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چکیده
هدف این پژوهش تعیین این است که آیا دانش آموزان عربی زبانی که زبان انگلیسی می آموزند ( به ویژه دختران اماراتی ) در
زبان انگلیسی پاسخ های تعریف صحیحی را بکار می برند و اینکه آیا انتقال کاربردی می تواند رخ دهد .از آزمون تکمیل
گفتمان ( ) DCTsو مصاحبه برای بررسی استراتژی ها استفاده شد و در هنگام پاسخ به تعریف های گویشوران بومی و
گویشوران غیربومی عربی توجه شد .یافته ها نشان می دهد که عبارات و راهبردهای عربی ( زبان اول ) گاهی به زبان انگلیسی
زبان دوم ) منتقل می شوند .عالوه بر این یافته ها نشان می دهد که زبان آموزان دختر اماراتی برخی از قوانین کاربردی زبان اول
خود را به زبان دوم منتقل می کنند زیرا آنها درک کرده اند که این قوانین در میان زبانها جهانی است و به زبان خاصی تعلق
ندارد .این همچنین نشان می دهد که برخی از گویشوران غیر بومی عرب تصورات اشتباهی درمورد گویشوران بومی دارند که
بر نحوه پاسخ آنها به تعریف ها تاثیر می گذارد.در پایان مقاله برخی از مفاهیم مهم فرهنگی و آموزشی مورد بحث قرار گرفته
است.
واژههای كلیدی :انتقال عملی ،پاسخ های تعریف شده ،باال بردن آگاهی فرهنگی در کالس انگلیسی به عنوان زبان خارجی/
انگلیسی به عنوان زبان دوم
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 .6مقدمه
برقراری ارتباط با سخنرانان زبانهای دیگر رفتار پیچیده ای است که به صالحیت زبانی و عملی نیاز دارد .اینکه آیا به زبان اول یا
دوم صحبت کنیم ما را تحت تأثیر هنجارها و محدودیت های اجتماعی فرهنگی قرار می دهد و بر نحوه ی ارتباط ما تاثیر می
گذارد Rizk (9002 ) .خاطرنشان می کند آنچه در یک زبان مناسب است ممکن است در زبان دیگر مناسب نباشد.به عنوان
مثال ستایش دختر چاق در جامعه ی آفریقای غربی یک تعریف محسوب می شود؛ در حالی که در یک محیط آمریکایی این
موضوع توهین محسوب می شود.
بیشتر مشکالتی که زبان آموزان خارجی در ارتباطات بین فرهنگی با آن مواجه می شوند به طور عمده مربوط به
کاربرد است .معلمانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی تدریس می کنند غالبا تصمیم می گیرند که در کالس بر دانش
عملی تاکید نکنند ,در عوض به دانش زبانی توجه می کنند EslamiRasekh(9002 ) .هشدار می دهد وقتی زبان آموزان
خارجی با گویشوران بومی ارتباط برقرار می کنند این موضوع ممکن است موجب ناکامی عملی شود.یعنی چیزی که به برخی
از عوامل دیگر نسبت داده می شود ،از جمله گستاخی.تنها راه به حداقل رساندن شکست عملی بین گویشوران بومی و
گویشوران غیربومی یادگیری صالحیت عملی است ،یعنی " توانایی استفاده از زبان به طور موثر به منظور درک زبان در محیط
"  (El Samaty 9002 , p. 229 ).دانش آموزان خارجی اماراتی در معرض جوامع و فرهنگ هدف قرار نگرفته اند بنابراین
گاهی تولید و درک کنش کالمی برایشان بسیار دشوار است.
پاسخ های تعریفی یک نوع کنش کالمی هستند که درزبان عربی و انگلیسی به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند.
ممکن است گویشوران بومی انگلیسی ,نحوه ی پاسخگوئی گویشوران عربی به تعریفها را به عنوان مجازات در نظر بگیرند یا
آنها را عجیب و غریب محسوب کنند  ,زیرا آنها فقط کلمات را بدون قوانین فرهنگی که بر آنها حاکم است درک کرده اند و
برعکس.هدف این پژوهش تعیین این نکته است که آیا زبان آموزان عربی که زبان انگلیسی را یاد می گیرند می توانند
پاسخهای تعریفی مانند زبان هدف تولید کنند و اینکه آیا انتقال عملی می تواند رخ دهد .این پژوهش بررسی می کند که پاسخ
های تعریفی چگونه در فرهنگ امارات متحده عربی مورد استفاده قرار می گیرند و تفاوت بین آنها و موارد استفاده شده در
فرهنگ آمریکائی چیست .با وجود تعداد زیادی از مطالعات تجربی که به طور کلی در مورد کنش کالمی انجام شده است ،
پژوهشهای اطالعاتی اندکی بر انتقال پاسخهای تعریفی از زبان اول به زبان دوم توجه کرده اند و الزم است برای درک بهتر
رابطه ی بین انتقال پاسخهای تعریفی از زبان اول به زبان دوم تحقیقات بیشتری انجام شود  .پژوهش حاضر به مجموعه ی
محدودی از تحقیقات انجام شده در خصوص پاسخهای تعریفی زبان عربی کمک می کند  .این کار با توجه به موارد زیر انجام
شده است  ) 9 ( :بررسی مطالعات مربوط به انتقال عملی و پاسخ تعریفی ) 9 ( ،بحث در مورد روش و نتایج مطالعه ی حاضر ,و
در نهایت (  ) 2پیشنهاد مفاهیم کالسی که می تواند در محیط امارات متحده ی عربی در خصوص آموزش زبان انگلیسی مورد
استفاده قرار گیرد .

 .2پیشینه ی ادبی
 .6.2انتقال كاربردی
سوء تفاهم بین فرهنگی اغلب زمانی ایجاد می شود که زبان آموزان برای درک کنش های کالمی زبان دوم به هنجارهای
اجتماعی فرهنگی زبان اول خود مراجعه می کنند .به این موضوع انتقال کاربردی گفته می شودRizk (9002 ) .انتقال کاربردی
را به عنوان " تاثیر دانش کاربردی زبان آموزان و فرهنگی به جز فرهنگ زبان هدف در درک  ,تولید و یادگیری اطالعات
کاربردی زبان دوم " )  (p. 202تعریف می کند .انتقال کاربردی می تواند مثبت باشد ،که نتیجه ی جهانی بودن جامعه
فرهنگی و عملگرا در میان زبان ها محسوب می شود  ,یا می تواند منفی باشد که بیانگر انتقال نامناسب هنجارهای اجتماعی
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زبانی زبان اول به زبان دوم می باشد .این اغلب به ناکامی عملگرایی یا ناتوانی در درک معنای گفتار در زبان هدف منجر می
شود.
همانطور که )  Rizk (9002توضیح می دهد انتق ال کاربردی منفی شکلی از ترجمه ی "اصطالحات فرمولیک /
عبارات" را به خود می گیرد که برای بیان کنشهای کالمی مختلف (زبان اول) به کار می روند تا کنش کالمی معادلی را در
زبان دوم بیان کنند(  El Samaty (9002 ) . (p.202عاملی را ذکر می کند که بر انتقال کاربردی تاثیر می گذارد و این بیانگر
درک زبان آموز از " چیزی است که موضوعات جهانی یا خاص زبان را تشکیل می دهد" (  .) p.229اگر زبان آموزان بدانند چه
چیزی برای یک زبان خاص بکار می رود ویژگیهای کاربردی زبان اول را به زبان دوم منتقل نمی کنند .

 .3تحقیق در مورد انتقال عملی
مطالعات کاربردی از اوایل دهه ی  9190در مورد کنشهای گفتاری مختلفی انجام شده است .این مطالعات در بیشتر موارد به
زبان اول توجه کرده اند ,اما بعدها زبان دوم و تفاوتهای میان فرهنگی مد نظر قرار گرفت.مطالعات انتقال کاربردی زبان دوم
نشان داده است که به رغم صالحیت زبان شناختی در زبان دوم ،دانش آموزان احتماال در تولید گفتار قوانین کاربردی زبان اول
را به زبان دوم انتقال می دهند Takahashi and Beebe (9191 ) .فرض کرده اند که بین مهارت در زبان دوم و انتقال
کاربردی رابطه ی مثبتی وجود دارد .آنها استدالل کرده اند زبان آموزانی که مهارت بیشتری دارند تمایل دارند هنجارهای
اجتماعی فرهنگی زبان اول را بیشتر از زبان آموزانی که مهارت کمتری دارند انتقال دهند زیرا گاهی اوقات در سطح کاربردی
به اندازه ی کافی بر زبان دوم کنترل دارند تا زبان اول شان را بیان کنند (9002 ) EslamiRasekh .با بیان اینکه زبان
آموزانی که مهارت زبانی دارند عمدتا مهار ت کاربردی قابل مقایسه ای ندارند ,از این ادعا حمایت کرده است " .حتی ممکن
است زبان آموزانی که از نظر دستور زبانی پیشرفت کرده اند به شیوه ی نامناسبی از زبان استفاده کنند که با هنجارهای
کاربردی زبان هدف تفاوت دارد".
در سال  Blumulkka ،9191و  Olstainاز آزمون تکمیل گفتمان برای تجزیه و تحلیل طول گفتار استراتژی
درخواست در زبان عبری استفاده کردند .آنها داده ها را از گویشوران غیربومی عبری در سه سطح مهارتی جمع آوری کردند
ومتوجه شد که زبان آموزان باالتر از سطح متو سطه گفتار طوالنی تری از زبان آموزان پائین تر از سطح متوسطه و زبان آموزان
سطح پیشرفته تولید می کنند ,که محققان به آن ناکامی کاربردی (عملی) می گویند .) .( Ghawi 9112 , p.21 .

 .4تعریف ها و واكنشهای تعریفی
تعریف نوعی کنش کالمی است و می تواند به عنوان "گفتار حاوی ارزیابی مثبت سخنران نسبت به مخاطب" ( ) Liu,9111
تعریف شود .تعداد نامحدودی از کلمات وجود دارد که می تواند برای تعریف انتخاب شود ،اما مجموعه ای از واژگان و الگوهای
دستوری که ما در تعامل روزانه ی مان در هنگام تعریف بکار می بریم و فرکانس باال یی در گفتمان روزانه ما دارند بسیار محدود
هستند  .طبق نظر) Wolfson (9191در دو سوم تعریف های انگلیسی از صفت "زیبا ،خوب ،زیبا ،قشنگ ،عالی" ،و  ٪10از
دو فعل "دوست داشتن و عشق ورزیدن" استفاده می شود (ص  .) 991عدم خالقیت در شکل و محتوای تعالیم انگلیسی مربوط
به عملکرد آنها در گفتمان است Herbert (9191) .نشان می دهد که تعریف ها برای "مذاکره با مخاطب مورد استفاده قرار
می گیرند" ) .(p.11هدف آنها این است که مخاطب احساس خوبی داشته باشد و ماهیت وابسته به فرمول آنها فرصت تفسیر
اشتباه مخاطب را کاهش می دهد .در سطح ظاهری  ,بین فرهنگ های ع ربی و انگلیسی در استفاده از تعاریف تفاوت زیادی
وجود ندارد با این حال ،اگر ما به پاسخ های تعریفی نگاه کنیم به تفارتها پی می بریم .در هنگام برقراری ارتباط با گویشوران
بومی انگلیسی ،اعراب گاهی ممکن است عجیب و غریب یا آزار دهنده به نظر برسند  .این به دلیل تفاو ت ها در شیوه ای است
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که دو فرهنگ از پاسخهای تعلیمی استفاده می کنند.در جامعه ی عرب ،این باور مذهبی عمیقا ریشه دار است که فروتن بودن
فضیلت است حتی هنگامی که یک تعریف را می پذیرند ،اعراب تمایل دارند تا تعریف را برگردانند (که ممکن است برای
گویشوران بومی ریاکاری به نظر برسد ) و یا اصرار دارد که از گوینده تعریف کنند ( گاهی اوقات این موضوع برای گویشوران
بومی که این رفتار را انتظار ندارند شرم آور به نظر می رسد) .بنابراین ،تفاوت ها ممکن است در جوامع فرهنگی عربی و
انگلیسی موجب تداخل ارتباطی جدی شوند

 .5تحقیق درمورد پاسخ های تعریفی
نخستین محققی که در سال  9191در مورد پاسخهای تعریفی از منظر عملی بحث کرد  Pomerantzبود  .او ادعا کرد که
آمریکائی ها در هنگام پاسخ به تعاریف با دو معضل مواجه می شوند( :الف) آنها باید با گویشور موافقت کنند  ,و (ب) آنها باید
از تحسین خودشان اجتناب کنند Urano (9119 ).با بیان اینکه وقتی از فردی تعریف می شود او با گوینده موافق است  ,این
معضل را بیشتر توضیح می دهد ((شرایط الف)  ,این شرایط ب را نقض می کند زیرا این پاسخ برخالف انتظارات جامعه
شناختی سخنران است .از سوی دیگر  ,اگر گوینده برای اجتناب ا ز تحسین خودش تعریف را قبول نکند این واکنش تهدید
کننده خواهد بود زیرا شرایط الف را نقض می کند .برای کاهش این تناقض  ,کسی که از او تعریف می شود انواعی از راه حل ها
را تعیین می کند  ) 9 ( :پذیرش ) 9 ( ،رد ،و (  ) 2اجتناب از تعریف خود.
)) Herbert (9191طبقه بندی  Pomerantzرا با تجزیه و تحلیل پاسخهای تعریفی انگلیسی آمریکایی اصالح کرد او
بیش از هزار نمونه از پاسخهای تعریفی دانشجویان آمریکایی را در سه سال جمع آوری کرد به طرز شگفت آوری ،تنها
 ٪21,22پاسخهای تعریفی برای پذیرش محاسبه شد Herbert .با سه مقوله و دوازده طبقه بندی از پاسخهای مکمل به کارش
پایان داد .
جدول . 6طبقه بندی  Herbert’sدر مورد پاسخهای تعریفی ()Herbert 6181, p. 91

نوع واکنش

مثال

الف .موافقت

متشکرم ( ,لبخند)

 .9پذیرش
 . 9قدردانی اتخاذ شده
 . 9پذیرش رایج

متشکرم  ,من هم به این موضوع عالقه دارم.

واقعا چشمان من را رنگ آبی می کند,
اینطور نیست؟
من آن را برای سفر به آریزونا خریدم.

 . 2ارتقاء تقدیر
 . IIتاریخچه ی تفسیر
 . IIIانتقال

برادرم این را به من داد .
برای شما هم همینطور.

 . 9تخصیص مجدد
 .9بازگشت
ب .عدم توافق

این واقعا خیلی قدیمی است.
آیا واقعا اینطور فکر می کنید؟
من از این متنفرم.

 . 9کاهش تدریجی
 . 9سوال کردن
 . 999عدم پذیرش

این خوب است اما لنز زیباتر است.
(سکوت)
نمیخواهید این یکی را هم قرض بگیرید؟

 .9اختالف
.9صالحیت
. IVعدم تشکر
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 . cتفاسیر دیگر
 . Iدرخواست

از آن زمان به بعد ،تعدادی پژوهش مقابله ای برای مقایسه ی پاسخهای تعریفی در زبانهای مختلف و انواع زبانها
انجام شده است به نظر می رسد سخنوران عرب و آفریقایی های انگلیسی زبان ترجیح می دهند تعاریف را بپذیرند تا اینکه آنها
را رد کنند .از طرف دیگر  ,سخنوران زبان آسیائی تمایل دارند تعاریف را رد کنند (  .) Urano, 9119در سال ,9199
 Wolfsonدر طی یک دوره ی دو ساله از تعامل معتبر بین سخنوران بومی و غیر بومی ,اطالعات مشاهداتی را در مورد
تعاریف جمع آوری کرد.
او متوجه شد که سخنوران زبان دوم نقش تعریف را به صورت "روان کننده ی اجتماعی "در فرهنگ آمریکایی درک
می کنند  .آنها در دادن پاسخ مناسب به تعریفها مشکل داشتند )  ) Chen (9112 . (Ghawi 9112 , p.20در یکی دیگر از
پژوهشهای متقابل پاسخ های تعریف شده بین زبان آموزان چینی و گویشوران بومی آمریکائی که انگلیسی می آموختند متوجه
شد که اکثر گویشوران غیر بومی های چینی که انگلیسی می آموزند تعار یف را رد کردند در حالیکه گویشوران بومی آمریکائی
آن تعریفه ا را پذیرفتند و آنها را درک کردند.
اخیرا ،پژوهش مقابله ای ) Cedar’s (9001در مورد پاسخهای تعریف شده توسط گویشوران غیربومی تایلندی که
انگلیسی می آموزند بین دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است .در ح الی که آمریکایی ها تمایل داشتند ت عاریف را قبول کنید
و به طور مثبت موارد را اصالح می کنند  ،گویشوران غیر بومی تایلندی که زبان انگلیسی می آموزند از اصالح موارد خودداری
می کنند و در پاسخهایشان از اصطالحات فرمولی استفاده می کنند  Cedar .با بیان اینکه " "صالحیت مکالمه انگلیسی
شرکت کنندگان تایلندی به اندازه کافی توسعه نیافته است تا احساسات خود را از به صورت مثبت بیان کنند " (ص ,) 92 .این
موضوع را توضیح می دهد.
علیرغم پژوهشهای مورد تجدید نظر قرار گرفته در مورد تعریف و پاسخ های صحیح ،کمبود پژوهش در مورد دانش
آموزا ن عربی که زبان انگلیسی می آموزند در این زمینه واضح است.

 .1سواالت تحقیق
همانطور که قبال ذکر شد ،هدف این مطالعه بررسی انتقال کاربردی در پاسخ های تعریف شده ی دانش آموزان عربی می باشد
که زبان انگلیسی می آموزند .سه سوال مرتبط با تحقیق مطرح شده است:
 . 9شباهت ها و تفاوت های پاسخ های تعریف شده ی بین گویشوران بومی زن و گویشوران غیر بومی انگلیسی
چیست؟
 . 9هنگامی که به زبان انگلیسی صحبت می کنید ،پاسخ های تعریف شده ی زنان اماراتی به عربی شبیه تر است یا
به زبان انگلیسی ؟
 .2آیا مهارت های زبانی در استفاده از پاسخ ه ای تعریف شده نقش مهمی دارند؟
برای پاسخ دادن به این سواالت ،ابتدا باید الگوهای پاسخ تعریف شده ی زنان اماراتی و آمریکائی را در زبان اول شان
بررسی کرد ,و سپس پاسخ های کامل زنان اماراتی را در زبان دوم شان مشاهده کرد (انگلیسی ).
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 .9روش شناسی
برای اعتبار و قابل یت اطمینان ،من از سهگانه استفاده می کنم ،اما تنها به یک منبع اطالعاتی توجه نمی کنم  .من با ترکیب
اطالعات کمی وظایف تکمیل گفتمان ) (DCTsو داده های کیفی مصاحبات  ,از دیدگاه های مختلف به موضوع توجه کرده ام.
همچنین با توجه به نظریه ها و دانش قبلی ام از مقاالت کتاب ها و نشریاتی استفاده می کنم که به من کمک می کنند به
شیوه ی درستی به موضوع توجه کنم.

 .8شركت كنندگان
تمام شرکت کنندگان زن در این پژوهش به سه گروه اصلی تقسیم شدند:
گروه ها:
گروه  :9گویشوران آمریکائی که زبان بومی شان انگلیسی است = 90نفر (کارکنان آموزشی ) HTC
گروه  : 9گویشوران غیر بومی اماراتی  +افراد انگلیسی =  90نفر که همه ی آنها معلمان انگلیسی دختران مدرسه ی
ابتدائی فوجیره هستند.
گروه  :2گویشوران غیر بومی اماراتی که به زبان انگلیسی صحبت می کنند=  1,9زنان خانه دار  2 +معلم ریاضی در
مدرسه ی دخترانه ی ابتدائی فوجریره.
دلیل انتخاب زنان برای این پژوهش اینست که آنها بیشتر از مردان تمایل دارند از راهبردهای مودبانه استفاده کنند.به
گفته ی )  Guodong & Jing (9002بسیاری از مطالعات تحقیقاتی از این ادعا حمایت می کند .آنها توضیح می دهند که
مطالعات مربوط به جنسیت و زبان نشان داده اند که زنان نسبت به مردان ببیشتر به مودب بودن حساس هستند.
مطالعات انجام شده توسط Liao & Breneham and Brownدر سال های  9111و  9119همچنین نشان داده
است که زنان نسبت به مردان بیشتر به وضعیت حساس هستند  .بنابراین ،قابل پیش بینی است که زنان نسب ت به مردان بیشتر
از استراتژی های مودببانه استفاده خواهند کرد.
همانطور که )  Liu (9111توضیح می دهد آنچه مهم است این است که زنان به طور سنتی در هر دو فرهنگ بیشتر
از مردان با موضوعات شخصی مانند ظاهر فیزیکی ،لباس ،غذا و رژیم غذایی حساس هستند.

 .1ابزارها
 .6تست تکمیل گفتمان:

آزمون تکمیل گفتمان ) (DCTشامل شش سناریو است که در آن انتظار می رود شرکت کنندگان به تعریف ها پاسخ
دهد .این سناریوها برای این پژوهش طراحی شده اند و هدف آنها به دست آوردن اطالعاتی درمورد پاسخ تعریف شده از
گویشوران بومی وغیر بومی ا نگلیسی است .نسخه نهایی انگلیسی توسط محقق به زبان عربی ترجمه شد .گروه 9و  9نسخه
انگلیسی را دریافت کردند  ،و گروه  2نسخه عربی را دریافت کرد.
 . 2مصاحبه ها:
از ا ین ابزار برای پاسخ دادن به دالیل پاسخ های شرکت کنندگان و به حداقل رساندن تعصب محقق در تفسیر داده ها
استفاده شد.
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 .61یافته ها
داده های سه گروه از طریق آزمون تکمیل گفتمان جمع آوری شده است و در حال حاضر برای شش سناریو تجزیه و تحلیل
شده است .تجزیه و تحلیل بر اساس طبقه بندی  Herbert’sدر مورد پاسخ های تعریف شده است تا شباهت ها و تفاوت های
بین گویشوران بومی و غیربومی انگ لیسی را بررسی کنیم.
سناریو :6

شما تازه وارد مقاله پژوهشی خود را ارائه داده اید .در پایان کالس (وقتی که شما در حال ترک کالس هستید) ،یکی
از همکالسی های شما می گوید " :کارت عالی بود! من واقعا از ارائه ی شما لذت بردم "  .پاسخ شما ________ :
تقریبا تمام گویشوران بومی ب ا موافقت کردن به این سناریو پاسخ می دهند  .پاسخ های آنها از نشانه ی قدردانی ""آه،
متشکرم!" ،تا تفسیر پذیرش "متشکرم  ,خوشحا لم که از این لذت بردید" و ارتقا تحسین " نمی دانی چقدر سخت برای ارائه ی
آن تالش کردم " تفاوت دارد  .فقط یک گویشور بومی با مخالفت و سوال "واقعا؟ من فکر کردم قابل قبول است " پاسخ داده
است .از سوی دیگر ،تقریبا تمام گویشوران بومی عربی) ، (NSAsیا با انتقال برگرداندن تعریف" آه ،ارائه ی شماا بسیار بهتر
بود" ،یا تفس یر آن به عنوان یک درخواست " می خواهید به شما در ارائه ی تان کمک کنم " پاسخ داده اند .فقط یک گویشور
بومی عربی زبان با " از شما متشکرم" پاسخ داده است  .پاسخ های گویشوران غیر بومی که نسخه انگلیسی  DCTرا انتخاب
کرده اند بیانگر استفاده ی بیشتر از پاسخ های مورد توافقی مانند "متشکرم" و " باعث افتخار است که شما اینگونه می
گوئید" است .با ای ن حال ،آنها نیز ترجمه لغوی عبارتهای فرمولی عربی را بکار برده اند که برای پاسخ های تعریفی به کار می
روند.این ترجمه ها شامل مواردی مانند"من دانش آموز شما هستم" می شود  ،که این موضوع را که سخنران خیلی بهتر از
مخاطب است را بی ارزش می کند  ،و "من شرمنده" هستم ک ه ممکن است به سخنور بومی خاطر نشان کند تا به شدت محل
را ترک کند .اما این موارد به صورت لغوی از اصطالحات فرمولی عربی (أخجلتم تواضعنا)  akhjaltom tawaado’naترجمه
شده اند.
سناریو :2

شما تعدادی از دوستان و بستگان را برای قهوه و کیکی که پخته اید دعوت کرده اید .یک نفر می گوید "" :خوشمزه
است!" پاسخ شما _________________ :
هشت نفر از ده سخنور بومی با "متشکرم" پاسخ دادند و سپس دستور غذا را برای سخنران گفته اند"آیا شما دستور
غذا را دوست دارید؟" دو نفر دیگر با ارائه اطالعات یا سابقه پاسخ دادند"این یک دستور العمل خانوادگی است ".گویشوران غیر
بومی که به زبان عربی پاسخ دادند ،از پرسش هایی مانند "واقعا" و "شما واقعا آن را دوست دارید؟ " ،اختالف نظر" نه،اینطور
نیست ،شما از من تعریف می کنید " و " مادرم دستورالعمل را به من داد " استفاده کرده اند.سخنوران بومی عربی که به زبان
انگ لیسی پاسخ دادند ،از این دو استراتژی در پاسخ هایشان استفاده نکردند .در عوض ،آنها دوباره عبارات فرمولی عربی مانند "
سلیقه ی شما عالی است " و " من اسرار خود را به آن اضافه کردم  /این به این دلیل است که من انگشت شیرینم را در آن فرو
بردم " را ترجمه کرده اند  .فقط یک نفر با "تشکر" پاسخ داده است.
سناریو :3

شما در حال خرید یک دامن هستید و یک بیگانه (مرد) به شما نزدیک می شود و می گوید" :این شما را شگفت
انگیز می کند!" پاسخ شما ____________________ :

همه ی سخنوران بومی با یا عدم تشکر و یا با نپذیرفتن تعریف پاسخ داده اند " به شما چه ربطی دارد ؟ "گویشوران
غیر بومی که به زبان عربی و انگلیسی صحبت می کنند با عدم تشکر یا با تخطی کردن از مرد پاسخ داده اند .
سناریو :4

شما برای دامن خریدید و یک بیگانه (زن) به شما نزدیک می شود و می گوید" :این شما را شگفت انگیز می کند! "
پاسخ شما __________________ :
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گویشوران بومی یا با پرسش " واقعا؟  /اوه ،شما اینطور فکر می کنید .من باید آن را بخرم؟" پاسخ داده اند یا با نشانه
ی قدردانی "متشکرم /از شما متشکرم " پاسخ داده اند .گویشوران غیر بومی که به عربی پاسخ دادند ،از عبارات فرمولی مانند
" خدا خیرتان بدهد"  " , jazaaki allah khairخدا همه ی روزهایتان را زیبا کند"  Allah yhalli ayyamekاستفاده کرده
اند .گویشوران غیر بومی هایی که به زبان انگلیسی پاسخ دادند ،از نشانه های تشکر " متشکرم /چقدر شیرین است که شما
اینگونه می گوئید" استفاده کرده اند یا تعریف را با ترجمه ی لغات فرمولی عربی برگردانده اند "چشم شما زیبا هستند "
. oyoonech el helwa
سناریو :5

تعدادی از دوستان در خانه ی شما هستند یکی از آنها به ساعتی که روی دیوار آویزان است نگاه می کند ومی گوید:
" من ساعت شما را دوست دارم این در اتاق نشیمن شما عالی است "  .شما پاسخ می دهید _____ :
گویشوران بومی با توجه به سابقه ی نظرات پاسخ داده اند" :این هدیه ی دخترم است  /من آن را درHarrods

خریدم" یا پذیرفتنه اند " بله ،وقتی که آن را خریدم دوستش داشتم" .گویشوران غیر بومی عربی که به انگلیسی پاسخ دادند
این تعریف را به عنوان یک درخواست تفسیر کرده اند و ساعت را به گوینده داده اند و اصرار دارند که آن را بگیرد " قسم می
خورم ،باید ساعت را ببرید! " فقط یک گویشور غیر بومی با نشانه قدردانی پاسخ داد" آن را دوست دارید ! متشکرم!".
سناریو :1

شما یک پیراهن جدید پوشیده اید و همکارتان به شما نگاه می کند و می گوید" :این پیراهن عالی به نظر می رسد,
آبی یک رنگ عالی برای شما است " .پاسخ شما ___________________ :
گویشوران بومی با نشانه های تشکر" :متشکرم  /شما روز من را ساختید " ،سواالت "واقعا اینطور است؟  /آیا شما
اینطور فکر می کنید؟ " ،اختالف نظر" من نمی دانم ،من صورتی را ترجیح می دهم" ،و پذیرش نظر "آه ،این رنگ مورد عالقه
من است ,متشکرم" پاسخ داده اند  .گویشوران غیر بومی که به زبان عربی پاسخ دادند با برگرداندن تعریف جواب داده اند:
"شما زیبا تر از من هستید  /این به خاطراینست که شما خوش سلیقه هستید" مخالفت "متشکرم ,اما من می دانم که این
فقط یک تعریف است" ،و سواالت "واقعا؟ سوگند بخور!"  .گویشوران غیر بومی که به زبان انگلیسی پاسخ دادند ،تعریف را با
ترجمه ی عبارات فرمولی عربی برگردانده اند "چشم های شما زیبا هستند و همه چیز را زیبا می بینند" ,اختالف نظر" لطفا
این را نگو ،شما من را خجالت زده می کنید! " ،کاهش تدریجی " آه ،این خیلی ارزان است! من آن را درحراج خریدم " ،و
پذیرش نظر" متشکرم ،من هم آن را دوست دارم".

 .66بحث
از تجزیه و تحلیل فوق ،مشخص می شود که در اکثر موارد ،دانش آموزان دختر اماراتی که انگلیسی می آموزند پاسخ های
تعریف شده ای مانند پاسخ هایی که در زبان هدف به کار می رود بیان نکرده اند .آنها به صورت ناخودآگاه بعضی از اصطالحات
و استراتژی های زبان اول را که ممکن است در ارتباطات ایجاد شود را درهم شکسته اند .به عنوان مثال ،آنها اصطالحات عربی
را به معنای واقعی کلمه ترجمه کرده اند و آنها را در پاسخ های تعریفی به کار برده اند و این عبارات همیشه برای تعریف هایی
که به انگلیسی داده شده است مناسب نیست.آنها تمایل داشتند که پاسخهایشان مؤدبانه باشد اما پاسخهایشان مناسب
نبودند .به عنوان مثال ،عبارت "من شرمنده ام" زمانی که یک جرم اتفاق می افتد بسیار مناسب است ،تا اینکه قدردانی و تشکر
را نشان دهد .این استراتژی ها توسط افرادی که به زبان انگلیسی و غیرانگلیسی صحبت می کنند استفاده شده است که به
معنای اینست که ممکن است گفتگو با گویشوران بومی کمی بر استفاده از پاسخهای تعریفی تاثیر بگذارد ,اما کامال آن را به
پاسخی مانند زبان هدف تغییر نداده است.
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یکی دیگر از مسائل مهمی که از یافته ها حاصل می شود این است که گویشوران غیر بومی سوتفاهمی را در مورد
روشی که گویشوران بومی به تعاریف پاسخ می دهند مرتکب می شوند .این تصورات غلط در روشی که گویشوران غیربومی با
گویشوران بومی ارتباط برقرار می کنند و پاسخ های تعریف شده را در نظر می گیرند  ,تاثیر می گذارد.
با توجه به پاسخ های تعریفی ،گویشوران غیر بومی ها با گویشوران بومی ارتباط برقرار می کنند .این موضوع از طریق
سناریو ( 2به موارد باال نگاه کنید) نشان داده شده است  .در فرهنگ امارات متحده عربی ،تعریف از مردان به طور کلی پذیرفته
نمی شود مگر اینکه مرد عضو خانواده باشد .با این حال،اگر این موضوع اتفاق بیافتد ،پاسخ مناسب زن این است که به سادگی
مرد را نادیده بگیرد .پاسخ به تعارفات دیگر معموال براساس اوضاع یا موقعیت واقعی مخاطب در لحظه ای که او خوش آمد گو
است ,داده می شود.
سناریو  2وضعیتی را نشان می دهد که بسیاری از زنان در امارات متحده عربی در حال خرید با آن مواجه شده اند.
پاسخ های گویشوران غیر بومی ها در باال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ه است و از عدم تأیید ،تا تخطی کردن از مردان
متفاوت است .پس از اینکه گروه  9و  DCT 2شان را به پایان رساندند من سوال زیر را از آنها پرسیدم " :شما فکر می کنید
زن بومی در این موقعیت چگونه پاسخ می دهد؟" تمام گویشوران غیر بومی پاسخ دادند که یک گویشور بومی خوشحال
خواهد شد که این تعریف را بشنود ,بسیار از آن قدردانی می شود و از مرد تشکر می کند .در حالی که،از تجزیه و تحلیل
اطالعات باال مشخص می شود که همه بجز یک گویشور بومی پاسخ دادند که آنها یا مرد را نادیده می گیرند یا به او خاطرنشان
می کنند ک ه در مورد این موضوع نظر ندهد .وقتی من از گویشوران غیر بومی پرسیدم تصور آنها از گویشوران بومی چه تاثیری
بر آنها داشته است  ,نیمی از آنها اظهار داشتند که این تصور به هیچ وجه تاثیری بر آنها ندارد  .با این حال ،نیمه ی دیگر،
توضیح دادند که یک مرد آمریکایی از زن انتظار دارد موقع تعر یف از او  ,خوشحال باشد .درحالیکه یک مرد محلی می داند که
این زن به او توهین خواهد کرد .یک زن که با او مصاحبه شده گفت" :اگر مردی که از من تعریف می کرد بیگانه بود ،من
تعریف را قبول می کردم و از او تشکر می کردم ،اگر آن مرد محلی بود مطمئنا او را نادیده می گرفتم " .مسئله دیگر روشی
است که گویشوران بومی و گویشوران غیر بومی بومی با تعاریف برخورد میکنند .تعریف در امارات متحده عربی به یک موضوع
عادی تبدیل شده و اغلب اوقات اغراق آمیز نیست  .عوامل متعددی وجود دارد که بر استفاده از تعاریف در امارات متحده عربی
تاثیر می گذارد ،مانند فاصله اجتماعی ،سن ،جنسیت و وضعیت اجتماعی .برخی از دالیل اینکه مردم در امارات متحده عربی از
تعریف استفاده می کنند همانطور که ( Boyle (9002توضیح داد ) 9 " ،برای جلوگیری از آسیب زدن به احساسات دیگران؛ ) 9
دادن امید و تشویق کردن مردم ) 2 ,برای محافظت از خود در برابر افراد قوی تر ) 2 ,زیرا آنها می خواهند که دیگران هم از آنها
تعریف کنند ؛  ) 2دلگرم کننده است " ((.) p.221
به همین دلیل ،بسیاری از افراد از تعریف استفاده می کنند ،حتی اگر تعریف آنها ریاکاری باشد تا افراد احساس خوبی
داشته باشند .این موضوع در پاسخ های گویشوران غیربومی نیز یافت شد مثل عبارت " آه ،این درست نیست ،شما از من تعریف
می کنید!" و "واقعا؟ یا این فقط یک تعریف است؟"

همچنین مشخص شد که مهارت های زبانی در تولید تعاریفی مانند تعاریف زبان هدف نقش مهمی را ایفا نمی
کند.افراد انگلیسی زبان اصلی و افراد غیر انگلیسی زبان پاسخهای تعریفی یکسانی تولید می کنند .تنها تفاوت این است که
گروه  9این پاسخها را به معنای واقعی کلمه به زبان انگلیسی ترجمه می کند.
تخطی های دیگر از هنجارهای بومی عبارتند از ) 9 ( :گویشوران غیربومی ا ز تعاریف طوالنی تری استفاده می کنند زیرا
درک عموم این است که هرچه پاسخ تعریف طوالنی تر باشد  ,خالصانه تر است .گاهی اوقات گویشوران غیربومی به تعاریف با
یک شوخی پاسخ می دهند که ممکن است برای گویشوران زبان های دیگر سوء تفاهم ایجاد کند ) 2 ( ،گویشوران غیربومی
اماراتی به دلیل ارتباط محکم با دین  ,ایمان به خدا (اهلل) عمیقا در کنشهای کالمی آنها وجود دارد ,بیشتر پاسخ های تعریفی
شان به صورت یک دعای کوچک است که سخنران از خداوند برکت دریافت می کند و او هرچه می خواهد با کمک خداوند
دریافت می کند .allah eykhaleech, allah ysallemch
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 .62نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،انتقال کارب ردی پاسخ های تعریفی دانش آموزان عربی که انگلیسی می آموزند را با اطالعات سخنوران بومی
آمریکائی انگلیسی مورد بررسی قرار داد .یافته های این پژوهش نشان می دهد که زبان آموزان عرب پاسخهایی مانند پاسخهای
زبان هدف برای تعریفها تولید نکرده اند .این نشان می دهد که صالحیت زبانشناسی زبان آموزان کافی نیست و ضروری است
که فرهنگ اجتماعی آنها نیز توسعه یابد که به نوبه ی خود درک آنها را از چارچوبهای تعاملی و قوانین مودبانه ی فرهنگ
هدف افزایش می دهد.همچنین مهم است که برای دانش آموزان دانشی از اشکال زبانی یا استراتژی های مناسب ادبی فراهم
کنیم تا معنای مورد نظر را در محیطها یا موقعیتهای مختلف انتقال دهند.
این پژوهش دو معیار آموزشی را ارائه می دهد ،یکی برای طراحان برنامه و دیگری برای آموزش .نخست ،هنگام
طراحی کتاب های درسی ،طراحان برنامه درسی باید نیازهای یادگیرندگان را با توجه ب ه درک و تولید اعمال گفتاری در زبان
هدف مورد بررسی قرار دهند و اینکه آنها احتماال با کدام یک از این کنشهای کالمی مواجه می شوند .یادگیرندگان باید از
استفاده ی گویشوران بومی از انواع اصطالحات برای تحقق یک عملکرد مشخص آگاه باشند که با توجه به شرایط آنها از چه
اصطالحی استفاده می کنند .می توان با درخواست پاسخ های تعریفی با توجه به فرهنگ آنها و ارائه ی روشهای پاسخگوئی
فرهنگ هدف به تعریفها برای باالبردن آگاهی  ,به این موضوع تحقق بخشید.
دوم ,دانش آموزان اماراتی که زبان خارجی می آموزند هیچ ارتباطی با گویشوران بومی انگلیسی ندارند ،و این
نیازمند برقراری ارتباطات بیشتر در کالس است ،زیرا به توسعه ی بین زبانی کمک می کند .با استفاده از موارد زیر می توان به
این هدف دست یافت ( :الف) استفاده از ابزارهای معتبر زبان هدف  ,که به زبان آموزان کمک می کند بسیاری از انواع بومی و
غیر بومی را درک کنند که انتظار می رود با آن مواجه شوند ( ,ب) بر فعالیتهای یادگیرنده محوری مانند نمایش بازی کردن و
بحث واقعی برای ارتقا استراتژی های کارآمد زبان هدف توجه کنند (ج) آموزش تیمی با گویشوران بومی داشته باشند تا به
دانش آموزان فرصتی برای تعامل بدهیم و آنها زبان انگلیسی را با نظارت گویشوران بومی یاد بگیرند.
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