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Abstract  
 

Due to the IT of today's world, the unrestricted 
access of foreign language users to the various 

contents of language, and that language and 

culture are two integral components of the process 
of foreign language learning, this research seeks 

to assess the cultural resistance of the students 

majoring in English language teaching and 
literature toward the incompatible aspects of 

Western culture included in online and offline 

resources from the first year to the last year of 
their B.A. To this end, 31 students majoring in 

English literature and 25 students majoring in 

English language teaching took a thirteen-item 
cultural resistance questionnaire in which each 

item contained five options ranging from the 

highest level of cultural resistance to the lowest 
level of cultural resistance toward the 

incompatible aspects of Western culture. After 

analyzing the data by Paired-Samples T-Test, 
Wilcoxon Signed-Rank Test, and ANCOVA, this 

study showed that there was no significant 

difference in terms of the level of cultural 
resistance toward educational resources among 

English language teaching and English literature 

students from the first year to the third/fourth year 
of their learning. The findings of this study 

provide material developers, professors and 

teachers, and foreign language learners with a 
better understanding of the potential impacts of 

Western culture on the foreign language learning 
process. 
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 مقدمه

شد که هدف نهایی یادگیری زبان خارجه رسیدن (، زمانی تصور می31: 5661) 3به نقل از ریچاردز

است. بنابراین، « فرهنگ، ادراک، و گفتار»زبان بومی در امر  ورانگویشه سطح مشابه ب

( 5661) 5شد. طبق نظر کوکبومی برای فراگیران زبان به کار گرفته می ورانگویشاستانداردهای 

 های زبان )از آواشناسی گرفته تابومی در تمامی الیه ورانگویشاز آنجایی که رعایت استانداردهای 

( 5661فرهنگ( انتظاری غیرمنطقی و حتی تقریباً غیرممکن است، مفهوم کاربر زبان توسط کوک )

مطرح شد. با این مضمون که فراگیران ما، کاربران زبان هستند که زبان را به منظور ارتباط به کار 

از  گنجد.بومی به خوبی در این چارچوب نمی ورانگویشبندند. لذا چهارچوب استانداردهای می

های متفاوتی به ابعاد فرهنگی )به خصوص ابعاد های مختلف نگاهطرفی دیگر در حوزه فرهنگ دولت

اوماجیو  های خارجه دارند. بسیاری از محققان، از جملهزبان ورانگویشناسازگار فرهنگی( 

د که دارن( اظهار می5662) 4( رابطه بین زبان و فرهنگ را تأیید کردند. گنک و بادا5663)1هدلی

بدون مطالعه فرهنگ، آموزش زبان ناقص است. از نظر آنان شناخت مردمان و فرهنگِ زبانی که 

باشند امری حیاتی است و یادگیری یک زبان جدید چیزی فراتر از فراگیران در حال یادگیری آن می

برای برقراری ترین وسیله دانستن واژگان و قواعد آن زبان است. بنابراین زبان جزئی از فرهنگ و مهم

باشد. افراد اجتماع برای تعامل با یکدیگر به دو بعد به ارتباط و ایجاد تعامل بین افراد جامعه می

 پیوسته و ناگسستنی زبان و فرهنگ نیازمندند.هم

برانگیز بوده است. در تلفیق فرهنگ و تدریس آن در آموزش زبان خارجه همواره موضوعی چالش

متون آموزشی زبان خارجه، گروهی معتقدند که تدریس یک زبان خصوص گنجاندن فرهنگ در 

اصلی آن زبان همراه باشد و  ورانگویشخارجه باید با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی زبان هدف و 

های فرهنگی و هنجارهای زبان گروهی نیز معتقدند که آموزش زبان باید مستقل از آموزش ارزش

ای تربیت خواهند ، افراد دوزبانه(5633) 2زادهگلآبادی و آقاور تاجصورت به باهدف باشد؛ در غیراین

باشند و این امر هدف غایی آموزش نیست و تنها دوزبانگی را هدف نهایی شد که دو فرهنگی نیز می

اشاره کرده است، هدف در تدریس  (3890) 0طور که برییرولی همان. دانندآموزش زبان خارجه می

 است، نه لزوماً دوست داشتن یا وابستگی فرهنگی. فرهنگ، پرورش فهم

دهد؛ بلکه، این مردم هستند که ( فرهنگ، زندگی مردم را شکل نمی5630) 1به اعتقاد واگنر

( معتقد است 5663) 9دهند. از آنجایی که تاناسوالسدائماً فرهنگ را )با استفاده از زبان( تغییر می
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و در آن تأثیرگذار است. یکی از اهداف فراگیران در  زبان در درون یک فرهنگ، وابسته به آن

( یکی 5632) 3برای مثال اسمیت .یادگیری زبان خارجه برقراری ارتباط با کاربران زبانِ هدف است

داند. از دالیل استفاده از زبان انگلیسی را معطوف به برقراری ارتباط با مخاطبان بومی این زبان می

زبان قسمتی از فرهنگ و »گوید: وص ارتباط زبان و فرهنگ میدر خص( 311:  5666) 5براون

اند، طوری که کسی تنیده شدههمای درفرهنگ قسمتی از زبان است؛ هر دو به طور پیچیده

 «. تواند آن دو را بدون از دست دادن اهمیت زبان یا فرهنگ از هم جدا کندنمی

بان مشروط به اکتساب دانش فرهنگی موفقیت در یادگیری ز»(، 31: 5665) 1طبق گفته تسنگ

( نیز معتقدند که یادگیری زبان خارجه باید از اکتساب قواعد 5633) 4نساجی و فوتوس«. است

گرامری فراتر برود؛ فراگیران زبان خارجه باید بدانند که چگونه زبانِ هدف را در بافت زندگی واقعی 

( بر نقش 5638) 2است، همچنین بانویلینبه کار برند. آموزش یک زبان بدون فرهنگش غیر ممکن 

 کند. ناپذیر فرهنگ و زبان بر هم تأکید میجدایی

( با بررسی زبان آلبانیایی به رابطه زبان و فرهنگ پرداخت. او نشان داد که 5638) 0کراسنیقی

 تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد. همچنین او به این نتیجهاستفاده از یک کلمه می

ناپذیر از های فرهنگی را بیان کنیم و زبان، جداییتوانیم باورها و ارزشاز طریق زبان می رسید که

( تأثیر فرهنگ در سبک یادگیری را مورد بررسی 3191فرهنگ است. حسینی فاطمی و پیشقدم )

د. از های غالب یادگیری در دانشجویان ایرانی را مورد مطالعه قرار دادنقرار دادند. آنان سبک

کننده سبک تواند تعیینهای فرهنگی یک جامعه میتوان نتیجه گرفت که الگوهای آنان مییافته

( 5666) 1یادگیری فراگیران آن باشد و این خود به رابطه نزدیک زبان و فرهنگ اشاره دارد. جیانگ

دهد که می چینی و انگلیسی به خوبی نشان ورانگویشبا بررسی ارتباط کلمات با فرهنگ در بین 

در نتیجه الزمۀ  توانند وجود داشته باشند.ناپذیر هستند و بدون یکدیگر نمیزبان و فرهنگ جدایی

یادگیری زبان یک کشور، دانستن فرهنگ آن کشور است و الزمۀ یادگیری فرهنگ یک کشور، 

ن و فرهنگ ها و آداب و رسوم آن کشور است. تعاریف زباها، ارزشور شدن در گسترۀ دیدگاهغوطه

هم را گویا است. این واقعیت رابطه نزدیک این دو مفهوم و در حقیقت وابستگی زبان و فرهنگ  به

آموزانی که توانایی تعامل صحیح در ای که پرورش زبانکند به گونهدر آموزش زبان نیز نمود می

ود. آموزش زبان جامعه زبانی هدف را داشته باشند در سایه آموزش همزمان فرهنگ ممکن خواهد ب

تواند به ترس از اینکه افراد آموزش دیده بدون آموزش فرهنگ امکان پذیر نیست، اما این مسئله می

 زدگی و تهاجم فرهنگی شوند منجر شود.دچار غرب
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ای الگوهای رفتاری خاص خود را دارد که به عنوان فرهنگ آن جامعه برای مردم آن هر جامعه

های و برای جوامع دیگر تعریف نشده و ناآشناست. برخی از ویژگیاجتماع مورد قبول و آشنا 

های عام فرهنگی ها به عنوان ویژگیها در جوامع، مشترک هستند که از آنفرهنگی و رفتاری انسان

(. 5638توان نام برد )بانویلین، های عام فرهنگی میشود؛ زبان را به عنوان یکی از این ویژگییاد می

گاهی اوقات جمالت صحیح زبانی وقتی در متن فرهنگی متفاوت قرار (، 5661) 3از نظر شولتز

توانند باعث در نتیجه، تضادهای فرهنگی می .توانند باعث بدفهمی و سردرگمی شوندگیرند میمی

 توانند منجر به تسهیل ارتباط با دیگران شوند.بروز سردرگمی و تشابهات فرهنگی و در نهایت می

توانش  .توانش ارتباطی، فاکتور اصلی در ساختن معناست (،5639) 5ر سوینانبا توجه به نظ

کارگرفتن قواعد گرامری زبان بلکه به دانستن اینکه چه زمانی، کجا و ارتباطی نه تنها به توانایی به

خطاب به چه کسی آن جمالت را درست استفاده کنید اشاره دارد. توانش ارتباطی شامل آنچه که 

باشد. بان خارجه باید برای استفاده درست از زبان در یک زمینه  فرهنگی خاص بداند مییک کاربر ز

دانست. از نظر او قابلیت زبانی؛ او توانش ارتباطی را دانش کاربرد زبان و نیز توانایی کاربرد آن می

آن جامعه هایی که در یک جامعۀ زبانی برای گوینده و یا شنوندۀ یعنی توانایی درک و تولید عبارت

شناختی زبان جهت تعامل تعریف شده هستند. افراد یک اجتماع، همزمان از معلومات زبانی و جامعه

(، چهار 3891) 4کنیل( و 3896) 1گیرند. در مطالعات کنیل و سواینو ارتباط با یکدیگر بهره می

 -توانش اجتماعیدهند که عبارتند از: توانش دستوری، جزء، ساختار توانش ارتباطی را تشکیل می

( توانش دستوری، 3896) 5زبانی، توانش کالمی، و توانش راهبردی. طبق گفته کنیل و سواین

آوریم. توانش کالمی، توانایی فراگیران در اتصال صالحیتی است که با تسلط بر زبان به دست می

انش قواعد زبانی، د-جمالت و ساختن یک کلیت معنادار از یک سری سخنان است. توانش اجتماعی

کنند و عملکرد تعامل را فرهنگی زبان است که فهم نقش افراد، اطالعاتی که مبادله می-اجتماعی

طلبد. توانش راهبردی، شامل راهبردهایی است که فراگیران برای جبران دانش ناقص خود از می

نتیجه  (5665)گ گیرند تا ارتباط پایدار باشد. از این مدل و نظر تسنقواعد زبانِ هدف به کار می

تنها باید شامل دانش زبانی بلکه باید شامل دانش گیریم که توانش برای یک ارتباط مؤثر نهمی

 زبانی نیز باشد. -اجتماعی

 شود: ( یادگیری زبان خارجه چهار اصل را شامل می3881) 2به عقیده بایرم 

نِ ارتباطی توجه بیشتری . یادگیری زبان: این اصل به یادگیری زبان با رویکرد آموزش زبا3

کند تا رابطه بین دو پدیدۀ زبان . آگاهی زبانی: این اصل فرصتی را برای فراگیران ایجاد می5کند. می

های زبانی فراگیران با درک و فرهنگ را درک کنند. این بخش از طریق ایجاد ارتباط بین مهارت
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های خاص به درستی استفاده کند فراگیران، زبان را در موقعیتفرهنگ خارجه، کمک می

معتقد است که آگاهی فرهنگی  (3883. آگاهی فرهنگی: بایرم )1(. 5662،  3کنند)اسالمی راسخ

تمرکز « فرهنگیفرهنگی به بینمسئله تغییر از توانش تک»بُعد غیرزبانی از فرهنگ است که بر روی 

گاهی فرهنگی بُعد مهمی در کنند که پرورش آاضافه می« 1برودی»و « 5بیتمن»دارد. همچنین، 

دهند که ( پیشنهاد می5632) 4(. اکوا و کامنس5665؛ بیتمن، 5664آموزش فرهنگ است )برودی، 

آموزان در توانش زبانی توسعه آگاهی امر مهمی برای معلمان زبان خارجه است؛ زیرا ناتوانی دانش

این اصل اشاره به تجربیات  . تجربه فرهنگی:4تواند به خاطر فقدان توانش فرهنگی باشد. می

مستقیمی دارد که فراگیران زبان خارجه از فرهنگِ هدف چه از طریق مسافرت و چه از طریق فضای 

مشابه در کالس دارند. دو چیز در تنظیم این مدل باید در نظر گرفته شود. اول اینکه، این چهار اصل 

وم اینکه، تناسب دقت و زمان اختصاص های تدریس از هم جدا نیستند و ددر مواد آموزشی یا روش

تواند تعیین شود. ارزش قابل توجه یافته به این چهار اصل با توجه به سن و پیشرفت فراگیران می

اند تا خود و جهان پیرامون این مدل در این است که فراگیران زبان خارجه در حقیقت آموزش دیده

دهد، آموزان در کالس زبان خارجه میول دانشخود را درک کنند و این امر دید مثبتی به زبان ا

آموزان از رویکرد قیاسی در باال بردن آگاهی زبانی و (، ممکن است دانش3881زیرا طبق نظر بایرم )

فرهنگی خود استفاده کنند. مدل بایرم فرآیند یادگیری زبان خارجه، توانش فرهنگی فراگیران و 

هد. در مجموع این مدل یک بنیان نظری را برای توسعه دمی شدن آنان را توضیحفرآیند اجتماعی

کند. بسیاری از محققان و فرهیختگان زبان خارجه از جمله فرهنگی فراهم میتوانش ارتباط بین

( نشان دادند که هدف نهایی فراگیران زبان خارجه ایجاد توانش 5665) 2( و سرکو3881بایرم )

 باشد.فرهنگی میارتباط بین

 9(، و ویلبر5669) 1(، مگنن5633) 0بسیاری از محققان از جمله پرودین و پورتفیلیوبنابراین، 

که هنوز فرهنگ به عنوان -( بر این باورند 5663(، اوماجیو هدلی )5660) 8(، کنوتسان5661)

طور مؤثر با شود؛ نه عنصری که باید بهدر نظر گرفته می -شودجزیی افزودنی که به زبان اضافه می

(، ادغام زبان و 998: 5661) 36درسی ادغام و ترکیب شود. طبق گفته النتولف و جانسن برنامه

در خصوص زبان و  «ذهنیت دو قطبی»دهد که فرهنگ در آموزش زبان های خارجه نشان می

فرهنگ در این حرفه ادامه دارد. بنابراین، نظام آموزشی باید عالوه بر چهار مهارت مرسوم خواندن، 

                                                           
1. Eslami-Rasekh 

2. Bateman 
3. Broady 

4. Acquah & Commins 

5. Sercu 
6. Perraudin & Porfilio 

7. Magnan 

8. Wilbur 
9. Knutson 

10. Lantolf & Johnson 
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فرهنگی را نیز به عنوان یک مهارت پرورش دهند. کردن و گوش کردن، توانش بیننوشتن، صحبت 

محققان دالیل زیادی را شناسایی کردند که چرا تدریس فرهنگ همچنان مشکل ساز است. برای 

کند که نداشتن وقت کافی برای تدریس و در تحقیق خود بیان می (5663مثال، اوماجیو هدلی )

دانش کافی دربارۀ فرهنگ است که عدم ادغام فرهنگ در برنامه درسی را ترس معلمان از نداشتن 

(، ابراز کردند که نگرانی در خصوص ادغام فرهنگ در 3184نیا و حسینی )به همراه دارد. التیامی

آموزش زبان انگلیسی بیشتر به عواملی مانند آگاهی کم معلمان زبان انگلیسی از فرهنگ هدف، 

منابع درسی مناسب و نیز البته نبود یک شیوه و راهنمای مناسب برای محدودیت زمانی، نبود 

فرهنگی، معلمان (، در تدریس مسائل بین3182آموزش فرهنگ مربوط است. به عقیده حسینی )

ای آموزان خواهد گذاشت و باید از چه شیوهدانند که این امر چه تأثیری در یادگیری زباننمی

آن اختصاص دهند.  او معتقد است که ارتقای توانش فرهنگی باید  استفاده کنند و چقدر وقت به

 یکی از اهداف آموزش زبان خارجی باشد.

-های ناهای محلی خود در برابر جنبههای آموزشی به فکر صیانت از فرهنگبسیاری از نظام

ع متعدد و دانیم که دانشجویان ما به منابسازگار فرهنگ خارجه در یادگیری زبان افتادند. ما می

در مقایسه با منابعی که توسط  -سانسور نشده برخط)آنالین( و غیربرخط)آفالین( عمدتاً رایگان 

های دسترسی دارند. از آنجایی که در نظام آموزشی ما تفاوت -شان معین شده است مدرسان

ویان ما های ناسازگار فرهنگ غرب مورد توجه است، سؤال این است که چقدر دانشجفرهنگی و جنبه

دهند و آیا این منابع نامحدود و بعضاً مختلط با ابعاد ناسازگار نسبت به آن ابعاد مقاومت نشان می

 فرهنگ غربی تاثیری در مقاومت فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران دارد؟ 

حفظ فرهنگ و زبان )های( بومی در حالی که از »(، اظهار کرد 5664) 3طور که مادینوهمان

کنیم، چالشی است که از ارتباطات فراگیرتر برخوردار است استفاده میمزایای ادغام آن با زبانی که

طور که از سوی دیگر، همان«. رو با آن کنار بیاییمهای پیشخیلی از ما بدون شک باید در سال

ت داشتن ( اشاره کرده است، هدف در تدریس فرهنگ، پرورش فهم است، نه لزوماً دوس3890برییر )

 یا وابستگی فرهنگی.

در دنیای امروز، دانشجویان دسترسی رایگان و نامحدودی به مطالب زیادی هم به صورت برخط 

توانند همچون گذشته بر نوع مطالبی که و غیربرخط دارند. بنابراین، مراکز نظارت آموزشی ما نمی

شود که گونه تصور میوه، اینشوند کامالً نظارت کنند. به عالدانشجویان ما از آن تغذیه می

التحصیلی ذکر دانشجویان ادبیات انگلیسی به دلیل نوع مطالبی که در برنامه درسی آنان برای فارغ

باشد، بیشتر شده است که شامل مطالبی مربوط به فلسفه غربی در سطوح مختلف آموزش عالی می

تند. با در نظر داشتن این موضوع از دانشجویان آموزش زبان انگلیسی به فرهنگ غربی متمایل هس

شود: آیا دانشجویان ادبیات و آموزش زبان انگلیسی در هنگام یادگیری در ذهن، این سؤال مطرح می

                                                           
1. Modiano 
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که با فرهنگ اسالمی  -های فرهنگ غرب منعکس شده در منابع مزبورزبان انگلیسی در برابر جنبه

التحصیلی مقاومت یکسانی دارند یا متفاوت در ورود به دانشگاه و هنگام فارغ -ایرانی مغایر است

 است؟ 

 های پژوهشفرضیه

. مقاومت فرهنگی دانشجویان ادبیات انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غرب، از سال 3

 های آخر تفاوت معناداری وجود دارد.اول به سال

ر فرهنگ غرب، از . مقاومت فرهنگی دانشجویان آموزش زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگا5

 های آخر تفاوت معناداری وجود دارد.سال اول به سال

. مقاومت فرهنگی دانشجویان آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار 1

 فرهنگ غرب تفاوت معناداری با هم دارد.

 

 شناسی روش

از آنجا که تغییر این مقاومت از شد. بامی 5نگرانهو طولی پس 3روش تحقیق از نوع مطالعۀ پیمایشی

نگرانه های آخر )سوم/چهارم( مدنظر بود از آنان خواسته شد تا نگاهی طولی و پسسال اول به سال

به سال اول خود داشته باشند و نوع نگرش انتقادی خود در سال آغازین ورود به دانشگاه را از طریق 

  پرسشنامۀ ارائه شده، بیان کنند.    

آماری این پژوهش را دانشجویان سال سوم و چهارم رشته آموزش زبان و ادبیات انگلیسی  جامعۀ

دانشجوی  38دانشجو ) 13دهند. در گرایش ادبیات انگلیسیدانشگاه مازندران و اراک تشکیل می

دانشجوی دختر و  32دانشجو ) 52دانشجوی پسر( و در گرایش آموزش زبان انگلیسی  35دختر و 

 19نفر در گرایش ادبیات انگلیسی و  42پسر( شرکت نمودند. در این تحقیق ابتدا به دانشجوی  36

نفر در گرایش آموزش زبان انگلیسی با توجه به عالقمندی دانشجویان جهت شرکت در این تحقیق 

 20ها، در نهایت پرسشنامه داده شد که با توجه به ناخوانا و یا مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامه

درصد فراوانی شرکت کنندگان  (3)مه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  در جدول پرسشنا

 قرار گرفته است.     

در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ مقاومت فرهنگی کسائیان و 

ارای گویه است که هر کدام د 31( استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 5633) 1سوباکریشنا

پنج گزینه )کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامالً مخالفم( در طیف لیکرت بود. برای 

، 2ها به هر مقیاس یک ارزش عددی داده شد: کامالً موافقم = گذاری عددی پاسخمحاسبه و ارزش

ر گویه به سه . سپس پنج گزینه ه 3، کامال مخالفم = 5، مخالفم =1، نظری ندارم =  4موافقم =
                                                           
1. survey study 
2. retrospective longitudinal study 

3. Kasaian & Subbakrishna 
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ها، طبقه اول یا طبقه تأیید بیشترین میزان مقاومت بندی پاسخطبقه تقسیم شدند. از لحاظ طبقه

باشد. طبقه دوم می 2و  4دهد و شامل گزینه های در برابر ابعاد ناسازگار فرهنگ غرب را نشان می

تفاوتی به ابعاد ناسازگار شود و بییا طبقه خنثی یک گزینه میانی یا همان گزینه سه را شامل می

دهد و طبقه سوم یا طبقه رد مقاومت فرهنگی که بیشترین میزان پذیرش فرهنگ غرب را نشان می

 34باشد. پس از تدوین می 5و  3های دهد و شامل گزینهابعاد ناسازگار فرهنگ غرب را نشان می

زبان انگلیسی این ابزار در  گویه و تأیید اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین حوزه آموزش

( با چرخش PCAآموزان دبیرستان توزیع شد و سپس، از تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی )میان دانش

های بالقوه استفاده ای پرسشنامه و استخراج مؤلفهواریماکس جهت حصول اطمینان از اعتبار سازه

شد. سه مؤلفه با واریانس کلی  تنظیم ±26/6شد. کمترین گنجایش قابل قبول برای هر مورد، روی 

حذف شد و پرسشنامه اعتبار یافته شامل  PCAدر نتیجه اجرای  31استخراج شد. گویه  041/02

 گویه شد.  31
نفر  16میزان پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در یک اجرای مقدماتی بین 

از پایایی خوبی برخوردار است. در نهایت جهت بدست آمد. با توجه به این مقدار، پرسشنامه  110/6

ای عالمت ویلکاکسون و تحلیل همبسته، آزمون رتبه tهای ها از آزمونتجزیه و تحلیل داده

 کوواریانس استفاده شد. 

 

 هایافته

جهت بررسی نوع مطالعات در میان دانشجوبان دو گرایش آموزش و ادبیات انگلیسی از دانشجویان 

درصد از دانشجویان گروه آموزش انگلیسی  12یق مطالعاتی خود را بیان کنند. خواسته شد سال

 08درصد است،  1که این عدد برای گروه ادبیات کنند. درصورتیهای علمی را مطالعه میکتاب

درصد هم  34های متفرقه ادبیاتی و حدود درصد از دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی کتاب

که این اعداد به ترتیب برای گروه آموزش انگلیسی کنند؛ درصورتیمی های فرهنگی مطالعهکتاب

رسد که بین عالیق دانشجویان به درصد است. با توجه به تفاوت توزیع دو گروه به نظر می 0و  58

 های غیردرسی تفاوت وجود دارد.کتاب
نشجویان ادبیات و آموزش های توصیفی مقاومت فرهنگی نسبت به منابع آموزشی در بین دا( آماره1جدول )

 های آخرزبان انگلیسی از سال اول به سال

 گروه سال تعداد میانگین انحراف استاندارد واریانس

  اول 13 01/5 24/6 58/6

 چهارم 13 04/5 21/6 11/6 ادبیات انگلیسی

  اول 52 91/5 48/6 54/6

 چهارم 52 99/5 24/6 58/6 آموزش انگلیسی
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های حاصل از پرسشنامه در سال اول و سال چهارم گروه ( میانگین داده3)با توجه به جدول 

 است.  99/5و  91/5،  04/5، 05/5ادبیات انگلیسی و آموزش انگلیسی به ترتیب برابر با 
  اسمیرنف-بررسی نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف (2)جدول 

 سطح معناداری
مقدار آماره آزمون 

رنفاسمی-کولموگروف  
 گروه تعداد

666/6  52/6  ادبیات انگلیسی 13 

56/6  34/6  آموزش زبان انگلیسی 52 

 

ها با توجه به سطح معناداری در گروه آموزش انگلیسی ( فرض نرمال بودن داده5طبق جدول )

(62/6p>( پذیرفته شده و برای گروه ادبیات انگلیسی )62/6p< رد شده است. بنابراین برای گروه )

همبسته و برای گروه ادبیات، از معادل  tها از آزمون زبان انگلیسی، جهت بررسی تفاوتآموزش 

 ای عالمت ویلکاکسون استفاده شد. ناپارامتری این آزمون یعنی آزمون رتبه

. مقاومت فرهنگی دانشجویان ادبیات انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غرب، از سال 3

 معناداری وجود دارد. های آخر تفاوتاول به سال
آزمون ویلکاکسون جهت بررسی میزان تأثیر محتوای منابع آموزشی بر مقاومت فرهنگی  (3)جدول 

 دانشجویان ادبیات انگلیسی

 p آماره آزمون گروه

 666/3 666/6 ادبیات انگلیسی

هنگی ( فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار مقاومت فر1با توجه به اطالعات جدول )

نسبت به کتب آموزشی از سال اول به سوم وچهارم در بین دانشجویان ادبیات انگلیسی تایید 

 شود. یعنی مقاومت فرهنگی دانشجویان از سال اول به سال چهارم تغییر معناداری نکرده است.می

 . مقاومت فرهنگی دانشجویان آموزش زبان انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار فرهنگ غرب، از5

 های آخر تفاوت معناداری وجود دارد.سال اول به سال

جهت بررسی میزان تأثیر محتوای منابع آموزشی بر مقاومت فرهنگی  همبسته t( آزمون 4جدول )

 دانشجویان آموزش زبان انگلیسی 

p 
df 

 t 
خطای معیار 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 گروه میانگین

28/6 54 24/6- 36/6 23/6 62/6 
زبان آموزش 

 انگلیسی
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(، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار مقاومت فرهنگی نسبت به 4بر اساس جدول )

شود. کتب آموزشی از سال اول به سال چهارم در بین دانشجویان آموزش زبان انگلیسی تایید می

 ت.یعنی مقاومت فرهنگی دانشجویان از سال اول به سال چهارم تغییر معناداری نکرده اس

. مقاومت فرهنگی دانشجویان آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی نسبت به ابعاد ناسازگار 1

 فرهنگ غرب تفاوت معناداری با هم دارد.

در این بخش، هدف مقایسه تأثیر محتوای منابع آموزشی بر مقاومت فرهنگی، بین دو گروه 

ثر احتمالی سال اول است. برای بررسی آموزش و ادبیات انگلیسی در سال چهارم، همراه با حذف ا

های فرضبعد از اطمینان از برقراری پیشاین سؤال از تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد. 

ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس از جمله نرمال بودن، خطی بودن و همگنی واریانس گروه

 لون از تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد.
جهت مقایسه تأثیر محتوای منابع آموزشی بر مقاومت فرهنگی، بین دو گروه  تحلیل کوواریانس (5)جدول 

 دانشجویان ادبیات زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

 مجموع مربعات منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F p 

 666/6 11/41 81/1 3 81/1 سال اول

 451/6 02/6 33/6 3 33/6 گروه

   31/6 21 94/9 خطا

    22 85/30 کل

( تفاوت معناداری بین 2( در جدول )<62/6pبا توجه به معنادار نبودن اثر متغیر گروه )

دانشجویان سال چهارم با حذف مقاومت فرهنگی دانشجویان در سال اول مشاهده نشده است؛ یعنی 

محتوای کتب آموزشی بین دانشجویان  در سال چهارم تحصیلی از لحاظ مقاومت فرهنگی نسبت به

 آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 گیری نتیجه

های سالاین تحقیق نشان داد که میزان مقاومت فرهنگی نسبت به منابع آموزشی از سال اول به 

لیسی تفاوت معناداری وجود در بین دانشجویان آموزش زبان انگلیسی و دانشجویان ادبیات انگ آخر

همچنین در میزان مقاومت فرهنگی نسبت به منابع آموزشی در میان دانشجویان آموزش  .ندارد

زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی در سال چهارم تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، 

که  -جود برخط و یا غیربرخطمنابع آموزشی ارائه شده توسط مدرسین و یا دیگر مواد آموزشی مو

تغییری در میزان مقاومت  -گونه نظارت و یا سانسوری در دسترس دانشجویان هستندبدون هیچ

 سال تحصیلی به وجود نیاورده است.  4فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی در طی 
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یگر علیرغم اینکه دانشجویان دسترسی گسترده و نامحدودی به مطالب درسی دارند و اینکه د

رسد از توانند همچون گذشته بر نوع مطالب نظارت کنند به نظر میمراکز نظارت آموزشی، نمی

های آخر کم نشده است و لذا با توجه به اینکه شدت مقاومت فرهنگی آنان از سال اول به سال

باشد نیازی نیست نگران خودباختگی فرهنگی در میان های تحقیق از منظر دانشجویان مییافته

نسل جوان خود باشیم. دانشجویان ادبیات انگلیسی که برنامه درسی آنان در مقطع کارشناسی شامل 

باشد، مقاومت مشابهی را در خصوص ابعاد ناسازگار مطالبی مربوط به فلسفه و ادبیات غربی می

اند؛ دانشجویان آموزش زبان فرهنگ غرب نسبت به دانشجویان آموزش زبان انگلیسی نشان داده

 -نسبت به دانشجویان ادبیات انگلیسی–نگلیسی که با حجم بسیار کمتری از فلسفه و ادبیات غربی ا

دارند. همچنین دانشجویان در دو  نسبت به منابع آموزشیشوند نیز مقاومت یکسانی آشنا می

های ناسازگار فرهنگ غرب منعکس گرایش ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی در برابر جنبه

های آخر مقطع کارشناسی مقاومت فرهنگی یکسانی نشان ه در منابع برخط و غیربرخط در سالشد

اسالمی اشاره کرد که مانع از -دهند. از دالیل این امر شاید بتوان به غنای فرهنگ اصیل ایرانیمی

 شود.خودباختگی فرهنگی در میان دانشجویان ایرانی می

باشد؛ کسائیان و ( همسو می5633سوباکریشنا ) نتایج این پژوهش با پژوهش کسائیان و

آموزان، شدیداً آموزش زبان انگلیسی به ( نشان دادند مسئولین و والدین دانش5633سوباکریشنا )

( اظهار داشته است که 554: 5664های فرهنگ غربی آن را رد کردند. اگرچه مادینو )همراه ارزش

که ارتباطات فراگیرتر  که از مزایای ادغام آنان با زبانیحفظ فرهنگ و زبان )های( بومی ما در حالی

رو با آن های پیشکنیم، یک چالشی است که خیلی از ما بدون شک باید در سالدارد استفاده می

 کنار بیاییم.

تحقیق حاضر نشان داده است که نسل فعلی ما با توجه به دسترسی نامحدود به منابع مرتبط 

اند و با همان ساختار ذهنی در خصوص ابعاد ناسازگار رهنگی نشدهدرسی، دچار خودباختگی ف

 اند.  اند در سال آخر، فارغ التحصیل شدهفرهنگ غربی که در سال اول داشته

پذیرد. افرادی که با هم ارتباط فرهنگی صورت میدر نتیجه برقراری ارتباط زبانی در ارتباط بین

یرامون خود دارند و در زمان برقراری ارتباط با یکدیگر کنند درک متفاوتی از جهان پبرقرار می

توان عالوه بر برقراری سطح کنند. لذا در هر ارتباط میهای فرهنگی خود را نیز منتقل میارزش

افتد اجتماعی نیز بود. در نتیجه ارتباط موفق زمانی اتفاق می-زبانی شاهد برقراری سطوح فرهنگی

(، 5633زاده )گلآبادی و آقاصورت، طبق عقیده تاجغیر این که هر سه سطح رعایت شوند؛ در

معتقد است محتوای کتب درسی باید  (5661) 3اختالل در درک همدیگر رخ خواهد داد. بیکر

آموزان را نسبت به فرهنگ زبان مقصد آگاه سازد و در عین حال آنها را باید تشویق کرد تا دید زبان

-آبادی و آقارده و فرهنگ مقصد را با فرهنگ خود مقایسه کنند. تاجانتقادی به فرهنگ مقصد پیدا ک

                                                           
1. Baker 
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ای از فرهنگ مقصد کنند که منابع آموزشی باید تصویر منسجم و یکپارچهبیان می (،5633زاده )گل

های مثبت آن را توصیف کند. آنان معتقدند منابع آموزشی باید را نشان دهد و نباید تنها جنبه

فرهنگی های بینآموزان ارائه دهند و به آگاهیای متفاوت زبان مقصد را به زباناندازها و زوایچشم

آموزان بیفزایند و در عین حال، فرهنگ خودی نیز نادیده گرفته نشود و غنای آن یادآوری شود. زبان

شود تا افتد، بلکه برعکس آگاهی از دو فرهنگ باعث میلذا نفی خود و تأیید دیگری اتفاق نمی

های موجود بین دو فرهنگ را بپذیرند و در نتیجه درک خود را از جهان توسعه بخشند و از تتفاو

در آموزش زبان انگلیسی، دانش معلمان از نفوذ فرهنگ  آن برای یادگیری زبان خارجه بهره ببرند.

-شهایشان و در طی فرآیند یادگیری بسیار مهم است زیرا در این صورت قادرند دانغربی در تدریس

ای تربیت کنند که تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار نگیرند و از زبان انگلیسی آموزان خود را به شیوه

آموزان را آگاه سازند تا در ها باید دانشفقط برای رسیدن به اهداف علمی خود استفاده کنند. آن

ذیرند که از آموزان باید بپارزش تلقی نکنند. دانشذهنشان فرهنگ خود را کوچک نشمارند و بی

، زبان انگلیسی با فرهنگ غربی که با تفکرات و دین پذیرفته شدۀ کشورشان در یک راستا نیست

آبادی استفاده کنند بدون این که خود را در خطر فرهنگ غربی ببینند. این مفهوم همسو با بیان تاج

چهارگانه ذیل رعایت ( است که معتقدند به هنگام تدریس زبان خارجه مراحل 5633زاده )گلو آقا

. 1ها )مبدأ و مقصد با یکدیگر( . مقایسه فرهنگ5. آشنایی و فراگیری فرهنگ مقصد 3»شود: 

 «.  ها. تصور کردن و یافتن یک جایگاه سوم در بین این فرهنگ4ها تفحص در این فرهنگ

او از به شود. های این تحقیق دیده می( نیز نتایج مشابه به یافته5665) 3در تحقیق سردی

پردازد که آیا دیدگاه فراگیران نسبت به یادگیری زبان انگلیسی برای اهداف بررسی این موضوع می

بومی آن. او نشان  ورانگویشالمللی است یا به عنوان مدل اصلی خودشان و به عنوان زبانی بین

ا دلیلی برای اینکه دهند، امبومی آن نسبت می ورانگویشدهد که فراگیران، زبان انگلیسی را به می

 بینند. های فرهنگ هدف غرق شوند نمیدر زمینه

هایی کند. او با تکیه بر یافتهبر درک فرهنگ خود و فرهنگ مقابل تأکید می (5660کنوتسان )

دهد که فراگیران زبان فرهنگی نشان میمشابه نتایج این پژوهش و باال بردن تجارب یادگیری بین

ن و فرهنگ خود و همچنین ماهیت زبان و فرهنگ متقابل را درک کنند و خارجه باید ماهیت زبا

های ناسازگار آن با فرهنگ های بین آن دو را دریابند، تا ضمن احترام به فرهنگ متقابل جنبهتفاوت

 های ناسازگار در فرهنگی دیگر را باال ببرند. خود را بشناسند و آستانه تغییرپذیری خود از جنبه

( تحقیقی مختلط دربارۀ دانش خود ادراکی در 5631) 5بی و حلیمی جلودارهمچنین طال

-اسالمی و پایبندی فراگیران ایرانیِ زبان انگلیسی نسبت به فرهنگ ایرانی-خصوص فرهنگ ایرانی

های فرهنگی از سال اول به سال ها را نسبت به تفاوتطور نگرش آناسالمی انجام دادند و همین

                                                           
1. Sardi 

2. Talebi & Halimi Jelodar 
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اه منظور داشتند. نتایج نشان داد که اوالً رابطۀ مثبتی بین دانش و پایبندی آخر تحصیل در دانشگ

ای بین نگرش دانشجویان فراگیران ایرانیِ زبان انگلیسی نسبت به فرهنگشان وجود دارد. ثانیاً رابطه

های فرهنگی و دانش و پایبندی نسبت به فرهنگشان وجود ندارد. سوم اینکه نسبت به تفاوت

های دیگر از سال اول تا سال آخر تحصیل داری در میزان نگرش باز نسبت به فرهنگاپیشرفت معن

های توانند نگرشی باز نسبت به فرهنگزمان میها نتیجه گرفتند که دانشجویان همدیده شد. آن

رسد زمانی ارزش فرهنگ خودی دیگر و پایداری نسبت به فرهنگ خود داشته باشند. به نظر می

ها مقایسه کنند. لذا در شود که فراگیران زبان خارجه بتوانند آن را با دیگر فرهنگر میبیشتر نمودا

رسد نگرانی از صورت بازگو کردن ابعاد مختلف فرهنگ خودی به دانشجویان ایرانی به نظر می

د مواجهه فراگیران ایرانیِ زبان انگلیسی به ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی به هیچ و یا به حداقل برس

اند و با آگاهی از ابعاد مختلف فرهنگ خود و زیرا که آنان در این خصوص به بلوغ فرهنگی رسیده

پذیر نخواهند بود. در واقع با آگاهی فرهنگ غرب در مواجهه با ابعاد ناسازگار فرهنگ غرب آسیب

فرهنگی  هایتوان درک و تحمل آنان در برابر جنبهدادن به فراگیران نسبت به تنوع فرهنگی می

شود جهت رفع نگرانی پیامدهای احتمالیِ مواجهه با ابعاد ناسازگار دیگر را باال برد. لذا پیشنهاد می

اسالمی انجام پذیرد. به تهیه و -فرهنگ غرب، روشنگری در خصوص غنای فرهنگ ایرانی

ا نمودن شود در صورت نیاز به آشنکنندگان کتب درسی و معلمان انگلیسی نیز پیشنهاد میتدوین

که در دنیای پر از تعامالت امروز بعضاً -دانشجویان زبان انگلیسی به ابعاد مختلف فرهنگ غرب 

های احتمالی ناشی اسالمی دغدغه-پرداخته شود و با ارائه مدل جایگزین ایرانی -گریزی از آن نیست

این مرز و بوم را از اثرگذاری نامطلوب ابعاد ناسازگار فرهنگ غربی بر ذهن و تفکرات نسل جوان 

شود دانشجویانی که ابعاد ناسازگار فرهنگ غرب را بشناسند بهتر بینی میمرتفع نمایند. پیش

توانند در صورت مواجهه با آن خود را مصون نگهداشته و حتی فرهنگ غنی بومی خود را به می

 عنوان جایگزین از طریق زبان انگلیسی به اقوام غیر بومی بشناسانند.
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