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با توجه به رشد روزافزون ارتباطات بين فرهنگ ها و زبان هاي مختلف و نيز نقش مهم رسانه هاي 
ارتباطي در جهان کنوني، نياز به درک و اس��تنباط فرهنگ هاي ديگر بيش از پيش احس��اس مي شود. 
اي��ن نياز مخصوص��ًا به هنگام يادگيري زبان هاي خارجي رخ مي نمايد. آموزش زبان خارجي عمدتًا با 
ورود مسائل فرهنگي خاص آن زبان به حيطه معلومات زبان آموز همراه است. با گذشت بيش از سه 
دهه از انقالب اسالمي در ايران دست اندرکاران آموزش زبان هنوز با اين چالش مواجه اند که چگونه 
بايد با تفاوت هاي بين فرهنگ وارداتي موجود در کتب و مواد درس��ي خارجي و فرهنگ اس��المي � 

ايراني روبرو شد. 
مقاله حاضر با اس��تفاده از روش تحليل محتواي کيفي به بررس��ي کتاب هاي Impact که در برخي 
آموزشگاه هاي زبان انگليسي در ايران تدريس مي شوند مي پردازد. اين کتاب ها مورد تجزيه و تحليل 
محتوايي قرار گرفته و ارزش هاي فرهنگي مندرج در آنها استخراج و بررسي شده است. نتيجه بررسي 
نش��ان مي دهد که ارزش هاي فرهنگي متعددي در اين کتب به چش��م مي خورد که از عمده ترين ش��ان 
مي توان به تبعيض هاي جنسيتي، روابط دختر و پسر، توجه به مد و زيبايي ظاهري اشاره کرد. کتاب هاي 
آموزش زبان عالوه بر دانش زباني، تالش دارند فرهنگ خاص گويشوران آن زبان را نيز انتقال دهند 

و بنابراين يکي از عوامل القاي ارزش هاي فرهنگي به شمار مي آيند.
 واژگان كليدي:

آموزش زبان انگليسي، ارزش هاي فرهنگي، القاي فرهنگي، زبان.
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مقدمه 
زبان، وجه مميزه انسان و حيوان، مجموعه اي است نظام مند از اصوات، كلمات، ساختار هاي 
دستوري و اجزاي ديگر كه براي برقراري ارتباط بين انسان ها به كار مي رود و نيز وسيله اي 
براي انتقال افكار، ايده ها، آداب و رس��وم، عقايد، نيازها و درخواس��ت ها است. زبان ابزاري 
بس��يار قدرتمند و قوي اس��ت كه مي تواند به وسيله انس��ان در اختيار قرارگيرد و او را به 
مقصودش برس��اند. رابطه تنگاتنگ زبان و فرهنگ بر هيچ كس پوش��يده نيس��ت. به گفته 
استاركي1 )1999( زبان تجلي گاه فرهنگ است و به وسيله آن مي توان ارزش ها و مسائل 
فرهنگي را منتقل نمود. تعاريف گوناگوني از فرهنگ شده است. روش زندگي گروه خاصي 
از مردم كه ش��امل الگو هاي فكري، عقايد، رفتار، آداب وس��نن، تشريفات آييني، پوشاك 
و زبان مي گردد را فرهنگ ناميده اند )دائره المعارف وبس��تر، 1992(. همچنين فرهنگ به 
مجموعه قوانيني اطالق مي شود كه رفتار هاي ويژه گروه خاصي را شكل مي دهد. نونان2 
)1999( فرهنگ را هنجارها و قوانيني مي داند كه اغلب تلويحي و مجازي هس��تند و بر 
رفتار شخصي و نيز تعامالت بين مردم حكم فرمايند. اين رفتار ها از گروهي به گروه ديگر 
متفاوت اس��ت و لذا گروه هاي متفاوت، فرهنگ هاي متفاوت دارند كه در زبانشان متجلي 
شده است. در يادگيري هر زبان خارجي، زبان آموزان عالوه بر زبان، فرهنگ ملتي را كه به 
آن زبان تكلم مي كنند نيز فرا مي گيرند. به گفته سويدرسكي3 )1993( يادگيري فرهنگ 
بر يادگيري زبان احاطه دارد و در حالي كه »يادگيري زبان، نقطه آغازين و كانوني است، 
يادگيري فرهنگ، هدف است« )سويدرسكي، 1993: 9(. كتب آموزش زبان انگليسي در 
ميان ديگر وس��ايل آموزش��ي، يكي از محمل هايي اس��ت كه يادگيري زبان و به دنبال آن 

يادگيري فرهنگ را ميسر و محقق مي سازد. 

بيان مسئله
مسئله جهاني شدن4، نياز روزافزون به ارتباطات جهاني، اقتصادي و سياسي، ازدياد تمايل 
به ادامه تحصيل در كشور هاي خارجي، نقش چشمگير رسانه هاي ديجيتالي و الكترونيكي 
ارتباط جمعي و س��هولت مسافرت به كشور هاي ديگر اهميت مسئله زبان آموزي و به تبع 

1. Starkey
2. Nunan
3. Swiderski
4. Globalization
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آن فرهنگ آموزي را دوچندان مي كند. اين نياز فزاينده براي استنباط و درك فرهنگ هاي 
ديگر دس��ت اندركاران آموزش زبان هاي خارجي را وادار به جس��تجوي ش��يوه هايي براي 
آموزش موارد فرهنگي كرده اس��ت كه يكي از چالش برانگيزترين مس��ائل آموزشي است، 
چرا كه آموزش زبان خارجي عمدتاً همراه با ورود مسائل فرهنگي خاص آن زبان به حيطه 
معلومات زبان آموز مي باشد، به قول كرامش1 )2001( و بنت و همكاران2 )1999( افزايش 
درك ديگر فرهنگ ها جرياني است كه زبان آموز را با خود به سفري اكتشافي و همراه با 
تفك��ر مي برد، اكتش��اف موارد فرهنگي جدي��د و گاه مغاير با فرهنگ اول و تفكر راجع به 
ارزش هاي فرهنگي هر دو زبان و مقايس��ه آنها با يكديگر. بررسي اجمالي رابطه تنگاتنگ 
زب��ان و فرهنگ، اهميت و ضرورت تلفي��ق فرهنگ در آموزش زبان را دوچندان مي كند، 
موضوع مهمي كه تا همين اواخر مغفول مانده است. با گذشت بيش از سه دهه از انقالب 
اسالمي در ايران دست اندركاران آموزش زبان هنوز با اين چالش مواجه اند كه چگونه بايد 
با پديده تفاوت هاي بين فرهنگ وارداتي موجود در كتب و مواد درسي خارجي و فرهنگ 
اس��المي � ايراني برخورد كرد. از آنجا كه در ايران معموالً زبان انگليس��ي به عنوان زبان 
بيگانه3، در كالس و به كمك كتاب و مواد آموزشي فراگرفته مي شود، نقش كتاب و مواد 
آموزشي بسيار پراهميت مي گردد. چون اين گونه كتب عالوه بر ياد دادن يك زبان ديگر، 
مجموعه اي از عقايد و افكار، ارزش ها و ديدگاه هاي آن زبان را نيز منتقل مي كنند )اپل4، 
1991(. كتب درسي بخشي از سيستمي هستند كه حس مسئوليت پذيري، اخالقيات و 
انسجام فرهنگي را تقويت مي كنند. لبرون و همكاران5 )2002( كتاب درسي را به عنوان 
يك محصول فرهنگي و نماينده فرهنگ يك ملت مي بينند و لذا هيچ كتاب درسي نيست 

كه خالي از ارزش هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و... باشد.
در زمينه آموزش زبان انگليس��ي تعداد بي شماري كتاب هاي درسي در بازار كتاب وجود 
دارد. بس��ياري از اين كتاب ها توس��ط مؤلفان خارجي تهيه شده اند و معدودي از آنها هم 
توس��ط مؤلفان ايراني به رش��ته تحري��ر در آمده اند. بحث در م��ورد كتاب هاي داخلي از 
حيطه پژوهش حاضر خارج است و در اينجا فقط به كتاب هاي وارداتي مي پردازيم. بنابر 
آنچه گفته شد اين سؤال ها پيش مي آيد كه كتاب هاي وارداتي زبان انگليسي حاوي چه 
1. Kramsch
2. Bennett, et. al
3. Foreign Language
4. Apple
5. Lebrun, et. al
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ارزش ها و ايده هايي هس��تند. آيا تالش دارند ديدگاه ها و فرهنگ خاص زبان انگليسي را 
به همراه خود آن زبان انتقال دهند؟ آيا فرهنگ و ارزش هاي ارائه شده در اين كتاب ها با 
فرهنگ و ارزش هاي زبان آموزان ايراني همخواني دارد يا مغاير آنهاست؟ آيا اين ارزش ها 
بر نگرش زبان آموز تأثيرگذار اس��ت يا خير؟ كينگ1 )2000: 2( نگرش زباني را اين گونه 
تعريف مي كند: »پاس��خي خاص به جنبه هاي ويژه اي از زباني خاص«. آيا اين پاس��خ ها و 
تأثيرات، مثبت و در راستاي ارتقاء سطح آگاهي و بينش زبان آموزند يا منفي و مخرب اند؟ 
در همين راستا مقاله حاضر بر آن است كه ثابت كند كه كتاب هاي آموزشي زبان انگليسي 
به طور اعم و كتب مورد بررسي در اين پژوهش به طور اخص، مملو از ارزش هاي فرهنگي 
گوناگون اند و س��عي دارند ارزش هاي فرهنگي خاص انگليس��ي زبان ه��ا را منتقل كنند. 
اهميت اين پژوهش در آن اس��ت كه خيل عظيمي از كودكان، نوجوانان و جوانان ايراني 
راهي مؤسس��ات زبان مي ش��وند )يا به دليل نياز يا پرس��تيژ و يا داليل ديگر( و اين نسل 
آينده س��ازان ما هس��تند. براي همين ارزش هاي فرهنگي اين كتب بايد مورد مداقه قرار 
گيرند و اگر مغاير با ارزش هاي اسالمي و ايراني جامعه باشند بايستي جايگزين گردند. 

پيشينه تحقيق
نظر به اهميت روزافزون زبان آموزي )و به ويژه زبان انگليس��ي به عنوان زبان بين المللي( و 
رابطه عميق بين زبان و فرهنگ فعاليت هاي پژوهشي فراواني در جهان انجام شده است، 
اما كند و كاو در زمينه بررس��ي كتب آموزش زبان انگليس��ي به عنوان محمل هايي براي 
مس��ائل فرهنگي مخصوصاً در كشور ما از پيشينه كمتري برخوردار است. در حال حاضر 
زبان انگليس��ي رايج ترين زباني اس��ت كه مورد اقبال عمومي مردم در سراس��ر دنيا قرار 
گرفته اس��ت. در س��ال هاي اخير مخصوصاً در ايران با اقبال توده مردم به يادگيري زبان 
انگليس��ي مواجه ش��ده ايم. اين اقبال از يك سو و ورود انواع بي شمار كتب خارجي و مواد 
كمك آموزش��ي از سوي ديگر دس��ت اندركاران آموزش زبان انگليسي را با چالشي بزرگ 
مواجه كرده است كه ناشي از حجم عظيم موارد فرهنگي است كه به ويژه دركتب انگليسي 
به چشم مي خورد. به گفته سرجنت2 )2008( زبان انگليسي در جهان زباني است كه عمدتاً 
بر مبناي طرز تفكر و سياس��ت خاصي بنا ش��ده است. عدم موفقيت و ناكامي در برقراري 

1. King
2. Seargeant
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ارتباط بين فرهنگ ها معموالً ناشي از عدم شناخت ارزش ها، عقايد و جنبه هاي فرهنگي 
مس��تتر در فرهنگ خاص افرادي اس��ت كه به زبان هاي مختلف تكلم مي كنند )تانگ1، 
2006(. تانگ معتقد است كه با يادگيري فرهنگ آن مردم مي توان از تكرار سوءتفاهمات 
و عدم موفقيت در ارتباطات بين فرهنگ ها كاس��ت. كراس��نر2 )1999( معتقد اس��ت كه 
براي توانمند ش��دن در زبان، تنها توانش زباني صرف براي زبان آموزان كافي نيست بلكه 
ايشان بايد با فرهنگ آن زبان نيز آشنا گردند، مثاًل از روش هاي مناسب خطاب قرار دادن، 
ابراز تش��كر، درخواس��ت و ابراز موافقت يا مخالفت بايد آگاه گردند. در زمينه ارزش هاي 
فرهنگي موجود در كتاب هاي آموزش زبان انگليسي و تأثيرات آنها تاكنون مطالعاتي شده 
اس��ت كه ناظر بر موارد مختلفي بوده اس��ت. مش��كوه )2002( در رساله دكتري خويش 
در بررس��ي كتاب هاي Headway و New Interchange به اين نتيجه رس��يده است كه 
ارزش هاي فرهنگي متعددي در آنها وجود دارد كه مهم ترين آنها مصرف گرايي و اس��تيال 
و تفوق زبان و فرهنگ انگليسي بر زبان ها و فرهنگ هاي ديگر مي باشند. ضمناً وي معتقد 
اس��ت كه كتب تنها منبع تأثيرگذار نيستند بلكه يكي از آنها به شمار مي آيند. مشكوه در 
پژوهش خود به اين مس��ئله نيز اش��اره كرده كه گرچه اين سري كتاب ها با كتب درسي 
مصوب وزارت آموزش و پرورش از لحاظ فرهنگي متفاوت اند، نقش مدرس��ان و معلمان 
اين دو نهاد آموزشي يكسان و مشابه است بدين معنا كه هر دو گروه از ارتباط بين زبان 
و فرهنگ آگاه بوده و س��عي مي كردند آگاهي فرهنگي را به ش��اگردان خود منتقل كنند. 
عسگري )2011( در مطالعات خود به كليشه هاي فرهنگي و مسائل جنسيتي اشاره دارد 
كه از ارزش هاي ويژه فرهنگي كشور هاي انگليسي زبان نشئت گرفته و در كتب آموزش 
زبان انگليس��ي متجلي ش��ده است. اما وي نيز همچون مشكوه اذعان دارد كه كتاب تنها 
راه تأثيرپذيري فرهنگي نيس��ت و زبان آموزان از روش هاي گوناگوني در معرض تأثيرات 
فرهنگي و ارزش��ي هس��تند. عبداهلل زاده و بني اسد )2010( در مطالعه خود بر روي كتب 
True to life و Spectrum خاطر نشان كرده اند كه كتب وارداتي زبان انگليسي نمايانگر 

ارزش هاي خاص فرهنگي هستند كه رايج ترين آنها در اين كتب، برتري و استيالي زبان 
انگليسي، جنسيت گرايي، كليشه هاي فرهنگي و مصرف گرايي هستند. ايشان در تحليل و 
مقايسه سطوح مختلف اين كتب به اين مطلب دست يافته اند كه هر چه سطح زباني كتب 

1. Tang
2. Krasner
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پيشرفته تر شده، ارزش هاي فرهنگي بيشتري در آنها گنجانده شده است. يعني در كتاب 
Spectrum VI نس��بت به بقيه كتاب هاي مورد بررسي آنها، ارزش ها از فراواني بيشتري 

برخوردارن��د. زارعي )2011: 2049( اذعان دارد كه كتب آموزش زبان، حاوي ارزش هاي 
بسياري هستند و »عالوه بر دانش زباني، فرهنگ زبان مقصد را تا حدودي به زبان آموزان 
منتقل مي سازند«. وي در يافته هاي خويش به اين نتيجه رسيده است كه يادگيري يك 
زبان بيگانه تا حد قابل توجهي به ش��كل گيري هويت هاي خاص اجتماعي مي انجامد كه 
نقش كتب در اين امر چشمگير است. زارعي )2011( به نقل از كورتازي و جين )1999( 
مي نويس��د كه كتب آموزش��ي زبان در حقيقت در حكم معلمان، نقشه هاي راه و مآخذي 
هس��تند كه با راهنمايي ها و جهت يابي هاي گوناگون، منابع اساس��ي فرهنگ را تش��كيل 
مي دهن��د. يافته هاي باتيا1 )2000( در تحقيقي بر روي زبان آموزان هندي، روش��نگر آن 
اس��ت كه مصرف زدگي و تبليغات سرسام آور، كه از طريق آموزش و ترويج زبان انگليسي 
القا مي شود، تأثيرات چشمگيري بر فرهنگ عمومي در هند داشته است. كوبتا2 )1998( 
در مقاله خود به اين باور رسيده است كه رسالت مواد آموزشي زبان انگليسي ترويج ابتذال 
فرهنگي و به وجود آوردن چارچوب هاي اجتماعي، ارزشي و فرهنگي بر طبق فرهنگ غرب 
و بزرگنمايي برخي ارزش هاي مثبت و در عوض چشم پوش��ي از مس��ائل منفي موجود در 

جامعه انگليسي زبان است. 

اهداف و پرسش هاي پژوهش
وجود رابطه عميق بين زبان انگليس��ي و فرهنگ وارداتي غربي و لزوم تأييد اينكه كتب 
آموزش زبان انگليسي عالوه بر مسائل زباني حاوي مسائل فرهنگي هم هستند، محقق را 
بر آن داشت تا به استخراج و بررسي ارزش هاي فرهنگي موجود دريك سري از كتاب هاي 
 Impact (conversation series)sآموزش زبان انگليس��ي موجود در ايران يعني كت��ب
بپردازد. از آنجا كه اين كتب به تازگي در ايران منتشر و تدريس مي شود تاكنون روي آنها 
از جهت ارزش هاي فرهنگي و انتقال آن به زبان آموزان مطالعه اي صورت نگرفته است. در 
راستاي هدف پژوهش كه استخراج، تجزيه و تحليل ارزش هاي فرهنگي در كتب مذكور 

است پرسش اصلي تحقيق حاضر به شرح زير مي باشد:

1. Bhatia
2. Kubota
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1. چ��ه ارزش هاي فرهنگي در كتاب هايImpact (conversation series)s وجود 
دارد؟

همچنين ضرورت دارد براي روشن شدن جوانب مختلف بحث، عالوه بر سؤال اصلي، 
به دو سؤال زير به عنوان سؤاالت فرعي نيز پاسخ داده شود:

2. آيا اين كتب عالوه برآموزش زبان انگليس��ي، درصدد انتقال ديدگاه ها و فرهنگ 
خاص آن زبان نيز هستند؟

3. آيا فرهنگ و ارزش هاي ارائه شده در اين كتاب ها با فرهنگ و ارزش هاي اسالمي 
� ايراني همخواني دارد يا مغايرآنهاست؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر يك پژوهش كيفي اس��ت و لذا از روش تحليل محتواي كيفي1 اس��تفاده 
مي ش��ود. از آنج��ا كه براي تحليل محت��واي كيفي روش هاي متعددي هس��ت )گيون2، 
2008(، در اين پژوهش از روش توصيفي و تحليلي بهره گرفته مي ش��ود. محتواي كتب 
Impact از لحاظ ارزش هاي فرهنگي موجود در آنها پس از توصيف و دسته بندي، تحليل 

مي ش��وند تا ماهيت ارزش هاي فرهنگي در اين كتاب ها ش��ناخته و روشن شوند. در اين 
 Impact يعني كتاب هاي Impact (conversation series)sتحقيق مجموعه كتاب هاي
Values )دي و همكاران3، 2003( و Impact Topics )دي و ياماناكا4، 2003( توس��ط 

محقق به دقت مطالعه، بررسي، تجزيه و تحليل محتوايي شدند. 
 

يافته هاي پژوهش 
1. چه ارزش هاي فرهنگي در كتاب هايImpact (conversation series)s وجود دارد؟

كتب وارداتي آموزش زبان انگليسي Impact توسط انتشارات النگمن چاپ و منتشرمي شود. 
س��ري كامل ش��امل Conversation series  )سه كتاب(، Skills courses )سه كتاب(، 
Course books )س��ه كتاب(، Grammar )ي��ك كتاب( و Words and phrases )يك 

كتاب( مي ش��ود. دليل انتخاب اين سري، يعني )Conversation series(، اين است كه 

1. Qualitative Content Analysis
2. Given
3. Day & et. al
4. Day & Yamanaka

تحليل ارزش هاي فرهنگي در کتاب هاي ...
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بررسي تمامي كتب موجود از محدوده مقاله خارج مي باشد. از سري Conversation دو 
 Impact Topics دي و همكاران، 2003( و( Impact Values تاي آنها يعني كتاب هاي
)دي و ياماناكا، 2003( در ايران موجود است و كتاب ديگر يعني Impact Issues )دي 
و ياماناكا، 2002( در ايران در دسترس نيست. از طريق سايت اين مجموعه هم توانستم 
فقط به مشخصات شناسنامه اي Impact Issues و يك نمونه از دروسش دست بيابم. لذا 
تحقيق به دو كتاب Impact Values و Impact Topics محدود شد. ضمناً اين سري، 
ويژه سطوح متوسط و پيشرفته است كه قباًل مهارت هاي اساسي چهارگانه را در انگليسي 
كس��ب كرده اند. هر دو كتاب مش��تمل بر 30 درس است كه حول 30 محور مورد عالقه 
و رايج در بين جوانان و بزرگس��االن مي باشد. اين محورها در 5 گروه )ارزش هاي مردم، 
ارزش ه��ا در روابط، ارزش ها در محل كار، ارزش ه��ا در خانواده و ارزش ها در جامعه در 
 Impact و موضوعات مردم، زنان و مردان، روابط، جامعه و زندگي در Impact Values

Topics( طبقه بندي شده و در هر طبقه شش موضوع قرار دارد كه هر موضوع در قالب 

يك درس ارائه ش��ده اس��ت. اهداف اين كتب كمك به زبان آموزان براي آش��نايي و فهم 
اين موضوعات و توانمند س��اختن ايش��ان در بيان نظرات، عقايد و ارزش هاي خويش به 
زبان انگليسي است. اين كتب به دقت مطالعه و از لحاظ ارزش هاي فرهنگي موجود در 
محتواي دروس و نيز تصاوير، بررسي و فراواني هر ارزش جمع آوري شد. براي اطمينان 
از دس��ته بندي ارزش ها، نظرات يك متخصص ديگر زبان نيز مدنظر قرار گرفت و ميزان 
همبس��تگي به عنوان مالك پايايي1 با استفاده از آلفاي كرنباخ محاسبه و ميانگين معادل 
0/93 براي دو كتاب برآورد شد كه از لحاظ آماري بسيارخوب است. الزم به ذكر است كه 
در اين پژوهش صرفاً به ارزش هايي پرداخته ايم كه در فرهنگ ايراني � اسالمي ما داراي 

بار ارزشي مثبت يا منفي هستند و از موارد ارزشي خنثي صرف نظر شده است.
جدول شماره )1( ارزش هاي فرهنگي منفي و فراواني آنها را در دو كتاب نشان مي دهد. 
در تنظيم ارزش ها در جدول مزبور تالش ش��ده است كه حتي المقدور از جهت موضوعي 
با هم قرابت داش��ته باش��ند. بدين ترتيب ابتدا موضوعات مرتبط با خانواده، محيط هاي 
آموزشي، مسائل اخالقي نوجوانان و جوانان و سپس مسائل شغلي و محيط كار، رفتار هاي 

اجتماعي و مسائل كلي تر در رابطه با جهان ارائه شده است. 

1. Inter- rater Reliability
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جدول 1: ارزش هاي فرهنگي منفي موجود در كتاب هاي Impact Values و Impact Topics و فراواني آنها

فراوانيImpact ValuesImpact Topics ارزش هاي فرهنگي

246اختالف نظر با والدين
112افسارگسيختگي فرزندان

22-مشكالت تحصيلي دانش آموزان
12820داشتن دوست دختر يا پسر و قرار مالقات

10616روابط نامشروع
8412مد و توجه افراطي به زيبايي ظاهر 
11-ترويج استعمال سيگار در هر محيطي

325مشروب خواري
1-1اعتياد به كامپيوتر

112اختالف همسران شاغل در كاِر خانه
112مشكالت روابط زنان شاغل با همكاران مرد
15924تبعيض هاي جنسيتي در جامعه و محيط كار

2-2رابطه نادرست رئيس و كارمند
257تالش براي كسب درآمد باال به هر قيمت

22-رعايت نكردن نوبت در صف
11-بلند حرف زدن با موبايل در كتابخانه و اتوبوس

11-انداختن ته سيگار روي زمين
459مصرف زدگي

1-1آتش افروزي و جنگ
6353116جمع كل

0/950/920/93پايايي بين دو نفر

الزم به توضيح است كه مالك ارزش گذاري در اين پژوهش، انطباق ارزش ها با فرهنگ 
اسالمي � ايراني جامعه ماست و نه دنياي غرب، چرا كه بسياري از ارزش هاي منفي موجود 
در كتب، از لحاظ ديدگاه غربي منفي به حساب نمي آيند و در عرف جامعه غرب كاماًل پذيرفته 
ش��ده اند. يافته هاي پژوهش حاكي از آن اس��ت كه در كتاب Impact Values ارزش هاي 
فرهنگي منفِي تبعيض هاي جنسيتي1، داشتن دوست دختر يا پسر و قرار مالقات2، روابط 

1. Gender Segregation
2. Dating

تحليل ارزش هاي فرهنگي در کتاب هاي ...
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نامشروع، مد و توجه افراطي به زيبايي ظاهر1 از فراواني بيشتري برخوردار است در حالي 
كه در Impact Topics تبعيض هاي جنسيتي، داشتن دوست دختر يا پسر و قرار مالقات، 
روابط نامشروع، مصرف زدگي2 و تالش براي كسب درآمد باال به هر قيمت بيشترين فراواني 
را دارند. در اين مجال به رايج ترين ارزش هاي منفي فرهنگي كتب مي پردازيم. يافته هاي 
حاصل از بررس��ي كتب در جدول )1( نش��ان مي دهد تبعيض هاي جنس��يتي، شايع ترين 
مورد فرهنگي اس��ت. يك جنبه از اين تبعيض ها و تفاوت ها در نقش هايي اس��ت كه براي 
هر جنس مشخص شده است. در بررسي دروس اين كتب محقق به موارد زيادي برخورد 
كه در آن خانم ها نس��بت به آقايان داراي نقش منفي و خالف اخالقي بيش��تري هستند. 
مثاًل در IT3 درس 4 ترزا، 35 س��اله معتاد به قماربازي اس��ت تا حدي كه اين امر موجب 
از هم پاش��يده ش��دن زندگيش با وجود يك فرزند دختر شده است. درس IT( 5( يومي، 
زن جوان را نشان مي دهد كه به هنگام گذراندن تعطيالتش در هاوايي از مغازه اي انگشتر 
گران قيمتي را دزديده اس��ت. درسIT( 12( راجع به ريخت و پاش و مصرف گرايي كيم، 
زن جوان 23 س��اله صحبت مي كند. در درس اولImpact Values (IV)s ميش��ل عاشق 
بيني واره و موارد غيرمتعارف ديگري براي ابراز وجود است، در حالي كه دوست پسرش از 
اين وضع راضي نيس��ت. در درس 9 (IV) اين دختر اس��ت كه هميشه سر قرار با نامزدش 
دير مي رسد و پدر پسر به همين دليل او را از ازدواج با اين دختر نهي مي كند. روي هم رفته 
مسائل غيراخالقي )به زعم ما شايد!( در اين دو كتاب براي زنان 17 مورد و براي مردان 7 
مورد اس��ت. يافته هاي پژوهش حاضرنش��ان مي دهد شغل هاي خوب با درآمد باال و داراي 
 (IV) 14 پرس��تيژ از آن مردان و ش��غل هاي پايين تر و معمولي از آن زنان است. در درس
خانم نااُمي كارمند اس��ت و راجع به رئيس��ش كه مرد است با برادرش صحبت مي كند. در 
درس 16 (IV) آقاي لي مدير مدرس��ه و خانم ريوس معلمي اس��ت كه از دس��ت همكار 
خانمش شكايت مي كند. در درسIT( 12( آقاي جي ها در بانك كار مي كند و حقوق بااليي 
دارد در حالي كه دوست دخترش بيكار است و تنبل و ولخرج. در درسIT( 1( درمصاحبه 
براي استخدام در شركتي معتبر، داوطلبان همگي پسر هستند كه »عليرغم ظاهر عجيب 
و غريب شان، با ويژگي هاي هوش و استعداد، شخصيت خارق العاده و ظاهري با مزه معرفي 

مي شوند« )دي و ياماناكا، 2003: 12(. 
1. Fashion
2. Consumerism
3. Impact Topics
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ديگر يافته پژوهش كه نش��انگر ارزش هاي فرهنگي در اكثر دروس اين كتب اس��ت 
رابطه دوستي بين دو جنس مخالف و قرار مالقات است. مثاًل در درس1 (IV)، دو دوست، 
برايان و فيل راجع به ميشل، دوست دختر فيل صحبت مي كنند. در درس 3 (IV) يومي 
و س��ارا راجع به دوس��ت پس��ر يومي و آماني و جرج راجع به دوس��ت دختر آماني با هم 
صحبت مي كنند. همچنين در دروس 4، 11، 12، 14، و23 از كتاب (IV)  اين مس��ئله 
وجود دارد. در درسIT( 7( كوين و استن راجع به دوست دختر كوين، جوآن و مالقات 
قبل��ي آنه��ا صحبت مي كنند. دروس 2، 8، 9، 10، 12، 18 از كتاب )IT( نيز حول محور 

دوستي دختر و پسر مي چرخد.
 Impact همان گونه كه اش��اره شد روابط نامش��روع در كتب مورد بررسي به ويژه در
Values از فراواني زيادي برخوردارند. شايان ذكر است كه به دليل محظورات اخالقي در 

اين پژوهش از پرداختن به آنها صرف نظر ش��ده اس��ت )براي كسب اطالعات بيشتر ر.ك. 
 .)Impact به سايت كتب

ديگر مورد فرهنگي كه حاصل يافته هاي پژوهش و داراي فراواني بيشتري است مد و 
توجه افراطي به زيبايي ظاهر است. در درس 1 (IV) صحبت دو پسر جوان بر سر آرايش 
كردن و زيباتر كردن ظاهر دوس��ت دختر يكي از ايش��ان از طريق س��وراخ كردن گوش، 
بيني، زبان و ديگر اعضا است. دردرس 3 (IV) چهار دوست راجع به آرايش براي مردان و 
زنان بحث مي كنند. درس 4 (IV) راجع به جراحي پالستيك و زيباتر كردن چهره است. 
در درس IT( 1( ظاهر متفاوت مثل س��بز كردن رنگ مو يا آرايش هاي زننده و عجيب و 
پوشيدن لباس هاي پاره به عنوان مظاهر مد آمده است. درس IT( 5( راجع به استفاده از 
جواهرات و لباس هاي گرانبها ودرس IT( 6( اش��اره به مس��ابقه ملكه زيبايي و مالك هاي 
انتخاب آن اس��ت. در اين درس راجع به ش��ركت زنان در مس��ابقه ملكه زيبايي يكي از 
فاكتور هاي بسيار مهم، زيبايي ظاهر است. برنده اين مسابقه در پاسخ يكي از منتقدين كه 
در اين مسابقه فقط به جنبه هاي ظاهري بدني يك زن توجه مي شود و نه به ارزش هاي 
مهم ديگر او، اذعان مي دارد كه: »چه اش��كالي دارد! به ستارگان سينما توجه كنيد. شما 
بايد زيبا، جذاب و فريبنده باش��يد تا بتوانيد س��تاره شويد!« )دي و ياماناكا، 2003: 27(. 
در تصاوير اين كتب نيز توجه به ظاهر و لباس بسيار به چشم مي خورد. تصوير صفحه يك 
)IT( جواني با ش��لوار پاره و مو هاي س��بز و صفحه 18 )IT( مردي با بيني واره و مو هاي 

عجيب و غريب را نشان مي دهد. 

تحليل ارزش هاي فرهنگي در کتاب هاي ...
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مصرف زدگي، ارزش فرهنگي ش��ايع ديگري اس��ت كه حاصل يافته هاي پژوهش در 
اين كتاب هاست. اين ويژگي در مواردي از قبيل اسراف در خريد، مصرف مواد آرايشي و 
لباس هاي گرانبها به چشم مي خورد. مثاًل در درس 3 (IV) در صحبت آماني و جرج، راجع 
به دوس��ت دخترهايش��ان برروي مصرف مواد آرايشي تأكيد شده است )دي و همكاران، 
2003: 6(. ي��ا در )IT( درس 2 در توجي��ه تالش براي به دس��ت آوردن پول بيش��تر از 
راه هاي گوناگون، آمبر، دختر 25 ساله اظهار مي دارد كه عاشق لباس هاي شيك و قشنگ، 
رستوران هاي گران قيمت، وكنسرت هاي معروف است. درس IT( 12( هاي جين، 23 ساله 
را نشان مي دهد كه با مردي 52 ساله دوست شده و به او قول ازدواج داده است اما انگيزه 

او فقط خرج كردن پول هاي آن مرد براي لباس و خريد هاي گران است. 
برآيند يافته هاي حاصل از بررسي كتب نشان مي دهد كه اين كتب عالوه بر ارزش هاي 
منفي به ارزش هاي مثبت هم پرداخته اند. جدول ش��ماره )2( ارزش هاي فرهنگي مثبت 
وفراواني آنها را در دو كتاب نشان مي دهد. در تنظيم اين ارزش ها در جدول مزبور سعي 

شده ابتدا موضوعات مربوط به وظايف فردي و سپس وظايف اجتماعي ارائه گردد. 
جدول 2: ارزش هاي فرهنگي مثبت موجود در كتاب هاي Impact Values و Impact Topics و فراواني آنها

فراوانيImpact ValuesImpact Topics ارزش هاي فرهنگي
2-2مسئوليت پذيري

1-1برنامه ريزي
1-1پرهيز از تلويزيون

112تشويق به داشتن پشتكار
1-1وقت شناسي

9312تشويق به مشورت و گفتگو براي حل مشكالت
1-1مراقبت از سالمندان

112كمك به همنوع
11-كمك هاي خيريه

112رعايت حقوق حيوانات
112توجه به بهداشت و محيط زيست

112پيشرفت هاي تكنولوژي
20929جمع كل

0/950/920/93پايايي بين دو نفر
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 Impact Values يافته هاي حاصل از بررس��ي كتب نش��انگر آن اس��ت كه در كتاب
 Impact ارزش هاي فرهنگي مثبت از فراواني بيش��تري برخوردار اس��ت در حالي كه در
 Impact به Impact Values فراواني كمتري دارد. نسبت موارد مثبت فرهنگي Topics

Topicsا)20 به 9( مي باش��د. در تحليل يافته ها مش��خص گردي��د كه ارزش هاي مثبت 

نس��بت به ارزش هاي منفي در اين كتب از فراواني بس��يار كمتري برخوردار است )29 به 
116(، به بيان ديگر در اين كتب، ارزش هاي مثبت 19/45% و ارزش هاي منفي %80/55 
مي باش��د. در ضمن نسبت ارزش هاي مثبت به ارزش هاي منفي در Impact Valuesا20 
به 63 )24% به 76%( و دردر Impact Topicsا9 به 53 )14/5% به 85/5%( است و اين 
نش��ان مي دهد كه ارزش هاي منفي فرهنگي در كتاب Impact Topics بيش��تر از كتاب 
Impact Values است. روي هم رفته Impact Values نسبت به Impact Topics موارد 

فرهنگي بيشتري دارد )83 به 62(. 
در اين مجال به برخي ارزش ها كه از فراواني نس��بتاً باالتري برخوردارند مي پردازيم. 
تشويق به مشورت و گفتگو براي حل مشكالت، ارزش مثبتي است كه در هر دو كتاب از 
بيش��ترين فراواني برخوردار است. فاصله عددي اين ارزش با ارزش هاي ديگر بسيار قابل 
توجه است )نُه مورد در Impact Values شامل دروس 13، 14، 20، 22، 23، 24، 27، 
29 و 30 و س��ه مورد در Impact Topics ش��امل دروس 10، 20 و 26(. به عنوان مثال 
در درسIT( 10( مري دختر 24 س��اله راجع به مش��كلش به دكترلي نامه مي نويسد و از 
او راهنمايي مي خواهد يا در درسIT( 20( دانش��جوي يك دانش��گاه با پست الكترونيكي 
نظر استادش را در موضوعي كه ذهنش را مشغول داشته جويا مي شود. در دروس 13 و 
IV( 14( ش��ين با دوس��تش جان و ناامي با برادرش تام، راجع به مشكالتي كه در محيط 
كاريش��ان پيش آمده مشورت مي كنند. درسIV( 27( راجع به پسر 12 ساله اي است كه 
راجع به مسائلي از دعواي كودكانه با دوستش گرفته تا جنگ و صلح بين كشورها، نامه اي 

به سردبير يك روزنامه مي نويسد و مشكالتش را مطرح مي كند. 
در درس IV( 14( ارزش مسئوليت پذيري مدنظر قرار گرفته است. كارمند وظيفه شناس و 
منضبط اداره از نحوه برخورد رئيس اداره با خودش در غيرمسائل كاري راضي نيست و معتقد 
 )IV( 15 است در محيط كار بايد به نحو احسن مسئوليت هاي محوله را انجام دهد. درس
نيز مارك، مهندس نرم افزاري را به تصوير مي كشد كه با احساس مسئوليت شديد از اتالف 
وقت جلوگيري مي كند و حتي از قبول دعوت همكاران براي برخي تفريحات سرباز مي زند. 

تحليل ارزش هاي فرهنگي در کتاب هاي ...
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ارزش فرهنگي پش��تكار داش��تن، ارزش بعدي است. مثاًل در درس IV(18( به تد كه 
به تازگي از دانش��گاه فارغ التحصيل شده دو موقعيت شغلي پيشنهاد شده است و او شغل 
دش��وارتر را به دليل داش��تن آينده بهتر مي پذيرد. عليرغم نظر دوس��ت صميمي اش كه 
به ش��دت با او مخالف اس��ت تد عزم را جزم كرده كه با هرگونه سختي دست و پنجه نرم 

كند تا به اهداف عاليش برسد. 
روحيه كمك به همنوع در درس IV( 5( و درس23 )IT( به تصوير كشيده شده است. 
براد كارمندي است كه دوست دارد به همه كمك كند و هميشه در انجام كارها پيشقدم 
مي شود، تا حدي كه براي كار هاي خودش وقت كم مي آورد. پت ماهوني نيز براي كمك 

به فقرا و بي خانمان ها همواره در تكاپو است. 
توجه به بهداشت و محيط زيست ارزش مثبت ديگري است كه در اين كتاب ها به آن 
پرداخته شده است. مثاًل در درس IV( 25( در برنامه تلويزيوني صندلي داغ با نويسنده اي 
ك��ه كتابش در مورد حفظ كره زمين، عنوان پرفروش ترين را به خود اختصاص داده و در 
آن، سبك نادرست زندگي را زير سؤال برده، مصاحبه مي شود. اين نويسنده معتقد است 
كه اس��راف در كليه ش��ئون زندگي و افراط در مصرف انرژي، س��المت انسان ها و محيط 

زيست و نيز كره زمين را به مخاطره افكنده است. 
برخ��ي ديگ��ر از ارزش هاي مثبت دركتاب هاي IV و IT به ش��رح زير اس��ت كه فقط 
به دروس ارائه دهنده آنها اش��اره مي كنيم: برنامه ريزي )درس IV ،22(، پرهيز از ديدن 
تلويزيون به منظور موفقيت در دانشگاه )درس IV ،2(، وقت شناسي )درس IV ،9(، مراقبت 
از سالمندان )درسIV ،26(، شركت در امور خيريه )درسIT ،23(، رعايت حقوق حيوانات 

 .)IT ،30 و IV ،24 ( و پيشرفت هاي تكنولوژي )درسIT ،27 و IV ،28 درس(

2. آي�ا اين كتب عالوه برآموزش زبان انگليس�ي، درصدد انتق�ال ديدگاه ها و فرهنگ 
خاص آن زبان نيز هستند؟

3. آيا فرهنگ و ارزش هاي ارائه ش�ده در اين كتاب ها با فرهنگ و ارزش هاي اسالمي � 
ايراني همخواني دارد يا مغايرآنهاست؟

با توجه به آنچه در پاس��خ سؤال اصلي پژوهش مطرح شد اكنون مي توان با اطمينان 
به جواب سؤاالت فرعي نائل شد. كتب مورد بررسي عالوه برافزايش توانش زباني، تالش 
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دارند ديدگاه ها و فرهنگ خاص انگليس��ي زبان ها را به زبان آموزان انتقال دهند و دروس 
اين مجموعه عالوه برآموزش زبان، براي آشنايي و فهم ايشان با موضوعات خاص فرهنگ 
غربي و در راس��تاي توانمند س��اختن ياد گيرندگان زبان در ابراز عقايد، افكار و باور هاي 
ارزشي به زبان انگليسي مدون شده اند. همان گونه كه ارزش هاي اين كتب مورد بررسي 
قرار گرفت و در جداول )1( و )2( گزارش ش��د بيش��تر ارزش هاي ارائه ش��ده با فرهنگ و 
ارزش هاي اسالمي � ايراني مغايرت دارد و در مقابل، ارزش هاي همسو با معيارهاي ديني 

و ملي ما از شمار كمتري برخوردار است.

بحث، نتيجه گيري، پيشنهاد هاي پژوهشي و كاربردي
آموزش زبان انگليس��ي در ايران قدمتي ديرينه دارد. در س��ال هاي پس از انقالب اسالمي 
اي��ن ام��ر با چالش هاي فراواني همراه بوده كه يكي از آنها انتخاب كتب و مواد آموزش��ي 
متناس��ب با موازين انقالب اس��المي و فرهنگ ايراني مي باشد. از اين رو ضرورت توجه به 
گزينش كتب آموزش��ي زبان انگليسي براي س��نين و سطوح مختلف بسيار حائز اهميت 
اس��ت. نتايج حاص��ل از پژوهش حاضر را مي توان به ش��رح زير توضي��ح داد. اوالً تحليل 
يافته هاي پژوهش بر اين موضوع داللت دارد كه كتاب ها و مواد آموزش��ي زبان انگليس��ي 
حاوي ارزش هاي فرهنگي هستند و به نوعي )مستقيم يا غيرمستقيم( مي كوشند فرهنگ 
غربي را به يادگيرندگان انتقال دهند. سؤال اين تحقيق در مورد ارزش هاي فرهنگي است 
كه در سري كتاب هاي Impact وجود دارد. نتايج تحليل داده ها نشانگر آن است كه اين 
كتب مشحون از ارزش هاي فرهنگي هستند و اين امر با نظر كريستين اسميت1 )1991(، 
ون دايك2 )2001(، زارعي )2011(، مشكوه )2002( و عسگري )2011( هماهنگ است. 
مس��لم اس��ت هر كتابي به خصوص كتب آموزش��ي حاوي ارزش ها و ايده هاي خاص خود 
مي باش��ند و تصور اينكه كتابي عاري از هر گونه ارزش��ي باش��د تصور نادرستي است؛ در 
واقع كتاب هاي درس��ي محملي هس��تند براي ايدئولوژي هايي كه در برنامه هاي آموزشي 
گنجانده مي ش��وند. تحليل جدول فراواني ارزش هاي منفي آشكار مي سازد كه تبعيض ها 
و تفاوت هاي جنسيتي، شايع ترين مورد فرهنگي موجود در اين كتاب ها است. جنبه هاي 
مختلف اين تفاوت ها در نقش هاي تعيين شده براي هر جنس و شغل هايي است كه زنان 

1. Christian-Smith
2. Van Dijk

تحليل ارزش هاي فرهنگي در کتاب هاي ...
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و م��ردان دارند. يافته هاي پژوهش حاضر در اين قس��مت با نتاي��ج تحقيق عبداهلل زاده و 
بني اس��د )2010(، بخش��ي از يافته هاي عسگري )2011( و كوبتا )1998( هم راستاست. 
عس��گري در تحقيق��ات خود به اين نتيجه رس��يد كه كتاب هاي واردات��ي آموزش زبان 
انگليسي حاوي ارزش هاي خاص فرهنگي جامعه انگليسي زبان از جمله مسائل جنسيتي 
و كليش��ه هاي فرهنگي هستند. يافته هاي پژوهش حاضر همچنين نشان داد پديده مد و 
مدپرستي و توجه افراطي به زيبايي ظاهري، رابطه بين دو جنس مخالف به عنوان دوست 
وقرار مالقات گذاشتن و مصرف زدگي ديگر موارد فرهنگي اند كه در اين كتاب ها به چشم 
مي خورد. اين نتايج در مورد متغير هاي فوق با يافته هاي باتيا )2000( و مشكوه )2002( 
همخواني دارند. باتيا معتقد اس��ت زبان انگليس��ي مصرف زدگي، تبليغات سرسام آور و مد 
را در هند ترويج مي كند كه به ميزان زيادي بر فرهنگ عامه مردم در هند تأثير گذاشته 
اس��ت. در پژوهش هاي مش��كوه )2002( و عبداهلل زاده و بني اسد )2010(، مصرف زدگي 
يكي از ارزش هايي است كه در كتب مورد بررسي از فراواني بيشتري برخوردار بوده است. 
كوبت��ا )1998( در مطالعه خويش اش��اره مي كند كه يكي از م��وارد فرهنگي موجود در 
مواد آموزشي ايجاد قالب هاي ارزشي و فرهنگي و ابتذال محتواست؛ مسائلي چون توجه 
افراطي به ظاهر، مد، پول، رفاه و... عالوه بر اين، كوبتا اش��اره مي كند كه موارد مثبت كه 
در چشم زبان آموزان غرب را همچون بهشت و مدينه فاضله اي مي نماياند در اين كتاب ها 
فراوان اند و تصاويري كه از دنياي غرب در كتب آموزش زبان يافت مي شوند چيزي است 
كه مطلوب و آرزوي زبان آموزان اس��ت. بايد اذع��ان كرد كه يافته هاي پژوهش حاضر در 
اين زمينه تاحدودي با نظرات كوبتا ناهمخواني دارد چرا كه در كتب بررسي شده عالوه بر 
نكات مثبت به نكات منفي هم پرداخته شده است كه به نظر محقق تصويري نسبتاً واقعي 
از جامعه غرب را به دست مي دهد و همان گونه كه اشاره شد در اين كتب ارزش هاي منفي 
از فراواني بيش��تري نسبت به ارزش هاي مثبت برخوردار است، ارزش هايي كه با فرهنگ 

و ارزش هاي ديني و ملي جامعه ايراني مغاير و ناهمسان است. 
پژوهش حاضر روي كتبي انجام ش��د كه براي سطوح متوسط و پيشرفته تدوين شده 
است. مسلماً در سطوح پايين تر و براي كودكان كه ميزان تأثيرپذيريشان بيشتر و قدرت 
تفكر و تجزيه تحليل شان كمتر است اين امر حساس تر مي گردد و بايد دقت بيشتري در 
انتخاب كتب آموزشي زبان انگليسي و مخصوصاً تصاوير آنها نمود كه مستلزم پژوهش هاي 
ديگري براي س��طوح مبتدي زبان آموزان اس��ت. ديگر كتب آموزش زبان انگليسي كه در 
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بازار موجود است نيز مي تواند از همين جنبه بررسي شود. شناسايي ارزش هاي موجود در 
انواع كتب زبان انگليسي كه جامعه ديني و ملي ما ارج مي نهد و مقايسه آنها با ارزش هايي 
كه با موازين جامعه در تضاد است موضوعي است كه براي تحقيقات بعدي مناسب است. 
پژوهش حاضر با توجه به هدف خود فقط به بررسي كتب و استخراج ارزش هاي آنها 
پرداخ��ت و اينكه اين كتب س��عي در انتقال ارزش ه��اي فرهنگي به زبان آموزان دارند. از 
نقش معلمان و مدرسان زبان در اين زمينه نبايد غافل شد. آگاهي معلم زبان از ارزش هاي 
حاكم بر اين گونه كتب و س��عي در انتقال اين ارزش ها به همراه توجه دادن به ارزش هاي 
فرهن��گ اول به زبان آموزان و مقايس��ه دو فرهنگ مي تواند به تقويت موارد مثبت كمك 
كن��د. اطالعات فرهنگي باي��د از جانب معلم بدون جانبداري ارائ��ه گردد، به طريقي كه 
پيش داوري نسبت به فرهنگ اول يا دوم نداشته باشد. اين روش با ايجاد يك فضاي خنثي 
به زبان آموز در كش��ف فرهنگ خودش و فرهنگ مقصد و تفكر در مورد هر دو در حين 
آموخت��ن زبان كمك مي كند به نحوي كه با احت��رام متقابل به هر دو فرهنگ اول و دوم 
بتواند موارد مثبت آنها را اتخاذ و موارد منفي را رد كند و به سواد فرهنگي دست يابد كه 
كرامش )1993( آن را فرهنگ س��وم مي نامد، فرهنگي كه از خالل آن زبان آموز با كليه 
فرهنگ هاي دنيا آش��نا بش��ود ولي تحت تأثير موارد منفي قرار نگيرد. براي روشن شدن 
ابعاد دقيق تأثيرگذاري معلمان زبان پيشنهاد مي گردد نقش حساس ايشان در پژوهش هاي 

بعدي مطمح نظر قرار گيرد. 
عالوه بر پيش��نهاد هاي پژوهشي باال پيش��نهاد هاي كاربردي زير مي تواند مورد توجه 
قرار گيرد: عليرغم تالش هاي انجام ش��ده براي مناسب س��ازي كتب وارداتي و به خصوص 
كتب آموزش زبان انگليس��ي، متأس��فانه در بازار كتاب هنوز كتاب هايي حاوي ارزش هاي 
غيراسالمي و غيراخالقي يافت مي شود. با كند و كاو در زمينه كتب آموزش زبان انگليسي 
به عنوان يكي از محمل هاي مسائل فرهنگي و انتقال يافته هاي اين پژوهش ها به متوليان 
امر مي توان بر نش��ر و توزيع اين كتب و همچنين بر مؤسس��ات آموزش زبان انگليس��ي 
نظارت دقيق تري كرد. مراكز تربيت معلم زبان انگليسي نيز بايد با درك حساسيت وظيفه 
ش��ان در آموزش و تربيت نيرو هاي متعهد و دلسوز به بهبود وضع آموزش زبان انگليسي 
و انتق��ال صحي��ح مفاهيم فرهنگي به دور از اثرات منفي و مخرب آن همت گمارند. يكي 
از يافته هاي جنبي پژوهش حاضر اين است كه كتاب هاي آموزش زبان انگليسي وارداتي 
مي توانند از برخي جهات الگوي مناسبي براي تدوين گران كتب زبان و برنامه ريزان درسي 
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باش��ند. آنها حاوي مطالبي هستند كه بس��يار هوشمندانه، ظريف، بادقت و جذابيت باال، 
موارد بسيارجزئي رفتاري زندگي انگليسي زبانان را توضيح داده اند. ضمناً اگر اين كتاب ها 
را با ديدي بي طرفانه و منصفانه بررسي كنيم درمي يابيم كه ارزش هاي مثبت نيز در آنها 
به چش��م مي خورد كه با فرهنگ ما همخواني دارد، ارزش هايي كه در يافته هاي پژوهش 
حاضر به برخي از آنها همچون برنامه ريزي، پشتكار و وقت شناسي اشاره شد. مي توان بر 
اينها تأكيد كرد و با الگو گرفتن از اين شيوه، ارزش هاي فرهنگي، ديني و ملي خود را در 

تدوين كتاب هاي آموزش زبان گنجاند. 
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