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Abstract  

A multitude of studies have highlighted the importance of implementing literary 

works in language and culture teaching. Despite the growing attention to cultural 

teaching through literary texts, the number of studies highlighting learning culture 

through short stories is still limited. This study investigated effects of teaching short 

stories on Iranian English students’ cultural identity reconstruction. Seven source 

and target stories entailing cultural conceptualizations of faith, love, and justice were 

taught during a semester. Four undergraduate students of TEFL at Yazd University 

were selected through purposive sampling. The researchers applied various 

instruments, including narrative interviews, open-ended questionnaires and diary 

studies. They collected the data related to participants’ self-images of initial, present, 

and future phases of learning English. The data were analyzed through qualitative 

content analysis. The findings identified a three-stage developmental path of cultural 

identity reconstruction, initiating from being profoundly mesmerized by a foreign 

culture, followed by appreciating national identity. In the third stage, they 

experienced a stage of respect for intercultural diversities and had a tendency for 

active membership in international communities. The participants demonstrated a 

strong tendency to preserve their cultural identity and move toward globalization. 

The findings supported the flexibility and multiplicity of cultural identities 

confirming social constructionists’ views. The findings underline the need for 

fundamental revision of teaching materials for the course Oral Reproduction in 

order to strengthen the cultural identity of Iranian English learners on their path 

towards globalization. 
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 چکیده

 کیاا أتو ارهناا   زبااان آمااشز  در ادبیّاااتاسااتداده از  اهمّیّاا  باارمطالعااات اراوا اا  

ۀ وساای هباازبااان  آمااشز اثاارات متمرکااب باار مطالعااات تعاا اد ، ینباااوجشداا اا   کاارده

 ایاان تحقیاا  بااه محاا ود اساا   ا گ یساا یادگیر اا گان  هشیّاا باار کشتاااه  یهاااداسااتان

 دا شاجشیانارهنگا   هشیّا گیاری شال  رباکشتااه  هاایداساتانآماشز    قشبررس  

 وشا ه ترجماه ماادری زباانکشتااه  داساتان  داه  پاردازد ما در ایاران ا گ یسا  زباان

داده در ک اااآ آمااشز   عشاا  و عاا ال  وااااداری، مداااهیف ارهنگاا ِخااارج  پیرامااشن 

 ۀساااس سااشم رشاات دا شااجشی کارشناساا چهااار  ،ه امناا  ،ی ا تخاااب ها مش ااه  شاا   

از طریاا   ا تخاااب  یهااا مش ااه ایاان سااازیهشیّاا  دا شااگاه یاابد بشد اا  ا گ یساا  

قاارار  بررساا  مااشرد خاااطرات ۀمطالعااو  هااای بااازهااای روایاا ، پرسشاانامهمصاااه ه

 ۀو آینااا  هااااس گذشاااته، ۀهاااای مرباااشو باااه خشدا گااااردادهپژوهشاااگران   گراتنااا 

  ا  کرد وتح ی یاهتجبمحتاشای کیدا   ح یا ت ۀوسای و باهآوری جما  را گاانیادگیر ا 

مسایر مشخصا  را ث ا  کارد تاشان ما ایان مطالعاه در ارهنگا   هشیّ از  ظر تغییرات 

 ۀشااروو و بااه مره اا برتربیناا  ارهناا  خااارج  ارهنگاا  و بیگااا گ کااه از اهساااآ 

  کارآماا  در و تمایاا  بااه ع ااشیّ ارهنگاا بااین تنااشّوپاس اشاا   ، م ّاا هشیّاا تلااریف 

 کننا گانشارک  ،شا نجهاا  ساشی باا هرکا  باه زماانهف رس  م  الم   ینبجشام  

  صااحّ همچنااین اهاایااتااه  اد اا د  شااان یااب خااشد  ارهنگاا  هشیّاا هداا  ه تمایاا  باا

 ییاا تأرا  هشیّاا  گ گااا و چناا  ی پشیااا در مااشرد گرایاا  اجتماااع ات ساااخ  ظریّاا
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محتاشای آمشزشا  ضارورت تج یا  ظر هششامن ا ۀ هاای ایان تحقیا  بار یااتاه    کرد

ارهنگاا   هشیّاا راسااتای تحلاایف  در ،شااداه  درآ بیااان شاا ه در تاا ری اسااتداده

  کن م  ی تأک ش نیادگیر  گان در مسیر متعارف جها  

، ساازیهشیّا  ،گاذاری زباا  سارمایه ،ارهنگا  هشیّا  ،هیادگیر ا  هشیّا  :هادواژهیکل

 مشز  ارهنگ آ

 مهمقدّ. 1

 ا اا کاارده  یااتأکو ارهناا  هشیّاا   ،زبااان  اپااذیرارت اااو جاا ای  بااه زیااادی محقّقااان

 ،م مااا و مقاا ّسااتشده ،پااشررهاایف؛ 3102 ،0؛ چااین3102 ،هاشاام  و بااذری ،قاا مپاایش)

خااارج   هااای آمااشز  زبااانبااه آمااشز  ارهناا  در بر امااه ع اقااه ،اساااآبااراین  (0231

  (3100 ،0هینلاااا ؛ 3102 ،2؛ کشمشروساااالا1133 ،3)کاااارمش اااااابایش یااتااااه اساااا 

از طریااا  رشااا   و ارهنااا  ا گ یسااا  زباااانآماااشز   در ادبیّاااات قاااش  ،میاااانایاااندر

هااا و اهساسااات اسااتن او مشقعیاا  و رخشا ناا گان و به ااشد قاب یاا  تصااشّ 1خشداصاا اه 

 2اناار ۀبااه گدتاا  (3103، 7لهشاایا ؛3101 ،2)زا شاااین اساا ر گراتااه اقار تشجّااهمااشرد دیگاران 

زباان و کاه آماشزان ااراهف کننا  هاای  را بارای زباانتشا نا  ارصا (، متشن ادب  ما 3110)

باه اراگیاران  تشا ا  ما  در متاشن ادبا   یاب تأمّا صشرت منساجف یااد بگیر ا  بهارهن  را 

 و جهان کمک کن   خشد ازی ریتصشده  شل در 

 ریتحاا  تااأثو ااتاا  دااان  ماا اتّ أدر خ اا ارهنگاا آمااشز   ،زبااان آمااشز در جریااان 

باار دا ااش  تنها ااهآمااشز  ارهنگاا    گیااردقاارار ماا  آمااشز   اجتماااع- ارهنگاا باااا 

 متناسااب بااا شاارای و  پشیااا، پیچیاا هبااه طریقاا  آ هااا  هشیّاا ب لااه در بازسااازی  ،اراگیااران

                                                           
1. chinh 

2. Kramsch  

3. Komorowska 

4. Hinkel   

5. self-modification.   

6. Zunshine 

7. Fialho 

8. Fenner 
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و تقاباا  تعاماا   (،3100) قاا مشیپاز دیاا گاه  ( 3100 ،0 شرتااشن و تااشه ) گااذارد ماا تااأثیر

 هشیّا تشا ا  املاان پارور  ما هاای آماشز  زباان و بیگا اه در ک ااآبشم  ارهن  بین 

 بااا  یااب و در ایاان بخااش شاا ههگدتاا مبایااای اساااآ باار را اااراهف کناا  اراگیااران ارهنگاا  

 ،نکنناا گاعنااشان ارهناا  بااشم  شاارک بااه اارساا ادب  و کااردن انااای ارهناا  لحااا 

همااراه بااا اارساا   ادبیّاااتشاا ه از هااای کشتاااه ترجمااهاسااتداده از داسااتانضاارورت 

 ششد م  بیشتر آشلارزبان  در آمشز  های ا گ یس داستان

متقاباا  بااین یادگیر اا گان و  ۀرابطاا عنشانبااه هشیّاا های اخیاار، بررساا  در طااشس دهااه

از دیا گاه   کارده اسا زیاادی را باه خاشد ج اب  تشجّاه یاادگیری  اجتمااع  ارهنگبستر 

و یادگیر اا گان باار تنظاایف تعام ااات اجتماااع   هشیّاا  ،اجتماااع -ارهنگاا پااردازان ه ظریّاا

؛ 3102، 3لئااش و لاا ) متقاباا  دار اا  یرتااأث هشیّاا باار پشیااای    اجتماااع- ارهنگاا تعام ااات

  (3102، 2دی کشستا و  شرتشن

آمااشزان در زبااان هشیّاا اکثاار مطالعااات مربااشو بااه ، (3102) و  قی یااان رضااای  بااه باااور

و  (3112 ،1پاااولنلش ؛3112 ،0)کااا ش زبااان دوم ا جااام شاا ه اساا عنااشان ا گ یساا  بااهۀ زمیناا

عنااشان بااهیادگیر اا گان زبااان ا گ یساا   هشیّاا گیااری بااه شاال  محاا ود ۀتنهااا چناا  مطالعاا

خطیاب و تشسا   شا ها جامماشردی  ۀدر مطالعا، مثااسعناشانباه ا ا  زبان خاارج  پرداختاه

بااا مشاقیاا  و آن ایرا اا  و ارت اااو  ا گ یساا ِ ۀیااک یادگیر اا  هشیّاا  ،(3102) رضااای 

ارباا  و همچنااین  بااه ارهناا متمایاا  داد کااه وی   شااان هایااتااه  شاا  او بررساا  شلساا 

کرد اا  کااه  بررساا  (3101) 2ن و ریازا تسااشایشاا ،ای دیگااردر مطالعااه  شاا ن اساا جهااا  

 یااک رمااان ا گ یساا ،معناااپردازی  هااین در ا گ یساا  ۀیادگیر اا  ایکااره چگش اه خشا ناا گان

داد کااه مشااارک  خشا ناا گان در  کنناا    تااایا  شااانبازسااازی ماا  یااب خااشد را  هشیّاا 

                                                           
1. Norton & Toohey 

2. Lei & Liu 

3. Norton & De Cost 

4. Kanno 

5. Pavlenko 

6. Shin & Riazantseva  
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چناا ین  زمااانهف ۀبااه تجرباا منجااره بااا مداااهیف ارهنگاا  مت اااد، هااو مشاج مااتنخشا اا ن 

  ششدم  هشیّ 

سااه مدهااشم ماارت   محسااشب  ،و ارهناا  یادگیر اا ه هشیّاا زبااان، آمااشز  گرچااه 

چگااش گ  تااأثیر ای مطالعااه چیهاا ، اااو دار اا طّا پژوهشااگران هاضاارتااا آ جااا کااه  شااش   ماا

 هشیّاا باار  بااشم  و خااارج  مخت اا  یهاااارهن از هااای کشتاااه داسااتان زمااانهفآمااشز  

ایاان جن ااه از  ،درواقاا لاارده اساا    خااارج  را بررساا   یهااازبانیادگیر اا گان ارهنگاا  

آمااشز  زبااان هااای بر امااهارهنگاا  کااه در  تنااشّومهااای آمااشز از  سااازی متااأثرهشیّاا 

  ظاار بااه ، هنااشز مااشرد تحقیاا  و بررساا  قاارار  گراتااه اساا  شااشدماا  گنجا اا ه ا گ یساا 

و  ادبیّاااتاناا   در بسااتررش وتشسااعه  بااه مدتخااررساا  ا ااای آمشزشاا  ایااران کااه ماا 

ارهنگاا   هشیّاا  مناساا   باارای تحقیاا  در مااشرد ۀزمیناا تشا اا  مااارهناا  اارساا  اساا ، 

 بشم  و خارج  باش   یهاداستان ۀ یوسبها گ یس  ۀ یادگیر  مشزان آزبان

تشا ا  بار آ چاه اااراد مایا  باه ا جاام آن هساتن ، آ چاه در آن شارک  م  کا اادر خاشد

خشدشاان و  ۀکننا  و چگش اه درباارما  تنظایفاینلاه چگش اه اهساساات خاشد را  کننا ،م 

محصااشس  عنشانبااه هشیّاا  باار تنها ااه هشیّاا  محقّقااان بگااذارد  ریتااأثکنناا  دیگااران الاار م 

های هااا و شاایشهای کااه منجاار بااه ا گیبهکنناا ه یااروی تعیین عنشانبااهب لااه  ،باااا  اجتماااع 

تشا اا  ماا  هشیّاا  رازبااا ،بنااابراین؛ ا اا شااشد، تمرکااب کردهم  مث اا  یااا منداا  محااشرهشیّاا 

در اااردی  ین بجهااانو  آیناا ههااای  قشااهاع اا ،  0ۀا گااارخااشد بیااانهااای  را باارای ارصاا 

مطالعااه ارصاات  را باارای  ایاان  (3،3100لیااری و تااا گن ) آمااشزان قاارار دهاا اختیااار زبااان

  تأمّا سا   باه زباان و ارهنا  ا گ یسا  خاشد کنن گان ااراهف آورد تاا در  گار  شرک 

یادگیر اا گان زبااان  هشیّاا آمااشز  متااشن ادباا  باار  یراتتااأث بررساا  ،بااراینع اااوه  کنناا 

ر ساااخ  د ماارثر  گااام عنشانبااهتشا اا  ایااران م   اجتماااع  ارهنگاا در باااا  ا گ یساا 

 شاشد  لحاا ایرا ا  آماشزان زباانارهنگا   هشیّا و  ادبیّااتآماشز  مارت   باا های  ظریه

                                                           
1. self-image 

2. Leary & Tangney 
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 هشیّاا بازسااازی  درتشا اا  بااه شناسااای  عناصاار باااات  کااه ، ایاان تحقیاا  م  طشرک ّبااه

  کمک کن دخی  هستن  یادگیر  گان زبان ا گ یس   ارهنگ 

چگش ااه  باارآ یف کااه بااه بررساا  اینلااهتحقیاا  در ایاان  ،مشضااشو اهمّیّاا بااه  تشجّااهبااا 

دا شاجشیان ارهنگا   هشیّا گیاری شال در   تشا ام  کشتااه ا گ یسا  هایداساتانآمشز  

 هشیّاا  وتح ی یااهتجب هاا فایاان پااژوهش بااا   بپااردازیفدخیاا  شااشد زبااان ا گ یساا  

مخت اا  ارایناا   یهاجن ااه باار تمرکااباز طریاا  اراگیااران در هاااس وهااشر  ارهنگاا 

 اس  تا مشخص ششد که:ش ه  ا جام هاآ  زبا   گذاریسرمایه

زبااان  ۀیادگیر اا  ا گ یساا  کارشناساا  زبااان ۀدور دا شااجشیانارهنگاا   هشیّاا   0

 ماشد پیا ا چگش اه مراها  آااازین یاادگیری زباان در  ،هاای کشتااهداساتان ۀوسای به

 ؟کن  م

 ۀیادگیر اا ا گ یساا   کارشناساا  زبااان ۀایرا اا  دور دا شااجشیانارهنگاا   هشیّاا   3

محاشر اارسا  مشزشا  داساتانآ ۀتجربا ۀدر مره ا ،هاای کشتااهداساتان ۀوسی زبان به

 ؟کن  مشد پی ا چگش ه  م

 ۀیادگیر اا کارشناساا  زبااان ا گ یساا   ۀدا شااجشیان ایرا اا  دورارهنگاا   هشیّاا   2

محاشر خاارج  داساتان مشزشا آۀ تجربا ۀدر مره ا ،هاای کشتااهداستان وسی ۀبهزبان 

 ؟کن  مشد پی ا چگش ه  م

 ۀیادگیر اا ایرا اا  مقطاا  کارشناساا  زبااان ا گ یساا   دا شااجشیانارهنگاا   هشیّاا   0

شد پیا ا  ماهایشاان بارای آینا ه بر اماه چگش اه در ،هاای کشتااهداساتان ۀوسی زبان به

 ؟کن  م

 شوهژنظری پمبانی پیشینه و  -2

بااهزبااا   مقصاا  معت اار هسااتن    ۀجامعاا متااشن ادباا  بااه ساا ب ا تقاااس ارهناا  خااا 

تعاما  باین زباان و ارهنا  ااراهف بخشا  عینیا های ط اای  را بارای ارصا  هااآ ، ع اوه

 خشا نا ه ازر تصاشّ و هشیّا ر با همچناین زباان در آماشز  متاشن ادبا استداده از  کنن  م 

ترکیااب (، 3113کاارمش )دیاا گاه از   (3110، اناار) گااذارد ماا ریتااأث رانگااو دی خااشد

ر م نااای باا ایرابطااه کااه سااازد ماااراگیااران را قااادر  ،آمااشز  ارهناا  و زبااان خااارج 
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 آماشز ااابودن  ایان،بارع ااوه هاای دیگار برقارار کننا  و ع ال  با ارهن  هم ل ، اهترام

ارهنا  آماشزان هاف در شایساتگ  زباانآگااه  و  زباان باعاا ااابایش ماشز آ به ارهنگ 

 (1113 ،0 یشبایو  انر) ششد مهف مقص  و من   

در چاالش مهما   م ا  زباان مقصا  یاا از ا تخااب محتاشای ارهنگا  های اخیار در ساس

پاارور   منظشربااه ارهنگاا -هااای آمشزشاا بر امااه راًیاااخ .بااشده اساا زبااان  آمااشز 

باراین   دهنا  ماما  ظر قارار  ارهنگا  را تناشّو ،الم  ا با دا اش ارهنگا  باینآمشزان زبان

ایان  (،3102چاین ) باه بااور  شاشد ما ها ف اساآ، محتشای ارهنگ  مح ود باه ارهنا  

هااای او شااشد  یااتااهارهنگاا  یادگیر ا گان ماا منجاار بااه تساهی  رواباا  بااین،  اشو آمااشز 

شاا ن ضااروری داد کااه یادگیر اا گان ایاان  ااشو آمااشز  ارهنگاا  را باارای جهااا    شااان

کنناا گان باار آمااشز  مشااارک  ،تنااشّومرهنگاا    آمااشز  ادا ناا   در راسااتای تحقّااماا 

  کی  کرد  أارهن  بشم  خشد  یب ت

 مداااهیفتعاااری   ۀارائااسااپ  بااه و ظااری   م ااا  بیااان بااه ابتاا ا ، بعاا ی هااایدر بخااش

 پردازیف م  ک ی ی این پژوهش

 2گرایانهدیدگاه پساساختاز  هویّتپویایی  -2-1

، 2گرایا اهرویلارد ا ساان در هشیّا مدهاشم باردن ساراسگرایا  باا زیردی گاه پساسااخ 

بااام ر ، دی   (3102 شرتااشن  (ه اساا کاارد  یااتأک یادگیر اا گان هشیّاا و پشیااای   تنااشّوباار 

باار  هشیّاا  ،گرایا ااها سااان در رویلااردچنااین اساات لاس کرد اا  کااه  (3100) 0و شاایدرین اینااا

بار ایان شا ه باشد  تعیینپایشهاا یاا جشاما  ازم نای ع اشی  یاا محرومیا  اااراد از گروه

ما نا  زباان ماردان و ز اان دودویا  هاای مقشلاهبار تمرکاب   یاباه دل رمذکش رویلرد ،اساآ

قاارار گراتااه اساا  اااراوان مااشرد ا تقاااد باااا  اجتماااع   باا ون در  ظاار گااراتن رواباا  و

                                                           
1. Fenner & Newby 

2. post-structuralism 

3. humanistic approach 

4. Bamberg, De Fina, & Schiffrin 
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-گرایاا ساااخ  (3100) دنیشاا و اینااا دی بااام ر ،  ظاار بااه ( 0،3110 تب و هاااسچ)بااش

  اس  اجتماع  هایمحی  در هشیّ  برای بازسازی مرثر چارچشب  3اجتماع 

پشیااای  هشیّاا  ۀدربااار (3113) 2یششاای ا و دور اا  ۀ ظریّاا بااا الهااام از هاضاار محقّقااان

تشساا   اوهارشاا هۀ و آیناا  گذشااته، هاااس  یوتح هیااتجب ۀوساای بااه خااارج اراگیااران زبااان 

ایاان  کااارگیریبااه   اا کرد بررساا را  کنناا گانشاارک  هشیّاا بازسااازی ارایناا   ،اراگیااران

گذاری و ساارمایه سااازیهشیّاا در  کااه 0یمحااشرعناصاار باااا   ساا   بااه در  چااارچشب

  کن  مکمک  ،دخی  هستن کنن گان شرک زبا   

 5زبانی گذاریسرمایه -2-2

رواباا  اجتماااع   یرتااأثلحااا   لااردن  یاا بااه دلمدهااشم ا گیاابه ، (3111) 2از ظاار  شرتااشن

 وی بناابراین،؛ یسا   یاادگیری زباانپشیاای قاادر باه تشجیاه اراینا   یادگیر ا گان هشیّ بر 

  ملماا  در یااادگیری زبااان دوم مطاار  کاارد ایسااازه عنشانبااهگااذاری زبااا   را ساارمایه

ماا اوم از زبااان در تعام ااات  ۀگااذاری زبااا   بااه تعهاا  یادگیر اا گان بااه اسااتدادساارمایه

ارهنگا   ۀسارمایجها  به اشد ااابایش منااب  ارهنگا  و ماادی لاازم در  منظشرباهاجتماع  

تشا اا  بااین گااذاری ماا ساارمایه ایاان ( 3102 ،کاارمش) و قاا رت اجتماااع  اشاااره دارد

آماشزان از یاادگیری زباان و جاشامع  کاه ارصا  اساتداده از زباان آرزوها و ا تظارات زباان

 ( 3100 ، شرتشن و تشه ) را دار  ، پیش   برقرار کن 

گاذاری زباا   بار سارمایه 7ارضا  جشاما  کیا  بار  قاشأباا ت( 3100)  شرتشن و تاشه 

آ هاا بار ایان الم  ا  تقسایف کرد ا     و باینم ّاجشاما    هاا را باه دو بخاشآ ،یادگیر  گان

ایاان   جشاماا  ارضاا  باشاان  اساا ااب تمایاا  دار اا  کااه اع ااای اعّاا اراگیاارانباور اا  کااه 

طااشر مساتقیف در دسااترآ باه باشاان  کاهما  الم  ا بااین  یاا م ّا جااشامع  ،درواقا جشاما  

                                                           
1. Bucholtz & Hall 

2. social constructionism 

3. Ushioda & Dörnyei 

4. context-based 

5. language investment  

6. Norton 

7. imagined communities 
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تشاالی ات   اجتماااع  ساااختار مندعاا  برخاسااته از ماهیّاا را در براباار اع ااا امااا  ، یسااتن 

 ساز   خشد تشا من  م 

 1یادگیرنده هویّت -2-3

 شّی ه س   به مدهشم زبا شناس  کاربردی در تغییرات  گرش  اساس  ، های اخیردر ساس

و جنسی  به  ی ،  ژادم ّاز صدات بیشلشژیل ،  هشیّ رخ داده اس   در این رویلرد مدهشم 

گیرد تغییر کرده اس  قرار م  اجتماع  ارهنگ که تح  تأثیر تعام ات سم  ساختار پشیای  

 هان،جبا یادگیر  گان به چگش گ  ارت او  هشّی ( در تعری  0337 شرتشن )(  3،3102)پری 

های خشد برای آین ه اشاره و همچنین در  قاب ی  این رابطه در طشس زمان و ملان گیریشل 

 همچنین و اع   و تشا   بر وضعی  گذشتهم  هشیّ مدهشم  (،3100کرد  از ظر لیری و تا گن  )

 .در آین ه دلال  کن  های اوها و ت ا ا تظارات، آرزوها، ترآاز ارد  تصشیر

و  یادگیری ۀای ئشلشژی، ادرا  استطاع  یادگیر  ه از خشد در جامعاصر عن (3103) 2تن 

   هیادگیر هشیّ های اساس  در بازسازی لدهرم عنشانبهرا  ارض  واقع  و ۀتعارض بین جامع

 ششد  هیکش چالش ، بهششد رواب  ق رت ارزیاب  ریتح  تأث تشا   سازی مهشیّ مطر  کرد  

ش ه تشس  های تحمی هشیّ کششن  تا خشد را از اراگیران م گردد  در هقیق ،  و تنظیف

 ( 3102 ،کرمش) ساختارهای  هادی جامعه رها ساز  

 4فرهنگ -2-4

بر ز  گ  ه کزیربنای   اکتساب بین  جهان و همچنین به من ورسشم  ظامدابآاجرای به ارهن  

ب و  ی رشان از خشدیتصش، آ ها ز  گ ۀ شیشبین  جهان ششد  اینگروه  هاکف اس  اط ان م 

  اس و سطح   ق عمبخش  دارای دواساآ، ارهن  براین  کن تنظیف م  را آ ها ظام ارزش  

در بخش که  اس  باورها و تعه ات مدروض  ،هاشام  مجمشعه ارز ارهن  عمی  بخش 

س  که ااین  تشجّهقاب   ۀ لت کن  پی ا م  مشد و زبا   رسشم راتاری وصشرت آداببهسطح  

                                                           
1. learner identity 

2. Preece 

3. Teng 

4. culture 
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 رهنگ ااین واقعی  در تعام ات بین مشد   اس پشیا  هاسنیدرعو  و پایا ارهن  اکتساب  ماهیّ 

 ( 0،0333)کراا  اس مشهشد  و ااراد، هاگروه

 2فرهنگی هویّت -2-5

 ،او باور به  اس دارای ابعاد اجتماع  و ارهنگ   هشّی ( 3117) 2سااشسی اوآراز دی گاه 

 خشد کهدرهال بستگ  دارد   تاریخ -ارهنگ و واقعیات  مشجشدبه رواب  اجتماع   سازیهشیّ 

 ،های ارت اط  و  قش اجتماع  ااراد در باا  مشجشد زمان هاس وابسته اس جن ه اجتماع  به

ت   ثر بر راتارهای مخرتاریخ  و ارهنگ  مشتر  م ۀخشد ارهنگ  بسته به زمینگیری شل 

  های تاریخ  و م ّ  گر  به ما  گاری و پرور  هشیّ یادگیری دارد  این  شو زبا   و 

 ا جام  ش ه م منتق 

 پژوهش روش -3

های تشان از طری  رو را  م  هشّی تغییرات مستمری چشن با لحا  کردن اینله بررس  

های   رو به مبیّ تشّجهبا و همچنین  (3110 ،1مشرین) ا جام داد 0پذیریبا  گر  بخشو   کمّ

شر و هی)یادگیری  ۀعمی  ارآین  پیچی  تشضیح دقی  و ۀاملان مشاه کید  در اراهف کردن 

 این، بر اوهع   ن کید  گراتتحقیق   تصمیف به اجرای طر پژوهشگران هاضر  ،(3103 ،2الحشری

 پذیردم  تأثیر اجتماع  و ارهنگ  مخت   رناصع از که پیچی ه  سیستم عنشان هب زبان ک اآ

 مرکبت یادگیر  گان هشیّ  محشرباا  دمتع ّ هایجن ه برکه ضرورت این  شو طر  تحقیق  را 

 ت بخشی  ش ّ  کن 

 کنندگانشرکت -3-1

 ساس سشمرا با تمام دا شجشیان ای ج سه پژوهشگران کنن گان،جذب شرک  منظشربه

ر کشتاه د داستان شداه  درآ بیاندر  3103ساس  ترم پاییب کارشناس  زبان ا گ یس  که در

                                                           
1. Kraft 

2. cultural identity 

3. Ros I Sole 

4. fragmented thinking 

5. Morin 

6. Hiver & Al-Hoorie 
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ام  ک طشربهالبامات و مبایای این تحقی  را آ ها     داد ترتیب ،کرد  م  دا شگاه یبد شرک 

 صشرتهبچهار  در را  پژوهشگرانبشد  ، شرک  در طر  در میان کسا   که مشاا      کرد ا معرّ

طی   ۀمطالع ،تنشّوه امن  با ه اکثر گیری  مش هاینه ف از     ا تخاب کرده امن  

  اص ۀم اهظ منظشربه کنن گان بشد های شرک و خشدا گاره اه اف ،هادی گاهاز  یترگسترده

  شاز آ ها تقاضا  ،سپ ی برای خشد ا تخاب کنن   اسف مستعار که خشاسته ش از آ ها  ،یرازدار

  ی ه ت ار  برای آ ها  مششن مادیهیچ پژوهشگران در ضمن،   امه را ام ا کنن  رضای  ارمکه 

تعیین  آزمشناز  ،کنن گانسطح شرک  برای تعیین پژوهشگران اس  که یادآوری به لازم    بشد

ه از از متشس  ک با سطح زبا   متشس  و بالاتردا شجشیان  و   کرد استداده 0«آکسدشرد»سطح 

 هایادهدکرد     ا تخاب  اشتن ک اس  را   یهااعّالیّ ی برای مشارک  در  ظر زبا   مشا   ج ّ 

 :(0)ج وس  زیر اس  به شر کنن گان شرک دمشگراایک 
 

 مورد مطالعه ۀکنندشرکتچهار دموگرافیک های داده. 1جدول 

 
 

 پژوهش ابزار -3-2

 عشام  مرت   با،  ظرات و دیگر ها گاهیدمناس   برای بررس  رو  مشردی  اتمطالع

در این (  3102، 3)مشر   ششم  محسشب اوهاریخشد یادگیر  گان از طری  هشیّ  گیریشل 

                                                           
1. Oxford Placement Test 

2. Moore 
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 ارهنگ  هشیّ  یچن بع پرواای  جام  و  ۀارائ در جه اببارهای مخت د  از ، تحقی 

 ش   استداده کنن گانشرک 

 باز ۀپرسشنام -3-2-1

 شز آمبه  اجتماع  مرت  و  تجارب شخص  بازخشا  کنن گان به جه  تششی  شرک 

 شیاندا شج شداه  بیانهای کشتاه زبان مادری و خارج  در ک اآ یهاداستان ۀ یوسارهنگ  به

 تحصی هاسرد که شام  پژوهشگر تیف تحقی  اجرا ش   باز ۀپنا پرسشنام، ا گ یس  دا شگاه یبد

تهیه ها را پرسشنامه ،با مشضشو مرت   ۀپیشینبا مرور ششد، م و استاد تحقی   دا شگاه یندر ا

 صصش ه تشس  سه متختعیینازپیشاه اف پرسشنامه مطاب  با پ  از بررس  روای      کرد

روی سه  برآزمایش   ۀمطالعتحقی ،  تیفسپ    داده ش ها در پرسشنامه ئ تغییرات جب، خ ره

 نان دوباره هاص  کن  یاطم  ش هییتأ سرالاتاز اعت ار  از همان جمعی  ا جام داد تا جشدا ش

 روزانه خاطرات ۀمطالع -3-2-2

تیف  ،(3111) هشیّ مرت   با برای مطالعات  « شرتشن» پیشنهادیاببار  در راستای استداده از

 تجربیات اع  همچنین  و خارج  یادگیری زبان ۀلیکنن گان خشاس  تا خاطرات اوّشرک  از

در زبان خارج  های داستان واارس  ش ه از زبان ی ترجمههاداستان در و مشارک یادگیری 

 ،هر هدته ق   و بع  از بحا هر داستان در ک اآ خشاسته ش از آ ها   کنن ث    را تحقی ۀ دور

 ش هکردن چارچشب  ظری اعماس با لحا   کنن  یادداش را  شانخشدا گاره و اهساسات  گر ،

  پشمرد، م  ا ین هآهای ارد را مرت   با بر امه هشیّ که بازسازی  (3113)یششی ا و دور  ، 

های خشد برای آین ه را آرزوها و بر امهکنن گان شرک که  مقر رش  ،هاداستان از اتمام ت ری 

 ،(3111)  شرتشنش ه تشس  ا جاممطالعات مطاب  با ث   کنن   در آخرین یادداش  روزا ه 

تا  دداا املان  هبه آ   این کار   لردپیشنهاد خاطرات  رو  مشخص  برای ث  پژوهشگران 

  کنن اوهار  سرالات ۀوسی ش ه بهر و ب ون مح ودی  اعماستآزادا ههای شخص  خشد را داستان

 روایی ۀمصاحب -3-2-3

 و های اجتماع ،  قشهادر  جهان، خشدا گاره اببارهای بنیادین ا تشار تجارب و هاروای 

راویان ماع  اجت-در باا  ارهنگ  ش هعجین هشیّ رواب  ق رت هستن  که ارت او تنگاتنگ  با 
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 سرالاتبا استداده از  انپژوهشگردر تحقی  هاضر،   (3103، 0اکشپشلشجدی اینا و جشردار   )

ی هاتا خاطرات ملتشب و پاسخ پرسشنامه   کنن گان مصاه ه کردبا شرک ، ساخته محقّ  باز

مربشو را  ۀتحقی  پیشینگروه ها، مصاه ه سرالاتبرای ساخ     نکن آزمای را راست ش ه ث  

 کهت  ی  کرد   الاترس به مجمشعه و آوریای از جم ات را جم مطالعه کرد و طی  گسترده

رخ  از این اس  که ب تشجّهقاب   ۀ لت    ادا پاسخ د هبه آ چن ین پرسشنامه در کنن گانشرک 

  مطاب مثاسعنشانبه  مج د قرار گرا  ۀها مشرد استداد( در این مصاه ه3101) 3«ساک ین» سرالات

گیری یاد ۀلیکه تصشیرشان از خشد در مراه  اوّ خشاسته ش ا هق   از آمشز  از آ  پرسشنامه،این 

 بینن  م به خشدهای  در  گر  اینله چه تداوتدربارۀ  بع ی اه زبان را تشصی  کنن   در مر

آخر، پژوهشگران از آ ها ۀ   در مصاه ش  ی هپرس، ها دخی  بشد  و چه عشام   در این برداش 

سه   ح دهن تشضیتصشیر اع   و در آین ه از خشد  شانارض تداوت تصشیر ۀ دربار خشاستن  که

و اص ا   باز شیس جه    تذکراترا بررس  کرد   و الات رس مجمشعهزبا شناس  کاربردی  استادِ 

  کرد  آ ها ارائه 

 هادادهو تحلیل آوری جمع روند -3-3

روای ،  ۀ، از جم ه مصاه آوری دادههای مخت   جم استداده از رو  باپژوهشگران 

ی مشرد ۀ  ا تخاب مطالع  را ا جام داد مشردی کید  هاضرپژوهش خاطرات،  ۀو مطالع پرسشنامه

ازسازی بعشام  مرثر بر  و دیگر هساساتا ها،به قاب ی  عم لرد آن در بررس   گر  تشان را م

 را م بم به کار پژوهشگران ،مطالعه نیا ماهیّ (  3102داد )مشر،  یادگیر  ه  س   هشیّ 

 بارۀرد پژوهشگران ،کنن گانشرک ز ابرای کسب رضای    کرد کنن گانبا شرک  تم ّ  طشلا 

  ماه در ا ایشش ها بیش از آوری دادهرو   جم     کردسراس شرک  در مطالعه تمای  آ ها به 

  ش   جامدوستا ه ا

های رو  ،هادادهبشدن من ع  و ج شگیری از خطاهای مرت   با تکروای  هد   ه ج

 ،0تاکتیپار ؛1133 ،2پاتن) ش   گراتهکارهب ارهنگ  هشّی و بازسازی تغییرات  بررس  متداوت

                                                           
1. De Fina & Georgakopoulou 

2. Sacklin 

3. Patton 

4. Ortaçtepe 
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سازی یهسشسه» و  دیگر  رهای باز را تلمی  کرد  دهن گان پرسشنامهدر ابت ا، پاسخ .(3101

ها و پرسشنامه بر اساآبشد  سپ ، تحقی   ۀدورخاطرات روزا ه در طشس  ششتن ، 0«هاداده

    کنن گان ا جام دادرا با شرک روای   یهامصاه ه پژوهشگران ش ه،خاطرات تلمی 

روای   ۀمصاه »ای مره هاجرای طر  سهراستای  در ش       شیسبازض   و ها مصاه ه

 و همچنین محشرارهن  اع   ۀخشدا گار، گذشته تجربیات بر پژوهشگران (،3112) 3«سی من

    تمرکب کردشش  گان مصاه ه ارهنگ  هشیّ در اثرگذار ۀ ها و تمای ات آین بر امه

آ اسا ای خشد را که برمره هسه  یوتح هیتجبکمک کرد تا  پژوهشگراناین چارچشب به 

در این   ساز   بشد، ان  ش ه بن یمشردی ط قههای درونتداوتمشردی و های بینش اه 

آوری جم اراین    در طشس ش  یآورجم   یوتح هیتجببرای  ، تقری ًا پنجاه صدحه دادهمره ه

 وجشد داش  که پژوهشگران کنن گان وشرک بین  «واتساپ » ها، ارت اوداده  یوتح هیتجبو 

د  یک استاد رکم  ش ها جام تعابیرش ه و آوریهای جم را م بم به بررس  داده کنن گانشرک 

ها را در هنگام داده تدسیرو  راعت ارسنج  تع ی ،خارج ارزیاب  عنشانبهزبا شناس  کاربردی 

 ، تایا سازی قاب ی  تعمیفافمنظشر شدّبه  قرار داددقی   وتح ی  مشرد بررس آوری و تجبیهجم 

برای   داده ش قرار  پژوهشگراندیگر  اختیار متن تحقی  در در اهدادهان   تشصی  عمی  و

 گذاری مستق  ک   طشربهها را که ک  داده خشاسته ش تیف استاد ع ش ، از پایای   تایااطمینان از 

قرار   ظر و ت ادس ش ه مشرد بحااخت ااات مشاه ه بشد  ٪23 ش همحاس ه تشاا  درص کن   

صشرت ها را بهآوری دادهرو   جم  3ج وس  ( 3117 ،2ش    )کرسشس  ها بع اً اص ا گرا  و ک  

  ده    مایش م ک ّ

  

                                                           
1. data triangulation 

2. Seidman 

3. Creswell 
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 روایی و ثبت خاطره ۀمصاحب ،پرسشنامه ۀوسیلها به. فرایند گردآوری داده2جدول 

 
     

کنناا ه اایاا  شاارک  باارای هاار(، 3102) « شرتااشن» رو اسااتداده از بااا پااژوهش تاایف  

 ۀهاا و خااطرات روزا اهاا، مصااه ه اعاات پرسشانامهرا طراها  کارد کاه شاام  اطّجامع  

های قشلااهمبناا ی ط قااهو  بخشاا  ظااف ،م ااامین شناسااای   جهاا  بااشدباارای او  شاا هث  

  شاا  ( اسااتداده3102) «0سااال ا امحتااشای  چااارچشب تح یاا  » هااا ازداده رتلااراررایااا و پ 

هاا و شناساای  کا های مارت  ، آ هاا را خشا ا ن داده باار نیچنا ، تایف پا  از اسااآبراین

ها را پی ا کرد  ساپ  ایان ماشارد مشاابه را زیار ساه گاروه اصا   قارار مقایسه و مشابه باهف

روابا  و  هاا قاشکننا گان، شارک محاشر هاای ارهنا دیا گاه شاام  هاسارگروه داد  این

باار  ماارثر ارهنگاا  باااات  و همچنااین عناصاارارهنگاا   ۀثر از خشدا گااارأمتاا اجتماااع 

  باشن م  گذاری آ ها در یادگیری زبانو سرمایهخشداص اه  

 پژوهشی هاافتهی -4

 اه در مرتعام ات زبا   با آ ها ارت او و  کنن گانشرک  ارهنگ  هشّی    مخت  مشدهای

ۀ ا گارخشدو همچنین محشر داستان مراه  یادگیری ،زبان یادگیری ۀلیاوّ مراه  مخت   اعف از

                                                           
1. Saldaña 
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در ها پن ارهاین خشد  اعات جام اطّ شش   آین ه در این بخش ارائه م ش ه برای ریتصشارهنگ  

 اس   ش هارائه مخت   یهابخش

 یادگیری زبان ۀلیاز مراحل اوّ کنندگانشرکتمحور فرهنگۀ پندارخود -4-1

ارهنگ  خشد  هشیّ عاد مخت    مشد ابکنن گان ده  که چگش ه شرک شاان م   2 ج وس 

  کنن روای  م  ج خاریادگیری زبان  ۀلیمراه  اوّرا 
 

آموزیدر مراحل آغازین زبان کنندگانشرکت محورفرهنگ ۀخودانگار .3جدول   

 
 

های خشدا گارهخارج  و همچنین گشیشااشران  گر  خشد به در تشضاایح کنن گان شاارک 

 مرت   باعشام  ارهنگ   0شااال    کی  کرد  أت ارهنگ  برخ  عشام بر  قش گراته شااال 

یادگیری زبان ا گ یس   ۀلیدر مراه  اوّ کنن گانشرک  اهسااسا  اتهال و هاها، دی گاه گر 

  ده را  شان م 
 

 
 یادگیری زبان ۀمراحل اولیدر  کنندگانشرکت ۀخودپندارمرتبط با عوامل . 1شکل 
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 محورداستانزبان  آموزش ۀدر مرحل کنندگانشرکتمحور فرهنگ ۀانگارخود -4-2

همچنین  ومشردی بینبرخ  مشترکات  ،عشام  ارهنگ  مرت   با ۀخشدا گارنظر ماز 

 ش هترجمه اارس  یهاداستانآمشز  از طری   ۀدو مره در  مشردیدرون های شخص تداوت

 ش ه اس  گبار خارج   یهاداستان یب و به ا گ یس  

 یزبان مادرهای داسررتان آموزشۀ در مرحلکنندگان محور شررکتفرهنگ انگارۀخود -4-2-1

 شده به انگلیسیترجمه

  هااز ک مشردی درون اختصاص  همچنین ردی وشمبین، م امین مشتر  هابا تح ی  داده

 با تعام  درکنن گان شرک  یهاخشدا گاره که چگش ه دهن  شان م ها این داده  راج ش خاست

 شّی ه کنن  کهمشخص م  هاداده ،تردقی به ع ارت   شل  گراتن  های اصالتاً اارس داستان

 ، اس تمای  به شرک  در تعام ات ک، به ارهن  بشم  وابستگ در قالب  کنن گانشرک  ارهنگ 

 ن  کدر هین اراین  یادگیری  مشد پی ا م های اجتماع  ایدای  قشو دی گاه خشداص اه   ۀتشسع

 :(0اس  )ج وس  به شر  زیر هادادهش ه از این استخراج مشضشعات مشتر 

 
فارسی اصالتاً ۀشدآموزش داستان ترجمه ۀموردی مستخرج در مرحلمضامین مشترک بین .4جدول   

 



 02بررس  هشیّ  ارهنگ  یادگیر  گان زبان ا گ یس                                                                        

 

شاا ه از ترجمااه آمااشز  م تناا  باار داسااتان ۀدر مره ااشاا ه گاابار   اعااات مااشردیطّا 

 به شر  زیر اس : زبان مادری

 سحر

خاشد را از  «اسا   گار  مان  سا   باه خاشدم باا دیگاران متدااوت»با بیاان اینلاه  او

کارد  بیاانخاشد،  ۀدیا گاه اردگرایا ا برجساته کاردنباا  حرسا  دا س  سایر اراگیران متمایب

اااابایش آگااااه  اارساا  م تناا  باار داسااتان هااای اعّالیّاا در او شاارک  دلیاا  کااه 

ارهنگاا  آگاااه   قااش اساساا   بااراساا   وی همچنااین  بااشده او خااشد  اجتماااع- ارهنگاا

ماارت   بااا داسااتان بااشم  هااای ک اساا  بحاااو داسااتان جبییااات تح یاا  وتجبیااهخااشد در 

 کرد  کی أداش ، ت  زبا   ساختارها و مداهیف از صحّدرص  اطمینان  01  وقت  هتّ

 ریمم

و  اهساااآ هیجااان، تحسااین هااای اارساا هنگااام تعاماا  بااا داسااتاناو  ،مااریف ۀه گدتااباا 

ا گ یساا  برخاا  از  هااایکاارد کااه در  معااادس کاارد  وی اشاااره را تجربااه زمااانهفا اا وه 

در او کناا    مهااارت زبااا   او کمااک مناااب  و تشا اا  بااه اااابایشماا  یزبااان مااادرمداااهیف 

بااا همگااام  یهااادر مااشرد داسااتاندهااف ماا  تاارجیح» :خااشد  ششااته بااشد ۀگاابار  روزا اا

بااا   ااادمتدر مااشرد مشضااشعات اجتماااع   و فکاان هااای مااذه   خااشد بحاااارز 

 یآمااشززبااان عنشانبااه از خااشد وی  «مشجااشد هرااا   ااب ف  اجتماااع- ارهنگااساااختارهای 

 ظاار  از  کاارد یاااد هااای اجتماااع محاا ودی  ۀم اهظااه کنناا امااا  ،ر ا تقااادیبااا تدلّاا

بازدار ا ه   سا تاً عاما  ارهنگا  یابدی خاشد را ۀگاذاری و مشاارک  زباا   او لهجاسرمایه

میاابان مشااارک   ،راااف دا ااش زبااا   بالاااک اساا  برشاامرد کااه ع اا  یهااااعّالیّ در 

 ده  قرار م  ریتأث تح ا  را ه اکثری

 ینترام

و  زباا   تعام اات خاشد در طا ّ ارهنگا  هاایو بازساازی دیا گاه  قاش کشا  به وی

کارد کاه باا باراین، او اهسااآ ما ع ااوهکارد  شااره باشم  ا اصاالتاً یهاداستان وتدسیرتع یر

  اساا  هشاا  تاارایرا اا   بدیااک ۀع ااشی از جامعاا عنشانبااه  خااشد م ّاا هشیّاا بااه  ،ااتخااار
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رک  در شاا»:  ششاا  خااشد گاابار در گااذاری زبااا   در رابطااه بااا ساارمایهرامتااین 

 و باورهااای هاااصااریح ارز بیااان اااابایش قاا رت  درتشا اا  ماا  هااای ک اساا اعّالیّاا 

ایاان ، یاابد بااشدن  سااتیتشربااه  تشجّااه اباا  هااای واقعاا  کمااک کناا در مشقعیاا  ارهنگاا 

  «اات دان م   تعام   مرتب برای من اتّیمشقع

 امید

هاا در ک ااآ باه جامعاه صاح   کارد  داااو از هقاشن شخصای قا رت امی  از تعمیف 

دااااو از تشا اای  بااه  ،در ک ااآتماارین ایان مهااارت »  ششا  شیهاادداشاا یاو در یلا  از 

سااع  در  ،ایاان  ااشو مشااارک  ۀوساای بااه یو  «شااشدمنجاار ماا جامعااه  در مخااشدهقااشن 

  داش ا  در کنار  گر  جها  اارس  خشد ارهنگ   هشیّ تقشی  دل ستگ  به 

 هایداسررتاننی بر تزبان مب آموزش ۀدر مرحلکنندگان شرررکت یفرهنگ ۀانگارخود -4-2-2

 خارجی

  یوتح هیتجبکنن گان و مشترکات بین شرک استخراج منجر به مشجشد  های ک بن ی دسته 

نگ  اره هشیّ  کنن  کهش ه مشخص م م امین هاص  ،تردقی  انیبه ب ش   های تداوتمشرد

به  تمای  ،اهساسات مث   ۀبه شل  تجربهای خارج  در هین یادگیری داستانکنن گان شرک 

یدای او همچنین  دی گاه خشداص اه  و پیشرا  ،ک اس  یهااّعالیّ گذاری زبا   در سرمایه

ش ه هاص مشتر   نم امی 1ج وس   کن  م مشد پی ا در تعام ات اجتماع  متداوت  یها قش

 ده  را  شان م 

  



 11بررس  هشیّ  ارهنگ  یادگیر  گان زبان ا گ یس                                                                        

 
 محورخارجیداستان آموزش ۀدر مرحل کنندگانشرکت یفرهنگ هویّتنمود مضامین مشترک . 5جدول 

 
  

 آماااشز  ۀدر مره ااا کننااا گانۀ شااارک مااارت   باااا خشدا گاااار  اعاااات ماااشردیاطّ

 به شر  زیر اس : محشرخارج داستان

 حرس

هااا ارهناا  هااای مخت اا  درکنناا ه و متبلاابس ماارت   بااا دیاا گاهاهساسااات گاایاسااحر 

باارای مشااارک  در تعام ااات  خااشد عاماا  ا گیبشاا  ،ارهنگاا  را  ساا   بااه یااک مدهااشم

 هااتداوت ۀویاژ بار جایگااهاو   ساازی ههنا  عناشان کاردافجه  راا  ابهاام و شادّ ک اس 

 کی  کرد أت هشیّ  ۀدر تشسعت ادهای ارهنگ   مخصشصاً

 ممری

 عنشانبااهدر تقشیاا  تصااشیر مث اا  از خااشد  تعام ااات ک اساا  تشجّااه قااش قاباا   بااری و

در مساایر » : ششاا  شیهاادداشاا یمااریف در یلاا  از کاارد  کیاا  أتبرو گاارا  آمااشزیااک زبااان

 یهااتداوتپاذیر   باا قا رت یآماشززباانسام   باهزباان ما نا  ربااتیاادگیری از گذر 
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قاا رت دارای    اناا  وتاااریخ  و م ّاا هشیّاا قاا ردان او خااشد را  « رهنگاا  هسااتفابااین

 .دا س  متداوتارهنگ  ای هدی گاهپذیر   ۀاباین 

 رامتین

 ناااب م زمااانهفگیااری شاال  ردکااه دا ساا  ایرا اا  و مااذه   ای یادگیر اا هخااشد را او 

ت ااادهای ارهنگاا  بع اا  از رامتااین   کناا ت ااا  ماا بااشم  و خااارج   ارهنگاا  و زبااا  

اشااتیان  ما ناا  زمااانهف عشاماا  ایجاااد اهساسااات مت اااد عنشانبااه ی خااارج هاااداسااتان

عشاماا  وی   کاارد یااادهااا تداااوترد سااری  متداااوت و تمایاا  بااه  یهااامشاجهااه بااا دیاا گاه

 ساااختارهای سااازما  بااه  تشجّااه ماارت   بااا مشااارک  ک اساا  راارهنگاا   ۀبازدار اا 

 مح ود کنن ه دا س   اجتماع 

 امید

 زباان سایا گ در محای  پارور  یاااتن  ۀواساطخاشد باهترکی ا   ارهنگا  هشیّا از  وا

هاای اس در بیشاتر بحاا قاش اعّاایداای ارصات  بارای  عنشانباه ،و تعام ات گسترده با آ هاا

بااا  شاا نمشاجااه»کااه  در مصاااه ه بیااان کااردوی  کاارد  یااادداسااتان خااارج  محااشر   ک اسا

شاا ه در ر عجااینو تدلّاا هاااهمل اساا  ارهنگاا  ایرا اا  هشیّاا  هاصاا  از یها گاهیااد

امیاا    «شااشدماان ماا  جهااا  ایرا اا  و  هشیّاا  زمااانهف پاارور باعااا داسااتان خااارج  

او  خااشد برشاامرد گااذاری زبااا   ساارمایه را مشااشنبیشااتر خااارج   ارهنگاا مناااب  کسااب 

ز ا گ  و باورهایشاان را کاه هاصاا   ۀااابایش دا اش ارهنگا  خاارج  و آشانای  باا شایش

 چراکاه دا ا  ماشا ن گاام  در مسایر جهاا   راهای خاارج  اسا  داستان بحامطالعه و 

 ششد ها م گدتگش با آن و ایجاد تشا ای  تعام  منجر به

 محورداستانتدریس پس از  ۀکنندگان در مرحلشرکتهای و برنامه آرزوها -4-2-3

ا تظارات  ای ازهمچنین مجمشعه ای از مشاااترکاات وطی  گساااترده ،هااداده از تح یا 

محشر تمای ات ارهن  (2)ج وس ش    هاص  آین ه ارهنگ  هشیّ مرت   با  مشد  اردمنحصربه

   دهم  شان  را آمشز اپس ۀدر مره  هاص  ش همشتر  
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 در آیندهکنندگان شرکت فرهنگی هویّتنمود  مشترک. مضامین 6جدول 

0 

 کااه در کنناا هشاارک  هاارارهنگاا   هشیّاا مخت اا   مشدهااای  ،پساااآمشز  ۀمره اادر 

 به شر  زیر اس :ششد م  او واهر ۀآین تمای ات و 

 حرس

 و واژگااان اناا  دارای ا گ یساا  ۀکنناا صااح   عنشانبااه تشا اا  مااو ا ،ط اا  اوهاااراتش

ا گ یسا  و تا ری   هاایچاه ک ااآ ، در تعاما  باا جشاما  ا گ یسا ،بالااارهنگا  گاه  آ

 آگااه    وی معتقا  اسا  کاه باه دلیا هششامن ا ه برخاشرد کنا  ،زباانچه جشام  ا گ یس 

 ۀزبا ا یاک اساتاد چنا  تشا ا  ما ،هاای ارهنا  خاشد  و خاارج و تدااوت هاش اه  از

 اساا :  ششااته  ادداشااتیسااحر در  باشاا   ا گ یساا  ادبیّااات و آگاااه در زمینااه تاا ری  زبااان

اارساا  و  ادبیّاااتو  فا گ یساا  و اارساا  به ااشد بخشاا ادبیّاااتدا ااش خااشد را در متمااای ف »

  « یب منتق  کنف به دیگرانخشد را بشم   ان ارهن  

 میمر

-ما اوهاار  ،هاای مخت ا در ارهنا  هااپاردازیارز  شاناخ  مدهاشمبر   یتأکوی با 

  او کنا  ماکماک  هاابارای برقاراری ارت ااو باا خاارج   که این دا اش باه ایجااد پ ا کن 

 ماارثر هااا ارت اااوقصا  دارد بااا خااارج  ،و اجتماااع  کنشااگریااک مع ااف ا گ یساا   عنشانباه

انا   دا اش ارهنا میاان تاا درایان قارار کنا بر هاای اجتمااع از طری  رسا ه دررو و یارو

 ماریفارتقاا دها     یابخاشد را  ارهنگا خاشد را باه آ هاا منتقا  کارده و آگااه  باینبشم  

 کننا  داشاته باشا بازدیا  ما  یابدبیشتری باا گردشاگرا   کاه از  ملالمات متمای  اس  که

                                                           
1. cultural competence 
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دخیا    الم  انیب- م ّا  هاشیّتارهنگا  باه  هشیّا در بسا   تشا ا  مااین تعام ات  چراکه

 ن  باش

 رامتین

 ،زبااانکشااشرهای ا گ یساا ارهناا  یااادگیری در مااشرد  ۀاداماا قصاا  دارد کااه بااااو 

مایاا  اساا  از دا ااش رامتااین   شااشد و یااک  شیساان ه چن زبا ااه آمااشزیااک زبااان زمااانهف

او  ع اااوه،هاسااتداده کناا   باازبااان اارساا  ۀ شیساان  عنشانبااهارهنگاا  خااشد بااین ارهنگاا  و

از دیاا گاه اساا     ساایا گ  ریااا دیگاارهااای هااا و ارهناا مشااتان مطالعااه و یااادگیری زبااان

 نیااا و ساا ی دسااترآ لااشک  و ایرقاباا گذشااته  ما ناا  دیگاارخااارج  ارهناا   ،او

 شاشد آینا ه هاای ز ا گ  تشا   منجر به یااتن راها  ج یا  بارای تاأمین هبیناهم  یریادگی

 تشا ا هاای دیگار ما خاشد، ارهنا  خاشد و ارهنا  ۀبااردرآگاه  اابایش  او باور دارد که

در  و تشا اا  باعااا ماا  آگاااه  باشاا   ایاان او داشااته ۀ قشاا  هیااات  در تعام ااات آیناا 

 رز  واقع  ارهن  مادری باش  اپاس اش  

 امید

یااک  عنشانبااهوی را  ۀتشا اا  رواباا  دوسااتا هااا ماا چگااش گ  تعاماا  بااا خااارج  شدا اا

 مارثراها  ر راهنمای تشر مشا  تقشیا  کنا   وی مطالعاه بیشاتر در ماشرد ارهنا  ایاران را

اباباری بارای دساتیاب  باه ها اش هاا را ساایر ارهنا  ۀمطالعا  خشد و ت م ّبرای ابراز عبّ

باه  آینا ه در کنا  کاهاوهاار ما او دا ا   ما اسا  مشا   ۀراهنمای تشر چن ارهنگکه همان 

مرباشو باه بناهاای تااریخ  هاای خصاش  داساتانهبا ایرا ا  هاای تااریخ خشا  ن داستان

  ادامه خشاه  داد منطقه یبد

 گیرینتیجهبحث و  -5

مشااتر  ارهنگاا  ماارت   مجمشعااه عشاماا   اعااات  دربااارۀ اطّ هااا،وتح یاا  دادهتجبیااهدر 

  (3)شل  ش    استخراج  ریبه شر  زیادگیر  گان  گذاری زبا  سرمایه با
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محورداستان در یادگیری زبانی گذاریسرمایهموردی مرتبط با مشترک بین فرهنگی عوامل .2شکل   

 

هااا  شااان داد کااه از دیاا گاه همااۀ در پاسااخ بااه پرسااش دوم پااژوهش، تح یاا  داده

باه ارتقاا دا اش آ هاا از  تشا ا  اصاالتاً باشم  ما یهابحاا در ماشرد داساتانکنن گان شرک 

 هداا  ودر راسااتای کرد اا  کااه هااا همچنااین بیااان آن   کمااک کناا  و ارهناا  م ّاا ادبیّااات

 شا هاصاالتاً اارسا  ترجماه یهاداساتان هاای ک اسا ، در بحاا  خاشدم ّا هشیّا  تع   به

 0اکرساا   و شاا ه تشساا  امیرال ااه، ا اا رو تااایا گاابار  هااا بااارد اا   ایاان یااتااهکشاارک  

 م ّا  هشیّا هدا  زباان خاارج  باه  عنشانباهدربارۀ تمای  یادگیر ا گان ا گ یسا  ( 3101)

 مطابق  دارد خشد 

  ارهنگاا هشیّاا بااه  قااش همااایت   کنناا گانشاارک  ۀهماا در پاسااخ بااه پرسااش سااشم،

هااا بااه آ کیاا  کرد اا   أارهنگاا  تبااین یهاشاا اه هااای خااارج  بااه دلیاا  در داسااتانبااشم  

هااای ک اساا  اعّالیّاا در  خااشد  قااش مشااارکت  مناااب  ارهنگاا  زبااا   مااادری و خااارج 

انااای »ۀ  ظریّاا  ییااتأهااا در کااه ایاان یااتااه رساا  ماابااه  ظاار  محااشر اشاااره کرد اا  داسااتان

                                                           
1. Amirullah, Andrew,   & Eckersley 
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هاای مخت ا  باه اناای کاه در آن تعاما  ارهنا  اسا  (0322) 0بااختین «ارهنگ  متقابا 

کننا گان بار تقشیا  متقابا  منااب  ارهنا  ماادری و شارک  چراکاها جاما ، متقاب  آ ها م 

 های بشم  و خارج  تأکی  کرد   بیگا ه هاص  از تعام ات ک اس  با داستان

از هااا  درو ااا  کننااا گان شااارک و  دااار از د ،)3117) 3ب اااا  ۀهمگاااام باااا  ظریّااا

و تع اا  شاا ی  بااه  ااش  بااین یااادگیری ارهناا  هاصاا  از ساارگردا   کشااملش ماا اوم

باه بااور اا ا    صاح   کرد ا    هاشیّتث اات  مشقا  با  ۀتجربا جاهیدر تارهن  بشم  و 

یاباا  و تقاباا   مااشد ماا  هشیّاا بحااا  ،هااابرخااشرد ارهناا  در ایاان ،(0233) و ااشاااری

پااذیرتر و ه در ایان مطالعااه ا عطااف  ج یا  و ال تّااهااشیّتگیاری منجاار باه شاال هاا ارهنا 

تاشان ما  (0232) سای ی  شقااب و  ،باباای  زارعا ،هاای شاشد  در تأییا  یااتاهتر م متعادس

کنناا گان از کنااار گذاشااتن ارهناا  بااشم  خااشد و مطاار  کاارد کااه شاارک  گش ااهنیا

آ هاا باه هدا   ،تر یادق یاورد ا   باه ع اارت  انیاباه مج یا  صاح ت   کام ااًساازی هشیّ 

چن گا اۀ ارهنگا  تمایا   شاان  هشیّا ارهنگ  سااب  خاشد و بسا  آن باه  هشیّ  زمانهف

هاای ماشرد داساتان ک ااآ در تمایا  داشاتن  کاه دردو  دار از آ هاا ع ااوه بار ایان، داد ا   

جماا همگااام بااا رویلاارد  اجتماااع  اع اا  بحااا کنناا  -ساااختارهای ارهنگاا سااازگار بااا 

کااه  رساا  ظاار ماا بااه  (،3117) 0باارور و چاانشاا ه تشساا  بیااان 2 ارباا ریااا یاا گرا

مساائ  بخشا  باه اولشیا کاه باا کننا  ما  محشر این پژوهش ت اا کنن گان جم مشارک 

خاشد ارت ااو برقارار ۀ اع ا  جامعا یباا ساایر اع اا های مشاابه، گر  مشتر  واجتماع  

 کنن  

در زباا    اشاتیان باه مشاارک  ازکننا گان شارک  آینا ه،ارهنگا  در  هشیّا منظار از  

  صااح   کرد اا   و بساا  مناااب  ارهنگاا  خااارج  خااشد م ّااهداا  مناااب  ارهنگاا جهاا  

یادگیر اا ه و  هشیّاا مسااتقیف بااین  ۀتشا اا  شااشاه ی باارای تأییاا  رابطااهااا ماا ایاان یااتااه

هااای مطاااب  بااا یااتااه .دهاا  ائااه( ار3102شاا ه تشساا   شرتااشن )گااذاری زبااا   بیااانساارمایه

                                                           
1. Bakhtin 

2. Block  

3. non-western collectivism 

4. Brewer & Chen 
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گاذاری زباا   خاشد هار چهاار  دار مشاارک  و سارمایه (،3101امیرال ه، ا ا رو و اکرسا   )

در جهااا  آرزوهایشاااان  تحقااا محاااشر را، یلااا  از اببارهاااای داساااتان یهاااااعّالیّ در 

 زبا ااانلم  اا  ا گ یساا اجشاماا  بااین یااب   آمااشز  زبااان و جشاماا  م ّاادر  اساعّاا ی ع ااش

  شمر  م 

 هشیّاا دربااارۀ پشیااای   (3100) ا گن تااهااای لیااری و یااتااه  ییاادر تأ،  طشرک ّبااه

تااشان ماا ، (0331) 0هاااس «ا ط ااااق    ارهنگااا هشیّاا»ۀ اراگیااران و همچنااین مطاااب   ظریّاا

  ای متغیار و چن گا اه اسا پ یا ه کننا گان هافارهنگا  شارک  هشیّا کاه  برداش  کرد

در  ارهنا  باشم  خاشد  سا   باه ارهنا  بیگا اهبینا  کاف ه  یۀلر اوّی، تصشمثاسعنشانبه

بیناا  هاا  خااشدکف کااه یاگش ااهبه تغییاارات مث اا  اراوا اا  بااشد تحقیاا  شاااه  ۀطااشس دور

در   ارهنگاا ، تنااشّوپاس اشاا  هداا  ارهناا  مااادری و لیااه بااه در مراهاا  اوّارهنگاا  

رااف ع ا  شا    ا ی الم  ا  تباین  و م ّا  در جشاما  و تمایا  باه ع اشیّ ،مث   از خشد

ت در طااشس ماا ّ یروبااه رشاا در مراهاا  تحقیاا ، رو اا   هشیّاا درجااات مخت اا  تغییاار 

ایاان مساایر از  ،(3101) 3شاا ه تشساا  گااشهمگااام بااا  تااایا گاابار   شاا  مطالعااه گاابار 

باشم   هشیّا مسحشر ارهن  بیگا اه شا ن شاروو شا ه و باه سام  پاس اشا  ارهنا  و 

 ادامه پی ا کرده و در مره ۀ تعادس بین ارهن  بشم  و خارج  در جریان اس  

مخت اا    هااشیّت وضااعی  تشا ناا  درآمااشزان ماا زبااان ،(3102 شرتااشن )از دیاا گاه 

 و را تنظاایف هشیّاا و زبااا   گااذاری ساارمایه باار ماارثرارهنگاا  دسترساا  خااشد بااه مناااب  

هاای اساتراتژی واها ، ۀکننا کاه یاک شارک  کنا ما کنن    تایا این مطالعاه تأییا   تع ی 

 تااشان ماا  کناا  معماااس اارهنگاا  هااای مخت اا  گااذاری را در باااا مخت اا  ساارمایه

گاذاری از مشاارک  و سارمایه ،ابالا ۀرااف داشاتن ا گیاب ا ع اواسات لاس کارد کاه  گش هنیا

رهنگاا  و ا هشیّاا بااه دلیاا  تمایاا  بااه هداا  هااای ک اساا  اعّالیّاا زبااا   در برخاا  از 

ادرا  او از تشا ا  باه ما و عا م مشاارک  گیاری کنااره کنا   ایانجتناب م پای ن ی به آن ا

در مشجااشد  ۀرواباا  قاا رت محاا ود کنناا شااناخ  و اجتماااع   اهمسااان هااای مشقعیاا 

                                                           
1. Hall 

2. Gu 
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 ب ااا ،؛ 3100 ،) شرتااشن و تااشه  مربااشو باشاا  ارهنگاا  اجتماااع هااای مخت اا  باااا 

3117 ) 

هاای کشتااه باه داساتانۀ وسای ارهنا  باه و کاه یاادگیری زباانداد چنین  تایا  شاانمه

از  (،3103ابراهیماا ، ااااراز و صاامیم  ) ارهنگاا  ماا س هشیّاا هااای مخت اا  لدااهررشاا  م

هاای خطیاب و ارهنگا  و ماذه   کماک کارده اسا   مشااا  باا یااتاه  ،جم ه  گر  م ّا

  خاشد م ّا هشیّا  کننا گان باه هدا تحقیا  تمایا  شارک  ایان (،3102) در ایران رضای 

پااذیر   و 0ارهنگاا بااین شاا ن از طریاا  رشاا  شایسااتگ و همچنااین گاارایش بااه جهااا  

شاا ه تشساا   تااایا یااتااهکاارد  در تقاباا  بااا  ییاا تأ برخاا  هنجارهااای ارهنگاا  خااارج  را

کنناا ه در مراهاا  ابتاا ای  راااف اینلااه دو شاارک ع اا   یااتحق نیااادر خطیااب و رضااای ، 

شاا ه بشد ا ، چنااین مااشردی در مراها  بعاا ی مطالعااه خااارج   ارهنا  یاادگیری مسااحشر

 تاشان باه عشاما  مخت ا  مارثرهاا را ما اس   ایان عا م تطااب  یااتاه گبار   ش ههاضر 

ا ااای آمشزشاا  باااا  ارهنگاا  و اجتماااع  هااای تااأثیر مرلدااهدر تحقیقااات کیداا  هما ناا  

  س   داد محشر داستان

ا گ یساا  و ارهنگاا  دا شااجشیان  هشیّاا  در  ارت اااو بااینبااه  ایاان مطالعااه تااایا  

کااه برخاا  از  شااان داد ی تحقیاا  هااا  یااتااها جاماا  مااگااذاری در یااادگیری زبااان ساارمایه

، املااان شاا ه در بسااتر یااادگیریعجااین ۀکنناا ه و بازدار اا تسااهی ارهنگاا  عناصاار 

ایاان  ،درواقاا  دهناا   تغییاار مااگااذاری زبااا   اراگیااران در ایاان محاای  رساام  را ساارمایه

  اجتمااع  ارهنگاباه بااا  یادگیر ا گان  ارهنگا  هشیّا بازساازی مطالعه  شاان داد کاه 

  شاایان هاای چن گا اه منجرشا ه اسا هشیّا   هسااآ باشده و باه ایجااد آمشزشاا ای 

در ارهنگاا   ۀخشدا گاااردرجااات مخت اا  تغییاار رخاا اد راااف اساا  کااه ع اا  یااادآوری

ت مطالعااه در طااشس ماا ّ یرشاا روبااه رو اا  ایاان شاااخص باارای تحقیاا ، مخت اا  مراهاا  

  گبار  ش 

 هشیّاا بااه  تشجّااههااای ارهنگاا  ه امناا  کااه در آمااشز   شااان داد همچنااین هایااتااه

رسا  و ایان آماشز  اصاشل  با ون لحاا  ما   ظار باهارهنگ  یادگیر  گان امری اساسا  

                                                           
1. intercultural competence 
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شاااشد     مااا محقّاااخاااارج  هاااای مااارت   باااه ارهنااا  باااشم  و کاااردن خشدا گااااره

 یااادگیری ۀبخشاا  از ارایناا  پیچیاا  عنشانبااههااای ارهنگاا  آمااشز در  ،دیگرع ارتبااه

عنااشان بسااتر هبااشااان کااه ارهنگاا  هشیّاا خصااش  اراگیااران بااه هشیّاا شااناخ   ،زبااان

  اپذیر اس  تنابجامری ا کن م عم   ارهن  ۀتشسعیادگیری و 

زبااان ثر از یااادگیری أمتاا ارهنگاا  هشیّاا تغییرپااذیری و بازسااازی  بااه قاب یاا  تشجّااهبااا 

 زماانهفکاه  گیر ا  داشا  مناابع  در آماشز  ماشرد اساتداده قارار  ظار ابای  ما ،خارج 

ارهنگاا  در راسااتای در  و ارهنگاا  یادگیر اا گان و آگاااه  بااینم ّاا  هشیّاا تقشیاا   هباا

تاا وین  و ضارورت تهیااه ،ایاان مهااف هااای دیگار کمااک کنا  ساازگاری منطقاا  باا ارهناا 

 هشیّاا بااه هداا  و تقشیاا  تااا  کناا م ایجاااب  مطالااب آمااشز  ارهنگاا  را ۀهششاامن ا 

 در راسااتای تحقاا  ایاان  شااشد کمااک شاا نجها  در مساایر متعااارف  ارهنگاا  یادگیر اا گان

محتاشای آمشزشا  کننا گان کتاب درسا  دا شاگاه  در شاشد کاه تهیاهپیشانهاد ما  ،ها ف

 تج یاا  ظر کنناا  و تنهااا بااه تاا ری  شااداه  داسااتان درآ بیااان شاا ه در تاا ری اسااتداده

کاه ریشاه در را باشم   ۀهاای ارز ا داساتان ۀب لاه ترجما ،های خارج  بسن ه  لننا داستان

 محتاشای آمشزشا باه  ترکی ا ۀ شایش باهدارد دا شاجشیان ایرا ا    اسا ام یرا  اان   هشیّ 

 مشجشد بیااباین  

 هشیّاا تااأثیر آمااشز  ارهنگاا  باار چگااش گ  منسااجف  ۀایجاااد  ظریّااتااا گرچااه ا

در  لیااهاوّهااای گااامتشا اا  یلاا  از وجااشد دارد، ایاان مطالعااه ماا آمااشزان ااصاا ه زبااان

ایان باشا    تاایا از طریا  متاشن ادبا   آماشزان ایرا ا زباان ارهنگا  هشیّا پاردازی ه ظریّ

ب لااه همچنااین  کناا ،یادگیر اا گان را روشاان ماا  هشیّاا   شااناختروان ابعاااد تنها ااهتحقیاا  

، یگردع ارتباهکنا   ااراهف ما یاادگیری زباان  در ارهنگا عشاما   یرتاأث اعات  راج  به اطّ

بااه بیشااتر اشااتیان و یااا گااذاری کمتاار کااه منجاار بااه ساارمایههااای ارهنگاا  و مشااشنمشا اا  

حقیاا  در ت گااردد مشااخص ماا ، شااشد ماایااادگیری در ا ااای اسااتداده از مناااب  ارهنگاا  

کنا  تاا ما کماک دهنا گان آماشز باه ، اراگیاران ارضا  هشیّا و یاادگیری مشرد جشام  

هاای اعّالیّا را بهتار بشناسان  و زباان  آماشز  ۀهاای مشجاشد در زمیناهاا و ارصا چالش

  طراه  و اجرا کنن گذاری زبا   را دهن ه به سرمایهسشن
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 طشربااهتشا اا   ماا  هشیّاا ی پشیاااو پیچیاا ه  ماهیّاا دلیاا  بااه  اگرچااه چنااین مطالعااات 

تشا اا  ماا  ،(3103 0،اااریمن-لارساان) یادگیر اا گان مخت اا  را  شااان دهاا  هشیّاا جااام  

  کااه در  آ هااا در تحقیقااات کمّاا رایااران گاراارهنگاا   هشیّاا بازسااازی بخشاا  از ارایناا  

  آشلار سازد آسان  یس 

بااا ا ااشاو در ا جااام ایاان تحقیاا  مااشردی، پژوهشااگران اساا  کااه  یااادآوریشااایان 

هما ناا   اجرایاا هااای محاا ودی تااشان بااه از جم ااه آ هااا ماا   شاا    مشاجااه هااامحاا ودی 

  اشاااره کاارد ا جااام تحقیاا  تماا ّطشلا  رو اا  کنناا گان در دشااشاری دسترساا  بااه شاارک 

 پاژوهش ا جاام ماهیّا باه  تشجّاهباا هاا یااتاهبخشا  مح ودی  دیگر این مطالعه به تعمایف

، بیشااترهااای ج یاا  اهتمااال  باارای تحقیقااات زمینااه رساا  ماابااه  ظاار گااردد  شاا ه برماا 

 ۀ ظریّا جها  ت یاین مایشانامه شاعر و دیگار ما نا  ن ادبا  شطریا  متاتشا   تا ری  از م 

تحقیقااات بخااش دیگااری از ایاان  باشاا   یادگیر اا گان هشیّاا ایاان متااشن باار  جااام  تااأثیر

و ارهنگاا   هشیّاا باار  انآمااشزبااه جنساای  زبااانوابسااته  اثاارات بررساا بااه تشا اا  ماا 

 ششد  معطشفج  خارگذاری زبا   چگش گ  سرمایه

 نامهکتاب

و مذه   مترجمان در ترجمه رمان های التقاط :  م ّ ا علاآ هشیّ  (  0233)    ،ا    و ه  ،ااشاری

  310-020 ،(3)12 ،مطالعات زبان و ترجمه  ترجمه ش ه ایروزه دوما هایبررس  رمان

  بررساا  هشیّ  محق  در مقالات زبا شااناساا  (0231م  ) ،دبیر مق م ا  و ،سااتشده  ما ،آ  ،رهیف پشر

  0-30 ،(2)03 ،مطالعات زبان و ترجمه  ترکی   شناس کاربردی با رو 

(  هشیّ  سااازی و یادگیری زبان ا گ یساا : مطالعۀ 0232  )ر ،ساای ی  شقاب  ا  و ،بابای   ،غ  ،زارع 

  20-13(، 3)02 ،مطالعات زبان و ترجمه  مشردی اراگیران زبان ا گ یس 
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 دربارۀ نویسندگان 

  اساا دا شااجشی دکتاارای آمااشز  زبااان ا گ یساا  دا شااگاه یاابد  فرررنگیس شررهیدزاده

ماا  و اثاارات آمااشز  مع ّ ،  یادگیر اا گانوی شااام  هشیّاازمینااۀ پژوهشاا  مااشرد ع اقااۀ 

    اس محشر آمشز  داستان

 بدات ا گ یساا  دا شااگاه یگروه زبان و ادبیّدا شاایار آمشز  زبان ا گ یساا   گلنار مزدایسرنا

 اه اف یبرا  ساای، ا گ  ازهای  وتح ی تجبیه ا   از:ع ارتایشااان   پژوهشاا  یع ا اساا  

تهیه و ت وین مطالب درسااا  و هشی  ، ژا ر،  یو گدتار ی ششاااتار ی، مهارت هاآکادمیک

  یادگیر  گان


