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  چكيده
ــت   مفهوميزمان   ــي به خود گرفته     معناي  ايجامعه  كه در هر فرهنگ و   پيچيده اسـ خاصـ

 دارد كه برخي ديدگاه مردم جامعهقدر اهميت نگاه افراد جامعه نســبت به زمان آن اســت.
ستفاده با ادر اين مقاله برآنيم تا .كنندميتلقي  جامعهنسبت به زمان را معرف نوع فرهنگ آن 

ــان و      ــي در مورد   فراگيراناز روش كيفي ديدگاه مدرسـ در نظام   زمان  نقشزبان انگليسـ
ــي ايران و ــنجيم. بدين منظور با  را ايراني ةروزمر همچنين در فرهنگ آموزش مدرس  8بس

سي   صورت گرفت. از تحليل     آموززبان 10 وزبان انگلي صاحبه  صاحبه م ضوع    هام چند مو
جه عدم تورويكرد منفعالنه نسبت به زمان در فرهنگ روزمره،  استخراج شد كه عبارتند از:   

حق زبان،  هايكالسدر  هدر رفتن زمانباالي  درصد كافي به زمان در نظام آموزشي ايران،  
ــاس نوع   و عدم تأثيرپذيري از فرهنگ      آينده  زمان  زندگي در ، اجتماعي  ةرابط تأخير بر اسـ

سي در وقت  سي   انگلي شتر به نقش زمان در . در پايان، شنا  طحس  راهكارهايي براي توجه بي
  ارائه شد.  يفرهنگ و يآموزش

  .مصاحبهزمان، نظام آموزشي، فرهنگ، ديدگاه،  :هايدواژهكل
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  مقدمه. 1
ــتاب و ارتباطات امروز، زمان نقش مهمي در تمامي ابعاد زندگي ايفا  ــر شـ . كندميدر عصـ

وجود آورده اســـت موجب افزايش را به هاانســـانشـــدن كه نزديكي روابط ميان جهاني ةپديد
ــت.     ــده اسـ ــي يك فرهنگ در   ) 1997( 1لوين ةگفت به  اهميت زمان شـ ها و  هنجار  نظام ارزشـ

 .شوديماجتماعي محسوب  ايسازهترتيب زمان  و بدين يابدميهايش نسبت به زمان تبلور باور
ــيار ابه ــمند تلقي طور كلي، در فرهنگ غربي نگاه به زمان خطي اســـت و بسـ ــودميرزشـ  شـ
ــورت به. در مقابل، در فرهنگ شــرقي، نگاه به زمان هدر رودبه هيچ وجه نبايد  كهطوريبه ص

گروهي، اجتماعي و فرهنگي وقايع  هايارزشو چگونگي گذراندن آن منوط به غيرخطي است 
يت و  ــ (مكگرات و هاســـت  موقع فاوت ). 2004، 2چان تسـ مان و   در دركفرهنگي  هاي ت ز

ســـوء عامل  ترينمهمعنوان زباني به هايتفاوتبعد از قدر مهم اســـت كه شـــناســـي آنوقت
سوب   يميان فرهنگ هايتفاهم سان زبان انگ ). 2003، 3(بريزلن و كيم شود ميمح سي و  مدر لي
ــيان آموززبان ــر و كار دارند و با فرهنگ انگليس ــطالبدين ترتيب زبانان س ــتفاده از اص ح با اس

ــتن زمان  كه فرهنگ وقت قرار دارند 5اي) در حوزه1984( 4بورديو ــمند دانس ــي و ارزش ــناس ش
ست كه    1984(بورديو،  6وارهتبديل به عادت هاآنبراي  تواندمي شود. بنابراين، فرض بر اين ا  (

سي    اين دو گروه به شتر با فرهنگ انگلي شنايي بي شار    دليل آ ساير اق سبت به  ، نگاه امعهج زبانان ن
.  ارنددنســبت به مديريت آن در جامعه  تريمنتقدانهنســبت به زمان و همچنين ديدگاه  متفاوتي
برآنيم با اســتفاده از روش كيفي ديدگاه مدرســان و فراگيران زبان انگليســي در   پژوهشدر اين 

ــي و فرهنگ  ــي كنيم.  ةروزمررابطه با ميزان توجه به زمان در نظام آموزش جهت ايران را بررس
 ماننگاه به ز ةنحوبا  هاآنارتباط  ،انواع آنو  در ابتدا به مفاهيمي چون فرهنگ ،بررسي موضوع  

  . پردازيمميآموزش نقش دارند،  ةحوزمفاهيم مربوط به زمان كه در چنين و هم
  

                                                            
1  . Levine 
2. McGrath &Tschan 
3. Brislin& Kim 
4. Bourdieu 
5. Field 
6. Habitus 
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  تحقيق ةپيشين. 2
ــت و هر   »فرهنگ «از  اخير تعاريف متعددي   هاي دهه در طي  ــده اسـ  ةجنب كدام بر  ارائه شـ
صي از   سبت به ديگران  را يك گروه كه هاييويژگيخا ز نقطه ا. اندكردهتأكيد  ،كندميمتمايز  ن

عادات و و در واقع  )1988 ،7چستين  ( زندگي مردم است  ةشيو  فرهنگشناسي،   نظر علم انسان 
از  هاييجنبهدر مورد اينكه چه  .دهدميمردم يك ســرزمين را نشــان   ةروزمرآداب و رســوم 

ــوب  ــودميزندگي جزء فرهنگ روزمره محس  ترينجامع .وجود دارد متفاوتينظرهاي قطهن، ش
ــط داگلس هايجنبهبراي  هاديبنطبقه ــده1973( 8فرهنگ روزمره توس در آن نگاه كه  ) ارائه ش

 هايبندييكي از طبقه اســت.  مدنظر قرار گرفتهمردم نســبت به زمان و چگونگي مديريت آن 
ــت، فردگرايي   كه مورد توجه خاص روان    فرهنگي ــان بين فرهنگي قرار گرفته اسـ ناسـ ــ  -شـ

ــتيدگرايي (جمع ــت) 1980 ،9هافس  دوحول محور اين طوري كه اكثر تحقيقات اين علم ، بهاس
ــاز ــت كه روابط ميان افراد     . زند ميدور فرهنگي  ةسـ  چندان فردگرايي مربوط به جوامعي اسـ

صميمي نيست و هر فرد    اد از افر واقع، مراقب خود و نزديكانش باشد. در  بايست مينزديك و 
ــتقل  ــاد جمعدوم.  ةوهل و اجتماع در   گيردمياول قرار  ةوهل د و فرد در ان هم مسـ گرايي متضـ

  تندهس  هاييگروهو به جوامعي اشاره دارد كه در آن افراد از بدو تولد متعلق به  فردگرايي است  
 هاگروهافراد در برابر حمايت اين  .شودمي ...مذهبي و  هايهگروكه شامل خانواده، طايفه، قوم، 

 گرا همينرتي ديگر، خصــوصــيت اصــلي جوامع جمععبا. بهشــوندميمتعهد به انجام وظايفي 
ــاس موقعيت اجتماعي افراد اســت . طبق اطالعات موجود در تعهدات و انتظارات متقابل بر اس

ستيد، ايران با نمر     وب سمي هاف شوري جمع  41ة سايت ر ست ك . البته برخي از تحقيقات گرا
 است (جاويدان در حركت ايراني به سمت فردگرايي ةجامعگرفته حاكي از آن است كه صورت 

ستمالجيان،   شاهي،  ؛ 2003و د ديگر تحت  ةشاخ دو  فوق البته به طبقه بندي).2002علي و امير
سط فردي به نام تريانديس  11و افقي 10عنوان عمودي ست كه    ضافه ) ا1998( 12تو بدين  شده ا

                                                            
7. Chastain 
8. Douglas 
9. Hofstede 
10. Vertical 
11. Horizontal 
12. Triandis 
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به     هار گروه فرهنگي  يب چ مده اســـت:  ترت ، 2گرايي افقي، جمع1گرايي عموديجمع وجود آ
شاره دارد كه   به اين افقي-عد عموديب. 4فردگرايي افقي و 3فردگرايي عمودي سان ا خود را   هاان

ــيف  ي اردگرف هايفرهنگبنابراين، ؟ يا مانند ديگران ديگران : متفاوت باكنندميرا چگونه توص
ــتقالل در اععمودي   در حالي كه  ز ديگران تأكيد دارند    مال و نياز به متمايز نمودن خود ا    بر اسـ
نگ  با ديگران را      ي افقيفردگرا هاي فره ــاوي  مال و تسـ ــتقالل در اع ند. در    اسـ مدنظر دار
ــتقالل گرايجمع هاي فرهنگ  يگر  وجود دارد و افراد خود را متمايز از يكد   عمل  عمودي اسـ

گراي افقي، وابســتگي ميان اعمال برقرار اســت و افراد جمع هايفرهنگكه در حال آن، دانندمي
ارتباط ميان اين چهار گروه فرهنگي  ). جدول زير1998(تريانديس،  دانندميم خود را برابر با ه

  :دهدمي نشانبه زمان را  هاآن و نوع نگاه
  

 )2004، 5ديگران گرفته از بيلينگ وبر( نگاه به زمانگرايي و ميان فردگرايي/جمع ةرابط .1ول جد

  ييگراجمع ييفردگرا 

  عمودي

تأكيد بر خود و جدا كردن خود   -
  ديگران از
  رساندن كارهاانجام بر بهتأكيد  -
  ريزيتوجه به زمان و برنامه -

  تأكيد بر روابط -
ست تأكيد بر به -  آوردن موقعيتد

  برتر اجتماعي
  به زمانتوجه  -

  افقي

عــدم تــأكيــد بر بــه موفقيــت   -
  رساندن كارهاانجام

مان و           - به ز كافي  جه  عدم تو
  ريزي ضعيفبرنامه

 عدم توجه به    تأكيد بر روابط اما    -
  شخصي اهداف

  جمعيتأكيد بر اهداف  -
  عدم توجه به زمان -

  

). به 1989 ،6فركالف ( اســت »درتق«  ارتباط مســتقيمي با فرهنگ دارد كه عواملي از يكي
ست. ا قدرت روابط شود مي داده نسبت  فرهنگ به اغلب كه تفاوتهايي منشأ  )،2009( 7نيتو گفتة

                                                            
1. Vertical collectivism 
2. Horizontal collectivism 
3. Vertical individualism 
4. Horizontal individualism 
5. Billing et al. 
6. Fairclough 
7. Nieto 
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توان شــايد باســت.  »ادب«ط تنگاتنگي با روابط قدرت دارد، كه ارتبا ييهامقولهيكي از اســت. 
ه ارائه شــد) 2001( 1اســكالن و اســكالننظام ادب  توســط  هاييهنظر ترينيجراگفت يكي از 

ست  ساس ا سه نظام ادب وجود دارد كه عبارتند از: احترام طبقه اين . بر ا و   3ستگي ب، هم2بندي، 
بين  يافاصــله.  در نظام احترام، گوينده و مخاطب در يك تراز قرار دارند، اما 4مراتبســلســله

ــت و بايد به يكديگر احترام بگذارند؛ به         ها آن ــاتيد  ميا  ةرابط عنوان مثال،  برقرار اسـ ك ي ن اسـ
رقرار ب هاآنميان  يافاصلهاما در يك ترازند،  نيزبستگي، گوينده و مخاطب دانشگاه. در نظام هم

مراتب، ميان گوينده و مخاطب همسر يا دو دوست. در نظام سلسله     ميان دو ةرابط نيست، مانند 
طه  به تراز وجود دارد و يكي در همنا  ياراب ط  مونه براي نباالتر از ديگري قرار دارد،   يارت  ةراب

شجو.    ستاد و دان سله  نظام فرهنگي ايران بهبين كارگر و كارفرما،  يا ا سل مراتبي طور كلي از نوع 
  ).2010راسخ، توكلي و عبدالرضاپور، است (اسالمي

ط توسـ فرهنگي ميان يامطالعه اجتماعي متفاوت، هاييتموقعشـناسـي در   وقترابطه با  در
شــناســي از ديدگاه معناي وقت صــورت گرفت. در اين مطالعه )2011( 5والك و ديالمي وايت،

ــتوني، مراكش و اياالت متحده امريكا    ــور اس ــه كش ــجويان در س افراد با  با رويارويي در دانش
شركت      اجتماعي متفاوت هاييتموقع شد.  سه  ست يمكنندگان با هم مقاي ر د سناريوهايي  باي

سله    متاجتماعي  هاييتموقعدر  مالقات سه قرار مورد  سل ستگي و  ) مراتبفاوت (احترام، همب
را  شد يمدير يا زود محسوب   براي حضور در موعد  هاآنزماني كه از نظر  و كردنديممطالعه 

شخص   شركت   نمودنديمم شان داد كه  شور در    . نتايج ن سه ك ز اقرار با افراد با  تركنندگان هر 
 .دانستنديم حضور مناسبرا گير بودند و همان زمان قرار تر، سختاجتماهي باال

نگ ، از طرفي هارچوب مختلف  يها فره ماني  يها چ ند (    6ز فاوتي دار لك و    مت يت، وا وا
ــوديم). چهارچوب زماني به مدت زماني گفته       2011ديالمي،   در طي آن اتفاق   ياواقعه كه   شـ

وت است و   ثر ةمثابزبانان زمان به. براي مثال، در فرهنگ انگليسي شود يمريزي يا برنامه افتديم

                                                            
1. Scollon&Scollon 
2. Deference 
3. Solidarity 
4. Hierarchy 
5. White, Valk, &Dialmy 
6. Time frames  
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. در فرهنگ اسـپانيايي،  )2011(وايت، والك و ديالمي،  شـناسـي ارزش بسـيار بااليي دارد   وقت
شه كار امروز به فردا موكول   ست     شود يمهمي سيار عادي ا و به تعويق انداختن كارها امري ب

 د وكه قابليت انعطاف دار شود يم). در كشور اندونزي، زمان مانند كشي فرض   1977، 1اپستين (
 دهديمها نشان  االجلمردم آن كشور را نسبت به قرارها و ضرب    ةطلبانواقع رويكرد راحت در

بيش از يك ســاعت ديرتر از زمان  در فرهنگ ســرخپوســتان، جلســات معموالً .)1997، 2(آلوز
در فرهنگ كشــور مراكش، هيچ نيازي به رعايت  ).2006، 3(هاپكينز شــونديمشــده آغاز نيعيت

 منعكسخوبي المثل معروف مراكشــي بهزمان در تمام اوقات نيســت. اين نگرش در دو ضــرب
 »يازي به عجله در كارهاي خوب نيست هيچ ن«و » امروز مانند فرداست «كه عبارتند از:  گردديم

  هــايكــاييامراكثر  )1997لوين ( ةيــدعقبــه  .)483، ص. 2011(وايــت، والــك و ديــالمي، 
ــي را در واحدهاي     وقت  ــناسـ اكثر اعراب آن را در واحدهاي    اما  كنند يمارزيابي   اييقه دق5شـ

دقيقه دير كرده، در    10يا 5: فالني گويند يمبراي مثال   ها يكايي امر. كنند يمارزيابي   اييقه دق15
  ساعت دير كرده است. يك ربع يا نيم گوينديمحالي كه اعراب 

ست،  وم ديگري مفه ست  »4شده دركزمان «كه مرتبط با چهارچوب زماني ا . اين مفهوم در  ا
ساعتي «برابر  ساعتي همان زماني است كه توسط    . گيرديمقرار  »5زمان  ساعت   يهاعقربهزمان 

شان داده   شخصي از زمان است    نوعي اندازه شده زمان درك .شود يمن عوامل كه متأثر از  گيري 
ست  سط اجتماع و عوامل     ياسازه شده در واقع  زمان درك. ايدئولوژيكي ا ست كه تو فردي ا

اگر خانم و آقايي هر  عنوان مثال،. به)2014، 6كاراسكو و دومينگزنك. ( آيديمدست شخصي به
ساعتي برابري ك  شتر از خانم خواهد   ةشد ار در منزل انجام دهند، زمان دركدو در زمان  آقا بي

و  دانند ينمبه انجام كارهاي منزل      دليل عوامل اجتماعي خود را موظف   بود، چراكه آقايان به    
  ).1996، 7(گرينستاين گيرنديمشده را دست باال زمان سپري

                                                            
1  . Epstein 
2. Alves 
3. Hopkins 
4. Perceived time 
5. Clock time 
6. Carrasco & Dominguez 
7. Greenstein 
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عات علمي متعددي در مورد    اخير،  يها دهه در طي  فاوت مطال يان  يها ت به  م فردي مربوط 
ست. اكثر اين مطالعات در    زمان  شده ا سي، روان   جامعه هايينهزمانجام  سي و مديريت    شنا شنا

ــيس   ــت (فرانس ــورت گرفته اس ــون -ص ــميت و رابرتس اين امر موجب پيدايش  ). 1999، 1اس
 »2هوش زماني« هاآن ينترمهمكه يكي از  همختلفي در رابطه با مديريت زمان شـــد يهاســـازه

مان در هوش زماني به شناخت و رفتار يك مدير نسبت به ز) است. 2005، 3(كلمنز و دارليرمپل
ــاره دارد رابطه با خود و  ــتانش اش ــيس زيردس ــميت-(ديل و فرانس  ةيدعقالبته به ). 2009، 4اس

ماني           له هوش ز قا گان اين م ند گار آموزش نيز تعميم داد و آن را براي  ةحوزبه   توانيمرا ن
  مدرسان تعريف كرد. 

بان،   ةحوزدر  له ز يكي اآموزش ز با        ييها مقو بااليي  باط  مان دارد،    كه ارت مفهوم ز
باختين  » 5كرونوتوپ« به   1981، 6( كاني «) اســـت. كرونوتوپ  يك متن   -روابط م ماني در   »ز

شاره  15، ص. 1981(باختين،  مختلفي از  يهاشاخه اخير در  يهاسال مفهوم در  ن. ايكنديم) ا
انگليسي  )2009 ،9پيدرسون؛ 2006، 8بمونگ؛ 2002، 7(چرايرآموزش زبان، همچون تحليل ژانر 

سلي 1999(چراير،  10براي مقاصد خاص  انجام  يهامكالمهچنين در تحليل و هم) 2007، 11؛ كرا
انگليســي براي  ةحوزدر بررســي شــده اســت.    )2006، 12(براون و رنشــا شــده در كالس
 ان باشــد تا به كمك آنآموززبانتواند ابزاري براي مي عنوان مثال، كرونوتوپمقاصــدخاص، به

 در اين مورد تحقيقي توسط صد را بياموزند.  مربوط به مكان و زمان در زبان مق قوانين دستوري 
شــده به نوشــته يهانامهپ صــورت گرفت كه در آن كرونوتو الف)2011قدم و صــبوري (پيش

                                                            
1. Francis-Smythe& Robertson 
2. Temporal intelligence 
3. Clemens &Darlyrmple 
4. Doyle & Francis-Smythe 
5. Chronotope 
6. Bakhtin 
7. Schryer 
8. Bemong 
9. Pederson 
10. English for Specific Purposes 
11. Crossley 
12. Brown &Renshaw 
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شد.          سه  سي با هم مقاي سي و فار كرونوتوپ ابزار خوبي براي سردبير مجالت علمي در انگلي
 . باشديملف مخت يهازبانژانرها در  ةيسمقا

  روش تحقيق. 3
دســت آمده از مصــاحبه با دو گروه مدرســان زبان انگليســي و در پژوهش حاضــر نتايج به

شركت ان مورد تحليل قرار گرفت. آموززبان شده بود و از روش   تعداد  كنندگان از پيش تعيين ن
ــباع داده ــد.  1اش ــتفاده ش ــركت نمودند.   آموززبان 10مدرس و  8، بدين ترتيباس در تحقيق ش

شهر مشهد مشغول به تدريس               سطح  مدرسان همگي در مؤسسات آموزشي زبان انگليسي در 
ــن  37تا 20بودند و بين   ردنفر م 3و  زنر نف 5مدرس،   8بودند. از ميان    ــال سـ ــتند   سـ داشـ

شت توزيع مدرك و  ةنحو). 29ميانگين=( سان بدين قرار بود:    ةر سي    3تحصيلي مدر شنا نفر كار
ي دكتري نفر دانشجو 2موزش زبان انگليسي و نفر كارشناسي ارشد آ 3زبان و ادبيات انگليسي، 
سي.  شغول يادگيري بودند.      آموززبان آموزش زبان انگلي ان همگي در مؤسسات زبان انگليسي م

بوده  39تا19بين  هاآن. سن  ددادننفر را آقايان تشكيل   4و  هاخانمنفر را  6ان، آموززباناز ميان 
سن   سطح كالسي كه در آن   آموززبانسطح بسندگي   . بود 26 هاآنو ميانگين كل  ان با توجه به 
  نفر پيشرفته بودند. 3و سط نفر متو 5نفر مبتدي،  2 ،ثبت نام كرده بودند

ــاحبة   ــاختاريافته   نيمه  در اين پژوهش روش كيفي مصـ ــت. در اين نوع   به  2سـ كار رفته اسـ
شونده            صاحبه  سب اطالعات عميق از م شده و هدف آن ك سؤاالت از قبل طراحي  صاحبه،  م

سؤاالت تكميلي، مورد بررسي بيشتر قرار       . در اين باشد يم و  گيرديمنوع مصاحبه هر پاسخ با 
ــؤاالت  ــخگويان با س ــته » چگونه«و   »چرا«از پاس ــوديمخواس ــتري در مو ش ــيح بيش رد توض

ــخ  با توجه به اهدافي كه از پيش تعيين      پژوهشدر اين  ). 2007، 3خود بدهند (درنيي   يها پاسـ
شناسي شناسي و وقتميان موقعيت ةرابطشده بود، سؤاالت صريحي طرح شد. براي پيدا كردن    

شده بود،   )2011و ديالمي ( وايت، والك كه در تحقيق يوهاييسنار از  ستفاده  شد    ا الهام گرفته 
اجتماعي متفاوت (احترام،  هاييتموقعكنندگان ســه ســناريو در مورد ســه قرار در شــركت كه

                                                            
1. Data saturation     
2. Semi-structured 
3. Dornyei 
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سل    ستگي و  سوب     مراتب)سله همب سد دير مح را از نظر اين كه هر فرد چه زماني به موعد بر
  در قسمت پيوست آمده است.  مصاحبهدر  كار رفتهبهسؤاالت . كردنديم، ارزيابي شوديم

  تايجن. 4
طور هب .استخراج شد   يكمربوط به هر ، موضوعات كليدي و فرعي هامصاحبه تحليل  پس از

ن كنندگان نسبت به زمااز نگاه مشاركت ايجنبهيك اج شد كه هرموضوع كليدي استخر 6كلي، 
  . )2(جدول  دادندميرا نشان 

  

  هامصاحبهموضوعات اصلي و فرعي مستخرج از  .2جدول 
  موضوع فرعي موضوع اصلي

رويكرد منفعالنه نسبت به زمان 
  ايران ةروزمردر فرهنگ 

  بودن تأخيرهاعادي -
  زنجيروار بودن تأخيرها -
  كردن كارها به آخرين لحظاتموكول-

عدم توجه كافي به زمان در نظام 
  آموزشي ايران

  بودن شرايط براي تمامي مقاطعيكسان -
  رعايت زمان در صورت وجود اجبار و نظارت -
 فرهنگيةريشوجود-

درصد باالي هدر رفتن زمان در 
  زبان هايكالس

  خطاها ةاندازتصحيح بيش از  -
  انآموززباناظهارنظرهاي بسيار  -

 ةرابطحق تأخير بر اساس نوع 
  اجتماعي

  راجتماعي باالت ةرتبمجاز دانستن تأخير براي افراد با  -
  مجاز دانستن تأخير براي افرد نزديك -

  آينده زمان زندگي در
  نگراني نسبت به آينده -
  نشمردن حالمغتنم -

عدم تأثيرپذيري از فرهنگ 
  شناسيانگليسي در وقت

  شناسي در فرهنگ انگليسيآگاهي نسبت به اهميت وقت -
  دليل شرايط بيرونيعدم تأثيرپذيري به -

  

  ايران ةروزمررويكرد منفعالنه نسبت به زمان در فرهنگ . 1. 4
سؤال    سخ به  شما چ به« در پا »  ؟شود ميما به زمان اهميت داده  ةروزمرقدر در فرهنگ نظر 

ــاحبه  ــوندگان همگي بر اين عقيده بودند كه به زمان در فرهنگ        مصـ ما اهميت داده     ةروزمر شـ
براي  حتي«باور داشتند كه  هاآن. »طوركلي مديريت زمان در فرهنگ ايران ضعيفهبه« و شودنمي
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و با تمام شــعارهايي كه در   »چه برســد به وقت ديگران نيســتيموقت خودمون هم ارزش قائل 
  :  كنيمنميعمل  هاآنبه  دهيمميمورد ارزشمند بودن وقت 

. ما جوري هستيم كه  كنيمنميبا وجودي كه ميگيم وقت طالست اما هيچ وقت بهش عمل  «
ساعت       خواهيمميبايد زودتر بگيم تا همه اون وقتي كه  ساده.  سن. حتي براي يك مهموني  بر

  ».پنج شروع مي شه الكي مي گيم چهار و نيم كه همه پنج بيان
دي  عا در فرهنگ ما كامالً» دير كردن در حد يك ربع بيســت دقيقه«كنندگان از نظر شــركت

شه براي دير كردنا و تأخيرامون بهانه داريم. ترافيك بود، كاري  «و  شود ميتلقي  پيش  امربهمي
سفانه  » .كنيممياومد و... بعد با يك عذرخواهي تمومش  ست « نوعي دير كردن را حتي متأ »  يژپر

  .دانيممي »با كالس«و 
ــركت  ةگفت به   چنينهم ــه به      عادت داريم  كنندگان  شـ موكول  90 ةدقيق كارهايمان را هميشـ

ــوع را اين   يكي از »پرتي وقتمون زياده و بازدهيمون كم.«. بنابراين كنيممي ــان اين موض مدرس
  گونه بيان كرد:

، زمان ما رو كنترل مي كنه. يعني به جايي كه زمان را در دســـت كنيمنميما زمان را كنترل «
  »نفعل هستيم.بگيريم، نسبت بهش م

ت  گان           ةنك ند ــركت كن كه شـ ــت  لب در اين اسـ طه جا يان   ايراب ــيالت و م ميزان تحصـ
  :ديدندنميبودن در جامعه شناسوقت
سطح تحصيالت ربطي      در جامعة« شاغل و  ميزان اهميت به زمان خيلي كمه. خيلي هم به م

ــت كه بتونيم بگيم فردي كه  نداره. البته اين دو عامل بي ــتند ولي در كل اين طور نيس تأثير نيس
  »ه.تر شناستره به زمان بيشتر اهميت ميده و وقتتحصيل كرده

 دشو ميديركردها فراگير ، شود ميكه تأخير امري عادي محسوب   ايجامعهاست در   طبيعي
  :گيردميصورت پيوسته تمام ابعاد زندگي را دربر و به
ضعيفه. وقت دكتر  « ساعت دو  نميريموقع به گيريمياهميت به زمان خيلي   تو. حداقل دو 

شي ساعت و نيم معطل   شگاه قرار ميذاري امكان نداره كارت به مي لبته . اشه بع انجام موق. با آراي
صيري نداره چون   شايد   شگره هم تق شتري قبليش هم نيم  اون آراي نا اي ةهمساعت دير اومده.  م

      »زنجير كنار هم باعث ميشه آدم هميشه ديركرد داشته باشه. هايحلقهمثل 



 11                         .... آموزانزبان و انگليسي زبان مدرسان ديدگاه بررسي                 نهمسال چهل و  

 

  عدم توجه كافي به زمان در نظام آموزشي ايران. 2. 4
 آموزشي ما چقدر  نظامنظر شما در  به«به سؤال   شوندگان مصاحبه  هايپاسخ اين موضوع از  

ه در  بودند ك اين باور كنندگان همگي برگرفته شد. شركت» ؟ چرا؟ شودميبه زمان اهميت داده 
سطح   ةيش ر هاآن ةيدعقبه هميت الزم را ندارد. آموزشي ما زمان ا  ةجامع عدم توجه به زمان در 

 هاآناز نظر  زمان در فرهنگ روزمره اســـت.آموزشـــي نيز همان رويكرد منفعالنه نســـبت به 
دبســتان تا دانشــگاه   «ان آموززبانبه قول يكي از  ت در مقاطع مختلف تفاوتي ندارد ووضــعي

شاركت   . در »همش يكيه شگاه، م شجويان    از قائلكنندگان مقطع دان شدن ارزش براي وقت دان ن
ضايتي   ستادي قرار مي «از اين كه و  كردنديمابراز نار  چنينهم .»نيومدن بينييمذاري ميري با ا

ــدهتعريف  ةبرنام  نبودن  ــي  عاملي منفي در مديريت زمان    براي تدريس را   ياشـ امور آموزشـ
  .  دانستنديم

صي براي مديريت زمان نداريم. مثالً      در جامعة« صول خا شي ما ا ستادي خودش   آموز هر ا
  »گيره در طول يك ترم چه مطالبي رو تدريس كنه.تصميم مي

شاركت  سته به عوامل فرهنگي     كنندگان علت وقتم سي در آموزش را واب شنا ست يمن و  نددان
ــي هم تحت   ةجامع  چون در فرهنگ ما مديريت زمان جا نيفتاده،        «بدين باور بودند كه      آموزشـ

  . يكي از مشاركت كنندگان در اين مورد اظهار داشت: »تأثير قرار گرفته
ــه. به  كمي ما از نظر فرهنگي فكر  مثالً« مين خاطر ه نيم اگر دير بريم مهموني خيلي باكالسـ

كنن اگر زودتر از شاگردها برن سر كالس   معلمامون هميشه دير ميرن سر كالس. چون فكر مي  
د طوري ميرن سر كالس كه بعد از شاگردا   نصورت خوبي نداره.حتي اگر در دفتر آماده هم باش  

  »باشه.
صدق   هايشهماو  هايسخنران البته اين امر در مورد  سخنراني به همايش  «: كنديمنيز  اگر 

  »ده.نه و اين پرستيژ كارش رو نشون ميدير بك بايد حتماً شهبدعوت 
ــاحبه ــوندگان بر اين عقيده بودند از طرفي ديگر، مص د كه اجبار وجو ييهاوقتفقط « كهش

  گفت:ان در اين مورد آموززبانيكي از » شه.داشته باشه زمان درست رعايت مي
موقع كالس رو تموم مي كنن. دليلش هم سر موقع ميان و به  البته اساتيد سر كالس معموالً  «

ــه. كالً ــاتيد به كالس نظارت ميش بايد رو كارامون نظارت   هايرانياما  اينه كه بر رفت و آمد اس
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  شه زمان كالس براشون مهم  ي كه هست باعث مي واقع نظارت درباشه تا درست انجام بديمشون.    
  »باشه.
  زبان هايكالسدر  رفتن زمانهدرباالي  درصد .3. 4

ــان از نظر  ــدزبان   هاي كالسدر  انآموززبان و  مدرسـ ــت. از     درصـ هدر رفتن وقت باالسـ
ــحبت  ــلي براي اتالف وقت به    ها آن هاي صـ ــحيح خطاها    دو دليل اصـ ــت آمد: تصـ و  1دسـ

  ان.آموززباناظهارنظرهاي 
، ودش ميضروري و طبيعي در روند يادگيري زبان تلقي   ايمرحلهخطا كردن جايي كه از آن

، 2(هندريكســون باشــدميزبان  هايكالسبازخورد در  انواع ترينرايجتصــحيح خطاها يكي از 
بر است و گاهي اوقات  زمان ايمقولههر دو گروه بر اين باور بودند كه تصحيح خطاها   ).1978

 ان در اين مورد اظهار داشت:آموززبان يكي از. گيردميوقت كالس را بيش از اندازه 

ــت مدرس تمام « ــحيح و كنترل كنه. اين ور هاغلطبه نظر من الزم نيس طوري هم وقت تص
  ».زيادي صرف اين كار ميشه و هم گاهي اوقات كالس از روند اصليش خارج ميشه

ــعي خود براي   ــحيح خطاها  مدرســان نيز از س ــاص ندادن بيش از حد زمان به تص اختص
  . يكي از مدرسان در اين مورد اظهار كرد:  گفتندمي

شتباهاي        هاييمقولهيكي از « صحيح ا سه همين ت سا ست. من  آموززبانكه از نظر زماني ح ا
شت     شتباها رو ياددا   سو آخر كال كنمميخودم براي اينكه در روند كالس تداخل ايجاد نكنه ا

   »زمان خاصي رو بهشون اختصاص ميدم.
ش آموززباناظهارنظرهاي  موضوع  سان. در واقع   تا شد ان مطرح آموززبانتر توسط  ان بي مدر

 ةجنبكه  شــدميوهايي ســپري ســياري كه در كالس براي بحث و گفتگزمان بان از آموززبان
رنظر اخاطر اظهبهنظر من وقت زيادي در كالس به« :نمودندمينداشت، ابراز نارضايتي يادگيري 

گاهي «و  ».كار ميشــه ميگذره. يعني وقت مفيد كالس كمه در مورد موضــوعي كه انآموززبان
و   ندكنميايي كه حرافند بحث رو كنترل آموززبان شه و بحث از موضوع اصلي خارج مي   اوقات

                                                            
1. Error correction 
2. Hendrickson 



 13                         .... آموزانزبان و انگليسي زبان مدرسان ديدگاه بررسي                 نهمسال چهل و  

 

سته  شه.   كننده ميكالس هم خ سان نيز   »شه و هم بازدهيش كم مي شتند كه مديريت  مدر اظهار دا
  بسيار مهم است و بايد زمان را در نظر داشت: گوگفت صحيح كالس در مواقع بحث و

ــه كه       « ــمون باشـ و به  ر زياد بحث   انآموززبان موقع بحث و گفتگو در كالس بايد حواسـ
  »ون خارج ميشه و خب وقت تلف ميشه.طوري كنترل كالس از دستمحواشي نكشونن. اين

صالح روان آموززبانوجود  سي    ان پرحرف يا در ا اتالف وقت  ي از داليليك »گرابرون«شنا
  كالس بود: گو دردر هنگام بحث و گفت

  »زه بديم تمام وقت كالسو ميگيرن.پرحرفند و اگر بهشون اجا انآموززبان ضي ازعب«
ــد كه آيا براي جلوگيري از اتالف وقت        ــيده شـ ــان پرسـ ــؤاالت تكميلي از مدرسـ  در سـ

شتند كه معموالً  هاآناكثر  يا خير. دهندميانجام  ريزي پيش از كالسبرنامه  ايامهبرنبا  اذعان دا
س يكي از  .كنندميتر آن را روي كاغذ پياده اما كم شوند ميدر ذهن خود وارد كالس  در   انمدر

  :گونه بيان كرداين اين مورد
قت  « يه     طرح درسمن خودم هيچ و بل ته ها و      . كنمنمياز ق ياز ند كالس و ن چون رو
ــتقبال     تعيين رامبزمان   مهمه.  رامبان آموززبان  هاي انگيزه ــت بلكه اسـ ان از آموززبان كننده نيسـ

  »اهميت داره. رامب كنمميكه دارم كار  فعاليت يا مبحثي
شركت  سا در واقع، از نظر اين  عتي در كالس اهميت ندارد بلكه آنچه مهم است  كننده زمان 

  است. انآموززبانشده توسط زمان درك
  اجتماعي ةرابطوع حق تأخير بر اساس ن. 4. 4
ساع   « شما: دانشجو    صبح  قرار مالقات  دارد. به  10ت استادي با دانشجويي در دفترش  نظر 

؟ اســتاد چه زماني به دفترش برســد، دير محســوب شــودميچه زماني برســد، دير محســوب 
  »؟شودمي

) 2001اســكالن و اســكالن ( ةنظريكنندگان براي اين موقعيت كه در آن بر اســاس شــركت
مراتبي اســت، اظهار داشــتند كه اســتاد از يك ربع تا چهل و پنچ دقيقه  ارتباط از نوع ســلســله

دليل آنكه داراي موقعيت اجنماعي بااليي اسـت، اما دانشـجو حق دير كردن    دير كند به تواندمي
شجو  دان«يا » .يادبسر موقع   اما دانشجو بايد عيب نداره چون استاده.   يادبهر وقت استاد  « ندارد.

دهمچنين مجاز بودن  هاآن» دير محســوب ميشــه. چون دانشــجويه. شــهبش ده و يك دقيقه ه
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ــتاد را ــغل مربوط به تأخير اس ــتر ةمش ــتندمي وي كاري بيش فردي كه موقعيت اجتماعي « :دانس
 ان واحدشــوندگمصــاحبهبنابراين، .» يادبتره طبيعيه كه ديرتر باالتري داره، چون ســرش شــلوغ

ساتيد      وقت زماني سي را براي ا ساب   15شنا ساعت، چهل و   كردندميدقيقه ح (يك ربع، نيم 
  .  دانستندنميپنج دقيقه)، در حالي كه دانشجو را مجاز به تأخير 

ــند، دير         كار با هم قرار مالقات دارند. به     دو هم« ــما هر كدام تا چند دقيقه دير برسـ نظر شـ
  »؟شودميمحسوب 
شد مياز نوع احترام  ن موقعيت نوع رابطهدر اي سكالن،     با سكالن و ا واقع دو در ). 2001(ا

برقرار اســت، بايد به  هاآنميان  ايفاصــلهجا كه ي قرار دارند اما از آنطرف در يك تراز اجتماع
صاحبه  هم احترام بگذارند. ستند ميدقيقه  10تا5را  مجاز شوندگان حداكثر تأخير م . بنابراين، دان
  .كردندميدقيقه تلقي  5شناسي را براي دو همكار واحد زماني وقت

ساعت  يداكردهدوست نزديكتان را به نهار دعوت  « شما   بعدازظهر است.  1. قرارتان  به نظر 
  »؟شوديمدوستتان چه زماني برسد، دير محسوب 

 شود يمنوع رابطه محسوب   ترينيكنزدو بستگي است   فرما در اين موقعيت همحكم ةرابط
دقيقه را در   15دهندگان واحد زماني ). در مورد اين ســؤال، پاســخ2001(اســكالن و اســكالن، 

ــله  ةرابطنظرگرفتند و مانند حق تأخيري كه براي فرد با تراز باالتر در  ــلس ائل بودند،  مراتبي قس
  . دانستنديمدوست نزديكشان را هم مجاز به تأخير تا نيم ساعت 

ــدن حق تأخير بر ئل قا  اجتماعي در  ةرابط يجه گرفت كه نوع    نت توانميبدين ترتيب    اي شـ
 يمراتبلسلهس ةرابطشدن حق تأخير در دو نوع قائل  هاطبق يافته ديگران بسيار تأثير گذار است.

ز مراتبي باالتر اســلســله  ةرابط. البته واحد زماني براي تأخير در شــودميبســتگي ديده همو 
  همبستگي است.

  زمان آيندهدر زندگي . 5. 4
آينده را  »؟كنيدميينده زندگي آبيشتر در گذشته، حال يا   «پاسخ به سؤال   در  كنندگانشركت 

  .  دانستندميديگر  هايزمانتر از رنگ پر
در   گمب. اما اين كه كنمميپردازي . حتي گاهي اوقات خيالكنمميمن بيشــتر به آينده فكر «

  ».كنممياين دروغه. همش خودم را در آينده مجسم  كنمميحال زندگي 
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دگي و زن كردندميكر در مورد گذشته ف  تربر روي آينده تمركز داشتند، كم  هاآندرحالي كه 
  :پنداشتندميكردن در زمان حال را دشوار 

ته هم فكر     كنمميخيلي به آينده فكر   « ــ ميگم. كاش ن  اي البته ولي كمتر.  كنممي. به گذشـ
   »بايد درحال زندگي كرد ولي سخته. اعتقاد دارم خورمنميهم افسوس 

از « فايده اســت:و افســوس خوردن آن بي »گذشــته هاگذشــته«برخي بر اين باور بودند كه 
در  . كنميمبه ديد تجربه بهش نگاه بيفته  رامبگذشــته هم پشــيمون نيســتم. بدترين اتفاقات هم 

ــتاما برخي نيز از » دادم. ... اون زمان با اون عقل فالن كارو انجام     ــيماني  ةگذشـ خود ابراز پشـ
  .كردندمي

جامعه  »ينيبغيرقابل پيش«و » متغير«شرايط   ةنتيجشوندگان اهميت دادن به آينده را  مصاحبه 
ستند مي سترس و نگراني براي   دان شه بايد    «: شد مي هاآنكه موجب ا شور ما طوريه كه همي ك

ــونهكردن به آينده منو ميفكر ، مآينده را در نظر بگيري ده بعضـــي وقتا نگراني از آين«يا » .ترسـ
  »نگرانم. يادبِخواد پيش كه چي مياذيتم ميكنه. از اين

شركت تمرشايد يكي از داليل   شد كه  كنندگان كز  سنين جواني روي آينده اين با  همگي در 
ست.        شه براي جوانان مهم بوده و ه ست كه آينده همي شتند و طبيعي ا اما فكر كردن در  قرار دا

ــت بدهيم  و       آينده نبايد به     ــد كه حال را از دسـ ــورتي باشـ قدر آن را ندانيم. آن چه در     صـ
سوس  شركت  شتر نگراني و فكر كردن در مورد آينده بود و نه زندگي كردن    بودكنندگان مح بي

ي از ل؛ چراكه وقتي در ســؤاالت تكميآينده ريزيبراي  تالش و برنامهاســتفاده از آن  در حال و
سيده   هاآن سخ  كننديمرا برطرف  شان يندهآكه چگونه نگراني از  شد يمپر  اغلب اين هاآن، پا

  ت:فكنندگان گدر اين رابطه يكي از شركتريزي ندارند.كافي تالش و برنامه ةانداز هببود كه 
 ريزيكردن در آينده بايد طوري باشه كه آدم مدام در حال تالش و كوشش و برنامه  زندگي«

صورت منفعالنه در آينده  . اما من بهشه بِاين سعي و تالش بايد در زمان حال انجام   باشه و طبعاً 
   »ي بهتر كردنش كاري انجام نمي دم.. يعني زياد برابرميمر سبِ

  شناسيهنگ انگليسي در وقتعدم تأثيرپذيري از فر .6. 4
آن را  وشناسي در فرهنگ انگليسي زبانان آگاه بودند    نسبت به وقت  انآموززبانمدرسان و  

  :ديدنديم هاآناز عوامل پيشرفت 
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ن. دبه زمان خيلي اهميت مي هازبانكه انگليســي بينيمميو ...  هافيلم، هاكتابهميشــه در «
ــه  ــتن.   on timeهميشـ ــايد يكي از داليل       هسـ ــون از اين نظر از ما بهتره. شـ خب فرهنگشـ

  ».مين باشهپبشرفتشون هم ه
ــياما تأثيرپذيري از وقت ــناشـ دليل آن را به  و ديدهميرنگ را در خود كم هاآنفرهنگ  شـ

ما ها رو تقليد كنم. اشناسي اونوقت كنمميسعي « :دادندمينبودن شرايط الزم در جامعه نسبت 
ستن.   سخته چون بقيه وقت  ست دادن   ةمايو آن را » شناس ني ستند ميخود  ةانگيزاز د  در«: دان

و    on timeحتي اونا دو تا اصطالح  بودن خيلي مهمه.  شناس موقع و وقتبه هاخارجينگ فره
in time  ــعي كردم اين جنبه از فرهنگ اونا رو ياد بگيرم و بهش عمل كنم. اما  دارن. من هم س

صاً        صو ستم. مخ شه موفق ني قع نمياد موذارم اون بهوقتي با يكي قرار مي بينمميي وقت خب همي
  »دم.انگيزم رواز دست مي
  كنندگان در اين رابطه بيان كرد:يكي از شركت

ده نسبت  باعث ش  تأثير نبوده ودر من بي هازبانشناسي در فرهنگ انگليسي   آشنايي با وقت «
ساس     ضوع ح سي زندگي    وقت ةجامع. ولي خب چون در شم بِبه اين مو شم  كنيمنميشنا ، تال

   »ميشه. offو  onبودن هميشگي نيست و   on timeبراي 
صاحبه    ضي از م شتند كه وقت شوندگان نيز  بع سي را    به اين نكته اذعان دا ه مرور بايد ب«شنا

   »تغيير بده. در اين مورد يك دفعه نميشه آدم خودشو«كه و اين» زمان فراگرفت و تمرين كرد

  گيري. بحث و نتيجه5
 در موردبود ان آموززبانهدف از انجام اين مطالعه بررسي ديدگاه مدرسان زبان انگليسي و    

طور . نتايج بهشــودميما داده  ةروزمراهميت و توجهي كه به زمان در امور آموزشــي و فرهنگ 
و   اندناراضــياين ســطوح مديريت زمان در  ةنحوان از آموززبانكلي نشــان داد كه مدرســان و 

تند و  شناس نيس  ان در فرهنگ انگليسي زبانان، وقت خود نيز با وجود آشنايي كامل با اهميت زم 
  . پردازيممي هايافتهدر اين قسمت به بسط و تفسير  .كنندنميدرستي مديريت خود را به زمان

ساير  خاصي كه دارند   هايويژگيدليل انگيسي به زبان  هايكالس شرايطي متفاوت با   حائز 
عبارتند از: بحث در مورد موضــوعات مختلف،  هاويژگياز اين  هايينمونه. باشــندمي هاالسك

ــميمي (   گروهي،  كارهاي  انجام دادن   ــتانه و صـ ــتن محيطي دوسـ ؛ 2011قدم  پيش نك: و داشـ
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ان به آموززبانو  باالســتها سدر اين كال 3فرديت ميزان). 5201قدم، ذبيحي و شــايســته، پيش
  بسياري دربردارند و  مزاياي هاويژگيشك، اين  بي .باشند مينظرات و عقايد خود  ةعرض  دنبال
ند مي به گفتگو،         توان مايل  يت، هوش هيجاني، ت ماعي و    هاي مهارت موجب افزايش خالق اجت

 بايد توجه داشتان شوند. در عين حال، آموززباندر ترس از صحبت كردن  و مقابله با خجالت
موجب هدر رفتن  توانندمي هاويژگياين  اگر مديريت صــحيحي در كالس صــورت نگيرد، كه

  شوند.  زمان
فرهنگ  ةمقايســـزبان انگليســـي اســـت،  هايكالسكه مختص  هاييويژگييكي ديگر از 

  شان دادهنزبانان است. تحقيقات پيشين خصوص فرهنگ انگليسيديگر به هايفرهنگخودي با 
سفانه ا    ست كه متأ ستحال اغلب موارد موجب  ين امر درا سان  و انآموززبانفرهنگي  ةا حتي مدر

ــبوري،  پيش  ( گردد مي  ؛ 2011رحيمي،     ؛2009قــدم و نــاوري، ؛ پيش  ب 2011قــدم و صـ
سولي و كاميابي،       سوندي، قن سان  فقط  آموززبان آيدمينظر به). 2010شاه  هايجنبهان و مدر

آن كه توجه  مثبت ةجنبكه نســبت به  ي؛ در حالكنندميمنفي فرهنگ غربي را فراگرفته و تقليد 
ست تأثيرپذيري كم     به زمان و وقت سي ا بيروني  شرايط  هاآنخود  ةگفتبه  لبتها ؛ي دارندترشنا

  . گيردمي هاآنشناسي را تا حدودي از وقت ةانگيز
سبت  شوندگان مصاحبه اين است كه   شود ميديده  هايافتهتناقضي كه در   ساتيد   رتأخيبه  ن ا

 اهآنگرقتند و از اما وقتي در ســـناريوي فرضـــي قرار مي كردندميابراز نارضـــايتي قرارها  در
ن اديركند، تا نيم ساعت يا چهل و پنچ دقيقه را بي  تواندميكه تا چه اندازه استاد   شد ميپرسيده  

عد فرهنگي بر بعد اخالقي ب ما ةجامعدر  له اســت كهئاين مســ ةدهندكته نشــان. اين نكردندمي
نبايد زمان دانشـــجويان را هدر   كه از نظر اخالقي اســـتاد دانندميدر واقع همه ارجحيت دارد. 

ــت و نظ     ةرتب  دليل آن كه  به دهد، اما    ــجوسـ ــتاد باالتر از دانشـ ام ادب در فرهنگ ما از نوع   اسـ
سله    ست ( سل سالمي مراتبي ا ضاپور،    ا سخ، توكلي و عبدالر شج 2010را ستاد را  )، دان و تأخير ا

  . پذيردمي
 ةاژوبيشـــتر مأنوس بودند تا  »وقت« ةواژكنندگان با جالب توجه اين بود كه شـــركت ةنكت

دليل به تواندمياين نكته . كردندميتر اســتفاده بيشــ» وقت« ةواژو در حين مصــاحبه از  »زمان«
                                                            
1. Subjectivity 
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ــمي قدم، طباطبايي (پيش 4هيجانيحس تر بودن ميزان و در نتيجه پايين» زمان« ةواژبودن  تررس
صاحبه ) 1392و ناوري،  شد.  شوندگان به  م س آن با  متذكر اين نكته تواندميهمچنين  لهئاين م
صاحبه در  شود كه  ميزان حس كه  كار رودبه كلماتي، گيردميصورت   هاپژوهشكه در  هاييم
  باالتر است. كنندگان براي شركت هاآنهيجاني 
شخص  هايافتهطور كه همان ش ، كردند م ست.  توجهي يا كمبي ةري توجهي به زمان فرهنگ ا

سيار به م  ةتوصي اگرچه در فرهنگ ديني و همچنين ادبيات ما  شمردن ب ادن  و هدر ند وقت غتنم 
 .شود نميطور كه بايد و شايد اين توصيه رعايت   آنفرهنگ روزمره  در ه است، متأسفانه  آن شد 
ــي از عدم توجه به زمان را حل كنيم،   اگر بخواهيم بنابراين ــكالت ناش ــتميمش گ  فرهن بايس
سترش دهيم.      وقت سي را در جامعه گ  تواندمياين امر با نظارت بر رعايت زمان در كارها شنا

 هاآنشــوندگان اذعان داشــتند، در اموري كه نظارت بر طور كه مصــاحبهآغاز شــود، زيرا همان
و   كندميبيروني ايجاد  ةانگيزظارت و تشوق و تنبيه در ابتدا  ن. شود ميزمان رعايت وجود دارد 

عادت   تدريج موجب  به  جاد  ــازي فرهنگ  وواره اي به   . گرددميسـ  ةحوزراهكار ديگر مربوط 
خش بالهام تواندميزبانان وجود دارد شناسي كه در فرهنگ انگليسي   وقت. شود ميآموزش زبان 

ــد. بدين ترتيب، اين  ــيو تأثيرگذار باش منفي  هايهجنبزبانان (برخالف جنبه از فرهنگ انگليس
 قابل توجه ديگر آن است ةنكت زبان و مطالب درسي پررنگ گردد. هايكالسدر  بايستميآن) 

آشــكار بود، ضــرورت انجام مطالعات در  هامصــاحبهكه ميل افراد به ســمت آينده كه در نتايج 
  . كندميرا ايجاد سمت آينده به ژوهي و سوق دادن هدفمند افرادپآينده ةزمين

ــوع زمان در  ــياري دارد.  ةحوزموض كه با توجه به اينآموزش زبان اهميت و كاربردهاي بس
ضرو  ست،  يادگيري زبان امري  سريع هرري در دنياي امروز ا صورت گيرد،  چه اين فرآيند  تر 

اي  ان در تنگنآموززبان تافل،س و آيلت هايآزموني از موارد، مانند در برخاست.  آموززباننفع به
ــ ةنمردســت آوردن زمان براي به له اهميت هوش زماني را  پررنگ  ئالزم قرار دارند كه اين مس

شايد بتوان گفت   كندمي يشتري  ي كه حساسيت ب  آموززبان. در فرآيند آموختن ساختار زبان نيز 
ــبت به زمان دارد،  ــيغهنس ــيه جاي تحقيق و فراگيرد كه تواندميافعال را بهتر  هايص  اين فرض

                                                            
1. Emotioncy 
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تر به آن اشاره شد، نقش بارزي در يادگيري ساختار    پ نيز كه پيشكرونوتوبررسي دارد. مفهوم  
  .  كندميزماني زبان ايفا 

يان دانشجو ديدگاه ، صورت گيرد. اوالً  تواندمي مطالعهتري در راستاي اين  بيش  هايپژوهش
ساير     سان  شته و مدر شي،  در مورد مفهوم زمان و ميزان اهميتي كه در هار فرهنگ و   نظام آموز

شجويان   ،. ثانياًشود يررسي   تواندمي، شود ميما به آن داده  ةجامع ف مختل هايرشته ديدگاه دان
سبت به مفهوم زمان   سه   تواندمين شجويان  شود با هم مقاي شت . براي مثال، دان مكن فيزيك م ةر

الوه عبه دانشجويان علوم انساني در مورد مفهوم زمان داشته باشند. است ديدگاه متفاوتي نسبت 
شار و     ساير اق  جايمديريت آن  ةنحوزمان و  ةلئمس مشاغل در مورد   بر بافت آموزشي، ديدگاه 

سي دارد.  ست.            تحقيق و برر سيده ا شهد به انجام ر شهر م سطح  ضر در  بنابراين، پژوهش حا
ست  ايران ممكن شهرهاي  ساير  انجام آن در شان دهد.   ا همچنين، انجام اين نتايج متفاوتي را ن

ستاها و     سطح رو س نوع پژوهش در  شهرها     ةمقاي سبت به زمان در  نتايج آن با ديدگاه مردم ن
  اطالعات جالبي در مورد اين موضوع فراهم آورد.  تواندمي
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