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 چکیده 

 انگلیسه  آمهوز  زبهان آیها کهه پرسهش اسه  ایه  حاضر، پاسخ بهه پژوهش از هدف

 بههوم  فرهنگهه  ههها آموزان ارز زبههان شههودم  باعهه  خههارج  زبههان یهه  عنوانبههه

 را خههود فرهنگهه  ههها ارز  تهها کنههدم  کمهه  هههاآن بههه یهها خههود را از دسهه  بدهنههد

 زبهان مؤسسه  و دانشهگاه متفهاوت محهی  دو در ترکیبه ، پهژوهش ایه . تر سهازندغن 

بهه  وابسهتگ  مقیها  نام پرسهش منظهور، ایه  بهرا . شهد انجهام ایهران شهر گرگان در

. شههد داده همؤسسهه آموززبههان 15 و زبههان انگلیسهه  دانشههجو  15 بههه بههوم  فرهنهه 

. شهد انجهام گهروه ههر از کنندهشهرک  95 بها سهاختاریافتهنیمه  مصهاحب یه  همچنی ،

 آنههالی  از اسههتفاده بهها ترتیببههه کیفهه ، و کمهه  مرحلههه از شههدهآور جمهه  ههها داده

 کمههه  مرحلههه ها یافتههه. تحلیههش شههد موضههوع  آنههالی  و چنههدمتریره واریههان 

 از نظههر مؤسسههه آموزانو زبههان دانشههجویان بههی  دار معنهه  ههها تفاوت هندۀدنشههان

 موضهو  شهش کیفه  در بخهش ایه ، بهر علهاوه. اسه  ایران  و غرب  مذهب ، وابستگ 

 وابسههتگ  مههذهب ، وابسههتگ  ایرانهه ، وابسههتگ  فرهنهه ، تعریهه  ترییههرات، جملههه از

 زبهان بها کهه ههر کسه  دههدم  نشهان پهژوهش ایه . تعیی  شد هنر  وابستگ  و غرب 

 و اسهه  خههود بههوم  فرهنهه  دادناز دسه   معههرخ خطههر در دارد، سههروکار انگلیسه 

 .آگاه  بیشتر  داشته باشند امر به ای   نسب باید ویژه معلمانبه

بهه  وابسهتگ  خهارج ، جهدای  فرهنگه ، زبهان عنوانبهه انگلیسه  فرهن ، :هاکلیدواژه

 فرهن  بوم 
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 مقدمه. ۱

گیهرد م  عنوان اب ار  برا  برقهرار  ارتبهاب بها افهراد دیگهر مهورد اسهتفاده قهرارزبان به

کننههد. در   متفههاوت صههحب  م هههابههه زبان مختلهه ها  زبههان  و مههردم در جامعههه

 مختله ، دلایهش عنوان زبهان مشهترد در سراسهر جههان بههها  اخیر زبان انگلیسه  بههسال

 کاربههه مهههاجرت یها مسههافرت بهتههر، شهرل  ها فرصهه  یههافت  آموزشه ، اهههداف جملهه از

اسهتعمارگر  بریتانیها و  تاریخچه نظران بها اشهاره بهه اسه . بعیه  از صهاحب گرفته شهده

ماهیههه   نوع بههههجایگهههاه زبهههان انگلیسههه  در آن معتقدنهههد یهههادگیر  زبهههان انگلیسههه  

زبهان  و فرهنگه  ایه  زبهان فهراه   امپریالیسه استعمار  داشته و زمینهه را بهرا  گسهتر  

، 9شههود )پنیکههودها م فکههر انسههان سههازد و همچنههی ، باعهه  ترییههر طهنیهه  و  ههرزم 

بهتههر اسهه  » (9111) 4کاناگاراجهها (.  بههگ گفتهه 9112، 3؛ فیلیپسههون9111، 2؛ کوباتهها9111

نظههر گرفتههه  عنوان یهه  فعالیهه  شههناخت  بههدون ارز  درزبههان انگلیسهه  و تههدری  آن بههه

زیهرا از ایه   ریهگ منهاف  مهاد  و ایهدکولونیک  آن در گسهتر  انگلیسه  در سهط   ،شود

، برخه  دیگهر از ایه  (. بها وجهود25)ص. « راحته  نادیهده گرفتهه شهودتواند بههجهان  م 

المللهه  اسهه  و ایهه  باورنههد کههه زبههان انگلیسهه ، زبههان  جهههان  و بی  نظران بههرصههاحب

، 5رود )کریسهتالمه  کارمتعلگ بهه یه  فرهنه  خهاص نیسه  و فقه  بهرا  ارتبا هات بهه

 (.  2599، 1؛ ولکم 2599، 7؛ نیوزگورودو2559، 6؛ مکک 9116؛ کاچرو، 2592

فرهنهه  دو  و خههارج  زبههان یههادگیر  بههی  رابطهه درخصههوص ( 2599) نیوزگههورودو

 و خههارج ، فرهنهه  زبههان یههادگیر  کنههدد دیههدگاه اول آن اسهه  کهههدیههدگاه را مطههر  م 

 فرهنهه  دو بهبههود بههرا  کنههد و دیههدگاه دوم آن را ابهه ار م  ضههعی  را بههوم  ههها ارز 

 بهها هههاآن. اسهه  اول سههو بهها دیههدگاههم( 2551) نههاور  و قههدماظهههارات پیش .بینههدم 

                                                             
1. Pennycook  

2. Kubota 

3. Philipson 

4. Canagarajah 

5. Crystal 

6. McKay 

7. Niżegorodcew 

8. Volkmann 
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 ایرانهه  و معلمههان کههه دادنههد نشههان 9«بههوم  فرهنهه  وابسههتگ  بههه» مقیهها  از اسههتفاده

 و ای کههآمری اسههتانداردها  از  کههمم حههد تهها ننههدکمهه  سههع  انگلیسهه  زبههان آمههوزاندانش

را از دسه   خهود بهوم  فرهنه  تهدری بهه ههاآن دلیهش، همهی  بهه. ننهدک پیهرو  انگلیس 

 در را زبههان امپریالیسهه   تههیریر( 2591) فهها م  و حجههاز  راسههتا،همههی   در. دهنههدم 

 آشهنای  دلیهش هبه کردنهد و نتهای  حهاک  از آن بهود کهه بررسه  آموزانبهوم  زبهان فرهن 

 ایه  و فاصهله دارنهد خهود فرهنه  بها وبهیشک  آموزانزبهان آن، فرهن  و انگلیس  زبان با

 دیگهر،  هرف از .یابهدم  کهاهش ههاآن بهوم  بهه فرهنه  وابسهتگ  کهه اسه  معنه  بدان

. دانههدم  منشههی تعامههش را فرهنهه  دوم، دیههدگاه  رفههدار عنوانبههه( 9119) 2بههاختی  مایکههش

بهها  دقیقههاًدانههد کهه فرهنه  بههوم  م  سههاز غن  بههرا  راهه  را دوم فرهنهه  یهادگیر  و 

 لهسههتان در کههه ا ( مرههایرت دارد. همچنههی ، مطالعههه2551و نههاور  ) قههدمپیشاظهههارات 

 بهه انگلیسه  آموزانزبهان اکثهر داده شهد نشهان آن در کهه بهود بهاختی  ایدۀ مشابه شد انجام

کننههد م  تههرغن  را خههود بههوم  فرهنهه  و کننههدم  افتخههار خههود کشههور در زنههدگ 

 مطالعهه هههدف  متنههاق ، ها یافتههه بههه توجههه (. بهها2599، 9کاسههتلانی -)اوتوینوسههکا

یها یهادگیر  زبهان انگلیسه  در  مطالعهه آیها اسه  کهه مسهلله ایه  کشه  ا  حاضرمقایسه

و دانشههجویان  آموزانزبههان شههودم  ه( باعهه مؤسسههدو محههی  متفههاوت )دانشههگاه و 

 هههاآن بههه یهها دوم جههایگ ی  کننههد فرهنهه  آن را بهها و بدهنههد دسهه  از را خههود فرهنهه 

 تههاکنون رسههدم  نظربههه. تههر سههازنندغن  را خههود فرهنگهه  ههها ارز  تهها کنههدم  کمهه 

اسهه . از  نشهده انجهام ایه  دو گهروه 1بهه فرهنهه  بهوم  وابسهتگ  بها رابطهه در ا مطالعهه

در ایههران  بهبههود رونههد آمههوز  زبههان انگلیسهه  در جههه  تههوانحاضههر م  مطالعهه  نتههای 

آموزان بهه فرهنه  بهوم  در زبهان نتهای  نشهان دههد وابسهتگ  برا  مثال، اگهر استفاده کرد.

را  آموزانهای  در آمهوز  اتخهاط شهود کهه زبهان  کهه بایهد شهیوهزیاد نیس ، بدی  معناسه

 مههورد ههها درآن باعهه  افهه ایش آگههاه  و ترغیههب کنههد خههود بههوم  فرهنهه  نسههب  بههه

                                                             
1. home culture attachment scale 

2. Bakhtin 

3. Otwinowska-Kasztelanic 

4. home culture attachment 
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نکننههد. بنههابرای ،  جههایگ ی  فرهنهه  دوم بهها را آن شههود تهها فرهنگهه  خههود ههها ارز 

 زیر انجام شده اس د سؤالا  حاضر با هدف پاسخگوی  به دو پژوهش مقایسه

زبههان  بههه فرهنهه  بههوم  در دانشههجویان وابسههتگ  بههی  معنههادار  تفههاوت آیهها. 9

اگهر پاسهخ مثبه  اسه ، ایه  تفهاوت در  دارد؟ آموزان مؤسسهه وجهودزبان انگلیس  و

 ی  از پن  عامش وابستگ  )مذهب ، غرب ، ایران ، فرهنگ  و هنر ( اس ؟کدام

آموزان مؤسسهه، وابسهتگ  بهه فرهنه  بهوم  بهانز زبهان انگلیسه  و دانشجویان. 2

 بینند؟را چگونه م 

بررسه  صهفر لحهاش شهد و  فرضهی اول  سهؤاللازم به طکهر اسه  کهه بهرا  پاسهخ بهه 

 خاصهه  لحههاش نشههد و موضههوعات  دلیههش کیفهه  بههودن، فرضههیدوم  بههه سههؤال. بههرا  شههد

 تنظی  شدند. کدها براسا 

 . پیشینة پژوهش2

قالههب بهها  ( فرهنهه  در دو2551) 2( و پترسههون2551) 9  لهه ها ورکل ،  بههگ گفتهههبههه

اعتقههاد ( 2551) شههود. لهه کوچهه ( ظههاهر م « c)»تههر بهه ر ( و ج ک « C)»تههر معنهها  کل 

 بههه مربههوب آمههار و حقههایگ از ا مجموعههه در بردارنههدۀ»بهه ر (  «C)»تههر کل  دارد فرهنهه 

« اسهه  جامعههه رسههوم و آداب وها جشههنواره آمههوز ، تجههارت، جررافیهها، تههاریخ، هنههر،

 ها جنبههه بههرعک  معنهها  کلهه ، بههه کوچهه (« c)»تههر ج ک  (. امهها فرهنهه 71)ص. 

 فرهنهه  نههو  ایهه  کههه داشههته اظهههار( 71ص. ، 2551) لهه . دارد اشههاره زنههدگ  روزمههره

 فرضهیات و اعتقهادات یها نگهر  شهامش کهه اسه  «فرهنه  یه  ترعمیگ و نامرک  مفهوم»

 ها،دیههدگاه ماننههد ج کهه  دارد ایهه  فرهنهه  میههامین  نیهه  اعتقههاد( 2551) اسهه . پترسههون

 شود.را شامش م  هاواقعی  و بدن وضعی  حرکات، نظرات،

کشههورها   انگلیسهه  در ههها کلا  در فرهنهه  آمههوز  دربههارۀ شههدهانجام مطالعههات

 انتقهال مهورد در( 2591) 9مثهال، وانه  بهرا په  داشهته اسه .  در متفاوت  گوناگون، نتای 

                                                             
1. Lee 

2. Peterson 

3. Wang 
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 زبهان انگلیسه  بهها چینه  دانشهجویان کهه داد نشههان کهرد و تحقیهگ اول زبهان بهه دوم زبهان

 کننهدم  منتقهش خهود مهادر  زبهان بهه را انگلیسه  سهاختار رسدم  نظربه بالا مهارت سط 

 9لوبهاتون-گهوم  .کننهد فرامهو  را خهود زبهان گهام بهه گهام شهود باع  اس  ممک  ای  و

 ههها چالش بهها دوم زبههان یههادگیر  هنگههام آموزانزبههان هکهه بههر ایهه  بههاور اسهه ( 2592)

 آن بههه اسهه  کههه فرهنگهه  مههورد سههردرگم  در هههاآن از یکهه . هسههتند روروبههه بسههیار 

 دوم فرهنهه  حهال، عهی  در و را حفه  کننهد خههود فرهنه  تواننهدنم  ههاآن دارنهد. تعلهگ

. اسهه  غیههرممک  آن زبههان یههادگیر  هههدف، فرهنهه  یههادگیر  بههدون زیههرا ؛بیاموزنههد را

  یه تواننهدنم  هرگه  مهردم هکه اسه  موافهگ دیهدگاه ایه  بها( 2551) 2جانسهون همچنی 

 بپذیرند.  را آن فرهن  هکآن بدون بیاموزند خارج  زبان

 قرارگرفتههه جههد  توجههه مههورد ایههران در انگلیسهه  زبههان یههادگیر  تههیریر کههه آنجهها از

یهادگیر  بهتهر زبهان توانهد بهه م  آموزانزبهان در بهوم  بهه فرهنه  وابستگ  بررس  اس ،

 وابسههتگ  مطالعهه  بههرا  (.2597 زاده و نههاکین ،مطلههب شههریف ،) انگلیسه  آنههان کمهه  کنههد

مقیهها  وابسههتگ  بههه فرهنهه  ( 2551) نههاور  و قههدمپیش آموزان،زبههان بههوم  بههه فرهنهه 

 هههاآن بههوم  فرهنهه  بهها آموزانزبههان  کمشههار میهه ان آن در هکهه ردنههدک  راحهه  بههوم  را

 مههذهب ، وابسههتگ  شههامش اساسهه  عامههش پههن  از هنامپرسههش ایهه . شههودم  سههنجیده

 شههده تشههکیش هنههر  وابسههتگ  و فرهنگهه  وابسههتگ  ایرانهه ، وابسههتگ  غربهه ، وابسههتگ 

زبههان  مؤسسهه شههده در در تحقیههگ انجام(. 2599 هاشههم  و بههذر ، ،قههدمپیش) اسهه 

ویههژه بههه رادافهه انگلیسهه ، بهها اسههتفاده از ایهه  مقیهها ، محققههان بههه ایهه  نتیجههه رسههیدند کههه

 دوم فرهنهه  بهها را بههوم  خههود فرهنهه  انگلیسهه  خههوب  هسههتند، لهجههه کسههان  کههه دارا 

 بهها ایرانهه  همچنههی  محققههان برخهه  (.2551 ،گههشکامیاب  و قههدمپیش) کننههدم  جههایگ ی 

 حیطه  در ایرانه  فرهنه  مقیها  وابسهتگ  بهه فرهنه  بهوم ، نقهش نام پرسش از استفاده

 بههی  رابطهه ( 2596) یوسههف  و امیههر  .انههدبررسهه  کرده آمههوز  زبههان انگلیسهه  را

 را مترجمهه  زبههان انگلیسهه  دانشههجویان ترجمهه  توانههای  و بههه فرهنهه  بههوم  وابسههتگ 

                                                             
1. Gomez-Lobaton 

2. Johnson 
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 بههوم  فرهنهه  وابسههتگ  بههه بههی  کههه در سههط  متوسهه ، دریافتنههد کههرده و بررسهه 

 پیشهرفته سهط  وجهود دارد وله  درتفهاوت معنهادار   ههاآن ترجمهه توانهای  و دانشجویان

( 2591) و غیههنفر  قههدمپیشمیههدان ،  نههاج  .نههدارد از ایهه  نظههر وجههود ارتبهها   هههی 

 فرهنهه  نقههش نسههب  بههه ه رامؤسسههآموزان والههدی  و زبههان معلمههان، از گههروه سههه نگهر 

متفههاوت بهها ا  هنامپرسههش راسههتا، همههی  در. کردنههد مقایسههه انگلیسهه  آمههوز  در بههوم 

 هههاآن نگههر  و شههد نفههر داده 965 بههه مقیهها  وابسههتگ  بههه فرهنهه  بههوم  نام پرسههش

 زبانانانگلیسه  فرهنه  آمهوز  انگلیسه ، فرهنه  و زبهان بهر تسهل  سهازۀ سهه به نسب 

شههد. همچنههی ، رضههاکیان،  سههنجیده انگلیسهه  ههها در کلا  بههوم  فرهنهه  جایگههاه و

( بهه بررسه  نقهش زبهان انگلیسه  در تعیهی  شخصهی  اجتمهاع  2591قهار  و دهمهرده )

دانشجویان پرداختند و نتهای  تحقیهگ حهاک  از آن بهود کهه بهی  دانشهجویان زبهان انگلیسه  

فرهنگه ، ادب و احتهرام و وابسهتگ  بهه فرهنه  بهوم  تفهاوت  ههو در  هارشهتهو سهایر 

 د دارد.دار  وجومعن 

صهورت کیفه  انجهام شهد، دیهدگاه دانشهجویان در تحقیهگ دیگهر  کهه به ایه ، بر علاوه

امها نهه ابه ار مهورد اسهتفاده، مقیها  وابسهتگ   بررسه  شهدزبان انگلیس  نسب  به فرهن  

ه صههورت مؤسسههآموزان ا  میههان دانشههجویان و زبههانبههه فرهنهه  بههوم  بههود و نههه مقایسههه

 داد ایهه  پههژوهش نشههان نتههای (. 2592 مرنههد ، و انمههسههتوده مهههران،) گرفتههه بههود

بلکههه معتقههد  گرفتنههدنم  در نظههر فکرروشهه  افههراد بههرا  را تنههها دوم فرهنهه  ،دانشههجویان

 بها مرهایر کهه باشهند دوم فرهنه  یهادگیر  بهه منهدعلاقه اسه  ممک  نی  عاد  افراد بودند

 فرهنه  کهه بودنهد معتقهد دانشهجویان ایه ، بهر علهاوه. بهود( 2556) 9مروچ تحقیقات نتیج 

 و کنهدم  ترآسهان ههاآن را بهرا  زبهان درد زیهرا ؛شهود تهدری  زبهان کلها  در باید دوم

 2دهههد. ایهه  یافتههه، مشههابه نتههای  تحقیههگ سههافی  افهه ایش نیهه  را هههاآن انگیهه ۀ توانههدم 

 بهر ایه  بهاور بودنهد کهه آمهوز  دانشهجویان کهه بهود ایه  دیگهر مهه  نتیج . ( بود2591)

 بدهنههد، دسهه  از را خههود بههوم  فرهنهه  آموزانزبههان شههود باعهه  نبایههد خههارج  فرهنهه 

                                                             
1. Merrouche 

2. Saafin 
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 بهبههود را آن ،(2595) 9توسهه  دوریهه  و بههایورت شههدهانجههام تحقیقههات ماننههد بایههد بلکههه

 هکهه ردکهه خا رنشههان( 2559) تبری  محسههن . شههوند قاکههش ارز  آن بههرا  و بخشههیده

 اهههداف هنجارههها، اعتقههادات، ههها،ارز  مههردم هکهه افتههدم  اتفهها  زمههان  2فرهنگهه  جههدای 

 .بدهند دس  از سیاس  اجتماع  و  کمشار به را خود علاقه و فرهنگ 

 امهها ، ههها  بسههیار  در ارتبههاب بهها ایهه  موضههو  در ایههران انجههام شههده اسهه پژوهش

رسههد در رابطههه بهها وابسههتگ  بههه فرهنهه  بههوم  بههی  دو گههروه دانشههجویان زبههان نظر م بهه

ترکیبه  و تطبیقه  صهورت نگرفتهه اسه .  مطالعه ه تهاکنون مؤسسهآموزان انگلیسه  و زبهان

یها تنههها  انهدبررسه  کرده ور جداگانهه هها را بههیه  از گروه مطالعهات ههر اکثر واقه ،  در

اند و نظهههرات و نگهههر  ه انجهههام شهههدهنامپرسهههشبهههه رو  کمههه  بههها اسهههتفاده از 

ههها بهها تر بررسهه  نشههده اسهه . همچنههی ، بههی  نظههرات گروه ور دقیههگکنندگان بهههشههرک 

 ا  صورت نگرفته اس . یکدیگر مقایسه

 روش پژوهش. ۳

 کنندگان. شرکت۱. ۳

 دو و اسههلام  آزاد دانشههگاه گلسههتان، دانشههگاه صههد نفههر از اول، سههؤال بههه پاسههخ بههرا 

 ور بهه. شهدند انتخهاب گیر  قابهش دسهتر نمونهه بها ایهران شههر گرگهان، در زبان مؤسس 

  25ترتیههب بههه) مؤنهه دانشههجو  مههذکر و  15 پههژوهش ایهه  در کنندگانشههرک  مشههخص،

 نفهر 91نفهر، مترجمه   91ها  مختله  زبهان انگلیسه ، شهامش ادبیهات نفر( در رشهته 95و 

آموز مههذکر و زبههان پنجههاه سههال و 91تهها  29 نفههر در سههنی  25و آمههوز  زبههان انگلیسهه  

. سهال بودنهد 25تها  91نفهر در سهطو  متوسه  و پیشهرفته از  21کهدام  ه، ههرمؤسس مؤن 

 پهن  و پهن  دانشهجو یعنه  شهد، اسهتفاده هدفمنهد گیر نمونهه از دوم، سهؤال به پاسخ برا 

بها وابسهتگ   موزآزبهان پهن  و و پهن  دانشهجو بهه فرهنه  بهوم  وابستگ  زیاد آموز بازبان

  .شدند انتخاب هنامپرسش در هاآن نمرات براسا  ک 

 

                                                             
1. Devrim & Bayyurt 

2. cultural detachment 
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 پژوهش ابزارهای. 2. ۳

 . مقیاس وابستگی به فرهنگ بومی۱. 2. ۳

 ابهه ار عنوانبههه بههوم  بههه فرهنهه  وابسههتگ  مقیهها  نام پرسههش ، ازپههژوهشدر ایهه  

 مقیهها . داشههتند پاسههخ بههرا  دقیقههه وقهه  91 کنندگانشههرک  و شههد اسههتفاده پههژوهش

 9 و از  راحهه  فارسهه  زبههان بههه کههه اسهه  مههورد 96 شههامش بههوم  فرهنهه  وابسههتگ 

ه از نامپرسهشایه   9روایه . تنظهی  شهده اسه  (موافهگ شهدتبهه) 1 تها (مخهال  شدتبه)

آن بهها اسههتفاده از آلفهها   9مههورد سههنجش قرارگرفتههه و پایههای  2گیر  را  ریههگ انههدازه

باشههد. م  17/5ه نامپرسههشدر ایهه  تحقیههگ، پایههای   .محاسههبه شههده اسهه  11/5 1کرونبهها 

 مهذهب ، وابسهتگ  جملهه از اساسه  عامهش پهن  ه شهامشنامپرسهش شهد، گفته که  ورهمان

اسه . براسهها   هنهر  وابسهتگ  و فرهنگه  وابسهتگ  ایرانه ، وابسهتگ  غربه ، وابسهتگ 

(، وابسههتگ  11-9 )نمهرۀ ه، سهه سههط  وابسهتگ  کهه نامپرسههشآمههده از ایه  دسه به نمهرۀ

 .( لحاش شده اس 16 از بالاتر ۀو وابستگ  زیاد )نمر (16-11 ۀمتوس  )نمر

 ساختاریافتهنیمه مصاحبة. 2. 2. ۳

صههورت هدفمنههد انتخههاب شههدند، شههونده کههه بهمصاحبه 95بهها انجههام مصههاحبه از 

و  بههرر  شههدآموزان و دانشههجویان در مههورد وابسههتگ  بههه فرهنهه  بههوم  دیههدگاه زبههان

ه مطابقه  داده شهد. بها ایه  رو ، نظههرات، نامپرسهشهها در ها  آنهایشهان بها پاسهختهگف

ههها نسههب  بههه فرهنهه  بههوم  و فرهنهه  دوم مشههخص گردیههد. مصههاحبه عقایههد و نگر 

مقیها  وابسهتگ  بهه فرهنه  بهوم  بهود  نام پرسهششامش تعداد  پرسش بهاز در راسهتا  

ها  بیشههتر انجههام گرفهه  )بههه پاسههخمنظور ایجههاد بحهه  و گفتگههو بههرا  بررسهه  کههه بههه

 پیوس  مراجعه کنید(. 

 

                                                             
1. validity 

2. Rasch measurement 

3. reliability 

4. Cronbach alpha 
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 هاآوری داده. روش جمع۳. ۳

 دولتهه  و زبههان انگلیسهه  دانشههگاه بههی  دانشههجویان در هنامپرسههش پخههش گههام، اولههی 

زبههان در همههی   مؤسسه دو  آموزانبهی  زبههان هنامپرسههش و پخهش در گرگههان آزاد دانشهگاه

کنندگان از هههدف پههژوهش و شههرک  همهه  ه،نامپرسههش پاسههخ بههه از قبههش .شهههر بههود

 و بهود کنندگانشهرک  پاسهخ تحلیهش بعهد، مرحله داو لبانه بهودن ایه  امهر مطله  شهدند. 

 نرمهال فهرخ آن کهه 9چنهدمتریره واریهان  تحلیهش از اسهتفاده بها شهدهآور جمه  ها داده

 2کوواریههان  مههاتری  بههودن همگهه  و هههاگههروه واریههان  بههودن یکدسهه  ههها،بههودن داده

 مرحله سهاختاریافته اختصهاص داشه  و نیمه مصهاحب  بعهد، بهه مرحله . تحلیش شهد اس ،

منظور شناسههای  موضههوعات بههود. محققههان ههها بهههآن تحلیههشو  هامصههاحبهآخههر رونویسهه  

ههها را مههورد خههوانش و بههازخوان  ههها مت آشههنای  بهها کههش داده منظوردر گههام نخسهه ، بههه

 در را ههههاهای  بهههود کهههه داده  برخههه  کههدها از رونوشههه قراردادنههد. گهههام دوم، تعیهههی

دسه  آوردن موضهوعات، محققهان بها برجسهته کهرد. بهرا  بهم  معنها ترکوچه  ها بخش

 دارمعنهه  روشهه  بههه را هههاکنندگان، دادهها  شههرک کههردن برخهه  از نکههات کلیههد   ایههده

مههت  سههپ  موضههوعات  تعیههی  شههد کههه الگوههها  قابههش تههوجه  در  .کردنههد مرتههب

در میهامی  را هها برخه  از آن و بررسه  کردنهد)کدگذار  باز( داشهتند. محققهان کهدها را 

شههده توسهه  . میههامی  شناسای دادنههد قههرار ههه  کنههارتر )کدگههذار  محههور ( در گسههترده

هها  مربهوب بهه ههر موضهو  بررسه  و اصهلا  شهدند. در محققان با هدف گهردآور  داده

شهدند تها ماهیه  آنچهه در ههر موضهو  وجهود یه  م موضهوعات تعر بایس م گام آخر، 

 دارد مشخص گردد )کدگذار  انتخاب (.

 

 

 

 

                                                             
1. MANOVA 

2. covarianve matrix 
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 ی پژوهشهایافته. ۴

 . آزمون فرض نرمال بودن۱ .۴

 خطاههها  بههه هههاآن نسههب  و 2هههاکشههیدگ  منحن  و 9چههولگ  آمههار 2و  9 جههدول در

 ایهه  مطلههگ مقههادیر کههه آنجهها از. اسهه  آمههده  ور جداگانهههاسههتاندارد بههرا  هههر گههروه بههه

 شهده حفه  نرمهال بهودن فهرخ کهه گرفه  نتیجهه تهوانمه  بهود، 16/9 از ترپهایی  نسب 

 .اس 
 

 دانشجویان آمار توصیفی: آزمون فرض نرمال بودن .۱ جدول

 تعداد عامل

 کشیدگی چولگی

 آمار
خطای          

 استاندارد
 آمار نسبت

 خطای

 استاندارد
 نسبت

 -11/5 662/5 -211/9 -71/9 997/5 -261/5 15 مذهب 

 -66/9 662/5 -919/5 -16/5 997/5 -915/5 15 غرب 

 -16/9 662/5 -511/5 -91/5 997/5 -999/5 15 ایران 

 -21/9 662/5 -211/9 -17/5 997/5 -917/5 15 فرهنگ 

 -52/5 662/5 -116/5 -17/5 997/5 911/5 15 هنر 

 

 آموزان مؤسسهزبان بودنآمار توصیفی: آزمون فرض نرمال  .2جدول 

 تعداد عامل

 کشیدگی چولگی

 آمار
 خطای

 استاندارد
 آمار نسبت

 خطای

 استاندارد
 نسبت

 -12/9 662/5 -591/5 11/5 997/5 925/5 15 مذهب 

 -91/9 662/5 -216/5 21/9 997/5 125/5 15 غرب 

 -51/9 662/5 -765/5 96/9 997/5 165/5 15 ایران 

 -21/5 662/5 -611/5 11/5 997/5 -211/5 15 فرهنگ 

 -51/5 662/5 -919/5 -19/5 997/5 -219/5 15 هنر 

                                                             
1. Skewness 

2. Kurtosis 
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 . نتایج بخش کمی2. ۴

صفر ایه  مطالعهه آن اسه  کهه در وابسهتگ  بهه فرهنه  بهوم  بهی  دانشهجویان  فرضی 

 در بحهه  از قبههش. ه تفههاوت معنههادار  وجههود نههداردمؤسسههآموزان زبههان انگلیسهه  و زبههان

محاسهبه شهد.  اجه ابهرا  تمهام  ( 9جهدول ) ههاواریان  بهودنهمگ  فهرخ نتهای ، مهورد

نشههان داد کههه  (F(11/9= ) 17/99معنههادار ،   = درجهه 559/5مههذهب  ) وابسههتگ  نتیجهه 

ههها حفهه  نشههده اسهه . همچنههی ، نتههای  سههایر اجهه ا، شههامش بههودن واریان فههرخ همگ 

ایرانههه ،  ، وابسهههتگ (F(11/9)=  11/29، معنهههادار  درجههه =  555/5غربههه  ) وابسهههتگ 

 درجهه =  552/5فرهنگهه ، ) ، وابسههتگ (F(11/9)=  99/91معنههادار  ،  درجهه =  555/5)

 51/99معنهههادار  ،  درجههه =  555/5هنهههر  ) و وابسهههتگ  (F(11/9)=  97/95معنهههادار ، 

 =(11/9)Fهها اسه . امها براسها  بهودن واریان حفه  نشهدن فهرخ همگ  دهنهدۀ( نشان

( چنانچههه 2591، 2؛ تاباخنیهه  و فیههدل2551، 9یهه  امههر )بکمهه نظران اپیشههنهاد صههاحب

کهاهش  59/5آلفها را بهه  تهوان واریهان  را نادیهده گرفه  و میه انها برابهر باشهند م نمونه

 داد.

 

زبان انگلیسی و  دانشجویان فرهنگ بومی وابستگی به ؛۳هاواریانس بودن همگن لوین برای . آزمون۳جدول 

 همؤسسآموزان زبان

 آزمون لوین عامل
درجة آزادی 

۱ 

درجة آزادی 

2 

سطح 

 معناداری

 مذهب 

 555/5 11 9 192/99 براسا  میانگی 

 559/5 11 9 171/99 براسا  میانه

 559/5 162/17 9 171/99 هشدبراسا  میانه و درج  آزاد  تنظی 

 555/5 11 9 129/99 شدهبراسا  میانگی  اصلا 

 غرب 
 555/5 11 9 219/96 براسا  میانگی 

 555/5 11 9 119/29 براسا  میانه

                                                             
1. Bachman 

2. Tabachnick & Fidell 

3. Levene's Test of Homogeneity of Variances 
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 آزمون لوین عامل
درجة آزادی 

۱ 

درجة آزادی 

2 

سطح 

 معناداری

 555/5 719/71 9 119/29 هشدبراسا  میانه و درج  آزاد  تنظی 

 555/5 11 9 956/91 شدهبراسا  میانگی  اصلا 

 ایران 

 555/5 11 9 611/25 براسا  میانگی 

 555/5 11 9 997/91 براسا  میانه

 555/5 967/71 9 997/91 هشدتنظی براسا  میانه و درج  آزاد  

 555/5 11 9 919/29 شدهبراسا  میانگی  اصلا 

 فرهنگ 

 555/5 11 9 259/91 براسا  میانگی 

 552/5 11 9 971/95 براسا  میانه

 552/5 656/15 9 971/95 هشدبراسا  میانه و درج  آزاد  تنظی 

 555/5 11 9 119/91 شدهبراسا  میانگی  اصلا 

 هنر 

 555/5 11 9 111/91 براسا  میانگی 

 555/5 11 9 512/99 براسا  میانه

 559/5 115/19 9 512/99 هشدبراسا  میانه و درج  آزاد  تنظی 

 555/5 11 9 997/96 شدهبراسا  میانگی  اصلا 

 

= میههانگی ، 11/911بههاک  ) ههها آزمون ههها، نتههای ر همگهه  نبههودن واریان بهه علههاوه

نیهه   کوواریههان  مههاتری  همگهه  فههرخ کههه دهههدم  نشههان = درجههه معنههادار (555/5

ها یکسههان نمونههه انههدازۀاگههر ( »171ص. ، 2591) 9فیلههد گفتهه  بههگ . اسهه  نشههده حفهه 

چهون اولههاً ناپایهدار اسهه  و رانیهاً در ایهه  ، تهوان آزمههون بهاک  را نادیههده گرفه باشهد، م 

 نتههای  دلیههش همههی  . بههه«تههوانی  قههو  فههرخ کنههی را م  9و هتلینهه  2شههرای ، آمههار پیلهها 

 .اس  شده گ ار  9 جدول در هتلین  آمار قو 

 

                                                             
1. field 

2. Pillai 

3. Hotelling 



 917...                                                                    انیدر دانشجو  به فرهن  بوم  وابستگ س یمقا 

 

زبان انگلیسی و  به فرهنگ بومی دانشجویان وابستگی ؛۱باکس کوواریانس ماتریس . آزمون برابری۴جدول 

 آموزان مؤسسهزبان

 باک  ماتریک  115/911

719/1 F 

 9آزاد  درج   91

 2آزاد    درج 797/91661

 سط  معنادار  555/5

 

براسهها  . اسهه  شههده داده تحلیههش واریههان  چنههدمتریر  نمههایش نتههای  1 جههدول در

= مجههذور اتهها،  11/21= درجههه معنههادار ،  555/5ههها  معتبههر ارههر هتلینهه  )آزمون نتههای 

656/5 ( =11/1)F فرضههی  (کنههداشههاره م  زیههاد ارههر انههدازه بههه کههه مقههدار مجههذور اتهها 

آموزان عبارت دیگههر، بههی  دانشههجویان زبههان انگلیسهه  و زبههانبههه شههود.شههده رد م مطههر 

ادار  وجههود دارد. مجههذور اتهها ه در وابسههتگ  بههه فرهنهه  بههوم  تفههاوت معنههمؤسسهه

بهه  91/5و زیهاد  56/5، متوسه  59/5ارهر اسه  کهه شهامش مقهدار که   انهدازۀدهندۀ  نشان

 .2(2592شود )گر  و کنییر، بالا م 
 

آموزان زبان انگلیسی و زبان . تحلیل واریانس چندمتغیری: وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان5جدول 

 همؤسس

 F اثر
فرضیة درجة 

 آزادی
 خطا

 درجة

 آزادی

سطح   

 معناداری

 مجذور

 اتا

عرخ    

 از   مبدأ

 115/5 555/5 11 1 111/192 115/5 9ارر پیلا 

 115/5 555/5 11 1 111/192 525/5 1لامبدا  ویک 

 115/5 555/5 11 1 111/192 651/11 ارر هتلین 

111/192 651/11 1تری  ریش  رو ب ر   1 11 555/5 115/5 

 656/5 555/5 11 1 176/21 656/5 ارر پیلا  گروه

                                                             
1. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

2. Gray & Kinnear 

3. Pillai’s Trace 

4. Wilks’ Lambda 

3. Roy’s Largest Root 
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 F اثر
فرضیة درجة 

 آزادی
 خطا

 درجة

 آزادی

سطح   

 معناداری

 مجذور

 اتا

 656/5 555/5 11 1 176/21 911/5 لامبدا  ویک 

 656/5 555/5 11 1 176/21 119/9 ارر هتلین 

 656/5 555/5 11 1 176/21 119/9 تری  ریش  رو ب ر 

 

وابسههتگ  بههه  اجهه ا مههورد  در آموزان،دانشههجویان و زبههان توصههیف  آمههار 6جههدول  در

 کهد گرف  نتیجه توانم  7 و 6جدول  براسا  نتای . اس  شده اراکه فرهن  بوم 

 ور ( بهههه62/91در وابسهههتگ  مهههذهب ، دانشهههجویان زبهههان انگلیسههه  )میهههانگی د 

( داشههتند. 91/99آموزان مؤسسههه )میههانگی د دار  میههانگی  بالههاتر  نسههب  بههه زبههانمعنهه 

کههه براسهها  نظههر  F(11/9= ) 76/91= مجههذور اتهها،   969/5معنههادار ،  درجهه =  555/5

  کند.اره م ارر زیاد اش اندازۀ(، به 2592گر  و کنییر )
 

 هؤسسمآموزان زبان انگلیسی و زبان وابستگی به فرهنگ بومی دانشجویان یاجزا . آمار توصیفی6جدول 

متغیر   

 مستقل
 میانگین گروه

خطا   

 استاندارد

 55ضریب اطمینان %

 حد بالا حد پایین

 مذهب 
 995/25 195/96 162/5 625/91 دانشجویان

 515/91 695/99 162/5 915/99 آموزان مؤسسهزبان

 غرب 
 151/91 916/99 657/5 655/91 دانشجویان

 951/29 116/91 657/5 955/25 آموزان مؤسسهزبان

 ایران 
 177/97 929/96 112/5 555/97 دانشجویان

 197/99 969/92 112/5 515/99 آموزان مؤسسهزبان

 فرهنگ 
 516/91 111/92 621/5 115/99 دانشجویان

 526/99 191/95 621/5 715/99 آموزان مؤسسهزبان

 هنر 
 955/92 715/95 919/5 125/99 دانشجویان

  115/1 919/5 625/95 آموزان مؤسسهزبان

 جم  کش
 دانشجویان

 آموزان مؤسسهزبان

11/71 

11/61 
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دار   ور معنههه ( بهههه25/95آموزان مؤسسهههه )میهههانگی د در وابسهههتگ  غربههه ، زبهههان

 555/5( داشههتند. 65/91میههانگی  بالههاتر  نسههب  بههه دانشههجویان زبههان انگلیسهه  )میههانگی د 

ارهر زیهاد اشهاره  انهدازۀکهه بهه  F(11/9= ) 99/19= مجهذور اتها،  216/5 معنادار ، درج = 

 .کندم 

دار   ور معنهه بههه (97نشههجویان زبههان انگلیسهه  )میههانگی د در وابسههتگ  ایرانهه ، دا

=  555/5( داشههتند. 51/99آموزان مؤسسههه )میههانگی د میههانگی  بالههاتر  نسههب  بههه زبههان

ارههر زیههاد اشههاره  انههدازۀبههه  کههه F(11/9= ) 15/95= مجههذور اتهها،  215/5معنههادار ، درجهه 

 .کندم 

 
آموزان زبان انگلیسی و زبان به فرهنگ بومی دانشجویانوابستگی  اجزایگروهی . آزمون اثر میان7جدول 

 همؤسس

 متغیر مستقل منبع
مجموع 

 ۳مجذورات 
 درجة آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح   

 معناداری
 مجذور اتا

 گروه

 969/5 555/5 761/91 165/616 9 165/616 مذهب 

 216/5 555/5 997/19 215/715 9 215/716 غرب 

 215/5 555/5 951/15 515/912 9 515/912 ایران 

 512/5 522/5 919/1 515/956 9 515/956 فرهنگ 

 526/5 951/5 621/2 215/25 9 215/25 هنر 

 خطا

    999/97 11 555/9691 مذهب 

    919/91 11 155/9152 غرب 

    771/1 11 125/117 ایران 

    757/91 11 955/9199 فرهنگ 

 11 265/716 هنر 

797/7    
 جم  کش

 955 555/21172 مذهب 

 955 555/92669 غرب 

 955 555/29195 ایران 

 955 555/91117 فرهنگ 

 955 555/99599 هنر 
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( و 11/99در وابسههتگ  فرهنگهه ، بههی  میههانگی  دانشههجویان زبههان انگلیسهه  )میههانگی د 

=  522/5دار  وجهههود نداشههه . ( تفهههاوت معنههه 71/9آموزان مؤسسهههه )میهههانگی د زبهههان

ارههر کهه  اشههاره  انههدازۀکههه بههه  F(11/9= ) 91/1= مجههذور اتهها،  512/5 معنههادار ، درجهه 

   .کندم 

( و 12/99دانشههجویان زبههان انگلیسهه  )میههانگی د در وابسههتگ  هنههر ، بههی  میههانگی  

=  951/5دار  وجههود نداشهه . ( تفههاوت معنهه 62/95آموزان مؤسسههه )میههانگی د زبههان

ارههر کهه  اشههاره  انههدازۀکههه بههه  F(11/9= ) 62/2= مجههذور اتهها،  526/5 معنههادار ، درجهه 

 کند.م 

 . نتایج بخش کیفی۳. ۴ 

 دیههدگاه بهها ها  مههرتب زیرمجموعههه و اصههل  موضههوعات از ا خلاصههه زیههر جههدول در

 دارا  وابسههتگ  دانشههجویان جملههه ه، ازمؤسسههآموزان زبههان و دانشههجویان زبههان انگلیسهه 

 وابسههتگ  زیههاد بههه فرهنهه  بههوم ، بهها همؤسسههآموزان زبههان زیههاد بههه فرهنهه  بههوم ،

وابسهتگ  که   بها همؤسسهآموزان زبهان و که  بهه فرهنه  بهوم  دارا  وابستگ  دانشجویان

 فرهن  بوم  اراکه شده اس .به 
 

گی ه نسبت به وابستمؤسسآموزان . موضوعات مربوط به دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی و زبان8جدول 

 به فرهنگ بومی

 ها با فرهن / زبان انگلیس واسط  تعامش آنآموزان بهداده در زبان. ترییرات ر 9

)دانشههجویان بهها وابسههتگ  زیههاد و کهه  بههه  دوم فرهنهه  از خههوب نکههات گههرفت  و آگههاه  افهه ایش -  

 فرهن  بوم (

 آموزان با وابستگ  زیاد و ک  به فرهن  بوم (نظرات )زباندگرگون  شخصی ، عقاید و نقطه -  

 کنندگان. توصی  معنا  فرهن  از دید شرک 2

 کوچ  )دانشجویان با وابستگ  زیاد و ک  به فرهن  بوم (« c»ب ر  و« C»تلفیگ  -  

  - «C »آموزان با وابستگ  زیاد و ک  به فرهن  بوم (ب ر  )زبان 
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 . وابستگ  ایران 9

 کنندگان(شرک  )هم نواز و دوستانه بودن مهمان -  

 کنندگان(شرک   مند بودن به ادبیات ایران  )همعلاقه -  

اهمی  بیشهتر محتهوا و داسهتان نسهب  بهه زبهان )دانشهجویان بها وابسهتگ  زیهاد و که  بهه فرهنه   -  

 بوم (

 )دانشجویان با وابستگ  ک  به فرهن  بوم ( ناراحت  نسب  به ایران معاصر -  

 . وابستگ  مذهب  1

 کنندگان(شرک  هم نو  نگر  نسب  به اسلام ) -  

 . وابستگ  غرب 1

 کنندگان(شرک  هم نسب  به مهاجرت )نگر  مثب   -  

 . وابستگ  هنر  6

 کنندگان(شرک  هم  رفدار موسیق  سنت  ایران  بودن ) -  

 کنندگان(شرک  هم ها  ایران  )مند نبودن به فیل علاقه -  

 

 . تغییرات ۱. ۳. ۴

فرهنه  یها هها بها واسهط  تعامهش آنآموزان بهداده در زبهانای  موضهو  بهه ترییهرات ر 

ها  آمهوخت  زبهان کنندگان پرسهیده شهد آیها  ه  سهالپهردازد. از شهرک زبان انگلیس  م 

زبههان  دانشههجو  ده از نفههر انههد یهها خیههر. هفهه انگلیسهه  ترییراتهه  در خههود حهه  کرده

 توجههه بایههد امهها ،هسههتند مههرتب  یکههدیگر بههه فرهنهه  و زبههان کههه بودنههد معتقههد انگلیسهه 

 فرهنگهه  ههها ارز  بهها کههه دوم فرهنهه  منفهه  ها بهههجن تحهه  تههیریر نبایههد کههه داشهه 

 بایههد آموزانزبههان کههه داشههتند اظهههار هههاآن بنههابرای ،. بگیههری  قههرار اسهه ، مرههایر خودمههان

 را خهود فرهنه  و بگیرنهد را فهرا فرهنه  دوم از خهوب  نکهات و بهرده بالها را خود آگاه 

 دداشتند اظهار هاآن از نفر دو مثال، عنوانبه تر سازند.غن 

 در را دوم فرهنهه  ازا  جنبهه ههی  سهع  کهردم. امنکهرده حه  را چیه   چنهی  واقعهاً مه  -

 زیهرا ؛شهاید باعه  شهده تها طهنیه  بهازتر  پیهدا کهن  کن مه  فکهر امها. نبرم کار به خودم زندگ 
 آن، چهه دوسه  داشهته باشهید چهه نهه، فرهنه  گیریهد،م  یهاد را خهارج  زبهان یه  شهما وقت 

 گذارد. )با وابستگ  زیاد به فرهن  بوم (م  تیریرات 
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 و فرهنهه  مههورد در مهه . داده اسهه  گسههتر  دیههد مههرا افههگ و اندازچشهه  زبههان انگلیسهه  -

 آن از و کههن  پیههاده را خههوب مههوارد کههردم سههع  امهها ،امآموختههه زبانانزنههدگ  انگلیسهه  سههب 

 درونه  هها ارز  و افکهار هنهوز امها کهرد، تبهدیش طهه  بهاز بها شخصیت  به مرا ای . کن  استفاده

 )با وابستگ  ک  به فرهن  بوم ( .امحف  کرده خود اعتقادات با را در ارتباب خود

 انگلیسه  مطالعه  تهیریر نفهر نتوانسهتند 95نفهر از  1ه مؤسسهحهال  اسه  کهه در  ای  در

 ایهه  کههه بودنههد معتقههد هههاآن. بگیرنههد نادیههده را خههود ها دیههدگاه و عقایههد شخصههی ، بههر

 واقعهاً شهما و افتهدم  اتفها  تهدری بهه امهر ایه . اسه  انگلیس  زبان یادگیر   بیع   روند

 آنچههه بهها را خهود ناگهههان و هسهتید آن درگیههر زیهرا کنیههد؛ کنتهرل یهها درد را آن توانیهدنم 

 دردندک طکر هاآن نفر از دو مثال، عنوانبه. بینیدم  متفاوت ایدبوده قبلاً

 طهنیهه  بهها اجتمههاع  مسههاکش از برخهه  در تهها کههرد کمهه  مهه  بههه انگلیسهه  زبههان یههادگیر  -

 داشههته بیشههتر  دوسهه   دنیهها سراسههر در بتههوان  تهها شههد باعهه  همچنههی  و شههوم روروبههه بههازتر 

 )با وابستگ  زیاد به فرهن  بوم ( .باش 
  ههرز کهه شههدم آشهنا زبانانگلیسهه  کشهورها  فرهنه  جالههب ها جنبهه بها بسههیار  از مه  -

 بهه تهوان م  نهوع بهه. داد ترییهر را مهذهب  مسهاکش جملهه از موضهوعات از بسهیار  مورد در فکرم

 )با وابستگ  ک  به فرهن  بوم ( .امکرده گ  را امدین  ها ارز  کم  شاید که بگوی  شما

 . تعریف فرهنگ2. ۳. ۴

اشهاره دارد. در توصهی   کنندگانتوصهی  معنها  فرهنه  از دیهد شهرک ای  موضهو  بهه 

تههر آن بهه ر ( و ج ک « C)»تههر آن فرهنهه ، دانشههجویان تلفیقهه  از فرهنهه  بههه معنهها  کل 

«(c »( اراکه دادند ) برا  مثالد2551ل ، ؛ 2551 پیترسون،کوچ .) 

 زنهدگ  در مهردم کهه اسه  کارههای  و خهاص ها سهن  رفتهار، بیهانگر کشهور ههر فرهن  -

 ا وابستگ  زیاد به فرهن  بوم ()ب .دهندم  انجام روزمره
 شههده تشههکیش مههردم عقایههد و زنههدگ  سههب  رسههوم، و آداب زبههان، موسههیق ، از فرهنهه  -

 )با وابستگ  ک  به فرهن  بوم ( .اس 

 معتقههد هههاآن. کردنههد تههر آن تعریهه معنهها  کل  بهها را فرهنهه  همؤسسهه آموزانزبههان

 تشهکیش غیهره و موسهیق  رسهوم، و آداب زبهان، ماننهد مهه  میهامی  از فرهنه  هکه بودنهد

 برا  مثالد .اس  شده
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 هنههر ، فرهنگهه  ها جشههنواره محلهه ، رسههوم و آداب ماننههد زیههاد  چی ههها  بهها فرهنهه  -

 )با وابستگ  زیاد به فرهن  بوم ( .گیردم  شکش زبان و ترانه و رقص

شههود. )بهها وابسههتگ  کهه  بههه فرهنهه  شههامش زبههان، لبهها ، موسههیق  و غههذا یهه  کشههور م  -

 فرهن  بوم (

 . وابستگی ایرانی۳. ۳. ۴

کنندگان خواسههته شههد تهها در مههورد نکههات مثبهه  یهها منفهه  فرهنهه  ایرانهه  از شههرک 

 فرهنهه  عاشههگ ایرانهه  یهه  عنوانبههه دانشههجویان ههه  و آموزانزبههان صههحب  کننههد. ههه 

 دکردند اشاره زیر شر  به زیبای  و ارزشمند ها جنبه به و بودند خود

. هسههتند جالههب بسههیار ایههران منهها گ مختلهه  در متفههاوت ههها گویش و زبههان مهه  نظههر بههه -
 همههه از بیشههتر ایههران مههردم در مهه  کههه اسهه  نکههات  نواز بههودن ازمهمههان صههمیم  و همچنههی 

 آموز با وابستگ  زیاد به فرهن  بوم ()زبان .دارم دوس 

 ههاایران  همه  کنهد،مه  ایفها را ا عمهده نقهش خهانواده و گهذاری م  به سالمندان احتهرام ما -

آموز بهها )زبههان .اسهه  زنههده هنههوز اقههوام بههی  ن دیهه  روابهه  محور هسههتند ونوع  خههانوادهبههه
 وابستگ  ک  به فرهن  بوم (

 بهرا  مها چهون دارم دوسه  را نهوروز جشه  همچنهی  و کشهورم ها ترانهه و موسهیق  م  -

 بوم ()دانشجو با وابستگ  زیاد به فرهن   .آوردم  ارمران به شاد 

 تمههام مهها و دارد اولویهه  خههانواده. هسههت  محورخههانوادها  جامعههه در کههه کن مهه  افتخههار -
 )دانشجو با وابستگ  ک  به فرهن  بوم ( .کنی  مراقب  آن از تا کنی م  را خود تلا 

 خههود بههوم  فرهنهه  مههورد در کههه را مههوارد  شههد کنندگان خواسههتهشههرک  از وقتهه 

کمه  بهه فرهنه  بهوم   وابسهتگ  دانشهجو کهه پهن  از نفهر سهه کننهد، طکهر ندارند دوس 

 غنهه  تههاریخ مههردم کههه کردنههدم  احسهها  و بودنههد ناراضهه  موضههوعات برخهه  از داشهتند

 .آورندنم  یاد به یا و کنندنم  تحسی  قدر که بایدایران را آن

 بسهیار دانشهمندان و شهاعران ادبیهات، ازنظهر زیهرا کن مه  افتخهار بسهیار ایهران تهاریخ به م  -

در حهال از  ایرانه  هها فرهن  تهاریخ امهروزه زیهرا ؛کننهدم  فرامهو  را امهر ای  مردم. اس  غن 

 .گیردجایش را م  اسلام  تاریخ اراک  عوخ در و بی  رفت  اس 
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 عقایههد آموزانزبههان و دانشههجویان همهه  تقریبههاً ایرانهه ، شههعرها  و ادبیههات مههورد در

 برخهه . کردنهدم  افتخهار ایهران ادبیهات و شهاعران نویسهندگان، بهه ههاآن. داشهتند یکسهان 

 داس  زیر شر  به هاآن ها گفته از

 زمینههه ایهه  در ایرانیههان. داریهه  حههاف  و سههعد  ماننههد شههاعران  اسهه ، غنهه  ایههران ادبیههات -
 آموز()زبان .کن م  افتخار قطعاً به آن م  و هستند پیشگام

 و ملمههو  هسههتند بسههیار مهها هسههتند. اشههعار هههابهتری  شههعرا و نویسههندگان ایرانهه  از -

 هه  هنهوز و داشهتی  ب رگه  شهاعران کهه دارم اعتقهاد مه  .بگذارنهد مها بر زیاد  تیریرات توانندم 

 )دانشجو( .کنی  هاآنصرف شناخ   را بیشتر  زمان باید و داری 

 کردنهدم  فکهر زیهاد بهه فرهنه  بهوم  و چهه وابسهتگ  که  چه با وابستگ  دانشجویان

 بهه بایهد مها. اسه  نسهب  بهه بقیهه برتهر فرهنه  یها کشهور یه  ادبیات گف  تواننم  که

 مههه  داسههتان و محتههوا. نکنههی  مقایسههه یکههدیگر بهها را هههاآن و بگههذاری  احتههرام هههاآن همههه

 دداشتند اظهار هاآن. داد اهمیت  شاعر یا نویسنده زبان نباید به و هستند
. بگویههد چیهه   اشهعار و ادبیههات نظههر از کهه دارد را توانههای  ایهه  فرهنه  هههر و کشههور ههر -

 خوانهدن ارز  دارد، تعلهگ کشهور کهدام بهه اینکهه از فهار  ههر داسهتان خهوب  کهه دارم اعتقاد م 

 )با وابستگ  ک  به فرهن  بوم ( .دارد

 یه  طهه  از دو ههر زیهرا ؛بخهوان  را ه  ادبیهات ایرانه  و هه  خهارج  ده م  ترجی  م  -
 ایرانه  نویسهنده، کهه دلیهش ایه  بهه فقه  بگهوی  تهوان نم  و هسهتند مختل  کشور دو در شخص

 )با وابستگ  زیاد به فرهن  بوم ( .بخوان  را آن باید اس 

 . وابستگی مذهبی۴. ۳. ۴

نگههر  کاملههاً مثبتهه  نسههب  بههه  آموزاندانشههجویان و زبههان مههذهب ، اعتقههادات نظههر از

 کنندگانسوءاسههتفاده کههه آنچههه مطههابگ کههه اسههلام ردنههدکم  فکههر هههاآناسههلام نداشههتند. 

کمتهر بهه  عبارت دیگهر، مهردمبهه .یابهدم  شهکش ترییهر و ویهرایش دارنهد، نیاز یا خواهندم 

 از برخهه . کننههدم  اسههتفاده سههطح  صههورتبه آن از بیشههتر و کننههدم  عمههش قههرآن آیههات

 داس  زیر شر  به ایران معاصر در اسلام دربارۀ هاآن نظرات
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 اسهلام اگهر. نیسهت  موافهگ شهودمه  اجهرا جامعهه در آنچهه امهروزه بها اما موافق  اسلام با م  -

 در خطههای  و نقهص هههی . کهردی م  زنههدگ  بهشه  در مهها شهد،مهه  اجهرا مهها جامعه  در حقیقه 

 )دانشجو( .شناسدنم  باید که گونهآن را آن ک هی  اما ندارد وجود حقیق  اسلام

 خواهنههدم  شههود. اینکههه بعیهه  مههردمولهه  بههه درسههت  اجههرا نم  دیهه  اسههلام خههوب اسهه  
 آموز()زبان .دهدکنند م  را عذاب م  دی  خود از پیرو  به وادار را دیگران

کنندگان بهها اسههلام مشههکل  نداشههتند ولهه  بهها رسههد شههرک نظر م عبارت دیگههر، بهههبههه

 د.کنند موافگ نبودنها و تعبیرهای  که بعی  از اسلام م برداش 

 . وابستگی غربی5. ۳. ۴

 کشههور در زنههدگ  بههه منههدعلاقه آموزان مشههتا  وو زبههان دانشههجویان از گههروه دو هههر

. هها بهودمهورد نظهر آن امکانهات نبهود و جامعهه فعله  اصهل ، وضهعی  دلیش. بودند دیگر 

 دکردند طکر هاآن از برخ 

 مناسهب روشه  بهه مهردم امهروزه زیهرا ؛کهن  مکهان نقهش دیگهر  کشهور بهه دارم دوس  م  -

 ترییهر تهوانی نم  مها گوینهدم  ههاآن و انهدکرده فرامهو  را خهود واقعه  فرهن  و کنندنم  رفتار
 بنهابرای  بپهذیرم. را واقعیه  ایه  تهوان نم  مه  و دههی  انجهام خهواهی م  کهه را کار  هر و کنی 

 .داشهه  نخههواه  آن مههردم بهها مشههکل  بههدان  کههه کههن  زنههدگ  دیگههر جههای  در ده مهه  تههرجی 

ده ، از دلایهش همچنی ، داشت  امکانات و راحته  بیشهتر متناسهب بها کهار و فعهالیت  کهه انجهام مه 

 مه  م  برا  مهاجرت اس . )دانشجو(
 دارد وجههود بیشههتر  آزاد  آنجهها در زیههرا کههن  زنههدگ  دیگههر  کشههور در دارم دوسهه  مهه  -

 آموز()زبان .کن  انتخاب را خود راه دیگران دخال  بدون توان م  و

 . وابستگی هنری6. ۳. ۴

. بودنههد ایرانهه  سههنت  خواننههدگان و موسههیق  ها،ترانههه عاشههگ کنندگانتمههام شههرک 

 بهه را خهود احساسهات ههاآن. اسه  برتهری  و بهتهری  ایرانه  موسهیق  کردندم  فکر هاآن

 دکردند بیان زیر شر 

. شههاد  کههن  و آرامههش احسها  شههودم  باعهه  زیههرا ؛دارم دوسه  موسههیق  ایرانهه  را مه  -

 .اسهه  ، عرفههان  و معنههو پرمعنهه  بسههیار زیههرا ؛هسههت  سههنت  موسههیق  مهه   رفههدار سرسههخ 

 )دانشجو(
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 گوینهدم  هرآنچهه یها آن محتهوا  زیهرا ؛بهرماز شنیدن موسهیق  اصهیش ایرانه  لهذت م  م  -

 آموز()زبان .سنگی  و جذاب اس  بسیار

 کردنهدم  فکهر و داشهتند منفه  نگهر  نیه  کنندگانشهرک  ایرانه ، هها فیل  مورد در

 زیهر شهر  بهه ههاآن ها گفتهه از برخه . بایهد بهتهر از ایه  باشهد ایرانه  هها فیل  کیفی 

 داس 

 ههها فیل . نیسههتند قههو  کههاف  انههدازۀ بههه و نبههوده محتههوا  خاصهه  دارا  هههافیل  بیشههتر -

 )دانشجو( .هستند کمتر مفهوم 

 زن مه  حهد  مه . جالبنهد آنهها از کمه  تعهداد فقه . نیسهتند پرمعنه  و جهذاب هاآن اکثر -
 آموز()زبان .نباشد مه  چندان فیل  محتوا  و اس  شدن مشهور و درآوردن پول فق  نکته،

 گهرفت  نظهر در کهه بها بررسه  ایه  نکتهه بهود ،پهژوهش ایه  از اصل  هدف ورکل ، به

 معنهادار  آیها تفهاوت فرهنگه  و هنهر ، ایرانه ، غربه ، مهذهب ، وابسهتگ  زیرشهاخ  پن 

 بهوم  هها بهه فرهنه آن نظهر وابسهتگ  از همؤسسه آموزانزبهان دانشهجویان دانشهگاه و بی 

دانشههجویان و  ها دیههدگاه ،پههژوهش کیفهه  مرحلهه  در همچنههی ،. وجههود دارد یهها خیههر

نتههای   بههی  آیهها بررسهه  شههد تهها ببینههی  بههوم  بههه فرهنهه  وابسههتگ  دربههارۀآموزان زبههان

 داد نشهان مطالعهه بخهش کمه  ایه  .خیهر یها دارد مرایرت  وجهود کیف  و کم  ها قسم 

 آموزان تفهاوتو زبهان بهه فرهنه  بهوم ، بهی  دانشهجویان وابسهتگ  کل ، ازنظهر  وربه که

 در وابسههتگ  مههذهب  دانشههجویان شههد داده نشههان ،خههاص ور بههه. دارد وجههود دار معنهه 

تر  غربهه  پههایی  وابسههتگ  ولهه  میههانگی  ،برخوردارنههد از میههانگی  بالههاتر  و ایرانهه 

 زادهکههاف ، اشههرف و مطلههب آموزان دارنههد و ایهه  یافتههه، برخلههاف نتههای نسههب  بههه زبههان

( 2592) مرنههد  و نماسههتوده مهههران، مطالعهه  نتهای  امهها بهها ،اسهه ( 2591) وانه  و( 2599)

همچنهی ،  .تطبیهگ دارداسه ،  مهه  بسهیار دانشهجویان بهرا  دینه  هها ارز  که دریافتنهد

قههدم و نههاور  آموزان بهها نتههای  پیشبالههاتر بههودن میههانگی  وابسههتگ  غربهه  در میههان زبههان

 ه ممکهه مؤسسههآموزان در زبههان غربهه  وابسههتگ  بههودن بالههاتر ( مطابقهه  دارد. علهه 2551)

کههاف ، اشههرف و  براسهها  پههژوهش .باشههد هههادرسهه  آن ههها کتاب اسهه  محتههوا 

 گیرنههدم  قههرار اسههتفاده مههورد مؤسسههات در کههه انگلیسهه  ههها ابکت ،(2599)زاده مطلههب
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 1بها نظهرات سهوتومولینا و ماسهند  کهه اسه  غربه فرهنگ  موضهوعات از بسهیار  حاو 

 مشهههکات ،(9119) 2کریسهههتی  اسهههمی  ،(2599)(، عسهههگر  2591(، درخشهههان )2525)

 هایافتههه از بخههش ایهه  .اسهه  همسههو (2599) زارعهه  و( 2559) ،9دایهه  ون ،(2552)

انگلیسهه ،  زبههان شههدن جهههان  داد نشههان کههه اسهه ( 2596) 1الفرهههان پههژوهش بهها مطههابگ

 سهو  بهوم  بهه فرهنه  وابسهتگ  دادندسه   از سهم بهه را آموزان در مدرسهزبان بیشتر 

 کهه معنهااسه  بهدی  همسهو( 2551) جانسهون پهژوهش بها ها  ایه  پهژوهشیافته. دهدم 

شههاید . بپذیرنهد را آن فرهنه  آنکهه بهدون بیاموزنههد خهارج  زبهان تواننهدنم  هرگه  مهردم

دانشهگاه  زیهرا ؛باشهد زیادتر دانشهجویان بهه فرهنه  بهوم ، محهی  آموزشه  وابستگ  دلیش

 عههال  آمهوز  نظهر زیههر دانشهگاه اصهولاً. تهر  اسهه علم  ه، محهی مؤسسههدر مقایسهه بها 

گذراننههد. م  همؤسسههآموزان زبهان بههه نسههب  تر تخصصه  ههها دوره دانشههجویان، و اسه 

چههون زبهههان و  ؛آموزان هسههتندتر از زبههانتههوان گفهه  دانشههجویان آگههاهبنههابرای ، م 

خاصهه  از جملههه زبههان و  واحههدها انههد و ها  مربههوب بههه آن را مطالعههه کردهسیاسهه 

بهها مفههاهیم  چههون  غالبههاًکههه در ایهه  واحههدها  انههدگذراندهجامعههه، سیاسهه  و هویهه  را 

فرهنگهه  آشههنا  رفههت  هویهه  یهها اسههتحال  بههی  مار زبههان ، ازاسههتعمار فرهنگهه ، اسههتع

 ههها نیهه  بههرایهه  مفههاهی  علههاوه بههر اسههتفاده از کتههاب، بههه مدرسههان آن  بیعتههاًشههوند. م 

ه را از مؤسسههن وان تفههاوت اسههاتید دانشههگاه و مدرسههاعبارت دیگههر، شههاید بتههگههردد. بهههم 

 دیگر دلایش اررگذار دانس .

 نشههان ایرانهه  دانشههجویان وابسههتگ  بههه فرهنهه  بههوم  بالهها  علههاوه بههر ایهه ، میهه ان

 افتخههار احسهها  آن تاریخچهه  و ادبیههات کشههور، بههه نسههب  دانشههجویان کههه دهههدم 

آموزان زبهان بهه نسهب  ههاتوانهد بهه ایه  دلیهش باشهد کهه آنمهورد احتمالهاً م  ای . کنندم 

 هسههتند، نشههجویاندا از ترجههوان همؤسسههآموزان زبههان. دارنههد آگههاه  بیشههتر  همؤسسهه

 اصهال  و شهوند منهدعلاقه راحت نیه  بهه دیگهر فرهنه  کشهورها  بهه اس  ممک  بنابرای 

                                                             
1. Soto-Molina & MÃŠndez 

2. Christians Smith 

3. Van Dijk 

4. Alfarhan 
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 کنههد،م  ادعهها( 119 ص.، 2551) 9هینکههش کههه  ورهمههان. کننههد فرامههو  ترآسههان را خههود

 تههوازن و سیاسهه  اقتصههاد ، ههها ناامن  تهدیههد مههورد مههداوم  وربههه» 2فرهنگ هویهه 

 ایه ، بهر علهاوه .«ها هسهتندقهدیم  از پذیرترآسهیب ظهاهراً جوانهان و گیهردم  قهرار قدرت

 بهه را( 2591) فها م  و حجهاز  ها یافتهه وابسهتگ  زیهاد بهه فرهنه  بهوم  دانشهجویان،

 از وبهیشآموزان ک زبهان انگلیسه ، فرهنه  و زبهان بها آشهنای  دلیهشبهه کهه کشدم  چالش

شاهسهوند ، قنسهول  و  مطالعه  برخلهافنتیجهه  ایه  همچنهی ،. اندشهده جدا خود فرهن 

 رشههت  دانشههجویان ویههژهبههه خههارج ، زبههان دانشههجویان کههه اسهه ( 2595) گههشکامیاب 

 ازنظههر علههاوه،بههه .دادنههد دسهه  از اول فرهنهه  و بههه زبههان را خههود وابسههتگ  ،انگلیسهه 

 تفههاوت همؤسسههآموزان و زبههان دانشههجویان بههی  هنههر ، وابسههتگ  و فرهنگهه  وابسههتگ 

موسههیق   بههه گههروه دو هههر کههه گر آن اسهه ایهه  امههر نمایههان. نههدارد وجههود دار معنهه 

نتههای  تحلیههش بخههش کیفهه  . دهنههدم  اهمیهه  نیهه  هاسههن  بههه و دارنههد علاقههه کشورشههان

 را ایههران فرهنهه  ،دو ه هههرمؤسسههآموزان و زبههان دانشههگاه دانشههجویاننشههان داد کههه 

  هورآن ایرانیهان هکه بودنهد اگرچهه معتقهد .کردنهدم  افتخهار خهود بودنایران  به و تحسی 

 را ارزشهمند خهود تهاریخ یها سرچشهمه و ننهدکنمه  اسهتقبال فرهن  غن  خهود از باید، هک

ایه  نتیجهه برخلهاف نتهای  بخهش کمه  اسه  کهه نشهان داد دانشهجویان  .نندکم  فرامو 

تههوان گفهه  کههه  آموزان وابسههتگ  ایرانهه  بیشههتر  دارنههد. بنههابرای ، منسههب  بههه زبههان

تر و کنندگان کامههشه لههازم بههود تهها دیههدگاه و نظههرات شههرک نامپرسههشبعههد از   مصههاحب

 تر بیان شود. روش 

 ایههران فرهنهه  کههه بودنههد بههاور ایهه  دو بههر آموزان هههرهمچنههی ، دانشههجویان و زبههان

 ایههران فرهنهه  فقهه  بنههابرای ،. تههر اسهه امههروزه بسههیار پرمعن  فرهنهه  بههه نسههب  باسههتان

 ایرانهه ، سههنت  رویههدادها  و گرفتنههدم  نظههر در فرهنهه  اصههطلا  بههرا  را باسههتان

 وابسههتگ  کمهه ، نتیجهه  بهها مطههابگ. کردنههدشههعر ایرانهه  را سههتایش م  و ادبیههات ،هامراسهه 

 9بههراون بههه شههبیه هههاآن دیههدگاه. بههود برابههر آموزان تقریبههاًزبههان و دانشههجویان فرهنگهه 

                                                             
1. Hinkel 

2. cultural identity 

3. Brown 
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 بهها بایههد انگلیسهه  گسههتر  بههرا  مهها شههو »معتقههد بههود  کههه بههود( 257، ص. 2557)

 .«باشههد بههوم  همههراه ههها فرهن  و هههازبان بههه گههذار ارز  بههرا  زمههانه  ههها تلا 

 معتقهد و نبودنهد مهذهب  مراسه  در شهرک  بهه منهدعلاقه آموزان چنهدانو زبهان دانشجویان

 بخههش کمهه ، ابههمتفههاوت  بنههابرای . اسهه  یافتههه ترییههر اسههلام  ههها ارز  کههه بودنههد

 بها ایه  حهال، .بهود یکهدیگر مشهابه آموزان تقریبهاًزبهان و دانشهجویان مهذهب  ها وابستگ 

گههروه  دو هههر نههدارد و وجههود هنههر  وابسههتگ  در مشههابه بهها بخههش کمهه ، تفههاوت

. داشههتند مشههابه نظههرات ایرانهه  ههها فیل  و موسههیق  دربههارۀ آموزاندانشههجویان و زبههان

 مهههاجرت مههورد کننده درشههرک  دو گههروه هههر کمهه ، نتیجهه  برخلههاف ایهه ، بههر علههاوه

 داشهته دیگهر  کشهور در زنهدگ  بهرا  فرصهت  اگهر کردنهدم  فکهر ههاآن. عقیده بودنده 

 وابسهتگ  در تفهاوت  ههی  دههدم  نشهان تقریبهاً کهه کننهدم  اسهتفاده فرص  ای  از باشند

 در کنندگان،شههرک  شههاید دهههدم  متنههاق  نشههان ههها بخش .نههدارد وجههود هههاآن غربهه 

 شههکل  بههه سههؤالات آنکههه یهها باشههند نههداده پاسههخ هنامپرسههش بههه صههادقانه کمهه ، بخههش

تنههاق  نتههای   .کننههد بیههان خوب بههه را خههود ها ایههده بتواننههد دهندگانپاسههخ کههه انههدنبوده

کههه شههاید دهههد ههها  وابسههتگ  مههذهب ، غربهه  و ایرانهه  نشههان م کمهه  و کیفهه  در بخش

ه، هرچنهد کهه بسهیار نامپرسهششهود اسهتفاده از همی  دلیش اسه  کهه معمولهاً توصهیه م به

 شده نمایان شود.گرفتهیا نادیدهمتق  باشد، با مصاحبه همراه شود تا ابعاد پنهان 

دسههتر  اشههاره گیر  قابههش تههوان بههه نمونهههپههژوهش م ها  ایهه  جملههه محههدودی  از

بودن در یهه  زمههان   جررافیههای  و دردسههتر کنندگان بهها دسترسهه ، ن دیکههکههرد. شههرک 

اگهر کهه کننده در ههر گهروه در دسهتر  بودنهد شهرک  15معی  انتخاب شهدند. از ایه  رو 

علهاوه بهر ایه ، انجهام  .گردیهدتعداد بیشهتر  حاضهر بودنهد باعه  تعمهی  بیشهتر نتهای  م 

پههذیر ندلیش محههدودی  زمههان  امکاو همچنههی  مشههارک  بیشههتر بههه 1مههدتبررسهه   ولههان 

نبهود. محققههان از ههی  آزمههون خاصهه  کهه مربههوب بهه سههط  مهههارت زبهان باشههد اسههتفاده 

هها  درسه  انگلیسه  مختله  از اسهتفاده از کتاب پهژوهشنکردند. محهدودی  دیگهر ایه  

                                                             
1. longitudinal study 
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 در مؤسسههات اسهه  هرچنههد از 2ههها  انگلیسهه  آمریکههای فایههشو  1پیشههرف جملههه سههر  

منتشهر شهده و هه  در محتهوا مشهابه هسهتند، هها هه  توسه  آکسهفورد کهه ایه  کتاب آنجا

شههده، بایههد نسههب  بههه توجههه بههه نکههات طکر ههها را در یهه  سههط  قههرار داد. بههاتههوان آنم 

 برخورد کرد. بااحتیابتعمی  نتای  به سایر شرای  

تههوان بههه توجههه بیشههتر بههه نقههش فرهنهه  بههوم  در پههژوهش حاضههر م  کاربردههها از 

 یههادگیر  فراینههد در نبایههد را بههوم  فرهنهه  رد. نقههشآموزان اشههاره کههدانشههجویان و زبههان

 ترآسههان را دوم زبههان کنههدم  کمهه  آموزانزبههان بههه زیههرا ؛گرفهه  نادیههده دوم زبههان

آموزان بایههد درد کننههد کههه زبههان (12، ص. 2559) 3ویدوسههان گفتهه  بههگ  .بیاموزنههد

زبههان را در دسهه  بگیرنههد، از  بتواننههدآموزان زمههان  اسهه  کههه زبههان»مهههارت واقعهه  زبههان 

 توصههی . همچنههی ، «را  خودشههان واقعهه  سههازندفوایههد آن اسههتفاده کننههد و آن را بهه

ایهه  پههژوهش  کاربردههها ههها از دیگههر ها  جهههان  در کلا نظریهه  انگلیسهه  کارگیر بههه

 اس .

 گیری. نتیجه5

 تههیریر مطالعههه و یههادگیر  زبههان انگلیسهه  کههه داد نشههان حاضههر پههژوهش پایههان، در

 کههه  ورهمههان. دارد ههه  در مؤسسههه و دانشههگاه ههه  در آموزان،زبههان بههر انکههار  غیرقابههش

 آموزان مؤسسههزبهان و دانشهجویان فرهنه  بهوم  وابسهتگ  بهه ههای  بهی تفاوت شد، بیان

فکههر ،  بلههو  سهه ، محههی  آموزشهه ، تههوان بهههجملههه دلایههش ایهه  امههر م  از. دارد وجههود

از نهو   تیریرپهذیراشهاره کهرد کهه برخه  از ایه  مهوارد خهود،  آگاه  و می ان تجربه دانش،

دنبههال ایجههاد ترییههر در مههوارد  عبارت دیگههر چنانچههه بهههکتههاب و نههو  مههدر  اسهه . بههه

ازم اسه  کتهب مهورد اسهتفاده هستی  که خوشهایند سیاسهتگذاران زبهان انگلیسه  نیسه ، له

 گیرند. تر  قرارها  دقیگبی ن ای  زبان زیر طرهو مدرسا

  

                                                             
1. Headway 

2. American English Files 

3. Widdowson 
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 مصاحبه سؤالات: پیوست

1. Have you felt any changes in yourself with regard to identity during these years? 

If so, tell me about it.  

2. In your opinion, what are some things that define a culture? For example, music, 
language, …  

3. What do you think is interesting about Iranian culture?  

4. What do you like about your culture?  

http://www.hum.uva.nl/teun/dis-pol-ideo.htm
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5. What don't you like about your culture?  

6. What is your idea about Islam in Iran?  

7. Do you usually participate in religious ceremonies?  
8. Do you actually believe in your religion or you accept it just because you were 

born in Iran?  

9. What in your culture are you most proud of?  

10. If you could change one thing about your culture, what would it be?  
11. Would you ever consider marrying or dating someone from another culture?  

12. Would you ever consider living permanently in a country other than your home 

country? Why or why not?  
13. What culture besides your own do you admire and why?  

14. What is your idea about Iranian literature and poetry? 

15. How do you see Iranian writers versus foreign ones?  
16. Do you prefer to read Persian story books or foreign story books? Why?  

17. What is your idea about Iranian history?  

18. Would you introduce yourself as an Iranian in a foreign country?  

19. How do you see Norouz holidays versus Christmas holidays?  
20. What is your idea about traditional customs here in Iran?  

21. Do you like to wear traditional costumes or you would rather wear some modern 

clothes?  
22. How do you see Iranian traditional music? 

23. What is your favorite genre in music and why?  

24. What is your idea about Iranian movies?  

25. Do you prefer to watch an Iranian movie or foreign movie? Why?  
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 اس .
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