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 یدهچک

اجتمــاعی   امــدهایپزبــان انیلیســی در جــطی جهــانی همــوار  بــا و یــادگیر  گســتر  

جــازگار  و  افــیای و رجــوم بومیــان گنتمــان  الــ ،  بمثبـ  از جملــه اشــنایی بــا ادا

ــریر   ــر   هــاتناوتپ ــیف فرهنیــی، شــنار  بهت ــومی  هــاارز ب تبعــات مننــی و  ب

هـد  . همـرا  بـود  اجـ  ومیفاصـله از فرهنـب بـگرای  بـه فرهنـب بییانـه و  شامل

ـــف ـــژوه  از ای ـــ   پ ـــی ن  ـــتبررج ـــیف  ةرش ـــی در تعی ـــان انیلیس ـــی  زب شخص

 هــا و متغیر مســت ل رشــته تیصــیلیمتغیــر ؛ لــرا باشــدیمــدانشــیویان اجتمــاعی فــرد 

 وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر اجتمـاعی، هـو  فرهنیـی،  جـازگار وابسته مشـتمل بـر 

ــرام ــ و ادب و احت ــندیم ــاداد . باش ــ تی   ه ــیواز  ی ــ  دانش ــرو  زیر در دو دویس گ

ــان و جــایر  ــا هارشــتهزب ــه  ب ــاازمونپاجــخیویی ب ــه  ه ــادر ،  وابســتیی ب ــب م فرهن

ــی،  ــو  فرهنی ــاعی و ادب ه ــازگار  اجتم ــدندج ــرداور  ش ــل. گ ــاداد  تیلی ــا  ه ب

ــان   ــل واری ــتناد  از تیلی ــ اج ــه ی ــان داد طرف ــه نش ــورد مطالع ــرو  م ــ   ازدو گ حی

در ازمــون  و متنــاوتمــادر   فرهنــبوابســتیی بــه تــرام و ادب و اح، هــو  فرهنیــی

ــانند ــاعی یکس ــازگار  اجتم ــ  حا ــر  .دج ــعی تی ی ــتهج ــه  داش ــاد  ب ــر  انت  از منظ

زبــان   هارشــتهبــه دانشــیویان    مطالــ  درجــی و اگــاهی بخشــیجــازبومیاهمیــ  

ــه   هــاارز اولویــ  اــرار دادن  ةرــارجی در زمینــ بــومی  ــمف پــریر  و احتــرام ب

 بپردازد.موجود   هاتناوت

ــادر ،  :هاکلیدددوا ه ــب م ــه فرهن ــتیی ب ــی،وابس ــو  فرهنی ــاعی،  ه ــازگار  اجتم ج

 نسبی  زبانی ادب و احترام، نظریة منهوم
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 مقدمه .1

ــه ــ   نخســ  در جامع ــد  اج ــه ش ــب اراس ــی از فرهن ــی ال ــی دو تعری ــل شناج در م اب

مــا از جهــان اطلــا   و دییــر  اــه بــه دانــ  رودیمــاــار بــه «نتمــد»معنــا  و بــه بربریــ 

ــ ــاینی) شــودیم ــود تعریــی 6396، 6ل ــد نظــر رواهــد ب ــ  م ــف تی ی ــف  دوم(. انچــه در ای ای

  الیــو فرهنــب  اجــ  گونــه توصــیی اــرد  ( ان را ایــف6339) 2گیــدنیمنهــوم اجــ  اــه 

 رجـوم، باورهـا، عـادات، زبـان، ارتباطـات، ،افکـار شـامل انسـان رفتـار ازسـ  یاد یـتندرهم

ــاارز  ــرام،اح اداب ،ه ــرهب ناتیتشــر ت ــل ةویشــ ،یم ــان   و تعام ــ  ،ه ــاو  رواب   رفتاره

ایـف مـوارد  انت ـا  ییتوانـا و یاجتمـاع یـا یمـرهب ،یاـوم ، نـژاد گـرو  ی  از انتظار مورد

  بــار توجــ  جــپیر ونخســتیف. ن ــ  فرهنــب و ارتبــاا ان بــا زبــان نیــی  بعــد  هانســل بــه

 شــکل گرفــ  4وان نســبی  زبــانیتیــ  عنــا  و نظریــه شــدمطــر   6391 ةدر دهــ 9ور 

ا  اـه گونـهزبـان و فرهنـب را مت ابـل دانسـته بـه ةرابطـ. ایـف نظریـه (6399، ور  وجپیر )

متعلـ  بـدان  اجتمـاعیو باورهـا  فـرد  با یـادگیر  یـ  زبـان بخـ  عظیمـی از فرهنـب

یــر  لـرا فراگ(. 6337، 9)امپـل ابــدییماگاهانــه یـا نااگاهانـه بــه فـرد انت ـا   صـورتبهنیـی 

و  انیامـدیمـ 1یشـدن فرهنیـنتمـان  الـ ، بـه گسـتر  رونـد جهـانیی  زبان متعل  به گ

ااملـا  زبـان  الـ   عنوانبـهایسـ  اـه امـروز  در رصـوا زبـان انیلیسـی ایف همان پدید 

ــهود  ــ مش ــی اج ــان انیلیس ــتر  زب ــا  گس ــانی . اجاج ــطی جه ــادگیر  ان در ج ــا و ی ب

داب و اشـنایی بـا ابـه  تـوانیمـهـا ز جملـه انا همـرا  اجـ  اـه مثبـ  و مننـی  امـدهایپ

ــوم  ــب و رج ــدگی  ج ــ  زن ــان  ال ــان گنتم ــدوی )بومی ــی  و ، (2114، 7مک ــاد انیی ایی

ــ   ــانتر ی ــان اموززب ــادگیر  زب ــار ی ــد در ان ــار  جدی ــر  و رفت ــتم فک ــ  جیس ــه ی  ب

                                                 
1. Lyons 

2 .Giddens 

3. Sapir-Whorf 

4. linguistic relativism 

5. Campbell 

یف فرایند موجی از همیونی فرهنیی را در جهان بوجود جهانی؛ ا ةعرصشکل گیر  و گستر  فرهنیی راا در  .1

 (6993 حسیف زادگان، )صالیی امیر  و اشاندیمو در نتییه ویژگی منیصر به فرد فرهنب راصی را به چال   اوردیم

7. Mcdevitt 
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شــنار  بهتــر ، (2119، 2تســو) هــاتناوتتلــا  بــرا  جــازگار  و پــریر   ،(6،2111ایتــو)

گــرای  بــه فرهنــب بییانــه  ،(2169 ،دییــرانو  9پیشــ دم)رــود  فرهنــب بــومی  هــاارز 

  هــاارز ت لیــد اوراورانــه از ( و 2112، 4بــرون) گــرفتف از فرهنــب بــومیو فاصــله

 اشار  ارد. (6934بومی )اهار ،   هاارز فرهنیی گنتمان  ال  و ن د 

منـاهیمی  از جـ ا ارتعبـیـادگیر  زبـان انیلیسـی  اجتمـاعی م ولـةجـایر تبعـات فرد 

ــون  ــاعیچ ــازگار  اجتم ــب9ج ــریر ، فرهن ــی1پ ــوف فرهنی ــی، 7، ش ــانیی فرهنی ، دوگ

در ادامـه بـه (. 2119، 61)انیـل در (فرهنیـی )نسـب  بـه فرهنـب مـا 3یا بییـانیی 9وابستیی

در افــراد اشــار  شــد   اجتمــاعیات مهــم اشــنایی و تعاملــات فرهنیــیتــیریرمــورد از چهــار 

 اج .

 ش فرهنگیهومفهوم  .1. 1

ــی ــو  فرهنی ــوم ه ــتیف 66منه ــ  نخس ــار توج ــیب ــب 62ارل ــه( 2119) 69و ان  عنوانب

توانـایی فـرد در بررــورد،  گونــه تعریـی شـد و ایف پیشـنهادو چنـدوجهی منهـومی مسـت ل 

ــارویی مناجــ  مــدیری  ــا  و روی ــاگون و   هــا یمواعب  اجتمــاعیفرهنیی  هــاتناوتگون

ـــب و  ـــران)ان ـــدایف2117، دیی ـــراو  64؛ ون ـــوم  .(2117، ندیی ـــف منه ـــار ای ـــامل چه ش

ــه زیر ــمیموع ــدیم ــار،   باش ــدیری  افک ــرد در م ــایی ف ــنارتی )توان ــی ش ــو  فرهنی ه

ــات و  ــاواان احساج ــدی  ه ــنارتی2111، 69)تراین ــو  فراش ــاا از  (، ه ــباه )اطل و  هاش

                                                 
1. Kitao 

2 .Tsou 

3. Pishghadam 

4. Brown 

5. Cultural adaptation 

6. Acculturation 

7. Culture shock 

8. Cultural attachment 

9. Cultural detachment 

10. O’Neil 

11. cultural quotient 

12. Earley 

13. Ang 

14. Van Dyne 

15. Triandis 
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ــاتناوت ــب  ه ــد فرهن ــا چن ــان دو ی ــلیف( می ــرانو  6)بریس ــی (، 2111، دیی ــر انیییش عنص

، 2)بانـدورا( دییـر  هـافرهنبفـرد بـه اسـ  اطلـاا، تعامـل و ارتبـاا بـا  ةییـانی)تمایل و 

ــار  عنصــر ( و 2112 ــ رفت ــایی ف ــامی و  یر)توان ــا  ال ــروز رفتاره ــامی مناجــ  رد در ب ال

ــراد  ــا اف ــورد ب ــافرهنبدر برر ــر  ه ــب و  (دیی ــران)ان ــه  .(2114، دیی ــرمهماز جمل  فیت

)و نـه فـرد  درونیـ  ویژگـی  انعنوبـهاجـ  اـه ان منهـوم هـو  فرهنیـی   هـایژگیو

از شـرای  رـانوادگی، اجتمـاعی، ااتصـاد ،  توانـدیمـ، اابل تغییـر و امـوز  بـود  جمعی(

ــرد  ــیلی ف ــیریرو تیص ــریرد ت ــروز ان در  و  ،بپ ــعی ب ــدت و   ــا یمواعش ــی   ه مختل

 (.2161، دییرانوندایف و ؛ 2162پیش دم و اهار ، )متناوت اج  

نشـــان دادنـــد  پژوهشـــی( طـــی 2111) 4و گرگورینکـــواجـــترنبر   و (2111) 9تمپلـــر

. ه اجـ بسـیایی داشـت تـیریرهو  فرهنیـی در تعیـیف موف یـ  شـغلی و اجرایـی اارمنـدان 

( هــو  فرهنیــی را عــاملی بــرا  درف بهتــر 2166) و اهــار  9رــداداد  ،در همــیف راجــتا

ـــا ـــ  زب ـــون و مطال ـــتند. نمت ـــر، دوم دانس ـــو  دیی ـــرون از ج ـــان داد   (2119) 1ا نش

یصیلات، و عی  شـغلی و بازدیـد مسـتمر و یـا زنـدگی در اشـورها  دییـر بـا افـیای  ت

ــراد ــی اف ــو  فرهنی ــ ه ــت یم  ةرابط ــا  دارد. مس ــژوه براج ــو پ ــوز   (2119) تس ام

بـه  اناموززبـان ةمنـد  و انییـیهعلااـبـه هـا  زبـان مختلی فرهنیـی در الـا   هاستمیج

ــان دوم ــادگیر  زب ــل ان 7ی ــیف تمای ــهو همچن ــا ب ــراد ان  ه ــا اف ــاا ب ــرار  ارتب ــل و برا تعام

 .اندیمام  جامعه 

 وابستگی به فرهنگ مادریمفهوم  .۲. 1

 اـه در ان فـرد  ـمف پـریر  اجـ وابستیی بـه فرهنـب مـادر ، شـکلی از مشـارا  

دادن حیــات اجتمــاعی در شــکل ،اجتمــاعی  هــاارز هنیارهــا و  ةاــردن اگاهانــو درونــی

                                                 
1. Brislin 

2. Bandura 

3. Templer 

4. Grigorenko 

5. Khodadady 

6. Crowne 

7. English as foreign language (EFL) 
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گیـــر  شـــکل(. در وااـــ  6397 ،6نتلـــر) ا  داردمشـــاران هنیارهـــا براجـــا  رــوی  

 گروهـی یـا جـازگار  اجتمـاعی همـاهنیی ی چـونفاهـدبـا اوابستیی بـه فرهنـب مـادر  

اشـتراف ) وفـا  اجتمـاعیگـرو  یـا جامعـه(،  را  اییاد تعاد  میـان فـرد و اعیـا تلا  ب)

یــا و هنیارهــا  گروهــی و  هـاارز انطبــا  بــا ) ( و همنـوایی گروهــییــ  گــرو  اعیـا 

ــریر جامعــه ــ( پ  شخصــی  اجتمــاعیجــب  جــار  و تکــویف  اــه ماحصــل ان باشــدیم

 .(6991میسنی تبریی ، ) رواهد بود واحد

رـرد میـی  . 6  از انـدعبارتمـثرر بـر وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر  اصـلی دو عامل   

یـ  ؤاابـل ر  هـاارز میـی  الـان شـامل . 2و مرااـی اموزشـی؛  ات رـانواد تـیریراعم از 

، جـطی و مـافو لبـا  پوشـیدن، طـرز بررـورد بـا افـراد هـم ةنیـوبـرا  مثـا ، امعه )در ج

ــوانیف اجتمــاعی ــر جامعــه(، باورهــا  دینــی پیــرو  از ا ــان و جیاجــ  حــاام ب ــف می . از ای

 طوربــهمیــی  اموزشــی و  فرهنییاجتمــاعیات تــیریر اجــ انچــه در ایــف پــژوه  مــدنظر 

 .باشدیمشته و مطال  اموزشی ر راا

( تی ی ــی پیرامــون وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  میــان 6991) تبریــی میســنی 

ـــای    اجـــ انیـــام داد تهـــراندر شـــهر   دانشـــیویان و  یردانشـــیویان . براجـــا  نت

ــ ــیرر از  ،امــد دجــ هب مختلنــی اجــ  اــه در  عوامــلو  اجــتدلا  اــرد اــه ایــف متغیــر مت

ن بـود اـه عـواملی چـون نتـای  حـاای از ا از رواب  علی بـا یکـدییر اـرار دارنـد.  اشبکه

گرایـی، جنسـی ، پـریر ، ر ـای  از زنـدگی، اـانوننوعی، اد اجتمـانیاز بـه موف یـ ، اعتمـ

بـر وابسـتیی بـه فرهنـب بـومی  مـثررتـریف عوامـل اننـد گرایـی تعییفو علـم گرایـیارلا 

ــه هــم  ــههســتند ا ــهمســت یم و هــم  طورب ــیریرمســت یم  یر طورب ــدگرار ت ــف . ن ــیف ای همچن

در م ایسـه بـا ن افـراد دانشـیو امیـا بـودن میـیان وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر  را بالتی ی  

بــر جــلام   مــثررعوامــل  (6993حــاتمی )در همــیف راجــتا،  نشــان داد. یردانشــیو 

ارتبــاطی،   هــامهارت، تیهــلپاییــا  ااتصــاد ، و ــعی   رااجتمــاعی دانشــیویان یــیفرهن

 .شمرد  اج  بر اجتماعی ل روانیعوامو  مره 

 

                                                 
1. Nettler 
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 ادب مفهوم. ۳. 1

ــانمنظوردر  6ادبمنهــوم  ــان 2شناجــی زب و  6311 ةاــاربرد  از اوارــر دهــشناجــی و زب

ــه 6371اوایــل  ــی و امریکــا مهــم  فرهنییاجتمــاعیمو ــوا یــ   عنوانب ــا   رب  در اروپ

  ــمفزبــان، منظورشناجــی یکــی از پیشــروان دانــ  ، 9. گــرای مطــر  شــد  اجــ شـمالی 

اشـار  اصـلی بـود  ةااعـددر گنتیـو اـه شـامل چهـار « ر اصل همکـا» طر  ایف مو وا به

 ةزمینــو تی ی ــات گســترد  در  بــه ان توجــه اننــد شناجــانزبــان باعــ  شــد نهایتــا و  اــرد

 (.  2114 ،4وات ) انیام شود زبانیاجتماعیادب 

ــریف  ــمعتبرت ــر  ةنظری ــاانون ب ــادب اــه ت ــه، گــرای  شــ« اصــل همکــار » ةپای کل گرفت

ــ ــراون ةنظری ــو 9ب ــ  1نو لوینس ــا   اج ــه در ج ــنهاد  6397ا ــد پیش ــورتبهو ش ــر   ص ار

ایـف براجـا  ؛ افـراد اجـتوار اجـ  ةوجـحنـ   ةبرپایـمست ل به چـا  رجـید. ایـف نظریـه 

یکــی مثبــ  و دییــر  ، انــدااسلو لوینســون بــرا  هــر فــرد دو گونــه وجــه  بــراون ،نظریــه

مننـی  ةوجـو  شـودیمـمثبـ  مخاطـ  منیـر  ةوجـیییـد و ت ویـ  مننی. ادب مثبـ  بـه ت

طبــ  ایــف  .باشــدیمــپرهیــی از تیــاوز بــه حــریم ازاد  عمــل مخاطــ  و تیمیــل بــه و  

امکانـاتی بـرا  بیـان ان  هـازبان ةهمـبـه ایـف معنـی اـه  ،اجـ  جهانی  اد یپدادب  نظریه،

ــ ــوا ج ــ  ن ــات برحس ــف امکان ــته و ای ــار داش ــانی در ارتی ــدمتناوتارتار زب ــ ، ان  )وات

  هــایژگــیواــار  نســب  بــه دییــران از عی و ملاحظــههمکــار  اجتمــا ؛ همچنــیف(2114

بـه بررجـی عوامـل مـثرر در   (2119)گرد صـیرا .باشـدیمـجهانی هر گـرو  فرهنیـی اجتمـاعی 

ـاهیم  پردازدیم تعریی منهوم ادب ـان و فرهنـب فارجـی من ـترد اـه در زب ـامل   ترگس . شـودیمـرا ش

ـن  عامـل مـثرر بـر  و  ـان ادب در حنـ با توصیی پ ـتی، توا ـ  ی )ادب، احفارجـ زب تـرام، رودربایس

ـان انیلیسـی بـه ایـف نتییـه دجـ  یافـ  ها با ایـف منهـوم نواز ( و م ایسه انو مهمان اـه ایـف در زب

ـلامی ــب اجـ ـته فرهن ـاهیم مخـ ــی منـ ــود  ایران ـاد ب ــوم معـ ـا منه ــی  و بـ ـان انیلیس ــوی  در زبـ ر

                                                 
1. Politeness 

2. Pragmatics 

3. Grice 

4. Watts 

5. Brown 

6. Levinson 
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ـیار   هاتناوت ـان انیلیسـی و ،  ةبـه گنتـ دارنـد. بس ـا  زب ـا  ادب و احتـراممعیبراج بررجـی   اره

ـا  انکـه در ردیـگیمـبند  شد  و مو ـوا، مخاطـ  و مواعیـ  را در نظـر و جطی ـان فارجـی، ح  زب

ـاع  هاگونـه معیار جطی بنـد  ـاربرداجتم ـان ی و انـواا ا ـندیمـ زب نیـی ( 6999صـنار م ـدم ).  باش

؛ اجــ  دارتــهپر  ااــر فارجــی و   هــازبان ان در ةســیم اادب و  ةدیــپد ةدربــاربــه بیــ  

اـه هسـتند زیـاد  دارا  وجـو  مشـترف   ااـر فارجـی و   هـازباناـه  ه اجـ و  دریافت

 دارد. هاانتاریخی، اجتماعی و فرهنیی   هانهیزمریشه در 

 سازگاری اجتماعیمفهوم  .۴. 1

ــاعی ــازگار  اجتم ــان 6ج ــادر  انس ــرا ا ــازدیم ــی  ج ــا ط ــدت ــامل فراین ــورتبه یتک  ص

ــب  ــا هماهن ــاا باشــدمختلــی   هــا یمیطینــی از ب ــب  .در ارتب ــرد در فرهن ــه ف ــانی ا زم

 در نظـر گرفـ  ع لـانی  ایـهینت تـوانیمـرا  جـازگار  اجتمـاعی ،ردیـگیمـاـرار  رارجی

 (.  2111، دییرانو  2شافر) دینمایمام   تیلیل مساسل و حل مشکلاتاه به 

مـدعی  اـه باشـدیمـ 9«فر ـیه تمـا »ر ایـف زمینـه مطـر  اجـ ، رویکرد دییر  اه د

و  هـایفهمـمختلـی باعـ  اـاه  اـ   هاجـن و  هـافرهنبافـرد بـا  میـانتمـا   اج 

افـیای   هـااننسـب  بـه یکـدییر شـد  و تنـاهم و جـازگار  را بـیف  هـاان  اشهیالافکار 

 (.2112 ،دییرانو  1بر ؛ 6339 ،9ول و  4جییلمفرواهد یاف  )

ــر  ) ــار (6973ااب ــی درب ــل  ةتی ی  ــثررعوام ــر  م ــب ــیم  دفراین ــان م  ــازگار  ایرانی ج

ــی  ــد  عرب ــارات متی ــام داداام ــ نی ــو  .   اج ــهدریافت ــ  ا ــایمتغ ه اج ــف، بُ  ره ــد ج ع

رــانوار، میــیان درامــد، مــدت ااامــ  در میــی  جدیــد، جنســی ، و ــعی  تیهــل، شــغل، 

ــاجر  ــره  مه ــوا م ــیان تیصــیلات و ن ــیان تیمــل، می ــی ةرابطــمی ــازگار  معن ــا ج دار  ب

ــاجریف دار ــمه ــعربا  ) د.ن ــی (6971ش ــا نی ــ ب ــا  ةمطالع ــریر  انطب ــان در پ ــاجران افغ مه

                                                 
1. Cultural adaptation 

2. Shaffer 

3. Contact hypothesis 

4. Sigelman 

5. Welch 

6. Berry 
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مـ  و میـیان امیـد امـدت اا تیهـل، ،جـواد  رهـایمتغاـه    اجـ اصنهان به ایف نتییه رجید

 .  دارداملاحظهتیریر اابل مهاجران ایف به بهبود اتی افغانستان بر مییان جازگار  

 پژوهش هایسؤالو  اهداف. ۲

یافتــه  بســیار  رواجهــا  اریــر در جــا یلیســی و مهــاجرت در ایــران یــادگیر  زبــان ان

ــ ؛  ــپداج ــة  اد ی ــی م ول ــیوم بررج ــه ل ــل  ا ــا ت اب ــاد  ی ــب و تب ــافرهنبفرهن ــی  ه و نی

ــازنیر  ــی  ب ــام اموزش ــهنظ ــوب ــة ژ ی ــوا   در زمین ــیو  و میت ــان ش ــوز  زب ــ  ام را مطال

رهنــب، در ایــف یــف رو بــا در نظــر گــرفتف ارتبــاا مت ابــل زبــان و فا از .انــدیمــدوچنــدان 

، ن ـ  هادانشـیا در جـطی زبـان انیلیسـی  ةرشـت تلا  شد  با نیـاهی انت ـاد  بـهپژوه  

دانشـــیویان بررجـــی شـــود. از ایـــف رو  فرهنییاجتمـــاعی هویـــ گیـــر  شـــکلدر ان 

ــه   هامثلنــه ــیان فرهنــب جــازگار  اجتمــاعی، وابســتیی ب ــادر ، هــو  فرهنیــی و می م

ــادب  ــرو  از دانش ــرام در دو گ ــه و و احت ــورد مطالع ــی یویان م ــ بررج ــرار گرف ــد   .ا ه

  باشدیم زیر ها ا ثجپاجخ به حا ر  پژوه اصلی 

ــت .6 ــیل در رش ــا تیص ــا ةای ــی در ارت  ــان انیلیس ــی   زب ــو  فرهنی ــیویان ه دانش

 ؟اج  مثرر

ــت .2 ــیل در رش ــا تیص ــی  ةای ــان انیلیس ــومیزب ــب ب ــه فرهن ــتیی ب ــیان وابس ــر می  ب

 ؟اج  مثرر دانشیویان

ــا  .9 ــان انیلیســی ةیصــیل در رشــتتای ــر میــیان زب دانشــیویان  جــازگار  اجتمــاعی ب

 ؟اج  مثرر

 ادب و احتـرام در میـان دانشـیویانمیـیان بـر  زبـان انیلیسـی ةتیصـیل در رشـتایا . 4

 ؟اج  مثررایف رشته 

 پژوهشروش . ۳

   متغیــراجــ بــر دو دجــته متغیــر  شــاملو  پیمایشــیاز نــوا توصــینی پــی  روپــژوه  

اـه چهـاروجهی  ةیصـیلی )بـا دو زیرگـرو  زبـان و  یرزبـان( و متغیـر وابسـتت ةمست ل رشت

شــاره ادب و  جــازگار  اجتمــاعیهــو  فرهنیــی، وابســتیی بــه فرهنــب بــومی، شــامل 
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نیــی از امــار چندگانــه  هــاداد  تیلیــلبــود  و بــرا    4 2لــرا جــارتار ان . اجــ و احتــرام 

ــه .شــد  اجــ اجــتناد   ــه متغیرهــا  مدارل ــفر گــاز جمل ــژوه  در ای عــواملی همچــون  پ

بــه اجتمــاعی، جــنر   هاشــبکهاینترنــ  و اجــتناد  از میــیان ، دجترجــی بــه مــاهوار 

 هــاانتوزیــ  فراوانــی  لــیکف از انیــا اــه؛ اجــ هانیــا ااامــ  در زبان اشــورها  انیلیســی

 در هر دو گرو  یکسان فرض شد ، مورد بررجی یا انتر  ارار نیرفتند.

 انکنندگشرکت. 1. ۳

معنـا ، بـدیفشـد  اجـ  انیـامدر دجـتر  رو  طریـ  از گیـر  نمونـهدر ایف پژوه  

دعـوت  هـاازمونبـرا  پاجـخیویی بـه حا ـر بـه همکـار  بودنـد اـه  دانشـیویانیاز اـه 

ارمــان  و ازاد اجــلامیبــاهنر  شــهید دانشــیا اارشناجــی  دانشــیو دویســ  . امــد عمــلبــه

ـــان ) ـــرو  زب ـــر گ ـــا ی گرادر دو زی ـــی ه ـــانی  مترجم ـــی( و  یرزب ـــات انیلیس و ادبی

مهندجــی( در ایــف مطالعــه علــوم انســانی، علــوم میــ ، و فنــی ةزیــر میموعــ  هارشــته)

 611و  گـرو  زبـانننـر در  611 شـدةبند گرو  صـورتبه شرا  اردنـد اـه از ایـف تعـداد

و نسـبی میـی   تـیریرمنظـور اطمینـان از بـه مشغو  بـه تیصـیل بودنـد. هارشتهننر در جایر 

هــر دو گــرو  در دانشــیویان تــرم چهــار و بالــاتر از  منیصــرا ایــف تی یــ  رشــته تیصــیلی، 

ــی ــد. اموزش ــام ش ــمار   انی ــاداد در ش ــر  ه ــه ه ــخیویی ب ــار پاج ــون و  4دو معی ازم

 لیـا  گردیـد؛ لـرا هـر ازمـون در  جـثالات( %11)معـاد   پاجخیویی بـه بـی  از دو جـوم

ر وامــر شــرای هــر یــ  از دلیــل انکــه فااــد هبــ نمونــه هنــ  ،اولیــه ةداد میــان دویســ  از

در جــدو  زیــر  .بودنــدزن(  626مــرد و  77) ننــر 639نهــایی  ةنمونــ .شــدندحــر  بودنــد 

 اج . امد  انندگانشرا امار توصینی 
 

 گروه مورد مطالعهی دو شناختجمعیت یهایژگیو. 1 جدول

 تعداد میانگین بیشینه کمینه سن، جنسیت و رشته

  21 99 63  جف

 جنسی 
 626    زن

 77    مرد
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 1ادامه جدول 

 تعداد میانگین بیشینه کمینه سن، جنسیت و رشته

 رشتة تیصیلی
 39 زبان

   
 39 هارشتهجایر 

 639     جم  ال

 

 هادادهگردآوری  روشو  هاآزمون. ۲. ۳

ه تو ـیی اـه در ادامـه بـ اجـ جـارته و اجـتاندارد چهار ازمـون پـی ابیار ایف پژوه  

 در ایف تی ی  پردارته شد  اج   هاانپایایی روایی و هر ی  و جطو  اعتبار 

ــار توجــ  ون  طراحــی و ( 2117) دییــرانو   داســفازمــون هــو  فرهنیــی نخســتیف ب

ــد.  ــنیی گردی ــ  اعتبارج ــون در اال ــف ازم ــثا  21ای ــی ان در  ج ــار روای ــی و اعتب طراح

ــدی ــوبی و چن ــر  جن ــا، ا ــادا، امریک ــرار اشــورها  اان ــی ا ــورد بررج ــایی م ف اشــور اروپ

ــد درازمــون  جــثالات. (2162، دییــرانو  6)نــب گرفتــه اجــ  ــر گیرن ــیان  ةب شــنار  و می

ــنایی  ــا اش ــایر ب ــافرهنبج ــایی در درف ه ــاتناوت، توان ــی،   ه ــیف فرهنی ــه ب ــل ب تمای

و میــیان فرهنیــی، ، انییــی  و گــرای  بــه تعاملــات بــیفهــافرهنبیــادگیر  در مــورد جــایر 

ــنای ــیف اش ــامی در چن ــامی و  یرال ــا  ال ــتناد  از ابیاه ــا یمیی و اج ــ ییه ــدیم در . باش

ــران ــار   ،ای ــداداد  و اه ــر را 994( 2166)ر ــا  نن ــه و ب ــتناد  ازمطالع ــاملی  اج ــل ع تیلی

ــربور را اع ــون م ــد. ازم ــار تبارجــنیی نمودن ــاییاعتب ــون  پای ــژوه  در جــطی ازم ــف پ در ای

 .( 79/1مطلوب تخمیف زد  شد )النا 

نــام دارد اــه  بــومی وابســتیی بــه فرهنــبیــر ازمــون اجــتناد  شــد  در ایــف تی یــ  دی

نسـب  بـه فرهنـب ازمـون وابسـتیی تیـ  عنـوان  (2161) دییـرانو  2شاهسـوند توجـ  

نـرم بـا اجـتناد  از ( 2169) دییـرانو  پیشـ دم یـرا ار.   اجـ مادر  تهیـه و تـدویف گردیـد

ــد  ــا  م ــارتار  و ر افیاره ــات ج ــاز  معادل ــب 9ج ــی میاج ــاملی ان را  ةو نی ــل ع تیلی

                                                 
1. Ng 

2. Shahsavandi 

3. Rasch modeling 
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ــرد  و  ــنیی ا ــهاعتبارج ــتخراج نمود  هامثلن ــد. ا ان را اج ــامل ن ــون ش ــثا  42ازم  9و  ج

ــزیر ــا  ةمثلن ــرهبی،   باوره ــربم ــی  ــه گرای ــی، وابســتیی ب ــب ایران ــه فرهن ، وابســتیی ب

در االـــ   ؛باشـــدیمو گـــرای  هنـــر  و ادبـــی  ،اصـــیل بـــومی و میلـــی  هـــافرهنب

میــیان ، افــراد نســب  بــه مــره  رــود گــرای  بــه ارزیــابیایــف ازمــون  ، فــو  هامثلنــه

فـرد  و اجتمـاعی  ـرب   هـاارز و  بـه باورهـاتمایـل  دینـی، اصـو بـه  عملی پایبند  

وابسـتیی بـه فرهنـب میـیان  ،(از جمله طرز پوشـ  و نـوا روابـ  رایـ  در ایـف اشـورها)

 )بـرا  مثـا ایرانـی   هاجـن و  هـاارز منـد  نسـب  بـه همییان اطلاعـات و علااـ، ایرانی

ــا  ــاریخیاشــنایی ب ــار ت ــ  ، و هامناجــب ، ار ــرادشــکل رواب ــه  ،(اف حنــ  و نشــر گــرای  ب

ــافرهنب ــی  ه ــومی و میل ــامل ب ــی )ش ــی ی میل ــ  و موج ــه، پوش ــ  لهی ــا نهاو  (حن  یت

ــ ــی ی،  ةم ایس ــه موج ــرای  ب ــار گ ــی ار ــی و ایران ــینمایی  رب ــی و ج ــردازدیمادب ــار .پ  اعتب

 .  اج گیار  شد 72/1در ایف تی ی   ازمونیف اپایایی 

ــا طیــی لیکــرت جــثا   64متشــکل از  اجتمــاعیفــرد جــازگار  ازمــون   ا ینــهگی 4ب

توانـایی  در زمینـةمـا  گرشـته یـ  در طـو  فـرد افکـار و احساجـات  دربارة جثالات. اج 

ــدر مواج ــا ه ــای  و ه ب ــاسل وا ــی مس ــیپ ــدیمنشــد  بین ــی .باش ــد  ال ــون  ه ــیازم  بررج

اجـ ، از جملـه  اجتمـاعیفرد بـه مسـاسل و تیولـات فـرد نسـب  وااـن   ةرویکرد و نیو

از حــل  نشــینیبــه احســا  بی ــرار  و ا ــطراب، ناامیــد  و ع ــ  تــوانیم هــاواان ایـف 

ایـف نـام بـرد.  حـلو تلـا  بـرا  یـافتف را  چـال پـریر  برنامـه ریـی  و تنکـر، ، لهئمس

ــون  ــه ازم ــ ا ــا   نامةپرج ــهم ابراهبرده ــام دارد  ال ــازارو توجــ   ن ــوامف 6ل  2و ف

 .تخمیف زد  شد 19% ا پایایی در ایف پژوه  د وش و اعتبارجنیی طراحی( 6394)

اــه ایــف ازمــون . شــداجــتناد  و احتــرام میــیان ادب  جــنی  منظــوربــه چهــارم ازمــون

ــ   ــهیچندگیتس ــام دارد  ان ــام ن ــل ال ــتیف تکمی ــارنخس ــ   ب ــد توج ــاییو  9بیرجن  4ر 

ــون  (2161) ــ  جهــ  جــنی   21 شــاملطراحــی و اعتبارجــنیی شــد  اجــ . ازم مواعی

                                                 
1. Folkman 

2. Lazaros 

3. Birjandi 

4. Rezaei 
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ــرد  ــ  . عــرررواهی و طــر  ت ا اجــ شــرای  در دو عملکــرد ف ــ  ی ــر مواعی ــ  از ه پ

تنهـا یـ   هـااناز میـان  سـ یبایمـاننـد  همرا  جه گیینه مطر  شـد  اـه شـرا به جثا 

ــه را  ــه گیین ــداب انتخــ ،اجــ    عملکــرد رــود در مواعیــ  مشــابهمطــابا ــه  .نمای از جمل

در الــا  و در رتبــاا بــا اجــتاد  ،هــا یمواعان اجــ  اــه همــه  ازمــونایــف   هــایژگــیو

مناجـ   اننـدگان ایـف تی یـ شکل گرفتـه اجـ  اـه بـا در نظـر گـرفتف اهـدا  و شـرا 

در جـطی مطلـوب همچـون جـه ازمـون دییـر ازمـون مـراور اعتبـار پایـایی  .رجدیمنظر به

 .(./ 76)النا  ارار گرف 

ــه ــرداور   منظورب ــاداد گ ــه ه ــخیویی ب ــی  از پاج ــثالات، پ ــه  ج ــرا ب در  انندگانش

ــ ــ ةزمین ــاتی ازمــون، میرمانهجنب ــدن اورا ة تی ی  ــیریرو عــدم  مان ــر ایــاوت  هــاجواب ت ب

 .شـوداطمینـان حاصـل  هـاان  هاپاجـخوجـیله از صـی  تـا بـدیف شـدرجانی می   اطلاا

و نیــی  اردنــدیمچهــار و بالــاتر تیصــیل  تــرم دراــه ازمــون مــربور بــه دانشــیویانی  چهــار

علـ  اعمـا   .شـد توزیـ  پـروه هـا بـه شـرا  در ایـف منـد  انبا در نظر گرفتف ر ـای 

ــطی  ــدودی  ج ــکلمی ــبی ش ــطی نس ــه ج ــیدن ب ــیتی تیصــیلی رج ــر  شخص ــیررگی از  مت

 .اجــ عوامـل مختلــی ازجملــه میـی  اموزشــی، تعاملــات و مو ـوعات و مطالــ  درجــی 

ــه ــه در  ییهــاپژوه  از جمل ــو   ،رــود ها یبررجــا ــار جــنی  بل ــرم تیصــیلی را معی ت

شــهباز  و وزینــی  ،(6996بــه حســینی و بهرامــی ) تــوانیم انــدداد شخصــیتی افــراد اــرار 

و  9،  و اــو (2119) دییــرانو  2هوهانســف، (2166) دییــرانو  6پاجــکر ،(6932طــاهر )

 ی از جملـه جـفرتشـناطلاعـات جمعیـ ا، هـاازمون بـرعلـاو   .اشار  اـرد( 2119) دییران

 . نیی مورد پرج  ارار گرف   انندگانشرا  جنسی و 

 نتایج .۴

 عملکــرد دو گــرو  در هــر یــ  از چهــار ازمــون رلاصــه شــد  امــار اولیــة 2در جــدو  

ــرو   ــ . گ ــتة 6اج ــیویان رش ــامل دانش ــرو   ش ــان و گ ــایر  2زب ــیویان ج ــتهدانش  هارش

                                                 
1. Pusecker 

2. Johansson 

3. Kuh 
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 هارشـــته( از گـــرو  جـــایر 26/62) 6یـــانییف گـــرو  او  )ادب( م ةنـــمثل. در باشـــدیمـــ

. ایـف بـدیف معناجـ  اـه اگـاهی دانشـیویان زبـان نسـب  بـه اواعـد اجـ ( بالاتر 37/61)

هـو   ةمثلنـاجتماعی و ارتبـاا الـامی مناجـ  بـا شـرای  مییطـی بیشـتر بـود  اجـ . در 

اــه  باشــدیمــ ( بیشــتر22/14) هارشــته( از جـایر 21/13فرهنیـی نیــی میــانییف گــرو  زبــان )

ــیف ــات ب ــتر در تعامل ــایی بیش ــی  و توان ــوردار  از انیی ــانیر برر ــرو  بی ــف گ ــی در ای فرهنی

 اج .
 

 آمار توصیفی دو گروه در چهار آزمون .۲جدول 

  1گروه  ۲گروه 

فرهنگ 

 مادری
 سازگاری

هوش 

 فرهنگی
 ادب

فرهنگ 

 مادری
 سازگاری

هوش 

 فرهنگی
  ادب

 امینه 9 42 22 91 4 49 23 49

 بیشینه 63 611 12 691 63 39 96 634

 میانییف 26/62 21/13 71/49 91/32 37/61 22/14 72/49 99/616

 معیارانیرا  793/4 91/61 69/9 97/24 76/9 99/61 69/9 71/92

 جم  ال 39 39

 هارشتهجایر   2گرو   ؛زبان ةرشت  6گرو  

 

ــاعی ــازگار  اجتم ــر ج ــرو  او  ) ،از نظ ــانییف گ ــایر ( 71/49می ــه ج ــ  ب ــیار نیدی بس

مســاو  دو گــرو  در ایــف زمینــه  نســبتا ( بــود  اجــ  اــه نشــانیر عملکــرد 72/49) هارشــته

ــ. در اجــ  ــان ) ةمثلن ــرو  زب ــانییف گ ــادر ، می ــب م ــه فرهن ــا 91/32ارــر، وابســتیی ب ( ب

 شــودیمــبینــی   اجــ ؛ لــرا پــی ( شــد99/616) 2از گــرو   ترپــاییفزیــاد   نســبتا ارتلــا  

 منظوربـهباشـد.  هارشـتهشـیویان زبـان بـه فرهنـب بـومی رـود امتـر از جـایر وابستیی دان

تیلیـل واریـان  شـد  میـان دو گـرو ، ازمـون مطـر   هـاتناوتمعنـادار   ارزیابی درجـة

 طرفه انیام شد. ی 
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 واریانس متغیرهای وابسته تحلیلنتایج  .۳جدول 

 معناداری درجة F آزادی ةدرج مجموع مجذورات  مؤلفه

 ادب

 6 979/74 میان گروهی

 636 419/9439 درون گروهی 144/1 136/4

 632 291/9971 جم  ال

هو  

 فرهنیی

 6 493/6222 میان گروهی

 636 391/26611 درون گروهی 116/1 194/66

 632 421/22999 جم  ال

فرهنب 

 مادر 

 6 146/9999 میان گروهی

 636 271/699619 درون گروهی 141/1 236/4

 632 367/616726 جم  ال

 جازگار 

 6 117/1 میان گروهی

 636 749/62176 درون گروهی 332/1 111/1

 632 796/62176 جم  ال

 

ادب  ، تنــاوت میــان دو گــرو  در زمینــةشــودیمــمشــاهد   9طــور اــه در جــدو  همــان

تر گــرو  زبـان نسـب  بــه اگـاهی بیشـ (. بنـابرایف فر ــیة136/4F= ،19/1p) اجـ معنـادار 

ــامی  ــتیاداب و مناجــبات اجتمــاعی و انعکــا  ان در ارتباطــات ال ــ دیی ــةشــودیم  . در زمین

ــان در  هــو  فرهنیــی نیــی تنــاوت میــان دو گــرو  معنــادار و در نتییــه عملکــرد گــرو  زب

(. 194/66F= ،19/1p) اجــ توانــایی و انییــی  بــرا  تعاملــات بــیف فرهنیــی بیشــتر  ةزمینــ

تنــاوت میــان دو گــرو  از لیــا  وابســتیی بــه فرهنــب مــادر   9اب  جــدو  همچنــیف مطــ

در گـرو   مثلنـهایـف  2؛ بـا در نظـر گـرفتف میـانییف دو گـرو  در جـدو  اجـ نیی معنـادار 

ــان  هارشــتهجــایر  معناجــ  اــه  (؛ ایــف بــدان236/4F= ،19/1p) اجــ بیشــتر از گــرو  زب

 ،معنـادار در گـرو  زبـان بالـاتر بودنـد طـوربـهابلی اه با اـارارد مثبـ  و  ةمثلنبررلا  دو 

. جـ هارشتهاز جـایر  تریی ـعوابسـتیی بـه فرهنـب بـومی عملکـرد ایـف گـرو   ةدر زمین

ــل  ــان دو گــرو  مشــاهد    املاحظــهدر ارــر، از حیــ  جــازگار  اجتمــاعی تنــاوت ااب می

 ، رشـــتةحاصـــل از ایـــف تی یـــ   هـــاداد (؛ بنـــابرایف طبـــ  111/1F= ،19/1pنشـــد )
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در نمــودار    نداشــته اجــ .تــیریردانشــیویان  اجتمــاعیفرد پــریر  صــیلی بــر انطبــا تی

 اج . امد تی  بررجی   ةمثلدو گرو  در چهار عملکرد  رلاصة 4زیر و جدو  
 

 عملکرد دو گروه . خلاصة۴جدول 

 دو گروه مقایسة مؤلفه

 هارشتهجایر       گرو  زبان ادب

 هارشته جایر      گرو  زبان هو  فرهنیی

 هارشتهجایر    ≈گرو  زبان    جازگار  اجتماعی

 هارشتهجایر       گرو  زبان وابستیی به فرهنب مادر 
 

 
 دو گروه ةچهارگان ةمقایس .1نمودار 

 گیرینتیجهبحث و  .5

بــا در نظــر گــرفتف ارتبــاا تنیاتنــب میــان زبــان و فرهنــب و همچنــیف حا ــر  پــژوه 

گیـر  شـکلبـر  مـثررهـا  یکـی از رییجیسـتم عنوانبـهاموزشـی ا  و میتـواهمی  میی  

ــ   ــیویان،هوی ــه دانش ــ   ب ــی ن  ــتةتیبررج ــیل در رش ــد  ص ــر رش ــی ب ــان انیلیس زب

وابســتیی  ،هــو  فرهنیــی ةمثلنــلــرا چهــار  ؛پردارتــه اجــ دانشــیویان  اجتمــاعیفرهنیی

ــادر  ــب م ــه فرهن ــاعی ، ادبب ــازگار  اجتم ــرام، و ج ــرار و احت ــه ا ــورد مطالع ــدگرفت م  .ن

، حـا  انکـه تنـاوتی او  بـود  متغیـر جـهمعنادار تیصیل در ایـف رشـته بـر  تیریرید ثنتای  م
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امـد  دجـ هنتـای  بـ ،ادامـهمیان دو گـرو  از حیـ  جـازگار  اجتمـاعی مشـاهد  نشـد. در 

 جداگانه مورد بی  و بررجی ارار گرفته اج .  طوربه هامثلنهدر هر ی  از 

 فرهنگی پذیری هوشتأثیر. 1. 5

تـا بــه  دهـدیمبــه فـرد ایـف امکــان را از هــو  فرهنیـی بالـا الـی بررـوردار   طوربـه

د. در ح ی ــ  فرهنیــی را انتــر  و مــدیری  انــفــرد  و بیفبــیف  هــاتناوتنیــو مــثرر  

 وجـا  تمراـی بـر رو  وجـو  ارتلـا  جـعی در درف ارتلافـات داشـته گونه افـراد بـه ایف

بنـابرایف اینیــ  . اننــدیموابـ  شخصــی ارـربخ  تلـا  بـرا  اییـاد جــازگار  و حنـ  ر

ــراد در  ــف اف ــرد ای ــا ی فعالعملک ــ ه ــی و مش ــهگروه ــایریف اراتی ب ــتر از ج ــ  بیش مرات

 .(6932علایی و میرمیمد ، ؛ 2113، 9و لینچ 2؛ بنتون2114، 6)پیترجونرواهد بود 

هــر ؛ ودشــیمی  مترجمــی و ادبیــات اراســه زبــان انیلیســی در دوگــرا تیصــیل در رشــتة

تخصصــی   واحــدهاان جــا  جــوم تیصــیلی مشــترف بــود  و پــ  از دو گــرای  تــا نــیم

طراحـان اـه  باشـندیمشـد  در ایـف رشـته  البـا  حـاو  مطـالبی درو  اراسـه .شوندیماراسه 

ــردا ــارجی گ ــندگان ر ــرد ور  و نویس ــوا و ا ــی    میت ــو  معرف ــ  از درو  ح ــر ی ه

  بــاطلاعـات جیاجــی و اجتمـاعی، نـوا روا ،تیولـات ادبیـات معاصـر و شـعر اهــف، تـاریخ

شـنار  و درف درجـ  از فرهنـب  بـهاـه رـود  باشـدیم یـر   بیف فرد ، هنـر، ااتصـاد و

اییـاد رـود بـاور  و انییــی  درونـی نسـب  بـه زنــدگی و یـا ارتبـاا بـا افــراد ان  دییـر،

ــاا ــامی در ارتب ــامی و  یرال ــا  ال ــ  رفتاره ــ  تطبی ــه و در نهای ــا جامع ــاان ب ــ   ه ام

 (.2117، دییرانوندایف و ) اندیم

ــرفتف زیرم ــر گ ــا در نظ ــهثب ــا  لن ــیه ــو  فرهنی ــوانیم، ه ــه  ت ــ  ا ــه گرف نتیی

ــت ــیویان رش ــی  ةدانش ــان انیلیس ــهزب ــب ب ــا و  ج ــا باوره ــمنی ب ــا   ــت یم ی ــنایی مس اش

ــاارز  ــب   ه ــانفرهن ــی زب ــورها  انیلیس ــتر  دراز  اش ــایی بیش ــادها و  توان درف تی

ــاتناوت ــی  فرهنیــی موجــود  ه ــریر  و نی ــاانپ ــه ه ــژ وب ــی و  ی ــه عین ــام مواجه در هنی

                                                 
1. Peterson 

2. Benton 

3. Lynch 
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اشــنایی  ةواجــطبــهایــف گــرو  . از جــو  دییــر، برروردارنــد هــاییی میعملــی بــا چنــیف 

ــل  ــی  و تمای ــ  از انیی ــرد  اج ــدا ا ــد پی ــب جدی ــ  فرهن ــه از ی ــبی ا ــرا  نس ــاتر  ب بال

طیــی اد از افــرچنــدفرهنیی و تعامــل بــا  هــا ی میچــه بیشــتر، رویــارویی بــا شــنار  هر

 .وجی  اعت اد  و فکر  برروردارند

 وابستگی به فرهنگ مادریپذیری تأثیر. ۲. 5

ــه فرهنــب مــادر یــف تی یــ  تنــاوت جــطی دییــر در ا یافتــة دانشــیویان  وابســتیی ب

هـا انوابسـتیی اـاه   ةدهنـداـه نشـان ا یافتـهزبان در م ایسه با جـایر دانشـیویان بـود؛ 

ارزیــابی یــ  میــرف مننــی تبعــات  وجــیعامــل ابلــی  بررلــا  بــود  و بــومیبــه فرهنــب 

اـردن ، فـرد  ـمف پـریر  و درونیدر وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر  ،در ح ی ـ  .شودیم

دادن حیـــات اجتمـــاعی رـــوی  در شـــکل اجتمـــاعی  هـــاارز یارهـــا و هن اگاهانـــة

ــدان اهــدا  مشــارا  فرهنیــی و مســاسل نهــاد   هاهــد براجــا   ــل ب شــد  جهــ  نی

 .الــیبــه دو صــورت نمــود پیــدا انــد   توانــدیمابســتیی بــه فرهنــب مــادر  عــدم و دارد.

ییـاد شـکا  میـان و ا عـدم جـازگار  مسـل  میـی ،  هـاارز با میی  )ن ـ  بییانیی 

ــا رــود )عــدم شــنار  و گسســتف از رویشــتف، پــریر   .فــرد و جامعــه( و ب بییــانیی ب

دان اعت ــاد  داشــته باشــد( بــ ی ــا دادر رــانواد  و اجتمــاا بــدون انکــه  ییهــان  ن ــ  یــا 

ــارة انا انچــه در اینیــ (.6991)جــارورانی،  ــه  درب ــیان شــد ،مطالع ــان  می ــه زب وابســتیی ب

 .اج با میی   عدم جازگار از نوا مادر  

میتـوا  اموزشـی رـود اـه  ، متـیرر اززبـان اـه گـرو  اجـ  مسـئلهبیانیر ایف ایف یافته 

شـرا   صـورتبهدانشـیا  نبـود  و  میـی میـدود بـه  هـااناز   اعـد ممکف اج  بـرا  

اجـتناد  از میصـولات فرهنیـی اعـم از  رـارج از دانشـیا  یـا  هااموزشـیا یا تـدری  در 

هنــب بــومی امتــر و از وابســتیی بــه فر ،زبــان اصــلی باشــد  هابرنامــهو  ،هــااتاب، هــایلمف

نظـر  ربـی بیشـتر  بررـوردار اجـ . بـه بیـان دییـر، بـا در در م ابل گـرای  بـه فرهنـب 

 هــااندر  یو گــرای  بــه ارــار هنــر   ربــ گرایــی ــربایــف متغیــر،   هامثلنــهگــرفتف زیر

اصــیل بــومی و   هــافرهنببــه فرهنــب ایرانــی، هــا انوابســتیی ، حــا  انکــه اجــ  بیشــتر

گونـه  در ح ی ـ  ایـف .اجـ  ترپـاییفگـرو   مراتـ  از دییـربـهباورها  مـرهبی  و  میلی
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امریکــایی  -انیلیســیبــار عظیمــی از » رهنــب زبــان دوماشــنایی بــا فاــه  رجــدیمنظــر بــه

ات ایـــف تـــیریرو ( 49 ، ا.6931زادگان، )ااوجـــی و حســـیف «همـــرا  داردن را بـــهشـــد

ویژ  در افـراد  اـه بـه درف درجـتی از فرهنـب بـومی رـود نرجـید  و هویـ  دگرگونی به

دگــی زجــنی  میــیان  ــرب ؤالــات  .اجــ  تــرفرهنییشــان شــکل نیرفتــه بســیار عمیــ 

  هااجـم ،تیـار   هـامارف نـوا پوشـ ، ارایـ  مـو،زبـان، گـرای  افـراد بـه مربوا به 

ــه ــه و مردان ــه و شــیو، زنان ــرا رــوردن ةبرنام ــیار  مراجــم ازدواج و  نیــوة،   ــادبرگ و  اعی

ــا نها ــان یت ــدسولوه  و جه ــی ای ــدیمبین ــان . باش ــهدر دانشــیویان زب ــف  طورب چشــمییر  ای

جــایر  ، حــا  انکــه درمشــاهد  شــدامریکــایی نــب انیلیســیهفرزبــان و جــم  تمایلــات بــه

 فرهنب ایرانی بود. و زبان فارجی به جم  گرای  بیشتر دانشیویان 

 دهـدیمزبـان بـیف المللـی نشـان  عنوانبـهانیلیسـی واب  تـاریخی امـوز  زبـان مرور ج

ری  تـداز پـی  تعیـیف شـد  نبـود ، بلکـه بـه هـد تصـادفی و بـدون  طوربـهاه ایف اتنا   

عنصــر  از نظــام جهــانی هژمــونی اجتمــاعی، ااتصــاد  و جیاجــی  ــرب شــکل  صــورتبه

ــیف  ــه اجــ . همچن  ،2فیلیپســون؛ 6334، 6پنیکــوف) نظــرانبســیار  از صــاح امــروز  گرفت

مبـاحثی چـون زبـان و فرهنـب واحـد، جـعی  طـر بـا هـا ایـف دولـ اه  اندیرفتهپر (6332

د اـه نـجدیـد دار هـا ی هوبـومی و رلـ    هـازبـان، از میـان بـردن هافرهنبدر تسخیر 

 .اجـ ( امـوز  زبـان 2119، 4)اریسـتا  9طرفـی جیاجـیبـی نظریـةدر تیـاد بـا ایـف امـر 

ــانتصــور اینکــه معت ــد اجــ   (6397) 9نــدبل همچنــیف ــان ان بایــد اموززب ــر زب در علــاو  ب

ی  ایـف لـرا نتـا .اـرار بییرنـد، بایـد انـار گراشـته شـود نیـی معرض فرهنب زبـان انیلیسـی

ــ  ــ  از تی ی ــنظر بخ ــو )  هاهی ــتعمار ن ــاروادیولواج ــانی  (2119، 1اوم ــم زب و امپریالیس

ـــتنادرا ( 6332)فیلیپســـون،  ـــر اج ـــر دو ب ـــه ه ـــةا ـــرا  هیم ـــیار  از انیلیســـی ب  ة اب

 .دینمایم دییتی ،انندیماید بر جوام  م صد تی اجتماعیفرهنیی

                                                 
1. Pennycook 

2. Philipson 

3. Political quietism 

4. Crystal 

5. Ndebele 

6. Kumaravadivelu 
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 ی سطح ادبتأثیرپذیر. ۳. 5

میـیان اشـنایی بـا گـرو  از حیـ   دو در ایـف تی یـ  تنـاوت مشـاهد  شـد یافتـه دییر 

ــا   ــادب هنیاره ــرام در جامع ــومی ةو احت ــود  ب ــدیمر ــهباش ــاوتی ا ــوانیم ؛ تن  ان را ت

ـا توجـه بـه عـواملی طـرفیف  ننـر ،دو در هـر مکالمـة .اـرد المدادجیو تبعات مثب  ی  میرف  ب

ـا  و  چون جنسی ، جف ـاعیپایی ـاد اجتم ـاتر ممکـف اجـ رـود  ااتص ـا  بال ـا  دارا  جایی ـاو  ی مس

ـند ـابرابر بررـوردار باشـ ارار داشته باش ـا ن ـاعی برابـر ی ـنی  ایـف د(. ن)یعنـی از منیلـ  اجتم بـرا  ج

ـامی  در تی ی  حا ر مثلنه ـا یمواعاز ابیار  اجتناد  شـد اـه در ان تم ـان  شـد طـر   ه ـا افـرادمی  ب

ـا .صورت گرفته بود )اجتاد و دانشیو( جاییا  نابرابر  رجـدیمـنظـر در نظـر گـرفتف ایـف مو ـوا، بـه ب

ـات متیرر ـان، اموزشـی از میتوی ـا مو ـوعاتی ی  از دییـر گـرو اـه بـ گـرو  زب ـا ب ـات ه چـون تعامل

ـانی و منظـور، بیف ـا  صـییی مع ـاعیفرد ح ـو  احتـرام بـه فرد ، درف و انت  پرهیـی دییـران،  اجتم

ـاتناهمء از اییاد جو ـا رفـ  بـه مواـ   ه ـاانی ـتنا ه ـامی و  یو اج ـا  ال ـامی مناجـ  در رد  از ابیاره ال

ـنار  زمان و مکان مختلی، جـرواار دارد  ـاهی و ش ـاعی افـراد از اگ ـا  اجتم ـاوت جایی ـب  بـه تن نس

از رــود  بیشــتر  بررــوردار بــود  و در نتییــه توانــایی بیشــتر  در حنــ  و رعایــ  اداب اجتمــاعی

ـتناد دهـدیمنشان  ـا اـه ابـیار اج ـابرایف از انی ـنار  در ایـف تی یـ   شـد . بن و تشـخیه درجـ  ش

نظــر عملکــرد بهتــر ایــف گــرو  در ایــف زمینــه دور از انتظــار بــه، مــد نظــر اــرار داد را  انندگانشــرا 

 .رجدینم

 سازگاری اجتماعیی تأثیرپذیر. ۴. 5

ــل ــاداد  تیلی ــت ه ــیل در رش ــان داد تیص ــیای   ةنش ــی در اف ــان انیلیس ــاه  زب ــا ا ی

ــیریر جــازگار  اجتمــاعی ــدارد.   ت ــیار اجــتناد  ن ــه اب ــا توجــه ب و  پــژوه شــد  در ایــف ب

اــه ان را توانــایی فــرد در مواجهــه بــا واــای  و  اجتمــاعیفرد جــازگار   منهــومیتعریــی 

ایـف منهـوم، در م ایسـه اـه  رجـدیمنظـر گونـه بـه، ایـفاندیمنشد  المداد بینیمساسل پی 

ــا جــه منهــوم دییــر،  ــةب ــدیفشــنارتی دارد؛ روان بیشــتر جنب ــا اــه ب ــد معن ا ــطراب، همانن

بــود  اــه  در فــرد رابــ  نســبتا و  شــد نهادینــه هــا یژگیوجملــه  از رشــم گرایــی وبــرون

لـرا بـرا  اییـاد  .اجـ از عوامـل هنتیکـی  متـیرر باشـد عوامل مییطـیانکه متیرر از بی  از 

 اجتمــاامیـی  اموزشــی یـا میـی  و شــرای  رـرد از جملــه  ،هــایییژگیوتغییـر در چنـیف 
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ــا  ن ــ  اــوچکیدوجــتان  ــدمیاین ــف ادعــا در راجــتا  . انن ــنظرای ة پژوهشــیران پیشــیف ی

 هــاان . بــه گنتــةاننــدیممطــر  پــریر  اجــ  اــه فر ــیة تمــا  را بــرا  منهــوم جــاز 

ــا  ــا تم ــت یم ب ــ  و مس ــر نیدی ــافرهنب ازد ااف ــدت ، ه ــرا  م ــاگون ب ــد گون اداب و ع ای

ــ  اشــور رــارجی ــدگی در ی ــا  زن ــرا  مث ــانی )ب ــرا  جــا  طول باعــ  هــا  متمــاد ( ب

تنــاهم و جــازگار   در م ابــل روحیـةشــد  و  فـرد  اشــهیالو افکــار  هـایفهمــاـاه  اــ 

 بـا ایـف تنسـیر(.  2112، دییـران؛ بـر  و 6339و ولـ   )جـییلمف بخشـدیمـو  را بهبود 

زبـان  در رشـتةشـد  اراسـه واحـدها و مطالـ  درجـیو با در نظـر گـرفتف ایـف مو ـوا اـه 

عـدم  ةمشـاهد ،پردازنـدیمفرهنیـی مـورد  و الـی بـه مو ـوعات مختلـی  صورتهبتنها 

 .  نبود  اج ازگار  دور از ذهف تناوت معنادار میان دو گرو  از حی  روحیه ج

ــان  ــیه در پای ــتوص ــودیم ــون ش ــایی چ ــابه متغیره ــات مش ــه در تی ی  ــا  و طب   پایی

 در م ابـلدارلـی   هاجـانهر) جـایل ارتبـاا جمعـیوااتصـاد  رـانوادگی افـراد، -اجتماعی

بــومی در م ابــل   هــااتابو  هــالمیفهنیــی )فر-و نــوا ارــار هنــر  ( امــاهوار   هاشــبکه

ــار ــی ار ــتناد   ( رب ــورد اج ــرا م ــرار  انندگانش ــی ا ــ  و بررج ــورد پرج ــی م ــردنی  .گی

از ایـف دجـ  و توصـینی اگرچـه نتییـه گیـر  اطعـی بـر پایـه تی ی ـات میـدانی ف، همچنی

انیـام  هـاانعینـی و عملـی  رفتـارگـیار  افـراد از رـود بـه جـا  مشـاهد  براجـا  اه -

توجـه مسـئولیف امـر  توانـدیمـنتـای  ایـف تی یـ  ، لـرا رجـدیمـ بـه نظـر دشـوار -شودیم

ــرد ، اجتمــاعیامــوز  و طراحــان مطالــ  درجــی دان ــه تبعــات ف ــاای  شــیاهی را ب و ارل

و    مطالـ  درجـیجـازبومی ن ـ  در اینیـاو میتویـات اموزشـی جلـ  نمایـد.  ها یمی

اولویـ   ةدر زمینـزبـان رـارجی   هارشـتهدانشـیویان  ژ یـوبـهدادن به دانشـیویان اگاهی

اجتمــاعی   هــاتناوتپــریر  و احتــرام بــه  بــومی  ــمف  هــاارز باورهــا و  اــرار دادن

 .رجدیمنظر  رور  به بی  از هرچیی فرهنیی
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