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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.
Keywords: Learner Identity, Cultural Identity, Language Investment, Identity
Construction, Cultural Teaching
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چکیده
مطالعااات اراوا ا باار اهمّیّ ا

اسااتداده از ادبیّااات در آمااشز

تأکیاا

زبااان و ارهن ا

کااردها ا باااوجشداین ،تعاا اد مطالعااات متمرکااب باار اثاارات آمااشز

زبااان ب اهوساای ۀ

یادگیر ا گان ا گ یس ا مح ا ود اس ا

ایاان تحقی ا بااه

داسااتانهااای کشتاااه باار هشیّ ا
بررس

قش آماشز

داساتانهاای کشتااه بار شال گیاری هشیّا

زباان ا گ یسا در ایاران ما پاردازد هدا

داساتان کشتااه زباان ماادری ترجماهشا ه و

خااارج پیرامااشن مداااهیف ارهنگ ا ِ وااااداری ،ع ا ال
شا

ارهنگا دا شاجشیان

و عش ا در ک اااآ آمااشز

داده

مش ااههای ا تخاااب  ،ه امن ا  ،چهااار دا شااجشی کارشناس ا ساااس سااشم رشااتۀ

ا گ یساا دا شااگاه یاابد بشد اا

هشیّاا سااازی ایاان مش ااههااای ا تخاااب از طریاا

مصاااه ههااای روایاا  ،پرسشاانامههااای باااز و مطالعااۀ خاااطرات مااشرد بررساا قاارار
گراتنااا پژوهشاااگران دادههاااای مرباااشو باااه خشدا گاااارۀ گذشاااته ،هااااس و آینااا ۀ
یادگیر ا گاان را جما آوری و باهوسای ۀ تح یا محتاشای کیدا تجبیاهوتح ی کرد ا
از ظر تغییرات هشیّ

ارهنگا در ایان مطالعاه ما تاشان مسایر مشخصا را ث ا

کااه از اهساااآ بیگااا گ ارهنگ ا و برتربین ا ارهن ا
تلااریف هشیّا
جشام بینالم

م ّا  ،پاس اشا

شااروو و بااه مره اۀ

تناشّو بااینارهنگا و تمایا بااه ع ااشیّ

م رس هفزماان باا هرکا

تمای ا ب اه هد ا هشیّ ا

خااارج

کارد

کارآما در

باهساشی جهاا شا ن ،شارک کننا گان

ارهنگ ا خااشد یااب شااان داد ا یااتااهه اا همچنااین ص احّ

ظریّااات ساااخ گرایاا اجتماااع در مااشرد پشیااای و چناا گااا گ هشیّاا
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یااتاههاای ایان تحقیا بار ضارورت تج یا ظر هششامن ا ۀ محتاشای آمشزشا

اسااتدادهشاا ه در تاا ری

درآ بیااان شااداه  ،در راسااتای تحلاایف هشیّاا

ارهنگاا

یادگیر گان در مسیر متعارف جها ش ن تأکی م کن
کلیدواژهها :هشیّا
آمشز

ارهنگا  ،سارمایهگاذاری زباا  ،هشیّا ساازی،

یادگیر ا ه ،هشیّا

ارهنگ

 .1مقدّمه

محقّقااان زیااادی بااه ارت اااو جاا ای اپااذیر زبااان ،هشیّاا

تأکیاا کااردها اا

و ارهناا

(پاایشقاا م ،هاشاام و بااذری3102 ،؛ چااین3102 ،0؛ رهاایفپااشر ،سااتشده مااا و مقاا ّم،
 )0231باارایناساااآ ،ع اقااه بااه آمااشز
اااااابایش یااتااااه اساااا

ارهن ا

در بر امااههااای آمااشز

زبااان خااارج

(کاااارمش3113 ،3؛ کشمشروساااالا3102 ،2؛ هینلاااا )3100 ،0

درایااانمیاااان ،قاااش ادبیّاااات در آماااشز

زباااان و ارهنااا

خشداصاا اه  1خشا ناا گان و به ااشد قاب یاا

تصااشّر و اسااتن او مشقعیاا هااا و اهساسااات

دیگاران مااشرد تشجّااه قارار گراتااه اسا

ا گ یسااا از طریااا رشااا

(زا شاااین3101 ،2؛ ایاالهش )3103 ،7بااه گدتاۀ اناار

2

( ،)3110متشن ادب ما تشا نا ارصا هاای را بارای زباانآماشزان ااراهف کننا کاه زباان و
ارهن

را بهصشرت منساجف یااد بگیر ا تأمّا در متاشن ادبا

یاب ما تشا ا باه اراگیاران

در شل ده تصشیری از خشد و جهان کمک کن
در جریااان آمااشز
باااا

زبااان ،آمااشز

ارهنگاا -اجتماااع آمااشز

اراگیااران ،ب لااه در بازسااازی هشیّا

ارهنگ ا در خ ااأ اتّدااان م ا ااتاا و تح ا
قاارار ماا گیاارد آمااشز

ارهنگاا

تااأثیر

ااهتنها باار دا ااش

آ هااا بااه طریقا پشیااا ،پیچیا ه و متناسااب بااا شاارای

1. chinh
2. Kramsch
3. Komorowska
4. Hinkel
5. self-modification.
6. Zunshine
7. Fialho
8. Fenner

بررس هشیّ
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تااأثیر م ا گااذارد ( شرتااشن و تااشه  )3100 ،0از دی ا گاه پیشق ا م ( ،)3100تعام ا و تقاب ا
بین ارهن

بشم و بیگا اه در ک ااآهاای آماشز

زباان ما تشا ا املاان پارور

هشیّا

ارهنگ ا اراگیااران را اااراهف کن ا باار اساااآ مبایااای گدت اهش ا ه در ایاان بخااش و یااب بااا
لحااا کااردن انااای ارهناا

و ادب اارساا بااهعنااشان ارهناا

بااشم شاارک کنناا گان،

ضاارورت اسااتداده از داسااتانهااای کشتاااه ترجمااهشاا ه از ادبیّااات اارساا همااراه بااا
داستانهای ا گ یس در آمشز

زبان بیشتر آشلار م ششد
بااهعنشان رابط اۀ متقاب ا بااین یادگیر ا گان و

در طااشس دهااههای اخیاار ،بررس ا هشیّ ا

بستر ارهنگ اجتمااع یاادگیری تشجّاه زیاادی را باه خاشد ج اب کارده اسا
ظریّ اهپااردازان ارهنگاا -اجتماااع  ،هشیّاا

از دیا گاه

باار تنظاایف تعام ااات اجتماااع یادگیر ا گان و

تعام ااات ارهنگ ا -اجتماااع باار پشیااای هشیّ ا

تااأثیر متقاب ا دار ا (ل ا

و لئااش3102 ،3؛

شرتشن و دی کشستا)3102 ،2
بااه باااور رضااای و قی یااان ( ،)3102اکثاار مطالعااات مربااشو بااه هشیّا
زمین اۀ ا گ یس ا بااهعنااشان زبااان دوم ا جااام ش ا ه اس ا
تنهااا چنا مطالعاۀ محا ود بااه شاال گیااری هشیّا

زبااانآمااشزان در

(کااا ش3112 ،0؛ پاااولنلش )3112 ،1و

یادگیر ا گان زبااان ا گ یسا بااهعنااشان

زبان خاارج پرداختاها ا باهعناشانمثااس ،در مطالعاۀ ماشردی ا جامشا ه تشسا خطیاب و
رضااای ( ،)3102هشیّاا
شلسا

یااک یادگیر اا ۀ ا گ یساا ِ ایرا اا و ارت اااو آن بااا مشاقیاا

او بررسا شا یااتااهها شااان داد کااه وی متمایا بااه ارهنا

جهااا ش ا ن اس ا

و

اربا و همچنااین

در مطالعااهای دیگاار ،ش این و ریازا تسااشا )3101( 2بررس ا کرد ا کااه

چگش اه خشا نا گان کاارهای یادگیر ا ۀ ا گ یسا در هااین معناااپردازی یااک رمااان ا گ یسا ،
هشیّاا

خااشد را یااب بازسااازی ماا کنناا

تااایا شااان داد کااه مشااارک

خشا ناا گان در

1. Norton & Toohey
2. Lei & Liu
3. Norton & De Cost
4. Kanno
5. Pavlenko
6. Shin & Riazantseva
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خشا ا ن مااتن و مشاجه اه بااا مداااهیف ارهنگ ا مت اااد ،منجاار بااه تجرب اۀ هفزمااان چن ا ین
م ششد

هشیّ

گرچااه آمااشز

زبااان ،هشیّاا

یادگیر اا ه و ارهناا  ،سااه مدهااشم ماارت

محسااشب

ما شااش تااا آ جااا کااه پژوهشااگران هاضاار اطّ اااو دار ا  ،هایچ مطالعااهای چگااش گ تااأثیر
هفزمااان داسااتانهااای کشتاااه از ارهن هااای مخت ا

آمااشز

ارهنگ ا یادگیر ا گان زبانهااای خااارج را بررس ا

بااشم و خااارج باار هشیّا

لاارده اس ا

درواق ا  ،ایاان جن ااه از

هشیّاا سااازی متااأثر از آمااشز هااای متنااشّو ارهنگاا کااه در بر امااههااای آمااشز
ا گ یسا

گنجا ا ه ما شااشد ،هنااشز مااشرد تحقیا و بررسا قاارار گراتااه اسا

زبااان
بااه ظاار

ماا رساا ا ااای آمشزشاا ایااران کااه مدتخاار بااه رش وتشسااعه در بسااتر اناا ادبیّااات و
ارهن ا

اارس ا اس ا  ،م ا تشا ا زمین اۀ مناس ا

باارای تحقی ا در مااشرد هشیّ ا

ارهنگ ا

زبانآمشزان یادگیر ۀ ا گ یس بهوسی ۀ داستانهای بشم و خارج باش
خاشد ادراکا م تشا ا بار آ چاه اااراد مایا باه ا جاام آن هساتن  ،آ چاه در آن شارک
م کننا  ،اینلاه چگش اه اهساساات خاشد را تنظایف ما کننا و چگش اه درباارۀ خشدشاان و
دیگااران الاار م کننا تااأثیر بگااذارد محقّقااان هشیّا
بااا

بااهعنشان محصااشس

ااهتنها باار هشیّا

اجتماااع  ،ب لااه بااهعنشان یااروی تعیینکننا های کااه منجاار بااه ا گیبههااا و شاایشههای

هشیّا محااشر مث ا

یااا مند ا م شااشد ،تمرکااب کردها ا ؛ بنااابراین ،اباراز هشیّا

ما تشا ا

ارص ا هااای را باارای بیااان خااشدا گااارۀ 0اع ا  ،قشااههااای آین ا ه و جهااانبین اااردی در
اختیااار زبااانآمااشزان قاارار دهاا (لیااری و تااا گن  )3100،3ایاان مطالعااه ارصاات را باارای
شرک کنن گان ااراهف آورد تاا در گار

خاشد سا

کنن ا ع اااوهبااراین ،بررس ا تااأثیرات آمااشز
ا گ یساا در باااا
ظریههای مارت

باه زباان و ارهنا

متااشن ادب ا باار هشیّ ا

ا گ یسا تأمّا

یادگیر ا گان زبااان

ارهنگاا اجتماااع ایااران م تشا اا بااهعنشان گااام ماارثر در ساااخ
باا آماشز

ادبیّاات و هشیّا

ارهنگا زباانآماشزان ایرا ا لحاا شاشد

1. self-image
2. Leary & Tangney

بررس هشیّ
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بااهطشرک ّ  ،ایاان تحقیاا م تشا اا بااه شناسااای عناصاار باااات کااه در بازسااازی هشیّاا
ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس دخی هستن کمک کن
بااا تشجّااه بااه اهمّیّ ا
آمشز

مشضااشو ،در ایاان تحقی ا باارآ یف کااه بااه بررس ا اینلااه چگش ااه

داساتانهای کشتااه ا گ یسا م تشا ا در شال گیاری هشیّا

ارهنگا دا شاجشیان

زبااان ا گ یساا دخیاا شااشد بپااردازیف ایاان پااژوهش بااا هاا ف تجبیااهوتح ی هشیّاا
ارهنگاا در هاااس وهااشر اراگیااران از طریاا تمرکااب باار جن ااههای مخت اا
سرمایهگذاری زبا
 0هشیّاا

آ ها ا جام ش ه اس

ارایناا

تا مشخص ششد که:

ارهنگاا دا شااجشیان دورۀ کارشناساا زبااان ا گ یساا یادگیر اا ۀ زبااان

بهوسای ۀ داساتانهاای کشتااه ،در مراها آااازین یاادگیری زباان چگش اه ماشد پیا ا
م کن ؟
 3هشیّاا

ارهنگاا دا شااجشیان ایرا اا دورۀ کارشناساا زبااان ا گ یساا یادگیر اا ۀ

زبان بهوسی ۀ داساتانهاای کشتااه ،در مره اۀ تجرباۀ آمشزشا داساتان اارسا محاشر
چگش ه مشد پی ا م کن ؟
 2هشیّاا

ارهنگاا دا شااجشیان ایرا اا دورۀ کارشناساا زبااان ا گ یساا یادگیر اا ۀ

زبان بهوسی ۀ داستانهاای کشتااه ،در مره اۀ تجرباۀ آمشزشا داساتان خاارج محاشر
چگش ه مشد پی ا م کن ؟
 0هشیّاا

ارهنگاا دا شااجشیان ایرا اا مقطاا کارشناساا زبااان ا گ یساا یادگیر اا ۀ

زبان بهوسی ۀ داساتانهاای کشتااه ،چگش اه در بر اماههایشاان بارای آینا ه ماشد پیا ا
م کن ؟
 -2پیشینه و مبانی نظری پژوهش

متااشن ادب ا بااه س ا ب ا تقاااس ارهن ا

خااا

جامع اۀ زبااا

مقص ا معت اار هسااتن بااه

ع اوه ،آ هاا ارصا های ط اای را بارای عینیا بخشا تعاما باین زباان و ارهنا
م کنن استداده از متاشن ادبا در آماشز

زباان همچناین بار هشیّا

ااراهف

و تصاشّر خشا نا ه از

خااشد و دیگااران تااأثیر ماا گااذارد (اناار )3110 ،از دیاا گاه کاارمش ( ،)3113ترکیااب
آمااشز

ارهن ا

و زبااان خااارج  ،اراگیااران را قااادر م ا سااازد کااه رابطااهای ب ار م نااای
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با ارهن هاای دیگار برقارار کننا ع ااوهبارایان ،ااابودن آماشز

زباان باعاا ااابایش آگااه و شایساتگ زباانآماشزان هاف در ارهنا

من و هف مقص م ششد (انر و یشبای)3111 ،0
در ساسهای اخیار ا تخااب محتاشای ارهنگا از زباان مقصا یاا م ا چاالش مهما در
آمااشز

زبااان بااشده اساا  .اخیااراً بر امااههااای آمشزشاا -ارهنگاا بااهمنظشر پاارور

زبانآمشزان با دا اش ارهنگا باینالم ا  ،تناشّو ارهنگا را ما ظر قارار ما دهنا باراین
اساآ ،محتشای ارهنگ مح ود باه ارهنا

ها ف ما شاشد باه بااور چاین ( ،)3102ایان

اشو آمااشز  ،منجاار بااه تساهی روابا بااینارهنگا یادگیر ا گان ما شااشد یااتااههااای او
شااان داد کااه یادگیر اا گان ایاان ااشو آمااشز
ماا دا ناا در راسااتای تحقّاا آمااشز
ارهن

ارهنگاا را باارای جهااا شاا ن ضااروری

ارهنگاا متنااشّو ،مشااارک کنناا گان باار آمااشز

بشم خشد یب تأکی کرد

در بخااشهااای بعا ی ،ابتا ا بااه بیااان م ااا

ظااری و سااپ

بااه ارائاۀ تعاااری

مداااهیف

ک ی ی این پژوهش م پردازیف
 -1-2پویایی هویّت از دیدگاه

پساساختگرایانه2

دی گاه پساسااخ گرایا باا زیرساراسباردن مدهاشم هشیّا
باار تناشّو و پشیااای هشیّا

یادگیر ا گان تأکیا کاارده اسا

در رویلارد ا ساانگرایا اه،2
) شرتااشن  )3102بااام ر  ،دی

اینااا و شاایدرین )3100( 0چنااین اساات لاس کرد ا کااه در رویلاارد ا سااانگرایا ااه ،هشیّا
م نای ع اشی

یاا محرومیا

باار

اااراد از گروههاا یاا جشاما ازپایشتعیینشا ه باشد بار ایان

اساآ ،رویلرد مذکشر باه دلیا تمرکاب بار مقشلاههاای دودویا ما نا زباان ماردان و ز اان
ب ا ون در ظاار گااراتن رواب ا و باا ا

اجتماااع مااشرد ا تقاااد اااراوان قاارار گراتااه اس ا

1. Fenner & Newby
2. post-structuralism
3. humanistic approach
4. Bamberg, De Fina, & Schiffrin

بررس هشیّ
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ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس

(بااشچ تب و هاااس )3110،0بااه ظاار بااام ر  ،دی اینااا و شاایدن ( )3100ساااخ گرایاا -
اجتماع  3چارچشب مرثر برای بازسازی هشیّ

در محی های اجتماع اس

محقّقااان هاضاار بااا الهااام از ظریّ اۀ یششاای ا و دور ا

2

( )3113دربااارۀ هشیّ ا

پشیااای

اراگیااران زبااان خااارج بااهوساای ۀ تجبیاهوتح ی گذشااته ،هاااس و آینا ۀ اوهارشا ه تشسا
اراگیااران ،اراین ا بازسااازی هشیّ ا
چااارچشب بااه در
زبا

سا

شاارک کنن ا گان را بررس ا کرد ا بااهکااارگیری ایاان

عناصاار باا ا محااشری 0کااه در هشیّ ا سااازی و ساارمایهگذاری

شرک کنن گان دخی هستن  ،کمک م کن
 -2-2سرمایهگذاری

زبانی5

از ظاار شرتااشن ،)3111( 2مدهااشم ا گیاابه بااه دلیا لحااا
بر هشیّ

لااردن تااأثیر روابا اجتماااع

یادگیر ا گان قاادر باه تشجیاه اراینا پشیاای یاادگیری زباان یسا ؛ بناابراین ،وی

ساارمایهگااذاری زبااا

را بااهعنشان سااازهای ملماا در یااادگیری زبااان دوم مطاار کاارد

ساارمایهگااذاری زبااا

بااه تعهاا یادگیر اا گان بااه اسااتدادۀ ماا اوم از زبااان در تعام ااات

اجتماع باهمنظشر ااابایش منااب ارهنگا و ماادی لاازم در جها

به اشد سارمایۀ ارهنگا

و قاا رت اجتماااع اشاااره دارد (کاارمش )3102 ،ایاان ساارمایهگااذاری ماا تشا اا بااین
آرزوها و ا تظارات زباانآماشزان از یاادگیری زباان و جاشامع کاه ارصا

اساتداده از زباان

را دار  ،پیش برقرار کن ( شرتشن و تشه )3100 ،
شرتشن و تاشه ( )3100باا تأکیا بار قاش جشاما ارضا  7بار سارمایهگاذاری زباا
یادگیر گان ،آ هاا را باه دو بخاش جشاما م ّا و باینالم ا تقسایف کرد ا آ هاا بار ایان
باور ا کااه اراگیااران اا ااب تمای ا دار ا کااه اع ااای اعّ ااس جشام ا ارض ا باشاان ایاان
جشاما درواقا  ،جااشامع م ّا یاا بااینالم ا ما باشاان کاه باهطااشر مساتقیف در دسااترآ
1. Bucholtz & Hall
2. social constructionism
3. Ushioda & Dörnyei
4. context-based
5. language investment
6. Norton
7. imagined communities
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یسااتن  ،امااا اع ااا را در براباار ماهیّاا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

مندعاا برخاسااته از ساااختار اجتماااع تشاالی ات

خشد تشا من م ساز
 -3-2هویّت

یادگیرنده1

در ساسهای اخیر ،تغییرات گرش اساس در زبا شناس کاربردی س
رخ داده اس
سم

در این رویلرد مدهشم هشیّ

ساختار پشیای که تح

به مدهشم هش ّی
به

از صدات بیشلشژیل  ،م ّی  ،ژاد و جنسی

تأثیر تعام ات ارهنگ اجتماع قرار م گیرد تغییر کرده اس

(پری  )3102،3شرتشن ( )0337در تعری

هش ّی

به چگش گ ارت او یادگیر گان با جهان،

شل گیری این رابطه در طشس زمان و ملان و همچنین در
کرد از ظر لیری و تا گن ( ،)3100مدهشم هشیّ

قاب ی های خشد برای آین ه اشاره
گذشته و اع

م تشا بر وضعی

تصشیر ارد از ا تظارات ،آرزوها ،ترآها و ت ا های او در آین ه دلال
تن  )3103( 2عناصر ای ئشلشژی ،ادرا

استطاع

کن .

یادگیر ه از خشد در جامعۀ یادگیری و

تعارض بین جامعۀ واقع و ارض را بهعنشان مرلدههای اساس در بازسازی هشیّ
مطر کرد هشیّ سازی م تشا تح

و همچنین

یادگیر ه

تأثیر رواب ق رت ارزیاب ششد ،به چالش کشی ه ششد

و تنظیف گردد در هقیق  ،اراگیران م کششن تا خشد را از هشیّ های تحمی ش ه تشس
ساختارهای هادی جامعه رها ساز (کرمش)3102 ،
-4 -2

ارهن

فرهنگ4

به اجرای آدابورسشم ظاممن و همچنین به جهانبین اکتساب زیربنای که بر ز گ

گروه هاکف اس

اط ان م ششد این جهانبین شیشۀ ز گ آ ها ،تصشیرشان از خشد و یب

ظام ارزش آ ها را تنظیف م کن برایناساآ ،ارهن
بخش عمی ارهن

دارای دو بخش عمق و سطح اس

شام مجمشعه ارز ها ،باورها و تعه ات مدروض اس

سطح بهصشرت آدابورسشم راتاری و زبا

مشد پی ا م کن

که در بخش

لتۀ قاب تشجّه این اس

که

1. learner identity
2. Preece
3. Teng
4. culture

بررس هشیّ

ماهیّ

ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس

ارهن

01

اکتساب و پایا و درعینهاس پشیا اس

گروهها و ااراد ،مشهشد اس
 -5-2هویّت

مشد این واقعی

در تعام ات بینارهنگ

(کراا )0333،0

فرهنگی2

از دی گاه روآای سااشس )3117( 2هش ّی

دارای ابعاد اجتماع و ارهنگ اس

به باور او،

هشیّ سازی به رواب اجتماع مشجشد و واقعیات ارهنگ -تاریخ بستگ دارد درهال که خشد
مشجشد زمان هاس وابسته اس ،

اجتماع به جن ه های ارت اط و قش اجتماع ااراد در باا

شل گیری خشد ارهنگ بسته به زمینۀ تاریخ و ارهنگ مشتر
زبا

و یادگیری دارد این شو هشیّ

به ما گاری و پرور

مرثر بر راتارهای مخت
گر های تاریخ

و مّ

منتق ش ه م ا جام
 -3روش پژوهش

با لحا کردن اینله بررس تغییرات مستمری چشن هش ّی
کمّ و با گر

را م تشان از طری رو های

بخشپذیری 0ا جام داد (مشرین )3110 ،1و همچنین با تشجّه به مبیّ

رو های

کید در اراهف کردن املان مشاه ۀ دقی و تشضیح عمی ارآین پیچی ۀ یادگیری (هیشر و
الحشری ،)3103 ،2پژوهشگران هاضر تصمیف به اجرای طر تحقیق کید گراتن ع اوه بر این،
ک اآ زبان به عنشان سیستم پیچی ه که از عناصر مخت

ارهنگ و اجتماع تأثیر م پذیرد

ضرورت این شو طر تحقیق را که بر جن ههای متع ّد باا محشر هشیّ

یادگیر گان تمرکب

کن ش ّت بخشی
 -1-3شرکتکنندگان

بهمنظشر جذب شرک کنن گان ،پژوهشگران ج سهای را با تمام دا شجشیان ساس سشم
کارشناس زبان ا گ یس که در ترم پاییب ساس  3103در درآ بیان شداه داستان کشتاه در
1. Kraft
2. cultural identity
3. Ros I Sole
4. fragmented thinking
5. Morin
6. Hiver & Al-Hoorie
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دا شگاه یبد شرک
معرّا کرد

م کرد  ،ترتیب داد

در میان کسا که مشاا شرک

ه امن ا تخاب کرد

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

آ ها البامات و مبایای این تحقی را بهطشر کام
در طر بشد  ،پژوهشگران چهار در را بهصشرت

ه ف از این مش هگیری ه امن با ه اکثر تنشّو ،مطالعۀ طی

گستردهتری از دی گاهها ،اه اف و خشدا گارههای شرک کنن گان بشد بهمنظشر م اهظۀ اص
رازداری ،از آ ها خشاسته ش که اسف مستعاری برای خشد ا تخاب کنن سپ  ،از آ ها تقاضا ش
که ارم رضای
بشد

امه را ام ا کنن در ضمن ،پژوهشگران هیچ مششن مادی برای آ ها ت ار

لازم به یادآوری اس

که پژوهشگران برای تعیین سطح شرک کنن گان ،از آزمشن تعیین

سطح «آکسدشرد» 0استداده کرد و دا شجشیان با سطح زبا
ظر زبا

ی ه

مشا ج ّی برای مشارک

متشس و بالاتر از متشس که از

در اعّالیّ های ک اس را اشتن ا تخاب کرد

دمشگراایک شرک کنن گان به شر زیر اس

دادههای

(ج وس :)0

جدول  .1دادههای دموگرافیک چهار شرکتکنندۀ مورد مطالعه

 -2-3ابزار پژوهش

مطالعات مشردی رو
شل گیری هشیّ

مناس

برای بررس

دی گاهها ،ظرات و دیگر عشام مرت

با

یادگیر گان از طری خشداوهاری محسشب م شش (مشر )3102 ،3در این

1. Oxford Placement Test
2. Moore

بررس هشیّ

ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس

تحقی  ،از اببارهای مخت د

در جه

03

ارائۀ پرواای

جام و چن بع ی هشیّ

ارهنگ

شرک کنن گان استداده ش
 -1-2-3پرسشنامۀ باز

جه

تجارب شخص و اجتماع مرت

تششی شرک کنن گان به بازخشا

به آمشز

ارهنگ بهوسی ۀ داستانهای کشتاه زبان مادری و خارج در ک اآهای بیان شداه دا شجشیان
ا گ یس دا شگاه یبد ،پنا پرسشنامۀ باز اجرا ش تیف تحقی که شام پژوهشگر درهاستحصی
در این دا شگاه و استاد تحقی م ششد ،با مرور پیشینۀ مرت
کرد

پ

با مشضشو ،پرسشنامهها را تهیه

از بررس روای پرسشنامه مطاب با اه اف ازپیشتعیینش ه تشس سه متخصص

خ ره ،تغییرات جبئ در پرسشنامهها داده ش سپ
دا شجش از همان جمعی

تیف تحقی  ،مطالعۀ آزمایش بر روی سه

ا جام داد تا از اعت ار سرالات تأیی ش ه اطمینان دوباره هاص کن

 -2-2-3مطالعۀ خاطرات روزانه

در راستای استداده از اببار پیشنهادی « شرتشن» برای مطالعات مرت
از شرک کنن گان خشاس
یادگیری و مشارک
دورۀ تحقی را ث

تا خاطرات اوّلیۀ یادگیری زبان خارج و همچنین تجربیات اع

در داستانهای ترجمهش ه از زبان اارس و داستانهای زبان خارج در
کنن از آ ها خشاسته ش هر هدته ق

گر  ،اهساسات و خشدا گارهشان را یادداش
(یششی ا و دور  )3113 ،که بازسازی هشیّ
از اتمام ت ری

و بع از بحا هر داستان در ک اآ،

کنن با لحا کردن چارچشب ظری اعماسش ه
ارد را مرت

با بر امههای آین ها

م شمرد ،پ

داستانها ،مقر رش که شرک کنن گان آرزوها و بر امههای خشد برای آین ه را

در آخرین یادداش
پژوهشگران رو

با هشیّ

( ،)3111تیف

روزا ه ث

کنن

مشخص برای ث

مطاب با مطالعات ا جامش ه تشس
خاطرات پیشنهاد لرد

داستانهای شخص خشد را آزادا هتر و ب ون مح ودی

شرتشن (،)3111

این کار به آ ها املان داد تا

اعماسش ه بهوسی ۀ سرالات اوهار کنن

 -3-2-3مصاحبۀ روایی

روای ها اببارهای بنیادین ا تشار تجارب و در جهان ،خشدا گارهها ،قشهای اجتماع و
رواب ق رت هستن که ارت او تنگاتنگ با هشیّ

عجینش ه در باا

ارهنگ -اجتماع راویان

02
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مطالعات زبان و ترجمه

دار (دی اینا و جشرجاکشپشلش )3103 ،0در تحقی هاضر ،پژوهشگران با استداده از سرالات
باز مح ّق ساخته ،با شرک کنن گان مصاه ه کرد تا خاطرات ملتشب و پاسخ پرسشنامههای
ث

ش ه را راست آزمای کنن برای ساخ

مطالعه کرد و طی

سرالات مصاه هها ،گروه تحقی پیشینۀ مربشو را

گستردهای از جم ات را جم آوری و به مجمشعه سرالات ت ی کرد که
لتۀ قاب تشجّه این اس

شرک کنن گان در چن ین پرسشنامه به آ ها پاسخ داد

سرالات «ساک ین» )3101( 3در این مصاه هها مشرد استدادۀ مج د قرار گرا
این پرسشنامه ،ق
زبان را تشصی
و چه عشام

از آمشز

که برخ از

بهعنشانمثاس مطاب

از آ ها خشاسته ش که تصشیرشان از خشد در مراه اوّلیۀ یادگیری

کنن در مراه بع ی دربارۀ اینله چه تداوتهای در گر

به خشد م بینن

در این برداش ها دخی بشد  ،پرسی ه ش در مصاه ۀ آخر ،پژوهشگران از آ ها

خشاستن که دربارۀ تداوت تصشیر ارض شان از خشد در آین ه و تصشیر اع
استا ِد زبا شناس کاربردی مجمشعه سرالات را بررس کرد و تذکرات جه

تشضیح دهن سه
باز شیس و اص ا

آ ها ارائه کرد
 -3-3روند جمعآوری و تحلیل دادهها

پژوهشگران با استداده از رو های مخت

جم آوری داده ،از جم ه مصاه ۀ روای ،

پرسشنامه و مطالعۀ خاطرات ،پژوهش مشردی کید هاضر را ا جام داد
را م تشان به قاب ی
هشیّ

ا تخاب مطالعۀ مشردی

عم لرد آن در بررس گر ها ،اهساسات و دیگر عشام مرثر بر بازسازی

یادگیر ه س

داد (مشر )3102 ،ماهیّ

این مطالعه ،پژوهشگران را م بم به کار

طشلا م ّت با شرک کنن گان کرد برای کسب رضای
تمای آ ها به شرک

در مطالعه سراس کرد

از شرک کنن گان ،پژوهشگران دربارۀ

رو جم آوری دادهها بیش از شش ماه در ا ای

دوستا ه ا جام ش
جه

هد

روای

و ج شگیری از خطاهای مرت

متداوت بررس تغییرات و بازسازی هش ّی

با تکمن ع بشدن دادهها ،رو های

ارهنگ بهکارگراتهش

(پاتن3113 ،2؛ ارتاکتیپ،0

1. De Fina & Georgakopoulou
2. Sacklin
3. Patton
4. Ortaçtepe

بررس هشیّ
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ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس

رو

 .)3101در ابت ا ،پاسخدهن گان پرسشنامههای باز را تلمی کرد

دیگر «سهسشیهسازی

دادهها» ،0ششتن خاطرات روزا ه در طشس دورۀ تحقی بشد سپ  ،بر اساآ پرسشنامهها و
خاطرات تلمی ش ه ،پژوهشگران مصاه ههای روای
مصاه هها ض

و باز شیس

ش

را با شرک کنن گان ا جام داد

در راستای اجرای طر

سهمره های «مصاه ۀ روای

سی من» ،)3112( 3پژوهشگران بر تجربیات گذشته ،خشدا گارۀ اع
بر امهها و تمای ات آین ۀ اثرگذار در هشیّ

ارهن محشر و همچنین

ارهنگ مصاه هشش گان تمرکب کرد

این چارچشب به پژوهشگران کمک کرد تا تجبیهوتح ی سهمره های خشد را که بر اساآ
ش اه های بینمشردی و تداوتهای درونمشردی ط قهبن ی ش ه بشد ،ان

ساز

در این

مره ه ،تقری ًا پنجاه صدحه داده برای تجبیهوتح ی جم آوری ش در طشس اراین جم آوری
و تجبیهوتح ی دادهها ،ارت او «واتساپ » بین شرک کنن گان و پژوهشگران وجشد داش

که

شرک کنن گان را م بم به بررس دادههای جم آوریش ه و تعابیر ا جامش ه م کرد یک استاد
زبا شناس کاربردی بهعنشان ارزیاب خارج  ،اعت ارسنج تع یر و تدسیر دادهها را در هنگام
جم آوری و تجبیهوتح ی مشرد بررس دقی قرار داد بهمنظشر شدّافسازی قاب ی
تشصی

عمی و ان دادهها در متن تحقی در اختیار دیگر پژوهشگران قرار داده ش

اطمینان از پایای
کن
گرا
کّ

تعمیف تایا،
برای

تایا ،از استاد ع ش تیف خشاسته ش که ک دادهها را بهطشر مستق ک گذاری

درص تشاا محاس هش ه  ٪23بشد اخت ااات مشاه هش ه مشرد بحا و ت ادس ظر قرار
و ک ها بع اً اص ا ش

(کرسشس )3117 ،2ج وس  3رو جم آوری دادهها را بهصشرت

مایش م ده

1. data triangulation
2. Seidman
3. Creswell

مطالعات زبان و ترجمه
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دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

جدول  .2فرایند گردآوری دادهها بهوسیلۀ پرسشنامه ،مصاحبۀ روایی و ثبت خاطره

تاایف پااژوهش بااا اسااتداده از رو

« شرتااشن» ( ،)3102باارای هاار شاارک کنن ا ه اای ا

جامع را طراها کارد کاه شاام اطّ اعاات پرسشانامههاا ،مصااه ههاا و خااطرات روزا اۀ
ث

ش ا ه باارای او بااشد جه ا

شناسااای م ااامین ،ظاافبخش ا و ط قااهبن ا ی مقشلااههای

رایااا و پرتلاارار دادههااا از «چااارچشب تح یاا محتااشای سااال ا ا )3102( »0اسااتداده شاا
برایناسااآ ،تایف پا

از چنا ین باار خشا ا ن دادههاا و شناساای کا های مارت  ،آ هاا را

باهف مقایسه و مشابهها را پی ا کرد ساپ

ایان ماشارد مشاابه را زیار ساه گاروه اصا

قارار

داد این سارگروهها شاام دیا گاههاای ارهنا محاشر شارک کننا گان ،قاشهاا و روابا
اجتماااع متااأثر از خشدا گااارۀ ارهنگاا و همچنااین عناصاار باااات ارهنگاا ماارثر باار
خشداص اه و سرمایهگذاری آ ها در یادگیری زبان م باشن
 -4یافتههای پژوهش

مشدهای مخت
مخت

هش ّی

ارهنگ شرک کنن گان و ارت او آ ها با تعام ات زبا

در مراه

اعف از مراه اوّلیۀ یادگیری زبان ،مراه یادگیری داستانمحشر و همچنین خشدا گارۀ
1. Saldaña

بررس هشیّ
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ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس

ارهنگ تصشیرش ه برای آین ه در این بخش ارائه م شش
بخشهای مخت

اطّ اعات جام این خشدپن ارهها در

ارائهش ه اس

 -1-4خودپندارۀ فرهنگمحور شرکتکنندگان از مراحل اوّلیۀ یادگیری زبان

ج وس  2شاان م ده که چگش ه شرک کنن گان ابعاد مخت
را مراه اوّلیۀ یادگیری زبان خارج روای

مشد هشیّ

ارهنگ خشد

م کنن

جدول  .3خودانگارۀ فرهنگمحور شرکتکنندگان در مراحل آغازین زبانآموزی

شاارک کنن گان در تشضاایح گر

خشد به گشیشااشران خارج و همچنین خشدا گارههای

شااال گراته بر قش برخ عشام ارهنگ تأکی کرد

شااال  0عشام ارهنگ مرت

گر ها ،دی گاهها و هالات اهسااسا شرک کنن گان در مراه اوّلیۀ یادگیری زبان ا گ یس
را شان م ده

شکل  .1عوامل مرتبط با خودپندارۀ شرکتکنندگان در مراحل اولیۀ یادگیری زبان

با

07
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 -2-4خودانگارۀ فرهنگمحور شرکتکنندگان در مرحلۀ آموزش زبان داستانمحور

از منظر خشدا گارۀ مرت

با عشام

ارهنگ  ،برخ

تداوتهای شخص درونمشردی در دو مره ۀ آمشز

مشترکات بینمشردی و همچنین

از طری داستانهای اارس ترجمهش ه

به ا گ یس و یب داستانهای خارج گبار ش ه اس
 -1-2-4خودانگارۀ فرهنگمحور شررکتکنندگان در مرحلۀ آموزش داسررتانهای زبان مادری
ترجمهشده به انگلیسی

با تح ی دادهها ،م امین مشتر

بینمشردی و همچنین اختصاص درونمشردی از ک ها

استخراج ش این دادهها شان م دهن که چگش ه خشدا گارههای شرک کنن گان در تعام با
داستانهای اصالتاً اارس شل گراتن

به ع ارت دقی تر ،دادهها مشخص م کنن که هش ّی

ارهنگ شرک کنن گان در قالب وابستگ به ارهن

بشم  ،تمای به شرک

در تعام ات ک اس ،

تشسعۀ دی گاه خشداص اه و ایدای قشهای اجتماع در هین اراین یادگیری مشد پی ا م کن
مشضشعات مشتر استخراجش ه از این دادهها به شر زیر اس

(ج وس :)0

جدول  .4مضامین مشترک بینموردی مستخرج در مرحلۀ آموزش داستان ترجمهشدۀ اصالتاً فارسی

بررس هشیّ
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ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس

اطّ اعااات مااشردی گاابار ش ا ه در مره اۀ آمااشز

م تن ا باار داسااتان ترجمااهش ا ه از

زبان مادری به شر زیر اس :
سحر

او با بیاان اینلاه « گار
سایر اراگیران متمایب دا س
کااه دلیاا شاارک

باه خاشدم باا دیگاران متدااوت اسا » خاشد را از

مان سا

ساحر باا برجساته کاردن دیا گاه اردگرایا اۀ خاشد ،بیاان کارد

او در اعّالیّاا هااای م تناا باار داسااتان اارساا اااابایش آگااااه

ارهنگا -اجتماااع خااشد او بااشده اس ا

وی همچنااین باار قااش اساس ا آگاااه ارهنگ ا

خااشد در تجبیااهوتح ی ا جبییااات داسااتان و بحاااهااای ک اس ا ماارت
هتّ وقت  01درص اطمینان از صحّ

زبا

بااا داسااتان بااشم

ساختارها و مداهیف داش  ،تأکی کرد

مریم

باه گدتاۀ مااریف ،او هنگااام تعاما بااا داسااتانهااای اارسا اهساااآ هیجااان ،تحسااین و
ا ا وه هفزمااان را تجربااه کاارد وی اشاااره کاارد کااه در معااادسهااای ا گ یس ا برخ ا از
مداااهیف زبااان مااادری م ا تشا ا بااه اااابایش مناااب و مهااارت زبااا
گاابار

او کمااک کن ا او در

روزا اۀ خااشد ششااته بااشد« :تاارجیح م ا دهااف در مااشرد داسااتانهااای همگااام بااا
خااشد بحااا کاانف و در مااشرد مشضااشعات اجتماااع مت اااد بااا

ارز هااای مااذه

ساااختارهای ارهنگ ا -اجتماااع مشجااشد هرا ا

ااب ف» وی از خااشد بااهعنشان زبااانآمااشزی

بااا تدلّاار ا تقااادی ،امااا م اهظااه کنناا ۀ محاا ودی هااای اجتماااع یاااد کاارد از ظاار
سرمایهگاذاری و مشاارک

زباا

او لهجاۀ یابدی خاشد را عاما ارهنگا

در اعّالیّ هااای ک اساا برشاامرد کااه ع اا راااف دا ااش زبااا
ه اکثریا

را تح

سا تاً بازدار ا ه

بالااا ،میاابان مشااارک

تأثیر قرار م ده

رامتین

وی به قاش کشا

و بازساازی دیا گاههاای ارهنگا خاشد در طا ّ تعام اات زباا

و

تع یروتدسیر داستانهای اصاالتاً باشم اشااره کارد ع ااوهباراین ،او اهسااآ ما کارد کاه باا
ااتخااار ،بااه هشیّا

م ّ ا خااشد بااهعنشان ع ااشی از جامعاۀ ایرا ا

بدیااکتاار شا ه اس ا

03
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در گاابار

خااشد ششاا « :شاارک

در

اعّالیّاا هااای ک اساا ماا تشا اا در اااابایش قاا رت بیااان صااریح ارز هااا و باورهااای
ارهنگ ا در مشقعی ا هااای واقع ا کمااک کن ا ب اا تشجّااه بااه تشریساات بااشدن یاابد ،ایاان
مشقعی

تعام

مرتب برای من اتّدان م اات »

امید

امی از تعمیف قا رت داااو از هقاشن شخصای هاا در ک ااآ باه جامعاه صاح
او در یلا از یادداشا هایش ششا

کارد

«تماارین ایان مهااارت در ک ااآ ،بااه تشا اای دااااو از

هقااشن خااشدم در جامعااه منجاار م ا شااشد» وی بااهوساای ۀ ایاان ااشو مشااارک  ،سااع در
دل ستگ به هشیّ

تقشی

ارهنگ اارس خشد در کنار گر

جها ا

داش

 -2-2-4خودانگارۀ فرهنگی شرررکتکنندگان در مرحلۀ آموزش زبان مبتنی بر داسررتانهای
خارجی

دستهبن ی ک های مشجشد منجر به استخراج مشترکات بین شرک کنن گان و تجبیهوتح ی
مشردی تداوتها ش به بیان دقی تر ،م امین هاص ش ه مشخص م کنن که هشیّ

ارهنگ

شرک کنن گان در هین یادگیری داستانهای خارج به شل تجربۀ اهساسات مث

 ،تمای به

سرمایهگذاری زبا

در اعّالیّ های ک اس  ،دی گاه خشداص اه و پیشرا

قشهای متداوت در تعام ات اجتماع
را شان م ده

و همچنین ایدای

مشد پی ا م کن ج وس  1م امین مشتر هاص ش ه

بررس هشیّ
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جدول  .5مضامین مشترک نمود هویّت فرهنگی شرکتکنندگان در مرحلۀ آموزش داستانخارجیمحور

اطّ اعاااات ماااشردی مااارت

باااا خشدا گاااارۀ شااارک کننااا گان در مره اااۀ آماااشز

داستانخارج محشر به شر زیر اس :
سحر

سااحر اهساسااات گاایاکننا ه و متبلاابس ماارت
ساا

در ارهنا هااا

بااا دیا گاههااای مخت ا

بااه یااک مدهااشم ارهنگاا را ،عاماا ا گیبشاا خااشد باارای مشااارک

ک اس جه

در تعام ااات

راا ابهاام و شادّافساازی ههنا عناشان کارد او بار جایگااه ویاژۀ تداوتهاا

مخصشصاً ت ادهای ارهنگ در تشسعۀ هشیّ

تأکی کرد

مریم

وی باار قااش قابا تشجّااه تعام ااات ک اسا در تقشیا

تصااشیر مث ا

از خااشد بااهعنشان

یااک زبااانآمااشز برو گاارا تأکیا کاارد مااریف در یلا از یادداشا هایش ششا « :در مساایر
گذر از یاادگیری ربااتما نا زباان باه سام

زباانآماشزی باا قا رت پاذیر

تداوتهاای

10
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بااینارهنگاا هسااتف» او خااشد را قاا ردان هشیّاا
اباین ۀ پذیر

دی گاههای ارهنگ

تاااریخ و م ّاا اناا و دارای قاا رت

متداوت دا س .

رامتین

او خااشد را یادگیر ا های ایرا ا و مااذه
ارهنگا و زبااا

بااشم و خااارج ت ااا

کااه در شاال گیااری هفزمااان مناااب

دا س ا

م ا کنا رامتااین از بع ا ت ااادهای ارهنگ ا

داسااتانهااای خااارج بااهعنشان عشام ا ایجاااد اهساسااات مت اااد هفزمااان ما ناا اشااتیان
مشاجهااه بااا دی ا گاههااای متداااوت و تمای ا بااه رد سااری تداااوتهااا یاااد کاارد وی عشام ا
بااا مشااارک

بازدار اا ۀ ارهنگاا ماارت

ک اساا را تشجّااه بااه ساااختارهای سااازما

اجتماع مح ود کنن ه دا س
امید

او از هشیّا

ارهنگا ترکی ا خاشد باهواساطۀ پارور

یاااتن در محای ا گ یسا زباان

و تعام ات گسترده با آ هاا ،باهعنشان ارصات بارای ایداای قاش اعّااس در بیشاتر بحااهاای
ک اسا داسااتان خااارج محااشر یاااد کاارد وی در مصاااه ه بیااان کاارد کااه «مشاجااهشا ن بااا
دیاا گاههای هاصاا از هشیّاا
داسااتان خااارج باعااا پاارور

ارهنگاا ایرا اا همل اساا هااا و تدلّاار عجااینشاا ه در
هفزمااان هشیّ ا

ایرا ا و جهااا

ماان م ا شااشد» امی ا

کسااب مناااب ارهنگا خااارج بیشااتر را مشااشن ساارمایهگااذاری زبااا

خااشد برشاامرد او

ااابایش دا اش ارهنگا خاارج و آشانای باا شایشۀ ز ا گ و باورهایشاان را کاه هاصا
مطالعه و بحا داستانهای خاارج اسا

را گاام در مسایر جهاا شا ن ما دا ا چراکاه

منجر به ایجاد تشا ای تعام و گدتگش با آنها م ششد
 -3-2-4آرزوها و برنامههای شرکتکنندگان در مرحلۀ پس از تدریس داستانمحور

از تح یا دادههاا ،طی
منحصربهارد مرت
مشتر

گساااتردهای از مشاااترکاات و همچنین مجمشعهای از ا تظارات

با مشد هشیّ

ارهنگ آین ه هاص ش ج وس ( )2تمای ات ارهن محشر

هاص ش ه در مره ۀ پساآمشز

را شان م ده

بررس هشیّ
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ارهنگ یادگیر گان زبان ا گ یس
جدول  .6مضامین مشترک نمود هویّت فرهنگی شرکتکنندگان در آینده

0

هشیّ ا

در مره اۀ پساااآمشز  ،مشدهااای مخت ا

ارهنگ ا هاار شاارک کنن ا ه کااه در

تمای ات و آین ۀ او واهر م ششد به شر زیر اس :
سحر

کنن ا ۀ ا گ یس ا دارای واژگااان ان ا و

ط ا اوهاااراتش ،او م ا تشا ا بااهعنشان صااح

آگاه ارهنگا بالاا ،در تعاما باا جشاما ا گ یسا  ،چاه ک ااآهاای تا ری
چه جشام ا گ یس زباان ،هششامن ا ه برخاشرد کنا وی معتقا اسا
از ش اه ها و تدااوتهاای ارهنا
آگاااه در زمینااه تا ری

خاشد

ا گ یسا و

کاه باه دلیا آگااه

و خاارج  ،ما تشا ا یاک اساتاد چنا زبا اۀ

زبااان و ادبیّااات ا گ یسا باشا سااحر در یادداشاات

ششااته اسا :

«متمااای ف دا ااش خااشد را در ادبیّااات ا گ یس ا و اارس ا به ااشد بخش اف و ادبیّااات اارس ا و
ارهن

ان بشم خشد را به دیگران یب منتق کنف»

مریم

وی با تأکی بر ارز

شاناخ

مدهاشمپاردازیهاا در ارهنا هاای مخت ا  ،اوهاار ما -

کن که این دا اش باه ایجااد پ ا بارای برقاراری ارت ااو باا خاارج هاا کماک ما کنا او
باهعنشان یااک مع ااف ا گ یسا کنشااگر و اجتماااع  ،قصا دارد بااا خااارج هااا ارت اااو ماارثر
رودررو و یا از طری رسا ههاای اجتمااع برقارار کنا تاا درایانمیاان دا اش ارهنا

انا

بشم خاشد را باه آ هاا منتقا کارده و آگااه باینارهنگا خاشد را یاب ارتقاا دها ماریف
متمای اس

که ملالمات بیشتری باا گردشاگرا

کاه از یابد بازدیا ما کننا داشاته باشا
1. cultural competence
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چراکه این تعام ات ما تشا ا در بسا هشیّا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

ارهنگا باه هاشیّت م ّا -بینالم ا دخیا

باشن
رامتین

او قصاا دارد کااه بااا ادامااۀ یااادگیری در مااشرد ارهناا

کشااشرهای ا گ یساا زبااان،

هفزمااان یااک زبااانآمااشز چن زبا ااه و یااک شیساان ه شااشد رامتااین مای ا اس ا

از دا ااش

ارهنگ ا و بااینارهنگ ا خااشد بااهعنشان شیساان ۀ اارس ا زبااان اسااتداده کن ا ب اهع اااوه ،او
مشااتان مطالعااه و یااادگیری زبااانهااا و ارهنا هااای دیگاار ایار ا گ یسا اسا
او ،ارهناا

خااارج دیگاار ما ناا گذشااته لااشک

و ایرقاباا دسااترآ یساا

از دیا گاه
و ایاان

یادگیری م تشا منجر به یااتن راها ج یا بارای تاأمین هبیناههاای ز ا گ آینا ه شاشد
او باور دارد که اابایش آگاه درباارۀ خاشد ،ارهنا

خاشد و ارهنا هاای دیگار ما تشا ا

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

ارز

واقع ارهن

مادری باش

امید

دا اش چگااش گ تعاما بااا خااارج هااا ما تشا ا روابا دوسااتا ۀ وی را بااهعنشان یااک
راهنمای تشر مشا تقشیا

کنا وی مطالعاه بیشاتر در ماشرد ارهنا

ایاران را راها مارثر

برای ابراز عبّت م ّ خشد و مطالعاۀ ساایر ارهنا هاا را اباباری بارای دساتیاب باه ها اش
که همان راهنمای تشر چن ارهنگۀ مشا اسا
خشا ن داستانهاای تااریخ ایرا ا باهخصاش

ما دا ا او اوهاار ما کنا کاه در آینا ه باه
داساتانهاای مرباشو باه بناهاای تااریخ

منطقه یبد ادامه خشاه داد
 -5بحث و نتیجهگیری

در تجبیااهوتح یا دادههااا ،اطّ اعااات دربااارۀ مجمشعااه عشاما مشااتر ارهنگا ماارت
با سرمایهگذاری زبا

یادگیر گان به شر زیر استخراج ش

(شل )3

بررس هشیّ
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شکل  .2عوامل فرهنگی مشترک بینموردی مرتبط با سرمایهگذاری زبانی در یادگیری داستانمحور

در پاسااخ بااه پرسااش دوم پااژوهش ،تح یاا دادههااا شااان داد کااه از دیاا گاه همااۀ
شرک کنن گان بحاا در ماشرد داساتانهای اصاالتاً باشم ما تشا ا باه ارتقاا دا اش آ هاا از
ادبیّااات و ارهن ا
به هشیّا

تع
شاارک

م ّ ا کمااک کن ا آنهااا همچنااین بیااان کرد ا کااه در راسااتای هد ا و
م ّا خاشد ،در بحااهاای ک اسا داساتانهای اصاالتاً اارسا ترجماهشا ه

کرد ا ایاان یااتااههااا بااا تااایا گاابار شا ه تشسا امیرال ااه ،ا ا رو و اکرس ا

( )3101دربارۀ تمای یادگیر ا گان ا گ یسا باهعنشان زباان خاارج باه هدا هشیّا
خشد مطابق

0

م ّا

دارد

در پاسااخ بااه پرسااش سااشم ،هماۀ شاارک کننا گان بااه قااش همااایت هشیّا

ارهنگا

بااشم در داسااتانهااای خااارج بااه دلیا شا اه های بااینارهنگا تأکیا کرد ا آ هااا بااه
قااش مشااارکت مناااب ارهنگ ا زبااا

مااادری و خااارج خااشد در اعّالیّ ا هااای ک اس ا

داسااتانمحااشر اشاااره کرد ا بااه ظاار م ا رس ا کااه ایاان یااتااههااا در تأیی ا ظریّ اۀ «انااای

1. Amirullah, Andrew, & Eckersley
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ارهنگ متقابا » بااختین )0322( 0اسا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

کاه در آن تعاما ارهنا هاای مخت ا

باه اناای

متقابا منااب ارهنا

ماادری و

متقاب آ ها م ا جاما  ،چراکاه شارک کننا گان بار تقشیا

بیگا ه هاص از تعام ات ک اس با داستانهای بشم و خارج تأکی کرد
همگاااام باااا ظریّاااۀ ب اااا  ،(3117( 3دو دااار از شااارک کننااا گان از هااا
کشااملش ماا اوم هاصاا از ساارگردا
ارهن

بشم و در تیجاه تجرباۀ مشقا

بااین یااادگیری ارهناا

درو ااا

ااش و تع اا شاا ی بااه

با ث اات هاشیّت صاح

کرد ا باه بااور اا ا

و ااشاااری ( ،)0233در ایاان برخااشرد ارهن ا هااا ،بحااا هشیّ ا

مااشد م ا یاب ا و تقاب ا

ارهنا هاا منجاار باه شاال گیاری هااشیّت ج یا و ال تّاه در ایان مطالعااه ا عطاافپااذیرتر و
متعادستر م شاشد در تأییا یااتاههاای زارعا  ،باباای  ،و سای ی شقااب ( )0232ما تاشان
اینگش ااه مطاار کاارد کااه شاارک کنناا گان از کنااار گذاشااتن ارهناا

بااشم خااشد و

هشیّ ساازی کام ااً ج یا صاح ت باه میاان یاورد ا باه ع اارت دقیا تر ،آ هاا باه هدا
هفزمان هشیّ

ارهنگ سااب خاشد و بسا آن باه هشیّا

شاان

چن گا اۀ ارهنگا تمایا

داد ا ع ااوه بار ایان ،دو دار از آ هاا تمایا داشاتن کاه در ک ااآ در ماشرد داساتانهاای
سااازگار بااا ساااختارهای ارهنگ ا -اجتماااع اع ا بحااا کنن ا همگااام بااا رویلاارد جم ا
گرایاا ایاار ارباا  2بیااانشاا ه تشساا باارور و چاان ،)3117( 0بااه ظاار ماا رساا کااه
مشارک کنن گان جم محشر این پژوهش ت اا
اجتماع مشتر

ما کننا کاه باا اولشیا بخشا باه مساائ

و گر های مشاابه ،باا ساایر اع اای جامعاۀ اع ا خاشد ارت ااو برقارار

کنن
از منظار هشیّا
جها

زباا

ارهنگا در آینا ه ،شارک کننا گان از اشاتیان باه مشاارک

هدا مناااب ارهنگا م ّا و بسا مناااب ارهنگا خااارج خااشد صااح

ایاان یااتااههااا ماا تشا ا شااشاه ی باارای تأیی ا رابط اۀ مسااتقیف بااین هشیّ ا
ساارمایهگااذاری زبااا

بیااانشا ه تشسا

در

کرد ا

یادگیر اا ه و

شرتااشن ( )3102ارائااه دها  .مطاااب بااا یااتااههااای
1. Bakhtin
2. Block
3. non-western collectivism
4. Brewer & Chen
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( ،)3101هار چهاار دار مشاارک

و سارمایهگاذاری زباا

خاشد

در اعّالیّ هاااای داساااتانمحاااشر را ،یلااا از اببارهاااای تحقااا آرزوهایشاااان در جهااا
اعّ ااس در جشام ا م ّ ا آمااشز

ع ااشی

زبااان و یااب جشام ا بااینالم ا ا گ یس ا زبا ااان

م شمر
بااهطشرک ّ  ،در تأییاا یااتااههااای لیااری و تااا گن ( )3100دربااارۀ پشیااای هشیّاا
ارهنگااا ا ط ااااق » هاااس ،)0331( 0م ا تااشان

اراگیااران و همچنااین مطاااب ظریّ اۀ «هشیّ ا
کرد کاه هشیّا

برداش

ارهنگا شارک کننا گان هاف پ یا های متغیار و چن گا اه اسا

بهعنشانمثاس ،تصشیر اوّلیۀ ه

کافبینا ارهنا

طااشس دورۀ تحقیا شاااه تغییاارات مث ا
مث

درجااات مخت ا
مطالعااه گاابار
مسحشر ارهن

تغییاار هشیّ ا
شا

باشم خاشد سا

اراوا ا بااشد بهگش ااهای کااه ها

ارهنگاا در مراهاا اوّلیااه بااه هداا ارهناا
از خشد ،و تمایا باه ع اشیّ

باه ارهنا

مااادری و پاس اشاا

تنااشّو ارهنگاا  ،در

همگااام بااا تااایا گاابار ش ا ه تشس ا گااش ،)3101( 3ایاان مساایر از

بیگا اه شا ن شاروو شا ه و باه سام

ارهنا

پاس اشا

و هشیّا

باشم

بشم و خارج در جریان اس

دسترس ا خااشد بااه مناااب ارهنگ ا ماارثر باار ساارمایهگااذاری زبااا

هااشیّت مخت اا

و هشیّ ا

را تنظاایف و

تایا این مطالعاه تأییا ما کنا کاه یاک شارک کننا ۀ واها  ،اساتراتژیهاای
ساارمایهگااذاری را در باااا هااای مخت اا

ارهنگاا اعماااس م کناا ماا تااشان

اینگش ه اسات لاس کارد کاه او ع ا رااف داشاتن ا گیابۀ بالاا ،از مشاارک
زبااا

ع ا رااف

در مراه ا تحقی ا  ،رو ا روبااه رش ا ی در طااشس م ا ّت

از دیاا گاه شرتااشن ( ،)3102زبااانآمااشزان ماا تشا ناا در وضااعی

مخت اا

خااشدکفبینا

در جشاما م ّا و باینالم ا ت ا ی شا

ادامه پی ا کرده و در مره ۀ تعادس بین ارهن

تع ی کنن

بیگا اه در

و سارمایهگاذاری

در برخاا از اعّالیّاا هااای ک اساا بااه دلیاا تمایاا بااه هداا هشیّاا

پای ن ی به آن اجتناب م کنا ایان کناارهگیاری و عا م مشاارک
مشقعیاا هااای اجتماااع

اهمسااان و شااناخ

ارهنگاا و

ما تشا ا باه ادرا او از

رواباا قاا رت محاا ود کنناا ۀ مشجااشد در
1. Hall
2. Gu
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باااا هااای مخت اا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

ارهنگاا اجتماااع مربااشو باشاا ( شرتااشن و تااشه 3100 ،؛ ب ااا ،

)3117
همچنین تایا شاانداد کاه یاادگیری زباان و ارهنا
رش ا مرلدااههااای مخت ا
جم ه گر

هشیّ ا

م ّا  ،ارهنگا و ماذه

باهوسای ۀ داساتانهاای کشتااه باه

ارهنگ ا م ا س ابراهیم ا  ،ااااراز و صاامیم ( ،)3103از
کماک کارده اسا

مشااا باا یااتاههاای خطیاب و

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

م ّا خاشد

و همچنااین گاارایش بااه جهااا ش ا ن از طری ا رش ا شایسااتگ بااینارهنگ ا  0و پااذیر
برخ ا هنجارهااای ارهنگ ا خااارج را تأیی ا کاارد در تقاب ا بااا تااایا یااتااهش ا ه تشس ا
خطیااب و رضااای  ،در ای ان تحقی ا ع ا راااف اینلااه دو شاارک کنن ا ه در مراه ا ابت ا ای
یاادگیری مسااحشر ارهنا
هاضر گبار

ش ه اس

خااارج شا ه بشد ا  ،چنااین مااشردی در مراها بعا ی مطالعااه
ایان عا م تطااب یااتاههاا را ما تاشان باه عشاما مخت ا

در تحقیقااات کیدا هما نا تااأثیر مرلدااههااای بااا
داستانمحشر س

مارثر

ارهنگا و اجتماااع ا ااای آمشزشا

داد

تااایا ایاان مطالعااه بااه در ارت اااو بااین هشیّاا

ارهنگاا دا شااجشیان ا گ یساا و

ساارمایهگااذاری در یااادگیری زبااان م ا ا جام ا یااتااههااای تحقی ا

شااان داد کااه برخ ا از

عناصاار ارهنگاا تسااهی کنناا ه و بازدار اا ۀ عجااینشاا ه در بسااتر یااادگیری ،املااان
ساارمایهگااذاری زبااا

اراگیااران در ایاان محاای رساام را تغییاار م ا دهن ا درواق ا  ،ایاان

مطالعه شاان داد کاه بازساازی هشیّا

ارهنگا یادگیر ا گان باه بااا

ارهنگا اجتمااع

ا ای آمشزشا هسااآ باشده و باه ایجااد هشیّا هاای چن گا اه منجرشا ه اسا

شاایان

یااادآوری اساا

کااه ع اا راااف رخاا اد درجااات مخت اا

مراها مخت ا

تحقیا  ،باارای ایاان شاااخص رو ا روبااه رشا ی در طااشس ما ّت مطالعااه

گبار

تغییاار خشدا گااارۀ ارهنگاا در

ش

یااتااهها همچنااین شااان داد کااه در آمااشز هااای ارهنگ ا ه امن ا تشجّااه بااه هشیّ ا
ارهنگ یادگیر گان امری اساسا باه ظار ما رسا و ایان آماشز

اصاشل با ون لحاا

1. intercultural competence
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باااشم و خاااارج محقّااا

باااه ارهنااا

مااا شاااشد

بااهع ارتدیگر ،در آمااشز هااای ارهنگاا بااهعنشان بخشاا از ارایناا پیچیاا ۀ یااادگیری
زبااان ،شااناخ

اراگیااران بااهخصااش

هشیّ ا

یادگیری و تشسعۀ ارهن
بااا تشجّااه بااه قاب یا
ب اه تقشی ا

هشیّ ا

عم م کن امری اجتناب اپذیر اس
تغییرپااذیری و بازسااازی هشیّا

خارج  ،بای ماا ظار داشا
هشیّ ا

ارهنگ ا شااان کااه ب اهعنااشان بسااتر

مناابع در آماشز

ارهنگا متاأثر از یااادگیری زبااان

ماشرد اساتداده قارار گیر ا کاه هفزماان

م ّ ا ارهنگ ا یادگیر ا گان و آگاااه بااینارهنگ ا در راسااتای در و

ساازگاری منطقا باا ارهنا هااای دیگار کمااک کنا ایاان مهااف ،ضارورت تهیااه و تا وین
هششاامن ا ۀ مطالااب آمااشز

ارهنگ ا را ایجاااب م کن ا تااا بااه هد ا و تقشی ا

هشیّ ا

ارهنگا یادگیر ا گان در مساایر متعااارف جها شا ن کمااک شااشد در راسااتای تحقا ایاان
ها ف ،پیشانهاد ما شاشد کاه تهیاهکننا گان کتاب درسا دا شاگاه در محتاشای آمشزشا
اسااتدادهش ا ه در ت ا ری

درآ بیااان شااداه داسااتان تج ی ا ظر کنن ا و تنهااا بااه ت ا ری

داستانهای خارج بسن ه لننا  ،ب لاه ترجماۀ داساتانهاای ارز ا ۀ باشم را کاه ریشاه در
ان ایرا

هشیّ

اسا ام دا شاجشیان ایرا ا دارد باه شایشۀ ترکی ا باه محتاشای آمشزشا

مشجشد بیااباین
اگرچااه تااا ایجاااد ظریّااۀ منسااجف چگااش گ تااأثیر آمااشز

ارهنگاا باار هشیّاا

زبااانآمااشزان ااصاا ه وجااشد دارد ،ایاان مطالعااه ماا تشا اا یلاا از گااامهااای اوّلیااه در
ظریّهپاردازی هشیّا
تحقیا

ارهنگا زباانآماشزان ایرا ا از طریا متاشن ادبا باشا

ااهتنها ابعاااد روانشااناخت هشیّا

تاایا ایان

یادگیر ا گان را روشاان ما کنا  ،ب لااه همچنااین

اطّ اعات راج به تاأثیر عشاما ارهنگا در یاادگیری زباان ااراهف ما کنا باهع ارتدیگر،
مشا ا و مشااشنهااای ارهنگا کااه منجاار بااه ساارمایهگااذاری کمتاار و یااا اشااتیان بیشااتر بااه
اسااتداده از مناااب ارهنگ ا در ا ااای یااادگیری م ا شااشد ،مشااخص م ا گااردد تحقی ا در
مشرد جشام یاادگیری و هشیّا

ارضا اراگیاران ،باه آماشز دهنا گان کماک ما کنا تاا

چالشهاا و ارصا هاای مشجاشد در زمیناۀ آماشز
سشندهن ه به سرمایهگذاری زبا

زباان را بهتار بشناسان و اعّالیّا هاای

را طراه و اجرا کنن
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اگرچااه چنااین مطالعااات بااه دلی ا ماهیّ ا
یادگیر ا گان مخت ا

جااام هشیّ ا

بخشا از اراینا بازسااازی هشیّا
آسان یس
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م ا تشا ا بااهطشر

پیچی ا ه و پشیااای هشیّ ا

را شااان ده ا (لارساان-اااریمن ،)3103 0،م ا تشا اا
ارهنگا اراگیااران را کااه در آ هااا در تحقیقااات کمّا

آشلار سازد

شااایان یااادآوری اساا

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

محا ودی هااا مشاجااه شا

از جم ااه آ هااا ما تااشان بااه محا ودی هااای اجرایا هما نا

دشااشاری دسترس ا بااه شاارک کنن ا گان در رو ا طشلا م ا ّت ا جااام تحقی ا اشاااره کاارد
مح ودی

دیگر این مطالعه به تعمایفبخشا یااتاههاا باا تشجّاه باه ماهیّا

پاژوهش ا جاام

ش ا ه برم ا گااردد بااه ظاار م ا رس ا زمینااههااای ج ی ا اهتمااال باارای تحقیقااات بیشااتر،
م تشا تا ری

از طریا متاشن ادبا دیگار ما نا شاعر و مایشانامه جها

جااام تااأثیر ایاان متااشن باار هشیّ ا

یادگیر ا گان باش ا بخااش دیگااری از ایاان تحقیقااات

ماا تشا اا بااه بررساا اثاارات وابسااته بااه جنساای
چگش گ سرمایهگذاری زبا

ت یاین ظریّاۀ

زبااانآمااشزان باار هشیّاا

ارهنگاا و

خارج معطشف ششد
کتابنامه

ااشاری ،ه و ا

،

( )0233ا علاآ هشیّ
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دربارۀ نویسندگان
زبااان ا گ یس ا دا شااگاه یاابد اس ا
مع ّما و اثاارات

 آمااشز،یادگیر ا گان

فرررنگیس شررهیدزاده دا شااجشی دکتاارای آمااشز
زمینااۀ پژوهشا مااشرد ع اقااۀ وی شااام هشیّا
داستانمحشر اس

زبان ا گ یسا گروه زبان و ادبیّات ا گ یسا دا شااگاه یبد

آمشز

گلنار مزدایسرنا دا شاایار آمشز

 ا گ یساا برای اه اف،  تجبیهوتح ی یازها:ع ای پژوهشاا ایشااان ع ارتا از

اساا

 تهیه و ت وین مطالب درسااا و هشی، ژا ر،  مهارت های ششاااتاری و گدتاری،آکادمیک
یادگیر گان

