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چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگی مؤثر آموزش زبان خارجی و ارائه
الگوی مناسب ارتقاء فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاههای زبانهای خارجی در شهر تهران
بوده است .پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی ،ازنظر نوع دادهها ،کمی و کیفی ،ازنظر شیوه گرداوری
دادهها ،میدانی و ازنظر شیوه اجرا ،توصیفی و پیمایشی بود .جامعه آماری در بخش کیفی شامل  51نفر
از صاحبنظران و در بخش کمی ،شامل کلیه مدرسان آموزشگاههای زبان در سطح شهر تهران در سال
 69بوده است .نمونه آماری در بخش کمّی طبق آزمون کوکران شامل  511نفر محاسبه گردید .ابزار
جمعآوری اطالعات ،در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی ،پرسشنامههای
استانداردشده و پژوهشگر ساخته بود و برای سنجش روایی پرسشنامههای پژوهشگر ساخته از طریق
اخذ نظر از خبرگان با تکنیک دلفی و برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامهها از آزمون کرونباخ استفاده
شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی پس از جمعآوری پاسخ پرسشنامهها ،ازنظرات خبرگان
استفاده شد که منجر به تهیه پرسشنامه گردید و در بخش کمی ،از آزمونهای کولموگروف-
اسمیرنوف ،تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و برازش مدل t ،تک نمونهای و فریدمن استفاده شد .نتایج
و یافتهها در عوامل ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی منجر به ارائه الگوی ارتقاء
فرهنگی در سه عامل (ذاتی ،درونی و بیرونی) و دو بعد (فرهنگی و آموزشی) و پنج مؤلفه فرهنگی و
چهار مؤلفه آموزشی گردید.
واژههای کلیدی :آموزش زبان انگلیسی ،آموزشگاه زبان خارجی ،ابعاد و مؤلفههای ارتقاء فرهنگی،
عوامل
 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
تهران ،ایران.

 دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
A_ghaiyoomi@iau-tnb.ac.ir
 دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،ساوه ،ایران.
 استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تاکستان ،تاکستان ،ایران.
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مقدمه
در یادگیری هر زبان خارجی ،زبان آموزان عالوه بر زبان ،فرهنگ ملتی را که به آن زبان
تکلم میکنند نیز فرامی گیرند .یادگیری فرهنگ بر یادگیری زبان احاطه دارد و
درحالیکه یادگیری زبان ،نقطه آغازین است ،یادگیری فرهنگ ،هدف محسوب میشود
(سویدرسکی 5نقل از بحرینی .)5967 ،از بسیاری جهات ،تدریس و یادگیری زبان دوم،
اگر با مطالعه فرهنگ همراه نباشد کامل نیست .بااینحال ،در زمانهای که زبان انگلیسی
بهعنوان زبان رسمی توسط بسیاری از ملتها استفاده میشود ،بحث تدریس فرهنگ
مطرح می شود و اینکه کدام فرهنگ آموخته شود؟ پاسخ به این سؤال ،بستگی به بافتی
دارد که زبان در آن تدریس میشود .تمایز بین زبان دوم و زبان خارجی تعیین میکند
که هدف تدریس فرهنگی ،تشابه به فرهنگ مقصد است یا آشنایی ارتباطی با آن
(هانت .)7155 ،7یکی از ویژگیهای فرهنگ اکتسابی بودن آن است و ازآنجاکه یکی از
ویژگیهای خاص انسان ،توانایی و مهارت او در برقراری ارتباط با دیگران ،به
عالیترین و پیچیدهترین شکل است ،استعداد بسیار تکاملیافته انسان در برقراری
ارتباطات نمادی ،اکتساب فرهنگ را آسان و انتقال آن را از نسلی به نسل دیگر ممکن
میکند (کوئن .)5965 ،9زبان ،عامل ارتباط میان انسانهاست و در دنیای امروز،
یادگیری زبانهای خارجی ازجمله زبان انگلیسی ،بهعنوان پرکاربردترین زبان حال
حاضر ،یک ضرورت شناخته میشود .از یکسو ،در عصر ما زبان انگلیسی ،رسانه
اصلی دانش جهانی بهویژه در حوزههایی چون علوم خاص است و دستیابی به دانش
روز ،بیتردید مستلزم برخورداری از تسلط کامل بر این زبان است (یعقوبی )5989 ،و
از سوی دیگر ،آگاهی فرهنگی ،از دیدگاه جهانی ،نهتنها برای زبان آموزان و معلمان
ضروری است ،بلکه برای تمام کسانی که در این دوره از زمان که دوره تنوع بیشتر و
تعامل میان ملتهای جهان است زندگی میکنند ،یک ضرورت محسوب میشود
(هانت .)7155 ،در کالسهای زبان خارجی ،بهطور نمونه ،کالس زبان انگلیسی،
مدرسان زبان ،اغلب ،جنبههای فرهنگی زبان مقصد را نادیده میگیرند درحالیکه
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کالسهای زبان میبایست هم بهصورت آشکار و هم ضمنی به عناصر فرهنگی زبان
مقصد توجه کنند .ولی باید در نظر گرفت که معلمان زبان اگر با زبانآموزانی از فرهنگ
مقصد سروکار دارند بهتر است به دنبال شبیه شدن یادگیرنده به فرهنگ میزبان نباشند
(پورمحمودحصار و همکاران .)7157 ،با توجه به تبدیلشدن دنیا به یک دهکده جهانی،
خواهناخواه در ایران نیز یادگیری زبان مشترک بینالمللی بهعنوان یکی از بهترین
راههای ارتباطی با این دنیای در حال تغییر محسوب میگردد .نظر به اینکه لزوم
یادگیری زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان مشترک بینالمللی در ایران انکارناپذیر است،
این سؤال مطرح میشود که چه باید کرد تا حین این یادگیری که حتماً با انتقال فرهنگ
آن زبان همراه است ،ضمن دوری از غربزدگی ،تأثیر مثبت فرهنگی دریافت گردد اما
از تأثیرات منفی فرهنگی آن جلوگیری شود؟ چگونه میتوان حین آموزش زبان
انگلیسی به زبان آموزان ،اطمینان یافت که آنها ضمن پاسداشت فرهنگ غنی خود،
زبان انگلیسی را نیز برای کسب اطالعات بهروز دنیا و استفادههای مفید دیگر بیاموزند؟
این آگاهی در حین آموزش صورت میگیرد و هم میتواند آگاهی از فرهنگ بیگانه
باشد و هم شناخت بهترِ جنبه های مشابه یا متفاوت آن در فرهنگ ایرانی را شامل شود.
با توجه به اهمیت موارد گفتهشده ،ضرورت پرداختن به موضوع انتقال فرهنگ از طریق
آموزش زبان خارجی در این پژوهش ،با در نظر گرفتن ارتباط زبان و فرهنگ ،کامالً
مشهود است .برخی پژوهشگران پیشین ،به بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت آموزشی
زبان خارجی و نقش مؤلفههای فرهنگی در این امر پرداختهاند (دوستی زاده (،)5983
(تاجآبادی و آقاگل زاده (( ،)5961نظری و نظری ( ،))5961اما در این پژوهش،
پژوهشگران به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای مؤلفههای فرهنگی حین آموزش زبان
خارجی پرداختهاند و ازآنجاکه ممکن است زبان آموزان با آشنایی اولیه با فرهنگ زبان
بیگانه از طریق کتابها و مطالب آموزشی ،شیفته آن فرهنگ شده و نسبت به فرهنگ
خودشان به دلیل عدم شناخت آن ،احساس کمبود کنند ،بنابراین پژوهشگران در این
پژوهش اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر مؤلفههای فرهنگی در آموزش زبان خارجی
جهت ارائه یک الگوی مناسب برای ارتقای آن کردهاند و زبان انگلیسی را به دلیل
کاربرد بینالمللی آن ،بهعنوان موردمطالعه انتخاب کردهاند .آنها بهطور هدفمند به
بررسی و شناسایی عوامل ،ابعاد و مؤلفههای مؤثر فرهنگی آموزش زبان انگلیسی و ارائه
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الگوی ارتقاء فرهنگی حین آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشگاهی پرداختهاند تا به
سؤالهای پژوهش پاسخ دهند .از طرفی ،آموزش زبان خارجی عمدتاً با ورود مسائل
فرهنگی خاص آن زبان به حیطه معلومات زبانآموز همراه است و از طرف دیگر ،در
ایران دست اندرکاران آموزش زبان ،با این چالش مواجهاند که چگونه باید با
تفاوتهای بین فرهنگ وارداتی موجود در کتب و مطالب درسی خارجی و فرهنگ
اسالمی ایرانی روبهرو شد (بحرینی.)5967 ،
در بحث آموزشی ،یکی از موارد مرتبط ،مدرس و نحوه و کیفیت تدریس وی است.
اکبری و بهشتی پرور و کیانی ( )5969در پژوهش خود با عنوان :ارائه الگوی کیفیت
مدرس از دیدگاه ذینفعان در آموزش زبان انگلیسی ،الگوی کیفیت مدرس را ارائه
کردند که شامل )5 :پیششرطهای تدریس؛  )7مهارتهای عملی کالسی؛
 )9مهارتهای اجتماعی-ارتباطی؛  )5سازماندهی و برنامهریزی آموزش؛  )1رشد
حرفهای؛  )9مهارتهای مدیریت کالس؛  )3مهارتهای کنترل یادگیری و رشد
فراگیران میشود.
همچنین ،قربان دوردی نژاد ( )5965در مقاله :ساخت رواسازی و پایاسازی
پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی ،به اهمیتِ نگرش والدین نسبت به
یادگیری زبان فرزندان ،نگرش درباره مهم بودن زبان ،نگرش نسبت به سخنگویان بومی
و انگیزه گرایشی نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و انگیزه گرایشی نسبت به یادگیری
زبان تأکید کرده است.
ارزشهای فرهنگی در کتابهای آموزش زبان انگلیسی توسط بحرینی ()5967
تحلیل شده است که به ارزشهای فرهنگی متعددی در کتب زبان خارجی اشاره دارد
که عمدهترین آنها عبارتاند از :تبعیضهای جنسیتی ،روابط دختر و پسر ،توجه به مد
و زیبایی ظاهری.
یافتههای پژوهش گومز رودریجز ( )7151با عنوان« :محتوای فرهنگی در کتابهای
درسی زبان خارجی انگلیسی و آنچه معلمان الزم است درباره آن انجام دهند» نشان داد
که کتابهای آموزشی تنها موضوعات فرهنگ سطحی و استاتیک را شامل میشوند و
فرمهای پیچیده و قابلتغییر فرهنگ را در برنمیگیرند .در انتها پیشنهاد شده که معلمان
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با استفاده از منابع اصلی معتبر و واقعی مانند روزنامه ،فیلم ،ادبیات و مستندات مربوطه،
سطح آگاهی فرهنگی زبان مورد تدریس را در کالس باال ببرند.
کلهر و مهران ( )5965در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش با نقشه مفهومی بر
یادگیری معنیدار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشآموزان دوره متوسطه
پرداختهاند 98 .دانشآموز دختر پایه سوم دبیرستانی در کرج به روش نمونهگیری
هدفمند برای این پژوهش انتخاب شدهاند و بهطور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل
قرار گرفتند .گروه آزمایش از طریق نقشه مفهومی و گروه کنترل به شیوه مرسوم
آموزش دیدند .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون  tمستقل نشان داد
استراتژی آموزشی نقشه مفهومی باعث افزایش یادگیری درس زبان انگلیسی و یادگیری
معنادار خواندن و درک مطلب انگلیسی در دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل شده است.
هدف کلی در پژوهش حاضر« :بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای مؤلفههای فرهنگی
آموزش زبان خارجی (انگلیسی) و ارائه الگوی مناسب» است و پژوهشگران قصد دارند
تا به این پرسش پاسخ دهند که :با توجه به عوامل مؤثر بر مؤلفههای فرهنگی آموزش
زبان خارجی (انگلیسی) چه الگویی را جهت ارتقاء این مؤلفههای فرهنگی میتوان
ارائه نمود؟ پاسخ به این پرسش مستلزم این است که مشخص شود ابعاد و مؤلفههای
فرهنگی و آموزشی زبان انگلیسی کدماند؟ عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی
آموزش زبان انگلیسی کدماند؟ وضعیت موجود عوامل مؤثر بر ابعاد و مؤلفههای
فرهنگی آموزش زبان انگلیسی چگونه است؟ سهم هر یک از عوامل مؤثر بر ارتقاء
مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی به چه میزان است؟ برای ارتقاء مؤلفههای
فرهنگی آموزش زبان انگلیسی چه الگویی را میتوان ارائه داد؟ درجه تناسب الگوی
پیشنهادی چگونه است؟
روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نوع دادهها ،کمی و کیفی ،ازنظر شیوه
گرداوری دادهها ،میدانی و ازنظر شیوهی اجرا ،توصیفی پیمایشی است.
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در بخش کیفی جامعه آماری در سطوح صاحبنظران دانشگاهی ،خبرگان حوزه
فرهنگی و آموزشی ،مدرسان آموزشگاه زبان انگلیسی تعیین شدند .حجم و روش
نمونهگیری آماری در بخش کیفی ،شامل  51نفر از صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان
حوزه فرهنگی و آموزشی بودند که بهصورت هدفمند تعیین شد.
ابزار گردآوری اطالعات در این بخش ،یک مصاحبه نیمه ساختارمند است که جهت
شناسایی و تدوین اولیه و نهایی عوامل ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگی و آموزشی زبان
انگلیسی از طریق صاحبنظران و خبرگان حوزه دانشگاهی و آموزشگاهی در رشتههای
مدیریت امور فرهنگی و مدیریت آموزشی و زبانهای خارجی انجام شد .نتیجه
مصاحبه منجر به تهیه یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته (حاصل از پرسشنامههای
استاندارد موجود) و یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت تعیین درجه تناسب الگوی
ارتقاء شد.
در بخش کمی ،پرسشنامه اول استاندارد (مستخرج از پرسشنامههای استاندارد) با
توجه به مؤلفهها تهیه گردید که پرسشنامههای استاندارد موجود مورداستفاده عبارت
بودند از )5 :پرسشنامه الگوی کیفیت تدریس زبان انگلیسی؛ کریگ ،کرافت و دوپله
سیس ( )5668و (اکبری و همکاران )7 ،)5969 ،پرسشنامه ارزیابی محتوای کتابهای
زبان انگلیسی (آور 5669 ،نقل از حسینی نسب و همکاران )5988 ،پرسشنامه
مهارتهای سبک زندگی (ساعتچی و همکاران )5 ،)5986 ،پرسشنامه مقیاس سنجش
نگرش کاربرد تکنولوژی در آموزش (یاکووز 7111 ،نقل از مشتاقی الرگانی و
همکاران )1 ،)5983 ،پرسشنامه نگرش و انگیزش یادگیری زبان انگلیسی (گاردنر و
همکاران )5661 ،و (قربان دوردی نژاد .)5969 ،پرسشنامه دوم پژوهشگر ساخته:
بهمنظور سنجش کمی عوامل ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی .در کل
برای هر دو طیف پرسشنامههای پژوهش 36 ،گویه در مقیاس  1درجهای لیکرت با در
نظر گرفتن رویکردهای آموزشی و فرهنگی زبان انگلیسی مورداستفاده قرار گرفت.
پرسشنامه سوم جهت تعیین درجه تناسب الگوی ارتقاء :بهمنظور تعیین درجه تناسب
الگو و مدل نهایی پژوهش توسط متخصصان طراحی شد .این پرسشنامه شامل 8
بخش؛  )5فلسفه )7 ،اهداف )9 ،مبانی نظری )5 ،ابعاد )1 ،مؤلفهها )9 ،روشها،
 )3فرآیند اجرایی )8 ،تسهیلکنندهها یا زیر ساختارها و بازخورد مدل بوده که در اختیار
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 51نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد .از این افراد خواسته شد تا نظر خود را
در مورد مدل و الگوی پیشنهادی در مقیاس  1درجهای لیکرت با طیف کامالً مناسب،
مناسب تا حدی مناسب ،نامناسب و کامالً نامناسب اعالم کنند.
در بخش کمی ،جامعه آماری در این بخش نیز در سطوح صاحبنظران دانشگاهی،
خبرگان حوزه فرهنگی و آموزشی ،مدرسان آموزشگاه زبان انگلیسی تعیین شدند .حجم
و روش نمونهگیری آماری در بخش کمّی طبق فرمول آزمون کوکران  511نفر تعیین و
روش نمونهگیری بهصورت خوشهای تصادفی انجام گردید.
یافتهها
سؤال اول :ابعاد و مؤلفههای فرهنگی و آموزشی زبان انگلیسی کدماند؟
جدول  .1بارهای عاملی ابعاد فرهنگی و آموزشی زبان انگلیسی پس از چرخش عاملها
گویه

عامل
5

کیفیت مدرس و تدریس

1/865

تکنولوژی آموزشی

1/315

ارزیابی کتب و محتوای آموزشی

1/8837

نگرش و انگیزه زبان آموزان و اولیاء

1/195

7

آدابورسوم

1/883

ارزشهای انسانی و اخالقی

1/385

تعامالت و ارتباطات اجتماعی

1/815

سبک زندگی

1/991

مهارتهای زندگی

1/816

طبق جدول فوق ،دو بُعد بهعنوان ابعاد فرهنگی و آموزشی شناسایی شدند که میزان
اثرات کلی این ابعاد برابر با  31/999درصد بوده است .توضیحات« -5 :ابعاد آموزشی»
که  57/135درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  5مؤلفه را شامل میشود .در این
بُعد ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «کیفیت مدرس و تدریس» با وزن  1/865و کمترین
وزن عاملی به مؤلفه «نگرش و انگیزه زبان آموزان و اولیاء» با وزن  1/195تعلق دارد.
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« -7ابعاد فرهنگی» که  73/367درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  1مؤلفه را
شامل میشود .در این بُعد ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «آدابورسوم» با وزن 1/883
و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «سبک زندگی» با وزن  1/991تعلق دارد.
سؤال دوم :عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی کدماند؟
جدول  .2بارهای عاملی عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی
پس از چرخش عاملها
گویه

عامل
5

Q19

1/675

Q 13

1/311

Q 18

1/875

Q 16

1/815

Q 91

1/651

Q 95

1/675

Q 97

1/859

Q 99

1/898

Q 95

1/879

Q 91

1/899

Q 99

1/319

Q 93

1/337

7

Q 98

1/361

Q 96

1/851

Q 31

1/381

Q 35

1/851

Q 37

1/953

Q 39

1/866

Q 35

9

1/691
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گویه
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عامل
5

9

7

Q 31

1/885

Q 39

1/371

Q 33

1/395

Q 38

1/313

Q 36

1/888

طبق جدول فوق ،سه عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی
آموزش زبان انگلیسی شناسایی شدهاند که میزان اثرات کلی این عوامل برابر با 35/118
درصد بوده است .عوامل استخراجشده به شرح زیر هستند:
« -5عوامل ذاتی» :این مؤلفه  91/319درصد از واریانس کل را تبیین میکند و 57
شاخص را شامل میشود .در این مؤلفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  95با
وزن  1/675و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  99با وزن  1/319تعلق دارد.
« -7عوامل درونی» :این مؤلفه  71/769درصد از واریانس کل را تبیین میکند و 9
شاخص را شامل میشود .در این مؤلفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  39با
وزن  1/866و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  37با وزن  1/953تعلق دارد.
« -9عوامل بیرونی» :این مؤلفه  51/119درصد از واریانس کل را تبیین میکند و 9
شاخص را شامل میشود .در این مؤلفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  35با
وزن  1/691و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  39با وزن  1/371تعلق دارد.
سؤال سوم پژوهش :وضعیت موجود عوامل مؤثر بر ابعاد و مؤلفههای فرهنگی آموزش
زبان انگلیسی چگونه است؟
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جدول  .3نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تعیین وضعیت موجود عوامل مؤثر بر ابعاد و
مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی
میانگین جامعه = 9
عوامل

میانگین انحراف استاندارد

t

df

Sig

1/1115 1/966

عوامل ذاتی

9/95

1/61551

9/977

عوامل درونی

9/51

1/81993

1/1115 1/966 51/158

عوامل بیرونی

9/11

1/98681

1/1115 1/966 55/919

برای پاسخ به این سؤال ،عوامل مؤثر بر ابعاد و مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان
انگلیسی که با سه عامل شناسایی شدند ،با میانگین جامعه (یعنی )9 :مقایسه شدند که
نتایج حاصل از جدول فوق نشان میدهد:
 -5در عوامل ذاتی ،آماره  tمحاسبهشده  t=9/977در سطح  1/11معنادار است .مقایسه
میانگین این عامل  M=9/9511با میانگین جامعه (یعنی )9 :نشان میدهد که مقدار
عوامل ذاتی از مقدار میانگین جامعه باالتر است.
 -7در عوامل درونی ،آماره  tمحاسبهشده  t=51/158در سطح  1/11معنادار است.
مقایسه میانگین این عامل  M=9/5193با میانگین جامعه (یعنی )9 :نشان میدهد که
مقدار عوامل درونی از مقدار میانگین جامعه باالتر است.
 -9در عوامل بیرونی ،آماره  tمحاسبهشده  t=55/919در سطح  1/11معنادار است.
مقایسه میانگین این عامل  M=9/1198با میانگین جامعه (یعنی )9 :نشان میدهد که
مقدار عوامل بیرونی از مقدار میانگین جامعه باالتر است.
طبق جدول  ،9آماره  tمحاسبهشده در تمام عوامل نشان میدهد که مقادیر حاصل
با درجه آزادی  966و آلفای  1/11بزرگتر از مقدار  tبحرانی ( )5/69هستند .لذا فرض
صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه ( )9رد شده و
مشخص میشود که بین میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه ( )9تفاوت
معناداری وجود دارد و درنتیجه ،وضعیت موجود عوامل مؤثر بر ابعاد و مؤلفههای
فرهنگی آموزش زبان انگلیسی باالتر از متوسط جامعه است.
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سؤال چهارم :سهم هریک از عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان
انگلیسی به چه میزان است؟
برای بررسی این سؤال ،از آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده شده که نتایج بهدستآمده
به شرح زیر است:
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن برای تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر
بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی
عوامل

رتبه میانگینChi-Squareدرجه آزادیسطح معناداری

عوامل ذاتی

5/36

عوامل درونی

7/15

عوامل بیرونی

7/75

51/956

7

1/1115

 -5عوامل بیرونی با رتبه میانگین 7/75؛  -7عوامل درونی با رتبه میانگین 7/15؛
 -9عوامل ذاتی با رتبه میانگین 5/36
برای بررسی این سؤال ،از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از تکنیک مدلیابی
معادله ساختاری ( )SEMبا نرمافزار آماری لیزرل استفاده شد.
سؤال پنجم :برای ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی چه الگویی را
میتوان ارائه داد؟
تحلیل عاملی تأییدی برای کل مؤلفهها ،ابعاد و عوامل انجام و منجر به مدل زیر
گردید:

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /93زمستان 9936

198

شکل  .1الگوی ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی

سؤال ششم :درجه تناسب الگوی پیشنهادی چگونه است؟
جدول  .5نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تعیین درجه تناسب الگوی پیشنهادی
جهت ارائه الگوی نهایی
میانگین

انحراف
استاندارد

T

Sig

ارائه الگویی کاربردی جهت ارتقاء
مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی

5.91

.568

.1115 53.188

در نظام آموزشی ایران
فلسفه و

ایجاد زمینه رقابت در مدارس جهت

اهداف

آموزش بهتر زبان انگلیسی
نهادینه کردن فرهنگ آموزش پایدار در
حوزه زبان انگلیسی
گذر از آموزش سنتی بهسوی آموزش

5.99

.996

.1115 59.936

5.93

.391

6.389

.1115

5.73

.381

8.896

.1115
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میانگین

انحراف
استاندارد

T

Sig

نوین در حوزه زبان انگلیسی
تقویت کیفیت برنامههای آموزشی زبان

5.53

.985

.1115 55.386

فلسفه و اهداف (کلی)

5.59

.593

.1115 53.537

نظریه هوش گاردنر

5.93

.318

.1115 57.157

نظریه طبقهبندی اهداف آموزشی بلوم

5.93

.375

.1115 57.511

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

5.19

.856

.1115 51.715

نظریه یادگیری معنادار کالمی آزوبل

5.31

.915

.1115 55.763

نظریه ارتباطی هال

5.13

.378

.1115 55.388

نظریه یادگیری شناختی گشتالت

5.91

.375

.1115 57.511

مبانی نظری (کلی)

5.95

.913

.1115 55.198

ابعاد

ابعاد آموزشی

5.36

.763

.1115 97.657

فرهنگی

ابعاد فرهنگی

5.35

.769

.1115 97.115

و

ابعاد فرهنگی و آموزشی زبان انگلیسی

آموزشی

(کلی)

5.39

.771

.1115 57.615

کیفیت مدرس و تدریس

5.91

.931

.1115 57.661

تکنولوژی آموزشی

5.13

.335

.1115 55.186

ارزیابی کتب و محتوای آموزشی

5.11

.395

.1115 55.798

نگرش و انگیزه زبان آموزان و اولیاء

5.99

.358

.1115 57.519

آدابورسوم

5.13

.979

.1115 59.319

ارزشهای انسانی و اخالقی

5.83

.959

.1115 76.135

تعامالت و ارتباطات اجتماعی

5.39

.189

.1115 59.739

سبک زندگی

5.33

.198

.1115 53.179

مهارتهای زندگی

5.99

.716

.1115 95.597

5.91

.953

.1115 79.155

انگلیسی

مبانی
نظری

مؤلفههای
فرهنگی
و
آموزشی

مؤلفههای فرهنگی و آموزشی زبان
انگلیسی (کلی)
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میانگین

انحراف
استاندارد

T

Sig

عوامل

عوامل ذاتی

5.56

.167

.1115 59.313

مؤثر بر

عوامل درونی

5.51

.919

.1115 71.837

ارتقاء

عوامل بیرونی

5.19

.987

.1115 75.618

مؤلفههای

عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی

فرهنگی

آموزش زبان انگلیسی (کلی)

5.58

.957

.1115 79.385

درجه آزادی (76 :)df
* طبق جدول فوق ،آماره  tمحاسبهشده در همه قسمتهای الگو نشان میدهد که
مقادیر حاصل با درجه آزادی  76و آلفای  1/11بزرگتر از مقدار  tبحرانی هستند .لذا
فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه ( )9رد
و مشخص میشود که بین میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه ( )9تفاوت
معناداری وجود دارد و درنتیجه ،الگوی پژوهش ازنظر متخصصین دارای اعتبار باالیی
است و با اطمینان  61درصد مورد تأیید قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری
در بحث ابعاد و مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی با توجه به یافتههای
بهدستآمده این پژوهش میتوان به  7بُعد و  6مؤلفه اشاره کرد :بُعد اول (آموزشی)
شامل مؤلفههای :کیفیت مدرس و تدریس ،تکنولوژی آموزشی ،ارزیابی کتب و محتوای
آموزشی ،نگرش و انگیزه زبان آموزان و اولیاء .در بُعد دوم (فرهنگی) ،شامل مؤلفههای:
آدابورسوم ،ارزشهای انسانی و اخالقی ،تعامالت و ارتباطات اجتماعی ،سبک
زندگی ،مهارتهای زندگی .در بحث ابعاد آموزشی؛ عوامل زیادی در موفقیت آموزش
زبان انگلیسی دخیلاند که فراهم نمودن این شرایط به بهبود آموزش زبان انگلیسی
میانجامد .در بحث عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی و
وضعیت موجود این عوامل با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان این عوامل مؤثر را
بهطورکلی اینگونه برشمرد :عامل اول (ذاتی) ،عامل دوم (درونی) و عامل سوم
( بیرونی) .در بحث میزان سهم هر یک از عوامل مؤثر فوق بر ارتقاء مؤلفههای فرهنگی
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آموزش زبان انگلیسی با توجه به یافتههای بهدستآمده این پژوهش میتوان به ترتیب
عوامل بیرونی را در رتبه اول ،عوامل درونی را در رتبه دوم و عوامل ذاتی را در ارتقاء
مؤلفه های فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در رتبه سوم قلمداد کرد .در بحث ارائه الگو
برای ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی با توجه به یافتههای این پژوهش
میتوان الگویی متشکل از 7 :بعد آموزشی و فرهنگی و  6مؤلفه فوقالذکر و سه عامل
مؤثر (عامل ذاتی ،عامل درونی و عامل بیرونی) ،جهت ارتقاء فرهنگی آموزش زبان
انگلیسی برای آموزشگاههای زبانهای خارجی بهخصوص زبان انگلیسی پیشنهاد کرد.
این الگو در ابعاد آموزشی میتواند مؤید این نکته باشد که برای ارتقاء فرهنگی آموزش
زبان انگلیسی در میان فراگیران میبایست به کیفیت و اثرگذاری تدریس و مدرس و
الگوهای تدریس در کالسهای آموزشی و آموزشگاهی زبان انگلیسی توجه ویژهای
معطوف داشت ،زیرا در پس اهداف آموزشی زبان انگلیسی ،اهداف رفتاری نهفته شده
است که میتواند معرف نتایج رفتاری مورد انتظار نگرشهای فرهنگی و آموزشی
فراگیران باشد .همچنین این الگو در ابعاد فرهنگی میتواند نشان دهد که برای ارتقاء
فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در میان فراگیران میبایست به آدابورسوم ،ارزشهای
انسانی و اخالقی ،تعامالت و ارتباطات اجتماعی ،سبک و مهارتهای زندگی توجه
داشت .در بحث تناسب الگوی ارتقاء مزبور ،با توجه به ابعاد ،مؤلفهها و عوامل حاصل
از یافتههای پژوهش و نظرخواهی از متخصصان حوزههای فرهنگی و آموزشی بر مبنای
فلسفه و اهداف ،مبانی نظری ،ابعاد فرهنگی و آموزشی ،مؤلفههای فرهنگی و آموزشی
و درنهایت عوامل مؤثر بر ارتقاء این مؤلفههای فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی از
اعتبار باال و با اطمینان باال مورد تأیید قرار گرفت .در بیان فلسفه و اهداف؛ الگوی
ارتقاء مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشوپرورش و نظام
آموزشگاهی کشور میتوان به :الف-تحقق اهداف کاربردی این الگو در جهت ارتقاء
مؤلفههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران اشاره نمود .ب -عالوه
بر این باعث ایجاد زمینه رقابت در مدارس و آموزشگاهها جهت آموزش بهتر زبان
انگلیسی با توجه به مؤلفههای غنی فرهنگی ایرانی و اسالمی میگردد .ج -باعث
نهادینه کردن عوامل ،ابعاد و مؤلفه های غنی فرهنگی آموزش پایدار در حوزه زبان
انگلیسی میگردد .د-موجب گذر از آموزش سنتی بهسوی آموزش نوین در حوزه زبان
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انگلیسی میگردد .ذ -در آخر ،موجب تقویت کیفیت برنامههای آموزشی زبان انگلیسی
در جهت ارتقاء عوامل ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگی زبان انگلیسی میگردد .این تناسب
در الگوی ارتقاء نشاندهنده همخوانی ابعاد ،مؤلفهها و عوامل فرهنگی آموزش زبان
انگلیسی شناساییشده با فلسفه وجودی آموزشوپرورش و فرهنگ ایرانی اسالمی و
اهداف مورد انتظار جامعه در ابعاد آموزشی و فرهنگی زبان انگلیسی است.
یافتههای بهدستآمده در این پژوهش در ابعاد و مؤلفههای آموزشی با یافتههای
اکبری و بهشتی پرور و کیانی ( ،)5969شهامت و شهامت ( ،)5961قربان دوردی نژاد
( ،)5965حسینی خواه و همکاران ( ،)5967محمدزاده ( ،)5965حسینی نسب و
همکاران ( ،)5988استرانگ ( ،)7113کریگ و همکاران ( ،)5668براش ( )5669گاردنر
و همکاران ( ،)5681علی نژاد ( )7151و در یافتههای بهدستآمده ابعاد و مؤلفههای
فرهنگی با یافتههای؛ بحرینی ( ،)5967رضایی و لطیفی ( ،)5965طاهری و همکاران
( ،)5965عامریان و صادقی ( ،)5969رستم بیک تفرشی و رمضانی واسوکالئی (،)5965
گومز رودریجز ( ،)7151هاپکینز ( ،)7155بایرد ( ،)7155مطابقت دارند.
با توجه به یافته های این پژوهش در جهت ارتقاء فرهنگی در آموزش زبان
انگلیسی نظام آموزشگاهی کشور پیشنهاد میگردد :ساختار محتوای آموزشی
آموزشگاهها متناسب با عوامل مؤثر ذاتی ،درونی و بیرونی در مؤلفههای مشخصشده
در راستای ابعاد فرهنگی و آموزشی طراحی شود؛ اهداف رفتاری طرح درس زبان
انگلیسی در آموزشگاهها متناسب با تحقق اهداف فرهنگی و آموزشی هر یک از عوامل،
مؤلفهها و ابعاد شناساییشده در این پژوهش شناسایی و تعیین گردد؛ آموزشهای
ضمن خدمت مدرسین زبان شاغل در آموزشگاهها ،متناسب با اهداف فرهنگی و
آموزشی عوامل ،مؤلفهها و ابعاد شناساییشده در این پژوهش شناسایی و تعیین گردد؛
به عوامل ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگی و آموزشی بهعنوان چشمانداز آموزشی در تدوین
بیانیه مأموریت آموزشی در آموزشگاههای زبان انگلیسی اشاره شود؛ به عوامل ،ابعاد و
مؤلفه های فرهنگی و آموزشی موردنظر در این پژوهش برای ارتقاء فرهنگی حین
آموزش زبان انگلیسی توسط وزارت آموزشوپرورش بهعنوان متولی نظام آموزش
کشور و صادرکننده مجوز فعالیت آموزشگاههای زبان خارجی در تدوین سیاست و
برنامهریزیهای آموزشی خود توجه شود.
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پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی روبرو بوده است،
برای مثال عدم امکان حضور در کالسهای آموزشگاهها بهمنظور مشاهده از نزدیک.
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