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چکیده
«ســرما ه» کــی از مهــاهیم م ــم جامعهشناســی اســک ــه نشــان میدهــد ونونــه
ســااتارهاع عینــی جامعــه (اواعــد اجتمــاعی ،هن ارهــا ،ن

هــا ،ن ادهــا و ابرارهــاع

فرهننــی) میتواننــد بــر ســااتارهاع فهنــی افــراد و رفتارهــاع اجتمــاعی نــان تــیریر
بنذارنــدم م متــر س ســرما ههاع مطــر شــدع عرارتانــد از ســرما ههاع ااتصــادع،
فرهننــی ،اجتمــاعی و طریعــی ــه میتواننــد بــر اننیــرع ،توجــه ،رفتــار ،ننــرش و
اعت ــادات زبــان موز تــیریر بنذارنــدم از نجــا ی ــه حــواد دروازع ورود بــه در
جامعة زبانی اسـک و بـا توجـه بـه ارترـاا تنناتنـ

حـواد و میـران هی ـان زبـان موز،

بهنظر میرسـد کـی از سـرما هها ی ـه میتـوان بـه سـرما ههاع د نـر افـرود ،سـرما ة
هی ــانی-حســی باشــدم هــدا از جســتار حا ــر معرفــی ســرما ة هی ــانی-حســی و
بررســی رابطــة ن بــا انــواس ســرما ههاع ااتصــادع ،اجتمــاعی ،فرهننــی و طریعــی در
زبــان موزع موفــا اســکم نتــا

نشــان میدهنــد براــوردارع بیشــتر از هــر ــ

ســرما ههاع ااتصــادع ،اجتمــاعی ،فرهننــی و طریعــی من ــر بــه افــرا
هی ــانی-حســی در زبــان موز شــدع ــه ا ــس امــر باع ـ

از

ســرما ة

ف ــم میــان فهنــی و تس ـ ی

ــادریرع اواهــد شــدم مــدرد میتوانــد بــا بــه ارریرع ا ــس ســرما هها در تــدر

،

حــواد زبــان موز را بیشــتر درریــر ــردع و بــا رســاندن وع بــه مرحلــة درون رــاهی
میران هی ان مثرک ،توجه و اننیـرع را در او افـرا

____________________________
تاریخ دریافت  7931/26/62 :تاریخ پذیرش 7931/20/79 :
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از ا ـس شــیوع ،مطالــد در فهــس زبــان موز ن اد نــه اواهــد شــد و او تما ـ بیشــترع بــه
ارتراا و مشار ک فعال اواهد داشکم
کلیدددوا هها :ســرما ه ،هی ــان ،حــواد ،ســرما ة هی ــانی-حســی ،هَیَ امَــد ،ف ــم
میانفهنی
 .۱مقدمه

امــروزع نیــاز روزافــرون بــه ارتراطــات ج ــانی ،ااتصــادع و سیاســی اهمیــک مســةلة
زبــان موزع را روشــس میســازدم ا ــس نیازهــا مدرســان زبانهــاع اــارجی را وادار بــه
جســت وع شــیوعهاع نــو س و بــهروز تــدر

ــردع اســکم مــدرد با ــد رــاع باشــد ــه

هــدا از مــوزش ًــرفام فــراهمنمــودن اطلاعــات بــراع زب ـان موز نیســک ،بلکــه ونــوننی
ررــک اطلاعــات زبــانی نیــر در مغــر اهمیــک بســیارع داردم بــه س ـ س د نــر ،مــدرد با ــد
شـیوة تــدر

اـود را بــهنحـوع انت ــان نــد ـه دانـ

زبـانی را بــا ن

هـا ی ــه ا هــا

می نــد ،وارد فهــس زبــان موز نــد و فرا نــد ــادریرع در حافظــة بلندمــدت وع تثریــک
شودم
بــا توجــه بــه ترفیــک محــدود مغــر انســان در پــردازش اطلاعــات ،سیســتم توجــه 7وع
م رور اسـک از میـان محر هـا انت ـان نـد و بـراع ا نکـه فرا نـد ـادریرع اتهـاب بیهتـد،
م ــدار ز ــادع توجــه مــورد نیــاز اســک (نیســس و بــالمر7391 ،؛ اشــمیک)7331 ،م بنــابرا س
جلــد توجــه زبــان موز از جملــه مــواردع اســک ــه در تــدر

مــدرد و در همــة

لادهــاع ــادریرع زبــان دوم حــا ر اهمیــک اســکم کــی از عــواملی ــه ممکــس اســک
توجــه زبــان موز را دســت وش تغییــر نــد و بــر ــادریرع زبــان دوم و میــران توجــه او در
لــاد درد تــیریر بنــذارد ،ت ربیــات رذشــته و دانــ

پی زمینــهاع 2او در زبــان مرــدأ

اســک؛ بــد سمعنا ــه م موعــة ت ربیــات و مواتــههاع انســان در طــول زنــدری ،دان ـ
پیشیس او را تشکی میدهـدم ا ـس شـرکة اطلاعـاتی در جامعـة زبـانی زبـان اول زبـان موز بـا
نچــه در زبــان دوم می مــوزد ،میتوانــد هــمســاز ــا متهــاوت باشــدم ارــر زبــان موزان در
1. Attention
2. Background Knowledge

سال پن اع و کم

معرفی مه وم «سرما ة هی انی-حسی» و بررسی تیریرات ممم

9

لــاد درد ،ســااتمان فهنــی نامناســری ســد ننــد ،فرا نــد ــادریرع عمی ــی شــک
ن واهــد ررفــکم از ســو ی د نــر ،مــار

( )7981مه ــوم «ســرما ه» 7را مطــر می نــد و

بورد ــو ( )7398ا ــس مه ــوم را بســ دادع و ســرما ه را ماننــد شــرکهاع میبینــد ــه بــر
اننیــرع ،توجــه ،رفتــار ،ننــرش و اعت ــادات فــرد تــیریر مــیرــذاردم الرتــه «نظر ــة ســرما ه در
نرد وع ،شک

املـام متهـاوتی بـا نظر ـة مـار

ـه نظر ـهاع ااتصـادع اسـک و مشـکلات

بشـــرع را در ااتصـــاد میدانـــد ،دارد» (فکـــوهی ،7999 ،صم )19م «بورد ـــو بـــه ســـرما ه
ج ـک فرهننـی-اجتمــاعی مـیدهـد و ن را بــه حـوزة مـوزش و فرهنـ

نیـر مـی شــاند»

(با ــا  ،7997 ،صم )3م بنــابرا س ،افرونبــر «ســرما ة ااتصــادع» 2ــه توســ مــار
مطــر شــد ،بورد ــو (« )7398ســرما ة فرهننــی» 9و «ســرما ة اجتمــاعی» 4را نیــر معرفــی
می ندم هـدا وع از مطـر ـردن سـرما ههاع مـذ ور ا ـس اسـک ـه نشـان دهـد ونونـه
ســااتارهاع عینــی جامعــه (اواعــد اجتمــاعی ،هن ارهــا ،ن

هــا و ن ادهــا) و ســااتارهاع

فرهننــی (ابــرار فرهننــی ماننــد رســانه ،تــان و یــرع) میتواننــد بــر ســااتارهاع فهنــی
افــراد و رفتارهــاع اجتمــاعی نــان تــیریر بنذارنــدم لــازم بــه ف ــر اســک ــه ســرما ههاع
د نرع هـم از جملـه سـرما ة طریعـی 1مطـر شـدع اسـک ـه میتوانـد در ـادریرع ن ـ
ا ها ندم
بــا توجــه بــه ا نکــه حــواد را میتــوان دروازعاع بــراع ورود بــه در ج ــان دانســک و
ارترــاا نرد کــی میــان اســتهادع از حــواد و میــران هی ــان ت ربــهشــدع وجــود دارد ،بــهنظر
میرســد کــی د نــر از ســرما هها ی ــه میتــوان بــه دس ـتهبندع انــواس ســرما هها افــرود،
ســرما ة هی ــانی-حســی
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(پی اــدم ،شــکیرا ی و شا ســته )2179 ،اســکم از ن ــا ی ــه

مرــود بررســی رابطــة انــواس ســرما هها بــا کــد نر در امــر مــوزش زبــان دوم احســاد
میشــود ،در ا ــس جســتار پــ

از بررســی ن ــ

انــواس ســرما ههاع ااتصــادع ،فرهننــی،
1. Capital
2. Economic Capital
3. Cultural Capital
4. Social Capital
5. Natural Capital
6. Emo-sensory Capital

4

شمارة دوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

اجتمــاعی و طریعــی در مــوزش ،ســرما ة هی ــانی-حســی معرفــی میشــودم رــاهی از ا ــس
نــوس ســرما هها در ــادریرع زبــان ،باع ـ

شــنااک و در زبــان موز شــدع و بــد سترتید

تعاملــات ًــحی مــدرد بــا نــان افــرا

تســ ی فرا نــد

می ابــد ــه ا ــس امــر باعــ

ادریرع اواهد شدم از سـوع د نـر ،بـا توجـه بـه ا نکـه حـواد بـه پـردازش اطلاعـات در
فهــس مــ

ــردع و بــه شــرکة اطلاعــاتی (دانــ

پیشــیس) زبــان موز میافرا نــد ،هــدا

ننارنـدران از افــرودن مه ــوم «سـرما ة هی ــانی-حســی» بـه دســتهبندعهاع پیشــیس ســرما ه
ا ــس اســک ــه نشــان دهنــد ونونــه مــدرد میتوانــد بــا مــ

ســرما ههاع ااتصــادع،

فرهننــی ،اجتمــاعی و طریعــی حــواد بیشــترع از زبــان موز را درریــر نــد و بــه ترــ
میران هی ان مثرک ،توجه و اننیرة او را افرا

ن

دهدم

 .۲معرفی انواع سرمایه

تلــاش بــراع ــافتس عوامــ تیریررــذار بــر ــن

انســانی ،جامعهشناســان را بــه طــر

مهاهیم جد ـدع در ا ـس زمینـه سـوب دادع اسـک (اـدا ی)7999 ،م مه ـوم سـرما ه از دسـتة
مهــاهیم وندبُعــدع اســک ــه در بســیارع از حوزعهــاع جامعــه تیریررــذار اســک و از
ن ا ی ــه بــهنظر میرســد میتوانــد در زمینــة مــوزش و ــادریرع زبــان دوم نیــر ن ــ
عمــدعاع را ا هــا نــد ،در ز ــر بــه معرفــی ا ــس مه ــوم و م متــر س انــواس ن پردااتــه
میشود:
ســرما ه را ن ســتیسبــار ــارل مــار
بررگ در تـار

( )7999-7979مطــر

ــردم وع ش صــیتی

اند شـة فلسـهی ،ااتصـادع و اجتمـاعی بـود ـه بـه بحـ

و ااتصاد پردااته اسکم «او بـراع شـرا

زنـدری مـادع انسـانها ن ـ

دربـارة سیاسـک
بنیـاد س اا ـ بـودع

و معت ــد اســک پا ــة تحولــات اجتمــاعی بــر مرنــاع پیشــرفکها و تغییراتــی اســک ــه در
شــیوة تولیــد پد ــد می ــد و رواب ـ انســانی و ت ربیــات نــان میتوانــد بــهًــورت طر ــة
اجتماعی ت لـی نـد» (انصـارع ،7919 ،صم )73م «سـرما ه بـه هـر نـوس اابلیـک ،م ـارت و
توانا ی اطلاب میشـود ـه فـرد میتوانـد در جامعـه بـهًـورت انتسـابی ـا ا تسـابی دسـک
ابد و از نها در رواب اود بـا سـا ر افـراد و رروعهـا بـراع پـی بـرد مواعیـک اـود ب ـرع
بـــرد» (فکـــوهی ،7994 ،صم )741م ســـرما هها را میتـــوان امتیـــازات اجتمـــاعی در نظـــر
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ررفــک ــه در متمــا ر ردن افــراد نســرک بــه کــد نر در ســد رترــة اجتمــاعی ،جا نــاع و
منرلک و میران در مد ن ـ

م مـی ا هـا می ننـدم بـهعرارت د نـر ،بـر مرنـاع ا ـس امتیـازات

اجتماعی افراد در جامعـه وتـا گ رونـارونی بـر ع ـدع میریرنـد و بـر ا ـس اسـاد تهکیـ
اجتماعی افراد در طر ـات م تلـگ روع میدهـدم بـهتعریـر مـار

 ،افـراد بـهدلیـ مواعیـک

اجتمـــاعی متهـــاوت ،از ننرشهـــا و شـــیوعهاع تهکـــر متهـــاوت نیـــر براوردارنـــدم
ســرما هدارع از نظــر وع نظــامی اســک ــه دو طر ــة اجتمــاعی ســرما هدار و ــاررر داردم
سرما هداران ،مالـ

زمـیس و ابـرار تولیـد هسـتند و ـاررران بـراع امـرار معـاش اـود با ـد

براع نان ـار ننـدم بنـابرا س «مه ـوم سـرما ة ااتصـادع توسـ مـار

مطـر میشـود و

شام سرما ههاع مالی ،میراث و دارا ـی اسـکم ا ـس سـرما ه مسـت یمام اابـ ترـد

بـه پـول

اسک و شام در مد و ب یـة انـواس منـاب مـالی اسـک ـه بـهشـک ح ـوب مالکیـک ن اد نـه
میشود» (توسلی و موسوع ،7994 ،صم )1م
بورد ــو ( )2112-7391کــی از تیریررــذارتر س جامعــهشناســان فرانســوع اــرن بیســتم
اســک ــه تحکتــیریر مــار

 ،افــرون بــر ســرما ة ااتصــادع بــه وجــود انــواس د نــرع از

ســرما ه اعت ــاد داردم وع معت ــد اســک ســااتار اجتمــاعی جامعـة پیشــرفته را نمیتــوان تن ــا
با ا تهـا بـه سـرما ة ااتصـادع تحلیـ

ـرد ،بلکـه سـااتار اجتمـاعی ونـیس جـوامعی ماننـد

فضــاع اجتمــاعی پیچیــدعاع اســک ــه ســرما ههاع فرهننــی و اجتمــاعی نیــر در ن
براســاد مواعیکهــاع اجتمــاعی افــراد توز ــ شــدعاند و توز ــ بیشــتر ســرما ههاع
اجتماعی و فرهننی در میـان افـراد طر ـة اجتمـاعی اـاص میتوانـد تهـاوت طر ـاتی ا ـاد
نــدم از نظــر او هــر نــوس دارا ــی ،منــاب ــا الاهــا ی ــه در جامعــه داراع ارزش باشــند را
میتــوان بــه نــوعی «ســرما ه» دانســک (بورد ــو)7398 ،م بــد سترتید م متــر س ســرما ههاع
مطر شدع توس بورد و عرارتاند از:
سرمایة فرهنگدی :در شـرا
ن را بــهشــک

معـیس اابـ ترـد

بـه سـرما ة ااتصـادع اسـک و میتـوان

یهیکهــاع موزشــی (تحصــیلات و ســد اابلیــکهــاع فرهننــی و هنــرع،

بیــانی و لــامی) ن اد نــه ــردم اســتهادع از ســرما ههاع فرهننــی میتوانــد در ســد
مواعیکهــاع پُرمنرلــک اجتمــاعی ،مشــا

برتــر و در مــد بیشــتر ن ـ

م مــی را ا هــا نــد

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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(فا ـلی)7992 ،م افـراد از طر ــا سـرما ة فرهننــی میتواننـد شــیوة رفتـار ،رهتـار و نحــوة
عمـ اجتمـاعی اـود را از د نـر طر ـات جـدا ننـدم ابعـاد سـرما ة فرهننـی از د ـدراع
بورد و ( )7398عرارتند از:
سرمایة فرهنگدی تجسد یافته :7ا ـس نـوس سـرما ه بـه اصوًـیات و م ارتهـا ی ماننـد
حافظــه ،معلومــات سدشــدع ،م ارتهــاع ت ربــی و رفتــارع اشــارع دارد ــه نمیتــوان ن
را بــه د نــران وارــذار ــردم ا ــس ســرما هها بــهًــورت پیوســته وجــود دارنــد و بــهعنــوان
و ژریهاع ال ی فرد ترـد

شـدعاند؛ عنـی تن ـا ًـاحد ا ـس اصـا ک مالـ

ا ـس نـوس

ســرما ة فرهننــی محســون میشــود و نمیتــوان ن را از طر ــا ورارــک ،ار ــد و فــروش
و یرع به افراد د نر انت ال داد (بورد و)7331 ،م
سرمایة فرهنگدی عینید یافتده :۲ا ـس نـوس سـرما ه پـ
بهشـک

از سـرما ة فرهننـی ـه بیشـتر

الاهـا و اشـیاع مـادع ت سـم می ابـد ،از بـد یتر س و شـکارتر س نـوس سـرما ة

فرهننــی اســک ــه اابـ انت ــال بــه د نــران اســک و شــام تمــام اشــیا و الاهــاع فرهننــی
ماننــد تــان ،رســانهها و یــرع میشــودم ا ــس نــوس ســرما ه ارــر موزشــی بــر دارنــدران ن
میرذارد و در امر موزش و ادریرع بسیار م م اسک (شارسپور و اوشفر)7997 ،م
سددرمایة فرهنگددی نهادینهشددده :3لازمــة ا ـس نــوس ســرما ه ،وجــود افــراد بــا ًــلاحیک و
مسـتعد ج ـک سـد انـواس مـدر تحصـیلی و دانشـناهی اسـک؛ ز ـرا بـه مـ

ـواب

اجتمــاعی و بهدســک وردن عنــاو س بــراع افــراد ســد مواعیــک ــردع و بهًــورت پلــی
میــان ااتصــاد و فرهنــ
ااتصادع ترد

عمــ می نــدم عنــی میتوانــد ســرما ة فرهننــی را بــه ســرما ة

نـدم ا ـس بُعـد از سـرما ة فرهننـی اابـ انت ـال بـه یـر نرـودع و بـا مـ

م ــررات اجتمــاعی و بهدســک وردن مواعیکهــا ی ماننــد مــدار تحصــیلی بــراع افــراد
دارندة ن ،سد مواعیک می ند (نو انی)7999 ،م

1. Embodied Cultural Capital
2. Objective Cultural Capital
3. Institutionalized Cultural Capital

سال پن اع و کم

1

معرفی مه وم «سرما ة هی انی-حسی» و بررسی تیریرات ممم

سددرمایة اجتمدداعی :ا ــس ســرما ه در شــرا طی معــیس بــه ســرما ة ااتصــادع اابـ ترــد
اســک و میتوان ـد در جامعــه بــهشــک اًــالک و ش ـ رت وجــود داشــته باشــد (توســلی و
موســوع)7994 ،م بــهعرارت د ن ـر ،ســرما ة اجتمــاعی «منــاب وااعــی و بــال وعاع اســک ــه
در ارر عضو ک در شرکة اجتمـاعی ـا سـازمانهـا بـهدسـک مـی ـد» (بورد ـو)7398 ،م ا ـس
نــوس ســرما ه بــا تــیریر بــر امنیــک اجتمــاعی جامعــه ،ارترــاا میــان افــراد را ت و ــک می نــدم
افــراد میتواننــد بــا ســرما هرذارع بــر رواب ـ رروهــی و ســد مواعیــکهــاع اجتمــاعی،
و ــعیک ااتصــادع اــود را بــا براــوردارع از شــرکههاع رســتردعاع از رواب ـ  ،دوســتان و
شنا ان ب رـود ب شـند و بـه سـرما ة اجتمـاعی دسـک ابنـد (توسـلی)7992 ،م بـهطور لـی،
ارتراا میان انواس سرما ه از د دراع بورد و ( )7398را میتوان در نمودار  7نشان داد:

نمودار  .۱پیوند میان انواع سرمایهها از دیدگاه بوردیو ()۱891

براساد ا ـس نمـودار ،سـرما هها بـا کـد نر در ارترااانـد و اابلیـک ترـد

بـه کـد نر

را دارندم سـرما ة ااتصـادع ،شـکلی از سـرما ه اسـک ـه میتوانـد در االـد الاهـاع مـادع
ت لــی ابــد (ســهیرع و راســته)7998 ،م افــراد بــا داشــتس ســرما ة ااتصــادع میتواننــد
الاهــاع فرهننــی بیشــترع را در ااتیــار داشــته باشــند و از امکانــات تحصــیلی و موزشــی
بیشــترع براــوردار شــوند و از ا ــس طر ــا ســرما ة فرهننــی اــود را افــرا
(اـــدا ی)7999 ،م پـــ

از افـــرا

دهنــد

ســـرما ة فرهننـــی و اســـتهادع از ابرارهـــا ی ماننـــد

تاب انه ،رسانه وممم سـرما ة ااتصـادع و سـرما ة فرهننـی مـیتواننـد بـا هـم تر یـد شـوند
و رروعهــاع اجتمــاعی متهــاوتی را بــهوجــود ورنــد و ا ــس امــر م ــددام تولیــد ســرما ة
ااتصــادع اواهــد ــرد و فرا نــد بهًــورت وراــه تکــرار اواهــد شــدم بــد سترتید
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شمارة دوم

مواعیــک افــراد برحســد ح ــم و نــوس ســرما ة نهــا مشـ ک میشــود و جا نــاع نــان را
ابتــدا در اــانوادع و ســ

در جامعــه مشــ ک میســازد (مردعهــا)7991 ،م بنــابرا س،

تر یــد انــواس ســرما ههاع ااتصــادع ،اجتمــاعی و فرهننــی در میــران موف یــک افــراد دایـ
اســکم افــرون بــر ســرما ههاع م ــم اشــارع شــدع توســ بورد ــو ،کــی د نــر از انــواس
سرما هها ی ه میتوان در نظـر ررفـک سـرما ة طریعـی اسـکم منظـور از ا ـس نـوس سـرما ه،
دارا یهاع طریعـی ماننـد فاـا ر زمـیس ،اـا  ،دراـک ،ن ،تمـام موجـودات زنـدة متعلـا
بـه ن اســک و نچــه را بـهعنوان منرـ تولید ننــدع در طریعـک بــهوجود مــدع در برمیریــردم
بنــابرا س انســان اــود جــرو ســرما ة طریعــی محســون میشــود ــه تولیــدرر انــواس
سرما ههاســکم ا ــس ســرما ه را میتــوان بــهعنوان ســرما ة مــادر در نظــر ررفــک ــه بــه
ت و ــک انــواس ســرما هها م ـ

ــردع و میتوانــد بــا ت و ــک هــر ـ

از نهــا ،ســرما ة

ااتصادع تولیـد نـد؛ ز ـرا ا ـس سـرما ه در هـر منط ـة جغرافیـا ی ـه وجـود داشـته باشـد،
مــردم ن منط ــه را از ســرما ة ااتصــادع براــوردار میســازد و پــ

از ن ســرما ههاع

د نــر نیــر شــک اواهنـد ررفــکم پژوه هــاع ز ــادع در اــرن نــوزدهم و نیمــة اول اــرن
بیســتم بــر ا ــس امــر ًــحه میرذارنــد و ســرما ههاع طریعــی را موتــور رشــد ســرما ة
ااتصـــادع بهشـــمار می ورنـــد (ریلهاســـون2112 ،؛ بـــراوو-اورتنـــا و رررور ـــو)2111 ،م
بنـابرا س در پـژوه

حا ـر بــه ا ـس سـرما ه نیـر بـهعنـوان محر ــی بـراع ـادریرع توجــه

شدع اسکم
 .3سرمایه در آموزش زبان و تدریس

در تح ی ــات موزشــی ،جامعهشناســی و روانشــنااتی (پارســ و دوفــور2117 ،؛ ــیم
و اشــنا در2111 ،؛ انــ 2113 ،؛ پــرادو )2113 ،بــه ن ــ

انــواس ســرما هها در مــوزش

بسیار پردااته شـدع اسـکم در ا ـس پژوه هـا اعت ـاد بـر ا ـس اسـک ـه ت ـارن اجتمـاعی
و فرهننــی م تلــگ افــراد بــر نتــا

موزشــی نهــا تــیریر مــیرــذارد و در امــر مــوزش و

پــرورش بــه ســرما ههاع اجتمــاعی و فرهننــی با ــد اهمیــک بســیار دادم طرــا رهتــة و لیــامر
و بــردن ( )7331محــی

ــادریرع افــراد ن ــ

م مــی در ــادریرع نــان دارد و دسترســی

موزشــی بــه ســرما ههاع فرهننــی م تلــگ ماننــد ا نترنــک ،ــام یوتر ،تصــاو ر ،ن اشــی،
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تــان و واژعنامــه و ســرما ههاع اجتمــاعی ماننــد روابـ زبــان موزان بــا مدرســان ،والــد س،
اواهر و برادر و همسـالان در ا ـس محـی بـه ـادریرع نـان مـ

ز ـادع می نـدم سـلامه

( )2172نیر نشـان داد ـه سـرما ههاع ااتصـادع و اجتمـاعی بـر میـران موف یـک و عملکـرد
زبــان موزان تــیریر بســرا ی دارد و عــواملی همچــون میــران تحصــیلات والــد س ،میــران
نـان بـر عملکـرد تحصـیلی فرزنـدان نـان اابـ بررسـی اسـکم بررسـی

در مد و نوس شـغ

رابطة میـران اشـتیاب بـه فراریـرع زبـان دوم در دانشـ و ان برحسـد دسترسـی بـه سـرما ة
فرهننــی توس ـ

لمنــک ( )2111نشــان داد ــه دانش ـ و ان بــا ســرما ة فرهننــیااتصــادع

متوس نسرک بـه افـرادع ـه از سـرما ة ااتصـادع و فرهننـی پـا یسترع براـوردار بودنـد،
بیشــتر در فعالیکهــاع لاســی شــر ک ردنــد و بــه تکــالیگ اــود توجــه بیشــترع نشــان
دادنــدم بنــابرا س ن ـ

ســرما ههاع فرهننــی ،ااتصــادع و اجتمــاعی بــر میــران اشــتیاب بــه

فراریــرع زبــان تــیریر بســرا ی داردم در ا ــس راســتا ،رمــی ،ســیلانه و پــا م ر ( )7937بــه
بررســــی و ارز ــــابی  99زبــــان موز موسســــة زبــــان اننلیســــی از منظــــر ســــرما ة
فرهننــیاجتمــاعی پردااتنــدم افتــهها نشــان داد ــه ا ــس ســرما هها ــادریرع زبــان را تریــیس
می ننــد و دانش ـ و ان ارشناســی ارشــد نســرک بــه دانش ـ و ان ارشناســی و ــاردانی از
ســـرما ة فرهننـــیاجتمـــاعی نیتـــرع براوردارنـــدم پی اـــدم ،نو ـــانی و فبیحـــی
(2177الــگ) پرس ـ نامــهاع بــراع بررســی ن ـ

ســرما ة اجتمــاعی و ســرما ة فرهننــی در

زمینــة زبــان اــارجی طراحــی ردنــد و در ا ــس پــژوه
اجتمــاعی ،7همرســتنی اجتمــاعی ،2ســواد ،9تــوان
ررفتنــدم نــان در پــژوه

عــواملی همچــون تــوان

فرهننــی 4و بــرونررا ــی 1مــدنظر اــرار

د نــرع (2177ن) بــا مرنــا اــراردادن ســرما ههاع مطر شــدع

توس بورد ـو پرسـ نامـة سـرما ة اجتمـاعی و فرهننـی را بـر روع  729زبـان موز ـه در
حــال ــادریرع زبــان اــارجی بودنــد ،ان ــام دادع و بــه ا ــس نتی ــه دســک افتنــد ــه ا ــس
ســرما هها بــر م ارتهــاع و اررانــة زبــان اننلیســی (شــنیدنً ،ــحرک ردن ،اوانــدن و
1. Social competence
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3. Literacy
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نوشــتس) تــیریر داردم بــراع مثــال ،در لادهــا ی ــه از ابرارهــاع فرهننــی شــنیدارع
بیشترع ماننـد موسـی ی ،تةـاتر ،نسـرت و یـرع اسـتهادع شـدع بـود ،زبـان موزان در م ـارت
شنیدارع اود موفـاتر عمـ

ردنـدم بنـابرا س مـدرد با ـد توجـه و ـژعاع بـه سـرما ههاع

فرهننی ًـوتی و تصـو رع داشـته باشـد و از نهـا بـهعنوان ابـرار در تـدر

اـود ب ـرع

برردم همسو بـا ا ـس پـژوه  ،اشـرا و ابطحـی ( )2174نیـر اهمیـک سـرما ههاع اجتمـاعی
و فرهننــی را بــر روع م ارتهــاع شــهاهی (شــنیدن و ًــحرک ردن) در زبــان موزان
ا رانــی ــه مشــغول ــادریرع زبــان اننلیســی بــهعنــوان زبــان دوم بودنــد ،نشــان دادنــدمتیریر
سرما ههاع اجتمـاعی و فرهننـی بـر فرا نـد توجـه مشـتر
پیــرع ( )2178مــدنظر اــرار ررفتــه و نتــا

و ـادریرع زبـان موزان توسـ

حاً ـ از پــژوه

وع نشــان داد ــه توجــه

زبــان موزان تحــکتــیریر ا ــس ســرما هها اــرار دارد و ــادریرع زبــان دوم نیــر تحــکتــیریر
توجــه و ســرما ههاع زبــان مــوزان اســکم عنــی ارــر مدرســان زبــان از روشهــاع م تلــگ
براع ا اد توجـه مشـتر

زبـان موزان اسـتهادع ننـد ،میـران توجـه نهـا افـرا

می ابـدم

بنـــابرا س پیشـــرفک فراریـــرع زبـــان دوم بـــا روشهـــاع بیسفـــردع ،منط ـــی ،زبـــانی،
درونفــردع ،د ــدارع ،شــنیدارع و جنرشــی ااب ـ پی بینــی اســکم افــرونبــر توجــه ،تــیریر
ســرما ههاع مــذ ور بــر الاایــک زبــان موزان در پژوه هــاع بســیارع (ماننــد بنــی

و

بی ـدرمس7331 ،؛ جــان اســتینر2111 ،؛ فیشــر ،اســچارا و ــه2114 ،؛ ؛ پی اــدم و فبیحــی،
 )2177نیــر تی یــد شــدع اســکم بــراع نمونــه ،فبیحــی ( )7931نشــان داد ــه ســازعهاع
تشــکی دهندة ســرما ههاع اجتمــاعی و فرهننــی رابطــة مثرــک و معنــادارع بــا الاایــک
زبــان موزان دارنــد ــه ا ــس الاایــک بــا معــدل ـ

نــان رابطــة مثرــک و معنــادارع داردم

همــانرونــه ــه مشــاهدع میشــود ا لــد پژوه هــاع ان امشــدع در زمینــة مــوزش زبــان،
تــیریر متغیرهــا ی از اریــ پا نــاع ااتصــادع ،اجتمــاعی و ســرما ة فرهننــی را بــر عملکــرد
تحصـیلی ســن یدعاند و پروا ـ اسـک ــه در بررسـی موف یـک و عملکــرد تحصــیلی فــرد،
افــرونبــر عوام ـ اجتمــاعی ،ااتصــادع و فرهننــی ،ن ـ

عوام ـ فــردع ماننــد هی انــات و

حواد زبان موز نیر از اهمیـک ز ـادع براـوردار اسـکم بـر ا ـس اسـاد ،بـا توجـه بـه الـی
پژوهشــی در زمینــة بررســی ن ـ

هی ــان و حــواد بــهعنوان ســرما ه ،در ادامــه بــه معرفــی
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ا ــس ســرما ه و ن ـ

ن در نــار ســا ر ســرما هها بــر میــران ــادریرع زبــان موز پردااتــه

میشودم
 .4معرفی سرمایة هیجانی-حسی

مه ــوم ســرما ة هی ــانی-حســی ن ســتیسبــار در م الــهاع بــا عنــوان «وزن فرهننــی»7
توســ پی اــدم ،شــکیرا ی و شا ســته ( )2179معرفــی شــدع اســکم در پــژوه

مــذ ور،

ننارندران نشـان دادنـد افـرادع ـه داراع پیشـینة ااتصـادع ،اجتمـاعی و فرهننـی متهـاوتی
هســتند ،ج ــان را نیــر متهــاوت در می ننــدم بــر ا ــس اســاد ،نــان از  922دانش ـ و (271
زن و  711مــرد) بــا طر ــات اجتمــاعی ،ااتصــادع و فرهننــی متهــاوت اواس ـتند تــا هی ــان
ت ربــهشــدع براســاد میــران مواج ـه و نــوس ح ـ

اــود را در مــورد  1مو ــوس فرهننــی

( ــادریرع زبــان عربــی ،مس ـ د ،جمکــران ،نمــاز و حــرم مط ــر امــامر ــا(س)) بیــان ننــدم
نتــا

نشــان داد ــه افــراد بــا طر ــات ااتصــادع ،اجتمــاعی و فرهننــی متهــاوت ،میــران

هی ــان متهــاوتی را براســاد میــران مواج ــه و نــوس حــ

درریرشــدع ت ربــه ردعانــدم

بنــابرا س منظــور از «ســرما ة هی ــانی-حســی» ا ــس اســک ــه میــران هی انــات و حــواد و
نوس ت ربـة هی ـانی-حسـی بـراع اشـیا و مهـاهیم متهـاوت دنیـاع پیرامـون براسـاد ت ربـة
ااتصــادع ،فرهننــی و ــا حتــی محیطــی افــراد متهــاوت اســک (پی اــدم ،شــکیرا ی و
شا ســته ،2179 ،صم )27م ا ــس مه ــوم ر شــه در تهکــرات روانشــنااتی «هَیَ امَــد »2دارد
ــه میتوانــد منــت از مه ــوم جامعهشــنااتی «ســرما ه» باشــدم «درجــة هی ــانی» مه ــومی
جد ـــد در مراحـــ

زبـــانی اســـک ـــه ن ســـتیسبار در ســـال  7932توســـ پی اـــدم،

طراطرا یــان و نــاورع مطــر شــد و پــ

از ن پی اــدم ( )2171ا ــس مه ــوم را م ــدد

بسـ دادع و بــا اد ــام دو واژة «هی ــان» و «بســامد »9اًــطلا هَیَ امــد را بــراع ن بررر ــدم
ا س مه وم مرتنی بـر النـوع تحـولی-تهاوتهـاع فـردع مرتنـی بـر ارترـاا 4بـودع و بـر ا ـس
1. Introducing cultural weight as a tool of comparative analysis: An emotioncy-based study
of social class
2. Emotioncy
3. Frequency
)4. Developmental Individual- Differences Relationship-based (DIR
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فــرا اســتوار اســک ــه هی انهــا پا ــه و اســاد ادریرعانــدم عنــی هی انهــاع ناشــی از
اســتهادع از حــواد میتواننــد شــنااک فــرد را نســری ــردع و بــر میــران در او از ج ــان
تــیریر بنذارنــد (پی اــدم ،جــاجرمی و شا ســته)2178 ،م بنــابرا س ،واژرــان ه ـر زبــان بــراع
افراد م تلـگ هـر جامعـة زبـانی داراع درجـاتی از حـ

هی انیانـد ـه «هَیَ امَـد» ن واژع

نامیدع میشـودم در ا ـس د ـدراع ،هـر واژع را میتـوان براسـاد میـران مواجـه بـا ن و بسـته
بـه نــوس هی ــان ت ربــهشـدع در شـ

جا نــاع در نظــر ررفـک ــه بــهترتیــد عرارتانــد از:

هَیَ امَــد ت ــی ،)1( 7هَیَ امَــد شــنیدارع ،)7( 2هَیَ امَــد د ــدارع ،)2( 9هَیَ امَــد لمســی-
حر تــی ،)9( 4هَیَ امَــد درونــی )4( 1و هَیَ امَــد جــام )1( 8م «هروــه واژعاع داراع درجــة
بالــاترع از حــ

هی ــانی بــراع فــرد باشــد ،ــادریرع ن راحــکتر اســک و در ح ی ــک

ارترــاا مســت یمی میــان درجــة هی ــانی واژرــان و زبــان موزع وجــود دارد» (پی اــدم،
طراطرا یــان و نــاورع ،7932 ،صم )743م نمــودار  ،2ســطو وندرانــة هَیَ امَــد نســرک بــه
واژع را در ادریرع زبان به تصو ر می شدم

نمودار  .۲سطوح چندگانة هَیَجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،7
1. Null emotioncy
2. Auditory emotioncy
3 .Visual emotioncy
4. Kinesthetic emotioncy
5. Inner emotioncy
6. Arch emotioncy
7. Adapted from “Emotioncy in Language Education: From Exvolvement to Involvement”,
By R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of Interdisciplinary
Approaches to Language teaching, Literature, and Translation Studies. Iran, Mashhad.
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براســاد نمــودار  ،2بســته بــه انالهــاع حســی و اطلاعــات در افــکشــدع توسـ
تهســیرهاع متهــاوتی از ــ
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نــان،

مه ــوم در فهــس فــرد وجــود دارد (پی اــدم ،جــاجرمی و

شا ســته)2178 ،م بــراع ا نکــه ــادریرع جــامعی ًــورت پــذ رد ،فــرد با ــد بتوانــد از
سلسـلهمراتد ارا هشـدع بـراع هَیَ امَـد (ت ـی ،شـنیدارع ،د ـدارع ،لمسـی-حر تـی ،درونــی
و جــام ) بــهترتید بهًــورت افرا شــی عرــور نــدم هننــامی ــه فــرد مو ــوعی را هررــر
نشــنیدع باشــد ،نســرک بــه ن مو ــوس فااــد هررونــه حــ

عــاطهی بــودع و در نتی ــه،

هَیَ امَــد مو ــوس مــوردنظر بــراع وع در ســط ت ــی اســک و بــهلحاظ در  ،ن مو ــوس
در حــوزة «هیچ رــاهی» 7او اــرار داردم عنــی در ا ــس مرحلــه ،فــرد هــیچ اطلــاعی راج ـ بــه
مو وس نـدارد و مو ـوس بـراع وع املـام نا شناسـکم بـه محـش شـروس زبـان موزع ،فـرد
بهدلی داشـتس سـرما ة فرهننـی ،اجتمـاعی و حتـی محـی فیر کـی متهـاوت ،هـیچ شـنا ی
بـا فرهنـ

زبـان م صــد نـداردم از ن ـا ی ـه فرهنـ  ،محصـول ت ربیـات حسـی اســک و

ادرا ــات افــراد از ج ــان تاحــدودع توســ حــواد نهــا شــرطی میشــود ( لاســس،
 ،)7331بــراع مــوزش مهــاهیم جد ــد فرهننــی میتــوان دان ـ

وع نســرک بــه مو ــوس را

از ســط ًــهر بــه مراحــ شــنیدارع ،د ــدارع ،لمســی-حر تــی ارت ــا دادم هننامی ــه او
مو ــوس مــورد نظــر را بــراع ن ســتیسبار میشــنود ،درجــة هَیَ امَــد ن واژع از ســط ت ــی
به سط هَیَ امَـد شـنیدارع میرسـد و ت ربـة حسـی او ـ
بعدع ،بـا اسـتهادع از ابـرار فرهننـی ماننـد فـیلم ،فلـ

پلـه ارت ـا می ابـدم در مرحلـة

ـارت ،انیمیشـس و یـرع ،نسـرک بـه

مو ــوس داراع ســرما ة فرهننــی عینیک افتــه میشــود (هَی امَــد د ــدارع) و ارــر مو ــوس
مــورد نظــر را از نرد ــ

مشــاهدع ــردع ــا حتــی لمــ

نما ــد ،هَیَ امَــد ن از ســط

شــنیدارع و د ـدارع بــه ســط هَیَ امَــد لمســی-حر تــی ًــعود می نــد و در ا ــس مرحلــه،
هَیَ امَد فـرد وارد حـوزة برونارـاهی 2مـیشـود م بنـابرا س دربـارة واژة مـورد نظـر ،شـنااتی
لی حاً میررددم لازم به ف ـر اسـک ـه در ا ـس مرحلـه فـرد تن ـا از بیـرون بـا مو ـوس

1. Avolvement
2 .Exvolvement
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شــنا ی دارد و هنــوز در عمی ــی از مو ــوس در فهــس وع شــک ننرفتــه اســک؛ ز ــرا
هی انات ت ربهشدة وع هی انات دور 7هستندم
منظور از هی انـات دور ،ت ربیـاتی اسـک ـه افـراد بـهدلیـ ا نکـه ت ربـة مسـت یمی از
واژع ندارنــد ،ن را در فهــس اــود الــا می ننــد و ا ــس فهنیــات بــا وااعیــک فاًــله داردم
در مرحلــة لمســیحر تی بــا براــرارع ارترــاا لمســی بــا مو ــوس ،درریــرع ح ـواد بیشــتر
میشــودم در ا ــس مرحلــه هــدا ا ــس اســک ــه زبــان موزان اجــراع مو ــوس را از نرد ـ
مشاهدع ننـد و بـا ن ارترـاا بیشـترع براـرار نما نـدم بنـابرا س فرًـک تعامـ و مشـار ک
بیشترع بـراع نـان فـراهم میشـودم در مرحلـة درونـی ،زبـان موز ن ـ
و با ــد مو ــوس را بــا ا هــاع ن ـ

فعـالترع پذ رفتـه

بهًــورت عملــی ان ــام دهــدم بنــابرا س همــة حــواد

شــنیدارع ،د ــدارع ،لمســی و حر تــی در او فعــال اســک و بــهتر ـ افــرا

بســامد ت ربــه،

هَیَ امَــد درونــی از ن واژع ا ــاد میشــودم از ن ــا ی ــه زبــان موز اجــازة حر ــک و
ا هــاع ن ـ

دارد ،و ــعیک بــدن وع در حالــک مناســد و راحتــی اــرار دارد و از ن ــا ی

ه بدن بر حـواد ارـر میرـذارد ،حـواد زبـان موز بـا راحتـی و ـعیک بـدن او در لـاد
بهاوبی ت و ک میشـودم در مرحلـة جـام نیـر درریـرع حـدا ثر حـواد مـد نظـر اسـک و
مــدرد ،زبــان موز را بــه ان ــام پــژوه

و تهحــک دربــارة مو ــوس تر یــد می نــدم از

ن ــا ی ــه زبــان موز بــهتن ــا ی درریــر تح یــا اســک ،از تمــام حــواد اــود بــراع در
مو ــوس م ـ

میریــرد و مطالــد در فهــس او تثریــک و درونیســازع میشــود (پی اــدم

و ابراهیمی)7938 ،م
بنــابرا س در و ــادریرع عمی ــی از مو ــوس مــورد نظــر شــک اواهــد ررفــک و او
بــه مرحلــة درون رــاهی 2و ت ربــة هی انــات نرد ــ

بــه وااعیــک 9دســک افتــه اســک

(ابراهیمــی ،اســتاجی ،پی اــدم و امــیس ــردع)7938 ،م بنــابرا س مــدرد میتوانــد بــا
درنظررــرفتس حـــواد و هی ــان بـــهعنوان ســـرما ههاع موزشــی ،روشهـــاع تـــدر
رونــارونی براســاد میــران تر یــد حــواد بــراع اــود بررر نــد و تــدر

اــود را

1 .Distal emotions
2. Involvement
3. Proximal emotions
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از روشهــاع شــنیدارع ،د ــدارع ،لمســی-حر تــی ،درونــی ،جــام و

از ا ـس روشهـا بـا کـد نر ان ـام دهـدم در ا ـس شـیوة تـدر

 ،ارـر حـ

زبان موز تغییر ابد ،بـهدنرال تغییـر حـ  ،هی ـان وع نیـر تغییـر افتـه (مثرـک ـا منهـی) و
وااعیـک را بـهدنرـال اواهـد داشـکم بـهعنوان مثـال ،ونانچـه

ا س امر نناع متهـاوت در در

زبان موز در مـورد «فسـن ان» بـهعنوان ـذا ی ا رانـی ،ف ـ ت ربـة شـنیدارع داشـته باشـد،
تن ا ح

شنوا ی او تحر ـ

شـدع اسـکم ممکـس اسـک ا ـس ت ربـه ـه بهًـورت مسـت یم

و در محــی ًــورت ن ذ رفتــه ،در وع احســاد منهــی ا ــاد ــردع و ــذاع مــذ ور بــه
نظر او نااوشا ند باشـد؛ ز ـرا در مرحلـة شـنیدارع ،بـار ز ـادع بـر شـنااک زبـان موز وارد
میشود و او با ـد فرا نـد رمررـذارع اًـوات و توجـه بـه مش صـات دسـتورع و پـردازش
ســرعک رهتــه را بــهطور همرمــان ان ــام دهــدم بنــابرا س ،از ن ــا ی ــه اــادر بــه د ــدن
ســ ننو و بافــک وااعــی ســ س نیــر نمیباشــد ،احســاد اســتنی و ســالک در وع
بهوجود مـدع و هی ـان منهـی تولیـد اواهـد شـدم در م ابـ  ،ارـر تصـاو ر و فـیلم مربـوا
به ا س ـذا را برینـد و مـوزش بـه شـیوة د ـدارع بـراع او ًـورت پـذ رد ،بـهدلیـ ا نکـه
براع وع اطلاعات بـافتی و محیطـی بـا تصـو ر فـراهم شـدع اسـک ،اعتمادبـهنهـ

بیشـترع

را در در شــنیدارع و ســ سرهتس ت و ــک اواهــد ــردم بنــابرا س ،احســاد لــذت و
رور بیشترع را ت ربه اواهـد ـردم در مرحلـة بعـدع تـدر
را بــه لــاد وردع و زبــان موز اجــراع طــر
نرد ـ

 ،ونانچـه مـدرد ا ـس ـذا

ن و محصــول ن ــا ی تر یــد ا ــس اجــرا را از

مشــاهدع نــد ،تشــو ا اواهــد شــد بیشــتر در مــورد احساســات اــود در لــاد

درد ًــحرک نــد و ارــر در مراحــ شــنیدارع و د ــدارع هی ــانی منهــی نســرک بــه
مو ــوس داشــته اســک ،بــا لمـ

ن از نرد ـ

تغییــر هی ــان مــیدهــدم در مرحلــة درونــی،

میتوان از زبان موز اواسک اـود ا ـس ـذا را طرـا دسـتور ارا ـهشـدع طـر
اســاد ،هــدا ک و نتــرل عواطــگ زبــان موز راحــکتر میشــود؛ ز ــرا وع ن ـ

نـدم بـر ا ـس
فعــالترع

را در لــاد پذ رفتــه و فرا نــد اــودابرازررع ب تــر ًــورت میپ ـذ ردم ا ــس امــر موجــد
درریرع دوسـو ة زبـان موزان بـا کـد نر و مـدرد شـدع و نـان بـا ا هـاع ن ـ  ،ب تـر در
مــورد هی ان ـات اــود ًــحرک اواهنــد ــردم در مرحلــة جــام نیــر بــا ان ــام تکلیــگ و
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جســت وع بیشــتر در مــورد مو ــوس ،مطالــد بــراع زبــان موز ن اد نــه شــدع و هی انــات او
به حدا ثر اواهد رسـیدم در نتی ـه همـانرونـه ـه مشـاهدع میشـود ،هی انـات و حـواد،
ســرما ههاع موزشــی هســتند ــه ن ـ

م مــی در ــادریرع زبــان موزان دارنــد و مــدرد

میتواند با تغییر حـواد ،هی انـات نـان را بهًـورت منهـی ـا مثرـک دسـک ـارع ـردع و
یهیک موزش اود را به حدا ثر برساندم
همــانرونــه ــه در النــوع تــدر

هَیَ امَــد مشــاهدع شــد ،داشــتس ت ربــة حســی-

هی انی از مهـاهیم ،اشـیا و پد ـدعهاع دنیـاع پیرامـون میتوانـد بـر تهکـر ،هی ـان و اننیـرة
فــرد بــراع ــادریرع ارــر بنــذاردم از ســوع د نــر میتــوان رهــک ح ـ

و هی ــان افــراد

میتواند تحـکتـیریر سـرما ههاع ااتصـادع ،فرهننـی ،اجتمـاعی و طریعـی نـان اـرار ریـردم
مــدرد میتوانــد بــا اســتهادع از ســرما ههاع فرهننــی عینیک افتــه (ماننــد لــو فشــردة
ًــوتی ،لــو فشــردة تصــو رع ،ما ــک و یــرع) بــر ســرما ة موزشــی زبــان موزان تــیریر
رذاشــته و ســرما ة فرهننــی ت ســم افتة نــان مث ـ حافظــه را نیــر ارت ــا ب شــد؛ ز ــرا بــا
اســتهادع از ا ــس ابــرار ،حــواد بیشــترع در ــادریرع درریــر شــدع و باعــ

میشــود

زبــان موزان مشــتابتر وارد تعامـ شــوند و نچــه می موزنــد بــراع مــدتزمــان طولــانیترع
در فهسشــان بــاای بمانــد (بینــر)2119 ،م از ســوع د نــر ،هننــامی ــه ســرما ة هی ــانی-
حســی بالــا بــرود ،در اً ـ ف ـم میــانفهنــی 7میــان مــدرد و زبــان موز ــا زبــان موز بــا
زبــان موز افــرا

می ابــد و فرا نــد ــادریرع تس ـ ی میشــودم بــراع نمونــه ،هننــامی ــه

دو فرد داراع ت ربة هی ـانی-حسـی ـم و ز ـاد نسـرک بـه ـ

مه ـوم هسـتند ،بـه همـان

میــران داراع در متهــاوت ــعیگ و اــوع نســرک بــه مو ــوس میباشــند ــه ارــر بــا
کــد نر وارد ًــحرک شــوند میتواننــد ت ربیــات اــود را بــا کــد نر ت ســیم ــردع و بــر
میــران در و هی ــان کــد نر تــیریر بنذارنــدم ا ــس امــر را میتــوان در نمــودار  9نمــا
داد:

1. Inter-subjectivity
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نمودار  .3رابطة فه میانذهنی افراد در یادگیری

براساد نمـودار  9شـ ک الـگ در مرحلـة برون رـاهی اـرار داشـته و هنـوز مطلـد را
بهًــورت شــنیدارع ت ربــه نکــردع اســکم امــا شـ ک ن در مرحلــة درون رــاهی اســک و
مطالــد بــراع وع درونــی شــدع اســکم عنــی ت ربــة وع از مو ــوس بــا ت ربــة شــنیدارع،
د ــدارع ،لمســی-حر تــی و درونــی همــراع اســکم هننــامی ــه ا ــس دو فــرد در ن ــ
زبان موز و مدرد ـا زبـان موز-زبـان موز وارد ارترـاا شـوند ،فـرد ن میتوانـد بـر میـران
در و ادریرع فرد الگ ارر رذاشته و وع را نیر به سط درون راهی برساندم
از ســوع د نــر ،زبــان موزان بــا ســرما ههاع ااتصــادع ،فرهننــی ،اجتمــاعی و طریعــی
متهاوتی اادام به ـادریرع زبـان می ننـدم سـرما ة طریعـی دسترسـی بـه منـاب جغرافیـا ی را
براع فـرد فـراهم میسـازد و دسترسـی راحـکتر بـه ا ـس سـرما هها باعـ
ح

تولیـد هی ـان و

بیشتر در وع اواهـد شـدم بـهعنوان مثـال فـردع ـه بـه لحـاظ جغرافیـا ی در مکـانی

زنــدری می نــد ــه در ن شــک زعهــران ًــورت میریــرد ،در ارــر مواجــه بیشــتر بــا
زعهران ،درون رـاهی بالـاترع نسـرک بـه ن داردم بنـابرا س ت ربـة هی ـانی-حسـی بیشـترع
را نســرک بــه ن فــردع ت ربــه می نــد ــه تــا نون زعهــران را از نرد ـ
اســکم ا ــس امــر در تــدر

مــدرد نیــر ن ـ

مشــاهدع نکــردع

بســرا ی دارد و مــدرد میتوانــد از انــواس
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ســرما ههاع طریعــی در راســتاع بالــابردن هی ــان زبــان موز در مرحلــة لمســی-حر تــی و
درونــی ب ــرع ریــردم س ـرما ة ااتصــادع نیــر در بالــابردن میــران هی ــان و حــواد زبــان موز
نـ

م مــی ا هــا می نــدم زبــان موزع ــه از ســرما ة ااتصــادع بالــاترع براــوردار اســک،

دسترســی بیشــترع بــه ســرما ة فرهننــی ( تــان ،رســانه ،مــوزع ،تةــاتر و یــرع) دارد و بــا
ب رعریرع بیشتر از ا س ابـرار فرهننـی ،تعاملـات اجتمـاعی ز ـادترع پیـدا اواهـد ـرد و بـا
افراد بیشـترع شـنا اواهـد شـدم از سـوع د نـر ،مرا ـر پیشـرفتة مـوزش زبـان ،دسترسـی
بیشــترع بــه ابــرار فرهننــی ماننــد تاب انــهها ،موزعهــا ،رســانههاع ًــوتی و تصــو رع
دارنـدم بــا اســتهادع از ابـرار فرهننــی بیشــتر حـ
شدع و نان تما

و هی ـان ز ــادترع در زبــان موزان تولیــد

بیشـترع بـه تعامـ بـا سـا ر زبـان موزان و مـدرد اـود دارنـدم بنـابرا س
اعتمــاد،

سـرما ة اجتمــاعی نــان نیــر ارت ــا اواهــد افـکم افــرا

ســرما ة اجتمــاعی حـ

همکـــارع و همرســـتنیهاع رروهـــی را نیـــر افـــرا

میدهـــد ـــه میتـــوان نـــان را

شــااکتر س نتی ــة ســرما ة اجتمــاعی در ارــر اســتهادع از ســرما ة فرهننــی بهشــمار وردم
بنــابرا س میتــوان رهــک میــران ســرما ة ااتصــادع اجتمــاعی فرهننــی طریعــی زبــان موزان
بــهطور معنــادارع میــران هَیَ امَــد نهــا را تعیــیس می نــدم بــا افــرا

ســرما ة ااتصــادع و

فرهننــی ،هَیَ امَــد بــه ســطو درونــی و جــام نرد ـ تر میرــردد؛ ورا ــه براــوردارع از
سـرما ههاع بیشــتر ،امکــان ت ــارن ز ــادتر را بــراع افــراد فــراهم می نــدم بنــابرا س ،بــهطور
لــی میتــوان رهــک بــا افــرا

مت ابــ همــة ســرما هها در نتی ــة اســتهادع از حــواد

زبان موز ،سرما ة هی ـانی-حسـی بیشـترع نیـر تولیـد اواهـد شـد ـه در م ا سـه بـا سـا ر
روشهــا بــه ــادریرع عمیــاترع اواهــد ان امیــدم براســاد افتــههاع پژوه هــاع
متعددع در زمینة موزش زبان ،نیـر مشـاهدع شـدع اسـک ـه بـا درریـرع هی ـان و حـواد
هروــه میــران هَیَ امَــد زبــان موز بالــاتر رود ،میــران در مطلــد (شــاهیان ،پی اــدم و
اواجــوع ،)2171 ،اشــتیاب بــه تعامــ (پی اــدم )2178 ،و اوانــدن (برســیپور)2178 ،
وع نیــر ارت ــا افتــه و بــا افــرا

میــران هی ــان مثرــک (ابراهیمــی ،پی اــدم ،اســتاجی و

امیس ــردع ،ز روــا ،)،ــرب در احســاد لــذت شــدع (ابراهیمــی ،پی اــدم ،اســتاجی و
امیس ــردع )7938 ،ــه همــة ا ــس عوامــ در ــادریرع زبــان ن ــ

م مــی ا هــا می ننــدم
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بنــابرا س در امــر مــوزش زبــان ،ارترــاا اابــ تــوج ی میــان انــواس ســرما ههاع ااتصــادع،
اجتمــاعی ،فرهننــی و حتــی طریعــی نــان بــا ســرما ة هی ــانی-حســی وجــود دارد ــه ا ــس
رابطه را میتوان در نمودار  4الاًه رد:

نمودار .4رابطة میان انواع سرمایه در یادگیری زبان دوم

 .2بحث و نتیجهگیری

مه ــوم ســرما ه کــی از نیتــر س واروونهــاع تریینــی در ملاحظــات جامعهشــنااتی
اســک ــه ســااتارهاع ااتصــادع ،اجتمــاعی ،سیاســی و فرهننــی جامعــه را مــد نظــر اــرار
میدهــد و اهمیــک ن در مــوزش زبــان دوم نیــر احســاد میشــودم ا ــس ســرما هها بــر
اننیــرع ،توجــه ،رفتــار ،ننــرش و اعت ــادات فــرد تــیریر دارد و من ــر بــه شــک ریرع
طــر وارعهــاع فهنــی زبــان موز از جامعــة م صــد و فرهن ـ

نــان اواهــد شــدم براســاد

نظــر بورد ــو ( )7398هــوش و اســتعداد فاتــی تن ــا دلیـ موف یــک ــا نا ــامی زبــان موز در
مرا ر موزش زبـان نیسـک ،بلکـه عوامـ م ـم د نـرع در موف یـک ـا نا ـامی زبـان موزان
دای ـ اســکم بــراع مثــال ،از ن ــا ی ــه ــادریرع زبــان دوم ،ــادریرع فرهن ـ
محسون میشـود و فرهنـ

جد ــد

محصـول ت ربـة حسـی جد ـد از بافـک جامعـه م صـد اسـک،

تیریر رواب حسـی بـر ارزشرـذارعهاع فرهننـی در ـادریرع زبـان دوم ن ـ

م مـی ا هـا

می نــد؛ ز ــرا در ابتــداع ـــادریرع زبــان دوم ،زبــان موزان تما ـــ دارنــد بــا همـــان
سرما ه هاع پیشـیس اـود در زبـان مـادرع بـه ـادریرع زبـان دوم ب ردازنـد و نـان را تغییـر
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ندهندم ا س امر در حـالی اسـک ـه براسـاد نظـر نینـد ( )2119و ـعیک مواتهشـدة ارلـی
زبــان موز (ســرما ههاع اجتمــاعی ،فرهننــی ،ااتصــادع و طریعــی) بــر بافــک موزشــی زبــان
دوم تیریررذار اسکم
از ســوع د نــر ،افــرونبــر اهمیــک انــواس ســرما ههاع ااتصــادع ،اجتمــاعی ،فرهننــی و
حتی طریعـی در امـر ـادریرع زبـان دوم ،هی انـات ناشـی از ت ربیـات حسـی بـه شـنااک
انســان ج ــک میدهنــد و بســته بــه انالهــاع حســی نســرک بــه اطلاعــات در مطلــد و
در افــکشــدع میتــوان تهســیرهاع م تلــگ از ـ
افــراد جامعــه ت ربــة کســانی از ــ

مه ــوم ارا ــه دادم از ن ــا ی ــه همــة

مه ــوم ندارنــد (براــی ف ــ واژعاع را شــنیدع و

براــی تن ــا تصــو ر ن واژع را د دعانــد) مه ومســازع متهــاوتی بــر مرنــاع ت ربــة حســی و
هی ــانی اــود از واژرــان دارنــد (پی اــدم ،جــاجرمی و شا ســته)2178 ،م در هَیَ امَــد
حســی اد ــام حــواد ،هی انــات و بســامد بــر تصــمیمریرع و اضــاوتهاع افــراد تــیریر
بســرا ی دارد و شــنااک نهــا را از ج ــان اــارل شــک میدهــد (پــی اــدم ،جــاجرمی و
شا ســـته)2178 ،م با ـــد ااطرنشـــان ســـااک ـــه ـــادریرع ،شـــرکة رســـتردعاع از
ارترــااهاســک ـه ش ـگ زوا ـاع پن ــان ن مســتلرم وا ـاوع لا ــههاع متهــاوتِ هی ــانی
محـی
لذتب

موزشـی اســک و تن ــا از ا ـس راع مـیتــوان فرا نــد ـادریرع زبــان را بــه اــاطرعاع
ترد

ردم

همــانرونــه ــه رر نســ س ( )2117کــی از شــااکهــاع اًــلی زبــان مــوزع را
هی انات میدانـد ،نمـیتـوان ن ـ

هی انـات و حـواد را در پیشـرفک زبـان موزان ناد ـدع

ررفــکم بنــابرا س ،توًــیه میشــود مــدرد بــه انــواس ســرما ههاع فرهننــی ،اجتمــاعی و
طریعــی توجــه ــردع و در ابتــداع تــدر

اــود بــه افــرا

ســرما ة هی ــانی-حســی

زبان موزان ب ـردازدم بـد سمنظور وع با ـد م ـر بـه ابـرارع باشـد ـه هَیَ اَمـد زبـان موزان
را نســرک بــه مو ــوس بــه بالــاتر س ســط برســاند و ــادریرع را در نــان درونــی نــدم
تدر

به شیوة ت و ـک روابـ بـیسفـردع و رروهـی ،اسـتهادع از ابـرار رسـانهاع د یتـال،

لو هــاع فشــردة موزش ـی ،تــد م ـ

درســی و جــروات موزشــی ،بازد ــد از موزعهــا و

رالرعهــاع هنــرع و ااتصــاص مکــان مطالعــة مناســد بــه زبــان موز از جملــه مــواردع
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هســتند ــه حــواد بیشــترع را در زبــان موزع بهًــورت شــنیدارع ،د ــدارع ،لمســی-
حر تی و درونی تحر ـ

می ننـد و مـدرد میتوانـد از ا ـس روشهـا بـراع سـد میـران

توجــه زبــان موز اســتهادع نــدم ســرما ههاع طریعــی نیــر میتواننــد در راســتاع بالــابردن
مــدرد بــهعنوان ســرما هاع ارزشــمند در

هی انــات و ارت ــاع شــنااک نــان در تــدر

نظــر ررفتــه شــوندم بــا بــه ارریرع منــاب طریعــی در تــدر

 ،مــدرد زبــان موزان را بــه

مرحلــة درون رــاهی رســاندع و از ن ــا ی ــه زبــان موزان هی انــات نرد ــ

را ت ربــه

می نند ،ت ربة هی انی و حسـی بیشـترع نسـرک بـه عوامـ محیطـی بیـرون در نـان تولیـد
اواهــد شــد و ــادریرع بــا عمــا بیشــترع ًــورت میپــذ ردم لــازم بــه ف ــر اســک ا ــس
ابرارهــا در ارت ــاع رشــد شــنااتی زبــان موز تــیریر اابــ تــوج ی دارنــد (و نوتســکی،
)7319م بنابرا س مشـاهدع میشـود ـه بـا اسـتهادع از ابـرار فرهننـی متعـدد بـهعنوان سـرما ه
میتــوان حـ

تعامـ بیشــتر و میـ بــه همرســتنی رروهــی را در زبــان موزان افــرا

و بــا ارت ــاع ســرما ة اجتمــاعی بــه میــران ــادریرع م ـ
نــی فرهنــ

( )2114همرســتنی اجتمــاعی بــهعنــوان منرــ

ــرد؛ ز ــرا طرــا پــژوه

دادع
رع

بــودع و بــر میــران ــادریرع

ارررذار اواهد بودم پُروا ـ اسـک ـه ارتراطـات بیشـتر زبـان موزان بـا کـد نر من ـر بـه
نــوعی تعامــ دوســو ه میشــود و تعامــ ســرما ة اجتمــاعی و فرهننــی بــر ــادریرع
تیریررــذار اســکم از ســوع د نــر «ســرما ة ااتصــادع را میتــوان بهًــورت ســرما هاع متـیرر
از ســرما ة اجتمــاعی در نظــر ررفــک ــه در نتی ــة تعامــ ســرما ة اجتمــاعی و فرهننــی
ًورت پذ رفته اسک» (فا لی ،7992 ،صم )91م
بـــهزعم پالینکســـر و بـــرون ( )7394رابطـــة مت ابـــ بـــیس زبـــان موز و مـــدرد و
ــاررروهی میــان زبــان موزان من ــر بــه افــرا
همســو بــا نتــا
مدرسان نرا د از ـ

پــژوه

میــران ــادریرع میشــود و ا ــس شــیوع

رابینســون ،مکــی ،رــاد و اشــمیک ( )2172اســک ــه معت دنــد

روش رابـک بـراع بـهدسـک وردن میـران توجـه اسـتهادع ننـد و با ـد

از ابرارهــاع رونــارون بــراع بالــابردن میــران ســرما ة فرهننــی در ــادریرع زبــان دوم ب ــرع
برنــدم مــدرد با ــد همــوارع از روش تــدر

ها ی اســتهادع نــد ــه هی انــات منهــی ماننــد

ننرانی ،تـرد ،ا ـطران را بـه حـداا رسـاندع و در م ابـ هی انـات مثرـک ماننـد شـادع،
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شمارة دوم

را در زبــان موزان ت و ــک نــد؛ ز ــرا تح ی ــات شــنااتی نشــان

دادعانـد ـه احساسـات اوشـا ند من ـر بـه تهکـرات انعطااپـذ ر اواهـد شـد و زبـان موز
ب تر اادر اواهد بـود تهکـرات و ا ـدعهاع اـود را تشـر

نـدم افـرون بـر ا ـس ،هی انـات

مثرــک بــر عملکــرد زبــان موز در پــردازش اطلاعــات نیــر تــیریر میرــذارد و مطالــد حافظــة
بلندمــدت ب تــر باز ــابی اواهنــد شــدم بنــابرا س تعامـ میــان مــدرد و زبــان موزان تسـ ی
شدع و ادریرع ب ترع ًورت اواهد پذ رفکم
نچه بـر مرنـاع افتـههاع پـژوه

پیشـن اد میشـود ا ـس اسـک ـه مدرسـان در فرا نـد

مــوزش زبــان دوم ،با ــد شــیوة تــدر

اــود را بهرونــهاع بررر ننــد ــه پاس ـ نوع نیــاز

فرهننــی و اجتمــاعی زبــان موزان باشــدم از ســوع د نــر ،افرونبــر انــواس ســرما ههاع
ااتصــادع ،اجتمــاعی ،فرهنن ـی و طریعــی ،با ــد هی انــات و حــواد زبــان موز را مــد نظــر
اـرار دادع و بـه علـا ا و نیازهـاع نــان نیـر توجـه ـافی مرــذول دارنـد؛ بنـابرا س توجـه بــه
سرما ة هی انی-حسی در نـار سـا ر سـرما هها مـ
در پــژوه

ز ـادع اواهـد ـردم از ن ـا ی ـه

حا ــر تن ــا بــه معرفــی ا ــس ســرما ه پردااتــه شــدع ،پیشــن اد میشــود در

پژوه هــاع تــی ن ـ

ا ــس ســرما ه در ــادریرع م ارتهــاع و اررانــة زبــان موزع مــد

نظر ارار ریردم
کتابنامه

ابراهیمی ،شم ()7938م بررســـی تـیریر تدر

مرتنی بر النوع «هَیَ امَد» بر ادریرع نکات فرهننی،

هَیَ امَد ،هی انات ،رانی ،هوشفرهننی ،سر هاع ادریرع و ننرش زبان موزان یرفارسیزبان
زن در ا رانم رسـالة د ترع زبانشناسی همنانی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشناع فردوسی
مش دم
ابراهیمی ،شم ،استاجی ،ام ،پی ادم ،رم ،و امیس ردع ،ام ()7938م بررسی تیریر استهادع از النوع هَیَ امَد
بر ننرش به ادریرع زبان موزانم فص نامة مطالعات زبان و ترجمه97-7 ،)2(11 ،م
ابراهیمی ،شم ،پی ادم ،رم ،اسـتاجی ،ام ،و امیس ردع ،ام ()7938م معرفی النوع هَیَ امَد و بررسی تیریر

ن در رانی و ســر هاع ادریرع ادریرندران زبان فارســی بهعنوان زبان اارجیم پژوه نامة
موزش زبان فارسی به یرفارسیزبانان92-11 ،)7(8 ،م
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ابراهیمی ،شم ،پی ادم ،رم ،اســتاجی ،ام ،و امیس ردع ،ام (ز روا ،)،بررســی تیریر تدر
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مرتنی بر

النوع هَیَ امَد بر هی انات زبان موزان یرفارسیزبان زن در ا رانم جستارهاع زبانیم
انصارع ،ام ()7919م نظر ههاع اشربندع اجتماعی و سااتار تار ی ن در ا رانم ت ران :رلم
با ا  ،رم ()7997م مصرام ترجمة اسرو ًرورعم ت ران :شیرازعم

بورد و، ،م ()7991م نظر ة ن  :دلا

علی و انت ان ع لانیم ترجمة مرتضی مردعهام ت ران :ن

و

ننارم

پی ادم ،رم ،طراطرا یان ،مم ،و ناورع ،صم ()7932م تحلی انت ادع و اربردع نظر ههاع فراریرع زبان
اول از پیدا

تا تکو سم مش د :دانشناع فردوسی مش دم

پی ادم ،رم ،و ابراهیمی ،شم ()7938م معرفی النوع «هَی امَد» شــیوعهاع افرا

فارسـی به زبان موزان یرفارسـیزبانم دومیس هما

ن در موزش زبان

ملی موزش زبان و ادبیات فارسی ،دانشناع

فردوسی مش دم
توسـلی. ،م ،و موسـوع ،مم ()7994م مه وم سرما ه در نظر ات لاسی

و جد د با تی ید بر نظر ههاع

سرما ة اجتماعیم نامه علوم اجتماعی92-7 ،28 ،م
ادا ی ،ام ()7999م بررسی رابطة سرما ة ااتصادع و فرهننی والد س دان

موزان با احتمال ارولی نها

در زمون سراسرع سال تحصیلی 7991م فص نامة ان مس موزش عالی ا ران94-81 ،)4(7 ،م

فبیحی ،رم ()7931م ن

سرما ة اجتماعی و فرهننی بورد و در توانمندعهاع اند شه الاب و موف یک

درسـی :مورد اوع موزش اننلیسـی به عنوان زبان اارجیم پا اننامة ارشـناسـی ارشد ،دانشناع
فردوسی مش دم
ســهیرع، ،م ،و راســتهم رم ()7998م بررســی رابطة ســرما ة ااتصــادع زنان با نوس رواب همســران در
اانوادعم م لة تح ی ات زنان741-774 ،)7(2 ،م
شارسپور ،مم ،و اوشفر. ،م ()7997م رابطة سرما ة فرهننی با هو ک اجتماعی جوانان (مطالعة موردع:
ش ر ت ران)م نامة علوم اجتماعی741-799 ،21 ،م

فا لی ،مم ()7992م مصرا و سر

زندریم امً :ر ًادب.

فکوهی ،نم ()7994م پیر بورد و :پرســمان دان

و روشــنهکرعم فصــ نامة علوم اجتماعی دانشــناع

فردوسی مش د787-747 ،)27(1 ،م
رمی ،مم ،ســیلانه ،م ،پا م ر ،م ()7937م فرهن
مطالعات برنامة درسی ا ران749-721 ،)28(1 ،م

و برنامه درســی موزش زبان اننلیســیم فص ـ نامة
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چکیده
تبادلــات بی المللــی ترجمــه ،داراخ اــارتار مر ــ حاشــیه ااــرخ بررــی زبانهــا در
مر ــ و بررــی دیگــر در حاشــیة ایــ اــارتار جــاخ میگیرنــدخ ترجمــة ادبیــات در
ارااــر جنــان االبــاً از زبانهــاخ مر ــ خ بــه زبانهــاخ حاشــیهاخ در جریــان ااــرخ
شمار زیـادخ از پژوه هـا ،در برراـی جایگـاب زبانهـاخ متاـاوت در نمـام بـی المللـی
ترجمـــه ،بـــه جریـــان ترجمـــهاخ را از زبانهـــاخ مر ـــ خ بـــه زبانهـــاخ حاشـــیهاخ
پردارتهاندخ بنـابرای جـاخ برراـی جریـان ترجمـهاخ از زبانهـاخ حاشـیه بـه زبانهـاخ
مر خ ،همچون روای ،در ادبیـات ایـ حـوزب رـالی ااـرخ لـها پـژوه

پـی

رو در

پی آن ااـر تـا بـا ااـتاادب از رویکـرد اـرخزمـانی ،بـه تلولـات جریـان ترجمـهاخ از
اــا  7331تــا  0272بپــردازدخ علــر ااــتاادب از رویکــرد اــرخزمــانی تــوان آن در
آشکاراــازخ الگوهــاخ پننــان در د دادبهــاخ زمانمنــد ااــرخ بــا ااــتاادب از دادگــان
موجــود در اــایر یونســکو ،یافتــهها نشــان دادنــد ــه در م مــو رونــد ن ولــی بــر
جریــان ترجمــه از فاراــی بــه رواــی حــا

بــودب ااــرخ نــمناً ،تللیله ـا بیــانگر دو

الگــوخ معنــادار بودنــد یــر رونــد اهشــی در دهــة نــود و یــر دورة افـ ای  -ــاه
در بــی اــا هاخ  0229تــا 0223خ نگارنــدگان پــ

از داــتیابی بــه ایــ یافتــهها ،بــا

ااتاادب از عوامل مؤثر در نمام جنانی ترجمه ،در صدد تبی ای الگوها بر آمدندخ
کلیدواژهها :جریان ترجمهاخ ،فارای ،روای ،ارخزمانی
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 .۱مقدمه
در چنــد دهــة اریــر ،چرر هــایی 7در مطالعــات ترجمــه اتاــا افتــادب ااــرخ از جملــه
چـرر

فرهنگــی (بســنر و لوفــور )7332 ،و چــرر

با انتشار تـا

جامعــهشــنارتی ــه از اــا 0221

اـارر جامعـهشنااـی ترجمـه ،0بـه همـر ولـ

و فو ـارخ 9اوج یافـر و

تا به امروز ادامه داشته اارخ
چـــرر

فرهنگـــی ،مـــت را در شـــبکهاخ از نشـــانههـــاخ فرهنگـــی مبـــدأ و مقصـــد

آشیانشدب میداند بـدی معنـا ـه بـی
ایاار حا

از آنکـه بـر مـت توجـه داشـته باشـد ،بـر فرهنـ

و

بـر آن مـت متمر ـ ااـرخ ایـ چـرر  ،افـ هـاخ پژوهشـی واـیعی را بـه

روخ پژوهشــگران گشــود ،چــرا ــه ترجمــه را ملصــو مســل روابــر ــدرت در بــافتی
میدانـد ـه ترجمـه در آن صـورت مـیگیـردخ بـدی ترتیـ  ،در چـرر

فرهنگـی ،ترجمـه

پدیدباخ اار ه بههیچروخ نمیتواند رنثی باشدخ
از اــوخ دیگــر ،توجــه اصــلی در چــرر
اجتماعی پیرامون متـرج و ترجمـه معطـو

جامعــهشــنارتی بــهاــوخ متــرج و شــرایر
مـیگـرددخ رااـتگاب چـرر

جامعـهشـنارتی

در مطالعــات ترجمــه علا ــة صــاح نمــران ایــ حــوزب در بــه ــارگیرخ نمریــههــاخ
جامعــهشنااــی در پــژوه هــاخ آنهااــرخ ایـ داــته از صــاح نمــران و پژوهشــگران ،از
نمریــات جامعــهشنااــانی همچــون پییــر بوردیــو ،نیکلــاس لومــان ،و برونــو لــاتور بنــرب
بردباندخ
بــهدنبــا پیــدای

ایــ چــرر

در مطالعــات ترجمــه ،پژوه هــاخ ارزشــمندخ در

رصــوم ماهیــر حرفــة ترجمــه ،رــود ادرا ــی مترجمــان ادبــی و نقـ

اجتمــاعی ترجمــه

در تبــاد آثــار ادبــی در اــط بــی المللــی ان ــام شــد (بــراخ مثــا  ،هیلب ـرون و اــاپیرو،
 0221ــازانووا)0222 ،خ یکــی از مســاکلی ــه در چــرر

جامعهشــنارتی ترجمــه مــورد

توجــه ــرار گرفــر ،جریــان ترجمــهاخ در اــط بی المللــی بــودخ در جریــان ترجمــهاخ،

1. Turns
2. Constructing a Sociology of Translation
3. Wolf & Fukari

اا پن اب و یک

03

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

تا ها الاهـایی هسـتند ـه بـا عبـور از مـرز شـورها و مرزهـاخ زبـانی انتشـار مییابنـدخ
لازم به ذ ر اار ه مـرز دولرهـا و مرزهـاخ زبـانی ال امـاً بـر هـ منطبـ نیسـتندخ برراـی
جریــان ترجمــهاخ ت ـ

یــا ملصــولات فرهنگــی داــت و

فراینــدهایی ااــر ــه باع ـ

میشوند ایـ جریـان بـه شـکلی نـابرابر اتاـا بیاتـد (هیلبـرون و اـاپیرو)0272 ،خ آنچـه در
تصــویر ایـ جریــان نــابرابر ،بــی
زبان و فرهنـ

از هـر چیـ دیگــر چشـ آزار ااــر ،حا میــر و تســلر

انگلیسـیآمریکـایی ااـر ،بـدی معنـا ـه ،در مقایسـه بـا االـ

شـورهاخ

جنان ،ه تا هـاخ زیـادخ از زبـان انگلیسـی بـه زبـان رـود ترجمـه مـی ننـد ،دو شـور
انگلـی

رـود نیسـتند (ونــوتی،

و آمریکـا پـهیراخ ادبیـات فرهنـ هـاخ بیگانـه بـه فرهنـ

)0222خ بــر ســی پوشــیدب نیســر ــه جریــان ترجمــهاخ ملصــولات فرهنگــی و ادبیــات،
تننا ب ـ

ـوچکی از جریـان اعلاعـات را تشـکیل میدهـد ـه در اـط جنـانی ردوبـد

میشــود (بیلســامیالر ،)0272 ،امــا همــی جریــان وچــر ،ب ــ

اعمــ پژوه هــاخ

ان ـامشــدب در حـوزة مطالعــات ترجمــه را بـا رویکــرد جامعهشنااــی در بـر میگیــردخ شــاید
ه ـ علــر اولویــردادن بــه مطالع ـة ملصــولات ادبــی آن باشــد ــه در مقایســه بــا ترجم ـة
متون فنی و ت صصی ـه بـا هـد

اعلا راـانی صـورت میگیـرد ،در ترجمـة ادبـی هـد

اایی ،انتقا ارمایة فرهنگی اارخ
از میــان تمــامی رویکردهــاخ جامعــهشــنارتی بــه مطالعــات ترجمــه ،رویکــرد پااــکا
ــازانووا ( )0222و جــان هیلبــرون ( )0220 ،7333از جــام تــری رویکردهاینــدخ ــازانوا
در تــا

رــود بــا عنــوان جمنــورخ جنــانی ادبیــات 7بــه نق ـ

ااااــی تبادلــات ملــل در

حوزة ادبیـات پردارتـه ااـرخ وخ نمریـة بوردیـو را در زمینـة تولیـدات فرهنگـی بـه بافـر
بی المللی شـاند و بـا ای ـار نشـان داد ـه ادبیـات ملـرهـاخ م تلـ

در میـدان ادبیـات

بی المللی ،جایگاب املاً نابرابرخ دارندخ
ـازانووا بـه ونـو نشـان مـیدهـد ـه جنـان ادبیـات نیـ همچـون جنـان ایااـر و
بــازار ،داــت و

اــازو ارهاخ پیچیــدة ننادهــاخ ملــی و ایااــی ااــر ــه«"باعــ

مـیشـوند ادبیـات یـر ملـر در جنـان اـلطه یابـد و ادبیـات ملـر دیگـر در ملـا بمانـد»
1. The World Republic of Letters
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(گلکــار ،7939 ،مخ )752خ بــه بــاور ــازانووا ،ادبیــات هــر ملت ـی اصــالتاً مقیــد بــه مل ـر و
ننادهاخ ایااـی رـود آن ملـر ااـر ،امـا داـت و

فراینـد ااـتقلا یـابی 7ااـر ،چرا ـه

همچــون اــایر حوزبهــاخ مســتقل ،ملیــراــتاندب 0و جنــانی ااــر و بــهعبــارتی ،بــه مل ـر
راصــی تعل ـ نــداردخ بــهزع ـ
بی المللی باعـ

ــازانووا ،بســتهبــودن فیــاخ ادبــی و دورخ از جریــانهــاخ

ر ـود یاـی و مـی ادبیـات ملـی مـیشـودخ چنانکـه از عقایـد ـازانوا بـر

میآیـد ،بررـی از ادبیـاتهـا توانسـتهانـد جایگـاب االـ

و رفیعـی در نقشـة ادبـی جنـان

بــهداــر آورنــد و از ای ـ رو ،از تــوان ادبــی بالــایی برروردارنــدخ در ای ـ رهگــهر بررــی
نویسندگان بررااته از حاشـیه توانسـتهانـد در د ادبیـات شـور رـود انقلـا

ادبـی ای ـاد

نماینــد و در اــط جنــانی نیــ شــنارته شــوند (نویســندگانی چــون بکــر ،فــالکنر و
جـوی )خ بنــابرای  ،مترجمـان میان یـان بی المللــی هسـتند ــه انتقــا متـون را از یــر فیــا
به فیـاخ دیگـر امکـانپـهیر مـیاـازند و در ایـ مسـیر ااـر ـه ارز

ادبـی اثـر ملـرز

میگرددخ
نمریــات ــازانووا داراخ دو نقطـة ــوت ااــرخ از یــر اــو اهمیــر ترجمــه را بــهمثابـة
اب ار وحـدت و اتلـاد فیـاخ ادبـی یـادآو میشـود و از اـوخ دیگـر ،ار ردهـاخ متاـاوت
آثــار ادبــی در چنــی بــافتی را متــه ر مــیشــودخ بــراخ مثــا  ،راعرنشــان مــیاــازد ــه در
اــیطرة ادبــی ،جریــان ترجمــهاخ از اــوخ زبانهــاخ مر ـ خ بــهاــوخ زبانهــاخ حاشــیهاخ
به من لة ارمایهاندوزخ اار ،چرا ـه نـ د زبـانهـاخ حاشـیهاخ و ـ ـوت ،9ترجمـه راهـی
اار بـهاـوخ اصـالر و تقـدمخ بـا ترجمـة متـون فـارر جنـان ،ملـی مـیگردنـدخ از عـر
دیگر ،ترجمه ناـوذ اـرمایة ادبـی از مر ـ بـه حاشـیه را بـهدنبـا دارد و بیـانگر ـوت یـر
زبـان و ادبیــات آن ااــرخ داداـة ــازانووا بــی
نق

از جریــان ترجمـهاخ از مر ـ بــه حاشــیه،

ترجمـه در جریـان معکـوس آن ااـر یعنـی از حاشـیه بـه مر ـ خ ایـ ترجمـه ااـر

1. Automatization
2. Denationalized
3. Poor languages
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ه به نویسندگان آثار ادبـی ـه بـه زبـانهـاخ فروداـر 7مـینویسـند ،تشـ
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مـیدهـد و

به آنها موجودیر جنانی میب شدخ
اگرچـه ترجمـه را مـیتـوان بـهرـودخ رـود پیونـد و التقـار فرهن هـا نامیـد ،امـا بایــد
اذعان داشـر ـه جریانهـاخ ترجمـهاخ تـا حـد زیـادخ بـه اـارتار بـازار جنـانی تـا

و

نمــام روابــر ــدرت میــان جوامــ زبــانی بســتگی دارنــد (دُاــوان)7339 ،خ هیلبــرون و
اــاپیرو ( 0221و  )0272بــا وامگیــرخ مانــوم نمــام جنــانی فرهنــ  0از دُاــوان ()0227
همچـون ـازانووا بـرای باورنـد ـه نمـام جنـانی ترجمـهاخ دارخ اـارتارخ الســلهمراتبی
و نابرابر اارخ بهمنمور اثبـات ایـ امـر هیلبـرون و اـاپیرو داـر بـه مقایسـة نسـبر تـ
ترجمه شدب زدنـد و برحسـ
مبدأ ت

ترجمه شـدب ،تللیـل رـود را پـی

ه بـه مونـو پـژوه
برحس

نـو و رانـر تا هـا ،تولیـد ملـی تـا
بردنـدخ آن ب ـ

در شـورها و زبـان

از تللیـل ایـ دو نویسـندب

حانـر بیشـتر مربـور مـیشـود ،مقایسـة ار ـام تـ

زبان مبدأ ااـرخ هیلبـرون و همکـار

ترجمهشـدب

بـا ااـتاادب از دادگـان مربـور بـه اـه دهـه

در اــایر یونســکو 9ــه از اــا  7313آاــاز مــیشــود ،بــه چنــی الگــوخ وانــلی پــی
بردباند:
 -بــی

از  55درصــد ت ـ

ترجمــه شــدب از زبــان انگلیســی بــه اــایر زبانهــا ترجمــه

شدب اار
 -پــ

از انگلیســی ،زبــانهــایی همچــون آلمــانی ،فرانســه ،و رواــی جایگــاب دوم را

دارند
 -هشتاد درصد ل ت

ترجمـهشـدب ـه در ایـ اـایر ثبـر شـدبانـد از چنـار زبـان

انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی و روای به اایر زبانها ترجمه شدباند
 -یر تـا اـه درصـد از تـ

ترجمـهشـدب از زبانهـاخ اـوکدخ ،ایتالیـایی و ااـپانیایی

برگردان شدباند

1. Dominated languages
2. Cultural world- system
3. Index Translationum
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 اــایر زبانهــا ،همچــون زبـان چینــی ،عربــی ،راپنــی و پرت ــالی ،اــنمی متــر از یــردرصـد را در بـازار جنـانی تــا

دارنـد ،هرچنـد تعـداد گویشــورانی ـه بـه بررـی از ایـ

زبانها صلبر می نند بسیار زیاد اارخ
بــهایــر از جریــان ترجمــهاخ نــابرابر ــه بــا فراوانــی چشــمگیر از زبانهــاخ مر ـ خ بــه
حاشــیهاخ در حر ــر ااــر ،در برراــیهاخ عمیـ تــر هیلبـرون و اــاپیرو انــافه مــی ننــد
ه نمام جنانی ترجمه داراخ ویژگیهاخ بارزخ اارخ ای ویژگیها به رار زیرند:
 -ارتبــار میــان زبانهــاخ حاشــیهاخ ،در االــ

مــوارد ،بــا میــان یگرخ زبانهــاخ

مر ـ خ همچــون انگلیســی ،آلمــانی و فرانســه صــورت مــیگیــردخ بــدی ترتی

ترجمــه از

یر زبان حاشـیهاخ بـه زبـان حاشـیهاخ دیگـر االبـاً از روخ ترجمـة ملصـو بـه زبانهـاخ
مر خ اتاا میافتد
 -تنــو رانــر ت ـ

ترجمــهشــدب از زبانهــاخ مر ـ خ نســبر بــه اــایر زبانهــا بیشــتر

اار
 می ـ ان تولیــدات فرهنگــی و جریــان آن بــا عوامــل ایااــی (همچــون روابــر ایااــیمیــان شــورها و جنرگیرخهــاخ ایااــی دولرهــا) ،عوامــل و روابــر ا تصــادخ (ب ـهویــژب
بازار بی المللی تا  ،رفـ موانـ بـازار تـا  ،میـ ان حمایـر دولرهـا از بـازار تـا ) و
عوامــل و روابــر فرهنگــی (بســتر منااــ

جنــر رلــ آثــار فــارر و پــهیر

اــرمایة

نمادی ) در ارتبار اار
 نمــام جنــانی ترجمــة اــارتار متصــلبی نــدارد و بــا تلولــات تــاری ی و ایااــی ازتعاد رارج میشودخ
بررای ایـ اعـداد وار ـام و نسـبرها از منمـر جامعـهشنااـی بـدی جنـر اهمیـر دارد
ــه ترجمـة تــا

تـأثیر و بازتــا

عمــومی داردخ در عصــر حانــر ،ترجمـة تــا

متیــم

انتقا ح مالکیر ااـر،خ امـروزب تمـامی اعـداد و ار ـام مربـور بـه ترجمـة تـ  ،ثبـر و
در آمارهــا ظــاهر مــیشــوندخ جوامـ  ،ت ـ
مینشینندخ

را ارزیــابی مــی ننــد و دربــارة آنهــا بــه بل ـ

اا پن اب و یک

99

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

اگــر زبانهــاخ حاشــیه در پژوه هــاخ مطالعــات ترجمــه مــورد بیمنــرخ پژوهشــگران
ــرار نگیرنــد ،مطالعــات حــوزة ترجمــه ،رــواب بــهللاظ زبــانشنااــی و رــواب از جنبــة
فرهنگی بـه حـوزة متعـاد ترخ تبـدیل رواهـد شـد و تننـا میـدان مطالعـة زبـانهـاخ االـ
ن واهد بـودخ افـ ون بـرای  ،بـا مطالعـة بیشـتر بـر روخ زبانهـاخ حاشـیهاخ روابـر پیچیـدة
ــدرت میــان زبانهــا ــه رــود متــأثر از عوامــل فرهنگــی ،ا تصــادخ و ایااــی ااــر،
شاا تر رواهد شدخ
ای بل

بهویژب براخ ما ه دهههاار بـا وجـود میـرا

انـی ادبیـات نـ مـان ،جـای ة

ادبـی نوبـل را از آن رـود نسـارتهای و در جنـان ادبیـات بـه راـمیر شـنارته نشـدبای ،
بسیار جالـ

پـژوه

توجـه و آموزنـدب ااـر (گلکـار)7939 ،خ بـدی ترتیـ

حانـر بـر آن

ااــر تــا اول ـاً ،تصــویرخ لــی از جریــان ترجمــهاخ آثــار ادبــی از زبــان فاراــی بــه زبــان
روای بهدار دهد و ثانیـاً ،بـا تواـل بـه رویکـرد مـی اـرخهـاخ زمـانی بـه توصـی
تبیی الگوهـاخ پننـان در دادبهـا بپـردازدخ لـازم بـه یـادآورخ ااـر ـه االـ

و

پژوه هـاخ

مشابه در زمـی جریـان ترجمـهاخ ،یـا مسـیر جریـان را از زبـان مر ـ خ انگلیسـی بـه زبـان
حاشیهاخ برراـی ـردبانـد یـا بـر اثـر یـر نویسـندة رـام تأ یـد داشـتهانـدخ بـراخ مثـا ،
حــدادیانمقــدم ( )0272بــا تأ یــد بــر مانــوم عاملیــر در انت ــا

آثــار و شــیوة ترجمــه در

ایــران ،جریــان ترجمــهاخ آثــار را از انگلیســی بــه فاراــی برراــی ــردب ااــرخ اوراــو
( )0272بــه برراــی آثــار ترجمــهشــدب از زبــان رومانیــایی بــه انگلیســی پردارتــه ااــرخ
نانکــر ( ،)0272بــا تأ یــد بــر بومیاــازخ آثــار ادبــی ،بــه چــاب و نشــر ادبیــات معاصــر
فاراــی در بــازار آمریکــا پردارت ـه ااــرخ نانکــر ( )0272در پــژوه
تبعیــدگر انــاز مواــوخ را در ااــترالیا مونــو پــژوه
تأ یــد بــر ش ـ

دیگــرخ نشـر اشــعار

رــود ــرار داد و ورنــر ( )0223بــا

نویســندب ،بــه برراــی جریــان ترجمــهاخ از زبــان پرت ــالی بــه زبانهــاخ

مر خ همچون انگلیسی ،فرانسه و آلمانی پرداررخ
آنعور ه پیدااـر ،او اینکـه هـیچ پژوهشـی بـهعـور متمر ـ جریـان ترجمـهاخ را از
فاراــی بــه زبانهــاخ ایرانگلیســی برراــی نکــردب ااــرخ دوم اینکــه پژوه هــاخ پیشــی ،
تننا با توجه بـه نواـانات ابـلمشـاهدب در نمودارهـا صـورت گرفتـه ااـرخ هرچنـد تاسـیر
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افـــروری هـــاخ ابـــلمشـــاهدب در نمودارهـــا و توجیـــه جریـــان ترجمـــهاخ برااـــاس
رویکردهــاخ جامعــهشــنارتی بــه ترجمــه میتوانــد بســیار روشــنگر باشــد ،بایــد در نمــر
داشــر ــه تمــامی نواــانات و فــراز و فرودهــاخ موجــود در نمودارهــا معنــادار نیســتند و
برری از آنها مـیتواننـد املـاً تصـادفی ر دادب باشـندخ در حقیقـر بـا اععیـر نمـیتـوان
ایــ نواــانات را تاســیر نمــودخ بــدی جنــر ،پــژوه

حانــر بــا تواــل بــه رویکــرد

ارخزمـانی در نمـر دارد بـه وجـود الگوهـایی ـه بـه شـکل معنـادارخ ابـل تاسـیرند ،پـی
ببردخ
پی

پژوه

رو در صدد پااخ به پرا

زیر اار:

7خ جریــان ترجمــهاخ از زبــان فاراــی بــه رواــی در اــا هــاخ  7313تــا  0272چگونــه
بودب اار؟
 .2روش پژوهش
 .۱ .2گردآوری داده

دادبهــاخ پــژوه

حانــر بــا ااــتاادب از دادگــان  Index Translationumدر اــایر

یونسکو گردآورخ شدخ لازم به ذ ـر ااـر ،بـا انت ـا

زبـان فاراـی بـهعنـوان زبـان مبـدأ و

زبـان رواـی بــهعنـوان زبـان مقصــد ،در ابتـدا دادبهــاخ موجـود مربـور بــه  2رانـر از اــا
 7313تــا  0272گــردآورخ شــد و پ ـ

از آن بــهدلیــل ملاحمــاتی چــون ملــدودیر ح ـ

گ ار

و آااناازخ تاسیر یافتـههـا ،تللیـلهـا تننـا بـر دادبهـاخ مربـور بـه رانـر ادبیـات

معطو

شدخ

 .2 .2روش تحلیل داده

نگارنــدگان در رویکــردخ مّ ـی بــه جریانهــاخ ترجمــهاخ از زبــان فاراــی بــه رواــی
با ااتاادب از رویکرد ارخزمـانی و بـا بـه ـارگیرخ مـد مر ـ -حاشـیه بـه تاسـیر دادبهـاخ
بهدارآمدب از اایر یونسـکو پردارتنـد ،چرا ـه بـا ااـتاادب از ایـ مـد میتـوان اـارتار
نامتقارن نمام جنانی ترجمه را بنتر شناررخ

اا پن اب و یک
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بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

 .۳ .2معرفی تحلیل سریهای زمانی

تللیل اـرخهاخ زمـانی بـه ت یـه و تللیـل م موعـهاخ از مشـاهدات اعلـا میشـود
ــه در فواصــل زمــانی مشــ

و بهصــورت متــوالی انــدازبگیرخ شــدب باشــندخ بنــابرای

مشــاهدة پدیــدب در عــو زمــان صــورت مــیگیــرد و دادبهــاخ اــرخزمانی را بــهوجــود
میآوردخ
هــد

از تللیــل اــرخهاخ زمــانی ــه در حــوزة ا تصاداــن ی و مطالعــات جــوخ

اربرد زیادخ دارد توصی

و تاسیر پدیدبها و همچنی پی بینی آنهاارخ

هر ارخزمانی میتواند داراخ چنار مؤلاه باشد:
7خ رونــد لــی 7یــا تمایــل بلندمــدت :ت ییــر مت یــر مــورد مطالعــه در یــر دورة عولــانی
بدون در نمر گـرفت نواـانات دورباخ ،فصـلی و نـامنم را رونـد لـی گوینـدخ بـهعبـارتی،
روند حر ات رو به بالا و پایی یـر اـرخزمـانی ااـر ـه نشـاندهندة ـاه

یـا افـ ای

بلندمدت مقادیر یر مت یر اارخ
0خ نواــانات فصــلی :0اف ـ ای

و ــاه

مقــادیر مت یــر در دوربهــاخ مــنم را نواــانات

فصــلی گوینــدخ ای ـ نواــانات در دوربهــاخ زمــانی وتــابتر از یــر اــا

ــه ال ام ـاً فصــل

نیستند ،صورت میگیردخ
9خ نواــانات دورباخ :9بــه نواــانات تکرارشــوندباخ اعلــا میشــود ــه در مــدتزمــانی
بی

از یر اـا (معمولـاً بـی

از دو اـا ) صـورت میگیـردخ یـر اـرخزمـانی میتوانـد

داراخ چند ت ییر دورباخ با عو دورة متااوت باشدخ
2خ ت ییرات نامنم یا نوفـه اـاید :2ت ییـرات ایر ابـل پی بینـی را گوینـد ـه فا ـد نمـ
و الگوخ مش صی اارخ
تلقی حانر در دو مرحله به تللیل دادبهاخ ارخزمانی پردارته اار:

1. Trend
2. Seasonal Variation
3. Cyclical Variation
)4. Irregular or Stochastic Variation (White noise
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در مرحلــة او  ،پــ

شمارة دوم

از تراــی نمــودار اــرخزمانی از دادبهــاخ مربــور بــه جریــان

ترجمهاخ از زبـان فاراـی بـه زبـان رواـی در بـی اـا هاخ  ،0272-7313نمـودار مربـور
بــه شــکل توصــیای تشــری شــدخ در حقیقــر ،اولــی مرحلــه در تللیــل اــرخهاخ زمــانی
تاسیر و توصی

گرافیکی پدیدة مورد مطالعه اارخ

در مرحلــة دوم ،بــراخ اعمینــان از برراــیهاخ چشــمی نمــودار در مرحلــة بــل و
همچنــی بــهمنمــور یــافت الگوهــاخ موجــود در دادبهــا بــا ااــتاادب از الگــوخ بــا
جنکینــ  ،7مــد رگراــیونی منااــ

جنــر توصــی

و تبیــی الگوهــاخ موجــود در

مشــاهدات ب ـه ــار گرفتــه شــدخ تللیــل اــرخهاخ زمــانی بــا الگــوخ بــا
مرحله را پشر ار میگهارد ه در جاخ مناا

-

-جنکین ـ اــه

به شر آن رواهی پرداررخ

 .۳نتایج تحلیل
 .۱ .۳توصیف گرافیکی سریزمانی مربوط به جریان ترجمهای از زبان فارسی به روسی

بهمنمور توصی
به فراوانی تـ

جریـان ترجمـهاخ از زبـان فاراـی بـه رواـی در ابتـدا نمـودار مربـور
ترجمـهشـدب در زمینـة ادبیـات بـا راـ نمـودار مـورد برراـی رارگرفـر

(شکل )7خ
02
75
72
5
2
7313 7327 7329 7325 7321 7323 7337 7339 7335 7331 7333 0227 0229 0225 0221 0223

زبان روای

شکل  .۱نوسانات جریان ترجمهای از زبان فارسی به روسی در سالهای  ۱191تا 22۱2
1. Box- Jenkins

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

اا پن اب و یک
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شــکل  7نشــان مــیدهــد ــه بــاوجود افــر و ری هــاخ فــراوان در دادبهــا ،وجــود یــر
رونــد ن ولــی ملــای در جریــان ترجمــهاخ از زبــان فاراــی بــه رواــی ،از اــا  7313تــا
 0223مشــنود ااــرخ همــانعــور ــه در شــکل مشــاهدب میشــود ،در فاصــلة بـی اــا هاخ
 27تـا  25تعــداد ترجمــههــا بــا زبــان رواـی در هــر اــا بــی
همی بازة زمانی ،امـا تعـداد تـ
عدد رایدب اارخ علـر شـی

از دب عــدد بــودب ااــرخ در

ترجمـهشـدب بـه زبـان انگلیسـی تننـا در اـا  20بـه 72

مناـی نمـودار نیـ تعـداد بیشـتر ترجمـههـا در اـمر چـ

نمودار ،نسبر به ای تعداد در نیمـة میـانی نمـودار ااـرخ لـازم بـه ذ ـر ااـر ـه م مـو
ادبــی ترجمــهشــدب از زبــان فاراــی بــه رواــی در ای ـ بــازة زمــانی  072عــدد بــودب

تـ
اارخ

 .2 .۳تحلیل دادههای سریزمانی با استفاده از الگوی باکس-جنکینز

بهعور لـی ،در اـرخهاخ زمـانی فـرب بـر ایسـتایی (مانـایی)7دادبهااـر ،هرچنـد در
اال

نمودارهـاخ اـرخزمانی بـهدلایـل م تلـ

اعـ از وجـود رونـد یـا ت ییـرات دورباخ،

ناایســتایی وجــود داردخ در یــر اــرخزمــانی نایســتا ،بررــی از ویژگیهــاخ آمـارخ همچــون
میانگی  ،واریان

و رود هـ بسـتگی ،در عـو زمـان یکسـان ااـرخ جنـر برراـی وجـود

طعــی رونــد در دادبهــاخ اــرخزمانی ،در ابتــدا مــیبایســر از ایســتایی دادبهــا اعمینــان
حاصل نمودخ اگر دادبها فا ـد ایسـتایی باشـند یعنـی رونـدخ اف ایشـی یـا اهشـی معنـادارخ
را در د رــود دارنــدخ بنــابرای پــ

از حصــو اعمینــان از وجــود رونــد معنــیدار در

دادبهــا ،از عریــ رونــدزدایی 0میتــوان اــایر مؤلاــههاخ موجــود در اــرخزمــانی را
مش

نمودخ
بـراخ داــتیابی بـه بنتــری مـد توصــی  ،تبیـی و پی بینــی دادبهـا مــیبایسـر چنــار

مرحله را پشـر اـر گهاشـر :شـنارر مـد  ،بـرآورد مـد  ،بـازبینی و پـی بینـیخ بـهدلیل
آنکه پژوه

حانر صـد پـی بینـی دادبهـا در آینـدب را نـدارد ،تللیلهـاخ اـرخزمانی تـا

اه مرحله ان ام شدخ
1. Stationarity
2. Detrending
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در اجراخ الگوخ با

شمارة دوم

-جنکینـ در ابتـدا مانـایی دادبهـا بـا آزمـون ریشـة واحـد دیکـی

فولر 7آزمونشد (جدو )7خ
جدول  .۱نتایج آزمون مانایی بر روی دادههای خام از فارسی به روسی
ریشة واحد دیکی-فولر
مقدار بلرانی آزمون

t-statistic

P

211252خ -0

20222

اط %7

213900خ -9

اط %5

321121خ -0

اط %72

200323خ -0

آنچــه در جــدو  7تاســیرپهیر ااــر مقایســة ــدرمطل مقــدار بلرانــی آزمــون ()3200
در اــط  p<0.05ااــر ــه از مقــدار ریش ـة واحــد دیکــی-فــولر ( )0/21ب رگتــر ااــر و
بــدی معنااــر ــه اــرخزمانی ناایســتا و داراخ یــر رونــد ااــر ــه بایــد بــا شــیوة
روندزدایی یا تاانـلگیـرخ بـهصـورت ایسـتا درآیـد و پـ

از آن اـایر مؤلاـهها شنااـایی

شود (جدو )0خ
جدول  .2نتایج آزمون مانایی بر روی دادههای تفاضلگیریشده از فارسی به روسی
ریشة واحد دیکی-فولر
مقدار بلرانی آزمون

t-statistic

P

20210273-

20222

اط %7

213900خ -9

اط %5

321121خ -0

اط %72

200323خ -0

جدو  0نشـان میدهـد ـه بـا ان ـام یـر بـار تاانـلگیرخ بـر روخ دادبهـاخ اصـلی،
مقــدار بلرانــی ( )0/32متــر از مقــدار ریشــه واحــد ( )2/21شــدخ از اــوخ دیگــر مقــدار
احتمــا آمــارب آزمــون نیــ متــر از  2/25ااــرخ بنــابرای  ،دادبهــا بــا ان ــام یکبــار

1. Augmented Dickey- Fuller test statistic

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

اا پن اب و یک
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تاانــلگیرخ بــه مانــایی راــیدند و ادامــة تللیلهــاخ اــرخزمانی بــهمنمور پیبــردن بــه
الگوهاخ دیگر ،بر روخ دادبهاخ تاانلگیرخشدب ان ام شدخ
در مرحلــة بعــد جــدو همبســتگی نگــار 7دادبهــا تراــی شــد (شــکل  )0تــا بتــوان
تشـ ی

داد بــهمنمور بــرآورد مــد ننــایی رگراــیونی از چــه فراینــدخ مــیتــوان ااــتاادب

نمودخ

شکل  .2همبستگینگار دادههای تفاضلگیریشده از فارسی به روسی

برراــی همبســتگینگــار مقــادیر تاانــلگیرخشــدب (شــکل  )0نشــان داد ــه برااــاس
رفتـــــار اـــــتونهـــــاخ  ACو  PACمیبایســـــر از فراینـــــدهاخ ) MA(3) ،AR(3و
) ARIMA(3.3ااــتاادب ــرد ،چرا ــه دو نــری
بدی معنا ه ای نرای

تقریبــاً بــه رطــور بارتلــر 0راــیدباند،

روده بستگی با صار تااوت معنادارخ دارندخ

بهمنمور بـرآورد مـد بـه برراـی معنـادارخ پارامترهـاخ مـد هاخ پیشـننادخ پـردارتی خ
بــراخ ایــ

ــار بــا ااــتاادب از شــار

هاخ آ اکیــر ،9شــوارت بــای ن 2و حنــان ــوکی ،5

مد ها با ه مقایسه و بازبینی شدند (جدو )9خ

1. Correlogram
2. Bartlett’s Lines
3. Akaike
4. Schwarz's Bayesian
5. Hannan-Quinn

22

شمارة دوم
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جدول  .۳مقایسه و بازبینی مدلهای برآوردشده با استفاده از شاخصهای آکائیک ،شوارتزبایزن و
حنانکوئین
مدل

معناداری

AIC

Schwarz
criterion

Hannan-Quinn

)AR (3

ریر

2/03

2/23

2/95

)MA (3

بله

2/20

2/02

2/22

)ARIMA (3.3

ریر

2/20

2/92

2/70

برااــاس نتــایو جــدو  ،9مــدلی بنینــهتری مــد بــراخ تاســیر یــا پــی بینــی ت ییــرات
ارخزمانی ااـر ـه در مقایسـه بـا اـایر مـد ها ،از مقـادیر وچـرترخ در شـار

هـاخ

آ اکیر ،شـوارت بـای ن و حنـان ـوکی بررـوردار باشـدخ مـد ) MA (3منااـ تـری مـد
اارخ نتایو بـا یمانـدبهاخ نواـان دادبهـا را بـا توجـه بـه مقـادیر وا عـی برااـاس بـرآورد
مد ) MA (3میتوان در شکل  9و جدو  2ملاحمه نمودخ

شکل  .۳همبستگینگار باقیماندهها

از آن ا ه در شکل فو هـیچ نـریبی رـارج از مـرز رطـور بارتلـر ـرار نـدارد ،لـها
نرای

روده بسـتگی بـا صـار تاـاوت معنـادارخ ندارنـدخ آمـارة  Qنیـ از مقـادیر جـدو

ری دو وچرتر اارخ مقـادیر احتمـا هـا نیـ در اـتون آرـر ب رگتـر از  2/25هسـتند ـه
بیــانگر صــار بــودن نــرای

رــود همبســتگی ااــرخ بنــابرای نواــانات یــا اجـ اخ ارتلــا

مربور به نوفة ااید اار و مد انت ابی ابل پهیر

میباشدخ

براــی بــا یمانــدبهــاخ حاصــل از تللیــل اــرخزمــانی (جــدو  )2مــیتوانــد در یــافت
الگوخ پننان در دادبها ه ارز

بررای را دارند ،مر ندخ

اا پن اب و یک
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بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ
جدول  .4نوسانات موجود در باقیماندهها
سال

تعداد ترجمه

سال

تعداد ترجمه

سال

تعداد ترجمه

7313

------

7323

77

7333

9

7322

5

7332

-77

0222

-9

7327

9

7337

0

0227

2

7320

-0

7330

2

0220

2

7329

2

7339

-2

0229

2

7322

9

7332

-7

0222

2

7325

9

7335

2

0225

77

7322

-72

7332

-0

0222

-2

7321

2

7331

-7

0221

-5

7322

-5

7332

2

0222

-72

0223

2

بــا مشــاهدة مقــادیر بــا یمانــدب در جــدو  2،مــیتــوان دریافــر ــه تــا پــی
 ،7337پ ـ

از حــه

از اــا

رونــد ن ولــی و لــی ،بــهج ـ نواــانات نــامنم  ،مؤلاــه یــا الگــوخ

معنــادارخ در دادبهــا یافــر نمــیشــودخ از اــا  7330تــا اــا  ،7331رونــد ن ولــی
معنادارخ را در دادبهـا مشـاهدب مـی نی
مشــ

میشــودخ تــوالی اعــداد مثبــر و مناــی ،پــ

بینممـی ااــر و پـ
و اه

ـه بـا تـوالی اعـداد مناـی در جـدو با یمانـدبها
از اــا  7331بــاز هــ بیــانگر

از آن از اــا  0229تــا  0222مؤلاـة دوربهــا را میتــوان بــا افـ ای

در با یماندبها مشاهدب نمودخ

 .4بحث و نتیجهگیری

آنچه در نمـودار جریـان ترجمـهاخ از زبـان فاراـی بـه رواـی (شـکل  )7رلـا

انتمـار

ااــر ،اــیر ن ولــی دادبهــاخ اــرخزمانی ااــر ــه بــهرا تـأثیر پدیــدة جنانیاــازخ ،ر
مینمایــدخ جنانیاــازخ ــه بــه تعبیــر آنتــونی گیــدن ( )0229بــه تقویــر و تشــدید روابــر
اجتماعی در جنان اعلـا میشـود ،از یـر ویژگـی بسـیار منـ بررـوردار ااـرخ در عصـر

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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جنانیاـــازخ تولیـــد ،مصـــر

و گـــرد

شمارة دوم

و تبـــاد ملصـــولات اعـــ از مـــواد رـــام،

اــرمایههاخ فرهنگــی و اعلاعــات ،در مقیــاس جنــانی صــورت میگیــرد ،رــواب مســتقی و
رـواب از عریـ روابـر میــان عاملــانخ بـا پیــدای
اف ای

ایـ پدیــدب ،نیــاز بـه صــنعر بومیاــازخ

یافر و نیاز بـه ترجمـه ،ـه از تبعـات ا تصـاد مبتنـی بـر اعلاعـات در بـازار جنـانی

بــود ،ف ونــی گرفــرخ پدیــدة جنــانیاــازخ ایااــرهــاخ مواف ـ بــا آزاداــازخ ت ــارخ و
تبادلــات الاهــا را در اــط بــی المللــی گســتر
بــهمــوازات ب ـ

دادخ مؤاســات ایااــی و فرهنگــی نی ـ

صــنعر و بــازار جنــانیتــر شــدند و بــدی اــب

ارو ارشــان بیشــتر و

بیشتر بـا دولـرهـا افتـادخ امـا تـا آن ـا ـه بـه ترجمـة ملصـولات فرهنگـی مربـور ااـر،
جنانیاازخ مانـوم زمـان و مکـان را ت ییـر داد و بـه تعبیـر ـرونی ( )0279زمـان و مکـان
را در هــ فشــردخ امــروزب ،در نوردیــدن فواصــل دور در زمــان انــد ی صــورت میگیــردخ
ملرهایی ه به ایـ شـبکه جنـانی نپیوندنـد ،بیشـتر و بیشـتر بـه حاشـیه رانـدب میشـوند و
بــا دیگــر ملرهــا بیگانــه و بیگانــهتر میگردنــدخ در حقیقــر ،میتــوان ت ـأثیر جنانیاــازخ را
با پهیرنگی فرهنگی 7و تـأثیر آن بـر ترجمـة آثـار تعبیـر نمـودخ پهیرنـدگی فرهنگـی افـراد را
ترایـ

میاــازد دیگــران و فرهنگشــان را بشنااــند ،اــبر زنــدگی و رفتارشــان را بپهیرنــد

و تااوتهــا را تــا

آورنــدخ در ایــ میــان ،فراگیــرخ زبــان یکــدیگر بســیار نــرورخ

مینمایدخ ای امر ،دار
میشود ،رلا

تا جـایی ـه بـه تاسـیر رونـد ن ولـی مشـنود در دادبهـا مربـور

انتمـار ااـرخ نگارنـدگان بـا تبیـی رونـد ن ولـی االـ

در میـان نمـودار بـه

تبیی ای روند لی رواهند پرداررخ
از جملــه عــواملی ــه بــر جریــان ترجمــهاخ از زبــان حاشــیهاخ بــه زبــان مر ــ خ
تأثیرگــهار ااــر می ـ ان علا ـهمنــدخ و آشــنایی ملــر گیرنــدة ادبیــات (روسهــا) بــه زبــان
تأمی ننــدب ادبیــات (زبــان فاراــی) ااــرخ حقیقــر آن ااــر ــه ایرانیــان و روسهــا از
دیرباز به شنارر یکدیگر علا ـه داشـتهانـدخ از عوامـل دریـل در ایـ امـر انـاخ فرهنگـی و
تــاری ی هــر دو شــور بــودب ااــر (دونــایوا)7922 ،خ در ای ـ میــان ،نمــیتــوان همســایگی
دو شــور را در ای ــاد همکــارخ ت ــارخ ،ا تصــادخ ،ایااــی و نمــامی نادیــدب گرفــر ــه
1. Cultural openness

اا پن اب و یک

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

البته بدون شنارر فرهن

و زبـان نـاممک ااـرخ مـردم رواـیه پـی

29

از پتـر بیـر بـه هنـر

و صنای ایران توجه داشـتند امـا منااـبات فرهنگـی رواـیه و ایـران در زمـان پتـر او بنیـان
گهاشته شـد (ملمدخبـدر)7921 ،خ در همـان اـا ها آمـوز

زبـان فاراـی بـهعور راـمی

در روایه شـرو شـد و در تربیـر مترجمـان بسـیار تأثیرگـهار بـودخ اولـی مر ـ مطالعـات
ایــران و آمــوز

زبــان فاراــی نیــ دو ــرن پــی

در رواــیه تأاــی

شــد و مســب

پایــهگــهارخ ایــرانشنااــی در آن شــور شــدخ رفتــهرفتــه ،بــا تقویــر زبــان فاراــی در
دانشگابها و تربیر ایرانشنااـان و پژوهشـگران مسـلر بـه زبـان فاراـی ،ـار ترجمـة آثـار
و ادبیــات فاراــی نی ـ آاــاز شــد (دونــایوا 7922 ،ملمدخبــدر)7921 ،خ بــه نمــر مــیراــد
روسها در ابتدا به ترجمة آثـار منمـوم فاراـی پردارتنـد و بـهرصـوم آشناکیشـان بـا نمـ
فاراــی ،پ ـ

از بواــتان اــعدخ ،بــا اشــعار فردواــی آاــاز شــد چرا ــه از اــا  7275تــا

 7323چندی بـار ایـ اثـر ترجمـه و بـا تیـرار بالـا چـاب شـدخ ترجمـة رباعیـات ریـام هـ
بســیار مــورد ااــتقبا روسهــا ــرار گرفــر و چنــدی بــار در اــا هاخ  7339 ،7322و
 7335ترجمــه شــد (ملمدخبــدر)7921 ،خ امــا ای ـ ار ــام تننــا بیــانگر می ـ ان علا همنــدخ و
آشــنایی روسهـا بــه زبــان فاراــی ااــر و تبیــی رونـد ن ولــی جریــان ترجمــهاخ از زبــان
فارای به روای نیسـرخ اگـر بـا د ـر بیشـترخ بـه نمـودار نگـاب نـی  ،درمـییـابی

ـه در

حقیقر ،در ابتداخ نمـودار یعنـی در دهـة  ،22هـر چنـد بـا نواـان ،ترجمـههـایی از ادبیـات
فاراــی بــه رواــی ان ــام شــدب ااــرخ در حقیقــر ،اوایــل ــرن  02را در ایــران بایــد دورة
احیا و تر ی ادبیـات و جرایـد دمو راتیـر دانسـر ـه باعـ

شـد روابـر فرهنگـی و ادبـی

دو همسـایه مســتلک گــردد و تواــعه یابــدخ ایـ مسـ له در حــالی اتاــا افتــاد ــه پـ
روخ ــار آمــدن بلشــویرهــا و حــ

از

مونیســر رواــیه در اــا  7371دولــر جــوان

روایه بهللـاظ اعتقـادات ایـدکولوریکی در مقابـل ایـران ـرار گرفـر ،امـا همکـارخ متقابـل
دو شور ادامه یافـر بـهگونـهاخ ـه در دهـة ( 22نمـودار  )7بـه اوج رـود راـیدخ حقیقـر
ای ااـر ـه بسـتر مـراودات فرهنگـی و صـدور ادبیـات از ایـران بـه رواـیه ،در دهـة 22
فــراه شــدخ در ایـ دورب ،ان مـ روابــر فرهنگــی بــا ایــران تأاــی

شــدخ در اــا ،7322

اولــی موافقــرنام ـة فرهنگــی بــه امیــا راــید و در اــا  ،7317دو شــور وارد توافقــات

22
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همکــارخ علمــی و فنــی شــدندخ تقریب ـاً در همــی زمــان ،در ایــران مؤاســات بســیارخ بــه
معرفی شاعران و نویسـندگان ایرانـی مشـ و بودنـد و در نـار ایـ

ـار آثـار ایـ افـراد را

به روای و بنتری آثار رواـی را بـه فاراـی ترجمـه مـی ردنـدخ بنـابرای  ،آشـنایی زبـانی و
فرهنگــی ــه از نتــایو همســایگی بــا شورهااــر نیـ مــیتوانــد در ایـ امــر دریــل باشــد
(دونایوا)7922 ،خ
نمــودار اــرخزمــانی جریــان ترجمــهاخ ،پ ـ

رونــد ن ولــی حــا

از ح ـه

بــر ــل

جریان ،حا ی از نواـانات در بـی اـا هـاخ  7322تـا  7337ااـر ،بـهگونـهاخ ـه ،بـراخ
مثــا  ،در بررــی اــا هــا همچــون اــا  25و  23تعــداد ت ـ
اا هاخ  22و  22اه

یافتـهانـدخ امـا ایـ نواـانات را نمـیتـوان معنـادار دانسـرخ شـاید

ه بتوان چنی اظنار ـرد ـه زن یـرباخ از حـواد
به گستر

ترجمــهشــدب اف ـ ای

باعـ

نـوعی بـینممـی در روابـر رو

دو شـور شـد و نتی تـاً جریـان ترجمـهاخ را نـامنم

ا تصــادخ و ایااــی اتلــاد شــوروخ در ده ـة  ،22و ــو انقلــا
آن ،جن ـ

و در

ـردخ نـع

اـارتارهاخ

ااــلامی ایــران و بــهدنبــا

تلمیلــی ،تلولــات ایااــی اجتمــاعی نســبتاً ه ـ زمــانی را در تــاری دو شــور

ر ــ زد و من ــر بــه ر ــود روابــر فرهنگــی دو شــور شــد (دونــایوا) 7922 ،خ بــهزعــ
صاح نمران حوزة مطالعـات ترجمـه ،ت ییـر و تلـو در تـاریخ یـر شـور نیـ مـیتوانـد
جریانهاخ ترجمهاخ از آن زبان یـا بـه آن زبـان را متـأثر اـازد ،چرا ـه رونـ بـازار ترجمـه
منــور بــه روابــر میــان ــدرتهــا ااــر (هیلبــرون و اــاپیرو)0272 ،خ از ای ـ رو تبادلــات
فرهنگــی ،و ت ییــرات آن در عــو زمــان نی ـ حکایــر از ت ـأثیر منازعــات ایااــی بــر ای ـ
مقولــه داردخ تـأثیر و ــو انقلــا

ااــلامی و ات ــاذ دیــدگاب ااــتعمارگرایی نســبر بــه اتلــاد

شــوروخ و بــیدیــ پنداشــت آن و همچنــی مســاعدت آن شــور بــا دشــم اصــلی
جمنــورخ ااــلامی ،صــلنه را بــراخ مــراودات فرهنگــی و تبــاد ادبیــات نامســاعد اــاررخ
چنی ونعیتی تـا اوارـر اـا هـاخ دهـة  22ادامـه یافـر و اـیر ن ولـی جریـان ترجمـهاخ
ه بهدنبا حواد

مه ور پدید آمد را در پی داشرخ

در تاســیر تللیــل دادبهــاخ اــرخزمــانی  ،پـ

از حــه

رونــد ن ولــی ،بــا یمانــدبهــا،

مش صـاً دو الگــو را نشــان مــیدهنــدخ در اــا هــاخ  ،32الگــوخ ــاه

جریــان ترجمــهاخ

اا پن اب و یک
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دیـدب میشــودخ در ایـ اــا هـا ،فروپاشــی اتلــاد شـوروخ آن شــور را بـا هــرج و مــرج و
بلــران ا تصــادخ مواجــه اــاررخ شــی
مش صـاً بــی

ن ولــی در جریــان ترجمــهاخ در ایــ دورب

از اــایر دوربهـا بــودب ااــرخ شـاید بتــوان گاــر ـه در ایـ دوران نــهتننــا

اعتقــادات ایااــی و ایــدکولوریر شــور رواــیه ،بلکــه جنــرگیــرخ فرهنگــی ای ـ
در نار اوگیرخ ا تصـادخ آن ،جنبـه اـر گرایـی بـهرـود گرفـر و باعـ

شــور

شـد رواـیه از

روابر انتی و فرهنگی رود با شر و شورهاخ منطقه اافل بماندخ
بــه نمــر بررــی از صــاح نمــران حــوزة مطالعـات ترجمــه (پیتــا )0272 ،یکــی از دلایــل
افر و ر ـود جریـان ترجمـهاخ ،افـ ای

انـاخ ادبـی و تعـداد آثـار تـألیای در یـر شـور

ااــرخ تــأثیر فروپاشــی اتلــاد شــوروخ بــر ادبیــات آن شــور فــو العــادب بــودب ااــر
(بریتانیکــا)خ در ابتــداخ دورة آزادخ بیــان 7در زمــان گوربــاچ

و بــهدنبــا آن فروپاشــی

اتلاد شوروخ ،انلگیرخهـا و رفـ اانسـور در آثـار را در پـی داشـرخ تار ـههـاخ پیشـی
میــان نویســندگانی ــه بــه رــارج از شــور منــاجرت ــردب بودنــد و اــایر نویســندگان
روای ،دیگر وجـود نداشـرخ تبعـیم میـان ادبیـات راـمی 0و ایرراـمی 9ررـر بربسـرخ
روسها  ،بیپروا انر ادبیـات رـود را ـه اـر و

شـدب بـود احیـا ردنـد و بـا گسـتر

روزاف ون جنـانیاـازخ ،داتراـیشـان بـه جنـب هـاخ ادبـی اـر

بیشـتر و بیشـتر شـدخ

نیــاز بــه ترجم ـة آثــار از زبــانهــاخ دیگــر متــر احســاس مــیشــد (بریتانیکــا)خ رواننــدگان
رواــی نی ـ بیشــتر تمایــل داشــتند گهشــته را بشنااــند ،تــاریخ و ادبیــات رــود را نــدو او
ننـد و زمــان حـا رــود را بنتـر و عمیـ تــر در

ننـدخ بنــابرای  ،الگـوخ معنــادار ــاه

جریان ترجمهاخ شکلگرفرخ
بررــی نــدبودن جریــان ترجمــهاخ از زبــان حاشــیه بــه زبــان مر ـ خ را بــه

مــایگی

ادبیــات ملــر حاشــیه نســبر دادبانــدخ هرچنــد بســیارخ از صــاح نمــران معتقدنــد
نویســندگان ایرانــی از اــایر نویســندگان چیــ خ ــ ندارنــد ( ــانونپرور 7932،رحیمیــه،
بهنقل از مطل و نانکـر )0272 ،مشـکل این ااـر ـه بایـد رـود بـه دنبـا

سـی بگردنـد

)1. Glasnost (Verbal openness
2. Official literature
3. Unofficial literature
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و ب ـهعبــارت دراــرتر در حســرت آن باشــند ــه آثارشــان را ترجمــه نــدخ بررــی از ای ـ
نویسندگان افـرادخ هسـتند ـه آثارشـان را حتـی در ایـران نمیتواننـد بـه چـاب براـانند ،از
ایـ رو مایلنـد یـا از ابتـداخ امـر بـه انگلیسـی بنویسـند یـا آن را ترجمـه ننـد تـا م اعبـان
گســتردبتــرخ بیابنــدخ بنــابرای یــافت متــرج مناا ـ

بــراخ ترجمــة آثــار ،نی ـ امــرخ من ـ

ااــرخ وجــود مترجمــانی ــه بــه زبــان رواــی مســلر باشــند ،میتوانــد در نــار یــادگیرخ
زبـان فاراـی در رواـیه مـورد برراـی ـرار گیـردخ نـمناً

زبان روای در ایـران و آمـوز

براخ شناااندن آثار ،بررـی از صـاح نمران معتقدنـد ـه آثـار ادبـی بایـد در بافـر مقصـد
ترجمــه شــوندخ بــراخ مثــا  ،گلکــار ( )7932و ــانونپرور ( )7932معتقدنــد آمی تگــی زبــان
با فرهن

چنان زیاد اار ـه نمیتـوان انتمـار داشـر یـر متـرج فاراـیزبـان بتوانـد اثـر

ادبــی فاراــی را بــه زبــان دیگــر ترجمــه نــد ،چرا ــه بــراخ انتقــا معنــا و ترجمـة صــلی
تســلر بــر فرهن ـ

زبانهــا بســیار نــرورخ ااــرخ ازای ـ رو تننــا ترجم ـة آثــار را بایــد بــه

افــرادخ اــپرد ــه زبــان مقصــد ،زبــان اولشــان باشــدخ بنــابرای دلیــل بیرابتــی رواننــدگان
نسبر به آثار را میتوان در ایـ امـر جسـت و ـرد ـه مترجمـان ابـل بـراخ ترجمـة متـون
به زبان رواـی انگشـرشـمارندخ علـاوب بـر ایـ  ،بـه اعتقـاد ایـ دو صـاح نمر ،بـا صـر
ه ینــه ،و ــر و انــررخ ا ــداماتی جنــر ترجمـة آثــار بــه زبــانهــاخ دیگــر و زبــان رواــی
صــورت میگیــرد امــا مشــکل این ااــر ــه متولیــان ،انت ــا

اثــر منااـ

را بلــد نیســتندخ

بســیارخ از آثــار ــه بــا بودج ـة دولتــی و شــبهدولتی ترجمــه شــدباند ،در رــود ایــران ه ـ
روانندة زیـادخ ندارنـد و تننـا بـا رریـدهاخ فرمایشـی تیـرار ـاذ

داشـتهاندخ بنـابرای  ،بـه

نمر میراد یکـی از منـ تـری مـوانعی ـه اـر راب نویسـنگان ایرانـی وجـود دارد تـا رـود
را بــه نمــام جنــانی ادبیــات معرفــی نماینــد ،ســ

اــرمایة نمــادی در شــور رودشــان

ااــر (وَناس و هیلبــرون)0275 ،خ ایــ امــر بــدون درالــر ننادهــایی ــه از ناشــران یــا
مترجمــان حمایــر نــد ،نــاممک ااــرخ تننــا در اــا هاخ اریــر بنیــاد اــعدخ بــه ریااــر
الامعلی حداد عاد به تبلیغ و ترویو ادبیات فارای اهتمام ورزیدب اارخ
الگـوخ دوم پـ

از حـ

رونــد ن ولــی در دادبهــا مؤلاــة معنــادار دورباخ دراــا هــاخ

 0229تــا  0222ااــرخ در ب ــ

0خ  9یکــی از مؤلاــههاخ اــرخزمانی را دورب معرفــی

اا پن اب و یک

بررای جریان ترجمهاخ ادبیات از زبان فارای به خخخ

ــردی و آن را بــا تــوالی شــی
ب

صــعودخ و ن ولــی معرفــی نمــودی خ شــی
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صــعودخ ای ـ

از نمودار با توجـه بـه چنـد عامـل ابـل تاسـیر ااـرخ در اوارـر دهـة  ،32رواـیه بـا
فاصــله گرفــرخ از عرفــی دولــر ایــران هــ

روخآوردن بــه دیــدگاب اورآاــیایی ،از اــر

اــعی داشــر از انــ واخ بــی المللــی رــارج شــود و بــراخ گســتر

روابــر بــا جنــان

میتوانسر به رواـیه تکیـه نـدخ بازدیـد آ ـاخ رـاتمی از مسـکو در اـا  0227و امیـاخ
ــرارداد بــراخ روابــر متقابــل و اصــو همکــارخهــاخ دو شــور ،صــالة جدیــدخ را در
دفتــر روابــر ایــران و رواــیه گشــودخ تاکــر گاتگــوخ تمــدنها بــا ااــتقبا روسهــا مواجــه
شـد و از اوایـل ــرن  07روابـر دو شـور بــه همکـارخ راـیدخ ناگاتــه نمانـد ـه مقــدمات
رون ترجمة ادبیـات فاراـی بـه رواـی در اـا  7332چیـدب شـدخ در ایـ اـا بـهمنمـور
معرفــی فرهنــ

ایرانــی و تــرویو فرهنــ

ااــلامی رای نــی فرهنگــی اــاارت جمنــورخ
ایـرانشنااـی را اـرعر ب شـیدخ بنـابرای

االامی ایـران در مسـکو افتتـا شـد و گسـتر

میتـوان چنـی نتی ـه گرفـر ـه اـازمانها و ننادهـاخ ایااـی نیـ در گـرد

بی المللـی

ترجمه اثرگهارندخ ای امـر بـهویـژب در شـورهایی مثـل ایـران ملسـوستر ااـر ـه ب ـ
ا تصــاد و فرهن ـ

زیــر نمــر ننادهــاخ ایاا ـی ادارب میشــوندخ بنــابرای نــهتننــا چــرر ،

بلکــه تولیــد ملصــولات فرهنگــی نی ـ زیــر نمــر دولــر و ننادهــاخ ــدرت ااــرخ در ای ـ
میان ،باز ه زبـان ابـ ار منـ تقویـر روابـر بـودخ مرا ـ آمـوز
و اف ـ ای

تعــداد روزاف ـ ون آنهــا امکــان گس ـتر

ترجمــه و برراــی آثــار فاراــی را ب شــی از اهــدا
گــروبهــاخ آموزشــی زبــان رواــی اف ـ ای
شــور رواــیه بــه آشــنایی بــا فرهنـ
شــدخ اگــر فــرب نــی

زبـان فاراـی در رواـیه

روابــر فرهنگــی را بیشــتر منیــا ــرد و
رــود ــرار دادخ در ایــران ه ـ تعــداد

یافــرخ علا ـة مــردم منــاع مســلماننشــی در

همســایه و آمــورت زبــان فاراــی بــه مراتـ

ــه ترجمــه میتوانــد اهــدا

براخ مثـا  ،بـهمنمور اشـاعة د تـری یـا بیـن

بیشــتر

ایااــی و ایــدکولوریر داشــته باشــد،

راصـی صـورت گیـرد (هیلبـرون و اـاپیرو،

 )0272بـــا آگـــاهی از اینکـــه ایااـــرگهارخها در زمینـــة ترجمـــة آثـــار ب شـــی از
ایااــرهاخ گســتردبترخ هســتند ــه بــهمنمــور تبلیــغ فرهنــ

ملــی شــورخ ات ــاذ

میشوند و توار دولرها بـه ـار بسـته میشـوند ،شـاید بتـوان ایـ دوران را پررونـ تـری
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و فعــا تری دوران در تبادلــات فرهنگــی نــام بــردخ ذ ــر ایـ نکتــه نیـ نــرورخ ااــر ــه
ترجمــه ،نســبر بــه ت ـألی  ،عمل ـی مت ـأرر ااــر و نمیتــوان انتمــار داشــر ــه بــهملم
پیـدای

شـرایر مطلـو

و تلا هـاخ میـاع

با از میـان رفـت چنـی شـرایطی بـا شـی

عاملـان در یـر دورب بـا شـی

صـعودخ و

ن ولـی در جریـان ترجمـهاخ مواجـه شـدخ تـأثیر

عوامل مساعد یـا نامسـاعد را در ایـ جریـان بـا تـأریر یـر تـا اـه اـا میتـوان مشـاهدب
ــرد (نانکــر)0272 ،خ امــا هــر مؤلاــة دورباخ در اــرخهاخ زمــانی داراخ یــر مؤلاــة
ن ولــی هــ هســرخ شــی

ن ولــی مؤلاــة دورباخ مربــور بــه زمــان ریااــر جمنــورخ

احمــدخنژاد ااــرخ البتــه بایــد اذعــان داشــر ــه پ ـ

از پیــروزخ انقلــا

ااــلامی ایــران،

تمامی دولرها ماهیـر ااـلامی داشـتهاند ،امـا نـو و ـاربرد آنهـا در دورانهـاخ متاـاوت،
مت ییــر بــودب ااــر (متقــی)7921 ،خ بــدی ترتیــ  ،گاتمــانهــاخ تنــاجمی و تقــابلی
احمدخنژاد ،بررلـا

گاتمـانهـاخ تعـاملی رـاتمی ،بـار دیگـر بستراـاز انـ واخ ایااـی و

فرهنگی ایران شـدخ بـا ااـتناد بـر ار ـام تـ

تـألی شـدب ـه مؤاسـة رانـة تـا

می نــد ،میتــوان دریافــر ــه در وهل ـة او  ،می ـ ان ت ـ

منتشـر

تألی شــدب در ای ـ دوران ار ــام

ثــابتی دارد (مللوجیــان )0275 ،و نگــاهی بــه م موعــة داــتاوردهاخ دولــر ایشــان ،بــه
گــ ار

ایرنــا ،مشــ

میاــازد تننــا ا ــدام فرهنگــی ،شــ برابــر ــردن ــانونهــاخ

فرهنگــی هنــرخ مســاجد بــودب ااــر (ایرنــا)7930 ،خ بــا برراــی نمودارهــاخ اــرخزمانی
جریــان ترجمــهاخ ،در حقیقــر ،مــیتــوان دیــد ــه چگونــه در دورانهــاخ م تل ـ

اــایر

شــورها ،تعــابیر متاــاوتی از روابــر رــود بــا ایــران داشــتهانــد (بصــیرخ و احمــدخنژاد،
)7932خ تعاملــات فرهنگــی در ای ـ دوران حاصــل آن ااــر ــه بررلــا
شورها ،ما را دشم یا ر ی

دورة بــل ،اــایر

رود پنداشتهاندخ
کتابنامه

ایرناخ ( 70 ،7930مرداد)خ رلاصة داتاوردهاخ دولر احمدخنژادخ برگرفته از http://yon.ir/qUIPl

بصــیرخ ،مخ خ ،و احمدخنژاد ،خ ()7935خ تبیی دیپلمااــی فرهنگی اــید ملمد راتمی و ملمود
احمدخنژاد در نمام بی المللخ فصلنامة رهیافرهاخ ایاای بی المللی21-3 ،)22(1 ،خ
دونایوا ،اخ ()7923خ روابر فرهنگی ایران و روایه :امکانات و موان خ ایراس22-23 ،)2(5 ،خ
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 بازاریابی ااــر نه ترجمهخ، آبان)خ مشــکل ادبیات ایران براخ جنانی شــدن72 ،7932(  مخ رخ،انونپرور
https://www.mehrnews.com/news/2953814/ برگرفته از

 انت ا آثار را بلد نیســتندخ روزنامه، مرداد)خ متولیان جنانی ردن ادبیات فاراــی07 ،7932(  آخ،گلکار
http://yon.ir/RG9v8 ابتکارخ برگرفته از
خ22-25 ،)1(5 ،)خ دامنه ت ییر و تداوم ایاار رارجی ایرانخ برداشر دوم7921(  اخ،متقی

ترجمـه در تعاملات فرهنگی ایران و رواـــیهخ پژوه هاخ زبانهاخ

)خ نق7921(  نخ،ملمـدخ بـدر
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چکیده
مطالعة حاضـر بـه برر ـی رابطـة بـی عملکـرد زبـانآمـوزان اررانـی در ب ـو نوانـدن
آزمون تافل بـا راهرردهـا تسـ زنی و نیـ آاـاهی فراشـنانتی از راهرردهـا نوانـدن
مــیبپــردازد شص ـ

و دو دانشــیو رشــتة زبــان انیلیســی ب ـهطــور تصــادفی انت ــا

شدند برا جمـ آور دادههـا از آزمـون بسـندای دانـو زبـانی نلسـون نمونـه ،ب ـو
درک و مطل ـ  ،آزمــون تافــل ،پر ــونامة راهرردهــا تس ـ زنی و پر ــونامة آاــاهی
فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن ( (MARSIا ــتداده شــد دادههــا از طررــآ آمــار
توصــیدی و آزمــونهــا آمــار همرســتیی و تیتسـ

مســت ل بــا ا ــتداده از نــرمافـ ار

آمــار  SPSSنسـ ة  73مــورد تیلیــل شــد آزمــون همرســتیی پیر ــون نشــان داد ــه
بی ا تداده از راهرردهـا تسـ زنـی و ب ـو نوانـدن آزمـون تافـل همرسـتیی مندـی
( )-0/79و بــی آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن بــا ب ــو نوانــدن آزمــون
تافــل همرســتیی پــارینی ( )0/71وجــود دارد نتــارچ هم نــی نشــان داد ــه دانشــیوران
بیشــتر از مؤلدــة راهرردهــا ا ــتدلالی نوانــدن ا ــتداده مــینمارنــد ب ـهعلــاوه ،تیلیــل
همرســتیی پیر ــون نشــان داد ــه بــی

ــطن بســندای زبــان انیلیســی و نمــرات

دانشــیوران در ب ــو نوانــدن آزمــون تافــل رابطــة معنــادار وجــود دارد (،r =0.74

 (p< 0.001در پارــان ،پیشــندادهاری بــرا ا ــتداده از راهرردهــا پا ــؤ بــه ــؤالات
نواندن آزمون تافل ارائه میشود

____________________________
تاریخ دریافت  4231/80/32 :تاریخ پذیرش 4231/48/41 :
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کلیدددواژههددا :راهرردهــا تســ زنــی ،آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن،
بسندای زبان انیلیسی ،عملکرد دانشیوران ،آزمون تافل ،آزمون نلسون
 .1مقدمه
 .1 .1فراشناخت و راهبردهای فراشناختی خواندن

واژة فراشنان  7را ـه بـه آاـاهی فـرد نسـر

بـه تدکـر ن ـاممنـد و در مـورد فرارنـد

رــادایر او اشــاره دارد ،بــرا اولــی بــار فلــاو ( )7311بر ــان
بهعنوان دانو فرد دربـارة فرارنـدها ،نتـارچ و هـر زیـ

و فراشــنان

را

ـه بـا آنهـا ارترـا دارد توصـی

ــرد (فلــاو  ،7311 ،ص )595 ،فلــاو بــرا فراشــنان

مــدلی را معرفــی مــی نــد ــه

شــامل زدــار م ولــه ا ــ  7 :دانــو فراشــنانتی؛  5تیربیــات فراشــنانتی؛  9اهــداو و
وظار ؛ و  4راهرردها 5و فعالی ها
راهرردهـا نوانـدن بـرا اولـی بـار در پـژوهو رابـی ( )7312معرفـی شـد او مــدعی
شــد ــه راهرردهــا نوانــدن فنــون و اب ارهــاری هســتند ــه فراایــر از طررــآ آنهــا دانــو
جدرد را س
ـــرا

مینمارد
و پـــارر

( ،)7311ازراریـــل ( )5001و پر ـــلی و آلدربـــا ( )7332بـــر ارـــ

باورنــد ــه راهرردهــا فراشــنانتی ــه فــ برنامــهررــ

 ،ن ــارت ،و ارزرــابی را شــامل

میشــود ــه مــیتواننــد ب ـهعنــوان راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن در ن ــر ارفتــه شــوند
نواننداان از ار راهرردهـا برـل از نوانـدن رـا هنیـام پـیونـوانی ،هنیـام نوانـدن رـا در
طو آن و بعد از نواندن بدره مـیبرنـد راهرردهـا بـه اررفتـه برـل از نوانـدن ـه باعـ
فعا شدن دانـو برلـی آنهـا مـیشـود راهرردهـا برنامـهررـ
نیــاه اولیــه بــه عنــوان ،ــرعنوان و حتــی ــرعنوانها

نامیـده مـیشـوند و شـامل
وزــ  ،عکــ

و توصــی

مــیباشــند (الما ــی5009 ،؛ ازراریــل )5001 ،راهرردهــا ن ــارتی ــه در طــو نوانــدن
ا تداده مـیشـوند بـه نواننـده مـ

مـی ننـد لمـات را بدتـر بددمـد ،مطالـ

را نلاصـه

نمارــد و حتــی ارــدة اصــلی هــر پــارااراو را ا ــتنرا نمارــد (ازراریــل5001 ،؛ پر ــلی،
1. Metacognition
2. Strategies

ا پنیاه و رکم

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

 )5005از طررــآ راهرردهــا ارزرــابی رــا راهرردهــا پــ
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از نوانــدن ،نواننــداان در

مــورد بـه ــارایر درک نــود در بســم ها در پــیورو و دریــر ب وهــا فکــر مــی ننــد
را ممک ا

ن رشـان نسـر

بـه آن ـه ـه در اولـی نیـاه و برنـورد فدمیدهانـد ،عـو

شود
بـــهمن ور طراحـــی رـــ

ابـــ ار نیشـــی روا 7و پارـــا 5بـــرا ارزرـــابی راهرردهـــا

فراشــنانتی نوانــدن ،مطالعــات فراوانــی (رــا و

و پــارر 7311 ،؛ پررــرا-لیــرد و درــ ،

7331؛ اشــمی 7330 ،؛ میدولیــ  )7334 ،انیــام شــده ا ــ

ــه تمــامی آنهــا از ن ــر

م تــار و ررکــارد ( )5005دارا میــدودر ها و ن ارصــی نیـ بــودهانــد بــههرحــا  ،ابـ ار
طراحــیشــده تو ــت م تــار و ررکــارد ( )5005بــهنــام ابــ ار آاــاهی فراشــنانتی از
راهرردها نواندن 9معیـار جـام بـرا

ـنیو رابطـة بـی راهرردهـا فراشـنانتی فـرد

هنیام نواندن و تواناری نواندن و ا
 .۲ .1راهبردهای تستزنی

آلدر ــون ( )7330رــادآور شــده ا ـ
ا

ه نواننداان هنیـام نوانـدن رـ

ــه رفتارهــا تس ـ زنــی 4هــم شــامل روشــی
مـت بـه آن مشـ و هسـتند و هـم میموعـها از

مدارتهــا و راهرردهــا مــورد نیــاز بــرا جــوا دادن بــه رـ

آزمــون را در بــر مــیایــرد

هم نـــی ونـــدن ( ،7311ص  )1راهرردهـــا تســـ زنی 2را فنـــون ،تـــدابیر ،برنامـــهها
آااهانــه ،عملیاتهــا بــه ــار ارفتــه شــدة آااهانــه ،مدارتهــا رــادایر  ،مدارتهــا
ا ا ــی ،مدارتهــا عملــی ،توانــاری شــنانتی ،راهرردهــا پردازشــی زبــان و شــیوهها
حل مسـلله مـینامـد نیتکـو ( )7319راهرردهـا تسـ زنی را بـهعنوان توانـاری دانشـیو در
ا ــتداده از ورژایهــا آزمــون و هم نــی موبعیــ
تعرر

آزمــون بــرا

ســ

نمــرة بالــاتر

می ند
1. Valid
2. Reliable
)3 Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI
4. Test-taking Behaviors
5. Test-taking Strategies
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ـــوه ( ،7334ص  )35راهرردهـــا تســـ زنی را ارـــ طـــور تعررـــ

مـــی نـــد:

راهرردها تسـ زنی فرارنـدهاری هسـتند ـه پا ـؤدهنـداان آنهـا را انت ـا

نمـودهانـد و

تــا انــدازها نســر

بــه آنهــا آاــاهی و از آنهــا شــنان

راهررد در بر ایرنـدة عنصـر انت ـا

ا ـ

راهررد تل ی ن واهند شد او معت ـد ا ـ
راهررد ،انت ـا

ر

در مت بـا ا رنـهها

دارنــد بــهعرــارت دریــر ،مددــوم

در یـر ارـ صـورت ،فرارنـدها بـه ـار رفتـه
ـه راهرردهـا بـا توجـه موبعیـ

از میـان مـوارد در د ـتر

ا ـ

فـر مـی ننـد:

(مثلـا جـور ـردن 7اطلاعـات مشـابه

ـؤا )؛ راهرـرد دریـر ا ـتداده از راههـا میـانبـر 5بـرا ر ـیدن بـه

(بــرا مثــا امتیاندهنــده مــت را نمــینوانــد و بلافاصــله بــه جســتیو

جــوا

ا ــ

جوا

ؤالات مـیپـردازد) در ارـ مـوارد ،پا ـؤدهنـده ممکـ ا ـ

بـرا جرـران میـ ان

م اطلاعات وابعی زبانی نـود رـا حتـی ف ـدان آن از مدـارت و آشـناری نـود بـا شـیوهها
م تل

جوا ادن به ؤا ا تداده نمارد

پــاور و ورلســون ( ،7339ص  )5بــه مــوارد زرــر بــهعنــوان راهرردهــا تسـ زنی اشــاره
ردهانـد :راهرردهـا نوانـدن ،ا ـتداده از دانـو و تیربیـات ش صـی ،راهرردهـا مربـو
بــه جــوا دادن بــه ــؤالات واژاــان ،حــد زدن و ا ــتداده از ورژایهــا ا رنــهها هــر
ــؤا ار ـ مؤلدــههــا 9شــامل زنــد ب ــو وز ـ ترنــد ــه در ــل  73ــؤا را تشــکیل
میدهند :شـو ـؤا بـرا مؤلدـة راهرردهـا نوانـدن ،4ـه ـؤا بـرا مؤلدـة دانـو و
تیربیات ش صی ،2شـو ـؤا بـرا مؤلدـة دانـو واژاـان 1و زدـار ـؤا بـرا مؤلدـة
حد زدن

1

بو تـرر انت ـاد در مـورد پا ـؤ دادن بـه آزمونهـا زندا رنـها درک و مطلـ
بــوده ا ـ

ارـ

ــه آزمــوندهنــداان مــت مربــو را اصــلا نمــینواننــد رــا درک نمــی ننــد

(اندر ــون و همکــاران7312 ،؛ ــوه  )7314 ،ارــ منت ــدان اظدــار مــیدارنــد ــه ارــ
1. Matching
2. Short-cuts
3. Subskill
4. Reasoning Strategies
5. Knowledge and Personal Experiences
6. Knowledge of Vocabulary
7. Guessing

ا پنیاه و رکم

هدو نواننده ا
جوا

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

ه باعـ

مـیشـود راهرردهـا و را طـور هـدار
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ننـد ـه بـه رـ

بابلبرو بر ـد و ـرانیام مـت را درک نمارـد ااـر زنـی انت ـاد در ـ

در مــورد روارــی آزمونهــا زندا رنــها درک و مطلــ

باشـد،

تردرــد وجــود نواهــد داشــ

در ار زمینه زندر مطالعه انیام شده ه در بسم ها بعد برر ی نواهند شد
 .۲پیشینة پژوهش

در مــورد آاــاهی فراشــنانتی از مدارتهــا نوانــدن در پا ــؤ بــه آزمونهــا درک
مطل

پیشـینة نسـرتا نـیا وجـود دارد آپتـون ( )7331بیـان می نـد ـه بـی دانشـیوران

دارا توانـــاری بالـــا و پـــاری در بســـندای 7زبـــان انیلیســـی و ا ـــتداده از راهرردهـــا
فراشــنانتی نوانــدن ،تدــاوت ا ــ

بــدر معنــی ــه دانشــیوران پیشــرفته نســر

دانشــیوران متــر پیشــرفته ،از مؤلدـة راهرردهــا

بــه

لــی 5نوانــدن بیشــتر ا ــتداده مــی ننــد

هم نـــی  ،دانشـــیوران دارا بســـندای پـــاری زبـــانی از راهرردهـــا میلـــی بیشـــتر از
راهرردهــا

لــی ا ــتداده مــینمارنــد ارــ دانشــیوران مــدعی شــدهاند ــه افــراد دارا

بسندای بالا از راهرردها فراشنانتی بیشتر ا تداده مینمارند
اومـــالی ،رو ـــو ،زمـــوت ،و ا ـــتونر-من نـــار

( )7331نتییـــه ارفتـــهانـــد ـــه

دانــوآمــوزان دبیر ــتانی در ــطن ابتــداری زبــان ،در  %51/4موابـ و دانشــیوران در ــطن
متو ــت در  %94/3موابـ از راهرردهــا فراشــنانتی ا ــتداده مــی ننــد بـهعلــاوه ،رافتــهها
آنهــا نشــان داد ــه راهرــرد فراشــنانتی برنامــهررــ

در  ،%14/9راهرردهــا ن ــارت در

 %3/4و راهرردها ارزرابی در  %1/9زمانها مورد ا تداده برار ارفتهاند
مطالعــة تمــور و همکــاران ( )5070نشــان داد ــه همرســتیی مثرتــی 9بــی پارـة تیصــیلی
و آاــاهی فراشــنانتی نوانــدن وجــود دارد ،ولــی تدــاوت بــی آنهــا معنــادار نرــوده ا ـ
ررسـتی لاهورتـا مــارتین ( )5001نتییـه ارفتــه ا ـ

ـه ا ــتداده از مدارتهـا نوانــدن

1. Proficiency
2. Global Strategies
3. Positive Correlation
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و راهرردهـا حـل مسـلله 7و لـی نوانـدن در اولورـ

به میـ ان متو ـت تـا بالا ـ

بـرار

دارند
در شــور ــررلانکا ،وا ــنتا زناپالــا ( )5070بــه رابطــة نطــی مثرتــی بــی آاــاهی
فراشـــنانتی از راهرردهـــا نوانـــدن و توانـــاری نوانـــدن در دانشـــیوران پـــی بردنـــد
شــر

ننــداان در ــه اــروه از ن ــر بســندای زبــانی (پــاری  ،متو ــت و بالــا) بیشــتر از

مؤلدــة راهرــرد حــل مســلله و ــپ
شر

مؤلدــهها

لــی و حمــارتی 5ا ــتداده ردنــد و

ننداان دارا بسندای زبانی بالاتر ،ا تدادة بیشتر از ار مؤلدهها داشتند
جــواد  ،یــوانآرا ،رع ــوبی ،حســ زاده و عرــاد ( )5070دررافتهانــد ــه وضــعی

تیصــیلی دانشــیوران بــا آاــاهی آنهــا از راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن همرســتیی
معنــادار دارد ،از ار ـ لیــا

ــه هــر زــه معــد تیصــیلی دانشــیو بالــاتر باشــد ،آاــاهی

فـــرد از راهرردهـــا فراشـــنانتی نوانـــدن بیشـــتر ا ـــ
نتییــهایــر

ــرده ا ـ

ربلـــاری ( )5070ارـــ اونـــه

ــه نواننــداان اررانــی و هنــد بـهطــور مشــابدی از راهرردهــا

فراشنانتی نواندن ا ـتداده ـردهانـد دانشـیوران هنـد میـ ان آاـاهی و ا ـتدادة بیشـتر
از مؤلدـــهها

لـــی و حمـــارتی راهرردهـــا نوانـــدن اـــ ار

نمودنـــد درحـــالی ـــه

دانشــیوران اررانــی در ا ــتداده از راهرردهــا مؤلدــه حــل مســلله تدــاوت معنــادار
نداشتند
رو سل و رو سـل ( )5077اشـاره ـردهانـد ـه شـر

ننـداان از راهرردهـا نوانـدن

متون دانشیاهی ا تداده مـی ننـد و از آنهـا آاـاهی دارنـد ارـ آاـاهی و ا ـتداده ا ثـرا در
مـورد راهرردهــا حـل مســلله بــوده و راهرـرد حمــارتی دارا

متـرر ا ــتداده در نوانــدن

متون دانشیاهی میباشد
رنســار ( )5075اــ ار

ــرد ــه نواننــداان موفــآ نســر

بــه نواننــداان متــر

موفآ از راهرردها نواندن بیشـتر بدـره جسـتهانـد بـه همـی ترتیـ  ،او اظدـار ـرد ـه
راهرردهـــا شـــنانتی و فراشـــنانتی نوانـــدن تو ـــت نواننـــداان موفـــآ نســـر

بـــه

1. Problem-solving
2. Support

ا پنیاه و رکم

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

نواننــداان متــر موفــآ بیشــتر مــورد ا ــتداده بــرار ارفتــه ا ـ
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و بــالعک  ،نواننــداان

متــر موفــآ بیشــتر از راهرردهــا تســ زنی ا ــتداده مــی ــردهانــد جعدــر و شــکرپور
( )5075بیـان ـردهانــد ـه دانشــیوران اررانـی تــا انـدازها از راهرردهــا نوانـدن ا ــتداده
مــی ننــد ارـ دانشــیوران از مؤلدــة راهرردهــا حمــارتی نیلــی زرــاد ا ــتداده ــردهانــد و
مؤلدهها

لی و حل مسلله بهترتی

در جاریاه دوم و وم برار ارفتهاند

نــوررر ان ،میمــد معصــوم و معــروو ( )5075بــه میــ ان ا ــتداده متو ــت تــا زرــاد از
راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن در بــی دانشــیوران اشــاره ــردهانــد بیا ــی ،صــددرران و
امینــی فرا ــانی ( )5077اــ ار

ردنــد ــه دانشــیوران بــهطــور متو ــت از راهرردهــا

فراشنانتی نواندن آاـاهی دارنـد و از همـه بیشـتر از مؤلدـه حـل مسـلله و ـپ

از مؤلدـة

ل و حمارتی ا تداده می نند
در زــی  ،ژنــس و ــیدو ( )5079بــه همرســتیی مثرــ
راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن و میــ ان پیشــرف
اشــاره ــردهانــد شــیکانو ( )5074توصــی

معنــادار بــی ا ــتداده از

تیصــیلی دانشــیوران در نوانــدن

ــرد ــه دانشــیوران ژاپنــی تمارــل نیلــی
لــی و

بیشــتر بــه ا ــتداده از راهرردهــا حــل مســلله نشــان دادهانــد تــا راهرردهــا

حمــارتی نوانــدن و ارنکــه بــی دانشــیوران دارا توانــاری بالــا و پــاری بســندای زبــان
انیلیسی در ا تداده از ار مؤلدهها تداوت معنادار وجود نداش
میمــود ( )5074هم نــی ا ــتدادة بیشــتر از راهرردهــا نوانــدن در مؤلدــة حــل
مســلله نســر

بــه راهرردهــا

همرســتیی مثرــ

لــی و حمــارتی اشــاره ــرد تــو لی ( )5074بیــان ــرد ــه

و بــو بــی راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن و پیشــرف

تیصــیلی

وجــود دارد او هم نــی نتییــهایــر نمــود ــه آاــاهی فراشــنانتی نوانــدن دانشــیو
بهشدت تیـ تـثییر ـطن بسـندای زبـانی و مـیباشـد و ارنکـه دانشـیوران اررانـی زبـان
انیلیســی 7بــهطــور متو ــت از راهرردهــا نوانــدن ا ــتداده مــینمارنــد بــدر ترتی
راهرردهــا حمــارتی در درجــة او و راهرردهــا

ــه

لــی و حــل مســللة نوانــدن در درج ـة

دوم و وم برار دارند
1. Iranian EFL Students
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در مورد ارترـا بـی

شمارة دوم

ـطن بسـندای دانـو زبـانی ،ا ـتداده از راهرردهـا تسـ زنی و

آاــاهی از راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن و عملکــرد دانشــیوران 7در آزمونهــا زبــان
دوم ،پرپــورا در ــا ها  7331و  7331پژوهوهــاری انیــام داد او بــه ار ـ نتییــه ر ــید
ه شر

ننداان بـا ـطن بسـندای پـاری زبـان انیلیسـی نسـر

بـه شـر

ننـداان بـا

ـــطن بســـندای بالـــا زبـــان انیلیســـی بیشـــتر از راهرـــرد ن ـــارتی ،نودارزرـــابی و
نود نیشــی بــهعنوان شــان
هم نــی دررافـ

ها ا ــتداده از راهرردهــا فراشــنانتی بدــره جســتهانــد او
ننــداان دارا

ــه هنیــام ا ــتداده از راهرردهــا رکســان شــر

ــطن

بسندای پاری و بالا زبان انیلیسی نتارچ متداوتی نشان دادند
در رــ

مطالعــة دریــر (فــا یتی )5009 ،اــ ار

شنانتی و فراشـنانتی رابطـة ضـعی

ــرد ــه ا ــتداده از راهرردهــا

امـا مثرتـی بـا نمـرة افـراد در آزمـون نوانـدن داشـ

و راهرردهــا فراشــنانتی ن ــو معنــادارتر در ارــ نصــوص داشــتند آزمــوندهنــداان
نیلــی موفــآ میــ ان ا ــتداده بالــاتر معنــادارتر از راهرردهــا فراشــنانتی نســر

بــه

آزمــوندهنــدهها متو ــت از نــود نشــان دادنــد و آزمــوندهنــدهها متو ــت نســر

بــه

آزمــوندهنــدهها نــاموفآ میــ ان ا ــتداده بالــاتر معنــادار از راهرردهــا فراشــنانتی
داشتند
لــی و ــو ( )5002دررافتنــد ــه ااــر زــه رادایرنــدة ــطن پــاری بــه همــانانــدازه دو
رادایرندة ـطن متو ـت و بالـا از راهرردهـا تسـ زنی بدـره مـیجورـد ،امـا بـادر بـه ـار
بست تعداد از راهرردهـاری ـه در ر ـیدن بـه پا ـؤ در ـ

از همـه راهرردهـا مؤیرترنـد

نمیباشد
بههرحا  ،تا آنیـا ـه نورسـنداان ارـ م الـه اطلـاا دارنـد ،هـی رـ

از مطالعـات فـو

به برر ـی رابطـه بـی ا ـتداده از راهرردهـا تسـ زنی ،آاـاهی فراشـنانتی از راهرردهـا
نوانــدن و درک مطل ـ

و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی بــا عملکــرد دانشــیوران

1. Students’ Performance

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

ا پنیاه و رکم

در ب و نوانـدن و درک مطلـ

آزمـون تافـل 7نپردانتـه ا ـ
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ـه ارـ جسـتار ـعی در

برر ی و مطالعة آنها را دارد
 .1 .۲سؤالات پژوهش

بــهمن ــور برر ــی عملکــرد زبــان آمــوزان ارــران در ب ــو نوانــدن و درک مطلــ
آزمــون تافــل و ا ــتداده آنــان از راهرردهــا تسـ زنــی ،هم نــی آاــاهی فراشــنانتی آنــان
از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی ،ارــ

پژوهو بر آن شد تا به زدار ؤا زرر پا ؤ دهد:
 7آرــا بــی ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنــی و نمــرات بهد ــ آمده در ب ــو
نواندن و درک مطل

آزمون تافل رابطة معنادار وجود دارد؟

 5آرــا بــی آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ
بهد ـ آمده در ب ــو نوانــدن و درک مطلـ

و نمــرات

آزمــون تافــل رابطـة معنــادار وجــود

دارد؟
 9آرــا بــی

ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات بهد ـ آمده در ب ــو

نواندن و درک مطل
 4آرــا بــی

آزمون تافل رابطة معنادار وجود دارد؟

ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات بهد ـ آمده در ب ــو

نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل و ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی

فراشنانتی از راهرردها نواندن و درک مطل

رابطة معنادار وجود دارد؟

 .3روش پژوهش
 .1 .3نمونه

تعـــداد  15دانشـــیو ( 73پســـر 90/1 ،درصـــد و  49دنتـــر 13/4 ،درصـــد) رشـــتة
ادبیــات انیلیســی 5و آمــوز

زبــان انیلیســی ( 9ــطن ارشنا ــی  91ندــر 17/9 ،درصــد و

ـطن ارشنا ـی ارشـد  54ندــر 91/1 ،درصـد) از دانشـیاههــا فردو ـی مشـدد ( 57ندــر،
1. TOEFL
2. English Literature
3. Teaching English

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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 99/3درصد) ،بـی المللـی امـامرضـا ( 50ندـر 95/9 ،درصـد) ،و حکـیم ـر وار ( 57ندـر،
 99/3درصــد) در ارــ پــژوهو شــر

ردنــد دانشــیوران ــطن ارشنا ــی از بــی

دانشــیوران تــرم  ،1 ،2و 1بودنــد و دانشــیوران ــطن ارشنا ــیارشــد در تــرم او و
ــوم مشـ و تیصــیل بودنــد ــه بـهطــور تصــادفی انت ــا
شر

ننداان بی  50تا  94ا و میانیی

شــده بودنــد میــدودة ــنی

7

نی آنان  57/12ا بود

 .۲ .3ابزارها

بــهمن ــور جم ـ آور اطلاعــات از زدــار اب ـ ار  7آزمــون بســندای نلســون 5 ،5ب ــو
آزمــون تافــل 9 ،پر ــونامة آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا

نوانــدن و درک مطلــ
نوانــدن و درک و مطل ـ
هر ر

شد ه توصی

(نس ـ ة  ،)7/0و  4پر ــونامة راهرردهــا تس ـ زنــی ا ــتداده

از آنها بهبرار زرر میباشد:

 .1 .۲ .3آزمون سطح بسندگی نلسون

آزمــون بــی المللــی و معترــر نلســون فــرم  300Dبــهمن ــور برر ــی و تعیــی
بســندای دانــو زبــان انیلیســی شــر

ــطن

ننــداان اجــرا شــد ار ـ آزمــون دارا  20ــؤا

زدــار ا رنــها مــیباشــد ــه مدــارت لــی زبــان انیلیســی را در ب وهــا نوانــدن و
درک مطلــ

( ــؤالات  7تــا  1بــهصــورت ر ـ

مــت

لــوز) ،ارامــر ،واژاــان ،و مکالمــه

( ؤالات  3تا  ،)42و تلدظ ( ـؤالات  41تـا  )20مـی ـنید ضـرر
ا ــتداده از آلدــا
نام هـر شـر

پارـاری ارـ آزمـون بـا

رانرــا  9میا ــره اردرــد ــه بابــل برــو و بالــا مــیباشــد ( )0/11نمــرة
ننـده از  20میا ـره اردرـد و نمـرة مندـی لیـا نیردرـد ،ف ـت ـؤالات

پا ؤ داده نشده لت بهحسا

آمد

1. Age Range
2. Nelson Proficiency Test
3. Cronbach Alpha

ا پنیاه و رکم
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 .۲ .۲ .3آزمون خواندن و درک مطلب تافل

ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل فــرم  0407ــه در ــا  5004میلــاد

تو ت مؤ سه ـنیو آموزشـی 7براـ ار شـده بـود ،بـهمن ـور برر ـی توانـاری نوانـدن و
شــر

درک مطلـ

شــد ارـ آزمــون مشـتمل بــر  2مــت ا ـ

ننـداان انت ــا

دام شـامل  70ـؤا زدارا رنـها مـیباشـد موضـوعات ارـ متـون بـهترتیـ
«زــاو و انتشــار تا هــا

آرام و ج ارــر آن» و «تکامــل جــو

زمــی » مــیباشــد بــهمن ــور تعیــی پارــاری ارـ آزمــون از آلدــا
ضــرر

فرمو اانینـس فـا

9

ـه از فرمو هـا مشـدور در تعیـی

ـطن نوانـاری مـت مـیباشـد،

آمـد ـه از ن ـر مدر ـان رشـتهها آمـوز

ادبیــات زبــان انیلیســی بــا ــطن نوانــاری متــون تــ
همنوانی دارد لازم بـه ک ـر ا ـ
هر شـر

رونرــا ا ــداده شــد ــه

ــطن نوانــاری 2 5مــت فــو الــر ر بــا ا ــتداده از

آمــد میــانیی

بهبرار جـدو زرـر بهد ـ

در مـورد

ود ــان در ارالاتمتیــدة آمررکــا»« ،زنــدای جلرــ هــا»،

«تو ــعه و تکامــل زبانهــا اروپائیــان اولیــه»« ،ابیــانو
 0/11ب ـهد ـ

ــه هـر

زبـان انیلیسـی و

مــورد مطالعــة شــر

ننداان

ـه هماننـد آزمـون ـطن بسـندای نلسـون ،نمـرة نـام

ننده در ارـ آزمـون از  20میا ـره اردرـد و نمـرة مندـی لیـا نیردرـد ،ف ـت

ؤالات پا ؤ داده نشده لت به حسا

آمد

جدول  .1سطح خوانایی  5متن بخش خواندن و درک مطلب آزمون تافل فرم  4041با استفاده از فرمول
گانینگ فاگ
متن

 7از ؤا  7تا 70
 5از ؤا  77تا 57

سطح خوانایی با استفاده از فرمول

موضوع

زاو و انتشار تا

گانینگ فاگ

ود ان در

ارالاتمتیدة آمررکا
زندای جلر ها

71/3
75/1

1. Educational Testing Service
2. Readability Index
3. Gunning Fog Formulae
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ادامه جدول 1

سطح خوانایی با استفاده از فرمول

متن

موضوع

 9از ؤا  55تا 97

تو عه و تکامل زبانها اروپائیان اولیه

 4از ؤا  95تا 40

ابیانو

 2از ؤا  47تا 20

گانینگ فاگ

آرام و ج ارر آن

تکامل جو زمی

74/2
71/1
72/7
72/15

میانیی

 .3 .۲ .3پرسشنامة آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک و مطلب (نسخة )1.4

پر ــونامــة آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

ــه تو ــت

در ارترـا بـا ارهـاری ا ـ

ـه افـراد در

م تار و ر ارد ( )5005طراحـی شـده ا ـ

هنیــام نوانــدن متــون در ــی رــا دانشــیاهی انیــام مــیدهنــد ار ـ پر ــونامه در ــا
 5001تو ــت داوود بــه فار ــی ترجمــه شــده ا ـ

و شــامل  90اورــه 7برا ــا

م یــا

لیکرت  2درجه ا  5میباشد ـه در م ابـل هـر جملـه پـنچ ا رنـه وجـود دارد معنـا عـدد
هر ا رنه به ترتی

عرارت ا

از:

 7م هرا را ت رررا هی ااه ار

ـار را انیـام نمـیدهـم؛  5مـ ف ـت اـاهی ارـ

را انیام میدهم؛  9م بعضیاوبـات ارـ
 4م ال

ار

ـار

ـار را انیـام مـیدهـم (ت رررـا نیمـی از اوبـات)؛

ار را انیام مـیدهـم؛  2مـ همیشـه رـا ت رررـا همیشـه ارـ

ـار را انیـام

میدهم.

پر ــونامة فــو شــامل ــه مؤلد ـة «راهرردهــا

لــی نوانــدن ( ــؤالات،1 ،4 ،9 ،7 :

 51 ،52 ،59 ،55 ،73 ،71 ،74 ،70و « ،»)53راهرردهـــا حـــل مســـلله ( ـــؤالات،77 ،1 :
 51 ،57 ،71 ،71 ،79و »)90و «راهرردهــــا حمــــارتی نوانــــدن ( ــــؤالات،3 ،1 ،2 ،5 :
 54 ،50 ،72 ،75و  »)51ا ــ

وبــ

پا ــؤاــوری ارــ پر ــونامه  72دبی ــه مــیباشــد

1. Item
2. Five-point Likert Scale

ا پنیاه و رکم

آلدــا

عملکرد زبانآموزان اررانی در آزمون تافل :برر ی

رونرــا اــ ار
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شــده تو ــت م تــار و ر ــارد بــرا ارــ پر ــونامه 0/13

بود و در ار پژوهو  0/37مشاهده اردرد
 .0 .۲ .3پرسشنامة راهبردهای تستزنی

ارــ پر ــونامه بــهمن ــور برر ــی راهرردهــا تســ زنی تو ــت پــاور و ورلســون
( )7939طراحــی شــده ــه دارا  73اورــه برا ــا

لیکــرت  2درجــها ا ــ ،

م یــا

بــدر معنــی ــه در م ابــل هــر جملــه پــنچ ا رنــه وجــود دارد معنــا عــدد هــر ا رنــه
بهترتی

عرارت ا

 7برا ر

از:
ـؤالی ا ـتداده نمـی ـنم؛ 5

ـؤا ا ـتداده مـی ـنم رـا اصـلا بـرا هـی

بــرا ت رررــا  %52از ــؤالات ا ــتداده مــی ــنم؛  9بــرا ت رررــا  %20از ــؤالات ا ــتداده
می ـنم؛  4بـرا ت رررـا  %12از ـؤالات ا ـتداده مـی ـنم و  2بـرا همـه رـا ت رررـا همـة
ؤالات ا تداده می نم
پر ــونامة فــو شــامل زدــار مؤلد ـة «ا ــتداده از راهرردهــا نوانــدن ( ــؤالات  7تــا
« ،»)1ا ـــتداده از معلومـــات رـــا تیربیـــات ش صـــی ( ـــؤالات  1تـــا « ،»)3ا ـــتداده از
راهرردهـــا انت ـــا

ل ـــ

( ـــؤالات  70تـــا  »)72و «ا ـــتداده از شـــیوة حـــد

زدن

( ؤالات  71تا  »)73میباشد
نس ة اصـلی ارـ پر ـونامه بـه زبـان انیلیسـی بـوده و بارسـتی بـه فار ـی براردانـده
مــیشــد بنــابرار  ،از دو دانشــیو م طــ د تــر رشــتة آمــوز
انیــام ارــ

ــار دعــوت بــهعمــل آمــد ــپ

پژوهشــیران پــ

زبــان انیلیســی بــرا
از م ارســه دو نســ ة

ترجمــهشــده و اعمــا ت یــرات انــد ی ،نس ـ ة بابــلبرــو تــر از پر ــونامه بــرا هــدو
پــژوهو آمــاده ردنــد ــه شــر
دهند شـان

ننــداان مــیبارس ـ

در وبـ

پارـاری ارـ پر ـونامه بـا ا ـتداده از آلدـا

بود و در پژوهو پاور و ورلسون ( 0/14 )7939بهد

ت رررــی  70دبی ــه پا ــؤ

رونرـا  0/13در ارـ مطالعـه

آمده بود
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 .3 .3روش گردآوری و تحلیل دادهها

فرارنــد جم ـ آور دادههــا بــدر ترتی ـ

بــود ــه اب ارهــا فو الــر ر ب ـهصــورت ر ـ

دفترزه  55صدیها تدیـه شـد ارـ دفترزـه ـؤالات بـهترتیـ
( 20ــؤا ) 5 ،ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

شـامل 7 :آزمـون نلسـون

آزمــون تافــل ( 20ــؤا ) 9 ،پر ــونامة

آاــــاهی فراشــــنانتی از راهرردهــــا نوانــــدن و درک و مطلــــ
پر ــونامة راهرردهــا تســ زنی ( 73ــؤا ) بــود ــه شــر
وب ـ

( 90ــــؤا ) و 4

ننــداان مــیبارســ

ت رررــی  700دبی ــه پا ــؤ مــیدادنــد در ابتــدا اجــرا آزمــون بــه شــر

در

ننداان

اطمینــان داده شــد ــه نتــارچ آزمــون ف ــت بــرا اهــداو پژوهشــی ا ــتداده نواهــد شــد و
بــهصــورت میرمانــه نیدــدار نواهــد شــد ــپ
جم آور و نمرهاـرار اردرـد شـاران ک ـر ا ـ

دفترزــهها پا ــؤ داده شــده

ـه شـر

ننـداانی ـه بـه رکـی از

آزمونهــا و رــا پر ــونامه پا ــؤ نــداده بودنــد رــا حتــی رکــی از آنهــا را ب ـهطــور نــاب
تکمیل رده بودند از نمونة نداری حرو شدند
ـرانیام نمـرات نـام وارد نـرمافـ ار آمـار

 SPSSنسـ ة  73شـد و پـ

از برر ـی

نرمــا بــودن 7دادههــا و ارائــة آمــار توصــیدی از طررــآ آزمــون همرســتیی پیر ــون 5بــرا
برر ــی رابطــة بــی ا ــتداده از راهرردهــا تس ـ زنــی ،آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا
و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات بهد ــ آمده

نوانــدن و درک مطلــ

در ب ــو نوانــدن و درک مطلــ
بـرا برر ــی رابطـة بــی

آزمــون تافــل تی رــه و تیلیــل بــرار شــد هم نــی ،

ــطن بسـندای دانــو زبــان انیلیسـی و نمــرات بهد ـ آمده در

ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل در دو اــروه دارا توانــاری پــاری و بالــا

زبــان انیلیســی در ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا
نواندن و درک مطل

از آزمون تیتس

مست ل 9ا تداده شد

1. Normality
2. Pearson Product Moment Correlation
3. Independent Sample T-test

ا پنیاه و رکم
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 .0نتایج

همانطور ه در بالـا ک ـر شـد ،ابتـدا از نرمـا بـودن دادههـا در زدـار ابـ ار جمـ آور
دادهها از طررـآ تیلیـل ولمـواروو-ا ـمیرنوو 7اطمینـان حاصـل شـد ـه بـرا آزمـون
بســندای نلســون ،ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل ،راهرردهــا تســ زنی و

آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ
 ،0/119 ،0/114و  0/141در طن  p > 0.05بهد
ــپ

بــهترتیــ

م ــادرر ،0/141

آمد

آمــار توصــیدی بــرا زدــار ابــ ار جم ـ آور دادههــا میا ــره شــد جــدو 5

نتارچ را نشان میدهد
جدول  .۲آمار توصیفی برای چهار ابزار جمعآوری دادهها
ابزار

تعداد

بیشترین

کمترین

میانگین

انحرافمعیار

آزمون بسندای نلسون

15

54/00

14/00

92/90

2/37

15

77/00

41/00

51/90

1/15

15

51/00

11/00

27/21

77/74

15

99/00

740/00

702/17

73/11

ب و نواندن و درک مطل
آزمون تافل
راهرردها تس زنی
آااهی فراشنانتی از راهرردها
نواندن و درک مطل

بــرا پا ــؤ دادن بــه اولــی و دومــی

ــؤا تی یــآ از آزمــون همرســتیی پیر ــون

ا ــتداده شــد نتــارچ نشــان داد ــه بــی ا ــتداده از راهرردهــا تسـ زنی و ب ــو نوانــدن
و درک مطلــ

آزمــون تافــل همرســتیی مندــی ( )-0179و بــی آاــاهی فراشــنانتی از

راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

بــا ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

آزمــون تافــل

همرســتیی پــارینی ( )0171وجــود دارد همرســتیی بــی مؤلدــهها دو پر ــونامة فــو بــا
ب و نواندن و درک مطل

آزمون تافل طرآ جداو  9و  4میباشد

1. Kolmogorov-Smirnov

11

شمارة دوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

جدول  .3یافتههای همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامة راهبردهای تستزنی و آزمون درک مطلب تافل
استفاده از

استفاده از

راهبردهای

معلومات یا

راهبردهای

تستزنی

استدلالی خواندن

تجربیات
شخصی

استفاده از

استفاده از

راهبردهای

شیوه

انتخاب لغت

حدسزدن

ب و نواندن و
درک مطل

آزمون

-0/79

**-0/95

0/70

0/01

**-0/93

تافل
** ارترا در طن  0/07معنادار میباشد

همــانطــور ــه در جــدو فــو مشــاهده مــیشــود دو مؤلدــة ا ــتداده از معلومــات رــا
زدن هرســتیی مندــی معنــادار بــه ترتی ـ

تیربیــات ش صــی و ا ــتداده از ش ـیوة حــد
 -0/95و  -0/93بــا ب ــو نوانــدن و درک مطلـ

آزمــون تافــل دارد؛ بــدر معنــی ــه هــر

زــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی و ا ــتداده از ش ـیوة حــد
دادن به ؤالات ب و نوانـدن و درک مطلـ

زدن در پا ــؤ

آزمـون تافـل بیشـتر مـیشـود ،نمـرة فـرد در

آن ب ــو متــر مــیشــود ــؤالات مؤلدــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی
عرارتانــد از 1 :از معلومــات ش صــیام دربــارة موضــوعی ــه در مدر ــه رــا نــار از
مدر ه راد ارفته بودم ا تداده می ردم؛  1مـت بـرارم آشـنا بـود رـا مـیدانسـتم ـه از ـدام
منر ـ ارفتــه شــده ا ـ ؛  3نورســنده مــت را مــیشــنانتم و بــا ع ارــد
ــؤالات مؤلد ـة ا ــتداده از ش ـیوة حــد
ا رنــهها را بــا حــد

انت ــا

آشــناری داشــتم

زدن عرارتانــد از 71 :ب ـهطــور تصــادفی رکــی از

مــی ــردم؛  71بــی دو رــا زنــد ا رنــه را ــه نمــیتوانســتم

حــرو ــنم بــهطــور حد ــی انت ــا

مــی ــردم؛  71از بیــنو رــا شــم نــودم ا ــتداده

می ـردم ،ولـی دبی ـا نمـیتـوانم بیـورم زیونـه؛ و  73مارـل بـودم ـه مثلـا بـی
رکی را با حد

انت ا

 Aرـا C

نمارم

تیلیل آمار دادههـا هم نـی نشـان داد ـه بـهطـور لـی دانشـیوران بـهترتیـ
از راهرردهــا ا ــتدلالی نوانــدن ،ــپ

از راهرردهــا انت ــا

ل ــ

ابتـدا

بعــدا از شــیوة

ا پنیاه و رکم

حــد
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زدن و در آنــر از معلومــات و تیربیــات ش صــی در پا ــؤ دادن بــه ــؤالات

درک و مطل

بدره جستهاند

جدول  .0نتایج همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامة آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک مطلب
و آزمون درک مطلب تافل
آگاهی فراشناختی از
راهبردهای خواندن و
درک مطلب

راهبردهای کلی

راهبردهای حل

راهبردهای حمایتی

خواندن

مسئله

خواندن

ب و نواندن و
درک مطل

0/71

آزمون

*0/53

-0/01

0/55

تافل
* ارترا در طن  0/02معنادار میباشد

در جدو فو  ،ارـ امـر واضـن ا ـ

ـه هـر زـه ا ـتداده از مؤلدـة راهرردهـا

نوانــدن در پا ــؤ دادن بــه ــؤالات ب ــو نوانــدن و درک مطلــ

لـی

آزمــون تافــل بیشــتر

میشود ،نمرة فرد نیـ در آن ب ـو بیشـتر مـیشـود امـا در مـورد ـارر ارـ مؤلدـهها ارـ
امــر صــاد نمــیباشــد و حتــی در مــورد مؤلدــة راهرردهــا حمــارتی نوانــدن همرســتیی
مندــی هــم هســ

ــؤالات ارــ مؤلدــه عرارتانــد از :ــؤالات ،73 ،71 ،74 ،70 ،1 ،4 ،9

 ،51 ،52 ،59 ،55و  53و مؤلدـــة راهرردهـــا حـــل مســـلله دارا همرســـتیی پـــاری و
یرمعنــادار ( )0/55بــود ،هم نــی بـــرا مؤلدــة راهرردهــا حمــارتی نوانـــدن دارا
همرستیی مندی ( )-0/01مشاهده شد
از ار ارشـته ،رافتـهها نشـان داد ـه هنیـام پا ـؤ دادن بـه ـؤالات ب ـو نوانـدن و
درک مطلــ  ،شــر
نواندن و در ندار

ننــداان او از راهرردهــا حــل مســلله ،دوم از راهرردهــا

لــی

از راهرردها حمارتی نواندن ا تداده ردهاند

به من ور پا ؤ بـه ـؤا

ـوم ،همرسـتیی بـی

ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی

و نمــرات بهد ـ آمــده در ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ

آزمــون تافــل از طررــآ فرمــو

پیر ــون انیــام شــد ــه نشــان داد بــی ارــ دو مت یــر رابطــة معنــادار

وجــود دارد ( r
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 (p < 0.001 ،=0.74رعنـی هـر زـه عملکـرد و نمـرة سـ

شمارة دوم

شـده فـرد در آزمـون ـطن

بســندای دانــو زبــان انیلیســی بالــاتر باشــد ،نمــرة و در ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ
آزمون تافل بیشتر میشود
مسـت ل بـرا پا ـؤدادن بـه ـؤا زدـارم پـژوهو ا ـتداده شـد

از آزمـون تـیتسـ

جدو  2رافتهها را نشان میدهد
جدول  .5مقایسة میانگین بین سطح بسندگی دانش زبان انگلیسی و نمرات بخش خواندن و درک مطلب
آزمون تافل در دو گروه دارای توانایی پایین و بالای زبان انگلیسی در استفاده از راهبردهای تستزنی و
آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن و درک مطلب
آزمون بسندگی

پرسشنامهها

آااهی فراشنانتی از راهرردها نواندن
و درک مطل

معیار

داری

تعداد

میانگین

اروه پاری

51

29/29

1/71

اروه بالا

94

43/34

79/00

اروه پاری

51

704/01

73/57

اروه بالا

94

701/11

50/55

نلسون

راهرردها تس زنی

انحراف

سطح معنی

همــانطــور ــه در جــدو  2مشــاهده مــیشــود ،بــی
انیلیســی و نمــرات ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ

0/57
0/21

ــطن بســندای دانــو زبــان

آزمــون تافــل در دو اــروه دارا

ــطن

بســندای پــاری و بالــا زبــان انیلیســی در ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی
فراشــنانتی از راهرردهـــا نوانــدن و درک مطلـــ
بــدر معنــی ــه دانشــیوران دارا

تدـــاوت معنــادار وجـــود نـــدارد

ــطن بســندای بالــا و پــاری زبــان انیلیســی ب ـهطــور

رکســـانی از راهرردهـــا تســـ زنی و از آاـــاهی فراشـــنانتی از راهرردهـــا نوانـــدن و
درک مطلــ

هنیــام پا ــؤدادن بــه ــؤالات درک و مطلــ

تافــل ا ــتداده مــی ــردهانــد

هم نـــی  ،میـــان تمـــامی مؤلدـــهها راهرردهـــا تســـ زنی و آاـــاهی فراشـــنانتی از
راهرردهــا نوانــدن و درک مطلـ
ا ــتداده از شــیوة حــد
دارا

و ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی بـهجـ مؤلدـه

زدن تدــاوت معنــادار وجــود نــدارد رعنــی ف ــت دانشــیوران

طن بسندای دانو زبان انیلیسی پاری از ار مؤلده بیشتر ا تداده نمودهاند

ا پنیاه و رکم
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 .5بحث و نتیجهگیری

همانطـور ـه نتـارچ نشـان داد بـی ا ـتداده از راهرردهـا تسـ زنی و ب ـو نوانـدن
و درک مطل

آزمـون تافـل همرسـتیی مندـی وجـود دارد ـه مؤرـد ارـ مطلـ

ـه

ا ـ

از آنیـاری ـه از درــدااه آزمـون ـاز و مؤ ســة ـنیو آموزشـی ،آزمــون بـی المللــی و
ا ــتاندارد تافــل بــهطــور لــی از پارــاری و روارــی بســیار بالــاری برنــوردار مــیباشــد،
پا ــؤدادن در ــ

بــه ــؤالات درک مطلــ

ارــ آزمــون صــرفا برا ــا

پا ؤدادن بـه ـؤالات ت رررـا یـرممک مـیباشـد مطلـ

راهررهــا

فـو از ارـ ن ـر مصـدا دارد

ــه در مــورد ارترــا بــی مؤلدــة پر ــونامه راهرردهــا تســ زنی و ب ــو نوانــدن و
درک مطلـ

آزمــون تافــل همرســتیی نیلــی پــاری و حتـی مندــی معنــادار وجــود داش ـ

مش صــا ارنکــه ،در مــورد دو مؤلدــه ا ــتداده از معلومــات رــا تیربیــات ش صــی و ا ــتداده
از شـیوة حــد زدن همرســتیی مندــی معنــادار بــا ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ
تافل مشاهده شد ارـ رافتـهها نشـاندهندة ارـ امـر ا ـ

ـه شـر

از ار ـ دو مؤلدــه بــرا پا ــؤاــوری بــه ــؤالات درک و مطل ـ
نمـرة متـر در ارـ آزمـون سـ

آزمــون

ننـداانی ـه بیشـتر

تافــل ا ــتداده نمــودهانــد

نمـودهانـد از آنیـاری ـه در ارـ مـورد ،ارـ مطالعـه

برا اولـی بـار انیـام شـده ا ـ  ،انیـام مطالعـات بیشـتر بـرا رد رـا ایرـات رافتـهها
ار پژوهو ضرور بهن ر میر د
همرســتیی بــی آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ
نوانــدن و درک مطل ـ

بــا ب ــو

آزمــون تافــل نــهتندــا پــاری بلکــه معنــادار هــم نرــود ااــر هماننــد

تعــداد از مطالعــات دریــر نمــرة آزمــون فــرد در آزمــون درک و مطل ـ

تافــل را بــهعنوان

تواناری و در نوانـدن در ن ـر بییـررم ،مـیتـوان مـدعی شـد ـه رافتـهها ارـ پـژوهو
با رافتهها وا نتا زناپالا ( )5070مطاب

دارد

دربــارة همرســتیی بــی مؤلدــهها پر ــونامة آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا
نوانــدن و درک مطلــ
نواندن از ضرر

و آزمــون درک مطلــ

تافــل ،ف ــت مؤلدــة راهرردهــا

لــی

معنـادار برنـوردار بـود ارـ رافتـهها نشـان داد ـه هنیـام پا ـؤدادن بـه

ــؤالات ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ  ،شــر

ننــداان او از راهرردهــا حــل مســلله،
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دوم از راهرردهــا

شمارة دوم

لــی نوانــدن و در ندارــ

از راهرردهــا حمــارتی نوانــدن ا ــتداده

ردهانـد ـه ارـ رافتـه بـا نتـارچ پژوهوهـا

ررسـتی لاهورتـا مـارتین ( ،)5001تمـور و

همکــاران ( ،)5070وا ــنتا زناپالــا ( ،)5070بیا ــی ،صــددرران و امینــی فرا ــانی ()5077
ت رررـا بـهطــور امـل هــمنــوانی دارد امــا ربلـاری ( )5070راهرردهــا
در اولور ـ

راف ـ

در مطالعــة رو ســل و رو ســل راهرــرد حــل مســلله بــه بیشــترر م ــدار

مـــورد توجـــه بـــرار ارفـــ

جعدـــر و شـــکرپور ( )5075و تـــو لی ( )5074ترتیـــ

راهرردها ا ـتداده شـده تو ـت شـر

ننـداان را حمـارتی ،لـی و حـل مسـلله اـ ار

نمودنــد و در پــژوهو شــیکانو ( )5074شــر
ا تداده ردند شارد بتوان اد
بیشتر از ر

لــی و حمــارتی را

ننــداان بیشــتر از راهرــرد حــل مســلله

ـه دلارـل مربـو بـه انتلـاو در میـ ان توجـه بـه ا ـتداده

مؤلده را ت ـدم رکـی از مؤلدـهها نسـر

بـه دریـر تعـداد شـر

ننـداان در

هر مطالعـه ،ـطن تیصـیلی ،ملیـ  ،زبـان او و حتـی پیشـینه فرهنیـی آنـان باشـد و ارـ
امر ا

ه بارستی در مطالعات آرنده نسر

همرستیی بـی

به آن توجه ناصی مررو شود

ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی و نمـرات بهد ـ آمده در ب ـو

نوانـدن و درک مطلـ

آزمـون تافــل معنـادار بــود رعنــی هـر زــه عملکـرد و نمــرة سـ

شده فرد در آزمون ـطن بسـندای دانـو زبـان انیلیسـی بالـاتر باشـد ،نمـرة و در ب ـو
نوانـدن و درک مطلـ

آزمـون تافـل بیشـتر مــیشـود رافتـهها پـژوهو حاضـر بـا نتــارچ

بهد ــ آمــده تو ــت پژوهشــیرانی هم ــون فــا یتی ( ،)5009وا ــنتا زناپالــا ( )5070و
تو لی ( )5074تطابآ دارد
بــی

ــطن بســندای دانــو زبــان انیلیســی و نمــرات ب ــو نوانــدن و درک مطل ـ

آزمــون تافــل در دو اــروه دارا توانــاری پــاری و بالــا زبــان انیلیســی در ا ــتداده از
راهرردهـــا تســـ زنی و آاـــاهی فراشـــنانتی از راهرردهـــا نوانـــدن و درک مطلـــ
تدــاوت معنــادار وجــود نــدارد بــدر معنــی ــه دانشــیوران دارا

ــطن بســندای بالــا و

پـاری زبـان انیلیسـی بـهطـور رکسـانی از راهرردهــا تسـ زنی و از آاـاهی فراشــنانتی از
راهرردهــا نوانــدن و درک مطلــ

هنیــام پا ــؤدادن بــه ــؤالات درک و مطلــ

تافــل

ا تداده می ـردهانـد ارـ رافتـهها از طرفـی م ـارر بـا رافتـهها آپتـون ( )7331و رنسـار

ا پنیاه و رکم
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( )5075ــه مــدعی شــدهانــد ــه بــی

ــطن دانشــیوران بــو و ضــعی

17

از ن ــر بســندای

زبــانی در ا ــتداده از راهرردهــا تســ زنی و آاــاهی فراشــنانتی از راهرردهــا نوانــدن
انتلــاو وجــود دارد و مشــابه بــا رافتــهها شــیکانو ( )5074ــه متضــاد

و درک مطلــ

نتـــارچ آن دو پژوهشـــیر را اـــ ار
شـر

ـــرده ا ـــ

شـــاران ک ـــر ا ـــ

ـــه تعـــداد

ننـداان در دو اــروه بالـا و پــاری از ن ـر ــطن بسـندای زبــانی ،از ن ـر جنســی

و از ن ــر م ط ـ تیصــیلی املــا برابــر نرــودهانــد ــه شــارد ار ـ نــابرابر م ــدار نتــارچ
بهد

هـم در ارـ پـژوهو مـورد

آمده را تی تثییر بـرار داده باشـد الرتـه مت یـر جنسـی

مطالعه برار نیرف
بهطور لی ،ن و راهرردهـا تسـ زنی در ـطن پـارینی مشـاهده شـد ـه دا بـر ارـ
مطل

ـه ا ثـر مؤلدـهها آن نرارسـتی تو ـت مدر ـان زبـان مـورد تث یـد و اهمیـ

ا

زرــاد وابــ شــود م صوصــا ،ا ــتداده و تث یــد بــر تیــار
حـد زدن هنیــام پا ــؤ بــه ــؤالات درک و مطلـ

باعـ

و دانــو فــرد و هم نــی
پــاری آمــدن نمــرة وابعــی فــرد

مــیشــود از طرفــی دریــر ،آاــاهی از راهکارهــا فراشــنانتی نوانــدن بارــد بــهعنوان
نکتــها عمــده و میــور
تدرر

ــه در نــور توجــه مــیباشــد ،تو ــت افــراد مش ـ و بــه حرفــة

لیا شـود بـهعرـارتدریـر ،آشـنا نمـودن زبـانآمـوزان در مـورد راهرردهـا حـل

مســلله و لــی نوانــدن ،بــه عملکــرد نــو
انیلیسی م

می ند از ر

و بالــا آنــان در امتیــان درک و مطلـ

من ـر مشـابه ،شـارد بدتـر بتـوان ادـ

راهرردهــا فراشــنانتی نوانــدن از جملــه ضــرورراتی ا ــ
نواندن و درک مطل

زبــان

ـه مـد ن ـر بـراردادن
ــه در بدترشــدن مدــارت

ن و بس اری دارد
کتابنامه
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از راهرردها مطالعه و وضـعی
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چکیده
حاضــر بــر ن ا ــ

پــژوه

شـنیدار /دیــدار  ،ـرع

تــا بــه برر ــی نقــ

پــرداز  ،هــو

تواناییهــا شــنایتی (توجــه

ـیا ) و بســند ی عمـومی زبــان یارجــه

در درک شــنیدار بپــردازد .در مجمــو  709دانشــجو مقط ـ کارشنا ــی رشــتة زبــان
انگلیســی در ایــ پــژوه
ــرع

پــرداز  ،هــو

شــرک

کردنــد .زمونهــا توجــه شــنیدار و دیــدار ،

ــیا کلــامی و غیرکلــامی ،بســند ی کلــی زبــان انگلیســی ،و

درک شــنیدار بــه شــرک کننــد ان داده شــد .نتــای نشــان داد کــه مقیــا

بســند ی

زبــان انگلیســی دارا بالــاتری همبســتگی بــا زمــون شــنیدار بــود و پــا از ن توجــه
و ــرع

پــرداز

بالــاتری همبســتگی را داشــتند .تحلی ـ ر ر ــیون لســله مراتبــی

نشــان داد کــه  71درصــد از واریــانا درک شــنیدار بــا عوام ـ شــنایتی توضــی داده
میشود .بـا افـوودن بسـند ی زبـان دوم بـه مـد ر ر ـیون در مرحلـة دوم 73 ،درصـد
دیگـر بــه مجمــو واریــانا توضـی دادهشــده افــووده شــد .بـهعبــارت دیگــر ،بســند ی
زبــان یــارجی ،پــا از کنتــر توانــاییهــا شــنایتی ،مــیتوانــد  73درصــد واریــانا
درک شــنیدار را تبیــی کنــد .یافتــههــا حاصــ نشــان مــیدهــد کــه توانــاییهــا
شــنایتی تقریبــاً بــه انــدازة بســند ی زبــان یــارجی در درک شــنیدار موفــ حــا و
اهمی اند.
____________________________
تاریخ دریافت  7931/20/20 :تاریخ پذیرش 7931/20/92 :

DOI: 10.22067/lts.v51i2.76185

سهم تواناییهای شناختی و بسندگی زبان انگلیسی در تبیین درک شنیداری زبان انگلیسی

11

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
کلیدددوا هها :درک شــنیدار  ،ــرع
هو

شمارة دوم

پــرداز  ،توجــه شــنیدار  ،توجــه دیــدار ،

یا

 .۱مقدمه

درک شــنیدار عبــارت ا ـ

از فراینــد ا ــتارا معنــی از بیــان فتــار (ا ــنولین

هیــول  .)5002 ،درک شــنیدار فراینــد پیچیــدها ا ــ

و

کــه مجموعــها از مهــارتهــا

زبــانی و شــنایتی در ن دیی ـ ا ـ  .ای ـ مهــارت نق ـ

مهمــی در یــاد یر زبــان ایفــا

میکنــد .بــهعبــارت دیگــر ،چگــونگی ایجــاد ارتبــا و یــاد یر زبــان موزان از دیگــران
تحـ تـ ثیر ایـ توانــایی ا ـ

(رو ـ  .)5077 ،راهــام ( )5077معتقــد ا ـ

بــرا زبــان موزان زبــان یــارجی یســتهکننــده و پیشــرف

ــو دادن

در ایــ مهــارت بــرا

نهــا

دشــوار ا ـ  .بنــابرای  ،توجــه بــه درک تفــاوتهــا فــرد کــه بــه درک شــنیدار موف ـ
زبان موزان مـرتب ا ـ  ،امـر ضـرور ا ـ  .تحقیـ در یصـو

تفـاوتهـا فـرد

در درک شـــنیدار در مقایســـه بـــا یوانـــدن درک مطلـــ  ،کمتـــر انجـــام شـــده ا ـــ
(اندرینگــه ،اولســتورن ،فــان بنیــنگ  ،شــون و هولســتی  .)5075 ،تحقیقــات قبلــی بــه نقـ
دانــ

واژ ــان ،بســند ی و ــاهی فراشــنایتی پردایتهانــد (نــ  .ونــ

 .)5071امــا نقــ

و ترفــرز-دلــر،

توانــاییهــا شــنایتی زبــان موزان در درک شــنیدار زبــان یــارجی

بهطور کام مورد مطالعه قرار نگرفته ا

.

درک شــنیدار بــهعنوان فراینــد پیچیــده و چندبعــد در نظــر رفتــه میشــود کــه
عوامــ بســیار از جملــه عوامــ زبــانی ،عــاطفی و شــنایتی در ن دیی انــد .مــد ها
درک شــنیدار و فراینــدها ا ا ــی ن پیشــنهاد شــده ا ــ .

متعــدد بــرا توصــی

ویژ ــی کلیــد و مشــترک هم ـة ای ـ مــد هــا مؤلف ـة شــنایتی ا ـ
توصــی

درک شــنیدار ایفــا میکنــد (ورثینگتــون .)5071 ،در مــد

( ،)7311فرض بر ایـ ا ـ
مرحلة ای  ،با کم

کــه نقش ـی مه ـ در
ــای -ادغــام کیــن

کـه درک شـنیدار موفـ در دو مرحلـه بـهد ـ

می یـد .در

مهـارتهـا زبـان ( رامـر و واژ ـان) معنـا تحـ الفظـی ـانان

ا ــتارا مــیشــود و در مرحلــة ادغــام ،مهــارتهــا شــنایتی درجــة بالــاتر بــهمنظــور
مرتب کردن معانی انان و ایجاد فتار معنادار و یکپارچه وارد عم میشوند.

ا پنجاه و یک
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ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...

پژوهشــگران دیگــر بــر ای ـ باورنــد کــه علــاوه بــر مهــارتهــا زبــانی و مهارتهــا
شنایتی درجة بالاتر ،به بریـی مهـارتهـا شـنایتی پایـه نیـو بـرا درک شـنیدار موفـ
نیــاز ا ــ

(دانمــان و مریکــ 7331 ،؛ کــی  .)5071 ،در حقیقــ  ،ترتیــ

پایی تری به بالاتری عبـارت ا ـ

فراینــدها از

از مهـارتهـا شـنایتی پایـه ،مهـارتهـا پایـة زبـان

و مهــارتهــا شــنایتی درجــة بالــاتر (کــی 5071 ،؛ کــی و فیلیــپا .)5072 ،مــد درک
شنیدار ایمهوف ( )5070که مبتنـی بـر روانشنا ـی شـنایتی ا ـ

نیـو بـر نقـ

توجـه و

حافظة فعا در ازماندهی و ادغام یگنا ها برا ایجاد معنا ت کید میکند.
مهارتهــا شــنایتی پایــه کــه تصــور میشــود در درک شــنیدار نق ـ
ــازههایی چنــدوجهی متشــک از توجــه ،ــرع

پــرداز

داشــته باشــند،

و حافظــة فعا انــد .یکــی از

انـوا مهـ توجـه کــه نقشـی ا ا ــی در درک شــنیدار ایفـا میکنــد توجـه انتاــا ا ـ .
توجه انتاابی عبارت ا
حـوا

از توانایی تمرکـو بـر محـرکهـا تعیـی شـده بـدون پـرتشـدن

و بـدون توجـه بـه ـایر اطلاعــات موجـود در پـازمینـه .پژوه هـا مربـو بــه

درک شنیدار نشان میدهد کـه چگـونگی توجـه مـا بـه پیـام ،بـر حوزههـا شـنایتی پـا
از شــنیدن ،یعنــی بــه یــاد ــپار و درک مطل ـ  ،ت ـ ثیر می ــرارد (ورثینگتــون .)5071 ،در
درک شنیدار  ،توجـه انتاـابی بـه مـا کمـ
نادیده می یری به یـ

مـیکنـد تـا درحـالیکـه اطلاعـات نـامربو را

ـر از ـیگنا هـا مهـ توجـه کـرده و نهـا را پـرداز

کنـی .

از نجــا کــه شــنوند ان همــواره در معــرض هجــوم محــرکهاینــدد و حجــ زیــاد از
یگنا هـایی کـه دریافـ

میکننـد زا ـد ا ـ  ،ناکاراییهـا توجـه انتاـابی مـیتوانـد بـر

قابلی ها شنایتی نها فشار وارد کند و قب از ا تارا معنا نها را یسته کند.
نــو دیگــر از توجــه کــه مــیتوانــد بــر درک شــنیدار موف ـ ت ثیر ــرار باشــد توجــه
پایـدار ا ـ  .توجــه پایــدار عبــارت ا ـ

از توانــایی حفـ تمرکــو یــود بــر یـ

برا مدت زمـان طولـانی .در پژوه هـا پیشـی مربـو بـه درک شـنیدار  ،نقـ
پایدار ،مورد بحث قرار نگرفته ا

تکلیـ
توجـه

.

از نجــا کــه محرکهــا شــنیدار پیو ــتهاند و میتواننــد بــرا دورههــا نســبتاً
طولانیمدت ادامه یابنـد ،شـنوند ان علـاوه بـر توجـه انتاـابی بایـد بتواننـد تمرکـو یـود بـر
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محرکها را نیو حفـ کننـد .بنـابرای  ،انحـراف موقـ
تمرکو شـنوند ان را از تکلیـ

در د ـ

یـا ل ـو

شمارة دوم

در توجـه پایـدار میتوانـد

انجـام منحـرف کنـد و قبـ از اینکـه معنـا ـایته

شود ،نها را یسته کند.
در تعــاری

توجــه پایــدار ،بــه حافظــة فعــا نیــو بــهطور ضــمنی اشــاره شــده ا ــ .
از توانـایی نگـهداشـت موقـ

حافظة فعا عبـارت ا ـ
(بــدلی و هــی  .)7312 ،نقـ

اطلاعـات در ذهـ بـرا پـرداز

حافظـة فعــا در درک شــنیدار مــورد ت کیــد کــی ( )5071و

کــی و فیلیــپا ( )5071بــوده ا ـ  .ــولبرو و مــاتیر ( )5007معتقدنــد کــه توجــه پایــدار
دارا دو مؤلفه ا
بر توانایی حف

 :و بـهزنـ

بـودن (هشـیار ) و حافظـة فعـا  .توجـه پایـدار علـاوه

توجـه بـه کارهـا مـداوم یـا تکـرار (هشـیار ) ،حافظـة فعـا را نیـو در

بــر مــی یــرد .در «برنامــة مــوز
برنامــها توانباشــی بــرا کــاه
ا ـ  ،ت کیـد بـر تکـالی

فراینــد توجــه» ( ــولبرو و مــاتیر )5007/7311 ،کــه
ناکار مــد توجــه در بیمــاران مبتلــا بــه ــی

حافظـة فعـا ا ـ  .بـا وجـود ایـ  ،در پژوه هـا مربـو بــه

رابطة بی حافظة فعا و درک شـنیدار  ،نقـ

مؤلفـة هشـیار کـه بـهنظـر مـیر ـد نقـ

مهمی در درک شنیدار دارد ،نادیـده رفتـه مـیشـود .در حقیقـ  ،بـا مطالعـة نقـ
پایدار ،ه ظرفی

م ــو

توجـه

حافظة فعا و ه هشیار در نظر رفته میشوند.

هنگامی که شـنیدار بـه پـرداز

فتـار مربـو ا ـ  ،واقعیـ

دارد و ن ای ـ کــه وینــده ــری صــحب

اجتنـا ناپـریر وجـود

مــیکن ـد و بــرا پــرداز

معنــایی و عم رایانــه (پرا ماتیــ ) هــر کلمــه محــدودی

تمــام ابعــاد نحــو ،

زمــانی بــر شــنونده تحمیــ

میکنــد .بنــابرای  ،بــرا درک نچــه فتــه مــیشــود ،فراینــدها شــنیدار بایــد عملــاً
بهصورت یودکار انجام شود (باک .)5007 ،لدر ون (،5002
«پرواض ا

 )510.می وید:

کـه ـو دادن بـه زبـان یـارجی شـام توانـایی پـرداز

بـهصـورت هـ زمـان و بــیدرنـ

ا ـ

و بـهطور کلــی یودکـار بــودن پـرداز

صـدا و معنـا
در چنــی

شـرایطی بـهعنوان امــر مهـ شـنایته شــده ا ـ  .ا ـر یاد یرنــدها مجبـور باشـد قبـ از
ای کـه قـادر بـه پـرداز

معنـا و پا ـ باشـد ،پـرداز

کنـد ،تفکـر کنـد ،ترجمـه کنـد ،یـا

ا پنجاه و یک

ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...

ت م  ،در ای صورت ن یاد یرنـده بـهصـراح

بـه ونـها دچـار نقـ
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میشـود و نسـب

به یاد یرندها که به چنی وقتی نیاز ندارد ،مهارت و تبحر کمتر دارد».
زبــان موزانی کــه بــهنــدرت پــرداز

یودکــار را فعــا مــیکننــد ،بــا مشــکلات درک

بیشــتر مواجــه یواهنــد شــد .از نجــا کــه نهــا نمــیتواننــد بــا ــرع
کنند ،معنـی را از د ـ

یواهنـد داد ،زیـرا بـه پـرداز

د ـتور و واژ ـانی بیشـتر توجـه

میکننـد (لیـن  .)7311 ،بـرعکا یواننـد ان ،شـنوند ان وقـ
کــه فتــه مــیشــود ندارنــد و ا ــر چیــو را از د ـ
درک شــنیدار  ،مســتلوم یســت پــرداز
نق

کـافی بـرا پـرداز

نچـه

بدهنــد ،تکــرار نمــیشــود .بنــابرای ،

شــنونده ا ـ

نجا کـه بـه نظـر میر ـد عوامـ شـنایتی نقـ

مطل ـ

را دنبــا

و بــه توجــه دقی ـ نیــاز دارد .از

مهمـی در درک شـنیدار ایفـا مـیکننـد،

نها مستلوم تحقی تجربی ییلی دقی و تمام و کما ا

.

در رابطــه بــا عوامــ مــؤثر بــر درک شــنیدار  ،روبــی ( )7332ویژ یهــا تکلیــ ،
ویژ یهــا مــت  ،ویژ یهــا فراینــد ،ویژ یهــا طــرف صــحب

و ویژ یهــا شــنونده

را ذکــر میکنــد .در اینجــا ،تمرکــو بــر تفــاوت در ویژ یهــا و یصیصــهها شــنوند ان
ا ـ ؛ زیــرا توجــه انــدکی بــه ای ـ ویژ یهــا شــده ا ـ

(اندرینگــه و همکــاران.)5075 ،

عــواملی کــه در رابطــه بــا ویژ یهــا شــنوند ان برر ــی شــدهاند عبارتانــد از بســند ی
عمــومی زبــانی فرا یــر زبــان (ون ـ
ا ـــتا یر5003 ،؛ ونـــدر ریف

و ترفــرز-دلــر ،)5071 ،دان ـ

واژ ــان (بون ـ 5000 ،؛

و بیکـــر ،)5072 ،ا ـــتفاده از ا ـــتراتژ ها شـــنیدار

( راهــام ،ــانتو  ،ونــدرپلان  ،)5001 ،ــاهی فراشــنایتی (ونــدر ریف  ،ــو ،مارشــا
و تفقـــدطار 5001 ،؛ ونـــدر ریف
پرداز

و تفقـــدطار  ،)5070 ،حافظـــة کـــار و ـــرع

( ندرینگا و همکاران.)5075 ،

علــاوه بــر ایـ  ،نقـ

توانــاییهــا شــنایتی در درک شــنیدار بیشــتر در زبــان مــادر

مــورد برر ــی قــرار رفتــه ا ــ

(کــی 5071 ،؛ کــی و فیلیــپا .)5072 ،نقــ

ایــ

تواناییهـا فراتـر از مهـارتهـا پایـة زبانشـنایتی بـهصـورت تجربـی در میـان زبـان موزان
زبــان دوم یــا زبــان یــارجی برر ــی نشــده ا ــ  .بــهعنوان مثــا  ،مطالعــها کیفــی ــو
( )5000برا ــا

تحلیــ پروتکــ کلــامی ،یادنگاشــ ها و مصــاحبهها یاد یرنــد ان
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انجــام داده نشــاندهنــدة  70مشــک بــود کــه زبــان موزان انگلیســی بــهعنوان زبــان دوم
کردهند .مشکلات غال

وار

شام توجه ،حافظة فعا و حافظة کوتاهمدت بود.

ورثینگتــون ( )5071معتقــد ا ــ

کــه فراشــنای  ،یعنــی ــاهی از فراینــدها و منــاب

شنایتی ،امر مهـ در درک شـنیدار ا ـ  .افـراد کـه در مـورد شـنای

یـود اهنـد

منــاب شــنایتی یــود بــرا انجــام تکــالی

شــنیدار اند.

قــادر بــه برنامــهریــو و مــدیری

«افــراد کــه بهصــورت فراشــنایتی نســب
دارند ،ممک ا

هنگامی کـه شـنیدار نهـا بـه چـال

(ورثینگتــون،5071 ،
کــه دارا

بــه منــاب و توانــایی شــنیدار یــوی

 .)11 .ونــدر ریف

ــاهی

کشـیده میشـود بهتـر عمـ کننـد»

( )5009نیــو اظهــار میکنــد کــه دان

مــوزانی

ــاهی فراشــنایتی بالاترنــد شــنوند ان بهتــر هســتند .بــرا تقویــ

ــاهی

فراشــنایتی در درک یاد یرنــد ان ،مبــانی شــنایتی درک شــنیدار لــازم ا ـ  .ا ــر بتــوانی
دقیقــاً مشــا

کنــی کــه چــه تواناییهــا و منــاب شــنایتی ا ــا

درک شــنیدار اند،

مــیتــوانی موز هــایی بــرا ا ــتفاده از ا ــتراتژ هــا فراشــنایتی ارا ــه دهــی کــه ای ـ
موز ها به نوبة یود میتوانـد بـه یاد یرنـد ان کمـ
داشــته باشــند و تکــالی

کنـد تـا بـر شـنای

شــنیدار یــود را بهتــر انجــام دهنــد .شــنای

یـود نظـارت
مبــانی شــنایتی

درک شــنیدار نیــو میتوانــد بــا ارا ـة مدایلــها هدفمنــد بــهمنظــور ارتقــا توانــاییهــا
شنایتی که زیربنا درک شنیدار اند ،به بهبود و تقوی

درک شنیدار کم

کند.

 .۲روش پژوهش
 .۱ .۲شرکتکنندگان و موقعیت

در مجمــو  709دانشــجو کارشنا ــی رشــتة زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان یــارجی
در دانشــگاه زاد ا ــلامی مشــهد در ای ـ پــژوه

شــرک

داشــتند 10 .درصــد نهــا زن و

 90درصــد مــرد بودنــد .ـ شــرک کنند ان  73تــا  25ــا بــود (میــانگی = 52.51ــا ،
انحــرافمعیــار=  .)2/211بــه شــرک کنند ان مــوز
محدودی
رفت

داده شــد چگونــه بــا توجــه بــه

زمـانی بـه زمـون پا ـ دهنـد .بـرا ایجـاد انگیـوه در شـرک کنند ان و جـد
زمون بازیورد دقی به نها ارا ه شد.

ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...

ا پنجاه و یک
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 .۲ .۲ابزار
 .۱ .۲ .۲آزمون مقدماتی انگلیسی ( ،)PETبخش شنیداری

زمــون مقــدماتی انگلیســی ( )PETکمبــری  ،بــه ــط ( B1متو ــ ) از چــارچو
شـنیدار کـه بـرا ارزیـابی

اروپایی مشترک بـرا زبـانهـا ( )CEFRمربـو ا ـ  .باـ

درک شــنیدار شــرک کنند ان ا ــتفاده مــیشــود شــام چهــار باــ
او  ،از شــرک کنند ان یوا ــته مــیشــود ــو
ؤالات چهار وینـها پا ـ دهنـد .در باـ
دهند و پا

طولانیتر و
هــی ــو
با

دهنــد و طبــ تصــاویر ارا ــهشــده بــه

دوم ،بایـد بـه ت

هـا صـحی را انتاـا

ا ــ  .در باــ

وییهـا یـا مصـاحبههـا

کننـد .در باـ

ـوم ،بایـد بـه یـ

دهنــد و جــا یــالی شــماره رار شــده را بــا اطلاعــات لــازم پــر کننــد .در

یر ،از نهـا یوا ـته مـیشـود بـه ـؤالات در ـ

پایایی کرونباخ لفا برا

یـا غلـ پا ـ دهنـد .ضـری

زمون مقدماتی انگلیسی  0/13بود.

 .۲ .۲ .۲آزمون تک ()C-Test

زمــون ت ـ ِ چهــار متنــی کــه بقــایی و روتجــان ( )5072ن را طراحــی کردهانــد،

یـ

بهعنوان مقیـا

بسـند ی زبـان دوم ا ـتفاده شـد .زمـون تـ  ،زمـون تکمیـ مـت ا ـ

که در ن زموندهنـد ان بایـد کلمـات شکسـته در  2تـا  1مـت کوتـاه مسـتق را باز ـاز
کننــد .شــواهد فراوانــی در پژوه هــا پیشــی در مــورد روایــی زمــون تــ
مقیا ــی بــرا
ضری
ی

ــنج

بــهعنوان

بســند ی زبــان دوم وجــود دارد (اکــا و روتجــان.)5001 ،

کرونبـاخ لفـا بـرا پایـایی ایـ

زمـون تـ  ،بـا در نظـر ـرفت هـر مـت بـهعنوان

زمون  0/13 ،بود.
 .۳ .۲ .۲آزمون توجه d2

زمــون ( d2برایکنکمــو و زیلمــر )7331 ،مقیا ــی عملــی بــرا فراینــدها توجــه و
تمرکو ا

کـه شـام ارا ـة همومـان محـرکهـا دیـدار مشـابه ا ـ  .نسـاة ا ـتاندارد

زمون  ،d2یـ
یـ

زمـون نوشـتار ا ـ

کـه شـام  72ردیـ

بـا  21کـاراکتر  pو  dا ـ .

تــا چهــار ی ـ تیــره در بالــا یــا زیــر هــر حــرف وجــود دارد .شــرک کنند ان بایــد
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«»dهــا (نمــاد هــدف) دارا دو ی ـ تیــره در بالــا یــا پــایی

شمارة دوم

نهــا را در مــدت  50ثانیــه

بــرا هــر ــطر یـ بوننــد .زمــون مقیا ــی بــرا انــدازه یر توجــه و ــرع
ا ــ  .نمــرات متعــدد بــرا

پــرداز

زمــون  d2محا ــبه مــیشــود .نمــرة کــ کاراکترهــا

حــرفشــده بــهعنوان مقیا ــی از ــرع

در نظــر رفتــه میشــود و نمــرة کــ

پــرداز

کاراکترهایی کـه بـهطور صـحی حـرف شـدهاند منهـا یطاهـا (عملکـرد تمرکـو) مقیا ـی
بــرا توجــه ا ـ  .ضــری

کرونبــاخ پایــایی بــرا نمــرة ــرع

پــرداز

 0/39و بــرا

نمرة تمرکو  0/31بود.
 .۴ .۲ .۲اقتباس فارسی از آزمون استدلال دستوری سهدقیقهای بدلی

بقـــایی ،یوشـــد نیـــ

و طباطبـــایی یـــود ( )5071از زمـــون ا ـــتدلا د ـــتور
کردنــد ،بــدی صــورت کــه از افعــا

ــهدقیقــها بــدلی بــرا زبــان فار ــی اقتبــا

«احاطهکـردن» و «محصـورکردن» و شـک مربـ دایـ دایـره و دایـرة دایـ مربـ ا ـتفاده
کردند .پا

دهند ان بایـد علامـ

و دایــره را توصــی

ـرار کننـد کـه یـا عبـارات بـهدر ـتی موقعیـ

مــیکننــد .بقــایی و همکــاران ( )5071روایــی و پایــایی اقتبــا
پایــایی کرونبــاخ بــرا

زمــون را نشــان دادنــد .در ای ـ پــژوه  ،ضــری

مربـ
فار ــی

زمــون ا ــتدلا

د تور  0/39بود.
 .۵ .۲ .۲آزمون ماتریسهای مدرج استاندارد ریون

توانــایی ذهنــی و ا ــتدلا انتواعــی (هــو

ــیا ) بــا ا ــتفاده از زمــون ماتریاهــا

مدر ا ـتاندارد ریـون ارزیـابی شـد .تمرکـو اصـلی در ایـ
الگوها پیچیده ا

زمـون بـر فعالی هـا تطبیـ

نه بـر توانـاییهـا زبـانی (ریـون .)5000 ،از نجـا کـه زمـون اصـلی

ماتریاها مـدر ا ـتاندارد ریـون نسـبتاً طولـانی ا ـ  ،بیلکـر ،هنسـ  ،برانسـینگر ،ـور
و ــور ( )5075یــ

نســاة کوتــاه  3ــؤالی و یــ

نســاة  75ــؤالی از زمــون تهیــه

کردند که بهتری پی بینـیکننـدههـا نسـاة کام انـد .در ایـ پـژوه  ،نسـاة  75ـؤالی
از زمون ا تفاده شد .شای

کرونباخ برا پایایی  0/12بود.

ا پنجاه و یک

ه تواناییها شنایتی و بسند ی زبان انگلیسی در ...
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 .۶ .۲ .۲آزمون توجه پایدار شنیداری ()ASAT

زمــون توجــه پایــدار شــنیدار (نــدر  )5071 ،مقیا ــی بــرا توجــه و تمرکــو پایــدار
شــنیدار ا ـ  .محــرک شــنیدار حــاو  20ــؤا ا ـ

کــه در ن دو عملیــات ــادة

جم (مانند  )2 + 7 ،9 + 5ارا ـه شـده ا ـ  .زمـوندهنـد ان بایـد نتـای هـر دو عملیـات
را جمـ کــرده و پا ـ را در پا ــانامه بنویســند .محا ــبات بایــد بــدون ا ــتفاده از قل ـ و
کاغــر انجــام شــود .فاصــلة زمــانی بــی ارا ــة دو عملیــات در هــر ــؤا  7ثانیــه و بــی
ؤالات  9ثانیه ا

 .برا به حـداق ر ـاندن بـار محا ـباتی ایـ فعالیـ  ،رقـ هـا بـی 7

تا  2محدود شد و فق از عملیـات جمـ ا ـتفاده شـد .زمـون بـه مـدت پـن دقیقـه انجـام
میشود و ضری

کرونباخ برا پایایی  0/37بود.

 .۳تحلیل و نتایج

جدو  7مـار توصـیفی مقیا هـا

ایـ پـژوه

را نشـان میدهـد .تحلیـ همبسـتگی

بهمنظور برر ـی ارتبـا بـی مت یرهـا شـنایتی و درک شـنیدار انجـام شـد .همـانطـور
که جدو  5نشان میدهـد ،توانـایی درک شـنیدار رابطـة بسـیار معنـادار بـا زمـون تـ
دارد ( .)r=0.56, p<0.01توجــه دیــدار بــا زمــون  d2انــدازه یــر شــد .همبســتگی بــی
درک شــنیدار و نمــرات توجــه دیــدار (تعــداد کاراکترهــا
صــحی حــرف شــده بودنــد منهــا

زمــون  d2کــه بــهطور

مجمــو یطاهــا) بــدی صــورت بــود ( r=0.35,

 .)p<0.01بنـــابرای  ،بـــی درک شـــنیدار و توجـــه دیـــدار پایـــدار رابطـــة متو ـــ و
معنــادار وجــود دارد .از زمــون محا ــبة ذهنــی بــهعنوان مقیــا

انــدازه یــر توجــه

شـنیدار پایـدار ا ـتفاده شـد .جـدو  5نشـان مـیدهـد کـه ارتبـا بـی درک شـنیدار و
محا ــبة ذهنــی انــدک ا ــ

( .)r=0.21, p<0.01بنــابرای  ،بــی درک شــنیدار و توجــه

شنیدار پایدار رابطة معنادار و اندکی وجود دارد.
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جدول  .۱آمارههای توصیفی برای آزمونهای پژوهش

آزمون

استدلال

توجه

توجه

سرعت

ریون

دستوری

شنیداری

دیداری

پردازش

5.64

29.42

39.87

161.07

168.27

درک

بسندگی

شنیداری

36.44

Mean

11.66

5

26

47

0

133

27

10

Mode

2.15
4.64
9
1
10

9.571
91.59
53
0
53

10.03
100.
50
0
50

51.67
2670
272
0
272

56.37
3178.39
346
0
346

14.34
205.75
67
5
72

4.89
23.99
24
0
24

SD
Variance
Range
Min
Max

لــازم بــه ذکــر ا ـ
زمون  d2ا

کــه ــرع

(تعــداد ک ـ کاراکترهــا حــرف شــده) در

پــرداز

 .همـانطـور کـه در جـدو  5نشـان داده شـده ا ـ  ،ایـ مقیـا
ــرع

شــنیدار همبســتگی دارد ( .)r=0.29, p<0.01بنــابرای  ،بــی

بـا درک

پــرداز

و درک

شنیدار همبستگی معنادار و اندکی وجود دارد.
جدول  .۲ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
توجه

استدلال

آزمون

سرعت

توجه

شنیداری

دستوری

ریون

پردازش

دیداری

0.21

0.26

0.16

0.29

0.35

0.56

0.28

0.45

0.17

0.31

0.34

1

0.41

0.27

0.39

0.93

1

0.33

0.25

0.29

1

0.34

0.27

1

0.27

1

بسندگی

درک
شنیداری
بسندگی
توجه دیداری
سرعت پردازش
آزمون ریون
استدلال دستوری
توجه شنیداری

1

هــو

1

درک شنیداری

ــیا تو ـ

زمــون ماتریاهــا مــدر ا ــتاندارد ریــون و زمــون ا ــتدلا

د ـــتور انـــدازه یر شـــد .طبـــ جـــدو  ،5همبســـتگی بـــی

زمـــون ریـــون و درک

شـنیدار  ،معنـادار نبـود ( ،)r =0.16, p> 0.05امـا بـا زمـون ا ـتدلا د ـتور همبسـتگی
معنـادار وجـود داشـ

( .)r=0.26, p <0.01در نتیجـه ،بـی درک شـنیدار و هـو

ـیا

ا پنجاه و یک

کــه از طری ـ
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زمــون ا ــتدلا د ــتور انــدازه یر میشــود ،رابط ـة انــدک امــا معنــادار

وجود دارد .به نظر میر د کـه درک شـنیدار بیشـتر بـه ا ـتدلا بـا زبـان مربـو باشـد و
با ا تدلا غیرکلامی کـه از طریـ

زمـون ریـون انـدازه یر مـیشـود رابطـة کمتـر داشـته

باشد.
علــاوه بــر ای ـ  ،ر ر ــیون چند ان ـة لســلهمراتبــی بــرا ارزیــابی توانــایی پــن مت یــر
مســتق و بســند ی زبــان یــارجی بــرا پــی بینــی درک شــنیدار ا ــتفاده شــد .تحلی ـ
مقــدماتی انجــام شــد تــا اطمینــان حاص ـ شــود کــه مفروضــات نرمــا بودن ،یطــیبــودن،
ه یطی چند انه و یکسانی پراکند ی برقرار ا

.

جدول  .۳نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی
Sig. F Change

F Change

0.004
0.000

3.73
28.26

R square
Change
0.161
0.191

R square

Model

0.161
0.352

1
2

پــن عامــ شــنایتی در مرحلــة او وارد شــدند کــه  71درصــد واریــانا در نمــرات
درک شــنیدار را تبیــی کردنــد .F(5.97)=3.73, p=0.004 ،پــا از وارد کــردن زمــون
تـــ

در مرحلـــة دوم ،کـــ واریـــانا تبیی شـــده تو ـــ مـــد  92درصـــد بـــود،

 .F(6.96)=8.69, p=0.00همـانطـور کـه در جـدو  9نشـان داده شـده ا ـ  ،زمـون تـ ،
 73درصــد از واریــانا در درک شــنیدار را پــا از کنتــر تــ ثیر تواناییهــا شــنایتی
توضــی داد کــه ایــ میــوان معنــادار بــود؛ ت ییــر  ،0.19=R squaredت ییــر )=F(1.96
.p=0.00 ،28.26
 .۴بحث

هــدف از ایــ پــژوه

برر ــی ــه بســند ی زبــان یــارجی و عوامــ شــنایتی در

درک شــنیدار در زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان یــارجی ا ـ  .بــرا ای ـ منظــور ،ی ـ
زمـــون درک شـــنیدار بـــههمـــراه زمونهـــا عوامـــ شـــنایتی و بســـند ی بـــه 709
دانشجو کارشنا ی زبان انگلیسی بهعنوان زبان یارجی داده شد.
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تحلی هــا همبســتگی نشــان داد کــه بســند ی زبــان ،توجــه دیــدار انتاــابی ،ــرع
ــیا کلــامی و توجــه شــنیدار پایــدار ،همبســتگی معنــادار و متو ــطی

پــرداز  ،هــو

با درک شـنیدار دارنـد .ر ر ـیون لسـلهمراتبـی نشـان داد کـه توانـاییهـا شـنایتی 71
درصــد واریــانا در درک شــنیدار را توضــی مــیدهــد .علــاوه بــر ای ـ  ،پــا از کنتــر
ت ـ ثیر توانــاییهــا شــنایتی ،بســند ی زبــان انگلیســی  73درصــد دیگــر واریــانا در درک
شنیدار را تبیی کرد .ای یافتـههـا نشـان مـیدهـد کـه عوامـ شـنایتی ـه معنـادار در
درک شنیدار انگلیسی بهعنوان زبان یارجی دارند.
طبــ نظــر جنســی ( ،)7311لای بــاون و ا ــپادا ( ،)5001دانــ
(د ــتور) و ل ــ

فراشــنایتی ،رامــر

کــه مســتلوم ا ــتدلا  ،تحلیــ زبــان و یــاد یر قانونمندنــد ،بیشــتر از

مهارتها ارتباطی به عوامـ شـنایتی مرتبطنـد .توانـاییهـا شـنایتی در زمینـههـایی کـه
کمتــر دارنــد .بــه نظــر مــیر ــد از نجــا کــه

تمرکــو بــر ارتبــا و تعامـ ا ـ  ،اهمی ـ

شنیدن ،جو ـی از تعاملـات ارتبـاطی ا ـ  ،بـه انـدازة یوانـدن درک مطلـ

بـا مقیا هـا

توانــاییهــا شــنایتی مــرتب نیس ـ  .طباطبــایی یــود و بقــایی ( )5071در پژوهشــی بــا
هدف برر ی رابطـة بـی عوامـ شـنایتی و درک مطلـ
یـــارجی ،ضـــری

همبســـتگی  r=0.35را بـــی درک مطلـــ

ماتریاهــا ا ــتاندارد مــدر ریــون و ضــری
فار ی قیـا
بهد

در زبـان انگلیسـی بـهعنوان زبـان

کلـامی ـوار

مده در ای پـژوه

و شـــک کوتـــاه زمـــون

 r=0.44را بــی درک مطلــ

و زمــون

دادنـد .همـانطـور کـه ایـ همبسـتگیهـا و همبسـتگیهـا
نشـان مـیدهـد ،ارتبـا بـی ا ـتدلا و درک مطلـ

از ارتبا بی ا تدلا و درک شنیدار ا
هولشـــتای ( )5077معتقـــد ا ـــ

.
کـــه اطلاعـــات عمـــومی ،مهارتهـــا ذهنـــی و

مهارتهــا حافظــه نبایــد در زمونهــا زبــان انگلیســی بــهعنوان زبــان دوم بــرا
پــایی تر ( ،A2 ،A1و  )B1از چــارچو

قـو تـر

ــطو

اروپــایی مشــترک بــرا زبانهــا ( )CEFRدییــ

باشند .بـهعبـارت دیگـر ،عوامـ شـنایتی فقـ بایـد بـرا

ـطو بالـاتر زمونهـا زبـان

انگلیســی بــهعنوان زبــان دوم مــورد نیــاز باشــند .بنــابرای  ،از نجــا کــه در ایــ پــژوه
زمــون شــنیدار

زمــون مقــدماتی انگلیســی ( ( )PETــط متو ـ  )B1ا ــتفاده شــد،

ا پنجاه و یک
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همبســتگی تقریبــاً کــ بــی عوامــ شــنایتی و زمــون درک شــنیدار منطقــی بــه نظــر
میر د .ایـ امـر میتوانـد شـواهد بـر روایـی باـ
ارتبا

ن با عوام نامربو  ،یعنی هو  ،حداق ا

یافتهها ایـ پـژوه

بـا ونـ

شـنیدار

زمـون  PETباشـد؛ زیـرا

.
کـه نتیجـه یـر

و ترفـرز-دلـر ( )5071ـاز ار ا ـ

کردنــد بســند ی عمــومی زبــان و میــوان واژ ــان ،بهتــری پــی بینــیکننــدههــا درک
شــنیدار در میــان زبــان موزان دوم هســتند ،درحــالیکــه ــاهی فراشــنایتی اهمیــ
کمتر دارد .به همی ترتی  ،پـژوه
ا ـ

پــژوه

کیفـی کـه ـو ( )5000انجـام داده هـ را ـتا بـا ایـ

کــه در ن تحیلــی پروتکـ کلــامی ،یادنگاشـ ها و مصــاحبهها نشــان دادنــد

که مشـکلات توجـه ،حافظـة فعـا و حافظـة کوتـاهمـدت در میـان یاد یرنـد ان بـا توانـایی
تــوأم ا ـ  .نتــای پــژوه

پــی ِ رور نشــان میدهــد کــه عوام ـ

درک شــنیدار ضــعی
شنایتی ماننـد هـو

ـیا  ،توجـه پایـدار و ـرع

پـرداز  ،تقریبـاً بـه انـدازة بسـند ی

در درک شنیدار نق

دارند.

توضی برا اینکه چرا توانـاییهـا شـنایتی تقریبـاً بـه انـدازة بسـند ی در پـی

بینـی

درک شنیدار مهـ ا ـ  ،میتوانـد ایـ باشـد کـه بـهطور کلـی درک شـنیدار و بـهویـژه
زمونهــا درک شــنیدار مســتلوم شــنای

زیــاد هســتند .شــنوند ان ضــعی

بــرا پا ــاگویی بــه نیازهــا مبنــی بــر توجــه و نیازهــا ا ــتدلالی تکــالی
محــدودی
شکس
پــرداز

کاه

شــنیدار بــا

زمــانی ،بــا مشــک مواجــه میشــوند و در نتیجــه در فه ـ متــون فتــهشــده بــا
مواجه میشـوند .مـدایلات هدفمنـد کـه بـر حمایـ
تمرکــو مــیکننــد ،ممکــ ا ــ

شــنایتی ضــعی
کاه

اغلــ

بــرا کــاه

از توجـه ،ا ـتدلا و ـرع

عواقــ

نــامطلو

بــر درک شــنیدار ضــرور باش ـند .تکنی ـ هــا مــؤثر تــدریا بــرا

بار شنایتی در فعالیـ هـا شـنیدار ماننـد ـاده ـاز تکـالی
رع

توانــاییهــا

فتار و تکرار تکـالی

نیـو ممکـ ا ـ

پیچیـده از طریـ

بـه یاد یرنـد ان کمـ

کنـد تـا بـر

نار ــاییها شــنایتی یــود غلبــه کننــد .علــاوه بــر ایــ  ،تــدریا و تســهی ا ــتفادة
یاد یرنــد ان از ا ــتراتژ ها شــنیدار مــیتوانــد عواقـ
درک شنیدار را کاه

دهد.

نــامطلو

نار ــایی شــنایتی در
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تی بایـد ـایر تواناییهـا شـنایتی ماننـد حافظـة فعـا  ،توجـه شـنیدار

پایدار و انتاابی ،و هو

متبلـور را نیـو در بـر بگیرنـد تـا بتواننـد پر ـ

تواناییها شنایتی در پی بینی درک شنیدار را بهطور کام پا

مربـو بـه نقـ

دهند.

 .۵نتیجهگیری

در پــژوه

پــی ِ رو اهمیــ

توانــاییهــا شــنایتی و بســند ی در درک شــنیدار

برر ی شد .بـا توجـه بـه نتـای ایـ پـژوه  ،فرضـیها کـه برا ـا
در درک شنیدار نق

ن عوامـ شـنایتی

دارنـد ،بـهصـورت تجربـی ت ییـد میشـود .طبـ تحلیـ هـا ،بهتـری

پــی بینــیکننــدة درک شــنیدار  ،بســند ی زبــانی ا ـ

کــه بــه دان ـ

زبــانی واژ ــان و

د تور زبان مربو ا ـ  ،بـهایـ معنـا کـه هرچـه یاد یرنـد ان مـاهرتر و در زبـان انگلیسـی
تبحر بیشـتر داشـته باشـند (بسـند ی زبـان بیشـتر داشـته باشـند) ،درک شـنیدار

نهـا

بهتــر ا ــ  .پــا از ن ،عوامــ شــنایتی هســتند کــه در درک شــنیدار موفقیــ

میو در

میــان زبــان موزان ــط متو ـ دیی انــد .بــرا بهبــود درک شــنیدار یاد یرنــد ان ،هـ
دان

واژ ان و ه عملکرد شنایتی نها باید تقوی

شود.
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چکیده
جوامــب بشــر در دــی ادوار متمــاد بــا مطالع ـة علمــی رفتارهــا اجتمــاعی ــعی در
شــنا

فراینــدها ذهنــی و درر روانشنا ــانة الگوهــا رفتــار دارنــدی در ایــ

میان پیوند ا ـطور بـا تلیـ و کارکردهـا ذهـ بشـر ،توجـه روانشنا ـان را بـه ـود
معطوف کرد ا ـ ی نمادهـا ا ـطور ا یـا همـان کرکتیـ هـا ،الگوهـا یـا بالـ هـا
رفتــار از پــیی تعیــی شــد ا هســتند کــه بــر شلصــی

مــا ت ـأثیر بســیایی دارنــدی از

منظر یونـگ ،مضـامی ا ـطور ا ریشـه در نا ودکگـا جمعـی انسـانهـا دارنـد و درر
مفهــوم کرکتی ـ هــا بــه شــنا

روان نا ودکگــا جمعــی مــیانجامــدی بنــابرای  ،یونــگ

بـرا تللیـ تفـاوتهـا شلصـیتی انســانهـا بـه مطالعـة ضـمیر نا ودکگـا جمعــی و
برر ی تأثیر کنیمـا و کنیمـوب بـر که الگـو مسـل بـر روان انسـانهـا مـیپـردازدی در
ایـ پـژوهی بـا بهــر از نظریـات روانشنا ـی یونـگ بــه مطالعـة که الگوهـا مســل
بــر روان شلصــی هــا زن کتــاو گاوالــدا میپــردازی ی مطالعــة ایــ که الگوهــا کــه
تل تأثیر جامعه و فرهنگ تجلی مییابنـد یـا بـرا همیشـه ـرکوو مـیشـوند ،بـه مـا
امکــان درر واکــنیهــا شلصــی هــا زن دا ــتان در موبعیــ هــا ملتلــ
واهــد دادی شــنا

را

اییدبــانوان مســل بــر بهرمانــان زن دا ــتان و تعامــ کنهــا بــا

الگوهــا فرهنگــی جامعــه ،بــه مــا در درر رفتارهــا اجتمــاعی کنــان کم ـ
کردی
کلیدواژهها :اییدبانو(ان) ،ا طور  ،گاوالدا ،روانشنا ی یونگ ،که الگو
____________________________
تاریخ دریافت  7900/90/90 :تاریخ پذیرش 7901/77/97 :

واهــد
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 .۱مقدمه

کثار کنا گاوالدا نویسندة معاصـر فرانسـو بـه زبـانهـا ملتلـ
کثــار بــه ــرع

ترجمـه شـد انـدی ایـ

بــا ا ــتالاخ واننــدگان و منتاــدان در را ــر دنیــا روبــهرو شــدندی

شلصــی هــا اصــلی رمــانهــا او لاللــاً زنــان هســتند و ملــور اصــلی دا ــتانهــایی
کـه بـرا کنـان در بسـتر جامعـه و ـانواد ری مـیدهـدی گاوالـدا یلـی زود

حوادثی ا

دخ در گــرو

دعــ تنهــایی را در زنــدگی شلصــی ــود یشــید ،والــدینی کــه هــر یــ
دیگر داش  ،فرزندان ود را رها کردنـدی بـهعلـ

تـأثیر زیـانبـار و عمیـا ایـ اتفـا بـر

ذه گاوالدا ،شاهد ت جدایی و کشکمی در ملی

انواد در کثار او هستی ی

بــا مطالع ـة اولــی اثــر او دو ـ
بهجرأت مـیتـوان گفـ
و گر

داشــت کســی جــایی منتظــرم باشــد (گاوالــدا،)7931 ،

کـه زنـدگی شلصـی گاوالـدا بـهدـور ملسو ـی بـا دا ـتانهـا

ورد ا ـ  ،بـهگونـها کـه بهرمانـان دا ـتانهـایی رنوشـتی شـلیه بـه زنـدگی

ود او دارند ،زنانی کـه بـا فرزندانشـان تنهـا مـیماننـدی گاوالـدا بـرا نوشـت کتـاوهـایی
از تجربیــات وابعــی ــود الهــام گرفتــه ا ــ ی بــرا مثــاخ ،از مشــال گونــاگونی کــه در
روزگار جوانی تجربه کرد در نگـار

رمـانهـایی بهـر بـرد ا ـ ی دا ـتانهـا گاوالـدا

ــاد و روان نوشــته شــد انــد و بــرا درکشــان نیــاز بــه تکنی ـ

و دانــی ادبــی اصــی

نیسـ ی دا ــتانهــا او تنهــا بــا حضــور بــارز زن و بیــان احسا ــات زنانــه ا ـ

کــه معنــا

مییابد ،لاللاً راو دا تانها گاوالدا زنانی درونگرایندی
شلصــی

اصــلی رمــان دوم گاوالــدا ،م ـ او را دو ـ

درونگرا بـه نـام کلوهـه ا ـ  ،ایـ کتـاو روایـ
یانــ
جامعــها

داشــت (گاوالــدا )7931 ،زنــی

زنـدگی زنـی ا ـ

کـه شـوهر

بـه او

کــرد ا ــ ی گاوالــدا از لــاخ تصــویر کلوهــه ،الگوهــا رفتــار اجتمــاعی زنــان
را تر ــی مــیکنــدی شلصــی

بــهگونــها

ــاد و روان توصــی

مــیشــود کــه

واننــد بــهراحتــی مــیتوانــد بــا او همـ اتپنــدار کنــدی از ورا زنــدگی کلوهــه ،گاوالــدا
زنــدگی ــه زن دیگــر را نیــی بــه تصــویر مــیکشــد کــه ــه ــل
رفتارها متفاوتانـدی کنچـه ظـاهراً موجـ

متفــاوت شلصــیتی بــا

مـیشـود کلوهـه در درر شلصـی هـا دیگـر

و رفتارهــا کنــان نــاتوان باشــد تفــاوت در که الگوهــا درونــی ایــ

ــه زن ا ــ ی

اخ پنجا و یک
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تلولات اجتماعی در ادوار تـاریلی کـه ایـ

ـه زن مـیزیسـتهانـد و همچنـی وبـایعی کـه

در زندگی کنها پییکمد میتواند باعث تفاوت که الگوها ای
شــنا

39

ه زن شد باشدی
رفتارهــا و

الگــو اییدبــانوان کلوهــه ،بهرمــان زن دا ــتان ،مــیتوانــد علــ

تلـا هـا او را در زنـدگی روشـ کنـد گریـه گاوالـدا زنــی فرانسـو و نماینـدة فرهنــگ
و جامعة لربی ا

 ،بـهدلیـ اینکـه که الگوهـا گسـترة انسـانی ،جهـانی و ـرمد دارنـد،

وانندة زن شربی نیـی مـیتوانـد در جامعـها بـا فرهنـگ متفـاوت ،مشـکلات و ناملایمـات
متعدد زندگی ود را در روای ها او بیابدی
شلصی

دلایـ ترییـر

کلوهه در مسـیر حـوادد دا ـتان تلـوخ مـییابـدی بـرا شـنا

اییدبــانو مســل بــر روان بهرمــان زن ایــ دا ــتان ،بایــد در نظــر داشــته باشــی کــه
که الگو مسـل بـر روان ایـ شلصـی  ،متفـاوت بـا الگوهـایی ا ـ
او تعیــی مــیکنــدی شــنا

کـه جامعـه بـرا

اییدبــانو مســل بــر روان او کــه بــه شلصــی

میدهد ،بـه مـا در درر در ـ

هویـ

و رفتارهـا ایـ شلصـی

دا ـتان کمـ

او شــک
واهـد

کردی
در ای ـ تلایــا بــا برر ــی و شــنا
فرهنگــی لالــ

ایــیدبــانو مســل بــر روان کلوهــه و الگوهــا

بــر جامعــه کــه نایهــا و الگوهــا رفتــار اصــی را بــه زنــان تلمیــ

مــیکنن ـد ،ــعی داری ـ دریــابی ای ـ امــر یگونــه موج ـ
رفتــار در کلوهــه تاویــ

مــیشــود بر ــی از نمونــههــا

شــود و یــرا ــعی دارد بر ــی رفتارهــا دیگــر را ــرکوو

کنــدع عوامــ اجتمــاعی یــه تــأثیر بــر رفتــار کلوهــه دارنــدع کیــا ترییــر که الگوهــا
اییدبــانوان و الگوهــا رفتــار در کلوهــه ،تل ـ ت ـأثیر ضــمیر نا ودکگــا جمعــی صــورت
میپ یردع
بــرا پا ــ بــه ــؤالات ایــ پــژوهی از روانشنا ــی یونــگ ملنــی بــر کــارکرد
که الگوهــا بهــر

ــواهی بــردی یونــگ معتاــد ا ـ

مضــامی ا ــطور ا ریشــه در ضــمیر

نا ودکگــا جمعــی انســانهــا دارنــدی شــنا

که الگوهانــه نــهتنهــا امکــان درر رفتارهــا

شلصــی و رفتارهــا اجتمــاعی شلصــی

اصــلی دا ــتان را بــه مــا واهــد داد ،بلکــه بــه

شنا

دلای تلوخ شلصی

کلوهه نیی کم

واهد کردی
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در ای ـ پــژوهی ،که الگوهــا نهفتــه در بهرمــان اصــلی و ــه شلصــی

را که زندگی کنهـا در دا ـتان مـ او را دو ـ
کردی اییدبـانوانی کـه الگـو بافـ

داشـت روایـ

زن دیگــر

مـیشـود ،برر ـی ـواهی

روانـی بهرمـان زن و دیگـر زنـان حاضـر در ایـ اثـر را

شک میدهند نیی مورد مطالعه برار واهند گرف ی
علــیرلـ ا ــتالاخ زیــاد کــه از کثــار گاوالــدا مشــاهد مــیشــود ،مطالعــات زیــاد بــر
رو کثــار و انجــام نگرفتــه و الل ـ

از زوایــا تکــرار بــه مطالع ـة کثــار ای ـ نویســند

پردا تهاندی اکثر ای پـژوهیهـا بـه واکـاو هویـ

زن بـا نگرشـی بـر ماهیـ

زبـان زنانـه

در کثـار گاوالــدا میپردازنــد ،بـهدـور مثــاخ بــه ماالــها بـا عنــوان «نگرشــی بــه فمینیسـ در
کثــار زویــا پیــرزاد و کنــا گاوالــدا» ( ــازاوار  )7939 ،مــیتــوان اشــار کــردی ــازاوار در
ای ـ ماالــه بــه برر ــی زبــان زنانــه و جنلــههــا فمینیســتی کثــار گاوالــدا و زویــا پیــرزاد،
نویســندة معاصــر ایرانــی ،مــیپــردازدی نویســند از لــاخ گفتمــان بــی شلصــی هــا نشــان
میدهد که رگههایی از جنـلی فمینیسـ را مـیتـوان بـا درجـههـا ملتلـ

در کثـار پیـرزاد

و گاوالــدا مشــاهد کــردی بــا اینکــه دو نویســند در شــرای تــاریلی ،اجتمــاعی و فرهنگــی
متفــاوتی زنــدگی میکننــد ،گفتمــان کنهــا بازنویســی وابعیــ

تللــی ا ــ

کــه زنــان از

امکانات رشد یکسان با مردان بر وردار نیستندی
در پـــژوهی دیگـــر کـــه ونســـون )9۱77( 7تلـــ

شلصی ها مرد و زن در رمـانهـا بـاه  ،همـی و بـ

عنـــوان «تللیـــ و برر ـــی

و مـ او را دو ـ

کنا گاوالدا» انجـام داد و بـه زبـان فرانسـه نوشـته  ،بـا تأکیـد بـر ماهیـ

داشـت اثـر

نگـا زنانـه درکثـار

گاوالــدا بــر نوشــتار او کــه ویژگــی روحــی و شلصــیتی زن در کن جــار ا ــ

و زبــان

زنانه او اشار داردی
ملکـی ( )793۱نیـی در پژوهشــی بـا عنــوان «ناـد تطلیاــی بـا رویکــرد فمینیسـتی در کثــار
گاوالــدا و زویــا پیــرزاد» بــا برر ــی ــا تارها متفــاوت اجتمــاعی نــید دو نویســند و
بستر که دو نویسند در کن رشـد یافتـهانـد ـعی دارد بـه ایـ پر ـی پا ـ دهـد کـه بـا

1. Svensson

اخ پنجا و یک
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توجه به اینکه دو نویسـند در دو جامعـه و فرهنـگ متفـاوت زیسـتهانـد کیـا بـه یـ
جنلهها فمینیس در کثار کنها ر وی کرد ا
کمابیی میتوان گف

انـداز

یا یرع

که اکثر پـژوهیهـا صـورتگرفتـه بـر کثـار گاوالـدا ملـدود بـه

بازیــابی جنلــههــا فمینیســتی یــا مطالعـة ــل

او ا ـ  ،امــا هــیو پژوهشــی در رابطــه بــا

مطالعة که الگوها برا اب روانشنا ی یونگ بر رو کثار گاوالدا در د ترب نیس ی
 .۲اسطوره و کهنالگوها در اندیشة یونگ

نمــاد کــه روای ـ
تصــویر دانســ

شــود بــه ا ــطور تلــدی مــیشــود ،بنــابرای ا ــطور را مــیتــوان
ا ــ

(نــامور مطلــا،7939 ،

کــه فرهنگــی شــد و دارا یــ

صی )93ی انسان شنا ی ماننـد ییللـر دوران نیـی بـر ایـ اعتاـاد ا ـ

ا ـطور

و درر معانی نمـادی کن بـه شـنا

ماهیـ

روایــ

کـه شـنا

انسـان و نیازهـا او کمـ

مـیکنـد (دوران،

)739۱ی
یونــگ بــر ای ـ بــاور ا ـ

کــه بســیار از واکــنیهــا انســانی در برابــر حــوادد و

ناملایمات ،ریشـه در تجربـههـا مشـترر مـا و اجـداد مـا دارد ،بنـابرای ذهـ انسـان تـاز
متولــد شــد  ،تهــی از تجربیــات نیس ـ

و انســان همــوار تل ـ

نفــوذ تجربیــات گ شــتگان

ــویی ا ــ ی نظریــة کهــ الگوهــا یونــگ بــه مطالعــة اشــکاخ نمــادی که الگوهــا در
ا ادیر میپردازد که در ضمیر نا ودکگا جمعی بازنمود دارندی
«برا اب ایدة یونـگ ،کدمـی بـهدـور نا ودکگـا  ،دامنـه دانـی و شـنا
دوران پــیی از تــاری ( (prehistoryرا کــه در بال ـ

ـویی را در

ا ــطور هــا جمــب شــد ا ـ  ،حف ـ

مــینمایــدی ا ــطور از منظــر یونــگ ،عرضــه و اراهـة دبیــا فرهنگــی از ملتــوا عمیــاتری
بلــیهــا روان کدمــی ،یعنــی روان او ،یــا بــه علــارتی از جهــان که الگوها ـ »ی (احســان
علا لو ،7937 ،صی )9
یونـگ بــه اهمیـ

روان فراشلصــی پــی بـرد و نظریـة او بــر انگـار هــا که الگــویی و

رابطة کن با ضـمیر نا ودکگـا ا ـتوار ا ـ
موجودی

«نا ودکگـا جمعـی بلشـی از روان ا ـ  ،کـه

کن بستگی به تجربهها شلصی ندارد» (هاخ و نوردبی ،7939 ،صی )99ی
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دیــدگا نا ــی یونــگ بــر ــه اصــ ا ا ــی ا ــتوار ا ــ  ،که الگوهــا ،نا ودکگــا
شلصی ،نا ودکگا جمعی که ای

ـه اصـ تشـکی دهنـدة عنصـر بـه نـام «مـ » هسـتندی

یونــگ ( ،7917صی  )9۱9-9۱1که الگوهــا را کـــه نمــاد و میـــراد نا ودکگــا جمعـــی
هستند ،ینی تعری

میکند

«تصــور صــورت مثــالی ناشــی از مشــاهدة مکــرر مثل ـاً ا ــادیر و بصــههــا پریــان در
ادبیات جهان ا

کـه دارا ناـیهـا معـی انـد و در همـهجـا ظـاهر مـیشـوندی مـا ایـ

ناــیهــا را در یــاخپرداز ه ـا ،رویاهــا ،ه ـ یانهــا و اوهــام افــراد مــیبینی کــه امــروز
زندگی میکنندی ای تصاویر و تـداعی معنـیهـا کلا ـی

همـان ییـی ا ـ

کـه مـ کن

را تصورات مثـالی مـی ـوان یییای تصـورات مـا را تل تـأثیر بـرار مـیدهنـد ،بـر مـا نفـوذ
میکنند و مفتونمان می ازندی»
از منظــر روانشنا ــی یونــگ ،روان کدمــی مــیتوانــد تلــ
ا طور ا بهعنـوان که الگـو بـرار گیـرد کـه هـدای
شلصــیتی انســان را بــهد ـ

بگیرنــدی وجــود هــر یـ

ذهـ انسـان و لایـات و رفتارهـا
از ایـ ایــیدان ا ــطور ا عوادـ

اصـی را در وجـود انســان زنـد مــیکننـد و گـا باعــث تشـدید یـ
گا موج
یــ

ــلطة ینــدی ایــید

ـر از عوادـ

کاهی بر ـی احسا ـات در وجـود انسـان مـیشـوند ،بنـابرای بـا شـنا

از ایــ ایــیدان ا ــطور ا مســل بــر روان افــراد ،را بــرا شــنا

و
هـر
و

شلصــی

واکنیها کدمی بازتر واهد شدی
که الگوهــا در اشــکاخ پیچیــد ا در ا ــادیر ،افســانههــا ،رؤیاهــا و یــاخپــرداز هــا و
تصــاویر ــواو بــازنمود دارنــد و شــلاه هــا میــان ا ــادیر فرهنگهــا ملتلــ
نشاندهندة حضـور مشـترر الگوهـا کهـ نمونـها در همـة انسـانها ـ ی ایـ الگـوهـا
از پیی شک گرفتـهانـد و بـر رفتـار مـا و واکـنیهـا مـا بـا دیگـران تأثیرگ ارنـد (بـول ،
)7939ی
بــا کمــ

نظریــه یونــگ میتــوان تــأثیر شــرای اجتمــاعی و فرهنگــی اصــی بــر

زند کردن یا میراندن که الگوهـا را مـورد مطالعـه بـرار دادی یونـگ بـر ایـ بـاور ا ـ

کـه

که الگوهــا بــا ــا تار روان نا ودکگــا انســان ارتلــار تنگاتنــگ دارنــد ،که الگوهــا در
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یرفتــری لای ـة ضــمیر نا ودکگــا جــا دارنــد و بــا مطالع ـة کنهــا مــیتــوانی بــه یرفــا
کدمی و به «م وابعی» که هستة درونی انسان ا

شلصی

،د

یابی ی

به بـاور یونـگ نـهتنهـا ایـیدان بلکـه کنیمـا و کنیمـوب نیـی در میـان تصـاویر نا ودکگـا
حضــور دارنــد (یونــگ ،7939 ،صی )91ی در مــورد عناصــر نرینــه و مادینــه ،یونــگ بــر ای ـ
عاید ا ـ

کـه در درون روان هـر زنـی مـیتـوان تجسـ گـراییهـا مردانـه را مشـاهد

کرد و در درون روان هر مـرد  ،نیـی گـراییهـا زنانـه نهفتـه ا ـ ی شـنا
بهتــر فــرد کمــ

و کنیمــوب بــه شــنا

ناـی کنیمـا

مــیکنــدی یونــگ در انســان و ــملوخهــایی

میگوید «جلو ها فرد عنصر مادینه معمولـاً بـهو ـیله مـادر شـک مـیگیـرد و اگـر مـرد
کنـد مـادر

ح

تـأثیر منفـی بـر رو و گ اشـته عنصـر مادینـه وجـود

بـهصـورت

شــ  ،نــاتوانی و تردیــد بــروز میکنــد» (یونــگ ،7939 ،صی  ،)919امــا حضــور عنصــر
مـیکنـد تـا در موابـب ضـرور بتوانـد امـور را بـر عهـد بگیـرد

نرینه در زن به و کم
که از ویژگیها مردان ا

(فدایی ،7937 ،صی )97ی

در ای ـ پــژوهی بــا برر ــی اییدبــانوان مســل بــر روان شلصــی هــا زن اثــر مــورد
پــژوهی نشــان ــواهی داد کــه تفکــر حــاک بــر جامعــه یــه تــأثیر بــر شــک گیــر
کرکتی ها و ضمیر نا ودکگا ای شلصی ها داردی
 .۳شخصیتهای اسطورهای ،ایزدبانوان

در کتــاو نمادهــا ا ــطور ا و روانشنا ــی زنــان (بــول  )7939 ،اییدب ـانوان بــه ــه
گــرو اصــلی تاســی شــد انــد اییدبــانوان بــاکر (کتنــا ،کرتمــی

و هســتیا) ،اییدبــانوان

ک ــی پــ یر (هــرا ،دیمیتــر و پر ــفون) ،اییدبــانو کیمیــاگر (کفرودیــ ) (مــیار ،7939 ،
صی )3ی تاسـی بنــد ایـ
حضور و نفوذ هر ی
رفتار

ــدابانوان رابطـة مســتایمی بــا ویژگــیهــا رفتــار کنهــا داردی

از ایـ اییدبـانوان بـر روان زنـان باعـث بـروز و شـک گیـر الگـو

اص و تفاوتها شلصیتی در کنان میشودی

بـرا برر ـی شلصــی هـا دا ـتان مــیتـوانی از دو زاویـه بــه مطالعـة رفتـار کنهــا
بپردازی ی مـیتـوان برر ـی کـرد کـه هـر شلصـی

از درون تل تـأثیر یـه که الگـویی از

اییدبانوان برار دارد و از بیرون تل نفوذ کدام بال ها رفتار جامعه ا

ی
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در ای نوشتار ابتـدا بـه صوصـیات ـدابانوان بـاکر مـیپـردازی ی ـه ـدابانویی کـه
در ای گـرو جـا مـیگیرنـد ،دارا ویژگـیهـا
به مردان نیدیـ
حضــور جــن

اصـی هسـتند کـه شلصـی

کنهـا را

مـیکنـدی بـرا مثـاخ احسـاب ا ـتالاخ و عـدم نیـاز بـه تکمیـ شـدن بـا
م ـ کری ای ـ

ــه در مااب ـ عشــا و دا ــتانهــا عاشــاانه ضــعفی از ــود

بــروز نمــیدهنــد و دللســتگی عــادفی جــیو اولویـ هــا زنــدگی کنــان نیسـ  ،در عــو
الگو رفتار بسیار وبی هسـتند بـرا تمرکـی بـر هـدف اصـیی مـیتـوان ایـ گـرو از
ــدابانوان را در گــرو

ــدابانوان منطــاگــرا جــا دادی بــههمــی دلیـ  ،ایـ

ــه زن هرگــی

بربانی احساب ود نمیشوندی
اما گرو دوم از ایـیدبـانوان کـه ـدابانوان ک ـی پـ یر نـام دارنـد ،عهـد دار ناـیهـا
نتی زنان در جامعهاندی کنهـا رابطـهگراینـد؛ یعنـی ادامـة حیـات ـود را در گـرو پیونـد بـا
جــن

ملــال

میبیننــد و از پــی روابطشــان بــا جــن

وییانــدی ای ـ گــرو را از ای ـ جهـ

مــ کر بــهدنلــاخ کشــ

هویــ

مــیتــوان ک ــی پـ یر نامیــد کــه همیشــه اولوی ـ

زندگیشــان را دیگــران بــرار مــیدهنــد و از ای ـ جه ـ

تمــامی هــدفهایشــان را بــر پای ـة

هماهنگی با دیگران پایهریی میکنندی همـانگونـه کـه گفتـه شـد ،زنـان ایـ گـرو

ـود را

در پیوند با دیگر کام مـیبیننـد و ینانچـه ایـ رابطـه از هـ گسسـته شـود یـا بـه کنهـا
یان

شود ،رنو بسیار میکشندی
ـدابانو عشـا و زیلـایی ،کفرودیـ  ،کـه در میـان رومیـان بـه ونـوب معـروف ا ـ ،

ود بهتنهایی گـرو

ـوم اییدبـانوان را تشـکی میدهـدی ایـ

ـدابانو را مـیتـوان الگـو و

نماد رواب عاشاانة بسـیار بـو ولـی کوتـا مـدت دانسـ ی زنـانی کـه در ایـ گـرو جـا
میگیرنـد ،همیشـه بـا ابتـدار ،شـل
نمیشوندی از ای جه

منا ـ

مـیتـوان ایـ زنـان را همگـام بـا اییدبـانوان د ـتة اوخ دانسـ

توانــایی حفــ ا ــتالاخ و ودملتــار
متلوخ کنند جا دارد که ـل
 ،7939صی )93-99ی

را انتلـاو مـیکننـد و هرگـی بربـانی کسـی
ــود را دارنــدی از ایــ جهــ

بـروز ترییـر و تلـوخ در شلصـی

کـه

و در گــرو

زنـان مـیشـود (بـول ،

اخ پنجا و یک
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در ادامـة ای ـ پــژوهی ــعی بــر کن داریـ تــا بــا تللیـ شلصــی هــا زن دا ــتان و
مطالعـة که الگوهــا مســل بــر روان کنهــا ،الگوهــا رفتــار و انگیــی هــا درونــیا را
که ل

شک گیر واکنیها و رفتارها کنان میشود بیابی ی

 .۴تحلیل و بررسی حضور ایزدبانوان در شخصیتها و بیان کهنالگوها

مــ او را دو ــ
همســر

داشــت روایــ

کدری ـ  9را دو ـ

بــه نــام کلوهــه 7کــه عاشــاانه

زنــدگی زنــی ا ــ

دارد ،امــا پ ـ

از ینــدی

ــاخ زنــدگی مشــترر ،کدری ـ بــه

کلوهه مـیگویـد کـه دخ در گـرو زن دیگـر دارد و مـی واهـد او و دو د تـر کـویکی را
تـرر کنـدی ایـ مسـ له کلوهـه را بـهشــدت افسـرد و ناراحـ
ملــور دا ــتان را تشــکی مــیدهــدی پــدر شــوهر
بــی روصدا ـ

کلوهــه و دو نــو ا

مـیکنــد و همـی امـر تمــام

پــییــر 9کــه در ظــاهر مــرد

شـ

و

را بــه انــه بــدیمی ودشــان مــیبــرد تــا اوضــا را

کمی بهلود بللشدی
گفتگوهــا در اوا انــدو کلوهــه و پدرشــوهر  ،پــرد از حاــایا زیــاد بــر مــیداردی
او ــعی دارد بــا صــلل هــایی کلوهــه را کرام کنــد ولــی کلوهــه داهمــاً بــا کنایــه بــه و
مــیفهمانــد کــه للـ گفتــار
می واهد عم پسر

بــهشــدت شـ

و او بــا ای ـ کــار فا ـ

و تصــنعی ا ـ

را توجیه کندی ایـ حـرف کلوهـه باعـث مـیشـود تـا پـییـر پـرد از

راز بــیرز زنــدگی ــود بــردارد و دا ــتان عشــا دوران میانســالیا

را اعتــراف کنــد کــه

عاشا زنی به نام ماتیلد 9بود و ایـ رابطـة عاشـاانه پـنو ـاخ دـوخ کشـید ولـی او هرگـی
ــانواد ا

را رهــا نکــرد  ،از عشــا ــود گ شــته تــا ــانواد

بد برا پسر

ــود را نرنجانــد و الگــو

نلاشدی

در کشاکی دا تان ،پـییـر یـادکور مـیکنـد کـه کلوهـه در اولـی دیـدارها زنـی شـاد و
رزند بود و اکنون تلـدی بـه شلصـی
ارتلار بربرار کنـدی پـییـر در حـی تعریـ

افسـرد و انـدوهگینی شـد کـه نمـیتوانـد بـا او
دا ـتان عشـا و دلـدادگی ـود از احوالـات و
1. Chloé
2. Adrien
3. Pierre
4. Mathilde
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رفتار همسر
بهعل

شمارة دوم

(مادر کدری ) نیی بـرا کلوهـه مـیگویـد ،ایـ مسـ له باعـث مـیشـود کلوهـه
وزان (همسر پییر ،مادر کدری ) پی بلردی

بعضی رفتارها و واکنیها

کلوهــه کــه در تمــام دــوخ دا ــتان از عایــدة ــود ملنــی بــر نادر ــ
همسر

کوتا نمیکیـد ،پـ

از شـنیدن دا ـتان پـییـر و اتفابـاتی کـه پـ

بــودن رفتــار
از جـدایی و

و ماتیلد در زنـدگی زناشـویی ـوزان و پییـر مـیافتـد ،کمـی تردیـد مـیکنـدی نویسـند بـا
هوشمند به ای نکته اشار دارد که وشللتی شرر اوخ ادامة زندگی ا

ی

کلوهه در دوران تجرد ـود ،زنـی شـاد و مسـتا بـود کـه در روابـ اجتمـاعی نـهتنهـا
موفا بود بلکه بهملض ورود بـه هـر جمعـی مـیتوانسـته فضـا حـاک بـر کنجـا را ترییـر
دهــدی او شــال بــود و تلص ـی نیــی مــیکــرد و بــادر بــود زنــدگی ــود را ادار کنــدی
بنابرای میتـوانی رگـههـایی از ویژگـی اییدبـانو کتنـا را در وجـود شلصـی

کلوهـه بلـ

از ازدواا بلینــی ی گریــه بــا عشــا ازدواا مــیکنــد و بــا کدریــ رابطــة رمانتیــ

بلــ از

ازدواا را تجربــه مــیکنــد ،بــا توجــه بــه ناشــی کــه کلوهــه در زنــدگی مشــترر بــا کدری ـ
کــه اییدبــانو مســل بــر و کتنــا بــود ا ـ ی یکــی از

داشــته ،بــاز ه ـ مــیتــوان گف ـ

کـه ظـاهر

ویژگیها اییدبانو کتنا ایـ ا ـ

ـاد دارد ،پـییـر در اولـی دیـدار

کلوهه ،او را د تر معرفی میکند کـه کتـانیهـایی راحـ

پوشـید ا ـ

در جریان دا ـتان جلـو مـیرویـ مـیبینـی کـه تاریلـاً تمـام مسـ ولی
کلوهه ا

و او به وبی از پ

و همـی دـور کـه
زنـدگی بـر عهـدة

همة کنها بر میکیدی

زن کتنایی نمیتوانـد ایـ حایاـ
و رابطــها

بـا

را بلـوخ کنـد کـه گرایشـی گـ را بتوانـد جـایگیی او

شــود (بــول  ،7939 ،صی )91ی «بــا وجــود کــه ــدابانوان الگوهــا رفتــار

بــالاو در روان همــه زناننــد ،امــا بر ــی از کنهــا در زنــی برانگیلتــه شــد (فعــاخ ا ـ
رشد یافته) و بر ی دیگر امو
کلوهـــه پـــ

و

ماند اند» (بول  ،7939 ،صی )93ی

از ازدواا و درگیـــر شـــدن بـــا مســـاه روزمـــرة زنـــدگی و همچنـــی

بـاردارشــدن زود هنگـامی ،شلصــیتی یندبُعــد نشـان مــیدهــدی از درفـی زنــی کتنــایی را
مــیبینــی کــه بیشــتر مسـ ولی هــا را بــر عهــد گرفتــه ،کــار بیــرون از انــه و کــارِ انــه را
بهتنهایی انجام مـیدهـد و ر ـیدگی بـه فرزنـدان و تربیـ

کنهـا را هـ بـر عهـد دارد ،امـا

اخ پنجا و یک
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بــر لــاف زن کتنــایی ،در جــایی از دا ــتان میگویــد نمــیتوانــد کدمهــا بــیاحســاب را
درر کند و در انـة او ابـراز احسا ـات ،بو ـیدن و در کلـو گـرفت ماننـد نفـ کشـیدن
ضــرور ا ـ

(گاوالــدا ،7931 ،صی )99ی بهرمــان زن ای ـ دا ــتان بــه ناــی حمای ـ گــر

ود بـرا شـوهر
ــادر پــدر
ود

اشـار مـیکنـد کـه یطـور پسـرر بیدلـی را کـه فاـ بـرا رضـای

کــار انجــام مــیداد  ،بــه مــرد تلــدی مــیکنــد کــه مــیتوانــد رو پــا
از ادامـة تلصـی د ـ

بایستدی او بـه ـادر همسـر

ــود ادامــه دهــد و ــود را بربــانی پیشــرف

شــوهر

مـیکشـد تـا او بـه تلصـی

مــیکنــدی گریــه ــود

بــا ای ـ

جمله تأکیـد مـیکنـد کـه بـههرحـاخ نمـیتوانسـته دـور دیگـر رفتـار کنـد ،یـون در ایـ
دوران در نای همسر وو ،لازم دید ینی عم کندی
پ

از به دنیا کمدن فرزندانی ،کلوهـه ناـی دیمیتـر را بـه ـوبی ایفـا مـیکنـدی داهمـا در
 ،بـه کنهـا ر ـیدگی مـیکنـد زن دیمیتـر معمولـاً بـهراحتـی

د ترب فرزندان ویی ا

افسرد میشودی ای فادان مـیتوانـد در ارتلـار بـا مسـاه عـادفی زنـدگی ایـ زن یـا یـ
هـدف و یــا حتــی شــر او باشــد درکـ هرییــی کــه بــه زنــدگی او معنــا مــیداد و حــاخ
دیگــر وجــود نــداردی کلوهــه هنگــامی کــه همســر  ،او و دوفرزنــد
معشوبها

ترر میکندی افسرد میشود و مدام در حاخ گریهکردن ا

کلوهه مرت

به ود الاا میکنـد کـه پـ

را بــرا پیو ــت بــه
ی

ازجـدا شـدن از همسـر  ،کینـد ا نـدارد «بـا

ودم فکر میکـردم زنـدگی مـ ماننـد ایـ تلـ

ـواو ا ـ ی نـامطم  ،مـوبتی ،معلـا»

(گاوالـــدا ،7931 ،صی  )19ینـــی جملـــاتی از تـــأثیر که الگـــو یکـــی از ـــدابانوان
ک ی پ یر در روان ای زن حکای
حتی جنلههایی از شلصی

میکندی

هرایـی 7نیـی در شلصـی

شادمانیی مشرور بـه وفـادار شـوهر
از ازدواا فعالیــ هــا
همسر ا
هــرا پــ

و احتـرام بـه زناشـویی ا ـ  ،همسـر کـه پـ

ــود را ملــدود مــیکنــد و فاــ بــه علــایا شــوهر و وظــای

میپـردازد امـا یـ
از شکســ

کلوهـه مـیتـوان یافـ  ،زنـی کـه

تفـاوت ا ا ـی بـی هـرا و دیمیتـر ایـ ا ـ

و در حالــ

شــ عصــیان ا ــ  ،امــا دیمیتــر پــ

کـه واکـنی
از شکســ
1. Héra
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افسرد میشود و به لـار تنهـایی ـود فـرو مـیرود ،پـ
مسل بر روان کلوهه هرا بود ا
کلوهـــه شلصـــیتی ا ـــ
بههمـی دلیـ ا ـ
برکمد ا
او زنیا ـ

شمارة دوم

نمـیتـوانی بگـویی کهـ بـانو

ی
کـــه اییدبـــانوان بســـیار در روان و حضـــور دارنـــد،

کـه او بـه وبی از پـ

تمـام مسـ ولی هـایی کـه بـه و

ـپرد شـد

ی حتـی کفرودیـ  ،ـدابانو عشـا و زیلـایی در او ودنمـایی مـیکنـد؛ یـون
کــه بــا عشــا ازدواا مــیکنــد ،عاشــا همســر

موزة لوور داشته ا

در

بــود و کــار بــا ظرافـ

ی

امــا مادرشــوهر کلوهــه ،ــوزان ،زنــی ا ــ

کــه در تمــام دوران زناشــویی بــا مــرد

روزگار گ راند که تـوجهی بـه مسـ ولی هـا زنـدگی و تربیـ
زنــدگی را بــه تنهــایی بــهدو

فرزنـدان نداشـته و او بـار

کشــید ا ــ ی شــوهر  ،پــییــر ،فاــ کــار کــرد و او

به وبی توانسته ،ملـارا زنـدگی را تاسـی و در جـا منا ـلی ـرا کنـد و حتـی وبتـی
به ماجرا

یان

که رابطة شـوهر

شوهر

پی میبرد ،به ـوبی مااومـ

بـا معشـوبها

مـیکنـدی امـا زمـانیکـه مـیفهمـد

جـد شـد بـا وکیلـی بـرا جـدایی صـلل

مـیکنـد،

اما هیچگا جرأت جـدایی از پـییـر را پیـدا نمـیکنـد ،زیـرا او هـ کینـدة ـود را در رابطـه
و پیوند که با پییر بربرار کرد مـیدانـدی مـیتـوان گفـ
شلصی
بو توصی

کتنـا و دیمیتـر ،زوایـا ملتلـ

وزان را شک داد انـد در جاهـایی از دا ـتان ـوزان از نظـر پـییـر زنـی بسـیار
میشود که بـهنـدرت ـود را مـیبـازدی پییـر از اینکـه زنـی تلـدی بـه زنـی

مطیــب و فرمــانلر شــد  ،احســاب بــد دارد (گاوالــدا ،7931 ،صی )33ی دیگــر شــلاهتی بــا
جــوانی و دوران بلــ از ازدواجــی نــداردی امــا در جاهــایی از دا ــتان کــه از زبــان ــود
وزان یا کلوهه ناـ شـد او را زنـی مـیبینـی کـه بـه ـادر پیونـد
تاریلاً ت بهذلـ

بـا کدمهـا ادـرافی

داد ؛ مثـ ایـ جملـه کـه از زبـان ـوزان ناـ شـد «مهـ نیسـ  ،مـ

پیی تو میمان یون فکر بهتر به ذهن نمیر د» (گاوالدا ،7931 ،صی )33ی
ماتیلد ،معشوبه پـییـر نیـی زنـی ا ـ

کـه زیلـایی ظـاهر ا

ا ـ  ،حضــور دو ــدابانو در او بســیار شــا

در دا ـتان روایـ

شـد

ا ـ ی مثل ـاً در جنلــههــایی از وجــود او

کتنا اییدبانو عاـ و مهـارت جلـو گـر ا ـ ی او کـار مردانـه دارد ،ـعی مـیکنـد بـرا

اخ پنجا و یک
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برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

مدتی پییر را رهـا کنـد تـا منطاـی فکـر کنـد و در جـایی از دا ـتان از اینکـه تسـلی عشـا
شــد اظهــار نــاراحتی مــیکنــدی امــا هنگــامی کــه بــا پییــر در ارتلــار ا ــ  ،کفرودیــ
کـه بـه

دابانو عشـا و نشـار و روابـ گـ را را مـیبینـی ؛ او زن شـال مجـرد ا ـ

ناگهان عاشا مـرد مسـ مـیشـود بـا اینکـه مـیدانـد ایـ رابطـه جـد نمـیشـود کن را
ادامه میدهدی
در ای ـ رمــان ،ــه زن در جایگــا و فضــا ملتل ـ
یکســان ،الگوهــا رفتــار مر ــوم در یـ
زنــدگی ایـ

امــا شــرای اجتمــاعی و فرهنگــی

جامعــه را بــه تصــویر مــیکشــندی جامعـة ملـ

ــه زن جــیو جوامــب مرد ــالار نیسـ  ،امــا مــیبینــی کــه هــر ــه زن تاریلـاً

بربانی میـ و وا ـتة شلصـی هـا مـ کر هسـتندی ایـ زنـان دردهـا مشـترکی دارنـد،
وزان بربانی علابـة شـوهر

بـه زن جـوانی مـیشـود کـه بسـیار عشـو گـرتـر از او ـ ی

ماتیلد معشـوبة پییـر ،بربـانی عشـا بـدون تعهـد پییـر مـیشـود و جـوانیا
او صــرف مــیکنــد و کلوهــه زن جــوان و شــاد ا ـ
مشترر گاهی زنانگی ود را فرامو
میتـوان گفـ

کــه بــا بلــوخ مس ـ ولی

میکند و بربانی یان

همسر

را در عشـا
در زنــدگی

میشودی

هـر زنـی از درون تل تـأثیر اییدبـانوان مسـل بـر روانـی بـرار دارد و

از بیرون با بالـ هـا رفتـار تعریـ شـد از دـرف جامعـه روبـهرو ـ ی بـههمی
ا

کـه در زنـدگی بـا زنـانی روبـهرو هسـتی کـه پـ

از یـ

ـادر

اتفـا در زندگیشـان مثـ

دلا  ،ازدواا یا پیامدها دیگـر ترییـر شـگرف در صوصـیات کنهـا بـهوجـود مـیکیـدی
مثل ـاً د تــر را در نظــر بگیــری ک ـه در جامعــها مرد ــالار زنــدگی مــیکنــد و در دوران
تجرد ود

داهـ بـهدنلـاخ تلصـی علـ و کسـ

و صوصـاً پــدر

درکمـد بـود و از حمایـ

ـانوادها

در ایـ را بهــر منــد بــود مــیبینــی کــه ایـ د تــر اییدبــانو کتنــا را

مســل بــر روان ــویی دارد ،امــا ناگهــان بــا ازدواا کــردن بــا مــرد روبــهرو مــیش ـود
متفاوت با پدر

که مـانب فعالیـ هـا اجتمـاعی و مـیشـود و از درفـی نیـی ادرافیـانی

هـ او را بــه اداعـ

از شــوهر

تشــویا مــیکننــد ،در اینجا ـ

کــه ایـ زن در انتلــابی

فیمابی برار میگیـرد و دیـار کشـمکی درونـی مـیشـودی ازدواا بـرا ایـ د تـر باعـث
تلوخ در شلصـی

او مـیشـود؛ یراکـه الگـو اجتمـاعی پ یرفتـهشـد معمولـاً در جوامـب
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پدر الار ،ملدود بـه ناـیهـا

شمارة دوم

ـنتی مثـ دوشـیی بـودن (پر ـفون) ،همسـربودن (هـرا) و
ــه

مـادربودن (دیمیتـر) ا ـ ی مــیدانـی کـه در جوامــب پدر ـالار از زنـانی کــه جـیو ایـ
د ته نلاشند به وبی یاد نمیشودی

در رمــان مــورد مطالع ـة مــا ،شلصــی هــا و حتــی ــود نویســندة دا ــتان در جامعــها
پدر الار زنـدگی نمـیکننـدی دا ـتان ایـ رمـان زنـدگی زنـان جامعـة کنـونی فرانسـه را بـه
تصویر مـیکشـدی کلوهـه ،شلصـی

اصـلی زن دا ـتان ،بـا عشـا ازدواا مـیکنـد و در ایـ

انتلــاو کزادانــه عم ـ مــیکنــدی بــا اوا گــرفت مشــکلات و دلدلــههــا ،ــود را در ناــی
مادر و همسر میبیند که به ـوبی از عهـدة امـور زنـدگی بـر مـیکیـدی در بسـم هـایی از
دا تان تسل اییدبانو کتنا بر شلصـی
شــوهر
ــود

در حــاخ ادامــه تلصــی ا ـ

او بـه ـوبی حـ

و او ادارة تمــام امــور زنــدگی را بــر عهــد دارد و

نیــی شــال ا ـ ی رپر ــتی و تربیـ

به ـوبی در شلصـی

او حـ

مـیشـود؛ صوصـاً زمـانی کـه

فرزنــدان بیشــتر بــر عهــد او ـ ی دیمیتــر

مـیشـود بـهویـژ زمـانی کـه پـ

از تـررشـدن از دـرف

شوهر  ،فرزندانی را رهـا نمـیکنـد و در بـدتری شـرای روحـی ـعی میکنـد بـه کنهـا
ل

نگـ ردی نـاراحتیا

ترر همسـر

را در لابـهلـا بـاز بـا کنهـا پنهـان مـیکنـد یـا بهتـر بگـویی

تـأثیر بـر رابطـة او بـا فرزنـدانی نمـیگـ اردی مـیبینـی بـا اینکـه جامعـة

ملـ زنــدگی کنهــا جامعــها پدر ــالار نیسـ  ،امــا دیگــران بــه او مــیگوینــد زنــدگی
ادامه بد به د ترهای

را

فکر ک ی

امــا مــیتــوانی صــلل هــا و نصــاید مــادربیرز کلوهــه را بــهعنــوان پنجــر ا بــه افکــار
حــاک بــر جامعــه ای ـ زن در گ شــته بلینــی «مــادربیرگ مــیگف ـ

در کن دوران ل ـ اها

وشمی  ،شوهرها مهربان را به انه میکشاند» (گاوالدا ،7931 ،صی )19ی
کلوهه در تضاد بـی که الگـو درونـی و الگـو رفتـار لالـ
ا ـ ی او اشـار بـه ضـع
بهزور در انه و در کنـار
فکر کنها ـ
تل

ـود در کشـپی دارد و دو ـ

بـر جامعـها

نـدارد همسـر

درگیـر

را بـا لـ ا یـا

داشـته باشـدی صـلل هـا ایـ دو نسـ نشـاندهنـدة تفـاوت

کـه نویسـند بـه ـوبی کن را بـه تصـویر کشـید در تاابـ مـادربیرگی کـه

تسل هرا/دیمیتـر ا ـ

بـا نـوة کتنـاییا ی امـا گفتگـو مـادربیرز بـا کلوهـه نشـان

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

اخ پنجا و یک
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میدهــد کــه او هـ در اثــر فشــار الگــو رفتــار جامعــه بــه ینــی زنــی بــدخ شــد ؛ زیــرا
جسارت کلوهه را تلسی میکندی
حــاخ بــه مطالعــة عنصــر نرینــه و ناــی کن در ضــمیر نا ودکگــا شلصــی هــا دا ــتان
میپردازی ی
 .۵آنیما ،آنیموس
 .۱ .۵مطالعة عنصر نرینه و کهنالگوی خدابانوان در نزد کلوئه

در ادامة ای پـژوهی ـعی بـر کن داریـ کـه بـه ناـی عنصـر نرینـه در شلصـی هـا
زن ای اثر نگاهی بینـدازی و رابطـة کن را بـا ـدابانو مسـل بـر ایـ شلصـی هـا مـورد
مطالعه برار دهی ی
حتــی در گ شــتگان مــردان بــرا فرا وانــدن عنصــر مادینـة وجودشــان للــاب زنانــه بــه
تــ مــیکردنــد و ــعی مــیکردنــد ایــ بلــی از وجــود ــویی را کــه کنهــا را بــادر
مــی ــا ته بــا « ــرزمی اروا » (کنچــه کــه مــا نا ودکگــا مــینــامی ) ارتلــار بربــرار کننــد،
فرا وانندی (یونگ ،7939 ،صی )919ی
از نظــر یونــگ ،ذه ـ یــا روان کدمــی از دو بلــی ودکگــا و نا ودکگــا تشــکی شــد
کــه انســان در تمــام ادوار زنــدگی ــود

تل تــأثیر و نفــوذ کنها ــ ی یونــگ ناــی

نا ودکگا جمعی را نیی مطـر مـیکنـدی حتـی یونـگ مـیگویـد کـه روان انسـان بلشـی از
کـه رازهـا ناگشـود بسـیار دارد و همـاندـور کـه نمـیتـوانی دلیعـ

دلیع

ا ـ

تعری

کنی تعریفـی نیـی از ذهـ نمـیتـوانی اراهـه دهـی ی مـیتـوانی کرکتیـ هـا را دـر

کلی رفتارها بشر بدانی که منشأ

همان نا ودکگا جمعی ا

را

(یونگ)7939 ،ی

عنصــر نرینــه تجســ تمــامی گــراییهــا روانــی مردانــه در رو زن ا ــ ی مثــ
احسا ــات و لــاو وهــا مردانــه ،ای ـ تجس ـ جلــو هــا مثل ـ

و منفــی داردی عنصــر

نرینــه را مــیتــوانی در شلصــی هــایی از زنــان بلینــی کــه رفتــار مردانــه یــا رفتارهــا
شــون کمیــی دارنــدی ای ـ زنــان بــهراحتــی روان (ذه ـ ) مردانــه ــود را افشــا مــیکننــدی
«عنصــر نرینــه حتــی در زنــانی ه ـ کــه ظــاهراً دلعــی بســیار زنانــه دارنــد ،ممک ـ ا ــ
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بهگونها

شـ و بـیرح بـروز کنـدی زنـی کـه لجلـاز و ـرد و کاملـاً لیربابـ د تر ـی

ـ » (یونــگ ،7939 ،صی  )931دبیاـاً ایـ
شوهر

شمارة دوم

صیصـها ا ـ

کــه در کلوهــه پـ

او را تـرر کـرد  ،مـیبینـی کـه گـا صـراحتاً بـا پـدر شـوهر

از کنکــه

درگیـر لفظـی و

کاملاً شکی داردی یا ماتیلـد معشـوبة پییـر کـه حتـی ـود پییـر مـیدانـد کـه او زنـی بـا
روحیها لطی

 ،اما نای زنان رد و بیاحساب را باز میکندی

ا

دو عنصر نرینـه و مادینـه کـه در روان زنـان و مـردان یافـ
و منفی ا

مثل

 ،جنلههـا مثلـتی پلـی ا ـ

بـه ـم

اندیشة یونگ و جنلـههـا منفـی کن فـرد را بـه ـم

مـیشـود ،دارا جنلـههـا

« ـود»ی اصـلیتـری هـدف در

عـدم شـنا

از ویشـت و بلـران

شلصیتی میراند ،بهگونها کـه ناگهـان کدمـی بـه ـود مـیکیـد و متوجـه مـیشـود در ـ
بر لــاف اندیشــههــایی در زنــدگی گــام برداشــته و تل ـ
ا

عام ـ بیگانــه بــود

نفــوذ ی ـ

ی
«یونگ معتاد ا

کـه اگـر شلصـی هـا زن توجـه ودکگاهانـها بـه عنصـر مردانـه

داشته باشند و دلیع

عنصـر نرینـه را دریابنـد مـیتواننـد بـر نفـوذ منفـی کـه مـیتوانـد بـر

کنها اعماخ کند ،پیـروز شـوندی عنصـر مردانـه مـیتوانـد همـرا درونـی زن شـود و او را بـه
درر که الگو لال

بر او یار ر اند»ی (همان ،صی )933

با برر ی جنلـههـا مثلـ

و منفـی عنصـر نرینـه در وجـود زن مـیتـوانی بـه شـنا

اییدبانو مسل بر روان ای زنان بر ی ی
نظر یونگ بر ای ا ـ

کـه توجـه ودکگاهانـه زن بـه عنصـر مردانـها

بسیار ا

ولی اگر بتواند بـه دلیعـ

بــهد ــ

مــیکورد کــه او را در را ر ــاندن بــه صــفات مردانــها همچــون لابیــ ،

شــجاع  ،عینیــ

ایـ عنصـر د ـ

یابـد ،یـ

نیازمنـد تلـا

همـرا درونـی ـوو

و ــرد روحــی یــار مــیکنــدی عنصــر نرینــه بــه زن صــلاب

میدهد ،نوعی دلگرمـی کـه بـرا جلـران ظرافـ

ظـاهر

بـه کن د ـ

روحــی

مـییابـد (یونـگ،

 ،7939صی )939-939ی
ای دو عنصر مـیتواننـد در بـروز مشـکلات زناشـویی ناـی داشـته باشـندی هنگـامی کـه
زنی بـهشـدت تلـ تـأثیر عنصـر نرینـه ـویی ا ـ  ،لگـام شلصـی

او در د ـتان ایـ

اخ پنجا و یک

عنصر ا

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

و باعث بـروز مشـکلات مـیشـودی جنلـة مثلـ
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ایـ عنصـر مـیتوانـد زن را بـه

عالیتری درجـات روحـی و برتـری درجـات اجتمـاعی بر ـاند ،تلـدی بـه زنـی شـود کـه
ملتکــر ،شــجا و شــرافتمند ا ــ ی امــا ینانچــه جنلــة منفــی ایــ عنصــر بــروز کنــد ،در
زندگی با زنی روبهرو هستی کـه لجـوا و ـل گیـر ا ـ
مرد را به م

و نمـیتوانـد کندـور کـه بایـد

ود ج و کندی یونـگ بـر ایـ عایـد ا ـ

میتواند زن را از وابعی

کـه جنلـة منفـی ایـ عنصـر

و زندگی فعاخ جدا کندی

جنلة منفی عنصـر نرینـه گـاهی مـیتوانـد انفعـالی عجیـ

در روان زن بـهوجـود بیـاورد

که باعث فلـو شـدن احسا ـات یـا احسـاب نـاامنی شـدید و احسـاب پـویی در او شـودی
صــدا ای ـ عنصــر در زن بیــدار میشــود کــه داهم ـاً ای ـ ح ـ

در ای ـ حال ـ

را بــه و

منتاـ مـیکنـد کــه ایـ همـه دونـدگی بــه یـه منظـور ا ـ ع دبیاـاً حـالتی کـه در کلوهــه
شلصی

اصـلی زن دا ـتان گاوالـدا مشـاهد مـیکنـی کـه گـویی معنـا زنـدگی را نیـی از

یاد برد و فکـر مـیکنـد هـیچییـی نـدارد و در ایـ زنـدگی هـیچییـی بـهد ـ
ا ـ ی ادرافیــان کلوهــه و حتــی ــود

نمــیداننــد کــه او تســلطی بــر ای ـ حال ـ

نیـاورد
و ای ـ

نجـوا درونـی نـداردی گـاهی ذهـ فـرد کنینـان بـا ایـ تجسـ هـا عجـی مـیشـوند کــه
به لتی مـیتـوان کن را از «مـ » جـدا ـا

ی انسـان بـدی گونـه تلـ

ـلطة نا ودکگـا

ود برار داردی
«هنگامیکه فرد بـهگونـها جـد و بـا پشـتکار بـا عنصـر نرینـه یـا عنصـر مادینـة ـود
ملــارز کنــد تــا بــا کنهــا متشــله نشــود ،نا ودکگــا

صیص ـة ــود را ترییــر میدهــد و ب ـه

شک نمـادی جدیـد کـه نمایـانگر ’ ـود‘ یعنـی درونـیتـری هسـتة روان ا ـ

پدیـدار

میشودی»ی (یونگ ،7939 ،صی )931
کلوهــه تو ـ نیرویــی بیرونــی بــه ــم
مــیشــودی ایــ نیــرو بیرونــی پدرشــوهر
گ شتها
ــود
برا شنا

شــنا
ا ــ

ـو مـیدهـد و بلـیهـایی از وجـود

ــود و ر ــیدن بــه ــود هــدای
کــه داهمــاً او را بــه ــم

تصــاویر

را بـرا او بـازگو میکنـد کـه حتـی

تــوجهی بــه کنهــا نداشــته ا ـ ی تمــامی صــلل ه ـا پییــر را را بــرا کلوهــه
شلصی

اصلیا

باز میکند و او را به تفکر دربارة ود وا میداردی
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شمارة دوم

کلوهــه بــرا ادام ـة زنــدگی لــازم مــیبین ـد ترییــر رویــه دهــدی مثل ـاً در جــایی از دا ــتان
اشار میکند که میداند بایـد فاـ یـ بـار بـرا ایـ رابطـه گریـه کنـد و دفتـر زنـدگی را
ور بیند و به یییهـا دیگـر فکـر کنـد و از نـو شـرو کنـدی شلصـی
پییــر ،نمایــانگر اییدبــانو کفرودی ـ
عشا ناگهانی با همسـر

کلوهـه از منظـر

ا ـ  ،ــدابانو عشــا و زیلــایی ،د ترکــی کــه بــا

کشـنا مـیشـود و بـه دور از تشـریفات رمانتیـ

بـا او بـه بـرار

در ــارا از شــهر مــیرود و یلــی زود ــانواد کدریــ را ملابــات مــیکنــدی او در ایــ
ملابــات مــیتوانــد جــو ــنگی
به ود جل

ــانواد کدری ـ را عــو

کندی ایـ شلصـی

توجه همه را به ـود جلـ

کنــد و توجــه پــدر شــوهر

در جامعـها مرد ـالار رشـد نکـرد ا ـ ی او بـا دلربـایی

مـیکنـد و ایـ الگـو رفتـار منافـاتی بـا اجتمـا و فرهنـگ

او نداردی دبیاـاً بر لـاف جوامـب پدر ـالار کـه حضـور اییدبـانو کفرودیـ
با فسـاد ا لـابی و هرزگـی مـیداننـدی پـ
در و

حضور
امــا پــ

در زن را برابـر

جامعـة مـورد بلـث مـا بـا اییدبـانو کلوهـه و

ر تیی نداردی

از ازدواا و درگیرشــدن بــا مســاه روزمــر حضــور اییدبــانو کفرودیــ

وجـود او کـ رنــگ مــیشــود؛ زیــرا او بــا ناــیهــایی روبـهرو ـ
اییدبـانو بــهتنهـایی پا ــلگو نیــاز او در زنـدگی نیسـ ؛ پـ
شوهر

را

دارد اییدبانو

ـود را از کفرودیـ

زود بــاردار مــیشــود و ــپ

در

کــه دیگــر حضــور ایـ

بــا توجــه بـه مشــکلاتی کــه

ابتـدا بـه دیمیتـر ترییـر مـیدهـدی زیـرا یلـی

امــور زنــدگی بــه و ملــوخ مــیشــود کــه کتنــا بــه فریــاد او

میر د؛ دابانویی کـه توانـایی مـدیری

امـور را بـه کلوهـه مـیبلشـد؛ ـدابانوانی کـه در

روان و حضور دارند مسـیر زنـدگی و را ربـ مـیزننـدی حتـی مـیتـوانی بگـویی شـاید
ک رنگ شدن حضـور کفرودیـ
دلی که ج ابی

در کلوهـه باعـث رفـت همسـر

ای زن در گرو حضور ای اییدبانو بود ا

مـیشـود؛ شـاید بـه ایـ

ی

از درفــی مــیدانــی کــه او در جامعــة لربــی زنــدگی مــیکنــد و جامعــه و ضــمیر
نا ودکگا جمعی دابانو و بالـ

رفتـار بـه او اجـاز مـیدهـد کزادانـه ابـراز عشـا کنـدی

حتـی مـیتـوانی حضــور پییـر را بـهعنـوان صــدا جامعـه و ضـمیر نا ودکگـا جمعــی در
نظـر بگیـری کـه فاـ کلوهـه را در ایـ را راهنمـایی مـیکنـد ،ولـی الگـو

اصـی را بــه

اخ پنجا و یک

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

و الاا نمیکندی امـا در ایـ را  ،کلوهـه نیـی مشـتا بیشـتر شـنیدن دربـارة ـود
پییر ا

را در لابهلا روزمرگیها گ کرد ا

گویی ود

ای ـ همــرا داهمــی در دــوخ دا ــتان باعــث شــنا
زن پ

از زبـان

ی

بیشــتر کلوهــه از ــود مــیشــود،

حتی میتـوانی پییـر را منجـی کلوهـه در نظـر بگیـری کـه نشـاندهندة ایـ ا ـ
از شکس
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کـه ایـ

در زنـدگی زناشـویی بـا جامعـه روبـهرو مـیشـود و بـه و مـیفهمانـد

که الگوها رفتـار او نادر ـ

بودنـدی جامعـة زن دیمیتـر کـه افسـرد و لمگـی ا ـ

را بــهعنــوان عضــو فعــاخ بلــوخ نمــیکنــد و بایــد بــرا ادامــة زنــدگی ،ترییــر در ــطد
اییدبانوان مسل بر روانی ایجاد کنـدی پییـر بـه کلوهـه نشـان مـیدهـد کـه و نمـی توانـد
بــه زنــی بــدخ شــود کــه احسا ــی نــدارد و اعتمــاد
بنــابرای کلوهــه بــه ــود جــرأت حرک ـ
میدهد و از ای پـ
جه ـ

ا ـ

بـادر ا ـ

بــه ــم

را بــه ــایری ازد ـ

داد ا ـ ی

ــدابانو اصــلی مســل بــرروانی را

بـا جنلـه منفـی عنصـر نرینـة ـود ملـارز کنـد بـههمـی

کــه ی ـ دنــدگی در بلــث بــا پییــر را کنــار مــیگ ـ اردی پییــر نیــی بــه و

یادکور مـیکنـد کـه نلایـد تلـ تـأثیر نیـرو هـا

ـارجی یـا بالـ هـا اجتمـاعی کـه

توانــایی نفــوذ بــر ذهــنی دارنــد بــرار بگیــرد؛ زیــرا ــود

بربــانی ای ـ نیروهــا شــد و

نتوانسته کندـور کـه مـی وا ـته بـه اهـدافی و دلیعتـاً بـه « ـود» بر ـدی بـا اینکـه عشـا
ناگهـانی پییــر بــه ماتیلــد پنجــر ا بــرا درر « ـود» وابعــی او بـود؛ ،مــرد عاشــاپیشــه
کــه در جــوانی تل تــأثیر نیــرو ضــمیر نا ودکگــا جمعــی بــا اولــی د تــر کــه دیــدار
داشــته ،ازدواا کــرد بــودی بنــابرای کلوهــه دبیاــاً بر لــاف شلصــی هــا زنــی کــه در
جوامـب مرد ـالار زنــدگی مـیکننـد در را ترییــر که الگـو مسـل بــر روانـی از حمایـ
حــامی ــوو بر ــوردار ا ـ

یـ

هسـتة روان ا ـ

کمـ

و بــه او در را ر ــیدن بــه « ــود» کــه درونــیتــری

مــیکنـد تـا بتوانــد باعـث ترییـر در اییدبــانو مسـل بـر روانــی

شودی
 .۶نتیجهگیری

نظریات یونگ و مطالعـة کرکتیـ هـا اییدبـانوان یونـانی و تـأثیر حضـور کنهـا بـر هـر
یـ

از شلصــی هــا زن دا ــتان ،بــه مــا کمــ

کــرد علــ

واکــنیهــا هــر یــ

از
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زنــدگی درر کنــی و بــدانی کــه جامعــه و
هر ی

از شلصی ها د ی اندی

نتیجة ای مطالعه به ما نشـان داد کـه کلوهـه ،زنـی کـه متعلـا بـه جامعـة لربـی ا ـ  ،از
تجرد تـا ازدواا ـود ،بـهدلیـ ناـیهـا متفـاوتی کـه در زنـدگی ایفـا مـیکنـد ترییـرات
رفتــار از ــود نشــان میدهــد ،امــا پ ـ

از کنکــه هســر

او را تــرر میکنــد ،نایــار بــه

ترییر در الگوها رفتار ا میشود که تل تأثیر که الگوها متفاوتاندی
در پایان دا ـتان مشـاهد شـد کـه کلوهـه بـه ایـ امـر وابـ

شـد کـه که الگـویی کـه

بــهعنــوان الگــو اصــلی ضــمیر و روان بــارز او ـ  ،پ یرفتــة جامعــه نیسـ

و نا ودکگــا

جمعــی بــه و الاــا مــیکنــد کــه جامع ـه پ ـ یرا زنــی نلواهــد بــود کــه مــدام افســرد و
در ینـــی جامعـــها بایـــد در رفتـــار و

لمگـــی ا ـــ ی بنـــابرای بـــرا موفایـــ

که الگوییهایی که مسل بر روان اویند ،ترییر حاص شودی
یــا

در دــوخ دا ــتان شــاهد ــعی شلصــی هــا دا ــتانی بــرا ر ــیدن بــه فردی ـ

همــان هســتة درونــی یــا « ــود»ی در انتهــا دا ــتان نشــانههــا حــاکی از ترییــر ــدابانوان
مسل بـر روان کلوهـه داردی مـا شـاهدی کـه ـدابانو مسـل بـر روان و رفتـار او از یـ
هــرا/دیمیتــر افســرد بــه ــم

که الگــو اصــلی وجــود

مــیکنــدی او در ای ـ را تنهــا نیس ـ ؛ پدرشــوهر

یعنــی کتنا/کفرودیــ

کــه ه ـ یــون د ـ

ترییــر

نوازشــگر جامعــه

به متی میکید ،راهنمـا او مـیشـود و در را ـر دا ـتان ،ـودِ اصـلی کلوهـه را بـرایی
بازنمایی میکندی نویسـندة رنوشـ
ولــی نتوانســته بــه شلصــی
جایگـا

کزاد و مســتا

ــود برگــردد بــهعنــوان زنــی کــه بــادر نیسـ

ـود را در جامعـه بیابـد ،در پـیی یشـ کلوهــه بـه تصـویر مـیکشـدی امـا تصــویر

ماتیلد در حایا
زنــدگیا

ـوزان ،زنـی را کـه الگـویی ـدابانو هرایـی بـود

تصـویر زنـی ا ـ

کـه توانسـته ـود را از دام عشـا پـییـر رهـا کنـد و

را ادار کنــد ،ماتیلــد بــهعنــوان زنــی شــجا و مســتا  ،تصــویر مانــدگار در

ذه پییر بهجا گ اشته ا

ی

بلـی کنیمـا وجــود کلوهـه نیــی بـه یــار او مـیشــتابد؛ یـون او بــرا ادامـة مســیر و
مســ ولی هــا مادرانــها

بــه کن نیــاز داردی جامعــه نیــی بســتر را بــرا ترییــر الگوهــا

اخ پنجا و یک

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی
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رفتار او فـراه مـیکورد و بـه کلوهـه یـادکور مـیکنـد کـه نـهتنهـا بـا جـدایی همسـر
ییــی را از د ـ

نــداد  ،بلکــه ای ـ اتفــا نویــد مســیر نــوی در زنــدگیا

راهــی کــه در کن تنهــا نیســ

بلکــه از حضــور حــامی تلــ

مــیدهــد؛

عنــوان بالــ هــا رفتــار

جامعــه و ضــمیر نا ودکگــا جمعــی بهــر مــیبــرد کــه او را بــه ــم

شــنا

بهتــر ــود

و میدهندی
کتابنامه
بول ،

ی ()7939ی نمادها ا ـطور ا و روانشـنا ـی زنانی ترجمة کذر یو فیی تهران روشنگران و
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چکیده
در این پـژوه

کـه بـا اسـتااد از رویکـرد آمیختـه 7انجـام شـد  ،وضـعی

انگیزشـی و

دلایل بـیانگیزگـی بریـی دانشـجومعلمان زبـان انگلیسـی در دانشـگا فرهنگیـان مشـ د
بررســی شــد اس ـ

در ابتــدا و بــا اســتااد از رویکــرد کیاــی نظریــة داد بنیــاد ،2بــا 71

دانشـجو دیتــر و پســر مصــاه ه شــد نتــای نشــان داد کــه از جملــه عوامــل مــر ر بــر
بیانگیزگی دانشـجویان ،عـدم علاقـة اولیـه بـه معلمـی ،عـدم آشـنایی بـا دورة دبیـر یـا
آمــوزز زبــان انگلیســی ق ــل از انتخــا
شـــ،لی ،ویژگـــیهـــا یـــا

رشــته ،محــیو و فیــا دلســردکنند  ،امنی ـ

دانشـــگا از ق یـــل عـــدم وجـــود امکانـــات کـــافی و

محــدودی ها مقــررات و ســخ گیــر اســتادان اســ
مرهلـــة کیاـــی ،پرســـ نامـــها ت یـــه شـــد و پـــ

ســ

براســا

یافتــهها

از اعت ارســـاز  ،بـــین تمـــامی

دانشجومعلمان زبـان انگلیسـی در دانشـگا فرهنگیـان مشـ د توزیـ شـد نتـای مرهلـة
کمــی نیــز نتــای کیاــی را تأییــد میکنــد و نشــان میدهــد کــه بــرا ایجــاد فیــا
انگیزشــی بــرا دانشــجومعلمان در دانشــگا فرهنگیــان ،توجــه ویــژ ا بایــد صــورت
گیرد
کلیدواژهها :بیانگیزگی ،دانشجومعلم ،نظریة داد بنیاد ،تحقیق آمیخته

1. Mixed-methods approach
2. Grounded theory
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شمارة دوم

 .۱مقدمه

انگیــز یکــی از م ــمتــرین مت،یرهــا عــاتای اس ـ
یـا عـدم موفقیـ

 )751بیان میکنـد موفقیـ

آن گونــه کــه بــراون،2171( 7

بسـیار از فعالیـ هـا یـادگیر و آمـوزز

بــه آن بســتگی دارد و مطالعــات و تحقیقــات بــیشــمار نشــان میدهنــد «انگیــز  ،کلیــد
اصــلی موفقیــ

در یــادگیر اســ » دورنیــه )2171( 2نیــز معتقــد اســ

بــهعنــوان نخســتین عامــل عــاتای موفقیــ

در یــادگیر زبــان دوم اســ  ،هــاآ آنکــه

استعداد م مترین عامل شنایتی برا این موفقی
دورنیــه (،2117

انگیــز عمومــا

بهشمار میآید

 )7بســیار ســاد  ،انگیــز را «ما ــومی انتزاعــی و فرضــی کــه مــا

بــرا توضــیا دلایــل گــونگی فکــر و عملکــرد مــردم بــهکار میبــریم» تعریــم میکنــد
دورنیــه و آتــو )7331( 9نیــز انگیــز را برانگیختگــی پویــا و مت،ییــر تعریــم میکننــد کــه
علاو بـر آاـاز و ج ـ دهی فراینـدها شـنایتی در فـرد ،آنهـا را تنظـیم میکنـد ،افـزای
میدهــد و ارززیــابی میکنــد و براســا

آن فــرد یواســتهها یــود را اولوی بنــد و

اجرا میکند
اهمیــ

انگیــز تــا آنجاس ـ

کــه بــهزعــم دورنیــه ( )2115بــدون انگیــزة کــافی هتــی

توانمنــدترین افــراد نیــز نمیتواننــد بــه اهــدان بلندمــدت دس ـ
مناســو و تــدری ها یــو
نماینــد دورنیــه (،2115

بــهتن ــایی نمیتواننــد موفقیــ

یابنــد و برنامــهها درســی
دان آمــوزان را تیــمین

 )55میافزایــد «انگیــزة بالــا میتوانــد بســیار از نارســاییها

را ج ران کند»
به اعتقـاد دورنیـه ( )2171کیایـ
اعیــا گــرو و اهســا

روابـو بـین اعیـا کلـا  ،انسـجام و نزدیکـی بـین

«مــا» بــودن و هنجارهــا گروهــی از جملــه عوامــل مــر ر بــر

ایجاد یک محـیو انگیزشـی میباشـد او معتقـد اسـ

هنجارهـا کلاسـی مـیتوانـد بـهنحـو

شـــمگیـــر موفقی هـــا و دســـتاوردها آموزشـــی و روهیـــة کـــار دان آمـــوزان و
دانشجویان را کاه

یا افزای

دهد
1. Brown
2. Dornyei
3. Otto
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ییلـی مـورد توجـه

کـه نیمـة تاریـک انگیـز بـهشـمار میآیـد (سـاکو و

کــاو  )2177 ،2فراگیــر بــیانگیــز آن گونــه کــه دورنیــه و یوشــیدا )2177( 9تعریــم
میکنند «کسی اس
دسـ

داد اسـ

که ق لا انگیـز داشـته امـا انگیـزة علاقـه یـا دل سـتگیاز را بـهدلـایلی از
(

 )791و بـر ایـن اســا

بـیانگیزگـی را «نیروهـا یـارجی یاصــی

کــه بنیــانهــا انگیزشــی فــرد بــرا عمــل و اقــدام را کــاه

داد یــا تیــعیم مــیکننــد»

تعریــم مینماینــد امــا بریــی محققــان (همچــون آرا 2111 ،1؛ فــالوت و مارویامــا،5
 2111بــهنقل از صــحراگرد و علیمــراد )2179 ،5معتقدنــد کــه بیانگیزگــی تن ــا بــهدلایــل
بیرونــی ر نمیدهــد بلکــه عوامــل درونــی ماننــد عــدم اعتمادبــهناــ
ممکن اس

و رویکــرد مناــی

تا هد زیاد منجر به بیانگیزگی شوند

دورنیه (،2117b
 7شخصی

 )75دلایل بیانگیزگی را که بهشرح زیر بیان میکند:

معلمان و تع د ،توانمند و روزها تدری

آنان؛

 2عدم وجـود امکانـات کـافی (ماننـد کلـا هـا ییلـی شـلوت ،ت،ییـر مـداوم معلمـان،
سطا نامناسو کلا )؛
 9رویکرد منای نس
 1ماهی

به موضوع یادگیر ؛

اج ار موضوع یادگیر و عدم وجود علاقه؛

 5کتا ها درسی مورد استااد در کلا
پژوه هــا گونــاگونی در ایــران و ج ــان بیانگیزگــی فراگیــران زبــان انگلیســی را
بررســی کــرد اســ

و عــواملی ــون کتــا هــا درســی ،امکانــات ناکــافی مدرســه یــا

دانشــگا  ،نمــرات امتحــانی ،روزهــا تــدری
تدری

ایرارت ــاتی ،توانمنــد معلمــان و ســ ک

آنان ،ن ود علاقـه بـه یـادگیر زبـان یـارجی در زبـانآمـوزان ،ن ـود انگیـزة درونـی،
1. Demotivation
2. Sakui & Cowie
3. Ushioda
4. Arai
5. Falout & Maruyama
6. Sahragard & Alimorad
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رویکــرد زبــانآموزان بــه ســخنگویان زبــان انگلیســی را جــزو عوامــل مـر ر بــر بــیانگیزگــی
زبانآموزان ذکر کرد اند
ــام رز ،7339( 7بــهنقل از ترانــو و بالــدان )2111 ،2در بررســی نظــرات معلمــان
زبــان و دان آمــوزان دربــارة علــل بــیانگیزگــی دان آمــوزان دریاف ـ

کــه آنهــا نظــرات

متاــاوتی دارنــد بــهگونــها کــه معلمــان منشــأ بــیانگیزگــی دان آمــوزان را عوامــل
روانشـــنایتی ،نگرشـــی ،اجتمـــاعی ،تـــاریخی و مکـــانی ذکـــر کرد انـــد ،هـــاآ آنکـــه
دان آموزان به عـواملی نظیـر تعـداد زیـاد دان آمـوزان در کلـا

و رفتارهـا معلـم اشـار

کرد اند
کیکــو ی (بــهنقل از کیکــو ی و ســاکا ی )2113 ،9نیــز بــا توزیـ پرسـ نامــه میــان 11
دانشــجو بهمطالع ـة بیانگیز گــی در آنهــا پردایتــه و عــواملی ــون رفتــار معلمــان ،روز
آموزشــی دســتور ،ترجمــه ،آزمــون محوربــودن آموززهــا ،هافظ ـهمحوربــودن آموززهــا و
کتا ها درسی را از جمله عوامل مر ر بر بیانگیزگی گزارز کرد اس
کیکــو ی و ســاکا ی ( )2113همچنــین بــا بررســی عوامــل بیانگیزگــی زبــانآموزان بــه
عــواملی ماننــد کتا هــا درســی ،عــدم وجــود امکانــات کــافی ،روزهــا آموزشــی
ایرارت اتی ،توانمند ها معلمان و س ک تدری

آنان اشار کرد اند

فالوت ،الـوود و هـود )2113( 1نیـز بـا بررسـی بیانگیزگـی  311دانشـجو ااپنـی زبـان
انگلیســی کــه از تریــق پرس ـ نامــها  52ســرالی انجــام شــد ،عوامــل بیرونــی (صــمیمی
معلمــان ،روز تــدری

دســتور ،ترجمــه و ســطا در ) ،عوامــل درونــی (اعتمادبــهنا ـ ،

یودکو ــکشــمار و اهســا

اهمیــ ) و ســه عامــل واکنشــی یعنــی رفتارهــایی را کــه

دانشــجویان بــرا مقابلــه بــا بــیانگیزگــی از یــود نشــان میدهنــد و شــامل اجتنــا ،
دریواسـ

کمــک و ل ـ تجویی میشــود ،عوامــل مــر ر بــر بــیانگیزگــی دانشــجویان ذکــر

1. Chambers
2. Trang & Baldauf
3. Kikuchi & Sakai
4. Falout, Elwood & Hood
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کرد انــد بهگات ـة ایــن پژوهشــگران ،رفتارهــا نایوشــایند و بــدایلاقی اســتادان از عوامــل
بسیار م م در بیانگیزگی دانشجویان اس
جمیــر  )2177( 7در بررســی عوامــل بیانگیزگــی در یــادگیر زبــان انگلیســی در میــان
دانشــجویان دانشــگا ها دولتــی ،آزاد اســلامی و پیــامنــور ،بــه عــواملی نظیــر معلمــان،
بیانگیزگی اولیـه دانشـجویان ،عـدم اعتمادبـهناـ  ،نمـرة آزمـونهـا و عـدم امکانـات کـافی
در دانشگا ها اشار کرد اس
اــدیرزاد  ،هشــترود و شــکر  )2172( 2نیــز بــا اســتااد از پرســ نامــة ســاکا ی و
کیکــو ی ( )2113بــه بررســی بــیانگیزگــی در میــان  251دانشــجو پردایتهانــد و عــدم بــاور
بــه داشــتن توانــایی یــادگیر  ،ن ـود انگیــزة درونــی ،شــیو ها تــدری
محتــوا نامناســو تــدری

نامناســو اســتادان،

و ن ــود امکانــات کــافی در دانشــگا هــا را بــهعنوان عوامــل م ــم

بیانگیزگی گزارز کرد اند
در تلــاز بــرا ف ــم عوامــل بیانگیزگــی زبــانآموزان ایرانــی ،کیوانپنــا و قاســمی

9

( )2177نیــز پرســ نامــها  92ســرالی را بــین  921دانــ آمــوز دبیرســتانی و دانشــجو
توزی نمودند و پـ

از تحلیـل یافتـههـا ،بـه عـواملی همچـون محتـوا یـادگیر امکانـات،

رویکــرد زبــانآمــوزان بــه ســخنگویان ب ـومیزبــان ،معلمــان ،تجــار
زبان ،و رویکرد نس

نــاموفق در یــادگیر

با یادگیر زبان دوم بهعنوان عوامل بیانگیزگی اشار کرد اند

صـــحراگرد و علیمـــراد )2179( 1نیـــز در مطالعـــة بـــیانگیزگـــی دان آمـــوزان بـــرا
یــادگیر زبــان انگلیســی اعتمادبــهناـ

ناکــافی ،توانمنــد و سـ کتــدری

معلمــان ،عــدم

علاقــه بــه زبــان انگلیســی ،کم ــود امکانــات ،محتــوا درســی و تمرکــز بــر دســتور زبــان را
بهعنوان عوامل بیانگیزگی ذکر کرد اند
در مطالعــة دیگــر در ایــران ،معینوزیــر و رزمجــو )2171( 5بــهبررســی عوامــل
بــیانگیزگــی دانشــجویان دانشــگا هــا دولتــی ،آزاد اســلامی و پیــامنــور در در

زبــان

1 Jomairi
2. Ghadirzadeh, Hashtroudi, & Shokri
3. Kaivanpanah & Ghasemi
4. Sahragard & Alimorad
5. Moiinvaziri & Razmjoo
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عمــومی پردایتــهانــد و بــه عــواملی ــون مشــکلات نظــام آموزشــی ،شخصــی
اســتادان ،کم ــود عــزت نا ـ

تــدری

و انگیــزة درونــی ،عــدم اهمی ـ

و روز

زبــان انگلیســی در

جامعه و کم ود انگیزة بیرونی اشار کرد اند
یاصــی کــه بــه بررســی علــ

در بررســی مطالعــات ملــی و بــینالمللــی ،پــژوه

بیانگیزگــی در میــان دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی پردایتــه باشــد ،یافــ

نشــد امــا

یســرو و بنــیعامریــان ( )7935بــه بررســی انگیز هــا دانشــجویان دانشــگا تربیـ
رجــایی بــا اســتااد از روز پدیدارشناســانه و انتخــا

دبیــر

هدفمنــد  73دانشــجو پســر و 21

دانشــجو دیتــر ســاآ دوم و بــا اســتااد از مصــاه هها عمیــق نیمــهســایتارمند و
پرس نامـههـا بـاز ،پردایتـهانـد یافتـهها ایـن پـژوه
امنی

شـ،لی ،فـرار از یـدم

هـاکی اسـ

سـرباز  ،وجـود هقـو و مزایـا دوران تحصـیل و اصـرار

والــدین بــه شــ،ل معلمــی و تعطیلــات تابســتان را انگیز هــا انتخــا
کرد انـد دانشـجویان دیتـر نیـز وجـود شـأن و منزلـ
تعطیلات تابستانی را دلیل انتخا

دانشـجویان پسـر،
شــ،ل معلمــی بیــان

اجتمـاعی ،اصـرار والـدین و داشـتن

این هرفه بیان کرد اند

اقتصــاد ( )7935نیــز بــا اســتااد از نظریــه ارزز-انتظــار و مــدآ  FIT-choiceبــه
بررســی انگیــز هــا انتخــا
فرهنگیـان مشـ د پردایتـه اسـ
معلمی م ـمتـرین انگیـز اسـ

شــ،ل معلمــی توســو دانشــجومعلمان ورود  35دانشــگا
و یافتـههـا و هـاکی از آن اسـ
و پـ

انگیـزة تقـد

شــ،ل

از آن انگیز هـا کـارکرد اجتمـاعی شـامل کمـک

بــه ب ــود اجتمــاع ،شــکلدهی آینــدة کودکــان و نوجوانــان ،و انگیــزة ارزز درونــی و
توانــایی تــدری
فرد امنی

و تجربیــات یــادگیر و آمــوزز ق لــی قــرار دارنــد انگیــزة کــارکرد

ش،لی نیز جـزو انگیز هـا م ـم بـود امـا سـایر انگیز هـا فـرد ماننـد وقـ

آزاد بــرا یــانواد در رد هــا پــایینتر قــرار داشــتند علــیرام اینکــه دانشــجومعلمان
شــ،ل معلمــی را شــ،لی تخصصــی و پرزهمــ
بالـایی از انتخـا

و کمدرآمــد تلقــی کرد انــد ،رضــای

ایـن شـ،ل نشـان دادنـد شـایان ذکـر اسـ

شـرک کننـدگان در پــژوه

یســرو و بنــیعامریــان ( )7935و اقتصــاد ( )7935دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی
ن ود اند

ساآ پنجا و یکم
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 .۲روششناسی پژوهش
 .۱ .۲بیان مسئله و اهمیت پژوهش

هــدن از ایــن پــژوه

کــه داد هــا آن در ســاآ تحصــیلی  35-35جم ـ آور شــد ،

بررســی ســطا انگیــزة دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی دانشــگا فرهنگیــان مش ـ د و یــافتن
بــیانگیزگــی اهتمــالی آنــان بــود دانشــگا فرهنگیــان تن ــا دانشــگاهی اس ـ

عل ـ

کشور مسئولی
فرااــ

تربیـ

معلـم را بـر ع ـد دارد دانشـجویانی را تربیـ

از تحصــیل یــود بــه شــ،ل معلمــی یواهنــد پردایــ

کــه در

مـیکنـد کـه پـ

از

نگارنــد در بریــورد بــا

بســیار از دانشــجومعلمان ســاآ آیــر آمــوزز زبــان انگلیســی (ورود  )37متوجــه ســطا
پایین انگیزة آنـان شـد ،تـور کـه همـوار یکـی از دلایـل عـدم پویـایی و فعالیـ
کلا

یـود در

را ن ود انگیز بیان میکردند ایـن موضـوع بـا توجـه بـه اینکـه ایـن افـراد یـود معلـم

میشوند بسـیار هـا ز اهمیـ
دان آموزان با انگیـز ا تربیـ
راهکارها تقوی

اسـ  ،راکـه گونـه ممکـن اسـ

معلـم بـیانگیـز بتوانـد

نمایـدب بنـابراین یـافتن سـطا انگیـز  ،دلایـل بیانگیزگـی و

انگیزة دانشجویان از اهدان و دلایل اهمی

این پژوه

اس

 .۲ .۲روش پژوهش

ایـن پـژوه  ،مطالعـها آمیختـه اسـ
اس

کـه از روزهـا کیاـی و کمـی اسـتااد نمــود

در مرهلـة اوآ کـه مرهلـة کیاـی اسـ  ،بـرا رسـیدن بـه دریـافتی مطمـئن از دلایـل

بیانگیزگــی دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی دانشــگا فرهنگیــان مشــ د ،ازروز نظریــة
داد بنیــاد اســتااد شــد در مرهلــة دوم کــه مرهلــة کمــی اســ

بــرا بررســی عوامــل

بــیانگیزگــی در میــان همــة دانشــجو معلمــان زبــان انگلیســی و بررســی دقــ
یافتــههــا مرهلــة کیاــی پرســ نامــها تــدوین شــد و پــ

و صــح

از بررســی ویژگــیهــا

روانسنجی آن ،داد ها کمی تحلیل شدند
نظریــة داد بنیــاد کــه گلیــزر و اســترا  )7351( 7آن را ابــداع کرد انــد روشــی بــرا
تولید نظریـها از داد هـا کیاـی اسـ

در روز نظریـة داد بنیـاد پژوهشـگر بـا یـک ایـدة
1. Glaser and Strauss
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کلی کار را شروع میکنـد و اجـاز میدهـد نظریـه بـهیـود یـود در تـی مراهـل تحلیـل
داد هــا بــروز نمایــد (اســترا

و کــوربین )7331 ،7روز نظریــة داد بنیــاد بــهتــور یــا

هنگامی استااد میشود کـه از ق ـل نظریـها کـه بتوانـد پدیـدة مـورد نظـر را توصـیم کنـد
وجــود نداشــته باشــد یــا نظریــهها موجــود نتواننــد آن را بــهتــور کامــل ت یــین نماینــد در
مــورد پــژوه

هاضــر ،گر ــه بــیانگیزگــی در میــان دانشــجویان دانشــگا هــا ق لــا در

پژوه هــا گونــاگون بررســی شــد امــا موقعیــ

و فیــا دانشــگا فرهنگیــان بــا

ویژگــیهــا منحصــربهفــرد یــود ماننــد نوپــا بــودن دانشــگا  ،اســتخدام و امنی ـ
دانشــجویان،و وجــود در

کــارورز  ،موقعی ـ

شــ،لی

یاصــی بــود و یافتــهها ســایر پژوهش ـ ا

نمیتواننــد بــهتــور کامــل بــه ت یــین رایــی و گــونگی بیانگیزگــی دانشــجومعلمان
ب ردازند بنـابراین روز نظریـة داد بنیـاد کـه بـرا تولیـد یـک نظریـة پایـها کـه ریشـه در
داد هــا موجــود دارد و هــدن آن توضــیا روابــو میــان عوامــل و فاکتورهــا مختلــم
اس  ،روز مناسـ ی بـه نظـر میآیـد امـا دو رویکـرد م ـم در نظریـة داد بنیـاد وجـود دارد
کــه علــیرام اشــتراکات فــراوان ماننــد نشــئ گرفتن از رویکــرد تعامــلگرایــی نمــادین

2

(گولـــد2112 ،9؛ جیـــون )2111 ،1تولیـــد نظریـــه ،نمونـــهگیـــر نظـــر  ،5روز مقایســـة
مــداوم ،5کدگ ـ ار جز ــی داد هــا و نوشــتن یــادآور ،1دارا ویژگــیهــا یــا

یودنــد

کــه آنهــا را از هــم متمــایز میکننــد ایــن دو رویکــرد ع ارتانــد از رویکــرد گلیــزر
(گلیزر )7332 ،کـه رویکـرد عینیگـرا 3بـه نظریـة داد بنیـاد اسـ
به موضوعی پـژوه
ممکن اس

اتخـاذ میکنـد کـه براسـا

و رویکـرد یـارجی

1
71

آن پژوهشـگر سـعی میکنـد تـا آنجـا کـه

بیترفی یـود را هاـ کنـد تـا واقعیـ

بیرونـی کـه از تریـق گاتـهها و کلـام
1. Strauss & Corbin
2. Symbolic interactionism
3. Gould
4. Jeon
5. Theoretical sampling
6. Constant comparative method
7. Writing of memos
8. Glaserian approach
9. Objective
10. Etic position
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شــرک کنندگان منتقــل میشــود کشــم شــود امــا رویکــرد استراســی( 7اســترا

شــرک کنندگان اهمیـ
یاصــی را نس ـ
اسـ

و کــوربین،

کـه رویکـرد درونـی 9بـه پـژ>هـ

اتخـاذ میکنـد

نظــر پژوهشــگر در درچ و ف ــم گــونگی ســای

معنــی توســو

 )7331رویکرد سازند گرایانه 2اسـ
کــه در آن هساســی
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یاصــی پیــدا میکنــد ــارمز )2115( 1نیــز رویکــرد ســازند گرایانة

بــه نظریــة داد بنیــاد اتخــاذ کــرد و

ــار و

مشخصــی را ارا ــه داد

کــه براســا

آن ،عــین گاتــهها شــرک کنندگان تحلیــل میشــود و نگــارز یلاقانــه

مــورد تأکیــد اس ـ

(فلیــک2113 ،5؛ صلصــالی ،فخــر و رااــی2111 ،5؛ تقــیپــور)2171 ،1

در ایــن پــژوه

بــرا ف ــم دلایــل بیانگیزگــی دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی رویکــرد

سازند گرایانه استراسی مـورد اسـتااد قـرار گرفـ

ـرا کـه اتخـاذ رویکـرد عینیگرایانـه از

تریق پرانتزگـ ار  1پیشـینه محقـق دشـوار بـه نظـر میرسـد منظـور گلیـزر از پرانتزگـ ار
این اس

کـه محقـق پژوه هـا پیشـین در مـورد پدیـدة مـورد مطالعـه را مـرور ننمایـد و

اگــر آشــنایی ق لــی بــا موضــوع دارد آنهــا را از ذهــن یــود تخلیــه نمایــد امــا عــدم توجــه
محقق به سـایر مطالعـات انجـام شـد بـهلحـا عملـی ممکـن اسـ

مـان از ایـن شـود کـه

محقــق ش ـ اه ها بــین ســایر مطالعــات و زمین ـة مــورد مطالعــه یــود را درچ کنــد و بــه
ایتــراع دوبــار
هساســی

ــر ب ــردازد بنــابراین رویکــرد استراســی کــه مراهــل مشخصــی و

نظــر را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد اتخــاذ گردیــد علــاو بــر ایــن ب ـه منظــور

کنتـرآ و مقایســه یافتــهها مرهلـه کیاــی بــا نظــر گـرو بزرگتــر از دانشــجویان ،براســا
یافتــهها مرهلــة کیاــی ،پرســ نامــها ت یــه شــد و بــین همــه دانشــجومعلمان زبــان
انگلیســی دانشــگا فرهنگیــان مشــ د (پــردی

شــ ید ب شــتی و هاشــمی نــژاد) توزیــ

گردید
1. Straussian approach
2. Constructivist
3. Emic
4. Charmaz
5. Flick
6. Salsali, Fakhr, & Cheraghi
7. Taghipour
8. Bracketing
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 .۳ .۲شرکتکنندگان

شرک کننـدگان در مرهلـة کیاـی  71دانشـجومعلم زبـان انگلیسـی بودنـد کـه بـهتـدری
و از تریــق نمونــهگیر نظــر انتخــا

شــدند یــازد تــن از شــرک کننــدگان مــرد (5

دانشــجو ســاآ آیــر و  5دانشــجو ســاآ اوآ) و شــ

دانشــجو زن ( 9دانشــجو

ســاآ اوآ و  9دانشــجو ســاآ دوم) بودنــد دامنــة ســنی شــرک کنندگان بــین  27تــا 29
ساآ بود ت ق نمونهگیر نظر  ،داد هـا از تریـق مصـاه ه بـا هـر شـرک کننـد بـه دسـ
آمــد و پ ـ
انتخا

از تحلیــل اولــین مصــاه ه و براســا

شد مصاه هها پ

یافتــهها آن ،فــرد دوم بــرا مصــاه ه

از رسـیدن بـه اشـ اع 7یعنـی مـوقعی کـه کـد یـا ت قـة جدیـد

بــه داد هــا افــزود نمیشــد متوقــم گردیــد (اســترا

و کــوربین )7331 ،جــدوآ  7نــام

مستعار و مشخصات شرک کنندگان در مرهلة کیای را نشان میدهد
جدول  .۱شرکتکنندگان مرحلة کیفی
نام مستعار

جنسیت

سطح

نام مستعار

جنسیت

سطح

آرمان

م کر

ساآ آیر

ایمان

م کر

ساآ اوآ

بابک

م کر

ساآ آیر

منصور

م کر

ساآ اوآ

ب روز

م کر

ساآ آیر

ب ار

مرنث

ساآ آیر

کامران

م کر

ساآ آیر

نرگ

مرنث

ساآ آیر

ناصر

م کر

ساآ آیر

مریم

مرنث

ساآ آیر

یاسر

م کر

ساآ آیر

ال ام

مرنث

ساآ دوم

ب نام

م کر

ساآ اوآ

آیدا

مرنث

ساآ دوم

ب زاد

م کر

ساآ اوآ

پروین

مرنث

ساآ دوم

همید

م کر

ساآ اوآ

شــرک کنندگان در مرهلــة کمــی نیــز  711دانشــجومعلم زبــان انگلیســی دانشــگا
فرهنگیــان مش ـ د بودنــد کــه شــامل  21دانشــجومعلم ســاآ آیــر مــ کر 21 ،دانشــجومعلم

1. saturation
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ســاآ اوآ مـ کر 91 ،دانشــجومعلم ســاآ آیــر مرنــث و  25دانشــجو معلــم ســاآ دوم مرنــث
بودند میانگین سنی شرک کنندگان مرهله کمی بین  21±7/2ساآ بود
 .۳ .۲جمعآوری دادهها

در مرهلة کیاـی ،مصـاه هها در تـی دو مـا انجـام شـد هـر مصـاه ه هـدود  91تـا 15
دقیقه توآ کشـید سـرالات مصـاه هها نیمـهسـایتارمند بـر رو نظـر دانشـجویان دربـارة
میزان انگیز شـان و علـل بـاانگیزگی بـا بیانگیزگـی آنـان متمرکـز بـود مصاه هشـوندگان از
هــدن مصــاه ه آگــا شــدند و موافق ـ
آنها اتمینـان داد شـد هویـ
شد ،براسا

آنــان بــرا ض ـ و صدایشــان کســو گردیــد و بــه

آنـان هرگـز فـاز نخواهـد شـد همـانگونـه کـه ق لـا گاتـه

اصـل نمونـهگیر نظـر در نظریـة داد بنیـاد کـه در آن پژوشـگر هـمزمـان بـه

جم ـ آور  ،کدگ ـ ار و تحلیــل داد هــا میپــردازد و تصــمیم میگیــرد کــه ــه داد ا را
در گــام بعــد و از ــه کســی جمــ آور کنــد تــا اینکــه نظریــه بــروز کنــد (گلیــزر و
اســـترا ،7351 ،

 ،)15اولـــین شـــرک کنند بـــهواســـطة آشـــنایی پژوهشـــگر بـــا

دانشــجویانی کــه علــا م بــیانگیزگــی را از یــود بــروز داد بودنــد و بــیانگیزگــی یــود را
بهتور مکرر بیان کـرد بودنـد ،انتخـا

شـد آرمـان کـه سـاکن ش رسـتان کـو کی بـود در

مصــاه ة یــود گاـ « :در آنجــا از علــا ق واقعــیام شــنایتی نداشــتم امــا وقتــی بــه مشـ د
آمدم متوجـه شـدم تـدری

و معلمـی آن یـز نیسـ

کدگ ـ ار بــاز 7ایــن مــورد تح ـ

کـه بـه آن علاقـه دارم» در مرهلـة

عنــوان «تــأ یر زنــدگی در ش ـ ر بــزر » کدگ ـ ار شــد

بــرا بررســی اینکــه آیــا ایــن مــورد دربــارة دیگــر کســانی کــه از محیوهــا کو ــکتــر
آمد انــد صــاد اس ـ

یــا نــه ،مصاه هشــوندة بعــد کســی انتخــا

زندگی کرد باشد بـر ایـن اسـا

شــد کــه در روســتا

هـر مصـاه هشـوند بـهگونـها انتخـا

شـد کـه بتوانـد

اتلاعــات بیشــتر را بــرا رشــد و بســو کــدها و ت قــهها 2در مــورد فراینــد بیانگیز شــدن
فراهم کند هنگامیکه به نظر رسـید شـرک کنندگان دیگـر بـه کـد یـا ت قـة جدیـد اشـار
نمیکنند یعنی به مرهلة اش اع رسید ،فرایند مصاه ه متوقم شد
1. Open coding
2. Category
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در مرهلــة کمــی ،براســا
براســا

مقیــا

شمارة دوم

یافتــهها مرهلــة کیاــی ،یــک پرســ نامــة  21ســرالی

لیکــرت پن گزینــها تراهــی شــد و بــین همــة دانشــجومعلمان زبــان
توضــیا داد

انگلیســی توزی ـ شــد در دســتورالعمل پرس ـ نامــه هــدن از انجــام پــژوه

شد و برا اینکه دانشـجویان بـا ییـالی آسـود بـه سـرالات پاسـ دهنـد نـام و مشخصـاتی
از آنهــا یواســته نشــد همچنــین بــه دانشــجویان گاتــه شــد کــه پــر کــردن پرس ـ نامــه
بنــابراین از مجمــوع  721پرســ نامــه توزیــ شــد  72 ،پرســ نامــه

ایتیــار اســ

بــهصــورت ســاید یــا نــاق
ناق

برگردانــد شــد کــه پ ـ

از ه ـ ن پرس ـ نامــهها ســاید و

 711 ،پرس نامه تحلیل شد

 .۳تحلیل دادهها
 .۱ .۳تحلیل دادههای کیفی

بــرا تحلیـــل داد هـــا کیاــی ،از نـــرمافـــزار  MAXQDA,10اســتااد شـــد مـــتن
مصــاه هها پــ

از پیــاد ســاز  ،کلمــهبهکلمــه و جملهبــهجملــه یوانــد شــد و کــدها و

ماــاهیمی کــه در داد هــا بــروز میکــرد مشــخ
گاته بود «آنجا [در تی کـارورز

میشــدند مثلــا باب ـک در مصــاه ة یــود

مـن ف میـدم کـه بـه درد معلمـی نمییـورم فکـر کـردم

اگه کسی بهجا من بـود شـاید ب تـر میتوانسـ

کـار را انجـام بـد » در مرهلـة کدگـ ار

بــاز ایــن جملــه بــهعنــوان «تــأ یر کــارورز بــر یودکارآمــد » کدگ ـ ار شــد در مرهل ـة
کدگ ار محـور  7بـا اسـتااد از روز مقایسـة مـداوم ایـن کـد و کـدها مشـابه دیگـر
کــه مربــو بــه موضــوع کــارورز بودنــد ماننــد معلمــان راهنمــا مــأیو کننــد  ،ارا ــة
کــارورز در تــرم نامناســو و بیفایــد بودن کــارورز تحــ
مشــخ
صــح

شــدند س ـ

عنــوان ت قــة کــارورز

ماــاهیم و ت قــهها ایجادشــد مــورد بــازبینی قــرار گرفتنــد تــا از

نامگــ ار و ت قهبنــد اتمینــان هاصــل شــود روز مقایســة مــداوم نیازمنــد

تحلیل ایریطی اس

کـه در تـی آن بعیـی کـدها و ماـاهیم کـه ممکـن اسـ

نـدینبـار

بروز پیدا کرد باشند ،مـرور شـد و در صـورت لـزوم جابجـا یـا بـا دیگـر کـدها و ت قـهها
1. Axial coding

ساآ پنجا و یکم
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تلایــق میشــوند در مرهل ـة کدگ ـ ار انتخــابی 7رابط ـة بــین ت قــات مختلــم مشــخ
ت قة محور با عنوان بیانگیزگی انتخا

و

شد

 .۲ .۳تحلیل دادههای کمی

داد هـا کمـی جمـ آور شـد از تریـق پرسـ نامـهها وارد نـرمافـزار  SPSS, 22و بـا
روزها آمار توصیای تحلیل شد
 .۳ .۳نتایج مرحلة کیفی

تحلیــل داد هــا مصــاه ه نشــان میدهــد یکــی از م ــمتــرین دلایــل بیانگیزگــی
دانشــجومعلمان عــدم علاقــة اولیــه بــه معلمــی اســ

ایــن ت قــه شــامل کــدهایی نظیــر

محــرچهــا مــالی ،زنــدگی در ش ـ ر بــزر  ،ســن انتخــا
دبیر زبان انگلیسـی ،عـدم علاقـه بـه زبـان انگلیسـی ،امنیـ
(برا دانشجویان پسر) اس

رشــته ،عــدم آشــنایی بــا رشــتة
شـ،لی و معافیـ

از سـرباز

نمونهها زیر کدهایی از این ت قهاند

« 7بعد مالی بـرام م ـم بـود یعنـی فکـر کـردم یـو

هالـا هـم در

مییـونی هـم

پوآ میگیر » (همید)
بـدم واقعـا علاقـهم

« 2تو سن  71سالگی واقعا مـن اونقـدر پختـه ن ـودم کـه تشـخی
یه» (آرمان)
« 9یه انگیزة دیگه برا اینجا اومدن مسئلة سرباز بود» (ب روز)
جو ایرانگیزشی یکی دیگـر از ت قـاتی اسـ

کـه در تحلیـل داد هـا کیاـی بـروز کـرد

و شــامل کــدهایی ماننــد دوســتان بیانگیــز  ،محــیو یوابگــا و مقایس ـة معلمــی بــا دیگــر
هرفهها بـود بـهعنـوان مثـاآ کـامران میگویـد« :وقتـی میبینـی همکلاسـی

کـه بـه معلمـی

هیچ علاقها ندار و هیچکار هم نمیکنـه یـه معلـم میشـه مثـل تـو ،بـا یـودت میگـی ـرا
من باید این قدر زهم

بکشم»

یکی دیگـر از مقولـهها کشـمشـد در کدگـ ار محـور  ،امنیـ
از کدها این ت قـه سـخنان کـامران اسـ

شـ،لی بـود یکـی

کـه میگویـد« :اینجـا دانشـجوها مـیگن مـا کـه
1. Selective coding
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اســتخدامیم مــا کــه مــیدونیم معلــم میشــیم بالــایر فرقــی هــم نمیکنــه بــین کســی کــه
شاگرد اوله و معدل

بیسته با کسی که شاگرد آیر کلاسه»

دیگــر مقولــة مشــخ

شــد  ،اســاتید ســخ گیــر و دلســردکنند بــود از ماــاهیم موجــود

در این مقوله میتـوان بـه عـدم همایـ
ســوگیر اســاتید براســا

شــنای

و پشـتی انی اسـاتید از دانشـجویان ضـعیم درسـی،

اولیــه و عــدم اهتــرام بــه دانشــجویان را نــام بــرد مثلــا

بابــک در ایــن رابطــه میگویــد« :نور شــمیها همیشــه درسـ
هم بـد جـوا

میـدن یـا جـوا

درسـ

جــوا

مــیدن هتــی وقتــی

رو نمـینویسـن بـاز هـم نمـر شـون بالاسـ

امـا

یـه جـورایی درسـ

هـم

بعییها مثل من ،همیشـه اشـت ا مـیگن هتـی وقتـی یـه جـوا
بد میگن شانسی بود »

یکـی دیگـر از ت قـههایی کـه بـهویــژ از مصـاه هها دانشـجویان سـاآ آیـر اســتخرا
شــد ،کــارورز بــود تــأ یر کــارورز بــر یودکارآمــد  ،تــأ یر کــارورز بــر رویکــرد بــه
معلمی ،معلمان راهنمـا دلسـردکنند  ،ارا ـة کـارورز در تـرم نامناسـو و بـیفایـد بـودن
کارورز از کـدها ایـن ت قهانـد از جملـه کـدها ایـن دسـته سـخنان کـامران اسـ
مـیگویــد« :معلـم راهنماهـا کمــی بودنــد کــه از معلمـی یــو
نظام آموزشی بد میگاتن و این یو

کـه

مــیگاتن ییلیهاشــون از

رو ما تأ یر میذار »

یکــی دیگــر از ت قــات یافــ شــد در مرهلــة کیاــی ویژگیهــا دانشــگا فرهنگیــان
کــه موجــو بــیانگیزگــی دانشــجویان میشــود از جملــه کــدها ایــن ت قــه ،کم ــود

اسـ

امکانــات ،ن ــود آزاد در انتخــا

واهــد ،رویکــرد مســئولان بــه دانشــجویان و اســاتید

هــقالتدری انــد بــرا مثــاآ ،نمونــه ناصــر میگویــد« :اینجــا هــر دریواســتی از مســئولین
داشته باشی ،میگن شما هقو میگیرین»
آیــرین ت قـة کشــمشــد در مرهلــة کیاــی ،عوامــل روانــیاجتمــاعی اسـ

ماننــد نظــر

جامعه بـه شـ،ل معلمـی ،نگرانـی از آینـد  ،مشـکلات شخصـی ،عـدم برنامـهریز و تن لـی
نمونــة ایــن کــدها ،ســخن یاســر اسـ

کــه میگویــد« :ذهــنم همیشــه مشــ،وله کتــا

شمم باز اما بـه آینـد فکـر مـیکنم بـه ازدوا  ،یونـه رو میخـا
یب»

جلـو

کـار کنـی ،ماشـین و

ساآ پنجا و یکم

انگیز و ال ها آن در بریی دانشجومعلمان زبان انگلیسی
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بعــد از کدگــ ار محــور و شناســایی ت قــات و رابطــهها ممکــن بــین آنــان،
بیانگیزگی دانشجومعلمان زبـان انگلیسـی بـهعنـوان ت قـة مرکـز انتخـا

شـد و نظریـها

دربــارة گــونگی و رایــی بــیانگیزگــی دانشــجویان بــهوجــود آمــد انتخــا
مرکــز براســا

رهنمودهــا اســترا

و کــوربین صــورت گرفــ

مرکز باید انتزاعی باشـد بـهگونـها کـه بگویـد کـل پـژوه

ایــن ت ق ـة

کــه معتقدنــد ت قــة

دربـارة ـه یـز اسـ

و

لزوما ن اید یکی از ت قاتی باشـد کـه در مطالعـه بـروز پیـدا کـرد بلکـه پژوهشـگر مـیتوانـد
از «یــک ع ــارت یــا کلمــة انتزاعیتــر دیگــر اســتااد کنــد» (
رابطة آنان را که در مرهلـة کدگـ ار انتخـابی بـهدسـ
در بخ

 )715شــکل  7ت قــات و

آمـد را نشـان میدهـد ایـن مـدآ

«بحث» بررسی یواهد شد

شکل  .۱بیانگیزگی دانشجومعلمان زبان انگلیسی

 .۴ .۳نتایج مرحلة کمی

پ

از جم آور داد ها کمـی و اتمینـان از اینکـه هـیچیـک از پرسـ نامـههـا بیشـتر

از  %71داد ماقــود ندارنــد ،ایــن داد هــا بــا میــانگین مجموعـه جــایگزین شــدند یــک آیــتم
(آیــتم  )22نیــز ق ــل از تحلیــل کدگــ ار معکــو

شــد پایــایی پرســ نامــه بــا آلاــا

کران ــا  1/11محاس ـ ه گردیــد روایــی ســاز ا پرس ـ نامــه بــا اســتااد از تحلیــل عــاملی
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اکتشــافی در نــرمافــزار  SPSS, 21مــورد بررســی قــرار گرفـ

شمارة دوم

پــن آیــتم رو بــی

از دو

عامــل بارگــ ار شــد بودنــد کــه در  1مرهلــه از مطالعــه هــ ن شــدند و  73آیــتم
موجـود را ت یـین مـیکردنـد در میـان ایـن  73آیـتم

باقیماند در مجمـوع  %51از واریـان

نیز دو آیتم رو عاملهـایی بارگـ ار شـد بودنـد کـه بـهتـور منطقـی قابـل دفـاع ن ـود و
بنابراین از تحلیل ه ن شدند جدوآ  2آیتمها و بار عاملی آنها را نشان میدهد
جدول  .۲آیتمها و بار عاملی آنها
Factors
5

3

4

2

1
Items

0.80
0.79
0.89
0.89
0.77
0.77
0.63
0.45
0.60
0.68
0.64
0.62
0.76
0.72
0.68
0.68
0.52

6
2
24
15
1
19
3
9
12
17
4
23
13
7
21
14
22

بــا بررســی آیــتمهــا بارگ ـ ار شــد بــر رو هــر عامــل ،عامــل اوآ «علاقــة اولیــه»،
عامل دوم «کـارورز » ،عامـل سـوم «امنیـ

شـ،لی» ،عامـل

ـارم «جـو موجـود» و عامـل

پــنجم «اســتادان» نامیــد شــدند آیــتم  71کــه نظــر دانشــجومعلمان را دربــارة کــارورز
میســنجد رو عامــل

ــارم یعنــی فیــا موجــود بارگـ ار شــد اسـ

نظــر میرســد ــون نقــ

کــه منطقــی بــه

معلــم راهنمــا را کــه بخشــی از فیــا و جــو موجــود اســ
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میســنجد عامــل ســوم هــم علــاو بــر آیتمهــا امنیــ
وضــعی
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شــ،لی شــامل دو آیــتم دربــارة

انگیزشــی دانشــجویان میشــود کــه بــا توجــه بــه اهمی ـ

ایــن آیــتمهــا از مطالع ـه

هـ ن نشــدند امــا بــهتور جداگانــه تحلیــل شــدند در پایــان میــانگین و انحــرانمعیــار هــر
یک از عاملها محاس ه شد که در جدوآ  9نشان داد میشود
جدول  .۳آمارههای توصیفی برای عاملها
وضعیت

علاقة اولیه

کارورزی

میانگین

4.18

2.74

2.64

انحرانمعیار

0.90

1.05

1.14

انگیزشی

امنیت شغلی

فضا و جو

استادان

3.82

2.62

2.75

0.82

0.75

0.78

جدوآ  1نیز درصد پاس شرک کنندگان بههر آیتم را نشان میدهد
جدول  .۴توزیع پاسخ شرکتکنندگان به هر آیتم
عامل

وضعیت
انگیزشی

علاقة اولیه

عبارت

 7من یود را دانشجو با انگیز ا میدانم
 73انگیزة من برا تلاز و مطالعه نس ـ

به زمان شــروع

تحصیل در دانشگا زیاد شد اس
 2من رشتة دبیر زبان را با علاقه انتخا
 9من ش،ل معلمی را با علاقه انتخا

کرد ام

کرد ام

 1همکلـاســـیها من انگیزة من برا تلاز و مطالعه را
جو و فضا

زیاد میکنند
 72وقتی یود را با همکلاسـیهایم مقایسه میکنم انگیز ام
زیاد میشود

موافق/کاملاً

مخالف/کاملاً

موافق

مخالف

%

%

48

37

22

69

76

13

86

9

30

59

22

69
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ادامه جدول ۴
عبارت

عامل

 79همکلاسیها من افراد با انگیز ا هستند
جو و فضا

 71معلمین راهنمـا در کارورز انگیزة مرا برا مطالعه و
تلاز را زیاد کرد اند *
 9اتمینان از وضــعی

امنیت شغلی

شــ،لی انگیزة من برا تلاز و

مطالعه را زیاد میکند
 3تیـمین شـ،لی انگیزة م می برا انتخا

رشــتة دبیر

برا من بود
 75کارورز بر انگیز ام برا تلاز و مطالعه تأ یر مث
کارورزی

گ اشته اس
 21کارورز باعث شــد انگیز بیشــتر برا مطالعه و

موافق

مخالف

%

%

18

54

25

60

58

22

85

18

37

50

37

48

 1سخ گیر اساتید باعث میشود تلاز بیشتر کنم

40

41

 79رابطة اساتید با دانشجویان محترمانه و دوستانه اس

23

58

7

75

28

54

34

48

تلاز کسو کنم *

 71اســـاتیـد از روزهـا متنوع و جـ ا
استادان

موافق/کاملاً

مخالف/کاملاً

برا تدری

استااد میکنند
 27اساتید گرو زبان سخ گیر ها منطقی دارند
 22نتای ضــعیم امتحانات انگیزة من برا تلاز و مطالعه
را کاه

داد اس

* این آیتمها فقو برا دانشجویان ساآ آیر تحلیل شدند

 .۴بحث

در فراینــد کدگ ـ ار ها ـ

مقولــه هاصــل شــد کــه بــه نظــر میرســد بــه بیانگیزگــی

دانشجویان زبان انگلیسـی مـرت و باشـد ایـن ت قـات شـامل عـدم وجـود علاقـة اولیـه ،جـو
دلســردکنند  ،امنیــ

شــ،لی ،اســتادان ســخ گیر و دلســردکنند  ،کــارورز  ،ویژگــیهــا

دانشــگا فرهنگیــان و عوامــل روانــیاجتماعیانــد رابطــههایی میــان ایــن ت قــات نیــز در

ساآ پنجا و یکم
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مرهلــة کدگ ـ ار انتخــابی کشــم شــد بــهعنــوان مثــاآ ،امنی ـ
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شــ،لی علــاو بــر تــأ یر

مستقیم بر بیانگیزگی ،یـود یکـی از محـرچهـایی بـود کـه باعـث شـد بـود بعیـی افـراد
علیرام بیعلاقگی بـه شـ،ل معلمـی وارد دانشـگا فرهنگیـان شـوند عـدم علاقـة اولیـه کـه
به نظـر میرسـید بـرا بعیـی دانشـجویان علـ

اصـلی بـیانگیزگـی باشـد باعـث تشـدید

جو دلسردکنند شد بـود تـا جـاییکـه بریـی دانشـجویان کـه از ابتـدا علاقـها بـه معلمـی
نداشــتند باعــث بــیانگیزگــی دوســتان و همکلاسیهایشــان شــد بودنــد؛ راکــه ایــن افــراد
فکر میکردنـد تاـاوتی بـین آنهـا و دوسـتان بـیعلاقـه و ایرفعالشـان وجـود نـدارد امنیـ
شــ،لی نیــز میتوانس ـ

بــهتــور ایرمســتقیم و از تریــق تشــدید جــو دلســردکنند باعــث

بیانگیزگی شـد باشـد؛ راکـه آنـان کـه گمـان میکردنـد بهواسـطة اسـتخدام دیگـر نیـاز
بــه مطالعــه و تلــاز ندارنــد ،موجــو بــیانگیزگــی دیگرانــی میشــدند کــه بــهتــور مســتقیم
تحــ تــأ یر بــیانگیزگــی ناشــی از امنیــ

شــ،لی قــرار نگرفتــه بودنــد کــاروز یکــی از

ویژگیهــا دانشــگا فرهنگیــان بــود کــه بیشــترین کــد را در مرهلــة کدگ ـ ار بــاز شــامل
میشد و بنابراین تصمیم بر آن شد که یک دستة مجزا باشد
در مــورد یافتــهها مرهلــة کمــی ،آکســاورد ( ،7331بــهنقل از معینوزیــر و رزمجــو،
 )2171معتقــد اسـ

کــه «نمــرات میــانگین کــه بــین  7و  2/1قــرار دارنــد دارا تأ یرگـ ار

کــم ،نمــرات میــانگین بــین  2/5و  9/1دارا تأ یرگـ ار متوســو و نمراتــی کــه بــین  9/5و
 5قــرار دارنــد دارا تأ یرگ ـ ار بالــا میباشــند» (
اولیـه و وضــعی

 )51مقایســة نمــرات میــانگین علاقــة

انگیزشــی ارا هشـد در جــدوآ  9هــاکی از آن اسـ

نس تا بالا اولیـه بـه زبـان انگلیسـی و آمـوزز زبـان وضـعی
اس

جدوآ  1نیـز مریـد ایـن نکتـه اسـ

کــه علــیرام انگیــزة

انگیزشـی فعلـی آنـان پـایین

و نشـان میدهـد کـه گر ـه االـو دانشـجویان

معتقدنــد کــه رشــتة دبیــر و آمــوزز زبــان انگلیســی ( )%15و شــ،ل معلمــی ( )%15را از
رو علاقــه انتخــا

کرد انــد %53 ،بــر ایــن باورنــد کــه انگیــزة آنهــا در تــوآ ســاآهــا

تحصیل در دانشگا افزای

نیافتـه اسـ

ایـن بـدان معنـی اسـ

کـه عـواملی وجـود داشـته

کــه بــر دانشــجویان تــأ یر گ اشــته و آنــان نتوانســتهاند علاقــة بالــا اولیــه یــود را هاــ
نماینــد جــدوآ  9و  1همچنــین نشــان میدهنــد کــه امنیــ

شــ،لی یکــی از دلایــل م ــم
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تصمیم افراد بـرا ورود بـه دانشـگا فرهنگیـان بـود و همچنـان نیـز بـرا بسـیار  ،یکـی
از مشو هـا انتخـا

شـ،ل معلمـی اسـ

بـا مراجعـه بـه آیـتم  9در جـدوآ  1مشـخ

مــیشــود کــه تن ــا  %22از دانشــجویان بــا تأ یرگـ ار مث ـ
مخالا

کرد اند این نکته نشـاندهنـدة ایـن اسـ

موفق شـد اسـ

امنیـ

شــ،لی بــر انگیــز شــان

کـه نمونـهگیر نظـر در مرهلـة کیاـی

بـیانگیز تـرین دانشـجویان را انتخـا

نمایـد علـاو بـر ایـن ،ایـن یافتـه

هــاکی از ضــرورت توجــه بــه ترحهــایی همچــون تــرح ارزشــیابی صــلاهی
(اصــلا) در دانشــگا فرهنگیــان اســ
دانشجومعلمان ج
بهدلیل اهسـا
صــلاهی

هرفــها

کــه میتوانــد موجــو تحــرچ و پویــایی و انگیــزة

تلاز بیشـتر در تـوآ دورة تحصـیل گـردد بـهویـژ بـرا کسـانی کـه

امنیـ

شـ،لی انگیـزة یـود را از دسـ

داد انـد براسـا

تـرح ارزشـیابی

هرفــها کــه در مرهلــة پیشــن اد قــرار دارد و هنــوز اجرایــی نشــد اســ ،

دانشــجویان دانشــگا فرهنگیــان بــا آزمونهــا دانشــی و عملکــرد کــه در پایــان دورة
تحصــیلی از آنهــا بــهعمــل میآیــد و براســا

کارنمــا عملکــرد آنــان در تــوآ دورة

تحصــیل مــورد ارزشــیابی قــرار گرفتــه و در صــورت کســو اســتانداردها لــازم گواهینامــة
صلاهی

هرفها ج

تدری

در مدار

را دریاف

میکنند

یکــی دیگــر از عوامــل مــر ر بــر بیانگیزگــی دانشــجویان جــو دلســردکنند اسـ
میان ت قات مرهلة کیاـی نیـز وجـود داشـ

کــه در

علـاو بـر هـمکلاسـیها و دوسـتان ،در مـورد

دانشــجویان ســاآ آیـر معلمــان راهنمــا کــارورز نیــز بــه نظــر میرســد نقـ

م مــی در

بــیانگیزگــی دانشــجومعلمان داشــتهاند بــهتــور کــه  %51دانشــجومعلمان ســاآ آیــر بــا
تأ یرگ ار مث

معلمان راهنما بـر انگیـز شـان مخـالم بودنـد ایـن نکتـه بـا یافتـه مرهلـة

کیای که کدها فراوانی دربـار دلسـردکنند بـودن معلـم راهنمـا وجـود داشـ
دارد نتای آیـتمهـا  75و  29کـه فقـو  %91دانشـجومعلمان بـا تـأ یر مث ـ

هـمیـوانی
کـارورز بـر

انگیز شان موافق بودند نیـز مریـد تـأ یر معلـم راهنمـا و کـارورز بـر بـیانگیزگـی دانشـجو
معلمان اس

یافتـههـا کیاـی هـاکی از تـأ یر دیگـر ویژگیهـا دانشـگا فرهنگیـان نظیـر

کم ود امکانـات ،قـوانین دسـ وپاگیر و محدودکننـد و ایـر بـود کـه آیتمهـا مربـو بـه
آنان در فرایند اعت ارساز پرس نامه ه ن شد

ساآ پنجا و یکم
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یکی دیگر از عـواملی کـه هـم در مرهلـة کیاـی و هـم در مرهلـة کمـی بـهعنـوان عامـل
مر ر بر بیانگیزگی دانشجویان شـنایته شـد ،نقـ
از تریــق بــهکــاربردن روزهــا تــدری
مر ر با دانشجویان اس

اسـتادان اسـ

ایرجـ ا

ایـن تأ یرگـ ار نـهتن ـا

بلکــه از تریــق عــدم برقــرار روابــو

یکـی دیگـر از ت قـاتی کـه در مرهلـة کیاـی نیـز و ـور کـرد بـود

و با ت قـة تأ یرگـ ار اسـتادان تلایـق شـد نتـای ضـعیم امتحانـات بـود در مرهلـة کمـی
نیــز آیــتم  22کــه رو عامــل اســتادان بارگ ـ ار شــد بــود نیــز مریــد تصــمیم بــرا ایــن
تلایق اس

این یافتـه هـاکی از ایـن اسـ

کـه وقتـی امتحانـات بـی

از هـد دشـوارند یـا

اساتید بـی

از هـد سـخ گیـر میکننـد تلـاز آنـان ممکـن اسـ

داشـته

باشد و موجو کاه

نتیجـة عکـ

انگیـزة دانشـجویان شـود ایـن تاسـیر بـا نظریـة انتظـار ارزز دربـارة

انگیــز (ویگایلــد7331 ،7؛ ویگایلــدز و اکلــز2111 ،2؛ ریچاردســون و وات )2171 ،9قابــل
توضــیا اســ
اهســا

براســا

ایــن نظریــه افــراد وقتــی بــرا انجــام کــار انگیــز دارنــد کــه

کننــد توانــایی انجــام آن کــار را دارنــد و میتواننــد در انجــام آن موفــق شــوند

امتحانـات ییلـی سـخ

ایـن انتظـار بــرا موفقیـ

را از بـین میبرنـد و در نتیجـه موجــو

از بــین رفــتن انگیــز دانشــجومعلمان میشــوند علــاو بــر ایــن ،براســا
ارزز ،تجربیــات موفــق یــادگیر باعــث تقویـ

نظریــة انتظــار

انگیــز میشــوند و بــه شــکلگیر انگــارة

توانمنــد در افــراد کمــک میکننــد؛ امــا نتــای ضــعیم امتحانــات موجــو شــکلگیر
تجربیات منای از یادگیر و ت دید انگارة توانایی و در نتیجه کاه
بریی از یافتهها ایـن پـژوه

انگیز میشوند

بـا یافتـهها سـایر پژوه هـا در دیگـر دانشـگا هـا در

مـورد بیانگیزگــی دانشـجویان زبــان انگلیسـی هــمیـوانی دارد یکــی از عوامـل بیانگیزگــی
یاف شد در این پـژوه

عـدم علاقـة دانشـجویان بـود کـه بـا یافتـهها دورنیـه (،)2117b

اـــدیرزاد و همکـــاران ( ،)2172جومـــایر ( ،)2177معینوزیـــر و رزمجـــو ( )2171و
صــحراگرد و علیمــراد ( )2179هــمیــوانی دارد جــو کلــا

و یوابگــا یکــی دیگــر از

عوامل بیانگیزگـی در ایـن مطالعـه بـود کـه بـا یافتـهها دورنیـه ( )2117bهـمیـوانی دارد
1. Wigfield
2. Eccles
3. Richardson & Watt
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عوامــل مــرت و بــا اســتادان نیــز در دیگــر پژوه هــا ماننــد دورنیــه ( ،)2117aفــالوت و
همکـــاران ( ،)2113اـــدیرزاد و همکـــاران ( ،)2172کیـــوانپنـــا و قاســـمی (، )2177
کیکــو ی و ســاکایی ( ،)2113معینوزیــر و رزمجــو ( )2171و صــحراگرد و علیمــراد
نتــای ضــعیم امتحانــات نیــز بــهعنــوان عامــل

( )2179مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســ

جداگانــها در مطالعــات کیکــوجی و ســاکایی ( )2113و جومــایر ( )2177مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســ

کم ــود امکانــات نیــز در مطالعــات اــدیرزاد و همکــاران (،)2172

کیکــوجی و ســاکایی ( )2113و جومــایر ( )2177و صــحراگرد و علیمــراد ( )2179نیــز
گــزارز شــد اس ـ

محتــوا درســی نیــز بــهعنــوان یکــی از عوامــل بیانگیزگــی توســو

اــدیرزاد و همکــاران ( ،)2172کیــوانپنــا و قاســمی ( )2177و صــحراگرد و علیمــراد
( )2179گــزارز شــد اس ـ  ،امــا در ایــن پــژوه

بــهعنــوان زیرمجموعــة نق ـ

اســتادان

ت قهبند شد
 .۵نتیجهگیری

بررســی ســایر پژوه هــا هــاکی از آن اســ
یــادگیر و آمــوزز در همــه ســطوح اسـ
فرهنگیــان از ایــن امــر مســتثنی نیس ـ

و نتــای ایــن پــژوه

و ل تها لازم بـرا سـای

نشــان میدهــد دانشــگا

و بریــی دانشــجویان نشــانههایی از بــیانگیزگــی را

بــروز میدهنــد دورنیــه ( )2111معتقــد اســ
نمیافتــد مگــر اینکــه بافـ

کــه بــیانگیزگــی از مشــکلات رایــ

کــه یــادگیر پایــدار و درازمــدت اتاــا

آموزشــی علــاو بــر فراهمکــردن فرصـ ها آموزشــی ال امــات
و تقویـ

انگیـزة یـادگیر را نیـز فـراهم سـازد بیانگیزگـی

دانشــجومعلمان در دانشــگا فرهنگیــان بســیار هســا تر از بیانگیزگــی دانشــجویان ســایر
دانشــگا هــا اســ ؛ زیــرا دانشــجومعلمان یــود در آینــدة نزدیــک بــه کســوت معلمــی در
یواهنـد آمـد دورنیـه ( )2111معتقـد اسـ
انگیزشی در کلا

معلـم میتوانـد نقـ

داشـته باشـد امـا معلـم بـیانگیـز

دان آمــوزان یــود باشــدب ایــن پــژوه

مـر ر در ایجـاد فیـا

گونـه یواهـد توانسـ

ال ـامبخـ

در دانشــگا فرهنگیــان مشــ د انجــام شــد امــا

یافتــهها آن دارا آموز هــایی بــرا ســایر پردی هــا دانشــگا فرهنگیــان در سرتاســر
کشور اسـ

کـه شـرایو مشـاب ی دارنـد بنـابراین پـ

از شـنای

عوامـل بـیانگیزگـی در
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میان دانشجویان باید تلـاز شـود بـا اقـدامات مناسـو زمینـة رشـد انگیـزة دانشـجو معلمـان
فــراهم آیــد؛ اقــداماتی نظیــر اســتااد از راه ردهــا و شــیو ها م ـر رتر بــرا ج ـ

افــراد

علاقهمندتر ،توجـه بـه فیـا یوابگـاهی و تلـاز بـرا ایجـاد روهیـه ،نشـا و شـادابی از
تریــق م یــا امکــان فعالیـ هــا فــو برنامــة مختلــم ،تلــاز بــرا ها ـ نگ داشـ
تقویــ

انگیــزة دانشــجویان از تــر مختلــم ماننــد اجــرا تــرح اصــلا ،بــازنگر در

بریــی قــوانین دسـ وپــاگیر ماننــد گــونگی انتخــا
انتخــا

و

واهــد ،توجــه ویــژ بــه کــارورز و

معلمــان علاقهمنــد بــهعنــوان معلــم راهنمــا و تشــویق اســتادان بــه اســتااد از

روزها برانگیزانند تر
کتابنامه
اقتصــاد  ،ا ( )7935نظریة ارزز-انتظار و مدآ :FIT-Choice
انتخا

ش،ل معلمی در دانشجومعلمان پردی

ار وبی برا بررســی انگیز ها

ش ید ب شتی مش د پژوه

در تربی

معلم،)2(7 ،

59-23
یســرو  ،ر  ،بنیعامریان ،م ( )7935کاوشــی بر منطق انتخا
(مورد :دانشگا تربی

هرفة معلمی توســو دانشــجومعلمان

دبیر ش ید رجایی) در مجموعهمقالات دومین همای

سعید شاکر و ف یمه کشمیر
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Abstract
Trying to investigate the reasons for demotivation among some Iranian ELT student
teachers, the researchers used a mixed methods approach in this study. Initially,
qualitative grounded theory approach was used and 17 male and female students
were interviewed. The results indicated factors such as lack of initial interest,
unfamiliarity with the ELT course prior to selecting the major, demotivating
atmosphere, lack of job security, practicum and university characteristics such as
lack of facilities and restricting regulations, and professors’ strictness were among
the possible demotivating factors. Then, based on the findings of the qualitative
phase, a questionnaire was developed and after being validated, the questionnaire
was administered to all ELT student teachers at Farhangian University of Mashhad.
Results of the quantitative phase also confirmed the qualitative findings and
indicated that special attention needs to be given to creating motivational
atmospheres for student teachers in Farhangian University.
Keywords: Demotivation, Grounded Theory, Mixed-Methods, Student Teachers
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Abstract
Anna Gavalda is a contemporary French author whose works have been translated
into multiple languages. The protagonists of her novels are mainly women, and the
main theme of her works is structured around the events happening within the family
and society. The novels enjoy a clear and vivid writing style. Therefore, readers can
understand them without any substantial literary knowledge. Chloé who is the
protagonist of Someone I Loved (Gavalda, 2008) is an introvert. Gavalda illustrates
the status of women in her society through the image and reflection of Chloé. An
understating of the goddess archetype of Chloé—as the heroine of the story—could
unearth the causes of her behaviors and attempts in life. This study attempts to
examine the goddesses ruling Chloé’s psyche and the dominant types and forms in
the society enforcing particular roles and behaviors on the women. The other aim of
the research is to advance our understating of how some of Chloé’s behaviors are
promoted and some other behaviors are repressed, of what effects the social factors
have on Chloé’s behaviors, of whether the changes in goddess archetypes and
Chloé’s behaviors are influenced by the collective unconscious mind. Jung’s theories
and the goddess archetypes and their influences upon the female characters of the
story helped us to uncover what made each character react differently under certain
conditions of life. This also offered insights as to how the society and culture
contributed to forming and shaping the characters’ fate.
Keywords: Archetypes, Gavalda, Goddess, Jungian Psychology, Myth
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Abstract
The present study aimed to investigate the relationship between a number of
cognitive abilities (auditory/visual attention, processing speed, and fluid
intelligence) and listening comprehension. A total of 97 undergraduate EFL students
participated in the study. Tests of auditory and visual attention, processing speed,
verbal and nonverbal fluid intelligence, overall English language proficiency, and
listening comprehension were administered to the participants. The results indicated
that the measure of English proficiency had the highest correlation with the listening
test followed by measures of attention and processing speed. Hierarchical regression
analysis indicated that 17% of the variance in listening comprehension was explained
by the cognitive factors. The addition of second language proficiency to the
regression model in the second step added another 25% to the total variance
explained. That is, foreign language proficiency, after controlling for cognitive
abilities, can explain 25% of the variance in listening comprehension. These findings
suggest that understanding when listening in L2 involves cognitive information
processing skills in addition to proficiency in that language. Although correlations
are not indicative of causality, future research should investigate the impact of
targeted interventions on listening comprehension. Interventions that focus on
supporting attention, reasoning, and processing speed may be essential to minimize
the adverse consequences of poor cognitive abilities on listening comprehension.
Likewise, effective teaching techniques for reducing cognitive loads in listening
activities, like simplifying complex tasks by reducing speech rate and repeating
tasks, may also help learners overcome their cognitive failures. In addition, teaching
and facilitating learners’ use of listening strategies can mitigate the adverse
consequences of cognitive failure in listening comprehension.
Keywords: Auditory Attention, Fluid Intelligence, Listening Comprehension,
Processing Speed, Visual Attention
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Abstract
This study investigated the relationship between the Iranian EFL learners’
performance in the reading subsection of TOEFL and their awareness of
metacognitive reading strategies and test-taking strategies. Sixty-two students
majoring in teaching English and English literature were randomly selected from
Ferdowsi University of Mashhad, Hakim Sabzevari University, and Imam Reza
International University. To collect data, the following instruments were employed:
Nelson English proficiency test (form 300D), the reading subsection of a TOEFL
form 0401, the metacognitive awareness of reading strategy inventory (MARSI), and
a test-taking strategy questionnaire. The data were analyzed using descriptive
statistics, correlation, and independent sample t test utilizing SPSS (version 19). The
results showed a negative correlation between test-taking strategies and the students’
scores in the reading subsection of TOEFL (r = -0.13), and a low correlation between
MARSI and the reading subsection of TOEFL (r = 0.17). However, the correlation
between Nelson proficiency test and the students’ scores in the reading subsection
of TOEFL was significant (r = 0.74, p < 0.001). Moreover, the results showed that
in test-taking strategies questionnaire, the students employed Reasoning subskill,
Strategies for Vocabulary subskill, Guessing subskill, and Personal Knowledge and
Experience subskill in order. Also, the results revealed that from the MARSI
subskills, the students had used Problem-solving strategies first, and secondly,
Global and Support strategies. The role of test-taking strategies is somewhat
downgraded indicating that most of its subskills should not be emphasized.
Conversely, awareness of metacognitive reading strategies should be considered in
teaching. The suggestions and implications are discussed.
Keywords: Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) ,
Nelson, Proficiency, Reading Comprehension, Test Performance, Test-Taking
Strategies, TOEFL
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Abstract
The international circulation of translation has a core-periphery structure, where
literary texts travel mostly from the core to the periphery. The unequal literary
translation flows between linguistic groups result from the position a linguisitc group
occupies at world level. While various studies have attempted to examine this
unequal flow of translation from the central languages to the peripheral ones, few
have dealt with the flows in the opposite direction. This study aimed to examine the
literary translation flow from Persian to Russian as a semi-central language with a
time series approach. This approach is sophisticated enough to reveal hidden patterns
in a timed series of data. The data which were derived from the Index Translationum
produced by UNESCO, were related to a time span of 30 years, starting in 1979 and
ending in 2010. The total number of books translated from Persian to Russian was
about 210. Time series analysis revealed a general downward trend in the number of
books translated from Persian to Russian over the time span. Another downward
trend was found in 1990s, and a cyclical component emerged between 2003 and
2009. A decline in the cultural relations between two countries as a result of the
Iranian Revolution and adopting an anti-imperialism view towards Russia, the
dissolution of the Soviet Union in 1991 with its socioeconomic consequences, the
revival of the Russian literary tradition, and having access to the Western literary
movements could be responsible for the downward trends in the data. The cyclical
pattern can be attributed to Russia’s Eurasian perspective in the late 1990s and also
the constructive diplomatic relations with other states during the presidency of
Khatami.
Keywords: Persian, Russian, Time Series, Translation Flow
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Abstract
"Capital" is an important sociological concept, which shows how the objective
structures of any given society (social rules, norms, roles, institutions, and cultural
instruments) can influence the mental structures of individuals and their social
behaviors. The most important capitals are economic, cultural, social, and natural
capitals that can influence the learners’ motivation, attention, behavior, attitudes, and
beliefs. Since the senses can be considered as a gateway to understanding the
linguistic community and due to a close connection between them and the level of
learner's emotions, the present study aimed to introduce emo-sensory capital and
investigate its relationship with other forms of capitals in successful language
learning. The results showed that using social, cultural, and natural capitals will
increase the emo-sensory-capital in learners, which consequently leads to intersubjectivity and facilitates learning. Therefore, instructors can use such capitals to
engage the learners’ senses more deeply and increase their positive emotions,
attention, and motivation. It is assumed that in this way, the content will be
internalized and the learner will be more inclined to be more engaged in an active
communication.
Keywords: Capital, Emotion, Emo-Sensory Capital, Emotioncy, Inter-Subjectivity,
Sense
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