جنگ تحمیلی پنهان :دزفول این بار در محاصرة کلمات غریب
سوسن قهرمانی قاجار
ساره پورصدوقی
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تاریخ دریافت92/4/5 :
تاریخ تصویب92/9/26 :

چکیده
کشف نمود برنامة آموزشی نهفته در کتابهای آموزش زبان انگلیسی تجاری در درک بهتر صنعت آموزش زبان انگلیسی و
اهداف آن مؤثر است .در این راستا ،در این مطالعة موردی ،نخست متن دو مجموعه از محبوبترین کتابهای آموزش زبان
انگلیسی تجاری تدوینشده برای تدریس این زبان در سراسر جهان که در دزفول نیز در مدت ده سال پس از جنگ تحمیلی
( )1370-1380تدریس شده ،یعنی کتابهای «هِد وِی» و« نیو هِد وِی» ،بهصورت استقرایی مورد تحلیل قرار گرفتند .پس از آن،
کدهای ظاهرشده از این تحلیل متنی با نمودشان در محیط دزفول مقایسه شدند .نمود کدها در محیط دزفول از طریق مصاحبه با
مدیران آموزشگاههای زبان و معلمان و دانشآموزان آن دوره به دست آمده است .از بررسی دادههای جمعآوریشده معلوم شد
که نهتنها کدهای بهدستآمده از کتابهای «هِد وِی» و «نیو هِد وِی» ارزشهای مبلغان و نویسندگان خود را تبلیغ میکنند بلکه
بسیاری از این ارزشها با ارزشهای زبانآموزان دزفولی بهعنوان گروهی از زبانآموزان ایرانی در تضاد هستند .این مسئله در
درازمدت میتواند مسبب استقرار ارزشهای این کتابها و سلطة آنها در بافت و محیطی که در آن تدریس میگردند ،شود .بدین
ترتیب در این مقاله تالش میشود که اهمیت نقش برنامة آموزشی نهفته در فرایند آموزش زبان انگلیسی به فعاالن این حوزه آشکار
شود تا هنگام انتخاب مطالب درسی و کتابها به اندازة برنامة آموزشی رسمی به آن توجه نمایند.
واژههای کلیدی :برنامة آموزشی نهفته ،برنامة آموزشی رسمی ،کتابهای تجاری آموزش زبان انگلیسی ،سلطة زبان

 .1مقدمه
کتابهای درسی نقش مهمی را در تعیین محتوا و روشهای آموزش زبان انگلیسی بازی میکنند .از آنجا که کتابهای
آموزش زبان انگلیسی تجاری کتابهایی هستند که بدون در نظر گرفتن نیازهای آموزشی گروه خاصی از مخاطبان یا
زبانآموزان و با محتوا و روش آموزشی یکسان برای همة زبانآموزان تدوین میشوند ،از این منظر قابلبررسی هستند.
برنز )1985( 3دررسالة دکترای خود در مورد برنامة آموزشی زبان انگلیسی در محیطهای غیربومی به این نتیجه رسید که
مطالب کتابهای درسی تا حد زیادی تعیینکنندة نوع اطالعات و نحوة استفاده از آنها هستند .برخی از مطالعات به
چگونگی نقش کتابها در پیشبرد اهداف دولتها میپردازند .فیلیپسن )1992( 4پیشبرد و منتشر شدن کتابهای آموزش
زبان انگلیسی در سطح جهان را بهعنوان سرمایهگذاری جاندار دولت در این زمینه میبیند که نقش برنامة عملیاتی
 1دانشیار و عضو هیئت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه الزهرا(س)؛s.ghahremani@alzahra.ac.ir
 2دانشآموختة کارشناسی ارشد گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه الزهرا(س) (نویسندة مسئول)؛ s.poursaduqi@gmail.com
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ایدئولوژیکی و اقتصادی را در راستای ترقی تجارت و انتشار عقاید برای دولت بریتانیا بازی میکند .پروگلر )2011( 1هم
دربارة نقش کتابها در بستهبندی کردن نوع خاصی از دانش و صدورآن به سراسر دنیا برای اعمال سلطه بر دانش ملل
دیگر روشنگری میکند.
بدون شک در تدوین هر مجموعه کتاب آموزش زبان انگلیسی ،برنامهای آموزشی در نظرگرفته شده است.
بخشی از این برنامة آموزشی آشکار و بخشی دیگر پنهان است .پژوهشگران رشتة آموزش زبان انگلیسی جنبة آشکار را
برنامة آموزشی رسمی 2و جنبة پنهان آن را برنامة آموزشی نهفته 3مینامند (کلیکایا2004 ،4؛کانینگوورث .)1995 ، 5برنامة
آموزشی نهفته بیش از  50سال است که بهدلیل اهمیتش در راستای درک ماهیت تحصیل در کل و چگونگی تحتتأثیر
قرار دادن انتخابهای زندگی افراد به یکی از مهمترین موضوعهای پژوهش تبدیل شده است (پارسونز 1959،6؛ بولز 7و
جینتر1976 ،8؛ اپل 1982 ،9؛ مک الرن1989،10؛ گودوین .)2010، 11در سالهای اخیر ،تمایالت پژوهشی گستردهای به
کشف این مفهوم در برنامة آموزشی و محتوای کتابهای تجاری آموزش زبان انگلیسی بهعنوان جزئی از تحصیل
پرداختهاند تا در مورد صنعت آموزش زبان انگلیسی ( )ELTروشنگری کنند (هالی1990،12؛ کانینگورث1995 ،؛
هرست2004 ،13؛ کلیکایا .)2004 ،هالی ( )1990این برنامة آموزشی را برنامة آموزشی خاموش مینامد و در این زمینه که
چگونه آموزش زبان پیامهای فرهنگی و ایدئولوژی را منتقل میکند ،به توضیح و تفصیل میپردازد .کانینگورث ()1995
در تأیید هالی ( )1990بیان میکند که برنامة آموزشی (که مطالب درسی تنها قسمتی از آن را تشکیل میدهند) نمیتواند
خنثی باشد چرا که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بازتاب دیدگاهی خاص از نظم اجتماعی و سیستم ارزشی است و
همچنین میتواند گویای گرایشها و ارزشهایی باشد که هر چند آگاهانه ذکر نشدهاند اما محتوا و تصویر مطالب درسی
و کل برنامة آموزشی را تحتتأثیر قرار میدهند .البته در اینجا این مسئله مطرح میشود که چگونه ممکن است
مؤسسههایی که این مقدار هزینه صرف تدوین کتابها میکنند ،ناآگاهانه از مفاهیم ارزشی که سفیران آنان در کتاب
هایشان هستند ،بهرهبرداری کنند .این گونه است که کلیکایا ( )2004نیز مدعی است که بسیاری از کارشناسان آموزش و
پرورش بر این باورند که برنامة آموزشی نهفته بسیار مؤثرتر از برنامة آموزشی رسمی عمل میکند .این ادعا به خودی
خود مهر تأییدی بر آگاهانه بودن محتوای برنامة آموزشی نهفته است.
به هرحال برخی از مطالعات از شکست و ناسازگاری استانداردها و روشهای فرهنگی کتابهای تجاری
آموزش زبان انگلیسی ،که ادعای داشتن برنامههای آموزشی نوآورانه را دارند ،خبر میدهند .این موارد بیشتر توسط
معلمان غیربومی انگلیسی در زمینة فرهنگهای بومی نهتنها از لحاظ جهانبینی کلی بلکه روشهای یادگیری و آموزش
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تجربه شده است (کارلز1998 ،1؛ هالیدی1994 ،2؛ هوی1997 ،3؛ کاراواس دوکاس1995،1996 ،4؛ نونان2003،5؛ ودل،6
2003؛ کیرکگز .)2007 ،7بنابراین مدرسان و طراحان برنامههای آموزشی باید مسئلة برنامة آموزشی را در طراحی برنامة
آموزشی جدید و یا انتخاب کتابهای خاص در سطح ملی یا دولتی جدی بگیرند چرا که شکست آنها سبب به هدر
رفتن زمان ،هزینهها و تالشها در این زمینه میشود .غفلت از برنامة آموزشی نهفتة کتابهای آموزش زبان انگلیسی
همچنین میتواند باعث گوشهنشین شدن تفکر ملی و بومی شود.
نظر به اهمیت موضوع ،در این مطالعه تالش بر این است که با استفاده از روش تحلیل متن استقرایی ،برنامة
آموزشی نهفتة کتاب های رایج آموزش زبان انگلیسی از منظر مطابقت با تعریف مکالرن از برنامة آموزشی نهفته در اثر
معروف او بهنام «زندگی در مدرسه» مورد بررسی قرار گیرد؛ در این تعریف برنامة آموزشی نهفته به «برنامة آموزشی که
گروه خاصی را بر گروه دیگر بر اساس نژاد ،طبقه ،جنسیت و دیگر فاکتورها ارجحیت میدهد» اطالق شده است(مک
الرن .)26 :1989،در این روش تحلیل متن که در مطالعات قبلی دیده نمیشود ،بدون بهکارگیری هیچ الگو یا فهرست
ازپیشتعیینشدهای ،کل مقولههای موجود در کتابها براساس طبقهبندی موضوعات موجود نمایان میشوند .نکتة

دیگری که این تحقیق را از سایر تحقیقها متمایز میسازد ،انتخاب کتابهای رایج آموزش زبان انگلیسی یعنی هِد وِی
و نیو هِد وِی 9برای تحلیل متنی
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استقرایی است .این کتابها به مدت ده سال پس از جنگ تحمیلی در شهر دزفول

تدریس شدهاند .این انتخاب به دو دلیل صورت گرفته است :اول سابقة انقالبی ،مذهبی و مبارزاتی مردم دزفول و پایداری
آنان در طول هشت سال جنگ تحمیلی و دیگر ،حساسیت دوران پس از جنگ تحمیلی بهدلیل نیاز مبرم به بسیج همة
نیروها برای بازسازی شهر و جبران صدمات جنگ ،که به نظر میرسد که این ویژگیهای بافتی نقش برنامة آموزشی
نهفته در زندگی زبانآموزان را بهشکل برجستهتری نشان خواهند داد.
 .2جمعآوری دادهها
 .1 .2دزفول
شهر دزفول در شمال شرقی خوزستان و جنوب غربی ایران در ساحل رود دز واقع شده است .مردم این شهر در انقالب
اسالمی و جنگ تحمیلی رشادتهای زیادی از خود نشان دادند و به همین دلیل است که چهارم خرداد را روز مقاومت،
روز دزفول مینامند .انتخاب بافت این شهر برای این مطالعه بهدلیل سابقة انقالبی ،جوّ مذهبی و بافت محدود بومی و به
دوش کشیدن آسیبهای جنگ تحمیلی میباشد که سبب شده است زبانآموزان آن تجربهای متفاوت از یادگیری زبان
انگلیسی داشته باشند چرا که هر زبانآموز متناسب با زمینههایی که دارد ،نیازها و خواستههای متفاوتی از یادگیری دارد.
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 .2 .2روش
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در این تحقیق ،برنامة آموزشی نهفته در کتابهای دانشآموز هِد وِی و نیو هِد وِی تألیف جان سرز و لیز سرز  ،که در
مدت ده سال پس از جنگ تحمیلی در دزفول تدریس شدند ،به روش تحلیل متنی بررسی شده است .در این راستا،
دادهها بر اساس موضوعهای بهدستآمده از عنوان درسها ،فعالیتهای اصلی خواندن ،نوشتن ،شنیدن و صحبت کردن
هر درس هِد وی و نیو هِد وِی کدگذاری شدند ،و مقولهها و کدهای نمایانشده بهروش تحلیل متنی استقرایی برای بنیان
نهادن نظریهپردازی دادهبنیاد 3ارائه گردیدند .در ادامه ،پس از انجام مصاحبه با مدرسان ،زبانآموزان و مدیران مؤسسههای
آموزش زبان انگلیسی دزفولی در ده سال پس از جنگ تحمیلی یعنی از سال  1990تا  ،2000ارتباط تجربهشان در حیطة
آموزش زبان و کتابهای مطالعهشده با زندگی واقعیشان از طریق مقایسة مقولههای بهدستآمده از تحلیل متنی
استقرایی کتابهای هِد وی و نیو هِد وِی با نمودشان در زندگی مصاحبهشوندگان مورد کاوش قرار میگیرد .در نهایت،
برای باال بردن اطمینان از فرایند کدگذاری ،هر دو محقق کدها را چندین بار بررسی کردند.
 .3بحث
از تحلیل متنی کتابهای هِد وی و نیو هِد وِی 9 ،مقوله به دست آمد که بهترتیب از این قرارند :روش زندگی ،تحصیل،
علم و فناوری ،طبقهها و فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگ ،رسانه و مدلهای اجتماعی ،تعصبات قومی .کدهای مرتبط با این
مقولهها در جدول زیر (جدول  )1آمدهاند.
جدول :1مقولههای پدیدارشده از تحلیل متنی کتابهای هِد وِی و نیو هِد وِی و کدهای مرتبط
مقولهها

کدهای مرتبط

روش زندگی

سفر ،تفریحات ،خانه و خانواده ،مشاغل وتجارت ،خرید ،غذا ،آرزوها و برنامهها ،ظاهر و شخصیت،
روابط انسانی،آداب و رسوم

تاریخ

جنگهای اول ودوم جهانی ،جنگ سرد

جغرافیا

کشورهای انگلیسیزبان ،اروپا و آمریکا

تحصیل

مؤسسات آموزش زبان انگلیسی در انگلستان وآمریکا ،دانشگاههای بریتانیا

علم و فناوری

دانش دائرهالمعارفی با محوریت اروپا وآمریکا ،مظاهر پیشرفت زندگی مادی

طبقهها و فعالیتهای

طبقة متوسط اجتماع ،فعاالن حقوق زنان ،محیط زیست و مؤسسههای خیریه

اجتماعی
فرهنگ
رسانه و الگوهای

ادبیات ،موسیقی ،رقص و فیلم
بی بی سی ،تایمز و هنرپیشگان ،رقاصان ،خوانندگان

اجتماعی
تعصبات قومی

اسکاتلندیها
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از آنجا که مقولة روش زندگی گسترده است ،کدهای مرتبط با آن در جدول شمارة  2همراه موضوعهای
زیرشاخهشان آمدهاند تا تصویرکاملی از مفاهیم کشفشده ترسیم شود.
جدول  :2مطالب مرتبط با کدهای زیرشاخة مقولة روش زندگی
کدها
سفر و توریسم
تفریحات
خانه و خانواده
مشاغل و تجارت

موضوعهای مرتبط
سفرهای خارجی
ورزشها ،تفریحات ناسالم و مسافرت رفتن
خانه و خانوادة انگلیسی
موقعیت اقتصادی ،رفاه اجتماعی و پیشرفت

خرید

چگونگی خرید ،فروشگاههای معروف و بزرگ

غذا

عادتهای غذایی انگلیسی ،انواع روشهای بیرون غذا خوردن

آرزوها و برنامهها

سفر و پیشرفت مادی از طریق دستیابی به موقعیت شغلی بهتر

ظاهر و شخصیت

جذابیتهای ظاهری افراد خصوصاً زنان ،مهارتها وتواناییهای افراد

روابط انسانی

روابط نامحرمان پیش از ازدواج ،شکست روابط خانوادگی

آداب و رسوم

مناسبتهای اروپایی

 .1 .3روش زندگی
این مقوله بهعنوان سرشاخة کدهایی که در جدول  2آمدهاند ،بازتاب همة مفاهیم و یا بهاصطالح موضوعهایی است که
نشئتگرفته از زندگی روزمرة افراد است و در ادامه بهتفصیل به مطالب وابسته به آن پرداخته شده است.
 .1سفر :سفرهای خارجی از مطالبی است که مکرر در کتابهای هِد وِی و نیو هِد وِی دیده میشود و این در حالی است
که این امکان برای شهروندان تمام کشورها وجود ندارد .در آغاز دهة  1980میالدی تا به حال ،سفرهای خارجی برای
شهروندان انگلیسی آسان شده است و این به توسعة صنعت نقل و انتقاالت هوایی از آغاز دهة  1970میالدی در این
کشور و همچنین افزایش پیشنهادهای اپراتورهای تورها برای سفرهای ارزان تعطیالتی مرتبط است (هیجینز ،1اسمیت 2و
استوری .) 2010 ،3در هر حال این امکانی است که در اواخر دهة  1980برای سفر در اختیار شهروندان بریتانیایی قرار
گرفته است که به اقتصاد بریتانیا ،ارزش پوند و روابط دیپلماسی دولت انگلستان با سایر کشورها مربوط میشود (سینگ،4
 .)2008در بافتی که این مطالعه انجام شده است ،یعنی شهر دزفول ،بهدلیل شرایط حساس پس از جنگ تحمیلی_
جنگزدهبودن شهر و نیاز مبرم به بازسازی شهر_ وضعیت معیشت مردم در شرایط حداقلی بوده و سفر کردن برای بیشتر
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مردم چندان امکانپذیر نبوده است .یکی از معلمان بهشکل زیر مفهوم سفر برای دزفولیها را توصیف میکند« :اکثریت
والدین در آن زمان سنتی و کمسواد بودند و کمتر به سفر فکر میکردند ،در بهترین حالت سفر به مکه».
 .2تفریحات :تفریحات در این کتابها در برنامههای افراد در آخر هفته و تعطیالت جلوه میکنند .آنها نشانگر روش
زندگی افراد و عالئق آنها هستند؛ همچنین وضعیت اقتصادی افراد از روی کارها و تفریحات آنها در اوقات فراغتشان
معلوم میشود .ورزش ،سفر ،کارهایی چون مطالعه ،گوش دادن به موسیقی ،رفتن به دیسکو و کاریوکی 1خواندن از
جملة این کارها و تفریحات هستند .اما مهمترین تفریح دزفولیها در سالهای پس از جنگ ،دیدار فامیل و دوستان بوده
است .در مورد پسرهای دزفولی ،شنا کردن در رودخانة دز و سپری کردن آخر هفته در باغهای مرکبات اطراف شهر از
جمله گزینههایی است که به اقلیم مربوط میشود .شایان ذکراست که برای بسیاری از دزفولیها که اعضای خانوادة خود
را درطول جنگ از دست داده بودند ،دیگر تفریح مفهومی نداشت چرا که حوصلة آن را نداشتند و یا حتی از تفریح
احساس گناه میکردند ،چنانچه یکی از زبانآموزان دزفولی در سالهای پس از جنگ اظهار میکند« :پس از شهادت
داییام ،سالها طول کشید تا مادرم مثل قبالً شود؛ او از بیرون رفتن لذت نمیبرد و بیشتر دوست داشت در خانه بماند و
نماز و دعا بخواند .فقط به خاطر ما بعضی وقتها به دیدن مناظر طبیعی میآمد؛ من فقط چهار سالم بود اما خوب می
فهمیدم مادرم چه حسی دارد» .برای بعضی از کودکان دزفول ،تفریح بهمعنای رفتن به شهیدآباد (مزار شهدا در دزفول)
در روزهای پنجشنبه بوده است بهطوری که این کودکان _از جمله خود محقق_ بازیای بهنام شهیدآباد داشتند که
درآن ،رفتار مادران خود را که روی مزار شهدا گریه میکردند ،تقلید میکردند و برخی خوراکیهای محلی را به نیت
اموات (شهیدان) میپختند و به مردم میدادند .در کل ،شرایط خاص پس از جنگ باعث جلوة خاصی از مفهوم تفریح
در این شهر شده بود.
 .3خانه و خانواده :خانواده در کتابهای هِد وِی و نیو هِد وِی در اعضای خانوادة انگلیسی ،ازدواج ،طالق و وفاداری
نمایان میشود .دوستی بین افراد نامحرم و حیوانات خانگی نیز در عکسهای فامیلی بهعنوان اعضای خانواده نمایان
میشوند .در درسهای مربوط به خانه ،توصیف مدل خانة بریتانیایی ،اتاقها و اثاثیهاش صورت گرفته است .بنابر تجربة
زندگی خود محقق در دزفول ،در فرهنگ مردم دزفول همه چیز حول محور خانواده میچرخد و حفظ حریمهای آن از
واجبترین امور به شمار میرود.
 .4مشاغل و تجارت :در کتابهای هِد وِی و نیو هِد وِی شغل افراد ارتباط عمیقی با موقعیت اقتصادی ،رفاه اجتماعی و
کارهای روزانه ،ساعت کار و اوقات فراغت دارد .مشاغل بهطور مکرر از طریق آموزش لغات مربوط به مشاغل معرفی
میشوند .یکی از مفاهیم مرتبط ،مهاجران را که در انگلستان اقامت دارند ،معرفی میکند که همه موقعیتهای شغلی
مناسب دارند .اما دزفول در اوایل دهة نود هنوز شهری کوچک است که تنوع شغلی چندانی در آن مشاهده نمیشود.
بنابر گفتة یکی از معلمان در مصاحبهها« :دزفول آن زمان امکاناتی را که امروز در اختیاردارد ،نداشت و شهری بود که
اقتصادش حول محور کشاورزی و دادوستد سنتی میگشت .شهر جوّی راحت داشت و بچهها در آن در زمینة تحصیالت
بسیار هدفمند بودند و به ادامة تحصیل بهعنوان مفرّی از زندگی یکنواختشان نگاه میکردند» .فرصتهای شغلی

 1روشی از خواندن که فرد عادی روی موسیقی ازپیشضبطشدة یک خوانندة معروف میخواند.
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محدودی در این زمان در این شهر بود که سبب تکاپوی جوانان در این شهر میشد تا برای کمبودهای موجود (که
بسیاری از آنها ناشی از جنگ بود) به فکر راه چاره باشند .این راه ،ادامة تحصیل بود.
 .5این کد در مؤلفههایی چون خریدهای الزم برای منزل ،عادتهای خرید گزینهها و قیمتها دیده میشود .مراکز خرید
بزرگ و بهروز (مارکس و اسپنسر ،و هارودز) ،خیابانهای معروف برای خرید در کشورهای انگلستان  ،ایاالت متحده،
استرالیا و اروپا (نویسویات در ورشو) در این بخش معرفی شدهاند.
 .6غذا :غذا مقولهای است که در این کتابها با زیرشاخهها و کدهای متعددی همچون غذاها و نوشیدنیهای مورد
عالقه ،عادتهای غذایی و نوشیدنی انگلیسی ،و آشپزی بریتانیایی دیده میشود .همبرگر و کوکاکوال مکرراً بهعنوان غذا
و نوشیدنی محبوب در سراسر دنیا از زمان اختراعشان معرفی شدهاند و جزو اختراعات محبوب بشر طبقهبندی میشوند و
با عکسهایی چون اقوام بدوی در حال نوشیدن کوال در صحرا ،بانویی بیحجاب در حال نوشیدن کوال ،و مرد و زن
جوانی در حال نوشیدن کوال دیده میشوند .انواع رستورانها هم بهعنوان مطلب مربوط به این مقوله استخراج شده است
که به عادت بیرون غذا خوردن مرتبط است .این در حالی است که در دهة  1990هنوز این تعداد رستوران فستفود در
دزفول باز نشده بود و بیشتر مردم در خانه آشپزی میکردند و اساساً برای زنان دزفولی برازنده نبود که از بیرون غذای
آماده بگیرند.
 .7آرزوها و برنامهها :افراد در گزینهها و تصمیمهای آنها برای سفر،آخر هفته و برنامهها و تعطیالت ،همچنین پیشرفت
شغلی و درآمد دیده میشوند .برای زبانآموزان دزفولی ،آرزوها و برنامهها از جنس ساختن دوبارة زندگیشان در دزفول
پس از یک جنگ طوالنی در شرایط بد رکود اقتصادی دوران پس ازجنگ و بهبود معیشت خود و خانوادهشان بود .در
این راستا ،ادامة تحصیل راه حلی بود که آنها پس از گذشتن از سد کنکور به دنبالش بودند .این گونه بود که تقویت
درس زبان انگلیسی از مهمترین مسائل آنان به شمار میرفت چرا که در مدارس بهدرستی به آن پرداخته نمیشد .همان
طور که یکی از معلمان آن دوران بیان میکند« :بیشتر بچهها در آن زمان در زمینة تحصیالت بسیار هدفمند بودند و به
ادامة تحصیل بهعنوان مفری از زندگی یکنواختشان نگاه میکردند ....معلمان زبان انگلیسی در مدارس راهنمایی و
دبیرستان اکثراً حدود چهل سال سن داشتند و طرفدار تدریس از روش گرامر-ترجمه و یادگیری از طریق تکرار و حفظ
کردن بودند ،فقط به تدریس کتاب درسی و تمام کردن آن از لحاظ کمّی اهمیت میدادند».
 .8ظاهر و شخصیت :ظاهر و شخصیت افراد از طریق لباس ،عادتها ،تواناییها و مهارتها و شغلشان در کتاب هِد وِی و
نیو هِد وِی منعکس شدهاند .سخن گفتن به زبانهای متفاوت ،ورزش کردن ،نواختن ساز و رقصیدن از مهارتهای نام
برده هستند .مُد هم از مفاهیم مرتبط با ظاهر افراد در دهههای مختلف است؛ مانند لباسهای زنانه در دهة 1940و .1980از
آرایش کردن نیز در ترانهای نام برده شده است .برای دزفولیها با اعتقادات مذهبی و انقالبی مسلماً چنین رفتارهایی به
هیچ وجه پذیرفتهشده نبوده و نیست .گفتههای از یکی از معلمان گواهی است بر این مطلب« :خوب اآلن خیلی فرق
کرده ،خب شما میدونین دزفول یک شهر مذهبی هست و هر نوع پوششی ،هر نوع بیرون رفتنی ،هر نوع آرایشی پذیرفته
شده نبود و خیلی چیزها رعایت میشد و خیلی چیزها انگشتنما میشد».
 .9روابط انسانی :این مفهوم در هر دو مجموعه در کدهایی چون روابط دانشجویان ،مالقات اتفاقی دوستان نامحرم
قدیمی ،دخترانی که در سن نوجوانی با وجود عدم رضایت خانواده از روابطشان خانه را ترک میکنند ،مردان متأهلی
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که خانوادة خود را ترک میکنند ،پدیدار است .نمود این کدها با جوّ و بافت دزفول بهعنوان شهری انقالبی و مذهبی
ناهماهنگ است.
.10آداب و رسوم :آداب و رسوم در بُعد آمریکایی و اروپایی ،خصوصاً بریتانیایی و یا سایر کشورهای انگلیسیزبان
آمدهاند (کریسمس ،ایستر ،ولنتاین و غیره) .به مراسم مذهبی تنها یک بار آن هم در مورد یک خانوادة برزیلی که یک
شنبهها همیشه به کلیسا میروند ،اشاره شده است.آداب و رسوم نوروز ،ماه محرم و رمضان از مهمترین مراسمها در
دزفول هستند .در دزفول ،هنوز هم هیچ مراسمی به پرشوری مراسم محرم برگزار نمیشود.
 .2 .3تاریخ
تاریخ کامالً آمریکایی ،بریتانیایی و اروپایی است .وقایع تاریخی جنگ جهانی دوم و جنگ سرد در کانون توجه این
کتابهاست و این بهدلیل دورة تاریخی است که اولین بار این کتابها در آن به چاپ رسیدهاند .خراب شدن دیوار برلین
 ،افول کمونیسم ،رقابتهای اتحادیة جماهیر شوروی و ایاالت متحده در طول جنگ سرد از این جملهاند.
 .3 .3جغرافیا
این مقوله در کدهای مرتبط با تدریس ملیتها قرار میگیرد .پرچمها ،طبیعت ،اطالعات جمعیتشناسی ،محصوالت و
کاالهای کشورهای انگلیسیزبان توصیف شدهاند.کشورهای مشترکالمنافع شامل انگلستان ،استرالیا ،کانادا و نیوزلند به
مناسبتهای مختلف معرفی میشوند و نمود هر موضوعی در وهلة اول در این کشورها مورد توجه است .درمورد اروپا
باید گفت که زمینة موضوعی و توضیحات مرتبط با اروپای غربی وشرقی به سبکی متفاوت ارائه شده است .اروپای
غربی از طریق صنعت توریسم ،اطالعات جمعیتشناسی ،امکانات ،اقتصاد ،واردات و صادرات و سرگرمیهای مردم آن
معرفی میشود در حالی که کشورهای اروپای شرقی از طریق تغییرات سیاسی دهههای 1980و1990در ارتباط با افول
سلطة کمونیسم بر این کشورها معرفی میگردند.
 .4 .3تحصیل
آموزشگاههای زبان انگلیسی در ایاالت متحده و انگلستان و دانشجویانی که از سراسر دنیا برای یاد گرفتن زبان انگلیسی
به این آموزشگاهها میآیند و تجربههای لذتبخشی که در آنها کسب میکنند ،از کدهای مرتبط با این مقوله است.
تحصیل برای دزفولیها بهعنوان پلی به سوی پیشرفت و اشتغال بوده است.
 .5 .3علم و فناوری
این مقوله نیز کامالً نمود اروپایی و آمریکایی دارد چرا که از طریق کدهای مرتبط با اختراعات و سمبلهای پیشرفت این
کشورها معرفی میشود .اختراعات شامل تلویزیون ،تلفن ،خودکار ،ماشین ،بمب اتم ،هواپیماهای کُنکُرد و غیرهاند.
سمبلهای پیشرفت نیز در زندگی شهری و امکانات آن نمودار میشوند.آسمانخراشها از مظاهر پیشرفت هستند .آنچه
در جهان در مدت  60دقیقه رخ میدهد نیز بهترتیب شامل این وقایع هستند :رشد جمعیت ،تسلیحات ،ضربان قلب،
افزایش تعداد بطریهای کوکاکوال ،همبرگرهای مکدونالد ،تولید نوشیدنی در اسکاتلند ،نامههای فرستادهشده ،تماس
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های تلفنی در پنتاگون ،کاالهای فروشگاه زنجیرهایی هارودز ،مسافرانی که از طریق فرودگاه هیثرو سفر میکنند ،ماشین
ولکس واگن که در آلمان تولید میشود بهعنوان نماد پیشرفت لحظهبهلحظة بشریت نامبرده شدهاند.آنچه از مظاهر علم و
فناوری در این کتابها نام برده شده است در زادگاه محقق درآن زمان بهندرت دیده میشد.
 .6 .3طبقهها و فعالیتهای اجتماعی
شخصیتهای اصلی موجود درکتابها از افراد طبقة متوسط هستند .فعاالن محیط زیست در انگلستان و کارهای خیریه و
فعاالن حق رأی زنان نیز از کدهای مربوط به فعالیتهای اجتماعی هستند.
 . 7 .3فرهنگ
هنر ،موسیقی ،ادبیات و فیلمها از کشورهای خاص ذکر میشوند .هنر کامالً اروپایی ،ادبیات بریتانیایی ،فیلمها امریکایی
و از هالیوود و موسیقی آمریکایی و بریتانیایی است .نویسندگان بریتانیایی فعال در ژانرهای مختلف معرفی میشوند .جین
آستن ،توماس هاردی ،چالز دیکنز ،سلویا یانگ تنها چند مثال از این دستهاند.
 .8 .3رسانهها و الگوهای اجتماعی
رسانهها در فرمهای مختلف دیده میشود؛ روزنامهها ،مجالت و ژورنالها ،شبکة اینترنت ،تلویزیون ،رادیو ،و فیلمها از
این دستهاند .روزنامة تایمز بهعنوان سردمدار سنت بریتانیایی که بیش از  200سال سابقة فعالیت دارد ،معرفی میشود.
تلویزیون و رادیو ،بی بی سی و مدلها و الگوهای اجتماعی ،هنرپیشگان هالیوود ،خوانندهها ،رقاصها و موسیقیدانها
هستند.
 .9 .3تعصبات قومی
تنها کد مرتبط با این موضوع به اسکاتلندیها مربوط میشود؛ مانند اسکاتلندیهای مقیم سوئد که بهسبب آگهیهای
تبلیغاتی که در کشور سوئد ساخته شده و در آن اسکاتلندیها به تمسخر گرفته شدند ،به اتحادیة اروپا شکایت کردند .در
این آگهی ،دو مرد اسکاتلندی در حالی که دو بلیت برای سوار شدن به قطار درجة یک دارند ،میخواهند اسکاتلندی
دیگری را که در جای چمدانها پنهان شده با خود به داخل ببرند .در جایی دیگر ،مردی با اصالت اسکاتلندی مقیم
انگلستان توصیف میشود که خانه و کاشانة خود را از دست داده و شبها در خیابانهای لندن میخوابد .تعصبات قومی
در میان دزفولیها نیز وجود دارد .یکی از مصاحبهشوندگان در این مورد چنین میگوید« :در کل ،دزفولیها به غریبهها
زیاد اعتماد نمیکنند و علیه آنها با هم متحد میشوند ،اما بین خودشان هم اختالف دارند .برای من همیشه جالب بود که
چطور اهالی سیاهپوشان علیه محله صحرابدر میایستند».
 .4نتیجهگیری
برنامة آموزشی هرگز بهمعنای مفهوم سادة طرح و تعیین روش تدریس نیست و نمیتواند خنثی و عاری از جهتگیری
های مشخص در شیوه و ابزارهایش باشد .در حقیقت ،این الیههای زیرین در برنامة آموزشی نهفته هستند که محتوای
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 نتایج این مطالعه نشان میدهد که برنامة آموزشی، در این راستا.آموزشی را با مفاهیم و موضوعهای معین تبلیغ میکنند
نهفته چندان هم نهفته نیست چرا که مقولهها وکدهای استخراجشده از کتابهای هِد وِی و نیو هِد وِی بهوضوح دربارة
 این همه خالف ادعاهایی است که در دنیای. و آمریکایی صحبت میکنند، اروپایی،روش زندگی و سلیقة انگلیسی
 زمینهها و خواستههای زبانآموزان در فرایند آموزش این زبان وجود،آموزش زبان انگلیسی در مورد محوریت نیازها
دارد چرا که افراد بهدالیل مختلف زبان انگلیسی را یاد میگیرند و دانش زمینهای آنان در یادگیری آنها مؤثر است
) نیز یادآور میشود که نویسندگان بومی انگلیسی بافت و نیازهای محیط زندگی خود2004(  کلیکایا.)2008 ،1(آرکیان
 یافتههای این تحقیق هم مؤید این مطلب است و.را مبنای تدوین کتابهای تجاری آموزش زبان انگلیسی قرار میدهند
بهطور خاص نشان میدهد که محتوای این کتابها نهتنها ربطی به زندگی زبانآموزان دزفولی ندارد بلکه با ارزشها و
.روش زندگی آنان در بسیاری موارد در تضاد است
 کتابهای تجاری آموزش زبان انگلیسی بدون در نظر گرفتن تفاوتها در شرایط بومی زبانآموزان،در حقیقت
در سراسر جهان و با بهکارگیری شگردهای تبلیغاتی در شرایط عدم وجود نمونة بومی مناسب به سلطة خود در بازار
پرسود آموزش زبان انگلیسی ادامه میدهند و در عین حال باعث پیشبرد و جذاب جلوه دادن فرهنگ بومی خود زیر
.پوست برنامة آموزش زبان نیز میشوند
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