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هدف از تحقیق حاضر مطالعه ساختار هویت زبان آموزان انگلیسی در کشورهای اسالمی مانند پاکستان
است که زبان انگلیسی را بهعنوان زبان دوم فرامیگیرند .در این تحقیق تأثیر زبان انگلیسی بر هویت
افراد بهصورت کمی و کیفی موردبررسی قرارگرفته است 40 .دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه
الهور پاکستان ،بهعنوان یک کشور اسالمی در منطقه که زبان انگلیسی سالها در کنار زبان اردوزبان
رسمی این کشور بوده و پس از گذر از استعمار همچنان زبان دوم کشور محسوب میشود ،شرکت
کردهاند .شرکتکنندگان به یک پرسشنامه و مصاحبه پاسخ دادند .نتایج نشان دادند که هویت این افراد
سیال و در حال تغییر است .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سیاستمداران و
تصمیمگیرندگان آموزشی ،سیاستهایی را اتخاذ کنند که دانشجویان و زبان آموزان بتواند در حین
یادگیری زبان دیگر ،هویت اصلی خود را حفظ و تقویت کنند بهنوعی که خود را بهعنوان یک مسلمان
خوب و یک فرد صلحطلب در جامعه جهانی معرفی کنند و به مسلمان بودن خود افتخار کنند .در این
صورت نهتنها تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار نمیگیرند بلکه میتوانند خود مشوق و مبلغ فرهنگ اسالمی
در دیگر کشورهای غیر اسالمی باشند.
واژههاي كليدي :تداوم هویت ،تغییر هویت ،کشورهای اسالمی ،آموزش زبان انگلیسی ،پاکستان
1. ho.mahmonir@yahoo.com
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 -1مقدمه

تحقیق و کندوکاو در یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم و یا زبان خارجه و ساختار

هویت زبان آموزان همواره از مهمترین موضوعات موردتحقیق بوده است (آنبرین.)2015 ،1
زبان ابزاری برای برقراری ارتباط است اما درعینحال میتواند وسیلهای برای ابراز هویت

 .)456مطالعاتی در مورد نشان دادن تأثیر یادگیری زبان انگلیسی بر هویت زبان آموزان در

کشورهای انگلیسیزبان انجامشده است .برای مثال نورتون ( )2000مطالعه موردی بر روی

ساختار هویت پنج زبانآموز زن مهاجر در کشور کانادا که یک کشور انگلیسیزبان است انجام
داد .اما مطالعات و تحقیقات درزمینهٔ بررسی تأثیر یادگیری زبان دوم بر هویت افراد در یک
کشور غیر انگلیسیزبان ،بخصوص در کشورهای اسالمی که زبان انگلیسی عمدت ًا بهعنوان
زبان خارجه یا زبان دوم تدریس میشود بسیار نادر است .ازاینرو هدف از تحقیق حاضر
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بررسی تأثیر یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم بر هویت دانشجویان دانشگاه در کشور
پاکستان است .در ایران زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجه و در کشور پاکستان زبان انگلیسی

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

بهعنوان زبان دوم آموزش داده میشود .کشورهای اسالمی که زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم
تدریس میشود کشورهایی هستند که عمدت ًا مستعمره کشورهای انگلیس یا آمریکا بودهاند و

بنابراین الزام ًا این زبان در این کشورها در طول استعمار زبان رسمی محسوب میشده است
و بهعنوان زبان دوم در مدارس و دانشگاهها آموزش داده میشده است و پس از استعمار نیز
همچنان با این عنوان در سیستم آموزشی کشور جایگاه خود را حفظ کرده است مانند پاکستان

و هند (آنبرین ،2015 ،ص  .)382یک جمعیت در حال رشد ،تقاضاهایش برای منابع اساسی
نیز افزایش مییابد .با پیشرفتهتر شدن فناوری ،گوناگونی و میزان منابع موردنیاز جامعه بیشتر

میشود« .در صورت برآورده نشدن تقاضاها ،برای ایجاد تواناییهای جدید جستجو به عمل

خواهد آمد و چنانچه این منابع را نتوان در داخل مرزهای کشور به دست آورد فشارهای
جانبی برای تحصیل آنها از آنسوی مرزهای ملی به وجود خواهد آمد» (بازدار و همکاران،
 ،1395ص .)152

 .1.1جستجوی هویت در تاریخ پاکستان
1. Anbreen
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فرد و احساسات وی و نحوۀ برقراری ارتباط او با دنیای خارج باشد (نورتون ،2000 ،ص

استفاده از زبان انگلیسی در شبهقاره هند-پاکستان به قبل از تاریخچه پاکستان برمیگردد.

زبان انگلیسی اولین بار توسط حاکمان بریتانیایی در قرن  16در شبهقاره هند-پاکستان معرفی

شد (محبوب .)2009 ،در سراسر حاکمیت بریتانیا ،زبان انگلیسی بهعنوان زبان رسمی ،سیاسی
و اجتماعی به رسمیت شناخته شد .در طول فرمانروایی بریتانیا ،کاربرد این زبان برای اولین بار
 .)1996اما مردم این زبان را بهطور عمده از طریق آموزش رسمی فرامیگرفتند.

علیرغم اینکه زبان اردوزبان ملی و رسمی پاکستان بود ،زبان انگلیسی از زمان پیدایش

در سال  ،1947بخش مهمی از پاکستان در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی

بوده است (محبوب .)2009 ،موقعیت باالی زبان انگلیسی در این کشور از زمان آغاز پاکستان
ایجاد شد ،زمانی که محمدعلی جناح ،بنیانگذار و نخستوزیر این کشور ،سخنرانی افتتاحیه
خود را به زبان انگلیسی در اولین جلسه مؤسسان به مناسبت استقالل پاکستان ایراد نمود.

بهطور خالصه ،تا زمان اعالم استقالل پاکستان ،زبان انگلیسی چنان در ساختار اجتماعی و
سیاسی کشور ریشه دوانده بود که ازنظر قانون اساسی یکی از زبانهای رسمی محسوب
میشد (محبوب2009 ،؛ رحمان .)1996 ،تحقیقات زیادی که منحصرا ً مبتنی بر زبان و
واحد موردبحث قرارگرفته است (اشرف .)2007 ،محبوب ( )2009همچنین تأکید میکند

که تحقیقات محلی بسیار کمی مربوط به آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و تأثیر آن بر

یادگیرندگان و هویت آنها وجود دارد .لذا تحقیق حاضر بر آن است که این کمبود را با انجام
تحقیق کمی و کیفی جبران نماید.

 1.2وضعیت موجود آموزش زبان انگلیسی در پاکستان

کاچرو ( )1985گسترش زبان انگلیسی را با استفاده از سه مدل دایرهای متمرکز توصیف

کرده است :دایره درونی ،دایره بیرونی و دایره در حال گسترش .به نظر وی ،دایره درونی

به کشورهایی که زبان انگلیسیزبان اصلی و مادری آنها هست اشاره دارد ،مانند کشورهای
آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،استرالیا ،و نیوزیلند .دایره بیرونی نمایانگر مناطقی است که گونههای

غیربومی زبان (زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم) در آنها نهادینهشده است ،یعنی کشورهایی
که مدتها مستعمره کشورهای انگلیسیزبان بودهاند ،مانند هند و پاکستان .و دایره در حال
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هویت انگلیسی بوده است انجامشده است ،هرچند در بعضی تحقیقات بهعنوان یک موضوع
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به دلیل تحرکات سیاسی -اجتماعی و اقتصادی منطقه گسترده شد (محبوب2009 ،؛ رحمان،

گسترش شامل کشورهایی است که انگلیسی بهعنوان زبان خارجه استفاده میشود مانند چین
و ایران .بر اساس این تعریف ،پاکستان جزو کشورهای دایره درونی است که انگلیسی در کنار

زبان اردوزبان رسمی کشور شناختهشده و آموزش آن بهعنوان یکزبان رسمی در مدارس
کشور اجباری بوده و ازآنجاکه یک موضوع درسی اجباری در مقطع کارشناسی است ،تبدیل
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است .تمام مدارک دانشگاهی در کلیه رشتههای

علوم پایه ،علوم انسانی و علوم اجتماعی پس از موفقیت دانشجویان در یادگیری این زبان و

موفقیت در امتحانات زبان اعطا میشود.

نیازهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و همچنین اهمیت اجتماعی که توسط نخبگان

حاکم بر این کشور به زبان انگلیسی دادهشده است آن را تبدیل به یکزبان خیلی مهم کرده

است بهطوریکه وضعیتی متمایزتر از زبان اردو در حوزههای اقتصادی و اجتماعی این کشور
فصلنامه علمی -پژوهشی
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پیداکرده است (رحمان .)1997 ،رحمان ( )2004اظهار میدارد که نخبگان حاکم بر کشور به

این دلیل بهوضوح از زبان اردو حمایت میکنند که دارای ارزش نمادین یکپارچه به ایدئولوژی

حاکم بر پاکستان است تا از این طریق بتوانند حمایت طبقه متوسط شهری را کسب کنند و

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

این سیاست توانسته است آنها را در حفظ قدرتشان در استانهای مختلف کشور یاری دهد.
انگلیسی نقش دروازه بان را در ورود نسل جوان نخبه به موقعیتهای اجرایی ایفا میکند

و همچنین امکان ورود این جوانان نخبه به بازارهای بینالمللی کار را فراهم میکند ( همان
منبع) ،اما این حمایت پنهانی است .ازاینرو بچههای عوام در مدارس دولتی اردوزبان تحصیل

میکنند درحالیکه نخبگان کودکان خود را به مدارس گران انگلیسیزبان میفرستند .غلبه زبان
انگلیسی در پاکستان را میتوان تقریب ًا در تمام جنبههای زندگی مشاهده نمود؛ بهطور مثال ،در
سیاست ،آموزش عالی ،علم و فناوری ،رسانه ،صنایع ،و همچنین در فرهنگ جوانان .رحمان

( )1997اظهار میکند که بهمنظور تحمیل زبان انگلیسی در مدارس اردوزبان ،مددکاری
اجتماعی و اقتصادی کمتری به این مدارس ارائه میشود .اشرف ( )2007در تحقیقی که در
کراچی پاکستان انجام داد نشان داد که زبان انگلیسی به قدرت و موقعیت اجتماعی در پاکستان

وصل است .منصور ( )2002نیز استدالل میکند که یادگیری زبان انگلیسی در کشور پاکستان
غالب ًا بهعنوان ابزاری برای رسیدن به موقعیت اجتماعی باال که بر هویت زبان آموزان تأثیرگذار
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به یکزبان قویتر در سطح دانشگاه گردیده است .عالوه بر آن ،انگلیسی تنها زبانآموزشی

است دیده میشود.

 1.3زمینه تحقیق

افراد شرکتکننده در این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه الهور پاکستان که بزرگترین

دانشگاه آسیا است هست .فارغالتحصیالن این دانشگاه دارای موقعیت متمایز در جامعه هستند
هستند .این دانشگاه دارای تاریخچه قوی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است که از سال
 ،1922زمان حاکمیت بریتانیا در این کشور ،تأسیسشده است .این تحقیق بر روی دانشجویان
مقطع کارشناسی علوم پایه ،که یک دوره کارشناسی چهارساله در این دانشگاه میگذرانند،
انجام شد .دانشجویان موضوعات درسی را در این دانشگاه بهطور عملی فرامیگیرند که این

امر شخصیت و هویت آنها را شکل میدهد .اکثر دانشجویان ورودی این دانشگاه از مدارس
دولتی اردوزبان محلی بوده و ورودیهای خیلی کمی از مدارس گران انگلیسیزبان هستند.

در پاکستان مدارس نقش شبکههای اجتماعی را ایفا میکنند و تا حدودی عامل تعیینکننده

در شکلگیری هویتهای مبتنی بر روابط در جامعه این کشور هستند.

مشاهدهشده است که در میان دانشجویان سال اول کارشناسی در ابتدا روابط دوران

آنها نسبت به یادگیری زبان انگلیسی تغییر شکل میدهد .هویت دانشجویان درنتیجه انتقال

از مدارس اردوزبان به دانشگاه انگلیسیزبان تحت تأثیر قرار میگیرد که همچنین بر عملکرد
تحصیلی آنها در موضوع انگلیسی نیز تأثیرگذار است (آنبرین .)2015 ،همچنین مشاهدهشده
است که یادگیری زبان انگلیسی آنان را در تعیین اهدافشان همانطوری که به ارزش زبان

انگلیسی در بازار کار پی میبرند یاری میدهد؛ بهعبارتدیگر ،هرچه در زبان انگلیسی مهارت

بیشتری کسب میکنند به اهداف شغلی بیشتری میتوانند نائل شوند .طبق گفتههای نورتون
( )2000فرض میشود که با تغییر زبان ،ساختار هویت فرد نیز تغییر میکند .در این تحقیق،

تمایز بین زبانهای بومی و زبانهای غیربومی بسیار حائز اهمیت است .بنابراین زبان بومی در
این تحقیق زبان اردو و زبان دوم یا زبان غیربومی زبان انگلیسی است که در کشور پاکستان

بهعنوان زبان دوم آموزش داده میشود.
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مدرسه وجود دارد ،اما در سال دوم و بعدازآن در کالس انگلیسی بهتدریج بر اساس نگرش
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و بسیاری از آنان دارای موقعیتهای کلیدی در سیاست ،رسانه ،آموزش ،علم و فنآوری

 .2پیشینه تحقیق

هویت را میتوان به دو روش اساسی و غیراساسی تعریف کرد (ویرکوال و نیکوال.)2010 ،
در دیدگاه اساسی ،هویت به چیزی که با فرد مرتبط است شناخته میشود؛ در این دیدگاه

در زمانها ،مکانها و گفتمانهای مختلف در حال تغییر است (هال1996 ،؛ وودوارد.)1997 ،
اکثر تحقیقات کنونی هویت را از منظر غیراساسی موردتوجه قرار میدهند (ویرکوال و نیکوال،

 .)2010نورتون ( )2000هویت را اینچنین تعریف میکند« :چگونه یک فرد رابطۀ خود با

جهان را درک میکند ،چگونه این رابطه در طول زمان و مکان ساخته میشود ،و چگونه فرد

تواناییهای آینده را درک میکند( ».ص )5

این تعاریف ساختار هویت را درنتیجه تعامل فرد با جهان اجتماعی نشان میدهد .در

فصلنامه علمی -پژوهشی

212

پاکستان برخی روابط ،مانند خانواده ،دوستان و همکاران ازنظر فرهنگی ارزشمند هستند و

بر هویت فرد تأثیر میگذارند .بالد ( )1994اذعان دارد که خانواده و روابط در پاکستان پایه
و اساس نهاد اجتماعی است که اعضای آنهم هویت و هم امنیت را تأمین میکند .اندرسون

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

و همکاران ( )2009بیان میکنند که ساختار هویت هرگز متوقف نمیشود بلکه با توجه به

تأثیر و تجربه تعامل با دیگر افراد تغییر میکند .بنابراین ،هنگامیکه زبان آموزان وارد دانشگاه
میشوند ،فرهنگ زبان آنها به انگلیسی تغییر مییابد .آنها در دوران تحصیل در دانشگاه ،در
سطح فشردۀ کالسهای های زبان انگلیسی شرکت میکنند ،که بر هویت آنها تأثیر میگذارد.

بنابراین ،بهتدریج شروع به تغییر هویت شکلگرفته در زمان مدرسه خود میکنند (اندرسون و
همکاران .)2009 ،ازنظر برزگر و عزیز خانی ( )1395کمالیسم منطبق سازی رادیکال بافرهنگ

و تمدن غربی را پیشه خود ساخت اما این روند نیز عالوه بر عدم کارایی ،مشکل دیگری را
به نام مسخ هویت در میان جوامع اسالمی ایجاد کرد (برزگر و عزیز خانی.)1395 ،
 2.1دو ماهیت هویت

طبق نظر فان ( )2008هویت پایدار و هویت متغیر دو ماهیت هویت هستند که در

معرض «ثبات در تغییرات و یا تغییراتی که در طول خطوط پیوستگی رخ میدهد ».قرار
دارند (ص .)56بنابراین در بررسی تصویر کلی هویت ،تمرکز صرف بر هرکدام از این دو
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هویت مفرد و ثابت است .و اما در دیدگاه غیراساسی ،هویت یکچشم انداز در حال تغییر
دیده میشود ،به این معنی که هویت سیال و چندگانه است و هرگز پایان نمیپذیرد و دائم ًا

مفید نیست .ازاینرو درک فرایند هویت بهطورکلی نیازمند مطالعه روابط بین این دو ،یعنی

تداوم هویت و تغییر هویت ،است تحقیقات اندکی در این خصوص انجامشده است (هویژو،
 ،)2012ازاینرو در تحقیق حاضر به بررسی روابط بین این دو ماهیت هویت دریکی از

کشورهای اسالمی که زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم آموخته و استفاده میشود پرداختهایم.
زبان انگلیسیزبان خارجی محسوب میشود ،یعنی ایران ،خواهیم پرداخت.
 2.1.1هویت پایدار

نظریههای اجتماعی فرهنگی به بینش ویگوتسکی ( )1978در تأکید بر ماهیت اجتماعی

فرایند یادگیری توجه دارند و از طرف دیگر به نظریههای معاصری همچون ورش ()1998

و روگوف ( )2003که نظریههای ویگوتسکی را گسترش دادهاند میپردازند .ویگوتسکی

( )1978استدالل میکرد که انسانها با ابزار فیزیکی و نمادین در جهان عمل میکنند و در این
میان بر ابزار نمادین زبان تأکید میکند ،با این استدالل که یادگیرندگان «کنترل بیشتری بر ابزار

میانجیگری که توسط فرهنگشان در دسترس قرار میگیرد خواهند داشت ،ازجمله زبان برای
روابط میان فردی ( تعامل اجتماعی) و اهداف درون فردی (تفکر)( ».النتولف .)2000 ،از این

و هم تاریخی ،با استفاده از ابزار فرهنگی ،درگیر فعالیتهای یادگیری میشوند .ازاینرو،

آنها نوعی رفتار را که نیازمند مشارکت در گروههای اجتماعی است ایجاد میکنند (نورتون

و توهی .)2011 ،این عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و تاریخی حس منسجمی از هویت
را در افراد و یادگیرندگان شکل میدهند و یادگیرندگان با این حس هویت ،مادامیکه در

موقعیت مشابه قرار داشته باشند ،به تجربیات اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی خود ادامه میدهند

(هویژو.)2012 ،

نورتون ( )2010زبان آموزان را بهعنوان افرادی که دارای تاریخچههای پیچیدۀ اجتماعی

هستند توصیف میکند .وی همچنین اذعان میدارد که یادگیرندگان زبان با تاریخچۀ اجتماعی

خود که شامل تاریخچههای یادگیری است سروکار دارند .یادگیرندگان بر تاریخ یادگیری

خود تکیه میکنند تا به آنها در یادگیری فعلی در زمینه های جدید کمک کند .تجربههای

قبلی یادگیرندگان نیز نقش مهمی در ساخت هویت ایفا میکنند و این حس هویت معموالً
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نظرگاه ،میتوان یادگیری را یک فرایند اجتماعی دید که در آن یادگیرندگان هم ازنظر سیاسی
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متعاقب نتایج این تحقیق به بررسی هویت در میان زبان آموزان یک کشور اسالمی دیگر که

درنتیجه تکرار تجربیات تداوم مییابد (هوِیژو2012 ،؛ فان.)2008 ،

التیامی نیا و تقوایی نیا ( )1395در رابطه باسیاستهای داخلی و خارجی هویتساز

معتقدند که:

قدرت نرم در سیاست داخلی و خارجی سبب هویتسازی ،تحریک و بسیج افکار

داخل ،تحکیم موقعیت و مواضع سیاسی منطقهای و بینالمللی آن نظام ،تقویت حس پویایی،
پیشرفت و تقویت روحیه جهادی و دفاع از موجودیت آن نظام و آرمانهای آن میشود اما

در نظامهای سخت و غیر الهی سبب استعمار نوین ،توجیه رفتارهای سلطه طلبانه ،تحریک
افکار عمومی علیه دشمن خیالی ،فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر ناکامیها و مشکالت داخلی
آن نظام میشود( .ص)1

نظریههای پسا ساختارگرایی هویت را سیال ،پویا ،چندگانه و مجزا میبینند (نورتون،
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 .)2000هویژو ( )2012اشاره میکند که ویژگیهایی مانند چندگانگی یا مهر و مومیت موجب
تغییر هویت میشوند .وی همچنین دو جنبۀ مهم تغییرات هویت را ذکر میکند که عبارتاند
از :الف) ارتباطی ،و ب) شکلگرفته .نوع «ارتباطی» به این ایده اشاره میکند که افراد خود

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

را در رابطه با دیگران تعریف میکنند درحالیکه هویت «شکلگرفته» از استدالل نورتون
( )2010گرفتهشده است که میگوید دستههای هویت «مجموعهای از روابط است که ازلحاظ
اجتماعی و تاریخی در درون روابط خاص قدرت ایجاد میشوند ».تحقیقات نشان میدهد که

چندین عامل در مفهوم تغییر هویت دخیل هستند و مهمترین آنها تغییر محیط یا بافت است،

خواه ارتباطی باشد ،خواه ساختهشدهاند.
 2.1.2تغییر محیط

زبان و معنا سازنده هستند (شاکوری .)2013 ،بهعبارتدیگر ،اکتساب دانش جدید فرد

از طریق مشارکت وی در گروههای خاص و شباهت فزاینده و همچنین شناسایی اعضای

گروه یا اجتماع شرکتکننده رخ میدهد (توهی ،دی و منیاک .)2007 ،شناسایی درواقع به
حس تعلقخاطر به دلیل تعامل و مشارکت اشاره دارد .نظریه اجتماعی – فرهنگی همچنین بر
نقش فزایندۀ تعامل اجتماعی از طریق زبان برای توسعه شناختی تمرکز دارد (براون.)2007 ،

این بدان معناست که ذهن از طریق تعامل با جهان در حال پیشرفت است و مفهوم فعالیت
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عمومی برای تحقق اهداف کالن نظام سیاسی ،احیاء هویتهای فروپاشیده ،ایجاد وحدت در

میانجی را پیش میبرد (شکوری .)2013 ،کراس ( ،2006به نقل از شکوری )2013 ،استدالل

میکند که انسان از طریق استفاده از ابزار میانجی مانند زبان با جهان در تعامل است و فرد

همواره به دنیای روابط سیاسی و اجتماعی ،که زمینه ثابت و متغیر بسته به تغییر زمینه است.
در طی تعامل و مشارکت ،شخص درگیر تالش میکند تا هویت خود را با زمینه فعلی تثبیت
یادگیرندگان از زبان برای شکل دادن به مکالمه استفاده میکنند ،اما درعینحال ،احساس

خود را از اینکه چه کسی هستند و طرز فکرشان نسبت به رابطه با جهان (هویت) با دیگران
به اشتراک میگذارند (نورتون .)2000 ،مطالعاتی برای نشان دادن تأثیر یادگیری زبان انگلیسی
بهعنوان زبان دوم بر هویت یادگیرندگان در کشورهای انگلیسیزبان انجامگرفته است،

بهطور مثال ،تحقیق نورتون ( )2000برزنان مهاجر در کشور کانادا .اما تحقیق مشابه در بافت
کشورهای غیربومی زبان انگلیسی مخصوص ًا کشورهای بعد از مستعمره که زبان انگلیسی در
آنها زمانی بهاجبار زبان رسمی کشور محسوب میشد انجام نگرفته است .تأثیر سیاسی و
اجتماعی آن در این کشورها بهندرت موردتحقیق قرارگرفته است و برخی از این کشورها
بدون در نظر گرفتن تأثیر آن در برهه کنونی که دارای استقالل هستند همچنان مورد غفلت
تحقیق حاضر سعی شده است به سؤال زیر پاسخ داده شود:
 -آِیا یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم در کشورهای اسالمی مانند پاکستان بر

تغییر هویت یا تداوم هویت زبان آموزان تأثیر دارد؟ و اگر دارد این تأثیر چگونه است؟

برای روشنتر شدن مسئله مدل نظری تحقیق در قالب نمودار شماره  1ترسیمشده است.
زبان انگلیسی

هویت
کشورهای اسالمی

یادگیری زبان دوم
نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق
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قرارگرفته است که میتواند عامل مخربی در تغییر هویت نسل جدید باشد .ازاینجهت ،در
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نماید (همان).

 .3روش تحقیق

مطالعات هویت معموالً با استفاده از روایتها ،مطالعات موردی ،خاطرات ،مصاحبهها یا
مشاهدات ،معموالً رویکرد کیفی را دنبال میکنند (موریتا ،)2004 ،اما این رویکرد به دلیل
ماهیت انتزاعی بودن اغلب موردنقد قرار میگیرد .نورتون ( )2010اظهار میدارد که اغلب
یا بدون سوگیری است .بنابراین برای اینکه این تحقیق تا آنجا که امکان دارد از سوگیری

بری باشد ،از رویکرد مختلط استفادهشده است .در این تحقیق هم از روش تحقیق کمی و هم
کیفی برای جمعآوری کردن دادهها و تحلیل آنها استفادهشده است .در تحقیق کمی از روش

میدانی با استفاده از پرسشنامهای استفادهشده است که در تحقیقات اخیر مورد بهرهبرداری
قرارگرفته است (خدادادی و ناوری .)2012 ،برای انجام تحقیق کیفی نیز از مصاحبه نیمه

ساختاری استفادهشده است.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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 .4تجزیهوتحلیل

محقق برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی ،شبیه آنچه نورتون ( )2000انجام داده است ،از تفسیر

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

شرکتکنندگان در مورد روابط بین افراد ،دیدگاهشان نسبت به فعالیتهای اجتماعی محلی و
توسعه هویت حاصلشده برای پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده نموده است .هویت اولیه به

هویتی که در دوران دبیرستان کسبشده است اشاره دارد .آموزش زبان انگلیسی در مدارس

اردوزبان نسبت به زمان اختصاص دادهشده به واحد درسی و طیف وسیع موضوعات تحت
پوشش آن بسیار محدود است .موضوعات موردبحث در دروس انگلیسی تنها شامل آن دسته
از موضوعاتی میشوند که توسط هیئت ناظر بر کتب درسی توصیه میشود و صرف ًا بر هویت
و فرهنگ محلی تمرکز دارند .درنتیجه به دنبال چارچوب هویژر ( )2012فرض میشود که

نگرش و تمایل شرکتکنندگان نسبت به مدرسه در مصاحبه یا پرسشنامه نشاندهنده هویت

مدرسه باشد که هنوز حفظشده است ،درحالیکه ،نگرش و تمایل شرکتکنندگان نسبت به
بافت دانشگاه بیانگر تغییر در هویت اولیه آنها است .هر آیتم پرسشنامه بهعنوان یک مقوله

مستقل محسوب میشود و برای هر مقوله با استفاده از نرمافزار آماری ( OPASWنرمافزار
تجزیهوتحلیل پیشبینیشده) ،فراوانی و درصد دادههای کمی محاسبه گردید .نتیجه فراوانی
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مطالعات مربوط به هویت متناقض این دیدگاه است که هر تحقیقی میتواند ادعا کند که عینی

و درصد حاصلشده از تجزیهوتحلیل دادهها نشاندهندۀ آشکار تمایل شرکتکنندگان بود
و بنابراین میزان تداوم هویت و تغییر هویت را نشان میداد .پاسخ شرکتکنندگان برای

احتماالت آینده نیز با استفاده از فراوانی و درصد دادهها و همچنین دادههای مصاحبه محاسبه

گردید.

است که اولین سال دانشگاه مرحله گذار از تحصیالت ثانویه به آموزش عالی درزمینه یادگیری
زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم ( )ESLاست که در آن زبان آموزان ساختار هویت را درنتیجۀ
یادگیری زبان انگلیسی تجربه میکنند .ازاینرو ،در مطالعه حاضر فرض بر این است که تغییر

هویت دوران مدرسه یادگیرندگان در سال اول دانشگاه و درنتیجۀ یادگیری زبان انگلیسی
بهعنوان زبان دوم رخ میدهد و هویت فعلی آنها بر اساس تجربیات اولیه ایشان بوده است.

در این تحقیق ،شش مقوله در تحلیل ساخت یا تغییر هویت به کار گرفتهشده است:

 )1پاسخ دانشجویان به افزایش اعتمادبهنفس درنتیجۀ یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان

زبان دوم،

 )2تأثیر بافت ( ESLیادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم) در مدرسه و دانشگاه
 )3تغییر نگرش دانشجویان به پاسخ به نظرات خانواده (دربارۀ حفظ روابط ،سیاست،

شغل و غیره)،

 )4احساس دور شدن از خانواده هنگامیکه با آنها به زبان انگلیسی صحبت میکنند،

 )5تأثیر  ESLدر پاسخگویی به همکالسیها و اساتید دانشگاه (در احوالپرسی ،مالقات،

کمک در یادگیری/یاددهی) ،و

 )6تأثیر  ESLبر دوستان دبیرستانی یادگیرنده همانطور که او را از قبل درک کردهاند.

ازآنجاکه هدف تحقیق حاضر بررسی تداوم و تغییر هویت درنتیجه یادگیری زبان انگلیسی

بهعنوان زبان دوم است ،تجزیهوتحلیل آماری مبتنی بر درصد موافقت یا عدم موافقت یا خنثی
(یعنی نداشتن نظر واضح) پاسخدهندگان است ،بنابراین نه تحت تداوم و نه تحت تغییر

هویت بحث میشود.

شکل شماره  1نتایج تمام شش دسته را باهم نشان میدهد .این دستهبندیها بهصورت
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(موضوعاتی که در کالس به یادگیرندگان آموخته میشود) بر هویت دانشجویان،
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تغییر هویت نسبت به هویت اولیه دوران مدرسه «ارتباطی» است .هویژر ( )212معتقد

جداگانه موردبحث قرار میگیرند.
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 4.1پاسخ دانشجویان به افزایش اعتمادبهنفس درنتیجه یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان

زبان دوم

نتیجه تحلیل آیتم شماره یک پرسشنامه (در مدرسه ،یادگیری زبان انگلیسی اعتمادبهنفس

من را ،بهاندازهای که در دانشگاه افزایش مییابد ،باال نمیبرد) نشان میدهد که  36تا 40

نفر از شرکتکنندگان با آن موافق هستند (شکل  .)1در کل %90 ،پاسخدهندگان معتقدند
که یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم عامل مثبتی در باال بردن اعتمادبهنفس آنها در
دانشگاه است.

افزایش اعتمادبهنفس میتواند درنتیجۀ تجربیات یادگیری زبان انگلیسیزبان آموز باشد،

همانطوری که رحمان ( )1996بیان کرد که زبان انگلیسی بهعنوان زبان قدرت در فرهنگ

محلی شناختهشده است و همچنان که گویشور میتواند با زبان انگلیسی با دنیای بینالمللی
ارتباط قویتری برقرار کند اعتماد بیشتری به دست میآورد .بر اساس مطالعات انجامشده

در این زمینه ،تجربه روزانه یادگیرندگان در تالش برای ایجاد هویت با این تجربیات بسیار
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شکل  :1تداوم یا تغییر هویت درنتیجه  ESLبا ذکر دستهبندی

حائز اهمیت است .در فرهنگ مدارس محلی دولتی در پاکستان ،زبان اردو وسیله آموزش
و همچنین زباناصلی یادگیری/یاددهی است .در این بافت توجه بسیار کمی به انگلیسی

میشود (رحمان1996 ،؛ اشرف ،)2007 ،بهغیراز یادگیری برای امتحانات که اغلب فشرده و
مختصر است .این واقعیت را میتوان چنین توجیه کرد که در زمان مدرسه یادگیرندگان زبان

میشوند ،زمینه زبان به انگلیسی ،که زبان آموزش و زبان غالب در ردههای درس است تغییر
میکند؛ بنابراین  %90از شرکتکنندگان معتقد بودند که اعتمادبهنفس آنها با تمرین و کاربرد

بیشتر زبان انگلیسی در مجموعۀ دانشگاه افزایش مییابد که نشاندهندۀ یک تغییر مثبت است
و گامی بهسوی تغییر هویت آنها محسوب میشود .نتایج مصاحبه در نقلقول شماره یک

که توسط شرکتکننده شماره الف نقلشده است نیز نشان میدهد که تغییر در اعتمادبهنفس
زبانآموز درنتیجه یادگیری زبان انگلیسی حاصلشده است.
گزیده :1

«دریافت دانشگاه ایدههای من کام ً
ال تغییر کرد .بعد از مطالعه زبان و ادبیات
انگلیسی من فعالتر ،عملیتر و واقعنگرتر شدم و اعتمادبهنفسم بیشتر شد.

(دانشجوی الف)

اگرچه دادهها در شکل شماره یک نشان میدهند که  4نفر از  40نفر ( )%10از دانشجویان

احساس اعتمادبهنفس بیشتری در مدرسه دارند ،نقلقول دوم حاصل از مصاحبه نشان میدهد

که شرکتکنندگان اغلب به هویتهای اولیه کسبشده در مدارس به کار خود ادامه میدهند.
درنتیجه این امکان وجود دارد که تداوم و تغییر هویت بهطور همزمان رخ دهد.
گزیده :2

«زمانی که من در مدرسه به زبان اردو صحبت میکردم اعتمادبهنفس بیشتری

داشتم ،اما بامطالعۀ زبان انگلیسی در دانشگاه اعتمادبهنفس من مختل شده
است .من اص ً
ال در زبانهای اردو و پنجابی گیج نیستم .وقتی وارد دانشگاه
شدم ،دیدم برخی از همکالسیهایم که از مدارس انگلیسیزبان آمدهاند

بهراحتی و بهخوبی انگلیسی صحبت میکنند و ازاینرو اعتمادبهنفسم را

219
تاثیر آموزش زبان انگلیسی بر هویت زبان آموزان در ...

در حال حاضر من در حال تجارت در کشورهای انگلیسیزبان هستم».
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محلی و هویتهای مربوط به فرهنگ خود را تکمیل میکنند .اما بهمحض اینکه وارد دانشگاه

بهعنوان یک دختر اردوزبان از دست دادم و حتی اآلن هم احساس میکنم که

مثل به دختربچه مدرسهای احساس اعتمادبهنفس کمی دارم( ».دانشجوی ب)

 4.2تأثیر مطالب انگلیسی مدرسه و دانشگاه (موضوعاتی که در کالس درس آموخته

میشود) بر هویت دانشجویان

کردن موضوعات موردبحث در کتابهای درسی انگلیسی بودم ،در مدرسه عالقهمند به
موضوعات کتاب درسی در کالس انگلیسی نبودم ،).نتایج تحلیل در شکل  1نشاندهنده

پاسخهای مختلط از پاسخدهندگان است 23 .نفر از  40نفر ( )%57.5اذعان داشتند که ایشان

توجه زیادی به موضوعات آموختهشده در کالسهای اجباری زبان انگلیسی در مدارس

بهاندازهای که اکنون در دانشگاه دارند نداشتهاند .از طرف دیگر 15 ،نفر از  40نفر ( )%37.5از
پاسخدهندگان با این گویه مخالف بودند .اغلب افراد به موضوعات کتابهای درسی دانشگاه

فصلنامه علمی -پژوهشی
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عالقه نشان دادند .شاید یکی از دالیل عمده این عالقه این باشد که موضوع این کتابها

مربوط به موضوعات روز مانند علوم ،فناوری و دیدگاههای انسانها است که دانشجویان
آن را برای انتخاب عملیتر مییابند ،درحالیکه موضوعات کتابهای انگلیسی در مدارس

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

مربوط به فرهنگ سنتی محلی است که بسیاری از یادگیرندگان آنها را دنبال نمیکنند.

یکی از پاسخدهندگان در جواب مصاحبه یادآوری کرد که هویت اجتماعی ساختهشدۀ

وی در مدرسه براثر باز شدن چشمهایش به روی دروس  ،ESLبهکلی در دانشگاه ،که
مباحث ازآنچه در مدرسه آموختهاند بسیار متفاوتتر است ،تغییر کرده است .وی مخصوص ًا

به موضوعات مبتنی بر ادبیات انگلیسی اشاره کرد ،مخصوص ًا رمانهایی که در دو نیمسال
تحصیلی خوانده است ،مانند «جین ایر» « ،بلندیهای بادگیر» ،و «غرور و تعصب» که بر
روابط اجتماعی و نقش زنان تمرکز دارند .دی و منیاک ( )2007استدالل میکنند که هویتها
آزادانه تعیین نمیشوند بلکه تحت تأثیر مشارکت یادگیرندگان در فعالیتهای اجتماعی شکل

میگیرند و کالسهای درس سایتهای فعالی هستند که یادگیرندگان هویت خود را ایجاد
یا بازسازی میکنند .ازاینرو ،پاسخدهندگانی که با این گزاره پرسشنامه موافق بودند به نظر

میرسد که تحت تأثیر موضوعات آموختهشده در دانشگاه قرارگرفتهاند و هویتشان را با چنین
موضوعاتی شکل دادهاند.

Downloaded from priw.ir at 12:45 +0330 on Thursday January 17th 2019

در پاسخ به این آیتم پرسشنامه که میگوید( :بهاندازهای که در دانشگاه عالقهمند به دنبال

بااینوجود %37.5 ،از شرکتکنندگان با این آیتم مخالف بودند که ممکن است به خاطر

این واقعیت باشد که آنها یا موضوعات کالسی دانشگاه را دنبال نمیکردند و یا به هویت

شکلگرفته در مدرسه که برایشان ارجحیت داشت چسبیده بودند .یکی از پاسخدهندگان به
مصاحبه (دانشجوی ب) ،همچنین اظهار داشت که کالسهای  ESLتغییر کمی در درک او
تداوم و تغییر دست در دست یکدیگر دارند.

 4.3تغییر دیدگاه دانشجویان در پاسخ به نظرات خانواده دربارۀ حفظ روابط ،سیاست

و شغل

نتایج تحلیل آیتم «یادگیری  ESLدر دانشگاه به من آموخت که به نظرات خانوادهام نسبت

به روشی که در زمان مدرسه پاسخ میدادم بهطور متفاوت عکسالعمل نشان بدهم ،».نشان
داد که  27نفر از دانشجویان ( )%67پاسخ مثبت به این گزینه دادند درحالیکه مجموع ًا  7نفر

( )%17به این آیتم پاسخ منفی دادهاند.

گزیده  3نشان میدهد که دانشجوی ب دریافته است دیدگاهها و نگرشهایی را که زبان

انگلیسی به وی میآموزد با آنچه خانواده به او میآموزد متفاوت است .نقلقول زیر نشان

طریق تعامل زبان است که میتواند خود را به دیگران بشناساند (اندرسون و همکاران.)2009 ،
گزیدۀ 3

«من دیدگاه آزادگی را که در کتابهای انگلیسی آموختهام و توسط اساتید
در کالسهای دانشگاه بحث میشوند دوست دارم .من آنها را در مباحثم با

خانواده و دوستانم استفاده میکنم اما با دنبال کردن آنها ،دیدگاهم نسبت به
افراد و چیزهای اطرافم با دیدگاه خانوادهام متفاوت شده است( ».دانشجوی ب)

 4.4احساس دور شدن از خانواده هنگام صحبت کردن با آنها با زبان انگلیسی

آیتم بعدی که بر اساس الو و وانگر ( ،)1991که یادگیرندگان را «تمرین کنندگان» مینامند

و معتقدند هویتشان بالفاصله بعد از کسب دانش ،مهارت و گفتمان زبان تغییر میکند،
طراحیشده است .در این آیتم بیانشده است« :احساس میکنم وقتی با خانوادهام به زبان

انگلیسی صحبت میکنم از آنها دور هستم .».در کل ،در فرهنگ محلی ،از زبان انگلیسی
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میدهد که وی خود را در کالسهای زبان انگلیسی دختری آزاد و روبهجلو میبیند و از
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از روابط بین انسان و محیط اطراف ایجاد کرده است .بنابراین ،در کل ،مشاهدهشده است که

هنگام محاوره با خانواده بسیار بهندرت استفاده میشود حتی زمانی که دانشجویان در دانشگاه

انگلیسی یاد میگیرند و تشویق میشوند که با خانواده به زبان انگلیسی صحبت کنند؛ فکر
میکنند ممکن است با صحبت کردن به زبان انگلیسی مجبور شوند صمیمیت و صداقت را

به خطر بیندازند.

نیستند .دو نفر از  40نفر بهشدت با این گزینه موافق هستند و شش نفر از کل شرکتکنندگان
موافقت خود را نشان دادهاند .در کل ،هشت نفر از  40نفر ( )%20پاسخ مثبت دادهاند .یکی
از مصاحبهشوندگان اذعان داشت که:
گزیده 4

«ما مردم اردوزبان ساده هستیم و با اعضای خانواده در خانه به زبان اردو

فصلنامه علمی -پژوهشی

صحبت میکنیم زیرابه ما حس نزدیکی با والدینمان و سایر اعضای خانواده
را میدهد .من دوست ندارم با خانوادهام کام ً
ال به زبان انگلیسی صحبت کنم
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به این دلیل است که نمیتوانم احساساتم را همانطوری که به زبان اردو
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چون احساس میکنم که نزدیکی و صمیمتم با آنها را از دست میدهم شاید

در محاوره استفاده میکنم .به نظر من ،استفاده کامل از زبان انگلیسی در

به خانوادهام منتقل میکنم با زبان انگلیسی بیان کنم و یا شاید چون آنها
نمیتوانند کام ً
ال من را بفهمند .اما گاهی اوقات سهوا ً از واژگان زبان انگلیسی

خانواده گستاخانه است زیرا موجب ایجاد فاصله در روابط متقابل ما میشود».
(دانشجوی ج)

دانشجوی ب نیز اظهار داشت که« :من غالب ًا زبان انگلیسی را با زبان پنجابی مخلوط

میکنم و کسی متوجه نمیشود و شکایتی ندارد ».دادهها بهوضوح نشان میدهد که در کل،

زبان آموزان وقتی انگلیسی صحبت میکنند احساس دوری از اعضای خانواده ندارند و این

دیدگاه با آنچه بهطورمعمول درک شده است که استفاده از زبان انگلیسی توسط غیربومیها
به قیمت از دست دادن صمیمت در روابط است متفاوت است .بنابراین ،نگرش متفاوت
پاسخدهندگان نشان از تغییر هویت است ،که طبق ادبیات تحقیق ،میتواند به دلیل این احتمال

باشد که شرکتکنندگان در زمانهای مختلف دارای گزینههای هویت متفاوتی در تعامالت
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نتایج تحلیل دادهها نشان داد که  28نفر از  40نفر شرکتکننده ( )%70با این گزینه موافق

هستند .همانطوری که خانوادهها عموم ًا به یادگیری زبان انگلیسی تمایل نشان میدهند،
شرکتکنندگان شروع به استفاده از آن بهعنوان یک گزینه هویت متفاوت میکنند ،متفاوت از
هویت اولیه که در مدرسه کسب کردهاند .ازاینرو ،یادگیری زبان انگلیسی تأثیری بر هویت

یادگیرندگان نمیگذارد .تا حدودی ،زبان آموزان هویتهای اولیه خود را در بافت خانواده
تغییر میکند.

 4.5تأثیر  ESLدر پاسخ دادن به همکالسیها و اساتید در کالسهای دانشگاه در

احوالپرسی ،مالقات و کمک در یاددهی/یاددهی

نتایج سؤال  5تحقیق که میگوید« :درنتیجۀ یادگیری  ESLدر دانشگاه ،پاسخهای من

به همکالسیها و اساتید در کالس دانشگاه در احوالپرسی ،مالقات ،و کمک در یاددهی/
یادگیری ،متفاوت از پاسخهایم به همکالسیها و معلمانم در مدرسه شده است ،».نشان

میدهد که  34نفر از  40دانشجو ( )%85پاسخ مثبت دادهاند .در کل  4نفر از  40نفر ()%10
پاسخ منفی دادهاند.
گزیده 6

گرفته است .یادگیری زبان انگلیسی بهطورکلی دربارۀ مردم و روابط است و

معلمان همیشه درباره آن صحبت میکنند .من از مباحث کالس انگلیسی در
زندگی روزمره و واقعی استفاده میکنم ،گاهی آگاهانه و گاهی ناخودآگاه.
در دانشگاه به روشی که در مدرسه به همکالسهایم پاسخ میدادم ،پاسخ

نمیدهم .در مدرسه ،من همیشه دربارۀ آنها نگران بودم و مراقب بودم اما در
دانشگاه بیشتر نگران خودم هستم و فکر میکنم بیشتر اوقات خیلی خودخواه
هستم( ».دانشجوی الف)

دادهها بهروشنی نشان میدهند که در نگرش پاسخدهندگان نسبت به همکالسیها و

اساتید در احوالپرسی ،مالقات و کمک به یاددهی/یادگیری تغییر حاصلشده است .نورتون

( )2010اذعان میدارد که هویت به روابط اجتماعی ارتباط دارد و وقتی بافت اجتماعی افراد
تغییر میکند ،هویت ایشان نیز تغییر میکند .بنابراین زمانی که پاسخدهندگان از مدرسه به
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«یادگیری زبان انگلیسی چیزهایی را به من داده است و چیزهایی را از من
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حفظ میکنند اما درعینحال بهواسطه دستیابی به منابع زبان انگلیسی قابلدسترسی هویتشان

دانشگاه وارد میشوند ،نگرششان نسبت به روابط در محیط جدید تغییر میکند ،که طبق نظر
نورتون ( )2020تغییر هویت نام دارد.

 4.6تأثیر یادگیری زبان انگلیسی بر نگرش دوستان دبیرستانی زبانآموز همانطوری

که وی را درک کردهاند

اکنون با خودم در دانشگاه درس میخوانند  -درروش تعامل با من درنتیجه یادگیری زبان
انگلیسی تغییر میبینم) ،نشان میدهد که  33نفر از  40دانشجوی پاسخدهنده به سؤاالت

تحقیق ( )%82.5به این گزاره پاسخ مثبت دادهاند .پاسخدهندهها احساس میکردند که تغییری

درروش تعامل دوستان دوران دبیرستان ایشان که هماکنون با آنها در همین دانشگاه تحصیل
میکنند درنتیجه یادگیری زبان انگلیسی ایجادشده است.
گزیده 7
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«اکنون همان روابط را با دوستانم ندارم .رابطه با افراد در دانشگاه رسمیتر

و کمرنگتر است .هم من و هم دوستان قدیمیام خیلی تغییر کردهایم ،فکر

میکنم شاید به خاطر آموزش بیشازحد انگلیسی باشد .اگر به گذشته و زمانی

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

که یک دختر دبیرستانی بودم نگاه کنم ،میبینم که خیلی فرق کردم و دوستانم
هم همین را میگویند .خیلی بیشتر از گذشته منزوی و خشن شدهام ،درست

مثل قهرمانان داستانهای انگلیسی شدهام( ».دانشجوی الف)

این امر تغییر در هویت اجتماعی -فرهنگی خوانده میشود .الو و وانگر ( )1991توصیه

میکنند که تغییر دانش و گفتمان زبانآموز بخشی از تکامل هویت است .عالوه بر آن ،درست

همانند شرکتکنندگان تحقیق ،دوستانشان نیز تغییر کردند که بر هویتشان نیز تأثیرگذار
است .اطالعات در شکل  1نشان میدهد که  %7.5از پاسخدهندگان اذعان داشتهاند که

هویت شکلگرفته در دوران مدرسهشان را حفظ کردهاند وازنشان دادن هرگونه تغییر براثر

یادگیری زبان انگلیسی بر نگرش دوستان دبیرستانی نشان طفره رفتند .حتی اگر  %7.5از
شرکتکنندگان این حس را داشته باشند ،قابلاغماض نیست؛ فالودو و همکاران ()1998

نشان دادند که انگلیسی یکزبان بسیار مهم در دانشگاه شهر هونگ کنگ است اما بسیاری از

دانشجویان همان هویت اولیه ساختهشده در هویت کانتونی را حفظ کرده اند.
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نتیجه تحلیل آیتم شماره  6تحقیق (در نگرش همکالسیهای دبیرستانیام  -آنهایی که

 .5نتیجهگیری

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر آموزش زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم بر هویت
دانشجویان دانشگاه الهور پاکستان بهعنوان یک کشور اسالمی است که زمانی مستعمره
انگلیس بوده و زبان انگلیسی در کنار زبان اردوزبان رسمی آن کشور بوده و اکنون نیز
این حقیقت است که هویت دانشجویان بیشتر با توجه به «سیاست مکان» (کاناگاراجا،)1999 ،

در کشورهای پسا استعمار ،جایی که زبان انگلیسیزبان محلی بوده ،بهصورت مخلوط و

دورگه شکل میگیرد (نورتون و کمال .)2003 ،هدف ما بررسی این تأثیر در کشورهای
اسالمی که دارای جایگاه سیاسی در منطقه خاورمیانه هستند است تا با استفاده از یافتههای

آن در سیاستگذاریهای مربوط به یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان یکزبان بینالمللی در
کشورهای اسالمی مراقبت بیشتری صورت گیرد تا از تغییر هویت اصلی جوانان و زبان

آموزان متأثر از یادگیری زبان انگلیسی در کالسهای درس جلوگیری به عمل آید .این
مطالعه به مربیان آموزشی و تصمیمگیرندگان زبان این آگاهی را میدهد که دانشجویان حتی
در محیطهای غیربومی زبان از دانش زبان انگلیسی برای شکل دادن هویت خود و نگرش
چنین سیاستهایی است که بتوان با آن هویت اصلی دانشجویان را تقویت و حفظ کرد و
دانشجویان بتوانند خودشان را یک مسلمان خوب ،یک شهروند پایبند به اصول و عضو

صلحجویی از جامعه جهانی بدانند.

یکی از چالشهای آموزشی پیش رو در کشورهای اسالمی مقابله با هژمونی فرهنگی

از طریق نفوذ سبکهای نوین آموزش زبان انگلیسی مطابق با روشهای ارائهشده از سوی

کشورهای انگلیسیزبان است .عمدهترین جوامع هدف این دولتهای قدرتطلب ،کشورهای
جهان اسالم بخصوص در منطقه خاورمیانه است که جامعه گستردهای از مسلمانان را در خود

جا داده است و از طرفی هم متأسفانه زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی یا زبان دوم در این

کشورها آموزش داده میشود که بهواسطه بیگانگی با آن هرگونه آموزش منفی اثرگذار خواهد
بود (حسینی ،1395 ،ص .)45
دانشجویان اساس ًا به یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم عالقهمند هستند اگرچه
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به آینده با استفاده از این هویت استفاده میکنند .چالش پیش روی تصمیمگیرندگان گسترش

فصلنامه علمی -پژوهشی

Downloaded from priw.ir at 12:45 +0330 on Thursday January 17th 2019

همچنان بهعنوان زبان دوم در آموزش جای خود را حفظ کرده است .دلیل انجام این تحقیق

مطمئن نیستند که با این مهارت کسبشده در زبان انگلیسی ،غیر از اخذ مدرک تحصیلی،
دقیقه چهکاری میخواهند انجام بدهند .اما این چشمانداز روشن را دیدهاند که زبان انگلیسی
میتواند به آنها در بسیاری از موقعیتها کمک کند ،مث ً
ال ارتباط با دیگران برای اهداف
استخدامی ،استخدام در مشاغل و تجارتهای بینالمللی و مسافرتهای تفریحی و تحصیلی
نهاد درحالیکه مسیر برنامه درسی انگلیسی یا سیاست حاکم را جهت عکس داد .عالوه بر
آن ،همانطوری که هویژو ( )2012میگوید ،باید راههای ارتباطی را کشف کرد و فرصتهای

بیشتری برای درک دیدگاه دانشجویان و بحث و گفتگو دربارۀ آنها فراهم کرد .بهطور مثال با
در نظر گرفتن فرهنگ سنتی پاکستان ،بهعنوان مطالعه موردی این تحقیق ،پیشنهاد میشود که
ندای درون دانشجویان و والدینشان را باید شنید زیرا تائید دانشجو بر هویت یا شغل آینده ،در

این فرهنگ ،بهطورکلی از طریق مشورت با والدینشان انجام میگیرد .همچنین توصیه میشود
فصلنامه علمی -پژوهشی
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که اطالعات دربارۀ پیشینه خانواده دانشجویان ،گذشته و حال آنها شامل چشمانداز آینده و

غیره میبایست از طریق تحقیق یا همایشهای دانشجویی -استادی یا اولیاء-مربیان دانشگاهی
جمعآوری و موردنظر قرار بگیرد .این اطالعات را باید در طراحی دورههای آموزشی زبان

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

انگلیسی و یا سیاستهای آموزشی آن به کاربست .بهطور مطلوب ،هم فرهنگ محلی و هم

فرهنگ جهانی را باید با دروس  ESLهماهنگ و همخوان کرد که بهنوبه خود باید با توقعات

دانشجویان همراستا باشند .در ضمن میتوان با استفاده از نتایج تحقیقاتی مشابه به نظر خود
دانشجویان و اساتید درراههای تقویت و استحکام هویت اصلی هر دو گروه تالش کرد
چراکه شاید یکی از دالیل تغییر هویت زبان آموزان تأثیر هویت تغییریافته استاد غیربومی و

یا تشویقهای اساتید بومی بر همزادپنداری بافرهنگ جدید ارائهشده در البالی مطالب درسی
باشد .در ضمن پیشنهاد میشود تحقیق مشابهی در کشورهای اسالمی که زبان انگلیسی در آن
بهعنوان زبان خارجی آموخته میشود در مقایسه با کشورهای اسالمی که زبان انگلیسیزبان

دوم محسوب میشود انجام شود تا این موضوع از دو دیدگاه موردبررسی قرار گیرد و نتایج

این تحقیقات منبعی برای تصمیمگیریهای آموزشی و سیاستگذاری منطقه در جلوگیری از
تهاجم فرهنگی و تغییر هویت مسلمانان منطقه گردد شاید که از فرار مغزها در این کشورها
ازجمله ایران جلوگیری به عمل آید.
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به کشورهای دیگر و غیره .این تحقیق پیشنهاد میکند که میتوان این دیدگاه دانشجویان را ارج
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