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 چکیده
 و ارائهزبان خارجی  آموزشمؤثر ی فرهنگ یهامؤلفهابعاد و ، عواملشناسایی  حاضر پژوهش ازهدف 

 ی خارجی در شهر تهرانهازبانی هاآموزشگاهارتقاء فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در  مناسب یالگو

ازنظر شیوه گرداوری ، کمی و کیفی، هادادهازنظر نوع ، کاربردی، است. پژوهش ازنظر هدفبوده 
 نفر 51. جامعه آماری در بخش کیفی شامل بودتوصیفی و پیمایشی ، میدانی و ازنظر شیوه اجرا، هاداده
زبان در سطح شهر تهران در سال  یهاآموزشگاهشامل کلیه مدرسان ، و در بخش کمی نظرانصاحباز 
نفر محاسبه گردید. ابزار  511. نمونه آماری در بخش کمّی طبق آزمون کوکران شامل استبوده  69

ی هاهنامپرسش، و در بخش کمی در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطالعات یآورجمع
ساخته از طریق  پژوهشگری هانامهپرسشو برای سنجش روایی  ساخته بود پژوهشگرو  استانداردشده

از آزمون کرونباخ استفاده  هانامهپرسشاخذ نظر از خبرگان با تکنیک دلفی و برای سنجش اعتبار پایایی 
خبرگان  اتازنظر، هانامهپرسشپاسخ  یآورجمعدر بخش کیفی پس از  هادادهوتحلیل شد. برای تجزیه

 -کولموگروف یهاآزموناز ، گردید و در بخش کمی نامهپرسشاستفاده شد که منجر به تهیه 
ی و فریدمن استفاده شد. نتایج انمونهتک  t، و اکتشافی و برازش مدل یدییتأتحلیل عاملی ، اسمیرنوف

نگلیسی منجر به ارائه الگوی ارتقاء ی فرهنگی آموزش زبان اهامؤلفهابعاد و ، در عوامل هاافتهو ی
فرهنگی و  مؤلفهفرهنگی و آموزشی( و پنج بعد )درونی و بیرونی( و دو ، ذاتیعامل )فرهنگی در سه 
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، ی ارتقاء فرهنگیهامؤلفهابعاد و  ،آموزشگاه زبان خارجی، آموزش زبان انگلیسی های کلیدی:واژه
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 مقدمه
فرهنگ ملتی را که به آن زبان ، زبان آموزان عالوه بر زبان، گیری هر زبان خارجیدر یاد
گیرند. یادگیری فرهنگ بر یادگیری زبان احاطه دارد و یفرامکنند نیز یمتکلم 

شود یمهدف محسوب ، یادگیری فرهنگ، نقطه آغازین است، که یادگیری زباندرحالی
، تدریس و یادگیری زبان دوم، بسیاری جهات از(. 5967، نقل از بحرینی 5)سویدرسکی

ای که زبان انگلیسی در زمانه، حالینباااگر با مطالعه فرهنگ همراه نباشد کامل نیست. 
بحث تدریس فرهنگ ، شوداستفاده می هاملتعنوان زبان رسمی توسط بسیاری از به

بستگی به بافتی ، شود و اینکه کدام فرهنگ آموخته شود؟ پاسخ به این سؤالمطرح می
کند شود. تمایز بین زبان دوم و زبان خارجی تعیین میدارد که زبان در آن تدریس می

تشابه به فرهنگ مقصد است یا آشنایی ارتباطی با آن ، که هدف تدریس فرهنگی
یکی از  ازآنجاکههای فرهنگ اکتسابی بودن آن است و یژگیو(. یکی از 7155، 7)هانت
به ، توانایی و مهارت او در برقراری ارتباط با دیگران، نهای خاص انساویژگی

یافته انسان در برقراری تکاملاستعداد بسیار ، ترین شکل استترین و پیچیدهعالی
و انتقال آن را از نسلی به نسل دیگر ممکن  اکتساب فرهنگ را آسان، ارتباطات نمادی

، امروز یایدن در وهاست نانسا انیم ارتباط عامل، زبان (.5965، 9کند )کوئنمی
 حال زبان نیپرکاربردتر عنوانبه، یسیانگل زبان ازجمله یخارج هایزبان یریادگی

 رسانه، یسیانگل زبان ما عصر در، سواز یک شود.می شناخته ضرورت کی، حاضر
 دانش به یابیدست و است خاص علوم چون هاییحوزه در ویژهبه یجهان دانش یاصل
و  (5989، یعقوبی) است زبان نیا بر کامل تسلط از یبرخوردار مستلزم تردیدیب، روز

برای زبان آموزان و معلمان  تنهانه، از دیدگاه جهانی، آگاهی فرهنگی، از سوی دیگر
بلکه برای تمام کسانی که در این دوره از زمان که دوره تنوع بیشتر و ، ضروری است

شود یک ضرورت محسوب می، ندکنهای جهان است زندگی میتعامل میان ملت
، کالس زبان انگلیسی، طور نمونهبه، ی زبان خارجیهاکالس(. در 7155، )هانت

که یدرحالگیرند های فرهنگی زبان مقصد را نادیده میجنبه، اغلب، مدرسان زبان
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صورت آشکار و هم ضمنی به عناصر فرهنگی زبان بایست هم بههای زبان میکالس
ی از فرهنگ آموزانزبان. ولی باید در نظر گرفت که معلمان زبان اگر با مقصد توجه کنند

شبیه شدن یادگیرنده به فرهنگ میزبان نباشند  به دنبالمقصد سروکار دارند بهتر است 
، یجهان دهکده کی به ایدن شدنیلتبد به توجه با(. 7157، )پورمحمودحصار و همکاران

 یکی از بهترین عنوانبه المللیبین مشترک بانز یریادگی زین رانیا درناخواه خواه
 لزوم نکهیا به نظر .گرددمی محسوب رییتغ حال در یایدن نیا با یارتباط یهاراه

، است ریانکارناپذ رانیا در المللیبین مشترک زبان کی عنوانبه یسیانگل زبان یریادگی
 فرهنگ انتقال با حتماً هک یریادگی نیا حین تا کرد دیبا چه که شودمی مطرح سؤال نیا

 اما گردد افتیدر یفرهنگ مثبت ریثأت، یزدگغرب از یدور ضمن، است همراه آن زبان
 زبان آموزش نیح توانمی چگونه شود؟ جلوگیری آن یفرهنگ یمنف یراتتأث از

، خود یغن فرهنگ پاسداشت ضمن هاآن که افتی نانیاطم، آموزان زبان به یسیانگل
 اموزند؟یب گرید دیمف هایاستفاده و ایدنروز به اطالعات کسب یبرا زین را یسیانگل زبان

تواند آگاهی از فرهنگ بیگانه گیرد و هم میاین آگاهی در حین آموزش صورت می
های مشابه یا متفاوت آن در فرهنگ ایرانی را شامل شود. باشد و هم شناخت بهترِ جنبه

 قیپرداختن به موضوع انتقال فرهنگ از طر ضرورت، شدهموارد گفته تیبا توجه به اهم
 کامالً، با در نظر گرفتن ارتباط زبان و فرهنگ، پژوهش نیدر ا یآموزش زبان خارج
 یآموزش شرفتیدر پ مؤثرعوامل  یبه بررس، پیشین پژوهشگران یمشهود است. برخ

، (5983دوستی زاده )) اندپرداختهامر  نیدر ا یفرهنگ هایمؤلفهو نقش  یزبان خارج
، در این پژوهشاما ، ((5961)نظری و نظری )، (5961ی و آقاگل زاده )آبادتاج)

آموزش زبان  نیح یفرهنگ هایمؤلفه یبر ارتقا مؤثرعوامل  یبه بررس پژوهشگران
ممکن است زبان آموزان با آشنایی اولیه با فرهنگ زبان  ازآنجاکهاند و پرداخته یخارج

شیفته آن فرهنگ شده و نسبت به فرهنگ ، الب آموزشیو مط هاکتاببیگانه از طریق 
بنابراین پژوهشگران در این ، احساس کمبود کنند، خودشان به دلیل عدم شناخت آن

 یزبان خارج شدر آموز یفرهنگ هایمؤلفه بر مؤثرعوامل  ییبه شناسا پژوهش اقدام
 لیرا به دل یسیو زبان انگل اندکردهآن  یارتقا یمناسب برا یالگو کیجهت ارائه 
 بههدفمند  طوربه هاآن .اندکردهعنوان موردمطالعه انتخاب به، المللی آنکاربرد بین

های مؤثر فرهنگی آموزش زبان انگلیسی و ارائه ابعاد و مؤلفه، ی و شناسایی عواملبررس
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اند تا به الگوی ارتقاء فرهنگی حین آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشگاهی پرداخته
آموزش زبان خارجی عمدتاً با ورود مسائل ، ی پژوهش پاسخ دهند. از طرفیهاالسؤ

در ، همراه است و از طرف دیگر آموززبانفرهنگی خاص آن زبان به حیطه معلومات 
که چگونه باید با  اندمواجهبا این چالش ، ایران دست اندرکاران آموزش زبان

و مطالب درسی خارجی و فرهنگ بین فرهنگ وارداتی موجود در کتب  هایتفاوت
 (.5967، بحرینیشد ) روروبهاسالمی ایرانی 

مدرس و نحوه و کیفیت تدریس وی است. ، یکی از موارد مرتبط، در بحث آموزشی
 تیفیک یارائه الگودر پژوهش خود با عنوان:  (5969) یانیپرور و ک یو بهشت یاکبر

را ارائه  مدرس تیفیک یالگو، یسیدر آموزش زبان انگل نفعانیذ دگاهیمدرس از د
  ؛یکالس یعمل یها( مهارت7 س؛یتدر هایشرطیشپ( 5شامل:  کردند که

( رشد 1آموزش؛  ریزیبرنامهدهی و ( سازمان5 ؛یارتباط-یاجتماع یها( مهارت9
و رشد  یریادگیکنترل  یها( مهارت3کالس؛  تیریمد یها( مهارت9 ؛یاحرفه
 .شودیم رانیفراگ

 یاسازیو پا یساخت رواسازدر مقاله:  (5965نژاد ) یقربان دورد ،همچنین
نسبت به  نینگرش والد به اهمیتِ، یسیزبان انگل یریادگیو نگرش  زشیانگ نامهپرسش

 یبوم انینگرش نسبت به سخنگو، زبان مهم بودننگرش درباره ، زبان فرزندان یریادگی
 یریادگینسبت به  یشیگرا یزهانگو  یسیزبان انگل یریادگینسبت به  یشیگرا زهیو انگ
 .است کرده یدتأک زبان

 (5967) ینیبحری توسط سیآموزش زبان انگل هایکتابدر  یفرهنگ یهاارزش
 اشاره دارد یدر کتب زبان خارج یمتعدد یفرهنگ یهاارزشتحلیل شده است که به 

توجه به مد ، سرروابط دختر و پ، یتیجنس هاییضاز: تبع اندعبارت هاآن ینترکه عمده
 .یظاهر ییبایو ز

 هایکتابدر  یفرهنگ یمحتوا»با عنوان:  (7151) جزیومز رودرهای پژوهش گیافته
نشان داد  «آنچه معلمان الزم است درباره آن انجام دهندو  یسیانگل یزبان خارج یدرس
و  شوندیرا شامل م کیو استات یتنها موضوعات فرهنگ سطح آموزشی هایکتابکه 
شده که معلمان  شنهادی. در انتها پگیرندیدر برنمفرهنگ را  ییرتغقابلو  دهیچیپ یهافرم
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، و مستندات مربوطه اتیادب، لمیف، روزنامه مانند یو واقع ی معتبربا استفاده از منابع اصل
 را در کالس باال ببرند. ی زبان مورد تدریسفرهنگ یآگاه طحس

بررسی تأثیر آموزش با نقشه مفهومی بر در پژوهشی به  (5965کلهر و مهران ) 
ان دوره متوسطه آموزدانشخواندن و درک مطلب زبان انگلیسی  داریمعنیادگیری 

 یریگنمونهدختر پایه سوم دبیرستانی در کرج به روش  آموزدانش 98اند. پرداخته
رل تصادفی در گروه آزمایش و کنت طوربهاند و هدفمند برای این پژوهش انتخاب شده

قرار گرفتند. گروه آزمایش از طریق نقشه مفهومی و گروه کنترل به شیوه مرسوم 
مستقل نشان داد  tها با استفاده از آزمون وتحلیل دادهآموزش دیدند. نتایج تجزیه

استراتژی آموزشی نقشه مفهومی باعث افزایش یادگیری درس زبان انگلیسی و یادگیری 
ان گروه آزمایش نسبت به گروه آموزدانشلیسی در معنادار خواندن و درک مطلب انگ

 کنترل شده است.
 یفرهنگ هایمؤثر بر ارتقای مؤلفه عوامل بررسی»هدف کلی در پژوهش حاضر:  

است و پژوهشگران قصد دارند  «ی مناسبو ارائه الگو )انگلیسی( خارجی آموزش زبان
آموزش  یفرهنگ هایمؤلفه مؤثر بر عوامل تا به این پرسش پاسخ دهند که: با توجه به

توان های فرهنگی مییی را جهت ارتقاء این مؤلفهالگو چه )انگلیسی( خارجی زبان
 هایمؤلفهارائه نمود؟ پاسخ به این پرسش مستلزم این است که مشخص شود ابعاد و 

 یفرهنگ هایمؤلفه ارتقاء برمؤثر  عوامل؟ اندکدمانگلیسی  زبان یآموزشو  یفرهنگ
 هایمؤلفه و ابعاد مؤثر بر عوامل موجود تیوضع؟ اندکدمانگلیسی  انزب آموزش
ارتقاء  بر مؤثر عوامل از کی هر سهمآموزش زبان انگلیسی چگونه است؟  یفرهنگ
های مؤلفه ارتقاء ایبرآموزش زبان انگلیسی به چه میزان است؟  یفرهنگ هایمؤلفه
 الگویتناسب  درجهارائه داد؟  توانیی را میالگوآموزش زبان انگلیسی چه  یفرهنگ

 پیشنهادی چگونه است؟

 روش
ازنظر شیوه ، کمی و کیفی، هاکاربردی و ازنظر نوع داده، پژوهش حاضر ازنظر هدف

 توصیفی پیمایشی است.، ی اجرامیدانی و ازنظر شیوه، هاگرداوری داده
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 خبرگان حوزه، دانشگاهی نظرانصاحبجامعه آماری در سطوح  در بخش کیفی
مدرسان آموزشگاه زبان انگلیسی تعیین شدند. حجم و روش ، فرهنگی و آموزشی

دانشگاهی و خبرگان  نظرانصاحبنفر از  51شامل ، آماری در بخش کیفی یریگنمونه
 صورت هدفمند تعیین شد.حوزه فرهنگی و آموزشی بودند که به

است که جهت  یک مصاحبه نیمه ساختارمند، ابزار گردآوری اطالعات در این بخش
های فرهنگی و آموزشی زبان ابعاد و مؤلفه، شناسایی و تدوین اولیه و نهایی عوامل

های و خبرگان حوزه دانشگاهی و آموزشگاهی در رشته نظرانصاحبانگلیسی از طریق 
خارجی انجام شد. نتیجه  یهازبانمدیریت امور فرهنگی و مدیریت آموزشی و 

های نامهپرسشساخته )حاصل از  پژوهشگر نامهشپرسمصاحبه منجر به تهیه یک 
ساخته جهت تعیین درجه تناسب الگوی  پژوهشگر نامهپرسشاستاندارد موجود( و یک 

 ارتقاء شد.
های استاندارد( با نامهپرسشاول استاندارد )مستخرج از  نامهپرسش، در بخش کمی

د موجود مورداستفاده عبارت های استاندارنامهپرسشها تهیه گردید که توجه به مؤلفه
کرافت و دوپله ، الگوی کیفیت تدریس زبان انگلیسی؛ کریگ نامهپرسش( 5بودند از: 

 هایکتابارزیابی محتوای  نامهپرسش( 7، (5969، اکبری و همکاران) و( 5668) سیس
 نامهپرسش( 5988، نقل از حسینی نسب و همکاران 5669، آور) زبان انگلیسی

مقیاس سنجش  نامهپرسش( 5، (5986، ساعتچی و همکاران) ک زندگیسب یهامهارت
نقل از مشتاقی الرگانی و  7111، یاکووز) نگرش کاربرد تکنولوژی در آموزش

گاردنر و ) نگرش و انگیزش یادگیری زبان انگلیسی نامهپرسش( 1، (5983، همکاران
ساخته:  پژوهشگر دوم نامهپرسش (.5969، ( و )قربان دوردی نژاد5661، همکاران

های فرهنگی آموزش زبان انگلیسی. در کل ابعاد و مؤلفه، منظور سنجش کمی عواملبه
ای لیکرت با در درجه 1گویه در مقیاس  36، های پژوهشنامهپرسشبرای هر دو طیف 

نظر گرفتن رویکردهای آموزشی و فرهنگی زبان انگلیسی مورداستفاده قرار گرفت. 
منظور تعیین درجه تناسب تعیین درجه تناسب الگوی ارتقاء: به سوم جهت نامهپرسش

 8شامل  نامهپرسشالگو و مدل نهایی پژوهش توسط متخصصان طراحی شد. این 
 ، هاروش( 9، هامؤلفه( 1، ( ابعاد5، مبانی نظری( 9، اهداف( 7، فلسفه( 5بخش؛ 

زخورد مدل بوده که در اختیار یا زیر ساختارها و با هاکنندهیلتسه( 8، فرآیند اجرایی( 3
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نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد. از این افراد خواسته شد تا نظر خود را  51
، ای لیکرت با طیف کامالً مناسبدرجه 1در مورد مدل و الگوی پیشنهادی در مقیاس 

 .کنندنامناسب و کامالً نامناسب اعالم ، مناسب یتا حد مناسب
، دانشگاهی نظرانصاحبآماری در این بخش نیز در سطوح جامعه در بخش کمی، 

مدرسان آموزشگاه زبان انگلیسی تعیین شدند. حجم ، خبرگان حوزه فرهنگی و آموزشی
و  نفر تعیین 511آماری در بخش کمّی طبق فرمول آزمون کوکران  یریگنمونهو روش 

 ای تصادفی انجام گردید. صورت خوشهبه یریگنمونهروش 

 هایافته
 ؟اندکدم انگلیسی زبان یآموزشو  یفرهنگ هایمؤلفهسؤال اول: ابعاد و 

 هاپس از چرخش عاملانگلیسی  زبان یآموزشو  یفرهنگ ابعادبارهای عاملی  .1 جدول

 گویه
 عامل

5 7 

  865/1 کیفیت مدرس و تدریس

  315/1 تکنولوژی آموزشی

  8837/1 ارزیابی کتب و محتوای آموزشی

  195/1 انگیزه زبان آموزان و اولیاءنگرش و 

 883/1  ورسومآداب

 385/1  های انسانی و اخالقیارزش

 815/1  تعامالت و ارتباطات اجتماعی

 991/1  سبک زندگی

 816/1  های زندگیمهارت

شدند که میزان شناسایی  یآموزشو  یفرهنگ ابعادعنوان به دو بُعد، فوقجدول  طبق
 «ابعاد آموزشی» -5 :توضیحاتدرصد بوده است.  999/31برابر با عاد ین اباثرات کلی ا

شود. در این را شامل می مؤلفه 5و کند از واریانس کل را تبیین میدرصد  135/57 که
و کمترین  865/1با وزن « کیفیت مدرس و تدریس» مؤلفهبیشترین وزن عاملی به ، بُعد

. تعلق دارد 195/1با وزن « موزان و اولیاءنگرش و انگیزه زبان آ» مؤلفهوزن عاملی به 
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را  مؤلفه 1و کند از واریانس کل را تبیین میدرصد  367/73که  «ابعاد فرهنگی» -7
 883/1با وزن « ورسومآداب» مؤلفهبیشترین وزن عاملی به ، بُعدشود. در این شامل می

 .دتعلق دار 991/1با وزن « سبک زندگی» مؤلفهو کمترین وزن عاملی به 
 ؟اندکدمانگلیسی  زبان آموزش یفرهنگ هایمؤلفه ارتقاء برمؤثر  عواملسؤال دوم: 

 انگلیسی  زبان آموزش یفرهنگ هایمؤلفه ارتقاء برمؤثر  عواملبارهای عاملی  .2جدول 

 هاپس از چرخش عامل

 گویه
 عامل

5 7 9 

19Q 675/1   

13 Q 311/1   

18 Q 875/1   

16 Q 815/1   

91 Q 651/1   

95 Q 675/1   

97 Q 859/1   

99 Q 898/1   

95 Q 879/1   

91 Q 899/1   

99 Q 319/1   

93 Q 337/1   

98 Q  361/1  

96 Q  851/1  

31 Q  381/1  

35 Q  851/1  

37 Q  953/1  

39 Q  866/1  

35 Q   691/1 
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 گویه
 عامل

5 7 9 

31 Q   885/1 

39 Q   371/1 

33 Q   395/1 

38 Q   313/1 

36 Q   888/1 

 یفرهنگ هایمؤلفه ارتقاء برمؤثر  عواملعنوان به سه عامل، فوقجدول  طبق
 118/35برابر با ین عوامل اند که میزان اثرات کلی اشدهانگلیسی شناسایی  زبان آموزش

 :هستندبه شرح زیر  شدهاستخراج عواملدرصد بوده است. 

 57و کند از واریانس کل را تبیین مید درص 319/91 مؤلفهاین  «:عوامل ذاتی» -5

با  95شماره بیشترین وزن عاملی به شاخص ، مؤلفهشود. در این را شامل می شاخص

  .تعلق دارد 319/1با وزن  99شماره و کمترین وزن عاملی به شاخص  675/1وزن 

 9و کند از واریانس کل را تبیین میدرصد  769/71 مؤلفهاین  «:عوامل درونی» -7

با  39شماره بیشترین وزن عاملی به شاخص ، مؤلفهشود. در این را شامل می اخصش

  .تعلق دارد 953/1با وزن  37شماره و کمترین وزن عاملی به شاخص  866/1وزن 

 9و کند از واریانس کل را تبیین میدرصد  119/51 مؤلفهاین  «:عوامل بیرونی» -9

با  35شماره ترین وزن عاملی به شاخص بیش، مؤلفهشود. در این را شامل می شاخص

 .تعلق دارد 371/1با وزن  39شماره و کمترین وزن عاملی به شاخص  691/1وزن 
آموزش  یفرهنگ هایمؤلفه و ابعاد مؤثر بر عوامل موجود تیوضعسؤال سوم پژوهش: 

 زبان انگلیسی چگونه است؟
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  و ابعاد مؤثر بر عوامل جودمو تیوضعبرای تعیین  ایتک نمونه t نتایج آزمون .3 جدول

 آموزش زبان انگلیسی یفرهنگ هایمؤلفه

 9میانگین جامعه = 

 t df Sig استانداردانحراف  میانگین عوامل

 1115/1 966/1 977/9 61551/1 95/9 عوامل ذاتی

 1115/1 966/1 158/51 81993/1 51/9 عوامل درونی

 1115/1 966/1 919/55 98681/1 11/9 عوامل بیرونی

آموزش زبان  یفرهنگ هایمؤلفه و ابعاد مؤثر بر عوامل، برای پاسخ به این سؤال
( مقایسه شدند که 9با میانگین جامعه )یعنی: ، انگلیسی که با سه عامل شناسایی شدند

 :دهدنشان مینتایج حاصل از جدول فوق 
است. مقایسه معنادار  11/1در سطح  t=977/9 شدهمحاسبه tآماره ، در عوامل ذاتی -5

دهد که مقدار ( نشان می9با میانگین جامعه )یعنی:  M=9511/9میانگین این عامل 
 عوامل ذاتی از مقدار میانگین جامعه باالتر است.

معنادار است.  11/1در سطح  t=158/51 شدهمحاسبه tآماره ، در عوامل درونی -7
دهد که ( نشان می9عنی: با میانگین جامعه )ی M=5193/9مقایسه میانگین این عامل 

 مقدار عوامل درونی از مقدار میانگین جامعه باالتر است.
معنادار است.  11/1در سطح  t=919/55 شدهمحاسبه tآماره ، در عوامل بیرونی -9

دهد که ( نشان می9با میانگین جامعه )یعنی:  M=1198/9مقایسه میانگین این عامل 
 گین جامعه باالتر است.مقدار عوامل بیرونی از مقدار میان

 حاصل دهد که مقادیرنشان می عواملدر تمام  شدهمحاسبه tآماره ، 9جدول طبق 

هستند. لذا فرض ( 69/5)بحرانی  tاز مقدار  تربزرگ 11/1و آلفای  966با درجه آزادی 

( رد شده و 9و میانگین جامعه ) شدهمشاهدههای صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین

( تفاوت 9و میانگین جامعه ) شدهمشاهده هایشود که بین میانگینمیمشخص 

 هایمؤلفه و ابعاد مؤثر بر عوامل موجود تیوضع، درنتیجهمعناداری وجود دارد و 

 آموزش زبان انگلیسی باالتر از متوسط جامعه است. یفرهنگ
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زش زبان آمو یفرهنگ هایمؤلفهارتقاء  بر مؤثر عوامل از کیهر سهمسؤال چهارم: 
 انگلیسی به چه میزان است؟

 آمدهدستبهبندی فریدمن استفاده شده که نتایج از آزمون رتبه، برای بررسی این سؤال
 به شرح زیر است:

  مؤثر عوامل از کی هر سهمنتایج آزمون فریدمن برای تعیین  .4جدول 

 آموزش زبان انگلیسی یفرهنگ هایمؤلفهارتقاء  بر

 معناداری سطح آزادی درجه Chi-Square میانگین رتبه عوامل

 36/5 عوامل ذاتی

 15/7 عوامل درونی 1115/1 7 956/51

 75/7 عوامل بیرونی

  ؛15/7عوامل درونی با رتبه میانگین  -7 ؛75/7عوامل بیرونی با رتبه میانگین  -5
 36/5عوامل ذاتی با رتبه میانگین  -9

یابی با استفاده از تکنیک مدل ییدیتألیل عاملی از آزمون تح، برای بررسی این سؤال
 .افزار آماری لیزرل استفاده شد( با نرمSEMمعادله ساختاری )

یی را الگوآموزش زبان انگلیسی چه  یفرهنگهای مؤلفه ارتقاء ایبرسؤال پنجم: 
 ارائه داد؟ توانمی

جر به مدل زیر انجام و من ابعاد و عوامل، هامؤلفهکل  یبرا تأییدیتحلیل عاملی 

 گردید:
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 آموزش زبان انگلیسی یفرهنگ هایمؤلفه ارتقاءی الگو .1شکل 

 پیشنهادی چگونه است؟ الگویتناسب  درجهسؤال ششم: 
 پیشنهادی  الگویتناسب  درجهتعیین برای  ایتک نمونه t نتایج آزمون .5 جدول

 جهت ارائه الگوی نهایی

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
T Sig 

فه و فلس

 اهداف

ارتقاء ارائه الگویی کاربردی جهت 

 آموزش زبان انگلیسی یفرهنگ هایمؤلفه

 نظام آموزشی ایراندر 

5.91 568. 53.188 1115. 

ایجاد زمینه رقابت در مدارس جهت 

 آموزش بهتر زبان انگلیسی
5.99 996. 59.936 1115. 

نهادینه کردن فرهنگ آموزش پایدار در 

 ییسانگلحوزه زبان 
5.93 391. 6.389 1115. 

 .1115 8.896 .381 5.73سوی آموزش گذر از آموزش سنتی به
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 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
T Sig 

 یسیانگلنوین در حوزه زبان 

های آموزشی زبان تقویت کیفیت برنامه

 یسیانگل
5.53 985. 55.386 1115. 

 .1115 53.537 .593 5.59 فلسفه و اهداف )کلی(

مبانی 

 نظری

 .1115 57.157 .318 5.93 نظریه هوش گاردنر

 .1115 57.511 .375 5.93 بندی اهداف آموزشی بلومنظریه طبقه

 .1115 51.715 .856 5.19 بندورا اجتماعینظریه یادگیری 

 .1115 55.763 .915 5.31 نظریه یادگیری معنادار کالمی آزوبل

 .1115 55.388 .378 5.13 نظریه ارتباطی هال

 .1115 57.511 .375 5.91 لتگشتا نظریه یادگیری شناختی

 .1115 55.198 .913 5.95 مبانی نظری )کلی(

 ابعاد

 یفرهنگ

و 

 یآموزش

 .1115 97.657 .763 5.36 ابعاد آموزشی

 .1115 97.115 .769 5.35 ابعاد فرهنگی

انگلیسی  زبان یآموزشو  یفرهنگابعاد 

 )کلی(
5.39 771. 57.615 1115. 

 هایمؤلفه

 یفرهنگ

و 

 یآموزش

 .1115 57.661 .931 5.91 کیفیت مدرس و تدریس

 .1115 55.186 .335 5.13 تکنولوژی آموزشی

 .1115 55.798 .395 5.11 ارزیابی کتب و محتوای آموزشی

 .1115 57.519 .358 5.99 نگرش و انگیزه زبان آموزان و اولیاء

 .1115 59.319 .979 5.13 ورسومآداب

 .1115 76.135 .959 5.83 القیهای انسانی و اخارزش

 .1115 59.739 .189 5.39 تعامالت و ارتباطات اجتماعی

 .1115 53.179 .198 5.33 سبک زندگی

 .1115 95.597 .716 5.99 های زندگیمهارت

 زبانی آموزشو  یفرهنگ هایمؤلفه

 انگلیسی )کلی(
5.91 953. 79.155 1115. 
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 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
T Sig 

 عوامل

 برمؤثر 

 ارتقاء

 یهامؤلفه

 یفرهنگ

 .1115 59.313 .167 5.56 عوامل ذاتی

 .1115 71.837 .919 5.51 عوامل درونی

 .1115 75.618 .987 5.19 عوامل بیرونی

 یفرهنگ هایمؤلفه ارتقاء برمؤثر  عوامل

 انگلیسی )کلی( زبان آموزش
5.58 957. 79.385 1115. 

 76(: dfدرجه آزادی )

دهد که نشان می الگو یهاقسمت همهدر  شدههمحاسب tآماره ، فوقجدول  * طبق
بحرانی هستند. لذا  tاز مقدار  تربزرگ 11/1و آلفای  76با درجه آزادی  حاصل مقادیر

( رد 9و میانگین جامعه ) شدهمشاهدههای فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین
( تفاوت 9ه )و میانگین جامع شدهمشاهده هایشود که بین میانگینو مشخص می

الگوی پژوهش ازنظر متخصصین دارای اعتبار باالیی ، درنتیجهمعناداری وجود دارد و 
 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. 61است و با اطمینان 

 گیرییجهنتبحث و 
های های فرهنگی آموزش زبان انگلیسی با توجه به یافتهدر بحث ابعاد و مؤلفه

آموزشی( ) مؤلفه اشاره کرد: بُعد اول 6بُعد و  7ان به تواین پژوهش می آمدهدستبه
ارزیابی کتب و محتوای ، تکنولوژی آموزشی، های: کیفیت مدرس و تدریسشامل مؤلفه

های: شامل مؤلفه، فرهنگی() نگرش و انگیزه زبان آموزان و اولیاء. در بُعد دوم، آموزشی
سبک ، ارتباطات اجتماعیتعامالت و ، های انسانی و اخالقیارزش، ورسومآداب

 آموزش موفقیت در زیادی های زندگی. در بحث ابعاد آموزشی؛ عواملمهارت، زندگی

 انگلیسی زبان آموزش بهبود به شرایط این نمودن که فراهم اندیلدخ انگلیسی زبان

های فرهنگی آموزش زبان انگلیسی و انجامد. در بحث عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفهیم
توان این عوامل مؤثر را های این پژوهش میود این عوامل با توجه به یافتهوضعیت موج

 درونی( و عامل سوم) عامل دوم، ذاتی() : عامل اولبرشمرد گونهینا یطورکلبه
های فرهنگی بیرونی(. در بحث میزان سهم هر یک از عوامل مؤثر فوق بر ارتقاء مؤلفه)
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توان به ترتیب این پژوهش می آمدهدستبههای آموزش زبان انگلیسی با توجه به یافته
و عوامل ذاتی را در ارتقاء  عوامل درونی را در رتبه دوم، عوامل بیرونی را در رتبه اول

ارائه الگو  در بحثهای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در رتبه سوم قلمداد کرد. مؤلفه
های این پژوهش جه به یافتههای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی با توبرای ارتقاء مؤلفه

و سه عامل  الذکرفوقمؤلفه  6و  بعد آموزشی و فرهنگی 7از:  متشکلتوان الگویی می
جهت ارتقاء فرهنگی آموزش زبان ، عامل درونی و عامل بیرونی(، عامل ذاتی) مؤثر

زبان انگلیسی پیشنهاد کرد.  خصوصبههای خارجی زبان یهاآموزشگاهانگلیسی برای 
این نکته باشد که برای ارتقاء فرهنگی آموزش  یدمؤتواند لگو در ابعاد آموزشی میاین ا

بایست به کیفیت و اثرگذاری تدریس و مدرس و زبان انگلیسی در میان فراگیران می
ای آموزشی و آموزشگاهی زبان انگلیسی توجه ویژه یهاکالسالگوهای تدریس در 

اهداف رفتاری نهفته شده ، زبان انگلیسی زیرا در پس اهداف آموزشی، معطوف داشت
های فرهنگی و آموزشی نگرش تواند معرف نتایج رفتاری مورد انتظاراست که می

تواند نشان دهد که برای ارتقاء فراگیران باشد. همچنین این الگو در ابعاد فرهنگی می
های ارزش، ورسومآداببایست به فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در میان فراگیران می

های زندگی توجه سبک و مهارت، تعامالت و ارتباطات اجتماعی، انسانی و اخالقی
ها و عوامل حاصل مؤلفه، با توجه به ابعاد، داشت. در بحث تناسب الگوی ارتقاء مزبور

های فرهنگی و آموزشی بر مبنای های پژوهش و نظرخواهی از متخصصان حوزهاز یافته
های فرهنگی و آموزشی مؤلفه، ابعاد فرهنگی و آموزشی، نظریمبانی ، فلسفه و اهداف

های فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی از عوامل مؤثر بر ارتقاء این مؤلفه درنهایتو 
اعتبار باال و با اطمینان باال مورد تأیید قرار گرفت. در بیان فلسفه و اهداف؛ الگوی 

وپرورش و نظام در نظام آموزشهای فرهنگی آموزش زبان انگلیسی ارتقاء مؤلفه
ارتقاء تحقق اهداف کاربردی این الگو در جهت -توان به: الفآموزشگاهی کشور می

عالوه  -نظام آموزشی ایران اشاره نمود. بدر  آموزش زبان انگلیسی یفرهنگ هایمؤلفه
جهت آموزش بهتر زبان  هاآموزشگاهبر این باعث ایجاد زمینه رقابت در مدارس و 

باعث  -گردد. جمی های غنی فرهنگی ایرانی و اسالمییسی با توجه به مؤلفهانگل
های غنی فرهنگی آموزش پایدار در حوزه زبان ابعاد و مؤلفه، نهادینه کردن عوامل

سوی آموزش نوین در حوزه زبان موجب گذر از آموزش سنتی به-گردد. دمی یسیانگل
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 یسیانگلهای آموزشی زبان کیفیت برنامهموجب تقویت ، در آخر -گردد. ذمی یسیانگل
گردد. این تناسب های فرهنگی زبان انگلیسی میابعاد و مؤلفه، ارتقاء عواملدر جهت 

ها و عوامل فرهنگی آموزش زبان مؤلفه، همخوانی ابعاد دهندهنشاندر الگوی ارتقاء 
سالمی و وپرورش و فرهنگ ایرانی ابا فلسفه وجودی آموزش شدهییشناساانگلیسی 

 اهداف مورد انتظار جامعه در ابعاد آموزشی و فرهنگی زبان انگلیسی است.
های های آموزشی با یافتهدر این پژوهش در ابعاد و مؤلفه آمدهدستبههای یافته

نژاد قربان دوردی ، (5961شهامت )شهامت و ، (5969) یانیکاکبری و بهشتی پرور و 
حسینی نسب و ، (5965) محمدزاده، (5967) حسینی خواه و همکاران، (5965)

( گاردنر 5669) براش، (5668) کریگ و همکاران، (7113) استرانگ، (5988) همکاران
های ابعاد و مؤلفه آمدهدستبههای و در یافته (7151) نژاد یعل، (5681) و همکاران

 کارانهم و یطاهر، (5965) یفیلطرضایی و ، (5967) ینیبحرهای؛ فرهنگی با یافته
، (5965) یواسوکالئرستم بیک تفرشی و رمضانی ، (5969) عامریان و صادقی، (5965)

 مطابقت دارند.، (7155) ردیبا، (7155) نزیهاپک، (7151) جزیرودر گومز
های این پژوهش در جهت ارتقاء فرهنگی در آموزش زبان با توجه به یافته 

ساختار محتوای آموزشی  گردد:انگلیسی نظام آموزشگاهی کشور پیشنهاد می
 شدهمشخصهای درونی و بیرونی در مؤلفه، متناسب با عوامل مؤثر ذاتی هاآموزشگاه

در راستای ابعاد فرهنگی و آموزشی طراحی شود؛ اهداف رفتاری طرح درس زبان 
، متناسب با تحقق اهداف فرهنگی و آموزشی هر یک از عوامل هاآموزشگاهانگلیسی در 

های در این پژوهش شناسایی و تعیین گردد؛ آموزش شدهییشناساعاد ها و ابمؤلفه
متناسب با اهداف فرهنگی و ، هاضمن خدمت مدرسین زبان شاغل در آموزشگاه

در این پژوهش شناسایی و تعیین گردد؛  شدهییشناساها و ابعاد مؤلفه، آموزشی عوامل
آموزشی در تدوین  اندازچشمان عنوهای فرهنگی و آموزشی بهابعاد و مؤلفه، به عوامل

ابعاد و ، های زبان انگلیسی اشاره شود؛ به عواملبیانیه مأموریت آموزشی در آموزشگاه
های فرهنگی و آموزشی موردنظر در این پژوهش برای ارتقاء فرهنگی حین مؤلفه

عنوان متولی نظام آموزش وپرورش بهآموزش زبان انگلیسی توسط وزارت آموزش
زبان خارجی در تدوین سیاست و  یهاآموزشگاهمجوز فعالیت  ادرکنندهصکشور و 

 آموزشی خود توجه شود. هاییزیربرنامه
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، روبرو بوده است ییهاتیمحدودمانند هر پژوهش دیگری با  نیزپژوهش حاضر 
 منظور مشاهده از نزدیک.به هاآموزشگاه یهاکالسبرای مثال عدم امکان حضور در 

 منابع

« پراسپکت یک»(. پرورش توانش بینا فرهنگی در 5965) مجتبی.، محمد؛ فراهانی، ااحمدی صف
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 .587-599 ،77، فصلنامه راهبرد فرهنگ
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-93(، 5)5، یخارج یهازبان در یشناختزبان یهاپژوهش. فرهنگ سیتدر یهاچالش

11. 

مطالعه  .(5967) .ینرام، اکبری و هاشم، محمود؛ فردانش، علی؛ مهرمحمدی خواهحسینی 
 .ید بر دوره متوسطهتأکی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تطبیقی برنامه درس

 .59-3 (،95)8، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
ارزیابی و تحلیل محتوای کتب  (.5988) ژیال.، مرسلی و فرهمن، داوود؛ فرخی، حسینی نسب

 .95-3 (،3)7 ،فصلنامه علوم تربیتی. زبان انگلیسی دوره راهنمایی

 پژوهش. یزبان هایمهارت کسب در فرهنگ انتقال تیاهم(. 5983) .محمدرضا، زاده دوستی
 .85-93 (،59)59 ،یخارج هایزبان

های فرهنگی و هویتی کتاب بررسی و نقد مؤلفه .(5965) .اشکان، لطیفی و سعید، رضایی 
لوم ی عهابرنامهانتقادی متون و  نامهپژوهشدرسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه. 

 .18-59 (،9)51، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .انسانی

نقش فرهنگ در آموزش زبان . (5965) .احمد، رمضانی واسوکالئی و آتوسا، رستم بیک تفرشی
پژوهشگاه علوم انسانی و  .های علوم انسانیانتقادی متون و برنامه نامهپژوهش، خارجی

 .95-51، (5)57، مطالعات فرهنگی
 : تبیان.تهران (.5939) . ترجمه نیک گهر.ی پارسونزشناسجامعه(. 5639) گی.، وشهر



 9936 زمستان/ 93ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   111

. یشناختروان یهاآزمون .(5986) .مهناز، انیعسکر و زیکامب، یکامکار ؛محمود، یساعتچ
 .شیرایو: تهران

 هایروش در آموزشی فناوری از استفاده مقایسه .(5961) نادر.، شهامت فاطمه؛ شهامت

فصلنامه رهیافتی نو  .شیراز آزاد و دولتی هایدانشگاه در زبان انگلیسی زشآمو تدریس
 .789-793(، 5)3، در مدیریت آموزشی

 . تهران: ققنوس.شناسی فرهنگی در ایرانآسیب(. 5967) سیدرضا.، صالحی امیری

 .ققنوس: تهران .یفرهنگ یهاهینظر و میمفاه .(5989) .درضایس، یریام یصالح

 بررسی .(5965. )احمد، صفارمقدم و بهزاد، یقنسول، دیمج، روانیش یاله، سایپر، یطاهر
 فصلنامه .یفرهنگ نیب توانش منظر از یخارج فرهنگ با یسیانگل زبان مدرسان ییِآشنا

 .67-33(، 7)58، ترجمه و زبان مطالعات

 هایبکتا در زیبرانگ مناقشه یفرهنگ میمفاه(. 5969. )رضا آرام، یصادق و محمد، انیعامر
 مجله. یانسان علوم دیاسات نظرات ایمقایسه یبررس: رانیا یسیانگل زبان آموزش

 .86 -91 (،9)8، رانیا یاجتماع مطالعات
انگیزش و نگرش  نامهپرسش(. ساخت رواسازی و پایاسازی 5965) فرهاد.، قربان دوردی نژاد

 .578-513(، 7)9، دوماهنامه جستارهای زبانییادگیری زبان انگلیسی. 

، یو رواساز یابیاعتبار، باز ساخت(. 5961) محمدرضا.، جمعهامامفرهاد و ، قربان دوردی نژاد
 .33-93 (،5)9، نشریه فناوری آموزش. و نگرش زشیمجموعه آزمون انگ
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