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 یسیو انگل یرانيا یدهيدر شش رمان نوجوان برگز یمدل توانمندساز یقیتطب یبررس

 

های دیگر ی توانمندسازی الیشوا سادان و بازنگریهایی بر آن و بر اساس یافتهی حاضر با تمرکز بر نظریهرساله

رمان نوجوان ارائه داده است. این الگو به پنج گونه توانمندسازی پژوهشها الگویی را برای بررسی توانمندسازی در 

اند. پردازد: زبانشناختی، هنری، ادبی، روانشناختی و اجتماعی که به دو دسته اصلی متنی و مفهومی تقسیم شدهمی

های و چنانچه ایدهباشد، آنگونه از توانمندسازی در دسته متنی ها القا شدهدر صورتی که مفهوم توانمندسازی با واژه

تند اند که عباراند. در این رساله شش رمان بررسی شدهکلیِ توانمندسازی ارائه شده باشند، در دسته مفهومی آمده

برای شناختن ( اثر مارکوس سِجویک، 2011) ی زمستانقربانیِ نیمهی پاتریک نِس، ( نوشته2011) آیدغول میاز: 
 رسدرستاخیز فرا می( اثر جمشید خانیان، 1382) قلب زیبای بابوردن چمبرز، ی ای( نوشته2012) دهمتو جان می

ی ( نوشته1384) من نوکر بابا نیستمو  ی آرمان آریننوشته (1384-1382) پارسیان و منی گانهرمان سوم از سه

ش برای هر ش احمد اکبرپور. پس از تحلیل هر رمان، تکنیکهای جدید توانمندسازی کشف شدند و به این ترتیب

است. اما در فصل پنج، هر سه رمان انگلیسی با هم مقایسه شدند و یک رمان یک الگوی توانمندسازی پیشنهاد شده

الگوی توانمندسازی برای سه رمان انگلیسی ارائه شده است. برای رمانهای ایرانی نیز، چنین کاری صورت گرفت. 

ی یک مدل کلی برای مطالعه ی آن ارائهم مقایسه شدند که نتیجهدر پایان این دو الگوی اصلی توانمندسازی با ه

ی تمام بحثهای رساله و همچنین توانمندسازی در رمان نوجوان است. مدل توانمندسازیِ پایانی، در واقع، نتیجه

 ی ارائه شده در فصل دوم. به این ترتیب، روش پژوهش حاضر تلفیقی از روشهایپیرایشی است بر الگوی اولیه

ی شگردهای توانمندسازی خوب ی انگلیسی و ایرانی در ارائهقیاسی و استقرایی است. به طور کلی، رمانهای برگزیده

رسد که رمانهای انگلیسی بیشتر در پی برانگیختن مهارتهای خوانش انتقادی و عمل کرده بودند، اگرچه به نظر می

مانهای فارسی بیشتر بر فرهنگ ایرانی تمرکز دارند و تفکر انتقادی در خوانندگانشان هستند. در صورتی که ر

دهند. همچنین یکی از رمانهای ایرانی، دو گونه جدید توانمندسازی را به الگو اضافه توانمندسازی ادبی را ترویج می

ختی، گیرد: زبانشناختی، هنری، ادبی، روانشناکرد. به این ترتیب، مدل پایانی هفت گونه توانمندسازی را در بر می

حرکتی ی شناختی، عاطفی و روانیهای توانمندسازی را به سه دستهاجتماعی، فیزیکی و فلسفی که در نهایت گونه

 کند. تقسیم می
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