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نمایشااود زیارا نشااانگر روش زنااد ی و فرهنا
واژۀ «انگلیسیهای جهاانی» ،باا
زبااان جهااانی شااده اساا
خودشااان بهحسااا

آمریکااایی و بریتانیاایی نیسا  .اخیااراً

شاده اسا  .درواقا  ،زباان انگلیسای تبادیل باه یاک

و بهناادرت ویشااوران انگلیساای آن را بااهعنوان دارایاای

مایآورنااد .اصاال لااازم ایان اسا

کااه آمااوزش زبااان انگلیسای بااا

عرفهای فرهنگی آمیختاه و ارائاه شاود .ایان رویکارد تأکیاد دارد کاه زباان بایساتی باا
فرهن

آمیخته شاود و باه هماراه جنباههاای فرهنگای تادریس و فرا رفتاه شاود .ضامناً

فرض بار ایان اسا
فرهن ا

کاه جهاانیساازی اکثار ملا هاا را تحا

تاأییر قارار داده و یاک

جهااانی بااه وجااود آورده اس ا  .یک ای از دلای ال ای ان ادعااا وسااایل و کالاهااایی

هستند که در سراسار دنیاا اساتااده مایشاوند .مقالاۀ حاضار نقا
بااا جهانیشاادن ،شااکل یری بااافتی ،تااوان

فرهنگ ای ،مطال ا

معلمان بررسی میکند .نکتۀ مهمی را کاه ایان مطلا
مااوقعیتی اساا

درس ای ،زبااانآمااوزان و

تأکیاد مایکناد ،تاااوتهاای باین

کااه در آن زبااان تاادریس و فرا رفتااه ماایشااود .موقعیاا

باهعنوان زباان خااارجی و موقعیا
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 .1مقدّمه

زبااان انگلیساای یااک وساایلۀ ارتبااا ی مشااترا میااان کشورهاساا

کااه ویشااوران

مختلف از کشاورهای مختلاف بارای ایجااد ارتبااس و رسایدن باه ماهاومی مشاترا و قابال
درا ،آن را بااه کااار ماای یرنااد .اهمیاا

زبااان انگلیساای را در هاایچ مااوقعیتی از آمااوزش

زبان نمیتوان نادیده رف  .اماروزه جایگااه ایان زباان باهعنوان یاک زباان میاانجی جهاانی
تثبی ا

بی ازپاای

شااده اس ا  .در ای ان می اان ل این )1110( 0تأکیااد م ایکنااد کااه «بااه نظاار

میرسد زبان انگلیسی به یک ابازار ارزشامند تبادیل شاده اسا

ماورد نیااز

کاه بی ازپای

جهااان اس ا » (ص .)110 .بنااا بااه ات اۀ بهاتی اا ،1110( 1ص« )17 .انگلیس ای عماادهتاارین و
پرکاربردترین زبان جهاانی بارای اهاداف تحصایلی و شاللی اسا » .باه ایان منظاور ااهی
«حتی ا ر در مؤسسات آموزشای زباان آماوزش انگلیسای نباشاد ،زباان باومی و کتاا هاا و
مقالاااتی کااه بااه آنهااا رجااو ماایکننااد انگلیساای اساا » (کناادی ،1110 ،3ص.)31 .
ازآنجاییکااه زبااان انگلیساای نیااز ماننااد همااۀ زبااانهااای دنیااا در بِسااتری از فرهن ا
ماای یاارد ،یاااد یری زبااان انگلیساای علاااوه باار تااوان
فرهنگی اس

زبااانی ،نیازمنااد فرا یااری تااوان

(کولهین )1110 ،0و هار برناماۀ جاام آماوزش زباان انگلیسای ،بایاد باه ایان

جنبااه از یاااد یری زبااان اهمیا
فرهناا

شااکل

وی ا های قائاال شااود؛ ام اا مشااکل اینجاسا

کوچااک (عااادتهااا ،ساان هااا و رفتارهااای روزانااه) و فرهناا

کااه ماارز ب این
باازر

(تاااریخ،

جلرافیا و ادبیاات) در بیشاتر کلاا هاای آماوزش زباان انگلیسای کمرنا تر شاده اسا
این جنبه از فرهنا
نیساا

و

معمولااً چیازی بیشاتر از «یاک سار رمی اضاافی بارای آماوزش زباان»

(تساان  ،1111 ،5ص .)00 .بااه ورکلی هاار برنامااۀ مربااوس بااه آمااوزش زبااان و

یاااد یری شااامل چهااار عنصاار اصاالی اساا  :زبااانآموزان ،معلمااان ،مطالاا

درساای و

سیاس ا هااای اراِئااه شااده توس ا مؤسسااات آموزش ای .هرچنااد سااهامداران اصاالی درواق ا
زبانآماوزان و اهاداف ،نیازهاا و خواساتههاای آنهاا اسا  .مساألۀ عمادهای کاه بار نگارش
1. Lin
2. Bhatia
3. Kennedy
4. Culhane
5. Tseng
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بااه رونااد ی ااد یری تااأییر م ای اارارد ،نحااوۀ برخااورد مطال ا

معلمان و مؤسسات آموزشای مربو اه باا فرهنا

درس ای،

مقصاد اسا

کاه در ایان میاان معلماان و

کتااا هااای درساای در شااکل یری دیااد اه زبااانآموزان نسااب

و زبااان مبااد و

مقصد و جایگاهشان در میاان ایان دو ،نقا

بااه فرهن ا

باهسازایی ایااا مایکنناد (پی قادم و صاادقی،

 .)1100یاااد یری زبااان بااهتنهایی خسااته کننااده اساا  ،امااا غناای کااردن آن بااا برخاای از
عناصر فرهنگی موجا

نشااس و سارزند ی آن مایشاود .در بخا هاای بعادی جنباههاا و

رواب ا مختلااف ب این زبااان و فرهن ا
مختلف از فرهن

شاار داده خواهااد شااد .شااکل ( )0برداش ا

افااراد

را نشان میدهد:

 .2فراگیری زبان و آموزش فرهنگ

لازمۀ یاک ارتبااس ماؤیر ایان اسا

کاه زباانآموزان از دیاد اه و نگارش فرهنا

دیگار

درا مناساابی داشااته باشااند (مظا ارزاده و آژیااده .)1107 ،تساان  )1111( 0تأکیااد ماایکنااد
کااه «موفقیا
دانااا

در یاااد یری زبااان مشااروس باار فرا یااری دانا

فرهنگااای را بااارای ایجااااد ارتبااااس و افااازای

فرهنگاای اسا ؛ زبااانآموزان

درا مطلبشاااان در زباااان مقصاااد

فرامی یرنااد» (ص)03 .؛ امااا نکتااۀ اصاالی قاباال تأماال ،هاادف زبااانآموزان از یاااد یری
1. Tseng
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اس  .درواق اهداف زباانآموزان تعیاین مایکناد کاه تاا چاه انادازه نیااز اسا

در کلااا

بااه موضااو فرهناا
توان

ا رچه بر اهمی
آمااوزش فرهن ا

کاه

پرداختااه شااود .تسااو )1115( 0خا رنشااان ماایکنااد کااه

فرهنگای تأکیاد شاده اسا « ،مطالا

و تکنیاکهاای خااص بارای

 ...هم نااان نامشااخص اس ا » (ص .)01 .آلااوارز ( )1111هم ن این بی اان

میکناد کاه «الگاوی مشاترا و واحادی بارای آماوزش زباان خاارجی وجاود نادارد» (ص.
 .)035مشااکل اینجاس ا

کااه در بیشااتر مواق ا  ،مؤسسااات آموزشاای اهااداف و ارزشهااای

خااود را تحمیال مایکننااد .ازایاانرو زبااانآموزان و اهااداف یااد یری آنهااا تااا حاادی نادیاده
رفت اه م ایشااود .هم ن این اااهی اوقااات مؤسسااات آموزش ای مربو ااه روشهااا و مطال ا
درساای را باادون در نظاار اارفتن نیازهااا ،خواسااتههااا و کمبودهااای زبااانآموزان تعیااین
م ایکننااد .ابتاادا بای اد مشااخص کن ایم کااه م ایخااواهیم فرهن ا ِ چااه کس ای و کجااا را بااه
زبااانآموزان خااود بشناسااانیم :فرهناا

مقصااد ،فرهناا

مبااد یااا فرهناا

بااینالملاال.

دوغان ااای آکتونااا )1112( 1اظهااار م ایکنااد کااه «در بیشااتر موقعی ا هااای زبااان انگلیس ای
باااهعنوان زباااان خاااارجی ،اهاااداف آماااوزش زباااان و اصاااوک مشاااارک

در کلاااا

باااا

موقعیا هااای زبااان انگلیسای بااهعنوان زبااان دوم متااااوت هسااتند» (ص .)183 .در حقیقا
در موقعیاا هااای آمااوزش زبااان انگلیساای بااهعنوان زبااان دوم ،زبااانآموزان بااهراحتی
مایتواننااد فرهنا
مسااتقیماً ،فرهنا

پااریر شااوند ،یعنای خااود را بااا فرهنا

جدیاد وفااد دهنااد .زبااانآموز،

مقصااد را مایبینااد ،حااس مایکنااد و بااا آن در تعاماال اسا  .هرچنااد در

موقعی ا هااای آمااوزش زبااان انگلیس ای بااهعنوان زبااان خااارجی ای ان تلیی ار دشااوار و اااه
غیارممکن اسا  .ازایاانرو مااک کای ( )1113بیاان مایکنااد کااه «یاک روش مناسا

باارای

آموزش زباان باهعنوان یاک زباان باینالمللای بساتگی باه ایان دارد کاه متخصصاان محلای
آمااوزش زبااان انگلیس ای ،جهااانی بیندیشااند ام اا بااومی رفتااار کننااد( »...ص .)005 .در ای ان
میاان س ا

( )1111باار ای ان عقی اده اسا

کااه تاادریس کلاس ای بای اد باار اسااا

نیازهااای

فااردی زبااانآموزان باشااد نااه حقاااید فرهنگای غیار قاباال انعطاااف و کلای؛ بنااابراین سا
1. Tsou
2. Dogancay-Aktuna

کنکاشی در توان
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اظهااار م ایکنااد کااه «بااهجای ی اک رویکاارد فرهنگ ای آشااکار ...الگوهااای تعاااملی درنهای ا
دقیدتر و موفقی آمیزتر خواهند بود» (ص.)051 .

شااکل ( )1نق ا

اهااداف مختلااف در آمااوزش و ی ااد یری فرهن ا

ازایااانرو بسااایار مهااام اسااا

را نشااان م ایدهااد.

کاااه قبااال از آغااااز هر وناااه فعالیااا  ،اهاااداف مختلاااف
قارار یارد .ایان امار مایتواناد از ریاد

دس اندرکاران در نظر رفتاه شاده و در اولویا

فرآیند تحلیال نیازهاا و باا اساتااده از توزیا پرسشانامه باه زباانآموزان ،مصااحبۀ صامیمانه
بااا معلمااان و پر وجااو در مااورد اهااداف موسسااه آموزش ای مربو ااه انجااام شااود .در ای ان
مواقا در نظاار اارفتن نقا

جامعااه از اهمیا

بالااایی برخااوردار اسا  .بااه ایان دلیال کااه

برخاای از جواماا آزاد هسااتند و ازایاانرو فرهناا

مقصااد و بااینالملاال در آنهااا بااهراحتی

میتواند ارائاه و باه اجارا راشاته شاود .بااینحااک برخای از جواما کاملااً بساته هساتند و
فرهن های دیگر را در آنها نمیتوان بهراحتی به زبانآموزان ارائه داد.
آمااوزش و یاااد یری فرهناا

مقصااد در موقعیاا هااای انگلیساای بااهعنوان یااک زبااان

خااارجی احتمال ااً دشااوار اس ا  .کاارم

( )1110بهدرسااتی اسااتدلاک م ایکنااد کااه معنااا از

ریاد تعاماالهااای حضااوری شااکل مای یارد؛ بنااابراین آمااوزش و یااد یری حقاااید دقیاد
فرهن

مقصاد در کلاا

به ایان دلیال دشاوار اسا

دشاوار اسا  .سا

( )1111معتقاد اسا

کاه آماوزش فرهنا

کاه «نتاایج تأسافبااری نظیار تحریاف فرهنا هاای بیگاناه باا
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کلیشاههاای متاداوک و ارائاه ایان فرهنا هاا باهعنوان «دیگاران» یکپارچاه و مناعال

بااهجای عناصااری پویااا و انعطافپااریر دارد» (ص .)050 .هااارومی ( )1111هم نااین بیااان
مایکنااد کااه می ازان دانش ای کااه از فرهنا

مقصااد در کلااا هااای انگلیس ای بااهعنوان زبااان

خاارجی حاصال مایشاود ،محادود اسا  ،زیارا «زماان موجاود بارای آنهاا محادود اسا »
(ص .)50 .در ایاان میااان نالاا

( )1112خا رنشااان ماایکنااد کااه بیشااتر زبااانآموزان

انگلیساای بااهعنوان زبااان خااارجی بااا غیاار انگلیساایزبانها ،انگلیساای صااحب
بنابراین برای این کار نیازی به یاد یری فرهن

ماایکننااد؛

آمریکایی یا بریتانیایی ندارند.

باه ورکلی بااراون )1111( 0پیشانهاد مایکنااد کاه زبااانآموزان مایتوانناد از دانا
خود بارای فرا یاری زباان و فرهنا
زباان انگلیسای «ایان اسا

اولیاۀ

بهاره ببرناد .یاک راهبارد مهام بارای یااد یری آساان

کاه روی فرهنا هاای بااومی تمرکاز کنایم» (نالا  ،1112 ،ص.

 .)311از ای ان ری اد زبااانآموزان م ایتواننااد متااونی بااه زبااان انگلیس ای در مااورد کشااور و
فرهن

باومی خاود کاه باه آن تسال دارناد ،بخوانناد و بنویساند .باا ایان کاار زباانآموزان

احسا

کرده و باا آساود ی خاا ر مایتوانناد در ماورد موضاوعات آشانا مطالعاه و

آرام

ا ا و و کننااد .بااه ای ان منظااور مااک ک ای )1113( 1بیااان م ایکنااد کااه «مطال ا
انتخاا شااده بایاد للااات و ا لاعااتی کااه شااامل مطاالبی در زمیناۀ فرهنا

درساای

بااومی اسا

در

1. Brown
2. McKay

کنکاشی در توان
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اختیااار زبااانآموزان قاارار دهااد» (ص .)001 .هم نااین باارای آشاانایی زبااانآموزان بااا
فرهن های بینالمللی از ریاد زباان انگلیسای ،مایتاوانیم مباحا
هااوا ،نااابودی جنگاالهااا ،رشااد جمعیا  ،رمااای
ی اریم .مطمئن ااً موضااوعات جال ا
می اان فرهنگ ای ساارع

کلای از جملاه آلاود ی

جهااانی و غیاره را ارائااه داده و بااه کااار

و آشاانا ،فرا ی اری زبااان را تقوی ا

کاارده و بااه دان ا

م ایبخشااد .علاااوه باار ایاان ،بااد اتااه ناااجی میاادانی و پی قاادم

( ،)1101نجاناادن فرهناا

بااومی در کتااا هااای آمااوزش زبااان انگلیساای ،مزیاا هااای

بساایار دیگااری هاام دارد .انتخااا

یااک محتااوای آشاانا رونااد یاااد یری را تسااهیل ماایکنااد،

قاادرت شااناختی زبااانآموزان را افاازای

ماایدهااد و نق ا

مثب ا

منطقااۀ مجاااور رشااد را

بااهعنوان دری ااهای باارای شااکل یری هویاا

و توانمندسااازی تسااری ماایکنااد (کااامینز،0

 .)0770درواق ناعادلاناه و غیار معقاوک اسا

بیگاناه را

کاه باار مسائولی

زباان و فرهنا

باار دوش زبااانآموزان قاارار ده ایم .در مراحاال اولی اۀ ی ااد یری ،زبااانآموزان هاام در مطال ا
زبااانی (للاا  ،دسااتور زبااان و کاااربرد) و هاام در مطالاا
ازاینرو ارائه مباحا

و موضاوعات آشانا و باومی باه زباان انگلیسای بارای انگیازه دادن باه

زبااانآموزان و ایجاااد یااک وضااعی
حقیق ا

مطال ا

فرهنگاای نقاااس ضااعف دارنااد.

حمااایتی باارای فرا یااری زبااان سااودمند اساا  .در

فرهنگ ای خااارجی و بیگانااه باارای زبااانآموزان کاام ساان و ساااک دشااوار

اس ا ؛ بنااابراین اسااتااده از مطال ا

درس ای عمااومی و ساااده مای اد اس ا  .مطال ا

فرهن ا

مقصااد را ماایتااوان در مرحلااۀ متوسااطه بااه زبااانآموزان معرفاای کاارد .درنتیجااه وقتاای
زبااانآموزان بااا فرهن ا

مبااد (مرحل اۀ ابتاادایی) و فرهن ا

شدند ،میتاوانیم در مرحلاه پیشارفته مطالا
یریم .دلیل

ایان اسا

اندازۀ کافی رشد و پیشارف

مقصااد (مرحل اۀ متوسااطه) آشاانا

درسای میاان فرهنگای را ارائاه داده و باه کاار

کاه در مرحلاۀ پیشارفته ،قادرت اساتدلاک و ادراا زباانآموزان باه
داشاته تاا بتوانناد فرهنا هاای مختلاف را بااهم مقایساه کارده

و از هم تمییز دهناد .شاکل ( )3باه ور خلاصاه مراحال فرا یاری زباان و اناوا فرهنا هاا
را نشان میدهد.

1. Cummins
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بااه ورقط زبااان انگلیس ای ی اک وس ایلۀ ارتبااا ی می اان فرهن ا هااای مختلااف اس ا  .از
لحاظ فنی این زبان یک زبان واساطه در باین ملا هاای مختلاف اسا  .اتاه مایشاود کاه
جهااانیسااازی از ریااد زبااان انگلیساای و اینترناا

رفتااه اساا  .مساالماً زبااان

ساارع

انگلیساای نقاا

فرهنگاای جدیاادی را در ایاان فرآینااد باار عهااده رفتااه اساا ؛ بنااابراین

مایتااوان اا

کااه از آن باارای تحقاد

کااه زبااان انگلیسای وی ای مشااترا افاارادی اسا

بخش ایدن بااه اهااداف شخص ای خااود اسااتااده ماایکننااد .کاااچرو )0785( 0بهدرسااتی بیااان
ماایکنااد کااه «ایاان زبااان تنهااا تااا حاادودی شاایوۀ زنااد ی بریتانیااایی و آمریکااایی را
دربرمای یارد» (ص .)21 .ایان فرآینااد اسا

کااه بااه آن «انگلیسایزدایاای» 1زبااان انگلیسای

اته میشود .ازایانرو بناا بار ادعاای ماک کای (« )1113مالکیا
آن ساال
فرهن

م ایشااود» (ص .)001 .بااه اتااۀ کاایس و ونینجاار

3

یاک زباان باینالمللای از
(« ،)1103دیااد اه راکاادی از

که بارای دهاههاا آماوزش زباان انگلیسای را تح الشاعا قارار مایداد جاای خاود

را بااه ماادکهااای پویاااتر داده اسا ( »...ص .)11 .آنهااا در ادامااه بیااان ماایکننااد کااه بااا روی
کااار آماادن «یااک رویکاارد فراملیتاای 0یااا جهااانی محلی کااه روی پی یااد ی و چنااد انگی
فرهنگاای تمرکااز دارد» (ریساایجر ،1100 ،5ص ،)085 .فرهناا

دیگاار یااک ماهااوم ملاای

ندارد و نمیتوان تعریف واضحی برای آن ارائه داد.
بنااابراین سااؤالاتی کااه پای

مایآیاد ایان اسا  :فرهنا ِ چااه کسای بایاد آمااوزش داده

شااود چااه نااو فرهنگای را بایاد آمااوزش داد چگونااه بایاد فرهنا

آمااوزش داده شااود

پاسخ به این سؤالات باهوی ه «در مناا د آسایایی کاه انگلیسای اغلا

باا رشاته اساتعماری

در ارتباس اسا

و زباانهاا محتاوای سیاسای ،ایادئولوژیکی و فرهنگای را دربار مای یرناد»

بسااایار دشاااوارتر اسااا

(کااایس و ونینجااار ،1103 ،ص .)11 .باااراون ( )1111در ایااان

خصااوص اظهااار مایکنااد کااه یااد یری فرهنا

«تجربای اسا  ،فرآیناادی کااه ساااکهااا بااه

وک میانجاماد( »...ص .)081 .بااینحااک ادعاا مایشاود کاه «فرهنا

قلا

آماوزش زباان

1. Kachru
2. De-anglicisation
3. Kiss & Weninger
4. transnational
5. Risager

کنکاشی در توان
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دوم اس ا » (روس ال ،سااتاین باااا و بلن ای ،1111 0ص .)001 .بااهعلاوه اتااه م ایشااود کااه
مقصااد جاادا کاارد (کورتااازی و

حقیقتاااً یاااد یری زبااان را نمیتااوان از یاااد یری فرهناا

جااین ،0777 ،1ص .)071 .هم ن این باارای ی ااد یری ی اک زبااان ،فاارد بای اد دربااارۀ مااردم و
فرهنا

آن آ اااهی لااازم را داشااته باشااد .بااااینوجود ،بااا سااترش زبااان انگلیسای بااهعنوان

ی اک زبااان جهااانی ،فاارض مبن ای باار اینکااه زبااان و فرهن ا
دارناد ،باه چاال

کشایده مایشاود .دلایل

ایان اسا

باااهم ارتبااا ی جداییناپااریر

کاه بیشاتر ماردم زباان انگلیسای را

برای اهادافی غیار از تعامال باا ویشاوران باومی انگلیسای یااد مای یرناد .باه ایان منظاور
بیشااتر زبااانآموزان نیااازی بااه یاااد یری فرهناا

بریتانیااایی یااا آمریکااایی ندارنااد .آنهااا

انگلیسی را به دلایال مختلاای مایآموزناد؛ بارای مثااک ،بارای باه دسا

آوردن یاک شالل،

ترفی ا در شاالل خااود ،دسااتیابی بااه ا لاعااات علم ای ،ورود بااه دانشااگاههااای معتباار ،کااار
کردن با افراد غیر باومی دیگار و غیاره .ازایانرو ماک کای ( )1113بار ایان بااور اسا

کاه

«زباانآموزان نیاازی باه فرا یاری قواعااد فرهنگای ویشاوران باومی آن زبااان ندارنااد» (ص.
 .)001نال  )1112( 3در این رابطاه بیاان مایکناد کاه «جهاانیساازی زباان انگلیسای ،مقولاۀ
چگااونگی تاادریس فرهناا
زبان باین تادریس فرهنا
بزر

را پی یااده ماایکنااد( »...ص .)310 .ازایاانرو اااهی معلمااان
کوچاک (عاادتهاا ،سان هاا و رفتارهاای روزاناه) یاا فرهنا

(تاریخ ،جلرافیا و ادبیات) سردر م میمانند.
در دهااههااای اخیاار عبااارت «انگلیساایهااای جهااانی( »0پنیکااوا )0770 ،5جهاا

سااتردهای پی ادا کاارده اس ا  .ای ان بااه آن معناس ا
فراوانی دارد .حقیقا

ایان اسا

کااه زبااان انگلیس ای نااو و کاربردهااای

کاه افاراد مختلاف در کشاورهای مختلاف زباان انگلیسای

را به کار می یرند و بایشاک نمایتاوان انتظاار داشا

کاه بتاوان آن را باه ارز صاحیح و

بااد قواعااد پی نویساای شااده توس ا متخصصااان دسااتور زبااان بااه کااار رف ا ؛ و چااه
خوشمان بیایاد چاه نیایاد ،ازآنجاییکاه افاراد مختلاف باا ساطح مهاارت زباانی متاااوت آن
1. Rowsell, Sztainbok & Blaney
2. Cortazzi & Jin
3. Nault
4. World Englishes
5. Pennycook
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را بااه کااار م ای یرنااد ،ساااختار دسااتوری ای ان زبااان در ااوک ای ان فرآینااد آس ای
صدمه میخاورد .بعاد از جنا

دی اده و

جهاانی دوم ،بیشاتر ماردم زباان انگلیسای را باهعنوان زباان

دوم و یااا بااهعنوان یااک زبااان خااارجی بااه کااار رفتنااد .بااینحاااک اصااطلا «امپریالیساام
زبااانی» (راجاقوپالااان )0777 ،0دیگاار قاباال قبااوک نیساا  .ملاال و اقااوام مختلااف از زبااان
انگلیساای در مکالمااات روزانااه ،تجااارت ،آمااوزش ،تعاملااات و معاملااات خااود باارای
رسیدن به اهدافشان اساتااده مایکنناد؛ بناابراین در این وناه کاربردهاای زباان ،هایچ نشاانی
از سلطۀ فرهن

آمریکایی و یا بریتانیاایی دیاده نمایشاود کاه اغلا

باه آن انگلیسایزدایای

زبان انگلیسی اته میشود.
در دهااههااای اخیاار اکثاار کشااورها از زبااان انگلیساای باارای انجااام معاملااات اقتصااادی
ب اینالملل ای خااود اسااتااده م ایکننااد .ازایاانرو بااا ا مینااان م ایتااوان اظهااار کاارد کااه زبااان
انگلیسی بهعنوان یک زبان واسطه یاا زباان کمکای عمال مایکناد تاا جواما مختلاف را باه
هم پیوناد داده و نیازهاای آنهاا را تاأمین کناد .درواقا ماا مایتاوانیم صارفنظار از کشاور
خاص ای کااه زبااان انگلیس ای بااه آن تعلااد دارد ،آن را بااهعنوان زبااان ب اینالملل ای ی ااد کن ایم.
ازایاانرو مااک کاای ( )1113تأکیااد ماایکنااد کااه «اکنااون زمااان آن فاارا رساایده اساا
ویشااوران دوزبانااۀ انگلیساای ،مالکیاا

کااه

زبااان انگلیساای را پریرفتااه ،از آن باارای اهااداف

خااود اسااتااده کاارده و بااد نیازهایشااان آن را تلییار دهنااد» (ص)001 .؛ بنااابراین مایتااوان
اساتدلاک کارد کاه «انگلیسایزدایای» یاک فرآیناد اجتمااعی-فرهنگای اسا

کاه در آن زبااان

انگلیسای باادون هیچ ونااه تااأییر امپریالیسااتی ،آزادانااه توس ا افااراد مختلااف بااهعنوان زبااان
دوم ی اا ی اک زبااان خااارجی بااه کااار رفتااه م ایشااود .در این ونااه مااوارد زبااان انگلیس ای
نشااانگر جنبااههااای فرهنگاای ،آدا ورسااوم غرباای نیساا  .درنتیجااه معلمااان غیاار بااومی
ماایتواننااد باادون احسااا

ناااه زبااان انگلیساای را آمااوزش دهنااد .درهرحاااک اصااطلا

«انگلیسایهااای جهااان» حاااکی از ایان اس ا

کااه اشااخاص غی ار بااومی در زنااد ی روزماارۀ

خااود از زبااان انگلیساای باارای رفاا نیازهااای ضااروری خااود اسااتااده ماایکننااد .پیامااد
«انگلیسیهای جهاان» ایان اسا

کاه اشاخاص غیار باومی آن زباان را باه کاار مای یرناد و
1. Rajagopalan

کنکاشی در توان
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در ااوک ای ان فرآینااد یکپااارچگی ساااختار آن در هاام م ایشااکند .عل ا

آن ای ان اس ا

کااه

تعاملکنناد ان روی انتقااک معناا تمرکاز مایکنناد و سااختار باه ورکلی فراماوش مایشاود.
این ونه موارد بیشتر در اتماان اتااری اتااا مایافتاد زیارا حاا ظااهر زباان در آن باه
اندازه اتماان نوشاتاری اهمیا

نادارد .در اتماان نوشاتاری (ایمیال ،ناماه ،قارارداد ،مقالاه

و غیره) کاه باه ور عماده توسا افاراد تحصایلکرده انجاام مای یارد ،حاا ظااهر بسایار
مهم اس  .شکل ( )0خلاصۀ اتههای ما را بهوضو نشان میدهد:

«جهااانیسااازی» 0یااک واقعیاا

عیناای اساا

کااه وجااود دارد ،سااترش مااییابااد و

نمیتوان از آن چشمپوشای یاا رهاایی پیادا کارد .جهاانیساازی را مایتاوان از دیاد اههاای
مختلااف مااورد مطالعااه قاارار داد .بااینحاااک همان ونااه کااه بلاااا )1110( 1تأکیااد دارد «در
مااورد موضااوعات مربو ااه بههیچوجااه تااوافقی وجااود ناادارد» (ص .)15 .پ وهشااگران
مختلف جهانیسازی را باه روشهاای مختلاای تعریاف کاردهاناد .بارای مثااک ،هلاد و ماک
اارو )1113( 3از آن بااهعنوان «تلییاار یااا تحااوک در مقیااا

سااازمان اجتماااعی انسااان کااه

جواما دور را بااه هاام پیونااد داده و دسااتیابی بااه روابا قاادرت در میاان منااا د قااارههااای
عمااده جهااان را سااترش ماایدهااد» یاااد کااردهانااد .هم نااین بااد اظهااارات شااریای و
یارمحماادی ( )1103جهااانیسااازی را ماایتااوان از دو دیااد اه مااورد مطالعااه قاارار داد :در
1. globalization
2. Block
3. Held & McGrew
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دید اه اوک ،جهانیساازی باه معنای غربایساازی و آمریکااییساازی اسا ؛ اماا در دیاد اه
دوم اته میشود که جهانیساازی «قارار نیسا

کاه تماامی ملا هاا را همساان کناد ،بلکاه

بایاد آنهاا را باا ونااههاای بیشاتر و هم نااین تاااوتهاای ساترده ملا هاای باومی آشاانا
ساااازد» (خواجاااوی و عباسااایان ،1100 ،ص .)080 .ماااا بهسااااد ی مااایتاااوانیم تاااأییر
جهااانیسااازی را در غااراها و یااا فساا

فودهااای روزانااه خااود مثاال «کاای اف ساای»،0

«سوشاای» و «مکدونالااد» 1یااا نوشاایدنیهااایی نظیاار «کوکاکولااا»« ،اسااپرای » 3و «میلااو»
ببینیم .هماین اور خودروهاایی کاه ساوار مایشاویم مانناد :مرساد
بااهعلاوه ،فرهناا

0

بناز ،تویوتاا یاا پا و.

للاا هااای تکزبانااهای کااه اسااتااده ماایکناایم (از جملااه آکساااورد،

کمبریج ،وبستر و غیره) ،از جملاه کتاا هاای منبا باینالمللای در سراسار جهاان بهحساا
میآیند .تمامی ایان مثااکهاا تاأییر جهاانیساازی را در زناد ی روزمارۀ ماا نشاان مایدهاد.
آن ه روشن اس
و یااا اجتنااا

ایان اسا

کاه ماا بهساختی مایتاوانیم از تاأییر جهاانیساازی جلاو یری

کناایم؛ بنااابراین ماایتااوان ااا

کااه از چنااد منظاار ماایتااوان بااه مسااألۀ

جهااانیسااازی پرداخاا  :اجتماااعی ،اقتصااادی ،سیاساای و آموزش ای .مقالااۀ حاضاار بااه ور
عمده روی نق

و تأییر آموزشی جهانیسازی تمرکز دارد.

نقطۀ مقابال واژه جهاانیساازی ،اصاطلا «باومیساازی» 5اسا  .باومیساازی مایتواناد
به معنای موردی باشد که به یاک منطقاه یاا کشاور خاصای تعلاد دارد مانناد مراسام سانتی،
غرا ،نوشایدنی ،لباا
باهم ترکیا

و غیاره .بااینحااک در سااکهاای اخیار جهاانیساازی و باومیساازی

شاده و واژه جدیادی را پدیاد آوردهاناد« :جهاان محلای شادن» .2در حقیقا ،

جهااان محلاای شاادن بااه تلایااد جهااانیسااازی و بااومیسااازی اشاااره دارد و عناصاار و
جنبااههااای هاار دو واژه را درباار ماای یاارد .همان ونااه کااه کوریااو
اشاااره م ایکننااد ،ای ان واژه «تعاماال ب این محل ای و جهااانی» اس ا

و پویااوک)1101( 1

(ص .)3 .قضاااوت ای ان
1. KFC
2. McDonald
3. Sprite
4. Milo
5. localization
6. glocalization
7. Corrius & Pujol

کنکاشی در توان
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مساأله کااه آیاا تااأییرات جهااانیسااازی روی تکتااک ملا هااا مثبا

اسا

یاا مناای ،کااار

دشواری اس  .هرچند مایتاوان ادعاا کارد کاه بارای فرهنا هاای مختلاف مزایاا و معاایبی
دارد .ایان بسااتگی بااه هاار ملتای دارد کااه آن را چگونااه تعریاف کنااد و از قواعااد فرهنگای،
سن ها و میراث خاود حراسا

کناد .چیازی کاه واضاح اسا

نمایتوانااد در براباار تااأییرات جهااانیسااازی از خااود محافظا
یکشاابه اتاااا نماایافتااد ،زیاارا فرآیناادی پایاادار اساا

ایان اسا

کاه هایچ ملتای

کنااد .درواقا جهااانیسااازی

کااه بهتاادریج در سراساار جهااان

سترش مییابد.
یک ای از فوای اد برجسااتۀ جهانیشاادن ایاان اس ا

کااه مااردم فرهن ا هااای مختلااف بااا

شیوههای زند ی و عادتهای هام آشانا مایشاوند .ماردم از ایان ریاد مایتوانناد نگارش
خود را نسب
یک فرهنا

به فرهن ها و سن هاای دیگار وسای تار کنناد .ایان باه آن معناا نیسا

کاه

خااص باه داخال یاک کشاور راه پیادا کارده و سابک زناد ی ماردم را تلییار

میدهد .اعتقاد بار ایان اسا

کاه ا ار کشاوری دارای فرهنگای غنای باشاد ،هایچ فرهنگای

نمایتوانااد بااهزور در آن ناااوک کنااد .ازایاانرو مایتااوان دیاد اه هااارومی )1111( 0در مااورد
تصادم فرهن ها را زیار ساؤاک بارد و باهجای آن موضاو رشاد فرهنا هاا را مطار کارد.
علاوه بر این ،کشورهای مختلاف مایتوانناد از ریاد فرآیناد جهاانیساازی تباادک دانشاجو
و یاا متخصااص کاارده و دانا

خااود را پربااارتر کننااد .رشااته از ایان ،کشااورهای مختلااف

ماایتواننااد متخصصااانی در زمینااههااای مختلااف را وارد و صااادر کاارده و از ایاان ریااد
صنع  ،کشاورزی ،پزشکی و علوم و دان

خود را بهبود ببخشند.

بااااینوجود ،زین اۀ سااادۀ جلااو یری از تااأییر جهااانیسااازی ،بهتاارین راه حاال بااه نظاار
نم ایرسااد .دل ایل

ای ان اس ا

کااه فرآینااد جهااانیسااازی بااه هاار ریق ای م ایتوانااد بااه

کشااورهای مختلااف راه یابااد؛ بنااابراین تنهااا راه عاقلانااه ،غنیسااازی فرهن ا هااای بااومی و
افازای

فهام مااردم بارای رویاارویی بااا فرهنا هاا ،افااراد ،محصاولات و خادمات مختلااف

اس  .درنهایا  ،ایان ماردم هساتند کاه مایتوانناد خاوبی یاا بادی وقاای و محصاولات را
شناسایی ،مشاهده و درا کنناد .بایاد ایان فرصا

در اختیاار ماردم قارار بگیارد تاا بتوانناد
1. Harumi
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ی اا مزای اای کالاهااا و رفتارهااای بیگانااه را خودشااان بررس ای کننااد .پیش اینۀ ماارهبی،

فرهنگاای و تحصاایلی افااراد ،نحااوۀ برخوردشااان بااا فرآیناادهای جهااانیسااازی را تعیااین
میکناد .بیکار )1101( 0معتقاد اسا
از انتخااا

مطالاا

کاه «جهانیساازی روی تماامی فعالیا هاای معلماان

درساای رفتااه تااا یااافتن مناساا تاارین نااو زبااان انگلیساای ،تااأییر

ماای اارارد» (ص .)23 .ماهااومی کااه از بحا
دس

میآید ،آمادهسازی مطالا

ماارکور در رابطااه بااا آمااوزش و یااد یری بااه

درسای مناسا  ،باهوی ه کتاا هاای درسای بارای تقویا

روند فرا یری اسا  .آشانایی باا فرهنا هاای مختلاف و چندبعادی باودن نیازهاای محای
کار و بازار مدرن میتواند به راحاان کتاا هاای درسای کماک کناد تاا بتوانناد کتاا هاای
مایااد و جااالبی را باارای زبااانآموزان ارائااه دهنااد (هایلنااد .)1112 ،1هم نااین ازآنجاییکااه
نیازهااای روز جهااان ماادرن در سراساار جهااان نساابتاً یکسااان اساا  ،معلمااان زبااان درا
بهتااری نسااب

بااه نیازهااا ،کمبودهااا و خواسااتههااای زبااانآموزان دارنااد .بااهعلاوه معلمااان

زبااان بااا بررساای دقیااد نیازهااای فعلاای زبااانآموزان ماایتواننااد رویکردهااا ،متاادها و
تکنیااکهااای مطلااو تااری را باارای تاادریس زبااان بر زیننااد .در ایاان میااان ،معلمااان بااا
بررساای نیازهااای مقصااد ماایتواننااد مهااارتهااایی را انتخااا

و روی آن کااار کننااد کااه

زبانآموزان در آنها نیااز باه تمارین بیشاتری دارناد :مهاارت شانیداری ،اتااری ،خوانادن و
نوشتن .مهمتر اینکه جهانی کاردن مایتواناد دیاد اه ماردم در ماورد زباان خاارجی و زباان
دومی که به کار می یرند را تحا

تاأییر قارار دهاد؛ چاه مثبا

جهاانیسااازی مایتوانااد تااأییر فو العاادهای روی سیاسا

باشاد چاه مناای .در پایاان،

آموزشای یاک کشااور راشااته و

ااامهااای عظیماای را بااه سااوی آمااوزش و ی ااد یری زبااان سااو دهااد .شااکل ( )5تااأییر
جهانیسازی بر آموزش و یاد یری زبان را به تصویر میکشد:

1. Baker
2. Hyland

کنکاشی در توان
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در موقعیاا هااای غیاار انگلیساایزبان (از جملااه مااواقعی کااه انگلیساای بااهعنوان زبااان
خارجی به کار رفتاه مایشاود) ،نقا

معلماان ،زباانآموزان و فعالیا هاای کلاسای اغلا

بین فرهن هاا متاااوت اسا  .واضاح اسا
تعدیل نمیشوند .اصلیترین بخا

کاه برداشا هاای متاااوت هماواره بهسااد ی

مساأله ایان اسا

کاه باا جهاانیساازی زباان انگلیسای،

استااده از اینترن  ،مااهواره و برناماههاای تلویزیاونی ،ماهاوم فرهنا

دسا خاوش تحاوک

بزر اای شااده اساا  .بااه ور عمااده آمااوزش و یاااد یری زبااان انگلیساای بیشااتر در
موقعیاا هااای انگلیساای بااهعنوان زبااان خااارجی کااه زبااانآموزان در آن مشااتا یاااد یری
زبااان هسااتند ،انجااام ماای یاارد .در این ونااه مااوارد ،آمااوزش زبااان انگلیساای بایااد بااد
نیازهااای زبااانآموزان باشااد زی ارا آنهااا اهااداف شخص ای متااااوتی دارنااد .در ای ان فراینااد
زبااانآموزان بهتاادریج ماایتواننااد تااااوتهااای بااین فرهناا
مشاااهده و تحلی ال کننااد و درنتیجااه ی اک باف ا
مقطا  ،سا  )1111( 0باار ایان باااور اسا

بااومی و فرهناا

مقصااد را

زبااانی و فرهنگ ای را شااکل دهنااد .در ای ان
کااه تصااور اینکااه مااردم یاک کشااور مشخصااً

دید اههای فرهنگای یکساانی دارناد ،اشاتباه اسا  .او معتقاد اسا

کاه اروههاای خاصای

از مااردم هسااتند کااه صاارف نظاار از کشااوری کااه در آن زنااد ی م ایکننااد ،وجااه اشااتراا

1. Guest
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زیاادی دارنااد .بااهعنوانمثاک پزشااکان ،داروسااازان و پرسااتاران عماادتاً دیاد اههااای یکسااانی
دارند.
ایاان یااک واقعیاا

غیرقاباال انکااار اساا

کااه مؤلاااههای زبااانی بااهتنهایی نشاااندهندۀ

یااد یری زبااان نیسا  .روساال و همکاااران  )1111( 0تأییااد مایکننااد کااه «آن یاک فراینااد
پی یااده شااکل یری هویاا

اساا ( »...ص .)053 .بااه ایاان منظااور ویدوسااون)0778( 1

اشاااره مایکنااد کااه «ا اار دیاد اه مشااترا ،فرهنا

و دسااتههااای زبااانی مربو ااه مشااترکی

نداشته باشایم ،برقاراری ارتبااس دشاوار خواهاد باود» (ص .)2 .فرهنا
خااارجی ممکاان اس ا

زباان دوم یاا زباان

دی اد اه ،ارزشهااا ،نگاارش و رفتااار زبااانآموز را تح ا

دهااد .هرچنااد ایاان موقعیاا

تااأییر قاارار

بیشااتر در مااورد موقعیاا هااایی کااه در آن زبااان و فرهناا

ارتباااس بس ایار نزدیک ای باااهم دارنااد ،صااد م ایکنااد .بااهعبارتدیگر ارتباااس مسااتقیم ب این
فرهن ا

و آدا

اجتماااعی ،ی ااد یری و آمااوزش زبااان را بهبااود م ایبخشااد .بااااینوجود در

موقعی هایی که زباان خاارجی داخال فرهنا

خاود فارد تادریس و یااد رفتاه مایشاود،

موضااو کاملاااً فاار ماایکنااد؛ بنااابراین بنااا بااه تأییااد بااراون (« )1111بااین اشااخاص بااا
فرهنااا هاااای مختلاااف ،احتمااااک ساااواتااهم زیااااد اسااا » (ص .)011 .در حقیقااا
شکل یری موقعیتی در وضاعی هاایی کاه انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی باه کاار رفتاه
م ایشااود نساابتاً دشااوار اس ا

زی ارا زبااانآموزان بهسااختی بااه کاربردهااای حقیق ای زبااانی

دسترس ای دارنااد .بیشااتر آن ااه را کااه زبااانآموزان فرامی یرنااد از ری اد مطال ا
دریاف

نوشااتاری

میکنند .به ایان معنای کاه آنهاا بهنادرت در معارض اساتاادههاای عملای ،ارتباا ی

و کاربردی زبان قرار می یرند .همان وناه کاه مایدانایم ،یااد یری یاک رفاه نیسا
یااک فرآینااد دو رفااه اساا

بلکاه

کااه از ریااد کاااربرد و تولیااد شااکوفا ماایشااود :نوشااتن و

خواناادن .بااینحاااک در موقعیاا هااایی کااه انگلیساای بااهعنوان زبااان دوم بااه کااار رفتااه
ماایشااود ،زبااانآموزان دسترساای وساایعی بااه زبااان و فرهناا

دارنااد .درنتیجااه فرآینااد

1. Rowsell, Sztainbok, & Blaney
2. Widdowson

کنکاشی در توان
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و شاکل یری ماوقعیتی باهآرامی تساری شاود .شاکل

( )2جنبههای مختلف شکل یری موقعیتی را نشان میدهد:

زبااانآموزان باارای عملکاارد مااؤیرتر و بهتاار نیازمنااد فرا یاری تااوان
فرهنگاای هسااتند .کاملاااً مشااهود اساا
جداییناپاریر دارناد و لاازم اسا

کااه یاااد یری زبااان و فرهناا

کاه زباانآموزان در کناار تاوان

زبااانی ،ارتبااا ی و
باااهم ارتبااا ی

زباانی ،تاوان

ارتباا ی

میااان فرهنگاای را نیااز بیاموزنااد (مظااارزاده و آژیااده .)1107 ،بااه ایاان منظااور ویدوسااون
( )0778بر اهمیا
دلالا

دانا

اشاتراکی و فرهنگای تأکیاد داشاته و اظهاار مایدارد کاه «ارتبااس،

بار اجتماا دارد و عضاوی

باار اساا

ماهاوم ماتن تعیااین مایشاود .موضاو تنهااا

دانستن معنای کلماات نیسا » (ص .)1 .لادر )1110( 0هم ناین بیاان مایکناد کاه «مسالماً
دانا

و آ اااهی در مااورد تااااوت میاان فرهنا هااا م ایتوانااد سااودمند باشااد» (ص.)130 .

باور بر ایان اسا

کاه زباانآموزان در موقعیا هاایی کاه انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی

به کار رفته شاده و زباان مقصاد باه انادازۀ کاافی و مناسا
اسا

بااهنوعی بتواننااد بااه تااوان

زبااانی دسا

در اختیارشاان نیسا  ،ممکان

پیادا کننااد .هرچنااد در موقعیا هااایی کااه

انگلیسی باهعنوان زباان دوم باه کاار رفتاه مایشاود ،زباانآموزان مساتقیماً باا زباان مقصاد
در ارتباااس هسااتند .هالیاادی )0771( 1در ایاان خصااوص معتقااد اساا

کااه تااااوتهااای
1. Leather
2. Holliday
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فرهنگی بومی و قاومی مشاکلات آماوزش زباان را باه ور عماده تشادید مایکناد؛ بناابراین
زبانآموزان باید باه ریقای باا آدا ورساوم فرهنگای و قواعاد اجتمااعی زباان مقصاد آشانا
شوند .سودن )1111( 0بر ایان بااور اسا
بیشتر روی یاد یری ،آ ااهی نساب

کاه «باه دلیال تأکیاد کمتار بار آماوزش و تمرکاز

باه نقا

فرهنا

در کلاا

بیشاتر شاده اسا » (ص.

.)310
بااه ور عمااده بااا سااترش نقاا

زبااان انگلیساای بااهعنوان یااک زبااان بااینالمللاای،

زبااانآموزان انگلیس ای بااهعنوان ی اک زبااان خااارجی بای اد بااه تااوان
کاه آنهاا هام در فرهنا

پیدا کنند .لاازم اسا
داشته باشند :تاوان

چنااد فرهنگ ای دس ا

خاود و هام در فرهنا هاای دیگار مهاارت

میاان فرهنگای .هرچناد «تاوان

باین فرهنگای  ...مبتنای بار تنااقو و

اختلااااف اسااا ( »...کااارام  ،1110 ،1ص .)101 .در ایااان خصاااوص ،نالااا

()1112

هوشاامندانه بیاان مایکنااد کااه دنیاای انگلیسای کاملااً پی یاده اسا  .بااهعبارتدیگر ،دنیاای
کشااورهای انگلیساایزبان یکپارچااه نیساا  ،بلکااه آنهااا هاازاران خردهفرهناا
جااای دادهانااد .در حقیقا

را در خااود

دنیاای انگلیسای متنااو و دائمااً در حاااک تلییار اسا  .ازایاانرو،

بایرام و ریسیجر )0777( 3پیشنهاد مایکنناد کاه بهتار اسا

آماوزش زباان انگلیسای تاا حاد

امکااان زبااانآموزان را چنااد فرهنگ ای سااازد؛ بنااابراین بای اد باارای زبااانآموزان در داخاال و
خارج از کلا

فرص

در مااورد فرهن ا

کافی را فراهم کارد تاا باا دیاد اههاای دیگار آشانا شاده و درنتیجاه

خااود تأم ال کننااد :تااوان

می اان فرهنگ ای .بااه ای ان ری اد زبااانآموزان

مایتوانناد مهاارت تعامال بااا اروههاای نا ادی مختلااف را کسا

کارده و «تاوان

تعاماال

میاان فرهنگای» خااود را بهبااود ببخشااند (آلااوارز ،1111 ،0ص .)011 .بااااینوجود اااهی مااا
بهاشتباه به فرهنا

خاود احتارام راشاته و فرهنا

ملا هاای دیگار را نادیاده مای یاریم.

هالیااادی ( )0770در این وناااه مواقااا باااهعنوان ماااا (فرهنااا
(فرهن های دیگر) یاد مایکناد .همان وناه کاه سا

و تعصااا

ماااا) و آنهاااا

( )1111بیاان مایکناد« ،ماا دوسا
1. Sowden
2. Kramsch
3. Byram & Risager
4. Alvarez

کنکاشی در توان

داریم که فرهنا

025

زبانی و فرهنگی در آموزش و ...

خاود را یاک فرهنا

غنای ،پی یاده ،انعطافپاریر و متناو ببینایم» (ص.

)057؛ بنابراین معلماان زباان بایاد دقا

داشاته باشاند کاه فرهنا هاای دیگار را کامارزش

جلاوه ندهنااد .بااهعبارتدیگر ،معلمااان زبااان نبایاد در مااورد درسااتی ،نادرسااتی ،غنای بااودن
و ...فرهن های دیگر قضااوت کنناد .نکتاهای کاه بایاد روشان شاود ایان اسا
از شکل یری موقعیتی ،وضعیتی اسا

کاه منظاور

کاه زباان در آن یااد رفتاه مایشاود :موقعیا هاایی

که در آن انگلیسی بهعنوان زبان خاارجی یاا زباان دوم باه کاار رفتاه مایشاود؛ اماا منظاور
از تااوان
فرهنا

فرهنگاای ،توانااایی زبااانآموزان باارای درا فرهناا

مبااد  ،فرهناا

باینالمللای و می اان فرهنگای اسا  .شااکل ( )1انااوا مختلااف تااوان

مقصااد،
فرهنگ ای را

نشان میدهد.

 .3نقش مطالب درسی در یادگیری فرهنگ

مطمئناً انتخا
ای ان نکتااه اس ا

مطالا

درسای مناسا

کااه مطال ا

کاار آساانی نیسا  .مساألۀ مهام در نظار ارفتن

درس ای مربو ااه چگونااه بااا آدا ورسااوم و قواعااد فرهن ا

مقصد برخورد میکناد .مسالماً بیشاتر مطالا

درسای انگلیسای بای ارف و خنثای نیساتند.

ساااندورووا )1102( 0از کتااا هااای درساای بااا عنااوان «اباازار تعلیماای بنیااادی در آمااوزش
زبان خارجی» یااد کارده و بیاان مایکناد کاه « باد نتاایج بهدسا آمده ،کتاا هاای درسای

1. Sándorová
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قدرت ایان را دارناد کاه روی درا فرهنا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

مقصاد و نگارشهاا نساب

باه آن و هم ناین

کاال فرآینااد یاااد یری زبااان و فرهن ا

مقصااد تااأییر بگرارنااد» (ص .)017 .اااهی اوقااات

مطالا

درسای ،زباانآموزان زباان انگلیسای باهعنوان زباان

وابساته باه فرهنا

این ماهیا

خارجی را دچاار مشاکل مایکناد .باهعبارتدیگر ،بیشاتر زباانآموزان ناهتنها در برخاورد باا
موضوعات ناآشنا بلکه در مواجهه با قواعاد زباانی ناآشانا نیاز دچاار مشاکل مایشاوند .ایان
بارِ مضاعف ،در درا مطل

و بیان زباان مشاکل ایجااد مایکناد؛ بناابراین باه نظار مایآیاد

که ااهی اوقاات اساتااده از مطالا

درسای واقعای و مویاد بارای موقعیا هاای انگلیسای

بهعنوان زبان خاارجی چنادان مناسا

نیسا  .در حقیقا

که دنیا را از زاویۀ دید دیگاری ببینناد .باه ایان منظاور سا
«هر ونااه تمرکاازی باار آمااوزش فرهن ا

بارای زباانآموزان ساخ

اسا

( )1111پیشانهاد مایکناد کاه

بای اد روی اصااوک کل ای کاااربردی و زبااانی تأکیااد

داشته باشاد» (ص .)021 .در ایان میاان تساو ( )1115خا رنشاان مایکناد کاه معلماان قبال
از انتخا

درسای بایاد ا میناان حاصال کنناد کاه زباانآموزان در ایان ماورد دانا

مطال

قبلی کافی دارند.
مهمتار اینکاه نایا
ی اافتن مطال ا

( )1112پیشانهاد مایکناد کاه معلماان مایتوانناد از اینترنا

درس ای مناس ا

بااهکار یری مطال ا

جه ا

بااهکار یری در کلااا

اسااتااده کننااد .بااه ور عمااده

درس ای تولی اد داخل ای کااه دربااارۀ کشااور و آدا ورسااوم اجتماااعی و

فرهنگ ای خااود زبااانآموزان اس ا  ،باع ا
فرا ی اری فرهن ا

ایجاااد ی اک موقعی ا

معنااادار شااده و درنتیجااه

و زبااان را بهبااود م ایبخشااد .بااه ای ان منظااور مااک ک ای ( )1113اظهااار

م ایکنااد کااه «معلمااان بای اد ارزش بااهکار یری موضااوعاتی کااه بااا فرهن ا
دارنااد را بداننااد» (ص .)017 .بااااینوجود مطالاا
مسائل فرهنگی اس

بارای

بااومی سااروکار

درساای زبااان انگلیساای را کااه مملااو از

میتاوان باه هماراه جنباههاای فرهنگیشاان در موقعیا هاای انگلیسای

بااهعنوان زبااان دوم آمااوزش داده و فرا رف ا  .هرچنااد در موقعی ا هااای انگلیس ای بااهعنوان
زبان خارجی باه دلیال کمباود وقا  ،ازدیااد موضاوعات فرهنگای ،ناآشانا باودن معلماان باا
فرهناا

مقصااد ،دشااواری موضااوعات فرهنگاای ،تااااوتهااای فرهنگاای و غیااره ،ایاان

رویکرد بهسختی قابل اجرا اس ؛ بناابراین ماک کای اظهاار مایکناد کاه «محتاوای فرهنگای

کنکاشی در توان

مطال
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زبانی و فرهنگی در آموزش و ...

درسی مرباوس باه زباان انگلیسای باهعنوان یاک زباان باینالمللای نبایاد باه فرهنا

بااومی مااردم انگلیساایزبان محاادود شااود» (ص .)001 .بااه همااین ترتیاا
ای ان سااؤاک را مطاار م ایکنااد کااه آی اا «اصاالاً ارزش دارد کااه مطال ا

ساا

()1111

فرهنگ ای صااریح و

مستقیم را باه زباانآموزان انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی و یاا دوم معرفای کنایم » (ص.
 .)021هرچند هاارمر )1113( 0از بیشاتر کتاا هاای درسای زباان انتقااد مایکناد و بار ایان
که آنهاا عمادتاً دساتور زباان محاور هساتند و باا موضاوعات فرهنگای ساروکار

باور اس

ندارند .هارمر بیاان مایکناد کاه کتاا هاای درسای مادرن آنچناان هام مکالماهمحاورتر از
قبل نیستند .در تأیید اظهارات هاارمر مایتاوان اا

کاه همان وناه کاه کورتاازی و جاین

1

( )0777اظهااار ماایکننااد ،باااوجوداین کااه انتظااار ماایرود راحااان و ماس اران کتااا هااای
آموزش زباان انگلیسای باه جنباههاای فرهنگای و میاان فرهنگای مطالا
باشند و آ اهی زبانآموزان را نساب

نیاز توجاه داشاته

باه ایان موضاوعات بالاا ببرناد ،واقعیا

لزومااً ایان را

نشاااان نمااایدهاااد (علیاکباااری1110 ،؛ شاااین ،اسااالامی و چااان1100 ،3؛ شاااریای و
یارمحمااادی1103 ،؛ مظاااارزاده و آژیاااده .)1107 ،شاااین و همکااااران

( )1100یاااک

استرات ی دوجانباه کاه شاامل دو دیاد اه باومیساازی و جهاانیساازی اسا  ،بارای برناماۀ
درسی پیشانهاد مایدهناد :اوک اینکاه بارای باومیساازی مطالا

درسای از تجربیاات دانا

آموزان اساتااده شاود کاه ایان خاود ضاعفهاایی دارد؛ از جملاه اینکاه نمایتاوان آن را باه
فرهن ا هااای دیگاار بس ا داد .راه دوماای کااه آنهااا پیشاانهاد ماایدهنااد ایاان اس ا
فرهن

بومی و غیربومی به ور یکسان ارزش داده شود.

حقیق
دق

ایان اسا

کاه در کشاورهای شارقی ،معلماان بایاد در انتخاا

مطالا

درسای

داشاته باشاند .باهعبارتدیگر ،معلماان بایاد عوامال متعاددی را در نظار بگیرناد تاا باه

احساسات زباانآموزان و جامعاه خدشاهای وارد نشاود .دلایل
نسب

کااه بااه

به محتاوای مطالا

درسای حساا

ایان اسا

کاه بیشاتر ماردم

هساتند؛ بناابراین باه نظار مایرساد کاه مطالا

درسی ،بهوی ه کتاا هاای درسای ،بایاد در رابطاه باا موضاوعات بحا برانگیز مثال روابا
1. Harmer
2. Cortazzi & Jin
3. Shin, Eslami, & Chen
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جنسای ،مااره  ،سیاسا

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ سوم

و الکاال ،محتااوایی بای رفانااه داشااته باشااند .در عااوض ،معلمااان
جهااانی ،نااابودی جنگاالهااا،

مایتواننااد موضااوعات کلای و عمااومی مثاال ورزش ،رمااای

غاارا ،ساالامتی و غی اره را بر زیننااد .هم ن این معرف ای و ارائااه موضااوعات کل ای مربااوس بااه
تاریخ ،جلرافای ،علاوم و ادبیاات باه زباانآموزان مایاد خواهاد باود .هرچناد ارائاه مطالا
دشوار ادبی باه زباانآموزان زباان انگلیسای باهعنوان یاک زباان خاارجی توصایه نمایشاود،
زی ارا ادبی اات وی ایهااای زبااانی مخصااوص بااه خااود را دارد کااه زبااانآموزان و معلمااان
نمایتواننااد بااهراحتی آنهااا را درا و تحلیال کننااد؛ اماا کتااا هااای خواناادن ساااده و ساااده
شدۀ بسایار ساودمند و کااربردیتار هساتند و باه زباانآموزان حاس موفقیا
تشوید مایکنناد تاا مطالا

داده و آنهاا را

بیشاتری را در زباان انگلیسای بخوانناد .ازایانرو یاون)1100( 0

توضاایح ماایدهااد کااه «نویسااند ان و ناشااران بایااد ایاان ناهماااهنگی در انتخااا
درسی در زمینۀ فرهن های بیگاناه را جباران کنناد ،اماا بایاد در نظار داشا

مطالاا

کاه آنهاا تنهاا

افارادی نیساتند کااه قادرت دسااتکاری اتماان کتاا هااای درسای را دارنااد» (ص .)025 .او
هم نااین در ادامااه بیااان ماایکنااد کااه «معلمااان بایااد در ارزیااابی کتااا هااای درساای نق ا
فعااالی داشااته باشااند و بااه ور پیوسااته بااه ناشااران بااازخورد ارائااه دهنااد» (ص.)025 .
هرچنااد از ایاان مساااله نبایااد غافاال شااد کااه «...کتااا

درساای را ماایتااوان بااهعنوان یااک

ایاادئولوژی در نظاار رفا  ،بااه ایاان معناای کااه یااک دیااد اه یااا سیسااتم فرهنگاای یااا یااک
ساااختار اجتماااعی را کااه ممکاان اسا

باار معلمااان و دانا

کرده و باه ور غیرمساتقیم دیاد اه آنهاا در ماورد فرهنا

آمااوزان تحمیاال شااود بازتااا
را شاکل مایدهاد» (کورتاازی و

جااین ،0777 ،ص .)111 .البت اه بایااد ایاان نکتااه را نیااز در نظاار داش ا
«ایاان زبااانآموزان هسااتند کااه معااانی فرهنگاای را در کلااا
مطالاا

درساای ایاان معااانی را از پاای

کااه در بیشااتر مواق ا

زبااان بااه وجااود ماایآورنااد و

تعیااین نماایکننااد» (کاایس و ونینجاار ،1102 ،ص.

 .)01در ادامااه شااکل ( )8یاک رویکاارد بهینااه در ارائااه و انتخااا

مطالا

فرهنگای مناسا

را در موقعی های زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی نشان میدهد.

1. Yuen

کنکاشی در توان
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 .4زبانآموزان و مدرّسان

بااه ور معمااوک زبااانآموزان بایااد مااااهیم آشاانای خااود را بااا اسااتااده از ساااختارهای
زبانی بیگانه و ناآشانا بساازند؛ بناابراین آنهاا بایاد هام در زباان و هام در قواعاد اساتااده از
آن مهااارت داشااته باشااند .بااهعلاوه لااازم اساا
آدا ورسااوم و ساان هااای فرهناا

کااه زبااانآموزان یااک آ اااهی کلاای از

مقصااد را داشااته باشااند .مساالماً هرچااه زبااانآموزان

مهارت زبانی بیشتری پیادا کنناد ،فرهنا

زباان مقصاد را بهتار یااد مای یرناد .هم ناین بناا

بااه عقیاادۀ پی قاادم و ناااجی میاادانی (« ،)1101انتظااار ماایرود کااه زبااانآموزان بااه تااااوتهااای دو
فرهناا

حسااا

شااده ،تلاااش کننااد تااا نکااات مثباا

به ونااهای بااومی سااازند کااه فرهن ا

فرهناا

بیگانااه را فرابگیرنااد و آن را

بااومی خودشااان ارتقااا یافتااه و غناای شااود» (ص .)02 .نکت اۀ

مهمی که باید به خا ر داشاته باشایم ایان اسا

کاه «زباانآموزان مختلاف ،سابک یااد یری

متااااوتی دارنااد» (هااارمر ،1113 ،ص)170 .؛ بنااابراین معلمااان نبایااد از زبااانآموزان انتظااار
نتیجۀ یکسان داشاته باشاند .بااینحااک معلماان بایاد اساتقلاک زباانآموزان را تقویا
زبانآموزانی فعااک تربیا
بااهاینترتی

کنناد کاه بتوانناد مسائولی

کارده و

یااد یری خاود را بار عهاده بگیرناد.

سااودن ( )1111بیااان ماایکنااد کااه «علاقااه در زمینااه تااااوتهااای فااردی

مطالعات زبان و ترجمه
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زباانآموزان مثاال انگیازه ،اساتعداد کاتای و پیشاینۀ خااانواد ی باه اارز چشاامگیری افاازای
یافتااه اساا » (ص .)310 .کاان هااای یاااد یری در کلااا  ،غالباااً ،در میااان فرهناا هااا
متااااوت اسا  ،پااس بنااابراین کتااا هااای درسای راحیشااده باارای زبااانآموزان انگلیسای
بااهعنوان زبااان دوم کاااربرد چناادانی باارای زبااانآموزان زبااان انگلیساای بااهعنوان زبااان
مشاترا «زبااانآموزان همیشاه دارای بافا

خاارجی ندارنااد .حتای در یاک کلااا

فرهنگای

یکساااان نیساااتند» (روسااال و همکااااران ،1111 ،ص .)008 .لااادر ( )1110هم ناااین باااه
«چنااد انگی ساابک زنااد ی» در ی اک فرهن ا
منظور س

( )1111بیاان مایکناد کاه «فرهنا

(ص .)052 .بااهعنوانمثاک در ی اک کلااا

کلاس ای اشاااره م ایکنااد (ص .)131 .بااه ای ان
هام در زیرسابکهاا تاااوت زیاادی دارد»

معمااولی زبااان انگلیس ای بااهعنوان زبااان خااارجی،

زبااانآموزان معمولاااً دارای پیشااینه خااانواد ی مختلااای بااوده و از یاااد یری زبااان اهااداف
خااص خاود را دارناد .ممکان اسا

کاه آنهاا زباان را بارای ورود باه یاک دانشاگاه معتباار

م ایآموزنااد .ازایاانرو احتمال ااً ه ایچ علاقااهای بااه ارتباااس ب این فرهنگ ای نداشااته باش اند .بااه
همین دلیل فیوریتو )1111( 0هشدار مایدهاد کاه «چناد سااک آماوزش زباان باا چناد واحاد
درسی برای آماد ی دان

آموزان برای بازار جهانی رقابتی کافی نیس » (ص.)30 .

1. Fiorito

کنکاشی در توان
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نکتۀ قابال توجاه ایان اسا
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کاه آن اه زباانآموزان نیااز دارناد سااختن معناا و ماااهیم

زبانی و فرهنگای اسا  .ازایانرو وقتای آنهاا مهاارت کاافی در زباان را کسا

کردناد ،یااد

مای یرناد کاه جهاان را از زاویاه دیگاری ببینناد؛ بناابراین یااد یری زباان انگلیسای بایاد از
درس ای داخل ای مربااوس بااه فرهن ا

مبااد زبااانآموزان و شااامل موضااوعات

ری اد مطال ا

آشاانا در باف ا هااای آشاانا باشااد« .در ای ان حال ا

در

برخورد با اتااقی که برای

ی اک دان آمااوز خجااالتی در کلااا

آشناسا  ،باه یاک فارد اجتمااعیتار تبادیل مایشاود» (روسال

و همکاااران ،1111 ،ص .)008 .ازایاانرو زبااانآموزان را ماایتااوان بااه ساام
فرهن ا

فهاام و درا

خااود سااو داد .درنتیجااه بعاادازاین کااه مهااارت کااافی در زبااان را کس ا

شرو به مشاهده و ارزیابی ساایر فرهنا هاا مایکنناد .ایان هماان چیازی اسا
آن را «بی ان

کردنااد،
کاه باایرام

دوزبانااه» م اینامااد (ص .)00 .بااه ور عمااده باارای برقااراری ارتباااس در زبااان

انگلیسی ،زبانآموزان باید در اناوا مختلاف تاوان هاا مهاارت پیادا کنناد :زباانی ،ارتباا ی،
اجتماعی و فرهنگی .تماام ایان تاوان هاا بارای اساتااده ماؤیر و مناسا
هسااتند .واقعیاا

ایاان اساا

زبااانآموزان بیشااتر داناا

از زباان ضاروری

کااه در کلااا هااای انگلیساای بااهعنوان زبااان خااارجی،

زبااانی را فرامی یرنااد .هرچنااد آنهااا بایااد مهااارت عملاای و

ارتبااا ی خااود را از ریااد اسااتااده کاااربردی افاازای

دهنااد کااه ایاان خااود در بیشااتر

کشورها به دلیل عادم دسترسای باه ویشاوران باومی و رساانههاای جمعای محادود اسا .
بااینحاااک زبااانآموزان م ایتواننااد فهاام اجتماااعی و فرهنگ ای خااود را نااه لزوم ااً بااا مطالعااه
متااون بااه زبااان انگلیس ای بلکااه از ری اد زبااان خااود بهبااود ببخشااند؛ بنااابراین مهاامتاارین
نقطهضعف زبانآموزان زباان انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی ایان اسا

کاه چگوناه زباان

را بااه کااار رفتااه و بااا اسااتااده از اباازار زبااانی بیگانااه معنااا و ماهااوم بسااازند .بنااا باه اتاۀ
کیس و ونینجر ( ،)1102مایتاوان اا

کاه «...درا فرهنا

باهعنوان یاک ماهاوم راکاد و

چیزی کاه بایاد آن را فرا رفا  ،مایتواناد جاای خاود را باه شایوهای از یااد یری فرهنا
بدهد که در آن دانا آماوزان به ورجادی یاک سارمایه تلقای مایشاوند» (ص .)01 .شاکل
( )7انوا مختلف توان هایی را که زبانآموزان باید تقوی

کنند ،به تصویر میکشد.
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بد اظهاارات پی قادم (« ،)1100باه دلیال ماهیا
که در آنها دو فرهن
اهمیااا

اسااا

تطبیقای کلاا هاای زباان انگلیسای

بااهم ارتبااس نزدیکای دارناد» نقا

(ص .)00 .ازآنجاییکاااه فرهنااا

معلماان نقشای اساسای و حاائز

یاااک مبحااا

چندبعااادی ،متاااااوت و

بح ا برانگیز اس ا  ،تاادریس نکااات فرهنگ ای باارای اکثاار معلمااان انگلیس ای بااهعنوان زبااان
خارجی یک معضل ،اماا ناه یاک کاابو  ،اسا  .ساودن )1111( 0بار ایان بااور اسا
«بهجای اینکاه فرهنا

کاه

خاود را تحمیال کنناد ،آنهاا (معلماان باومی زباان انگلیسای) بایاد

روی فرهناا هااایی کااار کننااد کااه بااا آنهااا سااروکار دارنااد» (ص .)315 .بااا آمااوزش
فرهن ا هااای مختلااف ،معلمااان م ایتواننااد حااس آزاداندیشاای و آ اااهی فرهنگاای جهااانی
(کومااااراوادیولو )1118 ،1را در زباااانآموزان تقویااا

کااارده و تابعیااا

میاااان فرهنگااای

(بااایرام )1100 ،آنهااا را ارتقااا دهنااد .آنهااا از یااک اارف بایااد راههااای مناساابی را باارای
تدریس فرهن

پیدا کنناد و از ارف دیگار راهای بارای مواجهاه باا مؤسساات آموزشای و

جامعاۀ خااود کااه ارزشهااای فرهنگای خااود را تحمیال مایکننااد ،بیابنااد .معلمااان هم ناین
دائماً تح

فشارند تا بتوانناد مطالا

درسای را آماوزش دهناد و چنادان وقا

کاافی بارای

موضااوعات فرهنگای پیادا نمایکننااد .دوغان ااای آکتونااا ( )1112اظهااار مایکنااد کااه مناااب
بسایاری در مااورد فرهنا

وجااود دارد .بااااینوجود بااه دلیال تااااوت بافا هااای آموزشای،

کاربرد آنها را زیر سؤاک میبرد.
بنا باه اتاه مظاارزاده و آژیاده ( ،)1107معلماان و راحاان مطالا

درسای بایاد شایوۀ

آموزشای سانتی خاود را کنااار راشاته و در کناار تادریس دسااتور زباان و للاات ،زمااانی را
هم برای تادریس فرهنا

اختصااص دهناد و ایان بخا

از آماوزش نبایاد باه «غیار قابال

اسااتنادترین مؤلا اۀ برنامااۀ درساای» تباادیل شااود (ص .)028 .سااودن ( )1111هم نااین بی اان
میکند کاه «معلماان ناهتنها بایاد از فرهنا

دانا

باید در ماورد فرهنا هاایی کاه خودشاان باه کلاا
(ص .)315 .مشکل اینجاسا

آماوزان خاود و محای ا رافشاان ،بلکاه
مایآورناد نیاز آ ااهی داشاته باشاند»

کاه معلماان بهنادرت در رابطاه باا نحاوۀ برخاورد باا مساائل
1. Sowden
2. Kumaravadivelu

کنکاشی در توان
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فرهنگای بااهخوبی آمااوزش مایبیننااد .پی قاادم ( )1100توضاایح ماایدهااد کااه ا اار معلمااان
زبااان انگلیساای در مواجهااه بااا چنااین مسااائلی آمااوزش کااافی نبیننااد« ،کاسااتی 0فرهنگاای
غیرقاباال اجتنااا

اساا » (ص .)00 .در ایاان میااان وقتاای آنهااا بااهخوبی از پااس مسااائل

فرهنگی برنمیآیند ،زبانآموزان ماان مایکنناد کاه آنهاا «تنبال یاا فاقاد صالاحی » هساتند
(دوغان ااای آکتونااا ،1112 ،ص)183 .؛ بنااابراین ،ای ان مهاام اس ا
و جامع اه بااه معلمااان آمااوزش داده و از آنهااا حمای ا
لزوم ااً نحااوۀ تاادریس فرهن ا

کااه مؤسسااات آموزش ای

کننااد .ای ان بااه آن معنااا نیس ا

کااه

بااه معلمااان آمااوزش داده شااود« .بلکااه ای ان معلمااان بایااد

روشهااای جااایگزین دیگااری را ارائااه دهنااد تااا بتوانااد بااه دان ا

آمااوزان در دسااتیابی بااه

دیاد اههااای هاار چااه وسای تاار کمااک کنااد» (دی ،جیمااز ،کارومااان ری ،جیمااز ویلسااون و
زای ان ،1111 ،1ص .)120 .در کاال انتظااار م ایرود کااه معلمااان آ اااهی زبااانآموزان را بالااا
باارده و در مااورد تنااو فرهن ا هااا ا لاعااات اجمااالی در اختی اار آنهااا قاارار دهنااد .معلمااان
نم ایتواننااد فهرسااتی از نکااات فرهنگ ای تهی اه کاارده و در اختی اار زبااانآموزان قاارار دهنااد؛
چون ایان کاار ممکان اسا
باارای افاازای

منجار باه رواج باورهاای اشاتباه شاود .پیشانهاد مایشاود کاه

مهااارت معلمااان در برخااورد بااا مسااائل می اان فرهنگ ای ،آنهااا در تحقیقااات

عملی که در مقیا

کوچک انجام میشاوند ،شارک

پروژههای تحقیقاتی قومشناسای کاه در مقیاا
افزای

داشاته باشاند .بااور بار ایان اسا

کاه

کوچاک انجاام مایشاوند ،مایتوانناد باعا

علاقه معلمان به حرفه خود و بالا بردن دان

آنها شوند.

1. derichment
2. Dei, James, Karumancherry, James-Wilson, & Zine
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کل ای ،معلمااان باارای جلااو یری از «عااادیسااازی بی ازحااد» بااه خودسااازی

نی ااز دارنااد (پربهااو ،0771 ،0ص .)010 .آنهااا ا اار م ایخواهنااد باارای دان ا آمااوزان خااود
ماید باشند ،بایاد باه اکتشااف فاردی دسا

بزنناد .معلماان خاو

ساعی مایکنناد در کاار

خااود تأم ال کننااد و تااا جااایی کااه امکااان دارد بااه ور مااؤیر آن را بهبااود ببخشااند .هااارمر
( )1113وی یهاای معلماان را شار داده و بیاان مایکناد کاه «بهتارین موقعیا
اس

که یک مادر

 ...زماانی

متعهاد و پرشاور در ماورد آن اه مایتواناد انجاام دهاد ،دیاد اههاای

مختلای داشاته باشاد( »...ص .)188 .شاین و همکااران

( )1100بار ایان باورناد کاه معلام

واساطه فرهنگای را ایااا کارده و «دانا

آماوزان را تشاوید کناد تاا باورهاا،

میتواند نقا

ارزشهااا و کاان هااای فرهنگاای نهاتااه در آنهااا را واکاااوی کاارده و از آن تاکاارات باارای
ارتباااس بااا فرهن ا ه اای دیگاار اسااتااده کننااد» (ص .)120 .بااه ورکلی ،مااک ک ای ()1113
معتقد اسا

کاه معلماان دوزباناه باومی باه دلیال آشانایی باا فرهنا

باومی و زباان دانا

آموزان ،بارای تادریس زباان انگلیسای مناسا تار هساتند .ماک کای بار اهمیا

توجاه باه

توانااایی ایاان معلمااان انگلیساای دوزبانااه تأکیااد ماایکنااد .معلماای کااه آ اااهی فرهنگاای و
منتقدانه دارد ،از آموزش زبان صرف نظر نمایکناد ،بلکاه تلااش مایکناد تاا باه زباانآموزان
1. Prabhu

کنکاشی در توان
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کمااک کنااد کااه باار حسا
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اهااداف و نیازهااای خااود و مطااابد بااا ساان هااا و آدا ورسااوم

جوام خود زبان انگلیسای را باه کاار رفتاه و موضاوعات جهاانی را جهاان باومی ساازند.
شاکل ( )01وظااایف مختلاای را نشااان مایدهااد کااه معلماان باارای آماوزش هرچااه مااؤیرتر
فرهن

باید انجام دهند.

 .5بحث و نتیجهگیری

در بیشااتر کشااورها تاادریس فرهناا
دشوار اس  .دلایل

ایان اسا

از ریااد روش تاادریس ارتبااا ی زبااان تقریباااً

کاه یاد یرناد ان و معلماان باه ایان ناو یااد یری عاادت

ندارنااد .در هم این راسااتا هااارمر ( )1113بی اان م ایکنااد کااه روش تاادریس ارتبااا ی زبااان
«اساساااً از چنااد جنبااه دچااار مشااکل اساا » (ص .)188 .همان ونااه کااه لااوئیس و مااک
کااوا )1111( 0مطاار ماایکننااد «این ونااه تلقاای ماایشااود کااه یاد یرنااد ان در کلااا
هستند تاا زباان را دریافا

نمایناد ناه اینکاه آن را بساازند» (ص .)001 .باه دلیال مشاکلات

انضبا ی ،معلماان بهنادرت کاار روهای و دو نااره را تأییاد مایکنناد .یاد یرناد ان انتظاار
دارناد کاه معلماان بیشااتر صاحب

کارده و ا لاعااات را باه آنهاا منتقاال کنناد .در ایان میاان

برخای از معلمااان نیاز انتظااار دارنااد کااه زبااان باادون خطااا و صااحیح بااه کااار باارده شااده و
ا لاعات به هماان صاورتی کاه باود باه آنهاا تحویال داده شاود و هم ناین مطالا
بااه ور کاماال بااه خااا ر سااپرده شااوند .بااینحاااک هااارمر ( )1113معتقااد اساا
روشهایی که معلمان در کلاا

درسای
کااه

باه کاار مای یرناد «بارای یااد یری زباان ضاروری اسا »

(ص.)021 .
روشهااای مختلااای باارای فرا یااری زبااان و فرهناا
( )1111بحا

وجااود دارد .بااااینوجود سااودن

مایکنااد کااه «ا رچااه بااه نظاار مایرسااد کااه متاادهای جدیاد در مقایسااه ب اا

متاادهای قاادیمی و فعلای مزیا هااایی دارد ،هیچکاادام بااه نتااایج بهتاار و چشاامگیری دسا
نیافتهاند» (ص .)310 .یاد یری زباان خاارجی باا اساتااده از یاک فرهنا
میتواند باه زباانآموز در جها

ساترش دانا

للا

جهاانی کماک کناد .کوریاو

باینالمللای
و پویاوک

1

1. Lewis & McCook
2. Corrius & Pujol
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( )1101خا رنشان میکنناد کاه «در حااک حاضار بیشاتر فرهنا

للا هاای آماوزش زباان

انگلیس ای روی بااازار جهااانی تمرکااز دارنااد» (ص)1 .؛ بنااابراین زبااانآموز م ایتوانااد معن اای
للااات و جنبااههااای فرهنگ ای آنهااا را بااهجای اسااتااده از ی اک فرهن ا
اسااتااده از یااک فرهناا

للاا

دوزبانااه ،بااا

لل ا

تکزبانااه بیاااموزد .بااه ورکلی ،مااک کاای ( )1113تأکیااد

ماایکنااد کااه «آمااوزش زبااان انگلیساای بااهعنوان یااک زبااان بااینالمللاای مناساا  ،بایااد از
انتظااارات بااومی در رابطااه بااا نقاا
خصااوص اینترناا

معلاام و زبااانآموز الهااام یاارد» (ص .)001 .در ایاان

در یاااد یری زبااان و فرهناا

پیشاانهاد لیناادر« ،)1110( 0اینترن ا
 .)01درواقا اینترنا

انگلیساای بساایار اهمیاا

دارد .بنااا باار

ی اک اباازار ارزشاامند باارای آمااوزش زبااان اس ا » (ص.

دنیاای مادرن را متحاوک کاارده و باه ساترش علاام و دانا

بخشیده اس  .کریر )0771( 1اظهار میکناد کاه «ماا باه کماک اینترنا

ساارع

شااهد نقااس عطاای

در ارتبا ات هساتیم کاه پیامادهای آن مایتواناد باه انادازۀ دساتگاهِ بِال وسای باشاد» (ص.
.)117
بادیهی اسا

کااه زباان باادون فرهنا

شکل و معنا پیادا مایکناد .زباان و فرهنا
آمااوزش داده شااوند .مطال ا

بایمعنای اسا  .زباان از ریاد بافا

بایاد بااهم تلایدشاده و ساپس باه زباانآموزان

درس ای بای اد بااا دق ا

شااوند .هرکاادام از روشهااایی کااه معلمااان انتخااا
زبااانآموزان را افاازای

فرهنگای

دهااد .نکتااۀ حااائز اهمیاا

و مطااابد بااا فرهن ا

مقصااد انتخااا

ماایکننااد بایااد آ اااهی فرهنگاای
ایاان اساا

کااه ا اار زبااانآموزان در

موقعیتی هستند کاه انگلیسای را باهعنوان یاک زباان خاارجی یااد مای یرناد و بهنادرت باه
فرهنا

مقصااد دسترسای دارنااد ،روشهااا و مطالا

افاازای

دهنااد .بااهعبارتدیگر ،هاار موضااو و مضاامونی را بای اد ااوری تلای اد کاارد کااه

زبااانآموزان ماازه فرهن ا

را ب شااند .در ضاامن ادغااام زبااان بااا فرهن ا

زبانآموزان را برای یااد یری تقویا
اما آشنا کردن دانا

درسای بای اد آ اااهی فرهنگای آنهااا را
م ایتوانااد انگی ازۀ

کناد .صارف دسترسای باه زباان خساته کنناده اسا ؛

آماوزان باا جنباههاای مختلاف فرهنا

باعا

ایجااد علاقاه در کلاا
1. Linder
2. Carrier

کنکاشی در توان
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و دانشااگاههااا واحاادهای درساای در زمینااۀ ارتباااس میااان

فرهنگای ،جامعهشناسای زبااان یاا زبااان و فرهنا
بیشااتر بااا مباحا

را ارائااه مایدهنااد .هرچنااد ایان واحاادها

نظااری ایان رشااته سااروکار دارنااد و بهناادرت در یار موضااوعات واقعای

میشاوند و هایچ کااربرد عملای ندارناد .هم ناین موضاوعات فرهنگای کاه در کلاا هاای
زبان انگلیسای باهعنوان زباان خاارجی تادریس مایشاوند ،کاملااً ساطحی باوده و بهنادرت
به تاکار انتقاادی مایانجامناد؛ بناابراین آماوزش فرهنا

بایاد در پرتاو جهاانیساازی زباان

انگلیساای مااورد بااازنگری قاارار یاارد .هم نااین تاادریس فرهناا

و زبااان بایااد باار پایااه

نیازهای متنو زبانآموزان باشد .پیشانهاد مایشاود کاه یاک رویکارد جهاانی بارای آماوزش
فرهن ا

بای اد وجااود داشااته باشااد کااه نیازهااا و موقعی ا هااای محل ای را در نظاار بگیاارد.

واحاادهای درساای زبااان انگلیساای بایااد زبااانآموزان را بااا ااوی هااای مختلااف زبااان
انگلیسی آشانا ساازد .هام زباانآموزان و هام معلماان بایاد بیشاتر باا افاراد دیگار باه زباان
انگلیساای ارتباااس برقاارار کننااد .سااودن ( )1111خا رنشااان ماایکنااد کااه باارای بهبااود
مهااارتهااای واقعای میاان فرهنگای لااازم اسا

باارای ماادتی کااافی بااا آن فرهنا

زنااد ی

کرد.
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