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مقدمه
بررسيهاي انجام گرفته نشان ميدهد كه به داليل مختلف تقاضا براي يادگيري زبانهاي
خارجي ،به ويژه زبان انگليسي ،در كشورهاي در حال توسعه ،از جمله ايرن،در حال گسترش
است .اين در حالي است كه بر اساس مطالعات انجام گرفته ،غربيها كه تقريباً انحصار توليد
و نشر تمام منابع آموزشي زبان انگليسي را در اختيار خود دارند ،تالش ميكنند از اين بستر
براي پيشبرد اهداف فرهنگي و سياسي خود بهرهبرداري كنند.
وجود چنين معضلي در حوزه فرهنگي و آموزشي كشور به دغدغهاي براي مسئولين
طراز اول نظام ،باالخص مقام معظم رهبري ،تبديل شده است و معظماله موضوع
انتقال سبك زندگي غربي به وسيله كتابهاي آموزشي زبانهاي خارجي را به
صراحت براي مسولين فرهنگي و آموزشي كشور يادآور شدهاند.براي پاسخگويي به
نداي مقام معظم رهبري و به منظور عمل به رسالت ذاتي خود ،جهاددانشگاهي به
عنوان يكي از مهمترين نهادهاي فرهنگي و آموزشي كشور ،موضوع بوميسازي
توليد منابع آموزش زبان انگليسي راكه در اسناد باالدستي نظام ،از جمله در سند
چشمانداز به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است ،را در دستور كار قرار داده و به
همين منظورهمايش بوميسازي منابع آموزشي زبانهاي خارجي را به عنوان مرحله
اول اين فرايند و باهدف اصلي ارزيابي جامع اين موضوع درسطح جهاددانشگاهي،
جمعبندي نقطهنظرات كارشناسان اين نهاد و ارائه آن به سطوح باالتر تصميمگيري
در كشور به اجرا گذاشته است.
براي برگزاري اين همايش ،ابتدا ،در تاريخ  31/4/31فراخواني در سطح واحدهاي
مختلف جهاددانشگاهي صورت گرفت كه به دنبال آن و به همت كارشناسان اين
نهاد ،سي مقاله به معاونت آموزشي واصل گرديد .بعد از مميزيهاي انجام گرفته،
تعداد بيست مقاله پذيرفته شد و از ميان آنها  31مقاله براي ارائه در همايش انتخاب
گرديد .در نوشتار حاضر ،چكيده مقاالت پذيرفته شده ارائه گرديده است كه
اميدواريم مطالعه آن بتواند گام مثبتي براي تبيين موضوع مورد بحث همايش باشد.
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
اداره كل برنامه ریزی و توسعه آموزش
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ضرورتهاي فرهنگي بوميسازي تولید منابع آموزشي
زبانهاي خارجي
دكتر قدرت حاجی رستملو

*

استاديار آموزش زبان انگليسي دانشگاه امام حسين (ع) ،گروه زبانهاي خارجي سازمان تهران

مقاله حاضر امپرياليسم فرهنگي را به عنوان شيوه جايگزين استعمار كهن و
امپرياليسم زباني را به عنوان يكي از ابعاد سهگانه امپرياليسم فرهنگي معرفي
ميكند .به رغم تصور برخي از افراد ،امپرياليسم زباني ،پديدهاي واقعي است كه
بسياري از دستاندركاران سياسي و فرهنگي غرب نيز بر آن اذعان دارند .اين
نوشتار رويكرد فرهنگي بيشتر منابع آموزش زبانهاي خارجي ،بهويژه زبان
انگليسي ،را در راستاي امپرياليسم زباني ارزيابي ميكند كه هدف آن نفوذ به
فرهنگ كشورهاي هدف و جايگزيني ارزشهاي ملي و بومي آنها با ارزشهاي
غربي است .اين موضوعي است كه بسياري از محققان خارجي و داخلي بر آن
تاكيد كردهاند و بررسيهاي نگارنده نيز نشان ميدهد كه بسياري از منابع
آموزشي زبانهاي خارجي ،آكنده از آموزههاي فرهنگي متعارض با فرهنگ ملي
و ديني ايران اسالمي ماست .اين موضوع نشاندهنده ضرورت تجديدنظر در
شيوههاي تهيه و تدوين منابع آموزشي زبانهاي خارجي و بوميسازي توليد اين
محتواهاست .مقاله در آخر تاكيد دارد كه در انتخاب و استفاده از هر شيوة جديد و
جايگزين ،الزم است به همة مالحظات فرهنگي مربوط به آموزش زبان خارجي
توجه شود تا ضمن صيانت از فرهنگ ملي و ديني خود در مقابل فرهنگ غربي،
فرايند آموزش زبانهاي خارجي نيز از كارآمدي كافي برخوردار گردد.
كلیدواژهها :امپرياليسم فرهنگي ،امپرياليسم زباني ،فرهنگ ،آموزش زبانهاي
خارجي ،زبان انگليسي.
* grostamloo@yahoo.com
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ضرورتهاي آموزشي بوميسازي منابع آموزشي زبان انگلیسي
در ايران
معصومه نوری

*

عضو گروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد استان مركزي
**

مسعود شهرجردی

معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد استان مركزي

تحقيق حاضر به بررسي و آسيبشناسي كتابهاي آموزش زبان انگليسي به كار رفته
در ايران از منظر آموزشي ميپردازد .در اين راستا و با تكيه بر مدل ارزيابي استاندارد
رزمجو( ،)9131اين نتيجه حاصل شده است كه شايد اهداف تجاري و تالش براي
انتقال يكسويه فرهنگ غربي ،اهداف آموزشي اين كتابها را تحتالشعاع قرار داده
است .به عبارت ديگر ،عالوه بر نواقص فرهنگي ،كه بارها در تحقيقات به آنها اشاره
شده ،پارهاي ايرادات آموزشي هم در اين كتابها به وضوح رؤيت ميشود .برخي از
اين نواقص ،كه در تحقيق حاضر بدان اشاره شده ،خود به عنوان دليلي مطرح شده
است كه بهرغم سالها تدريس اين كتابها در مدارس و آموزشگاههاي ايران ،هنوز
هم نتايج مطلوب در زمينةآموزش زبان بينالمللي حاصل نشده است .بر اين اساس،
شايد الزم باشد در اين كتابها اصالحات و يا تجديدنظرهايي صورت گيرد.
كلیدواژهها :عناصر زباني ،مهارتهاي زباني ،تمرينها ،راهنماي مدرسان،
مالحظات عمومي ،كاربري اجتماعي زبان.

* m_noori135890@yahoo.com
** shahrjerdi79@yahoo.com
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بررسي و آسیبشناسي تجارب بوميسازي كتاب هاي آموزش
زبان انگلیسي در ايران و كشورهاي غرب آسیا و شمال آفريقا
ارسالن انجمن آذری

*

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي ،واحد آذربايجان شرقي

يادگيري يك زبان جديد بستگي به عوامل بسياري از جمله زبانآموزان،
مدرسان،شرايط محيطي ،هدف از يادگيري و يا آموزش ،و مهمتر ازهمه كتابهاي
درسي دارد .در اين بين ،كتابهاي آموزشي به عنوان يك عنصر كليدي در بيشتر
برنامههاي آموزش زبان محسوب ميشود و براي اكثر مدرسان زبان،پايه و اساس
ارائه محتواي دروس ،ايجاد تعادل درتدريسِ مهارتها و همچنين انواع تمرينات
زباني (كه فراگيران طي فعاليتهاي كالسي انجام ميدهند) به شمار ميرود .اين
مقاله به بررسي و آسيبشناسي كتابهاي آموزش زبان انگليسي بوميِ تدوين و يا
نوشته شده در ايران و كشورهاي ديگر ميپردازد .بررسي گامهاي برداشته شده در
اين زمينه ،نشان ميدهد كه در صورت برنامهريزي دقيق و داشتن تيم مجرب
كارشناسي و برطرف نمودن نقاط ضعف كتاب هاي جاري ،در كارهاي جديد ميتوان
به تدوين يك دوره آموزشي كارآمد ومنطبق بر موازين فرهنگي بومي اميدوار بود.
كلیدواژهها :رويكرد آموزشي ،بوميسازي كتاب هاي زبان انگليسي ،توازن
محتواي آموزشي.

* arsalananjomanazari@yahoo.com
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بررسي تجارب تولید منابع آموزش زبانهاي خارجي در داخل و
خارج كشور
دكتر عبدالمجید گلجانی امیرخیز

*

عضو هيئت علمي دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي قزوين

علیرضا عبدالهی

**

عضو گروه زبان هاي خارجي جهاددانشگاهي واحد استان قزوين

به منظور توليد محتواي بوميسازي شده ،نگاهي متخصصانه به كتاب هاي موجود در
بازار ميتواند ايدههاي بديعي را به مولفان داخل كشور بدهد تا ضمن استفاده از آنها
قادر باشند نكات منفي و نامتجانس را شناسايي و در رفع آنها اقدام كنند .در اين
مقاله ،منابع زباني آموزشي كه در داخل كشور تدريس ميشوند به سه دسته تقسيم
ميگردند :منابع توليد شده در خارج از كشور ،منابع توليد شده در داخل كشور و كتاب
هاي دانشگاهي توليد شده در ايران كه بيشتر به منظور انگليسي با اهداف ويژه
) (ESPتوسط انتشارات سمت و دانشگاه پيام نور و ...نوشته شدهاند .با توجه به
اهداف مشخص شده در جهاددانشگاهي به منظور بوميسازي كتاب هاي آموزشي و
مقابله با مقوله «تهاجم فرهنگي» ،اين مطالعه به بررسي دستهبندي اول و دوم
ميپردازد .نتايج مطالعات انجام شده ،نشان ميدهد كه كتاب هاي دستة اول از لحاظ
فني كيفيت زباني بااليي دارند؛ اما عناصر فرهنگي بيگانه ،باالخص آمريكايي و
انگليسي و آسياي شرقي در آنها تبليغ شده است .در دستهبندي دوم ،كتابهاي
كانون زبان توانسته است با نيازسنجيِ دقيق از گروه سني كودک و نوجوان به منظور
موفقيت در آزمون كنكور ،مخاطب گستردهاي را جذب نمايد؛ اما مكالمه ،ايجاد ارتباط
و سمزدايي فرهنگي در كتابهاي موجود در بازار مورد توجه قرار نگرفته است.
كلیدواژهها :مناابع آموزشاي ،عناصار فرهنگاي بيگاناه ،مكالماه و ايجااد ارتبااط،
سمزدايي فرهنگي.
* goljanim@gmail.com
** abdollahi.email@gmail.com
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نمونههايي از بوميسازي كتاب هاي زبان انگلیسي در دنیا
معصومه نوری

*

گروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد استان مركزي
**

مسعود شهرجردی

معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد استان مركزي

تحقيق حاضر به ارزيابي تجربيات برخي كشورها در زمينة بوميسازيِ منابع آموزشي
زبان انگليسي ميپردازد .ابتدا ،ضرورت وجود منابع آموزشي در كالس درس زبان
انگليسي و ضرورت آموزش آنها در يك بافت مناسب مورد بررسي و تاكيد قرار
ميگيرد .سپس ،با تكيه بر نظريات كاچرو و فيليپسون ،تجربيات كشورهاي موفق در
اين زمينه ارائه ميگردد تا به مدرسان و فراگيران در راستاي معضل امپرياليسم زباني
و دموكراسي زباني كمك شود .در انتها نتيجهگيري ميشود كه زبان بينالمللي،
دارايي خاص هيچ كشوري نبوده و در مالكيت تمام كشورهايي است كه آن را به
عنوان زبان بينالمللي مردم خود انتخاب كردهاند.
كلیدواژهها :بوميسازي ،امپرياليسم زباني ،انگليسيهاي جهاني.

* m_noori135890@yahoo.com
** shahrjerdi79@yahoo.com
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ارزيابي بوميسازي آموزش زبان انگلیسي در ايران
مریم برزگری باغ بیدی

*

مربي جهاد دانشگاهي،واحد يزد
**

فاطمه پارساییان

مربي جهاد دانشگاهي ،واحد يزد

بوميسازي زبان انگليسي ،فرايند تطبيق آموزش با واقعيتهاي جامعه بومي است كه
به منظور اجتناب از آسيبهاي فرهنگي و تسهيل آموزش زبان صورت ميگيرد .مقاله
حاضر بر اين نكته تاكيد دارد كه يادگيري يك زبان خارجي ضرورتاً به معناي
يادگيري همه مولفههاي فرهنگي آن زبان نيست؛ چرا كه در صورت آموزش تمام
ابعاد فرهنگي زبان مبدأ ،فرايند يادگيري زبان ميتواند با تهاجم فرهنگي همراه شود.
بنابراين ،مهمترين محورهاي بوميسازي در قلمرو بوميسازي مذهبي ،فرهنگي،
آداب و رسوم ،ادبيات و مانند آن صورت ميگيرد .مهمترين پيامدهاي مثبت
بوميسازي عبارتاند از :مقابله با تهاجم فرهنگي ،تسهيل يادگيري زبان انگليسي از
طريق تبديل متون و تصاوير ناآشنا به متون و تصاوير آشنا براي نوآموز ،تقويت
فرهنگ بومي و قوميتها و پر كردن خألهاي بين نسلي .از سويي ،مهمترين آثار
منفي بوميسازي نيز كه ناشي از افراط در بوميسازي است ،عبارتاند از :نابودي
فرهنگ بومي با ايجاد حصار پيرامون آن و اتخاذ سياست تدافعي ،محروم شدن جامعه
از شيوههاي نوين آموزشي دراثر ناآشنايي با وسايل نوين ارتباطي،محروم كردن جامعة
بومي از بخش اعظم دانش در ساير كشورها و نيز عدم آشنايي با شخصيتها و
انديشههاي مثبت جهاني.
كلیدواژهها :بوميسازي ،تعامل فرهنگي ،تهاجم فرهنگي ،فرهنگ و آموزش.
* Azadeh1980@yahoo.com
** Aeliya44@yahoo.com
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استفاده از فرهنگ بومي در تدوين محتواي آموزشي مهارتهاي
گفتاري ،شنیداري و خواندن زبان انگلیسي
سپیده حنیفه زاده

*

دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي ،پژوهشگاه ابنسينا جهاددانشگاهي

موضوع چالش برانگيز دربارة روشهاي مناسب بوميسازي منابع آموزشي به طريقي
كه زبانآموزان دوره از آن منتفع گردند و عالوه بر آن ،اهداف دوره همانطور كه
پيشبيني شده به سرانجام برسد ،تاكنون مسئلهاي بوده كه صاحبنظران ،مدرسان و
طراحان مفاد درسي همواره با آن درگير بودهاند .در مقاله حاضر ،پژوهشگر به شرح و
تفسير برخي شيوههاي استفاده از فرهنگ بومي در تدوين محتواي آموزشي مهارت-
هاي گفتاري ،شنيداري و خواندن زبان انگليسي پرداخته است .در انتها ،اينگونه
نتيجهگيري ميكند كه براي بوميسازي كتاب هاي آموزشي زبان ،بهترين ارزيابي
شامل اخذ نظرات زبانآموزان و تحليل بازخورد آنها نسبت به كتاب هاي آموزشي
است .همچنين ميتوان از پرسشنامه به منظور كسب نگرش زبانآموزان درباره ميزان
بهينه براي بوميسازي مطالب در بخشهاي مختلف كتاب ها بهره گرفت .اين
روش ،تكنيكي بسيار سودمند در جمعآوري اطالعات در زمينة نگرش زبانآموزان
محسوب ميشود و كاربران اصلي يافتههاي جديد ،تدوين كنندگان كتابها و
مدرسان زبان انگليسي هستنند.
كلیدواژهها :بوميسازي ،مهارت گفتاري ،مهارت شنيداري ،مهارت خواندن ،كتب
درسي.

* s.hanifehzadeh@avicenna.ac.ir
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بوميسازي منابع آموزشي زبان انگلیسي :چرا و چگونه؟
حسین رشیدی

*

گروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد كرمانشاه

فرهنگ يكي از پيچيدهترين مسائل در تدريس زبانهاي خارجي ،به طور اعم و زبان
انگليسي ،به طور اخص است .بسياري از متوليان آموزش همواره در اين فكر بودهاند
كه چگونه زبانهاي خارجي را بدون تأثيرپذيري فراگيران از فرهنگ مربوط به آنها
آموزش دهند .بنابراين ،موضوع بوميسازي منابع آموزشي زبان انگليسي در اين راستا
پيگيري شده است .در اين زمينه ،مقاله حاضر ضمن بررسي ارتباط زبان و فرهنگ،
ميكوشد ابتدا ،به ارزيابي كتابهاي زبان انگليسي مدارس به عنوان يكي از منابع
آموزشي بوميسازي شده بپردازد .سپس ،چرايي و چگونگي بوميسازي ،مطالعه و
بررسي ميشود .در انتها ،ابزارها والزامات بوميسازي در حد مقدورات مقاله معرفي
ميگردد.
كلیدواژهها :بوميسازي ،زبان انگليسي ،فرهنگ ،منابع آموزشي.

* mehranrashidi.1360@gmail.com
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الزامات بوميسازي منابع آموزشي زبان انگلیسي
سید علیرضا علوی

*

مربي پژوهش جهاددانشگاهي واحد خوزستان

توسعه كاربرد زبان انگليسي يكي از ملزومات مهم حضور موثر كشورهاي مختلف از
جمله ايران در عرصههاي بينالمللي است .توجه هدفمند به آموزش زبانهاي خارجي
به منظور تحول كيفي در آن و بوميسازي و تدوين برنامههاي درسي و محتواي
آموزشي در زمينة آموزش زبانهاي خارجي با توجه به فرهنگ اسالمي ،از جمله
اقدامات ملي است كه در نقشة جامع علمي كشور نيز بر آن تأكيد شده است .اين
مقاله با طرح پنج پرسش كه عبارتاند از«:آيا ميتوان يك زبان را بدون انتقال
فرهنگ آن به فراگيران آموزش داد؟ آيا انتقال فرهنگ زبان خارجي ،ميتواند باعث
تضعيف فرهنگ بومي فراگيران شود؟ آيا امكان آموزش زبان انگليسي بدون انتقال
فرهنگ بومي زبانان آن وجود دارد؟ براي بوميسازي منابع آموزش زبان انگليسي چه
الزاماتي بايد رعايت شود؟ و در نهايت جهاددانشگاهي ميتواند چه نقشي در
بوميسازي منابع آموزش انگليسي ايفا نمايد؟» ،به بررسي الزامات بوميسازي منابع
آموزشي زبان انگليسي پرداخته است ،امري كه امكان تحقق آن وجود دارد و
جهاددانشگاهي به عنوان نهادي انقالبي با هويت اسالمي و برخوردار از منابع انساني
متعهد و كارآمد ،ميتواند محوريت آن را بر عهده بگيرد.
كلیدواژهها :زبان انگليسي ،فرهنگ ،نقشه جامع علمي كشور ،بوميسازي،
جهاددانشگاهي.

* seyyedalirezaalavi@chmail.ir
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دغدغهها و راهکارهاي بوميسازي منابع آموزشي زبانهاي
خارجي
عباس عبدالهپورسیوكی

*

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي ،واحد مشهد

امروزه ،تقريباً تمامي محافل علمي و زبانشناسي بر ضرورت آموزش زبانهاي
خارجي بهويژه زبان انگليسي به عنوان يك زبان بينالمللي تأكيد دارند .در اين ميان،
آموزش زبانهاي خارجي دغدغهها و نگرانيهايي را نيز به همراه داشته است .علت
اين نگرانيها هدفگذاريهاي سياستگذاران غربي است كه تالش ميكنند از منابع
آموزش زبان براي القاء ارزشهاي فرهنگي و سبك زندگي خود استفاده كنند.
آموزش زبانهاي خارجي به شيوة صحيح و در عين حال جلوگيري از آفتها و
آسيبهاي ناشي از آن از ضروريات غير قابل انكار است .يكي از راهكارهاي مطرح
شده در اين زمينه ،بوميسازي محتواي آموزشي كتابهاي درسي زبان است .در اين
مقاله سعي گرديده است با مطالعة تطبيقي پژوهشهاي صورت گرفته در داخل و
خارج از كشور راهكارهاي عملي بوميسازي ارائه شود .بر اساس اين مطالعات،
بوميسازي محتواي آموزشي با در نظر گرفتن نكات مثبت و منفي اقدامات پيشين در
اين زمينه امكانپذير است.
كلیدواژهها :بوميسازي ،روش تدريس ،استعمار فرهنگي.

* abbasabdollahpour@yahoo.com
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گريزناپذيري بوميسازي منابع آموزشي زبان انگلیسي
حسین بردوئی

*

كارشناس ارشد زبان انگليسي،گروه زبان هاي خارجي واحد فارس
**

دكتر احسان هادیپور

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي واحد فارس
***

دكتر اسماعیل جدیدی

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي واحد فارس

با توجه به نياز فزاينده جامعه به دسترسي به اطالعات جديد ،آموزش زبانهاي
خارجي به عنوان شاخهاي مهم از علوم انساني در كانون توجه قرار دارد؛ اما در اين
رهگذر بايستي همواره به خاطر داشت كه هويت ملي -مذهبي فراگيران زبانهاي
خارجي دستخوش تغييرات نگردد .در مقاله حاضر ،ضمن تاكيد بر اين موضوع،
اصالح كتابهاي آموزش زبان و حتي تاليف اينگونه منابع اجتنابناپذير ارزيابي شده
است .همچنين ،گفته شده است كه اين فرايند بايد به شكل نظاممند و مطابق با
استانداردهاي روز جهاني انجام پذيرد تا نه تنها مانع از فرايند يادگيري و آموزش
نگردد ،بلكه با ايجاد جذابيتهاي الزم آن را تسهيل كند .اين امر ميتواند از انتقال و
القاء فرهنگ و ايدئولوژي بيگانه در كشور جلوگيري نمايد ،به عالوه ميتوان آن را در
سطح بينالمللي به كار بست ،به گونهاي كه معرف فرهنگ و ايدئولوژي غني
ايراني– اسالمي باشد.
كلیدواژهها :آموزش زبان ،منابع آموزش زبان ،هويت ملي -مذهبي ،فرهنگ.

* Hobord2000@yahoo.com
** e.hadipour@gmail.com
***esmaeil.jadidi@yahoo.com
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نگاهي اجمالي به سازوكارهاي اجرايي طرح بوميسازي منابع
آموزش زبان انگلیسي
سید محمدرضا شاهاحمدی

*

دانشجوی دكتری آموزش زبان انگلیسی ،گروه زبانهاي خارجي جهاد دانشگاهي قم

مقاله حاضر ،از ميان متعلقات متعدد طرح بوميسازي منابع آموزش زبان انگليسي ،به
بررسي اجمالي سازوكارهاي اجرايي آن در ايرن ميپردازد .در باب قابليت اجراي
طرح ،توان بالقوه و امكان عملي بودن اين طرح از يكسو و وجود شرايط توليد منابع
به صورت بوميسازي شده از سوي ديگر ،و در باب الزامات اجرايي ،به سازوكارهاي
عملياتي طرح پرداخته ميشود .نتيجه مباحث فوق مبين اين واقعيت است كه
بوميسازي منابع آموزش زبان انگليسي وظيفه يك كارگروه متشكل از مدرسان
مجرب زبان ،اساتيد دانشگاه ،برنامهريزان و تدوينگران منابع آموزشي آگاه بر محيط،
سابقه و چشمانداز آموزش زبان انگليسي در ايران،و گويشور زبان خارجي است كه
بايستي از تخصص در آموزش زبان خارجي و مباني تدوين منابع آموزشي است
برخوردار باشند.
كلیدواژهها :بوميسازي ،آموزش زبان خارجي ،تدوين منابع آموزشي.

* m.r.shahahmadi@gmail.com
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قابلیت اجراي طرح بوميسازي منابع آموزشي زبان انگلیسي و
ارزيابي میزان رقابتپذيري و موفقیت آن
دكتر عبدالمجید گلجانی امیرخیز

*

عضو هيئت علمي دانشگاه غير انتفاعي سهروردي قزوين
**

علیرضا عبدالهی

عضوگروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد استان قزوين

با توجه به رويكرد كتاب هاي آموزشي زبان انگليسي براي «تغيير سبك زندگي
ايراني اسالمي به سبك زندگي غربي» ،ضرورت بوميسازي منابع آموزشي آن بيش
از پيش احساس ميشود .براي اين منظور ،مقاله حاضر شش مرحله براي اجراي آن
پيشنهاد ميكند .مرحله اول (انجام مطالعات اوليه) ،شامل مقدمات ،مباحث فني،
مباحث محتوايي ،مباحث هنري ،منابع كمك آموزشي و مباحث نهايي است .مرحله
دوم ،عبارت از انجام نيازسنجي و نظرسنجي از معلمان و زبانآموزان در سطح كشور
است .مرحله سوم ،تدوين نمودار موضوعي و محتوايي كتاب هاي است .مرحله
چهارم ،تدوين نمونه درس و پيادهسازي آن به صورت آزمايشي را در بر دارد .مرحله
پنجم،شامل نگارش نهايي دروس بر اساس بازخوردهاي به دست آمده است و مرحله
ششم ،توليد محتواي كمك آموزشي را در بر دارد .در خصوص ميزان رقابتپذيري
اين منابع ميتوان به عوامل متمايز كنندهاي مانند بهرهگيري از دستاوردهاي
الكترونيكي ،آگاهي اساتيد ايراني از نيازهاي فراگيران در داخل كشور ،ارزيابي كتاب
هاي موجود در داخل كشور و مرتفع كردن مشكالت اين كتاب ها اشاره كرد كه
ميتوانند نقش بسزايي در مقبوليت آن در بازار داشته باشند.
كلیدواژهها :بوميسازي ،رقابتپذيري ،نيازسنجي ،خأل فرهنگي ،ارزشهاي بومي و
فرهنگي.
* goljanim@gmail.com
** abdollahi.email@gmail.com
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تحلیلي بر نگرش دوقطبي به فرهنگ و آموزش زبان انگلیسي
صمد رستمزاده

*

مدرس و كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي،گروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد اروميه

فرهاد حاجیعلیاصغرلو *
مدرس و كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي،گروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد اروميه

مقاله حاضر به بررسي رابطه بين زبان و فرهنگ در آموزش زبان انگليسي به عنوان زبان
دوم/خارجي ميپردازد .در اين راستا ،تجربه كيفي دو كشور تركيه و ژاپن در تدوين كتاب
هاي آموزش زبان بومي و ميزان موفقيت آنها از دو منظر انتقال اطالعات از طريق
آموزش مهارتهاي اصلي زبان و ترويج فرهنگ خودي/بيگانه تجزيه و تحليل ميشود.
در اين تحقيق ،فرهنگ در سه سطح فرهنگ مبدأ ،فرهنگ مقصد و فرهنگ بينالمللي
ارزيابي ميشود تا تأثيرپذيري باالي زبانآموزان از محتواي فرهنگي كتاب هاي تدوين
شده براي آموزش زبان انگليسي و ارائه راهكاري براي تقليل اثرات نامطلوب فرهنگ-
هاي بيگانه (در عين حفظ استانداردهاي آموزشي بدون غفلت از ظرفيتهاي فرهنگي
زبان انگليسي براي انتقال ارزشهاي مطلوب انساني در بسترهاي مختلف فرهنگي-
اجتماعي)مورد واكاوي قرار گيرد .نتايج تحقيق حاكي از آن است كه نگرش دوقطبي به
زبان به عنوان يك ابزار ارتباطي صرف ،بدون توجه به بار فرهنگي آن ،از يك طرف و
رويكرد آموزش زبان به عنوان يك ابزار ايدئولوژيك به منظور القاء و ترويج يك سيستم
ارزشي و فرهنگي خاص بدون توجه به ساختارها و معيارهاي استاندارد آموزشي ،از طرف
ديگر ،در درک ماهيت رابطه زبان و فرهنگ ناكارآمد است .همچنين ،نتايج نشان
ميدهند كه در كشور تركيه به دليل اتخاذ رويكردي مياني در پرداختن به مقوله زبان و
فرهنگ در سه سطح مذكور ،بيگانگي فرهنگي ،نسبتاً كمينهسازي و تا حدي با تهاجم
فرهنگي غرب مقابله شده است؛ اين در حالي است كه در ژاپن ،به دليل اتخاذ رويكرد
دوقطبي ،كتاب هاي آموزش زبان از غلظت فرهنگ غربي بااليي برخوردار هستند.

كلیدواژهها :زبان انگليسي ،فرهنگ مبدأ ،فرهنگ مقصد ،فرهنگ بينالمللي.
* smdrostamzadeh@yahoo.com
** farhad_asgharlou@yahoo.com
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چرايي بوميسازي محتواي كتابهاي آموزشي زبان انگلیسي
محمد حاجي محمدي

*

عضو هيئت علمي ،مربي دانشگاه علم و هنر واحد يزد
**

رضيه فالح

عضو هيئت علمي ،استاديار دانشگاه علم و هنر واحد يزد

زبان انگليسي و آموزش آن اگرچه همواره به عنوان وسيلهاي كارآمد در عرصة
ارتباطات بينالمللي مطرح شده است ،ميتواند به ابزاري پنهان در تهاجم فرهنگ
غرب تبديل شود.در اين مقاله تالش شده است مصاديق تهاجم فرهنگي از طريق
مواد درسي و نتايج آموزش آن ترسيم شود .در اين راستا گفته شده است كه براي
جلوگيري از تهاجم فرهنگي ،بايد فرهنگ كتابها بوميسازي شود و متوني به بچهها
آموزش داده شود كه دقيقاً متناسب با فرهنگ ايراني باشد.بايد با استفاده از زبان و
ارتباطات ،فرهنگ ايراني را برجستهسازي كنيم .بايد زبان انگليسي را در قالب
محتواي مطالب درسي خودمان وارد كنيم .زبان انگليسي را به نفع فرهنگ خودمان
استفاده كنيم .اگر در كتابها بوميسازي زبان انگليسي رعايت شود آموزش زبان
انگليسي منجر به كسب فرهنگ غربي نميشود .هدف از آموزش زبان انگليسي بايد
شناخت ابزار ارتباطي باشد.
كلیدواژهها :ارتباطات بينالمللي ،تهاجم ،بوميسازي ،فرهنگ.

* Aref_2214@yahoo.com
** Rfallah2@gmail.com
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نگاهي به ضرورت بوميسازي محتواي كتابهاي آموزش زبان
انگلیسي از منظر فرهنگي
محمد حاجی محمدی

*

عضو هيئت علمي و مربي دانشگاه علم و هنر ،واحد يزد

رضیه فالح

**

عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه علم و هنر ،واحد يزد

ترديدي نيست كه امروزه زبان انگليسي به زبان علمي و تحقيقاتي دنيا مبدل شده
ودر عصر حاضر كه عصر اطالعات و ارتباطات است ،كليد ورود به دنياي اطالعات،
تسلط به زبان انگليسي است .مسئله آموزش زبان انگليسي ميتواند هم فرصت و هم
تهديد قلمداد شود ،فرصت بدين معنا كه با آموزش زبان انگليسي به فرزندان ايران،
ميتوان بستر حضور فعاالنة ايرانيان را در جامعة جهاني و زمينة تبادالت علمي و
تحقيقاتي آنها را فراهم نمود،همچنين از طريق زبان مشترک،قادر خواهيم بود تعاليم
ديني وادبي خود را به جهان عرضه كنيم .تهديد موجود در بحث زبانآموزي ،انتقال
فرهنگ يك كشور به وسيلة زبان آن كشور و عدم تطابق برخي مقوالت فرهنگي
جوامع انگليسي زبان با جامعه اسالمي ما ميباشد .اصطالحاتي در برخي منابع
آموزش زبان انگليسي وجود دارد كه مغاير با فرهنگ اسالمي-ايراني ماست .مقالة
حاضراين مسئله را بررسي نموده و پيشنهاداتي ارائه داده كه يكي از آنها توليد
محتواي بومي است.
كلیدواژهها :زبان خارجي ،محتواي بومي ،فرهنگ ،آموزش زبان انگليسي.

* Aref_2214@yahoo.com
** Rfallah2@gmail.com

 ......................................... ................................ ................................ ................................ 91چكيده مقاالت

مالزمات و مالحظات بوميسازي منابع آموزش زبان انگلیسي
الهام پورشفیعی

*

مربي زبان جهاددانشگاهي واحد يزد
**

شیما زارع

مربي زبان جهاددانشگاهي واحد يزد
***

رضیه فالح

استاديار دانشگاه علم و هنر يزد

زبان انگليسي كه به داليل گوناگون اكنون يك زبان بينالمللي محسوب ميشود ،به
عامل انتقال فرهنگ غرب تبديل شده است .بنابراين بايد راهكارهايي جست تا بتوان
نه تنها از تاثيرات سوء آن كاست ،بلكه بهگونهاي موثر نسبت به ترويج افكار و
انديشههاي اسالمي دست يافت .مقاله حاضر ضمن بررسي اهميت يادگيري زبان
انگليسي و ارتباط آن با مقوله جهانيسازي ،به واكاوي ضرورت بوميسازي منابع
آموزشي زبان انگليسي و برخي مالزمات مربوط به آن ميپردازد و در نهايت
نتيجهگيري ميكند كه منابع آموزشي زبان انگليسي نه تنها بايد از نظر ظاهري و
كيفيت آموزشي براي مخاطب خود جذاب باشند ،بلكه بايد بتوانند از نظر محتوا با
فرهنگ اسالمي به مقابله با نشر فرهنگ غربي بپردازند.
كلیدواژهها :كتابهاي آموزش زبان انگليسي ،فرهنگ غرب ،زبان ،بوميسازي.

* poorshafieeelham60@gmail.com
** shimazare6969@gmail.com
*** rfallah25@gmail.com
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نگاهي اجمالي به مشکالت منابع آموزشي زبان انگلیسي و شیوه
تدوين منابع بومي
دكتر محمد امیریوسفی

*

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان و جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
**

جلیل موید

مدير گروه زبانهاي خارجي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

كتاب يكي از مهمترين ابزارهاي آموزش و يادگيري در همة زمينهها خصوصاً در
زمينه يادگيري زبان انگليسي است .به همين منظور ناشران و نويسندگان مختلف در
يك رقابت پايانناپذير با يكديگر سعي در افزايش تعداد شمارگان كتاب هاي خود و
معرفي مجموعههاي جديد دارند .متاسفانه كتاب هاي موجود چه از لحاظ فرهنگي و
چه از لحاظ فني مشكالت زيادي دارند؛ به عنوان مثال كتاب هاي موجود بر اساس
نيازهاي زبانآموزان نبوده و حتي در بعضي از موارد فاقد مطالب اساسي و مورد نياز
زبانآموزان هستند .همچنين در اينگونه كتاب ها سبك زندگي و محتواي فرهنگي
ارائه شده در تضاد با فرهنگ غني كشور است .لذا در راستاي بيانات مقام معظم
رهبري ،در مقاله حاضر ابتدا به مشكالت كتاب هاي موجود پرداخته و سپس
شيوههاي اجرايي طرح بوميسازي كتاب ملي آموزش زبان انگليسي ارائه گرديده
است.
كلیدواژهها :زبان انگليسي ،منابع آموزشي ،محتواي فرهنگي ،بوميسازي.

* M.Amiryousefi@yahoo.com
** iut@acecr.ac.ir

 ......................................... ................................ ................................ ................................ 91چكيده مقاالت

بررسي اجمالي نحوه بوميسازي منابع آموزشي زبان هاي
خارجي
سعیده جلیلی

*

كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي،گروه زبان هاي خارجي واحد شهيد بهشتي

بوميسازي اغلب به صورت جايگزين كردن فرهنگ ايراني به جاي غربي تعريف
شده است .فرهنگ نيز به عنوان يك برنامه كار تعريف ميشود كه رفتار افراد را در
جامعه و در گروههاي مختلف كنترل ميكند و آنها را قادر ميسازد كه هنجارهاي
جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند را بشناسند و تصميمهاي درست و سنجيده
بگيرند .بنابراين ميتوان فرهنگ را به مثابة يك روش زندگي تعريف كرد كه افراد
براي بقا به آن نياز دارند .در نتيجه اگر بنا باشد به زبانآموزان ،زباني را كه در مكانها
و موقعيتهاي مختلف نياز دارند آموزش داده شود؛ ناگزير از آموزش فرهنگ نيز
هستيم .در نتيجه ميتوان گفت جايگزين كردن فرهنگ ايراني به جاي فرهنگ
غربي باعث اختالل در روند آموزش زبان خواهد شد و حتي در صورتي كه زبانآموز
وارد فرهنگ دوم شود – به دليل عدم آشنايي با سيستم اقتصادي ،مذهبي ،اجتماعي
يا سياسي كشوري كه به زبان مورد مطالعه سخن ميگويند–ميتواند باعث شوک-
هاي فرهنگي جدي شود .اما ناگفته پيداست كه فرهنگ غربي در مواردي كامال با
فرهنگ ايراني و اسالمي متفاوت است .محقق در اين مطالعه پس از بررسي تحقيق-
هاي مشابه در داخل و خارج كشور به اين نتيجه ميرسد كه بايد به جاي جايگزين
كردن فرهنگ ايراني به جاي غربي ،فرهنگ غربي بر فرهنگ ايراني منطبق شود و
اين انطباق و تغيير بايد باحساسيت و دقت بسيار انجام شود .در اين تغييرات سن
مخاطبان و نقش معلمان نبايد ناديده گرفته شوند.
كلیدواژهها :فرهنگ ،بوميسازي ،شوک فرهنگي.

* Saeideh.jalili@gmail.com
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فرهنگ به عنوان بخشي آشکار از آموزش زبان انگلیسي
دركشورهاي غیر انگلیسي زبان
محمود سعادت نیا

*

دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان
مدير گروه زبان انگليسي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

بومي سازي مواد آموزشي خارجي به طور فزاينده اي در حال تبديل شدن به جزيي
ضروري در برنامه ريزي آموزشي مي باشد و بدون شك مقوله فرهنگي در اين زمينه
مسئله اي محوري است .تحقيق حاضر بر مبناي نظريهي هاليدي ( )3311در مورد
زبان به عنوان يك سيستم عالمتي ا اجتماعي بر اين باور است كه زبان و فرهنگ
به طور اجتناب ناپذيري از هم ناگسستني هستند .بنابراين در آموزش زبان هاي
خارجي به طور عام و زبان انگليسي به طور خاص تعليم فرهنگ و يا آگاهي فرهنگي
بخشي جدايي ناپذير از فرآيند آموزش خواهد بود .با اين وجود به دليل كاربرد چند
فرهنگي زبان انگليسي كه غالبا و در بسياري از موارد از كشورهاي بومي انگليسي
زبان بسيار فاصله گرفته است در فرآيند آموزش فرهنگ و زبان انگليسي مشكالتي
ايجاد شده است .پژوهش حاضر در قالب مطالعه اي مختصر از فضاي آموزشي ايران
به پيچيدگي مسايل متنوع مربوط به آموزش زبان انگليسي و فرهنگ انگليسي مي
پردازد .يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه اين مشكالت و پيچيدگي ها را مي
توان با برداشتي مقابله اي از فرهنگ ها و تالش فراگيران و مدرسان زبان انگليسي
در جهت يافتن يك "جايگاه سوم" (برگرفته از كرامچ  )3331در ميان جايگاه
فرهنگ خودي و فرهنگ خارجي حل و فصل نمود .بدين گونه اميد فراوان مي رود
آموزش و تبادل بين فرهنگي به طور موفقيت آميزي در محيط هاي آموزشي
انگليسي به عنوان زبان خارجي انجام پذيرد.
كلیدواژهها :بومي سازي ا آموزش انگليسي بعنوان زبان خارجي ا تبادل بين
فرهنگي.
* msaadatnia@yahoo.com

