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  چكيده

هـاي   دگاهيـ شدن است، سبب پديد آمـدن د  گسترش جهاني زبان انگليسي كه همزاد جهاني

اي در آموزش زبان انگليسي شده و جايگاه فرهنگ بومي در برابر فرهنگ بيگانه نيز در  تازه

مقاله حاضـر كوشـيده   . اي را به همراه داشته است تازه يها رشهاي زبان انگليسي نگ كالس

نگرش سه گروه مدرسان، زبـان آمـوزان و والـدين را نسـبت بـه نقـش فرهنـگ بـومي در         

نفـر   120(نفر  360اي به   بدين منظور، پرسشنامه. آموزش زبان انگليسي با هم مقايسه كند

سلطه زبان و فرهنگ انگليسـي،  ه سازه داده شد و نگرش آنان در ارتباط با س)  از هر گروه

هـاي زبـان انگليسـي     زبانـان و جايگـاه فرهنـگ بـومي در كـالس      آموزش فرهنگ انگليسي

تري نسـبت بـه    نتايج نشان داد در ارتباط با سازه اول، مدرسان نگرش منتقدانه. سنجيده شد

رش دوم و ســوم، والــدين، نگــ يهــا كــه در مــورد ســازه دو گــروه ديگــر دارنــد؛ درحــالي

  .تري نسبت به مدرسان و زبان آموزان دارند منتقدانه

شدن، سلطه جهاني زبان انگليسي،   بومي، آموزش زبان انگليسي، جهاني فرهنگ :هاكليدواژه

  .فرهنگ زبان بيگانه

  مقدمه. 1

، 1جنكنـز (زبانان از قرن پانزدهم مـيالدي آغـاز شـد     آموزش زبان انگليسي  به غير انگليسي

عنوان زبان دوم يا زبـان خـارجي    زمان به بعد، زبان انگليسي در سرتاسر جهان بهاز آن ). 2000
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عنـوان زبـان دوم بـه     در حال حاضر تعداد افرادي كه زبان انگليسي را به. شده استتدريس مي

، 1كاناگاراجـا (برنـد   يعنوان زبـان اول بـه كـار مـ     برند، بيشتر از كساني است كه آن را به يكار م

2007   .(  

هاسـت، نقـش بسـيار     ترين ابزار ارتباط اجتماعي ميـان انسـان   يكه زبان اصل نيعنايت به ا با

شـدن بـا گسـترش     به همين دليل در بسياري از موارد جهاني. كند يشدن ايفا م مهمي در جهاني

بـه گفتـه   ). 2010 4؛ پنـي كـوك  2001 3؛ يانو2002، 2سلوردا(زبان انگليسي مترادف شده است 

زبانان جدا نيست، بلكـه دربردارنـده طيـف     زبان انگليسي از فرهنگ انگليسي  ،)2006( 5سويني

شـدن   جهـاني . اند است كه سلطه فرهنگي را پديد آورده ييها ها و سمبل نشانه ،ها اميوسيعي از پ

گرايي و توزيع كاالهاي آمريكايي و ترويج سبك زندگي آنان پديد آمده  فرهنگي از طريق سلطه

شـدن   جهـاني «: گويـد  باره مـي  دراين) 2001( 6بورديو. فرهنگي شده استو موجب يكپارچگي 

اسـت كـه از    گر هاي سلطه قدرتسياستي است كه هدف آن گسترش منافع اقتصادي و سياسي 

ص (» آيـد  ياجتناب بـه دسـت مـ    هنجار، نياز و امري غيرقابل صورت ها به آنطريق جلوه دادن 

84.(  

: آمـده اسـت  شناختي زبـان انگليسـي پديـد     با نقش جامعهدر ارتباط  7در اين ميان، دو الگو

ه انگليسـي جهـاني، هـدف از آمـوزش و     يـ طبـق نظر . 9هاي جهاني سييو انگل 8انگليسي جهاني

هـا، تـرويج    ديگر و حتي از بـين بـردن آن زبـان    يها يادگيري زبان انگليسي، تسلط آن بر زبان

ـ اسـاس نظر  كـه بـر   درحـالي . ري استدا بريتانيايي و گسترش نظام سرمايه-فرهنگ آمريكايي ه ي

اي باشد كه فرهنـگ خـودي    گونه هاي جهاني، آموزش و يادگيري زبان انگليسي بايد به سييانگل

اي براي برقراري ارتباط و تبـادل ايـده    و زبان مادري زبان آموزان حفظ شود و زبان تنها وسيله
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در ايـن بـاره، كـاچرو و    ). 1997، 2؛ كـاچرو 1985، 1كـاچرو و اسـميت  : براي نمونه، نك(باشد 

زبان انگليسـي امـروزه بـه كسـاني تعلـق دارد كـه آن را       «: نويسند يم) 210همان، ص (اسميت 

عنوان زباني افـزون بـر زبـان     برند و نيز به كساني كه آن را به يعنوان زبان نخستشان به كار م به

  »  .ب محلي آنگيرند؛ چه در شكل استاندارد آن و چه در قال يمادريشان به كار م

طبق ايـن نظريـه،   . نيز پديد آمده است 3المللي عنوان زبان بين ه انگليسي بهيدر اين ميان، نظر

. 1: انـد از  المللي و فرهنگ وجود دارند عبارت هايي كه در مورد ارتباط يك زبان بين فرض پيش

زبان . 2ن ندارند؛ المللي نيازي به جذب اصول فرهنگي بوميان آن زبا يادگيرندگان يك زبان بين

المللي تبـادل افكـار،    هدف از يادگيري يك زبان بين. 3المللي متعلق به ملت خاصي نيست؛  بين

اي ديگـر بيـان    گونـه  ايـن اصـول را بـه   ) 2003( 4يمك كـ . مختلف است يها ها و فرهنگ دهيا

براي ارتباط  اي المللي، زبان انگليسي در سطح جهاني وسيله در جايگاه يك زبان بين. 1: كند يم

. 2له ارتبـاط ميـان اقـوام مختلـف يـك جامعـه اسـت؛        يملل گوناگون و در سطح داخلـي وسـ  

 زبـان  المللي است، تنها محدود به فرهنگ كشورهاي انگليسي كه انگليسي يك زبان بين ييازآنجا

زبان انگليسي بخشـي از فرهنـگ ملتـي اسـت كـه ايـن زبـان را در ارتبـاط ميـان          . 3شود؛  ينم

هـا و   شـه يايجـاد امكـان تبـادل اند    يترين نقش زبان انگليس ياصل. 4گيرد؛  يبه كار م  خويشتن

المللـي،   ، انگليسي، در جايگاه زبان بين)2004(5ده ديويسيبه عق. فرهنگ ميان كاربران آن است

هـاي   طياي با استانداردهاي متفـاوت نيسـت، بلكـه كـاربرد زبـاني واحـد در محـ        زبان جداگانه

 .  زبانان است سيير انگليزبانان و غ وي انگليسيگوناگون از س

  6كوتـازي وجـن  . هـا و مطالـب درسـي اسـت     كتاب ارائه فرهنگ، هاي ترين راه مهمكي از ي

كننـد   يها و مطالب آموزشي زبان انگليسي ذكر م سه روش براي ارائه فرهنگ در كتاب) 1999(

اسـتفاده از فرهنـگ كشـورهاي    اسـتفاده از فرهنـگ خـودي زبـان آمـوزان،      : انـد از  كه عبـارت 
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انجـام شـده در    يهـا  نتايج پـژوهش . كشورهاي مختلف جهان يها زبان و ارائه فرهنگ انگليسي

آموزشي زبان، تصاوير ايده آلي از فرهنگ كشورهاي  يها دهد كه اكثر كتاب ياين زمينه نشان م

   ).2008، 1كوك(گيرند  يها را ناديده م دهند و ساير فرهنگ يغربي نشان م

عنوان زبان دوم يا زبان خارجي نسبت بـه   وه آموزش آن را بهيجايگاه ممتاز زبان انگليسي ش

المللـي بايـد بـر     در واقع، آموزش و يادگيري يـك زبـان بـين   . ها متفاوت كرده است ساير زبان

از سـوي ديگـر،   ). 2،2002مك كـي (ديگر باشد  يها اساس اصول كامالً متفاوتي نسبت به زبان

نمـود پيـدا    3مكاتب پسا مدرنيسم و پسااستعماري در حـوزه آمـوزش زبـان انگليسـي    هاي  دهيا

) 1994( 4به گفتـه ادواردز و آشـر  . آموز است ها هويت بخشيدن به زبان ه آنياند كه درونما كرده

هاسـت و   مدرنيسم در آموزش، مستلزم شركت دادن همه فرهنگ -پياده كردن اصول مكتب پسا

  .سازي است ياين مكتب بومدر واقع، يكي از اصول 

با الهام از دو مكتب پسـا مدرنيسـم و پسااسـتعماري    ) 2006؛ 2003؛ 2001( 5كوماراواديولو

ـ بـه عق .  را ارائه كرد» 6پسا متد«ده يا ده وي، متـدها در آمـوزش زبـان ابزارهـايي هسـتند كـه       ي

دهنـد و   يه مـ را پسـت جلـو   8را برتـر و ديگـران   7ها خـود  آن وسيله به زبان كشورهاي انگليسي

زبانـان و تشـويق بـه تقليـد از      ن جنبه آن از طريق برتر نشان دادن فرهنـگ انگليسـي  يتر پررنگ

ن عقيده است كه  مقابله با جنبه فرهنگـي زبـان از سـاير جوانـب     يوي همچنين بر ا. هاست آن

ر ن نقـش را د يتـر  از نظر وي، مدرسان زبان انگليسـي مهـم  . است تر مهم حال نيدرعدشوارتر و 

كشـورهاي   نيز در مورد آموزش زبان انگليسـي در ) 2007(   9كاناگاراجا. كنند ياين زمينه ايفا م

ن بـاور  يـ كند و بر ا يو پسامدرن به مسئله نگاه م 10زبان با ديدگاهي پسا استعماري سيير انگليغ
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 خـود بـه   يهـا  است كه زبان آموزان بايد زبان انگليسي را مطـابق بـا اهـداف، نيازهـا و ارزش    

  .   را ايفا نمايند يا كاربرند و نقش خالقانه و منتقدانه

زبـان در رابطـه بـا آمـوزش فرهنـگ در       تحقيقات انجام شده در كشـورهاي غيـر انگليسـي   

 1بـراي مثـال، اكـان و يالـديريم    . انـد  باً مشابهي را ارائـه داده يهاي زبان انگليسي نتايج تقر كالس

بـدين منظـور   . زبـان در تركيـه بررسـي كردنـد    شـدن را بـر آمـوزش     جهـاني  تأثيرات) 2007(

حاصـل از آن نشـان داد كـه اكثـر مدرسـان زبـان        يهـا  اي را طراحي كردند كـه داده  پرسشنامه

هـا   منفي بـر فرهنـگ خـودي آن    يريتأث انگليسي در اين كشور بر اين باورند كه آموزش زبان،

انجـام گرفـت،   ) 2003( 2كه در اندونزي توسـط زكريـاس   يا همچنين در مطالعه. گذاشته است

روشن ساخت كه زبان آموزان تمايل بيشتري به سخن گفتن درباره موضـوعاتي دارنـد كـه بـه     

  .ها وابسته است فرهنگ خودي آن

براي مثال، شاهسوندي، . مرتبطي نيز در ايران صورت گرفته است يها در اين مورد پژوهش

زبـان   يهـا  بسـتگي دانشـجويان رشـته   اي در مـورد ميـزان وا   مطالعه) 2010(قنسولي و كاميابي 

انگليسي، فرانسه و عربي به فرهنگ مادري انجام دادند و بدين نتيجه رسـيدند كـه دانشـجويان    

اي  نمونه) 2011(قدم و صبوري  شيپ.  زبان انگليسي كمترين وابستگي را به فرهنگ خود دارند

هاي جهاني مورد بررسـي   سييه انگليهاي زبان انگليسي در مؤسسات را از ديدگاه نظر از كالس

نتايج نشان داد كه نگرش زبان آموزان و مدرسان فاصله زيادي با اصول ايـن نظريـه   . قرار دادند

رابطـه ميـان چنـد متغيـر ازجملـه سـن،       ) 2011(قدم و صـادقي   در پژوهش ديگري پيش. دارد

د بررسي قـرار  ها با فرهنگ بومي را مور جنسيت و سابقه تدريس مدرسان با ميزان وابستگي آن

به فرهنگ خود دارند؛ هـيچ   يتر تر وابستگي كم نتايج حاصل نشان داد كه مدرسان جوان. دادند

ها به فرهنگ بـومي پيـدا نشـد، امـا      رابطه معناداري ميان جنسيت مدرسان و ميزان وابستگي آن

ـ ) 2011(رحيمي . تر وابستگي بيشتري به فرهنگ خود نشان دادند مدرسان باتجربه ا انجـام  نيز ب
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زبـان   1گرايـي  مصاحبه با دانشجويان زبان انگليسي به اين نتيجه رسيد كه دانشـجويان از سـلطه  

  . اندازه كافي آگاهي ندارند انگليسي  و پيامدهاي آن به

هـا و   سه فرهنـگ يهاي زبان انگليسي در ايجاد محيطي براي مقا با توجه به نقش مهم كالس

قـدم و   پـيش (ت جلـوگيري از اسـتحاله فرهنگـي    يدرنهاپررنگ نمودن فرهنگ ملي و  بومي و 

  . از اين قبيل از اهميت خاصي برخوردارند ييها پژوهش) 2012ناجي، 

  قيتحق اهداف. 2

در حـوزه آمـوزش زبـان،    . گـذارد  يها تأثير بسزايي م نگرش افراد بر انتظارات و عملكرد آن

و عقايـد   هـا  نگـرش  فرستند يمزبان مدرسان، زبان آموزان و والديني كه فرزندشان را به كالس 

كه موضـوعات   نيبا عنايت به ا. متفاوتي نسبت به موضوعات مختلف در امر آموزش زبان دارند

هـا از منظـر    شناختي آموزش زبان از اهميت خاصي برخوردارنـد، پـي بـردن بـه تفـاوت      جامعه

  .  شه بسياري از مسائل را مشخص كنديتواند ر يمرتبط م يها گروه

  :وجو كنيم جست درخور ييها زير پاسخ يها ن مقاله برآنيم كه به پرسشدر اي

ا ميان نگرش مدرسان، زبان آموزان و والدين نسبت به سلطه زبان و فرهنگ انگليسـي  يآ. 1

  تفاوت معناداري وجود دارد؟

زبانـان   آيا ميان نگرش مدرسان، زبان آموزان و والدين نسبت به آموزش فرهنگ انگليسي. 2

  تفاوت معناداري وجود دارد؟) وساكسونانگل(

آيا ميان نگرش مدرسان، زبان آمـوزان و والـدين نسـبت بـه جايگـاه فرهنـگ بـومي در        . 3

  آموزش زبان انگليسي تفاوت معناداري وجود دارد؟

  قيتحق روش .3  

آمـده از سـه    دست نتايج به.  پژوهش حاضر در فضاي مؤسسات زبان انگليسي به انجام رسيده است

فرسـتند، مـورد    يوه  مدرسان، زبان آموزان و والديني كه فرزندانشان را به مؤسسات زبان انگليسي مـ گر

مدرسـان همگـي در مؤسسـات    .  نفر بوده اسـت  120ها  تعداد هر يك از گروه. تحليل قرارگرفته است

                                                                 

1 Hegemony 
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 %73.3مدرسـان مـرد و   % 26.7. آموزش زبان انگليسي در سطح شهر مشهد مشغول به تـدريس بودنـد  

 3.43همچنين ميانگين سابقه تـدريس آنـان   . اند سال سن داشته 54تا  19آنان را زنان تشكيل داده و بين 

زبان و ادبيـات انگليسـي يـا     يها آموخته كارشناسي رشته دانش% 66.4در ميان مدرسان . سال بوده است

زبان انگليسـي و   هاي آموزش شيآموخته كارشناسي ارشد در گرا دانش% 33.6آموزش زبان انگليسي و 

را آقايـان تشـكيل   % 36.4هـا و   را خـانم % 63.6از ميـان زبـان آمـوزان،    .  مترجمي زبان انگليسي بودند

% 15.5: سال بوده و سطح بسندگي زباني آنان بـدين قـرار بـوده اسـت     50تا  16سن آنان بين . دادند يم

از ميـان پـدران و   . پيشـرفته  10.8%متوسـط بـاال و  % 40.9متوسـط،  % 5.5متوسط پايين، % 27.3مبتدي، 

از . سال سن داشـته اسـت   18اند كه فرزندشان كمتر از  مادران نيز كساني در اين تحقيق مشاركت جسته

ميـانگين سـني   . دادنـد  يها تشـكيل مـ   باقيمانده را خانم% 57آنان را آقايان و % 43جمع پدران و مادران، 

كارشـناس  % 7.1كارشـناس،  % 48.5ديـپلم،  % 40.4: التشان بـدين قـرار بـود   يو ميزان تحص 40.84آنان 

عنـوان   ادآوري اسـت دليـل انتخـاب مؤسسـات زبـان بـه      يـ الزم بـه  .  داراي مدرك دكتري% 4ارشد و 

  . ها بوده است موقعيت تحقيق، محيط غيررسمي آن

نـاجي  (در اين پژوهش از پرسشنامه سنجش ميزان تفكر انتقادي نسبت به گسترش زبـان انگليسـي   

دهنـدگان بايـد ديـدگاه     گويه است و پاسـخ  26اين پرسشنامه شامل . استفاده شده است) 2012 ميداني،

و » مخـالفم «، »مـوافقم «، »كامالً مـوافقم «هاي  نهيخود را در مورد هر گويه با مشخص نمودن يكي از گز

ايي و يـ پرسشنامه مخصوص بافت ايران و به زبان فارسـي طراحـي شـده و پا   . بيان كنند» كامالً مخالفم«

 0.73آن  2ضـريب پايـايي كرونبـاخ آلفـاي    . بررسي شده اسـت   1روايي آن  از طريق روش آماري رش

در ميـان هشـت   .  انـد  آن مشخص شـده  يها سازه 3وسيله تحليل عاملي همچنين  به. محاسبه شده است

سـلطه  : از انـد  باشند كه عبـارت  يآمده، سه سازه مربوط به رابطه آموزش زبان و فرهنگ م دست سازه به

هـاي زبـان    زبانان و جايگاه فرهنگ مادري در كالس زبان و فرهنگ انگليسي، آموزش فرهنگ انگليسي

                                                                 

1 Rasch 

2 Cronbach Alpha 

3 Factor Analysis 
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. سازه اول شامل هفت گويه، سازه  دوم دو گويه و سازه سوم نيز متشـكل از دو گويـه اسـت   . انگليسي

  . ميا را به كار گرفته  1تحقيق، آزمون تحليل واريانس يها براي پاسخگويي به پرسش

 جينتا. 4

نتايج حاصل از تحليل واريانس در رابطه با سازه سلطه زبان و فرهنگ انگليسـي را نشـان    1جدول 

كند كه تفاوت معناداري ميان سه گروه مدرسان، زبان آموزان و والـدين در   يها مشخص م يافته. دهد يم

      (F= 5.337, p < .05) .درابطه با ديدگاه آنان نسبت به سلطه زبان و فرهنگ انگليسي وجود دار
 

 نتايج تحليل واريانس ديدگاه سه گروه در رابطه با سلطه زبان و فرهنگ انگليسي:  1جدول 

 .F Sig ميانگين مجذور df مجموع مجذورها 

  ها بين گروه

  ها درون گروه

 جمع

4.896 
149.989 
154.884 

2 
327 
329 

2.448 
.459 

5.337 .005 

 

دهـد، امـا    يهـا را نشـان مـ    اريانس وجود تفاوت معنادار ميـان گـروه  اگرچه آزمون تحليل و

منظور پيداكردن تفـاوت ميـان    به. هاست كند كه اين تفاوت معنادار ميان كدام گروه يمشخص نم

 يهـا  نيانگيـ من آزمون در اين مورد اسـت و  يتر استفاده شد كه متداول 2ها از آزمون توكي گروه

ايـن مطالعـه، هـر چـه      در ).2006، 3گـر و گـر  (كند  يهم مقايسه م ها را با از گروه آمده دست به

تر باشد، بدين معنـي اسـت كـه آن گـروه در رابطـه بـا        شيآمده از يك گروه ب دست ميانگين به

زبـان   يها بومي است تا فرهنگ و ارزش يها تر طرفدار فرهنگ و ارزش موضوع آن سازه بيش

دهـد   ينتايج حاصل از آزمون توكي نشان م. است» تر نهمنتقدا«در واقع، ديدگاه آن گروه . بيگانه

تـر از   آمده از ديدگاه مدرسان بـيش  دست در مورد سلطه زبان و فرهنگ انگليسي  ميانگين بهكه 

ديگـر،   عبـارتي  بـه ). 2جـدول  (دو گروه ديگر بوده و تفاوت معناداري با دو گـروه ديگـر دارد   

  .تر از والدين و زبان آموزان است ديدگاه مدرسان منتقدانه

  

                                                                 

1 ANOVA 

2 Tukey 

٣ Gaur & Gaur 
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يسيانگل فرهنگ و زبان سلطه هساز مورد در يتوك آزمون جينتا: 2 جدول  

 Subset for alpha = 0.05  نقش

 N 1 2 

آموزان زبان  

نيوالد  

 مدرسان

120 
120 
120 

3.1465 
3.3175 

 
 

3.4432 

، نتايج حاصل از آزمـون تحليـل واريـانس در مـورد سـازه آمـوزش فرهنـگ        )3جدول (هاي ذيل  افتهي

  .دهد يزبانان را نشان م انگليسي

 زبانان تحليل واريانس ديدگاه سه گروه در رابطه با آموزش فرهنگ انگليسينتايج : 3جدول 

 .F Sig مجذور نيانگيم df مجموع مجذورها 

  ها بين گروه

  ها درون گروه

 جمع

24.871 
335.293 

  

360.164 

2 
327 

  

329 

12.435 
1.025 

12.128 .000 

 

هـا نسـبت بـه آمـوزش      رش آنها، تفاوت معناداري ميان سه گروه در ارتباط با نگ طبق داده

  (F= 12.128, p <.05) .زبانان وجود دارد فرهنگ انگليسي

  ). 4جدول (نتايج حاصل از آزمون توكي در مورد سازه دوم در جدول ذيل آمده است 
  

 زبانان هاي آزمون توكي در مورد سازه آموزش فرهنگ انگليسي افتهي: 4جدول

 Subset for alpha = 0.05  نقش

 N 1 2 

  زبان آموزان

  مدرسان

 والدين

120 
120 
120 

2.5250 
3.0667 

3.1682 

  

تري نسبت بـه آمـوزش فرهنـگ     دهد، والدين ديدگاه منتقدانه ينشان م 4طور كه نتايج جدول  همان

كـه زبـان آمـوزان     درحـالي  3.1682)= ميـانگين  (  زبانان در مقايسه با دو گروه ديگـر دارنـد   انگليسي

  )2.5250= ميانگين (اند  انتقادي را در اين مورد از خود بروز دادهن ميزان ديدگاه يتر كم



 چهارم شمارة          )             انساني علوم و دبياتا دانشكدة(  ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     100 

 

دهد كه تفاوت معناداري ميان ديدگاه سه گروه در رابطه با جايگـاه   ينشان م 5نتايج جدول 

  (F= 7.974, p < .05) .هاي زبان انگليسي وجود دارد فرهنگ بومي در كالس
  

  يسيانگل زبان يها كالس در يبوم فرهنگ گاهيجا به نسبت گروه سه دگاهيد انسيوار ليتحل جينتا:  5 جدول

 
مجموع 

 مجذورها
df 

ميانگين 

 مجذور
F Sig. 

  ها بين گروه

  ها درون گروه

 جمع

10.895 
223.393 
234.289 

2 
327 
329 

5.448 
.683 

7.974 .000 

  

كند كه ديدگاه والـدين در مـورد ايـن     يآمده مشخص م 6جه  آزمون توكي كه در جدول ينت

 )2.6045= ميانگين (تر از ديدگاه دو گروه ديگر است  ازه به طرز معناداري منتقدانهس
  

  هاي زبان انگليسي هاي آزمون توكي در رابطه با سازه جايگاه فرهنگ بومي در كالس افتهي: 6جدول 

 Subset for alpha = 0.05  نقش

 N 1 2 

  زبان آموزان

  مدرسان

 والدين

120 
120 
120 

2.1550 
2.4542 

 
 

2.6045 

  

  يريگ جهينت و بحث. 5

ــان و فرهنــگ انگليســي ي -اول  ةدر مــورد ســاز ــان موضــع  -عنــي ســلطه زب مدرســان زب

تر از والدين و زبـان   به تعبير ديگر، مدرسان بيش. اند گر داشتهيتري نسبت به دو گروه د منتقدانه

ي را احسـاس  آموزان خطر لطمه خوردن زبان و فرهنگ بومي توسـط زبـان و فرهنـگ انگليسـ    

 النيالتحصـ  فـارغ  تواند اين باشـد كـه مدرسـان زبـان در ايـن پـژوهش،       يآن م ليدل كردند؛ يم

ـ    هاي مختلف رشته زبان انگليسي بوده شيگرا اي از مطالعـه در مـورد    زمينـه  شيانـد و همگـي پ

ت بـه  رود كه  آگاهي آنان نسـب  يبنابراين انتظار م؛ اند شناختي زبان انگليسي داشته مسائل جامعه
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عـالوه بـر ايـن،    . موقعيت كنوني زبان انگليسي در جهان نيز بيشتر از دو گروه ديگر بوده باشد

تــري در مقايســه بــا  مدرســاني كــه داراي مــدرك كارشناســي ارشــد بودنــد ديــدگاه منتقدانــه 

نـاجي  (اند  هاي پرسشنامه طراحي شده داشتهگان كارشناسي نسبت به مجموع گويهآموخت دانش

ن ميـزان  يتـر  دهـد كـه زبـان آمـوزان كـم      يآمده همچنين نشان م دست نتايج به).  2012ميداني، 

 تر گسترده يها اين واقعيت، ضرورت بحث. اند ديدگاه انتقادي را در اين مورد از خود بروز داده

هاي آمـوزش زبـان و ارتقـاي سـطح      شناختي زبان انگليسي در كالس -را در مورد ابعاد جامعه

عنـوان زبـاني    زبان آموزان بايد با جايگاه زبان انگليسي بـه . آورد يان به ميان مهاي فراگير يآگاه

  .    المللي كه متعلق به هيچ كشور خاصي نيست، آشنا شوند نيب

زبانـان و نقـش    يعني، به ترتيب، آموزش فرهنگ انگليسـي  -دوم و سوم  يها در مورد سازه

تري نسـبت بـه دو    مادران نگرش منتقدانه پدران و -هاي زبان انگليسي  فرهنگ بومي در كالس

گـر خواسـتار برجسـته شـدن     يدر واقع آنان بيش از دو گروه د. گروه ديگر از خود نشان دادند

زبانـان   فرهنگ انگليسي يها فرهنگ بومي در امر آموزش زبان و جلوگيري از القاي كامل ارزش

موضـوعات فرهنگـي، والـدين    دهـد كـه در مـورد     يبه تعبير ديگر، اين نتيجـه نشـان مـ   . بودند

ه بسـي تأسـف اسـت كـه در امـر      ياز سوي ديگر، ما. دهند يحساسيت بيشتري از خود نشان م

واقعيت آن است . دوشايد پررنگ نيستيبا كه چندان رسد يآموزش زبان، نقش والدين به نظر م

به روز افـزوده  فرستند روز  يهاي زبان م كه امروزه بر تعداد والديني كه فرزندانشان را به كالس

شود؛ بنابراين، نياز به شركت دادن پدران و مادران در مسائل مربوط به آمـوزش زبـان و بـه     يم

  . شود يروز بيشتر احساس م تر كردن نقش آنان در اين امر روزبه بياني ديگر، پررنگ

شود آن است كه در رابطه بـا سـازه سـلطه زبـان و فرهنـگ       يها ديده م افتهيكه در  يتناقض

نگليسي، تفـاوت معنـاداري ميـان نگـرش مدرسـان و والـدين وجـود دارد؛ نگـرش مدرسـان          ا

زبانان و جايگاه فرهنگ  آموزش فرهنگ انگليسي يها مورد سازه در كه يدرحال تر است؛ منتقدانه

بـه  . تري دارنـد  هاي زبان انگليسي، پدران و مادران زبان آموزان ديدگاه منتقدانه بومي در كالس

ـ از جايگـاه زبـان انگليسـي در پد    يتر ، مدرسان درك بيشبياني ديگر شـدن، نقـش    ده جهـاني ي

تـر از   زبانان و به حاشيه رفتن فرهنگ بومي دارند، اما والدين بيش انه فرهنگ انگليسييگرا سلطه
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آمريكـايي در  -مدرسان موافق ارائه فرهنگ بـومي و پرهيـز از ارائـه مطلـق فرهنـگ بريتانيـايي      

تـر آن باشـد كـه در ايـن مـوارد نيـز مدرسـان         يكه شايد منطق يدرحال د؛هاي زبان هستن كالس

تأمل اين است كه در بسياري از مؤسسات زبان به دليل قوانيني كـه در   نكته قابل. تر باشند موافق

انـد   شـوند، مدرسـان موظـف    ياي و بدون توجيهات علمي و تحقيقاتي وضع م قهياكثر موارد سل

ه انگليسي يها برخالف نظر متأسفانه، اين چهارچوب. عمل كنند شده نييتع يها چهارچوبطبق 

درسي كـه در مؤسسـات زبـان تعيـين      يها از طرفي ديگر، كتاب. المللي است عنوان زبان بين به

هستند كه با وجود مناسب بودن از نظر متـد آموزشـي، بـار فرهنگـي      ييها اكثراً كتابشوند،  يم

شـوند   ياين شرايط موجب م. باشند يم زبانان ه فرهنگ انگليسيبااليي دارند و  مطلقاً ارائه دهند

هـا و تـدريس    جز پيروي از قوانين آموزشگاه يا پيدا كنند و  چاره يا كه مدرسان نقش منفعالنه

ن كـه نسـبت بـه والـدين زبـان      يبنابراين، مدرسان بـاوجودا  شده نداشته باشند؛ نييتع يها كتاب

هـا نسـبت    تر از آن شناختي زبان انگليسي دارند، اما كم امعهاز شرايط ج يتر آموزان آگاهي بيش

  .  دهند يبه پررنگ شدن جايگاه فرهنگ بومي در امر تدريس، اهميت نشان م

انكار در دنياي امـروز   رقابليبديهي است ضرورت آموزش و يادگيري زبان انگليسي امري غ

بـه گفتـه   . سـت يي مخالفـت بـا آن ن  وجه به معنا چيه از اين قبيل به ييها است و  انجام پژوهش

 يهـا  اشتياق ما براي يادگيري زبان انگليسي بايد همـراه بـا درنظرداشـتن ارزش   ) 2007( 1براون

شناختي و فرهنگي تر به مسائل جامعه در واقع، آنچه مهم است توجه بيش. فرهنگ خودي باشد

  .آيد آموزش زبان انگليسي است تا اين مهم در خدمت فرهنگ و هويت ملي در

ن، انجـام آن در شـهرهاي   يپژوهش حاضر در سطح شهر مشهد به انجام رسيده است؛ بنابرا

كه در ايـن مطالعـه تنهـا از روش     ييازآنجا. ديگر ايران ممكن است نتايج متفاوتي را نشان دهد

ري روش كيفي وجود دارديكارگ مشابه با به يها استفاده شده است، نياز به انجام پژوهش يكم .

لعات بيشتر در مورد ارتباط سن، جنسيت و ميزان تحصيالت اين سه گروه با نگـرش آنـان   مطا

 . تواند حقايق بيشتري را آشكار سازد يهاي زبان م در مورد مسائل فرهنگي در كالس

 

                                                                 

١ Brown 
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  پيوست

  )سلطه زبان و فرهنگ انگليسي(هاي سازه اول گويه

  . زند يو فرهنگ ايراني لطمه نمعالقه روزافزون به زبان انگليسي در ايران به زبان 

  .ديگر شده است يها گسترش زبان انگليسي در دنيا موجب به حاشيه رانده شدن زبان

  .شدن زبان انگليسي، مضراتي دربردارد جهاني

  .ارتباط نداردگسترش زبان انگليسي در دنيا با اهداف سياسي يا اقتصادي 

  .كند يرا تهديد مديگر  يها زبانان، فرهنگ حاكميت فرهنگ انگليسي

  .زبانان در دنيا رابطه مستقيمي وجود دارد ميان آموزش زبان انگليسي و گسترش فرهنگ انگليسي

  .گذارد يها م شدن تأثير منفي بر تعدد فرهنگ جهاني

  )زبانان آموزش فرهنگ انگليسي(هاي سازه دوم گويه

طـور   بريتانيـايي را بـه  / ريكاييآموزش و يادگيري زبان انگليسي بايد آموزش و يادگيري فرهنگ آم

  .كامل در برداشته باشد

اش  يبه كسي باشد كه زبان مـادر ) از نظر فرهنگي(هدف در آموزش زبان انگليسي بايد شبيه شدن 

  .انگليسي است

  )هاي زبان انگليسي جايگاه فرهنگ بومي در كالس(هاي سازه سوم گويه

  .برجسته شودهاي زبان انگليسي  كالس در دينبافرهنگ ايراني 

  .ادگيري زبان انگليسي بايد در خدمت فرهنگ و هويت ملي باشدي
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