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ـ ن  ين است در ح   ك مم ،آموزند ي م ي را به عنوان زبان خارج     يسيه انگل ك يآموزان زبان  زبـان   يريادگي

و هـوش    زدايـي   بـين فرهنـگ     ةي رابطـ   حاضر به بررسـ    ةمطالع. ت شوند ي بحران هو  يمقصد دچار نوع  
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 دانـشجوي زبـان انگليـسي    80به اين منظـور  . شود  منجر به بيگانگي فرهنگي در آنان مي  ،زبان انگليسي 
 ي فرهنگ بوميها خواسته شد كه به تست وابستگ دند و از آندانشگاه زنجان در پژوهش شركت داده ش

نتايج تحقيق نـشان    . پاسخ دهند ) 1998شات و همكاران،     (يجانيز تست هوش ه   يو ن ) 2012پيشقدم،  (
 آمـوزش زبـان      ةلئكه مـس   از آنجا .  وجود دارد  يجانيو هوش ه   زدايي  معناداري بين فرهنگ    ةداد كه رابط  

 حائز اهميت بسياري است، بررسي تأثيرات    ،ات احتمالي آن بر هويت فرهنگي     انگليسي در ايران و تأثير    
تواند در مسائل آمـوزش زبـان راهگـشا       مي ي،رانيآموزان ا  ت زبان ي بر هو  يسياحتمالي فرهنگ زبان انگل   

 گنجاندن مقولـه    يدهايدها و نبا  ياي به با     توجه ويژه  ،ريزان درسي  شود كه برنامه    ويژه توصيه مي   به. باشد
  . داشته باشنديسي زبان انگليتب آموزشكرهنگ در ف
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  مقدمه -1
نگرند،    ديد فرهنگ خاص خود به جهان مي        ةاي از زاوي    هر جامعه از آنجا كه افراد متعلق به       

يعني توجه به عناصري همچون  ((Cultural Competence) يآگاهي فرهنگةتوجهي به مقول بي
منجـر  )  مختلف يها تيكت و غيره در فرهنگ    ها، باورها، هنجارهاي اجتماعي، زبان بدن، ا        عادت

 ةمؤلفـ  ه معتقدنـد فرهنـگ    كـ فلذا برخي محققان    . دشو كارايي در ارتباطات زبان مقصد مي     نابه  
 قـرار     مورد تأكيد و توجه ويژه      را   ش فرهنگ   است، آموز   در فرايند آموزش زبان    يريزناپذيگر
 تنگانگ بين آموزش زبان دوم و فرهنگ زبان مقصد          ةات بسياري به اهميت رابط     تحقيق .اند  داده

 ).1996وان،  يرمش و سال  ك؛  1993،2013، 1988رمش،  ك؛  1989،1994،1997رم،  يبا (اند  پرداخته
 زبـان دوم پرداختـه انـد    يريادگيـ س فرهنـگ در  يت تـدر ي به اهميادي ز هاي  پژوهشن  يهمچن

گول و اشـتون  ي؛ سـار 2014نـا ينـا و روز ي؛ فار2011؛ پوربا 2012ا و زارع ي ن ييعباس پور، رجا  (
2014 .(  

 ؛ضـرورت آمـوزش فرهنـگ وجـود دارد      ي  ات ديگري نيز در راستاي نفـ      تحقيقبا اين همه    
 فقيرتـر   ةلئبلكه بـه مـس    تر شدن فرهنگي،       غني  ةنه به مقول  ) 2009( مثال، پيشقدم و نواري      براي

قت، جهاني شدن امر آموزش و يـادگيري  يدر حق. اند آموزان پرداخته شدن فرهنگي در ميان زبان   
توانـد    هاي حاكم بر زبان مقصد است، مـي         زبان انگليسي و استفاده از منابعي كه آكنده از ارزش         

  ةاز جامعـ  زدايـي    نگ و به نوعي رسوخ فرهنگ زبان مقصد و فره         دتبادل فرهنگي پا فراتر نه    از  
 ترديـد   ة به ضرورت آموزش فرهنگ به ديد،، برخي ديگر از محققانيرو نيازا. مبدأ منجر شود  

 وار  هـاي بـومي   هـاي ارتبـاطي بينـافرهنگي را بـر مهـارت      مهـارت ) 2002(ن يآلپتك. نگرند مي

(Native-like)  نقـاط  ه انگليـسي در بـسياري از        كـ  يي و معتقد است كـه در جـا        داند   ارجح مي
ي، مـشاغل  اي، مطالعـات دانـشگاه   ارتباطات حرفه(كاربردي   در راستاي مقاصد منحصراً  ،جهان

ات آداب و رسوم فرهنگ بريتانيايي و يا        يرود، مسائل مربوط به جزئ      كار مي  به) رهيو غ  بازرگاني
  . رسد  به نظر مييتياهم مكمريكايي موضوع امرنگ بودن تشريفات در فرهنگ ك

 ر ويپـذ  بيط آسـ يتفـر  افـراط و    متضاد حالت از دو    ،راني در ا   يسيبان انگل آموزش فرهنگ ز  
 ، در مـدارس  يسيـ  آموزش فرهنگ زبـان انگل   يياز سو .  است يگذار استيسو   يازمند بازنگر ين
 آزاد يهـا  ه در آموزشـگاه كـ افرادي  خصوص   هب-آموزان   ه دانش ك چنان ؛ مغفول مانده است   امالًك

و شنود زبان    تف در گ  يزيار ناچ يرستان مهارت بس  ي دب ةروان د يا پس از پ   -ندا افتهيزبان حضور ن  
ش ياگـر ،  زادآ يهـا  آموزشـگاه  از مدرسان آموزش زبـان در        برخي ،گريد ي ازسو ؛ دارند  يسيانگل
  يسيـ انگلژه  يـ و بـه  (دراندا است  يسيامل با انگل  كزبانان و تطابق     يسي به اخذ فرهنگ انگل    يقولعمان
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ن اه اسـتخدام مدرسـ  كروند  يم شينجا پا تا بد،ن رابطهيو در ا هندد ياز خود نشان م  )  ييايكمرا
ن يـ نـد و بـر ا     اند ي م ييايكمراا  ي ييايتاني بر ةهج از دو ل    يكيم به   لّكتها را منوط به      در آموزشگاه 

، يشقدم و صـبور   يـ پ( دارد   اوة  لهجـ  بـا غلظـت      يمي مستق ي بستگ ،معلم يزبانه دانش   كباورند  
2011.(  

مناسـب در   رديكـ  نيـست، در مـورد رو   شـدني اهي فرهنگـي انكار   اگرچه نفس ضرورت آگ   
خاطرنـشان  ) 2000:100( بـادا  مثـال، بـراي    ؛ ارتباط فرهنگـي ترديـدهايي وجـود دارد        ةمحدود
آمـوزان بـه اتخـاذ آن         لزوماً به معنـاي ترغيـب زبـان        ،هاي فرهنگي    ارزش ازسازد كه آگاهي      مي

ـ   ي راه دراز  ،جيـ هنگـي را  هـاي فر    كه ارزش  ژه از آنجا  وي بهها نيست،     ارزش ش رو دارنـد و     ي را پ
 و از خودمحوري بيش از      وندتر ظاهر ش    شمول بايست خود را ارتقاء دهند تا به شكلي جهان          مي
  .  فاصله گيرند،حد

تواند بدون توجه به باورهـاي مـذهبي،           نمي ، ايران ةآموزش فرهنگ زبان انگليسي در جامع     
ديگر، به   عبارت به؛   صورت پذيرد  يراني ا ةم بر جامع  اكهاي ح    و ارزش  ها  ، و سنت  يخ فرهنگ يتار

 بـراي بـر قـراري    ،هـا  رسد بايد توازني بين عناصري از آموزش فرهنگ كـه دانـستن آن        نظر مي 
آمـوزان در برابـر      ب پـذيري زبـان    يناپذير است از يك سـو، وآسـ        ارتباط مؤثر و كارآمد اجتناب    

گـر،  ي د ي ازسو ، مطلوبيت كمتري دارند   ،هي از فرهنگ زبان انگليسي كه در عرف جامع        يها  جنبه
  .تر صورت پذيرد  آگاهانه،شتر به زبان مقصديبرقرار شود تا تسلط ب

ها  در مدارس و دانشگاه   ي  هاي آموزشي زبان انگليس     معتقد است كه كالس   ) 2011(پيشقدم  
ان بـا  ها دانشجوي السكن يچرا كه در ا  ؛   دارد ياديها تفاوت بن   هاي آموزشي ديگر رشته     با كالس 

 و فرهنگ   ين فرهنگ بوم  يديالوگي كه ب  قت،  يدر حق . ر از فرهنگ بومي تعامل دارند     يفرهنگي غ 
  . منجر شوديدي جديت فرهنگي هويريگ لكتواند به ش ي م،شود يزبان مقصد برقرار م
  يا احساسي و يه به آن هوش عاطفك (Emotional Intelligence) يجانياصطالح هوش ه

عبـارت اسـت از    و آن عنوان شـد  پيتر سالووي و ري جان مالةيوس بهن بار يول ا،شود  يز گفته مين
هـوش    در كتـاب 1995ر سـال  د. انگـر ينتـرل عواطـف خـود و د   ك و ت فرد در شناخييتوانا

علـوم   و يشناسـ   روانيطور مشروح وارد مباحث تخصـص  بهن مفهوم را يا انيل گلمن دهيجاني
 اطالعـات   بـا اسـتفاده از    ه  كـ  دانـست    يمهـارت  ايـ  ييتوانا را   يجانيهوش ه گلمن  . دكر يرفتار
ز ييـ  تم ييا توانا ي يجانيهوش ه ن راستا،   يدر ا . ردي گ ي عهده م  رر را ب  كتفند  ي فرا تيهدا ،يعاطف
 بـا  يه چـرا افـراد  كـ دهـد    يح م ي توض هك است   ي احساسات، مؤلفه مهم   ي مثبت و منف   يامدهايپ

 ؛ستنديـ تـر ن  موفـق  ي زنـدگ يهـا  گر عرصـه يدر د الزاماً ي،لي تحصةني در زم باالتر يب هوش يضر
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ـ  يتواند به همان نسبت      ي اما م  ،ستين يب هوش يضر،  يجانيگر، هوش ه  يد عبارت به ش از آن   يا ب
  . ثر باشدؤت فرد ميدر موفق
 و   يشناسـ   مختلـف از جملـه روان      يهـا    در عرصـه   يت فـرد  ي در موفق  يجاني هوش ه  نقش

 و  ينـه سـاز   ي تنهـا بـه به     ،يجـان يت هـوش ه   يـ  امـا اهم   .ت مورد مطالعه قرار گرفته است     يريمد
ز بـه   يژه آموزش زبان ن   يو به و   ه در امر آموزش     كشود، بل     يمنحصر نم   يت انسان ات ارتباط يريمد
 يجانيهوش ه رابطه ميان    يرسد كه مطالعه و بررس      به نظر مي  . ل به آن پرداخته شده است     يتفص

ت ي از وضـع يتـر  قيـ تواند به برآورد دق  مييبه فرهنگ بومايراني آموزان   زبانيزان وابستگيمو  
آمـوزان   هاي احتمالي زبـان  پذيري  الزم است آسيبزمينهدر اين . كنوني آموزش زبان منجر شود  

 دانـشجوياني كـه از   ، حاضـر  ة نتايج مطالعروي كه براساس  ويژه ازآن ؛ بهمورد مطالعه قرار گيرد   
  .پذيرتر هستند وخ فرهنگي آسيب در برابر اين قسم رس، برخوردارنديشتري بيجانيهوش ه

   تحقيق ةپيشين -2
 س فرهنگي تدر ةخچيتار -2-1

ـ      ، گوناگون به امرآموزش زبان    يردهايكو رو ها   روش  ضـرورت ادغـام     ر به انحاء مختلـف ب
 زبـان مقـصد را بـه        ،س ابعاد مختلف فرهنگ   ي و تدر  ردآموزش فرهنگ وآموزش زبان توجه دا     

ها منـسوخ شـده و       ن روش ي از ا  يامروزه برخ  .اند نجانده خود گ  ي درس ةبرنام طرق گوناگون در  
 تـدريس فرهنـگ بـه      ةسـابق .  ندهستگر همچنان جزو مباحث مطرح در آموزش زبان         ي د يبرخ

  بـه  (Realia)ي با اسـتفاده از وسـايل كمـك آموزشـ          ،گردد كه در آن     قرن هفدهم ميالدي بر مي    
  ).2007ريساگر، (شد  پرداخته مي سيتدر

 تـا  ،اسـت   ي مطرح در آموزش فرهنگ در زبان خـارج    يها  ه از چهره  كرمش  كر  يلك  ةبه گفت 
 سـپس   ؛شد ي مطالعات زبان محسوب م    يا مردم ي  ي بعد انسان  مثابة ، فرهنگ به  يالدي هفتاد م   ةده
 روش مثابـة  س زبان، فرهنـگ بـه  ي به تدر يرد ارتباطيك هفتاد و هشتاد و به دنبال رويها ه ده در

 بـه   ك مشتر يها آرمانو   يملة   حافظ ،ه با تجارب  ك جامعه   يك افراد   ةر روزم ي و رفتارها   يزندگ
 يشور خاص ك يه به زبان بوم   كشوند   ي محسوب م  ي اجتماع ياند و شهروندان متن    افتهيوند  يهم پ 

حـرف  س «رهنـگ بـا   ن راسـتا ف ي در ا.)64: 2013رمش،  ك(، در نظر گرفته شد      نديگو يسخن م 
 فرهنگ خ،يتار  مانند بارز و مشهور فرهنگيها  جنبهعبارت است از (Big C Culture) »بزرگ

 خـود را نـشان   ، زبـان يريادگين مراحل يه در اولك، غذاها يقيموس،  ي ادب و  يهنرر  يعامه، مشاه 
 فرهنگ با .رسد ي به نظر م  يهين آموختن زبان مقصد مشهود و بد      يه در ح  ك هر آنچه    ا ي دهند يم
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 يهـا  كسـب   ماننـد  فرهنـگ يـك اد نهفته و پنهان  به ابع(Little c Culture)»كوچك  حرفس«
 مطلـوب،  ي رفتـار اجتمـاع  ة، نحـو  ي فرهنگـ ي، هنجارهايالمكري و غ يالمك  يها ه، نشان   يارتباط
  ).65-66: 2013رمش، ك( .شود يره اطالق مي و غها، باورها  ارزشها، ، افسانهها هاسطور

  سي تدريها روش -2-1-1
ا روش كالسـيك كـه يكـي از         يـ  ي گرامـر  ةرجمـ روش ت ) 2000(فـريمن - الرسـن   ةبه گفت 

ه در آن فرهنـگ  كـ رفت   در تدريس فرهنگ به كار مي،هاي آموزش زبان است  ترين روش    قديم
  .مترادف با ادبيات و هنرهاي زيبا بود

ـ (Direct Method)هاي ديگر آموزش زبان از جمله روش مستقيم  با ظهور روش ة  به مقول
به اين لحاظ، تاريخ مردمي كه بـه زبـان مقـصد سـخن              . ه شد  جديدي نگريست   ةفرهنگ از زاوي    

 اطالعـات مربـوط بـه       ؛شـود   ها تكلم مـي      جغرافياي كشورهايي كه زبان مقصد در آن       ؛گويند  مي
 ةو رفتارهــا و مــنش روزمــر) 29: 2000من، يفــر-الرســن( زبانــان   انگليــسي ةزنــدگي روزمــر

  .د توجه ويژه قرار گرفتمور) 46: 2000من، يفر-الرسن( گويان زبان مقصد  سخن
 Audio-lingual)  ي زبـان -يفرهنـگ در روش شـفاه  ) 2000(من ي فـر - الرسـن ةبه گفتـ 

Method)     ه بـه زبـان مقـصد       كـ  يه در نـزد مردمـ      روزمـرّ  ي زندگ كعبارت است از رفتار و سب
زبان -يا به لحاظ اجتماع   ي است   يا ش محاوره يه مناسب گو  ك ياستفاده از زبان  . نندك يصحبت م 
س يضـرورت تـدر    بـه يزبـان -يه در روش شـفاه كـ  آن اسـت  كنندة اني ب،ح استي صح يشناس

  .شود يه مكي زبان تيريادگيه ي اوليها  در سال»كوچكس «فرهنگ با 
 Silent) همچـون دو روش صـامت   (Innovative Method)هاي نـوين   در برخي روش

Way)  و آموزش زبان ارتبـاطي (Community Language Learning)  بـه عنـوان    فرهنـگ
 روش يـادگيري جمعـي كـه        .ناپذير از آموزش و ياديگري زبان تلقي مـي شـود           بخش جدايي 

 مطرح كـرده اسـت، در آمـوزش زبـان خـارجي و دوم از      Charles E. Curren)(چارلز كرن 
هـايي اسـتفاده مـي شـود كـه در          در اين روش از تكنيـك     . جويد يادگيري مشاوره اي بهره مي    
هـا   گـروه .برنـد   به افرادي كه از مشكالت رواني يا عاطفي رنج مي          مشاورة گروهي براي كمك   

آمـوزان و نيـز    هستند و اين روش بر احساسات فـردي زبـان   (Cummunities) همان جوامع
آموزان به زبـان مـادري خـود از     هاي آنان به آموزش زبان تكيه دارد؛ بدان معنا كه زبان      واكنش

كنـد؛    جمالت را به زبـان انگليـسي ترجمـه مـي           مشاور اين -گويند و معلم   هر دري سخن مي   
ــان ــروه تكــرار مــي   ســپس زب ــضاي گ ــراي اع ــوز جمــالت معلــم را ب ــد  آم ريچــاردز و (كن
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) (Lozanov كــه لوزانــوف Suggestopaedia)(پــذيري  روش تلقــين). 100: 2010اشــميت،
بـه  (ن   آ  هاي روزمـره و ترجمـة      وگوها و موقعيت   تبار آن را مطرح كرده است، از گفت        بلغاري

كند تا امـر     استفاده مي ) هاي بصري و تمرينات آرميدگي     خصوص با استفاده از موسيقي، جلوه     
آموزشـي از روش  ة در حقيقـت، تلقـين پـذيري اسـتفاد    . تر و مـؤثرتر سـازد     يادگيري را آسان  

: 2010ريچـاردز و اشـميت،   . (پردازد است كه به تأثير تلقين در رفتار انسان مي » شناسي تلقين«
572(. 

  ت آموزش فرهنگياهم -2-2
 اهميت يافته   ياي در آموزش زبان انگليس       آموزش فرهنگ به طرز فزاينده     ،هاي اخير   در سال 

فرهنگ را بعد پنجم آموزش زبان، عالوه بر چهار مهـارت           ) 186: 2001نگس،يهال و هو   .است
  :نويسد كرمش در اين رابطه مي. شمرند ديگر برمي

آگـاهي  .  فرهنگ را بايد قلب آموزش زبـان بـدانيم         ،ريف كنيم اگر زبان را فعل اجتماعي تع     
و اينكـه فرهنـگ در آمـوزش        ... سازي مهارت زباني تلقـي نمـود       فرهنگي را بايد نوعي توانمند    

 اسـت كـه صـرفاً بـه آمـوزش           يفاتيا تـشر  ي فراتر از يك مهارت پنجم غيرضروري        يامر،  زبان
 ).1993كرمش، (ا خواندن و نوشتن ضميمه شود يوشنود  گفت

 زبـان   يريادگيند  يه فرا كن باور است    ي برا يريپذ  مدل فرهنگ  يةدر نظر )1978(ن شومان يهمچن
 ييزان آشـنا  يه م ك معتقد است    يو .شود ي مرتبط م  يريپذ ند فرهنگ يم به فرا  ي به صورت مستق   ،دوم

 دأكيـ ت) 2005(گنس و بـادا     .استآموزان   ت زبان ي موفق ةنندك نيي شاخص تع  ،با فرهنگ زبان مقصد   
ه به زبان مقـصد     ك ي افراد يها و برخوردها    از عادت  ي بدون آگاه  ، زبان دوم  يريادگيه  كنند  ك يم
  .رسد ينظر م  بهيمعن ي بي امر،نندك يلم مكت

را بـه   يـ  ز ؛ر اسـت  يزناپذي گر يس فرهنگ امر  يه  ضرورت تدر   كمعتقد است    )2014(پولورنس  
 ، زبانشان هـستند يريادگيه در حال ك يآموزان راجع به مردم ه زبانك است   يرمنطقي غ ياستدالل و 

ه محـال اسـت بتـوان     كـ ز معتقـد اسـت      يـ ن) 2004(ت  يـ  دو كن راسـتا مـ    يدر هم .  ندانند يزيچ چ يه
اد يـ گـذارد و   ير مـ يثأه زبـان تـ  كـ  چـرا  ؛ردك را مستقل از فرهنگ آن تصور   يگري زبان د  يريادگي

معتقـد  ) 2007( بـراون . دهـد  ي مـ مقصد قرار آموزان را در معرض زبان تاً زباني ماه، زبانهرگرفتن  
  :ديگو يناپذيرند و م ه فرهنگ و زبان تفكيككاست 

هـر دو بـا ظرافـت بـسيار در هـم      . زبان بخشي از فرهنگ و فرهنگ بخشي از زبـان اسـت         
اي از زبان يا فرهنگ، يكي را از          توان بدون آسيب زدن به بخش عمده       كه نمي    به نحوي  ؛اند  تنيده
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بـه  ) كاربردي آن -به استثناي برگرفتن ابزاري يا تخصصي     (ن زبان دوم    برگرفت. ديگري جدا كرد  
  ).189-90: 2007براون، (معناي برگرفتن فرهنگ دوم نيز هست 

. آمـوزان باشـد    زبـان ة در ميـزان انگيـز    يتواند عامل تأثيرگذار    همچنين، آموزش فرهنگ مي   
 ةوانـد ميـزان انگيـز     ت   مـي  ،گويد كه تدريس فرهنگ در هنگام تـدريس زبـان           مي) 1982(همرلي

از آنجا كه آموزش فرهنگ     .  داشته باشد  چشمگيري يدانشجويان را اعتال بخشد و نقش انگيزش      
هاي كالسـي مربـوط    مبتني است، فعاليت  انگيز ناچار بر روشي پويا و هيجان       به ،در كالس درس  

ردمـي از   در برخـورد بـا م  ي،تـر  تر و ملمـوس     آموزان را به طرز مستقيم     به آموزش فرهنگ زبان   
  .تواند روند يادگيري زبان دوم را سرعت بخشد دهد و مي فرهنگ ديگر قرار مي

  عوارض جانبي تدريس فرهنگ -2-3
 اجتناب ناپـذير و آمـوزش فرهنـگ در كـالس            ياگرچه تعامل تنگاتنگ زبان و فرهنگ امر      

 تـأثيرات احتمـالي و نـه چنـدان مطلـوب تـدريس              ةدرس ضروري است، ترديدهايي در زمينـ      
 هـويتي   ةنـوعي اسـتحال    تواند به   پيشقدم معتقد است كه تدريس فرهنگ مي      . هنگ وجود دارد  فر

 بـر خـالف     –هـاي آمـوزش زبـان        معتقد است كـه ديـالوگ حـاكم بـر كـالس            يو .منجر شود 
تواند به لحـاظ    مي–گيرد ها تبادل فرهنگي اندكي صورت مي       ها كه در آن     هاي ديگر رشته    كالس

  .ويژه مهم باشد  به،گذارد ري كه بر هويت فردي دانشجويان ميارتباط بينافرهنگي و تأثي
تواند تأثير مثبتي بر شـكل يـادگيري هـويتي            معتقد است كه كالس زبان مي     ) 2011( گاالجا

رو  ازايـن . گيري هويت زباني جديدي منتهـي شـود     تواند به شكل    دانشجويان بگذارد و حتي مي    
بـه  . تواند در تحليل شرايط حاكم بسيار مهم باشد         آموزان مي  هاي فرهنگي زبان    بررسي وابستگي 

براي اتخاذ رويكردي اجتماعي در مطالعات زبـان دوم، امـروزه           ) 1995(دنبال فراخوان نورتون    
. ه است شدهاي مهم پژوهشي بدل        به يكي از حيطه    ، رابطه بين زبان و هويت     ةجو دربار و جست
و در  )2007بـالك،  (ختارگرايانه دارنـد   هويـت رويكـردي پـساسا    ةن مطالعات به مقوليبيشتر ا 
شود كه تحت تـأثير مـتن اجتمـاع           امري سيال و چندوجهي نگريسته مي      مثابةها به هويت به       آن

خارجي را بر هويت زبان آمـوزان    /هاي فراواني تأثير يادگيري زبان دوم       پژوهش. پذيرد  شكل مي 
 گـو   ؛2003ن  يولتركـ ترسـون و    يپ؛  2009ا و رجـا     يـ ؛ فرن 2005 مثال تسو    براي(اند    بررسي كرده 

  ).2003وك؛ پاولن2003؛ كانوو نورتون 2010
در مقالة خود با عنوان تأثير آموزش فرهنگ بر آمـوزش زبـان خـارجي، بـراي         ) 2005(تسو

آموزش فرهنگ در دو كالس آموزش زبان سـطح مقـدماتي، طـي يـك نيمـسال آموزشـي ، از                   
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نتايج حاكي از آن اسـت  . ستفاده كرده استشناسي و روش آموزش فعاليت محور ا      تركيب مردم 
طور  آموزان به  هاي آموزش زبان، تسلط و مهارت زبان       كه با تلفيق و گنجاندن فرهنگ در كالس       

  .چشمگيري بهبود يافته است
بـا اسـتفاده از رويكـردي مقايـسه اي و از طريـق      ) 2009(اي ديگر، فرنيا و رجـا   در مطالعه 

فتاري در دو فرهنگ ايراني و امريكـايي،  بـه بررسـي نقـش                هاي ر   ها و تفاوت   بررسي شباهت 
دهد كه اگر يك ايراني بخواهد در جامعـة امريكـايي تعامـل              نتايج نشان مي  . اند فرهنگ پرداخته 

ها را بباموزد، بلكه بايد بر الگوهاي ارتبـاطي جامعـه در             درست برقرار كند، نه تنها بايد زبان آن       
  .ته باشدهاي مختلف نيز تسلط داش موقعيت

اي با عنوان فرهنگ در آموزش زبان دوم، به نقـش       نيز در مقاله  ) 2003(پيترسون و كولترين    
آمـوزان   آن ها معتقدند زبان   . تأثيرگذار فرهنگ و اهميت آن در آموزش زبان دوم تأكيد مي كنند           

در ها مناسب است، ممكـن اسـت         بايد بدانند كه الگوهاي رفتاري و لحن كالمي كه در زبان آن           
  .هاي ديگر تعبيري متفاوت داشته باشد زبان

 عبـارت   دهد،   افزايش مي  فرهنگ و زباني  ريادگة ي از رابط   كه درك ما را     يگري د  مهم  ةلئمس
ــ ــهجا«ة اســت ازمقول ــ خي مع ــ. »يالي ــون ك ــ) 2003(انو و نورت ــ خةجامع  Imagined) يالي

Community)  ه كـ  كند ي از مردم اشاره م    ي به گروه  يالي خ ةجامع« :نندك يف م يگونه تعر  ني را ا
 يل ارتبـاط برقـرار مـ      يق قدرت تخ  يه از طر  ك، بل  پذير دسترس ها نه به صورت ملموس و        با آن 
  )241. (»مينك

رده بود، كمطرح براي نخستين بار   را   يالي خ ةجامعه مفهوم   ك )1991( اندرسون ارة ك در ادام 
 بـر دو  يه وكـ  يا هدر مطالعـ . ردكـ وارد آمـوزش زبـان     بحث  ن مفهوم را به     ي ا )2001(نورتون  

ان مـورد  آمـوز  ه زبـان كـ  يا  جامعه ةه محدودك  از آن بودكيحا جيانت انجام داد،  لامهاجر بزرگس 
ن ي همچنـ  يو .داردالس  ك يراويردهااز چ  فراترمراتب   به ييمرزها ،برند يسر م   در آن به   مطالعه

ـ ص خـود را دار     خـا  ياليـ  خ  ةمعاآموز ج  ن دو زبان  ي از ا  يكه هر   كرد  كخاطرنشان   مقـصود   .دن
 امـا  ،ستنديـ در دسـترس ن گرچـه  ه كـ  يدفـرا  از اهاز آن دسـت    اسـت     عبـارت  »جامعه«نورتون از 

 هكـ توان گفت  ي م.ها در ارتباط باشند    با آن  ،ال خود يه در خ  كند  ا  آموزان مشتاق  زبان،  حال نيعدر
ـ ( دارد   يتنگگـا  ارتبـاط تن   »ياليـ ت خ يـ هو« يـك بـا وجـود     » يالي خ ي  هامعج«مفهوم    و وكلناوپ
 هي ك سان ك يها شزين انگ يتر يقو از   يكيه  كن باور است    ي بر ا  )2006 (گرساير). 2007،نورتون
»  اسـت  ي جهـان ياليـ  خ  ةمعـ اها در ج ت آنيعضو«موزند آ ي م ي زبان خارج  عنوان به راي  سيانگل

ت يـ هوو  فرهنگ، ، زبان آموزشعواملن  يه ب ك  يا هبطا ر علّت به   هجينترد ).23 : 2006،گرساير(
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ه كـ رد  كـ تـوان اسـتدالل      ي مـ  ، در جهـان   يسيـ  زبان انگل  يستيالي امپر ياليز است ي و ن  ،وجود دارد 
ن سـبب  يبه هم.  باشديو بوم  يمل يها يوابستگ ي برايديتواند تهد ي م  ،يسي زبان انگل  يريادگي

ـ  ةلعـ ا و مط   يسـ ر بر ،رانيـ  ا هماننـد  يشوركـ  يموزشآدر بستر    ت در زبـان آمـوزان     يـ  هو ة مقول
توانـد   يمـ ، پندارنـد  ي از آن مـ يها خود را بخش ه آنك يالي خةامعت و جيجمله هو از    ،يسيانگل

  .ت باشديحائز اهم
ــابراين،)2010ئو،گــا( اســت »يتي هــوز ثقــلكــرم«فرهنــگ   يت فرهنگــيــهوي اوكــ وا بن

 به  )1991 (نونسكيتا. شا باشد گز ره يت ن يهول مربوط به    ائ مس يتواند در بررس   ي م ،آموزان زبان
 »يافتيـ  در هگاديـ د«: آمـوزش زبـان اشـاره دارد       ةطـ يفرهنـگ در ح   بـه    راجـع    ياديه بن گاديدو د 

(Received View)ــد« و ــد نونــسكيتا. (Non-standard View) »راســتانداردي غهگادي  هگادي
 بـه   حـدود ، ثابـت و م    تدسيكمنسجم،  همگن،  ه  كداند ي م ي فرهنگ ت شاخص يتمام راي  افتيدر
فرهنـگ  ن  ين و متبـا   و نـاهمگ  ة جنبـ  بـر  راستاندارديغه  گاديد هك ي؛ درحال  است ييايجغرافة  نطقم

وسـاطت،گفتمان،   تفـاوت،  قـدرت،  ،يختگي،آمتيـ  از جملـه هو    - يا م عمده ي مفاه  .داردتمركز
ــاظره  ــت و من ــواره –مقاوم ــد د  هم ــه نق ــب ــه درگادي ــيافتي ــد ي م ــ. پردازن ــتايدر هم ، ن راس

 فرهنگ يريپذ بي آساعث ب ييز سو  ا  ياد گرفتن زبان خارج   يه  كمعتقد است    )2011(ويگردسزين
 غنـا  ي بـرا يتوانـد ابـزار   ي مـ ،گـر يد ياما ازسـو  ،دشو ي مي بومياه رنگ شدن ارزش  مك و    يمل

 « يدن متقابـل فرهنگـ  ي بخشيغن«ز به مفهوم ين) 1981(ن  يباخت. دن به هر دو فرهنگ باشد     يبخش
  .رده استكها اشاره  بل فرهنگادر تق

اند، شرايط فرهنگي آمـوزش زبـان در ايـران،            اظهار داشته ) 2009(ري  اپيشقدم و نو  چنانكه  
 تضميني وجـود    ، به هنگام تقابل دو فرهنگ     الزاماً در راستاي نظريه باختين نيست، بدان معنا كه        

صـورت     بـه  ،هـاي آمـوزش زبـان      كالساز آنجاكه   .  صورت پذيرد   سازي فرهنگي   ندارد كه غني  
ن زبان  ا چنانچه مدرس  ،آموزان هستند  هنگي زبان يدن به هويت فر   ش بستري براي شكل بخ    ،بالقوه

 ند فراينـد ضـعيف شـ      ، آشـنايي نداشـته باشـند       فرهنـگ در امر    سالم    هة مواج ة با نحو   انگليسي
بـه ايـن نتيجـه    )2008(پيشقدم و كاميـابي      .خواهد بود ناپذير   و بومي امري اجتناب     فرهنگ ملي 

زبانـان،    ها به لهجـة انگليـسي      زديك شدن آن  آموزان و ن    رسيدند كه با افزايش توانايي تلفظ زبان      
در پـژوهش ديگـري كـه پيـشقدم و صـبوري         . يابـد   ميزان دوري از فرهنگ بومي افـزايش مـي        

آمـوزان ايرانـي نگـرش مثبتـي نـسبت بـه        انجام دادند، نتايج حاصل نشان داد كه زبـان       ) 2011(
حقيـق بـر روي   ايـن در حـالي اسـت كـه نتـايج ت       . دهنـد  فرهنگ امريكايي از خـود نـشان مـي        
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كنند و به هويت      ها به زندگي در لهستان افتخار مي       كه آن  آموزان لهستاني، حاكي از آن است      زبان
  ).2011كازتالنيك، -اوتوينوزكا(دهند  فرهنگي خود وابستگي محكمي نشان مي

معتقـد اسـت كـه در فراينـد يـادگيري زبـان انگليـسي بـه عنـوان زبـان                   ) 1976(اسميث  
زبانـان ترغيـب    هاي فرهنگي انگليسي سازي ارزش آموزان لزوماً نبايد به دروني    المللي، زبان  بين
) 1996؛ الـيس،    1996كـرمش و سـاليوان،      (پژوهـشگران متعـددي در سراسـر جهـان          . شوند
رو الگوهاي فرهنـگ غـرب    هاي معلماني را كه در روش تدريس خود، كوركورانه دنباله      تالش

هايي در راسـتاي ادغـام فرهنـگ بـومي خـود، بـا          ورها گام بعضي از كش  . اند نيستند، ارج نهاده  
اند تا نسخة بـومي زبـان انگليـسي را           حال، كوشيده  اند و درعين    فرهنگ زبان انگليسي برداشته   

هـاي   معتقدند اين قسم نـسخه ) 2011(پيشقدم و صبوري   ). 2007كيركپاتريك،  (تدريس كنند   
و فرهنـگ و مليـت بـومي را    رنـد  اني دا همخـو مبـدأ  با مـتن جامعـه      زبان انگليسي  ةشد  بومي

 خـود از جهـان را بـه     دهند نگرش و طرز تلقي  ضمن آنكه به افراد اجازه مي     ،كنند منعكس مي 
  .كنند بيان  زبان انگليسي

  ي فرهنگ بوميوابستگ -2-4
) 1969،1973،1980 (يه جان بالبك(Home Culture Attachment) ي بومي وابستگيتئور
جـاد  ي انسان و مقاومت در برابر هر نـوع ا ي اجتماعير بودن همبستگ  يفراگده است، به    كرمطرح  
ان آن هـا    يـ ان بـه مرب   كودك ي به وابستگ  ،نهين زم يه در ا  يمطالعات اول  . در آن اشاره دارد    يآشفتگ

ن يـ در ا. ردكـ  يآور  آنان جمـع ي همبستگي را در الگوهاي متعدديفكي يپرداخت و تفاوت ها   
ه كـ  يپـس از بـالب  .  مـبهم يزان، و الگـو يـ  گري الگو من،ي ايالگو: دز بودنيراستا سه الگو متما 

ننـد،  ك يدا مي پياديت بن ي اهم يزندگ  ةان در طول باز   كودك يرده بود روابط وابستگ   كخاطر نشان   
 بزرگـساالن   يز در وابـستگ   يـ  ن ي در بزرگساالن شدند و تـشابهات      يمحققان متوجه عامل وابستگ   

 ي وابـستگ  يـة  نظر عرضةمعتقد است    )2012(لر   ك ).1980 يبالب( قرار گرفته است     يمورد بررس 
 ي مـر كار مشتركقت، يدر حق.است مطالعات مربوط به رشد انسان   يخ علم ي در تار  ي عطف  ةنقط
ل اطالعــات، يــتحل ،يكبرنتيســا ،يشناســ  ازنــژاديم متعــدديمفــاه) 1991 (ينــزورث و بــالبيا

  .رده استك  لحاظي وابستگي را در تئورياوك رشد و روانيشناس روان
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  و يادگيري زبان خارجيي جانيهوش ه -2-5
ردن كت استدالل يقابل« :جاني عبارت است ازي، هوش ه )10: 1997( از نظر ماير و سالووي      

 يي شـامل توانـا    يجـان ي هـوش ه   ؛ركند تف يدن به فرا  ي بهبود بخش  ي احساسات در راستا   مورددر  
ر را كـ نـد تف ين امر فرايه اك يه نحو ب؛استه جاد آني و ا  ي درست از احساسات و دسترس     يآگاه

ه كـ  چنان،ي احساسات و دانـش احـساس  ك عبارت است از در    يجانيز هوش ه  ي و ن  ؛ارتقا بخشد 
 هـاي  اربردكدر خـصوص    ».مند ساخت  نظامي و عقليبتوان احساسات را در جهت رشد عاطف   

، ي منابع انـسان   تيريآموزش، مد «: پردازد يم ي اصل ةطيپنج ح  ي به معرف  ييآقابابا ،يجانيهوش ه 
  :سدينو ي ميدر خصوص آموزش، و. » خانوادهيياي و پويابياست، بازاريس

هـا بـه منظـور آمـوزش       تـالش يدهـ   سازمان ي برا يجانير، موضوع هوش ه   ي اخ يها سالدر
ه بـه   كـ  ييها ، مورد استفاده قرار گرفته است؛ مهارت      يا ان مدرسه كودك گوناگون به    يها مهارت

، معمـوالً   يتيدر متون ترب  . نندك ي م كمك يت خود و روابط اجتماع    يريد در م  يي توانا يريگ لكش
 حـل  اننـد  مييهـا   از آموزش مهارت ييها نامند و برنامه   يم» يجاني و ه  ي اجتماع يريادگي«آن را   

 يتـر  عي وسـ يها نهيه زمك  راي بلندتري آموزشيها ت تعارض، تا برنامه يري و مد  يمسئله اجتماع 
 )1390آقابابايي، ( رديگ يدهند، دربر م يمل كي را تشياز رشد اجتماع

 .شود ي منحصر نم يان اول زندگي تنها به سال   ،ي هوش عاطف  يريگ لكاز نظر گلمن رشد و ش     
، (Self-perception) يهآگـا خود :ند ازا  عبارتيجاني هوش ه يلمن پنج مهارت اصلگدر مدل 
، و (Empathy) يهمـــدل، (Motivation) زشيـــانگ ،(Self-management) يتيريخودمـــد

 و يجـان ين هوش هي بةط رابيبه بررس) 2009(پيشقدم . (Social Skills)ي  اجتماعيها هارتم
) EQ-I, Bar-On, 1997 (1يجـان يب هي فهرسـت ضـر   بـا اسـتفاده از   ،ي زبـان خـارج  يريادگي

 بـا ي معنـادار  ةط راب، زبان دوم يريادگيه  ك است     از آن  كي حا ،ي و ةج مطالع يپرداخته است و نتا   
 يبـه بررسـ   ) 2010(اسـكوردي و رحيمـي       .داردي  جـان يه  هوش ةپرسشنامي  ها مؤلفه از  ي  برخ
ن يـ در ا .  پرداختنـد  يسيآموزان انگل  با هوش زباني و دانش لغوي زبان       جانيي بين هوش ه   ةرابط

ـ  ي مثبت ة و رابط  ند بهره جست  يجاني سنجش هوش ه   يبرا 2(SSREI) ها از  آنمطالعه   ن هـوش   ي ب
ـ  ينـادار ع م ةق رابط ين تحق ي اگرچه در ا   ،ردندك مشاهده   ي و دانش لغو   يجانيه  يهـا  لفـه ؤن م ي ب

  .افت نشدي ي و دانش لغويجانيهوش ه

__________________________________________________________________ 
1. Emotional Quotient Inventory 
2. Schutte Self Report Emotional Intelligence Scale 
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   پژوهشيها  پرسش-3
ـ آمـوزان انگل  ن زباني در بييزدا  و فرهنگيجانين هوش هي بي معنادار ةا رابط يآ -3-1  وجـود  يسي

  دارد؟
ـ  يـي زدا فرهنگت  يتواند وضع  ي آن م  يها لفهؤ و م  يجانيا هوش ه  يآ -3-2 آمـوزان   ن زبـان ي را در ب

  ند؟ك مشخص يسيانگل

   پژوهش    ي اجراروش -4
   پژوهشي هاي و آزمودني آمارعهنوع مطالعه ،جام -4-1

ان ي پـژوهش شـامل دانـشجو      يمـار آ ةجامع . است يهمبستگ-وصيفيت نوعن پژوهش از    يا
ـ . گرفتند قرار   ي مورد بررس  1393ه در سال    ك دانشگاه زنجان است     يسيزبان انگل  ق يـ  تحق ةنمون

  .بود) نفر زن50نفر مرد و30( دانشجو 80مشتمل بر 

   گردآوري اطالعاتابزار -4-2
  .2يجانيه  هوشتست و 1ي بوم فرهنگيبستگوا تست : پژوهش عبارت بودند ازيابزارها

  ي بوم فرهنگيبستگوا تست -4-2-1
 اسـتفاده   ي بـوم  فرهنـگ  يبستگوا تستموزان از   آ  زبان ي بوم  فرهنگ يبستگوا يابي ارز براي

 4رت  يكـ اس ل يـ  در مق  يا  مـاده  33  تـست ن  يـ ا. ده است كره  يشقدم ته ي پ 2010ه در سال    كد  ش
پايـايي ايـن    . كنـد   مي انيا مخالفت خود را ب    يزان موافقت   ي م ، در آن  موزآ ه زبان ك است   يا درجه

 /.58اس  ضريب با آلفاي كرونباخ كل مقي     . پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شده است       
: پنج عامـل اسـت    ن پرسشنامه شامل    يا. دهندة پايايي دروني مطلوب است     دست آمد كه نشان    به

 ،)1،2،4،19،20،35،12،27،33،30،23،26 (يغرب تعلقات ،)7،14،18،21،28،31(ي  تعلقات مذهب 
 يو تعلقـات هنـر    ) 3،6،11،16،34،36،9 (ي، تعلقات فرهنگ  )5،19،8،23،13،29 (يرانيتعلقات ا 

  .ديقه به طول انجاميدق10موزان آ  زبانييگو پاسخ). 10،15،17،24(

__________________________________________________________________ 
1. Home Culture Attachment Scale 

2. Emotional Intelligence Scale 



 91 آموزان انگليسي بانزدايي و هوش هيجاني در بين ز  بين فرهنگ بررسي رابطة: شناسي تدريس فرهنگ در ايران درآمدي بر آسيب

  يجاني هوش هتست -4-2-2
 شـش  و   يجـان ي هـوش ه   يريگ  اندازه يبرا) 1998(اران  ك و هم  1 شات يجانيتست هوش ه  

هـا در خـود و ديگـران         يعني ارزيابي هيجان  ) 1990( مدل هوش هيجاني ماير و سالووي        ةلفؤم
)SEA، OEA(،هــا   ابــراز هيجــان)EE(،هــا در خــود و ديگــران   مــديريت هيجــان)SRE ، 

ORE(،    ل  ئها براي حل مـسا       و استفاده از هيجان)SPEU (       ايـن  .مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت
ن يـ  بـه ا مـوزان  آ  زبـان ييگـو  پاسـخ . م شده اسـت ي تنظيا  درجه5رت يكاس ليپرسشنامه در مق  

 اسـتفاده  ياري بـس  يدر پژوهش هـا   ن ابزار   يه ا كاز آنجا  .ديقه به طول انجام   يدق10ز  يپرسشنامه ن 
   وياروچي سرا آن يياي از جمله پا؛ برخوردار استي قابل قبوليي و رواييايشده، از پا
 و ابـراز    يابيارز: ب  يترت  به ،ها اسيمق  خرده ي ، و برا   /.84اس    يل مق ك يبرا )2000(ارانكهم

 را نـشان    /.55 لئ حـل مـسا    يهـا بـرا    جـان ياسـتفاده از ه    و،  /.66جان  يت ه يري، مد /.76جان  يه
 ).1386 ، يزيعز(دهد يم

  ها  تحليل داده -4-3
  . استفاده شد2زنوفي اسم-لموگروفها از آزمون ك به منظور بررسي توزيع نرمال داده

  رونوفياسمگرف ولمكج آزمون ي نتا)1جدول 
 

 
فرهنگ 
 زدايي

هوش 
 هيجاني

 
ارزيابي 

هيجان در 
 ديگران

 
ارزيابي 

هيجان در 
 خود

 ابراز
 هيجان

مديريت 
هيجان در 
 ديگران

 

مديريت 
هيجان در 

 خود
 

 
استفاده از 
 هيجان براي
 حل مسائل

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ تعداد
 پارامترهاي 15.082 250843 13.9375 18.9125 18.7875 19.4375 14.0500 69.575 ميانگين

  3.44031 2.36720 3.39096 3.68264 19.03218 5.97654 9.8002 انحراف معيار نرمال
2.70025 

Absolute .108 .108 .384 .115 .088 .198 .099 .116 

Positive .102 .108 .384 .083 .082 .179 .103 .085 
 حداكثر
 اختالفات

Negative -.108 -.046 -.298 -.115 -.088 -.198 -.296 -.047 

اسميرنوف-آماره كلموگروف  .964 .962 3.434 1.032 .790 1.773 1.035  
.965 

 076. 0562. 072. 561. 238. 054. 313. 310. معيار تصميم

__________________________________________________________________ 
1. Schutte 
2. Kolmogorov–Smirnov Test 
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 يرهـا يع متغيـ ه توزكـ دهـد   يرونوف در جدول فوق نـشان مـ    ياسمگرف  ولمكج آزمون   ينتا
 يها تواند از آزمون   ي محقق م  بنابراين). sig>.013(رمال است    ن يي زدا   و فرهنگ  يجانيهوش ه 
  .ندك استفاده 1سونري گشتاور پي، همچون همبستگيكپارامتر

ـ       ي پژوهش مبن  هاي  به پرسش  ييگو به منظور پاسخ    و يجـان ين هـوش ه   ي بر وجـود رابطـه ب
 گشتاور  يب همبستگ ي فرمول ضر  يعني،ي همبستگ ةمحاسب روش نيتر  متداول از ،يي زدا  فرهنگ

  . استآمده) 2( آن در جدول ةجيه نتكد ش استفاده رسونيپ

  ييهنگ زدا و فريجانين هوش هي بيهمبستگ)2جدول 

  
هوش 
 هيجاني

ارزيابي 
هيجان در 
 ديگران

 
ارزيابي 
هيجان در
 خود

  ابراز
 هيجان

مديريت 
هيجان در 
 ديگران

مديريت 
هيجان در
 خود

استفاده از 
هيجان 
  براي

حل مسائل
ضريب همبستگي .429**  .402 .204 .327* -.033 .207 .326** 
Sig. (2-tailed) .021 .067 .069 .013 .770 .679 .007 

فرهنگ 
 80 80 80 80 80 80 80  تعداد زدايي

 يـي زدا  و فرهنـگ يجـان ين هوش هي بي همبستگ ،شود  ين جدول مشاهده م   يه در ا  ك همچنان
ـ ./. 5ة مثبـت و معنـاداري در سـطح           رابطـ  ةدهند ه نشان كدست آمده است     به./. 21  دو نيـ ا نيب
هاي هـوش هيجـاني نيـز،     يان مؤلفه، از مدست آمده ن با توجه به اطالعات به    يهمچن ؛راستيمتغ

ترتيب همبستگي مثبـت و معنـاداري بـا          ابراز هيجان و استفاده از هيجان براي حل مشكالت به         
 sig=.013 , .007, p<.05)     . (زدايي دارا هستند فرهنگ

  گيري بحث و نتيجه -5
ابطة مثبـت   هيجاني ر  و هوش    ييزدا  فرهنگ آيد كه بين   پژوهش چنين برمي  هاي اين     يافتهاز  
آمـوزاني كـه     نتيجة پژوهش حاضر بدين معني است كه آن دسته از زبان          . داري وجود دارد   معني

گيرند كه اين يافته بـا       هوش هيجاني بيشتري دارند، بيشتر تحت تأثير فرهنگ زبان دوم قرار مي           
ش بررسي رابطـه بـين هـو   « با عنوان   )2015 (ي و قپانچ  ينيشقدم،آذرحسي،پيزيعزنتايج تحقيق   

__________________________________________________________________ 
1. Pearson Product Moment Correlation 
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پژوهش مـذكور بـا تحقيـق بـر         . مغايراست» آموزان ايراني  زدايي در بين زبان    فرهنگي و فرهنگ  
 دانشجو و محاسبة همبستگي نمرات اين دو متغير، بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتـه بـود كـه                       200

هـاي    از ميـان مؤلفـه  هكـ است  ين در حال  يا. داري ميان اين متغيرها وجود ندارد      همبستگي معني 
  معناداري بين ابراز هيجان و بهره برداري از هيجان براي حل مشكالت با              رابطه،  هوش هيجاني 

توانـد     آمـوزان مـي     زان بيگانگي فرهنگي در زبـان     يبديهي است كه م    .مشاهده شد  ييزدا فرهنگ
مطالعه ي ساير تحقيقات نشان مي دهد كه رابطه ي مثبتي ميان فرهنگ   .ت باشد يار حائز اهم  يبس

، پيـشقدم و صـادقي      2012 پيشقدم و ذبيحي  (رويارويي با زبان دوم وجود دارد       زدايي و فرايند    
آموزان براي سرآمد شدن در زبـان        هر اندازه كه زبان   عتقدند  م) 2012(پيشقدم و ذبيحي    ).2011

 ؛گيرنـد  كننـد، بـه همـان نـسبت از فرهنـگ بـومي خـود فاصـله مـي           بيشتر تالش مي ،انگليسي
 خود به كمرنگ شدن هويت بومي دانـشجويان منجـر     ةز به نوب  ديگر بيگانگي فرهنگي ني    ازسوي
 مزاياي خـاص خـود را داشـته باشـد،       ،ه ممكن است فرايند جهاني شدن     كحال   درعين. شود  مي

ها بر فرهنگ و زبان ملـل ديگـر و گـسترش              غالب شدن و فراگيري فرهنگ و زبان برخي ملت        
  . جاي تأمل دارد،روزافزون اين امر

ن باور است كه يادگيري زبان انگليسي تأثيري بر هويـت           يبر ا ) 1985(ثگر، اسمي يد يازسو
 قومي، مـذهبي، سياسـي افـراد دسـتخوش           ة پيشين يسي زبان انگل  يريادگي و اينكه با     –فرد ندارد 

 مـستلزم آن    ، بهينه از آن در ارتباطـات       ةتسلط بر زبان انگليسي و استفاد     . شود   نمي يتغيير چندان 
هاي اخالقي    مريكايي شود؛ لزومي به تغيير دادن ارزش      افرد انگليسي يا    آموز يك    نيست كه زبان  

بايـست بـه     نمـي  له لزومـاً  ئا خـانوادگي نيـست و اينكـه ايـن مـس           ي ي، قوم ي مل يها يا دلبستگي 
ته را از   كن ن يد ا ياما نبا . رنديبهره بگ   از احساسات  ،آموزان كمك كند كه درحل مسائل خود       زبان

آموزان به طرز خودآگاه در خود چنـين تغييراتـي            زبان ،طور معمول  ه گرچه به  كنظر دور داشت    
 ،آموزنـد   زبـاني كـه آن را مـي       يهاي فرهنگ   كنند، اما به مرور و خواه ناخواه از ارزش          ايجاد نمي 
  .پذيرند تأثير مي

 ،ه در ايـران از اهميـت بـااليي برخـوردار اسـت           كـ روشن است كه آموزش زبان انگليـسي        
 چرا كـه ايـن      ؛ ناديده بگيرد  يلك ارويي فرهنگي را در فرايند آموزش زبان به        روي ةتواند مقول   نمي

جـا دارد كـه مدرسـان و    . اسـت  عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ بومي و هويت فـردي           ةامر در زمر  
 فرهنگي را در آموزش زبان مورد توجـه         ة تعامل سالم و سازند    ةريزان زبان انگليسي مقول    برنامه

 و از بينجامـد ها بـه يكـديگر بـه غنـاي فرهنگـي       ر متقابل و سالم فرهنگ  ويژه قرار دهند تا تأثي    
  . فرهنگي بر فرهنگ ديگر كاسته شودة يك جانبةپيامدهاي غلب
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