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 ، تهران، ایران(مدرّسمحمودرضا گشمردی )گروه آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت 
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 چکیده

 توجّااه اااو اریاار یااادریرو و ملولااه نر نااه در د ااه-ارتباااب باایا نراینااه یااادد  

، محلّلااننظاران حاوزۀ وماوزا را باه راود معطاو  سارده اسار  از نظار ایاا صاحب

ل و او اسار ساه در براار اجاماات و تحار تاوایر  وامایاادریرو پهیاهه-نراینه یاادد  

تااوان مطالعااات نر نااه و نماا  بااه  ماایا دلیاال ریاارد ماغیر اااو نر ن اا  شاا ل ماا 

  بااار جریاااان ماغیر ااااو نر ن ااایاااادریرو را از ی اااهی ر جاااها دانرااار و تاااوایر 

یاادریرو را نادیاهه ررنارر در  مایا راسااا، پااو   حاآار بار ون اسار تااا -یاادد  

 ااو نر ن ا  نراریاران ایرانا  بزاردازد و از ساوی  دی ار، از سوی  باه مطالعاه ویارا 

ق تحلّا منظورباهرا بررسا  و واسااوو سناهر  محاور ااو نر ناهام ان تغییر ایا ویارا 

سااااربردو در زمیناااه نرایناااه  ال اااوی  بهیناااه وا اااها  پااااو   و دساااایاب  باااه 

او باار نر نااه شااب ه تف ّاارملالااه حاآاار تااوایر روا  یااادریرو زبااان نرانرااه،-یااادد  

مااورد  «ابعاااد نر ن اا   انراااه»ومااوزان ایراناا  را در چااارچوی ال ااوو یااادریرو زبااان

 نفاار از 04 وزمایشاا  در باایاد ااهر ایااا پاااو   بااا روا شاابهار ماا بررساا   اار

نرانرااه مشااغو  بااه تح اایل در سااا   ادبیّاااتان ملطااک سارشناساا  زبااان و دانشااجوی

 اااو بااراو ساانج  م لفااهدانشاا اه ح اایز ساابزوارو انجااام ررناارر  82 -84تح اای   

ساااراه ابعاااد نر ن اا   انراااه قنر نااه یااادریرو جامعااه ومااارو از پرسشاانامه محلّاا

بایا ابعااد ناصا ه  ار اا بیاان ر تفااوت وماارو معنااداسافاده شهر بررسا  و تح یال داده

 ماااهّتریاارو ب نهن اارو، جهااارزن-ررایاا ، مردن اااروجماااک- ااهرت، نردررایاا 
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رریاازو در اوت ومااارو معنااادار باایا بعااه ابهااامو  ااهم تفاا مااهّتسوتاااهریاارو جهاار

 اااو پاااو   از یااش سااو نشااان داد سااه  اااو وزمااای  و سنااار  بااودر یاناااهرااروه

طاور معناادارو ابعااد نر ن ا   انرااه را باهتواناه او ما شاب ه تف ّارشیوۀ  سارریروبه

ایااا روا ام ااان و برااار  سارریروبااهدی اار، دریااانایز سااه  سااوی  ازماااوار سااازد  

 سازدروموزان نرا ز م مناسب  را براو اص اح تهریج  نر نه یادریرو زبان

زباان  وماوززبااناو، ابعااد نر ن ا   انرااه، شاب ه تف ّارنر نه یاادریرو،  :کلیدواژها

 یادریرو-رانره، نراینه یادد  ن

 مهمقدّ. 1

ه تااوایر نر نااه باار نراینااه نظااران حااوزۀ ومااوزا معالااه بااامااروزه براایارو از صاااحب

یاادریرو - ان  اام   ما ار در نرایناه یاادد  ناویاادریرو  راانه و نر ناه را باه-یادد  

، 3سرتیااه  7100، 7  سااارت، سااارتا و ولااه7100، 0بااراو ملااا ، دبنااو) وورنااهشاامار ماا بااه

 اااو نظریّااهیااادریرو و -، نراینااه یااادد  محلّلااان  از نظاار ایااا (7103، 0وانااه 7117

غالاب در  ار جامعاه   اا و  وامال نر ن ا ِمفاا یز اساسا  راود را از ارزا ،مرتبط باا ون

ساان، نر ناه نشایننهر باهیااجاماا   ون جامعاه باه باار ما -ریرنه و در برار نر ن ا م 

یااادریرو و از سااوی  دی اار، ماغیاار -اساار بااراو نراینااه یااادد  و ظرناا   از سااوی  برااار

یااادریرو در  اار نر نااه -نراینااه یااادد   یااادریرور-نراینااه یااادد   ماا ارو اساار در ساالّ

   اااو سنشاا ران اصاا   ایااا نراینااه مافاااوت اساار ااا و برداشاارمطااابق بااا ن اارا

 اااو نر ن اا   ااا و اناظااارات مافاااوت  دارنااه و ایااا تفاااوت اااو مافاااوت ارزانر نااه

 اااو نر ن اا  م ا اا  ال وتااوایرات  میلاا  باار چ ااون   تااهریی و یااادریرو دارنااهر 

یااادریرو، رناار ااا و تعام ااات یادد نااهه و یادریرنااهران را تحاار تااوایر -نراینااه یااادد  

 اا و مفروآاات  ار نر ناه در ماورد یاادریرو، یادریرناهه، یادد ناهه ارزا رد اه رار م 

                                                           
1. Debono 

2. Carette, Carton, & Vlad 

3. Cortier 

4. Wang 
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 اااو  اااو تااهریی و رواایااا اماار، شاایوه تبکبااهدارد   تفاااوت ااا و ررر بااا دی اار نر نااه

  ا مافاوت اسرریادریرو در بیا نر نه

 نااوان او را بااه نااه، مفهااوم تااازهیااادریرو از منظاار نر-بااه نراینااه یااادد   توجّااه

را  7و بروناار 0وی وتراا   رحااوزۀ ومااوزا ساارده اساار ادبیّاااتوارد  «نر نااه یااادریرو»

دانراار سااه ملولااه نر نااه یااادریرو را در  رصااه ومااوزا   محلّلااانلاایا جاازو اوّ تااوانم 

پیااهه ساه مراحال  «رشاه شانارر ن نا »در واسان  باه نظریاه  مطرح سردناهر وی وترا  

ساه یاادریرو ریشاه در ررنار، معالاه باود رشه شنارا  ی ران  را براو  ماه در نظار ما 

مالاباال یااادریرو و  باار ارتباااب تن اتنااه و اجامااا   ناارد دارد  بروناار-باناار نر ن اا 

او، نر نااه مح ااو  یااادریرو و سنااه و معالااه اساار در  اار جامعااهنر نااه توسیااه ماا 

، محلّلاانوموزا اسر و نرایناه یاادریرو نیاز مااوار از نر ناه  ماان جامعاهر از نظار ایاا 

یااادریرو نراینااهو اساار سااه در برااار اجامااات و تحاار تااوایر  واماال نر ن اا  شاا ل 

و و ااه  ناصاار برنامااه درساا ، رناار اااو وموزشاا  یادد نااهه باارایا اساااج، مجم رریااردماا 

  پذیرنااهیادریرنااهه از برااار نر ن اا  محاایط تااوایر ماا -یادریرنااهه و تعام ااات یادد نااهه

بنابرایا، نر ناه یاادریرو از تعامال و برویناه مجمو اه  ناصار مارتبط باا نرایناه یاادریرو 

یرناااهه و یادد ناااهه، نظیاار مفهاااوم یاااادریرو، موآااوت یاااادریرو، نلااا  و وظیفااه یادر

 اااو تااهریی و ارزشاایاب  در برااار اجامااات و تحاار تااوایر  واماال نر ن اا  شاا ل شاایوه

ون  باار اساااجاو اساار سااه ، منظااور از نر نااه یااادریرو شاایوهدی ربیانبااهریاارد  ماا 

سنناهۀ نرایناه ر اق دانا  اسار و او ساه از ساوی  تعیایاریارد، شایوهیادریرو صورت م 

 رتحر توایر نر نه اسراز سوی  دی ر، سام اً 

یاادریرو -یاه  ناصار مارتبط باا نرایناه یاادد  س  ،باه مفهاوم نر ناه یاادریرو توجّهبا 

تاوان مطالعاات نر ناه و یاادریرو بناابرایا نما   پذیرناهاز برار نر ن   محیط تاوایر ما 

یااادریرو را -ماغیر اااو نر ن اا  باار جریااان یااادد  را از ی ااهی ر جااها دانراار و تااوایر 

تااا از سااوی  بااه مطالعااه سوشااه ماا در  ماایا راساااا، پاااو   حاآاار نادیااهه ررناارر 

                                                           
1. Vygotsky 

2. Bruner 
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 اااو نر ن اا  نراریااران ایراناا  بزااردازد و از سااوی  دی اار، ام ااان تغییاار ایااا ویاراا 

باه  مایا منظاور، ایاا پااو   باه  را بررسا  و واسااوو سناهر محاور ااو نر ناهویار 

 تف ّاار»روا  سارریروبااهاساار سااه چ ونااه دنبااا  پاساا  وی  بااه ایااا پرساا  اصاا   

  ه س ّاان ایرانا  را تغییار د اهر نرآایّوماوززباانتوانه ابعاد نر ناه یاادریرو م  0«اوشب ه

تواناه ابعااد نر ن ا   انرااه او ما شاب ه تف ّارشایوۀ  سارریروباهپاو   ایا اسار ساه 

 معنادارو ماوار سازدر طوربهرا 

ساااربردو در زمینااه  دسااایاب  بااه ال ااوی  بهینااه وق ا ااها  پاااو   و تحلّاا منظوربااه

او باار شااب ه تف ّاارملالااه حاآاار تااوایر روا یااادریرو زبااان نرانرااه، -نراینااه یااادد  

مااورد بررساا   باا اسااافاده از روا شاابه وزمایشا ومااوزان ایراناا  را نر ناه یااادریرو زباان

وت  اسار ساه   از راوان  اسار  م انیراز مافاااو ناوت راصاّ شاب ه تف ّار رد اه رار م 

از میاان ال و ااو رودر ما  ساار باهوماوزان و شناساانهن مااون و وااار باه زباان معرّن براو 

ابعاااد »بااراو مطالعااه ابعاااد نر نااه، در ایااا پاااو   از ال ااوو  شااههمطرحم ا اا  

اسافاده شهر ایاا ملالاه در چهاار ب ا  تنظایز شاهه اسار تاا باه سا ا   7«نر ن    انراه

در رابطاه باا ال اوو  شاههانجام ااو ن رار باه مارور پااو   اص   پاو   پاسخ د اه 

تحلیااق حاآاار در چااارچوی روی اارد  سااهازونجای پااردازیزر ابعاااد نر ن اا   انراااه ماا 

و تبیایا ال اوو ابعااد نر ن ا   انرااه ب شا  از  معرّنا شاود، ابعادو  انرااه انجاام ما 

ب اا  دوم مبااان  نظاارو را  ،اوشااب ه تف ّاارشاایوۀ  معرّناا و  ایااا پاااو   روا ااه بااود

و توآاایر روا تحلیااق و اباازار پاااو   رااوا یز  معرّناا د ااهر در ادامااه، بااه تشاا یل ماا 

  او پاو   ارا اص داردرپردارر و ب   پایان ، به بحث و بررس  یاناه

 

 

 

 

                                                           
1. Pensée en réseaux [Network thinking] 

2. Hofstede 
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 پژوهشپیشینۀ . 2

ال اوو نر ن ا   انرااه باراو شناساای  ابعااد  بار اسااجدو  او ماعاهّتاسنون پاو  

ن اا  جامعااه دانشاا ا   و  واماال توایررااذار باار ون در سشااور او م ا اا  صااورت نر 

 شود ررناه اسر سه در ادامه به تعهادو از ونها اشاره م 

(، باار اساااج پاااو    انراااه نر نااه دانشاا ا   چاایا را 0881) 7و جاایا 0سورتااازو

ساا  انااه و در چااارچوی ایااا برربااا نر نااه دانشاا ا   بریاانیااا ملایرااه و بررساا  ساارده

 اااو ان  اایی و دانشااجویان تطبیلاا  بااه شاا ا  و ناصاا ه باایا اناظااارات اساااادان دانشاا اه

( در رساااله دسااارو رااود بااه بررساا  نلاا   واماال 7111) 3انااهر وسااورچیناا  پرداراااه

ردن دانشاا اه اُ 01ون در باایا اساااادان  سارریروبااهتوایررااذار باار میاازان داناا  رایانااه و 

   واماال نر ن اا  ماا ار باار ماغیاار مااورد بررساا  از پرداراار و بااراو شناسااای  و ارزیاااب

( نیااز 7100) 0ملیاااج  انراااه در پرسشاانامه ترسیباا  ایااا پاااو   اسااافاده سااردر را ااو

ارا ااه ال ااوی  نظاارو بااراو یااادریرو بااررط بااه مطالعااه و بررساا  تااوایر ابعاااد منظور بااه

رریااازو،   یعنااا  چهاااار بعاااه نر ن ااا  ناصااا ه  اااهرت، ابهاااامنر ناااه م ّااا

 اااو یااادریرو و باار روا مااهّت/ سوتاااهمااهّتریاارو ب نهررایاا  و جهاارنردررای /جمااک

( باراو سانج  ابعااد 7107) 7وموزا ال ارونی ا  در  ناه پردارااه اسارر سوردیناا ساانایو

 انراااه عااه نر ن اا  بُ 0ساا ال  مباناا  باار  77نر ن اا  دانشااجویان رومااان  از پرسشاانامه 

رارا، ررسا  جماکان روماان  جامعاه وماارو ماورد بشاجویداناساافاده سارد و نشاان داد ساه 

 رریزو  وو بودنهرن ر با ناص ه  هرت بالا و ابهامزن

تااریا مطالعااات پاااو    انراااه ی اا  از معاارو  بااا ا الاااد بااه این ااه( 0347ناآاا   )

 اااو شاانارا  دربااارۀ نر نااه ومااوزا و یااادریرو در دانشاا اهشاانارا  و جامعااهانرااان

ا باا  اه  شناساای    ال ناساروماهو وماوزا دانشا ا   در ایاران بریاانیاسر، پاو شا  ر

 اااو نر نااه ومااوزا و یااادریرو بریاانیااا بااا انجااام داده و ت اااا ساارده اساار تااا تفاااوت
                                                           
1. Cortazzi 

2. Jin 

3. Akour 

4. Rao 

5. Cordina Contiu 
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نر نه وماوزا و یاادریرو در وماوزا  اال  ایاران را بررسا  سناهر اماان  ساارو ب  او و 

رایانااه را در باایا  ده از( رابطااه میااان ابعاااد نر ن اا   انراااه و اسااافا0381 م اااران )

ناااایپ پاااو    انااهرسارشناساا  دانشاا اه تهااران واساااوو و بررساا  ساارده دانشااجویان دورۀ

 ااو شاارص بار اسااجبینا  میازان اساافادۀ دانشاجویان از رایاناه د اه ساه پای نشان م 

( در پاو شاا  در زمینااه مطالعااات 0383پااذیر اساارر رسااول  )نر ن اا   انراااه ام ااان

ال اوو نر ن ا   انرااه بار پاذیرا  چهارراناهطات باه بررسا  تاوایر ابعااد نر نه و ارتبا

امااه طباطبااای  پرداراااه اساارر نجااات  نناااورو اینارناار در باایا دانشااجویان دانشاا اه   ّ

ان از دو اباازار معما اااو جامعااه دانشاا ا   ایاار  اااو نر ن اا ( بااراو ساانج  ارزا0383)

 اااو یاناااه سنااه ابعاااد نر ن اا   انراااه اسااافاده ماا  هشاانارا  و پرسشاانام-اجامااا  

رریاازو آااعی  و ناصاا ه ررایاا ، مردن اارو، ابهااامپاااو   بیااان ر وجااود ابعاااد جمااک

بار ( 0380) و  م ااران ق محجاوب  هرت ماوساط در بایا اناراد ماورد بررسا  باودر محلّا

ربرد اااو سا بااه واساااوو 7و ارتباااب اساازربر و وی رااون 0 اااو  انراااه،  ااا نظریّااه اساااج

بااه  توجّااهانااه بااا و ت اااا ساارده ت ساا وت در ماااون ادباا  و دیناا  ایراناا  پرداراااهمانااوّ

جای اه ویاه سا وت در نر ناه ایرانا ،  وامال نر ن ا  ما ار در  اهم رارای  یاا تمایال 

 اااو ومااوزا ومااوزان ایراناا  بااه بر اارارو ارتباااب و صااحبر سااردن در س اااجسمااار زبااان

( در پاو شاا  میااهان  و در 0381نااوران  و  م اااران ) ریاااب  سننااهزبااان دوم را ریشااه

 ااو نر ن اا  یادریرنااهۀ ایراناا  چاارچوی ومااوزا و یااادریرو ال ارونی ا  اساار ویاراا 

 معرّناا در نظااام ومااوزا ال ارونی اا  را باار مبناااو مطالعااات نر ن اا   انراااه شناسااای  و 

، 3از مطالعااات مااورجایااا نویراانهران   اااوه باار نظریااه ابعااادو  انراااه  هالباّاا  انااهساارده

 ماذسور  ااو پااو  اناهر یانااهنیاز بهاره بارده 7و ترومزنااج 0لیناهروان برشاوتو   پاری

ررایا  بالااا و ناصاا ه  اهرت زیاااد در نر نااه رریاازو بالاا، جمااکبیاان ر وجااود ابعااد ابهااام

 باار اساااج نیااز (0384لااو )نظااام ومااوزا ال ارونی اا  اساارر  ااارن  و حاااج  رواجااه

                                                           
1. Hall 

2. Sperber & Wilson 

3. Mors 

4. Parrish & Linder-VanBerchot 

5. Trompenaars 
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محایط  چهارراناهنرااه، پاو شا  را باا  اه  شناساای  و ملایراه ابعااد ال وو نر ن    ا

 اااو شااهیه بهشااا  و  اااو روانشناساا  و   ااوم تربیااا  دانشاا اهنر ن اا  در دانشاا هه

ایاااا تحلیاااق  ااااو اناااه  یانااااهانجاااام داده   م  یئااارتهاااران در بااایا ا  ااااو 

 و دانش اه بودرپیمایش  بیان ر وجود تفاوت معنادار ابعاد محیط نر ن   د-توصیف 

 اا باه بررسا  د اه ساه تعاهاد محاهودو از پااو  بررس  پیشینه پاو ش  نشاان ما 

تااوایر و رابطااه ایااا ابعاااد بااا نر نااه یااادریرو نراریااران ارا اااص یاناااه اساار  در 

 او مبان  بر ال اوو ابعااد نر ن ا   انرااه سماار باه نلا  و جای ااه نر ناه در پاو  

شااهه اساار و جاااو رااال  تحلیلااات در زمینااه  راااهجریااان ومااوزا و یااادریرو پردا

 شودریادریرو دیهه م -بر سنش ران اص   نراینه یادد   نر نه و ابعاد ون

 پژوهش نظری مبانی. 3

 هافستد یالگوی ابعاد فرهنگ. 1. 3

بااه موآااوت نر نااه بااا روی اارد ابعااادو  م ا فاا  اااو  اااو اریاار پاااو  در د ااه

ایااا روی اارد باار ارا ااه ابعااادو بااراو نر نااه اساااوار اساار سااه بیااان ر  انااهرپرداراااه

 اا و رناار ااو مافااوت و ماماایز  اا، باور اا، ارزا او نر ن ا  در  الاب ن اراتفاوت

تاااریا و از معااارو (ر 0383باااه نلااال از نجاااات ،  7112، اسااار )ماااارسوج و  ماااهان 

تحلیلاات  انرااه در بایا  راساره ابعااد نر ن ا   انرااه نظریّا ،تریا ایاا مطالعااتجامک

و  الم  اا بیالاایا پاو شاا  اساار سااه در سااطر وساایک و اوّ شااههانجاممطالعااات نر ن اا  

روز صااورت ررناارر در ایااا پاااو   جااامک،  انراااه  اااو ومااارو بااهبرمبناااو تح یاال

ساار  0«با ر ام اور»یا  دنیاا را ساه  ماه ونهاا در شارسر چناهم ّ سشاور 71بی  از سارمنهان 

پرسشاانامه  001111، 0827تااا  0814 اااو ، مااورد بررساا   اارار دادر طاا  سااا سردنااهماا 

 انراااه بااا ملایرااه   اااو مافاااوت ت میاال شااهریاار بااا نر نااهم ّ 11توسااط سارمنااهان  از 

بنااو بناهو سشاور ا برم  باراو تعریا  و دسااه ااو سمّاسشاور ا، شاارص  نر نه م ّا

او از نر نااه اساار سااه  ، جنبااهعااه نر ن ااعااه نر ن اا  ارا ااه داد  منظااور از بُچهااار بُ

                                                           
1. IBM 
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 انراااه،  انراااه و ) ریاارو ساارد اااو دی اار انااهازهتااوان ون را در ارتباااب بااا نر نااهماا 

 اا بناهو ارزابناابرایا روی ارد ابعاادو  انرااه  باارت اسار از دسااه  (7101مین و ، 

نظااام ارزشاا  ، دروا ااک    اااو نر نااه م ّاانلاا  و تفاااوت باار اساااجو  واماال نر ن اا  

 د ااهر اااو نر ن اا  را ارا ااه ماا  انراااه ال ااوی  ساااده و  اباال نهااز از تفاااوت چنهبعااهو

 رسازدر م  او نر ن   سشور ا را میرّال وی  سه ام ان بررس  و ملایره شارص

ابعاادو ساه محایط نر ن ا   عاه باود ال وو نر ن    انراه ن رار مبانا  بار چهاار بُ

 ، اا، ن اراتف ّار   ار سشاور را در چاارچوی ال و ااو تار نر ناه م ّاد یق  بارت بهیا 

  سارسنااان یااش ایااا ال ااو، نر نااه م ّاا باار اساااجسااردر ماا  معرّناا  ااا ا الااادات و ارزا

ا  ااو یاش ساازمان نلا    نوانباهبینا  و تعیایا چ اون   رنااار ونهاا ساازمان در پای 

ه اناه از  ناصا باارتنجه ال اوو نر ن ا   انرااه  عاه یاا سا  سناهر چهاار بُمهم  را ایفا م 

ر 0رریازو، ابهاام3ن اروزن در ملابال مردن ارو، 7ررایا  در ملابال نردررایا ، جماک0 هرت

عاه دی ارو ق ساناادای ، بُ، محلّا(0844) 7 انراه با اساافاده از پااو   میشال  اریی باناه

بااه ال ااو  1مااهّت اااو سوتاااهریاارودر ملاباال جهاار مااهّت اااو ب نهریاارورا بااا نااام جهاار

ریارو در عاه ششاز باا  ناوان ساهلبُباا اآاانه ساردن  7101 انرااه در ساا  اآانه ساردر 

ال ااوو نر ن اا  دارو( دارو در ملاباال رویشاااا) ااهم رویشاااا 2ریااروملاباال ساا ر

 شااه( مطاارح 7112) 4ایااا بعااه ن رااایا بااار توسااط مین ااو  تاار سااردررااود را ساماال

 ر(7100 انراه، )

رراااردۀ رااود و  م اااران  مونااق شااه تااا  واماال و  اااو پاااو    انراااه طاا ّ

و در  الاب  بنهودسااه   ااو نر ناه م ّانلا  و تفااوت بار اسااج او نر ن   را ارزا

 ااو راود باه نلا  و تاوایر ایاا ابعااد در مطالعاات و پااو   ووسناهر  معرّنا عه ش  بُ

                                                           
1. power distance 

2. individualisme/collectivism 

3. masculinity/femininity 

4. uncertainty avoidance 

5. Bond 

6. long-term orientation/short term orientation 

7. indulgence/restraint 

8. Minkov 
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باه  توجّاهباا  ساار نیاز اشااره ساردر ه و محالّسامهر او م ا   از جم ه راانواده، در محیط

بناابرایا در   رساه ه  پااو  ، مطالعاه ایاا ابعااد در محایط وموزشا  لاازم باه نظار ما 

 اا سنایز تاوایر  ار یاش از ایاا شاارصایا ابعاد در محیط س ااج ساع  ما  معرّن ادامه با 

یادریرنااهران -یادد نااهه و یادریرنااهه-ویاااه باار تعام ااات باایا یادریرنااههرا در س اااج و بااه

  سنیزبررس  

 ااو طاور ر اصاه تفااوت( باه0جاهو  ): گرایدیعدد فردگرایدی در مقابدم  مد بُالف( 

 سشه ررای  بالا و نردررای  بالا را به ت ویر م با ویار  جمک  محیط وموزش
 

یاددهنده و -بالا بر تعاملات بین یادگیرنده گرایی بالا/ فردگراییعد  م تأثیر بُ .1 دول 

 یادگیرندگان-یادگیرنده
 گرایی بالا وام  با  م  گرایی بالا وام  با فرد

جهیااه در محاایط بااه مرااا ل ملباار  ن ااراپااذیرا و 

 شودروموزش  مشا هه م 

ملباار بااا  اار چااه ریشااه در ساانر  ن ااراپااذیرا و 

 شودردارد در محیط وموزش  دیهه م 

وماااوزا و  نیراار  دیااارباااراو یااادریرو  و اارچی 

 یادریرو  میش   و دا م  اسرر

دورۀ زماااان  مشااا ص  و یاااادریرو طااا ّ وماااوزا

 ریرد و م اص انراد جوان اسررصورت م 

یادریرناااهه اناظاااار دارد چ اااون   یاااادریرو را یااااد 

 ب یردر

یادریرنااهه اناظااار دارد چ ااون   انجااام دادن را یاااد 

 ب یردر

شااونه و یادریرنااهران مناظاار صااها زدن یادد نااهه نماا 

 د نهربه  ر س ال  سه پرسیهه شود پاسخ م 

د اه ساه یادد ناهه از او یادریرنهه تنها زمان  پاساخ ما 

 رواساه باشهر

 سننهر او بزرگ اظهار نظر م یادریرنهران در رروه

یادریرنااهران  ن ااام صااحبر سااردن در یااش جمااک 

ویاااه بااهون ح ااور یادد نااهه( راحاار تاار )بااهباازرگ

 شونهردچار تردیه م نیرانه و 

 ااا، ظااای  و مهااارتبرااا   بااه مو عیاار و برمبناااو و

 اااو جهیااه در س اااج تشاا یل یادریرنااهران رااروه

 د نهرم 

   اااو سوچااش تلراایز شااهه اسااربااه رااروهس اااج 

 اای  نظیار وابراا   بناهودسااه بر اساجیادریرنهران 

 د نهردر س اج تش یل زیررروه م    وم

 ااو وموزشا   طعااً وجاود ملاب ه و چال  در مو عیار

 داردر

وموزشاا  بایااه در تمااام در محاایط   مااا ن   و تطااابق

 حفظ شود و از ت اد و تلابل اجانای شودر مهّت

   نهاردرا مّیّابه وجهه چنهان  توجّه
یادد نااهه و یادریرنااهه نبایااه وجهااه رااود را از دساار 

 د نهر



 مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                   31 

 
 گرایی بالا وام  با  م  گرایی بالا وام  با فرد

بهبااود وآااعیر ا ا ااادو و سرااب  ااه  از تح اایل 

 احارام برمبناو  اب یر و توانای  اسرر

سرااب داناا  در محاایط اجامااا   و   ااه  از تح اایل

 یوساا به ررو   با جای اه بالاتر اسررپ

 مهارک تح ی   ارزا نمادیا دارنهر

باااراو نااارد و حاااا  اناااراد درون  ماااهرک تح ااای  

راارو   )رااانواده( مایااه انا ااار اساار و ملبولیاار و 

 منزلر اجاما   براو دارنهۀ ون به  مراه داردر

ری ااا   از بااه دسااار ووردن مااهرک مهاااارتسرااب 

 تر اسررمهز

 اااو غیر ااانون  )پااو ، راارناا مااهرک حااا  بااا روا

 تر اسررمهز مهارتنراد( از سرب 

باهون در نظار رارناا زمیناه رود سه یادد ناهه اناظار م 

 طر  باشهرسام اً ب و سوابق یادد نهران 

 اااو ناااادو یااا برراا  وابرااا   بااه راااطریادد نااهه 

راصاا  نشااان  توجّااه یادریرنااهراننااامی   بااه برراا  

 د هرم 
 

 ااو محایط وموزشا  باا مش  اه ناصا ه  اهرت زیااد و ویارا  :فاصلۀ قدرت عدبُب( 

 انه ر اصه نسر شهه صورتبه( 7سز در جهو  )
 

 یادگیرندگان-یاددهنده و یادگیرنده-قدرت بر تعاملات بین یادگیرنده عد فاصلۀتأثیر بُ .2 دول 
 فاصلۀ قدرت کم وام  با   وام  با فاصلۀ قدرت زیاد

 نراینه تح ی   بر پایه یادریرنهه محورو اسرر محور اسررنراینه تح ی   یادد نهه

 یادریرنهران بایه به یادد نهه احارام ب ذارنهر
یادد نااهه بایااه بااراو اسااال ا  یادریرنااهران ارزا  ا اال 

 شودر

 شودرداده م  ا مّیّربه نووورو و ابا ار یادریرنهه  رتبعیر از دساورات یادد نهه مورد توسیه اسر

یادریرنااهران اناظااار دارنااه یادد نااهه بحااث را وغاااز 

 سنهر

رود یادریرنااهران بااای صااحبر را وغاااز اناظااار ماا 

 سننهر

و رطااوب  ریاناظااار دارد مراا ادد نااههیاز  رنااههیادری

 رهیمش ص نما  یرا بران رو 

را  رای ااه  و مراا روا ااه ماا رنااههیادریاز  ادد نااههی

 سنهر هایپ

توانناه صاحبر سنناه یادریرناهران در س ااج و اا  ما 

 سه یادد نهه به ونها اجازه د هر

یادریرنااهران بااهون ون ااه از ونااان رواساااه شااود، در 

 سننهرس اج صحبر و اظهارنظر م 

 ریردریادد نهه  ررز مورد انالاد  رار نم 
د سنااه یااا او را رد تواناه از یادد نااهه انالاایادریرناهه ماا 

 سنهر

برااا    ااال  بااودن یادد نااهه  بااهیااادریرو سیفیاار 

 ردارد

 م  اااارد دو طرنااااه  هدر نایجااااماااا ار یااااادریرو 

 اسرریادد نهه -یادریرنهه
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 فاصلۀ قدرت کم وام  با   وام  با فاصلۀ قدرت زیاد

نیااز رااارا از محاایط وموزشاا  احااارام بااه یادد نااهه 

 شودرر ایر م 

در بیاارون س اااج بااا یادد نااهه ملاال دی ااران رناااار 

 شودرم 

بااه یادد نااهه مرااا بیشااار از یادد نااهه یادریرنااهران 

 رذارنهرجوان احارام م 

یادریرنااهران بااه یادد نااهه جااوان بیشااار از یادد نااهه 

 مرا   ا ه دارنهر

 

 اااو وموزشاا  بااا   محاایط اااو س ّااویاراا : قددوی گریدد ی ضددعیف وابهددا  عدددبُج( 

 (  ابل مشا هه اسر 3رریزو آعی  و  وو در جهو  )شارص ابهام
 

 یادگیرندگان-یاددهنده و یادگیرنده-/ قوی بر تعاملات بین یادگیرندهگری ی ضعیف عد ابها تأثیر بُ .3 دول 
 گری ی ضعیف وام  با ویژگی ابها  گری ی قوی وام  با ویژگی ابها 

منااه  اااو وموزشاا  نظااامیادریرنااهران در مو عیاار

راحاار  راااانه و باااه دنبااا  یاااادریرو ساااارااریاناه 

برنامااه سااارو و  ، ا ااها ،بااا جز یااات رااانه )ت ااالی  

 مش ص(رد یق و بنهو زمان

ساااراار  اااو وموزشاا  باا یادریرنااهران در مو عیاار

ریازو و نباود برناماه ، ااو س ا راحر  رانه )ت  یا 

 ربنهو س ر(زمان

  ا را بهانهررود تمام پاسخاز یادد نهه اناظار م 
تواناااه دربااااره موآاااو   ب ویاااه یادد ناااهه مااا 

 ر"نزدانم "

 سننهر او روی، ساده صحبر م یادد نهه برنهر او روی، از زبان   م  بهره م یادد نهه

د ار در حال مرائ ه پااداا  باه رااطربه یادریرناهران 

 د نهرم 

نااووورو در حاال مراائ ه  بااه راااطربااه یادریرنااهران 

 د نهرجایزه م 

 ااااو ن ااارو یادریرناااهران را یادد ناااهه م الفااار

 سنهرت ل  م ناسزاس  نردو 

 اااو ن اارو یادریرنااهران را سنشاا  یادد نااهه م الفاار

 سنهرطبیع    مهاد م 

 

 اااو  ااو باارز محایط ، ویاراا س ّا صاورتبه :نگدرینگدری در مقابددم زنمدرد عددبُ د(

 ن ر به شرح نیل اسر وموزش  مردن ر و زن
 

 انیادگیرندگ-یاددهنده و یادگیرنده-نگری بر تعاملات بین یادگیرندهنگری/ مردعد زنتأثیر بُ .4 دول 
  وام  زن نگر نگر وام  مرد

 ،یادد ناااهه در ح اااور  ماااه از یادریرناااهران راااوی

 سنهرتعری  م 

یادد نااهه در ح ااور بلیااه از یادریرنااهران تعریاا  و 

 سنهرتمجیه نم 
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  وام  زن نگر نگر وام  مرد

م ااااک و  صااورتبهیادد نااهه، بهاااریا یادریرناااهه را 

 ریردرمعیار در نظر م 

 معیاارم ااک و   نوانباهیادد نهه، یادریرناهه ماوساط را 

 ریردردر نظر م 

نظااام وموزشاا  بااه  م  رد اااو   ماا  ناارد امایاااز 

 د هرم 

 اااو اجامااا   نظااام وموزشاا  بااه رناار ااا و سااازا

 د هرم  ا مّیّریادریرنهه 

 اااو وموزشاا  آااربه ش راار یادریرنااهه در محاایط

)حاا  راا   مح م  به ت اویر ن نا  راودا اسار 

 مم ا اسر با ث رودسش  یادریرنهه شود(ر

 مرااوله اااو وموزشاا ، ش راار یادریرنااهه در محاایط

 مهم  نیررر

یادریرنااهران  ااوا و مهااارت یادد نااهه را تحراایا 

 سننهرم 

 ااااو اجاماااا   و مهاااارتیادریرناااهران صااامیمیر 

 سننهریادد نهه را تحریا م 

 سننه با تواآک رناار سننهریادریرنهران سع  م  د نهر سننه رودشان را نشانیادریرنهران سع  م 

 سننهر م ارو و مشارسر م  با زیادریرنهران  سننهرر ابر م  با زوش ارا یادریرنهران 

 اااو تح اای   را در راسااااو شااغل یادریرنااهران رشاااه

 سننهروینهه رود انا ای م 

باه   ا اه  توجّاه ااو تح ای   را باا یادریرنهران رشاه

 سننهررود انا ای م 

 اااو تح اای   سااه یادریرنااهران ماارد از انا ااای رشاااه

شااونه،  ااا   مااهاد ماا ر ویاااۀ رااانزر  و ساانّدر  ُاا

 سننهراجانای م 

 ااو تح ای   را یادریرنهران مارد مم اا اسار رشااه

  اسررر ویاۀ رانزر  و سنّانا ای سننه سه در  ُ

 

 ااو وموزشا  باا  ااو اصا   بایا محایطتفااوت: مددّتکوتاه و مدّتبلند گیری هته( 

 ( نسر شهه اسر 7در جهو  ) مهّتسوتاهو  مهّتریرو ب نهویار  جهر
 

یاددهنده و -ادگیرندهبر تعاملات بین ی مدّتکوتاه/مدّتبلند گیری هتعد تأثیر بُ .5 دول 

 یادگیرندگان-یادگیرنده
 مدّتگیری بلندبا  هت  وام  مدّتگیری کوتاهبا  هت  وام 

 رپرسنهرا م  « اچ ون  »یادریرنهران  رپرسنهرا م  «چرا ا»یادریرنهران 

چ ااااون   یااااادریرو بااااراو انجااااام دادن )داناااا  

 مورد توسیه اسرر اجاما  محاوای ( و رشه 

و شاانارا (   اااومهارتیااادریرو چ ونااه یااادررناا )

 رمورد توسیه اسررشه ش    

 توانه وجود داشاه باشهر او مافاوت  م پاسخ پ  یاناا تنها یش پاسخ  رانهریادریرنهران در 

یاا از طار  والاهیا اسار و یاا مبانا  بر تح یل توسیه 

 نردو اسرر منهو  ا هبر 

توسیااه زیااادو باار تح اایل  ااز از طاار  جامعااه و  ااز 

 والهیا وجود داردر
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 مدّتگیری بلندبا  هت  وام  مدّتگیری کوتاهبا  هت  وام 

تااریا ر ی ااه در نظاار ررناااه مهااز  نوانبااهابااات 

 شودرم 

تااریا ر ی ااه شااناراه مهااز  نوانبااهتااهاوم و پشااا ار 

 شونهرم 

 

 ایشبکه تفکّر. 2. 3

ام ااان در ارتباااب  اارار دادن و ماارتبط  سااه از رااوان  اساار اوشاایوهاو شااب ه تف ّاار

او  باارت اسار شاب ه تف ّار، دی ربیانباهساازدر نارا ز ما  باا زساراا چناهیا مااا را 

بناهو سناار  از  ارار دادن و دسااهو  مشاارس  برروردارناهاز روانهن واارو ساه از ویارا  

و  معرّناا ، لازمااه دروا ااکر تاار تعریاا  شااهه اسااراو سااه پاای واااار ماناسااب بااا مش  ااه

 ااا، او،  م یااات  ن ناا  اساار سااه باار اساااج ون شاابا رشااب ه صااورتبهرااوان  واااار 

شاونهر در اداماه باه نسار چناه تعریا   ا در یاش مجمو اه شناساای  و بررسا  ما تفاوت

 پردازیز او م او یا روان  شب هشب ه تف ّراز مفهوم 

دانااه  و سرشااار از ان ااار و نظاارات مافاااوت ماا تف ّااراو را شااب ه تف ّاار( 7114) 0دوان

تعام ااات  ا مّیّااردوان باار نلاا  و ر د و ت لاار اساارو سااه حاصاال و دسااااورد تعااهّتف ّاار

سنااه و در  ماایا ت توسیااه ماا د و تنااوّو سااامانه   ایااا تعااهّ ومااوزان در معناب شاا زبااان

شااب ه اسااافاده شااود، زیاارا در اصاال در  جاوبااه ااا شااب ه سنااه از واهۀه ماا راساااا، توصاایّ

توانناه در  ار زماان رابطاه جهیاهو را بایا وااار شاب ه وماوزان ما او زبانشب ه تف ّرشیوۀ 

 رونااهایااو چیراار  شااب ه تف ّاار( بااه ایااا ساا ا  سااه منظااور از 7114) 7ر دمااوهنبرااازنه

اساار  او ام ااان بر اارارو ارتباااب باایا  ناصاار مجزّشااب ه تف ّاارد ااه  منظااور از پاسااخ ماا 

او ام ااان ملایرااه، بر اارارو ارتباااب، تف یااش، توآاایر و اسااانباب شااب ه تف ّاارم انیرااز 

 وا اه و  اوانین  ساه پای از ایجااد ساازد، وماوزان نارا ز ما  وا ه و  وانیا را براو زباان

او  بااارت شااب ه تف ّاار( 7113) 0و بورنااش 3بااوت ا-شااونهر از نظاار سو ااهشااب ه تلبیاار ماا 

تااوان ونهااا را در چااارچوی روانشاا  مباناا  باار او از ماااون سااه ماا اساار از مجمو ااه

                                                           
1. Devanne 

2. Demougin 

3. Couet-Butlen 

4. Bouguennec 
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 ااا سنااار  ااز  اارار داد و  ااا، ت اااد ا و تفاااوتت ااا، تنااوّ ااا، ا اباااج ااا، رابطااهشاابا ر

از  مااهرّجاو شااب ه تف ّاار( معالااه اساار در شاایوۀ 7114) 0ملایرااه سااردر پ ایااه ی ااهی ربا

او رااص وااار روا اه تاا بایا وااار ادبا  ارتبااب بر ارار سنناه و از زاویاهوماوزان ما زبان

او، ( در رااوان  شااب ه7110) 7سننااهر از دیااه تااوورن معرّناا مااورد نظاار را شناسااای  و 

ت و او منراجز از رواباط ماناوّواساطه ایجااد شاب هباهمح ور شاهن در یاش مااا،  جاوبه

شااایان شااودر ماااون و واااار دی اار رشااوده ماا  سااووبهد دریچااه جهیااهو از ماااا ماعااهّ

او از ، شااب هملا  نوانبااه تااوان ساااررراساار سااه انااوات م ا فاا  از شااب ه ماا  یااادوورو

و یاا   ااو نوشاااروت نیاش اا،  اا، تیا ، انراانه ااساطورهواار بر مبناو نوت ادب ، نماد ا، 

م ا اار  معرّناا در ادامااه بااه  اوشااب ه تف ّااربااراو وشاانای  بیشااار بااا شاایوۀ  راحراسااات

 پردازیزراو م شب ه تف ّر ا و الزامات ویار 

 شاب ه وااار بایاه مرااه  و روشاا باشاه  باا سناار  از   های مستدل و مناسبانتخاب

یاایا بیشااار ی ااهی ر و تب ناا معرّ ااا را اا  بااراو رذاشاااا و ملایرااه واااار، ماااا

بر ارارو ارتبااب بایا وااار ام اان پارورا  رشااینهروماوز ما زباان-نراروو رواننهه

درک  مهااارت اااو شاانارا  سااازنه   اب یاار اااو شاانارا  را ناارا ز ماا توانااای 

ت اادن  انا اای  صاورتبهبناابرایا وااار نبایاه   سنناهمط ب و تفریر را تلویر ما 

او منرااجز شااب ه صااورتبهاو از واااار را و روانااهه شااونه، ب  ااه بایااه مجمو ااه

 تش یل داد و روانهر

 شارب و لازماه مونلیار شاب ه وااار، راوان  ماهاوم و   خوانش دائمی و مدنظم آثدار

 ا مّیّارت برایار حاا ز د و تناوّتردیاه تعاهّز واار مافاوت اسر  در ایاا میاان، با منظّ

اااارو بااه اااار دی اار، از زمااان  بااه زمااان دی اار و از روانشاا  بااه رااوان   اساار  از

تار رواناهه شاهه  او ارتباط  مافااوت  بایا ااار رواناهه شاهه و وااار پای دی ر، پل

 توانه ش ل ریردرم 

                                                           
1. Peltier 

2. Tauveron 
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  او بررسا  و تح یال  ار یاش از وااار شاب ه تف ّارمنظاور از   گدااریامکان اشدترا

یراار، ب  ااه  ااه  بر اارارو رفامااان باایا واااار ماااوال  ن صااورتبها و مجاازّ طوربااه

 اسرر

 سااراار شاب ه از نظاز رااص و معناادار برراوردار اسار، ولا    قابلیت تغییرپدایری

توانااه تغییاارو در تغییرپااذیر نیااز  راار  روانااهن  اار اااار جهیااه ماا  حااا ایدر 

زناه و راوان  راوان  جهیاه سااراار و نظاز شاب ه را بار ز ما  شب ه ایجاد سنه 

 شودراو جهیه م ریرو شب همنجر به ش ل زمان مروربهواار جهیه 

 اا مم اا ریارو شاب ه یاا شاب هتش یل شب ه نیازمنه زمان اسار  شا ل  یزمانمند 

لااازم بااراو روانااهن  زمانمااهّتیعناا   ،تح اای   طااو  ب شااه مرااا یناساار یااش 

 اا شا ل شاود و شاب هن ار ما   اشاب هباه شاب ه یاا  ماهّتط  ایا  حهاسلر واارر

تار نسار شاه، سااراار شاب ه باراو  میشاه ماو ا  سه پای  طور مانه ریرنهر الباّم 

 اااو جهیااه دسااا وا واسااطه رااوان اساار و ام ااان دارد بااا رذشاار زمااان و بااه

 تغییر شودر

 او را بااه یااش بااازو شااب ه تف ّاار (033، 0888) 0تااوورن و سااو  کشددف تدددری ی

د نااه، بعااه شااروت بااه  اارار ماا  اوهساا ّ وساغااذو را رو هرنااسنسودسانااه تشاابیه ماا 

ه روو ساغاذ شا ل سا ّ ساطرتاهریپ ت اویر سنناه  باهه ما رنه سردن ساطر سا ّ

سشاا  و  پیتااهربهاو نیااز ونچااه وشاا ار نیراار، شااب ه تف ّااردر شاایوۀ  ریااردرماا 

 شودرظا ر م 

 ریارو و او اسار باراو شا لبر ارارو ارتبااب بایا وااار شایوه  تقویت فرهنگ ادبی

 ااا، ریاارو شااب هاو و شاا لشااب ه تف ّاارواسااطه پاارورا نر نااه ادباا   بااه

ریارد  ایاا امار تواناای  شناساای  و بازیااب  او از واار در حانظاه شا ل ما مجمو ه

 سنهرد نه، نرا ز م روابط  سه واار را به  ز پیونه م 

 

 

                                                           
1. Sève 
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 پژوهشروش . 3

 کنندگانشرکت. 1. 3

 81و  87 اااو در ایااا پاااو   را دانشااجویان ورودو جامعااه ومااارو مااورد مطالعااه

د نااه سااه در سااا  نرانرااه دانشاا اه ح اایز ساابزوارو تشاا یل ماا  ادبیّاااترااروه زبااان و 

در ملطااک سارشناساا  مشااغو  بااه تح اایل بودنااهر تعااهاد ساال ایااا  82-84تح اای   

 ساا  اسارر 31تاا  04زن(ر دامناه سان  سال نموناه  03مارد و  7)نفر اسار  04دانشجویان 

وماوزو زباان زباان ساا  تجرباه 7طاور میاان یا حاها ل ایا پااو   باه در سننهرانشرسر

 نرانره در دانش اه داشانهر

 هاآوری دادهشیوه  م . 2. 3

ایااا پاااو   بااا روا شاابه وزمایشاا  در باایا دانشااجویان ملطااک سارشناساا  زبااان و 

شااجویان ملطااک نرانرااه دانشاا اه ح اایز ساابزوارو انجااام ررناارر از میااان دان ادبیّااات

ی شااه  نفاار( انا ااا 73نفاار( و یااش رااروه تجرباا  ) 77سارشناساا ، یااش رااروه سنااار  )

بیااان »و دانشااجویان رااروه تجرباا  درج « سارراااه مطالعااه»دانشااجویان رااروه سنااار  درج 

دلیاال  واحااه درساا  ب ذراننااهر 7   در  الااب را بایااه در ناایز سااا  تح اای «شاافا   داساااان

مطااابق   اا   ااه  و سرن اال ایااا دروج بااودرانا ااای ایااا دو درج، مشااابهر و نزدی

نرانرااه  ادبیّااات  بااه روانااهن واااارو از سرن اال دروج، دانشااجویان  اار دو س اااج م  ّاا

ه در طاو  تارم بودناه  در  ار دو ماورد، دانشاجویان در  الب رماان، داسااان سوتااه یاا   اّ 

شاافا   و ر اصااه در  صااورتبهانااه، انااه یااا شاانیههبایااه ر اصااه داساااان  را سااه روانااهه

نرانراه، تلویار مهاارت بیاان شافا   و  ادبیّاات، وشانای  باا درمجماوتس اج ارا اه د ناهر 

 نااوان ا ااها  تااوان بااهتوانااای  تعریاا  و توصاای  شاافا   و ارتلااا نر نااه ادباا  را ماا 

 س   ایا دو درج نام بردر

و معمااو  و ماااهاو  بااه ومااوزا   وموزشاا باار مبناااو روا مااهرّج در رااروه سنااار ،

نرانرااه  ادبیّاااتن راار دو رمااان از  پرداراارر «سارراااه مطالعااه»واحااه درساا  تااهریی 

از  مااهرّجو تااهریی شااه   معرّناا انا ااای و در س اااج بااه دانشااجویان  مااهرّجتوسااط 
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مااا  ماهرّجرواسار تاا در روراوان  مااا وااار در س ااج مشاارسر سنناهر دانشجویان م 

ر الیّااداد و برراا  دانشااجویان نیااز در ایااا نعّنشااجویان توآاایر ماا واااار را بااراو دا

سردناهر در و  اه بعاه، تماام دانشاجویان موظا  بودناه یاش رماان نرانراوو مشارسر ما 

در ارا ااه  رسننااه معرّناا اااار انا اااب  را بااه بلیااه دانشااجویان  ،انا ااای سننااه و در س اااج

 مهز اار مورد توسیه بودر او  ا و نلل  و داساان، ش  یر معرّن دانشجو، 

در  اوشااب ه تف ّاارسااع  ساارد بااا  م یااات  سااردن روا  مااهرّجدر رااروه وزمااای ، 

بار مبنااو ال اوو ان را نراریارو  ماهرّجرواباط وموزشا  بایا  «بیان شفا   داسااان»س اج 

در نظاار او و بااا شااب ه تف ّاارروا  باار اساااج و بررساا  سنااهرنر ن اا   انراااه تنظاایز 

بااه تهیااه و تااهویا محاااواو درج پرداراارر واااارو بااا  مااهرّجسرن اال درج،  راارناا

 اااو واااار انا ااای شااهر ه بااراو تشاا یل شااب هنااوت ادباا  داساااان سوتاااه و   ااّ بااه  توجّااه

ه صار  تع اق داشااا  ا در و  ه ن رر برمبنااو ناوت ادبا  وااار شا ل ررنار  الباّاشب ه

نبااود، مش  ااه  بااه یااش نااوت ادباا  بااراو انا ااای و راازین  واااار و تشاا یل شااب ه سااان 

مااهنظر  اارار  ،یعناا  ام ااان بر اارارو ارتباااب باایا واااار انا اااب  مجمو ااه ، ااااصاا   شااب ه

 بار اسااج اا و تعیایا مرایر راوان  وااار ریازو باراو ترتیاب شاب هاساج برنامه ررنرر

تار شاروت شاه و  اا و وااار ساادهساار باا راوان  شاب ه وشانای  و ساادر  باودر دو م اکِ

زبااان  )واهرااان، ساااراار اررر( پیشاارنر ساارد و دشااوارتر شااهر  سااطر مرح ااهبهمرح ه

منااابک ماناا ، ت ااویرو یااا ترسیباا  مافاااوت ماارتبط بااا  اار نااوت ادباا  را در ارایااار  مااهرّج

 ار راروه ااارو را از و شاه ررو ا  انجاام ما  صاورتبهر الیّانعّ  دادما وموزان  رار زبان

و نلاط محاهود  باوده راوان  و باازروان  ایاا مااون زماانبر الباّا، درسمجمو ه انا ای م 

-وماوزان در  الاب ساارررو   باه راوان  و باازروان  مناابک ما   زبااننبودبه زمان س اج 

 شاب ه رهشاما  معرّنا  اا  ر اار توساط یاش راروه باه دی ار راروهدر س اج، و  رانهپردا

ومااوزان بااا توسااط زبااان ،بااود سااردهریازو و برنامااه ریاازوطرح مااهرّجتاار وااارو سااه پاای 

وماوزان رواسااه شاه پایاان  از زباان ۀباراو پاروهر ررنارسش  ارتباب بیا وااار شا ل ما 

 ااو وااار ساه توساط راروه س ااج سااراه شاهه باود، ت میال تا  ار راروه ی ا  از شاب ه

 اا را از طریاق جرااجو و وموزان مااون، مناابک یاا وااار مارتبط باا موآاوت شاب هزبان رسننه
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منااابک جهیااه از  بااودمم ااا   سردنااهاااار نویراانهران و  نرمنااهان دی اار پیااها ماا ومطالعااه 

روایار،ررر( در ملابال یاا در ت ااد باا پایاان داسااان، شایوۀ )م ا   مورد بررسا    اوجنبه

 باشنهر مهرّجمنابک 

 ااو نر ناه یاادریرو جامعاه وماارو در پایان نیز ساا  تح ای   باراو سانج  م لفاه

 معرّناا شااهۀ ابعاااد نر ن اا   انراااه اسااافاده شااهر در ادامااه بااه  ظرتجهیااهناز پرسشاانامه 

 شودرپرداراه م  اطّ ا اتابزار رردوورو 

 ها و روایی و پایایی آناب ار گردآوری داده. 3. 3

میاهان  و باا اساافاده از  صاورتبه  ااو پااو  هباراو وزماون نرآایّ   او اصا ادهد 

ساااراه بااود سااه قپرسشاانامه محلّاا اطّ ا اااتاباازار رااردوورو  رشااهنه ووروجمااکپرسشاانامه 

لی اارت طراحاا  و تنظاایز    رااما 7باار مبناااو ال ااوو ابعاااد نر ن اا   انراااه در طیاا  

 اا باا مطالعاه و رده م لفاه ااو اصا   و رُا ااو پرسشانامه، م لفاهباراو طارح رویاه شهر

رده  انراااه و رُاابررساا  منااابک نظاارو موآااوت اسااا راا شااهنه  برمبناااو ابعاااد نر ن اا  

 )من ااورو «ساانج  ابعاااد نر ن اا » اااو  اااو ون و بااا در نظاار راارناا پرسشاانامهم لفااه

ملیااااج »(، 0344)ملیمااا ، « نر ناااه ساااازمان   انرااااه» (،0387،سااازهر و  م ااااران

 «ملیاااج ابعاااد نر ن اا   انراااه» ( و7117) اااوج و  م اااران،  «ساانج  نر نااه ر ااوی

در طراحاا  ساا الات لیااه صااورت ررناارر  اااو اوّن ااارا و تنظاایز رویااه (7111)وسااور، 

ر لااازم بااه  ماال ومااه تااا ساا الات از سااادر  و وآااوح سااان  بررااوردار پرسشاانامه د ّاا

رویااه تنظاایز شااهر بااراو ساانج  ا ابااار محاااواو  77او بااا پرسشاانامه درنهایاارباشاانهر 

 پرسشانامه از نظارات ما   اان و اساااتیه دانشا اه اساافاده شاهر در ایااا مرح اه باا انجااام

 اااو م ا اا  و سرااب نظاارات انااراد یاااد شااهه اصاا احات لااازم بااه  ماال ومااه و م اااحبه

 سانجهررا ما  محلّلاان ااو ماورد نظار سان اطمینان حاصل شاه ساه پرسشانامه م لفاهبهیا

نفار از دانشاجویان ملطاک  02ح اورو توساط  صاورتبه اا پاای وت، پرسشانامه در مرح ه

پایااای   ه ح اایز ساابزوارو ت میاال شااهرنرانرااه دانشاا ا ادبیّاااتسارشناساا  زبااان و 

محاساابه رردیااهر « SPSS» اناازارنرمو بااا سمااش  «سرونبااا »پرسشاانامه بااا اسااافاده از وزمااون 

رویااه از  0 هااا ااا و تح یاال ونومااه بااا بررساا  داده دساار بااهدرصااه  72ولفاااو پرسشاانامه 
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بااا  ااا بااار دی اار ا ابااار پرسشاانامه لیااه حااذ  شااهر پاای از حااذ  ایااا رویااهپرسشانامه اوّ

 بااهدرصااه  21او، رویااه 70ولفاااو ایااا پرسشاانامه  رروا ولفاااو سرونبااا  محاساابه رردیااه

 پایای   ابل  بو  ایا پرسشنامه اسرر د نهۀومه سه نشان دسر

ررایاا ، بااراو پاانپ م لفااه ناصاا ه  ااهرت، نردررای /جمااک رویااه 70، درمجمااوت

در  مااهّتسوتاااه /مااهّتریاارو ب نهرریاازو آااعی / وو و جهاارن اارو، ابهاااممردن اارو/زن

باه معنااو سام ااً م االفز  7باه معنااو سام ااً ماوانلز تاا  0او لی ارت از ملیاج پانپ رزیناه

 اااو طراحاا  شااهر سااه ساا ا   مااوم  نیااز در پرسشاانامه بااراو شناسااای  ویاراا 

نماره اسار ساه  7مشاامل بار  مطارح شاهر ملیااج ماذسور د نهرانپاساخشانارا  جمعیر

نر ن ا   انرااه اشااره دارد  نمارات بالاا در ایاا پرسشانامه عاه  ر نمره به ی ا  از پانپ بُ

رریازو ن ارو، ابهاامبه ترتیاب نشاان ر رارای  باه ناصا ه  اهرت ساز، نردررایا  بالاا، زن

راارای  بااه ناصاا ه  ااهرت زیاااد،  و نماارات پاااییا م یااه مااهّتریاارو ب نهآااعی  و جهاار

 توجّاهباا   راانهر ماهّتسوتااهریارو رریازو  اوو و جهارررای  بالا، مردن رو، ابهامجمک

شاود ساه بایا میاان یا شاارص ابعااد ما  ه مطارحبه پرسا  اصا   پااو  ، ایاا نرآایّ

  تفااوت معناادارو وجاود داردر ایاا پااو   شاامل یاش ینر ن   راروه سناار  و وزماا

 از  انه بارت او نر   هنرآیّ ه نر   اسر نرآیّ 7اص   و  هنرآیّ

  تفاااوت یسز/زیاااد رااروه سنااار  و وزماااباایا میااان یا شااارص ناصاا ه  ااهرت  

 معنادارو وجود دارد 

 وزمااای  تفاااوت ررایاا  رااروه سنااار  و باایا میااان یا شااارص نردررای /جمااک

 معنادارو وجود دارد 

 وزمااای  تفاااوت ن اارو رااروه سنااار  و باایا میااان یا شااارص مردن اارو/زن

 معنادارو وجود دارد 

 رااروه سنااار  و وزمااای  تفاااوت رریاازو آااعی / وو باایا میااان یا شااارص ابهااام

  معنادارو وجود دارد

 راروه سناار  و وزماای   ماهّتسوتااه/ماهّتریارو ب نهبیا میاان یا شاارص جهار

 تفاوت معنادارو وجود داردر
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 های پژوهشیافته. 4

باه دو   ااو مناساب وماارواز روا اا باا اساافاده وتح یل دادهدر ایا پااو  ، تجزیاه

شاهه در مطرح  ااوهباه نرآایّ توجّاهررنااه اسارر باا انجام «اساانباط »و  «توصایف » ش لِ

 اااو  اااو ومااارو، از روا او وزمون ااا و مطااابق بااا مفروآااهایااا مطالعااه و نااوت داده

باراو  شاهر اساافاده «spss» انازارنرمو باا سماش  «تا  مراالل»و  «اوت  تش نموناه»ومارو 

اساافاده شاه  «اسامیرن -سولماوررو » اا از وزماون بررس  نرما  و غیار نرماا  باودن داده

 تا  پاراماریاش» در ایاا پااو   از وزماون  اا ماورد تا یاه  ارار ررناررنرما  بودن دادهو 

ه ناااایپ بررساا  نرآاایّ رشااه اسااافاده  اااو پاااو  هبااراو بررساا  نرآاایّ «مرااالل تراار

 اص   پاو   در جهو  زیر ارا ه شهه اسرر
 

 شاخص ابعاد فرهنگی برحسب گروه مقایسۀ .13 دول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

در ه 

 آزادی

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین

 حد

 بالا

ابعاد 

 فرهنگی

 سنار 

 وزمای 

77 

73 

81/7 

70/3 
704/1 01 17/0- 111/1 247/1- 301/1- 

 

تاوان رفار بایا ( ما 111/1) معنااداروباه ساطر  توجّاه( و باا 03)باه جاهو   توجّهبا 

نماارات شااارص ابعاااد نر ن اا  رااروه سنااار  و وزمااای  تفاااوت معنااادارو وجااود داردر 

باشانه  منفا رار حاه بالاا و پااییا  ار دو به ملهار حه بالا و حاه پااییا )ا توجّه مچنیا با 

تاوان رفار ( ما تار اساربازرگ او از میاان یا راروه  دومدر ایا صورت میاان یا راروه 

شااارص ابعاااد نر ن اا  از میااان یا بالاااترو نراابر بااه رااروه  مااای  در مااوردرااروه وز

اصا   پااو    ریاریز ساه نرآایّهنایجاه ما  ،باه ایاا یانااه توجّهسنار  برروردار اسرر با 

 شهه اسر  نسر  پاو   در جهو  زیر ه اوّناایپ بررس  نرآیّ شهه اسرر حمایر
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 برحسب گروه قدرت ۀشاخص فاصل مقایسۀ .14 دول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

در ه 

 آزادی

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین

 حد

 بالا 

 ۀفاصل

 قدرت

 سنار 

 وزمای 

77 

73 

07/3 

21/3 
74/1- 01 23/7- 118/1 104/0- 073/1- 

 

تاوان رفار بایا ( ما 118/1) معنااداروباه ساطر  توجّاه( و باا 00)باه جاهو   توجّهبا 

 اهرت راروه سناار  و وزماای  تفااوت معناادارو وجاود داردر  مچنایا باا ه ناصا نمرات 

تاوان رفار راروه وزماای  در ماورد شااارص پااییا ما  بالاا و حاهّ باه ملاهار حاهّ توجّاه

ایاا یانااه نشاان   هرت از میان یا بالاترو نرابر باه راروه سناار  برراوردار اسارر هناص 

دوم پااو    بررسا  نرآایّه  پااو   حمایار شاهه اسارر نااایپ ه اوّد ه ساه نرآایّم 

 اسر  ابل مشا هه در جهو  زیر 
 

 گرایی برحسب گروه م رایی/شاخص فردگ مقایسۀ .15 دول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

در ه 

 آزادی

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین

 حد

 بالا 

 -گراییفرد

 گرایی م 

 سنار 

 وزمای 

77 

73 

17/7 

78/3 
13/1- 01 81/3- 111/1 818/- 318/1- 

 

تاوان رفار بایا ( ما 111/1) معنااداروباه ساطر  توجّاه( و باا 07)باه جاهو   توجّهبا 

رااروه سنااار  و وزمااای  تفاااوت معنااادارو وجااود داردر ررایاا  جمااکنردررای /نماارات 

ه وزماای  در ماورد رفار رارو تاوانپااییا ما  بالاا و حاهّ به ملاهار حاهّ توجّه مچنیا با 

ررایاا  از میااان یا بالاااترو نراابر بااه رااروه سنااار  بررااوردار جمااکشااارص نردررای /

ه دوم پااو   حمایار شاهه د اه ساه نرآایّتار ایاا یانااه نشاان ما د یق صورتبه اسرر

 سوم پاو   در جهو  زیر ارا ه شهه اسر  بررس  نرآیّهناایپ  اسرر
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 برحسب گروه نگریزن/نگریشاخص مرد مقایسۀ .11 دول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

در ه 

 آزادی

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین

 حد

 بالا 

 -نگریمرد

 نگریزن

 سنار 

 وزمای 

77 

73 

82/7 

40/3 
40/1- 01 77/7- 111/1 077/0- 738/1- 

 

تاوان رفار بایا ( ما 111/1) معنااداروباه ساطر  توجّاه( و باا 01)باه جاهو   توجّهبا 

رااروه سنااار  و وزمااای  تفاااوت معنااادارو وجااود داردر  ن ااروزن/ن اارومردنماارات 

تاوان رفار راروه وزماای  در ماورد پااییا ما  بالاا و حاهّ به ملاهار حاهّ توجّه مچنیا با 

 از میاان یا بالااترو نرابر باه راروه سناار  برراوردار اسارر ن اروزن/ن اروشارص مرد

بررساا  ه سااوم پاو شاا  نیااز حمایاار شااهه اساارر ناااایپ نرآاایّ ،ا یاناااهبااه ایاا توجّااهبااا 

 شهه اسر  نسره چهارم پاو   در جهو  زیر نرآیّ
 

 گری ی برحسب گروهشاخص ابها  مقایسۀ .11 دول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

در ه 

 آزادی

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین

 حد

 بالا 

-ابها 

 گری ی

 سنار 

 وزمای 

77 

73 

87/7 

13/3 
00/1- 01 77/1- 712/1 777/- 748/1 

 

تاوان رفار بایا ( ما 712/1) معنااداروباه ساطر  توجّاه( و باا 02)باه جاهو   توجّهبا 

بنااابرایا   رااروه سنااار  و وزمااای  تفاااوت معنااادارو وجااود نااهاردرریاازو ابهااامنماارات 

در جااهو   پاااو   پاانجز هنرآاایّبررساا  ه چهااارم پاااو   حمایاار نشااهر ناااایپ نرآاایّ

 اسر   ابل مشا ههزیر 
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 برحسب گروه مدّتکوتاه/مدّتهای بلندگیریشاخص  هت مقایسۀ .11 دول 

 میانگین فراوانی گروه متغیر
تفاوت دو 

 میانگین

در ه 

 آزادی

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین

 حد

 بالا 

ی اهگیری هت

 مدّتبلند

 سنار 

 وزمای 

77 

73 

77/3 

10/3 
38/1- 01 10/7- 102/1 243/- 117/1- 

 

تاوان رفار بایا ( ما 102/1) معنااداروباه ساطر  توجّاه( و باا 04)باه جاهو   توجّهبا 

راروه سناار  و وزماای  تفااوت معناادارو وجاود  ماهّتسوتااه/ماهّت ااو ب ناهریروجهر

راروه وزماای  در  تاوان رفارما  پااییا بالاا و حاهّ باه ملاهار حاهّ توجّهداردر  مچنیا با 

از میاان یا بالااترو نرابر باه راروه  ماهّتسوتااه/ماهّت او ب ناهریرومورد شارص جهر

ه پانجز پااو   ریاریز ساه نرآایّنایجاه ما  ،باه ایاا یانااه توجّهبا  سنار  برروردار اسرر

 حمایر شهه اسرر

 گیرینتی هبحث و . 5

د ااه پاااو   نشااان ماا   ه اوّ اااو مربااوب بااه وزمااون نرآاایّرونااه سااه یاناااه مااان

عاه وماوزان را باه سامر بُتواناه نر ناه یاادریرو زبااناو ما شاب ه تف ّرشیوۀ  سارریروبه

او یادد ناهه باه تواناای  شاب ه تف ّارشایوۀ ساازو پیاادهدر ناص ه  اهرت ساز ساوه د اهر 

یرنااهه راارا بااودن یادرسنااه و مشااارسریادریرنااهه در انجااام ت ااالی  وموزشاا  ا اماااد ماا 

 اار رااروه اااارو را از مجمو ااه  ررودماا شاامار یااادریرو بااه-نراینااه یااادد   رزاجاازب باااا

در   رارپردا اا باه مطالعاه و بررسا  ااار ما ررو ا باا  ازو  ساردواار شب ه انا ای ما 

 اااو و و دانراااه سااردماا  معرّناا  ااا ج رااات س اساا  اااار انا اااب  را بااه  م  اساا 

 رشااررذاومااوزان بااه اشاااراک ماا بااا دی اار زبااان اااار  اااو رااود را در مااورد ونوموراااه

 اا باراو ارا اه بررا  از راروه  باود وماوزانزباانانا ای شیوه و  الب ارا اه نیاز باه  هاهۀ 

 اااو سردنااه، برراا  از ابزار ااای  نظیاار ماسااش و  روسااشماا داساااان از نمااای  اسااافاده 

 ااا بااا اساااانسردنااه و برراا  بااه روایاار دماا ساااز بااراو روایاار داساااان اسااافاده دساار

 یاادریرو در راارا از ن ااو س ااج نرایناه پرداراناهرما اسافاده از هسار و تغییار لحاا 

 اا و تبااد  و مشاارسر ررو ا  الاب م ا اات و رفا او باا  از در ،مهرّجو بهون ح ور 
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ه نلاا  الباّاا ربودنااه اااو یااادریرو رااود رالیّااو یادریرنااهران مراائو  نعّیاناار ماا ادامااه 

-زباان رداشاردر بیارون س ااج نیاز اداماه  سنناههو تراهیل رار،  هایرناظر  نوانبه مهرّج

 اااو اجامااا  ، ج رااات ررو اا  و م المااات ت فناا  از طریااق شااب ه مااهرّجومااوزان و 

ومااوزان  ن ااام مطالعااه و جراااجو بااراو تشاا یل یااا ت میاال زبااان ربودنااهدر ارتباااب  بااا ز

از سااوی  یااش مفهااوم یااا موآااو   واحااه   نهشااه ااا بااا ت لاار دیااهراه وشاانا ماا شااب ه

ت   وشانای  باا ت لار دیاهراه تنهاا باه تناوّشاهما مافاوت در واار م ا ا  مطارح  صورتبه

 تف ّار ااو حیاات  یاادریرو در شایوۀ رالیّابحاث و رفا او جازو نعّ شاهرماون مربوب نم 

از س اااج  د  از ر ااا  بحااث و رفا و اااو س اساا  و بیاارونوشاااو محرااوی ماا شااب ه

 ااا و نه، دیااهراههشاات مواجهااه و وشاانا ماا  اااو مافاااوت و مانااوّومااوزان بااا دیااهراهنزبااا

باه آارورت تعامال  توجّاهباا  رباود ماهرّجنظارات باا   در ملابل و در ت اد نظرات  سه حاّ

وماوزان باا نلا  و وموزان با ی هی ر در س ااج و بیارون از س ااج، در ایاا شایوه زباانزبان

دادن بااه دی اارو در نراینااه انالااا  و دریاناار داناا  بیشااار وشاانا  ا مّیّاارآاارورت 

یاادریرو   ماهاد - ااو یاادد  رالیّایادد نهه تنها منباک دانا  و مرائو  س یاه نعّ نهروشم 

او، یادریرناهه محاورو، تمرساز بار اساال ا  شاب ه تف ّاردر باهیا ترتیاب، در شایوۀ وشنم 

بااه  رااروه وزمااای  راارای  نر نااه یااادریروت و نااووورو یادریرنااهه و تشااویق بااه تنااوّ

 عه ناص ه  هرت سز را به دنبا  داردرسمر بُ

د ااه ه دوم پااو   نیااز نشاان ما  ااو مرباوب بااه وزماون نرآایّطاور ساه یاناااه ماان

عاه وماوزان را باه سامر بُتواناه نر ناه یاادریرو زبااناو ما شاب ه تف ّرشیوۀ  سارریروبه

سننااهران و ومااوزان تنهااا دریانااراو، زبااانشااب ه رتف ّاادر روا نردررایاا   ااهایر سنااهر 

الانااه در نراینااه بازتولیهسننااهران مااواد درساا  نیرااانه، ب  ااه بااا سااهیز شااهن و مشااارسر نعّ

سنناهر در ایاا شایوه، مشاارسر س اام  یاادریرو، چ اون   یاادریرو را تجرباه ما -یادد  

زمااان س اااج  شااودریادریرنااهه محااهود نماا -بااه پرساا  و پاسااخ باایا یادد نااهه س اااج در

 اا و شاه   ار راروه در زماان مشا ص دانرااه ااو سوچاش س اسا  تلرایز ما بیا رروه

 دررسا اا باازرو ما  او جهیه رود را در ماورد ب شا  از شاب ه باراو دی ار راروهوموراه

شاهر در ایاا  اا باه اشااراک رذاشااه ما  ا براو تشا یل و ت میال شاب هو دانراه اطّ ا ات
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ایااا تغییاار نلاا  ر بااودسننااهه ج رااات س اااج ر ررداننااهه و  ما نااهبیشااا مااهرّجمیااان، 

ر داشاررا نیاز در پا   ماهرّج  تغییار جای ااه م اان  حاّارار و تراهیلباه را نماا  مهرّج

بااراو  اااو ساا نران  و توآاایح  روابیشااار از محااور سااه  اااو ساا نران س اااجدر 

 ررا مشا ص سارد تاوان محاهودۀ ح اور نیزی ا  یادد ناههما  ،شاودتهریی اساافاده ما 

غالباااً یادد نااهه بااا ناصاا ه از یادریرنااهران در ج ااوو س اااج ملاباال یااا پشاار بااه ت اااه 

عاه یادریرناهران نیاز نشاان ر بُ-ایاا ناصا ه م اان  بایا یادد ناهه  ایرااده یا نشرااه اسار

ناصاا ه  ااهرت زیاااد اساارر یادد نااهه سااه از ا اااهار ت   اا  بررااوردار اساار و  ااهرت 

ا از یادریرنااهران ح ااور داردر در ن اااو مجاازّ ،شااودی ماا مراائو  محاایط س اااج محرااو

وماوزان  ااو سوچاش زباان ااو راروهبیشاار زماان س ااج باه ارا اه به این ه معمولاً توجّهبا 

سننااهۀ دریاناار ، ااا نلاا  شاانونهۀ رااویدر زمااان ارا ااه مااهرّجو  داشاارارا اااص 

ایراااادن یااا نشراااا در  جاوبااه  سااردماا را ایفااا  سننااههو  ااهایر ه ناااظرو الباّاا اطّ ا ااات

ر ررو اا  را الیّاانعّ رداشاار ومااوزان ح ااورمحااهودۀ  ااراردادو و معمااو  در میااان زبااان

او شااب ه تف ّاارسااازو روا  اااو اصاا   بااراو پیاااده نااوان ی اا  از م لفااهتااوان بااهماا 

ومااوزان  اار بااار بااراو انجااام ت ااالی  وموزشاا  )مشااارسر در تشاا یل زبااان رشاامار ووردبااه

نااه و ادد اااو سوچاش تشاا یل ما لعاه، جراااجو و ماذاسرۀ ناااایپررر( راروهشاب ه واااار، مطا

 اااو م ا اا   اااو رااود بااا رااروه  ا ااه و مهااارت باار اساااجتح اای    نیمرااا  طاا ّ

او توسیاه بار شاب ه تف ّارباه شاوا هو ساه نسار شاه در روا  توجّاهنهر با سرد م ارو م 

ومااوزان، ارتباااب و تعاماال اناازای  مشااارسر س ااام  زبااان یااادریرو چ ااون   یااادریرو،

باه سامر  وماوزان با اث رارای زباان ررو ا  بایاوموزان و  م اارو و زبان مهرّجنل  اُ

 شودرعه نردررای  م بُ

شایوۀ  سارریروباهه ساوم پااو   نیاز نشاان ر ون اسار ساه  او مربوب باه نرآایّیاناه

ن ارو ساوه زن عاهوماوزان را باه سامر بُتواناه نر ناه یاادریرو زبااناو ما شب ه تف ّر

ز و توایرراااذار در نرایناااه او ی ااا  از  وامااال مهاااشاااب ه تف ّاااردر شااایوۀ د اااهر 

 اااو اجامااا   یادریرنااهه بااا یادریرنااهران دی اار یااادریرو، تعام ااات و سااازا-یااادد  

در ومااوزا و یااادریرو نلاا   مراااوو ی وبااسزاساارر  مااه ا  اااو س اااج بااه نراابر 
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 اااو مرااامر ررو اا  و رالیّاانعّ و نرصاار بااراو دیااهه شااهن  مااه در  الااب داشااانه

، مونلیاار و پیااروزو دروا ااکر وجااود داشاار مشااارسر در نراینااه ومااوزا و یااادریرو

 ااو  اای  از وااار باا مشاارسر و  مرا ا   ماه راروهساه شاب هسارد پیاها ما زمان  معنا 

 اااو ررو اا  رالیّاار لازمااه مونلیاار در بااه ساارانجام رساایهن نعّررناارماا س اااج شاا ل 

در ایاا باه ونچاه رفااه شاه  توجّاهباا به دی ران و  مرا ا  باا ا  ااو راروه اسارر  توجّه

 اااو اجامااا   و پر یااز از جااو ر ااابا  رناار اااو تعااام  ، تشااویق سااازا ا مّیّاارشاایوه 

 د هرن رو سوه م عه زنم ری، تعام ات یادریرنهران و س اج درج را به سمر بُ

 تف ّاارشاایوۀ  سارریروبااهه چهااارم پاااو    اااو مربااوب بااه نرآاایّبااه یاناااه توجّااهبااا 

 وماوزان نهاشااه اسارررریازو زباانتوایر چنهان  در اص اح یاا تغییار نر ناه ابهاام واشب ه

 اااو شااود و زمینااهومااوزان بهااا داده ماا  اااو نااو زباااناو بااه انهیشااهشااب ه تف ّااردر روا 

ومااوزان رساه زباانماا  باه نظار ،یابااوجودا رشااودومااوزان تلویار ما باروز ر ا یار زباان

ایاا  سااراارمنه  ااو وموزشا  منعطا  و غیار نوز وماادر  لاازم باراو پاذیرا مو عیار

در پاروهه  یاهوباه اا رالیّادر طارح ت االی  و نعّنموناه،   نوانباهنوت یاادریرو را نهارناهر 

وماوزان  اا را باه زباانرالیّاریازو انجاام نعّسارد جز یاات و برناماهسع  ما  مهرّج ،پایان 

 برناماه جز یاات، ماهرّجدادناه و اصارار داشاانه وماوزان تارجیر ما ولا  زباان  محو  سنه

وماوزان باه ه ایاا تمایال و نیااز زباانالباّا ر اا را مشا ص سناهرالیّابناهو نعّسارو و زماان

وماوزان باا ب  اه باراو زباان ،وماوزان نباودر، وآوح و ساراار حااس  از انفعاا  زباانانیّشفّ

و  ااوو یااادریرو ساااراارمنه و اجانااای از ابهااام از مط وبیاار بیشااارو رریاازنر نااه ابهااام

 برروردار بودر

 تف ّارشایوۀ  سارریروباهد اه ساه ه پانجز پااو    از نشاان ما  او وزمون نرآیّیاناه

 مااهّتریاارو ب نهومااوزان را بااه ساامر جهاارتوانااه نر نااه یااادریرو زباااناو ماا شااب ه

 رت ااالی  وموزشاا  نراینااهو زمااانبر اساار او انجااامشااب ه تف ّااردر روا  ااهایر سنااهر 

 اا نظیار مطالعاه وااار نویرانهران و مراحال تشا یل شاب ه ،نیز توسیه شاه ب اً سه  طور مان

نظار در ماورد ونهاا مم اا اسار  اا و بحاث و تبااد راذارو یانااهاشااراک ، نرمنهان دی ر

ریاازو و انجااام ، برنامااهدروا ااک رتح اای   طااو  ب شااه یمرااا ن  یااش چنااه  فاااه و حاّاا
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 سارریروبااه اااو حاصاال از  ااا و مهااارتسرااب توانااای در راسااااو   اااو س اساا پااروهه

رااوان  واااار یعناا ،    اساارمااهّتبااه دنبااا  دسااایاب  بااه  ااه  ب نه اوشااب ه تف ّاارشاایوۀ 

شاونه تاا یااد سنناه و ترغیاب ما وماوزان تماریا ما زباان رمهّتاو در درازشب ه صورتبه

، دانرااانهون را بااا ونچااه از  باال ماا  ،شااونهاااار جهیااهو وشاانا ماا  ب یرنااه سااه  اار بااار بااا

رااوان  واااار جهیااه و  موازاتبااه رماارتبط سااازنه بااا زدر  الااب شااب ه و  ملایرااه سننااه

 اب یاار  رت میاال و بازتولیااه شااود توانااه م ااا شااب ه ،ومااوز بااا ایااا وااااروشاانای  زبااان

رساایهن بااه  دی ریانببااهو  انجااام ت ااالی  وموزشاا  ، اااشااب ه وزمانمنااهتغییرپااذیرو و 

 اا چاال  و مرائ ه تشا یل شاب ه رمباه  سارده اسار ماهّتب نها ها  س اج را به  اهن  

حاال ایااا چااال  و شااب ه حااها ل یااش   محااهود بااه زمااان چنااه ج رااه س اساا  نیراار

رساه در صاورت نهادیناه شاهن ایاا شایوه نازد ما  به نظار رسشه متح ی   طو   یمرا ن

ا  وماوز و در حالار ایاههتح ایل زباان زمانماهّتدر سال  تواناهما  ایا چاال  ،وموزانزب

 براو  میشه ادامه یابهر

او تواناااای  رودوماااوزو و چ اااون   وماااوراا در شاااب ه تف ّاااربنااابرایا در شااایوۀ 

ریاارد سااه سنااه و یاااد ماا شااود و یادریرنااهه تجربااه ماا ومااوزان ایجاااد و تلویاار ماا زبااان

توان اناظاار داشار ساریک باه نااایپ ماورد نظار دسار یانارر در ایاا شایوه یادریرناهه نم 

او تااش راه ح اا  نیراار و لهمرااو ، اااتشاا یل، ت میاال یااا بازتولیااه شااب ه سااه یابااه درم

باه  توجّاه ااو مافااوت  باراو ون جرااجو و پیشانهاد ساردر باا  اا و راه حالتوان پاساخم 

-محااورو، نراینااه، پااروههمااهّتسااه ن اارا ب نه تااوان اساااهلا  سااردونچااه رفاااه شااه ماا 

  نوانبااه اااو رونااارون ررانااه و جراااجوو راهیااادریرو ساااوا-محااورو، یااادد  

ریاارو عااه جهاارساابب راارای  بااه ساامر بُ واشااب ه تف ّاارمهااز شاایوۀ  و ااامش  ااه

 شهه اسرر مهّتب نه

 تف ّارشایوۀ  سارریروباهتاوان رفار ساه  ااو پااو   ما یانااه بار اسااج،  طورس ّبه

 اااو طااور معنااادارو ماااوار سااازد و زمینااهتوانااه ابعاااد نر ن اا   انراااه را باهاو ماا شاب ه

ن اارو و لااازم را بااراو ایجاااد و تلویاار نر نااه بااا ناصاا ه  ااهرت سااز، نردررایاا ، زن

 نرا ز سازدردر محیط وموزش  س اج را  مهّتب نه  اوریروجهر
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مطالعااات ماارتبط بااا ون و دشااوارو ر پیچیااهۀ مفهااوم نر نااه و بااه ما یّاا توجّااهبااا 

 ااو بعاهو باا شاود در پااو   ، پیشانهاد ما سنج  ایا مفا یز سیفا  باا ابزار ااو سمّا

او بار شاب ه تف ّارروا  سارریروباهاسافاده از روی رد سیفا  یاا ترسیبا  باه بررسا  تاوایر 

تااوان بااه دانشااجویان نر نااه یااادریرو پرداراااه شااودر ناااایپ پاااو   حاآاار را نلااط ماا 

او محاهودتر باه دانشاجویان دانشا اه ح ایز سابزوارو تعمایز داد  روناهزبان نرانراه و باه

 اای  باا جامعاه وماارو مافااوت  اب یار تعمایز ون بنابرایا آرورت دارد با انجاام پااو  

  او پاو   نیز سمش شودرمورد بررس   رار ریرد تا به ا ابار یاناه
 

 نامهکتاب

 او نر ن   (ر رابطه ارزا0381ن ، مر غر، اهه او، ار و ر رو ونر، هر )امان  سارو ب  و، ار، لواسا

 ر01-0(، 0)7 ،مج ه   وم رنااروو ماغیر او نردو با میزان اسافاده از رایانه در در دانشجویانر 
 او نر ن   و باور او شنارا  با میزان اسافاده (ر ال وو ساراارو رابطه ارزا0383رسول ، مر رر )

، باطاتارت -مطالعات نر نهاز اینارنر بیا دانشجویان دوره سارشناس  دانش اه   امه طباطبای ر 

 ر017-22، 74

 او   وم (ر وآعیر ابعاد محیط نر ن   در دانش هه0384 ارن ، مر و حاج  رواجه لو، صر رر )

ه شهیه بهشا  و دانش اه تهران بر اساج ابعاد چهاررانه مه   انراهر تربیا  و روان شناس  دانش ا

 ر78-40(، 00)0 ،پاو   در نظام  او وموزش 

 او پاو  (ر بررس  رابطه بیا نر نه و ابعاد شنارا  یادریرو ررو  ر 0383  وو، مر و تمیم ، مر )
 ر327-300(، 7)0 ، او رارج زبانشنارا  در زبان

-83(، 3)0 ،شناس نامه انرانر بررس  تطبیل  نر نه دانش ا   ایران و بریاانیار (0347ناآ  ، نر )

 ر037

 او دولا  بر اساج مه  (ر احراسات در سازمان0381پور، ور، طهماسب ، رر و نررریان، تر )   

 ر037-003(، 02)0، دانشور رناار مطالعات نر ن   ر ویر 

شنارا  سارسرد او (ر بررس  جامعه0380ناطم ، ور ) هم، رر و حرین  محلق محجوب ،  ر، پی 

 او در وموزارشاه او نر نه ایران  با روی ردو میانس وت در ماون دین ، ادب  و آری الملل

 ر71-70، 0، مطالعات زبان و ترجمهزبان ان  یر ر 
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 رر تهران،ایران  اناشارات ترمهسازمان و مهیریر  روی ردو پاو ش (ر 0344ملیم ، مر )

(ر بررس  ساراار  ام   و پایای  0387من ورو سزهر، رر، مطیع ، حر، ش رریز، ار و نجات ، ور )

 ر20-72(، 07)7، ن  نامه مشاوره شغ   و سازمان  او نر ن   سازمانر نامه ارزاپرس 

 او نر ن   و بررس  شنارا  براو سنج  ارزا -(ر طراح  معما او اجاما  0383نجات ، ور )

 ر14-70(، 0)2، تحلیلات نر ن   ایرانروای  ونر 

 او نر ن   یادریرنهه ایران  در (ر ویار 0381نوران ،  ر، زنهو، یر، سرمهو، مررر و سراج ،  ر )

 ر47-84، 02، پاو   در یادریرو وموزش ا   و مجازونظام وموزا ال ارونی  ر 
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