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تحلیل محتوای کتاب درسی آموزش دستور زبان انگلیسی از منظر فرهنگ
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و جایگاه زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی
ساسان بالغی زاده ،2سلماز آقازاده
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چکیده

در دنیای امـروز که ضرورت دانستن زبان انگلیسی برای انجام تعامالت بین فرهنگی امری غیرقابل
انكار است ،آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باید همـراه بـا درنظر گرفتن ارزشهای فرهنگ خودی
باشد که در سایۀ توجه بیشتر به هویت ملی و فرهنگی زبانآموزان امکانپذیر است .از آنجایی که
در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی ،بخش عظیمی از مفاهیم و الگوهای فرهنگی نیز به صورت آگاهانه
یا ناآگاهانه به زبانآموزان منتقل میشوند ،نباید از توجه به تأثیر انتقال اطالعات میانفرهنگی بر
نگرش و هویت فراگیران غافل شد .با توجه به جایگاه کنونی زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی،
انتظار میرود که منابع درسی تدوین شده نیز بتوانند چندفرهنگی بودن و تهی بودن این زبان از
ارزشهای فرهنگی کشورهای انگلیسیزبـان را منعکس کنند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی
میزان به کارگیری فرهنگهای غیر بومی در کتابهای آموزشی زبان انگلیسی در رابطه با جایگاه
زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی است .بدین منظور ،مدل فرهنگی یواِن ( )2011که شامل چهار
مؤلفۀ محصوالت ،اعمال ،نگرشها و اشخاص است مورد استفاده قرار گرفت و میزان وقوع هر یک
از این مؤلفههای فرهنگی در کتاب درسی آموزش دستور زبان انگلیسی Communicate What You
 Mean: A Concise Advanced Grammarمورد بررسی قرار گرفت .یافتهها به وضوح نشان دادند
که این کتاب به ارزشهای فرهنگی بومی کشورهای انگلیسیزبـان ارجحیت داده و از توجه به
ارزشهای فرهنگی سایر ملل غافل مانده است .این امر حاکی از وجود گرایشها وتعصبهای یک
سویهای است که ریشه در فرهنگ غرب دارند و نشان میدهند که زبان انگلیسی ،علیرغم جایگاه
کنونی خود بهعنوان یک زبان بینالمللی ،هم چنان در حال ترویج یک جانبۀ نگرشها و عقیدههای
غربی به زبانآموزان سراسر جهان است.
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مقدمه
با رشد سریع پدیدۀ جهانی شدن در دنیای امروز ،افرادی كه از زبان انگلیسی بهعنوان
زبـان دوم استفاده میکنند ،بیشتر از كسانی هستند كه آن را بهعنوان زبـان اول بـه
كـار میبرنـد (كاناگاراجـا )2007 ،و اکثر تعامالت بین فردی به زبان انگلیسی میان
غیربومیزبانانی که انگلیسی زبان دوم یا سوم آنهاست صورت میگیرد (یواِن.)2011 ،

با توجه به اینكه زبان انگلیسی اصلیترین ابزار ارتباطات اجتماعی میـان انسـانها در
سطح جهانی اسـت ،نقـش بسـیار مهمی در تسهیل تعامالت بینالمللی ایفا میكند و به
زبانآموزان برای دستیابی به فرصتهای گوناگون آموزشی و شغلی کمک میکند
(ناجی میدانی و همکاران. )2014 ،
طبق نظریـۀ زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی ،فراگیران یك زبان بینالمللی
نیازی به نهادینهسازی اصول فرهنگی بومیزبانان آن زبان ندارند زیرا این زبان
منحصراً به ملت خاصی تعلق ندارد (اسمیت .)1983 ،بنابراین ،ازآنجایی كه انگلیسی یك
زبان بینالمللی است ،اصلیترین نقش آن ایجـاد امكـان تبـادل اطالعات میانفرهنگی
بین كاربران سراسر جهان است و ارزشهای فرهنگی آن نیز تنها به فرهنگ كشورهای
انگلیسیزبـان محدود نمیشوند (مككـی .)2004 ،بر این اساس ،آموزش و یادگیری زبان
انگلیسی نیز باید به گونهای انجام پذیرد كه فرهنـگ بومی زبانآموزان مبنای یادگیری
قرار داده شود و زبان تنها بهعنوان وسیلهای برای برقراری ارتباط و تبـادل اندیشه در
مورد مسائل گوناگون در نظر گرفته شود (كـاچرو .)1992 ،كاناگاراجا ( )2007نیز در
مورد آموزش زبان انگلیسـی در كشـورهای غیر انگلیسیزبـان بر ایـن بـاوراست كه
زبانآموزان باید زبان انگلیسی را مطـابق بـا اهـداف ،نیازهـا و ارزشهای خـود بـه
كاربرند و نقشی خالقانه و منتقدانه در فرآیند یادگیری زبان خارجی ایفا نمایند.
بدیهی است که زبان و فرهنگ به گونهای جدایی ناپذیر به هم گره خوردهاند و
آموزش زبان بدون توجه به فرهنگ امکانپذیر نیست (چستین .)1988 ،به عبارتی دیگر،
انتقال فرهنگ در فراگیری زبانها مؤثر و وجود گونههای زبانی نیز به وجود فرهنگها
گِره خورده است (مرادی و رحمانی .)2016 ،با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان زبان و
فرهنگ ،زبان را میتوان ،در حقیقت ،بهعنوان تجلیگاه فرهنگ در نظر گرفت که انتقال
ارزشها و مسائل فرهنگی را ممکن میسازد (استارکی .)1999 ،تا کنون ،تعاریف و
مدلهای گوناگونی از فرهنگ ارائه شدهاند .بهعنوان مثال ،به عقیده نونان ( ،)1999فرهنگ
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شامل هنجارها و قوانینی میشود كه اغلب تلویحی و مجازی است و بر رفتار شخصی
و همچنین تعامالت بین فردی مردم حاکی است .این رفتارها از گروهی به گروه دیگر
متفاوت است؛ لذا گروههای متفاوت ،فرهنگهای متفاوتی دارند كه در زبانشان متجلی
میشود .به گفتۀ بوسکوئت و پسین ( ،)2003فرهنگ عبارت است از آن دسته از موارد

فرهنگی که شامل عقیدۀ افراد در مورد سبکهای انجام کار ،تفکر و احساس میشود و
در میان گروه خاصی از مردم مشترک است .به بیانی سادهتر ،فرهنگ به نحوۀ زندگی
افراد اطالق میشود که بر رفتار و جایگاه افراد در اجتماع تأثیرگذار است (الرسون و
اسمالی.)1972 ،
در میان مدلهای اخیر ارائه شده در زمینۀ فرهنگ میتوان به مدل فرهنگی واتسون
( )2010اشاره کرد که شامل چهار مؤلفۀ فرهنگ با  Cبزرگ ،1فرهنگ با  cکوچک،2
فرهنگ بهعنوان کاال 3و فرهنگ ترکیبی 4میشود .منظور از فرهنگ با  Cبزرگ مجموعۀ
آثار هنری و اندیشمندانه و همچنین مؤسساتی است که آنها را تولید و نگهداری میکنند.
فرهنگ با  cکوچک شامل تعریف مردمشناسی فرهنگی میشود که ارزشها ،رفتارها،
سرگرمیها و ساختههای بشری مشترک میان گروهی اجتماعی را در بر میگیرد.
فرهنگ بهعنوان کاال نه تنها شامل محصوالت صنعت فرهنگ میشود بلکه محصوالت
فرهنگ با  Cبزرگ و  cکوچک را نیز به کاالهایی مصرفی تبدیل میکند .فرهنگ ترکیبی،
که در پی فرآیند پسا-استعماری و جهانی شدن پدید آمده است ،فرهنگ با  Cبزرگ و
فرهنگ با  cکوچک و فرهنگ بهعنوان کاال را در بر میگیرد (مِسکهر.)2014 ،
یواِن ( )2011نیز ابزار تحلیلی جامعی را برای بررسی مطالب درسی از نظر فرهنگی
8
ارائه داده است که شامل چهار مؤلفۀ محصوالت ،5اعمال ،6نگرشها 7و اشخاص
میشود .محصوالت ،عبارتند از آثار ادبی ،هنرهای زیبا ،علوم و همچنین شخصیتهای
تاریخی و مؤسسات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی .این موارد مشابه تعریف واتسون
1. Big C culture
2. Small c culture
3. Commodity culture
4. Hybridized culture
5. Products
6. Practices
7. Perspectives
8. Persons
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از فرهنگ (با  Cبزرگ) هستند .برای مثال ،الیور توئیست 1اثر چارلز دیکنز 2بهعنوان یک
محصول فرهنگی با ادبیات بهعنوان نمونهای از فرهنگ با  Cبزرگ همپوشانی دارد.
اعمال ،عبارتند از سبکهای زندگی و الگوهای رفتاری .این موارد با رفتارها ،سرگرمیها
و ساختههای بشری در تعریف واتسون از فرهنگ با  cکوچک همپوشانی دارند.

بهعنوان نمونه ،ورزشها و بازیها بهعنوان اعمال با سرگرمیها همپوشانی دارند.
نگرشها ،به “فرهنگ غیرعینی” مرتبط هستند و الهامات (برابری) ،افسانهها( ،طالع بینی)
و جهان بینیها را در بر میگیرند (یواِن ،2011 ،ص  .)6نگرشهایی که به ارائۀ جهان
بینیها در یک فرهنگ میپردازند میتوانند به بعضی از چیزها ارزشی بدهند که الزام ًا در
فرهنگهای دیگر ارزش مشابه یا برابری ندارند ،مانند حریم شخصی یا فاصله شخصی.
اشخاص ،شخصیتها و افراد معروفی هستند که در رأس محصوالت فرهنگی شناخته
شده قرار دارند و موسیقی ،تلویزیون ،روزنامه نگاری و اینترنت را در برمیگیرند
(مِسکهر.)2014 ،
از آنجایی که زبان انگلیسی در ایران معمو ً
ال بهعنوان یک زبان خارجی در محیط
كالسی و به كمك كتاب و مطالب آموزشی فراگرفته میشود ،کتابهای آموزش زبان
یكی از مهمترین راههای ارائۀ فرهنگ زبان مقصد در نظر گرفته میشوند .بدیهی است
که این کتابها عالوه بر تدریس یك زبان دیگر ،مجموعههایی از عقاید و افكار ،ارزشها
و دیدگاههای گویشوران آن زبان را نیز به زبانآموزان منتقل میكنند .با عنایت به
اینکه زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان بینالمللی شناخته شده است ،محتوای فرهنگی
کتابهای آموزش زبان نباید تنها محدود به ارائۀ ارزشهای فرهنگی بومی کشورهای
انگلیسیزبـان شوند (آلپتکین .)2002 ،با این وجود ،به گفتۀ کرامش ( ،)1993اكثر
كتابهای آموزشی زبان ،دیدگاه ساده انگارانهای در ارائۀ عناصر فرهنگی در پیش
گرفته و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تصاویر ایدهآلی از ارزشهای فرهنگی
كشورهای غربی نشان میدهند؛ در حالی که از توجه به ارزشهای فرهنگی سایر
ملتها غافل ماندهاند .مککی ( )2006بر این باور است که فرهنگ همواره جزو جنبههایی
بوده است که در قالب موضوعات و مکالمههای کتابهای درسی به ترویج ارزشهای
فرهنگی غربی پرداخته است و برای پیشگیری از تهاجم فرهنگی ،کتابهای آموزش
زبان انگلیسی که در کشورهای انگلیسیزبـان و با هدف آموزش زبان انگلیسی به غیر
1. Oliver Twist
2. Charles Dickens
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انگلیسی زبانان به چاپ میرسند نیاز به بازبینی و ارزیابی دارند .فیلیپسون ()1992
نیز معتقد است که کتابهای آموزش زبان انگلیسی را نمیتوان بهعنوان منابعی که جدا
از فرهنگ انگلیسیزبـانان هستند در نظر گرفت .واقعیت آن است که منابع آموزشی
وارداتی دربردارنـدۀ طیـف وسیعی از پیامهای ضمنی فرهنگی هستند که میتوانند
منجر به پدید آمدن نوعی امپریالیسم فرهنگی شوند (برادران جمیلی.)2015 ،

 .2پیشینۀ پژوهش:

در پی افزایش اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در سطح بینالمللی ،در ایران نیز مانند سایر
كشـورها ،زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی در مـدارس ،آموزشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی آمـوزش داده میشود .کتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی از عناصر
مهم این دورههای آموزشی هستند و بخش اعظمی از دروندادههای زبانی یادگیرندگان
را تشکیل میدهند و به همین دلیل ارزیابی و بازبینی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار
است .بررسی كتابهای زبان انگلیسی تدوین شده توسط نویسندگان انگلیسیزبـان
نشان میدهد كـه در دهههای  1980و  1990میالدی ،كتابهای آموزشی با تکیه بر
محتوای فرهنگ غربی ،به ویژه فرهنگ انگلیسی و آمریكایی ،بدون توجه به سایر
فرهنگها ارائه میشدند .اما بـا ظهور پدیدۀ جهانی شدن و به دنبال شـكلگیـری جوامـع
چنـدفرهنگی و چندزبانـه ،ماننـد كشـورهای كانادا یا استرالیا ،نیاز به معرفی و ارائۀ
فرهنگ سایر کشورها برای جذب مخاطـب و هـمچنـین نیاز به برقراری ارتباطات
میانفرهنگی و آشنایی بـا آداب و رسوم سایر اقوام و ملل درمیان زبانآموزان باعث
شد فرهنگهای سایر کشورها نیز به تدریج جای خود را در این كتابها باز كننـد
(رضایی و لطیفی.)2015 ،
مککی ( )2006با استناد بر کورتازی و جین ( )1999مطالب و اطالعات فرهنگی موجود
در کتابهای آموزش زبان انگلیسی را به سه گروه تقسیم میکند:
الف) مطالب آموزشی مرتبط با فرهنگ مبدأ که شامل فرهنگ خودی زبانآموزان
میشود.
ب) مطالب آموزشی مرتبط با فرهنگ مقصد که بر اساس فرهنگ کشورهای انگلیسیزبـان
شکل میگیرند.
ج) مطالب آموزشی مرتبط با فرهنگ بینالمللی که ترکیبی از انواع فرهنگهای کشورهای
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انگلیسیزبـان و غیر انگلیسیزبـان در سراسر دنیاست.
مککی ( )2006بیان میکند که زبان انگلیسی به دنبال افزایش جمعیت افراد
انگلیسیزبـان به یک زبان بینالمللی تبدیل نشده است ،بلکه در اثر افزایش تعداد کاربران
زبان انگلیسی که انگلیسی را بهعنوان زبان دوم یا سوم خود به کار میگیرند اتفاق افتاده

است .بنابراین ،کاربران زبان دوم در سراسر دنیا ممکن است هدفهای متفاوتی از
یادگیری زبان را دنبال کنند که از جملۀ آنها میتوان به برقراری ارتباطات میانفرهنگی با
سایر غیر بومیزبانان اشاره کرد .بدیهی است که در چنین شرایطی تعداد زیادی از افراد
دوزبانه نیاز یا تمایلی به کسب آن دسته از ارزشهای فرهنگی که محدود به کشورهای
انگلیسیزبان میشوند را نخواهند داشت.
در سالهای اخیر ،در ایران نیز شاهد افزایش تمایل افراد به یادگیری زبان انگلیسی
برای دستیابی به اهداف گوناگون بودهایم .چنین روندی موجب ورود انواع بیشماری از
کتابهای آموزش زبان انگلیسی به بازار کتابهای آموزشی کشور شده است که طبیعت ًا
ورود حجم عظیمی از موارد فرهنگی را نیز در پی دارد (بحرینی .)2013 ،تا کنون ،مطالعات
بسیاری در زمینۀ ارزشهای فرهنگی موجود در كتابهای آموزش زبان انگلیسی و
تأثیرات آنها بر زبانآموزان در ایران صورت گرفته است .بهعنوان مثال ،بیرجندی و
مشكات ( )2003به بررسی كتابهای  Headwayو  New Interchangeپرداختند به این
نتیجه رسیدند که ارزشهای فرهنگی متعددی در این کتابها وجود دارند كه مهمترین آنها
مصرفگرایی و برتری زبان و فرهنگ انگلیسی بر سایر زبانها و فرهنگهای جهان است.
عسگری ( )2011در مطالعات خود به مسائل جنسیتی و كلیشههای فرهنگی در مجموعه
کتابهای  Interchangeاشاره کرد و اذعان داشت كه این موارد به دلیل اینکه ریشه
در ارزشهای فرهنگی مرتبط با كشورهای انگلیسیزبـان دارند در كتابهای وارداتی
آموزش زبان انگلیسی نیز متجلی شدهاند .عبداهلل زاده و بنی اسد ( )2010در مطالعۀ
خود كتابهای  True to lifeو  Spectrumرا مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه
رسیدند که محتوای این منابع آموزشی نمایانگر ارزشهای فرهنگی خاصی هستند كه
از جملۀ آنها میتوان به برتری زبان انگلیسی ،جنسیتگرایی ،كلیشهها و تعصبهای
فرهنگی اشاره کرد .در همین راستا ،زارعی ( )2011نیز به بررسی مجموعه کتابهای
 Interchangeپرداخت و به این نتیجه رسید که این مجموعه کتابها حاوی ارزشهای
فرهنگی متعددی هستند که عالوه بر دانش و مهارتهای زبانی ،فرهنگ زبان مقصد
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را نیز به زبانآموزان انتقال میدهند و نقش مهمی در شکلگیری هویت و جهتگیری
اجتماعی آنها ایفا میکنند.
بالغی زاده و جمالی متحد ( )2010با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی شش
کتاب آموزشی زبان انگلیسی را که در سطح بینالمللی استفاده میشدند را از نظر

محتوای ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار دادند و به وجود ایدئولوژیهای غربی در این
کتابها پیبردند و پیشنهاد کردند که زبانآموزان و معلمان نیز باید بتوانند با در پیش
گرفتن تفکر انتقادی از وجود چنین ایدئولوژیها و تاثیرات سیاسی و اجتماعی-فرهنگی
آنها آگاهی پیدا کنند .این پژوهشگران همچنین بیان کردند که معلمان و زبانآموزان
باید تالش کنند که به جای پذیرفتن سلطۀ فرهنگ غربی ،ماهیت زبان انگلیسی که در
ظاهر زبانی خنثی به نظر میرسد را زیر سوال برده و آن را تنها بهعنوان ابزاری برای
دستیابی به اهداف خود در نظر بگیرند.
از دیگر تحقیقاتی كه كتابهای درسی را از منظر فرهنگی بررسـی كردهاند میتوان
به پژوهشهای انصـاری و بابـایی ( ،)2003امینـی و بیرجنـدی ( )2012و تحریریان و
صدری ( )2013اشاره کرد .یافتۀ مشترک این پژوهشها وجود عدم توازن جنسیتی میان
شخصیتهای کتابهای آموزشی مورد بررسی است .تحقیقات دیگـری نیـز ماننـد علـی
اكبـری ( )2004و خواجوی و عباسیان ( )2011به بررسی مسائل فرهنگی کتابهای
درسی زبان انگلیسی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که هنجارهای فرهنگی كشورهای
غیر انگلیسیزبـان در این کتابها ارائه نشدهاند و اذعان داشتند که این كتابها در زمینـۀ
آموزش و آشناسازی زبانآموزان با فرهنگ دیگر كشورها موفق نخواهند بود ،زیرا
تصویری که توسط آنها ارائه میشود تنها محدود به فرهنگ کشورهای غربی است.
تاملینسون و همکاران ( )2001نیز به مطالعۀ هشت کتاب آموزشی که در سطح
بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند پرداختند و دریافتند که اکثر این کتابها نمایانگر
فرهنگ بریتانیایی هستند و سایر فرهنگهای غیر غربی را به گونهای کلیشهای و عجیب
نشان میدهند .مطالعات انجام شده در رابطـه بـا آمـوزش فرهنـگ در كالسهای زبان
انگلیسی در سایر كشـورهای غیـر انگلیسیزبـان نیز نتایج تقریب ًا مشابهی را ارائه دادهاند.
بهعنوان مثـال ،آداسکو و همکاران ( )1990پس از انجام مصاحبه با معلمان مراکشی
از وجود برخی از مطالب فرهنگی که مناسب زبانآموزان نیستند و با آداب و رسوم
فرهنگ مراکشی در تضاد هستند ابراز نگرانی کردند و به این نتیجه رسیدند که گنجاندن
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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مطالب فرهنگ غربی در کتابهای درسی ،زبانآموزان را به سمت مقایسۀ ارزشهای
فرهنگی خودی و فرهنگ غربی سوق میدهد و در نهایت سبب ایجاد نارضایتی آنها از
ارزشهای فرهنگ خودی میشود.
در همین راستا ،اكـان و یالـدیریم ( )2007نیز به مطالعۀ تأثیرات جهـانی شـدن بـر

آمـوزش زبـان انگلیسی در تركیـه پرداختند و دریافتند كه کتابهای آموزش زبان ،تا
حدی موجب ایجاد تأثیراتی منفی بـر دیدگاه زبانآموزان نسبت به فرهنـگ خـودی آنها
شدهاند .همچنین ،فـورمن ( )2014به بررسی مجموعه کتابهای Passagesپرداخت
و نشان داد كه این مجموعه كتابها از لحاظ محتوای فرهنگی برای تدریس زبان در
محیط آموزشی كشور تایلند مناسب نیستند .یافتههای مطالعهای که توسـط زاخاریـاس
( )2003در اندونزی انجـام گرفـت نشان دادند که زبانآموزان تمایل بیشتری به سخن
گفتن درباره موضـوعاتی دارند كـه بـه فرهنگ خودی آنها مرتبط است .نتایج پژوهش
دیگری که توسط همین پژوهشگر (زاخاریاس )2005 ،در مورد استفاده از كتابهای
زبان منتشرشده در انتشارات بین المللی در كشور اندونزی انجام گرفت نیز نشان
دادند كه معلمهای اندونزیایی عالقۀ بیشتری بـه تدریس كتابهای منتشرشده توسط
انتشارات بینالمللی دارند.
نظر به اهمیت روزافزون زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی و رابطۀ عمیق
میان زبان و فرهنگ ،فعالیتهای پژوهشی فراوانی به تحلیل محتوای کتابهای درسی
موجود از جهت ارزشهای فرهنگی و انتقال آنها به زبانآموزان در زمینۀ زبان عمومی
پرداختهاند؛ با این وجود ،كند و كاو در زمینۀ تحلیل محتوای کتابهای دستور زبان از
جنبۀ فرهنگی و جایگاه زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی مخصوص ًا در ایران از
پیشینه كمتری برخوردار است .بنابراین ،به منظور بررسی میزان استفاده از فرهنگهای
غیر بومی در منابع بینالمللی آموزش زبان انگلیسی ،دومین ویرایش کتاب دستور زبان
( Communicate What You Mean: A Concise Advanced Grammarکه از
این به بعد با عالمت اختصاری  CWYMاز آن یاد میشود) که به صورت گسترده
در مقطع کارشناسی در دانشگاههای ایران تدریس میشود مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .بدین منظور ،مدل یواِن ( )2011که شامل چهار مؤلفۀ محصوالت ،اعمال ،نگرشها
و اشخاص است به کار گرفته شد و پژوهشگران با هدف بررسی میزان استفادۀ این
کتاب از فرهنگهای غیر بومی به استخراج و تجزیه و تحلیل ارزشهای فرهنگی موجود
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در کتاب مورد نظر پرداختند .در همین راستا ،پرسش اصلی پژوهش حاضر به شرح
زیر میباشد:
آیا ارزشهای فرهنگی ارائه شده در این كتاب با جایگاه زبان انگلیسی بهعنوان
زبان بینالمللی (که ترکیبی از فرهنگهای انگلیسیزبـانان و غیر انگلیسیزبـانان است)
همخوانی دارند یا مغایر آن هستند؟

 .3روش پژوهش:

یکی از روشهای متداول برای بررسی کتابهای درسی به کارگیری روش تحلیل محتوا
است که در پژوهش حاضر برای بررسی ویرایش دوم کتاب دستور زبان CWYM
نوشتۀ کارول واشینگتن پوالرک 2و ساموئال اکستوت 3مورد استفاده قرار گرفت .معیار
عمدۀ انتخاب این کتاب را میتوان در عواملی مانند تدریس آن بهعنوان واحد درسی
دستور و نگارش در زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی در دانشگاههای سراسر کشور
و همچنین قابلیت دسترسی آسان به آن خالصه نمود .هر فصل از این کتاب ابتدا با
درسنامهای که به تشریح موارد دستوری میپردازد شروع میشود که تمریناتی مرتبط
را نیز به همراه دارد .نخست ،پژوهشگران کوشیدند تا طبق مدل فرهنگی یواِن (،)2011
مؤلفههای چهارگانۀ فرهنگی مورد نظر را مشخص نمایند که به شرح زیر است:
1.محصوالت :که شامل آثار ادبی (مانند الیور توئیست اثر چارلز دیکنز) ،بناهای
تاریخی (مانند کاخ سفید 4و تاج محل ،)5تاریخ (مانند قبیلههای هندی ،مارتین
لوتر کینگ ،)6غذا (مانند ماهی و چیپس )7میشوند.
2.اعمال :رفتارها (مانند روشهای مختلف احوالپرسی ،نوع لباس پوشیدن،
ساختههای دست بشر (مانند پرچمها ،واحد پول) ،سرگرمیها (مانند ورزشها
و بازیها)
3.نگرشها :ارزشها و عقایدی که نمایانگر فرهنگ غیرعینی هستند؛ مانند مفهوم
زمان و ارتباط
1

1. Content analysis
2. Carroll Washington Pollock
3. Samuela Eckstut
4. The White House
5. Taj Mahal
6. Martin Luther King
7. Fish and chips
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 4.چشمیاشخاص :فرهنگ اشخاص مشهور ،افراد معروف مانند نیکول کیدمن،1
زین الدین زیدان ،2بریتنی اسپییرز ،3سواد ماسی ،4مِستر بین.5
سپس ،کار اصلی که بررسی این مؤلفهها در متن کتاب بود آغاز گردید .بدین منظور،
پژوهشگران ابتدا هر  15فصل کتاب را که شامل درسنامهها و تمرینات دستوری مربوط

به آنها میشد را به دقت مطالعه نمودند و مصادیق مؤلفههای فرهنگی مورد نظر را با
توجه به چارچوب تعریفی پیش رو استخراج و طبقهبندی نمودند .از آنجایی که معیار
اصلی انتخاب تمرینها ،عالوه بر دارا بودن بار فرهنگی ،متعلق بودن به بافتهای
معناداری مانند گفتگوهای دونفره یا گروهی و داستانوارههای کوتاه موجود در متن
کتاب بود ،آن دسته از تمرینهایی که به صورت جملههای پراکنده در قسمتهای مختلف
کتاب قرار گرفته بودند و دارای عناصر فرهنگی نبودند برای ارزیابی در نظر گرفته
نشدند.
به منظور نمایان ساختن بار و تراکم هریک از این مؤلفهها ،پژوهشگران آنها را
از جنبۀ فراوانی رخداد و درصد وقوع مؤلفههای فرهنگ غربی در مقایسه با فرهنگ
زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی (که ترکیبی از ارزشهای فرهنگی انگلیسیزبـانان
و غیر انگلیسیزبـانان است) دستهبندی کردند .برای پرهیز از هرگونه نگاه تک بعدی
و جهتدار و همچنین جهت اطمینان از دستهبندی صحیح موارد فرهنگی ،دیدگاه یک
متخصص زبان دیگر که در زمینۀ تهیه و تدوین منابع آموزشی فعالیت دارد نیز مد نظر
قرار گرفت و ضریب کاپای کوهن 6برای پایایی بین ارزیابان  0.9محاسبه شد که بیانگر
وجود توافقی معنادار میان ارزیابان است.

نتایج

جدول  .1نمونههایی از موارد فرهنگی یافته شده در رابطه با مؤلفههای فرهنگی چهارگانۀ
مدل یواِن ( )2011را نشـان میدهد.
1. Nicole Kidman
2. Zineddine Zidane
3. Britney Spears
4. Souad Massi
5. Mr. Bean
6. Cohen’s Kappa coefficient
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جدول  .1نمونههایی از چهار عناصر فرهنگی در کتاب CWYM
نوع عنصر
فرهنگی

نمونه

قسمت

صفحه

موضوع

Roots: The Saga of an Ameri-

محصوالت

تمرین 153 20

جمله وارههای توصیفی

)Kentucky Fried Chicken (KFC

اعمال

تمرین 121 22

جمله وارههای قیدی

نگرشها

تمرین 209 20

فعل کمکی could

اشخاص

تمرین 35 11

زمان حال استمراری کامل

can Family
Marriage ceremonies
Kevin Costner

همانطور که در جدول  .1نشان داده شده است ،مواردی مانند ُرمان ریشهها:
حماسۀ یک خانوادۀ آمریکایی 1نوشتۀ الکس هیلی 2نویسندۀ معاصر آمریکایی بهعنوان
محصوالت ادبی فرهنگ غربی در نظر گرفته شدهاند .همچنین ،عادتها و سرگرمیهایی
مانند رفتن به رستورانهای کِی اِف سی ،3که نام یک رستوران زنجیرهای آمریکایی
بسیار محبوب و پرطرفدار است و مرغ سوخاری کنتاکی بهعنوان غذای اصلی در آن
ِ
سرو میشود در گروه اعمال قرار داده شدهاند .عقایدی مانند برگزاری جشنهای
ازدواج مدرن که بدون دعوت میهمانان و به صورت غیر رسمی برگزار میشوند و
بیانگر کمرنگ شدن آداب و رسوم ازدواجهای سنتی در ایاالت متحده هستند نیز در
گروه نگرشها قرار گرفته است .افراد مشهوری مانند  Kevin Costnerو  Meg Ryanکه
جزو هنرپیشههای معروف آمریکایی هستند و در کتاب از آنها نام برده شده است نیز
در گروه اشخاص قرار گرفتهاند.
جدول  .2نیز فراوانی و درصد وقوع هر یک از مؤلفههای فرهنگی چهارگانۀ مدل یواِن
( )2011را نشـان میدهد.

1. Roots: The Saga of an American Family
2. Alex Haley
)3. Kentucky Fried Chicken (KFC
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جدول  .2فراوانی و درصد چهار مؤلفۀ فرهنگی
تعداد کل
تمرینها

تعداد
تمرینهای
بررسی
شده

267

158

محصوالت

فراوانی
37

نگرشها

اعمال

درصد فراوانی درصد
37

47

47

اشخاص

فراوانی درصد فراوانی
9

9

7

مجموع

درصد
7

100

همان گونه که در جدول  .2نشان داده شده است ،نخستین مؤلفۀ فرهنگی اعمال است
که شامل مواردی از قبیل الگوهای برقراری ارتباط ،رفتارها ،سرگرمیها و ساختههای
دست بشر میشود .این مؤلفه با  47بار رخداد  47درصد از تمرینات کتاب را از آن
خود کرده است و شایعترین مورد فرهنگی موجود در این کتاب است .مؤلفۀ محصوالت
که در برگیرندۀ موضوعهایی مانند کتابها ،غذاها ،قوانین ،موسیقی ،بازیها ،تاریخ،
جغرافیا ،آثار هنری و ادبی و نمایشی است ،سهمی  37درصدی را به خود اختصاص
داده است .سومین مؤلفه نگرشها است که با نرخ رخداد  9درصد شامل مواردی مانند
معناها ،طرز فکرها ،ارزشها و ایدهها میشود .آخرین مؤلفه اشخاص است که کمترین
درصد رخداد را دارد .یافتههای این پژوهش بر این موضوع داللت دارند كه محتوای
کتاب مورد نظر کام ً
ال بر مبنای ارزشهای فرهنگی غربی تنظیم شدهاند و هیچ موردی
از فرهنگهای کشورهای غیر انگلیسیزبـان در مضمون آن دیده نمیشود .از یافتههای
ارائه شده روشن است که کتاب مورد نظر به شکل چشمگیری جهتدار بوده و حاوی
ارزشهای فرهنگی غربی است .بنابراین ،این کتاب از ارائۀ موارد فرهنگی مرتبط با سایر
کشورها غافل گشته و به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم میكوشد که فرهنگ غربی را به
زبانآموزان انتقال دهد.

بحث

گسترش کنونی زبان انگلیسی در سطح جهانی بهعنوان ابزاری برای ارتباطات بینالمللی
بر هیچ کس پوشیده نیست .در عینحال ،به عقیدۀ پنی کوک ( ،)1994نمیتوان از
گسترش بار فرهنگی و عقیدتی زبان انگلیسی که تحت عنوان ابزار جهانی شدن در
حال ترویج است غافل شد .بدیهی است که هر كتابی ،به خصوص كتابهای آموزشی،
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حاوی ارزشها و ایدههای خاص فرهنگ خود هستند و تصور اینكه كتابی عاری از هر
گونه ارزش فرهنگی باشد تصور نادرستی است (بحرینی .)2013 ،به گفتۀ كورتازی و
جین ( ،)1999كتب آموزشی زبان در حكم معلمان ،نقشههای راه و منابعی هستند كه
با راهنماییها و جهتیابیهای گوناگون ،منابع اساسی فرهنگ ملل را تشكیل میدهند.

كتابهای درسی زبان انگلیسی ،در حقیقت ،محملی هستند برای ایدئولوژیهایی كه
در برنامههای آموزشی گنجانده میشوند (بحرینی .)2013 ،در گذشته ،تصور عموم
این بوده که کتابهای آموزش زبان انگلیسی که در کشورهای انگلیسیزبـان تولید
میشوند باعث افزایش انگیزۀ زبانآموزان به یادگیری زبان انگلیسی میشوند .با این
وجود ،نمیتوان از این واقعیت غافل شد که چنین کتابهایی ممکن است با اهداف،
نیازها ،عالیق و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی زبانآموزان سازگار نباشند و در نهایت
موجب سردرگمی آنها شوند (مککی .)6002 ،فیلیپسون ( )2991معتقد است از آنجایی که
آشنایی با عادتها و نگرشهای یک ملت از طریق آشنایی با زبان مردم آن میسر است،
در منابعی که برای آموزش زبان انگلیسی به کار گرفته میشوند ناگزیر میزانی از غربی
شدن نهفته است که باید نسبت به آن دیدگاهی منتقدانه و هوشیارانه در پیش گرفت.
در پاسخ به پرسش پژوهش ،یافتههای پژوهش حاضر بر این موضوع داللت دارند
که محتوای کتاب  CWYMمملؤ از ارزشهای فرهنگی غربی است و معیار درستی و
نادرستی را در بستر فرهنگ کشورهای انگلیسیزبـان ارائه میدهد .به عبارت دیگر،
هیچ بازتابی از فرهنگ و آداب و رسوم سایر کشورهای غیر انگلیسیزبـان در این
کتاب به چشم نمیخورد و هیچ کوششی در راستای شناسانیدن فرهنگهای بینالمللی
سراسر جهان به زبانآموزان صورت نگرفته است که در نهایت میتواند زبانآموزان
را به سمت پذیرش بیچون و چرای هنجارهای فرهنگ غربی سوق دهد .واضح است
که چنین دیدگاهی هنجارهای متداول در فرهنگ کشورهای انگلیسیزبـان را بهعنوان
معیارهای مورد قبول جامعه به سایر فرهنگها تحمیل میکند و هویت زبانی و فرهنگی
زبانآموزان را به حاشیه رانده و در نهایت نادیده میگیرد که اساس ًا در تضاد با جایگاه
زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی قرار دارد.
این نتایج با یافتههای سایر تحقیقات که از جملۀ آنها میتوان به شیموکو (،)2000
مککی ( ،)2004آداسکو و همکاران ( )1990و زارعی و همکاران ( )2017اشاره کرد
همسو هستند .در بررسی کتابهای درسی زبان انگلیسی در ژاپن ،شیموکو ()2000
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به این نتیجه رسید که کتابهای مورد بررسی او نمایانگر ارزشهای فرهنگی غربی
هستند .مککی ( )2004نیز در مطالعۀ خود دربارۀ نقش کتابهای آموزشی در شکلدهی
هویت فرهنگی زبانآموزان به همین نتیجه رسید و اذعان داشت که کتابهای مورد
استفاده برای آموزش زبان انگلیسی ارزشهایی که خاص فرهنگ غربی هستند را در

میان زبانآموزان ترویج مینمایند .آداسکو وهمکاران ( )1990نیز به بررسی کتابهای
آموزشی زبان انگلیسی در کشور مراکش پرداختند و دریافتند که آموزش ارزشهای
غربی باعث برجسته شدن اختالفهای میانفرهنگی میشوند و چنین کتابهایی با
بزرگنمایی برخی ارزشهای مثبت غربی و در عوض چشم پوشی از مسائل منفی
موجود در محیطهای انگلیسیزبـان ،جامعۀ غربی را همچون آرمانشهری که عاری از
هرگونه عیب و نقصی است به زبانآموزان مینمایانند .زارعی و همکاران ( )2017نیز با
بررسی مجموعه کتابهای  Interchangeکه کاربرد گستردهای در زمینۀ آموزش زبان
انگلیسی عمومی دارند به نتایج مشابهی دست یافتند و صالحیت زبان انگلیسی بهعنوان
یک زبان بینالمللی را به چالش کشیدند.
حقیقت آن است که اكثر كتابهای آموزشی موجود در کشور ،با وجود مناسب
بودن از نظر متـد آموزشـی ،بـار فرهنگـی باالیی دارند و مطلق ًا ارائه دهندۀ فرهنگ
انگلیسیزبـانان میباشند (طاهری و همکاران .)2014 ،در چنین شرایطی ،شاهد برتری
دادن زبانی بر زبان دیگر و همچنین برتری دادن گروهی از گویشوران بر دیگر
گویشوران هستیم که میتواند منجر به ایجاد نگرشی منفی در زبانآموزان نسبت به
سایر فرهنگها شده و در نتیجه از تمایل آنها برای آشنایی با سایر فرهنگهای غیر
انگلیسیزبـان بکاهد (پیالر .)2011 ،بنابراین ،با توجه به چیرگی فرهنگ غربی که در
کتابهای آموزش زبان انگلیسی مورد استفاده در کشورهای غیر انگلیسیزبـان به
وضوح نمایان است ،نمیتوان از زبان انگلیسی بهعنوان زبانی بینالمللی که اساس ًا با
هدف ترویج چندفرهنگی بودن شکل گرفته است انتظار معیارهای جهانی را داشت .چنین
عدم تعادلی در به تصویر کشیدن و مشارکت دادن سایر فرهنگها در درازمدت سبب
از بین رفتن فرهنگها و زبانهای غیر انگلیسی شده و منجر به سلطه جویی و برتریت
کامل زبان انگلیسی و ارزشهای فرهنگی آن در سطح جهانی میشود.
در همین راستا ،در دنیای امروز آگاهی از روشها و اهداف متفاوت به کار گیری
زبان انگلیسی در جوامع چندزبانه و تمامی بسترهای فرهنگی که در آنها آموزش و
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یادگیری زبان صورت میگیرد بیش از پیش مورد نیاز است .عالوه بر این ،بسیاری
از کاربران دوزبانۀ زبان انگلیسی نیازی به کسب شایستگی زبانی در حد بومیزبانان
ندارند و در نهایت طراحان منابع آموزشی زبان انگلیسی باید این نکته را در نظر بگیرند
که زبان انگلیسی در جامعۀ مدرن امروزی متعلق به هیچ فرهنگ واحدی نیست .با

توجه به تغییرات به وجود آمده در ماهیت زبان ،زمان آن فرا رسیده است که بستر
چندفرهنگی استفاده از زبان انگلیسی به رسمیت شناخته شود و تکیه بر مدل بومیزبان
در تهیه و تدوین مطالب درسی کنار گذاشته شود (مککی.)2006 ،
نكتۀ قابل تأمل دیگر این است كه زبانآموزان نیز باید با جایگاه زبان انگلیسی
بهعنوان زبـانی بینالمللی كه متعلق به هیچ كشور خاصی نیست ،آشنا شوند زیرا
اگر زبانآموزان مجبور شوند که به صورت منفعالنه فرهنگ گویشوران بومی زبان
انگلیسی را الگوی خود قرار دهند ،فرهنگ خودی آنها به تدریج به حاشیه رانده شده در
نهایت بهطور كلی نادیده گرفته میشود (آلپتکین .)2002 ،عالوه بر این ،در بستر آموزش
زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجی ،در نتیجۀ تاکید بیش از حد بر پیروی از الگوهای
غربی ،زبانآموزان از فرصت ارزیابی فرهنگ خود محروم میمانند و نمیتوانند به
توانش ارتباطی میانفرهنگی که ماحصل تعامل با فرهنگهای مختلف و تفکر آگاهانه و
منتقدانه در مورد هنجارهای آنهاست برسند (بایرام و همکاران.)1997 ،

نتیجه گیری

مقالۀ حاضر حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی میزان استفاده از فرهنگهای
غیر بومی در کتاب دستور زبان  ،CWYMکه کاربرد گستردهای در حوزۀ آموزش
زبان انگلیسی به غیر انگلیسیزبـانان دارد ،به روش تحلیل محتوا انجام شده است.
علیرغم جایگاه زبان انگلیسی بهعنوان زبان بینالمللی ،یافتهها نشان دادند که این کتاب به
فرهنگهای بومی کشورهای انگلیسیزبـان ارجحیت داده و از توجه به فرهنگ سایر ملل
غیر بومی غافل مانده است .این امر نشانگر گرایشها و تعصبهای یک سویهای است
که ریشه در فرهنگ غرب دارند و نشان میدهند که زبان انگلیسی همچنان به صورت
یک جانبه نگرشها و سبک زندگی کشورهای انگلیسیزبان را ترویج میکند .واقعیت
آن است که با وجود تالشهای انجام شده برای بومیسازی کتابهای آموزش زبان
انگلیسی ،متأسفانه کتابهای وارداتی موجود در بازار كتاب هنوز مملؤ از ارزشهای
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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فرهنگی غربی هستند و الگوهای غربی را به زبانآموزان سراسر جهان القا میکنند.
با عنایت به جایگاه زبان انگلیسی بهعنوان یک زبان بینالمللی ،کتابهای آموزش
زبان انگلیسی که در سطح جهانی برای آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسیزبـانان
تهیه میشوند باید بتوانند بستری را فراهم آورند که زبانآموزان بتوانند ضمن آگاهی

از فرهنگ بومی خود ،نسبت به آداب و رسوم سایر فرهنگها نیز آگاهی الزم را کسب
کنند و با تفسیر و مقایسۀ هنجارهای فرهنگهای مختلف به فهم صحیحی از سواد
میانفرهنگی برسند .بهعنوان مثال ،این منابع آموزشی باید بتوانند در کنار ارائۀ تعامالت
میان انگلیسیزبـانان ،تعامالت میان افراد غیر انگلیسیزبـان را نیز به تصویر بکشند
(آلپتکین .)2002 ،در حقیقت ،نویسندگان کتابهای درسی آموزش زبان انگلیسی باید
تالش کنند تا در پسزمینۀ چنین کتابهایی فرهنگی جهانی که ترکیبی از فرهنگهای
گوناگون دنیاست را در محیطهای آموزشی عرضه كنند.
از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای رهایی از الگوی فرهنگهای غربی میتوان به
بومیسازی منابع آموزشی زبان انگلیسی اشاره کرد که میتواند در راستای حفظ
هویت فرهنگی زبانآموزان عمل کند .بالغی زاده ( )2011مدلی که شامل سه نوع روش
بومیسازی ضعیف ،قوی و معتدل میشود را ارائه داده است (شکل  .).1طبق این مدل،
در روش بومیسازی قوی منابع آموزشی در سطح ملی تولید میشوند و از آنجایی
که در آن شخصیتها ،مکانها و تصاویر ،بومیسازی میشوند نمایانگر ارزشهای
فرهنگی خودی زبانآموزان هستند .در روش بومیسازی ضعیف ،به جای استفاده از
منابع ملی زبان مبدأ ،منابع جهانی اقتباس و سپس با توجه به اهداف آموزشی تعدیل
میشوند .در روش بومیسازی معتدل نیز ترکیبی از منابع فرهنگی زبان بین المللی
و زبان مبدأ استفاده میشود که شامل فرهنگ کشورهای انگلیسیزبـان و همچنین
غیر انگلیسیزبـان میشوند .به گفتۀ بالغی زاده ( ،)2011روش بومیسازی معتدل
مناسبترین گزینه برای آموزش اصول فرهنگی بوده و از آنجایی که یادگیری ارزشها
و تجربههای فرهنگی زبان مبدأ و سایر زبانها را به صورت همزمان هدف قرار میدهد،
با جایگاه زبان انگلیسی بهعنوان زبانی بین المللی نیزهمخوانی دارد.
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ضعیف 			
اقتباس و تعدیل کتابهای
جهانی

قوی

معتدل
استفاده از محتوای فرهنگی

زبان مبدأ و زبان بینالمللی،
بیگانهسازی اسامی و تصاویر

استفاده از محتوای فرهنگی
زبان مقصد ،بومیسازی اسامی
و تصاویر

شکل  .1سه روش بومیسازی (برگرفته از بالغیزاده ،2011 ،ص)268 .
از فواید اصلی چنین رویکردی میتوان به ارتباط مستقیم میان منابع آموزشی بومی و
نیازها و تجربههای زبانآموزان اشاره کرد .در واقع ،تهیه و تدوین منابع آموزشی بر
مبنای ارزشهای فرهنگی بومی زبانآموزان امکان استفاده از آن دسته از ارزشهای
فرهنگی که مرتبط با واقعیات زندگی آنان هستند و با الگوهای رفتاری مورد قبول
در جامعۀ آنها نیزهمخوانی دارند را میسر میسازد .به عقیدۀ ویدوسون ( ،)1998در
صورتی که مطالب آموزشی زبان برای زبانآموزان بومیسازی شوند ،بازدهی آنها در
یادگیری نیز بهتر میشود .مسـلم اسـت كـه طراحـان مطالـب آموزشی ایرانی میتوانند
با گنجاندن تصاویر و متونی که بار فرهنگی بومی دارند بستری مناسب برای تقویت
هویت و فرهنگ بومی زبانآموزان فراهم آورده و در عینحال آنها را به تفکر و تحقیق در
مورد آداب و رسوم سایر ملل تشویق نمایند .تنها در این صورت است که زبانآموزان
میتوانند به مرحلهای برسند که با کسب آگاهی بیشتر در مورد فرهنگ بومی خود نقشی
فعال در شناساندن ارزشهای فرهنگی و ملی خود به سایر فرهنگ داشته باشند.
همچنین ،شایان ذکر است که در این زمینه نمیتوان از نقش حساس معلمان زبان
انگلیسی در انتخاب منابع آموزشی و تصویرسازی واقعی از فرهنگهای خارجی غافل
شد .معلمان زبان نیز میتوانند با در پیش گرفتن دیدگاهی منتقدانه ارزشهای فرهنگی
حاكم بر کتابهای آموزشی را به صورت فعاالنه ارزیابی نموده و سپس آنها را در
راستای فرهنگ بومی خود به زبانآموزان انتقال دهند .در همین راستا ،معلمان باید
در راستای شفافسازی رابطۀ میان زبان انگلیسی و قدرتهای جهانی و نابرابریهای
اجتماعی متأثر از آن تالش کرده و زبان انگلیسی را بهعنوان ابزاری بینالمللی برای
دستیابی به اهداف آموزشی یا شغلی به زبانآموزان معرفی کنند .بدین ترتیب ،با ایجاد
یك فضای خنثی و به دور از هرگونه جانبداری ،معلمان میتوانند در حین فرآیند
آموزش ،زبانآموزان را به سمت تفکر در مورد فرهنگ خویش و فرهنگ مقصد سوق
نـقـد زبـان و ادبـیات خـارجـی
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دهند و در نهایت به آنها کمک کنند تا به سواد میانفرهنگی یا فرهنگ سوم كرامش
) دست پیدا کنند و بتوانند هم در محیطهای بومی و هم در محیطهای چندفرهنگی1993(
.عملکردی مطلوب داشته باشند

Content Analysis of an English Language Teaching
Grammar Textbook from a Cultural Perspective and
Status of English as an International Language
Sasan Baleghizadeh1، Solmaz Aghazadeh2

Abstract
Introduction: Given the close relationship between language and
culture, language can be seen as a manifestation of culture. With the
advent of globalization and the formation of multicultural and multilingual societies, there is a need to introduce the culture of other
countries to establish intercultural communication. According to the
current status of English as an international language (EIL), English
language learners do not need to internalize the cultural principles
of native speakers since this language does not belong to a particular nation exclusively (Smith, 1983). Therefore, the main role of EIL
is to create the possibility of intercultural exchange between second
language users around the world (McKay, 2004). Similarly, teaching and learning of English should be done in such a way that language is considered only as a means to communicate and exchange
ideas on various issues (Kachru, 1992). Hence, the cultural content
of language textbooks should not be limited to the presentation of the
cultural values of English-speaking countries at the expense of the
cultural values of
 other nations (Alptekin, 2002).
Background of the study: In recent years, the study of English Language Teaching (ELT) textbooks from a cultural perspective has
been of particular importance in various countries (for example,
Birjandi & Meshkat, 2003; Ansary & Babaii, 2003; Amini & Birjandi, 2012; Tahririan & Sadri, 2013; Aliakbari, 2004; Khajavi & Abbasian, 2011). A common finding of these studies is that the cultural
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components of non-English speaking countries are not presented in
ELT materials. In other words, these studies have been unanimous in
concluding that ELT materials have not been successful in educating
and familiarizing second language learners with the cultural values
of other countries and the image presented by them is limited to the
culture of Western countries.
Methodology: The present study aimed to analyze the ESL grammar
textbook Communicate What You Mean: A Concise Advanced Grammar (CWYM) from a cultural perspective. The main criteria for selecting this book was that it has been widely used as the course book
for teaching Grammar & Writing courses in English language programs at the undergraduate level in most of the universities across
the country. In order to carry out the content analysis, Yuen’s (2010)
model was employed which consisted of four components of Products, Practices, Perspectives and Persons. Initially, the researchers
carefully perused all the chapters of the book along with various
grammar exercises that were included in them. Then, they extracted
and categorized the examples of each cultural component in four
groups of Products, Practices, Perspectives and Persons and reported
the frequency and percentage of each one of them.

Discussion and Conclusion: The present paper analyzed the cultural content of CWYM grammar book, which is widely used in teaching English grammar to non-native speakers. The findings revealed
that despite the current status of English as an international language, the main emphasis of the book is on the cultural values of
English-speaking countries and the culture of non-native users of
English has been ignored to a great extent. These results are consistent with the findings of other studies, including Shimoku (2000),
McKay (2004), Adaskou et al. (1990), and Zarei et al. (2017). What
all these studies have in common is that ELT materials promote the
attitude and lifestyle of English-speaking countries that are clearly
rooted in the cultural values of Western countries. Despite efforts to
localize English language textbooks, imported books which are currently available in the market are still in favor of of Western cultural
values and
 impose the cultural norms of English-speaking countries
on second language learners around the world which is obviously at
odds with the current status of English as an international language.
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One of the proposed solutions in this regard is to moderately localize ELT materials through providing a combination of educational
resources based on the cultural values of
 learners as well as international cultural values. Moreover, language teachers should critically
evaluate the cultural components of
 ELT materials before presenting
them, thereby assisting learners to achieve intercultural competence
and have a good performance in both local and multicultural environments. It is only in this way that language learners can gain more
knowledge and confidence about their own culture and reach a point
where they can play an active role in introducing their national cultural values to other nations.
Keywords: English as an International Language, Native Culture, Non-native Culture, Yuen’s Cultural Model, English Language
Teaching
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