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 چکیده

 حسااو م کشااور کیاا یکپااارچگی یباارا یدیااتهد عنوانبااه گاارید یساایانگل زبااان

 یااراًاخ. یساا ن ییایااتانیبر و ییکااایآمر فرهناا  و یزنااد  روش نشااانگر رایااز شااودینماا

 کیا باه لیتباد یسایانگل زباان ،درواقا . اسا  شاده باا  ،«یجهاان یهایسیانگل» ۀواژ

 یاایدارا عنوانبااه را آن یساایانگل ورانشاای و ناادرتبه و اساا  شااده یجهااان زبااان

 بااا یساایانگل زبااان آمااوزش کااه اساا  نیااا لااازم اصاال .آورناادیماا حسااا به خودشااان

 باا یساتیبا زباان کاه دارد تأکیاد کاردیرو نیاا. شاود ارائاه و ختاهیآم یفرهنگ یهاعرف

 ضامناً. شاود فرا رفتاه و سیتادر یفرهنگا یهااجنباه هماراه باه و شاود ختهیآم فرهن 

 کیا و داده قارار تاأییر تحا  را هاا مل ا اکثار یساازیجهاان کاه اسا  نیاا بار فرض

 ییکالاهااا و لیوسااا اد عااا نیااا لیاادلا از یکاای. اساا  وردهآ وجااود بااه یجهااان فرهناا 

 رابطاه در را فرهنا  نقا  حاضار ۀمقالا. شاوندیما اساتااده ایادن سراسار در که هستند

 و آمااوزانزبااان ،یدرساا مطالاا  ،یفرهنگاا تااوان  ،یبااافت یری شااکل ،شاادنیجهان بااا

 نیبا یهااتاااوت ،کنادیما تأکیاد مطلا  نیاا کاه را یمهم ۀنکت. کندیم یبررس معل مان

 یساایانگل  یااموقع .شااودیماا فرا رفتااه و سیتاادر زبااان آن در کااه اساا  یتیمااوقع

 کااه اسا  آن باار دیاام. دوم زبااان عنوانباه یساایانگل  یاموقع و یخااارج زباان عنوانباه

 یدرسا زانیاربرناماه و زباان معل ماان ،یدرسا مطالا  نیتادو و هیاته یبارا مطالعاه نیا

 .شود واق  دیما

 شده یسازیجهان ،یزبان توان  ،یفرهنگ توان  :هاکلیدواژه

 

D
o

i:
 1

0
.2

2
0
6

7
/l

ts
.v

5
4
i3

.8
8
3

5
1

 

شی
وه

 پژ
الۀ

مق
 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                 008 

 

 مهمقدّ. 1

کااه  ویشااوران  ارتبااا ی مشااترا میااان کشورهاساا  وساایلۀزبااان انگلیساای یااک 

مختلف از کشاورهای مختلاف بارای ایجااد ارتبااس و رسایدن باه ماهاومی مشاترا و قابال 

 آمااوزش از یتیمااوقع چیهاا در را یساایانگل زبااان اهم ی اا  یرنااد. درا، آن را بااه کااار ماای

یاک زباان میاانجی جهاانی  عنوانباهاماروزه جایگااه ایان زباان  . رف  دهیناد توانینم زبان

 نظاار بااه» کااه کناادیماا تأکیااد( 1110) 0نیلاا انیاام نیااا در تثبیاا  شااده اساا . ازپاای ی ب

 ازیان ماورد ازپای ی ب کاه اسا  شاده لیتباد ارزشامند ابازار کی به یسیانگل زبان رسدیم

 و نیتاارعمااده یساایانگل»( 17 .ص ،1110) 1ایاابهات ۀ اتاا بااه ناااب (.110. ص) «اساا  جهااان

 ی ااه منظاور نیاا باه .«اسا  یشالل و یلیتحصا اهاداف یبارا یجهاان زبان نیپرکاربردتر

 و هااکتاا  و یباوم زباان نباشاد، یسایانگل آماوزش زباان یآموزشا مؤسسات در ا ر یحت »

 (.31 .ص ،1110 ،3یکنااد) «اساا  یساایانگل کنناادیماا رجااو  آنهااا بااه کااه یمقالااات

سااتری از فرهناا  شااکل هااای دنیااا در بِزبااان انگلیساای نیااز ماننااد همااۀ زبااان کااهازآنجایی

 یاارد، یاااد یری زبااان انگلیساای علاااوه باار تااوان  زبااانی، نیازمنااد فرا یااری تااوان  ماای

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

 نیباا ماارز کااه ینجاساا ا مشااکلا ام اا؛ قائاال شااودای ویاا ه اهم ی اا  جنبااه از یاااد یری زبااان

 خ،یتااار) باازر  فرهناا  و( روزانااه یرفتارهااا و هاااساان   هااا،عااادت) کوچااک فرهناا 

و  اسا  شاده تررنا کم یسایانگل زباان آماوزش یهااکلاا  شاتریب در( اتی اادب و ایجلراف

 «یاک سار رمی اضاافی بارای آماوزش زباان»چیازی بیشاتر از  معمولااًاین جنبه از فرهنا  

 و زبااان آمااوزش بااه مربااوس ۀبرناماا هاار ی ورکل بااه (.00، ص. 1111، 5نیساا  )تساان 

 و یدرساا مطالاا  ،معل مااان ،آموزانزبااان: اساا  یاصاال عنصاار چهااار شااامل یریاد یاا

 درواقاا  یاصاال دارانسااهام هرچنااد. یآموزشاا مؤسسااات توساا  شااده ئااهاراِ یهااااساا یس

 نگارش بار کاه یاعماده ۀلأمسا. اسا  آنهاا یهااخواساته و ازهااین اهاداف، و آماوزانزبان
                                                           
1. Lin 

2. Bhatia 

3. Kennedy 

4. Culhane 

5. Tseng 
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 ،یدرساا مطالاا  برخااورد ۀنحااو  اارارد،یماا تااأییر یریاد یاا رونااد بااه نسااب  آموزانزبااان

و  معل مااندر ایان میاان  کاه اسا  قصادم فرهنا  باا مربو اه یآموزشا مؤسسات و معل مان

و  مبااد  و زبااان نسااب  بااه فرهناا  آموزانزباااندیااد اه   یریشااکلهااای درساای در کتااا 

، و صاادقی قادمپی کنناد )سازایی ایااا مایهمقصد و جایگاهشان در میاان ایان دو، نقا  با

 از یبرخاا بااا آن دنرکاا یغناا اام اا اساا ، کننااده خسااته ییتنهابااه زبااان یریاد یاا (.1100

 و هااجنباه یبعاد یهاابخا  در .شاودیما آن یسارزند  و نشااس موجا  یفرهنگ عناصر

 افااراد برداشاا  (0) شااکل .شااد خواهااد داده شاار  فرهناا  و زبااان نیباا مختلااف رواباا 

 :دهدیم نشان را فرهن  از مختلف

 
 و آموزش فرهنگ زبان فراگیری. 2

فرهنا  دیگار  و نگارش از دیاد اه آموزانزباانایان اسا  کاه  ماؤیریاک ارتبااس  لازمۀ

کنااد ماای تأکیااد( 1111) 0(. تساان 1107آژیااده،  رزاده ودرا مناساابی داشااته باشااند )مظا اا

 آموزانزبااان شااروس باار فرا یااری داناا  فرهنگاای اساا ؛موفقیاا  در یاااد یری زبااان م»کااه 

دانااا  فرهنگااای را بااارای ایجااااد ارتبااااس و افااازای  درا مطلبشاااان در زباااان مقصاااد 

 یریاد یاااز  آموزانزبااان، هاادف لتأم ااقاباال  یاصاال ۀنکتااا ام اا؛ (03)ص. «  یرناادیفرام

                                                           
1. Tseng 
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اسا  کاه  ازیاکناد کاه تاا چاه انادازه نیما نیایتع آموزانزبااناهداف  درواق فرهن  اس . 

کنااد کااه یماا خا رنشااان( 1115) 0کلااا  بااه موضااو  فرهناا  پرداختااه شااود. تسااو در

 یخااص بارا یهااکیامطالا  و تکن»شاده اسا ،  تأکیاد یتوان  فرهنگا اهم ی  ا رچه بر 

 انیااب نی( هم ناا1111(. آلااوارز )01)ص.  «آمااوزش فرهناا  ... هم نااان نامشااخص اساا 

)ص.  «وجاود نادارد یآماوزش زباان خاارج یبارا یمشاترا و واحاد یالگاو»کناد کاه یم

 یهااااهااداف و ارزش یآموزشاا مؤسساااتمواقاا ،  شااتریکااه در ب ینجاساا ا(. مشااکل 035

 دهیااناد یهااا تااا حاادآن یریاد یااو اهااداف  آموزانزبااان رویاانازاکننااد. یماا لیااخااود را تحم

هااا و مطالاا  روشمربو ااه  یآموزشاا مؤسساااتاوقااات  ی اااه نیشااود. هم ناایه ماا رفتاا

 نیاایتع آموزانزبااان یهااا و کمبودهاااخواسااته ازهااا،یرا باادون در نظاار  اارفتن ن یدرساا

و کجااا را بااه  یچااه کساا فرهناا ِ میخااواهیکااه ماا میمشااخص کناا دیااکننااد. ابتاادا بایماا

الملاال. نیفرهناا  باا ایاا مبااد : فرهناا  مقصااد، فرهناا  میخااود بشناسااان آموزانزبااان

 یساایزبااان انگل یهااا یااموقع شااتریدر ب»کنااد کااه یماا اظهااار( 1112) 1آکتونااا یدوغان ااا

، اهاااداف آماااوزش زباااان و اصاااوک مشاااارک  در کلاااا  باااا یزباااان خاااارج عنوانباااه

 در حقیقاا (. 183)ص.  «زبااان دوم متااااوت هسااتند عنوانبااه یساایزبااان انگل یهااا یااموقع

 یراحتبااه آموزانزبااانزبااان دوم،  عنوانبااه یساایآمااوزش زبااان انگل یهااا یااموقعدر 

 ،آموززبااانوفااد دهنااد.  دیااخااود را بااا فرهناا  جد یعناایشااوند،  ریتواننااد فرهناا  پااریماا

کنااد و بااا آن در تعاماال اساا . هرچنااد در یحااس ماا نااد،یبیفرهناا  مقصااد را ماا ،مسااتقیماً

دشااوار و  اااه  رییااتل نیااا یزبااان خااارج عنوانبااه یساایآمااوزش زبااان انگل یهااا یااموقع

 یروش مناساا  باارا کیاا»کنااد کااه یماا انیاا( ب1113) یمااک کاا رویاانازاممکن اساا . ریااغ

 یدارد کاه متخصصاان محلا نیاباه ا یبساتگ یالمللانیزباان با کیا عنوانباهآموزش زباان 

 نیاا(. در ا005)ص.  «رفتااار کننااد... یبااوما ام اا شااندیندیب یجهااان ،یساایآمااوزش زبااان انگل

 یازهااایباار اسااا  ن دیاابا یکلاساا سیاساا  کااه تاادر دهیااعق نیاا( باار ا1111 ساا  ) انیاام

 ساا   نیبنااابرا؛ یقاباال انعطاااف و کل اا ریااغ یفرهنگاا دیباشااد نااه حقااا آموزانزبااان یفاارد

                                                           
1. Tsou 

2. Dogancay-Aktuna 
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 یاا درنها یتعااامل یآشااکار... الگوهااا یفرهنگاا کااردیرو کیاا یجابااه»کنااد کااه یاظهااار ماا

 (.051)ص.  «خواهند بود آمیزتری موفقتر و دیدق
 

 
 

دهااد. یفرهناا  را نشااان ماا یریاد یاانقاا  اهااداف مختلااف در آمااوزش و  (1)شااکل 

اهاااداف مختلاااف  ،فع الی ااا مهااام اسااا  کاااه قبااال از آغااااز هر وناااه  اریبسااا رویااانازا

 دیاتواناد از  ریما امار نیاا. ردیاقارار    یادر نظر  رفتاه شاده و در اولو اندرکاراندس 

 مانهیصام ۀ، مصااحبآموزانزبااننامه باه شاپرس  یاو باا اساتااده از توز ازهااین لیاتحل ندیفرآ

 نیاامربو ااه انجااام شااود. در ا یآموزشاا موسسااهدر مااورد اهااداف  وجااوپر و  معل مااانبااا 

کااه  لیاادل نیاابرخااوردار اساا . بااه ا ییبالااا اهم ی اا مواقا  در نظاار  اارفتن نقاا  جامعااه از 

 یراحتبااههااا الملاال در آننیفرهناا  مقصااد و باا رویاانازااز جواماا  آزاد هسااتند و  یبرخاا

بساته هساتند و  کاملااًاز جواما   یرخاب حااکینبااتواند ارائاه و باه اجارا  راشاته شاود. یم

 ارائه داد. آموزانزبانبه  راحتیبهتوان ینمها آن دررا  گرید یهافرهن 

زبااان  کیاا عنوانبااه یساایانگل یهااا یااموقعفرهناا  مقصااد در  یریاد یااآمااوزش و 

کنااد کااه معنااا از یاسااتدلاک ماا یدرسااتبه( 1110دشااوار اساا . کاارم  ) احتمالاااً یخااارج

 دیاادق دیحقااا یریاد یااآمااوزش و  نیبنااابرا؛ ردیاا یشااکل ماا یحضااور یهاااتعاماال دیاا ر

( معتقاد اسا  کاه آماوزش فرهنا  1111فرهن  مقصاد در کلاا  دشاوار اسا .  سا  )

باا  گاناهیب یهاافرهنا  فیاتحر ریانظ یباارتأساف جینتاا»دشاوار اسا  کاه  لیادل نیابه ا
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 مناعالو  کپارچاهی «گارانید» عنوانباههاا فرهنا  نیامتاداوک و ارائاه ا یهااشاهیکل  یتقو

 انیااب نی( هم ناا1111) ی(. هاااروم050)ص.  «دارد یرپاارانعطافو  ایااپو یعناصاار یجابااه

زبااان  عنوانبااه یساایانگل یهاااکااه از فرهناا  مقصااد در کلااا  یدانشاا زانیااکنااد کااه میماا

 «هاا محادود اسا آن یزماان موجاود بارا» رایاز ،محادود اسا  ،شاودیحاصال ما یخاارج

 آموزانزبااان شااتریکنااد کااه بیماا خا رنشااان( 1112نالاا  ) انیاام نیاا(. در ا50)ص. 

؛ کنناادیصااحب  ماا یساای، انگلهازبانیساایانگل ریاابااا غ یزبااان خااارج عنوانبااه یساایانگل

 ندارند. ییایتانیبر ای ییکایفرهن  آمر یریاد یبه  یازیکار ن نیا یبرا نیبنابرا
 

 
 

 ۀی االتوانناد از داناا  او یماا آموزانزبااانکنااد کاه یماا شانهادی( پ1111) 0بااراون ی ورکل باه

آساان  یریاد یا یراهبارد مهام بارا کیازباان و فرهنا  بهاره ببرناد.  یریافرا  یخود بارا

، ص. 1112)نالاا ،  «میتمرکاز کنا یبااوم یهاافرهنا  یاساا  کاه رو نیاا» یسایزباان انگل

در مااورد کشااور و  یساایبااه زبااان انگل یتواننااد متااونیماا آموزانزبااان دیاا ر نیاا(. از ا311

 آموزانزباانکاار  نیا. باا اساندیخاود کاه باه آن تسال  دارناد، بخوانناد و بنو یباومفرهن  

توانناد در ماورد موضاوعات آشانا مطالعاه و یخاا ر ما یاحسا  آرام  کرده و باا آساود 

 یمطالاا  درساا»کنااد کااه یماا انیاا( ب1113) 1یمنظااور مااک کاا نیااکننااد. بااه ا و و ااا 

اساا  در  یبااومفرهنا   ۀناایدر زم یکااه شااامل مطاالب یلاعااتللااات و ا   دیاشااده باانتخاا 

                                                           
1. Brown 

2. McKay 
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بااا  آموزانزبااان ییآشاانا یباارا نی(. هم ناا001)ص.  «قاارار دهااد آموزانزبااان اریاااخت

 یاز جملاه آلاود  یمباحا  کل ا میتاوانیما ،یسایزباان انگل دیااز  ر یالمللنیب یهافرهن 

را ارائااه داده و بااه کااار  رهیااو غ یجهااان  ی رمااا  ،یااهااا، رشااد جمعجنگاال یهااوا، نااابود

 داناا  بااه و کاارده  یااتقو را زبااان یریاافرا  آشاانا، و جالاا  موضااوعات مطمئناااً. میریاا 

 قاادمپی علاااوه باار ایاان،  بااد  اتااه ناااجی میاادانی و بخشااد. یماا ساارع  یفرهنگاا انیاام

هااای  هااای آمااوزش زبااان انگلیساای، مزی اا(،  نجاناادن فرهناا  بااومی در کتااا 1101)

کنااد، بساایار دیگااری هاام دارد. انتخااا  یااک محتااوای آشاانا رونااد یاااد یری را تسااهیل ماای

مجاااور رشااد را  دهااد و نقاا  مثباا  منطقااۀرا افاازای  ماای آموزانزبااانقاادرت شااناختی 

، 0کنااد )کااامینزتسااری  ماای یانمندسااازتو  و هوی اا  یریشااکلای باارای دری ااه عنوانبااه

را  گاناهیزباان و فرهنا  ب  یمعقاوک اسا  کاه باار مسائول ریاناعادلاناه و غ درواق (. 0770

هاام در مطالاا   آموزانزبااان ،یریاد یاا ۀی اال. در مراحاال او میقاارار دهاا آموزانزبااانباار دوش 

نقاااس ضااعف دارنااد.  ی)للاا ، دسااتور زبااان و کاااربرد( و هاام در مطالاا  فرهنگاا یزبااان

دادن باه  زهیاانگ یبارا یسایباه زباان انگل یباومارائه مباحا  و موضاوعات آشانا و  روازاین

زبااان سااودمند اساا . در  یریاافرا  یباارا یتیحمااا  یوضااع کیاا جااادیو ا آموزانزبااان

کاام ساان و ساااک دشااوار  آموزانزبااان یباارا گانااهیو ب یخااارج یمطالاا  فرهنگاا قاا یحق

اساا . مطالاا  فرهناا   دیااو ساااده ما یعمااوم یاز مطالاا  درساااسااتااده  نیبنااابرا؛ اساا 

 یوقتاا درنتیجااهکاارد.  یفاامعر  آموزانزبااانمتوسااطه بااه  ۀتااوان در مرحلاایمقصااد را ماا

متوسااطه( آشاانا  ۀ( و فرهناا  مقصااد )مرحلااییابتاادا ۀ)مرحلاا مبااد بااا فرهناا   آموزانزبااان

را ارائاه داده و باه کاار  یفرهنگا انیام یمطالا  درسا شارفتهیدر مرحلاه پ میتاوانیشدند، م

باه  آموزانزباانقادرت اساتدلاک و ادراا  شارفته،یپ ۀاسا  کاه در مرحلا نیاا ل ی. دلمیری 

کارده  ساهیمقا بااهممختلاف را  یهااداشاته تاا بتوانناد فرهنا  شارف یرشد و پ یکاف ۀانداز

 هاازباان و اناوا  فرهنا  یریاخلاصاه مراحال فرا   ورباه (3)دهناد. شاکل  زییو از هم تم

 .دهدیرا نشان م

                                                           
1. Cummins 
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 از. اساا  مختلااف یهااافرهناا  انیاام یارتبااا  ۀلیوساا کیاا یساایانگل زبااان  ورقط بااه

 کاه شاودیما  اتاه .اسا  مختلاف یهاا مل ا نیبا در واساطه زبان کی زبان نیا یفن  لحاظ

 زبااان مساالماً. اساا   رفتااه ساارع  نترناا یا و یساایانگل زبااان دیاا ر از یسااازیجهااان

 نیبنااابرا؛ اساا   رفتااه عهااده باار ناادیفرآ نیااا در را یدیااجد یفرهنگاا نقاا  یساایانگل

 دتحق اا یباارا آن از کااه اساا  یافااراد مشااترا ی  اایو یساایانگل زبااان کااه  ااا  تااوانیماا

 انیااب یدرسااتبه( 0785) 0کاااچرو .کنناادیماا اسااتااده خااود یشخصاا اهااداف بااه دنیبخشاا

 را ییکااایآمر و ییایااتانیبر یزنااد  ۀویشاا یودحااد تااا تنهااا زبااان نیااا» کااه کناادیماا

 یساایانگل زبااان 1«یاایزدایساایانگل» آن بااه کااه اساا  ناادیفرآ نیااا (.21 .ص) «دریاا یدربرماا

 از یالمللانیبا زباان کیا  یامالک»( 1113) یکا ماک یاد عاا بار بناا روازایان .شودیم  اته

از دیااد اه راکاادی »(، 1103) 3کاایس و ونینجاار  بااه  اتااۀ (.001. ص) «شااودیماا ساال  آن

داد جاای خاود قارار مای الشاعا تح هاا آماوزش زباان انگلیسای را دهاهکه بارای فرهن  

کننااد کااه بااا روی آنهااا در ادامااه بیااان ماای(. 11)ص.  «..هااای پویاااتر داده اساا .را بااه ماادک

ی کااه روی پی یااد ی و چنااد انگی یااا جهااانی محل  0یااک رویکاارد فراملیتاای»کااار آماادن 

ی دیگاار یااک ماهااوم مل اا (، فرهناا 085، ص. 1100، 5)ریساایجر «فرهنگاای تمرکااز دارد

 توان تعریف واضحی برای آن ارائه داد.ندارد و نمی

 داده آمااوزش دیاابا یکساا چااه فرهناا ِ: اساا  نیااا دیااآیماا  یپاا کااه یسااؤالات نیبنااابرا

 شااود  داده آمااوزش فرهناا  دیاابا چگونااه داد  آمااوزش دیاابا را یفرهنگاا نااو  چااه شااود 

مناا د آسایایی کاه انگلیسای اغلا  باا  رشاته اساتعماری  در» ی هوباه سؤالاتپاسخ به این 

 « یرنادمای ایادئولوژیکی و فرهنگای را دربار هاا محتاوای سیاسای،در ارتباس اسا  و زباان

 نیاااا در( 1111) باااراون (.11، ص. 1103بسااایار دشاااوارتر اسااا  )کااایس و ونینجااار، 

 بااه هاااساااک کااه یناادیفرآ اساا ، یتجرباا» فرهناا  یریاد یاا کااه کناادیماا اظهااار خصااوص

 زباان آماوزش قلا  فرهنا » کاه شاودیما اد عاا حااکینباا(. 081. ص) «...انجامادیم  وک

                                                           
1. Kachru 

2. De-anglicisation 

3. Kiss & Weninger 

4. transnational 

5. Risager 
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 کااه شااودیماا  اتااه علاوهبااه .(001. ص ،1111 0یبلناا و باااا نیسااتا ل،وساار) «اساا  مدو

از یاااد یری فرهناا  مقصااد جاادا کاارد )کورتااازی و  تااواننمیرا  زبااان یریاد یاا حقیقتاااً

 و مااردم ۀدربااار دیاابا فاارد زبااان، کیاا یریاد یاا یباارا نیهم ناا. (071، ص. 0777، 1جااین

 عنوانبااه یساایانگل زبااان  سااترش بااا ،وجودبااااین. باشااد داشااته را لااازم یآ اااه آن فرهناا 

 ناپااریرییجدا یارتبااا  باااهم فرهناا  و زبااان کااهینا باار یمبناا فاارض ،یجهااان زبااان کیاا

 را یساایانگل زباان ماردم شاتریب کاه اسا  نیاا ل یدلاا .شاودیما دهیکشا چاال  باه دارناد،

 منظاور نیاا باه. رنادی یما ادیا یسایانگل یباوم ورانشای و باا تعامال از ریاغ یاهاداف یبرا

 آنهااا. ندارنااد ییکااایآمر ایاا ییایااتانیبر فرهناا  یریاد یاا بااه یازیاان آموزانزبااان شااتریب

 شالل، کیا آوردن دسا  باه یبارا مثااک، یبارا ؛آموزنادیما یمختلاا لیادلا به را یسیانگل

 کااار معتباار، یهااادانشااگاه بااه ورود ،یعلماا لاعاااتا   بااه یابیدساات خااود، شاالل در  یااترف

 کاه اسا  بااور نیاا بار( 1113) یکا ماک روازایان. رهیاغ و گارید یباوم ریغ افراد با کردن

. ص) «ندارنااد زبااان آن یباوم ورانشاای و یفرهنگا قواعااد یریاافرا  باه یازیاان آموزانزباان»

 ۀمقولا ،یسایانگل زباان یساازیجهاان» کاه کنادیما انیاب رابطاه نیا در( 1112) 3نال (. 001

 معل مااان ی اااه روازایاان(. 310. ص) «...کناادیماا دهیاا یپ را فرهناا  سیتاادر یچگااونگ

 فرهنا  ایا( روزاناه یرفتارهاا و هااسان   هاا،عاادت) کوچاک فرهنا  سیتادر نیبا زبان

 .مانندیم سردر م (اتی ادب و ایجلراف خ،یتار) بزر 

 جهاا ( 0770 ،5کااوایپن) «0یجهااان یهااایساایانگل» عبااارت ریاااخ یهااادهااه در

 یکاربردهااا و نااو  یساایانگل زبااان کااه معناساا  آن بااه نیااا. اساا  کاارده دایااپ یا سااترده

 یسایانگل زباان مختلاف یکشاورها در مختلاف افاراد کاه اسا  نیاا قا یحق. دارد یفراوان

 و حیصاح  ارز باه را آن بتاوان کاه داشا  انتظاار تاوانینما شاکیبا و رندی یم کار به را

 چااه ؛ و رفاا  کااار بااه زبااان دسااتور متخصصااان توساا  شااده نویساایی پ قواعااد  بااد

 آن متاااوت یزباان مهاارت ساطح باا مختلاف افاراد کاهازآنجایی د،یااین چاه دیاایب خوشمان

                                                           
1. Rowsell, Sztainbok & Blaney 

2. Cortazzi & Jin 

3. Nault 

4. World Englishes 

5. Pennycook 
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 و دهیااد  یآساا ناادیفرآ نیااا  ااوک در زبااان نیااا یدسااتور ساااختار رنااد،ی یماا کااار بااه را

 زباان عنوانباه را یسایانگل زباان ماردم شاتریب دوم، یجهاان جنا  از بعاد .خاوردیم صدمه

 ساامیالیامپر» اصااطلا  حاااکینباا.  رفتنااد کااار بااه یخااارج زبااان کیاا عنوانبااه ایاا و دوم

 زبااان از مختلااف اقااوام و ملاال .ساا ین قبااوک قاباال گاارید( 0777 ،0راجاقوپالااان) «یزبااان

 یباارا خااود معاملااات و تعاملااات آمااوزش، تجااارت، روزانااه، مکالمااات در یساایانگل

 ینشاان چیها ،زباان یکاربردهاا  وناهینا در نیبناابرا؛ کننادیما اساتااده اهدافشان به دنیرس

 یایزدایسایانگل آن باه اغلا  کاه شاودینما دهیاد ییایاتانیبر ای و ییکایآمر فرهن  ۀسلط از

 .شودیم  اته یسیانگل زبان

 یاقتصاااد معاملااات انجااام یباارا یساایانگل زبااان از کشااورها اکثاار ریاااخ یهااادهااه در

 زبااان کااه کاارد اظهااار تااوانیماا نااانیا م بااا روازایاان .کنناادیماا اسااتااده خااود یالمللاانیباا

 باه را مختلاف جواما  تاا کنادیما عمال یکمکا زباان ایا واسطه زبان کی عنوانبه یسیانگل

 کشاور از نظارصارف میتاوانیما ماا درواقا  .کناد ینتاأم را آنهاا یازهااین و داده ونادیپ هم

 .میکناا ادیاا یالمللاانیباا زبااان عنوانبااه را آن دارد، تعلااد آن بااه یساایانگل زبااان کااه یخاصاا  

 کااه اساا  دهیرساا فاارا آن زمااان اکنااون» کااه کناادیماا تأکیااد( 1113) یکاا مااک روازایاان

 اهااداف یباارا آن از رفتااه،یپر را یساایانگل زبااان  یاامالک ،یساایانگل ۀدوزباناا ورانشاای و

 تااوانیماا نیبنااابرا؛ (001. ص) «دهنااد رییااتل را آن شااانیازهاین  بااد و کاارده اسااتااده خااود

 زبااان آن در کاه اسا  یفرهنگا-یاجتمااع نادیفرآ کیاا «یایزدایسایانگل» کاه کارد اساتدلاک

 زبااان عنوانبااه مختلااف افااراد توساا  آزادانااه ،یسااتیالیامپر تااأییر  ونااهیچه باادون یساایانگل

 یساایانگل زبااان مااوارد  ونااهینا در .شااودیماا  رفتااه کااار بااه یخااارج زبااان کیاا ایاا دوم

 یبااوم ریااغ معل مااان درنتیجااه .ساا ین یغرباا ورسااومآدا  ،یفرهنگاا یهاااجنبااه نشااانگر

 اصااطلا  درهرحاااک. دهنااد آمااوزش را یساایانگل زبااان  ناااه احسااا  باادون توانناادیماا

 ۀروزماار یزنااد  در یبااوم ریااغ اشااخاص کااه اساا  نیااا از یحاااک «جهااان یهااایساایانگل»

 اماادیپ. کنناادیماا اسااتااده خااود یضاارور یازهاااین رفاا  یباارا یساایانگل زبااان از خااود

 و رنادی یما کاار باه را زباان آن یباوم ریاغ اشاخاص کاه اسا  نیاا «جهاان یهایسیانگل»

                                                           
1. Rajagopalan 
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 کااه اساا  نیااا آن  عل اا. شااکندیماا هاام در آن ساااختار یکپااارچگی ناادیفرآ نیااا  ااوک در

 .شاودیما فراماوش ی ورکل باه سااختار و کننادیما تمرکاز معناا انتقااک یرو کنناد انتعامل

 باه آن در زباان ظااهر حاا  رایاز افتادیما اتااا  ی اتاار  اتماان در شتریب موارد  ونهینا

 مقالاه قارارداد، ناماه، ل،یامیا) ینوشاتار  اتماان در. نادارد اهم ی ا  ینوشاتار  اتماان اندازه

 اریبسا ظااهر حاا  رد،یا یما انجاام کردهیلتحصا افاراد توسا  عماده  ورباه کاه( رهیغ و

 :دهدیم نشان وضو به را ما یها اته ۀخلاص (0) شکل. اس  مهم
 

 
 

و  اباادییماا  سااترش دارد، وجااود کااه اساا  یناایع  یااواقع کیاا 0«یسااازیجهااان»

 یهااد اهیاتاوان از دیما را یساازیجهاانکارد.  دایاپ ییرهاا ایا یپوشاچشماز آن  توانینم

 در»دارد  تأکیااد( 1110) 1کااه بلاااا  ونااههمان حاااکینباا مختلااف مااورد مطالعااه قاارار داد.

 گرانپ وهشاا(. 15)ص.  «ناادارد وجااود یتااوافق وجااهیچهبه همربو اا موضااوعات مااورد

 ماک و هلاد مثااک، یبارااناد. کارده فیاتعر یمختلاا یهاارا باه روش یسازیجهانمختلف 

 کااه انسااان یاجتماااع سااازمان ا یاامق در کحااوت ایاا رییااتل» عنوانبااه( از آن 1113) 3 اارو

 یهاااهقااار  منااا د انیاام در قاادرت رواباا  بااه یابیدساات و داده وناادیپ هاام بااه را دور جواماا 

هم نااین  بااد اظهااارات شااریای و  انااد.کاارده ادیاا «دهاادیعمااده جهااان را  سااترش ماا

تااوان از دو دیااد اه مااورد مطالعااه قاارار داد: در سااازی را ماای( جهااانی1103دی )محم اایار

                                                           
1. globalization 
2. Block 
3. Held & McGrew 
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ا در دیاد اه ام ا؛ ساازی اسا زی و آمریکااییسااباه معنای غربایساازی ک، جهانیدید اه او 

بلکاه  ،هاا را همساان کناد قارار نیسا  کاه تماامی مل ا»ساازی شود که جهانیدوم  اته می

هاای باومی آشاانا  هاای  ساترده مل ااوتاهاای بیشاتر و هم نااین تااآنهاا را باا  ونااهبایاد 

 تاااأییر میتاااوانیمااا یسااااد به ماااا (.080، ص. 1100اسااایان، )خواجاااوی و عب « ساااازد

 ،0«یاف ساا یکاا»روزانااه خااود مثاال  یفساا  فودهااا ایااو  را در غااراها یسااازیجهااان

 0«لااویم»و  3« یاسااپرا»، «کوکاکولااا» ریاانظ ییهااایدنینوشاا ایاا 1«دونالاادمک»و  «یسوشاا»

پا و.  ایا وتاایمرساد  بناز، تو :مانناد میشاویکاه ساوار ما یی اور خودروهاانیهما. مینیبب

)از جملااه آکساااورد،  میکناایکااه اسااتااده ماا یازبانااهتک یهااافرهناا  للاا  ،علاوهبااه

 حساا بهدر سراسار جهاان  یالمللانیمنبا  با یهاااز جملاه کتاا  ،(رهیوبستر و غ ج،یکمبر

دهاد. یما نشاان ماا ۀروزمار یزناد  در را یساازیجهاان تاأییرهاا مثااک نیاا یتمام. ندیآیم

 یریجلاو  یساازیجهاان تاأییراز  میتاوانیما یساختبه ماا کاه اسا  نیاا اس  روشن آن ه

 ۀلأتااوان بااه مساایتااوان  ااا  کااه از چنااد منظاار ماایماا نیبنااابرا؛ میکناا اجتنااا  ایااو 

  وربااه حاضاار ۀمقالاا .یآموزشاا و یاساایس ،یاقتصاااد ،یتماااعاجپرداخاا :  یسااازیجهااان

 تمرکز دارد. یسازیجهان یآموزش تأییر ونق   یعمده رو

تواناد یما یساازیباوماسا .  5«یساازیباوم»اصاطلا   ،یساازیجهاانمقابال واژه  ۀنقط

 ،یسان تتعلاد دارد مانناد مراسام  یکشاور خاصا   ایامنطقاه  کیاباشد که به  یمورد یبه معنا

 یساازیباومو  یساازیجهاان ریااخ یهااسااک در حااکینباا. رهیالباا  و غ ،یدنیغرا، نوشا

 ،قا یحق در. 2«شادن یجهاان محل ا»: انادآورده دیارا پد یدیاشاده و واژه جد  یاترک باهم

اشاااره دارد و عناصاار و  یسااازیبااومو  یسااازیجهااان دیااشاادن بااه تلا یجهااان محلاا

( 1101) 1وکیااو پو و یااکااه کور  ونااههمان .ردیاا یماا را درباار دو واژه هاار یهاااجنبااه

 نیااا قضاااوت(. 3)ص.  اساا  «یجهااان و یمحل اا نیباا تعاماال»واژه  نیااکننااد، ایاشاااره ماا

                                                           
1. KFC 

2. McDonald 

3. Sprite 

4. Milo 
5. localization 

6. glocalization 

7. Corrius & Pujol 
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کااار  ،یمنااا ایااهااا مثباا  اساا   مل اا تااکتک یرو یسااازیجهااان یراتتااأی ایااله کااه آأمساا

 یبیو معاا ایامختلاف مزا یهاافرهنا  یکارد کاه بارا اد عااتاوان یما هرچنداس .  یدشوار

 ،یفرهنگاا قواعااد از و کنااد فیااتعر چگونااه را آن کااه دارد یتاامل  هاار بااه یبسااتگ نیااادارد. 

 یتامل  چیاسا  کاه ها نیاکاه واضاح اسا  ا یزیاخاود حراسا  کناد. چ راثیها و مسن  

 یسااازیجهااان درواقاا از خااود محافظاا  کنااد.  یسااازیجهااان یراتتااأیتوانااد در براباار ینماا

در سراساار جهااان  یجتاادربهاساا  کااه  داریااپا یناادیفرآ رایااز ،افتاادینماا اااا ات  شاابهیک

 .ابدیی سترش م

مختلااف بااا  یهااافرهناا  مااردم کااه اساا  نیااا شاادنیجهان ۀبرجساات دیاافوا از یکاای

توانناد نگارش یما دیا ر نیاا از ماردمشاوند. یهام آشانا ما یهاو عادت یزند  یهاوهیش

 کاه سا ین معناا آن باه نیااتار کنناد.  یوسا گارید یهااسن  ها و خود را نسب  به فرهن 

 رییاتل را ماردم یزناد  سابک و کارده دایاپ راه کشاور کیا داخال باه خااص فرهنا  کی

 یفرهنگا چیباشاد، ها یغنا یفرهنگا یدارا یاسا  کاه ا ار کشاور نیااعتقاد بار ا دهد.یم

( در مااورد 1111) 0یهاااروم د اهیااتااوان دیماا روازایااندر آن ناااوک کنااد.  زوربااهتوانااد ینماا

هاا را مطار  کارد. فرهنا  رشاد موضاو  آن یجاباه و بارد ساؤاک ریاز ها راتصادم فرهن 

 دانشاجو تباادک یساازیجهاان نادیفرآ دیاتوانناد از  ریمختلاف ما یکشورها ،نیا بر علاوه

 مختلااف یکشااورها ن،یااا از  رشااته را پربااارتر کننااد. خااود متخصااص کاارده و داناا  ایااو 

 دیاا ر نیااا ازمختلااف را وارد و صااادر کاارده و  یهااانااهیزم در یمتخصصااان دنااتوانیماا

 خود را بهبود ببخشند. دان  و علومو  یپزشک ،یکشاورز صنع ،

نظاار  بااهراه حاال  نیبهتاار ،یسااازیجهااان تااأییراز  یریجلااو  ۀساااد ۀناای ز ،وجودبااااین

توانااد بااه یماا یقاای ر هاار بااه یسااازیجهااان ناادیاساا  کااه فرآ نیااا ل یدلاا. رساادینماا

و  یبااوم یهااافرهناا  سااازییغن ،تنهااا راه عاقلانااه نیبنااابرا؛ اباادیمختلااف راه  یکشااورها

هاا، افااراد، محصاولات و خادمات مختلااف بااا فرهنا  ییارویارو یفهام مااردم بارا  یافازا

و محصاولات را   یوقاا یباد ایا یتوانناد خاوبیماردم هساتند کاه ما نیاا ،یا درنها اس .

تاا بتوانناد  ردیابگ قارار ماردم اریااخت در فرصا  نیاا دیابامشاهده و درا کنناد.  ،ییشناسا

                                                           
1. Harumi 
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 ،یماارهب ۀنیشاایپ کننااد. یرا خودشااان بررساا گانااهیب یکالاهااا و رفتارهااا یایاامزا ایاا  یاامعا

 نیاایرا تع یسااازیجهااان یناادهایبرخوردشااان بااا فرآ ۀنحااو ،افااراد یلیو تحصاا یفرهنگاا

 معل ماانهاای فع الی ا روی تماامی  ساازیجهانی»معتقاد اسا  کاه  (1110) 0. بیکارکنادیم

 تااأییرتاارین نااو  زبااان انگلیساای، از انتخااا  مطالاا  درساای  رفتااه تااا یااافتن مناساا 

بااه  یریاد یااکااه از بحاا  ماارکور در رابطااه بااا آمااوزش و  یماهااوم(. 23)ص.  « ااراردماای

  یاتقو یبارا یدرسا یهااکتاا  وی هباهمناسا ،  یدرسا مطالا  سازیآماده د،یآیدس  م

  یمحا یازهاایباودن ن یچندبعادمختلاف و  یهاافرهنا  باا ییآشانا اسا . یریروند فرا 

 یهااکماک کناد تاا بتوانناد کتاا  یدرسا یهااا تواند به  راحاان کتایکار و بازار مدرن م

 کااهییازآنجا نیهم ناا (.1112 ،1لناادی)ها دهناادارائااه  آموزانزبااان یرا باارا یو جااالب دیااما

زبااان درا  معل ماااناساا ،  کسااانی نساابتاًروز جهااان ماادرن در سراساار جهااان  یازهاااین

 معل مااان علاوهبااه دارنااد. آموزانزبااان یهاااکمبودهااا و خواسااته ازهااا،ینسااب  بااه ن یبهتاار

متاادها و  کردهااا،یتواننااد رویماا آموزانزبااان یفعلاا یازهاااین دیاادق یزبااان بااا بررساا

بااا  معل مااان ان،یاام نیااا در. نناادیزبااان بر ز سیتاادر یرا باارا یتاارمطلااو  یهاااکیااتکن

آن کااار کننااد کااه  یرا انتخااا  و رو ییهاااتواننااد مهااارتیماامقصااد  یازهاااین یبررساا

خوانادن و  ،ی اتاار ،یداریدارناد: مهاارت شان یشاتریب نیباه تمار ازیاها ندر آن آموزانزبان

و زباان  یماردم در ماورد زباان خاارج د اهیاتواناد دیکاردن ما یجهان کهینا ترمهمنوشتن. 

 ان،یاپا در .یچاه مثبا  باشاد چاه مناا ؛قارار دهاد تاأییررا تحا   رندی یکه به کار م یدوم

کشااور  راشااته و  کیا یآموزشاا اساا یس یرو یاالعاادهفو  تااأییرتوانااد یما یسااازیجهاان

 تااأییر (5)شااکل  سااو  دهااد.زبااان  یریاد یااآمااوزش و  یرا بااه سااو یماایعظ یهااا ااام

 :کشدیم ریزبان را به تصو یریاد یبر آموزش و  یسازیجهان

                                                           
1. Baker  

2. Hyland 
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زبااان  عنوانبااه یساایکااه انگل ی)از جملااه مااواقع زبانیساایانگل یاارغ یهااا یااموقع در

اغلا   یکلاسا یهاافع الی ا  و آموزانزباان ،معل ماان نقا شاود(، یبه کار  رفتاه ما یخارج

 یسااد بهمتاااوت هماواره  یهااواضاح اسا  کاه برداشا  متاااوت اسا .هاا فرهن  نیب

 ،یسایانگل زباان یساازیجهااناسا  کاه باا  نیاله اأبخا  مسا نیتریاصلشوند. ینم لیتعد

 تحاوک خاوشدسا  رهنا ف ماهاوم ،یونیازیتلو یهاابرناماه و مااهواره نترن ،یا از استااده

در  شااتریب یساایزبااان انگل یریاد یااعمااده آمااوزش و   وربااه .اساا  شااده یبزر اا

 یریاد یاا مشااتا  آن در آموزانزبااان کااه یخااارج زبااان عنوانبااه یساایانگل یهااا یااموقع

 بااد  دیاابا یساایآمااوزش زبااان انگل ،مااوارد  ونااهینا در .ردیاا یماا انجااام هسااتند، زبااان

 ناادیافر نیاادر ا دارنااد. یمتااااوت یهااا اهااداف شخصااآن رایااباشااد ز آموزانزبااان یازهاااین

و فرهناا  مقصااد را  یفرهناا  بااوم نیباا یهاااتواننااد تااااوتیماا یجتاادربه آموزانزبااان

 نیااا در. دهنااد شااکل را یو فرهنگاا یبافاا  زبااان کیاا درنتیجااهکننااد و  لیاامشاااهده و تحل

 مشخصاااًکشااور  کیاامااردم  کااهینار باااور اساا  کااه تصااو  نیااباار ا (1111) 0 ساا  ،مقطاا 

 یخاصا   یهاا اروهاو معتقاد اسا  کاه  دارناد، اشاتباه اسا . یکساانی یفرهنگا یهاد اهید

 اشااتراا وجااه ،کنناادیماا یکااه در آن زنااد  یکشااور از نظاار صاارفاز مااردم هسااتند کااه 

                                                           
1. Guest 
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 یکسااانی یهاااد اهیااد عماادتاً پرسااتاران و داروسااازان پزشااکان، مثاکعنوانبااهدارنااد.  یادیااز

 دارند.

 ۀدهندنشااان ییتنهابااه یزبااان یهامؤلاااه کااه اساا  انکااار رقاباالیغ  یاااقعو کیاا نیااا

 ناادیافر کیاا آن»کننااد کااه یماا تأییااد( 1111) 0همکاااران  و روساال. ساا ین زبااان یریاد یاا

( 0778) 1دوسااونیو منظااور نیااا بااه(. 053)ص.  «...اساا   ی ااهو  یریشااکل دهیاا یپ

 یمربو ااه مشااترک یزبااان یهااادسااته و فرهناا  مشااترا، د اهیااد ا اار»کنااد کااه یاشاااره ماا

زباان  ایا(. فرهنا  زباان دوم 2)ص.  «ارتبااس دشاوار خواهاد باود یبرقارار م،ینداشته باشا

قاارار  تااأییررا تحاا   آموززبااانهااا، نگاارش و رفتااار ارزش د اه،یااد اساا  ممکاان یخااارج

 فرهناا  و زبااان آن در کااه ییهااا یااموقعدر مااورد  شااتریب  یااموقع نیااچنااد اهر دهااد.

 نیباا میمسااتق ارتباااس یگردعبارتبااه کنااد.یماا صااد  دارنااد، باااهم یکااینزد اریبساا ارتباااس

 در وجودبااااینبخشااد. یو آمااوزش زبااان را بهبااود ماا یریاد یاا ،یفرهناا  و آدا  اجتماااع

شاود، یما  رفتاه ادیا و سیتادر فارد خاود فرهنا  داخال یکه زباان خاارج ییها یموقع

 بااا اشااخاص نیباا»( 1111بااراون ) تأییاادبنااا بااه  نیبنااابرا؛ کناادیفاار  ماا کاملاااًموضااو  

 قااا یحق در(. 011)ص.  «اسااا  ادیاااز ساااواتااهممختلاااف، احتمااااک  یهاااافرهنااا 

باه کاار  رفتاه  یزباان خاارج عنوانباه یسایکاه انگل ییهاا یعوضادر  یتیموقع  یریشکل

 یزبااان یقاایحق یبااه کاربردهااا یسااختبه آموزانزبااان رایاادشااوار اساا  ز نساابتاًشااود یماا

 یمطالاا  نوشااتار دیاااز  ر  یرناادیفرام آموزانزبااان کااه را آن ااه شااتریبدارنااد.  یدسترساا

 یارتباا  ،یعملا یهاااساتااده معارض در نادرتبههاا آن کاه یمعنا نیاا به. کنندیم اف یدر

بلکاه  سا ی رفاه ن کیا یریاد یا م،یدانایما کاه  وناههمان. رندی یزبان قرار م یو کاربرد

: نوشااتن و شااودیشااکوفا ماا دیااتولکاااربرد و  دیاادو  رفااه اساا  کااه از  ر ناادیفرآ کیاا

زبااان دوم بااه کااار  رفتااه  عنوانبااه یساایکااه انگل ییهااا یااموقع در حاااکینبااخواناادن. 

 ناادیفرآ درنتیجااهبااه زبااان و فرهناا  دارنااد.  یعیوساا یدسترساا آموزانزبااانشااود، یماا

                                                           
1. Rowsell, Sztainbok, & Blaney 

2. Widdowson 



 023...                                                                  کنکاشی در توان  زبانی و فرهنگی در آموزش و 

 

شاکل  .شاود  یتسار یآرامباه یتیماوقع  یریشاکلو   یاتقو یسااد بهتواناد یما یریفرا 

 دهد:یرا نشان م یتیموقع  یریشکلمختلف  یهاجنبه (2)

 

 
 

و  یارتبااا  ،یتااوان  زبااان یریاافرا  ازمناادیو بهتاار ن مااؤیرترعملکاارد  یباارا آموزانزبااان

ارتبااا ی  باااهمیاااد یری زبااان و فرهناا   مشااهود اساا  کااه کاملاااًهسااتند.  یفرهنگاا

ارتباا ی کناار تاوان  زباانی، تاوان  در  آموزانزبااندارناد و لاازم اسا  کاه  ناپاریرییجدا

 دوسااونیمنظااور و نیاابااه ا (.1107میااان فرهنگاای را نیااز بیاموزنااد )مظااارزاده و آژیااده، 

 ،ارتبااس»کاه دارد یما اظهاار داشاته و تأکیاد یو فرهنگا یدانا  اشاتراک اهم ی ا  ( بر0778)

شاود. موضاو  تنهااا یما نیاایباار اساا  ماهاوم ماتن تع  یدلالا  بار اجتماا  دارد و عضاو

 مسالماً»کناد کاه یما انیاب نی( هم نا1110) 0(. لادر1)ص.  «سا یکلماات ن یدانستن معنا

(. 130)ص.  «توانااد سااودمند باشاادیهااا ماافرهناا  انیااتااااوت م مااورد در یداناا  و آ اااه

 یزباان خاارج عنوانباه یسایکاه انگل ییهاا یادر موقع آموزانزبااناسا  کاه  نیاباور بر ا

ممکان  سا ،ین ارشاانیو مناسا  در اخت یکااف ۀ رفته شاده و زباان مقصاد باه اناداز به کار

کااه  ییهااا یااکننااد. هرچنااد در موقع دایاادساا  پ یبتواننااد بااه تااوان  زبااان ینوعبااهاساا  

باا زباان مقصاد  مساتقیماً آموزانزباانشاود، یزباان دوم باه کاار  رفتاه ما عنوانباه یسیانگل

 یهاااخصااوص معتقااد اساا  کااه تااااوت نیاا( در ا0771) 1یدیاا. هالهسااتند در ارتباااس

                                                           
1. Leather 

2. Holliday 
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 نیبناابرا؛ کنادیما دیعماده تشاد  ورباهمشاکلات آماوزش زباان را  یو قاوم یبوم یرهنگف

زباان مقصاد آشانا  یو قواعاد اجتمااع یفرهنگا ورساومآدا باا  یقایباه  ر دیبا آموزانزبان

تمرکاز  وآماوزش  بار کمتار تأکیاد لیادل باه»بااور اسا  کاه  نیا( بر ا1111) 0شوند. سودن

)ص.  «شاده اسا  شاتریب کلاا نساب  باه نقا  فرهنا  در  یآ ااه ،یریاد ی یرو شتریب

310.) 

 ،یالمللاانیباا زبااان کیاا عنوانبااه یساایعمااده بااا  سااترش نقاا  زبااان انگل  وربااه

دساا   یبااه تااوان  چنااد فرهنگاا دیاابا یزبااان خااارج کیاا عنوانبااه یساایانگل آموزانزبااان

مهاارت  گارید یهااهاا هام در فرهنا  خاود و هام در فرهنا اسا  کاه آنکنند. لاازم  دایپ

بار تنااقو و  ی... مبتنا یفرهنگا نیتاوان  با». هرچناد یفرهنگا انیاداشته باشند: تاوان  م

( 1112نالااا  ) ،خصاااوص نیااا(. در ا101، ص. 1110، 1)کااارام  «اختلااااف اسااا ...

 یایاادن ،دیگرعبارتبااهاساا .  دهیاا یپ کاملاااً یساایانگل یایااکنااد کااه دنیماا انیااهوشاامندانه ب

را در خااود  فرهناا خردههااا هاازاران بلکااه آن ،ساا یه نپارچااکی زبانیساایانگل یکشااورها

 ،روازایااناساا .  رییااتل حاااکدر  دائماااً  و متنااو  یساایانگل یایاادن قاا یانااد. در حقداده یجااا

 تاا حاد  یسایکنناد کاه بهتار اسا  آماوزش زباان انگلیما شنهادی( پ0777) 3جریسیو ر رامیبا

در داخاال و  آموزانزبااان یباارا دیاابا نیبنااابرا؛ سااازد یرا چنااد فرهنگاا آموزانزبااانامکااان 

 درنتیجاهو  شادهآشانا  گارید یهااد اهیارا فراهم کارد تاا باا د یخارج از کلا  فرص  کاف

 آموزانزبااان دیاا ر نیااا بااه. یفرهنگاا انیااکننااد: تااوان  م لتأم اادر مااورد فرهناا  خااود 

تاوان  تعاماال »مختلااف را کسا  کارده و  ینا اد یهااتوانناد مهاارت تعامال بااا  اروهیما

مااا  ی اااه وجودبااااین(. 011، ص. 1111، 0خااود را بهبااود ببخشااند )آلااوارز «یفرهنگاا انیاام

 .میریا یما دهیارا ناد گارید یهاا به فرهنا  خاود احتارام  راشاته و فرهنا  مل ا اشتباهبه

ماااا )فرهنااا  و تعصااا  ماااا( و آنهاااا  عنوانباااهمواقااا    وناااهینا در( 0770) یدیاااهال

ماا دوسا  »کناد، یما انیا( ب1111کاه  سا  )  وناههمانکناد. یما ادی( گرید یها)فرهن 

                                                           
1. Sowden 

2. Kramsch 

3. Byram & Risager 

4. Alvarez 
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)ص.  «مینای  ببو متناو  یرپارانعطاف ده،یا یپ ،یفرهنا  غنا کیاکه فرهنا  خاود را  میدار

 ارزشکامرا  گارید یهاا  داشاته باشاند کاه فرهنا دق ا دیازباان با معل ماان نیبنابرا؛ (057

بااودن  یغناا ،ینادرساات ،یدر مااورد درساات دیازبااان نبا معل مااان ،دیگرعبارتبااهجلاوه ندهنااد. 

اسا  کاه منظاور  نیاروشان شاود ا دیاکاه با یاقضااوت کنناد. نکتاه گرید یها... فرهن و

 ییهاا یاشاود: موقعی رفتاه ما ادیااسا  کاه زباان در آن  یتیوضع، یتیموقع  یریشکلاز 

ا منظاور ام ا؛ شاودیزباان دوم باه کاار  رفتاه ما ایا یزبان خاارج عنوانبه یسیکه در آن انگل

، فرهناا  مقصااد، مبااد درا فرهناا   یباارا آموزانزبااان ییتوانااا ،یاز تااوان  فرهنگاا

را  یانااوا  مختلااف تااوان  فرهنگاا (1). شااکل اساا  یفرهنگاا انیااو م یالمللاانیفرهناا  باا

 دهد.ینشان م

 
 در یادگیری فرهنگ یدرس مطالبنقش . 3

مهام در نظار  ارفتن  ۀلأ. مساسا ین یمناسا  کاار آساان یدرسا مطالا انتخا   مطمئناً

و قواعااد فرهناا   ورسااومآدا مربو ااه چگونااه بااا  یدرساا مطالاا نکتااه اساا  کااه  نیااا

 .ساتندین یو خنثا  ارفیبا یسایانگل یدرسا طالا م شاتریب مسالماًکناد. یمقصد برخورد م

اباازار تعلیماای بنیااادی در آمااوزش »هااای درساای بااا عنااوان ( از کتااا 1102) 0ساااندورووا

هاای درسای ، کتاا آمدهدسا به باد نتاایج »کناد کاه بیاان مای یااد کارده و« زبان خارجی

                                                           
1. Sándorová 
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هاا نساب  باه آن و هم ناین قدرت ایان را دارناد کاه روی درا فرهنا  مقصاد و نگارش

اوقااات  ی اااه (.017)ص.  «بگرارنااد تااأییریاااد یری زبااان و فرهناا  مقصااد  فرآیناادکاال 

زباان  عنوانباه یسایزباان انگل آموزانزباان ،یدرسا مطالا  وابساته باه فرهنا   ی اماه نیا

 باا برخاورد در تنهاناه آموزانزباان شاتریب ،دیگرعبارتباه کناد.یدچاار مشاکل ما را یخارج

 نیاا شاوند.یما مشاکل دچاار زیان ناآشانا یزباان قواعاد با مواجهه در بلکه ناآشنا موضوعات

 دیاآیما نظار باه نیبناابرا؛ کنادیما جاادیزباان مشاکل ا انیدر درا مطل  و ب ،مضاعف بارِ

 یسایانگل یهاا یاموقع یو مویاد بارا یواقعا یدرسا مطالا اوقاات اساتااده از  یکه  ااه

ساخ  اسا   آموزانزباان یبارا قا یدر حق .سا ین مناسا  چنادان یخاارج زبان عنوانبه

کناد کاه یما شانهادیپ( 1111)  سا  منظاور نیاا باه .ننادیبب یگارید دید ۀیرا از زاو ایکه دن

 تأکیااد یزبااان و یکاااربرد یکل اا اصااوک یرو دیاابا فرهناا  آمااوزش باار یتمرکااز هر ونااه»

قبال  معل ماانکناد کاه یما خا رنشاان( 1115) تساو انیام نیاا در(. 021)ص.  «باشاد داشته

ماورد دانا   نیادر ا آموزانزباانحاصال کنناد کاه  ناانیا م دیابا یدرسا مطال از انتخا  

 دارند. یکاف یقبل

 یبارا نترنا یتوانناد از ایما معل ماانکاه  کنادیما شانهادیپ( 1112)  یانا کاهینا تارمهم

 عمااده  وربااهدر کلااا  اسااتااده کننااد.  یریکار بااهمناساا  جهاا   یدرساا مطالاا  افتنیاا

و  یاجتماااع ورسااومآدا کشااور و  ۀکااه دربااار یداخلاا دیااتول یدرساا مطالاا  یریکار بااه

 درنتیجااهمعنااادار شااده و   یااموقع کیاا جااادیباعاا  ا ،اساا  آموزانزبااانخااود  یفرهنگاا

( اظهااار 1113) یمنظااور مااک کاا نیاابخشااد. بااه ایفرهناا  و زبااان را بهبااود ماا یریاافرا 

 سااروکار یبااومکااه بااا فرهناا   یموضااوعات یریکار بااهارزش  دیاابا معل مااان»کنااد کااه یماا

را کااه مملااو از  یساایزبااان انگل یدرساا مطالاا  وجودبااااین(. 017)ص.  «دارنااد را بداننااد

 یسایانگل یهاا یاموقعدر  شاانیفرهنگ یهااتاوان باه هماراه جنباهیاس  م یمسائل فرهنگ

 عنوانبااه یساایانگل یهااا یااموقع در هرچنااد زبااان دوم آمااوزش داده و فرا رفاا . عنوانبااه

باا  معل ماانناآشانا باودن  ،یموضاوعات فرهنگا ادیاازدکمباود وقا ،  لیاباه دل یزبان خارج

 نیااا ره،یااو غ یفرهنگاا یهاااتااااوت ،یموضااوعات فرهنگاا یفرهناا  مقصااد، دشااوار

 یفرهنگا یمحتاوا»کناد کاه یما ظهاارا یکا ماک نیبناابرا؛ اس  اجرا قابل یسختبه کردیرو
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 فرهنا  باه دیانبا یالمللانیبا زباان کیا عنوانباه یسایمرباوس باه زباان انگل یدرس مطال 

( 1111)  ساا   یااترت نیهماا بااه(. 001)ص.  «شااود محاادود زبانیساایانگل مااردم یبااوم

 و حیصاار یفرهنگاا مطالاا  کااه دارد ارزش اصاالاً» ایااکنااد کااه آیماا مطاار  را سااؤاک نیااا

)ص.  « میکنا یفادوم معر  ایا و یخاارج زباان عنوانباه یسایانگل آموزانزباان باه را میمستق

 نیاکناد و بار ایزباان انتقااد ما یدرسا یهااکتاا  شاتری( از ب1113) 0هاارمر چندهر (.021

 ساروکار یدساتور زباان محاور هساتند و باا موضاوعات فرهنگا عمادتاًهاا باور اس  که آن

محاورتر از هام مکالماه چناانآنمادرن  یدرسا یهااا کناد کاه کتایما انیاب مررهاندارند. 

 1کورتاازی و جاینکاه   وناههمانتاوان  اا  کاه اظهارات هاارمر مای تأییددر . ستندیقبل ن

هااای ران کتااا رود  راحااان و ماساا  کااه انتظااار ماای ینباااوجوداکننااد، ماای اظهااار( 0777)

داشاته  توج اههاای فرهنگای و میاان فرهنگای مطالا  نیاز باه جنباه آموزش زباان انگلیسای

ایان را  لزومااًرا نساب  باه ایان موضاوعات بالاا ببرناد، واقعیا   آموزانزبانباشند و آ اهی 

شاااریای و ؛ 1100، 3شاااین، اسااالامی و چااان؛ 1110، اکبااارییعل) دهااادنشاااان نمااای

( یاااک 1100شاااین و همکااااران  ) .(1107رزاده و آژیاااده، مظا ااا؛ 1103دی، یارمحم ااا

 ۀبارای برناماساازی اسا ، یجهاانساازی و یباومکاه شاامل دو دیاد اه استرات ی دوجانباه 

ات دانا  ساازی مطالا  درسای از تجربی ابارای باومی کاهیناک دهناد: او پیشانهاد مای درسی

باه  آن را تاواننمای کاهینااز جملاه دارد؛ هاایی آموزان اساتااده شاود کاه ایان خاود ضاعف

دهنااد ایاان اساا  کااه بااه هااا پیشاانهاد ماای. راه دوماای کااه آنبساا  داد هااای دیگاارفرهناا 

 یکسان ارزش داده شود.  وربهفرهن  بومی و غیربومی 

 یدرسا مطالا در انتخاا   دیابا معل ماان ،یشارق یاسا  کاه در کشاورها نیاا حقیق 

تاا باه  رنادیرا در نظار بگ یدعوامال متعاد  دیابا معل ماان ،دیگرعبارتباه  داشاته باشاند. دق 

 ماردم شاتریب کاه اسا  نیاا ل یدلاوارد نشاود.  یاو جامعاه خدشاه آموزانزبااناحساسات 

 مطالا رساد کاه یباه نظار ما نیبناابرا؛ هساتند حساا  یدرسا مطالا  یمحتاوا به نسب 

مثال روابا   یزبرانگبحا در رابطاه باا موضاوعات  دیابا ،یدرسا یهااکتاا  وی هبه ،یدرس

                                                           
1. Harmer 
2. Cortazzi & Jin  

3. Shin, Eslami, & Chen 
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 معل مااانباشااند. در عااوض،   رفانااه داشااتهیباا ییو الکاال، محتااوا اساا یمااره ، س ،یجنساا

هااا، جنگاال ینااابود ،یجهااان  ی رمااا ورزش، مثاال یعمااوم و یکل اا موضااوعاتتواننااد یماا

مربااوس بااه  یموضااوعات کل اا و ارائااه یفاامعر  نیهم ناا. نناادیرا بر ز رهیااو غ یغاارا، ساالامت

 مطالا  ارائاه هرچنادخواهاد باود.  دیاما آموزانزباانباه  اتی اعلاوم و ادب ،یجلرافا خ،یتار

 ،شاودینما هی توصا یخاارج زباان کیا عنوانباه یسایانگل زباان آموزانزباان باه یادب دشوار

 معل مااانو  آموزانزبااانمخصااوص بااه خااود را دارد کااه  یزبااان یهااای  اایو اتی ااادب رایااز

خواناادن ساااده و ساااده  یهاااکتااا  اام اا؛ کننااد لیااتحل وهااا را درا آن راحتیبااهتواننااد ینماا

هاا را داده و آن  یاحاس موفق آموزانزباانهساتند و باه  تاریساودمند و کااربرد اریبسا ۀشد

( 1100) 0یاون روازایان بخوانناد. یسایرا در زباان انگل یشاتریکنناد تاا مطالا  بیما دیتشو

گی در انتخااا  مطالاا  نویسااند ان و ناشااران بایااد ایاان ناهماااهن»کااه  دهاادتوضاایح ماای

هاا تنهاا ا بایاد در نظار داشا  کاه آنهای بیگاناه را جباران کنناد، ام افرهن  در زمینۀدرسی 

او . (025)ص.  «هااای درسای را دارناادافارادی نیساتند کااه قادرت دسااتکاری  اتماان کتاا 

هااای درساای نقاا  بایااد در ارزیااابی کتااا  معل مااان»کنااد کااه هم نااین در ادامااه بیااان ماای

 .(025)ص.  «سااته بااه ناشااران بااازخورد ارائااه دهناادپیو  وربااهشااته باشااند و الی دافع اا

یااک  عنوانبااهتااوان ...کتااا  درساای را ماای»چنااد از ایاان مساااله نبایااد غافاال شااد کااه هر

یااک  ناای کااه یااک دیااد اه یااا سیسااتم فرهنگاای یاااایاادئولوژی در نظاار  رفاا ، بااه ایاان مع

بازتااا  شااود و داناا  آمااوزان تحمیاال  معل مااانکااه ممکاان اساا  باار را ار اجتماااعی تساااخ

)کورتاازی و  «دهادمایماورد فرهنا  را شاکل  رمساتقیم دیاد اه آنهاا دغیر  ورباهو  کرده

در بیشااتر مواقاا  ه بایااد ایاان نکتااه را نیااز در نظاار داشاا  کااه البت اا(. 111، ص. 0777جااین، 

آورنااد و هسااتند کااه معااانی فرهنگاای را در کلااا  زبااان بااه وجااود ماای آموزانزبااانایاان »

، ص. 1102)کاایس و ونینجاار،  «کنناادرا از پاای  تعیااین نماایمطالاا  درساای ایاان معااانی 

 مناساا  یفرهنگاا مطالاا و انتخااا   ارائااهدر  نااهیبه کااردیرو کیاا (8) شااکلادامااه در (. 01

 دهد.ینشان م یزبان خارج عنوانبه یسیزبان انگل یها یموقعرا در 

                                                           
1. Yuen 
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 سانو مدرّ آموزانزبان. 4

 یخااود را بااا اسااتااده از ساااختارها یآشاانا میااااهم دیاابا آموزانزبااانمعمااوک   وربااه

هام در زباان و هام در قواعاد اساتااده از  دیاهاا باآن نیبناابرا؛ و ناآشانا بساازند گانهیب یزبان

 از یکل اا یآ اااه کیاا آموزانزبااان کااه اساا  لااازم علاوهبااهآن مهااارت داشااته باشااند. 

 آموزانزبااان چااههر مساالماًداشااته باشااند.  را فرهناا  مقصااد یهاااساان   و ورسااومآدا 

بناا هم ناین  .رنادی یما ادیاکنناد، فرهنا  زباان مقصاد را بهتار  دایاپ یشتریب یزبان مهارت

هااای دو بااه تااااوت آموزانزبااانرود کااه انتظااار ماای»(، 1101) ناااجی میاادانیو  قاادمپی  ۀبااه عقیااد

و آن را  یرناادفرابگفرهناا  حسااا  شااده، تلاااش کننااد تااا نکااات مثباا  فرهناا  بیگانااه را 

 ۀنکتاا (.02)ص.  «فرهناا  بااومی خودشااان ارتقااا یافتااه و غناای شااودبااومی سااازند کااه  یا ونااهبه

 یریاد یا سابک مختلاف، آموزانزباان»اسا  کاه  نیاا میبه خا ر داشاته باشا دیکه با یمهم

انتظااار  آموزانزباااناز  دیاانبا معل مااان نیبنااابرا؛ (170، ص. 1113)هااارمر،  «دارنااد یمتااااوت

و  کارده  یارا تقو آموزانزبااناساتقلاک  دیابا معل ماان حااکینبااداشاته باشاند.  کسانی ۀجینت

. رنادیعهاده بگ رخاود را با یریاد یا  یمسائول واننادبتکنناد کاه   یاترب اکفع ا یآموزانزبان

 یفاارد یهاااتااااوت نااهیزم در علاقااه»کنااد کااه یماا انیااب( 1111) سااودن ترتی ینابااه
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  یافاازا یریباه  اارز چشاامگ یخااانواد  ۀنیشاایو پ یاساتعداد کاتاا زه،یاامثاال انگ آموزانزباان

هااا فرهناا  انیاادر م ،غالباااً ،در کلااا  یریاد یاا یهاااکاان (. 310)ص.  «اساا  افتااهی

 یساایانگل آموزانزبااان یباارا شاادهی راح یدرساا یهاااکتااا  ینبنااابرا پااس ،متااااوت اساا 

زبااان  عنوانبااه یساایزبااان انگل آموزانزبااان یباارا یزبااان دوم کاااربرد چناادان عنوانبااه

 یفرهنگاا بافاا  یدارا شاهیهم آموزانزبااان»مشاترا  کلااا  کیاادر  یحت اندارنااد.  یخاارج

باااه  نی( هم نااا1110) لااادر(. 008، ص. 1111و همکااااران،  لسااا)رو «ساااتندین کساااانی

 نیااا بااه(. 131کنااد )ص. یاشاااره ماا یفرهناا  کلاساا کیاادر  «یزنااد  ساابک یچنااد انگ»

 «دارد یادیاهاا تاااوت زسابکریز درهام  فرهنا »کاه  کنادیما انیا( ب1111منظور  س  )

 ،یخااارج زبااان عنوانبااه یساایانگل زبااان یمعمااول کلااا  کیاا در مثاکعنوانبااه(. 052)ص. 

 اهااداف زبااان یریاد یاا ازو  بااوده یمختلااا یخااانواد  نهیشاایپ یدارا معمولاااً آموزانزبااان

دانشاگاه معتباار  کیاورود باه  یهاا زباان را باراآن کاهاسا   ممکانخاود را دارناد.  صاخا

 بااه. دننداشااته باشاا یفرهنگاا نیبااه ارتباااس باا یاعلاقااه چیهاا احتمالاااً روازایاان .آموزناادیماا

زباان باا چناد واحاد  وزشماآ سااک چناد»دهاد کاه ی( هشدار ما1111) 0تویوریف لیدل نیهم

 (.30. ص) «س ین یکاف یرقابت یبازار جهان یدان  آموزان برا یآماد  یبرا یرسد

 
 

                                                           
1. Fiorito 
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 میماااه و معناا تنسااخ دارناد ازیان آموزانزباان آن اه کاه اسا  نیاا توج اه قابال ۀنکت

 ادیا کردناد، کسا  را زباان در یکااف مهاارت آنهاا یوقتا روازایان. اسا  یفرهنگا و یزبان

 از دیاابا یسایانگل زباان یریاد یا نیبناابرا؛ ننادیبب یگارید هیازاو از را جهاان کاه رنادی یما

 موضااوعات شااامل و آموزانزبااان مبااد  فرهناا  بااه مربااوس یداخلاا یدرساا مطالاا  دیاا ر

در کلااا  در  یخجااالت آمااوزدان  کیااحالاا   نیااا در» .باشااد آشاانا یهااابافاا  در آشاانا

)روسال  «شاودیما لیتبادتار یاجتمااعفارد  کیا باهآشناسا ،   یکه برا یااقبرخورد با ات 

 درا و تااوان بااه ساام  فهاامیرا ماا آموزانزبااان روازایاان(. 008، ص. 1111و همکاااران، 

کساا  کردنااد،  را در زبااان یکااه مهااارت کاااف ینبعاادازا درنتیجااهفرهناا  خااود سااو  داد. 

 رامیاسا  کاه باا یزیاهماان چ نیاکنناد. ایما هاافرهنا  ریساا یابیشرو  به مشاهده و ارز

ارتباااس در زبااان  یبرقاارار یعمااده باارا  وربااه(. 00نامااد )ص. یماا «دوزبانااه ن یااب»آن را 

 ،یارتباا  ،ی: زباانکنناد دایاپ مهاارت هاااناوا  مختلاف تاوان  در دیبا آموزانزبان ،یسیانگل

 یضارور زباان از مناسا و  ماؤیراساتااده  یهاا باراتاوان  نیاا تماام. یو فرهنگ یاجتماع

 ،یخااارج زبااان عنوانبااه یساایانگل یهاااکلااا  در کااه اساا  نیااا  یااواقع. هسااتند

 و یعملاا مهااارت دیاابا آنهااا هرچنااد.  یرناادیفرام را یزبااان داناا  شااتریب آموزانزبااان

 شااتریخااود در ب نیاادهنااد کااه ا  یافاازا یاسااتااده کاااربرد دیااخااود را از  ر یارتبااا 

محادود اسا .  یجمعا یهاارساانه و یباوم ورانشای وباه  یعادم دسترسا لیکشورها به دل

بااا مطالعااه  لزوماااًخااود را نااه  یو فرهنگاا یفهاام اجتماااع توانناادیماا آموزانزبااان حاااکینباا

 نیتاارمهاام نیبنااابرا؛ ببخشااند بهبااود خااود زبااان دیاا ر از بلکااه یساایانگل زبااان بااه متااون

اسا  کاه چگوناه زباان  نیاا یزباان خاارج عنوانباه یسایزباان انگل آموزانزبان ضعفنقطه

 ۀ اتاا هبنااا باا .بسااازندماهااوم  ومعنااا  گانااهیب یرا بااه کااار  رفتااه و بااا اسااتااده از اباازار زبااان

یاک ماهاوم راکاد و  عنوانباهدرا فرهنا  ...»تاوان  اا  کاه (، مای1102کیس و ونینجر )

از یااد یری فرهنا   اییوهشاتواناد جاای خاود را باه چیزی کاه بایاد آن را فرا رفا ، مای

 شاکل (.01)ص.  «شاوندسارمایه تلقای مای یاک ی ورجاد بهماوزان آبدهد که در آن دانا 

 .کشدیم ریتصو به کنند،  یتقو دیبا آموزانزبان که را ییهاتوان  مختلف انوا  (7)
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هاای زباان انگلیسای   تطبیقای کلاا باه دلیال ماهی ا»(، 1100) قادمپی  بد اظهاارات 

نقشای اساسای و حاائز  معل مااننقا   «ارتبااس نزدیکای دارناد بااهمها دو فرهن  که در آن

متاااااوت و  ،یچندبعااادمبحااا   کیااافرهنااا   کاااهییازآنجا(. 00اسااا  )ص.  اهم ی ااا 

زبااان  عنوانبااه یساایانگل معل ماااناکثاار  یباارا ینکااات فرهنگاا سیتاادر ،اساا  یزبرانگبحاا 

بااور اسا  کاه  نیا( بار ا1111) 0. ساودناسا کاابو ،  کیاناه  اام امعضل،  کی یخارج

 دیا( بایسایزباان انگل یباوم معل ماان) هااآن کنناد، لیاتحم را خاود فرهنا  کاهینا یجابه»

 (. بااا آمااوزش315)ص.  «دارنااد سااروکار هاااآن بااا کااه کننااد کااار ییهااافرهناا  یرو

و آ اااهی فرهنگاای جهااانی  یشاایآزاداند حااس توانناادیماا معل مااانمختلااف،  یهااافرهناا 

رده و تابعیااا  میاااان فرهنگااای کااا  یاااتقو آموزانزباااان در را (1118، 1)کومااااراوادیولو

 یرا باارا یمناسااب یهاااراه دیاابا  اارف کیاا از آنهااا. ( آنهااا را ارتقااا دهنااد1100)بااایرام، 

و  یآموزشا مؤسسااتمواجهاه باا  یبارا یراها گاریکنناد و از  ارف د دایفرهن  پ سیتدر

 نیهم ناا معل مااان. ابناادیب کننااد،یماا لیااتحم راخااود  یفرهنگاا یهاااخااود کااه ارزش ۀجامعاا

 یبارا یرا آماوزش دهناد و چنادان وقا  کااف یتح  فشارند تا بتوانناد مطالا  درسا دائماً

 مناااب  کااه کناادیماا ظهااارا( 1112) آکتونااا یدوغان ااا. کنناادینماا دایااپ یموضااوعات فرهنگاا

 ،یآموزشاا یهااابافاا  تااااوت لیاادل بااه وجودبااااین. دارد وجااود فرهناا  مااورد در یاریبساا

 .بردیم سؤاک ریز را هاآن کاربرد

 ۀشایو بایاد حاان مطالا  درسایاو  ر معل ماان ،(1107رزاده و آژیاده )نا باه  اتاه مظا اب

تادریس دسااتور زباان و للاات، زمااانی را ی خاود را کنااار  راشاته و در کناار سان ت آموزشای

غیار قابال »هم برای تادریس فرهنا  اختصااص دهناد و ایان بخا  از آماوزش نبایاد باه 

 انیاابهم نااین  (1111) سااودن (.028تباادیل شااود )ص. « درساای ۀ برنامااۀمؤلااااسااتنادترین 

 ا رافشاان، بلکاه  یاز فرهنا  دانا  آماوزان خاود و محا دیابا تنهاناه معل ماان»کاه  کندیم

 «باشاند داشاته یآ ااه زیان آورنادیما کلاا  باه خودشاان کاه ییهاافرهنا  ماورد در دیبا

برخاورد باا مساائل  ۀدر رابطاه باا نحاو نادرتبه معل ماانکاه  نجاسا ی(. مشکل ا315)ص. 

                                                           
1. Sowden 

2. Kumaravadivelu 
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 معل ماااندهااد کااه ا اار ( توضاایح ماای1100) قاادمپی  .نناادیبیآمااوزش ماا یخوببااه یفرهنگاا

فرهنگاای  0کاسااتی» زبااان انگلیساای در مواجهااه بااا چنااین مسااائلی آمااوزش کااافی نبیننااد،

 مسااائل پااس از یخوببااه آنهااا یوقتاا انیاام نیااا در (.00)ص. « غیرقاباال اجتنااا  اساا 

هساتند  « یصالاح فاقاد ایا تنبال» آنهاا کاه کننادیما  ماان آموزانزبان ،آیندیبرنم یفرهنگ

 یآموزشاا مؤسساااتمهاام اساا  کااه  نیااا ،نیبنااابرا؛ (183، ص. 1112آکتونااا،  ی)دوغان ااا

کااه  ساا یبااه آن معنااا ن نیااکننااد. ا  یااهااا حماآمااوزش داده و از آن معل مااانبااه  همعااجا و

 دیاابا معل مااان نیااا بلکااه»آمااوزش داده شااود.  معل مااانفرهناا  بااه  سیتاادر ۀنحااو لزوماااً

بااه  یابیبتوانااد بااه داناا  آمااوزان در دساات تااارا ارائااه دهنااد  یگاارید نیگزیجااا یهاااروش

و  لسااونیو ماازیج ،یکارومااان ر مااز،یج ،ی)د «کنااد کمااک تاار یوساا چااه هاار یهاااد اهیااد

را بالااا  آموزانزبااان یآ اااه معل مااانکااه  رودیماا انتظااارکاال  در (.120. ص، 1111 ،1نیاازا

 معل مااانقاارار دهنااد.  هاااآن اریاادر اخت یاجمااال لاعاااتا   هااا  فرهناا باارده و در مااورد تنااو 

 ؛دهنااد قاارار آموزانزبااان اریاااخت در و کاارده هیااته یفرهنگاا نکااات از فهرسااتی توانناادینماا

کاه  شاودیما شانهادیپ. شاود اشاتباه یباورهاا رواج باه منجار اسا  ممکان کاار نیاا چون

 قاااتیتحق در هاااآن ،یفرهنگاا انیاادر برخااورد بااا مسااائل م معل مااانمهااارت   یافاازا یباارا

کاه  اسا  نیاا بار بااور. باشاند داشاته شارک  شاوند،یم انجام کوچک ا یمق در که یعمل

باعا   دناتوانیما شاوند،یما انجاام کوچاک ا یامق در کاه یشناساقوم یقاتیتحق یهاپروژه

 .دنشو هابه حرفه خود و بالا بردن دان  آن معل مانعلاقه   یافزا

                                                           
1. derichment 

2. Dei, James, Karumancherry, James-Wilson, & Zine 
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 یبااه خودساااز «ازحاادی ب یسااازیعاااد»از  یریجلااو  یباارا معل مااان ،یحالاا  کل اا در

آمااوزان خااود داناا  یباارا خواهناادیماا ا اار آنهااا(. 010. ص، 0771 ،0دارنااد )پربهااو ازیاان

در کاار  کننادیما یخاو  ساع معل مااندسا  بزنناد.  یباه اکتشااف فارد دیاباشند، با دیما

 هااارمر. خشااندبب بهبااود را آن مااؤیر  وربااهکااه امکااان دارد  ییکننااد و تااا جااا لتأم ااخااود 

 یزماان ...  یاموقع نیبهتار»کاه  کنادیما انیارا شار  داده و ب معل ماان یهاای  یو( 1113)

 یهااد اهیاد دهاد، انجاام توانادیما آن اههاد و پرشاور در ماورد متع  مادر  کیاس  که 

م ( بار ایان باورناد کاه معل ا1100شاین و همکااران  ) (.188)ص.  «...باشاد داشاته یمختلا

دانا  آماوزان را تشاوید کناد تاا باورهاا، »کارده و تواند نقا  واساطه فرهنگای را ایااا می

هااا را واکاااوی کاارده و از آن تاکاارات باارای هااای فرهنگاای نهاتااه در آنهااا و کاان ارزش

( 1113) یمااک کاا ،ی ورکل بااه (.120)ص. « ای دیگاار اسااتااده کنناادهااارتباااس بااا فرهناا 

و زباان دانا   یباومباا فرهنا   ییآشانا لیاباه دل یباوم دوزباناه معل ماانمعتقد اسا  کاه 

باه  توج اه اهم ی ا بار  یهساتند. ماک کا تارمناسا  یسایانگل زباان سیتادر یبارا آموزان،

و  یفرهنگاا یکااه آ اااه یماامعل . کناادیماا تأکیااددوزبانااه  یساایانگل معل مااان نیااا ییتوانااا

 آموزانزباان باه تاا کنادیما تلااش بلکاه ،کنادیمنتقدانه دارد، از آموزش زبان صرف نظر نما

                                                           
1. Prabhu 
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 ورسااومآدا و  هاااساان  و مطااابد بااا  خااود یازهاااین و اهااداف حساا  باار کااه کنااد کمااک

ساازند.  یباومرا جهاان  یرا باه کاار  رفتاه و موضاوعات جهاان یسایجوام  خود زبان انگل

 مااؤیرترآماوزش هرچااه  یباارا معل ماانکااه  دهاادیرا نشااان ما یمختلاا فیوظااا (01)شاکل 

 .هندانجام د دیفرهن  با

 گیرییجهنتبحث و  .5

 یباااًتقرزبااان  یارتبااا  سیروش تاادر دیاافرهناا  از  ر سیکشااورها تاادر شااتریب در

عاادت  یریاد یاناو   نیاباه ا معل ماانو  رناد انیاد یاسا  کاه  نیاا ل ی. دلادشوار اس 

زبااان  یارتبااا  سیکااه روش تاادر کناادیماا انیااب( 1113راسااتا هااارمر ) نیندارنااد. در هماا

و مااک  سیکااه لااوئ  ونااههمان(. 188)ص.  «اساا  مشااکل دچااار جنبااه چنااد از اساساااً»

 کلااا  در رنااد انیاد یکااه  شااودیماا یتلقاا  ونااهینا» کنناادی( مطاار  ماا1111) 0کااوا

مشاکلات  لیا(. باه دل001)ص.  «بساازند را آن کاهینا ناه نادینما افا یدر را زباان تاا هستند

 انتظاار رناد انیاد ی. کننادیما تأییادو دو نااره را  یکاار  روها نادرتبه معل ماان ،یانضبا 

 انیاام نیامنتقاال کنناد. در ا هاالاعااات را باه آنصاحب  کارده و ا   شااتریب معل مااندارناد کاه 

بااه کااار باارده شااده و  حیانتظااار دارنااد کااه زبااان باادون خطااا و صااح زیاان معل ماااناز  یبرخاا

 یمطالا  درسا نیداده شاود و هم نا لیاهاا تحوکاه باود باه آن یلاعات به هماان صاورتا  

( معتقااد اساا  کااه 1113هااارمر ) حاااکینبااکاماال بااه خااا ر سااپرده شااوند.   وربااه

 «اسا  یضارور زباان یریاد یا یبارا» رنادی یباه کاار ما کلاا در  معل مانکه  هاییروش

 (.021)ص. 

 سااودن وجودبااااین. دارد وجااود فرهناا  و زبااان یریاافرا  یباارا یمختلااا یهاااروش

 اباا سااهیمقا در دیااجد یهامتاادکااه  رساادیماا نظاار بااه ا رچااه»کااه  کناادیماا بحاا ( 1111)

 دساا  یریچشاامگ و بهتاار جینتااا بااه کاادامیچه دارد، ییهااا ی اامز یفعلاا و یمیقااد یهامتااد

 یالمللانیفرهنا  للا  با کیاباا اساتااده از  یزباان خاارج یریاد ی(. 310)ص.  «اندافتهین

 1وکیاپو و و یاکور. کناد کماک یجهاان دانا   ساترش جها  در آموززباان باه تواندیم

                                                           
1. Lewis & McCook 
2. Corrius & Pujol 
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آماوزش زباان  یهااللا  فرهنا  شاتریب حاضار حااک در»کاه  کننادیم خا رنشان( 1101)

 یامعناا تواناادیماا آموززبااان نیبنااابرا؛ (1)ص.  «دارناادتمرکااز  یبااازار جهااان یرو یساایانگل

فرهناا  للاا  دوزبانااه، بااا  کیاااسااتااده از  یجابااهرا  هاااآن یفرهنگاا یهاااللااات و جنبااه

 تأکیااد( 1113) یکاا مااک ،ی ورکل بااه. اموزدیااب زبانااهتکفرهناا  للاا   کیاااسااتااده از 

از  دیاابا ،مناساا  یالمللاانیزبااان باا کیاا عنوانبااه یساایآمااوزش زبااان انگل»کااه  کناادیماا

 نیاا(. در ا001)ص.  «ردیااالهااام   آموززبااانو  معل اامدر رابطااه بااا نقاا   یبااومانتظااارات 

 بنااا باار. دارد اهم ی اا  اریبساا یساایزبااان و فرهناا  انگل یریاد یاادر  نترناا یخصااوص ا

)ص.  «اساا  زبااان آمااوزش یباارا ارزشاامند اباازار کیاا نترناا یا» (،1110) 0ناادریل شاانهادیپ

ک کاارده و باه  ساترش علاام و دانا  ساارع  مادرن را متحاو  یایاادن نترنا یا درواقا (. 01

 یشااهد نقااس عطاا نترنا یباه کماک ا ماا»کاه  کنادی( اظهار م0771) 1ریاس . کر دهیبخش

)ص.  «باشاد  یوسا لبِا دساتگاهِ ۀاناداز باه توانادیماآن  یامادهایپکاه  میدر ارتبا ات هسات

117.) 

 یفرهنگاا بافاا  دیاا ر از زباان. اساا  یمعناایبا فرهناا  باادون زباان کااه اساا  یهیباد

 آموزانزباانو ساپس باه  شادهیدتلا بااهم دیا. زباان و فرهنا  باکنادیما دایاپ معنا و شکل

  و مطااابد بااا فرهناا  مقصااد انتخااا  بااا دق اا دیاابا یدرساا مطالاا آمااوزش داده شااوند. 

 یفرهنگاا یآ اااه دیاابا کنناادیانتخااا  ماا معل مااانکااه  هاااییروشاز  هرکاادامشااوند. 

 در آموزانزبااان ا اار کااه اساا  نیااا اهم ی اا  حااائز ۀنکتاا. دهااد  یافاازا را آموزانزبااان

 باه نادرتبه و رنادی یما ادیا یخاارج زباان کیا عنوانباه را یسایانگل کاه هستند یتیموقع

 را هاااآن یفرهنگاا یآ اااه دیاابا یدرساا مطالاا و  هاااروشدارنااد،  یدسترساا مقصااد فرهناا 

کاارد کااه  دیااتلا ی ااور دیاارا با یو مضاامون موضااو  هاار ،دیگرعبارتبااه. دهنااد  یافاازا

 ۀزیااانگ تواناادی. در ضاامن ادغااام زبااان بااا فرهناا  مااب شااندماازه فرهناا  را  آموزانزبااان

؛ اسا  کنناده خساته زباان باه یدسترسا صارف. کناد  یاتقو یریاد یا یبرا را آموزانزبان

 کلاا  در علاقاه جاادیا باعا  فرهنا  مختلاف یهااجنباه باا آماوزان دانا  کردن آشنا اما

                                                           
1. Linder 

2. Carrier 
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 انیاام ارتباااس ۀناایزم در یدرساا یواحاادها هااادانشااگاه و ماادار  از یبعضاا. شااودیماا

 واحاادها نیااا هرچنااد. دهناادیارائااه ماا را فرهناا  و زبااان ایاا زبااان یشناسااجامعه ،یفرهنگا

 یواقعاا موضااوعات ریاادر  ناادرتبه و دارنااد سااروکار رشااته نیااا ینظاار مباحاا  بااا شااتریب

 یهااکلاا  در کاه یفرهنگا موضاوعات نیهم نا. ندارناد یعملا کااربرد چیها و شاوندیم

 نادرتبه و باوده یساطح کاملااً شاوند،یما سیتادر یخاارج زباان عنوانباه یسایانگل زبان

 زباان یساازیجهااندر پرتاو  دیاآماوزش فرهنا  با نیبناابرا؛ انجامنادیما یانتقااد تاکار به

 هیااپا باار دیاابا زبااان و فرهناا  سیتاادر نیهم ناا. ردیاا  قاارار یبااازنگر مااورد یساایانگل

 آماوزش یبارا یجهاان کاردیرو کیا کاه شاودیما شانهادیپ. باشد آموزانزبان  متنو  یازهاین

. ردیاابگ نظاار در را یمحل اا یهااا یااموقع و ازهاااین کااه باشااد داشااته وجااود دیاابا فرهناا 

مختلااف زبااان  یهااا ی ااو بااا را آموزانزبااان دیاابا یساایانگل زبااان یدرساا یواحاادها

باه زباان  گاریباا افاراد د شاتریب دیابا معل ماانو هام  آموزانزباانآشانا ساازد. هام  یسیانگل

 بهبااود یباارا کااه کناادیماا خا رنشااان( 1111ارتباااس برقاارار کننااد. سااودن ) یساایانگل

 یزنااد  فرهناا  آن بااا یکاااف یماادت یباارا اساا  لااازم یفرهنگاا انیاام یواقعاا یهااامهااارت

 .کرد
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