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 چکیده

 شناسـی روش بـا  کـاربرد   شناسـی زبـان  ةمقال چهار در گرپژوهش هویت پژوهش، این در

 زبـانی  ابزارهـا   ،مقـاتت  ایـن  در شـود  مشخص تا است گرفته قرار بررسی مورد ترکیبی

ـ  .خیـر  یـا  باشد نویسندگان پژوهشی هویت ةدهندنشان که است شده برده کارهب خاصی ه ب

 ارجـاعی،  گروه/فردارجاعی ساز ،منفعل/ساز الفعّ حذف،/اظهار شامل ییالگو ،منظور ینا

 ابـزار  سـاز، اتصـال  ابـزار  سـاز، روابـ   ابـزار  ساز،اهمیت ابزار ابزارساختار ، گذرایی، نظام

 بررسـی  ،پـژوهش  ایـن  از هدف. است شده ئهارا هاخودبیانی و رمزگونه معناها  بینامتنی،

 انگلیسی زبان به کاربرد  شناسیزبان مقاتت در گرپژوهش هویت بازنمود ةنحو چگونگی

 از لمتشـک  و  خـا   الگـویی  از ،بررسـی  مورد گرانپژوهش که دهدمی نشان نتایج. است

 ،خـود  اتتمقـ  در گـر پـژوهش  عنوانبه خود هویت دادننشان برا  خا  زبانی ابزارها 

 ،کـل  در اجتمـاعی  گرانکنش ساز منفعل و ساز الفعّ میزان، دیگر عبارتبه؛ اندبرده بهره

ـ  در مـذکور  گـران پـژوهش  کـه  است آن ةدهندنشان و است برابر هم با تقریباً  کـارگیر  هب

 داشـته  ا غیرمتعصـبانه  دیـدگاه  تـا  انـد بوده محتاط خود نوشتار در مجهول و ساختارمعلوم

 تا اندکرده یاد گروه صورت به اجتماعی گرانکنش از موارد اغلب در هاآن ،همچنین .دباشن

 تا اندبرده بهره خود مقاتت در ماد  یندها آفر از بیش ذهنی یندها آفر از ،همچنین. فرد

  .بپردازند بحث مورد موضوعات ساز شفاف به ذهنی یندها آفر کمک به

 مقـاتت  گـر، پـژوهش  هویـت  کـاربرد ،  شناسـی زبان قاد ،انت گفتمان تحلیل: هاکلیدواژه

  ترکیبی شناسیروش با پژوهشی
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 مقدمه. 1

 اهمیـت  از متـون  در نوشـتار   الگوهـا   و قواعـد  بـه  نسـبت  آموزانزبان در آگاهی ایجاد

ـ  نیازمنـد  و اسـت  متفاوت اهمهارت سایر با نگارش مهارت البته ؛است برخوردار بسزایی  هتوجّ

 کـه  جاییآن از ،کندمی خاطرنشان( 5391) 5رزالدو که طورهمان دیگر، عبارتهب ؛است خاصی

 ،دارنـد  دیگریکـ  بـا  بسیار  پیوستگی مفاهیم این و هستند تنیده هم در زبان و فرهنگ هویت،

 ،بنـابراین . نیسـت  پذیرامکان هویت و فرهنگ نظیر عناصر  از وردبه و تنهاییبه زبان یادگیر 

 .  است ناپذیراجتناب نیاز  ،انگلیسی زبان آموزش در هویت ةمقول به هتوجّ

 در را خود هویت انگرپژوهش رو، این از. کند پیدا نمود نوشتن مهارت در تواندمی هویت

 انتظـار  دانشگاه داناتاس و دانشجویان از جهان سراسر در .دهندمی نشان خود تحقیقاتی مقاتت

 نظـر بـه  .دهنـد  انتشـار  پژوهشـی  مقـاتت  قالب در را خود تحقیقاتی ها یافته نتایج که رودمی

 ویـژه بـه  و اجتمـاعی  علوم در تحقیق گزارش ها شیوه مجدد ارزیابی (2155) 2ارلی و نورتون

 .است ضرور  امر  زبان آموزش

  مسئله بیان. 2

 بنـابراین، . اسـت  انکارناپـذیر  ،هـا آن ا حرفـه  ةآینـد  بـر  گرانپژوهش ا حرفه هویت ثیرأت

 هـا  پـژوهش  کـه  حـالی  در ،است ضرور  امر  ،مفهوم این از درست درک و بیشتر وهشپژ

 است گرفته صورت جهان سراسر در مربیان و سانمدرّ آموزان،زبان هویت با ارتباط در بسیار 

 ،(5336 ،9هال ؛2111 ،۲نورتون ؛2119 ،6کانو ؛5332 ،1جی ؛211۲ ،1جنکینز ؛2119 ،9جکسون)

 میجـرز،  و جیسل ؛2111 ،جی) است گرفته صورت گرپژوهش هویت ةمینز در اندکی مطالعات

                                                           
1. Rosaldo 

2. Norton & Early 

3. Jackson  

4. Jenkins 
5. Gee 

6. Kanno 

7. Norton 

8. Hall 
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 شـکاف  این که است آن دنبال به حاضر پژوهش مسئله این یتاهمّ به هتوجّ با بنابراین،. (2111

 .کند پر انگلیسی زبان آموزش در را

 پژوهش یتاهمّ. 3 

 دانشـجویان  .اسـت  هدانشـگا  دانشـجویان  بـرا   اساسی ها نیاز از دانشگاهی نثر با آشنایی

 ساختار از که باشند مقاتتی نوشتن به قادر ایدب خود علمی زندگی طول در انگلیسی زبان ةرشت

 طـور بـه  ازمردم بسیار  سفانهأمت ایران در که معتقدند برخی .باشد برخوردار صحیحی نگارشی

 یمهـارت  هـا آن ننوشـت  رسـد مـی  نظـر به و (2155 زاده،عبداهلل) هستند مهارتی چنین فاقد ی،کل 

 در تـا  کنـد می کمک ما به حاضر ةمطالع دلیل، همین به (.2155 میراحمد ،) است نیافتهتوسعه

 ،هـا تـشش  ةدهنـد نشان پژوهشی مقاتت .کنیم عمل ترقموف  خود پژوهشی دستاوردها  تحریر

 پژوهشـی،  هـا  طـر   شـللی،  هـا  فرصـت  زیرا ؛است گرانپژوهش ها توانایی و دستاوردها

 توســ  شــدهانجــام پژوهشــی کارهــا  میــزان براســا  غیــره و تحصــیلی هــا هزینــهکمــک

 کـه  گرانپژوهش برا  مناسب بستر  ایجاد ل،دلی همین به .گیردمی قتعل  هاآن به گرانپژوهش

 امـر   ،یابنـد  آگـاهی  شـان پژوهشـی  مقاتت در خود هویت نمودپیداکردن ةنحو از آن وسیلةبه

 مـبهم  و پنهـان  زوایا  انتقاد  گفتمان تحلیل الگوها  که جاییآن از ،همچنین .است ضرور 

 خواننـده  به را امکان این ،الگوها این کارگیر به با حاضر پژوهش کنند،می آشکار را هاگفتمان

ـ  توجـه  زبـان  پنهان نکات به بهتر و بیشتر تا دهدمی  نویسـندگان  واقعـی  منظـور  و معنـا  و دکن

 آمـوزان، زبـان  در را انتقـاد   تفکر پرورش قدرت تواندمی پژوهش این جنتای. دریابد را مقاتت

 . ببرد بات گرانپژوهش و آموزگاران

 پژوهش الؤس. 4

 :است زیر الؤس به پاسخ صدد در حاضر پژوهش

 هویـت  کـاربرد   شناسـی زبـان  گرانپژوهش چگونه انتقاد  گفتمان تحلیل گاهنظر از 

 کنند؟می آشکار است، انگلیسی زبان به و ترکیبی وعن از که حقیقیت مقاتت در را خود
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 پژوهش ۀپیشین. 5

 انتقادی گفتمان تحلیل. 1. 5

 بـا (. 5393 ،5فـرکشف ) است اجتماعی رویکرد  دارا  زبان انتقاد ، گفتمان تحلیل نظر از

 اهـداف  بـرا   گفتمـان  و زبـان  آن طریق از که هاییشیوه بررسی انتقاد ، گفتمان تحلیل کمک

 (.  211۲ ،2بلور و بلور) اندگرفته قرار  بیشتر هتوجّ مورد شوند،می گرفته کاربه تماعیاج

 خـواه  نوشـتار ،  خـواه  ،زبـانی  متن یک از بخشی هر ،(533۲) 9وداک و فرکشف نظر طبق

 متون دیگر، عبارتبه ؛دهدمی تشکیل را هویت و بازنمودها رواب ، ،همزمان طوربه ا ،محاوره

 متـون  مخاطبـان  و هـدف  با رابطه در را خود نویسندگان خا  ها هویت و هااهدیدگ مختلف

ـ می پژوهشی مقاتت و دانشگاهی متون که واقعیت این به توجه با .دهندمی نشان  هویـت  دتوان

 و روش یـک  عنوانبه انتقاد  گفتمان تحلیل از توانمی دهد، نشان را خود نویسندگان ا حرفه

 تحلیـل  کـارگیر  هب دلیل. کرد استفاده گرانپژوهش این هویت کشف ا بر وتحلیلتجزیه شکل

 انتقـال  پیام آن طریق از که نیست خنثی  ابزار زبان که است این مطالعه این در انتقاد  گفتمان

 در. (211   ،5339 ،1دایـک  ون) اسـت  «ارتبـاطی  رویـدادها  » شـامل  زبـان  بلکه ؛شود داده

 روشـی  عنـوان بـه  هـم  و زبـان  از استفاده تئور  یک عنوانبه مه انتقاد  گفتمان تحلیل نتیجه،

 .است گرفته قرار استفاده مورد زبان بررسی برا 

 هویت. 2. 5

 بخشـیدن هویت و شناسایی در اصلی ابزار  عنوانبه زبان (5392) 1ترویک ساویل نظر طبق

 اسـت  پیچیده قدر به هویت و زبان میان ةرابط که افزایدمی او. کندمی عمل دیگران و خود به

 در را زبـان  از اسـتفاده  مختلـف  الگوهـا   بتـوان  تـا  شـود  انجـام  بایـد  مختلف ها بررسی که

 بـه  رو تازگیبه هویت به مربوط مسائل بررسی برا  عشقه میزان داد توضیح مختلف ها زمینه

                                                           
1. Fairclough 

2. Blour & Blour 

3. Fairclough & Wodak 
4. van Dijk 

5. Saville Troike 
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 ؛2159 ،9نورتـون  ؛2119 ،2جکسـون  ؛2155 ،5وتمـورک   جیامپاپا مثال، عنوان)به است افزایش

 (.2151 ،1ائوژ

 هویت ،است گرفته قرار استفاده مورد مطالعه این در هویت از او تعریف که 1جی پل جیمز

 جـی، ) «مختلـف  مقاصـد  برا  متفاوت مکان و زمان در ،جهان در بودن مختلف ها روش» را

 یـا  اول دیـدگاه  در ؛کنـد مـی  توصـیف  را هویت دیدگاه چهار و کندمی تعریف( 1 .  ،2151

. شـود مـی  گرفته طبیعت از هویت نوع این و ندارند خود هویت بر کنترلی افراد طبیعی، دیدگاه

 تحمیـل  فرد به خا  ارگانی یا سازمان سو  از که شودمی نامیده سازمانی دیدگاه دوم، دیدگاه

. دهـد مـی  قـرار  توجه مورد را اجتماعی رواب  که است گفتمانی دیدگاه بعد  دیدگاه. شودمی

 دیـدگاه  دیـدگاه،  آخـرین . اسـت  دیگـران  بـا  فرد اجتماعی تعامشت از برگرفته هویت نوع نای

 گـروه  در فـرد  مشـارکت  و وفـادار   وابستگی، از برگرفته فرد هویت آن در که است وابستگی

 .  است خاصی

 از .هسـتند  خـود  هویت انتخاب و ایجاد به قادر افراد که کندمی استدتل جی اسا ، این بر

 نـوع  ایـن  حاضر مطالعة ،ندارند خود هویت بر کنترلی افراد هویت، اول دیدگاه در که یجایآن

 . دارد کیدأت دیگر دیدگاه سه بر و گیردنمی نظر در را دیدگاه

 پژوهش ۀشیو. 6

 و انتقـاد   گفتمـان  تحلیـل  موضوع دو با و است گرفته صورت کیفی روش به پژوهش این

 .دارد سروکار گرپژوهش هویت

 نظر مورد ۀنمون و جامعه. 1. 6

 مورد ةجامع ،ترکیبی شناسیروش با کاربرد  شناسیزبان پژوهشی مقاتت پژوهش، این در

 بررسـی  حاضـر  پـژوهش  در که جاآن از. اندشده انتخاب مقاله چهار هاآن میان از که است نظر

 بررسـی  تـا  اسـت  شده محدود مقاله چهار به نظر مورد ةنمون ،است گرفته صورت کیفی عمیق

                                                           
1. Giampapa & Lamoureux 

2. Jackson 

3. Norton 

4. Gao 

5. James Paul Gee 
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 در که مقاتتی میان از نمونه مقاتت، بودنمقایسهقابل منظوربه. پذیرد صورت تر کامل و جامع

ـ  ،همچنـین . انـد شده انتخاب ،بودند درآمده تحریر ةرشت به دبیر تربیت ةحوز  نظـر  مـورد  ةنمون

 کـه  انـد شـده  نوشـته  گرانیپژوهش توس  مقاتت این .هستند بعد به 2111 سال مقاتت شامل

 .  اندرسانده چاپ به جهان معتبر ها همجل  در مقاله چهار اقلحدّ

  ابزار. 2. 6

 هـا  نوشـته  در را خـود  هویـت  گـران پـژوهش  آن طریـق  از کـه  هـایی راه بررسی منظوربه

 بـا . نشـد  یافـت  تحقیـق  ادبیـات  در کامل ،حال عین در و واحد مدلی ،دهندمی نشان شانعلمی

 هـر  و نیسـت  شـمول جهـان  تنهاییبه ا نظریه هیچ که کندمی بیان( 2151) جی اینکه به هتوجّ

 ،اسـت  دیگـر  هـا  داده از بهتر هاداده برخی برا  کاربردش که دهدمی ارائه ابزارهایی ا نظریه

 بررسـی  بـرا   را آن بتوان اختصاصاً که شود ارائه تازه الگویی پژوهش این در است شده سعی

 و اسـت  بـوده  گذشـته  الگوها  و هانظریه ةپای بر شدهارائه الگو . دبر کاربه گرپژوهش هویت

 الگـو   از برگرفتـه ) 9ارجـاعی  گروه/فردارجاعی ،2ساز منفعل/ساز الفعّ ،5حذف/اظهار شامل

ــون ون ــام ،(2119 ،1لیی ــذرایی نظ ــد ) 1گ ــن، و هلی ــزار ،(2111 متیس ــاختار  اب ــزار ،6س  اب

 معناهـا   ،(2151 جـی، ) 51بینـامتنی  ابـزار  و 3سـاز اتصـال  ابـزار  ،9سازرواب  ابزار ،۲سازاهمیت

 .  باشدمی (2111 هایلند،) 52هاخودبیانی و 55رمزگونه

 نظـر  از. پردازیممی ،است لییون ون الگو  از برگرفته که الگو لاوّ بخش سه بررسی به ابتدا

 و دآیـ مـی  حسـاب  بـه  اجتمـاعی  کـنش  ،دهنـد  مـی  انجـام  افراد که اعمالی( 2119) لیوون ون

 مقابـل  در حـذف  .شـوند می محسوب اجتماعی گرها کنش اجتماعی کردار در کنندگانشرکت

                                                           
1. Inclusion/exclusion 

2. Activation/passivation 

3. Individualization/assimilation 

4. van Leeuwen 

5. Transitivity pattern 
6. The why this way and not that way tool 

7. The Significance Building Tool 

8. The Relationships Building Tool 

9. The Connections Building Tool 

10. The Intertextuality Tool 

11. The Code Glosses Tool 

12. Self-Mentions Tool 
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 دو حـذف . شـود نمی اجتماعی گرکنش به ا رهاشا متن قسمت هیچ در حذف، در. است اظهار

 بازیـابی  قابـل  مـتن  در گـر کـنش  ،ساز پنهان در. دارد 2ساز رنگکم و 5ساز پنهان ةزیرشاخ

 است بازیابی قابل متن از دیگر  جا  در اما ؛شودمی حذف گرکنش ،ساز رنگکم در. نیست

 .  است گفتمان در اجتماعی گرها کنش حضور ،اظهار از منظور و

 صـورت  دو بـه  کـه  اسـت  اهمیـت  حـائز  بسـیار  انتقـاد   گفتمان تحلیل در نیز 9دهینقش

 عنـوان بـه  اجتمـاعی  گـر نشک که دهدمی رخ زمانی ساز الفعّ. است ساز منفعل و ساز الفعّ

 اجتمـاعی  گرکنش که است وقتی ساز منفعل دیگر، سو  از. شود بازنمایی پویا و الفعّ نیرو 

 و 1مسـتقیم  ثیرپـذیر  أت نوع دو به خود ساز منفعل. شودمی پدیدار ثیرپذیرأت عامل صورت به

 ةنتیجـ  مسـتقیم  طوربه اجتماعی گرانکنش ل،اوّ نوع در ؛شودمی تقسیم 1غیرمستقیم ثیرپذیر أت

 ةکننـد دریافت غیرمستقیم صورت به اجتماعی گرانکنش م،دوّ نوع در. کنندمی دریافت را عمل

 . هستند عمل ةنتیج

 گـر کـنش  لـی، اوّ در ؛باشـد  ارجـاع  گـروه  یـا  ارجاع فرد است ممکننیز  اجتماعی گرکنش

 دو بـه  ارجـاعی  گـروه . هگـرو  صورت به میدوّ در و شودمی نمایانده فرد صورت به اجتماعی

 اجتماعی گرانکنش به لاوّ نوع در ؛شودمی تقسیم ۲ارجاعی ةمجموع و 6ارجاعی یکل  ولةزیرمق

ـ  اجتماعی گرانکنش م،دوّ نوع در ولی ؛شودمی اشاره یکل  صورته ب  رقـم  و عـدد  صـورت ه ب

 .شوندمی داده نشان

 کـه  اسـت ( 2111 متیسـن،  و یـد  هل) گذرایی نظام ةپای بر پژوهش این در شدهارائه الگو 

 از مـا  درک بر 9ذهنی یندآفر. کنندمی شرکت یندآفر شش در اجتماعی گرها کنش ،آن براسا 

 5رفتـار   یندها آفر. پردازدمی رویدادها و اتفاقات به 3ماد  یندآفر. دارد دتلت درونمان دنیا 

                                                           
1. Suppression 

2. Backgrounding 

3. Role allocation 

4. Subjection 

5. Beneficialization 
6. Collectivization 

7. Aggregation  

8. Mental process 

9. Material process 
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 عملکردهـا   و هـا یـت الفعّ بیرونی یتجل  که هستند ذهنی و ماد  یندها آفر میان مرز 5رفتار 

 میـان  مرز در. است شناسایی و توصیف 2ا رابطه یندها آفر از هدف. دهندمی نشان را درونی

 زبـان  و گفتار به مربوط یندها آفر بر که هستند 9بیانی یندها آفر ا ،رابطه و ذهنی یندها آفر

 و ا رابطـه  ینـدها  آفر میان مرز که هستند 1وجود  یندها آفر یند،آفر آخرین. کنندمی دتلت

 در شـده ارائه الگو  ها بخش سایر. شودمی تعیین هاآن با هاپدیده انواع وجود و هستند ماد 

 .  شوندمی داده توضیح هاداده تحلیل بخش

 کار انجام مراحل. 3. 6

 از اسـتفاده  بـا  و دقتبه کاربرد  شناسیزبان ةحوز در تحقیقی ةمقال چهار پژوهش، این در

 اصلی اجتماعی گرها کنش ابتدا در. گرفتند قرار بررسی و تحلیل مورد شدهارائه دیدج الگو 

 اصـلی  گـر کـنش  سـه  ،اسـت  بـوده  دبیـر  تربیـت  مقـاتت  موضوع که جاییآن از. شدند تعیین

 .  شدند تعیین درسی کتاب و آموزگار ،آموزدانش

 گیرینتیجه و بحث داده، تحلیل. 7

 . شود می ارائه داده تحلیل مختلف ها بند بخش مرحله، این در

 حذف/اظهار الگوی. 1. 7

 لحـا   از نظـر  مـورد  مقـاتت  مقاتت، در گرپژوهش هویت بازنمود ةنحو بررسی منظوربه

 در حاصـل  نتایج و گرفتند قرار بررسی مورد اجتماعی گرها کنش اظهار یا و حذف چگونگی

 .  اندشده خشصه زیر ها جدول
 حذف/هاراظ الگوی .1 جدول

 حذف /اظهار آموزگار آموزدانش یکتاب درس

 اظهار (۲1%)552 (19%)19 (11%)91

 حذف (26%)93 (12%)1۲ (16%)91

61(511 %) 155  مجموع (% 511)515 (511%)

                                                           
1. Behavioral process 

2. Relational process 

3. Verbal process 

4. Existential process 
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   .شودمی ارائه 2 جدول حذف، ها زیرشاخه دادننشان بهتر برا 
 

 حذف هایزیرشاخه .2 جدول

 حذف ارآموزگ آموزدانش درسی کتاب

59(13%) 62 ( 11  %) 29( 31 ساز رنگکم (%  

52(15 %) 25( 11  %) 56( 51 ساز پنهان (%  

 مجموع (% 511)   93 (% 511)1۲ (% 511)91
 

 اجتمـاعی  گرها کنش نویسندگان، مختلف اهداف تناسب به ،شودمی مشاهده که طورهمان

 و انـد شده حذف مقاتت ها قسمت برخی در درسی کتاب و آموزدانش ،آموزگار یعنی ،اصلی

 حـذف  کهاین از بیش درسی کتاب و آموزگار اگرچه؛ اندشده اظهار دیگر  هاقسمت برخی در

 توانـد مـی  مسـئله  این دلیل. است عک  بر آموزدانش مورد در مسئله این. اندشده اظهار ،شوند

 آمـوز دانـش  بر و هستند اتشعاط  انتقال منابع عنوانبه درسی کتاب و آموزگار که باشد امر این

 تمایـل  نویسـندگان  از این رو، .اندشده داده ترجیح است، شعاتاط  این ةکننددریافت عنوان که

 آموزگـار  مـورد  در اظهار ینبیشتر. کنند رنگکم خود نوشتار در را آموزدانش نقش که اندداشته

 و مدوّ درجایگـاه  آموزشی منظا در ثیرگذارأت عاملی عنوانبه درسی کتاب و است گرفته صورت

 حـذف  اجتماعی گرانکنش این که زمان هر این، بر عشوه؛ دارد قرار مسوّ جایگاه در آموزدانش

 صـورت  سـاز  پنهـان  از بـیش  سـاز  رنـگ کم و اندشده داده انتقال زمینهپ  به هاآن ،اندشده

 بـرا   مـتن  انـد کـرده  یسـع  نویسـندگان  که باشد دلیل نه آب تواندمی خود این که تاس گرفته

 خواننـده  تا اندکرده رنگکم را آن ،اندگرفته حذف به تصمیم که زمان هر و نباشد مبهم خواننده

 . بزند حد  متن دیگر ها بخش از را آن بتواند

 (دهینقش) سازیمنفعل/سازیالفعّ الگوی. 2. 7

 گرفتـه  کـار به حاضر پژوهش در است، انتقاد  گفتمان تحلیل در مهمی عامل که دهینقش

 داده تحلیل نتایج. شود بررسی شانتحقیقی مقاتت در گرانپژوهش هویت بازنمود ةنحو تا شد

 :  است شده خشصه 9 جدول در
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 سازیمنفعل/سازیالفعّ الگوی .3 جدول

 سازیمنفعل /سازیالفعّ آموزگار آموزدانش درسی کتاب مجموع

 ساز الفعّ (% 1911)61 (1111%)92 (19%)91 (% 1512)219

 مستقیم ثیرپذیر أت (% 21)92 (2111%)21 (29%)56 (% 2919)31

 غیرمستقیم ثیرپذیر أت (2۲11%)9۲ (% 91)2۲ (53%)55 (% 21)511

 مجموع (511%)591 (511%)۲3 (511%)1۲ (% 511)939

 

 هـا  گرکـنش  سـاز  منفعـل  و ساز الفعّ میزان ،مجموع در ،شودمی مشاهده که طورهمان

 عنوانبه اصلی گرها کنش دادننشان در نویسندگان دیگر، عبارتبه ؛است برابر هم با اجتماعی

 را نگراکنش این ،انددانسته تزم که جاییآن و اندهکرد ایجاد توازن الغیرفعّ یا و پویا نیروهایی

 نیـز  آموزگـار  مـورد  رد. اندداده نشان الغیرفعّ را هاآن ،کردهیم ایجاب هدف که جا هر و الفعّ

 گـران پژوهش که است آن ةدهندنشان و است برابر هم با تقریباً ساز منفعل و ساز الفعّ میزان

 اجتمـاعی  گـر کنش خصو  در خود نوشتار در مجهول و معلوم ساختار کارگیر هب در مذکور

 نیرویـی  عنـوان بـه  ار آموزگار که کردند سعی هاآن دیگر، عبارتبه ؛اندبوده محتاط نیز آموزگار

 کـردن، بحـث  کـردن، اجـرا  ماننـد  هاییکنش خصو  در خود نوشتار ها بخش برخی در پویا

 کـردن، مشـاهده  کـردن، کنتـرل  ماننـد  ؛افعـالی  مفعول عنوانبه ،همچنین و غیره و کردنتوصیف

ـ  دیـدگاه  تـا  دهنـد  نشـان  مـتن  از دیگر  ها بخش در غیره و کردنمقایسه  رد ا بانهغیرمتعصّ

 .باشند داشته خود نوشتار

آمـوز  متفاوت است. در مورد دانش یآموز و کتاب درسدر خصو  دانشکاررفته هب  الگو

 یـزان م که حالی در ،انجام شده است  سازمنفعل ،صورت گرفته باشد  سازالکه فعّاز آن یشب

ماننـد الگـو    ه نیـز  جـا در ایـن  اسـت.  هآن بـود   سـاز از منفعل یشب یکتاب درس  سازالفعّ

 شـده  داده نشان الفعّ آموزشی، نظام در شعاتاط  انتقال منبع عنوانبه درسی کتاب حذف،اظهار/

 منفعـل نشـان داده شـده اسـت.     ،اطشعات اسـت  ةگیرند که کسی عنوانبه آموزدانش اامّ ؛است

ه در اسـت کـ   یقـت حق یـن ا ةدهنـد نشان یآموز و کتاب درسآموزگار، دانش  سازالفعّ ةیسمقا

 ،انـد قـرار گرفتـه   یسـ رمطالعـه مـورد بر   یـن کـه در ا  ترکیبـی  یشناسبا روش یمقاتت پژوهش

ـ    یبـه نوشـتن متـون    یلیتمـا  یسندگاننو نـد و  ندار ،هسـتند  یـا ال و پوکـه در آن آموزگـاران فعّ
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 یگـر، د عبارتبه ؛کنند یفمعر  ،دهندیکه کنش انجام م یروییتنها ن عنوانبهها را خواهند آنینم

  هـا رگـ دادن کـنش نشان زمینة در نوشتار خود در یاست که توازن ینبر ا یسندگاننو ینا یسع

 برقرار کنند. یاجتماع

 ارجاعیگروه/فردارجاعی الگوی. 3. 7

 ییبسـزا  یتاز اهم یگران در مقاتت مورد بررسپژوهش یتهو یلکه در تحل یگر مل داع

میزان اسـتفاده از   ةدهندنشان 1جدول  .است یارجاع/ گروهیفردارجاع  الگو ،برخوردار است

 .است بررسی مورد ترکیبی مقاتت در لگواین ا
 

 ارجاعیگروه/فردارجاعی الگوی. 4 جدول

 ارجاعیگروه/ فردارجاعی الگوی آموزگار آموزدانش

 گروه ارجاعی (% 9216)15 (% 9۲)99

 ارجاعی کلی

 ارجاعی مجموعة (% 2311)16 (% 231۲)26

91( 1992  فردارجاعی (% 99)13 (% 

 مجموع (% 511)516 (% 511)93

 

ـ  یارجـاع گروه ،گر آموزگارکنش ربارةد ،شودیطور که مشاهده مهمان  یاز فردارجـاع  یشب

 عبـارت بـه  ؛رفته است کاربه یزآموز نگر دانشکنش  الگو برا ینا ظیرن ؛گرفته شده است کاربه

 از یگروهـ  قالـب  در را آمـوزان آموزگاران و دانـش که  اندهشتدا یلتما بیشتر یسندگاننو دیگر،

 هرچند ،اندنبرده نام تکتک و فرد  صورت به هاو از آن نشان دهند آموزاندانش و آموزگاران

ـ  ینند. ااهکرد یاد نیز فردها به صورت رد از آنامو یدر برخ ،زمانهم طوربه  یسـت نـا ن عن مه آب

را هـم فردارجـاع و هـم     یگـر اجتمـاع  زمـان کـنش  هـم صـورت  بـه  یسـنده مقاله نو یککه در 

 یبـر فردارجـاع   بیشـتر دو مقاله  یدکأت ،یمورد بررس بلکه از چهار مقاله ؛ارجاع کرده استگروه

 یبرخـ  یـد د کـه  باشـد  ایـن  اسـت  ممکـن  دلیلش. یارجاعبر گروه یگرد ةاست و دو مقال هبود

 هـا  گـروه  اعضا  هاآن که است بوده گونهینا اننسبت به آموزگار یبیمقاتت ترک یسندگاننو

 صـاد   مسـئله  ایـن  هـم  آمـوزان مستقل. در مورد دانش  نه افراد ،اندبوده هاانجمن و تربزرگ
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 آمـوزان دانـش  و آموزگـاران  بـه  نسـبت  ترکیبـی  مقاتت نویسندگان برخی دید ،همچنین. است

 .انددادهمستقل نشان   را افراد هاآن که است بوده طور 

 گذرایی الگوی. 4. 7

  الگـو  ،کـرد  یـل را تحل گـر پـژوهش  یـت هو توانیآن م یقکه از طر یگر ابزار قدرتمند د

در پژوهش حاضـر موضـوع مقـاتت     ،داده شده است یحتوض طور که قبشًاست. همان اییگذر

 درسـی  کتاب و آموزدانش ،آموزگار یاصل ها رگکنش ،ینابنابر است یردب یتترب یسرمورد بر

ـ  منظـور ، بـه بر این عشوه ؛شودیم یسربر هارگکنش ینا بارةدر اییگذر  که الگو هستند  ةارائ

 طـور بـه  هـا ینـد آفر ینبرند، ایم کاربهدر مقاتتشان  یسندگانکه نو ییهایندآاز فر  بهتر یرتصو

 1قـرار گرفتنـد. جـدول     یـل مـورد تحل  اعیشـان اجتم  هـا رگگرفتن کنش نظر بدون در و یکل 

 .است یجنتادة دهناننش
 

 گذرایی الگوی. 5 جدول

 گذرایی الگوی آموزگار آموزدانش درسی کتاب مجموع

 ماد  یندآفر (% 22)99 (% 5112)51 (% 19)21 (% 29)69

 ذهنی یندآفر (% 29)12 (% 96)91 ------- (% 2611)۲۲

 کشمی یندآفر (% 55)5۲ (% 5919)59 ------ (% 52)91

11(5۲ %) 5۲( 1193  ا رابطه یندآفر (% 53)23 (% 1)1 (% 

 رفتار  یندآفر (% 21)91 (% 9511)95 --------- (% 25)65

 وجود  یندآفر (%)1 (%)1 (% 211)5 (% 111)5

 مجموع (% 511)515 (% 511)39 (% 511)19 (% 511)232
 

 را اربردکـ  ینبیشـتر  ،ترتیـب به ماد  و ذهنی یندها آفر مجموع، دردهد که ینشان م یجنتا

 از نـد عبارت ،ترتیـب بـه  مختلـف  ینـدها  آفر از اسـتفاده  میـزان  یند،آفر دو این از بعد .اندداشته

 هـم  قبـل  الگـو   سـه  مـورد  در کـه  طورهمان .وجود  و کشمی ا ،رابطه رفتار ، یندها آفر

 عـدم  و تعـادل  خـود  نوشـتار  در اندکرده سعی ترکیبی، مقاتت این نویسندگان کردیم، مشاهده

 و مـاد   ینـدها  آفر هـر دو  از بخش این در منظور ینه اب. کنند حفظ را بانهمتعصّ دیدگاه بروز

 مـاد   فاقاتات  و حوادث ماد ، یندآفر یقسو از طر یکاز  تا اندکرده را استفاده ینبیشتر ذهنی
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 بـه ، افتـد مـی  فا ات  بیرون دنیا  در و در  ها کش  دررا که  چهآن و آموزش امر به مربوط

ـ آفر از گـرفتن بـا بهـره   ،دیگـر  سـو   از و بگذارند نمایش آموزگـاران و   یـات تجرب ی،ذهنـ  دین

 یـزان م ،دلیـل  همـین  بـه را نشان دهنـد.   فکریشان و آگاهی نظام و ذهنی دنیا  از آموزاندانش

 بیشـتر  ورا داشـته  حد  ینبیشتر ،آموزدانش و آموزگار گرکنش مورددر  یذهن یندآفر کاربردنبه

 و آموزگـار  فکـر   و ذهنی نظام که شود داده نشان وسیله ینه اب تا است بوده یندهاآفر ایرس از

تنهـا   ،همچنـین  .اسـت  اهمیـت  زئحـا  بسـیار  آموزش امر در پویا نیرو  دو عنوانبه آموزدانش

 وجـود   و ا رابطـه  مـاد ،  ینـدها  آفر ،ترتیـب بـه  درسـی  کتاببارة در کاررفتههب یندها آفر

 را درسـی  کتـاب  تـا  اسـت  داشته را کاربرد ینبیشتر گرکنش خصو  در ماد  یندآفر. اندبوده

 چـون  مقـاتت  یـن در ا .دهـد  نشـان  آمـوزش  امـر  بـه  بخشیدنسهولت برا  ا وسیله عنوانبه

ینـد  آفر ،همچنـین  و یکشمـ  ینـد آفر از اند،نکرده کش  درون مکالمات به ا اشاره نویسندگان

 وجـود  عـدم  یـا  وجـود  کردنثابت یسندگانهدف نو زیرا ؛است نشده یچندان ةاستفاد وجود 

  نبوده است.   هاپدیده

 ساختاری ابزار. 5. 7

هـا و  رش خـود از چـه ابـزار   اکـه در نگـ   یـریم بگ یمتصـم  یمناتـو ی( ما م2151) یج نظربه

کـه چگونـه    کنـیم یو انتخـاب مـ   یـم ما قدرت انتخاب دار ،در واقع .یماستفاده کن ییهاساختار

کرد که به چـه منظـور    یبررس توانمی متن هر در که جاییآن از. یمن را شکل دهاار متنمساخت

جـواب،   یـافتن   ( معتقد اسـت بـرا  2151) یاستفاده کرده است، ج یاز ساختار خاص یسندهنو

 کننـد مـی  کمـک  هـا عبـارت  بـین  برقرارکـردن کـه بـه ارتبـاط    یزبـان   آن دسته از ابزارها دیبا

 کننـد می جلب نویسنده گفتمانی اهداف به را خواننده هتوجّ که ابزارهایی، (5یربط  هاعبارت)

 دموضـوع هسـتن   یـا بحـث   ییـر تل دةدهننشان یا و دهندمی نشان را متن یک مختلف مراحل یا

 دارنـد  دتلت مفاهیم به نسبت نویسنده دتعهّ میزان بر که ابزارهایی نیز و( 2یقالب  هانقش نما)

 یلنـد را از مدل ها هاو طفره یقالب  هاعبارت نقش نما ،الگو این در. کنیم یبررس را( 9هاطفره)

                                                           
1. Relative clauses 

2. Frame markers 

3. Hedges  
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 بـه  را امکـان  ایـن  ربطـی  هـا  عبـارت ( 2111) 5مالکمـایر  یفتعر طبق. ایم( وام گرفته2111)

 .ددهـ جمله ارائـه   یککرده و در قالب  یبمختلف را ترک ها ایده و مفاهیم تا دهدمی نویسنده

 یربطـ  هـا  عبـارت  ،(درصـد 1129) هـا طفـره از  ،ترتیـب بـه  نویسندگانه ک دهدمی نشان نتایج

 میـزان . انـد بـرده  بهره خود مقاتت نوشتن در( درصد5111) قالبی نماها ( و نقش درصد1129)

( 2111، 5336) یلنـد طبـق نظـر ها   زیـرا  ؛است نبوده نرمال میزان از بیش ابزارها این از استفاده

 و اسـت درصـد  119از  کمتـر  آکادمیـک  متـون  در هاطفره و قالبی نماها استفاده از نقش  یزانم

 (.2151 ،2یلنــدو ها ی)تســ اســت درصــد111 از کمتــر ربطــی هــا عبــارت از اســتفاده میــزان

 بتوانـد  خواننده تا اندبرده کاربه ربطی ها عبارت ،متن از هاییبخشدر  مقاتت این نویسندگان

 کـه  است بوده اهمیت حائز هاآن برا  ،بنابراین. بیابد صحیح ةرابط متن در موجود مفاهیم میان

 هـا آن. یابـد  دست صحیحی درک به خواننده که دهند ارتباط هم به طور  را هابند و هاعبارت

 در غیـره  و «ادامـه  در» ،«خاتمـه  در» ماننـد  قالبی ها نما نقش از هاقسمت یدر برخ ،همچنین

 و بگذارنـد  نمـایش  بـه  را خود نوشتار و گفتمان در مختلف مراحل تا اندجسته مدد خود متون

. کننـد  اشـاره  مـتن  در موجـود  مراحـل  یـا  و گفتمـانی  راتیتلی به ،آشکار طوربه وسیله ینه اب

 را غیـره  و «باشـد  دلیـل  ایـن  به تواندمی» ،«است ممکن» ،«شاید» مانند ؛هاطفره هاآن ،همچنین

 یـک  بـازگویی  بـه  نسبت نویسنده اطمینان عدم یا و ناطمینا میزان ةدهندنشان که اندبرده کاربه

  کاربردن ابزار ساختاردر به یمقاتت مورد بررس یسندگانذکر است که نو یانشا .است مطلب

  اند نشان دهند که بـرا کرده یمتن سع  هاقسمت یکه در برخ  طوربه ،اندعمل کرده اطتحم

دانـد بـا   یجا کـه تزم مـ  دهند تا هریاجازه را م ینا ند و به خوانندهاخواننده احترام قائل ةیدعق

انـد اعتمـاد   کـرده  یاز مـتن سـع   یگـر  د  هادر قسمت یگر،د  مخالفت کند. از سو یسندهنو

 یسـنده نو آننف  خود را حفظ کنند و به خواننده نشان دهند که قدرت و تسـل  در مـتن از   به

 در اندکرده سعی و اندکرده رعایت را یاطحتباز هم جانب ا یسندگاننو ینا یگر،د یانبه ب ؛است

 کنند.   یجادا توازننوشتار خود 

 

                                                           
1. Malmakjar 

2. Tse & Hyland 
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 سازیتابزار اهمّ. 6. 7

را در  گـر پـژوهش  یتتواند به ما کمک کند تا هویم( 2151) یطبق نظر ج که یگر ابزار د

 و هـا واژه چگونـه  دهـد ینشـان مـ   سـاز اسـت کـه   یتابزار اهم ،یمکن یبررس یمقاتت پژوهش

 کـار بـه  هاآن دادنجلوهیتاهمّکم یا و خا  مفاهیم به بخشیدنیتاهمّ برا  ساختار  رها ابزا

 یـدا نمـود پ  (2111 هایلنـد،  مدل از گرفتهوام) 5ینگرش  در قالب نقش نماها ابزار این.روندمی

 .  کندیم

از نقش استفاده  یزانم ،(5339، 5336) هایلند نظر طبق کهاین وجود  با دهدمی نشان نتایج

 از نویسندگان از دسته این ،استدرصد 119 از کمتر معموتً یکدر نوشتار آکادم ینگرش  نماها

 ا رابطـه  ،دهند نشان را خود احساسی ها رزش( تا ادرصد5) اندکرده یاد ز ةاستفاد ابزار این

 ودخـ  شخصـی  عقاید به کیمت  ،متن ها قسمت یکنند و در برخ یجادخود ا ةخوانند با نزدیک

 یشناسـ مقـاتت بـا روش   یسـندگان نو یگـر، د عبـارت به ؛باشند ثیرگذارأت خواننده بر تا اندبوده

انـد تـا   بـرده  کـار بهرا  یرهغ و «است ذکر شایان» ،«سفانهأمت» مانند ینگرش  ، نقش نماهاترکیبی

د را نگـرش خـو   ،ابـزار  یـن مختلف را در متن نشان دهند و با استفاده از ا یممفاه یتاهمّ یزانم

 یسندگاننو  ابزار از سو یناستفاده از ا یلدل مختلف در متن آشکار سازند.  هانسبت به مقوله

خـود اعتمـاد دارنـد و     یشخص یدات و عقانظر به یاد ز تا حدّ هاآنباشد که  ینممکن است ا

 .داشته باشند ییبسزا یرثأخود ت ةبر خوانند یلهوس ینه اند بواهخیم

 سازطرواب ابزار. 7. 7

 یـن باشـد ا  ،است نوشته که متنی در گرپژوهش یتهو ةدهندنشان تواندمی که دیگر  ابزار

  بـرا  .(2151، یجـ ) خیـر  یا کندیبرقرار م اشخواننده با آشکار ا رابطه نویسنده یاآ است که

 2ویییـار رو  از نقش نماهـا  دیبا ،کند یجادخود رابطه ا ةبتواند در متن با خوانند یسندهکه نوینا

و  یـد مراجعه کن 21 ةصفح به کنید،می مشحظه که طورنهما» یرنظ (2111 هایلند، از گرفته)وام

 استفاده کند. «یرهغ

                                                           
1. Attitude markers 

2. Engagement markers 
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 طـور بـه  یـارویی رو  نقـش نماهـا   از اسـتفاده  میزان کهاینکه با وجود  دهدنشان می نتایج

 رابزا ایناز  یسندگانون ینا ،(2111 هایلند،)است  درصد119از  کمتر یکدر متون آکادم ،معمول

 ،داننـد یجا که در مـتن تزم مـ  اند تا بتوانند هراستفاده کرده .(درصد515) اندکرده یاد ز ةاستفاد

 یممسـتق  طـور بهاو را مخاطب قرار دهند و  ،مثال طوربه ؛با خواننده برقرار کنند یحیارتباط صح

دارنـد خواننـدگان را در    یـل تما نیسندگانو ینآن است که ا ةدهندنشان ینبا او صحبت کنند. ا

 از متن پررنگ جلوه دهند. ییهارا در بخش هاو حضور آن یرندنظر بگ

 سازاتصال ابزار. 8. 7

 سـاز صـال ابزار ات  ،برد پی متن در گرپژوهش هویت به توانمی آن کمک به که دیگر  ابزار

مختلـف مـتن     هـا بخش یانمبتواند  تا دهدیامکان را م ینا یسندهنو ( که به2151 ی،)ج است

 مفـاهیم  نویسـنده  آن کمـک  بـه  کـه  اسـت  موارد  شامل ابزار این. کند یجادصاتت مناسب اات 

 زبـانی  ابزار جی که جاییآن از. دهدیم قرار یسهمقا مورد را هاآن یا و کندمی اضافه را مختلف

 یلنـد، )ها 5ذارهاگـ ارائـه نـداده اسـت، در پـژوهش حاضـر       صاتتات  دادننشان برا  صیمشخ 

. گـذارها  انـد شده گرفته وام یرهو غ بنابراین ا،امّ دیگر، سو  از ،همچنین عشوه،هب مانند ،(2111

 .دنکنمی کمک متن مختلف ها بخش و هاعبارت یانم ییمعنا ةرابط یجادبه ا

در  راسـاز  صـال ابـزار ات   ،یمقاتت مورد بررس یسندگاننو که ه استداد نشان هاداده تحلیل

  نقـش نماهـا   از اسـتفاده  میـزان  زیـرا  ؛(درصد113) اندبرده کاربه زیادمختلف متن   هابخش

 جاین(. در ا2111 هایلند،)است  درصد119کمتر از  یکدر متون آکادم ،معمول طوربه یاروییرو

  هـا چگونـه قسـمت  که تا به خواننده نشان دهند  اندکرده یاد ز ةاستفاد گذارها از نویسندگان

 .اسـت  همتن به چـه صـورت بـود    یدهباشد و سازمان تب مر یگردیکتواند به یمختلف متن م

 .کنند ییدر طول متن راهنما راها خواننده راگذ کمک به اندداشته سعی هاآن

 بینامتنی ابزار. 9. 7

اسـت   ینامتنیابزار ب ،یان در مقاتت پژوهشگرپژوهش یتهو یدر بررس یگرابزار سودمند د

بـه   گـران و مراجعـه  پـژوهش  یرسا یتا با مراجعهِ به منابع اطشعات کندیکمک م یسندهبه نوکه 

                                                           
1. Transitions  
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 یسـنده منظور نو ینه ا. ب(2151 ی،)ج خواننده قرار دهد یاردر اخت ید شعات مفاط  ،منابع یرسا

 نظـر  طبـق »، «(2111) بـراون » مانند ؛(2111 هایلند، مدل از گرفته)وام 5هایینماتواند از گواهیم

   .استفاده کند یرهو غ «دهدمی نشان( 2151) رابرت که طورهمان» ،«(2151) جکسون

 یمختلف سع یشعاتبه منابع اط  ها با مراجعهآن یسندگاندهد که نویمقاتت نشان م یبررس

 کـه با آن یگر،د عبارتبه ؛اعتبار بخشند یزگران نپژوهش یرسا یپژوهش  هاکاربهبر آن دارند تا 

اسـت   درصـد 119از  کمتـر  آکادمیـک  متـون  در ،معمـول  طـور بـه  هانماییگواه از استفاده میزان

 انـد کـرده  ابـزار  ایـن  از زیـاد  ة اسـتفاد  یمقـاتت مـورد بررسـ    یسـندگان نو ،(2111 هایلنـد، )

 بـه  مراجعـه  با اند کرده تشش نویسندگانباشد که  یلدل ینبه ا تواندمی مسئله این(. درصد111)

 بـرا   و بزننـد  خـود  ها یافته بر یید أت مهر ها،آن پژوهشی کارها  و بنام گرانهشپژو سایر

 که باشند داده ترجیح هاآن است ممکن ،بر این عشوه ؛باشند داشته هموج یخود مدرک عاها ادّ

 یـز ن یگـران را بـر دوش د  شـده ارائـه  هـا  ایـده  یتمسئول و نکنند آشکار چندان را خود عقاید

   بگذارند.  

 رمزگونه معناهای ابزار. 1. 7

 یـار در اخت یو کمکـ  یاضـاف  یشعـات اط  ( اسـت، 2111) یلندکه برگرفته از مدل ها ابزار ینا

ـ   و درک بهتر یرتفس ،دهد تا به کمک آنیخواننده قرار م  یلهوسـ  یـن ه ااز متن داشته باشد و ب

ـ   یـن مطمئن شود که خواننـده منظـورش را درک کـرده اسـت. ا     یسندهنو دادن، یحا توضـ کـار ب

ابـزار را   یـن ا ،یسندگاننو که دهدمی نشان نتایجشود. یدادن مطلب انجام م بس یاکردن یسهمقا

 طـور بـه  هـا نمـایی گـواه اسـتفاده از   یزانم .اندبرده کاربه (درصد1115) ندرتدر نوشتار خود به

 یـن ست کـه ا ناعن مداب ین. ا(2111 هایلند،)است  درصد119از  کمتر یکدر متون آکادم ،معمول

نکـرده   یچنـدان  ةها در نوشتار خود استفادعبارت یاها هاژو  مختلف برا یفرااز تع یسندگاننو

 ،اسـت  هواضـح و روشـن بـود    یکـاف  ةخواننـده بـه انـداز     ها متن براگمان آنبه ،ینااند. بنابر

 یحبـه توضـ    زیـا ن ،ینبنابرا .شده است یسندهه مقصود مورد نظر نوکه خواننده متوجّ  طوربه

  .است هتر نبوداضافه

                                                           
1. Evidentials 
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 خودبیانی ابزار. 11. 7

به  یقاتیکه تحق یانگرپژوهش یتهو یبه منظور بررس هلعامط ینکاررفته در اابزار به ینآخر

 هیـر ر من، ما و غنظی ضمایر است.  (2111 یلند،)ها یانیاند، ابزار خودبانجام داده ترکیبیروش 

 .حضور خود را در متن پررنگ کند خواهدیم یسندهوشخص ن هآن است ک ةدهندنشان

 انـد کـرده  یـاد  ز نسـبتاً  ةاستفاد هایانیاز خودب یسندگاننو ینا دهدیمقاتت نشان م یلتحل

اسـت   درصـد 119 از کمتـر  معموتً یکابزار در نوشتار آکادم ینکاربرد ا یزانم زیرا ؛(درصد512)

اند حضور خود کرده یسع یسندگاننو ،متن  هاشبخ یدر برخ دیگر، بیان به .(5211 هایلند،)

انـد  کـرده  یسـع  گـران پـژوهش  این جالب توجه آن است که ةنکت دهند. آشکار نشان طوربهرا 

 یگر د  هاا در بخشام ؛کنند کیدأتحضور خود  برکه تزم است  ییکنند و در جا یجادتوازن ا

بـه   ؛انـد استفاده کـرده  یرهگر و غر پژوهشنظی ییهاهاژاز و هایانیاستفاده از خودب  جااز متن به

هـر   ؛ده در متن مربوط باشـد یسنبازنمود نو ةتواند به نحویم هایانیخودب یر کارگبه یگر،ن دیاب

ن کننـد از  یـا را ب ییهـا عاو ادّ یجدهند و نتا یحرا توض یمفهومد یکنند بایها احسا  مجا که آن

 یسـندگان نو ینا ،صورت ینا یرضور خود را نشان دهند، در غکنند تا حیاستفاده م هایانیخودب

 .ابزار استفاده نکنند یناند که از اداده یحترج

 ابـزار  یـازده  تمـامی  از نویسـندگان  این کهینکه با وجود ا دهدنشان می هایافته ی،کل  طوربه

 دیگـر  برخـی  بـه  را برخی اند،در نوشتار خود بهره برده هاآن ها یرمجموعهو ز شدهارائه مدل

 در هـا آن یگر،د یانبه ب ؛اندکرده استفاده ابزارها سایر از بیشتر ابزارها بعضی از و اندداده ترجیح

 تنهـا  الگـو  ایـن  است ممکن که اندکرده پیرو  خاصی الگو  از خود پژوهشی مقاتت نوشتن

 کـه  بود خواهد مطلب این گرروشن آتی ها پژوهش و باشد ترکیبی پژوهشی روش به محدود

 کلـی،  منظـر   از. یـر خ یاوجود دارد  یزن یفیو ک یکمّ مقاتت برا  دیگر  خا  الگوها  آیا

 ی،ارجـاع  ةمجموعـ  :از نـد عبارت ،ترتیـب بـه  ابزارهـا  سـایر . است اظهار کاررفتههب ابزار ینبیشتر

 رفتـار ،  ینـد آفر مـاد ،  ینـد آفر ذهنـی،  یندآفر حذف، ارجاعی، یکل  ساز ،منفعل ساز ،الفعّ

 سـاز، یـت اهمّ ابزار ساز،رواب  ابزار ها،خودبیانی ساز،صالات  ابزار کشمی، یندآفر ا ،رابطه یندآفر

 یاز نگـاه  .رمزگونـه  ابزارهـا   و قـالبی  نماها نقش ربطی، ها عبارت ها،طفره بینامتنی، ابزار

 لییـون،  ون مـدل  از گرفتـه )بر مـدل  لسـه بخـش اوّ    خا  برا ییالگو یسندگاننو ینا یگر،د
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ـ  ارجـاعی،  مجموعـة  اظهـار،  از ترتیـب بـه  و انـد داشته ،هستند دوقطبی که( 2119  سـاز ، الفعّ

 ینبیشـتر  گفتمـانی،  ابزارها  سایر میان در. اندکرده استفاده حذف و ارجاعی کلی ساز ،منفعل

 ابـزار  سـاز، بـ  روا ابـزار  هـا، بیانیخود ،آن از پ  و است بوده سازصالات  ابزار به مربوط میزان

 رمزگونـه  ابزارهـا   و قالبی نماها  نقش ربطی، ها عبارت ها،طفره بینامتنی، ابزار ساز،یتاهمّ

 معمـوتً  کـه  دارد وجـود  اعتقـاد  این کهینبا وجود ا ،همچنین. دارند قرار بعد  ها یگاهدر جا

 ،5339، 5336 ،یلنـد )ها است درصد119 از کمتر یکدر متون آکادم یگفتمان  استفاده از ابزارها

 ابـزار  سـاز، روابـ   ابزار ها،خودبیانی ساز،صالات مقاتت از ابزار  ینا یسندگان(، نو2115 ،2111

  .  اندکرده استفاده درصد119 از بیش بینامتنی ابزار و سازیتاهمّ

 گیرینتیجه. 8

 رکیبـی ت هـا آن شناسـی روش کـه  مقاتتی نویسندگان که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج

 از هـا آن یگـر، د یـان بـه ب  ؛گیرندمی کاربهرا در نوشتن متون خود  یخاص یزبان  ابزارها ،است

 . اندبرده بهره خود نوشتار در نگرشی نماها  نقش و ساز الفعّ اظهار، ابزارها 

 یـل و تحل یتهو ةزمین در شدهانجام ها پژوهش سایر ها یافته با حاضر پژوهش ها یافته

( نشـان  2111) یلنـد ( و ها2155) ارلـی  و مثال، نورتـون  طوربه ؛دارد خوانیهم  انتقادگفتمان 

 یجهنت ینبه ا (2111) 5ین ،همچنین. شود آشکار افراد نوشتار در تواندیم یتهو ةدادند که مقول

خـود را در نوشـتن    یـت هو ،انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  درسـی  هـا  کتاب یسندگانکه نو یدرس

از  اسـتفاده  بـا ( 2111صحراگرد و دواتگـرزاده )  ،افزون بر این ؛کنندمی آشکار هاکتاب گونهینا

 از کـه  را هـایی راهو  یتمربوط به جنس ها بتعصّ و جنسیتی ها تفاوت نقش لییون ون مدل

قـرار   یبررسـ  مورد یدرس ها کتاب در ،شوندمی داده نشان اجتماعی گرها کنش هاآن طریق

 یسـندگان مشهود اسـت و نو  هاکتاب ایندر  یتمربوط به جنس ها بتعصّکه  دریافتندو  دادند

 .  اندداشته هاآن دادننشان در سعیمختلف  یزبان  با استفاده از ابزارها

                                                           
1. Yen 



 سومشمارة    (                 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)ن و ترجمه فصلنامة مطالعات زبا                          21 

 

 کتابنامه

Abdollahzadeh, E. (2011). Poring over the findings: Interpersonal authorial 

engagement in applied linguistics papers. Journal of Pragmatics, 43, 288-297. 

Bloor, M. & Bloor, T. (2007).The Practice of critical discourse analysis: An 

introduction. London: Hodder Arnold. 

Fairclough, N. & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. In T. A. van Dijk 

(Ed.), Discourse studies: A multidisciplinary introduction. Volume (pp. 258-

284). London: Sage. 

Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.  

Gao, F. (2014). Social-class identity and English learning: Studies of Chinese 

learners. Journal of Language, Identity, and Education, 13(2), 92-98.  

Gee, J. P. (1992). The social mind: Language, ideology, and social practice. New 

York: Bergin & Garvey. 

Gee, J. P. (2000). Teenagers in new times: A new literacy studies perspective. 

Journal of Adolescent & Adult Literacy, 43, 412-420. 

Gee, J. P. (2014). How to do discourse analysis: A toolkit (2nd Ed.). London: 

Routledge. 

Geijsel, F., & Meijers, F. (2005). Identity learning: The core process of educational 

change. Educational Studies, 31(4), 419–430. 

Giampapa, F. & Lamoureux, S. A. (2011). Voices from the field: Identity, 

language, and power in multilingual research settings. Journal of Language, 

Identity, and Education, 10(3), 127-131. 

Hall, S. (1996). Introduction: Who needs ‘identity’? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), 

Questions of cultural identity (pp. 3-17). London: Sage. 

Halliday, M. A. K., & Matthiessen, M. I. M. (2004).An introduction to functional 

grammar. London: Edward Arnold. 

Hyland, K. (1996). Writing without conviction? Hedging in science research 

articles. Applied Linguistics, 17(4), 433-454. 

Hyland, K. (1998). Hedging in scientific research articles. Amsterdam: John 

Benjamins. 

Hyland, K. (2000). Disciplinary discourses: Social interaction in academic writing. 

London: Longman. 

Hyland, K. (2001). “Bringing in the reader: Addressee features in academic 

writing”. Written Communication, 18, 549–574. 

Hyland, K. (2004). Disciplinary interaction: Metadiscourse in L2 postgraduate 

writing. Journal of Second Language Writing, 13, 133-151.  

Hyland, K. (2005). Stance and engagement: A model of interaction in academic 

discourse. Discourse Studies. 7(2), 173-191. 

Jackson, J. (2008). Language, identity and study abroad: Sociocultural 

perspectives. London: Equinox. 

Jenkins, J. (2007). English as a lingua franca: Attitude and identity. Oxford: 

Oxford University Press. 



 25                    .... شناسی کاربرد گر در مقاتت زبانبررسی هویت پژوهش           نهمسال چهل و  

 
Kanno, Y. (2003). Negotiating bilingual and bicultural identities: Japanese 

returnees betwixt two worlds. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Malmakjar, K. (Ed.) (2004). The linguistic encyclopedia. London: Routledge. 

Mirahmadi, H. (2011). The effect of Iranian students’ first language proficiency in 

writing on composing in English. European Journal of Social Sciences, 24(2), 

182-190. 

Norton, B. (2000). Identity and language learning: gender, ethnicity and 

educational change. Harlow: Pearson Education. 

Norton, B. (2013). Identity and language learning: extending the conversation 

(2nded.). Bristol: Multilingual Matters. 

Norton, B., & Early, M. (2011).Researcher identity, narrative inquiry, and language 

teaching research.TESOL Quarterly, 45(3), 415-439. 

Rosaldo, M. (1984).Toward an anthropology of self and feeling.In R. Shweder& R. 

LeVine (Eds.), Culture theory (pp. 137-157). Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Sahragard, R. & Davatgarzadeh, G. (2010). The representation of social actors in 

interchange third edition series: A critical discourse analysis. Journal of 

Teaching Language Skills, 2(3), 67-89. 

Saville-Troike, M. (1982).The ethnography of communication: An introduction. 

Oxford: Basil Blackwell.  
Tse, P., & Hyland, K. (2010). Claiming a territory: Relative clauses in journal 

descriptions. Journal of Pragmatic, 42, 1880-1889. 

VanDijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & 

Society, 4 (2), 249-283.   

VanLeeuwen, T. (2008). Discourse and practice: New tools for critical discourse 

analysis. Oxford: Oxford University Press. 

Yen, Y. (2000).Identity issues in EFL and ESL textbooks: A sociocultural 

perspective. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, 

Ohio: U.S.A. 


