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واکاوی عناصر فرهنگ غربی و تجربهی زیسته ایرانی
مهري بهار ،1زهرا گلستانه

تاریخ پذیرش1932/22/22 :

چکیده
این مقاله به مطالعه و واکاوي عناصر فرهنگ غربی در کتابهاي آموزشی زبان انگلیسی «انگلیش تایم» با توجه به
نظریهي منش و میدان بوردیو پرداخته است .نکتهي اتکاي این مقاله ،زبان و منابع آموزش زبان است که بهعنوان
میدانی مطرح هستند که فرهنگ گروه سلطه آن را به زبانآموزان انتقال و عادتوارههاي آنها را در این میدان شکل
میدهند .در این تحقیق بهدنبال پاسخ به این سؤاالت هستیم :کتابهاي انگلیسی انگلیش تایم حاوي چه عناصر
فرهنگی هستند؟ چگونه میتوان تأثیرات این عناصر فرهنگی را بر روي زبانآموزان مدیریت و احیاناً اثرات سوء
احتمالی را خنثی کرد؟ براي یافتن پاسخ این پرسشها ،ابتدا چهار جلد کتاب انگلیش تایم به همراه منابع کمک
آموزشی آن ها مورد مطالعه قرار گرفت و عناصر فرهنگ غربی مغایر با فرهنگ ملی موجود در آنها مشخص شد.
سپس با برگزاري  6مصاحبه ي عمقی با مدرسین این منابع آموزشی ،از آراي مدرسین در ارتباط با عناصر فرهنگ
غربی موجود در منابع آگاه شدیم و با تحلیل اظهارنظر آنها ،راهحلهایی براي مدیریت تأثیرپذیري فرهنگی
زبانآموزان نوجوان از کتابهاي آموزش زبان مطرح شده است .این راهحلها شامل مشخص کردن تفاوتهاي
فرهنگی در حین آموزش و همچنین تدوین دورهها و کتابهاي بینالمللی آموزش زبان است.
واژه های کلیدی :فرهنگ ،آموزش ،منش و میدان ،بوردیو ،انگلیش تایم ،بازنمایی

 -1استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران(نویسنده مسؤول)
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران
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طرح مسأله
مراکز آموزشی از جمله آموزشگاههاي زبان ،در کنار دانشگاهها از مهمترین مراکز تولید علم و
فرهنگ محسوب میشوند .یکی از روشهاي انتخابی در جریان تولید ،آموزش زبان به واسطهي
مراکز آموزش زبان است .تأثیر این مراکز به لحاظ محتواي برنامههاي آموزشی و پژوهشی توانسته
عناصر فرهنگی ،آشنایی و در نهایت الگوبرداري از سبک و شیوهي فکر و زندگی فرهنگها براي
دانش آموختگان داراي اهمیت بیشتري است .مراکز آموزشی در بسیاري از مواقع توانستهاند
برخی از عناصر تدریس شده که همراه با فرهنگ همان زبان است را در افراد درونی کنند .بستر
سازي ،ظرفیت سازي و تشویق در آشنایی و الگوبرداري عناصر فرهنگ بیگانه ادامهي انتقال و
مبادلهي فرهنگی است .بهنظر میرسد حمایتهاي متعدّدي که از آموزش زبانهاي غیر فارسی در
ایران میشود ،در ادامهي سیاست تبلیغ و توسعهي فرهنگی است .بدین لحاظ سعی داریم تا در این
مقاله به نحوهي انتقال مفاهیم فرهنگی از طریق آموزش زبانی بپردازیم .سعی شده است تا در ابتدا
تصویري روشنی از وضعیت موجود در آموزش زبان از طریق منابع در دست ارائه دهیم .در عین
حال در صددیم تا به تشریح الگوهاي خاص آموزش و تأثیر آن بر روند زندگی دانش آموختگان
بپردازیم که بر اساس آن بتوان راهکارهایی مشخص براي سیاستگذاريهاي درست در این زمینه
ارائه داد .ادعا این است که یادگیري زبان غیر فارسی در ایران در وهلهي اول تبدیل به ارزشی عام
در میان مردم شده است و در وهلهي دوم به عنوان نوعی کسب حیثیت اجتماعی شناخته شده
است؛ ضمناً قائل هستیم که این مراکز تأثیرات نامرئی خود را بر شیوهي زندگی افراد در دراز مدت
خواهد گذاشت .در وهلهي سوم شناخت نوع نگاهی است که فضاهاي فرهنگی ارائه شده در این
متون در مورد عناصر اجتماعی و فرهنگی ایران از قبیل خانواده و دین و زندگی روزمره ارائه
میدهد و مخاطب و دانش آموخته بر اساس آنها به داوري در مورد خود و فرهنگش میپردازد.
به عنوان نمونه نزدیک کردن فرهنگ ایرانی به فرهنگ غربی و دستکاري در الزامات و قواعدي
که از یک خانوادهي ایرانی انتظار می رود .از طرف دیگر ،آموزش زبان خارجی بر فرهنگ ایرانی
اثرات عمده و ماندگاري می گذارد .همانطور که آموزش زبان خارجی امکان زیست دیگري از
حیات دینی– ایرانی در اختیار دانش آموختگان قرار میدهد ،ظرفیتهاي دینی و فرهنگ ایرانی را
دستخوش تغییرات ساخته و حساسیتهاي خانواده ایرانی با تمام لوازماتش را کم کرده و
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هویتهاي دینی– ایرانی را دچار چالشهاي اساسی میسازد .از جمله چالش اصلی تبلور ساحت
و موقعیت «چند فرهنگی»  1با هدف همگون سازي  2فرهنگ ایرانی با فرهنگ غربی است.

فرهنگ و آموزش
تعبیر میلز و براویت ،فرهنگ ،قلمروي کلی نهادها و مصنوعات و عملکردهایی قلمداد میشود که
دنیاي نمادین ما را شکل میدهند (میلز و براویت .)1931،هال معتقد است که فرهنگ ،تولید و
مبادلهي معنا در میان اعضاي یک گروه یا جامعه است که بازنمایی را به همراه تولید ،مصرف،
هویت و مقررات ،بخشی از مدار فرهنگ 9میداند (هال )2222 ،و این نظامهاي داللت بخشی
چهارگانه است که باعث شکلگیري و تداوم فرهنگ میشود .در این میان ،تولید معنا مرحلهاي
کلیدي در حوزهي فرهنگ است که از طریق زبان نقش محوري را در فرآیند تعامل بادیگران ایفا
میکند .معنا ،در تعامالت فردي و اجتماعی که در آنها نقش ایفا میکنیم ،تولید و مبادله میشود و
امروزه معنا در رسانههاي مختلف نیز امکان تولید و انتشار یافته است و شکلدهی فرهنگ به
هویتها نیز شکل گستردهتر و پیچیدهتري یافته است؛ بنابراین شناخت ارتباط متقابل زبان و
فرهنگ در ساخت و تداوم یکدیگر جایگاه ویژهاي در مطالعات فرهنگی دارد .کرامش میگوید:
«یکی از راههاي اصلی که فرهنگ خود را آشکار میکند ،زبان است .مواد فرهنگی از طریق زبان،
بیان و ضبط و تفسیر میشود .بنابراین نه تنها زبان در ساخت فرهنگ نقش کلیدي دارد بلکه در
ایجاد تغییرات فرهنگی نیز مؤثر است» (کرامش.)1332 ،
ما در سالهاي اولیهي زندگی خود ،در حین فراگیري زبان مادري ،فرهنگ مستتر در الیههاي
آن را نیز فراگرفتهایم؛ اما چالش از آنجا شروع میشود که بخواهیم زبان کشوري دیگر را
بیاموزیم .اینجاست که بحث فرهنگ و انتقال آن از طریق زبان چالش ایجاد میکند؛ چرا که منابع
آموزش زبان ،نوعی واسطه میان «ما» و «آنها» است .براي آماده کردن دانشآموزان براي چنین
برخوردي باید تصویري از «آنها» ارائه کرد که گاهی تهدید کننده است؛ چرا که ممکن است
اعتقادات ،ارزشها و الگوهاي رفتاري و حتی ترجیحات و سالیق آنها را تحت تأثیر قرار دهد
(الندیس و باگات .)1336 ،بنابراین دقت زیادي براي چگونگی ارائهي این تصاویر الزم است.
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فرهنگ یکی از مفاهیم چالشبرانگیزي است که از نگاههاي مختلفی به آن توجه میشود .به
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ترس از دیگران و خارجیها میتواند به دو عکسالعمل «بیگانه هراسی» 1و در مقابل آن «عشق به
بیگانه» 2منجر شود (فنس ،هپگود و دیوروپا .)1333 ،از یک سو ،بیگانه هراسی به ایجاد اقدامات
دفاعی علیه افرادي میشود که فرهنگ بیگانه را نمایش میانجامد .از سوي دیگر ،عشق به بیگانه
سبب میشود تا هر چیز و هر آن کس که نمایش دهندهي فرهنگ بیگانه است را تمجید و تحسین
و جامعه است؛ طبعاً هنگامی که زبان براي برقراري ارتباط و انتقال مفاهیم ذهنی بهکار برده
میشود ،آن افکار و عقاید و ارزشها ،همان فرهنگ را نیز با خود منتقل میکنند و بدین ترتیب اثر
خود را کمابیش بر مخاطب خود برجاي میگذارد .این اثر میتواند بسته به نوع فرهنگ و
زیربناهاي فکري آن ،اثري مثبت یا منفی باشد (ریچاردز ،پالت ،کاندلین.)1332 ،
در حقیقت یک زبانآموز هرچه به سوي یادگیري زبان مقصد پیش برود ،با واقعیات
پیچیدهتري روبهرو میشود؛ زیرا او هنگام یادگیري ،ناخودآگاه زبان مادري خود را با زبان مقصد
مقایسه میکند .در این مقایسه ،واقعیاتی که به واسطهي یادگیري زبان مقصد بهدست میآید ،با
واقعیاتی که از یادگیري زبان مادري بهوجود میآید در رقابتاست و باعث تشکیل حلقههاي
زنجیرهي واقعیات میشود که باید زبانآموز آنها را به هم وصل کند (دوستیزاده )1913،نتیجه
اینکه زبانآموز به مرور به جزئیاتی میرسد که در تناقض یا در راستاي زبان و فرهنگ
خودياست.
از مواردي که در تناقض با فرهنگ خودي است و بعضاً امکان دارد اثرات منفی داشته باشد،
تحت عنوان تهاجم فرهنگی از آن یاد میشود .در این زمینه ،شوراي عالی انقالب فرهنگی در
مصوبات خود در بارهي مقابله با تهاجم فرهنگی ،به اهمیت انتشارات اشاره کرده است« :انبوه
انتشارات گوناگونی که در صدها هزار نسخه چاپ و منتشر میشود ،اهمیت و تأثیر آن را در
شکلگیري فرهنگ عمومی مردم نشان میدهد .تأثیر تبلیغات غیرمکتوب یا شفاهی بر مخاطبان
فوري است؛ ولی انتشارات بر خوانندگان ،نفوذي دیرپا و ماندگار دارد و بههمین لحاظ اهمیت
بیشتري نیز دارد» (شوراي عالی انقالب فرهنگی .)1931،در جاي دیگري از این مصوّبه آمده
است« :تبادل و برخورد فرهنگی بین جوامع مختلف ،امري طبیعی و اجتنابناپذیر است .تنویر
افکار و رشد فرهنگی جامعه ،در پرتو تبادل فرهنگی با دیگران قابل حصول است .ولی اگر
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کنیم .به بیان دیگر ،زبان مورد استفاده ،نشاندهندهي افکار ،عقاید و ارزشهاي مورد احترام هر فرد
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جامعهاي از درون تهی و آسیبپذیر شد ،تبادل فرهنگی تبدیل به تهاجم فرهنگی میشود .ضعف و
ناتوانی و آسیبپذیري در درون فرهنگ هر جامعه است که زمینهي سلطهپذیري را فراهم میسازد.
عوامل درونی سلطهپذیري اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی را باید شناسایی و مرتفع کرد تا زمینهي
آسیبپذیري به حداقل برسد» (شوراي عالی انقالبم فرهنگی .)1931،آدلر میگوید براي مقابله با
گرایش شدید به فرهنگ در تماس اولیه با فرهنگ و زبان مقصد؛  -2مرحلهي سرخوردگی از
گرایش اولیه؛  -9دشمنی و عدم اعتماد به فرهنگ مقصد؛  -4اظهار عقیده و نشان دادن خود در
مخالفت با شناسههاي فرهنگ مقصد؛  -2احساس استقالل و شناسایی مرزهاي فرهنگی و ثبات
رأي .زبانآموزانی که این مراحل را با پردازش صحیح مدرسان خود پشت سر میگذارند ،داراي
مهارت بین فرهنگیاند .آدلر ادامه میدهد ،که زبانآموز به علت عدم پردازش صحیح مطالب
درسی توسط مدرسان و یا عدم تمایل خود در کسب مهارت میان فرهنگی ممکن است در یکی از
مراحل ذکرشده بماند و به مرحلهي شناسایی مرزهاي فرهنگی مبدأ و مقصد نرسد.
با توجه به مطالب گفتهشده تبادل مفاهیم فرهنگی از طریق کتابهاي آموزش زبان غربی امري
مشخص است .در این زمینه بسیاري پیشنهاد تغییر خط مشی از طریق بومیسازي و یا حتی تألیف
کتب بومی را دنبال کردهاند که در اخبار به اینگونه تالشها زیاد برمیخوریم .بهعنوان مثال
خبرگزاري فارس در مصاحبهاي که با مدیر نشر غزال داشته است ،با ذکر اهمیت مسأله بومیسازي
مجموعه کتابها و منابع الکترونیک سمعی و بصري آموزش زبان انگلیسی از اقدامات خود براي
بومیسازي کتابهایی چون «تاپ ناچ هی در» 1و غیره صحبت کرده است (فارس)1932،؛ اما
واقعیت این است که تغییر چند تصویر کتاب را نمیتوان بومیسازي نامید ،بلکه محتوا نیز باید در
این حوزه تغییر کند؛ و یا تغییر اسامی خارجی به ایرانی که سیاست معاون آموزش و پرورش براي
مطابقت کتابهاي درسی انگلیسی با ارزشها و فرهنگهاي کشور بوده نیز نمیتواند راهکار
مناسبی براي بومیسازي باشد (مدرسه نیوز.)1932،
خبرگزاري فارس در گفت و گویی دیگر با کانون زبان امام رضا (ع) از اجراي طرح تألیف
کتابهاي آموزش زبان انگلیسی میگوید .مجید واله با بیان اینکه مجموعه کتابهاي آموزش
مکالمهي زبان انگلیسی براي تحقق اهداف غرب ،فرهنگ کشورهاي مسلمان را نشانه رفتهاند،
میگوید« :از آنجا که آموخته هاي دانش آموزان جزیی از رفتار تربیتی آنان را شامل می شود،
-Top Notch, Hey there
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اینگونه مشکالت و کسب مهارت بین فرهنگی ،پنج مرحله وجود دارد (آدلر -1 :)1332 ،مرحلهي
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کانون زبان امام رضا(ع) اقدام به تهیهي کتابهاي آموزشی با رویکرد ارزش نهادن به حفظ فرهنگ
غنی اسالمی و ایرانی است»(فارس.)1932،
کانون زبان ایران نیز از تغییرات بنیادین در کتابهاي درسی آموزش زبان انگلیسی در مقطع
بزرگسال خبر داده است .سرپرست گروه تألیف این کتابها علت این اقدام را بهروزرسانی
(کانون زبان ایران .)1931 ،این امر حتی با برگزاري همایشها و سمینارهایی چون سمینار ملی
بومیسازي دورههاي آموزش زبان انگلیسی با هدف جایگزینی فرهنگ ایرانی بهجاي فرهنگ غربی
در کتابهاي آموزش زبان انگلیسی نیز دنبال شده است (همشهري.)1931،
بنابراین اکنون که با این موج گستردهي توجه به بومیسازي کتب آموزش انگلیسی مواجه
هستیم ،تحقیقات علمی که با بیان اهمیت و ویژگی جداییناپذیر فرهنگ و زبان ،عناصر فرهنگی
موجود در این کتب را شناسایی و از چگونگی اشاعهي آنها در طی آموزش زبان صحبت میکنند،
جایگاه مهم و برجستهاي دارند؛ بنابراین ما در این تحقیق قصد داریم تا در مرحلهي اول کار خود،
مؤلفههاي فرهنگی موجود در کتابهاي انگلیش تایم که براي گروه سنی نوجوانان تدریس میشود
را از طریق روش پیترسون شناسایی کنیم و سپس ،در مرحلهي دوم ،از طریق انجام مصاحبهي
عمیق با مدرسین این کتابها ،دیدگاه آنها را در بارهي میزان اثرگذاري این عناصر فرهنگی بر
نوجوانان و راهکارهاي مناسب براي جلوگیري از این موضوع را دریابیم.

پیشینهی پژوهش
افضلی شهري با ذکر تأثیر زبان بهطور اعم و زبان انگلیسی به طور اخص ،بر فرهنگ و رفتار
ملل دیگر ،بیان میکند که تاکنون یکی از دغدغهها ،حذف یا کاهش تأثیرات منفی فرهنگ غربی بر
فرهنگ بومی و ارزشهاي ملی و اسالمی بوده است .در همین زمینه ،از ابتداي انقالب تاکنون
تمهیداتی نیز اندیشیده شده است؛ اما وي معتقد است چنانچه اصول و محتواي کتابهاي
آموزشی با هوشیاري تنظیم گردد ،نه تنها از اثرات منفی یادشده کاسته میشود ،بلکه میتوان به
صدور اندیشههاي انقالب و اسالم همت گماشت .او با بررسی آراي برخی از فالسفه مشهور
مغرب زمین و استفاده از دیدگاههاي اندیشمندان معروف و تأثیرگذار مسلمان در خصوص جایگاه
انسان در فلسفهي تعلیم و تربیت و همچنین با نگاهی به احادیث اسالمی در این زمینه ،اقدام به
طراحی مجموعه کتابهاي آموزش زبان انگلیسی بر اساس اصول و روش تدریس زبانهاي
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خارجی کرده است که در آن با طرح مسائل فلسفی و کالمی از زبان شخصیتهاي کتاب در قالبی
جذّاب ،میتوان از اثرات فرهنگ غرب در قالب تدریس زبان جلوگیري بهعمل آورد (افضلی
شهري.)1911،
صادقی نیز در تحقیق خود طرح پیشنهادي یک مجموعه کامل آموزش زبان انگلیسی مبتنی بر
تهاجم فرهنگی یاد میکند و با ترسیم مصادیق تهاجم فرهنگی در کتابهاي اینترچنج و نتایج
آموزش آنها 2 ،روش تعدیل این تهاجم بیان میکند .نخست طرح لزوم یادگیري زبان انگلیسی با
اصالح این دیدگاه که انگلیسی تنها زبان کشورهایی چون آمریکا ،انگلیس ،استرالیا و کانادا نیست؛
بلکه یک زبان بینالمللی است و دوم تالش براي طراحی مجموعهي کامل آموزش زبان انگلیسی
بر مبناي نیازها و شرایط بومی کشور (صادقی.)1913،
حاجی رستملو نیز در مقالهي خود با عنوان ردّپاي تهاجم فرهنگی در کتابهاي آموزش زبان
انگلیسی ،بیان میکند که بهدلیل گسترش تقاضا براي یادگیري زبان انگلیسی در کشورهاي
توسعهیافته و توسعهنیافته ،غربیها تالش کردهاند از کتب آموزشی زبان انگلیسی که تقریباً تولید و
توزیع آنها انحصاراً در اختیار خودشان قرار دارد ،بهعنوان ابزاري براي خدمت به اهداف تهاجم
فرهنگی خود استفاده کنند .ترویج فرهنگ بیبندوباري و ضد اخالقی ،تخطئه دین و دینداري،
برجستهنمایی موفقیتهاي غرب و بیتوجهی به جایگاه خانواده ،بعضی از مشخصههاي این هجمه
فرهنگی هستند که وي برخی از مصداقهاي آنها در کتب آموزش زبان انگلیسی را بهطور مستند
مورد بررسی قرار میدهد (حاجی رستملو.)1912،
در تحقیقی دیگر ،رحیمی و یداللهی به مطالعهي نگرش مدرّسان زبان به ترویج فرهنگ
مصرفی غرب در کتب آموزش زبان انگلیسی پرداختهاند .آنها با بیان اینکه نظریات ارتباط میان
فرهنگی اصل آموزش را بر پایهي انتقال اطالعات فرهنگی میگذارند ،با استفاده از پرسشنامه نظر
 62مدرس زبان شاغل در آموزشگاههاي تهران را در این زمینه جویا شدند .نتایج پیمایش آنها
حاکی است که مدرسان بر این باورند که کتب آموزش زبان ،فرهنگ مصرفی غرب را بهصورت دو
شکل عمده منتقل میکنند :نخست انتقال فرهنگ نامناسب تغذیهي غرب و دوم کمبود مطالب
مرتبط با مصرف صحیح انرژي و صرفهجویی .آنها راهکار مناسب براي حل این مشکل را نظارت
بر محتواي کتب آموزش زبان و تالش در جهت تألیف کتبی منطبق بر الگوهاي رفتاري و مصرفی
و کاهش مقوالت مصرفگرایی میدانند (رحیمی و یداللهی.)1911 ،
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عبداهلل زاده و بنی اسد آزاد در تحقیق خود براي مطالعهي دیدگاههاي معلمان و دانشآموزان
در بارهي ایدئولوژيهاي موجود در کتابهاي انگلیسی خارجی ،ابتدا ارزشهاي ایدئولوژیکی
موجود در تصاویر ،مکالمهها و متنها را از طریق تحلیل محتوا استخراج و تحلیل کردهاند.
شایعترین ایدئولوژيها و ارزشهاي فرهنگی این منابع عبارتاند از :استیالي زبان انگلیسی،
این ایدئولوژيها ،از پرسشنامه استفاده کردهاند و نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که دانشآموزان
دبیرستان و زبانآموزان مؤسسهها نگرش متفاوتی دارند .همچنین معلمان مؤسسههاي آزاد آگاهی
بیشري از وجود این ایدئولوژيها در کتابهاي موجود نسبت به معلمان دبیرستان دارند
(عبداهللزاده و بنی اسد آزاد.)1913 ،
برخی معتقدند که تغییر محتواي منابع و یا تألیف کتب بومی راهکار مناسبی نیست .بهعنوان
مثال ،عبداللهیان و حسینی فر به مطالعهي روشهاي متنی شده بازنمایی ایدئولوژي در کتابهاي
آموزشی زبان انگلیسی اینترچنج پرداختهاند .آنها مؤلفههایی که به وسیلهي آنها سبک زندگی
بازنمایی میشود را استخراج و الگوهاي بازنمایی سبک زندگی آمریکایی را در این کتابها
مشخص کردهاند .آنها با استفاده از  4بحث گروهی متمرکز ،نحوهي برخورد مخاطبان را با این
کتابها را واکاوي کردهاند و با تحلیل اظهارنظرهايشان ،یافتههایی بهدست آوردهاند .این یافتهها
حاکی از آن است که اگرچه سبک زندگی و فرهنگ بازنمایی شده در این کتابها آمریکایی است،
این خود مخاطبان هستند که به هنگام برخورد با آنچه در این کتابها مطرح میشود دست به
انتخاب میزنند (عبداللهیان و حسینی فر.)1931،
دوستی زاده در تحقیق خود بیان میکند که گرایش گاه شدید زبانآموزان به فرهنگ و شیوهي
زندگی جوامع مقصد ،انگیزهي گروه قابلتوجهی از آنها براي یادگیري زبان است .وي با تعریف
و ذکر مراحل کسب مهارت میان فرهنگی ،بر لزوم تقویت این مهارت تأکید میکند .مهارت میان
فرهنگی به توانایی و درک زبانآموزانی اطالق میشود که بر تفاوتهاي میان فرهنگ خودي و
فرهنگ مقصد اشراف دارند؛ بنابراین با تکیه بر فرهنگ مبدأ و قابلیت تمایز قائل شدن میان فرهنگ
مبدأ و مقصد بدون اینکه دچار تعارض فرهنگی شوند زبان مقصد را فرا میگیرند .وي بیان
میکند که کسب مهارت میان فرهنگی در شرایط عدم امکان ارتباط مستقیم با متکلّمان زبان مقصد
بسیار دشوارتر و پیچیدهتر است .در این جا ،نقش و وظایف مؤسسات ارائهدهندهي زبان ،مدرسان
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زبان و کتابهاي آموزشی بسیار تعیین کننده است و نیازمند برنامهریزي و اجراي پویا توسط
مؤسسات و مدرسین است (دوستی زاده.)1913،
رستم بیگی و رمضانی نیز در تحقیق خود که از دید زبانشناسی به آموزش زبان خارجی نگاه
میکنند ،معتقدند آموزش فرهنگ زبان مقصد و مقایسهي آن با فرهنگ جامعه زبان بومی اولین و
زبان و فرهنگ و نیز نظریههاي ارائهشده دربارهي رابطه میان این دو مفهوم و همچنین تأثیر
آموزش فرهنگ بر آموزش زبان خارجی را بررسی کردهاند و معتقدند راه داشتن یک آموزش زبان
کارآمد و مفید به زبانآموزانی که در خارج از بافت جامعهي زبانی هدف زندگی میکنند ،آشنا
کردن آنان بافرهنگ آن جامعهي زبانی است (رستم بیک و رمضانی.)1931 ،
در کل ،تحقیقات انجامشده این حوزه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد :اول آن دسته از
تحقیقات که رویکرد منفی نسبت به اثرات فرهنگی این منابع دارند و معتقدند منابع باید بهکلی
تغییر کنند و مطابق با فرهنگ و ارزشهاي بومی و اسالمی منتشر شوند و دستهي دوم محققانی
هستند که انتقال فرهنگ زبان مقصد را امر ضروري و جدانشدنی از یادگیري زبان میدانند و تغییر
در آن را مشکل زا می دانند و یا معتقدند اگرچه مفاهیم این کتب قابلیت انتقال فرهنگ بیگانه را
دارند ،این مخاطبان هستند که آگاه و فعّال هستند و قابلیت درک تمایز فرهنگها را دارند و دچار
دوگانگی فرهنگی نمیشوند.
اما نکتهي مهمی که محققین کمتر به آن توجه کردهاند ،گروه سنی نوجوانان است .بیشتر
محققین تمرکز فعالیتهاي خود را بر روي کتب و منابع درسی که براي بزرگساالن طراحی شده
است گذاشتهاند که به نوبهي خود ارزشمند و مفید است؛ اما واقعیت این است که نسل نوجوان
نسل اثرپذیر تر و حساس تري نسبت به مسائل فرهنگی است .چرا که نوجوانی دورهي مهم
اجتماعپذیري است .در این زمان نوجوانان مهارتهاي اجتماعی الزم و ضروري را میآموزند که
این مهارتها براي دورههاي بعدي زندگی آنها بسیار حیاتی و مهم هستند (میکامی ،سزویدو،
آلن ،ایواناز و هیر )2212 ،و همانگونه که میدانیم عوامل فرهنگی نقش بهسزایی در جامعهپذیري
دارند؛ بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیتهاي ویژهي این گروه سنی تمرکز مطالعهي خود را
بر روي این گروه سنی قرار دادهایم.
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چارچوب نظری
نظریهي کنش 1و میدان 2بوردیو در پاسخ به این سؤال که آموزش زبان انگلیسی چه تأثیري بر
شیوهي زندگی و تجربهي زیستهي جوانان دارد به ما کمک میکند .از نظر بوردیو« ،منش »9مولّد و
انسجام بخش اعمال و صورت درونی شدهي شرایط طبقاتی است (بوردیو 1314 ،به نقل از
طبقهي اجتماعی را بر پیشانی دارد .فرهنگ سلطهي طبقه را تا جایی بازتولید میکند که طبقات
مسلط بتوانند ارزشهاي فرهنگی ،معیارها و ذائقهي خود را بر کل جامعه تحمیل کنند؛ یا دست کم
ترجیحات فرهنگیشان را به منزلهي معیار برترین ،بهترین و مشروعترین سبک زندگی در فرهنگ
ملی تثبیت کنند .سلطهي طبقاتی زمانی محقق میشود که سبکهاي زندگی ،ذائقهها ،داوريهاي
زیباییشناختی و اجتماعی طبقات مسلط به لحاظ اجتماعی مشروع و مسلط شود .از طرف دیگر،
بوردیو مدعی است که مصرف فرهنگی روشی است که قشرهاي مختلف ،خود را متمایز میکنند و
مدّعی منزلت باالتري میشوند (سیدمن .)1916 ،در واقع بوردیو ،انگیزهي مصرف محصوالت
فرهنگی را میل ما به ابراز سلیقه و حُسن انتخاب میداند که از نیازمان به جاي گرفتن در
سلسلهمراتب اجتماعی سرچشمه میگیرد .مخاطبان به شیوههایی متناسب با وضعیت طبقاتیشان و
چیستیِ نوع سرمایهي فرهنگی که اندوختهاند یا سوداي تحصیل آن را در سر میپرورانند ،متنهایی
را انتخاب و مصرف میکنند (مهدي زاده.)1913،
به نظر میرسد با تغییر و تحوالتی که در چند دههي اخیر در ذائقه و منش انسان امروزي در
عرصهي فرهنگی بهوجود آمده ،همین امر سبب ورود خیل زیاد کاالهاي فرهنگی از قبیل کتاب،
فیلم ،موسیقی ،مطبوعات و غیره در تیراژها و عنوانهاي مختلف ،در بازارهاي مصرفی شده است
(موحد و همکاران.)39 :1931،
به نظربوردیو  ،براي فهم روابط میان انسانها یا براي توضیح و تفسیر یک رویداد یا پدیدهي
اجتماعی ،تنها تمرکز بر روي گفتهها یا اتفاقاتی که رخ داده کافی نیست و ضروري است تا فضاي
اجتماعی و فرهنگی رویدادها و پدیدههاي اجتماعی نیز مورد مطالعهي دقیق قرار بگیرد .طبق نظر
بوردیو ،تحلیل فضاي اجتماعی و فرهنگی نه تنها بهمعنی یافتن جایگاه پدیدهي مورد نظر در
حوزههاي تاریخی ،ملی و بینالمللی آن است ،بلکه به معنی تحقیق در بارهي این است که دانش
1

- Practice Theory
-Field Theory
3
-Disposition
2
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قبلی موجود دربارهي پدیدهي مورد نظر چطور و توسط چه افرادي ایجادشده و منافع چه
گروههاي اجتماعی با این تولید دانش تأمین میشده است .براي تبیین بحث میتوان از تمثیل زمین
فوتبال استفاده کرد .یک زمین فوتبال یک ناحیهي محصور و مشخص است که بازي در آن انجام
میشود .براي انجام بازي ،بازیگران هر کدام موقعیت و وظیفهي مشخصی در زمین بازي دارند.
مهارتهایی دارد که میبایست به مرور زمان کسب کنند .اینکه بازیگران چه کارهایی میتوانند
بکنند و یا به کجاي زمین میتوانند بروند ،به موقعیت آنها در بازي بستگی دارد .همچنین موقعیت
فیزیکی زمین بازي (اینکه زمین مرطوب یا خشک است ،داراي چمن است یا داراي چاله است)
نیز در اینکه بازیگران چه کارهایی میتوانند بکنند و بازي چطور انجام شود ،تأثیرگذار است.
ایدهي تشبیه میدانهاي اجتماعی به زمین فوتبال ،مفید است چرا که بوردیو زندگی اجتماعی را
بهصورت یک بازي در نظر میگیرد و دائماً به مثال زمین فوتبال اشاره میکند .او اشاره میکند که
مانند فوتبال ،میدانهاي اجتماعی داراي موقعیتهایی هستند که توسط عوامل اجتماعی (افراد یا
سازمانها) اشغال میشوند و اتفاقاتی که در این میدانها میافتاد داراي محدودههاي مشخصی
است؛ از این رو محدودیتهایی دربارهي آنچه میتوان انجام داد وجود دارد و آنچه میتوان
انجام داد ،با توجه به شرایط میدان مشخص میشود (فصل چهار از گرنفل.)2221 ،
نظریهي منش و نظریهي میدان بوردیو ( )1339با مصرف فرهنگی و رسانهاي و نیز بهطور
اصولی با تولید فرهنگی و رسانهاي مرتبط است .میدان ،قلمرویی است که در آن اقدامات ،تالشها
و مبارزات براي تولید فرهنگی صورت میگیرد .او براي مثال عالوه بر میدانهاي ادبی و رسانهاي،
به میدانهاي آموزشی اشاره میکند .به عقیده گرنفل ،نظریهي میدان بوردیو در میان سایر مفاهیم او
نقش کلیدي دارد؛ چرا که از این طریق او توانسته تا ساختار روابط را تعریف کند و نشان دهد
چگونه عینیت از «ذهنیت شخصی شکل گرفته» یا همان «عادت واره »1تأثیر میپذیرد (گرنفل،
 .)1913هبیتوس یا عادت واره از نظر بوردیو قابل انتقال است؛ یعنی میتوان آنها را از گروهی به
گروه دیگر و از طبقهاي به طبقهاي دیگر منتقل کرد .هنگامی که طبقات پایینتر جامعه با مصرف
فرهنگی سعی در نزدیک شدن به طبقات باالي جامعه را دارند ،از عادتوارههاي آنها تقلید
میکنند.

- Habitus

1
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از آنجا که این عادتوارهها قابلیت انتقال دارند و محوریت بحث بوردیو نیز نظام آموزشی
است ،با توجه به نظریهي منش و میدان او میتوان گفت که کالسهاي آموزش زبان انگلیسی به
مثابهي میدانهایی هستند که براي تولید و انتقال فرهنگ ،از طریق آموزش زبان تالش میکنند تا
ضمن تدریس زبان ،فرهنگ خود را هم منتقل کنند .انگیزهي دانشآموزان نیز از مصرف
محصوالت براي آنها عرضه میشود .به عنوان تکمیل بحث باید گفت که اگرچه هم میدان و هم
منش از نظر بوردیو مهم هستند ،رابطهي دیالکتیکی آنهاست که بیشترین اهمیت را دارد .در واقع
بر اساس این رابطه است که کنشهاي فرهنگی پایهریزي میشوند .اینجاست که فرضیهي
مطالعهي ما شکل میگیرد :دانشآموزان زبان با مواجهه و تالش براي مصرف و یادگیري
محصوالت فرهنگی ارائهشدهي مؤسسات زبان اعم از کتابها و سایر منابع درسی همانند فیلم و
داستان ،از عناصر فرهنگی موجود در آنها تأثیر میپذیرند .در واقع ،آنها بهصورت ناخودآگاه از
عادتوارههاي آنها تأثیر میپذیرند و رفتار خود را شکل میدهند .در این میان تمایزات فرهنگی
میان زبان مقصد و مبدأ نادیده گرفته میشود و به بازتولید فرهنگ زبان مقصد که در مورد
مطالعهي ما فرهنگ انگلیس و آمریکا هستند ،منجر میشوند.

مروری برکتابهای انگلیش تایم
کتابهاي انگلیش تایم توسط انتشارات آکسفورد چاپشده و یکی از سري مجموعه
کتابهاي آموزش زبان معروف در دنیا براي ردهي سنی نوجوانان است .این کتابها براي آموزش
زبان دوم( 1اي اس ال) طراحیشدهاند و نه زبان خارجی( 2اي اف ال) .این کتابها شامل  3کتاب
اصلی است که هر کتاب به همراه سی دي آموزشی و  2کتاب تمرین است .منابع کمک آموزشی
هر کتاب نیز شامل فیلم و داستان میشود .وب سایت انتشارات آکسفورد به نقل از والدین
زبانآموزان نوشته است که کتابهاي انگلیش تایم یادگیري زبان را به یک فعالیت سرگرمکننده
تبدیل کرده است که تصاویر عالی و داستانهاي جذّاب ،براي نوجوانان فرصتهایی را محیا
میکند تا ارتباطات را مانند زندگی واقعی تجربه کنند (تویاما .)2222 ،میخواهم از همین نکته
استفاده کنم و بگویم که این تجربهي ارتباطات در زندگی واقعی اشاره به زندگی غربی دارد .در
- English as Second Language
- English as Foreign language

1
2
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واقع عادتوارههاي غربی از طریق زبان به نوجوانان منتقل و آنها نیز با حفظ ،تکرار و تمرین ،این
عادتوارهها را یاد میگیرند و بهطور ناخودآگاه آنها را محور رفتارهاي خود قرار میدهند.

روششناسی و جامعهی آماری
در مرحلهي اول تحقیق جامعهي آماري ،چهار جلد کتاب انگلیش تایم با عناوین انگلیش تایم
 1تا  4و منابع جانبی تدریس این کتابها ،یعنی سی ديهاي داستان و فیلم انتخاب شده اند .کتاب
انگلیش تایم  1تا  4هر کدام شامل  12فصل هستند که در هر ترم  6فصل تدریس میشود.
هرفصل شامل  4بخش است -1 :مکالمه :در این بخش مکالمهاي میان  2یا  9نفر انجام میشود و
معلم با توجه به تصویر بزرگ صفحه لغات جانبی مورد نیاز براي فهم مکالمه را تدریس میکند.
 -2لغت :در این قسمت لغات مرتبط با موضوع اصلی بخش ارائه میشود -9 .تمرین :در این
قسمت نکات دستوري الزم براي جمله سازي و استفاده از لغات جدید تدریس میشود .این نکات
در قالب شعر و آواز در ذهن دانشآموزان تثبیت میشود -4 .تلفظ :در این بخش نحوهي تلفظ و
خواندن درست لغات و حروف تدریس میشود .منابع جانبی تدریس این کتابها عبارتاند از:
 -1داستان :هر کتاب شامل 4داستان دنبالهدار است و در مورد وقایعی است که براي شخصیتهاي
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اصلی کتاب رخ میدهد -2 .فیلم :فیلم جداي از فضاي کارتونی کتاب و داستان ،کاربرد مطالب
تدریس شده در میان یک معلم و شاگردانش در فضاي واقعی است .هر کتاب شامل  1فیلم است.
بنابراین در مجموع عناصر فرهنگی از  16داستان 92 ،فیلم و  4کتاب از مجموعه سري کتابهاي
آموزشی انگلیش تام استخراج شده است.
فرهنگی از روش بروکس پیترسون که در کتابی که در سال  2224با عنوان «آگاهی فرهنگی:
راهنمایی براي کار با افراد از سایر فرهنگ ها» مطرحشده ،استفاده شده است .وي معتقد است که
فرهنگ در حالت کلی می تواند به دو گروه فرهنگ سی بزرگ و فرهنگ سی کوچک تقسیم شود
(پیترسون.)2224 ،
فرهنگ سی بزرگ از نظر پیتر سون عبارت است از «:مطالب فرهنگی مربوط به جغرافی،
معماري ،موسیقی کالسیک ،ادبیات ،مسائل سیاسی ،هنجارهاي اجتماعی ،پایههاي قانونی،
ارزشهاي اصلی و تاریخ» .به عبارت دیگر فرهنگ سی بزرگ به جنبههاي کالن فرهنگ اشاره
دارد.
در مقابل ،فرهنگ سی کوچک به جنبههاي روزمرهي زندگی اشاره دارد و خالصه کنندهي هر
آنچه مربوط به مسیر زندگی میباشد است .از نظر لی این نوع از فرهنگ بخش مخفی و عمیقتر
فرهنگ مقصد است که شامل عقاید ،منش و تفکرات میشود (لی .)2223 ،پیترسون فرهنگ سی
کوچک را بهعنوان فرهنگ تمرکز بر امور عمومی و یا جزئی میداند که شامل عقاید ،نظرها ،عالیق
و سالیق ،حرکات بدن ،ارتباط غیرکالمی ،استفاده از فضا ،مدل لباس پوشیدن ،غذا ،سرگرمیها و
مسائل عوامپسند است.
با توجه به اینکه جامعهي آماري ما کتابهاي آموزش به گروه سنی نوجوانان است و به
بسیاري از موضوعهاي گروه فرهنگ سی بزرگ پرداخته نشده است ،در این تحقیق به مطالعهي
عناصر فرهنگی مربوط با گروه فرهنگی سی کوچک پرداخته شده است.

یافتهها و نتایج
در مجموع با مطالعهي مؤلفههاي فرهنگی سی کوچک موجود در منابع آموزشی انگلیش تایم
به  4شاخص بهشرح زیردست یافتیم که این منابع براي انتقال سبک زندگی آمریکایی بهکار
میروند.
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شیوهي گذران تعطیالت و اوقات فراغت را با توجه به منابع مورد مطالعه میتوان به سه بخش
ورزش ،مکانهاي تفریحی و انواع بازيها تقسیم کرد.
 -1ورزش :از میان ورزشهاي منعکسشده در این منابع ،برجستهترین آنها عبارتاند از:
بیسبال ،موجسواري ،بسکتبال ،تنیس روي میز ،ژیمناستیک ،دوچرخهسواري و دو .نوجوانان در
مکانهاي مختلف از محلهيشان گرفته تا پارک و باشگاه براي گذران اوقات فراغت خود به
ورزش رو میآورند .میتوان گفت ورزش مهمترین فعالیت آنها را شکل میدهد .تمایز فرهنگی
کشور ما با کشورهاي غربی در این زمینه بسیار مشخص است؛ چراکه ورزشهایی چون
ژیمناستیک ،بیسبال و موجسواري در کشور ما متداول نیست و غالباً براي قشر و طبقهي خاصی
از جامعه امکان انجام چنین ورزشهایی وجود دارد .ورزشهایی چون کُشتی ،فوتبال و والیبال
قرابت بیشتري بافرهنگ ما دارند که در این منابع اثري از آنها نیست .در عوض ورزشهایی
چون بیسبال برجسته میشوند که همانطور که میدانیم بیسبال ورزش ملی ایاالتمتحده
باسابقهاي  222ساله است .بوردیو در مقالهي «کنشهاي ورزشی و کنشهاي اجتماعی» ،به نقش
طبقهي اجتماعی و منش طبقاتی در تقسیمبندي ورزشها و انتخاب آنها میپردازد که دانستن آن
براي درک چنین عناصر فرهنگی در این منابع کمک میکند .بوردیو در مقالهي خود اشاره میکند
که احتمال انجام ورزشهاي متفاوت توسط طبقات اجتماعی مختلف ،بهعوامل زیر بستگی دارد:
سرمایهي اقتصادي ،سرمایهي فرهنگی و وقت آزاد (بوردیو .)1331 ،ورزشهاي متداول در ایران
به سرمایهي اقتصادي بسیار کمتري نسبت به ورزش هاي متداول در غرب نیاز دارند که این مسأله
را با توجه به وضعیت اقتصادي ایران و مقایسهي آن با نظام سرمایهداري غرب میتوان درک کرد.
اما نکتهي مهمتر در اینجا بحث سرمایهي فرهنگی است .در نظریهي میدان بوردیو شرح دادیم که
طبقات پایین تر جامعه با مصرف فرهنگی سعی در نزدیک شدن به طبقات اجتماعی باالتر را دارند.
در حوزهي ورزش نیز زبانآموزان با دیدن تصاویر و متون مربوط به ورزشهاي متداول در غرب
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مانند بیسبال،گلف ،موجسواري و غیره این ورزشها را جزء ورزشهاي طبقهي اجتماعی باالتر از
خود تصور میکنند و اینطور استنتاج میکنند که انجام این ورزشها باعث ارتقاي سطح اجتماعی
آنها میشود وآنها را در طبقهي اجتماعی باالتري قرار میدهد .لذا این کنش فرهنگی در
زبانآموزان میتواند نتایجی چون کم ارزش شدن ورزشهاي ملی را در سطح جامعه در پی داشته
میبایست مدّ نظر داشته باشند.
 -2مکانهاي تفریحی :در منابع مورد مطالعه ،سینما ،باغوحش ،پارک و علفزارها براي رفتن به
پیکنیک ،جزء مکانهاي تفریحی نوجوانان و خانوادههايشان نشان داده شده است؛ بهعالوه
نکتهي جالب این است که دیدن پدربزرگ و مادربزرگ یک فعالیت تفریحی آخر هفتهها محسوب
میشود .حتی حیاط منزل براي باغبانی و ساختن خانهي درختی نیز یک مکان تفریحی در نظر
گرفته شده است .از نظر مکانهاي تفریحی پیشنهادشده در این منابع تفاوت ملموسی میان فرهنگ
ایرانی و غربی دیده نمیشود؛ جداي از اینکه با توجه به رشد کاشانه نشینی در ایران ،امکان
فعالیتهایی چون باغبانی و یا ساختن خانهي درختی براي نوجوانان فراهم نیست.
 -3بازيها :نکتهي برجسته انجام بازيها در این کتابها پیوند ناگسستنی آنها از طبیعت است.
بادبادکبازي ،شنا در پارک ،بازي با حیوانات در علفزار نمونههایی از این دست هستند .بازي با
حیوانات در این منابع بسیار برجسته هستند که حاکی از تفاوت فرهنگی ما با غرب است .در ایران
جداي از پیشینهي مذهبی ما که با نجس دانستن بعضی حیوانات ،افراد را از تماس با آنها منع
میکند ،نگهداري از حیواناتی چون سگ و گربه در ایران از نظر قانونی و عرف جامعه نیز چندان
پذیرفتهشده نیست .بههمین دلیل ،این ارتباط نزدیک که به بازيهاي طوالنی و جذاب با حیوانات
منجر شود در فرهنگ ما وجود ندارد.
ارتباطات انسانی
ارتباطات انسانی در این منابع ،دو بعد به شرح زیر دارد :ارتباطات بین فردي و ارتباطات بین انسان
و حیوان
ارتباطات میان فردی
این نوع ارتباط نیز خود در قالب  2شکل زیر در این منابع بازنمایی شدهاند:
 -1ارتباط با غیر هم جنس
 -2ارتباط غیر همساالن
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جزئیات تحلیل هر یک از دو بخش به شرح زیر است:
 -1روابط غیر هم جنس :محور اصلی این منابع ماجراهایی است که براي دو شخصیت اصلی
یعنی دختري بنام «ِانی» و پسري بنام «تِد» اتفاق میافتد .با توجه به بافت مدرسهي مختلط آنها،
دخترها با پسرها دوست هستند و این دوستی دو جنس مخالف بسیار عادي جلوه میکند .این
میهمانیهاي خانوادگی و یا شرکت آنها بههمراه هم در برنامههاي تفریحی چون سیرک ،پیکنیک
و غیره.
اما در ایران اکثر قریب به اتفاق مدارس جدا هستند و امکان برخورد دو جنس مخالف از همان
دوران ابتدایی در کالسهاي درسی وجود ندارد .اما کالسهاي آموزشی فوقالعاده مانند زبان،
موسیقی ،هنر و غیره این ساختار را میشکند.

شکل شمارهی دو -نمونه تصویر کالسهای مختلط

شکل شمارهی سه -شرکت دانشآموزان غیر هم جنس در پیکنیک
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 -2ارتباط غیر همساالن :ارتباط دو شخصیت اصلی یعنی انی و تد با غیر همساالن خود بسیار
صمیمی است .این ارتباط جداي از چارچوب نصیحت و کوچک تر -بزرگتري حاکم بر
جامعهي ما است .غیر همساالن به روشهاي گوناگون سعی میکنند تا این نوجوانان را شاد کنند؛
مثالً پدر بزرگانی به همراه دوستانش ،انی را غافلگیر میکنند و براي سگ او جشن تولد میگیرند.
منابع بسیار برجسته است .در جامعهشناسی ،سرمایهي اجتماعی به معنی سود و منافع ناشی از
ارتباط و همکاري میان افراد و سازمانها تعریف میشود .در حقیقت به نظر میرسد کتاب زبان
بهطور غیرمستقیم به اهمیت این نوع از سرمایه اشاره میکند که در کنار سرمایهي اقتصادي از انواع
مهم سرمایه محسوب میشود که در جامعهي سرمایهداري غرب نیز به آن اهمیت زیادي داده
میشود .بوردیو معتقد است که سرمایهي اجتماعی میتواند براي تولید یا باز تولید نابرابري در
جامعه مورد استفاده قرار بگیرد و براي نمونه به این نکته اشاره میکند که مردم چطور براي
دستیابی به موقعیتهاي بهتر و مهمتر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتباطات اجتماعی استفاده
میکنند (گرنفل.)2221 ،
ارتباط انسان با حیوان که شامل ارتباطات انسان با حیوان و حیوان با حیوان میشود.
 -1ارتباطات انسان با حیوان :در این منابع ارتباطات انسان و حیوان بسیار مهم است .حیوانات
خانگی مثل گربه و سگ همانند عضوي از خانواده در همه جا اعم از خانه ،اتاقخواب شخصی،
گردش در پارک و حتی در میهمانیها ،بههمراه خانواده حضور دارند .جداي از بحث حیوانات
خانگی به لزوم اهمیت توجه به حیوانات و مراقبت از آنها نیز تاکید میشود .مثالً اگر میبینیم
حیوانی خواب است نباید سر و صدا کنیم.
سرمایهي اجتماعی نه تنها رابطهي افراد و اجتماع ،بلکه رابطهي آنها و حیوانات همدمشان را
نیز می سنجد .یکی از علتهاي کاهش سرمایهي اجتماعی کاهش ارتباط ارتباطات خانوادگی است
که در جوامع غربی افراد براي افزایش این سرمایهي اجتماعی خود به نگهداري و ارتباط با
حیوانات دستآموز رو میآورند .عالوه بر بوردیو که بحث سرمایهي اجتماعی را به طور کلی
مطرح میکند ،متفکرین دیگري هستند که بهطور خاص در رابطه با بحث سرمایهي اجتماعی و
ارتباط انسان و حیوانات بحث کردهاند« .پوتنام» میگوید افزایش معاشرت با حیوانات دستآموز،
پیوندهاي اجتماعی را تقویت میکند .چراکه مراوده با دوستانی که حیوانات دستآموز دارند،
میتواند شبکهاي از روابط پیوندي حول عامل مشترک داشتن جانور دستآموز ایجاد کند (پوتانام،
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 .)2222این در حالی است که چنان که گفته شد ،نگهداري از حیواناتی چون سگ و گربه در
منزل ،در فرهنگ ما جایگاه برجستهاي ندارد ،یا حداقل مربوط به قشري است که یا توانایی داشتن
این حیوانات را در خانهدارند و یا نسبت به مسائل شرعی و بهداشتی کمتر حساسیت دارند.

 -2ارتباطات حیوان با حیوان :این منابع نشان میدهند که حیوانات همانند انسانها داراي
عواطف و احساسات و داراي ساختارهاي روابط اجتماعی هستند .در بعضی بخشهاي کتاب و
داستان ،ارتباطات حیوان با حیوان هستیم؛ بهطوريکه حیوانات با همدیگر صحبت میکنند؛ به
ورزش می روند ،بازي می کنند و ماجراهاي مخصوص به خود را دارند .اگرچه چنین روابطی
جنبهي سرگرمکنندهي باالیی دارند باید توجه داشت از آنجا که این حیوانات غالباً خانگی و
دستآموز هستند مجدّداً فرهنگ نگهداري از حیوانات در منزل را رواج میدهند.

شکل شمارهی پنج -نمونه بازی حیوانات خانگی در اتاق نوجوانان
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نوع مصرف
شاخص بعدي مصرف است که آنها را با عناوینی چون پوشش ،غذا و وسیلهي حملونقل
مورد بحث قرار میدهیم .بوردیو چگونگی ترجیح موارد مختلف مانند لباس ،غذا ،موسیقی و
دکوراسیون خانه از سوي افراد را که سلیقه خوانده میشود از نظر یک جامعهشناس تحلیل میکند.
که این دو داراي ارتباطی مؤثر با یکدیگرند و این افراد و گروههاي داراي نفوذ ،قدرت و ثروت
هستند که ابتذال یا تعالی یک سلیقه را تعیین میکنند (بوردیو .)1314 ،لذا بررسی این موارد در این
مطالعه ضروري است که در زیر به تحلیل هر یک میپردازیم.
پوشش
در این منابع پوشش شخصیتها مطابق با موازین جمهوري اسالمی نیست؛ اما سعی شده است
تا بامهارت هاي گرافیکی ،بسیاري از این عدم مطابقتها را اصالح کنند .جداي از این مسأله،
تعدادي از لغاتی که در بارهي نحوهي پوشش به دانشآموزان آموزش داده میشود مربوط به
نحوهي پوشش غربی است بهعنوان مثال شلوار جین .طبق نظر بوردیو یکی از مؤلفههاي سازندهي
عادتواره نوع پوشش است که ارتباط مستقیمی با طبقهي اجتماعی افراد نیز دارد (گرنفل.)2221 ،
لذا بر اساس نظریهي بوردیو نمایش نحوهي پوشش غربی در کتابهاي زبان میتواند بهطور
غیرمستقیم این ذهنیت را در زبانآموز ایجاد کند که پوشش شلوار نوعی نزدیک شدن به فرهنگ
باالتر است.

شکل شمارهی شش -نمونه پوشش شلوار جین
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غذا
تنوّعگرایی در مصرف مواد غذایی ،به ویژه غذاهاي غربی در این منابع زیاد به چشم میخورد؛
همانند همبرگر ،پیتزا ،اسپاگتی و غیره .به نظر بوردیو سلیقه یکی از آشکارترین نشانههاي
عادتواره است که رابطهي مستقیم با موقعیت طبقاتی دارد و میتواند از راه آموزش منتقل شود؛
را شکل دهد .مهري بهار در کتاب مصرف و فرهنگ نیز به بحث ترجیحات غذایی افراد در
گروههاي مختلف اجتماعی اشاره کرده است (بهار.)1932 ،

شکل شمارهی هفت -نمونه مصرف انواع غذاهای غربی

در شکل شمارهي هفت مصرف انواع غذاهاي غربی در یکی از بخشهاي کتاب «انگلیش تایم»
دیده میشود .همان گونه که از شکل پیداست ،غذاها سنخیتی بافرهنگ ایرانی ندارد.

وسیلهی حملونقل
وسیلهي حملونقل در این منابع بسیار متنوّع و غالباً در راستاي حفظ محیطزیست است؛ مثالً
استفاده از اسکیت ،دوچرخه ،اسکیت بورد و اتوبوس و تاکسی .تنها در تصاویر معدودي از کل
منابع مورد مطالعه استفاده از ماشین شخصی دیده میشود .اگرچه آموزش استفاده از وسایل
حملونقل عمومی بسیار ارزنده است باید در نظر داشت که زیرساختهاي مناسب براي استفاده از
آنها در کشور ما مهیا نیست؛ بنابراین استفاده از این وسایل در خیابانها میتواند خطرات جدّي
براي نوجوانان داشته باشد .مثالً استفاده از اسکیت در خیابانهایی که مسیر ویژه براي استفاده از
دوچرخه و اسکیت وجود ندارد.
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تحلیل مدرسین زبان از محتوای فرهنگی منابع مورد تدریس سری انگلیش تایم
براي تحلیل بخش دوم از این مطالعه و به منظور اطالع از آراي مدرسین این منابع از عناصر
فرهنگی پنهان موجود در این منابع در  2جلسه به دو آموزشگاه زبان (واحد نوجوانان) در شمال
تهران مراجعه کردیم و طی  6مصاحبهي انفرادي عمیق با مدرسین مجرب حوزهي نوجوانان ،ابتدا
چه راهکارهایی براي ایجاد تعدیل در اثرگذاري فرهنگی این منابع در سطح خرد و کالن مد نظر
دارند.

تحلیل و مقولهبندی دادهها
از جمعبندي و تحلیل مطالب مصاحبهها به دو مقولهي کلی رسیدیم که در ادامه به توضیح
آنها میپردازیم:
-

تأکید بر لزوم تألیف کتابهاي آموزش زبان انگلیسی در کشور.

-

یادگیري زبان بدون یادگیري عناصر فرهنگی کشور مقصد امري امکانناپذیر است.
مقولهي اول اشاره دارد به اینکه اساساً به علت اینکه منابع مورد مطالعهي ما تألیف کشورهاي

غربی ،بهو یژه آمریکا و انگلیس هستند ،مملوّ از عناصر فرهنگی غرب هستند و اگر بخواهیم اثري
بر روي نوجوانان نداشته باشند بایستی خود اقدام به تألیف کتاب کنیم .گروهی از مدرسین بر این
باورند که تأثیرات فرهنگی این کتابها بر روي نوجوانان بسیار زیاد است .آنها بیان کردند که 2
راه پیش روي ما وجود دارد  -1از مؤلفین بزرگ دنیا مثل آکسفورد ،کمبریج و یا غیره بخواهیم تا
با توجه به فرهنگ ما اقدام به تألیف کتابهاي آموزشی زبان کنند .آنها با اشاره به چندین کشور
اروپایی که اقدام به چنین کاري کردهاند افزودند که تجربهي هیأتهاي مؤلف مطرح دنیا باعث
میشوند تا بتوانند بهطور بسیار اصولی این کار را انجام دهند .آنها با گرفتن مشورت از کشور
سفارشدهنده در زمینهي اصول و مبانی فرهنگی ،تمام سعی خود را در به حداقل رساندن ارائهي
تضادهاي فرهنگی بهکار میگیرند .این راه دو مشکل عمده دارد ،نخست اینکه هزینهي باالیی
میبرد و دوم اینکه بعضاً بسته به روابط دیپلماتیک کشورها ممکن است دچار چالش شود؛ بنابراین
راه دوم ارائه میشود که به شرح زیر است -2 .مدرسین راه دوم را تألیف کتابهاي آموزش زبان
در داخل کشور میدانند .بعضی از مدرسین معتقدند که وجود نیروهاي متخصص در زمینهي
آموزش زبان این امکان را به ما میدهد تا با در نظر گرفتن استانداردهاي تألیف کتاب مثل «سی اي
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اف آر»  1و با درک عمیق پیشزمینههاي فرهنگی جامعهي خود بتوانیم دست به تألیف کتاب بزنیم
که البته نیازمند حمایت و همکاري ارگانهاي مختلف و سرمایهگذاري مناسب است.
مقولهي دوم اشاره دارد به این دیدگاه که یادگرفتن هر زبان خارجی بدون فهمیدن و درک
فرهنگ کشور متکلّم امکانناپذیر است .این عده میگویند حتی اینکه یک دختر و پسر در خیابان
اتوبوسها صحبت کنند؛ اگرچه در فرهنگ ما امري نامأنوس و ضد هنجار است ،فرد بایستی در
حین یادگیري زبان ،این دسته امور را که در فرهنگ زبان مقصد به عنوان هنجارهاي اجتماعی در
نظر گرفته میشوند ،بشناسد تا نهایتاً بتواند با متکلمین آن زبان ارتباط درستی برقرار کند؛ بنابراین
این دیدگاه معتقد است که یادگیري زبان در جهت کاربرد و ارتباط درست است که معنا مییابد و
این امر بدون یادگیري فرهنگ زبان مقصد میسر نیست و کالسهاي زبان و منابع آموزشی بهترین
راه وصول به چنین نتیجهاي هستند .پیشنهاد این عده از مدرسین حذف مطالب موجود در منابع
آموزشی است که در ضدیت کامل با فرهنگ ملی-مذهبی ما هستند؛ همچون مشروبات الکلی،
خوردن حیوانات حرامگوشت و غیره؛ اما سایر موارد فرهنگی بایستی حفظ شوند و این وظیفه بر
دوش مدرسین است تا تمایزات فرهنگی را براي دانشآموزان روشن کنند و به آنها نسبت به
فرهنگ خودآگاهی دهند.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت تأثیرگذاری فرهنگی کتابهای زبان
با توجه به عناصر فرهنگی استخراجشده از منابع آموزشی انگلیش تایم ،نتایج حاصل از
مصاحبهي عمیق با چندي از آموزگارانِ این منابع و همچنین نتایج تحقیقات انجامشده در این
حوزه به این نتیجه میرسیم که وجود این عناصر فرهنگی تا حدودي الزم و جزء جداییناپذیر از
مراحل آموزش زبان دیگر به زبانآموزان است؛ چرا که زبانآموزان ،نه تنها عالقهمند به آشنایی با
سبک زندگی و فرهنگ متکلمین زبان انگلیسی هستند ،بلکه این یادگیري یکی از ضروریات
یادگیري زبان به منظور برقراري ارتباط درست میان فرهنگی است؛ بنابراین سه راهکار اساسی براي
ارتقاي هرچه بیشتر فرآیند آموزش زبان براي جامعهي آماري مورد مطالعه ارائه میشود:

- The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

1

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 2:12 +0330 on Friday December 3rd 2021

بدون داشتن آشنایی از قبل ،سالم و احوالپرسی کنند و دربارهي وضعیت هوا یا برنامهي زمانی

 ..........................339فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی دوم ،شمارهی ،2مهر22

 -1ابتدا معلمین زبان باید اطالعاتی در بارهي تشابهات و اختالفات میان فرهنگی زبان مادري و
زبان دوم در اختیار دانشآموزان قرار دهند؛ چرا که بسیاري از آنها عالقهمند هستند که با شیوهي
زندگی مردم آن زبان آشنا شوند .براي اینکه دانشآموزان بتوانند فرهنگ زبان دوم را بیاموزند
بایستی دیدگاهی نسبت به فرهنگ زبان خود نیز داشته باشند.
موقعیتهاي خاص میتوان بر اساس نظریهي بوردیو میدان فرهنگی متعادلتر و متناسب با شرایط
فرهنگی ایران ایجاد کرد؛ بنابراین با مشخص کردن تفاوتهاي فرهنگی براي دانشآموزان ،میتوان
کاري کرد که عادتوارههاي نامناسب موجود در فرهنگی غربی به زبانآموزان منتقل نشود و آنها
بفهمند که هر اطالعات فرهنگی را به عنوان ارزش تلقی نکنند؛ بلکه متون و منابع آموزشی را
بهطور انتقادي و فعّال ببینند.
 -2همانگونه که تحقیقی مشابه در چین هم نشان میدهد (لیو ،)2212 ،زبانآموزان اگرچه
مصداقهاي فرهنگ غربی به ویژه آمریکا و انگلیس را یاد میگیرند ،از فرهنگ سایر ملل بیاطالع
می مانند و این مغایر با روشهاي جدید یادگیري زبان به عنوان «اي ال تی» 1است .این دیدگاه
تأکید میکند که زبان انگلیسی دیگر متعلق به کشورهاي انگلیسیزبان نیست ،بلکه زبان انگلیسی
یک زبان بینالمللی است و راهی براي ارتباط همهي ملل با یکدیگر است؛ بنابراین باید
تجدیدنظر جدّي در این منابع آموزش زبان رخ دهد تا همراستاي روشهاي جدید آموزش و در
جهت هرچه بهتر و مؤثر کردن روابط میان فرهنگی زبانآموزان باشد.
بنابراین بر اساس نظریهي میدان بوردیو ،استفاده از روش «اي .ال .تی» سبب میشود که میدان
آموزش زبان تبدیل به حوزهاي براي آموزش و یادگیري زبان به صورت یک زبان بینالمللی شود
که تمایز میان فرهنگها را مشخص میکند و به این تمایزات احترام میگذارد .در نتیجه این روش
باعث انتقال صرف عادتوارههاي کشورهاي خاص به زبانآموزان نمیشود و در چنین میدانی
برتري فرهنگی خاصی معنی پیدا نمیکند.
 -9بهتر است تا با سرمایهگذاري مناسب و جذب محققین و صاحبنظران در حوزهي آموزش
زبان ،راهکارهاي اول و دوم را ادغام کنیم و با در نظر گرفتن جدیدترین روشهاي تدریس زبان در
دنیا ،کتابهایی دربردارندهي فرهنگ ملی -اسالمی و همچنین با رویکرد ارتباط با سایر فرهنگها
را تألیف کنیم .با این کار نه تنها یک پروژهي ارزشمند را رقم میزنیم؛ بلکه میتوانیم با شناسایی
- English as an International Language.
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نقاط ضعف منابع آموزش زبان موجود ،یک الگوي مناسب و علمی براي تألیف صحیح کتاب را
براي سایر کشورهاي غیر انگلیسیزبان به ویژه کشورهاي خاورمیانه تهیه کنیم .این امر با وجود
تعداد متخصصین و صاحبنظران در این حوزه امکانپذیر و تنها نیازمند سرمایه و مدیریت صحیح
است.

با توجه به نظریهي میدان و منش بوردیو ،تحلیل کتابهاي «انگلیش تایم» و نتایج حاصل از
مصاحبهي عمیق با معلمان زبان ،به این نتیجه رسیدیم که ارزشهاي فرهنگی ،عالیق و سالیق و
دیگر عناصر فرهنگی کشورهایی چون آمریکا و انگلیس از طریق کتابهاي آموزش زبان تألیف
شده به دست آنها به زبانآموزان ما منتقل میشود و شرایط الزم را براي سلطهي طبقاتی آنها
فراهم میآورد .زبانآموزان نیز با به کالس زبان رفتن و مصرف فرهنگی این کاالها قصد دارند تا
خود را به این قشر مسلط نزدیک کنند و با تقلید از عادتواره هاي آنها ،از دیگران متمایز شوند.
این تقلید گاهی به صورت آگاهانه و گاهی به صورت ناخودآگاه رخ میدهد؛ به عبارت دیگر
کالسهاي زبان و منابع آموزشی آنها به مثابهي میدانی هستند که براي انتقال عادتوارههاي
آمریکایی و انگلیسی عمل میکنند.
در این مقاله با برگزاري  6مصاحبهي عمقی با مدرسین این منابع آموزشی ،از آراي مدرسین در
ارتباط با عناصر فرهنگ غربی موجود در منابع آگاه شدیم و با تحلیل اظهارنظر آنها ،یافتههایی به
دست آمد مبنی بر اینکه دو دسته تفکر در رابطه با منابع آموزش زبان وجود دارد؛ دستهي نخست
معتقدند که باید با تألیف کتب آموزشی در داخل کشور ،از انتقال فرهنگ غربی به زبانآموزان
جلوگیري به عمل آورد .دستهي دوم بر این باورند که انتقال فرهنگ زبان مقصد جزء الینفک
آموزش زبان است و نباید از آن جلوگیري کرد.
با جمعبندي نظرهاي مدرسین ،سه راه حل براي مدیریت تأثیرات این عناصر فرهنگی بر روي
زبان آموزان و جلوگیري از اثرات سوء احتمالی ارائه شد :آگاه کردن معلمین به نقش خود در
ارتباط با مطلع کردن زبانآموزان از فرهنگ خود و ایجاد تمایز میان فرهنگ خود و فرهنگ زبان
مقصد .دوم ،در نظر گرفتن روشهاي جدید آموزش زبان بر اساس شیوهي «اي .ال .تی 1».که زبان

- ELT
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انگلیسی را به عنوان یک زبان بینالمللی آموزش میدهد و سوم ،تألیف کتابهاي آموزش زبان با
در نظر گرفتن پیشنهاد اول و دوم که بتواند با وجود معرفی فرهنگ ملل دیگر ،در تضاد با عناصر
فرهنگی بومی و ملی قرار نگیرد و با تعیین خط مشی صحیح براي عملکرد مدرسین در ارتباط با
محتواي کتب ،از تعارضهاي فرهنگی نوجوانان جلوگیري کرد.
تحلیل محتواي کتابهاي زبان و سپس مطالعهي اثرات فرهنگی بر روي نوجوانان از دیدگاه
معلمان زبان انگلیسی بود .در ادامهي این کار تحقیقی ،میتوان میزان تأثیرگذاري فرهنگی را از
دیدگاه زبانآموزان نوجوان ،بهعنوان مصرفکنندهي کاالي فرهنگی سنجید و برداشت آنها را از
تأثیرات فرهنگی کتابهاي زبان ارزیابی کرد .این کار میتواند با روشهایی چون مصاحبهي عمیق
با زبانآموزان و یا استفاده از پرسشنامه انجام شود .هرچند در هر دو روش سنجش میزان
تأثیرپذیري فرهنگی کاري دشوار است و باید با دقت و ظرافت کافی صورت بگیرد تا نتایج
درستی حاصل شود.
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