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 1عالی مرضیهدکتر 

 2مرضیه دهقانیدکتر 
 3ایراحله حجی زواره

 سساتؤای متون آموزش زبان انگلیسی در متحلیل مقايسهچکیده: 
به  توسط ناشران امريکايی و اروپايی در جهان آموزشی که عموماً

ی رسد، هدف اصلی اين مقاله است. زيرا متون آموزشی يکچاپ می
ان آموزدانشهای گذار بر نگرشترين عناصر تربیتی اثرز اثر بخشا

 نهاآثر أثیر و تأنسبت به ساير کشورها است که الزم است از نظر ت
نین چتواند مبنای ار گیرد. يکی از مفاهیمی که میمورد بررسی قر

تحلیلی قرار گیرد مفهوم هژمونی فرهنگی است که در آن يک 
نها آهای رغیب بر کند با طرد و حذف ساير گفتمانگفتمان سعی می

 اینهابخاچیره شود. بر اين مبنا ابتدا با استفاده از روش مطالعه کت
 تحلیل در متون آموزشی بر های هژمونی فرهنگی، جهتلفهؤريزم

ی هاکتابنظران استخراج گرديد و سپس محتوای اساس نظر صاحب
های لفهؤها از نظر مکاربرد آمورش زبان انگلیسی در آموزشگاهپر

ن هژمونی فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفت. مطالعه اسناد پیرامو
های حاصل از تحلیل محتوای متون اين هژمونی فرهنگی و داده

سی های آموزش زبان انگلیحاکی از آن بود که برخی کتاب هاابکت
های سری  سسات آموزش زبان انگلیسی، مانند کتابؤرايج در م

 ها به شدت هژمونیکنسبت به ساير کتابامريکن فايل اينگلیش 
لیل اگر چه در تحاکتیو اسکیلز آموزشی  ی هاکتاببوده و مجموعه 

 یک کمتری داشتند.هژمونیک بودند، اما بار هژمون
المللی آموزش زبان مونی فرهنگی، متون بینها: هژکلیدواژه
برتری دانشی، برتری سبک زندگی فردی و اجتماعی، ، انگلیسی

 برتری زبانی و نژادی، جاذبه های گردشگری و مهاجرت. 
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Abstrct: This study aims to conduct a com-
parative analysis on English language 
teaching textbooks in educational 
institutions mainly distributed by the 
American and European publishers. One of 
the concepts that can be analyzed is cultural 
hegemony in which a discourse seeks to 
exclude and remove other discourses . 
Accordingly, first the sub-components of 
cultural hegemony through the library 
search were extracted for the analysis 
phase. Next, the content of English 
language teaching textbooks was analyzed 
with regard to the extracted sub-
components. The results indicated that 
some of the English learning textbooks 
commonly taught in the language institutes, 
such as American English File series, 
include elements of hegemony more than 
other textbooks. Although other textbooks 
included less elements of hegemony, they 
had a hegemonic content.  
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 مقدمه

هژمونی فرهنگی، مفهومی است که برای اولین بار توسط محقق و فعال ايتالیايی آنتونیو 

(، مطرح شده است. اين مفهوم اشاره به سلطه و يا غلبه، حاصل از 1975) 1گرامشی

ايدئولوژيک )فرهنگی( و اشاره به توانايی يک گروه از مردم به حفظ قدرت و نفوذ در افکار، 

های جامعه يا جوامع دارد. مرکز اين غلبه در کارگردانی هنجاری و رفتار ساير بخش انتظارات

شود. گرامشی ها و اعتقادات است که به جهان بینی مسلط يک جامعه تبديل میها، ارزشايده

( که ايدئولوژی مسلط در جامعه منعکس کننده 1848) 2اين مفهوم را بر اساس تئوری مارکس

را با رضايت به حکومت گروه مسلط تلفیق و معنای سلطه  -بقه حاکم استباورها و منافع ط

را به هژمونی تغییر داد. زيرا از نظر او تبعیت از اين غلبه، در هژمونی فرهنگی با دستیابی به 

بینی طبقه حاکم صورت ها و رعايت هنجارهای اجتماعی منطبق با جهانرضايت توده

های مسلط از طريق نهادهای شی با گسترش ايدئولوژیپذيرد. اين غلبه از نظر گراممی

ها، خانواده، مذهب، سیاست و قانون صورت اجتماعی مانند آموزش و پرورش، رسانه

کند که ( غرض گرامشی را از کاربرد لفظ هژمونی، اينگونه تفسیر می1991) 3پذيرد. ايگلتونمی

م به مدد آنها اجماع متابعان خود را هايی است که قدرت حاکهژمونی معموالً نشان دادن راه"

کند. در اين معنا گرامشی برتری جويی يا هژمونی را به صورت نسبت به حاکمیت تأمین می

نوعی رهبری فرهنگی اعمال شده توسط طبقه حاکم تعريف کرده است. او برتری جويی را در 

نند و يا با دخالت پلیس کدهد که قوای مقننه و مجريه اعمال میمقابل اعمال قدرتی قرار می

(. با اين تفسیر گرامشی به جای تمرکز بر تحلیل سرمايه داری و 1975شود )گرامشی، اجرا می

 ورزيد. های اقتصادی بر رهبری فرهنگی تأکید میساختار

 مفهوم بسط زبانی به هایآموزه از گیریبهره با (2001) 4موفه و پس از گرامشی، الکالو 

است؛  بندی فرهنگی و اجتماعیمفصل نتیجه . از نظر الکال و موفه هويتپرداختند هژمونی

 خواند.می سفید را ديگری و سیاه را يکی که بندی استمفصل نظرانزيرا از نظر اين صاحب

                                                 
1. Antonio Gramsci  

2. Marx,K 

3. Eagleton 

4. Laclau & Mouffe 
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 هژمونی و است بندیمفصل ماحاصل زيرا يافته نیست؛ تعین و بر اين مبنا هويت، ثابت  

 بندیشدن، صورت هژمونیک فرايند که در است برتر دال يک پیرامون معنا نسبی تثبیت

های مختلف نظری مفهوم هژمونی فرهنگی دارای يک بندی(. در صورت1381شود )ريترز، می

ها است که از طرق مفهوم مرکزی برتری يک قومیت، گروه و در مقابل ساير اقوام و گروه

مطالعات تربیتی خود میان مفهوم  ( در1942) 1نمايد. اپلمختلف و در ابعاد گوناگون رخ می

کند که توجه کند و استدالل میهژمونی فرهنگی و برنامه درسی پنهان ارتباط نزديکی برقرار می

-به مفهوم هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان يکی از ابعاد حیاتی در اجتماعی کردن دانش

های مسلط و مغلوب را روشن نگتواند جايگاه فرهآموزان است. زيرا برنامه درسی پنهان می

( در کتاب آموزش و پرورش مدرن 2012) 2سازد و به افراد را درباره هويت خود عطا کند. لی

 ن خود را بیشتر نمايان کرده است.کند که هژمونی فرهنگی در جهانی شدبر اين نکته تأکید می

در  يابند وای غلبه میهای حاشیههای مسلط بر فرهنگدر فرايند جهانی شدن عموماً فرهنگ

لطه سبازند. اين شیوه از غلبه و های بومی رنگ میزير چتر فرهنگ جهانی مسلط، فرهنگ

 هانیجنشانی از هژمونی فرهنگی  ،ها در ابعاد مختلف آموزشیفرهنگ غرب بر ساير فرهنگ

 دريی نیز ابعاد اين برتری جو انجام شدههای مختلفی که در اين زمینه است. در پژوهش

تار ساخ های گوناگون ترسیم شده است. در بررسی که زارعی و خالصی در زمینه مطالعهجلوه

با  ،اندهانجام دا 2011المللی زبان انگلیسی در سال درسی بینی هاکتابفرهنگی حاکم بر 

ار رسی قرآموزش زبان اعم از تصاوير و متون مورد بری هاکتاباستفاده از ابعاد محتوايی 

ل ز قبیاهای غربی و هنجارهايی گرايی و تلقین ارزشهای سرگرمی، مصرفست، مؤلفهگرفته ا

شرکت  نگی،های دوستیابی در اين ارتباط، نگه داشتن حیوان خارابطه دختر و پسر و يا شیوه

 های الگوی فرهنگی غرب بر شمرده شده است.ترين مؤلفهدر باشگاه رقص از مهم

درسی ژاپنی مورد بررسی قرار ی هاکتاببطه اين مفهوم را در ( در همین را2013) 3اوچی    

ها را های پنهان در اين متون را مورد تحلیل قرار داده است. او اين مؤلفهداده است و مؤلفه

                                                 
1. Apple 

2. Lee 

3. Ochi 
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ها مورد هايی مانند ژاپنیپیرامون مفهوم برتری نژادی میان سفید پوستان و رنگین پوست

 ی را متونی هژمونیک ديده است. بررسی قرار داده است و متون آموزش

به انجام رسانده است، به تحلیل سیاست  2015همچنین ورزنده در پژوهشی که در سال  

آموزش زبان انگلیسی پرداخته است و بر اين نکته تأکید کرده که اين ی هاکتابامريکا در 

ر متون آموزشی به ها را دگیری به نفع امريکا بوده و سعی نموده اين برتریمتون دارای سوء

( نیز به غلبه فرهنگی با محوريت 2006) 3و ويوالس 2، سنسی1طور پنهان القا نمايد. تازر

(، بر 2011) 6آنیس و بلو 5، پروونزو4اند و يوجینیبرتری دانشی در متون آموزشی اشاره نموده

اند. اما آنچه ههای گردشگری به عنوان کانون غلبه فرهنگ امريکايی و اروپايی توجه نمودجاذبه

آيد تبیین هژمونیک بودن اين متون از حیث غلبه و رضايت ها مغفول به نظر میدر اين پژوهش

ماند بلکه فرهنگ مغلوب نیز نوعی پذيرش همراه با است که در طی آن نه تنها غلبه پنهان می

ملی خود  های فرهنگ بومی وآموزان ارزشدهد. به طوريکه دانشرضايت را در خود نشان می

کنند. از های غالب میرا ناديده انگاشته و به صورت پنهان احساس برتری در ساير فرهنگ

رو هم راستا با اين مطالعات، پژوهش حاضر به تبیین ابعاد هژمونی فرهنگی و چگونگی اين

آموزش زبان انگلیسی پرداخته و نحوه اين غالب و مغلوب شدن را با ی هاکتابارائه آن در 

از اين رو اين پژوهش در پی پاسخگويی به دو سوال هايی روشن نموده است. ئه مصداقارا

 زير است:

 شود؟های هژمونی فرهنگی تأکید میدر اسناد نظری بر چه مقوله -1

 گی القاهای هژمونی فرهنمقوله میزان چه به آموزش زبان انگلیسیی هاکتاب محتوای در -2

 است؟ شده

 

                                                 
1. Tozer 

2. Senese 

3. Violas 

4. Eugene 

5. Provenzo 

6. Annis  

https://www.amazon.com/Steven-Tozer/e/B001IO9TVI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Guy+Senese&search-alias=books&field-author=Guy+Senese&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Paul+Violas&search-alias=books&field-author=Paul+Violas&sort=relevancerank
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 پژوهشمالحظات روش شناسی 

در  هنگیدر پژوهش حاضر، بر اساس ماهیت تحقیق، به منظور تبیین ابعاد مفهوم هژمونی فر

رسی ا بربای استفاده گرديد. به اين طريق نظران از روش مطالعه اسناد کتابخانهنظر صاحب

حلیل اس تمتون و آثار گرامشی، الکال و موفه مفاهیم شکل دهنده به هژمونی فرهنگی بر اس

ه تفادکیفی اسناد استخراج گرديد. روش تحلیل محتوای کیفی از آن جهت مورد اس محتوای

ی رهنگفقرار گرفت که از طريق آن بتوان مفاهیم مستتر و ضمنی درباره خصوصیات هژمونی 

ی هاکتاب سپس جهت تحلیل (.1387:271باره استخراج کرد )باقری،را از متون مختلف در اين

ن ز ايوش تحلیل محتوای موضوعی استفاده شد. در اين تحلیل اآموزش زبان انگلیسی از ر

لیل و رد تحهای معینی در نظر گرفته شده و متن بر حسب آنها موجهت که در آن ابتدا مقوله

فی است ای کمی و کیهای آمار توصیفی نیز استفاده گرديد شیوهکدگذاری قرار گرفت و از داده

آموزش ی هاکتابدر کتاب آموزشی منتشر شده در  (. در اين پژوهش، هر درس274)همان: 

ر نظر دتون های هژمونی فرهنگی واحد تحلیل اين مزبان خارجه به منزله واحد زمینه و مؤلفه

 گرفته شده است و شواهدی از متن در هر مقوله ارائه گرديده است.

  جامعه و نمونه آماری

 : الف( اسناد نظری در خصوصباشدمی زير جامعه دو شامل تحقیق اين آماری جامعه

وع موض های شکل دهنده به آن؛ که در اين زمینه منابع مرتبط باهژمونی فرهنگی و مقوله

در اين  های زبان خارجه،آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاهی هاکتابانتخاب گرديد و ب:، 

 ه وجودآموزشی متعددی در حوزه آموزش زبان خارجی هاکتابخصوص با توجه به اينکه 

طه يد حیگیرند؛ نظر به فراوانی متون، جهت تحددارند که در گستره پژوهش حاضر قرار می

متون  ايرههايی منطقی دموضوعی و محدود نمودن دايره متون، تالش شد تا با قراردادن مالك

: ه نمودتوان به موارد ذيل اشارها میآموزشی مورد نظر محدود شود. از جمله اين مالك

يد چاپ تجد وهای چاپ، جديد بودن ات معتبر و غیر ايرانی، تیراژ باال داشتن در نوبتانتشار

 جه. های زبان خارو پر کاربرد بودن در آموزشگاه 84-94های شده در بازه زمانی سال

سال گذشته در  10معروف که در ی هاکتابهای فوق، چهار سری از با توجه به مالك   

شوند به عنوان نمونه انتخاب گرديده است. بر یسی تدريس شده و میهای زبان انگلآموزشگاه
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آموزش زبان خارجه مشخص گرديد، که ی هاکتابگیری، لیستی شامل های نمونهاساس مالك

های ذکر شده در باال مورد بررسی قرارگیرند. مقرر شد محتوای آموزشی آن با توجه به مالك

 باشد:لیست مذکور به شرح ذيل می

 1يکن فايل اينگلیشامر -1

  2تاپ ناچ -2

  3پسیج -3

  4اکتیو اسکیلز -4

 اىه کتا محتوای تحلیل و بررسی جهت پژوهش اين درها : روش و ابزار گردآوری داده

اد نظران و اسنهای شکل دهنده به مفهوم هژمونی فرهنگی بر اساس نظر صاحبشده، مقوله ياد

 جموعم در مطالعه وسیع اساس بر ندىب طبق شد. اين بندىطبقه و شناسايی نظری مربوطه

 شده، به شناسايی نظرانصاحب منظر از هژمونی فرهنگی هایمقوله گرفت. تعداد انجام منابع

 تقسیمها وهزيرگر از متشکل هايیمولفه به خود آنها از کدام هر بود که مورد چهار کلی طور

 ردمو واحد رفت. ضمناً شد و به صورت چک لیست جهت تحلیل دروس مورد استفاده قرار گ

 هاکتاب تمامى دروس و شد گرفته نظر در مضمون يک عنوان به تحلیل اين در بررسی

 و ىفراوان به صورت و شده شمارش بررسى مورد هاىمقوله تحلیل اين گرديد. در تحلیل

نظر  محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی روايی ابزار از درصد

يد نظران اخذ گردران استفاده شد. جهت تعیین میزان روايی نظر شش نفر از صاحبنظصاحب

که اين افراد به صورت هدفمند از جهت تخصص علمی نسبت به موضوع مورد پژوهش 

ار د گذکانتخاب و جهت تعیین پايايی نظر بر اساس فرمول ضريب پايايی هولستی توافق دو 

 .درصد بود 85میزان توافق  محاسبه شد بر اساس تحلیل انجام شده

 

                                                 
1. American File English 

2. Topnotch  

3. Passage 

4. Active Skills For Reading Book 
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 های پژوهشیافته

 شود؟های هژمونی فرهنگی تأکید میدر اسناد نظری بر چه مقوله -1

نظران درباره هژمونی فرهنگی از خالل مطالعه اسناد نظری و های صاحببررسی ديدگاه

نژادی های اصلی برتری دانشی، برتری در سبک زندگی و ای نشانگر مرکزيت مؤلفهکتابخانه

های قومیتی و مهاجرت و گردشگری بود. با توجه به نکات کانونی اين مفهوم در اين نظريه

 2(، گولد1994) 1گرامشی، الکال و موفه و اپل و کاربردهای پژوهشی آن در مطالعات کوك

 4(، کیم1998) 3(، پالن2011(، زارعی و خالصی )2006) (، تازر، سنسی و ويوالس2000)

 9و کاکسون 8، ساندوك7( و لويسون2015(، ورزنده )1985) 6( لرز2013) 5(، سونگ2012)

های هژمونی ترين مؤلفههای آن مشخص گرديد. در مجموع، عمده( ابعاد و مؤلفه2002)

 باشد. های ذيل میفرهنگی در متون آموزشی شامل مؤلفه

 الف: برتری دانشی

و جی 1994)پنی کوك،  اخت اجتماعبرتری جويی دانشی به معنای سلطه خود بر طبیعت و س

( و 2006 )تازر، سنسی و ويوالس، ( نقش داشتن در اختراعات و اکتشافات بشری2000گولد، 

(، 1994، (، )پنی کوك2011برتری بر موسسات آموزشی جهان )يوجینی، پروونزو آنیس و بلو، 

نقش  لقایبه عنوان ادر نظر گرفته شده است اين مفهوم در رويکرد گرامشی و الکال و موفه 

 های رغیب ديده شده است. حساس در زندگی بشر و طرد گفتمان

 ب: برتری سبک زندگی فردی و اجتماعی

های ترويج يک سبک غالب به عنوان بهترين سبک زندگی و نا مطلوب دانستن ساير سبک

را  نظران اساس مفهوم برتری جويی در سبک زندگی فردی و اجتماعیزندگی از نظر صاحب

(، 2000و جی گولد،  2011تشکیل داده است. برتری در سبک زندگی ) زارعی و خالصی، 

                                                 
1. Cook  

2. Stephen  

3. Plan  

4. Kim 

5. Song 

9. Lears  

7. Levinson 

8. Sadovnik 

9. Cookson 

https://www.researchgate.net/researcher/2006086990_Jackson_T_J_Lears
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(رفاه  2011، زارعی و خالصی، 2011موفقیت در سبک زندگی )يوجینی، پروونزو آنیس و بلو 

( و فرهنگ دموکراتیک )پالن، 2013و سونگ،  1994و پنی کوك،  2015اجتماعی )ورزنده، 

 های تشکیل دهنده اين مفهوم هستند. ترين ريزمؤلفه( از مهم2012)کیم،  (،1998

 ج: برتری نژادی و قومیتی

ار ر آثدبرتری نژادی و قومیتی از حیث برتری و تمايز میان دو قطب سفید و رنگین پوست 

رت ط قدهای کانونی برتری جويی در نظر گرفته شده است. روابنظران به عنوان مؤلفهصاحب

ترد  و( و به نفع کشورهای غالب 2015و ورزنده،  1985و لرز، 1994وك، يک سويه )پنی ک

هايت تأکید ( و در ن2011و يوجینی، پروونزو آنیس و بلو، 1998های قدرت )پالن، ساير کانون

های ( و جلوه2013و سونگ، 2000و جی گولد، 2013بر برتری نژادی و قومیتی )اوچی، 

ر ر نظهای قومیتی به نفع يک قوم و نژاد دتفاوت فرهنگی بارزی را برای برجسته ساختن

 دهد. گرفتن اساس اين مفهوم را تشکیل می

 های گردشگری و مهاجرتجاذبه د: برتری در

ز گر انظران و محققان يکی ديبر اساس تحلیل اسناد نظری هژمونی فرهنگی در آثار صاحب

اره همو ا کشورهای توسعه يافتهها است. زيرهای کانونی برتری جويی در جذب سرمايهمؤلفه

ر کید برو تأاند از اينتمايل به جذب نیروی کار جوان و ارزان از ساير کشورها داشته

اری کهای ( وجود فرصت2002های طبیعی و جغرافیايی )لويسون، ساندوك و کاکسون، جاذبه

( نیز 2011لو )( و يوجینی، پروونزو آنیس و ب2006برای مهاجران )تازر، سنسی و ويوالس ) 

ی در رهنگهای برتری جويی يا هژمونی فنظران به عنوان يکی ديگر از ريزمؤلفهدر نظر صاحب

 نظر گرفته شده است.

 جدول های اصلی هژمونی فرهنگی در متون آموزشی چنانچه درمختصر آنکه معنای مؤلفه

در تحلیل  شود کههايی می( به صورت خالصه ذکر شده است شامل ريزمؤلفه1شماره )

 گشای پژوهش بوده است.موضوعات اصلی راه
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 های هژمونی فرهنگی در متون(: مؤلفه1جدول شماره )

های اصلی هژمونی مؤلفه شماره

 در متون آموزشی

 های هژمونی در متونریزمؤلفه

 1(، )گولد1994سلطه خود بر طبیعت و ساخت اجتماع )پنی کوك، - برتری دانشی  1

 (2015)(، ورزنده 2000،

نقش داشتن در اختراعات و اکتشافات بشری )تازر، سنسی و   -

 (2006ويوالس ،

سسات آموزشی جهان )يوجینی، پروونزو آنیس و ؤبرتری بر م -

 (،1994(، )پنی کوك،2011بلو،

برتری سبک زندگی  2

 فردی و اجتماعی 

)جی ، ( 2011برتری در سبک زندگی ) زارعی و خالصی، -

 (2000گولد،

 (، )2011سبک زندگی )يوجینی، پروونزو آنیس و بلو،موفقیت در  -

 ( 2011زارعی و خالصی،

 (2013(، )سونگ،1994(، )پنی کوك،2015رفاه اجتماعی )ورزنده، -

 (2012(، )کیم،1998فرهنگ دموکراتیک )پالن،  -

 (1985(، )لرز، 1994روابط قدرت يک سويه )پنی کوك، - برتری نژادی و قومیتی 3

یس و (، )يوجینی، پروونزو آن1998درت )پالن ،های قترد ساير کانون -

 (2011بلو،

 (2013(، )سونگ،2000برتری نژادی و قومیتی  )جی گولد، -

های گردشگری و جاذبه 

 مهاجرت

و  3،ساندوك2های طبیعی و جغرافیايی )لويسونتأکید بر جاذبه -

 (4،2002کاکسون

های کاری برای مهاجران )تازر، سنسی و ويوالس وجود فرصت -

 (،2011(، )يوجینی، پروونزو آنیس و بلو،2006،

ارای هر مقوله د بر اساس تحلیل فوق، چک لیست هژمونی فرهنگی دارای چهار مقوله و

حلیل تیست لفه است که کلیه متون بر اساس اين چک لؤدارای دوازده م لفه و نهايتاًؤچند م

 شده است. 

                                                 
1. Gould  

2. Levinson 

3. Cookson 

4. Sadovnik 
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هنگی های هژمونی فرمقوله میزان چه به آموزش زبان انگلیسیی هاکتاب محتوای در -2

 است؟ شده القا

های همقول آموزش زبان انگلیسی از حیثی هاکتاب در مرحله دوم از انجام پژوهش محتوای

ر ی مورد نظهاکتابرای اين امر ابتدا مشخصات هژمونی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. ب

 مورد تبیین به شرح ذيل مورد تبیین قرار گرفت. 

  فايل يک دوره پنج  (2008) 3و بولی 2و آکسندن 1نوشته کوئینگ ريکن انگلیشامکتاب

سطحی آموزش زبان انگلیسی برای بزرگساالن است. اين مجموعه از انتشارات آکسفورد 

سطح اصلی است هر واحد اين کتاب  چهارو  ابتدايیمنتشر گرديده که شامل يک سطح 

  .باشدرين میای و يک بخش مرور و تمدرس دو صفحه 4شامل 

 درس  40( در چهار مجموعه دوتايی و 2006) 5و سالو 4ی تاپ ناچ نوشته آلن اشرهاکتاب

شود که توسط مطابق با سیستم آمريکايی ارائه می سطح کامل 6دارای باشد. اين کتاب می

های مختلف در موقعیت آموززبانانتشارات النگمن به چاپ رسیده است. در اين مجموعه، 

 پردازد. عی، کاری و مسافرتی قرار داده و در شرايطی واقعی به آموزش میاجتما

  يک مجموعه دو سطحی امريکايی برای  (2015) 6پسیج نوشته ريچاردی هاکتابسری

باشد و که دارای دوازده درس می سی بزرگساالن در سطح پیشرفته استآموزش زبان انگلی

به هر چهار مهارت  پسیجی هاکتابسری توسط انتشارات کمبريج به چاپ رسیده است. 

 ابتدايی، میانی و پیشرفتهآموزان سطوح پردازد و مختص زبانمورد نیاز زبان انگلیسی می

های کشور به عنوان دوره تکمیلی مورد استفاده اين مجموعه در بسیاری از آموزشگاه است.

 گیرد.قرار می

                                                 
1. Koenig 

2. Oxenden 

3. Boyle 

4. Ascher 

5. Saslow 

6. Richards 
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  منتشر شده  ( توسط انتشارات تامسون4201) 1نوشته اندرسناکتیو اسکیلز ی هاکتابسری

کتاب دارای يک ساختار ثابت و باشد، هر جلد دوازده درس میو است و دارای پنج جلد 

 بخشباشد. در ابتدای هر دارای دو درس و در اصل دو متن می بخشاستاندارد هستند. هر 

 د. با تم اصلی آشنا و درگیر شو آموززبانابتدا سه سوال مطرح شده تا ذهن 

مونی ها و نمودهای هژلفهؤنظران م، بر حسب نظر صاحبپس از بررسی کلی متون مذکور

های هژمونی تحلیل محتوای متون انجام شد و در زمینه مقولهفرهنگی در متون آموزشی 

ست اهای مختلف بر حسب اشتراك معنايی فرهنگی در متون آموزشی که حاصل ترکیب مؤلفه

 لفه ارائه شده است.ؤحسب هر مبه دست آمد و شواهد بر 

های آموزش زبان خارجه مؤلفهی هاکتاببر اساس تحلیل محتوای انجام شده در متون   

 باشد:نمونه بر حسب فراوانی به شرح ذيل می 76بازيابی شده از مجموع 

 

 

 

 
 هاکتابهای هژمونی فرهنگی در ( فراوانی مقوله2جدول )

                                                 
1. Anderson  

 

 برتری نژادی و قومیتی

 

هژمونی 

 فرهنگی

 برتری دانشی

 

 برتری

سبک زندگی  

فردی و 

 اجتماعی

 

 برتری

درجاذبه  

های 

گردشگری 

 و مهاجرت
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مورد ی هاکتابعناوین 

 بررسی

های هژمونی فراوانی مقوله

 فرهنگی

های هژمونی فراوانی درصدی مقوله

 فرهنگی

 درصد 42 32 امريکن فايل اينگلیش 

 درصد 22 17 تاپ ناچ

 درصد 20 15 پسیج

 درصد 16 12 اکتیو اسکیلز

 درصد 100 76 مجموع

 

 شده برمختلف مورد بررسی فروانی شواهد ياد ی هاکتابای همچنین جهت مقايسه     

د شواه نیر مورد تحلیل قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که فراوانی هاکتابحسب نوع 

سبت نامريکن فايل اينگلیش سری ی هاکتابهای مختلف هژمونی فرهنگی در پیرامون مؤلفه

 16) اکتیو اسکیلزآموزشی ی هاکتابدرصد( و مجموعه  42بیشتر بوده ) هاکتاببه ساير 

ر متن دجهت تبیین دقیق مفاهیم  ن بار هژمونیک را به شرح ذيل داشته است.کمتري درصد(

 شواهدی مربوط به هر مقوله در ذيل ارائه شده است.

 برتری دانشی

یت کیف های دانش و علم و همچنینسسات آموزشی جهان به عنوان يکی از کانونؤبرتری بر م

يرا ت. زمودهای هژمونی فرهنگی اسآموزش به عنوان دربر دارنده دانش ناب يکی ديگر از ن

تری های اجتماعی است که بر اساس آن برترين آيتماختراعات و اکتشافات يکی از مهم

 وزشیخورد. در متون آموزشی مورد تحلیل سیستم آمهای آموزشی در کشورها رغم میسیستم

  امريکا سعی در نشان دادن اين برتری در متون آموزشی به صورتی پنهان دارد.

ل امريکن فايدر زمینه مقوله نقش در اختراعات و کمک به زندگی بشريت در کتاب 

تحول  ادثهحای از رفتن انسان به ماه به عنوان يک اگر چه در ظاهر ارائه تاريخچه اينگلیش

 ت کهبخش در زندگی انسان مد نظر است اما به صورت پنهان بر اين نکته تأکید شده اس

 . (84: 2008امريکن فايل اينگلیشخدمت به بشريت بوده است )امريکا عامل اصلی اين 

به تبیین رابطه سواالت غیرمتفکرانه و اختراعات بشر اشاره پسیج در متنی ديگر از کتاب 

های های امريکايی را به عنوان جايگرين سیستمکند و در ذيل متن برتری اختراع هدفونمی
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های پست فداکس را به عنوان اختراع چون سويسکشد و اختراعاتی پخش ژاپنی به تصوير می

 (.81: 2000،پسیجکند )معرفی می. .. امريکايی و

به کشور  يکی از مزايای سفرتاپ ناچ  کتاب واکتیو اسکیلز همچنین در متونی از کتاب 

 س عالوهدرو امريکا و اروپا برخوردای از امکانات تحصیلی باال در اين کشورها است. در اين

تن مير جذاب از فضاهای آموزشی اين کشورها به عنوان نمونه در بخشی از يک بر تصاو

کتیو ات )انتخاب اين کشورها را به عنوان انتخاب عقاليی و صحیح ارائه کرده اس ،آموزشی

ر مريکا سفاشود که دانشجويی به ، و سپس در ادامه اين مطلب متنی ارائه می(37:2003اسکیلز

 محل انتخاب تاپ ناچال تحصیل است. همچنین در متنی از کتاب کرده و در نیويورك در ح

 ويرتصا تحصیل به عنوان موضوع درس در نظر گرفته شده است که در تصاوير کتاب صرفاً

 .(2:2003اسکیلزهای امريکايی و اروپايی به تصوير کشیده شده است )دانشگاه

 های برتری دانشی( فراوانی ريز مؤلفه3جدول )

 برتری سبک زندگی فردی و اجتماعی

برتری و موفقیت در سبک زندگی به معنای ارائه تصويری برتر از جزئیات سبک زندگی افراد 

های شود افراد گفتمان برتر از نظر سبک زندگی شاخص ويژگیلفه سعی میؤاست. در اين م

 هاکتاب             شماره

 

 ها مولفه

امریکن
 

فایل 

اینگ
ش

لی
پ ناچ 

تا
 

پسیج
 

اکتیو اسکیلز
فراوانی  

در 

 متون

 درصد فراوانی در متون

نقش داشتن در  1

اختراعات و اکتشافات 

 بشری

 درصد 41  7 1 1 2 3

سلطه خود بر طبیعت   2

 و ساخت اجتماع 

 درصد 35 6 1 1 2 2

برتری بر موسسات   3

 آموزشی جهان

 درصد 24 4 1 1 1 1

 درصد 100 17 جمع
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تاپ رفته شوند. به عنوان نمونه يکی از نکات بارز در کتاب مثبت روانی و فرهنگی در نظر گ

ارائه تصاوير شاد از شرايط زندگی در امريکا و انگلستان است. عالوه بر تصاوير در متن  ناچ

ها اشاره شده به طوريکه زندگی آنها را بسیار نیز به وفور به تفريحات و سرگرمی هاکتاب

های سبک زندگی در متنی به وضوح اين برتری پسیجکشد. در کتاب بخش به تصوير میلذت

ها معرفی امريکايی ارائه شده است. در اين متن فرهنگ امريکا به عنوان شاخص ساير فرهنگ

شود در بخشی از متون خود به تشريح سبک شده است. اين کتاب که در بريتانیا چاپ می

 (.96: 2000،پسیجزندگی امريکايی پرداخته است )

عنوان يک  هبتاب خوان بودن مردم آمريکا و اقبال آنها به کتاب و مطالعه متون همچنین ک

ن شاخص فرهنگی در برتری سبک زندگی در متون مختلف بارز است برای نمونه در اولی

دريس تان سطح يک آموززبانباشد و به می امريکن فايل اينگلیشی هاکتابکتاب از مجموعه 

خلی ای داتدريس اسامی اشیاء از عکسی استفاده کرده که از فضشود، درس دوم کتاب برای می

ه يا زناميک واگن مترو )قطار( گرفته شده و اين عکس اکثر مسافران را در حال مطالعه رو

، موعهدهد. در کتاب دوم اين مجکتاب و همچنین گوش دادن به موسیقی با هدفون نشان می

 داخل دهد کهد، تصوير سه مرد را نشان میباشدر بخشی که مربوط به تمرين شنیداری می

حبت صر حال داند و نفر سوم اند، دو نفر در حال مطالعه کتاب و روزنامهواگن قطاری نشسته

ست ابا تلفن همراه خود است که باعث بهم خوردن آرامش و تمرکز دو مسافر ديگر شده 

 . (2008، امريکن فايل اينگلیش)

لی ی داخ، برای تدريس افعال باز هم از تصويری از فضادر کتاب چهارم از اين مجموعه

ن، و وانديک اتوبوس استفاده شده که از سه مسافر داخل اتوبوس يکی را در حال روزنامه خ

ر فعال ذکربرد ادهد و با استفاده از اين تصوير کاحال مکالمه تلفنی نشان می يکی ديگر را در

ا بلند بفراد دهد، به اين شکل که اتماعی نشان میشده را برای توضیح بايدها و نبايدهای اج

وند شصحبت کردن پشت تلفن ممکن است مزاحم مطالعه ساير مسافرين در قطار يا اتوبوس 

(37 .) 

ان سطح پیشرفته طراحی شده، باز هم آموززباندر کتاب پنجم از همین مجموعه، که برای 

کشور جهان گنجانده شده تا از طريق  هارچ بینیم. چهار تصوير ازتصويری با همین مضمون می
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آموزان داده شود تا بتوانند نظر خود را درباره اقوام مختلف از هايی به زبانفرضآنها پیش

کشورهای مختلف بیان کنند. تصويری که از مردم آمريکا برای اين قسمت انتخاب شده، باز 

چه نشسته و چه ايستاده، در هم عکسی از فضای داخلی يک قطار است که همه مسافران آن، 

 .(12حال خواندن روزنامه هستند )

س ا اتوبواين مجموعه، هرجا که تصويری از افراد در قطار يی هاکتاباز طرفی در تمام 

ست معنا ا بدين شود، اکثر افراد در حال مطالعه و يا گوش دادن به موسیقی هستند. اينديده می

فت و ررای بها و حتی از زمانی که در قطارها و اتوبوس ها وقت تلف شده ندارندکه آمريکايی

-تابوضوع کلفین اين کتب روی مؤکنند. تأکید مکنند، برای مطالعه استفاده میآمد صرف می

يل امريکن فاای چشمگیر و جالب توجه است. در آخرين کتاب اين مجموعه، خوانی مسئله

ی ان سطح پیشرفته از درس سوم کتاب به موضوع کتاب و معرفآموززبانبرای  اينگلیش

(. موضوع صحبت 4شاخص آنها اختصاص داده شده است )ی هاکتابنويسندگان معروف و 

 10 آموزان و سواالت مطرح شده همه درباره کتاب و کتابخوانی است. در يک بخشدانش

ه، اده شددبندی شود و طبق دستهیياد داده م آموززبانبه  هاکتابصفت کاربردی برای توصیف 

ون ريد، چتوانید کتاب همراه خود ببرويد هم میحتی زمانیکه به ساحل دريا برای شنا می

هم فرای يی مناسب با حال و هوای ساحل هم وجود دارند که نیاز به تمرکز زيادی بهاکتاب

 (.40-44)توان آنها را به سرعت خواند و لذت برد!! داستان ندارند و می

 نگی میانهای روابط فرهعالوه بر موارد ذکر شده ارائه تصاوير و متونی که حاکی از آزادی

در  ستندهتوان به عنوان عواملی که بیانگر فرهنگ دموکراتیک نژادها و دو جنس است را می

( بعد از 2008) امريکن فايل اينگلیشدرس اول کتاب هفتم از اين مجموعه، يعنی  نظر گرفت.

فعال اگیرد، شش جمله برای تمرين گرامر مبحث افعال مجهول را ياد می آموززبانه اينک

ا اختراع ربدين شرح است که نوکیا، شرکت فنالندی، پیامک  . اولین جملهمجهول آورده شده

-وجواننی اين های فنالندی که خجالتی بودند کمک کنند. براخواستند به نوجوانکرد. آنها می

سر تن، پمبه دوستانشان از تلفن زدن به آنها آسانتر بود. در سمت چپ اين ها پیامک زدن 

ر نوجوان و خجالتی در حال پیامک زدن است، و در سمت راست تصوير دختری خجالتی د

 (.84) حال جواب دادن به پیامک است
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 های برتری سبک زندگی فردی و اجتماعیفراوانی ريز مؤلفه (4جدول )

 هابکتا           شماره

 

 ها لفهمؤ

امریکن فایل 

 اینگلیش

تاپ 

 ناچ

اکتیو  پسیج

 اسکیلز

فراوانی 

 در متون

درصد فراوانی 

 در متون

برتری در سبک  1

 زندگی 

 درصد 43 12 2 3 2 5

موفقیت در سبک  2

 زندگی 

 درصد 14 4 1 1 1 1

 درصد 14 4 1 1 0 2 رفاه اجتماعی  3

فرهنگ   4

 دموکراتیک 

 درصد 28 8 1 2 2 3

 درصد 100 28 جمع

 برتری نژادی و قومیتی

وه ک گريبر کنترل زندگی افراد توسط  های قدرت عموماًروابط قدرت يک سويه و طرد کانون

ر بروه گیرد قدرت و سلطه يک گلفه آنچه مورد توجه قرار میؤخاص تأکید دارد. در اين م

نی از استادر زمینه درك مطلب گروه ديگر است. در اين زمینه در بخشی از متون ارائه شده د

ه شود. او بيک کوهنورد انگلیسی ارائه شده است که در ارتفاعات سوئیس دچار طوفان می

يق ز طرادهد و با اطالع رسانی به سیستم امداد و نجات، دوست خود در انگلستان پیام می

 (. 27: 2008 امريکن فايل اينگلیشآيند )گوشی کوهنورد او را رديابی و به کمک او می

ها و مواد برخی از نوشیدنی 1در سطح مبتدی به عنوان مثالی ديگر در متنی از همین کتاب

ترين ترين و معروفخوراکی خاص فرهنگ امريکايی مانند همبرگر و کوکاکوال به عنوان مهم

 (.86-88محصوالت سراسر جهان معرفی شده است )

درسی با تأکید بر اهمیت ستارگارن ی هاابکتمعرفی خوانندگان و بازيگران آمريکايی در 

امريکن توان به درس پنجم کتاب لفه است. به عنوان مثال میؤای ديگر از اين مهالیوودی جلوه

شود اشاره کرد. در اين درس که به تدريس گرامر زمان گذشته ساده شروع میفايل اينگلیش 

                                                 
1. Pre-Intermediate 
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ان معروف آمريکا را در صفحه اول عکس از خوانندگان و بازيگر 8نويسندگان برای اين بخش 

اند. بحث درس با سوال درباره شغل اين افراد قبل از اينکه به شهرت برسند، و دوم گنجانده

شوند، برای پاسخ به ای خندان ديده میشود. تمامی هشت شخصیت معروف با چهرهشروع می

ات کافی درباره مجبور هستند اطالع آموززباناالت مطرح شده در اين بخش، معلم و ؤس

گذشته اين خوانندگان و بازيگرها پیدا کنند و البته دانستن وضعیت زندگی و کاری حال حاضر 

ان اين سطح اغلب آشنايی خاصی با فرهنگ آموزدانشاين افراد نیز حائز اهمیت است. 

تاب، های انگلیسی ندارند. اما بالفاصله بعد از کار کردن روی اين بخش از کآمريکايی و آهنگ

ان آموززبانو صفحه بعد از آن که بخش آموزش بیان درباره همین خوانندگان و بازيگرهاست، 

ای درباره موسیقی و خوانندگان آمريکايی و همچنین سینما و بازيگران اطالعات قابل مالحظه

با يک آزمون درباره مسائل فرهنگی  آموززبانآورد. در همین کتاب، آمريکايی به دست می

شود، از جمله اينکه ستاره يک فیلم چه کسی ست، يا نفر سوم گروه موسیقی يکا مواجه میآمر

های ذکر پلیس کیست، يا اينکه سمفونی نهم معروف به کرال متعلق به کدامیک از موسیقیدان

ها الؤپاسخ به اين س .. .. شده در آزمون است، يا اولین ريئس جمهور آمريکا چه کسی بوده و

هاست و در اين صفحه گنجانده شده، باعث صاوير زيبايی که مرتبط به اين سوالدر کنار ت

 .(50) به دانستن بیشتر درباره موسیقی و فرهنگ آمريکايی عالقمند شود آموززبانشود می

 آموززبانشود. اين بار همچنین در درس ششم همین کتاب، بازهم بحث موسیقی مطرح می

ر خود را درباره موسیقی که دوست دارد/ ندارد ابراز کند و بعد به گیرد چگونه نظابتدا ياد می

گويد. در انتهای همین دهد و نظر خود را درباره آنها میفايل کوتاه موسیقی گوش می 8

بینیم که حتی از افراد معرفی شده خواننده و گروه موسیقی آمريکايی را می 11تصوير  ،صفحه

بايد نظر خود را درباره اين افراد معروف و نوع  آموززبان ند وتردر قسمت قبلی نیز معروف

های مختلف اين خوانندگان با آهنگ آموززبانموسیقی آنها اعالم کند و اين کار مستلزم آشنايی 

مصاحبه با افراد مختلف در سطح شهر است و همه آنها به اين سوال  ،است. همچنین در متن

ايد، چیست؟ نظر شما درباره آن چه بود؟ در اين ديده: آخرين فیلمی که دهند کهجواب می

ها را پیدا کنند و تمايل دارند اين فیلم شود و اکثراًبا اسم چند فیلم آشنا می آموززبانقسمت 
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های آنها، و تا حد زيادی با خوانندگان آمريکايی و آهنگ آموززبانببینند. در اين کتاب، 

 (. 81 :2008، 3امريکن فايل اينگلیششود! )ا آشنا میهای آنهبازيگران آمريکايی و فیلم

در کتاب بعدی از اين سری، يعنی امريکن فايل اينگلیش، سطح يک، درس دوم و سوم 

پردازد هم به بحث موسیقی می باز 4باشد، اما درس موضوع درس درباره بازيگران معروف می

را با انواع  آموززبانفايل صوتی که  8گروه از خوانندگان معروف آمريکا، همراه با  4و تصوير 

های کتاب يک آهنگ معروف کند. در انتهای هر يک از فصلموسیقی آمريکايی ارائه می

شود و تمام قرار داده می آموززبانگنجانده شده، که شناسنامه آهنگ و متن آهنگ در اختیار 

ان با موسیقی آموززبانا کردن دهند. آشنها گوش میان و معلم سر کالس به اين آهنگآموززبان

انگلیسی و انس دادن آنها به انواع مختلف موسیقی آمريکايی يکی از اهداف اين سری 

ان بسیار آموززبانشود و برای درسی کالس انجام میست، که البته بعنوان بخش غیرهاکتاب

های ت. توصیفهای هالیوودی اسخوشايند است. در سطوح باالتر تمرکز بیشتر بر معرفی فیلم

ها را به ديدن اين فیلم آموززبانهای هالیوودی همراه با تصاوير جالبی از آنها، ارائه شده از فیلم

شود. نويسنده مطرح می 1کند. همچنین در جايی ديگر ذيل مبحث شوك فرهنگیتشويق می

از اختالف کند که چند نمونه برای توضیح معنای شوك فرهنگی از زنی آمريکايی استفاده می

دهد. اينکه در فرهنگ روسی گفتن فرهنگی بین خودش و همسر روسی تبارش را توضیح می

اصال متداول نیست، مگر اينکه افراد واقعا لطف بزرگی از هم  کنم و لطفاًعبارات خواهش می

ن ديگر اينکه لبخند زدن موقع روبرو شد استفاده کنند و 2انتظار داشته باشند که از عبارت لطفا

با افراد يا هنگام گفتگو با آنها در فرهنگ روسی نشانه حماقت و ديوانه بودن افراد تلقی 

صريح و بی پرده هستند،  شود و اينکه در روسیه افراد در مراودات خود با يکديگر کامالًمی

امريکن فايل حتی اگر اين صراحت باعث شود طرف مقابل آزرده خاطر شود! )

دهد که چگونه مجبور بوده قبل از توضیح می 3خانم آمريکايی، اينگرام اين (.3: 2008،اينگلیش

اينکه همسرش با خانواده او مالقات کند، استفاده مناسب و بجا از واژگان برای تشکر را به 

هايی که با دوستان همسرش همسرش ياد بدهد. يا اينکه برای احمق جلوه نکردن در مالقات

                                                 
1. Culture Shock 

2. Please 

3. Ingram 
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ها در مراودات و مکالماتشان دارند را . يا صراحت تلخی که روسداشته، ياد گرفته لبخند نزند

 به عنوان بخشی از فرهنگ آنها بپذيرد. 

 های برتری نژادی و قومیتی(فراوانی ريز مؤلفه5جدول )

 هاکتاب      شماره

 ها مولفه

امریکن فایل 

ش
اینگلی

پ ناچ 
تا

 

پسیج
 

اکتیو اسکیلز
 

فراوانی 

 در متون

درصد 

فراوانی در 

 ونمت

روابط قدرت يک  1
 سويه 

 درصد 53 8 1 2 2 3

های ترد ساير کانون 2
 قدرت 

 درصد 11 3 1 0 1 1

برتری نژادی و  3
 قومیتی 

 درصد 14 4 1 1 2 1

 درصد 100 15 جمع

 های گردشگری و مهاجرتیجاذبه

 و هانهای توريستی نسبت به ساير نقاط جداشتن جاذبه ،های برتری فرهنگیيکی از مؤلفه

ی از ه متنهای فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا است. در نمونناديده گرفتن ساير جذابیت

و علت  سطح دو متنی ارائه شده است درباره فرودگاه (2008)امريکن فايل اينگلیش کتاب 

م اه انجارودگهايی که با افراد در فمهاجرت افراد غیر امريکايی به اين کشور در ذيل مصاحبه

 ابتدای . درها تأکید شده استها و فوايد سفر به امريکا برای ساير فرهنگت به جاذبهشده اس

ترين دهد که فرودگاه کندی امريکا يکی از پر رفت و آمدگر توضیح میمصاحبه، مصاحبه

ین ها اولپذيرد. در اين مصاحبههای جهان است که مسافران زيادی را هر ساله میفرودگاه

دگان شون ری جوان است که برای کار به امريکا آمده است. داليل مصاحبهمصاحبه شونده دخت

اند هآمد ديگر عمل جراحی قلب و ماه عسل است. اين افراد که از کشورهای شرقی به امريکا

 (.28-29) از اين سفر بسیار راضی و خشنود هستند

ها است. به جاذبهنشان دادن رضايت ايرانیان مقیم خارج از کشور يکی ديگر از وجوه اين 

ان آموززبانکه برای امريکن فايل اينگلیش ی هاکتابعنوان مثال در کتاب ششم از مجموعه 
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سطح پیشرفته تالیف شده، در درس سوم بعد از تدريس گرامر، متنی در نظر گرفته شده که 

 موضوع آن توجه به افرادی است که هر روز آنها را در مسیر مدرسه، دانشگاه و محل کار

 شويم.هرگز با آنها هم صحبت نمی بینیم، امامی

عکاس مقیم لندن است که در پروژه اخیرش سعی کرده با کسانی که هر روزه  1سوزی ری

اش را بصورت صوتی کند هم صحبت شود و اطالعات بدست آمدهبا آنها برخورد می

اش را با يک هشنويم. اين قسمت شش بخش دارد که در هر قسمت خانم ری نتیجه مصاحبمی

کند که در پسر ايرانی صحبت می "شايان"کند. در قسمت چهارم او درباره شخص اعالم می

ايستد. جلوی در مغازه می خودکند و همیشه با سگ آلمانی يک مغازه لوازم ساختمانی کار می

کنند اما شايان هاست که در لندن زندگی میشايان و سگش سال ،طبق اظهارات خانم ری

 حال هر وقت که از يک سفر خارجی به لندن برمئن نیست که واقعا اهل لندن باشد. با اينمط

 بوسد!! گردد، زمین را میمی

ا مین لندن راند، شايان ايرانی تبار تنها کسی است که زگروهی که مصاحبه شده 6از بین 

ت قامانی از ابوسد و با همین يک جمله اوج رضايت يک ايرهنگام بازگشت از سفرهايش می

 هستند، بومیشود! اين در حالی است که ساير افراد در اين مصاحبه نیز غیردر لندن عنوان می

 اما انگشت اشاره بسوی شايان )با يک اسم اصیل ايرانی و سگ آلمانی خود( است!

های ثرترين مؤلفهؤها نیز به عنوان يکی از مهای اخالقی در پذيرش توريستبرتری    

سطح دوم در توصیف گرامر صفات  امريکن فايل اينگلیشای توريستی است. در کتاب هجاذبه

به چهار  2روزنامه نگاری آمريکايی به نام تیم مور شود که در طی آنتفضیلی داستانی ارائه می

کند و در هريک از شهرها با پوشیدن کاله و لباسی شهر لندن، رم، پاريس و نیويورك سفر می

زند. در هريک از اين شهرها سه نوع تست ، خود را به عنوان توريست جا میهاشبیه توريست

 دهد:روی افراد محلی انجام می

                                                 
1- Suzi Rey 

2. Tim Moore 
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ک يز او خواهد با دوربین خود اايستد و از رهگذرها می. در مقابل يک مکان تاريخی می1

 د تاکنعکس بگیرند، اما بعد به جای يک عکس آنها را برای گرفتن چندين عکس معطل می

 همان نوازی افراد بومی را بسنجد.میزان صبوری و م

اضافه  دهد که ببیندخرد و بیشتر از مبلغ کااليی که خريده به فروشنده پول می. چیزی می2

 !دهند يانهپول را به او پس می

ايل امريکن فآيد يا نه )اندازد تا ببیند آيا کسی برای کمک به او جلو می. خود را به زمین می3

 (.  48: 2008،یشاينگل

شهر  با سه ای داده شده است که مردم نیويورك در مقايسهها به گونهپاسخ تمام اين تست

-ادقصبورترين، خوش برخوردترين، ص ديگر که از سه کشور ديگر جهان هستند، به عنوان

 کند!!ترين و دلسوزترين مردم معرفی می

 هاکتابی و مهاجرت در های گردشگرهای جاذبه(فراوانی ريز مؤلفه6جدول )

 گیریبحث و نتیجه

درسی ی هاکتابنتايج حاصل از مطالعات محققان بیانگر آن بوده است که متون آموزشی 

المللی از نظر برنامه درسی دارای خاصیت هژمونیک بوده و آموزش زبان انگلیسی بین

ير کشورها و سا کشورهای نشر دهنده اين متون به صورت پنهان سعی در غلبه فرهنگی بر

های اصلی هژمونیک در متون آموزشی بر مبنای مطالعات نظری در ها را دارند. مقولهفرهنگ

اين پژوهش عبارت از برتری دانشی، برتری در سبک زندگی و نژادی قومیتی، مهاجرت و 

 هاکتاب          شماره

 

 ها مولفه

 فایل 
امریکن

ش
اینگلی

پ ناچ 
تا

 

پسیج
 

 اسکیلز 
اکتیو

گ
ردین

 
فراوانی در 

 متون

درصد 

فراوانی در 

 متون

های تأکید بر جاذبه 1

 طبیعی و جغرافیايی 

 درصد 44 11 2 2 3 4

وجود فرصتهای  2

 کاری برای مهاجران 

 صددر 56 14 2 3 4 5

 درصد 100 25 جمع
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رسی متون آموزشی مذکور سعی ريزان دبرنامه ،در مقوله برتری دانشی گردشگری بوده است.

اند با برتری جويی دانشی نقش قابل توجه و پررنگی را به فرهنگ خود داده و سلطه نموده

ها و رواياتی که بر اين کار از طريق داستان. خود بر طبیعت و ساخت اجتماع را نشان دهند

سسات آموزشی جهان توجه ؤنقش اين کشورها در اختراعات و اکتشافات بشری و برتری بر م

شده است. اين مفهوم که بر القای نقش حساس در زندگی بشر و طرد کند در نظر گرفته می

ديده شده است. تحلیل محتوای متون  رقیبهای از سوی گفتمان ،ساير حقايق به دست آمده

ای سعی لفان اين کتب به گونهؤآموزشی مبتنی بر برنامه درسی پنهان نیز حاکی از آن بود که م

انگلیسی به عنوان نقش اساسی آنها در اختراعات و در برتری دانشی فرهنگ امريکايی و 

اکتشافات بشر داشته است. همسو با نتايج به دست آمده در پژوهش، در مطالعات پنی 

يوجینی، پروونز و آنیس و بلو، ، 2006، تازر، سنسی و ويوالس، 2000و جی گولد، 1994کوك،

مونیک در متون آموزشی در نظر نیز برتری دانشی به عنوان عوامل هژ، 1994، پنی کوك ،2011

 گرفته شده است.

همچنین ارائه سبک زندگی امريکايی و اروپايی به عنوان سبک زندگی برتر و عدم توجه      

های متون هژمونیک بوده است. شواهد های زندگی به عنوان يکی ديگر از نشانگربه ساير سبک

با  هاکتابجزئیات سبک زندگی در حاصل از بررسی متون آموزشی نیز نشان داد که ارائه 

محوريت سبک زندگی خاصی صورت گرفته است اين سبک زندگی که به عنوان سبک برتر از 

شود هايی همچون شادی، نظم، مطالعه، احترام میلفهؤنظر فرهنگی مورد توجه است و شامل م

تصوير کشیده های ممیز فرهنگ امريکايی و اروپايی به در تصاوير و متون به عنوان شاخص

تواند عاری از هژمونی فرهنگی در نظر گرفته شود که در شده است. اين مقوالت هنگامی می

ها و کشورهای گوناگون در حال رعايت و احترام اين متون و تصاوير افراد مختلف از قومیت

اين در حالی است بر مبنای شواهد ارائه شده در تمامی . ها به تصوير کشیده شوندلفهؤم

های سبک زندگی خاصی در نظر گرفته شده است و اين صفات برتر به عنوان نشانگر، روسد

همچنین ارائه تصاوير و متونی که القا کننده ، ها مورد توجه قرار نگرفته استساير فرهنگ

های روابط فرهنگی میان نژادها و دو جنس است بیانگر دموکراتیک بودن فرهنگ آزادی

لفان بوده است. هژمونیک بودن اين مفهوم با ؤست که مورد توجه مامريکايی و اروپايی ا
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، ،2011، يوجینی، پروونزو آنیس و بلو، 2000وجی گولد،  2011مطالعات زارعی و خالصی، 

 همخوانی دارد.  2012،کیم، 1998و پالن،  2013و سونگ،  1994و پنی کوك،  2015رزنده، 

ها نیز گفرهن وتری يک رنگ و قوم بر ساير اقوام برتری نژادی و قومیتی نیز با توجه به بر

تحلیل  قولهمبه عنوان سومین عامل هؤمونی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. پیرامون اين 

های محتوای متون آموزشی حاکی از آن بود که روابط قدرت يک سويه و حذف ساير کانون

ه یسی بدر متون آموزش زبان انگلقدرت مبتنی بر کنترل زندگی افراد توسط يک گروه خاص 

های برتر به عنوان صورت پنهان وجود داشته است. به طوريکه سعی شده است قدرت

کشیده  صويرتدارندگان تکنولوژی و امکان کنترل به عنوان نیروهای غالب بر ساير کشورها به 

مون یراپتون ها نیز معرفی و توضیحات ارائه شده در مشود همچنین در زمینه موسیقی و هنر

ين تدو فرهنگ حاکم بوده است و اگر چه متون برای آموزش زبان در ساير کشورها طراحی و

زمینه  ر اينهای هنری در جهان ناديده انگاشته شده است. دها و شیوهشده است اما ساير سبک

را  های فرهنگی بارزیارائه جلوه 2013و سونگ، 2000و جی گولد، 2013مطالعات اوچی، 

ر متون شانگهای قومیتی به نفع يک قوم و نژاد در متون درسی را نی برجسته ساختن تفاوتبرا

 اند. هژمونیک در نظر گرفته

های برتری فرهنگی است که های گردشگری و مهاجرتی نیز يکی ديگر از مؤلفهجاذبه

ی و های فرهنگهای توريستی نسبت به ساير کشورها و ناديده گرفتن ساير جذابیتجاذبه

دهد. توجه کشورهای توسعه يافته به جذب نیروی کار جوان اجتماعی را مورد توجه قرار می

ها عامل مهمی است که به بار و ارزان از ساير کشورها و جذب سرمايه از سوی توريست

مذکور اين ی هاکتابهژمونیک اين مفهوم افزوده است. در تحلیل برنامه پنهان متون آموزشی 

ها و فوايد سفر به امريکا و جاذبهنچه مشهود است آنکه، سعی شده است با طرح لفه نیز آمؤ

همچنین اين نتايج با مطالعات لويسون، ساندوك و ها تأکید شود. اروپا برای ساير فرهنگ

نیز که  2011و يوجینی، پروونزو آنیس و بلو،  2006تازر، سنسی و ويوالس،  2002کاکسون، 

های برتری جويی يا هژمونی فرهنگی اجرتی را يکی از ريزمؤلفههای گردشگری و مهجاذبه

محتوای  های هژمونی فرهنگی القا شده دردر بررسی میزان مقولهاند همسو بوده است. دانسته

آموزش زبان انگلیسی با توجه به نتايج به دست آمده برتری در سبک زندگی ی هاکتاب
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های برتری نیک اين متون است و پس از آن مقولهای است که نشانگر بار هژموبیشترين مقوله

های مورد مطالعه کمترين فراوانی مربوط نژادی و گردشگری قرار دارند. همچنین در بین مقوله

های فراوان در طول تاريخ اين رسد با توجه به مقابلهبه القای برتری نژادی است که به نظر می

امريکن فايل سری ی هاکتابوانی در اين فرشود. همچنین اعامل کمتر به کار گرفته می

کمترين بار اکتیو اسکیلز آموزشی ی هاکتاببیشتر و مجموعه  هاکتابنسبت به ساير اينگلیش 

آموزشی از نظر خاصیت ی هاکتابهای مختلف هژمونیک را داشته است. اگر چه بین سری

توان هیچ کدام از نمی ه دلیل اهمیت و حساسیت موضوعهژمونیک تفاوت وجود دارد، اما ب

بنابراين در مجموع  ؛آموزشی را برای تعلیم زبان انگلیسی پیشنهاد نمودی هاکتاباين سری 

آموزش زبان انگلیسی رايج در ی هاکتابتوان از نتايج حاصله چنین استنباط نمود که می

جهت غلبه در  هاکتابتواند منجر به القای فرهنگی از سوی ناشران اين ها میآموزشگاه

فرهنگی شود. هژمونیک بودن اين متون از حیث غلبه و رضايت است که در طی آن نه تنها 

ماند بلکه فرهنگ مغلوب نیز نوعی پذيرش همراه با رضايت را در خود نشان غلبه پنهان می

دهد و رفته رفته اين رضايت تبديل به شیفتگی به فرهنگ و تالش در جهت رسیدن به آن و می

گردد طراحان قابل فراموش کردن فرهنگ خود است. به همین دلیل پیشنهاد مینقطه م

تر متون به نقد و بررسی اين ريزان درسی با تحلیل دقیقآموزشی و به ويژه برنامههای برنامه

تربیتی و  نظرانمتون پر کاربرد پرداخته و انتشار اين کتب با همکاری متخصصان و صاحب

ه صورت بومی انجام گیرد تا نه تنها هژمونی و سلطه فرهنگی کاهش ريزان درسی و ببرنامه

های فرهنگی کشور خود و ساير اقوام و ملل های و جاذبهيابد بلکه فراگیران بتوانند برتری

 ای را نیز مورد شناسايی قرار دهند و به اعتالی آن کمک نمايند. شرق و حاشیه

 منابع

 گه، چاپ اول.، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، نشر آدئولوژیدرآمدی بر اي(. 1381ايگلتون، تری )
چاپ دوم، (. الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ايران، تهران ،1387باقری، خسرو )

 انتشارات مدرسه.
تهران  های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت،(. رويکردها و روش1389) باقری، خسرو و همکاران

 وهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.،چاپ دوم، پژ
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