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و یــادگیر زبــان انیلیســی در جــطی جهــانی همــوار بــا پیامــدها اجتمــاعی
از جملــه اشــنایی بــا اداب و رجــوم بومیــان گنتمــان الـ  ،افــیای
تناوتهــا بــیف فرهنیــی ،شــنار

شامل گرای

جــازگار و

بهتــر ارز هــا بــومی و تبعــات مننــی

بـه فرهنـب بییانـه و فاصـله از فرهنـب بـومی همـرا بـود اجـ  .هـد

از ایـــف پـــژوه

رشـــتة زبـــان انیلیســـی در تعیـــیف شخصـــی

بررجـــی ن ـــ

فــرد اجتمــاعی دانشــیویان مـیباشــد؛ لــرا متغیــر مســت ل رشــته تیصــیلی و متغیرهــا
وابسته مشـتمل بـر جـازگار اجتمـاعی ،هـو

فرهنیـی ،وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر

و ادب و احتــرام مــیباشــند .داد هــا تی یــ از دویســ

دانشــیو در دو زیرگــرو

زبــان و جــایر رشــتهها بــا پاجــخیویی بــه ازمونهــا وابســتیی بــه فرهنــب مــادر ،
هــو

فرهنیــی ،جــازگار اجتمــاعی و ادب گــرداور شــدند .تیلیــل داد هــا بــا

اجــتناد از تیلیــل واریــان
هــو

یــ طرفــه نشــان داد دو گــرو مــورد مطالعــه از حیــ

فرهنیــی ،ادب و احتــرام و وابســتیی بــه فرهنــب مــادر متنــاوت و در ازمــون

جــازگار اجتمــاعی یکســانندد .تی یــ حا ــر جــعی داشــته از منظــر انت ــاد بــه
بومیجــاز مطال ـ

درجــی و اگــاهی بخشــی بــه دانشــیویان رشــتهها زبــان

اهمی ـ

رــارجی در زمین ـة اولوی ـ

و احتــرام بــه

اــرار دادن ارز هــا بــومی ــمف پــریر

تناوتها موجود بپردازد.
کلیدددوا هها :وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  ،هــو
منهوم ادب و احترام ،نظریة نسبی

زبانی

____________________________
تاريخ دريافت 1931/11/60 :تاريخ پذيرش1930/63/11 :

فرهنیــی ،جــازگار اجتمــاعی،

DOI: 10.22067/lts.v50i4.53349
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 .1مقدمه

در جامعــهشناجــی دو تعریــی الــی از فرهنــب اراســه شــد اجــ
بربریـ

نخســ

و بــهمعنــا «تمــدن» بــهاــار مـیرود و دییــر اــه بــه دانـ

در م ابــل

مــا از جهــان اطلــا

م ـیشــود (لــاینی .)6396 ،6انچــه در ایــف تی ی ـ مــد نظــر رواهــد بــود تعریــی دوم ایــف
منهــوم اج ـ

اــه گیــدنی )6339( 2ان را ایــف گونــه توصــیی اــرد اج ـ

درهمتنیـد ایسـ

از رفتـار انسـان شـامل افکـار ،ارتباطـات ،زبـان ،عـادات ،باورهـا ،رجـوم،

ارز هــا ،اداب احتــرام ،تشــرینات مــرهبی ،شــیوة تعامــل و ن
مورد انتظار از ی

فرهنــب الیــو

هــا ،روابــ و رفتارهــا

گـرو نـژاد  ،اـومی ،مـرهبی یـا اجتمـاعی و توانـایی انت ـا ایـف مـوارد

بــه نســلها بعــد  .ن ـ

فرهنــب و ارتبــاا ان بــا زبــان نیــی نخســتیفبــار توجـ جــپیر و

ور  9در ده ـة  6391مطــر شــد و نظریــها تی ـ

عن ـوان نســبی

زبــانی 4شــکل گرف ـ

(جپیر و ور  .)6399 ،ایـف نظریـه رابطـة زبـان و فرهنـب را مت ابـل دانسـته بـهگونـها اـه
با یـادگیر یـ

زبـان بخـ

عظیمـی از فرهنـب و باورهـا فـرد اجتمـاعی متعلـ بـدان

نیـی بهصـورت اگاهانــه یـا نااگاهانـه بــه فـرد انت ـا مییابــد (امپـل .)6337 ،9لـرا فراگیــر
ی

زبان متعل به گنتمـان الـ  ،بـه گسـتر

ایف همان پدید ایسـ

رونـد جهـانیشـدن فرهنیـی 1مـیانیامـد و

اـه امـروز در رصـوا زبـان انیلیسـی بـهعنوان زبـان الـ

مشــهود اجــ  .اجاجــا گســتر

زبــان انیلیســی و یــادگیر ان در جــطی جهــانی بــا

پیامـدها مثبـ

و مننـی همـرا اجـ

رجــوم و جــب

زنــدگی بومیــان گنتمــان الــ

تر یــ

زبــاناموز بــه یــ

 .1شکل گیر و گستر

ااملـا

اـه از جملـه انهـا مـیتـوان بـه اشـنایی بـا اداب و
(مکــدوی  ،)2114 ،7اییــاد انییــی و

جیســتم فکــر و رفتــار جدیــد در انــار یــادگیر زبــان

1. Lyons
2 .Giddens
3. Sapir-Whorf
4. linguistic relativism
5. Campbell
فرهنیی راا در عرصة جهانی؛ ا یف فرایند موجی از همیونی فرهنیی را در جهان بوجود

میاورد و در نتییه ویژگی منیصر به فرد فرهنب راصی را به چال

میاشاند (صالیی امیر و حسیف زادگان)6993 ،
7. Mcdevitt

جا پنیاهم

(ایتــو ،)2111،6تلــا

تبعات اجتماعیفرهنیی اموز

بــرا جــازگار و پــریر

زبان انیلیسی اجی شناجی و …
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تناوتهــا (تســو ،)2119 ،2شــنار

ارز هــا فرهنــب بــومی رــود (پیش ـ دم 9و دییــران ،)2169 ،گــرای

بهتــر

بــه فرهنــب بییانــه

و فاصــلهگــرفتف از فرهنــب بــومی (بــرون )2112 ،4و ت لیــد اوراورانــه از ارز هــا
فرهنیی گنتمان ال

و ن د ارز ها بومی (اهار  )6934 ،اشار ارد.

جـایر تبعـات فرد اجتمـاعی م ولـة یـادگیر زبـان انیلیسـی عبـارت اجـ

از منـاهیمی

چــون جــازگار اجتمــاعی ،9فرهنــبپــریر  ،1شــوف فرهنیــی ،7دوگــانیی فرهنیــی،
وابستیی 9یا بییـانیی 3فرهنیـی (نسـب

بـه فرهنـب مـادر ) (انیـل .)2119 ،61در ادامـه بـه

چهــار مــورد از تــیریرات مهــم اشــنایی و تعاملــات فرهنیــیاجتمــاعی در افــراد اشــار شــد
اج .
 .1 .1مفهوم هوش فرهنگی

منهــوم هــو

فرهنیــی 66نخســتیفبــار توجــ ارلــی 62و انــب )2119( 69بــهعنوان

منهـومی مسـت ل و چنـدوجهی پیشـنهاد و ایفگونــه تعریـی شـد توانـایی فـرد در بررــورد،
مــدیری

و رویــارویی مناج ـ

بــا مواعی هــا گونــاگون و تناوتهــا فرهنییاجتمــاعی

(انـــب و دییـــران2117 ،؛ ونـــدایف 64و دییـــران .)2117 ،ایـــف منهـــوم شـــامل چهـــار
زیرمیموعــه مــیباشــد هــو

فرهنیــی شــنارتی (توانــایی فــرد در مــدیری

احساجــات و واان هــا (تراینــدی  ،)2111 ،69هــو

افکــار،

فراشــنارتی (اطلــاا از شــباه ها و
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

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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تناوتهــا میــان دو یــا چنــد فرهنــب) (بریســلیف 6و دییــران ،)2111 ،عنصــر انیییشــی
اطلـاا ،تعامـل و ارتبـاا بـا فرهنبهـا دییـر) (بانـدورا،2

(تمایل و انییـیة فـرد بـه اسـ

 )2112و عنصــر رفتــار (توانــایی فــرد در بــروز رفتارهــا الــامی و یرالــامی مناجــ
در بررــورد بــا افــراد فرهنبهــا دییــر) (انــب و دییــران .)2114 ،از جملــه مهمتــریف
ویژگیهـا منهـوم هـو
جمعی) اابل تغییـر و امـوز

فرهنیـی ان اجـ

اـه بـهعنوان یـ

ویژگـی درونفـرد (و نـه

بـود  ،مـیتوانـد از شـرای رـانوادگی ،اجتمـاعی ،ااتصـاد ،

و تیصــیلی فــرد تــیریر بپــریرد ،و شــدت و ــعی بــروز ان در مواعی هــا مختلــی
متناوت اج

(پیش دم و اهار 2162 ،؛ وندایف و دییران.)2161 ،

تمپلـــر )2111( 9و اجـــترنبر

و گرگورینکـــو )2111( 4طـــی پژوهشـــی نشـــان دادنـــد

فرهنیـی در تعیـیف موف یـ

شـغلی و اجرایـی اارمنـدان تـیریر بسـیایی داشـته اجـ .

هو

در همــیف راجــتا ،رــداداد  9و اهــار ( )2166هــو

فرهنیــی را عــاملی بــرا درف بهتــر

متـــون و مطالـــ

زبـــان دوم دانســـتند .از جـــو دییـــر ،اـــرون )2119( 1نشـــان داد

تیصیلات ،و عی

شـغلی و بازدیـد مسـتمر و یـا زنـدگی در اشـورها دییـر بـا افـیای

هــو

پــژوه

فرهنیــی افــراد رابطــة مســت یم دارد .براجــا

تســو ( )2119امــوز

جیستمها مختلی فرهنیـی در الـا هـا زبـان بـه علااـهمنـد و انییـیة زبـاناموزان بـه
یــادگیر زبــان دوم 7و همچنــیف تمایــل انهــا بــه تعامــل و براــرار ارتبــاا بــا افــراد ان
جامعه ام

میاند.

 .۲ .1مفهوم وابستگی به فرهنگ مادری

وابستیی بـه فرهنـب مـادر  ،شـکلی از مشـارا

اجـ

اـه در ان فـرد ـمف پـریر

و درونــیاــردن اگاهان ـة هنیارهــا و ارز هــا اجتمــاعی ،در شــکلدادن حیــات اجتمــاعی
1. Brislin
2. Bandura
3. Templer
4. Grigorenko
5. Khodadady
6. Crowne
)7. English as foreign language (EFL

جا پنیاهم

رــوی

زبان انیلیسی اجی شناجی و …

تبعات اجتماعیفرهنیی اموز

براجـــا

ان هنیارهـــا مشـــارا
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دارد (نتلـــر .)6397 ،6در وااـــ شـــکلگیـــر

وابستیی بـه فرهنـب مـادر بـا اهـدافی چـون همـاهنیی گروهـی یـا جـازگار اجتمـاعی
برا اییاد تعاد میـان فـرد و اعیـا گـرو یـا جامعـه) ،وفـا اجتمـاعی (اشـتراف

(تلا

اعیـا یـ

گــرو ) و همنـوایی گروهــی (انطبــا بــا ارز هـا و هنیارهــا گروهــی و یــا

جامعــهپــریر ) م ـیباشــد اــه ماحصــل ان جــار

و تکــویف جــب

شخصــی

اجتمــاعی

واحد رواهد بود (میسنی تبریی .)6991 ،
دو عامل اصـلی مـثرر بـر وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر عبارتانـد از  .6میـی رـرد
اعم از تـیریرات رـانواد و مرااـی اموزشـی؛  .2میـی الـان شـامل ارز هـا اابـل رؤیـ
در جامعه (بـرا مثـا  ،نیـوة لبـا

پوشـیدن ،طـرز بررـورد بـا افـراد هـمجـطی و مـافو ،

پیــرو از اــوانیف اجتمــاعی) ،باورهــا دینــی و جیاج ـ
انچــه در ایــف پــژوه
راا رشته و مطال

مــدنظر اجـ

حــاام بــر جامعــه .از ایــف میــان

تــیریرات اجتمــاعیفرهنیی میــی اموزشــی و بــهطور

اموزشی میباشد.

میســنی تبریــی ( )6991تی ی ــی پیرامــون وابســتیی بــه فرهنــب مــادر میــان
دانشـــیویان و یردانشـــیویان در شـــهر تهـــران انیـــام داد اجـــ  .براجـــا

نتـــای

ب ـهدج ـ امــد  ،و اجــتدلا اــرد اــه ایــف متغیــر متــیرر از عوامــل مختلنــی اج ـ

اــه در

شبکها از رواب علی بـا یکـدییر اـرار دارنـد .نتـای حـاای از ان بـود اـه عـواملی چـون
نیاز بـه موف یـ  ،اعتمـاد اجتمـاعی ،نوپـریر  ،ر ـای

از زنـدگی ،اـانونگرایـی ،جنسـی ،

ارلا گرایـی و علـمگرایـی تعییفاننـد تـریف عوامـل مـثرر بـر وابسـتیی بـه فرهنـب بـومی
هســتند اــه هــم بــهطور مســت یم و هــم بــهطور یرمســت یم تــیریر گرارنــد .همچنــیف ایــف
تی ی بالا بـودن میـیان وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر را میـان افـراد دانشـیو در م ایسـه بـا
یردانشــیو نشــان داد .در همــیف راجــتا ،حــاتمی ( )6993عوامــل مــثرر بــر جــلام
فرهنیــیاجتمــاعی دانشــیویان را پاییــا ااتصــاد  ،و ــعی
مره

تیهــل ،مهارتهــا ارتبــاطی،

و عوامل روانیاجتماعی بر شمرد اج .

1. Nettler
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 .۳ .1مفهوم ادب

منهــوم ادب 6در منظورشناجــی زبــان 2و زبــانشناجــی اــاربرد از اوارــر ده ـة  6311و
اوایــل  6371بــهعنوان ی ـ

مو ــوا اجتمــاعیفرهنیی مهــم در اروپــا

شـمالی مطــر شــد اجـ  .گــرای  ،9یکــی از پیشــروان دانـ

ربــی و امریکــا

منظورشناجــی زبــان ،ــمف

طر ایف مو وا به «اصل همکـار » در گنتیـو اـه شـامل چهـار ااعـدة اصـلی بـود اشـار
اــرد و نهایتــا باع ـ

شــد زبــانشناجــان بــه ان توجــه اننــد و تی ی ــات گســترد در زمین ـة

ادب اجتماعیزبانی انیام شود (وات .)2114 ،4
معتبرتــریف نظری ـة ادب اــه تــاانون بــر پای ـة «اصــل همکــار » گــرای
نظریــة بــراون 9و لوینســون 1اجــ
مست ل به چـا

ش ـکل گرفتــه،

اــه در جــا  6397پیشــنهاد شــد و بهصــورت ارــر

رجـید .ایـف نظریـه برپایـة حنـ وجـة افـراد اجـتوار اجـ ؛ براجـا

نظریــه ،بــراون و لوینســون بــرا هــر فــرد دو گونــه وجــه ااسلانــد ،یکــی مثب ـ
مننی .ادب مثبـ

بـه تیییـد و ت ویـ

وجـة مثبـ

پرهیــی از تیــاوز بــه حــریم ازاد عمــل مخاط ـ

مخاطـ

ایـف

و دییــر

منیـر مـیشـود و وجـة مننـی

و تیمیــل بــه و م ـیباشــد .طب ـ ایــف

نظریه ،ادب پدید ا جهانی اجـ  ،بـه ایـف معنـی اـه همـة زبانهـا امکانـاتی بـرا بیـان ان
در ارتیــار داشــته و ایــف امکانــات برحســ

نــوا جــارتار زبــانی متناوتانــد (واتــ ،

)2114؛ همچنــیف همکــار اجتمــاعی و ملاحظــهاــار نســب

بــه دییــران از ویژگ ـیهــا

جهانی هر گـرو فرهنیـی اجتمـاعی مـیباشـد .صـیراگرد ( )2119بـه بررجـی عوامـل مـثرر در
تعریی منهوم ادب میپردازد اـه در زبـان و فرهنـب فارجـی منـاهیم گسـترد تر را شـامل مـیشـود.
و با توصیی پـن عامـل مـثرر بـر حنـ ادب در زبـان فارجـی (ادب ،احتـرام ،رودربایسـتی ،توا ـ
و مهماننواز ) و م ایسه انها با ایـف منهـوم در زبـان انیلیسـی بـه ایـف نتییـه دجـ یافـ اـه ایـف
منــاهیم مخــته فرهنــب اجــلامیایرانــی بــود و بــا منهــوم معــاد رــوی

در زبــان انیلیســی
1. Politeness
2. Pragmatics
3. Grice
4. Watts
5. Brown
6. Levinson
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معیارهـا ادب و احتـرام بررجـی

و جطیبند شد و مو ـوا ،مخاطـ و مواعیـ را در نظـر مـیگیـرد ،حـا انکـه در زبـان فارجـی
معیار جطی بنـد گونـهها اجتمـاعی و انـواا اـاربرد زبـان مـیباشـند .صـنار م ـدم ( )6999نیـی
بــه بی ـ

دربــارة پدی ـدة ادب و م ایس ـة ان در زبانهــا فارجــی و اــر ا پردارتــه اج ـ ؛

و دریافته اجـ

اـه زبانهـا فارجـی و اـر ا دارا وجـو مشـترف زیـاد هسـتند اـه

ریشه در زمینهها تاریخی ،اجتماعی و فرهنیی انها دارد.
 .۴ .1مفهوم سازگاری اجتماعی

جــازگار اجتمــاعی 6انســان را اــادر مــیجــازد تــا طــی فراینــد تکــاملی بهصــورت
هماهنــب بــا طینــی از میی هــا مختلــی در ارتبــاا باشــد .زمــانی اــه فــرد در فرهنــب
رارجی اـرار مـیگیـرد ،جـازگار اجتمـاعی را مـیتـوان نتییـها ع لـانی در نظـر گرفـ
اه به تیلیل مساسل و حل مشکلات ام

مینماید (شافر 2و دییران.)2111 ،

رویکرد دییر اه در ایـف زمینـه مطـر اجـ « ،فر ـیه تمـا » 9مـیباشـد اـه مـدعی
اج

تمـا

میـان افـرد بـا فرهنبهـا و جـن ها مختلـی باعـ

افکار الیشها انهـا نسـب
رواهد یاف

اـاه

اـ فهمـیهـا و

بـه یکـدییر شـد و تنـاهم و جـازگار را بـیف انهـا افـیای

(جییلمف 4و ول 6339 ،9؛ بر  1و دییران.)2112 ،

اابــر ( )6973تی ی ــی دربــارة عوامــل مــثرر بــر فراینــد جــازگار ایرانیــان م ــیم
امــارات متیــد عربــی انیــام داد اجــ  .و دریافتــه اجــ
رــانوار ،میــیان درامــد ،مــدت ااام ـ

در میــی جدیــد ،جنســی  ،و ــعی

میــیان تیمــل ،میــیان تیصــیلات و نــوا مــره
مهــاجریف دارنــد .شــعربا

اــه متغیرهــا جــف ،بُعــد
تیهــل ،شــغل،

مهــاجر رابطــة معنــیدار بــا جــازگار

( )6971نیــی بــا مطالعــة انطبــا پــریر مهــاجران افغــان در

1. Cultural adaptation
2. Shaffer
3. Contact hypothesis
4. Sigelman
5. Welch
6. Berry
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اـه متغیرهـا جـواد ،تیهـل ،مـدت ااامـ

و میـیان امیـد

به بهبود اتی افغانستان بر مییان جازگار ایف مهاجران تیریر اابل ملاحظها دارد.
 .۲اهداف و سؤالهای پژوهش

در ایــران یــادگیر زبــان انیلیســی و مهــاجرت در جــا هــا اریــر رواج بســیار یافتــه
اجــ ؛ پدیــد ا اــه لــیوم بررجــی م ولــة فرهنــب و تبــاد یــا ت ابــل فرهنبهــا و نیــی
بــازنیر نظــام اموزشــی بــهویــژ در زمینــة شــیو و میتــوا مطالــ

امــوز

زبــان را

دوچنــدان م ـیانــد .از ایــف رو بــا در نظــر گــرفتف ارتبــاا مت ابــل زبــان و فرهنــب ،در ایــف
پژوه

تلا

شد با نیـاهی انت ـاد بـه رشـتة زبـان انیلیسـی در جـطی دانشـیا ها ،ن ـ

ان در شـــکلگیـــر هویـــ

اجتمـــاعیفرهنیی دانشـــیویان بررجـــی شـــود .از ایـــف رو

مثلنــهها جــازگار اجتمــاعی ،وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  ،هــو

فرهنیــی و میــیان

ادب و احتــرام در دو گــرو از دانشــیویان مــورد مطالعــه و بررجــی اــرار گرفــ  .هــد
حا ر پاجخ به جثا ها زیر میباشد

اصلی پژوه

 .6ایــا تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی در ارت ــا هــو

فرهنیــی دانشــیویان

مثرر اج ؟
 .2ایــا تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی بــر میــیان وابســتیی بــه فرهنــب بــومی
دانشیویان مثرر اج ؟
 .9ایــا تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی بــر میــیان جــازگار اجتمــاعی دانشــیویان
مثرر اج ؟
 .4ایا تیصـیل در رشـتة زبـان انیلیسـی بـر میـیان ادب و احتـرام در میـان دانشـیویان
ایف رشته مثرر اج ؟
 .۳روش پژوهش

پــژوه

پــی

رو از نــوا توصــینیپیمایشــی و شــامل بــر دو دجــته متغیــر اجـ

متغیــر

مست ل رشتة تیصـیلی (بـا دو زیرگـرو زبـان و یرزبـان) و متغیـر وابسـتة چهـاروجهی اـه
شــامل هــو

فرهنیــی ،وابســتیی بــه فرهنــب بــومی ،جــازگار اجتمــاعی و شــاره ادب

تبعات اجتماعیفرهنیی اموز
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و احتــرام اجـ  .لــرا جــارتار ان  4  2بــود و بــرا تیلیــل داد هــا نیــی از امــار چندگانــه
اجــتناد شــد اج ـ  .از جملــه متغیرهــا مدارلــهگ ـر در ایــف پــژوه
دجترجــی بــه مــاهوار  ،میــیان اجــتناد از اینترنــ
اشــورها انیلیســیزبان یــا ااامـ

عــواملی همچــون

و شــبکهها اجتمــاعی ،جــنر بــه

در انهاجـ ؛ لــیکف از انیــا اــه توزیـ فراوانــی انهــا

در هر دو گرو یکسان فرض شد  ،مورد بررجی یا انتر ارار نیرفتند.
 .1 .۳شرکتکنندگان

در ایف پژوه

نمونـهگیـر از طریـ رو

در دجـتر

انیـام شـد اجـ  ،بـدیفمعنـا

اـه از دانشـیویانی اـه حا ـر بـه همکـار بودنـد بـرا پاجـخیویی بـه ازمونهـا دعـوت
بــهعمــل امــد .دویسـ

دانشــیو اارشناجــی دانشــیا شــهید بــاهنر و ازاد اجــلامی ارمــان

در دو زیـــر گـــرو زبـــان (گرای هـــا مترجمـــی و ادبیـــات انیلیســـی) و یرزبـــانی
(رشــتهها زیــر میموع ـة علــوم انســانی ،علــوم می ـ
شرا

 ،و فنــیمهندجــی) در ایــف مطالعــه

اردنـد اـه از ایـف تعـداد بهصـورت گرو بند شـدة  611ننـر در گـرو زبـان و 611

ننر در جایر رشتهها مشغو بـه تیصـیل بودنـد .بـهمنظـور اطمینـان از تـیریر نسـبی میـی و
رشــته تیصــیلی ،ایــف تی یـ منیصــرا از دانشــیویان تــرم چهــار و بالــاتر در هــر دو گــرو
اموزشــی انیــام شــد .در شــمار
پاجخیویی بـه بـی
از میــان دویسـ
بودنــد حــر

داد هــا دو معیــار پاجــخیویی بــه هــر  4ازمــون و

از دو جـوم (معـاد  )%11جـثالات در هـر ازمـون لیـا گردیـد؛ لـرا
دادة اولیــه ،هنـ

نمونــه بـهدلیــل انکــه فااــد هــر یـ

از شــرای مــراور

شــدند .نمون ـة نهــایی  639ننــر ( 77مــرد و  626زن) بودنــد .در جــدو زیــر

امار توصینی شرا انندگان امد اج .
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی دو گروه مورد مطالعه
سن ،جنسیت و رشته

جف
جنسی

کمینه

بیشینه

میانگین

63

99

21

تعداد

زن

626

مرد

77
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ادامه جدول 1
سن ،جنسیت و رشته

رشتة تیصیلی

کمینه

زبان

39

جایر رشتهها

39

بیشینه

تعداد

میانگین

639

جم ال

 .۲ .۳آزمونها و روش گردآوری دادهها

ابیار ایف پژوه
هر ی

چهار ازمـون پـی جـارته و اجـتاندارد اجـ

اـه در ادامـه بـه تو ـیی

و جطو اعتبار روایی و پایایی انها در ایف تی ی پردارته شد اج

ازمــون هــو

فرهنیــی نخســتیف بــار توج ـ ون داســف و دییــران ( )2117طراحــی و

اعتبارجــنیی گردیــد .ایــف ازمــون در االــ

 21جــثا طراحــی و اعتبــار روایــی ان در

اشــورها اانــادا ،امریکــا ،اــر جنــوبی و چنــدیف اشــور اروپــایی مــورد بررجــی اــرار
گرفتــه اج ـ

(نــب 6و دییــران .)2162 ،جــثالات ازمــون در بــر گیرنــدة میــیان شــنار

و

اشــنایی بــا جــایر فرهنبهــا ،توانــایی در درف تناوتهــا بــیف فرهنیــی ،تمایــل بــه
یــادگیر در مــورد جــایر فرهنبهــا ،انییــی و گــرای

بــه تعاملــات بــیففرهنیــی ،و میــیان

اشــنایی و اجــتناد از ابیاهــا الــامی و یرالــامی در چنــیف میی هــایی مــیباشــد .در
ایــران ،رــداداد و اهــار ( 994 )2166ننــر را مطالعــه و بــا اجــتناد از تیلیــل عــاملی
ازمــون مــربور را اعتبارجــنیی نمودنــد .اعتبــار پایــایی ازمــون در ایــف پــژوه

در جــطی

مطلوب تخمیف زد شد (النا .)1/79 
دییــر ازمــون اجــتناد شــد در ایــف تی ی ـ وابســتیی بــه فرهنــب بــومی نــام دارد اــه
توجـ شاهسـوند  2و دییـران ( )2161تیـ

عنـوان ازمـون وابسـتیی نسـب

بـه فرهنـب

مادر تهیـه و تـدویف گردیـد اجـ  .اریـرا پیشـ دم و دییـران ( )2169بـا اجـتناد از نـرم
افیارهــا مــد جــاز معادلــات جــارتار و ر  9و نیــی میاجــبة تیلیــل عــاملی ان را
1. Ng
2. Shahsavandi
3. Rasch modeling
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اعتبارجــنیی اــرد و مثلنــهها ان را اجــتخراج نمود انــد .ازمــون شــامل  42جــثا و 9
زیرمثلنــة باورهــا مــرهبی ،ــربگرایــی ،وابســتیی بــه فرهنــب ایرانــی ،وابســتیی بــه
فرهنبهـــا اصـــیل بـــومی و میلـــی ،و گـــرای
مثلنــهها فــو  ،ایــف ازمــون بــه ارزیــابی گــرای

هنـــر و ادبـــی میباشـــد؛ در االـــ
افــراد نســب

بــه مــره

رــود ،میــیان

پایبند عملی بـه اصـو دینـی ،تمایـل بـه باورهـا و ارز هـا فـرد و اجتمـاعی ـرب
(از جمله طرز پوشـ

و نـوا روابـ رایـ در ایـف اشـورها) ،میـیان وابسـتیی بـه فرهنـب

ایرانی ،مییان اطلاعـات و علااـهمنـد نسـب

بـه ارز هـا و جـن ها ایرانـی (بـرا مثـا

اشــنایی بــا ارــار تــاریخی ،مناجــب ها ،و شــکل رواب ـ افــراد) ،گــرای
فرهنبهــا بــومی و میلــی (شــامل حنــ لهیــه ،پوشــ
م ایســة گــرای

بــه حن ـ و نشــر

و موجــی ی میلــی) و نهایتــا

بــه موجــی ی ،ارــار ادبــی و جــینمایی ربــی و ایرانــی میپــردازد .اعتبــار

پایایی ایف ازمون در ایف تی ی  1/72گیار

شد اج .

ازمــون جــازگار فــرد اجتمــاعی متشــکل از  64جــثا بــا طیــی لیکــرت  4گیینــها
اج  .جثالات دربارة افکـار و احساجـات فـرد در طـو یـ

مـا گرشـته در زمینـة توانـایی

در مواجهــه بــا واــای و مســاسل پــی بینــینشــد میباشــد .هــد
رویکرد و نیوة وااـن

الــی ازمــون بررجــی

فـرد نسـب

بـه مسـاسل و تیولـات فرد اجتمـاعی اجـ  ،از جملـه

ایـف واان هــا میتــوان بــه احســا

بی ــرار و ا ــطراب ،ناامیــد و ع ـ نشــینی از حــل

مسئله ،برنامـه ریـی و تنکـر ،پـریر

چـال

و تلـا

بـرا یـافتف را حـل نـام بـرد .ایـف

ازمــون اــه پرجــ نامة راهبردهــا م ابلــها نــام دارد توجــ لــازارو  6و فــوامف
( )6394طراحی و اعتبارجنیی شد و در ایف پژوه
ازمــون چهــارم بــهمنظــور جــنی
تســ

پایاییا

2

 19%تخمیف زد شد.

میــیان ادب و احتــرام اجــتناد شــد .ایــف ازمــون اــه

چندگیینــها تکمیــل الــام نــام دارد نخســتیفبــار توجــ بیرجنــد  9و ر ــایی

( )2161طراحــی و اعتبارجــنیی شــد اجــ  .ازمــون شــامل  21مواعیــ

جهــ

4

جــنی
1. Folkman
2. Lazaros
3. Birjandi
4. Rezaei
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عملکــرد فــرد در دو شــرای عــرررواهی و طــر ت ا اجــ  .پــ
جثا بههمرا جه گیینه مطر شـد اـه شـرا اننـد مـیبایسـ
گیینــه را اــه مطــاب عملکــرد رــود در مواعی ـ
ویژگ ـیهــا ایــف ازمــون ان اج ـ
شکل گرفتـه اجـ

از هــر مواعیــ

یـ

از میـان انهـا تنهـا یـ

مشــابه اج ـ  ،انتخ ـاب نمایــد .از جملــه

اــه همــه مواعی هــا ،در الــا

اـه بـا در نظـر گـرفتف اهـدا

شمارة چهارم

و در رتبــاا بــا اجــتاد

و شـرا اننـدگان ایـف تی یـ مناجـ

بهنظر میرجد .اعتبـار پایـایی ازمـون مـراور همچـون جـه ازمـون دییـر در جـطی مطلـوب
ارار گرف

(النا .)./76 

بــهمنظور گــرداور داد هــا ،پــی

از پاجــخیویی بــه جــثالات بــه شــرا انندگان در

زمین ـة جنب ـة تی ی ــاتی ازمــون ،میرمانهمانــدن اورا و عــدم تــیریر جوابهــا بــر ایــاوت
می

اطلاارجانی شـد تـا بـدیفوجـیله از صـی

پاجـخها انهـا اطمینـان حاصـل شـود.

چهــار ازمــون مــربور بــه دانشــیویانی اــه در تــرم چهــار و بالــاتر تیصــیل میاردنــد و نیــی
با در نظر گرفتف ر ـای منـد انهـا بـه شـرا
میــدودی

در ایـف پـروه توزیـ شـد .علـ

اعمـا

جــطی تیصــیلی رجــیدن بــه جــطی نســبی شــکلگیــر شخصــیتی متــیرر از

عوامـل مختلــی ازجملــه میـی اموزشــی ،تعاملــات و مو ـوعات و مطالـ

درجــی اجـ .

از جملــه پژوه هــایی اــه در بررجــیها رــود ،تــرم تیصــیلی را معیــار جــنی

بلــو

شخصــیتی افــراد اــرار داد انــد میتــوان بــه حســینی و بهرامــی ( ،)6996شــهباز و وزینــی
طــاهر ( ،)6932پاجــکر 6و دییــران ( ،)2166هوهانســف 2و دییــران ( ،)2119و اــو  9و
دییران ( )2119اشار اـرد .علـاو بـر ازمونهـا ،اطلاعـات جمعیـ شـنارتی از جملـه جـف
و جنسی

شرا انندگان نیی مورد پرج

ارار گرف .

 .۴نتایج

در جــدو  2امــار اولیــة عملکــرد دو گــرو در هــر یـ

از چهــار ازمــون رلاصــه شــد

اجــ  .گــرو  6شــامل دانشــیویان رشــتة زبــان و گــرو  2دانشــیویان جــایر رشــتهها
1. Pusecker
2. Johansson
3. Kuh
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مـــیباشـــد .در مثلنـــة او (ادب) میـــانییف گـــرو  )62/26( 6از گـــرو جـــایر رشـــتهها
( )61/37بالاتر اجـ  .ایـف بـدیف معناجـ
اجتماعی و ارتبـاا الـامی مناجـ

اـه اگـاهی دانشـیویان زبـان نسـب

بـه اواعـد

بـا شـرای مییطـی بیشـتر بـود اجـ  .در مثلنـة هـو

فرهنیـی نیــی میــانییف گــرو زبــان ( )13/21از جـایر رشــتهها ( )14/22بیشــتر مـیباشــد اــه
بیــانیر بررــوردار از انییــی و توانــایی بیشــتر در تعاملــات بــیففرهنیــی در ایــف گــرو
اج .
جدول  .۲آمار توصیفی دو گروه در چهار آزمون
گروه 1
ادب

هوش
فرهنگی

گروه ۲

سازگاری

فرهنگ
مادری

ادب

هوش
فرهنگی

سازگاری

فرهنگ
مادری

امینه

9

42

22

91

4

49

23

49

بیشینه

63

611

12

691

63

39

96

634

میانییف

62/26

13/21

49/71

32/91

61/37

14/22

49/72

616/99

انیرا معیار 4/793

61/91

9/69

24/97

9/76

61/99

9/69

92/71

39

جم ال

39

گرو   6رشتة زبان؛ گرو   2جایر رشتهها

از نظــر جــازگار اجتمــاعی ،میــانییف گــرو او ( )49/71بســیار نیدیــ
رشــتهها ( )49/72بــود اجـ

بــه جــایر

اــه نشــانیر عملکــرد نســبتا مســاو دو گــرو در ایــف زمینــه

اجــ  .در مثلنــة ارــر ،وابســتیی بــه فرهنــب مــادر  ،میــانییف گــرو زبــان ( )32/91بــا
ارتلــا

نســبتا زیــاد پــاییفتر از گــرو  )616/99( 2شــد اجـ ؛ لــرا پــی بینــی مـیشــود

وابستیی دانشـیویان زبـان بـه فرهنـب بـومی رـود امتـر از جـایر رشـتهها باشـد .بـهمنظور
ارزیابی درجـة معنـادار تناوتهـا مطـر شـد میـان دو گـرو  ،ازمـون تیلیـل واریـان
ی طرفه انیام شد.
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شمارة چهارم

جدول  .۳نتایج تحلیل واریانس متغیرهای وابسته
مؤلفه

ادب

هو
فرهنیی
فرهنب
مادر

جازگار

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میان گروهی

74/979

6

درون گروهی

9439/419

636

جم ال

9971/291

632

میان گروهی

6222/493

6

درون گروهی

26611/391

636

جم ال

22999/421

632

میان گروهی

9999/146

6

درون گروهی

699619/271

636

جم ال

616726/367

632

میان گروهی

1/117

6

درون گروهی

62176/749

636

جم ال

62176/796

632

درجة معناداری

F

4/136

66/194

4/236

1/111

1/144

1/116

1/141

1/332

همــانطــور اــه در جــدو  9مشــاهد م ـیشــود ،تنــاوت میــان دو گــرو در زمینــة ادب
معنـادار اجـ

( .)p1/19 ،F=4/136بنـابرایف فر ــیة اگـاهی بیشـتر گــرو زبـان نسـب

اداب و مناجــبات اجتمــاعی و انعکــا
هــو

بــه

ان در ارتباطــات الــامی تییی ـد م ـیشــود .در زمینــة

فرهنیــی نیــی تنــاوت میــان دو گــرو معنــادار و در نتییــه عملکــرد گــرو زبــان در

زمینـة توانــایی و انییــی بــرا تعاملــات بــیف فرهنیــی بیشــتر اجـ

(.)p1/19 ،F=66/194

همچنــیف مط ـاب جــدو  9تنــاوت میــان دو گــرو از لیــا وابســتیی بــه فرهنــب مــادر
نیی معنـادار اجـ ؛ بـا در نظـر گـرفتف میـانییف دو گـرو در جـدو  2ایـف مثلنـه در گـرو
جــایر رشــتهها بیشــتر از گــرو زبــان اج ـ
بررلا

دو مثلنة ابلی اه با اـارارد مثبـ

()p1/19 ،F=4/236؛ ایــف بــدان معناج ـ

و بـهطـور معنـادار در گـرو زبـان بالـاتر بودنـد،

در زمینة وابسـتیی بـه فرهنـب بـومی عملکـرد ایـف گـرو
در ارــر ،از حی ـ

اــه

ـعییتر از جـایر رشتههاجـ .

جــازگار اجتمــاعی تنــاوت اابــل ملاحظــها میــان دو گــرو مشــاهد

نشـــد ()p1/19 ،F=1/111؛ بنـــابرایف طبـــ داد هـــا حاصـــل از ایـــف تی یـــ  ،رشـــتة

جا پنیاهم
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تیصــیلی بــر انطبــا پــریر فرد اجتمــاعی دانشــیویان تــیریر نداشــته اج ـ  .در نمــودار
زیر و جدو  4رلاصة عملکرد دو گرو در چهار مثلة تی

بررجی امد اج .

جدول  .۴خلاصة عملکرد دو گروه

هو

مؤلفه

مقایسة دو گروه

ادب

گرو زبان  جایر رشتهها

فرهنیی

جازگار اجتماعی
وابستیی به فرهنب مادر

گرو زبان  جایر رشتهها
گرو زبان ≈ جایر رشتهها
گرو زبان  جایر رشتهها

نمودار  .1مقایسة چهارگانة دو گروه

 .5بحث و نتیجهگیری

پــژوه
اهمی
هویــ

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

میی و میتـوا اموزشـی بـهعنوان یکـی از رییجیسـتمهـا مـثرر بـر شـکلگیـر
دانشــیویان ،بــه بررجــی ن ــ

تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی بــر رشــد

فرهنییاجتمــاعی دانشــیویان پردارتــه اجـ ؛ لــرا چهــار مثلنـة هــو

فرهنیــی ،وابســتیی

بــه فرهنــب مــادر  ،ادب و احتــرام ،و جــازگار اجتمــاعی مــورد مطالعــه اــرار گرفتنــد.
نتای مثید تیریر معنادار تیصیل در ایـف رشـته بـر جـه متغیـر او بـود  ،حـا انکـه تنـاوتی
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میان دو گـرو از حیـ
در هر ی

شمارة چهارم

جـازگار اجتمـاعی مشـاهد نشـد .در ادامـه ،نتـای بـهدجـ امـد

از مثلنهها بهطور جداگانه مورد بی

و بررجی ارار گرفته اج .

 .1 .5تأثیرپذیری هوش فرهنگی

بـهطور الـی بررـوردار از هــو

فرهنیـی بالـا بــه فـرد ایـف امکــان را میدهـد تـا بــه

نیــو مــثرر تناوتهــا بــیففــرد و بیففرهنیــی را انتــر و مــدیری
ایف گونه افـراد بـه جـا تمراـی بـر رو وجـو ارتلـا

ان ـد .در ح ی ـ

جـعی در درف ارتلافـات داشـته و

بـرا اییـاد جــازگار و حنـ روابـ شخصــی ارـربخ

تلـا

میاننــد .بنـابرایف اینیـ

عملکــرد ایــف افــراد در فعالی هــا گروهــی و مشــاراتی بــهمراتــ

بیشــتر از جــایریف

رواهد بود (پیترجون2114 ،6؛ بنتون 2و لینچ2113 ،9؛ علایی و میرمیمد .)6932 ،
تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی در دوگــرای
دو گــرای

مترجمــی و ادبیــات اراســه میشـود؛ هــر

تــا نــیمجــا جــوم تیصــیلی مشــترف بــود و پ ـ

اراسه میشوند .درو

از ان واحــدها تخصصــی

اراسـهشـد در ایـف رشـته البـا حـاو مطـالبی میباشـند اـه طراحـان

و نویســندگان رــارجی گــرداور اــرد و میتــوا

هــر یــ

از درو

حــو معرفــی

ادبیـات معاصـر و شـعر اهــف ،تـاریخ تیولـات ،اطلاعـات جیاجــی و اجتمـاعی ،نـوا روابـ
بیف فرد  ،هنـر ،ااتصـاد و یـر میباشـد اـه رـود بـه شـنار
دییـر ،اییـاد رـود بـاور و انییــی
جامعــه و در نهایــ

درونـی نسـب

و درف درجـ

از فرهنـب

بـه زنــدگی و یـا ارتبـاا بـا افــراد ان

تطبیــ رفتارهــا الــامی و یرالــامی در ارتبــاا بــا انهــا امــ

میاند (وندایف و دییران.)2117 ،
بــا در نظــر گــرفتف زیرمثلنــههــا هــو
دانشــیویان رشــتة زبــان انیلیســی بــهجــب

فرهنیــی ،میتــوان نتییــه گرفــ

اــه

اشــنایی مســت یم یــا ــمنی بــا باورهــا و

ارز هــا فرهنــب اشــورها انیلیســی زبــان از توانــایی بیشــتر در درف تیــادها و
تناوتهــا فرهنیــی موجــود و نیــی پــریر

انهــا بــهویــژ در هنیــام مواجهــه عینــی و

1. Peterson
2. Benton
3. Lynch
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عملــی بــا چنــیف میی هــایی برروردارنــد .از جــو دییــر ،ایــف گــرو بــهواجــطة اشــنایی
نســبی اــه از یــ
شــنار

فرهنــب جدیــد پیــدا اــرد اجــ

از انییــی و تمایــل بالــاتر بــرا

هرچــه بیشــتر ،رویــارویی بــا میی هــا چنــدفرهنیی و تعامــل بــا افــراد از طیــی

وجی اعت اد و فکر برروردارند.
 .۲ .5تأثیرپذیری وابستگی به فرهنگ مادری

یافتــة دییــر در ایــف تی ی ـ تنــاوت جــطی وابســتیی بــه فرهنــب مــادر دانشــیویان
زبان در م ایسه با جـایر دانشـیویان بـود؛ یافتـها اـه نشـاندهنـدة اـاه

وابسـتیی انهـا

عامــل ابلــی جــیو تبعــات مننــی یـ

میــرف ارزیــابی

بــه فرهنــب بــومی بــود و بررلــا

میشود .در ح ی ـ  ،در وابسـتیی بـه فرهنـب مـادر  ،فـرد ـمف پـریر

و درونیاـردن

اگاهانـــة هنیارهـــا و ارز هـــا اجتمـــاعی در شـــکلدادن حیـــات اجتمـــاعی رـــوی
هــد ها فرهنیــی و مســاسل نهــاد شــد جه ـ

براجــا

نیــل بــدان اهــدا

مشــارا

دارد .عــدم وابســتیی بــه فرهنــب مــادر میتوانــد بــه دو صــورت نمــود پیــدا انــد الــی.
بییانیی با میی (ن ـ

ارز هـا مسـل میـی  ،عـدم جـازگار و اییـاد شـکا

فــرد و جامعــه) و ب .بییــانیی بــا رــود (عــدم شــنار
نـ

یــا ن

میـان

و گسســتف از رویشــتف ،پــریر

هــایی در رــانواد و اجتمــاا بــدون انکــه دای ــا بـدان اعت ــاد داشــته باشــد)

(جــارورانی .)6991 ،انچــه در اینیــا دربــارة ان مطالعــه شــد  ،میــیان وابســتیی بــه زبــان
مادر از نوا عدم جازگار با میی اج .
ایف یافته بیانیر ایف مسـئله اجـ

اـه گـرو زبـان ،متـیرر از میتـوا اموزشـی رـود اـه

ممکف اج

بـرا عـد ا از انهـا میـدود بـه میـی دانشـیا نبـود و بهصـورت شـرا

یا تـدری

در اموزشـیا ها رـارج از دانشـیا یـا اجـتناد از میصـولات فرهنیـی اعـم از

فیلمهــا ،اتابهــا ،و برنامــهها زبــان اصــلی باشــد ،از وابســتیی بــه فرهنــب بــومی امتــر و
در م ابل گـرای

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

گــرفتف زیرمثلنــهها ایــف متغیــر ،ــربگرایــی و گــرای

بــه ارــار هنــر

رب ـی در انهــا

بیشــتر اجـ  ،حــا انکــه وابســتیی انهــا بــه فرهنــب ایرانــی ،فرهنبهــا اصــیل بــومی و
میلی و باورها مـرهبی بـهمراتـ

از دییـر گـرو پـاییفتر اجـ  .در ح ی ـ

ایـف گونـه
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بــهنظــر میرجــد اــه اشــنایی بــا فرهنــب زبــان دوم «بــار عظیمــی از انیلیســی -امریکــایی
شـــدن را بـــههمـــرا دارد» (ااوجـــی و حســـیفزادگان ،6931 ،ا )49 .و تـــیریرات ایـــف
دگرگونی به ویژ در افـراد اـه بـه درف درجـتی از فرهنـب بـومی رـود نرجـید و هویـ
فرهنییشــان شــکل نیرفتــه بســیار عمی ـ تــر اج ـ .
مربوا به گـرای

افـراد بـه زبـان ،نـوا پوشـ  ،ارایـ

ؤالــات جــنی

میــیان ــربزدگــی

مـو ،مارفهـا تیـار  ،اجـمها

زنانــه و مردانــه ،برنامــه و شــیوة ــرا رــوردن ،نیــوة برگــیار مراجــم ازدواج و اعیــاد و
نهایتــا ایــدسولوه و جهــانبینــی میباشــد .در دانشــیویان زبــان بــهطور چشــمییر ایــف
تمایلــات بــهجــم
دانشیویان گرای

زبــان و فرهنــب انیلیســیامریکــایی مشــاهد شــد ،حــا انکــه در جــایر
بیشتر به جم

مرور جواب تـاریخی امـوز
اه ایف اتنا

زبان فارجی و فرهنب ایرانی بود.
زبـان انیلیسـی بـهعنوان زبـان بـیف المللـی نشـان میدهـد

بـهطور تصـادفی و بـدون هـد

از پـی

تعیـیف شـد نبـود  ،بلکـه بـهتـدری

بهصــورت عنصــر از نظــام جهــانی هژمــونی اجتمــاعی ،ااتصــاد و جیاجــی ــرب شــکل
گرفتــه اج ـ  .همچنــیف امــروز بســیار از صــاح نظــران (پنیکــوف6334 ،6؛ فیلیپســون،2
 )6332پریرفتهاند اه ایـف دولـ هـا بـا طـر مبـاحثی چـون زبـان و فرهنـب واحـد ،جـعی
در تسخیر فرهنبها ،از میـان بـردن زبـانهـا بـومی و رلـ هوی هـا جدیـد دارنـد اـه
ایـف امـر در تیـاد بـا نظریـة بـیطرفـی جیاجـی( 9اریسـتا  )2119 ،4امـوز
همچنــیف نــدبل )6397( 9معت ــد اج ـ

زبـان اجـ .

تصــور اینکــه زبــاناموزان بایــد علــاو بــر زبــان در

معرض فرهنب زبـان انیلیسـی نیـی اـرار بییرنـد ،بایـد انـار گراشـته شـود .لـرا نتـای ایـف
بخــ

از تی یــ نظریــهها اجــتعمار نــو (اومــاروادیولو )2119 ،1و امپریالیســم زبــانی

(فیلیپســـون )6332 ،را اـــه هـــر دو بـــر اجـــتنادة ابـــیار از انیلیســـی بـــرا هیمـــة
فرهنییاجتماعی بر جوام م صد تیاید میانند ،تییید مینماید.
1. Pennycook
2. Philipson
3. Political quietism
4. Crystal
5. Ndebele
6. Kumaravadivelu
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 .۳ .5تأثیرپذیری سطح ادب

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

میـیان اشـنایی بـا

هنیارهــا ادب و احتــرام در جامعــة بــومی رــود میباشــد؛ تنــاوتی اــه میتــوان ان را
جیو تبعات مثب

ی

میرف المداد اـرد .در هـر مکالمـة دوننـر  ،طـرفیف بـا توجـه بـه عـواملی

چون جنسی  ،جف و پاییـا اجتمـاعیااتصـاد رـود ممکـف اجـ دارا جاییـا بالـاتر یـا مسـاو
ارار داشته باشـند (یعنـی از منیلـ اجتمـاعی برابـر یـا نـابرابر بررـوردار باشـند) .بـرا جـنی

ایـف

مثلنه در تی ی حا ر از ابیار اجتناد شـد اـه در ان تمـامی مواعی هـا طـر شـد میـان افـراد بـا
جاییا نابرابر (اجتاد و دانشیو) صورت گرفته بود .بـا در نظـر گـرفتف ایـف مو ـوا ،بـهنظـر مـیرجـد
متیرر از میتویـات اموزشـی ،گـرو زبـان اـه بـی

از دییـر گـرو هـا بـا مو ـوعاتی چـون تعاملـات

بیففرد  ،درف و انت ـا صـییی معـانی و منظـور ،احتـرام بـه ح ـو فرد اجتمـاعی دییـران ،پرهیـی
از اییاد جوء تناهمهـا یـا رفـ بـه مواـ انهـا و اجـتناد از ابیارهـا الـامی و یرالـامی مناجـ در
زمان و مکان مختلی ،جـرواار دارد نسـب بـه تنـاوت جاییـا اجتمـاعی افـراد از اگـاهی و شـنار
بیشــتر بررــوردار بــود و در نتییــه توانــایی بیشــتر در حن ـ و رعای ـ اداب اجتمــاعی از رــود
نشان میدهـد .بنـابرایف از انیـا اـه ابـیار اجـتناد شـد در ایـف تی یـ شـنار و تشـخیه درجـ
شــرا انندگان را مــد نظــر اــرار داد  ،عملکــرد بهتــر ایــف گــرو در ایــف زمینــه دور از انتظــار بــهنظــر
نمیرجد.
 .۴ .5تأثیرپذیری سازگاری اجتماعی

تیلیــل داد هــا نشــان داد تیصــیل در رشــتة زبــان انیلیســی در افــیای
جــازگار اجتمــاعی تــیریر

یــا اــاه

نــدارد .بــا توجــه بــه ابــیار اجــتناد شــد در ایــف پــژوه

و

تعریــی منهــومی جــازگار فرد اجتمــاعی اــه ان را توانــایی فــرد در مواجهــه بــا واــای و
مساسل پی بینینشد المداد میاند ،ایـفگونـه بـهنظـر میرجـد اـه ایـف منهـوم ،در م ایسـه
بــا جــه منهــوم دییــر ،بیشــتر جنبــة روانشــنارتی دارد؛ بــدیفمعنــا اــه هماننــد ا ــطراب،
بــرونگرایــی و رشــم از جملــه ویژگیهــا نهادینــهشــد و نســبتا راب ـ
بی

در فــرد بــود اــه

از انکه متیرر از عوامل مییطـی باشـد متـیرر از عوامـل هنتیکـی اجـ  .لـرا بـرا اییـاد

تغییـر در چنـیف ویژگیهــایی ،میـی و شــرای رـرد از جملــه میـی اموزشــی یـا اجتمــاا
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دوجــتان ن ـ
اج ـ

اــوچکی اینــا میاننــد .ایــف ادعــا در راجــتا نظری ـة پژوهشــیران پیشــیف

اــه فر ــیة تمــا
نیدیــ

تمــا

را بــرا منهــوم جــاز پــریر مطــر میاننــد .بــه گنتــة انهــا

و مســت یم بــا افــراد از فرهنبهــا ،اداب و ع ایــد گونــاگون بــرا مــدت

طولــانی (بــرا مثــا زنــدگی در ی ـ
اـاه

شمارة چهارم

اشــور رــارجی بــرا جــا هــا متمــاد ) باع ـ

اـ فهمـیهـا و افکــار الیشــها فـرد شــد و در م ابــل روحیـة تنــاهم و جــازگار

و را بهبود مـیبخشـد (جـییلمف و ولـ

6339؛ بـر و دییـران .) 2112 ،بـا ایـف تنسـیر
درجـی اراسـهشـد در رشـتة زبـان

و با در نظـر گـرفتف ایـف مو ـوا اـه واحـدها و مطالـ

تنها بهصورت مـورد و الـی بـه مو ـوعات مختلـی فرهنیـی میپردازنـد ،مشـاهدة عـدم
تناوت معنادار میان دو گرو از حی

روحیه جازگار دور از ذهف نبود اج .

در پایــان توصــیه مــیشــود در تی ی ــات مشــابه متغیرهــایی چــون پاییــا و طب ــه
اجتماعی-ااتصـاد رـانوادگی افـراد ،وجـایل ارتبـاا جمعـی (رجـانهها دارلـی در م ابـل
شــبکهها مــاهوار ا ) و نــوا ارــار هنــر -فرهنیــی (فیلمهــا و اتابهــا بــومی در م ابــل
ارــار ربــی) مــورد اجــتناد شــرا انندگان نیــی مــورد پرجــ

و بررجــی اــرار گیــرد.

همچنیف ،اگرچـه نتییـه گیـر اطعـی بـر پایـه تی ی ـات میـدانی و توصـینی از ایـف دجـ
-اه براجـا

گـیار

افـراد از رـود بـه جـا مشـاهد رفتـار عینـی و عملـی انهـا انیـام

میشود -دشـوار بـه نظـر مـیرجـد ،لـرا نتـای ایـف تی یـ مـیتوانـد توجـه مسـئولیف امـر
امــوز

و طراحــان مطال ـ

درجــی دانشــیاهی را بــه تبعــات فــرد  ،اجتمــاعی و ارلــاای

میی ها و میتویـات اموزشـی جلـ

نمایـد .در اینیـا ن ـ

بومیجـاز مطالـ

درجـی و

اگاهیدادن به دانشـیویان بـهویـژ دانشـیویان رشـتهها زبـان رـارجی در زمینـة اولویـ
اــرار دادن باورهــا و ارز هــا بــومی ــمف پــریر
فرهنیی بی

و احتــرام بــه تناوتهــا اجتمــاعی

از هرچیی رور بهنظر میرجد.
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