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  چكيده
 يهـا   تـاب كر  ي پـژوهش حاضـر تـصاو      ،ي درس ميمفاه در انتقال ر  يتصاو ةنندك  نيي تع قشن با توجه به  

 قـرار  يبررسـ    مورد1يشناس دگاه رشديرا از د)  هفتم، هشتم و نهميها هيپا( اول متوسطه ة دوريسيانگل
، )2006 (2ونيـ رس و ون ل   كـ  ي اجتمـاع  يشناسـ   نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب نشانه      . داده است 
 مـورد  يفكي و يمكروش  تاب را به كن سه   ير، ا ي تصاو 3يي در مفهوم بازنما   يند رشد ير فرا يي تغ يچگونگ
 يآمـوزان، الگـو    دانـش يروند رشـد ذهنـ   ه با توجه به كج نشان داد    ينتا.  است  ل قرار داده  يتحل  و    ه  يتجز

 يي سه بعـد بازنمـا     يبررس. ر وجود ندارد  يشده در انتخاب تصاو      ارائه يشناس  متناسب با چارچوب نشانه   
، از ي مفهـوم ةويشـ   بـه يتـ ي رواةوي از شيرات رشد ييه تغ كشان داد   ب ن يترت  ط به يت و مح  يند، شخص يفرا

ـ ر اي در تصاوير بومي غيها طيمح  بهي بوميها طيس و از محكع ارتون بهكل، از  ك جزء به  تـاب  كن سـه  ي
 زبـان   ي درس يها  تابك مؤلفان   يش دانش و آگاه   يافزا  تواند به  ين پژوهش م  يج ا ينتا.  وجود ندارد  يدرس
  .ندك كمكآموزان   دانشيريادگير در روند ي تصاويريگارك  در بهيسيانگل

  .يشناس ، رشديي اول متوسطه، مفهوم بازنماة دوريها تابكر، يتصاو :هاي كليدي واژه
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1. Ontogenetic perspective 
2. Kress & van Leeuwen 
3. Representational mode 
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  مقدمه-1
  رانند و در  ين ابزار در آموزش فراگ    يتر   متداول ي درس يها  تابك،  ي آموزش يها  شتر نظام يدر ب 

 يهـا  تـاب ك) 2001 (1چاردزي مثال، ر يبرا. است  شده  فته  ار گ يها سخن بس    د آن ير و فوا  ي تأث ةنيزم
 يبيا و معـا يـ  مزاي گونـاگون دارا يهـا  نـه يهـا در زم   استفاده از آنيچگونگ   را با توجه به    يدرس
 در ي جهـان ي را ابـزار ي درسـ يها  تابك) 1994 (2نسون و تورس  ين راستا، هاچ  يدر هم . داند  يم

 آمـوزان را در   دانـش ي درسيها تابكه كدارند  يشمارند و اظهار م ي برميسيآموزش زبان انگل

 چارچوب يك است و همچون  ردهك كمكخارج از آن  الس وكط يمح  دريريادگي نظم دادن به
 در  ييسـزا  بـه  نقش   ي آموزش يها  تابكتوان گفت     ي فراتر، م  يبا نگاه . نندك يا راهنما عمل م   يو  

 دانش، نگرش و اصول    يريگ  لكت ش  در خدم  ي و همچون ابزار   دننك يفا م يشرفت بشر ا  يروند پ 
ن منبـع   يتـر   ز مهـم  يـ  ن يسي آموزش زبان انگل   يها  تابك. ت دارند ي نسل جوان جامعه اهم    يزندگ
، پس  يتاب آموزش ك. الس است كط  ي در مح  يريادگين و   ي و اساس تمر   يافت اطالعات زبان  يدر

ن و  ينـور  (آمـوزان بـا زبـان اسـت         ن منبـع ارتبـاط زبـان      يتـر    بـا معلـم، مهـم      يالمـ كاز ارتباط   
آمـوزش،   دن بـه  ي بخـش   سـرعت   در ي آموزش يها  تابكر  يتأث  جه، با توجه به   يدر نت ). 3،2010ارشد
 هكـ  يشرفتيند و پ  يان فر يزه در ا  يجاد انگ ي ا آن،  آموزان و پس از       دانش يريجاد سرعت در فراگ   يا
رونـد   بـه دن يمنظور بهبود بخش  بهيسي زبان انگلي درسيها تابك يابي، ارزدنبال خواهد داشت  به
    . است  برخورداريا ژهيت وي، همواره از اهمي در نظام آموزشيسي و آموزش زبان انگليريادگي

، ننـد ك يفا مـ  يا ي و مهم  يديلكم، نقش   يانتقال مفاه  دن به ي در سرعت بخش   رياوتصن،  يهمچن
. ، ص2003، 4سونيكـ ار و نـگ يبيه( »اسـت  واژه هزار از شيب ريتصو يك ارزش«ه ك يا گونه به

 و  ي، همانند نقاشـ يريگونه مواد تصو  شامل هريدارياجزاء د) 2003 (5نسوني تاملةگفت به ).758
ق مـواد  يـ  دانش تنها از طر يريگ  لكامروزه ش . نندك يع م ي را تسر  يريادگيند  يه فرا ك است    سكع

م ي انتقـال مفـاه  ي بـرا 6يينمـا   چنـد يهـا  يژگـ يه، از وكـ رد؛ بليگ ي صورت نمي نوشتاريدرس
ر متقابـل بـر     ي هـر دو بـا تـأث       ير و زبـان نوشـتار     يه در آن زبان تصو    كشود    ياده م  استف يآموزش

__________________________________________________________________ 
1. Richards 

2. Hutchinson & Toress 

3. Nooreen & Arshad 
4. Hibbing & Ericson 
5. Tomlinson 
6. Multimodality 
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  اسـتفاده چنـد  ). 2001، 2؛ آنـورث 2003، 1رسكـ (بخـشند    ي را شتاب م   يگر، روند آموزش  يديك
ه در آن هـر     كـ  تبادل دانش و اطالعـات اسـت         ي چندگانه برا  ي نماها يريارگك  به يمعن   به يينما

 يهـا  تـاب ك يگـردآور ). 3،2010نوردنزوارد(ند ك ياز را منتقل مين ، اطالعات مورد يريجزء تصو 
، ي آموزشـ يهـا  تـاب كان طراحان يدانش م تبادل بهتر  بهيي چند نماي با استفاده از ابزارهايدرس

 را يتوانند متـون درسـ   يآموزان م زبان). 2010،  4رسكبزمر و   (ند  ك ي م كمكران  يمعلمان و فراگ  
همـان  . )2010،  5ييآجـا (نند  كر  ي تفس ييآرا  ر و صفحه  يس تصاو ينو  رير، رنگ، ز  يق تصاو ياز طر 
 ي با متن نوشتار   يطور مناسب   ر به ينند، اگر تصاو  ك يد م كيتأ) 2015 (يفي و شر  يه روحان ك يطور
 ي و همـاهنگ   ياند همخـوان    شده  ارگرفتهك ه بدان منظور به   ك ير و هدف  ين تصاو ينند و ب  ك يهمراه

  . ارامد باشندك يسيوانند در آموزش زبان انگلت ير مين تصاويوجود داشته باشد، ا
اسـت،   شـده  آن پرداختـه   متر بـه كران ي ايه در نظام آموزش ك ي از موضوعات  يكيوجود،    نيا  با
 زبـان در  يريـ هـا در فراگ    ر آن ي و تـأث   يسيـ  انگل ي درسـ  يها  تابك يري تصو يها  يژگي و يابيارز

 از استفاده يچگونگ آموزان  زبان  به باشند قادر ديبا معلمان ،)2008( 6رنك اعتقاد  به .مدارس است 
. اموزنـد يب را هـا   آن در شـده   ارائـه  دانـش  ريتفس و يدرس ميمفاه يريفراگ يبرا يينما چند ابزار
 شتريب يآگاه  به يانيشا كمك تواند  يم ريتصاو نيا يآموزش گوناگون يها  جنبه يبررس رو،  نيا  از
 . ندكب آموزان دانش يآموز زبان روند در يريتصو يها يژگيو ريتأث در

 ةَ  دوريك در زبان و سطح سواد در  يرات رشد يي، تغ يت رشد زبان  ياهم  ن، با توجه به   يهمچن
 ةاسـت و فعـاالن گـستر    توجه آموزگـاران و پژوهـشگران بـوده       مشخص، همواره مورد   يآموزش
 رونـد   يبررسـ   ه بـه  كـ  يا هيـ نظر) 2012 (7يستيـ ركباور    به. ستندين امر مستثنا ن   ي از ا  يآموز  زبان
تـوان   ي آن مـ يـة ه بـر پا كـ نـد  ك ي را فـراهم مـ  ي بپـردازد، اصـول  يآموز  در زبان يرات رشد ييتغ

 يهـا  تيـ ن فرصت را داد تا حمايمعلمان ا رد و به  ك يزير   را برنامه  يلي سال تحص  يك يها درس
الت ك داشـته باشـند و مـش   يليآموزان در مقاطع مختلف تحـص       دانش يليشرفت تحص يالزم از پ  

ف در طـول سـال      يالكـ  انجـام ت   ي مناسـب بـرا    يارهـا كننـد و راه   ك ينيب  شيها را پ     آن يريادگي
__________________________________________________________________ 

1. Kress 
2. Unsworth 
3. Nordensvärd 
4. Bezemer & Kress 
5. Ajaye 
6. Kern 
7. Christie 
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 ة دور يسي انگل يها  تابكر  ي تصاو يابيارز  ش رو به  يراستا، پژوهش پ   نيا در.  ارائه دهند  يليتحص
 1ونيـ رس و ون ل   ك ي پرداخته و با استفاده از چارچوب نظر       يشناس دگاه رشد يد از اول متوسطه 

  وكـي  ادرايهـا  ييبـا توانـا    آنةرابط ها و تابكن ير در اي ساختار تصاويينما ر بازييتغ) 2006(

  .است   قرار دادهيبررس  مورديمك و يفكيروش  ران را به ي فراگي دانش زبانيريگ لكش

  قي تحقةنيشي پ-2
 برخـوردار اسـت؛   يا ژهيـ ت ويـ شور از اهمك هر ي در نظام آموزش   ي درس يها  تابك يابيارز
دن يرسـ  هـا در   آنيگـذار  ريدهـد تـا از تـأث      ي مـ  ي درس يها  تابكطراحان     به ان را كن ام يه ا ك چرا
ابند و در   ي ي آگاه ين مواد درس  ي موجود در ا   يها  ياستكشده و      در نظر گرفته   ياهداف آموزش   به

ن بـاور اسـت   يبر ا) 1996(نسون يتامل.  گام بردارندي آموزشيردهايكالت و بهبود روكرفع مش 
جه باعث يند و در نتك ي مكمكها  ن  آيرگذاريتأث يها شناخت ما از راه  بهي مواد درسيابيه ارزك

 يهـا   تابك يابيارز   به يادي ز يها  ران پژوهش ي گذشته، در ا   ةدر دو ده  . شود  ي م يآموز  رشد زبان 
 يهـا    جنبـه  يه شـامل بررسـ    كـ انـد      پرداخته يسي آموزش زبان انگل   يها  تابك از جمله    يآموزش

؛ 1388، ي نمونـه رضـ  يبـرا (باشند  يره ميغ ت وي، جنسيرهنگ، فييل محتوايمختلف مانند تحل
 و عرب   يا احمد كي؛  1393بر پور،   ك و ا  ي؛ روحان 1393 و حق شناس،     ي؛ رضوان 1392،  ينيبحر

  ).1392، يآباد ي نفس و عليك؛ ن2015مفرد، 
 يهـا   تـاب ك مختلف در    ي و استفاده از ابزارها و نماها      يشرفت فناور يپ  ن، با توجه به   يهمچن

 يهـا  تـاب ك يابيـ ارز از بـه  يـ منظور انتقال دانـش، ن       به يل صوت ير، رنگ و فا   ي مانند تصو  يشآموز
 در  يينمـا    چنـد  يه طراحـ  ك  چرا. است  وجود آمده   ز به ي ن يي و نما  يري تصو يها   از جنبه  يآموزش

ر يران تـأث يـ  و فراگي درسـ يهـا   تـاب كنگران  يان تـدو  يـ  م ي و آموزش  يها بر روابط اجتماع    تابك
 از  ي آموزشـ  يهـا   تـاب ك يابيـ ارز   بـه  يرو، پژوهشگران متعـدد     نيا  از). 2012،  ييآجا(گذارد    يم
دگاه زبـان   يـ  از د  يريـ گ  خود  با بهـره     ةدر مطالع ) 2012 (ييآجا. اند   پرداخته ييدگاه چند نما  يد

 توسـط   يسينقش آموزگاران در آموزش زبان انگل     ) 1976 (3يدي هال 2يردكارك-مند   نظام يشناس
ه معلمـان  كـ  او نـشان داد  يهـا  افتهي. است  قرار دادهيبررس   را مورديي چند نماي درس يها  تابك

او در . ل بودنـد ك دچـار مـش  ييده موجود در منابع چند نما     يچيم پ يس مفاه يموردمطالعه در تدر  
__________________________________________________________________ 

1. Kress & van Leeuwen 
2. Systemic-Functional Linguistics Theory 
3. Halliday 
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. اسـت   ردهكد  كي تأ يينما  چند   يها  تابكت معلمان در آموزش     ي خود بر ضرورت ترب    يريگ  جهينت
 يتـاب درسـ   ك يك ي اجتماع يري تصو يشناس   نشانه يابيارز  به) 2015(1گر، تورز ي د يدر پژوهش 

. پرداخته اسـت  )  2006(ون  يرس و ون ل   ك با استفاده از چارچوب      يره جنوب ك يدر نظام آموزش  
ادشـده بـا   ي يتـاب درسـ  ك يالمـ ك يها امي و پيري تصويها امي پيه برخك او نشان داد  يها  افتهي
 درون آن   يدئولوژيـ ن تعارض، ا  يه چگونه ا  كارد  د  ين اظهار م  ياو همچن . اند  گر در تعارض  يديك

   .سازد يار مكر را آشيتصاو
 يهـا  تـاب ك يشناسـ  ييبـا ي و زيداري ديها  جنبهيبررس ز به ي ن يراني از پژوهشگران ا   يشمار
 و  ي نمونـه، روحـان    يبـرا . انـد   شور پرداخته ك ي در نظام آموزش   يسي تدر يسي زبان انگل  يآموزش
ن يشيـ  پ ي در نظام آموزشـ    يي راهنما ة دور يها  تابك يري تصو ي اجزا يبررس  به) 2013(دفر  يسع

 از معلمان و دانش آموزان ياريآمده از مصاحبه با بس دست  بهيها  افتهيها در     آن. دندياهتمام ورز 
 مـرتبط   يهـا را بـا اهـداف آموزشـ          تابكار رفته در    كر ب يه معلمان، تصاو  كدند  يجه رس ين نت يا  به
نـد  يفرا ن بـه  ير متناسب با فرهنگ و د     يه استفاده از تصاو   كداشتند  ده  ين عق يها همچن   آن. دانند  يم

ن نظـر  يننده در پـژوهش، چنـ  ك تكآموزان شر گر، دانشي دياز طرف. ندك ي م كمكها    س آن يتدر
 يان و صـدر   يـ ريه تحر كـ  يگـر يدر پـژوهش د   . ار رفتـه نداشـتند    كر ب يتصاو   را نسبت به   يمثبت

 جامع بـا     طور  ن به يشي پ يرستان در نظام آموزش   يه دب  دور يها  تابكر  يانجام دادند، تصاو  ) 2013(
. ل قـرار گرفتنـد    يـ  تحل   و  هيتجز مورد) 2006(ون  يرس و ون ل   ك يرياستفاده از مدل دستور تصو    

ار گرفتـه نـشده     ك ب يآموز  امل در خدمت زبان   كطور    ر به يه تصاو كدهد    يها نشان م     آن يها  افتهي
. م بـود ي انتقـال مفـاه  2ينـش ك  و هميي بازنمايها يژگيالت موجود در وكمش  ه مربوط به  كبودند  

 كيمطالعـه انـد      ران مـورد  يـ  متوسـطه اول در ا     يسيـ  انگل يهـا   تـاب كد  يحال، مجموعه جد    نيا  با
 زبـان   كـي ها در روند رشـد ادرا       تابكن  ير ا ي تصاو يريارگك ر به يان، تأث ين م ياند و در ا     قرارگرفته
 و توجـه    يبررسـ   از بـه  يه ن ك باشد   يسي زبان انگل  يريادگي ة نو در گستر   يا  نهيتواند زم  يآموزان م 
  :ر استي زيها  پرسشيافتن پاسخ براي يش رو در پين منظور، پژوهش پيهم به. دارد

  اول متوسـطه     ة دور يسيـ  زبان انگل  يها  تابكر  يار رفته در تصاو   ك ب يي بازنما يها يژگيو. 1
 ست؟يچ

 اول متوسـطه، رونـد      ة دور يسيـ نگل زبان ا  يها  تابكار رفته در    كر ب يا در ساختار تصاو   يآ. 2
  شود؟ يده مي ديير بازنماييتغ

__________________________________________________________________ 
1. Torres 
2. Interactive Mode 
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 و انتقـال دانـش      كـي رشـد ادرا    ر به ين تصاو يار رفته در ا   ك ب يي بازنما يها  چگونه ساختار . 3
  آموزان ارتباط دارد؟ زبان

  قي تحقي چارچوب نظر-3
ت و در  قـرار داده اسـ  يبررسـ   مـورد ينـد آموزشـ  يزبان را در ارتباط با فرا  ) 1978 (يديهال
او . نـد ك ي مـ  يدار معرفـ    ي معن يعنوان نظام    خود، زبان را به    يردكاركمند    نظام يشناس   زبان يةنظر
 يمعـان . نـد ك يف مـ ي توصـ 3ي و متنـ 2يفـرد  انيـ ، م 1يشگانيـ  را در سـه بعـد اند       يرد معـان  كارك
ان يـ  ب يدهنـد و چگـونگ      يرامـون مـا رخ مـ      يه در جهـان پ    ك است   يعيوقا  ، مربوط به  يشگانياند
 يها  وهيش   مربوط به  يفرد  اني م يمعان. دهند  يح م يلمات  توض  كت توسط افراد را در قالب       ايتجرب

ن يـ  ايريـ گ لك شـ ينده و شنونده و چگونگيان گوي م يالمك زبان در ارتباط     يريارگك مختلف به 
م اسـت و    ي در انتقال مفـاه    ي متن ي اجزا يريگ  لك ش يچگونگ   مربوط به  ي متن يمعان. ارتباط است 
  ). 2012، ييآجا(شود  يت مي موقعبافت مربوط به
 يبـرا ) 1996 (يدي ارائه شده توسط هاليردكارك يةاز مفهوم نظر) 2006(ون  يرس و ون ل   ك
 ي طراحـ  يبـرا » يدسـتور «هـا     آن. ردنـد ك خـود اسـتفاده      4ي اجتماع يشناس   نشانه يةح نظر يتوض
اند، همان گونـه      دهيقن ع يها بر ا    آن.  است ي اجتماع ة انگار يك يةه بر پا  كنند  ك ي ارائه م  يريتصو
نـد، دسـتور زبـان      ك كده را در  يـ چينـد مفهـوم جمـالت پ      ك ي م كمكخواننده    ه دستور زبان به   ك

 ةن دستور زبان طرحواريه اكر دارد، چراي و فهم تصاو ك در در  يز نقش مهم  ي ن يري تصو يطراح
). 2013، يان و صدريريتحر( سازد يار مكر وجود دارد، آشي تصاوةه در ارائك را يمنظم و پنهان

رده و بـا اطالعـات      كـ  يابيـ ر را ارز  يآموز تا تـصاو     زبان   به كمك ي است برا  ين ابزار ين، ا يبنابرا
ون يـ رس و ون ل   ك. ندكافت  يها را در     موجود در آن   يرده و معن  كموجود در آن ها ارتباط برقرار       

 آن بـا    ة رابطـ  عنوان جزء ارائه دهنده و       را به  يشناس   نشانه يگونه نما    هر ييمفهوم بازنما ) 2006(
. شود يم يدي هاليشگانيرد اندكارك ه مربوط بهكنند ك يف مي تعريي بازنماة خارج از سامانيايدن

 ي در ارتباط است، روابط اجتمـاع      ين فرد يرد ب كاركه با   ك يشناس   نشانه ي نما يفرد  انيمفهموم م 
 ي نمـا  ي متنـ  يو در آخـر معـان     . دهـد   يدآورنده، نگرنده و هدف ارائه شده را نشان مـ         يان پد يم

__________________________________________________________________ 
1. Ideational 
2. Interpersonal 

3. Textual 

4. Social Semiotic Theory 
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  .اند يرد متنكارك ه مربوط بهك شوند يار مك آشي نگارشيق ساختارهاي از طريشناس نشانه
ر، از چـارچوب  ي تـصاو  كمـ ك م بـه  ينـد انتقـال مفـاه     ي فرا يابيـ منظور ارز   ن پژوهش به  يدر ا 
ون يـ و ون ل  ) 2006(ون  يـ رس و ون ل   كـ  ي اجتمـاع  يشناسـ    نـشانه  يـة  ارائه شده در نظر    يمفهوم

 ة دوريسيـ  زبان انگل يها  تابكار رفته در    ك ر به ي ساختار تصاو  ي بررس يبرا. ده شد استفا) 2008(
ه شـامل انـواع     كـ  قـرار گرفتنـد      يبررس  مورد يي مفهوم بازنما  ةدهند  اول متوسطه، سه جزء نشان    

ون يـ رس و ون لك ةبر اساس انگار). 1جدول شماره (است  3ها طي و مح2ها تي، شخص1ها نديفرا
در . شـوند  ي مـ يبنـد   طبقـه 5يو مفهـوم 4يتـ ي رواينـدها يها به دو گروه فرا      دنيانواع فرا ) 2007(
رس ك(شوند    ي رخداد ارائه م   يكا  ينش  ك يكر از منظر    ي تصاو يها  تي شخص يتي روا يندهايفرا

 و مفهـوم    يز را از منظر بودن، معنـ      ي همه چ  ي مفهوم يندهايه فرا ك يدر حال ). 2006ون  يو ون ل  
دهنـد    ي خاص ارائـه مـ     يها و اجزا    يژگيا داشتن و  ي بودن و    يطبقه خاص    دادن، متعلق به   يخاص

  ).2001، 6امايت و اويجو(
ـ ) 2(،  7يا گروهـ  يـ  يفـرد ) 1: (مطالعه قرار گرفتند   ت ها از سه منظر مورد     يشخص ا يـ  يجزئ

 ون  يري تصو يها  تي شخص ي اجتماع يبند  ، دو منظر اول در طبقه     9سكا ع ي يارتونك) 3(،  8يلك
 ةر مجموعـ  يـ عنـوان ز    ون بـه  يـ رس و ون ل   كـ اند و منظـر سـوم توسـط          ارائه شده ) 2008(ون  يل

ن يـ ه گـو و فنـگ بـر ا   ك گنجانده شدند، چرايابين ارزي حال، در ا  نيا  با  .  قرار دارد  10يينما  وجه
 را  يرات رشـد  ييـ ه تغ كـ ت است   ين جهت حائز اهم   ي گروه سوم از ا    يه بررس ك) 2015(باورند  

  .  دهد يطور واضح نشان م به
 قـرار   يبررسـ  ن مطالعـه مـورد    يـ ه در ا  كـ ر است   ي تصاو يي جزء مفهوم بازنما   نيط، آخر يمح

رس و  كـ (سـازد     يط خاص مرتبط م   ي مح يك ها را به    تيه شخص ك است   يطيگرفت و شامل شرا   

__________________________________________________________________ 
1. Process Types 
2. Participants  
3. Settings 
4. Narrative Processes 
5. Conceptual Processes 
6. Jewitt & Oyama 
7. Individual/Group 
8. Specific/Generic 
9. Cartoon/Photograph 

10. Modality 
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ه مخاطبـان  كـ  يياز آنجا. 2اند ير بومي و غ1ي بوميها طيها شامل مح    طين مح يا). 2006ون  يون ل 
  يدهند بوم   يران رخ م  يشور ا كط  يه در مح  ك ييندهايد، انواع فرا  ان  يرانيآموزان ا   ها زبان   تابكن  يا

، يبنـد  ن طبقـه يـ ن بـر اسـاس ا  يبنابرا.  در نظر گرفته شدندير بومي خارج از آن غيها طيو  مح 
  . قرار گرفتنديابي مورد ارزير از منظر رشد شناسي تصاوييم بازنمايمفاه

ارائه شده توسط گو و فنگ،  (ي درسيها ابتكر در ي تصاويي مفهوم بازنماياجزا. 1جدول شماره 
 )2008ون، ي ؛ ون ل2006ون، يرس و ون لك؛ برگرفته از 2015

  زيرمجموعه  مجموعه  حالت
  كنشي
  واكنشي
  گفتگويي
  ذهني

  روايتي

  تبديلي
  طبقه بندي
  تحليلي

  فرايند

  مفهومي
  نمادين

  جزئي/كلي
  شخصيت  فرد/گروه
  عكس/كارتون

  جهاني  غير بومي  منطقه اي
  شهر
  جامعه
  مدرسه

  بازنمايي

  محيط
  بومي

  خانواده

__________________________________________________________________ 
1. Local 
2. Non-local 
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  قي مواد و روش تحق-4
 هفـتم، هـشتم و نهـم    يـة  پايسيتاب انگلكق شامل سه    ين تحق ي موردمطالعه در ا   يمواد درس 

ب بـا  يـ ترت  بـه English for Schools يهـا  تابكه با عنوان مجموعه ك اول متوسطه است ةدور
. ديچاپ رسـ  ن بار بهي اولي برا1394و 1393، 1392 يها در سال Prospect 1, 2, 3 يها عنوان
 ي ملـ يدرسـ  ةبرنامـ  در مطـرح  خودباورانه فعال يارتباط ن مجموعه با رويكردي مؤلفان اةگفت به

 از يريـ گ هبهـر  بـا  تا بوده است اين بر است و تالش شده تدوين و تهيه ايران ياسالم يجمهور

  .شود توجه نيز كشور تنوع و يفرهنگ يمبان به ،يارتباط روش قوت نقاط
 ييمـدگو  تـاب خوشـا  كن يبخش آغاز.  درس است8شامل ) Prospect 1(ه هفتم يتاب پاك

)Welcome (يري تـصو ةز واژنامـ ي آن نيانيو بخش پا) Photo Dictionary ( گفتـه   بـه . اسـت
 كـردن،  صحبت دادن، گوش( يارتباط مهارت چهار هر انهمزم آموزش به كتاب اين مؤلفان، در

 كنارگذاشته يديگر نفع به چهارگانه يها مهارت اين از كي هيچ و  توجه شده )نوشتن و خواندن

، ينظـر  متوسـطه  و ييابتـدا  يدرسـ  يها تابك ، دفتر تأليفي خارجيها گروه زبان. (است نشده
  هفتم، هريةپا تابك همانند هك است درس هفت يدارا) Prospect 2( هشتم يةتاب پاك). 1392

در . اسـت  شـده  فيتأل و يبند  سازمان2ينش ارتباطكا چند ي يكو 1 مضمونيك رامونيپ درس
 تنـوع  و گـستره  حـوزه،  امـا  نه شده است،يگز يشخص طهيح از ها درس نيز مضاميتاب نكن يا

 يزبـان  سطح شيافزا با و رفته فراتر هفتم يةپا تابك در نظر مورد از سطح يآموزش يها تيموقع
 شـده  ارائـه  درس هـر  در يتـر  شرفتهيـ پ يزبان و ي اجتماعيها بافت و ها تيموقع آموزان، دانش

. انـد  شـده  دكيـ تأ زمان هم ،يزبان مهارت چهار  هشتم هريةتاب پاك در هك است ركذ انيشا. است
 رفتـه در   اركـ  همـان اصـول ب  يةه بر پاكاست   شش درسيدارا) Prospect 3( نهم يةتاب پاك
 ةشـوند و بـا واژنامـ    ي شـروع مـ  يري بخـش تـصو  يـك تاب با كهر سه   .  هشتم است  يةتاب پا ك

  . رسند يان ميپا تاب بهك ي در انتهايريتصو
بـر اسـاس    ) ريل تـصاو  يـ تحل (يفـ كيو  ) يفيآمـار توصـ    (يمك ةوين پژوهش، از دو ش    يدر ا 

ق يـ  تحقيها اسخ به پرسشهدف پ با) 2006(ون يرس و ون ل ك ي اجتماع يشناس  چارچوب نشانه 
 يهـا   تـاب در بخـش    ك در آخـر هـر       يري تصو ةر بخش واژنام  يه تصاو ك يياز آنجا . استفاده شد 

 از ي گزارشـ 2 ةجـدول شـمار   . ن پژوهش گنجانـده نـشدند     يشوند، در ا    يده م يتاب د كمختلف  
  .دهد يتاب موردمطالعه ارائه مكتعداد صفحات هر سه 

__________________________________________________________________ 
1. Theme 
2. Function 
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   اول متوسطهةتاب دوركر سه يوع تصاي و توزيفراوان. 2 ةجدول شمار

 تعداد صفحات  تعداد تصاوير  كتاب 

Prospect 1 )24  68  )پاية هفتم  
Prospect 2) 22  75  )پاية هشتم  

Prospect 3 )62  148  )پاية نهم  
 291  مجموع تصاوير

  ها افتهي -5
و تاب، براساس چارچوب ارائه شده توسط گ      كر هر سه    ي تصاو يي بازنما يابعاد مختلف معان  

 قرار  يبررس  و    ليتحل  است، مورد ) 2006(ون  يرس و ون ل   ك يةه برگرفته از نظر   ك) 2015(و فنگ   
 يتـ ي روا يندهاي هفتم فرا  يةتاب پا كر  يشتر تصاو يه در ب  كر نشان داد    ي تصاو يمك يابيارز. گرفتند

ر ياودر تـص  . انـد    ارائه شده  يطور قابل مالحظه ا     هر دو به  %) 57با  يتقر (يو مفهوم  %) 47بايتقر(
ده يشكـ ر يتـصو   بـه )  35,30 (%يو فـرد  ) 63,23 (%يلـ كصـورت     ها بـه دو     تيتاب شخص كن  يا

 يهـا  طي و در محـ ي واقعـ يها سكصورت ع تاب بهكن يا%) 100(ر ي تصاوةبا همياند و تقر   شده
 و  ي مفهوم يندهايصورت فرا   به) 69(%ر  يشتر تصاو ي هشتم، ب  يةتاب پا كدر  . اند رانيشور ا ك يبوم

 يهـا  طين محير همچنين تصاويا. اند  نشان داده شدهي و هم فرد  يلكصورت     به ها هم   تيشخص
 كي انـد  يارتونكـ ر  يتـاب از تـصاو    كن  يـ در ا %). 14,67حدود  ( دهند   ي را نشان م   يشتري ب يبوم

 ينـدها يشتر از فرا  يـ  ب يتـ ي روا يندهاي نهم فرا  يةتاب پا كر  يدر تصاو ). 1,04(%است    استفاده شده 
%.) 73,65(شـود   ي مـ ينشك يندهايشتر شامل فرايه بك%) 80حدود (خورند   يچشم م    به يمفهوم

شتر اسـت  يـ ه هفـتم و هـشتم ب  يـ  پايها تابك تاب نسبت بهكن ي در اي و فرديلكر يتعداد تصاو 
تاب كن  ي در ا  ي واقع يها  سكع   نسبت به  يارتونكر  يتصاو). بيترت  به% 49,30و  % 62,16حدود  (
انـد    ير بـوم  يشتر تـصاو  يـ و ب ) 12,83(%گـر اسـت     يب د تاكشتر از دو    ي ب يا  طور قابل مالحظه    به
در ادامه، هـر    . ردك كمكج  ين نتا يشتر ا يح ب يتوض  ز به يها ن    داده يفكي يابيارز%). 24,32شتر از   يب(
  .شوند ي ميامل بررسكن جنبه ها بطور يدام از اك

  نديفرا -5-1
 اتكـ حر و هـا  نشكـ  هكـ  يتـ يروا نديفرا با همراه ريتصاو هك دهد  يم نشان 3 ةشمار جدول

 بـا  ريتـصاو  هكـ  يحـال  در. اسـت  افتـه ي شيافـزا  بيترت  به تابك سه در دهند  يم نشان را انسان
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 از شتريب هشتم يةپا تابك در نند،ك يم يمعرف را ها  انسان و اءياش ها  آن در هك يمفهوم يندهايفرا
 ينـدها يفرا بـا  ريتـصاو  نيمترك  نهم، از  يةتاب پا ك ).16,49% (شوند  يم مشاهده گريد تابك دو

  ).7,56 (%است برخوردار ن مجموعهيدر ا يمفهوم

  ندي و درصد  هر فرايفراوان. 3 ةجدول شمار
 كتاب

  پايه نهم  پايه هشتم  پايه هفتم  فرايند

  تعداد  درصد   تعداد  درصد تعداد  درصد  
  109  73,64  34  46,67  29  42,64  كنشي
  3  2,02  1  0,75  3  4,41  واكنشي

  5  3,37  0,00  0,00  0,00  0,00  تگوييگف

  
  

  فرايند روايتي

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ذهني
  0,00  0,00  0,00  0,00  3  4,41  طبقه بندي
  22  14,86  48  64  36  52,94  تحليلي

  
  فرايند مفهومي

  3  2,02  4  5,33  0,00  0,00  نمادين

 ريتـصاو  در يمفهـوم  و يتـ يروا نـد يفرا دو هـر  دهد،  يم نشان 3 ةه جدول شمار  كهمانطور  
 حـدود (شتر  يـ ب كياند يمفهوم نديفرا با ريتصاو تعداد چه اگر اند؛  مالحظه قابل هفتم يةپا تابك

 اسـت؛  ينـش ك نـد يفرا شـامل ) 42,64% (طور عمـده    به رفته  اركب يتيروا يندهايفرا. است) 57%
 از يبعـض  در ن،يهمچنـ . شـود   يمـ  دهيـ د زين) 4,41% (ينشكوا نديفرا با ريتصاو از كياند تعداد
.  اسـت   دسـت  نيا از  هم 1 ةشمار ريتصو. ردك ييشناسا توان  يم را نديفرا يك از شتريب ريتصاو
 هفـتم  يـة پا تـاب ك بـه  نـسبت  يشتريب يمفهوم و يتيروا يندهايفرا هشتم يةپا تابك ريتصاو در
 يـة پا تابك در. اند يليتحل و ينشك نوع از بيترت  به هك) %69و  % 46,67ب  يترت  به( شوند  يده م يد
از نـوع   %) 73,64(ها    شتر آن يه ب ك )%80 حدود (دارند يتيروا نديفرا ريتصاو تعداد نيشتريب نهم
  .اند ينشك
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  ).10ه هفتم، ص يتاب پاك (يتي روايليند تبديو فرا يتي رواينشكند ي از فرايا نمونه. 1 ةر شماريتصو

 يفـ كيل  يب، تحل تاكن سه   ير ا ير شده در تصاو   ك ذ يندهاي فرا يريارگك  به ين چگونگ يهمچن
ه در بخـش  ك هفتم است يةتاب پاكر انتخاب شده از ي تصو1 ةر شماري نمونه، تصويبرا. شدند
آمـوز در حـال       ر سه دانـش   ين تصو يدر ا . است  المه آمده ك از دروس همراه با متن م      يكيالمه  كم
ام، عرفـان را  پره. اند نام عرفان   آموز سوم به     دانش ة و پرهام در حال گفتگو دربار      يعل. اند  المهكم
نـد  ير دو فراين تـصو يا. دهند يگر آشنا شده و دست ميديكن دو نفر با  يند، ا ك ي م ي معرف يعل  به
 است و همزمـان  يه در حال گفتگو با علكعمل پرهام  . دهد ي را نشان م   يلي و تبد  ينشك يتيروا
 شـخص سـوم   عنـوان  عرفان در ابتـدا بـه  .  استينشكند ي  فرا  ةدهند  ند نشان ك يعرفان اشاره م    به

 را  ينـش كنـد   ي فرا يعلـ   گر است و سپس با دست دادن بـه        يالمه دو شخص د   كه هدف م  كاست  
ر ي از تـصاو ياريبـس . شـود  ي گفته ميليند تبدين حالت فرايا ه بهكدهد   ينشگر نشان م  كعنوان    به
 نيـ اند، مـشابه ا  ار برده شدهكتاب بكالمه كن در بخش ميشتريه بك هفتم، يةتاب پاكرفته در   اركب

شتر در بخـش  يـ ه بكـ انـد    ز اسـتفاده شـده  يـ  نيند مفهـوم ير با فرايتاب تصاو كن  يدر ا . رنديتصو
  .اند شده ار گرفتهكها ب  آنيريادگيم و ي مفاهي معرفي و براييخوشامدگو

ر بـا  ي هشتم تعداد تصاويةتاب پاكها اشاره شد، در   دادهيمكل يه در بخش تحلكهمان طور  
انـد؛ امـا، تعـداد     المـه كبخـش م  تاب هفتم مربوط بـه ك است و مانند  قابل مالحظه  يتيند روا يفرا

 در  يلـ ي تحل ينـد مفهـوم   يشتر از فرا  يـ تاب ب كن  يدر ا . شتر است ي ب ي مفهوم يها  ندير با فرا  يتصاو
. شدكـ  ير مـ ي مفهوم پل را به تصو2ر شماره ي مثال تصويبرا. است ر استفاده شده يانتخاب تصاو 

ن يـ ا. پردازنـد  يم مختلف مي مفاهيمعرف اند و به ن نوعيتاب از ا  ك نيرفته در ا    اركر ب يشتر تصاو يب
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  .نندك ي مكمكلمات و عبارات كم ارائه شده در قالب ي مفاهيها يژگيف ويتوص ر بهيتصاو

  
  ).44ه هشتم، ص يتاب پاك (ي مفهوميليند تحلي از فرايا نمونه. 2 ةر شماريتصو

تـاب  كدو     نسبت بـه   يشتريار ب ير بس ي و تصاو  ي شناخت ييباي ز يها   نهم از جنبه   يةتاب پا كدر  
 ينـدها يرتر از فرايار چـشمگ ي بـس يتـ ي رواينـدها يتـاب فرا كن يـ در ا . اسـت   گر استفاده شده  يد

ه همـراه بـا     كـ المـه   ك م يهـا   ه افزون بر بخـش    كن باشد   يتواند ا   يل عمده م  ي دل يك. اند  يمفهوم
انـد و     شـده   دهيشكر  يتصو   به يتياصورت رو   ز به ي ن ينشكم مختلف   ياند، مفاه    آمده يتير روا يتصاو
دن يـ پخـتن، د    ر ناهار يافعال مختلف نظ  (است    شده  گنجانده يريادگي ي برا يشتري ب ينشكم  يمفاه
 4 و   3 ةر شـمار  يتـصاو . متـر اسـت   ك يتاب قبلـ  ك از دو    ير مفهوم يتعداد تصاو ...).  و يباز  آتش
 و وارد هتـل شـدن را در    پخـتن   م غـذا  يه مفـاه  كاند    يتي روا يندهاين دست فرا  ي از ا  ييها  نمونه
  . دهند ي نشان ميتي رواينشك يندهايفرا

   
  )52 و 32ه نهم، ص يتاب پاك (يتي رواينشك يندهاي از فراييها نمونه. 4 و 3ةر شماريتصاو



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 112

  تيشخص -5-2
.  شد ي مختلف، بررس  يها  ر از جنبه  يها در تصاو    تي حضور شخص  ين پژوهش چگونگ  يدر ا 
 يس بررسـ  كـ ا ع يـ  يارتونكـ  و   يا گروهـ  يـ  ي، فرد يلكا  ي يجزئعنوان    ب به يترت  ها به   تيشخص
 نـسبت  يلـ ك بـصورت  هـا  تيشخص حضور متوسطه، اول ةدور تابك سه ر هر يتصاو در. شدند
ـ  حـضور  با ريتصاو تعداد در مجموع، . است رتريها چشمگ   آن يجزئ حضور  به  تـاب ك در يجزئ

 4 ةشـمار  جـدول . است گريد بتاك دو هر از شتريب نهم تابك در و هفتم تابك از شتريب هشتم
  .دهد يم نشان منظر نيا از را ريتصاو يمك ليتحل

  )ي، جزئيلك(ها  تي و درصد شخصيفراوان. 4 ةجدول شمار

 كتاب  پايه نهم  پايه هشتم  پايه هفتم
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  شخصيت 
  92  62,16  43  57,33  43  63,23  كلي
  50  33,78  32  42,66  24  35,29  جزيي

ه هفـتم و  يـ تـاب پا ك در دو  يلكر  يدهد، تعداد تصاو    ي نشان م  4 ةه جدول شمار  كطور    همان
 نهـم   يـة تـاب پا  كهـا در      ، امـا تعـداد آن     )بيترت   به 57,33%و  % 63,23( اندازه است    يك هشتم به 

ـ  يتعـداد تـصاو   ). 62,16(%افته است   يش  يافزا ، هـشتم   )35,29(%تـاب هفـتم     ك در سـه     ير جزئ
 هـر  در يلك ريتصاو تعداد مجموع  در .افته است يش  يب افزا يترت  به) 33,78(%م  و نه ) 42,66(%
  .است خاص و يجزئ ريتصاو از شتريب تاب،ك  سه

 و 5 ةر شـمار يتصاو.  شدنديفكيل يتاب تحل كن سه   ير ا ي بودن تصاو  ي و جزئ  يلكن،  يهمچن
. رندي در تـصاو   هـا   تي شخص يلك از حضور    ييها   هشتم انتخاب شدند، نمونه    يةتاب پا كه از   ك 6
ار گرفتـه  كـ  و سردرد بيآموزان با دو مفهوم آشپز      دانش يداري د ييمنظور آشنا   ر به ين دو تصو  يا

اسـت؛    هـا حـذف شـده       ه پشت صـحنه آن    كن است   ير ا ين تصاو ي ا يها  يژگي از و  يكي. اند  شده
 واقـع   نـه، در  ير زم يبا برداشتن تـصو   . ردك تصور   يتير را در هر موقع    ين تصاو يتوان ا   ين م يبنابرا

. ستندي مد نظر ن   يرند و افراد خاص   يگ  يتوجه قرار م     و سردرد مورد   ي چون آشپز  يلكم  يتنها مفاه 
هـا   تيشوند، شخص ي ارائه م يتيه بدون بافت موقع   ك يريتصاو) 2006(ون  يرس و ون ل   ك ةگفت  به
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) 2004 (1نين مـاچ يهمچنـ . ستندي مربوط نيان خاصكزمان و م دهند و به   ي نشان م  يلكرا بطور   
  .  بودن استي بارز انتزاعيها  از نشانهيكي يتي بافت موقعةه عدم ارائكن باور است يبر ا

   
   .)35و  28 يها صفحه هشتم، يةپا تابك (يلك يها تيشخص از ييها  نمونه .6 و 5 ةشمار ريتصاو

 بودن حضور   يا گروه ي ير از جهت فرد   ي تصاو يمطالعه، بررس    مورد يها  گر از جنبه  ي د يكي
 هفـتم،  يـة تـاب پا ك در هر سه يصورت فرد ها به تيدر مجموع، نمود شخص. ها است   تيشخص

ن منظر را نـشان  ير از اي تصاويمكل ي تحل5 ةجدول شمار.  است يشتر از گروه  يهشتم، و نهم ب   
  .دهد يم

  )فرد گروه، (ها تيشخص درصد و يفراوان. 5 ةشمار جدول

 كتاب  پايه نهم  پايه هشتم  پايه هفتم
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ددرص  شخصيت

  16  10,81  2  2,66  7  10,29  گروه
  73  49,32  28  35,89  20  29,41  فرد

، مربـوط  ير گروهـ ين تعـداد تـصاو    يمتركشود،    يده م ي د 5 ةه در جدول شمار   كهمان گونه   
.  نهـم اسـت  يةتاب پاك، مربوط به )10,81(%ن تعداد يشتريو ب) 2,66(% هشتم است يةتاب پا ك به

ر ين تعـداد تـصاو  يشتريـ  نهـم ب يـة تاب پاكو  ) 29,41(%ن تعداد   يمترك هفتم   يةتاب پا كن  يهمچن
  . را دارند) 49,32 (%يفرد

__________________________________________________________________ 
1. Machin 
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 ي و گروهـ ي اول از منظـر فـرد  ةتاب متوسطكر هر سه يها در تصاو  تي شخص يفكي يابيارز
هـا   تياسـت شخـص    هـشتم انتخـاب شـده   يـة تـاب پا كه از ك 7 ةر شمار يدر تصو . ز انجام شد  ين
 اول درس   ةالمـ كهمراه بخش م    ه به كر  ين تصو يدر ا . اند  ش گذاشته شده  ي به نما  يصورت فرد  به

 و بـه    يسـام در فرانـسه زنـدگ      . ندك ي م يمعلمش معرف   ش سام را به   يان، پسرعمو ياست، شا   آمده
ران انجـام  يـ  اة دربـار يوتـاه كالمـه  كسـپس معلـم و سـام م   . ندك يز صحبت م ي ن يزبان فرانسو 

  . اند شده  نشان دادهي فرديها تيعنوان شخص ان، سام و معلم بهي، شان جايدر ا. دهند يم

  
  ).12 هشتم، ص يةتاب پاك (يصورت فرد ها به تي از شخصيا نمونه. 7 ةر شماريتصو

ه كـ  يري اشـاره شـد، تعـداد تـصاو    يمـ كل يـ ه در بخـش تحل كـ گونـه     ن وجود، همـان   يبا ا 
گـر  يتـاب د كشتر از دو يـ  نهـم ب يـة  پاتابكدهند، در  ي نشان م  يصورت گروه   ها را به    تيشخص
ر نشان داده   ي در تصو  يصورت گروه   ه به كها است     تي از شخص  يا   نمونه 8 ةر شمار يتصو. است
ن يـ در ا. ت دارنـد ك شـر ييمـا يپ ه در راهكـ آموزانند   از دانشير گروهيافراد درون تصو . اند  شده
 دانـش آمـوزان     ي فـرد  يهـا   م و تفـاوت   ينيب  يت خاص را نم   يا چند شخص  ي يكر حضور   يتصو
  . شوند يده ميآموزان د  از دانشيعنوان گروه ه بهكاند بل نشده دهيشكر يتصو به
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  ).49 نهم، ص يةتاب پاك ( يصورت گروه ها به تي از شخصيا نمونه. 8 ةر شماريتصو

 الهـام و  يها آموز با نام دو دانش المه مربوط بهكمتن م )  9 ةر شمار يتصو(گر  ي د يريدر تصو 
 يه در نقاشـ   كـ د  يـ گو  يسارا م . نندك ي خود صحبت م   ي فرد يها  يي توانا ةها دربار   آن. سارا است 

 بـا   يعنـوان افـراد     ت بـه  ين دو شخـص   يـ ا.  اسـت  ياس خوب كه الهام ع  ك ياستعداد دارد، در حال   
ن دو ي اي فرديها تفاوت.  گروه را ندارند يك يها  يژگياند و و    شده  داده   خاص نشان  يها  يژگيو

د كيـ  آنـان تأ   ي فرد يها  يژگياست و بر و      شده   داده  ها نشان    آن يها   استعداد ةآموز به واسط    دانش
  . است شده

  
  ).26 هشتم، ص يةتاب پاك( و خاص ي جزئييها تي از شخصيا نمونه. 9 ةر شماريتصو
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ار رفتـه   كـ ر ب يتصاو. س باشند كا ع ي يارتونكصورت    توانند به   يها م   تين، شخص يافزون بر ا  
 يمـ كل  يـ تحل.  قـرار گرفتنـد    يفـ كي و   يمـ كل  يـ ز مورد تحل  ينقطه نظر ن  ن  ين مجموعه از ا   يدر ا 
  .است  شرح داده شده6 ةتاب در جدول شماركر هر سه يتصاو

  )سك، عيارتونك(ها  تي و درصد شخصيفراوان. 6 ةجدول شمار

 پايه هفتم پايه هشتم پايه نهم

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 كتاب

 شخصيت

 كارتون 0,00 0,00 1,03 3 6,52 19

 عكس 100 291 98,96 288 93,47 272

 تعـداد  هـشتم  يةپا تابك و در  شود  ينم دهيد يارتونك ريتصو چيه بايتقر هفتم يةپا تابك در
ـ  بـه ) 6,52(% يحـدود  تـا  نهم يةپا تابك در حال، نيا با. دارد وجود ن دست يا از كياند  ةارائ

 ري تـصاو  ة هفتم همـ   يةتاب پا كدر  . است  دهش پرداخته يارتونك صورت  به ريتصاو يها  تيشخص
و ) 98,96(% هـشتم    ية پا يها  تابكر  ي از تصاو  ييدرصد باال . اند  يواقع سكع صورت   به )%100(

ر يتصو. ز انجام شد  ين جنبه ن  ير از ا  ي تصاو يفكيل  يتحل. اند  ير واقع ياز نوع تصاو  ) 93,47(%نهم  
 را  ي واقعـ  يهـا       سكـ  از ع  يا  نمونـه . است يارتونك افراد به صورت     ة از ارائ  يا   نمونه 10 ةشمار
  . ردك مشاهده 2 و 1 ةر شماريتوان در تصاو يم

  
  ).78 نهم، ص يةتاب پاك( ارائه شده يارتونك يها تي از شخصيا نمونه. 10 ةر شماريتصو
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  طيمح -5-3
 و  يت بـوم  ي اول متوسطه بر اساس دو نوع موقع       ة دور يها  تابكر در   ي تصاو يانكت م يموقع

 شـامل خـانواده، مدرسـه،       ي بـوم  يها  تيموقع.  قرار گرفت  يفكي و   يمكل  يمورد تحل  ير بوم يغ
ل يـ تحل.  اسـت  ي و جهـان   يا   منطقـه  يها  تي شامل موقع  ير بوم ي غ يها  تيجامعه و شهر و موقع    

انـد و     ي بـوم  يها  تيتاب نشانگر موقع  كر در هر سه     يشتر تصاو يه ب كدهد    ير نشان م  ي تصاو يمك
ر يع تصاوي توزي چگونگ7 ةجدول شمار. دهند ي را نشان م  يبومر  ي غ يها  تي موقع يمكر  يتصاو

  . دهد يط نشان ميرا از منظر مح

  ها طيمح درصد و يفراون. 7 ةشمار جدول

 كتاب  پايه نهم  پايه هشتم  پايه هفتم
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  محيط

  10  3,43  3  1,03  3  1,03  خانواده
  15  5,15  6  2,06  14  4,81  مدرسه
  11  3,78  2  0,68  0,00  0,00  جامعه
  3  1,03  0,00  0,00  3  1,03  اي منطقه
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  جهاني

ه از نـوع  كر مدرسه ي هفتم تصاويةتاب پاكدهد، در   ي نشان م  7 ةه جدول شمار  كهمان طور   
ر يز تصاو يتم ن  هش يةتاب پا كدر  ). 4,81(%خورند    يچشم م   گر به ي د يها  طيشتر از مح  ياند، ب   يبوم

متـر  ك هفـتم    يـة تـاب پا  ك ؛ اگر چه نسبت به    )2,06(%شتر است   يها ب   طيگر مح ينسبت د   مدرسه به 
خـورد   يچـشم مـ     شتر بـه  يـ گـر ب  ي د يهـا   طير مدرسه از محـ    يز تصاو ي نهم ن  يةتاب پا كدر  . است

شتر از دو   يـ ب) 3,78(%و جامعه   ) 3,43(% خانواده   يها  طير در مح  يتاب تصاو كن  يدر ا ). 5,15(%
 يهـا   تـاب كزان در   يـ  م يك  به يا  صورت منطقه    به ير بوم ير غ يتصاو. ار رفته است  كگر ب يتاب د ك
چ ي را نشان دهـد، در هـ   يط جهان يه مح ك يريچ تصو يوجود دارد و ه   ) 1,03(% هفتم و نهم     يةپا
  . ده نشديها د تابك از يك

 11 ةر شـمار  يتصو. ز پرداخته شد  ي ن يطير از منظر مح   ي تصاو يفكيل  يتحل  ن پژوهش به  يدر ا 
نـد و پـدر و   يرك فيه در آن فرزندان در حـال بـاز   كدهد   ي را نشان م   يتي نهم موقع  يةتاب پا كاز  
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 يـك ت يه موقعكز است ير شامل مبلمان و مي تصوةنيپس زم . اند  ها نشسته    آن يتماشا  ز به يمادر ن 
ط يمحـ .  اسـت  يط خـانوادگ  ي محـ  يك ةدهند  ط نشان يت و مح  ين موقع يا. ندك ي م يمنزل را تداع  
در مجمـوع  . اسـت  دهيشكـ ر يتـصو   نهم بـه يةمتر از پاك هفتم و هشتم ية پايها  تابكخانواده در   

  ).7جدول شماره (است   نشدهيا ر توجه قابل مالحظهيط خانواده در تصاويمح به

  
  ).89 نهم، ص يةتاب پاك(ط خانواده ي از محيا نمونه. 11 ةر شماريتصو

. س اسـت يه در آن معلـم مـشغول تـدر   كـ م ينـ يب يالس درس را مـ كـ  12 ةر شماريدر تصو 
 و يواريـ الس بـا روزنامـه د  كـ  يوارهـا يتن دارنـد و د     فرم مدرسه را به    يها  آموزان لباس   دانش
طـور    همـان . ط مدرسه است  ي مح ةدهند  ه نشان كاست    ده شده يآموزان پوش    مختلف دانش  يارهاك
ن، يهمچنـ . انـد   ط مدرسـه  ي محـ   هفتم و نهم در    يةر پا يشتر تصاو يز نشان داد؛ ب   ي ن يمكل  يه تحل ك
  .دهند يط مدرسه رخ ميالمه، در محك ميها ر بخشيشتر تصاويب
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  ).34 نهم ص يةتاب پاك(ط مدرسه ي از محيا نمونه. 12 ةر شماريتصو

آمـوزان   ه در آن دانـش  كط جامعه است    ياست، مح    قرار گرفته  يابيه موردارز ك يگريط د يمح
 13 ةر شـمار  ي نمونـه، تـصو    يبـرا .  بگذارنـد  كاشـترا   بـه ها و عالئق خود را        يتوانند سرگرم   يم

عنـوان    ر به ين تصو يط ا يمح. اند   مشغول يباز   آتش يتماشا  ه به كدهد    ي از افراد را نشان م     يگروه
 كاشـترا  گر بـه يديكـ ق خـود را بـا    يـ ه در آن افراد قادرند عال     كشود    ي در نظر گرفته م    ياجتماع
. شـود   يده نمـ  ي د يط اجتماع ي با مح  يريهفتم تصو  يةتاب پا كدر  ). 2015گو و فنگ،    . (بگذارند

 از ي نهـم تاحـدود  يـة تاب پاكاما در . اند ط را بازتابندهين محير ايز تنها دو تصو  ي هشتم ن  يةدر پا 
  ).7 ةجدول شمار(است  ر استفاده شدهين تصاويا

  
  ).53 نهم، ص يةتاب پاك (يط اجتماعي از محيا نمونه. 13 ةر شماريتصو
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 شـهر اصـفهان اسـت،    ي گردشگريها  از جاذبهيكيه كستون    چهل   باغ 14 ةر شمار يدر تصو 
ش ينمـا   تـاب بـه   كدر هـر سـه      . شـود   يده مـ  ي نام يت  شهر  يه موقع كاست    ده شده يشكر  يتصو  به

ر يط در تـصاو   ي مح ةن بعد از ارائ   ي هشتم، ا  يةتاب پا كژه در   يو  است؛ به    توجه شده  ير شهر يتصاو
. شـود  يده مـ يـ ز ديـ  شـده ن ير بررسـ ي از تصاويدر تعداد ير بوميمناطق غ. شود  يده م يار د يبس

 يهـا   طي شـامل محـ    ير بـوم  يـ ر غ يتـصاو .  دارنـد  يمتـر ك يير آشـنا  ين تـصاو  يآموزان با ا    دانش
ر با ي از تصاوكيدهد، تعداد اند ي نشان م7 ةه جدول شماركطور    همان. اند  ي و جهان  يا  رمنطقهيغ
ر ي نمونه، در تـصو يبرا. اند ده شدهيشكر يتصو  هفتم و نهم  بهية پايها تابك در   يا ط منطقه يمح
 يا ر منطقـه ي از تـصاو يه مثـال كـ دهد  يه را نشان مكي در تريخي معروف تار ي بنا يك 15 ةشمار
مـسائل    ط به يه بتوان آن را بدون در نظر گرفتن مح        ك يط جهان ي با مح  يريتصاو.  است ير بوم يغ

  . شود ينمده يها د تابك از يكچ يبا در هي ربط داد، تقريجهان

  
  ).42 هشتم، ص يةتاب پاك (يط بومي از محيا نمونه.  14 ةر شماريتصو
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  ).57 نهم، ص يةتاب پاك (يط منطقه اي از محيا نمونه. 15 ةر شماريتصو

  يريگ جهي بحث و نت-6
رد يكـ  در آموزش و پـرورش و اتخـاذ رو  يسي انگليها تابكر نگرش مؤلفان ييتغ با توجه به  

 و ي صـوت يهـا  ليـ ر، فاير تـصاو ي نظيي آموزش زبان و استفاده از ابزار چند نما ةمقول   به يارتباط
از . ت خواهد بود  يز حائز اهم  ين ابزارها ن  ي ا يرگذاري تأث يه توجه به چگونگ   ك است   يهيره، بد يغ
ار رفتـه   كـ   ب  يينما   چند ي ساختارها يابيف و ارز  ي توص ي برا يق شناساندن ابزار  ين رو، از طر   يا

نـه آمـوزش    ي در زم  يآموزان، معلمان و مؤلفان مـواد درسـ         دانش  توان به   ي م ي درس يها  تابكدر  
 در آمـوزش گـام   يار و تـساو ك آشـ يي چنـد نمـا  يم آموزشـ  يرد تا در انتقال مفاه    ك كمكزبان  

 يي بازنمـا  يهـا   يژگـ ين پـژوهش، و   يـ در ا ). 2000 2زياالنتـس كوپ و   كـ ؛  2006،  1الوك(بردارند  
 يمـ ك و يفـ كيل يـ ه و تحليـ تجز.  شد ياول متوسطه بررس   دوره   يها  تابكرفته در     اركر ب يتصاو
ار كر را آش  ين تصاو ي نهفته در ا   ي رشد شناس  يها يژگيتواند و  يها  م    تابكن مجموعه   ير ا يتصاو
 4ه شـامل شـرح دادن     كـ دهـد     يت را  ارائـه مـ      ي فعال ي اصل ةنيهشت زم ) 2014 (3سنيمات. سازد

__________________________________________________________________ 
1. Callow 
2. Cope & Kalantzis 
3. Matthiessen 
4. Expounding 
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ه معمـوال شـامل     كـ ده،  يـ  پد يـك  از   ي مشخص يها  مثال (1، گزارش )دهي پد يك يلك يبند  طبقه(
، )يلـ يداد بطـور تخ   يـ ا رو يـ  از تجربه    يا  جنبه (2ي، بازساز )داد است يب زمان رو  يترت  حوادث به 

ت يا هـدا  يـ  در   ياركـ هم (4، انجـام دادن   )ات  يـ  و تجرب  ي فـرد  يها  ارزش (3 گذاشتن كاشترا  به
 ة دور يـك  (6نهادشيـ ، پ )تيـ  دوره فعال  يـك طور معمـول      به (5، قادر ساختن  )ي اجتماع يرفتارها
 ةدربـار  ا تبادل نظري محصوالت ي براين ارزش اجتماعييتع (7اوشك، ) محصوليكا يت يفعال
  . باشند يم) ها دهيا

، )انجـام دادن (نش  ك از   يي رشد، متون چند نما    يشناس   نشانه -ي اجتماع يندهايدگاه فرا ياز د 
اوش و  كـ ح،  يش، تـشر  سـمت گـزار     ج بـه  يتـدر    به يي در سطوح ابتدا   ي و بازساز  يگذار  كاشترا
ن رونـد  يـ ن رو، ايـ از ا). 2015گـو و فنـگ،   (رونـد   يش مي پيشنهاد در سطوح باالتر آموزش   يپ

 .گذار باشد ريآموزان تأث  دانش زبانيريگ لكتواند در ش ير ميند تصاوي همگام با انواع فرايرشد
 يها  تابك ر مجموعه ي موجود در تصاو   يي بازنما يها  يژگي و يبررس  ن پژوهش به  ين جهت، ا  يبد

ــان انگل ــزب ــأثي اول متوســطه و چگــونگة دوريسي ــهي ت  كــيهــا در رشــد ادرا  آنيريارگكــ ر ب
ر از سـه منظـر      ي تـصاو  يي بازنمـا  يابيق، ارز ي تحق يها  پرسش  در پاسخ به  . آموزان پرداخت   دانش
 يـة ر پا يشـده در تـصاو      ارگرفتهك  به يندهاي فرا يبررس. ط صورت گرفت  يت و مح  يند، شخص يفرا

ر يتـصو    را بـه   ياديـ  ز يتـ ي و روا  ين فـرد  ي ب ير رخدادها ين تصاو يه ا كم نشان داد    هفتم و هشت  
بـا  . نندكنند و تأمل كسب كند در باره رخدادها اطالعات ك ي م كمكآموزان    دانش  ه به كشند  ك يم
نـد تـا   ك ي مـ كمكها  آن ه بهكشوند  ي روبرو ميادي زير مفهوم يآموزان با تصاو    ن وجود، دانش  يا
 ارائـه شـده در   ي مفهـوم يندهايبخش اعظم فرا . اموزندياء را ب  يوانات و اش  ي، ح  افراد يها  يژگيو
ن ي و نمـاد يبند مفهوم طبقه ري نظييندهايفرا ر مربوط بهياند و تصاو  يلير از نوع تحلين تصاويا
  . شوند يده مي هفتم و هشتم ديةر پايندرت در تصاو به

گر يتاب د كشتر از دو    ي نهم ب  يةتاب پا ك در   يتير روا يه تصاو كن است   يگر ا ير د ك قابل ذ  ةتكن
ه از نظـر رشـد      كـ  يدر حـال  . ديـ را د  يي گفتگو يتيند روا يتوان فرا   يتاب م كن  ياست و تنها در ا    

__________________________________________________________________ 
1. Reporting 
2. Recreating 

3. Sharing 

4. Doing 
5. Enabling 

6. Recommending 

7. Exploring 
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 يي گفتگـو  يهـا   همراه با بـالن    يتير روا ي متوسطه، تصاو  ةرود در سال اول دور      ي انتظار م  كيادرا
 كـي  رشـد ادرا   يسـو    بـه  يزمـان ر  يه تـصاو  كـ دارنـد     ياظهار مـ  ) 2015(گو و فنگ    . ده شوند يد

 ينـدها ي فرا يسـو    به ي آموزش يي در مراحل ابتدا   يتيند روا يه از فرا  كرند  يگ  يآموزان قرار م    دانش
ن تطـابق در  يـ ه اكـ ها در پژوهش حاضر نـشان داد         ل داده يه تحل ك يش روند در حال   ي پ يمفهوم
ـ  ي بـرا  يلين سه سال تحص   ي در طول ا   ي شده وجود ندارد و روند مشخص      يابير ارز يتصاو  ة ارائ
گـر،  ي ديعبارت به.  اول متوسطه وجود نداردة دوريسي زبان انگليها تابكر  يم توسط تصاو  يمفاه
 آمـوزش را  يي در سـطح ابتـدا    ت انـسان  كـ ها و حر   نشكه  ك يتي روا يندهاي از فرا  يشرفتيچ پ يه

تر وانـات را در سـطوح بـاال   ياء، انـسان و ح يه اشـ كـ  ي مفهـوم يندهايسمت فرا دهد به  ينشان م 
ن سـه سـال   يـ  در طـول ا يتير روايقت، تصاويدر حق. شند، مشاهده نشد ك ير م يتصو   به يآموزش
ـ يـ افـزون بـر ا  . اسـت   پرداخت شدهير مفهوميتصاو  متر به كاند و     افتهيش  ي افزا يليتحص  ةن، ارائ
 در سطح   يه حت ك است   ين معن ين بد يا. ستي برخوردار ن  يز از نظم خاص   ي ن ي مفهوم يندهايفرا

 كاشـترا  ا بـه يـ نـد و  ك يت مـ يـ افتـد، روا  يه اتفاق مكچه را  تاب آن كر  يز تصاو ي ن يزشباالتر آمو 
وانـات را   ياء، انـسان وح   ي اش يها  يژگياوش و كح و   ير گزارش، تشر  ي نظ ييها  يژگيگذارد و و    يم
  . نندك يمتر ارائه مكشود،  ي مي مفهوميندهايفرا ه مربوط بهك

تـاب، در طـول   كن سـه  يـ ر اي تصاويند رشدياه فركرد كنگونه برداشت يتوان ا يجه ميدر نت 
ه گو و فنـگ  كگونه  همان.  دارديمتر هماهنگكآموزان   دانش ي و ذهن  كيند رشد ادرا  يزمان با فرا  

 مدرسه توسـط مـشاهدات      يي دانش در مقاطع ابتدا    يريگ  لكرات ش يينند، تغ ك يد م كيتأ) 2015(
. شود ي آموخته م  يمره و عموم  ه در آن دانش روز    كرد  يگ  ير صورت م  ي و ملموس در تصاو    ينيع

 ي و تخصصيآموزان با دانش آموزش  ها، دانش    و شناخت آن   ير انتزاع ي تصاو ةه با ارائ  ك يدر حال 
 دانـش از    ةر گـستر  ييـ تـاب تغ  كن سه   ير ا ي تصاو يابيج ارز ين وجود، بنابر نتا   يبا ا . شوند  يآشنا م 

ر معمول در   ي و غ  يانتزاعم  يسمت شناخت مفاه     به يي در سطح ابتدا   يار و معمول  كمشاهدات آش 
  .شود يده نمي ديطور مشهود   بهيسطوح باالتر آموزش

ز مـورد   يـ ن مجموعـه ن   يـ هـا در ا      آن ينـد رشـد   ير در فرا  ييها و تغ      تي شخص ة ارائ يچگونگ
 شـناخت  از جيتـدر   بـه  آمـوزان   دانش هك رود  يم ، توقع يشناس از منظر رشد  .  قرار گرفت  يابيارز
هـا در     تيشخـص . رونـد  شيپ ها  تيشخص يلك يها  يژگيو يريادگي سمت  به يفرد يها  يژگيو

شـوند و در سـطوح بـاالتر           نـشان داده   يارتونكـ  و   ي، فـرد  يصورت جزئ   د به ي با ييسطوح ابتدا 
ن وجـود، در   يـ بـا ا  ). 2015گـو و فنـگ،      ( ارائه شوند    ير واقع ي و تصاو  ي، گروه يلكصورت    به

و رونـد  . شود يده نمي دين روند رشدي اول متوسطه در اة دور يسي زبان انگل  يها  تابكر  يتصاو
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 و در   يلـ كصـورت     شتر بـه  يـ  افراد را ب   ييدر سطح ابتدا  . ها وجود ندارد    تي شخص ة در ارائ  يثابت
شود  يده نميتاب هفتم دك در  يارتونكر  يچ تصو يه. مينيب  ي م يصورت فرد   شتر به يسطوح باالتر ب  

ن منـوال اسـت و تعـداد انگـشت          يهمـ   بـاً بـه   يز تقر يتاب هشتم ن  كدر  . اند  ير واقع ي تصاو ةو هم 
ر قابـل  ين تـصاو يتاب نهم، حضور اكه در  ك يدر حال . شود  يده م ي د يارتونكر  ي از تصاو  يشمار

ن امر نـشانگر عـدم   يا. دهد ي دانش آموزان را نشان مي مخالف رشد ذهن  يه روند كتوجه است   
تر  نييرود در سطوح پا     يه انتظار م  ك چرا .باشد يم ريتصاو ارائه يرشد نديفرا از  بعد  نيا  توجه به 
  .  مواجه شوندير واقعي و در سطوح باالتر با تصاويارتونكر يبا تصاو
 ي فـرد  يهـا    تفـاوت  ي بررس يدهند تا بجا    يآموزان م   دانش  ان را به  كن ام ي، ا ير گروه يتصاو

تـاب نهـم   كاگر چه در ). 2015گو و فنگ . ( گروه باشنديك افراد در يها  افتن شباهت يدنبال    به
ن يـ ها در ا    ل داده يتحل   در مجموع  با توجه به      يشود، ول   يده م ي د ير گروه ين تصاو ي از ا  يتعداد

ـ    يا   به يها، توجه   تابكمجموعه از    اعتقـاد گـو و فنـگ         بـه . اسـت   ر نـشده  ي تـصاو  ةن جنبه از ارائ
ار ك آشـ  يهـا   يژگـ يآموزان از شـناخت و       دانش يشرفت علم يه روند پ  كرود    ي، انتظار م  )2015(

ـ    يك افراد   يلك و   ي انتزاع يها  اخت شباهت  شن يسو   به يفرد ه در عمـل در     كـ ش رود   ي گـروه پ
  . شود ي مالحظه نمين روند رشديتاب چنكن سه ير ايانتخاب تصاو
 ير زمـان يط تـصاو يمحـ .  قرار گرفتنديبررس ز موردي نيطير از منظر مح   ين، تصاو يافزون بر ا  

 يهـا  طيصورت مح  بهيي ابتداه در سطوحكد يآ يآموزان م  و شناخت دانش  ي روند رشد  كمك به
 ي و جهـان   يا   منطقـه  يهـا  طيصورت محـ    ، به يلي نشان داده شوند و در سطوح باالتر تحص        يبوم

 زبـان  يهـا  تـاب كر انتخـاب شـده در   يط، تصاوي محيدر بررس). 2015گو و فنگ، (ارائه شوند  
 در يبـوم  ريـ غ يهـا  تيـ موقع بـه  يبوم يها  تيموقع از يرشد ريي اول متوسطه تغ   ة دور يسيانگل
 ير بـوم  يشود و تصاو   يده نم ي د ي مشخص يقت روند رشد  ينشد؛ در حق   دهيد رفته اركب ريتصاو

چ يبـاً هـ  ي تقريلـ كبطـور  . انـد   نـشان داده شـده  يتـر  صورت گسترده  بهيليه تحصيدر هر سه پا   
تـاب  كن سـه  يـ  در اي جهـان يلكا مـش يـ م ي انتقال مفاهي برايط جهاني محيك با ارائه    يريتصو
ز يـ دهـد، ن    يا را نشان م   ي از مناطق مختلف دن    ييها  طيه مح ك يريتعداد تصاو . خورد  يچشم نم   به
هـا   تابكن مجموعه   ي مؤلفان ا  يرد بوم يكل رو يدل  د بتوان آن را به    يار انگشت شمار است؛ شا    يبس

  . ر دانستيدر انتخاب تصاو
 يلي تحـص يهـا  آمـوزان در طـول سـال     دانش زبانيريگ لك در ش  يار مهم ير نقش بس  يتصاو

آمـوزان در قالـب     دانـش ينـد رشـد ذهنـ   يفرآ ر با توجه بهي تصاوة ارائ ي چگونگ يدارند و بررس  
 در يي ابـزار چنـد نمـا   يريارگكـ   در بـه ياني شـا كمكتواند  ي م ياجتماع-يساز  چارچوب نشانه 
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 ي رشـد يهـا  يان دگرگـون يـ  رابطـه م يبررس. آموزان باشد  دانشيشرفت علمي و پ يبرنامه درس 
 ي بـرا ييتواند راهنمـا  ياست، م ها پرداخته شده آن ن نوشتار بهيه در اك ييها هآموزان و گون   دانش

ر را در   ي تصاو يرگذارين جنبه از تأث   ير، ا يها باشد تا در انتخاب تصاو      تابكن مجموعه   يمؤلفان ا 
تـاب  كر در هـر سـه       يه تـصاو  كدهد    يج پژوهش حاضر نشان م    يطور خالصه، نتا    به. رندينظر بگ 

 يهـا    دانش آموزان و جنبـه     ي ذهن يان روند رشد  يتوانند م   ي اول متوسطه نم   ة دور يسيزبان انگل 
هـا بـر اسـاس        رسـد جنبـه     ينظـر مـ      را ارائـه دهنـد و بـه        ي خاص يي تطابق الگو  ييمفهوم بازنما 

 مد نظر گرفته نشده يافكده نشده و مالحظه يات دانش آموزان د   ي و نوع تجرب   ي ذهن يها  ييتوانا
  . است

 ي آموزشـ يهـا   تـاب كاران  كانـدر   دست   به يشناس  ر از منظر رشد   ي تصاو ين، بررس يافزون بر ا  
 را مد نظر قرار دهند و در ي زبان خارچيريادگي در يينما  ر ابزار چند  يند تا تأث  ك ي م كمكشور  ك

ن پـژوهش،   يبر اساس ا  .  اهتمام بورزند  ين ابزار در خدمت انتقال مطالب درس      يردن ا كهدفمند  
 ي درسـ  يهـا   تـاب كآموزان در      دانش يند رشد ياسب بر اساس فرا   ر من يم و انتخاب تصاو   يبا تنظ 
ه نوشتار حاضر كرد  كد  كيد تأ يان با يدر پا . ردك كمك زبان   يريادگيع آموزش و    يتوان به تسر    يم
ر ي تـصاو  يير پرداخـت و تنهـا بعـد بازنمـا         ي تصاو يها در نظام نشانه شناس       انواع گونه  يبررس  به

ر بعـد  ي نظيگري ابعاد ديبررس توانند به ي، محققان م  ي آت يها  در پژوهش . توجه قرار گرفت    مورد
 آموزش زبان دوم گام ةنيشور در زمك ي بپردازند و در جهت بهبود نظام آموزش   يبكي و تر  يتعامل
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