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Abstract  
Culture is an inseparable part of education in all respects. One of the fields in which culture 

plays an important role is second language acquisition. English language has become the 

language of science and technology and that of disseminating knowledge. Hence, English 

for Specific and General Purposes (ESP and EGP, respectively) is now a subfield in 

applied linguistics, helping English learners communicate their knowledge through 

English. The issue of communication leads the field to have a special connection with 

culture. That said, the purpose of the current study was to investigate the cultural content 

and cultural elements of the EGP and ESP textbooks used to teach ESP in economic and 

management, accounting, and psychology in Iranian universities. Using Cortazzi and Jin’s 

(1999) framework for cultural content, and Adaskou, Britten, and Fahsi’s (1990) 

framework for their cultural elements, the ESP and EGP textbooks were exqamined. The 

results indicated that there were statistically significant differences between the cultural 

content and elements included in the EGP and ESP textbooks; the EGP textbooks contain 

more cultural content and elements. Thus, it can be concluded that the ESP textbook 

designers need to pay more attention to the inclusion of cultural content and elements in 

the ESP textbooks if they want to improve the disciplinary abilities of the ESP students in 

communicating about the disciplinary notions of their majors.   

Keywords: Culture, second language acquisition, English for specific 
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آموزش زبان  یکتاب ها يمحتوا و عناصر فرهنگ يبررس
 ژهیو و يبا اهداف عموم يسیانگل

 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران    حسین میهمی 
  

 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران رجب اسفندیاری 

  چکیده
رابطه در  نیکه ا یيها از حوزه يکی. رديگيدر کنار آموزش قرار م يو جدانشدن يفرهنگ به عنوان جزء اصل

زبان  يگستردگ لي. به دلباشد يم يخارج ایبه عنوان زبان دوم  يسياست، آموزش زبان انگل انیآن نما
حوزه آموزش زبان  د،یجد يها يزبان به عنوان زبان نشر علم و تکنولوژ نیدر جهان و استفاده از ا يسيانگل
 يها در رشته يو ارتباط يرا در جهت توانش زبان رانيشده است که فراگ جادیا ژهیبا اهداف و يسيانگل

 يپژوهش، بررس نیرو، هدف از انجام ا نی. از ادهد يتحت آموزش قرار م يسيمختلف با استفاده از زبان انگل
اقتصاد و  يهاکه در رشته ژهیو و يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب يمحتوا و عناصر فرهنگ

هدف، با  نی. با توجه به اباشديم شوديم سیتدر رانیا يهادر دانشگاه يو روانشناس يحسابدار ت،یریمد
استفاده را در  نیشتريکه ب یيهاصورت گرفت تا کتاب يااحبهمص ادشدهی يهادانشگاه در رشته 10 دياسات

 يها با توجه به چارچوب محتواکتاب نی. ادیايبه دست ب شودياز آنها م ژهیو و يعموم يسيآموزش زبان انگل
  Adaskou, Britten, and Fahsi (1990) يو عناصر فرهنگ Cortazzi and Jin (1999) يفرهنگ

محتوا و عناصر  يرندگيدر دربرگ يپژوهش نشان داد که اختالف معنادار جیقرار گرفت. نتا يمورد بررس
نشان داد که  جینتا نیوجود دارد. ا يو عموم ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب يفرهنگ
 تیتقو يالزم برا يفرهنگ ناصرمحتوا و ع رندهيدربرگ ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب

آموزش فرهنگ در آموزش  تيجهت بهبود وضع يشنهاداتيپ انی. در پاستنديآموزان نزبان يارتباطات علم
 ارائه شده است. ژهیبا اهداف و يسيزبان انگل

 ،یعناصار فرهنگا   ،یفرهنگا  یمحتاوا  ژه،یا باا اهاداف و   یسا یآموزش زباان انگل  ها:کلیدواژه
 .یسیآموزش زبان انگل یهاکتاب
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 مقدمه 

که  يهایاز حوزه يجدا از فرهنگ باشد. یک تواندينم يمختلف علم يهاآموزش در حوزه
. باشديم يبرخوردار است، حوزه آموزش زبان دوم/خارج يفرهنگ در آن از اهميت باالی

مربوط به  ياز پژوهشگران براین باورند که بدون در نظرگرفتن فرهنگ وآموزش ها يبسيار
. اهميت فرهنگ در آموزش زبان دوم رسديبه سرانجام نم يارجزبان دوم/خ يآن، یادگير

مرتبط با بحث  ياین موضوع در مجالت تخصص يکه به بررس يهایدر پژوهش توانيرا م
(. هدف از Rashidi & Meihami, 2016) وجود دارد، مشاهده نمود يفرهنگ و یادگير

ارتباط در هر  يارتباط است. برقرار يبرقرارفراگيران در يزبان دوم توانمند ساز يیادگير
رو، درک زبان آموز  . از اینباشديشامل موارد مربوط به فرهنگ م يبيش از هر چيز يزبان

 يارتباط ياو را دربرقرار توانديآن است م يکه درصدد یادگير ياز فرهنگ زبان دوم/خارج
(. بر این Rodríguez & Espinar, 2015کامل و دربرگيرنده کليه ضوابط کمک کند )

 يزبان دوم/خارج يشود در یادگير يازآن یاد م ياساس آنچه به عنوان توانش بين فرهنگ
 زبان دوم مؤثر باشد.  يدر فراگير توانديحائز اهميت  است و م بسيار

که زبان بدون فرهنگ و  ياو فرهنگ دو جزء جداناپذیر از هم هستند، به گونه زبان
( رابطه فرهنگ و Langacker, 1994معنا است. به گفته النکاگر ) يفرهنگ بدون زبان ب

. دهنديرا نشان م يپوشهم يو نوع باشدينم يزیر مجموعه دیگر ياست که یک يزبان به نوع
سبب به کاربردن هرچه  يفرهنگ يها و فراپيام هامختلف از پيام معافراد جوا يميزان آشنای

( Wierzbicka, 1994) رزبکای. عالوه بر این، وشوديارتباط م يصحيح تر زبان در برقرار
به  توانديمنحصر به فرد خود است که م يدستور فرهنگ يدارا يبر این باور است که هر زبان

مختلف حضور یابد. ازاین رو، ميزان درک ما  يهادیگر فرهنگ ها منتقل شود ودر زبان
 ,Wierzbicka) "بين زبان و فرهنگ است يحاصل رابطه تعامل يیک بافت ارتباط"از

1994, p. 27 1391 ،يو واسوکالئ ي؛ نقل از تفرش .) 
در کنار  يفرهنگو بين يفرهنگ يتقدند که آموزش محتوااز پژوهشگران مع يبسيار

 & TeimournezhadTajeddin ,است ) "1يبدیه" ياصل يآموزش زبان دوم/خارج

است که افراد همواره درمورد  يمورد بحث است، سوال ي(. آنچه درباره این اصل بدیه2014
فرهنگ فراگير، فرهنگ  . بر این اساس،پرسنديشود، م دادهاینکه کدام فرهنگ باید آموزش 

                                                           
1.  axiomatic 
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هستند که آموزش آن ها قابل بحث  ياز محتوای يو یا فرهنگ بين الملل يزبان دوم/خارج
 يجهان ياند که آگاه( براین عقيدهByram, 2008) پژوهشگراندیگراز  ياست. برخ

 "يجهان يشهروند بين فرهنگ"که درآن  تاس يزبان دوم/خارج يالزمه یادگير يفرهنگ
 است. يزبان دوم/خارج يهدف یادگير

مختلف از جمله تجارت،  يهادرحوزه يکه زبان انگليس يابه دليل نقش ویژه امروزه
شدن، توریسم و... پيدا کرده است، این زبان را به عنوان زبان  يآموزش و پرورش، اجتماع

 . این موضوع سبب شده است تعداد سخنوران این زبان روز بهشناسنديم يمعيار بين الملل
درنتيجه گسترش این زبان به وجود آید. از مهم ترین  يپيدا کند و مفاهيم جدید ایشروز افز

دیگر  ياست که بر این موضوع تأکيد دارد که زبان انگليس 1جهان يهاياین مفاهيم، انگليس
نيست. به  شونديآن ها محسوب م يکه این زبان به عنوان زبان مادر يمختص کشورهای

 يبه صحبت کردن زبان انگليس يکه درهندوستان با لهجه هند يوزه افرادامر مثال،عنوان 
 يزبان انگليس يهاي. این ویژگشونديبه عنوان سخنوران این زبان شناخته م پردازنديم

موجب آن شده است تا این زبان به عنوان انتقال دهنده فرهنگ در نظر گرفته شود. ازاین رو، 
نه تنها به عنوان  يآموزش زبان انگليس داردي( بيان مChapelle, 2009همانطور که چپل )

به صورت  يمفاهيم فرهنگ يبلکه موجب انتقال برخ شوديآموزش یک زبان در نظر گرفته م
 پنهان نيز خواهد شد. 

موجب آن شد تا  يبا اهداف ویژه در علم و تکنولوژ ياستفاده از زبان انگليس سرآغاز
به مطالب و منابع دست اول  يتر و با استفاده از زبان انگليسدقيق يآموزان با هدف گذارزبان

با  ي(. با توجه به این، انگليسHyland & Hamp-Lyons, 2002پيدا کنند ) يدسترس
و  ينظر ،يفکر يدر جهت استفاده از مبان يبه عنوان واسطه آموزش توانياهداف ویژه را م

که به آموزش زبان  يآموزش يهار برنامهدرنظر گرفت. د يجامعه علم و تکنولوژ يعمل
آموزان در رابطه با یک رشته و ویژه زبان ينيازها یابديبا اهداف ویژه اختصاص م يانگليس

 ي. دودلگيرديارتباط با جامعه خاص مورد توجه قرارم يخاص درجهت برقرار يحيطه علم
 يشناسد که روش( معتقدنDudley-Evans & St. John, 1998جان  )  يایونز و اس ت

 يآموزش زبان انگليس يشناسبا اهداف ویژه ممکن است با روش يآموزش زبان انگليس
 زبان( (Basturkmen, 2006, p. 18متفاوت باشد. براساس گفته باشتورکمن  يعموم

                                                           
1. World Englishes 
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یاد گرفته  يعموم يهادرآموزش زبان با اهداف ویژه فقط به جهت آموزش يانگليس
 يبا اهداف ویژه در جهت کمک به فراگيران زبان انگليس يانگليس يبلکه یادگير شود،ينم

آموز که به زبان باشديم يزبان شناخت يازتوانش ها يدر سطح باالتر يتوانمند يدر راستا
 دهد. يم يارا در محيط کار و به صورت حرفه يانگليس زباناجازه استفاده از 

که با  يالملل نيدر سطح ب رهيو غ يسايس ،ياقتصاد ،يمختلف علم يهاتيانجام فعال در
 یيهابا فرهنگ یيآشنا شود،يانجام م يالمللنيب اريبه عنوان زبان مع يسياستفاده از زبان انگل

موضوع،  نیبرخوردار است. با توجه به ا يادیز تياز اهم شوديکه ارتباط با آنها انجام م
راستا شناخته  نیمنبع در ا نیتريکه به عنوان اصل ژهیآموزش زبان با اهداف و ياهکتاب

آنها در  يتوانمندساز يبرا انیبه دانشجو يفرهنگانيم يبخشيدر آگاه تواننديم شوديم
آموزش  يهاکتاب يرو، بررس نیکننده باشد. از اکمک يفرهنگ انيارتباطات م يبرقرار

 انيمتول تواندياستفاده شده م يفرهنگ يمحتوا زانياز لحاظ م ژهیبا اهداف و يسيزبان انگل
نموده و  یيرا کمک کند تا کمبودها را شناسا ژهیبا اهداف و يسيزبان انگل يمحتوا ديتول

 يمحتوا و عناصر فرهنگ يپژوهش بررس نیاساس، هدف از ا نی. .بر اندیدرجهت رفع آنها برآ
 ت،یریکه در سه رشته اقتصاد و مد ژهیو و يعموم دافبا اه يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب

پژوهش  نیرو ا نیاست. از ا شود،يم سیتدر رانیا يهادر دانشگاه يو روانشناس يحسابدار
 است: ریبه سواالت ز یيدرصدد پاسخگو

و  يعموم يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب يمحتوا و عناصر فرهنگ يرندگي. دربرگ1
 چگونه است؟ شوديم سیتدر يروانشناس و يحسابدار ت،یریکه در سه رشته مد ژهیو

آموزش  يهاکتاب يمحتوا و عناصر فرهنگ يرندگيدربرگ نيب ياختالف معنادار ای. آ2
 سیتدر يو روانشناس يحسابدار ت،یریکه در سه رشته مد ژهیو و يعموم يسيزبان انگل

 وجود دارد؟ شود،يم

 پیشینه پژوهش
 ينقش دارند که فرهنگ و اصطالحات فرهنگدوم /يدر آموزش زبان خارج يعوامل متعدد

( معتقد است که فرهنگ به McKay, 2003) يکدارند. مک انيم نیدر ا يلیبد يب تياهم
. در بُعد گذاردياثر م يزبان دوم/خارج يريادگیبر  يو آموزش يزبانشناس وهيدو ش
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مختلف کالم و سطوژ  1زبان يمعنا، کاربرد شناس رخود را ب ريفرهنگ تاث ،يزبانشناس
از محتوا در آموزش زبان  يتا تنوع مختلف شوديموجب م يو در بُعد آموزش گذارديم

به عنوان  يسيمسأله که زبان انگل نی. با در نظر گرفتن ارديمورد استفاده قرار گ يدوم/خارج
ف مختل يهاها و زبانافراد با فرهنگ نيدر ب يرهنگف ميانتقال مفاه يبرا ياصل لهيمحور و وس

افراد زبان  يفرهنگ يبخشيکه آگاه يفرهنگ يداشت که وجود محتوا انيب توانياست، م
برخوردار است. توانش  يادیز تياز اهم برديمختلف باال م يهاآموز را نسبت به فرهنگ

آموزش زبان  یيهدف نها عنوانبه  توانيرا م يفرهنگ نيارتباط برقرار کردن به صورت ب
فرهنگ زبان اول،  ستیبايآموزش زبان م يهاصورت کتاب نیدانست که در ا يدوم/خارج

 .آموزش دهند رانيرا به فراگ يالملل نيو فرهنگ ب يزبان دوم/خارج
شوند  يدر نظر گرفته م يهر برنامه آموزش زبان انگليس يبه عنوان محور اصل هاکتاب

(Sheldon, 1988از آنجا که کتاب .) يزبان دوم/خارج يیادگير ياصلها به عنوان منابع 
ها در کمک به زبان آموزان در جهت نقش آن آیند،يدر بيرون ازکالس درس به حساب م

به عنوان زبان  يکه انگليس یيهازبان در بافت يشناس بردکار ياز محتوا يبخش يآگاه
بيشتر به  توجه پژوهشگران ن،ی. بنابراگيرديبيشتر مورد توجه قرار م شود،يقلمداد م يخارج
که این زبان به عنوان زبان دوم به  يهایدر بافت يآموزش زبان انگليس يهاکتاب يمحتوا

ها مختلف این کتاب يهادیدگاه يها به بررسمعطوف شده است. سپس آن آید،يحساب م
 يکاربرد شناس يمحتوا ياز جمله، بررس يهایبه پژوهش توانيپرداختند. به عنوان مثال م

(، Meihami & Khanlarzadeh, 2015) يآموزش زبان انگليس يهازبان کتاب
 ره(  اشاTaki, 2008) يایدیولوژیک ي( و محتواWeninger & Kiss, 2003) يشناسنشانه

از  يمورد توجه بسيار يآموزش زبان انگليس يهاکتاب يکرد.  امروزه محتویات فرهنگ
که در این راستا انجام  يهایپژوهش يه بررسپژوهشگران قرارگرفته است که در ادامه ب

 . پردازیمياند مپذیرفته
ازلحاظ  يآموزش زبان انگليس يهاکتاب ي( به بررسMagogwe, 2009) ماگوگ

را درباره  يپرداخت. همچنين این پژوهشگر نگرش فراگيران زبان انگليس يتعصبات فرهنگ
قرار داد.  يرا مورد ارزیاب کننديکه آن ها استفاده م يآموزش زبان انگليس يهاکتاب

ها متنوع نباشد، این کتاب يفرهنگ يکه ماداميکه محتوا داین پژوهش بيانگر این بو يهایافته

                                                           
1. pragmatics 
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 ي( طYuen, 2011ندارد. به همين ترتيب، یوئن ) يتأثير يبر نگرش فراگيران زبان انگليس
 يش زبان انگليسدردو کتاب آموز يفرهنگ يتکرار محتوا يچگونگ يیک مطالعه مورد

 يهاجنبه يبندداد. با طبقه رقرا يتدریس شده در مدارس متوسطه هنگ کنگ را مورد بررس
مختلف دریافت که  يهاها و دیدگاهافراد، شيوه ،يمختلف فرهنگ به محصوالت فرهنگ

که در رابطه با وجود  يزبان است، درحال يانگليس يبه نفع کشورها يفرهنگ يارائه محتوا
 . دهديرا نشان م يیک روند نزول يآموزش زبان انگليس يهادرکتاب يآفریقای يهافرهنگ

 يمحتوا يبه عنوان یک رویکرد جدید در بررس يشناسساليان اخير، رویکرد نشانه در
را به خود اختصاص داده است.  يانقش ویژه يآموزش زبان انگليس يهاکتاب يفرهنگ

این  يفرهنگ يبه منظور تحليل محتوا يشناس( از رویکرد جدید نشانه2013و کيس )وینجر 
را به عنوان  يکه منابع یادگير يها براین باور بودند که رویکردها استفاده کردند. آنکتاب

 يفرآیند ساخت معنای تواندينم يبه تنهای کنديم يبررس يانتقال دهنده اطالعات فرهنگ
توضيح دهد. با توجه به  يرا به درست شوديایجاد م يفرهنگ يول معناهاکه در ط ياپيچيده

به وسيله ارتباط بين معلمان، دانش آموزان و  عدر اجتما يفرهنگ ياین حقيقت که معناها
هم متن و هم  يبه بررس يشناسکه رویکرد نشانه دارنديها بيان مآن شود،يمنابع ایجاد م

گزارش  يآموزش زبان انگليس يهاکتاب يفرهنگ يتا از محتوا پردازديم يمحصوالت بصر
( انجام یک مطالعه 2013را ارائه دهند. هدف از پژوهش وینجر و کيس ) يقابل اعتماد

پرداختند.  يفرهنگ ينبود بلکه آن ها به ارائه یک مدل رویکرد جدید از تحليل محتوا يتطبيق
ها، فعاليت . نخست آنکه از دیدگاه آناشدبياین رویکرد شامل چندین اصل م يهاپنداشت

و نه  گيردقرار يوجود دارد باید مورد بررس يآموزش زبان انگليس يهاکه درکتاب يهای
توسط زبان  يفرهنگ يتفسير محتوا يها معتقدند که چگونگمتن و نه تصاویر. دوم،  آن

 آموزان باید مورد توجه قرار گيرد. 
آموزش  يهاپنهان  کتاب يبرنامه درس يدند تا به بررسها درصدد آن بواز پژوهش يبرخ

برنامه  يمحتوا به بررس لي( با استفاده از روش تحلChao, 2010بپردازند. چاو ) يسيزبان انگل
 وانیتا يهااز دانشگاه يکیکه در  يالملل نيکتاب ب کی يفرهنگ يپنهان و محتوا يدرس

کتاب محصوالت  نینشان داد که در ا يو يهايبررس جیشد پرداخت. نتايآموزش داده م
 نیمختلف ا يهارا در قسمت يبرخوردار بودند و نقش مهم يشترياز ارزش ب يو مردم غرب

 اريکشور در ارتباط بود بس نیا يکه با فرهنگ بوم یيايفرهنگ آس يکتاب داشتند در حال
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 (Rashidi & Meihami, 2016)توسط  که يدر پژوهش نيکم پرداخته شده بود. همچن
آموزش زبان  يهاکتاب يو عناصر فرهنگ يپنهان،  محتوا يدرس يهاانجام شد برنامه

 ،ي( به سه محيط داخلKachru, 1985که توسط چارچوب کچرو ) يدر کشورهای يانگليس
اند مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج به دست آمده شده يو در حال توسعه تقسيم بند يخارج

 شوديیاد م يکه از آن ها به عنوان محيط داخل يکه کشورهایاز این پژوهش نشان داد 
 يهایشان هستند. این درحالدرصدد هرچه بيشتراستفاده کردن از فرهنگ خویش در کتاب

بيشتر  شود،يو درحال توسعه یاد م يها به عنوان محيط خارجکه از آن ياست که کشورهای
 هستند. يآموزش زبان انگليس يهادر کتاب يالمللدرصدد استفاده از فرهنگ بين

 يمورد بررس يمختلف يهااز چارچوب ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب
آموزش زبان  يهاکتاب ي( بر روBiber, 2006) بریکه توسط با ياند. در پژوهشقرار گرفته

تلف مخ يهاها را در رشتهکتاب نیا يزبان يصورت گرفت محتوا ژهیبا اهداف و يسيانگل
و  يعبارات اسم زانيدر م یيهاپژوهش او نشان داد که تفاوت جیاقرار داد. نت يمورد بررس

مختلف  يهارشته ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهادر کتاب دهيچيپ يهاوارهجمله
 يهاحرکت ي( بر روParodi, 2014) يکه توسط پارود زين يوجود دارد. در پژوهش

صورت گرفت نشان داده شد  ژهیبا اهداف و يسيانگل نآموزش زبا يهادر کتاب 1يکالم
 تیهستند. درنها يحرکت کالم يدر گونه ها يمتفاوت بيترک يمختلف دارا يهاکه رشته

 يهادر مورد کتاب رانيفراگ يطرز تلق ي( به بررسJou, 2017از پژوهشگران )مانند:  يبرخ
آنها را در مورد  يمختلف فکر يهاو جنبهپرداختند  ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل

 کردند. يها بررسکتاب نیا
و قدرت  تيجنس یيبه بازنما يگفتمان انتقاد لي( با استفاده از تحل1394سودمند افشار )
افشار  ودمندپژوهش س جیاول دوره اول متوسطه پرداخت. نتا هیپا يسيدر کتاب زبان انگل

از محتوا در کنار تعصب در موضوعات  ينبودن برخ يعيو طب ي( نشان داد که واقع1394)
 کتاب است.  نیا ياز ضعف ها يفرهنگ

با اهداف ویژه از اهميت  يآموزان انگليسزبان "نياز"تر گفته شد تحليل که پيش همانطور
با  يانگليس يهادر پيشبرد اهداف این دوره برخورداراست. با توجه به این مهم، کتاب يباالی

را برطرف  وزانزبان آم ياین پتانسيل را داشته باشند تا بتوانند نيازها بایستيماهداف ویژه 

                                                           
1. rhetorical move 
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 يبررس ،يفرهنگ و جایگاه آن درآموزش زبان دوم/خارج يسازند. به دليل ماهيت چند بعد
برخورداراست که باید با  يآموزش زبان با اهداف ویژه ازاهميت باالی يهافرهنگ درکتاب

 قرار گيرد. يدقيق مورد بررس يرویکرد
با اهداف ویژه وجود دارد.  يدرارتباط با فرهنگ و آموزش زبان انگليس يدیدگاه اصل دو

ها به صورت استوار است که فرهنگ را به آنچه انسان يشناسدیدگاه اول بر اصول انسان
(. براساس این رویکرد، Mathews, 2000, p. 2) دانديمربوط م دهنديروزمره انجام م

است که به ما از گذشتگان رسيده است. باید به این نکته  يایآن چيزه يمل تمامفرهنگ شا
در  ريچشمگ يهاایستا و دور از تغيير ياشاره کرد که این رویکرد فرهنگ را به مثابه مفهوم

. گيرديدر مقابل رویکرد اول قرار م ي. رویکرد دوم درمورد فرهنگ تا حد زیادرديگينظر م
و  يبه راحت توانينم نی. بنابراشوديپویا تعریف م ياهفرهنگ به عنوان مسألدر این رویکرد 

فرهنگ فرد یا افراد را در جامعه به صورت ایستا تعریف کرد. این دو  يابه صورت کليشه
درارتباط با دو تعریف فرهنگ به عنوان محصول و فرهنگ به عنوان  توانيرویکرد را م

 يبه رویکرد انسان شناس يگ به عنوان محصول به صورت سنتکه فرهن يفرآیند دید. در حال
است که مردم به صورت روزمره انجام  يفرهنگ مرتبط است که درآن فرهنگ شامل موارد

رویکرد فرهنگ به عنوان فرآیند به ماهيت پویا و هميشه در حال تغيير فرهنگ  دهند،يم
 .گردديبرم

پویا دارند و پيوسته  يبا اهداف ویژه ماهيت يآموزش زبان انگليس يهاآنجا که برنامه از
 توانديم يکه فرهنگ به عنوان فرآیند رسديهستند، به نظر م يدرحال تغيير از لحاظ محتوای

مستمر در  يامروز در فرآیند يمختلف علم يهاآن در ارتباط  باشد. حوزه يبه اصول نظر
با اهداف ویژه  يزبان انگليسآموزش  يهاکه موجب تغيير در برنامه ستندحال تغيير ه

با اهداف ویژه از دو بعد مورد اهميت است.  ي. فرهنگ دربحث آموزش زبان انگليسشونديم
که درمنشأ هرعلم و توسعه دهندگان آن  يعلم، به دليل تفاوت ياول آنکه در بعد حوزه ها

 شودياز فرهنگ اول افراد هستند، تشکيل م جداکه  يمختلف يهاوجود دارد فرهنگ
(Barron, 1991 به عنوان مثال، آیا فرهنگ داد و ستد در سراسر دنيا به یک شيوه خواهد .)

خطرپذیر چگونه خواهد بود؟  افراد با چه  يگذارمختلف نحوه سرمایه يبود؟ در فرهنگ ها
بعد دوم، آن  دهند؟يقرار م تفادهرا مورد اس يالملل مفاهيم فرهنگدر تجارت بين ياشيوه
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مختلف مانند هم  يهامختلف در سراسر دنيا و فرهنگ يهايفرهنگ تکنولوژاست که 
 هستند. 

 نی. استين يخنث ياز لحاظ فرهنگ يباورند که علم و تکنولوژ نیپژوهشگران بر ا امروزه
و سپس با  رندیپذيابتدا فرهنگ محل ابداعشان را م دیجد يها يبدان معناست که تکنولوژ

. آورنديچندگانه به دست م يفرهنگ گر،ید يهادر فرهنگ مورد استفاده قرار گرفتن
 يدارا يعلم يجستجوها ندی( معتقد است که فرآWiddowson, 1979, p. 51) دوسونیو

 نی. با توجه به ارديگيقرار م هیافراد در مرتبه ثانو هياست که نسبت به فرهنگ اول يفرهنگ
خود هستند  ژهیخاص و و يو اصول فرهنگ دیعقا يموضوع، مردمان نقاط مختلف جهان دارا

جامعه  ليخاص به تشک يک حوزه علمیافراد  ياست. حال آنکه وقت گریکدیکه متفاوت از 
 يخود را در کنار اجماع فرهنگ يفرهنگ تيماه ستیبا يم پردازند،يخاص م نهيدر زم يعلم

 بپردازند.  يت فرهنگقرار دارند قرار دهند و به تعامال يدر آن جامعه علم يکه همگ يافراد
 يسيآموزش زبان انگل يهاهمانند کتاب ژه،یبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب

 انیآموزان قرار است بعد از پارا که زبان يجهان واقع يمحتوا ستیبايم يعموم
 ردينقش کنند، در بربگ يفایا يتکنولوژ ایو  يدر حوزه خاص علم التشانيتحص

(Paltridge, 2002بدون شک، محتوا .)است  يفرهنگ يمحتوا رندهيدر برگ يواقع هانج ي
محتوا  نیتا آموزش ا رديقرار گ ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهادر کتاب دیکه با
 يتوانمند نیتوانمند سازند. ا يآموزان را از لحاظ توانش ارتباطزبان ،يسيزبان انگل لهيبه وس

رابطه  يفرهنگ يمعنا دانستنکه  شوديش فرهنگ انجام مآموز قیاز آن جهت از طر
با توجه به فرهنگ زبان  توانديم يتوانمندساز نیا ن،يدارد. همچن يبا توانش ارتباط يميمستق

 يتخصص يو با توجه به جامعه علم يالمللنيفرهنگ ب ایو  ياول، فرهنگ زبان دوم/خارج
در  ژهیبا اهداف و يسيآموزان انگلگفت که زبان دینکته با نیا حيهر رشته باشد. در توض

 قیاز طر يزبان اول و زبان دوم/خارج يفرهنگ يسطح دانش خود را از محتوا ستیبايابتدا م
 يفرهنگ يبه سطح گذار برسانند و پس از آن محتوا يعموم يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب

 . رنديفرا بگ ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهارا در کتاب يتخصص
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آموزش زبان  يهاتوان گفت که کتاب يشده م انيکه تاکنون ب يتوجه به مطالب با
 يبه بحث آموزش محتوا  2يو محل 1يدر دو سطح جهان ستیبا يم ژهیبا اهداف و يسيانگل

که به واسطه  يدارد کالم علم يم اني( ب1979) دوسونیبپردازد. ابتدا همانطور که و يفرهنگ
باشد تا با توجه به آن   يجهان يفرهنگ يدارا ستیبا يم شود،يم جادیا يعلم امعهج ليتشک

کند.  داينشر پ يآن علم و تکنولوژ جهيحادث شود و در نت يارتباطات در سطح گفتمان کل
را که در  يفرهنگ يتفاوت ها دیبا ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهابعالوه، کتاب

آموزان زبان از آنجا که زبان نيهستند مورد توجه قرار دهد. همچن يفرهنگ يسطح پارامترها
زبان و  نیاز ا شانیهاآموزش انیدر صدد آن هستند تا پس از پا ژهیبا اهداف و يسيانگل
با جوامع مختلف  يو تخصص ياند ارتباطات علمآن آموخته قیکه از طر يفرهنگ ميمفاه

ها موجود باشد کتاب نیدر ا يالمللنيب يصصتخ يفرهنگ يمحتوا ستیبا يبرقرار کنند، م
 آن قرار دهند. يريادگیآموزان را در معرض و زبان

 روش
 پژوهش کرهیپ
 يهااز کتاب ياکرهيکه در آن پ باشديم 3محتوا ليتحل يهاپژوهش از نوع پژوهش نیا

مورد  ژهیآموزش زبان با اهداف و يهاو کتاب يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل
 يقيتطب يپژوهش که بررس نی. با توجه به هدف ارديگيقرار م یيمحتوا یيو واکاو يبررس

 يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل يهاو انواع مختلف آن در کتاب يفرهنگ يمحتوا
 يدانشگاه ديکه در حال حاضر توسط اسات یيهاکتاب يتا با بررس میبود، بر آن شد ژهیو و

 يرو، ط نی. از امیآنها بپرداز يو سپس واکاو کرهيبه انتخاب پ رنديگيقرار ممورد استفاده 
 يدانشگاه داخل 10 م،يداشت ژهیو و يبا اهداف عموم يسيانگل ديساتکه توسط ا يامصاحبه

با  يسيها در بحث آموزش زبان انگلدانشگاه نیکه در اکثر ا میديرس جهينت نیم به ايداشت
است و  يسطوژ مختلف يکه دارا Select Reading يهااز مجموعه کتاب ياهداف عموم

 نیا ن،ي. همچنشودي(  نوشته شده است، استفاده مLee & Gundersen, 2000توسط )
ها مورد آموزش قرار کتاب نیسطح متوسطه ا مواقعمصاحبه به ما نشان داد که در اکثر 

                                                           
1. universal 

2. local 

3. content analysis 
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با اهداف  يسيکه در آموزش زبان انگل يیهادرمورد کتاب يپرسشگر ندیفرا نی. ارديگيم
 ،يحسابدار ت،یریاز جمله اقتصاد و مد يدر رابطه با سه رشته دانشگاه شودياستفاده م ژهیو

کتاب  تیریبا رشته اقتصاد و مد طهنشان داد در راب جیو حقوق انجام شد. نتا يروانشناس
در سال  ماندوستیکه توسط صادق بافنده ا تیریاقتصاد و مد انیدانشجو يبرا يسيانگل

 دياسات دينور منتشر شده مورد تاک امينگاشته شده و توسط انتشارات دانشگاه پ 1389
 رضاينوشته عل يحسابدار يکتاب زبان تخصص نيمختلف بوده است. همچن يهادانشگاه

نور، کتاب  امي( انتشارات دانشگاه پ1392مقدم ) میعبدالکر م،يفرشاد سل ان،يکيغالم
( انتشارات 1395نوشته دکتر حسن رستگارپور ) يرشته روانشناس انیدانشجو يبرا يسيانگل

 ها بوده است.رشته نیدر ا ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يبرا ديسمت مورد تاک
و انواع  يفرهنگ يمحتوا يقيتطب يپژوهش در صدد بررس نیموضوع که ا نیبا توجه به ا 

 کسانیدر جهت  باشد،يم ژهیو و يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل يهاآن در کتاب
قرار گرفت.  يمورد بررس  1مهارت خواندن و درک مطلب يهامحتوا تنها بخش ليتحل يساز

آموزش  يهاکتاب نيکه تنها بخش مشترک ب رفتیموضوع از آن جهت صورت پذ نیا
راستا،  نی. در اباشديبخش خواندن و درک مطلب م يو عموم ژهیوبا اهداف  يسيزبان انگل

 شده است. يگردآور 1پژوهش در جدول  نیشده در ا ليتحل يهادر مورد کتاب ياطالعات

 های مورد بررسي در این پژوهشهای کتابویژگي .1جدول 

 انتشارات نام کتاب
سال 

 چاپ

تعداد 

 درس

تعداد درک 

 مطلب

ویژه یا انگلیسی با اهداف 

 عمومی

Select Reading 

(Intermediate) 
 انگلیسی با اهداف عمومی 14 14 1382 آکسفورد

انگلیسی برای دانشجویان 

 اقتصاد و مدیریت
 انگلیسی با اهداف ویژه 10 10 1389 پیام نور

 انگلیسی با اهداف ویژه 20 10 1392 پیام نور زبان تخصصی حسابداری

انگلیسی برای دانشجویان 

 رشته روانشناسی
 انگلیسی با اهداف ویژه 20 20 1395 سمت

 يهادر هر کدام از کتاب نيانگيداشت که به طور م انيب توانيم 1با توجه به جدول 
 درک مطلب وجود دارد. کیهر درس  يشده به ازا يبررس

                                                           
1.  reading comprehension 
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 چارچوب تحلیلي پژوهش
محتواي فرهنگي و عناصر فرهنگي به  در این پژوهش از دو چارچوب در جهت بررسي

هاي آموزش زبان انگليسي با اهداف عمومي و ویژه استفاده شده است. کاررفته در کتاب
ها با توجه به آن بررسي شد توسط کورتازي چارچوب اول که محتواي فرهنگي این کتاب

به  مطرژ شده است. این چارچوب محتواي فرهنگي را (Cortazzi & Jin, 1999)و جين 
سه دسته محتواي فرهنگي مربوط به زبان اول، محتواي فرهنگي مربوط به زبان دوم، و 

نماید. همچنين در جهت بررسي عناصر فرهنگي به محتواي فرهنگي بين المللي تقسيم مي
هاي آموزش زبان با اهداف عمومي و ویژه از چارچوبي که توسط داسکو، کاررفته در کتاب

مطرژ شد استفاده کردیم. این  (Adaskou, Britten, & Fahsi, 1990)بریتن و فهسي  
-زیبایي شناسي، جامعه شناختي، معنایي و زبانشناسي چارچوب عناصر فرهنگي را به عناصر

نماید. در تعریف هرکدام از این عناصر باید گفت که عناصر ميتقسيم اجتماعي 
ه و غيره؛ عناصر جامعه شناختي در شناسي در ارتباط با هنر، ادبيات، موسيقي، رسانزیبایي

هاي فرهنگي در ارتباط با سازيارتباط با زندگي روزمره؛ عناصر معنایي در ارتباط با مفهوم
مسائل مختلف و در نهایت عناصر زبانشناسي اجتماعي در ارتباط با نحوه استفاده از زبان با 

 باشند. توجه به شرایط فرهنگي اجتماعي مي

 تحلیل پیکره پژوهشآوری و روش جمع
در جهت تحليل صحيح پيکره گردآوري شده استفاده  1کيوداافزار مکسدر این پژوهش از نرم

هاي دهد تا در پيکره به انجام واکاويافزار به پژوهشگران این امکان را مياین نرم شده است.
 بررسي قرار دهند. ها را موردهاي چارچوبکيفي و کمي بپردازند و ارتباطات مختلف ميان مولفه

آوري افزار بارگزاري شدند. همچنين، پيکره جمعهاي تحليلي در نرمبا توجه به این، چارچوب
افزار قرار داده شد و هاي آموزش زبان با اهداف ویژه و عمومي در نرمشده که شامل کتاب

 هاي تحليلي مورد واکاوي قرار گرفتند. هاي چارچوببراساس تعاریف و ضابطه
هاي آموزش زبان ها در مورد کتابهایي از این واکاويبه ترتيب نمونه 3و  2ر جدول د

 نشان داده شده است. (3ویژه )جدول  اهداف ( و2با اهداف عمومي )جدول 

                                                           
1. MAXQDA 
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واکاوی محتوای فرهنگي و عناصر فرهنگي به کار رفته در کتاب آموزش زبان با اهداف  .2جدول 
 (Select Reading)عمومي 

هاهای گرفته شده از کتابارتباط و مثالنحوه   
عوامل محتوایی و 

 عناصر فرهنگی

طبق چارچوب کورتازی و جین مفاهیم مربوط به تمایز بین زندگی کاری و روزمره 

مربوط به فرهنگ زبان اول ما )یعنی زبان فارسی( است چرا که در بسیاری از 

جود ندارد.فرهنگ های دیگر تمایزی بین زندگی کاری و روزمره و  

…Your social life and school Life are separate 

مربوط به زبان 

 اول

ی فرهنگی
 محتوا

طبق چارچوب کورتازی و جین این جمله در مورد فرهنگی است که در زبان دوم 

 وجود دارد. تعجب از تالش مجدانه در جهت الغر نمودن فردی که الغر است.

… Blackmore found it odd that they were compulsively 

jogging, running, biking, or doing aerobics in order to be thin 

مربوط به زبان 

 دوم

طبق چارچوب کورتازی و جین این مسأله شوک فرهنگی به عنوان مسأله فرهنگی 

شود.بین المللی شناخته می  

… experienced culture shock when she arrived here last 

September is an understatement. 

 بین المللی
طبق چارچوب اداسکو و همکاران این جمله که در حال بیان زیبایی سخنوری 

مربوط به عنصر زیبایی شناسی فرهنگی می باشد.باشد می  

best speakers are those who make their words sound 

spontaneous even if memorized. I've found it's best to learn a 

speech point by point, not word for word 

 زیبایی شناسی

 عناصر فرهنگی
طبق چارچوب اداسکو و همکاران این جمله که بیانگر مسائل اجتماعی است 

 نشانگر عنصر جامعه شناختی فرهنگی است.

Life seems a little less fragile when you can depend on a 

special place … 

جامعه
شناختی 

 

طبق چارچوب اداسکو و همکاران عنصر معنایی فرهنگی ارتباط زبان و فرهنگ در 

سطح ایجاد معنا است. در این جمالت مفهوم معنایی سخنوری قصد شده است. این 

 جمالت به عنصر معنایی اشاره دارند.

A sensible plan, if you have been asked to speak to an exact 

limit, is to talk your speech into a mirror and stop at your 

allotted time; then cut the speech accordingly. 

 معنایی

طبق چارچوب اداسکو و همکاران این جمله از آن جهت که در راستای نمایاندن 

.گرددبرمیاجتماعی -دانش فرد در مورد مسائل اجتماعی است به عنصر زبانشناسی  

find out about your audience first. Who are they? Why are 

they there? What are they interested in? How much do you 

already know about your subject? 

زبانشناسی
 اجتماعی -



 291 |میهمی و اسفندیاری 

واکاوی محتوای فرهنگي و عناصر فرهنگي به کار رفته در کتاب آموزش زبان با اهداف  .3جدول 
 ویژه )انگلیسي برای دانشجویان اقتصاد و مدیریت(

عوامل محتوایی و  هاهای گرفته شده از کتابنحوه ارتباط و مثال
 عناصر فرهنگی

داخل ایران اشاره طبق چارچوب کورتازی و جین این جمالت به یک مسأله فرهنگی در 
وانکش مردم ایران اشاره شده است و ها و دارند. این جملت به نحوه کنترل قیمت

 درصدد به تصویر کشیدن مساله فرهنگی است.

If price controls were reinstituted in Iran, how individual firms 
and consumers would react (in the realm of microeconomics)? 
The effects of higher wages brought about by an effective union 
strike would also be analyzed using the tools of microeconomics 

مربوط به زبان اول
 

ی فرهنگی
محتوا

 

طبق چارچوب کورتازی و جین این جمالت به یک اصل فرهنگی که توسط 
ور خاص انگلیس( اشاره دارد که در پژوهشگران کشورهای توسعه یافته )به ط

 نمایند.های جدید استفاده میهایشان از روشپژوهش

Modern economists are increasingly using microeconomics 
analysis-the study of decision making (refer to developed 

countries) 

مربوط به زبان دوم
 

جمله به فرهنگی جهانی اشاره دارد که در مورد طبق چارچوب کورتازی و جین این 
 باشد.تمامی مردمان جهان صادق خواهد بود و آن برطرف نمودن نیازهایشان می

People attempt to satisfy their unlimited wants … 
بین المللی

 

طبق چارچوب اداسکو و همکاران به عنصر زیبایی شناسانه قرهنگی اشاره دارد. رعایت 
توان گفت میتواند زیبایی فرهنگی را نمایش دهد. همچنین در شرایط نامساعد میصف 

 جمله در رابطه با عنصر جامعه شناختی نیز هست.که این 

After hurricane hits and cuts off supplies to a community, TV 
newscasts often show people standing in line to get minimum 

amount of food. 

زیبایی شناسی
 

عناصر فرهنگی
 

تواند در ارتباط طبق چارچوب اداسکو و همکاران صحبت کردن از روابط بین مردم می
 با عنصر فرهنگی جامعه شناختی باشد.

people relationship to each other … 

جامعه
شناختی 

 

جهت ارائه طبق چارچوب اداسکو و همکاران در این جمله از آنجا که نویسنده در 
دهد معنایی جدید از رابطه اقتصاد و انتخاب کردن است و آن را با عنصر زبان نمایش می

 به عنصر فرهنگی معنا اشاره شده است.

economics helps us study how those choices are made … 

معنایی
 

یک  طبق چارچوب اداسکو و همکاران این جمله از آن جهت که در راستای نمایاندن
مفهوم فرهنگی در یک اجتماع خاص و با الگوی زبانشناسی ویژه است به عنصر 

 اجتماعی مرتبط می شود.-فرهنگی زبانشناسی

The statement of owner’s equity shows how the owner’s 
investment has changed from the start of a period to the end of a 

period… 

زبانشناسی
- 

اجتماع
 ی
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 هایافته
 يو عناصر فرهنگ يفرهنگ يمحتوا ليپژوهش، تحل نیبه اهداف ا یيپاسخگو يدر راستا

 4. جدول رفتیانجام پذ ژهیو و يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب
شده  يبررس يهابه کار رفته در کتاب يهرکدام از محتوا و عناصر فرهنگ يدهنده فراواننشان

 . باشديم

با  يسیآموزش زبان انگل یهاکتاب یهاکتاب يو عناصر فرهنگ يفرهنگ یمحتوا يفراوان. 4 جدول
 ژهیو و ياهداف عموم

آموزش  يهاکتاب يو عناصر فرهنگ يفرهنگ يچند مطلب مهم درمورد محتوا 4جدول 
به دست آمده  يها ي. بر اساس فرواندهدينشان م ژهیو و يبا اهداف عموم يسيزبان انگل

استفاده  يبا اهداف عموم يسيکه در آموزش انگل يبه عنوان کتاب Select Readingکتاب 
نسبت به  يشتري( ب71=  ي)فراوان ي( و عناصر فرهنگ55=  ي)فراوان يفرهنگ يمحتوا شوديم

 انیدانشجو يبرا يسياز جمله انگل ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب يتمام
(، زبان 9=  يعناصر فرهنگ ي، فراوان12=  يفرهنگ يمحتوا ي)فراوان تیریاقتصاد و مد

 يسي( و انگل7=  يعناصر فرهنگ يان، فراو9=  يفرهنگ يمحتوا ي)فراوان يحسابدار يتخصص
=  يعناصر فرهنگ ي، فراوان8=  يفرهنگ يمحتوا ي)فراوان يرشته روانشناس انیدانشجو يبرا
که در  يبه عنوان کتاب Select Readingکه کتاب  افتیدر توانيم ني( دارد. همچن6

و عناصر  يفرهنگ يانواع محتوا يتمام شودياستفاده م يبا اهداف عموم يسيآموزش انگل

 
 های بررسی شدهکتاب

 (f)عناصر فرهنگی (f)محتوای فرهنگی 

ول
ن ا

زبا
 

وم
ن د

زبا
لی 

مل
ن ال

بی
 

کل
 

یی
یبا

ز
سی

شنا
 

عه
جام

سی
شنا

 

یی
عنا

م
 

سی
شنا

زبان
-

عی
ما

جت
ا

 

کل
 

Select Reading 7 20 28 55 15 26 20 10 71 

انگلیسی برای دانشجویان 
 اقتصاد و مدیریت

2 2 8 12 1 6 1 1 9 

 7 - - 7 - 9 6 3 - زبان تخصصی حسابداری

انگلیسی برای دانشجویان 
 رشته روانشناسی

3 2 3 8 2 1 - 3 6 
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 ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهامسأله در کتاب نیکه ا يرا دارد، درحال يفرهنگ
 Select Readingکتاب  يفرهنگ يکه محتوا افتیدر توانيم تی. درنهاشودينم دهید

 يبرابر زبان تخصص 6 ت،یریاقتصاد و مد انیدانشجو يبرا يسياز انگل شتريبرابر ب 4حدود 
عناصر  ن،ياست. همچن يرشته روانشناس انیدانشجو يبرا يسيبرابر انگل 7و  يحسابدار

اقتصاد  انیدانشجو يبرا يسياز انگل شتريبرابر ب 8حدود  Select Readingکتاب  يفرهنگ
رشته  انیدانشجو يبرا يسيبرابر انگل 12و  يحسابدار يبرابر زبان تخصص 10 ت،یریو مد

آموزش زبان با  يهاکتاب نياختالف در ب نیا نکهیا ياست. به منظور بررس يروانشناس
انجام شد. جدول  1يتنیمن و ویآزمون معنادار است از  ياز لحاظ آمار ژهیو و ياهداف عموم

 آمده است.به دست جیدهنده نتانشان 5

های آموزش زبان آمار استنباطي میزان تفاوت محتوای فرهنگي و عناصر فرهنگي کتاب .5جدول 
 انگلیسي با اهداف عمومي و ویژه

یتنیمن و ویآزمون    Z Sig آزمون رتبه عالمتدار2 
00/0 محتوای زبان اول  6 41/1-  09/0  

00/0 محتوای زبان دوم  6 34/1-  01/0  

00/0 محتوای بین المللی  6 34/1-  01/0  

شناسیزیبایی  00/0  6 34/1-  00/0  

00/0 جامعه شناسی  6 41/1-  02/0  

00/0 معنایی  6 34/1-  00/0  

اجتماعی-زبانشناسی  00/0  6 41/1-  03/0  

و عناصر  يفرهنگ يمحتوا يدر تمام ياختالف معنادار 5جدول شماره  جیاساس نتا بر
 يمحتوا زانيبه جز م ژهیو و يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب نيب يفرهنگ

 يبا اهداف عموم يسيآموزش زبان انگل يهااساس، کتاب نیزبان اول وجود دارد. بر ا
)شامل  ي( و عناصر فرهنگيالملل نيب يزبان دوم، محتوا ي)شامل محتوا يفرهنگ يمحتوا

 يهانسبت به کتاب يشتري( بياجتماع-يو زبانشناس یيمعنا ،يشناسجامعه ،يشناس یيبایز
  دارند. ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل

                                                           
1. Mann–Whitney test 

2. Wilcoxon W 
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 گیریبحث و نتیجه
آموزش زبان  يهاکتاب يمحتوا و عناصر فرهنگ يپژوهش در صدد آن بود تا به بررس نیا

 جیبپردازد. نتا شونديم سیتدر رانیا يهاکه در دانشگاه يو عموم ژهیبا اهداف و يسيانگل
 رندهيدربرگ ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاپژوهش حاضر نشان داد که کتاب

به  جیبا توجه به نتا ني(. همچن4)جدول  ستندين يو عناصر فرهنگ محتوااز  يقابل قبول زانيم
آموزش  يهاکتاب نيب يداشت که اختالف معنادار انيب توانيپژوهش م نیدست آمده از ا

زبان دوم،  يفرهنگ يمحتوا يرندگياز لحاظ دربرگ ژهیو و يبا اهداف عموم يسيزبان انگل
 ،يشناسجامعه ،يشناسیيبایعناصر ز لياز قب يرهنگو عناصر ف يالملل نيب يفرهنگ يمحتوا

از  يوجود، اختالف معنادار نی(. با ا5وجود دارد )جدول  ياجتماع-يو زبانشناس یيمعنا
 يآموزش زبان با اهداف عوم يهاکتاب نيزبان اول ب يفرهنگ يمحتوا يرندگيلحاظ دربرگ

شده آموزش زبان  يابیکتاب ارز کهسبب باشد  نیبه ا توانديموضوع م نینشد. ا دهید ژهیو و
 ايآموزان سراسر دنزبان يبود و برا يالمللنيو ب يبوم ريغ يکتاب يبا اهداف عموم يسيانگل

اول از جمله زبان  يهارا به زبان يادیز يفرهنگ يمحتوا توانديرو نم نیشده و از ا فيتأل
 اختصاص دهد.  يفارس

 يتوانمندساز يدر راستا ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاآنجا که کتاب از
ارتباط در  يبرقرار يبرا يسيمختلف در جهت استفاده از زبان انگل يهارشته انیدانشجو

 نداهتمام بورز 1يها در ارتقاء کالم علمکتاب نیالزم است تا ا باشنديخود م يرشته تخصص
(Widdowson, 1979)اشراف  ازمنديارتباط موفق نه تنها ن کی يبرقرار يبرا ي. توانمند

خود  يرشته تخصص 2ياست که فرد فرهنگ علم نیا ازمندياست بلکه ن يبه فرهنگ عموم
 ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاتوسط کتاب دیقدم با نيمهم در اول نیرا بداند. ا

در  ستیبايم ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهارو، کتاب نیبه افراد ارائه شود. از ا
 نيب يفرهنگ يزبان اول، زبان دوم و محتوا يفرهنگ يو آموزش دهنده محتوا رندهيبرگ
 يدر مکاتبات و ارتباطات تخصص يباشند تا به افراد کمک کنند اشراف کامل فرهنگ يالملل

 دست آورند. هرشته خود را ب
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با  يسيآموزش زبان انگل يهاکه کتاب افتیدر توانيپژوهش م نیا جیتوجه به نتا با
عمل کرده اند. در  فيضع يفرهنگ يهامقوله 1يمتن يرندگيدر توجه به دربرگ ژهیاهداف و

 نیبه ا (Barron, 1991)بر اساس گفته بارون  يفرهنگ يهامقوله يمتن يرندگيبرگ
با اهداف  يسيآموزش زبان انگل يهاآموزش زبان دوم و از جمله کتاب يتوامعناست که مح

اقدام کنند  يفرهنگ يهادر بحث آموزش مقوله يزبان يمحتوا ينه تنها به فراهم ساز ژهیو
آموزش  يهاکتاب گر،یمختلف را فراهم سازد. به زبان د يهارشته يفرهنگ يبلکه محتوا

را دارا هستند  يفرهنگ يهامقوله يمتن يرندگيدربرگ يژگیوکه  ژهیبا اهداف و يسيزبان انگل
 يرشته خود و محتوا يفرهنگ مياهرا با مف يمختلف تخصص يهازبان آموزان رشته تواننديم

 آشنا سازند.  يفرهنگ ميمرتبط با آن مفاه يزبان
شد، تنها بخش درک مطلب  انيب يشناسپژوهش، همانطور که در قسمت روش نیا در
 نیقرار گرفت. ا يمورد بررس يو عموم ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب

 ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاخاطر صورت گرفت که کتاب نیمسأله به ا
را  يداريو شن يگفتار ،ينوشتار يهاهارتمربوط به م يهامانند بخش گرید يهابخش

. اگر مقوله فرهنگ باشديها مبخش نیها در اکتاب نیدهنده ضعف اخود نشان نینداشتند. ا
ها کتاب نیا دیبا زياز هرچ شيپ رديقرار بگ ژهیآموزش زبان با اهداف و يهابخواهد در کتاب

ها به نحوه مهارت نیدر باب ا یينهایکه با استفاده از تمر دکنند که بتوانن دايپ 2يارتباط يتيماه
 بپردازند. زين يدر ارتباطات علم يارتباط فرهنگ

که موجب شده است تا فرهنگ  يمختلف علم يهافرهنگ در رشته تيتوجه به ماه با
زبان را  نیکه ا يسيآموزان انگلزبان ستیبايم د،یبه وجود آ( Barron, 1991) يارشته

 نی. ارنديفرا بگ زيخود را ن يمجموعه مطالعات يافرهنگ رشته رنديگيفرا م ژهیبا اهداف و
خود و به  دانش در رشته افتیتا در انتقال و در کنديکمک م شانیبه ا يافرهنگ رشته

 يهاتفاوت ليها به دلوقت شتريکه ب يکنند و با مشکالت کمتر تيفعال يارشته انيصورت م
و  يآموزش زبان به طور کل يهارو، کتاب نیروبه رو شوند. از ا شونديم جادیا يفرهنگ
و آموزش به ارائه  ستیبايبه طور خاص م ژهیوبا اهداف  يسيآموزش زبان انگل يهاکتاب

 مهم آماده سازند. نیا يآموزان را برابپردازند تا زبان يفرهنگ نيمکالمات ب
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است که  نیا ژهیبا اهداف و يسيمهم در رابطه با آموزش زبان انگل ارينکته بس کی
 یيهاتيفعال ژهیکند. منطور از اهداف و تيترب ژهیاهداف و يآموزان را برازبان ستیبايم

از  يکیآنها را انجام دهند.  ستیبايرشته خاص م کیدر  ليهستند که افراد به واسطه تحص
 نیخاص خود است. ا يهاافراد در انجام پژوهش در رشته یيها تواناتيفعال نیا نیترمهم
 جیکه نتا طلبديامر م نیشود. ا يالمللنيکشور در سطح ب شرفتيمنجر به پ توانديم یيتوانا

 ندینمود که فرا انيب دیبا نجایبه چاپ برسد. در ا يالمللنيافراد در سطح ب نیا يهاپژوهش
آموزان دارد که زبان ياژهیو يالمللنيو تا چاپ خود فرهنگ ب دااز ابت يانجام کار پژوهش

 کیمثال، نحوه ارسال پژوهش به  ي. برارنديآنها را فرابگ ستیبايم ژهیبا اهداف و يسيانگل
 يمسؤل مجله و بعدتر با داوران مقاله، فرهنگ کالم ریو مکاتبات با مد يالمللنيبمجله معتبر 

آموزش زبان  يهارو، کتاب نیشود. از ا تیرعا ستیبايکه م دخاص خود را دار يو ارتباط
راستا باشند تا توانش  نیدر ا يفرهنگ يمحتوا رندهيدربرگ ستیبايم ژهیبا اهداف و يسيانگل

 موارد ارتقاء دهند.  نیآموزان را در ازبان يارتباط
شرکت در  يرشته خاص برا کیفرد متخصص در  کی یيداشت که توانا انيب دیبا

مسأله است که آن فرد متخصص  نیمنوط به ا يادیرشته خود تا حد ز 1يجامعه تخصص
خود  رشته يجامعه تخصص يخود را در کنار اصول رفتار رشته يتخصص يهابتواند مهارت

فرد متخصص در نظر  کی يبرا يارا به عنوان فرهنگ رشته يرفتار ولببرد. اگر اص شيپ
 دهيبدان رس ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يهاشرکت در کالس لهيکه به وس میريبگ

 ازمنديکه ن يمشترک يهافرد متخصص بتواند با مهارت نیبود که ا دواريام توانياست، م
است به آن جامعه وارد شود و به تعامل سازنده بپردازد. با توجه به  يورود به جامعه تخصص

راستا  نیدر ا دیبا ژهیبا اهدا و يسيآموزش زبان انگل يهاکه کتاب رسديمسأله، به نظر م نیا
ها آموزش نیاز ا يالزم را بدهند. بدون شک، بخش يهاآموزش رانيبوده و به فراگ يغن

 آنها صحبت شد. رددرمو شترياست که پ يارشته يائل فرهنگهمان مس
توازن را  ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يشود که طراحان کتاب ها يم شنهاديپ

و  يالملل نيفرهنگ ب ،يبا توجه به زبان اول، زبان دوم/خارج يفرهنگ يدر ارائه محتوا
در حال  ژهیبا اهداف و يسيکنند. از آن جهت که زبان آموزان زبان انگل تیرعا يتخصص

طراحان کتاب  ستیبا يهستند، م يبه دانش تخصص يسيانگلزبان  يگذار از دانش عموم
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حالت گذار را در  نیکتاب ها ا نیا يدر طراح ژهیبا اهداف و يسيآموزش زبان انگل يها
با اهداف  يسيآموزش زبان انگل يکتاب ها يزشآمو يها تيو بر اساس آن فعال رندينظر بگ

 کنند.  هيرا ته ژهیو
در  يا ژهیتواند نقش و يم ژهیبا اهداف و يسيمعلم آموزش زبان انگل تيترب بحث

دارند. از آنجا که  ژهیبا اهداف و يسيدر آموزش زبان انگل يفرهنگ يارائه محتوا يچگونگ
تنگاتنگ دارند،  يبا هم رابطا يسيمعلمان آموزش زبان انگل تیبحث دانش، فرهنگ و هو

در  ينظر يبه ارائه محتوا يسيمعلم زبان انگل تيترب حوزهشود که متخصصان  يم شنهاديپ
در مورد دانش  يبپردازند. مباحث ژهیبا اهداف و يسيمورد نقش فرهنگ در آموزش زبان انگل

 ياهداف آموزش شبرديتوانند در پ يمعلمان م تیدر کنار هو يو فرهنگ تخصص يتخصص
توسط پژوهشگران حوزه آموزش  يعمل يشود پژوهش ها يم شنهاديکمک کنند باشد. پ

 انجام شود. نهيزم نیدر ا يزبان دوم/خارج

 تعارض منافع 
 پژوهشگران تعارض منافع ندارند.

 سپاسگزاری
د موجب بهبود این پژوهشگران بر خود الزم مي دانند از داوران محترم که با نظرات خو

 پژوهش شدند تشکر کنند.
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