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(س

منظور ،هشتاد و ن نفر از زبانآموزان دورة کارشناتی دانش گا الزه را

مورد مطالي قرار گرفتند روش پهوهش کیفی اتت و داد ها ،برای ایجاد

ت گان تازی ،از ت منبع اصلی پرتشنام  ،مصاحب و مشاهد جمعآوری

شدند نتایج نشان داد ک زب انآم وزان ایران ی زب ان انگلیس ی فرهن گ را

بیشتر شامل عقاید ،تنتها ،آداب و رتو و روش زندگی میدانستند ب

طورکلی ،زبانآموزان موافق تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد هستند اما

بر اتاس نظر آنها ،ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د بای د در رات تای

ميیارهایی صورت گیرد

واژههای کلیدی :فرهنگ ،تدریس فرهنگ ،یادگیری فرهنگ ،عقاید

زبانآموزان

 .1مقدمه

برای فرهنگ تياریف گوناگونی وجود دارد (برای مث ال ،کروب ر 1و کالک ن 19۵4 ،2در

حوزة آموزش زبان انگلیسی نیز فرهنگ ب طرق مختلفی تيریف شد اتت برای مث ال ،ب

عقیدة ریزگر 2۰۰۶( 3فرهنگ چیزی اتت ک باعب تفاوت بین جوامع میشود یا کرمش

4

( 199۸فرهنگ را عضویت در یک اجتماع گفتمانی ۵میداند ک دارای اشتراکاتی اتت
برخی از صاحبنظران در تيریف فرهن گ ب ین فرهن گ ب ا  Cب زر

کوچک 7تفاوت گذاشت اند فرهنگ با  Cبزر

۶

و فرهن گ ب ا c

ب عنوان مثصوالت فرهنگی یک جامي

اتت ک برای مثال شامل هن ر ،ادبی ات و موت یقی م یباش د (ب روکس ،19۶۰ ،۸ب نق ل از

تناتوالس 2۰۰1 ،9ادتکو 1۰و همکاران ( 199۰بر این باورند ک از نظر زیباییش ناختی،1
1

Kroeber
Kluckhohn
3
Risager
4
Kramsch
5
discourse community
6
Culture with a Capital C
7
culture with a small c
8
Brooks
9
Thanasoulas
10
Adaskou
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 145 /

فرهنگ با  Cبزر

شامل رتان  ،تینما ،موتیقی و مهمتر از هم ادبیات اتت فرهنگ ب ا c

کوچک ب عنوان روش زندگی اتت ک ش امل ع ادات ،ت نن ،ق وانین ،ارزشه ا ،عقای د و
شیو های زندگی میباشد (بروکس ،19۶۰ ،ب نق ل از تنات والس 2۰۰1 ،از نظ ر جامي -
شناختی ،این نوع فرهنگ دربرگیرندة تازمان و طبیيت خ انواد  ،زن دگی خ انگی ،رواب
میانفردی ،ش رای م ادی ،ک ار و فرات ت و ع ادات و رت و ات ت (ادت کو و همک اران،
199۰
در حوزة آموزش زبان انگلیسی ،هموار بر تر تدریس فرهنگ و یادگیری آن اختال
نظر وجود داشت اتت از یک طر  ،کسانی ميتق د ب ت دریس فرهن گ هس تند و ن تنه ا
اصرار بر تدریس فرهنگ دارند بلک براین باورند ک فرهن گ ج زال الینف ک زب ان ب ود و

بنابراین هر مدرس زبان ،مدرس فرهن گ نی ز م یباش د (ب رای مث ال ،بن ت1993 ،2؛ پ ک،3

199۸؛ تنگ1999 ،4؛ و جیانگ2۰۰۰ ،۵؛ دیمن19۸7 ،۶؛ کرمش 1993 ،از ط ر

دیگ ر،

کسانی ک با تدریس فرهنگ مخالف هستند بر این باورند ک فرهنگ باید از آموزش زب ان
حذ

شود (ب رای مث ال ،آلپتک ین1993 ،7؛ آلپتک ین و آلپتک ین19۸4 ،؛ جنکین ز2۰۰7 ،۸؛

تاراتنی2۰۰۸ ،9؛ مکی 2۰۰3 ،1۰این تضاد انجا پهوهش ی درب ارة دی دگا ه ای مختل ف
نسبت ب تدریس فرهنگ را ضروری م یت ازد ه د

از پ هوهش حاض ر ،بررت ی عقای د

زبانآموزان زبان انگلیس ی ایران ی درب ارة ت دریس و ی ادگیری فرهن گ در آم وزش زب ان
انگلیسی میباشد همچنین ،این پهوهش تيی بر ارا ة تيریف ی از فرهن گ ب ر ات اس عقای د
زبانآموزان زبان انگلیسی ایرانی دارد
بسیاری از پهوهشگران اظهار میدارن د ک پ هوهش تجرب ی ان دکی در زمین ة فرهن گ

صورت گرفت اتت (اتکینسن1999 ،11؛ الزارات ن2۰۰3 ،1؛ لس ارد-کالت تن 199۶ ،2و ب ر
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انجا پهوهشه ای بیش تر درب ارة ت دریس و ی ادگیری فرهن گ تأکی د ک رد ان د یک ی از
موضوعات پهوهش ب پیشنهاد لس ارد-کالت تن ( ، 1997بررت ی عقای د درب ارة ت دریس و
یادگیری فرهنگ میباشد لذا ،پهوهشه ایی در ای ن زمین ص ورت گرفت ات ت (مانن د،

پردرمو1992 ،3؛ جبین 4و کاظم شا 2۰11 ،۵؛ دوری م ۶و بی ورت2۰1۰ ،7؛ ت انگ ۸و چ ن،9

2۰۰۸؛ زیبکا 2۰11 ،1۰لسارد-کالتتن ( 1997تأکید میکند ک پهوهش در زمین ة عقای د

نسبت ب تدریس و یادگیری فرهنگ باید در بافت11های مختلف صورت گیرد تا تفاوته ا

در عقاید آشکار ش ود در باف ت ای ران ،اگرچ درب ارة ح وزة فرهن گ در آم وزش زب ان
انگلیسی پهوهشهایی انجا شد (مانند ب رادران ( 19۸۸ک ب بررت ی نق ش فرهن گ در
آموزش زبان انگلیسی پرداخت اتت ،کتابی و طالبینهاد ( 13۸۸ک نقش فرهنگ در کت ب
آموزشی زبان انگلیسی را مورد مطالي قرار داد اند و مهدیپور( 2۰۰9ک ت أریر اطالع ات
فرهنگی بر مهارت شنیداری زبانآموزان ایرانی را بررت ی ک رد ات ت  ،ام ا پ هوهشه ای
اندکی در زمینة مطالية عقاید زبانآموزان صورت گرفت لذا بررتی عقاید زبانآموزان زبان
انگلیسی ایرانی دربارة فرهنگ در بافت ایرانی ارزند و ضروری ات ت ب ع الو  ،فرهن گ

اخیراً ب دلیل دیدگا فرهنگی -اجتماعی ب زب ان و ات تفادة چن دفرهنگی 12از زب ان بخ ش
مهمی از آموزش زبان انگلیسی را تشکیل داد اتت اما اختال

نظر در م ورد فرهن گ در

آموزش زبان انگلیسی هنوز پابرجاتت (بیکر2۰۰3 ،13؛ گالج دا2۰11 ،14؛ ریزگ ر2۰1۰ ،

بنابراین ،بررتی عقاید زبانآموزان زبان انگلیسی ایرانی دربارة تدریس و یادگیری فرهن گ
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در آموزش زبان انگلیسی حا ز اهمیت میباشد تئواالت زی ر نگارن دگان را در انج ا ای ن
پهوهش کمک کردند:
 1زبانآموزان زبان انگلیسی ایرانی فرهنگ را چگون تيریف میکنند؟
 2عقاید زبانآموزان ایرانی زبان انگلیس ی درب ارة ت دریس و ی ادگیری فرهن گ
مقصد در حوزة آموزش زبان انگلیسی چیست؟
 .2پیشینۀ پژوهش

فرهنگ در آموزش زبان هموار مورد توج بود و تدریس یا عد تدریس آن مورد بث ب

قرار گرفت اتت ب طور تنتی ،تيداد زیادی از مدرتان زبان تأکی د ک رد ان د ک فرهن گ
مقص د بای د ب عن وان ج زال الینف ک در آم وزش زب ان در نظ ر گرفت ش ود در نتیج ،

تکنیکهای مختلفی برای آموزش فرهنگ در پیشینة پهوهشها ميرفی شد اند (پیترت ن 1و
کلترین2۰۰3 ،2؛ چستین19۸۸ ،3؛ دیم ن19۸7 ،؛ کیلیکای ا 2۰۰4 ،4کس انی ک ميتق د ب

ت دریس و ی ادگیری فرهن گ هس تند (مانن د،

جیان گ2۰۰۶ ،؛ ی جیان گ2۰۰9 ،؛

الزاراتن2۰۰3 ،؛ لسارد-کالتتن 1997 ،دالیلی را مطرح میکنند جداییناپ ذیری زب ان و
فرهنگ ب عنوان یکی از دالیل اصلی تدریس و ی ادگیری فرهن گ مط رح م یش ود (ب رای
مثال ،بیکر2۰12 ،؛ تنات والس2۰۰1 ،؛ جیان گ2۰۰۰ ،؛ ک رمش 199۸ ،اهمی ت باف ت در
آم وزش زب ان (ک رمش1993 ،؛ می ر ، 2۰۰3 ،۵اف زایش ت وانش ارتب اطی ب ینفرهنگ ی

۶

(اتکارینو2۰1۰ ،7؛ بایر 1997 ،۸؛ پیاتکا2۰11 ،9؛ کرمش ، 2۰۰4 ،افزایش انگیز ( 1۰بیکر،

2۰۰3؛ جنس 11و بادا2۰۰۵ ،12؛ چاونگ ، 2۰۰1 ،13افزایش آگاهی نسبت ب فرهن گ خ ود
1
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زبانآموزان (چستین19۸۸ ،؛ مکی ، 2۰۰3،اف زایش اص الت( 1درنس کی2۰11 ،2؛ ک رمش،
1993؛ کیلیکایا 2۰۰4 ،و افزایش دان ش عم ومی (ج نس و ب ادا 2۰۰۵ ،از دیگ ر دالیل ی
هستند ک تدریس و یادگیری فرهنگ در آموزش زبان را توجی میکنند
فرهنگ ب طور تنتی در جایگا مهارت پنجم بيد از چهار مهارت زب انی گف ت ،ش نود،
خواندن و نوشتن قرار میگیرد برای مثال ،دیمن ( ، 19۸7فرهنگ را بُيد پ نجم در ک الس
زبان میداند و همان طور ک گفت شد زبان و فرهنگ دو مقولة ب همتنید و ب همپیوت ت در

نظر گرفت میشوند ب عالو  ،فرهنگ ،از دیدگا تنتی ،ب صورت یک پیکر  3و مثت وا 4در
نظر گرفت میشود (تنگ 2۰۰2 ،۵و ای ن دی دگا فق

ب ر ت وانش زب انی ۶و مه ارته ای

ارتباطی 7متمرک ز ات ت (ت رکو ۸و همک اران 2۰۰۵ ،در مقاب ل دی دگا ت نتی نس بت ب

فرهنگ در تدریس و یادگیری زبان ،اخیراً فرهنگ ،ناهمگون 9و دا مالتغییر 1۰تلقی میشود

(الزاراتن 2۰۰3 ،تنگ ( 2۰۰2اظهار میدارد ک ب تازگی فرهنگ ب ج ای ای نک ی ک
تری حقایق منفصل قابلانتقال در نظر گرفت ش ود ،ی ک فراین د ی ادگیری در نظ ر گرفت
میشود فرهنگ ب عنوان مه ارت پ نجم نی ز م ورد نق د دی دگا ه ای جدی د ات ت (مانن د،
الزاراتن 2۰۰3 ،زیرا زبان و فرهنگ ب جای موجودیتهای مجزا ،مکمل یک دیگر قلم داد
میشوند
بر خال

تمایل عمومی برای ب کارگیری فرهنگ در آموزش زب ان ،برخ ی فرهن گ را

امری حاش ی ای ی ا حت ی ن امرتب در زب انآم وزی م یدانن د (ب ایر و گران دی2۰۰3 ،11

مخالفت با تدریس فرهنگ از این هم فراتر رفت و تدریس فرهنگ حتی مسئل ت از ،مض ر و
خطرناك در فرایند زب انآم وزی ميرف ی م یش ود (آلپتک ین1993 ،؛ آلپتک ین و آلپتک ین،
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19۸4؛ مدیانو2۰۰1 ،1؛ مکی 2۰۰3 ،تئوال این اتت ک طرفداران این دیدگا ه ا چگون
ادعاهای خود را توجی میکنند در اینجا ،برخی از توجیهات آنها ب طور مختصر ش رح داد
میشود
برخی از پهوهشگران اظهار داشت اند ک تدریس فرهنگ میتواند مشکالتی را در مس یر

آموزش و یادگیری زبان ایجاد کند امپریالیسم زبانی 2و امپریالیس م فرهنگ ی( 3پنیک وك،4

1994؛ فیلیپسن1992 ،۵؛ هالیدی 1994 ،۶ب عنوان مشکل اصلی حاصل از ت دریس فرهن گ

مقصد در نظر گرفت شد اند چرا ک برخی ميتقدند ک ت دریس زب ان و فرهن گ م یتوان د

باعب اتتيمار ذهن زبانآموزان شود (پنیکوك199۸ ،؛ کوبتا 1999 ،7امپریالیسم فرهنگی
و زبانی ن تنها ب عنوان خطری از جانب تدریس و یادگیری فرهنگ بلک تهدیدی از ت مت
آموزش زبان انگلیسی در کل مطرح م یش وند (فیلیپس ن1992 ،؛ م دیانو2۰۰1 ،؛ هالی دی،

 1994کاچرو 19۸۶( ۸ميتقد اتت زبان انگلیسی یک زب ان ات تيماری ات ت و پنیک وك
( 199۸ه م اعتق اد دارد ک آم وزش زب ان انگلیس ی وت یل ای ب رای ات تيمار ات ت

کاناگاراجا  1999( 9تثمیل ارزشهای ترب ی را در آم وزش زب ان نق د ک رد و ب ر تيل یم

انتقادی 1۰تأکید میکند چنین دیدگا هایی ک ریش در پس اات تيماری 11دارن د -گفتم ان
فکری ک در مقابل تلطة ذهنی از جانب هر فرهنگ ی مقاوم ت م یکن د -هم وار در براب ر

اتتيمار ایستاد ان د و ت يی ب ر ات تيمارزدایی از آم وزش زب ان انگلیس ی دارن د (پیش قد ،
2۰1۰
در اینجا شایان ذکر اتت ک فرهنگ برای پهوهشگران ات المی نی ز از اهمی ت وی ه ای
برخوردار اتت (تیاهپوش و آقاپور 139۰ ،تا آنجا ک ام ا خمین ی

(ر

( ،4۰ :13۶1ج ، ۶

بنیانگذار انقالب جمهوری اتالمی ایران ،فرهنگ را «اتاس ملت ،اتاس ملیت ی ک مل ت
1
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و اتاس اتتقالل یک ملت» میدانند ایشان هموار مخالف فرهن گ ات تيماری ب ود ان د و
فرهنگ اتالمی را «بلندترین و مترقیترین فرهنگها» میدانند (همان ،71:ج  1۰ع الو ب ر
این ،اما خمینی

(ر

( ،1372وصیتنامة تیاتی الهی هموار با تأکی د ب ر فرهن گ ات المی

درب ارة ازخودبیگ انگی ،ت ربزدگ ی و ش رقزدگ ی هش دار داد ان د ه مچن ین ،آی تاهلل

خامن ای ( ، 2۰-21 :1371رهبر ميظم جمهوری اتالمی ایران ،در برابر خط رات حاص ل از
تهاجم فرهنگی هشدار داد اند و بر الزا مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی تأکی د ک رد ان د
البت ایشان بین ته اجم فرهنگ ی و تب ادل فرهنگ ی ف رق گذاش ت و ميتقدن د ک «در تب ادل
فرهنگی ،هد

باور کردن و کامل کردن فرهنگ ملی اتت ولی در تهاجم فرهنگی ه د

ریش کن کردن و از بین بردن فرهنگ ملی اتت تبادل فرهنگی از طر
فرهنگی از طر

ماتت ولی تهاجم

دشمن انجا میشود تا فرهنگ خودی را ریش کن کند»

عدة دیگ ری از مخالف ان ت دریس فرهن گ بث ب زب ان انگلیس ی ب عن وان ی ک زب ان

ب ینالملل ی 1را مط رح م یکنن د (ک اچرو19۸۶ ،197۶ ،؛ م دیانو2۰۰1 ،؛ مک ی2۰۰3 ،؛
نیزگردکو ،2۰11 ،2ولکمن 2۰11 ،3آنها ميتقدند ک زب ان انگلیس ی ب عن وان ی ک زب ان

بینالمللی ب ی ک فرهن گ خ ال تيل ق ن دارد و ص رفاً زب انی ات ت ب رای ایج اد ارتب ا

بینالمللی لذا ،ب این ترتیب ،تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد 4مين ای خ ود را از دت ت
میدهد این افراد با تکی بر «انگلیسیها» ۵ب جای «انگلیسی» ميتقدند ک «فرهنگها» ب ج ای

«فرهنگ» وجود دارند و ب همین دلیل آموزش زبان انگلیسی باید ب ت مت ت دریس زب ان

ب طور جهانی ۶و چندفرهنگی برود و رویکرد انگلیسی-آمریکایی 7خود را کاهش دهد

همانطور ک بثب شد ،دیدگا های مختلف ی درب ارة ت دریس و ی ادگیری فرهن گ در
آموزش زبان انگلیسی وجود دارد و این امر بررتی دیدگا های زبانآموزان را در این زمین
حا ز اهمیت میتازد
1
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 .3جمعآوری و تحلیل دادهها

(س

این پهوهش در دانشکدة ادبی ات و زب انه ای خ ارجی دانش گا الزه را

(ی ک دانش گا

تکجنسیتی برای بانوان در تهران انجا گرفت هش تاد و ن نف ر از زب انآم وزان زن دورة
کارشناتی باالی  1۸تال این دانشگا ک در حال گذراندن واحد درت ی زب ان عم ومی ی ا
انگلیسی پیشدانشگاهی بودند مورد مطالي ق رار گرفتن د در انج ا ای ن پ هوهش ،از روش

پهوهش کیف ی 1ات تفاد ش د داد ه ا از ت منب ع اص لی جم عآوری ش دند :پرت شنام ،

مصاحب و مشاهد برای ایجاد ت گان تازی( 2دورنی 2۰۰7 ،3و اف زایش قابلی ت اطمین ان

4

پهوهش (لینکلن ۵و گوبا ، 19۸۵ ،۶چندین روش جمعآوری داد اتتفاد ش د ک ب ق رار

زیرند

برای زبانآموزان یک پرت شنام ة ب از 7ب فارت ی طراح ی ش د زی را زب انآم وزان در

کالسهای زبان عمومی یا پیشدانشگاهی ميموالً از مهارت زبانی باالیی برخ وردار نیس تند
و نمیتوانند ب تئواالت ب انگلیسی پاتخ دهند پرتشنامة طراحیشد برای رفع اش کالت
توت چند نفر قبل از مطالية اصلی پیشمطالي  ۸شد بر اتاس نتایج حاصل از پرت شنام ،

و با در نظر گرفتن تنوعی ک در دیدگا ها وج ود داش ت ،ب ا  22زب انآم وز در گ رو ه ای

چهار تا پنج نفر مصاحبة نیم تاختاریافت  9انج ا گرف ت و هم ة مص احب ه ا ض ب و ب رای

تثلیل کلم ب کلم ترانویس ی 1۰ش دند یادداش تب رداری 11در ط ول مص احب ص ورت
گرفت تمامی مصاحب ها نیز ب زبان فارتی انجا ش دند ت ئواالت مص احب ه ا ب از و ش بی
تئواالت پرتشنام برای شرح بیشتر بودند در مجم وع پ نج ک الس (چه ار ک الس زب ان
عمومی انگلیسی و یک کالس زبان پیشدانشگاهی در طول  2۶جلس مشاهد  12شدند در
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حین مشاهدات ،هیچگون دخالتی در کالسها صورت نگرفت اگرچ ی ک لیس ت بررت ی
برای مشاهد  1ک ب منظور یادداشتبرداری طراحی و پیشمطالي ش د ب ود ،ات تفاد ش د

ب عالو  ،تمامی کالسها ضب شدند و قسمتهایی از آنها برای تثلیل ،آوانویسی شدند
پهوهش حاضر ب ر ات اس دی دگا ه ای ش رکتکنن دگان درب ارة ت دریس و ی ادگیری
فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی و بر اتاس تيریف آنها از فرهن گ ب ود و ه د

ایج اد

یک الگو از درون موضوعات برآمد از طریق تثلیل داد های جمعآوریشد ب ود ات ت

برای تثقق بخشیدن ب این هد  ،نظریة زمین دار 2برای تجزی و تثلیل داد ها اتتفاد شد
در ابتدا ،تمامی مصاحب های ضب شد کلم ب کلم و قسمتهایی از مشاهد ها آوانویس ی
ش دند پ س از مرحل ة آوانویس ی ،مق دار زی ادی داد ه ای خ ا ش امل آوانویس یه ا،

پرتشنام ها و یادداشتها ب دتت آمد همانطور ک مکس ول 2۰۰۵( 3اظه ار م یدارد،
خواندن این داد ها اولین مرحل از پهوهش کیفی اتت بنابراین ،داد های جم عآوریش د

چندین بار مطالي شدند همچنین نظرات ابت دایی نس بت ب مق والت 4و رواب  ۵یادداش ت

شدند تپس این داد های خا نیاز ب تازمانده ی داش تند (ب ر  2۰۰1 ،۶ل ذا ،ب منظ ور

طبق بندی داد ها از کدگذاری 7اتتفاد شد (مکس ول 2۰۰۵ ،ک دگ ذاری داد ه ا در ت

مرحل انجا شد :کدگذاری باز ۸از طریق خوانش خ ب خ  9ص ورت گرف ت و مف اهیم

کلیدی شناتایی و ب عنوان کد فهرتت شدند در مرحلة دو  ،کدگذاری مث وری 1۰انج ا

گرفت و از این طریق داد ه ا و طبق بن دی آنه ا ب ه م م رتب ش دند و در مرحل ة آخ ر،

کدگذاری انتخابی 11انجا شد و یک دتتة اصلی 12انتخاب شد و ب دیگ ر دت ت ه ا م رتب
گردید (اتتراس 13و کربین ،199۰ ،1ب نقل از جونز 2و همکاران2۰۰۶،

1

observation checklist
grounded theory
3
Maxwell
4
categories
5
relationships
6
Berg
7
coding
8
open coding
9
line-by-line reading
10
axial coding
11
selective coding
12
core category
13
Strauss
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 153 /

 .۴نتایج

زبان آموزان پهوهش حاضر ،فرهنگ را اتات اً ب عن وان مجموع ای از عقای د ،ت نت ه ا،

آداب و رتو و روش زندگی تيریف کردند برخی از این تياریف ب قرار زیرند:
فرهنگ مجموع ای از تنتها و آداب و رتو و شیوة زندگی ی ملّت
فرهنگ شامل آداب و رتو و تما اعمال ما اعم از نشستن ،برخاتتن ،خوردن ،گفتگو اتت
فرهنگ ب مجموع ای از عقاید ،آداب و تنن و رفتار گفت میشود ک از یک نسل ب نسل دیگر منتقل
میشود
شکل  .1تعاریف برخی از زبانآموزان از فرهنگ ،پرسشنامه و مصاحبه ،پاییز 13۹1




تيدادی از زبان آموزان در تيریف فرهنگ اشار کرد بودن د ک فرهن گ هم ان زب ان
اتت و آن را ب ا هوی ت اف راد م رتب م یدانس تند بیش تر زب انآم وزان تيریفش ان از زب ان،
وتیل ای برای ارتبا بود و برخی از زبان آموزان ميتقد بودند ک زبان همان فرهنگ ات ت
از این رو ،برای بسیاری از زبان آموزان ،فرهنگ و زبان مرتب بودند اگرچ ک تي دادی از
آنها فرهنگ و زبان را بی ارتبا و تيداد اندکی آنها را تیرم رتب م ی دانس تند کس انی ک
زبان و فرهنگ را مرتب میدانستند ميتقد بودن د ک ای ن رابط دوطرف و ج داییناپ ذیر
اتت برای مثال ،دو نفر از زبانآموزان چنین اعتقاد داشتند:
رابط ای ک بین زبان و فرهنگ هست الینفک و جداییناپذیر
زبان جز ی از فرهنگ اتت و فرهنگ جز ی از زبان و این دو رابط ای جدانشدنی با یکدیگر دارند
و هر دو مکمل یکدیگرند
شکل  .2پرسشنامه و مصاحبه ،پاییز 13۹1

تيداد کمی از زبان آموزان ک ميتقد بودند زبان و فرهنگ بی ارتبا هستند ،نظر خود را
اینگون توجی کردند:
Corbin
Jones

1
2
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یک فرانسوی با یک آفریقایی اگرچ زبان مشترکی دارند ،اما تفاوتهای فرهنگی زیادی دارند
چند کشور ک زبان مش ترك دارن د ممک ن ات ت فرهن گه ای نس بتاً نزدی ک داش ت باش ند مانن د
کشورهای عربی اما قطياً اشتراك زبان ب مينی اشتراك فرهنگ نیست
شکل  .3پرسشنامه ،پاییز 13۹1

اگرچ عقاید زبان آموزان دربارة تدریس و یادگیری فرهنگ مقص د در آم وزش زب ان
انگلیسی بسیار متنوعند ،ب طور کلی می توان گفت گروهی با ت دریس و ی ادگیری فرهن گ
موافقند و گروهی مخالفند اما این موافقت و مخالفت ب طور مطلق نبود برای مثال ،موافقان
تدریس و یادگیری فرهنگ ميتقد بودند این امر بای د ب ر طب ق ميیاره ایی ص ورت گی رد و
برای مخالفان تدریس و یادگیری فرهنگ نیز شرایطی وجود داشت ک فرهنگ مقصد می-
توانست یا حتی می بایست تدریس شود ب طورکلی ،بیشتر زبانآموزان ( ۶3نف ر از  ۸9نف ر
از تدریس و یادگیری فرهنگ حمایت کردند اما از نظر آنان ت دریس و ی ادگیری فرهن گ
باید بر اتاس ميیارهایی مثقق گردد

در ابتدا ،تيریف زبان آموزان از تدریس فرهنگ و یادگیری فرهنگ حا ز اهمیت ات ت

زیرا آنها ميتقد بودند ک یادگیری فرهنگ مقصد صرفاً برای آشنا شدن اتت ن قبولکردن
آن و تدریس فرهنگ مقصد نباید ارزشهای فرهنگ مقصد را تزریق ،تبلیغ و تثمیل کند

زبان آموزانی ک موافق تدریس و یادگیری فرهنگ مقص د در آم وزش زب ان انگلیس ی
بودند دالیلی را مطرح کردند دلیل اصلی این بود ک از طریق تدریس و یادگیری فرهن گ
مقصد ،آنها میتوانند زبان را بهتر و راحت تر یاد بگیرن د چ را ک زب ان مقص د ب رای آنه ا
ملموس تر می شود و ب این شیو زبان آموزان یاد میگیرند ک چگون از زبان اتتفاد کنن د
یکی از زبانآموزان گفت:
دونستن فرهنگ ب یادگیری اون زبان کمک میکن و باعب میش بتونیم راحتت ر زب انش رو ی اد

بگیریم.

شکل  .۴مصاحبه 23 ،مهر13۹1 ،
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برخی از زبان آموزان بر این باور بودند ک بيضی از واژ ها و اص طالحات ب ار فرهنگ ی
دارند و ل ذا از طری ق ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د آنه ا م ی توانن د ای ن واژ ه ا و
اصطالحات را بهتر درك کنند
اصطالحاتی ک در یک زبان وجود دارد دقیقاً متصل ب فرهنگ آن زبان میباشد مثالً یک کلم یا
یک اصطالح در یک فرهنگ ی ک ج ور مين ی م یش ود و در فرهن گ دیگ ر ج ور دیگ ر از آن
برداشت میشود
شکل  .۵پرسشنامه 2۰ ،مهر13۹1 ،

دلی ل بي دی ب رای ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د ای ن ب ود ک از ای ن طری ق
زب انآم وزان م یتوانن د ارتب ا و تيام ل بهت ری ایج اد کنن د مخصوص اً اگ ر بخواهن د ب ا

تخنگویان بومی 1ارتبا برقرارکنند برای مثال ،یکی از زبانآموزان گفت:

من برای ادام تثصیل میخوا بر خارج از کشور برای همین الزم ک فرهن گ زب ان انگلیس ی رو
بدونم
شکل  .6مصاحبه 3۰ ،مهر13۹1 ،

دلیل دیگر ،ایجاد انگیز در زبان آموزان برای ادامة زبان آموزی بود ب ع الو  ،تي دادی
از زبان آموزان اعتقاد داشتند ک آشنایی با فرهنگ مقصد ب طور ناخودآگا اتف اق م یافت د
زیرا فرهنگ و زبان دو مقولة ج داییناپ ذیر هس تند و ت دریس زب ان خوات ت ی ا ناخوات ت
تدریس فرهنگ را نیز ب همرا دارد چنین توجیهی با آنچ برخ ی از ای ن زب ان آم وزان در
مورد ارتبا فرهنگ و زبان گفت بودند تازگار ات ت ب رای مث ال دو نف ر از زب ان آم وزان
نوشتند:

native speakers

1
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ب علت ارتبا بین فرهنگ و زبان نمیشود زبانی را ب دیگری یاد داد بدون اینک حرفی از فرهنگ
صاحبان زبان زد.

ب دلیل ارتبا بین فرهنگ و زبان ،برای یادگیری زبان انگلیسی ناگزیر هستیم ک فرهن گ آن ه م
تدریس شود نمیشود ک زبان یک ملت را تدریس کنیم اما از فرهنگ آن ب دور باش یم ای ن ام ر
خودب خود در پروتة تدریس عملی میشود یينی با آموزش زبان انگلیسی بخشی از فرهنگ آن ه م
تدریس میشود.

شکل  .۷پرسشنامه ،پاییز 13۹1

برخی از زبان آموزان تأکید داشتند ک تدریس فرهنگ باید شامل فرهنگ های مختل ف
باشد و صرفاًًٌ مثدود ب فرهن گ انگلیس ی-آمریک ایی نباش د چراک از ای ن طری ق دان ش
عمومی آنها افزایش مییابد
من الزا نمیدونم ک فق فرهنگ آمریکایی تدریس بش ما باید از تما فرهنگها آگ اهی داش ت
باشیم نسبت ب تما اندیش ها تا بتونیم بهترین رو انتخاب بکنیم
شکل  .۸مصاحبه 23 ،مهر13۹1 ،

موضوعاتی ک زبان آموزان عالق ب یادگیری آنها داشتند بیشتر شامل زندگی روزمر و
روش زندگی مرد فرهنگ مقص د ب ود؛ مانن د ت ذا ،لب اس ،جش نه ا ،ازدواج ،ارتباط ات،
خانواد  ،رفتارها ،تنّتها و تیر در این زمین  ،یکی از زبانآموزان چنین نوشت:
مهمانیها و جشنها ،اعتقادات آنها،

برای من موضوعات اجتماعی مثل مثی کار ،جمع خانوادگی،
دید آنها نسبت ب جهان و تایر مردمان ،مشغولیه ای روزم ر  ،تفریث ات ،و مش کالت زندگیش ان
جذاب اتت
شکل  .۹پرسشنامه ،پاییز 13۹1
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دو نفر دیگر از زبانآموزان دلیل عالق مندبودن خود را اینگون بیان میکنند:
هموار کنجکاوی انسان در پی دانستن اتت و چ بهتر ک انسان وقتی زبان بیگان ای را میآموزد

فرهنگ آن را نیز بداند تا زبان آموخت شد با او عجین شود و ب زودی آن را ب فراموشی نسپارد.

دوتت دار بدانم این مللی ک انقالب صنيتی را آتاز کرد اند و برای تداو آن ب هم جای دنیا
دتتدرازی نمود اند چگون مردمانی دارند
شکل  .1۰پرسشنامه ،پاییز 13۹1

برخی از زبان آموزان نیز تأکید کردند ک عالق ای ب دانس تن آنچ ب ا دی ن و فرهن گ
آنها در تضاد اتت ندارند برای مثال ،یکی از زبانآموزان گفت:
از چیزهای جالبشون اون چیزهایی ک ب درد ما میخور بهمون بگن اون چیزایی ک ضد فرهنگ و
مذهبون هست رو نگن.

شکل  .11مصاحبه ۴ ،آبان13۹1 ،

در یکی از کالس ها مشاهد شدک زبان آموزان ب موض وع فرهن گ رأی داد بودن د و
راجع ب آن ت خنرانی کردن د انتخ اب موض وع فرهن گ خ ود م یتوان د ح اکی از عالق ة
زبانآموزان ب این مقول باشد
زبانآموزان ميتقد بودند تدریس و یادگیری فرهنگ باید بر طبق ميیارهایی ص ورت
گیرد ب عقیدة آنها ،تدریس و یادگیری فرهنگ باید مدیریتشد و کنترلشد باشد آنه ا
تأکید داشتند ک فرهنگ مقصد نباید برتری داد شود و ب زب ان آم وزان تثمی ل و تزری ق
شود همچنین ،فرهنگ خود زبان آموزان نبای د تثقی ر ش ود و فرهن گ مقص د ج ای آن را
بگیرد در واقع ،هد

صرفاً باید آگاهیدادن باشد
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اگر این آگاهیدادن نشانة تبلیغ باش از روی حب و بغض باش از روی جه تگی ری خ ال باش
خیلی بد اما اگر آگاهی دادن صر

نکن خوب .

آگاهی باش برای اینک طر

آگا باش کورکوران تقلی د

باید ب منزلة آشنایی باش اما من ک کالس زبان میرفتم میدی د ی چی زی رو ب ا ای ران مقایس
میکردن مسخر میکردن و اون رو تيی میک ردن ت رویج ب دن و تزری ق م یک ردن م یخوات تن

جایگزین کنن .این جوری نباید باش

شکل  .12مصاحبه ،پاییز 13۹1




برخ ی از زب انآم وزان اش ار داش تند ک ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د نبای د
ب گون ای باشد ک باعب ترب زدگی و ازخودبیگانگی شود و را حل آنها تأکید بر فرهنگ

خود زبانآموزان بود.
بهتر اتت این تدریس زبان ک با انتقال یک فرهنگ اتت در کنارش توضیثاتی متناتب با فرهنگ
خودمان داد شود تا ب نوعی ازخودباختگی و تربزدگی جلوگیری شود
ب نظر من باید از فرهنگ خودمونم بگیم ک خودمون رو بشناتیم خودم ون رو ب اور داش ت باش یم
اما خمینی خیلی ب خودباوری تأکید میکردن


شکل  .13پرسشنامه و مصاحبه ،پاییز 13۹1

ب عقیدة برخی از زبان آم وزان ،ه د

از ی ادگیری زب ان بای د در ت دریس و ی ادگیری

فرهنگ مقصد در نظر گرفت شود کسانی ک قصد دارند ب خارج از کش ور برون د و ی ا ب ا
تخنگویان بومی در ارتبا باشند باید در مورد فرهنگ مقصد بدانند برای مث ال ،دو نف ر از
زبانآموزان چنین اشار داشتند:
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بستگی ب نوع کالسها دارد اگر هد

فق یادگیری کلمات یا گرام ر ب رای ات تفادة روزان مث ل

کامپیوتر و خواندن متون ميمولی باش یادگیری فرهنگ چندان تأریری ندارد ،کم ااینک اگ ر ی اد
داد شود ،منافع بسیاری دارد و اطالعات فرد باال میرود
اگر کسی بخواد بر خارج از کشور حاال بیشتر باید تيی کن ببین اونا چ طوری هستن دنبال لغاتی
بگرد ک بار فرهنگی دارن


شکل  .1۴پرسشنامه و مصاحبه ،پاییز 13۹1

بیشتر زبان آموزان بر این باور بودند ک هد

کالسهای زبان در دانشگا تدریس زب ان

اتت ن فرهنگ یکی از دانشجویان در این مورد بیشتر توضیح میدهد:
ما نمیتونیم خیلی تدریس فرهنگ داشت باشیم چون ما تيی میکنیم زبان انگلیس ی رو بخ ونیم و
نمر اش رو بگیریم خیلی کسی توج ب فرهنگ نمیکن ميموالً تو دانش گا ه د

ای ن نیس تش

ستنفر شاید برای پنجنفر این موقيیت پیش بیاد ک
فکر نمیکنم باش چونک از یک کالس بی 
در طول عمرشون بخوان برن کشور خارجی و با آد هاش ارتبا برقرار کنن.



شکل  .1۵مصاحبه 11 ،آبان13۹1 ،

تن زب انآم وزان نی ز ب رای برخ ی از زب انآم وزان پ هوهش حاض ر در ام ر ت دریس و
یادگیری فرهنگ مقصد اهمیت داشت دو نفر از زبانآموزان چنین توضیح دادند:
تدریس فرهنگ زمانی باید باشد ک شخصیت انسان شکل گرفت باشد زیرا اگر در تنین ک ودکی
باشد آن فرهنگ را جزال فرهنگ خود ب کار میبرد
فرهنگ زبان انگلیسی باید در کالسهایی تدریس شود ک تن دانشآموزان ب حدی رتید باشد
ک آنها بتوانند فرهنگ زبان انگلیسی را از فرهنگ ایران تمییز دهن د و آنه ا را مقایس کنن د و االّ
تدریس فرهنگ زبان بیگان در کالتی ک دانشآموزان ق درت تفکی ک آن را از فرهن گ ای ران

ندارند اشتبا اتت.

شکل  .16پرسشنامه ،پاییز 13۹1
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میزان مهارت زبانی 1نیز ب عن وان ی ک ميی ار در ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د
توت تيداد اندکی از زبانآموزان مطرح شد
فيالً تو خود زبان این قدر ضيف داریم ک اصالً وقت نمیش ب فرهنگ بپردازیم
تو تطحهای پایین فرهنگ نباید تدریس ش باید بذاریم برای تطحهای باالتر



شکل  .1۷مصاحبه ،پاییز 13۹1

دربارة کتاب های زبان ،برخی از زبان آموزانی ک مواف ق ت دریس و ی ادگیری فرهن گ
مقصد بودند اعتقاد داشتند ک ب دلی ل ج دایی ناپ ذیری زب ان و فرهن گ کت اب ه ای زب ان
خواتت یا ناخواتت شامل فرهنگ مقصد میباشند
االن فرهنگ تو کتابا هست تو ( readingمتن ها هست اول کتابهای زبان راج ع ب ت ال اح وال-
پرتی مثالً عکس کشید ی آقای چینی خم شد ی هندی دتتاشو ب هم زد ی آمریکایی دار دتت
مید این فرهنگ دیگ
شکل  .1۸مصاحبه 23 ،مهر13۹1 ،




برخی دیگر اعتقاد داشتند ک کتابه ای زب ان بای د ش امل فرهن گ مقص د -ب هم ان
دالیلی ک در مورد تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد ذکر کرد بودند و با در نظر گ رفتن
ميیارهایی ک مطرح کرد بودند -باشد همچنین ،بسیاری از زبانآموزان تأکی د ب ر حض ور
فرهنگ خود زبان آموزان (فرهن گ ایران ی -ات المی در م ورد ش رکت کنن دگان پ هوهش
حاضر داشتند و یکی از آنها اظهار داشت:
من آرزوم ی روز ی کتاب زبان باز کنم ببینم کتاب انگلیسی درس مید اما فرهنگ ایرانی رو منتقل
میکن

جای بزرگان دینمون ،بزرگان علمی ،فرهنگیمون ،دانشمندامون ،شيرامون ،حافظ ،ت يدی

خیلی تو کتابا خالی میدونی چرا؟ چون وارد میشن خودمون نمینویسیمشون
شکل  .1۹مصاحبه ۴ ،آبان13۹1 ،




level of language proficiency

1
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ب عالو  ،برخی از زبانآموزان ميتقد بودن د ک کت ابه ای زب ان م یتوانن د ع الو ب ر
فرهنگ مقصد فرهنگهای دیگر را نیز شامل شوند
آن دتت از زبان آموزانی ک با ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د در آم وزش زب ان
انگلیسی مخ الف بودن د دالیل ی را مط رح کردن د ع د ای از آنه ا ب اور داش تند ک زب ان
انگلیسی یک زبان بینالمللی و برای ارتبا بینالمللی اتت و لذا نیازی ب ت دریس فرهن گ
آمریکایی یا انگلیسی نیست در این خصول ،ت نف ر از زب انآم وزان ای نگون توض یح
دادند:
من ضرورتی نمیبینم فرهنگ تدریس بش چون انگلیسی زبان بینالمللی و این نیست ک حاال چون
ریش اش آمریکا یا انگلیس ما مطابق فرهنگ اونا باشیم ما ای ن زب ان رو ی اد م یگی ریم ت ا ارتب ا
برقرارکنیم چون زبان جهانی آد هر جا بر میتون ارتبا برقرارکن ولی باید فرهنگ و آداب و
رتو خودشو داشت باش .

ما احتیاجی ب فرهنگ انگلیسی نداریم چون زبان انگلیسی را نیاز داریم برای اینک بتونیم با جهان
در ارتبا باشیم ولی احتیاجی ب فرهنگ انگلیسی نداریم چ ون در جه ان ه م بای د مبلّ غ فرهن گ
خودمون باشیم
فرهنگ هر کشور مختص آن کشور اتت و زبان انگلیسی یک زبان بینالمللی اتت و فرهنگ آن
یک فرهنگ بینالمللی نیست ک آموزش داد شود
شکل  .2۰پرسشنامه و مصاحبه ،پاییز 13۹1




ب عالو  ،تيداد زیادی از مخالفین تدریس و یادگیری فرهن گ مقص د در م ورد ته اجم
فرهنگی ک ب نظر آنها تیاتت ترب ب عنوان قدرت برتر برای اتتيمار اتت ،نگران بودند
دو نفر از آنها چنین اظهار داشتند:
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چون جوانان ما در یک دورة بدی از تهاجم فرهنگی قرار گرفت اند و دچار خودگمگشتگی شد اند
در ضمن مطبوعات جهانی آنقدر در مورد فرهنگ کش ورهای ترب ی تبلی غ م یکنن د ت ا فرهن گ
ایرانیها را مطابق فرهنگ خودشان تغییر دهند و این کار م ا و ت دریس فرهن گ آنه ا کمک ی ب
نابودی فرهنگ ایرانی اتت و تهاجم فرهنگی را تشدید کردن.

ب نظر من بد نیست ک برای مقایسة دو فرهنگ چیزهایی گفت شود اما تدریس آن ب صورت جدی
و اررگذار اصالً خوب نیست و در واقع همان رواج فرهنگ تربی اتت ک رهبر ميظ م انق الب ب ا
آن مخالفند
شکل  .21پرسشنامه ،پاییز 13۹1

همچنین ،تيدادی از زبان آموزان مخالف با تدریس و یادگیری فرهن گ مقص د ،ميتق د
بودند ک فرهنگ مقصد نباید تدریس شود چون ب ا ارزش ه ای ات المی و فرهن گ ایران ی
آنها تطابق ندارد و فرهنگ خودشان بسیار تنیتر از فرهنگ آمریکایی و انگلیسی اتت
با تدریس فرهنگ زبان انگلیسی تا حدودی مخالفم چون فرهنگ ما خیلی تنیتر از آمریکاییهاتت
کالً فرهنگ ترب ی چیزایی رو قبول دار ک با اتال مطابقت ندار
اتلب فرهنگهای تل آنها ک با عقاید اتالمی ما در تضاد اتت در کتابه ای زب ان مط رح ش د
اتت مثل رابطة دختر و پسر ،رواب آزاد و بدون مرز ،نوع پوشش و

مخالف تدریس فرهنگ هستم زیرا فرهنگ زبان انگلیسی مغایر با فرهنگ اتالمی اتت.
شکل  .22پرسشنامه و مصاحبه ،پاییز 13۹1

 .۵بحث و نتیجهگیری

زبانآموزان پهوهش حاضر فرهنگ را بیشتر در ارتب ا ب ا فرهن گ ب ا  cکوچ ک تيری ف
کردند ک شامل عقاید ،تنّتها ،آداب و رتو و روش زندگی میشد و این نتیج با نتیج ة
زیبکا ( 2۰11در تضاد اتت ک در آن زبانآموزان فرهنگ را بیشتر با فرهنگ با  Cبزر
مرتب دانستند .مشاب تيبیر تلوور 2۰۰4( 1میتوان گفت ک درك فرهنگ در ارتبا

با c

Saluveer

1
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کوچک بیانگر این اتت ک زبانآموزان فرهنگ را فق متيلق ب افراد فرهیخت نم یدانن د
بلک آنها فرهنگ را امری وابست ب تودة مرد تلقی میکنن د ل ذا ای ن نش ان م یده د ک
زبانآموزان از این حقیقت ک فرهنگ مثدود ب روشنفکران نیست آگاهی دارند.
برخال

نتیجة پهوهش میراش ، 2۰۰۶( 1اتلب زبانآم وزان فرهن گ و زب ان را م رتب

دانستند و از ارتبا موجود بین فرهنگ و زبان آگاهی داشتند.
نتایج پهوهش حاضر نشان داد ک بیشتر زبانآموزان موافق تدریس و یادگیری فرهن گ
مقصد بودند چراک تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد باعب درك و اتتفادة بهت ر از زب ان
و در نتیج ارتبا بهتر میشود همچنین ،تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد باعب اف زایش
انگیز میگردد جداییناپذیری زبان و فرهنگ نیز ب عنوان دلیلی برای تدریس و ی ادگیری
فرهنگ مقصد مطرح شد ب ع الو  ،ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د باع ب اف زایش
آگاهی زبان آموزان از فرهنگ خودشان م یش ود و ه مچن ین دان ش عم ومی آنه ا را ب اال
میبرد برخی از این دالیل شبی دالیلی هستند ک زبانآموزان پهوهشهای زیبک ا (، 2۰11
تانگ و چن ( 2۰۰۸و دوریم و بیورت ( 2۰1۰مطرح کردند.

نتایج پهوهش حاضر نشان داد ک بیشتر زب انآم وزان عالق من د ب ی ادگیری فرهن گ
مقصد هستند خصوصاً در مورد بخشهایی ک با فرهنگ با  cکوچک در ارتباطند ک ای ن
امر با تيریف زبان آموزان از فرهنگ تازگاری دارد این نتیج نیز با نتیجة پ هوهش ت لوور
( 2۰۰4همتو اتت.
زبانآموزان پهوهش حاضر ميتقد بودند ک تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد بای د ب ر
طبق ميیارهایی تثقق یابد ک عبارتند از :در نظ ر گ رفتن ه د

از زب انآم وزی ،توج ب

فرهن گ خ ود زب انآم وز ،تبلی غ نک ردن فرهن گ مقص د ،ت ن و می زان مه ارت زب انی

زبان آموزان .زبانآموزان در پهوهش دوریم و بیورت ( 2۰1۰نیزک تا حدودی ب ا ت دریس
فرهنگ زبان مقصد موافق بودند اظهار داشتند ک فرهنگ مقصد باید تدریس شود اما نبای د

بر فرهنگ خود زبانآموز تثمیل شود و بر اهمیت فرهنگ بومی زبانآموز تأکید داشتند.

Merrouche

1
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زبان آموزان زیبکا ( 2۰11اعتقاد داشتند ک ه ر چ ی ادگیری فرهن گ مقص د زودت ر
شروع شود بهتر اتت و در واقع یادگیری فرهن گ مقص د بای د در اول ین برخ ورد ب ا زب ان
مقصد شروع شود در مقابل ،زبان آموزان پهوهش حاضر باور داشتند ک ت دریس فرهن گ
مقصد در کالس هایی ک زبان آموزان آن خیلی جوان هستند نباید صورت گی رد زی را آنه ا
ب اندازة کافی ب بلوغ فکری نرتید اند تا بتوانند ب ین فرهن گ مقص د و فرهن گ خودش ان

تمایز قا ل شوند.

یکی دیگر از نتایج پهوهش حاضر حمایت برخی از زبان آموزان از چندفرهنگی  1ات ت

 بدین مينا ک آموزش زبان انگلیسی ن تنها شامل فرهنگ مقصد شود بلک فرهن گه ایدیگر را نیز دربرگیرد -ک این در راتتای نظر پهوهشگرانی اتت ک از این امر در آم وزش
زبان انگلیسی حمایت میکنن د (مانن د ،بیک ر2۰12 ،؛ ک رمش2۰11 ،؛ ت رکو و همک اران،
2۰۰۵؛ هو2۰۰9 ،2

عقاید زبان آموزان دربارة حضور فرهنگ مقصد در کتاب های زبان انگلیسی در راتتای
عقاید آنه ا درب ارة ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د در آم وزش زب ان انگلیس ی ب ود
ب عبارت دیگر ،کسانی ک از ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د حمای ت ک رد بودن د
اعتقاد داشتند ک کتابهای زبان یا شامل فرهنگ مقصد هس تند (خوات ت ی ا ناخوات ت ی ا
باید باشند و کسانی ک مخالف تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد بودن د ب اور داش تند ک
کتاب های زبان نباید شامل فرهنگ مقصد باشند ب ط ورکل ی ،بیش تر زب انآم وزان طرف دار
حضور فرهنگ مقص د در کت ابه ای زب ان بودن د و مانن د زب ان آم وزان پردرم و (1992
طرفدار چندفرهنگی در کتابه ای زب ان انگلیس ی بودن د .زب ان آم وزان زیبک ا ( 2۰11ب
شدت منتقد کتاب های زبانشان بودند چراک از نظر آنان هیچ کمکی ب یادگیری الگوه ای
رفتاری و زبانی نمیکنند در مقاب ل ،تنه ا نق د زب انآم وزان پ هوهش حاض ر ع د حض ور
فرهنگ خودشان در کتابهای زبان بود.
زبانآموزان پهوهش حاضر ک با ت دریس و ی ادگیری فرهن گ مقص د مخ الف بودن د
نگران بودند ک تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد ممکن اتت باعب تهاجم فرهنگی ش ود
multiculturalism
Ho

1
2
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و لذا باید از آن جلوگیری شود .این نگرانیها برخال

چیزی اتت ک پیش قد و ص بوری

(2۰11ب در پهوهش خود یافتند طبق ای ن پ هوهش ،تمای ل زی ادی ب رای قب ول فرهن گ
مقصد از توی زبانآموزان انگلیسی ایرانی وجود دارد.
همچنین ،تيدادی از زبانآموزان پهوهش حاضر ميتق د بودن د ک زب ان انگلیس ی ی ک
زبان بینالمللی اتت و لذا نم یتوان د ب ی ک فرهن گ خ ال مث دود باش د و ای ن نتیج
برخال

نتیجة پهوهشهای پیشقد و صبوری (2۰11ال ف2۰11 ،ب  ،ح اکی از آن ات ت

ک زبانآموزان از مسئلة انگلیسیهای جهان 1آگاهی دارند

تيدادی از زبان آموزان دوریم و بیورت ( 2۰1۰نیز با ت دریس فرهن گ مقص د ب دلی ل
امپریالیسم فرهنگی و فساد فرهنگی ک ت دریس فرهن گ مقص د ممک ن ات ت ایج اد کن د
مخالف بودند و برای آنها حفظ فرهنگ و هویت خودشان بسیار مهم بود
ب عالو  ،پهوهش جبین و کاظم شا ( 2۰11نشان میدهد ک بیش تر زب انآم وزان دی د
منفی نسبت ب تدریس فرهنگ مقصد دارند و تثلیل جبین و کاظم شا ای ن ات ت ک ای ن
واکنشی اتت ک عموماً کشورهای اتالمی در مقابل تدریس مطالبی ک بار فرهنگی دارن د
از خود نشان میدهند و این تيبیر میتواند در مورد ایران ب عنوان ی ک کش ور ات المی نی ز
صدق کند ،همانطور ک برخی از زبانآموزان این پهوهش اظهار داشتند ک بيض ی اوق ات
فرهنگ مقصد با ارزشهای اتالمی آنها در تضاد اتت شایان ذکر اتت ک زب انآم وزان

تيودی در پهوهش الثق 2و صمدی 199۶( 3در مقابل اعتقاد داش تند ک ات تفاد از زب ان
انگلیسی ،اتتفاد کنندگان آن را تربزد نمیکند و هویت ملی و تيهدات مذهبی آن ان را
ضيیف نمیکند ب عقیدة آنان ،یادگیری زبان انگلیس ی در واق ع ی ک وظیف ة دین ی و مل ی
اتت
ب طورکلی ،نتایج پ هوهش حاض ر نش ان داد ک بیش تر زب انآم وزان مواف ق ت دریس و
یادگیری فرهنگ مقصد هستند چ را ک رابط ة زب ان و فرهن گ ای ن را ایج اب م ی کن د و

همانطور ک میر ( 2۰۰3بثب میکند ،مادامی ک خود 4ب عنوان اتتفاد کنندة زبان وج ود

1
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3
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4
self
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دارد ،فرهنگ نیز وجود دارد زیرا ای ن خ ود مثص ول ی ک فرهن گ م یباش د روبرت ز 1و

همکاران ( 2۰۰1ميتقدند ک هیچ زبانی خنثی و بدون ب ار فرهنگ ی نیس ت و آنچ زب ان-
آم وزان نی از دارن د حسات یت و درك فرهنگ ی 2ات ت ب ع الو کی امن 2۰۰4( 3اظه ار

میدارد ک اگرچ انگلیسی ب عنوان یک زبان بینالمللی مثدود ب یک فرهنگ خال ملی
نمیباشد اما این بدین مينا نیست ک از نظر فرهنگی خنثی اتت و چنین دیدگاهی نسبت ب

زبان انگلیسی همانطور ک فیلیپسن ( 2۰۰9و فیلیپسن و اتکوتناب-کنگس 2۰۰9( 4اشار

میکنند ،زبان انگلیسی را از قدرتهای پشت آن جدا میکند بن ابراین ،می ر ( 2۰۰3نتیج
میگیرد ک تدریس زبانی ک مسئول و متيهد اتت بُيد فرهنگی آن را نادید نمیگیرد در
واقع ،فرهنگ میتواند نقش مهمی را در آموزش زبان ایفا کند و درعینح ال از امپریالیس م
زبانی و فرهنگی نیز جلوگیری کند
نتایج پهوهش حاضر نشان میدهد ک اتلب کتابهایی ک در کالسهای زبان تدریس
میشوند وارداتی هستند و توت نویسندگان داخل ی نوش ت نم یش وند بن ابراین ،زم ان آن
رتید اتت ک کتابهایی با کیفیت بهتر طراحی شوند و این نکت باید در نظر گرفت ش ود
ک زبانآموزان ن تنها عالق مند ب حضور فرهن گ خودش ان بلک فرهن گه ای دیگ ر در
کتابهای زبان هستند ک البت تمرکز بیشتر باید بر روی فرهنگ خودی باش د در ای ن را ،
نویسندگان ایرانی میتوانند از کمک متخصصان تخنگویان بومی در زمین ة تهی و ت دوین
مطالب درتی کمک بگیرند ب عالو  ،براتاس نتایج ای ن پ هوهش مطال ب درت ی بای د ب ا
اهدا  ،تن و میزان مهارت زبانی زبانآموز نیز هماهنگی داشت باشد
پهوهش حاضر ب عقاید زبانآموزان انگلیسی ایرانی دانشگا الزهرا

(س

مثدود میش ود

لذا ،نمیتوان نتایج این پهوهش را ب دیگر دانشگا ها تيم یم داد ش رکتکنن دگان در ای ن
پهوهش همگی زن بودند و احتمال تاریر جنسیت بر نتایج ،بررت ی نش د ات ت ه مچن ین،
ملیت همة شرکتکنندگان ایرانی بود و ب همین دلی ل نت ایج حاص لش د را نم ی ت وان ب
ملیتهای دیگر تيمیم داد هریک از این عوامل میتوانند ب عنوان یک عامل تاریرگ ذار در
1
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پهوهشهای بيدی مورد بررتی قرار گیرند برای مثال ،ب دلیل اینک نتایج پهوهش حاضر
نشان داد ک ارزشهای اتالمی برای برخی از شرکتکنندگان بسیار مهم بودن د ،م یت وان
پهوهشهای مشابهی در دیگر کشورهای اتالمی نیز انجا داد و نت ایج ب دت تآم د را ب ا
نتایج پهوهشهای انجا گرفت در تایر کشورهای تیراتالمی مقایس کرد
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