یویانشوور ۀبووه  و وو ینووافرهنگیتوووش ب ب  شسوو  زبووان دوم یوواشز قر یو فرهنگوو یشج موواع

(  یوز شیون 7108) 0رلوازش  دشرد  یّسونل معلّموان یهوم بورشو  مووزشن زبوان یهم بورش( 7103)

 بیورشم  برشومرده شسو مهوم  زبوان رارجوه معلّموانتوش ب رش هم برشی فرش یرشن و هوم بورشی 

تووووش ب  ،یتووووش ب زبوووا  رش دششووو ن زبوووان رارجوووهینوووافرهنگی تووووش ب ب( 7118)

تعاموووت  تووووش بشو   دش سووو ه شسووو  یمنظورشووونار -یکلوووام و تووووش ب یشج مووواع-یزبوووا 

 یوو  اهعامووت د چهووار یرش دشرش زبووان رارجووهفرش یوورشن یووز و   معلّمووان یندر بوو بینووافرهنگی

 یگوورشن،کلووام و شرت وواب بووا د وتحلیتتجزیووه یهووامهووارت ،هوو ف زبووان رارجووه سوو   بووه 

دش سوو ه  یفرهنگوو-یش   وواد ی وواه و  در مکالمووات یکشوو  شهوو شف شج موواع یهووامهووارت

  شس 

 هووایی عموقتعامووت موفووا در  ییتوش ووا» رش یفرهنگاینووتوووش ب ب( 7110) 7بنوو  و بنوو 

 یووو  و وووا ون تعر یفرهنگووو یشج مووواع یهووواو شرت ووواب درسووو  در باف  ینوووافرهنگیب
                                                                        

1. Lázár  

2. Bennett & Bennett  
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ب شز سوووه عنصووور رش مرکّووو ینوووافرهنگیتووووش ب ب (7110) رشف  دد(00۱ )ا  « ش وووهکووورد

 یگوورشند ۀشوو یرف ووهفرهنووگ پ  یر وو ۀکووه دربر  ینووافرهنگیدش ووب ب ، لسوو  :دش سوو ه شسوو 

شرت وواب،  ،یرتوسوو ،وتحلیتتجزیووهمهووارت مت کووه شووا ینووافرهنگیب یهووامهووارت ،دوم  شسوو 

کوه شووامت  ینوافرهنگیب یو  اهد ،سووم   ووان شسو   یو رف ارهوا یگورشنکشو  و تعاموت بوا د

رووود بووا  ن  دشدن ی شوو  یووزو   یگوورشند یو رف ارهووا یوو هووا و ع ابووه شرز  شر   هووادن

 هشو  تثییو شرشئوه و  یوز ( 7100) 0یکسوی ا وه توسو  پسوه یبنو یمت سو یونش  هاسو شرز 

کووه  ش وو عووا کردهشدّ یفرهنگاینووتوووش ب تعامووت ب پردشزشن ظریّووه ووان و شز مح ّ یاریبسوو  شسوو 

توووش ب  توسووعۀعامووت در  توورینمهم یکشووور راصووّ تی در بوورشی موو ّمطالعووه  یکلّووقوووربووه

 یهواینوهزمیببوا پو یان مووزشن و دش شوجوکوه زبوان یوزشنشس  و بوه هور م یفرهنگاینتعامت ب

توور و ی  وان قوو یفرهنگاینووتووش ب ب ،ینو مطالعوه  ما کشوور هوو ف ن م وواوت در  یفرهنگو

 یونش(، 7171) 3سوکولارهاو  ی وبوا ۀبوه  و و هشل  ّو(  7110 ،7)  جوت و   جوت تر شسو یاعم

 بایسوو یو هنوووز م ما وو ه شسوو  یبوواق هیّفرضوو یوو  در حوو ّ یشوو رشوو ه بیرف ووهشصووت پ 

 یبوورش ی مووار یهووادشده رده سوو  ی وورد ور یبوور م نووا یجوو ّ یوو ش یم ی وواتیتح  یکارهووا

  یردصورت   یفرهنگچن  یهای شی ات  ن در مح

 یز وو   ییتوش ووا ینووافرهنگیمع    وو  کووه توووش ب ب( 7171)سووکولار و ها  وویبووا

بووه  یووتتما ینکووهششسوو  و  یتعامووت جهووا و دششوو ن توووش ب  یجهووا  شووهرو   یوو  عنوشنبووه

 یبشفووزش یبوورش یوو یت کلمووعا دو یجهووا  یوو  اهمل لوو  و دششوو ن د یهووافرهنووگ یوواد یری

دششوو ن نهوون بوواز و ( 7110) 0و  ووادبی ، وشیوو هسوو ن   هووا  ر ینووافرهنگیسووطم توووش ب ب

 یووانو ب شضووافه  موووده یفرهنگاینووتوووش ب ب یق لوو ی علاقووه بووه شرت وواب بووا جهووان رش بووه تعووار

و  یرووود عامووت شصوول یفرهنگوو-یشج موواع بووه تعامووت در رووار  شز بافوو  یووتکرد وو  کووه تما

کسووب ( 7110) بنوو  و بنوو  شسوو   یفرهنگینوواتوووش ب ب توسووعۀنوو ه در کننییوومحوورآ تع

 یهوافرهنوگ ینبو و تشوابهاتهوا  سو   بوه توواوت ی  واهمنوب بوه رش  ینافرهنگیتوش ب ب

                                                                        

1. Pieski  

2. Engle & Engle  

3. Bagwe & Haskollar  

4. Hunter, White, & Godbey  
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  هوا رش ، بشناسو  ی واًرش عم ی فرهنگویهواتوواوتبایو   فورد همع      کوو  ش  مل ل  دش س ه

 یهووا ن شرز  یکووه دشرش یشووورش یا  وشرت وواب بوو ینرف ووار رووود رش در حوو ،شر   هنوو 

 و شز هر و ه توهین به فرهنگ م ابت ب رهیزد  ی ساز ار  ما هس ن  یفرهنگ

 ،  هوا  ویشوورشنو  یگورد یهوا سو   بوه فرهنوگ یجهوا  یو  اهبر نهون بواز و د علاوه

 ینووافرهنگیتوووش ب ب توسووعۀ یلووازم بوورش یشز شسوو ع شدها یکوویهووم  رش یفرهنگاینووب ی حساسوو

 ،یزتمووا ییتوش ووا» رش یفرهنگاینووب ی حساسوو ،(7113) 0وشیووزمنو  ، بنوو ارمرهوو    ووشدش سوو ه

 ی وواتتح  بنووا بوور ش وو  کوورده قلموو شد (077 .)ا «یفرهنگوو یهوواو تجربووه تواوت یصتشوول

روواا  بووه  ن فرهنووگ یووتمث وو  و تما یوو  اهباعوود د یفرهنگاینووب ی حساسوو ،شوو هش جووام

– ءرش شرت ووا یفرهنگاینووتعامووت ب توووش بتوووشن ت وو   ن بووهو  ینووافرهنگیب یشوو ه کووه   وواه

 ینووافرهنگیب ی حساسوو یووهکووه بوور پا ینووافرهنگیتوووش ب ب  ووادر یهوواشز موو ز یکووی دهوو  یموو

 7«یفرهنگینوواب ی حساسوو»بووه  ووام موو ز ( 7110) بنوو  و بنوو و ( 0۱۱3)  شسوو  توسوو  بنوو

 ینوو یفرش ینووافرهنگیب هووایدرآ و پوو یر  تووواوت ،موو ز یوونش ق ووا  شوو ه شسوو  شرشئووه

 :شووامت یووبترتشووب مرحلووه بووه یوونش  شووودیم مرحلووه ش جووامشووب  در هشسوو  کوو یشوونار 

در  شوو نهضوومو  یسوواز ار ،کامووت یر پوو  ،یجزئوو یر پوو  ،یحالوو  توو شفع ،ش کووار و رد

 یووا 3«یفرهنگوو-رووود» لسوو  رش مرشحووت  ۀسووه مرحلوو هسوو ن   فرهنووگ زبووان م ابووت

  ش  ه ی ام 0«یفرهنگ ی ش »دوم رش مرشحت  ۀو سه مرحل یفرهنگ یمحوررود

 یوونزبووان بوور ش دش شوومن شن علووم یبرروو ،فرهنووگ و زبووان ینشرت وواب تنگاتنووگ بوو یووتدل بووه

 ینبو رشبطوۀ ،لو ش  یابو یشوورشن  موود مویدر زبوان  و یفرهنگاینوتووش ب تعاموت ب کوه باور  

 یلوویر یگوواهجا یکوواربرد یزبا شناسوودر  یو عناصوور مل لوو  زبووا  یفرهنگاینووتوووش ب ب

  شو ه شسو  ش جوام ینوهزم یوندر ش یورشر ۀدر دو دهو زشی  یودشرد و مطالعوات  سو رده یمهم

 یفرهنگاینووو توووش ب ب یکووامطالعووه در کشووور  مر ینبوو رشبطووۀ ،مثازعنوشنبووه ،(711۱) دیووویس

 یو هم سوو گ کوورده یبررسوومل لوو  رش  یهوواشز فرهنووگ ش گلیسووی زبووان یدش شووجو 311

                                                                        

1. Hammer et al.  

2. developmental model of intercultural sensitivity (DMIS)  

3. ethnocentric  

4. ethnorelative   
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فرهنووگ   یدر محوو یز وو   متجووار تووثییر( 7110) 0ئیلووا   ووزشر  کوورده شسوو رش  یمث  وو

شز  یسوویش گل معلّمووان ینووافرهنگیتوووش ب ب توسووعۀبوور  یفوورد یهووایو وویو و زبووان دوم

توووش ب  توسووعۀ یبوورش یو موو ل کوورده یبررسوورش  یاییو  سوو ییمل لوو  شروپووا یکشووورها

 یم وسووط یکووه هم سوو گ  ووزشر  کورده شسوو  ینهمچنوو شو  دشده شسوو  یشوونهادپ یفرهنگینواب

 یور  وان  ظ یشلصو یهوایو ویو و بوان ش گلیسویز نموامعلّ یفرهنگبینواتووش ب  توسعۀ ینب

( 7110) 7پووارآ  وجووود دشرد معلّمووان یو سووطم زبووا  یوو مل ،ی جنسوو ،سوون ،یزبووان مووادر

پردشر وه و بوه  یفرهنگاینوو سوطم تووش ب ب یتووش ب زبوا سوطم  ینبو رشبطوۀ مطالعوۀهم به 

در  یحو ودا تو یجنووب در کشوور کوره زبوان ش گلیسوی معلّموانکوه  شسو  ی هرسو یجه   ینش

بوا  یوادیشرت واب ز ییتوش وا یونموفوا بود و  کوه ش یفرهنگاینوقوادر بوه تعاموت ب زبان ش گلیسی

و  معلّمووان یفرهنگاینووتوووش ب ب ینبوو رشبطووۀدششوو    یسوویش گل   هووا در زبووان یزبووا   بتوووش

شوو ه شی ووات  یگوورید د  هووا در مطالعووات م عوو ّ یزبووا  و سووطم هرارجوو  موووزشن زبووانزبووان

و  ، کوووو رلی ند  ووور وشن؛ 7108، 0جکسوووون؛ 7100 ؛ پیسوووکی،0711 ،3پ رسوووون) شسووو 

 ینووافرهنگیتوووش ب تعامووت ب ۀیوووو یگوواهبوور جا یووز(  03۱1) یو  ظوور ی ظوور ( 711۱، 8پیوواژه

 یووتشز ق  زبووان دوم موووزشن زبووان یو هووم بوورش معلّمووان یهووم بوورش زبووان رارجووهدر  موووز  

رشهکووار کموو  بووه عنوووشن هش بوو ن رکوورده و  موووز   تثکیوو  یوورشندر ش یو  لمووا  یسوویش گل

 ضومن  ش و دش سو ه یضورور یو تعوامل یمکالموات یهواتوواهمسووء یوتت ل ی موزشن بورشزبان

 یم و محسوونم وو ّ یزدش ووی ی ووا ی،میقاسووم ینووافرهنگی،ب یتوووش ب تعووامل شهمّیّوو بوور  تثکیوو 

 یینووافرهنگتوووش ب ب یبوور شرت ووا یمدشد وو  کووه  موووز  مسوو  رووود  شووان ۀ( در مطالعوو7171)

در مووورد  یمطالعووات فرشوش وو ینکووهش علیوور م دشرد  یمعنووادشر تووثییرم معلّوو یوو ترب یانودش شووج

   هوا ش جوام بور موؤیر و عوشموت  مووزشنزبوان یواو  زبوان رارجوه معلّموان ینوافرهنگیتوش ب ب

و  معلّمووان ینووافرهنگیتوووش ب ب ینبوو رشبطووۀ یبووه بررسوو شیا کم وور مطالعووهشمّوو ،شوو ه شسوو 

                                                                        

1. Lai 

2. Park 

3. Patterson  

4. Jackson 

5. Vande Berg, Connor-Linton, & Paige  
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ر پُووحاضوور  مطالعووۀهوو ف  ،  لوو شپردشر ووه شسوو  وزشن   هووا مووزبووان یمنظورشوونار توووش ب 

 بود  ی اتیتح  رلث ینش کردن

 توانش منظورشناختی. 2. 2

 یتووش ب تعواململ لو   یهوامو ز یر اپو ییعنووشن جوزء جو شبوه یشنار توش ب منظور

تووووش ب  (7110) 0مِووی ۀبووه  و وو  شووو ه شسوو  معرّفوویتوووش ب  یووناز شو موتووور فعّوو

حوواکم بوور  ن  یبووه عوشمووت شج موواع توجّووهزبووان بووا  یوو شسوو واده شز  ییتوش ووا یشوونار منظور

  شسوو هوو ف  ۀجامعوودر  یبووه شهوو شف شلصوو یووت  یشسوو واده شز زبووان بوورش یچگووو گ یعنووی

تعاموووت  ۀو راتمووو شدشموووه ،شوووروع ییرش توش وووا یشووونار منظورتووووش ب  (0۱۱8) 7تومووواو

و شونو  ه  ینو ه و نیبو ین معوا بو ز شو ردو یوام صو  شز قر با شسو واده شز زبوان یشج ماع

توووش ب  یووز  (0۱۱2) 3یسوو ازکر یوو تعر .دش وو یبووه عوشمووت بافوو  کلووام موو توجّووهبووا 

  موووز قووادرزبووان ینکووهدش سوو ه و ش زبووان رارجووهتعامووت موفووا در  ییرش توش ووا یشوونار منظور

بوا  یواو  زبوان رارجوه بوومی ورشنیشومکالموه بوا  و ین ظر روود رش در حوموورد یباش  معا 

 ،کورده یافو در ،هسو ن  زبوان رارجوهبور  یتسول   سو  یکوه دشرشماهر  یمبویر  ورشنشی و

توووش ب  . هوو ق وووز بقابووتصووحیم و  یزبووا  یهوواصووورت قالووب  هووا رش در پاسوو  و  بوهموو 

 کموو  بووهشرت وواب  ییتوش ووا یر وو ۀدربر  (،7102)و روور  تووا وچی ۀبووه  و وو یشوونار منظور

زبوان  یواشز قرکوه شسو   یشج مواع هوای یّوالو فعّ باف  شسو واده زبوان ،یزبا  یهاصورت»

  ووواییتوش ،ینبنوووابرش یشووونار تووووش ب منظور یشصووول یمعنوووا  (8  ا) «دشوووویش جوووام مووو

  شسوو توووش ب  یوونو شسوو واده ش یووریفرش  ۀ حووو یووزو  یر تعاملووات شج موواع موووزشن دزبووان

 وعووۀرمجمزی ،شسوو  مطوور  زبووان دوم بوورشیرش کووه  یشوونار توووش ب منظور (710۱تووا وچی )

ار یبسوو زبووان دوم یووریفرش  یهووا ظریّووه حیطووۀ دش سوو ه و  ن رش در یشناسوومنظور علووم شصوولی

 مووزشن نتووش ب زبوا یبوه بررسو زبوان دومشز منظور  یشناسومنظور  کورده شسو  مهم قلم شد

و  یضووومن یهابردششووو  مل لووو ، هوووای کلوووامیکنب یووو و تول درآ ،یافووو در در

توووش ب  یشجووزش یه بوور بررسووعلوواو  دپووردشزیپرکوواربرد موو ۀروزموور یشصووطلاحات مکالمووات
                                                                        

1. Mey 

2. Thomas  

3. Crystal  
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عناصوور  یووریفرش  ۀ حووو یبووه بررسوو ،معنووا یوونش در یشناسووعلووم منظور  ی،ظورشوونارمن

مل لوو   یشبزشرهووا یووا ن شز قر یووزشنم یووینو تع یستوو ر یووز  و یشوونار مل لوو  منظور

( در 7102تووا وچی ) و بووه  و ووۀ شسوو  یشناسووشوواره علووم منظور توورینمهمپووردشزد و یموو

شمووا منظورشناسوی معوا ی تواریلی و محوو ودتری  رودیمو ه کواربوجووای  ن قو  بوهبیشو ر موش

 هم دشش ه و دشرد 

 مطالعوه یونبوا موضووع ش قور رواابوهمحو ودتر روود کوه  ی در دو تعر یشناسمنظور

توور علووم یفرعوو ۀدو شووار  شسوو  فرهنووگ موورت   ۀبووا م ولوو ی وعبووهدشر وو   یهملوووش   یووز

 7«یفرهنگوودرون یسووشنامنظور» زیوو  و 0«رهنگیافینووب یسووشنامنظور»شووامت  یشناسوومنظور

بور محوور   وب مهوم فرهنوگ    هوا یهور دو ،یو  یمو  ها بر یشز شسام که  و ههمانهس ن   

 یووز  و یگوورد یهووازبووان یشووورشنبووا  و یسووهروواا در م ا یزبووا  یشووورشن و یهووم بوورش

  شوون بایم ،یر وو  یموو یوواد ن زبووان رش ورش ی کووه یشووهمووه  و یفرهنووگ زبووان دوم بوورش

 یمل لو  بورش یهوازبوان ینهوا و تشوابهات بوتوواوت یبوه بررسو یفرهنگاینوب یشناسمنظور

 )کاسوو ر و بلوووم شسوو  ضوومنی یهوواو بردششوو  اصوو  شج موواعیم  ،یکلووام یهوواکوونب یووانب

کنوو  کووه یموو تثکیوو  یوو وشقع یوونش بوور یشناسووشوواره شز علووم منظور یوونش  (0۱۱3، 3کولکووا

و  یشج موواع یهنجارهووا یووانب یبوورش وتیم وووا یا زبوو یوورو   یشبووزشر زبووا  یدشرش هووازبووان

و  یگووربووه جامعووه د یششز جامعووه ،یگووربووه فرهنووگ د فرهنگووی شز د هسوو ن  کووهرووو یفرهنگوو

و  کویکوه کوال  ر، مو   و وههمان  م غیر و  یگورفرهنوگ دبوه رورده یفرهنگوشز ررده ی اه

 شوو ه تووا ن  قوور یدر شب وو ش یشناسووشوواره شز منظور یوونشش وو ، کوورده ( نکوور7108) 0تووا وچی

 یشناسووبلووب شز منظور یوونش ش گووارۀ توورینمهم  روش  دششوو  یلووادیم یسوو مقوورن ب هایۀیا ووم

شسو  کوه  ییو باورهوا یو ع ا ،هواشرز  کننو ۀمونعکس یشس  کوه شسو واده شز هور زبوا  ینش

 یوادیز یاربسو یو ش یمطالعوات م  شو ه شسو  پ یرف وه ن زبوان رواا  یشوورشن و یلۀوسوبه

 یهووازبووان بووین رش یدم عوو ّ یکلووام یهوواکوونبشسوو  کووه   رف ووه صووورت ینووهزم یووندر ش

                                                                        

1. cross-cultural pragmatics  

2. intercultural pragmatics  

3. Kasper & Blum-Kulka   

4. Culpeper, Mackey, & Taguchi  
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کولکووا، بلوووم(، b7171مووالمیر و دررشووان ) (،0۱۱0) 0یو ووگ  ش وو کرده یبررسوومل لوو  

دررشووان (، 7100) 0  ووز و لو وواین(، 7112) 3برسوو فر-فلوویکس(، 0۱8۱) 7هوواووو و کاسوو ر

 هووای کلووامیکنبهسوو ن  کووه  ی ووا شز جملووه مح ّ (7101) 8چوونو  (7108و شسوولامی )

، یسوویما نوو  ش گل ییهووازبووان ینرش در بوو ت اضووا ردّو  ی شووکا ،یروووشهمعوو رت ،اضووات 

  ش  مطالعه کرده یشو کره ینیچفارسی،  ، شس ا یایی،یفرش سو لما ی، 

 یوونش یبووه بررسووکووه  ینوو  ویموو یفرهنگوودرون یشناسوومنظور ،یگوورد یفرعوو رۀشووابووه 

 یهووافرهنووگم ووواوت و  یمووادر یهووازبووان ابوو ورش ییشووپووردشزد کووه چگو ووه  ویله مووثمسوو

در  کووهیدرحالسوواز   یمووتعامووت برقوورشر یگربووا هموو  یووا جیم زبووان یوو  یووام ووواوت شز قر

 یهسوو ن  و هنوووز بوور عناصوور و شجووزش مل لوووی یهنجارهووا و باورهووا یرووود دشرش رهنووگف

شسوو  کووه  ی ووا مح ّجملووه شز  (7100) 0 ووا     شر وو  یتسوول  کوواف یووا جیزبووان مفرهنووگ 

چگو وه  یلی ینویو ف یعربو ،یهنو  یورم وواوت  ظ یهوابوا زبوان ی مووزش انزب دشده شس  شان 

 شرت وواب برقوورشر یگربووا هموو لعووه در کشووور  لمووان مطا یندر حوو ی لمووا  زبووان ا شسوو واده شزبوو

 یبووه بررسوو یکووا مر م حوو هیالاتشدر  یگوورید مهووم مطالعووۀدر ( 7100) کِسووکز  کننوو یموو

و  پوردشزدیمو یاشز جنووم  سو ی مووزش زبوان یلوات شج مواعر تعام مو ه دیبپ هایتواهمسوء

  کنو موی  سویا م ایسوه جنووم شورقهوای زبان ش گلیسی رش بوا برروی زبوان های کلامیکنب

 ،سووازدیموو مهووم محووور-فرهنووگ یدو معنووا یوونرش در ش یشوونار کووه دش ووب منظورشی ک ووه 

و   یّوهو ن شوان دشد یبورشوزشن مو زبوان مووزشن و تلوا  زبوان یفورد یهوابر توواوت تثکی 

 ینشرت واب تنگاتنوگ بو ۀدهنو  شوان  شیون  ک وه شسو  یفرهنگوینرود در تعاملوات بو ی  اهد

 مطالعووۀ  (7118، 2)ورشوووورن شسوو  یشوونار و دش ووب منظور یفرهنگاینووب تعامووتتوووش ب 

شز توووش ب  یشناسووعلووم منظورمحوو ودتر  یوو تعر دو ینکووه بوو کوورده شسوو تلووا  حاضوور 

                                                                        

1. Young 

2. Blum-Kulka, House, & Kasper      

3. Félix-Brasdefer   

4. Netz &Lefstein 

5. Chen 

6. Knapp 

7. Verschueren   
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 زبووان دوم یوواد یری یهووا ظریّووهشز  یبلشوو عنوشنهبوو ن   سوو رده یوو و تعر یر منظورشوونا

  کن  پیو   شیجاد یشناسمنظور یاد یریفرهنگ و  ۀجن  ینو ب ین  ما برقرشرشرت اب 

 یوو و تول فهووم ییعنوووشن توش ووارش بووه یشوونار توووش ب منظور (00۱۱) 0کاسوو ر و ششوومی 

ن  موووزشنزبووا یوونش ینکووهو ش رجووهزبووان را یبووومیر  یشووورشنتوسوو   و هووای کلووامیکنب

و  یر و بگ یواد یدرسو رش بوه زبوان دوممورت   بوا  هوای کلوامیکنبدش وب  توش نو می و هچگ

کووه  یشوونار توووش ب منظور یوو تعر یوونش  کوورده شسوو  ، تعریوو ب ر وو  کووار  ن رش بووه

در م اصو  موورد ظر  یو درآ و تول یبورش یکواف یو زبوا  یدش وب فرهنگومیوزشن  دربر یر  ه

در  شسوو ، موووزشن زبووان یوون توووش ب توسوو ش ب توو ریجیگی کسووچگووو رارجووه و  زبووان

-(، بوواردووی7117کاسوو ر و رز )توسوو  کووه  یشوونار ظورتوووش ب من یبعوو  ی تعووار

  ش ه شس منعکس ز ی  ،ش ه شس شرشئه  (7100تا وچی )و  (7101) 7هارلیگ

یووا  شن و موووزهووای فووردی زبووانبووین ویو ووی ۀرشبطوو ۀبوواردی درمطالعووات م عوو ّش رچووه 

؛ 7170دررشوووان و موووالمیر، زبوووا ی ) و هوووو  شسووو ع شد یووور ظ ن رارجوووهزبوووا معلّموووان

 ش گیوووزۀ، (7171؛ سوووارش ی و موووالمیر،در دسووو  چوووا و قنووو هاری،  دررشوووان، شسووولامی

(، 710۱ وووشد، قوووهمنووورد، دررشووان و عا؛ عوورم7107،مم وو ّشلوو ین و ز وو ا توو)یوواد یری 

(، 7108ین و مووالمیر،  ّشلوو؛ تووا 7170 ،نوور ریو  مووالمیرررشووان، د)رشهکارهووای یوواد یری 

؛ a7171دررشووووان و مووووالمیر،)  زبوووان دوم   و فر ینوووو های پوووردشز  هویّووووهویّووو

-ا توو)سوون و جنسووی  (، 7171؛ مووالمیر، 7108، 7102 ویسووی، پووور و بوواقریسووینح محمّ

در شیوورشن شز سوووی دیگوور  شز یوو  سووو و دش ووب منظورشوونار ی   هووا (7100، ین و مووالمیرشلوو ّ

و شی بوه بررسوی رشبطوه بوین تووش ب تعاموت بینوافرهنگی کم ور مطالعوها ، شمّوش ه شسو  جام ش

هوو ف ،  و ووه شوو  یووز  تووریبپه کوو  و ووههمان ،  لوو شپردشر ووه شسوو توووش ب منظورشوونار ی 

 تح ی اتی شس   رلثشین  ر کردنپُحاضر مطالعۀ 

 

 

                                                                        

1. Kasper & Schmidt  

2. Bardovi-Harlig   
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 های کلامیکنش. 3. 2

، کلووام یووتتحلمنظورشناسووی و   ۀ ووان و دش شوومن شن رشووشز مح ّبسوویاری  بووه  و ووۀ

منظورشووونار ی هسووو ن  کوووه در مووورشودشت بلوووب تووووش ب تووورینمهم هوووای کلوووامیکنب

( 710۱توا وچی )کننو   مویسوزشیی شیووا هوشو اری هور زبوا ی   وب بوشج ماعی  و واری و  

 عنوشنبووهرش  هووای کلووامیکنبدش سوو ه و  یشوونار شووالوده توووش ب منظور رش هووای کلووامیکنب

 یوزکلوام و  بافو  اتیّبوه م  ضو توجّوهکوه بوا  رده شسو کو معرّفوی یزبوا -یهنگفر یهابس ه

هووا بوور وردن و هوو ف    رو وو یموو بووه کووارهوو ف  ۀجامعوو یو شج موواع یبافوو  کلووان فرهنگوو

بوار توسو   ینلوشوّ یبورش هوای کلوامیکنب  در مکالموه شسو  یورشفرشد در  یشج ماع یازهای 

مطوور   (0۱20، ۱0۱0) 7یرزسوو و( 0۱07) 0ینشوسوو  یوور ظ علووم زبووانو دش شوومن شن فلاسوووه 

و  ی و تعووار یمووورد بررسوو یشناسوومنظور یو علمووا شناسووانزبانسوو س توسوو  و  شوو   

 یکوونب کلووامهوور  ،هووای کلووامیکنب ۀ ظریّووق ووا   قوورشر  رف نوو  یشوو ریب هایبن ییمت سوو

جملوه شسو  کوه  یو کلوام یشللوظوحو ت یز مربووب بوه معنواشوّ عو بُ :شسو  عو بُسه  یدشرش

 یمعنوا شوامت دوم عو بُ  شسو جملوه  یقاموسو یمعنوا یوا ین شصولوشژ وا یمعوا  یر  ۀر درب

و  شسو  یکونب کلوام یو  یوانشز ب ینو هرض  و وکوه  شسو  ین ه و یو م صود شصل یشصل

 یوواکووار  شسوو  و کوونب کلووامی تووثییر دروشقوو ، شووودیمامیوو ه کلووامی   کووه عمووتجن وه سوووم 

)شونو  ه(، ر مکالموه دتوسو  قورف م ابوت   ه وینو کونب کلوامیشس  که به د  واز   ییّالفعّ

و  شناسوانزبانتوسو   یدم عو ّی هوایبنو یمسوت  ،هوای کلوامیکنب یبورش  شوودیش جام مو

؛ 0۱07 سوو ین، ) شوو ه شسوو شرشئووه  یووردر قوووز قوورن شر یشناسوومنظور علووم ینم لصصوو

 یهووایبنوو یمت سوو یوو ترینشز ج    یکووی(0۱۱0، 0؛ کوووهن0۱20سوویرز،  ؛0۱۱7، 3دیووویس

 یو پووهشو یم اصو   موزشو یرصووا بورشو بوه یورشر یهواکوه در دهوه کلامیهای کنب

و  ییتشوابه معنوا یبرم نوا هوای کلوامیکنب یبنو یمت سو ،کورده شسو  یو شپ یترمهم یگاهجا

و  ی و ووار یهووایکوورهشمووروزه بووه کموو  پ  روزمووره شسوو  یبسووام  کوواربرد   هووا در ز وو  

                                                                        

1. Austin  

2. Searle  

3. Davis 

4. Cohen  
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 یمطالعوه و بررسو م ایسوه، ،ییشناسوا بوتمل لو  قا یهوازبوان هوای کلوامیکنب، ی وش ار

  هس ن 

مکالمووات  یوواییپو ی بووه شوورش توجّووهبووا  هووای کلووامیکنبجووا شز همناسووب و بوو ۀشسوو واد

و لو ش  شسو  یتووش ب تعواملعنووشن موتوور محرکوه بوه یشونار شز شه شف توش ب منظور یکی

 یوریفرش  نیوزشو م هوای کلوامیکنب یون مووز  ش ینبو رشبطوۀ یبررسو یبرش یادیمطالعات ز

 ش وو تلووا  کرده ین ووو مح ّ شسوو  یرف ووهصووورت پ  زبووان رارجووه موووزشن بووان  هووا توسوو  ز

مل لووو  و  یهوووا یّوووالم عووو د رش بوووا شسووو واده شز فعّ هوووای کلوووامیکنب مووووز   توووثییر

    هووا بسوونجن  ی  هووا و کوواربرد وشقعوو یوواد یری یووزشنم ووواوت بوور م ی موزشوو یکردهووایرو

و  هووای کلووامیکنب یطووۀحدر  یشوونار دش ووب منظور یکووه شرت ووا شووایان یوواد وری شسوو 

تحو  شسو  و  یوجهوچنو  یعوامل زبوان رارجوهپربسوام  در  های کلوامیکنب رصوابه

 یاربسوو یو  موزشوو یطوویمح ،یشج موواع ،یعوواقو ،یفرششوونار  ،یشوونار  یهامؤلوووه یرتووثی

هووای کنبدر زمینووۀ  موووزشن شز عوشمووت مهووم در به ووود دش ووب زبووان   یکوویشسوو  یفرشوش وو

 یمتوش و  بوه شوکت  مووز  مسو  ی  هاسو  کوه مو معلّموان تثییر   ب و زبان رارجه کلامی

ا شمّوو؛ یردصووورت پوو  زبووان رارجووه معلّمووان یشز سووو هووای کلووامیکنب یوونش یممسوو  یرو  

زشن توووش ب تعامووت یووم ،هووای کلووامیکنب مسوو  یم یوورو   یمعلوواوه بوور  موووز  مسوو  

   هوا هاییو  اهد و یه  وا هوا،مهوارت ،هاه سو دش دربر یر و هکوه  معلّموانروود  ینافرهنگیب

سوطم دش وب  شفوزشیب در توش و موی شسو ، یفرهنگاینوتعاموت ب بتووش  هایمؤلووه س   بوه 

  شود وشق  مؤیر موزشن   ها زبان یشنار منظور

و  قوو میبپوو یوو ش ی،می وواج) جایگوواه فرهنووگ در زمینووۀدر شیوورشن، مطالعووات فرشوش ووی 

و قوو م یبپوو) ش گلیسووی زبووان  موووز  فرهنووگ بوور یوواد یری تووثییر(، 03۱3، ی ضوونور

 بووان، جایگوواه فرهنووگ در ک ووب و موووشدهووای شصوولی و فرعووی ز(، مهووارت03۱1م،م وو ّیموورشد

توووش ب  شهمّیّوو  موووزشن شیرش ووی و  یووز دربوواره   زبووان( و هویّوو7108وزشووی )دررشووان،  م

صوووا، موورشدی و  یشحموو) شوو ه شسوو  موووزشن ش جووام و زبووان معلّمووانبینووافرهنگی در بووین 

ین توووش ب بوو رشبطووۀشی بووه ا کم وور مطالعووهشمّوو؛ (03۱1،یو  ظوور ی ظوور؛ 7108 حمووزوی،

هووای کنب در زمینوۀ موووزشن منظورشونار ی زبوانو دش ووب زبووان رارجوه معلّموانبینوافرهنگی 
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مطالعووه  ،بنووابرشین؛ شسوو  رارجووه دیگووری پردشر ووه ربسووام  ش گلیسووی و یووا زبووانپُ کلووامی

و  زبووان ش گلیسووی معلّمووان ینووافرهنگیببتوووش  بووین رشبطووۀکووه  شسوو  تلووا  کووردهحاضوور 

ربسوووام  ت اضوووا، پُ کووونب کلوووامیدر پووونج   مووووزشن   هوووادش وووب منظورشووونار ی زبوووان

  ی  ما یبررسو تمجی /پاس  به تمجی  رش  ، شکای ت اضا ردّ، یروشهمع رت

 روش پژوهش. 3

 مو ووه  لووام   ش ، جمعیوو  و رویوواقوور  تح مربوووب بووه  شقّلاعوواتدر شیوون بلووب 

شو ه هوا و تحلیوت   هوا  نجا و ه شسو واده و  یوز رو   ورد وری دشدهشبزشرهوای مورد، ی مار

  شس 

 یقطرح تحق. 1. 3

 لیّووۀلووام شوّ و ووه  ووروه  زمایشووی و  وووشه شسوو واده  شوو  و ش  در شیوون مطالعووه شز هووی 

-شز هوی  وه،علواهپو یرف   بو صوورتبوودن   هوا دردسو رو بر شسواوکنن  ان  یز مشارک 

 و معلّمووان  شوو  و ف وو  میووزشن توووش ب بینووافرهنگی ی  یووز شسوو وادهراصووّ  و ووه  موووز  

شو    شرزیوابیربسوام  پُ هوای کلوامیکنب در زمینوۀ مووزشن   هوا زبوانتوش ب منظورشونار ی 

 شس   «هم س گی پساروی شدی»شز  وع شین تح یا  یقر  پووهشل ش 

 یو نمونه آمار یتجمع. 2. 3

کوووه دشرشی مووو شرآ تحصووویلی  بوووان رارجوووهزم معلّووو 88امت نن  ان شوووکمشوووارک 

دول ووی و  زشد مل لوو   یهادش شووگاهشز شرشوو  و دک وورشی  موووز  زبووان ش گلیسووی کارشناسووی

زبووان  معلّمووان یعنووی ،کنن  انمشووارک  زشوّ  ووروه ا بووود   موووزشن   هووزبووان ووور شز  201 و

 78شز   هوا  سونی فاصوله و بود و  زاسو دوشزده توا چهوار بوین تو ریس سواب ه دشرشی ،رارجه

بور  معلّموانشیون    وور دیگور  قوا بود و  30 وور شز   هوا روا م و  80  سواز م غیور بوود 08تا 

ا در و بوا میوت روود و شز روی  شونایی بوا مح ّو ش  لوام  ردی  و  دس رو بوودندر  شساو

روود در  میوتبوا بوود کوه   مووزشنزبوان 880شوامت  لیّوه   مو وه شوّشرک  کرد و  هشین مطالع

مکالمواتی  ۀ مووزشن شیون بوود کوه دورشیون زبوان ملواآ ش  لوام  شورک  کرد و شین مطالعوه 

کار امووه  بوور شسوواوو    رش وو ه بود وو رش در موسسووه هوو ف  شمووریکن فایووت هووایک ام
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سووطم دشرشی  شز   هووا دششوو ن ، معلّمووانهوو ف و شوونار ی کووه  مؤسسووات شووان در موزشووی

  ش گلیسی بود  بالا و پیشرف ه ۀ م وسط یزبا 

 موزشن زبووان دسوو رو بووودندر بوور شسوواو  مو ووه ش  لووام  یبوورش یووری  مو ووه لوو ش رو 

 در مل لووو ش گلیسوووی  زبوووان مؤسسوووات شز کنن  انمشوووارک شیووون   یرف صوووورت پووو 

و کرما شوواه  ز جووان، سوومنان یلووان،شل وورز،   ین،تهوورشن، قووزوهووای شسوو ان شووهرهای مل لوو 

 وور کووه سووطم زبووان  000 ،«میشوویگان سووطم ینتعوو  زموون»پووس شز شجوورشی   ش  لوام شوو   

سون شو      کنوار   ششو هبوود شز مطالعوه  08شز پوایین بوود و  مرشتشوان کم ور  ش گلیسی   ها

 مؤسسواتهوو  سواز در  شلویسوه  د یریایو ۀو سواب  بوودسواز  30توا  00 موزشن بوین زبان

  بود   ها م واوت یلیتحص یهارش هو  یلاتسطم تحص دشش ن  ه ف 

 پژوهش یابزارها .3. 3

  زمووون :شوو  شسوو واده مطالعووه شیوون در مووورد ظر هووایدشده  وورد وری ر بوورشیشبووزش شز سووه

-نوو  زمووون چو  (7100) 0ژشئووو بینووافرهنگی تعامووت توووش ب پرسشوونامه ،میشوویگان بسوون  ی

 ( 7108 ،ین و مووالمیر ّشلووتووا ) زبووان ش گلیسوویهووای کلووامی پربسووام  در شی کوونب زینووه

یووایی شبزشرهووای مووورد شسوو واده و پاار، تاریلچووه سووار  ،شع  ووار ، وووشبووه مح مربوووب شقّلاعووات

  روشه  ش  دشده های زیر توضیم رف ه در بلبقرشر

 یشیگانسطح م یینآزمون تع .1. 3. 3

بورشی تعیوین  هوای مع  وریکوی شز  زموونکوه شویگان یوا بسون  ی می سوطم زمون تعیین 

بوه عو م  وجّوهتبوا   قورشر  رفو شسو واده  در شیون مطالعوه موورد شسو سطم زبان ش گلیسوی 

حوو ف شیوون سوه بلوب ، و  وشو اری  و واری ،شوونی شریهوای بلوبشمکوان شجورشی  زمووون 

 موووزشن بالووای  ن و کموو  بووه شناسووایی زبووان دلیووت شسوو واده شز شیوون تسوو  شع  ووار  شوو   

 سووؤشز 011 بووه محوو ود مووونلوو ش،  ز دشرشی سووطم م وسووطه و پیشوورف ه زبووان ش گلیسووی بووود 

 71)و مهووارت روش وو ن  (سووؤشز 01) وشژ ووان (،سووؤشز 01) شی شووامت دسوو ورزینووهار چه

هووای شریوور و در محووی  ۀرش در دو دهوو شیوون  زمووون شع  ووار و پایووایی رووود  شوو می( سووؤشز

                                                                        

1. Zhou 
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  شووان دشده شسوو ن رارجووه و یووا زبووان دوم زبووا عنوشنبووه زبووان ش گلیسوویمل لوو   موووز  

دش سوو ه و میووا گین  ر تسوو  رش بالووایشوویگان شع  وواو دش شووگاه م (7101، 0)بوورشوو و شبیویکرشمووا

 دسوو بووه یلوووا کرو  ووا   یبضوورکوورده شسوو    معرّفووی 81/1 یبالووا مووره پایووایی تسوو  رش 

دقی ووه مهلوو   81زبووان  موووزشن بووود   83/1ف ووه رکاربووه  سوولۀشیوون مطالعووه بوورشی  موو ه در 

شفورشدی کوه  ، هوای  اشور شیون تسوق وا دسو ورشلعمت  ن  که به شین  زمون پاس  دهنو دشش 

باشو  دشرشی سوطم زبوا ی م وسوطه بالوا و پیشورف ه در زبوان ش گلیسوی  08لواتر شز   ها با ۀ مر

روشسوو ه شوو  تووا شیوون  ،ز مطالعووه شوورک  کوورده بود وو ی کووه در بلووب شوّمعلّمووا شز   هسوو ن 

شموریکن  هوایک امهوای سوطم م وسوطه بالوا و پیشورف ه روود کوه سوری رش در کلاو  زمون

شز   وووور 03 زموووون ر   یجوووه بر وووزشری شیووون د  بر وووزشر  ماینووو  ،ش ووو   هرش   رش فایوووت

  کنن  ان شز مطالعه کنار   شش ه ش   مشارک 

 (2۲11)  ائو یفرهنگاینب توانش تعامل ۀپرسشنام .2. 3. 3

کننو ه در مطالعوه شز شبوزشر شورک  معلّموان یفرهنگاینوتووش ب تعاموت ب سوطم یینتع یبرش

 یواوبوا م  سوؤشز 71شوامت شبوزشر شیون   شسو واده شو  (7100) ئووژش ینافرهنگیتوش ب تعامت ب

ینووافرهنگی توووش ب تعامووت بکووه  (8   ، همیشووه 1)هر ووز  شسوو  یکوورتل شی زینووهشووب

سوونج   شیوون پرسشوونامه چهووار عنصوور توووش ب بینووافرهنگی رش موویزبووان ش گلیسووی  معلّمووان

و  (00-01: سووؤشز 2) ، مهووارت(۱-8: سووؤشز 8) ، دیوو  اه(0-0: سووؤشز 0) شووامت دش ووب

 شرزیووابی یفرهنگینوواتوووش ب تعامووت برش  سوو   بووه  معلّمووان( 71-02: سووؤشز 0)  وواهی 

دشده پرسشونامه پاسو   سوؤشلات دقی وه لوازم شسو  کوه بوه هموۀ 08 شلوی 01 حو ودشًکنو   می

 (،7111 و 0۱۱2بیوورشم ) هووایموو ز بوور شسوواو( شیوون پرسشوونامه رش 7100ژشئووو )  شووود

( و چنوو  موو ز دیگوور و 711۱رشسوورشتنام )(،  7100هووارمر )(، 7113) هووارمر و همکووارشنِِ

 ضووریب( 7100ژشئووو )  کوورده شسوو  یقرشحووهووا موو ز شیوونهووای مربوووب بووه  یووز پرسشوونامه

شیوون  چووون  نکوور کوورده شسوو رش بوورشی پایووایی شیوون پرسشوونامه  ۱3/1 کرو  ووا   لوووای

در  نمووامعلّهووای  موزشووی  الیّووفعّ مطالعووۀتووری بوورشی تبلشووی شز شبووزشر موصووّ پرسشوونامه 

قوورشر  واده شسووچینووی بووود کووه در شیوون مطالعووه مورد  گلیسووی و موووز  فرهنووگ ش زمینووۀ
                                                                        

1. Brown & Abeywickrama   
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زبووان  شیرش ووی معلّمووانتغییوورشت جزئووی بوورشی شسوو واده شز شیوون پرسشوونامه در بووین ،  گرف نوو 

زبووان،  معلّمووانره شز  ووو 71و سوو س بووا یوو   ووروه  دشده شوو شصوولی  ش گلیسووی در  سوولۀ

و  شوو  یبررسوو هووای  نو  ویووه سووؤشلاتنامه و هووای پرسشوومشلصووه پایووایی و دیگوور

 زمایشووی  مطالعووۀ موو ه در دسوو بووه ی لووواضووریب کرو  ووا    یوو شعموواز  ردلووازم  ییوورشتتغ

 ده  می ی بالای شین پرسشنامه رش  شانبود که پایای ۱0/1 یشصل مطالعۀدر  و 8۱/1

 های کلامی پربسامد انگلیسیکنش یاینهگزچندآزمون . 3. 3. 3

 سوووؤشز 38بوووا ( 7108ین و موووالمیر )شلووو ّتوووا  یشینوووه زسوووه یورشووونار  زموووون منظ

 ی شم نواع، شوکا ،یروشهمعو رت)ت اضوا،  یسویبسوام  ش گلپر کونب کلوامیپونج  یر  هبر در

 لهجوه یبووم یشوورشنبوا مشوارک   و کوه( یو و تمج یو / پاسو  بوه تعری و تمج ی و تعر

   8۱) ایشووی زم مطالعووۀشز دو  پووس  ن یوواییشوو ه و شع  ووار و پایقرشحوو مریکووایی  یسوویش گل

α) یرش وویش موووزشن زبووانو  یبوووم یشووورشنتوسوو   و (28   α) بووه بووود، شوو هییوو  تث 

بوورشی  یووببووه ترت سووؤشز 0و  2، 8، ۱، 2ن  هووایی، در  زمووو  دشده شوو کننوو  ان مشووارک 

/ پاسو  بوه یو و تمج یو و تعر ی شم نواع، شوکا ی،رووشهت اضوا، معو رت های کلوامیکنب

بورشی  مت سوناریوی کوتواه یو  توا سوه رطویشوا سوؤشزهور  وجود دشش   ی و تمج ی تعر

 توورین محسوووم زینووه بووود کووه یکووی شز   هووا مناسووببافوو  منظورشوونار ی و سووه معرّفووی

 :ش ه شس  عنوشن  مو ه نکرزیر به سؤشز ش  می

موقو  بوه بوه  وش سو   سوام ین،سونگ یو بوه رواقر ترشفبافو  منظورشونار ی:  :8 سؤال

 یمهموو یلوویر یقوورشردشد تجووار موواریهمکووار   شو و  برسوو  یمهموو یلوویر یقووات تجووارملا

 یروووشهمعوو رت اریسووام بعوو  شز جلسووه شز موو ی ن،رسوو یووربووه روواقر د  دشد وو  رش شز دسوو 

 ؟روشه   و سام چه   کن یم

ی تلوا    هرچنو  کلّوکوردم یور ریلوی سونگینی  یو ترشفمواری  تووی  م ثسوم وشقعاًمن 

  سروق  برسم  وش س م  ولی کردم

 ووره  ؟شسوو  یوورشزشین م صوور  یسوو م   یوورم بگ قوورشر رد سوورز بمووو یوو   ا وشقعوواًموون 
  ش  شیجادسر رشهم  یب  یلیر یکیترشف
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 یرفوو  کووه قوورشر تجووار یووادمو کلوواً  شف ووادم یوور ریلووی سوونگینی  یوو ترشف یرشسوو ب تووو
 دیگه کار شز کار   ش ه  دشرم 

 هاروش گردآوری داده. 4. 3

مووو رآ  یکوووه دشرش گلیسووویزبوووان ش  معلّموووانهوووا شب ووو ش دشده ی ورجمووو  یبووورش

بود وو  بووه رو  ش  لووام در  زبووان ش گلیسووی موووز   ۀرشوو  یو دک وورششرشوو  یکارشناسوو

روشسوو ه شوو  کووه  معلّمووانشز  یدر  ووام بعوو   شوو    یوو همطالعووه بر ز یدسوو رو بووودن بوورش

شز  یکووی  نوو پوور کنرووود رش  یفوورد شقّلاعوواتو  یمربوووب بووه سوووشبا  موزشوو شقّلاعووات

ک وام  زبوان و تو ریس مؤسسواتدر  یسسواز تو ر 0حو شقت  ۀاب دششو ن سو ،لازم شقّلاعات

 ۀسوواز سوواب  0حوو شقت  یم رش کووه دشرشمعلّوو 82ا توش سوو  مح ّوو بووود  یووتفا یکنمکالمووه شموور

 ۀپرسشوونام معلّمووان س،سوو   کنوو  ییشناسووارش   بود وو یووتفا یکنشموور هووایک ام یستوو ر

 زمووون »رووود  یستوو ر ۀسسووؤو در م دهکووررش پوور (7100) «ژشئووو یفرهنگاینووب ش بتووو»

روود  یبالواۀ و م وسوط یشورف هسوطم پشصوطلا   مووزشن بوهزبوان یرش برش «یشیگانم یبسن  

    کرد شجرش

بور شو  و یمو 08 یبالوا یشویگان  هوا در  زموون م ۀکوه  مور ی مووزش زبان ،یدر  ام بع 

 زبووان ش گلیسووی یشوورف هبالووا و پۀ سووطم م وسووط یتسوو  دشرش یوونش یهووادسوو ورشلعمت شسوواو

بوه کورده و فوردی رش پر شقّلاعوات ۀکوه پرسشونام روشسو ه شو شو ه و شز   هوا   ش  لوامبود 

شووایان یوواد وری   ب هنوو  پاسوو  یسوویپربسووام  ش گل هووای کلووامیکنب شی زینووهن سووه زمووو

بوه  توجّوها بوا شمّو ،صوورت  رفو  ماههسوه یزموا  ۀدر بواز ینمومعلّ ش  لام هرچن شس  که 

 هایشسوو ان مل لوو  یشووهرهادر  فهوو  مؤسسووات یووز شوو ه وش  لووام ینموومعلّ یپرشکنوو  

هوووا شز دشده ی ورجمووو  ،و کرما شووواه سووومنان ،ز جوووان ،یلوووان  ،شل ووورز ،ینقوووزو ،تهووورشن

  ی ش جام قوز به 03۱8 بهار تا 03۱0 ییزپاو شز  یم وساز ی ح ودشً   موزشنزبان

 ۀشوونامپرس پوور کووردنبعوو  شز  معلّمووانشز  یوو هرشسوو  کووه  یوواد وری یانشوواچنووین، هم

در  یرووود و دروو ترموو یهوواکلوواو یبنوو زمانبووه  توجّووهبووا  ،ینووافرهنگیتوووش ب ب

 زموووون  یوووزو   یشووویگانم ی زموووون بسووون   یهووو ف شقووو شم بوووه بر وووزشر مؤسسوووات

در مووین توسوو  معلّ هوواوری دشده جموو لوو ش  وو ،  مود هووای کلووامیکنب یشوونار منظور
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لوازم  شقّلاعوات ،هوا زمون رشیشجوا ق وت شز مح ّو   رفو  صوورت یم وواوت زموا ی هوایبازه

 یشج موواع یهوواو شوو که یتلونوو یشرت وواب شلصوو یوواکننوو ه شز قرمشووارک  ینموورش بووه معلّ

و شو هات   هوا  سوؤشلات و وه و بوه هر شرشئوه کورد «سو ا رشمنشی»و  «تلگورشم»، «وشتسا » ظیر 

هوا شدهد ی ورجمو  یواندر پا  دشد هوا پاسو دهدش ی ورش جوام مطالعوه و جمو  ینق ت و در حو

بالوا و ۀ  مووزشن سوطم م وسوطتون شز زبوان 001م زبوان رارجوه و علّوم 28شو  کوه  مشلص

  کرده بود  مطالعه شرک   ین  ها در ش یشرف هپ

 هاداده وتحلیلتجزیهروش  .5. 3

 شسوو واده «یسو ن اق موار ش»و هووم شز  «یوی موار توصو»هووم شز  ،هوادشده وتحلیتتجزیوه یبورش

تووا  یوو  مووره شز  یوو هوور پاسوو  درسوو   یم نووابر یشوویگانم ی   موورشت  زمووون بسوون  شوو 

م یواو  بور شسواو یوز  یفرهنگاینوتووش ب تعاموت ب ۀپرسشونام ی و شر موره ش  ص  ش  لام 

و و مجموووع  موورشت هوور موو رّ صووورت  رفوو  8تووا  1و شز  مووره  «یکوورتل» شی موورهشووب

  یو  رد  همحاسو یگور موره د 0 مجمووع صوورتبه کوت ۀموربلوب پرسشونامه و   در چهوار

 یشوونار عملکوورد  در  زمووون منظور بوور شسوواو 38تووا  1 مووره شز  0 ی موووز دشرشهوور زبووان

 زموون  یونم در ش مووزشن هور معلّو مورشت زبوان یوا گینم اپربسوام  بوود شمو های کلوامیکنب

م و معوو ز دش ووب لّووبووین توووش ب بینووافرهنگی  ن مع رشبطووۀو بوورشی بررسووی  محاسوو ه شوو 

تووش ب تعاموت  ۀ مور یو  مهور معلّو یلو ش بورشرفو    کوار  ب بوه مووزشمنظورشنار ی زبان

 یشوونار ت منظور موورش یووا گینم یووزمجموعووه بووود و یوور مووره ز 0کووه شووامت  یفرهنگوو اینووب

 ،یوارمعشزش حورشف و یوا گینم یور ظ یویتوصو موارشز   ،سو س  بوه دسو   مو  موزشن   ها بانز

 کجوی یوزشنم دهنو ۀهوای  شوانموونو  ز  مورشت یو توز  رمواز بوودن ۀدهن نشا  یاه زمون

میووزشن پایووایی  ۀمنظووور محاسوو  یووز بووه «کرو  ووا   زمووون»  شسوو واده شوو  مووودشر  شرتووواع و

 ینوافرهنگیب یتووش ب تعوامل ینشرت واب بو یبررسو یبورش  رفو  کوار بوهش ه شبزشرهای شس واده

موووزشن  زبووان یشوونار عملکوورد منظور یووا گینم ۀموورسووو و   یوو  ن شز  ءجووز 0و  معلّمووان

  شس واده ش  «چن  ا ه ر رشسیون زمون » ،  ها
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 های پژوهشیافته .4

و  زبووان ش گلیسووی معلّمووانشن توووش ب بینووافرهنگی مربوووب بووه میووز  مووار توصوویوی

 موووزشن   هووا در ز میووا گین دش ووب منظورشوونار ی زبووانهووای چهار ا ووه  ن و  یوووعووهزیرمجم

  ش ه شس رلاصه  0 ج وز

مطالعووه  در کنن هشوورک  یسوویزبووان ش گل معلّمووان یفرهنگینوواتوووش ب ب ۀ موور یووا گینم

در  ینموو موورشت معلّ  بووود 012 یشووینۀو ب 73 ینووۀکم، 01/70 یوواربووا ش حوورشف شز مع 00/8۱

  وان شز  یمهوارت و   واه یو  اه،د ،چهار بلب پرسشنامه شوامت  مورشت مربووب بوه دش وب

 توجّووهشو ه شسو  کوه بوا  دشده یبدر جو وز  مووا یوز  یفرهنگینواب یهاشو اه و  هواتواوت

م وواوت  یوزمربووب بوه   هوا   یوی موار توصو ،در هور بلوب سوؤشلاتبه م واوت بودن تع شد 

 حوورشف شبووا  03/77 معلّمووان یوون موووزشن شدش ووب یمنظورشوونار   ووبدش ۀ موور یووا گینم  شسوو 

  بود 38 یشینۀو ب 07 ینۀکم، 28/8شز معیار 

 

آموزان زبان یو دانش منظورشناختزبان انگلیسی  معلّمان ینافرهنگیتوانش ب زانیم یفیآمار توص .1 جدول

 آنها

 

 

شسوو واده شز  ی شوورش یووا،تح  سووؤشلاتو پاسوو  بووه  یق ووت شز شسوو واده شز  مووار شسوو ن اق

شز هوور دو شبووزشر   م هدسوو به موورشت  یوو  رموواز بووودن توز یوور ظ یوو پارشم ر هووای زمون

و  و شرتووواع  مووودشر کجووی سوو    ،کووم یووابالووا و  یلوویما نوو    ووود  موورشت ر شوو ههشس واد
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 رمووواز »، 0«شح مووواز  رمووواز»رشکنب  مووورشت بوووا شسووو واده شز  موووودشر پوووهمگووون بوووودن 

( n( )18/> 711 /=p<81) 3«یر وفشسوووم- زموووون کلموووو روف»و  7«چوووارآ-چوووارآ

 ینبنووابرش ؛بود وو  0/۱0±قابووت ق وووز  ۀ مووودشر در بوواز ی سوو   شرتووواع و کجوو  شوو  یبررسوو

 و شس واده شز  زمون ر رسیون صحیم بود  ض  ش ه بود     ی شرش ینشز ش ی ی ه

 یون زمووون ر رسوو یوو ،پارشم ر هووای زمون ۀهموو بوورشی لووازم هووایشووربپوویبعلوواوه بوور 

 یرطووشووامت هووم ی شوورش یوونش  شسوو  یووزرووود   یشر صاصوو ی شوورش یچن  ا ووه دشرش یرطوو

سوو  لاز ش ،هووا()یابوو  بووودن وشریووا س باقیما وو ه یمسووا پوورشکنب ه ،مسوو  ت یرهووایم غ ینبوو

 (7108یلو ، فشسو  ) مسو  ت یورهور دو جوو  م غ ینبو یرطوو هوم های شسو ا  شردباقیما  ه

هوای  وورد وری شو ه صوو ق دشده مگووی   هوا دربووارۀو ه بررسووی شو    کوه در شیوون مطالعوه

  کرد  می

 
 آموزانظورشناختی زبانرای میزان دانش مننمودار احتمال نرمال ب. 1نمودار 

 

 یدش ووب منظورشوونار  یووزشنمم غیوور مسوو  ت  یبوورش (0)ودشر  موو کووه در  و ووههمان

شز  یابو   سو  اًرو  بوا شویب  یو  صوورتبه،  مورشت شوودیممشاه ه زبان  موزشن 

 مشوهودهوا و  رمواز بوودن دشده باشون یم وشوه سوم  رشسو   به وشه سم  چپ 

                                                                        

1. Normal Probability Plots  

2. Normal Q-Q Plots 

3. Kolmogorov-Smirnov  
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   هووا شسوو واده (7)هووا شز  مووودشر باقیما وو ه بوورشی بررسووی یابوو  بووودن پوورشکنبشسوو   

 ش  

 

 
 آموزانبرای نمرات منظورشناختی زبان استانداردشدههای پراکنش باقیمانده .2دار نمو

 

 یراصووّ  رو وو و   ووود  هووادشده مسوو طیلی شووکت دهنوو ۀ شووان  موورشت ی مووودشر پرشکنوو  

 موورشت  یشوو ه بوورششس ا  شرد یهووایما وو هباقکووه بووه معنووای یابوو  بووودن پوورشکنب  شسوو 

بوا  ه هوی  مووردیکو دهو یم موودشر همچنوان  شوان  یونش   شس زبان  موزشن یمنظورشنار 

 شوا گر  (7108) 0یلو ف ۀکوه بوه  و و یسو   ±3/3شز  یشو رکم ور و ب شس ا  شردشو ه یما  هباق

 یبوورش 3«کوووآ»و  7«یسماهالووا وب ۀفاصوول» هووایصشووار  شف وواده شسوو ورف وو شن  موورشت د

   م ه شس  (7) ن در ج وز  یجرف  که   ا کار به  شف اده مرشت دور یاف ن

                                                                        

1. Field 

2. mahalanobis distance  

3. Cook distance 
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 نمرات دورافتاده یافتن یو کوک برا یسفاصله ماهالانوب هایشاخص .2 جدول

 

مسو  ت  یوربوا چهوار م غ یسماهالوا وب ۀفاصول یبورش یم و شر بحرش و(، 7108)  یلف ۀبه  و 

 یبوورش  م هدسو به ۀمور  یشووینۀچوون ب  شسو  02/02 ینوافرهنگیتعامووت ب جوزءچهوار  یعنوی

بوواز هووم  ینبنووابرش ،کم وور شسوو  یکووه شز م وو شر بحرش ووشسوو   80/00 یسماهالووا وب ۀفاصوول

 یلوو ف ، بووه  و ووۀینهمچنوو  وجووود   شر وو  دورشف وواده رفوو  کووه  موورشت  یجووه   توووشنیم

 یوونمطالعووه ش یوونا در ششمّوو هسوو ن ، سووازمشکت 0بالوواتر شز  یرکوووآ بووا م وواد ۀفاصوول (7108)

چهووار سووطم  ینبوو ینهمچنوو  شسوو  (78۱/1) یوو رووود کم وور شز  ۀ موور ینهیشوودر ب صوولهفا

 شووا گر دششوو  کووه  وجووود 07/1 تووا 80/1شز  یم وسووط یهم سوو گ یبمسوو  ت ضوور یوورم غ

  رد شودم غیرها  بودنیکی فرضیبپ حوظ

 80/1 ینمسوو  ت بوو یوورم غ 0( Tolerance) شووارص تحمووت یبوورش  م هدسوو به یرم وواد

عامووت  شووارص یبوورش  م هدسوو به یرم ووادبیشوو ر     01/1 شزمگووی بود وو  کووه ه ۱0/1و 

کووه هسوو ن   01کم وور شز  یبود وو  کووه همگوو یوورم غ 08/0تووا  02/0شز  (VIF) یووا ستووورم وشر

رطووی بووین عوو م وجووود هووم ۀدهن  شووان (7108) یلوو فتوسوو   شوو هیانب یارهووایمع ق ووا

ه شز  زموون لوازم جهو  شسو واد هایشوربیبپبوه حضوور  توجّوهبوا  م غیرهای مس  ت شس  

چهوار  ینبو یهم سو گ یورجو وز ز  رفو  کوار بوه ون زمو یونش ،چن  ا وه یرطو یونر رس

زبوان  مووزشن   هوا  یشونار دش وب منظورو  زبوان ش گلیسوی معلّموان ینوافرهنگیتوش ب بجزء 

  ده یمرش  شان  یسیبسام  ش گلپر یکلام یهاکنب حیطۀدر 
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آموزان انو عملكرد منظورشناختی زب معلّمانینافرهنگی ضرایب همبستگی بین چهار جزء توانش ب .3 جدول

 نهاآ

 

و  زبووان ش گلیسووی معلّمووان ینووافرهنگیتوووش ب بجووزء چهووار  ینبوو یهم سوو گ یوورجوو وز ز

رش  یسوویبسووام  ش گلپر یکلووام یهوواکنب حیطووۀزبووان  موووزشن   هووا در  یشوونار دش ووب منظور

  ده یم شان 

هوور چهووار جووزء  ینبوو یمعنووادشر بطووۀرش ،شووودیم یوو هد (3)کووه در جوو وز   و ووههمان

 بوه ترتیوب میوزشن هم سو گی بوین مهوارتزبوان رارجوه  معلّموان ینوافرهنگیبتوش ب تعاموت 

)18/1 p <  ،۱3/1 (r =، دش ووب)50/5p <  ،87/5 (r =وواهی   ،)50/5p < ،05/5 (r 

در   موزش شووانزبان یملکوورد منظووور شوونار و ع = 50/5p <  ،05/5 (r( ، دیوو  اه   هووا=

ی بووه بررسوو یووت،در ن ینبنووابرش؛ دششوو وجووود  یسوویش گلپربسووام   یکلووام یهوواکنب ۀزمینوو

مووو ز  یبووورش Rم ووو شر  ،(0)جووو وز پوووردشزیم  یم ر رسووویون شز  م هدسووو به جووو شوز

 :ده یممطالعه رش  شان  یندر ش یونر رس ش هسار ه
 

 آمدهدستاز مدل رگرسیون به اطّلاعاتجدول برای خلاصه  .4 جدول

 

( 2R = 80/1 ن )تعیووین  و ضووریب ( R= 83/1)  موو هدسوو بووه ی سوو گهم یبضوور

درصوو  پوورشکنب  موورشت  08 ت ری وواً، شوو هسووار هسووازد کووه ق ووا موو ز موویمشوولص

 بوور شسوواوتوووشن رش موویپربسووام   هووای کلووامیکنب در زمینووۀ موووزشن منظورشوونار ی زبووان
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 موو ه دسوو ز بووهبوورشی معنووادشری موو   دشد یمتوضووشووان معلّما میووزشن توووش ب بینووافرهنگی 

 د شودی ه می (8)ن در ج وز  ج که   ایلیت وشریا س لازم ش جام ش  تح
 

 آمدهدستبرای معناداری مدل رگرسیون به یانسوار یلتحل .5 جدول

 

 یوووا سوشر یوووتتحل دشری  زموووونمعنوووی فیشووور و م ووو شر سوووطم یوووا Fم ووو شر  مووواره 

(111/1 p )توش وو  مووی یقور معنووادشرهبووشوو ه موو ز سووار هدهوو  کووه مووی وضووو   شووانبووه

)50/5p < ,53/8875= (008, 0) (F  یهوواکوونب در زمینووۀ موووزشن زبووانمیووزشن دش ووب 

و  یو / پاسو  بوه تعریو و تمج یو و تعر ی شم نواع، شوکا ی،رووشهت اضوا، معو رت یکلوام

 یرم وواد  کنوو  بینووییبپ معلّمووانبینووافرهنگی توووش ب  جووزء رش بوور شسوواو چهووار یوو تمج

جوو وز زیوور  شووان  در بوور م غیوور وشبسوو ه مسوو  ت یر وو شرتثی غیرهووای ر رسوویو ی م یبضوورش

 ش   دشده ش ه
 

 استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون یبضرا .6 جدول
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معنوادشر  کننو ۀبینویپویب معلّموانر جوزء تووش ب بینوافرهنگی ا(، هور چهو0ق ا جو وز )

هووای کلووامی پربسووام  کوونب یطووۀدر ح  هووا   موووزشنمیووزشن دش ووب منظورشوونار ی زبووان

 دش وووب بینوووافرهنگیو  18/1p< ،010/01= t ،801/1= (β( هسووو ن   مهوووارت ش گلیسوووی

)18/1p<  ،803/0= t ،710/1= (β قوووی کننوو ۀبینووییبپووزبووان رارجووه بووه ترتیووب  معلّمووان 

، 18/1p< ،101/0= t(ا   وواهیشمّوو ،بود وو  موزش شووان و م وسوو  دش ووب منظووور شوونار ی زبووان

031/1= (β  ان رارجوووه زبووو معلّموووان ینوووافرهنگیبو دیووو  اه)18/1p< ،۱81/3= t ،07۱/1= 

(β زبووان ش گلیسووی هووای کلووامی پربسووام  توور دش ووب کوونبهووای ضووعی کننوو هبینووییبپوو

 شا ردش شان بود   

 گیریو نتیجه بحث .5

چهوار عاموت دشد کوه هور  چن  ا وه  شوان یونبوا شسو واده شز ر رسو هوادشده وتحلیتتجزیه

 یشوونار دش ووب منظوربووا  یقووو رشبطووۀ رارجووه زبووان معلّمووان ینووافرهنگیتوووش ب تعامووت ب

دش وب  بور شسواودششو ن  و  یسویپرکواربرد ش گل هوای کلوامیکنب در زمینوۀ موزشن   هوا زبان

 بینوییبپدرصو   08 توا میوزشن   هوا رش هوای کلوامیکنبتووشن دش وب یم معلّمان بینافرهنگی

  هوا شرت واب تنگاتنوگ و  تورینمهمکوه  دششو ه باشو  یدم عو ّ یوتتوش و  دلایم یاف ه ین  شکرد

 ن زبووان  یاد یر وو  ان یشوونار رارجووه هوو ف و توووش ب منظور فرهنووگ زبووان ینبوو یوو  زد

عنصوور  ینتووررر ووگ ن رش پُ (710۱تووا وچی )فرهنووگ تووا   جاسوو  کووه  شهمّیّوو شسوو   

 توثییر یون  شدش سو ه شسو  ن  یاهویرمجموعوهز ۀو همو یشونار تووش ب منظور هنو ۀدیتتشک

 ۀدشرد چووون بنووا بووه  و وو شهمّیّوو  هووای کلووامیکنبو کوواربرد  ییووررصوووا در فرش بووه

هسوو ن  کووه ق ووا  ییمعنووا-یفرهنگوو یهابسوو ه هووای کلووامیکنب ،(7112برسوو فر )-فلوویکس

کوه   و مع    (7117کاسو ر و رز )رو و   یموکوار ن بوه یوایپو ۀکلوام و چررو بافو  ی شرش

 روشبو  قو رت ،ای کلوامیهوکنب یوتتحم یوزشنم ،یفاصوله شج مواع ،مل لو  شدم یهاجن ه

- ظوواهر یکلووام یهوواکنب صووورتبهات و مووالککووه در م یوو ئولوژی و ش یو عناصوور موو ه 

  ن شس   یشورشنرارجه ه ف و فرهنگ  و عامه زبانفرهنگ تثییرتح   ،شو  یم

 معلّموان ینوافرهنگیکوه تووش ب ب  موود زشسو  لا تووشنی لسو  مطالعوه م یاف وۀدر مورد 

وش ب و لوو ش توو  هووا در کلوواو  یستوو ر ۀ حووو یممسوو   یوورو   یمور مسوو  قبووهرارجووه  زبووان
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، 0دهوو  )وولوو  و برزیکاوسووکیقوورشر مووی تووثییررش تحوو    موووزشنزبووان یشوونار منظور

رواا بور  ن  ووع دش وب در  یزبوا  ۀجن و یو در  زبوان رارجوهم توش ب معلّویر تثی  (7108

شسو  کوه در مطالعوات  ن دومزبواو  مووز   یواد یری یهیاتشز بو  یکوی مووزش ب انزب ینب

کووه  یزمووا  ،ینبنووابرش؛ (7100؛ بوورشوون، 7118، یسشلو) ووزشر  شوو ه شسوو   یدم عوو ّ یتجربو

 یکوواف ی  وواه ،م دش ووب جووا ،مهووارت بالووا یدشرش یفرهنگاینوودر تعامووت ب زبووان رارجووهم معلّوو

تنگاتنوگ  رشبطوۀکوه  یعناصور فرهنگو یستو ر ۀحوو  ،شسو  یا وه رشوشقو و مث    ی  اهو د

شو در  هووای کلووامیکنبجملووه شز یشوونار مل لوو  توووش ب منظور یهابووا جن ووه یمی و مسوو 

بالوواتر  یدرآ و   وواه(، 7108لووازشر ) ق ووا  و ووۀ  یر وو پ یموو ییسووزشهبوو تووثییر یووزکلوواو  

 یستوو ر یندر حوو یدش ووب فرهنگوو ش   وواز یم بوورشق معلّوومشوووّ ،م شز   ووب فرهنووگمعلّوو

 کنوو یمم رش وشدشر ن معلّوو یم حوو شقلسووطدر  یو ح ّوو شسوو  زبووان رارجووهمکالمووات و م ووون 

 زبوان موادریشوابهات   هوا بوا  ن عناصور در هوا و تتوواوت و یعناصر فرهنگو یمکه به توض

 صووورتبهو چووه  بووانفرشز صووورتبهچووه  ینووافرهنگی موزشن ب ووردشزد  ش   وواز دش ووب بزبووان

 ی شوونارسووطم توووش ب منظور یباعوود شرت ووا یمحووور همگوویرییوواد ه فمنوو   یهووا یّووالفعّ

 ( 711۱ ،3؛ شوور7118روور، ؛ 7100تا وچی، ؛ 7113، 7)بارون شودی موزشن مزبان

عامووت  ینتووریقووو ینووافرهنگیبووود کووه مهووارت ب یوونهووا شدشده وتحلیتتجزیووهدوم شز  ف ووۀیا

 هووای کلووامیکوونبدر شرت وواب بووا دش ووب  زبووان رارجووه معلّمووان یفرهنگبینوواتوووش ب 

 ینووافرهنگیمهووارت ب یدرصوو  بوورش 80 یلووابا یهم سوو گ یبضووربووود   شووان موووزشنزبووان

و  شو ه یعملوم معلّو یسشسو  کوه در تو ر یشو ه و دش شوینوه شا گر   ب مهم دش وب  هاد

؛ 7118)شلوویس،  زبووان یعلمووا ۀ و وو بووهرود  یمووکووارو رودکووار بووه یشووگیهم صووورتبووه

و  ینو بور شیور تمور یاف وه ءروود شرت وا یسوطم شونار  کوه دش وب شز ی، زموا (7110برشوون، 

در  موووز   یتوورمهم تووثییر توش وو یم یابوو ،صووورت رف ووار و عملکوورد بووروز مارسوو  بووهم

م  سو   بوه معلّو ینوافرهنگیتور مهوارت بیقوو کننو ۀینویبیب  ب پو بنابرشین؛ کن  یواشم معلّ

                                                                        

1. Wolff & Borzikowsky   

2. Barron 

3. Schauer  
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 یوهقابوت توجمنظور  یونشز ش  موزش شوانزبان یشونار دش وب منظور یدر شرت وا یگورسه عامت د

 شس  

 تووثییر یعناصوور فرهنگووم در ش   وواز مهووارت معلّوو(، 7103لیووگ )هار-بوواردووی ۀ و وو بووه

 توسوعۀت و   ن رارجوه و بوهدر زبوان  بوه صوحّ یوتتما و یواد یری یزهش گ یزشنبر م یشگرف

 بعو  ینوافرهنگیدشد کوه دش وب ب  شوان یواتح  یون مووزشن دشرد  شزبوان یشونار توش ب منظور

 موووزشن زبووان یشوونار دش ووب منظور  ووایشرت بوور مووؤیرعامووت  یندوموو ینووافرهنگیشز مهووارت ب

دش وب در  ،نکور شو دوم  یاف وۀ یکوه بورش  و وههمان ن م وسو  بوود   توثییر ضریبشس  و 

 یراصووّ  در زمینووۀممکوون شسوو   یچووون فوورد ، یووردیمدوم بعوو  شز مهووارت قوورشر  ۀمرت وو

 یه فمنوو   موزشوو یهووا یّووالعملکوورد و فعّ صووورت ن دش ووب بووه یولوو دششوو ه باشوو دش ووب 

عناصور  یسبواز هوم بور تو ر نو صورف هرچ یدش وب فرهنگودشش ن  ل ش،  یاب ز  بروظهور و 

 شوو ن ینوه هاد یردش ووب در مسو یونکوه ش یشسو   زمووا یر و شر تثی زبوان رارجووهدر  یفرهنگو

  ی  ما رش شعماز رود تثییرتوش   ی م یرد گ قرش

 یگنینوافرهب یو  اهو د ی  واه یعنوی یگوربوود کوه دو عاموت د یونش یواچهوارم تح  یاف ۀ

 78 یوببوه ترت  هوا  توثییر یبکوه ضور  و بود یویضوع یمعنوادشر ولو کننو ۀینویبیبعوشمت پو

 یو مو توش و یم ،یشلهثشز مسو یکلّو مطلو  بوودن یبوه معنوا ی  واه  درصو  بوود 3۱درص  و 

کووه  یموومعلّ ،ینرشبنوواب؛ شسوو  ی ه رسوو عملوویبووه سووطم دش ووب  یح ّووهنوووز  یباشوو  ولوو

رووود بووه مطالعووه و  ی  وواه در زمینووۀ یولوو دشرد ی  وواه ینووافرهنگیشز عوشمووت ب یکلّووقوربووه

هوو ف و شبعوواد  زبووان رارجووهدش ووب لووازم رش در مووورد فرهنووگ شسوو  و    ردشر ووه تعمووا

 زشن کسووب موووزبووان زبووان مووادریهووا و تشووابهات  ن بووا فرهنووگ تووواوت یووزمل لوو   ن و  

س   هوا ی رمووشرد در کلواو روود و لو ش تو یونش دربوارۀ بوه بحود یم رک یتم ، کرده شس 

 ده  یمرش  شان یکم ر یریپ رود رطر یسو در ت ر ده یمشز رود  شان

عامووت  ینتووری هوو ف ضووع زبووان رارجووه سوو   بووه  یمث وو  فرهنگوو یوو  اهدششوو ن د

 هوووای کلوووامیکنبدش وووب  بینوووییبدر پ زبوووان رارجوووه معلّموووان ینوووافرهنگیتووووش ب ب

بوه فورد  سو   بوه زبوان روارجی   اهیو د ،(7100)بورشون  ۀبوه  و و   هوا بوود   مووزشنانزب

تعاموت بوا  وشسو  و بور شیور مورشوده  یزبوان راصوّ فرهنوگ یوا فرد شز زبان و بردشش   معنای
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زبا ووان هووم یوواشز قر یا وواًشح یووا ن زبووان و  یجمعوو یهارسووا ه ن زبووان،  یبوووم یشووورشن و

 اتربالو یوزهبوه فورد ش گ توش و یم شو ه شسو  یجوادشوور روود شک یجمع یهارسا هرود و در 

زبووان  یوو  سوو   بووه  یوو  اهد کووهییشز  جارش ب هوو    یزبووا  یوواد یری یبوورش یکم وور یوواو 

 ی ن زبووان در  ظووام  موزشوو یگوواهبووازرورد شز جا بوور شسوواو یبردششوو  کلّوو یوو  توش وو یموو

و  یواد یری یبورش یعاموت ص درصو  م  نو ،فورد باشو  یو  زبوان موادریکشور محت تکلم 

هوم در مرت وه  ینوافرهنگیب یو  اهد بنوابرشین،؛  یسو  یعملکورد وشقعو ینزبان در حو یست ر

زبووان  ممعلّوو یوو  اهد ینکووهو صوورف ش قرشر رف ووه شسوو  یگوور ا ووه دشز عوشمووت سووه ترییینپووا

تووش ب  یوزشنبور م یکم ور هرچنو  مث  و توثییرچوه بووده شسو   زبان هو ف س   به  رارجه

  دشش ه شس  موزشن   ها بانز یشنار منظور

کووه در شیوورشن ش جووام شوو ه توسوو  مطالعووات مشووابه  یممسوو   قوربووهمطالعووه  یوونش   یجووۀ

 ،مطلو  شسو پوووهب  یونا شکوه مح ّو یی  جواچوون توا  ؛شوودی مو تثییو  یوارد و باشون ، 

توووش ب  یووزشنو م معلّمووان ینووافرهنگیتوووش ب ب ینشرت وواب بوو یبووه بررسوو یشکم وور مطالعووه

 نکور کوردتووشن یعوات مومطال یسور یو ا شمّو؛ پردشر ه شسو  موزشن   ها زبان یار شنمنظور

و کارسواز  موؤیر یشونار فرهنوگ بور تووش ب منظوور یستو ر ش و  شوان دشده یکلّوقوورکه به

رووود بووه شیوون  مطالعووۀ( در 7110) 0یووگ و باسوو وولهار-بوواردووی، مثازعنوشنبووه شسوو  

زبوان   هوا بوا عناصور  و م ایسوۀ زبوان رارجوهگوی ش   که تو ریس عناصور فرهن  یجه رسی ه

 7بلوا مووزشن کمو  شوایا ی  مایو   دش وب منظورشونار ی زبوان توسوعۀتوش و  بوه موی مادری

بوور  یر وو شرتثیعامووت  توورینمهمفرهنگووی  کووه دش ووب کوورده شسوو  ( هووم  ووزشر 7100)

برسو فر -فلویکسیو وا ی شسو    بورشی یاد یر و  ان زبوان ت اضوا ردّ کونب کلوامییواد یری 

شدم مورت   بوا  هوایو جن وه ت اضوا دّر کونب کلوامیشسو  کوه یواد یری    (  یز مع 7110)

 موووزشن شرت وواب مسوو  یمی بووا حضووور در جوشموو  شسوو ا یولی و  شوونایی بووا  ن بوورشی شسوو ا یایی

دشد رشبطووۀ (  شووان7102علووامی و بوسوو ا ی ) مطالعووۀدشرد   و کلووامشدم  یعناصوور فرهنگوو

شدم  یهواو جن وه یشونهادپ کونب کلوامیشز  یرش وی مووزشن شزبواننگوی قوی بوین   واهی فره

                                                                        

1. Bardovi-Harlig & Bastos  

2. Bella 
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 ینووهدر زم یدش ووب فرهنگوو ین، وومح ّ یوونش ۀبووه  و وو  وجووود دشرد کوونب کلووامیدر بیووان شیوون 

هووا و تووواوت موووزشن و دش ووب   هووا شز زبووان یوو  اهد یرتحوو  تووثی یشوونهادپ کوونب کلووامی

شک وری و قیطاسوی علوی  شسو  یفارسو و یسویش گل هوایزبوان ینشدم بو یهواجن هتشابهات 

ت اضووا  کوونب کلووامیرش عامووت شصوولی در شسوو واده صووحیم شز  (  یووز دش ووب بینووافرهنگی7100)

 ش    موزشن شیرش ی نکر کردهتوس  زبان

 رارجوه نزبوا معلّموان یفرهنگینواتووش ب تعاموت ب ینبو رشبطوۀ یمطالعوه بررسو ینه ف ش

در  زبووان ش گلیسووی یبالوواۀ و م وسووط یشوورف ه موووزشن سووطم پزبووان یو توووش ب منظورشوونار 

مهووم  یلوویر یجووۀمطالعووه بووه چنوو     شیوونبووود   یسوویپربسووام  ش گل یهووای کلووامکنب زمینووۀ

 یو  اه،د ،شوامت دش وب یفرهنگینواچهوار عاموت تووش ب تعاموت ب ۀهمو ینکوهش  لسو  :ی رس

هووای کنب در زمینووۀ موووزشن معنووادشر دش ووب زبووان یهوواکننوو هینوویبیبپوو یو   وواه مهووارت

 یوو و پاسوو  بووه تعر یوو مجتویوو تعر ی ،شووکا ی،روووشهمعوو رت ،رد ت اضووا ،ت اضووا لووامیک

دش ووب  کننوو ۀینوویبیبعامووت پوو ترینیقووو ینووافرهنگیمهووارت ب ینکووهش دوم  بود وو  یوو تمجو

 ینکوهش سوومبوود   ینوهزم یوندر ش یمعاموت سوه یندومو ینوافرهنگیدش وب ب و های کلامیکنب

 یکننوو  ینوویبیبقوو رت پوو یوو  اه،و د یشووامت   وواه ینووافرهنگیتوووش ب ب یگوورد ۀمؤلووودو 

 در زمینووۀ موووزشن دش ووب زبووان یبوورش یبووا دو عامووت ق لوو یسووهدر م ا یتوور یضووع  سوو  اً

 یکاربردهووا یمطالعووه دشرش یوونش   ووایج شا ردش شووان دششوو ن   یندر بوو هووای کلووامیکنب

بووا  توووشنیموو ،مثازعنوشنبووه  شسوو  زبووان رارجووهجامعووه  موووز   یبوورش یوو یمو ی موزشوو

و  یرصوووا مهووارت عملووهبوو و زبووان رارجووه معلّمووان ینووافرهنگیسووطم تعامووت ب یشرت ووا

 سو    یتورمث و  یو  اهد یبو شفوزش یشو رب یبلشوی  واه یوزو   ینوهزم یوندش ب   ها در ش

 یفرهنگو هایمؤلووهبور  معلّموان یونش یشو رباعود تمرکوز ب ،رارجوه هو ف به فرهنگ زبوان

 هووای کلووامیکنبشز جملووه دش وب  یفرهنگووینواب ش بتووو مل لوو  یهاجن وه ربوو تشوو ّبهکوه 

شسو   لوازم بوه نکور هشل  ّو  دشد یبشفوزش ینوهزم یونرش در ش  موزش شوانزبانتووش ب  ،  یر  شرتثی

 ینووافرهنگیتوووش ب ب رشبطوۀ ۀشسو  کووه دربووار یمحو ودت شز مطالعووا یکوویمطالعوه  یوونکوه ش

 یو دشرش  ه شسووو شووو مووووزشن   هوووا ش جوووام زبووان یکلوووامیهووواکووونبو دش وووب معلّمووان

 کونب کلوامی بور پونجمطالعوه تنهوا  یونش ،زمثاعنوشنبوهرواا روود شسو    یهوای مح ود
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 تووثییر یووارشبطووه و  یوونتوش نوو  شیموو یمطالعووات  توو یولوو ،دششوو  تمرکووز یسوویپربسووام  ش گل

 یواو  یشو رب هوای کلوامیکنبرش بوا  یفرهنگوینبو تووش ب یشرت وا یش ه بورشی موز  قرشح

 شصووطلاحات یوواو  یضوومن یهامل لوو  بردششوو  ، ش وووشعبسووام ترکم هووای کلووامیکنب

بووه  توش نوو یم ج یوو ترمطالعووات  چنووین،هم  قوورشر دهنوو مووورد بررسووی روزمووره  یمکالمووات

  هوا ی شونار منظوور  مووزشن و ش ووشع دش وبروود زبوان ینوافرهنگیب دش وب ینب رشبطۀ یبررس

و  یووویک ی وواتیتح  یهوواشز قر  سوو وادهشتوور و بووا یوواتوور و دقجووام  یبووا شسوو واده شز شبزشرهووا

 مل ل  ب ردشز   

 نامهبکتا

کوارتون  یوویک ۀ(  فرهنوگ، کوارتون و  مووز  زبوان ش گلیسوی : مطالعو03۱1م  )، م و میمرشد و ق م، ر یبپ

  ۱7-20، (7)00 ،مطالعات زبان و ترجمه  «ییجادو یسیش گل»

(    ب فرهنگ بومی در کلاسهای زبان ش گلیسی: م ایسۀ سوه 03۱3م  )و  ضنوری،  ، ر ق مپیب  ،ش، می ش ی اجی

        ۱0-018(، 0)02 ،مطالعات زبان و ترجمه  دی  اه م واوت

 هوای روارجی، چوالب یوا ضورورت؟زبان فرهنگوی در  مووز (  تووش ب بین03۱1م  ) و  ظری،  و ، ظری

  ۱8-01۱(، 7)0، پووهشهای زبا شنار ی در زبا های رارجی
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